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 بـسم الله الـرحمن الرحيـم                        

 
 المقدمة                                     

 
ستعينه ونستغفره ، ونعوذ باهلل من شرور أنفسننا وينيتا    نإن احلمد هلل حنمده و

وأشهد أن ال إلنه إال اهلل  دي له ، ، من يهده اهلل فال مضل له ومن يضلل فال هاأعمالنا 
 0شريك له وأشهد أن حممدا عبده وريوله  وحده ال

 (1)  ڇٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦڇ 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ڇ      

 ( )  ڇٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  
ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ ڇ 

 ( )  ڇڭ    ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ 
 

وشر األمور   حممد أما بعد فإن أصدق الكالم كتاب اهلل تعاىل وخري اهلدي هدي
 0 ( ) حمدثاهتا وكل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة وكل ضاللة يف النار

 

                                                 
 0(   10: ) يورة آل عمران اآلية  (1)
 0(  1: ) يورة النساء اآلية  ( )
 0(  01 – 00: ) يورة األحزاب اآلية  ( )
عروفة خبطبة احلاجة ، وقد صححها الشيخ األلباين وله ريالة مفردة يف مجع اخلطبة مهذه   ( )

 0 خطبة احلاجة: طرقها وخترجيها بعنوان 
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 : وبعد 
ل إذ كل خري يف الندنيا واآلخنرة   فإن مباحث اإلميان أهم املباحث وأعظم األصو

 اة نحيافع عظيمة ، فبه ن، فكم لإلميان من فوائد جليلة ومنمتوقف على اإلميان الصحيح 
 

رمحه  (1)القيم  القلوب وبه يعادة العبد وجناته يف الدارين ، وما أمجل ما يطره اإلمام ابن
 :اهلل يف ذلك حني قال 

       يف الندنيا  قلوب ونال به العبند الرفعنة   كتسبته النفوس وحصلته الاأفضل ما ))  
ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ڇ  : قولنه  ميان وهلذا قرن بينهما يبحانه يفهو العلم واأل اآلخرةو 

      : وقولننننه ( )  ڇۀ   ہ  ہ  ہ  ہ      ھ  ھ  ھ  ھے  ے  ۓ  ۓ   
هنم خالصنة    ءوهؤال ( ) ڇمب  ىب  يب  جت   حت  خت  مت  ىت    يتجث    ڇ

ن إ حقيقتهما حن   يف س غالطونون للمراتب العالية ولكن أكثر الناالوجود ولبه واملؤهل
ة وليس كذلك ميان هو هذا الذي به تنال السعادن ما معها من العلم واإلأكل طائفة تظن 

د يدوا على نفويهم طرق العلنم  وال علم يرفع بل ق يميان ينجإبل أكثرهم ليس معهم 
هما األمة وكان عليهما هو وأصحابه من بعنده  ميان اللذين جاء هبما الريول ودعا اليواإل

 0 ( )((  000وتابعوهم على منهاجهم وآثارهم
 

                                                 
الدمشقي احلنبلي ، املشنهور   أبو عبد اهلل مشس الدين حممد بن أيب بكر بن أيوب بن يعد: هو  (1)

بابن قيم اجلوزية ، اإلمنام العالمة ، احلافظ الفقيه ، برع يف علوم كثرية ، والزم شيخ اإليالم ابنن  
     0( هن  051) تيمية ، من مصنفاته ، الصواعق املنريلة ، زاد املعاد ، إعنالم املوقعني تويف ينة 

    0(  100 – 101/  9) معجم املؤلفني : انظر 

  0(  51: ) يورة الروم اآلية  ( )
 0(  11: ) يورة اجملادلة اآلية  ( )
  0(  191) الفوائد البن القيم  ( )



   افعية في تقرير مباحث اإليمانشجهود علماء ال     
 :رمحه اهلل  (1) وقال اإلمام ابن رجب 

ق عل ن  مسائل اإليالم واإلميان والكفر والنفاق مسائل عظيمة جدا فإن اهلل  )) 
يف مسنمياهتا أول  هبذه األمساء السعادة والشقاوة وايتحقاق اجلنة والننار واالخنتال    

اختال  وقع يف هذه األمة وهو خال  اخلوارج للصحابة حيث أخرجوا عصاة املوحدين 
   من اإليالم بالكلية وأدخلوهم يف دائرة الكفر وعاملوهم معاملنة الكفنار واينتحلوا    

وهلم باملنزلنة بنني   نوق املعتزلة دث بعدهم خال نبذلك دماء املسلمني وأمواهلم مث ح
 حدث خال  املرجتة وقوهلم إن الفايق مؤمن كامل اإلميان وقد صنف العلماء املنزلتني مث

قدميا وحديثا يف هذه املسائل تصانيف متعددة وممن صنف يف اإلميان من أئمنة السنلف   
وحممد بنن أينلم    ( ) وأبو بكر بن أيب شيبة ( ) اإلمام أمحد وأبو عبيد القايم بن يالم

 0 (5) (( بعدهم من مجيع الطوائفوكثر  فيه التصانيف  ( ) الطويي
 
 

                                                 
عبد الرمحن بن أمحد بن رجب البغدادي الدمشقي احلنبلي ، الشيخ احملدث احلافظ زينن  : هو  (1)

ي و قطعة من البخناري  الدين ، أكثر من املسموع وأكثر االشتغال ح  مهر ، صنف شرح الترمذ
الندرر  : انظنر   0هنن   095وذيل الطبقا  للحنابلة ، وأكثر من الشيوخ ، ما  يف رجب ينة 

  0(      – 1  /   ) الكامنة البن حجر 
أبو عبيد القايم بن يالم ، البغدادي ، اإلمام املشهور ، صّنف التصانيف ودافع عن عقيدة : هو  ( )

يري أعالم : انظر  0هن     ميان و األموال وغريها ، تويف ينة السلف ، منن مصنفاته كتاب اإل
    0(  90 /  10) النبالء للذهيب 

ثقة كنان حافظنا   : عبداهلل بن حممد بن أيب شيبة ، أبو بكر احلافظ الكويف ، قال العجلي : هو  ( )
  0(  0   – 19 /   ) هتذيب التهذيب  0هن  5  للحديث ، ما  ينة 

 بن أيلم بن يامل بن يزيد اإلمام احلافظ الرباين شيخ اإليالم أبو احلسنن الكنندي   حممد:هو  ( )
هن     تويف ينة  0كان من املتتبعني لآلثار: ، قال أبو عبد اهلل احلاكم موالهم اخلرياين الطويي

   0(  00  – 195/   1) يري أعالم النبالء للذهيب : انظر  0
 0 ( 111 –  11/  1) جامع العلوم واحلكم البن رجب  (5)
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أول األخطاء اليت وقعت يف صنفو    أن من وكما ذكر اإلمام ابن رجب رمحه اهلل 

ماال يتسع املقام لذكره من الفن   أهل اإليالم اخلطأ يف حقيقة اإلميان ، فأدى ذلك إىل 
 0واحملن واالبتالءا  

حبقائق اإلميان كما فهمها يلف وهلذا فإن من األمهية مبكان معرفة املباحث املتعلقة 
بكتاب اهلل تعاىل وينة ريوله صلى اهلل عليه ويلم ، فمسلكهم األمة ، إذ هم أعلم الناس 

 0، وأقوم قيال وأهدى يبيال يف مباحث اإلميان ييكون بال ريب أعلم وأيلم وأحكم 
فر يف وقد كان لعلماء السنة من الشافعية منذ أواخر القرن الثاين اهلجري نصيب وا

وتوضيح مسائلها الييما مسائل اإلميان منها ، فكان مننهم  الذود عن العقيدة الصحيحة 
عرفوا باخلري وااليتقامة والتمسك بالسنة ونصرة العقيدة وبغن  البندع   علماء أفاضل 

 0وأهلها 
علماء الشافعية يف تقرير عقيندة  وقد قمت يف هذه الريالة العلمية بتوضيح جهود 

 :وجعلت هلا العنوان التايل  0اإلميان  السلف يف مباحث
 جهود علماء الشافعية يف تقرير عقيدة السلف يف مباحث اإلميان) 

 (والرد على املخالفني                         
 

  واهلل ويل التوفيق                              
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 :أسباب اختيار املوضوع  

 :مكن تلخيصها بالنقاط التالية أما عن أيباب اختيار املوضوع في
 0علماء الشافعية يف توضيح مباحث اإلميان  بيان جهود   -1
علماء قائمني بالسنة وداعني إىل ما كان  لخل  قرن من القرون من بيان أنه مل   - 

 0 عليه يلف األمة
سلمني اليوم وبع  املنتسبني للمذهب الشافعي خاصة منن  ما عليه بع  امل   - 
األمر يف بع  املخالفا  العقدية ، وظنهم أن ما يعتقدونه هو العقيدة الصحيحة وقوعهم 

الذي يستدعي بيان احلق هلم بدليله من الكتاب والسنة وتدعيم ذلنك بنأقوال العلمناء    
 0املنتسبني للمذهب الشافعي 

على حد علمي مل يكتب يف جهود علماء الشافعية يف تقرير عقيدة السلف يف    - 
مويعة تتجلى فيها مثل هذه اجلهود وتعطيها حقهنا منن   ميان ريالة مفردة مباحث اإل
 0-مع أن املادة متوفرة واحلاجة إليها ملحة  –الدراية 
، واملذهب السائد فيها هو املذهب الشافعي ،  اليمنيةأنين أنتسب إىل الديار    -5

لشنافعي رمحنه اهلل   ويوجد بينهم خمالفا  واضحة لعقيدة السلف اليت هي عقيدة اإلمام ا
 0وكبار أتباعه من األئمة والعلماء 
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 :الدراسات السابقة  

يف جهود علماء الشافعية بع  الريائل العلمية اليت تناولت بع  اجلوانب  تبقد ك 
مل يكن منها ما يربز جهودهم يف تقرير عقيندة السنلف يف مباحنث        العقدية ، ولكن 

 0اإلميان 
 : ومن هذه الريائل

بنن  عبد اهلل : للباحث (  جهود علماء الشافعية يف تقرير توحيد العبادة)     - 1
جبامعة أم القرى ،  0( هن  1  1) ة ينة انال هبا درجة الدكتور 0عبد العزيز العنقري 

 0وقد طبعت يف جملد واحد 
حن   جهود علماء الشافعية يف تقرير عقيدة السلف يف األمساء والصفا  )    -  

هندى بننت    : ثة تقدمت هبا الباح 0(  -عرضا ودراية  –اية القرن اخلامس اهلجري هن
       0للبننا  يف الرينا    إىل قسم الدرايا  اإليالمية يف كلية التربينة   0عبد اهلل الفائز 

، بإشرا  فضنيلة   ةالنيل درجة الدكتور(     1 –    1) عام ( األقسام األدبية ) 
 0حفظه اهلل عبد الرمحن اخلميس حممد بن / د  0الشيخ أ 
الصالة والزكاة " جهود علماء الشافعية يف إنكار البدع يف العبادا  األربع )    -  

حممد نور اإلحسان بن : تقدم هبا الباحث األخ  0(  -مجعا ودراية  –" والصيام واحلج 
لنيل (  1  1 – 5  1) إىل قسم العقيدة يف كلية الدعوة يف اجلامعة اإليالمية  0علي 

 0يعود بن عبد العزيز اخللف حفظه اهلل / د  0درجة الدكتوراة بإشرا  فضيلة الشيخ أ 
أن يضا  إىل وألجل هذا كان من املنايب إكمال هذه اجلهود الطيبة وإمتام الفائدة 

جهود علماء الشافعية يف تقرير عقيدة ) دراية علمية تربز فيها : هذه الدرايا  السابقة 
           0( مباحث اإلميان  السلف يف
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 : خطة البحث  

 0تتكون من مقدمة ومتهيد وأربعة أبواب وخامتة 
 

وفيها أمهية املوضوع ، وأيباب اختياره ، والدرايا  السابقة ، وخطة  :املقدمة 
 0البحث ، ومنهج البحث 

 
 : ويتضمن مخسة مباحث :  التمهيد

 
 0ومذهبه إمجااًل  –رمحه اهلل  –فعي التعريف باإلمام الشا: املبحث األول 
 : وفيه مطلبان 
 0ترمجة موجزة لإلمام الشافعي رمحه اهلل : املطلب األول 
 0التعريف باملذهب الشافعي ونشأته إمجااًل : املطلب الثاين 

 
ممن أثبت  –رمحهم اهلل  –التعريف بأبرز علماء الشافعية : املبحث الثاين 

 0تقريراهتم يف الرسالة 
 

 0التعريف بالسلف الصاحل ووجوب اتباعهم : ملبحث الثالث ا
 : وفيه ثالثة مطالب 
 0التعريف بالسلف لغة واصطالحًا : املطلب األول 
 0األدلة على وجوب اتباع السلف الصاحل من القرآن والسنة : املطلب الثاين 
 0أبرز مسا  وخصائص مذهب السلف : املطلب الثالث 

 
 
 



 8 افعية في تقرير مباحث اإليمانشجهود علماء ال     
وبعض علماء  –رمحه اهلل  –ر بعض أقوال اإلمام الشافعي ذك: املبحث الرابع  

 0الشافعية يف احلث على التمسك بالسنة وفهم السلف وذم البدعة 
 : وفيه مطلبان 
وبع  علماء الشافعية يف  –رمحه اهلل  –ما ورد عن اإلمام الشافعي : املطلب األول 

  0احلث على التمسك بالسنة واتباع فهم يلف األمة 
وبع  علماء الشافعية يف  –رمحه اهلل  –ما ورد عن اإلمام الشافعي : الثاين  املطلب

 0ذم البدعة والتحذير منها 
 

  0نبذة موجزة عن ظهور البدع يف مباحث اإلميان : املبحث اخلامس 
            

جهود علماء الشافعية يف تقرير حقيقة اإلميان وبيان علقته : الباب األول 
 د على املخالفني باإلسالم ، والر

 : وفيه ثالثة فصول 
 

 جهود علماء الشافعية يف تقرير حقيقة اإلميان : الفصل األول 
 : وفيه أربعة مباحث 

 
 تقريرهم أن اإلميان اعتقاد وقول وعمل : املبحث األول 

 
 أدلتهم على دخول اعتقاد القلب يف مسمى اإلميان : املبحث الثاين 

 : وفيه ثالثة مطالب 
 0القلب يف مسمى اإلميان األدلة من القرآن على دخول اعتقاد : ب األول املطل

 0األدلة من السنة على دخول اعتقاد القلب يف مسمى اإلميان : املطلب الثاين 
  0ل اعتقاد القلب يف مسمى اإلمياننقلهم إلمجاع السلف على دخو: املطلب الثالث 
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 ن يف مسمى اإلميان أدلتهم على دخول قول اللسا: املبحث الثالث  

 : وفيه ثالثة مطالب 
 األدلة من القرآن على دخول قول اللسان يف مسمى اإلميان : املطلب األول 
 األدلة من السنة على دخول قول اللسان يف مسمى اإلميان: املطلب الثاين 
 نقلهم إلمجاع السلف على دخول قول اللسان يف مسمى اإلميان : املطلب الثالث 

 
 أدلتهم على دخول عمل اجلوارح يف مسمى اإلميان : الرابع املبحث 

 : وفيه ثالثة مطالب 
 األدلة من القرآن على دخول عمل اجلوارح يف مسمى اإلميان : املطلب األول 
 األدلة من السنة على دخول عمل اجلوارح يف مسمى اإلميان : املطلب الثاين 
 ل عمل اجلوارح يف مسمى اإلمياننقلهم إلمجاع السلف على دخو: املطلب الثالث 

 
 0جهود علماء الشافعية يف الرد على املخالفني يف حقيقة اإلميان : الفصل الثاين 

 : وفيه أربعة مباحث 
 

 الرد على من قال أن اإلميان جمرد املعرفة فقط : املبحث األول 
 : وفيه مطلبان 
 أصحاب هذه املقالة وأدلتهم: املطلب األول 
 الرد عليهم :  املطلب الثاين

 
 الرد على من قال أن اإلميان تصديق بالقلب فقط: املبحث الثاين 
 : وفيه مطلبان 
 أصحاب هذه املقالة وأدلتهم: املطلب األول 
 الرد عليهم: املطلب الثاين 
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 الرد على من قال أن اإلميان قول باللسان فقط : املبحث الثالث  
 :وفيه مطلبان 
 هذه املقالة وأدلتهمأصحاب : املطلب األول 
 الرد عليهم : املطلب الثاين 

 
 الرد على من قال أن اإلميان تصديق بالقلب وقول باللسان فقط: املبحث الرابع 
 :وفيه مطلبان 
 أصحاب هذه املقالة وأدلتهم: املطلب األول 
 الرد عليهم: املطلب الثاين 

 
 بني اإلسالم واإلميان جهود علماء الشافعية يف تقرير العالقة: الفصل الثالث 

 : وفيه ثالثة مباحث 
 

 0من قال بأن اإلسالم واإلميان امسان ملسمى واحد : البحث األول 
 

 0من فرق بني اإلسالم واإلميان : املبحث الثاين 
 

  0 القول بالفرق بينهما يف حال واجتماعهما يف حال آخر: املبحث الثالث 
 

يف تقرير زيادة اإلميان ونقصانه جهود علماء الشافعية : الباب الثاين 
 والرد على املخالفني

 : وفيه فصالن 
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 جهود علماء الشافعية يف تقرير زيادة اإلميان ونقصانه: الفصل األول  
 :وفيه أربعة مباحث 

 
 تقريرهم لزيادة اإلميان ونقصانه: املبحث األول 

 
 أدلتهم على زيادة اإلميان ونقصانه : املبحث الثاين 

 :الثة مطالب وفيه ث
 األدلة من القرآن على زيادة اإلميان ونقصانه: املطلب األول 
 األدلة من السنة على زيادة اإلميان ونقصانه: املطلب الثاين 
 نقلهم إلمجاع السلف على زيادة اإلميان ونقصانه: املطلب الثالث 

 
 ذكرهم أسباب زيادة اإلميان ونقصانه: املبحث الثالث 

 
 هل اإلسالم يزيد وينقص : املبحث الرابع 

 
جهود علماء الشافعية يف الرد على املخالفني يف زيادة اإلميان : الفصل الثاين 

 ونقصانه
 : وفيه مبحثان 

 
 الرد على من قال اإلميان يزيد وال ينقص: املبحث األول 
 : وفيه مطلبان 
 أصحاب هذه املقالة وأدلتهم: املطلب األول 
 يهمالرد عل: املطلب الثاين 

 
 الرد على من قال اإلميان ال يزيد وال ينقص: املبحث الثاين 



  1 افعية في تقرير مباحث اإليمانشجهود علماء ال     

 : وفيه مطلبان  
 أصحاب هذه املقالة وأدلتهم : املطلب األول 
 الرد عليهم : املطلب الثاين 

 
جهود علماء الشافعية يف تقرير االستثناء يف اإلميان والرد : الباب الثالث 

 على املخالفني 
 : وفيه فصالن 

 
 جهود علماء الشافعية يف تقرير االستثناء يف اإلميان:ألولالفصل ا

 : وفيه مخسة مباحث 
 

 تقريرهم ملشروعية االستثناء يف اإلميان : املبحث األول 
 

 أدلتهم على مشروعية االستثناء يف اإلميان : املبحث الثاين 
 : وفيه ثالثة مطالب 
 ثناء يف اإلميان األدلة من القرآن على مشروعية االيت: املطلب األول 
 األدلة من السنة على مشروعية االيتثناء يف اإلميان : املطلب الثاين 
 نقلهم إلمجاع السلف على مشروعية االيتثناء يف اإلميان : املطلب الثالث 

 
 عباراهتم يف االستثناء يف اإلميان : املبحث الثالث 

 
 مأخذهم يف االستثناء يف اإلميان : املبحث الرابع 

 
 أمؤمن أنت ؟: موقفهم من سؤال : بحث اخلامس امل
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جهود علماء الشافعية يف الرد على املخالفني يف االستثناء يف : الفصل الثاين  
 اإلميان 

 : وفيه مبحثان 
 

 الرد على من قال بوجوب االستثناء يف اإلميان : املبحث األول 
 : وفيه مطلبان 
  أصحاب هذه املقالة و أدلتهم: املطلب األول 
 الرد عليهم : املطلب الثاين 

 
 الرد على من قال بتحرمي االستثناء يف اإلميان : املبحث الثاين 
 : وفيه مطلبان 
 أصحاب هذه املقالة و أدلتهم  :املطلب األول 
 الرد عليهم : املطلب الثاين 

 
جهود علماء الشافعية يف تقرير مسألة األمساء و األحكام : الباب الرابع 

 ى املخالفني و الرد عل
 : وفيه أربعة فصول 

 
 جهود علماء الشافعية يف تقرير اسم و حكم مرتكب الكبرية : الفصل األول 

 : وفيه ثالثة مباحث 
 

 تعريفهم الكبرية : املبحث األول 
 

 تقرير علماء الشافعية أسم و حكم مرتكب الكبرية : املبحث الثاين 
 : وفيه مطلبان 
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 يم مرتكب الكبرية تقريرهم ا: املطلب األول  
 تقريرهم حكم مرتكب الكبرية : املطلب الثاين 

 
 أدلتهم يف اسم و حكم مرتكب الكبرية : املبحث الثالث 
 : وفيه ثالثة مطالب 
 األدلة من القرآن يف ايم و حكم مرتكب الكبرية : املطلب األول 
 األدلة من السنة يف ايم و حكم مرتكب الكبرية : املطلب الثاين 

 نقلهم إلمجاع السلف يف ايم و حكم مرتكب الكبرية : طلب الثالث امل
 

جهود علماء الشافعية يف الرد على املخالفني يف مسمى مرتكب : الفصل الثاين 
 الكبرية 

 : وفيه ثالثة مباحث 
 

 الرد على من قال أن مرتكب الكبرية كافر : املبحث األول 
 : وفيه مطلبان 
 املقالة و أدلتهم أصحاب هذه : املطلب األول 
 الرد عليهم : املطلب الثاين 

 
 

 الرد على من قال أن مرتكب الكبرية يف منزلة بني منزلتني : املبحث الثاين 
 : وفيه مطلبان 
 أصحاب هذه املقالة و أدلتهم : املطلب األول 
 الرد عليهم : املطلب الثاين 

 
 ؤمن كامل اإلميان الرد على من قال أن مرتكب الكبرية م: املبحث الثالث 
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 : وفيه مطلبان  
 أصحاب هذه املقالة و أدلتهم : املطلب األول 
 الرد عليهم : املطلب الثاين 

 
جهود علماء الشافعية يف الرد على املخالفني يف حكم مرتكب : الفصل الثالث 

 الكبرية 
 : وفيه مبحثان 

 
 النار الرد على من قال أن مرتكب الكبرية خملد يف : املبحث األول 
 : وفيه مطلبان 
 أصحاب هذه املقالة و أدلتهم : املطلب األول 
 الرد عليهم : املطلب الثاين 

 
 الرد على من قال أن مرتكب الكبرية ال يضر مع إميانه معصية : املبحث الثاين 
 : وفيه مطلبان 
 أصحاب هذه املقالة و أدلتهم : املطلب األول 
 الرد عليهم : املطلب الثاين 

 
 جهود علماء الشافعية يف تقرير مسألة التكفري : فصل الرابع ال

 : وفيه مخسة مباحث 
 

 ما جاء عنهم يف خطورة تكفري املسلم بغري حق : املبحث األول 
 

 ما جاء عنهم يف التفريق بني التكفري بالعموم و تكفري املعني: املبحث الثاين 
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 ما جاء عنهم يف شروط التكفري : املبحث الثالث  
 

 ما جاء عنهم يف موانع التكفري : املبحث الرابع 
 

 نيما جاء عنهم يف حكم لعن املع: املبحث اخلامس 
  
 

 :منهج البحث 
 
أما املنهج الذي اتبعته يف إعداد هذه األطروحة العلمية يف جهود علماء الشافعية يف  

 : فيمكن تلخيصه يف النقاط التاليةتقرير عقيدة السلف يف مباحث اإلميان 
 
يف تقرير مسائل اإلميان حسب األبواب نصوص علماء الشافعية  أورد  -1

 0واملباحث املثبتة يف اخلطة من كتبهم مباشرة مبا يفي باملقصود 
النصوص اليت مل يتيسر يل الوقو  عليها من كتب الشافعية بعند بنذل    - 

 0نقلتها بالوايطة  –على قدر االيتطاعة  –اجلهد والبحث فيها 
م كل من وقفت عليه من علماء الشافعية يف تقرير مسألة من مل أذكر كال - 

اكتفيت بذكر كالم بعضهم ، وأحلت على بقينت  مسائل اإلميان وإمنا 
بالتنصيص على أمسائهم يف امل  مع اإلحالنة   إما علماء الشافعية اآلخرين

باإلحالة على كتبهم  على املوطن املذكور فيه كالمهم يف احلاشية ، وإما
 0شية فقط ، وذلك خو  اإلطالة وكثرة التكرار يف احلا

 0مل أقتصر على السرد اجملرد ، بل على العر  والدراية معا  - 
وإن مل يكوننوا يف تفصنيل   أورد  تقريرا  لبع  علماء الشنافعية   -5

 0معتقدهم على املعتقد الصحيح 
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 راعيت يف إيراد النقول عن علماء الشافعية التسلسل يف أفكار املوضنوع  -1 
 0فاالعتبار باملتقدم  لإال إذا اتفق النقح ، بغ  النظر عن الطبقة املطرو

وكتابتها بالرينم  مع ذكر رقمها ، عزو  اآليا  القرآنية إىل يورها  -0
 0العثماين 

يف الصنحيحني أو أحندمها    ت، فإن كانن خرجت األحاديث واآلثار  -8
مع ذكنر أقنوال   ، وإال أخرجها من مصادرها األصلية أكتفيت بذلك 

 0يف بيان درجة احلديث صحة وضعفا  ءالعلما
، النصوص ، وشرحت الغريب ، وبينت املصنطلحا  العلمينة    ُتوثّق -9

 0وعرفت بالفرق واألماكن 
يف أول موضع ورد غري اخلالفاء الراشدين واألئمة األربعة ترمجت لألعالم  -10

 0فيه ايم العلم 
 0إلتزمت بعالما  الترقيم ، وضبطت ما حيتاج إىل ضبط  -11
 0ة الريالة ذكر  خامتة أورد  فيها أهم نتائج البحث يف هناي - 1
   0جزئيا  البحثوضعت فهارس علمية تسهل الوقو  على  - 1
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 شكر وتقدير 
ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  چ  : امتثنااًل لقنول اهلل تعناىل   ، وويف هناية هنذا البحنث   

 ،(1) چ  ڄڦ  ڄ
 ( ) ((ال يشكر اهلل من ال يشكر الناس : )) القائل  والنيب 

فإنين أشكر اهلل يبحانه وتعاىل على ما نعم به علي أن وفقين لسلوك طريق العلم الشرعي، 
وهيأ يل أيبابه، وأشكره تعاىل على ما وفقين من إكمال هذا العمل الذي ال حول يل، وال 

 . قوة على إمتامه، إال بتوفيقه، وتيسريه يبحانه وتعاىل
ربياين على حب العلم، والتعلم، وبذال يف ذلك مث أتوجه بالدعاء لوالدي الكرميني اللذين 

كل غايل ونفيس، فجزامها اهلل عين خري اجلزاء، وأيأله يبحانه أن يغفر هلما ويرمحهمنا  
 0وأن يسكنهما فسيح جناته إنه كرمي جواد 

مث أتوجه بالشكر للقائمني على هذه اجلامعة املباركة العريقة اليت أمضنيت فيهنا هنذه    
 . صايف معينها، وأتزود من علومها، وأيتفيد من مشائخها، وأياتذهتاالسنوا  أهنل من 

كما أخص بالشكر القائمني على كلية الدعوة وأصول الدين عمومًا، وعلى قسم العقيدة 
 .خصوصًا

عطية بن عتق الزهراين / كما أتوجه بالشكر والتقدير إىل شيخي وأيتاذي فضيلة الدكتور
ذ املشارك يف قسم العقيدة ، الذي أشنر  علنى هنذه    حفظه اهلل تعاىل ويلمه، األيتا

                               الريالة، وقام بتوجيهي طيلة اإلشرا  على هذه الريالة، 
 

                                                 
(1)

 .{0}: آليةا ،يورة إبراهيم 

، (   10/  5) ، (  811 ) يف شكر املعرو  ، رقنم  : ينن أيب داود كتاب األدب ، باب  ( )
، (  195)ما جاء يف الشكر ملن أحسن إليك، رقم : الرب والصلة ، باب : والترمذي يف يننه كتاب 

   0(   195) ن الترمذي رقم ين: ، وصححه األلباين انظر (  5  ) صن
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على إمتام هذا العمل هبذه الصورة، فجزاه اهلل خنريًا   -بعد اهلل تعاىل  -فكان خري معني  
اهلل أن يبارك له يف عمره، وعلمنه،   على ما قدم، ويقدم من خدمة لطالب العلم، وأيأل

 .وذريته، إنه ويل ذلك والقادر عليه
كما أتوجه بالشكر والتقدير لفضيلة الشيخ األيتاذ الدكتور أمحد بن عطية الغامدي 
وفضيلة الشيخ األيتاذ الدكتور عبد اهلل الغفيلي حفظهما اهلل تعاىل ورعامها، وجزامها اهلل 

ضال به من قبوهلما مناقشة رياليت، وما بذاله منن جهند يف   تعاىل خري اجلزاء على ما تف
قراءة هذه الريالة مع كثرة مشاغلهما فجزامها اهلل تعاىل خري اجلزاء، وأيأله ينبحانه أن  

 .يبارك هلما يف علمهما وعمرمها وذريتهما إنه ويل ذلك والقادر عليه
أو إينداء     كما أشكر كل من أعانين على إجناز هذا البحث بإعنارة كتناب ،   

نصيحة ، فجزى اهلل تعاىل اجلميع خريا ، واحلمد هلل أوال وآخرا ، وصلى اهلل ويلم وبارك 
  0على نبينا حممد وعلى آله وصحبه 
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 : التمهيد
 

 :ويتضمن مخسة مباحث 
 

 0ومذهبه إمجااًل  –اهلل  رمحه –التعريف باإلمام الشافعي : املبحث األول 
 

ممن أثبت  –رمحهم اهلل  –التعريف بأبرز علماء الشافعية : املبحث الثاين 
 0تقريراهتم يف الرسالة 

 
 0التعريف بالسلف الصاحل ووجوب اتباعهم : املبحث الثالث          

 
وبعض علماء  –رمحه اهلل  –ذكر بعض أقوال اإلمام الشافعي : املبحث الرابع 

 0افعية يف احلث على التمسك بالسنة وفهم السلف وذم البدعة الش
 

 0نبذة موجزة عن ظهور البدع يف مباحث اإلميان : املبحث اخلامس 
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 : دـالتمهي

 :ويتضمن مخسة مباحث 
 

 ومذهبه إمجاال  –رمحه اهلل  –التعريف باإلمام الشافعي : املبحث األول 
 : وفيه مطلبان 

 
 0 ترمجة موجزة لإلمام الشافعي رمحه اهلل: املطلب األول 

 0امسه ونسبه وكنيته :  أواًل
هو أبو عبد اهلل حممد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد 

  (1 )0بن عبد يزيد بن هاشم بن املطلب بن عبد منا  امل ط ليب ، ابن عم ريول اهلل ا
قرشي ُمط ليب بإمجاع أهل  الشافعي : ))  - رمحه اهلل –  ( ) قنال اإلمام النووي

 0(  )(( النقل من مجيع الطوائف ، وأمه أزدية 
 
 
 

 
                                                 

، مناقنب  (  111 – 115) ، اإلنتقاء البن عبد النرب  (  8 ) آداب الشافعي البن أيب حامت  (1)
  0( 01/ 1) الشافعي للبيهقي 

حمي الدين أبو زكريا حيي بن شر  النووي ، شيخ اإليالم واملسلمني ، وعمدة الفقهاء : هنو  ( )
شرح صحيح مسلنم ، : شافعي ، صاحب  التصانيف املشهورة مننها واحملدثني ، وحمرر  املذهب ال

طبقا  الشافعية : انظر  0هن  101تويف ينة    0وريا  الصاحلني ،  ومنهاج الطالبني ، واجملموع 
، األعنالم للزركلني              (   110/   5) ، طبقنا  الشنافعية للسنبكي    (   19/   ) البن شهبة 

 (8  /1 9  )0 
 0(    /  1) يب األمساء واللغا  للنووي هتذ ( )
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وهنو شناب   صحايب لقي النيب  (1) وينسب إىل جنده شافع بنن السائنب

 0(  )مترعرع 
 

 0مولده :  ثانيًا
  ( )ئة على أنه ولد عام مخسني وما –رمحه اهلل–اتفق املؤرخنون لإلمنام الشافعي 

         ال أعلم خالفنًا بنني أصنحاب الشنافعي     : ))  -رمحه اهلل  – (  )قال احلاكم 
 0( 5)(( يف ذلك 
 
 
 
 
 
 

                                                 
شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن عبد املطلب بن عبد منا  بن قصي : هو  (1)

:   انظنر   0وهو مترعرع وأيلم أبوه السائب يوم بندر   القرشي املطليب جد الشافعي ، لقي النيب 
  0(  9  /   ) أيد الغابة البن األثري 

 0(  51  – 50 /   )صابة يف متييز الصحابة البن حجر اإل ( )
، اإلنتقاء البنن  (  01/  1) ، منناقب الشافعي للبيهقي (  5 ) آداب الشافعي البن أيب حامت  ( )

  0(5 / 1) ، هتذيب األمساء واللغا  للنووي (    ) ، مناقب الشافعي للرازي (  111) عبد الرب 
بن حممد أبو عبد اهلل الشافعي صاحب التصانيف ، اإلمام احلافظ الناقد  حممد بن عبد اهلل: هنو  ( )

العالمة شينخ احملدثني ، صنَّف وخَّرج ، وجرَّح وعدَّل ، وصحح وعّلل ، وكان من حبور العلم على 
  0معرفة علوم احلديث ،  مستدرك الصحيحني ، فضائل الشافعي: منن تصانيفه  0تشيع قليل فينه 

 0(  100 –  11/  10) يري أعالم النبالء للذهيب : انظر  0هن  05 تويف ينة 
 0(  01/  1) املناقب للبيهقي  (5)
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 0مكان والدته :  ثالثًا 
،  ( ) ، وقيل بعسقالن (1) اختلفت الروايا  يف مكان والدته فأشهرها أنه ولد بغزة

 0(  ) وقيل باليمن
والذي يدل عليه يائر الرواينا  منن   : ))  -هلل رمحه ا – ( ) قال اإلمام البيهقي

 0( 5)(( واهلل أعلم  0والدته بغزة مث محله إىل عسقالن مث إىل مكة 
 
 
 
 
 

                                                 
مدينة يف أقصى الشام من ناحية مصر بينها وبني عسقالن  ، غزة بفتح أوله وتشديد ثانيه وفتحه (1)

احلمنوي      معجم البلدان ليناقو   : انظر  0فريخان أو أقل وهي من نواحي فلسطني غريب عسقالن
 (   / 0   )0  

وهي مدينة بالشام من أعمال فلسنطني  ،  عسقالن بفتح أوله ويكون ثانيه مث قا  وآخره نون ( )
معجنم البلندان             : انظنر   0 ويقال هلا عروس الشنام  ، على ياحل البحر بني غزة وبيت جربين

 (   /1    )0  

، وقد ذهب كثري ممن ترجم لإلمام الشافعي إىل (  05 –  0/  1) منناقب الشافعي للبيهقي  ( )
  0أن الرواية بأنه ولد يف اليمن غلط أو متأولة 

احلافظ العالمة الثبت الفقيه شيخ اإليالم أبو بكر أمحد بن احلسني اخلرياين ، وبيهق عدة : هو  ( )
لشنافعي علينه منَّنة           ما من فقيه شافعي إال ول: قرى من أعمال نيسابور ، قال أبو املعايل اجلويين 

أصناب  :  -الذهيب  –قلت  0إال أبا بكر البيهقي فإن املنَّة له على الشافعي لتصانيفه يف نصرة مذهبه 
أبو املعايل هكذا هو ولو شاء البيهقي أن يعمل لنفسه مذهبا جيتهد فيه لكان قادرا على ذلك لسنعة  

  0(  100 –  11/ 18) السري : ر انظ 0هن  58 تويف ينة  0علومه ومعرفته باالختال  

 0(  05/  1) املناقب للبيهقي  (5)
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إنه ال خمالفنة بنني األقنوال ألن    :  ))   -رمحه اهلل – (1) وقال احلافظ ابن حجر 
غنزة  عسقالن هي األصل يف قدمي الزمان ، وهي وغنزة متقاربتان فحيث قال الشافعي 

 0أراد القرية وحيث قال عسقالن أراد املدينة 
 

والذي جيمع بني األقوال أنه ولد بغزة عسقالن ، ومّلا بلغ ينتني حولته أمه : مث قال 
إىل احلجاز ، ودخلت به إىل قومها وهم من أهل اليمن ألهنا كانت أزدية فنزلت عندهم ، 

     0(  ) (( ضيع فحولته إىل مكةفلّما بلغ عشرًا خافت على نسبه الشريف أن ُينسى وي
 

  0نشأته وطلبه للعلم :  رابعًا
يف غزة يتيمًا بعد أن ما  أبوه فيها ، مث قدمت  –رمحه اهلل  –نشأ اإلمام الشافعي 

 0به أمه إىل احلجاز فأقبل على حفظ القرآن 
،  كنت يتيماً يف حجنر أمي ومل يكن معها ما ُتعطي املعلم: ))  -رمحه اهلل  –قال 

وكان املعلم قد رضي  مين أن أخلفه إذا قام ، فلّما مجعت  القرآن دخلت املسجد فكنت 
 0(  )(( أ جالس العلماء وكنت أمسع احلديث واملسألة فأحفظها 

 
 
 
 

 
                                                 

أمحد بن علي بن حممد الكناين العسقالين أبو الفضل شهاب الدين ابن حجر ، من أئمنة  : هو  (1)
فنتح  : من أشهر مصننفاته   0العلم والتاريخ ، شهد له شيخه العراقي بأنه أعلم أصحابه باحلديث 

الضوء الالمع للسنخاوي     : انظر  0هن   85اري ، تويف يف القاهرة ينة الباري شرح صحيح البخ
 0(  08/  1) ، األعالم (  0  – 1 /   ) 
 0بتصر  (   5 – 51) توايل التأييس البن حجر  ( )
 0(   9/  1) ، املناقب للبيهقي (    ) آداب الشافعي البن أيب حامت  ( )
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وواظب على طلب العلم ، فحفظ القرآن وهو ابن يبع ينني ، وحفظ املوطأ وهو  
ة وقيل ابن مثان عشرة أذن له شيخه عشرة ين ن عشر ينني ، وأف  وهو ابنن مخسابن

وأقام عندهم حنو  ، وعىن بنالشعر واللغة وحفظ شعر اهلذليني (1) مسلم بن خالد الزجني
من عشر ينني وقيل عشرين ينة فتعّلم منهم لغا  العرب و فصاحتها ، ومسع احلنديث  

حفظه فأعجبته الكثري على مجاعة من املشايخ و األئمة ، وقرأ بنفسه املوطأ على مالك من 
قراءته ومهته ، وأخذ عنه علم احلجازيني بعد أخذه عن مسلم بن خالد الزجنني ، وروى  

 ( )عن ابن كثري  (  )عن شبل  ( ) عن خلق كثري ، وقرأ القرآن على إمساعيل بن قسطنطني

 000000000000000000000000000000000000000000(5)عن جماهد 
  
 
 

                                                 
 0هم املكي ، املعرو  بالزجني ، فقيه صدوق كثري األوهام مسلم بن خالد املخزومي موال: هو  (1)

تويف ينة  0كان منن فقهاء احلجاز ومنه تعلم الشافعي الفقه قبل أن يلقى مالكا :  قال ابنن حبان 
  0(  9 5) ، تقريب التهذيب (  19 – 18/   ) هتذيب التهذيب : انظر  0هن  109

 أبنو إيحاق املخنزومي ، منوالهم املكي ، املعرو  إمساعيل بن عبد اهلل بن قسطنطني: هو  ( )
بالقسط ، مقرىء  مكة ، ولند يننة مائة ، قنرأ على ابنن كثينر وأقنرأ النناس زمناننا ،                

                              0هن100وكنان ثقنة ضابطا ، قنرأ عليه اإلمنام حممد بنن إدرينس الشافعي ، تنويف ينة 
    0(  115/  1) غاية النهاية :  انظر 

 0هنن    150تنويف بعد  0ثقة : شبل بن عبَّاد املكي القارىء ، قال أمحد و ابن ومعني : هو  ( )
  0(  150/   ) هتذيب التهذيب البن حجر : انظر 
: عبيد  قال أبو 0عبد اهلل بن كثري الداري املكي أبو معبد القارىء ، أحد األئمة ، صدوق : هو  ( )

هتذيب التهذيب     : انظر  0هن  0 1تويف ينة  0إلينه صار  قنراءة أهل مكة وبه اقتدى أكثرهم 
 0(  11 ) ، التقريب (  08 /   ) 
جماهد بن جرب املخزومي موالهم أبو احلجاج املكي ، أحد األعالم األثبا  ، لزم ابن عباس : هو  (5)

تويف ينة إحدى أو اثنتني أو  0ظا ،  إماما يف التفسري والعلم مدة وقرأ عليه القرآن ، وكان ثقة حناف
 0( 5 ) ، التقريب (   9/  1) تذكرة احلفاظ للذهيب : انظر  0هن   8ثالث أو أربع ومائة وله 
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  (  )0عن ريول اهلل  (  )بن كعب  عن أ َبيِّ (1) عن ابن عباس 
  

 0رحالته يف طلب العلم :  خامسًا
يف أول أمنره منصرفا إىل اإلهتمام باللغة   –رمحه اهلل  -لقد كان  اإلمام الشافعي  

 0واألدب والشعر 
 

خرجت من مكة فلزمت  ُهذيال يف البادية أتعلم كالمها : ))   -رمحه اهلل  –قنال 
أفصح العرب  ، فأقمت عندهم مدة أرحل برحيلهم وأنزل بنزوهلم ،  وآخذ بلغتها وكانت

  فلّما رجعت إىل مكة جعلت أ نشد األشعار وأذكر أينام النناس فمنرَّ يب رجنل منن     
ينا أبا عبد اهلل عزَّ عليَّ أن ال تكون يف العلم والفقه هذه الفصناحة  : فقال يل  هرينيالزُّ

: مالك بن أنس ييد املسلمني ،  قنال  : ؟ فقال  من بقي ممن ُيقصد: فقلت  0والبالغة 
 0(  )(( فوقع ذلك يف قليب وعمد  إىل املوطأ فايتعرته من رجل مبكة وحفظته 

 
فأعجب  –رمحه اهلل  –وقرأ املوطأ من حفظه على اإلمام  مالك مث رحل إىل املدينة 

 0 رمحه اهلل به ، مث أقام باملدينة يطلب العلم إىل أن تويف اإلمام مالك
 

 
                                                 

، وكان يسمى البحنر لسنعة    عبد اهلل بن عباس بن عبد املطلب ، ابن عم ريول اهلل : هو (  1)
: انظنر   0هن  18ث ينني ، وتويف بالبطائف ينة ولد قبل اهلجرة بثالَحْبر األمة ، علمه ويسمى 

  0(  190 – 181/   ) أيد الغابة البن األثري 

أ يب بن كعب بن قيس األنصاري النجاري أبو املنذر ييد القراء ، كان من أصحاب العقبة : هو  ( )
يف : ، اختلف يف ينة وفاتنه فقينل  ليهنتك العلم أبا املنذر  وشهد بدرا واملشاهد ، قال له النيب  

  0( 1 –  1/11)انظر أيد الغابة   0ينة ثالثني يف خالفة عثمان : خالفة عمر وقيل 
  0(   5  – 51 / 10) البداية والنهاية البن كثري  ( )
   0(   10 –  10/  1) املناقب للبيهقي  ( )
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مث رحنل إىل اليمن وأخنذ عنن علمائها، وايتعمل على عمل فُحِمد  يريته ،  
بأنه يريد اخلالفة ،  ( 1)وشاع ذكره بني الناس ، غري أنه أ هتم عند اخلليفة هنارون الرشيد 

فدخلها ينة أربع ومثانني ومائة ، فناجتمع بنالرشيد وتنناظر   ، مقيدا إىل بغدادل فُحِم
بني يديه فأحسن حممد بنن احلسن القول فينه وتبني للرشنيد   (  )احلسن هو وحممد بن 

  0(  )براءته مما نسب إليه 
وأخذ  –اهلل مرمحه –الشافعي اإلمام حممد بنن احلسن  اإلمام ويف هذه الفترة الزم

 0عنه فقه أهل العراق 
لتدريس مث رجع إىل مكة بعد أن حصَّل ما ايتطاع من علم أهل العراق ، فاشتغل با

هن ، ويف  195ونشر العلم مدة من الزمن ، مث رحل بعدها رحلته الثانية إىل العراق ينة 
له القبول وأقبل الناس على ما عنده  يته واشتهر أمنره وكتب اهلل هذه الرحلة ذاع ِص

 0وتركوا ما عندهم من البدعة 
 
 
 
 
 
 

                                                 
، من ذرية العباس عم رينول اهلل   رملنصوأبو جعفر هارون بن اخلليفة املهدي بن اخلليفة ا: هو  (1)
   أ يتخلف بعد أخيه اهلادي ، كنان من أنبل اخللفاء وأحشم امللوك ذا حنّج وجهاد وغننزو ،

             0هنن    19تنويف يننة  0وشجناعة ورأي ، كنان حيب العلماء ويبغ  اجلندل والكالم 
 0 ( 95  – 81 / 9) يري أعالم النبالء للذهيب : انظر 
حممد بن احلسن أبو عبد اهلل الشيباين الكويف ، صاحب أيب حنيفة ، أخذ عنه بع  الفقه : هنو  ( )

يري : انظر   0هن  189تويف ينة  0ومتم على القاضي أيب يويف ، أخذ عنه الشافعي فأكثر جدا 
 0(    1/  9) أعالم النبالء 

 0 (  5 /  10) البداية والنهاية البن كثري  :انظر  ( )
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العراق  ورد الشافعي  مّلا: أننه قال  ( 1)بسنده عنن أيب ثور فقد روى البيهقي  
قد ورد رجل : وكان لختلف معي إىل أصحاب الرأي فقال  (  )جاءين احلسني الكرابيسي 

 0من أصحاب احلديث يتفقه فقم بنا نسخر منه 
: فقام وذهبننا ح  دخلنا عليه ، فسأله احلسني عن مسألة فلم يزل الشافعي يقول 

        0 (  )ا البيت فتركنا بدعتنا وتبعناه ح  أظلم علين وقال ريول اهلل  قال اهلل 
 يف العراق مستمرة بل كان يتردد بينها وبني مكة ، –رمحه اهلل  –ومل تكن إقامتنه 

قِدم علينا الشافعي يننة مخس وتسعني ومائة فأقام :  (  )قال احلسن بن حممد الزعفراين  
تسعني ومائة فأقام عندنا أشهرًا مث عندنا ينتني مث خنرج إىل مكة مث قِدم علينا ينة مثان و

 0( 5)خرج إىل مصر 
 
 

                                                 
إبراهيم بن خالد بن أيب اليمان أبو ثور الكليب ، الفقيه البغدادي ، يقال كنيته أبو عبد اهلل : هو  (1)

      0أعرفه بالسنة مننذ مخسني يننة : قنال أمحد  0وأبو ثور لقب ، صحب الشافعي و روى عنه 
 0(  15 –  1/  1) هتذيب التهذيب البن حجر : انظر 
لي بن يزيد الكرابيسي أبو علي ، العالمة ، فقيه بغداد ، صاحب التصانيف ، احلسني بن ع: هو  ( )

كان يقول القرآن كالم  –تفقه بالشافعي ، وهو معدود من كبار أصحابه ، وهو أول من فتق اللفظ 
 0ومتتني 5 وقيل  8 تويف ينة  0فهجره اإلمام أمحد لذلك –اهلل غري خملوق ولفظي بالقرآن خملوق 

 0(   8 – 09/   1) أعالم النبالء  يري: انظر 
 0(  1  /  1) مناقب الشافعي للبيهقي  ( )
أبو علي احلسن بن حممد بن الصَّبَّاح البغدادي الزعفراين ،  اإلمنام العالمة شيخ الفقهناء  : هو  ( )

براهيم بنن  قرأ على الشافعي كتابه القدمي ، وكان ثقة جليال عايل الرواية كبري احملل قال إ 0واحملدثني 
ما على وجه األر  قوم أفضل من أصحاب هذه احملابر ، يتبعون آثنار  : حيي مسعت الزعفراين يقول 

يري أعنالم النبنالء للذهيب       : انظر  0هن  10 تويف ينة  0ويكتبوهنا كي ال تندرس  الريول 
 (1   / 1  –  15  )0 
 0(  0  /  1) املناقب للبيهقي  (5)
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 0مشالخه :  سادسًا 
على كثري من العلماء يف علوم ش  وبلدان  –رمحه اهلل  –لقد تتلمذ اإلمام الشافعي 

 0عديدة 
 : فمن أهل مكة 

 0 مسلم بن خالد الزجني -1
 0( 1)يفيان بن عيينة  -       
 0 إمساعيل بن قسطنطني املقري - 
 
 0ن أهل املدينة وم
 0اإلمام مالك بن أنس  -1
 0(  )إبراهيم بن يعد الزهري  - 

 0ومن يائر البلدان 
 0 احلسن الشيباينحممد بن  -1
 0(  )وكيع بن اجلراح  - 

 

                                                 
ما رأيت : قال ابن وهب   0هن  100ن بنن عيينة أبنو حممد الكويف ، ولد ينة يفيا: هو  (1)

تويف  0هو مستغن عن التزكية لتثبته واتقانه:  وقال الاللكائي  0أحدا أعلم بكتاب اهلل من ابن عيينة 
 0(  11 – 59/  ) هتذيب التهذيب : انظر  0هن  198ينة 
 0ن عو  الزهري أبنو إيحاق املدين ، نزيل بغنداد  إبراهيم بن يعد بن عبد الرمحن ب: هو  ( )

: انظنر    18أو    18: اختلف يف ينة وفاته قيل  0هو منن ثقا  املسلمني : قال ابنن عدي 
  0(  10 – 11/  1) هتذيب التهذيب 

قال علني   0وكيع بن اجلراح بن مليح الُرؤايي أبو يفيان الكويف ، ثقة ، حافظ ، عابد : هو  ( )
رأيت وكيعا وما رأيت بينده كتنابا قط إمنا هو حيفظ ، فسألته عنن دواء احلفنظ     : م ابن خشر
تنويف آخنر ينة يت أو يبع وتسعني ومائة ولنه   0ترك املعاصي ما جربت مثله للحفظ : فقال 

   0( 0 10)، التقريب (   1  – 11 /   ) هتذيب التهذيب البن حجر : انظر  0يبعون ينة 
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 0( 1)هشام بن يويف الصنعاين  -  
 

 0تالميذه : سابعًا 
ويأقتصر على  خلق كثري ال حيصي عددهم إال اهلل  -رمحه اهلل  –وقد أخذ عنه 

 0شهرهم ذكر أ
 
 0اإلمام أمحد بن حنبل  -1
 0 ( ) أبو يعقوب يويف بن حيي البويطي - 
 0  أبو إبراهيم إمساعيل بن حيي املزين - 
 0 ( ) الربيع بن يليمان املرادي - 
 0 حممد بن احلسن الزعفراين -5
 
 
 
 

                                                 
ثقة متفق عليه روى : نن يويف الصنعاين أبو عبد الرمحن القاضي ،  قال اخلليلي هشام ب: هو  (1)

    0(  09 /   ) التهذيب : انظر  0هن  190تويف ينة  0عنه األئمة 
أبو يعقوب يويف بن حيي الُبويطي املصري ، اإلمام ، العالمة ، ييد الفقهناء ، صاحب : هو  ( )

ج به ، وفاق األقران ، وكان أماما يف العلم ، قدوة يف العمل زاهدا اإلمام الشافعي ، الزمه مدة وختر
ربانيا متهجدا ، دائم الذكر والعكو  على الفقه  ، امتحن يف فتنة خلق القرآن فصرب وما  يف قيده 

     0(  11– 58/   1) يري أعالم النبالء : انظر  0هن  1  مسجونا يف العراق ينة 

بن يليمان بن عبد اجلبار بن كامل املرادي  موالهم  ، املصري ، املؤذن ،  أبو حممد الربيع: هو  ( )
هن   10اإلمام، احملدث، الفقيه الكبري، بقية األعالم، صاحب اإلمام الشافعي وناقل علمه، ولد ينة 

أو قبلها بعام ، طال عمره ، واشتهر امسه ، و زدحم عليه أصحاب احلديث ، وقد أفىن عمره يف العلم 
    0(  591 – 580/   1) يري أعالم النبالء للذهيب : انظر  0هن  00 ره ، تويف ينة ونش
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 0 (1)مؤلفاته :  ثامنًا

ن املؤلفا  املكتبة اإليالمية بالعديد من –رمحه اهلل  –لقند أحتف اإلمام الشافعي 
اجلليلة والتصانيف الفريدة يف علوم مل ُيسبق يف التأليف إليها مثل علم أصول الفقه ، وعلم 
خمتلف احلديث  ، وقند تسابق العلماء يف حتصيل مؤلفاتنه ومجعها واالعتناء هبا تدريسا 

 0وشرحا واختصارا 
 : وميكن أن نقسم مؤلفا  اإلمام الشافعي إىل قسمني 

 0لفا  اليت مل تصل إلينا املؤ:  أواًل
 
وهو كتاب يف الفروع الفقهية مرتب على أبواب الفقه ، : كتاب احلجة  -1

 0وضعه يف الرد على أهل الرأي 
وكنانت يف أصول الفقه إال أهنا كانت يف ( : القدمية ) الريالة العراقية  - 

 0صورة موجزة 
الفقهية غري والنذي يظهر أنه ليس لنه كتابا ثالثا يف الفروع : املبسوط  - 

  احلجة واألم ، وإننما هنو أيم أ طلق على كل من الكتابني ، وهذا 
 0 ( )ما رجحه عدد من الباحثني املعاصرين

 0(  )السنن برواية حرملة التجييب  - 
 
 

 

                                                 
   (195 –  51  )0املدخل إىل مذهب اإلمام الشافعي : انظر  (1)
 0املصدر السابق : انظر  ( )
ولد : حنرملة بن حيي بن عبد اهلل بن حرملة التجييب  أبو حفص املصري ، قال ابن يونس : هو  ( )
  0(   0  –  0 /  1) هتذيب التهذيب : انظر  0هن     هن  وتنويف ينة 111نة ي
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      0املؤلفا  اليت وصلت إلينا : ثانيًا  
اإلمام  كتابًا فقهيًا ، عنر  فيها(    ) ويتكون منن : كتناب األم        -1

 0مسألة بدون املسائل املكررة (  55 1)  –رمحه اهلل  –الشافعي 
 : كتب طبعت ضمن كتاب األم 

 0نيكتاب اختال  العراقي  
 0 (1) كتاب اختال  علي وعبد اهلل بن مسعود  
  0كتاب اختال  مالك والشافعي  
  0كتاب مجاع العلم 
  0كتاب بيان فرائ  اهلل 
  كتاب صفة هني الريول 0 
 0اب إبطال االيتحسان كت 
  0كتاب الرد على حممد بن احلسن الشيباين 
 0 ( ) كتاب يري األوزاعي 
 0يف أصول الفقه : كتاب الريالة   - 
 0وهو أول مصنف يف علم خمتلف احلديث : كتاب اختال  احلديث  - 
 
 
 

                                                 
عبد اهلل بن مسعود أبو عبدالرمحن اهلذيل ، كان  أيالمه قدميا ، وهاجر اهلجرتني مجيعنا ،  : هو  (1)

أيند  : انظنر    0( هن    ) وشهد بدرا وأحد واخلندق ويائر واملشاهد ، تويف باملدينة ينة 
   0(  81  – 80 /    )الغابة 

عبد الرمحن بن عمرو بن حيمد ، أبو عمر األوزاعي الفقيه ، نزل ببريو  يف آخر عمره : هنو  ( )
هن وقيل  55: كان إمام أهل زمانه ، اختلف يف ينة وفاته فقيل : فما  هبا مرابطا ، قال ابن عيينة 

  0(  9 5 – 0 5/   ) هتذيب التهذيب : انظر  0غري ذلك 
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 0وفاته :  تاسعًا 
 0( 1)هن   0 يف آخر شهر رجب ينة  –رمحه اهلل  –تويف اإلمام الشافعي 

ليلة اجلمعنة   رمحه اهلل ورضي عنه تويف الشافعي: ))   رمحه اهلل الربيع اإلمام قنال
آخننر يننوم  منن رجنب ،      وأنا عنده ، ودفن يوم اجلمعة بعد العصرغرب بعد امل
 0(  )(( أربع ومائتني هنالل شعبان ينة  رأينامن جنازته و انصرفنناو

 مام الشافعي رحم اهلل اإل                              
 رمحة وايعة                                    

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 0(  90 /   ) املناقب للبيهقي  (1)
 0(  90 /   ) املناقب للبيهقي  ( )
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 0( 1)التعريف باملذهب الشافعي ونشأته إمجاال :  املطلب الثاين 
 : لقد مرَّ املذهب الشافعي بعدة أدوار هي 

 0دور التكوين والتأييس والنقل :  أواًل
هن إىل  109ينة  –رمحه اهلل  –لك بن أنس اإلمام ماوميتد هنذا الدور من وفاة 

 هن ، ويتضمن أربع 00 ينة  –رمحه اهلل  –وفاة اإلمنام النربيع بن يليمان املرادي 
  :مراحل 

 0مرحلة اإلعداد والتكوين :  املرحلة األوىل
هن ،  109ينة  –رمحه اهلل  –اإلمام مالك بن أنس ومتتد هنذه املرحلة من وفاة 

 0هن  195بغداد يف زيارته الثانية ينة  –رمحه اهلل  –ام الشافعي إىل أن قدم اإلم
، وتسري  -رمحه اهلل  –امللكة الفقهية لإلمام الشافعي ويف هذه املرحلة بدأ  تنضج 

 0به حنو االجتهاد املطلق 
 0ظهور املذهب القدمي : املرحلة الثانية 

إىل بغداد يف زيارته الثانية  – رمحه اهلل –ومتتد هذه املرحلة من قدوم اإلمام الشافعي 
 0هن  199هن ، إىل قدومه مصر يف آخر ينة  195ينة 

إىل الناس مستقالً  عن  –رمحه اهلل  –ويف هذه املرحلة ظهر مذهب اإلمام  الشافعي 
يف األصول والفروع ، وذلك من خالل  –رمحه اهلل  –اجتهادا  شيخه منالك بن أنس 

يف أصول الفقه ، وأشهر ( العراقية ) لفقه ، و الريالة القدمية احلجنة يف ا: تصنيفه لكتايب 
 0الزعفراين رمحه اهلل  عنه يف هذه املرحلة تلميذه من أخذ
 
 
 

                                                 
حممد إبراهيم حممد علي / د(( املذهب عند الشافعية )) تفاصيل تطور املذهب الشافعي ، : انظر  (1)

أمحد / د (( اإلمام الشافعي يف مذهبه القدمي واجلديد ))  0جملة جامعة امللك عبد العزيز ، العدد الثاين 
  0أكرم القوامسي/ د ((  املدخل إىل مذهب اإلمام الشافعي ))  0راوي عبد السالم األندونيسي حن
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 0ظهور املذهب اجلديد :  املرحلة الثالثة 
يف مصر منن               -رمحه اهلل–ومتتد هذه املنرحلة مندة إقنامنة اإلمنام الشافعي 

 0هن   0  حني وفاته ينة هن ، إىل 199ينة 
مذهبه القدمي الذي  –رمحه اهلل  –ويف هنذه املنرحلة نقح وهذب اإلمام الشافعي 

أظهره يف العراق ، فغّير عددًا غري قليل من اجتهاداته ، و صحح بع  أقواله ، وقد ضمنه 
نديندة     كتبه املصرية اليت ما  عنها ، وأبرزها كتاب األم يف الفقه ، وكتاب الريالة اجل

يف أصول الفقه ، روامها عننه تلميذه املصري الربيع بن يليمان املرادي رمحه ( املصرية ) 
 0اهلل 

 0نقل املذهب :  املرحلة الرابعة
هن ، إىل وفاة   0 ينة  –رمحه اهلل  –ومتتد هذه املرحلة من وفاة اإلمام الشافعي 

 0هن  00 ينة  –رمحه اهلل  –تلميذه الربيع بن يليمان املرادي 
املصريون مذهبه الذي  –رمحه اهلل  –ويف هذه املرحلة نقل تالميذ اإلمنام الشافعي 

وكان  –رمحهم اهلل  –البويطي واملزين والربيع : ما  عنه ورووا مصنفاته املتعددة ، وهم 
 0الربيع أحفظهم لكتبه وأطوهلم عمرًا 

 
 0دور ظهور املذهب وايتقراره :  ثانيًا

رمحه  (1)هن  ، إىل وفاة اإلمام أيب حامند الغزايل  00 الدور من ينة  وميتد هذا
 : هن ، ويتضمن مرحلتني مها  505اهلل  ينة 

 
 

                                                 
حممد بن حممد الطويي،أبو حامد الغزايل الشافعي،املشهور بلقب حجة اإليالم ، من رؤوس :هو (1)

خر عمره على علماء الكالم املتأثرين بالفلسفة،وكانت لنه عناية بالتصو  وقد غال فيه ، وأقبل يف آ
إحياء علوم الدين ، وفيه أشياء منكرة ، تويف ينة : احلديث ، صنف التصانيف الكثرية منن أشهرها 

   0(    / 19)،يري أعالم النبالء للذهيب (11 /  )وفيا  األعيان البن خلكان :انظر (هن505)
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هن ، إىل وفاة اإلمام أيب الطيب  00 و متتد هذه املرحلة من ينة :  املرحلة األوىل 
 0هن   0 ينة  -رمحه اهلل  – ( 1)يهل بن أيب يهل الصعلوكي 

املرحلنة املنذهب بشخصيته املستقلة ، اليت هلا  فقهاؤها وقضاهتا  وظهر يف هنذه
  0ومصنفاهتا

 
، إىل  وفاة أيب حامند  هن  0 ومتتند هذه املرحلة من ينة :  انية ـاملرحلة الث

 0هن  505رمحه اهلل ينة الغزايل 
ويف هنذه املرحلة ايتقر املنذهب على بقعة جغرافية وايعة من بنالد املسلمني ، 

 0ايتقرارًا حال بقوته دون اندثار املذهب يف العصور التالية 
 

 0دور حترير املذهب وتنقيحه :  ثالثًا
       (  )هن ، إىل وفاة اإلمام مشس الدين الرملي  505و ميتد هنذا الندور منن ينة 

 0مراحل  هن  ، ويتضمن ثالث  100اهلل ينة رمحه 
 

رمحه اهلل ينة  ن ، إىل وفاة اإلمنام النوويه 505ومتتد من ينة :  املرحلة األوىل
 0هن  101
 
