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 املقدمة 
  شرور   من  ابهلل  ونعوذ  ونستغفره،  ونستعينه  حنمده   هلل  احلمد  إن

  يضلل   ومن  له،  مضل  فال  هللا  يهده  من  أعمالنا،  سيئات  ومن  أنفسنا،
  أن   وأشهد   له  شريك  ال   وحده  هللا  إال  إله   ال  أن   وأشهد   له،  هادي   فال

 .ورسوله عبده   حممدا
  َّ َّ ٍّ   ٌّ  ٰى  ٰر ٰذ  يي ىي مي خي حي جي  يه  ُّٱ

 .  ( 102:عمران آل)
 حن   جن  يم ىم  مم خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل  ُّٱ

 ٰر  ٰذ  يي  ىي مي    خي   حي  جي  يه  ىه مه جه ين  ىن  من خن 
 . ( 1:النساء ) َّ ٍّ ٌّ  ٰى

 مب    خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ُّٱ
 مخ  جخ مح جح   مج حج مث هت مت خت  حت  جت  هب 

 :بعد أما  ،(71-70:األحزاب)   َّجس
فإن من فضل هللا على هذه األمة أن استنارت بنور الوحي:   

الكتاب الكرمي والسنة النبوية، فاستنارت العقول والبصائر، وانطلقت  
ٱ  يف كل أفق تبحث وتنظر، مؤمترة بقول هللا تعاىل يف سورة العلق:

 ني مي زي   ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل ُّٱ

فربع علماء املسلمني يف    ،( 5-1العلق:) َّ حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي
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التصنيف والتأليف يف كل فن وعلم، وأولوا العناية بعلوم الشريعة اليت  
ٱهبا استقاموا، وهبا انلوا ما انلوا.

مبسوط    بني  ما  وصنفوا  فيها  خمتصر    مطول،فألفوا  بني  وما 
وظهور الرتف والنعم،    ،الزمن  تغريأو متوسط بني ذلك، ومع    موجز،
ا أو  وكثرة  العلم  طلب  عن  الناس  تكاسل  اهلمم؛  وضعف  ملشاغل 

فتوجهت مقاصد   واملبسوطات،انشغلوا، فعزف أكثرهم عن الشروح  
 . لتعم الفائدة ويكثر الطلب والتهذيب العلماء إىل االختصار 
إال  أن جند عاملا    ل  ، ق  من فنون التصنيف  فنا  رويعترب االختصا
   وهذبه.اختصر مبسوطا ، أو هشرح وقد صنف خمتصرا أو

  عبد   أليب"    الصالة   قدر  تعظيم  كتاب"    على   يدي   وقعت  وملا
  لقدر   بيانه  جهة   من  اببه   يف  فريدا  وجدته  املروزي،  نصر  بن  حممد   هللا

  وعظم   العاملني،ولزومها لتوحيد رب    الدين   يف  مكانتها   وبيان   الصالة،
سألة  العقيدة وهي مه عز وجل، وبيانه ملسائل مهمة يف  عند  قدرها

واإلميان اإلسالم  وتعريالفرق بني  العمل  ،  اإلميان ومسألة دخول  ف 
وكذلك بيانه ملسألة تكفري    ؛يف هذا الباب  ، ورده على فرقة املرجئة فيه

 اترك الصالة ورده على املخالفني. 
  سوق   يف  احملدثني  سري   تعاىل   هللا  رمحه  مؤلفه  فيه   سارلقد  و 

  العظيم   القرآن  نصوص  من  عليها  ويدلل  الفائدة  يذكر  فكان   األسانيد،
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 يذكر  هللا  رمحه  فكان  أبسانيده،  مروايت  من  النبوية   السنة   يف  ورد  وما
  تكرار   إىل   أدى   مما  أسانيد،  وعدة   رواايت  عدة   الواحد  للحديث
، مع ما يورده من بعض األحاديث الضعيفة االطالة   ث   ومن  احلديث

  تعاىل   هللا   فاستخرت  ،املطروحة للنقاشواالستدالل هبا على املسألة  
  الناس   لعامة   لتصل   تقريبه  على   والعمل  هتذيبه  على  العزم  وعقدت
 نفعه.   املسلمني ويعم فائدته،
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 البحث:  وأهمية مربرات
ملصِنف   -1 العلمية  وأمهية   الكتاب، املكانة  العلمية  فلمكانته 

 الدراسة أمهيتها.املقصود هتذيبه وتقريبه انلت هذه ، و (املنت) فهمصن  
  ، وله املصنف وهو تعظيم قدر الصالةاملوضوع الذي تنا  أمهية  -2

 اخلمسة. اإلسالم أركان من  الثاين الركن فهي
، إذ مل أجد مصنفا  طريقة املصنف يف طرقه ملوضوع الكتاب -3

مثل    " الصالة  قدر  "تعظيم  الكتاب  ملوضوع  تصنيفا جامعا  صنف 
يدل على ذلك    هللا،مصنفنا أيب عبد هللا حممد بن نصر املروزي رمحه  

 .، ونقلهم عنهثناء العلماء على هذا الكتاب
علم   -4 املبسوطة   املختصرات، أمهية  الكتب  اختصار  وفوائد 

، وسهولة محله بل  قراءته ومطالعتهاختصار الوقت يف  من    وهتذيبها:
  املختصرة.وإفادة املبتدئني يف استيعاب معانيه  وحفظه،

  يف   املسلمني  من  كثري  من  تفريطا  جند  حال الناس اليوم حيث -5
 .مما جيعل للكتاب أمهيته الشباب،  فئة  خاصة  ؛الصالة حق

وجهلهم    جهة،عزوف عامة الناس عن قراءة الكتب املطولة من   -6
جهة  بعلو  من  ومصطلحاته  احلديث  هتذيب    أخرى؛م  أمهية  أبرز 
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  الكتاب وآاثره الكتاب واختصاره نظرا لطوله ورواية مؤلفه ألحاديث  
 أبسانيده.

نقص يف الطبعات احملققة من جهة ضبط بعض بعض ال وجود   -7
استدركها هذا  اليت  و أحياان،  ها لعالمات الرتقيم  رِ ق  وفـ    ،ألفاظ الكتاب

 . التهذيب
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 البحث:أهداف  
ألفاظه -1 الصالة وضبط  قدر  تعظيم  وختليصه    ،اختصار كتاب 

 املقبولة. من األحاديث غري  
القدر   -2 اجلليل  السفر  هذا  بتقريب  اإلسالمية  املكتبة  خدمة 

 للناس. وتقدميه 
تسهيل قراءته ونشره وذلك بتهذيبه  املسامهة خبدمة الكتاب و  -3

 وبيان ما غمض من ألفاظه وأشكل من معانيه.  واختصاره،
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 : خطة البحث 
 كما يلي:  ومتهيد وثالثة فصولىل مقدمة إ قسمت البحث 

 .وخطتهومنهجه مهية املوضوع وهدفه أوفيها  املقدمة:
 التمهيد وفيه مطلبان: 

 التعريف بعلم املختصرات وأمهيته. املطلب األول:
 التعريف ابلكتاب ومؤلفه. الثاني:املطلب 
 تعاىل. يف بيان تعظيم قدر الصالة عند هللا   األول:الفصل 
 . الصالة اترك إكفار ذكريف   :الثانيالفصل 

 .يف بيان مسائل اإلميان والرد على املرجئة  الفصل الثالث:
 املالحق. 

 رس. الفه
  



 

11 

 املنهج املتبع يف البحث:
 : التايل املنهج  سار هذا البحث على

 املكررة. واآلاثر األحاديث حذف -1
 . وغري املقبولة  الضعيفة   األحاديث حذف -2
  راوي   الصحايب  عدا   ما  واآلاثر  األحاديث  أسانيد  حذف -3

 .احلديث
طبعة   املسندة  النصوص  رقامأب  االحتفاظ -4 ،  الدار  مكتبة   وفق 

، وذلك لسهولة احلصول  الفريوائي  اجلبار   عبد  الرمحن   عبد .  دحتقيق  
على   موجودة  الكتاب،  من  مصورة  الكرتونية  نسخة  لتوفر  عليها؛ 

 .الشبكة العنكبوتية حتمل جماانا 
  حتقيق   الدار  مكتبة   طبعة   الكتاب على  منت  ضبط   يف  اعتمدت -5
 - مصر  النبوي   اهلدي   دار  وطبعة   الفريوائي،  اجلبار  عبد  الرمحن  عبد.  د

الالفض  دار   الربيش،   صاحل  بن  سليمان   بن  حممد  حتقيق  رايض،يلة، 
  يف   عليهما  ابالعتماد  اكتفيت  وضبطا، لذا  وتوفرا  انتشارا  األكثر  فهما
 . الكتاب منت ضبط 

التهذيب  األحاديث  منذكر  ي    مل -6  مقبوال   كان  ما  إال  يف هذا 
 حسنا. أو كان  صحيحا
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  للكتاب   نياحملقق  عمل  على  األحاديث  على  احلكم  يف  االعتماد -7
مبا يرتجح عندي وفق املنهج العلمي  طبعاته واملقارنة بينها واألخذ    يف

 الفن. املتبع يف هذا  
، كثريا  القارئ   ختدم   ال   أهنا  أرى   اليت   االستطرادات  بعض  حذف -8

 قليلة.وهي 
النسخ    والفصول   األبواب  عناوين  من  بعض  حذف -9 يف 

 .التقريب  هدف   وحيقق  التهذيب  سياق   يناسب  مبا  وترتيبها   املطبوعة،
  حت   املقطع  بداية   يف  خاصة   الكتاب  منت   سياق   أسلوب   تغيري -10

  خاصة  احملذوف، اجلزء القارئ   على ي شكل وال  بعده ما مع يتناسب
  نص   أراد  ملن  فرهااوتو   الطبعات  من  عدد  يف  املطبوع  أصله  وجود  مع
 الكتاب.  منت
اعتمدت منهج النص املختار ملنت هذا التهذيب، حيث أين مل   -11

بل اخرتت اللفظ األصح واألنسب ملقتضى    ؛اعتمد نسخة واحدة
احملققة  للنسخ  خمالفيت  وعند  وأثبته،  السياق  ضبط  اختيار  و   ،معىن 

واألنسب   األصح  أرى -اللفظ  اهلامش    ،أثبته  -فيما  يف  وأشرت 
  لذلك. 

 للقارئ.  املعلومة   يضاحإ لزايدة ظاهرة عناوين وضع -12
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من   -13 الغريب  ملعاين  موجز  ملا    األلفاظ، شرح  ميسر  وإيضاح 
  سليمان   بن   د. حممدحتقيق    معتمدة يف ذلك على   غمض من املسائل 

طبعة  الربيش  صاحل  بن   الفضيلة   دار  -مصر  النبوي   اهلدي   دار، 
ما أراه خيدم    ، هذا يف الغالب، وإال أحياان أضيف من املعاينالرايض
 القارئ. 

االكتفاء برتجيح املؤلف عند عرضه للمسألة اخلالفية عقدية   -14
أراد   ملن  املناسبة  للمراجع  اهلامش  اإلحالة يف  فقهية مع  أو  كانت 

 االستزادة.
  الكتاب:   مؤلف  به  يقصدفإنه  "    هللا  عبد  أبو  قال"  يقال:  حينما -15
، وإن أريد به غريه  تعاىل  هللا  رمحه  املروزي   نصر  بن  حممد  هللا  عبد  أبو

 .نبهت على ذلك يف اهلامش
الصالة، واليت هي    اترك  إكفار  ذكر  مسألة عمدت إىل تقدمي   -16

قدر  لعظم  ذكره  بعد  وجعلتها  فقدمتها  آخر كتابه،  املصنف  عند 
دخول العمل يف  الرتباط املوضوعني ببعض، وأخرت مسألة  الصالة  

إذ أطال املصنف رمحه هللا    ،على املرجئة يف ذلك  مسمى اإلميان والرد
 موضوع الكتاب نفسهمقصد  النفس يف ذلك، وهي مسألة بعيدة عن  
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تعظيم قدر الصالة" لذا أخرهتا، مع االحتفاظ برتقيم النصوص كما  "
 هو يف النسخة احملققة.

وتتميماا  -17 للقارئ  الكتاب    خدمة  آخر  يف  أضفت  للفائدة؛ 
تعليقات فيها  ذكرت    تيمية   ابن   اإلسالم  شيخ ل  وتعقيبات  مالحق 

  قدر   تعظيم  كتابه  يف  املروزي   نصر  بن  حممد  اإلمام  املصنف  كالم  على
  الفرق بني اإلميان واإلسالم واليت   وبيانه ملسائل يف مبحث  الصالة،

 املصنف اإلمام حممد بن نصر املروزي رمحه هللا. اذكره
منا   يتقبل  أن  أسأل  ذنوبنا   أعمالنا،هذا وهللا  لنا  يغفر  وأن 

عنا الكتاب وحمققيه  ،ويعف  به  وأن جيزي مؤلف  خري    ومن عمل 
 . اللهم على نبينا حممد وسلم تسليما كثريا وصل ِ   اجلزاء،
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 التمهيد   

 وفيه مطلبان:   
 املطلب األول: التعريف بعلم املختصرات وأهميته. 

 املطلب الثاني: التعريف بالكتاب ومؤلفه. 
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 التعريف بعلم املختصرات وأهميته املطلب األول:
 املقاربة: أوال: التعريف بعلم املختصرات وألفاظه 

 املختصرات: تعريف   -1
  الفضول  حذف    :املختصرات مجع خمتصر، واالختصار يف اللغة 

 شيء، ويطلق على عدة معاين منها:  كل  من
اإلن س اِن    اخل ص ر : .    اجلزء  وهوو س ط   الو رِك ني  فوق  ت ِدقُّ  اخل ص ر:  و امل س 

ف ِلِه   وأس  الر م ِل  أع ل ى  ب ني    ِل    ،خ اص ةا ط رِيٌق  الر م  خ ص ر   أخ ٌذوا  يقال: 
ول ط ف   منه  د ق   وما  ف له  أس  أي  بـ ي وِت    واخل ص ر:  .وخم  ص ره  م و ِضع  

  لطيف   ه و ِمن  بـ ي وِت األعراِب م و ِضٌع ن ِظيفٌ   بـ ع ض هم: وقال    ،األ عراب
   خ ص وٌر.مج  ع  الك لِ  

اِصر    ا  الط رِيِق:وخم  أيضاا ويقال  ،  أق رهب  ت ص ر ات  امل خ    ، هلا: 
أ قـ ر بِه الطريق سلوك   ت صار   ن سٍة كالس و طِ .  واخ  وقيل:   ،وامِلخ ص ر ة كِمك 

 وحن  وِه. هو ما أي خ ذ ه الر جل  بِي ِدِه يت وك أ  ع ل ي ه كال ع ص ا 
ت ص ر   و  د ة : اخ  أو    الس ج  ي س ج د  آيت ها ك ي  ال  وتـ ر ك  ا  قـ ر أ  س ور هت 

فيهاأفـ ر د   ج د  لي س  هِبا  فق رأ   ت ص ر  و   .آيت ها  ع ل ى  الرجل  اخ  ي د ه  وض ع    :
 تستأ صله. ال أ ن اجل ز ِ  يف  واالختصار خاِصر تِه.
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ت ص ر  و  يف الط رِيق ث   االختصار هأص ل   ويقال:أو ج ز ه  الك الم :اخ 
ازاا    . (1)  استـ ع ِمل يف الك الِم جم 

ِتص ار   مِ   يف   و ااِلخ  ِتيج از    ف ض ولِهِ   تـ ر ك  :  ال ك ال   و ك ان  .  م ع انِيهِ   و اس 
لِ   بـ ع ض   ِتص ار    يـ ق ول    اللُّغ ةِ   أ ه  ذ    ااِلخ  مِ   أ و س اطِ   أ خ   .(2)   ش ع ِبهِ   و تـ ر ك    ال ك ال 

 . (3)  وجزه حبذف طولهوقيل اختصر الكالم: أ
ِتصار  ب ني    امل ح قِ ِقني  بـ ع ض    فـ ر ق  و قد   اإِلجي از :  فـ ق ال    واإِلجي ازِ   االخ 
،  حت  رِير   ِتص ار.  ي ِسريٍ   بل ف ظ   األ ص ل،  لِل ف ظِ   رِع اي ة   غ ري    من  امل ع ىن  :  واالخ 
 .(4) املع ىن   بـ ق اءِ   م ع   الك ِثري الل ف ظِ   ِمن   الي ِسري  الل ف ظِ  َت  رِيد  

أبنه االختصار    الكالم  من  األلفاظ   فضول  إلقاؤك  وع رف 
  فالن   اختصر  قد:  يقولون   وهلذا  مبعانيه،  إخالل  غري  من  الـم ـؤ لف،

  يف   معانيهم  وأدى  ألفاظهم، فضول  ألقى إذا  غريها  أو الكوفيني  كتب
  سبق   قد   كالم  يف  يكون  فاالختصار  األلفاظ،  من  فيه  أدوها   مما  أقل

 .وأتليفه حدوثه

 

  الصحاح خمتار ، 11/174للزبيدي  العروس اتج   ،4/240  منظور  البن   العرب لسان  انظر (1) 
 . 74  للرازي

 . 492القاموس احمليط للفريوز آابدي ـ ، 2/189انظر معجم مقاييس اللغة البن فارس  (2) 
 . 60انظر الكليات للكفوي  (3) 
 173/ 11انظر اتج العروس للزبيدي  (4) 
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.  املعاين  وكثرة  اللفظ،  قلة   على  الكالم  يبىن   أن  هو:  واإلجياز
 واختصر  السبيل،  هذا  على   جعله  إذا  كالمه؛  يف  الرجل  أوجز:  يقال

  موضع   أحدمها   استعمل  فإن   إطالة،  بعد   ق ص ره  إذا  غريه  كالم  أو  كالمه
 . (1)  معانيهما فلتقارب اآلخر

  سبق   لكالم   يكون   االختصار:  واإلجياز  االختصار  بني   فالفرق
  قليلة   أبلفاظ   الكلم  أتليف  واإلجياز.  عنه  الكالم  فضول  إبزالة   أتليفه
 كثرية.   ومعان

وهذا املعىن لالختصار هو قريب جدا من معناه يف استعمال  
الشيخ يقول  واملصنفني،    على   شرحه  يف  قدامة   ابن  املوفق  املؤلفني 

يعين قربته، وقللت الفاظه،   (اختصرت هذا الكتاب)  "  :اخلرقي  خمتصر
الشي تقليل  واالختصار  الكتاب  ءوأوجزته.  اختصار  يكون  فقد   ،

 ( 2) بتقليل مسائله، وقد يكون بتقليل ألفاظه مع أتدية املعىن."
 ،موجز  ي أ  (خمتصر)  "   املستقنع:  زاد  شرح   املربع  الروض  صاحب  وقال
 ( 3)  "معناه. وكثر لفظه لق ما وهو

 

 . 40انظر الفروق اللغوية أليب هالل العسكري  (1) 
 . 1/4 قدامة  البن املغين  (2) 
 . 60 للكفوي الكليات  وانظر  ، 9 للبهوت   املستقنع زاد  شرح  املربع الروض (3) 
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  الروض   على  تهحاشي   يف  قاسم  بن  الرمحن   عبد  الشيخ  وقال
 ويقال  ...لإلجياز  بعض  ىل إ  الشيء  بعض  ضم   واالختصار"  املربع:
   .(1)  "املعىن بقاء  مع الكثري اللفظ   من اليسري  اللفظ  َتريد

والتهذيب،   املتون،  للمختصرات:  املقاربة  املصطلحات  ومن 
 والتقريب، وهذه معانيها: 

 املتون:  -2
ر ه واجلمع  نت   امل املتون مجع منت، و   من كل شيء ما ص ل ب  ظ ه 

ه  الش يء :  منت  ، و م ت ون وِمت انٌ  ،  صلباا  جعله  متيناا،   صري  ا   جعله   قوايا   شديدا
، ومنت    امل نت  :و . راسخاا ر   (2)  منها. وصل ب  ارتفع ما: األرض الظ ه 
:  اللُّغة   احلواشي، ومنت    ِإليه  وتضاف  ي شر ح    الذي   األصل    الكتاب:  ومنت   

  اإلسناد  إليه  ينتهي   ما  غاية :  احلديث  وألفاظها. ومنت    ومفرداهتا  أصوهلا
   (3) الكالم. من

  أبمرين   ويتصف  أصل،  هو   الذي   الكتاب:  هنا  ابملنت   واملقصود
 العبارة.   موجز  احلجم،   صغري  يكون   أن   األول:  :ومها  الغالب،  يف

 كلها.  العلم أبواب  على مشتمال يكون أن  والثاين:

 

 . 1/25،45 قاسم  البن  املربع  الروض  حاشية (1) 
 . 13/398انظر لسان العرب   (2) 
 . 874، الكليات للكفوي 853انظر املعجم الوسيط  (3) 
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  وملصنف  (املاتن)   :املنت  ملصنف  ويقال  الشرح،  املنت  ويقابل
  احلديث   ألفاظ :  به  فرياد  للسند   مقابال  املنت   ذكر  وإذا   .(الشارح)   الشرح

 .(1) من الكالم السند  غاية  إليه ينتهي ما أو  املعاين، هبا تتقوم اليت 
العلم،   فاملتون يغلب عليها أن تكون خمتصرة جامعة ملسائل 
البن   الواسطية  والعقيدة  الطحاوي،  لإلمام  الطحاوية  العقيدة  مثل 
تيمية، ولكن هذا ليس مبطرد بل قد أيت املنت مبسوطا مطوال إن جاء  
من يشرحه، فصحيح البخاري يسمى متنا إذا قابله شرحه: فتح الباري 

فكما أن املنت أيت مقابال للمختصر أحياان،   ،العسقالينالبن حجر 
 . (2)   فإنه أيت مقابال للكتاب املشروح صغريا كان أو كبريا

  أما   نفسه،  املصنف  قبل  من  موضوع  ومن الفروقات أن املنت
  عمل   من  يكون  عندما  وخيالفه  هذا،  يف  املنت  يوافق  فقد  املختصر
  أم   له،  الكتاب هذا  أكان  سواء  آخر،  كتااب  فيه  اختصر  آخر  مصنف

 لغريه.

 

انظر قواعد االختصار املنهجي يف التأليف لعبد الغين مزهر، نشر جملة البحوث اإلسالمية   (1) 
، املدخل إىل علم املختصرات لعبد هللا الشمراين  337صفحة  59العدد التاسع واخلمسون 

30 . 
 . 35- 30ل إىل علم املختصرات لعبد هللا الشمراين انظر املدخ (2) 
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  عليه   نطلق   أن   ميكن   احلنبلي   الفقه  يف   اخلرقي  فمختصر 
  املستقنع   زاد  أما  احلنبلي.  الفقه  يف  (متنا)  نسميه  أن  وميكن  ،(خمتصرا)

 شرحه  مع  اقرتن  إذا  إال  متنا،  نسميه  وال  خمتصرا  فنسميه  للحجاوي 
 املربع.  الروض 

  فقد  املختصر  أما  إبجياز،  كلها  العلم  أبواب  على  يشتمل  واملنت
  العلم،  أبواب   من  ابب  يف لكتاب  اختصارا  يكون  وقد  كذلك،  يكون

 كلها.  ال أبوابه من عدد يف  أو
  يف   الرحبية   منت:  مثل  نظما،  األحيان  بعض  يف  املنت  يكون  وقد
  يكون   فال  املختصر  وأما   ذلك،  وحنو  العربية،  يف   األلفية   ومنت  الفرائض،

 .(1)  نظما
 التهذيب: -3

ذيب   ِذب ه  الشيء    وه ذ ب    كالتـ ن ِقيِة،  التـ ه  ابا،  يـ ه    نـ ق اه   وه ذ به:  ه ذ 
لصه،  من  الن ِقيُّ   امل خ ل ص    الرجال   من  وامل ه ذ ب    أ ص ل حه.  وقيل  وأ خ 
  تـ ن ِقية    التهذيِب:   وأ صل    األ خ الِق.  م ط ه ر    أ ي   م ه ذ بٌ   ورجل   الع يوب،

 

انظر قواعد االختصار املنهجي يف التأليف لعبد الغين مزهر، نشٌر جملة البحوث اإلسالمية   (1) 
، املدخل إىل علم املختصرات لعبد هللا الشمراين  337صفحة  59العدد التاسع واخلمسون 

37 
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ِمه  من  احل ن ظ ل بِ ه  وم عاجل ة    ش ح  ه ب    حت  ح   آلكله   وي طيب    م ر ار ت ه  ت ذ 

(1) . 
ذ ب     يف   والفرس  م شيه،  يف  اإلنسان  أهذب:  يقال.  أسرع:  وأه 

وه،  ويقال   .بسرعة   أسالته:  ماءها  الس حابة  و   ،طريانه  يف  والطائر  ع د 
لة    ه ذ ب     وهذب   .اللِ يف  عنها  نق ى  -  للمبالغة   ش دِ د  -   ه ذ هبا:  الن خ 
  خل صه :  الكتاب  هذ ب:  ويقال.  البلغاء  عند   ي شينه  مما  خل صه:  الكالم  

  .(2)  الزمة  غري  أو م ق ح مة  إضافات من فيه ما وحذف
  بعد   الكالم  يف  النظر  ترداد  عن  عبارة  أبنه  التهذيب  وع رف

  تغيريه،   جيب  ما  وتغيري  نثرا،  أو   كان  نظما  تنقيحه  يف  والشروع  عمله،
  وإعرابه،  غريبه  من  ما يشكل  وكشف  إصالحه،  يتعني  ما  وإصالح 

 من  الرقة   مضاجع   عن  ما َتاف   واطراح   معانيه،  من  يدق   ما  وحترير
 . (3)  البالغة   مساء  يف  اهلدى  مشوس  لتشرق ألفاظه؛ غليظ 

  مبعىن  أيت  فالتهذيب  املعىن،  يف  متقارابن  واالختصار  والتهذيب
غري  تعين  الكلمة   أصل  فإن  االختصار،   التهذيب   أن  التنقية، 
 النوعية. حيث من خيتلفان قد  واالختصار

 

 . 184، القاموس احمليط 1/782انظر لسان العرب   (1) 
 . 979انظر املعجم الوسيط  (2) 
 . 308انظر الكليات  (3) 



 

23 

  من   وختليصه  وإصالحه،  تنقيته،  به  يراد  الكتاب  فتهذيب
  يقتصر  قد   االختصار  أن   حني   يف   وموضوعاته،  عباراته،  وحترير   زوائده،

  أن   دون  زوائده  من  وختليصه  موضوعاته،  وتقليل  مادته،  اجتزاء  على
  على  الزايدة  من  مينع ال  التهذيب  أن  كما  وإصالحه،  تنقيته  إىل  يعمد

 .(1)  األصل
  هتذيب  كتاب  النوع  هذا  من  املشتهرة  احلديثية   املؤلفات  ومن

  الرمحن   عبد   بن   يوسف  احلجاج  أيب   للحافظ   الرجال   أمساء   يف  الكمال
  عبد  للحافظ   الرجال  أمساء  يف   الكمال   لكتاب  هتذيبا  جعله  فقد  املزي،
  أربع  حنو   يف  يقع   الكتاب   وهذا   املقدسي،  الواحد   عبد   بن   الغين 

  عليه   يزيد  فهو  جملدات،  عشرة  حنو  يف  التهذيب  يقع  بينما  جملدات،
  يف   الكمال   صاحب  طريقة   من   غري  املزي   إن   ث  ضعفه،  من  أبكثر

  يف   وزاد  الطبقات،  على  مرتبا  وكان   احلروف،  على   مرتبا  فجعله  أتليفه،
 كثرية.   وإضافات زايدات، الكتاب مادة

 

قواعد االختصار املنهجي يف التأليف لعبد الغين مزهر، نشٌر جملة البحوث اإلسالمية العدد   (1) 
 . 337صفحة   59التاسع واخلمسون 



 

24 

  حجر   ابن   للحافظ   الكمال   هتذيب  هتذيب   كتاب  ث
  حنو   فحذف  املزي،  لكتاب   االختصار  مسلك  فيه  سلك   العسقالين،

 . (1)   جديدة وتنقيحات إضافات إليه  وأضاف مادته، ثلثي
 التقريب:  -4

البـ ع دِ  قـ ر ابا وقـ ر ابانا    ،الق ر ب  نقيض   يـ ق ر ب   الشيء  ابلضم  قـ ر ب  
 وأقارب الرجل: عشريته األدنون. .فهو قريبٌ  ،د ان :أ ي  ،وِقر ابانا 

يقال قار ب  واملقربة: الطريق املختصرة، وتقاربت إبله: قل ت وأدبرت. و 
ِر:ق ارب  ف ال ٌن يف  ، و فالٌن يف أ موره ِإذا اقتصد   وق ص د   ِإذا تـ ر ك  الغ ل و    األ م 

ليِل  .  (2)  الس داد   ٍه  على  والتـ ق رِيب  عند  أ هِل املعق ول: س و ق  الد    يفيد وج 
 . (3)  املطلوب  

والناظر   .(4)  أغراضه  ومن  االختصار،  معاين  من  والتقريب
له   بزايدة اختصار  املهذب  يقربون  املؤلفني واملصنفني جندهم  لصنيع 

 

غين مزهر، نشٌر جملة البحوث اإلسالمية العدد  قواعد االختصار املنهجي يف التأليف لعبد ال (1) 
، وانظر املدخل إىل علم املختصرات لعبد هللا الشمراين  337صفحة   59التاسع واخلمسون 

92 . 
 . 159-157، القاموس احمليط 1/662انظر لسان اعرب  (2) 
 . 313   انظر الكليات (3) 
شٌر جملة البحوث اإلسالمية العدد  قواعد االختصار املنهجي يف التأليف لعبد الغين مزهر، ن (4) 

   59التاسع واخلمسون 
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رغبة يف تقريبه للناس، مثال ذلك ابن حجر يف كتابه تقريب التهذيب،  
فبعد أن هذب كتاب هتذيب الكمال ومساه هتذيب التهذيب، سأله  

العلم  بعض   كتابه  يف  املرتمجني  األشخاص  أمساء  له  جيرد  أن   طالب 
بزايدة "  التهذيب  هتذيب" هلم  فاستجاب  أكثر،  هلم  ويقربه  خاصة، 

اختصار لتهذيبه، فجاء كتاب تقريب التهذيب يف حنو سدس حجمه،  
هللا: رمحه  حجر  ابن   هتذيب"  هتذيب  من  فرغت  ملا  فإنين  "يقول 

" التهذيب"  مقصود  فيه  مجعت  الذي   ،"الرجال  أمساء  يف  الكمال
  فيه،   املذكورين  الرواة  أحوال  متييز  من  املزي،  احلجاج  أيب  عصره  حلافظ 

 مقتصراا  مغلطاي،  الدين  عالء  للعالمة "  إكماله"  مقصود  إليه  وضممت
  أحواهلم   بيان  من  مظانه،  من  وصححته  عليه،  اعتربته  ما  على  منه

  كثرته  من  يتعج ب   ما   الرتاجم  من  كثري   يف  عليهما   وزدت    أيضاا،
 طلبة   من  املذكور  الكتاب  ووقع:  عليهما  خفاؤه  ويستغرب  لديهما،

 ثلث  جاوز  أن  إىل  طال  أنه  إال  البصري،  املميِ ز  عند  حسناا  موقعاا  الفن
  األمساء  له  أجرد  أن  اإلخوان   بعض  مين  فالتمس  .كثري  والثلث  األصل،
  أن   رأيت   ث  الفن،  هذا  طالب   على   جدواه   لقلة   ذلك  أوثر  فلم  خاصة؛
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 ابإلفادة،  مقصوده  حيصل  وجه  على  بطلبته  وأسعفه  مسألته،  إىل  أجيبه
 .(1)  وزايدة" إليها أشار اليت احلسىن  ويتضمن 

  

 

 . 79تقريب التهذيب البن حجر العسقالين  (1) 
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 ثانيا: أهمية االختصار: 
التأليف، إذ تنقسم املؤلفات من    أنواع  من  ا نوع  يعد االختصار

:  الظنون فقال  كشف  جهة املقدار إىل ثالثة أصناف ذكرها صاحب
 :أصناف  ثالثة   يف  املقدار جهة  من تنحصر وهي "

  املنتهي   هبا  ينتفع   مسائل   لرؤوس   تذكرة  َتعل  خمتصرات :  األول
  هجومهم   بسرعة   األذكياء  املبتدئني   بعض  أفادت  ورمبا  لالستحضار،

 الدقيقة. العبارات   من املعاين على
 للمطالعة. هبا ينتفع وهذه  املختصرات، تقابل  مبسوطات : الثاين

  .(1) عام" نفعها وهذه متوسطات،: الثالث
خلدون    ابن  يعد مقصدا من مقاصد التأليف، وقد عدد كذلك   
  التأليف   مقاصد  حصروا   الناس   إن   ث  "فقال:التأليف    مقاصد  رمحه هللا

 : سبعة  فعدوها سواها ما وإلغاء اعتمادها،  ينبغي اليت 
  وتتبع   وفصوله،  أبوابه  وتقسيم  مبوضوعه،  العلم  استنباط  أوهلا:

  وحيرص   احملقق،  للعامل  تعرض   ومباحث  مسائل  استنباط   أو  مسائله،
  أوال  الشافعي  تكلم   الفقه،  يف  األصول   يف  وقع  كما  لغريه،  إيصاله  علي

  مسائل   فاستنبطوا   احلنفية  جاء  ث   وخلصها،  اللفظية  الشرعية   األدلة  يف
 واستوعبوها. القياس

 

 . 35/   1كشف الظنون   (1) 
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  فيجدها  وآتليفهم  األولني  كالم  على  يقف  أن:  واثنيها
 لغريه.  ذلك إابنة  على فيحرص  األفهام، على مستغلقة 

  املتقدمني،   كالم  يف  خطأ  أو   غلط   على  املتأخر  يعثر  أن  واثلثها:
  مدخل   ال   الذي   الواضح  ابلربهان  ذلك   يف  ويستوثق  فضله،  اشتهر  ممن

 بعده. ملن ذلك  إيصال على فيحرص فيه، للشك
  أو   مسائل  منه  نقصت   قد   الواحد   الفن   يكون   أن  ورابعها:

  املسائل،   تلك  من  نقص  ما  يتمم  أن  ذلك  على  املطلع  فيقصد  فصول،
 الفن. ليكمل

  يف   مرتبة   غري  وقعت  قد  العلم  مسائل  تكون  أن  وخامسها:
 ويهذهبا. يرتبها أن ذلك على املطلع  فيقصد منتظمة، وال أبواهبا،

  علوم   من  أبواهبا  يف  متفرقة   العلم  مسائل  تكون   أن  وسادسها:
 ذلك. فيفعل مسائله ومجع  الفن ذلك موضع  إىل فيتنبه أخرى،

  للفنون   أمهات  هي  اليت   التآليف  من  الشيء  يكون  أن:  وسابعها
 واإلجياز  ابالختصار  ذلك  تلخيص  ابلتأليف  فيقصد  مسهبا،  مطوال

 .(1) املكرر " وحذف

 

 . 732،  731املقدمة البن خلدون ابختصار   (1) 



 

29 

العلماء  بعض  اعترب  االختصار  التأليف  وقد    أنواع   من   حنوه  ويف  يف 
  اإلبداع   على   يدل  ألنه ال  العلمية،   احلياة   ضعف  مظاهر   من  التأليف 

هللا  كرد  حممد  قال   والتجديد، رمحه   الشام:  خطط   كتابه  يف  علي 
  وكثر   اجلركسية،  الدولة   عهد   يف   دمشق  يف   العلمية   احلياة  "ضعفت

  أن  والسبب  املؤلفني،  من  والشارحون  واملختصرون،  اجلم اعون،
  املذاهب  أصول  خالف  من  على   تشدد  كانت   املماليك  حكومة 
 .(1)  واحلنبلي" واملالكي، والشافعي، احلنفي، وهي األربعة،

وكذلك جلأ إليه بعض املصنفني ملا رأوا ضعف اهلمم وفتورها  
  يف   اّلل     ر مِح ه    ـ   اجلوزي   ابن  الفرج   قال اإلمام أبو  عن قراءة املطوالت،

  عليها   ت دلُّ   ع ِلي ةا،  العلماء  من  القدماء  مهم  "كانت  :اخلاطر  صيد  كتابه
  ألن    دثرت؛  تصانيفهم   أكثر    أن    إال   أعمارِهم  زبدة    هي   اليت   تصانيف هم 

  ينشطون   وال   املختصرات،  يطلبون   فصاروا   ضعفت،  الطالبِ   مِه م
  فدثرت  بعضها،  من  به  يدرسون  ما  على  اقتصروا   ث.  للمطوالت

 .ت نسخ ومل الكتب،
  الكتِب،  على  االطالع  العلم،  طلبِ   يف   الكمال  طالب  فسبيل  

 علومِ   من  يرى   فإن ه  املطالعة،  من  فليكثر  املصنفات،  من  ختل فت  قد  اليت
 

(. نقال عن قواعد االختصار املنهجي يف التأليف لعبد الغين مزهر،  49 \  4خطط الشام )  (1) 
 .  59نشٌر جملة البحوث اإلسالمية العدد التاسع واخلمسون 
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،  ع زميت ه  وحي  ر ِك    خاِطر ه،  يشحذ   ما  مهِمِهم،  وعلو ِ   القوِم،   خيلو   وما  للجدِ 
  نرى ال. ن عاشرهم الذي  هؤالءِ  ِسري ِ  ِمن   ابهللِ  وأعوذ  . فائدةٍ  من كتاب
ت ِدي   عاليةٍ   مه ةٍ   ذا  فيهم    منه   فيستفيد    ورعٍ   صاحب    وال  املقتدي،   هبا  فيـ ق 

  تصانيِفهم،  ومطالعةِ   السلِف،  ِسري ِ   مبالحظة   عليكم   هللا    فاهلل  .  الزاهد
  ف ات يِن   :قال  كما  هلم؛  روية   كتِبِهم  مطالع ةِ   من  فاالستكثار  .  وأخبارِهم

ر   أ ر ى  فـ ل ع لِ ي ِبط ر يف  الدِ اير   أر ى  أن   ِعي"  الدِ اي   .(1) ِبس م 
ولكن قد تكون احلاجة لتقريب العلم ونشره بني عامة الناس  
العكربي يف كتابه  بطة  ابن  اإلمام  قال  إىل االختصار،  الداعية    هي 

ينا سبب أتليفه واختصاره بم  والداينة   السنة   أصول  على   واإلابنة   الشرح
أنه   البدع   وانتشار  ،  السنة   عن  وقته  يف  الناس  ب عد   رأى   ملا  لكتابه؛ 

  حداه   الدين،  يف  وأئمة   أرابابا   واملضلني   للجهال   واختاذهم  واستحساهنا،
  واالستمساك   ابلسنة   فيه  يذكرهم  خمتصراا   كتااب  هلم  يصنف  أبن   ذلك
  البدعة   من  فيه  وحيذرهم  األثر  وعلماء   األمة   سلف   عليه  كان  وما  هبا،

. قال مؤلفه: "ث إين أثبت يف كتايب هذا اي أخي  (2)     املضلة  واألهواء
لالختصار   طلبا  أسانيدها  تركت  متوان  به  والعمل  بقبوله  وفقك هللا 

 

   448صيد اخلاطر أليب الفرج عبد احلمن بن اجلوزي  (1) 
د هللا امللقب اببن بطة  انظر كتاب الشرح واإلابنة واملعروف ابإلابنة الصغرى اليب عبد هللا عبي (2) 

 . 22، 3العكربي، حتقيق: عادل آل محدان، 
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وعدوال عن اإلطالة واإلكثار ليسهل على من قرأه وال ميل من استمع  
 .(1) إليه ووعاه "

وتدوينه   العلم  اهتموا جبمع  املتقدمني  أن  يرى  لألمر  والناظر 
العلم وهتذيبه وترتيبه  وتوثيقه، أم املتأخرون فقد اهتموا بتحرير هذا  ا 

واملصطلحات   احلدود  وضع  على  االستقرار  بعد  صياغته  وإعادة 
يرون أن احلاجة يف عصرهم ال تتطلبه اكتفاء مبا   اجلديدة، وحذف ما

العلمي   التطور  مع  متشيا  جاء  االختصار  ففن  املتقدمني.  يف كتب 
 . (2)  ملسرية التصنيف

 ومن هنا نرى أمهية االختصار وأبرز فوائده، واليت منها:
 مسائله،  واستحضار  املختصر،الكتاب    فظ ح  تيسري -1

 يتعذر. أو حفظها يصعب املطوالت فإن
  أشبه  فاملختصر   مسائله،  أبهم  والتذكري   للفهم،  تقريبه -2

  الكثرية   والتفريعات  االستطرادات،  من  ختلو   املوجزة،  ابلتذكرة
 الكبرية.  والقضااي  املهمة، املسائل  تنسي أن شأهنا من اليت 

 ما  على  واالقتصار  اململ،  والتطويل  التكرار،  اجتناب -3
 معرفته. من بد ال

 

 . 23انظر كتاب الشرح واإلابنة  (1) 
 . 95انظر املدخل إىل علم املختصرات  (2) 
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يف    محله  ليسهل   الكتاب   حجم  تصغري -4 ومذاكرته 
 األسفار وحنوه.

  من   يطرح  حيث  ومذاكرته،يف قراءته    الوقتاختصار   -5
  الوقت   أمهية   يقدر   ومن  لقراءته،  كبرية  أمهية   ال   ما  الكتاب   أصل
 العلم. يف  املختصرات أمهية  يدرك

  الفاسدة،  العقائد  وطرح  الواهيات،  املوضوعات  حذف -6
  وتقومي   تصحيح  وكذلك   إليها،  التنبيه  أو  الشاذة،  واألقوال
 أغراضه.  وأجل االختصار،  فوائد أهم من وهذه النقول،

  مصنف   من  أعلم   األحيان  بعض  يف   املختصر  يكون   قد -7
  من   فائدة  وأجل  نفعا  أعظم  املختصر  فيأت  األصلي،  الكتاب
 .(1) األصلي  الكتاب

 سهولة تناول املختصر والبحث عن املسائل فيه.   -8
األذكياء   -9 املبتدئني  بعض  املختصرات  لسرعة تفيد 

 على املعاين من العبارات الدقيقة.جومهم  ه

 

انظر قواعد االختصار املنهجي يف التأليف لعبد الغين مزهر، نشر جملة البحوث اإلسالمية   (1) 
، املقدمة البن  109إىل علم املختصرات ، وانظر املدخل  59العدد التاسع واخلمسون 

 . 532خلدون 
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التأليف   -10 يف  الزمان  هذا  أهل  وطريقة  العصر  مواكبة 
العلوم، إذ املؤلف يؤلف لعصره ومصره، ووفق ما درج  وتلقي  

وعلوم، وهبذا ينتفع أهل كل    يف زمانه وما حيتاجونه من معارف
   .(1) ر من مؤلفات السابقنيعص

 

، هتذيب اتريخ دمشق الكبري البن  1/35، كشف الظنون 532انظر املقدمة البن خلدون  (1) 
 . 1/6عساكر، هتذيب عبد القادر بدران  
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 التعريف بالكتاب ومؤلفه الثاني:املطلب 
 أوال: التعريف مبؤلف الكتاب:

 : ومولده   وكنيته امسه
  عبد   أاب:  كىني    ،املروزي   حجاج  بن  نصر  بن  حممد  ماماإلهو  

ونسبته:هللا   ويف   الساكنة،  الراء  بينهما   والواو  امليم  فتحب :  امل ر و زِي   ، 
خراسان    مرو،  إىل  النسبة   هذهو   زاي،  آخرها مدن  إحدى  وهي 

ونسب اإلمام حممد بن نصر إليها ألن أابه كان منها، وإال    ،وأعظمها
 فإنه مل ينشأ هبا.

اثنتنيحممد    اإلمام  و لد سنة    ـ ه    (202)  ومائتني  املروزي 
  وتويف   ومائتني   اثنتني   سنة   "ولدت  :  نصر  بن   حممد   قال .  بـبغداد

  وولدت   ،مروزاي  أب   وكان   سنتني،  ابن   وأان  ومائتني  أربع   سنة   الشافعي
 يقضي  ما  أدري   وال  بسمرقند  اليوم  انوأ  ،بنيسابور  ونشأت  ،ببغداد  انأ

 . (1) يف "  هللا
 
 
 

 

، ومقدمة احملقق د.  26-25انظر مقدمة حمقق كتاب تعظيم قدر الصالة، د. حممد الربيش  (1) 
 للكتاب نفسه.   15/ 1فريوائي عبد الرمحن ال 
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 : الفقهي  مذهبهعقيدته و
واملدافعني    واجلماعة،من أئمة أهل السنة    نصر  بن  حممد  اإلمام
الرادين على أهل البدعة، وهذا يظهر جليا يف مؤلفاته،    عن أقواهلم،

 واستشهاد علماء أهل السنة أبقواله.
الفقهي فهو   :  الصالح  ابن  قال   املذهب،  شافعيأما مذهبه 

 الفقه  علمي   يف  استبحر  من   أحد...  املروزي   اإلمام  هللا  عبد   أبو"
  اختياراته   بكثرة  متذرع  تذرع  ورمبا  اختيار،  صاحب  وهو ...  واحلديث
  يف   له  العادين  اجلماعة   على  اإلنكار  إىل  الشافعي  ملذهب  املخالفة 

 .(1)  "كذلك  األمر وليس أصحابنا،
 : شيوخه

ونقل كثريا من    راهويه،  بن   إسحاق   اإلمام   شيوخه:  أبرز  من
  الذهلي،   واإلمام  الرازاين،  زرعة   وأبو  حامت،  وأبو  أقواله يف هذا الكتاب،

  وأخذ   املزين،  إمساعيل  وأيب  شيبة،  أيب   وابن  التميمي،   حيىي  بن  وحيىي
  صدقة و   األعلى،   عبد  بن   يونس و وتفقها،    ضبطا  الشافعي  كتب  عنه

 

، ومقدمة احملقق د. عبد  39انظر مقدمة حمقق كتاب تعظيم قدر الصالة، د. حممد الربيش  (1) 
 للكتاب نفسه.   1/56،59الرمحن الفريوائي 
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  والعراق   خراسان  أهل  من  وغريهم  املنذر  بن  إبراهيمو   ،الفضل  بن
 . (1) ومصر والشام واحلجاز
 : تالميذه 

  وأبو  شكر، املنذر بن  وحممد  السراج،  العباس   أبو عنه: حدث
  وأبو   األخرم،  بن   يعقوب  بن   حممد  هللا   عبد   وأبو   الشرقي،  بن   حامد
  وحممد  نصر،  بن  حممد  بن  إمساعيل  وولده  الفقيه،  حممد  بن  حممد  النضر

اجلارودي،   بكر  السر اج، وأبو  العباس   وأبو  السمرقندي،  إسحاق   بن
 . (2) كثري  سواهم وخلق البلخي، حممد بن  هللا  عبد علي  وأبو

 عليه:    العلماء  وثناء  العلمية،  مكانته
ملروزي مكانة علمية رفيعة، حت أنه د بن نصر اتبوأ اإلمام حمم

رتبة االجتهاد  و صف ابإلمام، وبشيخ اإلسالم، وابحلافظ، وقد بلغ  
 املطلق. 

  األئمة   أحد   كان "  حبان:  ابن   قاللذا انل ثناء العلماء عليه، ف
  وأكثرهم   ابالختالف  زمانه  أهل  أعلم  وكان  وصنف،  مجع  ممن  الدنيا  يف

  الناس   أعلم  من  كان"  البغدادي:  اخلطيب  قال و ،  ".العلم  يف  صيانة 
 

، ومقدمة احملقق د. عبد  35انظر مقدمة حمقق كتاب تعظيم قدر الصالة، د. حممد الربيش  (1) 
 للكتاب نفسه.   1/20الرمحن الفريوائي 

، ومقدمة احملقق د. عبد  43انظر مقدمة حمقق كتاب تعظيم قدر الصالة، د. حممد الربيش  (2) 
 للكتاب نفسه.   1/45الرمحن الفريوائي 
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و ".األحكام   يف   بعدهم   ومن  الصحابة   ابختالف   بن   حممد   قال، 
  املروزي   نصر  بن   حممد  هبا  ورأيت  مسرقند   دخلت":  الدبوسي  إسحاق 

  املروزي   ي صنف   مل  لو" :  الصرييف  بكر  أبو   قالو   "،.احلديث  يف  حبراا  وكان
  صن ف   وقد  فكيف  الناس،  أفقه   من  لكان  القسامة،  كتاب  إال  كتااب
 ".سواه أ خر ك تباا

 إذا  مرة  غري  حيىي   بن  حممد  مسعت":  قتيبة   بن  إمساعيل  قالو 
  عبد   أبو  ذكره"، و .امل رو زي   هللا  عبد  أاب  يقول: سلوا  مسألة   عن  س ِئل

 ".احلديث  يف مدافعة  بال عصره إمام": فقال احلاكم هللا
  وأخذ  أمحد لقي  ولقد": اإلحكامكتابه   يف عنه حزم ابن قالو 

  أصحاب   وأصحاب  والشافعي  مالك  أصحاب  ولقي  علمه  وحوى   عنه
  يف   بعدها  وراء  ال  اليت  الغاية   يف  كان  وقد  ،علمهم   وأخذ  حنيفة   أيب

  الورع   مع  النظر  ودقة   واحلجاج  واآلاثر  واحلديث  ابلقرآن  العلم  سعة 
 ".املتني والدين  العظيم

  الصدر   كان"  القاضي:  يوسف  بن   حممد  بن   حممد   ذر  أبو   قال
  املبارك  بن   هللا   عبد :  أربعة   خراسان   رجال   يقولون  مشاخينا   من  األول 
  عبد   وأبو   (راهويه  ابن)  احلنظلي  إبراهيم  بن  وإسحاق   حيىي  بن   وحيىي

 ".املروزي   نصر بن  هللا
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  أيب   من  صالة  أحسن  رأيت  "ما  األخرم:  ابن   هللا  عبد  أبو  قالو 
  حممد   وكان  البوشنجي،  هللا  عبد  أبو  بعده  ث  نصر،  بن   حممد  هللا  عبد
 بن  حممد  وكان  رمح  كأنه  وقام  صدره  على  ذقنه  يضع  املروزي   نصر  بن

 من   إمامني  "أدركت    الصبغي:  بكر  أبو  "، قال.صالة  أحسنهم  حيىي
  إدريس   بن  حممد  حامت  أبو  منهما،  السماع  أ رز ق   مل  املسلمني  أئمة 

  فما  هللا  عبد  أبو  فأما  املروزي،  نصر  بن  حممد  هللا   عبد  وأبو  الرازي،
  فسال   جبهته  على  قعد  ز نبوراا   أن   بلغين   ولقد   منه،  صالة  أحسن    رأيت  
 .(1)  يتحرك" ومل  وجهه على  الدم

 مؤلفاته: 
كان صاحب تصانيف كثرية، إال أنه مل يصلنا منها إال القليل،  

 قيام  وكتاب  ،اإلميان  وكتاب   وكتاب اإلمجاع،  القسامة،  كتاب  ومنها:
 . (2)   وغريها ،الفرائض  وكتاب ،الصالة  يف اليدين  رفع  وكتاب ،الليل
 
 
 

 

، ومقدمة احملقق د. عبد  36انظر مقدمة حمقق كتاب تعظيم قدر الصالة، د. حممد الربيش  (1) 
 للكتاب نفسه.   1/51الرمحن الفريوائي 

، ومقدمة احملقق د. عبد  45ب تعظيم قدر الصالة، د. حممد الربيش انظر مقدمة حمقق كتا (2) 
 للكتاب نفسه.   1/46الرمحن الفريوائي 
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   وفاته: 
، عن عمر  هـ 294  ومائتني  وتسعني  أربع   سنة  مسرقند  يف تويف

 .(1)  سنة، فغفر هللا له وجزاه عن اإلسالم واملسلمني خريا  92يناهز 
 ثانيا: التعريف بالكتاب: 

 : بنسخ الكتاب املخطوطة التعريف 
ي    الصالة،  تعظيم قدرابنا هذا كتاب  كتاسم   وإن كان قد مس 

إليه ابسم كتاب   مساه    ولكن  تعظيم الصالة،  وكتاب  الصالة،وأشري 
عدد من العلماء، بل املؤلف نفسه  " تعظيم قدر الصالة"  هبذا االسم  
ولقد    "،ابب تعظيم قدر الصالة  :"هبذا االسم حيث قالبدأ كتابه  

 . (2) كرر هذه التسمية أكثر من مرة يف ثنااي كتابه
للكتاب نسخة خمطوطة أصلية وحيدة، توجد يف دار الكتب  

برقم   على  (418حديث  )املصرية  وحتتوي  املروزي،  مسند  وابسم   ،
 سطرا كتبت خبط مجيل وجيد. 15ورقة، يف كل ورقة  268

 

، ومقدمة احملقق د. عبد  33انظر مقدمة حمقق كتاب تعظيم قدر الصالة، د. حممد الربيش  (1) 
 للكتاب نفسه.   1/64الرمحن الفريوائي 

، ومقدمة احملقق د. عبد  49د. حممد الربيش انظر مقدمة حمقق كتاب تعظيم قدر الصالة،  (2) 
 للكتاب نفسه.   1/68الرمحن الفريوائي 
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وهذه النسخة من أوهلا إىل آخرها مقابلة على أصلها املنقول  
الكتاب، وتوجد ثالث نس خ أخرى منها، وعلى نسخة أخرى من 

 . (1) من الكتاب، وأصلها مجيعا هذه النسخة املذكورة
 الكتاب: طبعات ب التعريف 

 وهي:  للكتاب، أربع طبعات حتصلت على
  هـ 1406  األوىل،  الطبعة   -   املنورة  املدينة   -  الدار  مكتبة   طبعة  -1
  اجلبار  عبد  الرمحن  عبد.  د  األحاديث:  وختريج  وضبط   حتقيق  -

 الفريوائي.
  -   هـ1423  األوىل،  الطبعة   –  القاهرة–  العقيدة  دار  طبعة   -2

 . اجملد أبو أمحد األستاذ: األحاديث وختريج وضبط  حتقيق
  وضبط   حتقيق  -   ه  1421  عام   –   القاهرة  -  العلم   مكتبة   طبعة  -3

 سامل.  السيد بن كمال  مالك أيب األحاديث: وختريج
 الطبعة   -  الرايض  الفضيلة   دار  -مصر  النبوي   اهلدي   دار  طبعة  -4

  بن   حممد  األحاديث:  وختريج  وضبط   حتقيق  -  ه 1432  األوىل،
 .الربيش  صاحل بن  سليمان

 

، ومقدمة احملقق د. عبد  52انظر مقدمة حمقق كتاب تعظيم قدر الصالة، د. حممد الربيش  (1) 
 للكتاب نفسه.   1/71الرمحن الفريوائي 
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طبعة     اجلبار   عبد   الرمحن  عبد .  دحتقيق    الدار  مكتبة وتعترب 
،  الرايض  الفضيلة   دار  -مصر  النبوي   اهلدي   داروطبعة    الفريوائي،

وتوفرا  ، مها األكثر انتشارا  الربيش  صاحل  بن   سليمان   بن   حممد حتقيق  
 لذا اكتفيت ابالعتماد عليهما يف ضبط منت الكتاب.

 : فيه املصنف ومنهج   الصالة قدر  تعظيم  بكتاب التعريف 
  صفحاته  عدد  ترتاوح  إذ الفائدة  عظيم   احلجم،  كبري  كتاب  هو -1
  حبسب  صفحة،  1096  إىل  صفحة   655  بني  ما  املطبوعة   نسخة   يف

 آخر  يف  مفقود  جزء  منه  يوجد  أنه  من  ابلرغم  هذا  والتحقيق،  الطبعة 
 .الكتاب

  ( 935)  بني  ما  ابلكتاب   الواردة  املسندة  النصوص   عدد   بلغ -2
  وقد   عد ها،  يف  وطريقته  للنصوص  احملقق  ترقيم  حبسب  انص  (1104)و

 على  موقوفة   وآاثر  مرفوعة  أحاديث  بني  ما  النصوص  هذه  تنوعت
 بعدهم.  ومن والتابعني الصحابة 

  عنواان،   ابب  لكل  وجعل  أبواب،  إىل  هذا  كتابه  املصنف  قسم -3
 وتعليقاته  كالمه  يقدم  قد  إنه  ث   أدلة،  من   به  يتصل   ما  الباب   يف  وأورد

  يقدم  وقد  السلف،  وآاثر  والسنة   الكتاب  من  األدلة   بذكر  يتبعها  ث
  وتعليقاته. شرحه بعدها يذكر ث األدلة 
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واملوضوعات  العقدية    املسائل  من  عددا  كتابه  يف  املصنف  تناول -4
  العاملني، ولزومها لتوحيد رب    الصالة  قدر  عظم  بيان:  وهي  املتعلقة هبا

 تعريفه  :اإلميان  ومسألة   ،واإلحسان  واإلميان  اإلسالمتعريف    مسألة و 
  السنة   أهل  عند  اإلميان  بني  والفرق  فيه،  األعمال   ودخول  وأركانه

  : حديث  هللا   رمحه  املؤلف  أورد  كذلك   عليهم،  ورد  املرجئة   عند  واإلميان
  اترك  حكم  بني  كما  معناه،  وبني   وشرحه  طرقه  فذكر  (النصيحة   الدين )

  املخالفني   أقوال   وعرض  وهل كفره كفر أكرب أو كفر أصغر،  الصالة 
 .  عليهم ورد
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 الفصل األول: 
 يف بيان تعظيم قدر الصالة عند اهلل تعال 
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 بسم هللا الرمحن الرحيم 
 برمحتك رب يسر وأعن 

 معرفته،احلمد هلل املمنت على عباده املؤمنني مبا دهلم عليه من  
وخلع كل    لربوبيته،وشرح صدورهم لإلميان به واإلخالص ابلتوحيد  

فال نعمة أعظم على    فرائضه؛ففرض جل ثناؤه عليهم    سواه،معبود  
ث النعمة األخرى ما    لربوبيته، املؤمنني ابهلل من نعمة اإلميان واخلضوع  

خضوعا جلالله وخشوعا لعظمته وتواضعا   الصالة؛رتض عليهم من اف
ومل يفرتض عليهم بعد توحيده والتصديق برسله وما جاء من   لكربايئه،

وأخرب أن ذلك أمره هلم ولألنبياء واألمم    الصالة،عنده فريضة أول من  
 بعد:ث أما  ملسو هيلع هللا ىلص،قبل أن يبعث حممدا 

  األعمال  سائر  على   وفضلها  الصالة   فإن هللا تعاىل قد عظم قدر
 توحيده عز وجل،   بعد

ومما يدل على تعظيم قدرها وأرفعيتها وتفضيلها على سائر  
 منها: أمور كثرية   التوحيد، األعمال بعد 

 مجيعا:  ن الصالة كانت فريضة على األنبياء إ
 ري   ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام ُّٱ:  فقال عزوجل

 خت حت جت هب مب خب حب جب   هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي
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 مص خص   حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج   مث هت مت
 . (5-1سورة البينة:)  َّ مغ جغ   مع جع مظ حط مض خض حض جض

 هلل: ن الصالة أول فريضة بعد اإلخالص بالعبادة إ
أول فريضة نصها ابلتسمية بعد اإلخالص    هللا تعاىل   جعلقد  ف

الصالة هلل:  عزوجل،  ابلعبادة   مئ   خئ حئ جئ يي ُّٱ:  قال 

 مث هت مت خت حت جت هب   مب خب حب جب هئ

 مم   ام ُّٱٱ:وقال  ، (5التوبة:  )  َّ جس مخ جخ مح جح   مج حج

:)ٱَّ ٰى ين   ىن نن من زن رن ونظري   ،( 11التوبة 
 ملسو هيلع هللا ىلص. ذلك جاءت األخبار عن النب 

  وقوامه،فهذا رأس األمر    الصالة، دين اهلل تعال هو توحيده وإقامة  ن  إ
   واألموال:وبه عصمة األنفس  
هو دين هللا الذي جاءت به الرسل    الصالة  وإقامة   فتوحيد هللا

هرج قبل  من  رهبم  عن  األهواء،  األحاديث  (1)  وبلغوه    ، واختالف 
يف كتاب  وتصديق    نن من زن رن مم   ام ُّٱهللا  ذلك 

األواثن    َّ مم   ام ُّٱٱفقوله:  (5التوبة:)  َّ ٰى ين   ىن خلعوا 
وقال يف    ،﴾ٰى ين   ىن نن من زن رن﴿ وعبادهتا  

 

، وهر ج الرجل يف حديثه: أفاض  اهل ر ج : الكثرة  يف الشيِء، و الفتن ة  واالختالط واالضطراب  (1) 
 وخ لط فيه فلم يـ ف ه م . 
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 ﴿ أخرى    ﴾ ٰى ين   ىن نن من زن رن مم امآية 
 . ( 11:  التوبة)
 زن رن مم ام ُّٱ  :قوم يسألوين عن السنة فقرأ  :"عن أيب وائل قال  -3

بلغ    َّ ني مي زي ري   ٰى ين ىن نن من  حس جس مخ ُّٱحت 
   جغ   مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص   حص مس خس

 ."  (1)   ض ابملرجئة قرأها وهو يعر   (4- 1البينة  سورة)  َّ مغ
أن أقاتل   أمرت):  قال  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول هللا    ¶عن ابن عمر  و   -4

ويقيموا    ،الناس حت يشهدوا أن ال إله إال هللا وأن حممدا رسول هللا
فإن فعلوا ذلك عصموا مىن دماءهم وأمواهلم إال    ،الصالة ويؤتوا الزكاة

 .(وحساهبم على هللا ،حبق اإلسالم

مالك  -5 بن  أنس  تويف رسول هللا    ":  قال  ؓ وعن    ملسو هيلع هللا ىلص ملا 
فقال أبو    العرب؟أاب بكر أتريد أن تقاتل    اي  عمرفقال    العرب،ارتدت  

أن أقاتل الناس حت يشهدوا    أمرت)  ملسو هيلع هللا ىلص:هللا    إمنا قال رسول  بكر:
وهللا  ،  (ويؤتوا الزكاة  ،ويقيموا الصالة  ،وأين رسول هللا  ،أن ال إله إال هللا

 

رج العمل من مسمى اإلميان، إذ اإلميان عندهم تصديق القلب وإقرار   (1)  املرجئة فرقة مبتدعة خت 
اللسان على خالف بينهم يف ذلك أيضا. وع ر ض  ابملرجئة لريد عليهم ويثبت أن العمل من  

 رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص.   اإلميان وهذه هي السنة الثابتة عن
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  عليه فقاللقاتلتهم    ملسو هيلع هللا ىلص لو منعوين عناقا مما كانوا يعطون رسول هللا  
 . "فلما رأيت رأى أيب بكر قد شرح علمت أنه احلق عمر:

أدجل للناس    ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول هللا    ؓ   وعن معاذ بن جبل  -6

معاذ إن شئت حدثتك برأس هذا األمر    اي)  :يف غزوة تبوك ث قال
إن رأس هذا األمر    قال:  هللا،بلى أبيب وأمي اي رسول    فقلت:،  وقوامه

إله إال هللا وحده ال شريك   وتشهد أن حممدا    له،أن تشهد أن ال 
إمنا أمرت   الزكاة،وأن قوام هذا األمر إقام الصالة وإيتاء    ورسوله،عبده  

ويشهدوا أن ال إله    الزكاة،ة ويؤتوا  أن أقاتل الناس حت يقيموا الصال
فإذا فعلوا ذلك    ورسوله،إال هللا وحده ال شريك له وأن حممدا عبده  

 .(اعتصموا وعصموا دماءهم إال حبقها وحساهبم على هللا

 أمرت)  ملسو هيلع هللا ىلص:قال رسول هللا    قال:  ؓ وعن أنس بن مالك  -9

  هللا، وأن حممدا رسول    حت يشهدوا أن ال إله إال هللا  أن أقاتل الناس
  صالتنا،وصلوا    هللا،فإذا شهدوا أن ال إله إال هللا وأن حممدا رسول  

وأكلوا واستقبلوا   إال    ذبيحتنا؛  قبلتنا  وأمواهلم  دماءهم  علينا  حرمت 
 . (حبقها هلم ما للمسلمني وعليهم ما عليهم
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أنبيائه   الصالة على    إياها وإخباره عن تعظيمهم    ورسله،فرض اهلل 
 الشدائد: وجلوؤهم إليها عند 

مما دل هللا تعاىل به على تعظيم قدر الصالة ومباينتها لسائر  و 
  ؛ األعمال إجيابه إايها على أنبيائه ورسله وإخباره عن تعظيمهم إايها

فكان أول  ؛  تكليماب موسى جنيا وكلمه  أنه جل وعز قر  فمن ذلك  
ومل ينص  ،  إقام الصالة   : ما افرتض عليه بعد افرتاضه عليه عبادته 

فقال تبارك وتعاىل خماطبا ملوسى بكلماته ليس بينه    ،له فريضة غريها
 ين ىن من     خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل ُّٱ:  وبينه ترمجان

فدل ذلك على عظم قدر الصالة وفضلها   ،( 14-13طه: )ٱَّ مه جه
ٱ. مناجيه وكليمه بفريضة أول منها  (1)    أإذ مل يبد،  على سائر األعمال

هللا عز  أخرب  :  فزع سحرة فرعون إىل الصالة بعد إمياهنم ابهلل
إذ حيلفون بعزة فرعون    ،عن سحرة فرعون بعد شركهم وعنادهموجل  

،  متخذين إهلا من دون هللا ومل أيهتم رسول قبل ذلك وال مسعوا كتااب  
تسعى حية  هللا  فقلبها  عصاه  ألقى  حني  اآلية  موسى  أراهم    فلما 

فعلموا أن ذلك ليس بسحر وال يشبهه    ،حباهلم وعصيهم  فالتقفت
عة يرجعون  فلم يلهموا طا   انقادوا لإلميان ابهلل عز وجل؛  ل بين آدمافع

 ،غفر هلم عما كان منهم إال السجوديرتضونه هبا ظنا أن ي  هبا إىل هللا و 
 

 يف النسخة احملققة: يبد ، ومقتضى معىن السياق ما ذ كر.  (1) 
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الصالة أعظم   يف ىف يث ىث نث مث ُّٱ  :قال هللا عزوجل  ،وهو 

وجوههم هلل  روا  فعف    ،(48-46الشعراء:)   َّ يك ىك مك لك  اك يق ىق
فلم جيعل هللا هلم مفزعا إال إىل الصالة مع  ،  الرتاب خضوعا له  يف

 .وهي مفزع كل منيب ،اإلميان به
به موسى أن أيمر بين اسرائيل    كان من أول ما أمرمث إنه  

به   آمنوا  أن   جح مج   حج مث هت مت ُّٱ:  فقال  الصالة، بعد 

 َّ حض جض مص خص حص مس   خس حس جس مخ جخ مح

 . ( 87يونس:)
وحكى عن عيسى صلى هللا عليه حني تكلم يف املهد صبيا  

 مل يك ىك مك لك اك   يق ىق يف ىف يث ىث نث ُّٱ  قال: أنه  

 . ( 31-30مرمي:)  َّ نن من زن رن مم   ام يل ىل
إبراهيم خليله أنه ملا ذهب إبمساعيل صلى هللا عليهما    وعن

 يت ىت نت ُّٱ  فقال: وسلم فأسكنه بواد ليس به أنيس دعا ربه  

  ( 37إبراهيم:)   َّ لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث
فدل ذلك أنه ال عمل أفضل من الصالة    الصالة،يذكر عمال غري  ومل  
   ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ ُّٱٱتعاىل:وقال    يوازيها.وال  
 . ( 26احلج:)  َّ رث يت   ىت نت مت زت رت يب
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﴿ عن    - 13 وعبادة "  قال:  ﴾ مت زت رتقتادة  الشرك  من 
هم "  قال:  ﴾ نت مت﴿   وقوله  "،األواثن القائمون 

 ".وناملصل  
 ا  
 
 ف

 
الصالة  رتاض عليهم  وزكريا  ويعقوب  وإسحاق  إمساعيل  على  ها 

 والسالم: 
تعاىل  ٰذ يي ىي مي   خي حي جي يه ىه مه جه ُّٱ  :قال 

 جف   مغ   ُّٱٱ:وقال  ( 55-54مرمي  سورة  )  َّ ِّ   ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر

 يل ىل مل خل   خك حك جك مق حق مف خف حف

- 72األنبياء    سورة)  َّ خن حن جن يم ىم مم   خم حم جم
73) .   

قصة   يف   مي   خي   حي جي يه ىه ُّٱٱزكراي: وقال 

ٱ. ( 39-آل عمران) ٱٱَّىي

الصالة خدمة   :"مسعت اثبتا يقول قال:عن جعفر بن سليمان  - 14
األرض يف  ﴿   ، هللا  قال  ما  الصالة  من  أفضل  شيئا  علم   ىهولو 

 ". ﴾ ىي مي   خي   حي جي يه
ف عمران  ابنة  مرمي  هبا  تعاىلوأمر   جت هب مب ُّٱٱ:قال 

 .( 43: عمران  ل آ)  َّ مث هت مت خت   حت
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 مل  خل ُّٱ  :قال هللا ،  إليها  الذبيح ابن خليل الرمحنفزع  مث  

قال ألبيه اذحبين "  املفسرين:قال بعض    ،(103الصافات: )  َّ جم  يل  ىل
 ".ساجدوأان 

لما أصاب اخلطيئة وأراد  إليها فداود نيب هللا وصفيه  وفزع  
ٱٱ:تعاىلقال هللا  الصالة، التوبة مل جيد لتوبته مفزعا إال إىل 

 . (24ص:)  َّ جغ مع جع مظ   حط مض خض حض جض ُّٱ
عمرو  -22 بن  عبدهللا  هللا    :قال  ؓ  عن  رسول    ملسو هيلع هللا ىلص: قال 
كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه    ،الصالة إىل هللا صالة داود  أحب)

 .(وينام سدسه

جزأ على أهل    ملسو هيلع هللا ىلصبلغنا أن داود النب  "    قال:عن اثبت البناين  و   -24
نسان من آل إفلم يكن أيت ساعة من الليل والنهار إال    ،بيته الصالة

 ".داود قائم يصلي
فأشغله النظر إليها    ي،عرض اخليل ابلعش  مث سليمان بن داود

فعاقب نفسه أبن    ،فأسف وندم  وقتها،عن صالة العصر حت أتخر  
فاعرتضها يعرقبها  ،  اليت أشغلته حت جاوز وقت صالته  اخليل   ؛حرمها

اه النظر  فأهل  ،عقوبة لنفسه ليغم عليها بدال من هلوه هبا حني اعرتضها
  ؛عاقب نفسه بتضريبه أعناق اخليلفلما  ،  إىل حسنها وسرعة سريها
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الريح أسرع يف السري وأوطأ يف    اخليل: له ذلك فعوضه من  هللا   شكر
من   يف    فوقها،الركوب  وأعجب  املنزلة  يف  وأرفع  القدر  يف  وأشرف 

 . (1)  فكان يغدو من إيلياء فيقيل إبصطخر  األحدوثة،
   ري ٰى ُّٱ  :احلوتالتقمه  ونس ملا  يف قصة يتعاىل  وقال هللا  

 . ( 144-143الصافات:)  َّٱ  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي
عباس   - 25 ابن  قوله    ¶   عن   مي زي   ري ٰى﴿   تعاىل:يف 

 ." من املصلني " قال: ﴾ ني
الصالة    كان كثريقال:"    ﴾ني مي زي   ري ٰى﴿ عن قتادة  و   -28

لصارت له قربا إىل    :﴾ أي هئ مئ خئ حئ جئ يي﴿   فنجا،يف الرخاء  
 ". يوم القيامة 

قومه عن عبادة غري    ىملا هنيف قصة شعيب  عزوجل  وقال  
 يي ىي ني ُّٱ  : والوزنوهناهم عن التطفيف يف الكيل    ، هللا 

دليل على أهنم مل يكونوا    وذلك  ، (87هود:)  َّ جب هئ مئ   خئ   حئ جئ
 الصالة.يرونه يعظم شيئا من األعمال تعظيم 

 

إيلياء هي مدينة القدس، وإصطخر إحدى املناطق من إقليم فارس، غدوها شهر ورواحها   (1) 
شهر أي يسري ابلغدو مسرية شهر، وابلرواح كذلك، ويقطع يف اليوم الواحد مسرية شهرين.  

 هو النوم يف منتصف النهار أو االسرتاحة فيه وإن مل ينم. ومعىن يقيل: من القيلولة و 



 

53 

 مب  زب رب يئ    ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ُّٱ:  هللا عزوجل  وقال

   نث  مث  زث رث يت نتىت مت   زت رت ىبيب نب

 . (12 املائدة: ) َّ يث ىث 
   زث رث ُّٱ  : ذكر عزوجل األنبياء نبيا نبيا فوصفهم مث قالو 

 ام يل ىل مل يك   ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث
 ،  ( 58مرمي:  )  َّ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين   ىن نن من زن رن مم

يعبدون    مجيع األنبياء أن مفزعهم كان إىل الصالة عن  فأخرب  
هبا إليه  ويتقربون  قال  ،هللا   خب حب جب   هئ مئ خئ حئ ُّٱ:  ث 

 . يعىن واداي يف جهنم  (59مرمي:)  َّ هت   مت خت حت جت هب مب
مل يزالوا يصلون اخلمس  ومن تعظيم قدر الصالة أن األنبياء مجيعا  

 : ملسو هيلع هللا ىلصالتي صالها جربيل بالنبي  
أن األنبياء قبله صلوات    ملسو هيلع هللا ىلص جاء اخلرب عن رسول هللا  فكما  

 ملسو هيلع هللا ىلص:هللا عليهم مل يزالوا يصلون اخلمس اليت صالها جربيل ابلنب 
  ين م  أ    )   :  ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  قال  :  قال  ¶   عن ابن عباسف  - 29

الشمس قدر   الظهر حني مالت  البيت مرتني صلى يب  جربيل عند 
مثله  ،الشراك شيء  ظل كل  حني كان  العصر  يب  وصلى    ،وصلى 

وصلى    ،وصلى العشاء حني غاب الشفق،  املغرب حني أفطر الصائم  
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الطعام والشراب على الصائم الغد    ،يب الفجر حني حرم  وصلى يب 
وصلى يب العصر حني صار ظل    ،الظهر حني كان ظل كل شيء مثله

مثليه الصائ،  كل شيء  أفطر  املغرب حني  يب  يب    ،موصلى  وصلى 
ث ،  وصلى يب الغداة بعد ما أسفر  ،يللالعشاء حني ذهب ثلث ال

هذا وقت  ،  اي حممد الوقت فيما بني هذين الوقتني:  التفت إىل فقال
 . (األنبياء قبلك

حممد   اي)يف آخره:    وقالذكر احلديث السابق    ويف رواية أخرى   -30
 .(هذا وقتك ووقت النبيني قبلك
وذكر الوعيد الشديد ملن    التنزيل، نص  ومن عظيم قدرها فرضيتها ب

   ضيعها: 
وهذا    التنزيل، بفرضها بنص    لقد وكد هللا وجوب الصالة ف

 مئ  خئ  حئ  جئ  يي    ىي  ني ُّٱ  فقال:   قدرها، من عظيم  

 .واجبا أي: كتااب (103النساء: ) َّهئ 
 خئ  حئ جئ  يي    ىي  ني ُّٱ  قوله:عن زيد بن أسلم يف    - 34

كلما    يقول:  آخر،كلما مضى جنم جاء جنم    منجما،  "قال:  َّ هئ  مئ
 . " مضى وقت جاء وقت آخر
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توعد ابلعذاب من   أو سها عنها فصالها يف    أضاعها، مث 
  غري وقتها أو رااي هبا

  َّ جت خب حب جب   هئ مئ خئ حئ ُّٱٱفقال:   (1) 
هنر   والغي:  .(59مرمي:)  ﴾    مت خت حت﴿  فقال:وذكر عقوبتهم    (59:  مرمي )

 القعر.يف جهنم خبيث الطعم بعيد 
قالعن    -36 اخلزاعي  عامر  بن  أمامة   :لقمان  أاب    جئت 

  ملسو هيلع هللا ىلص قلت حدثين حديثا مسعته من رسول هللا    : قال     الباهلي

أن صخرة زنة عشر عشروات    لو )  يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصمسعت رسول هللا   قال:
ث تنتهي إىل   ،قذف هبا من شفري جهنم ما بلغت قعرها سبعني خريفا

يسيل    جهنم،بئران يف أسفل    قال:  وأاثم؟ماغي    فقلت:،  غي وأاثم
 خت حت﴿  :فهذا الذي ذكر هللا يف كتابه  جهنم،فيهما صديد أهل  

 .  ( 68الفرقان:)  ﴾  خي ﴿و  ( 59مرمي:)  ﴾      مت

رجال إىل    زعبد العزيبعث عمر بن  "  قال: عن إبراهيم بن يزيد  و   -40  
فإان قد بعثناك يف    تصلي،إن اليوم اجلمعة فأقم حت    له:فقال    مصر،

 ميقاهتا،عجلة للمسلمني فال يعجلنك ما بعثناك أن تؤخر الصالة عن  
  َّهب مب خب حب ُّٱٱ:وتلى هذه اآلية   تصليها،فإنك ال حمالة  

 

 رااي: من الرايء.  (1) 



 

56 

قال  و   ضاعوا املواقيت.مل يكن إضاعتهم تركها ولكن أ  قال:  ،(59مرمي:)
 يب ىب   نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ ُّٱٱ:هللا تعاىل

 .(6- 3املاعون: )  َّ مت زت رت
أنه    ؓ    عن مصعب بن سعد بن أيب وقاص عن أبيه  - 42

الذين    هم )  قال:   عن الذين هم عن صالهتم ساهون  ملسو هيلع هللا ىلص سأل النب  
 . (يؤخرون الصالة عن وقتها

قلت أليب اي أبتاه أرأيت قول هللا  "  :عن مصعب بن سعد قالو   -43
إنه ليس    قال:  نفسه؟أينا ال حيدث    ﴾ نب مب زب رب يئ﴿

 . "ذلك ولكنه إضاعة الوقت
هِتِم    ع ن    ه م    ال ِذين  ﴿:  عن مسروق يف قولهو   -44   " قال:  الهون﴾  ص ال 

عن   الصالة  أبو    وقتها،إغفال  األعمش    عمرو:قال  قرأ  "  هكذا 
 ".الهون

أخربين أبو صخر أنه سأل حممد بن  "  قال:عن حيوة بن شريح  و   -45
 ﴾ نب مب زب رب يئ﴿ :كعب القرظي عن قوله

منع املال    قال:   املاعون،ث سأله عن    اتركها،هو  :  قال  (5:سورة املاعون )
 ".  من حقه
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ملا سئلوا بعد دخوهلم النار فقيل وحكى عن الكفار أهنم  
فلم يذكروا   ، (43-42:املدثر) َّ مش هس   مس هث مث هت مت هب مب هئ مئ ُّٱ : هلم

 الصالة.شيئا من األعمال عذبوا عليها قبل تركهم  
 جئ يي ىي ني مي زي   ري ٰى ين ىن نن ُّٱ  وقال هللا:

ذكر    ( 9املنافقني:  )  َّ مب خب حب جب هئ   مئ خئ حئ عن  ومعىن 
 :هللا
الصالة    أي:  املكتوبة،هي    يقول:مسعت عطاء  "  جريج:ابن    قال   -48

 ."املكتوبة 
فال تشغلهم عن مواقيت    ويبيعون،كانوا يشرتون  "  سفيان:وقال    -52

 . " الصالة
فيما   وتعاىل  تبارك  الكافرو يوقال هللا  به     يت ىت نت مت ُّٱٱ:بخ 

 مث زث ُّٱ  ،ىل التصديق شيئا غري الصالةإومل يضم  ،  (31القيامة:  )   َّرث

ضد  ذفالك  ،(32القيامة:  )  َّ ىث نث الصالة    والتويل  التصديق،ب  ترك 
 ىك   مك لك ُّٱ :فقال  وعيد، ث أوعده وعيدا بعد  الفرائض،وغريها من  

 . إهنا نزلت يف أيب جهل يقال: (35-34القيامة:)  ٱَّ مم ام يل ىل مل يك

وال    هللا،ال صدق بكتاب    "قال: َّ رث   يت ىت نت مت ُّٱ:  عن قتادة  -57
ٱٱ،وتوىل عن طاعته هللا،كذب آبايت    َّ ىث نث مث زث ُّٱ هلل،صلى 
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،  يب جهلأ وهي مشية عدو هللا    يتبخرت،أي    َّ اك يق ىق يف ىف يث ُّٱ
وعيد   َّ يك ىك   مك لك ُّٱخذ مبجامع ثيابه فقال  أ  ملسو هيلع هللا ىلصنب  الن  أذكر لنا  

وعيدأعلى   و ثر  هللا  ،     مه جه هن من خن حن جن مم ُّٱ  تعاىل:قال 

 ."(49-48املرسالت: ) َّ حي جي ٰه
 الصالة: الوعيد الشديد ملن ترك 

ووكده على لسان    تركها،لقد شدد تبارك وتعاىل الوعيد يف  و 
عل فريضة من  ومل َت  ،  خرج اتركها من اإلميان برتكهاأأبن    ملسو هيلع هللا ىلص؛نبيه  

بني    ليس)  فقال:  الصالة،عمال العباد عالمة بني الكفر واإلميان إال  أ
 . (الصالةالعبد وبني الكفر من اإلميان إال ترك 

  التوحيد،   أكفر برتكلتوحيد وأكفر برتكها كما  لهنا نظام  أفأخرب  
 فقال:   ،خرج من اإلميان من عاهد من مجيع العباد على اإلميانأث  
ن كانت إو   ،( كفرالعهد الذي بيننا وبينهم الصالة فمن تركها فقد  )

هنم جممعون على الرواية إبكفار إف  برتكها،العلماء خمتلفة يف االكفار  
جياب املغفرة والرمحة  إو   النار،يف تركها وجوب    ظ لث ما غ    تركها،من  

 .ملن قام هبا
من حافظ )  قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن النب    ؓ عن عبدهللا بن عمرو  -58

ومن مل  القيامة،على الصالة كانت له نورا وبرهاان وجناة من النار يوم 
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وكان يوم   القيامة،وال جناة يوم    ،حيافظ عليها مل يكن له نور وال برهان
 .(بن خلف يب  القيامة مع قارون وهامان وأ  

 جم  يل ىل مل خل ُّٱ  فقال: ونعت هللا املؤمنني يف أول سورة البقرة  
فلم    ،(3-1  البقرة ) َّ جه ين  ىن من خن حن  جن يم ىم مم  خم حم

 الصالة.يبدأ بعد اإلميان ابلغيب بذكر فريضة قبل 
59-  ﴿ هللا  قول  يف  احلسن  يقيمون "  قال:  ﴾جه ينقال 

يف   وخشوعها  وسجودها  وركوعها  بوضوئها  اخلمس  الصلوات 
 ".مواقيتها

ٱعن عبد الرمحن بن النمر أهنم سألوا الزهري عن قول هللا  و  - 60

اخلمس  "  قال:  ( 43البقرة: )  َّ من زن ُّٱ الصلوات  تصلى  أن 
 ."مبواقيتها

 بإقامتها: ؤمنني مدحه املو تعال ومن تعظيم قدر الصالة ثناؤه 
  عمل، مدح هللا عباده املؤمنني فبدأ بذكر الصالة قبل كل  ف

  ( 2-1املؤمنون:) َّ يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ  :فقال
ث أعاد ذكرها يف آخر القصة    فيها،فمدحهم يف أول نعتهم ابخلشوع    ،

ما أعد للقائمني هبا احملافظني عليها  ولِ ،  إعظاما لقدرها يف القربة إليه
 مث   زث رث يت ىت ُّٱ  :فقال  ،املآبمن جزيل الثواب ونعيم  
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  َّ يك ىك مك لك اك   يق ىق يف ىف يث ىث نث

ٱ. (11-9املؤمنون:)

مدح أحدا من املؤمنني مبواظبته على شيء    عز وجل   مل جند هللاو 
أال تراه كيف ؛  من األعمال مدح من واظب على الصلوات يف أوقاهتا

 يب   ىب نب مب زب رب ُّٱ  : قال هللا، فذكرها مبتدأة من بني سائر األعمال

أحدا من    يربئ ث مل    (21-19املعارج:)  َّ نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت
فقال املصلني  قبل  الناس  املذمومني من مجيع  اخللقني    ىث ُّٱ:  هذين 

ث أعاد ذكرهم يف  ،  (23-22املعارج:)  َّ مك لك اك يق ىق يف ىف يث
فقال آخر  بذكر  اآلية   جل مك لك خك   حك جك مق حق مف ُّٱ  :آخر 

 حف  جف    مغ  جغ مع جع  مظ ُّٱ  :وقال،  (35-34املعارج:)  َّ خل حل

قبل سائر األعمال تبعها    الصالة يبدأ مبدح  يف كل ذلك  ،  (29فاطر:) َّ
فكرر الثناء عليهم ومدحهم ابحملافظة    ،ما تبعها من سائر الطاعات

ٱ.كل ذلك أتكيدا هلا وتعظيما لشأهنا؛  عليها ليدوموا عليها

  قال:  َّ مك لك اك يق ىق يف ُّٱيف قوله    إبراهيم النخعيعن  و   -66
 ." املكتوبة "

 ىق يف ُّٱئل عن قول هللا  أنه س   ؓ   عقبة بن عامر عن  - 67

 . "هو الرجل القائم ال يلتفت ميينا وال مشاال"  قال:  َّ مك لك اك يق
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 َّ مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث ُّٱعن قتادة و  - 68

لنا أن دانيال"    :قال،  (23-22املعارج:)    ملسو هيلع هللا ىلصنعت أمة حممد    (1)   ذكر 
وعاد ما أرسلت    أغرقوا،يصلون صالة لو صالها قوم نوح ما    فقال:

فعليكم ابلصالة فإهنا خلق    الصيحة،ومثود ما أخذهتم    الريح،عليهم  
 ." للمؤمنني حسن 

 واخلطايا: ها للذنوب تكفريومن عظيم قدرها ع ظم  
ر به لم خيص هللا تعاىل عمال من أعمال الدين فجعله يكف ِ ف

الصالة   خص  املذنبني كما  به  ويطهر   جت ُّٱفقال    بذلك،اخلطااي 

خبار أهنا نزلت يف  فجاءت األ  ،(114هود:)  َّٱمت خت حت
 . الصلوات اخلمس

جاء رجل إىل النب    قال:  ؓ بن مسعود    عن عبدهللا  - 69
أق  فقال:  ملسو هيلع هللا ىلص يف  امرأة  عاجلت  إين  هللا  رسول  وإين    املدينة،صى  اي 

فقال    شئت. ما    فأان هذا فاقض يف    أمسها،أصبت منها ما دون أن  
  ملسو هيلع هللا ىلص ومل يرد عليه النب    قال:  نفسك،لقد سرتك هللا لو سرتت    عمر:له  

الرجل    شيئا، النب    فانطلق،فقام  فتال عليه    دعاه،رجال    ملسو هيلع هللا ىلصفأتبعه 
اآلية    خت حت جت هب مب   خب حب جب هئ مئ خئ ُّٱهذه 

 

دانيال عليه السالم نب من أنبياء هللا تعاىل ظهر أبرض اببل من العراق، مات قبل بعثة النب   (1) 
 ملسو هيلع هللا ىلص بثماين مئة سنة تقريبا. 
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اي نب هللا    رجل:  فقال  ( 114هود:)  َّ جح   مج حج مث هت مت
 .(بل للناس كافة ) فقال:، هذا له خاصة 

اي   رجل:قال    :قال  ؓ   عن عبدهللاويف رواية أخرى    -70
  وابشرهتا،رسول هللا إين لقيت امرأة يف البستان فضممتها إيل فقبلتها 

عنه    ملسو هيلع هللا ىلصفسكت رسول هللا    أجامعها،ففعلت هبا كل شيء غري أين مل  
 خت حت جت هب مب   خب حب جب هئ مئ خئ ُّٱ  هللا:فأنزل  

 عمر:وقرأها عليه فقال    ملسو هيلع هللا ىلصفدعاه رسول هللا    (114هود:)  َّ هت مت
 .(بل للناس كافة ) ملسو هيلع هللا ىلص:فقال رسول هللا  خاصة،اي رسول هللا أله 

 حت جت﴿  رفعه يف قول هللا   ؓ  عن ابن مسعودو   - 75

 ." الصلوات اخلمس"  قال: ﴾ هت مت خت
  الصلوات ):  ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا    قال:  ؓ وعن أيب هريرة  -81

إن    للخطااي، كفارات    هت مت خت حت جت﴿   شئتم: واقرأوا 

 .(114هود:)  ﴾ جح   مج حج مث
 : كفارات اخلمس اجلمعة إل اجلمعة والصلوات و

  الصلوات )  قال:  ملسو هيلع هللا ىلصبلغنا أن النب  :  حممد بن كعب القرظي  قال  -82
 ،(الكبائراخلمس واجلمعة إىل اجلمعة كفارات ملا بينهن ما اجتنبت  

 ىل  مل يك ىك  مك ُّٱوهذا يف القرآن    "كعب:قال حممد بن  
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  . ( 31النساء:)  َّ ىن نن من زن  رن  مم ام يل
حملمد   والظهر    فطريف   َّ هئ مئ خئ ُّٱ  ملسو هيلع هللا ىلص:وقال  الفجر  النهار 

والعشاء  ﴾مب  خب  حبٱٱٱ﴿  والعصر،  خت حت جت ﴿  ، املغرب 

 . "   الصلوات اخلمس  وهن (114هود:)   ﴾  مت

  يقول:   ملسو هيلع هللا ىلص مسعت رسول هللا    :ؓ عفانقال عثمان بن  و   -84
لو كان بفناء أحدكم هنر جيرى يغتسل منه كل يوم مخس مرار    أرأيت)

فإن الصلوات اخلمس    قال:   شيء،ال    قالوا:  درنه؟ ماذا كان مبقيا من  
 .(الدرنيذهنب ابلذنوب كما يذهب املاء 

  مثل ) قال: ملسو هيلع هللا ىلص عن رسول هللا  ¶ عن جابر بن عبدهللا و  - 87
الصلوات اخلمس كمثل رجل على اببه هنر جار يغتسل فيه كل يوم 

ذلك    يفماذا يبق  ":فقال احلسن   قال:زاد أبو معاوية    ،(مخس مرات
 ". !؟ من درنه

 عزرة،  أبو   له   يقال  أخ  يل   كان"  قال:   شهاب  بن   طارق   عن و   - 99
  لقيه،   على  حرصي  من  يرى   فكان  ،ؓ سلمان  يذكر  فكان
 قلت:  القادسية،  قدم  قد   سلمان،  صديقك  يف  لك  هل   يوما:  يل  فقال
  كفارات   اخلمس  الصلوات  إن  فقال:"  عليه،  فدخلنا  إليه  فركبنا  نعم،

  صالة   فيصلون  الناس  يصبح  قال:  ث  القتل،  به  اجتنب   ما  بينهن   ملا
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  فيكفر  الرجل   فيتوضأ  الظهر،  وبني   بينهم  ما  (1)   جيرتحون  ث   الفجر
  ذلك،   من  أكرب  فيكفر  إىل الصالة  ميشي  ث  الصغار،  اجلراحات  الوضوء

  العصر،   وبني   بينهم  ما  جيرتحون  ث  ذلك،  من  أكرب  فيكفر  يصلي  ث
  الصالة   إىل  ميشي  ث  الصغار،  اجلراحات  الوضوء  فيكفر  الرجل  فيتوضأ
  ث   ذلك،  من  أكثر  فيكفر  يصلي  ث  ذلك،  من  أكرب  املشي  فيكفر

  الوضوء   فيكفر  الرجل  فيتوضأ  ،املغرب  وبني  بينهم  ما  جيرتحون
  ث   ،ذلك  من  أكرب  فيكفر  الصالة  إىل  ميشي  ث  ،الصغار  اجلراحات

  العشاء   وبني  بينهم  ما  جيرتحون  ث  ،ذلك  من  أكثر  الصالة  فتكفر  يصلي
  إىل   ميشي  ث  ،الصغار  اجلراحات  الوضوء  فيكفر  الرجل   فيتوضأ   ،اآلخرة
  من   أكرب  الصالة  فيكفر  يصلي  ث  ،ذلك  من   أكثر  فيكفر  الصالة

 عليه  وال  ،له  وال  وعليه  ،عليه  وال  له  :منازل  ثالثة   الناس  ينزل  ث  .ذلك
 إىل  فنظر  ؟له  وال  عليه  وال  له  وال  وعليه  عليه  وال   له  وما  :قلت  ،له  وال

  فيقوم  عنه  الناس   وغفلة   الليل  ظلمة   الرجل  يغتنم  ،أخي  ابن  اي  :وقال
  عنه  الناس  وغفلة   الليل  ظلمة   الرجل  ويغتنم  ،عليه   وال  له  فذاك  فيصلي
  حت   الرجل  وينام  :قال  ،له  وال  عليه  فذاك  هللا  معاصي  يف  فيسعى
 عليه".   وال له ال  فذاك يصبح

 

 جيرتحون: يكتسبون السيئات.  (1) 
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رت على عثمان  م    قال:  ؓ عن محران موىل عثمان و   -100
مسعه أ لو مل    قال:ث  ،  فأسبغ وضوءه  ،فدعا به فتوضأا ماء،  فخارة فيه

مسعت    ،إال مرة أو مرتني أو ثالاث ما حدثتكم به  ملسو هيلع هللا ىلصمن رسول هللا  
ما توضأ عبد فأسبغ الوضوء ث قام إىل الصالة  )  يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  

 .(األخرى إال غفر له ما بينه وبني الصالة 
بن كعب حممد  من    "   :قال  رجل  عن  احلديث  مسعت  إذا  وكنت 
  :فالتمست هذا فوجدته  ،التمسته يف القرآن ملسو هيلع هللا ىلصأصحاب رسول هللا  

 مه جه ين ىن من   خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ

إن هللا مل يتم النعمة عليه    :فقلت،  (2-1الفتح:) َّٱٱ  حي جي يه ىه
 جم  يل ىل  مل خل ُّٱ  اآلية:ث قرأت هذه  ،  حت غفر له ذنوبه

بلغ  َّ حن جن يم  ىم    مم  خم  حم  نث  ُّٱ:  حت 

يتم    ،(6املائدة:)  َّ ىق  يف  ىف    يث  ىث  مل  هللا  أن  فعرفت 
 ."النعمة عليهم حت غفر هلم
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وطهارة    وكفارة،   ،كل خطوة إل الصالة حسنةومن عظيم قدرها أن  
 للذنوب:

من حني خيرج  ):  قال  ملسو هيلع هللا ىلص عن النب    ؓ عن أيب هريرةف  -101
 . ( واألخرى متحو سيئة أحدكم من بيته إىل املسجد فرجل تكتب حسنة  

خرج    إذا)ملسو هيلع هللا ىلص:  رسول هللا    : قال قال  ؓ وعن أيب هريرة  -102
وحما عنه ،  املسلم إىل املسجد كتب هللا له بكل خطوة خطاها حسنة 

 . (هبا سيئة حت أيت مقامه
إذا توضأ الرجل  )  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص عن النب    ؓ عن أيب هريرةو   -103

ث أتى املسجد ال يريد إال الصالة مل خيط خطوة إال    الوضوء،فأحسن  
على أحدكم ما    يواملالئكة تصل  خطيئة،رفع هبا درجة وحط عنه هبا  
 عليه،اللهم صل    عليه،اللهم صل    فيه:دام يف مصاله الذي صلى  

أحدكم يف الصالة  )  وقال:   ،(فيهما مل يؤذ    فيه،مامل حيدث    ارمحه،اللهم  
 .(حتبسهما كانت الصالة 

املوت،    حضر رجال من األنصار  قال:عن سعيد بن املسيب  و   -106
اليوم حديثا وما أحدثكموه إال احتسااب مسعت    فقال: إين حمدثكم 

ث خرج اىل    الوضوء،توضأ يف بيته فأحسن    من)  يقول:  ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا  
إال كتب هللا له هبا  فلن يرفع رجله اليمىن    مجاعة،املسجد صلى يف  
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فإذا صلى    خطيئة،ومل يضع رجله الشمال إال حط هللا عنه هبا    حسنة،
فإن هو أدرك بعضا وفاته بعض    له،بصالة اإلمام انصرف وقد غفر  

وإن هو أدرك الصالة وقد صليت فأمت صالته ركوعها    كذلك،كان  
 .(كذلكوسجودها كان  

 بعدها: كراهية النوم قبل العشاء واحلديث  ومن فضيلة الصالة 
املنهال  فع  - 107 أيب  بن سالمة  برزة    قال:ن سيار  أيب  على  دخلنا 

  ملسو هيلع هللا ىلص   حدثنا كيف كان رسول هللا  :فقال له أيب  ؓ  األسلمي
كان يستحب أن يؤخر من العشاء اليت يدعوهنا  "  قال:  املكتوبة،يصلي  
 ". وكان يكره النوم قبلها واحلديث بعدها  العتمة،

  ال)  قال:   ملسو هيلع هللا ىلصعن النب    ؓ عبدهللا بن مسعود  عن  و   - 109
   . ( مسر بعد العشاء اآلخرة إال ألحد رجلني مصل ومسافر

عن السمر بعد العشاء اآلخرة    يإمنا هن  العلم: قال بعض أهل  
ذنوبه    يألن مصل أن    هيفن  لصالته،العشاء اآلخرة قد كفرت عنه 

يسمر يف احلديث مع الناس خوفا أن يكون له يف كالمه ما يدنس  
 بطهارته.ألن ينام  طهارة؛نفسه ابلذنب بعد  

  يصلي الرجل جعلت الصلوات كفارات  "  قال:عن عثمان  و   - 112  
،  فإذا صلى الظهر أطفأها  اليبس، إحراق النار  ث حيرق نفسه    الفجر،
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فكانوا يكرهون    قال:  اآلخرة،فعد الصلوات على هذا حت بلغ العشاء  
 ".وحيبون أن ينام الرجل وهو سامل بعدها،السمر 
إبراهيم بن بشار قالو   -113 تكلمت    :"مسعت سفيان يقول  :عن 

  هذا، ما ينبغي يل أن أانم على    فقلت:   اآلخرة،بشيء بعد العشاء  
وما قلت هذا ألزكي    واستغفرت،فقمت فتوضأت وصليت ركعتني  

 ". ولكن ليعمل به بعضكم نفسي؛
كان سعيد بن جبري يصلي  "قال:  عن القاسم بن أيب أيوب  و   -114

أربع   اآلخرة  العشاء  يف    ركعات،بعد  معه  وأان  فما   البيت،فأكلمه 
 ".يراجعين الكالم

كانوا حيبون إذا أوتر الرجل  "قال:  عن األعمش عن خيثمة  و   -115
 ".أن ينام
عن أبيه أنه كان إذا    زعبد العزيبن عمر بن    زعبد العزيعن  و   -116

الناس  العشاء اآلخرة أمر حبوائج  فإذا أوتر    املسلمني،أو قال    صلى 
 كف.