 

                                                 
لعجلي مث الصعلوكي اإلمام أبنو الطيب يهل بنن اإلمام أيب يهل حممد بنن يليمان  ا: هو  (1)

من تصدر قبل أوانه : النيسابوري ، الفقيه شيخ الشافعية خبريان ، درَّس وخترج به األئمة ، من أقواله 
  0( 09  – 00 /  10) يينر أعنالم النبالء : انظر  0هن   0 تويف ينة  0فقد تصدى هلوانه

ار املصرية يف عصره ، ومرجعها يف حممد بن أمحد بن محزة مشس الدين الرملي  ، فقيه الدي: هو  ( )
 0غاية البيان يف شرح ُزَبد ابن ريالن: الشافعي الصغري ،له تصانيف عديدة منها : الفتوى ، يقال له 

  0(  0/  1) األعالم للزركلي : انظر   0هن   100تنويف ينة 
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و النووي  ( 1)وتتضمن هنذه املرحلة اجلهود الضخمة اليت قام هبا اإلمامان الرافعي  
 0رمحهما اهلل يف تنقيح املذهب وهتذيبه 

 
    (  )هن ، إىل وفاة الشيخ زكريا األنصاري  101ومتتد من ينة :  الـمرحلة الثانية

 0هن  1 9 ينة رمحه اهلل
 ( 5)ومجال الدين األينوي  (  )وابن الرفعة (  )وبرز  يف هذه املرحلة جهود السبكي 

 0يف خدمة املذهب والتصنيف فيه  –رمحهم اهلل  –واألنصاري 
 
 
 

                                                 
كان متضلعاً  من علوم  عبد الكرمي بن حممد بن عبد الكرمي  القزويين أبو القايم الرافعي  ،: هو  (1)

الشريعة ، وكان إماما حمققًا ، وُيعتبنر أحند حمرري ومنقحي املذهب الشافعي ، له تصانيف كثرية 
ييننر  : اننظر  0هن    1تويف ينة  0كتاب احملرر وهو عمدة يف حتقيق املنذهب ، : أشهرها 

 0(   5 /    ) أعالم النبالء 
ري ، عالمة احملققني ، وفهامة املدققني ، كان بارعا يف كثري من اإلمام الشيخ زكريا األنصا: هو ( )

 0هن  1 9تويف ينة  0أيىن املطالب يف شرح روضة الطالب: العلوم ، وله مؤلفا  عديندة منها 
 0(    1/  8) شذرا  الذهب البن العماد : انظر 
ي اخلزرجي أبو احلسنن،  تقي الدين علي بن عبد الكايف بن علي بن متام السبكي األنصار:هو  ( )

 0هنن  051تويف يننة   0كالعمدة ، وطبقا  الشافعية : ويل قضاء الشام ، وله مؤلفا  مشهورة 
  0(  01 – 05/   ) طبقا  الشافعية األينوي : انظر 
أبو العباس أمحد بن حممد بن علي بن مرتفع امللقب بنجم الدين املعرو  بابنن الرفعنة ،   :هو  ( )

، (    /  9) طبقا  السنبكي  : اننظر  0هن   010تويف ينة  0ه وإمام أوانه كان شافعي زمان
 0(   10 – 101/  1) وطبقا  األينوي 

مجال الدين أبو عبد اهلل عبد الرحيم بن احلسن بن علي األينوي ، اإلمام العالمة ، انتهت : هو   (5)
 0هاج ، تصحيح التنبيه، األشباه والنظائر كايف احملتاج يف شرح املن:إليه رئاية الشافعية ، من تصانيفه 

 0(   5 /  )الدرر الكامنة البن حجر:انظر 0هن   00تويف يننة 
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هن ، إىل وفاة اإلمام مشس الدين الرملي رمحه  1 9ومتتد من ينة : املرحلة الثالثة  
 0هن   100اهلل ينة 

و مشس الدين الرملي رمحهما اهلل املذهب  ( 1)نقح  اإلمامان ابن حجر اهليتمي وفيها 
  0تنقيحًا ثانيًا معتمدًا على التنقيح األول لإلمامني الرافعي والنووي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
شهاب الدينن أبنو العباس أمحد بن حممد بن علي بن حجر اهليتمي ، أجازه  شيوخه :  هنو  (1)

له تصانيف كثرية ،  بالتندريس واإلفتاء قبل أن يبلغ العشرين ، كان شديد الدفاع عن الصحابة  
 0اإلمداد شرح اإلرشاد ،الصواعق احملرقة على أهل النرف  والضنالل والزندقنة    : منن أشهرها 
  0(     /  1) األعالم : انظر  0هن   90: هن وقينل   90تنويف يننة 
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ممن أثبت تقريراهتم  –رمحهم اهلل  –التعريف بأبرز أئمة الشافعية : املبحث الثاين  
 0يف الرسالة 

 
 : رمحه اهلل امُلزين اإلمام
اإلمام العالمة ، فقيه امللة ، عَلم الزهاد ، أبو إبراهيم إمساعيل بن حيي بن إمساعينل   

 0ابن عمرو بن مسلم املزين املصري ، تلميذ الشافعي 
 مولده ينة مخس ويبعني ومتة 

 ((خمتصنره  )) وهو قليل الرواية ولكنه كان رأيًا يف الفقه ، وقد امتأل  البالد بن
 0يف الفقه ، وشرحه عدة من الكبار 

 0املزين ناصر مذهيب : قال الشافعي 
اإلمام اجلليل ، ناصر املذهب وبدر مسائه ، كان جبل العلم ، مناظرا : وقال السبكي 

 0حماججا ، زاهدا ورعا ، ُمتقلِّال من الدنيا ، جماب الدعوة 
عنه خلق من العلماء وبه جماب الدعوة ، ذا زهد وتأله ، أخذ  –رمحه اهلل  –وكان 

 0انتشر مذهب الشافعي يف اآلفاق 
يف رمضان لست بقني من شوال ينة أربع ويتني ومتتني ، وله  –رمحه اهلل  –تويف 

 0( 1)تسع ومثانون ينة 
 

 
 
 
 
 

                                                 
، (   9 /   1) ، يري أعالم النبالء للذهيب (  10 /  1) وفيا  األعيان البن خلكان : انظر  (1)
  0(    /  1) قا  الشافعية لألينوي طب
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 : رمحه اهلل اإلمام املروزي

اإلمنام ، احلافظ ، شينخ اإليالم ، أبنو عبند اهلل حممد بن نصر بن احلجاج  
 0ملروزي ا

 0ولد ببغداد ينة اثنتني ومتتني 
 

 0 كان أحد األئمة يف الدنيا ، ممن مجع وصنف: قال ابن حبان 
 0 إمام عصره بال مدافعة يف احلديث: وقال احلاكم 
كتناب  : حممد بن نصر املروزي إمام األئمة املوفق من السماء له :  وقال السليماين

 0وغريمها من الكتب املعجزة  تعظيم قدر الصالة ، وكتاب رفع اليدين
صنف الكتب الكثرية ، ورحل إىل األمصار يف طلب العلم ، وكان :  وقال اخلطيب

 0من أعلم الناس باختال  الصحابة ومن بعدهم يف األحكام 
 0( 1)ينة أربع وتسعني ومتتني  –رمحه اهلل  -تويف 

 
 : رمحه اهلل اإلمام الطربي

 العصر ، صاحب التصانيف البديعة ، حممد بن جرينر  اإلمام العلم ، اجملتهد ، عامل 
 0ابن يزيد بن كثري ، أبو جعفر الطربي 
 0ولد ينة أربع وعشرين ومتتني 

أكثر الترحال ، ولقي نبالء الرجال ، وكان من أفراد الدهر علما ، وذكاء ، وكثرة 
 0تصانيف ، قل  أن ترى العيون مثله 

 
 

                                                 
، يري أعالم (  150/   ) ، تذكرة احلفاظ للذهيب (  15 /   ) تاريخ بغداد للخطيب : انظر  (1)

 0(    /   1) النبالء 
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علوم ما مل يشاركه فيه أحد من أهل عصنره ،  وكان قد مجع من ال: قال اخلطيب  
فكان حافظا لكتاب اهلل ، عارفا بالقراءا  ، بصريا باملعاين ، فقيها بأحكام القرآن ، عاملا 
بالسنن وطرقها ، صحيحها و يقيمها ، ونايخها و منسوخها ، عارفا بأقوال الصنحابة  

أخبنار األمنم    )) شنهور يف  والتابعني ، عارفا بأيام الناس وأخبارهم ، وله الكتاب امل
((  هتذيب اآلثنار  )) مل يصنف مثله ، وكتاب مساه (( التفسري )) وله كتاب (( وتارلخهم 

    0مل أر يواه يف معناه لكنه مل يتمه ، وله يف أصول الفقه وفروعه كتب كثرية 
 0ما أعلم على أدمي األر  أعلم من حممد بن جرير : قال ابن خزمية 

 
 0ب الشافعي ببغداد عشر ينني ، مث انتهى إىل ما أدى إليه اجتهاده وقد أظهر مذه

 0 (1)ينة عشر وثالمثائة  –رمحه اهلل  –تويف 
 

 :  رمحه اهلل إمام األئمة ابن خزمية 
احلافظ احلجة الفقيه ، شيخ اإليالم ، وإمام األئمة ، حممد بن إيحاق بن خزمية بن 

 0سُّلمي النيسابوري الشافعي ، صاحب التصانيف املغرية بنن صاحل بن بكر ، أبو بكر ال
 0ولد ينة ثالث وعشرين ومتتني 

ُعين يف حداثته باحلديث والفقه ، مث صار ُيضنرب بنه املثنل يف ينعة العلنم            
 0واإلتقان 

 0كان ابن خزمية إماما ثبتا معدوم النظري :  قال الدارقطين
ر  من ُيحسن صنناعة السننن   ما رأيت على وجه األ: وقال أبو حامت ابن حبان 

وحيفظ ألفاظها الصحاح وزياداهتا ح  كأهنا بني عينيه إال حممد بن إيحاق بنن خزمينة    
 0فقط 
 

                                                 
، تنذكرة احلفناظ                (  191/  ) ، وفينا  األعينان   (   11/   ) تاريخ بغنداد  : انظر  (1)
 (   /010  )0   
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والبن خزمية عظمة يف النفوس ، وجاللة يف القلوب ، لعلمه وديننه  :  وقال الذهيب 
 0واتباعه السنة 
 0( 1)ينة إحدى عشرة وثالمثائة  –رمحه اهلل  –تويف 

 
 : رمحه اهلل م اآلجرياإلما

اإلمام ، احملدث ، الفقيه ، القدوة ، شيخ احلرم الشريف ، حممد بن احلسنني بنن     
 0عبد اهلل ، أبو بكر اآلجري البغدادي ، صاحب التواليف 

 
 0كان صدوقا ، خريا ، عابدا ، صاحب ينة و اتباع 

 0كان دّينا ثقة له تصانيف : قال اخلطيب 
ب الشريعة يف السنة ، والرؤية ، والغربناء ، واألربعنني   كتا: من أشهر تصانيفه 

 0وغريها 
 0(  )تويف مبكة ينة يتني وثالمثائة 

  
 : رمحه اهلل اإلمام الصابوين

اإلمام احلافظ ، والواعظ املفسِّر ، إمساعيل بن عبد الرمحن بن أمحد بن إمساعيل ، أبو 
 0نه عثمان الصابوين النيسابوري ، كان شيخ خريان يف زما

 0ولد ينة ثالث ويبعسن وثالمثائة 
أبو عثمان ممن شهد  له أعيان الرجال بالكمال يف احلفظ : قال أبو عبد اهلل املالكي

 0والتفسري 
 
 

                                                 
 0(  15 /   1) ، يري أعالم النبالء (  0 0/   ) كرة احلفاظ تذ(1)
 0(  9 1/   ) ، طبقا  الشافعية للسبكي (    1/  11) يري أعالم النبالء : انظر  ( )
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ما رأيت شيخا يف معىن أيب عثمان زهدا وعلما ، كان حيفظ من كل :  وقال الكتاين 
  0كان من حفاظ احلديث فن ال يقعد به شيء ، وكان حيفظ التفسري من كتب كثرية ، و

ولقد كان من أئمة أهل األثر ، له مصنف يف السنة واعتقاد السلف : وقال الذهيب 
 0ما رآه منصف إال واعتر  له 
الفصول يف األصول ، وكتاب اإلنتصار ، وعقيدة السنلف  : من تصانيفه املشهورة 

 0أصحاب احلديث 
  0 ( 1)ينة تسع وأربعني وأربعمائة  –رمحه اهلل  –تويف 

 
 :  رمحه اهلل اإلمام السمعاين

اإلمام العالمة ، مفيت خريان ، شيخ الشافعية ، حممد بن عبد اجلبنار بنن أمحند    
 0التميمي ، أبو املظفر السمعاين املروزي 
 0ولد ينة يت وعشرين وأربعمائة 

 0طرَّازه لكان أبو املظفر السمعاين كان الفقه ثوبا طاويا ، لو : قال إمام احلرمني
إمام عصره بال مدافعة ، عدمي النظري يف فنه ، :   وقال حفيده أبو يعد ابن السمعاين

 0وال أقندر أن أصف بع  مناقبه ، ومن طالع تصانيفه وأنصف ، عر  حمله من العلم 
إذا ناظر  أبا املظفر ،فكأين أناظر رجال من أئمة التابعني ، :  وقال أبو علي الصفار

  0الصاحلني  مما أرى عليه من آثار
 
 
 
 
 
 

                                                 
 0(   01 /   ) ، طبقا  الشافعية للسبكي (  81 /  1) طبقا  الشافعية البن كثري : انظر  (1)
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تعصب ألهل احلديث والسنة واجلماعة وكنان شنوكا يف أعنني    : وقال الذهيب  
 0املخالفني ، وُحجة ألهل السنة 
وكتناب         (( الربهنان  )) وكتناب  (( اإلصطالم : )) له تصانيف مشهورة منها 

 0وغريها (( اإلنتصار )) وكتاب (( القواطع )) 
 0 ( 1)ع ومثانني وأربعمائة ينة تس –رمحه اهلل  –تويف 

 
 : رمحه اهلل اإلمام البغوي

الشيخ اإلمام ، العالمة القدوة احلافظ ، شيخ اإليالم ، حمي السنة ، احلسنني بنن   
 0مسعود بن حممد بن الفراء ، أبو حممد البغوي الشافعي املفسر صاحب التصانيف 

 0يت وثالثني وأربعمائة : ولد ينة ثالث وثالثني وقيل 
 0كان دينا عاملا عامال على طريقة السلف ومنهجهم : ابن كثري قال

كان زاهدا قانعا باليسري ، بورك له يف تصانيفه ، ورزق فيها القبول : وقال الذهيب 
 0التام حلسن قصده ، وصدق نيته ، وتنافس العلماء يف حتصيلها 

يف (( لتهنذيب  ا)) و (( معامل التنزيل )) و (( شرح السنة : )) من أشهر تصانيفه 
 0وغريها (( اجلمع بني الصحيحني )) املذهب ، و 
 0(  )ومخسمائة ينة يت عشرة  –رمحه اهلل  –تويف 

 
 
 
 
 

 

                                                 
 0(   11/  19) ، يري أعالم النبالء (  11 /  )وفيا  األعيان : انظر  (1)
 0(  9  /  19) يري أعالم النبالء : انظر  ( )
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 0ريف بالسلف الصاحل ووجوب اتباعهم التع: املبحث الثالث  
 :وفيه ثالثة مطالب 

 
 0 التعريف بالسلف لغة واصطالحًا:  املطلب األول

  0 ذه الكلمة يف اللغة تدل على السبق و التقدمتصاريف ه  مجيع: السلف لغة 
السني ، والالم ، والفاء ، أصل يدل علنى تقندم   ( يلف : )  ( 1)قال ابن فارس 

   0(  ) ((املتقدمون : ويبق ، من ذلك السلف الذين مضوا ، والقوم السال  
، مضى ، والقوم السال  املتقدمون : يلف يسلف يلفًا أي : ))  ( )قال اجلوهري

 0(  )((ف املتقدم ، والتسليف التقدمي والسالف و السلي 000واجلمع أيال  و يال  
آبناء  : السلف املتقدم ، ولفالن يلف كرمي أي : )) ( 5)وقال الراغب األصفهاين 
 0( 1)(( متقدمون ، ومجعه أيال  

 
 

                                                 
أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكريا الرازي ، اللغوي ، كان إمامًا يف علوم ش  وخصوصًا : هو (1)

  وفينا : انظنر   0( هنن 90 )اجململ ، ومعجم مقاييس اللغة ، تويف ينة : يف العربية ، من كتبه 
 0(  118/  1) األعيان البن خلكان 

 0(  95/  ) معجم مقاييس اللغة البن فارس  ( )
أبو نصر إمساعيل بن محاد التركي اأُلتراري الفارايب ، اجلوهري ، إمام أهل اللغة واألدب ، : هو  ( )

ينري  : انظر  0(هن   9 ) الصحاح ، تويف ينة : وخطُّه ُيضرب به املثل يف اجلودة ، من مصنفاته 
  0(  180/  10) أعالم النبالء 

 0(  10- 10/ 1) الصحاح للجوهري  ( )
احلسني بن حممد بن املفضل األصبهاين ، أبو القايم ، امللقب بالراغب ، كان من أذكيناء  : هو (5)

مفردا  ألفاظ القنرآن ، اختلف يف ينة وفناته واختنار  : املتكلمني ، وله تصانيف عديدة ، منها 
 0(  1 1 – 0 1/  18) يري أعالم النبالء للذهيب : انظر  0أهنا يف أوائل املائة اخلامسة السيوطي 

 0(  0  )مفردا  ألفاظ القرآن للراغب االصبهاين  (1)
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 : سلف معنيني لأن ل ( 1) وذكر ابن منظور 
 0صاحل  كل شيء قدمه العبد من عمل:  أحدمها

 0الذي يتقدم اإلنسان من آبائه وذوي قرابته الذين هم فوقه يف السن :  الثاين
 

وهذان املعنيان اللذان ذكرمها أهل اللغة ذكرمها املؤلفون يف غريب احلديث أيضنًا  
كل عمل صاحل تقدم للعبد ، ومنه يف الندعاء  : السلف (( : )) مشارق األنوار )) ففي 
 0(  ) ((خريًا متقدمًا جنده يف األخرة : أي  (  ) ((رطًا ويلفًا اجعله لنا ف: )) للطفل

يلف اإلنسان من تقدمه باملو  من آبائنه وذوي   000: ))  (  ) وقال ابن األثري
 0 ( 5) ((قرابته ، وهلذا مسي الصدر األول من التابعني السلف الصاحل 

 ( 1) ڇے   ۓ  ۓ  ڭ ڇ : ويشهد لذلك قوله تعاىل 
 

                                                 
أبو القايم حممد بن مكرم بن علي بن أمحد األنصاري املشهور بنابن منظور األفنريقي ، : هو (1)

لسان العرب ، وخمتصر تاريخ دمشق البنن عساكر ، تويف : ته األديب ،اللغوي ، الناظم ، من مؤلفا
 0(  1 0/  ) معجم املؤلفني : انظر ( هن  011) ينة 
 0هذا األثنر منروي عن احلسن البصري ذكره البخاري معلقًا يف صحيحه يف كتناب اجلنائز ( )
عبد الوهاب  ابنن   ووصله: قال احلافظ ابن حجر (   0 /   ) صحيح البخاري مع الفتح : نظر ا 

فنتح البناري               : انظنر   0عطاء يف كتاب اجلنائز له عن يعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن احلسنن  
 (  / 0   )0 
 0(  00 /   ) مشارق األنوار على صحاح األثار للقاضي عيا   ( )
ابن األثري اجلزري ، كان املبارك بن حممد الشيباين ، جمد الدين ، أبو السعادا  ، املعرو  : هو  ( )

جامع األصول من أحاديث الريول ، والنهاية يف غريب احلديث : حمدثًا ولغويًا بارعًا ، من مصنفاته 
  0(  88 / 1 ) يري أعالم النبالء للذهيب : انظر  0( هن  101) واألثر ، تويف ينة 

 0(  90 /   ) النهاية يف غريب احلديث البن األثري  (5)
 0(  51: ) الزخر  اآلية يورة  (1)
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والسلف من تقدم منن  : )) يف تفسريه هلذه اآلية  -رمحه اهلل  – م البغويقال اإلما 
 0( 1) (( وناآلباء ، فجعلناهم متقدمني ليتعظ هبم اآلخر

وال أرآين إال وقد حضر أجلني ،   000: )) رضي اهلل عنها  لفاطمة  ومنه قوله
 0املتقدم : أي  (  ) ((صربي فإنه نعم السلف أنا لك افاتقي اهلل و
 
 :  صطالحًالسلف اا

 :ختال  يف حتديد مدلول كلمة السلف إىل عدة أقول لقد وقع اال
أن  رمحنه اهلل ( ) ذهب بع  ُشراح الريالة البن أيب زيد القريواين:  ولالقول األ

 0خاصة   السلف هم الصحابة
 :يف حترير املقالة من شرح الريالة  (  ) رمحه اهلل قال القلشاين 
،  ، املهتدون هبدي النيبالصدر األول الرَّايخون يف العلموهو السلف الصاحل ))  

نبيه ، وانتخبهم إلقامة دينه ، ورضيهم أئمة احلافظون لسنته ، اختارهم اهلل تعاىل لصحبة 
، وبذلوا يف  اهدوا يف يبيل اهلل حق جهاده ، وأفرغوا يف نصح األمة ونفعهاناألمة ، وج

 0 ( 5) (( مرضاة اهلل أنفسهم

                                                 
 0(  18 / 0)معامل التنزيل للبغوي  (1)
،          ( 50  )رقنم   منن فضنائل فاطمنة    : صحيح مسلم ،كتاب فضائل الصحابة ، باب  ( )
 (   /190   )0  
أبو حممد عبد اهلل بن أيب زيد القريواين املالكي،كان إمامًا،فقيهًا،مفسرًا، صاحب ينة واتباع، :هو ( )
معجم املنؤلفني لكحالنة   : أنظر 0( هن 81 ) إعجاز القرآن ، والريالة ، تويف ينة: ن مصنفاته م
( / 5 )0  
أمحد بن حممد بن عبد اهلل القلشاين ، كان قاضيا بتونس ، الغربيين وابن عرفة ووالده ، لنه  : هو  ( )

 0(  010/   ) مويوعة أعالم املغرب : انظر  0شرح على الريالة وابن احلاجب 
، خمطوط مبكتبة اجلامعة اإليالمينة رقنم (  1 ق ) حترير املقالة من شرح الريالة للقلشاين  (5)
حناشية العندوي على كفاية الطالب الرباين لريالة ابن أيب زيد القريواين لعلي : واننظر (  10)

 0(    ) ، والثمر الداين لعبد السميع اآليب (   101/ 1) الصعيدي 
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  السلف بالصحابة والتابعني  رمحه اهلل امد الغزايلنوحدد أبو ح:  ثاينول الالق 
مراء فيه عند أهل  اعلم أن احلق الصريح الذي ال: )) فقال يف إجلام العوام عن علم الكالم 

 0( 1) ((البصائر هو مذهب السلف أعين مذهب الصحابة والتابعني 
 

 (  ) من أهل العلم كاإلمام الشنوكاين و ما ذهب إليه كثري نوه:  ثالثول الـالق
القنرون  : م الصحابة والتابعون وتابعوهم أي نوغريمها إىل أن السلف ه (  ) والسفاريين

    (  )0 يبالثالثة اليت شهد هلا الن
 

 ( 5) حديث عمران بن احلصني ا ثبت يف الصحيحني منمل  وهو القول الراجح
 ( 1) ((000ين يلوهنم ، مث الذين يلوهنم رين ، مث الذخري أميت ق))  :قال   أن ريول اهلل 

 0احلديث  ( 1)
 

                                                 
 0(    5) العوام عن علم الكالم للغزايل إجلام  (1)
أبنو عبد اهلل حممد بن علي بن حممد الشوكاين ، اإلمام ، العلنم ، احملندث ، الفقينه ،   : هو  ( )

 ( هن  50 1) تفسري فتنح القدير ، ونينل األوطنار ، تويف ينة : األصويل، منن مصنفاته 
 0(  98 / 1) ركلي ، األعالم للز(   1 5/  )معجم املؤلفني : انظر 
أبو العون حممد بن أمحد بن يامل السفاريين احلنبلي ، أحند علماء احلنديث و األصنول   : هو  ( )

: له تصانيف عدة أشنهرها  ( هن  1118) واألدب ، ولد بنابلس من قرى فلسطني وتويف هبا ينة 
    0(  1  /  )فني ومعجم املؤل(   1/  1) األعالم للزركلي : أنظر  0لوامع األنوار البهية 

 0(  0 / 1) ولوامع األنوار للسفاريين (    ) التحف يف مذاهب السلف للشوكاين : أنظر  ( )
عمران بن حصني بن عبيد بن خلف اخلزاعي ، أبو ُنجيد ، أيلم عنام خيرب ، وصنحب  : هو  (5)

  0(  008/ )بة أيد الغا: اننظر 0( هن   5) وغزا معه غزوا  ، تويف بالبصرة ينة  النيب 
، (   15 )أخرجه البخاري ، كتناب الشهادا  ، باب ال يشهد على جور إذا أ شهد ، رقم  (1)
فضل الصحابة مث الذين يلوهنم مث النذين  : ، وأخرجه مسلم ، كتاب الفضائل ، باب (  51 /   ) 

 0(   191/   ) ، (   5 )يلوهنم ، رقم 
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 ال أن السلف هم الصحابة ، والتابعون ، فالظاهر أن ذلك داخل يف نا من قنوأم

 0احلديث 
ين ليس كافيًا يف تعيني السلف ، بل البد أن نومما ينبغي أن يعلم أن السبق الزم)) 

ة نصًا وروحًا، فمن خنالف  نرأي للكتاب والسنيضا  إىل هذا السبق الزمين موافقة ال
 0 ( 1) ((رأيه الكتاب والسنة ، فليس بسلفي وإن عاش بني ظهراين الصحابة والتابعني 

 
وذلك أننا جند بع  من عاشوا يف تلك احلقبة كانوا من أئمة أهل البدع واألهنواء  

 :وهم بعيدون كل البعد عن عقيدة السلف ومنهجهم ، أمثال 
            ، وزعنم حمبنة  والنرف   ( )اليهودي الذي أظهنر التشنيع  (  ) بن يبأ اهلل عبد
 0 آل البيت
 

                                                 
  0بتصر  يسري (   5) للدكتور اجلليند  اإلمام ابن تيمية وقضية التأويل  (1)
ابن السوداء ، يهودي من أهل صنعاء ، أظهنر الندخول يف   : عبد اهلل بن يباء ويقال له : هو  ( )

، وجتول يف بع  األقطار اإليالمية وبث يف املسلمني أفكاره  اإليالم يف خالفة عثمان بن عفان 
  0، فكان رأس الفتنة وموقدها املنحرفة املضللة ، واختذا التشيع يتارا له 

، تاريخ املذاهب اإليالمية حملمند أبنو   (     -   /  5  ) الفرق بني الفرق للبغدادي : انظر 
  0(   0  -9 ) زهرة 
على اخلصوص ، وقالوا بإمامته وخالفته نصا  هم الذين شايعوا علي بن أيب طالب :  الشيعة ( )

دوا أن اإلمامة ال خترج من أوالده ، فإن خنرجت منهم فبظلم ووصية ، إما جليا وإما خفية ، واعتق
أن اإلمامة ركن الدين ، وقد انقسمت الشيعة إىل عدة : من غريهم أو بتقية منن عنندهم ، وقالوا 

طوائف جيمعها القول بوجوب التعيني والتنصيص على اإلمامة ، وثبو  عصمة األنبياء واألئمة وجوبا 
، والقول بالتربي والتويل ، قوال وفعال وعقدا ، إال يف حالة التقية ، ولخالفهم عنن الكبائر والصغائر 

ومقناال  (  0 1 – 1 1/  1) امللل والنحل للشهريتاين : اننظر  0بعن  النزيدية يف ذلك 
   0(  15/  1) اإليالميني لألشعري 
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 0دماءهم  ااخلارجي الذي كفر خمالفيه من املسلمني ، ويتحل  ( 1) ونافع بن األزرق 
       0 (  )القدرية  الذي على يديه نبتت فتنة (  ) ومعبد اجلهين

 ( ) أيضًا اجلعد بن درهم وظهر

0000000000000000000000000000000000000000000000000

                                                 
صرة يف عهد عبد اهلل بن الزبري نافع بن األزرق احلنفي، وإليه تنسب األزارقة ، خرج يف الب: هو  (1)
 واشتد  شوكته، وكثر  مجوعه ، فبعث إليه عبد اهلل بن احلارث جيشا كثيفا بقيادة مسلم بن ،

عبس بن كريز بن ربيعة واشتد القتال بني الطرفني ح  قتل مسلم أمري اجليش ، وقتل أمري اخلنوارج 
 118/  1) امللل والنحل للشهرينتاين  :  انظر 0( هن  15) نافع بن األزرق ، وكان ذلك يف عام 

 0( 58 – 51) ، الفر ق بني الفرق للبغدادي (  119 –
،  معبد بن خالد اجلهين ، البصري ، مسع احلديث منن ابن عمر وابن عباس وغريهنم  : هو  ( )

وهو أول من تكلم يف القدر يف اإليالم ، وينذكر أنه أخذ ذلك عنن رجل من النصارى من أهل 
صلبه عبد امللك بن : راق ، وصفه احلسن البصري بنأنه ضال مضل ، واختلفوا يف منوته فقيل الع

خرج مع ابن األشعث فنأخذه احلجاج بن يويف فعذبه بأنواع العذاب مث قتلنه ،  : مروان ،  وقيل
الفنرق بنني الفنرق للبغندادي                : انننظر   0بعدها : وقينل ( هن  80)وأرخوا موته يف ينة 

  0(     -9) ،  والبداية والنهاية البن كثري (  15 -  1) 
إن األمر أ نف أي أن اهلل تعاىل مل يقدر على : نسبوا إىل القدر لنفيهم إياه حيث قالوا :  القدرية ( )

خلقه شيتا مما هم عليه ويزعمون أن العبد هنو النذي لخلق فعله ايتقالاًل ، فأثبتوا خالقا مع اهلل ، 
والذي :)) عنه حيث قال فيهم تهم يف زمنن املتأخرين منن الصحابة مثل ابن عمر ظهر  بدع

 0(( حيلف به عبد اهلل بن عمر لو أن ألحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل اهلل منه ح  يؤمن بالقدر 
صحيح مسلم كتاب (  5 / 1) ، امللل والنحل للشهريتاين (  51 /  ) اخلطط للمقريزي : انظر 
 0(  1)ان رقم اإلمي
اجلعد بن درهم ، مؤدب مروان احلمار ، أول من ابتدع أن اهلل ما اختذ إبراهيم خلنياًل ،  : هو  ( )

ومل يكلم مويى تكليمًا ، ق تل يف مدينة وايط بالعراق يف أوائل املتة الثانية على يد األمري خالد بنن  
، ومقالة التعطيل واجلعند بنن   (     / 5) يري أعالم النبالء للذهيب : اننظر  0عبد اهلل القسري 

  0( 111-5 1)درهم للدكتور التميمي 
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منكري  (  )اجلهمية  زعماء ( 1)شيخ اجلهم بن صفوان 000000000000000 
                                                                                   0الصفا  

 0األول (  )املعتزلة شيخ  (  ) وكذلك واصل بن عطاء
 
 
 
 

                                                 
أبنو حمرز جهم بن صفوان الراييب منوالهم السمرقندي ، أسُّ الضاللة ورأس اجلهمية ، : هو  (1)

ضال مبتدع ، وقند زرع شرًا عظيمًا ، رأس يف التعطيل ، يقول بنفي األمساء والصفا  ، ويزعم أن 
فضرب يف كل بدعة  0وق ، وهو جربي يف األفعال ، ويذهب إىل القول بفناء اجلنة والنار القرآن خمل
، (    -   / 5)الكامل البن األثري: انظر  0(هن8 1) ق تل على يد يلم بن أحوز ينة  0بسهم

 0( 109-18)مقاال  اجلهم بن صفوان لياير قاضي(  8 /  10) البداية والنهاية البن كثري 
بنفي األمساء و الصفا  وأن : فرقة ضالة ، وهم أتبناع اجلهم بن صفوان ، يقولون :  ةاجلهمي ( )

 0اإلنسان جمبور ، ويزعمون أن اإلميان هو املعرفة ، وأن اجلنة والنار تفنيان 
مقاال  : انظر0وايم اجلهمية عمومًا أخذا طابع التعطيل ،فكل من عطل ولو يسريًا قيل فينه جتهم 

   0( 108 – 100) التبصري يف الدين (  8  / 1) شعري اإليالميني لأل
واصل بن عطاء الغزَّال ، أبو حذيفة املخزومي البصري ، القدري رأس املعتزلة وإمنامهم ،  : هو  ( )

 0( هن  1 1)  وهو أول من قال باملنزلة بني املنزلتني ، كان بليغًا يلثغ بالراء فيتجنبها ، تويف ينة 
  0(   1 / 5)، ويري أعالم النبالء له (  118/ 0)دال للذهيب ميزان االعت: انظر 
مسيت بذلك بسبب اخلال  بني اإلمنام احلسن البصري رمحه اهلل وواصل بن عطاء ، : املعتزلة ( )

وقول األخري باملنزلة بني املنزلتني فطرده احلسن منن جملسه ، فاعتزل إىل يارية من يواري مسنجد  
املعتزلة ، وقد افترقت املعتزلة فيما بينها عشرين فرقة ، جتتمع  كلها علنى  : عه البصرة فقيل له وألتبا

نفي الصفا  عن اهلل تعاىل ، ونفي رؤيته باألبصار يوم القيامة ، والقول خبلق القرآن ، ونفي القدر ، 
 0يف النار وأن العباد لخلقون أفعاهلم ، وأن مرتكنب الكبرية يف منزلنة بني منزلتني ويف اآلخرة خملد 

، واعتقادا  فنرق املشنركني واملسنلمني    (   8،  09 – 08) الفرق بني الفرق للبغدادي : انظر
 0(  9  - 8 )للرازي 
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قتدى هبم بأن يكون ممن ُشهد له السلف الذي ُي رمحه اهلل ذا قيد اإلمام السفاريينوهل

كان عليه الصحابة الكرام  املراد مبذهب السلف ما: )) ، فقال  (1) ببدعة َمْرباإلمامة، ومل ُي
م بإحسان وأتباعهم وأئمة الدين ممن ُشنهد لنه   نرضوان اهلل عليهم وأعيان التابعني هل

عن يلف ، دون منن   ار  عظم شأنه يف الدين وتلقى الناس كالمهم خلفة وعنباإلمام
والقدرينة  ، (  ) ، والنرواف  (  )اخلوارج : مثل ي ببدعة أو ُشهر بلقب غري مرضي ،رم

 00000000000000000000000000000000000000000،  ( )واملرجتة 
                                                 

عبارة عن طريقة : )) أمجع تعاريف البدعة وأيلمها هو تعريف اإلمام الشاطيب وهو : البدعة  (1)
((       ا املبنالغة يف التعبد هلل يبحانه يف الدينن خمتنرعة تضاهي الشرينعة ، ُيقصند بالسلوك عليه

 0(  0 / 1) االعتصام للشاطيب 
يطلق على كل من خرج على اإلمام الذي اتفقت عليه اجلماعة ، ولنكن إذا أ طلق :  اخلوارج ( )

حبروراء ، وقد انقسم  فاملراد به طائفة اخلوارج الذين خرجوا على أمري املؤمنني علي بن أيب طالب 
،  ج إىل طوائف وجيمعهم القنول بالتربي من علي وعثمان واحلكمني وأصحناب اجلمل اخلوار

مقاال  اإليالميني : انظر  0واخلروج على السلطان ، وتكفري صناحب الكبرية وختليده يف الننار 
، والفرق بني الفرق للبغدادي (   11/  1) ، وامللل والنحل للشهريتاين (   110/  1) لألشعري 

 (50  )0   
هم الغالة يف حب علي وبغ  أيب بكر وعمنر وعثمان وعائشة ومعاوية وكثري من : الرافضة  ( )

امتنع منن لعن أيب بكر وعمر رضي  ، ومسوا بالرافضة ألن زيد بن احلسني بن علي  الصحابة 
= عمنر لرفضهم إمامة أيب بكر و:فرفضوا رأيه، فسموا رواف ،وقيل اهلل عنهما وقال وزيرا جدي 

ننص على ايتخال  علني بنن أيب    لرفضهم الدين ، وهنم جممعون على أن النيب : وقيل =
ضلوا بتركهم االقتداء به بعند منو     بامسه وأظهر ذلك وأعلنه ، وأن أكثر الصحابة  طالب 
 ، وأن اإلمامة ال تكون إال بنص وتوقيف ، وأن اإلمام ال يكون إال أفضل الناس ، وأن علينا  النيب 
  اخلطط (  88/ 1) مقناال  اإليالميني لألشعري : اننظر  0كان مصيبا يف مجيع أحوالنه ،

   0(   11/  1) ، امللل والنحل للشهريتاين (  51 /  ) للمقريزي 

وا بنذلك  ، ومس چگ  گ  گ  چ : من اإلرجاء وهو التأخري ، ومنه قوله تعاىل :  املرجئة ( )
ال تضر منع اإلمينان   : إلعطائهم الرجاء ، حيث قالوا :إلميان ، وقيلألهنم أخروا العمل عن مسمى ا
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 0(  ) ((و هؤالء ، وحن(  ) اميةالكرَّ و ،واملعتزلة  ،واجلهمية ،  ( 1)واجلربية 

ن يلك يبيل السلف الصاحل ويار على هنجهم فهو يلفي نذا فكل منوعلى ه))
 0نسبة إليهم 

ذي والقرون املفضلة من بعده ، وال ار عليه النيب هي املنهج الذي ي :والسلفية 
 يت ظاهريننتزال طائفة من أم ال))  : إىل أن يأيت أمر اهلل حلديث  بأنه باق أخرب النيب 
 0(  ) ((هم من خذهلم ، ح  يأيت أمر اهلل وهم كذلك يضرُّ على احلق ال
 

نتساب إىل هذا املنهج م  التزم اإلنسان بشروطه وقواعده ، فكنل منن   فيصح اال
 0 ( 5) ((حافظ على يالمة العقيدة والعمل طبقًا لفهم القرون الثالثة فهو ذو هنج يلفي 

 

                                                                                                                                            
بإخراج العمل عنن مسنمى   = =القول: وهم فرق جيمعهم  0معصية كما ال تنفع مع الكفر طاعة 

، ومقناال  اإلينالميني لألشنعري               (  9 1/  1) امللل والنحل للشهرينتاين  : انظر  0اإلميان 
 0(    1) هب الفرق الثنتني والسبعني لليافعي ، ذكر مذا(   1 /  1) 
هم الغالة يف نفي ايتطاعة العبد على الفعل ، وإضافته إىل الرب تعاىل ، وهم أصنا ، :  اجلربية (1)

وهي اليت : وهي اليت ال تنسب للعبد فعاًل وال قدرًة على الفعل ، واجلربية املتويطة : اجلربية اخلالصة 
، اخلطط (  85/  1) امللل والننحل للشهريتاين : اننظر  0نؤثرة أصناًل تثبت للعبد قدرة غري م

    0(  9  /   ) للمقريزي 
نسبة إىل حممد بن كنّرام السجستاين ، قال بأن اإلميان جمرد القول ، وكان منن  :  رَّاميةـالك ( )

 0(  5/ 11)هيب انظر يري أعالم النبالء للذ 0( هن  55 ) اجملسمة يف باب الصفا  ، تويف ينة 
 0(  0 / 1) لوامع األنوار للسفاريين  ( )
ال تزال طائفنة منن أمنيت    : أخرجه البخاري ، كتاب االعتصام بالكتاب والسنة ، باب قوله  ( )

:   ، ومسلم ، كتاب اإلمارة ، باب قوله (  11 /   ) ، (  11 0) ظاهرين على احلق ، رقنم 
 0(    15/   ) ، ( 0 19)قم ال تزال طائفة من أميت ظاهرين ، ر

  0(  55-  5) معتقد أهل السنة واجلماعة يف توحيد األمساء والصفا  للدكتور التميمي  (5)
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 :  -اهلل  رمحه –قال شيخ اإليالم ابن تيمية 

إليه ، بنل جينب                                                                                                          اعتزى  ال عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه و)) 
 0( 1)(( حقًا يكون إال ن مذهب السلف التفاق ، فإذلك منه باالقبول 
 

أهنا إطار : بع  الناس ممن يعرفون ولكنهم حيرفون عند ذكر السلفية  وقد يظنُّ)) 
جديد جلماعة إيالمية جديدة انتزعت نفسها من قلب دائرة اجلماعة اإليالمية الواحدة ، 

، فتمتاز عن بقية املسنلمني   معينًا وهي تتخذ لنفسها من معىن هذا العنوان وحده مفهومًا
 0(  ) عنهم ح  مبزاجها النفسي ومقاييسها األخالقية ميوالهتا بل ختتلف بأحكامها و

اإليالم املصفى من : ين نلبتة يف املنهج السلفي ، إذ السلفية تعوليس لذلك واقع ا
بفهنم   وينًة روايب احلضارا  القدمية ، وموروثا  الفرق العديدة بكماله ومشوله كتابًا

 0(  )(( السلف املمدوحني بنصوص الكتاب والسنة 
لى طريقة الرعيل األول ومن أصبح اصطالحًا معروفًا يطلق ع مدلول السلفية))  فن
طبيعة الدعوة إليه ، فلم َيُعْد إذًا حمصورًا يف بهبم يف تلقي العلم ، وطريقة فهمه ، و يقتدون

      0(  ) ((بل جيب أن يفهم على أنه مدلول مستمر ايتمرار احلياة  ، دور تارلخي معني
    

                                                 
 0(  9 1/  ) جمموع الفتاوى  (1)
السلفية مرحلة زمنية مبنناركة          : )) أنظر منا كتبه الدكتور يعيد رمضان البوطي يف كتنابه  ( )

كنان غنر  املنؤلف هنو إيقاط منهج السلف يف التلقي واالينتدالل        و(( ال مذهب إيالمي 
وااليتنباط ، لتصحيح منذهب اخلنلف يف ذلك ، وقد ردَّ صاحب الفضيلة العالمة الدكتور صاحل 

نظرا  وتعقبا  على ما يف كتاب السلفية حملمد : )) الفوزان على هنذا الكتاب بكتاب آخر مساه 
 على الكتاب  -حفظه اهلل  –وقند ضمنه ردود علمية قوية اعتمد فيها (( وا  يعيد رمضان من اهلف

 0فلرياجعه من أراد التويع يف املوضوع  0والسنة وأقوال السلف وعلماء السنة 
 0(    -   ) ملاذا اختر  املنهج السلفي لسليم بن عيد اهلاليل  ( )
 0(   1) ر حممد أمان اجلامي الصفا  اإلهلية يف الكتاب والسنة النبوية للدكتو ( )
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 0السلف الصاحل من القرآن والسنة  األدلة على وجوب اتباع: طلب الثاين امل
 

 إتباععلى وجوب   اب اهلل تعاىل وينة ريول اهللنلقد تضافر  األدلة من كت
عر  يلك يبيلهم واقتفى آثارهم وذم من أ السلف الصاحل رضوان اهلل عليهم ومدح من

 0عن طريقتهم ومل يهتد هبديهم 
 : ومن هذه األدلة

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  ڇ : قال تعناىل  : أواًل 

پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ          ٿ  ٿ  

 ڇٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ   
(1)    

ن املهناجرين  نىن على من اتبع يبيل الصحابة من نأث أن  اهلل :  وجه الداللة
ن غريهم ملا نع يتميز ال إتباعهمو كان ن، ول إتباعهمواألنصار ،فدل ذلك على وجوب 

 0ايتحقوا هذا الثناء واملدح 
 

 (  ) ڇڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ     ڇ: قال تعاىل :  ثانيًا
أنابوا إىل رهبم ، وحققوا هذا املقام أمت حتقيق ،   أن  مجيع الصحابة:  وجه الداللة

 0يف فهم الكتاب والسنة  إتباعهمفدل ذلك على وجوب 
 

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  ڦ   ڦ  ڦ  ڇ : قال تعاىل :  ثالثًا

 ڇچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ   ڍ  
(  ) 

                                                 
 0( 100: )يورة التوبة اآلية  (1)
 0(15: )يورة لقمان اآلية  ( )
 0(115: )يورة النساء اآلية  ( )
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العقوبة الشديدة يف نتوعد من اتبع غري يبيل املؤمنني ب أن  اهلل :  وجه الداللة 
 0يبيل املؤمنني يف فهم الدين  إتباعخرة ، فدل ذلك على وجوب الدنيا واآل

 
ڍ  ڍ  چ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  ڇڇ  ڇ : قال تعاىل : رابعًا 

 ڇڌ  
(1 )  

فأخرب ينبحانه    وصف ورد يف أصحاب مويىنذا النأن  ه:  وجه الداللة
 0أنه جعلهم أئمة يأمت هبم َمْن بعَدهم لصربهم ويقينهم 

صربًا من أصنحاب   أكمل يقينًا ، وأعظم و   حممد ومن املعلوم أن أصحاب 
وب اإلقتداء هبم  يف فهم ، إذًا فهم أوىل مبنصب اإلمامة ، وهذا يدل على وج مويى 

 0نصوص الكتاب والسنة 
 

يلوهنم ، مث النذين   خري الناس قرين ، مث الذين )):    ال ريول اهللنق :خامسًا 
 0(  ) (( 000يلوهنم 

دل علنى  نألهل القرون الثالثة ت  أن اخلريية اليت أثبتها النيب:  داللةـه الـوج
 0يدركه الالحقون  آتاهم فهما وعلما ال ايتقامتهم على منهاج النبوة ، وأن اهلل 

 هل عندكم كتاب ؟ :  لعلي : قلت : قال   (  ) فعن أيب ُجحيفة
  0 (  )((  000ال إال كتاب اهلل ، أو فهم أعطيه رجل مسلم : )) قال 

 0وهبذا تظهر حجية فهمهم للكتاب والسنة على من بعدهم 

                                                 
 0(    : ) يورة السجدة اآلية  (1)
 0 ( 8 )  تقدم  خترجيه ( )
الصنحابة ،  وهب بن عبد اهلل ، وهو وهب اخلري السُّوائي ، نزل الكوفة وكان من صغار : هو  ( )

أيند الغابنة                0هنن    0ومل يبلغ احللم لكنه مسع منه ، تويف بالبصنرة يننة    تويف الريول 
 (5  / 8 –  9  )0 
 0(  51/  1) ، (  111) كتابة العلم ، رقم : أخرجه البخاري كتاب العلم ، باب  ( )
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النجنوم  : ))   قال ريول اهلل: قال   ( 1) عن أيب مويى األشعري:  سادسًا

ألصحايب فإذا ذهبت أتنى  أمنة لسماء ، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء أمرها ، وأنا أمنة 
 0(  ) ((يوعدون  ميت فإذا ذهب أصحايب أتى أميت ماوأصحايب أمنة ألأصحايب ما يوعدن ،

م ، كنسنبته هلن   من بعدهم إىل  جعل نسبة أصحابه  النيب أن:  وجه الداللة
 0وكنسبة النجوم إىل السماء 

   منفهن  إتبناع  وبنذا التشبيه النبوي الكرمي ُيعطي داللة واضحة على وجنوه
بب للنجاة اب والسنة ينيف فهمهم لنصوص الكت، وذلك أن اإلقتداء هبم  الصحابة 

     0ء املنحرفة من األهواء املضلة واآلرا
، مث ذا  يوم   صلى بنا ريول اهلل :قال   (  ) عن العربا  بن يارية:  سابعًا
 يا:  ل قائلا، فقووجلت منها القلوبها العيون ذرفت منموعظة بليغة  وعظناف ،أقبل علينا
،  أ وصيكم بتقوى اهلل )):  قال، فماذا تعهد إلينا ؟ موعظة مودع  ذهه كأن ! ريول اهلل

فسريى اختالفًا كثريًا ،  بعدي فإنَّه من يعش منك ، عبدا حبشيا تأمَّر والسمع والطاعة وإن
وإياكم ،  وا عليها بالنواجدعضُّو الراشدين متسكوا هبا املهديني ليكم بسنيت وينة اخللفاءعف

 0(  ) (( ضاللة وكل بدعة بدعة حمدثة ، فإن  كل وحمدثا  األمور

                                                 
ري ، صحايب جليل مشهور ، من عبد اهلل بن قيس بن يليم بن حّضار ، أبو مويى األشع: هو  (1)

: على زبيد وعدن ، أختلف يف ينة وفاته فقيل  الوالة الشجعان الفاحتني ، وكان عامل ريول اهلل 
   0(  15  –  1 /   ) أيد الغابة : انظر   0وقيل غري ذلك    ينة 
، رقنم         أمنان ألصنحابه   بيان أن بقاء النيب : أخرجه مسلم كتاب فضائل الصحابة ، باب  ( )
( 5 1 ) ، (   /1 0   )0 
هن وقيل يف فتننة   05: العربا  بن يارية ، السلمي ، أبو جنيح ، يكن الشام تويف ينة : هو ( )

  0(  510 – 511/   ) أيد الغابة : انظر   0ابن الزبري 
، (   1 –  1/  5) ، (  100 ) يف لزوم السنة ، رقم : ينن أيب داود ، كتاب السنة ، باب  ( )

، (  101 ) ما جاء يف األخذ بالسنة واجتناب البدع ، رقم : وينن الترمذي كتناب العلم ، باب 
 0(  101 ) ينن الترمذي رقم : ، وصححه األلباين انظر (   10) صن
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بالتمسك بسننته بفهنم    أمر أمته عند االختال  أن ريول اهلل :  وجه الداللة

 0رضي اهلل عنهم صحابته 
فإنه ليس املراد بسنة اخللفاء الراشدين )) :   -رمحه اهلل  –( 1) قال العالمة الصنعاين
 0 (  ) ((من جهاد األعداء ، وتقوية شعائر الدين وحنوها  إال  طريقتهم املوافقة لطريقته

 
ل اهلل قال رينو : رضي اهلل عنهما قال (  ) اهلل بن عمرو بن العاص عن عبد : ثامنًا

  (( : رق أميت على ثنالث  نة ، وتفتنإن بين إيرائيل تفرَّقوا على إحدى ويبعني مل
 ((ويبعني مل ة كلُّها يف النار إال مل ة واحدة 

 ؟ومن هي يا ريول اهلل : قالوا 
 0(  )(( وأصحايب  ما أنا عليه: )) قال 

 
ة إىل ثالث ويبعني فرقة حينما أخرب عن افتراق هذه األم  أن النيب:  وجه الداللة

و ناة هلذه الفرقة هنببيان أن يبيل النج  م يكتفندة لنوأهنا كلها يف النار إال واح
    وأنهيدل على وجوبه  ة فقط بل أضا  إىل ذلك قيد هامناب والسنناالعتصام بالكت

                                                 
:   حممد بن إمساعيل بن صالح احلسيين الصنعاين ، اإلمام العالمة الفقيه ، منن مصننفاته   : هو  (1)

      0( هنن    118) م شرح بلو  املرام ، وتطهري اإلعتقاد عن أدران اإلحلاد ، تويف ينة يبل السال
 0(  8 /  1) ، األعالم (    1/  ) البدر الطالع للشوكاين : انظر 
 0(  51- 50/   ) حتفة األحوذي للمباركفوري  ( )
همي ، أبنو حممد وأبنو         عبد اهلل بن عمرو بن العاص بن وائنل بنن هشام القرشي الس: هو  ( )

هنن ،   15: كثريًا، اختلف يف ينة وفاته فقيل  عبد الرمحن ، ، أيلم قبل أبيه ، وروى عن النيب 
  0(  0   – 5  /   ) أيد الغابة : انظر   0هن  19هن ، وقيل  18وقيل 
،      (  1 1 ) ما جناء يف افتنراق األمنة ، رقنم     : ينن التنرمذي ، كتاب اإلميان ، باب  ( )

،   (  591 ) شرح السنة ، رقنم  : ، وينن أيب داود ، كتاب السنة ، باب (  591 – 595) صن
 (5  /0  )0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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ل اهلل لسنة ريو من فهٍم  التقيد مبا كان عليه الصحابةأال وهو  ميكن االيتغناء عنه ال
0ذوا منها حبظ وافر ، فال مطمع ألحد من األمة بعدهم يف اللحاق هبم ، فإهنم أخ 

 
 يزال الناس خبري ما أتاهم العلم من أصنحاب  ال: ))     قال عبد اهلل بن مسعود

 0( 1) ((فذلك حني هلكوا وأكابرهم ، فإذا أتاهم العلم من قبل أصاغرهم  حممد 
 
 0( ) (( األصاغر أهل البدع )) :  -رمحه اهلل  –(  ) املباركعبد اهلل بن  اإلمام قال
 

اصرب نفسك على السنة ، وقف حينث  : ))  -رمحه اهلل  –  األوزاعي اإلمام وقال
وقف القوم ، وقل مبا قالوا ، وكفَّ عّما كفوا عنه ، وايلك يبيل يلفك الصاحل ،فإنَّنه  

 0(  )(( يسعك ما ويعهم 
     
 
 
 
 
 

                                                 
  0(  9/ 1) ، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة لاللكائي (  81 ) الزهد البن املبارك  (1)
: عبد اهلل بن املبارك بن واضح احلنظلي أبو عبد الرمحن املروزي ، قال إمساعيل بن عيناش  : هو  ( )

ما على وجه األر  مثل ابن املبارك وال أعلم أن اهلل خلق خصلة من خصال اخلري إال وقد دجعلنها  
  0(  10  – 15 /   ) هتذيب التهذيب : ) انظر  0( هن  181) تويف ينة  0فيه 
 0(   81 ) الزهد البن املبارك  ( )
 0(   10/   ) الشريعة لألجري  ( )
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 0 (  ) أبرز مسات وخصائص مذهب السلف: لث ملطلب الثاا
 

 0اإلقتصار يف مصدر التلقي على الكتاب والسنة : أواًل 
، فكل ما  الصاحل  وهذا من أهم وأبرز اخلصائص اليت يقوم عليها مذهب السلف

 0خالفهما ردوه على قائله كائنًا من كان  وافق الكتاب والسنة قبلوه وأثبتوه ، وكل ما
ا لبدع واألهواء الذين أعرضوا عن هذين املصدرين ، وأخذوا دينهم إمخبال  أهل ا

                                                                 ،  (  ) ال الصنننوفيةكحننن (  )والنننذوق  (  )عنننن طرينننق الوجننند  

                                                 
املنهج السلفي للدكتور مفرح بن يليمان القويي ، عقيدة أهل السنة : ملزيد من التويع : انظر  (1)

واجلماعة حملمد بنن إبراهيم احلمد ، منوقف ابن تيمية من األشاعرة للدكتور عبد الرمحن بن صاحل 
، منهج االيتدالل على مسائل االعتقاد عند أهل السنة واجلماعة لعثمنان  (  08 -51/  1)  احملمود

   0(50 –   ) ، الوجيز يف عقيدة السلف الصاحل لعبداهلل األثري (  8  -0 /  1) بن علي حسن 
هو ما يصاد  القلب ويرد عليه بال تعب وال تكلف ، ويطلقون عليه املصادفة ، قنال  : الوجد  ( )

الوجد ُيوجب ايتقرار العبد ، وصاحب الوجد له صحو وحمو ، فحال صنحوه  : )) أبو علي الدقاق 
 0(   1 – 11) الريالة للقشريي : انظر  0(( بقاؤه باحلق ، وحال حموه فناؤه باحلق 

يف االصطالح الصويف ُيراد به الذوق اإلمياين ، لكن تتنوع داللته عندهم على حسنب  : الذوق  ( )
ن مبا يعتقده كل منهم ، فاألوائل ذوقهم تشهد له األصول القرآنية والنبوية ، ألن أصول التوحيد اإلميا

الُسنِّي قائمة يف اعتقادهم ، لكن احللويل منهم مشربه يف الذوق الفناء عن شهود السنوى واالحتناد     
 0(   00 – 199/   ) حممود عبد الرزاق / معجم املصطلحا  الصوفية للدكتور : انظر  0باهلل 
ولنم يكن هذا االيم معروفنا يف   –على القول الصحيح  –نسبة إىل لبس الصو  :  الصوفية ( )

القرون الثالثة املفضلة ، عرفوا بادىء  األمر بالعبادة والزهد ، مث ظهر فيهم االحنرا  وانتهى املطا  
ل مبذهب الباطنية أن لكل ببع  فنرقهم إىل التطر  والغلو ، ح  خرجوا عن دائرة اإليالم والقو

الفتناوى  : انظر  0ابن عريب ، واحلالج ، وابن يبعني ، وغريهم : من أقطاب غالهتم  0ظاهر باطنا 
    0، ومصرع التصو  للبقاعي ( وما بعدها  – 5/  11) البنن تيمية 
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الذين جعلوا عقوهلم قاضية على نصوص  ( 1) ل الكالمنن طريق العقل كحال أهنأو ع 
 0ريعة ، أو عن طريق األئمة كحال الرواف  الذين اعتقدوا العصمة يف أئمتهم الش

 
 0احتجاجهم بالسنة الصحيحة وترك التفريق بني املتواتر واآلحاد : ثانيًا 
هم يرون ن، ف العقائدويواء يف األحكام  م يف أحاديث الريول ذا مسلكهنوه
  (  )عندهم يف ذلك بني املتواتر  فرق ال عن ريول اهلل  واحد إذا صحنرب النحجية خ
 0 (  )واآلحاد 

                                                 
نهجا يف هم الطوائف النذين ارتضوا علم الكالم املذموم وقنواعده الفلسفية م:  أهل الكالم (1)

فكل من ارتضى  0املعتزلة واألشاعرة واملاتريدية : االيتدالل على مسائل اإلعتقاد ، ومنن أشهرهم 
األصول الكالمية كما ذكنر شيخ اإليالم يواء ممن انتسب إىل هذه الفرق أو غريها صحَّ أن يطلق 

جمموع الفتاوى        :  ر  انظ   0عليه أنه متكلم ، وهنو مشارك هلم يف النذم على قندر موافقته هلم 
    0(0  – 1 / 1)، ومنهج السلف واملتكلمني يف موافقة العقل للنقل للدكتور جابر أمري(8 – 0/ )

پ  ڀ  ڀ  چ : جميء الواحد إثر الواحد بفترة بينهما ، ومنه قوله تعاىل : يف اللغة : التواتر  ( )

 0(    : ) يورة املؤمنون اآلية  چ ڀڀ
 0هو ما رواه قوم ال ُيحصى عددهم ، وال يتوهم توافقهم على الكذب  :واصطالحًا 

 :وينقسم إىل قسمني 
 ((من كذب عليَّ متعمدا فليتبوأ مقعده من النار : )) مثل حديث0وهو ما تواتر لفظه ومعناه :لفظي 
ندر وهو أن ينقل من حيصل العلم بصدقهم وقنائع خمتلفة تشترك يف أمر يتواتر ذلك الق: ومعنوي 
 0رفع اليدين أثناء الدعاء : مثل  0املشترك 
، تدريب الراوي للسيوطي    (   1 –  5) نزهة النظر شرح خنبة الفكر للحافظ ابن حجر : انظر 
   0( 5  –8  )،معجم مصطلحا  احلديث حممد ضياء الرمحن األعظمي(100،180 -101/ 1)
  0لتواتر يواء كثر رواته أو قلُّوا وهو احلديث الذي مل ينته بنفسه إىل ا: اآلحاد  ( )

، (  01 – 00) خنبة الفكر : انظر  0ما مل جيمع شروط املتواتر : وعرب عنه احلافظ ابن حجر بقوله 
 0(  11 –  1) معجم مصطالحا  احلديث لألعظمي 
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إن حديث اآلحناد      :  ال  أهل األهواء والبدع فإهنم يفرقون بينهما ويقولوننخب 
يفيد إال الظن ، وهم مع ذلك حيتجون  حتجاج به يف إثبا  العقائد ، ألنه الال يصلح اال

 0به يف األحكام الشرعية وهذا من تناقضهم 
ن أهل الفقه نل العلم منوأمجع أه: ))  -رمحه اهلل  – (1) ابن عبد الرب قال اإلمام

واألثر يف مجيع األمصار فيما علمت على قبول خرب الواحد العدل ، وإجياب العمل به إذا 
اع ، على هذا مجيع الفقهاء يف كل عصر من لدن نثبت ومل ينسخه غريه من أثر أو إمج
 0(  ) ((وارج وطوائف من أهل البدع الصحابة إىل يومنا هذا ، إال اخل

 
 :  الشرع على العقل عند توهم التعارضوجوب تقدمي : ثالثًا 

 0ميكن أن يتعار  النقل الصحيح مع العقل الصريح  وإال يف احلقيقة والواقع ال
املنقول الصحيح ال يعارضه معقول : ))  -رمحه اهلل  – قال شيخ اإليالم ابن تيمية

تنازع الناس فيه ، فوجد  ما خالف النصوص  ملت ذلك يف عامة ماصريح قط ، وقد تأ
ق نالصحيحة الصرحية شبها  فايدة ُيعلم بالعقل بطالهنا ، بل ُيعلم بالعقل نقيضها املواف
ائل نللشرع ، وهذا تأملته يف مسائل األصول الكبار ، كمسائل التوحيد والصفا  ومس

ط ، نما ُيعلم بصريح العقل مل لخالفه مسع ق القدر والنبوا  واملعاد وغري ذلك ، ووجد 
بل السمع الذي ُيقال إنه لخالفه إما حديث موضوع ، أو داللة ضعيفة ، فال يصنلح أن  

           لو جترد عن معارضنة العقنل الصنحيح ، فكينف إذا خالفنه صنريح       يكون دلياًل
 0(  ) ((املعقول 
 

                                                 
لكي ، أبو عمر يويف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب النمري ، األندلسي ، القرطيب ، املا: هو (1)

 0(هنن  1 )التمهيد ، وجامع بيان العلم وفضله ،تويف بشاطبة ينة : حافظ املغرب ، من مصنفاته 
  0(  11 – 15/ 18)يينر أعنالم النبنالء للنذهيب  : انظر 
 0(    /   ) ، جامع بيان العلم وفضله (  0 /  1) التمهيد  ( )
 0(  0 1/  1) درء تعار  العقل والنقل  ( )
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ـ   : رابعًا   ـ  ليس هلم إمام معظم يأخـذون كالمـه كل                 خالفـه  اه ويـدعون م
   0رسول اهلل  إال

فإهنم يعرضون كالمه على الكتاب السنة ، فما وافقهما قبل ،  ما غري الريول وأ
، لذلك فهم أشد  ه ويرد إال ريول اهلل يؤخذ من قول وماال فال ، فهم يعتقدون أن كاًل

 0أحرصهم على اتباعها للسنة وحباً  الناس
ن نل مندع الذين يتعصبون لطائفتهم أو إىل رجنالب أهل األهواء ووهذا خبال  
رد وال التأويل ، ومن مث يردون نتقبل ال وال هؤالء كالنصوص ، النرجاهلم،وجيعلون أق