أن هللا جعل الفرائض كلها الزمة يف بعض    ومن عظيم قدرها
من الزمان وساقطة يف بعضها كالصيام املفرتض شهرا من    األوقات

وجد   من  على  واحلج  الزكاة،  فيه  ما َتب  ملك  من  وعلى  السنة، 
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السبيل إليه يف العمر مرة واحدة، وكذلك مجيع الفرائض رفع فرض  
  ، إال الصالة وحدها:  يف حال ومل يوجب فرضه يف كل حال  وجوهبا

منع  ت يف كل يوم وليلة، وإمنا  فإن هللا تعاىل ألزم عباده مخس صلوا 
هي طاهرة  و إال  ال تقرهبا ؛ احلائض من الصالة تعظيما لقدر الصالة 

رمحة له ملا علم من   ،إال أنه خفف شطرها عن املسافر  ،من احليض
فلم    ،وألزمه على كل حال فرض الشطر الباقي  ،تعب السفر وشدته

حلال اليت  يزل فرضها إذا حضر وقتها يف حال من األحوال إال يف ا
والزائل العقل كامليت الذي ال يلزمه وجوب فرض  ،تزول فيها العقول

 .هللا يف بدنه من الفرائض كلها
العاقل البالغ    أن يؤديها  وجعلها واجبة يف كل شديدة وسقم

ومضطجعا إن مل يقدر    القيام،وجالسا إن مل يستطع    استطاع، قائما إن  
حت أوجب    ،يقدر على الركوع والسجودإن مل    (1)   وم ومأا   القعود،على  

ومل  ،  (2)  املشركنيفرضها عند املخاطرة بتلف النفوس عند اخلوف من  
؛ يرفعها هللا عن عباده يف حال أمن وال خوف وال صحة وال سقم

 ! فاعقلوا

 

 . ذكر، واملعىن أنه يومئ، من اإلمياء وهي اإلشارة ا، والصحيح ما يف النسخة احملققة: ومؤميا  (1) 
 يعين صالة اخلوف عند مالقاة العدو.  (2) 
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وإلزامها عباده يف كل  ،  لشدة إجيابه إايها  ؛ما عظم هللا قدرها
، وَتزعوا أن تضيعوها وتنقصوها،  لتعظموها إذ عظمها هللا  ؛األحوال

ث مل يرخص ألحد إن    األطراف،حضار العقول وخشوع  ولتؤدوها إب
أوغ   بنوم  مل    لب  لو  افرتضت عليه  أن أيت هبا كما  يدع  أن  نسيان 
من انم عن صالته فليصلها إذا انتبه  )  ملسو هيلع هللا ىلص:فقال النب    عليها،غلب  ي  

 .(ها إذا ذكرهاومن نسى صالة فليصل ،هلا
   هلا:  النظافةالطهارة ومن أرفعية الصالة اشرتاط و

والتنفل متقبلة  مجيع الطاعات من الفرض  هللا تعاىل  جعل  حيث  
  ؛ إال الصالة وحدها  ؛حداث وال يفسدهاوال ينقضها اإل  طهارة،بغري  

إال الطواف ابلبيت فإن السنة أن يؤتى    قدرها،وإعظام    ،إلجياب حقها
 صالة. على طهارة ألنه 

الدليل على أهنا أرفع األعمال أن هللا عز وجل أوجب  ومن  
واللباس من    كله،ونظافة اجلسد    األطراف،  أن ال تؤتى إال بطهارة 

 .يصلي عليهاونظافة البقاع اليت   ،مجيع األقذار
أنه أمرهم إذا عدموا املاء عند حضور وقت    تعظيما  هامث زاد 

فيمسحوا مكارم وجوههم    ،الصالة أن يضربوا أبيديهم على الصعيد
ث اختلفوا يف من مل  .  أن ال تؤدى إال بطهارة  إعظاما لقدرها  ، ابلرتاب

حت جيد املاء   ييصل :فقالت مجاعة من العلماء صعيدا، جيد ماء وال 
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ما ترك من الصلوات يف    يث يقض  وجد،  يهماأبث يتطهر    الصعيد،  أو
 .حال عدمه للماء والرتاب

بل عليه أن يصليها ال حمالة إذا حضر    منهم: مجاعة  وقالت  
له أتخريها حت يذهب    وال حيلُّ   صعيدا، وإن مل جيد ماء وال    وقتها،
  كتابه، ألن هللا عز وجل أوجب إقامة الصالة يف غري موضع من    وقتها،

عند  و   الطهارة،ومل يشرط   أمر ابلطهارة  ما    الوجود،إمنا  مل جيد  فإذا 
  ي كما جيب عليه أن ال يصل  الطهور،يتطهر به فعليه إقامتها حت جيد  

فإذا مل جيد صلى    عورته،حت يسرت عورته إذا كان واجدا ملا يسرت به  
. ومل يكن له أن يؤخر الصالة إىل أن جيد ثواب يسرت به عورته  عرايان،
املاء    بعضهم:وقال   تطهر    أحدمها،ث وجد    والرتاب،عليه إذا عدم 

ومل يقل أحد  ابلثقة.  احتياطا وأخذاا وأعاد ما قد صلى  ،أبيهما وجد
به يف حال عدم املاء    أن أيت   إن الفرض عنه ساقط ال جيب عليه 

 وجودمها.وال بعد  والرتاب،

 اجلوارح: ومن أرفعيتها وجوب إقامتها جبميع 
أن  :  عظم قدرها وفضلها على سائر األعمال الدليل على  ومن  

اجلوار  بعض  على  افرتضها  فإمنا  افرتضها هللا  فريضة  دون    ح كل 
مل    ، بعض الصالة ث  إال  به  القلب  أن    فإنه،  أيمر إبشغال  قام  تأمر 

العبد ببدنه كله ويشغل قلبه    ينتصبوذلك أن  ،  جبميع اجلوارح كلها
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يفعل ذلك بشيء من الفرائض  ومل  ،  هبا ليعلم ما يتلو وما يقول فيها
مل مينع أن يشتغل العبد يف شيء من الفرائض بعمل سواه إال الصالة  

يل  ،وحدها أن  له  الصائم  الصومفإن  بغري ذكر  ويتكلم  وينام  ،  تفت 
منافع الدنيا ولذاهتا مما أحل  ويعمل جبوارحه ويشغلها فيما أحب من  

ويتكلم،  له يلتفت  أن  له  هللا  سبيل  يف  قضاء  و   ،واملقاتل  يف  احلاج 
ويشتغل    ،مناسكه قد أبيح له أن يتكلم كذلك فيما بني ذلك وينام

له  مبا املباحة  الدنيا  منافع  من  الطواف  ،أحب  يف  يتكلم  أن    ، وله 
الطاعات له أن يعمل فيها و  الزكاة ومجيع  تفكر يف  يوكذلك إعطاء 

 . غريها
  من   الدنيا: من األكل والشرب، ومجيع أعمال    وُمنع املصلي

ومن التفكر إال  ،  إال ابلصالة وحدهاااللتفات، واألفعال ابجلوارح  
أن العمل يف الصالة بغريها خمتلف يف الضرر    إال   -فيما يتلو ويقول

  ،ومنه ما يلزم به سجود السهو،  فمنه ما يفسد الصالة    ،يف الدين
الثواب على صالته  الع  ،ومنه ما يكون منقوصا من  أهل  أن  لم  إال 

من جوارحه بعمل من غري عمل    ة نه إذا شغل جارحجمتمعون على أ
أنه منقوص    ؛   وشغل قلبه ابلنظر يف غري أمر الصالة   ،بفكر  أو   ،الصالة

 -  جزءا من متام صالته وكماهلا  ااترك  ،من ثواب من مل يفعل ذلك
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إذا كان جبميع قلبه    ،وال يف شيء منها  ،كأنه ليس يف الدنيا  يفاملصل
إال أن ثقل بدنه  ،  فكأنه ليس يف األرض    ، ومجيع بدنه يف الصالة

فال ينبغي أن خيلط مناجاة   ،وذلك أنه يناجي امللك األكرب  ،عليها
قد أخرب أن هللا    ملسو هيلع هللا ىلصوكيف يفعل ذلك والنب  ،  اإلله العظيم بغريها  

فكيف جيوز ملن صدق أبن هللا مقبل عليه بوجهه   ؛مقبل عليه بوجهه
ب املقبل  بغري ما حي    ؟!أو يتحرك  ؟!أو يتفكر  ؟!عبثأو ي  ؟!أن يلتفت

ألن اشتغاله يف صالته بغريها من االلتفات أو العبث أو    ؛عليه بوجهه
أقبل عليهالتفكر يف شيء م الدنيا هو إعراض عمن  وما يقوى  ،  ن 

فرياه  ،  ن اخللق من له عنده قدر  قلب عاقل لبيب أن يقبل عليه م
وكل مقبل سوى هللا ال يطلع على ضمري  ،  عنه مبعىن من املعاين  يويل

يرى  ،  وهللا تعاىل مقبل على املصلي بوجهه    ،  من وىل عنه بضمريه
وبكل جارحة من جوارحه سوى صالته اليت أقبل    ،إعراضه بضمريه

يلتفت    أو ،  لهافكيف جيوز ملؤمن عاقل أن مي  ،عليه بوجهه من أجلها
أن هللا    ملسو هيلع هللا ىلصإذ أخربه النب    ،أو يتشاغل بغري اإلقبال على رب العاملني

إال قلة مباالة ابملقبل    ه  ل  ع  فـ    ن  فهل يفعل ذلك م  ،  مقبل عليه بوجهه  
أن    ،  أو كيف جيوز ملن عرف أن هللا مقبل عليه وهو مناج له ،  عليه  

 .يعرض عنه مبا قل أو كثر 
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 فيها: من االلتفات  تعظيم قبلتها والتحذيرومن أرفعيتها 
ابن عمرف  -117 إذا كان )  قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول هللا    ¶ عن 

 .(فإن هللا قبل وجهه إذا صلى ،فال يبصق قبل وجهه يصلي أحدكم 
أنس  و   -119 النب    ؓ عن  إن    أيها)  :قال  ملسو هيلع هللا ىلص أن  الناس 

 .(وربه فيما بينه وبني القبلة ،  أحدكم إذا كان يف الصالة فإنه مناج ربه
  قال:   ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول هللا    ؓ    عن أيب سعيد اخلدري و   -121

إن أحدكم إذا قام   وجهه؟أحدكم أن يستقبله رجل فيبزق يف    أحيب)
فال يبزق بني يديه وال    ميينه،وامللك عن    ربه،إىل الصالة فإمنا يستقبل  

 .(ميينهعن 
خرجت أان  قال:عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت و  -123

  مسجده، يف    ؓ وأيب نطلب العلم حت أتينا جابر بن عبدهللا
فرأى    ،ويف يده عرجون  هذا،يف مسجدان    ملسو هيلع هللا ىلصأاتان رسول هللا    فقال:

ث أقبل علينا    ابلعرجون،فأقبل عليها فحكها    خنامة،يف قبلة املسجد  
أيكم حيب  :  ث قال  فخشعنا،  عنه؟ض هللا عرِ أيكم حيب أن ي  )  فقال:

فإن أحدكم إذا    :قال  هللا،ال أينا اي رسول    قلنا:  عنه؟ أن يعرض هللا  
 .(وجهه وال عن ميينه ل  ب  فال يبصقن قِ  وجهه، ل  ب  قِ قام يصلي فإن هللا 
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إن    )  :  قال  ملسو هيلع هللا ىلص أن النب    ؓ عن احلارث األشعري و   -124
هللا تبارك وتعاىل أوحى إىل حيىي بن زكراي خبمس كلمات أن يعمل هبن  

فجمع بين إسرائيل يف بيت املقدس  ،  وأيمر بين إسرائيل أن يعملوا هبن
إن هللا    :  فقعدوا على الشرفات ث خطبهم فقال،  حت امتأل املسجد  

أعمل هبن إيل خبمس كلمات  يعملوا  ،  أوحى  أن  إسرائيل  بين  وآمر 
فإن مثل من أشرك ابهلل كمثل  ،  أوهلن أن ال يشركوا ابهلل شيئا،  هبن

سكنه أث    ،(1)  قرجل اشرتى عبدا له من خالص ماله بذهب أو ورِ 
  ، غري سيده  فجعل العبد يعمل ويرفع إىل ،  اعمل وارفع إيل    :وقال  ،داره

ي وإن هللا خلقكم ورزقكم فال    ؟أن يكون عبده كذلك  رضيفأيكم 
فإن هللا مقبل بوجهه  ،  وإذا قمتم إىل الصالة فال تلتفتوا  ،تشركوا به شيئا

 . وذكر احلديث (إىل وجه عبده مامل يلتفت
أيبو   -130 اعتكف رسول هللا    ؓ حازم  عن  يف    ملسو هيلع هللا ىلصقال 

يناجي ربه فلينظر أحدكم ما    ي إن املصل):  املسجد يف رمضان فقال 
 . (يناجي به ربه

أيبو   -133 قرابن  :"قال  ؓ هريرة    عن  مثل    ،الصالة  إمنا 
إذا قام   ،فأهدى له هدية   ،الصالة كمثل رجل أراد من إمام حاجة 

 

 أي فضة.  (1) 
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مقام   فإنه يف  الصالة  إىل  يناجيه    عظيم،الرجل  على هللا  فيه  واقف 
ويعلم ما   ،ويرى عمله  ،يسمع لقيله  ،قائما بني يدي الرمحن  ،ويرضاه

ببصره قصد    ث لريم  ،فليقبل على هللا بقلبه وجسده  ،يوسوس به نفسه
وال حيرك    ،وال يلتفت  ،أو ليخفضه فهو أقل لسهوه  ،وجهه خاشعا

  ، شيئا بيده وال برجليه وال شيء من جوارحه حت يفرغ من صالته
 ". وليبشر من فعل هذا وال قوة إال ابهلل

إن من فقه املرء إقباله    : " قال  ؓ   أيب الدرداء عن  و   -134
 ".حت يقبل على صالته وقلبه فارغ حاجته؛على 
سريين  و   -136 ابن  الصالة"  قال:عن  يف  أبصارهم  يرفعون    ،كانوا 

 جم يل ىل مل خل ُّٱ  اآلية:ويلتفتون ميينا ومشاال حت نزلت هذه  

وال    :قال  ،(2-1: املؤمنون)  َّٱ  يم ىم مم خم حم ميينا  يلتفتوا  فلم 
 ".مشاال
 :قال  َّ   يم ىم مم خم حم جم ُّٱ  ؓ ي  عن علو   -139

 ".وأن ال يلتفت ميينا وال مشاال ،اخلشوع خشوع القلب"
كما أمرك    إذا قمت إىل الصالة فقم قانتاا   :"عن احلسن قال و   - 140
إليك وتنظر إىل غريه  ؛تفاتوإايك والسهو واالل   ،هللا ينظر هللا    ، أن 
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وال تدري ما تقول    ،وقلبك ساه   ؛وتعوذ به من النار  ،تسأل هللا اجلنة 
 ".بلسانك

قوله  و   -141 الزهري يف  قال مسعت   مم خم حم جم ُّٱعن معمر 

 ". هو السكون يف الصالة"  قال: َّٱ  يم ىم
أقبض بكفي اليمىن على  "  لعطاء:قلت    :ابن جريج قال  وعن-142

: وقالكرهه،  ف  ؟وكفي اليسرى على عضدي اليمىن  ،اليسرى   ي عضد
فقد  ،  َّٱ  يم ىم مم خم حم جم ُّٱ  قال هللاخشوع،  إمنا الصالة  

   ".وال يعرف كثري من الناس اخلشوع ،عرفتم الركوع والسجود والتكبري
  :قلت  ال،   قال:  ؟جيعل الرجل يده على أنفه أو ثوبهأ  : قلت لعطاءو 

مسعت   ،وأحب أن ال خيمر فاه،  نعم  :قال  ، من أجل أنه يناجي ربه
فال    ،وربك أمامك  ،صليت فإنك تناجي ربك  إذا )  :أاب هريرة يقول

ميينك عن  وال  أمامك  وقلت  (تبزقن  الصالة    لعطاء:.  يقطع  فهل 
إال   ،ال : قال ؟أنظر عن مييين وعن مشايل :فقلت ، ال :قال ؟االلتفات

 ،وال تطمح به ههنا وههنا  ،وال تطمح ببصرك أمامك  ،ن تقيم صفاأ
شُّ إمنا الصالة  وااللتفات أشد من النظر عن   :قلت ،وخشوع هلل ،عخت 

بلغنا    ،عن االلتفات يف الصالة  ىهني    نعم،  :فقال  ؟اليمني والشمال
إين خري لك ممن    ،اي ابن آدم  إيل    ،إىل أين تلتفت  :أن الرب يقول

 ".تلتفت إليه
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فإن    ،كانوا يقولون ال جياوز بصره مصاله"    قال:عن حممد  و -143
 ". كان قد استعاد النظر فليغمض

وقال .  "(1)   الصالةروا  قا"  :ؓ بن مسعود    قال عبدهللاو   -144
قال  ،  قام يف الصالة كأنه عود من اخلشوعكان ابن الزبري إذا    "جماهد:
 . "أن أاب بكر كان كذلك دثت  وح   :جماهد
ابن سريين  و   -145 الرجل يف  "قال:  عن  ينظر  أن  يستحبون  كانوا 

 ". صالته إىل موضوع سجوده
النظر    هيسألت مسلم بن يسار أين منت "  :قالبة قال  عن أيب و -146
 ."موضع السجود حسن :قال الصالة؟يف 
عل و   -147 بن  آدم  عمر   يعن  ابن   :"يقول  ¶قال مسعت 

الذين    :قال  ؟وما املنقوصون  :قلت  ،يدعى أانس يوم القيامة املنقوصني
 ". التفاته، و ينقص أحدهم يف وضوئه 

ايسرو   -152 بن  عمار  له    ،ركعتني  ؓ    صلى  عبد  فقال 
احلارث  نالرمح  خففتهما  :بن  قد  أراك  اليقظان  أاب  هل   :فقال  ،اي 

إين    :قال  ،ولكنك خففتهما  ،ال  :فقال  ،انتقصت من حدودها شيئا
الرجل ليصلي    إن):  يقول   ملسو هيلع هللا ىلصمسعت رسول هللا    ،هبما السهو  أابدر

 

 أي اسكنوا يف الصالة وال تتحركوا وال تعبثوا.  (1) 
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 ،سبعها  ،مثنها  تسعها،  ،الصالة ما يكون له من صالته إال عشرها
 . (إىل آخر العدد ى هحت انت
الرمح   وعن   -153 عنمة    نعبد  ايسر   قال: بن  بن  عمار    رأيت 
  اليقظان؛اي أاب    :فقلت  فاحتىب،ث جلس    صالة،صلى    ؓ 

هل رأيتين   قال:ف    مثلها؟أراك صليت صالة ما رأيتك صليت قبلها  
إين ابدرت هبا سهوة    فقال:  ال،  فقال:  شيئا؟نقصت من حدودها  

الصالة    يالرجل ليصل  إن)  يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصإين مسعت رسول هللا    للشيطان،
إال   منها  له  يكتب    سدسها،   سبعها،  مثنها،  تسعها،  عشرها،وما 

 .(نصفها ،ثلثها ربعها، مخسها،
  قلت: سألت سفيان الثوري  "    قال:عن عبدهللا بن املبارك  و   -159

إىل   قام  إذا  بقراءته  أي    الصالة،الرجل  ينوي    قال:  وصالته؟شيء 
 ".  ينوي أنه يناجي ربه

 اهلل: ومن تعظيم قدر الصالة أنها أفضل العمل وأحبه إل 
 ملسو هيلع هللا ىلص: اخلرب الثابت عن رسول هللا  ءجا حيث

  ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  سألت  :  لقا  ؓ  عن عبدهللا بن مسعودف  -161
 .(الصالة مليقاهتا) فقال: أفضل؟أي العمل 
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قال رسول  يقول:  ملسو هيلع هللا ىلص موىل رسول هللا  ؓ  ثوابنوعن  - 167
 .(واعلموا أن خري أعمالكم الصالة وقاربوا،سددوا ) ملسو هيلع هللا ىلص:هللا 

 : األعمال تقدمها على سائر ومن عظيم قدرها 
أول  )  ملسو هيلع هللا ىلص:قوله    األعمال،ومن الدليل على تقدمها على سائر  

 . (ما حياسب به العبد يوم القيامة الصالة
  : ؓ هريرة  قال يل أبو  :عن أنس بن حكيم الضب قالف  -180

إن  )  يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصفأخربهم أين مسعت رسول هللا    مصرك،إذا أتيت أهل  
  تطوع،ظر هل له من  فإن أمتها وإال ن    صالته،أول ما حياسب به العبد  

ث ترفع سائر األعمال    تطوعه،فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من  
 .(على ذلك

أن رسول هللا   ؓ  عن أنس بن حكيم عن أيب هريرةو  -181
فإن  ،  ما حياسب به العبد يوم القيامة حياسب بصالته  أول ):  قالملسو هيلع هللا ىلص  

 . (وخسروإن فسدت فقد خاب ، فقد أفلح وأجنح ؛صلحت
أال أحدثك حديثا لعل    :ؓ   هريرةقال أبو    :قاله  عنو   -182

أول ما حياسب   إن)  قال:  هللا،بلى رمحك    قلت:  ؟هللا أن ينفعك به
  : -وهو أعلم    -  فيقول ربنا للمالئكة   الصالة،به الناس من أعماهلم  

أم   أمتها  عبدي  له    نقصها،انظروا يف صالة  فإن كانت اتمة كتبت 
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  تطوع؟ انظروا هل لعبدي من    قال:  شيئا؛وإن كان انتقص منها    ،اتمة 
األعمال  ث يؤخذ    تطوعه،بدي فريضته من  وا لعأمت  تطوع،فإن كان له  

 .(على ذاكم
ما حياسب به العبد    أول )  قال:   ؓ عن متيم الداري و   -191

املكتوبة  القيامة صالته  وقال    ،(...يوم  احلديث  مل  )  فيه:فذكر  فإن 
 .(أخذ بطرفيه فقذف به يف النار تطوع؛ومل يكن له  الفريضة،تكمل 

 بها: واالستعانة    إليها،األمر بالفزع ومن عظيم قدرها 
ابلصالة    ، واالستعانة هللا عباده أن يفزعوا إىل الصالةأمر  فقد  
هبا   ابالستعانة ومل خيص  ،  وآخرهتم  (1)  اهمير دنو من أم  رعلى كل أم

دأ  وإمنا ب ،  (45: البقرة) َّ جح   خت حت  جت  هب ُّٱ:  فقال،  شيئا دون شيء
  فرائض والنوافل من الصالة وغريها لصرب قبلها ألن اإلميان ومجيع الاب

وهم  ،  (45:)البقرة  َّ جح   مج  حج مث  هت مت  ُّٱث قال    ،ابلصربال تتم إال  
قلوهبم إجالال هللا أن  ،  ورهبة منه،  املنكسرة  فشهد ملن حقت عليه 
وكيف ال يفزع املؤمنون إىل الصالة وهي    ،يقيمها له إنه من اخلاشعني

 : أن الصالة عمود الدين ملسو هيلع هللا ىلصكذلك أخرب النب و  ،عماد دينهم

 

 يف النسخة احملققة: أمرهم من أمر دنياهم، ومقتضى معىن السياق ما ذكر.  (1) 
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أال )  له:قال    ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول هللا    ؓ عن معاذ بن جبلف  -195
وأما عموده    فاإلسالم،أما رأس األمر    وعموده؟  األمر،أخربك برأس  

 . (فالصالة
قلت لرسول هللا أنبئين بعمل يدخلين    قال:  ؓ    ه عنو   - 197
وإنه ليسري    عظيم،لقد سألت عن  )  قال:  النار؟ويباعدين من    ،اجلنة 

وتقيم الصالة    شيئا،تعبد هللا وال تشرك به    عليه،على من يسره هللا  
وإن شئت أنبأتك    رمضان، وتصوم    املفروضة،وتؤدي الزكاة    املكتوبة،

السنام     هللا، أجل اي رسول    فقلت:  منه؟برأس األمر وعموده وذروة 
اجلهاد يف  وذروة سنامه    الصالة،وعموده    اإلسالم،رأس األمر    فقال:

 .(سبيل هللا
  إىل ابن عباس   يعن    :عن زيد بن علي بن احلسني عن أبيه قالو   -201
ث    راجعون،إان هلل وإان إليه  "  فقال:  سفر،وهو يف    له،ابن    ¶
 ُّٱ  اآلية،وتال هذه  ،  "فعلنا ما أمر هللا به    :ث قال  ركعتني،نزل فصلى  

 . (45  البقرة:)   َّ جح   خت حت  جت هب 
بن  وعن    -202 الرمح إبراهيم  أنه    نعبد  عبد  على    غشيبن عوف 
  فيها، يف مرضه غشية ظنوا أن هبا قد فاضت نفسه    ؓ نالرمح 



 

83 

وخرجت أم كلثوم بنت عقبة امرأته  ثواب،حت قاموا من عنده وجللوه 
 والصالة. مرت أن تستعني به من الصرب إىل املسجد تستعني مبا أ  

مهم من أمر الدنيا واآلخرة إىل مناجاة    عند كل  مفزع املؤمننيزال    فما
 .حت آدم فمن دونه من األنبياء الصالة؛رهبم يف 

إذا صلى    ملسو هيلع هللا ىلصكان رسول هللا    :قال  ؓ عن صهيبف  -209
جنودا    يعطألنبياء أ  نبيا من ا   ذكرت  إين  ؟لذلك  أفطنتم)  :قال  مهس،
يقاتل    يكافئمن    فقال:  قومه،من   من  أو  أو كلمة    هؤالء،هؤالء 

أن أسلط    ثالث: فأوحى هللا إليه أن اخرت لقومك إحدى    ،  (1)  شبهها
 فقالوا:  ذلك،قومه يف    املوت، فاستشارأو    اجلوع،أو    عدوهم،عليهم  

عوا  ز  فـ    ف زِعوا؛وكانوا إذا    فصلى،فقام    هللا،أنت نب    ؛ل ذلك إليكنكِ 
فسلط    وت، املولكن    فال،ايرب أما اجلوع أو العدو    فقال:  الصالة، إىل  

سي الذي ترون  فهم  ألفا،فمات منهم سبعون    أايم،عليهم املوت ثالثة  
 .(بكوال حول وال قوة إال    أصاول،وبك    أقاتل،اللهم بك    أقول:  أين
مر إبراهيم وسارة جببار من  ":  قال  ؓ  هريرة   أيب عن  و  -210

؟ من هذه معك:  فأرسل إىل إبراهيم فقال،  خرب اجلبار هبمافأ  ،  اجلبابرة

 

 قاهلا مفتخرا هبم مستكربا مبا أعطي.  (1) 
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  ، ومل يكذب إبراهيم قط إال ثالث كذابت،  قال أبو هريرةأخيت،    :قال
    َّ مل يك ىك  ُّٱقوله ، وواحدة يف امرأة، اثنتني يف هللا

 :وقوله للجبار    (63األنبياء:    )   َّ يب  ىب نب مب ُّٱوقوله    (89  : الصافات)
إن  :  فلما خرج من عند اجلبار دخل على سارة فقال هلا،  هذه أخيت
فأرسل إليها فلما أدخلت  ،  فأخربته أنك أخيت،  سألين عنكهذا اجلبار  

،  خذ أخذة شديدةفأ    ،(1)  فضبث بيده،  دعت هللا أن يكفه عنها،  عليه
هبا    ث هم  ،  لى عنهفدعت هللا فخ    عنه ال يقرهبا  يلفعاهدها لئن خ  

  ي لفعاهدها أيضا لئن خ  ،  شديدة أشد من األوىل  ة فأخذ أخذ،  الثانية 
فأخذ أخذة  ،  ث هم هبا الثالثة ،  عنه  يلفدعت هللا فخ  ،  عنه ال يقرهبا

فدعت هللا  ،  عنه ال يقرهبا  يلفعاهدها لئن خ  ،  هي أشد من األولني
فإنك أدخلت  ،  أخرجها عين  :فقال للذي أدخلها عليه،  عنه  يلفخ  

فرجعت إىل  خدمها هاجر،  وأ  ، ومل تدخل علي إنساان، علي شيطاان
فقالإبراهيم وهو يصلي يد  ،  أبشر  :ت، ويدعو هللا،  فقد كف هللا 

هاجر،  الفاجر له    ،وأخدم  فولدت  بعد  إلبراهيم  هاجر  صارت  ث 
  ةا م  أ    تكان،  ء السماءفتلك أمكم اي بين ما:  قال أبو هريرة،  إمساعيل

 . "ألم إسحاق

 

 أي: قبضها.  (1) 
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  ، وتالوكان النيب ملسو هيلع هللا ىلص إذا رأى أبهله شدة أو ضيقا أمرهم ابلصالة 
، (132طه:)  َّ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب ُّٱهذه اآلية  

إذا رأوا اآلايت    ملسو هيلع هللا ىلص  وأمرهم حممد ملسو هيلع هللا ىلص،  وأمر هللا عباده أن أيمتوا مبحمد  
إن الشمس  ):  فقال،  يها العذاب أن يفزعوا إىل الصالةاليت خيافون ف 

وفزع    ،(فإذا انكسفت فافزعوا إىل الصالة،  والقمر آيتان من آايت هللا
،  يدفع هللا هبا العذاب مثل الصالةوال نعلم طاعة  ،  هو إىل الصالة

،  وتضرع،  وبكى يف سجوده،  صلى عند الكسوف بزايدة يف الركوعف
 إىل الصالة.  ليلة األحزاب   ملسو هيلع هللا ىلصفزع و 

 ،األحزابليلة    ملسو هيلع هللا ىلصرجعت إىل النب  "  :ؓ حذيفة   قال  -212
أمر   (1)   هب  ز  إذا ح    ملسو هيلع هللا ىلصوكان رسول هللا    يصلي،وهو مشتمل يف مشلة  

 ". صلى
لقد  :"  يقول  ؓ مسع عليا  أنه  حارثة بن مضربوعن    -213

فينا إال انئم غري رسول هللا    ليلة بدر رأيتنا   ويدعو    يصلي،  ملسو هيلع هللا ىلصوما 
 ".  حت أصبح

  يوم بدر ملا كان    :"قال   ؓ  علي بن أيب طالب  وعن   - 214
  ، ألنظر ما فعل  ملسو هيلع هللا ىلصىل النب  إ ث جئت مسرعا    قتال،قاتلت شيئا من  

 

 أي: أصابه واشتد  عليه.  (1) 
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ث   ذلك،ال يزيد على  قيوم،اي حي اي  :فجئت فإذا هو ساجد يقول
ث ذهبت إىل    ذلك،ث جئت وهو ساجد يقول    القتال،رجعت إىل  

يقول   القتال ث    ذلك،القتال ث رجعت وهو ساجد  ث ذهبت إىل 
 ".ففتح هللا عليه ذلك،رجعت وهو ساجد يقول 

قال فت من أهل الكوفة    قال:عن حممد بن كعب القرظي  و   -215
بن   هللا    :ؓ اليمانحلذيفة  رسول  رأيتم  عبدهللا  أاب   ملسو هيلع هللا ىلص اي 
ابن    قال:  وصحبتموه؟ اي    تصنعون؟فكيف كنتم    قال:  أخي،نعم 

وهللا لو أدركناه ما تركناه ميشي على    قال:  جنهده،وهللا لقد كنا  "  قال:
اي ابن أخي لقد رأيتنا    حذيفة:فقال    أعناقنا،ملناه على  وحل     ، األرض

ث التفت    ،(1)  هواي  ملسو هيلع هللا ىلصوصلى رسول هللا    ابخلندق،  ملسو هيلع هللا ىلص مع رسول هللا  
يشرتط    يرجع؟ث    ،من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم)  :إلينا فقال

  رجل، فما قام منا    ،أن يرجع وأن هللا يدخله اجلنة   ملسو هيلع هللا ىلص له رسول هللا  
ن رجل يقوم فينظر ما  م    فقال:ث التفت إلينا    الليل،ث صلى هواي من  

الرجعة وأن هللا يدخله    ملسو هيلع هللا ىلص يشرتط له رسول هللا    يرجع؟فعل القوم ث  
 فقال:ث التفت إلينا    الليل،ث صلى هواي من    رجل،فما قام منا    اجلنة،

فيشرتط له رسول هللا    ؟من رجل يقوم فينظر ما فعل القوم ث يرجع

 

 هواي: أي احلني الطويل من الليل.  (1) 
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فما قام رجل من    اجلنة،سأل هللا أن يكون رفيقي يف  أ  الرجعة،  ملسو هيلع هللا ىلص
يقم أحد   الربد،وشدة اجلوع وشدة    القوم من شدة اخلوف مل  فلما 

 قال:ف دعاين،من القيام حني  د  فلم يكن يل ب   ملسو هيلع هللا ىلص،دعاين رسول هللا 
  ن  ث  دِ وال حت    يفعلون،فانظر ماذا    القوم،اي حذيفة اذهب فادخل يف  

فدخلت يف القوم والريح وجنود هللا تفعل    فذهبت،  .شيئا حت أتتيين
فقام أبو سفيان بن    بناء، قر هلم قدرا وال انرا وال  تما    تفعل،هبم ما  
  حذيفة: فقال    جليسه،اي معشر قريش لينظر امرؤ من    فقال:حرب  

  فقال:  ؟من أنت  فقلت:  ،فأخذت بيد الرجل الذي كنت إىل جنبه
اي معشر قريش إنكم وهللا ما   :فقال أبو سفيان  فالن،أان فالن بن  

  قريظة، وأخلفتنا بنو    واخلف،ك الكراع  لقد هل  مقام،أصبحتم بدار  
وهللا ما تطمئن    ترون،ذه الريح ما  ولقينا من ه  نكره،وبلغنا عنهم الذي  

  مرحتل،فارحتلوا فإين    بناء،لنا قدر وال تقوم لنا انر وال يستمسك لنا  
  ثالث، فجلس عليه ث ضربه فوثب على    معقول،إىل مجله وهو  م  ث قا

أن    ملسو هيلع هللا ىلص إيل ولوال عهد رسول هللا    قائم،فما أطلق من عقاله إال وهو  
 بسهم.ث شئت لقتلته  أتتيين،دث شيئا حت ال حت  
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ط لبعض  ر  يف مِ   م يصليئ وهو قا  ملسو هيلع هللا ىلص،فرجعت إىل النب    :قال حذيفة 
وطرح علي طرف   رحليه،فلما رآين أدخلين إىل  ،    (1)  لحنسائه مر 

ومسعت    اخلرب،فلما سلم أخربته    لفيه،  وإين  وسجد، مث ركع    املرط،
 .(بالدهمفاستمروا راجعني إىل   قريش،غطفان مبا صنعت 

وعند حوادث عظيم النعم    ، الشدائد فالصالة مفزع كل مريد عند  
الصالة  هلل،شكرا   متكن  مل  عند حوادث    ،فإذا  له    النعم، فالسجود 

املالئكة يف    عنده، ظم قدر الصالة  فهم من عِ وذلك ملا عر   حت إن 
 ابلسجود.عبوا فأصاهبم هول اعتصموا السماوات السبع إذا ر  

مسعودف  -217 بن  عبدهللا  تكلم  إ"    قال:  ؓ عن  هللا  ذا 
على    ابلوحى، السلسلة  صلصلة كصلصلة  السماوات  أهل  مسع 

 جه  ين ُّٱ فيقولون: رؤوسهم، نرفعو ي ث  ،فيخرون هلل سجدا الصفوان، 

 . "(23سبأ:)   ﴾ يي  ىي مي خي حي جي ﴿ قال فيقال: َّ  ىه مه
فمن    وجل، عز    والسجود عند حوادث النعم شكرا هلل الصالة  وأما  

  مثاين   وصلى   ،اغتسل  مكة   بفتحملسو هيلع هللا ىلص  ذلك أن هللا ملا أنعم على نبيه  
 .ركعات شكرا هلل عز وجل

 

املرط املرحل: كساء من صوف أو خز يؤتزر به، عليه تصاوير رحل، والرحل ما يوضع على   (1) 
 ظهور الدواب لركوهبا كالسرج. 
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ما  -225 أيضا  ذلك  النب    ▲  عائشة روته    ومن  ملسو هيلع هللا ىلص زوج 
إذاالنب    كان):  قالت تتفطر    ملسو هيلع هللا ىلص  حت  قام  فقالت   قدماه،صلى 

اي رسول هللا أتصنع هذا وقد غفر هللا لك ما تقدم من ذنبك    عائشة:
 . (اي عائشة أفال أكون عبدا شكورا فقال: أتخر؟وما 
مل    ":قال  (13سبأ:) َّ خف  حف جف مغ ُّٱقوله  يف    وعن السدي -228

 . "  يكن ينفك منهم مصل ِ 
جاءه    ملسو هيلع هللا ىلص إذاكان رسول هللا  "  قال:  ؓ   أيب بكرةعن  و -231

 ."ساجدا شكرا هلل ر  خ   سرور؛أو   به،الشيء مما يسر 
سألت مالك بن أنس عن سجدة  "  :الوليد بن مسلم قالوعن    -232

  ذلك، وسألت أاب عمرو عن    يعرفها،فلم    عليه،اإلمام عند قدوم الفتح  
  بنعمة،أن هللا أنعم على رسوله    أيب كثري:وأخربين عن حيىي بن   فعرفه،

 ".الشكر  ملسو هيلع هللا ىلص سجدةفسجد رسول هللا 
اإلمام   مسعت من شكرإن أحسن ما " سلم:م بن قال الوليد  و   -233

يومرسول هللا    ي ما كان من هد  ونصره؛بفتح هللا     مكة،فتح    ملسو هيلع هللا ىلص 
وتواضعه عند دخوله   ركعات،  وغسله وصالته يف بيت أم هاينء مثاين

عن ابن شهاب الزهري عن    أيب اهلذيلوأخربين مرزوق بن    قال:،  مكة 
بن كعب عن أبيه كعب بن    عبيد هللابن عبدهللا عن عمه    ن عبد الرمح 
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 رجع من طلب األحزاب نزع ألمته  ملسو هيلع هللا ىلص ملاأن النب    ؓ  مالك

 ".واغتسل واستجمر،  (1)
 : ملسو هيلع هللا ىلصلصالته تعال على من صلى عليه  شكرا ملسو هيلع هللا ىلصسجدته  

  له:  ملسو هيلع هللا ىلص قالأن النب    ؓ بن عوف  نعبد الرمح ن  ع   - 236
 عليك،من صلى    لك:إن هللا يقول    وقال:  فبشرين،لقيت جربيل    إين)

 . ( فسجدت هلل شكرا  ،سلمت عليه عليك،ومن سلم   عليه،صليت 
 النعم: سجود الصحابة رضي اهلل عنهم شكرا هلل على 

قالعن    -238 كعب  بن  "عبدهللا  بن  :  كعب  أيب  مسعت 
يف    ملسو هيلع هللا ىلص  حيدث حديثه حني ختلف عن رسول هللا    ؓ مالك

كمل لنا مخسون يوما من حني    :قال  ،غزوة تبوك وحديث صاحبيه
صبح   -ث صليت الصبح   ،املسلمني عن كالمنا  ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا  ىهن

،  على ظهر بيت من بيوتنا على احلال اليت ذكرها هللا منا  -  مخسني
إذ مسعت  ،  يوضاقت علي نفس،  قد ضاقت علينا األرض مبا رحبت

اي كعب بن مالك :  على سلع يقول أبعلى صوته  ففأو ،  صوت صارخ
ساجدا ،  أبشر الفرجموعل،  فخررت  جاء  قد  أن  جاءين    ،ت  فلما 

 

 أي درعه.  (1) 



 

91 

وهللا  ،  نزعت ثويب فكسوهتما إايه لبشارته،  مسعت صوته يبشرين  الذي 
 ".واستعرت ثوبني فلبستهما، ما أملك غريمها

 : قال  ؓ بن كعب بن مالك عن أبيه  نعبد الرمح عن  و   -239
النب  " تبوك إال  ملسو هيلع هللا ىلص  مل أختلف عن  يف غزوة غزاها حت كانت غزوة 

  ؛ تبوك وقفل  ملسو هيلع هللا ىلص غزوة فلما قضى النب    غزاها،وكانت آخر غزوة    ،بدرا
  ل  قب  ي    هلم،ويعتذرون إليه ويستغفر    له،ختلف فيحلفون    ن  جعل أيتيه م  
 : فقلت ،فجئت فجلست بني يديه هللا،سرائرهم إىل  ل  كِ عالنيتهم وي  

حني ختلفت عن    (1)  مين  وال أخف حاذاا   أيسر،وهللا ما كنت قط  
 ملسو هيلع هللا ىلص.رسول هللا  

هللا فيك    ي قم حت يقض  ،هذا فقد صدقكم  أما)  ملسو هيلع هللا ىلص:فقال رسول هللا  
فما زالوا يؤنبونين    ،فقمت وقام يف إثري انس من قومي يؤنبونين  ،(أمره

هل قال هذا القول    :فقلت  ،حت مهمت أن أرجع فأكذب نفسي
فذكروا رجلني    ،قاله هالل بن أمية ومرارة بن ربيعة   :فقالوا  ؟ أحد قبلي

عن    ملسو هيلع هللا ىلص  رسول هللا    ىوهن،  يل فيهما أسوة،  صاحلني قد شهدا بدرا
قد    ملسو هيلع هللا ىلص  فلما متت أربعون ليلة إذا رسول من النب    ،كالمنا أيها الثالثة 

امرأتك  :فقال  ،أاتين ال    ،ال  :قال  ؟أطلقها  :فقلت  ،اعتزل  ولكن 

 

 أي خفيف الظهر من العيال، واملعىن: أين أقدر شيء على حتمل مؤنة العيال.  (1) 
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هن  ،تقرهبا من حني  ليلة  إذا مضت مخسون    ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا    ىحت 
عن كالمنا الصبح،  الناس  صالة  لنا  بيت  ظهر  على  ث  ،  صليت 

  ،ا رحبتمبليت قال هللا ضاقت علينا األرض  جلست وأان يف املنزلة ا
أن أبشر كعب    ،سلع  ِذروةمسعت نداء من    إذ،  وضاقت علينا أنفسنا

ث جاء    ، وعرفت أن هللا قد جاء ابلفرج  ، فخررت ساجدا،  بن مالك
يبشرين فرس  على  يركض  فرسه  ،رجل  من  أسرع  الصوت  ،  فكان 

 ."ولبست ثوبني آخرين ،فأعطيته ثويب بشارة
بفتح  وقدم    - 243 على    :"قال   محص،حذيفة  فدخلت 
 ".فسجد ،فبشرته  ؓ عمر

  ؓ  أن عمر بن اخلطابوعن زيد بن أسلم عن أبيه    -244
 . فسجد سجدة الشكر ،جاءه فتح من قبل الشام 

  تقال: "رأي  ،أاب موسى  عن حممد بن قيس عن رجل يكىن و   -246
:  فقال ،  (1)   حني وجد املخدج  سجد سجدة الشكر  ؓ عليا 

 ". وهللا ما كذبت وال كذبت

 

املخدج: رجل أخرب النب ملسو هيلع هللا ىلص أنه سيكون مع اخلوارج املبتدعة عند قتاهلم، وعالمته أن إحدى   (1) 
 يديه انقصة. 
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قال  عن طارق بن  -247 إىل    ؓ   خرجنا مع علي"  :زايد 
سيخرج قوم )  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص فإن نب هللا    اطلبوا،  قال:اخلوارج نقتلهم ث  

ابحلق جياوز    ،يتكلمون  أسود    حلوقهم،ال  رجال  فيهم  أن  سيماهم 
  ، إن كان فيهم فقد قتلتم شر الناس،  (سوديف يده شعريات    ،خمدج اليد

الناس خري  قتلتم  فقد  فيهم  يكن  مل  قال  فبكينا،  ، وإن    اطلبوا،  :ث 
وخر علي رضي هللا عنه    سجودا،فخرران    املخدج،فوجدان    ،فطلبنا

 ".معنا ساجدا
 املالئكة: سجود 

ع إال عليه ملك  أصاب  منها أربع  ما)  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص أنهالنب  عن  
خيربك أن مجيع أهل السموات ليس شيء عندهم أعظم من    ،(ساجد

اعتصموا    السجود،  للسموات  َتلى  قد  تعاىل  هللا  أن  علموا  إذا 
 .تعظيما وإجالال له ابلسجود،

ملسو هيلع هللا ىلص  بينما رسول هللا    قال:  ؓ  عن حكيم بن حزام  ف  -250

  قالوا:  ؟تسمعون ما أمسع  هل)  هلم:  إذ قال  ╚ أصحابه    مع
وما    السماء،يط  إين ألمسع أط  ملسو هيلع هللا ىلص:قال نب هللا    ،ما نسمع من شيء

 . (وما فيها موضع شرب إال وعليه ملك ساجد أو قائم تئط،تالم أن 
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ما يف  )  ملسو هيلع هللا ىلص: أهنا قالت قال رسول هللا    ▲عن عائشة  و   - 253
وذلك قول  ،  أو قائم  ، السماء الدنيا موضع قدم إال عليه ملك ساجد

   َّ يل  ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف   يث ىث نث ُّٱ  املالئكة 

 .((166-164الصافات: )
إن من السموات  : "قال   ؓ دهللا بن مسعود  عن عبو   -254  

ث   ،أو قدماه قائما  ،ما فيها موضع شرب إال وعليه جبهة ملك   مساء،
 . (166-165الصافات:)  َّ يل   ىل مل يك ىك مك لك اك ُّٱ :قرأ
فال عمل بعد توحيد  ،  جميع أعمال الصالة توحيد هلل وتعظيم له ف

هللهللا   الصالة  من  ابلتوحيد،  أفضل  افتتحها  هلل  ،  ألنه  والتعظيم 
وهي محد هلل  ،  فاحتة الكتاب  قراءة وهي  ،  ث الثناء على هللا،  ابلتكبري

،  وكذلك التسبيح يف الركوع والسجود،  وثناء عليه ومتجيد له ودعاء
له،  والتكبريات عند كل خفض ورفع وتعظيم  توحيد هلل  ،  كل ذلك 

وركوعها وسجودها  ،  ولرسوله ابلرسالة ،  ه ابلتوحيدوختمها ابلشهادة ل
ورفع الرأس  ،  ورفع اليدين عند االفتتاح والركوع  ،  خشوعا له وتواضعا

،  ووضع اليمني على الشمال ابالنتصاب هلل،  تعظيما هلل وإجالال له
 . تذلال له وإذعاان ابلعبودية 
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سبب   نعلم  يوم    بأنه  ملسو هيلع هللا ىلص افتخاره  لذا  للسجود  مأذون    القيامة، أول 
وخيرب أمته تعظيم نعمة هللا عليه مما خيصه به يوم    ملسو هيلع هللا ىلص يبتهج،النب  ف

وأخرب أنه إذا   القيامة،أبن جيعله أول مأذون له ابلسجود يوم    القيامة،
خر ساجدا بني يدي    التوحيد؛قصد إىل هللا عز وجل ليشفع ألهل  

وجياب إىل ما ،  رفع رأسهال كذلك حت يؤمر بفال يز   وجل،هللا عز  
 . سأل 

  ملسو هيلع هللا ىلص: قال رسول هللا    قاال:  ¶عن أيب ذر وأيب الدرداء   -261
وأول من يؤذن له برفع    القيامة،أول من يؤذن له يف السجود يوم    أان)

فأنظر عن مييين    األمم،من بني    فأنظر بني يدي فأعرف أميت  رأسه،
فأنظر عن مشايل فأعرف أميت من بني    األمم،من بني    فأعرف أميت 
  األمم؟ اي رسول هللا كيف تعرف أمتك من بني    رجل:  األمم، فقال

وال يكون أحد من األمم كذلك    الطهور،حمجلون من آاثر    رٌ غ    قال:
يؤتون كتبهم    غريهم، أهنم  يف    أبمياهنم،فأعرفهم  بسيماهم  وأعرفهم 

 .(يديهمأوأعرفهم بنورهم يسعى بني  السجود،وجوههم من أثر  
  جيمع هللا   )  :  ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا    :قال  ؓ نس  أعن  و   -262

لو استشفعنا إىل ربنا  :  ويقولون،  فيهتمون لذلك،  الناس يوم القيامة 
أنت آدم أبو اخللق  :  فيأتون آدم فيقولون،  حت يرحينا من مكاننا هذا



 

96 

،  وأمر املالئكة فسجدوا لك،  ونفخ فيك من روحه،  خلقك هللا بيده
،  لست هناكم:  فيقول  ،  اشفع لنا إىل ربك حت يرحينا من مكاننا هذا

ولكن ائتوا نوحا أول  ،  فيستحىي ربه منها، فيذكر خطيئته اليت أصاب
يئته  ويذكر خط،  لست هناكم:  فيقول،  فيأتون نوحا،  رسول بعثه هللا

ولكن ائتوا إبراهيم الذي اختذه هللا  ،  فيستحىي ربه منها،  اليت أصاب
فيقول،  خليال ابراهيم  هناكم:  فيأتون  اليت  ،  لست  خطيئته  ويذكر 
فيأتون  ،  ولكن ائتوا موسى الذي كلمه هللا،  فيستحىي ربه منها،  أصاب
فيستحىي  ،  لست هناكم ويذكر خطيئته اليت أصاب:  فيقول،  موسى

لست :  فيقول  ،  فيأتون عيسى،  ولكن ائتوا عيسى روح هللا وكلمته،  ربه
وما  ،  هناكم ذنبه  من  تقدم  ما  قد غفر هللا  عبدا  ائتوا حممدا  ولكن 
،  فيأذن يل،  فأستأذن على ريب،  فيأتوين:  ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا  ،  أتخر

اي حممد :  ث يقال،  فيدعين ما شاء،  فإذا أان رأيته وقعت له ساجدا
ي  ،  ارفع رأسك ت  سمع وس  قل  ت  واشف  ،  هعط  ل  فيحد يل حدا  ،  عشف  ع 

فيدعين ما  ،  ث أعود فأقع ساجدا،  فأدخلهم اجلنة ،  خرجهم من النارأف
وسل  ،  قل يسمع،  ارفع اي حممد رأسك:  ث يقال يل،  شاء أن يدعين

تشفع،  تعطه رأسي  ،واشفع  بتحميد  ،  فأرفع  ث  ،  علمينفأمحد ريب 
فال  :  قال،  وأدخلهم اجلنة ،  النارفيحد يل حدا فأخرجهم من  ،  أشفع
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يف النار إال من    ياي رب ما بق:  فأقول،  أدري أقال يف الثالثة أم الرابعة 
 .(أي وجب عليه اخللود، حبسه القرآن

 النار: موضع السجود ال تأكله أن ومن فضل الصالة 
ومن فضل الصالة على سائر األعمال أن من دخل النار من  

شيئا من األعمال اليت عملوها جبوارحهم متنع شيئا  املؤمنني مل جيدوا  
السجود   إال  مل    الدنيا،له يف    من أجسامهم من االحرتاق  النار  فإن 

 ملسو هيلع هللا ىلص:كذلك أخرب النب   خاصة،تصب مواضع السجود من املصلني 
هللا هل    لاي رسو الناس:    قال):  قال  ؓ عن أيب هريرةف  -275

تضارون يف رؤية الشمس ليس دوهنا  هل    قال:  القيامة؟نرى ربنا يوم  
هل تضارون يف القمر ليلة   فقال:   هللا،  لاي رسو   ال،  قالوا:   ؟سحاب

فإنكم ترونه يوم  ،  هللا  لاي رسو ،  ال:  فقالوا  سحاب؟البدر ليس دونه  
القيامة ،  القيامة كذلك يوم  الناس  يعبد  :  فيقول،  جيمع هللا  من كان 

ومن كان يعبد الشمس    ،القمر القمرفيتبع من كان يعبد  ،  شيئا فليتبعه
وتبقى هذه األمة  ،  ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت،  الشمس

منافقوها فيقول،  فيها  هللا  فيعرفونه:  فيأتيهم  ربكم  ،  فيتبعونه،  أان 
النب ملسو هيلع هللا ىلص،  ويضرب جسر على جهنم ، فأكون أول من جيوزه:  قال 

،  وك السعدانوهبا كالليب كش،  ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم
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فإهنا مثل :  قال،  هللا  لاي رسو ،  نعم:  قالوا  ؟هل تعرفون شوك السعدان
فتخطف الناس  ،  شوك السعدان غري أهنا ال يعلم قدر عظمها إال هللا

ث يتجلى حت إذا فرغ  ،  ومنهم املخردل،  فمنهم املوبق بعمله،  أبعماهلم
النار من أراد أن يرحم  وأراد أن خيرج من  ،  هللا من القضاء بني العباد

فيعرفوهنم ،  أمر املالئكة أن خيرجوهم،  ممن كان شهد أن ال إله إال هللا
وحرم هللا على النار أن أتكل من ابن آدم  ،  بعالمة آاثر السجود

فيصب عليه من ماء يقال له  ،  فيخرجوهنم قد امتحشوا  ، أثر السجود
 .(بة يف محيل السيلفينبتون نبات احل ، ماء احلياة

إذا  )  :  عن النب ملسو هيلع هللا ىلص  قال  ؓ عن أيب سعيد اخلدري و   -276
وأمِ املؤمنون من  خلص   فما جمادلة أحدكم لصاحبه ابحلق  ،  نواالنار 

يكون له يف الدنيا أبشد جمادلة من املؤمنني لرهبم يف إخواهنم الذين  
النارأ   معنا  :يقولون،  دخلوا  يصلون  إخواننا كانوا  ويصومون    ، ربنا 

اذهبوا فأخرجوا من  :  فيقول هللا ،  أدخلتهم النار،  وحيجون معنا،  معنا
فمنهم من  ،  ال أتكل النار صورهم،  فيعرفوهنم بصورهم،  عرفتم منهم

فيخرجون  ،  ومنهم من أخذته إىل كعبيه  ،  أخذته النار إىل نصف ساقيه
أخرجوا من النار من كان يف قلبه وزن دينار من  :  ث يقول هللا،  هبم

حت  ،  قلبه وزن نصف دينار من إميان  من كان يف :  ث يقول،  إميان
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إميان:  يقول من  ذرة  مثقال  قلبه  أبو سعيد،  من يف  مل    :  قال  فمن 
فليقرأ هبذا   رت  يب  ىب  نب  مب زب رب   يئ  ىئ نئ  مئ  ُّٱٱ:يصدق 

اي،  (40النساء:)  َّ رث يت  ىت  نت مت زت من   فيقولون  أخرجنا  ربنا 
،  املالئكة شفعت  :  فيقول هللا ،  أمرتنا فلم يبق أحد يف النار فيه خري

األنبياء املؤمنون،  وشفعت  الرامحني  يوبق،  وشفع  فيخرج هللا  ،  أرحم 
وقد احرتقوا  ،  انسا مل يعرفوا هلل خريا قط ،  قبضة أو قبضتني من النار

فينبتون كما  ،  هبم إىل ماء يقال له ماء احلياة  ىفيؤت،  حت صاروا محما
لؤ يف  فيخرجون من أجسادهم مثل اللؤ ،  يل السيلمح ينبت احلبة يف  
تم أو ما رأيتم من شيء  متنيما    :فيقول هلم  ،  عتقاء هللا ،  أعناقهم اخلامت

:  فيقول،  فيقولون ربنا أعطيتنا ما مل تعط أحدا من العاملني،  فهو لكم  
،  ربنا وما أفضل مما أعطيتنا  :فيقولون،  إن لكم عندي فضال أعطيكموه

ٱ.(فال أسخط عليكم بعده أبدا، رضاي عنكم: فيقول

املؤمنني   من  القيامة  يوم  املنافقني  امتياز  الصالة  فضل  ومن 
 بالسجود: 

يزوا يوم  الصالة على سائر األعمال أن املنافقني م    ومن فضل
املؤمنني ابلسجود من   مك لك هش مش هس مس ُّٱقال هللا  ،  القيامة 

أن    ( 43-42القلم:)   َّ جم يل ىل مل خل   مي هن من مل وذلك 
له   خروا  رهبم  إىل  نظروا  ملا  ودعي  سجدااملؤمنني  ىل  إاملنافقون  ، 
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حيل بينهم وبني ذلك عقوبة لرتكهم  ؛  فلم يستطيعوا،  فأرادوه،  السجود
يف الدنيا    يعين  ﴾ يم ىم مم خم حم﴿   :قال هللا،  السجود هلل يف الدنيا

مما حدث يف ظهورهم مما حال بينهم وبني    ( 43القلم:)    ﴾حن جن ﴿
 . السجود

رسول هللا   اي  قلنا)  :قال   ؓ   اخلدري   أيب سعيدعن    -277
هل تضارون يف رؤية الشمس ابلظهرية    قال:  القيامة؟هل نرى ربنا يوم  
فهل تضارون    قال:  هللا،اي رسول    ال،  قلنا:  سحاب؟صحوا ليست يف  

، ال:  قالوا    ؟يف رؤية القمر يف ليلة البدر صحوا ليس فيها سحاب
،  أحدمهاما تضارون يف رؤيته يوم القيامة إال كما تضارون يف رؤية  :  قال

تلحق   أال  مناد  القيامة اندى  يوم  أمة -إذا كان  قال كل  مبا    -لعله 
فال يبقى أحد كان يعبد صنما وال وثنا وال صورة إال  ،  كانت تعبد

هللا وحده من بر    يبقى من كان يعبد، و حت يتساقطوا يف النار؛  ذهبوا
ت أيها الناس حلقت كل أمة مبا كان:  فيقول،  هللا لنا  تبدى يث    ،وفاجر

حلقت كل أمة مبا كانت ، فال تكلمه يومئذ إال األنبياء،  تعبد وبقيتم  
هل بينكم وبني هللا من  :  فيقول،  وحنن ننتظر ربنا الذي كنا نعبد،  تعبد

تعرفوهنا عن    ،نعم:  فيقولون؟  آية  سجدا    وا فيخر   ساق،فيكشف 
يبقى أحد كان يسجد يف الدنيا مسعة وال رايء وال نفاقا    أمجعون، فال
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  :قال قفاه،كلما أراد أن يسجد خر على   ؛لى ظهره طبق واحدإال ع
أنت ربنا ثالث  ،  نعم  فيقول:،  أان ربكم  فيقول:،  ومسيئنا  بريئنا،ث يرفع  

 .احلديث بطوله (جهنمث يضرب اجلسر على ، مرات
جيمع هللا الناس    )  :  قال  ؓ عن عبدهللا بن مسعودو   -278

يها الناس  أاي  :  فينادي مناد،  الغماموينزل هللا يف ظل من  ،  يوم القيامة 
أمل ترضوا من ربكم الذي خلقكم وصوركم ورزقكم أن يويل كل إنسان  

الدنيا ويتوىل يعبد يف  ما كان  ذلكم من ربكم عدل،  منكم  ؟  أليس 
،  فلينطلق كل إنسان منكم إىل ما كان يتوىل يف الدنيا:  قال،  بلى:  قالوا
وميثل ملن كان يعبد    :قال  ،دنياوميثل هلم ما كانوا يعبدون يف ال:  قال

حت  ،  وميثل ملن كان يعبد عزير شيطان عزير،  عيسى شيطان عيسى
واحلجرمي والعود  الشجرة  هلم  جثوما،  ثل  اإلسالم  أهل  ، (1)   ويبقى 

؟  ما لكم ال تنطلقون كما انطلق الناس:  فيقول هلم الرب تبارك وتعاىل
؟ فبم تعرفون ربكم إن رأيتموه  :فيقول،  إن لنا راب ما رأيناه بعد  :فيقولون

فيكشف عند ذلك    :قال،  بيننا وبينه عالمة إن رأيناها عرفناه:  قالوا
ويبقى قوم  ، فيخر كل من كان بظهره الطبق ساجدا :قال ،عن ساق

 

 أي على ركبهم جامثون.  (1) 
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يستطيعون،  (1)البقر  يظهورهم كصياص فال  السجود  ث    ،يريدون 
فريفعون   أعماهلمسهم،  رؤو يؤمرون  قدر  على  نورهم  :  قال،  فيعطون 

ومنهم من يعطى نوره فوق  ،  ن يعطى نوره مثل اجلبل بني يديهفمنهم م
ومنهم من يعطى نوره  ،  ومنهم يعطى نوره مثل النخلة بيمينه  ،ذلك

 يضيءكون آخر من يعطى نوره على إهبام قدمه  يحت  ،  دون ذلك
وإذا  ،  مرة  ويطفئمرة   قدمة  قدم  أضاء  فيمر :  قال،  قام  أطفئفإذا 

الصراط على  السيف،  وميرون  مزلة ،  والصراط كحد   :قال ،  دحض 
،  فيقول هلم اجنوا على قدر نوركم فمنهم من مير كانقضاض الكوكب

ومنهم من مير كشد  ،  ومنهم من مير كالريح  ، ومنهم من مير كالطرف
م حت مير الذي نوره  فيمرون على قدر أعماهل ،  ويرملون رمال،  الرحل

، وختر رجل وتعلق أخرى ،  ختر يد وتعلق يد:  قال،  على إهبام قدمه
الذي جناان منك   احلمد هلل :قالوا،  ذا خلصواإ ف،  وتصيب جوانبه النار

فينطلقون إىل    :قال،  لقد أعطاان هللا مامل يعط أحدا،  بعد الذي أراانك
إليهم ريح أهل اجلنة  ود فيع، فيغتسلون، عند ابب اجلنة  (2)  ضحضاح

،  وهو مصفق منزال يف أدىن اجلنة   ،ويرون من خلل ابب اجلنة ،  وألواهنم
أتسألوين اجلنة وقد جنيتكم  :  فيقول هلم،  ربنا أعطنا ذلك املنزل  :فيقولون

 

 أي قروهنا.  (1) 
 أي ماء مراق على األرض يبلغ الكعبني.  (2) 
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ال    ،وبني النار هذا الباببيننا    اجعل   أعطناه،ربنا    فيقولون:   ؟من النار
غريه  :فيقول  حسيسها،نسمع   تسألوا  أن  أعطيتكموه  إن   ؟لعلكم 
 منه،وأي منزل يكون أحسن  ،  لك غريهوعزتك ال نسأ  ،ال  :فيقولون

أمام ذلك ك  اجلنة،فيدخلون   منزل  قبل   (1)   نأويرفع هلم  رأوه  الذي 
لعلكم    :فيقول هلم  املنزل،ربنا أعطنا ذلك    فيقولون:  ، ذلك حلما عنده

  غريه، وعزتك ال نسألك    ال،   :فيقولون  غريه،إن أعطيتكموه أن تسألوا  
  (2)   نأكث يرفع هلم منزل أمام ذلك    فيعطونه،وأي منزل أحسن منه  

الذي   قبل ذلك حلما عند  أعطوه  أعطنا    :فيقولون  رأوا،الذي  ربنا 
  ، ال  :فيقولون  غريه؟لعلكم إن أعطيتموه تسألوا    :فيقول  املنزل،ذلك  

ليقال    ،ث يسكتون  ، منهوأي منزل أحسن    غريه،وعزتك ال نسألك  
تسألون  :هلم ال  حت    :فيقولون  ؟ مالكم  سألناك  قد   استحيينا،ربنا 

أال ترضون أن أعطيكم مثل الدنيا منذ    :فيقول هلم الرب تبارك وتعاىل
بنا وأنت    يءأتستهز   فيقولون:   أضعافها؟خلقتها إىل يوم أفنيتها وعشرة  

 ؟رب العاملني
  ضحك، ملكان من هذا احلديث إال  فما بلغ عبدهللا هذا ا  مسروق:قال  

فما   مرارا،لقد حدثت هذا احلديث  نعبد الرمح اي أاب  :فقال له رجل
 

 يف النسخة احملققة: كان، ومعىن السياق يقتضي ما ذكر.  (1) 
 ن، ومعىن السياق يقتضي ما ذكر. يف النسخة احملققة: كا (2) 
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إال   احلديث  هذا  من  املكان  هذا  عبدهللا  ضحكت،بلغت    :فقال 
مرارا فما بلغ هذا املكان من هذا احلديث    ملسو هيلع هللا ىلص حيدثهمسعت رسول هللا  

ا وأنت رب  يقول اإلنسان أتستهزيء بن ،إال ضحك حت تبدو هلواته
ذلك    ،ال  :فيقول  العاملني؟ على  ربنا   فقالوا:  فسلوين،  قادر،ولكين 

يف اجلنة    (1)   لونمفينطلقون ير   الناس، أحلقوا    : فيقال هلم  ، أحلقنا الناس
ارفع    :فيقال له  ساجدا،حت يبدو للرجل منهم قصر درة جموفة فيخر  

إمنا ذلك منزل من    له: فيقال    ، رأيت ريب  :فيقول  ،فريفع رأسه  رأسك،
فيستقبله    منازلك، له    للسجود،فيتهيأ    رجل،فينطلق   مالك؟ فيقال 

إمنا ذلك   :فيقال له  - نأبو غساشك  -  ،رأيت ملكا أو ملكا  :فيقول
قهرمان    أان  إمنا  :فيأتيه فيقول  ،عبد من عبيدك  ،قهرمان من قهارمتك

من قهارمتك على هذا القصر حتت يدي ألف قهرمان كلهم على ما  
فيفتح له القصر وهو درة جموفة سقائفها   ،فينطلق عند ذلك  ،أان عليه

فيفتح له القصر فيستقبله  :  قال    ،وأبواهبا وأعالقها ومفاتيحها منها
كل ابب    ،جوهرة خضراء مبطنة حبمراء سبعني ذراعا فيها ستون اباب

ابابيفضي   ستون  فيها  خبضراء  مبطنة  محراء  جوهرة  ابب    ،إىل  كل 
يف كل جوهرة سرر وأزواج   ،ي إىل جوهرة على غري لون صاحبتهايفض

 

 أي يسرعون يف املشي، من الرمل.  (1) 
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فيدخل فإذا    - ووصائف هكذا قال يف احلديث  :أو قال-ويصائف  
 ،هو حبوراء عيناء عليها سبعون حلة يرى مخ ساقها من وراء حللها

إذا أعرض عنها إعراضة ازدادت يف عينه  ،  كبدها مرآته وكبده مرآهتا
فإذا أعرضت عنه إعراضة ازداد  ،  سبعني ضعفا عما كانت قبل ذلك

ازددت  :  فتقول له    ،يف عينها سبعني ضعفا عما كان عليه قبل ذلك 
فيشرف على ملكه مد  ،  ويقول هلا مثل ذلك  ،   سبعني ضعفايف عيين

 .(بصره مسرية مائة عام
إن جهنم لتزفر زفرة ال يبقى   :"عن الضحاك بن مزاحم قالو   -284

 ".رب نفسي نفسي  يقول:وال نب مرسل إال خر ساجدا    مقرب،ملك  
 الذنوب: وما يكفر من  أحاديث يف فضل السجود 

فإذا   ،دخلت مسجد دمشق"    :قالعن األحنف بن قيس    -288  
حت أنظر    يال أنته  :فقلت  ،أان برجل يصلي يكثر الركوع والسجود

أتدري   :انصرف قلت له  وتر، فلماأيدري على شفع ينصرف أم على  
 يدري،إن مل أدر فإن هللا هو    :قال  ؟على شفع تنصرف أم على وتر

أبو  حدثين خليلي    :ث بكى ث قال  ملسو هيلع هللا ىلص،حدثين خليلي أبو القاسم  
  ما ):  ملسو هيلع هللا ىلص قالحدثين خليلي أبو القاسم    :ث قال  ،ث بكى  ،القاسم
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. (من عبد يسجد هلل سجدة إال رفعه هللا هبا درجة وحط عنه هبا سيئة 
 ."ؓ هو أبو ذر  :قال الفراييب نفسي، فتقاصرت إيل

مسعت رسول هللا    :يقول  ؓ   األزدي   فاطمة   أيب وعن    -292
من مسلم يسجد هلل سجدة إال رفعه هللا هبا درجة   ما)  :ملسو هيلع هللا ىلص يقول

 .(وحط عنه هبا خطيئة 
 :فقال  ،فت قد أطال الصالة وأطنب  ¶رأى ابن عمرو   -293

أما إين لو عرفته   فقال:  ،أان أعرفه  :فقال رجل  ؟أيكم يعرف هذا"  
ألمرته أن يطيل   أخرى:ويف رواية    –ألمرته بكثرة الركوع والسجود  

العبد إذا    إن)  ملسو هيلع هللا ىلص يقول:فإين مسعت رسول هللا    -الركوع والسجود  
  أوفكلما ركع  ،بذنوبه كلها فوضعت على عاتقيه  تقام إىل الصالة أ  

 ."(تساقطت عنه سجد 
أقرب ما    إن):  ملسو هيلع هللا ىلص قالعن النب    ؓ  هريرة  أيب عن  و   -295

 .( فأكثروا الدعاء ،يكون العبد إىل هللا وهو ساجد
 :ملسو هيلع هللا ىلص فقلتأتيت رسول هللا    :قال  ؓ  أمامة   أيب عن  و   - 301
أنك ال تسجد هلل سجدة إال رفعك   ِاعلم):  قال   به،أبمر أنتفع    مرين

 .(وحط عنك هبا خطيئة  ،هللا هبا درجة 
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قرأ  إذا) ملسو هيلع هللا ىلص:قال رسول هللا  :قال ؓ عن أيب هريرة و  -316
مر  أ    ،ويل له  :اعتزل الشيطان يبكي ويقول  ؛ابن آدم السجدة فسجد 

مرت ابلسجود فعصيت فلي  وأ    اجلنة،ابن آدم ابلسجود فسجد فله  
 .(النار
أين    أتدري ):  ملسو هيلع هللا ىلص قالعن رسول هللا    ؓ   عن أيب ذرو   -320

فإهنا َتري حت    :قال  أعلم، هللا ورسوله    فقالوا:  ؟تذهب هذه الشمس
فال يزال كذلك حت    ،ساجدة فتخر  نتهي إىل مستقرها حتت العرش  ت

فرتجع فتطلع من    طالعة،ارجعي من حيث جئت    ارتفعي،يقال هلا  
ال يستنكر الناس منها شيئا حت ينتهي إىل مستقرها   ي ث َتر   ،مطلعها
 مغرهبا، فتطلع من    مغربك،فاطلعي من    يفيقال هلا ارتفع  العرش،حتت  

   مي خي حي جي ُّٱذلك حني    ذاكم؟أتدرون مت    ملسو هيلع هللا ىلص:قال رسول هللا  

 . (158االنعام:) َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي

 ؟ طول القيام و كثرة الركوع والسجود أفضل أمسألة: 
اختلفت الناس يف طول القيام يف الصالة وكثرة الركوع  اجلواب:  
 أفضل؟ والسجود أيهما 

فضل الصالة الركوع  قال: "أ    بن مسعود  عن عبدهللاف  -303
 ".والسجود
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قالو   - 304 األعور  عبيد  بن  إمساعيل  البن    قلت  :"عن 
أم طول    :¶عمر  القيام  أفضل يف  الصالة  الركوع يف  أطول 

وإن السجود    ،اي ابن أخي إن خطااي اإلنسان يف رأسه  :قال  السجود؟ 
 ."حيط اخلطااي

سألت أاب جملز أيهما أحب    :"عن احلجاج بن حسان قالو   -305
 ".طول القيام :قال ؟إليك طول القيام أم الركوع والسجود

كان يقال طول   :مسعت شريكا يقول"  :عن حيىي بن آدم قالو   -306
الركوع والسجود ابلنهار  ، القنوت ابلليل بن    "،وكثرة  وهو قول حيىي 

 . آدم
 : قال أبو عبداهلل

دليل على    ملسو هيلع هللا ىلص ابلليليف األخبار املروية يف صفة صالة النب  و 
الركوع    القيام،اختياره طول   الركوع    والسجود؛وتطويل  ال على كثرة 

صلى من الليل    ملسو هيلع هللا ىلص أنهوذلك أن أكثر ما صح عن النب    والسجود،
وتسع ركعات   ركعة،وقد صلى إحدى عشرة    ،ثالث عشرة ركعة ابلوتر

فذلك دليل على    مجيعا،والركوع السجود  فطول فيها القراءة    وسبعا،
 : ملسو هيلع هللا ىلص ذلكوقد روى عنه    والسجود،تفضيل التطويل على كثرة الركوع  
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بن  ف  -307   أن رسول هللا   ؓ اخلثعمي  حبشيعن عبدهللا 
 . (طول القيام) فقال: ؟أي الصالة أفضل ملسو هيلع هللا ىلص سئل

صليت ليلة )  :ؓ حذيفة قال    :عن صلة بن زفر قالو   -312
  ، فقلت يقرأ مئة آية ث يركع  فقرأ،سورة البقرة    ملسو هيلع هللا ىلص فافتتح مع رسول هللا  

  ،خيتمها ث يركع  :فقلت  ،فمضى  ركعتني،يقرأها يف    :فقلت  فمضى،
ث ركع حنوا من    عمران،ث قرأ سورة أل    ،ث قرأ سورة النساء  ،فمضى

 ه،رأسث رفع    العظيم،سبحان ريب العظيم سبحان ريب    :يقول  ،قيامه
لك    :فقال ربنا  ملن محده  ث سجد    القيام،فأطال    احلمد،مسع هللا 

  ، سبحان ريب األعلى سبحان ريب األعلى  :وهو يقول  ،فأطال السجود
 .(كررهاوكان ال مير آبية فيها ختويف أو تعظيم هلل إال    ،فأطال السجود

النب    ؓ   عن حذيفة و   -313 مع  فقامأنه صلى  إىل    ملسو هيلع هللا ىلص 
قال  جنبه، الصالة  افتتح  حني  امللكوت    هللا ):  فسمعه  ذو  أكري 

وقرأ ابلبقرة وآل عمران والنساء واملائدة    والعظمة،واجلربوت والكربايء  
  العظيم، وكان يقول يف ركوعه سبحان ريب    ركعات، واألنعام يف أربع  

  ، وكان يقول إذا رفع رأسه من الركوع لريب احلمد  ،سبحان ريب العظيم
  ،سبحان ريب األعلى  ،يف سجوده سبحان ريب األعلىو   ،لريب احلمد
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وإذا رفع    ركوعه،وكان    ،رب اغفر يل  ،وبني السجدتني رب اغفر يل
 .(حنوا من قيامه ؛ وما بني السجدتني وسجوده، الركوع،رأسه من 

فكان إذا  ،  ملسو هيلع هللا ىلص ليلة مع النب    صليت):  قال  ؓ  هعنو   -315
وإذا مر آبية فيها تنزيه  ، وإذا مر آبية عذاب تعوذ سأل،مر آبية رمحة 

 . (هلل سبح
علت قرة عني النبي  و

 
 وصاياه:  وآخر   ملسو هيلع هللا ىلصمن عظيم قدر الصالة أنها ج

  الصالة أحب األعمال إىل هللا   ستدل املؤمن على أن لو مل ي  ف
وجعل    ،حب الصالة ملسو هيلع هللا ىلص منحممد    ىفإال مبا ألزم قلب حبيبه املصط

جلميع    ملسو هيلع هللا ىلص حمباوإن كان    -  قرة عينه فيها دون سائر األعمال كلها
فأخرب أن قرة عينه جعل يف الصالة    ، ولكنه خص الصالة  ،الطاعات

 دليال.لكفاه بذلك  - لربه
  إمنا حبب إيل  )  ملسو هيلع هللا ىلص:قال رسول هللا    :قال  ؓ عن أنس   -322

 .  (عل قرة عيين يف الصالةوج   ،من دنياكم النساء والطيب
فصار إىل احلال اليت انكسر فيها لسانه    ملسو هيلع هللا ىلص وجعهث ملا اشتد ابلنب  

 الصالة. من  مل يكن له وصية أكثر
كانت آخر وصية رسول    :قال  ؓ   عن أنس بن مالكف  -324
  الصالة،)  لسانه،فال يكاد يفيض هبا    ،يغرغر هبا يف صدره  ملسو هيلع هللا ىلص وهوهللا  
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عن علي أنه كان آخر كالم  . و (اتقوا هللا فيما ملكت أميانكم  الصالة،
 . (اتقوا هللا فيما ملكت أميانكم الصالة،) ملسو هيلع هللا ىلص:رسول هللا  

 
 
 موته:  بعد  عليه يبكي  املؤمن  صلىومن عظيم قدرها: أن م

عليها املؤمن هي    ي البقعة اليت يصلهللا عز وجل  جعل    حيث
 البقاع.الباكية عليه دون سائر  

عباس   -328 ابن  "¶سئل  واألرض على    :  السماء  أتبكي 
إال له ابب من السماء    اخلالئق أحدإنه ليس من    ،نعم  :قال  ؟أحد

فإذا مات املؤمن    رزقه،وينزل فيه    عمله، يصعد فيه    السماء، أو ابب يف  
  ، ويصلي فيها  ،بكت عليه معادنه من األرض اليت كان يذكر هللا فيها

وأما قوم فرعون فلم يكن    ،وبكى عليه اببه الذي كان يصعد فيه عمله
فلم    ، ومل يكن يصعد إىل هللا منهم خري  ،هلم يف األرض آاثر صاحلة 
   َّ يل  ىل مل يك  ىك ُّٱيريد قوله    "،تبك عليهم السماء واألرض

 .(29الدخان:)

  رجال،أاب بكر يقتل    ملسو هيلع هللا ىلص بعثالنب  أن    ومن عظيم قدرها: 
  ، فعلم أن للصالة عند هللا منزلة أعظم من سائر الطاعات  مصليا،فرآه  

 عنه. فأمسك 
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رجل على رسول    مر) :  قال  ¶   عن جابر بن عبدهللاف  -329
فقال    يقتله؟  ملسو هيلع هللا ىلص منفقال رسول هللا    ،فقالوا فيه وأثنوا عليه  ملسو هيلع هللا ىلص،هللا  

فإذا هو قد خط على    ،فانطلق  هللا،أان اي رسول    :ؓ أبو بكر
 ،فلما رآه على حاله ذلك رجع ومل يقتله  ،فيهاوهو قائم يصلي    نفسه،

فذهب    أان،  :ؓ فقال عمر  يقتله؟من    ملسو هيلع هللا ىلص:فقال رسول هللا  
من   ملسو هيلع هللا ىلص:فقال النب    يقتله،فرجع ومل    خطته،فإذا هو قائم يصلي يف  

له  :ؓ قال علي  يقتله؟ من    له؟ أراك   أنت،  :قال  ،أان  وال 
 .(فانطلق فلم يدركه :قال تدركه،

قد  ف  الصالة، اهلدااي يف اجلنة مبقادير  أن    ومن عظيم قدرها: 
تبارك وتعاىل قد خص أهل جواره    :يف بعض احلديث  ي و ر   إن هللا 

خباصة اللطف يف جنته من اهلدااي ثوااب هلم على صالهتم من بني سائر  
يف   ،األعمال صلواهتم  مبقادير  جنته  يف  أوليائه  إىل  هداايه  فجعل 

يصلوهنا اليت كانوا  عليهم    ،األوقات  مالئكته  تسليم  جعل  وكذلك 
ال مجيع  بني  من  صلواهتم  أوقات   فيفك  وأوقاهتا،طاعات  مبقادير 

 اآلخرة. ابلصالة فضال وحسن عاقبة يف 



 

113 

خاشعا    صالته،إن كان متواضعا يف الدنيا يف    :قال بعض أهل العلم
خباته يف صالته ثوااب خلشوعه  إحشر على    ،يده اليسرى ابليمىنأيخذ  

بني  صالته،يف   من  له  الدنيا  اخلال  عالمة  أنه هكذا كان هلل يف  ئق 
 . بني يديه يناجيهمتذلال إذا قام 

حيشر الناس يوم القيامة على    :"قال  ؓ   عن أيب هريرةف-331
الصالة   يف  صنيعهم  واحنىن    "،قدر  بيمينه  مشاله  النضر  أبو  وقبض 

 هكذا. 
 لربه الصالة أقام ملن ابإلميان أن هللا شهد ومن عظيم قدرها: 

و   ،(18التوبة:)  َّ   ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ُّٱ مساها  بل 
وإسالما   إمياان    َّٱيك  ىك مك لك  اك ُّٱٱفقال  ودينا،هللا 

 . (143البقرة:)

 الكعبة،  ملسو هيلع هللا ىلص إىلملا وجه النب    :"قال  ¶عن ابن عباس   -338
 مك  لك اك ُّٱفأنزل هللا  ؟  مبن مات من إخواننا قبل ذلك  قالوا: كيف

 ."(143البقرة: )  َّٱيك  ىك
ال ندري ما نقول يف الذين   اقال: "كن  ؓ  عن الرباءو  -339

 اك ُّٱفأنزل هللا    القبلة،ماتوا وهم يصلون إىل البيت املقدس قبل حتويل  

 ." (143البقرة:) َّٱيك ىك  مك لك
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قوله    ؓ   هعنو   -340   َّٱيك ىك  مك  لك اك ُّٱيف 
  .  "إىل بيت املقدس مقال: "صالتك  (143البقرة:)
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 الفصل الثاني:   
 الصالة   تارك إكفار يف ذكر 
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 تاركها:إكفار ومن تعظيم قدر الصالة 
قال مسعت رسول    ¶جابر بن عبدهللا األنصاري  عن    -886
 .(إن بني الرجل وبني الشرك والكفر ترك الصالة :(ملسو هيلع هللا ىلص يقولهللا 
العبد والكفر    بني)  ملسو هيلع هللا ىلص:قال رسول هللا    :قال  ؓ  عنهو   -887

 .(ترك الصالة
وبني  ليس بني العبد  ):  ملسو هيلع هللا ىلص قالعن النب    ؓ عنه  و   -888

 .(الشرك إال ترك الصالة
عن وهب بن منبه قال هذا ما سألت عنه جابر بن عبدهللا  و   -889

من    "سألته:فأخربين    ¶األنصاري   املصلني    طواغيت؟ يف 
وأخربين أنه مسع    ال،  قال:ف  مشرك؟هل فيهم من    وسألته:  ال،  قال:ف

أكانوا    وسألته:  ،(الشرك والكفر ترك الصالة  بني )  ملسو هيلع هللا ىلص يقول: النب  
ومل يكن يدعون يف املصلني    هللا،معاذ    قال:  شركا؟يدعون الذنوب  

 ".مشركا
أيب  عن  و   -893 جرب  بن  عبدهللا  عن    احلجاج،جماهد  بن  جابر 

كان    ما  "له:قلت    ملسو هيلع هللا ىلص قال:صاحب رسول هللا    ¶األنصاري  
  ملسو هيلع هللا ىلص؟ يفرق بني الكفر واإلميان عندكم من األعمال يف عهد رسول هللا  
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 "  الصالة قال:
قال رسول    قال:  ؓ  عن عبدهللا بن بريدة عن أبيه  و   -894
 . (كفرالذي بيننا وبينهم الصالة فمن تركها فقد    العهد) ملسو هيلع هللا ىلص:هللا 
بريدة  و   -902 مع  قال كنا  املليح  أبو  حدثين  قال  قالبة  أيب  عن 
فإن رسول هللا    ابلصالة،بكروا  "  فقال:يف يوم ذي غيم    ؓ 

 . "(ترك صالة العصر فقد حبط عمله من) ملسو هيلع هللا ىلص قال:
تفوته    الذي )  :ملسو هيلع هللا ىلص قالأن رسول هللا    ¶ عن ابن عمر  و   -906

 .(صالة العصر كأمنا وتر أهله وماله
الدرداء  و   -911 أيب  أبو    "   قال:  ؓ  عن  خليلي  أوصاين 

وال  ،  رقتح    طعت أوال تشرك ابهلل شيئا وإن ق    ملسو هيلع هللا ىلص بسبع:القاسم  
 الذمة،فمن تركها عمدا فقد برئت منه    متعمدا،ترتك صالة مكتوبة  

وأطع والديك وإن أمراك أن    شر،وال تشرب اخلمر فإهنا مفتاح كل  
وإن رأيت أنك   األمر،وال تنازع والة    هلما،خترج من دنياك فاخرج  

  أهلك،وأنفق من طولك على    هلكت،وإن    وال تفر من الزحف   أنت،
 ". وال ترفع عصاك عنهم وأخفهم

أميمة و   -912 النب    ▲  عن  قالت:موالة  أوضئه   ملسو هيلع هللا ىلص  كنت 
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  هللا، أوصين اي رسول    :يوما أفرغ على يديه املاء إذ جاءه أعرايب فقال
اللحوق  أفإين   وإن قطعت    شيئا،تشركن ابهلل    ال)  قال:  أبهلي،ريد 

فيما    ابلنار،وحرقت   والديك  أن ختلي من    أمراك،وأطع  أمراك  وإن 
فإنه من تركها    متعمدا،وال تدعن صالة    منها،فتخلى    وأهلك،دنياك  

 . (ملسو هيلع هللا ىلصوذمة رسوله  تعاىل،فقد برئت منه ذمة هللا 
ملسو هيلع هللا ىلص    هللا  رسول  عن  ¶   العاص  بن  عمرو  بن  وعبدهللا  -922
  الدنيا   له  كانت  كأمنا  كان  واحدة  مرة  سكرا  الصالة  ترك  من)قال:    أنه

 يسقيه  أن  تعاىل   هللا   على  حقا  كان  مرار  أربع  الصالة  ترك  ومن  ،فسلبها
 . (جهنم أهل عصارة  :قال ؟اخلبال طينة  وما :قال ،اخلبال طينة  من
إذ    ؓ املسور بن خمرمة أن عمر بن اخلطاب  ذكر  و   -923

عباس  ط   وابن  عليه هو  فلما أصبح من غد    ،╚عن دخل 
يف اإلسالم ملن    حظ    ال  نعم،  فقال:  ففزع،  الصالة،"    فقالوا:  فزعوه،

 ".فصلى واجلرح يثعب دما، ترك الصالة
ملا    "قال:عن املسور بن خمرمة رضي هللا عنه  ويف رواية أخرى    -926

فجعلنا نناديه    عليه،فأدخلناه فأغمى    محلناه،  ؓ طعن عمر  
إن كان ليس ينتبه فاذكروا    القوم:فقال بعض    ينتبه،وجعل ال    ننبهه،
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  وقال:ففتح عينه    الصالة؟  الصالة؟  املؤمنني:فقالوا اي أمري    الصالة،له  
 ."حظ يف اإلسالم ملن ترك الصالة، وال  إذاا   ،هللا   ،هآ  الصالة،   الصالة،

ال إسالم    "  يقول:  ؓ عن أيب املليح قال مسعت عمر  و   -930
 . "  نعم قال: ؟على املنرب لشريك:قيل  يصلِ ،ملن مل 
  جلوسا  ؓ حذيفة   مع  " كنا  قال:  وهب  بن  زيد  وعن  -940

  الركوع   يتم  يصلي، فلم   فقام  كندة   أبواب  من  رجل   دخل  إذ   املسجد  يف
  قال:   صالتك؟  هذه  كم  منذ  حذيفة:  قال  صلى   فلما   السجود،  وال
  وأنت   مت  لو  سنة،  أربعني  منذ  صليت  ما  قال:  سنة،  أربعني  منذ

ملسو هيلع هللا ىلص    حممد  عليها  فطر  اليت  الفطرة  غري  على  ملت   الصالة  هذه  تصلي
" . 

له    صالة  ال  ملن  إميان  ال  "قال:  ؓ الدرداء   أيب  وعن  -945
 ." 