 0نصوص الكتاب والسنة ألجلها 
 

  0 عدم االختالف يف أصول االعتقاد: خامسًا 
وقواعد االعتقاد ،  ،ول الدين يف أص –حبمد اهلل  -لختلفون  ال فالسلف الصاحل 

له واحد ، نفقوهلم يف أمساء اهلل وصفاته وأفعاله واحد ، وقوهلم يف اإلميان وتعريفه ومسائ
 0وقوهلم يف القدر ويائر األصول واحد

 
 :  -ه اهلل نرمح -  الشافعيقال اإلمام أبو املظفر السمعاين 

العت مجينع كتبنهم   نط ومما يدل على أن أهل احلديث هم أهل احلق أنك لو)) 
إىل آخرهم ، قدميهم وحديثهم ، مع اختال  بلداهنم وزماهنم ، وتباعد   املصنفة من أوهلم

دهتم يف بينان  نبينهم يف الديار ، ويكون كل واحد منهم قطرًا من األقطار ، وج انم
لون حييدون عنها ، وال ميي االعتقاد على وترية واحدة ، ومنط واحد ، جيرون على طريقة ال

يف  وال تفرقناً  ترى بينهم اختالفناً  د ، ونقلهم واحد ، النوهلم يف ذلك واحنفيها ، ق
لفهم وجدته ه عن يوإن قل  ، بل لو مجعت مجيع ما جرى على ألسنتهم ونقل ما و شيٍء

                                                                                  ؟من هذان واحد ، وهل على احلق دليل أبني ، وجرى على لساكأنه جاء من قلب واحد
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                                                                                                          چ  چ  چڇ  ڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎڇ : قنننننال اهلل تعننننناىل  

 ڇڈ   ڎ
 ڇڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ  ڦ  ڇ : وقال تعاىل  ( 1)

(  )  
 ني خمتلفني ،أو شيعًا وأحزابًا، وأما إذا نظر  إىل أهل األهواء والبدع ،رأيتهم متفرق

بل يرتقون تكاد جتد اثنني منهم على طريقة واحدة يف االعتقاد ، يبدع بعضهم بعضا ،  ال
أبدًا يف تنازع اره ، تراهم نار جاه ، واجلنن أباه ، والرجل أخنبإىل التكفري ، يكفر اال

      ۇ      ۇ  ۆ    ڇ ا تتفنق كلمناهتم   مل  قضي أعمارهم وتباغ  واختال  ، تنو

 الباطل دليل أظهر من هذا ؟  وهل على000 (  )  ڇۆۈ   
                                                   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ     ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌڇ : قننال تعنناىل  

 ڇڎ        ڎ
(  ) 

وكان السبب يف اتفاق أهل احلديث أهنم أخذوا الدين من الكتاب والسنة ، وطريق 
دعة أخذوا الدين من املعقوال  واآلراء ، نالنقل ، فأورثهم االتفاق واالئتال  ، وأهل الب

 0( 5) ((فأورثهم االفتراق واالختال  
 

 0الوسطية : سادسًا 
فهم أهل الويط واالعتدال ،  احل هب السلف الصفالويطية من أعظم مميزا  مذ
ان يف باب العقيدة أم األحكام نفاء ، يواء أكناجل بني اإلفراط والتفريط ، وبني الغلو و
 0( 1)ة ، كما أن األمة ويط بني األمم أو السلوك ، فهم ويط بني فرق األم

 
                                                 

 0(   8: ) النساء اآلية  يورة (1)
  0(   10: ) يورة آل عمران اآلية  ( )
 0(   1: ) يورة احلشر اآلية  ( )
  0(  159: ) يورة األنعام اآلية  ( )
   0(  0  – 5 ) اإلنتصار ألصحاب احلديث للسمعاين  (5)
   0تفصيل ذلك ، ويطية أهل السنة بني الفرق للدكتور حممد باكرمي : أنظر  (1)
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وبعض علمـاء   –رمحه اهلل  –ذكر بعض أقوال اإلمام الشافعي :  املبحث الرابع

 0الشافعية يف احلث على التمسك بالسنة وفهم السلف وذم البدعة 
 

 :  وفيه مطلبان
وبع  علماء الشافعية  –رمحه اهلل  –ا ورد عن اإلمام الشافعي نم:  املطلب األول

 0يف احلث على التمسك بالسنة واتباع فهم يلف األمة 
 

لشافعية يف احلث على وعلماء ا –رمحه اهلل  –ام الشافعي نأقوال اإلم لقد تظافر  
 : ومن ذلك التمسك بالسنة واتباع فهم يلف األمة 

 
ن نيف احلث على التمسك مبا صحَّ ع  –رمحه اهلل  –اء عن اإلمام الشافعي نما ج
 0، وترك تقليده إن كان قوله خبال  ذلك  ريول اهلل 
 

كل منا  : )) أنه قال  -رمحه اهلل  – اإلمام الشافعي إىل بسنده  فقد أخرج البيهقي
                 أوىل ال  قنويل ممنا يصنح ، فحنديث الننيب      نخن  ال الننيب  نقلت وق

 0( 1)(( وال تقلدوين 
 

بسنة : وا نفقول   ريول اهللال  ينة نإذا وجدمت يف كتايب خ: )) وقال أيضًا 
 0(  )(( ودعوا ما قلت  ريول اهلل 
 

                                                 
،     (  18 – 10) ، آداب الشافعي البنن أيب حنامت (   0 /  1) منناقب الشافعي للبيهقي  (1)

  0(  100 – 101/  9) حلية األولياء أليب نعيم 
 0(   1) ، توايل التأييس البن حجر (   0 /  1) املناقب للبيهقي  ( )
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، بل  ان قوله خبال  قول ريول اهلل ومل يكتف رمحه اهلل بالنهي عن تقليده إن ك

 0فهو مذهبه وإن مل يبلغه  صرح بأن كل حديث صح عن ريول اهلل 
ما تقول : قلت للشافعي : ال نأنه ق (1) ديعيد بن أي روى البيهقي بسنده إىلفقد 

ديث يصح نعليَّ حييُت أو متُّ إن كل ح أقِ  ابن أيد: يف حديث الرؤية ؟ فقال يل 
 0 (  )(( فإين أقول به وإن مل يبلغين   عن ريول اهلل

 0(  )(( إذا صح احلديث فهو مذهيب : )) وقال أيضا 
 

ه نأنه ال حيب أن تنسب إلي لسنة ريول اهلل  -رمحه اهلل  –بل من شدة تعظيمه 
  0مسألة قال فيها خبال  ما صح عن ريول اهلل 

تكلمت فيها صح اخلرب ألة كل مس: ))  -اهللرمحه –   قال لتلميذه الربيعولذلك 
و بعد ني ها يف حياتند أهل النقل خبال  ما قلت ، فأنا راجع عننعن فيها عن النيب 

 0  (  )(( مويت 
تعزب عنه ، و    ما من أحد إال ويذهب عليه ينة لريول اهلل: )) وقال له أيضا 

، فالقول  خال  ما قلت   فمهما قلت من قول أو أصّلت من أصل فيه عن ريول اهلل
 0  ( 5)(( وهو قويل  ما قال ريول اهلل 

 
 

                                                 
ينة وضنمرة ، وروى عننه      يعيد بن أيد بن مويى ، من أهل مصر ، يروي عن ابن عي: هو  (1)

، واجلنرح  (  01 /  8) الثقا  البنن حبنان   : انظر  0أبو زرعة ويعقوب بن يفيان الفاريي 
  0(  5/   ) والتعديل البن أيب حامت 

 0(  1  /  1) املناقب للبيهقي  ( )
 0(  98/   ) ريالة السبكي يف معىن هذه الكلمة يف جمموعة الريائل املنريية : انظر  ( )
 0(   9) ، توايل التأييس البن حجر (   0 /  1) مناقب الشافعي للبيهقي  ( )
  0(  101/  9) ، حلية األولياء أليب نعيم (  05 /  1) مناقب الشافعي للبيهقي  (5)
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عن ريول اهلل يف حديث قد صح  على من قال له –رمحه اهلل  –وقد اشتد غضبه 

 0تقول به أ 
 

: يقول  –رمحه اهلل  –مسعت الشافعي : فقد روى البيهقي بسنده إىل الربيع أنه قال 
 0كذا وكذا : قال  أنه روي عن النيب : ويأله رجل عن مسألة فقال 

 يا أبا عبد اهلل أتقول هبذا ؟ : فقال له السائل 
إذا  يُّ أر  تقلين وأيُّ مساء تظلينأ 0ال وحيك نوق! فارتعد الشافعي واصفر لونه 

 0شيتًا فلم أقل به  رويت عن ريول اهلل 
    0( 1)نعم على الرأس والعينني على الرأس والعينني 

 
ذ نووجوب األخ ،   يف بيان عظيم منزلة الصحابة – رمحه اهلل –ه نومن أقوال

 0ء غريهم بفهمهم وتقدميه على آرا
يف القرآن والتوراة  اىل على أصحاب ريول اهلل نارك وتعند أثىن اهلل تبنوق)) 

من الفضل ما ليس ألحد بعدهم ، فرمحهم  واإلجنيل ، ويبق هلم على لسان ريول اهلل 
ن ذلك ببلو  أعلى منازل الصديقني والشهداء والصاحلني ، هم ناهلل وهنَّاهم مبا آتاهم م

 وشاهدوه والوحي ينزل عليه ، فعلموا ما أراد ريول اهلل  أدَّوا إلينا ينن ريول اهلل 
زما وإرشادا ، وعرفوا من ينته ما عرفنا وجهلنا ، وهم فوقنا يف كل نعاما وخاصا ، وع

علم وايتنبط به ، وآراؤهم لنا أمحد من آرائنا وأمر ايتدرك به علم واجتهاد وورع وعقل 
 0  (  )(( عندنا ألنفسنا ، واهلل أعلم 

 
 

                                                 
 0(  101/  9) ، نفس املصدر (  05 /  1) نفس املصدر  (1)
 0(  9 ) فعي للرازي ، مناقب الشا(     /  1) مناقب الشافعي للبيهقي  ( )
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يف احلث على  –رمحه اهلل  –ام الشافعي ند امتثل علماء الشافعية وصايا اإلمنوق

  0قوله خبال  ما صح عن ريول اهلل  التمسك بالسنة ، وترك تقليده إن كان
: ال يقنت يف الفجر ، ويقولكان  –رمحه اهلل  –( 1) فهذا اإلمام أبو احلسن الكرجي

 ديثنإذا صح احل: ي يقول نان إمامنا الشافعن، وقد ك ديثن يصح ذلك يف احلمل)) 
 0(  )(( هذا احلائط فاضربوا بقويل  فهو مذهيب
 

ليس ألحد مع ريول اهلل : ))   -رمحه اهلل  – ويقول إمام األئمة أبو بكر ابن خزمية
  0 (  )(( صح اخلرب قول إذا 

 
عالمة من أراد اهلل به خريا يلوك هذا  )) : -رمحه اهلل  – ام اآلجرينويقول اإلم
، ، ومن تبعهم بإحسان ، وينن أصحابه  اب اهلل ، وينن ريول اهلل نالطريق ، كت

، األوزاعي: نل ما كان من العلماء مثوما كان عليه أئمة املسلمني يف كل بلد ، إىل آخر 
، بن يالما، والشافعي ، وأمحد بن حنبل، والقايم  الك بن أنسنوم،(  ) يان الثوريويف

    0 ( 5) (( ومن كان على مثل طريقتهم ، وجمانبة كل مذهب َيذ مُّه هؤالء العلماء
 

                                                 
أبو احلسن حممد بن عبد امللك بن حممد بن عمر الكرجي الشافعي ، شيخ الكرج ، وعاملها : هو  (1)

   0الذرائع يف علم الشرائع ، الفصول يف اعتقاد األئمة الفحول ، تفسري القرآن: ومفتيها ، من مؤلفاته 
  0(  11 /   ) معجم املنؤلفني : انظر   0هن    5تويف ينة 

 0(  1 /   1) البداية والنهاية البن كثري   ( )
 0(   0 /   1) يري أعالم النبالء للذهيب  ( )
يفيان بن يعيد بن مسروق الثوري ، ثقة حافظ ، فقيه ، عابد ، إمام ، حجنة ، قنال   : هو  ( )

يب التهنذيب  هتذ: انظر  0( هن  111) يفيان أمري املؤمنني يف احلديث ، تويف ينة : شعبة وغريه 
 0( 58 - 51/   )البن حجر 

 0(  01 /  1) الشريعة لآلجري  (5)
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السنة بدعوى  ن أنكرنم أيضًا يف رده على –رمحه اهلل  –ام اآلجري نويقول اإلم

 :عاىل االكتفاء مبا يف كتاب اهلل ت
يف شيء قد ثبت  قال ريول : ينبغي ألهل العلم والعقل إذا مسعوا قائال يقول )) 

 0ال أقبل إال ما كان يف كتاب اهلل تعاىل : عند العلماء ، فعار  إنسان جاهل فقال 
 0وحذ ر منك العلماء  أنت رجل يوء ، وأنت ممن حيذِّرناك النيب : قيل له 
ا ُنزَِّل ن أنزل فرائضه مجلة ، وأمر نبيَّه أن ُيَبيَِّن للناس مإن اهلل! يا جاهل : وقيل له 

ٿ  ٿٿ  ٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڇ  إلننيهم ، قننال اهلل  

 0( 1)  ڇڤ  ڦ
لق بطاعته ،وهناهم عن معصيته ، مقام البيان عنه ، وأمر اخل فأقام اهلل تعاىل نبيه 

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ   ڇ : عاىل وأمرهم باالْنتهاء عّما هناهم عنه ، فقال ت

 ڇہہ  
(  )0 

ڑ  ک    ک  ک  ڇ : فقال تعناىل   مث حذرهم أن لخالفوا أمر ريول اهلل 

 ڇک   گ  گ  گ  گ  ڳ      ڳ  ڳ   
         ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ    ڇ وقنننال (  )

ەئ      ەئ    ائ  ائ    ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې      ى  ى

 (  )  ڇوئ
  0لق طاعته يف نيف وثالثني موضعا من كتابه تعاىل مث فر  على اخل

                                                 
 0(    : ) يورة النحل اآلية  (1)
 0(  0: ) يورة احلشر اآلية  ( )
  0(   1: ) يورة النور اآلية  ( )
 0(  15: ) يورة النساء اآلية  ( )
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          :ال اهلل تعناىل  نقن ! اهل نينا جن  :  وقيل هلذا املعار  لسنن ريول اهلل  
د يف كتاب اهلل تعاىل أن الفجر ركعتان ، ن، أين جت( 1)  ڇڱ  ڱ  ڱ   ں   ڇ 

ن نرة أربع ؟ أينخوأن الظهر أربع ، وأن العصر أربع ، واملغرب ثالث ، وأن العشاء اآل
؟ ومثلنه   ، وما يصلحها وما يبطلها إال من ينن الننيب  جتد أحكام الصالة ومواقيتها 

زكاة ، فأين جتد يف كتاب اهلل تعاىل من مائيت درهم مخسة دراهم ؟ ومنن عشنرين   نال
دينارا نصف دينار ؟ ومن أربعني شاة شاة ؟ ومن مخس من اإلبل شاة ؟ ومن مجيع أحكام 

 ن جتد هذا يف كتاب اهلل تعاىل ؟ ن، أيالزكاة 
احلكم فيها إال بسنن ريول  وكذلك مجيع فرائ  اهلل اليت فرضها يف كتابه ال ُيْعلم 

  0اهلل 
ة اإليالم ودخل يف ملة َنخرج عن ِمّلهذا  قول علماء املسلمني ، من قال غريهذا 

  0(  ) (( امللحدين ، نعوذ باهلل من الضاللة بعد اهلدى
 
قولنا الذي نقنول بنه ،   :  ))   -رمحه اهلل  –( ) ل اإلمام أبو احلسن األشعريوقا

، ومنا روي عنن  ، وبسنة نبينا  التنمسك بكتاب ربنا : وديانتنا اليت ندين هبا 
   0 (  )(( السادة الصحابة والتابعني وأئمة احلديث ، وحنن بذلك معتصمون 

 
                                                 

 0(    : ) يورة البقرة اآلية  (1)
 0(   1 -10 /  1) الشريعة لآلجري  ( )
أيب موينى   العالمة أبو احلسن علي بن إمساعيل ينتهي نسبه إىل صاحب رينول اهلل  : هو  ( )

أليب احلسنن  : قال الذهيب  ، كان على طريقة املتكلمني مث رجع إىل مذهب السلف ،  األشعري
: أيضنا   وقنال  0ذكاء مفرط وتبحر يف العلم وله أشياء حسنة وتصانيف مجة تقضي له بسعة العلم 
: الصفا  وقال فيها رأيت أليب احلسن أربعة تواليف يف األصول يذكر فيها قواعد مذهب السلف يف 

: انظر  0هن     تويف رمحه اهلل ينة  0تؤول  وبذلك أقول وبه أدين وال: ، مث قال متر كما جاء 
 0(90–85/  15) يري أعالم النبالء 

 0(    ) اإلبانة عن أصول الديانة لألشعري  ( )
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اعلموا رمحنا اهلل وإياكم أن  )) : -رمحه اهلل  –  (1) مساعيليإلويقول اإلمام احلافظ ا
ه ، ناإلقرار باهلل ومالئكته وكتبه وريل –أهل السنة واجلماعة  –ديث نمذهب أهل احل

، ال مْعدل  ا نطق به كتاب اهلل تعاىل ، وما صحت به الرواية عن ريول اهلل نوقبول م
مضمونا هلم ين باتِّباع الكتاب والسنة ، عما وردا به ، وال يبيل إىل ردِّه ، إذ كانوا مأمور

خمالفته   يهدي إىل صراط مستقيم ، ُمحذرين يف   اهلدى فيهما ، مشهودا هلم بأن نبيهم
 0  ( ) (( الفتنة والعذاب األليم

 
والذي عندي من ذلك أن تلزم املنهج : )) رمحه اهلل  ( ) ويقول اإلمام امللطي

ة الريول وما مضى عليه السلف الصاحل فعليك بالسنة املستقيم وما نزل به التنزيل وين
 0 ( )((  واجلماعة ترشد إن شاء اهلل

 
اتباعهم : وشعار أهل السنة : ))  -رمحه اهلل –  وقال اإلمام أبو املظفر السمعاين

  0( 5)(( للسلف الصاحل ، وتركهم كل ما هو مبتدع حمدث 

                                                 
اإلمام احلافظ احلجة الفقيه شيخ اإليالم أبو بكر أمحد بن إبراهيم اجلرجناين اإلمسناعيلي   : هو  (1)

كان اإلمساعيلي واحد عصره وشيخ احملدثني : الشافعي صاحب الصحيح شيخ الشافعية ، قال احلاكم 
يري أعنالم الننبالء        : انظر  0هن  01 والفقهاء وأجلهم يف الرئاية واملروءة والسخاء ، ما  ينة 

 (11  / 9  –  91  )0 
 0(  5 ) اعتقاد أهل السنة لإلمساعيلي  ( )
وأخذ القراءة عرضا عنن  ، حممد بن أمحد بن عبد الرمحن أبو احلسني امللطى الفقيه املقرئ : هو  ( )

طبقا  : ظر ان 0 ما  ينة يبع ويبعني وثالمثائة،  أىب بكر بن جماهد وأىب بكر بن األنبارى ومجاعة
 0(  08 – 00/   ) الشافعية للسبكي 

  0(  55) التنبيه والرد للملطي  ( )

 0(  1 ) اإلنتصار ألصحاب احلديث للسمعاين  (5)
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  إذا ثبت مل يكن ألحند  ن أمره أ: ))  -رمحه اهلل  –ال احلافظ ابن حجر نوق
ل جيعله األصل الذي يرد إلينه منا خالفنه ال    نالفه ، وال يتحيل يف خمالفته ، بنأن لخ

ک         ڑڇ  :ه تعناىل  نن قولنكما يفعل بع  املقلدين ، ويغفل ع بالعكس ، 

                                                        0 (  )(( ( 1) ڇک  ک         ک
 

 
فعية يف وبع  علماء الشا –رمحه اهلل  –ما ورد عن اإلمام الشافعي :  املطلب الثاين

 0ذم البدعة والتحذير منها

 
، ندعل الباد وأهندا على أهل اإلحلنشدي –رمحه اهلل –لقد كان اإلمام الشافعي 

 0جماهرا ببغضهم وهجرهم ، خاصة أهل الكالم 
لو علم الناس ما يف الكالم و األهواء لفّروا منه كما : ))  -رمحه اهلل  –حيث يقول 
 0(  )(( يفرون من األيد 
 0(  )(( ما أحد ارتدى بالكالم فأفلح : )) وقال أيضا 
واخلو  فيها أعظم الذنوب بعد  خذ بالكالم واألهواءأن األ –رمحه اهلل  –بل يرى 
  0الشرك باهلل 

ألن يلقى : ))   أنه قال –رمحه اهلل  – فقد روى البيهقي بسنده عن اإلمام الشافعي
 0( 1)(( اهلل العبد بكل ذنب ما خال الشرك ، خري له من أن يلقاه بشيء من األهواء 

                                                 
 0(   1: ) يورة النور اآلية  (1)
 0(   5  - 5 /   1) فتح الباري البن حجر  ( )
 0(  91/  1) روي ، ذم الكالم وأهله لله(  09) اإلنتقاء البن عبد الرب  ( )
 0(  01/  1) ، ذم الكالم (  111/  9) حلية األولياء أليب نعيم  ( )
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من ، ليحذر الناس  دعنن الصالة خلف أهل البينهى ع –رمحه اهلل  –ان نبل ك 
 0 بدعهم وفتنتهم
ي خلف الرافضي ؟ أصل )) :يألت الشافعي  –رمحه اهلل  –البويطي  اإلمنام قال

، نرجيء ، فقلت صفهم لناوال املدري ،نرافضي ، وال القنف النال تصل خل:ال نق
إن أبا بكر وعمر ليسا بإمامني : ، ومن قال  ال اإلميان قول فهو مرجيء نمن ق: ال نق

   (  ) 0 (( فهو قدريفهو رافضي ، ومن جعل املشيتة إىل نفسه 
 
رهم والتشهري      نل البدع ، وفضحهم وتعزينأهيرى عقوبة  –رمحه اهلل  –ان نكو

 0هبم ، لكي حيذر الناس من بدعهم وضالالهتم 
ريد ، وُيحملوا نحكمي يف أهل الكالم ، أن ُيضربوا باجل: ))  -رمحه اهلل  –فقال 

ذا جزاء من ترك نه: على اإلبل ، وُيطا  هبم يف العشائنر والقبائنل ، وُينادى عليهم 
 0(  )(( ، وأقبل على الكالم الكتاب والسنة 

 
على ُخطى اإلمام الشافعي يف التحذير من  –رمحهم اهلل  –وقد يار علماء الشافعية 

 0البدع وأهلها 
ن املتفقِّهة من نقل  ما رأيت م: )) يقول  –رمحه اهلل  – (  ) فهذا اإلمام ابن يريج

 0( 5)(( الم اشتغل بالكالم فأفلح ، يفوته الفقه وال يصل إىل معرفة الك

                                                                                                                                            
 0(   5 /  1) ، مناقب الشافعي للبيهقي (  180) آداب الشافعي البن أيب حامت  (1)
 0(  101 – 100/  1) ذم الكالم للهروي  ( )
 0(   1 /  1) مناقب الشافعي للبيهقي  ( )
باس أمحد بن عمر بن يريج البغدادي ،  شيخ اإليالم فقيه العنراقني ، القناضي أبو الع: هو  ( )

الشافعي صاحب املصنفا  ،  تفق ه بأيب القايم األمناطي الشافعي صاحب املزين وبه انتشر منذهب 
، (   10- 01 /  1)السري : انظر  0هن  01 الشافعي ببغداد وخترج به األصحاب ، تويف ينة 

                 0(  11/  1) ان وفيا  األعي
 0(   0 /   1) السري  (5)
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الك يف العامل إال نن هنفما م: ))  -رمحه اهلل  –وقال اإلمام أبو املظفر السمعاين 

وبدوُّ هالكه من النظر ، وما من ناج يف الدين يالك يبيل احلق إال وبدوُّ جناته عن ُحسن 
 0  ( 1)((  اإلتباع

ل نة ُتجاه أهن عقيدة أهل السنة واجلماع  –اهلل رمحه  –  اإلمام الصابوين ويصف
 :  فيقول البدع واألهواء
ه ، وال حيبوهنم ، وال نويبغضون أهل البدع ، الذين أحدثوا يف الدين ما ليس من)) 

دين ، وال نالسوهنم ، وال جيادلوهنم يف النالمهم ، وال جينيصحبوهنم ، وال يسمعون ك
ر  يف نباألذان وقم عن مساع أباطيلهم اليت إذا مرَّ  نرون صون آذاهننيناظروهنم ، وي

       رَّ  ، وفيهنا جنن الويواس واخلطرا  الفايدة منرَّ  إليها منالقلوب ضرَّ  ، وج
ىئ     ی  ی  ی  ی  جئ  حئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ ڇ : قولننه  أنننزل اهلل 

      0(  )((  (  ) ڇ   مئ  ىئيئ 
       

ليس يف الدنيا : ة قال علماء أهل السن: ))  -رمحه اهلل  – ( ) وقال اإلمام األصبهاين
 0 (5)(( ة احلديث من قلبه وزع حالمبتدع إال وقد ُن

 
 

                                                 
 0(  15) اإلنتصار للسمعاين  (1)
 0(  18: ) يورة األنعام اآلية  ( )
 0(  108- 100) عقيدة السلف وأصحاب احلديث للصابوين  ( )
لقرشي التيمي اإلمام العالمة احلافظ شيخ اإليالم أبو القايم إمساعيل بن حممد بن الفضل ا: هو  ( )

كان أبو القايم حسن االعتقاد مجينل  : األصبهاين ، امللقب بقوام السنة ، قال احلافظ حيي بن مندة 
 0(  88 – 80/  0 )السري : انظر  0هن  5 5الطريقة قليل الكالم ليس يف وقته مثله ، تويف ينة 

    0 ( 0 5/   ) احلجة يف بيان احملجة لألصبهاين  (5)
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 0نبذة موجزة عن ظهور البدع يف مباحث اإلميان : املبحث اخلامس 
 

،     يأخذون يلوكهم و أعمالنهم و عقائدهم من ريول اهلل    الصحابةكان 
ما أراد اهلل  بلغتهم ففهموا  هي اإليالم غضًا طرياً ، وقد نزل القرآن الكرمي فحياته 

  بسننته ،  منهم ، فأمنوا به وعملوا بشرائعه ، وما أراد إىل بيان بيَّنه هلم رينول اهلل  
چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ    ڇ : قنال تعناىل  

 ڇژ    ڑ  ڑک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  
وهذا من األمور املقنررة عننند    ( 1)

 قد فصَّل ألمته مجيع ما حيتاجون إليه من العلم ، وأنه  و اجلماعة أن النيب أهل السنة 
يف احلديث الذي رواه عبد اهلل بن عمرو رضي  قد أّدى األمانة حق األداء ، وقد قنال 

إنه مل يكن نيّب قبلي إال كان حقًا عليه أن يدّل أمته على خري ما يعلمه هلم، : )) اهلل عنهما 
 0(  )(( ما يعلمه هلم  وينذرهم شّر
 

مقامًا فذكر بدء اخللق ح   قام فينا ريول اهلل : ))  وقال عمر بن اخلطاب 
 (  )(( دخل أهل اجلنة منازهلم وأهل النار منازهلم ، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه 

 
 
 

                                                 
 0( 10 : ) اآلية ائدةيورة امل( 1)
،              (  18) رقنم  وجنوب الوفناء ببيعنة اخللفناء    : صحيح مسلم ، كتاب اإلمارة ، باب (  )
 (   /1 0  ) 0 

ڤ   ڦ  ڦ  چ  :ا جاء يف قول اهلل تعاىل نم: صحيح البخاري ، كتاب بدء اخللق ، باب (  )

 0 ( 18 /   ) ،  (  19 )  رقم ،چڦ      ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  
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إال وما طائر يقّلب جناحيه يف اهلواء   تركنا ريول اهلل: ))  (1 )وقال أبو ذّر 

 0(  )(( وهو يذكر لنا منه علماً  
 

 يننتنا  فبّين لننا خطبنا   إن ريول اهلل  : ))  وقال أبنو مويى األشعري 
 0(  )((  فعلمنا

    0لقد عّلمكم نبيكم كل شيء ح  اخلراءة : ))  (  ) وقد قيل لسلمان الفاريي 
أن نستنجي بناليمني ، أو أن  أجل ، لقد هنانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول ، أو : قال 

 0( 1)(( أو عظم  ( 5)نستنجي بأقل  من ثالثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع 
ألمته كل ما  مث إن منن األمور اليت ال تعقل وال ميكن أن تتصور أن يبني النيب 

حيتاجونه يف معاشهم وأمنور دنياهم ح  صفة قضائهم للحاجة ، ويترك تعليمهم أصول 
    0سائله الدين وم

هو منا   ببياهنا و تقريرها ألصحابه  بل إن أعظم األمور اليت اعتىن ريول اهلل 
عن   ، الذي العلم به أعظم العلوم و أمهها على اإلطالق ، فأخربهم  يتعّلق برّبهم 

أمساء اهلل و صفاته وأفعاله ، وعن اليوم األخر وأهواله ، وعن اجلنة والننار وما أعندَّ اهلل  

                                                 
ة َذَبن ن السابقني إىل اإليالم ، تويف بالرَّنان منأبو ذر الغفاري جندب بن جنادة ، وك: هو ( 1)
 0( 81  – 80 /   ) أيد الغابة  :انظر   0 هن    ينة
، وصححه األلباين يف الصنحيحة    (  151 – 155/   ) ، (  0 11) رواه الطرباين يف الكبري  ( )
 (180   )0 
 0 (  0 /  1) ،  ( 0 ) رقم التشهد يف الصالة: ، كتاب الصالة ، باب  صحيح مسلم(  )
يلمان الفاريي أبو عبد اهلل ، ويعر  بسلمان اخلري ، أصله من رامهرمنز وقينل منن    : هو (  )

 0(  19  -15 /  )أيد الغابة :انظر  0هن  5 أصفهان، وقصة إيالمه مشهورة ، تويف ينة 
 0، مسي رجيعا ألنه رجع عن حالته األوىل بعد أن كان طعاما أو علفا  القذرة والروث: الرجيع  (5)

 0(   0 /   ) النهاية يف غريب احلديث البن األثري 
 0(     /  1) ، (   1 )االيتطابة رقم : صحيح مسلم ، كتاب الطهارة ، باب  (1)
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كل ذلك ومما هنو يف   000هما ملن أطاعه من جزيل ثوابه ، وملن عصاه من أليم عقابه في 
    0أكمل بيان ، ووضحه أمت  توضيح  معناه قد بّينه 

مث مل ا وقع االفتراق يف هذه األمة ، مل يكن يف صفو  أهل البدع اليت ظهنر  يف  
صول الدين ، وذلنك ملنا   تنازعوا يف أ أحد منهم ، فلم يثبت أهنم  عهد الصحابة 

 0عرفوا به من كمال العلم وحسن املعتقد 
وقد تنازع الصحابة يف كثري من مسنائل  : ))  -رمحه اهلل  –قال اإلمام ابن القيم 

األحكام ، وهم يادا  املنؤمنني و أكمل األمة إميانًا ، ولكن حبمد اهلل مل يتننازعوا يف  
ألفنعال ، بل كّلهم على إثبا  ما نطق به مسألة واحدة من مسائل األمساء والصفا  وا

وها تأويال ، ومل حيرفوها عن ومالكتاب والسنة كلمة واحدة ، من أوهلم إىل أخرهم مل يس
بل تلّقوها  000مواضعها تبديال ، ولنم يبدوا لشيء منها إبطاال ، وال ضربوا هلا أمثاال ، 

 0( 1)(( بالقبول والتسليم ، وقابلوها باإلميان والتعظيم 
فكان جمتمعهم بصورته تلك يليمًا من كل  هذا هو الواقع الذي عاشه الصحابة 

 0االحنرافا  و األهواء الضالة اليت تشّوه نقاءه ، وتشوب صفاءه 
وهكذا مضى الرعيل األول من الصحابة يف ضوء نور الوحي ، مل تطفته عواصنف  

م من التابعني وتابعيهم أن ال األهواء ، ولنم تلتبس بنه ظلم اآلراء ، وأوصوا من بعده
 0(  )يفارقوا النور الذي اقتبسوه منهم ، و أن ال لخرجوا عن طريقتهم 

 فلم يظهر شيء من االختال  يف الدين ح  قتل ذو النورين عثمان بن عفنان  
أمام أعني املسلمني ،  ظلمًا بني ظهراين املسلمني يف الشهر احلرام ويف حرم ريول اهلل 

ماعة ، وتفّرقت العصا ، وتشامست األعني ، وختاذلت األنفس ، واختلفنت  فانشقت اجل
اآلراء ، وتباعد  القلوب ، وياء  الظنون ، واشتغلت الرينب ، وايتقو  التنهم ، 

فأخذ  الغواة  000هنالك وجد  كل فتنة فرصتها فلفظت غ ّصتها ، واشتغل الرعاء ، 

                                                 
 0(   5 – 51/  1) إعالم املوقعني البن القيم  (1)
 0(  1019/   ) ملريلة البن القيم الصواعق ا: انظر  ( )
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ل الغفلة ، وظهر  الف  بعضها على إثننر  هلا يف قلوب أه( 1)أزمة الضاللة ، فتهويت  
 0(  )بع  

وكان لظهور هذه الف  أثر كبري يف نشأ  النَِّحل اليت َشتَّتت مجاعة املسلمني فرقنا  
وأحزابا ، إذ أهنا دخلت عليهم من أعدائهم ، وصار الناس يبتعدون عن هدي الكتناب 

من تلك املسائل العقندية النيت  والسنة وما كان عليه يلف األمة يف املسائل العقدية ، و
حدث اخلال  والنزاع فيها مسألة اإلميان ، فوقع اخلال  يف بيان حقيقته ، ويف زيادتنه  
  0ونقصانه ، وهل يصح االيتثناء فيه ، وحكم من ترك بع  شعبه ،وغريها من املسائل 

 فكانت أول بدعة ظهر  يف تاريخ األمة يف مسائل اإلينمان ، وهي بدعة التكفري
 0بالذنوب واخلطايا 

ولنهذا جيب االحتراز من تكفري : ))  -رمحه اهلل  –يقول شيخ اإليالم ابن تيمية 
املسلمني بالذنوب واخلطايا ، فإنه أول بدعة ظهر  يف اإليالم ، فكف ر أهلها املسلمني ، 

 0(  )(( وايتحلوا دماءهم و أمواهلم 
 

ا هم اخلوارج ، وقد كان كثري منهم وكان أول من أظهر التكفري بالذنوب واخلطاي
فلما اتنفق علي ومعاوية رضي اهلل عنهما على التحكيم،  0يوم صفني  يف جيش علي 

وكان ذلك يف شهر رمضان من السنة السابعة والثالثني من اهلجرة أنكر اخلنوارج أمنر 
اب اهلل ،   حكّمت الرجال يف كت: وقالوا لنه  التحكيم ، وبالغوا يف اإلنكار على علي 
      0(  )ال حكم إال هلل ، مث صّرحوا بكفره 

                                                 
 0(  999/   ) املعجم الوييط : انظر  0املشي الثقيل يف أر  لّينة : التهوس  (1)
  0(  110/  5) ذم الكالم وأهله للهروي : انظر  ( )
  0(  5  ) شرح األصفهانية : ، وانظر (  1 /   1) جمموع الفتاوى  ( )
  0(  08 /   1) ،جمموع الفتاوى البن تيمية (   5 – 50) دي الفرق بني الفرق للبغدا: انظر ( )
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أن يزيل عنهم ما التبس عليهم من أمر التحكيم بأنه إمنا حّكم  ولقد حاول علي  
 0( 1)وشرط على احلكمني أن حيييا ما أحياه القرآن ، ومييتا ما أماته القرآن  كتاب اهلل 

 
عنهما ، فرجع منهم ألفان ، وخنرج  رضي اهلل  وناقشهم ترمجان القرآن ابن عباس

 0(  )يائرهم ، فقتلوا على ضاللتهم ، قتلهم املهاجرون واألنصار 
ومن َثمَّ أصبحت اخلوارج حتكم على كل مرتكب للكبرية بأنه كافر يف الدنيا حينل  

         0 (  )دمه وماله ، ويف اآلخرة خالد خمل د يف النار 
إن : فقالنوا  0ك ، فصاروا نقي  اخلنوارج بعد ذل(  )مث ظهر  بدعة اإلرجاء 

 األعمال ليست من اإلميان ، وكان ذلك يف أواخر القرن األول اهلجري ، كما ذكر ذلك 

                                                 
 0(  11 –  1/  5) تاريخ الطربي  (1)
،    (  190) أخرج مناظرة ابن عباس للخوارج النسائي يف خصائص أمري املؤمنني علني ، رقنم    ( )
           ،       (  151 ) ، واحلناكم يف املسنتدرك ، كتناب قتنال أهنل البغني ، رقنم        (  195صن) 
وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهيب ، وقال العالمة مقبل الوادعي يف ( 115 -  11/  ) 

 0إينادها حسن(   19) الصحيح املسند مما ليس يف الصحيحني رقم 
ولكن الشهريتاين وغريه  –أي ال يقولون بتكفري مرتكب الكبرية  –ايتثىن األشعري النجدا   ( )

، امللل والنحل (  118/ 1) مقاال  اإليالميني لألشعري : انظر  0ا من اخلوارج مل يستثنوا أحند
  0(  09 /   ) ، الفتاوى البن تيمية (   11/  1) للشهريتاين 

واملقصود هنا اإلرجاء املعرو  لدى علماء املقاال  ، الذي هو تأخري العمل عن مسمى اإلميان،  ( )
ن بن حممد بن احلنفية،فقد اهتم بأنه أول من تكّلم يف اإلرجاء، وليس هو اإلرجاء الذي ظهر من احلس

ولكن إرجاؤه إمنا كان يف أمر املشتركني يف الفتنة اليت حدثت بعد خالفة الشيخني رضي اهلل عنهما ، 
ونوايل أبا بكر وعمر رضي اهلل عنهما وجناهد فيهما ألهنما مل :))فقد وضع كتابا يف ذلك ومما جاء فيه

(( هما األمة ومل تشك يف أمرهم ونرجأ من بعدمها ممن دخل يف الفتنة ، فنكل أمرهم إىل اهلل تقتتل علي
وأما اإلرجاء الذي يتعّلق باإلميان فلم ُيعّرج عليه ، )) قال احلافظ ابن حجر وهو املطلع على الكتاب 

، و الطبقا  (   1 / 1)هتذيب التهذيب البن حجر: انظر  0(( فال يلحقه بذلك عيب واهلل أعلم 
 0(  110/  1) الكربى البن يعد 
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مث إنه يف أواخر عهند الصحابنة : )) حيث قال  –رمحه اهلل  –شيخ اإليالم ابن تيمية  
 0( 1)( (الصحابة والتابعون فأنكر ذلك ،  املرجئة حدثت بدعة القدرية و

 
 :                       أنه قال  (  )عن ُزبيد :  (  )ثبت يف صحيح البخاري  ومما يؤيد ذلك ما

: قنال   حدثنين عبد اهلل أن الننيب : عن املرجتة ؟ فقنال (  )أبا وائل يألت 
 عن ُزبيد حيث  ( 1)، ويف رواية أيب داود الطيالسي (5)((يباب املسلم فسوق وقتاله كفر))

 حيث 
 0 ( 1)((  000مّلا ظهر  املرجتة أتيت أبا وائل فذكر  ذلك له : )) يقول 

                                                 
 0(  09 /  1) منهاج السنة البن تيمية  (1)
حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية اجلعفي ، أبو عبد اهلل البخاري ، صاحب اجلنامع  : هو  ( )

جبل  0 الصحيح املعرو  بصحيح البخاري ، والتاريخ ، وخلق أفعال العباد ، واألدب املفرد وغريها
  1هن يف شوال ولنه   51 هن وتويف ينة   19احلفظ ، وإمام الدنيا يف فقه احلديث ، ولد ينة 

،  (188/  )، وفيا  األعيان البن خلكان (  91 /   1) يري أعالم النبالء للذهيب : انظر  0ينة 
  0(  0 )التقريب البن حجر

عبد الرمحن الكويف ، ثقة ثبت عابد ، قال عنه  ُزبيد بن احلارث بن عبد الكرمي اليامي ، أبو: هو  ( )
هتذيب : انظر  0هن أو بعدها    1منا رأيت بالكنوفة شيخا خريا من زبيد ، تويف ينة : شعبة 

 0(     )، تقريب التهذيب (    1/  1) التهذيب 
قة ، تنويف  شقيق بن يلمة األيدي ، أبو وائل الكويف ، قال ابن عبد الرب أمجعوا على أنه ث: هو  ( )

هتننذيب التهنذيب           : انظنر   0هن   8يف خالفة عمر بن عبد العزيز ولنه متة ينة وقيل ينة 
 (   /108 – 109  )0 
، (  8 ) خو  املؤمن أن حيبط عمله وهو ال يشعر : صحيح البخاري ، كتاب اإلميان ، باب  (5)
رقنم         (( يباب املسنلم فسنوق   )) :  قول النيب : ، ومسلم كتاب اإلميان ، باب (    /  1) 
 (1   ) ، (1  /81 )0 
يليمان بن داود بن اجلارود ، أبو داود الطيالسي البصري ، فاريي األصل ، ثقة حافظ ، : هو  (1)

  0(   9 –90/ )هتذيب التهذيب: انظر0هن   0 أبو داود جبل العلم، تويف ينة : قال عنه وكيع
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فظهر من هذا أن ينؤاله كنان عنن    : ))  -رمحه اهلل  –  قال احلافظ ابن حجر

معتقدهم ، وأن ذلك كان حني ظهورهم ، وكانت وفاة أيب وائل ينة تسع وتسنعني ،  
    0(  )(( دعة اإلرجاء قدمية اثنتني ومثانني ، ففي ذلك دليل على أن  ب: وقيل 
 

    0ولكن اختلف أهل العلم يف حتديد أول من عر  عنه القول باإلرجاء 
 0، شيخ أيب حنيفة (  )أول من تكّلم باإلرجاء مّحاد بن أيب يليمان : فقيل 
 0( 5( ) )ذّر بن عبد اهلل بن زرارة املرهيب : وقيل 
 0( 1)بل هو غيالن الدمشقي : وقيل 
أن أول منن أحندث القنول يف   –واهلل أعلم  –يترجح من هذه األقوال والذي 
 : ذّر بن عبد اهلل املرهيب ، وهذا الترجيح يرجع لعدة أمور وهي : اإلرجاء هو 

 
:     فقد قيل له  0ننّص على ذلك  –رمحه اهلل  –أن اإلمام أمحد بنن حنبل :  أواًل

 0 ( 1)(( أّول من تكّلم فيه ذّر : )) ل قا((  أول من تكّلم يف اإلميان من هو ؟ )) 

                                                                                                                                            
 0(  5  /  1) مسند الطيالسي  (1)
 0(  0 1/  1) فتح الباري البن حجر  ( )
: محاد بن أيب يليمان مسلم األشعري موالهم ، أبو إمساعيل الكويف الفقيه ، قال النسائي : هو  ( )

  0(   1/   ) هتذيب التهذيب : انظر  0هن  0 1ثقة إال أنه مرجئ ، تويف ينة 
ثقة ، :  أبو عمر الكويف ، قال ابن معني والنسائي ذّر بن عبد اهلل بن زرارة املرهيب اهلمداين: هو  ( )

هتذيب التهنذيب    0كان مرجتا وهجره إبراهيم النخعي ويعيد بن جبري لإلرجاء : أبو داود : وقال 
 (1  /509  )0  
 0(   8-  8) القدرية و املرجتة للعقل : انظر  (5)
، املقتول يف القدر ، كان من بلغناء  غيالن بن أيب غيالن ، أبنو مروان الدمشقي القدري : هو  (1)

الكّتاب ، صلبه هشام بن عبد امللك ملقالته يف القدر ، وكان قد ايتتابه عمر بن عبد العزيز قبل ذلك 
  0(  08 /  5) ، ميزان االعتدال للذهيب (  181/  8 ) تاريخ دمشق البن عساكر : انظر 
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هن،  0 1هن ،ومحاد بن أيب يليمان تويف ينة 99أن ذّرًا املرهيب تويف ينة : ثانيًا
 0(  )فالظاهر أن الثاين أخذ من األول 

، كما صرح بذلك قتادة بنن   (  )أن اإلرجاء حدث بعد هزمية ابن األشعث :  ثالثًا
، وقد كان ذّر ( 1)هن  85ان مقتنل ابن األشعث ينة ، وكن( 5( ) )دعامة السدويي 

 0( 0)املرهيب ممن شهد وقعة ابن األشعث وقاتل معه 
 
قد هجنراه لقولنه يف    ( 9)ويعيد بن جبري( 8)د ثبت أن إبراهيم بن يزيد النخعيوق
  0(1)اإلميان 

                                                                                                                                            
 0(   51/   ) السنة للخالل  (1)
 0(   8) رجتة للعقل القدرية و امل ( )
عبد الرمحن بن حممد بن األشعث الكندي ، بعثه احلجاج على يجستان فثار هناك وأقبنل  : هو  ( )

يف مجع كبري ، وقام معه علماء وصلحاء ، فقاتله احلجاج ، وجرى بينهما عدة مصاف ا  ، ويف آخنر  
يري أعنالم النبالء : نظر ا 0هن  85هن وقيل   8األمر اهنزم مجع ابنن األشعث وهلك يف ينة 

 0(   18 –  18/   ) للذهيب 
كنان  : قتنادة بن دعامة السدويي ، أبنو اخلطاب البصري ولد أكمه ، قال ابن يعد : هو  ( )

 0التهذيب : انظر  0هن  110ثقة مأمونا حجة يف احلديث وكان يقول بشيء من القدر، تويف ينة 
 (  889/  ) البن بطة  –كتاب اإلميان –، اإلبانة ( 19 /  1) السنة لعبد اهلل بن اإلمام أمحد (5)
  0(   5/  9) البداية والنهاية البن كثري : انظر  (1)
 0(  509/  1) هتذيب التهذيب البن حجر  (0)
إبراهيم بن يزيد النخعي أبو عمران الكويف الفقيه ، كان مفيت أهل الكوفنة منا  يننة        : هو  (8)
  0(   9 -  9/  1) هتذيب التهذيب : انظر  0احلجاج  هن وهو خمتف من 91
لقد ما  يعيد : يعيد بن جبري األيدي موالهم الكويف ، قال عمرو بن ميمون عن أبيه : هو  (9)

 0هنن   95ابن جبري وما على ظهر األر  أحد إال وهو حمتاج إىل علمه ، قتله احلجاج صربا ينة 
 0( 11 - 9/ )هتذيب التهذيب : انظر 
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 ومن خالل هذا العر  يظهر أن أول من تكّلم يف اإلرجاء هو ذّر املنرهيب ، وأن 
محاد بن أيب يليمان تويع فيه وزاد ، فقد ذكر شيخ اإليالم ابن تيمية أن محاد بنن أيب  

 0(  )يليمان أنكر تفاضل اإلميان ودخول األعمال فيه و االيتثناء فيه 
 0(  )أن أول من قال باإلرجاء هو غيالن الدمشقي  (  )وقد ذكر الشهريتاين 

 : وهذا فيه نظر من عدة جها 
 0( 5)يالن الدمشقي قدري ، واإلرجاء يتناىف مع القدر أن غ:  أواًل
أن أول من تكّلم يف اإلرجاء هو ذّر املرهيب كما نص على ذلك اإلمام أمحد :  ثانيًا

 0كما مر معنا 
هن وُهجر على قوله باإلرجاء قبل ذلك بزمن ،  99أن ذّر املرهيب تويف ينة :  ثالثًا

، فعلى فنر  أن غيالن قال باإلرجاء فيكون  ( 1)هن  105وغيالن الدمشقي ق تل ينة 
 0أخذ ذلك من ذّر املرهيب واهلل أعلم 

يف حكم  –لنم يسبق إليها  –مث أحدث واصل بن عطاء الغزال بعد ذلك بدعنة 
أن مرتكب الكبرية خرج من اإلميان : مرتكب الكبرية وهي القول باملنزلة بني املنزلتني ،أي

بذلك اجلمع بني قول املرجتة القائلني بأن مرتكب الكبرية ومل يندخل يف الكفنر ، أراد 
 0مؤمن كامل اإلميان وبني قول اخلوارج القائلني بأنه كافر 

                                                                                                                                            
، هتذيب التهنذيب البنن   (   89 – 890/   ) البن بطة  –كتاب اإلميان  –اإلبانة : انظر  (1)

 0(  509/  1) حجر 
 0(   0 ) شرح حديث جربيل البن تيمية : انظر  ( )
هناية ) حممد بن عبد الكرمي بن أمحد ، أبو الفتح ، الشهريتاين ، إمام أشعري ، من مؤلفاته : هو  ( )

يري أعنالم الننبالء   : انظر  0هن  8 5تويف ينة  0( امللل والنحل ) ، و ( م الكالم اإلقدام يف عل
   0(  81 /  0 ) للذهيب 

 0(  9 1/  1) امللل والنحل للشهريتاين  ( )
 0(   8) القدرية واملرجتة للعقل : انظر  (5)
 0(    ) املصدر السابق : انظر  (1)
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هن  ، وذلك ألنه يف تلك السنة تويف 110وقد كنان ظهور هذه البدعة قبل ينة 
سن ، وقند أحندث واصل بن عطاء هذه البدعة يف جملس احل ( 1)اإلمام احلسن البصري 

البصري ، وقد ذكر الشهريتاين منا معناه أن احلسن البصري كنان ذا  يوم جالسا يف 
يا إمام الدين ، لقد ظهر  يف زماننا مجاعنة : ))  جملسه ، فندخل عليه رجل وقال له 

ُيكفِّرون أصحاب الكبائر ، والكبرية عندهم كفر لخرج به من امللة وهم وعيدية اخلوارج ، 
صحاب الكبائر ، والكبرية عنندهم ال تضر مع اإلميان ، بل العمل على ومجاعة يرجتون أ

مذهبهم ليس ركنًا يف اإلميان ، وال يضّر مع اإلميان معصية كما ال ينفع مع الكفر طاعة ، 
، فبينما كان احلسن يفكنر يف (( وهم مرجتة األمة ، فكيف حتكم لننا يف ذلك اعتقادا 

نا أقنول إن صاحب الكبرية ال مؤمن مطلقًا ، وال كافر أ: ))اجلواب ، يبقه واصل فقال 
مث قام واعنتزل إىل  0(( مطلقًا ، بل هو يف منزلة بني منزلتنني ، ال منؤمن ، وال كافر 

ايطوانة منن ايطوانا  املسجد ، ُيقرر مذهبه اجلديد على مجاعة من أصحاب احلسن ، 
        0(  )هو وأصحابه معتزلة ، فُسمِّى (( اعتزل عنَّا واصل : )) فقال احلسن 
 

 : فمن هذه احلادثة يتبيَّن لنا ما يلي 
 0أول ظهور املعتزلة ، ويبب تسميتهم هبذا االيم :  أواًل
 0أن املؤيس األول لفرقة املعتزلة هو واصل بن عطاء :  ثانيًا
ني أن أول أصل قالت به املعتزلة هو القول بأن مرتكب الكبرية يف منزلة بن :  ثالثًا
   0منزلتني 

                                                 
اإلمنام النزاهد الفقيه املسند احملدث ، علم من أعالم  احلسن بن أيب احلسن البصري ،: هو  (1)

   0( 51/ ) يري أعالم النبالء : انظر  0هن 110تويف ينة  0السلف، ومحلة األثر ، وإمام التابعني 
 0(  8 /  1) امللل والنحل للشهريتاين  ( )
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مث إن املعتزلة أحدثت بعد هذا األصل القول بالوعد والوعيد ، وهو أصل ينبين على  
: لة حيث قال األصل السابق ، ويوضح لنا هذا األصل الشهريتاين يف وصفه ملعتقد املعتز

فقوا على أن املنؤمن إذا خرج من الدنيا على طاعة وتوبة ايتحق الثواب والِعَو  وات)) 
فضيل ، ومعىن آخر وراء الثواب ، وإذا خرج من غري توبة عن كبرية ارتكبها ايتحق والت

اخللود يف النار ، لكن يكون عقابه أخنف من عقاب الكفار ، ومسوا هذا النمط وعندا 
 0 ( 1)(( ووعيدا 

إذا فقد وافقت املعتزلة اخلوارج يف خلود أصحاب الكبائر يف النار ، وخالفتنهم يف  
  0(  )يف الدنيا  حكمه ومسماه

    
ببدع نكراء ومسائل لنم ُيسبق إلينها ،  -من بعدهم -مث جاء اجلنهم بن صفوان

، ومن تلكم البدع املنكرة اليت (  )إىل يبعني مسألة  -رمحه اهلل  –أوصلنها اإلمام أمحد 
مل  أحدثها وال أصل هلا من كتاب وال ينة ، هي القول بأن اإلميان هو املعرفة بالقلب وإن

 0يكن هناك قول أو عمل 
يف معر  كالم له حول نشأة  -رمحه اهلل-قال اإلمام أبو عبيد القايم بن ياّلم  

مث حدثت فرقة ثالثة شّذ  عن الطائفتني مجيعا،ليست من أهل العلم وال الدين ، :))املرجتة

                                                 
 ( 5 /  1) املصدر السابق  (1)
 0ييأيت توضيح هذه املسألة يف مبحث خاص  ( )
فجعل يقول 000قدم علينا رجل من صور :)) نقل اخلالل عن إيحاق بن عيسى البّزار أنه قال ( )
فجعلنا ال ندري ما نرّد عليه، فأتينا 0اإلميان خملوق، والزكاة خملوق، واحلج خملوق، واجلهاد خملوق:لنا

بد اهلل أمحد بن حنبل ، ما أدري ما هذا ؟ ائتوا أبا ع: عبد الوهاب الوّراق،فقصصنا عليه أمره ، فقال 
هذه مسائل اجلهم بن : فقال لنا أبو عبد اهلل  000فأتينا أبا عبد اهلل ، : قال  0فإنه جهبذ هذا األمر 

السننة للخنالل                   : انظنر  ((صفوان  وهي يبعون مسألة ، اذهبوا فاطردوا هنذا منن عنندكم    
 (5  /9  - 9   )0   
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هذا منسلخ اإلميان معرفة بالقلوب باهلل وحده ، وإن مل يكن هناك قول وال عمل و: فقالوا  
 0( 1)((بالنرد والتكذيب عندنا من قول أهل امللل احلنيفية ملعارضته لكالم اهلل وريوله 

واجلهم أخذ مقالته هذه مستنبطا هلا من كالم فاليفة اليونان ، وذلك أن اإلينمان 
كتاباتنهم تدور حول هذا املعىن ، بل  وجّل ، العّلة األوىل عند الفاليفة هو جمرد إثبا 

وأما ما يتعّلق حبق اإلله علينا ، من حمبته ،  0مهم يف اإلهليا  مقتصر على هذا اجلانب كال
وتعظيمه ، واخلشوع له ، وعبادته ، والتوكل عليه ، واإلنابة إليه ، وغري ذلك من األعمال 

فليس هلا ذكر أصال يف كتبهم ، وكل من طالنع  –فضال عن األعمال الظاهرة  –القلبية 
 0(  )هذه احلقيقة كتبهم يعر  

 
يف خالفنة  أن ظهور اجلهم كان -رمحه اهلل  –وقد ذكر شيخ اإليالم ابن تيمية  

    0 ( 5) ( ) ، خبريان( )هشام بن عبد مللك 
 0هن 5 1 – 105وقد كانت خالفة هشام بن عبد امللك ما بني 
    0وقد تأثر مبنهج اجلهم مجيع طوائف املتكلمني 

 

                                                 
 0(  10 – 59) د كتاب اإلميان أليب عبي (1)
 0(  18  –  1 /  1) مقاال  اجلهم بن صفوان لياير قاضي : انظر  ( )
هن ،   0هشام بن عبد امللك بن مروان األموي أبو الوليد ، أمري املؤمنني ، ولند ينة : هو  ( )

هن ، وكان حازم الرأي ، شديدا على أهنل البندع ، فقد أمر بقتل  105وبويع له باخلالفة ينة 
: انظر0هن  5 1ينة إال قليل ، تويف ينة  0 يالن القدري واجلعد بن درهم ، ايتمر  خالفته غ

    0(  90/  0) املنتظم البن اجلوزي 
نيسابور ، وهراة ، : بالد وايعة متتد من العراق ح  بالد اهلند ، ومن أمها  بالدها : خريان  ( )

: انظر  0ن املدن اليت هي دون هنر جيحون ومرو ، وبلخ ، ونسا ، ويرخس ، وما يتخلل ذلك م
 0(  5  – 50 /   ) معجم البلدان للحموي 

  0(   0 /  0 ) جمموع الفتاوى البن تيمية  (5)
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يف اإلميان بعد بدعة اجلهمية كما ننص على ذلك شنيخ    اميةمث حدثت بدعة الكرَّ 
  0 ( 1)اإليالم ابن تيمية 

، وهذه ( )حيث زعموا أن اإلميان قنول اللسان وإن كان مع عدم تصديق القلب 
، وهلنذا فاملنافق (  )البدعنة الشنعاء هي النيت انفرد  هبا الك رامية دون يائر مقاالهتم 

 ، فنازعوا ( )ا على احلقيقة ، مستحق للعقناب األبدي يف اآلخنرة عندهم مؤمن يف الدني
يف امسه ال يف حكمه ، ومع هذا فتسميتهم له مؤمنا بدعة ابتدعوها خمالفة للكتاب والسنة 

        0( 5)وإمجاع يلف األمة 
ث م جاء أبو احلسن األشعري بعد تراجعه عنن مذهب املعتزلة وينلوكه طريقنة        

بقول جديد يف اإلميان ننصر فيه قول اجلهم حيث قنال يف كتابه اللمع     ( 1) ابن كالب
  0( 0)(( التصديق باهلل : ))بأنَّه 

و أبو احلسن األشعري نصنر  : ))  -رمحه اهلل  –وهلذا قال شيخ اإليالم ابن تيمية 
( 8)اإلينمان قول اجلهم يف اإلميان ، مع أنه نصر املشهور عن أهل السنة من أنه ُيستثىن يف 

  0( 1)(( واتبعه أكثر أصحابه على نصر قول اجلهم يف ذلك 000( 8)

                                                 
  0(  08 ) شرح حديث جربيل البن تيمية : انظر  (1)
 0(   10/   ) ، الفتاوى البن تيمية (     /  1) املقاال  لألشعري  ( )
 0(  09 ) ل البن تيمية شرح حديث جربي ( )
 0(   11/  1) امللل والنحل للشهريتاين  ( )
 0(  09 ) شرح حديث جربيل البن تيمية  (5)
عبداهلل بن يعيد بن ك ال ب القطان البصري أبو حممد ، مؤيس فرقنة الكالبينة ، رأس   : هو  (1)

، فاخترع القنول بنالكالم   املتكلمني يف البصرة يف زمانه  ، حاول أن يتويط بني السنة واالعتزال
 0النفسي ، ونفي الصفا  االختيارية، فصنار بذلك أّول منن أثبت بع  الصفا  و أّول البع  

  0( 101 –  10/ 11)يري أعالم النبالء : انظر
  0(    1) اللمع يف الرد على أهل الزيغ والبدع  (0)
مأخذهم فيه خال  مأخذ السنلف ، وينيأيت   األشاعرة وإن قالوا باإليتثناء يف اإلميان إال أن   (8)

 0توضيح ذلك يف مبحث خاص 
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     : وممن ذهب إىل القول بأن اإلينمان هو التصديق القليب متنأثرا بناجلهم أيضنا    

أحق ما يكنون بنه اإلمينان    )) :حيث قال يف كتاب التوحيد(  )أبو منصور املاتريدي 
 0(  )(( القلوب

التصديق ، وأخرجوا النطنق  : املاتريدي على أن اإلينمان هو إذا اتفق األشعري و
 0 دتني وأعمال اجلوارح من اإلميانبالشها

السلف الصاحل رضنوان اهلل   هذا عر  موجز جلملة العقائد والفرق املخالفة لعقيدة
 0عليهم يف مباحث اإلميان 

 

                                                                                                                                            
  0(  0 1/  0) جمموع الفتاوى البن تيمية  (1)
حممد بن حممد بن حممود ، أبو منصور املاتريدي ، من أئمنة علمناء الكنالم ، ومسني     : هو  ( )

كتناب  : ية ، منن مؤلفاتنه   باملاتريدي نسبة إىل حملة ماتريد بسمرقند ، تنتسب إليه الطائفة املاتريد
  0هن     تويف بسمرقند ينة  0التوحيد ، وأوهام املعتزلة ، واجلدل ، وتأويال  أهل السنة 

 0(  1 /  1) ، كشنف الظنون (  195) الفوائد البهية يف تراجم احلنفية للكنوي : انظر 
 0(   0 ) كتاب التوحيد  ( )
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 :الباب األول 
 

                                   وبيان علقته باإلسالم ،  جهود علماء الشافعية يف تقرير حقيقة اإلميان
 والرد على املخالفني

 
 :وفيه ثالثة فصول 

 
 0جهود علماء الشافعية يف تقرير حقيقة اإلميان : الفصل األول 

 
 0جهود علماء الشافعية يف الرد على املخالفني يف حقيقة اإلميان : الفصل الثاين 

 
 0 علماء الشافعية يف تقرير العالقة بني اإلسالم واإلميانجهود : الفصل الثالث 
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 الفصل األول

 
 جهود علماء الشافعية يف تقرير حقيقة اإلميان

 
 

 : أربعة مباحث: وفيه 
 

 تقريرهم أن اإلميان اعتقاد وقول وعمل: املبحث األول 
 

 ميانأدلتهم على دخول اعتقاد القلب يف مسمى اإل: املبحث الثاين 
 

 أدلتهم على دخول قول اللسان يف مسمى اإلميان: املبحث الثالث 
 

 أدلتهم على دخول عمل اجلوارح يف مسمى اإلميان: املبحث الرابع 
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 تقريرهم أن اإلميان اعتقاد وقول وعمل : املبحث األول 

 
افعية وعلماء الش –رمحه اهلل  –اإلمام الشافعي عن  تكاثر  النقول تظافر  و لقد
 وأنه يطلق علنى  وبيان حده الشرعي إلميانهم ليف تعريفقرير عقيدة السلف ت يفمن بعده 

يذكروهنا جعلوا ذلك من أصوهلم اليت قد و، باجلوارح  والعمل نقول اللساو اعتقاد اجلنان
 0وجييبون هبا أهل البدع 

  عيقال مسعت الشناف  يفقد أخرج البيهقي بسنده عن الربيع بن يليمان املراد
 0   ( 1)((اإلميان قول وعمل ويزيد وينقص ))  :يقول 
 