سعيد األنصاري أنه حدث عن سعد بن عمارة  بن    حييوعن    -946
أن رجال قال له عظين    -  وكانت له صحبة   -أخي بين سعد بن بكر  

نفسي فأسبغ    قال:"ف  هللا؛رمحك    يف  الصالة  إىل  قمت  أنت  إذا 
ث   له،وال إميان ملن ال صالة  له،فإنه ال صالة ملن ال وضوء  الوضوء،

فإنه    احلاجات،واترك طلب كثري من  ،  إذا صليت فصل صالة مودع
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وانظر إىل ما    الغين،فإنه هو    الناس،وأمجع اليأس مما عند    حاضر،فقر  
 . "تعتذر منه من القول والفعل فاجتنبه

"   رجل: وسأله    ؓ  عن أيب الزبري قال مسعت جابرا  و   -947
وسئل ما بني العبد    قال:  ال،  قال:  شركا؟أكنتم تعدون الذنب فيكم  

 ". ترك الصالة  :قال الكفر؟وبني  
بن شقيقو   -948 يك"  قال:   ؓ عن عبدهللا  أصحاب    نمل 
 ". شيئا من األعمال تركه كفر غري الصالة  ملسو هيلع هللا ىلص يرونالنب 

 ومن تعظيم قدر الصالة  
 
وإباحة قتل من مل    ، ني النهي عن قتل املصل

 :
 
 يصل

ستكون   إهنا)  ملسو هيلع هللا ىلص قال:أن رسول هللا    ▲عن أم سلمة    -949
ومن كره فقد    برئ فمن أنكر فقد    ،عليكم أئمة تعرفون منهم وتنكرون

  : قال  نقتلهم؟اي رسول هللا أفال    قالوا:  واتبع،  رضيولكن من    سلم،
 . (ما صلوا ال،

فقد ذهب زمان   (برئ فمن أنكر بلسانه فقد  )   "  وفسره:حلسن  وقال ا
ولكن  )  قال:  هذا، وقد جاء زمان    (سلمومن كره بقلبه فقد  )  هذا، 
 ".  فأبعده هللا احلسن:قال   (واتبع رضيمن 
  ملسو هيلع هللا ىلص قال: عن رسول هللا    ؓ عن عوف بن مالك  و   -951
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حتبوهنم  أخيار  ) الذين  ويصلون  ت و   وحيبونكم،ئمتكم  عليهم  صلون 
تبغضوهنم    عليكم، الذين  أئمتكم  وتلعنوهنم    ويبغضونكم،وشرار 

ما    ال،  :فقال  ؟اي رسول هللا أفال ننابذهم ابلسيف  :قالوا  ويلعنونكم،
 ،واذا رأيتم من واليكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله  الصالة،أقاموا فيكم  

 .(وال تنزعوا يدا من طاعة 
أنه حدثه النب    ؓ عن عبيد هللا بن عدى بن اخليار  و   -955

فإذا   فساره،الناس إذ جاءه رجل    ظهراينبينما هو جالس بني    ملسو هيلع هللا ىلص أنه
 جهر:   ملسو هيلع هللا ىلص حنيقال رسول هللا    املنافقني،هو يستأذنه يف قتل رجل من  

اي    الرجل:قال    هللا؟أليس يشهد أن ال إله إال هللا وأن حممدا رسول  )
وال صالة  ،  بلى:  قال  يصلي؟أليس    :قال  له،رسول هللا وال شهادة  

 . (عنهمهللا   هناين أولئك الذين  ملسو هيلع هللا ىلص: فقال رسول هللا  له،
ملا أصيب عتبان بن  )   :قال  ؓ   مالك  نس بنأعن  و   -961

  ملسو هيلع هللا ىلص بعث إىل رسول هللا    -وكان رجال من األنصار    -مالك يف بصره  
أو يف بقعة من دارى وتدعو    بييتيف    يفتصل  أتتيين أحب أن    إين  :قال

فدخلوا عليه  ،  يف نفر من أصحابهملسو هيلع هللا ىلص  فقام رسول هللا  ،  لنا ابلربكة 
اي رسول    :فقال بعضهم،  فذكروا مالك بن الدخشم،  فتحدثوا بينهم

، وأكثروا فيه حت أرخص هلم يف قتله،  هللا ذاك كهف املنافقني ومأواهم
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صالة  ،  ول هللا، اي رسنعم  :قالوا؟  يصليهل  :  ملسو هيلع هللا ىلصث قال رسول هللا  
فيها املصلني  :ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول هللا    ،ال خري  هنيت عن    ، هنيت عن 

 .(هنيت عن املصلني، املصلني
خيرب    ملسو هيلع هللا ىلص إىلسار رسول هللا  )  قال:  ؓ عن أنس  و   -965
فإن    يصبح،وكان إذا طرق ليال مل يغر عليهم حت    ليال،إليها    ىهفانت

 .(يصبحوإن مل يكونوا يصلون أغار عليهم حني  أمسك،مسع أذاان 
رجل أقر مبا    لنافع:قلت    : "ي اجلزر   عبيد هللاقال معقل بن  و   -977

وأان أعرف    ،أترك الصالة:  ث قالملسو هيلع هللا ىلص  هللا    نبأنزل هللا تعاىل ومبا بني  
غضباان    ي ث انتزع يده من يد  ،ذاك كافر  قال:  ؟أهنا حق من هللا تعاىل

 ". موليا
   :عبداهلل رمحه اهلل تعال قال أبو  

وسنة   تعاىل  هللا  عليه كتاب  دل  ما  هذا  يف كتابنا  ذكران  قد 
وإجياب الوعد ابلثواب ملن قام هبا  ،  من تعظيم قدر الصالةملسو هيلع هللا ىلص  رسوله  

والفرق بينها وبني سائر األعمال    ،والتغليظ ابلوعيد على من ضيعها
يف    ملسو هيلع هللا ىلص  نب  ث ذكران األخبار املروية عن ال،  يف الفضل وعظم القدر

امللة  من  إايه  وإخراجه  اتركها  من  ،  إكفار  امتنع  من  قتال  وإابحة 
ومل جيئنا    ،هللا عنهم مثل ذلك  رضيث جاءان عن الصحابة  ،  إقامتها
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هل العلم بعد ذلك يف أتويل  أث اختلف  ،  عن أحد منهم خالف ذلك
النب    ي و ر    ما إكفار    ملسو هيلع هللا ىلص عن  عنهم يف  الصحابة رضي هللا  عن  ث 

 : قامتهاإواجياب القتل على من امتنع من  ،ااتركه
 ". تلف فيهترك الصالة كفر ال خي   : "عن أيوب قالف -978
من أخر صالة حت    ":ؓ عبد هللا بن املبارك  قال  و   -979

سفيان وغريه    خالفين  :ث قال  كفر،  يفوت وقتها متعمدا من غري عذر
عبدهللا   أصحاب  عبدهللا    وأنكروه،من  على   ( 1)  ابلزبدقانفدخلوا 

فما قلت   :وقال  ينكره،فأخربوه أن يعمر روى عليك كذا وكذا ومل  
سفيان    ؟أنت هللافقال  وكذا  :لعبد  عليك كذا  روى  له   ،إنه  فقال 

  قويل،ليس هذا    فقال:  هلا،إذا تركها ردا    :قال  أنت؟فما قلت    :عبدهللا
 ". اي أاب عبدهللا  يقست عل

يقول:  بن احلسن بن شقيق يقول مسعت عبدهللا    ي علوعن    -980
 ".فهو أكفر من احلمار اليوم،املكتوبة  ي ال أصل إينمن قال "

سألت أمحد بن حنبل عن من ترك    سعيد:إمساعيل بن  وقال    -982
  عمدا، ال يكفر أحد بذنب إال اترك الصالة  "  قال:  متعمدا؟الصالة  

 

، ويف  3/129زبدقان: قرية من قرى عرابن على هنر اخلابور يف الشام، انظر معجم البلدان، (1) 
 النسخة احملققة: الزبدنقان، والزادانقان، والصحيح ما ذكر. 
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 ".فإن ترك صالة إىل أن يدخل وقت صالة أخرى يستتاب ثالاث
يستتاب إذا تركها  "اهلامشي:  أبو أيوب سليمان بن داود  وقال    -983

 .وبه قال أبو خيثمة   "، فإن اتب وإال قتل    وقتها،متعمدا حت يذهب  
قال    :"ومسعت عبدهللا بن عمران الرازي يقول  إمساعيل:قال  و    -984
فقلت    ،لو خرجت إىل صالة الظهر ورأيت رجال بباب املسجد  :وكيع

الظهر  أصلي،ولكن    ال،  :فقال  الظهر؟أصليت    :له ث    فصليت 
ث أذنوا    أصلي،ولكن    فقال: ال،  الظهر؟أصليت    :فقلت  ،خرجت

موضعه   يف  فرأيته  العصر  إىل  فخرجت    له:فقلت    جالسا،للعصر 
فدخلت املسجد فصليت    ي،ولكن أصل  ال،  قال:ف  الظهر؟أصليت  
  :قال  ي،ولكن أصلال،  فقال    ؟فقلت أصليت الظهر  فخرجت،العصر  

ت ِتبه،   ". وإال ضربت عنقهفإن اتب اس 
قد صح عن رسول    : " مسعت إسحاق يقول  أبو عبد هللاقال    -990
هل العلم من لدن  أ  يوكذلك كان رأ،  ن اترك الصالة كافرأ  ملسو هيلع هللا ىلص  هللا  

الصالة عمدا من غري عذر حت    ملسو هيلع هللا ىلص النب   أن اترك  يومنا هذا  إىل 
وقتها كافر غروب  ،  يذهب  إىل  الظهر  يؤخر  أن  الوقت  وذهاب 

وإمنا جعل آخر أوقات الصلوات  ،  الشمس واملغرب إىل طلوع الفجر
، مجع بني الصالتني بعرفة واملزدلفة ويف السفر  ملسو هيلع هللا ىلص    النبما وصفنا ألن  

األوىل منهم    ملسو هيلع هللا ىلص    النبما جعل  فل،  فصلى إحدامها يف وقت األخرى 
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صار وقتامها  ،  واألخرى وقتا لألوىل يف حال  ،وقتا لألخرى يف حال
إذا طهرت قبل غروب    كما أمرت احلائض،  وقتا واحدا يف حال العذر

  ي وإذا طهرت آخر الليل أن تصل،  الظهر والعصر  يالشمس أن تصل
 ". املغرب والعشاء

عليه كما  " إسحاق:    قالو   -991 تكفريه وحكموا  على  أمجعوا  ومما 
على   من    الذي فاملؤمن    اجلاحد،حكموا  جاء  ومما  تعاىل  ابهلل  آمن 

على    عنده، أعان  أو  نبيا  قتل  قتل    مقرا،وإن كان    قتله،ث  ويقول 
وكذلك من شتم نبيا أورد عليه قوله من غري    ،األنبياء حمرم فهو كافر

 ".تقية وال خوف
هذا تصديق ما وصفنا أنه يكفر ابلرد   ففي  "إسحاق:  قالو   -993

وغري    ملسو هيلع هللا ىلص،  النبعلى   اجلهل  جهة  من  من كان كفره  ولكن كل 
ما   إىل  يرجع  حت  به  رفق  رفق    أنكره،االستهانة  ملسو هيلع هللا ىلص    النب كما 

 (لو قتلته حني قال ما قال دخل النار  ينإ)ابه  وقوله ألصح  ابألعرايب. 
ن كل من كفر فرجوعه إىل  وإ  كافرا،على قوله يصري به    ثبوتهدل أن  

عن   فيه  ي    ذلك،اإلميان  االقرار  وال  إىل  عن كفره  رجوعه  يف  دعى 
دعى إىل  فكذلك اترك الصالة ي  ، مل يكن جاحدا وذلك أنه ابإلميان،
 ". فإذا ندم وراجع زال عنه الكفر ،الصالة
أو يف    وجل،من الوقيعة يف هللا عز    شيءوكل    "إسحاق:  قالو   -994



 

126 

وإن كان    إميانه،فهو كفر خيرجه من  ،  أنزل هللا تعاىل على أنبيائه  شيء
 ".مقرا بكل ما أنزل هللا تعاىل

الشرائع    :"إسحاق  قالو -995 سائر  بني  من  للصالة  جعلوا  ولقد 
من :  وذلك أبهنم أبمجعهم قالوا  ،عرف إقرارهي  مل  ابإلميان ملن    كاإلقرار

مصليا الصالة يف وقتها حت صلى صلوات ث    رأوهرف ابلكفر ث  ع  
ومل   ،كم له حبكم اإلميانأنه حي    ؛ومل يعلموا منه إقرارا ابللسان،  مات

حيكموا له يف صوم رمضان وال يف الزكاة وال يف االحرام ابحلج مبثل  
فمن كان موقع الصالة من بني سائر الفرائض عنده كذلك أن  ،  ذلك

ومل ير املؤمن برتكه الصلوات  ،  كفرهيصري الكافر بصالته خارجا من  
 ".  فقد أخطأ وصار انقضا لقوله بقوله ،عمره كافرا إذا مل جيحد هبا

  أئمة   عليكم   يكون  )  ملسو هيلع هللا ىلص    النب  بقول  واحتجوا   :"إسحاق  قال و -996
  فمن  ،(1)  املوتى  قر  ش    إىل  خينقوها  حت  ميقاهتا  عن  الصالة   يؤخرون

  ، ((2)   سبحة   معهم  صالته  وجيعل  لوقتها  الصالة  فليصل  ذلك  أدرك
  يقتدي   أن  للمقتدي   جيز  مل  كفارا؛  الوقت  بتضييعهم  القوم  كان  لو  قالوا:

 

ال عن مجيع وقتها. وقوله " خين قوهنا " بضم  معناه يؤخروهنا عن وقتها املختار، وهو أول وقتها    (1) 
النون معناه: ي ضيِ قون وقتها ويؤخِ رون أداءها و" ش ر ق املوتى " بفتح الشني والراء، فيه معنيان:  
أحدمها: أن الشمس يف ذلك الوقت وهو آخر النهار إمنا تبقى ساعة ث تغيب، والثاين: أنه  

 عده إال يسريا ث ميوت. من قوهلم شرق امليت بريقه إذا مل يبق ب 
 أي انفلة وتطوع.  (2) 
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  على   يدل   هذا   وقالوا:  كافرا،  اإلمام  كان  إذا  متطوعا؛  كان  وإن  هبم،
  إىل   اجلمعة   يؤخروا   مل  األئمة   ألن   التأويل،  وأخطاؤا  اجلحود،  الرتك  أن

  كتبهم  ويقرأون  الوقت،  أول  عن  يؤخروهنا  كانوا  إمنا  الشمس،  غروب
  فهم  هلم،  عذر  ذلك وأن األمة،  أبمر مشغولون أهنم  ذلك يف   ويد عون
  أهنم   بيان  ملسو هيلع هللا ىلص  النب  وصفهم   الذي   األئمة   أتخري  يف  وليس  متأولون،

 يؤخروهنا  كانوا  إمنا  الفجر،  وطلوع  الشمس  غروب  إىل   يؤخروهنا  كانوا
  ينبغي  وال   ،همعن  هللا  رضي  وأصحابه  ملسو هيلع هللا ىلص   النب  توق    الذي   الوقت  عن

  من  وصفنا  ما  إىل  الرتك  يصري  حت  الصالة  برتك  أحدا  يكفر  أن  ألحد
 جيوز   وال  ،فيه  خمتلف  مادوهنما  ألن  ،الفجر  وطلوع  الشمس  غروب
 ". الوقت  ذهاب على العلم أهل إبمجاع إال التفكري
السجود  واجتمع أهل العلم على أن إبليس إمنا ترك  :"  قالو   -997

عليه   آدم  من  خريا  نفسه  يف  ألنه كان  والسالم  الصالة  عليه  آلدم 
 ين  ىن من خن حن جن يم ُّٱق ال   فاستكرب عن السجود آلدم  ،  السالم

فلم يشك إبليس يف    ،فالنار أقوى من الطني،  (12األعراف:)     َّ ىه مه جه
  ، فصار كافرا برتكه أمر هللا تعاىل  ،أن هللا قد أمره وال جحد السجود

ومل يكن تركه استنكافا عن هللا   ،واستنكافه أن يذل آلدم ابلسجود له
  : قالوا  ،فاقتاس قوم ترك الصالة على هذا  ،تعاىل وال جحودا منه ألمره  

وإن كان مقرا بوجوبه   ،اترك السجود هلل تعاىل وقد افرتضه عليه عمدا
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ألن هللا تعاىل افرتض    ،أعظم معصية من إبليس يف تركه السجود آلدم
هبا دون  فأمرهم ابخلضوع له ،اختصها لنفسهو  ،الصلوات على عباده

ترك   ،خلقه إبليس حني  من  واستهانة  معصية  أعظم  الصالة  فتارك 
ن  فكما وقعت استهانة إبليس وتكربه ع  ،السجود آلدم عليه السالم

فكذلك اترك الصالة    ،آلدم موقع احلجة فصار بذلك كافراالسجود  
 ".  عمدا من غري عذر حت يذهب وقتها كافر

  سن  ما عن   هذا  يف  القياس   مؤونة  العلم   أهل  فيك    وقد  وقال:" - 998
  حكم   عمدا  الصالة  اترك  حكم  جعلوا  ،بعده  من  واخللفاء  ملسو هيلع هللا ىلص  النب  هلم

 ".الكافر
ولقد قال قوم من أهل العلم إذا ترك الرجل الصالة    "وقال:  -999  

فحينئذ    ،متعمدا حت يذهب وقتها مل يكن كافرا حت ميوت على تركها
بعد تركه  أمره هبا  اليت  السجدة  إبليس مل يسجد هلل  تبني كفره ألن 

 ".  فكذلك اترك الصالة إذا ثبت على تركها حت ميوت إايها،

اليت رأت الرتك    الطائفة من قول  وهذا القول قريب    :"قالو   -1000
وال يتبني كفره   زمان،يكون به كافرا بعد    بشيءوكيف يرتبص    اجلحد،

وإال فإن املوت    تركها،فلئن كان كافرا برتكها فقد كفر حني    مبوته،إال  
 ". ال حيقق ألحد كفرا وال إمياان إال ما تقدم من فعله
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  يقول: اد كالمه قوال قبيحا أن  فن  إويلزم قائل هذا  "  وقال:  - 1001
تركها قبل أن يلقى هللا أنه مل يزل    اليتإن إبليس لو سجد السجدة  

 "مؤمنا من حني ترك السجود إىل أن سجد وندم فليس هذا بقول

  اجلحود،  وهذا إمنا احتج كنحو من رأى الرتك  :"إسحاق  قالو   -1002
  الذي فاحتج لنفسه أن إبليس ترك السجود آلدم تكربا عن السجود  

فمن تكرب عن   هللا،والتكرب عن أمر هللا تعاىل رد على   تعاىل،أمره هللا 
فإمنا يكفر اترك الصالة عمدا إذا تركها    جحده،أمر هللا وصغر فقد  
 ."لى التصغري ألمر هللا تعاىل والتكرب عنهعلى هذه اجلهة ع

 : قال أبو عبداهلل رمحه اهلل تعال  
الصالة     أكفروا اترك  الذين  هؤالء  مقالة    متعمدا، قد حكينا 

  احلديث، وهذا مذهب مجهور أصحاب    به،وحكينا مجلة ما احتجوا 
روا  كفِ فأبوا أن ي    احلديث،ن أصحاب  موقد خالفتهم مجاعة أخرى  

إال   الصالة  واستنكافا  أاترك  واستكبارا  إابء  أو  جحودا  يرتكها  ن 
 يكفر.فحينئذ  ،ومعاندة

الفرائض    : بعضهم وقال   الزكاة    مناترك الصالة كتارك سائر 
جاءت يف اإلكفار برتك   اليتوقالوا األخبار    ،وصيام رمضان واحلج

الصالة نظري األخبار اليت جاءت يف اإلكفار بسائر الذنوب حنو قوله  
ال ترجعوا بعدى كفارا )و:    ،(سباب املسلم فسوق وقتاله كفر):  ملسو هيلع هللا ىلص



 

130 

ال ترغبوا عن آابئكم فمن  )  :ملسو هيلع هللا ىلصوقوله  ،  (يضرب بعضكم رقاب بعض
، (أشركمن حلف بغري هللا فقد  ):  ملسو هيلع هللا ىلصوقوله    ،(رغب عن أبيه فقد كفر

ا وم  (أحدمها  ما قال مسلم ملسلم كافر إال ابء به)  و  ،(الطرية شرك)  و
 .أشبه هذه األخبار

ارتكب    قالوا: وافقنا مجاعة أصحاب احلديث على من  وقد 
الذنوب بعض   وقتله على    استتابتهجيب    ،ال يكون كافرا مرتدا  هذه 

،  اختلفوا يف أتويالهتاوأتولوا هلذه األخبار أتويالت  ،  الكفر إن مل يتب
حيتمل من  ؛  وكذلك األخبار اليت جاءت يف إكفار اترك الصالة:  قالوا

واحتجوا مع هذا لرتكهم  ،  التأويل ما احتمله سائر األخبار اليت ذكرانها
اإلكفار برتك الصالة أبخبار استدلوا هبا على أن اترك الصالة حت  

 .حودا وال استكبارايذهب وقتها ال يكفر إذا مل يرتكها إابء وال ج
 الصالة: األخبار التي احتجت به هذه الطائفة التي مل تكفر برتك    ومن 

أابذر    اي)  ملسو هيلع هللا ىلص: قال رسول هللا    قال:  ؓ    أيب ذرعن   - 1007
فإن   لوقتها،الصالة   فصل ِ ، (1)  أمراء مييتون الصالة ي إنه سيكون بعد

 .(وإال كنت قد أحرزت صالتك انفلة،ليت لوقتها كانت لك ص  
  صل ِ )  ملسو هيلع هللا ىلص: قال رسول هللا    قال:  ؓ    أيب ذرعن  و   - 1009

 

 أي يؤخروهنا وجيعلوهنا كامليت الذي خرجت روحه.  (1) 
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  ، كنت قد أحرزت صالتك؛  فإن أتيت القوم قد صلوا  لوقتها،الصالة  
 . (وكانت لك انفلة  معهم،وإن مل يكونوا صلوا صليت 

  فجاءين   الصالة،أخر ابن زايد    قال:الرباء    أيب العالية عن  و   - 1011
الصامت بن  فقعد    ؓ   عبدهللا  له كرسيا    عليه، فألقيت 

  فخذي، فعض على شفتيه وضرب على    زايد،فذكرت له صنيع ابن  
ي كما ضربت ذفضرب على فخ  سألتين،سألت أاب ذر كما  "  قال:ث  

فضرب على    سألتين،  ملسو هيلع هللا ىلص كماوقال سألت رسول هللا    فخذك،على  
فإن    لوقتها، الصالة    صل ِ )  وقال:   فخذك،فخذي كما ضربت على  

وإن مل يصلوا صليت  ،  القوم وقد صلوا فقد أحرزت صالتك  أتيت
 ."(يفال أصل صليت إينوال يقل أحدكم  معهم،
قال رسول هللا    :قال  ؓ عن عبدهللا بن مسعود  و   -1014
لغري  )  ملسو هيلع هللا ىلص: الصالة  يصلون  أقواما  ستدركون  فإذا    وقتها،لعلكم 

للوقت   بيوتكم  يف  فصلوا  معهم    تعرفون،  الذي أدركتموهم  صلوا  ث 
 .(واجعلوها سبحة 

عبدهللا  و   - 1015 على  وعلقمة  أان  دخلت  قال  األسود  عن 
فصلى    فصلوا،قوموا    : قال  ال،  قلنا:  هؤالء؟أصلى    فقال:  ؓ 

 فعل،هكذا رأيت رسول هللا    قال:فلما صلى    إقامة،بنا بغري أذان وال  
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ستكون عليكم أمراء مييتون الصالة خينقوهنا إىل شرق    إهنا)  قال:ث  
وجيعل صالته    لوقتها،فمن أدرك ذلك منكم فليصل الصالة    املوتى،

 .(معهم سبحة 
يصلي معهم    ؓ   عبدهللا  كان"قال:  وعن إبراهيم    -1016

أول   يعين  قليال  الوقت  عن  أخروا  ذلك    الوقت،إذا  مأث  أن  ويرى 
 . "عليهم
الصامت  و   -1018 بن  عبادة  ملسو هيلع هللا ىلص  عن رسول هللا    ؓ عن 

عليكم أمراء تشغلهم أشياء عن الصالة حت يذهب    ستكون):  قال
  معهم؟   ياي رسول هللا أنصل  رجل:فقال    لوقتها،فصلوا الصالة    وقتها؛
 . (نعم قال:
 اهلل:  رمحه عبداهلل  أبو قال

  اترك   إكفار  من  امتناعهم   يف   هبا  احتجوا  اليت   األخبار  ومن
 :ؓ   الصامت بن عبادة  حديث الصالة
أن رجال من    حيدث  - من بىن كنانة    رجل  -املخدجى عن ف  - 1029

مسعه يذكر    -وكان له صحبة يكىن أاب حممد  ابلشام،كان  -  األنصار
  ؓ  فراح املخدجى إىل عبادة بن الصامت  واجب،أن الوتر 
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كذب أبو حممد مسعت رسول هللا    :ؓ   عبادةفقال  ،  فأخربه
يقول: على  )  ملسو هيلع هللا ىلص  مل    العباد؛مخس صلوات كتبهن هللا  أتى هبن  من 

أن    له عند هللا عهداا   حبقهن، كانا  فاخفيضيع من حقهن شيئا است
إن شاء    عهد؛ومن مل أيت هبن جاء وليس له عند هللا    اجلنة،يدخله  

 .(عذبه وإن شاء أدخله اجلنة 
 ،زعم أبو حممد أن الوتر واجب  قال:عن عبدهللا الصناحبي  و  -1034

عب الصامتفقال  بن  حممد  ؓ ادة  أبو  أىن  ،  كذب  أشهد 
من أحسن    هللا؛ مخس صلوات افرتضهن  )  ملسو هيلع هللا ىلص يقول:مسعت رسول هللا  

كان له عند    وخشوعهن؛وأمت ركوعهن    لوقتهن،  وصالهن  وضوءهن،
ومن مل يفعل جاء وليس له عند هللا عهد إن    له،هللا عهد أن يغفر  

 .(شاء غفر له وإن شاء عذبه
   اهلل: قال أبو عبداهلل رمحه  

األخبار   لتلك  معارضة  األخبار وجعلوها    اليت واحتجوا هبذه 
قالوا فهذه األخبار تدل على أن اترك    الصالة؛جاءت يف إكفار اترك  

 كافر.الصالة حت َتاوز وقتها غري  
اتفاق عامة أهل العلم على أن التارك للصالة حت خرج    يفو   قالوا:

ألن الكافر    بكافر؛ما يدل على أنه ليس    قضاء؛وقتها متعمدا يعيدها  
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وكان ممن   العلماء.ال يؤمر بقضاء ما ترك من الصالة يف قول عامة  
احلديث    ذهب أصحاب  علماء  من  املذهب    الشافعي هذا 
   .موافقيهم يفوأصحابه أبو ثور وغريه وأبو عبيد   ؓ 

إن كان  "  قال:  الصالة؟عن الرجل يرتك    ئل ابن شهابس    و  - 1035
 فاسق؛وإن كان إمنا هو    ق تل،إمنا تركها أنه ابتدع دينا غري دين االسالم  

 ".ضرب ضراب مربحا وسجن
 عبداهلل: قال أبو  

ه  يف  ليس  األوىل  للطائفة  احتج  من  األفقال  اليت  ذه  خبار 
احتججتم هبا دليل على أن اترك الصالة عمدا حت خيرج وقتها ال  

  أن النب ملسو هيلع هللا ىلص مل يقل: يكون عليكم أمراء يرتكون الصالة   لِ ب  من قِ   يكفر
وقتها يذهب  حت  لرتكها  قال  ،  متعمدين  حديث    يفإمنا 

  شغلهم أشياء عن الصالةتيكون عليكم أمراء  )  :  ؓ عبادة
  ملسو هيلع هللا ىلص    النبكان تصلى فيه على عهد    الذي فإمنا أخروها عن الوقت    (

فكانوا يؤخروهنا  ؛  خنتار  الذي وهو الوقت  ،  واخللفاء الراشدين املهديني
العذر أصحاب  وقت  إىل  االختيار  وقت  بقراءة    عن  منهم  اشتغاال 

نيتهم أن يصلوها إذا فرغوا من قراءة  ومن  ،  الكتب اليت كانوا يقرأوهنا
الكتب تشغلهم حت يصريوا إىل آخر وقت    ،الكتب فكانت قراءة 
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العذر قراءة  ،  أصحاب  يفرغون من  أهنم ال  يعلمون  ولعلهم كانوا ال 
وكانوا يتأولون أن هلم يف ذلك عذرا ألهنم    ،الكتب إىل ذلك الوقت 

  ؓ  عن عمر بن اخلطاب    ي كما رو ،  مشغولون أبمور الرعية 
يقرأ فلم  املغرب  ابلناس  صلى  بذلكفأ  ،  أنه  من    خرب  فرغ  أن  بعد 

أمر  ،  الصالة يف  ابلتفكر  منه  اشتغاال  القراءة  ترك  قد  أبنه  يعلم  ومل 
 .الرعية 
 يقرأ، أنه صلى املغرب فلم    ؓ عن مهام عن عمر  ف  - 1036

  ريٍ عِ بِ وأان يف الصالة    ي حدثت نفس  ينإ  "قال:  له،فلما انصرف قيل  
فأعاد الصالة    الشام،فلم أزل أنزهلا حت دخلت    املدينة،جهزهتا من  
 ."وأعاد القراءة

 عبداهلل: قال أبو   
وكانوا ال يؤخرون الصالة حت خيرجوا من وقت أصحاب العذر  

ستكون  )  :ؓ بن مسعود  اأال ترى إىل حديث عبدهللا    كله؛
وشرق املوتى    ،(خينقوهنا إىل شرق املوتىعليكم أمراء مييتون الصالة  

 الشمس.إىل غروب  
أصحاب   قول  الشمس  الرأي ومن  اصفرار  العصر  وقت  آخر  ،  أن 
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الشمس اصفرار  إىل  أتخريها  صالها  :  ويقولون،  ويكرهون  بعد  إذا 
مل   قبل غروهبا  الشمس  بني  ،  وجازت صالته،  فتهتاصفرار  ويفرقون 

يومه وعصر أمسه إذا نسى صالته ث ذكرها بعد    :فيقولون،  عصر 
الشمس قبل غروهبا فإنه يصليها العصر  ؛  اصفرار  يفته وقت  ألنه مل 

يف الغد بعد اصفرار الشمس قبل    عصر أمسه فذكرها  يوإن نس،  بعد  
فال يقضيها إال  ،  غروهبا مل يصلها يف ذلك الوقت ألنه قد فاته وقتها

رهون أتخريها إىل  وأما عصر يومه فإهنم يك،  يف وقت حتل الصالة فيه
الشمس يف  ،  اإلساءة يف أتخريها  هفيلزمون  ،اصفرار  وجييزون صالته 

وقت العصر وما مل تغرب   ألنه عندهم يف  ؛ذلك الوقت وال يفسدوهنا
وآخرهقر ففي  ،الشمس الوقت  أول  بني  يقولون،  ون  وقت  :  وكذلك 

الشفق يغيب  أن  إىل  الشمس  تغرب  حني  من  ويكرهون  ،  املغرب 
ويقولون وقت العشاء إذا غاب الشفق  ،  أتخريها بعد غروب الشفق

الليل نصف  بعد  أتخريها  ويكرهون  الليل  نصف  إن  ،  إىل  ويقولون 
صالها بعد نصف الليل قبل طلوع الفجر جاز ذلك وال يفوته الوقت  

  .عندهم مامل يطلع الفجر
 عبداهلل: قال أبو  

ملسو هيلع هللا ىلص  م النب  فهذا قول من ذهب أن هؤالء األمراء الذين وصفه
إمنا كانوا يؤخروهنا    كله؛يكونوا يؤخرون الصالة حت خيرج الوقت    مل
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على عهد النب    ي صلى فيهوهو الوقت الذي كان    االختيار،عن وقت  
وأصحابه، غروب    ملسو هيلع هللا ىلص  قبل  وذلك  العذر  وقت  آخر  يف  ويصلون 

 الكفر.فلذلك مل يثبتوا عليهم   الشمس،
قول   تركوا    بعضهم:قال    ؛ آخروفيه  األئمة  هؤالء  لو كان 

وليس يف    كفروا،الصالة متعمدين لرتكها إىل أن خرج وقتها لكانوا قد  
ملسو هيلع هللا ىلص  احتججتم هبا دليل على أهنم مل يكفروا ألن النب    اليت األحاديث  

يس فيه وأتولتموه على  إمنا ادعيتم يف هذا احلديث ما ل  ذلك،خيرب    مل
 . غري أتويله

قائل   قال  قالأل  : فإن  واجعلوا صالتكم    فصلوا )  :يس  معهم 
مل يقل ابلصالة    :قيل له  كافر؟فيأمر ابلصالة خلف    (سبحة معهم  

بل إمنا أمر ابلصالة خلف مسلم ألهنم يف حال صالهتم  ،  خلف كافر
كفار ألن الرجل إذا كفر برتك الصالة فإمنا يستتاب من    مسلمون ال 

ى كان راجعا  فإذا رجع إىل الصالة فصل،  كفره أبن يدعى إىل الصالة
وكذلك ،  فإسالمه يكون إبقامتها،  ألن كفره كان برتكها،  إىل اإلسالم

كل من كان معروفا ابإلسالم واإلميان مبا جاء من عند هللا تعاىل من  
واحلرام  استحالل  ،  الفرائض واحلالل  أو  الشرائع  بشريعة من  ث كفر 
كفر    يتالفإمنا يستتاب من الكفر ابلشريعة  ،  بعض ما حرم هللا تعاىل
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ل عن  أس  تحن بغري ذلك وال ي  وال مي  ،  فإذا أقر هبا عاد إىل اإلسالم،  هبا
 .سواه

وهو مقر جبميع ما أحل ،  ن قال اخلمر حالل أو حلم اخلنزيروكذلك إ
فإمنا يستتاب من الباب الذي  ،  اخلنزير  سوى اخلمر أو   ،هللا تعاىل وحرم

  ، مؤمن مبا سوى ذلكألنه ؛ كفر منه من إحالله اخلمر واخلنزير فقط 
ث  ،  عرف بذلكولو أن رجال نشأ يف الكفر فأتى عليه ثالثون سنة ي  

ث تقدم  ،  جاء إىل مسجد من مساجد املسلمني فأمر رجال فأذن وأقام
،  وال تقية فصلوا بصالته  خوفى ابلناس مجاعة طوعا من غري  فصل  

فإن هو رجع بعد  ،  لإلسالم   هوكان ذلك من إظهار ،  جازت صالهتم
ا   الكفر  إىل  ق  ،  ستتيبذلك  وإال  اتب  من    تلفإن  مجاعة  قول  يف 

 .العلماء
،  رف ابإلسالم ونشأ عليه إذا حضر اجلمعة فاألمري الذي قد ع  

الناسذ ِ فأ   وافتتاح اخلطبة إمنا يكون ابلتوحيد    ،ن له أبمره ث خطب 
ابلرسالة  للرسول  بقراءة  ،  والشهادة  واشتغل  اخلطبة  أطال  هو  إذا  ث 

ومل يصل متعمدا لرتك الصالة قاصدا  ،  الكتب حت غابت الشمس
فقد كفر يف قول هؤالء الذين أكفروا برتك  ،  وهو ذاكر للصالة،  لذلك

يبوبة الشمس أمر ث إذا هو بعد غ،  على ما حكينا عنهم    الصالة
الصالة والعصر  ،  إبقامة  الظهر  أو  اجلمعة  ابلناس  فصلى  نزل  ث 



 

139 

إىل    ؛واملغرب الكفر  عن  رجوعا  منه  ذلك  يكون  أبن  وأحق  أوىل 
ومع ما ذكرانه فإن تعمده لرتك ، وصالة الناس خلفه جائزة، اإلسالم

الصالة على ما وصفنا ال يعلمه منه إال هللا تعاىل عز وجل ث هو يف  
فأما سائر الناس فال يعلمونه ألن أتخريه الصالة قد حيتمل أن  ،  سهنف

التأويل منهاواشتغ   ،يكون سهوا منه فيه على  فإن ذلك  ،  ال مبا هو 
فيخرج الوقت وهو غري قاصد لتأخريها إىل  ،  جائز له ما دام يف الوقت 

فإذا كان فعال حمتمال ملا ذكران فليس ألحد أن يثبت  ،  ذهاب الوقت  
 . الكفر ابلشكعليه 

عبيد هللا بن  مسعت    "قال:  ياهلجيم  احلارث  خالد بنعن    -1046  
رآه  ف  يشعرون؟صلى بقوم صلوات وهم ال    ي عن يهود  :سألي    عمر

من )  ملسو هيلع هللا ىلص:واحتج يف هذا بقوله    ا ستتيب،أب  فإن  مسلما،  بصالته هبم  
  متوضئ؟ ئل عن صالته هبم وهو جنب أو غري  وس    (...صلى صالتنا  

 ."ن صالهتم ماضية إ قال:
عمرو قلت  "  قال:الوليد  وعن    - 1047   نصراين   :(األوزاعي)  أليب 

يف   ابملسلمني  مشتبها  سفر  يف  مسلمني  فحضرت    هيئته، صحب 
ال    فقال:  ومايل؟  يث قال خفتكم على نفس   معهم، الصالة فصلى  

فإنه ملا حضرت الصالة أذن وأقام وصلى   أليب عمرو:قلت    عليه،قتل  
الصالة  هبم، سنة  وأقام  يـ    ،فقرأ  نفسه  ر  فلم  على  لتقيته  قتال    ،عليه 
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يـ    أنس،وسألت عن ذلك مالك بن    قال:  صالهتم.ويعيدون     ر  فلم 
 ."يعيدون صالهتم وقال: قتال،عليه 
  : فقال  زعبد العزيسعيد بن  وسألت عن ذلك  "  الوليد:قال و   - 1049

  ق تل، ستتاب فإن اتب وإال  وي  ،  وإقامته وصالته هبم منه إسالمنه  أذا
 ." مضت صالهتم قال: معه؟ف بصالهتم يكف :قلت
  ".وسألت الليث بن سعد فقال مثل ذلك" الوليد:قال  و  - 1050

   عبداهلل: قال أبو  
  ملسو هيلع هللا ىلص أنهعن النب  ؓ تجاجهم حبديث عبادة وأما اح

من أتى هبن مل يضيع    عباده،هللا على    صلوات افرتضهن  مخس):  قال
ومن مل أيت هبن جاء وليس   عهد،كان له عند هللا    شيئا؛من حقهن  

فقد   قلنا: .(اجلنة إن شاء عذبه وإن شاء أدخله  عهد؛عنده عند هللا  
ه  ع  مِ ط  ولو كان كافرا مل ي    هبن،ه يف دخول اجلنة إذا هو مل أيت  عأطم

إمنا يقع معناه على أنه مل    :(أيت هبنمل  )  قوله:  فإن  اجلنة،يف دخول  
إمنا أتى هبن انقصات من حقوقهن نقصاان    الكمال، أيت هبن على  

  ي بل روينا من طرق عن عبادة رض  قلنا:  ذلك.ومل يقل    يبطلهن،ال  
 مفسرا:هللا عنه 
اجلمحف  -1051 ابن حمرييز  املخدج   يعن  بن    يعن  عبادة  أتى  أنه 
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اي أاب الوليد إن أاب حممد يزعم أن الوتر    فقال:  ؓ الصامت  
يقول: أبو حممد مسعت رسول هللا    فقال: كذب  واجب؟   من)  ملسو هيلع هللا ىلص 

جاء   شيئا؛جاء ابلصلوات اخلمس قد أكملهن مل ينتقص من حقهن  
ومن جاء هبن وقد انتقص من حقهن    يعذبه،عند هللا عهد أن ال  له  و 

   .(رمحههللا عهد إن شاء عذبه وإن شاء  جاء وليس له عند  شيئا؛
فأخرب أنه قد أتى هبن    (حقهنمن جاء هبن قد انتقص من  )  فقال:

 حقوقهن.انقصات من 
فقال   األنصار،مرتى رجالن من  أنه االوليد بن عبادة    وعن   -1053

فلقينا    سنة،هو    :وقال اآلخر  الفريضة،الوتر بعد العشاء مبنزلة    أحدمها:
أشهد لسمعت  "  فيه، فقال:فذكران له الذي امرتينا    ؓ  عبادة  

افرتض هللا مخس صلوات على خلقه من أداهن  ):  ملسو هيلع هللا ىلص يقولرسول هللا  
كما افرتض عليه مل ينتقص من حقهن شيئا استخفافا به لقى هللا وله  

ا استخفافا ومن انتقص من حقهن شيئ  اجلنة،عنده عهد يدخله به  
ولكنها سنة ال    (لهإن شاء عذبه وإن شاء غفر  ؛  هللا وال عهد له  يلق

 ".ينبغي تركها
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 : ه اهلل تعال قال أبو عبداهلل رمح
األحداث   من  الطهارة  الصالة  الثياب  ،  ومن حقوق  وطهارة 

البقاع  ،  فيها  تصلى   اليت عليها  اليتوطهارة  على    ،تصلى  واحملافظة 
،  هللا عنهم  يوأصحابه رض  ملسو هيلع هللا ىلص  كان حيافظ عليها النب    اليتمواقيتها  

وترك الفكرة ،  واخلشوع فيها من ترك االلتفات والعبث وحديث النفس
وإحضار القلب واشتغاله مبا يقرأ ويقول  ،  فيما ليس من أمر الصالة

فمن أتى بذلك كله كامال على ما    ؛وإمتام الركوع والسجود،  بلسانه
ومن أتى  ،  فهو الذي له العهد عند هللا تعاىل أبن يدخله اجلنة ؛  أمر به

فهو الذي ال عهد له  ؛  هبن مل يرتكهن وقد انتقص من حقوقهن شيئا
فهذا بعيد الشبه من  ،  تعاىل إن شاء عذبه وإن شاء غفر لهعند هللا  

 . الذي يرتكها أصال ال يصليها
فاجتمع قراء أهل    اجلمعة،تذاكران    ":عن معاوية بن قرة قال  - 1055

ألنه كان يؤخرها حت كادت    (1)   اجج  وا الصالة مع احل  ع  د  الكوفة أن ي  
جي    الشمس،تغيب   أن  ومهوا  ذلك  فقال شاب   عليه،معوا  فتذاكروا 
  تعاىل. إمنا تصلون هلل    تصلون؛ما للحجاج    تفعلوا،ما أرى أن    منهم:

 ." فاجتمع رأيهم على أن يصلوا معه
بن صربة أن سامل بن عبدهللا حدث القاسم    دعبد الواح عن  و   - 1056

 

 يقصد احلجاج بن يوسف الثقفي، أمري العراق آنذاك.  (1) 
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 اجلمعة، امللك علينا جاءت    ملا قدم الوليد بن عبد   "قال:بن حممد  
ومل   اجلمعة،فجمع بنا فما زال خيطب ويقرأ الكتب حت مضى وقت  

خشيت أن    وهللا؛  ال  قال:  فصليت؟قمت    القاسم: أما فقال    يصل،
  قال:   ،ال وهللا  قال:  قاعدا؟فما صليت  :  قال،  يقال رجل من آل عمر

 ."قال: ال ؟فما أومأت
إن احلجاج يؤخر الصالة    "وائل:  يب قلت أل  :الزبرقان قال   وعن - 1059
 ".وال تدعها املسجد،صلها يف بيتك ث ائت   فقال: وقتها؟عن 
عصر يف  ان الكان إبراهيم وخيثمة يصلي"    قال:عن األعمش  و   - 1061

 ."ث أيتيان احلجاج فيصليان معه بيوهتما،
كان   ؓ د بني جبري  عن العالء بن املسيب أن سعيو   - 1063
 .خرج عليهوكان قد  احلجاج،مع  ييصل

 : اهلل رمحه اهلل تعال  قال أبو عبد 
  فأما ما احتجوا به من اتفاق العامة على أن اترك الصالة عمدا 

لو كان كافرا مل يؤمر إبعادهتا ألن الكافر : فقالوا ،أن يعيدها (1) عليه
إن الكافر الذي  :  فإنه يقال هلم،  ال يؤمر بقضاء ما ترك من الصالة

أمجعوا على أنه ال يؤمر بقضاء ما ترك من الصالة هو الكافر الذي مل  

 

 يف النسخة احملققة: بدون عليه، ومعىن السياق يقتضي ما ذكر.  (1) 
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فإهنم أمجعوا على أنه ليس عليه قضاء ما ترك من  ، يسلم قط ث أسلم
ألن هللا عز وجل قد غفر له إبسالمه ما سلف  ؛  الصالة يف حال كفره

فإهنم قد  ؛  فأما من أسلم ث ارتد إىل اإلسالم ث رجع،  منه يف كفره
 . اختلفوا فيما ضيع يف ارتداده من صالة وصيام وزكاة وغري ذلك

 حكى و   ذلك.يوجب عليه قضاء مجيع    ؓ فكان الشافعي  
لب على عقله يف ردته مبرض أو غريه  وإن غ  "   :ريون عنه أنه قالالبص

كما يقضيها يف أايم    :قال  ،قضى الصالة يف أايم غلبتها على عقله
مل َتعله قياسا على املشرك يسلم فال أتمره    م  فلِ   :فإن قيل:  قال،  عقله

صالة بينهما:  قيل  ،إبعادة  تعاىل  هللا  وجل،  فرق  عز   مي ُّٱ  :فقال 

وأسلم رجال    ،(38األنفال:)  َّ جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني
على    ملسو هيلع هللا ىلص  رسول هللا    ن  وم  ،  بقضاء صالة  ملسو هيلع هللا ىلص  فلم أيمرهم رسول هللا  

الكتاب  ،املشركني أهل  تعاىل دماء  أمواهلم إبعطاء    ، وحرم هللا  ومنع 
،  بل أحبط هللا تعاىل عمله ابلردة؛  ومل يكن املرتد يف هذه املعاين،  اجلزية 

أن عليه القتل إن مل يتب مبا تقدم له من حكم   ملسو هيلع هللا ىلص وأابن رسول هللا 
  ومال املرتد موقوفا،  حبال   وكان مال الكافر غري املعاهد مغنوماا   ،اإلميان

ومال املعاهد  ،  أو يكون على ملكه إن اتب،  غنم إن مات على الردة لي  
الصالة والصوم والزكاة كل    ي فلم جيز إال أن يقض،  له عاش أو مات
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فلم تكن معصيته ابلردة   ،ألنه كان عليه أن يفعل؛  ما كان يلزم مسلما
 .كان عليه  ختفف عنه فرضاا 

وهو لو صلى يف تلك احلال مل يقبل    يوكيف يقض  قيل:فإن  
ألنه كان لو صلى يف تلك احلال صلى على غري ما    :قيل له  عمله؟

إذا    به،مر  أ   قبل    أسلم؛فكانت عليه اإلعادة  لو صلى  أنه  أال ترى 
تكون الصالة    اليتواملرتد صلى قبل الوقت    أعاد،الوقت وهو مسلم  

 ابلردة. ألن هللا تعاىل قد أحبط عمله  فيه؛مكتوبة له 
ال أن عليه    عمله، أجر    :قيل  عمله؟حبط من  ما أ    :فإن قيل  

ألنه أداه   ،أن يعيد فرضا أداه من صالة وال صوم وال غريه قبل أن يرتد
يشبه    قيل:فإن  ،  مسلما أدى زكاة    :قيل  هذا؟وما  لو  أنه  ترى  أال 

  يبطل، بط أجره فيها أن  كانت عليه أو نذرا نذره مل يكن عليه إذا ح
قصاصا ث ارتد    لو أخذ منه حدا أوترى أنه    أوال؛فيكون كما مل يكن  

ولو حبط هبذا املعىن فرض    عليه،وكل هذا فرض    عليه،ث أسلم مل يعد  
 ". حبط كله
 عبداهلل: قال أبو  

فاعرتض معرتض ممن ينتحل الشافعي مبناقضة الشافعي يف هذا  
، حال ردته لو صلى لكانت صالته غري جائزةاملرتد يف  :  فقال  ،  الباب

فغري جائز أن َتب عليه ؛  وإذا كانت الصالة يف وقت الردة غري جائزة
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إسالمه بعد  الثاين  الوقت  يف  حيتج  ،  إعادهتا  معارض  هذا  فعارض 
كل  ألنه ليس    ؛ال حجة لك فيما ذكرت  :وقال  ؓ  للشافعي  

زه صالته ال جيب عليه قضاؤها إذا  َتمن كان لو صلى يف وقت مل  
لو صلى وهو جنب قبل  من ذلك أن جنبا  ؛  هو تركها يف ذلك الوقت 

يتطهر مل   الوقت  ،  زه صالته َتأن  فلم يصلها حت ذهب  تركها  ولو 
وكذلك احملدث الذي  ،  لوجب عليه قضاؤها  اغتسلساهيا أو عامدا ث  

صالته حت يسلم ث    َتزيهال    ؛  تد يف حال ردتهوكذلك املر ،  مل يتوضأ
ته يف حال حدثه  صال  َتزيه ال    املتوضئ كما كان اجلنب وغري  ؛  ييصل

إن الفرض على اجلنب أن يتطهر    :فإن قال،  يحت يتطهر ث يصل
املرتد:  قيل،  يصليو  ويصل  ،وكذلك  يسلم  أن  عليه  وإن    ،يالفرض 

إن صلى قبل أن    كما أن اجلنب،  صلى قبل أن يسلم مل َتزه صالته
الدليل على أن الصالة ال َتب إعادهتا    :ث قال،  يغتسل مل َتزه صالته
وعلى الكافر أن  ،  أن املرتد يف حال ردته كافر  ؛على املرتد إذا أسلم

 . وإذا صلى يف حال كفره مل َتزه صالته، ييسلم ث يصل
 عبداهلل: قال أبو  

وهو أن على اجلنب  ،  وهذا كالم مكرر قد مر بعضه فيما مضى
الكافر أن يسلم ث يصلي،  أن يغتسل ث يصل ث  ي،  كما كان على 
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إبعادة   ملسو هيلع هللا ىلص  وقد أسلم من أسلم من أهل الكفر فلم أيمرهم النب  :  قال
فجعل املرتد    ،فكذلك املرتد ال جيب عليه ذلك:  قال،  صالة سلفت

ن القياس ابطل ال  أوهو يزعم  ،  الذي مل يسلم قط قياسا على الكافر  
ترك ألصله ؛  ويف اقتياسه املرتد على الذي مل يسلم قط ،  جيوز العمل به

فغري  ،  وزعم أن الصالة يف حال الردة غري واجبة ،  وخروج من مذهبه
اإلسالم بعد  تعاد  أن  واجبة على  "  :فقوله،  واجب  الصالة غري  إن 

عليه كتاب    "املرتد دل  ما  رسوله  خالف  وسنة  وجل  عز    ملسو هيلع هللا ىلص هللا 
ويلزمه أن يكون الرجل إذا ترك الصالة  ،  وخروج من املعقول والنظر

وهو يعلم أهنا حق من عند  ،  وسائر الفرائض جاحدا هلا مستكربا عنها
ال يكون عاصيا هلل تعاىل  ؛  وأصر على ذلك إىل أن مات،  هللا تعاىل

وال ملوما وال مذموما وال معاقبا    ،يف تركه الفرائض على هذا الوجه
بل يلزمه أن يزعم أن ذلك مباح له إذ كان غري واجب  ؛  على ذلك

ث   ،كافر عاص:  فإن زعم أنه أول ما يرتك الصالة جاحدا هلا  ،عليه
وكيف صار  :  قيل له،  إذا كرر اجلحود هبا والرتك هلا مل يكن عاصيا

؛  وهو مثل األول سواءوالثاين ال معصية    ،الرتك األول واجلحود معصية 
وهو يف مجيع  ،  قائم عنهما مجيعا  يالنهو   ،ترك كرتك وجحود كجحود

أحواله عامل أبن الصالة ومجيع الفرائض من عند هللا تعاىل قد أنزهلا هللا  
للكذب على هللا  ،  ملسو هيلع هللا ىلصتعاىل يف كتابه وجاء هبا رسوله   فإنه متعمد 
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م أن هذا غري  تعاىل عنادا وتكربا عن قبول احلق واخلضوع له من زع
عاص هلل تعاىل يف تركه الفرائض تكربا وعنودا وجحودا خشيت أن  

 .يكون منسلخا من اإلسالم
  ؛ عارضة هبذه امل  ؓ عارض الشافعي    حني ولعل هذا  

كان ال يوجب الفرائض على الكفار   ؓ يوهم أن الشافعي  
وليس هذا من    تضييعها،والعقوبة يف    تركها،وال يلزمهم املعصية يف  

بل مذهبه أن الفرائض من الصالة والصيام وغريمها  ؛  مذهب الشافعي
جلميع   حرام    الكفار،الزمة  املؤمنني  على  تعاىل  هللا  حرم  ما  ومجيع 

معذبون    إايها،ودهم  وهم معاقبون على تركهم الفرائض وجح  عليهم،
حرم هللا    اليت على استحالهلم ما حرم هللا تعاىل من الزان وقتل النفس  

 تعاىل.وشرب اخلمر والدم وأكل امليتة والراب وغري ذلك مما حرم هللا  
قال-1066 أنه  الشافعي  عن  املصريون  على    ":حكى  لك  إذا كان 

ث قضاكه من مثن مخر أو خنزير    ،نصراين حق من أي وجه ما كان
  وهب لك أو  أن أتخذه سواء ذلك فيما قضاك أو   مل حيل لك  ؛تعلمه

به  ص كما لو كان لك على مسلم حق فأعطاك من مال غ،  أطعمك
النصراين  وإذا غاب عنك معناه من    أخذه،مل حيل لك    ؛أو راب أو حرام

وأمكن أن يكون  ،  كل ما أعطاك وأطعمك أو وهب لك ف:  واملسلم
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على أنه حالل حت تعلم أنه    وسعك أن أتخذه،  من حالل وحرام
 . "وال فرق بني ما أعطاك من ذلك تطوعا أو حبق لزمه، حرام
وحالل هللا تعاىل جلميع خلقه  "  :ؓ   الشافعيقال    - 1067

فاخلمر واخلنزير ومثنهما حمرم على النصراين    :قال  واحد، وحرامه عليهم  
 ".   هو على املسلمنيما ك

فإن قال قائل مل ال تقول إن مثن اخلمر واخلنزير حالل   "وقال:
 به؟وأنت ال متنعهم من اختاذه والتبايع  الكتاب،ألهل 

وال   اآلخر،وال ابليوم    به،قد أعلمنا هللا تعاىل أهنم ال يؤمنون    :قيل
فكيف جيوز ألحد    احلق،وال يدينون دين    ورسوله،حيرمون ما حرم هللا  

وقد أخرب هللا تعاىل    حالل،عقل عن هللا عز وجل أن يزعم أهنا هلم  
 عليها؟فأنت تقرهم    : فإن قال  ورسوله،أهنم ال حيرمون ما حرم هللا  

ألن هللا تعاىل أذن لنا أن نقرهم   ؛وعلى الشرك ابهلل تعاىل عم،ن :قلت
وتركهم دين احلق أبن أنخذ منهم    شرهبا،واستحالهلم    به،على الشرك  

 منها،وحجة هللا تعاىل عليهم قائمة ال خمرج هلم    دينه،اجلزية قوة ألهل  
 ."لهحت يؤمنوا ابهلل ورسوله وحيرموا ما حرم هللا ورسو   فيها،وال عذر هلم  
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 : قال أبو عبداهلل
ي فيما  بهو قال هللا عز وجل  الكافر على كفره  به  وتركه   ،بخ 

الفرائض وسائر  له    َّ ىث نث مث زث رث   يت ىت نت مت ُّٱ  ،الصالة 
هلل عز    ﴾يت ىت ﴿،  ال آمن ابهلل تعاىل  ﴾ نت مت ُّٱ،  (32-31القيامة: )

وتوىل عن طاعته من إقامة   ،ولكن كذب ابهلل تعاىل وبكتابه،  وجل
الفرائض ث أوعده على ذلك كله وعيدا بعد وعيد  ،  الصالة وسائر 

وقال  ،  (35-34القيامة:)  ﴾ مم ام يل ىل مل يك ىك   مك لك﴿   :فقال تعاىل
 خت حت جت هب مب خب حب جب   هئ مئ خئ حئ ُّٱ:  عز وجل

الصالة  ،  (59مرمي:)  َّ هت   مت إضاعتهم  على  غليظا  وعيدا  فأوعدهم 
 مث ُّٱ  :والدليل على كفرهم قوله تعاىل،  وهم كفار  ؛الشهواتواتباعهم  

 ،اتب من الشرك وآمن  :قال املفسرون  (60مرمي:)   َّ جخ مح جح مج حج
 .أداء الفرائض :وعمل صاحلا

بعد   سئلوا  أهنم  الكفار  عن  فيما حكى  وجل  عز  وقال هللا 
 من مل مك لك هش مش هس   مس هث مث هت مت هب مب هئ مئ ُّٱدخوهلم النار  

الصالة،  (44-42املدثر:)  َّ تركهم  على  عذبوا  أهنم  وإطعام   ،فأخربوا 
 الزكاة،ويشبه أن يكونوا أرادوا برتكهم إطعام املسكني منعهم    املسكني،

 يق  ىق يف ىف يث ىث    نث   ُّٱ  :الدليل على ذلك قوله تعاىلو 

 . (7-6فصلت:) َّ
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هللا عنه    يحديث عبادة بن الصامت رض  ملسو هيلع هللا ىلص يف  النبوأخرب  
مل خيص مسلما منهم دون    صلوات؛أن هللا افرتض على عباده مخس  

 العباد.فأخرب أن الصلوات مفرتضات على مجيع  كافر،
ذكرانها أن الصالة ومجيع الفرائض الزمة    اليتفثبت ابلدالئل  

وكذلك مجيع ما حرم هللا تعاىل على  ،  جلميع الكفار كلزومها املسلمني
فإذا ارتد الرجل عن اإلسالم فكفر ابهلل    ،املسلمني فهو عليهم حرام

جاحدا هلا متكربا عنها ازداد كفرا ث ترك الصالة  ،  ملسو هيلع هللا ىلصتعاىل ورسوله  
وكذلك مجيع الفرائض إذا تركها بعد  ،  ومعصية إىل معصيته،  إىل كفره
واستكبارا،  االرتداد ومعصية ؛  وجحودا  هو  ،  ازداد كفرا    يف وكذلك 
واغتصاب أمواهلم   ،ل املؤمننيتله مجيع ما حرم هللا تعاىل من قاستحال

فهو يزداد ابستحالل ذلك كله كفرا  ،  والزان وشرب اخلمر وغري ذلك
 جي يه ىه ُّٱ  :قال هللا تبارك وتعاىل.  إىل كفره ومعصية إىل معصيته

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي
 يب ىب  نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ
   .( 125-124التوبة:)   َّ نت مت زت رت

 عبداهلل: قال أبو  
ث  ،  كفره  يففإذا أسلم الكافر وقد ترك الصالة وسائر الفرائض  

وآ ذلك كله  من  من    ؛مناتب  ترك  مما  شيء  قضاء  عليه  جيب  مل 
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وليس ذلك ألهنا مل  ،  مما ارتكب من احملارم  بشيءومل يؤاخذ  ،  الفرائض
ومل يكن مؤاخذا مبا ضيع منها معاقبا على  ، كفره  يفتكن واجبة عليه  

ولكن هللا عز وجل تفضل  ،  م لو مات على كفرهما ارتكب من احملار 
ودفع عنه قضاء الفرائض  ،  فغفر له ذنوبه السالفة ،  عليه ابإلميان والتوبة 

 جئ يي ىي   ني مي ُّٱ  :قال هللا عز وجل،  كفره  يفتركها    اليت 

 مم   ام يل ىل مل ُّٱ  :وقال تعاىل  (38األنفال:) َّ جب هئ مئ خئ حئ

 يل ىل مل خل ُّٱ  :وجل  وقال عز.  (82طه:)  َّ ىن نن من زن رن
 يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن   يم ىم مم خم حم جم
  َّ ُّ َّ   ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي   حي جي

تعاىل،  (69-68الفرقان:) قال   َّٱ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱٱ:ث 

وجل  ،(70الفرقان:) عز   مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي ُّٱ  :وقال 

يعىن ابإلميان    :(53الزمر: ) َّٱٱمت خت حت جت هب مب خب حب   جب هئ
 حص مس خس حس جس مخ جخ ُّٱ  :دل على ذلك بقوله تعاىل،  والتوبة 

عن    ، (54الزمر:)    َّ جض  مص خص اخلرب  قال  ملسو هيلع هللا ىلص    النبوجاء    : أنه 
  .(اإلسالم يهدم ما قبله)

أيمر أحدا من الكفار   ملسو هيلع هللا ىلص مل  النبأن    يفومل خيتلف املسلمون  
واتفق على القول بذلك أهل الفتوى    الفرائض،أسلم بقضاء شيء من  

فبهذه احلجج يسقط قضاء الفرائض عن    اإلسالم،أهل    من علماء 
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 عليهم.ال ألهنا مل تكن بواجبة  الكفر؛من أسلم من أهل  
إن الفرائض على الكفار أن أيتوا ابلصالة    :قولنفإن قال قائل ف

ألن هذا يوهم  ،  هذا خطأ:  قيل له  يسلموا؟وسائر الفرائض قبل أن  
وال حيل ألحد من  ،  ابلفرائضأن هلم أن يؤخروا اإلسالم إىل أن أيتوا  
الفرض  :  ولكنا نقول،  عني  طرفة أهل اإلدراك والعقل أن يؤخر اإلسالم  

،  وجيتنبوا احملارم كلها،  ويصلوا ويؤدوا الفرائض،  على الكفار أن يسلموا
الفرائض ومجيع األعمال  ؛  ويقدموا على اإلسالم قبل ذلك كله ألن 

ابإلسالم  الصاحلة  إال  تقبل  امت  فإن،  ال  وأداء  هم  اإلسالم  من  نعوا 
،  فهم عصاة يف مجيع ذلك؛  وارتكبوا احملارم وماتوا على ذلكالفرائض  

الفرض على اجلنب وغري  ،  معاقبون على ذلك كله وهذا كما نقول 
ه  ز  جِ ـولو صلى اجلنب قبل أن يتطهر مل ت  ،  يأن يتطهر ويصل   املتوضئ
الكافر ال تقبل منه  قبل إال بطهارة كما أن  ألن الصالة ال ت    ؛صالته

فإن أخر اجلنب الطهارة والصالة مجيعا ،  الصالة إال إبسالم وطهارة
مات عاصيا يف األمرين    ؛ث مات مصرا على ذلك،  حت ذهب الوقت

 .مجيعا مستوجبا للعقوبة على تركها مجيعا
  وقتها،لصالة حت ذهب  اوكذلك الكافر إذا أخر اإلسالم و 

الفرض على اجلنب أن    نقول:وز أن  وال جي  ذلك،ث مات مصرا على  
قول الفرض على الكافر أن  نكما ال جيوز أن    يغتسل،أن    يصلي قبل
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وعلى    ي،لكنا نقول على هذا أن يتطهر ويصل  يسلم؛أن    يصلي قبل 
 ي. الكافر أن يسلم ويصل
 حئ  جئ  يي    ىي ني  ُّٱ  :تعاىلفإمنا قال هللا    :فإن قال قائل

 جئ   يي ىي ني ُّٱ  :وجل  وقال عز  ، (103النساء: )  َّ هئ  مئ خئ

وعال    ،( 31إبراهيم:)   َّ خئ حئ جل     حي جي يه ىه ُّٱوقال 

فأوجب الصالة والصيام وسائر الفرائض    ،(183البقرة: ) َّ مي خي 
 املؤمنني. على 

ليس يف إجيابه الصالة على املؤمنني إسقاط هلا عن    :قيل له
أن   عن  الكفار  أقدار  وضع  وجل  عز  هللا  ولكن  واملنافقني  الكفار 
استصغارا هلم ووضعا  الكفر  الفرائض عليهم ابسم  خياطبهم إبجياب 

وخاطب املؤمنني ابسم اإلميان وسائر الفرائض عليهم ابسم    ،ألقدارهم
 .اإلميان

على الكفار مبا أوعدهم على تضييعها  ودل على وجوب ذلك  
تعاىل هللا  قال  العذاب    َّ رت  يب ىب نب مب   زب ُّٱٱ:من 

 خم  حم  جم يل ىل  مل  خل ُّٱ:  كما قال عزوجل  ،(136النساء:)

  َّ مي  خي    حي جي يه ىه  ُّٱٱو  ،( 6املائدة:)  َّ ىم    مم 
خماطبته املؤمنني إبجياب اإلميان ابهلل ورسوله    يف فلم يكن    ،(183البقرة:)

ألنه قد دل على إجياب ذلك عليهم    ؛عليهم إسقاط الدعوة للكفار
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وهو تغليظ الوعيد عليهم إبجياب    ،مبا هو أدل على الوجوب من األمر
ٱ:  ختليدهم النار لرتكهم اإلميان وكفرهم ابهلل تعاىل قال هللا عز وجل

ولو    ،( 13الفتح:)  َّ مت خت حت جت  هب مب خب حب جب هئ ُّٱ
النار    يفأوعد هللا تعاىل فيها الكفار التخليد    اليتذهبنا نتلو اآلايت  

ولوال أن املسلمني ال  ،  وآيسهم من مغفرته ورمحته لكثر الكتاب وطال
لتكلفنا تالوهتا  يف اختالف بينهم   أبن   ملسو هيلع هللا ىلص  وقد أمر رسوله  ،  ذلك 

الكفار   ابسم الناس ال ابسم  ملسو هيلع هللا ىلص  وبرسوله  ،  أيمرهم ابإلميان به تعاىل
تعاىل  هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري  ُّٱ:  فقال 
  َّ مج حج مث  هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب

 ام   يل ىل ُّٱٱألهل الكتاب منهم  وجل  وقال عز  ،(158األعراف:)

    َّ ني مي زي  ري  ٰى  ين  ىن  نن من زن رن مم
التوراة األمر إبقام الصالة وإيتاء الزكاة والصيام وسائر    يفو   ،( 68املائدة:)

تعاىل  .الفرائض وحترمي احملارم  هئ  مئ  خئ  حئ جئ  يي ىي  ُّٱٱ:وقال 

 جي يه ىه   مه جه ين ىن من خن ُّٱ  و   ،( 70األحزاب:)َّ حب  جب

فلم يكن إجيابه التقوى على املؤمنني مبسقط ذلك    ،( 18احلشر: ) َّ حي
 مل  خل ُّٱ  بل قد أوجب ذلك عليهم ابسم الناس وقال  ؛عن الكفار

 َّ   ٍّ  ٱٱُّٱتعاىل  وقال   ، (1النساء:)  َّ ىم مم خم حم جم يل ىل

والتقوى منتظم ألداء الفرائض واجتناب احملارم    ،( 197البقرة: )  َّ ِّ  ُّ 
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 .كلها
  ، (59النساء:)  َّ حل جل  مك  لك خك حك جك ُّٱوقال عز وجل  

 ؛فلم يكن افرتاضه طاعته على الذين آمنوا مبسقط طاعته عن الكفار
ليس   على    يففكذلك  دليل  املؤمنني  على  والصيام  الصالة  افرتاضه 

 .إسقاطها عن الكفار
 عبداهلل: قال أبو   

فعليه  وقتها  يذهب  حت  متعمدا  صالة  الرجل  ترك  فإذا 
نعلم    قضاؤها؛ عن    يفال  يروى  ما  إال  اختالفا  فمن    احلسن،ذلك 

برتكها   إىل    استتابه،أكفره  منه  رجوعا  إايها  وقضاءه  توبته  وجعل 
 . ومن مل يكفر اتركها ألزمه املعصية وأوجب عليه قضاءها اإلسالم،
ويرى    عنه، كان إسحاق يكفره برتك الصالة على ما حكينا  و   - 1068

 أيب رزمة ابن    عبد العزيز يعين  أخربين"  وقال:  اتب،عليه القضاء إذا  
 : وقال  أايم؟عن ابن املبارك أنه شهده وسأله رجل عن رجل ترك صالة  

ما    يليقض  املبارك:فقال ابن    منه،ندم على ما كان    :قال  صنع؟فما  
اي أاب حممد هذا ال يستقيم على    فقال:ث أقبل علي    .ترك من الصالة

 ."احلديث
ورمبا   يقضي،يقول القياس على األصل أن ال  "  :حاققال إس

فمن    البناء؛ذلك الشيء نفسه خالف    يفث يوجد    األصل،بىن على  
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اإلعادة على ما    يفههنا خاف ابن املبارك أن يقيس أمر اترك الصالة  
ورأى أحكام املرتدين على غري أحكام    كاملشرك،جاء أنه كفر فيجعله  

املسلمني   الكفار: يورثوا  أن  قوم  مرياث  رأى  من  فأخذ    املرتد، 
ه إذا  وكان يكفر   عمدا،فرأى القضاء على اترك الصالة    ابالحتياط،

 . "وإن كان مقرا هبا  ، تركها عمدا حت يذهب وقتها
إذا    املبارك:بن احلسن عن ابن    ي وهكذا ذكر أيضا عل"قال:    - 1069

 ."فهو أكفر من احلمار؛ هذا يوميالعصر  يقال ال أصل
ولقد أتول قوم هذا القول من عبدهللا على    "إسحاق:قال    - 1070
 قالوا:  يكفر؟فالراد للفرائض كلها    هلم:فقلنا    رد،هذا    قالوا:   جهته.غري  
  الزكاة، وقد جاء عليه    هذا،مايل يومي   يفرجل قال ال أزك  :قلنا  نعم،

 ."فهذا نقض لدعواه يف الصالة ال، :فقال الدم؟أتراه جاحدا حالل 
ادة الصالة إذا اتب  على إع   وأكثر أهل العلم"   :إسحاققال  و   - 1071
إذا    : فأما من مال إىل ما قال احلسن  ذلك،  يف واالحتياط    تركها،من  

اإلعادة ال    املبارك:فهو كما قال ابن    يقضيها،ترك صالة متعمدا ال  
  القضاء،  يففاحتاط    ذلك؛   يفث ترك القياس    احلديث،تستقيم على  

 . "النكاح بغري ويل إنه فاسد يفرق بينهما يف وقال فيه كما قال 
أو إن    مات،أيتواراثن إن    املبارك:فقيل البن  "  سفيان:قال  و   - 1072

  مرياث، القياس فال طالق وال    يفأما  :  فقال  عليها؟طلقها يقع طالقه  
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 ." نب  ج  ولكن أ  
االحتياط    األحكام:  يفوهكذا جل مذهبه    ":قال إسحاق  - 1073

 . "إذا انقطع األصل
ولقد قال بعض أهل العلم إذا ارتد الرجل عن  "  إسحاق:قال    - 1074

وكل زكاة وجبت   ردته،  يف أعاد كل صالة تركها    أسلم؛اإلسالم ث  
الذ  ،عليه فيها إذا    ال   ي وال أجعله كاملشرك  ألن    أسلم؛قضاء عليه 

وال شيء    صالة،شركه عند نفسه وأهل دينه    يفاملشرك مل يكن عليه  
 تعاىل.من فرائض هللا  

  النب فلم حيكم    ملسو هيلع هللا ىلص،  النب  ملسو هيلع هللا ىلص معوقد أسلم أصحاب حممد  
بقضاء  عليه  ملسو هيلع هللا ىلص  األمة  إمجاع  ث  الصالة،  من  مضى  قد  وإمنا ،  ما 

 ." اختلف أهل العلم فيمن كان مسلما ث ارتد 
لمرتد قضاء فرائض هللا تعاىل  لوحجة من رأى  "  إسحاق:قال    - 1075

ارتداده   جي    يفومن كان    معصية،ألن  مل  الرخصة    له  علمعصية  من 
حت    (3املائدة:)  َّ حم  جم يل  ىل مل  خل  ُّٱ:  قال هللا تعاىل  شيء.

 ". (119: األنعام) َّ ىه مه جه ين ُّٱبلغ 
الباغي  ":  قال  ( 173البقرة:)  َّ ىن نن من زن ُّٱقال:  عن جماهد  و   - 1077

 . "عليهم بسيفهعلى الناس العادي 
إذا ترك الرجل صالة واحدة متعمدا فإنه  "قال:  عن احلسن    و  - 1078
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 . "يقضيها ال
 عبداهلل: بو  أقال 

حدمها أنه كان يكفره برتك  أ،  وقول احلسن هذا حيتمل معنيني
ؤمر بقضاء ألن الكافر ال ي    ؛ذلك مل ير عليه القضاءلف،  الصالة متعمدا

يف كفره  ما الفرائض  من  يكفره   واملعىن،  ترك  يكن  مل  إن  أنه  الثاين 
أيت  ،  برتكها أن  عليه  افرتض  إمنا  وجل  عز  هللا  أن  إىل  ذهب  فإنه 

معلوم وقت  يف  حت  ،ابلصالة  تركها  لزمته    فإذا  فقد  وقتها  يذهب 
فإذا أتى به بعد  ،  يانه به فيهتالوقت املأمور إب  يفاملعصية لرتكه الفرض  

  أيت فال ينفعه أن    ،وقت مل يؤمر إبتيانه به فيه   يف ذلك فإمنا أتى به  
لوال ؛  النظر  يفوهذا القول غري مستنكر    ،بغري املأمور به عن املأمور به

الناسي    يفومن ذهب إىل هذا قال  ،  أن العلماء قد أمجعت على خالفه
مل أيت اخلرب عن    النائم أيضا إنه لو  يفو ،  للصالة حت يذهب وقتها

من انم عن صالة أو نسيها فليصلها إذا استيقظ  )    : أنه قال  ملسو هيلع هللا ىلص    النب 
،  انم عن صالة الغداة فقضاها بعد ذهاب الوقت  ملسو هيلع هللا ىلص  وأنه    ،(أو ذكر

  ملسو هيلع هللا ىلص   النبفلما جاء اخلرب عن  ،  ضاؤها أيضاقالنظر   يفملا وجب عليه  
 .بذلك وجب عليه قضاؤها وبطل حظ النظر

لصالة على ترك سائر الفرائض فقد ذكران وأما اقتياسهم ترك ا 
ومباينتها سائر    ،صدر كتابنا هذا الدليل على تعظيم قدر الصالة  يف
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ودليل على أنه ال جيوز  ،  الفضل وعظم القدر ما فيه كفاية   يفاألعمال  
ومن قبل أن الصالة مل تزل مفتاح  ،  أن َتعل قياسا على سائر الفرائض

مل تزل مقرونة ابإلميان ،  تزول عنه أبداشرائع دين اإلسالم وعقده ال  
مل يكن هلل عز وجل دين  ،  دين املالئكة واألنبياء واخللق أمجعني  يف

ليس على املالئكة زكاة وال   ،وسائر الفرائض ليس كذلك  بغريها قط 
أعم    ، فهي زايل التوحيدتوال  ،  صيام وال حج والصالة ال تسقط عنهم

أعالم    ملسو هيلع هللا ىلص  وهبا يفتتح رسول هللا  ،  هبا يفتتح هللا ذكرها،  الشرائع فرضا
،  اإلسالم  يف أخص الفرائض لزوما للداخل    هيو ،  اإلميان أينما ذكرها  

للدين منارا  املسلمني واملشركني،  وأشهرها  أن  ؛  ومعلما بني  أال ترى 
فإن مسع أذاان  ،  كان إذا غزا قوما مل يغز عليهم حت يصبح  ملسو هيلع هللا ىلص    النب 

 .وإن مل يسمعه أغار عليهم، أمسك
الصديق   فهييفعل  ؓ وكذلك كان  معامل   ،  أشهر 

،  ن يستحق دين اإلسالممل  ،التوحيد منارا بني ملة اإلسالم وملة الكفر
فإن تركتها العامة   ،ومباينة ملة الكفر إال إبقامتها،  ومشاركة أهل امللة  

، وال علم يعرف به،  فال يبقى للدين رسم،  انطمس منار الدين كله 
العامة مشلهم تعطيل الدين حت ال يبقى له    فليس تعطيل ما لو تركته

جيمعهم إقامتها  ، فالصالة شاملة هلم ، رسم كرتك ما ال يشمل العامة 
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والتجمع  ،  شهر هللا تعاىل أمرها ابلنداء إليها،  على مباينة ملة الكفر
فمن ختلى منها فما حظه    ،امللة   يف وجعلها الشرع  ،  فيها على إقامتها

مصداق  يف بال  بهو ،  اإلسالم  حتققه  علم  عمر  ،  ال  قال  وهو كما 
وقال عبدهللا  "،  اإلسالم ملن ترك الصالة    يفال حظ  : "ؓ 

وكذلك الرواية    "،ال دين ملن ال صالة له"  :ؓ  بن مسعود  
بيننا وبينهم الصالة فمن تركها    الذي العهد    )  :  أنه قال  ملسو هيلع هللا ىلص    النبعن  

 . (فقد كفر
  يف وأكثر من ذلك كله ما قد تلوانه من كتاب هللا عز وجل  

مل    الذي د الغليظ  ها الوعيصدر كتابنا من إيعاده مضيع الصالة واترك
 جب  هئ مئ خئ حئ ُّٱ:  يفعله مبضيع سائر الفرائض حنو قوله تعاىل

 ُّٱ  :وقال تعاىل  ،( 59مرمي:)       َّ هت  مت خت حت جت هب مب خب حب

فبني أن عالمة أن    ، (31الروم:)    َّ لك  خك  حك جك  مق  حق مف 
املشركني من  الصالة  :يكون  إقامة  وجل،  ترك  عز   جك  مق  ُّٱٱوقال 

فخص ابإلنذار أهل    (18فاطر: )    َّٱحل جل مك لك خك  حك
 لك ُّٱٱٱ:وأابن أن من مل يصل فغري انذر بنذر هللا وقال تعاىل، الصالة

 مم  ُّٱٱتعاىل:  وقال  ، (170األعراف:)َّ خل حل جل  مك

 يل  ىل  مل يك ىك مك لك  ُّٱ،  ( 38الشورى:  )  َّ  نن من زن رن
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فمن يزعم أن من مل حيافظ على    ،( 92األنعام:)   َّ زن رن مم ام
وقال  ،  ف ما قد دل عليه كتاب هللا تعاىلمن فقد قال خبالؤ الصالة م
 رث يت ىت نت مت زت رت يب  ىب نب مب زب ُّٱٱجل ثناؤه

   ، (43آل عمران:)  َّ مث هت مت خت  حت  ُّٱ ،( 99- 98احلجر:)   َّ  زث
    َّ  يف ىف يث ىث ُّٱ  ،( 19العلق:  )   َّ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ُّٱ

من  ،  (62النجم:)    َّ حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ ُّٱ  ،( 2الكوثر:) ذلك  أشبه  وما 
أوىل    اذلك داللة على أهن  يفو   ،إفراد الصالة من بني سائر الشرائع

أوال تراه أابن    ،بياان بني ملة اإلميان وملة الكفر  الشرائع بتحقيق اإلميان
اجلنة  إىل  املعاد  أهل  من    ،(1)   نو املصل   :أن  لإلايس  املستوجبني  وأن 
من مل يكن من أهل الصالة إبخباره    ؛النار  يفاجلنة املستحقني للتخليد  

  مس هث مث هت مت هب مب هئ مئ ُّٱ:  ئلوا  النار حني س    يفتعاىل عن املخلدين  

 . (43-42املدثر:)   َّ مش هس
 عبداهلل: قال أبو  

أفال ترى أن اترك الصالة ليس من أهل ملة اإلسالم الذين  
كما قال   الشافعني،يرجى هلم اخلروج من النار ودخول اجلنة بشفاعة  

يف الشفاعة    ملسو هيلع هللا ىلص  مجيعا    الذي حديث  سعيد  وأبو  هريرة  أبو  رواه 

 

 يف النسخة احملققة: املصلني، والصحيح ما ذكر.  (1) 
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النار ي    :¶ فقد بني    السجود،عرفون آباثر  أهنم خيرجون من 
أوال ترى .  لشفاعة هم املصلونلك أن املستحقني للخروج من النار اب

  تعاىل أن هللا تعاىل ميز بني أهل اإلميان وأهل النفاق ابلسجود فقال  
وقد    ،(42القلم:)  َّ   مي هن من مل مك لك هش مش هس مس ُّٱ

 ُّٱتفسري اآلية يف صدر كتابنا فقال هللا تعاىل    يف ذكران األخبار املروية  

 مغ جغ مع   جع مظ ُّٱ  ، (48املرسالت:)َّ جه هن من خن حن جن مم

أفال تراه جعل عالمة ما بني ملة الكفر  .  (21االنشقاق:)  َّ مف خف حف جف
 الصالة. :الدنيا واآلخرة يفوبني أهل النفاق واإلميان   ،واإلسالم

مفسرة تبني أن    ملسو هيلع هللا ىلص أخبارا   النبومع هذا كله فقد وجدان عن 
ليس   الزكاة والصيام  النار من    بكافر كفرااترك  اخللود يف  يستوجب 

 :ذلك
  : ملسو هيلع هللا ىلص  قال رسول هللا  :  قال    ؓ  هريرة    و أبرواه    ما  - 1082

يؤد) إال أمح   ي ما من صاحب كنز ال  ،  انر جهنم  يفعليه    ي زكاته 
  يف فيجعل صفائح فيكوى هبا جبينه وجنباه حت حيكم هللا بني عباده  

ث يرى سبيله إما إىل  ،  مما تعدون  يوم كان مقداره مخسني ألف سنة 
زكاهتا إال بطح هلا    ي وما من صاحب غنم ال يؤد ،  اجلنة وإما إىل النار

ليس فيها    ،فتطؤه أبظالفها وتنطحه بقروهنا،  بقاع قرقر كأوفر ما كانت
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حت    ،كل ما مضى عليه أخراها ردت عليه أوالها  ؛عضباء وال جلحاء
،  مقداره مخسني ألف سنة مما تعدون  يوم كان  يفحيكم هللا بني عباده  

النارت  وأث يرى   اجلنة وإما إىل  إما إىل  قال سهيل مرة   (رى سبيله 
 . أذكر البقر أم ال ي وال أدر  :أخرى 

 عبداهلل: قال أبو  
أهلفهذا   على  حجة  اخلوارج    احلديث  من  األهواء كلهم 

الزكاة إذا   واملعتزلة وغريهم ألهنم كلهم خال املرجئة يزعمون أن مانع 
  ، خالدا خملدا ال خيرج منها أبدا  ،مات غري اتئب أنه من أهل النار

فأما اخلوارج فشهدوا    .وآيسوه من رمحة هللا تعاىل ومن شفاعة الشافعني
وأما املعتزلة فأخرجوه من اإلميان ومل    ،من امللة   عليه ابلكفر وأخرجوه

فأكذب النب   .زعموا أنه فاسق ليس مبؤمن وال كافر ،يلحقوه ابلكفر
أن هللا عز وجل يعاقب مانع الزكاة    فأخرب  ،احلديث   يف   ملسو هيلع هللا ىلص مقالتهم

فأطمعه    ،رى سبيله إما إىل اجلنة وإما إىل النارث ي    ،ذكرها  اليتابلعقوبة  
دخول النار ومل  بخوفه    ؛ دخول اجلنة ومل يؤيسه من رمحة هللا تعاىل  يف

  .يؤمنه منها
  فدل ما ذكران أن مانع الزكاة ليس بكافر وال مشرك إذ أطمعه 

اجل  تعاىليف دخول  لقول هللا     هئ  مئ  خئ حئ  جئ  يي ىي ني  مي  زي ُّٱ  :نة 

أطمعه    على أنه مؤمن إذ  أيضاودل ذلك    ، (48النساء:)  َّ مب خب حب جب
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وقد ذكران   ،(ال يدخل اجلنة إال مؤمن)ملسو هيلع هللا ىلص    النبدخول اجلنة لقول    يف
 الكفر. هذا الباب ومل نقل فيه قد كفر ونستتيبه من 

وقد اتفق أهل الفتوى وعلماء أهل األمصار على أن من أفطر 
واختلفوا فيما جيب عليه عند    ،رمضان متعمدا أنه ال يكفر بذلك  يف

مل يوجب   يوم؛  فمنهم من أوجب عليه مكان كل يوم أفطره صوم    ،ذلك
التوبة   ومنهم من أوجب عليه    واالستغفار.عليه أكثر من ذلك إال 

التوبة   مع  شهر  صيام  أفطره  يوم  من    همومن  واالستغفار،بدل كل 
الكفارة مع قضاء   عليه    متعمدا: كله    ترك رمضانفإن    يوم.أوجب 
ومنهم من قال    القضاء،كفارة مع  فمنهم من أوجب عليه لكل يوم  

ومل يقل أحد من العلماء أنه    يعود،زئه كفارة واحدة ما مل يكفر ث  َت  
فرقوا    فبهذه الدالئل  ق تل، قد كفر بل جيب أن يستتاب فإن اتب وإال  

   .(1)الفرائضبني الصالة وسائر 
 

قال املصنف بعد ذلك :" وما متثيلهم األخبار اليت جاءت يف اإلكفار برتك الصالة ابألخبار    (1) 
وقتاله كفر(، وقوله    اليت جاءت يف اإلكفار بسائر الذنوب حنو قوله ملسو هيلع هللا ىلص )سباب املسلم فسوق

ملسو هيلع هللا ىلص )ال ترجعوا بعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض(، وما أشبه ذلك فسنذكر ما حضران  
اليت جاءت يف   بينها وبني األخبار  الفرق  املروية يف ذلك على وجهها، ونبني  من األخبار 

ألخبار  اإلكفار برتك الصالة؛ ابحلجج النرية والرباهني الواضحة إن شاء هللا تعاىل" ث ذكر ا
اليت جاءت يف أن سباب مسلم فسوق وقتاله كفر وساقها أبسانيدها، وهي من حديث رقم  

، وملا كان يف آخر الكتاب سقط واملوجود فقط رواايت احلديث وما شاهبه  1087-1104
أراد   دون ذكر وجه استدالل ، أو رد على املخالف، رأيت التوقف عند هذا املوضع وملن 

 جع الكتاب احملقق كامال . معرفة الرواايت فلريا
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  الثالث:الفصل 
 املرجئةيف بيان مسائل اإلميان والرد على 
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بيان مسمى اإلسالم واإلميان ودخول األعمال يف  
 (1)  مسمى اإلميان 

 

عرض املصنف رمحه هللا يف هذا الفصل عددا من املسائل وبني رأيه فيها ورد على   (1) 
 املخالفني، وهي: 

 الفرق بني اإلسالم واإلميان، فاختلف أهل السنة على قولني رئيسيني:  أوال: 
على، أنه ال فرق بينهما،  ذهب اإلمام البخاري وابن مندة واملزين وابن عبد الرب والبغوي وأبو ي  -أ

وأن اإلسالم واإلميان شيء واحد ومها مرتادفان. وقد نصر املصنف هذا القول هنا وأطال يف  
 االستدالل عليه والرد على املخالفني، ورد ابن تيمية عليه يف كتاب اإلميان. 

 هما على أقوال: من فرق بينهما، وقال أبن اإلسالم غري اإلميان، ث اختلفوا يف حتديد الفرق بين  -ب
 اإلسالم الكلمة وهو النطق ابلشهادتني، واإلميان يعم العمل، وهذا قول الزهري.  -1
قول طائفة أجابوا مبا أجاب به النب ملسو هيلع هللا ىلص حني سئل عن اإلسالم واإلميان، حيث فسر اإلسالم    -2

 ابألعمال الظاهرة، واإلميان ابإلميان ابألصول الستة، أي األعمال الباطنة. 
نسبة بني اإلسالم واإلميان عموم وخصوص مطلق. فاإلسالم أعم مطلقا واإلميان أخص  أن ال  -3

مطلقا، وذلك أن اإلسالم اسم ملا ظهر من األعمال، واإلميان اسم ملا بطن من االعتقاد كما  
يف حديث جربيل. فدل على أن املسلم قد يكون مؤمنا. وقد ال يكون مؤمنا، أما املؤمن فهو  

حوال، فاملسلم أعم مطلقا واملؤمن أخص مطلقا. فكل مؤمن مسلم وليس  مسلم يف مجيع األ
 كل مسلم مؤمنا. وإليه ذهب اإلمام أبو سليمان اخلطايب. 

أن اإلميان واإلسالم يتفقان يف موطن إذا أ فردا وخيتلفان يف موطن آخر إذا ذكرا معا، فهما إذا    -4
م ويراد به ما يشمل اإلميان، ويطلق اإلميان  اجتمعا افرتقا وإذا افرتقا اجتمعا، فقد يطلق اإلسال 

ويراد به ما يشمل اإلسالم كذلك، وقد يذكر اإلسالم وال يراد به اإلميان وقد يطلق اإلميان  
وال يراد به اإلسالم. وحاصل هذا املذهب أن اإلسالم واإلميان إذا افرتقا اجتمع مدلوهلما،  

ذا قول أيب بكر اإلمساعيلي وابن الصالح  وإذا اجتمعا يف موضع واحد اختلف مدلوهلما، وه
الراجح جلمعه بني النصوص. انظر:   القول  العز، وهو  وشيخ اإلسالم وابن رجب وابن أيب 
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عزوجل عمران:) َّ مب    زب    رب  يئ ىئ  ُّٱ  :قال هللا  ،  (19آل 
   خئ حئ جئ يي ُّٱ :، وقال(3املائدة:) َّٱيت ىت نت مت ُّٱ :وقال

ارتضاه    ،(132البقرة:)  َّ هب مب  خب حب جب  هئ  مئ  الذي 
 َّ مئ زئ رئ ّٰ   ِّ ُّ َّ ٍّ ُّٱ، ث قال  واصطفاه هو اإلسالم

وعد هللا عليه الثواب  ، فدل بذلك أن اإلميان املقبول الذي  (85عمران:آل  )
 ابإلميان غري  ، ألنه لو كان غري اإلسالم لكان من دان هللاهو اإلسالم

 

(، شرح العقيدة الطحاوية البن  14- 7/7كتاب اإلميان البن تيمية )ضمن جمموعة الفتاوى  
 . 283،  354(، كتاب تعظيم قدر الصالة، حتقيق الربيش 2/488أيب العز احلنفي )

املسألة الثانية اليت ذكرها املصنف يف هذا الفصل هي تعريف اإلميان ودخول العمل يف مسماه،    اثنيا: 
وأن اإلميان هو تصديق ابلقلب وإقرار ابللسان وعمل ابجلوارح، وأن الناس يف اإلميان يتفاوتون؛  

نصره  ألنه يزيد ابلطاعة وينقص ابملعصية. فقرر املصنف رمحه هللا قول أهل السنة واجلماعة و 
ابلدليل واحلجة، ورد على املخالفني فيه وهم املرجئة املبتدعة، الذين خيرجون العمل من مسمى  
اإلميان، وهم فرق متعددة جيمعهم القول إبخراج العمل من مسمى اإلميان، ث خيتلفون يف  

سان،  تعريفه، فمنهم من يقول اإلميان هو املعرفة والتصديق فقط، ومنهم من يزيد عليه إقرار الل
ومنهم من جيعله إقرار اللسان فقط. كذلك تزعم املرجئة أن اإلميان كل ال يتجزأ، فهو شيء  
واحد، ال يزيد وال ينقص، وال يتفاوت الناس فيه، وقد أبطل املصنف قوهلم هذا ورد عليه يف  

(، كتاب تعظيم  2/495هذا الفصل. انظر: شرح العقيدة الطحاوية البن أيب العز احلنفي )
 . 263لصالة، حتقيق الربيش قدر ا

ذكر املصنف الرد على املعتزلة واخلوارج والرافضة بشكل خمتصر، كما عرض مسألة االستثناء    اثلثا: 
 ذكر.  يف اإلميان، وتفريعات أخرى تلحق مبا

 شرح املصنف حديث: "الدين النصيحة"، وبني معناه.  رابعا: 
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إايه منه  لقوله  مقبول    )آل   َّ مئ زئ  رئ  ّٰ   ِّ ُّ  َّ ٍّ ُّٱ، 

ٱ. (85عمران:

فلما اجتمعت األمة على أن من دان هللا ابإلميان، فجائز أن  
،  ثبت بذلك أن اإلميان هو اإلسالم، وهو الدين املرتضى  يقبل منه،

الصالة والز    كاة وسائر ما يدان هللا به إسالم وثبت بذلك أيضا أن 
 هبا  مل جيز أن يقبل ممن دان هللا  ؛، ألهنا لو مل تكن إمياان وإسالماوإميان
فلما كانت   ،( 85عمران:  آل)  َّ مئ زئ رئ ّٰ   ِّ ُّ َّ ٍّ ُّٱلقوله  

ا دانوا هللا هبا  الصالة والزكاة وسائر الفرائض مقبولة من املسلمني إذ
، ألهنا  ال غريه  ؛ ثبت أهنا كلها من اإلسالم واإلميانعند مجيع األمة 

ٱمن أحد دان هللا هبا، لقوله   لو كانت غري اإلسالم مل َتز أن تقبل

 . (85آل عمران:) َّ مئ زئ  رئ ّٰ   ِّ ُّ َّ ٍّ ُّٱ
 حس جس مخ ُّٱث أابن هللا عز وجل أن الطاعات كلها دين لقوله  

 جغ  مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص  حص مس خس

ومعقول يف اللغة وعند العلماء أن عبادة هللا هي التقرب    ، (5البينة:)    َّ مغ
  ملسو هيلع هللا ىلص إليه بطاعته، واالجتهاد يف ذلك، أال ترى إىل ما روينا عن النب  

فإذا رفعوا  )  أنه قال:   الساعة،  تقوم  أن  إن هلل مالئكة سجودا إىل 
 خئ حئ جئ ُّٱ، وقال هللا  (رؤوسهم قالوا ربنا ما عبدانك حق عبادتك

   َّ هت مت خت  حت جت هب مب خب حب جب هئ  مئ
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وتعاىل  ،(20-19األنبياء: ) تبارك  هللا  قال   مس خس حس جس مخ ُّٱٱ:فلما 

كانت الطاعات كلها الالت يتقرب هبا إىل    ،( 5البينة: )ٱٱٱَّ مص خص  حص
هللا داخلة يف عبادته، ث خص الصالة والزكاة من بينهما فأعاد ذكرمها  

لشأهنما؛ وتعظيما  ألمرمها،  قال  أتكيدا   ىل مل خل ُّٱ  كما 

، والوسطى داخلة يف الصلوات إال أنه  (238البقرة: )  َّ جم يل 
ٱأتكيدا ألمرها.  ة خصها ابألمر ابحملافظة عليها خاصأعاد ذكرها ف

عزوجل هللا   نت  مت  زت رت   يب  ىب  نب مب زب ُّٱ  :وقال 

فأخرب هللا تبارك وتعاىل أنه أكمل للمؤمنني دينهم    (3املائدة:) َّٱيت ىت
مل يكن إلكمال  كان قبل ذلك اليوم مكمال اتما    يف ذلك اليوم، ولو

 ، يوم عرفة   ملسو هيلع هللا ىلصما أكمل ومت معىن. ويروى أهنا نزلت يف حجة النب  
 :واقف بعرفات ملسو هيلع هللا ىلصوالنب 
قال يهودي لعمر: لو علينا معشر    "فعن طارق بن شهاب قال:  -350

 مت  زت رت    يب  ىب  نب مب  زب ُّٱيهود نزلت الختذانه عيدا  

، فقال عمر: قد علمت اليوم الذي نزلت فيه  (3املائدة:)َّ يت ىت نت
 ."بعرفات ملسو هيلع هللا ىلص يوم اجلمعة، وحنن مع رسول هللانزلت 
ابن عباس وعنده  "وعن عمار بن أيب عمار قال:    -354 كنا عند 

 يت  ىت نت مت  زت  رت   يب ىب  نب مب زب ُّٱيهودي فقرأ  
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فقال اليهودي: لو أنزلت هذه علينا الختذان يومها عيدا،    ( 3املائدة:)  َّ
 . "ويوم عرفة  ة يوم مجع  :ثننياابن عباس: فإهنا نزلت يف عيدين   فقال
أخلص هللا  "قال:    (3املائدة:)  َّ ىب نب مب زب ُّٱوعن قتادة    -356

البيت، وبلغنا أهنا نزلت يف يوم عرفة   ى فهلم دينهم ون املشركني عن 
 . "ووافق يوم مجعة 
فأخرب هللا عز وجل أنه إمنا ":  (القاسم بن سالم) عبيد  قال أبو  

  وزعم هؤالء   ملسو هيلع هللا ىلص،أكمل الدين اآلن يف آخر اإلسالم يف حجة النب  

أنه كان كامال قبل ذلك بعشرين سنة يف أول ما نزل عليه الوحي    (1)
مبكة حني د عي الناس إىل اإلقرار به، ولو كان ذلك كذلك ما كان  
لذكر اإلكمال معىن؛ وكيف يكمل ما قد استقصى من عند آخره  

حت لقد اضطر بعضهم حني أدخلت    مقبول،وفرغ منه؛ هذا قول غري  
: إن اإلميان ليس جبميع الدين، ولكن  عليه هذه احلجة إىل أن قال

 الدين ثالثة أجزاء فاإلميان جزء والفرائض جزء والنوافل جزء.
وقال أبو عبيد: وهذا غري ما نطق به الكتاب أمل تسمع إىل  

 ٍّ  ُّٱ، وقال  (19آل عمران:) َّٱمب  زب    رب يئ ىئ ُّٱقول هللا عز وجل  

 نت  مت ُّٱوقال    ، (85عمران:  آل)    َّ مئ زئ رئ ّٰ   ِّ ُّ َّ
 

اإلميان، ويقولون هو التصديق واإلقرار  يقصد هبم املرجئة الذين خيرجون العمل من مسمى  (1) 
 فقط. 
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، فأخرب أن اإلسالم هو الدين برمته وزعم هؤالء  (3املائدة:)    َّيت ىت
 ."فصريوا ما مسى هللا دينا كامال ثلث الدين ،أنه ثلث الدين

 عبداهلل: قال أبو  
حقيقة  ووص ألزمهم  ث  ابألعمال،  املؤمنني  وجل  عز  هللا  ف 

، ووصفهم هبا بعد قيامهم ابألعمال من الصالة والزكاة وغريمها  اإلميان
 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ   ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي ُّٱ  :فقال

 ىب   نب مب زب رب يئ ىئ نئ   مئ زئ رئ ّٰ

األنفال  )   َّ يب قال  (3-2سورة  األنفال:)  َّ نت مت زت رت ُّٱٱ:ث    ( 4سورة 
 ذكرها.فوصفهم حبقيقة اإلميان بعد قيامهم ابألعمال اليت 

 (1)  فليس ألحد أن يعارض خرب هللا ابلرد ويقلب وصفه ويبدله
فيقول: إن املؤمنني الذين إذا ذكر هللا مل َتل قلوهبم وإذا تليت عليهم  

وال   ،وال يقيمون الصالة  ،آايته مل تزدهم إمياان، وال يتكلون على رهبم
الز  ويقلب  يؤتون  هللا  وصف  فيبدل  حقا،  املؤمنون  هم  أولئك  كاة 
 غيويل  ،ت آخرها ابحلقيقة ملن آمن ابهلليثبول اآلية و ت أيثبف  ،حكمه

املؤمن مؤمنا حقا إبلغاء ما    ي فيسم  ، ما بني أوهلا وآخرها من العمل
 !ل، فيكون قد عارض حكم هللا ابلردبني أول اآلية وآخرها من العم
 

يقصد هبم املرجئة الذين خيرجون العمل من مسمى اإلميان، ويقولون هو التصديق واإلقرار   (1) 
 فقط. 
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 مت زت رت ُّٱولو كان كل مؤمن مؤمنا حقا ملا كان لقول هللا  

بعد األعمال اليت وصفهم هبا معىن؛ إذ كان من عمل تلك      َّٱنت
األعمال ومن مل يعملها مؤمنا حقا، أال ترى أنه ال جيوز أن يقال هذا  
إنسان حقا ألنه ال يكون إنسان ابطال، وكذلك ال جيوز أن يقال  
ليس   أن  وعموم كما  خصوص  لإلميان  ليس  لو كان  حقا  مؤمن 

رجل حقا، ال يريد   نائل: فال لإلنسان خصوص وعموم كما يقول الق
أنه ذكر حقا ليس أبنثى؛ ألنه ال جائز أن يكون ذكرا ابطال، ولكنه  
يريد بقوله رجال حقا أي كامال يف قوته وبصره وحسن تدبريه فجاز 

  إابنة   َّ نت مت زت رت ُّٱذلك على هذا املعىن، فكذلك قوله  
يس  عن استكمال اإلميان، ويف ذلك داللة على أن من املؤمنني من ل

مبؤمن حقا من طريق الكمال إال أنه ال يكون مؤمنا ابطال إذ مل يكن  
ألنه ال جيوز أن يكون مؤمنا ابطال، فلما مل جيز أن يكون    ،مؤمنا حقا

وجل عز  قول هللا  أن  ثبت  ابطال    َّنت مت زت رت ُّٱ  :مؤمنا 
كما يقول القائل هذا    ،خصوصية خص هؤالء هبا دون سائر املؤمنني

رجل عريب ألن من الرجال من ليس بعريب، ولو كان كل رجل عربيا  
وال يكون رجل غري عريب لكان قول القائل هذا رجل عريب ال معىن  
له، وذلك كما يقول القائل هذا رجل بصري ألن يف الناس من ليس  
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ولو كانوا كلهم بصراء ما كان لقولك هذا رجل بصري معىن،    ،ببصري
بشري  آدمي  إنسان  هذا  القائل  قولك كقول  هلذا    ولكان  وال معىن 

جلاز يف اللغة واملعقول    ي ، ولو قلت هذا إنسان قو (1)  التكرار إال العي
إذ كان يف الناس من هو ضعيف ليس ابلقوي، ولوال أن يف املؤمنني  

 زت رت ُّٱمن ليس مبؤمن كامل من قبل احلقيقة والكمال ملا قال هللا  

ميدحهم بذلك دون غريهم من املؤمنني، إال وال جائز   َّ نت مت
أن يكون مؤمنا ابطال، ولو جاز أن يكون مؤمنا من ابطل جلاز أن  

ليعلم عباده أنه ليس كمن آمن ابطال،    ،قريقال مؤمنا حقا يريد أنه م  
لقوله   أن يكون مؤمنا ابطال مل يكن  إال    َّ نت ُّٱفإذا مل جيز  معىن 

والتمام؛   الكمال  احلقيقة، حقيقة  عن  مقصر  مؤمن  يكون  قد  ألنه 
ولو مل    ،َّ نت مت زت رت ُّٱوآخر قد بلغ احلقيقة فلذلك قال  

يكن ذلك كذلك مل يكن خلصوصية الرب قوما وصفهم ابحلقيقة دون 
العقل   أهل  بعض  به  يوصف  أن  غريهم معىن يصح، وهذا ال جيوز 

 والبصر ابللغة من املسلمني فكيف ابهلل تبارك وتعاىل.
فحقيقة اإلميان واستكماله ال جيوز إال أبداء األعمال املفرتضة 
يف   ابلدخول  يلزم  فإنه  وحكمه  اإلميان  اسم  فأما  احملارم،  واجتناب 

 

 العي هو اجلهل.  (1) 
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وإن مل يكن يستكمله، وكذلك مجيع األعمال إذا دخل الناس    ،اإلميان
يف   يتفاضلون  ث  فيها،  والدخول  ابتدائها  عند  امسها  استحقوا  فيها 

الزدايد يف األعمال، فمن ذلك القوم يصلون فمن بني  استكماهلا اب
مستفتح للصالة قائم وراكع وساجد وجالس؛ فيقال هلم مجيعا مصلون  
وكذلك   يستكملوها،  مل  وإن  الصالة  يف  ابلدخول  االسم  لزمهم  قد 

روا أن يدخلوا دارا فدخلها  مِ الصيام واحلج وسائر األعمال؛ لو أن نفرا أ  
تغيب   فلما  ومضى  أحدهم  الثاين خبطى  وجاوزه  مكانه  أقام  الباب 

وإن    ،لقيل هلم مجيعا داخلون  ،الثالث إىل وسطها والرابع إىل منتهاها
كان بعضهم أكثر دخوال من بعض، وهذا ال يدفعه أحد يعرف كالم  
العرب، فكذلك اإلميان الدخول فيه يف سائر األعمال، قال هللا جل  

 رئ ّٰ ِّ ُّ ُّٱوقال    ،(208البقرة:)   َّ خت  حت جت  هب  ُّٱٱوعز

 .   (2-1النصر:)   َّ ىب نب مب زب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ
وجل عز  هللا   يت ىت نت مت زت رت يب ىب ُّٱ  وقال 

املعاصي  (7احلجرات:)    َّ يث ىث نث مث  زث رث ملا كانت   ،
نوع    :ثالثة أنواعبعضها كفرا وبعضها ليس بكفر فرق بينهما فجعلها  

منها كفر، ونوع فسق وليس بكفر، ونوع عصيان وليس بكفر وال  
فسوق، وأخرب أنه كرهها كلها إىل املؤمنني، وملا كانت الطاعات كلها  

مل يفرق بينهما فيقول    ،داخلة يف اإلميان، وليس شيء منها خارجا منه
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 ىب ُّٱٱالطاعات بل أمجل ذلك، فقال:  حبب اإلميان والفرائض وسائر

فدخل يف ذلك مجيع الطاعات؛ ألنه قد حبب    َّ مت زت رت يب
ألن هللا أخرب    ،إىل املؤمنني الصالة والزكاة وسائر الطاعات حب تدين

 مت زت رت يب ىب ُّٱٱ  أنه حبب ذلك إليهم وزينه يف قلوهبم لقوله:

والفسوق وسائر املعاصي كراهة تدين    ،ويكرهون مجيع املعاصي منها َّ
أخربألن   لقوله ﴿ر  أنه ك    هللا  إليهم  ذلك   نث مث  زث رث ه 

من سرته حسنته وساءته  )ملسو هيلع هللا ىلص  ﴾. ومن ذلك قول رسول هللا      يث ىث
فهو مؤمن املؤمنني احلسنات وك    (سيئته  إليهم  ر  ألن هللا حبب إىل  ه 

 السيئات. 
 عبداهلل: قال أبو  

قد ذكران بعض ما حضران من اآلايت املنزالت الداالت على  
أن الصالة والزكاة وسائر الطاعات كلها إميان وإسالم ودين هللا عز  
وجل، وأمسكنا عن كثري منها اختصارا وكراهة للتطويل، واستغنينا مبا  

  ى فاآلن بذكر األخبار املروية عن املصط  نبتدئ ذكرانه عما مل نذكره، ث  
  الدالة على مثل ما دل عليه كتاب هللا. ملسو هيلع هللا ىلصلعاملني رسول رب ا
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باب ذكر األخبار املفسرة بأن اإلميان واإلسالم تصديق  
وعمل بسائر اجلوارح  وخضوع بالقلب واللسان

 وتصديق ملا يف القلب
قال حيىي بن يعمر: كان أول من قال ابلبصرة يف القدر  معبد     -  363

  : فقلنا  ،فانطلقت أان ومحيد بن عبدالرمحن احلمريي حاجني  (1)  اجلهين
فسألناه عما يقول هؤالء القوم    ملسو هيلع هللا ىلص لو لقينا بعض أصحاب رسول هللا  
  ،وهو يدخل املسجد  ¶   يف القدر، فوافقنا عبدهللا بن عمر

أان وصاحب أحدان عن ميينه واآلخر عن مشاله، وظننت    (2)   فاكتنفناه
الرمحن إنه قد ظهر    قلنا: اي أاب عبدأن صاحب سيكل الكالم إيل ف

العلم، وأهنم يزعمون أنه ال قدر    (3) لنا انس يقرأون القرآن ويتقفرونقب
، قال: إذا لقيت أولئك فأخربهم أين بريء منهم  (4)  إمنا األمر أنف

 

معبد اجلهين البصري، كان رأس القدرية وهو أول من أظهر بدعة القدر، قتله احلجاج بن   (1) 
 هـ 80يوسف الثقفي سنة 

 أي صرت مما يليه. (2) 
 أي يتطلبونه ويتبعون أثره.  (3) 
القدرية هم فرقة مبتدعة يقولون إن العبد خالق لفعله، ومستقل بعمله وإرادته، فأخرجوا أفعال   (4) 

العباد عن مشيئة هللا وخلقه، لذا عرفوا أبهنم نفاة القدر، ومن أبرز فرقهم املعتزلة القدرية.  
 . 247ة حتقيق الربيش انظر: كتاب تعظيم قدر الصال
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لو كان    ¶ وأهنم براء مين، فوالذي حيلف به عبدهللا بن عمر
ألحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل هللا منه حت يؤمن ابلقدر، ث  

قال: بينما حنن عند رسول    ؓ    قال: أخربين عمر بن اخلطاب
الثياب  ملسو هيلع هللا ىلصهللا   بياض  علينا رجل شديد  إذ طلع  يوم  شديد    ،ذات 

حت جلس    ،ال يرى عليه أثر السفر، وال يعرفه منا أحد  ،سواد الشعر
فوضع ركبتيه إىل ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه،   ملسو هيلع هللا ىلصإىل رسول هللا  

ث قال: اي حممد أخربين عن اإلسالم، ما اإلسالم ؟ قال: أن تشهد  
  ، وتؤت الزكاة  ،وتقيم الصالة  ،وأن حممدا رسول هللا  ،أن ال إله إال هللا

قال:    ،وتصوم شهر رمضان إليه سبيال،  استطعت  إن  البيت  وحتج 
صدقت، فعجبنا له يسأله ويصدقه، ث قال: أخربين عن اإلميان؟ قال:  

والقدر    ،واليوم اآلخر  ،ورسله  ،وكتبه  ،ومالئكته  ،اإلميان أن تؤمن ابهلل
ما  اإلحسان،  عن  فأخربين  قال:  قال: صدقت،  وشره،  خريه  كله 

فإن مل تكن تراه فإنه يراك،   ،راهاإلحسان؟ قال: أن تعبد هللا كأنك ت
من   هبا  أبعلم  عنها  املسئول  ما  قال:  الساعة؟  عن  فأخربين  قال: 

  وأن ترى   ،السائل، قال: فأخربين عن أمارهتا؟ قال: أن تلد األمة ربتها
الشا العالة رعاء  العراة  البنيان، ث انطلق، قال    ءاحلفاة  يتطاولون يف 
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: اي عمر أتدري من السائل؟ ملسو هيلع هللا ىلص  ، ث قال رسول هللاملياا عمر: فلبثت  
 .(دينكمقلت: هللا ورسوله أعلم، قال: فإنه جربيل أاتكم يعلمكم 

 عبداهلل: قال أبو  
هذا،   السالم  عليه  جربيل  حديث  تفسري  يف  الناس  اختلف 

وما    (اإلميان أن تؤمن ابهلل)  ملسو هيلع هللا ىلصفقال طائفة من أصحابنا: قول النب  
يف تفسريه    (1)  تصر له غور، وقد أومهت املرجئة ذكر معه كالم جامع خم

فتأولوه على غري أتويله قلة معرفة منهم بلسان العرب وغور كالم النب  
أعط  ملسو هيلع هللا ىلص قد  احلديث    ي الذي  له  واختصر  وفواحته  الكلم  جوامع 

 .ملسو هيلع هللا ىلصاختصارا  
أن توحده وتصدق به ابلقلب    (اإلميان أن تؤمن باهلل )أما قوله  

وختوال أمر  لسان،  ملا  لألداء  العزم  إبعطاء  وألمره  له  جمانبا  ضع 
حمابه   لزمت  ذلك  فعلت  فإذا  واملعاندة،  واالستكبار  لالستنكاف 

 واجتنبت مساخطه.

 

املرجئة فرق متعددة جيمعهم القول إبخراج العمل من مسمى اإلميان، ث اختلفوا فمنهم من   (1) 
جيعل اإلميان املعرفة فقط، ومنهم من يقول هو املعرفة والتصديق، ومنهم من يضيف إليه  
إقرار اللسان، ومنهم من جيعله إقرار اللسان فقط، وكذا جيمعهم القول أبن اإلميان شيء  

 وال ينقص.  واحد ال يزيد 
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قوله     يف    (ومالئكته) وأما  منهم  لك  هللا  مبن مسى  تؤمن  فأن 
كتابه، وتؤمن أبن هلل مالئكة سواهم ال يعرف أساميهم وعددهم إال  

 الذي خلقهم.
به يف كتابه من فأن تؤمن مبا مسى هللا من كت  (وكتبه)وأما قوله    

التوراة واإلجنيل والزبور خاصة، وتؤمن أبن هلل سوى ذلك كتبا أنزهلا  
على أنبيائه ال يعرف أمساءها وعددها إال الذي أنزهلا، وتؤمن ابلفرقان  

إقرارك    :إميانك بغريه من الكتب  ؛وإميانك به غري إميانك بسائر الكتب
 به واتباعك مبا فيه. إقرارك  :به ابلقلب واللسان، وإميانك ابلفرقان

فأن تؤمن مبن مسى هللا يف كتابه من رسله،   ( ورسله)وأما قوله 
وتؤمن أبن هلل سواهم رسال وأنبياء ال يعلم أمساءهم إال الذي أرسلهم،  

مبحمد   وإملسو هيلع هللا ىلصوتؤمن  الرسل،  بسائر  إميانك  غري  به  إميانك   ،ميانك 
وتصديقك  إقرارك به  ملسو هيلع هللا ىلص:وإميانك مبحمد  ،إقرارك هبم  :بسائر الرسل

الفرائض أديت  به  جاء  ما  اتبعت  فإذا  به،  جاء  ما  واتباعك    ،إايه 
وسارعت    ،ووقفت عند الشبهات  ،وحرمت احلرام  ،وأحللت احلالل

 يف اخلريات. 
فأن تؤمن ابلبعث بعد املوت، واحلساب    ( واليوم اآلخر )قوله  

وامليزان، والثواب والعقاب واجلنة والنار، وبكل ما وصف هللا به يوم 
 . قيامة ال
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فأن تؤمن أبن ما أصابك   (وتؤمن بالقدر كله خريه وشره)قوله  
مل يكن ليخطئك وأن ما أخطأك مل يكن ليصيبك، وال تقل لوال كذا  

قال: فهذا    وكذا. وكذا لكان كذا وكذا، ولو كان كذا وكذا مل يكن كذا  
 والقدر.هو اإلميان ابهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر 

وانها  واستدلوا على أن اإلميان هو ما ذكروه ابآلايت اليت تل
 ر الطاعات إمياان وإسالما ودينا. عند ذكر تسمية هللا الصالة وسائ

مبا قص هللا جل وعز من نبأ إبليس حني    (1)  واستدلوا أيضا
 جن يم ىم ُّٱمر أن يسجدها آلدم فأابها ث قال  عصى ربه يف سجدة أ  

 يي  ُّٱٱقال هللا تبارك وتعاىل  ( 12األعراف:)  َّ ىه مه جه ين   ىن من خن حن

 َّ خت    حت  جت هب مب  خب حب جب هئ مئ   خئ حئ جئ

 نث مث زث   رث يت ُّٱ  فهل جحد إبليس ربه وهو يقول  (34البقرة:)

 نئ مئ زئ رئ ُّٱويقول    (39احلجر:)  َّ   ىق يف ىف يث ىث

إمياان منه ابلبعث وإمياان بنفاذ قدرته يف إنظاره    (36احلجر:) َّٱيئ ىئ
وأنكر شيئا من   ،إايه إىل يوم البعث؟ أو هل جحد أحدا من أنبيائه

سلطانه وهو حيلف بعزته؟ وهل كان كفره إال برتك سجدة واحدة أمره  
 هبا فأابها؟!

 

 يستدلون على أن العمل من اإلميان خالفا ملا تدعيه املرجئة.  (1) 
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 يت  ىت  نت ُّٱواستدلوا أيضا مبا قص هللا علينا من نبأ ابىن آدم 

إىل   َّٱ  ىك مك لك اك يق ىق يف    ىف يث ىث نث مث زث رث 
رم عليه  إال بركوبه ما ح    (30-27املائدة:)﴾  مض  خض حض  جض﴿ قوله  

من قتل أخيه، قالوا: وهل جحد ربه؟ وكيف جيحده وهو يقرب له 
 القرابن؟

 نث مث زث رث  يت   ىت نت ُّٱوقالوا: قال هللا تبارك وتعاىل  

قوله    َّ اك يق    يفىق  ىف يث ىث   ﴾ خب  حب جب هئ﴿إىل 
ومل يقل: إمنا يؤمن آبايتنا الذين إذا ذكروا به أقروا هبا    (17-15السجدة: )

 رب  يئ ىئ  نئ مئ  زئ   رئ  ّٰ ُّٱٱفقط، وقال هللا عز وجل

ل ون ه  ح ق     ﴿ال ِذين    َّ نت  مت زت رت   يب ىب نب  مب زب ن اه م  ال ِكت اب  يـ تـ  آ تـ يـ 
و تِِه أ ول ِئك  يـ ؤ ِمن ون     : (121البقرة:)  بِِه﴾ِتال 

يتبعونه حق         ىئ  نئ  مئ﴿   ¶ ابن عباس   قال   -  383  ﴾
 .اتباعه
هؤالء أصحاب   ﴾ مب زب رب يئ ىئ نئ مئ قتادة ﴿   وعن  -  388

، آمنوا بكتاب هللا وصدقوا به، أحلوا حالله وحرموا حرامه  ملسو هيلع هللا ىلصحممد  
 وعملوا مبا فيه، ذكر لنا أن ابن مسعود كان يقول: وهللا إن  
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أنزله هللا، وال   تقرأ كماأن حتل حالله وحترم حرامه، وأن    ﴾ ىئ نئ﴿ 
 حترف عن مواضعه.
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األحاديث التي تدل على أن األعمال داخلة يف  
 :اإلميان

 عبداهلل: قال أبو  
قالوا: فإن قيل فهل مع ما ذكرت من سنة اثبتة تبني أن العمل  

قيل: نعم، عامة السنن  ورسله؟داخل يف اإلميان ابهلل ومالئكته وكتبه 
 واآلاثر تنطق بذلك منها ما رواه 

على    ¶  محزة قال: كنت قاعدا مع ابن عباس  أبو  -  390
أتوا النب ملسو هيلع هللا ىلص فأمرهم أبربع وهناهم    س عبد القيإن وفد  )سريره فقال:  

عن أربع: أمرهم ابإلميان ابهلل وحده، ث قال: هل تدرون ما اإلميان  
ابهلل وحده؟ قالوا: هللا ورسوله أعلم، قال: شهادة أن ال إله إال هللا،  

الزكاة، وصوم رمضان،    هللا،وأن حممدا رسول   الصالة، وإيتاء  وإقام 
 .(وأن تعطوا من الغنائم اخلمس

قالوا: فهذا رسول رب العاملني الذي جاء ابإلميان ودعا إليه 
سأله الوفد عن أمر يدخلهم اجلنة وينجيهم من النار فأمرهم ابإلميان 
ابهلل، ث قال هلم خمافة أن حيملوا ذلك على غري وجهه: أتدرون ما  

فجعله توحيده واإلقرار برسوله وإقام الصالة    سره هلم ث ف  ابهلل؟ اإلميان  
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تاء الزكاة وإيتاء اخلمس من الغنائم، فهذا مما يبني لك أن اإلميان  وإي
 ابهلل إمنا هو توحيده وعبادته. 

قال: كنت جالسا عند   ؓ   وعن الرباء بن عازب    -  393
أتدرون أي عرى اإلميان أوثق؟ قالوا: الصالة،  )رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فقال: 

قال: إن الزكاة حلسنة    الزكاة،قال: إن الصالة حلسنة وما هي به، قالوا:  
قالوا:   به،  هو  وما  احلج حلسن  إن  قال:  احلج،  قالوا:  به،  وما هي 

قال: إن اجلهاد حلسن وما هو به، فلما رآهم يذكرون شرائع    اجلهاد،
اإلسالم وال يصيبون قال هلم: أوثق عرى اإلميان احلب يف هللا والبغض  

 .(يف هللا
واحلج واجلهاد من  قالوا: فجعل ملسو هيلع هللا ىلص الصالة والزكاة والصيام  

وجعل أوثق عرى اإلميان احلب يف هللا والبغض يف هللا، وذلك    ،اإلميان
فيه   احلب  يف  فقال  يف كتابه  ووكدمها  هبما  أمر  هللا   لك ُّٱأن 

 مض  خض  حض  جض مص ُّٱ  :وقال  ( 71التوبة:)   َّ مل يك  ىك مك

 خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱوقال يف البغض هلل    (55املائدة:)     َّ حط 

ال     ( 22اجملادلة:)    َّ حن جن يم  ىم مم آ م ن وا  ال ِذين   أ يُـّه ا  اي   وقال﴿ 
لِي اء  تـ ل ق ون  ِإل ي ِهم  اِبل م و د ِة﴾  ىل مل خل ُّٱ  تـ ت ِخذ وا ع د وِ ي و ع د و ك م  أ و 

 رب يئ ُّٱوقال  ( 1املمتحنة:)  َّ جن يم  ىم مم خم حم جم يل
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 ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت  زت رت يب ىب نب مب زب

ال تدخلوا اجلنة حت تؤمنوا    )  وقال النب ملسو هيلع هللا ىلص:    ،(13املمتحنة:)     َّ  ىف يث
 . (وال تؤمنوا حت حتابوا

أن    ؓ سهل بن معاذ بن أنس اجلهين عن أبيه    وعن  -  395
أعطى هلل)  قال:النب ملسو هيلع هللا ىلص    ،وأحب هلل  ،وأنكح هلل  ،ومنع هلل  ،من 
 . (فقد استكمل إميانه ،وأبغض هلل

ان احلب يف هللا والبغض  إن أوثق عرى اإلمي  "جماهد قال:   وعن  -  399
 ."يف هللا
  سهيل بن مالك عن أبيه أنه مسع طلحة بن عبيد   أيب  وعن     -400

الرأس ي    :هللا يقول النب ملسو هيلع هللا ىلص من أهل جند اثئر  سمع  جاء رجل إىل 
فإذا هو يسأل   ملسو هيلع هللا ىلصصوته وال يفقه ما يقول حت دان من رسول  ي دو 

يف اليوم والليلة، مخس صلوات    ) عن اإلسالم، فقال له رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص:  
غريهن؟ قال: ال، إال أن تطوع، قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص:    ي  فقال: فهل عل
ال أن تطوع، وذكر  ، إ ، قال: فهل علي غريه؟ قال: الوصيام رمضان

،  ال أن تطوع، إالغريها؟ قال:    رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص الزكاة ، فقال: هل علي  
فأدبر الرجل وهو يقول: ال أزيد على هذا وال أنقص منه، فقال رسول 

 . (هللا ملسو هيلع هللا ىلص: أفلح إن صدق 
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هبز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشريي عن أبيه عن    وعن  -  401
اي رسول هللا إين حلفت أن ال آتيك  )قال: قلت:    ؓ جده

منه شيئا إال ما علمين هللا منه    وقد جئت أمرا ال أعقل  دينك،وال آت  
  ابإلسالم، ورسوله، وإين أسألك بوجه هللا مب بعثك إلينا ربك؟ فقال: 

آايت   وما  هللا  رسول  اي  أسلمت    اإلسالم؟فقلت:  تقول  أن  قال: 
وجهي هلل وختليت، وتقيم الصالة وتؤت الزكاة، وكل مسلم عن مسلم  

أال    عمال،ان نصريان، ال يقبل هللا ممن أشرك بعد إسالمه  و  خ  أ    حمرم؛
و  داعين  ريب  وإن  أال  النار،  عن  هل  إإين ممسك حبجزكم  سائلي  نه 

قد    قائل:وإين    عبادي؟بلغت   رب  شاهدكم    بلغتهم،أي  فليبلغ 
هذا   اي رسول هللا  قلت:  قال:  دينكم،    ديننا؟غائبكم.  هذا  فقال: 

 .(وأينما حتسن يكفك
قال رسول هللا    ؓ  هريرةأيب   وعن   -  405   إن )  ملسو هيلع هللا ىلص: قال: 

الطريق ومنارا كمنار  وال    (1)  لإلسالم صوى  تعبد هللا  أن  ذلك  من 
وتؤت الزكاة، وتصوم رمضان، واألمر    الصالة،وأن تقيم    شيئا،تشرك به  

ابملعروف والنهي عن املنكر، وتسليمك على بين آدم إذا لقيتهم، فإن  

 

أراد أن لإلسالم طرائق وأعالما يهتدى هبا، والصوى: أعالم من حجارة تنصب للداللة على   (1) 
 الطريق. 
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ردوا عليك ردت عليك وعليهم املالئكة، وإن مل يردوا عليك ردت 
عليك املالئكة ولعنتهم أو سكتت عنهم، وتسليمك على أهل بيتك  

من اإلسالم    إذا دخلت عليهم، فمن انتقص منهن شيئا فهو سهم
 .(تركهن فقد نبذ اإلسالم وراء ظهرهتركه، ومن 
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  واإلسالم اإلسالم به وصف مبا اإلميان ملسو هيلع هللا ىلصوصف النبي  
 :اإلميان  به وصف مبا

 عبداهلل: قال أبو  
قالوا: فقد وصف رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص اإلسالم مبا وصف به اإلميان، 
ووصف اإلميان مبا وصف به اإلسالم من القول والعمل مجيعا، أال 
وحج  رمضان  الزكاة وصوم  وإيتاء  الصالة  وإقام  ابإلقرار  وصفه  تراه 

وأخرب    مسلم،البيت واجلهاد يف سبيل هللا واألمر والنهي والنصح لكل  
 .ذلك وغريه على مخس إلسالم بين منأن ا
اإلسالم    بىن )عن النب ملسو هيلع هللا ىلص قال:    ¶ابن عمر    فعن  -   411

على مخس شهادة أن ال إله إال هللا وإقام الصالة وإيتاء الزكاة وصوم  
فقد دل ذلك من عقل على    عبدهللا:قال أبو    ،(رمضان وحج البيت

، والبنيان  إمنا هو بياض  ،نيان أكثر من األصلألن الب  كثري؛أن اإلسالم  
بواب واجلذوع والصفائح  يكون احليطان والبيوت والعاليل والغرف واأل

 . وغري ذلك
وقد حفظ يف بعض هذه األحاديث من شرائع اإلسالم ما مل        

قصروا عن حفظها كلها   الذين  يكون  أن  فيمكن  بعض،  حيفظ يف 
تعلموا اإلسالم قبل أن يفرض من شرائعه ما حفظ غريهم، وميكن أن  
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يكونوا حفظوه فأبدوا أساسه وعمده ومعامله وسكتوا عما يتبع ذلك؛  
ع اإلسالم اليت حفظها غريهم  غري أن ذلك كله وغري ذلك من شرائ

من اإلسالم، ليس ألحد أن يقول ليس اإلسالم إال ما يف حديث  
فالن دون غريه من األحاديث حت تقر هبا كلها، وكذلك اإلميان مل  
أيت مفسرا بكماله يف آية وال آيتني وال حديث وال حديثني، وكذلك  

ه يف آية  الصالة والزكاة واحلج والصوم مل أيت شيء من ذلك بكمال
وال آيتني وال حديث وال حديثني؛ أال ترى إىل ما يكتب الناس من  
األحاديث يف سنن كشريعة منها ووجوهها، فكذلك األحاديث اليت  
تروى يف اإلميان واإلسالم كلها من اإلميان واإلسالم، ال جيوز جحود  

ألن الذي جيحد منها ويدفعه إمنا هو عن الذي    ،شيء منها وال دفعه
الذي فرض هللا عليك طاعته وأمرك ،  منه وأيمتنه رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصيقبل  

ابتباعه، فاإلسالم من اإلميان، واإلميان من اإلسالم، ويسمى اإلسالم  
كل   ،إمياان، واإلميان إسالما ودينا وملة وبرا وتقوى وإحساان وطاعة 

 هذه األسامي الزم له.
  اإلميان)  ملسو هيلع هللا ىلص:قال: قال رسول هللا    ؓ أيب هريرة  عن  -  423

اباب وسبعون  بضع  أو  وستون  إال هللا  ،بضع  إله  ال  قول    ،فأفضلها 
 .(واحلياء شعبة من اإلميان ،ريقوأدانها إماطة األذى عن الط
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عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال:    ؓ رواية عن أيب هريرة  ويف  -  424
فأرفعها قول ال إله إال   ،بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة  اإلميان)

 .(واحلياء شعبة من اإلميان ،الطريقوأدانها إماطة األذى عن  ،هللا
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أحاديث يف ذكر عدد من األعمال وأنها من اإلميان  
 : وهذا دليل على أن اإلميان شعب

عن جرى النهدي عن رجل من بين سليم قال عد رسول هللا   - 432
  ،واحلمد هلل متأل امليزان  ،هللا نصف امليزان  سبحان)  مخسا:ملسو هيلع هللا ىلص يف كفه  

واألرض السماء  بني  ما  متأل  أكرب  اإلميانوالوضو   ،وهللا  نصف    ،ء 
 .(والصوم نصف الصرب

ل هللا  قال: قال رسو   ؓ  وعن أيب مالك األشعري   -  435  
 . (شطر اإلميان الطهور)ملسو هيلع هللا ىلص: 
 (الوضوء نصف اإلميان)  "آدم:إسحاق وقال حيىي بن    وقال  -  439

 مك  لك اك ُّٱ:  ألن هللا مسى الصالة إمياان فقال  الصالة،يعين نصف  

 ."يعين صالتكم (143البقرة:)  َّ يك  ىك
فالطهور نصف    (تقبل صالة إال بطهور  ال)  وقال النب ملسو هيلع هللا ىلص:   -  440

 ؛ إذ كانت الصالة ال تتم إال به.ا املعىناإلميان على هذ 
أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص مر برجل    ¶وعن سامل عن أبيه  -  444   

دعه فإن  )ملسو هيلع هللا ىلص:    من األنصار وهو يعظ أخاه يف احلياء فقال رسول هللا 
 .(احلياء من اإلميان
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من    احلياء )  عن النب ملسو هيلع هللا ىلص قال:  ؓ وعن أيب هريرة   -   447   
 .(ارواجلفاء يف الن اجلفاء،من   اجلنة، والبذاءاإلميان، واإلميان يف  

عن النب ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال    ؓ وعن عبدهللا بن مسعود  -   450  
من هللا حق احلياء، قالوا: اي رسول هللا   استحيوا)  ذات يوم ألصحابه:

إان لنستحيي واحلمد هلل، قال: ليس ذاك، ولكن من استحىي من هللا  
حق احلياء فليحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، وليذكر املوت 

فقد استحىي    والبلى، ومن أراد اآلخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك
 .(من هللا حق احلياء

  أكمل )قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص:    :قال  ؓ  هريرة  يب أوعن    -452
 .(وخياركم خياركم لنسائهم ،املؤمنني إمياان أحسنهم خلقا

النب ملسو هيلع هللا ىلص قال:    ¶   جابر بن عبدهللا  وعن   -  456   أال )عن 
أخالقا،   أحاسنكم  إمياان  أبكملكم  الذين    ،أكنافا  املوطؤونأخربكم 

 .(فونل  ؤ  فون ويـ  لِ أي  
  جيتمع   ال )عن النب ملسو هيلع هللا ىلص قال:    ؓ وعن أيب هريرة    -   459  

 .(الشح واإلميان يف قلب عبد أبدا
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  قال: عن قتادة أنه مسع أنس بن مالك حيدث أن نب هللا ملسو هيلع هللا ىلص  و   -461
 . (دكم حت حيب ألخيه ما حيب لنفسهال يؤمن أح)
  والذي )قال: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص:    ؓ وعن أيب هريرة    -  462  

، أوال  وال تؤمنوا حت حتابوا  ،ت تؤمنوانفسي بيده ال تدخلوا اجلنة ح
، قال:  بلى اي رسول هللا  قالوا:  حتاببتم؟أدلكم على أمر إذا فعلتموه  

 . (أفشوا السالم بينكم
  دب )أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال:    ؓ الزبري بن العوام  وعن  -   465

قبلكم احلسد والبغضاء، والبغضاء هي احلالقة، ال   إليكم داء األمم 
ال   بيده  حممد  نفس  والذي  الدين،  حتلق  ولكن  الشعر  حتلق  أقول 

  أفال أدلكم على ما   حتابوا،تدخلوا اجلنة حت تؤمنوا وال تؤمنوا حت  
 . (يثبت ذلك؟  أفشوا السالم بينكم

سره أن    من )عن النب ملسو هيلع هللا ىلص قال:    ؓ   وعن أيب هريرة  –   467  
 .( يحب العبد ال حيبه إال هللفل ،جيد حالوة اإلميان

عن النب ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال يف    ؓ    الرباء بن عازب  وعن   -   473
حبه  من أحبهم أ  منافق،حيبهم إال مؤمن وال يبغضهم إال    ال)  األنصار:

 .(هللا ومن أبغضهم أبغضه هللا
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  يقول: وعن ثعلبة رضي هللا عنه حيدث أنه مسع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص    -   484
 .يعىن التقشف (لبذاذة من اإلميانإن ا)

رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إال    اما خطبنقال:    ؓ   أنس  وعن  -  493
 .(مانة له، وال دين ملن ال عهد لهإميان ملن ال أ ال)قال: 
قال: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص:    ؓ وعن سلمة بن قيس    -   519

اإلميان من أربعة ال تشركوا ابهلل شيئا وال تقتلوا النفس اليت حرم   إمنا)
 .( تسرقواهللا إال ابحلق وال تزنوا وال
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 : باب ال يزني الزاني حني يزني وهو مؤمن
يزين الزاين   ال)عن النب ملسو هيلع هللا ىلص قال:  ؓ   عن أيب هريرة -  520

وال    ،وال يسرق السارق حني يسرق وهو مؤمن  ،حني يزين وهو مؤمن
وال ينتهب هنبة ذات شرف   ،يشرب اخلمر حني يشرهبا وهو مؤمن

مؤمن وهو  أبصارهم  إليها  املسلمون  هذا؟    ،(يرفع  ما  للزهري:  قيل 
 . "على رسول هللا البالغ وعلينا التسليم"فقال: 
يزين    ال)عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال:    ؓ وعن أيب هريرة    -  527

  ، وال يسرق السارق حني يسرق وهو مؤمن  ،الزاين حني يزين وهو مؤمن
من قلبه فإن    وينزع اإلميان  ،وال يشرب اخلمر حني يشرهبا وهو مؤمن

 .(اتب اتب هللا عليه
  إذا )يقول قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص:    ؓ   وعن أيب هريرة  -  536

فإذا انقلع رجع إليه    ،زىن الرجل خرج منه اإلميان وكان عليه كالظلة 
 .(اإلميان
غلمانه   ييسم  ¶ كان ابن عباس   "وعن جماهد قال:  -  556

نزع منه نور    زىن  أمساء العرب، وكان يقول هلم: تزوجوا فإن الرجل إذا
 . "وإن شاء منعه ،عدفإن شاء هللا أعطاه ب ،اإلميان
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 عبداهلل: قال أبو  
يزين الزاين حني    ال):  ملسو هيلع هللا ىلصاختلف أصحابنا يف تفسري قول النب    

 :(يزين وهو مؤمن
أراد النب ملسو هيلع هللا ىلص إزالة اسم اإلميان عنه من غري    إمنا  منهم: فقالت طائفة   

  ،أن خيرجه من اإلسالم وال يزيل عنه امسه، وفرقوا بني اإلميان واإلسالم
وقالوا: إذا زىن فليس مبؤمن وهو مسلم، واحتجوا لتفريقهم بني اإلميان  

   يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف ُّٱ:  وتعاىلواإلسالم بقول هللا تبارك 

فقالوا: اإلميان خاص يثبت االسم به ابلعمل    ،(14احلجرات:) َّ ىل مل
يثبت االسم به ابلتوحيد واخلروج من ملل   ابلتوحيد، واإلسالم عام 

   ؓ الكفر، واحتجوا حبديث سعد بن أيب وقاص
منهم شيئا    أن  -  560 يعط رجال  ومل  أعطى رجاال  رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

اي رسول هللا أعطيت فالان وفالان ومل تعط فالان وهو مؤمن؟  )فقلت: 
:  ملسو هيلع هللا ىلص يقول  أو مسلم، حت أعادها سعد ثالاث والنب  ملسو هيلع هللا ىلص:فقال النب  

هم أحب إيل منهم    ،أو مسلم، ث قال: إين أعطي رجاال وأمنع آخرين
النار يف  وجوههم  على  يكبوا  أن  أن  "  الزهري:قال    ،(خمافة  فنرى 

 ."واإلميان العملاإلسالم الكلمة، 
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  على من   ؓ  هللا بن مسعود   إبنكار عبد  (1)   واحتجوا 
وكذلك  استثناء،  غري  من  مؤمن  أان  فقال:  ابإلميان،  لنفسه    شهد 

بعده من  ذلك  ،أصحابه  على  الكوفة  أهل  علماء  واحتجوا    ،وجل 
 ( خيرج منه اإلميان فإن رجع رجع إليه )  :ؓ   حبديث أيب هريرة

ومبا روى احلسن وحممد بن سريين أهنما    ،ومبا أشبه ذلك من األخبار
واحتجوا بقول هللا تبارك وتعاىل    مؤمن.مسلم ويهاابن    :كاان يقوالن

  َّ زن رن مم ام يل ىل مل   يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف ُّٱ

 .(14احلجرات:)
فقلت:  و   -  564 النخعي  إبراهيم  أتيت  قال  مغرية  رجال "عن  إن 

 ىل مل   يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف ُّٱ:  خاصمين ... يف قوله

 . "، فقال إبراهيم: ال هو اإلسالمفقالوا: هو االستسالم  (14حلجرات:ا) َّ
 قال: عن النب ملسو هيلع هللا ىلص أنه  ي و واحتجوا مبا ر  

 .(ؓ أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص ) -566
وشريك وأبو بكر بن عياش وعبد العزيز بن أيب  وقال مالك  -  568
،  "املعرفة واإلقرار والعمل  نزيد: "اإلميامة ومحاد بن سلمة ومحاد بن  سل

 

 أي القائلني أبن اإلسالم غري اإلميان.  (1) 
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جيعل اإلميان خاصا    :ن زيد يفرق بني االميان واالسالمإال أن محاد ب
 واإلسالم عاما.

 قال أبو عبداهلل:  
يثبت ذلك من  فلنا يف هؤالء أسوة وهبم قدوة مع ما  :  اقالو   

النظر؛ وذلك أن هللا جعل اسم املؤمن اسم ثناء وتزكية ومدحة أوجب  
 مم  خم  حم  جم يل ىل  مل  خل    مت هب  مب  هئ ُّٱ  :عليه اجلنة فقال

 ىي مي خي حي  جي يه ىه ُّٱ  : ، وقال(44-43األحزاب:)  َّ يم ىم 

 خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ:  وقال  ، (2يونس:)   َّ ٰذ يي

  ٰذ يي ىي مي خي حي جي ُّٱ  :وقال،  (12احلديد:   )    َّ ىم مم

 ىل  مل خل ُّٱ  وقال،  (8التحرمي: )   َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر

 مب خب حب ُّٱوقال    ،( 257البقرة:   )    َّٱىم مم خم  حم  جم  يل

 . ( 72التوبة: )   َّ هت  مت خت حت جت هب
الكبائر  قال: ث النار على  فدل بذلك على أن    ،أوجب هللا 

اسم اإلميان زائل عن من أتى كبرية، قالوا: ومل جند هللا أوجب اجلنة  
على حاله واسم اإلميان  ابسم اإلسالم، فثبت أن اسم اإلسالم له اثبت  

 . زائل عنه
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 قالوا: الكفرفإن قيل هلم يف قوهلم هذا ليس اإلميان ضد الكفر،  
فال يثبت الكفر حت    ضد ألصل اإلميان؛ ألن لإلميان أصال وفرعا،

 . ل أصل اإلميان الذي هو ضد الكفريزو 
فإن قيل هلم: فالذي زعمتم أن النب ملسو هيلع هللا ىلص أزال عنه اسم اإلميان  

، أصله اثبت ولوال ذلك لكفر؛ قالوا: نعمهل فيه من اإلميان شيء؟   
أمل تسمع إىل ابن مسعود أنكر على الذي شهد أنه مؤمن ث قال:"  

ك أنه قد آمن من جهة  ه وكتبه ورسله " خيرب لكنا نؤمن ابهلل ومالئكت 
، وأنه ال يستحق اسم املؤمن إذ كان يعلم أنه مقصر؛ أنه قد صدق

عما    ى هألنه ال يستحق هذا االسم عنده إال من أدى ما وجب وانت
 . املوجبات للنار اليت هي الكبائر حرم عليه من

قالوا: فلما أابن هللا أن هذا االسم يستحقه من قد استحق    
، وعلمنا أان قد آمنا وصدقنا ألنه  وأن هللا قد أوجب اجلنة عليهاجلنة  

التكذيب إال ابلتصديق، ولسنا بشاكني وال مكذبني،   ال خيرج من 
الثواب الذي    ،وعلمنا أان له عاصون مستوجبون للعذاب وهو ضد 

لى اسم اإلميان؛ علمنا أان قد آمنا وأمسكنا حكم هللا به للمؤمنني ع 
نة، وهو من هللا اسم ثناء  عن االسم الذي أثبت هللا عليه احلكم ابجل

،  وأمران ابخلوف على أنفسنا  ،أنفسنا، وقد هناان هللا أن نزكي  وتزكية 
وأوجب لنا العذاب بعصياننا، فعلمنا أان لسنا مبستحقني أبن نتسمى  
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اسم اإلميان الثناء والتزكية والرمحة والرأفة    مؤمنني إذ أوجب هللا على
               .بائر النار، وهذان حكمان يتضادانواملغفرة واجلنة وأوجب على الك

وأنتم تزعمون    به؟فكيف أمسكتم عن اسم اإلميان أن تسموا    قيل:فإن  
 . تصديق أبن هللا حق وما قاله صدقأن أصل اإلميان يف قلوبكم وهو ال

قالوا :إن هللا ورسوله ومجاعة املسلمني مسوا األشياء مبا غلب عليها من  
األمساء، فسموا الزاين فاسقا والقاذف فاسقا وشارب اخلمر فاسقا، 

املسلمون أن    ومل يسموا واحدا من هؤالء متقيا وال ورعا ، وقد أمجع 
فيه أصل التقى والورع، وذلك أنه يتقي أن يكفر أو يشرك ابهلل شيئا،  

ة أو الصالة، ويتقي أن  وكذلك يتقي هللا أن يرتك الغسل من اجلناب
، فهو يف مجيع ذلك متق ، وقد أمجع املسلمون من املخالفني  أيت أمه

لفجور ، فلما  واملوافقني أهنم ال يسمونه متقيا وال ورعا إذا كان أيت اب
أمجعوا أن أصل التقى والورع اثبت فيه، وأنه قد يزيد فيه فروعا بعد  
األصل كتورعه عن إتيان احملارم؛ ث ال يسمونه متقيا وال ورعا مع إتيانه  

قى  بعض الكبائر، ومسوه فاسقا وفاجرا مع علمهم أنه قد أتى بعض الت  
وأن هللا قد    ،تزكية قى اسم ثناء و والورع، فمنعهم من ذلك أن اسم الت  

قالوا: فكذلك ال املغفرة واجلنة،  نسميه مؤمنا ونسميه   أوجب عليه 
؛ ألن اإلميان اسم أثىن  وإن كان أصل يف قلبه اسم اإلميان،  فاسقا زانيا
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 قلنا مسلم  ة فمن ث  هللا به على املؤمنني وزكاهم به فأوجب عليه اجلن 
   .ومل نقل مؤمن

املسلمني املوحدين يستحق أن ال  قالوا : ولو كان أحد من  
ناس بذلك  يكون يف قلبه إميان وال إسالم من املوحدين لكان أحق ال

   : ، فلما وجدان النب ملسو هيلع هللا ىلص خيرب أن هللا يقولأهل النار الذين دخلوها 
بت أن شر ث (أخرجوا من النار من كان يف قلبه مثقال ذرة من إميان)

حيكم عليهم ابألحكام اليت    ، وملا وجدان األمة املسلمني يف قلبه إميان
ألزمها هللا املسلمني وال يكفروهنم وال يشهدون هلم ابجلنة؛ ثبت أهنم  
ال   وأهنم  املسلمني،  أحكام  عليهم  ميضوا  أن  أمجعوا  إذ  مسلمون؛ 
يستحقون أن يسموا مؤمنني إذ كان اإلسالم ثبتا للملة اليت خيرج هبا 

، وتثبت  ل إال اسم اإلسالمعنه أمساء امللفتزول    ،املسلم من مجيع امللل
 .عليه وتزول عنه أحكام مجيع املللأحكام اإلسالم  

تريدون به    هللا؟تقولوا كافرون إن شاء    مل    مل    :قائلفإن قال هلم  
كمال الكفر كما قلتم مؤمنني إن شاء هللا تريدون به كمال اإلميان؟  
للحق، واملؤمن أصلي اإلقرار، واإلنكار ال  الكافر منكر  قالوا: ألن 

، واإلميان أصله التصديق واإلقرار  ول له وال آخر فينتظر به احلقائقأ
ك كمثل  ينتظر به حقائق األداء ملا أقر والتحقيق ملا صدق، مثل ذل

رجلني عليهما حق لرجل فسأل أحدمها حقه فقال: ليس لك عندي  
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حق، فأنكر وجحد فلم تبق له منزلة حيقق هبا ما قال إذ جحد وأنكر،  
وسأل اآلخر حقه فقال: نعم لك علي كذا وكذا، فليس إقراره ابلذي  
يصل إليه بذلك حقه دون أن يوفيه، وهو منتظر له أن حيقق ما قال  

يؤد حقه كان كمن ويصدق إقراره ابلوفاء، ولو أقر ث مل  إال أبدائه،  
؛ إذا استواي يف الرتك لألداء، فتحقيق ما قال أن يؤدي  جحده يف املعىن

ببعض ما أقر    ووف  ، إليه حقه، فإن أدى جزءا منه حقق بعض ما قال
األداء أبدا  به، وكلما أدى جزءا ازداد حتقيقا ملا أقر به، وعلى املؤمن  

، فمن ث قلنا: مؤمن إن شاء هللا، ومل نقل كافر حت ميوت  ملا أقر به
 إن شاء هللا.

أيضا من أصحاب احلديث مبثل مقالة   وقالت طائفة أخرى 
وإلقراره ابهلل ومبا   ،ل الكفرإال أهنم مسوه مسلما خلروجه من مل  ،هؤالء

، وزعموا أنه مع تسميتهم إايه ابإلسالم كافر؛  قال، ومل يسموه مؤمنا
كفر ال ينقله عن    وقالوا:،  ابهلل ولكن كافر من طريق العمل  كافرال  

 .امللة 
ال يزين الزاين حني يزين وهو  )  ملسو هيلع هللا ىلص    وقالوا: حمال أن يقول النب

فيزيل عنه اسم اإلميان إال واسم الكفر ،  والكفر ضد اإلميان  ،  (مؤمن
الزم له؛ ألن الكفر ضد اإلميان، إال أن الكفر كفران: كفر هو جحد  



 

204 

 ومبا قال، فذلك ضده اإلقرار ابهلل والتصديق به ومبا قال، وكفر  ابهلل
وي عن النب ملسو هيلع هللا ىلص  هو عمل ضد اإلميان الذي هو عمل، أال ترى ما ر  

قالوا: فإذا مل يؤمن فقد    ،(من من ال أيمن جاره بوائقهؤ ال ي  )  أنه قال:
كفر، وال جيوز غري ذلك إال أنه كفر من جهة العمل؛ إذ مل يؤمن من 

قلة جهة العمل ألنه ال يضيع املفرتض عليه ويركب الكبائر إال من  
خوفه، وإمنا يقل خوفه من قلة تعظيمه هلل ووعيده، فقد ترك من اإلميان  

، فأقسم النب ملسو هيلع هللا ىلص  التعظيم الذي صدر عنه اخلوف والورع عن اخلوف
أنه ال يؤمن إذا مل أيمن جاره بوائقه، ث قد روى مجاعة عن النب ملسو هيلع هللا ىلص  

إذا قال املسلم ألخيه اي    )  وأنه قال:    (قتال املسلم كفر  )  أنه قال:  
بقتاله   ملسو هيلع هللا ىلص فقد مساه النب  .  (كافر ومل يكن كذلك فقد ابء ابلكفر  

ون الزان والسرقة  مة دأخاه كافرا، وبقوله له اي كافر كافرا، وهذه الكل 
 .وشرب اخلمر

قول من احتج علينا فزعم أان إذا مسيناه كافرا لزمنا   ا: وأماقالو 
فنستتيبه ونبطل احلدود عنه؛ ألنه    ،أن حنكم عليه حبكم الكافرين ابهلل

، ويف ذلك إسقاط  زالت عنه أحكام املؤمنني وحدودهمإذا كفر فقد  
احلدود وأحكام املؤمنني عن كل من أتى كبرية، فإان مل نذهب يف ذلك  
إىل حيث ذهبوا، ولكنا نقول: لإلميان أصل وفرع، وضد اإلميان الكفر  
يف كل معىن، فأصل اإلميان اإلقرار والتصديق، وفرعه إكمال العمل  
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ان: الكفر ابلقلب والبدن، فضد اإلقرار والتصديق الذي هو أصل اإلمي
ابهلل ومبا قال، وترك التصديق به وله، وضد اإلميان الذي هو عمل  

ليس بكفر ابهلل ينقل عن امللة ولكن كفر يضيع    ،وليس هو إقرار كفر
العمل، كما كان العمل إمياان وليس هو اإلميان الذي هو إقرار ابهلل،  

ومن  فكما كان من ترك االميان الذي هو إقرار ابهلل كافرا يستتاب،  
أو ترك الورع    ،ترك اإلميان الذي هو عمل مثل الزكاة واحلج والصوم

أن  جيب  وال  اإلميان،  بعض  عنه  زال  فقد  والزان  اخلمر  شرب  عن 
يستتاب عندان وال عند من خالفنا من أهل السنة وأهل البدع ممن  
قال إن اإلميان تصديق وعمل إال اخلوارج وحدها، فكذلك ال جيب  

ة تضييع العمل أن يستتاب وال يزول عنه احلدود،  بقولنا كافر من جه
وال إزالة احلدود    ،وكما مل يكن بزوال اإلميان الذي هو عمل استتابته

عنه إذ مل يزل أصل اإلميان عنه، فكذلك ال جيب علينا استتابته وإزالة  
احلدود واألحكام عنه إبثباتنا له اسم الكفر من قبل العمل؛ إذ مل أيت  

 مبا قال. ي هو جحد ابهلل أو أبصل الكفر الذ
 (1)   قالوا: وملا كان العلم ابهلل إمياان واجلهل به كفرا، وكان العمل

ليس بكفر، وبعد نزوهلا من مل    ابلفرائض إمياان واجلهل هبا قبل نزوهلا

 

 علم. هكذا يف النسخة احملققة، ومقتضى معىن السياق: ال  (1) 
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هلل يف أول  ابقد أقروا   ملسو هيلع هللا ىلصها ليس بكفر ألن أصحاب رسول هللا مليع
فرتضت عليهم  وا الفرائض اليت ا  ملومل يع  ،ما بعث هللا رسوله ملسو هيلع هللا ىلص إليهم

هذه   عليهم  هللا  أنزل  ث  ذلك كفرا،  جهلهم  يكن  فلم  ذلك،  بعد 
، وإمنا يكفر من جحدها  قرارهم هبا والقيام هبا امياانإ  الفرائض فكان

كان جبهلها كافرا، وبعد    لتكذيبه خرب هللا، ولو مل أيت خرب من هللا ما
اخلرب من مل يسمع ابخلرب   املسلمني مل يكن جبهلها كافرا،  جميء  من 

 واجلهل ابهلل يف كل حال كفر قبل اخلرب وبعد اخلرب.
ث    فمن  ترك    قالوا:  وإن  به،  التصديق ابهلل كفر  ترك  إن  قلنا 

ليس بكفر ابهلل إمنا هو    كفر:أوجبها  قد  الفرائض مع تصديق هللا أنه  
القائل: كفرتين حقي ونعميت  احلق، كماكفر من جهة ترك   ،  يقول 

 . يريد ضيعت حقي وضيعت شكر نعميت
عنهم من أصحاب رسول هللا    ي قالوا: ولنا يف هذا قدوة مبن رو 

نقل صاحبه عن  يجعلوا للكفر فروعا دون أصله ال    ملسو هيلع هللا ىلص والتابعني إذ 
ملة اإلسالم، كما ثبتوا لإلميان من جهة العمل فرعا لألصل ال ينقل  

 ذلك:سالم من تركه عن ملة اإل
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عباس -569 ابن  قوله    ¶ قول   خئ  حئ جئ    يي ىي  ني ُّٱيف 

الذي    "قال:  ( 44املائدة: )  َّ حب جب  هئ مئ  ابلكفر  ليس 
 ."يذهبون إليه

، وليس كمن كفر هو به كفر" أيضا قال:    ؓ  وعنه  –   571
 ". ابهلل ومالئكته وكتبه ورسله

 ."ليس بكفر ينقل عن امللة "س قال: و طاو  وعن   - 574
فر، وظلم دون ظلم، وفسق  كفر دون ك"عطاء قال:    وعن  -  575

 ."دون فسق
الكافر    قالوا:  يسمى  قد  عطاء  صدق  ويسمىوقد   ظاملا، 

عن ملة اإلسالم، وظلم ال    العاصي من املسلمني ظاملا، فظلم ينقل
 ُّ ُّٱ  ، وقال (82األنعام:) َّ حم جم يل ىل مل خل ُّٱ  قال هللا   ينقل،

 .(13لقمان: )  َّ زئ رئ ّٰ   ِّ
 يل ىل مل خل ُّٱقال ملا نزلت    ؓ ابن مسعودعن    -  576

شق ذلك على أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قالوا:    (82األنعام:)  َّ حم جم
إميانه   يلبس  مل  هللا    بظلم،أينا  رسول  بذلك)  ملسو هيلع هللا ىلص:قال  أال    ،ليس 

 . ((13لقمان:)  َّ زئ رئ ّٰ   ِّ ُّ ُّٱتسمعون إىل قول لقمان 
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   : قال أبو عبداهلل
عن امللة وفسق ال    قالوا: وكذلك الفسق فسقان: فسق ينقل

، فيسمى الكافر فاسقا والفاسق من املسلمني فاسقا، ينقل عن امللة 
وكان ذلك الفسق    ، (50الكهف: )    َّ مئ خئ حئ جئ ُّٱذكر هللا إبليس فقال  

تعاىل   ( 20السجدة:)    َّ مع جع   مظ حط  مض  ُّٱ  منه كفرا،  وقال هللا 
الكفار دل على ذلك قوله  مق  حق مف  خف حف جف مغ  ُّٱ:  يريد 

  ى ومس  ، (20السجدة:)  َّ  هل مل  خل حل جل  مك لك خك حك  جك
 ىف ُّٱقال هللا    ،لمني فاسقا ومل خيرجه من اإلسالمالقاذف من املس

 مم ام يل ىل مل يك  ىك مك لك اك يق ىق يف
هللا    ( 4النور:)    َّ ٰى ين  ىن نن زنمن رن  خم  حم  جم  ُّٱوقال 

العلماء    ، (197البقرة:)   َّ ين  ىن  من خن حن  جن  يم  ىم مم فقالت 
ههنا:يف الفسوق  تفسري  املعاصي    الظلم    ،هي  فكما كان  قالوا: 

عن   ينقل  أحدمها  الكفر كفران:  فسقني، كذلك  والفسوق  ظلمني، 
امللة، واآلخر ال ينقل عنها، فكذلك الشرك شركان: شرك يف التوحيد  

قال هللا    ،عمل ال ينقل عن امللة وهو الرايءوشرك يف ال  ينقل عن امللة ،
وعز      َّ  مك لك هش مش هس مس هث مث هت مت هب  مب هئ مئ ُّٱٱجل 

   ابألعمال الصاحلة، وقال النب ملسو هيلع هللا ىلص:  املراءةيريد بذلك  ( 110الكهف: )
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فهذان مذهبان مها يف اجلملة حمكيان    هللا:  قال أبو عبد  ،(الطرية شرك)
 عن أمحد بن حنبل يف موافقيه من أصحاب احلديث.

حكى الشالنجي إمساعيل بن سعيد أنه سأل أمحد بن حنبل    -  580
عن املصر على الكبائر يطلبها جبهده إال أنه مل يرتك الصالة والزكاة  

  ، هو مصر"ا من كانت هذه حاله؟ قال:  والصوم،  هل يكون مصر 
خيرج من اإلميان ويقع    ،حني يزين وهو مؤمن  الزاين   ال يزين   )  وله  مثل ق

قوله  ،(يف اإلسالم يشرهبا وهو  )    :ومن حنو  اخلمر حني  ال يشرب 
ومن حنو قول ابن عباس    ،(مؤمن وال يسرق حني يسرق وهو مؤمن  

قوله   "(44املائدة:)    َّ حب جب  هئ  مئ  خئ حئ جئ   يي ىي  ني ُّٱٱيف 

امللة، مثل اإلميان كفر ال ينقل عن  "فقلت له: ما هذا الكفر؟ قال:  
تلف  فكذلك الكفر حت جييء من ذلك أمر ال خي    ،دون بعضبعضه  

 . "فيه
ال يكون    :ال يزين حني يزين وهو مؤمن  "شيبة:وقال ابن أيب    -   581

 ."مستكمل اإلميان، يكون انقصا من إميانه
قال: وسألت أمحد بن حنبل عن اإلسالم واإلميان؟ فقال:    –  582

 به قال أبو خيثمة.، قال: و "اإلميان قول وعمل، واإلسالم إقرار"
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ال إبميان، وال إميان  ال يكون اإلسالم إ  "وقال ابن أيب شيبة:  -  583
وإذا كان على املخاطبة فقال قد قبلت اإلميان فهو داخل    ،إال إبسالم

 ."يف اإلسالم، وإذا قال قد قبلت اإلسالم فهو داخل يف اإلميان
قال وحكى امليموين عبد امللك بن عبد احلميد بن ميمون بن    -  584

 ":هللا، فقالمهران أنه سأل أمحد بن حنبل عن رأيه يف مؤمن إن شاء  
 . "مسلم وال أستثين  هللا، وأقولأقول مؤمن إن شاء 

وقال: قلت ألمحد يفرق بني اإلسالم واإلميان؟ فقال يل: نعم،    –  585
 مك لك اك يق ىق يف ىف ُّٱيل: قال هللا  أبي شيء حتتج؟ قال    قلت له:

 وذكر أشياء.  ،(14احلجرات:) َّ ىل مل   يك ىك
أان مؤمن عند    -  586 قال  أمحد عن من  الشالنجي: سألت  وقال 

 وال أعلم ما أان عند هللا، فقال:  ،نفسي من طريق األحكام واملواريث
 ."مبرجئليس هذا "

ومل يقل عند    ،أان مؤمن  االستثناء جائز، قال":  وقال أبو أيوب  -  587
، وبه قال أبو خيثمة  " مبرجئهللا ومل يستثن، فذلك عندي جائز وليس  

 وابن أيب شيبة. 
يزين    ال)وحكى غري هؤالء أنه سأل أمحد عن قول النب ملسو هيلع هللا ىلص    -   588
هذه األربعة أو مثلهن أو    تىمن أ  "فقال:  ( حني يزين وهو مؤمنالزاين
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يريد دون    -ومن أتى دون ذلك  مؤمنا،فوقهن فهو مسلم وال أمسيه  
 ."مسيته مؤمنا انقص اإلميان -الكبائر
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  :قول طائفة ثالثة باحتاد اإلميان واإلسالم
 : بداهللقال أبو ع

السنة   أهل  من  األعظم  اجلمهور  وهم  اثلثة  طائفة  وقالت 
العباد إليه وافرتضه  واجلماعة وأصحاب احلديث: اإلميان الذي دعا هللا  

عليهم هو اإلسالم الذي جعله دينا وارتضاه لعباده ودعاهم إليه، وهو  
فقال الذي سخطه،  الكفر  ،  (7الزمر:)    َّ ىت نت مت زت ُّٱ  :ضد 

وقال(3املائدة:)    ٱَّٱيت ىت نت مت ُّٱ  :وقال  يل ىل مل خل ُّٱ  :، 

 يل ىل مل خل ُّٱ  :وقال  ،(125األنعام:)   َّ مم خم حم جم

، فمدح هللا اإلسالم مبثل ما مدح  (22الزمر: )    َّ يم ىم مم خم حم جم
به اإلميان وجعله اسم ثناء وتزكية، فأخرب أن من أسلم فهو على نور  

؛ أال  ه الذي ارتضاه، فقد أحبه وامتدحهمن ربه وهدى، وأخرب أنه دين
ترى أن أنبياء هللا ورسله رغبوا فيه إليه وسألوه إايه، فقال إبراهيم خليل  

ذب وإمساعيل   مي  خي  حي  جي  يه  ىه  مه  جه ُّٱ  يحه الرمحن 

    َّ حك جك مق حق  مف  ُّٱ  :وقال يوسف  ،( 128البقرة:)   َّىي

وقال(101يوسف:)  خب حب  جب هئ  مئ   خئ حئ  جئ يي ُّٱ  :، 

 ىن  ُّٱ  :وقال  ، (132البقرة: )    َّ مث هت  مت  خت حت جت هب  مب

آل  )    َّ حئ جئ يي ىي ني مي  زي  ري  ٰى  ين 

 ٰذ  يي ىي  مي  خي  حي جي  يه  ىه ُّٱ  :وقال يف موضع آخر  ، (20عمران:
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قوله      َّ ٰر  نث  مث زث رث يت  ىت نت  مت زت رت يب ُّٱإىل 

فحكم هللا أبن من أسلم فقد اهتدى ومن    ،( 137-136البقرة:)   َّٱىث
 آمن فقد اهتدى فقد سوى بينهما.  

 : قال أبو عبداهلل
، وأهنما ال (1)   وقد ذكران متام احلجة يف أن اإلسالم هو اإلميان

على ذلك يف موضع  يفرتقان وال يتباينان من الكتاب واألخبار الدالة  
فرتكنا إعادته يف هذا املوضع كراهية التطويل والتكرير؛ غري    ،غري هذا

  أان سنذكر ههنا من احلجة يف ذلك ما مل نذكره يف غري هذا املوضع، 
ونبني خطأ أتويلهم، واحلجج اليت احتجوا هبا من الكتاب، واألخبار  
اليت استدلوا هبا على التفرقة بني اإلسالم واإلميان: قال هللا عز وجل  

 جن مم خم حم   جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق ُّٱ

فدل ذلك على أن اإلسالم هو    (17احلجرات:)    ٱٱَّ جه هن من خن حن
 اإلميان.
﴿  عن  -  589 قوله  يف    ﴾ خم حم   جم هل  مل خل حل جل مكقتادة 
وا على النب ملسو هيلع هللا ىلص حني جاءوا فقالوا إان أسلمنا بغري قتال، مل  ن  م    "قال:

 

قد تقدم أول هذا الفصل يف اهلامش بيان األقوال يف هذه املسألة، وقد رد العلماء على قول   (1) 
، كتاب تعظيم  7/8من قال أبن اإلسالم واإلميان مرتادفان، انظر كتاب اإلميان البن تيمية  

 .  5هامش  354قدر الصالة حتقيق الربيش 
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 مق حقنقاتلك كما قاتلك بنو فالن وبنو فالن، وقال هللا لنبيه ﴿ 

  ﴾   حن جن مم خم حم   جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك
 . " (17احلجرات:)

 قال أبو عبداهلل: 
عزوجل هللا     َّ مص خص  حص مس خس حس جس مخ ُّٱ:  وقال 

، فسمى إقام (19آل عمران:)  َّ مب  زب  رب يئ ىئ ُّٱ  ، وقال(5البينة:)
الصالة وإيتاء الزكاة دينا قيما، ومسى الدين إسالما، فمن مل يؤد الزكاة  
فقد ترك من الدين القيم الذي أخرب هللا أنه عنده الدين وهو اإلسالم  
الطائفة  اليت فرقت بني اإلميان واإلسالم   بعضا، وقد جامعتنا هذه 

ا من  والزكاة  الصالة  وأن  وعمل،  قول  اإلميان  أن  وقد  على  إلميان، 
دينا،   هللا  اإلسالممسامها  هللا  عند  الدين  أن  هللا  وأخرب  مسى  فقد   ،

ومبثل    ،ومسى اإلميان مبا مسى به االسالماإلسالم مبا مسى به اإلميان،  
ذلك جاءت االخبار عن النب ملسو هيلع هللا ىلص، فمن زعم أن اإلسالم هو اإلقرار  

وبني    وأن العمل ليس منه فقد خالف الكتاب والسنة، وال فرق بينه
 . ذ زعمت أن اإلميان إقرار بال عملاملرجئة؛ إ

فقد بني هللا يف كتابه وسنة نبيه ملسو هيلع هللا ىلص أن اإلسالم واإلميان ال  
يفرتقان، فمن صدق هللا فقد آمن به، ومن آمن ابهلل فقد خضع هلل  

هللا    ىعما هن  ىهوقد أسلم هلل، ومن صام وصلى وقام بفرائض هللا وانت
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االميان واالسالم املفرتض عليه، ومن ترك من ذلك  عنه فقد استكمل  
شيئا فلن يزول عنه اسم اإلميان وال اإلسالم؛ إال أنه أنقص من غريه  

 وما قال حق  يف اإلسالم واإلميان من غري نقصان من اإلقرار أبن هللا 
من اإلميان الذي هو تعظيم    وصدق ال كذب، ولكن ينقص  ،ال ابطل

، والطاعة للمصدق به وهو هللا عز وجل،  خضوع للهيبة واجلالل  للقدر
قاله   وما  حق  هللا  أبن  إقراراهم  من  ال  النقصان،  يكون  ذلك  فمن 

 . صدق
اإلميان   بني  فرق  من  أن  قولنا  على حتقيق  يدلك  ومما  قالوا: 
واإلسالم قد جامعنا أن من أتى الكبائر اليت استوجب النار بركوهبا  

ئر وأعظمهم ركواب هلا من  وشر من الكبا لن يزول عنه اسم اإلسالم ،
ويثبتونه أن هللا   النب ملسو هيلع هللا ىلص  فهم يروون احلديث عن  النار،  أدخله هللا 

قلبه مثقال خردلة من إميان  )  :  يقول النار من كان يف  أخرجوا من 
 أن يف قلوهبم  ، فقد أخرب هللا تبارك وتعاىل(ومثقال برة ومثقال شعرية

من النار، وهم أشر أهل التوحيد الذين ال يزول يف    خرجوا بهإمياان أ  
قولنا ويف قول من خالفنا عنهم اسم اإلسالم، وال جائز أن يكون من  
يف قلبه إميان يستوجب به اخلروج من اإلميان ودخول اجلنة ليس مبؤمن  

إذ ال جائز أن يفعل اإلميان الذي يثاب عليه بقلبه من ليس    ،ابهلل
 ن يفعل الكفر بقلبه من ليس بكافر.مبؤمن، كما ال جائز أ
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 :أجوبة أدلة القائلني بتغاير اإلميان واإلسالم
وأما ما احتجوا به مما روي يف بعض احلديث يف الزاين أنه خيرج    

ابن عباس  اإلميان وحنو ذلك، فقد روينا عن  اإلميان وينزع منه    من 

ل  أنه قال :"ينزع منه نور اإلميان"، ونور اإلميان ليس هو ك  ¶ 
ال كل  اإلميان،  بعض  اإلميان":  منه  ينزع  بقوله"  أراد  فإمنا  اإلميان، 
اإلميان حت ال يبقى فيه شيء من اإلميان؛ فلو كان كذلك لكان كافرا 

   فلما قال النب ملسو هيلع هللا ىلص عن هللا عز وجل إذ زال عنه اسم اإلميان أبسره،  
ألن من    (خرجوا من النار من كان يف قلبه مثال خردلة من إميانأ)

وقد أخرب النب ملسو هيلع هللا ىلص أن يف قلوهبم    ،دخل النار فقد لقي هللا ابلكبائر
أجزاء من اإلميان استحقوا بذلك اسم اإلميان ووجب هلم عليه الثواب،  
لوال ذلك ما دخلوا اجلنة ألنه ال يدخل اجلنة من البالغني العاقلني من  

  زن رن مم ام ُّٱ  ليس مبؤمن؛ ألن هللا عز وجل قال يف كتابه

ملسو هيلع هللا ىلص  ،(21احلديد:)    َّ ري ٰى ين ىن نن من ال )  :وقال 
ال يدخل اجلنة إال  )  ث ويف بعض احلدي  ،(يدخل اجلنة إال نفس مؤمنة 

عنامها واحد،  وليس ذلك مبتناقض وال خمتلف ألن م،  (نفس مسلمة 
أن هللا خيرج من النار من كان يف قلبه مثال خردلة  وملا أخرب النب ملسو هيلع هللا ىلص  

 أنه مل يدخله اجلنة اال وهو مسلم مؤمن. من إميان فيدخله اجلنة، علمنا  
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فنا ففرق بني اإلميان  قالوا: ومما يدل على بطالن قول من خال  
وأحل    ،وحتقيق قولنا أان وجدان هللا عز وجل افرتض الفرائضواإلسالم،  

ووضع األحكام واحلدود بني املسلمني على اسم    ،احلالل وحرم احلرام
هؤالء أن من أتى كبرية فهو خارج    اإلميان ال على اسم اإلسالم، فزعم 

من اإلميان وليس مبؤمن، ث حكموا عليه وله أبحكام املؤمنني، ولو  
الفرائض   عامة  إسقاط  للزم  أتى كبرية  فيمن  قالوا  األمر كما  كان 

رية؛ ألن  واألحكام واحلدود اليت أوجبها على املؤمنني عن من أتى كب
م الكتاب ومما  أحكاويف ذلك خروج من    ،اسم اإلميان قد زال عنه 

 .أمجعت عليه األمة 
نه مسلم عندان  فإن قالوا: إمنا أجرينا عليه أحكام املؤمنني أل

قيل هلم: فإمنا أوجب هللا عز وجل الفرائض واحلالل    ،وإن مل يكن مؤمنا
  واحلرام على املؤمنني ابسم اإلميان ال ابسم اإلسالم، قال هللا عز وجل 

  وقال   ، (6املائدة:)  َّ ىم   مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل ُّٱ
 ني ُّٱٱوقال،  ( 103النساء:)    َّ هئ  مئ خئ حئ  جئ  يي   ىي ني ُّٱ

 جب  هئ  مئ  خئ ُّٱ  :قالو   ، ( 31إبراهيم:)    َّ خئ حئ جئ  يي ىي

 زت رت يب ىب ُّٱ  :وقال  ،( 95املائدة:)  َّٱهب مب   خب  حب

 ىك مك  لك اك ُّٱ  ، (30النور:)  َّىت نت مت

 زث ُّٱإىل قوله    َّ ىب  نب مب زب رب يئ ىئ ُّٱ  :وقال ،  ( 31النور: )   َّيك
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    َّ حم جم هل مل خل  حل  ُّٱٱوقال  ، (3النور:)    َّ يث ىث  نث مث
 . (31النور:)
 : قال أبو عبداهلل  

يتوبوا من أمرهم أبن  ليست بكفر وال    فإمنا  ذنوب أحدثوها 
ولو كانت الذنوب أخرجتهم من اإلميان ملا مساهم هللا مؤمنني،    ،شرك

ولكن مساهم مؤمنني وافرتض عليهم التوبة من الذنوب، فمن زعم أن  
كبرية زال عنه اسم اإلميان لزمه أن يسقط عنه هذه الفرائض  من أتى  

 ِّ  ُّٱوقال هللا  ،وجبها على املؤمنني ابسم اإلميانكلها؛ ألن هللا إمنا أ

 رت  ىبيب نب  مب  زب  رب  يئ  ىئ نئ مئ  زئ  رئ  ّٰ 

أهل    ،( 221البقرة:)  َّ ىت  نت مت  زت من  احملصنات  خص  ث 
فأحل نكاحهن    مس خس  حس  جس مخ جخ مح جح  مج حج  ُّٱ  الكتاب 

 جف  مغ  جغ مع  جع  مظ  حط  مض خض  حض جض مص  خص  حص

فلو أن مسلمة سرقت أو شربت    ، ( 5املائدة:)   َّ  حق مف  خف حف
جرعة من مخر لكان اسم اإلميان قد زال عنها يف قول هؤالء، فوجب 
حترمي نكاحها عليهم ألن هللا إمنا أابح نكاح احملصنات من املؤمنات  
واحملصنات من الذين أوتوا الكتاب، وليست هذه من املؤمنات وال  

 زث  رث يت ىت نت مت ُّٱ  وقال هللا عز وجل  ،من أهل الكتاب

   َّ لك  اك  يق ىق يف  ىف يث ىث  نث   مث
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وخاف ن ال يستطيع طوال لنكاح احملصنة  سألون عن مفي    ،(25النساء:)
فأراد أن يتزوج أمة مسلمة تصوم وتصلي إال أهنا قد سرقت    ،العنت

له نكاحها؟ فإن أابحوا نكاحها وليست عندهم مبؤمنة   درمها أحيل 
سان األمة  خرجوا من حكم الكتاب، وإن حرموا نكاحها خرجوا من ل

ٱ. إال طائفة من اخلوارج

 يم  ىم مم  خم حم جم  يل  ىل  مل خل  ُّٱ  :وجلوقال هللا عز  

  ، (92النساء: )  َّ يه   ىه  مه  جه  ين ىن  من  خن حن    جن
سألون عن رجل أتى كبرية فقتله رجل خطأ أعليه عتق رقبة مؤمنة في  

  ذلك؟ودية مسلمة؟ فإن قالوا: نعم، قيل هلم: فمن أين أوجبتم عليه  
وهذا املقتول    ،الرقبة والدية على من قتل مؤمنا  وإمنا أوجب هللا عتق

بيننا وبينهم  ليس مبؤمن من عندكم وال هو من أهل الكتاب الذين  
 رقبة.ى قاتله عندكم دية وال عتق ميثاق، فال ينبغي أن يكون عل

فما تقولون يف أمة أو عبد    ﴾ ين ىن من﴿   وقال هللا
  ،رائض إال أهنا سرقت أو شربت مخرامسلم يصوم ويصلي ويؤدي الف

 جيوز عتقها عن من عليه عتق رقبة؟هل 
  قالوا:فإن أجازوا عتقها فقد أثبتوا هلا اسم اإلميان وتركوا قوهلم، وإن  

الكتاب  ،وعتقها جائز  ليست مبؤمنة  أن  خالفوا حكم  ، وإن زعموا 
عتقها ليس جبائز خرجوا من لسان األمة، وقد قال النب ملسو هيلع هللا ىلص يف األمة  
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ومل   (مؤمنةفإهنا    أعتقها)السوداء حني امتحنها ابلشهادتني فأقرت:  
 هنا مسلمة. يقل إ

 قال أبو عبداهلل: 
هل  وي   واجملوسيات،  الوثنيات  نكاح  عن  فمن    حيللن؟سألون 

فإن وثنية دخلت يف اإلسالم وتربأت    هلم:قوهلم إهنن ال حيللن، ويقال  
من دينها، فأقرت جبميع ما جاء من عند هللا عز وجل، وصدقت به  
غري أهنا قد كانت سرقت يف شركها سرقة فلم تتب من السرقة، غري  

 ة حرام وأقرت به، هل تكون مؤمنة؟أهنا قد عرفت أن السرق
حيل   فهل  قيل:  مسلمة،  ولكنها  مبؤمنة  ليست  قالوا:  فإن 

مل  نك أهنا  إال  الفرائض  وتؤدي  للمسلمني وهي تصلي وتصوم  احها 
تتب من السرقة أو من شرب اخلمر؟ فإن أحلوا نكاحها خالفوا كتاب 

﴾ وهذه  مئ زئ رئ  ّٰ ِّ﴿ هللا على مذهبهم ألنه قال  
أسلمت ومل تؤمن يف مذهبهم، وإن حرموا نكاحها خرجوا من قول  

 العلم.أهل 
جست، أحيل نكاحها؟  قال: ويقال هلم ما تقولون يف يهودية مت 

قالوا: الكتاب، قيل هلم: فإن    ،ال  فإن  ألنه قد زال عنها اسم أهل 
يهودية  شربت مؤمنة مخرا أليس قد خرجت من اإلميان كما خرجت ال

 لكتاب حني متجست؟من أهل ا
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أو هل حيل   قيل: فهل حرمت على زوجها  نعم،  قالوا:  فإن 
إ هلا زوج؟  نكاحها  يكن  مل  وال حيرم   ،: ال حترم على زوجهاواقالن 

نكاحها على املؤمنني، قيل هلم: وكيف وقد زال عن هذه اسم اإلميان  
احملصنات  كما زال عن تلك اسم أهل الكتاب، وإمنا أابح هللا نكاح 

وهذه ليست من    ،من املؤمنات واحملصنات من الذين أوتوا الكتاب
واحد من هذين الصنفني، ففي إمجاع املسلمني على أن نكاح هذه  
حالل دليل على أن شاربة اخلمر والسارقة مؤمنة يف احلكم واالسم،  
ال مؤمنة مستكملة اإلميان ومستحقة ثواب املؤمنني؛ ألن هللا أحل  

لى اسم اإلميان ال على اسم اإلسالم، وهذه حجة الزمة نكاح تلك ع
هلم ال سبيل هلم إىل اخلروج منها إال ابلشغب واملكابرة أو الرجوع إىل  

 احلق وهللا أعلم. 
 ٰى ين ىن نن من زن   رن مم ُّٱوقال هللا عز وجل  

قوله  َّ   ، (10-9احلجرات:)  ﴾ مس خس حس جس مخ جخ﴿   إىل 
فسماهم مؤمنني وقد اقتتلوا، وأمر ابإلصالح بينهم وجعلهم إخوة يف  
الدين، وقد ويل علي بن أيب طالب رضي هللا عنه قتال أهل البغي، 
فيهم   وحكم  مؤمنني،  ومساهم  روى،  ما  فيهم  ملسو هيلع هللا ىلص  النب  عن  وروى 

 أبحكام املؤمنني وكذلك عمار بن ايسر. 
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كنت عند علي حني فرغ من  "فعن طارق بن شهاب قال:    -  591
أمشركون   له:  فقيل  النهروان  أهل  فروا،    قال:  هم؟قتال  الشرك  من 

املنافقون ال يذكرون هللا إال قليال،   فما    قيل:فقيل: منافقون؟ قال: 
 ."هم؟ قال: قوم بغوا علينا فقاتلناهم

قال:  -  598 احلارث  بن  الظب  "وعن رايح  بوادي  وإن ركبيت    ،إان 
فأت بن ايسر،  أهل  لتكاد متس ركبة عمار  فقال: كفر وهللا  ى رجل 

ولكنهم    ،قبلتنا واحدة ونبينا واحد  ؛قال عمار: ال تقل ذلكف  ،الشام
 ."فحق علينا قتاهلم حت يرجعوا إىل احلق ،قوم مفتونون

سألت أاب جعفر عن أصحاب    "وعن اثبت بن أيب اهلذيل قال:  -   601
 ."ؤمنون، أو قال: ليسوا كفارااجلمل؟ فقال: م
 قال أبو عبداهلل: 
هللا  ىك مك لك اك يق  ىق يف    ىف  يث ىث  نث ُّٱ  :وقال 

فأوجب بينهم القصاص ابسم    ،(178البقرة:) َّ يل    ىل مل يك
 مم  ُّٱث قال    ،والقصاص ال جيب إال على من قتل متعمدا  ،اإلميان

فجعل    ، ( 178البقرة: )  َّٱمي زي    ري ٰى ين ىن نن من زن رن
فدل على أهنما مجيعا مؤمنان يف االسم    ،القاتل أخا املقتول يف اإلميان

 واحلكم. 
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فقلنا: انطلقت أان واألشرت إىل علي    "وعن قيس بن عباد قال:  -  605
قال:   عامة؟عهد إليك رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص شيئا مل يعهده إىل الناس    هل
فإذا فيه: فأخرج كتااب من قراب سيفه    هذا،إال ما كان يف كتايب    ال،

دماؤهم تكافأ  بكافر   ،املؤمنون  مؤمن  يقتل  يف    ،وال  عهد  ذو  وال 
 " عهده.

فيقال هلؤالء ما تقولون يف مسلم شرب مخرا أو سرق عشرة  
دراهم فقتله مسلم متعمدا أهل يقتص له منه؟ فإن زعموا أنه يقتص  

املؤمنني، وجعلوا دم من  له منه فيقتل به فقد جعلوا القصاص بني غري  
 .م املؤمن، وخالفوا الكتاب والسنة ليس مبؤمن كحقن د

ل  قالوا: ال وإن   النب  يقتص منهما ألهنما  يسا مبتكافئني ألن 
وهذان أحدمها مؤمن واآلخر غري   ،(املؤمنون تتكافأ دماؤهم)ملسو هيلع هللا ىلص قال:

 خرجوا من قول أهل العلم.   ،مؤمن
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 : املسألةعتزلة يف تلك حكاية قول امل
 قال أبو عبداهلل: 

وهذه احلجج اليت كتبناها هي داخلة على املعتزلة، وذلك أهنا   
أتى كبرية فقد خرج من اإلميان؛ وإذا خرج من   أن كل من  زعمت 

  ، ألن اإلميان واإلسالم عندهم واحداإلميان فقد خرج من اإلسالم  
ولكنه موحد زان فاسق غري مسلم    ،فهو عندهم غري مؤمن وال مسلم

 . حكينا عن هؤالء من احلجج نحو مابوال كافر، واحتجوا 
فوصف نبيه    (43األحزاب: )    َّ  مت  هب  مب  هئ  ُّٱوقالوا: قال هللا  

فقال   ابملؤمنني  والرمحة    جت هب مب خب حب جب ُّٱابلرأفة 

،  ( 128التوبة:)    َّ مح جح مج  حج مث هت مت خت حت

الزانيني يف  فلو كاان    ،( 2النور:)    َّ يي ىي مي خي حي  جي يه ُّٱ  وقال  قالوا: 
، وكيف يصف رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ابلرأفة الرأفة هبمامؤمنني ملا أمر برتك  

رأفة ابلزانيني  ،ملؤمننياب أن ال أيخذه  ليسا    ؛وأيمره  الزانيني  أن  لوال 
من الذي هناه  ؛ ألهنما لو كاان مؤمنني لكان الذي وصفه به  مبؤمنني

يتضاد عنه ذلك  ألن  عنها  وينهاه  بصفة  يصفه  أن  جائز  وغري   ،
 وصفنا على أن الزانيني ليسا مبؤمنني.وخيتلف، قالوا : فدل ما 
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 فيها: حكاية قول الرافضة 
مبثل قول املعتزلة إال طائفة منها ذهبت إىل   (1)  وقالت الرافضة 

، أنه خيرج من اإلميان إىل اإلسالمما ر وي عن حممد بن علي أيب جعفر  
وأمجع هؤالء كلهم على أن أحكام املؤمنني جائزة عليهم مع نفيهم  

 بيناه. اسم اإلميان عنهم، ويف هذا من التناقض واختالف القول ما قد  
 ىك مك لك اك يق ىق يف ىف ُّٱ  وأما احتجاجهم بقول هللا تبارك وتعاىل 

وحبديث سعد بن أيب وقاص أنه قال     ،(14احلجرات:)    َّ ىل مل  يك
، فإن ذلك ليس خبالف  (أو مسلم)لرجل: أراه مؤمنا، فقال النب ملسو هيلع هللا ىلص:  

الرجل قد يسمى مسلما على وجهني   إن  نقول  أان  مذهبنا، وذلك 
تدينا بذلك يريد هللا إبخالص  أحدمها: أن خيضع هلل ابإلميان والطاعة  

للرسول وللمؤمنني خوفا من  ، واجلهة األخرى أن خيضع ويستسلم  نية و 
القتل والسب، فيقال: قد أسلم، أي خضع خوفا وتقية ومل يسلم هلل،  
اإلميان   الذي هو  وارتضاه؛  اصطفاه هللا  الذي  وليس هذا ابإلسالم 

 مل  يك ىك مك ُّٱ  الذي دعا هللا العباد إليه، والدليل على ذلك قوله

 

ية، وهي فرق أشهرها الشيعة االثنا عشرية،  الرافضة اسم يطلق على فرقة الشيعة اإلمام (1) 
جيمعهم رفض إمامة الشيخني أيب بكر وعمر رضي هللا عنهما، والقول أبن اإلمامة يف الدين  
والدنيا لعلي بن أيب طالب رضي هللا عنه ابلنص والتعيني، وغلو فيه وكفروا من خالفة وقاتله  

 يف معركة اجلمل وصفني. 



 

226 

يريد: ومل يدخل اإلميان    ،( 14احلجرات: )    َّ زن رن مم ام يل ىل
يريد  :(3اجلمعة:)   َّ ىئ نئ مئ زئ رئ ُّٱٱيف قلوبكم، نظري ذلك قوله

، وغري جائز أن خيرب هللا عن من أتى ابإلسالم الذي هو  قوا هبممل يلح
دين هللا الذي ال يقبل دينا غريه وال يقبل عمال إال به أن اإلميان مل  

قلبه وهو كافر ابهلل، فكيف  يدخل قلبه، ألن من مل يدخل اإلميان يف 
يكون كافرا ابهلل مسلما هلل؟ هذا من احملال الذي ال جيوز أن يكون، 

قوله ﴿  أن  للناس خمافة   ﴾ ىلفثبت مبا ذكرانه  إمنا هو استسلمنا 
 السب والقتل. 

 قال أبو عبداهلل: 
يقولوا   أن  أيمرهم  مل  هللا  أن  ذكران  الذي  ابلدليل  ثبت  فإذا 

الذي هو خضوع هلل    وارتضاه،الذي اصطفاه  أسلمنا: يريد اإلسالم  
أو  )فكذلك قول النب ملسو هيلع هللا ىلص لسعد    ،يقا به وإخالصا لهابلطاعة تصد

ملسو هيلع هللا ىلص    (مسلم النب  خمافة  من  استسالم  هو  الذي  اإلسالم  يريد  إمنا 
 واملسلمني، وذلك إسالم املنافقني وليس إبسالم املؤمنني.