 :وأخرج البيهقي أيضا بسنده عن الربيع أنه قال أنشدين الشافعي من قيله 
 شهد  بأن اهلل ال شيء غريه       وأشهد أن البعث حق وأخلص       
      (  )وأن عرى اإلميان قول حمسن         وفعل زكي قد يزيد وينقص        
 

اإلميان قول وعمنل  : )) عن الربيع قال مسعت الشافعي يقول  وأخرج ابن عبد الرب
يعنين   (  ) ڇک  ک   گ  گ  گ  ڇ :  واعتقاد بالقلب، أال ترى قنول اهلل  

 0 (  )((صالتكم إىل بيت املقدس فسمى الصالة إميانا وهي قول وعمل وعقد 

                                                 
 0(  81) ، اإلنتقاء البن عبد الرب (  80 / 1) مناقب الشافعي للبيهقي  (1)
 0(  0  / 1) مناقب الشافعي للبيهقي  ( )
 0(   1: ) البقرة اآلية  يورة(  )
 0(  81) اإلنتقاء البن عبد لرب  ( )
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 : - رمحه اهلل– ( 1)ويقول اإلمام احلميدي 
أن اإلميان قول وعمل يزيد وينقص وال ينفع قول إال بعمل وال عمل وقنول إال  )) 

     0 (  )((بنية وال قول وعمل بنية إال بسنة 
 

 :  -رمحه اهلل  –ويقول ناصر املذهب اإلمام املزين 
مع اعتقاده باجلنان قنول باللسنان وعمنل بناجلوارح     ) واإلميان قول وعمل )) 
ال إميان إال بعمل وال عمل إال نفرق بينهما ،  ا ييان ونظامان وقرينان الومه( واألركان 

 0 (  )(( إميان ب
 

وقد جعل اإلمام الربيع بن يليمان املرادي القول بأن اإلميان قول وعمل من األصول 
 0اليت ال يتطرق إليها الشك 
  أليس تقول اإلميان قول وعمل ، يزيد وينقص ؟: قيل للربيع بن يليمان 

 0 (  )!! نعم ، يبحان اهلل ومن يشك يف هذا : قال 
 

 :  -اهلل رمحه  –  يقول اإلمام أبو احلسن األشعريو
                                                 

 احلميدي عندنا إمام ،: ،قال أمحد  األيدي احلميدي املكي أبو بكر عبد اهلل بن الزبري بن عيسى (1)
ث عند احلميدي ال يعدوه إىل قال احلاكم كان البخاري إذا وجد احلدي، سع عشرة ما  مبكة ينة ت

   0(  5   –    /   )  التهذيب هتذيب0 غريه
 0(  9 ) أصول السنة لإلمام احلميدي  ( )
 0(  08 - 00) شرح السنة للمزين  ( )
 0(  11 /   ) مناقب الشافعي للبيهقي  ( )
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وأن اإلميان قول وعمل يزيند   000إبانة قول أهل احلق والسنة  يف الباب الثاين))  
 0( 1)(( وينقص 
 

 : أيضا  رمحه اهلل وقال
ويقرون بأن اإلمينان   000سنة هذه حكاية مجلة قول أصحاب احلديث وأهل ال)) 

وبكل ما ذكرنا من قوهلم نقول وإليه نذهب ، وما توفيقنا  000قول وعمل يزيد وينقص 
 0(  )(( نستعني وعليه نتوكل وإليه املصريإال باهلل وهو حسبنا ونعم الوكيل ، وبه 

 
 :  -رمحه اهلل  –ويقول اإلمام اآلجري 

أن اإلميان واجب : لذي عليه علماء املسلمني أن ا –رمحنا اهلل وإياكم  –اعلموا )) 
 0على مجيع اخللق ، وهو تصديق بالقلب ، وإقرار باللسان ، وعمل باجلوارح 

كون معه اإلميان باللسان ، إال أن ي مث اعلموا أنه ال جتزئ املعرفة بالقلب والتصديق
إذا كملت فيه نطقا ،وال جتزئ معرفة بالقلب ونطق اللسان ح  يكون عمل باجلوارح ، ف

     قنرآن والسننة وقنول علمناء    دل  علنى ذلنك ال   ، هذه اخلصال الثالث كان مؤمنا
 0 (  )(( املسلمني
 

 :  -رمحه اهلل  –ويقول احلافظ اإلمساعيلي
أن مذهب أهل احلديث أهل السننة واجلماعنة    –رمحنا اهلل وإياكم  –اعلموا )) 
 0(   )(( ول وعمل ومعرفة نن اإلميان قأ:  000
 

                                                 
 0(  9  –   ) لألشعري  اإلبانة عن أصول الديانة (1)
 0(  50  -   /  1) مقاال  اإليالميني لألشعري  ( )
 0(  111/   ) كتاب الشريعة لآلجري  ( )
 0(    ) إعتقاد أهل السنة لإلمساعيلي  ( )
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  : –رمحه اهلل  –ويقول اإلمام أبو املظفر السمعاين 
واإلميان يف الشريعة يشتمل على االعتقاد بالقلب واإلقنرار باللسنان والعمنل    )) 
 0( 1)(( باألركان 
 

 :  -رمحه اهلل  –  ( ) ويقول اإلمام أبو الفتح نصر املقديي
 0(  )(( ل وعقد وعمل وأن اإلميان قو 000إن الذي أدركت عليه أهل العلم )) 
 

 :  -رمحه اهلل  –ويقول اإلمام قوام السنة األصبهاين 
 0(  )(( واإلميان قول وعمل ونية  000قال علماء السلف )) 

 
 وقد تتابع علماء الشافعية الكبار على تقرير هذا األصل العظيم من أصول أهل السنة

إمام أهنل  و ،( 5) روزير املاإلمام احلافظ حممد بن نص :يف كتبهم وريائلهم أمثال 
 00000000000000000000000000000000، ( 1)التفسري ابن جرير الطربي 

                                                 
 0(    /  1) تفسري السمعاين  (1)
فتح نصر بن إبراهيم بن الشيخ اإلمام العالمة القدوة احملدث مفيد الشام شيخ اإليالم أبو ال: هو  ( )

كان رمحه اهلل على : نصر املقديي الفقيه الشافعي صاحب التصانيف واألمايل،قال احلافظ ابن عساكر
   0(  1-1 19/1)السري0هن  90 طريقة واحدة من الزهد والتنزه عن الدنيا والتقشف،تويف ينة

 0(  0   –    /   ) خمتصر احلجة على تارك احملجة للمقديي  ( )
 0(  81  – 09 /   ) احلجة يف بيان احملجة لألصبهاين  ( )
 0(  8  ) تعظيم قدر الصالة للمروزي ( 5)
 0(  5 ) صريح السنة للطربي ( 1)
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،  (5)(  )واإلمام الاللكائي ، (  ) امللطي، واإلمام  ( ) (1) واحلافظ أبو عوانة اإليفراييين
 0وغريهم  ،(9) (8)واإلمام الفقية العمراين ،( 0) البغوي ، واإلمام ( 1) ، واإلمام الصابوين (5)

 0وغريهم 
 

 
 

                                                 
يعقوب بن إيحاق بن إبراهيم بن يزيد أبو عوانة اإليفراييين مصنف املسنند الصنحيح   : هو  (1)

وقيل اننه أول منن    ، ا  الدنيا يف احلديثأخذ عن املزين والربيع وط ، املخرج على صحيح مسلم
: انظنر   0 ما  ينة يت وقيل ينة ثالث عشرة وثالمثائنة  ، أدخل مذهب الشافعي إىل أيفرايني

 0(   10 /1 )البن شهبة  طبقا  الشافعية
 0(   1/  1) مسند أيب عوانة  ( )
 0(  58) التنبيه والرد للملطي (  )
 0(  911/   ) سنة لاللكائي شرح أصول اعتقاد أهل السنة ال(  )
اإلمام احلافظ اجملود املفيت أبو القايم هبة اهلل بن احلسن بن منصنور الطنربي الشنافعي    : هو  (5)

كان يفهم وحيفظ وصنف كتابا يف السنة وعاجلته : اللاللكائي ، مفيد بغداد يف وقته ، قال اخلطيب 
  0(0  –19 /10)السري:انظر0هن  18 ان املنية خرج إىل الدينور فأدركه أجله هبا يف شهر رمض

 0(  08) عقيدة السلف وأصحاب احلديث للصابوين ( 1)
 0(  9  – 8 /  1) شرح السنة للبغوي ( 0)
أبو اخلري حيي بن أيب اخلري بن يامل العمراين اليماين مصنف البيان ، كان شنيخ الشنافعية   : هو  (8)

: انظنر   0هنن   558وكان حيفظ املهذب ، تويف ينة ببالد اليمن ، رحلت إليه الطلبة من البالد 
    0(   1  –  1 /  1) طبقا  الشافعية لألينوي 

 0(  100/  1) اإلنتصار للعمراين ( 9)
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 0أدلتهم على دخول اعتقاد القلب يف مسمى اإلميان : املبحث الثاين 

 :  وفيه ثالثة مطالب
 

 0األدلة من القرآن على دخول اعتقاد القلب يف مسمى اإلميان :  املطلب األول
بآيا  كنثرية   من بعده علماء الشافعيةو -رمحه اهلل  –اإلمام الشافعي  لقد ايتدل

 :لة واضحة على دخول اعتقاد القلب يف مسمى اإلميان ، ومن ذلك تدل دال
 

 : مسعت الشافعي يقول : ما أخرجه ابن عبد الرب بسنده عن الربيع قال 
ک  ک      گ  ڇ  :اإلميان قول وعمل واعتقاد بالقلب ، أال ترى قول اهلل عز وجل )) 

ميانا وهني قنول   يعين صالتكم إىل بيت املقدس فسمى الصالة إ( 1) ڇگ  گ  
 0(  )(( وعمل وعقد 

 
إن اهلل : قال الشنافعي   000: قال   وأخرج البيهقي بسنده عن أيب حممد الزبريي
، فقسمه فيها ، وفرقه عليها ، فليس منن  جل ذكره فر  اإلميان على جوارح بين آدم 

اىل جوارحه جارحه إال وقد وكلت من اإلميان بغري ما وكلت به أختها بفر  من اهلل تع
000  

                                                 
 0 (   1)  : يورة البقرة اآلية( 1)
 0 ( 81) اإلنتقاء البن عبد الرب (  )



 90 افعية في تقرير مباحث اإليمانشجهود علماء ال     

فأما فر  اهلل على القلب من اإلميان ، فاإلقرار واملعرفة والعقد والرضا والتسليم بأن  
عبنده    شريك له ، مل يتخذ صاحبة وال ولدا ، وأن حممدا إله إال هو وحده ال اهلل ال

 وريوله ، واإلقرار مبا جاء من عند اهلل ، نيب أو كتاب فذلك ما فر  اهلل جل ثناؤه على 
 
 
 

ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ڇ : القلب وهو عمله ، قال يبحانه 

 ڇژ  ژ  ڑ  ڑ       
 0اآلية (  ) ڇىت  يت     جث  مث  ىث   ڇ  :وقال  0اآلية ( 1)

 ڇڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ     ڇ : وقال 
  0اآلية (  )

 ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ    ڈڈ ڇ : وقننال 
 0اآليننة (  )

    ( 5)((  000على القلب من اإلميان ، وهو عمله ، وهو رأس اإلميان فذلك ما فر  اهلل 
 

 :  -رمحه اهلل  –ويقول اإلمام اآلجري 
وذكر بع  اآليا  اليت تدل على ذلنك   –ما لزم القلب من فر  اإلميان فأما )) 

ڑ  ک  کک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    ڇ :-ومنها قوله تعاىل 

 0اآلية( 1)  ڇڱڱ 
ينفع القول  هذا مما يدلك على أن على القلب اإلميان ، وهو التصديق واملعرفة ، الف

 0( 1)(( إذا مل يكن القلب مصدقا مبا نطق به اللسان مع العمل ، فاعلموا ذلك 
                                                 

 0 ( 101)  : يورة النحل اآلية( 1)
 0  ( 8 )  : يورة الرعد اآلية(  )
 0 ( 1 )  : يورة املائدة اآلية(  )
 0 (  8 )  : يورة البقرة اآلية(  )
 0 (  9  – 80 /  1) مناقب الشافعي للبيهقي ( 5)
 0 (  1)  : يورة احلجرا  اآلية( 1)
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على دخول اعتقاد القلب  –رمحه اهلل  –اليت ايتدل هبا اإلمام الاللكائي ومن األدلة 
 0ميانيف مسمى اإل
 ڇڇ  ڇ      ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڇ :  تعاىلقوله 

(  ) 
 ڇٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ    ):وقوله يبحانه 

( ( )  ) 
 

ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڇ : بقوله تعاىل  –رمحه اهلل  –وقد ايتدل اإلمام السمعاين 

 ڇڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ  ڃ   
قاد القلب يف مسمى اإلميان  حيث على دخول اعت ( 5)

يث أظهروا اإليالم باللسان ومل يعتقدوا باجلنان ، وهنذا  نفى اإلميان عنهم ، ح: )) ل قا
 0 ( 1)(( دليل على من لخرج اإلعتقاد من مجلة اإلميان 

 
 0األدلة من السنة على دخول اعتقاد القلب يف مسمى اإلميان :  املطلب الثاين

 
بأحاديث كثرية تدل على دخول اعتقاد  –رمحهم اهلل  –لقد ايتدل علماء الشافعية 

 : لب يف مسمى اإلميان منها الق
 

فنأمرهم     إن وفد عبد القيس أتوا الننيب : عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال 
هل تدرون ما اإلميان : )) أمرهم باإلميان باهلل وحده ، مث قال : بأربع ، وهناهم عن أربع 

                                                                                                                                            
 0(  50) تعظيم قدر الصالة للمروزي : ، انظر  (  11 – 111/   ) الشريعة لآلجري ( 1)
 0(  0: )  يورة احلجرا  اآلية ( )
 0(    : ) يورة اجملادلة اآلية  ( )
 0(   91/   ) شرح أصول اعتقاد أهل السنة للاللكائي  ( )
 0(  8: ) يورة البقرة اآلية  (5)
 0(   50) تعظيم قدر الصالة للمروزي : ، وانظر (1)
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اهلل و أن حممدا شهادة أن ال إله إال : )) اهلل وريوله أعلم ، قال : قالوا (( باهلل وحده ؟  
ريول اهلل ، وإقام الصالة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وأن تعطنوا منن الغننائم      

 0( 1)(( اخلمس 
 

قال اإلمام حممد بن نصر املروزي مستدال هبذا احلديث على دخول اعتقاد القلب يف 
 : مسمى اإلميان 

 
ودعا إليه فسأله الوفد عن فهذا ريول رب العاملني الذي جاء باإلميان ، : قالوا )) 

أمر يدخلهم اجلنة وينجيهم من النار فأمرهم باإلميان باهلل ، مث قال هلم خمافنة أن حيملنوا   
مث فسره هلم فجعله توحيده واإلقرار (( أتدرون ما اإلميان باهلل ؟ : )) ذلك على غري وجهه 

م ، فهذا مما يبني لنك أن  وإيتاء اخلمس من الغنائبريوله وإقامة الصالة ، وإيتاء الزكاة ، 
 0 (  )(( اإلميان باهلل إمنا هو توحيده وعبادته 

 
         : ، فقنال   كنت جالسنا عنند رينول اهلل    : قال  ( ) وعن الرباء بن عازب

    إن الصنالة حلسننة ،   : )) الصالة ، قال : قالوا (( عرى اإلميان أوثق ؟  أتدرون أي)) 
، قالوا احلج ، (( إن الزكاة حلسنة ، وما هي به : )) ة ، قال الزكا: ، قالوا (( وما هي به 

   إن اجلهناد حلسنن   : )) اجلهاد ، قال : ، قالوا (( إن احلج حلسن ، وما هو به : )) قال 

                                                 
، (  5  –   / 1) ، (   5) أداء اخلمس من اإلميان ،: أخرجه البخاري،كتاب اإلميان ،باب  (1)

 0(  1 /  1) ، ( 10)األمر باإلميان باهلل تعاىل ، رقم : ومسلم ، كتاب اإلميان ، باب 
 0(  10 ) تعظيم قدر الصالة للمروزي  ( )
يف بدر ايتصنغره ،   الرباء بن عازب بن احلارث األنصاري األويي ، رده ريول اهلل : هو  ( )

أيند الغابنة          : انظنر   0هن    ي افتتح الري ينة اخلندق ، وهو الذ: وأول مشاهده أحد وقيل 
 (1  / 05 –  01  )0  
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أوثق عرى : )) فلما رآهم يذكرون شرائع اإليالم ، وال يصيبون ، قال هلم (( وما هو به  
 0( 1)((  اهلل احلب يف اهلل ، والبغ  يف: اإلميان 
 
 
 
 
 

 : -رمحه اهلل  – قال اإلمام املروزي
والصيام ، واحلج ، واجلهاد من اإلميان ، الصالة ، والزكاة ،  فجعل : قالوا  )) 

  0(  )(( احلب يف اهلل ، والبغ  يف اهلل : وجعل أوثق عرى اإلميان 
 0واحلب والبغ  من أعمال القلوب 

 
اإلميان بضع ويتون أو بضنع  : ))  قال  اهلل عن ريول  ( ) وعن أيب هريرة

ال إله إال اهلل ، وأدناها إماطة األذى عن الطريق ، واحلياء : ويبعون شعبة ، فأفضلها قول 
 0  (  )(( شعبة من اإلميان 

  : لخرج من النار من قال : ))  قال ريول اهلل : قال   (1) وعن أنس بن مالك
 0(  )(( اإلميان ما يزن برة  ويف قلبه منإال اهلل  ال إله

                                                 
،                      (   08) ، والطيالسني يف مسننده   (  88 /  0 )، (    185) أخرجه أمحند رقنم    (1)
 0(  8 10)الصحيحة : ، وصححه األلباين انظر (  111 – 110/   ) 
 0(   1  )تعظيم قدر الصالة للمروزي  ( )
وأكثرهم حديثا ، وقد اختلف يف امسه اختالفنا   أبو هريرة الدويي صاحب ريول اهلل : هو ( )

أيند الغابنة                       :انظنر   0هنن   50هلرة كان حيملنها ، تنويف يننة     كثريا ، كناه النيب 
 (5  / 18 –   1  )0  
، ومسنلم ،  (  0 /  1( )  9) ميان ، رقم أمور اإل: أخرجه البخاري ، كتاب اإلميان ، باب  ( )

 0(   1/  1) ، ( 5 )بيان عدد شعب اإلميان ، رقم : كتاب اإلميان ، باب 
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من رأى منكم منكرا : ))  قال ريول اهلل : قال   ( ) وعن أيب يعيد اخلدري
ايتطاع أن يغريه بيده فليفعل ، فإن مل يستطع فبلسانه ، فإن مل يستطع فبقلبه ، وذلك  فإن

 0(  )(( أضعف اإلميان 
 ل اإلمام البيهقي رمحنه اهلل ايتد أيب هريرة وأنس وأيب يعيد اخلدري  ديثحبو 

 0 على دخول اعتقاد القلب يف اإلميان
 

 سلف على دخول اعتقاد القلب يف مسمى اإلمياننقلهم إلمجاع ال:  املطلب الثالث
 

إمجاع السلف على دخول اعتقاد القلب يف  –رمحه اهلل  –لقد نقل اإلمام الشافعي 
 : احلافظ الاللكائي حيث قال مسمى اإلميان ، وقد حكى عنه ذلك غري واحد منهم 

حننتج  : يف باب النية يف الصالة  ( 5) يف كتاب األم - رمحه اهلل - قال الشافعي)) 
 ( 1)( إمنا األعمال بالنية) : صالة إال بنية حلديث عمر بن اخلطاب عن النيب  جتزي بأنه ال

                                                                                                                                            
، ُيكىن أبا محزة ، وهو  أنس بن مالك بن النظر األنصاري اخلزرجي ، خادم ريول اهلل : هو  (1)

غري ذلك ، وهو آخر من تنويف  هن وقيل  90، تويف ينة  من املكثرين من الرواية عن ريول اهلل 
  0(   15 – 151/  1) أيد الغابة : انظر  0من الصحابة بالبصرة 

، (  1 /  1) ، (    ) أخرجه البخاري ، كتاب اإلميان ، باب زيادة اإلميان ونقصانه ، رقنم   ( )
 0( 180/  1) ، (  19)حديث الشفاعة ، رقم : ومسلم ، كتاب اإلميان ، باب 

يعيد يعد بن مالك بن ينان األنصاري اخلدري ، كان من احلفاظ حلديث ريول اهلل  أبو: هو  ( )
  0(   1 /   ) أيعد الغابة : انظر  0هن   9املكثرين ، أول مشاهده اخلندق ، تويف ينة  

 0(  1/19)، (9 )كون النهي عن املنكر من اإلميان، رقم :أخرجه مسلم، كتاب اإلميان، باب  ( )
 0حث مل أجد هذا النص يف كتاب األم بعد الب (5)
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: اإلمينان  أن :  والتابعني من بعدهم ممن أدركناهموكان اإلمجاع من الصحابة : مث قال  
   0(  )(( واحد من الثالثة إال باآلخر  ال جيزي ونيةقول وعمل 
 
 
 
 

اتفقت الصحابة والتنابعون  : )) حيث قال  –رمحه اهلل  –وكذلك اإلمام البغوي 
 0فمن بعدهم من علماء السنة على أن األعمال من اإلميان 

 0(  )(( باملعصية  يزيد بالطاعة وينقص وعقيدة وعمل اإلميان قولوقالوا إن 
 

الذي : ))  -رمحه اهلل  – ( ) املعرو  بابن احلدادويقول اإلمام أبو أمحد بن احلسن 
عليه كتاب اهلل تعاىل  دل  ما، ويلزمه يف ظاهره وباطنه اعتماده  ، جيب على العبد اعتقاده

الدين  من علماء السلف وأئمتهم الذين هم أعالم ، الصدر األول وإمجاع وينة ريوله 
 000يعتر  بقلبه ولسانه  وذلك أن يعتقد العبد ويقر و ،وقدوة من بعدهم من املسلمني 

 0( 5)(( وعمل باجلوارح  ومعرفة بالقلبوأن اإلميان قول باللسان 

                                                                                                                                            
، (  1/ 1) ، (  1) كيف كان بدء الوحي ، رقم : أخرجه البخاري كتاب بدء الوحي ، باب  (1)

 0(  1515/   )، ( 1900)، رقم ((إمنا األعمال بالنية : ))  قوله :ومسلم كتاب اإلمارة، باب 
 0(  950 – 951/   ) شرح أصول اعتقاد أهل السنة لاللكائي  ( )
 0 ( 9  – 8 /   1) شرح السنة للبغوي (  )
اإلمام احلافظ املتقن الثقة العابد اخلِّري أبو نعيم عبيد اهلل بن الشيخ أيب علي احلسن بن أمحد : هو  ( )

األصبهاين احلداد مفيد أصبهان يف زمانه ، أحد العلماء يف فنون كثرية ، بلغ مبلغ اإلمامنة يف فننون   
   0(  88  – 81 /  19) يري أعالم النبالء : انظر  0هن  510تويف ينة  0فعة كثرية بال مدا

 0(  100،  105) اجتماع اجليوش اإليالمية البن القيم  (5)
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 –رمحه اهلل  –والتصديق القليب قدر متفق عليه كما صرح بذلك احلافظ ابن حجر  
شرعا تصديق الريول فيما جاء به عن ربنه ،  و: )) حيث قال يف تعريفه لإلميان شرعا 

 0(  )( 1)(( وهذا القدر متفق عليه 
 

 
 0 أدلتهم على دخول قول اللسان يف مسمى اإلميان: املبحث الثالث 

 :وفيه ثالثة مطالب 
 0األدلة من القرآن على دخول قول اللسان يف مسمى اإلميان :  املطلب األول

 
اإلمينان قنول   : )) ربيع قال مسعت الشافعي يقول أخرج ابن عبد الرب بسنده إىل ال

 ڇک  ک      گ  گ  گ  ڇ  : واعتقاد القلب أال تنرى قنول اهلل   وعمل
يعنين   (  )

 0  (  )(( صالتكم إىل بيت القدس فسمى الصالة إميانا وهي قول وعمل وعقد 

 
ذكره  إن اهلل جل )) : رمحه اهلل أنه قال الشافعي اإلمام أخرج البيهقي بسنده عنو

فر  اإلميان على جوارح بين آدم فقسمه فيها وفرقه عليها فليس من جوارحه جارحة إال 
 000وقد وكلت من اإلميان بغري ما وكلت به أختها بفر  من اهلل تعاىل 

                                                 
 0 ( 10/  1) فتح الباري البن حجر ( 1)
،  وصنريح  (  89) شرح السنة للمنزين   :وقد نقل اإلمجاع غري واحد من أئمة الشافعية انظر (  )

، (   11) السلف للصابوين  ، و عقيدة(  111/   ) الشريعة لآلجري  ، و(  5 ) للطربي السنة 
، و احلجة يف بيان احملجنة  (  0  ،  5   -   /   ) وخمتصر احلجة على تارك احملجة للمقديي 

،   (  111،   10 –  10) ، و منازل األئمة األربعة للسلمايني  (  81 ،09 /  ) لألصبهاين 
 0(  5  –   ) أهل السنة واجلماعة لعدي ابن مسافر  و اعتقاد

 0(    1: ) يورة البقرة اآلية  ( )
 0 ( 81) إلنتقاء البن عبد الرب  ( )
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القول والتعبري عن القلب مبا عقد وأقرَّ به فقال يف ذلنك   : وفر  اهلل على اللسان  
 ڇٿ  ٿ  ٿ   ڇ 

ڇې    ې  ى  ڇ  :وقال   (  ) (1)
(  )0 

فذلك ما فر  اهلل على اللسان من القول والتعبري عن القلب وهو عمله والفنر   
 0(  )(( عليه من اإلميان 

 
 

 :  -رمحه اهلل  –وقال اإلمام اآلجري 
مث ياق األدلة من القرآن الكرمي يف الداللة علنى   –وأما فر  اإلميان باللسان )) 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  ڇ :  يورة آل عمران يف -ذلك ومنها قوله تعاىل 

 0( 1)(( فهذا اإلميان باللسان نطقا فرضا واجبا 000( 5)اآلية  ڇپ  ڀ 
 

ڑ  ک  کک  ک  گ   ڇ: تعناىل  بقوله  -رمحه اهلل  –وايتدل اإلمام الاللكائي 

 ڇگ  
 0( 8)على دخول قول اللسان يف مسمى اإلميان ( 0)
 

                                       ٹ  ٹ  ٹڇ : بقولنه تعناىل    –رمحنه اهلل   –وايتدل اإلمام البيهقي 

                        ڃ     ڃ      ڃ    ڄ      ڄ       ڄ      ڄ     ڦ   ڦ      ڦ    ڦ     ڤ   ڤ      ڤ    ڤ

                                                 
 0(  1 1: ) يورة البقرة اآلية  (1)
 (  11/ ) ايتدل اإلمام اآلجري هبذه اآلية على دخول القول يف مسمى اإلميان، انظر الشريعة  ( )
 0 (  8)  : ة اآليةيورة البقر(  )
 0 (  9  – 80 /  1) للبيهقي مناقب الشافعي ( )
 0(   8: ) آل عمران اآلية  يورة( 5)
 0(   11 –  11/   ) الشريعة لآلجري  (1)
 0(   1: ) يورة احلجرا  اآلية  (0)
 0(  911/   ) شرح أصول اعتقاد أهل السنة للاللكائي  (8)
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 ڇڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ 

على دخول قول اللسان يف مسنمى  ( 1)
فأخرب أن املؤمنني هم الذين مجعوا هذه األعمال : )) أن ذكر اآلية اإلميان حيث قال بعد 

 0(  )((  هبما ويائر البدن وبعضهاوبعضها باللسان اليت بعضها يقع يف القلب 
 
 
 

ٻ  ٻ  ٻ    ڇ: يف قولنه تعناىل    –رمحه اهلل  –اإلمام العمراين  ويقول

 ڇٻ 
ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڇ : وقولننه يننبحانه  (  )

 ڇڭ   ڭ  
وما أشبهها مما وعد اهلل عليه الثواب واجلزاء ، أن املراد به التصنديق  (  )
   0( 5)باللسان واجلوارح 

 
 0األدلة من السنة على دخول قول اللسان يف مسمى اإلميان :  املطلب الثاين

 
كثرية تدل على دخول قنول   بأحاديث –رمحهم اهلل  –لقد ايتدل علماء الشافعية 

 اإلميان منهايف مسمى  اللسان

                                                 
 0(    ،  : ) يورة األنفال اآلية  (1)
 0(   1 ) االعتقاد للبيهقي  ( )
 0(  5 : ) يورة البقرة اآلية  ( )
 0(   0: ) يورة التوبة اآلية  ( )
 0(  0 0/   ) اإلنتصار للعمراين  (5)
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 بينما حنن عند رينول اهلل : عن أبيه رضي اهلل عنهما قال  (1)عن عبد اهلل بن عمر  
  ذا  يوم إذ طلع  علينا رجل شديد بيا  الثياب شديد يواد الشعر ال يرى عليه أثر

فوضع ركبتيه إىل ركبتيه ووضنع    السفر وال يعرفه منا أحد ح  جلس إىل ريول اهلل
 0 كفيه على فخذيه
أن تشهد أن ال إله إال : )) يا حممد أخربين عن اإليالم ما اإليالم ؟ قال : مث قال 

اهلل ، وأن حممد ريول اهلل ، وتقيم الصالة ، وتؤيت الزكاة ، وتصوم شهر رمضان ، وحتج 
 0صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه : ، قال (( البيت إن ايتطعت إليه يبيال 

اإلميان أن تؤمن باهلل ومالئكته وكتبه ورينله  : )) ن قال أخربين عن اإلميا: مث قال 
فأخربين عن اإلحسنان    : صدقت ، قال : قال (( واليوم اآلخر والقدر كله خريه وشره 

: ، قنال  (( أن تعبد اهلل كأنك تراه ، فإن مل تكن تراه فإنه يراك : )) ما اإلحسان ؟ قال 
فأخربين : ، قال (( نها بأعلم هبا من السائل ما املستول ع: )) فأخربين عن الساعة ؟ قال 

أن تلد األمة ربتها ، وأن ترى احلفاة العراة العالة رعناء الشناة   : )) عن أماراهتا ؟ قال 
يا عمر : ))   فلبثت ثالثا مث قال ريول اهلل: مث انطلق قال عمر (( يتطاولون يف البنيان 
فإنه جربيل أتاكم يعلمكنم  : )) ، قال اهلل وريوله أعلم : قلت (( أتدري من السائل ؟ 

  0(  )(( دينكم 
ذكر األخبار : باب : )) وقد بوب اإلمام املروزي رمحه اهلل على هذا احلديث بقوله 

املفسِّرة بأن اإلميان واإليالم تصديق وخضوع بالقلب واللسان وعمل بسنائر اجلنوارح   
 0 ( )(( وتصديق ملا يف القلب 

   
                                                 

عبداهلل بن عمر بن اخلطاب القرشي العدوي ، أيلم مع أبيه وهو صغري مل يبلغ احللم ، : هو  (1)
هن وقد تسبب   0، تويف ينة  وكان كثري اإلتباع للريول وكانت هجرته قبل هجرة أبيه ، 

    0(  1   – 1  /   ) أيد الغابة : انظر  0احلجاج يف قتله 

،            ( 8)بيان اإلمينان واإلينالم واإلحسنان ، رقنم     : أخرجه مسلم ، كتاب اإلميان ، باب  ( )
 (1  / 1  )0  
 0(  8  ) تعظيم قدر الصالة للمروزي  ( )
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فنأمرهم     إن وفد عبد القيس أتوا الننيب :  عنهما قال رضي اهللعباس  ابنوعن  
هل تدرون ما اإلميان : )) أمرهم باإلميان باهلل وحده ، مث قال : بأربع ، وهناهم عن أربع 

شهادة أن ال إله إال اهلل و أن حممدا : )) اهلل وريوله أعلم ، قال : قالوا (( باهلل وحده ؟ 
تاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وأن تعطنوا منن الغننائم      ريول اهلل ، وإقام الصالة ، وإي

 0( 1)(( اخلمس 
وقد ايتدال هبذا احلديث على دخول القول يف مسمى اإلميان اإلمام البيهقي رمحنه  

كلميت الشهادة ، وإقام الصنالة ،  ومسى يف حديث وفد عبد القيس : )) اهلل حيث قال 
 0 ( )(( إعطاء اخلمس إميانا وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحج البيت ، و

 
 

ل َبغنما يل ِقوكانت يل جارية ترعى : قال    ( ) لميوعن معاوية بن احلكم السُّ
، وأن ، فاطلعت ذا  يوم فإذا الذيب قد ذهب بشاة من غنمهنا   ( 5) ةيََِّّاِنوَّواجَل (  ) حدأ 

 هلل افأتيت رينول  رجل من بين آدم ، آيف كما يأيفون ، لكين صككتها صكة، 
 0فأتيته هبنا  (( ائتين هبا : )) أفال أعتقها ؟ قال ريول اهلل  يا: قلت  0فعظم ذلك علي 

أنت رينول  : قالت  (( ؟ من أنا: )) قال  0قالت يف السماء (( أين اهلل ؟ : )) فقال هلا 
 0( 1)(( أعتقها ، فإهنا مؤمنة : )) قال  0اهلل 

                                                 
 0(  98) تقدم خترجيه  (1)
  0(  10 ) االعتقاد للبيهقي  ( )

كان يسكن بين يليم وينزل املديننة ، وقنال   : معاوية بن احلكم السُّلمي ، قال أبو عمر : هو  ( )
  0(  118/  1) اإلصابة البن حجر  0حديثا  يكن املدينة وروى عن النيب : البغوي 

، ووفاء الوفاء (  109/  1) معجم البلدان للحموي : انظر  0جبل معرو  مشال املدينة :أحد  ( )
 0(  0 9/   ) للسمهودي 

موضع قرب أحد  0بالفتح وتشديد الواو وكسر النون وياء مشددة ، وحكي ختفيفها : اجَلوَّاِنيَّة  (5)
  0(  1180/   ) وفاء الوفاء  : انظر  0يف مشال املدينة النبوية بطرق احلرة الشرقية مما يلي الشام 

 0( 81 / 1) ،( 0 5)حترمي الكالم يف الصالة ، رقم : أخرجه مسلم ، كتاب املساجد ، باب  (1)
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على  –رمحهما اهلل  –واإلمام النووي ( ) (1)وهذا احلديث ايتدل به اإلمام ابن حبان

 0تني معا إثبا  اإلميان للمقر بالشهاد
 :  -رمحه اهلل  –قال اإلمام النووي 

يصري مؤمنا إال باإلقرار باهلل تعاىل وبريالة ريول اهلل  وفيه دليل على أن الكافر ال)) 
  ))(  )0 
 

 أمر  أن أقاتل النناس )) : قال  وعن ابن عمر رضي اهلل عنهما أن ريول اهلل 
     ح  يشهدوا أن ال إله إال اهلل ، وأن حممدا رينول اهلل ، ويقيمنوا الصنالة ، ويؤتنوا    
     الزكاة ، فإذا فعلوا ذلك عصموا مين دمائهم وأمواهلم إال حبنق اإلينالم ، وحسناهبم    

 0(  )(( على اهلل  
فهذا اإلميان باللسان : )) ث بعد ذكره هلذا احلدي –رمحه اهلل  –قال اإلمام اآلجري 

 0( 5)(( نطقا فرضا واجبا 
 

 خول قول اللسان يف مسمى اإلميان نقلهم إلمجاع السلف على د:  املطلب الثالث
 

                                                 
صننف  ، صاحب التصنانيف  ، احلافظ العالمة أبو حامت حممد بن حبان التميمي البسيت : هو  (1)

 ، حلديث واللغنة كان من أوعية العلم يف الفقه وا : قال احلاكم ، املسند الصحيح والتاريخ والضعفاء

 0( 01  /1 )للسيوطي  طبقا  احلفاظ 0ما  يف شوال ينة أربع ومخسني وثالمثائة 
 0( 191/  1) اإلحسان بترتيب صحيح ابن حبان  ( )
 0(  8 /   ) شرح صحيح مسلم للنووي  ( )
،  (    /  1) ، (  5 ) فإن تابوا وأقاموا الصالة ، : أخرجه البخاري ، كتاب اإلميان ، باب  ( )

 0(   5/  1) ، (   )األمر بقتال الناس ح  يقولوا ال إله إال اهلل ،: ومسلم ، كتاب اإلميان ، باب 
 0(   11/   ) الشريعة لآلجري  (5)
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يف باب النينة يف الصنالة   يف كتاب األم  -رمحه اهلل  -اإلمام الشافعي  لقد نقل  
حنتج بأننه ال جتنزي    ): )اإلمجاع على دخول قول اللسان يف مسمى اإلميان حيث قال 

: مث قنال    ((  إمنا األعمال بالنية) ) : صالة إال بنية حلديث عمر بن اخلطاب عن النيب 
 وعمل قول: اإلميان أن : وكان اإلمجاع من الصحابة والتابعني من بعدهم ممن أدركناهم 

 0  ( 1)(( ال جيزي واحد من الثالثة إال باآلخر  ونية
 
 
 
 

يف مسمى اإلميان اإلمام  قول اللسانة الشافعية على دخول من أئموممن نقل اإلمجاع 
: والصواب لدينا من القول : )) حيث قال يف ريالته صريح السنة  –رمحه اهلل  –الطربي 
وعليه  وعمل يزيد وينقص وبه اخلرب عن مجاعة من أصحاب ريول اهلل  قولأن اإلميان 

 0 (  )(( مضى أهل الدين والفضل 
 

نقلنها  مجل االعتقاد اجملمع عليهنا  : ))  حيي بن إبراهيم السلماييإلمام اويقول 
اخللف عن السلف ، أمجع عليها الصحابة والتابعون هلم بإحسان ، وأئمة األمصنار منن   

 املصنفني يف علم الكتناب والسننة ،  الفقهاء وأصحاب احلديث وأرباب الورع والتقوى 
(  ) وثغنور الشنام   (  ) الننهر وما وراء  انوخري  وفارس  وعراقا  وشاما ومينا حجازا

                                                 
 0(  950 – 951/   ) شرح أصول اعتقاد أهل السنة لاللكائي  (1)
 0(  5 ) صريح السنة البن جرير  ( )
أطلقه املسلمون على البالد الواقعة شرق هننر جيحنون خبرينان ،     ايم: بالد ما وراء النهر  ( )

معجنم  ) و (  1 1: املنجد ) وتشمل مدن خبارى ومسرقند وطشقند (امودريا ) ويسمى حاليا هنر 
 0(  5 /  5: البلدان 

هي احلصون اليت شيدها اخللفاء على احلدود بني بالد املسلمني وبالد البينزنطيني  : ثغور الشام  ( )
 ( 90 : املنجد )  0طريوس ، أدنه ، رعش ، ملطية : ايل يوريا يف القرن التايع امليالدي منها مش
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 وعمل قولوأن اإلميان الشرعي 000أمجعوا   رومض وديار ربيعة(  ) انرَّوأ ( 1) وأذربيجان 
 0(  )(  )((ومعرفة بنص اخلرب 

 
 0أدلتهم على دخول عمل اجلوارح يف مسمى اإلميان : املبحث الرابع 

 : وفيه ثالثة مطالب
 

 0من القرآن على دخول عمل اجلوارح يف مسمى اإلميان األدلة :  املطلب األول
 

ما حيتج عليهم يعنين  : بسنده إىل الشافعي أنه قال للحميدي  (5) روى ابن أيب حامت
ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڇ  : أهل اإلرجاء بآية أحج من قولنه تعناىل  

 ڇڻ  ڻ   ڻ  ۀۀ  ہ  ہ   ہ 
(1( )  )0 

                                                 
كانت من مجهوريا  اإلحتاد السوفييت السابق ، وقد أصبحت مجهورية مسنتقلة ،  : أذربيجان  (1)

 0(   : املنجد )  0باكو : وعاصمتها ( اخلزر ) وتقع على يواحل حبر قزوين 
بالد وايعة تقع بني أذربيجان وأرمينية والكرج وجبال القوقاز وحبر اخلزر ، وهناية حدها  :أرَّان  ( )

:    معجنم البلندان     0و بردعة ( كنجة ) َجْنَزة : ومن أهم مدهنا ( الدَّْربند ) الشمايل باب األبواب 
  0(   0 /   :) ، صبح األعشى ( 1 1/   1) 
 0(  111،   10 –  10) منازل األئمة األربعة للسلمايي  ( )
الشنريعة  و ،(  89) شرح السنة للمزين  :وقد نقل اإلمجاع غري واحد من أئمة الشافعية انظر  ( )

، وخمتصر احلجة على تارك احملجنة  (   11) السلف للصابوين  ، و عقيدة(  111/   ) لآلجري 
، و اجتمناع  (  9  – 8 /  1) ، وشرح السنة للبغوي (  0  ،  5   -   /   ) للمقديي 

، (  81 ،09 /  ) ، واحلجة يف بيان احملجة لألصبهاين(100، 105)اجليوش اإليالمية البن القيم 
 0(  5  –   ) و اعتقاد أهل السنة واجلماعة لعدي بن مسافر 

العالمة احلافظ ُيكىن أبا حممد عبد الرمحن وايم أبيه حممد بن إدريس اإلمام احلافظ الناقد ، : هو  (5)
ما رأيت أحدا ممن عر  عبد الرمحن ذكر : كان حبرا ال ُتكدره الدالء ، قال علي بن أمحد الفرضي 

   0(  19  –  1 /   1) السري : انظر 0هن بالري  0  تويف ينة  0عنه جهالة قط 
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ول العمل يف مسمى اإلميان اإلمام حممد ابنن نصنر   وقد ايتدل هبذه اآلية على دخ

 0( 5)، واإلمام الاللكائي (  )، واإلمام اآلجري (  )املروزي 
 
اإلميان قنول  : )) أخرج ابن عبد الرب بسنده إىل الربيع قال مسعت الشافعي يقول و

يعنين   ( 1) ڇک  ک     گ  گ  گ  ڇ  : وعمل واعتقاد أال ترى قول اهلل عز وجنل 
 0    ( 0)(( فسمى الصالة إميانا وهي قول وعمل وعقد م إىل بيت املقدس صالتك

  

 
كما ذكنر ذلنك   الصالة باإلميان يف هذه اآلية مما أمجع عليه أهل التفسري وتفسري 
على أنه أراد به صالتكم إىل وأمجع املفسرون : )) رمحه اهلل حيث قال   (8) اإلمام احلليمي

يفنرق  فارق  وإذا ثبت ذلك فكل طاعة إميان إذ الإميان  بيت املقدس ، فثبت أن الصالة
 0( 9)(( بينهما 
 

                                                                                                                                            
 0(  5: ) يورة البينة اآلية  (1)
 0(  191) آداب الشافعي ومناقبه البن أيب حامت  ( )
 0(     ) ر الصالة للمروزي تعظيم قد ( )
 0(    1/    ) الشريعة لآلجري  ( )
 0(   91/   ) شرح أصول اعتقاد أهل السنة للاللكائي  (5)
 0(    1: ) يورة البقرة اآلية  (1)
 0 ( 81) اإلنتقاء البن عبد الرب (0)
اهلل احلسني بنن احلسنن   القاضي العالمة رئيس احملدثني واملتكلمني مبا وراء النهر أبو عبد : هو  (8)

 0هن  0 البخاري الشافعي، أحد األذكياء املوصوفني ومن أصحاب الوجوه يف املذهب، تويف ينة 
   0(      – 1  /  10) السري للذهيب : انظر 

 0(  0 /  1) املنهاج للحليمي  (9)



  11 افعية في تقرير مباحث اإليمانشجهود علماء ال     

وقد ايتدل هبذه اآلية مجع من علماء الشافعية على دخول العمل يف مسمى اإلميان  
            ،( ) ( )اإلمنام املناوردي  و ( )واإلمنام الاللكنائي    ،( 1)اإلمنام اآلجنري    :منهم 

، واإلمنام  ( 0)األصبهاين  ، واإلمام قوام السنة( 1)السمعاين  واإلمام ،( 5)واإلمام البيهقي 
 0 وغريهم( 9)، واإلمام النووي ( 8) العمراين
 

ويف هذا داللة على أننه  : )) بعد أن ذكر اآلية  –رمحه اهلل  –قال اإلمام البيهقي 
، وإذا ثبت ذلك يف الصالة ، ثبت ذلنك يف ينائر    مسى صالهتم إىل بيت املقدس إميانا

 0 ( 10)(( الطاعا  
 

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڇ  :األدلة اليت ايتدلوا قولنه تعناىل   ومن 

    چ      ڃ   ڃ     ڃ       ڃ    ڄ       ڄ      ڄ       ڄ    ڦ    ڦ      ڦ      ڦ

 ڇچ  چ  چ   ڇ 
(11 )0 

                                                 
 0(  155 –  15/   ) الشريعة لآلجري  (1)
 0(  899 – 891/   ) كائي شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالل ( )
علي بن حممد بن حبيب القاضي أبو احلسن املاوردي البصري أحد أئمة أصحاب الوجوه : هو  ( )

قال اخلطيب كان ثقة من وجوه الفقهاء الشافعني وله تصانيف عدة يف أصول الفقه وفروعه ويف غري 
  0(1  /1 )البن شهبة  يةطبقا  الشافع 0 تويف يف ربيع األول ينة مخسني وأربعمائة ، ذلك

 0(  01 /  1) النكت والعيون للماوردي  ( )
 0(   1  –  1 ) االعتقاد للبيهقي  (5)
 0(  150/  1) تفسري السمعاين  (1)
 0(  8  /  1) احلجة يف بيان احملجة لألصبهاين  (0)
 0(  5 0/   ) اإلنتصار للعمراين  (8)
 0(  101 – 105/  1) شرح صحيح مسلم للنووي  (9)
 0(   1 ) االعتقاد للبيهقي  (10)
 0(   : ) يورة األنفال اآلية  (11)
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ة اليتدالل من اآلين مبينا وجه ا –رمحه اهلل  –يقول اإلمام حممد بن نصر املروزي 

  :على دخول العمل يف مسمى اإلميان 
ووصف اهلل عز وجل املؤمنني باألعمال ، مث ألزمهم حقيقة اإلميان ، ووصفهم هبا )) 

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڇ  :وغريمها فقال بعد قيامهم باألعمال من الصالة والزكاة 

 ڃ   ڃ        ڃ      ڃ     ڄ      ڄ     ڄ      ڄ     ڦ    ڦ      ڦ     ڦ   ڤ        ڤ

(  ) ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڇ   : قنننالمث ( 1) ڇچ  چ  چ   ڇ      چ 

 0(  )(( ذكرها  فوصفهم حبقيقة اإلميان بعد قيامهم باألعمال اليت 
اإلمنام   :ومن األئمة الذين ايتدلوا هبذه اآلية على دخول العمل يف مسمى اإلميان 

 (0)األصنبهاين  واإلمنام  ،( 1)البغوي  واإلمام ،( 5)اإلمام البيهقيو ،(  )ابن جرير الطربي
 0وغريهم

 
 : -رمحه اهلل  –اإلمام اآلجري  ويقول
 يا أهل القرآن ، ويا أهل العلم بالسنن واآلثار ، ويا –رمحنا اهلل وإياكم –اعلموا))  

معشر من فقههم اهلل تعاىل يف الدين بعلم احلالل واحلرام أنكم إن تدبرمت القنرآن كمنا   
ىل ، علمتم أن اهلل تعاىل أوجب على املؤمنني بعد إمياهنم به وبريوله العمل ، أمركم اهلل تعا

وأنه تعاىل مل يثن على املؤمنني بأنه قد رضي عنهم وأهنم قد رضوا عنه ، وأثاهبم على ذلك 

                                                 
 0(   ،   : ) يورة األنفال اآلية  (1)
 0(   : ) يورة األنفال اآلية  ( )
 0(  0  ) تعظيم قدر الصالة للمروزي  ( )
 0(   18 –  18/   ) هتذيب اآلثار للطربي  ( )
 0(   1 ) االعتقاد للبيهقي  (5)
 0(  9  – 8 /  1) شرح السنة للبغوي  (1)
 0(  8  /  1) احلجة يف بيان احملجة لألصبهاين  (0)
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قرن مع اإلميان العمنل   0الدخول إىل اجلنة والنجاة من النار إال باإلميان والعمل الصاحل  
الذي وفقهم لنه ،  خلهم اجلنة باإلميان وحده ح  ضم  إليه العمل الصاحل الصاحل ، مل يد

فصار اإلميان ال يتم ألحد ح  يكون مصدقا بقلبه ، وناطقا بلسانه ، وعامال جبوارحه ، ال 
 0لخفى على من تدبر القرآن وتصفحه ، وجده كما ذكر  

ما ذكرته يف شبيه أين قد تصفحت القرآن فوجد   –رمحنا اهلل وإياكم  –واعلموا 
من مخسني موضعا من كتاب اهلل تعاىل أن اهلل تبارك وتعاىل مل يدخل املؤمنني اجلنة باإلميان 

 000وحده ، بل أدخلهم اجلنة برمحته إياهم ، ومبا وفقهم له من اإلميان والعمل الصاحل 
فاذكر هذا الذي بينته من كتاب اهلل تعاىل ليسنتغين غنريك عنن    : فإن قال قائل 
 0التصفح للقرآن 
  0نعم ، واهلل املوفق لذلك واملعني عليه : قيل له 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڇ : قال اهلل تعاىل يف يورة البقرة 

    ڤ     ڤڤ      ٹ     ٹ     ٹ    ٹ      ٿ  ٿ  ٿ      ٿ   ٺ      ٺ    ٺ   ڀڀ  ٺ     ڀ  ڀ

 ڇڤ  ڦڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ  ڃ    
(1 )  

ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ     ڳ  ڳ  ڇ : وقال تعناىل  

  ڇڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں      ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  
(  )  

                                                                     ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ ڇ  :وقننال تعنناىل يف يننورة آل عمننران 

     گ        گ      گ      گ       ک     ک   ک      ک      ڑ   ڑ      ژ    ژ       ڈ

 ڇڳ   ڳڳ  ڳ  ڱ    ڱ  ڱ     
(  ) 
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ڇ : وقال تعاىل يف ينورة النسناء   

 ( 1)اآلية  ڇہ  ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  ھھ   ے  ے  ۓ  ۓڭ   

                                                 
 0(  5 : ) يورة البقرة اآلية  (1)
 0(  00 : ) يورة البقرة اآلية  ( )
 0(  50،  51: ) يورة آل عمران اآلية  ( )
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  پ  پ  ڇ :وقال تعناىل  

   0(  )((  000 (  ) ڇپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ   ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    
 

وهبذه اآليا  اليت ذكرها اإلمام اآلجري ايتدل هبا أيضا شيخ الشافعية يف النيمن  
 0(  )اإلمام حيي بن أيب اخلري العمراين على دخول العمل يف مسمى اإلميان 

 
على دخول العمنل يف   –رمحه اهلل  –ومن اآليا  اليت ايتدل هبا اإلمام الاللكائي 

                                        يت  جث         مث    ىث   يث  حج    مج  جح  مح  جخ  حخ  ڇ : ولنه تعناىل   مسمى اإلمينان ق 

ڇجس             مخ
(5 )0 

ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ڇ : وبقوله يبحانه 

                ڦ       ڦ  ڦ         ڦ      ڤ     ڤ    ڤ   ڤ     ٹ         ٹ     ٹ    ٿ  ٹ  ٿ    ٿ    ٿ    ٺ    ٺ    ٺٺ

 ڇڄڄ 
(1))) (0 ) 0 
 

 
 0األدلة من السنة على دخول عمل اجلوارح يف مسمى اإلميان :  املطلب الثاين

 

                                                                                                                                            
 0(  50: ) يورة النساء اآلية  (1)
 0(    1: ) يورة النساء اآلية  ( )
 0(  1 1 – 118/   ) الشريعة لآلجري  ( )
 0(  059 – 058/   ) اإلنتصار للعمراين  ( )
 0(  110: ) يورة الكهف اآلية  (5)
 0(  158: ) يورة األنعام اآلية  (1)
 0(   91/   ) شرح أصول اعتقاد أهل السنة للاللكائي  (0)
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كثرية تدل على دخول عمل  بأحاديث –رمحهم اهلل  –لقد ايتدل علماء الشافعية  
 : يف مسمى اإلميان منها  اجلوارح

  بينما حنن عند رينول اهلل : عن أبيه رضي اهلل عنهما قال  عن عبد اهلل بن عمر
ذا  يوم إذ طلع  علينا رجل شديد بيا  الثياب شديد يواد الشعر ال يرى علينه أثنر   

فوضع ركبتيه إىل ركبتيه ووضنع    السفر وال يعرفه منا أحد ح  جلس إىل ريول اهلل
 0كفيه على فخذيه 
إله إال  أن تشهد أن ال: )) م ما اإليالم ؟ قال يا حممد أخربين عن اإليال: مث قال 

اهلل ، وأن حممد ريول اهلل ، وتقيم الصالة ، وتؤيت الزكاة ، وتصوم شهر رمضان ، وحتج 
 0صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه : ، قال (( البيت إن ايتطعت إليه يبيال 

الئكته وكتبه ورينله  اإلميان أن تؤمن باهلل وم: )) أخربين عن اإلميان قال : مث قال 
فأخربين عن اإلحسنان    : صدقت ، قال : قال (( واليوم اآلخر والقدر كله خريه وشره 

: ، قنال  (( أن تعبد اهلل كأنك تراه ، فإن مل تكن تراه فإنه يراك : )) ما اإلحسان ؟ قال 
فأخربين : ، قال (( ما املستول عنها بأعلم هبا من السائل : )) فأخربين عن الساعة ؟ قال 

أن تلد األمة ربتها ، وأن ترى احلفاة العراة العالة رعناء الشناة   : )) عن أماراهتا ؟ قال 
يا عمر : ))   فلبثت ثالثا مث قال ريول اهلل: مث انطلق قال عمر (( يتطاولون يف البنيان 
فإنه جربيل أتاكم يعلمكنم  : )) اهلل وريوله أعلم ، قال : قلت (( أتدري من السائل ؟ 

  0( 1)(( دينكم 
ذكر األخبار : باب : )) وقد بوب اإلمام املروزي رمحه اهلل على هذا احلديث بقوله 

املفسِّرة بأن اإلميان واإليالم تصديق وخضوع بالقلب واللسان وعمل بسنائر اجلنوارح   
 0 ( )(( وتصديق ملا يف القلب 

  

                                                 
 0(  101) تقدم خترجيه ( 1)
 0(  8  ) للمروزي  تعظيم قدر الصالة ( )
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على دخول العمل يف   -رمحه اهلل  –تدل هبا اإلمام البغوي من األحاديث اليت ايو 
 إن وفد عبد القيس أتوا النيب: عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال  مسمى اإلميان حديث

  هنل  : )) أمرهم باإلميان باهلل وحده ، مث قنال  : فأمرهم  بأربع ، وهناهم عن أربع
 إله إال شهادة أن ال: )) اهلل وريوله أعلم ، قال : قالوا (( تدرون ما اإلميان باهلل وحده ؟ 

اهلل و أن حممدا ريول اهلل ، وإقام الصالة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وأن تعطنوا  
  0( 1)(( من الغنائم   اخلمس 

  
   أن األعمال من اإلميان حيث فسنر اإلمينان بإقنام   ويف احلديث : )) حيث قال 

 0(  )( ( وإعطاء اخلمس من الغنيمةالصالة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، 
 

أتندرون  : )) ، فقال  كنت جالسا عند ريول اهلل : وعن الرباء بن عازب قال 
، (( إن الصالة حلسنة ، وما هي به : )) الصالة ، قال : قالوا (( عرى اإلميان أوثق ؟  أي
إن : )) ، قالوا احلج ، قنال  (( إن الزكاة حلسنة ، وما هي به : )) الزكاة ، قال : قالوا 

(( إن اجلهاد حلسن وما هو بنه  : )) اجلهاد ، قال : ، قالوا (( ، وما هو به  احلج حلسن
: أوثق عنرى اإلمينان   : )) فلما رآهم يذكرون شرائع اإليالم ، وال يصيبون ، قال هلم 

 0(  )(( احلب يف اهلل ، والبغ  يف اهلل 
 

 :  -رمحه اهلل  –قال اإلمام املروزي 
زكاة ، والصيام ، واحلج ، واجلهاد من اإلمينان ،  الصالة ، وال فجعل : قالوا )) 

  0(  )(( احلب يف اهلل ، والبغ  يف اهلل : وجعل أوثق عرى اإلميان 

                                                 
 0(  98) تقدم خترجيه  (1)
 0(  0 /  1) شرح السنة للبغوي  ( )
 0(  99) تقدم خترجيه  ( )
 0(   1 ) تعظيم قدر الصالة للمروزي  ( )
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اإلميان بضنع وينتون أو بضنع    : ))  قال  عن ريول اهلل  وعن أيب هريرة
حلياء ال إله إال اهلل ، وأدناها إماطة األذى عن الطريق ، وا: قول  أفضلهافويبعون شعبة ، 
 0 ( 1)(( شعبة من اإلميان 

على دخول العمل يف مسمى  –رمحه اهلل  –وهبذا احلديث ايتدل اإلمام األصبهاين 
 0(  )اإلميان 

 
يف  ، فقال الطهور إميانا وقد مسى ريول اهلل : )) وقال اإلمام البيهقي رمحه اهلل 

 0 (5)((  ( )(( اإلميان  الطهور شطر: ))   ( )أيب مالك األشعري حديث
 
 

 ول عمل اجلوارح يف مسمى اإلمياننقلهم إلمجاع السلف على دخ:  املطلب الثالث
 

اإلمجاع على دخول العمل يف مسمى اإلميان  –رمحه اهلل  –لقد نقل اإلمام الشافعي 
وكان اإلمجاع من الصحابة والتابعني من بعدهم ممن أدركناهم أن اإلميان : )) حيث قال 

 0( 1)(( واحد من الثالثة إال باآلخر  ي جيزونية ال وعملقول 
 

 : -رمحه اهلل  –وقال اإلمام اآلجري 
                                                 

 0(  100) تقدم خترجيه  (1)
 0(  9  /  1) احلجة يف بيان احملجة لألصبهاين  ( )
أ ختلف يف  له صحبة ، سفينة مع األشعريني على النيب أبو مالك األشعري ، َقِدم يف ال: هو  ( )

   0(   0 /  5) أيد الغابة : انظر  0ُعبيد وقيل غري ذلك : كعب وقيل : امسه فقيل 

 0(   0 /  1) ، (    )فضل الوضوء ، رقم : أخرجه مسلم ، كتاب الطهارة ، باب  ( )
 0(   1 ) االعتقاد للبيهقي  (5)
 0(  950 – 951/   ) أهل السنة للاللكائي  شرح أصول اعتقاد (1)
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أن اإلميان واجب : أن الذي عليه علماء املسلمني  –رمحنا اهلل وإياكم  –اعلموا ))   
 0( 1)((  ، وعمل باجلوارحعلى مجيع اخللق ، وهو تصديق بالقلب ، وإقرار باللسان 

 
على دخول العمل يف مسمى اإلميان اإلمام الفقيه نصر بنن   وممن نقل اإلمجاع أيضا

 : حيث قال  –رمحه اهلل  –املقديي إبراهيم 
 
 
ومن بلغين قولنه  إن الذي أدركت عليه أهل العلم ، ومن لقيتهم وأحدث عنهم  ))

إليه ، ممن ينطق عن علم صنائب وفهنم   من غريهم ، ممن يعول عليه ويرجع يف النوازل 
، مشهور يف وقته باإلمامة موصو  بالقدوة والزعامة ، قوية وديانة أصيلة ثاقب ، وأمانة 

ناطق عن الكتاب والسنة وإمجاع علماء األمة ، جمانب للبدعة والضاللة واألهواء واجلهالة 
وإمجاع  ،  كتاب اهلل تعاىل وال ينة ريولهمل يكن له أصل يف  ماأنه ال جيوز اعتقاد ، 

  ن اهلل الرمحن الرمحة والرضنوان ، لتابعني هلم بإحسان عليهم مأهل العلم من الصحابة وا
وأن  000مث االعتقاد بعد ذلك وال حيل الكالم فيه وأنه بدعة وضاللة ومعصية وجهالة ، 

 0(  )(  )((  وعملاإلميان قول وعقد 
 
 

                                                 
 0(  111/   ) الشريعة لآلجري  (1)
 0(  0  ،  5   –    /   ) خمتصر احلجة على تارك احملجة للمقديي  ( )
، صريح السنة (  89) شرح السنة للمزين  :وقد نقل اإلمجاع غري واحد من أئمة الشافعية انظر  ( )

، و شنرح السننة للبغنوي                      (   11) السنلف للصنابوين    و عقيندة  ،(  5 ) البن جرينر  
، واحلجنة يف بينان   (100، 105)، و اجتماع اجليوش اإليالمية البن القيم (  9  – 8 /  1) 

، ( 111،   10 –  10) ، ومنازل األئمة األربعة للسلمايي ( 81 ، 09 /  )احملجة لألصبهاين 
 0(  5  –   ) ة لعدي ابن مسافر و اعتقاد أهل السنة واجلماع
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لسلف الصاحل القد قرر علماء الشافعية رمحهم اهلل تعاىل يف املباحث السابقة عقيدة 
وذلك من خنالل نصنوص   ، رضوان اهلل عليهم يف تعريف اإلميان الشرعي وبيان حده 

 0 ع عليه علماء األمةالكتاب والسنة وما أمج
 :وقد تنوعت عباراهتم رمحهم اهلل يف تعريفهم لإلميان 

 0اإلميان قول وعمل : فتارة يقولون  – 1
 0قول وعمل ونية : وتارة يقولون  –  
 0قول وعمل ونية واتباع للسنة : رة يقولون وتا –  
 0قول اللسان ، واعتقاد بالقلب ، وعمل باجلوارح : وتارة يقولون  –  
 

وكل هنذا  : )) قال شيخ اإليالم ابن تيمية رمحه اهلل بعد أن أورد هذه التعريفا  
 :بقوله وعلل ذلك (( صحيح 
وعمل القلنب   ، واللسان أراد قول القلب ، ميان قول وعملاإلإن : فمن قال )) 
 0معروفان وقول اللسان وعمل اجلوارح 0(( واجلوارح 

 0فهو إقراره ومعرفته وتصديقه : وأما املقصود من قول القلب 
 0فهو انقياده ملا صدق به : وأما عمله 

ومن عرب عن اإلميان هبذا التعريف ليس مراده كل قول أو عمل ، وإمنا املراد ما كان 
 0 وال واألعمالمشروعا من األق
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كما أن تعبري بع  السلف هبذه العبارة يف تعريف اإلميان إمنا جاء يف معر  النرد   
 0بل قول وعمل : الذين جعلوه قوال فقط ، فقال بع  السلف ردا عليهم على املرجتة 

أن القول :  (ونية ) قول وعمل ونية ، فمقصوده بزيادة لفظ : وأما من عرفه بقوله 
 0د وقول اللسانيتناول االعتقا

 
 
 
 