فإن قال قائل: فهل كان قول هؤالء أسلمنا طاعة هلل؟ قيل له:   
تبارك  قال هللا  أن  بعد  أسلمنا  قالوا  أهنم  إن هللا مل خيربان عن هؤالء 

قالوا غري خملصني له وال مؤمنني به مل  ولو ﴾،  ىل مل هلم ﴿ وتعاىل
هللا   إىل  ابلتقرب  إال  طاعة  تكون  ال  الطاعة  ألن  مطيعني،  يكونوا 



 

227 

هؤالء أن اإلميان مل يدخل  واإلخالص له، وقد أخرب هللا عز وجل عن  
الوا  وغري جائز أن يتقرب إىل هللا ابلطاعة من مل يؤمن به وقد ق  ،قلوهبم

هنم مل يكونوا آمنوا، والقول ال يكون  ، ومل يكن ذلك منهم طاعة ألآمنا
 ٰر  ُّٱطاعة وال إمياان وال إسالما إال من املؤمنني، قال هللا عز وجل  

وقال   ،( 8البقرة: )  َّ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى
تعاىل  ٌّ  ٰى  ٰر ٰذ يي ىي  مي  خي   حي جي  يه  ىه  ُّٱٱ:هللا 

 مب  زب رب  يئ  ىئ  نئ  مئ  زئ  رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ   ٍّ

فهؤالء قوم مؤمنون مسلمون    ،( 136البقرة:)  َّ  مت زت رت يب ىب نب
إمياهنم   يعربوا عن  أن  فأمرهم هللا  له،  وأسلموا  بقلوهبم  آمنوا ابهلل  قد 
وإسالمهم أبلسنتهم أمر تعبد تعبدهم به، فكانت تلك العبادة منهم  

 رت  يبطاعة هلل، أال تراه كيف أمرهم يف آخر ما أمرهم أن يقولوا ﴿

، ومل  اإلميان  سالم املخلص هلل الذي هو ﴾ ليدل على أن اإل زت 
وذلك أهنم مل يكونوا أسلموا    ،يقل ألولئك األعراب قولوا أسلمنا هلل

هلل وإمنا أسلموا للناس، فكانوا منافقني غري مؤمنني ابهلل وال مسلمني  
﴾ أمر  ىل ملله، وقد قال بعض أهل النظر: ليس قوله هلؤالء ﴿

 مب ُّٱٱفقنيتعبد يكونوا مطيعني به لو قالوه، إمنا هو نظري قوله يف املنا

األمر    ، ( 46التوبة:)    َّ مج حج مث هت مت  خت حت جت هب إذ 
من هللا ورسوله على وجوه منها: أمر التكوين، ومنه أمر التعبد، ووجه  
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ونوع    ،ألمر وهو يف املعىن إابحة وإحاللمن األمر خمرجه ولفظه لفظ ا
لفظه لفظ األمر ومعناه معىن الدعاء، ونوع لفظه لفظ األمر ومعناه  

ونوع آخر    ،آخر لفظه لفظ األمر ومعناه اخلربمعىن السؤال، ونوع  
ع أمر  لفظ  هو أبمر.لفظه  وليس  االستثناء  معىن  واملراد ابألمر    لى 

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ُّٱد والوعيد من ذلك قوله  يهاهنا التهد 

 رت يب ىب نب   مب زب ُّٱٱوقوله  ، (15-14الزمر:)  َّ مئ زئ رئ ّٰ

 جت   هب مب خب ُّٱوقوله إلبليس    ،( 64التوبة:)   َّ مت زت

 جس مخ جخ مح جح مج  حج مث هت مت خت حت
 زب  رب يئ ىئ نئ ُّٱٱوقوله  ،( 64اإلسراء: )    َّ خص حص  مس خس حس

حتذيرا وهتديدا ال    ،كل هذا على الوعيد والتغليظ ،( 29الكهف:)    َّ مب
 وال على اإلابحة. ،على أمر التعبد

هلم أبن يقولوا  هو أمر تعبد    ليس  ﴾ ىل مل﴿قوله  فكذلك  
قالوه ما كانوا مطيعني، وكانوا كالذين قال  أسلمنا لغري هللا  ُّٱ، ولو 

،  ( 46التوبة:)    َّ مج حج مث هت مت  خت حت جت هب مب

؛ ألن قعودهم مل يكن هلل، وكذلك  ومل يكونوا مطيعني ابلقعود  فقعدوا
  ، أولئك مل يكن إسالمهم هلل، ولو كانوا أسلموا هلل خملصني له دينهم

ث قالوا أسلمنا لكانوا مطيعني هلل مؤمنني به، ألن اإلميان ابهلل واإلسالم  
 هلل ال يفرتقان.
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   :واإلسالمبقية اجلواب عن القائلني مبغايرة اإلميان 
 قال أبو عبد اهلل: 

ا  مؤمن  اسم  جعل  هللا  أبن  احتجاجهم  وتزكية  وأما  ثناء  سم 
فدل بذلك على أن    ،ث أوجب النار على الكبائر  ،وأوجب عليه اجلنة 

إن اسم املؤمن    فإان نقول :  ،اإلميان زائل عن كل من أتى كبريةاسم  
الكفر   ملل  من  اسم ابخلروج  وجهني:  على  يطلق  والدخول يف  قد 

الفرائ وجيري    ،ض اليت أوجبها هللا على املؤمننياإلسالم،  وبه َتب 
عليه األحكام واحلدود اليت جعلها هللا بني املؤمنني، واسم يلزم بكمال  
اإلميان وهو اسم ثناء وتزكية، جيب به دخول اجلنة والفوز من النار،  

واحلر  واحلالل  ابلفرائض،  هللا  خاطبهم  الذين  واألحكام  فاملؤمنون  ام 
والتصديق،    واحلدود، الذين لزمهم االسم ابلدخول يف اإلسالم ابإلقرار

واملؤمنون الذين زكاهم وأثىن عليهم ووعدهم    ،واخلروج من ملل الكفر
امل ابجتناب كل  إمياهنم  أكملوا  الذين  هم  واجتناب اجلنة  عاصي، 

دهم  دل على ذلك يف آايت كثرية نعت فيها املؤمنني، ث وع   ،الكبائر
 مل يك  ىك مك لك ُّٱاجلنة على تلك النعوت، قال هللا  

 ين ىن نن من  زن رن مم ام يل ىل

 خب حب ُّٱٱث قال،  ( 71التوبة:)   َّ يي ىي ني مي زي  ري ٰى

د هؤالء الذين  يري  (72التوبة: )    َّ هت  مت خت حت جت هب مب
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 ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي ُّٱٱوقال  ،نعتهم هبذه النعوت

 زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

    َّ مث  زث رث يت نتىت مت زت رت يب ىب  نب مب

ٱ  فوصفهم ابألعمال الصاحلة ث أوجب هلم اجلنة ،وقال ،( 4-2األنفال: )

قوله  َّٱ  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ  ىث ُّٱ  إىل 

  ، (11-10املؤمنون:)  َّ يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث
وقال    فأوجب هلم اجلنة بعدما وصفهم ابألعمال اليت هبا يكمل اإلميان

 خل  حل جل مك لك خك حك جك مق  حق مف خف ُّٱ

 خي حي جي ٰه   مه جه هن من ُّٱٱوقال  ،( 3-2الكهف:)  َّ هل مل

   مه جه هن منروى عن احلسن يف قوله ﴿ ي    ، ( 75طه:)  َّ مئ هي مي

 .قد أكمل إميانه ﴾: جي ٰه
 : قال أبو عبد اهلل 

أراد   ،املؤمنني فيها اجلنة وبشرهم هبافكل آية وعد هللا   فإمنا 
ولو مل يكن    ،هبذه اآلايتاملؤمنني الذين عملوا الصاحلات استدالال  

ذلك كذلك للزمنا أن نثبت الشهادة ابجلنة لكل من لزمه اسم اإلميان، 
أي حال   املؤمنني على  على  أجراها هللا  اليت  األحكام  عليه  وجرت 

 الفرائض، وارتكاب احملارم بعد أن ال يكفر ابهلل. مات من تضييع 
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وبني قوله آمنت ابهلل    ،ل الرجل أان مؤمنفأما تفرقتهم بني قو   
ال جيوز أن يقول أان مؤمن حت يستثىن،    فقالوا:ومالئكته وكتبه ورسله،  

فإنه إن قال: أان مؤمن بال استثناء لزمه أن يشهد أنه يف اجلنة، ولكنه  
جند بني قوله أان    قلنا: مل ومالئكته وكتبه ورسله،  يقول: آمنت ابهلل

؛ سواء عليه قال آمنت ابهلل،  قوله آمنت ابهلل فرقا يف املعىن  مؤمن وبني
من: أان أو أان مؤمن ابهلل، ألن معىن آمنت: فعلت اإلميان، وأان مؤ 

 . فاعل اإلميان فهو مؤمن
ألن    فإن قالوا: من قال أان مؤمن لزمه أن يقول إين يف اجلنة 

هللا وعد املؤمنني اجلنة، قيل: وكذلك من قال آمنت ابهلل ورسله لزمه 
ه اجلنة ،كما  أن يقول إين يف اجلنة؛ ألن هللا وعد الذين آمنوا ابهلل ورسل

اجلنة  املؤمنني  هللا  ،وعد   نن من  زن رن مم ام ُّٱ:  قال 

 يل ىل مل خل ُّٱٱ:وقال  ، (21احلديد:)  َّ ري ٰى ين ىن

 ىي مي خي حي جي ُّٱٱ:قال  ،( 12احلديد: )  َّ ىم مم خم حم جم

 ُّٱ  : وقال  ، (8التحرمي:)   َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي

يف    ، (47األحزاب:)    َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ  يي وقال 
آخر   ، ( 2يونس:)  َّٱٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه ىه ُّٱٱ:موضع 

فبشر الذين آمنوا كما بشر املؤمنني، ووعد هللا الذين آمنوا ابهلل ورسله  
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كتاب وال سنة وال لغة وال كما وعد املؤمنني ال فرق بني األمرين يف  
 . معقول

هللا مل يرد إبجيابه اجلنة للذين آمنوا ابهلل ورسله    قالوا: فإنفإن  
وعد على هذا  كل من لزمه هذا االسم، قيل هلم: قد أطلق هللا هلم ال

االسم، فمن ثبت له هذا االسم بوجه من الوجوه لزمكم أن توجبوا له 
 . نة على ظاهر دعواكم يف املؤمننياجل

فإن قلتم إمنا عىن هللا من مل أيت بكبرية من الذين آمنوا ابهلل  
بقول عىن  وكذلك  هلم:  قيل   ٰى ٰر ُّٱ  و﴾  ٰذ  يي﴿   هورسله، 

الكبائر    (55النور:)  َّٱِّ   ُّ َّ ٍّ ٌّ عن  بورعهم 
 هلم اجلنة.    توقيامهم بواجب حق هللا، فكمل هلم اإلميان بذلك فوجب

 قال أبو عبد اهلل: 
وأما احتجاج من احتج أبن هللا وصف النب ملسو هيلع هللا ىلص ابلرأفة والرمحة 

فإن هللا عز وجل  ،  (2النور:)   َّ يي ىي مي خي حي  جي يه ُّٱث قال    ،للمؤمنني
إبقامته عليهما، وهناهم أن أيخذ هبما  أوجب على الزانيني احلد وأمر  

أ الذي  احلد  عنهما  فيعطلوا  هبمارأفة  منهم  رأفة  عليهما    ،وجبه هللا 
  ، عنها  هي إىل تعطيل احلد وهي املن  فالرأفة على وجهني: رأفة تدعو

ورأفة تدعو إىل إقامة احلد عليهما شفقة عليهما من عذاب اآلخرة،  
من غري  قد كان  عنها،  هيفهذه  رحيما،   فالنب ملسو هيلع هللا ىلص  رؤوفا    ابملؤمنني 
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وكانت رأفته هبم ال حتمله على تعطيل احلدود عنه، فالرأفة اليت تدعو  
النب ملسو هيلع هللا ىلص منهية عن  احلد  تعطيل  للمؤمنني  إىل  اليت وجبت  والرأفة   ،

ابإلميان هو موصوف هبا؛ أال تراه كان يقيم احلدود عليهم مع ظهور  
 ملا شق عليه. شدة ذلك ومشقته عليه، ولوال رمحته ورأفته 

 (1)  عن بعض الصحابة والتابعني  ي مما رو جوا به  ما احت  وأما
وما أشبه ذلك، فإنه جيوز أن   ه اإلميان ويتنحى عنه اإلميانأنه ينزع من

اإلميان الذي هو عمل    :أي   يكونوا عنوا بقوهلم: "فتنحى عنه اإلميان":
جائز أن يكونوا  بل غري    ،بدن، زايدة على التصديق واإلقرارابلقلب وال

أرادوا اإلميان أبسره ألن يف ذلك إبطال األحكام وحدوده عنهم على  
ما بينا، ولو زال عنهم اإلميان أبسره لوجب استتابتهم أو القتل لقول  

، ومن ترك اإلميان أبسره فقد بدل  (من بدل دينه فاقتلوه)  النب ملسو هيلع هللا ىلص:
، فمعناهم  وذلك يوجب خمالفة الكتاب واخلروج من قول العلماء  ،دينه

" ينزع منه    : ¶  عندان يف هذا القول موافق لقول ابن عباس
إال أنه حني يزين ويسرق ويشرب اخلمر فلن يفعل ذلك    ،نور اإلميان"

 ن هلل مطيعا جمال، ولعقابه معظماولو كا  ،قلة خوفه من هللا  إال من
خلاف هللا أن يركب معاصيه أو أيت ما يوجب غضبه، فإذا أتى ذلك  

 

 . 556-536-527برقم:   انظر ما تقدم من اآلاثر (1) 
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ا للخوف والورع اللذين مها من اإلميان، فجائز أن يكونوا  كان اترك
عنوا به منه هذا اإلميان الذي هو زايدة على اإلقرار، وال جائز أن  
يظن هبم غري ذلك، ومن نسبهم إىل غري ذلك فقد نسبهم إىل أهنم  

 وأما ما  ،ابه، وخرجوا من قول مجيع العلماءخالفوا أحكام هللا يف كت 
وابن  احلسن  عن  أهنما    روي  ويهاابن  كسريين  مسلم،   يقوالن:  اان 

فإن هذا حديث مل يروه عن محاد بن زيد غري املؤمل، وإذا    ،مؤمن
انفرد حبديث وجب أن يتوقف ويتثبت فيه ألنه كان سيء احلفظ كثري  

 الغلط.
وما    احلسن:  وقال  -  615 فيه    اإلسالم؟اإلسالم،  والعالنية  السر 

 هلل، ويسلم منك كل مسلم وذي عهد.  مستوية، وأن تسلم قلبك 
 عبداهلل: قال أبو  

وهل يوصف اإلميان أبكثر مما وصف به احلسن ابإلسالم مع  
هذا قد ذكرانها يف موضع غري  أخبار سوى هذا قد رويت عنه حتقق 

ها  وأما ما روي عن أيب جعفر أنه دور دوارة وأخرى يف وسط  هذا.
صغرية، فإن فضيل بن يسار الراوي هلذا احلديث كان رافضيا كذااب  
 اا ليس ممن حيتج به، وال ممن يعتمد حبديثه، وال نعلمه روى عنه حديث

 غري هذا. 
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 يزين الزاين حني  ال )    ملسو هيلع هللا ىلص  ان يف معىن قول النب فالذي صح عند
ر مما يشبه هذا أن معىن  عنه من األخبا  ي وما رو   ،(يزين وهو مؤمن

؛ ال ال يكون مؤمنا مستكمل اإلميانأن من فعل تلك األفعذلك كله  
يريد به اإلميان الكامل،   اإلميان:عنه   ىفألنه قد ترك بعض اإلميان؛ ن

قلنا: ألن يف إزالة اإلميان أبسره عنه    ،وال جائز أن يكون معناه غري ذا
إزالة السم   فيه منه شيء  يبقى  اسم  حت ال  إزالة  اإلميان عنه، ويف 

  ، م اليت أوجبها هللا تبارك وتعاىلاإلميان عنه إسقاط الفرائض واألحكا
وإسقاط احلدود عنه، ويف اتفاق أهل العلم على وجوب الفرائض اليت  
أوجبها هللا على املؤمنني، وإحالل احلالل وحترمي احلرام الذي أحله هللا  

إلميان  ة احلدود عليه، دليل على أن اوحرمه على املؤمنني عليه وله وإقام
ولوال ذلك لوجب استتابته وقتله، وسقطت    ،مل يزل كله عنه، وال امسه

عنه احلدود، وإذا زال عنه اإلميان وهو من املدركني العاقلني فهو كافر، 
 ألنه ليس بني اإلميان والكفر منزلة اثلثة. 

ي ينافق يف  املنافق الذ  :ال قائل: فاملنافق ما هو؟ قيل لهفإن ق
 التوحيد هو كافر عند هللا يف كتابه ال اختالف بني األمة يف ذلك. 
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رمحه هللا هذه األخبار يف كتابه    (1)  وهكذا فسر أبو عبد هللا  
إل اإلمياناملنسوب  يف  هللا  ،يه  عبد  أبو  "(2)  قال  أن  :  عندان  والذي 

حقائق اإلميان  املعاصي ال تزيل اإلميان وال توجب الكفر، ولكنها تنفي  
منها قوله   ،الذي نعت هللا تبارك وتعاىل هبا أهله يف مواضع من كتابه

قوله  ٱَّ ٌّ   ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي ُّٱ إىل   زت رت ُّٱ  ، 

ٱٱإىل قوله َّ يل ىل مل خل ُّٱوقوله  ، (4- 2األنفال:)  َّ نت مت

 جح مج حج مث هت ُّٱوقوله  ،  ( 10-1املؤمنون:)َّ يف ىف يث ىث ُّٱ

 ."اآلية   (111التوبة:)  َّٱ  مخ جخ مح
اليت    سبله،فهذه اآلايت اليت شرحت اإلميان وأابنت  "  (3)   قال:

فلما    ،اه املعاصي اليت نزهه اإلميان عنهعن  ىف ون  ،هبا  وصف هللا أهله
وعند رسوله ملسو هيلع هللا ىلص   عز وجل  عند هللا  املنعوت  اإلميان  ذلك  خالطت 

ليست هذه اخلالل    ألهله: ابلبعد من األدانس والذنوب واملعاصي قيل  
عرف هبا ال األمارات اليت ي  من الشرائط اليت نعت هللا هبا املؤمنني، و 

 فنفت عنهم حقيقته ومل يزايلهم امسه. ،أهلها

 

 يقصد اإلمام أمحد بن حنبل.  (1) 
 يقصد اإلمام أمحد بن حنبل.  (2) 
 يقصد اإلمام أمحد بن حنبل  (3) 
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ؤمن واسم اإلميان الزم له؟ قيل:  فإن قيل: كيف يقال ليس مب  
هذا كالم العرب املستفيض عنها غري املستنكر عندها؛ قد وجدانه يف  

ارجع فصل  )  اآلاثر وغريها من ذلك قول النب ملسو هيلع هللا ىلص للذي مل يتم صالته
مل تصل مل    ،(فإنك  ملا  ولكنه  يصليها،  رآه  وقد  يصل  مل  أنه  فأخربه 

من الدهر    يكملها جعله غري مصل، وكذلك حني سئل عن  صام 
أفطر)  فقال زاد على صيام  (ما صام وال  وقد  فجعله غري صائم،   ،

 ... الناس؛ ولكنه ملا أخطأ به موضعه جعله غري صائم
غري   إذا كان  للصانع  يقولون  تراهم  أال  العرب  وكذلك كالم 
حاذق بعمله وال متقن له: فالن ليس بصانع، وهم يعلمون أنه يعاجل  
العمل ال   العالج، وأنه من أهله غري أهنم إمنا نفوا عنه َتويد  ذلك 

إذا عمل عمال   الرجل لصاحبه  غري  بالصناعة برمتها، وكذلك يقول 
ما صنعت شيئا، ولو سئلوا   يقم فيه حبجته:  إحكام أو تكلم بكالم مل 

 كان اتركا للعمل أو الكالم؟أعنه 
يف    لقالوا: هذا  فكثر  فيه،  اإلصابة  موضع  ترك  ولكنه  ال، 

 ."ألفاظهم حت تكلموا هبذه املعاين فيما هو أعجب مما ذكران
 قال أبو عبد اهلل: 

األذى،   عليهم  ويدخل  والديه  يعق  للرجل  قوهلم  مثل  وذلك 
وجيرم عليها اجلرائم: ليس ذاك بولد إمنا هو عدو، وكذلك يقول الرجل  
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ململوكه إذا كان مضارا له: ما أنت بعبد، وهم يعلمون أن ذلك ابن  
احلقوق   من  أكرب  ملا كان  ولكنه  ميينه،  ملك  هذا  وأن  لصلبه،  هذا 

وك الولد،  على  عنهم،  الواجبة  ذلك  أزال  الطاعة،  اململوك  على  ان 
  وأمكنهم أن يصفومها بزوال البنوة والعبودية يف املنطق، فإذا صارا يف 

ت بينهم املوارثة يف النسب  فجر   ،األحكام ردت األشياء إىل أصوهلا
 العتق والبيع وحنوه يف اململوك.  ، وكذلك وغريه

، فقيل:  فكذلك هذه الذنوب اليت ينفي هبا أهلها من اإلميان
ليس مبؤمن من فعل كذا، إمنا أحبطت الذنوب عندان حقائق اإلميان،  
ونفت اسم استكماله اليت نعت هللا هبا أهله، فهم يف األمساء واألحكام  
مؤمنني، وهم يف احلقائق على غري ذلك كالذي مثلت لك يف الصانع  

 والولد واململوك. 
وقد وجدان ملذهبنا بياان يف التنزيل والسنة قال عز ":  (1)   قال  

 حن  جن يم   ىم مم  خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱوجل  

الشعب:  ، (187آل عمران:)َّ من  خن ب"  قال  إنه كان  أيديهم  أما  ني 
 ."ولكنهم نبذوا العمل به

 

 القائل االمام أبو عبيد القاسم بن سالم.  (1) 
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فجعلهم يف احلقيقة انبذين له، ث قد أحل لنا ذابئحهم ونكاح  
نسائهم إذ كانوا ابأللسنة له منتحلني وبه مقرين، ويف احلقيقة للكتاب  

 ."داخلون فيهمفارقني، وهم ابألحكام واألمساء 
وأما السنة فحديثه يف صالة املرأة العاصية لزوجها،  ":  (1)  قال  

واملصلي ابلقوم الكارهني له أهنا غري مقبولة، ومنه حديثه والعبد اآلبق،  
 . (2) يف شارب اخلمر أن صالته غري مقبولة 

إمنا معناها عندان  احلقائق    فكل هذه األحاديث  إبطال  على 
. "فأما األمساء واألحكام فإن هلم يف ذلك مثلما لغريهم  ،واالستكمال

 إىل ههنا كالم أيب عبيد. 
 قال أبو عبد اهلل: 

ليس الصيام من  )ملسو هيلع هللا ىلص:  ونظري ما ذكران من األخبار قول النب    
اللغو من  الصيام  ولكن  فقط،  والشراب  يقول:  (ثوالرف  الطعام   ،

الصيام التام الكامل املتقبل: اإلمساك عن هذه املعاين، كما قال يف 
من مل يدع قول الزور والعمل به فليس هلل حاجة يف  )  حديث آخر:

 

 القائل االمام أبو عبيد القاسم بن سالم.  (1) 
يعين احلديث املروي عن النب ملسو هيلع هللا ىلص:" ثالثة ال َتاوز صالهتم آذاهنم العبد اآلبق حت يرجع   (2) 

ر    وامرأة ابتت وزوجها عليها ساخط وإمام قوم وهم له كارهون" وقوله ملسو هيلع هللا ىلص:" م ن  ش ِرب  اخل  م 
 و س ِكر  مل   تـ ق ب ل  ل ه  ص الٌة أ ر ب ِعني  ص ب احاا ". 
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عن هذه األشياء، فإذا ارتكب    افألن هللا قد ع  (أن يدع طعامه وشرابه
عنه كان اتركا لبعض الصيام، وإذا ترك بعض    ييف صومه بعض ما هن  

 الصيام جاز أن يقال: ليس بصائم؛ يراد ليس بصائم صوما كامال.  
النب ملسو هيلع هللا ىلص لبعضهم "ال مجعة لك"، ومن ذلك قول بعض أصحاب  

،  (صدق)  ألنه تكلم والنب ملسو هيلع هللا ىلص خيطب، فأخرب بذلك النب ملسو هيلع هللا ىلص فقال:
ومل أيمره أبن يصلي الظهر، وقد أتفق أهل العلم أن صالته جائزة، 

 وليس عليه أن يصلي الظهر.
قبل له صالة أربعني  من شرب اخلمر مل ت)    ونظري ذلك قوله

يقال له:    جاء يستفيت مل جيز أن  ، فلو أن رجال شرب اخلمر ث(يوما
؛ بل قد أمجعوا  فإنك إن صليت مل تقبل منك  ،دع الصالة أربعني يوما

ليس له أن يعيد  أن عليه أن يصلي، وأنه إذا صلى فصالته جائزة، و 
أي: ال يثاب    (ال تقبل له صالة)  وأتول قوله    ،صالة أربعني يوما

ا قالوا يف املتكلم يوم  على صالته أربعني يوما عقوبة لشربه اخلمر، كم
اجلمعة واإلمام خيطب إنه يصلي اجلمعة وال مجعة له، يعنون أنه ال 

ال تؤمنوا  )  ك قوله ملسو هيلع هللا ىلص  يعطى ثواب اجلمعة عقوبة لذنبه، ومثل ذل
:  (ال يؤمن أحدكم حت حيب ألخيه ما حيب لنفسه )  و  (حت حتابوا  

ه وال  ال إميان ملن ال أمانة ل  )    لك قولهيريد ال يؤمن اإلميان كله، وكذ
، (ليس مبؤمن من ال أيمن جاره بوائقه  )    ، وقوله(دين ملن ال عهد له
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املسلم من سلم املسلمون    )  ليس مبؤمن كامل اإلميان، وقولهيقول:  
، يقول:  (من لسانه ويده، واملؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأمواهلم

كذلك، أال تراه قال يف كان  املسلم املكمل إلسالمه احملسن فيه من  
املسلمون من لسانه  أفضل املسلمني إسالما من سلم  )  حديث آخر

لكيس  ، يريد املؤمن ا(ال يلدغ املؤمن من جحر مرتني)  ، وقوله (ويده
 . (1) املتيقظ املتعاهد إلميانه

 
 
 
 
 
 
 
 

 

، واكتفينا  654-622وغريها أبسانيده، من حديث رقم  روى املصنف هذه األحاديث  (1) 
 بذكره هلا هنا خمتصرة من غري إسناد. 



 

242 

أدلة أخرى على أن املراد بنفي اإلميان عن مرتكب  
 استكمال اإلميان: املعاصي نفي 

ومما يدل على أن أتويل هذه االخبار اليت فيها نفي اإلميان  
ما ذهبنا من أن املراد هبا    ؛عن من ارتكب املعاصي املذكورة فيها إليه

ال نفي اإلميان كله أبسره حت ال يبقى منه   ،نفي استكمال اإلميان
 رواه  شيء ما

قال كنا مع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص    ؓ امتبن الص  عبادة  -  655
وتال    (تزنواهلل شيئا وال تسرقوا وال  على أن ال تشركوا اب  تبايعوين)  فقال

  ( 12متحنة:امل)  َّ ين ىن من خن حن جن   يم ىم مم خم حم ُّٱسفيان  
ومن أصاب من   هللا،منكم فأجره على    يفمن و )ث قال    ،اآلية كلها

إن شاء عذبه وإن شاء غفر    ،ذلك شيئا فسرته هللا عليه فهو إىل هللا
 . (له

  ملسو هيلع هللا ىلص:قال رسول هللا    :قال    عبادة بن الصامت  وعن  -  660
 مث هت مت خت حت   جت هب ُّٱ  يبايعين على هؤالء اآلايت الثالث   من)

انتهي إىل آخرهن  ،( 151االنعام:)َّٱحج   ن  اه  وف    ن  ث قال: م    ، حت 
فأجره على هللا، ومن انتقص منهن شيئا فعوقب يف الدنيا كان كفارته  
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إن شاء أخذ وإن    ،يف اآلخرة، ومن مل يعاقب يف الدنيا فأمره إىل هللا
 .(شاء ترك

كر  ففي هذا احلديث داللتان على أن السارق والزاين ومن ذ  
 فمن)  قوله:إحدامها:    أبسره،يف هذا احلديث غري خارجني من اإلميان  

، واحلدود ال  (أصاب من ذلك شيئا فعوقب يف الدنيا فهو كفارة له
من سرت هللا عليه فأمره )  قوله:أال ترى    للمؤمنني؛تكون كفارات إال  

، فإذا غفر له أدخله اجلنة،  (إن شاء غفر له وإن شاء عذبه  ،إىل هللا
 . غني املكلفني إال مؤمنوال يدخل اجلنة من البال 

هو نظري قول    (إن شاء غفر له وإن شاء عذبه  )  :  وقوله ملسو هيلع هللا ىلص
وتعاىل تبارك    َّٱخب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ُّٱٱهللا 

إذا مات      ، (48النساء:) فحكم أبن الشرك غري مغفور للمشرك، يعين 
    َّ جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني مي ُّٱغري اتئب منه لقوله  

مع آايت غري هذه تدل على أن التائب من الشرك مغفور   ،( 38األنفال: )
هو   يغفره  أنه ال  أخرب هللا  الذي  الشرك  أن  بذلك  فثبت  له شركه، 

أنه يغفر    وأخرب  ،ب منه، وأن التائب مغفور له شركهالشرك الذي مل يت
هللا غري    يالشرك فلق ملن أتى ما دون  يعين:  ،ما دون الشرك ملن يشاء

أراد أن يغفر ما دون الشرك للتائب دون من مل  ألنه لو    ،ب منهاتئ
ن  يتب لكان قد سوى بني الشرك وما دونه، ولو كان كذلك مل يك
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ففصله بينهما دليل على أن الشرك    ،لفصله بني الشرك وما دونه معىن
وأن يغفر ما دون ذلك الشرك   ال يغفره لو مات وهو غري اتئب منه ،

جائز أن يغفر له ويدخله    ملن يشاء ممن مات وهو غري اتئب، وال 
رسول رب العاملني ملسو هيلع هللا ىلص    ىفاجلنة إال وهو مؤمن، كذلك أخرب املصط

 أنه ال يدخل اجلنة إال مؤمن.
هريرة  ف  -665 أيب  رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص    ؓ عن  بالال،    أمر)أن 

إنه ال يدخل اجلنة إال نفس مسلمة، وإن هللا يؤيد هذا الدين    فنادى:
 .(الفاجرابلرجل 

عباس   وعن  -   667 اخلطاب   ¶  ابن  بن  عمر    قال حدثين 

قال: ملا كان يوم خيرب قتل انس من أصحاب النب ملسو هيلع هللا ىلص   ؓ 
فجعلوا يقولون: قتل فالن شهيدا، وفالن شهيدا، حت ذكروا رجال  

أنه ال  )  ملسو هيلع هللا ىلص:فقال رسول هللا   الناس  فناد يف  ابن اخلطاب  اخرج اي 
 ، فخرجت فناديت.(يدخل اجلنة إال مؤمن

 حت ميوت مؤمنفثبت مبا ذكران أن املصر على ما دون الشرك  
يعاقبه هللا    ،غري كافر وال مشرك أن  وهو بني خوف ورجاء، خياف 

ونرجو أن يتفضل هللا عليه    العقوبة،على معصيته إايه مبا استحق من 
 فيعفو عنه ويغفر له ذنبه.
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غلو اخلوارج واملعتزلة والرافضة يف تأويل األحاديث 
   :التي وردت يف نفي اإلميان عمن ارتكب الكبرية

 اهلل: قال أبو عبد 
وقد غلت يف أتويل هذه األخبار اليت جاءت يف نفي اإلميان   

نهم اخلوارج  عن من ارتكب الكبائر طوائف من أهل األهواء والبدع م
 .واملعتزلة والرافضة 

ر املسلمني ابملعاصي وسفك  فأما اخلوارج فتأولتها على إكفا
أنه    (ن يزين وهو مؤمال يزين الزاين حني)قالوا: أتويل قوله    ،دمائهم

ألن اإلميان ضد الكفر، فإذا مل يكن مؤمنا فهو كافر ألهنما    ،كافر ابهلل
مؤمن  فعالن   قيل  اإلميان  فعل  فإذا  اآلخر،  ينفي  أحدمها  متضادان 

لفعله اإلميان، وإذا فعل الكفر قيل هو كافر لفعله الكفر، قالوا: فسواء 
أو   الزاين وهو مؤمن،  النب ملسو هيلع هللا ىلص ال يزين  يزين إال وهو    قال: القول 

 كافر، ال يصح يف القول غري ذلك. 
 يي ىي مي ٱُّ  ل هللا عز وجلومن الدليل على ذلك قو   :قالوا

النار إال    يصلي  أخرب أنه ال  ف ،  (16-15الليل: )   َّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ
 رئ  ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ُّٱقال    ث  ،مكذب

 نت  مت  زت  رت  يب  ىب نب  مب زب  رب  يئ  ىئ نئ مئ زئ
   َّ لك  اك  يق ىق يف  ىف يث ىث نث مث زث  رث يت ىت
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  ىف يث  ىث  نث مث  زث رث  يت  ىت ُّٱوقال    ،( 30-29النساء:)

آايت  ،  (10النساء:)    َّ مك  لك  اك يق ىق  يف  يف  كثرية  فأوجب 
النار ملن ارتكب الكبائر حنو القاتل والزاين غريمها، وجاءت األخبار 

مر وغريه ممن ارتكب الكبائر  عن النب ملسو هيلع هللا ىلص إبجياب النار لشارب اخل
من اقتطع مال أمرئ مسلم بيمينه حرم هللا عليه اجلنة وأوجب )    فقال

من   )  ، وقال(اجلنة قتات وال قاطع رحم  ال يدخل  )  ، وقال(له النار
 ، وحنو هذه األخبار. (قتل معاهدا مل يرح رائحة اجلنة 

إال مكذب،    يصلى النارقالوا: فلما أخرب هللا عز وجل أنه ال    
قالوا: ومن مل  .  هؤالء؛ علمنا أهنم كفار مكذبون  ث أخرب أنه يصالها

 يقطع بذلك ويشهد به كذب أبخبار هللا ورسوله أو شك فيهما. 
زلة والرافضة فقالوا: كل من ارتكب كبرية فهو خارج  املعت  وأما  

وال   بكافر  فليس  اإلميان،  بعضهم  مؤمن،من  وقال  فاسق،    : ولكنه 
، مع (منافقامن كن فيه كان    أربع)  ملسو هيلع هللا ىلص   منافق، واحتجوا بقول النب

 رواه  سائر األخبار اليت رويت يف ذكر النفاق ابألعمال منها ما
خالل   أربع) عن النب ملسو هيلع هللا ىلص قال  ¶  عبد هللا بن عمرو  - 674

من كن فيه كان منافقا خالصا: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف،  
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وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، فمن كانت فيه خصلة منهن ففيه 
 . (خصلة من النفاق حت يدعها

من كن   ثالث) عن النب ملسو هيلع هللا ىلص قال ¶   وعن أيب هريرة  - 675
من إذا حدث كذب،  ،  مسلمافق وإن صام وصلى وزعم أنه  فيه فهو من

قد    هللا،اي رسول    رجل:وإذا وعد أخلف، وإذا أئتمن خان، فقال  
مضت اثنتان وبقيت واحدة؟ قال: فإن يف قلبه شعبة من النفاق ما  

 . (بقي فيه منهن شيء
اعتربوا املنافق    "عبد الرمحن بن يزيد عن عبد هللا قال:  وعن  -  677

 ىك مك ُّٱث قال: اقرأوا    ،أخلف، وإذا عاهد غدر  بثالث: إذا وعد

   ٰى  ين ىن نن من زن رن مم ام  يل ىل مل يك

 حب جب هئ مئ خئ  حئ جئ يي ىي ني مي زي ري
- 75التوبة:)    َّ جح مج حج مث هت مت خت  حت جت هب مب خب
77) " . 

الغناء ينبت النفاق  "قال:    ¶  عبد هللا بن مسعود  وعن  -  680
 ."يف القلب



 

248 

   ¶   قلت لعبد هللا بن عمر"عريب اهلمداين قال:    وعن  -   681
من   فإذا خرجنا  فيهم،  ليس  مبا  زكيناهم  األمراء  على  دخلنا  إذا  إان 

 ."قال: كنا نعد ذلك النفاق عليهم؟ عندهم دعوان هللا 
  ؓ  وعن أيب عثمان قال مسعت عمر بن اخلطاب   -  685  

ف ما  إن أخو "خيطب وأان جبنب املنرب عدد أصابعي هذه وهو يقول:  
  يكون املنافق عليما؟ قال:  ا: كيفأخاف عليكم املنافق العليم. قالو 
 ."قال: املنكريتكلم ابحلكمة ويعمل ابجلور، أو 

مسعت احلسن حيلف ابهلل الذي ال  "  املعلى بن زايد قال:  وعن   -  687
  ،إال وهو من النفاق مشفق  يوال بق  إله إال هو ما مضى مؤمن قط 

 . "بقى إال وهو من النفاق آمنوال مضى منافق قط وال  
  ،جاء انس فوقعوا يف رجل  "قال:  ؓ    عمر  ابن  وعن  -   690

تقولون له إذا شهدمتوه؟ قال: نثين عليه يف وجهه، قال: ذلكم   قال: ما
 ."النفاق

وقالوا :كل من أتى    هبذه األخبار وما أشبهها،   (1)   فاحتجوا 
النب ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابهكبرية فه  وأخرب عبد هللا بن    ،و منافق كما روى 

 

 يقصد املعتزلة والرافضة.  (1) 
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وقال على بن    ،أن الغناء ينبت النفاق يف القلب  ؓ  مسعود

يف القلب فكلما    (1)  سوداءيبدأ النفاق ملظة  ":  ؓ أيب طالب
ومل يرد الريب ألن "،  ازداد النفاق ازدادت اللمظة حت يكمل النفاق 

وإمنا أرادوا األعمال ابلقلب    ،ب ال أول له وال آخر إمنا هو شكالري
اإلميان، أال ترى إىل قول    أالنفاق ملظات يف القلب كما جز   أز ألنه ج

، (ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق)النب ملسو هيلع هللا ىلص  
فذلك قوله هذا أنه يريد العمل وال يريد الشك، ألن الشك ال أول  

 له وال آخر فيتفرق خصاال.
وزعموا أنه منافق خملد يف النار، وقد    واحتجوا هبذه األخبار

وافقهم على ذلك فرقة ممن يقول ابحلديث، فزعموا أنه منافق ملا جاء  
ولكن اتباعا    ،غري تلخيص وال شهود عليه ابلنار  فيه من األخبار على

على   جاء لألخبار  وال    تما  مؤمنا  يسمونه  وال  ابلنفاق،  يسمونه 
 مسلما وال كافرا. 

مع    البدع  أهل  من  ذكرانها  اليت  الفرق  هذه  اتفقت  وقد 
اختالفها يف اسم من ارتكب الكبائر على أن كل من ارتكب كبرية  

ر خالدا خملدا ال خيرج منها  فمات غري اتئب منها فهو من أهل النا
 

 أي نقطة سوداء.  (1) 
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ما كتبناه من احلجج على الطائفتني    وأيسوه من رمحة هللا، ومجيع  ،أبدا
اللتني ذكران خالفهم لنا من أصحاب احلديث فهي داخلة على هؤالء  

 والزمة هلم. 
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 أدلة أخرى على ضاللة اخلوارج وفساد مذهبهم: 
 : قال أبو عبد اهلل 

خمالفتهم     ذكران  ما  سوى  اخلوارج  ضاللة  على  الدليل  ومن 
رسول هللا   أصحاب  ويوم    ملسو هيلع هللا ىلص:جلماعة  اجلمل  يوم  املسلمون  اقتتل 

واألنصار  (1)  صفني املهاجرين  من  ملسو هيلع هللا ىلص  هللا  رسول  وأصحاب   ،
متوافرون، فق تل بينهم خلق كثري؛ مل يشهد بعضهم على بعض ابلكفر،  

فريقني مجيعا مجاعة من  وال استحل بعضهم مال بعض، وقعد عن ال
هللا   رسول  فلمأصحاب  ابلكفر  ملسو هيلع هللا ىلص  عليهم  القاعدون  وال    ،يشهد 

شهدوا أولئك على هؤالء ابلكفر، ومل حيجب أحد منهم عن أحد  
حرم   وال  ذلك،  من  أتمثا  واستغفاره  زوجها  صالته  على  امرأة  أحد 

 .بذنب أصابه
النهروان ومل حيكم عليهم وفيهم حبكم   وظهر علي على أهل 
الكفار، بل حكم عليهم أبحكام املسلمني، مع ما روى عن النب ملسو هيلع هللا ىلص  

، مع أنه مل ينه  (أان فال أصلي عليه  أما)نفسه  أنه قال يف الذي قتل  
صلوا على  )الناس عن الصالة عليه، وقال يف الذي غل من الغنائم  

 

معركة اجلمل هي اليت وقعت بني علي بن أيب طالب وبني طلحة والزبري وعائشة رضي هللا   (1) 
هـ بني علي بن أيب طالب رضي هللا عنه  37هـ. ومعركة صفني وقعت عام 36عنهم، عام 

 وأصحابه من أهل العراق، وبني معاوية بن أيب سفيان وأصحابه من أهل الشام. 
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من العلماء إىل أن القاتل نفسه والغال    ، وقد ذهب مجاعة (صاحبكم
ومن أشبههما إذا مات ومل يظهر منه توبة، فإن إمام املسلمني ميتنع  
سائر   عليه  ويصلي  لغريه،  وموعظة  له،  عقوبة  عليه  الصالة  من 

 املسلمني. 
 أن رجال قتل نفسه مبشقص  ؓ بن مسرة  جابر    فعن   -  692

 .(أان فال أصلي عليه أما) هللا ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول  (1)
خبيرب    يف أن رجال تو   ؓ    زيد بن خالد اجلهين   وعن   -  694

صلوا على صاحبكم فإنه قد  )مع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  
يساوي  (2)  غل ما  اليهود  متاعه خرزا من خرز  فوجدوا يف  فنظروا   ،

 .(درمهني
 قال أبو عبداهلل: 

بكافر، ألنه ال جيوز فأمره ابلصالة عليه دليل على أنه ليس  
أن أيمر ابلصالة على كافر، ففي مجيع ما ذكران دليل على ضاللة  

  وبذلك وصفهم النب ملسو هيلع هللا ىلص فقال   ،لديناخلوارج وغلوهم، ومروقهم من ا
الدين كما مترق    ميرقون) الرمية من  بتأويل    ، (السهم من  فغال هؤالء 

 

 سهم فيه نصل عريض.  :املشقص  (1) 
 الغلول هو األخذ من الغنائم سرا قبل قسمتها بغري حق.  (2) 
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ثالث  وقصرت املرجئة عنه، وافرتقت فيه    بينا،هذه األخبار على ما  
 فرق.

 فرق املرجئة وفساد مذهبهم: 
األخبار    ففرقة    هذه  أنكرت  واملعاندة  منهم  اجلهل  أهل  من 

لقلة  بتأويلها، وذلك  معرفتهم ابآلاثر، وجهلهم  لقلة  وردهتا، وذلك 
أهوائهم، فلما مل توافق    اتساعهم يف كالم العرب ومذاهبها، واتباعهم 

ووجب عليهم االنتقال    ورأوا أهنم إن أقروا هبا لزمتهم احلجة   ،مذاهبهم
 والكفر هبا. ،دوا أمرا أسهل عليهم من جحودهاجيمل  ،عن مذاهبهم

منهم كرهوا أن ي نسبوا إىل خمالفة اآلاثر والتكذيب هبا،   وفرقة   
فأقروا هبا وحرفوها فتأولوها على غري أتويلها، فقالوا: ليس قول النب  

  ، هو هني ال خرب   خربا، إمنا  (يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن  ال)  ملسو هيلع هللا ىلص
 كما  ،النهيهو مؤمن على معىن  أي: ال أيت الزان و   (يزين  ال)  فقالوا:

يدافع    ال)  قال أن يصلي وهو    ( األخبثنييصلي أحدكم وهو  ينهاه 
أن يزين وهو مؤمن    ىحاقن للبول ممسك للغائط يدافعه، وكذلك هن

 للمؤمن أن أيت ابلزان وهو مؤمن. وتعظيماتنزيها لإلميان، 
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 قال أبو عبد اهلل: 
، إمنا هو إنكار  (1)   املذهب شبيها مبذهب الفرقة األوىلوهذا    

واخلرب إذا ثبت برواية أهل العدل واحلفظ واإلتقان    ،للخرب وتكذيب به
برواية   واستفاض  اشتهر  قد  خرب  وهذا  أنكره،  من  إبنكار  يبطل  مل 

والعراق مجيعا أبلفاظ مفسرة  العدول واحلفاظ من علماء أهل احلجاز
تمل النهي، ألن اخلرب معقول والنهي معقول، وأنت إذا قرأت حتال  

أهنا خرب وال حيتمل   فهمتها وعلمت  الباب  هذا  املروية يف  األخبار 
 النهي. 

 ، من املرجئة كانت أشد اتساعا يف معرفة األخبار  ة اثلثة وفرق
وإنكارهاف األخبار  لعلمها ابستفاضتها وشهرهتا    ،لم ميكنها جحود 

قوله:  فادعت أن    ،رت هبا وأتولتها على غري أتويلهاعند العلماء، فأق
إمنا هو أن يزين مستحال للزان غري مقر   ،يزين حني يزين وهو مؤمن  ال

فهو مؤمن    ، ويقر به  حرام  بتحرميه، فأما من زىن وهو يعلم أن الزان عليه
قته من إميانه قليال وال كثريا،  مستكمل اإلميان ليس ينقص زانه وال سر 

صرا على ذلك بعد أن ال  وإن مات مضيعا للفرائض مرتكبا للكبائر م 
  اجلنة.هللا مؤمنا مستكمل اإلميان من أهل   يجيحدها لق
 

 

 من املرجئة اليت تقدم إيراد املصنف هلا قبل هذه الفرقة.  (1) 
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 قال أبو عبداهلل: 
فغلت اخلوارج واملعتزلة والرافضة يف أتويل هذه األخبار، وكفرت   

تكذيبا منهم ملن رواها    ، أومنهم يف قول الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  ملرجئة شكاا هبا ا
وال الطعن عليهم جهال منهم مبا    من األئمة الذين ال جيوز اهتامهم ،

وهكذا عامة أهل األهواء والبدع إمنا هم بني أمرين: غلوا    جيب عليهم،
دود اليت  يف دين هللا وشدة ذهاب فيه حت ميرقوا منه مبجاوزهتم احل

 يقصروا عن حدود هللا  إحفاء وجحودا به حت ، أو حدها هللا ورسوله
حدها الغلو،  ،اليت  ودون  التقصري  فوق  موضوع  أن    ودين هللا  فهو 

يكون املؤمن املذنب خائفا ملا وعد هللا من العقاب على املعاصي، 
أحبطت   قد  ارتكبها  اليت  املعاصي  تكون  أن  ملا وعد، خياف  راجيا 

من يتقبلها هللا  فال  احلسنة،  من  أعماله  ارتكب  ما  على  له  عقوبة  ه 
معاصيه، ونرجو أن يتفضل هللا عليه بطوله فيعفو له عما أتى به من  
سيئة، ويتقبل منه حسناته اليت تقرب هبا إليه، فيدخله اجلنة، فال يزال  

 على ذلك حت يلقى هللا وهو بني رجاء وخوف.
كنا معشر أصحاب رسول   : "قال  ¶ابن عمر  عن  -  699

   هللا ملسو هيلع هللا ىلص نرى أنه ليس شيء من حسناتنا إال مقبول حت نزلت
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 فقلنا: ما   ،( 33حممد:) َّ ىث نث   مث زث   رث يت ىت نت ُّٱ
  تح   بائر املوجبات، والفواحش،ا الكهذا الذي يبطل أعمالنا؟ فقلن

فلما   ، (48النساء:)  َّٱخب حب  جب    هئ مئ  خئ  حئ جئ يي  ىي  ني  مي  زي  ُّٱ  نزلت
نزلت كففنا عن القول يف ذلك، فكنا خناف على من أصاب الكبائر 

 ."والفواحش، ونرجو ملن مل يصبها
سفيان:  -   700 يف  مسلم   :الناس"  وقال  مؤمنون    أحكامهم، ون 

والصالة عليهم، والصالة خلفهم، ال حياسب األحياء، وال   ،ومواريثهم
فنخشاه،   ابلشديد  فنسمع  األموات،  على  ابللني  ونسميقضى  ع 

 ."ونكل علم ما ال نعلم إىل هللا تبارك وتعاىل ،فنرجوه
أاب    -  701 الرمحنوقال حممود اي  املبارك  - عبد  ابن  إن  "  :-يقصد 

هؤالء يسألوان ما أنتم فما تقول؟ قال: قل آمنت ابهلل ومالئكته وكتبه  
 ."قال عبدهللا: ال رضوا يرضون؟ورسله وما جاء من عنده، قال: ال 

املرجئة تقول حسناتنا متقبلة، "  :-ابن املبارك    -وقال عبد هللا    -  704
أخاف ان  وأان ال أدري تقبل مين حسنة أم ال، ويقولون إهنم يف اجلنة، وأ

   مص  خص حص مس  خس  ُّٱاآلية هللا هذه   أن أخلد يف النار، وتال عبد

أيضا  ،(264البقرة:)َّ خض  حض  جض   مي زي ري ٰى ُّٱ  :وتال 

 مث هت مت خت حت جت هب ُّٱ  :قولهإىل    َّ حئ جئ يي   ىي   ني

 . "وما يـ و مِ ين  ،( 2احلجرات:) َّ
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 قال أبو عبد اهلل: 
  ف الناس يف أتويل قول النب ملسو هيلع هللا ىلص قد أتينا على حكاية اختال

وما أشبه ذلك من األخبار،   ،(ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن)
وبينا ما اخرتان من ذلك، واحتججنا ملذهبنا احتجاجا خمتصرا، وقد  
نذكرها كراهة   مل  مجيعا  والنظر  اخلرب  من  وحججا كثرية  بينا كالما 

 للتطويل، ويف مقدار ما ذكران كفاية ألهل الفهم والداينة. 
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إل االحتجاج ملن فسر اإلميان أن تؤمن باهلل  عودة 
على استكمال اإلميان باهلل بالقلب واللسان وسائر  

 اجلوارح:
ث نعود اآلن إىل ما كنا فيه من االحتجاج ملن فسر قول النب  

على استكمال اإلميان    (اإلميان أن تؤمن ابهلل)ملسو هيلع هللا ىلص يف حديث جربيل 
 .اجلوارح ابلقلب واللسان وسائر ابهلل

املصط عن  واستفاضت  األخبار  تواترت  قد  رسول    ىفقالوا: 
مجيع   على  يدل  مبا  املتقني  وإمام  املرسلني  سيد  ملسو هيلع هللا ىلص  العاملني  رب 
الطاعات اليت تتكلف جبميع اجلوارح، واإلمساك عن مجيع احملارم: من 
اإلميان ابهلل ومالئكته وكتبه ورسله، وأن الذنوب وارتكاب احملارم توهن  

زيد فيه، وكل ذلك توتذهب حبقائقه، وأن أعمال الرب    وتنقصه،اإلميان  
عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ابألسانيد الثابتة اليت ال اختالف بني العلماء يف  
صحتها وثباهتا، فمن دان بدين حممد ملسو هيلع هللا ىلص فليقبل ما أاته على ما وافق  
رأيه أو خالفه، وال يشكن يف شيء من قوله، فإن الشك يف قول النب  

 ملسو هيلع هللا ىلص كفر. 
قي إمنفإن  برسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  اإلميان  أن  احلجة يف  فما  ا هو  ل: 

 بتصديقه واتباع ما جاء به؟ 
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عز   قال هللا  رسوله هللا ملسو هيلع هللا ىلص  وسنة  وجل  عز  قيل: كتاب هللا 
   مض  خض حض  جض مص خص حص  مس   خس حس جس  مخ ُّٱ  :وجل

 وقال   ،( 65النساء: ) َّٱ  حف جف  مغ  جغ  مع جع  مظ حط
  َّ مم ام يل ىل مل يك ىك مك   لك اك يق ىق يف ُّٱ

ٱ. (63النور:)

خاصم رجال من   ؓ حدث عروة بن الزبري أن الزبري  -707
األنصار قد شهد بدرا إىل النب ملسو هيلع هللا ىلص يف شراج من احلرة كاان يسقيان  

، فغضب  (اسق، ث أرسل إىل جارك)  هبا كالمها، فقال النب ملسو هيلع هللا ىلص للزبري 
األنصاري فقال: اي رسول هللا إن كان ابن عمتك، فتلون وجه رسول  

للزبري اجلدراسق، ث  )  هللا ملسو هيلع هللا ىلص فقال  املاء حت يرجع إىل  ،  (احبس 
فاستوعب النب ملسو هيلع هللا ىلص حينئذ للزبري حقه، وكان النب ملسو هيلع هللا ىلص قبل ذلك أشار  
على الزبري برأي فيه أراد سعة له ولألنصاري، فلما أحفظ األنصاري 
رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص استوعى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص للزبري حقه يف صريح احلكم،  

ت إال  : فما أحسب هذه اآلية نزلؓ قال عروة: قال الزبري
 حص  مس  خس حس جس مخ﴿    : يف ذلك، قول هللا تبارك وتعاىل

احتاد  :  والشراج  "، قال شعيب:  اآلية   ،( 65النساء:)    ﴾جض مص خص
 .  "املاء كاملقاري 
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وعن الشعب قال كان رجل من األنصار ممن يزعم أنه مسلم   -   711  
بينه وبني رجل من اليهود خصومة، فجعل الذي من األنصار يدعو  
اليهودي إىل أن حياكمه إىل أهل دينه ألنه قد علم أهنم أيخذون الرشوة  
يف احلكم، وكان اليهودي يدعوه إىل أن حياكم إىل النب ملسو هيلع هللا ىلص أو قال  

قد علم أهنم ال أيخذون الرشوة يف احلكم، فاتفقا   إىل املسلمني ألنه
 جم  يل ىل  مل  خل ُّٱٱعلى أن يتحاكما إىل كاهن من جهينة، فنزلت

  َّ  ىه  مه جه  ين ىن  من  خن  حن  جن  يم  ىم  مم خم  حم
قال: أمر هذا يف كتابه وأمر    َّ مي خي حي جي  يه ُّٱأي إىل الكاهن  
يف كتابه،     ، (60النساء:)    َّ َّ  ٍّ  ٌّ ٰى  ٰر ٰذ  يي  ُّٱهذا 

   َّ جض مص خص  حص  مس  خس  حس  جس  مخ ُّٱ  :بلغ  حت

 اآلية. (65النساء:)
 قال أبو عبداهلل: 

قالوا: فهذا الذي ظن أنه ملسو هيلع هللا ىلص مال إىل الزبري لقرابته منه، فخرج  
بذلك من إميانه، فأنزل هللا تبارك وتعاىل فيه القرآن، فكيف يكون به 

برأيه أو برأي أحد من الناس  مؤمنا من يرد عليه السنة الثابتة املعروفة  
ث    ؟مل توافق هواهتعمدا لذلك أو شكا فيها أو إنكارا هلا حني    ،بعده

يزعم أنه مؤمن عند هللا مستكمل اإلميان، من أتتيه األخبار اليت روهتا  
من  العمل  أنه جعل  عن رسول ملسو هيلع هللا ىلص  الثابتة  األمة ابألسانيد  علماء 
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أو    ؟!كذلك، جحودا بذلك أو شكا فيهاإلميان، فيقول: هو ليس  
أنه    ا من أيتيه اخلرب الثابت عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصكيف يكون به مؤمن

أو هن أبو فالن كذا خالفا على    يأمر بكذا  قال  فيقول:  عن كذا، 
أم كيف يكون به مؤمنا من تعرض سنته    !رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وردا لسنته؟

 !احتال لردها؟ ؛على رأيه، فما وافق منها قبل، وما مل يوافقه منها
بني يدي من تقدم ؟! قال و   اجرتأ؟!أال ينظر الشقي على من    

 زن   ممرن ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق ُّٱٱ:هللا تبارك وتعاىل

 هئ مئ خئ حئ جئ يي   ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من

، ( 2- 1احلجرات:)  َّ مث هت مت خت حت جت هب مب   خب حب جب
وتعاىل تبارك  هللا   مت زت رت   يب ىب نب مب ُّٱ  :وقال 

هللا املؤمنني أن يتقدموا بني يدي رسول هللا    ىه، فن (63النور:)  َّ نت
أو جيهروا له    ،يرفعوا أصواهتم فوق صوت النب ملسو هيلع هللا ىلص  ملسو هيلع هللا ىلص، وهناهم أن

أن ذلك   له وإجالال، وأعلم   إعظاما  لبعض؛  ابلقول كجهر بعضهم 
دين هللا   أعماهلم، فكيف مبن جعل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وغريه يف  حيبط 

 ويقدمه! يؤخر حديث رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وأحكامه ملتني؟ ث
إذا ح دث عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص مبا ال يوافقه قال: هذا منسوخ،  
فمن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص   شاذ،  هذا  قال:  يعرفه  ال  مبا  عنه  فإذا ح دث 
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املنسوخ، ومنه الناسخ! ث من رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص الشاذ، ومنه املعروف!  
 ومن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص املرتوك ومنه املأخوذ!

من  )  :قال  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول هللا    ؓ    أنس بن مالك  عن   -   712
 .(رغب عن سنيت فليس مين

  َّٱىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق ُّٱقتادة    وعن  -   716
إن انسا كانوا يقولون لوال أنزل يف كذا، لوال أنزل  "قال:    ، (1احلجرات:)

يف كذا، قال معمر وقال احلسن: هم قوم ذحبوا قبل أن يصلي النب  
 . "ملسو هيلع هللا ىلص فأمرهم فأعادوا الذبح

 ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق ُّٱ  :جماهد يف قوله  وعن   -  717

على رسول هللا بشيء حت يقضيه   (1)  توااال تفت"قال:  ،( 1احلجرات: ) َّ
قال: ال تنادوه نداء، ولكن    َّ مب   خب حب ُّٱهللا على لسانه، قوله  

- 1احلجرات:)  َّ مص خص   حص مس ُّٱ  هللا،اي رسول    :قولوا قوال لينا

 ."قال: أخلص ، (3
أمرهم أن يدعوه اي    "  َّٱنت مت زت ُّٱ  :وعن جماهد  -  718

 ."وال يقولوا اي حممد يف َتهم وتواضع،رسول هللا، يف لني 

 

 أي ال تسبقوا، بل أمهلوا وامتنعوا. (1) 
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كانوا يرفعون  "قال:    َّ حئ جئ يي   ىي ني مي ُّٱ  :قتادة  عن   -   719
    ."وجيهرون عند النب ملسو هيلع هللا ىلص فوعظوا وهنوا عن ذلك

مالك بن أنس إذا أراد أن خيرج ليحدث توضأ وضوءه    وكان  -   731
للصالة، ولبس أحسن ثيابه، ولبس قلنسوة ومشط حليته، فقيل له يف  

 ."أوقر به حديث رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  "ذلك؟ فقال:
وكان محاد بن زيد إذا حدث عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فسمع الناس    -  732

 زي ري ٰى ُّٱ  أخاف أن ندخل يف قوله  "يتكلمون كف، ويقول:

سليمان:  ،" (2احلجرات:)  َّ حئ جئ يي ىي ني مي فذكرته البن   "قال 
 ."عيينة فأعجبه

لقد كان يستحب أن ال تقرأ األحاديث "وعن قتادة قال:    -  733  
 ."عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إال على وضوء

عمرو بن مهاجر األنصاري وبشر بن عبدهللا بن سيار    وعن  -   746
أنه  "السلمي وسوادة بن زايد أن عمر بن عبد العزيز كتب إىل الناس:  

 . "ال رأي ألحد مع سنة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 
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 باب يف شرح حديث الدين النصيحة
 قال أبو عبداهلل: 

وهذا ابب جامع خمتصر من نفس تفسري اإلميان واإلسالم،    
شبيه حبديث جربيل على هذا التفسري الذي حكيناه، وهو قول النب  

النصيحة   إمنا)  ملسو هيلع هللا ىلص: قيل: ملن؟    (الدين  فلما  واحدة جامعة،  بكلمة 
، فجمعت هذه  (ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم  هلل):  قال

عنه، وسنذكر    ىهنتقى وي  به، وكل شر ي    الكلمة كل خري يبتغى ويؤمر
 .تفسريها بعد ذكر األخبار فيها

 إمنا)  ملسو هيلع هللا ىلص:قال: قال رسول هللا    ؓ متيم الداري   عن  -  747
النصيحة، قالوا: ملن اي رسول هللا؟ قال: هلل ولرسوله ولكتابه   الدين 

 . (وأئمة املسلمني وعامتهم 
هللا   إن) :عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال ؓ  وعن أيب هريرة - 750

ي  رضيي ثالاث:  وأن    رضيلكم  به شيئا،  تشركوا  تعبدوه وال  أن  لكم 
 . (، وأن تناصحوا من وىل هللا أمركمتعتصموا حببل هللا مجيعا وال تفرقوا

قال سهيل: فحدثنا عند ذلك عطاء بن يزيد الليثي قال مسعت متيما   
الدين  )  :يقول مسعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقول  ؓ   الداري  إمنا 
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ملن؟ قال    ،ثالاث، فقيل: اي رسول هللاالنصيحة، إمنا الدين النصيحة،  
 .(ني أو قال أئمة املسلمني وعامتهمهلل ولكتابه ولرسله وأئمة املسلم

بن عبدهللاوعن    –  761 النب ملسو هيلع هللا ىلص    "قال:   ¶  جرير  ابيعت 
 ."على إقام الصالة، وإيتاء الزكاة، والنصح لكل مسلم

ابيعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص    "قال:  ¶ رواية عن جرير  ويف   -  762
 ."فيما استطعت، والنصح لكل مسلم فلقنين:على السمع والطاعة، 
   : مجاع تفسري النصيحة 

قال بعض أهل العلم: مجاع تفسري النصيحة هو عناية القلب  
و  من كان،  له  فرضعلى    هيللمنصوح  أحدمها  واآلخر    ،وجهني: 

 . انفلة 
هي شدة العناية من الناصح ابتباع    فالنصيحة املفرتضة هلل: 

وأما النصيحة اليت هي    حمبة هللا يف أداء ما افرتض، وجمانبة ما حرم.
انفلة: فهي إيثار حمبته على حمبة نفسه، وذلك أن يعرض أمران أحدمها  

لربه، فيبدأ مبا كان لربه، ويؤخر ما كان لنفسه، فهذه   لنفسه واآلخر
 .مجلة تفسري النصيحة له الفرض منه والنافلة 

اجلملة،   يفهم  ال  من  ابلتفسري  ليفهم  بعضه  سنذكر  تفسري  وكذلك 
فالفرض منها جمانبة هنيه، وإقامة فرضه جبميع جوارحه ما كان مطيعا 
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مرض أو حبس أو    له، فإن عجز عن القيام بفرضه آلفة حلت به من 
غري ذلك عزم على أداء ما افرتض عليه مت زالت عنه العلة املانعة 

 رن مم  ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك ُّٱ  :له، قال هللا عز وجل
    َّ جئ يي ىي ني مي  زي ري ٰى ين ىن نن من زن

نعوا من اجلهاد  فسماهم حمسنني لنصيحتهم هلل بقلوهبم ملا م    ،( 91التوبة:)
رفع األعمال كلها عن العبد يف بعض احلاالت، وال  ت  أبنفسهم، وقد  

رفع عنهم النصح هلل لو كان من املرض حبال ال ميكنه عمل بشيء  ي  
مل يسقط عنه النصح    من جوارحه بلسان وال غريه؛ غري أن عقله اثبت

رتض  أن يقوم مبا اف  هلل بقلبه، وهو أن يندم على ذنوبه وينوي إن صح 
نب ما هناه عنه، وإال كان غري انصح هلل بقلبه، وكذلك  تهللا عليه وجي

النصح هلل ولرسوله فيما أوجبه على الناس على أمر ربه، ومن النصح  
مبعصية العاصي، وحيب طاعة من أطاع هللا    ى رضالواجب هلل أن ال ي

 ورسوله. 
 وأما النصيحة اليت هي انفلة ال فرض: فبذل احملمود إبيثار هللا

الناصح   على كل حمبوب ابلقلب وسائر اجلوارح، حت ال يكون يف 
يؤثر نفسه   مل  ينصحه  اجتهد ملن  إذا  الناصح  فضال عن غريه، ألن 
عليه، وقام بكل ما كان يف القيام به سروره وحمبته، فكذلك الناصح  
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لربه، ومن تنفل هلل بدون االجتهاد فهو انصح على قدر عمله، غري  
 ال.  حمق للنصح ابلكم

فشدة حبه وتعظيم قدره، إذ هو    وأما النصيحة لكتاب هللا: 
ه والوقوف  كالم اخلالق، وشدة الرغبة يف فهمه، ث شدة العناية يف تدبر 

ويقوم له به    ،ما أحب مواله أن يفهمه عنه  عند تالوته لطلب معاين 
بعد ما يفهمه، وكذلك الناصح من القلب يتفهم وصية من ينصحه، 

تاب منه ع ين بفهمه ليقوم عليه مبا كتب به فيه إليه،  وإن ورد عليه ك
كذلك الناصح لكتاب هللا يعين يفهمه ليقوم هلل مبا أمر به كما حيب  

، ث ينشر ما فهم من العباد، ويدمي دراسته ابحملبة له، والتخلق  رضيوي
 آبدابه.أبخالقه، والتأدب 

فبذل اجملهود يف طاعته    :يف حياته  ملسو هيلع هللا ىلص وأما النصيحة للرسول  
ونصرته ومعاونته، وبذل املال إذا أراده، واملسارعة إىل حمبته، وأما بعد  
وفاته فالعناية بطلب سنته والبحث عن أخالقه وآدابه، وتعظيم أمره 
ولزوم القيام به، وشدة الغضب واإلعراض عن من يدين خبالف سنته،  

دينا هبا، وحب من  والغضب على من ضيعها ألثرة دنيا، وإن كان مت 
صهر أو هجرة أو نصرة أو صحبة ساعة    كان منه بسبيل من قرابة أو

 من ليل أو هنار على اإلسالم، والتشبه به يف زيه ولباسه.  
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املسلمني ألئمة  النصيحة  ورشدهم    : وأما  طاعتهم  فحب 
عليهم،   األمة  افرتاق  وكراهية  األمة كلهم،  اجتماع  وحب  وعدهلم، 

طاعة هللا، والبغض ملن رأى اخلروج عليهم، وحب  والتدين بطاعتهم يف  
 هللا. إعزازهم يف طاعة 

فأن حيب هلم ما حيب لنفسه، ويكره   وأما النصيحة للمسلمني
ويوقر كبريهم،   صغريهم  ويرحم  عليهم  ويشفق  لنفسه،  يكره  ما  هلم 
دنياه كرخص  يف  ذلك  ضره  وإن  لفرحهم،  ويفرح  حلزهنم  وحيزن 

بح ما يبيع من َتارته، وكذلك مجيع ما أسعارهم، وإن كان يف ذلك ر 
يضرهم عامة، وحيب صالحهم وألفتهم ودوام النعم عليهم، ونصرهم  

 عنهم. على عدوهم ودفع كل أذى ومكروه 
 اهلل: قال أبو عبداهلل رمحه 

فهذه مقالة من ذهب من أصحابنا إىل أن النب ملسو هيلع هللا ىلص إمنا أراد  
هلل ومالئكته وكتبه  اإلميان أن تؤمن اب)بقوله جلربيل صلوات هللا عليهما  

 (فإذا فعلت ذلك فقد آمنت)  : اإلميان الكامل، قال: وقوله(ورسله
يريد استكملت اإلميان املفرتض كله، قالوا: وذلك ال يكون إال أبداء  

اجتناب احملارم، واحتجوا ابألخبار اليت ذكرانها واحلجج اليت  الفرائض و 
قدمناها، قالوا: واإلسالم هو اخلصال اليت ذكرت يف حديث جربيل،  

 وجعلوا اإلميان درجة فوق اإلسالم. 
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   النب ملسو هيلع هللا ىلص بقوله  وقالت مجاعة أخرى من أهل السنة إن مراد  
كمال اإلميان، ولكنه أراد الدخول يف اإلميان الذي    (أن تؤمن ابهلل)

خيرج به من ملل الكفر، ويلزم من أتى به اسم اإلميان وحكمه من غري 
سائر   يكون  عنه  الذي  التصديق  وهو  لإلميان كله،  منه  استكمال 

هللا   قال  فقالوا:  عمران:)  َّ مب  زب   رب يئ ىئ  ُّٱاألعمال،    ، ( 19آل 
 وقال   ،(85آل عمران:) َّ مئ زئ رئ ّٰ   ِّ ُّ َّ  ٍّ ُّٱوقال 

قالوا: فاإلسالم الذي رضيه هللا هو    ، (3املائدة:)  َّ يت ىت نت مت  ُّٱ
 زئ  رئ ّٰ   ِّ  ُّ َّ ٍّ ُّٱاإلميان، واإلميان هو اإلسالم بقوله  

لكان من دان هللا  ،  (85آل عمران:)  َّ مئ  اإلسالم  اإلميان غري  فلو كان 
ٱابإلميان غري مقبول منه.

التصديق، واإلسالم يف اللغة هو  قالوا: واإلميان يف اللغة هو  
اخلضوع، فأصل اإلميان هو التصديق ابهلل وما جاء من عنده، وإايه  

النب ملسو هيلع هللا ىلص بقوله ، وعنه يكون اخلضوع  (اإلميان أن تؤمن ابهلل):  أراد 
هلل، ألنه إذا صدق ابهلل خضع له، وإذا خضع أطاع، فاخلضوع عن  

هو   التصديق  ومعىن  اإلسالم،  أصل  وهو  ابهلل،  التصديق  املعرفة 
واالعرتاف له ابلربوبية، بوعده ووعيده وواجب حقه، وحتقيق ما صدق 

 . به من القول والعمل
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والتحقيق يف اللغة تصديق األصل، فمن التصديق ابهلل يكون  
عن   يكون  ما  فأول  الطاعات،  تكون  اخلضوع  وعن  هلل،  اخلضوع 

اإل اجلوارح  عمل  من  التصديق  أوجبه  الذي  هلل  القلب  قرار  خضوع 
ابللسان؛ ألنه ملا صدق أبن هللا ربه: خضع لذلك العبودية خملصا، ث  
ابتدأ اخلضوع ابللسان: فأقر ابلعبودية خملصا كما قال هللا عز وجل  

 أي: أخلصت ابخلضوع لك.  (131بقرة:ال) َّ زي ري ينٱٱُّإلبراهيم  

ٱ  ىن من خن ُّٱلك ما وصف هللا عن إبليس بقوله  قالوا: والدليل على ذ

  ، ( 82ص:)  َّ هس مس هث   مث هت ُّٱ:  وقوله  ،(12األعراف:)  َّ
ألمره فيسجد آلدم   فأخرب أنه قد عرف أن هللا قد خلقه ومل خيضع

نفعه معرفته إذ زايله اخلضوع، ومل تكن معرفته إمياان إذ  تكما أمره فلم  
مل يكن معها خضوع ابلطاعة، فسلبه هللا اسم اإلميان واإلسالم إذ مل  

، ولو عرف هللا ابملعرفة اليت هي  فأيب وعاندخيضع له فيطيعه ابلسجود  
 .انقاد لطاعته ومل يرد عليه أمرهإميان؛ خلضع جلالله و 

شهادة هللا على قلوب بعض اليهود  والدليل على ذلك أيضا  
أهنم يعرفون النب ملسو هيلع هللا ىلص وما أنزل إليهم كما يعرفون أبناءهم، فال أحد  

  مه  جه ُّٱأصدق شهادة على ما يف قلوهبم من هللا، إذ يقول لنبيه  

   َّ خم حم  جم يل  ُّٱٱ:وقال  ،( 89البقرة:)    ٱَّ حي جي  يه ىه

فشهد   ، (146البقرة:)  َّ ين ىن  من خن حن  ُّٱٱوقال  ،( 146البقرة:)
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على قلوهبم أبهنا عارفة عاملة ابلنب ملسو هيلع هللا ىلص قال: وما أنزل إليه أنه احلق  
ومل يوجب هلم اسم اإلميان مبعرفتهم    ،من عند هللا، ث أكفرهم مع ذلك

إذ مل يقارن معرفتهم التصديق واخلضوع هلل ولرسوله    ؛وعلمهم ابحلق
ابلتصديق له والطاعة، ألن من صدق خضع قلبه، ومن خضع قلبه  

 ر وصدق بلسانه وأطاع جبوارحه.  أق
ومما يدل على أن أصل اإلسالم هو اخلضوع يف اللغة قول هللا  

   َّ مق  حق مف   خف  حف جف مغ جغ  ُّٱ: وتعاىل تبارك

أي: خضع له، فاملؤمن خضع ابلطوع والتدين، والكافر   ( 83آل عمران: )
خضع ابالضطرار، وليس ذلك اخلضوع هلل إمياان، إال أنه يدل على  
إىل   األعمال  أضيفت  ذلك  وعلى  اخلضوع،  هو  اإلسالم  اسم  أن 

النب ملسو هيلع هللا ىلص حني سأله   قول  اإلميان؟    ما)  جربيلاإلسالم، ومن ذلك 
تؤمن ابهلل أن  أن تصدق  (فقال:  قال:  ):  وقال،  يعين  اإلسالم؟  ما 

هللا إال  إله  ال  أن  ابإلقرار  (شهادة  خضوع  اإلسالم  أن  فأخرب   ،
عن خضوع   إال  ذلك  يكن  ومل  والوحدانية،  ابلربوبية  هلل  لإلخالص 
القلب ابلتصديق، فكل خضوع عن خضوع القلب فهو إسالم، وكل  
خضوع من القلب فهو من اإلميان، ألن التصديق كلما ازداد صاحبه  

ويقينا وبصرية ازداد إجالال هلل وهيبة، فإذا ازداد إجالال وهيبة  تصديقا  
ازداد خضوعا وطمأنينة قلب إىل كل ما قال هللا تبارك وتعاىل حت  
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 من  خن حن  جن  ُّٱ  ، أمل تسمع ما قال هللا عز وجل إلبراهيم (1)  يعاينه  اكأمن

، فأخرب أنه قد صدق وأراد أن  (260البقرة:)   َّ مه  جه ين ىن
تصديقا وبصرية ويقينا ليزداد قلبه طمأنينة، فلما عاين ذلك ازداد يزداد  

يقينا وطمأنينة من غري شك كان منه أبن هللا حييي املوتى، وكذلك  
 قال النب ملسو هيلع هللا ىلص 

اخلرب    ليس)عن النب ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال:    ¶فعن ابن عباس    -766
 . (كاملعاينة 

يشكوا،   ومل  فصدقوا  القيامة  عن  املؤمنني  أخرب هللا  فإذا فقد 
عاينوها كانوا هبا أعظم إمياان ويقينا، ومل يكن يدخلهم الشك يف دنياهم  
مما كانوا  أكثر  قلوهبم  يف  عظم  األمر  عاينوا  ملا  ولكن  ذلك،  قبل 

 .ة حت ذهلت عقول الرسل فمن دوهنميصدقون به يف اجلمل
ن ذلك ملوجود يف فطران: أيتينا الصادق ابخلرب أبن حبيب  إو 

تابع األخبار عليه  تتقه ونستثري منه احلزن، ث  ت فنصدأحدان قد ما
فكل ما أخربه خمرب ازداد يقينا وتصديقا من غري شك منه يف اخلرب  
األول، فإذا عاينه امتأل قلبه يقينا أبنه قد مات، ث أاثر من قلبه من  

قبل يكن من  مل  ما  املخربين،    ؛احلزن  حت كأنه كان شاكا يف خرب 

 

 يف النسخة احملققة: كأن مل يعاينه، ومعىن السياق يقتضي ما ذ كر.  (1) 
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ويقينا وتصديقا من غري أن يكون دخل  فكذلك يزداد العبد بصرية  
وعن   واهليبة،  اإلجالل  يكون  ذلك  وعن  شك،  تصديقه  أصل  يف 
إىل رضا؛ طلب   ومسارعة  ابلطاعة،  يزداد خضوعا  واهليبة  اإلجالل 

 رضا املوىل. 
   : قال أبو عبداهلل

وقد جامعتنا يف هذا املرجئة كلها: على أن اإلقرار ابللسان من 
فرقة من   إال  أن  اإلميان  بزعمهم  املرجئة  عندان وعند  اجلهمية كفرت 

اإلميان هو املعرفة فقط، بعد شهادة هللا على قلوب من مساهم كافرين  
بقلبه   العارف  بلسانه  اجلاحد  فضادوا خرب هللا ومسوا  عارفون،  أبهنم 

اإلقرار من اإلميان، وليس هو    مؤمنا، وأقرت املرجئة إال هذه الفرقة أن
 .عمل القلب من

تت أنه  وقد  األخبار عن هللا عز وجل وعن رسوله ملسو هيلع هللا ىلص  ابعت 
 خي  حي جي  يه  ُّٱ  :مسى اإلقرار ابللسان إسالما، كما قال هللا عز وجل

 زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي

فجعل شهادهتم    ، (19-18آل عمران:)  َّ مب  زب  رب يئ ىئ نئ مئ 
إلبراهيم وقال  اإلسالم،    َّ ىي ني  مي زي  ري   ٰى  ينٱٱُّ:  دين 

لبنيه  ،( 131البقرة:) يعقوب    خت  حت جت هب  مب خب حب  جب ُّٱ  وقال 

واللسان    ( 132البقرة:)    َّ مث هت مت ابلقلب  هلل  خملصني  يعين 
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للنب   جربيل  وقال  ابلعبودية،  له  قال )  ملسو هيلع هللا ىلص  خضوعا  اإلسالم؟  ما 
تنع مجيع األمة أن يقولوا للكافر إذا مت، وال  (شهادة أن ال إله إال هللا

أقر بلسانه فقال: أشهد أن ال إله إال هللا وأن حممدا رسول هللا، قد  
أسلم، قبل أن يصلي، وقبل أن يصوم، فكذلك كل من أسلم على  
أهل   تدافع بني  الشهادتني، وال  بدو إسالمه  إمنا كان  النب ملسو هيلع هللا ىلص  يد 

 وقته ذلك من قبل  اللغة يف أن يسموا كل من شهد بذلك مسلما يف
أن أيت وقت صالة وال صوم، فلما أقرت املرجئة أبن اإلقرار ابللسان  
هو إميان يكمل به تصديق القلب وال يتم إال به، ث بني هللا تعاىل لنا  
والرسول ملسو هيلع هللا ىلص أنه أول اإلسالم، ثبت أن مجيع اإلسالم من اإلميان، 

الذي هو أول  فإن يكن شيء من اإلسالم ليس من اإلميان، فاإلقرار 
اإلسالم ليس من اإلميان، فبإجياهبم أن أول اإلسالم جبارحة اللسان  
هو من اإلميان ابهلل يلزمهم أن جيعلوا كلما بقي من اإلسالم من اإلميان  

 . والرسول اإلقرار ابللسان إمياانبعد ما مسى هللا عز وجل 
ث شهدت املرجئة أن اإلقرار الذي مساه النب ملسو هيلع هللا ىلص إسالما هو  
إميان، فما ابل سائر اإلسالم ال يكون من اإلميان؟! فهو يف األخبار  
من اإلميان، ويف اللغة واملعقول كذلك؛ إذ هو خضوع ابإلخالص،  
إال أن له أصال وفرعا، فأصله اإلقرار ابلقلب عن املعرفة، وهو اخلضوع  

اللسان ابإلقرار    هلل ابلعبودية  له ابلربوبية، وكذلك خضوع  واخلضوع 
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ابإلهلية ابإلخالص له من القلب واللسان أنه واحد ال شريك له، ث 
فروع هذين اخلضوع له أبداء الفرائض كلها، أمل تسمع قول النب ملسو هيلع هللا ىلص  

ام الصالة  شهادة أن ال إله إال هللا وأن حممد رسول هللا وإق  اإلسالم)
م  جعلت املرجئة الشهادة إمياان؟! من الفرائض، فلِ   ا عد  وم  (وإيتاء الزكاة

من اإلسالم إمياان، وكيف جعلت   ومل َتعل مجيع ما جعله النب ملسو هيلع هللا ىلص
إسالما إمياان؟! ومل َتعل مجيعه إمياان؟! وتبدأ   النب ملسو هيلع هللا ىلص   هما مسابعض  

 أبصله وتتبعه بفروعه وَتعله كله إمياان؟! 
 عبداهلل: قال أبو  

املرجئة أان إذا قلنا إن اإلميان اسم جلميع الطاعات  زعم بعض  
إمنا   إذا كان  يفعلها؛ ألنه  أول معصية  عند  العاصي  نكفر  أن  لزمنا 

فمت ما نقص من تلك املعاين مثقال    ،ي سمى إمياان الجتماع معاين
خردلة زال عنه االسم، وضربوا لذلك مثال فقالوا: ومثل ذلك مثل  

فإ دراهم،  عشرة  القائل  على  قول  إال  عشرة  تسم  مل  دانق  نقص  ذا 
 أبدا. النقصان، فإن نقص درهم مل تسم عشرة 

فقيل هلم: إنكم ضربتم املثل على غري أصل، وقد غلطتم علينا  
من نقص منه    ،ومل تفهموا معناان، وذلك أان نقول: إن اإلميان أصل

مثال ذرة زال عنه اسم اإلميان، ومن مل ينقص منه مل يزل عنه اسم  
ن، ولكنه يزداد بعده إمياان إىل إميانه، فإن نقصت الزايدة اليت بعد  اإلميا
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األصل مل ينقص األصل الذي هو إقرار أبن هللا حق وما قاله صدق،  
ألن النقص من ذلك شك يف هللا أحق هو أم ال، ويف قوله أصدق  
هو أم كذب، ونقص من فروعه، وذلك كنخلة قائمة ذات أغصان  

صن مل يزل عنها اسم الشجرة، وكانت دون  وورق، فكلما قطع منها غ
ما كانت عليه من الكمال من غري أن ينقلب امسها، إال أهنا شجرة  
انقصة من أغصاهنا وغريها من النخل من أشكاهلا أكمل منها لتمامها  

 حل جل مك  لك خك حك ُّٱٱ:بسعفها، وقد قال هللا عز وجل

لكلمة  ،   (24إبراهيم:)     َّ  حم جم هل مل خل مثال  اإلميان،  فجعلها 
فسأل النب ملسو هيلع هللا ىلص أصحابه عن معىن    ،وجعل هلا أصال وفرعا ومثرا تؤتيه

ابن   قال  البوادي  شجر  يف  فوقعوا  وجل،  عز  هللا  من  املثل  هذا 
: فوقع يف نفسي أهنا النخلة، فاستحييت فقال رسول    ¶عمر 

 .(هي النخلة ) هللا ملسو هيلع هللا ىلص: 
من    إن)قال: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص    ¶  فعن ابن عمر  -  769

الشجر شجرة ال يسقط ورقها فإهنا مثل للمسلم، فحدثوين ما هي؟  
فوقع الناس يف شجر البوادي، قال عبدهللا: ووقع يف نفسي أهنا النخلة، 

 .(فاستحييت، ث قالوا: حدثنا ما هي اي رسول هللا، قال: هي النخلة 
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هللا عز وجل مثله، فأخرب  ث فسر النب ملسو هيلع هللا ىلص بسنته اإلميان إذ فهم عن 
أن اإلميان ذو شعب أعالها شهادة أن ال إله إال هللا، فجعل أصله  
اإلقرار ابلقلب واللسان، وجعل شعبه اإلميان، ث جعل يف غري حديث  
األعمال شعبا من اإلميان، فاستعجم على املرجئ الفهم، فضرب املثل  

دراهم عشرة  مثل  وقال  والرسول،  ما ضربه هللا  سنة    خبالف  ليبطل 
الذي مسى   قوله هو احلق خبالف اآلاثر، ألن  الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، وجيعل 
اإلميان التصديق هو الذي أخرب أن اإلميان ذو شعب، فمن مل يسم  
األعمال شعبا كما جعله الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وكما ضرب هللا املثل به، فقد  
خالف سنة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ، وليس له أن يفرق بني صفات النب ملسو هيلع هللا ىلص  

ها ويكفر ببعضها، ألنه ملسو هيلع هللا ىلص حني سأله جربيل ما  لإلميان فيؤمن ببعض 
إىل آخر القول، ث قال يف حديث ابن    (أن تؤمن ابهلل  )  اإلميان؟ قال
قال: أتدرون ما اإلميان  )  ، ث  (آمركم ابإلميان)    عبد القيسعباس لوفد  

فبدأ أبصله، والشاهد بال إله إال هللا    (ابهلل؟ شهادة أن ال إله إال هللا
هو املصدق املقر بقلبه، يشهد هبا هلل بقلبه ولسانه، يبتدئ بشهادة 
قلبه واإلقرار به، ث يثين ابلشهادة بلسانه واإلقرار به، كما قال من 
قال: ال إله إال هللا، يرجع هبا إىل القلب خملصا، يعين خملصا ابلشهادة  

امل شهدت  ليس كما  إذقلبه،      َّيل ىل مل يك ىك ُّٱ  نافقون 

فلم  ،  (1املنافقون:)   َّ  زي ري ٰى ين ىن نن ُّٱ  :قال هللا  ، ( 1املنافقون:)
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 مم ُّٱ  يكذب قلوهبم أنه حق يف عينه، ولكن كذهبم من قوهلم، فقال

 ري ٰى ين ىن نن ُّٱأي: كما قالوا، ث قال   َّ من زن  رن

فكذهبم من قوهلم، ال أهنم قالوا أبلسنتهم ابطال وال    ، (1املنافقون:)   َّ  زي
اإلسالم شهادة  )  كذاب، وكذلك حني أجاب النب ملسو هيلع هللا ىلص جربيل بقوله  

مل يرد شهادة ابللسان كشهادة املنافقني، ولكن أراد    (أن ال إله إال هللا
شهادة بدؤها من القلب ابلتصديق ابهلل أبنه واحد، وليس هذا مما  

قوله فقال  (تؤمن ابهلل )  :ينقص  اإلميان  بدأه أبول  تؤمن  )  :ألنه  أن 
اإلسالم    ،(ابهلل فابتدأ  بذلك،  له  فتشهد  ولسانك  بقلبك  تقر  ث 

ابلتصدي واإلميان  ال ابلشهادة،  إميان،  مجيعا  أهنما  جمامعوان  وهم  ق، 
يفرقون بني الشهادة اليت جعل النب ملسو هيلع هللا ىلص أول اإلسالم، وبني التصديق  
الذي مساه النب ملسو هيلع هللا ىلص إسالما، فهم جيعلوهنما مجيعا إمياان. فما ابل ما  
بقي ملا مساه النب ملسو هيلع هللا ىلص إسالما ال يكون إمياان؟!  كيف نقصوه فأضافوا  

فوا ابقيه عن اإلميان وقد مساه النب ملسو هيلع هللا ىلص  بعض اإلسالم إىل اإلميان، ون
 إسالما كله؟! 

رون ما اإلميان ابهلل  أتد)  عبد القيسث أكد ذلك يف قوله لوفد    
 وما   (شهادة أن ال إله إال هللا)هم للفهم عنه، ث قال  هينب  (وحده؟

اإلميان  )معها من اإلميان، ث فسر ذلك يف حديث أيب هريرة فقال    ذكر
شعبة  وسبعون  مسع    ،(بضع  أو  منهم  احلديث  طلب  ملن  فالعجب 
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وإن مل يطلبها كيف يسمع أن النب ملسو هيلع هللا ىلص وصف اإلميان بصفات    ،اآلاثر
فيؤمن ببعض صفاته وجيحد بعضا؟! وليست التفرقة   ،ث يفرق بينها

يف   الصفة  يفرقان  والرسول  هللا  وجدان  قد  ألان  االسم،  يزيل  ابلذي 
م واحد،  هبا ابس  يعلى املؤمنني أن جيمعوها ملن مس    أشياء، ويوجبان 

    َّ خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ  :من ذلك قول هللا عز وجل

 نن من  زن رن مم ام ُّٱ  :، وقالومل يذكر عمال   (19احلديد:)

 مي خي ُّٱٱومل يذكر عمال، وقال  (21احلديد:)    َّ ري ٰى ين ىن

قوله  َّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي   ( 4-2األنفال:)َّ رث يت ُّٱ  :إىل 
عليه،   والتوكل  هلل  واإلنفاق  هلل  واإلميان  الصالة  وإقام  الوجل  فذكر 

 مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱوأوجب هلم اجلنة بذلك، وقال  

 لك اك  يق ىق يف ىف يث ىث ُّٱ  :إىل قوله  َّ  يم ىم

فأوجب هلم اجلنة ابألعمال اليت ذكرها،  ،  (11-1املؤمنون:)  َّ يك ىك مك
ومل   والتوكل،  الوجل  اآلية  هذه  يف  يذكر  يف  ومل  اليت  اآلية  يف  يذكر 

 ٰر  ٰذ يي ُّٱٱ:  األنفال كل ما ذكر يف هذه من األعمال، وقال 

  حي  ُّٱوقال يف موضع آخر    ،( 47األحزاب:)   َّ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ  ٰى

فعم  األعمال يف هذه اآلية،   ،(9اإلسراء:)    َّ يي ىي مي خي
وقال يف    ،( 36فاطر: )    َّ مئ خئ   حئ  جئ  يي ُّٱ  :وقال هللا عز وجل

آخر وقال(1حممد: )  َّ حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱ:موضع    نث   ُّٱ  :، 
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 زت رت يب ُّٱوقال    ،( 7-6فصلت:)   َّ يق  ىق يف ىف يث ىث 

فقد علمنا أن الكافرين يف النار    ،( 7- 6املاعون:)   َّ  يت ىت نت مت
 هس  مس هث مث هت مت هب مب هئ مئ ُّٱٱوإن مل يصدوا عن سبيل هللا، وقال

فالكافر يف النار، ويزداد عذااب    ،(44-42املدثر:)    َّ من مل مك لك هش مش
هبذه األفعال. فهذه صفات أهل النار وأعماهلم، وتلك صفات أهل  
اجلنة وإن اختلفت، فكذلك وصف النب ملسو هيلع هللا ىلص اإلميان بصفات فكلها  

 اختلفت. صفات اإلميان وإن 
فلو قال قائل: ال يدخل اجلنة أحد إال من مجع هذه األعمال  

نه قد فرقها،  يستحق هبا اجلنة ألكلها، أو قال: ليست هذه أبعمال  
يشهد أن من صدق ابهلل وبصفتها كلها فهو يف  ف  فريجع إىل األصل

اجلنة، فيشهد ابألصل ويدع الفروع؛ لكان رادا على هللا قائال بغري  
الفروع، فكذلك من شهد أبن   اقتصر على األصل وألقى  إذا  احلق 
اإلميان هو األصل الذي قال النب ملسو هيلع هللا ىلص وألقى سائره، فلم يشهد أنه  

النب ملسو هيلع هللا ىلص قد مسى اإلميان ابأل صل وابلفروع، وهو اإلقرار  إميان ألن 
واألعمال، فسماه يف حديث جربيل ابلتصديق، ومسى الشهادة والقيام  

لوفد   قال  فيما  ومسى  إسالما،  الفرائض  من  أمسى  القيس مبا    عبد 
الشهادة وما مسى معها من الفرائض إمياان، ث فسر ذلك يف حديث  

، ث أخرب  أيب هريرة فجعل أصل اإلميان الشهادة وسائر األعمال شعبا
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حديث   يف  فقال  الصاحلة،  ابألعمال  أصله  بعد  يكمل  االميان  أن 
هريرة   وأيب  امل)  عائشة  خلقاأكمل  أحسنهم  اإلميان   (ؤمنني    يف 

لكمال، فقد عاند سنة رسول هللا  فإنه مساوية يف ا  ،كأحسنهم خلقا
، وقلب ما شهد به أبحسن املؤمنني خلقا فجعله ألسوئهم خلقا، ملسو هيلع هللا ىلص

لكان قول النب ملسو هيلع هللا ىلص هذا ال معىن له، وهو أعلم ابهلل    لو كان كما قالو 
فأخرب عن    من ذلك، ث حد اإلميان يف قلوب أهل النار من املؤمنني،

أخرجوا من يف قلبه مثال دينار من إميان،   : هللا عز وجل أنه يقول  
فمن    ،ل شعرية، مثقال ذرة، مثقال خردلة مثقال نصف دينار، مثقا
ن اإلميان مستواي يف الوزن فقد عارض قول  زعم أن ما كان يف قلوهبم م

النب ملسو هيلع هللا ىلص ابلرد، ومن قال الذي يف قلبه مثقال ذرة ليس مبؤمن وال  
ال يدخل  )  مسلم فقد رد على هللا وعلى رسوله، إذ يقول الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  

، فقد حرم هللا اجلنة على الكافرين، وقد  (اجلنة إال نفس مسلمة مؤمنة 
قلوهبم من   ما يف  النب ملسو هيلع هللا ىلص  أن  جزأ  والكثرة، ث أخرب  اإلميان ابلقلة 

أقلهم إمياان قد أدخل اجلنة، فثبت له بذلك اسم اإلميان، فإذا كان 
أقلهم إمياان يستحق االسم واآلخرون أكثر منه إمياان؛ دل ذلك أن له  

وفرعا ويت  أصال  من أيت أبصله،  امسه  بعد  وا يستحق  الزايدة  لون يف 
 . أصله
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مثال كما ضربه هللا عز    ، لإلميانفرتكوا أن يضربوا النخلة مثال
فيشهدوا   ملسو هيلع هللا ىلص،  الرسول  جعله  شعبا كما  له  اإلميان  وجيعل  وجل، 
ابألصل وابلفروع، ويشهدوا ابلزايدة إذا أتى ابألعمال، كما أن النخلة  
ثبت األصل شعبا   ما  بعد  أكمل هلا، وهي مزدادة  فروعها وشعبها 

املنزلة، فيشهدوا له    وفرعا، فقد كان حيق عليهم أن ينزلوا املؤمن هبذه 
ابإلميان إذ أتى ابإلقرار ابلقلب واللسان، ويشهدوا له ابلزايدة كلما 
ازداد عمال من األعمال اليت مساها النب ملسو هيلع هللا ىلص شعبا لإلميان، وكان كلما 
ضيع منها شعبة علموا أنه من الكمال أنقص من غريه ممن قام هبا، 

 فال يزيلوا عنه اسم اإلميان حت يزول األصل. 
إال كالفرع   أصل  هلا  ليس  اإلميان ألنه  مثل  العشرة    ، وليست 

والفضة   الفضة،  فإمنا مثل أصلها مثل  العاشر درهم، واألول درهم، 
كمثل التصديق، فلو كانت نقرة فيها عشرة، ث نقصت حبة لسميت  
فضة، ألن الفضة جامع المسها قلت أم كثرت، ألهنا أصل قائم أبدا  

لعشرة كذلك، ليس أوهلا أبوىل من أن  ما دام منها شيء، وليست ا
يكون أصال هلا من آخرها، ألهنا أجزاء متفرقة، فكما ب دئ ابلدرهم  
بعضها أبحق أبن   فليس  العاشر،  األول هو  فيجعل  األول ابلعدد، 

 يكون أصال لبعض من اآلخر، إمنا أصلها الفضة. 
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 قال أبو عبداهلل: 
على أن اإلميان    واألخبار اليت ذكرانها عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص دالة 

واإلسالم ال يفرتقان، ألنه دل على اإلميان مبا دل على اإلسالم، قال  
اإلسالم  )  جلربيل حني سأله عن اإلسالم    ؓ  يف حديث عمر

وما ذكر مع الشهادتني    (شهادة أن ال إله إال هللا وأن حممدا رسول هللا
عن النب    ╚   من الفرائض، وقال ابن عمر وجرير بن عبدهللا 

مخس)  ملسو هيلع هللا ىلص على  اإلسالم  عباس (بين  ابن  حديث  يف  قال  ث   ،  

فذكر احلديث، وقال    (أتدرون ما اإلميان)  عبد القيسلوفد    ¶ 

هريرة  أيب  حديث  ملسو هيلع هللا ىلص    ؓ يف  النب  بضع  )عن  اإلميان 
إلميان، ومسى اإلميان مبا مسى  ، فسمى اإلسالم مبا مسى به ا(وسبعون

قوله بياان  يزيد ذلك  ومما  اإلسالم،  يؤمن من ال أيمن جاره )  به  ال 
املسلم من سلم املسلمون من لسانه  )    :، وقال يف حديث آخر(بوائقه
، والبوائق ال تكون إال ابللسان واليد، فسمى اإلميان مبا مسى به  (ويده

لم من لسانه ويده، ومن ال  اإلسالم؛ ألن من أمن جاره بوائقه فقد س
بوائقه. وقال لسانه ويده ال أيمن  أمنه )  يسلم جاره من  املؤمن من 

، فمن سلم الناس من لسانه ويده أمنوه  (الناس على أنفسهم وأمواهلم
على أمواهلم وأنفسهم، فدل النب ملسو هيلع هللا ىلص بسنته على أن اإلميان واإلسالم  
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ن يفرق بني امسني  ال يفرتقان، وأن املسلم هو املؤمن، فليس ألحد أ
دل النب ملسو هيلع هللا ىلص عليهما مبعىن واحد، جيعلهما معنيني خمتلفني، ومن فرق  
بينهما فقد عارض سنة النب ملسو هيلع هللا ىلص ابلرد، إال أن أحدمها أصل لآلخر  
ال ينفك أحدمها عن اآلخر، ألن أصل اإلميان هو التصديق، وعنه  
إال  خاضعا  وال  خاضعا،  إال  مصدقا  يكون  فال  اخلضوع،  يكون 

األعمال  مصدقا،   تكون  اإلسالم،  وعنهما  ملسو هيلع هللا ىلص  النب  وصف  اليت 
 من قام هبا ابإلميان واإلسالم.  يون سم

 : قال أبو عبداهلل
ومن أعظم حجج املرجئة اليت يقولون هبا عند أنفسهم: اللغة،  
وذلك أهنم زعموا أن اإلميان ال يعرف يف اللغة إال ابلتصديق، وزعم  

ابلقلب، وقال بعضهم ال يكون إال  بعضهم أن التصديق ال يكون إال  
ابلقلب واللسان، وقد وجدان العرب يف لغتها تسمى كل عمل حققت 
به عمل القلب واللسان تصديقا، فيقول القائل: فالن يصدق فعله  
قوله، يعنون حيقق قوله بفعله ويصدق سريرته عالنيته، وفالن يكذب  

 فعله قوله، وقال الشاعر: 
 وصف قال وقيل ت ىرض.. لست ألقول ابلفعال فإين .صدق ا

 هللا:رمحه  زعبد العزيوقال كثري وهو ميدح عمر بن 
 ... بريئا فأمسى ساخطا كل جمــــــــرم  ـــــــــــــف  فلم تشتم عليــــــا ومل خت    يت  ل ِ و  
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 فصدقت الذي قلت ابلذي ... فعلت فأمسى راضيا كل مسلم   وقلت  
قول العرب إذا محل الرجل على القوم يف احلرب فلم يرجع، قالوا:  تو 

صر دون أن يبلي، وإذا رجع  دق احلملة، أي: حققها، أي: مل يقص
 قيل كذب احلملة.  

ويقال للمرجئة: أخربوان عن اآلمن من هللا حت ال خيافه يف  
من   من كان حال  مؤمنا  أيكون  اخلوف،  قلبه  يلزم  فال  األحوال، 

نعم، قيل هلم: فإذا زعمتم أنه مؤمن ابهلل أنه اجلليل    :كذلك؟ فإن قالوا
العظيم، فإن القدرة عليه انفذة، وأنه عظيم الغضب شديد العقاب، 
ث هو ال خيافه وال يهابه وال جيله يف حال من األحوال، فهل فرق من  

ال هيبة له وال إجالل وال قدرة له عليه كاألصنام؛  فعل ذلك بني من 
إذ عرف أن األصنام يف أنفسها أصنام، وعرف يف نفسه وأقر بلسانه  
أن هللا هو اإلله، ث مل خيفه ومل جيله، ومل يهبه ومل يرجه يف معىن من  

التصديق   بينه وبني األصنام فرقا يف  ألنه ال    هبا؟املعاين، هل جعل 
أمرين: رغبة أو رهبة، فمن مل خيفه ومل يرجه فقد    يعمل أحد إال ألحد

أن   فليس أبهل  ينفع، ومن كان كذلك  أنزله منزلة من ال يضر وال 
وبني   وتعاىل  تبارك  هللا  بني  سوى  من  مؤمنا  يكون  فكيف  يتقى، 

ل وال ت رهب و  اب وال َت  اف وال هت  ال ترجأ ألهنا ال األصنام اليت ال خت 
 تضر وال تنفع؟! 



 

286 

قالوا:   ال يكون مؤمنا من كان هكذا، وال يكون مؤمنا  فإن 
حت يكون هلل خائفا وجمال وهائبا، قيل هلم: فإن زعمتم أنه ال يكون  

أن من كان كذلك مؤمنا، وإمنا خيرجه من اإلميان الكفر، فقد أثبتم  
 اخلوف إميان، واألمن كفر. 

وذلك  إميان،  أحدمها  وجهني:  على  اخلوف  إن  قالوا:  فإن 
وهو إقرار يف غيبه، وذلك خوف يقني؛ أال ترى إىل  خوف اإلقرار،  

وجل عز  فإمنا    (51األنعام:) َّ حض جض   مص خص حص مس ُّٱ  :قول هللا 
مؤمنون،   أهنم  يعين ال    (7يونس:)  َّ جم يل ىل مل خل ُّٱ  :وقال يعين 

والوجه اآلخر من اخلوف: هو املزعج عن املعاصي، وليس    يؤمنون.
 ذلك من اإلميان، ولكن اإلميان سبب له.  

قيل هلم أما واحدة: فقد خرجتم من اللغة اليت عليها اعتمدمت،  
ألنكم مل َتدوا يف اللغة أن اخلوف إميان، وال أن األمن كفر. والثانية: 

خوف من هللا مزعجا    أنه إن كان معىن اخلوف من هللا إمياان، فكل
عن املعاصي إميان، ومن مل جيعل اخلوف كله إمياان، فجعل أوله إمياان 

أن يكون تصديق إمياان    (1)   جائز  ال  وآخره ال إميان فقد انقض؛ ألنه

 

 يف النسخة احملققة: جائز، بدون ال، و معىن السياق يقتضي ما ذكر.  (1) 



 

287 

وتصديق ال إميان، فكما كان كل تصديق إمياان، فكذلك كل خوف  
 إميان. 

فإن قالوا: إان ال نقول إن اخلوف جزء من اإلميان، ولكنا نقول  
ال يفارق اإلميان. قيل هلم: إن قولكم ال يفارق اإلميان ال خيلو من  
وجهني: أن تكونوا تعنون أنه ال يفارق اإلميان ألنه من اإلميان، أو  

ا تعنون اإلميان ال يكون إمياان إال به، فكال الوجهني يثبت أنه  تكونو 
إميان الزما ال يكون اإلميان إال به فهو إميان، فإن كان جائزا أن يكون  
  اإلميان وال يكون، فقد ثبتم أن املؤمن يستوي هللا عز وجل يف قلبه 

 واألصنام اليت ال تضر وال تنفع.
 قلبه. قيل هلم: فقد ثبت  فإن قالوا: ال جيوز أن يستوي ذلك يف

بذلك أن اخلوف واإلجالل واهليبة هلل إميان، ولوال ذلك مل يكن بينه  
 وبني األصنام فرق.

 قال أبو عبداهلل:  
يقال هلم أخربوان عن قولكم إنه ال بد من اخلوف ولوال ذلك  
لزال عن إميانه، أخربوان إذا خطر بقلبه خواطر الشرك من العدو، أو  

؟! فإن قالوا  ىفالناس حت كاد يزول عن إميانه، هبا ي ن  حاج خملوقا من 
اخلوف،   قالوا:  فإن  الكراهة؟  على  يبعثه  الذي  وما  قيل:  ابلكراهة، 
قيل: خوف من ماذا؟ فإن قالوا: خوف من هللا أن يشرك به، قيل:  
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الشرك ابخلوف    ىففلوال اخلوف والكراهة لقبل الشرك واعتقده، فإمنا ن 
الشيء إال بضده، وقد    ىفنعم، قيل هلم: وال ي ن  والكراهة، فإن قالوا:

ثبتم أن الكراهة للكفر واخلوف من هللا أن يقبله العبد إميان، فإنه ال  
 الكفر إال ابإلميان، وقد بني النب ملسو هيلع هللا ىلص ذلك بسنته: ىفي ن

قال جاء انس من أصحاب النب    ؓ  فعن أيب هريرة  -  775
الشيء   أنفسنا  إان جند يف  فقالوا: اي رسول هللا،  النب ملسو هيلع هللا ىلص  إىل  ملسو هيلع هللا ىلص 

أوقد وجدمتوه؟ قالوا: نعم، قال: ذاك  )نتعاظم أن نتكلم به؟ فقال:  
 . (صريح اإلميان

قال جاء رجل إىل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص    ¶وعن ابن عباس   -  779
أحدان حيدث نفسه ابلشيء يعرض له؛ أل ن يكون محمة    نفقال: إ

فقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: به،  يتكلم  أن  إليه من  هللا أكرب، هللا  )  أحب 
 .(أكرب، هللا أكرب، احلمد هلل الذي رد كيده إىل الوسوسة 

عمارة بن أيب احلسن املازين عن عمه أن الناس سألوا    وعن  -  785
حدهم، ألن يسقط من عند  رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عن الوسوسة اليت جيدها أ

صريح    ذاك )  الثراي أحب إليه من أن يتكلم به؟ فقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص:
اإلميان، إن الشيطان أيت العبد فيما دون ذلك فإذا عصم منه وقع  

 .(فيما هنالك
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   :قال أبو عبداهلل  
ليس يعين أن الوسوسة يف نفسها هي صريح اإلميان، إمنا يعين 

الكراهة عن اخلوف من هللا عز وجل، إذ اختاروا ألن  ما أظهروا له من  
ر  خيكلموا به، وال تطيب نفس أحد أبن  خيروا من السماء على أن يت

من السماء وأن تصري محمة إال من شدة اخلوف، فذلك اخلوف هو  
صريح اإلميان، ألنه إذا وجد الوسوسة من طريق الشرك ن ظر إىل ما  

العذاب،  أعد هللا ألهل   كون محمة،  يوطابت نفسه أن  الشرك من 
ألن من نظر إىل شيء من عذاب هللا ابليقني كان ما دونه أهون عليه  

 وأخف. 
ويقال هلم: أما قولكم إن اخلوف على قسمني: أحدمها يقني،  
واآلخر شك، وكذلك الرجاء وما كان منه يقني فهو إقرار وتصديق،  

اللغة، أين  وما كان منه شك فهو طاعة ال إميان، فقد أخطأمت على  
 وجدمت اخلوف إقرارا يف لغة أو تصديقا؟! 

وإن   اخلوف،  يوجب  اليقني  إن  فلعمري  يقني،  قولكم:  فأما 
اخلوف الذي هو شك ما أوجبه إال اليقني؛ لو مل يؤمنوا أبن هللا حق،  
وأن له عذااب يعذب به من عصاه ما خافوه أن يعذهبم، فإمنا أوجب 

 ء. هذا اليقني مبا خياف وكذلك الرجا
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قوله   فقد    (51األنعام:)  َّ حض جض   مص خص حص مس ُّٱ:  فأما 
يقع يف احلشر، فخوفهم عن يقني،  أيقنوا ابحلشر، لكنهم خيافون ما  

ذلك يرجون لقاء رهبم عن يقني، إمنا يرجون أن يرمحهم عند لقائه، كو 
ال أن اخلوف يف نفسه يقني، وال أن الرجاء يقني، ولكنها عن يقني،  
فإن مسيتموها إمياان فكذلك كل خوف ورجاء عن يقني فهو إميان،  
ولو جاز ما قلتم جلاز أن يكون أهل النار خيافون النار وهم فيها ألهنم  

ا ابلعذاب أنه قد وقع هبم، وكذلك أهل اجلنة يرجون اجلنة  قد أيقنو 
وف،  وهذا خطأ يف املعقول واللغة؛ إذا وقع العذاب زال اخل   فيها!وهم  

 وإذا وقع الظفر زال الرجاء.
لو قال قائل: إين قد أرجو أن ينجز هللا وعده، ال يذهب يف  
ذلك إىل تقصري من نفسه، ألنه إن ذهب إىل تقصري من نفسه من  
أنه   الوعد، وإن ذهب إىل  الشك ألنه ال يستأهل  أجل ذنوبه وقع 

 قال ووعد فقد ذهب إىل أمر عظيم.  يرجو أن هللا يفي مبا
وكذلك لو قال قائل: إين أخاف أن يعذب هللا فرعون، وإين  
أرجو أن يدخل هللا حممدا اجلنة، لكان هذا محقا!! يستعمل اخلوف  

ه ال حمالة؟! وكذلك الرجاء. وقد  فيما قد أخربه هللا عز وجل أنه فاعل
يقينا، ول إمياان ليسا  اللذين مسيتمومها  كنهما  بني أن اخلوف والرجاء 

وأمل وجل  عز  هللا  من  عن    ،إشفاق  ويزعجان  طاعته  على  يبعثان 
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معصيته، وكذلك كل إشفاق من هللا عز وجل وأمل له يبعثان على  
 الطاعة ويزعجان املعصية ال فرقان بني ذلك. 

كان ابهلل أعرف    ناألنطاكي: "مقال أمحد بن عاصم    قدو   -  786
 ."كان من هللا أخوف. قال أمحد: صدق وهللا

 قال أبو عبداهلل: 
ويقال هلم أخربوان عن احلب هلل إميان هو؟ فإن قالوا: ال، قيل   

هلم: فما ضد احلب؟ فإن قالوا: البغض، وال بد هلم من ذلك، قيل  
ليس بكفر، ألن الكفر ضد اإلميان، وما ليس    هلم: فالبغض هلل إذاا 

بكفر ليس ضده إمياان، ألن اسم الطاعة عندكم جيمع األعمال كلها  
املفرتضة وغريها، فاسم اإلميان طاعة وضده معصية كفر، والفرائض 
طاعة وضدها معصية ال كفر، والنوافل طاعة وضدها نقص ال معصية  

 فالبغض هلل معصية ال كفر. إميان،وال كفر، فإذا كان احلب طاعة ال 
أهل   قول  من  خرجوا  فقد  هللا كفرا،  بغض  ليس  قالوا:  فإن 

وزعموا أن من أبغض هللا كان مؤمنا! فكل مؤمن وإن أصاب   اإلسالم،
املعاصي فهم يرجون له العفو من هللا عز وجل والرمحة، فمن أبغض  

   جئ    ُّٱ  : هلل فهو مؤمن يرجون له أن يدخل جنته، وهللا تعاىل يقول

، فأخرب أن أولياءه له حمبون، وهم يرجون أن يكون  (54املائدة:)  َّحئ
 أبغضه بعد أن ي قر به ومبا قال؟!من أوليائه من 
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وإن قالوا: من أبغض هللا فهو كافر، قيل هلم: فقد أثبتم البغض 
الكفر   ىفكفرا، فكذلك احلب إميان، ألن اإلميان ضد الكفر، فما ن

اإلميان فهو كفر، فإن زعمتم أن الكفر ينفي ما   ىففهو إميان، وما ن
ليس إبميان، فإن اإلميان ينفي ما ليس بكفر، فإذا كان كافرا ببعض  
املعاين ث أتى ابإلميان مل ينتف منه الكفر، وكان مؤمنا بعد الكفر، 
وكذلك إن أتى ابلكفر مل ينتف منه اإلميان، وكان كافرا مؤمنا، وهذا  

اإلميان يف قولكم ال خيرج املؤمن منه إال برتكه،   التناقض واإلحالة ألن 
 وهو الكفر. ،وال يرتكه إال أبخف ضده

، قيل هلم: فقد  رأن احلب هلل إميان والبغض له كف  فإن زعموا   
أضفتم إىل التصديق واإلقرار اثلثا، وهو حب هللا، فزعمتم أنه إميان،  

احل جعلتم  فقد  احلب،  بزوال  واإلقرار  التصديق  أزلتم  تصديقا  ث  ب 
وإقرارا، والبغض جحدا ألنه ال يكفر العبد إال ابجلحد عندكم، وال  

وهو جحد على قولكم وآمن    ،يؤمن إال ابلتصديق، وقد كفر ابلبغض
والبغض جحد،   إن احلب تصديق،  قولكم  ثبت على  ابحلب، فقد 

 فقد خرجتم من اللغة واملعقول، فأين اللغة اليت هبا اعتللتم؟  
، ألنه يصدق   فال يكون له حمبا أن يعرف هللا  فإن قالوا: حمال

به مبعرفته أنه ليس كمثله شيء، فال ميتنع من حبه وال يعرض يف قلبه  
البغض، وذلك موجود يف فطران، أان نعرف من دون هللا ابلقدرة واحللم  
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والكرم واجلود والتفضل علينا واإلحسان إلينا والعلم واحلكمة يف نفسه، 
حنب من كان كذلك، وحمال أن يساوي هللا أحد   فال متتنع قلوبنا أن

من خلقه يف صفاته ومدحه، فإذا كانت فطران ال متتنع من حب من  
حمسنا،   إلينا  وكان  املدح  ببعض  عرفناه  إذا  اخللق  من  هللا  دون  هو 
فمحال أن ميتنع قلب من عرف هللا وصدق به، وأنه احملسن إليه، وأن  

تنع من حبه، فمسألتكم إايان  مل يصل إليه إحسان قط إال منه أن مي
حمال إذ سألتموان عن من أبغض هللا وصدق به، فأوجدانكم أن ذلك  
حمال، فإن قولكم صدق وهو مبغض متناقض ينقض بعضه بعضا،  
من   إال  يكون  ال  البغض  ألن  مكذب،  وهو  صدق  قلتم  كأنكم 
مكذب، وحمال أن يكون البغض من مصدق حلالتني: إحدامها أان مل  

، أان ال منتنع من كذلك، ومل جنده يف فطر عقولنامع مؤمنا  نر ومل نس
حب من أحسن إلينا وإن مل يكن يف نفسه أهال للحب، فكيف من  
كان يف نفسه أهال ألن حيب؟! بل ال متتنع قلوبنا ممن هو أهل أن  
حنب وإن مل حيسن إلينا، بل نبذل له من أموالنا ونؤثره على أنفسنا،  

اخلصال فيه  اجتمعت  من كل  فإذا  والنزاهة  والتقى  والعلم  الكرم   :
به،   عرفناه  ملا  قلوبنا كامال  يف  حبه  إلينا حمسنا، كان  وكان  مكروه، 
فليس ألحد أن يساوي هللا عز وجل يف كرمه وجوده وحلمه وعلمه،  
بل ال يشبهه أحد، وكل إحسان فمنه وإن جرى على أيدي اخلالئق،  
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حمال أن يزيل التصديق  له، و فمحال أن جيتمع التصديق هلل والبغض  
 احلب. 

قيل هلم: إنكم أجبتموان جبواب يلزمكم يف معىن جوابكم هذا  
أن تقولوا بقولنا، قد وافقتموان من حيث ال تعلمون، ألنكم وصفتم  
املعرفة والتصديق ث زعمتم أن العارف املصدق ال ميتنع من احلب هلل  

يكون عن التصديق  وترك البغض له، وأن ذلك من اإلميان، فجعلتم ما  
إمياان، وهذا الذي خالفتموان من أجله؛ ألنكم اعتللتم ابللغة، وأهل 
اللغة ال يسمون احلب تصديقا وال إمياان، وال البغض كفرا، ألن احلب  
عن التصديق يكون، والبغض عن اإلنكار واجلحد، فقد أضفتم إىل  

ميان وكان  اإلميان ما أوجبه اإلميان وكان عنه، وكذلك كلما أوجبه اإل
إذا   أنك  ذلك  على  يدل  ومما  ذلك،  بني  فرق  ال  إميان،  فهو  عنه 
أصدرت اللغة ابلعبارة عنهما أهنما موجب لآلخر، عرفت أن املعرفة  

 .(1) متقدمة للحب والبغض
ومن ذلك قول القائل عرفت فالان ابلشر واإلساءة فأبغضته،  

العر  يقول  وال  فأحببته،  واإلحسان  ابلكرم  فالان  أبغضته  وعرفت  ب 
وعرفته ابإلساءة والشر، وال أحببته وعرفته ابخلري واإلحسان، هذا حمال  

 

 يف النسخة احملققة: للحب ابلبغض، ومعىن السياق يقتضي ما ذ كر.  (1) 
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يف لغتها؛ ألن املعرفة تتقدمها وليست هبا، فقد جعلتم ما كان اإلميان 
ا ما كان  فكذلك كل  إمياان،  القلب  سببه  عمل  من  سببه  إلميان 

وواف  ة أوجارح اعتللتم  هبا  اليت  اللغة  من  وقد خرجتم  إميان،  قتم  فهو 
خمالفيكم يف معىن اجلواب الذي به أجبتم، فإن قلتم: إن املبغض ال  
يبغض مبغضا إال خلصال ثالث: إما ملعرفته ابلشر منه، وأنه يف نفسه 
خبيث يستحق البغض ألفعاله اخلبيثة ولطبعه اللئيم، واخلصلة الثانية  
أن يكون وإن كان ليس بلئيم يف طبعه قد أساء إليه وآذاه وظلمه، 

غضه من أجل ذلك، أو حسده فيورثه احلسد له البغض، وحمال أن  فيب
يكون املؤمن فيه شيء من هذه اخلصال هلل؛ ألنه إذا اعتقد أن هللا  
ليس بكرمي وال يستحق املدح احلسن فقد اعتقد الكفر ومل يعرف، 
وكذلك إن اعتقد أنه قد ظلمه وجار عليه فهو كافر مل يعرف هللا،  

عتدي هو احملتاج العاجز املنقوص إذا احتاج إىل  ألن اجلائر الظامل امل
الظلم، ألن الظلم ال يكون إال خلصلتني: اجرتار منفعة أو دفع مضرة  
فيبادره  أذى من خيافه ممن ظلمه  أو دفع  عنه ال ميلكه،  من شيء 
ابلظلم أبن يدفعه عن نفسه، وجل هللا تبارك وتعاىل عن هذه الصفة، 

ا احلسد فإن العبد ال حيسد إال خملوقا  فمن اعتقد ذلك فهو كافر. وأم 
مثله يقاسه عليه إذ صار إىل خري من دين أو دنيا مل يصل هو إليه،  
أو عداوة متقدمة، وليس اخللق يف اإلهلية معىن يعظمون أنفسهم أن  
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ينالوا منها، بل هم مضطرون إىل رهبم مصنوعون حمدثون، فاحلسد بني  
العداوة، فإن  اخللق واخلالق خارج من هذه اجلهة، و  أما احلسد عن 

 العداوة هلل كفر، ألن العداوة مضادة ومعاندة وذلك كفر كله. 
قيل هلم: إنكم قد صدقتم يف جوابكم أن البغض ال يكون إال  
عن ذلك وأشباهه، فلم نسألكم عن ذلك؛ ألنه من أنزل هللا هبذه  

الل  املنزلة فلم يعرفه، ولكن سألناكم عن البغض الذي أوجبته هذه اخل 
اليت هي جحد وكفر، فجعلتم البغض كفرا، وليس هذه اخلالل ببغض  
يف عينه، ولكن البغض عنها يكون، وهي سبب للبغض، فقد خرجتم  

وأضفتم إىل الكفر على دعواكم ما كان الكفر سببا له وعنه،    اللغة من  
 ال يكون هو يف عينه، فقد وافقتم خمالفيكم.  

 قال أبو عبداهلل: 
أيضا ما ادعيتم إن كان ما أوجبه كفرا، فكذلك ما  ويلزمكم  

ابهلل معرفة  أضدادها  ألن  إميان،  أضدادها  ذو    ،أوجبته  الكرمي  إنه 
اإلحسان واجلود، وإنه ليس كمثله شيء، وإنه العادل الذي ال جيور  
وال يظلم، ألن ذلك ليس من صفاته، وإنه متفضل على من أراد، 

رف من عدل إىل جور أبدا،  وعادل على من يستحق العدل، ال ينص
فهذه اخلالل املوجبة للحب هلل، فكذلك احلب هلل إميان به، كما كان 

 البغض كفرا عن الكفر الذي أوجبه، ال فرقان بني ذلك. 
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والبغض له ليس بكفر،  فإن قالوا: فإن احلب هلل ليس إبميان،  
كافر، ان عن الكفر أو اإلميان، وال يكون البغض إال من  قولكنهما خ ل

وال يكون احلب إال من مؤمن. قيل هلم: فالبغض هلل ليس بكفر يف  
لبغضه. فإن  عينه، ولكنه معصية ال كفر، فمن أبغض هللا مل يكفر 
قالوا: إنه ال يكون إال من كافر. قيل هلم: مل نسألكم عن ما أوجبه، 
وال ممن يكون، ولكن سألناكم عن البغض: هل هو يف عينه كفر أو  

 غري كفر؟ 
إن قالوا: ليس هو يف عينه كفرا. قيل هلم: فكل ما ليس بكفر ف

فجائز هلل أن يبيحه، ألن كل معصية سوى الكفر فجائز أن يبيحها  
 نة، وحيله ويتعبد خلقه مبا يشاء.هللا يف بعض األزم

مثل  :  هلم  يها النسخ. قيلفإن قالوا: ليست كل املعاصي جيوز ف
وغ القتل  من  قالوا: كالظلم  فإن  أكذبكم  ماذا؟  قد  هلم:  قيل  ريه، 

الكتاب، فقد علمتم أن هللا عز وجل قد مسى إخوة يوسف عصاة  
بهم يوسف عن أبيه، وكاد ليوسف عن أخيه مبا احتال  يخاطئني بتغي

ابلصواع، إذ دس الصواع يف وعاء أخيه ليقطعه عنهم وحيبسه عن أبيه، 
وتعاىل تبارك  فقال  معهم،  هو  وليس  إليه   ري ٰى ُّٱٱ:ويرجعوا 

،  (76يوسف:)     َّ خب حب جب هئ مئ خئ حئ  جئ يي ىي ني مي زي
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فأظهر عليه أنه قد سرق، وفرق بينه وبني إخوته، وحبسه عن أبيه، 
، بل أخرب أنه  فازداد لذلك حزان، ومل يسم هللا يوسف بذلك عاصيا

أن ضم أخاه، وقد حرم هللا علينا أن نقتل  له    تويل له كيد ذلك، ح
 نت  مت  زت  رت  يب  ىب  نب  مب زب  رب  يئ  ُّٱٱ:  أنفسنا، فقال

أن    ، (30- 29النساء:)   َّ ىث نث مث  زث   رث يت  ىت  علينا  فحرم 
بين   توبة  جعل  أنه  أخربان  ث  بعضا،  بعضنا  يقتل  وأن  أنفسنا  نقتل 

 مم ام ُّٱٱإسرائيل اليت يغفر هلم هبا ويقبلهم قتل بعضهم بعضا، فقال
 . (54البقرة:)   َّ من  زن رن 

قوله    –  790 يف  قتادة     مل  يك ىك مك لك  اك  يق ىق ُّٱعن 

وهللا  "  ،( 54البقرة:)  َّ من  زن رن  مم ام يل ىل ابتلوا 
صفني، فلما بلغ منهم نقمته    (1)  بشديدة من البالء، تناحروا ابلشفار

وللحي   منهم شهادة،  للمقتول  فكان  أيديهم،  من  الشفار  سقطت 
 ."توبة 
والزهري    وعن  -   791 ﴾  من  زن رن مم ام﴿قتادة 

قاموا صفني فقتل بعضهم بعضا حت قيل هلم كفوا، "قال:    ، (54البقرة:)
 ."للمقتول وتوبة للحيقال قتادة: فكانت شهادة 

 

 اخلناجر والسيوف  (1) 
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كان   :"قال  ،(54البقرة:)  ﴾يل  ىل﴿ قوله  جماهد يف    عن  -  792
موسى أمر قومه عن أمر ربه أن يقتل بعضهم بعضا ابخلناجر، فجعل  
الرجل يقتل أابه ويقتل ولده، فتاب هللا عليهم. قال: والعجل حلي  
وكان   فأحرقوه،  أحرقوه  هارون  هلم  فقال  فرعون،  آل  من  استعاروه 
السامري أخذ قبضة من أثر فرس جربيل صلى هللا عليه، فطرحها فيه 

فكان   هذا  فانسبك،  السامري:  فقال  الريح،  فيه  له كاجلوف هتوي 
 ."إهلكم وإله موسى
 قال أبو عبداهلل:  

ملن   بغضه  هللا  يبيح  أن  فجائز  بكفر  ليس  البغض  فإن كان 
البغض، قيل   الكفر  قالوا: ذلك حمال أن يفارق  اعتقد معرفته، فإن 
يفارق   أن  عزيزا  وكان  احلب،  اإلميان  يفارق  أن  حمال  وكذلك  هلم: 

اآلخر، فإذا مل جيز أن يفارق البغض الكفر، فاحلب اإلميان ال   أحدمها
 غريه. غريه، والبغض من الكفر جزء ال 

املعرفة واإلقرار، ث زعمتم أن   وقد زعمتم أن اإلميان خلتان: 
العارف قد يعرف وجيحد، وأن املرء قد يقر بلسانه وينكر بقلبه، كما 

م قائل: ليس اإلميان  وصف هللا عز وجل عن املنافقني، فإن قال منه
هو املعرفة، ولكنه اخلضوع مع املعرفة، قيل هلم: املسألة على حاهلا يف  

ا إذ كانت  احلب،  يف  إال  اخلضوع كاملسألة  إمياان  يكون  ال  ملعرفة 
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فكذلك  خبضوع إليها،  أضفتموه  وقد  املعرفة،  هو  اخلضوع  وليس   ،
احلب يقوم ابخلضوع، واملسألة على حاهلا، ولو كان احلب ليس جزءا  
من اإلميان، وال البغض جزءا من الكفر؛ جلاز أن يفرتقا، فيكون إميان  

املعرفة ال  بال حب، وبغض بال كفر،   ادعيتم أن  كون  تألنكم وإن 
، فقد زعمتم أن اإلقرار يكون ابللسان ليس  إمياان إال ومعها خضوع

معه معرفة وال خضوع، كما وصف هللا عز وجل عن املنافقني، فإذا  
كان اإلميان معرفة وخضوعا وإقرارا ابللسان، وال يتم املعرفة واخلضوع  
إال ابإلقرار ابللسان، واإلقرار هو إميان يف عينه، فجاز أن يوجد بعض  

فكذل بعض،  زوال  يف  يف  اإلميان  واإلميان  احلب  يزول  أن  جائز  ك 
القلب، ألن احلب عن اإلميان، واإلقرار يف نفسه إميان، وكما وجد 
إقرار بال تصديق، فكذلك جائز أن يوجد تصديق بال حب. فإن  
اإلميان،   اإلميان، فكذلك احلب فرع من  اإلقرار فرع من  أن  زعمتم 

 أصل فجائز أن يوجد حب بال تصديق.وكما وجد فرع بال 
فإن قالوا: ذلك حمال، قيل هلم: فقد ثبتم أن احلب هلل أوجب  
دون   ينفرد  قد  اإلقرار  إذ كان  ابللسان،  اإلقرار  من  إمياان  يكون  أن 
التصديق، فيكون إقرارا وال تصديق، وال ينفرد احلب من اإلميان وال  
يفارقه، فإذا كان اإلقرار ينفرد من التصديق، فإن تقدمه التصديق صار  

مياان، وإذا انفرد مل يصر إمياان، فاحلب أوىل أن يكون إمياان؛ إذ اإلقرار إ
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ال جائز أن ينفرد من التصديق، فاحلب على دعواكم أوكد من اإلقرار  
ابللسان أن يكون إمياان، وكذلك البغض أوكد أن يكون كفرا، وذلك  
أن هللا عز وجل قد رخص ملن خاف على نفسه من العدو أن يعطيهم  

بلسانه، وبقي    اجلحد  بلسانه،  جيحد  ما  أتى  وقد  مؤمنا  فيكون 
التصديق يف قلبه، وال يكون مؤمنا حت يفارق البغض هلل، وقد ينفرد 

الرخصة  التصديق فال يكون كفرا، وال   (1)   اجلحد ابللسان عند  من 
فاجلحد   للتصديق،  انقضا  إال كان كفرا  التصديق  من  البغض  ينفرد 

البغض ال يكون من أحد أبدا  ابللسان للرخصة ال ينقض التصديق، و 
إال كان انقضا للتصديق، فالبغض أوىل أن يكون كفرا، فقد انقضتم  
دعواكم فيه يف دعواكم مع خروجكم من قول مجيع األمة، ألن البغض  

 هلل يف عينه ليس بكفر، وأن احلب ليس إبميان.
فإن قالوا: احلب ليس إبميان، والبغض كفر؛ ألن البغض شتم،    

كذلك احلب مدح، فإن قالوا: إان قد حنب من يستأهل  قيل هلم: و 
عندان وال يستأهل، وال نبغض إال من يستأهل البغض، فالبغض شتم، 
قيل هلم: وكذلك احلب مدح على قولكم، وال جائز للعاقل أن حيب  

 

 رث   يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب ُّٱيقصد ابلرخصة املذكورة يف قوله تعاىل  (1) 

 مك لك اك يق ىق   يف ىف يث ىث نث مث زث
 . ( 106)النحل:  َّمل يك ىك
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من ال يستأهل احلب يف معىن من املعاين، كما ال جائز أن يبغض إال  
إنكم  ذلك  ومع  البغض،  يستأهل  اثنني    من  أن  فزعمتم  فرقتم  قد 

متضادين أحدمها ضد لآلخر، وأحدمها كفر وضده ليس إبميان، فإذا  
كان قد أتتى ابحلب فال يكون ذلك منه إمياان ضدا للكفر، فكذلك  
جائز أن أيت ابلبغض وال يكون اإلميان خيرجه منه، فإن مل جيز إال أن  

، ألن اإلميان ضده  ن يكون احلب إمياانأيكون البغض كفرا، مل جيز إال  
ينفي   عينه كفرا  البغض يف  فإذا كان  اآلخر،  ينفي  وأحدمها  الكفر، 
اإلميان، فكذلك احلب يف عينه إميان ينفي الكفر، ال فرق بني ذلك 

 ند من يفهم املعقول ويعقل اللغة.ع
فإن قالوا: إن احلب إميان والبغض كفر، قيل هلم: وأين وجدمت  

، وأن البغض جحد؟ فإن قالوا: وإن مل  هذا يف اللغة أن احلب تصديق
يكون   أن  جائز  وال  احلب،  يفارق  ال  التصديق  فإن  اللغة  يف  جنده 
مصدق إال حمبا، والبغض ال يفارق الكفر، وال جائز أن يكون مبغض 

أوجبه   كافرا،إال   وما  إمياان،  اإلميان  أوجبه  ما  جعلتم  فقد  هلم:  قيل 
والكفر، وكاان سببا له   الكفر كفرا، فكذلك كل ما كان عن اإلميان

فهو إميان أو كفر من عمل القلب واجلوارح، فقد خرجتم من اللغة 
 اليت هبا اعتللتم، ووافقتم خمالفيكم.
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فإن الفرقة اليت قالت إن اإلميان هو اخلضوع مع املعرفة فكل   
خاضع مطيع، قيل: وأين وجدمت اخلضوع يف اللغة إمياان؟ فإن قالوا:  

ر من مل خيضع،  تبارك وتعاىل حكم ملن فعله أنه مؤمن، وكف  وجدان هللا  
قيل هلم: فلم أتخذوا ذلك عن اللغة، وإمنا أخذمتوه عن هللا، فإن كان 
اخلضوع من اإلميان، فكل خضوع إميان إذا اتبعتم أمر هللا وخرجتم مما  

 :  تعقلون من اللغة، فاخلضوع ابلقلب والبدن، أال تسمع إىل قوله
فثبت اخلضوع لألعناق، فحيث    ،( 4الشعراء: )   َّ يي ىي مي خي  حي  ُّٱٱ

ما يوجد خضوع هلل فهو إميان، وحيث وجد إابء واستكبار أو ترك  
ابخلضوع   الفعل  اإلابء كفر، كما كان  مع  فالرتك  فهو كفر،  ألمره 
واإلرادة إمياان، فإن كانت املرجئة إمنا قالت إن اإلقرار إميان مع تصديق  

 ح كلها. القلب ألنه حتقيق للتصديق، فكذلك عمل اجلوار 
لو قال النب ملسو هيلع هللا ىلص لرجل: آمن ابهلل وأشهد أن ال إله إال هللا، أو  
قال: آمن وأقر بلسانك، فقال بلسانه: آمنت ابهلل معربا عما يف قلبه،  
لكان ذلك داال على حتقيق ما يف قلبه من املعرفة، وإن كان هللا يلي  
إىل   فبادر  وقم فصل،  آمن ابهلل  لرجل  قال  لو  السرائر. كذلك  علم 
الوضوء فتوضأ وصلى، لكان ذلك منه إقرارا وإن مل يقر بلسانه، ولو 
قال إن هللا أيمرك أن خترج من مالك ألف درهم، فلم يقل نعم، فبادر 
فأعطاها النب ملسو هيلع هللا ىلص لكان ذلك يقوم مقام اإلقرار، حمققا ملعرفته ابهلل؛ 
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فقد   بلسانه،  املقر  إليها  سارع  إليها، كما  وسارع  الطاعة  أبدى  إذ 
اللسان  قامت   وإن كان  للمعرفة،  التحقيق  يف  اللسان  مقام  اجلوارح 

 للمعرفة. أعظم قدرا عند هللا ابلشهادة، فكٌل حمقق 
قال: ويقال هلم: أرأيتم رجال زنديقا أو نصرانيا كان جالسا يف  
سفينة أو رأس جرف مطال على املاء، فتدبر وتفكر يف اخللق فعرف  

ملسو هيلع هللا ىلص جاء ابحلق من عنده، علم  أن هللا واحد ال شريك له، وأن حممدا  
، هل  ههللا صدق ذلك منه، فزلت قدمه فغرق قبل أن يتشهد بلسان

يكون ذلك مؤمنا؟ فإن قالوا: نعم، قيل هلم: مستكمل اإلميان؟ فإن  
يؤدي   أن  إىل  يبق  مل  قالوا:  فإن  اإلقرار؟  فأين  هلم:  قيل  نعم،  قالوا: 

ر إميان كامل، فإن اإلقرار، قيل هلم: فقد شهدمت أبن التصديق بال إقرا
أمكنه اإلقرار فلم يقر؛ أينقص اإلميان الكامل عندكم؟ فإن أقر كمل 

كمل يف وقت  يه ابلكمال يف وقت، ث زعمتم أنه  اإلميان، فشهدمت ل
اثن، فكيف يكمل ما قد كمل؟ فإن قلتم: إمنا كمل املفرتض عليه يف  

أقر زاد  ذلك الوقت، ومل يفرتض عليه اإلقرار إن مل يبق، فإن بقي ف 
مال  كماال إىل كماله ألنه كان كامال من جهة الواجب يف وقته، كا

 .ي فصدق وأقربقمن جهة ما أتى به غريه ممن 
الفرض من   قيل هلم: فهذا الذي زعمتم على أهل السنة أن 
اإلميان، إذا لزم العبد فأداه يف وقته فقد أدى ما عليه، ومل أيت بباقي 
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الفرض من اإلميان الذي لزم غريه، فإن بقى إىل وقت اثن فأدى من  
قلتم يف املصدق    األول كماالفرض ما أدى غريه كان زايدة على إميانه  

ل، ث عوجل ابملوت قبل أن أيت وقت اثن، ولو أتى  يف الوقت األو 
 وقت اثن فشهد فيه كان زايدة على إميانه األول، ال فرق بني ذلك. 

فإن قالوا: إن الذي صدق ث عوجل ابملوت قبل أن يقر ابللسان إن  
وإال فهو كافر، قيل    نوى أن يقر ابهلل ويشهد بلسانه، فهو مؤمن،

 لنية، وليست يف اللغة، وتركتم قولكم! تم إىل التصديق امهلم: فقد ضم
أرأيتم إن صدق يف أول وقت فعوجل قبل أن ينوي أن يتشهد    

فمات، أمؤمن هو؟ فإن قالوا: ال، فالذي نوى فعوجل قبل أن أيت  
وقت اإلقرار أيضا ليس مبؤمن، فإن كان مؤمنا إذ مل أيت الوقت الذي  

ذل قبل  ألنه عجل  تصديقه  قبل  اإلقرار  فيه  من  ميكنه  فكذلك  ك، 
فيه، فقد  ينوي  أن أيت وقت  قبل  الوقت ث عوجل  أول  عرف يف 
جعلوا اإلميان تصديقا ابلقلب ما مل أيت وقت عمل جارحه، فإذا أتى  
وقت ميكنه فيه التشهد كان التشهد فيه إمياان إىل إميانه األول، فكذلك  

هبا    مجيع عمل اجلوارح: إذا أتى أوقاهتا فأمكنه القيام هبا كان قيامه
 زايدة على إميانه األول، ال فرقان بني ذلك. 

فإن زعموا أنه إذا صدق بقلبه أبن هللا واحد ليس كمثله شيء،    
ث عوجل ابملوت قبل أن ميكنه التشهد أنه كافر، فقد كف روا من هو  
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   َّ ىن من خن حن  جن يم ُّٱمؤمن يف اللغة، ألن هللا عزوجل قال إلبراهيم  

فإمنا عرب عن إميان قد كان قبل العبادة، وهو التصديق،    ،( 260البقرة:)
يوسف إخوة  فقد    ( 17يوسف:)     َّ ىئ نئ  مئ زئ ُّٱٱوقال  أي مصدق، 

خرجوا من قوهلم وزعموا أن املؤمن يف اللغة كافر بغري ترك منه لإلقرار  
وهو ينكره، فكفروه بغري جحود وال إابء لإلقرار، وال امتناع منه، وهو  

اللغة ومن قول مجيع األمة، إذ الكفر ال يكون إال جحودا  اخلروج من  
ابلقلب، أو تكذيبا ابلقلب أو ابللسان، أو إابء أو امتناعا ابستكبار  
مسلم،   وهو صحيح  البلوغ  عند  عبدا  أن  لو  فكذلك  واستنكاف، 
اعتقد بقلبه أن هللا واحد ال شريك له، وأن ما جاء به حممد ملسو هيلع هللا ىلص حق  

ء وقت اإلقرار ابللسان، فيبست يداه ولسانه،  قبل أن جيي   (1)  ث أفلج
فمكث بذلك عشر سنني مصدقا بقلبه ال ميكنه اإلقرار ابللسان، وال  
اإلشارة جبارحه، فيلزمهم أن يقولوا إنه عاش كافرا حت مات، وهذا  

 اخلروج من اللغة ومن قول األمة كلها.
فإن قالوا: هو مؤمن، فال فرقان بينه وبني املصدق واملعاجل    

ابلفرض قبل أن أيت وقت ميكنه فيه اإلقرار، وكذلك إن صدق ث  
جن فزال عقله مع آخر وقت التصديق، قبل أن أيت وقت ميكنه فيه  

 

 أصيب مبرض الشلل.  (1) 



 

307 

اإلقرار، ال فرقان بينه وبني املعاجل ابلفرض، فقد تركوا قوهلم ونقضوا  
 ايدة اإلميان بعد ما شهدوا له ابلكمال.أصلهم، وأقروا بز 

وأما قول بعضهم: إن اإلميان يزيد، فهذا دعوى ادعوها ليثبتوا    
  ، ( 2األنفال: )   َّ رئ ّٰ ُّٱهبا عند األمة أهنم مقرون بقول هللا عز وجل  

ألهنم يقولون حمال أن يكون الزايدة    (4الفتح:)   َّٱمئ زئ رئ ّٰ ُّٱ  و
إال بعد الكمال، وأن اجلزء الثاين إذا ض م إىل األول فليس بزايدة إال  
من جهة العدد ال من جهة املعىن املعروف، ألن اإلميان معلوم، فإذا  
ض م جزء إىل جزء ومل يكن ذلك زايدة يف اإلميان حت يتم، فإذا مت  

ا تناقض من القول، ألن الشيء إذا  جازت الزايدة على اإلميان، وهذ
مت ث ضم إليه غريه مل يكن منه، وإمنا يكون منه ما كان جزءا منه، ال 
أن يضم إليه جزء من غريه، فإذا كانوا قد أتوا ابإلميان كامال، ث ازدادوا  
معرفة فيما ادعوا، ث زعموا أهنا زايدة يف اإلميان، فكيف زاد فيما هو  

 مل يسم  به ؟  كامل ليس من جنسه ما 
وقد زعموا أن املعرفة هي إميان مع اإلقرار، فقد جاءوا ابملعرفة واإلقرار، 

ج فكيف  عندهم،  الكامل  اإلميان  هو  وقد كملت وذلك  مبعرفة  اء 
بق منها شيء أيت هبا العارف؟ ألن اإلميان معلوم عند هللا  ياملعرفة ومل  

اإلميان   من  يكن  مل  بعده  بثان  املعلوم ث جيء  فإذا كمل  وعندهم، 
مباح   تركها  والنافلة  اإلميان فرض وانفلة،  أن  يزعموا  أن  إال  املعلوم، 
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وفعلها قربة إىل هللا عز وجل، والكفر ضد اإلميان، فإن كان اإلميان 
ومنه انفلة، فضدمها مجيعا الكفر، فكما كان ترك اإلميان منه مفرتض  

الذي هو فرض بعد ما يرتك اإلميان الذي هو انفلة مباح، فرتك اإلميان 
الذي هو الكفر عندهم، فكفر ابهلل مباح وكفر حمرم، وهذا ال يقول  

 به إال خمتلط.
ة هي  فإن زعموا أهنم إمنا مسوا الزايدة فيه ألنه أتى مبعرفة، واملعرف  

اإلميان، قيل هلم: قد غلطتم من وجهني: أما أحدمها فإن هذه املعرفة 
فإن كانت   أو غري مفرتضة،  مفرتضة  تكون  أن  من  ختلو  ال  الزائدة 

فهي معلومة، وذلك عندكم ما ال يزيد، وإن كانت ليست     (1)   مفرتضة 
ن مفرتضة فقد ثبتم إمياان ابإلابحة، وهل أابح هللا لعباده ترك اإلميان م

جهة من اجلهات؟ ولو كان مباحا الستحال أن يكون ضده، وكان  
 مباح. كفر 

 قال أبو عبداهلل: 
ويقال هلم أخربوان، هل يوصل إىل هيبة شيء وتعظيمه وخوفه  
ورجائه وحبه إال خبصلتني: إما مبعاينة، وإما إبميان له خبرب صادق أو  

مبا ذكرت، قلنا  دليل يلزم؟ فإن قالوا: ال يوصل إىل ذلك، وال ينال إال  
هلم: فقد سقطت املعاينة عن العباد، فلم يعاين أحد منهم هللا تبارك 

 

 يف النسخة احملققة: غري مفرتضة، ومعىن السياق يقتضي ما ذ كر.  (1) 
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وتعاىل، ومل ير اجلنة والنار إال ما خص هللا به نبيه ملسو هيلع هللا ىلص، فإذا سقطت  
والتعظيم   والرجاء  اخلوف  هبا  ينالوا  وسيلة  للعباد  يكن  مل  املعاينة 

ه األمة وآخرها  واإلجالل إال اإلميان، فلم يفاوت املؤمنون من صدر هذ
يف الطاعات من اخلوف والرجاء واهليبة واحلب واليقني والتوكل على  
هللا إذ زال العيان، وال وسيلة هلم إىل هذه األخالق وال أصل هلا ينبعث 
منه ويهيج منه إال اإلميان، وال سبيل إىل معىن اثلث ألنه قد ثبت أنه  

عاينة أو إميان، ال ينال خوف وال رجاء وال حب وال غري ذلك إال مب
فرأينا بعضهم خائفا من هللا مرعواب جمال    ؟يفاوتوا يف هذه األخالق  فلم  

له مشفقا راجيا له راغبا فيما عنده، قد أزعجه خوفه عن كل معصية،  
هلل   مقرين  آخرين  ورأينا  هللا.  حبق  القيام  على  ورغبته  رجاؤه  ومحله 
بوحدانيته ال يزايلهم اإلقرار والتصديق، وهم يف عامة أمورهم آمنون ال  

كبوهنا، وال يبذلون هلل احلق فيما يرجون ثوابه،  خيافون هللا عند معصية ير 
  هلل وهيبة من اآلخرين، وكل الفوجدانهم أقل خوفا ورجاء وإجالال

اإلقرار والتصديق، فلما وجدانهم كذلك علمنا أهنم مجيعا    (1)   يفارقهم
قد استحقوا اسم اإلسالم واإلميان؛ زايلوا به اجلحد والتكذيب، وأهنم  

حقاق االسم يف كثرة اإلميان وقلته، وعظيم قدره  قد تفاضلوا بعد است 

 

 يف النسخة احملققة: قد يفارقهم، ومعىن السياق يقتضي ما ذ كر.  (1) 
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يف القلوب من تعظيم معرفتهم ابلتصديق به الذي آمنوا به، إذ ال تبلغ  
فدل   وتعاىل،  ذلك  عن  جل  بنفسه  ابلعلم  فيساويه  معرفة  غاية  له 
تباينهم فيما ذكران أهنم مل يتباينوا اإلميان يف قلوهبم واحدا، إذ كانوا ال  

ا فيه إال ابإلميان إذ سقطت املعاينة، فبعضهم أفضل  ينالون ما تباينو 
من بعض يف اإلميان، أهنم مل يتباينوا يف اإلقرار أبن هللا تبارك وتعاىل  
عندهم حق ال ابطل إال ابإلميان، وما قال صدق ال كذب، ومبا وعد  
وتوعد من عقابه وثوابه، فاستووا يف اإلقرار أبن هللا حق وما قال وما  

 ولو دخل بعضهم الريب يف ذلك لكفر. تواعد ووعد، 
والتفاضل ال يقع بني اثنني حت يكون يف املفضول منهما معىن    

يساوي به التفاضل يستحق به مع االسم، ث يفضل به أبن يكون  
عنده أفضل مما عند اآلخر، فيدرك بفضله، ألنه ال جائز أن يقال:  

ميع أقوى  فالن صحيح أقوى بصرا من فالن األعمى، وال فالن الس
مسعا من فالن األصم، فكذلك ال يقال فالن املؤمن أقوى إمياان من 
فالن الكافر، هذا ساقط يف التفاضل، ال يقوله ذو لغة وال معقول، 
فإذا كان يف كل واحد من هؤالء ما يستحق به االسم الذي يزايل به  
العمى الذي هو ضد البصر، ولو كان أقل قليله بعد أن يستحق به  

بصر فيزايل به اسم العمى، فإذا كان كذلك جاز أن يقال فالن  اسم ال
البصري أقوى بصرا من فالن، إذ للمفضول من البصر ما يستحق اسم  
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البصر، وكذلك القوة والسمع، وال سبيل إىل استبانة األشياء وإبصارها  
والتمييز   إدراك األصوات  بقوة، وال  إال  ببصر، وال محل األشياء  إال 

اع، ولو أن رجلني بصريين : نظر أحدمها استبان شيئا  بينها إال بسم 
على قدر ميل وأبصره بينا وال يتبني ما فوق ذلك، ونظر اآلخر إليه  
على رأس ميلني، فأبصره وتبينه، وأبصر النظر إليه فلم يره، لشهدت  
العقول اضطرارا على أن املتبني للشيء على رأس ميلني أقوى بصرا  

يء إال على رأس ميل. وذلك مثل رجل  من الذي مل يستنب له الش
على    فيتوىل عنهما، فجعال يستبينانه مجيعا حت بلغ رأس امليل، ث خ

ميلني،   رأس  على  رآه  حت  يتبينه  اآلخر  وجعل  يره،  فلم  أحدمها 
هلما إىل االستبانة    لشهدت العقول أن هذا أقوامها بصرا، إذ ال سبيل

   ببصر.إال 
رطل فزيد عليه عشرة فألقاها ومل  كذلك لو محل أحدمها مئة  و 

يطقها، وزيد على اآلخر مخسون أخرى، لشهدت العقول أبن هذا  
الزمانة  به  زايل  ما  القوة  من  هذا  عند  وإن كان  قوة،  ،   (1)   أشدمها 

 وكذلك السمع.  

 

 الزمانة: العجز والضعف.  (1) 
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فلما كانت األبصار ال ينال هبا استبانة األشياء إال بقدر قواها،  
قدر القوى، وكذلك إدراك األصوات  وال القوي ينال هبذا احلمل إال ب

ال تدرك إال بقدر قوى األمساع، فلما تفاوتوا يف ذلك شهدت القلوب  
 ابضطرار أهنم ليسوا فيها مستوين، وإن كان يف أوهلا ال يتفاوتون. 

فكذلك شهدت العقول إذا تدبرت اإلميان، وعلمت أنه إذا   
وال مسارعة إىل  كان ال ينال خوف وال رجاء هلل وال إجالل وال هيبة  

إذ سقطت املعاينة، فكان ما ينال به هذه األخالق    إلميانطاعة إال اب
كلها إمياان ال غريه، فإذا تدبرت العقول ذلك شهدت أهنم لوال أن  
اخلائفني واملطيعني هلل فضلوا العاصني الذين قل خوفهم منه وتعظيمهم  

ليل أهنم فيه  له يف اإلميان ملا تفاوتوا يف هذه األخالق، ففي ذلك د
متفاوتون، ولوال ذلك ما كانوا يف اخلوف والرجاء والتعظيم واإلجالل  
واهليبة خمتلفني، فلو جاز أن يستووا يف اإلميان، وال سبيل إىل هذه  
األخالق إال به ومنه، ث يتفاوتون يف هذه األخالق، جلاز أن يستووا  

بعد، ويستووا  يف قوى األبصار ث خيتلفون يف االستبانة من القرب وال
يف القوى وخيتلفوا يف احلمل والكثرة والقلة، فيكوانن مجيعا يف القوة  
يستواين وخيتلفان يف احلمل، فيحمل أحدمها مخسمائة رطل، واآلخر 
ال يطيق إال مائة. فإن استحال ذلك فكذلك هو يف اإلميان مستحيل،  

 بينهما. ال فرقان 
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جاهل   قال  التمييز-فإن  وال  اللغة  يعرف  األشياء    ال  بني 
الطاعات أصول  وال كيف  هذه    -ابملعقول  يف  اختلفوا  إمنا  فقال: 

األخالق ابلتوفيق؛ ألن هللا عز وجل وفق بعضهم ومل يوفق اآلخر،  
قيل هلم: ليس يف القدر انزعناكم، وقد أمجعنا أنه ابلتوفيق، ولكن:  
كيف وفق من كثر خوفه ورجاؤه، وقوى تعظيمه وثقته وتوكله، أبن  

قلبه ذلك، كما ألزمه انظر عينه مل يكن عن معرفة مبا خوف به،  ألزم  
وال عن ذكر هلل، وال هو خمتار له، فإن كان كذلك فليس مبكتسب  
وال عامل إال وفقه؛ أبن وهب له التذكر والتفكر فعقل عنه ما قال،  

 فعظمت بذلك معرفته، وقوى به إميانه، فعظم خوفه ورجاؤه. 
يلزم ذلك   أن  تذكر، وال عن معرفة مبا قالوا: جائز  قلبه بال 

خوف به وال اختيار له، كالسحرة: ألزم قلوهبم اخلوف، مل يتقدم ذلك  
لو كان كما  قيل هلم:  طلب منهم وال معرفة، وال ذكر وال اختيار، 
تقولون ما كان ذلك هلم عمال، وال مدحوا به، كما ال جائز أن يكون  

فإن قالوا :كل حسن  مجال وجوههم هلم عمال، وال صحة أجسامهم،  
يلزمه هللا العبد من غري اختيار منه ليس من الطاعات، فليس هو له  
بعمل وال يثاب عليه، وكل ما ألزم من الطاعة هلل فهو له عمل، قيل  
هلم: العلتان واحدة، وإمنا أنتم تدعون ومل أتتوا بتفرقة، وقد دل الكتاب  

كر والتفكر، وأخرج على خالف ما قلتم، ألن هللا وصف اخلائفني ابلتذ 
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فقال  متفكر،  وال  مبتذكر  ليس  من     َّ نن من زن رن ُّٱٱمنهم 

فمن زعم أنه من عقل ومل يتفكر كان هللا فيما قال هللا عز    ،( 3الرعد:)
وجل آية، فقد عارض هللا وما قال برد، وقد أخربان عن السحرة مبا 

لقوهلم دعواكم  على كذب  ،  ( 73طه:)    َّ جغ مع جع مظ حط مض ُّٱٱيدل 

من   بقصد  آمنوا  أهنم  قلوهبم أصدق من هللا خيربك  على  فال شاهد 
 مك لك ُّٱقلوهبم واختيار منهم لإلميان، أراد منهم أن يغفر هلم، ث قالوا  

فعربوا عن عقلهم عن هللا الوعد والوعيد، فهذا    ،(74طه:)     َّ  خل حل جل
 االكتساب وما سواه اضطرارا. 

 قال أبو عبداهلل: 
وفقهم أبن وهب هلم التذكر والتفكر فعقلوا عنه فإن قالوا: بل  

فخافوه، قيل: فكذلك وفقهم حت عقلوا عنه فصدقوا به مجيعا أنه  
حق، ث تفاوتوا يف التصديق حت كان أحدهم كأمنا يعاين ما صدق،  

 كعب: بن  من ذلك ما قال أ يب  و 
كنت يف املسجد، فقرأ رجل قراءة أنكرهتا، وقرأ صاحبه غريها،    -794

اقرآ، فقرآ، فقال أحسنتما )كرت ذلك للنب ملسو هيلع هللا ىلص فقال هلما النب ملسو هيلع هللا ىلص  فذ 
فلما رأيت ذلك سقط يف نفسي شيء، ووددت أين كنت    وأصبتما،

يف اجلاهلية، فلما رأى النب ملسو هيلع هللا ىلص ما قد غشيين ضرب بيده يف صدري،  
اي أ يب ، إن ريب أرسل    يل:فارفضيت عرقا وكأين أنظر إىل ريب، ث قال  
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وذكر احلديث. وسأل جربيل النب ملسو هيلع هللا ىلص    (آن على حرفإىل أن أقرأ القر 
 .(تعبد هللا كأنك تراه  أن) عن اإلحسان فقال

 مت خت حت ُّٱوكما ر وى عن احلسن وذكر هذه اآلايت    -  798

ملا جاءهتم هذه    ، (63:الفرقان )  َّ مج   حج مث هت املؤمنني  إن  قال: 
الدعوة من هللا صدقوا هبا، فوصل نفعها إىل قلوهبم، فخشعت لذلك  

وأمساعهم وأبصارهم، فكنت إذا رأيتهم رأيت قوما كأمنا يرون    ،قلوهبم
 ما يوعدون رأى املتقني. 

أفال ترى النب ملسو هيلع هللا ىلص والعلماء من بعده يدلون على أن التصديق    
دليل على حتقيق املثل الذي  يتفاوت يف شدة اليقني والبصائر، وذلك  

 . ضربنا
الناظر،     النظر جزءا من  فلم  ال يسمى  قائل منهم:  قال  فإن 

واالستماع جزءا من السمع، واحلمل جزءا من القوي؟ قيل هلم: إمنا 
الذي يكون عند األعمال، فال خيتلف    (1)   لتصديقلضربنا لك مثال  

القوى، واالستماع من   البصر، والطاقة من  النظر من  اللغة أن  أهل 
كلها تضاف إىل اإلميان  السمع، فكذلك هذه األخالق من التصديق و 

 . يف االسم

 

 يف النسخة احملققة: لتصديق، ومعىن السياق يقتضي ما ذكر.  (1) 
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والنظر غري   السمع  غري  عينه  االستماع يف  فليس  قالوا:  فإن 
والسمع فعل هللا واالستماع والنظر فعل العبد، قيل  البصر؛ ألن البصر  

هلم: هو كذلك إال أن الشيء يكون من الشيء على جهتني، وإن  
كاان غريين، فأحدمها ال يوجب اآلخر، جائز أن يكون وال يكون  
اآلخر، هل الكالم إال من اللسان؟ وجائز أن يكون اللسان وال يكون  

 جائز إال أن  ه األشخاص فالالكالم، فأما البصر الصحيح إذا القت
استبان نظر  فال  ة يوجب  األصوات  هلا  إذا ظهرت  األمساع  ، وكذلك 

جائز إال أن توجب دركا لألصوات كالنار إذا القت املاء فال جائز  
إال أن توجب تسخينا، وكذلك الثلج إذا القى األشياء القابلة للربد 

 فال جائز إال أن يوجب تربيدا. 
من نرى  قد  قالوا:  مثله   فإن  يوجب  ال  الذي  اليسري  النار 

التسخني وال اإلحراق وكذلك الثلج، قيل هلم: إنه وإن قل كل جزء  
ألنه إذا ضم إىل اآلخر الذي من    ومسخن؛منها فإنه يف نفسه مربد  

التسخني   أوجب  منها جزء  فليس  برد،  أو  أحرق  أو  جنسه سخن 
دون   األ خروالتربيد  منه  األجزاء  يكن  مل  انفرد  والذي  وال  ،  تسخني 

تربيد، فإذا ضم إىل األجزاء املسخنة واملربدة أخذ بقسطه من التسخني  
التربيد ليس للتسخني أو  التربيد، وكلها موجبة  منها جزء موجبا    أو 

 . لذلك دون اآلخر
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يكن   مل  حال  على  أجزائها  أقل  انفرد  إذا  أليس  قالوا:  فإن 
يه التسخني  تسخني وال إحراق وال تربيد؟ قلنا: وإن مل توجب فإن ف

واإلحراق والتربيد، وكذلك أقل قليل اإلميان ال يوجب اخلوف املزعج  
على ترك ما كره هللا، وال الرجاء املزعج على العمل مبا أحب هللا، فإذا  
انضمت إليه أجزاء من جنسه أوجب اخلوف املزعج عن كل ما كره 
الرجاء   يتمالك، فكذلك  يقدر صاحبه على غري ذلك وال  هللا، ال 

 عظيم واإلجالل هلل والتوكل عليه.احلب واهليبة والتو 
قليل   أقل  زايله  إن  اإلميان  قليل  أقل  وجدان  فقد  قالوا:  فإن 
اخلوف والرجاء واحلب هلل كان كافرا ومل يكن مؤمنا، ألن من مل حيب  
هلل فهو كافر، ومن ال يهابه فهو كافر، ألنه عرف ربه واعرتف به؛  

يل على ذلك أنه لو  وهيبته ورجاءه وخوفه، والدلأوجبت معرفته حبه  
الدنيا كلها على أن يكفر به أو يكذب عليه ما فعل وإن أتى  يعطأ  

أنه حمب ما آثره أنه لوال  العصيان، فدل ذلك على  على كل    بكل 
ه، هابه أن يطلع عليه معتقدا للكفر يقبل  يحمبوب من الدنيا، وكذلك  

يهب غريه من اخللق فقد استخف به، أو قائل عليه بلسانه، ومن مل  
مل    :ذلك اخلالق من مل يهبه ومل جيلهومن مل جيله فقد صغر قدره، فك



 

318 

حلرق والتسخني  الثلج قد توجب ا  ار أو، وكذلك أقل أجزاء الن(1)   يعرفه
النارية، وكتال حمالة، ولو مل   النار متقلبة عن شبح  ان وجبه لكانت 

 الثلج متقلبا عن شبح الثلجية.
إمنا منعكم من   فإن قيل:  نعرفه.  فلسنا نرى ذلك وال  قالوا: 

ذلك قلة معرفتكم ابألشياء كيف صنعها هللا عز وجل، وحنن نريكم 
ذلك، إمنا امتنع األبصار أن ترى ذلك أن القليل من النار إذا القى  

وغلبه اجلزء من احلطب فأطفأه،    ،همنه مل حترقجزءا من احلطب أقوى  
منه أحرقه أو سخنه، ومن ذلك أن الشرارة  وإذا القى جزءا أضعف  

الضعيفة إذا القت احلرير أحرقته، وإذا القت ما فوقه من األشياء مل  
تعمل فيه، وقهرها بقوة طبعه، وكذلك الثلج لو ألقيت منه حبة يف  
حدقة   على  احلبة  تلك  ألقيت  ولو  تربيدا،  له  وجدت  ما  جار  ماء 

هذا دليل على أن طبعها    اإلنسان أو على لسانه ألحس تربيدها، ففي
فيها قائم أبدا، وكذلك كل موجب لشيء ال حمالة فهو منه وإن كان  
غريه على التجزئة، فإنه مضاف إليه ال ميتنع أحد من ذلك أن يضيفه  

 .يضاف إليه ما هو موجبه ال حمالة إليه، فكذلك التصديق 

 

 يف النسخة احملققة: ومل يعرفه، ومعىن السياق يقتضي ما ذكر.  (1) 
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وأنتم تقولون ذلك يف غري موضع اضطرارا ألنكم نوعان: نوع  
املعرفة ال  منكم وهم مجهورك إن  يقولون  كون يف عينها  تم وعامتكم 

إمياان، مينعكم من ذلك شهادة هللا تبارك وتعاىل على قلوب من مسى  
ابلكفر أهنا عاملة موقنة، فزعمتم أن املعرفة ليست يف عينها إمياان حت  

 يكون معه اإلقرار.
ه اخلضوع،  وقالت فرقة: ال تكون املعرفة إمياان حت يكون مع  

وقالت فرقة: ال تكون املعرفة إمياان حت يكون معها اخلضوع واإلقرار،  
ث زعم من قال منكم هبذه املقالة على تعرفكم أن اخلضوع إميان مع  
املعرفة واإلقرار كذلك، والتصديق كذلك، وليست املعرفة هي اخلضوع  

دون  وال اإلقرار وال التصديق ولكن معرفة أوجبت ذلك كله، فهل َت
أوجبه  ما  إمياان  مسوا  إذ  فرقاان  خمالفوكم  قال  ما  وبني  قلتم  ما  بني 
الصدق   قد ادعوا  بل هم  املعرفة؟  أوجبته  إمياان ما  التصديق، ومسيتم 

ا املعرفة  من  إمياان  األعمال  جعلوا  إمنا  أهنم  والتصديق  لقوية،  وذلك 
،  القوي يوجبه العمل ال حمالة، ألن املعرفة عندهم التصديق: يتفاوت

وما ادعيتم من املعرفة ال يوجب التصديق واخلضوع ال حمالة؛ ألنكم  
تزعمون أن املعرفة ال تتفاوت، وقد شهد هللا وأقررمت بذلك أن املعرفة 
يف قلوب الكفار، فلو كانت توجب اخلضوع والتصديق واإلقرار ما  
جامعت الكفر أبدا، ألن اخلضوع واإلقرار والتصديق يف قولنا وقولكم  
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وهو ضد الكفر، فلو كانت توجب ذلك ما قارهنا الكفر أبدا،    إميان
أن   استحال  وعندكم،  عندان  مؤمنا  وعارفا  عارفا كافرا  وجدان  فلما 
توجب  أن  جائز  وال  تتفاوت،  ال  إذا كانت  اإلميان  املعرفة  توجب 

 خضوعا وال اقرارا أبدا إن كانت ال تتفاوت.
فإذا ك   املعرفة،  أن أصل اإلميان  ان معها اخلشوع  فقد زعمتم 

والتصديق واإلقرار كان مجيع ذلك إمياان، فقد ضممتم إىل املعرفة ما 
إضافتهم   فدعوى خمالفيكم يف  له،  موجبة  منها وال هي  ليس جزءا 
أصدق وأبني، ألن املعرفة عندهم تتفاوت: هلا أول وأعلى، وكذلك  
  التصديق له أول وأعلى، فإذا عظمت املعرفة أوجبت العمل ال حمالة، 

فجعلوا من اإلميان وأضافوا إليه ما أوجبه عظيم املعرفة والتصديق، فقد  
تقودوا   ومل  دعواكم،  ويصدق  خالفتموهم،  ما  مثل  على  وافقتموهم 

 قولكم.
وأعجب من ذلك أن املعرفة عندكم إذا انفردت ليست إبميان،   

فإذا جامعها اخلضوع واإلقرار والتصديق صارت املعرفة إمياان، فكانت  
ينها وحدها ال إميان، فلما ضم إليها غريها انقلبت فصارت إمياان،  يف ع

 إذا ضم إليه ازداد به وال يتقلب.وقال خمالفوكم اإلميان أصل 
وأعجب من ذلك إضافتكم إىل التصديق ابلقلب القول الذي  
ليس من املعرفة يف شيء، ألن القول أجزاء مؤلفة يف صوت عن حركة  
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بضمري   واملعرفة عقد  وال  لسان،  بصوت وال حروف  ليست  القلب 
حركة، فأضفتم إىل املعرفة ما ليس فيها وال يشبهها وال هي موجبة له، 
إال أن بعضهم يزعم أن التصديق يوجب القول، وهو وإن أوجبه فليس  
القول من تصديق القلب يف شيء؛ إذ القول حروف مؤلفة يف صوت  

ما ليس منه    عن حركة، وليس التصديق ابلقلب كذلك، فأضفتم إليه
وال يشبهه، ث زعمتم أنه ال يكون مؤمنا إال به، فهذا أعجب من قول  
خمالفيكم. فقد قايسناكم على اللغة واملعقول فتبني دحض حجتكم  

 من أراد هللا وخافه. ؛تباعهأ ابحلق:وبطالن دعواكم، وأوىل  
 قال أبو عبداهلل: 

املعرفة واإلقرار، وأن  وزعمت طائفة من املرجئة أن اإلميان هو  
اخللق كلهم من النبيني واملرسلني فمن دوهنم يف ذلك سواء، وأن هللا  
مل أيمر أحدا من اإلميان بشيء إال أمر به غريه، ومل أيمره من اإلميان  
بشيء إال أمر به من كان قبله، وأن اإلميان ال يلزم فرضه إال مجلة،  

منه بشيء بعد شيء  وال حيدث منه شيء بعد شيء، وال أيت أحد  
 إال كان كافرا. 

فيقال هلم: خربوان عن أهل زمان موسى وعيسى هل كان من  
إمياهنم أن يعلموا ويعتقدوا التصديق، وأن هللا قد بعث حممدا رسوال؟  
فإن قالوا: مل يكن من إمياهنم أن يعلموا ويعتقدوا أن هللا قد بعث حممدا  
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عتقدوا أن هللا سيبعث حممدا  رسوال، ولكن كان من إمياهنم أن يعلموا وي
رسوال. قيل هلم: فهل من إمياننا اليوم أن نعلم ونعتقد أن هللا قد بعث  

 حممدا رسوال؟ 
قالوا: نعم، وال بد هلم من ذلك، فقد أوجبوا علينا من   فإن 
عليه   بنوا  ملا  نقض  فهذا  قبلنا،  من كان  على  يوجبوه  مل  ما  اإلميان 

 أصلهم، وخروج من مجلة قوهلم.
قالوا: العلم واالعتقاد أبن هللا سيبعث حممدا رسوال، ألان  وإن  

قد علمنا أبنه قد بعثه رسوال، وأهل الزمان األول قد كانوا يعلمون أن  
هللا قد بعث حممدا رسوال إذ كانوا قد علموا أنه سيبعثه رسوال؛ وهذا  

 هو اخللف من الكالم والتناقض من املقال.
سمع بذكر حممد ملسو هيلع هللا ىلص من زمان ويقال هلم: خربوان عن من مل ي  

وعيسى   مبوسى  آمن  قد  أنه  غري  عليهما  وعيسى صلى هللا  موسى 
ومجيع ما جاء به مجلة، هل يكون مؤمنا؟ فإن قالوا: ال. قيل هلم:  
وكذلك من مل يسمع بذكر الصالة والصيام والزكاة ومجيع ما فرض هللا  

به، عز وجل، ومجيع ما أحل وحرم، فجهل بشيء منه ألنه مل يسمع 
مقر  وهو  مؤمنا،  يكون  ال  الزمان،  ذلك  أهل  على  يفرتضه هللا  ومل 

 مصدق مبوسى وعيسى وجبميع ما جاءا به من عند هللا.
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فإن قالوا: ال يكون مؤمنا من مل يعرف منهم مجيع ذلك ومل    
 يقر به، خرجوا من قول أهل الصالة، وال يقول هذا مسلم.

ومبا جاءا به من    وإن قالوا: هو مؤمن إذ آمن مبوسى وعيسى
عند هللا، وإن مل يسمع بذكر حممد ملسو هيلع هللا ىلص وما جاء به من الشرائع. قيل  
هلم: فإنه بعد ذلك قامت عليه احلجة، وعلم أن حممدا سيبعث أو  
أدرك زمان حممد ملسو هيلع هللا ىلص، فعلم وأقر به وصدق به، هل حدث له من  
اإلميان شيء مل يكن قبل ذلك؟ أو أصاب من اإلميان شيئا مل يكن  

 ل ذلك؟أصابه قب
مل يصب     قالوا:  وإن  قوهلم،  عن  فقد رجعوا  نعم،  قالوا:  فإن 

بعلمه مبحمد ملسو هيلع هللا ىلص وإقراره به إمياان مل يكن أصابه قبل ذلك. قيل هلم:  
فإن جهل حممدا ملسو هيلع هللا ىلص بعد ما بعثه هللا، أو علمه فلم يقر به وأقام على 

 أمره األول، فهو مؤمن مستكمل اإلميان؟
قول   من  خرجوا  نعم،  قالوا:  هذا    فإن  وليس  اإلسالم،  أهل 

قوهلم. وإن قالوا: إذا جهل حممدا ملسو هيلع هللا ىلص بعد ما بعثه هللا، أو عرفه فلم  
يقر به فهو كافر. قيل هلم: فهل يكون كافرا إال برتك اإلميان؟ فإن  
قالوا: ال، فقد أقروا بزايدة اإلميان، ووجب عليهم فرضه بعد ما بعث 

 به حممد ملسو هيلع هللا ىلص. 
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عز  هللا  قال  هلم:   ّٰ  ِّ   ُّ  َّ ٍّ ٌّ ُّٱ  :وجل  ويقال 

أرسل    نخربوان عن أولئك الذي  ،(164النساء:)  َّ نئ مئ زئ رئ
هللا إليهم هؤالء الرسل الذين مل يقصصهم علينا ومل خيربان أبمسائهم،  
هل كلفهم هللا املعرفة هبؤالء الرسل أبعياهنم وأمسائهم؟ فإن قالوا: نعم،  
وال بد من ذلك. قيل هلم: فقد لزم أولئك من فرض اإلميان ما لزم 

دركوا أولئك  أولئك، ولزم أولئك من فرض اإلميان ما مل يلزمنا، ألهنم أ
الرسل وعاينوهم، وأخربوان أبمسائهم، فوجب عليهم معرفتهم أبمسائهم  
وأعياهنم واإلقرار والتصديق أبهنم رسل هللا، ومل ندركهم حنن ومل نعاينهم  
وال أخربان أبمسائهم، ومل جيب علينا من اإلميان أبمسائهم وأعياهنم ما 

ئض اليت أنزهلا  وجب على أولئك. وكذلك من آمن ابلنب ملسو هيلع هللا ىلص وابلفرا
هللا تبارك وتعاىل، أو ينزهلا مجلة يف أول ما بعث النب ملسو هيلع هللا ىلص كان مؤمنا،  
ث أنزل هللا الفرائض وفسرها النب ملسو هيلع هللا ىلص فعرفها وعرف تفسريها، فمن  

 ىه ُّٱآمن هبا زاد إمياان إىل إميانه األول. وكذلك قال هللا تبارك وتعاىل  

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى   ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه

وذلك أن اإلميان األول    ،(124التوبة:)  َّ مئ   زئ رئ ّٰ ِّ
حيمل الفرائض اليت نزلت وينزل: كان هو اإلميان، ما مل يكلفوا اإلميان 
بتفسري الفرائض اليت نزلت واليت تنزل، فإذا نزلت الفرائض وفسرت 
هلم وجب عليهم اإلميان بتفسريها كما وجب عليهم اإلميان جبملتها،  
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مضموما   بتفسريها  اإلميان  إمياهنم وصار  فصار  األول،  اإلميان  إىل 
 أكمل.

فجميع ما ذكران دليل على أن الناس متفاوتون يف اإلميان، غري    
مستوين؛ إذ كان هللا عز وجل قد افرتض على األولني من اإلميان ما  
مل يفرتض على اآلخرين، وافرتض على اآلخرين ما مل يفرتض على  

الرس  معرفة  من  لك  وصفت  مما  حنوا  وأمسائهم،  األولني،  أبعياهنم  ل 
ما  أدى  وتفسريها، فكل من  عليهم  افرتضت  اليت  الفرائض  وحدود 

فرتض عليه  لف من اإلميان والفرض عليه فهو مؤمن مستكمل ملا ا  ك  
من اإلميان، وإن كان غريه أكثر إمياان وأكثر منه إذ كلف من اإلميان  

 ما مل يكلف هو. 
فر غدا ملرياث طمع  ويقال هلم: ما تقولون يف رجل نوى أن يك  

أخرجتم   قيل هلم: فكيف  قالوا: هو كافر،  فإن  أو غريه؟  يصيبه  أن 
املؤمن من إميانه بنيته أن يكفر غدا؟ فهل أخرجتم الكافر من كفره 

 بنيته أن يؤمن غدا؟ 
فإن قالوا: أبن املؤمن إذا يكفر غدا فقد ترك اخلضوع واإلنكار 

ه  ر اإلذعان هلل واخلضوع لهلل ابلطاعة، فمن ث أكفرانه، والكافر أخ
 ونواه، فلم خيرجه ذلك من كفره. 
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قيل هلم: أما املؤمن ففي وقته مذعن خاضع إذ مل يتعجل الكفر  
زايله   ولو  يدعه،  فلم  هلل  اخلضوع  ولزم  الكفر،  أخر  وإمنا  فيعتقده، 
اخلضوع ما أخر الكفر، وكذلك الكافر لوال مزايلة اخلضوع له آلمن، 
ألنه إمنا نوى أن خيضع بعد وقته، فإن كان نيته أن خيضع بعد وقته  

فره، فكذلك نية املؤمن أن ال خيضع بعد وقته ال خيرجه  ال خيرجه من ك
الزم، واملؤمن    إنباء من إميانه، ألن الكافر أورد النية خبضوع يتأخر على  

أورد هلل اتئبا متأخرا على خضوع الزم، فال فرقان بني ذلك، فإما أن 
اللذين مها فيهما، أو حباليهما   حيكموا عليهما حباليهما يف وقتيهما 

  أيتيا، وال فرقان بني ذلك.  اللذين مل 
وأخرى: أين وجدمت أن النية يف عينها إميان؟ أو اخلضوع يف  

ال يكذب    عينه إميان؟ إذا كان الكافر منكرا هلل بقلبه ولسانه، انوايا 
فلم   إمياان وزواهلما كفرا،  اإلرادة واخلضوع  ثبتم  فقد  موته،  بعد  عليه 
ينفع الكافر إذ مل يتعجلها، فهال نفعت املؤمن إذ تعجلها. فقد أكفرمت  
التصديق ابلقلب واللسان ابلنية ألن يفعل شيئا لعله ال يفعله،  مع 

ميان بنيته للكافر ابإل  (1)   شهدي  وقد كان جيب عليكم يف القياس أن  
اليت قدمها، كما مل ينفع املؤمن معرفته وقوله بلسانه، وخرج من اإلميان 

 

 يف النسخة احملققة: شهد، ومعىن السياق يقتضي ما ذكر.  (1) 
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ابلنية للكفر، فكذلك ال يكفر الكافر إنكاره بقلبه وتكذيبه بلسانه  
 مع النية اليت قدمها أن يؤمن غدا. 

ما تقولون أنتم يف ذلك؟ قيل هلم: إن    فقالوا:فإن هم سألوان    
ملعرفة وحدها، وال القول وحده، ألان قد وجدان  اإلميان ليس هو عندان ا

اليهود قد عرفوا هللا   يقرون أبلسنتهم وهم كافرون، ووجدان  املنافقني 
ورسوله بقلوهبم وهم كافرون، فلما كانت املعرفة يف عينها إذا انفردت 
ال إميان، وكان القول إذا انفرد ال إميان، فإذا ضما مل يكوان إمياان إال  

نيته، بعض    بشريطة  من  خارجني  ينفردان  شيئني  من  ليس  ألنه 
األجناس ث جيتمعان فيدخالن يف غري جنسهما إال أن يزيد فيهما  
معىن، وهو أن جيوز معرفة ليست مبعرفة تسبق على كتاب مسع كمعرفة  
جيد   مل  ما  عاين  فإبليس  االضطرار،  أوجبها  بيان  معرفة  ال  اليهود، 

د. وإمنا املعرفة اليت هي إميان  السجو   أيب  للشك فيه مساغا يعرف، ث  
هي معرفة تعظيم هللا وجالله وهيبته، فتعظم املعرفة، تعظم القدر، معرفة  
فوق معرفة اإلقرار، فإذا كان كذلك فهو املصدق الذي ال جيد حميصا  
يصفو   وال  نفسه  تطاوعه  وال  ابلربوبية،  واخلضوع هلل  اإلجالل،  عن 

ر استهانة ابلرب، واالستهانة ضد  لنفسه ريبة الكفر، ألن النية يف الكف
التعظيم واإلجالل واهليبة، فإذا عظمت معرفته تعظيم قدره مل تسمح  

 نفسه بنية الكفر، ولو قطع أعضاؤه.
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الكفر     ينو  مل  ألنه  الكفر؛  نوى  ملا  املؤمن  هذا  ث كان  فمن 
عنده   الرب  قدر  صغر  حت  تدين  من  ذلك  وغري  لدينا  ويعتقده 
يقارن   التعظيم ال  به، وليس هذا مبصدق وال مؤمن، ألن  فاستهان 
ومها   يقرتانن  وكيف  التكذيب،  نية  يقارن  ال  والتصديق  االستهانة، 

 ضدان؟!  
ثه على نية اإلميان معرفته هلل بتحقيقه وكذلك الكافر لو كان بع 

من    على ما وصفنا، ما أخر ذلك طرفه عني، ففي أتخريه ذلك أمنٌ 
هللا فاستهان به، فهو كافر ال حمالة. وكالمها كافران بغري اجلواب الذي  
له،   والتعظيم  هلل  اإلجالل  يوجب  اإلميان  أن  ثبت  فبذلك  أجبتم، 

على قدر ما وجب يف القلب يف  واخلوف منه والتسارع إليه ابلطاعة؛ 
 عظيم املعرفة وقدر املعروف. 

 قال أبو عبداهلل: 
أيهما  املعرفة،  إميان مع  القول ابللسان  إن  قولكم  ويقال هلم 
للمنافقني   القول ابللسان، فقد أوجبوا  أصل لآلخر؟ فإن زعموا أن 
أصل اإلميان إذ يشهدوا للنب ملسو هيلع هللا ىلص أنه رسول هللا، وقد أكذهبم هللا عز  

،  َّيقٱٱُّ، وأخرب أهنم كاذبون. ث أخرب عن األعراب الذين قالوا  وجل
فأخرب أن قوهلم ذلك    ،( 14احلجرات:)  َّ ىل مل   يك ىك مك لك ُّٱفقال  

القلب   على  أوله  اإلميان  أن  أخرب  ث  ٱ:فقالليس إبميان،   ام يل ُّٱٱ
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 ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ   ٰى ٰر  ُّٱوقال    ، (14احلجرات:) َّ زن رن مم

فقد دل القرآن على إكفار من أقر   ،(8البقرة:)  َّ   نئ  مئ زئ رئ ّٰ
ٱبلسانه وقلبه منكر.

قيل هلم: فاإلقرار أصل اثن    ،ن قالوا: إن املعرفة أصل اإلميانوإ  
قيل هلم: فمن جاء   قالوا: أصل اثن،  فإن  له؟  أو فرع  إليه  مضاف 
اتباع   عن  استكبار  أو  دنيا  لطلب  الثاين؛  ومل أيت ابألصل  ابملعرفة 
املسلمني لئال يزول عن رايسة أو غريها، إال أنه عارف ابهلل عز وجل  

هلم: كافر ليس    ما حاله عندكم؟ فإن قالوا: كافر، قيل  ملسو هيلع هللا ىلص،وبرسوله  
فيه من اإلميان شيء؟ أو قد جاء أبحد األصلني؟ فإن قالوا: ليس فيه  
من اإلميان شيء، فقد زعموا أن معرفة القلب هو قول اللسان، إذ 

 رفة هو ترك القول، وهذا التناقض.كان زوال املع
ولو كان كذلك كان إذا أقر ابللسان كان عارفا من قبل اإلقرار  

امع اإلنكار ابلقلب    ابللسان، وإن كان  منكرا بقلبه. فإن كان قد َت 
القول ابللسان، فكذلك َتامع املعرفة ترك القول ابللسان، ولو كان  

مل يعرف   منكرا، كمايف زوال املعرفة زوال القول، وكان ال يقر ابللسان  
 القلب منكرا ابللسان أبدا على قياس ما قلتم.  

وهو املعرفة. قيل هلم: فرتك  فإن قالوا: اإلقرار فرع ألصل اإلميان  
فإن    الفرع؟أو يبقى األصل على حاله وأزال    ،ذهب ابألصلالفرع ي  
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قالوا: يذهب األصل. قيل هلم: فاألصل أوىل أن يكون يف زواله زوال  
 منكرا، فكذلك ثبت أنه عارف منكر.الفرع، فقد وجدانه مقرا  

ه هللا  فإن قالوا: هو عارف اترك لإلقرار بلسانه. قيل: ومل يسم
مؤمنا مع ترك اإلقرار بلسانه. وقيل هلم: إبليس إمنا كفر برتك الفرع، 
ومل تنفعه املعرفة، وليس القول من املعرفة يف شيء ألنه فرع مضاف  
إليها ابالسم ال من جنسها، وإمنا اإلقرار ابللسان يكون عنها، وليس  
  هو هبا وال من جنسها؛ ألن األصوات واحلروف واحلركات ليست من

جنس الضمري يف شيء، وإن كان اإلميان ال يتم إال بفرع عن املعرفة، 
يتم إال   اإلميان ال  أن  أنكرمت على من زعم  فما  وليس من جنسها، 

 ابلصالة وليست هي من جنس املعرفة ولكن عنها يكون؟!
فإن زعمتم أن بينهما فرقاان، فما الفرقان؟! اللغة يدعوهنا يف  

؟ فإن زعمتم أن العرب قد يقول بعضها  جماز اللغات، أو حقيقة معىن
فالن صدقين بلسانه، فسموا اإلقرار تصديقا. قيل لكم: ليس    :لبعض

خيلو ما ادعيتم من قول العرب من أحد معنيني: إما أن تكون تعين  
قول بلسانه وقلبه ال يعرف ي  :، أي أنه آمنهبقوهلا صدقين فالن بلسان

ث عرب يل عما يف    ،بقلبه فآمن بقويل ذلك، أو تكون تعين أنه صدقين  
قلبه أين صادق عنده، فإن كانت تعين أنه آمن بلسانه دون قلبه، فقد  
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ثبت اإلميان ابللسان وإن كان القلب منكرا، وإن كانت إمنا تعين أنه  
 إمنا عرب عما يف قلبه، فقد دلل بذلك أن العبارة ليست ابملعربة عنه. 

أحد معنيني: أحدمها تصديق ابلقلب،  وإن زعمتم أهنا معىن اثلث على  
آمن؟ أو  واآلخر حتقيق ملا يف قلبه، قيل لكم: حتقيق يدل على أنه قد  

 اإلميان قائم يف اللسان؟
اللسان، فقد فرغنا من ذلك. وإن قالوا:   فإن قالوا: قائم يف 
حتقيق له، وال بد هلم من ذلك، وإال عاندوا اللغة وخالفوا الفرقان، 

يقول   هللا  يف    ، (14احلجرات:)  َّٱزن رن مم ام يل ٱُّألن  أنه  فأخرب 
  ، (14احلجرات:)  َّ ىك مك لك ُّٱالقلب، وأخرب أن قوهلم ليس إبميان، إذ قال  

ليس إبميان يف عينه حت يكون عبارة عما    (1)   اللسانفقد دل أن قول  
 يف القلب. 

وأما اللغة فقد أمجع أهلها أن قول القائل صدقت يف أن لك  
علي حق، أنه إقرار بلسانه، وال خيلو من أحد معنيني: إما أن يكون  
أقر له لرهبة أو لغري ذلك، وهو منكر حلقه، فذلك منه كذب ألنه  
وقد   له،  بقلبه مصدقا  بذلك  عارفا  يكون  أو  يقول،  مبا  مؤمن  غري 

 

 يف النسخة احملققة: اإلنسان، ومعىن السياق يقتضي ما ذكر.  (1) 
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يقولون: قد  يف قلبه حتقيق إميانه بقلبه، ف  أمجعوا أن ذلك عبارة عما
 آمن مبا قال وصدق به.

وكذلك لو طلب منه حقه، فقال: يل عليك ألف دينار، أو 
هذا الثوب الذي عليك يل، فخلعه فناوله إايه، أو وزن له ألف دينار  

  .ولو مل يصدقه ما أعطاه  ،ه، فقالوا: قد صدقه ورد عليه حقهفدفعها إلي
حتقيقا ملا يف القلب يدل به على أنه مصدق ابهلل ومبا    فإن كان اإلقرار

الطاعات املفرتضة هي حمققة للتصديق مكملة   قال، فكذلك مجيع 
له، ألنه إن كان إمنا يكمل إميانه أبن يرفع لسانه ويضعه ابلتوحيد،  
فكذلك يكمل إميانه أبن يضع وجهه هلل يف الرتاب توحيدا له بذلك  

ارحتان غري القلب وغري عمله، وال فرقان بني ال يريد غريمها؛ كالمها ج
العبارة  به  يريد  بينها،  العرب  تداولتها  اليت قد  اللغة  ادعاء  إال  ذلك 

 قرار عبارة عن اإلميان يف القلب.بعينها أن اإل
وقد ي سمى فعل اجلوارح أيضا تصديقا، لو قال قائل لرجل:  

لل يقول  أن  قاتله من غري  قتل ولدك، فشد على  له  إن فالان  مخرب 
 أهناصدقت، لشهدت القلوب أنه قد صدقه بفعله، ومع شهادهتما  

إميان   نفسه  يف  أنه  ال  قلبه،  لتصديق  حتقيق  الفعل  ذلك  أن  عاملة 
حتقيقا ملا يف قلوهبم من تعظيم  و   تصديقا منهم  *ابلقلب، ومن ذلك
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، ومل خيربان أهنم قالوا: صدقت هو علينا ث سجدوا،  (1)  هللا وطاعته
ن إابؤه إبليس أن يسجد، ومل يقل: إنك مل أتمرين ابلسجود، فكاأيب  و 

بلسانه أنه جحد  ال  إابؤه   ،كفرا،  إمياان، كما كان  فكان سجودهم 
 كفرا. 

فكذلك املؤمن إذا أقر، شهدت القلوب أنه مصدق للظاهر،  
وإن مل يقطعوا ابلغيب، وهم عارفون أن قول اللسان ليس هو اإلميان  

ا بني ذلك فرقاان إال عبارة عما يف القلب، ولن َتدو   ابلقلب، وإمنا هو
 ابملكابرة. 

القلب   العبارة عما يف  أن  لكم  إن سوغنا  أرأيتم  ويقال هلم: 
ابإلقرار هو يف عينه إميان كاملعرفة ابلقلب، أرأيتم هذا اإلقرار الذي  

ذلك، فإذا أقر فبدل    مت يكون إمياان؟ إذا كان كافرا قبل  ،هو إميان
أو أقر كان إمياان؟ أو إذا جاء ابإلقرار، وإن كان انسيا    ،ولاجلحد األ

ابلغا فأقر    لقه هللاعلى غري جحد فأتى ابإلقرار يف وقت البلوغ؟ أو خ
 بعد البلوغ؟

 

كن تقديره مبا يلي: ومن ذلك*"سجود املالئكة آلدم عليه  يف السياق سقط واضح، ومي (1) 
السالم ملا أ مروا بذلك". وهو ماورد من قصة سجود املالئكة آلدم عليه السالم، وعصيان  

 نن من ُّٱ تعاىلإبليس ألمر هللا ابلسجود، واملذكورة يف القرآن يف أكثر من موضع، منها قوله 

   جب   هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى   ين ىن

 [. 50]الكهف:  َّ مج حج مث   هت    مت خت حت جت هب مب خب حب
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إمياان ممن كان جاحدا    قالوا:فإن   اإلقرار ابللسان  يكون  إمنا 
من قبل، فقد أخرجوا املالئكة وآدم صلى هللا عليه، وكل انشئ على  

 آمن ابهلل قط، وال يقول هذا أحد.اإلسالم من أن يكون 
أو   أو انسيا  أحد جاحدا كان  إميان من كل  أنه  وإن زعموا 

هلم: فإذا كان هكذا،  خلق ابلغا بغري طفولية كاملالئكة وغريهم. قيل  
ا قال، أو ألنه اعرتاف  فلم ي سم  إقرارا إال أنه اعرتاف للرب بوحدانيته ومب

 وهو واجب؟ 
فإن قالوا: ألنه اعرتاف يف عينه، ال أنه أوجبه. قيل هلم: فكلما  
جاء ابالعرتاف فهو إميان. وإن قالوا: ألنه اعرتاف، وأن هللا أوجبه. 