 0وأما العمل فقد ال ُيفهم منه النية ، فزاد ذلك 
( واتباع للسنة ) و أما من عرَّفه بأنه قول وعمل ونية واتباع للسنة ، فقد زاد لفظة 

 0 (1) (( ألن ذلك كله ال يكون حمبوبا هلل إال باتباع السنة
 

ه علمناء الشنافعية يف   موافقة ما قرريف وقد تظافر  النقول عن أئمة أهل السنة 
 :تعريفهم لإلميان ، ومن هذه النقول 

فقد ايتكمل  فمن ك نَّ فيه ، السنة عشرة: )) قول اإلمام يفيان بن عيينة رمحه اهلل 
 0 ( )(( واإلميان قول وعمل  000: السنة ، ومن ترك منها شيتا ، فقد ترك السنة 

 
وعمل ، يزيند   ، قول : اإلميان) : )ل إمام أهل السنة أمحد بن حنبل رمحه اهلل وقا
 0 ( ) ((وينقص 
 

                                                 
   0بتصر  (  8 1 – 0 1) كتاب اإلميان البن تيمية  (1)

  0(  105/  1) شرح أصول اعتقاد أهل السنة لاللكائي  ( )
  0(  109/  1) املصدر السابق  ( )
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 000ألف رجل من أهل العلم لقيت أكثر من : )) وقال اإلمام البخاري رمحه اهلل  
 :وذلك لقنول اهلل   أن الدين قول وعمل: منهم لختلف يف هذه األشياء فما رأيت واحدا 

ہ    ۀڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀچ 

 0 ( )((    (1)    چہ   ہ    
 
 
 

 00قول وعمل أن اإلميان : أمجع السلف : )) قال شيخ اإليالم ابن تيمية رمحه اهلل 
 0 ( )(( اجلوارح  قلب ، مث قول اللسان ، وعملأنه قول القلب ، وعمل ال: ومعىن ذلك 
 
ابنن القنيم   على هذه القواعد األربع ، قال شيخ اإليالم هلل تعاىل قائمة  عبوديةالو
 :ه اهلل رمح

  حقا هنم  ( )  چٿ  ٿ چ فالعبودية ايم جامع هلذه املراتب األربع فأصحاب  ))
 0 أصحاهبا

 ، وعن أمسائه وصفاته ، هو اعتقاد ما أخرب اهلل يبحانه به عن نفسه : فقول القلب
  0 على لسان ريله ، ولقائه، ومالئكته  ، وأفعاله

وتبيني بطنالن   ، والذب عنه ، ليهوالدعوة إ ، اإلخبار عنه بذلك : وقول اللسان
 0 وتبليغ أوامره ، والقيام بذكره ، البدع املخالفة له

                                                 
 0(  5: ) يورة البينة اآلية  (1)
  0(  195/  1) شرح أصول اعتقاد أهل السنة لاللكائي  ( )
   0(   10/  0) جمموع الفتاوى  ( )
  0(  5: ) يورة الفاحتة اآلية  ( )
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     ، واخلنو  مننه   ، واإلنابنة إلينه   ، والتوكل عليه ، كاحملبة له:  وعمل القلب 
 ، وعلنى أقنداره   ، وعن نواهيه ، والصرب على أوامره ، وإخالص الدين له ، والرجاء له

 ، واخلضوع واإلخبا  إلينه  ، والذل له ، واملعاداة فيه، واالة فيه وامل ، والرضى به وعنه
 ، وغري ذلك من أعمال القلوب اليت فرضها أفر  من أعمنال اجلنوارح   ،والطمأنينة به

أو قليل  ، وعمل اجلوارح بدوهنا إما عدمي املنفعة ، ومستحبها أحب إىل اهلل من مستحبها
 0 املنفعة

 ، ونقل األقدام إىل اجلمعة واجلماعنا   ، واجلهاد ، كالصالة:  وأعمال اجلوارح
 0 (1)((  وحنو ذلك ، واإلحسان إىل اخللق، ومساعدة العاجز 

 
 

 
 

 الفصل الثاين
 

 0جهود علماء الشافعية يف الرد على املخالفني يف حقيقة اإلميان 
 

 :وفيه أربعة مباحث 
 

 ة فقطن اإلميان جمرد املعرفإالرد على من قال : املبحث األول 
 

 ن اإلميان تصديق بالقلب فقطإالرد على من قال : املبحث الثاين 
 

                                                 
  0(   11 –  11/  1) مدارج السالكني البن القيم  (1)
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 ن اإلميان قول باللسان فقطإالرد على من قال : املبحث الثالث  
 

 ن اإلميان تصديق بالقلب وقول باللسان فقطإالرد على من قال : املبحث الرابع 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 0د املعرفة فقط ن اإلميان جمرإالرد على من قال : املبحث األول 

 : وفيه مطلبان 
 0أصحاب هذه املقالة وأدلتهم :  املطلب األول

 
: هو حيث زعم أن اإلميان أصحاب هذه املقالة هم اجلهمية أتباع اجلهم بن صفوان 

مث فمن عنر  اهلل بقلبنه    وعليه ، وأن الكفر هو اجلهل به فقط ،املعرفة باهلل تعاىل فقط 
، فهنو مسنلم منن               ويائر أنواع الكفر بلسنانه وعبادتنه   أظهر اليهودية والنصرانية 

 0( 1)أهل اجلنة 

                                                 
، امللنل والنحنل للشهرينتاين            (   1  -  1 /  1) مقاال  اإليالميني لألشعري : انظر (1)
 0(  8   – 0  /   ) لفصل البن حزم ، ا( 158)، الفرق بني الفرق للبغدادي (  88/  1) 
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يف اإلميان تكاد جتمع عليه مجيع املصادر اليت اعتننت بنذكر    ذهب إليه اجلهموما  
يف للجهم  علماءالالتشكيك فيما نسبه  الذي حاول (1) تاج الدين السبكيل خالفا ،مذهبه 

  0(  ) تعريفه لإلميان
، إال أن  عليه أدلتهيف اإلميان مل تع  بذكر  مذهب اجلهم  ذكراملصادر اليت  إنمث 

 : وهو وما يف معناه من األدلة هذا الدليلالعلماء ذكروا له 
 0(  )(( من ما  وهو يعلم أنه ال إله إال اهلل دخل اجلنة : ))  قوله 

 0وما جاء يف معىن هذه األحاديث 
 :  -اهلل رمحه  –  ( )قال القاضي عيا 

 دون النطق بالشنهادتني وقد حيتج به أيضا من يرى أن جمرد معرفة القلب نافعة )) 
  0( 5)((  القتصاره على العلم

 
 0الرد عليهم :  املطلب الثاين

                                                 
العالوة قاضي القضاة تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكايف األنصناري  : هو  (1)

شرح خمتصر ابن احلاجب ، : اخلزرجي السبكي ، قرأ على احلافظ املزي والزم الذهيب ، من تصانيفه 
طبقا  الشافعية البنن شنهبة        : انظر  0هن  001وطبقا  الفقهاء الكربى ، تويف بالطاعون ينة 

 (   /101  )0   

 0(   91/  1) طبقا  الشافعية للسبكي : انظر  ( )
الدليل على أن من ما  على التوحيد دخل اجلنة قطعنا ،  : أخرجه مسلم كتاب اإلميان ، باب  ( )

 0(  55/  1) ، ( 1 )رقم 
خ اإليالم القاضي أبو الفضل عيا  بن مويى اليحصيب اإلمام العالمة احلافظ األوحد شي: هو  ( )

هو إمام احلديث يف وقته وأعر  الناس بعلومه : املالكي ، قال القاضي مشس الدين يف وفيا  األعيان 
  0( 18 – 1 /0 )السري  0هن   50وبالنحو واللغة وكالم العرب وأيامهم وأنساهبم، تويف ينة 

 0(  111/  1) شرح صحيح مسلم للنووي  (5)
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قند جناء  مفسنرة يف     أهنا: واجلواب على ايتدالهلم هبذه األحاديث أن يقال  
ال إلنه إال   أن : الناس ح  يشهدواقاتل أمر  أن أ: ))  قوله :  منهاأحاديث أخرى 

 0( 1)(( ويؤمنوا يب ومبا جتت به  ،اهلل 
شرطه اإلقرار بالشهادتني مع وفيه أن اإلميان : ))  -رمحه اهلل  –قال اإلمام النووي 

    ))(  )0ريول اهلل عتقاد مجيع ما أتى به ا اعتقادمها و
ال حيملنا علنى  (( وهو يعلم ))  وقوله: )) رمحه اهلل  ( ) ويقول اإلمام ابن الصالح
إنه ال يصري مسلما مبجرد املعرفة بالقلب دون : يف قوهلم خمالفة الفقهاء ويائر أهل السنة 

 0(  )(( ث أخر ألن اشتراط ذلك ثابت بينته أحاديالنطق بالشهادتني إذا كان قادرا عليه 
 

منها ما أشار إلينه   اطلةلوازم ب ، دعواهم أن اإلميان هو املعرفة فقط ىعلمث إنه يلزم 
 :اإلمام اآلجري رمحه اهلل حيث قال 

فقد أتى بأعظم من مقالة من  ، املعرفة دون القول والعمل: اإلميان : ومن قال  )) 
ألن إبليس قد عر  ربه قال  ،ولزمه أن يكون إبليس على قوله مؤمنا، اإلميان قول : قال 

ويلنزم أن   (1) چڄ  ڄ    چ: وقال تعناىل        (5)     چڌ  ڌ  ڎ      ڎ  چ : تعاىل 

                                                 
األمنر بقتنال النناس حن  يقولنوا ال إلنه إال اهلل ،                   : أخرجه مسلم كتاب اإلميان ، باب  (1)

 0(   5/  1) ، ( 1 )رقم 
 0(  110/  1) شرح صحيح مسلم للنووي  ( )
 اإلمام احلافظ املفيت شيخ اإليالم تقي الدين أبو عمرو عثمان بن املفنيت صنالح الندين      : هو  ( )

عبد الرمحن بن عثمان الكردي الشافعي صاحب كتاب علوم احلديث ، كان يلفيا حسن اإلعتقناد  
  0(  0  1/   ) تذكرة احلفاظ للذهيب : انظر  0هن    1كا  عن تأويل املتكلمني ، تويف ينة 

 0(  105) صيانة صحيح مسلم البن الصالح  ( )
 0(  9 : ) يورة احلجر اآلية  (5)
 0(  1 : ) ر اآلية يورة احلج (1)



 0 1 افعية في تقرير مباحث اإليمانشجهود علماء ال     

         : أن يكونوا منؤمنني قنال اهلل عنز وجنل      -ريوله ملعرفتهم باهلل وب -تكون اليهود  
 أهنم يعرفون اهلل تعاىل وريوله: فقد أخرب عز وجل        (1)      چٻ  ٻ   پ    چ 

أن أهل الكفنر قند    ؟ وقد علمنا فرق بني اإليالم وبني الكفرال ْيشأ: ويقال هلم 
وال ينجيهم يف ظلما   ، خلق السموا  واألر  وما بينهما تعاىل عرفوا بعقوهلم أن اهلل
  0 وإذا أصابتهم الشدائد ال يدعون إال اهلل، الرب والبحر إال اهلل 
 ، ( )(  املعرفة: اإلميان : مثل من قال ) كل هؤالء  : ن اإلميان املعرفةإفعلى قوهلم 
  0 ( )((  املقالة الوحشية لعنة اهلل على قائل هذه

 
 

 
 
 

 
 0الرد على من قال أن اإلميان تصديق بالقلب فقط : املبحث الثاين 
 : وفيه مطلبان 
 0أصحاب هذه املقالة وأدلتهم :  املطلب األول

 
 0(1)املاتريدية  و ( )أصحاب هذه املقالة هم عامة األشاعرة

                                                 
  0(  1 1: ) يورة البقرة اآلية  (1)

 حاشية : انظر  (كل هؤالء مؤمنون : ) هكذا يف األصل ، وهي عبارة غري مفهومة ، واألصح  ( )
  0(  181 – 185/ )   ) الشريعة لآلجري  الدميجي على هذه العبارة ، / د 

  0املصدر السابق نفس اجلزء والصفحة ( )
هم طائفة من طوائف أهل الكالم ، ينتسبون إىل أيب احلسن األشعري يف مذهبه الثاين : عرة األشا ( )

الثاين بعد رجوعه من االعتزال ، وعامتهم يثبتون يبع صفا  فقط هلل تعاىل ، ويوافقون املرجتنة يف  
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قبل عودته ملنذهب   - اإلميان -محه اهلل ر – فقد عر  اإلمام أبو احلسن األشعري 
 : بأنه  –السلف 
فلما  000 هبا القرآن هللا نزلأالتصديق باهلل ، وعلى ذلك اجتماع أهل اللغة اليت )) 

وجنب أن يكنون    000هو التصديق كان اإلميان يف اللغة اليت أنزل اهلل تعاىل هبا القرآن 
 0(  )(( التصديق  اإلميان هو ما كان عند أهل اللغة إميانا ، هو
فطنورا   )) يف تفسريه للتصديق –رمحه اهلل  –ولقد اضطرب قول اإلمام األشعري 

مث يعرب عنن ذلنك   هو قول النفس املتضمن للمعرفة ، : هو املعرفة ، وطورا قال : قال 
 0(  )(( باللسان 
 

هنم  مقالنة اجل  –رمحهما اهلل  –وشيخ اإليالم ابن تيمية  ( ) وهلذا اعترب ابن حزم
 0(1)( 5)مقالة واحدة  –يف معىن اإلميان  –واألشعري 

                                                                                                                                            
منن   ، وموقف ابن تيمية(   9/  1) امللل والنحل للشهريتاين : انظر  0اإلميان ، واجلربية يف القدر 

 0األشاعرة للمحمود 
فرقة كالمية تنتسب إىل أيب منصور املاتريدي ، وافق ابن كّلاب يف كثري من املسائل : املاتريدية  (1)

إنكار مجينع الصنفا       : ، مثل الكالم النفسي ، وإنكار الصفا  اختيارية ، وزاد عليه بأشياء منها 
 0ما عدا مثان صفا  

 0ستقلة إال يف زمان متأخر ، ومذهبهم قريب جدا من مذهب األشاعرة ومل تظهر املاتريدية كفرقة م
      0، املاتريدية دراية وتقوميا للحريب (  10 – 11) التمهيد يف أصول الدين للنسفي : انظر 

 0(    1) اللمع لألشعري  ( )
 0(  90/  1) طبقا  الشافعية للسبكي  ( )
واملعار  أبو حممد علي بن أمحد بن ينعيد بنن حنزم     اإلمام األوحد البحر ذو الفنون: هو  ( )

الفاريي األصل مث األندلسي القرطيب صاحب التصانيف ، الفقيه احلافظ املتكلم األديب الظناهري ،  
  0(   1  –  18/18)السري  0هن  51 تويف 

 0(  0  /   ) ، الفصل البن حزم (  100 – 99) اإلميان البن تيمية : انظر  (5)
اإلمينان بنني   ) يف رينالته    –حفظه اهلل  –أمحد بن عطية الغامدي  0د 0ذهب فضيلة أ لقد  (1)

إىل أن عد طائفة األشاعرة من مجلة املرجتة املناصرة ملنذهب  (  151،   15( ) السلف واملتكلمني 
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عن عقيدته هذه إىل مذهب السلف قد رجع  –رمحه اهلل  –إال أن اإلمام األشعري  
  –الذي يعترب من آخنر مؤلفاتنه    –مقدمة كتابه اإلبانة ، حيث صرح بذلك يف الصاحل 

ينقص ، ونسنلم الرواينا    أن اإلميان قول وعمل ، يزيد و: )) فقال أنه يدين اهلل بن 
   ))(1 )0ريول اهلل الصحيحة يف ذلك عن 

 
           ،   ( ) أيب علني الثقفني  ووافقه على ذلك بع  األشاعرة املتقندمني ، أمثنال   

 00000000000000000000000000000000000000،  ( ) القالنسنني و
: إىل القول بأن اإلميان هنو  وا ذهب األشاعرة عامة ، إال أن ( 5) ( ) اهلل ابن جماهد وأيب عبد

 0التصديق فقط 
اإلميان عبارة عن التصديق يف : قالت األشعرية : ))  -رمحه اهلل  –قال الشهريتاين 

                                 0  (0)  (1)(( وقد قرره الشرع على معناه وضع اللغة 

                                                                                                                                            
ي على على ذلك األدلة اليت ينبغ –حفظه اهلل  –اجلهم يف اإلميان أمر ال يتنايب مع الواقع ، وقد أقام 

   0الباحث املنصف الوقو  عندها والنظر إليها بعني االعتبار 

  0(  9 ) اإلبانة لألشعري  (1)
اإلمام احملدث الفقيه العالمة الزاهد العابد شيخ خريان أبو علي حممد بن عبند الوهناب   : هو  ( )

ورد أبو علي الثقفي  ما عرفنا اجلدل والنظر ح : الثقفي النيسابوري الشافعي الواعظ ، قال الصبغي 
  0(   8  – 80 /  15) يري أعالم النبالء للذهيب  0هن  8  من العراق ، تويف ينة 

انظر  0أبو أمحد مصعب بن أمحد البغدادي ، شيخ الصوفية ومن قدماء أصحاب األشعري : هو  ( )
   0(  100/   1) السري 

الطنائي البصنري صناحب أيب احلسنن         األيتاذ أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن جماهد: هو  ( )
كان حسن التدين مجيل : األشعري ، َقِدم بغداد وصنف التصانيف ودرس علم الكالم ، قال اخلطيب 

 0(  05 /  11) السري للذهيب : انظر  0الطريقة 
 0(  550 – 509/  0) جمموع الفتاوى  (5)
 0(   0  – 01 ) هناية اإلقدام للشهريتاين  (1)
 0فهم إمام احلرمني اجلويين حيث اشترط النطق باللسان مع عقد القلب يف صحة اإلمينان  وخال (0)

     0(   1) العقيدة النظامية : انظر 
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 0التصديق : هو   الشرعيف إىل القول بأن اإلميان أيضا وذهبت املاتريدية

، مث صنرح  ( 1)(( أحق ما يكون به اإلميان القلوب : )) قال أبو منصور املاتريدي 
فتكون الشهدتان يبب منع القتنل ،  : )) ال تدخل يف حقيقة اإلميان فقال بأن الشهادتني 
 0(  )(( ال حقيقة اإلميان 

 
فيما جاء   يصدق الريول هو أن: )) اإلميان بقوله  ( )   أبو معني النسفيوعرَّ

 0(  )((فيما بينه وبني اهلل تعاىل به من عند اهلل تعاىل ، فمن أتى هبذا التصديق  فهو مؤمن 
 

 : قوهلم من أدلتهم على قوهلم أن اإلميان هو التصديق فقط 
، والتصديق يكون بالقلب ، ومل نعلم أن الشارع نقل اإلميان أن اإلميان هو التصديق 

 0اللغوي إىل غريه عن املعىن 
 

 الرد عليهم :  املطلب الثاين
 

    أن التصنديق : ، أن يقنال  والرد على قوهلم أن اإلميان هو التصديق يف لغة العرب 
واجلنوارح ، فقند ثبنت يف    ال يقتصر على القلب فقط وإمنا يكون بالقلب واللسنان   

على ابنن آدم   كتب))  : قال ريول اهلل : قال  الصحيحني من حديث أيب هريرة 
نصيبه من الزنا مدرك ذلك ال حمالة ، فالعينان زنامها النظر ، واألذنان زنامها االيتماع ، 

                                                 
 0(   0 ) كتاب التوحيد للماتريدي  (1)
 0(  00 ) املصدر السابق  ( )
(     التمهيند  )  مون بن حممد املكحويل ، أبو معني ، إمام من أئمة املاتريدية ، صناحب مي: هو  ( )
 0(  150/   ) اجلواهر املضية : انظر  0هن  508، تويف ينة ( تبصرة األدلة ) و 
 0(   80 – 800/   ) ، تبصرة األدلة (  100) التمهيد يف أصول الدين  ( )
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واللسان زناه الكالم ، واليد زناها البطش ، والرجل زناها اخل طى ، والقلب يهوى ويتمىن  
 0( 1)(( ، ويصدق ذلك الفرج ويكذبه 
يف رد احتجاجهم  –رمحه اهلل  –وزي اإلمام حممد بن نصر املرويقرر هذا اجلواب 

 : حيث يقول باللغة 
اللغة ، وذلك أهننم  : ومن أعظم حجج املرجتة اليت يقولون هبا من عند أنفسهم )) 

زعموا أن اإلميان ال يعر  يف اللغة إال بالتصديق ، وزعم بعضهم أن التصديق ال يكون إال 
ن ، وقد وجدنا العنرب يف لغتنها   بالقلب ، وقال بعضهم ، ال يكون إال بالقلب واللسا

فالن يصندق  : تسمي كل عمل حققت به عمل القلب واللسان تصديقا ، فيقول القائل 
  0فعله قوله ، يعنون حيقق قوله بفعله ، ويصدق يريرته عالنيته ، وفالن يكذب فعله قوله 

 
 

 وقال الشاعر 
  ( ) وصف قال وقيلَصندِِّق القول بالفعاِل فإين          لست أرضى ب         

  
 :رمحه اهلل  ( ) وهو ميدح عمر بن عبد العزيز ( )وقال ك َثيِّر 

                                                 
،        (     1) زنا اجلنوارح دون الفنرج ، رقنم    : أخرجه البخاري كتاب االيتتذان ، باب  (1)
قّدر على ابن آدم حظه منن الزننا وغنريه ، رقنم     : ، ومسلم كتاب القدر ،باب (  9 1/   ) 
( 150 ) ، (   / 0 1  )0 
 0مل أقف على القائل  ( )
كثري عزة أبو صخر كثري بن عبد الرمحن بن أيب مجعة األيود اخلزاعي أحد عشاق العرب : هو  ( )

      وفيا  األعيان وأنباء أبنناء الزمنان   0 ملدينةباوتويف كثري عزة يف ينة مخس ومائة ، املشهورين به 
 (   /101 – 11   )0  
عمر بن عبد العزيز بن مروان بن احلكم األموي أمري املؤمنني ، كان ثقة مأمونا لنه فقنه   : هو  ( )

ما كان العلماء عند عمر : وعلم وورع وروى حديثا كثريا وكان إمام عدل ، قال ميمون بن مهران 
   0(  1   – 0  /   ) التهذيب  0هن  101ه ، ما  يف رجب ينة إال تالميذ



   1 افعية في تقرير مباحث اإليمانشجهود علماء ال     

 ولِّيَت فلم تشتم عليا ومل  ُتخنْف    بريتا  فأمسى ياخطا كل جمرم          
  (1)وق لت فصدقَت الذي قلت بالذي    فعلت فأمسى راضيا كل مسلم          

 
صندََّق  : لقوم يف احلرب فلم يرجع ، قنالوا  ويقول العرب إذا محل الرجل على ا

 0(  )(( كذب احلملة : مل يقتصر دون أن يبلى ، وإذا رجع قيل :احلملة أي حققها ، أي 
 
 :حيث قال  أيضا اإلمام الطربي رمحه اهلل دا هذا اجلوابأك و
وأما من حيث النظر مما ال يدفع صحته ذو فطرة صحيحة ، وذلنك الشنهادة   ))  

صدق فالن قوله : قال قوال ، أو وعد عدة ، مث أجنز وعده وحقق  بالفعل قوله  لقول قائل
بفعله ، وال يدفع ذو معرفة بكالم العرب صحة القول بأن اإلميان التصديق ، فإذا كنان  
اإلميان يف كالمها التصديق ، والتصديق يكون بالقلب واللسان واجلوارح ، وكان تصديق 

ديق اللسان اإلقرار ، وتصديق اجلوارح السنعي والعمنل ،   القلب العزم واإلذعان ، وتص
كان املعىن الذي يستحق به العبد املدح والوالينة منن املنؤمنني هنو إتياننه هبنذه                  

 0(  )(( املعاين الثالثة 
  

 قال أن اإلميان قول باللسان فقط الرد على من : املبحث الثالث 
 : وفيه مطلبان 

                                                 
 :نص األبيا  يف ديوانه  (1)
  إشارةَ  جمرِم  ْلنتقب ومل   برّيًا  َوِليَت فلم َتْشِتْم علّيًا ومل ُتِخْف   

 على ك لِّ َلْبٍس باِرِق احَلّق ُمْظلِم     وأْظَهْرَ  نوَر احلقِّ فاشَتدَّ ُنوُرُه  

 وأعرضَت عّما كاَن قبل الّتقدُِّم     َقْبَلُه    َتَقّدْمَت ْبَت فيما َقْد َوَعاَق

 أتيَت فأمسى راضيًا كلُّ مسِلم    وصدَّْقَت بالِفْعِل املقاَل َمَع الذي 
   0(  11   - 15 / 1)  ديوان كثري عزة 

 0(  18  – 10 ) تعظيم قدر الصالة للمروزي  ( )
 0(  185/    )هتذيب اآلثار للطربي  ( )
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 0اب هذه املقالة وأدلتهم أصح:  املطلب األول  
، فقد ذهب هو وفرقته إىل أن   أتباع حممد بن كرامهذا القول هو مذهب الكرامية 

، فمن شهد أن ال إلنه   والعمل باجلوارح اإلميان قول باللسان فقط دون التصديق بالقلب
 0فهو مؤمن ، ومن مل يشهد فليس مبؤمن  ،إال اهلل وأن حممدا ريول اهلل 

والتكليف ، وفيما ني تسمية املؤمن مؤمنا فيما يرجع إىل أحكام الظاهر وفرقوا ب)) 
عندهم مؤمن يف الدنيا على احلقيقة مسنتحق  يرجع إىل أحكام اآلخرة واجلزاء ، فاملنافق 

 0( 1) (( يف اآلخرةللعقاب األبدي 
، (  )، وهو غلط عليهم ومن الناس من حيكي عنهم أهنم جعلوهم من أهل اجلنة )) 
 0بدعة ابتدعوها خمالفة للكتاب والسنة وإمجاع يلف األمة هذا فتسميتهم له مؤمنا ومع 

 0(  )(( وهذه البدعة الشنعاء هي اليت انفرد  هبا الكرامية دون يائر مقاالهتم 
األحاديث العامة النيت  ب على قوهلم أن اإلميان قول اللسان فقطالكرامية  ايتدلوقد 
 0حممد ا ريول اهلل  ال إله إال اهلل:  ة من النار ملن قالالوعد باجلنة والنجاجاء فيها 

 
 0الرد عليهم :  املطلب الثاين

 
أنه ال حجة لكم يف ايتداللكم هبنذه  : واجلواب على هذا االيتدالل أن يقال هلم 

 من ما  وهو: ))  ، كقوله ألهنا قد ورد  مفسرة يف األحاديث األخرى األحاديث 
أن ال إله إال  أحد شهدي ال: ))  ومنها قوله  ،(  )((  دخل اجلنة إله إال اهلليعلم أنه ال 

                                                 
 0(   11/  1) امللل والنحل للشهريتاين  (1)
 0(  0  /   ) الفصل البن حزم : انظر  ( )
 0(  09 ) شرح حديث جربيل البن تيمية  ( )
  0(    1) تقدم خترجيه صن  ( )
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ملن رمى مالك  قاله ريول اهلل ( 1)((  ، أو تطعمه النار ، فيدخلريول اهلل  ، وأين اهلل 
على أن اإلميان هو هبذا احلديث وأمثاله فايتدلت الكرامية بالنفاق ،  ( )  خشمدبن ال

  0 النطق فقط
 : ه على هذا االيتدالل يف رد –رمحه اهلل  –لنووي قال اإلمام ا

ا وظناهرا  نن باط[   يعين مالك بن الدخشم] على إميانه  وقد نص النيب )) 
أال تراه قال ال إلنه إال اهلل  : )) رواية البخاري رمحه اهلل  يف وبراءته من النفاق بقوله 
له بأنه قاهلا مصدقا هبنا   اهلل فهذه شهادة من ريول (  )(( يبتغي هبا وجه اهلل تعاىل ؟ 

القائلني ويف هذه الزيادة رد على غالة املرجتة  000تعاىل  متقربا هبا إىل اهللمعتقدا صدقها 
وهذه الزينادة  بأنه يكفي يف اإلميان النطق من غري اعتقاد ، فإهنم تعلقوا مبثل هذا احلديث 

   0(  )(( تدمغهم واهلل أعلم 
 

أننه     يعد بن أيب وقاص ما ذهبت إليه الكرامية ما رواهُتبطل ومن األدلة اليت 
: قال  0أعط فالنا فإنه مؤمن!  ريول اهلليا : فقلت  0َقْسما   قسم ريول اهلل : قال 

: مث قال (( أو مسلم : )) أقوهلا ثالثا ، ويرددها علي ثالثا  ((أو مسلم ))   فقال النيب
 0 ( 5) ((، خمافة أن يكبه اهلل يف النار إين ألعطي الرجل وغريه أحب إيل منه )) 

 

                                                 
الدليل على أن من ما  على التوحيند دخنل اجلننة ،         : أخرجه مسلم كتاب اإلميان ، باب  (1)

 0(  11/  1) ، (   )رقم 
    وهو الذي أريله رينول ،   شهد بدرا ، مالك بن الدخشم بن مالك بن غنم بن عو : هو  ( )
   0(  1  /   ) أيد الغابة : انظر 0 فأحرق مسجد الضرار هو ومعن بن عدي اهلل 

 0(  11 –15 /1)،(  1181) صالة النوافل مجاعة ،: أخرجه البخاري كتاب التهجد، باب ( )
 0(  189/  1) شرح صحيح مسلم للنووي  ( )
،     (  0 ) إذا مل يكن اإليالم على احلقيقنة ، رقنم   : أخرجه البخاري ، كتاب اإلميان ، باب  (5)
تأليف قلب من لخا  على إمياننه لضنعفه ، رقنم    : ، ومسلم ،كتاب اإلميان ، باب (  5 /  1) 
(150 ) ، (1  /1   )0  
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 : قال اإلمام النووي رمحه اهلل  
إذا اقتنرن  إن اإلقرار باللسان ال ينفع إال : وفيه داللة ملذهب أهل احلق يف قوهلم )) 

، وهذه خطنأ   به االعتقاد بالقلب ، خالفا للكرامية وغالة املرجتة يف قوهلم يكفي اإلقرار
 0( 1)(( لمني ، والنصوص يف إكفار املنافقني ، وهذه صفتهم يرده إمجاع املسظاهر 
 

 : وقال احلافظ ابن حجر رمحه اهلل 
 0(  )(( وفيه الرد على غالة املرجتة يف اكتفائهم يف اإلميان بنطق اللسان )) 
 
 

 
 
 

 
 

 فقط الرد على من قال أن اإلميان تصديق بالقلب وقول باللسان : املبحث الرابع 
 :  وفيه مطلبان

 
 0أصحاب هذه املقالة وأدلتهم :  املطلب األول

    ومجهور أصحابه ، وهني مقالنة    –رمحه اهلل  – (  ) حنيفة مام أيباإل مقالة هذه
 0((  مرجتة الفقهاء ))املعروفون يف هذا الباب بن  همووأمثاله ،  ( ) ابن كالب

                                                 
 0 ( 58 /  1) شرح مسلم للنووي ( 1)
 0 ( 101/  1) فتح الباري البن حجر (  )
 0(  01  – 05 ) شرح حديث جربيل البن تيمية  ( )
 0(  01  – 05 ) املصدر السابق  ( )
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إن العمل : قوهلم ن من أعظم أدلة مرجتة الفقهاء ومن أخرج العمل عن مسمى اإلميا

ۋ  ۅ   ۅ   ۉ  ۉ  ې          ې  ې  ڇ : عطف على اإلميان يف مثل قوله تعاىل 

 0والعطف يقتضي املغايرة  ( 1) ڇې   ى   
 

 
 الرد عليهم :  املطلب الثاين

 
إن التغاير على مراتنب ،  : أن يقال اجلواب على قوهلم إن العطف يقتضي املغايرة 

لبيان أمهينة   كل ، فيعطف اجلزء على الكل يفيكون الشيء جزءا أن : راتب ومن هذه امل
 هو مقرر يف القرآن الكرمي ، ومن ذلكيف لغة العرب و ومعرو  ، وهذا شائع هذا اجلزء

 ڇٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  ڇ : قولنننه تعننناىل 
( )              

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ڇ : وقولننه

جربينل  على الصلوا  ، وعطف طف الصالة الويطى عنه ، فترى هنا أ(  ) ڇہ
يسنت منن   الصالة الويطى ل فال يظن الظان أن على املالئكة ، عليهما السالم وميكال

ليسا من املالئكة ؟ وإمنا كانت طريقة القرآن عطف الصلوا  ، أو يكون جربيل وميكال 
 0 ( ) اإلميان يف لللداللة على أمهية العم –مع أنه منه  –العمل على اإلميان 

                                                 
 0(  100: ) يورة الكهف اآلية   (1)
  0(  8  : ) يورة البقرة اآلية  ( )
 0(  98: ) يورة البقرة اآلية  ( )
 0(  80   –  8 /   ) ية البن أيب العز شرح الطحاو: انظر   ( )
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ليل ، فقند  تة هبذا الديبني فساد ايتدالل املرج –رمحه اهلل  –وهذا اإلمام الشافعي  
رمحه  الربيع بن يليمان اإلمام يف كتابه احللية بسنده عنرمحه اهلل  (1) عيمأبو ُن اإلمام روى
تقول أنت  فما: الشافعي عن اإلميان ؟ فقال للرجل   ( ) يأل رجل من أهل بلخ: قال  اهلل

       :منن قنول اهلل تعناىل    : إن اإلميان قول ، قال ومن أين قلت ، قال : فيه ، قال أقول 
، فاإلميان قول فصار الواو فصال بني اإلميان والعمل (  ) ڇۋ  ۅ   ۅ   ۉ  ۉ ڇ 

 0واألعمال شرائعه 
إهلا يف  فإذا كنت تعبد إهلني: نعم ، قال : ، قال وعندك الواو فصل : فقال الشافعي 

فغضنب  (  ) ڇٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ڇ : ألن اهلل يقول تعاىل املشرق وإهلا يف املغرب 
  بل أنت جعلت نفسنك  : ، فقال الشافعي  !؟ أجعلتين وثنيا ! يبحان اهلل: وقال الرجل 

فإين أيتغفر اهلل : ، فقال الرجل بزعمك أن الواو فصل : ، قال  ؟ كيف: كذلك ، قال 
إن الواو فصل ، بنل أقنول إن   ال ربا واحدا ، وال أقول بعد اليوم مما قلت بل ال أعبد إ

 0اإلميان قول وعمل يزيد وينقص 
، وخرج فأنفق على باب الشافعي ماال عظيما ، ومجع كتب الشافعي : قال الربيع 
       0( 5)(( من مصر ينيا 

 
                                                 

أمحد بن عبد اهلل بن أمحد اإلمام احلافظ الثقة العالمة شيخ اإليالم أبنو ُنعنيم املهنراين    : هو  (1)
بقي أبنو  : كان أصحاب احلديث يقولون : األصبهاين صاحب احللية ، قال محزة بن العباس العلوي 

قا وال غربا أعلى منه إينادا وال أ حفظ منه ، تويف يننة  نعيم أربع عشرة ينة بال نظري وال يوجد شر
    0(   1  –  5 /  10) السري  0هن  0  

حتمل غلتها إىل مجيع خراينان   ، وأويعها غلة ، وأكثرها خريان ، مدينة مشهورة خبرايا : بلخ ( )
لبلندان          معجنم ا : انظنر    0أيام عثمان بن عفان  افتتحها األحنف بن قيس يف،  وإىل خوارزم

 (1  / 09 –  80  )0    

 0(  100: ) يورة الكهف اآلية  ( )
 0(  10: ) يورة الرمحن اآلية  ( )
  0(  110/  9) احللية أليب نعيم  (5)
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      : ايرةال يقتضني املغن  موضحا معىن العطف وأنه ويقول اإلمام البيهقي رمحه اهلل  
ال يدل على أن عمل الصاحلا  ( 1) ڇۋ  ۅ   ۅ   ۉ  ۉ ڇ      :فكذلك قوله  ))

أقل اإلميان وهو الناقل عن الكفر مث مل يقتصروا عليه ليس بإميان و إمنا معناه أن الذين آمنوا 
                ولكنهم ضموا إليه الصاحلا  فعملوهنا حن  ارتقنى إميناهنم منن درجنة األقنل       

 0(  )((  األكمل إىل
 
أن القول بأن العمل ليس من اإلميان يلزم منه لوازم باطله ، : قال يف الرد عليهم وُي

وهي ايتواء منزلة الطائع والعاصي ، وقد أشار إىل ذلك اإلمام عدي بن مسافر رمحه اهلل 
هلل أن اإلميان لو كان قوال بال عمل اليتو  منزلة الطائع والعاصني ، وا : )) حيث قال 

ے  ے         ۓ  ۓ     ڭ        ڭڭ   ڭ  ڇ : يبحانه قد نفى املساواة بينهما ، لقوله تعناىل  

ڇۇ  
(  ) ))(  )0 
 
 

بالتصنديق  يف الرد على دعواهم أن من أتى  إمام األئمة ابن خزمية رمحه اهلل لويقو
النصوص  بع وإن ترك العمل مستدلني مبا جاء يف  فقد حقق اإلميان الكامل فقط والقول
 : حيث يقول كلمة التوحيد ذكر فضل من

    فضيلة هلذا القنول  دخل اجلنة إال اهلل من قال ال إله : أخبار النيبإمنا رويت  ))
ال أن هذا القول كل اإلميان ولتن جاز جلاهل أن يتأول أن شهادة أن ال إله إال اهلل مجينع  

عاذ من النار مل يؤمن أن يدعي جاهل خرب أن قائلها يستوجب اجلنة وي  اإلميان إذ النيب

                                                 
 0(  100: ) يورة الكهف اآلية  (1)
 0(  109/  1) شعب اإلميان للبيهقي  ( )
 0(  18: ) يورة السجدة اآلية  ( )
 0(  0 ) هل السنة لعدي بن مسافر اعتقاد أ ( )
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من  : )) النيبناقة فيحتج بقول  (1) معاند أيضا أن مجيع اإلميان القتال يف يبيل اهلل فواق 
 ( )((  دخل اجلنة  فواق ناقةيبيل اهلل قاتل يف

 ( ) (( من قال ال إله إال اهلل دخل اجلنة : ))  كاحتجاج املرجتة بقول النيب
جاهل إن اإلميان بكماله املاشي يف يبيل اهلل ح  تغنرب قندما   ويقول معاند آخر 
       من اغرب  قدماه يف ينبيل اهلل حرمهمنا اهلل علنى     : ))   املاشي وحيتج بقول النيب

 ( )((  النار
 ال جيتمع غبار يف يبيل اهلل ودخان جهنم يف منخرى رجل مسنلم  : ))  وبقوله

  (5)((  أبدا
من أعتق  : )) قال  ميان عتق رقبة مؤمنة وحيتج بأن النيبويدعي جاهل آخر أن اإل

 (1)((  رقبة مؤمنة أعتقه اهلل بكل عضو منه عضوا من النار
:  النيب ء من خشية اهلل تعاىل وحيتج بقولويدعي جاهل آخر أن مجيع اإلميان البكا

 (1)((  ال يدخل النار من بكى من خشية اهلل تعاىل ))

                                                 
 0 ح  َتِدرَّ مث ُتْحَلب مث ُتراح بألهنا ُتْحَل  احَلْلَبَتنيَقْدر ما بني: ومعناه  َضمُّ فاؤه وُتْفَتحُت: فواق  (1)

   0(  5 9/   ) النهاية البن األثري 

،       (  1 5 )  فيمن يأل اهلل تعناىل الشنهادة ، رقنم   : أخرجه أبو داود كتاب اجلهاد ، باب  ( )
، (  1150) فيمن ُيْكلم يف يبيل اهلل ، رقم : ، والترمذي كتاب فضائل اجلهاد ، باب (    /   ) 
 0(  1150) ينن الترمذي رقم : وصححه األلباين انظر (  89 ) صن
  0(  95/   ) ، (  8 9 ) ، و املسنند أليب يعلنى رقنم    (  5  /  1) مسند الطيالسني   ( )

  0(  8 ) فقه السرية للغزايل ، رقم : لباين انظر وصححه األ
 0( 88 /  1( )  900) املشي إىل اجلمعة ، رقم : أخرجه البخاري كتاب اجلمعة ، باب  ( )
، (  100 ) فضل من عمل يف يبيل اهلل على قدمه ، رقم : أخرجه النسائي كتاب اجلهاد ، باب(5)

  0(  100 ) ائي رقم ، وصححه األلباين انظر ينن النس(  09 ) صن

،       چ  ەئائ  ائ  ەئچ  :قنول اهلل تعناىل   : أخرجه البخاري كتاب كفارا  األميان ، بناب   (1)
،      ( 1509)فضل العتنق ، رقنم   : ، ومسلم كتاب العتق ، باب (     /   ) ، (  1015) رقم 
 (   /11 0  )0  
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 : قال  مجيع اإلميان صوم يوم يف يبيل اهلل وحيتج بأن النيبويدعي جاهل آخر أن  
 ( )((  من صام يوما يف يبيل اهلل باعد اهلل وجهه عن النار يبعني خريفا)) 

ال جيتمنع   : )) ويدعي جاهل آخر أن مجيع اإلميان قتل كافر وحيتج بقول النيب
 000 ( ) ((ا كافر وقاتله يف النار أبد

ل األعمال يطول بتقصيه الكتاب ويف قدر ما ذكرننا غنينة   وهذا اجلنس من فضائ
إمنا خرب بفضائل هذه األعمال اليت ذكرنا وما هو مثلها ال   وكفاية ملا له قصدنا أن النيب

أراد أن كل عمل ذكره أعلم أن عاملة يستوجب بفعله اجلنة أو يعاذ من النار   أن النيب
 0 أنه مجيع اإلميان

من قال ال إله إال اهلل دخل اجلنة أو حنرم علنى    : بقوله  يبوكذلك إمنا أراد الن
النار فضيلة هلذا القول ال أنه مجيع اإلميان كما ادعى من ال يفهم العلم ويعاند فال ينتعلم  

 0 ( )((  هذه الصناعة من أهلها
 

 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                            

، ( 11  )من خشنية اهلل ، رقنم    فضل البكاء: الشهادا  ، باب : أخرجه الترمذي كتاب  (1)
 0(  11  ) ينن الترمذي رقم : ، وقال األلباين حديث صحيح انظر (    5) صن
،          (  0 8 ) فضنل الصنوم يف ينبيل اهلل ، رقنم     : أخرجه البخاري كتاب اجلهاد ، باب  ( )
، (  115)ه ، رقم فضل الصيام يف يبيل اهلل ملن يطيق: ،ومسلم كتاب الصيام ، باب(  11 /   ) 
 (   /808  )0 
  0( 1505/   ) ، ( 1891)من قتل كافرا مث يدد ،  : أخرجه مسلم كتاب اإلمارة ، باب  ( )
 0(    8 – 8 8/   ) كتاب التوحيد البن خزمية  ( )



 1 1 افعية في تقرير مباحث اإليمانشجهود علماء ال     

 الفصل الثالث 
 

 جهود علماء الشافعية يف تقرير العالقة بني اإلسالم واإلميان
 

 :ه ثالثة مباحث وفي
 

 0من قال بأن اإلسالم واإلميان امسان ملسمى واحد : البحث األول 
 

 0من فرق بني اإلسالم واإلميان : املبحث الثاين 
 

 القول بالفرق بينهما يف حال واجتماعهما يف حال آخر: املبحث الثالث 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

وهو خال  ال يضر  ىلرمحهم اهلل تعافيها بني السلف  ال املسألة مما وقع اخلهذه 
 0وهلل احلمد 

هو اختالفهم يف حتديد املراد هبذين اللفظني على مواردمها يف واألصل يف هذا النزاع 
، حيث فهم بعضهم من ذلك أهنما مترادفان ، وفهنم آخنرون أهنمنا     الكتاب والسنة

ومننهم   0، واإلميان العمل فمنهم من جعل اإليالم الكلمة : متغايران ، مث اختلفوا أيضا 
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ومنهم من فنرق بنني    0من فسر اإليالم باألعمال الظاهرة ، واإلميان باألعمال الباطنة  
ومنهم من جعنل   0إذا اقترنا افترقا ، وإذا افترقا اقترنا : حاليت االقتران واالفتراق ، فقال 
 0وليس كل مسلم مؤمنا كل مؤمن مسلم ، : بينهما عموما وخصوصا ، فقال 

  
 0من قال بأن اإلسالم و اإلميان امسان ملسمى واحد  :بحث األول امل
 

مننهم اإلمنام   مجع من أهل العلم من الشافعية وغريهم ، لقد ذهب إىل هذا القول 
،  (  ) ، واإلمام حممد بن نصر املنروزي  (  ) املزين، واإلمام  -رمحه اهلل  – ( 1) الشافعي

واإلمام  ،  ( 1) البيهقي، واإلمام  ( 5) بانواإلمام ابن ح، ( ) واحلافظ أبو عوانة اإليفرائيين
  0وغريهم ، ( 0)السلمايي 

 
واإلمام ،  ( 1) (9)، واحلافظ ابن مندة  (8)اإلمام البخاريوإىل هذا القول أيضا ذهب 

وغريهم من الشافعية ، وهنو  وعلى هذا مجهور أصحابنا : )) واإلمام ابن عبد الرب وقال 
 0  (  )(( أهل السنة  وأصحابه وأكثر قول داود

                                                 
 0(  95 /  1) مناقب الشافعي للبيهقي  (1)
 0(   5 -  5/  1) مسند أيب عوانة  ( )
 0(  0  ) الة للمروزي تعظيم قدر الص ( )
 0(  8 /  1) مسند أيب عوانة  ( )
 0(  188/  1) اإلحسان بترتيب صحيح ابن حبان  (5)
 0(  0  ) االعتقاد للبيهقي  (1)
 0(  115 –  11) منازل األئمة األربعة للسلمايي  (0)
  0(  0 1/  1) فتح الباري شرح صحيح البخاري البن حجر  (8)

افظ اجلوَّال حمدث اإليالم أبو عبد اهلل حممد بن احملدث أيب يعقوب إيحاق بنن  اإلمام احل: هو  (9)
احلافظ أيب عبد اهلل حممد بن حيي بن مندة ، األصبهاين احلافظ صاحب التصانيف ، قيل إن أبا نعنيم  

    0(  -8 /10)السري  0هن  95 احلافظ ذكر له ابن مندة فقال كان جبال من اجلبال ، تويف ينة 
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 ڇڃ  ڃ  چ   چ  چ ڇ : عز وجل  قوله وقد ايتدلوا بأدلة منها

(  ) 
 ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڇ : وقوله يبحانه 

(  ) 
ہ  ہ    ہ   ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڇ : وقولننه تعنناىل 

 ڇڭ  ڭ      ڭ  ڭ   
(5 )  
ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  ڇ : وقوله عنز وجنل   

 ڇچ   
(1 ) 

 
على تنراد  معنىن    اهلل موضحا وجه الداللة من اآليا  ال اإلمام املروزي رمحهق

 : اإليالم و اإلميان
الذي وعد اهلل عليه الثواب ، هو اإليالم ، ألننه  فدل بذلك أن اإلميان املقبول   )) 

ڦ  ڦ  ڇ  : غري مقبول منه إياه لقولنه لو كان غري اإليالم ، لكان من دان اهلل باإلميان 

  ( 0) ڇڄ  ڄ  ڄ  ڃ      ڦ  ڄ
فلما اجتمعت األمة على أن من دان اهلل باإلميان ، فجائز أن يقبل منه ، ثبت بذلك 

 0( 8)(( وهو الدين املرتضى أن اإلميان هو اإليالم ، 
 

                                                                                                                                            
 0(  1  /  1) اإلميان البن مندة  (1)
 0(  1  /   ) التمهيد البن عبد الرب  ( )
 0(  19: ) يورة آل عمران اآلية  ( )
 0(   : ) يورة املائدة اآلية  ( )
 0(    1: ) يورة البقرة اآلية  (5)
 0(  85: ) يورة آل عمران اآلية  (1)
 0(  85: ) يورة آل عمران اآلية  (0)
 0(     ) در الصالة للمروزي تعظيم ق (8)
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ڤ  ڤ  ڤ             ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڇ : ومما ايتدلوا به أيضا قوله تعاىل  

 ڇڄ  ڄ  ڃ  ڃ   
(1 ) 

 
 :ل اإلمام البيهقي رمحه اهلل قا
بأديناهنم ،  فسماهم مرة مؤمنني ومرة مسلمني وإمنا أراد متييزهم عن غريهنم  ))  

وإن كانت حقيقة اإليالم التسليم وحقيقة يالم امسان لدين واحد فصح أن اإلميان و اإل
 0(  ) ((من أن جيعال امسا لدين واحد  اإلميان التصديق فاختال  احلقيقة فيهما ال مينع

 
حنديث   على عدم التفريق بني مسمى اإليالم و اإلميان ومما ايتدلوا به من السنة

هل تدرون ما اإلمينان بناهلل   : )) قال اإلميان ف  حينما فسر هلم النيبوفد عبد القيس 
شهادة أن ال إلنه إال اهلل و أن حممندا   : )) اهلل وريوله أعلم ، قال : قالوا (( وحده ؟ 

إقام الصالة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وأن تعطوا منن الغننائم      ريول اهلل ، و
 0(  )(( اخلمس 
 

بين : )) فقال فسره مبا فسر به اإليالم يف حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما : قالوا 
    شهادة أن ال إله إال اهلل وأن حممدا ريول اهلل ، و إقنام الصنالة ،   : اإليالم على مخس 

   0(  )(( كاة ، وحج البيت ، وصوم رمضان و إيتاء الز
 

                                                 
 0(  1  – 5 : ) يورة الذاريا  اآلية  (1)
 0(  109/  1) شعب اإلميان للبيهقي  ( )
 0(  98) تقدم خترجيه صن ( )
رقنم        (( بين اإليالم علنى مخنس   : ))  قول النيب : أخرجه البخاري كتاب اإلميان ، باب  ( )
، (  1)أركان اإليالم ودعائمه العظام ، رقم : ميان ، باب ، ومسلم كتاب اإل(  0 /  1) ، (  8) 
 (1  / 5  )0 
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 0من فرق بني اإلسالم و اإلميان : املبحث الثاين 

 
    : شنافعية  ومنن ال  (1) وقد قال بالفرق بني اإليالم و اإلميان مجاعة من السنلف 

       واإلمنام  ،(  ) واإلمنام اآلجنري   ،(  )واإلمام األشنعري  ، ( )اإلمام ابن جرير الطربي
          ، ( 8)واإلمنام العمنراين    ( 0)وقوام السنة األصبهاين  ، (1)واحلافظ الاللكائي ،  (5)امللطي 

 0رمحهم اهلل تعاىل  (9)وابن كثري 
 

 
  :قال شيخ اإليالم ابن تيمية رمحه اهلل 

وال علمت أحدا من املتقدمني خالف هؤالء فجعل نفس اإليالم نفس اإلمينان  )) 
 0( 10)((  نة على هذاوهلذا كان عامة أهل الس

ڑ  ک  کک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڇ : وقد ايتدلوا بقوله تعناىل  

 ڇڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ    
(1) ( ) 0 

                                                 
، تفسنري ابنن كنثري          (  895 -  89/   ) شرح أصول اعتقاد أهل السنة لاللكائي : انظر  (1)
 (  / 00 –  08  )0 
  0(   9 /  1 ) تفسري الطربي  ( )

 0(  8 ) اإلبانة لألشعري  ( )
  0(   59/   ) الشريعة لآلجري  ( )
 0(   11) التنبيه والرد للملطي  (5)
 0(   89/   ) شرح أصول اعتقاد أهل السنة لاللكائي  (1)
 0(     /  1) احلجة يف بيان احملجة لألصبهاين  (0)
 0(  8 0/   ) اإلنتصار للعمراين  (8)
   0(  00 /   ) تفسري ابن كثري  (9)
 0(  59 /  0) جمموع الفتاوى البن تيمية  (10)
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 : قال اإلمام ابن جرير الطربي رمحه اهلل  
   ( ) وأوىل األقوال بالصواب يف تأويل ذلك القول الذي ذكرناه عنن الزهنري   ))
قرارا منهم بالقول ومل حيققوا الذين دخلوا يف امللة إأن اهلل تقدم إىل هؤالء األعراب  : وهو
 ، آمنا باهلل : باإلطالق آمنا دون تقييد قوهلم لذلك بأن يقولوا : أن يقولوا ، هلم بعملهمقو

على يامعيه والذي قائله فينه   القول الذي ال يشكل:  اولكن أمرهم أن يقولو ، وريوله
 0 ( )((  لنا يف امللة واألموال والشهادة احلقدخ: أيلمنا مبعىن  : وهو أن يقولوا،  حمق

 
 0َقْسما   قسم ريول اهلل : أنه قال    ومن السنة حديث يعد بن أيب وقاص

أقوهلا  ((أو مسلم ))    فقال النيب: قال  0أعط فالنا فإنه مؤمن!  ريول اهلليا : فقلت 

                                                                                                                                            
 0(   1: ) يورة احلجرا  اآلية  (1)
مينان  اهلل عن أهله دخول اإلنفى  ييالم الذفهذا اإل : ))قال شيخ اإليالم ابن تيمية رمحه اهلل  ( )
يالم يثابون عليه أم هو من جنس إيالم املنافقني فيه قوالن مشنهوران للسنلف   إقلوهبم هل هو  يف

 0 واخللف
وابنن   ، وهذا مروى عن احلسنن  ، بون عليه ولخرجهم من الكفر والنفاقيالم يثاإأنه  : أحدمها 

وينهل   ، وأمحد بن حنبل ، محاد بن زيد : وهو قول ، جعفر الباقر وأيب ، يبراهيم النخعإو ، يريين
 0 وكثري من أهل احلديث والسنة واحلقائقي ، طالب املك يبأو ي ،اهلل التستر بن عبدا

         ينالم املننافقني  إمثنل   ، والقتنل  يالم هو االيتسالم خو  السنيب أن هذا اإل : القول الثاىنو
وهذا  ، قلبه فهو كافر ميان يفومن مل يدخل اإل ، قلوهبم ميان مل يدخل يفن اإلإوهؤالء كفار ف : قالوا

جممنوع الفتناوى                ((  ذلنك  والسنلف خمتلفنون يف   ي ،وحممد بن نصر املروز ياختيار البخار
 (0  /  8 –   9  )0  

وعنامل   حممد بن مسلم بن شهاب الزهري الفقيه أبو بكر احلافظ املدين أحد األئمة األعالم: هو  ( )
: انظنر   0هنن   5 1كان من أيخى الناس ، ما  يف رمضان ينة : احلجاز والشام ، قال مالك 

  0(  199 – 191/   ) هتذيب التهذيب 

  0(    1 –   1/  9 ) تفسري الطربي  ( )
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 ألعطي الرجل وغريه أحنب  إين: )) مث قال (( أو مسلم : )) ثالثا ، ويرددها علي ثالثا  
 0 ( 1) ((إيل منه ، خمافة أن يكبه اهلل يف النار 

 (  )ايتدل به اإلمام امللطي رمحه اهلل 
بني اإلميان و اإليالم  ريول اهلل ، حيث فرق  (  ) ومنها حديث جربيل املشهور

ه األدلة ، وهذخاصا باألركان الستة ، و اإليالم خاصا باألعمال الظاهرة اإلميان  لفجع
 0جتعل اإليالم أعم من اإلميان 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 0و اجتماعهما يف حال آخرالقول بالفرق بينهما يف حال ، : املبحث الثالث 
 

   ،  (1)البغوياإلمام و،  ( ) اخلطايباإلمام الشافعية  أئمة وقد ذهب إىل هذا القول من
 0  ( )وابن الصالح

                                                 
  0(    1) تقدم خترجيه صن (1)
 0(   11) التنبيه والرد للملطي  ( )
 0(  101) تقدم خترجيه صن ( )
  0(     –   /  5) معامل السنن للخطايب حباشية ينن أيب داود  ( )
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منن أهنل السننة    رمحه اهلل إىل كثري  افعيالش ونسبه احلافظ أبو بكر اإلمساعيلي

إن اإلميان قول وعمل ، واإليالم فعل ما فنر   : وقال كثري منهم : )) واجلماعة فقال 
املؤمنون : فقيل مضموما إىل اآلخر ، إذا ذكر كل ايم على حدته  اإلنسان أن يفعلهعلى 

وإن ذكر أحد االمسنني   خر ،واملسلمون مجيعا أو مفردين ، أريد بأحدمها معنا مل يرد باآل
 0(  ) (( مشل الكل وعمهم

 
 :وقال اإلمام أبو عمرو بن الصالح رمحه اهلل 

وأن حممندا رينول اهلل ،   أن تشهد أن ال إله إال اهلل  : اإليالم))  :  قوله )) 
       اينتطعت إلينه   وحتنج البينت إن  وتقيم الصالة ، وتؤيت الزكاة ، وتصوم رمضان ، 

 ، واليوم اآلخنر  ، وريله ، وكتبه ، ومالئكته ، أن تؤمن باهلل : اإلميان )) و ( )((يبيال 
، وبيان هذا بيان ألصل اإلميان ، وهو التصديق الباطن ف (5) (( وتؤمن بالقدر خريه وشره

وحكم اإليالم يف الظناهر ثبنت    0ألصل اإليالم ، وهو االيتسالم واالنقياد الظاهر 
واحلج والصوم لكوهنما أظهر شنعائر  ا الصالة والزكاة بالشهادتني ، و إمنا أضا  إليهم

انقيناده أو  اإليالم وأعظمهما ، وبقيامه هبا يتم ايتسالمه وتركه هلا يشعر باحنالل قيند  
 ، اإليالم يف هذا احلديث ويائر الطاعا  مث إن ايم اإلميان يتناول ما فسر به 0اختالله 

       ومتممنا  ومقوينا    ، مينان لكوهنا مثرا  للتصديق الباطن النذي هنو أصنل اإل   
  0وحافظا  له 

                                                                                                                                            
   0(  11 - 10/  1) شرح السنة للبغوي  (1)

  0(  5 1 –   1) صيانة صحيح مسلم البن الصالح  ( )

 0(  1 ) عتقاد أهل السنة لإلمساعيلي ا ( )
 0(    1) تقدم خترجيه صن ( )
  0(  101) تقدم خترجيه صن (5)



 9 1 افعية في تقرير مباحث اإليمانشجهود علماء ال     

اإلميان يف حديث وفد عبد القيس بالشهادتني والصالة والزكاة وصوم  وهلذا فسر  
رمضان وإعطاء اخلمس من املغنم ، وهلذا ال يقع ايم املؤمن املطلق على من ارتكب كبرية 

يسنتعمل يف النناقص    ألن ايم الشيء مطلقا يقع على الكامل منه والأو بدل فريضة ، 
  0ظاهرا إال بقيد 

ال يسرق السارق حني يسرق وهنو  : ))  ولذلك جاز إطالق نفيه عنه يف قوله 
وايم اإليالم يتناول أيضا ما هو أصل اإلميان وهو التصنديق البناطن ،    0( 1)(( مؤمن 

  0 ويتناول أصل الطاعا  ، فإن ذلك كله ايتسالم
ميان واإليالم جيتمعان ويفترقان ، وأن كل منؤمن  فخرج مما ذكرناه وحققنا أن اإل

 0مسلم وليس كل مسلم مؤمنا 
بالتوفيق بني متفرقا  نصوص الكتاب والسنة الواردة  واحلمد هلل اهلادي حتقيق واٍ  هذاف

 0(  )(( يف اإلميان واإليالم اليت طاملا غلط فيها اخلائضون 
 

 ( 5) وابنن رجنب   ( )وابن القيم  ،(  ) شيخ اإليالم ابن تيميةواختار هذا القول 
 0رمحهم اهلل 

 
يتضح أنه ليس هناك خال  ملذاهب العلماء يف هذه املسألة ومن خالل هذا العر  

 : كال منهم نظر إىل املسألة من زاوية ختتلف عن اآلخر حقيقي بينهم ، ألن 

                                                 
، ومسلم (   5 /   ) ، (  1810) إمث الزناة ، رقم : أخرجه البخاري كتاب احلدود ، باب  (1)

 0(  01/  1) ، ( 50)نقصان اإلميان باملعاصي ، رقم : كتاب اإلميان ، باب 
 0(  5 1 –   1) نة صحيح مسلم البن الصالح صيا ( )
 0(   1/  0) الفتاوى  ( )
  0(  1 ) الريالة التبوكية البن القيم  ( )

  0(  108/  1) جامع العلوم واحلكم البن رجب  (5)
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من غنري  ، نظروا إىل اإليالم من حيث هو ، فالذين مل يفرقوا بني اإليالم واإلميان  
    هو دين اهلل تعاىل ، ويدخل يف هنذا كنل   اعتبار لوصف الشخص به ، فاإليالم املعترب 

 0شرعه اهلل تعاىل من أعمال القلب واجلوارح  ما
قول القلب واللسنان وعمنل القلنب    من : واإلميان يدخل فيه كل باطن وظاهر 

احليثية أيضا ، ومن هذه  شيء واحدواجلوارح ، وعليه فاإليالم واإلميان من هذه احليثية 
 0 ألزم بع  السلف اإليالم ما لزم اإلميان من جواز االيتثناء ، والزيادة والنقصان

نظروا إليهما من حيث اتصا  العبد هبما ، فإن وصف اإلميان والذين فرقوا بينهما 
 0عند اإلطالق ال يكون إال ملن قام بالقول والعمل الواجب 

، وأقر ظاهرا وباطننا  يف حق كل من تلفظ بالشهادتني وأما الوصف باإليالم فهو 
  كناملي اإلمينان  ، ولو كان مفرطا يف العمل ، إذ هو قدر مشترك بني مجيع املنؤمنني  

الكلمنة ،   اإلينالم  )) : -رمحه اهلل  –الزهري اإلمام ومن هذه احليثية قال وناقصيه ،
الزهنري   اإلمنام  نقله عنهم بل كان هذا قول عامة السلف كما ، (1)((  العمل واإلميان
 0 ( ) رمحه اهلل
 

، وإذا اجتمعا افترقا ، نظنروا لوضنعهما يف   والذين قالوا بأهنما إذا افترقا اجتمعا 
 0النصوص الشرعية 
مع أن أئمة السنة الذين اختلفوا يف هذه املسألة مل يكن أحدهم لختلف وهبذا يتضح 

ى احلق يف داللنة اإلمينان و اإلينالم    اآلخر يف احلق الذي عنده ، بل كلهم متفقون عل
                                                 

، (   18 : ) الدليل على زيادة اإلميان ونقصانه ، رقم : ينن أيب داود ، كتاب السنة ، باب  (1)
 (5  /    )0   

وملا كان كل من أتى بالشهادتني صار مسلما متمينزا  : )) قال شيخ اإليالم ابن تيمية رمحه اهلل  ( )
     كان هذا مما جيزم بنه   ، جتري على املسلمني جتري عليه أحكام اإليالم اليت ، ارىعن اليهود والنص
وحني وافقنه   ، فقه أمحد وغريهوعلى ذلك وا ، اإليالم الكلمة : فلهذا قال الزهري ، بال ايتثناء فيه