ا واجبا فهو إميان؟ فإن قالوا: ال، انقضوا قيل هلم: فكلما جاء به اعرتاف
 قوهلم.

وتفسري ذلك أن العبد إذا قال: ال إله إال هللا من قلب صادق،   
فقد أقر، ومعىن أقر اعرتف، فإذا كان هذا إمياان؛ فكلما وحد هللا أبدا  
إىل أن ميوت بلسانه فهو معرتف عن قلب صادق، فهو يف كل يوم 

اد إمياان، وكل وقت يشتغل قلبه ابملعاصي  ويف كل ساعة يوحد فيها يزد
فال ينشرح للقول ابالعرتاف، وال يعظم يف قلبه الرب تبارك وتعاىل 
فيفزع إىل توحيده، فهو أنقص منه يف احلال األوىل اليت عظم بقلبه  
يكون   أن  بلسانه من غري  القول  على  به، حت محل ذلك  املعرتف 
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ابطل ال  أن هللا حق  بقلبه  بتصديقه  تركه  نقصا  من  نقص  ولكنه   ،
االعرتاف الذي هو عليه واجب، كالتشهد والذكر يف الصالة الذي  

اليوم مرارا كثرية من تعظيم هلل بقلبه. فإن قالوا: إن    يف  كان أيت به
ذلك التكرار للتوحيد ليس هو بواجب عليه، وال يكون من اإلميان. 

توحيدا وإمياان  قيل هلم: فقد ثبتم عن ضمائركم أن االعرتاف إمنا يكون  
مع الوجوب، أفرأيتم التشهد يف الصالة والتوحيد يف األذان، أتوحيد  

 خم  حم ُّٱله؟ وكذلك اإلخالص هلل ابحلمد إذا قرأ يف صالته فقال  

فقد أخلص هلل ابلتوحيد، وأقر أنه رب اخلالئق،    َّ  يم ىم مم
وكذلك التشهد يف كل صالة مفرتضة، وكذلك التلبية أول ما حيرم ال 

كان كل اعرتاف  بد أن أيت هبا مرة، فكذلك مجيعا: كله إميان؛ إن  
 واجب يكون إمياان. 

فإن قالوا: ليس هو إمياان ألنه واجب، ولكنه اعرتاف يف عينه  
يصدق به. قيل هلم: هذه دعوى منكم، فما جعله أوال  يف أول ما  

 وآخرا ال إميان، واملعىن واحد؟!  إمياان،
فإن قالوا: وجدان مجيع املسلمني إذا أقر الرجل أول ما يسلم  
قيل آمن، وإذا كررها بعد ذلك مل يقل آمن. قيل هلم: فقد ثبتم أن  

ن كان جاحدا  معناكم على قياس قولكم إن اإلقرار إمنا يكون إمياان مم
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على  وانشئ  ملك ورسول  على كل  الشهادة  وهذه  فقط،  قبل    من 
 اإلسالم أنه مل يؤمن بلسانه قط.

قال نقولفإن  نقول ذلك، ولكنا  بلغ    وا: لسنا  إذا  الطفل  إن 
تلك   إميان  عليه  فإنه وجب  إميان،  منه  فذلك  بلوغه  وقت  فأقر يف 

 شهدتذا بلغ فاملسلمني يقولون لطفل إ  الساعة. قيل هلم: فهل رأيتم

ون أنه مل جيب عليه اإلميان إال تلك الساعة،  م ليع  : آمن الساعة، أو(1)
ث أتى مبا وجب عليه وال يقولون إنه آمن الساعة، فيومهون أنه كان 
كافرا من قبل، ولكن يقولون اآلن وجب عليه اإلميان، وقد كان من  

اعرتاف يف عينه أول  قبل أن أيت به مؤمنا، ومل يكن واجبا عليه، وهذا  
ما وجب عليه، ومل يكن اعرتاف ألنه واجب، ولو كان كذلك ما كان 
أحد يشهد أن ال إله إال هللا فيكون ذلك اعرتافا وخضوعا هلل إال مرة  
به ألنه   أتى  يزايله اسم االعرتاف مت  أنه ال  واحدة، ولكنه معقول 

ال يزايله اسم    اعرتاف يف عينه، فلما كان بعد ما أداه يف أول الوجوب
به واجبا يف أول   أنه أيت  أبداا، إال  يزايله اسم اإلميان  االعرتاف؛ مل 

هو  الوجوب عينه  يف  ولو كان  وغريها،  الفرائض  يف  يكرره  هو  ث   ،
لكان إذا سكت كفر؛ ألن   -ال ألنه اعرتاف عما يف القلب  -اإلميان

 

 يف النسخة احملققة: فيشهد، ومعىن السياق يقتضي ما ذكر.  (1) 
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ا أيت  ضد الكالم السكوت، كما أن ضد املعرفة اإلنكار، وإن قلتم إمن
بضده إذا جحد بلسانه، قيل: كيف أيت بضده بعد ما قد نقض؟  
وهل يكون للفاين ضد يزيله؟ وكيف يزيل املوجود ما ليس مبوجود؟ 

انه  ألنه قد فىن الكالم األول وأعقبه السكوت، ث جاء ابجلحد بلس
لسكوت، ث زعمتم أنه قد زال ما كان قد زال من قبل، ولو  فزال ا

النهار إذا ذهب ث جاء الليل، ث جاء الصبح يف  كان كذلك لكان  
اليوم الثاين: كان اليوم الثاين ضدا لألول، فأزال ما قد زال، وقد كانت 

 بينهما واسطة وهو الليل، كما كان السكوت بني اإلقرار واجلحد. 
فلما    القلب،  من  االعرتاف كان عن خضوع  أن  فإن زعموا 

الق زال خضوع  مل أيت حت  اجلحد  أن  جاء  ثبت  فقد  قيل:  لب. 
اإلميان هو اخلضوع مع املعرفة، وأن القول عبارة عنه، فلما جاء بقول  
خالف ذلك مل أيت به إال عن زوال اخلضوع عن القلب، وهو اإلابء  
أن يقر بلسانه الستنكاف أو طمع يف دنيا أو طلب رايسة، فكذلك  

إمياان   كل ما أتى ابلقول واخلضوع يف القلب على حاله، فإنه يزداد
إذا كان عبارة عن اخلضوع يف القلب مل يتغري ومل يتقلب إال زاله، أو  

إن اخلضوع دائم يف    .الوجوب مل يكرره واجبا وغري واجب ال حيق فيه  
القلب حباله، والقول كالقول األول ليس بني ذلك فرقان، وقد قال  

 ىفسم  (عبة أعالها ال إله إال هللابضع وسبعون ش  اإلميان) النب ملسو هيلع هللا ىلص  
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قلب خملص مصدق   من  الشهادة  ما وجدت  فمت  إمياان،  الشهادة 
 فهي إميان، وقائلها مزداد إمياان إىل إميانه.

إن املؤمن مت قال ال إله إال هللا خملصا متقراب بذلك إىل هللا  
كان ذلك منه إمياان، وحتقيق ذلك األخبار اليت رويناها عن مجاعة من  

يقول لبعض: " اجلس بنا نؤمن  أصحاب النب ملسو هيلع هللا ىلص أن بعضهم كان  
به   أتوا  مت  إميان،  اإلميان  أهل  من  والذكر  نذكر هللا،  يعين  ساعة" 

 ازدادوا إمياان.
التلبية إمنا  :"  قال املغرية بن احلكيم الصنعاين  و   -   800 ذ كر يل أن 

دد هبا اإلميان، وي ثبت هبا اإلسالم  ."جعلت جي 
 قال أبو عبداهلل:  
فهو     التصديق،  هو  ابللسان  اإلقرار  أن  املرجئة  بعض  وزعم 

كيف   هلم:يقال    أعياهنما.وتصديق القلب معىن واحد، وإن اختلفا يف  
 فقان يف االسم من جهة ما اختلفا؟خيتلف شيئان يف أعياهنما، ويت

فإن قالوا: ذلك موجود يف اللغة كما يقول القائل ديين ودين حممد  
مريه غري ضمريه، وقوله غري  فعله؛ ألن ض  ملسو هيلع هللا ىلص واحد، وفعل حممد غري

 قوله.
فيقال هلم: إمنا يقول القائل ذلك يريد أن الدين الذي شرعه  
هللا حملمد ملسو هيلع هللا ىلص هو ديين، وال يريد أن ضمري حممد هو ضمريي؛ ألن  
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اللغة يقع على وجهني: أحدمها على األمر به   اسم اإلميان يف جماز 
الظاهر يف  والداللة عليه يف الظاهر، واآلخر   حقيقة يف املعىن، فأما 

املسلمني جاءان حممد ابإلميان،   فقول  اجملاز  الذي هو على  اللسان 
بيان اإلميان وتفسريه   يعنون  لنا اإلميان، وجاءان ابلدين، فإمنا  وشرح 

اإلمي لنا ما  أمر ابإلميان، ث فسر  ان، كيف هو، ألن هللا عز وجل 
احلقيقة يف املعىن فإمنا اإلميان    فأما على  .فس مي تفسري اإلميان إمياان

فعل من املؤمن، وال جائز أن يكون كالم هللا فعال للمؤمنني، ومسى  
هللا الداللة على اإلميان واألمر به إمياان، واإلميان يف عينه فعل املؤمن،  
ابلصالة   أمران  يريد  وإمنا  ابلصالة،  ملسو هيلع هللا ىلص  حممد  جاءان  يقول  كما 

لنا، والصالة يف عينها ل يست ابألمر وابلشرح، ولكنها  واستخرجها 
املأمور هبا املشروحة للعباد، ألهنا يف عينها افتتاح بتكبري وقراءة وركوع  
  وسجود، وذلك غري األمر، فقول القائل: ديين ودين حممد ملسو هيلع هللا ىلص واحد، 

إمنا يعين أان    يريد أين أدين ابلدين الذي أمر هللا به حممدا ملسو هيلع هللا ىلص وآخذه،
عا، إال أن حركاته وسكونه يف الصالة  قد صلينا الصالة اليت أمر هبا مجي

هي حركات وسكوين، ولو كان ذلك معىن واحدا، لكان ديين ودين  
حممد ملسو هيلع هللا ىلص على معىن: أن فعله فعلي مبعىن واحد، لكان يل من األجر  

 مثل ما له!! فساويته يف األجر من هللا، وال يقول هذا مسلم. 
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ول يف  فكذلك مل يعن أن التصديق هو القول ابللسان، بل الق
عينه حروف مؤلفة وصوت وحركات، والتصديق يف القلب عقد ضمري  
ال صوت وال حروف وال حركات، فمحال أن يكون أحدمها اآلخر، 
لو جاز أن يكون القول تصديقا، جلاز أن يكون التصديق قوال، فكان  
قالوا   قد  املنافقني  وجدان  وقد  بقلبه،  صدق  فقد  بلسانه  قال  من 

 ، ومل جيعله منهم تصديقا.أبلسنتهم فكذهبم هللا
قال: ويقال هلم أخربوان عن اإلميان؛ هو بعينه ال يتقلب أبدا؟  
أم للطاعة ابألمر والنهي؟ فإن قالوا: بعينه، قيل هلم: فال يتقلب أبدا  
ما كانت العني موجودة؟ فإن قالوا: نعم، قيل هلم: فهل تعلمون أن  

وكل ذي ظفر،   هللا حرم السبت على بين إسرائيل، وشحوم البطون
فكان ذلك عندهم حمرما، وكانوا ابإلميان به مؤمنني، ث إن هللا عز  

حرمته بعدما أحله هللا ما   ملسو هيلع هللا ىلص  فلو أن أمة حممد  ملسو هيلع هللا ىلص،وجل أحله للنب  
الذي كان من  قالوا: كفارا، قيل هلم: فاألمر  حكمهم عندكم؟ فإن 

ن  لو أتى به أمة حممد ملسو هيلع هللا ىلص كان كفرا، فقد بني أ  ؛بين إسرائيل إمياان
اإلميان ليس بعينه، ولو كان بعينه ملا انقلب أبدا، فقد ثبت أنه للطاعة  
ابألمر والنهي ال بعينه؛ إن كان يف حال منهم إمياان، ث صار يف احلال  
ابألمر   هللا  قلبهم  ما  وأنه كيف  بعينه،  أنه  ثبتوا  فقد  األخرى كفرا. 

 والنهي كان ذلك منهم إمياان، وكان تركه كفرا. 
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إن اإلميان هو التصديق، فعليهم أن يصدقوا يف كل  فإن قالوا: 
حال مبا أيمرهم به. قيل هلم: أرأيتم لو قالوا حني حوهلم هللا عن بيت  
املقدس إىل الكعبة: هللا صادق هبما مجيعا، وقد صدقنا بقوله فآمنا 
به، ولكنا نصلي إىل بيت املقدس، كما كنا أوال خمافة عيب الناس أن  

 علم أن هللا صادق وأنه قد نسخها.وحنن نيقولوا بدل دينهم، 
قالوا قيل:    :فإن  ليذعنوا وخيضعوا    ومل ؟هم كفار،  قالوا:  فإن 

ابلطاعة، قيل هلم: وأين وجدمت ذلك يف اللغة إمياان، وهم يقولون نعم  
هو علينا حق، نقر به ونصدق، ولكنا نصلي إىل بيت املقدس كراهة  

ل هلم: مل يقروا ابلفعل؟ ومل يقروا  الالئمة. فإن قالوا: مل يقروا بعد، قي
أنه حق واجب؟ فإن قالوا: مل يقروا ابلفعل، قيل هلم: فاإلقرار ابلفعل 
إمنا هو إرادة يعربوا عنها أان نفعل، وإن مل يفعلوا كفروا يف قولكم، فقد  
ثبت أن اإلميان إرادة ووعد ابلقول أن يفعلوا، وهنا خالف ما ادعيتم  

 يف اللغة. 
ما تقولون يف من زعم أن اخلمر حالل، هل كفر؟  : ويقال هلم

فإن قالوا: نعم، قيل هلم: فهل ترك إمياان بتحليله اخلمر؟ فإن قالوا:  
فما   قيل:  نعم،  قالوا:  فإن  وابلقرآن؟  فهو كافر ابهلل  هلم:  قيل  نعم، 

ومبا افرتض هللا عليه، وأن    ملسو هيلع هللا ىلص،تقولون يف رجل أقر ابهلل وابلرسول  
 ستحلها، هل كفر ابهلل وبرسوله؟ أم ابخلمر؟اخلمر عليه حرام، ث ا
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فإن قالوا: ابهلل وبرسوله، قيل: فما على اإلمام أن يستتيبه منه: 
أيستتيبه من حتليل اخلمر؟ أم يستتيبه من اجلحد ابهلل حت يشهد أن  

 ؟ويقر جبميع الفرائض  ،وأن حممدا رسول هللا ،ه إال هللاال إل
فإن قالوا: نعم، زعموا أن اإلقرار بتحرمي اخلمر اإلقرار جبميع  
اإلمجاع،   من  مع خروجهم  الدين،  الكفر جبميع  هبا  والكفر  الدين، 
ألهنم قد أمجعوا أنه ال يستتاب من حتليل اخلمر، أيف ذلك دليل أنه  
بعد   قال  لو  ألنه  اإلميان،  أكثر  وفيه  فقد كفروه  سواها،  مبا  مؤمن 

 ازداد بذلك كفرا إىل كفره األول؟ ر: الزان حالل، استحالله اخلم
فإن قالوا: إنه يزداد كفرا، وال يكون ابزدايده الكفر اتركا لإلميان  
فقد أصابوا، ألنه إن كان مل يرتك بذلك إمياان فهو إذا رجع عن تلك  
اخللة مل يصب هبا إمياان، فإن قالوا: قد يزداد كفرا إىل كفر بال ترك  

أن الشمس ربه ث يضيف إليها القمر، فيزداد كفرا ومل إميان، قد يزعم 
يرتك بذلك إمياان، قلنا: ليس عن كافر مل يؤمن بشيء سألناكم، إمنا 
سألناكم عن من زعم أن هللا ربه، ث قال إن الشمس أيضا ربه، هل  
ترك إمياان ابلتوحيد ومل ينكر اخلالق؟ فإمنا يصاب اإلميان برتك الكفر، 

ك، وليس عليه أن يقر أن هللا خالقه، ألنه  ي نفي الشر وإمنا عليه أن ي
مقر بذلك، ولكن عليه أن يقر أن هللا خالقه وحده، وينفي الشريك  
الذي أدخله، وذلك لو أقر أن هللا خالقه وربه وحده ال شريك له، ومل 
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ومنه  به،  ويؤمن  الزان،  بتحرمي  يقر  أن  عليه  وإمنا  الزان،  بتحرمي  يقر 
 ه أقر أبن هللا خالقك.  ال يقال ليستتاب، و 

 قال أبو عبداهلل: 
عما   هويقال هلم خربوان عمن اعتقد أن هلل ولدا، ث عرب بلسان

يف قلبه، هل العقد منه كفر منه؟ فإن قالوا: نعم، قيل هلم: فهل قوله  
هل    هلل ولد أو شريك أو ليس إبله إذا قاله مقرا بلسانه عما يف قلبه،

 تكون العبارة منه بذلك كفرا؟ 
فإن قالوا: ال، قيل هلم: فكذلك إقراره بال إله إال هللا يكون  

قيل هلم:    .األول إميان، وتكراره ليس إبميانإمياان، فإن قالوا: إن إقراره  
 وكذلك الكفر؟

فإن قالوا: نعم، قيل هلم: عبارة كعبارة، أوهلا املبتدأ هبا كفر، 
ك إميان ألنه  والثاين ال كفر، وهذا التناقض! فإن قالوا: إن مجيع ذل

من جنس اإلقرار، قيل هلم: فقد ازداد العبد إمياان، فإذا أمسك عن  
الذي مل يكرره،   املكرر أكثر إمياان من  التكرار وكرر غريه، كان هذا 
وقد دخلتم يف أعظم مما عبتم على خمالفيكم، إذ زعموا أن الفرض من  

ع إمياان، فيجب  اإلميان، وجعلتم أنتم النافلة من اإلميان، فقد ثبتم التطو 
 . له تركه كفر إذ كان ضده إمياانأن يكون يف قو 
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الفرائض "ال إله إال هللا" إميان، وال  فإن قالوا: إن تكراره يف 
يكون التكرار يف التطوع إمياان، قيل هلم: وإذا جاء بفريضة كالصالة  
ث   رضاه،  وطلب  هللا  خوف  ذلك  على  محله  والذكر  التشهد  فيها 

األول وخضوعه هلل أبداء  ضيعها وهو على خوفه  ضيعها من الغد، أي
 الفرائض؟

إذ زال خوفه   إميانه  نقص من  فهل  قيل هلم:  قالوا: ال،  فإن 
 ، ورغبته اليت هاجته على الصالة؟ األول

فإن قالوا: ليس تكراره من إميانه يف فرض وال غريه، قيل هلم:  
إىل   وإضافته  بلسانه،  اجلحد  الكافر  تكرار  ليس  الولد  فكذلك  هللا 

والشريك من كفره، فإن قالوا: ليس هو من كفره، قيل هلم: فما جعل  
ومها   بلسانه كفرا،  الثاين  اجلحد  جيعل  ومل  بلسانه كفرا،  اجلحد  أول 
واحد يف معنامها ال خيتلفان، والنهي عنهما اثبت، وإمنا مها عبارة عن  

فر، اجلحد؟  فلئن كان كالمها جحدا، وأحدمها كفر واآلخر ليس بك
إذ   ،را، وأحدمها جحد واآلخر ليس جبحدليجوز أن يكوان كالمها كف
وهل خيتلف الناس يف اللغة أن رجال لو    .ال معىن للكفر إال اجلحد

جحد رجال حقه، ث عاد إليه فسأله فجحده، أن يقال كلما سأله  
حقه جحده، وكذلك يقال: كفره حقه، فال فرقان بني اجلحدين. فإن  
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اللغة، وال كفر والثاين ليس بكفر، فقد خرجتم من  زعمتم أن األول  
 .بد من أن أتتوا حبجة 

فإن قالوا: إن األول واآلخر ليس بكفر، فقد ثبت أن الكفر 
عقد يف القلب، وليس اجلحد ابللسان من الكفر يف شيء، فكذلك  
املعرفة ابلقلب إميان، وليس اإلقرار ابللسان من اإلميان يف شيء، فإن  

 .ئلوا عن الفرقان، ولن أيتوا بهفرقان، س   قالوا: بينهما
بن  الفرتة كزيد  يف  هللا  يوحد  عمن كان  أخربوان  هلم:  ويقال 
عمرو بن نفيل، وأدرك النب ملسو هيلع هللا ىلص فآمن به، هل ازداد إمياان؟ فإن قالوا:  

  ملسو هيلع هللا ىلص فكفر لنب  نعم، قيل: كذلك من كان يكفر ابهلل قبل أن يبعث ا
 ؟ زداد كفراابه، فقد 

قالوا:   وهذا  فإن  يزداد كفرا،  الكافر  هذا  يزداد،  نعم، كالمها 
املؤمن يزداد إمياان، ألهنما مل خيرجا من ابب تصديق وجحد، قيل هلم:  

فكذل بعد جحد،  جحد  هو  فتكراره كله أليس  اجلحد  إذا كرر  ك 
 . كفر

فإن قالوا: إذا أتى جبحدين يف أول البداية ملعنيني مفرتقني كان 
ىن واحد كانت البداية كفرا والثاين ليس  كفرا، فإذا أتى جبحدين ملع

بكفر، قيل هلم: هذا حتكم، فأتوا بلغة أو معقول، وحنن موجدوهم يف  
النصراين تشهد أن هلل ولدا،   العامة إذا مسعت  اللغة مثل ذلك: أن 
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قالوا له: تكلمت ابلكفر، وهذا اي عدو هللا الكفر، وإن كان يكررها  
مكرر، فكذلك املكرر للشهادة    إن بلغ مائة سنة فهو متكلم ابلكفر

 هلل ابلتوحيد ولرسوله ملسو هيلع هللا ىلص ابلرسالة يتكلم ابإلميان أبدا.  
 قال أبو عبداهلل:  

النعمان بن    يوح ك املرجئة:  أستاذي  عن بعض األكابر من 
ال   البلقاء،  ابللسان كالدابة  واإلقرار  املعرفة  قالوا:  أهنم  وغريه  اثبت 

ال اللوانن:  فيها  جيتمع  حت  بلقاء  انفرد  تسمى  فإذا  والبياض،  سواد 
اللونني على   بلقاء، وال يسمى كل واحد من  الدابة  ت سم   مل  أحدمها 
املعرفة  فكذلك  بلقاء،  مسيا  الدابة  يف  اجتمعا  فإذا  بلقاء،  االنفراد 
واإلقرار، إذا انفرد كل واحد منهما مل يسميا إمياان، وال يسمى اإلنسان  

 سمى املؤمن ابجتماعهما مؤمنا.  به مؤمنا، فإذا اجتمعا مسيا إمياان، وي
ق كل واحد منهما  ال حيل  (1)  قالوا: وذلك أيضا كالنورة والزرنيخ

 على االنفراد، فإذا اجتمعا حلقا. 
فيقال هلم: إن هذين املثلني اللذين ضربتمومها مها عليكم، ال  
وال   أبدا،  بلقاء  ت سم   مل  اللونني  انفردت أبحد  إذا  الدابة  لكم، ألن 
الدابة،   األحوال ما مل جيتمعا يف  بلقاء على حال من  اللون  يسمى 
وأنتم قد تسمون املؤمن مؤمنا إذا اعتقد املعرفة واإلميان ابلقلب وإن مل  

 

 النورة والزرنيخ مواد ختلط، وتستخدم إلزالة الشعر عن البدن،  (1) 
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بلسانه؛ إذا كان أخرس أو حيل بينه وبني الكالم، ويسمون ذلك  يقر  
 الفعل منه إمياان.

وكذلك لو أقر بلسانه مرة ث سكت عن الكالم فلم يتكلم  
أبدا، لكان عندكم مؤمنا، ولو أن الدابة البلقاء زال عنها البياض وبقي  
السواد، أو زال عنا السواد وبقي البياض لزال عنها اسم البلق، فلم  

 ت سم  بلقاء أبدا، ومل يسم اللون الواحد إذا بقي بلقاء أبدا. 
وكذلك املؤمن املولود على اإلميان الناشئ عليه، املعتقد للمعرفة 
والتصديق ابلقلب، هو مؤمن عندكم وإن مل يتكلم بلسانه أبدا، ولو  
أن الدابة نتجت ولوهنا كلها بياض ال سواد فيه، أو سواد ال بياض  

بلقاء أبدا، فقد بطل أن يكون الدابة مثال للمؤمن، والبلق  فيه مل ت سم   
يزول   فعالن  واإلقرار  املعرفة  وألن  معنامها،  افرتق  إذا  لإلميان،  مثال 
أحدمها ويثبت اآلخر، وفعل القلب يسمى تصديقا يف اللغة إذا كان 
الفاعل له معتقدا للمعرفة، واالعرتاف ابلقلب خاضعا مذعنا وإن مل  

ويكون ذلك الفعل منه إمياان، ولو أقر بلسانه إمياء ومل    يتكلم بلسانه،
يعلم ما يف قلبه ي سمى مؤمنا، وي سمى ذلك اإلقرار منه إمياان، وحكم  
له حبكم اإلميان، وجرى على فاعله اسم املؤمن وأحكامه، فكان مؤمنا  
يف االسم واحلكم معا. والدابة إذا ظهر فيها أحد اللونني ومل يظهر  

سم  بلقاء، ومل ي سم  ذلك اللون املنفرد بلقاء أبدا، فقد افرتق  اآلخر مل ت  
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معىن اإلميان وامسه من معىن البلق يف الدابة وامسه، وفارق املؤمن الدابة  
 البلقاء يف االسم واملعىن مجيعا، فبطل أن يكون أحدمها مثل اآلخر.
املثل ابلنورة والزرنيخ فذلك أبعد يف املثل، وليس خيل  و  وأما ضربكم 

أو   ابإلميان  والزرنيخ  النورة  مثلتم  تكونوا  أن  من  هبما  املثل  ضربكم 
ابملؤمن، فإن كان ابملؤمن فينبغي أن يكون املؤمن جسمني جيتمعان  
فيكون منهما اإلميان، كالنورة والزرنيخ يكون منهما احللق، وهذا حمال  
غري   منهما  واحد  وكل  مثلتمومها ابإلميان،  تكونوا  وإن  الكالم،  من 

خمتلفان كان جن جنسان  ومها  اجتمعا  فإذا  جوهره،  وال  صاحبه  س 
منهما احللق، فإن يكن احللق مثال لإلميان، فاإلميان إذاا معىن متولد  
عن اإلقرار واملعرفة، وليس اإلقرار واملعرفة إبميان، كما أن احللق ليس  
بزرنيخ وال نورة، وإن تكونوا مثلتمومها على اإلميان ألن احللق يتولد  

هما، كالطاعة يتولد عن املعرفة واإلقرار، فقد جعلتم اثنني خمتلفني  عن
يف أعياهنما كل واحد منهما غري اآلخر، ي سمى كل واحد منهما ابسم  

اثنا إذا  تولد منهما غريمها، فاإلميان  ن يوجبان  غري اسم اآلخر، وما 
 الطاعة على قياس قولكم.

ى حالقا حت فإن قلتم إمنا أردان أن كل واحد منهما ال يسم 
جيتمعا، فكذلك اإلقرار واملعرفة ال يسمى كل واحد منهما إمياان حت  
جيتمعا، قيل هلم: إن احللق فعل متولد عنهما، مسيا به حالقان، ال  
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يف   إمياان  واملعرفة  اإلقرار  تسمون  وأنتم  اجتمعا،  حني  ألعياهنما 
تمعا كان  أنفسهما، وإن مل يتولد عنهما طاعة. فإن قالوا: إهنما إذا اج

احللق من فعلهما وإن مل حيلقا، فاالسم هلما اثبت، فكذلك اإلقرار  
واملعرفة. قيل هلم: إهنما ال حيلقان، وال يكون هلما االسم اثبتا حت  
جيتمعا مع املاء، وهو جسم اثلث، فكذلك اإلقرار واملعرفة ال يسميان 

 إمياان حت جيتمع معهما جسم اثلث.  
 قال أبو عبداهلل:  

ال هلم: وكذلك جيوز ملخالفيكم أيضا أن يضربوا مثال لقوهلم  ويق
إن اإلميان اسم لطاعات كثرية، فيقولون مثل ذلك كمثل بعض األدوية  
للمشي وغريه، أنه ال ميشي وال يطلق البطن حت جيتمع فيه أخالط  

 بينهم فرقاان فيما مثلوا ومثلتم؟ شت فيسمى ممشيا، فهل َتدون بينكم و 
خربوان حبق املعرفة واإلقرار إذا أتى هبما يف أول الوقت  ويقال هلم: أ

أليس يكون يسمى مؤمنا؟ فإن قالوا: نعم، قيل هلم: فهل جيزئه أن  
أيت ابإلميان يف أول الوقت ث يرتكه يف الثاين؟ فإن قالوا: ال، حت  
يدوم عليه إىل أن يتوب، قيل هلم: فإن عرضت به العوارض املشككة  

الشيطان  الضاللة، هل عليه أن يدفع    عن عوارض  أو حجاج أهل 
ذلك وحيبس نفسه على إميانه وال يدع قلبه يركن إىل زينة غرور من  
حجة عدو، وال تزيني الشيطان، ويصرب على إميانه؟ فإن قالوا: نعم، 
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قيل هلم: فلو ترك الصرب على إميانه أليس كان كافرا؟ فإن قالوا: نعم،  
لى إميانه يكون مؤمنا، كما ال يثبت  قيل هلم: فقد ثبت أنه ابلصرب ع

 اإلميان إال به فهو من اإلميان، ألن اإلميان إمنا يقوم بنفسه ال بغريه.
فإن قالوا: قد يقوم ابملؤمن وهو غريه، قيل هلم: مل نسألكم عن قيام  
فعل بفاعل، إمنا سألناكم عن فعل ال يكون اإلميان إال به فهو من  

إال ابلصرب فيها عن اخلروج منها إىل    ونال تكاإلميان، كما أن الصالة  
من   إىل غريها  منها  اخلروج  عن  اجلوارح  إمساك  هو  والصرب  غريها، 

ال اختالف بني العلماء    ،الكالم واألكل والشرب، فذلك من صلواته
أن إقباله وتركه اإلدابر عن القبلة، وصمته عن الكالم من صالته، ولو  
مل يصرب عن ذلك كان خارجا من الصالة، فكذلك الصابر عن إميانه 
أن يزول عنه، فيعتقد سواه أو يتكلم بغريه، وإن كان عارفا بربه، فصربه  

 على ذلك من إميانه، ال فرقان بني ذلك. 
كان الصرب على اإلميان من اإلميان، فكذلك كل صرب هو  فإذا  

هلل طاعه فهو إميان، ألنه لو جاز أن يكون صرب إمياان، وصرب ال إميان،  
جاز أن يكون تصديق إمياان، وتصديق ال إميان؛ ألن الشيء إذا وجب  
السم فهو واجب أبدا ما كان االسم يثبت بثبوته ويزول بزواله، فالصرب  

فأصل الصرب على إمساك اإلميان، وضده تركه، ويقع  له أصل وفرع:  
بدله الكفر. والفرع على معنيني: فمعىن منه الصرب على أداء املفروض،  
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وتركه معصية وال يلزمه بعض، وكذلك اليقني واحلب والرجاء واخلوف  
 وصفنا.والرضا والتوكل فاجلواب فيه على ما 

 قال أبو عبداهلل: 
ل: هل هلل دين من أصابه كان إن سأل سائل من املرجئة فقا

مؤمنا مسلما؟ فيقال له: نعم، دين هللا وهو اإلسالم وهو اإلميان، له  
أصل من أصابه كان مؤمنا مسلما ابخلروج من ملل الكفر والدخول  
يف ملة اإلسالم، ولذلك األصل فرع: وهو القيام مبا أقر به، وكمال 

ئض فقد انتقص من  األصل أن أيت ابلقائم، فإن ضيع شيئا من الفرا
 فرع، ومل يزل األصل.ال

فإن قال: بني  لنا األصل والفرع؟ قيل له: األصل التصديق ابهلل  
لالستنكاف   جمانبا  به،  أمر  مبا  لألداء  العزم  إبعطاء  هلل  واخلضوع 
له،   واخلوف  ابلتعظيم هلل  ذلك  والفرع حتقيق  واملعاندة،  واالستكبار 

الذي   عباده  على  أوجبه  الذي  الفرائض  والرجاء  أداء  على  يبعثهم 
واجتناب احملارم، فإذا أدوا الفرائض واجتنبوا احملارم من قلوهبم وأبداهنم:  

 فقد اجتمع أهل السنة على أن هذا هو اإلميان املفرتض.
ث قال بعضهم: هو اإلميان كله، وليست النوافل منه يف شيء،  
يبح تركه، فجعل جحده كفرا،  اإلميان ومل  افرتض  واحتجوا أبن هللا 
فقالوا: من جحد بفريضة فهو كافر، ولو جحد بنافلة من النوافل مل  
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يكن كافرا، والكفر ضد اإلميان، فثبت أن اإلميان هو املفرتض وأن  
اإلميان لكان من جحد هبا   إلميان، ولو كانت من النوافل ليست من ا

 كافرا.
اإلميان بضع وسبعون  )  قالوا: وأما من احتج حبديث النب ملسو هيلع هللا ىلص  

عن   األذى  إماطة  وأدانها  هللا  إال  إله  ال  أن  شهادة  أعالها  شعبة 
فليس هذا مما يدل على أن النوافل من اإلميان، ألنه واجب    ،(الطريق

على األمة أن مييطوا األذى عن طريق املسلمني، ال حيل هلم أن حيفروا  
اآلابر ويرتكوها مفتوحة يقع فيها الضعيف واملكفوف والصب، وكذلك  

ن  ال حيل هلم أن يضعوا العذرة على الطريق، فيدوسها الناس ويتأذو 
السباع يف الطريق ينهش الناس    (1)   ضعواحيل هلم أن ي  هبا، وكذلك ال

وجيرحهم، قالوا: فإمنا عىن النب ملسو هيلع هللا ىلص أن ال يفعل ما حرم هللا عليه من 
 املسلمني. أذى 

وقالوا: لو كان التنفل من اإلميان ما كمل إميان أحد أبدا، وال  
لقيه   لقيه،  من  لقي هللا  من  فكان كل  مرسال،  نبيا  وال  مقراب  ملكا 

أن  انقص   وإجياب  ومالئكته،  هللا  لرسل  شتم  وهذا  قالوا:  اإلميان، 
اإلميان ليس مبعلوم وال له هناية، وهللا ال أيمر مبا ليس له هناية وليس  

 

 يف نسخة حمققة يقفوا، وأخرى يقعوا، ومعىن السياق يقتضي ما ذكر.  (1) 
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مبعلوم، ففي ذلك دليل أن الفرائض من اإلميان، وليست النوافل منه  
 يف شيء، ولكنها بر وإحسان وقربة.

ان واحد، له أصل  وقال اجلمهور األعظم من أهل السنة: اإلمي
فأما  مفرتض،  ال  ومنه  مفرتض  منه  وفرعه  مفرتض،  فأصله  وفرع، 
املفرتض فهو ما أوجبه هللا على عباده بقلوهبم وجوارحهم وذلك معلوم  
حمدود، ألن احل ك م ال يوجب إال معلوما يستوجب الثواب من أاته،  
 ويستوجب الذم والعقاب من قصر عنه بعد علم، والباقي من اإلميان

أن   اإلميان:  أنه  على  والدليل  وجل،  عز  هللا  يفرتضه  مل  انفلة،  هو 
الفرائض مل يقم هبا املؤمنون إال عن تصديق ابهلل، ومبا وعد وتوعد،  
فكلما عظم قدر هللا يف قلوهبم، وقدر وعده ووعيده بعثهم ذلك على  

 أداء واجب حقه.
وتقربوا إليه بكل  وكذلك كلما عظم يف قلوهبم بذلوا له اجملهود،  

ما استطاعوا، ال فرقان بني ذلك، ومن يقل هبذا من أصحابنا فقد 
اان، فكل طاعة  انقض: أنه إن كان شيء من الطاعة عن التصديق إمي

وإمنا خالفتنا املرجئة أبهنم زعموا أن اإلميان اسم  عن تصديق إميان.  
 .قط، وقلنا: ال، بل هو اسم للطاعة للتصديق ابلقلب واللسان ف

الطاعة ال لكل   لبعض  اسم  فقالوا: هو  منا فرقة  ث انقضت 
الطاعة، وإمنا ابملفرتض خيرج اتركها، وليس من أجل أهنا فرض كانت  
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إمياان، وإمنا كانت إمياان من أجل أهنا طاعة، ال من أجل اهنا مفرتضة.  
فقد انقض من جعل طاعة امياان، وطاعة ال إميان، ومن تدبر اإلميان  

اية له، وإن كان املفرتض منه له غاية؛ ألن الذي آمن  علم أنه ال غ
العباد به ال غاية عندهم يف الكمال واإلجالل واهليبة، فلو آمنوا به  
كما حيق له، لعرفوه كما حيق له، ولو عرفوه كما حيق له، لساووه ابلعلم  
بنفسه، وغري جائز أن يسويه ما يعلم بنفسه، فإذا كانوا ال يساووه 

، فقد ثبت أن معرفتهم ليست هلا غاية، فكذلك اإلميان  ابلعلم بنفسه
ليس له غاية؛ ألن املعرفة أصل اإلميان، ولكن هللا من رأفته ورمحته هلم 
افرتض عليهم من اإلميان ما ال جيهدهم وال يستفرغ طاقتهم، ولو شاء  
الفرتض عليهم أكثر من ذلك، ولو افرتضه عليهم لكان إمياان مفرتضا، 

ألنه ليس للمعروف غاية  ؛  ده ما بلغوا غاية املعرفة بهعباولو تقطع  
 عند العارفني، فيكون ملعرفتهم به غاية. 

 قال أبو عبداهلل: 
عزوجل هللا  قال     ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي ُّٱ  :وقد 

 ،( 2األنفال: )    َّ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ
وقد أمجع املختلفون لو أن مؤمنا ذ كر هللا عنده وهو مشغول ببعض  
احلالل، فلم جيل قلبه: ما كان اتركا فرضا، ولو تليت عليه آايت من  
القرآن فلم يتحرك قلبه لشغله مبا هو فيه: مل يرتك فرضا، وقد مسى هللا  
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عزوجل من و ج ل  قلبه عند ذكره وازداد إمياان بتحرك قلب عند تالوة  
حقيقة   له  ذلك أبن جعل  ختم  ث  اإلميان"،  من  "مزدادا  آايت هللا 
تركه مل يكن عاصيا من   لو  أنه  بعد ما وصفه مبا قد أمجعوا  اإلميان 
الوجل، فذلك أن ذلك إميان نفل ال فرض، وكذلك إماطة األذى عن 

اإلميان بضع وسبعون شعبة أفضلها ال إله إال  )  الطريق قال النب ملسو هيلع هللا ىلص  
، فهذه دعوى خصوص دون (وأدانها إماطة األذى عن الطريقهللا  

العموم، وقد عم النب ملسو هيلع هللا ىلص كل أذى وإماطته إميان، حت أتت سنة اثبتة  
ختص شيئا دون شيء، بل ظاهر اللغة واملتعارف يف الكالم أنه إمنا 
مياط عن الطريق ما كان فيه ملقاا، وال متتنع األمة أن تقول ملن حنى  

سلمني قد أماط أذى عن الطريق، ومما يدل على  شوكة عن طريق امل
أن رجال وجد غ الذي ر وي  احلديث  الطريق  ذلك  صن شوك على 

 . فر لهفأخره فغ  
بينما رجل  )أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال  ؓ عن أيب هريرة - 803

فغفر   ؛ميشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره، شكر هللا له
 . (له

ه يكن  مل  الرجل  أن  دليل  هذا  على  ففي  للغصن  ال م لقي  و 
إبماطتها،  متطوعا  إمنا كان  مييطها،  أن  عليه  واجبا  فيكون  الطريق 
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وكذلك األخبار اليت جاءت يف إماطة األذى عن الطريق، يدل على  
 أهنا فضيلة وتطوع، من ذلك:

كل  )عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال    ؓ    يرةرواه أبو هر   ما   -  804
من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، قال: يعدل    ىسالم

بني اثنني صدقة، ويعني الرجل يف دابته وحيمله عليها أو يرفع له عليها  
متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة ميشيها إىل الصالة  

 .(صدقة، ومييط األذى عن الطريق صدقة 
ه قال: لقيت رسول أيب متيمة اهلجيمي عن رجل من قوم   وعن  -  807

حتقرن من املعروف شيئا ولو  ال  )  هللا ملسو هيلع هللا ىلص سألته عن املعروف؟ قال:
أن تعطي صلة احلبل، ولو أن تعطي شسع النعل، ولو أن تفرغ من  
الناس   طريق  عن  الشيء  ت نحي  أن  ولو  املستسقي،  إانء  يف  دلوك 
يؤذيهم، ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منطلق، ولو أن تلقى أخاك  

بنفسك يف األرض، وإن     (1)  فتسلم عليه، ولو أن تؤنس الوحشان
سبك رجل بشيء يعلمه فيك وأنت تعلم فيه حنوه فال تسبه؛ ليكون  
لك أجر ذلك، ويكون عليه وزره، وما سر أذنك أن يسمعه فاعمله، 

 . (وما ساءتك أن تسمعه فاجتنبه

 

 الوحشان هو الرجل املغتم املهموم، وقيل الغريب، املنقطع أبرض فالة.  (1) 



 

357 

على كل نفس كل يوم طلعت )  :  ؓ قال أبو ذر   -  815
الشم  أين  فيه  س صدقة منه على نفسه، فقلت: اي رسول هللا، من 

التكبري   الصدقة  أبواب  من  أوليس  قال:  أموال؟  لنا  وليس  نتصدق 
ستغفر هللا، وأتمر ابملعروف  واحلمد هلل وال إله إال هللا وسبحان هللا وأ

عن املنكر، وتعزل الشوكة واحلجر عن طريق الناس، وتسمع    هيوتن
األصم واألبكم حت يفقه، وهتدي األعمى وتدل املستدل على حاجة 
له قد علمت مكاهنا، وتسعى بشد ساقيك إىل اللهفان املستغيث،  
وترفع بشد ذراعيك مع الضعيف، كل ذلك من أبواب الصدقة منك  

. قال أبو ذر: كيف يكون  على نفسك، ولك يف مجاعك زوجتك أجر
ولد   لو كان لك  أرأيت  فقال: رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  يل أجر يف شهوت؟ 
فأدرك، ورجوت خريه ث مات أكنت حتتسبه؟ قال: نعم، قال: فأنت 
خلقته؟ قلت: بل هللا خلقه، قال: فأنت هديته؟ قلت: بل هللا هداه،  

ضعه  قال: فأنت كنت ترزقه؟ قلت: بل هللا كان يرزقه، قال: فكذاك، ف 
أماته، ولك   وإن شاء  أحياه  فإن شاء هللا  يف حالله وجنبه حرامه، 

 . (أجره
قال: قال رسول    ؓ  عبدهللا بن بريدة عن أبيه   وعن   -   820

يف اإلنسان ثالمثائة وستون مفصال، فعليه أن يتصدق عن  ) هللا ملسو هيلع هللا ىلص  
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كل مفصل بصدقة، قالوا: ومن يطيق هذا اي رسول هللا؟ قال: النخاعة  
د فيدفنها صدقة، واألذى ينحيه عن الطريق صدقة،  يراها يف املسج

 .(فإن مل يقدر فركعيت الضحى
ذر  وعن   -  822 قلت:   ؓ  أيب  أي    اي)  قال:  هللا،  رسول 

الصدقة أفضل؟ قال: أكثرها فأكثرها فأكثرها، قلت: فإن مل يكن يل  
أفعل؟ قال: فمن عفو   مل  فإن  مال؟ قال: فمن عفو مالك، قلت: 

ل؟ قال: اتق النار ولو بشق التمر، قلت:  طعامك، قلت: فإن مل أفع
فإن مل أفعل؟ قال: فأمط األذى عن الطريق، قلت: فإن مل أفعل؟ قال:  
الكلمة الطيبة، قلت: فإن مل أفعل؟ قال: فإن مل تفعل اي أاب ذر فدع 
الناس من الشر فإهنا صدقة تصدق هبا على نفسك، قلت: فإن مل  

 ( أاب ذر تدع فيك من اخلري شيئا!  أفعل؟ قال: فإن مل تفعل فما تريد اي
(1) . 

 قال أبو عبداهلل: 
فقد بني أن إماطة األذى مل يكن واجبا عليه إذ قال: فإن مل 
تفعل؟ قال: فبكلمة طيبة، ث قال: فإن مل تفعل؟ قال: فدع الناس من  
الشر، فلو كان إماطة األذى عن الطريق واجبا ملا رخص له يف تركه، 

 

 إسناد احلديث عند املصنف ضعيف وإن كان كل مجلة منه هلا أصل اثبت.  (1) 
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ولقال له: عليك أن تفعله، ولكن ملا مل يكن فرضا عليه، فقال له:  
بدله مكانه شيئا هو أسهل عليه منه، فلما قال فإن مل فإن مل أفعله أ

أفعل، مل يرخص له يف تركه كف الشر إذ كان ذلك واجبا عليه، فأابن  
 أن إماطة األذى من النوافل.

يقول:    ¶   قال مسعت ابن عباس  سعيد بن جبري  وعن  -   823
ي نه إىل غرميه يقضيه فله بكل خطوة صدقة، ومن هدى   "من مشى بد 
زقاقا فله به صدقة، ومن أعان ضعيفا على محل دابة فله صدقة، وكل  

 معروف صدقة، ومن أماط أذى عن الطريق فله صدقة". 
قوله  ذلك  اإلميان)  ملسو هيلع هللا ىلص  ومن  من  وليس    (البذاذة  التقشف،  يريد 

 .(ياء من اإلمياناحل)ومنه قوله ملسو هيلع هللا ىلص   بفرض،التقشف 
 قال أبو عبداهلل: 

الناس، والذي هو    ياء حياءان: حياء من هللا وحياءواحل   من 
أوىل ابلعبد احلياء من هللا عز وجل، ولوال أن هللا تعاىل جعل احلياء  
من خلقه خ لقا كرميا ملا كان أحد غري هللا يستوجب أن يستحيي منه،  
إذ ال مالك لنفع وال ضر غريه، ولكنه أحب أن يستحي خلقه بعضهم  

 بعض. من بعض، فيسرتوا عيوهبم منهم، فال يفتضح بعضهم عند
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وهو     وانفلة،  فضيلة  ومنه  فرض،  هو  ما  من هللا  احلياء  فمن 
هائج عن املعرفة بعظمة هللا وجالله وقدرته، ألنه إذا ثبت تعظيم هللا  
يف قلب العبد أورثه احلياء من هللا واهليبة له، فغلب على قلبه ذكر  
قلبه وجوارحه،  العظيم ونظره بعظمته وجالله إىل ما يف  اطالع هللا 

ر املقام غدا بني يديه وسؤاله إايه عن مجيع أعمال قلبه وجوارحه، وذك
وذكر دوام إحسانه إليه وقلة الشكر منه لربه، فإذا غلب ذكر هذه  
األمور على قلبه هاج منه احلياء من هللا، فاستحيا هللا  أن يطلع على  

تحرك  ت ا يكره، أو على جارحه من جوارحه  قلبه وهو معتقد لشيء مم 
فطهر قلبه من كل معصية، ومنع جوارحه من مجيع معاصيه،   مبا يكره،

 لك خك حك جك مق حق مف خف  حف جف ُّٱ  :إذ فهم عنه قوله

 مف  خف حف  جف مغ جغ مع  جع مظ  حط  مض  خض  ُّٱ:  وقال  ،(14يونس:)    َّ  مك

وقال( 61يونس:)َّ جل  مك  لك خك حك  جك  مق حق   حس جس ُّٱ:  ، 

من    ، (105التوبة:)  َّٱمص خص  حص مس خس على  منكرا  وقال 
 . ( 14العلق:)   َّ جن يم ىم مم خم حم ُّٱاستخف بنظره 

سعيد بن يزيد أنه مسع رجال قال: اي رسول هللا أوصين،    وعن  -  826
 .(أوصيك أن تستحي هللا كما تستحي رجال صاحلا من قومك)قال 
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 داهلل:  أبو عبقال 
ألست ترى أن اإلنسان إذا علم أن رجال صاحلا ينظر إليه أو  
يسمع كالمه؛ أمسك عن كل ما خياف أن ميقته عليه أو يضع من  
قدره عنده، ولو علم أنه يطلع على ما يف ضمريه ملا أضمر إال على  
ما يعلم أنه حيسنه عنده وجيمل، وكذلك يستحي من الرجل الصاحل  

فأمجل النب ملسو هيلع هللا ىلص تفسري احلياء من  من كل نقص يف فضل إال ملرض،  
يظهر، وكل شيء   فيما  استحىي من هللا  فمن  الكلمة،  هللا يف هذه 
ظاهر له، كما يستحي من الرجل الصاحل، فقد استحىي من هللا حق  

يدع قلبه يضمر  احلياء، ألنه عامل أبن هللا مطلع على ما يف قلبه، فال  
 . على شيء مما يكره

جب أو كرب ذكر نظر هللا إليه  إن عرض له رايء يف عمل أو ع 
أيضا من كل   واستحىي  قلبه فرتكه،  يرى ذلك يف  أن  منه  فاستحىي 
وإن كان   الكالم  أو من فضول  الدنيا  فيه من فضول  يدخل  نقص 
مباحا، ألنه يعلم أن هللا قد زه ده يف ذلك ورغبه يف تركه، فهو يستحي  

ىي منه أن  أن يراه راغبا فيما زهده فيه، وكذلك إن خاف غريه استح 
يراه خياف غريه أو يرجوه أو يطمع فيه، وهذه فضيلة ليست بفرض،  

 من ذلك:
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مسعت أاب   "قال:  ؓ  رواه عروة بن الزبري عن أبيه   ما  -  828

الصديق  وهو    ؓ بكر  الناس  الناس    يقول:خيطب  أيها  اي 
استحيوا من هللا، فإين ألظل إذا أتيت اخلالء أغطي رأسي استحياء  

 ."من ريب
إين ألغتسل يف البيت  "أيب جملز قال: قال أبو موسى:    وعن  -  829

 ."املظلم، فما أقيم صلب حياء من ريب حت آخذ ثويب
كنت يف جيش فمرران أبمجة خميفة، فإذا "  شقيق قال:    وعن  -  831

ف ما رجل  فقلنا:  فأيقظناه  تدور،  حوله  وفرسه  فراشه  على  انئم  يها 
ختاف يف هذه األمجة؟ فقال: إين ألستحي من ذي العرش أن يعلم  

 . "أين أخاف أحدا دونه
فكان احلياء الذي محل هؤالء على هذه األفعال غري فرض  
وهذه   اإلميان.  من  وهو  وفضيلة،  النوافل  من  انفلة  ولكنه  عليهم، 

ذكرانها هي عالمات احلياء الذي يهيجه ذكر اطالع  األشياء اليت  
 هللا تعاىل على ما يف قلبه وجوارحه.

وأما احلياء الذي يهيج عن ذكر الوقوف بني يدي هللا تعاىل  
ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص فإنه يورث االستعداد جلواب هللا تعاىل عما يسأله، إذا  
االستعداد   ويورثه  عملها؟  ملن  عملها  اليت  أعماله  مجيع  عن  سأله 
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ابالعتذار، كيف يعتذر من ارتكابه ملا هناه عنه؟ وملن اتب وما أراد  
ابلتوبة؟ وما أراد ابلنوافل وملن عملها؟ فإذا أراد االستعداد هلذه األمور 
تطهر من األدانس، وكم ل الفروض فأداها كاملة، وأخلص الطاعات 

عليه خافية،   فيبصدق ال يشوبه رايء. وإمنا يعد اجلواب ملن ال خت
 يث ىث نث ُّٱ:  أعلم بسره وعالنيته من نفسه، قال هللا تعاىل هو  و 

- 6األعراف:) َّٱ  يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق   يف ىف

تعاىل(7 وقال     َّ خن حن جن يم ىم مم   خم حم ُّٱ  :، 

ال تزول قدما عبد من  )    :قال  أنه  ملسو هيلع هللا ىلص  عن النب  ي ، ورو (93-92احلجر:)
فيما أفناه،  بني يدي هللا حت يسأله: عن شبابه فيما أباله، وعمره  

 .(وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعلمه ماذا عمل فيه
ابن مسعود    -  846 قال    عن  ؓ عن  لن  )رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

تزول قدما عبد بني يدي ربه يوم القيامة حت يسأل عن مخس خصال:  
عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أباله، وعن ماله من أين أصابه، 

 . (ل فيما علموفيما أنفقه، وماذا عم
فاملستحي من سؤال هللا تعاىل غدا ي عدُّ اجلواب، والتطهر من  
كل ما يكره هللا، ث ال يفارقه احلياء مع الطهارة، إذ قد علم أمنا ترك  

 عنه. يسألهمن الذنوب واتب منه، لن ينجو من هللا أو 
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وكثرة اإلحسان    النعم، وأما ما يهيج من احلياء عند ذكر دوام  
وتضييع الشكر، وذلك موجود يف الفطر؛ أن من دام إحسانه إليك،  
وكثرت أايديه عندك، وقلت مكافأتك له، غضضت طرفك إذا رأيته  
حياء منه، فكيف مبن خلقك ومل تك شيئا ومل يزل حمسنا إليك منذ  

رت عليه  خلقك؟ يتبغض إليه العبد ويتهتك فيما بينه وبينه، وهو يس
، ظره وإن تغري العبد أو مل يتغرييتهاون بنث  ه ال ذنب له؟!  حت كأن

مع  وذلك كله  متواصل،  إليه  وإحسانه  دائمة،  عليه  تعاىل  فنعم هللا 
تضييع الشكر، بل ما رضي ابلتقصري عن الشكر حت انل معاصي 

ي دوام النعم  ربه بنعمه، واستعان على خمالفته أبايديه، فإذا ذكر املستحِ 
وكثرة اإلساءة، مع فقره إىل هللا تعاىل، وإحسان هللا  وتضييع الشكر  

إليه؛ هاج منه احلياء واحلصر من ربه عز وجل، حت كاد أن   تعاىل 
يذوب حياء منه، فإذا هاج ذلك منه استعظم كل نعمة وإن صغرت،  
إذ عرف تضييعه للشكر، فيستكثر ويستعظم أقل النعم له إذ علم أنه  

أبن يدام عليه ويزداد فيها؟! ألن من    أهل أن يزال عنه النعم، فكيف
أسأت إليه فعلمت أنك قد استأهلت منه الغضب، فألطفك بكلمة،  
الغضب والعقوبة، فإن  استوجبت منه من  استكثرهتا لعلمك مبا قد 
سأل هللا تعاىل دوام النعم والزايدة فيها سأله حبياء وانكسار قلب، لوال 

كاد أن ينقطع عن الدعاء  معرفته جبوده وكرمه وتفضله ما سأله، في
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بقلب   فيدعوه  وكرمه،  وجوده  تفضله  يذكر  ث  تعاىل،  من هللا  حياء 
منكسر من احلياء، خوفا أن ال جياب، ويبعثه ذلك على الشكر ملا  
قلبه،  الذكور  هذه  لزمت  فإذا  الشكر،  تضييع  من  احلياء  قلبه  لزم 
وأهجن احلياء منه، فاستعملهن كما وصفت لك، فقد استحىي من  

 تعاىل حبقيقة احلياء، وإن كان ال غاية حلقيقة احلياء، إذ املستح يا  هللا
عن النب    ي ىي منه، أال ترى إىل ما رو منه ال غاية لعظمته عند املستحِ 

استحيوا من هللا حق احلياء، قالوا: إان لنستحىي واحلمد  )    :ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال
 .(هلل، فقال: ليس ذاك

من احلياء، فقال: ليس    فدل أن للحياء حقيقة فوق ما أوتوا   
ولكن احلياء من  )  ذاك حق احلياء، ولكنه حياء دون احلقيقة، ث قال  

، فأخرب أن احلياء حق احلياء  (هللا حق احلياء أن ال تنسوا املقابر والبلى
فإذا   والبلى،  للمقابر  يراه انسيا  أن  تعاىل  العبد من هللا  يستحي  أن 

البلى، ال ينسى ذلك حياء  استحىي من ذلك دام منه الذكر للمقابر و 
يعين ما احتوى عليه    (الرأس وما وعى  وليحفظ )  من ربه تعاىل، وقال  

ولسان، وبصر  مسع  من  حوى )  الرأس  وما  البطن  وقال    (وليحفظ 
وذلك جيمع كل ما أضمر عليه العبد،    (اجلوف وما وعى)  بعضهم  

  وكل ما دخل جوفه. فقد اجتمع يف احلياء من هللا تعاىل اخلري كله، 
 من الفرض والتطوع مجيعا، وذلك كله من اإلميان. 
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إن  )عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال    ؓ  أنس بن مالك    عن  -   861
 . (لكل دين خلقا، وإن خلق هذا الدين احلياء

قال  ؓ أنس    وعن  -  862 رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص    ما كان )  عن 
 . (الفحش يف شيء إال شانه، وال كان احلياء يف شيء إال زانه

 قال أبو عبداهلل:  
غري أنه أمر يدعيه الصادق    ملسو هيلع هللا ىلص،فاحلياء خري كله كما قال النب  

غريزة خري، خيتص هللا   الكرمية،  الطبيعة  من  فعل  وأصله  والكاذب، 
تعاىل به من يشاء من خلقه، ينفع العاصي واملطيع. أما املطيع فقد  
زال كل خلق دينء، وأما الفاسق فلم جيمع مع فسقه هتتكا، وإذا هاج 
احلياء من املطيع وجد العدو سبيال إىل الدعاء إىل الرايء، فإن أطاعه  
العبد اعتقد الرايء، واعتل ابحلياء وصد ق، هاجه أوال احلياء، ث أخطر  

 العدو ابلرايء، ومل يفطن له بقلبه فصار مرائيا.
وقد يهيجه احلياء على أن يريد هللا تعاىل، فيضم اإلخالص إىل  
احلياء، فإن فعل الفعل للحياء، وتركه لغري ذكر إخالص وال رايء، فهو  
دين كما قال النب ملسو هيلع هللا ىلص، ما مل يكن شيٌء احلياء من هللا أوىل به فيه، 
وذلك أن يستحي العبد من إظهار املعاصي فيسترت حياء من الناس،  

هللا أوىل به، فضيع احلياء من هللا تعاىل يف سريرته، واستحىي    واحلياء من 
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رت خري له من التهتك، ألنه قد  من الناس، واحلياء الذي أداه إىل الس
ما سرت هللا على عبد يف الدنيا إال سرت عليه يف  )عن النب ملسو هيلع هللا ىلص    ي رو 

تعاىل    ، فهو يرجو إذ من  عليه ابحلياء فاسترت، أن يسرت هللا(اآلخرة
 فاحلياء مفارق لكل خلق يف دين أو دنيا.  ،يف اآلخرة، ويغفر له  عليه

فمثل ذلك مثل رجل سأل رجلني قرضا أو صلة، فلم يكن يف    
إذا مل تسمح نفسه ابإلعطاء، وسأل   فرده  أحدمها كبري حياء  قلب 
البخل،   من  احلياء  فمنعه  ابإلعطاء،  إال  نفسه  تسمح  فلم  اآلخر 

ليفعل، فوجد العدو موضع دعاء،  فمسك عن إظهار الرايء، وابدر  
فقال: أعطه، ال يقول ما أخبله، وأعطه ليثين عليك به ويعظمك به، 
لبدو هيجان   للحياء  أنه أعطى  فاعتقد ذلك وأعطى. وال شك يف 
احلياء من نفسه، فإن هو ملا خطر خاطر الرايء نفاه، وقال: ال، بل 

؛ ذكر ثواب هللا  احلياءهلل. أو ملا رأى نفسه امتنعت من الرد من أجل  
ده، ولوال احلياء لرد صاحبه، ولو أنه أخلص اإلعطاء شكرا  راتعاىل فأ

ملن جعل غريزته هتيج ابحلياء، وملن وهب له احلياء ومل جيعله كمن ال  
 يستحي دون طلب الثواب، لكان هللا تعاىل يستحق ذلك. 

ميلكه، فأعطى عليه ومل    وآخر س ئل فهاج منه من احلياء مامل  
وما أقل ذلك؛ أن يعطي عبدا أو    .رايء، ومل يذكر ثوااب  ةر خط  يقبل

يعمل أو يرتك إال لرغبة أو رهبة، فإن أعطى على ذلك احلياء فهو  
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خري، مامل يعتقد الرايء، ومن مجع مع احلياء إرادة هللا وثوابه، فذلك  
فعند   الغريزة  تلك  فإذا هاجت  عن غريزة كرمية،  احلياء  أفضل، ألن 

يعتقد اإلخالص أو الرايء أو يعمل عليهما بغري عقد رايء وال  ذلك  
ي ل إىل بعض أهل   إخالص، وكل أمرئ ميكنه أن يعقل ابحلياء، وقد خي 
مباحة  أشياء  من  يستحي  مراء،  هو  وإمنا  مستحي،  أنه  الدنيا 
إىل   خروج  ألنه  وغريه،  ابملشي  إليه  والسرعة  ابملشي  كاالستعجال 

شوع، أو ليقال ما أخشعه من الزوال عن اخلاخلفة، فيصري رايء وجزعا  
 وأسكنه. 

ت الشيء استحياء من اخللق، واحلياء من هللا تعاىل يف  أيوقد  
ذلك أوىل به، فهو كخري أفضل من غريه من اخلري، كالرجل يرى من 
شيخ من املسلمني منكرا فرييد أن أيمره، فيستحي من شيبته، فاحلياء  

خري، وأفضل من ذلك أن أيمره وينهاه، وقد  من الشيبة وتوقري الكبري  
، (من إجالل هللا تعاىل إكرام ذي الشيبة ) جاء عن النب ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال

ستحي من هللا تعاىل، أن يضع أمره تياء من هللا تعاىل أوىل به، أن  واحل
فيه، فينهاه، ويغري عليه معصية إن رآها منه، أو يدعه إن أظهرها، 

 جل على احلياء من اخللق.فليؤثر احلياء من هللا عز و 
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هبز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشريي عن أبيه عن    وعن  -  863
قال: قلت اي رسول هللا، عوراتنا ما أنت منها أم ما   ؓ جده  

فقال   ميينك)نذر؟  ملكت  ما  أو  زوجتك  من  إال  عورتك    (احفظ 
قال   بعض؟  مع  بعضهم  القوم  فإذا كان  اي رسول هللا،  إن  )فقلت: 

، قلت: فإذا كان أحدان خاليا؟ (أن ال يراها أحد فال يراهااستطعت  
 . (فاهلل أحق أن يستحى من الناس)قال 

 قال أبو عبداهلل:  
فينبغي للعاقل أن يستحي من هللا تعاىل أن يراه كثري احلياء من  
  اخللق، قليل احلياء من هللا تعاىل، فليكن الغالب عليه احلياء من هللا 

وأفضل يف    العباد، مامل يعرض له ما هو أوىل به، ويستحي من  تعاىل
بنت جحش   زينب  قصة  يف  النب ملسو هيلع هللا ىلص  عن  ر وي  ما  الدين، كنحو 

حني بىن هبا، وحتدث عنده انس من أصحابه رضي هللا    ▲
، فخرج رجاء أن يقوموا، ث رجع وهم على حاهلم، فشق ذلك  معنه

ء، ر وي  عليه فاستحى أن يقول هلم قوموا، وكان كرميا ملسو هيلع هللا ىلص، كثري احليا
 ام  ُّٱ  :أنه كان أشد حياء من العذراء يف خدرها، فأنزل هللا عز وجل

 خت  حت جت   هب  ُّٱ  :عز وجل  إىل قوله َّ ين  ىن  نن من زن رن مم

فلما جاء أمر  ،  (53األحزاب:)   َّٱمخ جخ مح  جح مج حج مث هت  مت
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عنه   هللا  رضي  ألنس  ملسو هيلع هللا ىلص  وقال  احلجاب،  وأرخى  آثره،  تعاىل    هللا 
، وكان ذلك أوىل به ملسو هيلع هللا ىلص، فكذلك جيب على أهل الدين أن  (وراءك)

 يفعلوا.
  ▲ شهدت وليمة زينب    :"قال  ؓ أنس    عن  -  869

فأشبع الناس خبزا وحلما، فلما فرغ قام وتبعته فتخلف رجالن استأنس  
واحدة   على كل  يسلم  بنسائه  مير  فجعل  فلم خيرجا،  احلديث  هبما 
منهن: سالم عليكم، كيف أصبحتم اي أهل البيت؟ فيقولون: خبري اي  
رسول هللا، كيف وجدت أهلك؟ فيقول: خبري، فلما فرغ رجع ورجعت  

اب إذا هو ابلرجلني قد استأنس هبما احلديث، فلما  معه، فلما بلغ الب
رأايه قد رجع قاما فخرجا، فوهللا ما أدري أان أخربته أو أنزل عليه  
رجله يف   فلما وضع  معه،  ورجعت  فرجع  قد خرجا،  أبهنما  الوحي 

 :أسكفة الباب أرخى احلجاب بيين وبينه، فأنزل هللا تعاىل هذه اآلية 
 . "( 53األحزاب: )  َّ ين  ىن   نن من زن رن مم ام ُّٱ
  ▲ خال عائشة    ؓ  وعن طفيل بن سخربة    –   874   

رأيت رؤاي على عهد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فأخربت هبا من   "ألمها قال:
النب ملسو هيلع هللا ىلص   هبا أحدا؟ فقلت:    أخربت)فقال  أخربت، ث أخربت هبا 

فقالوا:   أنتم؟  اليهود فقلت: من  نعم، رأيت كأنين مررت برهط من 
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حنن اليهود، فقلت: أنتم القوم لوال أن تقولوا عزير ابن هللا، فقالوا: 
شاء هللا وشاء حممد، ث أتيت على رهط    وأنتم القوم لوال أن تقولوا ما

النصارى،   فقالوا: حنن  أنتم؟  ما  فقلت:  النصارى  إنكم من  فقلت: 
ألنتم القوم لوال أنكم تقولوا املسيح ابن هللا، فقالوا: وأنتم القوم لوال  

فلما صلى النب ملسو هيلع هللا ىلص الظهر قام   .هللا وشاء حممد  ما شاءنكم تقولوا  أ
خطيبا، فحمد هللا تعاىل وأثىن عليه، ث قال فإن طفيال رأى رؤية أخرب 

نعين احلياء منكم  هبا من أخرب منكم، وإنكم كنتم تقولون كلمة كان مي
 ."(أن أهناكم، فال تقولوا ما شاء هللا وشاء حممد

غري أنه قد كان    (كان مينعين احلياء منكم أن أهناكم)  فدل قوله 
م، ألنه مل يكن جاءه عن هللا  ه، ويستحي أن ينها يكره أن يقال ذلك

تعاىل هني عن ذلك، فلما رأى طفيل الرؤاي استدل بذلك على أن هللا  
كره ذلك فنهاه عنه، فكان إمساكه عن النهي يف األمرين    تعاىل قد

وىل به  مجيعا حياء منهم؛ فعال حسنا عن خلق كرمي، ث آثر ما هو أ
املؤمنني    أكمل)ومن الدليل على أن التطوع من اإلميان قوله ملسو هيلع هللا ىلص    ملسو هيلع هللا ىلص.

 .(إمياان أحسنهم خلقا
فقال  تشنيع  وأما ملا   : من شنع  اإلميان  من  النوافل  لو كان 

أصاب أحد اإلميان، فيقال له: أما اإلميان املفرتض فقد أصابه أولياء  
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من   األقوايء  منه  أصاب كثريا  فقد  تطوع  هو  الذي  وأما  تعاىل،  هللا 
أولياء هللا تعاىل من الرسل وغريهم، ومن قصر عما ال جيب عليه مل 

سمى كامال قد أدى ما وجب يستحق الذم، ومل ي سم  منقوصا، ولكن ي
 عليه، وزاد أضعاف ذلك، وإن كان غريه قد فضله. 

كما أن من خالفنا يزعم أن اإلميان بر وإحسان وقربة إىل هللا    
أيِت   مل  من  فإن كان  هلا،  غاية  ال  وأنه  النوافل كذلك،  وأن  تعاىل، 
ابإلميان الذي هو انفلة، كما كان منقوصا، كان من مل أيت ابلنوافل  

يسمون  كله ال  قالوا:  فإن  والفضل،  واإلحسان  الرب  من  منقوصا  ا 
ال   فكذلك  قيل:  عليهم،  وجب  عما  ي قصِ روا  مل  ألهنم  منقوصني؛ 
وال   وزادوا،  عليهم  ما وجب  أدوا  إذا  اإلميان  من  منقوصني  يسمون 
الرب   النقص يف  النقص يف اإلميان حلقهم  فرقان بني ذلك إن حلقهم 

 .واإلحسان، ال فرقان بني ذلك
احلياء واإلميان قران مجيعا، فإذا    قال:   ¶ ابن عمر    عن   -  884

  رفع أحدمها رفع اآلخر.
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مالحق بتعليقات وتعقيبات شيخ اإلسالم ابن تيمية  
  املروزي يفعلى كالم املصنف اإلمام حممد بن نصر 
 كتابه تعظيم قدر الصالة

 1ملحق  
 ىف ُّٱ :تعاىل قوله يف إميان بال إسالماا القرآن   يف اّلل   أثبت "وقد

 نن زنمن رن مم ام يل ىل مل  يك ىك مك لك اك يق ىق يف

  يف   ثبت  وقد   . (14: احلجرات )    َّ ىي ني مي زي ري ٰى  ين ىن
  النب   أعطى   :قال   ،ؓ وقاص   أيب   بن  سعد   الصحيحني، عن 

  أعجبهم   وهو  يعطه،  مل  من  فيهم  وترك  قسماا   قسم  رواية   ويف  رهطاا   ملسو هيلع هللا ىلص
،  رسول  اي  :فقلت  إىل،   مؤمناا،   ألراه  إين  فواّلل    ؟فالن   عن  مالك  اّلل 
  رسول   على  ويرددها  ثالاث،  أقوهلا  ."مسلماا  أو"  :ملسو هيلع هللا ىلص   اّلل    رسول  فقال

 منه،   إيل   أحب  وغريه  الرجل،  ألعطي   إين"  :قال   ث  ثالاثا،  ملسو هيلع هللا ىلص  اّلل  
  عنقي   بني   فضرب  :رواية   ويف   ،"النار  يف   وجهه  على   اّلل    ي ك ب ه    أن  خمافة 

   ."!؟سعد أي  أقتال" :وقال وكتفي،
  قلوهبم،   يف  اإلميان  دخول  أهله  عن  اّلل    نفى  الذي   اإلسالم  فهذا 

 فيه   ؟املنافقني   إسالم  جنس   من   هو  أم  ؟عليه  يثابون  إسالم  هو  هل
  :واخللف   للسلف  مشهوران قوالن
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 .والنفاق  الكفر  من  وخيرجهم  عليه،  يثابون  إسالم  أنه  : أحدمها 
  جعفر  وأيب  الن خ ِعي،  وإبراهيم  سريين،  وابن  احلسن،   عن  مروي   وهذا 

  اّلل    عبد  بن  وسهل  حنبل،  بن  وأمحد  زيد،  بن  محاد  قول  وهو  الباقر،
ي،   .واحلقائق   والسنة   احلديث  أهل  من  وكثري  املكي،  طالب  وأيب  الت س رتِ 

 :قال   زيد   بن   عمار   عن   إسحاق   بن   م ؤ م ل   حدثنا  :حنبل   بن   أمحد   قال
 : ويهاابن   مسلم،  :يقوالن   وحممد   احلسن   كان  :يقول   هشاماا   مسعت
  قال   :قال   اخل ز اِعي،  سلمة   أبو   حدثنا   :حنبل  بن  أمحد   وقال  مؤمن،
  سلمة،   أيب   ابن  العزيز  وعبد  عياش،  بن  بكر  وأبو  وشريك،  مالك،
  إال  والعمل،  واإلقرار  املعرفة   :اإلميان  :زيد   بن  ومحاد  سلمة،  بن  ومحاد

 خاصاا،   اإلميان  جيعل  واإلميان،  اإلسالم  بني  يفرق  زيد   بن  محاد  أن
  .عاماا   واإلسالم

  السب   خوف  االستسالم   هو   اإلسالم  هذا  أن  : الثان   والقول
  يدخل   مل  اإلميان  فإن  كفار،  وهؤالء  :قالوا   املنافقني،  إسالم   مثل  والقتل،

  اختيار   وهذا  .كافر  فهو  قلبه  يف  اإلميان  يدخل  مل  ومن  قلوهبم،  يف
 . ذلك يف  خمتلفون  والسلف املروزي،  نصر بن  وحممد  البخاري، 

  م ِغرية، عن ج رِير، أنبأان  إسحاق،  حدثنا : نصر  بن  حممد قال
  سعيد  :له  يقال  خاصمين  رجالا   إن  :فقلت  الن خ ِعي،  إبراهيم  أتيت  :قال
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 يف ىف ُّٱ  :قوله  .ز بٍي ِدي    ولكنه  ابلعنربي   سلي  :إبراهيم   فقال  الع ن رب ِي ،

  هو   :فقال   (14: احلجرات )   َّ ىل مل   يك ىك مك لك اك يق ىق
  .اإلسالم  هو ال، :إبراهيم  فقال االستسالم،
  حدثنا   يوسف،  بن  حممد   حدثنا   حييي،  بن   حممد   حدثنا   : وقال

 ، َّ ىل مل  يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف ُّٱ  :جماهد   عن   سفيان
  مل  سفيان  منقطع،  هذا  ولكن  والقتل،  السب  خوف  استسلمنا  :قال

  ال   املنافقني،  كإسالم  هو  اإلسالم   هذا   إن   :قالوا  والذين   جماهداا،   يدرك
  اإلميان  عنه  نفى  ومن  اإلميان،  عنهم   نفى  اّلل    ألن  :قالوا   عليه،  يثابون 

 وكل مؤمن، مسلم وكل اإلميان، هو اإلسالم :هؤالء وقال كافر،  فهو
  جيعلهم   أال    لزمه  مؤمنني،  غري  مسلمني  الفساق  جعل  ومن  مسلم،  مؤمن

    َّ خم  حم جم يل  ىل  مل خل ُّٱ  :تعاىل   قوله  يف  داخلني

   َّ  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ  :تعاىل   قوله  ويف  ،( 6:املائدة) 

  اإلسالم،  ابسم   ال  اإلميان،  ابسم   دعوا   إمنا  فإهنم  ذلك،  وأمثال  ( 9: اجلمعة) 
  .ذلك  يف يدخل مل  مؤمناا  يكن مل فمن

  خرجوا   إهنم  :السلف   من  قالوا   الذين   : يقال   أن   هذا   وجواب
  شيء، اإلميان  من معهم يبق مل إنه :يقولوا  مل اإلسالم،  إىل اإلميان من
 :يقولون   هذا  قالوا  الذين  السنة   وأهل  .واملعتزلة   اخلوارج،  قول  هذا  بل
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 من  به  خيرجون  إمياانا   معهم  وإن  ابلشفاعة،  النار  من  خيرجون  الفساق
  الذي   هو  املطلق  اإلميان  ألن  اإلميان،  اسم  عليهم  يطلق  ال  لكن  .النار

  وهم   أهله،  من   ليسوا  وهؤالء   اجلنة،  ودخول   الثواب،   صاحبه  يستحق 
  يف   دخل  ملن  هو  بذلك  اخلطاب  ألن  ابإلميان؛  اخلطاب  يف  يدخلون
  فكيف   اإلميان،  متام ليفعل  خوطب   إمنا  فإنه  يستكمله،  مل وإن   اإلميان
  من   املأمور  هذا   أن   تبينا   قد   كنا  وإال  !؟اخلطاب  قبل   أمته  قد   يكون
  فاخلطاب   به،  أمروا  أن  بعد  اإلميان  من  صار  وإمنا  اخلطاب،  قبل  اإلميان

 هب مب خب حب جب ُّٱ  :قوله  غري  ،  َّ مب خب حب جب ُّٱٱـــب

 فإن   ونظائرها،  ( 15: احلجرات)    َّ حج مث هت  مت خت حت جت
  أظهر   من  فيه  يدخل  :أوالا     (12: احلجرات )    َّ ىل مل خل ُّٱـــب  اخلطاب
  ال   فكيف  الظاهر،  يف   فيه  يدخل  الباطن  يف  منافقاا   كان  وإن  اإلميان،
  .حقاا  املؤمنني من  يكن مل وإن منافقاا، يكن  مل  من فيه يدخل

 مسلم،  إنه  :فيه   يقال  حقاا،  املؤمنني  من  يكن  مل  من  أن  وحقيقته
  السنة،  أهل  بني  عليه  متفق  وهذا  النار،  يف  اخللود  مينعه  إميان  ومعه
 :فقيل   .فيه  تنازعوا  الذي   هو   هذا  ؟اإلميان   اسم  عليه   يطلق   هل  لكن
  .مؤمن :يقال  بل :وقيل .مؤمن :يقال وال مسلم، :يقال

 إبميانه،  مؤمن  اإلميان،  انقص  مؤمن  إنه  :يقال  أن  والتحقيق 
  والسنة   الكتاب  فإن  املطلق،  اإلميان  اسم  يعطي  وال  بكبريته،  فاسق
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  ورسوله؛   به  اّلل    أمر  فيما   يتناوله  اإلميان  واسم  املطلق،  االسم   عنه  نفيا
  وإمنا   غريه،  يلزمه  كما  له  الزم  وهو  عليه،  وحترمي  عليه  إجياب  ذلك  ألن

  فيه   يدخل  ابإلميان  فاخلطاب   هذا  وعلى  املطلق،  املدح  اسم  يف  الكالم
  أحكامه   يف  املنافق  فيه  ويدخل  .حقاا   املؤمن  فيه  يدخل  :طوائف   ثالث

  يف   وهو   النار،  من  األسفل   الدرك  يف  اآلخرة  يف  كانوا  وإن  الظاهرة،
  اإلسالم  له  يثبت  الظاهر  ويف  واإلميان،  اإلسالم  عنه  ينفي  الباطن
  اإلميان   حقيقة   تدخل  مل   وإن   أسلموا   الذين  فيه  ويدخل  .الظاهر  واإلميان

  .عليه يثابون واإلسالم اإلميان من جزء معهم لكن قلوهبم، يف
  من  معهم  وليس  عليهم،  فرض  فيما  مفرطني  يكونون  قد  ث

  ترك   على  يعاقبون  لكن   الكبائر،  كأهل  عليه  يعاقبون  ما  الكبائر
 :قالوا  فإهنم  وغريهم،  اآلية   يف  املذكورين  كاألعراب  وهؤالء  املفروضات،

 حقيقة   دخلت  فال   .وظاهراا   ابطناا   به  أمروا  مبا  منهم  قيام  غري  من  آمنا،
،   سبيل  يف   جاهدوا   وال  قلوهبم،   يف   اإلميان   النب   دعاهم  كان  وقد  اّلل 

  كالذين   للوعيد،  املعرضني  الكبائر  أهل  من  يكونون  وقد  اجلهاد  إىل  ملسو هيلع هللا ىلص
  من   خيرجون  ال  وهؤالء  الكبائر،  وأيتون  وجياهدون،  ويزكون  يصلون

 إهنم   :يقال   هل  :لفظي  نزاع  بينهم  ولكن  مسلمون  هم   بل   اإلسالم،
 ؟اّلل   شاء إن سنذكره كما  مؤمنون،
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  واإلسالم؛   اإلميان  اسم   من   فيخرجوهنم  واملعتزلة،  اخلوارج  وأما
  اإلميان   من   عندهم   خرجوا   فإذا  واحد،  عندهم   واإلسالم  اإلميان  فإن

 ال  :تقول  واملعتزلة   كفار،  هم  :تقول   اخلوارج   لكن  اإلسالم،  من  خرجوا
 املنزلتني.  بني منزلة  ينزلوهنم كفار،  وال مسلمون

  يثابون   إسالم  هو  اآلية   يف  املذكور  اإلسالم  أن  على  والدليل
 ىك مك لك اك يق ىق يف ىف ُّٱ  :قال  أنه  منافقني،  ليسوا  وأهنم  عليه

   ين ىن نن ُّٱ  :قال  ث   َّ زن رن مم ام يل ىل مل   يك

  اّلل    أطاعوا   إذا   أهنم   على  فدل  ،( 14: احلجرات)    َّٱىي ني مي زي ري ٰى
 عمله  واملنافق  الطاعة،  على  اّلل    آجرهم  اإلسالم،  هذا  مع  ورسوله
  .اآلخرة  يف حابط 

  املنافقني  فإن  املنافقني،   صفات  خبالف  وصفهم   فإنه  وأيضاا،
  قال  كما  يظهرون، ما خالف  يبطنون  وإهنم قلوهبم،  يف  بكفر وصفهم

  نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر  ُّٱ  :تعاىل

 ىت  نت مت زت رت  يب  ىب  نب مب زب رب يئ ىئ

 مك لك اك ُّٱ  :وقال  ،( 10  : 8:البقرة )   اآلايت  َّٱمث زث رث يت

 َّ  زي ري ٰى ين ىن نن من زن  رن مم ام يل ىل مل يك ىك

  يقولون   وأهنم  ابلكذب،  القرآن  يف  يصفهم  فاملنافقون  ،( 1:املنافقون )   
 يعاقبون   ما  الكفر  من   قلوهبم  يف  وأبن  قلوهبم،  يف  ليس  ما  أبفواههم
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  قال   اإلميان  ادعوا   ملا  لكن   ذلك،  من  بشيء  يصفهم   مل  وهؤالء  عليه،
 ىن نن زنمن رن مم ام يل ىل مل  يك ىك مك لك ُّٱ  :للرسول 

  ال   املطلق  اإلميان  ونفى  .  ( 14: احلجرات )  َّ ىي ني مي زي ري ٰى  ين
 حم جم يل ىل مل خل ُّٱ  :قوله  يف  كما  منافقني،  يكونوا  أن  يستلزم

  يه ىه مه جه ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم

  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي ُّٱ  :قال   ث   (1: األنفال )   َّ حي جي

 رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

  ،( 4  : 2: األنفال )     َّ نت مت زت رت يب ىب  نب مب زب
أهل  منافقاا   يكون   كذلك،  يكن  مل  من  ليس  أنه  ومعلوم   الدرك   من 
  عنه  فنفى  الواجب،  ابإلميان  أتى   قد  يكون  ال   بل  النار،  من  األسفل

  فكذلك   عليه،  جيب  ما  بعض  ترك  عمن   األمساء   سائر   ينفي  كما
  كانوا  وإن  لذلك   عنهم  فنفى   الواجب،  ابإلميان  أيتوا   مل   األعراب 

  .عليه   يثابون ما اإلميان من معهم مسلمني،
 أكثر  حال  بل  ابتداء،  اإلسالم  يف  الداخلني  أكثر  حال  وهذا 

 كما  أسلم،  حت  قوتل  إذا  الرجل  فإن  اإلميان،  حقائق  يعرف  مل  من
ِر،  بعد  أسلم  أو  يسلموا،  حت  يقاتلون   الكفار  كان   مسع   أو  األس 

  إىل   تدخل  ومل  الرسول،  طاعة   ملتزم  مسلم  فإنه  فأسلم،  فجاء   ابإلسالم
  أسباب  له  تيسرت   ملن   حيصل  إمنا  هذا   فإن  اإلميان،  حبقائق   املعرفة   قلبه
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  يصدر  مبا  واالقتداء  اإلميان  أهل  مبباشرة  وإما  القرآن  بفهم  إما  ذلك،
 . هبا   يهديه  اّلل    من  خاصة   هبداية   وإما  واألعمال،  األقوال   من   عنهم 

 فيه،  الدخول  إىل   يدعوه  ما  اإلسالم  حماسن  من  له  يظهر  قد  واإلنسان
  بعض  له  ظهر  فقد  حيبه،   فإنه  أهله  بني   وترب   عليه  ولد   قد   كان  وإن

  مسع  إذا  يراتب  قد  هؤالء  من  وكثري  .الكفار  مساوئ   وبعض  حماسنه
،  سبيل  يف  جياهد  وال  فيه،  القادحة   الشبه  :قوله   يف  داخالا   هو  فليس  اّلل 

 حج مث هت  مت خت حت جت هب مب خب حب جب ُّٱ

 للكفر،  مضمراا   الباطن  يف  منافقاا   هو  وليس  ،(15: احلجرات )    َّٱمح جح مج
  من   أيضاا   هو  وال  املنافقني،  من  هو  وال  حقاا   املؤمنني  من  هو  فال

 اإلميان  حبقائق أيت  وال الظاهرة   ابلطاعات أيت بل الكبائر، أصحاب
  املؤمنني   من  هو  وليس   إميان  معه  فهذا  حقاا،  املؤمنني  من  هبا  يكون   اليت 

  يك  ُّٱ  :تعاىل   قال  وهلذا  الطاعات؛  من  فعل  ما  على  ويثاب  حقاا،

 هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق ُّٱ  :قال   ؛وهلذا   َّ ىل مل

  يف   :يعين   ( 17: احلجرات)     َّ جه هن من خن حن جن مم خم حم  جم
 .َّ اك يق ُّٱ :قولكم 

 لإلميان،  هداكم  أن  عليكم   مين  فاّلل    صادقني   كنتم  إن  :يقول
 ث  .  َّ اك يق ُّٱ  :قوهلم   يف  صادقني  يكونون  قد  أهنم   يقتضي  وهذا

  يراتبوا، مل  ث ورسوله  ابّلل   آمنوا  أبهنم اتصافهم   به يراد أن  إما صدقهم،
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  وإما  .الصادقون   هم  أولئك  اّلل    سبيل  يف  وأنفسهم  أبمواهلم  وجاهدوا
  هلم  يكن   مل   وإن   معهم إميان  بل  كاملنافقني،  يكونوا   مل   أهنم   به  يراد  أن
  املمتحنات  النسوة ألن  أعلم واّلل   أشبه وهذا اإلميان،  مطلق يدعوا أن

 وال  ،(10:املمتحنة )    َّ مح جح مج حج  مث هت مت ُّٱ  :فيهن   قال
  ومل  املنافقني كذب  إمنا اّلل   وألن املستقبل، يف  عنهن الر ِيبِ  نفي ميكن

 :قال   كما   َّ ىك مك ُّٱ  :قال   ولكن   يكذهبم   مل  وهؤالء  غريهم،  يكذب 
بُّ   ما  ألخيه  حيب حت  أحد ك م    يؤمن  ال"  يزين  ال"  :وقوله  ،"لنفسه  حيِ 

 "بـ و ائِق ه    جاره  أيمن  ال   من  يؤمن  ال"و  ،"مؤمن  وهو  يزين  حني   الزاين 
  .منافقني  ليسوا وهؤالء

  إبسالمهم   م نُّوا  لكوهنم  ذمهم؛  اّلل    أن  على  يدل  اآلية   وسياق
  اّلل    فإن   به،  اّلل    علم  مع   أنفسهم  يف  ما  وأظهروا  وجفائهم،  جلهلهم

   َّ مع جع مظ حط مض خض حض  جض مص خص حص مس ُّٱ  :قال   تعاىل

  يعلمون   يكونوا  مل  الدين  من  شيء  قلوهبم  يف  يكن   مل  فلو  ،( 16: احلجرات) 
  يف   الباء  ودخلت  أحد،  كل  يعرفه  الظاهر  اإلسالم  فإن  بدينهم،  اّلل  

  كأنه  وحيدثون،  خيربون  :معىن  ض مِ ن   ألنه َّ مص خص حص ُّٱ  :قوله
  يف   وما  السموات  يف  ما  يعلم  وهو  بدينكم  وحتدثونه  أختربونه  :قال

 ذكره  ما  هو  اّلل    به  أخربوا   الذي   أن   على  يدل  اآلية   وسياق  .األرض 
  .قلوهبم  يف  عما  أخربوا فإهنم َّ اك يق ُّٱ :قوهلم  من عنهم  اّلل  
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  اّلل    رسول   أتوا  اآليتان  هااتن   نزلت  ملا  أنه  املفسرون   ذكر  وقد
 خص  حص ُّٱ  :تعاىل   قوله   فنزل  صادقون،  مؤمنون  أهنم  وحيلفون  ملسو هيلع هللا ىلص،

  يف  أوالا   صادقني   كانوا  أهنم  على  يدل  وهذا   ،( 16:   احلجرات)   َّ مص
  يدخلوا   حت  جهاد  اآلية   نزول  بعد  هلم  يتجدد  مل  ألنه  الدين؛  يف  دخوهلم

 مم ام يل ُّٱ  :قال  سبحانه  وهو  قالوه،  هو كالم  إمنا  اآلية،  يف  به

 حصوله   يقرب  ما  به  ينفي  {ملا}  :ولفظ   ،(14: احلجرات )  َّٱزن رن
  جه  ين ىن  من خن  حن  جن يم ىم  مم  ُّٱ  :كقوله   غالباا   وحيصل

  أعراب   يف  اآلية   هذه  نزلت  :السُّدِ ي    قال  وقد  ،(142:عمران   آل)     َّ مه
ن ة   م ز يـ ن ة  ل م ،  وج هيـ    سورة   يف  اّلل    ذكرهم  الذين  وهم  وِغف ار،  وأش ج ع  وأس 
؛  آمنا  :يقولون   وكانوا  الفتح   استنفروا   فلما  أنفسهم،  على  ليأمنوا  ابّلل 

ي ِبي ةِ  إىل   .اآلية  هذه   فيهم فنزلت ختل فوا، احل د 
 مرت  إذا  وكانوا  واملدينة،  مكة   بني   منازهلم  كانت  :مقاتل   وعن

  دمائهم   على  ليأمنوا  آمنا؛  :قالوا   ملسو هيلع هللا ىلص  اّلل    رسول  سرااي  من  س رِي ةٌ   هبم
  ينفروا   فلم   استنفرهم،  احلديبية   إىل  ملسو هيلع هللا ىلص   اّلل    رسول  سار  فلما  وأمواهلم،

ة، بن  أسد  بين  أعراب  يف   نزلت  :جماهد   وقال  .معه   غريه   ووصف  خ ز مي 
  يكونوا   ومل  اإلسالم  فأظهروا   جم  ِدب ٍة،  سنة   يف  املدينة   قدموا  :فقال   حاهلم

  مينون   وكانوا  أسعارهم،  وأغلوا  ابلعذرات   املدينة   طرق   وأفسدوا   مؤمنني
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  فيهم   فنزلت  والعيال،  ابألثقال  أتيناك  :يقولون   ملسو هيلع هللا ىلص  اّلل    رسول   على
 حل جل مك لك خك حك جك مق حق ُّٱ  :قوله  يف  قتادة  قال   وقد  .اآلية  هذه

  (17: احلجرات )     َّ جه هن من خن حن جن مم خم حم  جم هل مل خل
  مل   قتال،  بغري  أسلمنا  إان  :فقالوا   جاؤوا   حني  ملسو هيلع هللا ىلص   النب   على   منوا  :قال

 مق  حق ُّٱ  :لنبيه  اّلل    فقال  فالن،  وبنو  فالن  بنو  قاتلك  كما  نقاتلك

  . َّ حن جن مم خم حم  جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك
 :قالوا  خزمية،  بن   أسد  بين   أعراب   هم  :ح ي ان   بن   م قاِتل  وقال

،  رسول  اي  قبيلة   وكل  واألموال،  العشائر  وتركنا  قتال،  بغري  أتيناك  اّلل 
  عليك   بذلك   فلنا  اإلسالم،  يف  كرها  دخلوا  حت   قاتلتك  العرب  من

 هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق ُّٱ  :تعاىل   اّلل    فأنزل  حق،

  عليكم،   املن  بذلك   فله  ٱٱَّ جه هن من خن حن جن مم خم حم   جم
 الكبائر   من  :ويقال  ،( 33:حممد)    َّ ىث نث   مث زث ُّٱ  :اّلل    أنزل  وفيهم

  .منها  يتب مل عليها  ومات ركبها من موجبة  كل  بنار، ختمت اليت 
  قد  كانوا  وال  الباطن،   يف  كفاراا   يكونوا  مل  أهنم   يبني  كله  وهذا

  هذه   ذكرت  قد  احلجرات  وسورة  اإلميان،  من  جيب  فيما  دخلوا
 حق مف خف حف جف مغ جغ   مع جع ُّٱ  :فقال  األصناف،