جمموع ((  فإن الزهري أجل من أن لخفى عليه ذلك ، مل يرد أن اإليالم الواجب هو الكلمة وحدها
   0(  15  /0  ) الفتاوى
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حبسب اختال  الزاوية اليت نظر منها وعالقتهما بالعمل والتصديق ، و إمنا اختلفت العبارة  
  0 (1) منهم للمسألة ، واهلل تعاىل أعلمكل واحد 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

                            
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
 0بتصر  (  11  –  1 ) شرح ألفاظ السلف للزهراين  :انظر  (1)
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 :الباب الثاين  
 
زيادة اإلميان ونقصانه والرد على جهود علماء الشافعية يف تقرير 

 املخالفني
 

 :وفيه فصالن 
 

 جهود علماء الشافعية يف تقرير زيادة اإلميان ونقصانه: الفصل األول 
 

جهود علماء الشافعية يف الرد على املخالفني يف زيادة اإلميان : الفصل الثاين 
 ونقصانه
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 الفصل األول

 
 قرير زيادة اإلميان ونقصانهجهود علماء الشافعية يف ت
 

 :وفيه أربعة مباحث 
 

 تقريرهم لزيادة اإلميان ونقصانه: املبحث األول 
 

 أدلتهم على زيادة اإلميان ونقصانه: املبحث الثاين 
 

 ذكرهم أسباب زيادة اإلميان ونقصانه: املبحث الثالث 
 

 هل اإلسالم يزيد وينقص: املبحث الرابع 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 0تقريرهم لزيادة اإلميان ونقصانه : املبحث األول 
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الصاحل  لقد تعدد  النقول عن علماء الشافعية رمحهم اهلل يف تقريرهم لعقيدة السلف 
 0 وأنه يزيد بالطاعا  و ينقص باملعاصيزيادة اإلميان ونقصانه  يف رضوان اهلل عليهم
: ه اهلل قنال  رمح بن يليمان املرادي عن الربيع رمحه اهلل اإلمام البيهقيفقد أخرج 
 :يقول   مسعت الشافعي

 0( 1)(( اإلميان قول وعمل ويزيد وينقص ))  
صرح بذلك مجع متواتر عن اإلمام الشافعي رمحه اهلل والقول بزيادة اإلميان ونقصانه 

        ( 5) والبيهقني  ،(  ) وأبنو نعنيم   ،(  ) والاللكائي ،(  ) ابن أيب حامت: من العلماء منهم 
 0000000000000000000000000000 ( 8) (0)وابن عساكر ،( 1) الربوابن عبد 
 
 
 
 

          وغريهنم  ( 1) (5)النذهيب و ،(  ) وابنن تيمينة   ،(  ) والننووي  ،(  ) (1)والرازي
 0رمحهم اهلل تعاىل 

                                                 
 0(  80 /  1) مناقب الشافعي للبيهقي  (1)
 0(   19) بن أيب حامت آداب الشافعي ال ( )
 0(   91/  5) شرح أصول اعتقاد أهل السنة لاللكائي  ( )
 0(  115/  9) احللية أليب نعيم  ( )
 0(  85 /  1) املناقب للبيهقي  (5)
 0(  81) اإلنتقاء البن عبد الرب  (1)
لشنافعي صناحب   حمدث الشام أبو القايم الدمشقي ا اإلمام العالمة احلافظ الكبري اجملود: هو  (0)

أبو القايم كنثري  : تاريخ دمشق ، وهو علي بن الشيخ أيب حممد احلسن بن هبة اهلل ، قال السمعاين 
العلم غزير الفضل حافظ متقن ديِّن خيِّر حسن السمت مجع بني معرفة املتون واألينانيد صنحيح   

  0(  501 –  55/  0 )السري للذهيب : انظر 0هن 501القراءة ُمَتثبِّت حمتاط،تويف يف رجب ينة 
 0(  01 /   1) تاريخ دمشق البن عساكر  (8)
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 مل يتحرر عنه نص يف هذا رد على دعوى السبكي أن اإلمام الشافعي رمحه اهلل ويف  
 0( 0) قصانهيف زيادة اإلميان ون

 
 0  ( 8)(( أن اإلميان قول وعمل يزيد وينقص : )) ويقول اإلمام احلميدي رمحه اهلل 

 
وبصاحل األعمال هم واملؤمنون يف اإلميان يتفضلون )) ويقول اإلمام املزين رمحه اهلل 

 0( 9)(( متزايدون 
 
 

ويننقص ؟      قول وعمل ، يزيند اإلميان : أليس تقول ويتل اإلمام الربيع رمحه اهلل 
 0( 10) !!نعم ، يبحان اهلل ومن يشك يف هذا : قال 

                                                                                                                                            
العالمة الكبري ذو الفنون فخر الدين حممد بن عمر بن احلسني القرشي الطربيتاين األصويل : هو  (1)

لقند تأملنت الطنرق    : املفسر كبري األذكياء واحلكماء واملصنفني ، وهو القائل يف ذم علم الكالم 
ما  هبراة يوم عيد الفطر يننة   0ج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليال وال تروي غليال الكالمية واملناه

 0(  501 – 500/  1 ) يري أعالم النبالء : انظر  0هن  101
 0(    1 – 0 1) مناقب الشافعي للرازي  ( )
 0(  11/  1) هتذيب األمساء واللغا   ( )
 0(   9 ) اإلميان البن تيمية  ( )
مد بن أمحد بن عثمان الذهيب مشس الدين أبو عبد اهلل ، حافظ مؤرخ عالمنة حمقنق ،   حم: هو  (5)

، (  8   – 1  /  ) الدرر الكامنة: انظر 0هن  8 0تصانيفه كبرية كثرية تقارب املتة ما  ينة 
 0( 1  /  5) األعالم 

 0(    /  10) يري أعالم النبالء للذهيب  (1)
 0(  0 1/  1) طبقا  الشافعية للسبكي  (0)
 0(  9 ) أصول السنة للحميدي  (8)
 0(  08 – 00) شرح السنة للمزين (9)
  0(  11 /   ) مناقب الشافعي للبيهقي  (10)
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أن اإلمينان قنول   : والصواب لدينا من القول : )) ويقول اإلمام الطربي رمحه اهلل 

 0( 1)(( وعمل يزيد وينقص 
حيث أفنرد  وممن ذهب إىل القول بزيادة اإلميان ونقصانه اإلمام اآلجري رمحه اهلل 

 0(  )ن ونقصانه على زيادة اإلمياياق فيه األدلة ريعة لذلك بابا يف كتاب الش
 
: ويقولون : ))  اهلل مبينا عقيدة أهل السنة واجلماعة ويقول اإلمام اإلمساعيلي رمحه 

طاعة ، وينقص باملعصية ، ومن كثر  طاعته أزيد إن اإلميان قول وعمل ومعرفة ، يزيد بال
 0( )(( إميانا ممن هو دونه يف الطاعة 

 
يف زيادة اإلميان ونقصنانه منن   ن قرر عقيدة السلف الصاحل رضوان اهلل عليهم ومم

واإلمنام  ( 5)واإلمام الصابوين (  )اإلمام ابن حبان : علماء الشافعية غري من تقدم ذكرهم 
   0 وغريهم ( 0)واإلمام السمعاين ( 1)البيهقي 

                                
 

 0 لى زيادة اإلميان ونقصانهأدلتهم ع: املبحث الثاين 
 

                                                 
 0(  08 /  1) شرح أصول اعتقاد أهل السنة لاللكائي  (1)
 0 ( 110 – 580/   ) الشريعة لآلجري (  )
 0 (   ) اعتقاد أهل السنة لإلمساعيلي (  )
 0(   19/  1) إلحسان بترتيب صحيح ابن حبان البن بلبان ا ( )
 0(  08) عقيدة السلف للصابوين  (5)
 0(  0 1/  1) شعب اإلميان للبيهقي  (1)
 0(  8  /   ) تفسري السمعاين  (0)
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على  لُّومما حيسن التنبيه عليه يف هذا املقام أن كل دليل دل  على زيادة اإلميان فهو يُد 
نقصانه وكذا العكس ، وقد أشار إىل هذا بع  علماء الشافعية منهم اإلمام البيهقي رمحه 

فثبت هبذه اآليا  : ))  اهلل حيث قال بعد أن ذكر مجلة من اآليا  املصرحة بزيادة اإلميان
 (1) ((أن اإلميان قابل للزيادة ، وإذا كان قابال للزيادة فعدمت الزيادة كان عدمها نقصانا 

يف ، وقال احلافظ ابن حجر رمحه اهلل  ( ) ((النقص  َلالزيادة قِب َلوإذا قِب: )) أيضا  وقال
يسنتدل لنذلك   مث شرع املصنف  000: )) اإلميان من صحيح البخاري  لكتاب شرحه

قابنل  بآيا  من القرآن مصرحة بالزيادة ، وبثبوهتا يثبت املقابل ، فإن كل قابل للزينادة  
 0 ( )(( للنقصان ضرورة 

 
 :وفيه ثالثة مطالب 

 0األدلة من القرآن على زيادة اإلميان ونقصانه :  املطلب األول
ى زينادة اإلمينان   لقد ايتدل علماء الشافعية رمحهم اهلل تعاىل بأدلة كثرية تدل عل

 : ونقصانه منها 
    مسعنت الشنافعي  عن الربيع رمحه اهلل قال  يف احللية رجه أبو نعيم رمحه اهللما أخ

مث تال هذه اإلميان قول وعمل ، يزيد وينقص ، يزيد بالطاعة وينقص باملعصية ،  )): يقول 
                                                                          ( 5( ) ) ڇڱ  ڱ  ں  ںڻ ڇ اآلية 

 
: قال الشنافعي   000: رمحه اهلل بسنده عن أيب حممد الزبريي قال  وروى البيهقي

فمن لقي اهلل حافظا لصلواته ، حافظا جلوارحه ، مؤديا بكل جارحة من جوارحنه   000

                                                 
  0(  110/  1) شعب اإلميان للبيهقي  (1)

 0(   1 ) االعتقاد  ( )
   0(   1/  1) فتح الباري البن حجر  ( )
  0(  1 : ) يورة املدثر اآلية  ( )
 0(  115/  9) احللية أليب نعيم  (5)



 158 افعية في تقرير مباحث اإليمانشجهود علماء ال     

منها تاركنا  شيء ما أمر اهلل عليها لقي اهلل مستكمل اإلميان من أهل اجلنة ، ومن كان ل 
 0متعمدا مما أمر اهلل به لقي اهلل ناقص اإلميان 

 وقد عرفت نقصانه و إمتامه فمن أين جاء  زيادته ؟: قال 
ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڇ : ره قال اهلل جل ذكن :قال الشافعي 

ڤ  ڤ   ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  

 ڇچ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ
(1 ) 

 
ولو كان هذا اإلميان كله واحدا ال نقصان فيه وال زيادة مل يكنن  : الشافعي  وقال

ألحد فيه فضل وايتوى الناس وبطل التفضيل ، ولكن بتمام اإلميان دخل املؤمنون اجلننة  
وبالزيادة يف اإلميان تفاضل املؤمنون  بالدرجا  عند اهلل يف اجلنة ، وبالنقصان من اإلميان 

 0املفرطون بالنار 
يابق بني عباده كما يوبق بني اخليل يوم الرهان مث إن اهلل جل وعز : ال الشافعي ق

من يبق عليه فجعل كل امرئ على درجة يبقه ال ينقصه فيها حقنه  إهنم على درجاهتم 
وال يقدم مسبوق على يابق وال مفضول على فاضل وبذلك فضل أول هذه األمة علنى  

ن فضل على من أبطأ عننه للحنق آخنر هنذه            ولو مل يكن ملن يبق إىل اإلمياآخرها 
 0  (  )(( األمة بأوهلا 
 
 
 
 
 : وهي  لقد جاء يف كتاب اهلل تعاىل يف يتة مواضع التصريح بزيادة اإلميانو

                                                 
 0(  5 1 –   1: ) يورة التوبة اآليا   (1)
 0(   9  – 80 /  1) مناقب الشافعي للبيهقي  ( )
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ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی      جئ  ڇ : قولننه يننبحانه  

 ڇحئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  
(1 ) 

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ ڇ  :وقوله جل وعنز  

  (  )  ڇڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ   ڃ  
  فيه دليل ألهل السنة علنى أن اإلمينان يزيند    : )) قال اإلمام السمعاين رمحه اهلل 

 0(  )((  وينقص
ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤڦ  ڦ  ڇ  :وقولننه تعنناىل 

چ  چ        چ     ڃ  ڃ  ڃ      ڃ     ڄ      ڄ    ڄ    ڦ  ڄ    ڦ

 (  ) ڇڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ چ  
 : رمحه اهلل  (5)قال اإلمام ابن كثري

 وهذه اآلية من أكرب الدالئل على أن اإلميان يزيد وينقص كما هو مذهب أكثنر )) 
 0( 1)(( السلف واخللف من أئمة العلماء 

 ڇ  ىت  يت  جث    مث      ىث ڇ:  جل شأنه وقوله
(0 )  

 ڇڄ   ڄ  ڃڃ   ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄڇ : وقوله عز وجل
(8 ) 

(8 ) 
                                                 

 0(   10: ) يورة أل عمران اآلية  (1)
 0(   : ) يورة األنفال اآلية  ( )
 (  8  /   ) تفسري السمعاين  ( )
 0(    1: ) يورة التوبة اآلية  ( )
اإلمام إمساعيل بن عمر بن كثري البصروي الشافعي ، له عناية بالرجال واملتون والتفقه ، : هو  (5)

 0(  1508/   ) انظر تذكرة احلفاظ  0هن 000خرَّج وأل ف وناظر وصنف وفسر ، تويف ينة 
 0(  0 5/   ) تفسري ابن كثري  (1)
 0(    : ) حزاب اآلية يورة األ (0)
 0(   : ) يورة الفتح اآلية  (8)
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 ( 1) ڇڱ  ڱ  ں  ںڻ ڇ  :وقوله تعاىل ذكره  

 
  : بعد أن ذكر هذه اآليا  ( )قال اإلمام البغدادي

تصريح بأن اإلميان يزيد ، وإذا صحت الزيادة فيه كان ففي هذه اآليا  الست )) 
 0 ( ) ((أنقص إميانا منه يف حال االزدياد الذي زاد إميانه قبل االزدياد 

 
 (  )اإلمنام اآلجنري    ايتدل جبملة هذه اآليا  على زيادة اإلميان ونقصنانه وقد 

 0( 0)واإلمام العمراين  ( 1)واإلمام البيهقي ( 5)واإلمام الاللكائي 
 

باآليا  اليت جناء   رمحهما اهلل ( 9) واإلمام العمراين ( 8) اإلمام اآلجري ايتدلوقد 
 :منها  انواهلدى من اإلميفيها التصريح بزيادة اهلدى 

 

 (1) ڇۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ڇ 
                                                 

 0(  1 : ) يورة املدثر اآلية  (1)
عبد القاهر بن طاهر العالمة البارع املتفنن األيتاذ أبو منصور البغدادي ، نزيل خرينان ،  : هو  ( )

ألينتاذ        كنان ا : وصاحب التصانيف البديعة ، وأحد أعالم الشافعية ، قال أبو عثمان الصنابوين  
أبو منصور من أئمة األصول وصدور اإليالم بإمجاع أهل الفضل بديع الترتيب غريب التأليف إماما 

  0(   50 –  50/  10) السري : انظر  0هن   9  ما  ينة  0مقدما مفخما 
  0(   5 ) أصول الدين للبغدادي  ( )

 0(   10  –  10/   ) الشريعة لآلجري  ( )
 0(   91 – 910/   ) اعتقاد أهل السنة لاللكائي شرح أصول  (5)
 ( 0 1/  1) شعب اإلميان للبيهقي  (1)
 0(  011 – 015/   ) اإلنتصار للعمراين  (0)
 0(   10/   ) الشريعة لآلجري  (8)
 0(  011/   ) اإلنتصار للعمراين  (9)
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 0(  ) ڇۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   ڇ 
 

 
 0األدلة من السنة على زيادة اإلميان ونقصانه :  املطلب الثاين

 
زينادة اإلمينان    على تدل لقد ايتدل علماء الشافعية رمحهم اهلل تعاىل بأدلة كثرية

 : ونقصانه منها 
  

اإلميان بضع ويتون أو بضع ويبعون : ))  قال  عن ريول اهلل  عن أيب هريرة
ال إله إال اهلل ، وأدناها إماطة األذى عن الطريق ، واحلياء شعبة من : شعبة ، فأفضلها قول 

   (  )(( اإلميان 
فهو (( احلياء شعبة من اإلميان : ))   وأما قوله: )) قال اإلمام ابن حبان رمحه اهلل 

يببه ، وذلك أن احلياء جبلة يف اإلنسان ، فمن الناس من لى شيء بكناية لفظة أطلقت ع
وهذا دليل صحيح علـى زيـادة اإلميـان    ومنهم من يقل ذلك فيه ، يكثر ذلك فيه ، 

فلما ايتحال ايتواؤهم  0ليسوا كلهم على مرتبة واحدة يف احلياء  ، ألن الناس ونقصانه
أكثر كان إميانه أزيد ، ومن وجد فيه مننه   على مرتبة واحدة فيه ، صح أن من وجد فيه

 0(  )(( ، كان إميانه أنقص أقل 
 

                                                                                                                                            
 0(   1: ) يورة الكهف اآلية  (1)
 0(  10: ) يورة حممد اآلية  ( )
 0(  100) تقدم خترجيه صن ( )
 0(  195 –  19/  1) اإلحسان بترتيب صحيح ابن حبان  ( )
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اهلل علنى   مرمحه  ( ) واإلمام البيهقي ( 1) وقد ايتدل هبذا احلديث اإلمام الاللكائي 
 0زيادة اإلميان ونقصانه 

أكمل املنؤمنني إمياننا أحسننهم       : )) قال  عن النيب  عن أيب هريرة ومنها 
 0(  )(( خلقا 

وأن فدل هذا القول على أن حسن اخللق إمينان  : )) قال اإلمام احلليمي رمحه اهلل 
 (  )(( فبعضهم أكمل إميانا من بع  عدمه نقصان إميان وأن املؤمنني متفاوتون يف إمياهنم 
( 1)واإلمام الاللكنائي  ( 5)اإلمام اآلجري وقد ايتدل به على زيادة اإلميان ونقصانه 

 0رمحهم اهلل ( 8)العمراين واإلمام  ( 0)هقي واإلمام البي
 

 أخرجوا من النار من: )) أنه قال  عن النيب  رواه أبو يعيد اخلدري ما  ومنها
 0( 9)(( كان يف قلبه مثقال حبة خردل من إميان 

ذكنر اخلنرب   : )) قد بوب اإلمام ابن حبان رمحه اهلل على هذا احلديث بقولنه  و
               واحند منن غنري أن يكنون فينه زينادة      إميان املسلمني  ح  قول من زعم أنْدامل 

 0( 10)(( أو نقصان 

                                                 
 0(   91/   ) شرح أصول اعتقاد أهل السنة لاللكائي  (1)
 0(  19 ) االعتقاد للبيهقي  ( )
صحيح : ، وصححه األلباين انظر(   1 /   1) ، (   0 0) أخرجه أمحد يف مسنده رقم  ( )

 0( 0  1)اجلامع رقم 
 0(  11/  1) املنهاج للحليمي  ( )
 0(  599/   ) الشريعة لآلجري  (5)
 0(   91/   ) شرح أصول اعتقاد أهل السنة لاللكائي  (1)
 0(     ) االعتقاد للبيهقي  (0)
 0(  005/   ) اإلنتصار للعمراين  (8)
 0(  100) تقدم خترجيه صن (9)
 0(   0 /  1) اإلحسان بترتيب صحيح ابن حبان  (10)
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زيادة اإلميان ونقصانه داللة احلديث على ويوضح اإلمام أبو حامد الغزايل رمحه اهلل 

من زينادة   -يعين السلف الصاحل -وقد ظهر يف مجيع اإلطالقا  أن ما قالوه)) : فيقول 
أنه لخرج من النار من كان يف قلبه مثقنال   : )) كيف ويف األخباراإلميان ونقصانه حق و

فأي معىن الختال   (( مثقال دينار: ))  املواضع يف خرب آخر ويف بع  (( ذرة من إميان
 0 (1) (( مقاديره إن كان ما يف القلب ال يتفاو 
 0رمحهما اهلل (  )واإلمام البيهقي  (  )وقد ايتدل به اإلمام الاللكائي 

 
 ال يزين الزاين حني يزين وهو: )) أنه قال  عن النيب  ما رواه أبو هريرة ومنها 

 0(  )(( مؤمن  ، وال يشرب اخلمر حني يشرهبا وهو مؤمن 
 

واإلمنام   ( 5)وقد ايتدل هبذا احلديث على زيادة اإلميان ونقصانه اإلمام اآلجنري  
       ال أماننة  ال ميان ملنن ))  : وله واملراد به كمال اإلميان ، كق: )) العمراين حيث قال 

 0( 0) (1) ((له 
بيان نقصان اإلميان : باب))  :بقوله  اإلمام النووي رمحه اهلل هلذا احلديث وقد بوب

  0( 1)(( ونفيه على املتلبس باملعصية على إرادة نفي الكمال باملعاصي 

                                                 
 0(  1 1/  1) إحياء علوم الدين للغزايل  (1)
 0(   91/   ) شرح أصول اعتقاد أهل السنة الاللكائي  ( )
 0(  0  ) االعتقاد للبيهقي  ( )
 0( 01/  1)، ( 50)بيان نقصان اإلميان باملعاصي ، رقم : أخرجه مسلم كتاب اإلميان ، باب  ( )

 0(  589/   ) الشريعة لآلجري  (5)
وصححه ، (  08 /  1) ، (   19) اإلحسان بترتيب صحيح ابن حبان  ، كتاب اإلميان رقم  (1)

 0(  15) اإلميان البن تيمية : األلباين انظر 
 0(   00/   ) اإلنتصار للعمراين  (0)
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 الطهور: )) قال أنه  عن النيب  ما جاء يف حديث أيب مالك األشعري ومنها 
 0(  )(( شطر اإلميان 

رمحهما اهلل علنى زينادة    (  )واإلمام البيهقي  (  )وقد ايتدل به اإلمام الاللكائي 
 0اإلميان ونقصانه 

 
عبداهلل بن عمر رضي  حديثبنقصان اإلميان  يحصراليت جاء فيها الت ومن األحاديث

ن ناقصا  عقل ودين أغلب لنذي  ما رأيت م )) :أنه قال  عن ريول اهلل اهلل عنهما 
 0( 5)((  منكن لب

 
ومما يدل على أن اإلميان يزيند  : )) وبه ايتدل اإلمام احلليمي رمحه اهلل حيث قال 

 0 (1)(( إنكن ناقصا  عقل ودين  : ))للنساء   وينقص قول النيب
 

: وقنالوا  : )) عند تقريره ملعتقد أهل السنة يف اإلميان وقال اإلمام البغوي رمحه اهلل 
يف الزيادة على ما نطق به القرآن  باملعصية ، وينقص بالطاعة ، يزيد ، اإلميان قول وعمل

 0 (0)(( وجاء يف احلديث يف النقصان يف وصف النساء 
 
 

                                                                                                                                            
 0(  9  /  1) شرح صحيح مسلم للنووي  (1)
 0(  0 /  1) ، (     ) ، رقم فضل الوضوء : أخرجه مسلم كتاب الطهارة ، باب  ( )
 0(   91/   ) شرح أصول اعتقاد أهل السنة لاللكائي  ( )
 0(   1 ) االعتقاد للبيهقي  ( )
 0(  81/  1) ، ( 09)بيان نقصان اإلميان ، رقم : أخرجه مسلم كتاب اإلميان ، باب  (5)
     0(   1/  1) املنهاج للحليمي  (1)
 0 (  8  / 1) شرح السنة للبغوي (0)
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وفيه بيان : )) عند ذكره للفوائد املستنبطة من احلديث  قال اإلمام النووي رمحه اهلل
وإذا ثبت : )) دينا بعد أن قرر أن الطاعا  تسمى  مث قال، ( 1)(( زيادة اإلميان ونقصانه 

 0(  ) ((نقص دينه عبادته زاد إميانه ودينه ، ومن نقصت هذا علمنا أن من كثر  عبادته 
 

زينادة اإلمينان    علنى اهلل  رمحه  ( )اإلمام ابن الصالح  أيضا احلديث ايتدلوهبذا 
 0 هنقصانو
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 0(   5 /  1) شرح صحيح مسلم للنووي  (1)
 0(  55 /  1) املصدر السابق  ( )
 0(  55 ) صيانة صحيح مسلم البن الصالح  ( )
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 0إلمجاع السلف على زيادة اإلميان ونقصانه  نقلهم:  املطلب الثالث
 

كمنا  اإلمجاع على زيادة اإلميان ونقصانه  عاىلت لقد نقل اإلمام الشافعي رمحه اهلل
                       : محنه اهلل عنند تفسنريه لقولنه تعناىل     حكى ذلك عننه اإلمنام ابنن كنثري ر    

    ڄ    ڄ      ڄ    ڦ   ڦ    ڦ     ڦ      ڤ   ڤ   ڤ  ڤ    ٹ  ٹ  ٹڇ 

 ڇڃ   ڃ         ڄ
(1( )  ) 0 

 
رمحه  اإلمام الطربي فعية على زيادة اإلميان ونقصانهممن نقل اإلمجاع من أئمة الشاو

 :اهلل حيث قال يف ريالته صريح السنة 
وبه اخلرب عنن   يزيد وينقصوعمل  قولأن اإلميان : والصواب لدينا من القول ))  

 0 (  )(( وعليه مضى أهل الدين والفضل   مجاعة من أصحاب ريول اهلل
 

 :هل الثغر أ إىل وقال اإلمام أبو احلسن األشعري رمحه اهلل يف ريالته
اليت نبهوا باألدلة عليها وأمنروا يف   ما أمجع عليه السلف من األصولباب ذكر ))  
 0(  )((  وأمجعوا على أن اإلميان يزيد بالطاعة وينقص باملعصية 000هبا   وقت النيب
 
 
 

                                                 
 0(   : ) يورة األنفال اآلية  (1)
 0(  09 /   ) تفسري ابن كثري  ( )
 0(  5 ) صريح السنة البن جرير  ( )
 0(   0 ،  05 ) األشعري  ريالة إىل أهل الثغر أليب احلسن ( )
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وممن نقل اإلمجاع أيضا على زيادة اإلميان ونقصانه اإلمام الفقيه نصر بن إبنراهيم  
 : حيث قال –رمحه اهلل  –املقديي 
إن الذي أدركت عليه أهل العلم ، ومن لقيتهم وأحدث عنهم ومن بلغين قوله ))   

علم صنائب وفهنم    من غريهم ، ممن يعول عليه ويرجع يف النوازل إليه ، ممن ينطق عن
ثاقب ، وأمانة قوية وديانة أصيلة ، مشهور يف وقته باإلمامة موصو  بالقدوة والزعامة ، 
ناطق عن الكتاب والسنة وإمجاع علماء األمة ، جمانب للبدعة والضاللة واألهواء واجلهالة 

إمجاع و ،  ، أنه ال جيوز اعتقاد ما مل يكن له أصل يف كتاب اهلل تعاىل وال ينة ريوله
أهل العلم من الصحابة والتابعني هلم بإحسان عليهم من اهلل الرمحن الرمحة والرضوان ،وال 

وأن  000حيل الكالم فيه وأنه بدعة وضاللة ومعصية وجهالة ، مث االعتقاد بعند ذلنك   
 0(  )(( باملعصية   ، يزيد بالطاعة وينقص وعملاإلميان قول وعقد 

 
 : حيث قال  –اهلل رمحه  –وكذلك اإلمام البغوي 

اتفقت الصحابة والتابعون فمن بعدهم من علماء السنة على أن األعمنال منن   )) 
 0اإلميان 

 0(  )((  يزيد بالطاعة وينقص باملعصية وعقيدة وعمل اإلميان قولوقالوا إن 
 

 : -رمحه اهلل  –ويقول اإلمام أبو أمحد بن احلسن املعرو  بابن احلداد 
عبد اعتقاده ، ويلزمه يف ظاهره وباطنه اعتماده ، مادل علينه  الذي جيب على ال))  

الصدر األول ، من علماء السلف وأئمتهم الذين  وإمجاع كتاب اهلل تعاىل وينة ريوله 
هم أعالم الدين وقدوة من بعدهم من املسلمني ، وذلك أن يعتقد العبد ويقنر ويعتنر    

                                                 
 0(  0  ،  5   –    /   ) خمتصر احلجة على تارك احملجة للمقديي  (1)
 0 ( 9  – 8 /   1) شرح السنة للبغوي (  )
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وأنه يزيد ،  وعمل باجلوارح رفة بالقلبومعوأن اإلميان قول باللسان  000بقلبه ولسانه  
 ( 1)((  وينقص
 

 : رمحه اهلل ويقول اإلمام حيي بن إبراهيم السلمايي
مجل االعتقاد اجملمع عليها نقلها اخللف عن السلف ، أمجع عليها الصحابة والتنابعون  ))  

هلم بإحسان ، وأئمة األمصار من الفقهاء وأصحاب احلديث وأرباب النورع والتقنوى   
املصنفني يف علم الكتاب والسنة ، حجازا ومينا وشاما وعراقا وفارس وخريان وما وراء 

وأن اإلميان الشرعي 000واران وديار ربيعة ومضر أمجعوا   النهر وثغور الشام وأذربيجان
     ، يزيـد بالطاعـة ، ويـنقص   ، وله شعب وأجنزاء   اخلرب  ومعرفة بنص  وعمل قول

 0 ( )  ( )(( باملعصية
 
 

 
 
 
 
 

                                                 
 0(  100،  105) اجتماع اجليوش اإليالمية البن القيم  (1)
 0(  111،   10 –  10) منازل األئمة األربعة للسلمايي  ( )
، وشنرح  (  89) شرح السنة للمنزين   :مجاع غري واحد من أئمة الشافعية انظر وقد نقل اإل ( )

،     (   11) السلف للصنابوين   و عقيدة ،(   91 - 910/   ) أصول اعتقاد أهل السنة لاللكائي 
، و اعتقناد أهنل السننة واجلماعنة              (  81 ،09 /  ) واحلجة يف بيان احملجنة لألصنبهاين     

، وفنتح البناري    (  105/  1) ، وشرح صحيح مسلم للنووي (  5  –   ) افر  لعدي بن مس
 0(  11/  1) البن حجر 
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 0ذكرهم أسباب زيادة اإلميان ونقصانه : املبحث الثالث 

 
، فجندير  إن يف معرفة أيباب زيادة اإلميان ونقصانه فوائد جليلة ، ومنافع عظيمة 

 0بكل مسلم أن جيتهد يف معرفة هذه األيباب 
 :فالعبد املؤمن املوفق ال يزال يسعى يف أمرين )) 

 0تحقق هبا علما ، وعمال ، وحاال والحتقيق اإلميان وفروعه :  أحدمها
منن الفن  الظناهرة     السعي يف دفع ما ينافيهما وينقضهما أو ينقصهما:  والثاين

بالتوبنة النصنوح ،   والباطنة ، ويداوي ما قصر فيه من األول ، وما جترأ عليه من الثاين 
 0 (1) ((وتدارك األمر قبل فواته 

،  اىل ببيان أيباب زيادة اإلميان ونقصنانه علماء الشافعية رمحهم اهلل تعلقد اعتىن و
 :فقد ذكروا رمحهم اهلل من أيباب زيادة اإلميان 

 
 فعل الطاعا  :  أوال

    : يقنول   –رمحنه اهلل   –بن يليمان املرادي رمحه اهلل مسعت الشافعي قال الربيع 
    : ه اآلينة  اإلميان قول وعمل يزيد وينقص ، يزيد بالطاعة وينقص باملعصية ، مث تال هذ)) 

                   0  ( ) (( ( ) ڇڱ  ڱ  ں  ںڻ ڇ 
 : ويقول اإلمام املزين رمحه اهلل 

 0 ( )(( واملؤمنون يف اإلميان يتفاضلون ، وبصاحل األعمال هم متزايدون )) 
 

                                                 
 0(  8 ) التوضيح والبيان للسعدي  (1)
 0(  1 : ) يورة املدثر اآلية  ( )
 0(  115/  9) احللية أليب نعيم  ( )
  0( 08) شرح السنة للمزين ( )
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 :  إلميانويقول اإلمام اإلمساعيلي رمحه اهلل مبينا يبب زيادة ا

وعمل ومعرفة ، يزيد بالطاعة ، وينقص باملعصنية ،   إن اإلميان قول: ويقولون )) 
 0(1)(( ومن كثر  طاعته أزيد إميانا ممن هو دونه يف الطاعة 

 
 ذكر اهلل عز وجل وخشيته :  ثانيا

      "تفسنري الزينادة والنقصنان    " عنوانا بقوله  اإلمام الاللكائي رمحه اهلل لقد عنون
وعمري بن  ( )ر وابن رواحةمبن مسعود وابن عوا ( )وقد مضى عن عمر ومعاذ))  :مث قال 
 0  (5)(( أن الزيادة هو ذكر اهلل تعاىل والنقصان ضده [ : ] ( )حبيب

 
 0قراءة القرآن الكرمي وتدبره :  ثالثا

: ، قال تعناىل   وقوته  وريوخهوهو من أجل أبواب العلم املؤدية إىل زيادة اإلميان 
 (1) چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ   چ    چ 
 

                                                 
 0 (    )اعتقاد أهل السنة لإلمساعيلي ( 1)
معاذ بن جبل عمرو األنصاري اخلزرجي ، وهو أحد السبعني الذين شهدوا العقبنة منن   : هو  ( )

إن معاذ بن جبل كان أمة قانتا هلل ومل يكن : األنصار ، وشهد بدر واملشاهد كلها ، قال ابن مسعود 
  0(  1   – 18 /   ) أيد الغابة   0هن  18من املشركني ، تويف يف طاعون عمواس ينة 

عبد اهلل بن رواحة بن ثعلبة األنصاري اخلزرجي ، كان ممن شهد العقبة واملشاهد كلها مع : هو  ( )
أيد الغابة : انظر  0إال الفتح وما بعده فإنه قتل قبله ، وهو أحد األمراء يف غزوة مؤته  ريول اهلل 

 (   /1 0 – 1    )0  

ماشة بن ُجويرب األنصاري اخلطمي ، يقال أنه ممنن  ُخ: ُعمري بن حبيب بن ُحباشة وقيل : هو  ( )
  0(  081/   ) أيد الغابة : انظر  0بايع حتت الشجرة 

  0(  1019/   ) شرح أصول اعتقاد أهل السنة لاللكائي  (5)

  0(  9 : ) يورة ص اآلية  (1)
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عز وجل ، وعر  ومن تدبر كالمه عر  الرب : )) قال اإلمام اآلجري رمحه اهلل 

، وعر  ما عليه من فنر   عظيم يلطانه وقدرته ، وعر  عظيم تفضله على املؤمنني 
فرغب فيما رغبه ، ومنن  فحذر مما حذره مواله كرمي ، عبادته ، فألزم نفسه الواجب ، 
،  رآن وعند ايتماعه من غريه ، كان القرآن لنه شنفاءً  كانت هذه صفته عند تالوته للق

وكان مهه عند التالوة فايتغىن بال مال ، وعز بال عشرية ، وأنس مما يستوحش منه غريه ، 
، ومل يكن مراده م  أختم السورة ، وإمنا كان مراده للسورة إذا افتتحها م  أتعظ مبا أتلو 

ألن تالوة القرآن عبادة ، ال تكون م  أعترب ، م  أعقل عن اهلل اخلطاب ، م  أزدجر ، 
 0 (1)(( بغفلة ، واهلل املوفق لذلك 

 
 0معرفة أمساء اهلل احلسىن وصفاته العلى :  رابعا

، من أعظنم  إن معرفة أمساء اهلل احلسىن وصفاته العلى الواردة يف نصوص الوحيني 
 0األبواب اليت حيصل هبا زيادة اإلميان 

وأعظمهم  كان من أقوى الناس إميانا وأشدهم طاعة وتعبدا هلل ، وهلذا من عر  اهلل
 0خوفا ومراقبة له يبحانه 

 ( ) چ  ېۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  چ: قال تعاىل 
إمنا لخشاه حق خشيته العلماء العارفون به ألنه كلما كانت املعرفة للعظيم  : أي)) 

حلسىن كلما كانت املعرفة به أمت القدير العليم املوصو  بصفا  الكمال املنعو  باألمساء ا
 0 ( )((  والعلم به أكمل كانت اخلشية له أعظم وأكثر

 
 

                                                 
 0(  10) أخالق محلة القرآن لآلجري  (1)
 0(  8 : ) يورة فاطر اآلية  ( )
  0(  5 0 –   0/   ) فسري ابن كثري ت ( )



  10 افعية في تقرير مباحث اإليمانشجهود علماء ال     

  
 :وأما أيباب نقصان اإلميان فقد ذكروا رمحهم اهلل تعاىل منها 

 فعل املعاصي :  أوال
:     يقنول   –رمحنه اهلل   –قال الربيع بن يليمان املرادي رمحه اهلل مسعت الشافعي 

:     عمل يزيد وينقص ، يزيد بالطاعة وينقص باملعصية ، مث تال هذه اآلينة  اإلميان قول و)) 

       0  ( ) (( (1) ڇڱ  ڱ  ں  ںڻ ڇ 

 : ويقول اإلمام الصابوين رمحه اهلل 
ومن مذهب أهل احلديث أن اإلميان قول وعمل ومعرفة ، يزيد بالطاعة وينقص )) 
 0 ( )(( باملعصية 

 : ه اهلل ويقول اإلمام األصبهاين رمح
بتركهنا ،  وجيوز الزيادة والنقصان يف لإلميان ، وزيادته بفعل الطاعا  ونقصانه )) 

 0 ( )(( وفعل املعاصي 
 

 الغفلة والنسيان:  ثانيا
عن عمري بن حبيب رضي اهلل عننه أننه       محه اهلل تعاىلأورد اإلمام الاللكائي رلقد 

إذا ذكرننا اهلل عنز   : ادته ونقصانه ؟ قال ما زي: اإلميان يزيد وينقص ، قيل له : )) قال 
 0  (5)(( وجل ومحدناه ويبحناه فذلك زيادته ، وإذا غفلنا ونسينا فذلك نقصانه 

 
 

                                                 
 0(  1 : ) يورة املدثر اآلية  (1)
 0(  115/  9) احللية أليب نعيم  ( )
 0(  08) عقيدة السلف للصابوين  ( )
 0(  9  /  1) احلجة على تارك احملجة لألصبهاين  ( )
 0(  0 10/   ) السنة لاللكائي  شرح أصول اعتقاد أهل (5)
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 هل اإلسالم يزيد وينقص: البحث الرابع 

 
قرر فيها أن اإلينالم  واليت بحث التفريق بني اإليالم واإلميان مب هذه املسألة مرتبطة

 : له إطالقان ومها 
 

الدين كلنه ،  ، ويراد به مفردا غري مقترن باإلميان اإليالم يطلق : لطالق األول اإل
 ڇڃ  ڃ  چ   چ  چ ڇ :، كما قال اهلل تعاىلالعتقادا من األقوال واألفعال وا

(1 )

 0، وحنو ذلك من اآليا   (  ) ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڇ  :وقوله يبحانه 
ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڇ  :تعاىل  وقوله: )) ابن تيمية رمحه اهلل قال شيخ اإليالم 

مل يكن ممن دخل فيه الباطن ، فلو أتى بالعمل الظاهر دون الباطن ،  (  )  ڇڄ  ڄ  ڃ   
 0(  )(( أتى بالدين الذي هو عند اهلل اإليالم 

 
األقنوال   ، فيكون املراد به حينتنذ يطلق اإليالم مقترنا باإلميان  : اإللطالق الثاين 

ڑ  ک  کک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ    ڇ : له تعاىل واألعمال الظاهرة ، كقو

 ڇڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ 
بني  حيث فرق النيب   (1) جربيلوكما يف حديث  ،( 5)

 0 لظاهرة و اإلميان األعمال الباطنةواإلميان فجعل اإليالم األعمال ابني اإليالم 
 

                                                 
 0(  19: ) ان اآلية يورة آل عمر (1)
 0(   : ) يورة املائدة اآلية  ( )
 0(  85: ) يورة آل عمران اآلية  ( )
 0(  501/  0) جمموع الفتاوى  ( )
 0(   1: ) يورة احلجرا  اآلية  (5)
  0(  101) تقدم خترجيه صن (1)
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يند  يزوينقص كما أن اإلمينان  فمن خالل هذا التقرير يتضح لنا أن اإليالم يزيد  
، وذلك ألننه صنار   ظاهرة فأما على اإلطالق األول فزيادة اإليالم ونقصانه ، وينقص 

 0من حيث قبوله للزيادة والنقصان  متامامرادفا لإلميان فحكمه كحكمه 
 

 : بابا فقال وقد بوب اإلمام النووي رمحه اهلل يف شرحه على صحيح مسلم 
:  وأورد حتته قول النيب  ( 1) ((باب بيان تفاضل اإليالم وأي أموره أفضل ))  
: قالوا معنناه  : )) رمحه اهلل مث قال ، (  )(( املسلم من يلم املسلمون من لسانه ويده )) 

  الكامل ، وليس املراد نفي أصل اإليالم عن من مل يكن هبذه الصفة ، بنل كمنا  املسلم 
النناس  : وكما يقنال   الكامل أو احملبوب ،: العلم ما نفع ، أو العامل زيد ، أي : يقال 

فكله على التفضيل ال احلصر ، ويدل على ما ذكرناه منن معنىن   العرب ، واملال اإلبل ، 
 0(  )(( من يلم املسلمون من لسانه ويده : أيُّ املسلمني خري ؟ قال : قوله  احلديث 

 
من أعمال اإليالم الواجبة اليت اللة احلديث للباب ظاهرة ، وهو أن كف األذى دو
 0بنقصها بزيادهتا وينقص  يزيد

 
عند شرحه هلذا احلديث منن صنحيح   وإىل هذا أشار احلافظ ابن حجر رمحه اهلل 

وإذا ثبت أن بع  خصال املسلمني املتعلقة باإلينالم  : )) البخاري رمحه اهلل حيث قال 
فتظهنر مناينبة هنذا      بقبول الزيادة والنقصان ،أفضل من بع  حصل مراد املصنف 

، إذ اإلميان واإليالم عنده مترادفنان ،  بله ملا قبلهما من تعدد أمور اإلميان احلديث وما ق
           0(  )(( واهلل أعلم 

                                                 
 0(  00 /  1) شرح صحيح مسلم للنووي  (1)
 0(  15/  1) ، (  1 ) بيان تفاضل اإليالم ، رقم :  صحيح مسلم ، كتاب اإلميان ، باب ( )
 0(  01 /  1) شرح صحيح مسلم للنووي  ( )
 0(  01/  1) فتح الباري البن حجر  ( )
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مبعىن واحد  امسان بأن اإلميان واإليالم العلماء إىل القول من وعليه فجميع من ذهب

وغريهم  من أئمة الشافعية مجع وقد ذهب إىل هذا القول هو قائل بزيادة اإليالم ونقصانه
      ، واحلنافظ   ( 1) منهم اإلمام الشافعي ، واإلمام واملزين ، واإلمام حممد بن نصر املنروزي 

اإليفرائيين ، واإلمام ابن حبان ، واإلمام والبيهقي ،  واإلمنام السلمايني ،    أبو عوانة
 0 (  ) رمحهم اهللوغريهم 
 

     د بنن نصنر املنروزي   وقد صرح شيخ اإليالم رمحه اهلل يف مناقشته لإلمام حمم
  يف مسألة تراد  اإليالم واإلميان أنه يقول بزيادة اإليالم ونقصنانه ، حينث   رمحه اهلل 
كما دلت وأما ما ذكره من أن اإليالم ينقص كما ينقص اإلميان فهذا أيضا حق : )) قال 

ج عليه األحاديث الصحيحة ، فإن من نقص من الصالة والزكاة أو من الصوم أو من احلن 
 0(  )(( فقد نقص من إيالمه حبسب ذلك شيتا 

األقنوال   اإليالمحيث يكون املراد بوأما على اإلطالق الثاين حال اقترانه باإلميان 
، ألن األعمنال   فال خال  يف هذه احلالة على زيادة اإليالم ونقصانهواألعمال الظاهرة 

 0الظاهرة تزيد وتنقص 
ا زيادة العمل الصاحل الذي علنى اجلنوارح   وأم: )) قال شيخ اإليالم رمحه اهلل 

 0(  )(( فمتفق عليه ونقصانه 
 
 

                                                 
 0(  9  ) تعظيم قدر الصالة للمروزي  (1)
 0(  1 1) صن: وقد تقدم نقل أقواهلم انظر  ( )
 0(   1 /  0) جمموع الفتاوى  ( )
 0(  09 /  0) وى جمموع الفتا(  )
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هو األعمال الظاهرة هو قائل بأن اإليالم وعليه فمن ذهب من أهل العلم إىل القول  
 اإلمنام  ،، وقد ذهب إىل هذا القول منن أئمنة الشنافعية   نزيد وينقصبأن اإليالم ي

واإلمنام    ، ، وقوام السنة األصنبهاين  البغويواإلمام ،  واحلافظ الاللكائي ،(1)اخلطايب
 ( )0رمحهم اهلل تعاىل  وغريهمابن الصالح ، واإلمام وابن كثري ،  ، واإلمام العمراين
 

كما هنو  وأما من فرق بني اإليالم واإلميان فجعل اإليالم الكلمة واإلميان العمل 
 ، واإلمنام   ( ) يومن الشافعية اإلمام ابن جرينر الطنرب   مجاعة من السلف منقول عن
، فعلى قوهلم هذا اإليالم ال يقبل الزيادة  تعاىل رمحهم اهلل (5) واإلمام امللطي ( ) اآلجري
 0والنقصان 
: فاإلينالم النذي ال يسنتثىن فينه     : )) رمحه اهلل  ابن تيمية قال شيخ اإليالم 

 0( 1)(( فإهنا ال تزيد وال تنقص فال ايتثناء فيها الشهادتان باللسان فقط ، 
 
 
 
 

                                                 
اإلمام العالمة احلافظ اللغوي أبو يليمان َحْمد بن حممند البسنيت اخلطنايب صناحب     : هو  (1)

التصانيف، أخذ الفقه على مذهب الشافعي عن أيب بكر القفال الشاشي وغريه ، قنال أبنو طناهر    
ه من مؤلفاته حتقق وأما أبو يليمان إذا وقف منصف على مصنفاته واطلع على بديع تصرفات: السِّلفي 

      0(  8  –   /  10) السري  0هن  88 تويف ينة  0إمامته وديانته فيما يورده وأمانته 

  0(  0 1،    1) صن: وقد تقدم نقل أقواهلم انظر  ( )

  0(   9 /  1 ) تفسري الطربي  ( )

  0(   59/   ) الشريعة لآلجري  ( )
 0(   11) التنبيه والرد للملطي  (5)
 0(  59 /  0) جمموع الفتاوى  (1)
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فيما مضى من املباحث عقيد أهل السننة  لقد قرر علماء الشافعية رمحهم اهلل تعاىل  
معتمدين يف  يزيد بالطاعة ، وينقص باملعصية ، ، وينقص ، يزيد : أن اإلميان يف واجلماعة

 0 ذلك على نصوص الكتاب والسنة وإمجاع يلف األمة
 

رره أئمة دة اإلميان ونقصانه هو بعينه ما قوما قرره علماء الشافعية رمحهم اهلل من زيا
، ومن أقواهلم يف تقرير عقيدة السلف الصاحل يف زيادة اإلمينان   هذه املسألةأهل السنة يف 
 :ونقصانه 
 

  :رمحه اهلل  (1) قول اإلمام عبد الرزاق الصنعاين
: كلنهم يقولنون    -: فذكر عددا منهم مث قال  -لقيت اثنني ويتني شيخا ، ))
 0 ( )(( ان قول وعمل ، يزيد وينقص اإلمي

 
  : رمحه اهلل وقال اإلمام أبو عبيد القايم بن يالم

مسى أكثنر  مث  –اإلميان قول وعمل ، يزيد وينقص : هذه تسمية من كان يقول )) 
هنؤالء كلنهم    -: ، مث قال من متة وثالثني رجال من أهل العلم من الصحابة وغريهم 

              ، يزيند ويننقص ، وهنو قنول أهنل السننة ،        اإلميان قنول وعمنل  : يقولون 
 0 ( )(( واملعمول به عندنا 

 
 

                                                 
   أبو بكنر احلمنريي منوالهم الصننعاين     ، احلافظ الكبري ، عبد الرزاق بن مهام بن نافع :هو  (1)

تذكرة احلفناظ    : انظر  0هن  11 ما  ينة  ، كان رمحه اهلل من أوعية العلم، صاحب التصانيف 
 (1  / 1   )0  
    0(  9 10/   ) ئي شرح أصول اعتقاد أهل السنة لاللكا ( )

   0(  11  – 09 /  0) جمموع الفتاوى البن تيمية  ( )
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 :رمحه اهلل  (1) وقال اإلمام يعقوب بن يفيان الفسوي

اإلخالص هلل بالقلوب ، واأللسنة ، واجلوارح ، وهو : اإلميان عندنا أهل السنة ))  
 0 ( )(( نا على ذلك وجدنا كل من أدركقول وعمل ، يزيد وينقص ، 

 
 : وقال اإلمام ابن عبد الرب رمحه اهلل 

أمجع أهل الفقه واحلديث على أن اإلميان قول وعمل ، وال عمنل إال بنينة ،   )) 
 0 ( )(( واإلميان عندهم يزيد بالطاعة ، وينقص باملعصية 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

                                                 
اإلمام احلافظ احلجة الرحال ، حمدث إقليم فارس أبو يويف يعقوب بن يفيان الفاريي ، : هو  (1)

  0(  180/   1) يري أعالم النبالء : انظر  0هن  00 له تاريخ كبري ، تويف ينة 

 0(  5 10/   ) هل السنة شرح أصول اعتقاد أ ( )
  0(  8  /  9) التمهيد البن عبد الرب  ( )
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 الفصل الثاين
 

 اإلميان ونقصانه جهود علماء الشافعية يف الرد على املخالفني يف زيادة
 

 :وفيه مبحثان 
 

 الرد على من قال اإلميان يزيد وال ينقص: املبحث األول 
 

 الرد على من قال اإلميان ال يزيد وال ينقص: املبحث الثاين 
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 الرد على من قال اإلميان يزيد وال ينقص : املبحث األول  
 : وفيه مطلبان 
 0وأدلتهم أصحاب هذه املقالة : املطلب األول 

 :بأن اإلميان يزيد وال ينقص هم  م القولنقل عنه الذين
 0( 1)عن اإلمام أيب حنيفة رمحه اهلل  رواية: أوال 
 0( ) بع  األشاعرة: ثانيا 
 0  ( ) ( ) الغسانية: ثالثا 
 0 (1) (5) النجارية: رابعا 
 0  (8) (0) اإلباضية: خامسا 

                                                 
يف النسخ اخلطية الرواية املنسوبة أليب حنيفة أنه يزيد  ( 1  /  1)مقاال  اإليالميني لألشعري ( 1)

  0وال ينقص ، وقد تصر  احملقق يف النص وجعله ال يزيد وال ينقص 
إن اإلميان :  حنيفة ، وقد أنكر البغدادي ذلك وقال إنه يقول لقد نسب الغسانية هذا القول لإلمام أيب
   0(   15)الفرق بني الفرق للبغدادي : انظر   0ال يزيد وال ينقص وال يتفاضل الناس فيه 

 0(  08  )أصول الدين للبغدادي (  )
 0(  15)الفرق بني الفرق للبغدادي (  )
اإلقرار و احملبة هلل تعاىل وتعظيمه  : ميان هوزعم أن اإل يء الذياتباع غسان املرجهم : الغسانية  ( )

  0 ( 15)املصدر السابق  :انظر  0 انه يزيد وال ينقص : وقال ، وترك االيتكبار عليه

 0(  151 )املصدر السابق  (5)
إن اإلميان هنو   : ومما أطبق عليه النجارية قوهلم،  هم أتباع احلسني بن حممد النجار: النجارية  (1)

واإلقرار جبميع ذلنك   ، واخلضوع هلل ، وبالفرائ  اليت أمجع عليها املسلمون ، وبريله ، املعرفة باهلل
وإن اإلميان يزيند  ، إن كل خصلة من خصال اإلميان تكون طاعة وال تكون إميانا : وقالوا  ، باللسان
 0(  101) التبصري يف الدين : انظر  0 وال ينقص

 0(  1  – 5 ) اإلباضي  مشارق األنوار للساملي( 0)
أن مرتكب الكبرية : فرقة من فرق اخلوارج ، ُتنسب إىل عبد اهلل بن أبا  ، يقولون : اإلباضية  (8)

الكبرية كافر كفر نعمة ، ال كفر شرك ، وأما حكمه يف اآلخرة ، فهو خملد يف النار ، وقند تنأثروا   
يف ُعمان ، وتوجد مننهم بقاينا يف   باالعتزال يف أكثر مسائل االعتقاد ، و أكثرهم اليوم متواجدون 

 



 181 افعية في تقرير مباحث اإليمانشجهود علماء ال     

  
 :ومما احتجوا به على باطلهم 

ألنه إذا قبل النقص صار ، والتصديق ال يقبل النقص أن اإلميان هو التصديق : أوال 
 0 ( 1)فاصيل ولكنه يزيد باعتبار زيادة تصديقه بالت،  شكا

 0 (  )(( اإليالم يزيد وال ينقص  : )) احتجوا حبديث: ثانيا 
 

 0الرد عليهم : املطلب الثاين 
 

 0ألنه إذا قبله صار شكا النقص أن التصديق ال يقبل الرد على دعواهم :  أوال
  :  أن يقال والرد عليهم هو

من يكون تصديقه قويا معتمندا  الناس  من د لبطالن ذلك ، فإنهإن الواقع يش)) 
، بالغا أعلى درجا  اليقني ، ال تزعزعه الشبها  وال تصنرفه ،  على احلجج والرباهني 

، فإن يلم منها بقي علنى   حبيث تزعزعه الشبه وتصرفهومنهم من يكون تصدقه ضعيفا 
 0شتان بني هذا وذاك وال يعد شاكا ، فتصديقه الضعيف 

، مث إن هذا أمر حيسه كل أحد من نفسه ، فإن املرء أحيانا يكون تصنديقه قوينا   
 ، وما ذاك إال ألن التصنديق يقبنل  وأحيانا يكون ضعيفا ، وهو يف كال احلالني مصدق 

يتفاضنل منن شنخص           الواحد ، وكنذلك   والنقصان يف الشخص الزيادةو التفاضل
 0 (  )(( آلخر 
 

                                                                                                                                            
، اإلباضية عقيدة ومنهجا لصابر طعمية (   19 –  18/  1) مقاال  اإليالميني : انظر  0اجلزائر 
0     

 0(  100/  1) ، عمدة القاري (   5 ) أصول الدين للبغدادي : انظر  (1)
 0(  0 1/  1) في  الباري للكشمريي : انظر  ( )
 0(  11 ) الرزاق البدر  ونقصانه لعبدزيادة اإلميان (  )
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 :حيث يقول ويؤكد هذا املعىن اإلمام العمراين رمحه اهلل 

وأما التصديق واالعتقاد بالقلب فإن هذا االعتقاد تارة يشتد ويقنوى بالعمنل   ))  
مي فالعمل لالعتقاد كالسقي للشجرة ألنه ينوتارة يضعف ويسترخي باملعاصي ، الصاحل 

 0 (1)(( بالسقي ويضعف 
 

يف معر  رده اإلمام النووي رمحه اهلل حيث يقول  أيضا ويوضح هذا املعىن ويقرره
 :دة التصديق القليب ونقصانه زياعلى من يقول بعدم 

بكثرة النظر وتظاهر األدلنة ،  أن نفس التصديق يزيد  –واهلل أعلم  –األظهر ف))  
وال يتزلنزل  إميان غريهم حبيث ال تعتريهم الشنبه   يكون إميان الصديقني أقوى منوهلذا 

، وأمنا   إمياهنم بعار  ، بل ال تزال قلوهبم منشرحة نرية وأن اختلفت عليهم األحنوال 
فهذا مما ال ميكنن إنكناره وال   ،  فليسوا   كذلكغريهم من املؤلفة ومن قارهبم وحنوهم 

           يه تصنديق ال يسناو  أيب بكنر   الصنديق   يف أن نفنس تصنديق   يتشكك عاقل 
 0(  )(( آحاد الناس 
  

:   مث قال مؤيدا لنه  كالم اإلمام النووي املتقدم  احلافظ ابن حجر رمحه اهلل وقد نقل
 نه يكون يف بعن  األحينان  ح  إويؤيده أن كل أحد يعلم أن ما يف قلبه يتفاضل ، )) 

لتصديق واملعرفة حبسب ، وكذلك يف ااإلميان أعظم يقينا وإخالصا وتوكال منه يف بعضها 
 0 (  )(( الرباهني وكثرهتا ظهور 
 
 

                                                 
    0(   01/   ) االنتصار للعمراين  (1)

 0 ( 105/  1) شرح صحيح مسلم للنووي (  )
 0(  11/  1) فتح الباري البن حجر (  )
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 وأن نقصانه ال يعد شنكا     أن التصديق يزيد وينقصومن األدلة الصرحية اليت تبني 

ٱ  ٻ  ڇ  :يف قوله يبحانه  اطمتنان القلب عن طلب نبيه إبراهيم  اهلل ما حكاه 

 ( 1)  ڇٻ    ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ    ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ 
يف تفسريه هلذه اآلية عن مجاعة منن السنلف   فقد روى اإلمام ابن جرير رمحه اهلل 

 0 (  ) أهنم فسروا اآلية بزيادة اإلميان واليقنيرمحهم اهلل تعاىل 
يقبل الزيادة وال يقبل النقصنان  إن كان التصديق على قولكم : مث يقال هلؤالء )) 

 ن ناقصا أو كامال ؟ أكاأخربونا عن حاله قبل حصول الزيادة 
فما وجه الزيادة فيه وهو كامل ، وإن كان ناقصا وهنو كنذلك   فإن كان كامال 

  0(  )(( خصمتم ، وهبذا يظهر تناقضهم ، وهتافت قوهلم ، وباهلل التوفيق 
 

 0على ايتدالهلم حبديث اإليالم يزيد وال ينقص الرد :  ثانيا
اإليالم يزيد : )) يقول  النيب مسعت : قال   عن معاذ بن جبل: لفظ احلديث 

 0(  )(( وال ينقص 
 : والرد عليهم من وجهني 

 
 0( 5) ضعفه غري واحد من أهل العلم قدأن احلديث :  األول

                                                 
 0(  10 : ) يورة البقرة اآلية  (1)
 (   1 – 1 1/   ) تفسري الطربي  ( )
 0 ( 10 ) ق البدر زيادة اإلميان ونقصانه لعبد الرزا(  )
 0( 1  / )، (   91 ) هل يرث املسلم الكافر، رقم : ينن أيب داود كتاب الفرائ  ، باب  ( )
، واملوضوعا  البن اجلنوزي ، كتناب   (  151/   ) ، (  9 5) األباطيل للجوزقاين رقم  (5)

يفة لأللبناين رقنم       السلسلة الضع: ، انظر (  0  /   ) توريث املسلم من الكافر : املرياث ، باب 
 (11    )0 
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 وإمنا،  فإنه ال يدل على أن اإلميان يزيد وال ينقصعلى فر  صحة احلديث :  ثانيا
 : قيل يف معناه
أن حيكم للولد باإليالم بإينالم  غليبه أن حكم اإليالم يغلب ، ومن ت: أي ))  

 0( 1)(( أحد أبويه 
 

 :هقي رمحه اهلل البي اإلمام وقال
 0(  )(( بالردة ن اإليالم يف زيادة وال ينقص إمنا أراد أ))  
 

        يزيد مبا يفتح من البالد ، وال ينقص مبنا غلنب علينه الكفنرة    : أي : )) وقيل 
 0 (  )(( منها 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 0(  05 /  1) ينن البيهقي  (1)
 0(  55 /  1) املصدر السابق  ( )
 0(    1/  8) عون املعبود  ( )
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 الرد على من قال اإلميان ال يزيد وال ينقص: ث الثاين املبح

 : وفيه مطلبان 
 0أصحاب هذه املقالة وأدلتهم : املطلب األول 

 
الذين نقل عنهم القول بأن اإلميان ال يزيد وال ينقص كما يف كتب املقاال  وغريها 

 : هم 
 

 0(  ) (1) اإلمام أبو حنيفة رمحه اهلل وأصحابه: أوال 
 0(  ) جلهميةا: ثانيا 
 0 ( ) املعتزلة اخلوارج و: ثالثا 
 0(5)املاتريدية  األشاعرة و: رابعا 
 

 : بشبه زعموا أهنا أدلة وهي وقد ايتدلوا على باطلهم 
 0( 1)إذا ذهب بعضه ذهب كله  د ال يتجزأأن اإلميان كل واح: أوال 
 0( 0)وال نقصان القليب وهذا ال يتصور فيه زيادة أن اإلميان هو التصديق : ثانيا 

 
                                                 

وأصحابه وإن جانبوا الصواب يف هذه املسألة إال أهنم ليسوا كسائر اإلمام أبو حنيفة رمحه اهلل  (1)
  0 الطوائف املخالفة يف هذا الباب

 0(  1  /  1) قاال  لألشعري امل ( )
 0(   1 /  1) املصدر السابق  ( )
 0(   0 /  0،  8 /   1) جمموع الفتاوى البن تيمية  ( )
 0(  51 /   ) إحتا  السادة املتقني للزبيدي  (5)
 0(  511/  0) جمموع الفتاوى البن تيمية  (1)
 0(   0 ) شرح العقائد النسفية  (0)
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 0الرد عليهم : املطلب الثاين 

 
 0إذا ذهب بعضه ذهب كله ن اإلميان شيء واحد ال يتجزأ إقوهلم الرد على : أوال 

منن  لقد ذهب إىل تقرير هذه الشبهة مجيع من قال بعدم زيادة اإلميان ونقصنانه  
 0اخلوارج واملعتزلة واملرجتة 

 
لستدالهلم يف معر  رده على املرجتة  محه اهلليقول اإلمام حممد بن نصر املروزي ر

 : هبذا األصل 
ر فِّن َكلزمننا أن نُ زعم بع  املرجتة أنا إذا قلنا إن اإلميان ايم جلميع الطاعا  )) 

  إميانا الجتماع معاين ، فمن   العاصي عند أول معصية يفعلها ، ألنه إذا كان إمنا يسمى 
: فقنالوا    وضربوا لذلك مثال ال عنه االيم ، ، زما نقص من تلك املعاين مثقال خردلة 

، مل تسم عشرة إال على ( 1)، فإذا نقص دانق عشرة دراهم : ومثل ذلك مثل قول القائل 
 0النقصان ، فإن نقص درهم مل تسم عشرة أبدا 

، ومل تفهمنوا    إنكم ضربتم املثل على غري أصل ، وقد غلطنتم عليننا   : فقيل هلم 
إن اإلميان أصل ، من نقص منه مثقنال ذرة زال عننه اينم      : قول معنانا ، وذلك أنا ن

ولكنه يزداد بعده إميانا إىل إمياننه ،  ومن مل ينقص منه مل يزل عنه ايم اإلميان ، اإلميان ، 
وذلك كنخلنة قائمنة ذا     000مل ينقص األصل فإن نقصت الزيادة اليت بعد األصل 

، وكانت دومنا كانت نها ايم الشجرة أغصان وورق ، فكلما قطع منها غص مل يزل ع
قصة من أغصاهنا ، وغريها من ، إال أهنا شجرة ناعليه من الكمال من غري أن ينقلب امسها 

ۆئ  ۆئ  ۈئ            ڇ : من أشكاهلا أكمل منها لتمامها بسعفها ، وقد قال اهلل عز وجنل   لالنخ

 ڇۈئ  ېئ  ېئ  ېئ      ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ     
لننها فجع(  )

                                                 
 0(    1 / 1 )القاموس احمليط  0  ِقرياطاِن: ِيتَّة  َدواِنَق والداِنُق : الِدْرَهُم   (1)
 0(    : ) يورة إبراهيم اآلية  ( )
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 بسنته اإلميان مث فسر النيب  000تؤتيه مثال لكلمة اإلميان ، وجعل هلا أصال وفرعا ومثرا  
، أعالها شهادة أن ال إلنه إال  إذ فهم عن اهلل عز وجل مثله ، فأخرب أن اإلميان ذو شعب 

، مث جعل يف غري حديث واللسان ، وجعل شعبه اإلميان اهلل ، فجعل أصله اإلقرار بالقلب 
خبال  ما ضربه يتعجم على املرجيء الفهم ، فضرب املثل اعمال شعبا من اإلميان ، فاأل

 وجيعل قوله هو احلنق  طل ينة الريول ْبُيِل( مثل عشر دراهم : ) اهلل وريوله ، وقال 
العاشر : ، إال كالفرع وليست العشرة مثل اإلميان ألنه ليس هلا أصل  000خبال  اآلثار 

، والفضة كمثل التصنديق ، فلنو   مثل الفضة ، فإمنا مثل أصلها درهم ، واألول درهم 
، لسميت فضة ، ألن الفضة جامع المسها ، قل ت كانت نقرة فيها عشرة ، مث نقصت حبة 

لنيس أوهلنا   قائم أبدا ما دام منها شيء ، وليست العشرة كذلك ، ألهنا أصل أم كثر  
 0( 1)((  000اء متفرقة بأوىل من أن يكون أصال هلا من آخرها ، ألهنا أجز

   
 : رد اإلمام املروزي رمحه اهلل على هذه الشبهة يتقرر ما يلي خالل من 
يواء كانت يف األعيان واألعرا  ، إذا زال بع   أن احلقيقة اجلامعة ألمور:  أوال
بعن  تلنك األمنور    ، وال يلزم من زوال فقد يزول يائرها وقد ال يزول  تلك األمور
 0يائرها اجملتمعة زوال 

      فإن الواحد منن العشنرة إذا زال  أن ما مثلوا به من العشرة مطابق لذلك :  ثانيا
التسعة فإذا زال أحد جزئي املركب ال يلزم زوال اجلنزء   ىمل يلزم زوال التسعة بل قد تبق

جتماعية وزال ذلنك  الصورة اجملتمعة وزالت اهليتة االاآلخر لكن أكثر ما يقولون زالت 
 0يم العشرة اجتماع والتركيب كما يزول يتحقته اهليتة بذلك االاذي يم الاال

فهذا ال ينازع فيه عاقنل   كون ذلك اجملتمع املركب ما بقي على تركيبهأن :   ثالثا
عاقل أن اإلميان أو الصالة أو احلج أو غري ذلك من العبادا  املتناولة ألمور إذا  يوال يدع

ب كما كان قبل زوال بعضنه وال يقنول أحند أن    زال بعضها بقي ذلك اجملتمع املرك

                                                 
 0(  11 ،   1 ،  10  – 59 ) تعظيم قدر الصالة للمروزي  (1)
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زوال بقينة  ، ولكن ال يلنزم  الشجرة أو الدار إذا زال بعضها بقيت جمتمعة كما كانت  
 0األشياء ، فدعواهم أنه إذا زال بع  املركب زال بعضه اآلخر ليس بصواب 

 : ذلك على وجهني منها املركبا  يف : رابعا
 0عليه  يمق االإطال ا يكون التركيب شرطا يفمن  1
 0 ومنها ما ال يكون كذلكن   
 0عنه امسه عند زوال بع  أجزائه ، فإن هذا النوع يزول  يم العشرةافاألول ك 

من هذا الباب وكذلك كنثري منن    مجيع املركبا  املتشاهبة األجزاء: الثاين ومثال
طة وكذلك املختلفة األجزاء فإن املكيال  واملوزونا  تسمى حنطة وهي بعد النقص حن

 التراب واملاء وحنو ذلك
وكذلك لفظ العبادة والطاعة واخلري واحلسنة واإلحسان والصدقة والعلم وحنو ذلك 

قليلها وكثريها وعند زوال بع  األجزاء وبقاء  ىيم علمما يدخل فيه أمور كثرية يطلق اال
هنذا  بع  وكذلك لفظ القرآن فيقال على مجيعه وعلى بعضه ولو نزل قرآن أكثر منن  

والنهر وكذلك لفظ الذكر والدعاء يقال للقليل والكثري وكذلك لفظ اجلبل ،لسمى قرآنا 
معة مث ينقص كثري منن  وحنو ذلك يقال على اجلملة اجملتوالبحر والدار والقرية واملسجد 

 يصنح  مل لى نوعني بل غالبها من هذا النوعيم باق وإذا كانت املركبا  عأجزائها واال
 0يم ال جزؤه لزم أن يزول االإنه إذا زقوهلم 

اإلميان بضع وينبعون   : )) قال  م اإلميان من هذا الباب فإن النيبياأن :  رابعا
     أعالها قول ال إله إال اهلل وأدناها إماطة األذى عن الطرينق واحليناء شنعبة منن     شعبة
 ميانيم اإلاإذا زالت اإلماطة وحنوها مل يزل مث من املعلوم أنه  (1)((  اإلميان

قلبه مثقال حبة  لخرج من النار من كان يف : )) وقد ثبت عنه يف الصحيحني أنه قال
ن فعلم أن بع  اإلمينان  ميان ذاك من اإلأفأخرب أنه يتبع  ويبقى بعضه و ( )((  انمن إمي

 0ا ينق  مآخذهم الفايدة بعضه وهذ ىيزول ويبق

                                                 
  0(  100) تقدم خترجيه صن (1)

  0(  100) تقدم خترجيه صن ( )
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حي من السنماء وحبنال   الو ختال  حال نزولافصار ما جيب من اإلميان لختلف ب 
ختال  القدرة اب البال  وعدمه وهذا مما يتنوع به نفس التصديق ولختلف حاله املكلف يف

والعجز وغري ذلك من أيباب الوجوب وهذه لختلف هبا العمل أيضا ومعلوم أن الواجب 
 إذا كان نفس ما وجب من اإلمينان يف على كل من هؤالء ال مياثل الواجب على اآلخر ف

 ع هذه األنواع قدر مشترك موجود يفة الواحدة لختلف ويتفاضل وإن كان بني مجيالشريع
اجلميع كاإلقرار باخلالق وإخالص الدين له واإلقرار بريله واليوم اآلخر على وجه اإلمجال 

  ما أتى عََّبفمن املعلوم أن بع  الناس إذا أتى ببع  ما جيب عليه دون بع  كان قد َت
 0   يائر الواجبا فيه من اإلميان كتبعُّ

    ذلك النبع  وقند   البع  اآلخر قد يكون شرطا يف إن هذا:  يبقى أن يقاللكن 
ال يكون شرطا فيه فالشرط كمن آمن ببع  الكتاب وكفر ببعضه أو آمن ببع  الريل 

ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  چ  : وكفر ببعضهم كما قنال تعناىل  

ڍ  ڍ  ڌ        ڇ     ڇ     ڇ    چ  ڇ     ڃ  ڃ  چ  چ   چ

    چڑ  ک  ک  ک      ڑڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ژ
(1)

يكنون   وقد     
كفعل بع  الكبائر وترك بعن   ،  وجود اآلخر وال قبوله البع  املتروك ليس شرطا يف

اإلنسان إميان ونفاق وبعن  شنعب    وحينتذ فقد جيتمع يففيما دون الكفر ، الواجبا  
 0 اإلميان وشعبة من شعب الكفر

    :  أننه قنال   النيب  الصحيحني عن يفما  دلت على ذلك أدلة كثرية منها ماك 
 أن النيب  رضي اهلل عنهما ابن عمر منها عنو ( ) (( كفر وقتاله يباب املسلم فسوق ))
   0 ( )((  إذا كفر الرجل أخاه فقد باء هبا أحدهم )) : قال

 

                                                 
  0(  151 – 150: ) يورة النساء اآلية  (1)

  0(  80) تقدم خترجيه صن ( )

،     ( 10)يا كنافر ، رقنم   : بيان حال من قال ألخيه املسلم: أخرجه مسلم كتاب اإلميان، باب  ( )
 (1  /09  )0  
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ها ما يزول اإلميان كلية بزواهلا كفعل أن أجزاء اإلميان خمتلفة متفاوتة ، فمن:  خامسا

أمر كفري ناق  لإلميان ، ومنها ما يزول كمال اإلميان الواجب بزواهلا كفعل كبرية من 
الكبائر ، ومنها ما يزول كمال اإلميان املستحب بزواهلنا كتنرك إماطنة األذى عنن          

 0الطريق 
 

 زم عند الضعف فإذا قنوي  أن شعب اإلميان قد تتالزم عند القوة وال تتال:  سادسا
            القلب من التصديق واملعرفنة واحملبنة هلل ورينوله أوجنب بغن  أعنداء اهلل       يف ما

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ       ۀ  ہ   چ :  كما قنال تعناىل  

  چہ    
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ   ڀ  چ :  تعناىل  وقال(1)

     ٹ    ٹ  ٹ   ٿ     ٿ  ٿ     ٿ   ٺ       ٺ     ٺ  ٺ      ڀ  ڀ  ڀ

 0 ( ) چ     ڦڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ      ٹ
لرحم أو حاجة فتكون ذنبا ينقص به إميانه وال يكون به  وقد حتصل للرجل موادهتم

    ملا كاتب املشنركني بنبع  أخبنار     ( ) كافرا كما حصل من حاطب بن أيب بلتعة
پ  پ  پ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ  : وأنزل اهلل فينه   النيب

 0 ( ) چڀ   ڀ 
 

                                                 
  0(  81: ) يورة املائدة اآلية  (1)

  0(    : ) يورة اجملادلة اآلية  ( )
أبو عبند اهلل   : وكنيته ، رو بن عمري بن يلمةعم : وايم أيب بلتعة ، حاطب بن أيب بلتعة :هو  ( )

تويف حاطب ينة ثالثنني  ،  شهد بدرا وشهد احلديبية وشهد اهلل تعاىل له باإلميان ، أبو حممد: وقيل 
  0(   9  /  1) أيد الغابة : انظر  0 وصلى عليه عثمان وكان عمره مخسا ويتني ينة

  0(  1: ) يورة املمتحنة اآلية  ( )
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دعين يا رينول اهلل   : منافقا فقال رضي اهلل عنهما وهلذه الشبهة مسى عمر حاطبا 
تسنميته   فكان عمر متأوال يف،  (1)((  إنه شهد بدرا : )) أضرب عنق هذا املنافق فقال

 0 فعلها منافقا للشبهة اليت
وفيهم من فيه  ، املنافق احمل  بل فيهم ، وهلذا مل يكن املتهمون بالنفاق نوعا واحدا

  0 وفيهم من إميانه غالب وفيه شعبة من النفاق ، إميان ونفاق
واحد ال يتجزأ إذا ذهب بعضنه   لٌّفساد شبهتهم وزعمهم أن اإلميان ك بني يتوهبذا 

زال االيم عنه ، وأنه ال جيتمنع يف   ذهب كله ، وأنه كرقم عشرة إذا زال بع  أجزائه
 ( ) 0ق وإميان وبع  شعب الكفر القلب إميان ونفا

 
    زينادة  اليتصور فينه   الرد على قوهلم أن اإلميان هو التصديق القليب وهذا ال: ثانيا 

 0 النقصانال و
 : اجلواب على هذه الشبهة أن يقال 

 
وإمنا هو قنول وعمنل   أن اإلميان الشرعي ليس جمرد التصديق القليب فقط : أوال 
، وقد نقلت وإمجاع يلف األمة نصوص الكتاب والسنة ب لكتقدم تقرير ذ واعتقاد كما

 0 يف تقرير ذلك رمحهم اهلل  وغريهم طائفة مباركة من أقوال أئمة الشافعية
 

 أن التصديق ال يقتصر على القلب فقط وإمننا يكنون بالقلنب واللسنان     : ثانيا 
 :وقد بني اإلمام الطربي رمحه اهلل هذا املعىن حيث قال واجلوارح 
وأما من حيث النظر مما ال يدفع صحته ذو فطرة صحيحة ، وذلنك الشنهادة    )) 

صدق فالن قوله : ، أو وعد عدة ، مث أجنز وعده وحقق  بالفعل قوله لقول قائل قال قوال 

                                                 
، )   /        ( ، )      ( اجلايوس ، رقنم  : اجلهاد والسري ، باب : البخاري كتاب  أخرجه (1)

   0(  1 19/  ) ، (   9  ) من فضائل أهل بدر ، رقم : ومسلم كتاب فضائل الصحابة ، باب 

 0(    5 –  51/  0) جمموع الفتاوى البن تيمية بتصر   ( )
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صحة القول بأن اإلميان التصديق ، فإذا كنان  وال يدفع ذو معرفة بكالم العرب بفعله ،  
يكون بالقلب واللسان واجلوارح ، وكان تصديق تصديق اإلميان يف كالمها التصديق ، وال

وتصديق اجلوارح السنعي والعمنل ،   القلب العزم واإلذعان ، وتصديق اللسان اإلقرار ، 
            هنو إتياننه هبنذه   كان املعىن الذي يستحق به العبد املدح والوالينة منن املنؤمنني    

 0( 1)(( املعاين الثالثة 
   0(  )الطربي أجاب اإلمام املروزي رمحه اهلل وقريبا من جواب اإلمام 

 
وهذا قول باطنل   ((أن التصديق ال يتصور فيه زيادة وال نقصان ))  : قوهلم: ثالثا 

 0(  )وقد تقدم الرد عليه يف املبحث السابق 
 

أن  : منهاأن القول بأن اإلميان هو التصديق القليب فقط يلزم منه لوازم باطلة  : رابعا
         د األمة بل املنهمكني يف الفسق واملعاصي مساويا إلمينان األنبيناء واملالئكنة    إميان آحا

 0عليهم السالم 
: يف بيان فساد هذا القول وما يلزمه من اللوازم الباطلة قال اإلمام اآلجري رمحه اهلل 

  تعاىل وأتى بضد احلق ، ومبنا ينكنره مجينع     من قال هذا فقد أعظم الفرية على اهلل )) 
  أن مل تضنره الكبنائر   ال إلنه إال اهلل  : العلماء ، ألن قائل هذه املقالة يزعم أن من قال 

الذي ال يباشر من ذلك شيتا يعملها ، وال الفواحش أن يركبها ، وأن عنده أن البار التقي 
ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ۅ  ڇ  :الفاجر يكونان يواء ، هذا منكر قنال تعناىل   و

 0(  ) ڇۇئ  ۇئ      ەئ  ەئوئ ى  ى  ائ  ائ   ې  ې      

                                                 
 0(  185/   ) هتذيب اآلثار للطربي  (1)
 0(  18  – 10 ) تعظيم قدر الصالة للمروزي  ( )
 0(  180) صن: انظر  ( )
 0(  1 : ) يورة اجلاثية اآلية ( )
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ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڇ : وقال تعاىل 

إن اهلل ياضال يا مضنل ،  : يقال لقائل هذه املقالة املنكرة  ( 1)ڇڦ  ڦ  ڦ        
تعاىل مل يسو بني الطائفتني من املؤمنني يف أعمال الصاحلا  ح  فضل بعضهم على بع  

ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ      ىئی  ی  ی   ۆئ ڇ : درجا  ، قال اهلل تعاىل 

 فوعنندهم اهلل  0(  ) ڇی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جبحب   خب  مب  ىب  يبجت  
 0كلهم احلسىن بعد أن فضل بعضهم على بع  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڇ : وقال تعاىل 

مث  (  ) ڇڀ  ڀ   ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  

فكيف جيوز هلذا امللحد يف الدين أن يسوي بني إميانه   ڇخب  مب  ىب  يبجت     ڇ : قال
 0(  )!! (( ويزعم أنه مؤمن حقا ! وإميان جربيل وميكائيل ؟

 
 
 

 
 
 

 
 

                                                 
 0(  8 : ) يورة ص اآلية  (1)
 0(  10: ) يورة احلديد اآلية  ( )
 0(  95: ) يورة النساء اآلية  ( )
 0(  190 – 189/   ) الشريعة لآلجري  ( )
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 الباب الثالث
 

 جهود علماء الشافعية يف تقرير االستثناء يف اإلميان
 والرد على املخالفني

 
 

 :وفيه فصالن 
 

 تقرير االستثناء يف اإلميان جهود علماء الشافعية يف : الفصل األول
 

جهود علماء الشافعية يف الرد على املخالفني يف االستثناء يف : الفصل الثاين 
 اإلميان
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 الفصل األول
 

 جهود علماء الشافعية يف تقرير االستثناء يف اإلميان
 

 :وفيه مخسة مباحث 
 

 نتقريرهم ملشروعية االستثناء يف اإلميا: املبحث األول 
 

 أدلتهم على مشروعية االستثناء يف اإلميان: املبحث الثاين 
 

 عباراهتم يف االستثناء يف اإلميان: املبحث الثالث 
 

 مأخذهم يف االستثناء يف اإلميان: املبحث الرابع 
 

 أمؤمن أنت ؟: موقفهم من سؤال : املبحث اخلامس 
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 0ميان تقريرهم مشروعية االستثناء يف اإل: املبحث األول 

 
القنول جبنواز     (1)وهو من علماء الشنافعية  فخر الدين الرازي رمحه اهلل لقد نقل 

 0 االيتثناء يف اإلميان عن اإلمام الشافعي رمحه اهلل
 

 ،(  )نام الطربي اإلم إلميانالذين نصوا على جواز االيتثناء يف اومن أئمة الشافعية 
فة أهل احلق ممن ذكرنا من أهل العلنم  من ص: ))  حيث قال رمحه اهللاإلمام اآلجري و

ولكنن   –نعوذ باهلل من الشك يف اإلمينان   –، ال على جهة الشك االيتثناء يف اإلميان 
ال يدري أهو ممن يستحق حقيقة اإلميان خو  التزكية ألنفسهم من االيتكمال لإلميان ، 

 0(  )(( أم ال ؟ 
 ، (0)واإلمام السمعاين ،(1)واإلمام البيهقي ،(5)اإلمام الصابوينو ،( )اإلمام الاللكائي ومنهم
    0وغريهم  ،(1)العمراين واإلمام ،(9)واإلمام األصبهاين ،(8)واإلمام البغوي ، (0)السمعاين

0    

                                                 
،  وممن نقل أيضا عن اإلمام الشافعي رمحه اهلل القول جبنواز   ( 0 1) زي مناقب الشافعي للرا( 1)

شرح الكوكب املننري   :انظر  0االيتثناء يف اإلميان اإلمام أبو البقاء الفتوحي وهو من علماء احلنابلة 
 0(  0 ) للفتوحي 

 0(   19 –  19) التبصري للطربي (  )
 0(  151/   ) الشريعة لآلجري (  )
 0 ( 0 10/   ) اعتقاد أهل السنة لاللكائي  أصول شرح(  )
 0 ( 91) عقيدة السلف للصابوين ( 5)
 0 (    ) االعتقاد للبيهقي ( 1)
 0(  8  /   ) تفسري السمعاين  (0)
 0(  1  /   ) معامل التنزيل للبغوي  (8)
 0 (    /  1) احلجة يف بيان احملجة لألصبهاين ( 9)
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 دلتهم على مشروعية االستثناء يف اإلميان أ: املبحث الثاين 

 :وفيه ثالثة مطالب 
 األدلة من القرآن على االيتثناء يف اإلميان: املطلب األول 

 
بآيا  من القرآن الكنرمي تندل علنى     (  )رمحهم اهلل  ايتدل علماء الشافعيةلقد 

 : منها مشروعية االيتثناء يف اإلميان 

 (  ) ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ    ڇ : تعاىل  هلوق
 :هذه اآلية  البغوي رمحهما اهلل يف تفسرياإلمامان السمعاين و يقول 
ه مؤمنا حقا ألن اهلل تعاىل بكونفيه دليل على أنه ليس لكل أحد أن يصف نفسه ))  

كل أحد ال يتحقق وجنود  وإمنا وصف بذلك قوما خمصوصني على أوصا  خمصوصة ، 
 0(  ) ((األوصا  فيه تلك 
 

 ( 5) ڇۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ڇ: قوله تعاىل و
، وقد ايتدل هبنا   أنه جيوز االيتثناء فيما ال شك فيهاآلية الكرمية تدل على وهذه 
 0رمحهم اهلل تعاىل  (0)والعالمة آل بطامي،  (1) اإلمام اآلجري

                                                                                                                                            
 0 ( 080/    )اإلنتصار للعمراين ( 1)
، وشرح أصنول اعتقناد أهنل السننة لاللكنائي                    (  150/   ) الشريعة لآلجري : انظر  ( )
 0(  090،  081 – 085/   ) ، اإلنتصار للعمراين (  9 10 – 8 10/   ) 
 0(   : ) يورة األنفال اآلية  ( )
 0(  1  /   )  ، ومعامل التنزيل للبغوي(  8  /   ) تفسري السمعاين  ( )
 0(  0 : ) يورة الفتح اآلية  (5)
 0(  150/   ) الشريعة لآلجري  (1)
 0(  0  /  1) العقائد السلفية آلل بطامي  (0)
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 ( 1) ڇۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ       ۋ  ۅ  ڇ : وقوله عز وجل 

  
ڱ  ڱ  ڱ   ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  چ : وقال ينبحانه  

 ( )چ       ہۀ
رمحه اهلل تعاىل على مشروعية االيتثناء يف  ( )اإلمام الاللكائي ايتدل  اآليا وهبذه 

 0 اإلميان
 (  ) ڇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ڇ : وقوله تعاىل 

  
      ڃ  ڃ   چچ  چ  چ    ڇ    ڇ  ڇ    ڇڇ : وقولنننه تعننناىل  

 (5) ڇڍ  
 

ايتدل اإلمام العمراين رمحه اهلل على مشروعية االيتثناء يف  الكرميا  وهبذه اآليا 
 0 (1)اإلميان 

 
 
 

                                                 
 0(    : ) يورة النجم اآلية  (1)
 0(     –   : ) يورة الكهف اآلية  ( )
  0(  9 10 – 8 10/   ) شرح أصول اعتقاد أهل السنة لاللكائي  ( )

 0(  9 : ) يورة النساء اآلية  ( )
 0(  99: ) يورة األعرا  اآلية  (5)
 0(  090،  085/   ) اإلنتصار للعمراين  (1)



 199 افعية في تقرير مباحث اإليمانشجهود علماء ال     

  
 

 0على االيتثناء يف اإلميان األدلة من السنة : املطلب الثاين 
 

مشروعية االيتثناء لقد ايتدل علماء الشافعية رمحهم اهلل بأدلة من السنة تدل على 
 : يف اإلميان منها 

 
    السنالم علنيكم دار قنوم   : )) أتى املقربة فقال  أن النيب  عن أيب هريرة 

 0( 1)(( مؤمنني ، وإنا إن شاء اهلل بكم الحقون 
 

يستفتيه ، وهي تسمع من  أن رجال جاء إىل النيب : ي اهلل عنها رضوعن عائشة 
تدركين الصالة وأنا جنب ، أفأصوم ؟ فقال ريول ! ريول اهلل  يا: وراء الباب ، فقال 

لست مثلنا ، يا رينول  : فقال (( وأنا تدركين الصالة وأنا جنب ، فأصوم : ))  اهلل 
إين ألرجو أن أكنون  واهلل : )) ا تأخر ، فقال قد غفر اهلل لك ما تقدم من ذنبك وم !اهلل

 0(  )(( أخشاكم هلل ، وأعلمكم مبا أتقي 
رمحه اهلل على مشنروعية االينتثناء يف    ( )وهبذه األحاديث ايتدل اإلمام اآلجري 

 0اإلميان 
 دعا هبنا يف أمتنه  لكل نيب دعوة : )) قال  أن ريول اهلل  وعن أيب هريرة 
 0(  )(( ألميت يوم القيامة دعويت شفاعة  أن أؤخر د إن شاء اهللفايتجيب له ، وإين أري

                                                 
 0(  18 /  1) ، ( 9  )ما يقال عند دخول القبور ، : أخرجه مسلم كتاب اجلنائز ، باب  (1)
جننب ،             صحة صوم من طلنع علينه الفجنر وهنو    : أخرجه مسلم كتاب الصيام ، باب  ( )

 0(  081/   ) ، ( 1110)رقم 
 0(  150/   ) الشريعة لآلجري  ( )
،      ( 199)دعوة الشفاعة ألمتنه ، رقنم    اختباء النيب : أخرجه مسلم كتاب اإلميان ، باب  ( )
 (1  /189  )0 



 00  افعية في تقرير مباحث اإليمانشجهود علماء ال     

  
 

رمحهنم اهلل علنى    ( ) والعمنراين  (1) وهبذه األحاديث ايتدل اإلمامان الاللكائي
 0مشروعية االيتثناء يف اإلميان 

 
إن امليت يصري إىل القرب فيجلس الرجنل   : )) قال عن النيب   عن أيب هريرة
كننت يف   : فيقنول  ؟ فيم كنت : مث يقال له ( )  فزع وال مشعو الصاحل يف قربه غري

جاءنا بالبينا  من عنند   فيقول حممد ريول اهلل  ؟ ما هذا الرجل : فيقال له ،اإليالم
فيفرج لنه   ، فيقول ما ينبغي ألحد أن يرى اهلل ؟ اهلل هل رأيت : فيقال له ،اهلل فصدقناه

مث  ، انظر إىل منا وقناك اهلل   : فيقال له ، ها بعضافرجة قبل النار فينظر إليها حيطم بعض
علنى   : ويقال له ، هذا مقعدك : فيقال له ، يفرج له قبل اجلنة فينظر إىل زهرهتا وما فيها

وجيلس الرجل السوء يف قنربه فزعنا    ، إن شاء اهللاليقني كنت وعليه مت وعليه تبعث 
 : فيقنول  ؟ ما هذا الرجل : قال لهفي ، ال أدري : فيقول ؟ فيم كنت : مشعوفا فيقال له

      ، فيفرج له قبل اجلنة فينظنر إىل زهرهتنا ومنا فيهنا     ، مسعت الناس يقولون قوال فقلته
مث يفرج له فرجة قبل النار فينظر إليهنا حيطنم    ، ما صر  اهلل عنك انظر إىل : فيقال له

إن شاء اهلل تبعث هذا مقعدك على الشك كنت وعليه مت وعليه : بعضها بعضا فيقال له 
 0 ( )((  تعاىل

 0 ء يف اإلميانرمحه اهلل على جواز االيتثنا (5)ري وهبذا احلديث ايتدل اإلمام اآلج
                                                 

 0(  5 10 – 9 10/   ) لاللكائي شرح أصول اعتقاد أهل السنة  (1)
 0(  080 – 081/   ) عمراين االنتصار لل ( )
النهاية يف غريب احلديث : شدة الفزع ح  يذهب بالقلب ، انظر : الشعف (( وال مشعو  ))  ( )

 0 (  110/   ) البن األثري  
،             (  18  ) ذكنر القنرب والبلنى ، رقنم     : أخرجه ابن ماجه ، كتناب الزهند ، بناب     ( )

   0(   18  ) ينن ابن ماجه رقم : ظر ، وصححه األلباين ان(  000) صن

  0(  158/   ) الشريعة لآلجري  (5)
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 0نقلهم إلمجاع السلف على االيتثناء يف اإلميان : املطلب الثالث 
 

علنى مشنروعية    رضي اهلل عنهم إمجاع السلف رمحهم اهلل لقد نقل أئمة الشافعية
 : يف اإلميان  االيتثناء
 

 : بعد أن قرر مشروعية االيتثناء يف اإلميان اإلمام اآلجري رمحه اهلل يقول 
     هذا طريق الصحابة والتابعني هلم بإحسان ، عندهم أن االينتثناء يف األعمنال  )) 

 0( 1)(( ال يكون يف القول والتصديق يف القلب 
 

 : وقال اإلمام البيهقي رمحه اهلل 
عن مجاعة من الصحابة والتنابعني   –يعين االيتثناء يف اإلميان  –هذا وقد روينا )) 

 0(  )(( والسلف الصاحل رضي اهلل عنهم أمجعني 
 

وممن نقل أيضا إمجاع السلف الصاحل رضي اهلل عنهم على مشروعية االينتثناء يف  
، واإلمنام   ( 5)، واإلمام األصنبهاين   (  )، واإلمام الصابوين  (  )اإلمام االلكائي  اإلميان
 0رمحهم اهلل  (1)العمراين 
 

                                                 
 0 ( 150 – 151/   ) الشريعة لآلجري ( 1)
 0(  115/  1) شعب اإلميان للبيهقي  ( )
 0 ( 0 10/   ) اعتقاد أهل السنة لاللكائي  أصول شرح(  )
 0 (  11،  91) عقيدة السلف للصابوين (  )
 0 (    /  1) ان احملجة لألصبهاين احلجة يف بي( 5)
 0(  080/   ) اإلنتصار للعمراين  (1)
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 عباراهتم يف االستثناء يف اإلميان : املبحث الثالث 
 

وجنرى   ، يف اإلميان يف االيتثناء أئمة السلف رضي اهلل عنهم لقد تعدد  عبارا 
 : هي  العبارا  وهذه وقرروها يف كتبهم وريائلهم ،عليها علماء الشافعية 

 0إن شاء اهلل  : ايتثناؤهم بقول : أوال
 

 0 000آمنت باهلل : ناؤهم بقول ايتث:  ثانيا
 

 0أرجو : ايتثناؤهم بقول :  ثالثا
 

 0ال إله إال اهلل : ايتثناؤهم بقول :  رابعا
 
 :ل اإلمام الطربي رمحه اهلل قا
ومل تعر  منه إال إذ أقر بعد املعرفة بلسانه وصدق وعمل ، ومل تظهر منه موبقة ))  
 0( 1)(( إن شاء اهلل  هو مؤمن: لى أداء الفرائ  قيل احملافظة ع
 

 : قال اإلمام اآلجري رمحه اهلل 
آمنت باهلل ، : أمؤمن أنت ؟ قال : وذلك أن أهل العلم من أهل احلق إذا يتلوا )) 

 0(  )((  000ومالئكته ، وكتبه ، وريله ، واليوم اآلخر ، واجلنة والنار وأشباه هذا 
 

                                                 
 0 (  19) تبصري للطربي ال (1)
 0(  151/   ) الشريعة لآلجري  ( )
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 :صبهاين رمحه اهلل قال اإلمام األ
أنا مؤمن حقا ومؤمن عند اهلل ، ولكن : ويكره ملن حصل منه اإلميان أن يقول ))  
آمنت باهلل ، ومالئكته ، وكتبه ، : أو يقول رجو أو مؤمن إن شاء اهلل أنا مؤمن أ: يقول 
 0( 1)((  000وريله ،
 

أننه   لنخعي رمحه اهللا عن اإلمام إبراهيموقد أخرج اإلمام اآلجري رمحه اهلل بسنده 
 : قال 

 0 (  )(( ال إله إال اهلل : أمؤمن أنت ؟ فقل : إذا قيل لك )) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 0(      –    /  1) احلجة يف بيان احملجة لألصبهاين  (1)
 0(  100/   ) الشريعة لآلجري  ( )
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 0مأخذهم يف االستثناء يف اإلميان : املبحث الربع 
 

أمنورا   يلحظون تعاىل يف ايتثنائهم يف اإلميان رمحهم اهلل ةعلماء الشافعيكان لقد 
 : وهي 

 0( 1)((  يرجع إىل كمال اإلميان باألعمال أن االيتثناء )) : أوال
فإذا قال  أمورا  ، وترك مجيع احملظورا  ،أن اإلميان املطلق فعل مجيع امل)) وذلك 

، القائمني بفعل أنا مؤمن هبذا االعتبار ، فقد شهد لنفسه بأنه من األبرار املتقني : الرجل 
 0(  ) (( مجيع ما أمروا به ، وترك كل ما هنوا عنه

( 5)، واإلمام األصبهاين (  )اإلمام اآلجري و ،( )اإلمام الطربي  ذا املأخذ أشارهىل وإ

 0رمحهما اهلل 
ۆ  ۆ  ۈۈ  ڇ  :أن إطالق اإلميان فيه تزكية النفس ، واهلل تعاىل يقنول  :  ثانيا

 ( 1)  ڇٴۇ  ۋ       ۋ  ۅ  
 :يقول اإلمام اآلجري رمحه اهلل 

ن أهل العلم االيتثناء يف اإلميان ، ال على جهة من صفة أهل احلق ممن ذكرنا م))  
ولكن خـوف التزكيـة ألنفسـهم مـن      –نعوذ باهلل من الشك يف اإلميان  –الشك 

  0( 1)(( ، ال يدري أهو ممن يستحق حقيقة اإلميان أم ال ؟  االستكمال لإلميان

                                                 
 0(  088/   ) اإلنتصار للعمراين  (1)
 0(  1  /  1) العقائد السلفية آلل بطامي  ( )
 0(   19 –  19) التبصري للطربي  ( )
 0(  150 – 151/   ) الشريعة لآلجري  ( )
 0(  5   –    /  1) احلجة يف بيان احملجة لألصبهاين  (5)
 0(    : ) يورة النجم اآلية  (1)
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وإطنالق   واإلميان من أعلى صفا  احلمد ،: )) يقول اإلمام العمراين رمحه اهلل و

 0(  )(( مطلقة ، وااليتثناء فيه خروج من التزكية القول به تزكية 
 

، وإىل هذا املأخذ أشار العالمة أمحد بنن   جواز االيتثناء يف األمور املتيقنة:  ثالثا
ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ   ڇ: رمحه اهلل وايتدل له بقوله تعاىل   ( )حجر آل بطامي 

 0 ( ) ڇٴۇ  ۋ  
 

ألن املسلم ال يدري هل يقبنل اهلل  ، ( 5) بالنظر إىل تقبل األعمالااليتثناء :  رابعا
حننن  : )) رمحه اهلل يقنول   (1)وقد كان اإلمام يليمان بن حربتعاىل منه عمله أم ال ، 

 0( 0)(( نعمل ، وال ندري يتقبل منا أو ال ؟ 
 
  :  الننيب   قال 0فإنه ال يدري ما لختم له  أنه راجع إىل الشك يف اخلامتة ، )) : خامسا
 000000000000000000، ( 1)(( تنظروا مبا لختم له ال حتمدوا عمل الرجل ح  )) 

                                                                                                                                            
 0(  1  /  1) سلفية آلل بطامي العقائد ال: ، وانظر  ( 151/   ) الشريعة لآلجري ( 1)
  0(  081/   ) اإلنتصار للعمراين  ( )
 0(  0  /   1) العقائد السلفية آلل بطامي  ( )
 0(  0 : ) يورة الفتح اآلية  ( )
 0(  0   – 1  /  1) العقائد السلفية آلل بطامي  (5)
 0هن     ون ، ما  ينة ثقة مأم: يليمان بن حرب أبو أيوب البصري ، قال النسائي : هو  (1)

  0(  89 – 88/   ) هتذيب التهذيب : انظر 
 0(  590/   ) السنة للخالل  (0)
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 ڇڃ  ڃ   چچ  چ  چ    ڇ    ڇ  ڇ    ڇ  ڍ  ڇ  :وقال اهلل تعاىل 

( )))( )0  
 
 : اإلمام الصابوين رمحه اهلل قال
ي أحد مبا أن عواقب العباد مبهمة ، ال يدر: ويعتقد ويشهد أصحاب احلديث ))  

وال حيكمون على أحد بعينه أنه من لختم له ، وال حيكمون لواحد بعينه أنه من أهل اجلنة ، 
إلنسان ، أعلى إيالم أهل النار ، ألن ذلك ُمغيَّب عنهم ، ال يعرفون على ما ميو  عليه ا

هلم من املؤمنني الذين لختم : إنا مؤمنون إن شاء اهلل أي : أم على كفر ، ولذلك يقولون 
 0(  ) ((خبري إن شاء اهلل 

 
 :وقال اإلمام البغوي رمحه اهلل 

ال على معىن الشك يف إميانه واعتقاده من أنا مؤمن إن شاء اهلل : وجيوز أن يقول ))  
معىن اخلو  من يوء العاقبة وخفاء حيث علمه بنفسه فإنه على يقني وبصرية ، بل على 

 0( 5)(( علم اهلل تعاىل فيه عليه 
 

 

                                                                                                                                            
: ، وقال الأللباين إيناده صحيح ، انظر (  8 / 1 )، (      1) مسند اإلمام أمحد ، رقم  (1)

 0(    1)الصحيحة رقم 
 0(  99: ) يورة األعرا  اآلية  ( )
 0(  090/   )  اإلنتصار للعمراين ( )
 0(  91) عقيدة السلف للصابوين  ( )
 0(  1 /  1) شرح السنة للبغوي  (5)
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  أمؤمن أنت ؟: سؤال موقفهم من : املبحث اخلامس 

 
لنصرة مذهبنهم   ، وذلكمسألة االيتثناء  السبب األول يف إثارة املرجتة كانت لقد

، ولكن السلف الصاحل رضنوان اهلل علنيهم   الباطل يف إخراج العمل من مسمى اإلميان 
 0وكشفوا باطلهم تصدوا لفتنتهم 

بنقل آثار السلف رضنوان اهلل  اللكائي رمحهم اهلل ولقد قام اإلمامان اآلجري و ال
  0يف الرد على بدعتهم هذه عليهم 
 

 : جري رمحه اهلل قال اإلمام اآل
باهلل ، ومالئكتنه ، وكتبنه ،    آمنت : أنت مؤمن ؟ فقل : رجل إذ قال لك )) 

بت أال ، وإن أحبوريله ، واليوم اآلخر ، واملو  ، والبعث من بعد املو  ، واجلنة والنار 
أنا مؤمن إن شاء : أحببته فقل وإن  0يؤلك إياي بدعة ، وال أجيبك : جتبه ، وتقول له 

مثل هذا ، فإن هذا عند العلماء على النعت الذي ذكرنا فال بأس به ، واحذر مناظرة اهلل ، 
 0( 1)(( مذموم ، واتبع أثر من مضى من أئمة املسلمني تسلم إن شاء اهلل 

 
 :يف تبديع هذه املقالة ها اآلثار اليت نقلو

رمحه اهلل ، أنه  يفيان بن عيينة إىل اإلمامفقد أخرج اإلمام اآلجري رمحه اهلل بسنده 
(( ما أشك يف إمياين ، ويؤالك إيناي بدعنة   : مؤمن أنت ؟ قال : الرجل يقول  قيل له
 0(  )(( ما أدري أنا عند اهلل شقي أم يعيد ، مقبول العمل أم ال ؟ )) وقال 

                                                 
 0(  110/   ) الشريعة لآلجري  (1)
 0(  110/   ) الشريعة لآلجري  ( )
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أمؤمن : أنه قال يف الرجل يسأل رمحه اهلل   األوزاعي اإلمام وأخرج بسنده أيضا عن

، ومل إن املسألة عما تسأل عنه بدعة ، والشهادة به تعمق مل نكلفه يف دينننا  )) أنت ؟ 
، القول به جدل ، واملنازعة فيه حدث ليس ملن يسأل عن ذلك فيه إمام ، يشرعه  نبينا ، 

إن مل يكنن كنذلك ، وال   لنفسك باليت توجب لك تلك احلقيقة ولعمري ما شهادتك 
  (1)((  000خترجك من اإلميان إن كنت كذلك تركك الشهادة لنفسك هبا باليت 

 
يؤال الرجل : )) رمحه اهلل أنه قال   وأخرج أيضا بسنده عن اإلمام إبراهيم النخعي

 0(  )(( أمؤمن أنت ؟ بدعة : الرجل 
 

: قيل لنه   )) أنهئي رمحه اهلل بسنده عن اإلمام أمحد رمحه اهلل وأخرج اإلمام الاللكا
 0(  )(( بدعة  هذا: ا قال الرجل مؤمن أنت ؟ قال فإذ

 
لم املسلم العاقنل أن  عمن النقول عن أئمة السنة يومن خالل هذه الطائفة املباركة 

يسلك يبيل أن احملدثة ، فالواجب على املسلم  الرجل أخاه أمؤمن أنت ؟ من البدعيؤال 
     كمنا قنال   ، ويقف حينث وقفنوا    ، يف هذه املسائل رضوان اهلل عليهم يلفه الصاحل

اصرب نفسك على السنة ، وقف حيث وقف القوم ، وقنل   : ))اإلمام األوزاعي رمحه اهلل 
             مبا قالوا ، وكفَّ عّما كفوا عنه ، وايلك ينبيل ينلفك الصناحل ، فإنَّنه يسنعك     

 0(  )( (ما ويعهم 
    

                                                 
 0(   10 –  10/   ) املصدر السابق  (1)
 0(  101 – 100/   ) املصدر السابق  ( )
 0(  1050/   ) اللكائي شرح أصول اعتقاد أهل السنة ل ( )
 0(   10/   ) الشريعة لألجري  ( )
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السلف الصاحل لقد قرر علماء الشافعية رمحهم اهلل تعاىل يف املباحث السابقة عقيدة 
 : االيتثناء يف اإلميان ، وتتلخص يف النقاط التالية رضوان اهلل عليهم يف مسألة 

 
شرعا ، وذلك لداللة الكتاب والسنة وإمجناع  أن االيتثناء يف اإلميان جائز  :أوال 
 0يلف األمة 

 0أن االيتثناء ليس شكا يف أصل اإلميان :  ثانيا
ترك تزكية النفس ، والشهادة هلنا بتكمينل   : هو مأخذهم يف االيتثناء أن :  ثالثا

  0خذ ، وغري ذلك من املآ ألعمال ، وخوفا من يوء اخلامتةا
 0 احملدثة من البدع يؤال الرجل أخاه املسلم أمؤمن أنت ؟ أن : رابعا
 

،  وال أئمة أهل السنة مع ما قرره علماء الشافعية يف هنذه املسنألة  وقد تطابقت أق
 : ومن أقوال أئمة السنة املقررة هلذه املسألة 

 –يعين األوزاعني   –مسعت أبا عمرو : )) رمحه اهلل  (1)وقال إمام الوليد بن مسلم 
 أنا منؤمن ، وينأذنون يف  : ينكرون أن يقول  ( )ومالك بن أنس ويعيد بن عبد العزيز

 0 ( )(( أنا مؤمن إن شاء اهلل : االيتثناء أن يقول 

                                                 
الوليد بن مسلم القرشي موىل بين أمية وقيل موىل بين العباس أبو العباس الدمشنقي عنامل   : هو  (1)

:        انظنر   0هنن  195وقينل    19، منا  يننة    كان ثقة كثري احلديث : بن يعداقال  الشام
    0(  5  /   ) هتذيب التهذيب 

 : بن حباناقال  أبو عبد العزيز : يعيد بن عبد العزيز بن أيب حيىي التنوخي أبو حممد ويقال: هو  ( )
    0هنن   118: وقينل   110، ما  يننة   كان من عباد أهل الشام وفقهائهم ومتقنيهم يف الرواية

     0(  1 /   ) هتذيب التهذيب : انظر 

  0(   80/   ) اإلبانة البن بطة  ( )
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ما أدركت أحدا من أصنحابنا  : )) رمحه اهلل  (1) حيي بن يعيد القطانقول اإلمام 
 0 ( )(( إال على االيتثناء  وال بلغين

 
وطرينق   ، فهذه يبيل املنؤمنني : )) رمحه اهلل  ( ) وقال اإلمام ابن بطة العكربي

 واخلو  والرجاء ، ال يدرون كيف أحوهلم عند اهلل ، ، ماء لزوم االيتثناءالعقالء من العل
هبذا مضت ينة املسلمني ، وعليه جر   000أمقبولة هي أم مردودة  ، كيف أعماهلموال 

عادهتم ، وأخذه خلفهم عن يلفهم ، فليس ُيخالف االيتثناء يف اإلميان ويأىب قبولنه إال  
 0 ( )(( حوذ الشيطان على قلبه ، نعوذ باهلل منه ء ضال ، قد ايترجل خبيث ، مرجى

 
املأثور عن الصحابة وأئمنة التنابعني    : ))وقال شيخ اإليالم ابن تيمية رمحه اهلل 

    : مينان اإل أن ىل أهل السننة إومجهور السلف وهو مذهب أهل احلديث وهو املنسوب 
          أننه جينوز  و ، ويننقص باملعصنية   ، يزيند بالطاعنة   ، يزيد وينقص ، قول وعمل
 0 (5)((  االيتثناء فيه

                                                 
كان ثقة  :بن يعداقال ،  حيىي بن يعيد القطان التميمي أبو يعيد البصري األحول احلافظ: هو  (1)

  0(  50 /   ) هتذيب التهذيب : انظر  0هن  198، تويف ينة  مأمونا رفيعا حجة
  0(  0 10/   ) شرح أصول اعتقاد أهل السنة لاللكائي  ( )
خ العراق أبو عبد اهلل عبيد اهلل بن حممد بن حممد بن محدان مام القدوة العابد احملدث شياإل: هو  ( )

قال عبد الواحد بن علني   ، الكربى يف ثالث جملدا  ةباني احلنبلي ابن بطة مصنف كتاب اإلالعكرب
 : قال العتيقني ،  حسن هيتة من ابن بطة رمحه اهللأر يف شيوخ احلديث وال يف غريهم أمل  : العكربي

ينري أعنالم   : انظر  0 تجاب الدعوة يف احملرم ينة يبع ومثاين وثالث متةتويف ابن بطة وكان مس
 0(  9 11/5) النبالء 
  0(   80 –  80/   ) اإلبانة البن بطة  ( )

  0(  505/  0) جمموع الفتاوى  (5)
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 الفصل الثاين
 

 جهود علماء الشافعية يف الرد على املخالفني يف االستثناء يف اإلميان
 

 :وفيه مبحثان 
 

 الرد على من قال بوجوب االستثناء يف اإلميان: املبحث األول 
 

 ميانالرد على من قال بتحرمي االستثناء يف اإل: املبحث الثاين 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



  1  افعية في تقرير مباحث اإليمانشجهود علماء ال     

  
 

 0الرد على من قال بوجوب االستثناء يف اإلميان : املبحث األول 
 : وفيه مطلبان 
 0أصحاب هذه املقالة وأدلتهم : املطلب األول 

 
 : أصحاب هذه املقالة هم 
 0( 1)الكالبية و األشاعرة 

 :ودليلهم 
كنافرا  أو هلل مؤمنا أن اإلميان هو ما ما  عليه اإلنسان ، واإلنسان إمنا يكون عند ا

  0به  وما يبق يف علم اهلل أنه يكون عليه ، وما قبل ذلك ال عربةباعتبار املوافاة 
 

قد أثر عن يلفكم ربط اإلميان باملشنيتة ،  : فإن قيل : )) رمحه اهلل  ( )قال اجلويين
؟    إنه مؤمن إن شاء اهلل ، فما حمصول ذلنك   : عن إميانه قالوكان إذا يتل الواحد منهم 

اإلميان ثابت يف احلال قطعا ال شك فيه ، ولكن اإلميان الذي هو علم الفوز وآينة  :  قلنا
فاعتىن السلف به وقرنوه باملشيتة ، ومل يقصدوا التشكيك يف اإلمينان  النجاة إميان املوافاة 

 0(  )(( الناجز 
 

                                                 
، الروضنة    (   8 /   ) ، إحتا  السنادة املنتقني   (   8 ) املسامرة شرح املسايرة : انظر  (1)

  0(  8) البهية 
اإلمام الكبري شيخ الشافعية إمام احلرمني أبو املعايل عبد امللك بن اإلمام أيب حممد عبند اهلل  : هو  ( )

مسعت أبنا املعنايل     : ابن يويف اجلويين النيسابوري صاحب التصانيف ، قال الفقيه غامن املوشيلي 
:  انظنر   0هنن   80 ويف ينة ت 0لو ايتقبلت من أمري ما ايتدبر  ما اشتغلت بالكالم : يقول 

 0(  00  – 18 /  18) يري أعالم النبالء للذهيب 
 0(  1  ) اإلرشاد للجويين  ( )



  1  افعية في تقرير مباحث اإليمانشجهود علماء ال     

  
 

 0الرد عليهم : املطلب الثاين 
 

 : ويقال يف الرد عليهم 
 يف بيان بطالن قوهلم تعاىل العالمة أمحد بن حجر آل بطامي رمحه اهلل يقول:  أوال

 : ونسبة ذلك إىل السلف رضوان اهلل عليهم بوجوب ايتثناء باعتبار املوافاة
وال غريهم وال كنان  ولكن هذا ليس قول أحد من السلف وال األئمة األربعة )) 

مبا يبق من أن منن  لتعليل وإمنا يعللونه الذين يستثنون يف اإلميان أو جيوزونه يعللونه هبذا ا
املننهيا   فإن هذه الدعوى تتضمن فعل مجيع املأمورا  وترك مجينع   ، أنا مؤمن: قال 

 0( 1)((  فكأنه زكى نفسه وشهد هلا بالوالية والصالح
 

 يف اإلمينان  بني قول السلف جبواز االيتثناءومما ينبغي التنبيه عليه هنا أنه ال عالقة 
 : باعتبار املوافاة ملا يلي هؤالء يف ايتثنائهم وبني قول وء العاقبة خوفا من ي
ن أن اإلميان عند السلف حقيقة تتناول االعتقاد والقول والعمنل ، وعنند     1)) 

 0هؤالء إمنا هو التصديق فقط 
ما يوايف به العبد ربه ، وهو قنول  : ن أن هؤالء جعلوا حد اإلميان الشرعي هو    

 0 حد من السلفحمدث مل يقل به أ
ن أن هؤالء يُعدون اإلميان الذي يوايف به العبد ربه تاما ، ألنه عندهم التصديق    

 0فقط ، وليس هذا من قول السلف يف شيء 
ؤمنا إال إذا علم أنه ميو  على اإلميان ، أحدا م أن هؤالء عندهم ال يعلم أحٌد ن   

 0ومل يقل هبذا أحد من السلف 
 

                                                 
 0(  8   – 0  /  1) العقائد السلفية آلل بطامي  (1)
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وإمننا ُيشنك يف   هم ال يتفاضل وال يشك يف املوجود منه ، ن أن اإلميان عند  5

املستقبل ، وعند السلف اإلميان يتفاضل ويزيد وينقص ، وال يدعي أحد منهم أن إمياننه  
  0 (1)(( املوجود تام كامل 

 
وهذا  ، خالفا جلماهري األئمة أن بع  حمققيهم ذهب إىل االيتثناء يف الكفر:  ثانيا

 0(  )بأنه خال  غريب  رمحه اهلل ، وقد قال عنه اإلمام النوويطل من لوازم قوهلم البا
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
    0(  515) زيادة اإلميان ونقصانه للدكتور عبد الرزاق البدر  (1)

 0(  101/  1) شرح صحيح مسلم للنووي  ( )
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 الرد على من قال بتحرمي االستثناء يف اإلميان : املبحث الثاين 
 : وفيه مطلبان 
 0أصحاب هذه املقالة وأدلتهم : املطلب األول 

 
 0( 1)واحلنفية هم املاتريدية  أصحاب هذه املقالة

 : بأدلة وهي ا لقوهلم هذا وقد ايتدلو
فهو منؤمن  أن اإلميان هو التصديق واإلقرار ، ومن قام به التصديق واإلقرار :  أوال

: كمن قامت به احلياة ال جيوز أن يقنول  ،  أنا مؤمن إن شاء اهلل: حقا ال جيوز أن يقول 
، وإن علم احلال  إن شاء اهلل ، وكذا يكون مؤمنا عند اهلل تعاىل لقيام اإلميان به يفأنا حي 

، كما يعلم اهلل احلي حيا لقيام احلياة به يف احلال و إن علنم  اهلل تعاىل أنه يكفر بعد ذلك 
    أنا شاب إن شاء اهلل باعتبنار أننه   : أنه ميو  بعد ذلك ، وكذلك هو مثل قول الشاب 
 0(  ) انفكذلك االيتثناء يف اإلميال يدوم على شبابه ، ومن املعلوم أن هذا غري جائز 

 
 (  )أن االيتثناء فيه إيهام الشك يف اإلميان فينبغي صون الكالم عنه :  ثانيا

 
 0الرد عليهم : املطلب الثاين 

 
إن هذا االعترا  إمنا يتوجه علنى قنول   : دليلهم األول أن يقال  الرد على: أوال 

 أهل السنة واجلماعنة  يف اإلميان باعتبار املوافاة ، أمااألشاعرة القائلني بوجوب االيتثناء 

                                                 
 0(  0 ) ، حبر الكالم اليب معني النسفي (  88 ) التوحيد للماتريدي : انظر  (1)
 0(  0  ) ، النرباس شرح العقائد (  155) البداية من الكفاية  ( )
 0(   5) حتفة القاري  ( )
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باعتبار األعمال والبعد عن تزكية النفس فايتثناؤهم  فاإلميان عندهم قول وعمل واعتقاد ، 
  0( 1)وغري ذلك من املآخذ املتقدمة 

 
 : مبينا ذلكل اإلمام اآلجري رمحه اهلل قا
     هذا طريق الصحابة والتابعني هلم بإحسان ، عندهم أن االينتثناء يف األعمنال  )) 

 0(  )(( ال يكون يف القول والتصديق يف القلب 
 0(  )ومع هذا فقد رد األشاعرة على اعترضهم هذا 

 
لقد بني  :أن يقال  ، واجلواب الرد على دعواهم أن االيتثناء فيه إيهام الشك: ثانيا 

وأن االيتثناء ال يقتضي  يف اإلميان االيتثناء مآخذهم يفالسلف الصاحل رضوان اهلل عليهم 
رضوان اهلل عليهم عائد ، مث إن ايتثناء السلف  ه جيوز االيتثناء يف األمور املتيقنةوأنلشك ا

 0وليس إىل أصل اإلميان إىل األعمال 
 

يأل رجل احلسن البصري عن  : قال ( )عن متام بن جنيحفقد أخرج البيهقي بسنده 
باهلل ومالئكته وكتبه وريله  فإن كنت تسألين عن اإلميان ، اإلميان إميانان : )) اإلميان فقال

ٹ  چ  : وإن كنت تسألين عن قول اهلل  ، واجلنة والنار والبعث واحلساب فأنا مؤمن

ڃ        ڄ     ڄ    ڄ     ڄ   ڦ     ڦ    ڦ    ڦ  ڤ      ڤ   ڤ   ڤ   ٹ    ٹ

                                                 
 0(   0 ) انظر صن (1)
 0 ( 150 – 151/   ) الشريعة لآلجري (  )
 0(  1   – 0  ) النرباس شرح العقائد : انظر  ( )
  متام بن جنيح األيدي الدمشقي نزيل حلب روى عن احلسن البصري وعطاء وعمنر بنن  : هو  ( )

   فينه  : البخناري  قال ، عبد العزيز وغريهم وعنه بشر بن إمساعيل وبقية وإمساعيل بن عياش وغريهم
    0(  181) ، التقريب (   5 / ا ) التهذيب : انظر  0، وضعفه احلافظ يف التقريب  نظر
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                               ڍ       ڇ      ڇ   ڇ       ڇ        چ      چ     چ       چ       ڃ     ڃ      ڃ

چ    ڌڍ
(1)

  0 ( )((  فواهلل ما أدري أنا منهم أو ال   
فلم يتوقف احلسن يف أصل إميانه يف احلنال  : )) قال اإلمام البيهقي رمحه اهلل معلقا 
  ڌڇ  ڇ  ڍ  ڍچ :  اجلنة بقولنه  ألهل  وإمنا توقف يف كماله الذي وعد اهلل

چ   ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ 
( ) )) ( ) 0 

 
 : قال اإلمام العمراين رمحه اهلل و
     وال خال  بني السلف أن االيتثناء يف اإلميان على جهة الشنك يف التوحيند  )) 
 0( 5)(( ال جيوز 
 
 : وقال اإلمام البغوي رمحه اهلل  
أنا مؤمن إن شاء اهلل ال على معىن الشك يف إميانه واعتقاده من : وجيوز أن يقول )) 

حيث علمه بنفسه فإنه على يقني وبصرية ، بل على معىن اخلو  من يوء العاقبة وخفاء 
 0 (1)(( علم اهلل تعاىل فيه عليه 

 
 
 
 

                                                 
  0(    –  : ) يورة األنفال اآلية  (1)
  0(     ) االعتقاد للبيهقي ( )

  0(   : ) يورة األنفال اآلية  ( )

  0(     ) االعتقاد  ( )

 0(  080/   ) اإلنتصار للعمراين ( 5)
 0(  1 /  1) شرح السنة للبغوي  (1)
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 الباب الرابع
 

                                       علىجهود علماء الشافعية يف تقرير مسألة األمساء و األحكام و الرد 
 املخالفني
 

 :ول وفيه أربعة فص
 

 جهود علماء الشافعية يف تقرير اسم و حكم مرتكب الكبرية: الفصل األول 
 

جهود علماء الشافعية يف الرد على املخالفني يف مسمى مرتكب : الفصل الثاين 
 الكبرية
 

جهود علماء الشافعية يف الرد على املخالفني يف حكم مرتكب : الفصل الثالث 
 الكبرية

 
 اء الشافعية يف تقرير مسألة التكفريجهود علم: الفصل الرابع 
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 الفصل األول

 
 جهود علماء الشافعية يف تقرير اسم و حكم مرتكب الكبرية

 
 :وفيه ثالثة مباحث 

 
 تعريفهم الكبرية: املبحث األول 

 
 تقرير علماء الشافعية أسم و حكم مرتكب الكبرية: املبحث الثاين 

 
 حكم مرتكب الكبرية أدلتهم يف اسم و: املبحث الثالث 
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 0تعريفهم للكبرية : املبحث األول 
 

لكبرية هم لرمحهم اهلل تعاىل يف تعريف ومنهم علماء الشافعية لقد اختلف علماء األمة
وقد اعتىن علماء الشنافعية رمحهنم اهلل ببياهننا     على عدة أقوال ابطهاوضوبيان حدها 

  : والترجيح بينها ، وأشهر هذه األقوال
 0فهو كبرية كل شيء هنى اهلل عنه : أوال 
 0ما أوعد اهلل عليه حدا يف الدنيا  :ثانيا 
 0كل ذنب ختمه اهلل بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب  :ثالثا 
 0يقدم املرء عليها من غري ايتشعار خو  وحذار ندم كل معصية  :رابعا 
 0 ما مساه اهلل كبريا أو عظيما :خامسا 

 0( 1)وقيل غري ذلك 
 

بينها وإذا نظرنا إىل أقوال األئمة رمحهم اهلل يف تعريفهم للكبرية وبيان حدها ال نرى 
إمام نظر يف تعريفه للكبرية منن زاوينة     كبري اختال  بل هي متقاربة ، وذلك ألن كل 

   0معينة 
 
  

                                                 
، (  9 1 – 0 1/  1) فتاوى ابن الصالح، (  0  –  0 /   ) معامل التنزيل للبغوي: انظر (1)

، جممننوع الفتنناوى البننن تيميننة                    (   0  – 00 /  1) شننرح صننحيح مسننلم للنننووي 
،                (   5  – 0  /  1) ، مننندارج السنننالكني البنننن القنننيم (  99  – 90 /  11) 

الكبنائر البنن حجنر اهليتمني                  ، الزواجر عن اقتنرا   (  0 1 –   1/  1) تفسري ابن كثري 
 (1  /5 – 10  )0 
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ال       وأما الكبائر فاختلف السلف فيها اختالفا: )) قال اإلمام ابن القيم رمحه اهلل 

 0( 1)(( تباين وتضاد وأقواهلم متقاربة يرجع إىل 
 

كل ذنب كرب وعظم : )) رمحه اهلل ورجحه هو والذي اختاره اإلمام ابن الصالح 
، فهذا عظما يصح معه أن يطلق عليه ايم الكبري ، ووصف بكونه عظيما على اإلطالق 

اإليعاد عليها بالعذاب بالننار  :  ومنها إجياب احلد ،: حد الكبرية ، مث هلا أمارا  ، منها 
ن كلعاللعن ، : ومنها  وصف فاعلها بالفسق نصا ،: وحنوها يف الكتاب والسنة ، ومنها 

 0(  )((   اهلل يبحانه وتعاىل من غري منار األر 
 

    علينه بناللعن   إن كل ما توعد : ))  هو والذي رجحه احلافظ ابن حجر رمحه اهلل
 0(  )(( فهو كبرية وهو املعتمد  أو العذاب أو شرع فيه حد

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 0(  0  /  1) مدارج السالكني البن القيم  (1)
 0(  9 1 – 0 1/  1) فتاوى ابن الصالح  ( )
 0(  181/   1) فتح الباري البن حجر  ( )
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 0اسم وحكم مرتكب الكبرية تقرير علماء الشافعية : املبحث الثاين 
 : وفيه مطلبان 

 
 0تقريرهم ايم مرتكب الكبرية : املطلب األول 

 
يف لقد قرر علماء الشافعية رمحهم اهلل تعاىل معتقد السلف الصاحل رضوان اهلل عليهم 

   0 للكبائرال يكفر بارتكابه  مؤمن ناقص اإلميان أنههو و بريةمرتكب الكايم 
 

 : يقول اإلمام املزين رمحه اهلل 
                وال لخرجننون بالننذنوب مننن اإلميننان ، وال يكفننرون بركننوب كننبرية)) 
 0( 1)(( وال عصيان 
 

نفنس   إنه ال يدخل اجلنة إال))  ملروزي رمحه اهلل عند شرحه حلديثويقول اإلمام ا
 :  (  )(( مسلمة 
      فثبت مبا ذكرنا أن املصر على ما دون الشرك ح  ميو  منؤمن غنري كنافر   )) 
، وهو بني خو  ورجاء ، لخا  أن يعاقبه اهلل على معصيته إياه مبا ايتحق من  وال مشرك

 0(  ) ((ويغفر له ذنبه  أن يتفضل اهلل عليه ، فيعفو عنه، ونرجو  عقوبةلا
 

                                                 
 0( 08) شرح السنة للمزين (1)
،   (   01 ) د الدين بالرجل الفاجر، رقنم  إن اهلل يؤي: أخرجه البخاري كتاب اجلهاد ، باب  ( )
غلظ حترمي قتل اإلنسنان نفسنة ، رقنم           : ، ومسلم كتاب اإلميان ، باب (  00  – 01 /   ) 
 (111  ) ، (1  /105  )0 
 0(  01 ) تعظيم قدر الصالة للمروزي  ( )
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إلمام املروزي وغريه من األئمة رمحهم اهلل تعاىل ايم اإلميان على مرتكب لقد أطلق ا