  عليهم  خيشى  هؤالء  لكن   نفاق،  وال  بكفر  يصفهم  ومل  ،( 4:احلجرات )    َّٱمق
  بشاشة   اإلميان  خيالط   مل  ألهنم   بعضهم  ارتد  وهلذا  والنفاق؛  الكفر
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   اآلية  َّ   حي جي يه ىه مه جه ين ىن ُّٱ  :ذلك   بعد   وقال   قلوهبم،
ب ة، بن  الوليد  يف  نزلت  اآلية   وهذه  ( 6: احلجرات)    فيما   كذب  قد  وكان  ع ق 

  .أخرب
  رسول   بعثه  عقبة،  بن   الوليد   يف   اآلية   هذه  نزلت  :املفسرون   قال

  وبينهم  بينه  كانت  وقد  صدقاهتم،  ليقبض  امل ص ط ِلق  بين  إىل  ملسو هيلع هللا ىلص  اّلل  
  ملسو هيلع هللا ىلص   اّلل    رسول  إىل  رجع   ث  الطريق  بعض  فسار  اجلاهلية،  يف   عداوة 
  البعث  ملسو هيلع هللا ىلص  اّلل    رسول  فضرب  قتلي،  وأرادوا  الصدقة   منعوا  إهنم  :فقال

  قال   ث  كثرية،  وجوه  من   معروفة   القصة   وهذه   .اآلية   هذه  فنزلت   إليهم،
     َّ  نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ُّٱ  :متامها   يف  تعاىل

 ري ٰى ين ىن نن من زن  رن مم ُّٱ  :تعاىل   وقال  ،( 7: احلجرات) 

  يسخر   أن  عن   هناهم  ث   ،( 9:احلجرات )   اآلية   َّ ىي ني  مي زي
زِ   وعن  ببعض،  بعضهم   هن من ُّٱ  :وقال  ابأللقاب  والتـ ن اب زِ   الل م 

  وال   فاسقاا   تسميه  ال  :معناه  :قيل   وقد   ،( 11: احلجرات)     َّ ٰه مه جه
  فساقا   تكونوا  أن   االسم  بئس   :املراد   بل  ضعيف،  وهذا   إميانه،  بعد   كافراا 
 ٱَّحي  جي يه ىه مه ُّ  :كذب  الذي   يف   تعاىل  قال  كما  إميانكم،  بعد

  .فاسقاا  فسماه 
  ف س وقٌ   املسلم  ِسب اب  "  :قال   أنه  ملسو هيلع هللا ىلص  النب  عن  الصحيحني  ويف

 وملزمتوه،  منه  وسخرمت   املسلم  ساببتم  فإذا  :يقول  ،"ك ف ر  وقتاله
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 مم ام يل ُّٱ  :الق ذ ف  آية   يف  قال  وقد  فساقاا،  تسموا  أن  استحققتم

 األمور  هبذه   أتيتم  فإذا  :يقول  .( 4: النور )   َّ ٰى ين   ىن نن زنمن رن
  الفسوق   اسم   استحققتم  قد  كنتم  فساقاا   تسموا  أن   هبا  تستحقون   اليت 
 فإن  كافر،  فاسق،  :يقولون   كانوا  ما  تنابزهم   يف   فهم   وإال   اإلميان،  بعد
  .بعضاا  يـ ل قِ ب وبعضهم  املدينة  قدم ملسو هيلع هللا ىلص النب 

 بعد  تسميه  ال  :اآلية   هذه  يف  املفسرين  من  طائفة   قال  وقد
  يهودي،  اي  :أسلم   إذا   لليهودي   كقوله  اإلسالم،  قبل  بدينه  اإلسالم

  بن   وسعيد  كاحلسن،  التابعني،  من  وطائفة   عباس  ابن  عن  مروي   وهذا
، رِم ة   وقال  .والق ر ِظي    اخلراساين،  وعطاء   ج ب ري    هو   :ؓ    ِعك 

  تسمية   هو :زيد  بن الرمحن عبد  وقال .منافق  اي كافر،  اي :الرجل  قول
  تفسري  ويف  .فاسق   اي   سارق،  اي   زاين،  اي  :كقوله   ابألعمال،  الرجل 
  كان   بسيئات  التائب  تعيري  هو  :قال   ¶عباس   ابن  عن  الع و يف  

  وغري   والسارق   والزاين،  واليهودية،  اسم الكفر،  أن   ومعلوم  عملها،  قد
 من ُّٱ  :قوله   أن  فعلم  الفاسق،  اسم   هي  ليست  السيئات  من  ذلك

 تسميته  فإن  الفاسق،  ابسم  املسبوب  تسمية   به  يرد  مل ٱٱَّ  جه  هن
  ف س وق   املسلم   ِسب اب  "  :لقوله   فاسقاا  يصري   الساب  إن   بل   أعظم،  كافراا
  ،(11:احلجرات )     َّ  مب هئ مئ هي مي خي حي ُّٱ  :قال  ث  "ك ف ر  وقتاله
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  اسم   يف  يدخلون  كانوا  وإن  ذلك  من  يتوبوا  مل  إذا  ظاملني  فجعلهم
  التفاخر  عن   النهي  ذكر  ث   الغيبة،  عن   النهي   ذكر  ث  املؤمنني،

  ذكر  ث  ،(13:احلجرات )     َّ يت ىت نت مت زت ُّٱ  :وقال  ابألحساب،
  .َّ اك يق ُّٱ :األعراب  قول

  على   تـ ع د ٍ   فيها  اليت  والذنوب  املعاصي  هذه  عن  تنهى  فالسورة
 .املنافقني   جنس  من  فيها  املذكورون  فاألعراب  املؤمنني،  وعلى  الرسول

  ليسوا   وأمثاهلم،  احلجرات  وراء  من   واملنادين  والفسوق   السباب  وأهل
  احلديبية،  عام  استنفروا  الذين  إهنم  :املفسرون   قال  وهلذا  املنافقني؛  من

  كفاراا   الباطن  يف  يكونوا  فلم  الكبائر  أهل  من  كانوا  وإن  وأولئك
  .منافقني

 احلديبية   عمرة العمرة ملسو هيلع هللا ىلص  اّلل    رسول   أراد  ملا  :إسحاق   ابن  قال
  خوفاا   معه  ليخرجوا  واألعراب   البوادي   أهل   من  املدينة   حول  من  استنفر

  فهم   منهم،   كثري  عنه  فتثاقل   بصد،  أو  حبرب  له  يعرضوا  أن  قومه  من
 ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ  ٰى ُّٱ  :بقوله   اّلل    عين  الذين 

  ُّٱ  عنك   ختلفنا  لنا  يغفر  أن  هللا   ادع   :أي   ( 11: الفتح )     َّ مئ زئ رئ

  مل  أم  هلم  استغفرت  يبالون،  ما  :أي  َّ نب مب زب رب يئ  ىئ
  واملنافقون   ابلذنب،  يبايل   ال  الذي   الفاسق  حال   وهذا   هلم،  تستغفر

 جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ  :فيهم   قال
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   َّ خي حي جي يه ىه مه  جه ين ىن من خن حن

  دليل   اآلية   بل   .األعراب  هؤالء  يف  هذا   مثل  يقل   ومل  ،(6  ،5: املنافقون ) 
  هلم   الرسول  استغفار  نفعهم  االستغفار  طلب  يف  صدقوا  لو  أهنم  على

 مه جه ين ىن من خن حن جن   يم ىم مم خم حم جمٱٱُّ:قال   ث

  ،( 16: الفتح )     َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي   جي يه ىه
  ابلتويل وتوعدهم  اجلهاد،  إىل الداعي   طاعة  على ابلثواب  هللا   فوعدهم

ٱ .طاعته عن

  من  خبالف والكبائر، الذنوب  أهل من أمثاهلم  كخطاب  وهذا
  حت   األمر  طاعة   مبجرد  الثواب  يستحق  ال  فإنه  الباطن،  يف  كافر  هو

  فإن   اجلهاد،  يف   الطاعة   عن   توليه   جمرد  على   ليس   ووعيده   أوالا،  يؤمن
  .هذا  من أعظم كفره

  الفسق   فإن  امللة،  فساق  من  هؤالء  أن   على  يدل  كله  فهذا
  ما   تركوا  ملا  وهؤالء  احملرمات،  بفعل  واترة  الفرائض،  برتك  اترة  يكون
  الذي   الريب  من  نوع  عندهم  وحصل  اجلهاد  من  عليهم  هللا  فرض

 كانوا  وإن  وصفهم،  الذين   الصادقني  من  يكونوا  مل  إمياهنم،   أضعف
  .اإلسالم  بدين متدينون الباطن  يف  أهنم يف صادقني

  من   عنهم  هللا  نفاه  ملا  نفى  مؤمنني،  يكونوا  مل  :املفسرين   وقول
 جاره  أيمن   ال  وعمن   والشارب،  والسارق،  الزاين،  عن  نفاه  كما  اإلميان
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  ال   وعمن  لنفسه،  حيب  ما  اخلري   من  ألخيه  حيب  ال   وعمن   بـ و ائِق ه،
  ذلك   على  حيتج  وقد  .هؤالء  وأمثال  ورسوله،  هللا  حكم  إىل  جييب
 سباب"  :قال  كما  ( 11: احلجرات)  َّ ٰه مه جه هن من ُّٱ  :بقوله

  بعد   الفسوق   اسم  استبدل   من  فذم  ،"كفر  وقتاله  فسوق،   املسلم
  أن   على  ذلك  فدل  مؤمناا،  يسمى  ال  الفاسق  أن  على  فدل  اإلميان؛

  .املنافقني   جنس  من ال الكبائر أهل جنس من األعراب هؤالء
  كان   فهكذا  والسب،   القتل  خوف  أسلموا  أهنم  من  نقل  ما  وأما

  الطلقاء  كإسالم  ورهبة،  رغبة   أسلموا  واألنصار،  املهاجرين  غري  إسالم
  هؤالء   من  قلوهبم  املؤلفة   وإسالم   ملسو هيلع هللا ىلص،  النب   قهرهم   أن   بعد   قريش   من

  املنافقني   من  كان  رهبة   أو   لرغبة   أسلم  من  كل  وليس  جن  د   أهل   ومن
  والطاعة   اإلسالم  يف  يدخلون  بل  النار،  من  األسفل  الدرك  يف  هم  الذين
  بنور  قلوهبم   استنارت  وال  للرسول،   ومعاداة  تكذيب   قلوهبم   يف  وليس 
  من   فيصري   أحدهم   إسالم   حيسن   قد  وهؤالء  فيه،  استبصروا  وال  اإلميان
  يصري   من  ومنهم  امللة،  فساق  من  يبقى  وقد  الطُّل ق اء،  كأكثر  املؤمنني
  الذي   الرجل  هذا  يف  تقول  ما"  :ونكري  منكر  له  قال  إذا  مراتابا   منافقاا 
  شيئاا   يقولون   الناس  مسعت   أدري،  ال  هاه   هاه  :فيقول   فيكم،  بعث
  "فقلته
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  كانوا   فهؤالء  قتال،  بغري   أسلموا  إهنم  :قال   من  قول   تقدم  وقد
  ابإلسالم   منوا  لكوهنم  ذمهم   إمنا  اّلل    وأن  غريهم،  من  إسالماا   أحسن
  أهل   جنس  من  وإهنم  (33:حممد)    َّ ىث نث   مث زث ُّٱ  :فيهم   وأنزل

  .الكبائر
    َّ زن رن مم ام يل ىل مل  يك  ُّٱ  :قوله   وأيضاا،

 مرتقباا،   حصوله  ويكون  ينتظر  ما  هبا  ينفي  إمنا  { ملا}و   ( 14: احلجرات) 
 ىه  مه  جه ين ىن من خن  حن جن يم ىم  مم  ُّٱ  :كقوله

 جح   مج  حج مث  هت مت خت ُّٱ  :وقوله   ،( 142: عمران   آل)   َّ جي  يه 

 ٱَّٱزن رن مم ام يل  ُّٱ  :فقوله   ،(214  :البقرة )    َّ حس جس  مخ  جخ  مح

  اإلسالم   يف  يدخل  الذي   فإن  منهم،  منتظر  اإلميان  دخول  أن  على  يدل
  كما   بعد فيما حيصل  لكنه اإلميان،  قلبه يف  حصل قد يكون ال  ابتداء

  جييء   فال  الدنيا، يف   ر غ ب ةا   النهار أول  يسلم   الرجل كان"  :احلديث  يف
  وهلذا   ؛"الشمس   عليه  طلعت  مما  إليه   أحب  واإلسالم   إال  النهار  آخر
  ذلك،   بعد  قلوهبم  يف  اإلميان  دخل   ورهبة   رغبة   أسلموا   الذين   عامة   كان
 يؤمر   ال   واملنافق  ذلك،  يقولوا  أبن  هلم  أمر َّ ىل مل  يك  ُّٱ  :وقوله

   َّ ىي ني مي زي ري ٰى  ين ىن نن ُّٱ  :قال   ث  بشيء،

  .أوالا  يؤمن  حت ورسوله اّلل   طاعة  تنفعه ال واملنافق ( 14: احلجرات) 
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غري هؤالء أنه سأل أمحد بن   ىوحك : وقال حممد بن نصر املروزي " 
 :فقال  "الزاين حني يزين وهو مؤمن   ال يزين"  :حنبل عن قول النب ملسو هيلع هللا ىلص 

من أتى هذه األربعة أو مثلهن أو فوقهن فهو مسلم، وال أمسيه مؤمنا،  
  .ومن أتى دون ذلك، يريد دون الكبائر، أمسيه مؤمناا انقص اإلميان

يذكر    : قلت الفرق، واترة كان  يقول اترة هبذا  بن حنبل كان  أمحد 
املتأخر   وهو  ويتوقف،  يف  االختالف  األثرم  بكر  أبو  قال   عنه، 

ما تقول   :مسعت أاب عبد اّلل  يسأل عن االستثناء يف اإلميان   :(السنة )
قال أبو عبد    .أما أان فال أعيبه، أي من الناس من يعيبه  :فقال  ؟فيه
إن اإلميان قول وعمل يزيد وينقص، فاستثىن خمافة   :إذا كان يقول  :هللا 

  .(1)  "للعمل  واحتياطاا، ليس كما يقولون على الشك، إمنا يستثىن
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 2ملحق  
وقالت طائفة اثلثة    :قال أبو عبد اهلل حممد بن نصر املروزي "

 : وهم اجلمهور األعظم من أهل السنة واجلماعة، وأصحاب احلديث 
الذي   إليه وافرتضه عليهم هو اإلسالم  العباد  الذي دعا هللا  اإلميان 
جعله ديناا وارتضاه لعباده ودعاهم إليه، وهو ضد الكفر الذي سخطه  

  َّٱيت ىت نت مت  ُّٱ  :وقال   ،(7: الزمر )   َّٱىت نت مت زت ُّٱ  :فقال

 : األنعام )     َّ مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ  :وقال   ،( 3: املائدة)     

وقال ( 125  ،( 22:الزمر )     َّٱيم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ  :، 
فمدح هللا اإلسالم مبثل ما مدح به اإلميان، وجعله اسم ثناء وتزكية، 
فأخرب أن من أسلم فهو على نور من ربه وهدى، وأخرب أنه دينه الذي  
ارتضاه، وما ارتضاه فقد أحبه وامتدحه، أال ترى أن أنبياء هللا ورسله  

  ىه  مه  جه ُّٱ  :رغبوا فيه إليه وسألوه إايه، فقال إبراهيم وإمساعيل 

 حق  مف  ُّٱ  :وقال يوسف  ،(128:البقرة )    َّ ىي مي خي  حي  جي  يه

  خئ  حئ  جئ يي ُّٱ  :وقال   ،( 101: يوسف)   َّ حك جك مق

    َّ مث هت  مت   خت  حت جت هب  مب خب حب جب هئ مئ 

 يي  ىي ني مي   زي  ري  ٰى  ين  ىن ُّٱ  :وقال   ،( 132:البقرة ) 

 خي   حي جي  يه  ىه ُّٱٱوقال يف موضع آخر  ،( 20:آل عمران )   َّٱحئ جئ

 رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي
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 ىت نت   مت  زت رت يب  ىب  نب  مب  زب  رب  يئ ىئ   نئ  مئ زئ 

فحكم هللا أبن من أسلم    ( 137،  136: البقرة )     َّ ىث نث مث زث رث يت
ٱ .فقد اهتدى، ومن آمن فقد اهتدى، فسوى بينهما

وقد ذكران متام احلجة يف أن اإلسالم هو اإلميان، وأهنما  : قال
إعادته يف هذا   يتباينان يف موضع غري هذا، فكرهنا  يفرتقان وال  ال 
املوضع كراهة التطويل والتكرير، غري أان سنذكر من احلجة ما مل نذكره 
يف غري هذا املوضع، ونبني خطأ أتويلهم، واحلجج اليت احتجوا هبا من  

  .ألخبار على التفرقة بني اإلسالم واإلميانالكتاب وا
هللا    : قلت رمحه  املروزي  نصر  بن  حممد  املسلم  :مقصود  أن 

املمدوح هو املؤمن املمدوح، وأن املذموم انقص اإلسالم واإلميان، وأن  
كل مؤمن فهو مسلم، وكل مسلم فالبد أن يكون معه إميان، وهذا  

ا أن من أطلق عليه اإلسالم  صحيح، وهو متفق عليه، ومقصوده أيضا 
أطلق عليه اإلميان، وهذا فيه نزاع لفظي، ومقصوده أن مسمى أحدمها 

مها :وإن قيل .هو مسمى اآلخر، وهذا ال يعرف عن أحد من السلف
متالزمان، فاملتالزمان ال جيب أن يكون مسمى هذا هو مسمى هذا،  

ن وال أئمة وهو مل ينقل عن أحد من الصحابة والتابعني هلم إبحسا
مسمى اإلسالم هو مسمى اإلميان كما :اإلسالم املشهورين أنه قال
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ا قال ذلك من السلف، ولكن املشهور   نصر، بل وال عرفت أان أحدا
السلف واخللف أن املؤمن املستحق لوعد هللا هو   عن اجلماعة من 
املسلم املستحق لوعد هللا، فكل مسلم مؤمن، وكل مؤمن مسلم، وهذا  

عل األمة كلهم  متفق  فرق  وبني  بل  واخللف  السلف  بني  معناه  ى 
إن املؤمن الذي وعد ابجلنة البد أن يكون مسلماا، واملسلم   :يقولون 

بال   اجلنة  يدخل  يكون مؤمناا، وكل من  أن  الذي وعد ابجلنة البد 
  .عذاب من األولني واآلخرين فهو مؤمن مسلم 

النار ويدخلون    الذين خيرجون من  :ث إن أهل السنة يقولون 
اجلنة معهم بعض ذلك، وإمنا النزاع يف إطالق االسم، فالنقول متواترة  
عن السلف أبن اإلميان قول وعمل، ومل ينقل عنهم شيء من ذلك  

إن اإلسالم هو  :يف اإلسالم، ولكن ملا كان اجلمهور األعظم يقولون
الدين كله، ليس هو الكلمة فقط خالف ظاهر ما نقل عن الزهري،  

إن الصالة والزكاة والصيام واحلج وغري ذلك من األفعال  :فكانوا يقولون 
ظن أهنم جيعلوهنا   املأمور هبا هي من اإلسالم كما هي من اإلميان،

ابتفاقهم،   اإلميان مستلزم لإلسالم  فإن  وليس كذلك،  ا،  واحدا شيئاا 
وليس إذا كان اإلسالم داخالا فيه يلزم أن يكون هو إايه، وأما اإلسالم  
اإلميان عند اإلطالق، ولكن هل   يستلزم  أنه  دليل على  معه  فليس 

ليس معه دليل  فيه نزاع، و   ؟يستلزم اإلميان الواجب أو كمال اإلميان 
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الذين وصفهم هللا ابإلسالم   األنبياء  أنه مستلزم لإلميان ولكن  على 
كلهم كانوا مؤمنني، وقد وصفهم هللا ابإلميان ولو مل يذكر ذاك عنهم  

  .فنحن نعلم قطعاا أن األنبياء كلهم مؤمنون 
، ولو قدر أن  وكذلك السابقون األولون كانوا مسلمني مؤمنني 

إهنما متالزمان، فكل   :إلميان الواجب، فغاية ما يقالاإلسالم يستلزم ا
مسلم مؤمن، و كل مؤمن مسلم، وهذا صحيح إذا أريد أن كل مسلم  
أن كل   أريد  إذا  الواجب، وهو متفق عليه  اإلميان  يدخل اجلنة معه 
مسلم يثاب على عبادته، فالبد أن يكون معه أصل اإلميان فما من 

ن هو اإلميان الذي نفاه النب ملسو هيلع هللا ىلص،  مسلم إال وهو مؤمن، وإن مل يك
وعن   الكبائر،  يفعل  وعمن  لنفسه،  ما حيب  ألخيه  ال حيب  عمن 

إن اإلسالم واإلميان التام متالزمان مل يلزم    :األعراب وغريهم، فإذا قيل
أن يكون أحدمها هو اآلخر، كالروح والبدن، فال يوجد عندان روح  

وح، وليس أحدمها اآلخر،  إال مع البدن، وال يوجد بدن حي إال مع الر 
فاإلميان كالروح، فإنه قائم ابلروح ومتصل ابلبدن، واإلسالم كالبدن،  
وال يكون البدن حياا إال مع الروح، مبعىن أهنما متالزمان، ال أن مسمى  
أحدمها هو مسمى اآلخر، وإسالم املنافقني كبدن امليت جسد بال  

اح متنوعة كما قال  روح، فما من بدن حي إال وفيه روح، ولكن األرو 
األرواح جنود جمندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر  "  :النب ملسو هيلع هللا ىلص 
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وليس كل من صلى ببدنه يكون قلبه منوراا بذكر هللا    "منها اختلف 
عنه   ويسقط  عليها  يثاب  وإن كانت صالته  القرآن  وفهم  واخلشوع 

ة الظاهرة،  الفرض يف أحكام الدنيا فهكذا اإلسالم الظاهر مبنزلة الصال
واخلشوع    واإلميان مبنزلة ما يكون يف القلب حني الصالة من املعرفة ابهلل

وتدبر القرآن، فكل من خشع قلبه خشعت جوارحه، وال ينعكس؛  
قيل  خاشعاا    :وهلذا  اجلسد  يكون  أن  وهو  النفاق،  وخشوع  إايكم 

والقلب ليس خباشع، فإذا صلح القلب صلح اجلسد كله، وليس إذا  
  .سد يف عبادة يكون القلب قائماا حبقائقهاكان اجل

ظامل    :على ثالث مراتب  (اإلسالم)  و    (اإلميان )  والناس يف  
إذا كان   وابطناا  ظاهراا  فاملسلم  ابخلريات،  وسابق  ومقتصد،  لنفسه، 
ظاملاا لنفسه، فالبد أن يكون معه إميان، ولكن مل أيت ابلواجب وال 

  .وسيأت إن شاء هللا  .ينعكس، وكذلك يف اآلخر
نصر بن  حممد  هبا  احتج  اليت  وجوب    واآلايت  على  تدل 

اإلسالم، وأنه دين هللا، وأن هللا حيبه ويرضاه، وأنه ليس له دين غريه،  
وهذا كله حق، لكن ليس يف هذا ما يدل على أنه هو اإلميان، بل  
أهل اجلنة، كما الرجل من  أن مبجرد اإلسالم يكون  يدل على    وال 

ذكره يف حجة القول األول، فإن هللا وعد املؤمنني ابجلنة يف غري آية،  
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وحينئذ، فمدحه وإجيابه وحمبة هللا    .ومل يذكر هذا الوعد ابسم اإلسالم 
له تدل على دخوله يف اإلميان، وأنه بعض منه، وهذا متفق عليه بني  

يقولون السنة، كلهم  أتى ابإلميان  :أهل   كل مؤمن مسلم، وكل من 
النزاع يف العكس، وهذا   الواجب، لكن  الواجب فقد أتى ابإلسالم 
كما أن الصالة حيبها هللا وأيمر هبا، ويوجبها ويثىن عليها وعلى أهلها  
يف غري موضع، ث مل يدل ذلك على أن مسمى الصالة مسمى اإلميان، 
بل الصالة تدخل يف اإلميان، فكل مؤمن مصل، وال يلزم أن يكون  

  .تى الكبائر مؤمناكل من صلى وأ
من احلجة عن النب ملسو هيلع هللا ىلص فإن فيها التفريق بني   ومجيع ما ذكره 

مسمى اإلميان واإلسالم إذا ذكرا مجيعاا، كما يف حديث جربيل وغريه،  
  ."أن اسم اإلميان إذا أطلق دخل فيه اإلسالم :وفيها أيضاا

 (أصول الدين )  قال أبو عبد هللا بن حامد يف كتابه املصنف يف  
فأما اإلسالم فكالم أمحد حيتمل   أن اإلميان قول وعمل،  قد ذكران 

وهو نصه    .أنه قول بال عمل   :والثانية   .أنه كاإلميان  :إحدامها  :روايتني 
والصحيح أن املذهب رواية واحدة   :إمساعيل بن سعيد، قال  يف رواية 

أنه ال جيب    :إن اإلسالم قول يريد به   :أنه قول وعمل، وحيتمل قوله
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فيه ما جيب يف اإلميان من العمل املشروط فيه؛ ألن الصالة ليست  
  .من شرطه، إذ النص عنه أنه ال يكفر برتكه الصالة 

وذكران    :قال ملعنيني،  امسان  واإلميان  اإلسالم  أن  قضينا  وقد 
امسان   واإلميان  اإلسالم  أن  ذلك  قبل  ذكر  وقد  الفقهاء،  اختالف 

، وبه قال مالك، وشريك، ومحاد ابن زيد، ابلتفرقة بني  ملعنيني خمتلفني
قال  واإلميان،  أيب    :اإلسالم  وأصحاب  الشافعي،  أصحاب  وقال 

واحد   :حنيفة  معنامها  امسان  قد    :قال  .إهنما  اإلميان  أن  هذا  ويفيد 
اليت   الكبائر  بقاء اإلسالم عليه، وهو إبتيان  تنتفي عنه تسميته مع 

رج عن تسمية اإلميان، إال أنه مسلم، فإذا اتب  ذكرت يف اخلرب، فيخ
تسمية   عنه  تنتفي  وال  اإلميان،  من  عليه  ما كان  إىل  عاد  ذلك  من 
اإلميان ابرتكاب الصغائر من الذنوب، بل االسم ابق عليه، ث ذكر 

اإلسالم جمرد    :أدلة ذلك، ولكن ما ذكره فيه أدلة كثرية على من يقول
تدل على أن األعمال من اإلسالم، بل    الكلمة، فإن األدلة الكثرية

إن األعمال الظاهرة املأمور    :النصوص كلها تدل على ذلك، فمن قال
يف   الذي  التصديق  خبالف  ابطل،  فقوله  اإلسالم،  من  ليست  هبا 
القلب، فإن هذا ليس يف النصوص ما يدل على أنه من اإلسالم، بل  

النب ملسو هيلع هللا ىلص أبن يسلم    هو من اإلميان، وإمنا اإلسالم الدين، كما فسره



 

398 

وجهه وقلبه هلل، فإخالص الدين هلل إسالم، وهذا غري التصديق، ذاك  
  .من جنس عمل القلب، وهذا من جنس علم القلب

اإلسالم    نإ  :املوضع وأمحد بن حنبل، وإن كان قد قال يف هذا  
إن األعمال من اإلسالم، وهو    :هو الكلمة، فقد قال يف موضع آخر

إنه ابلكلمة   :ري رمحه هللا، فإن كان مراد من قال ذلكاتبع هنا الزه
وإن كان   قريب،  فهذا  اإلسالم،  بتمام  ومل أيت  اإلسالم  يف  يدخل 
مراده أنه أتى جبميع اإلسالم وإن مل يعمل فهذا غلط قطعاا، بل قد  

يطلق عليه اإلسالم وإن    :أنكر أمحد هذا اجلواب، وهو قول من قال
حلديث  متابعة  يعمل،  أمحد    مل  قول  يذكر  أن  ينبغي  فكان  جربيل، 

 .مجيعه
سعيد  بن  إمساعيل  واإلميان    :قال  اإلسالم  عن  أمحد  سألت 

اإلقرار   :فقال واإلسالم  وعمل،  قول  أمحد    :وقال  .اإلميان  وسألت 
عمن قال يف الذي قال جربيل للنب ملسو هيلع هللا ىلص إذ سأله عن اإلسالم، فإذا  

وإن مل يفعل الذي    :فقال قائل   .نعم  :فقال  ؟فعلت ذلك فأان مسلم 
  .هذا معاند للحديث   :فقال  ؟نب ملسو هيلع هللا ىلص، فهو مسلم أيضااقال جربيل لل

ا   معاندا ابخلمس  أيت  مل  إذا  مسلماا  جعله  من  أمحد  جعل  فقد 
إن اإلسالم اإلقرار، فدل ذلك على أن ذاك أول    :للحديث، مع قوله 

الدخول يف اإلسالم، وأنه ال يكون قائماا ابإلسالم الواجب حت أيت  
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يتبع حديث  ابخلمس، وإطالق االسم م مل  فإنه ذم من  شروط هبا، 
وأيضاا، فهو يف أكثر أجوبته يكفر من مل أيت ابلصالة، بل    .جربيل

وبغريها من املباين، والكافر ال يكون مسلماا ابتفاق املسلمني، فعلم  
أراد   أنه  قدر  وإن  بال عمل،  القول  أن اإلسالم هو جمرد  يرد  مل  أنه 

شيء من املباين األربعة، وأكثر ذلك، فهذا يكون أنه ال يكفر برتك  
الرواايت عنه خبالف ذلك، والذين ال يكفرون من ترك هذه املباين  
جيعلوهنا من اإلسالم؛ كالشافعي ومالك، وأيب حنيفة، وغريهم، فكيف  

وقوله يف دخوهلا يف اإلسالم أقوى من    !؟ال جيعلها أمحد من اإلسالم
د معارضاا حلديث عمر، قول غريه، وقد روي عنه أنه جعل حديث سع

  .ورجح حديث سعد 
أمحد بن حنبل عن اإلميان أوكد    تسأل  :علي قال احلسن بن  

حديث عمر هذا، وحديث سعد أحب إىل،    ءجا :قال ؟أو اإلسالم 
كأنه فهم أن حديث عمر يدل على أن األعمال هي مسمى اإلسالم،  

سعد يدل على أن مسمى اإلميان   ثوحدي  .أفضل فيكون مسماه  
إال اإلسالم  يذكر  مل  عمر  حديث  ولكن  الظاهرة    أفضل،  األعمال 

القلب   يف  الذي  اإلميان  مع  إال  إمياانا  تكون  ال  وهذه  ابهلل  فقط، 
ومالئكته وكتبه ورسله، فيكون حينئذ بعض اإلميان، فيكون مسمى 

  .اإلميان أفضل كما دل عليه حديث سعد، فال منافاة بني احلديثني 
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واإلميان اإلسالم  بني  أمحد  تفريق  اترة، وأما  يقوله  فكان   ،
به  يقول   .واترة حيكى اخلالف وال جيزم  بينهما اترة  قرن  إذا   :وكان 

الكلمة، واترة ال يقول ذلك، وكذلك التكفري برتك املباين،  اإلسالم  
 : قال امليموين   .كان اترة يكفر هبا حت يغضب، واترة ال يكفر هبا

 : قلت  .نعم   :قال  ؟اي أاب عبد هللا، تفرق بني اإلسالم واإلميان   :قلت
ال "  :عامة األحاديث تدل على هذا، ث قال   :قال  ؟أبي شيء حتتج 

الزاين حني يزين وهو مؤمن، وال يسرق السارق حني يسرق وهو    يزين 
 ىل مل  يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف ُّٱ  :، وقال هللا تعاىل "مؤمن

 :قال  .ومحاد بن زيد يفرق بني اإلسالم واإلميان   :قال  . (14: احلجرات )    َّ
قال مالك وشريك، وذكر قوهلم وقول    :وحدثنا أبو سلمة اخلزاعي قال

  .فرق بني اإلسالم واإلميان  :محاد بن زيد
لو مل جيئنا يف اإلميان إال هذا لكان    :قال يل رجل   :قال أمحد 

 ؟فتذهب إىل ظاهر الكتاب مع السنن   :قلت أليب عبد هللا   .حسناا
 . إن اإلسالم هو القول   :فإذا كانت املرجئة يقولون   :قلت  .نعم  :قال
ا    :قال هم يصريون هذا كله واحداا، وجيعلونه مسلماا ومؤمناا شيئاا واحدا

 ؟ فمن هاهنا حجتنا عليهم   :قلت  .علي إميان جربيل ومستكمل اإلميان 
  .قد ذكر عنه الفرق مطلقاا واحتجاجه ابلنصوص نعم، ف :قال
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قال :سئل أيب عن اإلسالم واإلميان، قال:وقال صاحل بن أمحد 
  ؟ ما تقول أنت:قيل له.العمل  :القول، واإلميان  :اإلسالم   :ابن أيب ذئب 

فهو  .اإلسالم غري اإلميان، وذكر حديث سعد، وقول النب ملسو هيلع هللا ىلص   :قال
القول، بل أجاب أبن  :اإلسالم  :مل خيرت قول من قال  يف هذا احلديث 

القرآن  مع  الصحيح  احلديث  عليه  دل  اإلميان، كما  غري    .اإلسالم 
كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص    :حدثنا أبو عبد هللا حبديث بريدة   :وقال حنبل 

السالم عليكم أهل  "  :يعلمهم إذا خرجوا إىل املقابر أن يقول قائلهم 
الحقون  بكم  هللا  شاء  إن  وإان  واملسلمني،  املؤمنني  من   " الداير 

حجة على    :ومسعت أاب عبد هللا يقول يف هذا احلديث   :احلديث، قال 
قالم قول   :ن  قال   .اإلميان  قوله   :فمن  فقد خالف  مؤمن  من   :أان 

واملسلمني  قال   .املؤمنني  املسلم، ورد على من  املؤمن من  أان   :فبني 
وهو    "وإان إن شاء هللا بكم الحقون "  :مؤمن مستكمل اإلميان، وقوله 

ستثناء  أان مؤمن إن شاء هللا ابال  :يعلم أنه ميت، يشد قول من قال 
  .يف هذا املوضع 

ال يزين الزاين  "  :قوله:سألت أاب عبد هللا قلت :وقال أبو احلارث
مؤمن  وهو  يشرهبا  حني  اخلمر  يشرب  وال  مؤمن،  وهو  يزين   "حني 

 :سطاوو يتنحى عنه اإلميان، وقال    :قد أتولوه، فأما عطاء فقال:قال
إن رجع راجعه  :احلسن قال   وروي عن .إذا فعل ذلك زال عنه اإلميان
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خيرج من اإلميان إىل اإلسالم، وال خيرج من اإلسالم،    :اإلميان، وقد قيل 
وروى هذه املسألة صاحل، فإن مسائل أيب احلارث يرويها صاحل أيضاا،  

فيها  القصة فقال  هكذا يروي عن أيب    :وصاحل سأل أابه عن هذه 
خيرج من اإلميان    :قال  "وهو مؤمن ال يزين الزاين حني يزين  "  :جعفر قال

إىل اإلسالم، فاإلميان مقصور يف اإلسالم، فإذا زىن خرج من اإلميان  
اإلسالم روى حديث سعد.إىل  ملا  يعين  الزهري  مسلم "  :قال    : "أو 

وهو حديث    :قال أمحد  .فنرى أن اإلسالم الكلمة، واإلميان العمل
  .متأول، وهللا أعلم 

كر أقوال التابعني ومل يرجح شيئاا، وذلك وهللا أعلم ألن  فقد ذ 
مجيع ما قالوه حق، وهو يوافق على ذلك كله، كما قد ذكر يف مواضع  

وأمحد وأمثاله من   .أخر أنه خيرج من اإلميان إىل اإلسالم، وحنو ذلك
السلف ال يريدون بلفظ التأويل صرف اللفظ عن ظاهره، بل التأويل  

يؤول إليه اللفظ، كقول عائشة رضي   ري، وبيان ماعندهم مثل التفس
وسجوده  ركوعه  يف  يقول  أن  يكثر  هللا ملسو هيلع هللا ىلص  رسول  عنها كان   :هللا 

اغفر يل " اللهم  اللهم وحبمدك،  فما    "سبحانك  وإال  القرآن،  يتأول 
ذكره التابعون ال خيالف ظاهر احلديث بل يوافقه، وقول أمحد يتأوله، 

ذل وإن كان  معناه،  يفسر  أن  أي  مبتدع  يظن  لئال  ظاهره  يوافق  ك 
فإن    :معناه اخلوارج،  تقوله  حبال، كما  معه  إميان  ال  صار كافراا  أنه 
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احلديث ال يدل على هذا، والذي نفى عن هؤالء اإلميان كان جيعلهم  
  .مسلمني ال جيعلهم مؤمنني 

  : فقال  ؟حنن املؤمنون   :نقول  :قيل أليب عبد هللا   :قال املروزي 
 :قال   .إان مؤمنون   :نقول  :قلت أليب عبد هللا   .حنن املسلمون   :قولن

إان مسلمون، وهذا ألن من أصله االستثناء يف اإلميان؛    :ولكن نقول 
أان بر، أان   :ألنه ال يعلم أنه مؤد جلميع ما أمره هللا به، فهو مثل قوله 

نع ترك االستثناء  تقي، أان ويل هللا، كما يذكر يف موضعه، وهذا ال مي
أين مصدق، فإنه جيزم مبا يف قلبه من التصديق، وال جيزم أبنه    :إذا أراد

ممتثل لكل ما أمر به، وكما جيزم أبنه حيب هللا ورسوله، فإنه يبغض 
الكفر، وحنو ذلك مما يعلم أنه يف قلبه، وكذلك إذا أراد أبنه مؤمن يف  

ه، وإمنا يكره ما كرهه سائر  الظاهر، فال مينع أن جيزم مبا هو معلوم ل
اإلميان شيء متماثل يف مجيع    :العلماء من قول املرجئة؛ إذ يقولون 

أان مؤمن حقاا،    :أهله، مثل كون كل إنسان له رأس، فيقول أحدهم 
يل رأس حقاا،   :وأان مؤمن عند هللا، وحنو ذلك، كما يقول اإلنسان

على هذا الوجه، فقد أخرج  وأان يل رأس يف علم هللا حقاا، فمن جزم به  
عند   وزور  القول  من  منكر  وهذا  عنه،  والظاهرة  الباطنة  األعمال 

مسألة الصحابة والتابعني، ومن اتبعهم من سائر املسلمني، وللناس يف  
   .كالم يذكر يف موضعه  االستثناء 



 

404 

هنا  متطرفني؛   : واملقصود  قولني  هنا  يقول   أن  من   :قول 
و  الكلمة،  جمرد  مسمى اإلسالم  يف  داخلة  ليست  الظاهرة    األعمال 
يقول مسمى اإلسالم واإلميان واحد، وكالمها    :اإلسالم، وقول من 

وهلذا    .قول ضعيف خمالف حلديث جربيل، وسائر أحاديث النب ملسو هيلع هللا ىلص 
ملا نصر حممد بن نصر املروزي القول الثاين، مل يكن معه حجة على  

فاحتج بقوله يف قصة  صحته، ولكن احتج مبا يبطل به القول األول، 
    َّ جه هن من خن حن جن مم خم حم  جم هل ُّٱ  :األعراب 

بل    :فدل ذلك على أن اإلسالم هو اإلميان، فيقال   :قال   ،( 17: احلجرات) 
آمنا،   :أسلمنا، بل قالوا   :يدل على نقيض ذلك؛ ألن القوم مل يقولوا 

ٱ :أسلمنا، ث ذكر تسميتهم ابإلسالم فقال  :وهللا أمرهم أن يقولوا 

   َّيقُّٱ :يف قولكم  َّ جه هن من خن حن جن مم خم حم  جم هل ُّٱ
،   َّ جه هن من خن ُّٱ  :ولو كان اإلسالم هو اإلميان مل حيتج أن يقول 

 :مع أهنم مل يقولوا، ولكن هللا قال   َّ ىل ُّٱ :فإهنم صادقون يف قوهلم 
أي مينون      َّ خم حم  جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق ُّٱ

عليك ما فعلوه من اإلسالم، فاهلل تعاىل مسى فعلهم إسالماا، وليس  
آمنا، ث أخرب أن    :يف ذلك ما يدل على أهنم مسوه إسالماا، وإمنا قالوا 

املنة تقع ابهلداية إىل اإلميان، فأما اإلسالم الذي ال إميان معه، فكان 
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له وإذا مل مين هللا الناس يفعلونه خوفاا من السيف، فال منة هلم بفع
عليهم ابإلميان كان ذلك كإسالم املنافقني فال يقبله هللا منهم، فأما 

آمنا، فاهلل هو املان عليهم هبذا اإلميان وما    :إذا كانوا صادقني يف قوهلم
يدخل فيه من اإلسالم، وهو سبحانه نفي عنهم اإلميان أوالا وهنا علق  

ٱ .ز صدقهم منة هللا به على صدقهم فدل على جوا

املعلق بشرط    :إهنم صاروا صادقني بعد ذلك، ويقال   :وقد قيل 
لكن   .ألنه كان معهم إميان ما :ال يستلزم وجود ذلك الشرط، ويقال

 .(1)  "بل معهم شعبة من اإلميان  ؟ما هو اإلميان الذي وصفه اثنياا
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 3ملحق  
 مس خس حس جس مخ ُّٱ  :وقال هللا تعاىل   : قال حممد بن نصر "

آل  )    َّ مب  زب   رب يئ ىئ ُّٱ:وقال  ،( 5: البينة )   اآلية  َّ مص خص   حص

الدين    ،( 19:عمران  ومسى  قيماا،  ديناا  الزكاة  وإيتاء  الصالة  إقام  فسمى 
إسالماا، فمن مل يؤد الزكاة فقد ترك من الدين القيم الذي أخرب هللا أنه  

 .عنده الدين وهو اإلسالم بعضاا 
اإلسالم    :قال بني  فرقت  اليت  الطائفة  هذه  معينا  جاء  وقد 

واإلميان على أن اإلميان قول وعمل، وأن الصالة والزكاة من اإلميان، 
هللا   فقد مسى  اإلسالم  عنده  الدين  أن  وأخرب  ديناا،  هللا  مسامها  وقد 
اإلسالم مبا مسى به اإلميان، ومسى اإلميان مبا مسي به اإلسالم، ومبثل  

فمن زعم أن اإلسالم هو اإلقرار    .خبار عن النب ملسو هيلع هللا ىلص ذلك جاءت األ
وأن العمل ليس منه فقد خالف الكتاب والسنة، وال فرق بينه وبني  

  .املرجئة إذ زعمت أن اإلميان إقرار بال عمل 
قوله   : فيقال الدين،    : أما  من  والزكاة  الصالة  جعل  هللا  إن 

حلديث جربيل،  والدين عنده هو اإلسالم، فهذا كالم حسن موافق  
 .ورده على من جعل العمل خارجاا من اإلسالم كالم حسن

قوله  ومسى    : وأما  اإلسالم  به  مسى  مبا  اإلميان  مسى  هللا  إن 
 يئ  ىئ ُّٱ  :اإلسالم مبا مسى به اإلميان فليس كذلك، فإن هللا إمنا قال
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إن الدين عند هللا اإلميان،   :ومل يقل قط   ( 91: آل عمران)     َّ مب  زب   رب
ولكن هذا الدين من اإلميان، وليس إذا كان منه يكون هو إايه، فإن  
اإلميان أصله معرفة القلب وتصديقه، وقوله، والعمل اتبع هلذا العلم  
والتصديق مالزم له، وال يكون العبد مؤمناا إال هبما، وأما اإلسالم فهو  

لعلم والتصديق ليس جزء مسماه، لكن يلزمه  وا .عمل حمض مع قول 
اإلميان   يستلزم  ال  لكن  بعلم،  إال  عمل  يكون  فال  التصديق  جنس 

 خب حب جب ُّٱ  :املفصل الذي بينه هللا ورسوله، كما قال تعاىل 

  جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت  مت خت حت جت هب مب

  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي ُّٱ  :وقوله   ،(15:احلجرات ) َّ خس حس

  .( 2:األنفال )   َّ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ
وسائر النصوص اليت تنفي اإلميان عمن مل يتصف مبا ذكره، فإن كثرياا  
من املسلمني مسلم ابطناا وظاهراا، ومعه تصديق جممل، ومل يتصف  

    َّ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ُّٱ  :هبذا اإلميان، وهللا تعاىل قال

ومن   :ومل يقل  (3: املائدة)      َّ يت  ىت نت مت  ُّٱ  :وقال   ،(85: آل عمران ) 
، وال قال رضيت لكم    :يبتغ غري اإلسالم علماا ومعرفة وتصديقاا وإمياانا

فإن وعلماا،  تصديقاا  والعمل    اإلسالم  الدين  جنس  من  اإلسالم 
والطاعة واالنقياد واخلضوع، فمن ابتغى غري اإلسالم ديناا فلن يقبل  

له علم وتصديق ومعرفة والدين اتبع  منه، واإلميان طمأنينة ويقني، أص
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 زن  رن مم ام ُّٱ  :قال موسى  .آمنت ابهلل وأسلمت هلل   :له، يقال

مسمامها    . ( 84:يونس )     َّ زي ري ٰى ين ىن نن من فلو كان 
قوله وكذلك  تكريراا،  هذا  ا كان   ني  مي  زي ُّٱ  :واحدا

قال  ،( 35: األحزاب)     َّ  يي  ىي والصابرين    :كما  والصادقني 
تطابق   األمساء ال  لكن هذه  فاملؤمن متصف هبذا كله،  واخلاشعني، 

يقول  ملسو هيلع هللا ىلص  النب  وكان  واخلصوص،  العموم  يف  لك  "  :اإلميان  اللهم 
أسلمت وبك آمنت، وعليك توكلت وإليك أنبت، وبك خاصمت 

إذا   "وإليك حاكمت  أنه كان يقول ذلك  الصحيحني    كما ثبت يف 
يف   يقول  أنه كان  وغريه  مسلم  صحيح  يف  وثبت  الليل،  من  قام 

أسلمت "  :سجوده  ولك  آمنت،  وبك  سجدت،  لك  ويف    "اللهم 
، وملا بني النب  "لك ركعت، ولك أسلمت، وبك آمنت"  :الركوع يقول 

قال منهما  لسانه  "  :ملسو هيلع هللا ىلص خاصة كل  من  املسلمون  سلم  من  املسلم 
ا أمنه  من  واملؤمن  وأمواهلم ويده،  دمائهم  علي  أن  "لناس  ومعلوم   ،

السالمة من ظلم اإلنسان غري كونه مأموانا على الدم واملال، فإن هذا  
وليس من سلموا من ظلمه   الناس من ظلمه  يسلم  واملأمون  أعلى، 

 .(1) "يكون مأموانا عندهم
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 4  ملحق
فمن زعم أن اإلسالم هو اإلقرار، وأن    :قال حممد بن نصر "

فإن  وهذا صحيح؛  والسنة،  الكتاب  فقد خالف  منه،  ليس  العمل 
وال فرق بينه   :النصوص كلها تدل على أن األعمال من اإلسالم، قال

  .وبني املرجئة؛ إذ زعمت أن اإلميان إقرار بال عمل 
أهل   وذلك أن هؤالء الذين قالوه من  بل بينهما فرق،   : فيقال

يقولون  وافقه  ومن  اإلميان،    :السنة كالزهري  يف  داخلة  األعمال 
واإلسالم عندهم جزء من اإلميان واإلميان عندهم أكمل، وهذا موافق  

والسنة  موافق    :ويقولون  .للكتاب  اإلميان وهذا  يتفاضلون يف  الناس 
يقولون  واملرجئة  والسنة،  واإلسالم    :للكتاب  اإلسالم  بعض  اإلميان 

ويقولون أ الناس    :فضل،  وأفجر  الصحابة  فإميان  متساو  الناس  إميان 
ال يكون مع أحد بعض اإلميان دون بعض، وهذا    :سواء، ويقولون 

  .خمالف للكتاب والسنة 
 :كما قاله يف إحدى روايتيه  وقد أجاب أمحد عن هذا السؤال

فإنه اترة يوافق من قال ذلك،    :إن اإلسالم هو الكلمة قال الزهري 
واترة ال يوافقه، بل يذكر ما دل عليه الكتاب والسنة من أن اإلسالم  

اي أاب    :قلت  :غري اإلميان، فلما أجاب بقول الزهري قال له امليموين 
أبي شيء    :نعم، قلت   :قال   ؟انعبد هللا، تفرق بني اإلسالم واإلمي
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الزاين    ال يزين"  :عامة األحاديث تدل على هذا، ث قال   :قال   ؟حتتج
وقال ."حني يزين وهو مؤمن، وال يسرق السارق حني يسرق وهو مؤمن

 ( 14: احلجرات )     َّ ىل مل  يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف ُّٱ  :تعاىل
له الكتاب مع السنن   :قلت   :نعم، قلت  :قال  ؟فتذهب إىل ظاهر 

هم يصريون    :إن اإلسالم هو القول، قال  :فإذا كانت املرجئة تقول 
ا على إميان جربيل،   هذا كله واحداا وجيعلونه مسلماا، ومؤمناا شيئاا واحدا

فقد  .م نع :قال ؟فمن هاهنا حجتنا عليهم  :ومستكمل اإلميان، قلت 
أجاب أمحد أبهنم جيعلون الفاسق مؤمناا مستكمل اإلميان على إميان  

  .جربيل
ا، فهذا قول من    :وأما قوله جيعلونه مسلماا ومؤمناا شيئاا واحدا

فيجعلون    :يقول الدين،  هو  فاإلسالم  واحد،  واإلميان شيء  الدين 
ا، وهذا القول قول املرجئة  فيما يذكره كثري    اإلسالم واإلميان شيئاا واحدا

يناظرون،   هؤالء  ومع  وغريمها،  عبيد  وأيب  األئمة، كالشافعي  من 
الدين واإلميان، والفرق  الفرق بني لفظ  املرجئة،  فاملعروف من كالم 

اإلسالم بعضه إميان وبعضه أعمال،    :بني اإلسالم واإلميان، ويقولون 
هلم    واألعمال منها فرض ونفل، ولكن كالم السلف كان فيما يظهر

 ويصل إليهم من كالم أهل البدع ...
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أن السلف يف ردهم على املرجئة واجلهمية    وإمنا املقصود هنا
يبلغهم عنهم وما مسعوه من   أقواهلم ما  يردون من  والقدرية وغريهم، 

 .وقد يكون ذلك قول طائفة منهم، وقد يكون نقالا مغرياا   .بعضهم 
ا، ويقولون  فلهذا ردوا على املرجئة الذين جيعلون ا لدين واإلميان واحدا

 :وأيضاا، فلم يكن حدث يف زمنهم من املرجئة من يقول   .هو القول 
فإن هذا إمنا    .القلب  معرفة يف اإلميان هو جمرد القول بال تصديق وال  

وأما سائر ما قاله،    .أحدثه ابن ك ر ام، وهذا هو الذي انفرد به ابن كرام 
وهلذا   قبله،  قيلت  حيكى  فأقوال  ممن  غريه  وال  األشعري،  يذكر  مل 

  .(1) "مقاالت الناس عنه قوالا انفرد به إال هذا
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   5  ملحق
إن هللا مسى اإلميان    : وأما قول من سوى بني اإلسالم واإلميان وقال " 

مبا مسى به اإلسالم، ومسى اإلسالم مبا مسى به اإلميان، فليس كذلك،  
فإن هللا ورسوله قد فسر اإلميان أبنه اإلميان ابهلل ومالئكته وكتبه ورسله 

وبني أيضاا أن العمل مبا أمر به يدخل يف اإلميان، ومل    .واليوم اآلخر 
ورسله والبعث بعد املوت إسالماا، بل  يسم هللا اإلميان مبالئكته وكتبه  

إمنا مسى اإلسالم االستسالم له بقلبه وقصده وإخالص الدين والعمل  
مبا أمر به؛ كالصالة والزكاة خالصاا لوجهه، فهذا هو الذي مساه هللا  

   َّ مئ  زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ُّٱ :إسالماا وجعله ديناا، وقال
عمران )   ابهلل    ،( 85: آل  اإلميان  وهو  اإلميان،  به  خص  فيما  يدخل  ومل 

ومالئكته وكتبه ورسله، بل وال أعمال القلوب، مثل حب هللا ورسوله  
وحنو ذلك، فإن هذه جعلها من اإلميان، واملسلم املؤمن يتصف هبا، 
وليس إذا اتصف هبا املسلم املؤمن يلزم أن تكون من اإلسالم، بل  

رض، واإلميان فرض، واإلسالم داخل فيه، هي من اإلميان، واإلسالم ف
أتى ابإلسالم   أن يكون قد  به، فالبد  أمر  الذي  أتى ابإلميان  فمن 
املتناول جلميع األعمال الواجبة، ومن أتى مبا يسمى إسالماا مل يلزم أن  
يكون قد أتى ابإلميان إال بدليل منفصل، كما علم أن من أثىن هللا  

باعهم إىل احلواريني كلهم كانوا مؤمنني  عليه ابإلسالم من األنبياء وأت
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احلواريون  قال  مسلمني، كما   هل  مل خل  حل ُّٱ  :كما كانوا 

  مب  خب  حب جب  هئ مئ  خئ ُّٱ  :وقال   ،( 52: آل عمران )     َّ  حم  جم 

أمران    ؛(111:املائدة)     َّ مث هت مت خت حت جت هب وهلذا 
 خي   حي جي يه ىه ُّٱ  :هللا هبذا وهبذا يف خطاب واحد، كما قال

 رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي

 ىت نت   مت  زت رت يب  ىب  نب  مب  زب  رب  يئ ىئ   نئ  مئ زئ 

 مل يك ىك  مك لك اك يق  ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت

 َّ  ٍّ ُّٱ  :وقال يف اآلية األخرى   ،( 137،  136: البقرة )     َّ مم  ام  يل  ىل

  .( 85  : آل عمران )     َّ  مب زب  رب  يئ  ىئ  نئ  مئ  زئ رئ  ّٰ   ِّ  ُّ 
وهذا يقتضي أن كل من دان بغري دين اإلسالم فعمله مردود، وهو 
خاسر يف اآلخرة، فيقتضي وجوب دين اإلسالم وبطالن ما سواه، ال  

ٱ :يقتضي أن مسمي الدين هو مسمى اإلميان، بل أمران أن نقول

نقول َّ   خل  حل ُّٱ أن  وأمران  ابثنني   َّ    مت  زت  رت يب ُّٱ  :،  فأمران 
ا فكيف جنعلهما    !؟واحدا

ا، فإما أن يقولوا اللفظ    :وإذا جعلوا اإلسالم واإلميان شيئاا واحدا
مرتادف، فيكون هذا تكريراا حمضاا ث مدلول هذا اللفظ عني مدلول  

يقولوا  أن  اللفظ، وإما  اللفظني يدل على صفة غري    :هذا  بل أحد 
الصفة األخرى، كما يف أمساء هللا وأمساء كتابه، لكن هذا ال يقتضي  
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هبما مجيعاا، ولكن يقتضي أن يذكر اترة هبذا الوصف، واترة األمر  
قد فرض هللا عليك الصلوات اخلمس،    :هبذا الوصف، فال يقول قائل

والصالة املكتوبة، وهذا هو هذا، والعطف ابلصفات يكون إذا قصد  
 مي زي ري ٰى ين ُّٱ  :بيان الصفات ملا فيها من املدح أو الذم، كقوله

يقال  ( 3-1: األعلى)     َّ هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني لربك   :ال  صل 
  .األعلى، ولربك الذي خلق فسوى 

فقد بني هللا يف كتابه   :وقال حممد بن نصر املروزي رمحه اهلل  
وسنة رسوله أن اإلسالم واإلميان ال يفرتقان، فمن صدق ابهلل فقد  

وصلى  آمن به، ومن آمن ابهلل فقد خضع له، وقد أسلم له، ومن صام  
اإلميان   استكمل  فقد  عنه،  هللا  هنى  عما  وانتهى  هللا  بفرائض  وقام 
واإلسالم املفرتض عليه، ومن ترك من ذلك شيئاا فلن يزول عنه اسم  
اإلميان وال اإلسالم، إال أنه أنقص من غريه يف اإلسالم واإلميان من  

وصدق    غري نقصان من اإلقرار أبن هللا حق، وما قال حق ال ابطل 
، ولكن ينقص من اإلميان الذي هو تعظيم هلل وخضوع للهيبة  ال كذب

واجلالل والطاعة للمصدق به، وهو هللا، فمن ذلك يكون النقصان ال  
  .من إقرارهم أبن هللا حق، وما قال صدق 
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ما ذكره يدل على أن من أتى ابإلميان الواجب فقد    : فيقال
أن من أتى  أتى ابإلسالم، وهذا حق، ولكن ليس فيه ما يدل عن  

من آمن ابهلل فقد خضع   :ابإلسالم الواجب فقد أتى ابإلميان، فقوله
له وقد استسلم له حق، لكن أي شيء يف هذا يدل على أن من  
أسلم هلل وخضع له، فقد آمن به ومبالئكته وبكتبه ورسله والبعث بعد 

قان،  إن هللا ورسوله قد بني أن اإلسالم واإلميان ال يفرت   :وقوله  ؟املوت 
إن أراد أن هللا أوجبهما مجيعاا وهنى عن التفريق بينهما، فهذا حق،  
الكتاب   فنصوص  أن هللا جعل مسمي هذا مسمى هذا،  أراد  وإن 
اتفاق   على  يدل  ا  واحدا نصاا  قط  ذكر  وما  ذلك،  ختالف  والسنة 

  .املسلمني 
فعل ما أمر به وانتهى عما هنى عنه فقد    من  : وكذلك قوله 

اإلمي به ابطناا  استكمل  أمر  ما  فعل  إذا  فهذا صحيح  واإلسالم،  ان 
وظاهراا، ويكون قد استكمل اإلميان واإلسالم الواجب عليه، وال يلزم  
أولو   فعله  الذي  واإلسالم  لإلميان  وإسالمه مساوايا  إميانه  يكون  أن 
العزم من الرسل؛ كاخلليل إبراهيم، وحممد خامت النبيني عليهما الصالة  

ن معه من اإلميان واإلسالم ما ال يقدر عليه غريه ممن  والسالم، بل كا
  .ليس كذلك ومل يؤمر به
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من ترك من ذلك شيئاا فلن يزول عنه اسم اإلسالم    : وقوله 
إن أريد بذلك أنه    :فيقال  .واإلميان إال أنه أنقص من غريه يف ذلك 

عليه  دلت  حق كما  فهذا  واإلميان،  اإلسالم  من  شيء  معه  بقي 
، خالفاا للخوارج واملعتزلة، وإن أراد أنه يطلق عليه بال تقييد  النصوص

الكتاب   الثناء والوعد ابجلنة، فهذا خالف  مؤمن ومسلم يف سياق 
 هب مب خب حب ُّٱ :والسنة، ولو كان كذلك لدخلوا يف قوله 

وأمثال ذلك مما وعدوا فيه ابجلنة    ( 72: التوبة )    َّ هت   مت خت حت جت
  .بال عذاب 

فصاحب الشرع قد نفى عنهم االسم يف غري موضع،    أيًضا، 
ال ترجعوا بعدي كفاراا، يضرب "  :، وقال"قتال املؤمن كفر  "  :بل قال

بعض رقاب  بقوله   اوإذ  ."بعضكم   من زن   رن مم ُّٱ  :احتج 

كل هؤالء إمنا مسوا به مع التقييد    :وحنو ذلك قيل   ( 9:احلجرات )     َّ نن
  .أبهنم فعلوا هذه األمور؛ ليذكر ما يؤمرون به هم وما يؤمر به غريهم 

ال يكون النقصان من إقرارهم أبن هللا حق وما  : وكذلك قوله 
بل النقصان يكون يف اإلميان الذي يف القلوب    :قاله صدق، فيقال 

فال تكون معرفتهم وتصديقهم ابهلل وأمسائه    من معرفتهم ومن علمهم 
غريهم   ووعيد، كمعرفة  ووعد  وهني،  أمر  من  قاله  وما  وصفاته، 
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القوة   جهة  من  وال  والتفصيل،  اإلمجال  جهة  من  ال  وتصديقه، 
والضعف، وال من جهة الذكر والغفلة، وهذه األمور كلها داخلة يف  

به رسوله، وكيف يكون اإل ميان ابهلل وأمسائه  اإلميان ابهلل ومبا أرسل 
أم كيف يكون اإلميان أبنه بكل شيء    !؟وصفاته متماثالا يف القلوب

عليم، وعلى كل شيء قدير، وأنه غفور رحيم، عزيز حكيم، شديد  
إن    :فال ميكن مسلماا أن يقول   !؟العقاب، ليس هو من اإلميان به

  .س فيه اإلميان بذلك ليس من اإلميان به وال يدعي متاثل النا
من أن اإلسالم ينقص كما ينقص اإلميان، فهذا    وأما ما ذكره 

أيضاا حق كما دلت عليه األحاديث الصحيحة، فإن من نقص من  
الصالة والزكاة أو الصوم أو احلج شيئاا، فقد نقص من إسالمه حبسب  

إن اإلسالم هو الكلمة فقط، وأراد بذلك أنه ال    :ومن قال  .ذلك
ورد الذين جعلوا اإلسالم واإلميان سواء    .، فقوله خطأ يزيد وال ينقص

يف   املرجئة  قول  يشبه  اإلسالم  يف  قوهلم  فإن  هؤالء،  إىل  يتوجه  إمنا 
  .اإلميان

أقوال  ثالثة  على  واإلسالم  اإلميان  الناس يف    :وهلذا صار 
يقولون  اإلميان   :فاملرجئة  فيه  يدخل  فإنه  أفضل؛  وآخرون    .اإلسالم 

واإلسالم  :يقولون  من   اإلميان  وطائفة  واخلوارج،  املعتزلة  وهم  سواء، 
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وليس   مجهورهم،  عن  نصر  بن  حممد  وحكاه  والسنة  احلديث  أهل 
اإلميان أكمل وأفضل، وهذا هو الذي    نأ  :الثالث كذلك، والقول  

الصحابة   املأثور عن  الكتاب والسنة يف غري موضع، وهو  دل عليه 
  .والتابعني هلم إبحسان 

يقولث   من  منهم  القول   :هؤالء  جمرد  واألعمال    .اإلسالم 
الظاهرة   األعمال  هو  اإلسالم  أن  والصحيح  اإلسالم،  من  ليست 

 .هو الكلمة   :كلها، وأمحد إمنا منع االستثناء فيه على قول الزهري 
هكذا نقل األثرم، وامليموين وغريمها عنه، وأما على جوابه اآلخر الذي  

اإلسالم الكلمة، فيستثىن يف اإلسالم كما   :من قال مل خيرت فيه قول  
يستثىن يف اإلميان، فإن اإلنسان ال جيزم أبنه قد فعل كل ما أمر به 

املسلم من س ِلم  املسلمون من لسانه  "  :من اإلسالم، وإذا قال النب ملسو هيلع هللا ىلص 
، فجزمه أبنه فعل اخلمس بال  "بين اإلسالم على مخس "، و  "ويده 

أم تعاىلنقص كما  قال  فقد  إبميانه،   حت  جت   هب  ُّٱ  :ر كجزمه 

  .أي اإلسالم كافة، أي يف مجيع شرائع اإلسالم  (208:البقرة )    َّ خت 
وتعليل أمحد وغريه من السلف ما ذكروه يف اسم اإلميان جييء يف اسم  
اإلسالم، فإذا أريد ابإلسالم الكلمة فال استثناء فيه، كما نص عليه  
أمحد وغريه، وإذا أريد به من فعل الواجبات الظاهرة كلها، فاالستثناء  
صار   ابلشهادتني  أتى  من  وملا كان كل  اإلميان،  يف  فيه كاالستثناء 
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لماا متميزاا عن اليهود والنصارى، َتري عليه أحكام اإلسالم اليت  مس
فلهذا قال    َتري على املسلمني، كان هذا مما جيزم به بال استثناء فيه؛

اإلسالم الكلمة، وعلى ذلك وافقه أمحد وغريه، وحني وافقه    :الزهري 
مل يرد أن اإلسالم الواجب هو الكلمة وحدها، فإن الزهري أجل من  

أمحد مل جيب هبذا يف جوابه الثاين خوفاا من    ذلك وهلذا فى عليه  أن خي
األثرم   قال  ملا  وهلذا  الكلمة،  إال  هو  ليس  اإلسالم  أن  يظن  أن 

أان :إذا قال   ال يستثىن:قال نعم  ؟ال يستثين   أان مسلم:فإذا قال:ألمحد
املسلم من  "  :هذا مسلم، وقد قال النب ملسو هيلع هللا ىلص :مسلم، فقلت له أقول 

ويده  لسانه  املسلمون من  منه،   "سلم  الناس  يسلم  أنه ال  أعلم  وأان 
فنري أن اإلسالم الكلمة واإلميان  :فذكر حديث م ع م ر عن الزهري قال

  .العمل 
فال استثناء فيها،  فبني أمحد أن اإلسالم إذا كان هو الكلمة  

فحيث كان هو املفهوم من لفظ اإلسالم فال استثناء فيه، ولو أريد  
قوله  مثل  يف  ذلك  يراد  هذا، كما     َّ ين ىن  من ُّٱ  :ابإلميان 

فإمنا أريد من أظهر اإلسالم، فإن اإلميان الذي علقت به   ،( 92: النساء) 
أحكام الدنيا، هو اإلميان الظاهر وهو اإلسالم، فاملسمى واحد يف  
األحكام الظاهرة؛ وهلذا ملا ذكر األثرم ألمحد احتجاج املرجئة بقول  

مؤمنة "  :النب ملسو هيلع هللا ىلص  فإهنا  الدنيا    "اعتقها  املراد حكمها يف  أجابه أبن 
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منة، مل يرد أهنا مؤمنة عند هللا تستحق دخول اجلنة بال انر  حكم املؤ 
لقيته مبجرد هذا اإلقرار، وهذا هو املؤمن املطلق يف كتاب هللا،   إذا 
وهو املوعود ابجلنة بال انر إذا مات على إميانه؛ وهلذا كان ابن مسعود  
وغريه من السلف يلزمون من شهد لنفسه ابإلميان أن يشهد هلا ابجلنة، 

ون إذا مات على ذلك، فإنه قد عرف أن اجلنة ال يدخلها إال من  يعن
  .مات مؤمناا

قيل    .أان مؤمن قطعاا، وأان مؤمن عند هللا   :فإذا قال اإلنسان 
فاقطع أبنك تدخل اجلنة بال عذاب إذا مت على هذا احلال،    :له

  وأنكر أمحد ابن حنبل حديث   .ينفي اجلنة   فإن هللا أخرب أن املؤمن 
 :ابن ع ِمرية أن عبد هللا رجع عن االستثناء؛ فإن ابن مسعود ملا قيل له

ويف    ؟أفال سألتوهم أيف اجلنة هم   :إان مؤمنون، فقال   :إن قوماا يقولون 
إن هذا يزعم أنه    :حنن أهل اجلنة، ويف رواية قيل له  :أفال قالوا  :رواية 

قال أو يف   :مؤمن،  هو  اجلنة  أيف  فقال  ؟النار   فاسألوه  هللا    :فسألوه 
الثانية   :أعلم، فقال له عبد هللا  من   ؟فهال وكلت األوىل كما وكلت 

 :أان عامل فهو جاهل، ومن قال  :أان مؤمن فهو كافر، ومن قال  :قال
هو يف اجلنة فهو يف النار، يروى عن عمر بن اخلطاب من وجوه مرسالا 

  .د وغريمها من حديث قتادة ونعيم ابن أيب هن 
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مسعود ابن  على  املرجئة  تورده  الذي    ¶ والسؤال 
أن    :ويقولون  هذا  جعل  رجع،  حت  عليه  ورده  عمرية  بن  يزيد  إن 

اإلنسان يعلم حاله اآلن، وما يدري ماذا ميوت عليه؛ وهلذا السؤال  
املؤمن هو من سبق يف علم هللا أنه خيتم له   :صار طائفة كثرية يقولون

كافر من سبق يف علم هللا أنه كافر، وأنه ال اعتبار مبا كان ابإلميان، وال
قبل ذلك، وعلى هذا جيعلون االستثناء، وهذا أحد قويل الناس من  

  .أصحاب أمحد وغريهم وهو قول أيب احلسن وأصحابه
ولكن أمحد وغريه من السلف مل يكن هذا مقصودهم، وإمنا  

أان مؤمن،   :ورات، فقولهمقصودهم أن اإلميان املطلق يتضمن فعل املأم
وابن  .أان ويل هللا، وأان مؤمن تقي، وأان من األبرار، وحنو ذلك   :كقوله

مل يكن خيفى عليه أن اجلنة ال تكون إال ملن مات    ؓ مسعود  
مسعود  مؤمناا، ابن  فإن  ميوت  ماذا  على  يعلم  ال  اإلنسان   وأن 
نة إن  سلوه هل هو يف اجل  :أجل قدراا من هذا، وإمنا أراد  ؓ 

سلوه أيكون من أهل اجلنة على    :كأنه قال  ؟مات على هذه احلال 
أفال وكلت األوىل كما    :هللا ورسوله أعلم، قال   :فلما قال   ؟هذه احلال 

هذا التوقف يدل على أنك ال تشهد لنفسك    :يقول   ؟وكلت الثانية 
احملرمات وترك  الواجبات  بذلك شه  .بفعل  لنفسه  من شهد  د  فإنه 
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لنفسه أنه من أهل اجلنة إن مات على ذلك؛ وهلذا صار الذين ال  
يرون االستثناء ألجل احلال احلاضر، بل للموافاة، ال يقطعون أبن هللا  
يقبل توبة اتئب، كما ال يقطعون أبن هللا تعاىل يعاقب مذنباا، فإهنم 
لو قطعوا بقبول توبته، لزمهم أن يقطعوا له ابجلنة، وهم ال يقطعون  

  .حد من أهل القبلة ال جبنة وال انر، إال من قطع له النص أل
 .اجلنة هي ملن أتى ابلتوبة النصوح من مجيع السيئات   :وإذا قيل 

ولو مات على هذه التوبة مل يقطع له ابجلنة، وهم ال يستثنون    :قالوا
يف األحوال، بل جيزمون أبن املؤمن مؤمن اتم اإلميان، ولكن عندهم  

عند هللا هو ما يوايف به، فمن قطعوا له أبنه مات مؤمناا ال اإلميان  
ذنب له قطعوا له ابجلنة، فلهذا ال يقطعون بقبول التوبة لئال يلزمهم  

يقطعوا مل  فإمنا  السلف  أئمة  وأما  يقطعوا ابجلنة،  اجلنة ألهنم ال    أن 
يقطعون أبنه فعل املأمور وترك احملظور، وال أنه أتى ابلتوبة النصوح،  

توبته وإال قبل هللا  توبة نصوحاا،  يقطعون أبن من اتب  فهم  ومجاع . 
أن االسم الواحد ينفى ويثبت حبسب األحكام املتعلقة به، فال   :األمر

جيب إذا أثبت أو نفى يف حكم أن يكون كذلك يف سائر األحكام، 
العرب وسائر األمم؛ ألن املعىن مفهوم  وهذا يف   : مثال ذلك  .كالم 
 :قد جيعلون من املؤمنني يف موضع، ويف موضع آخر يقال   املنافقون

 نت  مت  زت رت يب ىب  نب مب زب ُّٱ  :ما هم منهم، قال هللا تعاىل 
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 يك  ىك مك  لك اك  يق ىق يف  ىف يث  ىث نث مث زث رث  يت ىت
 زي  ري   ٰى ين ىن نن زنمن رن مم ام يل  ىل مل

 حت  جت هب مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي

من    ،( 19،  18:األحزاب )       َّخت اخلائفني  املنافقني  هؤالء  جعل  فهنالك 
العدو، الناكلني عن اجلهاد، الناهني لغريهم، الذامني للمؤمنني منهم،  

أخرى  آية  يف   ٰر  ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ُّٱٱ  :وقال 

    َّ رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى

وهؤالء ذنبهم أخف، فإهنم مل يؤذوا املؤمنني ال بنهي وال    ،( 57،  56:التوبة ) 
الباطن   املؤمنني يف  من  أهنم  ولكن حلفوا ابهلل  أبلسنة حداد،  سلق 
فكذهبم هللا   الظاهر،  منهم يف  أهنم  املؤمنون  علم  فقد  وإال  بقلوهبم، 

فاخلطاب ملن   .  َّ يب ىب نب مب زب ُّٱ  :وهناك قال  ٱَّ يي ىي مي ُّٱ  :وقال
كان يف الظاهر مسلماا مؤمناا وليس مؤمناا، أبن منكم من هو هبذه  
الظاهر ال   الصفة، وليس مؤمناا بل أحبط هللا عمله، فهو منكم يف 

  .الباطن 
املنافقني قال النب ملسو هيلع هللا ىلص يف قتل بعض  ال "  :وهلذا ملا استؤذن 

ا يقتل أصحابه  صحابه يف الظاهر  ؛ فإهنم من أ"يتحدث الناس أن حممدا
عند من ال يعرف حقائق األمور، وأصحابه الذين هم أصحابه ليس  

املرتدين    فيهم نفاق كالذين علموا سنته إليهم وقاتلوا  الناس وبلغوها 
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بعد موته، والذين ابيعوه حتت الشجرة وأهل بدر وغريهم، بل الذين  
  ...كانوا منافقني غمرهتم الناس

أ وكمال، ينفى اترة ابعتبار انتفاء  وكذلك كل ما يكون له مبتد
الرجال يعم الذكور   كماله، ويثبت اترة ابعتبار ثبوت مبدئه، فلفظ 

 مب  زب  رب  يئ ىئ نئ  مئ زئ ُّٱ  :وإن كانوا صغاراا يف مثل قوله

 ىم  مم ُّٱ  :وال يعم الصغار يف مثل قوله  ،( 176: النساء)   َّٱنب

    َّ جي يه  ىه  مه  جه ين ىن  من  خن  حن جن   يم 

فإن ابب اهلجرة واجلهاد عمل يعمله القادرون عليه، فلو    ،( 75: النساء) 
اقتصر على ذكر املستضعفني من الرجال لظن أن الولدان غري داخلني؛  
ألهنم ليسوا من أهله وهم ضعفاء، فذكرهم ابالسم اخلاص ليبني عذرهم  
  يف ترك اهلجرة ووجوب اجلهاد، وكذلك اإلميان له مبدأ وكمال، وظاهر 

وابطن، فإذا علقت به األحكام الدنيوية من احلقوق واحلدود كحقن  
بظاهره ال ميكن   الدنيوية، علقت  والعقوابت  واملواريث،  واملال  الدم 
غري ذلك، إذ تعليق ذلك ابلباطن متعذر، وإن قدر أحياانا فهو متعسر 
علما وقدرة، فال يعلم ذلك علماا يثبت به يف الظاهر، وال ميكن عقوبة  

 .علم ذلك منه يف الباطنمن ي
هبذين املثلني كان النب ملسو هيلع هللا ىلص ميتنع من عقوبة املنافقني، فإن فيهم  
من مل يكن يعرفهم كما أخرب هللا بذلك، والذين كان يعرفهم لو عاقب  
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ا يقتل أصحابه، فكان    :بعضهم لغضب له قومه، ولقال الناس  إن حممدا
بسبب   نفو حيصل  ظاهراا،    رذلك  الذنب  يكن  مل  إذ  اإلسالم،  عن 

يشرتك الناس يف معرفته، وملا هم بعقوبة من يتخلف عن الصالة، منعه 
من يف البيوت من النساء والذرية، وأما مبدؤه فيتعلق به خطاب األمر  

هللا  قال  فإذا      َّ خم حم  جم  يل ىل  مل  خل ُّٱ  :والنهي، 

ل من أظهره، وهو خطاب  وحنو ذلك، فهو أمر يف الظاهر لك  ( 6:املائد) 
يف الباطن لكل من عرف من نفسه أنه مصدق للرسول، وإن كان  
عاصياا، وإن كان مل يقم ابلواجبات الباطنة، والظاهرة، وذلك أنه إن  

يتناوهلم فال كالم، وإن كان مل يتناوهلم    َّ  ىل مل   ُّٱ  :كان لفظ 
فذاك لذنوهبم، فال تكون ذنوهبم مانعة من أمرهم ابحلسنات اليت إن  
أمرهم هبا، وعقوبتهم   تركوها كان  وإن  فعلوها كانت سبب رمحتهم، 
عليها عقوبة على ترك اإلميان، والكافر جيب عليه أيضاا، لكن ال يصح  

ض ال يصح منه يف الباطن حت  منه حت يؤمن، وكذلك املنافق احمل
  .يؤمن

وأما من كان معه أول اإلميان، فهذا يصح منه؛ ألن معه إقراره 
الباطن بوجوب ما أوجبه الرسول، وحترمي ما حرمه، وهذا سبب   يف 
الصحة، وأما كماله فيتعلق به خطاب الوعد ابجلنة والنصرة والسالمة  

ملأمور وترك احملظور، ومن من النار، فإن هذا الوعد إمنا هو ملن فعل ا
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فعل بعضا وترك بعضاا، فيثاب على ما فعله، ويعاقب على ما تركه، 
الذم   والثناء، دون  للحمد  املستحق  املؤمن  اسم  يدخل هذا يف  فال 
والعقاب، ومن نفى عنه الرسول اإلميان، فنفى اإلميان يف هذا احلكم؛  

ن بنفي ما يقتضي  والوعيد إمنا يكو   .ألنه ذكر ذلك على سبيل الوعيد 
الثواب، ويدفع العقاب؛ وهلذا ما يف الكتاب والسنة من نفي اإلميان  
يف   ال  والذم،  الوعيد  خطاب  يف  هو  فإمنا  الذنوب،  أصحاب  عن 

 .خطاب األمر والنهي، وال يف أحكام الدنيا 
واسم اإلسالم واإلميان واإلحسان هي أمساء ممدوحة مرغوب 

ني النب ملسو هيلع هللا ىلص أن العاقبة احلسنة ملن اتصف  فيها حلسن العاقبة ألهلها، فب
هبا على الوجه الذي بينه وهلذا كان من نفى عنهم اإلميان أو اإلميان  
واإلسالم مجيعاا ومل جيعلهم كفارا، إمنا نفى ذلك يف أحكام اآلخرة،  
وهو الثواب، مل ينفه يف أحكام الدنيا، لكن املعتزلة ظنت أنه إذا انتفى 

ئه، فلم جيعلوا معهم شيئاا من اإلميان واإلسالم،  االسم انتفت مجيع أجزا
وإمجاع   والسنة  الكتاب  خالف  وهذا  النار،  يف  خملدين  فجعلوهم 
السلف، ولو مل يكن معهم شيء من اإلميان واإلسالم، مل يثبت يف  
لكن كانوا كاملنافقني،  واملسلمني،  املؤمنني  أحكام  من  حقهم شيء 

تفريق بني املنافق الذي يكذب  وقد ثبت ابلكتاب والسنة واإلمجاع ال
أهل   بني  سووا  فاملعتزلة  املذنب،  املؤمن  وبني  الباطن،  يف  الرسول 
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اإلسالم   نفي  يف  واآلخرة  الدنيا  أحكام  يف  املنافقني  وبني  الذنوب 
واإلميان عنهم، بل قد يثبتونه للمنافق ظاهراا، وينفونه عن املذنب ابطناا  

  .وظاهراا 
ؤمن مسلماا، وليس كل مسلم مؤمناا  فإذا كان كل م  :فإن قيل 

اإلميان الكامل كما دل عليه حديث جربيل وغريه من األحاديث مع 
اإلسالم   السلف؛ ألن  عنه من  القرآن، وكما ذكر ذلك عمن ذكر 
الطاعات الظاهرة، وهو االستسالم واالنقياد؛ ألن اإلسالم يف األصل  

ة، واإلميان فيه معىن هو االستسالم واالنقياد، وهذا هو االنقياد والطاع 
التصديق والطمأنينة، وهذا قدر زائد، فما تقولون فيمن فعل ما أمره 

أليس هذا    ؟هللا وترك ما هنى هللا عنه خملصاا هلل تعاىل ظاهراا وابطناا 
مسلماا ابطناا وظاهراا، وهو من أهل اجلنة، وإذا كان كذلك فاجلنة ال  

  .ن مؤمناايدخلها إال نفس مؤمنة، فهذا جيب أن يكو 
قد ذكران غري مرة، أنه البد أن يكون معه اإلميان الذي    :قلنا
عليه قد    .وجب  لكن  للوعيد،  معرضاا  لكان  الواجب  يؤد  مل  لو  إذ 

يكون من اإلميان ما ال جيب عليه إما لكونه مل خياطب به، أو لكونه  
جربيل  كان عاجزاا عنه، وهذا أوىل؛ ألن اإلميان املوصوف يف حديث  

واإلسالم، مل يكوان واجبني يف أول اإلسالم، بل وال أوجبا على من  
مع اجلنة،  أهل  األنبياء  اتباع  األمم  من  قبلنا  مؤمنون أ  تقدم  هنم 
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مسلمون، ومع أن اإلسالم دين هللا الذي ال يقبل ديناا غريه، وهو دين  
له هللا يف األولني واآلخرين، ألن اإلسالم عبادة هللا وحده ال شريك  

الشرائع،   عن  فضالا  الواحدة،  الشريعة  يف  أوامره  تتنوع  فقد  أمر  مبا 
فيصري يف اإلسالم بعض اإلميان مبا خيرج عنه يف وقت آخر، كالصالة  
من   به، ث خرج  أمر  اإلسالم حني كان هللا  من  الصخرة، كان  إىل 

  .اإلسالم ملا هنى هللا عنه 
 َتب يف أول  ومعلوم أن اخلمس املذكورة يف حديث جربيل، مل

األمر، بل الصيام واحلج وفرائض الزكاة، إمنا وجبت ابملدينة، والصلوات  
اخلمس إمنا وجبت ليلة املعراج، وكثري من األحاديث ليس فيها ذكر 

القولني، وملا    ى عشر علاحلج لتأخر وجوبه إىل سنة تسع أو   أصح 
اتبعه وآمن مبا جاء به مؤمناا مسلماا،  بعث هللا حممداا ملسو هيلع هللا ىلص كان من 

 ( اإلميان، واإلسالم )  وإذا مات كان من أهل اجلنة ث إنه بعد هذا زاد  
وكذلك اإلميان، فإن    ،( 3:املائدة)     َّ ىب نب  مب زب ُّٱ  :حت قال تعاىل 

ث جربيل، مل يكن مأموراا به  هذا اإلميان املفصل الذي ذكره يف حدي
العلق واملدثر، بل إمنا جاء هذا يف   يف أول األمر ملا أنزل هللا سورة 
السور املدنية، كالبقرة، والنساء، وإذا كان كذلك مل يلزم أن يكون هذا  

  .اإلميان املفصل واجباا، على من تقدم قبلنا 
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ال    وإذا كان كذلك، فقد يكون الرجل مسلماا يعبد هللا وحده
يشرك به شيئاا، ومعه اإلميان الذي فرض عليه، وهو من أهل اجلنة  

 : وليس معه هذا اإلميان املذكور يف حديث جربيل، لكن هذا يقال 
معه ما أمر به من اإلميان واإلسالم، وقد يكون مسلماا يعبد هللا كما  
أمر، وال يعبد غريه وخيافه، ويرجوه، ولكن مل خيلص إىل قلبه أن يكون  

 ورسوله أحب إليه مما سوامها، وال أن يكون هللا ورسوله واجلهاد يف  هللا
ما حيب   ألخيه  وأن حيب  وماله،  أهله  مجيع  من  إليه  أحب  سبيله 
لنفسه، وأن خياف هللا ال خياف غريه، وأال يتوكل إال على هللا، وهذه  
كلها من اإلميان الواجب، وليست من لوازم اإلسالم، فإن اإلسالم  

الم وهو يتضمن اخلضوع هلل وحده، واالنقياد له، والعبودية هو االستس 
هلل وحده، وهذا قد يتضمن خوفه ورجاءه، وأما طمأنينة القلب مبحبته  
  وحده، وأن يكون أحب إليه مما سوامها، وابلتوكل عليه وحده، وأبن 

اليت   اإلميان  حقائق  من  فهذه  لنفسه،  ما حيب  املؤمن  حيب ألخيه 
وإن كان   املؤمنني حقاا  من  يكن  مل  هبا،  يتصف  مل  فمن  به،  ختتص 
مسلماا، وكذلك وجل قلبه إذا ذكر هللا، وكذلك زايدة اإلميان إذا تليت  

  .عليه آايته 
مل  إذا    :قيل   ؟ففوات هذا اإلميان من الذنوب أم ال   :فإن قيل 

الذنوب،   املوجب لذلك، ال يكون تركه من  يبلغ اإلنسان اخلطاب 
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من   تركه  به كان  يعمل  فلم  لذلك  املوجب  اخلطاب  بلغه  إن  وأما 
الذنوب إذا كان قادراا على ذلك، وكثري من الناس أو أكثرهم ليس  
عندهم هذه التفاصيل اليت تدخل يف اإلميان، مع أهنم قادمون ابلطاعة 

م، وإذا وقعت منهم ذنوب اتبوا واستغفروا منها،  الواجبة يف اإلسال
أهنا من   بل وال  يعرفون وجوهبا،  القلوب ال  اليت يف  اإلميان  وحقائق 
اإلميان بل كثري ممن يعرفها منهم، يظن أهنا من النوافل املستحبة إن  

  .صدق بوجوهبا 
من   شيء  معه  وليس  اإلسالم  أظهر  من  يتناول  فاإلسالم 

فق احملض، ويتناول من أظهر اإلسالم مع التصديق  اإلميان، وهو املنا
اجململ يف الباطن، ولكن مل يفعل الواجب كله ال من هذا وال هذا،  
وهم الفساق يكون يف أحدهم شعبة نفاق، ويتناول من أتى ابإلسالم  
الواجب وما يلزمه من اإلميان، ومل أيت بتمام اإلميان الواجب، وهؤالء  

ضة ظاهرة، وال مرتكبون حمرماا ظاهراا، لكن  ليسوا فساقاا، اتركون فري
بعض   يتبعه  ابلقلب  وعمالا  علماا  الواجبة  اإلميان  حقائق  من  تركوا 

  .اجلوارح ما كانوا به مذمومني
وهذا هو النفاق الذي كان خيافه السلف على نفوسهم، فإن  
صاحبه قد يكون فيه شعبة نفاق، وبعد هذا ما ميز هللا به املقربني  

رار أصحاب اليمني من إميان وتوابعه، وذلك قد يكون من  على األب
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ابب املستحبات، وقد يكون أيضاا مما فضل به املؤمن إميان وإسالم  
من رأى  "  :مما وجب عليه، ومل جيب علي غريه؛ وهلذا قال النب ملسو هيلع هللا ىلص 

يستطع   مل  فإن  فبلسانه،  يستطع  مل  فإن  بيده،  فليغريه  منكراا  منكم 
ليس وراء ذلك  "  :احلديث اآلخر  ويف  "ميانفبقلبه، وذلك أضعف اإل

، فإن مراده أنه مل يبق بعد هذا اإلنكار "من اإلميان مثقال حبة خردل
آخر  ابلقلب  اإلنكار  بل  املؤمن،  يفعله  حت  اإلميان  يف  يدخل  ما 
حدود اإلميان، ليس مراده أن من مل ينكر ذلك مل يكن معه من اإلميان 

قال وهلذا  خردل؛  ذلك "  :حبة  وراء  ثالث  "ليس  املؤمنني  فجعل   ،
طبقات، وكل منهم فعل اإلميان الذي جيب عليه، لكن األول ملا كان 
أقدرهم، كان الذي جيب عليه أكمل مما جيب على الثاين، وكان ما 
جيب على الثاين أكمل مما جيب على اآلخر، وعلم بذلك أن الناس  

حبسب  عليهم  الواجب  اإلميان  يف  بلوغ    يتفاضلون  مع  استطاعتهم 
 .(1) "اخلطاب إليهم كلهم
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 املصادر و املراجع 
  بن   حمم د  بن  القاموس حملم د  جواهر   من  العروس  اتج -1

دار  مبرتضى  امللق ب  احلسيين،  الرز اق   عبد  الفكر،   الزبيدي 
 هـ   1414 بريوت، األوىل 

  تعظيم قدر الصالة أليب عبد هللا حممد بن نصر املروزي،  -2
   هـ1423  األوىل،  ،العقيدة، القاهرة  دار  ،اجملد  أبو   أمحد   حتقيق

  تعظيم قدر الصالة أليب عبد هللا حممد بن نصر املروزي،  -3
املدينة   مكتبة ،  الفريوائي  اجلبار  عبد   الرمحن   عبد  حتقيق   الدار 

  هـ 1406 ،املنورة، األوىل
  تعظيم قدر الصالة أليب عبد هللا حممد بن نصر املروزي،  -4

 النبوي   اهلدي   دار  ،الربيش  صاحل  بن  سليمان   بن  حممد  حتقيق
 ه  1432، األوىل الرايض، ،الفضيلة  دار، مصر

العسقالين،    حجر   بن   علي   بن  ألمحد  التهذيب   تقريب -5
  تقدمي   الباكستاين،  شاغف  أمحد  صغري  األشبال  أبو :  حتقيق
 هـ1421 العاصمة، دار زيد، أبو  بكر: الشيخ
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الكبري  هتذيب -6 دمشق  هتذيب:    عساكر،  البن  اتريخ 
القاد املكتبة   رعبد  احلنبلي،  بدران   دمشق،   العربية   بن 

 م 1911األوىل،
  شهاب   حجر  بن  علي  بن  ألمحد   التهذيب  هتذيب -7

 وآخرون،  املوجود  عبد  أمحد  عادل  العسقالين، حتقيق  الدين
  والدعوة   واالوقاف  اإلسالمية   الشؤون  وزارة  إصدارات  من

 السعودية  العربية  ابململكة  واإلرشاد
حاشية الروض املربع شرح زاد املستقنع لعبد احلمن بن   -8

قاسم، بن  واإلفتاء،داال  حممد  للبحوث  العلمية  الرايض،    ارة 
 هـ 1405،ة الثالث

يونس   -9 بن  ملنصور  املستقنع  زاد  بشرح  املربع  الروض 
 هـ 1408،ة العلمية، بريوت، التاسعدار الكتب   البهوت،

 وجمانبة  الداينة   و   السنة   أصول  على  واالابنة   الشرح -10
  ابإلابنة   مسي  والذي   املارقني  األهواء  أهل  ومباينة   املخالفني 
 العكربي،  بطة   اببن  امللقب  هللا  عبيد  هللا  عبد  أليب  الصغرى 

  الثانية،   الرايض،  األول،   األمر  دار  محدان،  آل  عادل  حتقيق
 هـ  1433
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صيد اخلاطر لعبد الرمحن بن علي بن اجلوزي أبو الفرج،  -11
الكتب العلمية، بريوت،    عطا، دارعبد القادر أمحد    حتقيق:
 1992 -  1412األوىل،

  حممد   حتقيق:   العسكري،  هالل  أليب  اللغوية   الفروق  -12
 القاهرة.   والتوزيع، للنشر والثقافة   العلم  دار سليم،  إبراهيم

الفريوز   يعقوب  بن  حممد  الدين  جملد  احمليط   القاموس -13
الرسالة،    مؤسسة   يف  الرتاث  حتقيق  مكتب  حتقيق  آابدي،
 م 1987 هـ  1407 بريوت الثانية الرسالة،  مؤسسة 

  مزهر،  الغين  لعبد  التأليف  يف  املنهجي  االختصار  قواعد -14
 59 واخلمسون التاسع   العدد اإلسالمية   البحوث جملة  نشرٌ 

حلاجي  الكتب  أسامي  عن   الظنون   كشف -15  والفنون 
  الرتاث   إحياء  دار  ايلتقااي،  الدين  شرف  حممد:  خليفة، احملقق

 م 1941العريب، 
الكفوي،    احلسيين  موسى  بن  أيوب  البقاء  أليب  الكليات -16

 الرسالة، بريوت،  مؤسسة   املصري،  حممد  درويش  عدانن  حتقيق
 م1998 ه 1419 الثانية 

 منظور،  بن   مكرم  بن   حممد   الدين  جلمال   العرب  لسان -17
 م 1994ه 1414 الثالثة  بريوت، صادر، دار
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تيمية   -18 بن  أمحد  الدين  لتقي  الفتاوى  احلراين،  جمموعة 
الباز،  عناية  وأنور  اجلزار  عامر  العبيكان،    وختريج:  مكتبة 

 م 1997هـ 1418ىل، األو  الرايض،
  الرازي،   القادر  عبد   بن   بكر  أيب  بن   حملمد   الصحاح  خمتار -19

   م 1988 لبنان، مكتبة  يف  املعاجم  دائرة إخراج
  حممد   بن  هللا  لعبد  املختصرات  علم  إىل  املدخل -20

 م 2008 ه 1429 طيبة، الثانية  دار الشمراين،
معجم البلدان لياقوت بن عبد هللا احلموي، دار صادر،   -21

 1993 -  1397بريوت، 
  القزويين   زكراي  بن  فارس  بن  اللغة ألمحد  مقاييس  معجم -22

 دار  هارون،  حممد   السالم  عبد  حتقيق:احلسني،    أبو  الرازي،
 . م1979 - هـ1399 الفكر،

مكتبة   الوسيط،املعجم   -23 نشر  العربية،  اللغة  جممع 
 م 2004مصر، الرابعة،  الدولية،الشروق 

 املغين البن قدامة أليب حممد عبدهللا بن أمحد بن قدامة، -24
 مكتبة الرايض احلديثة ابلرايض.
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مقدمة ابن خلدون لعبد الرمحن بن حممد بن خلدون،   -25
  1425هللا حممد الدرويش، دار يعرب، األوىل،    دحتقيق: عب

- 2004 
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