، وإمنا أرادوا  الذي هو ايم ثناء وتزكيةوال يعنون بذلك أنه أتى باإلميان الكامل الكبرية 
  0 أنه مؤمن ناقص اإلميان

 
 :قال اإلمام املروزي رمحه اهلل مبينا ذلك 

اإلميان ، وال توجب الكفر ، ولكنها تنفني   ال تزيلوالذي عندنا أن املعاصي ))  
 0 ( 1)((  حقائق اإلميان الذي نعت اهلل تبارك وتعاىل هبا أهله

 
 :قال اإلمام ابن جرير الطربي رمحه اهلل 

: ونقنول  000هم مؤمنون باإلطالق : أهنم مؤمنون باهلل وريوله ، وال نقول ))  
منذعن حلكنم   ، فكل واإلذعان هم مسلمون باإلطالق ، ألن اإليالم ايم للخضوع 

 0مبا جاء به من عنده فهو مسلم  اإليالم ممن وحد اهلل وصدق ريوله 
 0(  )(( هم مسلمون فسقة عصاة هلل وريوله : ونقول 

 
ملعتقد أهل احلديث الذي يدين اهلل  يف أثناء تقريره ويقول اإلمام األشعري رمحه اهلل

 :  عز وجل به
الزنا والسرقة وما أشبه : القبلة بذنب ارتكبه كنحو  وال يكفرون أحدا من أهل)) 

 0(  )((ن مؤمنون وإن ارتكبوا الكبائر ، وهم مبا معهم من اإلمياذلك من الكبائر 
 

 

                                                 
 0(  00 ) تعظيم قدر الصالة  (1)
 0(   18 )التبصري يف معامل الدين للطربي  ( )
 0(  0  /  1) املقاال  لألشعري  ( )
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وجب أن  ، فإذا قيل ملن آمن وصلى زاد إميانه))  :ويقول اإلمام احلليمي رمحه اهلل 

اإلميان وإنه صار بتركهنا منع    إنه ناقص: يقال ملن آمن ووجبت عليه الصالة فلم يصل 
  ( 1)(( القدرة عليها فايقا عاصيا 

 
   ال ينزين النزاين وهنو   )) ويقول اإلمام ابن الصالح رمحه اهلل عند شرحه حلديث 

 :(  )(( مؤمن 
، مؤمن ناقص اإلميان :ق عليه ايم املؤمن ، ويقال فيه أن الفايق ال يطل: ويفيد ))  

إمنا يطلق على الكامل منه ، والناقص منه يذكر به بقيند  وذلك أن األصل أن ايم الشيء 
 0(  )(( فصفة املؤمن صفة مدح غالية ال تليق بالفايق : ، وأيضا  يشعر بنقصه 

 
        ويقول اإلمام النووي رمحه اهلل بعد أن قرر أن أصنحاب الكبنائر غنري الشنرك     

 0(  )(( بل هم مؤمنون ناقصو اإلميان ))  : ال يكفرون 
 
مذهب أهل السنة واجلماعة )) : يقول العالمة أمحد بن حجر آل بطامي رمحه اهللو

 يكون كافرا خارجنا عنن   أن مرتكب الكبرية أو املصر على الصغري ة ال: يلفا وخلفا 
 000اإلميان 

فهنو   000مؤمن ناقص اإلميان : لكن وإن مل يكن كافرا فهو فايق ، ويقال فيه 
  0( 5)( (مؤمن بإميانه فايق بكبريته 

                                                 
 0(  11/  1) املنهاج للحليمي  (1)
 0(   11) تقدم خترجيه صن ( )
 0(  1  ) صيانة صحيح مسلم البن الصالح  ( )
 0(  0  /  1) شرح صحيح مسلم للنووي  ( )
 0(  5  /  1) العقائد السلفية آلل بوطامي  (5)
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من خالل ما تقدم من عر  أقوال علماء الشافعية يف تقريرهم ملسنمى مرتكنب   

ولكن عبناراهتم   ، من اإليالمظهر لنا اتفاقهم على أن مرتكب الكبرية ال لخرج الكبرية 
 :اختلفت يف مسماه على ثالثة أقوال وهي 

 0ُيسمى مسلما : القول األول 
 0ُيسمى مؤمنا : القول الثاين 

 0ُيسمى مؤمنا ناقص اإلميان : ل الثالث القو
من قبيل اخلال   وإمنا هيوعند التأمل جند هذه األقوال ليس بينها كبري اختال  ، 

قوا على أن صاحب الكبرية مسلم ، معه أصل اإلميان ، موصو  وذلك ألهنم اتف، اللفظي 
معىن  ة باعتبارفكل صاحب قول من هذه األقوال مسَّى صاحب الكبريإذا ،  بنقص اإلميان
 0قائم فيه 

اإلميان عن صاحب الكبرية ، فننفيه  نفى ريول اهلل : فمن قال بأنه مسلم يقول 
    0كما نفاه عنه ريول اهلل 

مؤمنا ، كمنا يف  عنه اإلميان وقد مساه الشارع ال ننفي : ومن قال بأنه مؤمن يقول 
   ڇڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ ڇ : قوله تعاىل 

(1) 0 
رأى أن صاحب الكبرية اجتمنع فينه إمينان    : ه مؤمن ناقص اإلميان ومن قال بأن
 0ال نعطيه ايم اإلميان املطلق ، وال ننفي عنه أصل اإلميان : ومعصية ، فقال 

 
أن كل واحد عّمم االيم الذي ذهنب إلينه يف كنل       إذا فاخلال  احلاصل هو

  فباعتبنار  ه مؤمن والصحيح أن النصوص اليت أطلقت على صاحب الكبرية أناألحوال ، 
 0كماله  فباعتبار ما معه من أصل اإلميان ، والنصوص اليت نفت عنه اإلميان

 
 

                                                 
   0(  9) : يورة احلجرا  اآلية  (1)
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وما قرره علماء الشافعية رمحهم اهلل تعاىل يف مسمى مرتكب الكبرية يف الدنيا مطابق 

  : منهم أئمة السنة من غري الشافعيةملا جاء عن 
وصف اعتقاد أهل السنة يف مسنمى   رمحه اهلل حيث يقول يف (1) اإلمام الطحاوي

ال : من أهل القبلة بذنب مامل يستحله ، وال نقنول  وال نكفر أحدا : )) مرتكب الكبرية 
 0 ( )(( يضر مع اإلميان ذنب ِلمن عمله 

 
وأنه ال يكفر أحد بذنب من أهل : )) ويقول اإلمام ابن أيب زيد القريواين رمحه اهلل 

 0 ( )(( القبلة 
واعلم بأن الدنيا دار إميان وإيالم ، وأمة : )) رمحه اهلل  ( ) الربهباري ويقول اإلمام

     فيها مؤمنون مسلمون يف أحكامهم ومواريثهم وذبائحهم والصنالة علنيهم ،   حممد 
ح  يأيت جبميع شرائع اإليالم ، فإن قصَّر يف شيء منن  وال نشهد ألحد حبقيقة اإلميان 

 0 (5)((  ذلك كان ناقص اإلميان ح  يتوب
 

 

                                                 
اإلمام العالمة احلافظ الكبري حمدث الديار املصرية وفقيهها أبو جعفر أمحد بن حممند بنن   : هو  (1)

ط و أحكنام  صنف اختال  العلماء و الشرو،  يالمة املصري الطحاوي احلنفي صاحب التصانيف
 0(  0 /15) ءيري أعالم النبال: انظر0 ما  ينة إحدى وعشرين وثالث متة، القرآن و معاين اآلثار

  0(     /   ) العقيدة الطحاوية مع شرحها البن أيب العز  ( )

  0(  10) مقدمة ابن أيب زيد القريواين  ( )

شيخ احلنابلة القدوة اإلمام أبو حممد احلسن بن علي بن خلف الربهباري الفقيه كان قنواال  : هو  ( )
قال ابن بطة مسعنت الربهبناري يقنول اجملالسنة      ، باحلق داعية إىل األثر ال لخا  يف اهلل لومة الئم

:  انظنر   0هنن   8  ، ما  ينة  للمناصحة فتح باب الفائدة واجملالسة للمناظرة غلق باب الفائدة
 0 (  90 /15 ) يري أعالم النبالء

  0(   0 –  0) شرح السنة للربهباري  (5)
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 0تقريرهم حكم مرتكب الكبرية : املطلب الثاين 

 
تعاىل مذهب السلف الصاحل رضوان اهلل علنيهم  لقد قرر علماء الشافعية رمحهم اهلل 

بغري وهو أنه حتت مشيتة اهلل تعاىل إن شاء عفا عنه وأدخله اجلنة يف حكم مرتكب الكبرية 
  0برمحته يبحانه  ا مث يدخله اجلنةعذاب ، وإن شاء عذبه بالنار وال لخلده فيه

 
 :قال اإلمام الشافعي رمحه اهلل يف وصيته  
يف الدنيا من خري أو شر إن مل يعفه جل وجعل اآلخرة دار قرار وجزاء مبا عمل ))  
  0 ( 1)(( ثناؤه 
 

 :قال اإلمام ابن جرير الطربي رمحه اهلل 
ڻ  ڻ  ۀ  ڇ : اهلل تعاىل ذكنره   قول كما قالوال ننزهلم جنة وال نار ، ولكنا ن))  

 ڇۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےے     
(  )0 

وأدخلنهم الننار   ء أن يعذهبم عذهبم م يف مشيتة اهلل تعاىل ذكره إن شاه: فنقول 
ورمحته فأدخلهم اجلنة ، غري أنه إن أدخلنهم الننار   بذنوهبم وإن شاء عفا عنهم بفضله 

، مث لخرجهم بعد عقوبته ولكنه يعاقبهم فيها بقدر إجرامهم فعاقبهم هبا مل لخلدهم فيها ، 
 0(  )(( إياهم بقدر ما ايتحقوا فيدخلهم اجلنة 

 
 
 

                                                 
 0(     ) يهقي االعتقاد للب: ، وانظر (    1/   ) كتاب األم للشافعي  (1)
 0(  8 ) يورة النساء اآلية  ( )
 0(   18 –  18) التبصري للطربي  ( )
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 :ويقول إمام األئمة ابن خزمية رمحه اهلل 

واهلل عز وجل قد يشاء فكل مرتكب معصية زجر اهلل عنها ، فقد أغواه إبليس ، ))  
رك ، وإن مل يتب منها ، لذاك أعلمنا يف حمكم الش ران كل معصية يرتكبها املسلم دونغف

 0(  ) (( (1)  ڇہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےے    ڇ  :تنزيله يف قوله 
 

  :وقال اإلمام أبو عوانة اإليفرائيين رمحه اهلل 
إال أن يلقنى اهلل  دليل أن العاصي يستوجب بعصيانه الننار  (  )يف هذا احلديث ))  

 0(  )(( إن شاء غفر له و إن شاء عذبه تة اهلل وهو تائب ، فإن مل يفعل فهو يف مشي
 

 :ويقول اإلمام أبو احلسن األشعري رمحه اهلل 
وال حيكمون باجلنة ألحند منن   وال يشهدون على أحد من أهل الكبائر بالنار ))  

أمرهم إىل اهلل إن شناء  : املوحدين ح  يكون اهلل يبحانه ينزهلم حيث شاء ، ويقولون 
 0 ( 5)(( هلم  عذهبم وإن شاء غفر

 
 
 
 

                                                 
 0(  8 : ) يورة النساء اآلية  (1)
 0(    8/   ) كتاب التوحيد البن خزمية  ( )
ما من أمري يلي أمنر  : )) يقول  قال مسعت ريول اهلل  ُيشري إىل حديث معقل بن يسار  ( )

: أخرجه مسلم كتاب اإلمينان ، بناب   (( هد هلم وينصح إال مل يدخل معهم اجلنة املسلمني مث ال جي
 0(  5 1/  1) ، (   1)ايتحقاق الوايل الغاش لرعيته النار ، رقم 

 0(  0 /  1) مسند أيب عوانة  ( )
 0(  0  /  1) املقاال  لألشعري  (5)
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       : ويقول اإلمام اإلمساعيلي رمحه اهلل مقررا اعتقاد أهل السننة يف هنذه املسنألة    

 إن أحدا من أهل التوحيد ومن يصلي إىل قبلة املسلمني ، لو ارتكب ذنبنا  : ويقولون )) 
التزمه وَقِبَله  واإلقرار مباأو ذنوبا كثرية ، صغائر أو كبائر ، مع اإلقامة على التوحيد هلل ، 

 0(  ) (( (1)  ڇہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےے    ڇ  عن اهلل فإنه ال يكفر به ، ويرجون له املغفرة
 

 : وقال اإلمام الصابوين رمحه اهلل 
كثرية ، صغائر كانت أو كبائر ، أن املؤمن وإن أذنب ذنوبا : ويعتقد أهل السنة )) 

، وما  على التوحيد واإلخالص ، ئب منها فإنه ال يكفر هبا ، وإن خرج من الدنيا غري تا
لنى  غنري مبت فأمره إىل اهلل عز وجل إن شاء عفا عنه وأدخله اجلنة يوم القيامة ياملا غامنا 

رتكبه من الذنوب واكتسبه مث ايتصحبه إىل يوم القيامة من اآلثام بالنار وال معاقب على ما
إذا عذبه مل لخلده فيها ، بل أعتقنه  عاقبه وعذبه مدة بعذاب النار ، وواألوزار ، وإن شاء 
 0(  )(( نعيم دار القرار وأخرجه منها إىل 

  
 :ويقول اإلمام ابن احلداد رمحه اهلل 

               ال يقطننع علننيهم بالنننار ولكننن وأهننل الكبننائر يف مشننيتة اهلل تعنناىل ))  
 0(  )(( لخا  عليهم 

 
 

 

                                                 
 0(  8 : ) يورة النساء اآلية  (1)
 0(    ) إلمساعيلي اعتقاد أهل السنة ل ( )
 0(   8) عقيدة السلف للصابوين  ( )
 0(  100) اجتماع اجليوش البن القيم  ( )
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 :وقال اإلمام األصبهاين رمحه اهلل 

ال يضرهم الذنوب إذا ماتوا عن توبة عنها من غنري  يف بيان أن املسلمني  فصل))  
      فأمرهم إىل اهلل عز وجل إن شناء عنذهبم وإن شناء   إصرار ، وإن ماتوا عن غري توبة 

 0( 1)(( غفر هلم 
 

 :العمراين رمحه اهلل  ويقول اإلمام
صي الصنغائر  ال يكفرون بفعل شيء من املعاومذهب أهل السنة أن املوحدين )) 

ىل اهلل منها فأمرهم إوالكبائر ، وإذا عملوا الكبائر وتابوا مل تضرهم ، وإن ماتوا قبل التوبة 
 0(  )(( إن شاء عذهبم عليها وإن شاء غفر هلم 

 
 

تقرينر عقيندة   لقد تضمنت النصوص السابقة عن أئمة الشافعية رمحهم اهلل تعاىل 
ب الكبرية يف اآلخرة وتتلخص يف النقناط  السلف الصاحل رضي اهلل عنهم يف حكم مرتك

 : التالية 
حتت مشيتة اهلل ، إن شاء عذبه ، وإن شناء   صاحب الكبرية يوم القيامة أن:  أوال 
 0غفر له 

 0أن صاحب الكبرية إن أدخله اهلل النار فإنه ال لخلد فيها :  ثانيا
 0ايتيفاء عقوبته أن صاحب الكبرية مآله إىل اجلنة بعد : ثالثا 
  
 
 

                                                 
 0(  91 /   ) احلجة يف بيان احملجة لألصبهاين  (1)
 0(  111/   ) اإلنتصار للعمراين  ( )
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مع أقوال أئمة السنة يف حكنم  ما قرره علماء الشافعية رمحهم اهلل تعاىل وقد تطابق 

 :، ومن أقوال أئمة السنة املقررة لذلك كبرية يف اآلخرة صاحب ال
 

 :قول إمام أهل السنة أمحد بن حنبل رمحه اهلل 
ىل اهلل إن ومن لقيه مصرا غري تائب من الذنوب اليت ايتوجب هبا العقوبة فأمره إ))  

 0 (1)((  شاء عذبه وإن شاء غفر له
 

  :رمحه اهلل ويقول اإلمام الطحاوي 
 ، إذا ماتوا وهم موحندون  ، يف النار ال لخلدون وأهل الكبائر من أمة حممد ) )
وهم يف مشيتته وحكمه إن شاء غفر هلم  ، بعد أن لقوا اهلل عارفني ، يكونوا تائبني ملوإن 

وإن (  ) ڇہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےے     ڇ    :ذكر عز وجل يف كتابنه   وعفا عنهم بفضله كما
 ، وشفاعة الشافعني من أهل طاعته ، مث لخرجهم منها برمحته ، شاء عذهبم يف النار بعدله

ومل جيعلهم يف الدارين كأهل  ، وذلك بأن اهلل تعاىل توىل أهل معرفته ، مث يبعثهم إىل جنته
اللهم يا ويل اإليالم وأهله ثبتنا  ، ومل ينالوا من واليته ، هالذين خابوا من هدايت ، نكرته

 0 ( )( (على اإليالم ح  نلقاك به 
 

 
 
 
 

                                                 
  0(   5) أصول السنة لإلمام أمحد  (1)
 0(  8 ) يورة النساء اآلية  ( )
     0(    5/   ) الطحاوية مع شرحها البن أيب العز  العقيدة ( )
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 0أدلتهم يف اسم وحكم مرتكب الكبرية : املبحث الثالث 

 : ثالثة مطالب وفيه 
 

 0األدلة من القرآن يف ايم وحكم مرتكب الكبرية : املطلب األول 
رمحهم اهلل تعاىل بآيا  عديدة تدل علنى أن مرتكنب    لقد ايتدل علماء الشافعية

  لنه إن شاء غفر لنه وأدخ  عز وجل ، وأنه يف اآلخرة حتت مشيتة اهللالكبرية ليس بكافر 
 0اجلنة ، وإن شاء عذبه بالنار مث لخرجه ويدخله اجلنة برمحته يبحانه 

 
ھ  ھ     ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھڇ   :ومن هذه اآليا  قوله ينبحانه  

 0 ( 1) ڇےے     
 : قال اإلمام املروزي رمحه اهلل يف تفسري اآلية 

ملن يشاء ، يعين ملن أتى ما دون الشرك ، فلقي اهلل وأخرب أنه يغفر ما دون الشرك )) 
ويدخله اجلنة إال وهو مؤمن ، كنذلك أخنرب   ر له وال جائز أن يغف 000غري تائب منه 
 0 (  )((  (  )اجلنة إال مؤمن  ال يدخل أنه  رب العلمنياملصطفى ريول 

 
ل إمام أهل التفسري اإلمام الطربي رمحه اهلل يف بيان داللة اآلية على معتقد أهل وويق
 :يف حكم مرتكب الكبرية السنة 
، أن كل صاحب كبرية ففي مشيتة اهلل إن شاء عفا عننه  وقد أبانت هذه اآلية ))  

    0 (  )(( ريته شركا باهلل تكن كبوإن شاء عاقبه عليه ، ما مل 

                                                 
 0(  8 ) يورة النساء اآلية  (1)
 0( 1  ) وقد تقدم خترجيه صن(( إنه ال يدخل اجلنة إال نفس مسلمة : ))  يشري إىل قوله  ( )
 0(   0 ) تعظيم قدر الصالة للمروزي  ( )
 0(    1/  0) تفسري الطربي  ( )
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 : ويقول اإلمام البيهقي رمحه اهلل 

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ڇ  :باب القول يف مرتكيب الكبائر ، قال اهلل عز وجل )) 

ما دون الشرك ملن يشاء بال عقوبة ، وقد يعاقنب  : يعين ( 1) ڇہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےے     
گ  ڇ  :عفو عنه ويدخل اجلنة بإمياننه لقولنه   من الذنوب ، مث ي  اقتر ما بعضهم على

 ڇگ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  
(  )0 

ڃ  ڃ  ڃ   ڃ   چ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ     ڌ  ڇ : وقولننه 

 ڇڌ   
(  )  ))(  ) 0 
  

ويقول اإلمام العمراين رمحه اهلل بعد أن قرر اعتقاد أهل السنة واجلماعة يف مرتكب 
 :الكبرية 
ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ڇ  :والدليل على صحة ما ذهبنا إليه قوله تعاىل ))  

ملن يشرك به فيمنو  علنى    أن اهلل ال يغفر: ومعىن اآلية  0 (5) ڇھ  ھ   ھ  ھ  ےے     
 0 ( 1)(( من أهل التوحيد الشرك ، ويغفر ما دون الشرك ملن يشاء 

 
 
 

                                                 
 0(  8 : ) آلية يورة النساء ا (1)
 0(  0 : ) يورة الكهف اآلية  ( )
 0(  0 : ) يورة النساء اآلية  ( )
  0(  0  : ) االعتقاد للبيهقي  ( )
 0(  8 : ) يورة النساء اآلية  (5)
 0(  119/   ) اإلنتصار للعمراين  (1)
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ڈ  ژ  ژ  ڑ           ڑ  ک  ک  ڇ : قوله تعاىل  من اآليا  اليت ايتدلوا هباو

 ڇکک 
(1 ) 

لخنرج   موضحا داللة اآلية على أن مرتكب الكبرية القال اإلمام املروزي رمحه اهلل 
 :من اإلميان 
اص ال جيب إال على من قتنل  فأوجب بينهما القصاص بايم اإلميان ، والقص))  

 (  ) ۀ ڇ ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ڇ :، مث قننال متعمنندا
         فجعل القاتل أخا املقتول يف اإلميان ، فدل علنى أهنمنا مجيعنا مؤمننان يف االينم     

 0 (  )(( واحلكم 
 
 : قال اإلمام البغوي رمحه اهلل و
ألن اهلل تعاىل خاطبه بعد بالقتل ،   ويف اآلية دليل على أن القاتل ال يصري كافرا )) 

ڇژ  ڑ           ڑ  ک  ک ڈ  ژ  ڇ : القتل خبطاب اإلميان فقال 
وقال يف آخنر  (  ) 

وأراد به أخوة اإلميان ، فلم يقطع األخوة بينهما  ( 5) ۀ ڇڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ڇ :اآلية 
 0  (1)(( بالقتل 
 
 

 
                                                 

 0(  108: ) يورة البقرة اآلية  (1)
 0(  108: ) يورة البقرة اآلية  ( )
 0 ( 58 ) تعظيم قدر الصالة للمروزي  ( )
 0(  108: ) يورة البقرة اآلية  ( )
 0(  108: ) يورة البقرة اآلية  (5)
  0(  191/  1) معامل التنزيل للبغوي ( 1)



 5   افعية في تقرير مباحث اإليمانشجهود علماء ال     

  

ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ڇ : وقال تعناىل  

ۇ    ۀ  ہ  ہ   ہ     ہ  ھ  ھ     ھ  ھے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ

 ( 1) ڇۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ       ۋ  ۅ  ۅۉ  ۉ  ې   ې  ې  
 : قال اإلمام الشافعي رمحه اهلل 

ح  تفيء إىل أمر وأمر اهلل عز وجل بقتال الفتة الباغية وهي مسماة بايم اإلميان )) 
 إمنا أذن يف قتاهلا يف مدة االمتنناع اهلل ، فإن فاء  مل يكن ألحد قتاهلا ألن اهلل عز وجل 

 (  )(( بالبغي إىل أن تفيء 
 

ومن خالل هذا النص يظهر لنا جليا موقف اإلمام الشافعي رمحه اهلل من مرتكنب  
 0عدم تكفريه واحلكم له باإلميان : الكبرية وهو 
 

 : ويقول اإلمام البغوي رمحه اهلل 
مساهم ن ، ألن اهلل تعاىل على أن البغي ال يزيل ايم اإلميا يتني دليلويف هاتني اآل)) 
 0(  )(( مؤمنني مع كوهنم باغني  إخوة
 
 
 
 

 
 

                                                 
 0(  10 – 9: ) يورة احلجرا  اآلية  (1)
 0(   1 /   ) كتاب األم للشافعي  ( )
 0(   5 ) تعظيم قدر الصالة للمروزي : وانظر ، (  1  /  0) معامل التنزيل للبغوي  ( )
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 0األدلة من السنة يف ايم وحكم مرتكب الكبرية : ملطلب الثاين ا
 

معتقد السلف لقد ايتدل علماء الشافعية رمحهم اهلل تعاىل بأحاديث كثرية تدل على 
 : مرتكب الكبرية ومن هذه األحاديث الصاحل رضوان اهلل عليهم يف 

 
    : قال وحوله عصابة من أصنحابه   أن ريول اهلل   (1)بن الصامت عن عبادة

على أن ال تشركوا باهلل شيتا ، وال تسرقوا ، وال تزنوا ، وال تقتلوا أوالدكم ، بايعوين  ))
أيديكم وأرجلكم ، وال تعصوا يف معرو  ، فمن وىف منكم وال تأتوا ببهتان تفترونه بني 
من ذلك شيتا فعوقب يف الدنيا فهو كفارة له ، ومن أصاب فأجره على اهلل ، ومن أصاب 

فبايعناه على (( إن شاء عفا عنه ، وإن شاء عاقبه : مث يتره اهلل فهو إىل اهلل من ذلك شيتا 
 0 (  )ذلك 

 : قال اإلمام املروزي رمحه اهلل 
، ومن ذكر يف هذا احلديث والزاين    ففي هذا احلديث داللتان على أن السارق)) 

 0غري خارجني من اإلميان 
       فمن أصاب من ذلنك شنيتا ، فعوقنب يف الندنيا ، فهنو     : )) قوله : أحدمها 
من ينتر اهلل  : )) ، واحلدود ال تكون إال كفارا  للمؤمنني ، أال ترى قوله (( كفارة له 

، وال فإذا غفر له أدخله اجلننة  (( عليه ، فأمره إىل اهلل ، إن شاء غفر له ، وإن شاء عذبه 
 0يدخل اجلنة من البالغني املكلفني إال مؤمن 

 :        ارك وتعاىل نهو نظري قول اهلل تب(( إن شاء غفر له ، وإن شاء عذبه : )) وقوله 

                                                 
ُعبادة بن الصامت بن قيس األنصاري اخلزرجي أبو الوليد ، شهد العقبة األوىل والثانية ، : هو  (1)

  0(50-51/ )أيد الغابة 0هن   0،تويف ينة  وشهد بدر وأحد واملشاهد كلها مع ريول اهلل 
، (    /  1) ، (  18) ، رقنم احلنديث   (  11)  :أخرجه البخاري كتاب اإلميان ، بناب   ( )

 0(     1/   ) ، ( 1009)احلدود كفارا  ألهلها ، رقم : ومسلم كتاب  احلدود ، باب 
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 0 (1) ڇڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےے     ڇ 
 

رك ، فلقي وأخرب أنه يغفر ما دون الشرك ملن يشاء ، يعين ملن أتى ما دون الش000
 0 (  )(( ويدخله اجلنة إال وهو مؤمن وال جائز أن يغفر له  000اهلل غري تائب منه 

 
 : قال اإلمام النووي رمحه اهلل عند ذكره للفوائد املستنبطة من احلديث 

الداللة ملذهب أهل احلق ، أن املعاصي غري الكفر ال يقطع لصاحبها بالنار ومنها )) 
، بل هو يف مشيتة اهلل تعاىل إن شاء عفا عنه وإن شناء عذبنه ،   إذا ما  ومل يتب منها 

يقولون ال يكفنر   فإن اخلوارج يكفرون باملعاصي ، واملعتزلة 0واملعتزلة خالفا للخوارج 
 0 (  )(( يف النار ولكن لخلد 
 
 : قال احلافظ ابن حجر رمحه اهلل و
 0 (  )(( لد يف النار إن مرتكب الكبرية كافر أو خم: تضمن الرد على من يقول )) 
 
  : ل اإلمام الاللكائي رمحه اهللوقيو
تضرهم الذنوب اليت هي الكبنائر   يف أن املسلمني ال يياق ما روي عن النيب )) 

وال يوجب التكفري ، وإن ماتوا عن غري توبة فأمرهم إىل إذا ماتوا عن توبة من غري اصرار 
 0( 5)((  غفر هلم  اهلل عز وجل إن شاء عذهبم وإن شاء

 

                                                 
 0(  8 : ) يورة النساء اآلية  (1)
 0(   0  – 01 ) تعظيم قدر الصالة للمروزي  ( )
 0(  1  /  1) شرح صحيح مسلم للنووي  ( )
 0(   8/  1) ن حجر فتح الباري الب ( )
 0(  9 11/   ) شرح اعتقاد أصول أهل السنة لاللكائي  (5)
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 : مث أورد رمحه اهلل حتته عدة أحاديث منها 

 
ناس من أمنيت   تنيجيل: ))  قال ريول اهلل : قال  عن أيب مويى األشعري 

  0( 1)(( بذنوب أمثال اجلبال فيغفرها اهلل هلم ويضعها على اليهود والنصارى 
 

  منن عبند   ما: )) فقال فجلست إليه   000أتيت النيب : قال  وعن أيب ذر 
  وإن زىن وإن ينرق ؟  : قلنت  (( ال إله إال اهلل مث ما  على ذلك إال دخل اجلنة  :قال 
 0 (  )احلديث (( وإن زىن وإن يرق )) : قال 
 

 : قال اإلمام النووي رمحه اهلل 
ملذهب أهل السنة أن أصحاب  فهو حجة(( وإن زىن وإن يرق ))  وأما قوله )) 
          نار ، وأهنم إن دخلوها أخرجنوا مننها وخنتم هلنم بناخللود      ال يقطع هلم بالالكبائر 
 0(  )(( يف اجلنة 
 

 : وقال احلافظ ابن حجر رمحه اهلل 
فظاهر احلديث أنه أيضنا  وأما من تلبس بالذنوب املذكورة وما  من غري توبة )) 

يث عبادة ويدل عليه حدداخل يف ذلك ، لكن مذهب أهل السنة أنه يف مشيتة اهلل تعاىل ، 
ومن أتى شيتا من ذلك فلم يعاقب بنه  )) بن الصامت املاضي يف كتاب اإلميان فإن فيه 

                                                 
 0(  119 /   ) ، ( 010 )قبول توبة القاتنل ، رقنم   : أخرجه مسلم كتاب التوبة ، باب  (1)

: وانظر أيضا  0(  1155 – 9 11/   ) األحاديث واآلثار اليت ايتدل هبا اإلمام الاللكائي : انظر 
 0(  1   – 0  ) لبيهقي االعتقاد ل

، (  11/   ) ، (  0 58) الثياب البني  ، رقنم   : أخرجه البخاري كتاب اللباس ، باب  ( )
 0(   9/  1) ، (  9)من ما  ال يشرك باهلل شيتا دخل اجلنة ، رقم : ومسلم كتاب اإلميان ، باب

 (  95 /  10) جر فتح الباري البن ح: ، وانظر (   8 /  1) شرح صحيح مسلم للنووي  ( )
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بنهم ،  وهذا املفسر مقدم علنى امل (( تعاىل إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه فأمره إىل اهلل  
الذين يدعون وجوب خلود منن  وكل منهما يرد على املبتدعة من اخلوارج ومن املعتزلة 

 0 ( 1)(( ، أعاذنا اهلل من ذلك مبنه وكرمه يب الكبائر من غري توبة يف النار ما  من مرتك
 
 : لقد بوب اإلمام ابن حبان رمحه اهلل باب فقال و
ذكر البيان بأن اهلل جل وعال بتفضله قد يغفر ملن أحب من عباده ذنوبه بشهادته )) 

 0(  )(( ه وإن مل يكن له فضل حسنا  يرجو هبا تكفري خطايا ولريوله له 
  أن ريول اهلل حديث عبد اهلل بن عمرو بن العاص رضي اهلل عنهما  حتته مث ياق

فينشر علينه  إن اهلل ييخلص رجال من أميت على رؤوس اخلالئق يوم القيامة ، ))  :قال 
: أتنكر شيتا من هذا ؟ فيقول : تسعة وتسعني يجال ، كل يجل مد البصر ، مث يقول له 

: ال يا رب ، فيقول : فيبهت الرجل ،ويقول أفلك عذر أو حسنة ؟ : ل ال يا رب ، فيقو
أشهد أن ال : ، فيخرج له بطاقة فيها بلى إن لك عندنا حسنة ، وإنه ال ظلم عليك اليوم 

ما هذه يا رب ، : احضر وزنك ، فيقول : إله إال اهلل وأن حممدا عبده وريوله ، فيقول 
فتوضع السنجال  يف كفنة   : إنك ال تظلم ،قال  :البطاقة مع هذه السجال  ؟ فيقول 

               ل ق ن ْثفنال يَ : والبطاقة يف كفة ، فطاشنت السنجال  ، وثقلنت البطاقنة ، قنال      
 0(  )(( ايم اهلل شيء 

 
 
 
 

                                                 
 0(  95 /  10) فتح الباري البن حجر  (1)
 0(     /  1) اإلحسان بترتيب صحيح ابن حبان  ( )
ما جاء فيمن ميو  وهو يشهد أن ال إلنه إال اهلل ، رقنم        : ينن الترمذي كتاب اإلميان ، باب  ( )
 0(  9 1 ) ترمذي رقم ينن ال: ، وقال األلباين حديث صحيح انظر (  595) ، صن(  9 1 ) 
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يا ابن آدم لو لقيتين : قال اهلل تبارك وتعاىل : )) قال  عن النيب  وعن أيب ذر 

 0 ( 1)(( شيتا لقيتك مبلء األر  مغفرة  مبثل األر  خطايا ال تشرك يب
 
ذكر األخبار بأن : )) على هذا احلديث بقوله  اإلمام ابن حبان رمحه اهلل بوب قدل

 0(  )(( مجيع الذنوب اليت كانت بينه وبينه اهلل قد يغفر بتفضله ملن مل يشرك به شيتا 
 

( )وعن جابر 
  أتى النيب : قال  ما املوجبتنان ؟   !يا ريول اهلل : رجل فقال  

              من ما  ال يشرك باهلل شيتا دخل اجلنة ، ومن منا  يشنرك بناهلل شنيتا     ))  :فقال 
 0 (  )(( دخل النار 
 

 :قال اإلمام النووي رمحه اهلل 
لكن إن مل يكن صاحب  اجلنة فمقطوع له به ،وأما دخول من ما  غري مشرك ))  

ما  مصرا عليها فهو أوال ، وإن كان صاحب كبرية كبرية ما  مصرا عليها دخل اجلنة 
حتت املشيتة ، فإن عفي عنه دخل أوال ، وإال عذب مث أخرج من النار وخلد يف اجلننة ،  

 0 ( 5)(( واهلل أعلم 
 

                                                 
،         (  0 5 ) يف فضنل التوبنة ، رقنم احلنديث     : ينن الترمذي كتاب الدعوا  ، بناب   (1)

 0(  0 5 ) ينن الترمذي رقم : ، وقال األلباين حديث صحيح انظر (   80) صن
 0(  5  /  1) اإلحسان بترتيب صحيح ابن حبان  ( )
كان من املكثنرين يف احلنديث   ، يكىن أبا عبد اهلل ،ن حرام جابر بن عبد اهلل بن عمرو ب: هو  ( )

 0(  00 /  1) أيد الغابة  0هن  00: وقيل   0تويف ،  احلافظني للسنن
،     (  9)من ما  ال يشرك باهلل شيتا دخل اجلننة ، رقنم   : أخرجه مسلم كتاب اإلميان ، باب  ( )
 (1  /9   )0 
 0(   8  – 81 /  1) شرح صحيح مسلم للنووي  (5)
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 0نقلهم إلمجاع السلف يف ايم وحكم مرتكب الكبرية : املطلب الثالث 

 
 : ل اإلمام األشعري رمحه اهلل قا
إىل اإلميان به ال لخرجه  دعاه النيب ى أن املؤمن باهلل تعاىل ويائر ما وأمجعوا عل)) 

وأن العصاة من أهل القبلة منأمورون   عنه شيء من املعاصي ، وال حيبط إميانه إال الكفر ،
 0( 1)(( مبعاصيهم ائع غري خارجني عن اإلميان بسائر الشر
 
    ويناق األدلنة  ب الكنبرية  حكم مرتكل اإلمام البيهقي رمحه اهلل بعد أن قرر وقا
 :على ذلك 
                ن الصنحابة و التنابعني وأتبناعهم منن    وعلى هذا درج منن مضنى من   ))  

 0(  )(( أهل السنة 
 

 : على وقد نقل اإلمام البغوي رمحه اهلل اتفاق أهل السنة 
ها ، بارتكاب شيء من الكبائر إذا مل يعتقد أباحتن أن املؤمن ال لخرج من اإلميان )) 

فما  قبل التوبة ال لخلد يف النار ، كما جاء به احلديث ، بل هو إىل وإذا عمل شيتا منها 
  0(  )((  إن شاء عفا عنه ، وإن شاء عاقبه بقدر ذنوبه ، مث أدخله اجلنة برمحته اهلل

 
 
 
 

                                                 
 0 (  0 ) ريالة إىل أهل الثغر لألشعري ( 1)
 0(     ) االعتقاد للبيهقي  ( )
 0(  110/  1) شرح السنة للبغوي  ( )
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وحكم مرتكب الكنبرية   يف ايموقد نقل اإلمام النووي رمحه اهلل إمجاع أهل احلق 

  : بعد أن ياق األدلة من الكتاب والسنة حيث يقول
على أن الزاين والسارق والقاتل وغريهنم منن أصنحاب    مع إمجاع أهل احلق  ))

، بل هم مؤمنون ناقصو اإلميان ، إن تابوا ينقطت  الكبائر غري الشرك ال يكفرون بذلك 
تعاىل عفنا   نوا يف مشيتة اهلل ، فإن شاء اهللعلى الكبائر كاعقوبتهم ، وإن ماتوا مصرين 
 0( 1)(( ، وإن شاء عذهبم مث أدخلهم اجلنة عنهم وأدخلهم اجلنة أوال 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  0(  0  /  1) شرح صحيح مسلم للنووي  (1)
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 ينالفصل الثا

 
 جهود علماء الشافعية يف الرد على املخالفني يف مسمى مرتكب الكبرية

 
 :وفيه ثالثة مباحث 

 
 ن مرتكب الكبرية كافرإالرد على من قال : املبحث األول 

 
 ن مرتكب الكبرية يف منزلة بني منزلتنيإالرد على من قال : الثاين  املبحث

 
 ن مرتكب الكبرية مؤمن كامل اإلميانإالرد على من قال : املبحث الثالث 
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 0مرتكب الكبرية كافر  إن الرد على من قال: املبحث األول 
 : وفيه مطلبان 
 0أصحاب هذه املقالة وأدلتهم : املطلب األول 

 
وقد اتفقت يائر فرق اخلوارج علنى تكفنري    ، صحاب هذه املقالة هم اخلوارجأ

 0النجدا  : إال فرقة واحدة وهي مرتكب الكبرية 
 

 : قال اإلمام أبو احلسن األشعري رمحه اهلل 
 0( 1)(( إال النجدا  ، فإهنا ال تقول بذلك  وأمجعوا على أن كل كبرية كفر)) 
 
 0(  )كفر النعمة ، ال الكفر األكرب افر ، على معىن أن الفايق ك: نجدا  تقول الو

 0(  )إهنم ال يكفرون أهل الكبائر منهم ، ويكفرون من أذنب من غريهم : وقيل 
 

كلهم يكفرون أصحاب املعاصني ،  (  )والشراة : )) وقال اإلمام امللطي رمحه اهلل 
 0( 5)(( ومن خالفهم يف مذهبهم ، مع اختال  أقاويلهم ومذهبهم 

 

                                                 
 0(  118/  1) مقاال  اإليالميني  (1)
 0(  5 ) التبصري لإليفراييين  ( )
 0(  19) الربهان للسكسكي  ( )
: قالوا : )) الشراة من ألقاب اخلوارج ، قال السكسكي يف الربهان يف بيان يبب التسمية بذلك  ( )

:    ، وفيه إشارة إىل قولنه تعناىل   (  18) الربهان (( اشترينا أنفسنا من اهلل تعاىل فسموا لذلك شراة 

 0(  00 ) يورة البقرة اآلية  چ ہڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہچ 
 0(   1) والرد للملطي التنبيه  (5)
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يف تكفنري   طنل مذهبهم البا ن الكتاب والسنة لنصرةلقد ايتدل اخلوارج بأدلة مو

 : أصحاب الكبائر من املوحدين ، ومن هذه األدلة 
 ڇۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ڇ  : قوله تعاىل

(1 )0 
  

ومن األدلة اليت ايتدلوا هبا ما ذكره اإلمام امللطي رمحه اهلل يف معر  رده علنيهم  
 : قال حيث 
ويقال هلم يف تكفري الناس مل كفرمت من أقر باهلل وريوله ودينه مث أتى كبرية فإن قالوا )) 

ۆئ  ڇ  :  مث قال ( ) چی  ی   ی  جئ  حئ  مئچ  : قيايا على قول اهلل

ڤ            ٿ  ٹ  ٹ    ٹ    ٹچ  : وقال ( ) ڇۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ         

 ( ) چ  ڤڤ
كفر واإلميان منزلة ثالثة ومن كفر وحبط عمله فهنو مشنرك   فلم جيعل اهلل بني ال

واإلميان رأس األعمال وأول الفرائ  يف عمل ومن ترك ما أمره اهلل به فقد حبط عملنه  
 0 (5) (( وإميانه ومن حبط عمله فهو بال إميان والذي ال إميان له مشرك كافر

  0وييأيت جوابه رمحه اهلل عليهم يف املطلب الثاين 
 
 
 
 

                                                 
 0(    : ) يورة املائدة اآلية  (1)
  0(  5: ) يورة املائدة اآلية  ( )
 0(   : ) يورة اإلنسان اآلية  ( )
 0(   : ) يورة التغابن اآلية  ( )
  0 (  1) التنبه والرد للملطي  (5)
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 ال يزين الزاين حني يزين وهو: ))  قال ريول اهلل : قال  ومنها عن أيب هريرة 

وال يسرق حني يسرق وهو مؤمن ، وال يشرب اخلمر حني يشرهبا وهو مؤمن ، مؤمن ، 
 0( 1)(( بعد والتوبة معروضة 

 
  0عمن ترك واجبا أو ارتكبا حمرما  اليت جاء فيها نفي اإلميان يثوكل األحاد

  
على بع  املعاصني ،  دلوا أيضا باألحاديث اليت جاء فيها إطالق لفظ الكفر وايت
    :، وقولنه   ( )(( يباب املسلم فسوق وقتاله كفنر  : )) صلى اهلل عليه ويلم مثل قوله 

، وما جاء يف معنامها منن   ( )((  ال ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بع )) 
 0األحاديث 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
 0(   11) تقدم خترجيه صن( 1)
 0( 80)تقدم خترجيه صن ( )
 0 ( 1 1/  1) ،  ( 1 1) اإلنصا  للعلماء ، رقنم  : خاري كتاب العلم ، باب أخرجه الب ( )

  ، رقنم  ((  000ال ترجعوا بعدي كفارا)) :   بيان معىن قول النيب: ومسلم كتاب اإلميان ، باب 
(15)  ، (1  /81 )0 
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 0الرد عليهم :  املطلب الثاين

ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ڇ  :واجلواب على ايتدالهلم بقوله تعناىل  

 0( 1) ڇھ    
 :يف بيان املراد باآلية يقول اإلمام الطربي رمحه اهلل 

نزلت هذه اآليا  يف كفنار  : وأوىل هذه األقوال عندي بالصواب قول من قال )) 
يا  ففيهم نزلت وهم املعنيون هبنا وهنذه   أهل الكتاب ألن ما قبلها وما بعدها من اآل

 اآليا  يياق اخلرب عنهم فكوهنا خربا عنهم أوىل
فإن اهلل تعاىل ذكره قد عم باخلرب بذلك عن مجيع من مل حيكم مبنا  : فإن قال قائل 

 أنزل اهلل فكيف جعلته خاصا ؟
يف كتابه  إن اهلل تعاىل عم باخلرب بذلك عن قوم كانوا حبكم اهلل الذي حكم به: قيل 

وكذلك القـول  جاحدين فأخرب عنهم أهنم بتركهم احلكم على يبيل ما تركوه كافرون 
كما قال ابن عباس ألنه جبحوده يف كل من مل حيكم مبا أنزل اهلل جاحدا به هو باهلل كافر 

 0 ( ) (( حكم اهلل بعد علمه أنه أنزله يف كتابه نظري جحوده نبوة نبيه بعد علمه أنه نيب
 

واعلم أن اخلوارج يستدلون هبنذه  : )) اإلمام أبو املظفر السمعاين رمحه اهلل وقال 
 0من مل حيكم مبا أنزل اهلل فهو كافر : اآلية ويقولون 

 0ال يكفر بترك احلكم : وأهل السنة قالوا 
وهنو   الرباء بن عازب [ : )) مث بني رمحه اهلل وجه تفسري اآلية عند السلف فقال]

 املشركني ، وقال ابن عباس اآلينة يف املسنلمني وأراد بنه كفنرا           قول احلسن اآلية يف
 0دون كفر 

 

                                                 
 0(    : ) يورة املائدة اآلية  (1)
 0(  18 /  8) تفسري الطربي  ( )
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 : ولآلية تأويالن آخران 

 معناه ومن مل حيكم مبا أنزل اهلل ردا وجحدا فأولتك هم الكافرون : أحدمها 
 معناه ومن مل حيكم بكل ما أنزل اهلل فأولتك هم الكافرون: الثاين 

 0 (1)(( احلكم بكل ما أنزل اهلل دون املسلم والكافر هو الذي يترك 
 

  :ويقول اإلمام ابن كثري رمحه اهلل 
ڇۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ڇ ))

ألهنم جحدوا حكم اهلل  ( ) 
 ڇەئ  وئ  وئ   ڇ هنا اقصدا منهم وعنادا وعمدا وقال ه

ألهننم مل ينصنفوا    ( )
والتسوية بني اجلميع فيه فخالفوا وظلموا املظلوم من الظامل يف األمر الذي أمر اهلل بالعدل 

 0 ( ) (( وتعدوا على بعضهم بعضا
 

  :رمحه اهلل  ابن حجرويقول احلافظ 
لكن ملا تقرر  ن كان يببها أهل الكتاب لكن عمومها يتناول غريهمإن اآليا  وإ)) 

م قد ن مرتكب املعصية ال يسمى كافرا وال يسمى أيضا ظاملا ألن الظلأمن قواعد الشريعة 
 0 (5) (( فسر بالشرك بقيت الصفة الثالثة

 
 
 

                                                 
 0 (   /   ) معاين تفسري الس (1)
    0(    : ) يورة املائدة اآلية  ( )

 0(  5 : ) يورة املائدة اآلية  ( )
 0(  81/   ) تفيسر ابن كثري  ( )
 0(  9 1/   1) فتح الباري البن حجر  (5)
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وأنه من قبيل الكفنر   وهذا الذي قرره األئمة هنا يف مسألة احلكم بغري ما أنزل اهلل

اتباعا للهوى أو رشوة وهو يعلم أنه عاص األصغر هو يف حق من حكم بغري ما أنزل اهلل 
  و اعتقد أن حكمه مساو حلكنم اهلل احلكم بغري ما أنزل اهلل ، أهلل بذلك ، وأما املستحل 

 0 (1)فهذا كفر خمرج من امللة أو أفضل منه ، 
 

،  منزلة بني الكفر واإلميان ألصحاب الكبائر أن اهلل عز وجل مل جيعلب مهزعم وأما
   : فيقول اإلمام امللطي رمحه اهلل يف الرد عليهم 

 عز وجل بني يف كتابه يقال هلم أخطأمت القياس وتركتم طريق العلم وذلك أن اهلل)) 
ڑ  ڑ  ک     ک   ک  ک  ڇ  : احملكم أن الفايق له منزلة بني اإلميان والكفنر بقولنه  

ومل يقننل   ( ) ڇگ     گ   گ    گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں   ں    
كما قالت املرجتة وال قال إهنم مع فسقهم كفار كما قلتم أننتم   إهنم مع فسقهم مؤمنون

وال كافرون كما قال اهلل عز وجل  ( ) الفسق فقط فهم فساق ال مؤمنون وأثبت هلم ايم
وأمجعت عليه األمة واألمة جممعة على ايم الفسق ألهل الكبائر وإمنا هو ايم ومنزلة بني 

 0 ( )((  ذلك لىالكفر واإلميان أمجعت األمة ع
 
 
 

                                                 
، مندارج السنالكني البنن القنيم               (  1 1 – 0 1/  5) منهاج السنة البن تيمية : انظر  (1)
، فتاوى (  991 – 990/   ) ، جمموع فتاوى ابن باز (     ) ، تفسري السعدي (  15  / 1) 

  0(  080/  1) اللجنة الدائمة 

 0(   : ) يورة النور اآلية  ( )
  يعين اإلميان الكامل ( )

 0(   1) التنبيه والرد للملطي  ( )
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، وال يسرق حني مؤمن  ال يزين الزاين حني يزين وهو: ))  وأما ايتدالهلم بقوله 

             يسرق وهو مؤمن ، وال يشنرب اخلمنر حنني يشنرهبا وهنو منؤمن ، والتوبنة       
 0 ، وما جاء يف معناه من األحاديث( 1)(( معروضة بعد 

 
    احلنديث  النفي النوارد يف  مبينا معىنحممد بن نصر املروزي رمحه اهلل قال اإلمام 

ايتدالل اخلوارج به على تكفري أصنحاب  لى ورادا ع وما جاء يف معناه من األحاديث ،
 : من املوحدين الكبائر 
   وهنو  حني ينزين  ال يزين الزاين: ))  فالذي صح عندنا يف معىن قول النيب )) 
أن من فعل تلنك  : وما روي عنه من األخبار مما يشبه هذا أن معىن ذلك كله (( مؤمن 

ترك بع  اإلميان ، نفى عنه اإلمينان ،   مؤمنا مستكمل اإلميان ، ألنه قداألفعال ال يكون 
 000يريد به اإلميان الكامل 

ئق والذي عندنا أن املعاصي ال تزيل اإلميان ، وال توجب الكفر ، ولكنها تنفي حقا
 0(  )((  000عت اهلل تبارك وتعاىل هبا أهله يف مواضع من كتابه اإلميان الذي ن

 
ذكر خنرب  : )) على هذا احلديث بقوله وقد بوب اإلمام ابن حبان رمحه اهلل تعاىل 

  ثان ُيصرح بإطالق لفظة مرادها نفي االيم عن الشيء للنقص عن الكمنال ال احلكنم   
 0 ( )(( على الظاهر 
 
 
 

                                                 
 0(   11) تقدم خترجيه صن (1)
 0 ( 00  – 01  )تعظيم قدر الصالة للمروزي (  )
  0 ( 05 /  1) اإلحسان بترتيب صحيح ابن حبان  ( )
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اخلوارج ومن يذهب مذهبهم ممن يكفر املسلمني : )) وقال اإلمام اخلطايب رمحه اهلل 

 0 بالذنوب حيتجون به ويتأولونه على غري وجهه
 : ويله عند العلماء على وجهني وتأ

      ال ينزِن  : ، يريند  أن معناه النهي ، وإن كانت صورته صورة اخلنرب   : أحدمها
 0على معىن النهي  –بكسر القا   –وال يسرِق السارق  –الياء حبذ   – الزاين

إذ هو مؤمن ال يزين وال يسرق وال يشرب اخلمر ، فإن هذه األفعال ال تليق : يقول 
 0 (1) وال تشبه أوصافهمؤمنني بامل

إلقاع ، وإمنا يقصد بنه النردع   إن هذا الكالم وعيد ال يراد به ا: والوجه اآلخر 
هذا كله علنى   000 ( )(( املسلم من يلم املسلمون من لسانه ويده : )) كقوله والزجر 

،  بطالهمعىن الزجر والوعيد أو نفي الفضيلة ويلب الكمال دون احلقيقة يف رفع اإلميان وإ
 0 ( )(( واهلل أعلم 
 

                                                 
 :لقد ايتنكر اإلمام املروزي رمحه اهلل هذا التأيل وذكر أنه من تأويال  املرجتة حيث قال  (1)
وفرقة منهم كرهوا أن ينسبوا إىل خمالفة اآلثار والتكذيب هبا فأقروا هبا وحرفوها فتأولوها على غري )) 

خربا إمنا هو هني ال خرب  (( ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن : ))  فقالوا ليس قول النيب تأويلها
تنزيها لإلميان وتعظميا للمنؤمن أن   000فقالوا ال يزين أي ال يأيت الزنا وهو مؤمن على معىن النهي

  0 يأيت بالزنا وهو مؤمن
إذا ثبت برواية أهنل العندل واحلفنظ     إمنا هو إنكار للخرب وتكذيب به واخلرب 000باملذهوهذا 

واإلتقان مل يبطل بإنكار من أنكره وهذا خرب قد اشتهر وايتفا  برواية العدول واحلفاظ من علماء 
أهل احلجاز والعراق مجيعا بألفاظ مفسرة ال حيتمل النهي ألن اخلرب معقول والنهي معقول وأننت إذا  

تعظيم قدر الصنالة   ((  علمت أهنا خرب وال حيتمل النهيقرأ  األخبار املروية يف هذا الباب فهمتها و
 ( 19 –   0  )0 
 0( 15/  1) ، ( 1 )بيان تفاضل اإليالم ، رقم : أخرجه مسلم كتاب اإلميان ، باب  ( )
    0 ( 5 /  5) معامل السنن للخطايب حباشية ينن أيب داود  ( )
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           : وقال اإلمام ابن الصالح رمحه اهلل مبيننا املنراد بنالنفي النوارد يف احلنديث      

النافية النيت  نفي كمال اإلميان عنه ال نفي أصل اإلميان ، وهو من األلفاظ : به املراد )) 
     راد هبا نفني كمالنه   تطلق يف اللغة على الشيء عند انتفاء معظمه مع وجود أصله ، وي

 0(  )((  000 ( 1)(( ال عيش إال عيش اآلخرة : )) ال نفي أصله ، ومن ذلك 
 

 : وقال اإلمام النووي رمحه اهلل 
أن هذا احلديث مما اختلف العلماء يف معناه ، فالقول الصحيح الذي قاله احملققون )) 

ن األلفاظ اليت تطلق على نفني  معناه ال يفعل هذه املعاصي وهو كامل اإلميان ، وهذا م
إال ما نفنع ، وال منال إال     ال علم: اره ، كما يقال نخمت ، ويراد نفي كماله والشيء 
 0(  )((  000اإلبل 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
، (( أصلح األنصار واملهاجرة :))  النيب دعاء : أخرجه البخاري كتاب مناقب األنصار ، باب (1)

،   (  180)غزوة األحزاب ، رقنم  : ، ومسلم كتاب اجلهاد ، باب (  1 /   ) ، (  095 ) رقم 
 (   /1  1  )0 
 0 ( 5  ) صيانة صحيح مسلم البن الصالح (  )
 0(  0  /  1) شرح صحيح مسلم للنووي  ( )
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إطالق لفظ الكفر على من  يف بع  النصوص مبا جاءوأما اجلواب على ايتدالهلم 

 0 (1)(( له كفر يباب املسلم فسوق وقتا: ))   مثل قوله بع  املعاصي
 

 : قال اإلمام النووي رمحه اهلل 
إال  000وأما قتاله بغري حق فال يكفر به عند أهل احلق كفرا لخرج به من امللنة  )) 
  0إذا ايتحله 

 : فإذا تقرر هذا فقيل يف تأويل احلديث أقوال 
 أنه يف املستحل : أحدها 
 ال كفر اجلحود يالم أن املراد كفر اإلحسان والنعمة وأخوة اإل: والثاين 
 أنه يؤول إىل الكفر بشؤمه : والثالث 
 ( )(( ، واهلل أعلم أنه كفعل الكفار : والرابع 
ال ترجعنوا  : ))   قولهل وجها خامسا عند شرحه - رمحه اهلل تعاىل -وأضا  

 :حيث قال  ( )(( بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بع  
   ( ) ((ناه ال تكفروا بل دوموا مسلمني ومعاملراد حقيقة الكفر ،  : واخلامس)) 
   تأوينل احلنديث   وجهني آخنرين يف  وغريه خلطايب رمحه اهللاإلمام ا نقل عنقد و

 : حيث قال 
: بالسالح ، يقال  نروالكفار املتكفِّب املراد أن حكاه اخلطايب وغريه : والسادس)) 

 000 إذا لبسهتكف ر الرجل بسالحه 
 

                                                 
  0(  80) صن تقدم خترجيه (1)

 0 (     -1  /  1) صحيح مسلم للنووي شرح  ( )
 0(  5  ) صن تقدم خترجيه ( )
 0(     /  1) شرح صحيح مسلم للنووي  ( )
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              قتنال بعضكنمفتستحلوا ر بعضكم بعضا معناه ال ُيكفِّ (1)ايبطاله اخلق: والسابع  
    ( ) ((وأظهر األقوال الرابع  0 بعضا
 

    :يف شرحه حلنديث   رجحه ووجها آخر  احلافظ ابن حجر رمحه اهلل وقد أضا 
 : حيث قال  ( ) ((يباب املسلم فسوق وقتاله كفر )) 

ظاهره غري مراد لكن ملا كان القتال أشند منن   متمسك للخوارج فيه ألن وال )) 
السباب ألنه مف  إىل ازهاق الروح عرب عنه بلفظ أشد من لفظ الفسق وهو الكفنر ومل  

معتمدا  مبالغة يف التحذيريرد حقيقة الكفر اليت هي اخلروج عن امللة بل أطلق عليه الكفر 
ومثل قولنه   حديث الشفاعةعلى ما تقرر من القواعد أن مثل ذلك ال لخرج عن امللة مثل 

 0 (5) (( ( ) ڇڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےے     ڇ  : تعاىل
 
 
 
 

                                                 
يف معامل السنن عند شرحه هلذا احلنديث خبنال        القول الذي حكاه اإلمام اخلطايب رمحه اهلل  (1)

:      عىن القول الرابنع حينث قنال    ما نقله عنه اإلمام النووي هنا ، والذي حكاه اإلمام اخلطايب هو مب
معناه ال ترجعوا بعدي فرقا خمتلفني يضرب بعضكم رقاب بع  ، فتكونوا بذلك : وقال بعضهم )) 

مضاهني للكفار ، فإن الكفار معتادون يضرب بعضهم رقاب بع  ، واملسلمون متنآخون حيقنن   
، وعلى هذا فيكنون  (    /  5 )معامل السنن حباشية ينن أيب داوود : انظر (( بعضهم دماء بع  

     0اإلمام النووي رمحه اهلل إما وهم يف نقله أو نقل عنه من موضع آخر واهلل أعلم 

 0(     /  1) شرح صحيح مسلم للنووي  ( )
 0(  80) تقدم خترجيه صن ( )
 0(  8 : ) يورة النساء اآلية  ( )
 0 ( 8 1/  1) البن حجر  فتح الباري (5)
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أنه يلزمهم القول بإيقاط احلندود عنن أصنحب     أوجه الرد على اخلوارجومن 
 :  حيث يقول رمحه اهللاإلمام البغدادي ويبني هذا الوجه  ،الكبائر
 
ولو كانوا كنذلك   ، رة لكانوا مرتدين عن اإليالمولو كان املذنبون كلهم كف)) 

يد السارق وجلد لكان الواجب قتلهم دون إقامة احلدود عليهم ، ومل يكن لوجوب قطع 
 0 ( 1) ((القتل  إال القاذ  ورجم الزاين احملصن فائدة ، ألن املرتد ليس له حد

 
عدم تكفريهم  يف إلمجاع الصحابة أيضا خمالفتهم ومن أوجه الرد على اخلوارج 

 : حيث يقول اإلمام املروزي رمحه اهلل ألصحاب الكبائر ، ويوضح هذا الوجه ويقرره
ليل على ضالل اخلوارج يوى ما ذكرنا خمالفتهم جلماعنة أصنحاب   ومن الد))  

منن   ، وأصنحاب الننيب    ، ويوم صفني اقتتل املسلمون يوم اجلمل ، ريول اهلل 
فقتل بينهم خلق كثري ، مل يشهد بعضهم علنى بعن     ،املهاجرين واألنصار متوافرون 

قعد عن الفريقني مجيعا مجاعة من أصنحاب  بالكفر ، وال ايتحل بعضهم مال بع  ، و
    فلم يشهد القاعدون عليهم بالكفر ، وال شهد أولتنك علنى هنؤالء   ،  ريول اهلل 
وال حرم أحد  ، ومل حيجب أحد منهم عن أحد صالته وايتغفاره تأمثا من ذلك ،بالكفر 

 000000000000000000000000000،(  ) امرأة على زوجها بنذنب أصنابه  

                                                 
 0(  0 ) الفرق للبغدادي الفرق بني (1)
من معتقد أهل السنة واجلماعة عدم اخلو  فيما جرى بني الصحابة رضي اهلل عننهم ، وأهننم    ( )

أحق الناس أن يلتمس هلم أحسن املخارج ويظن هبم أحسن املنذاهب ، قنال اإلمنام الصنابوين           
وتطهري األلسنة عن ذكنر منا    ،ويرون الكفَّ عمَّا شجر بني أصحاب ريول اهلل : )) رمحه اهلل 

عقيدة السنلف  (( يتضمن عيبا هلم ، ونقصا فيهم ، ويرون الترحم على مجيعهم ،  واملواالة لكافتهم 
  0(  101)للصابوين 
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عليهم وفيهم حبكم الكفار ، بنل حكنم   ، ومل حيكم  (1) وظهر علي على أهل النهروان 
 أنه  مع ما روي عن النيب ، عليهم بأحكام املسلمني 

 
أنه مل ينه الناس عنن  مع (  )(( أما أنا فال أصلي عليه : )) نفسه  قال يف الذي قتل

    (  )(( صلوا على صاحبكم : )) يف الذي غل  من الغنائم وقال 0الصالة عليه 
أنه ليس بكافر ، ألنه ال جيوز أن يأمر بالصالة فأمره بالصالة عليه دليل على  000
، ففي مجيع ما ذكرنا دليل على ضاللة اخلوارج ، وغلوهم ، ومنروقهم منن   على كافر 
           ميرقون من الندين كمنا مينرق السنهم    : )) فقال  لك وصفهم النيب الدين ، وبذ
 0( 5)  ((  ( )(( من الرمية 

 
 

 
 

                                                 
هي ثالث هنروانا  األعلى واألويط واأليفل ، وهي كورة واينعة بنني بغنداد    : النهروان  (1)

معجم : انظر  0صل ببغداد ، وفيها عدة بالد متويطة ووايط من اجلانب الشرقي ، حدها األعلى مت
  0(     /  5) البلدان لياقو  احلموي 

،   (   191) ترك الصالة على من قتل نفسه ، رقنم  : أخرجه النسائي ، كتاب اجلنائز ، باب  ( )
 0(   191) ينن النسائي رقم : ، وصححه األلباين انظر (  15 ) صن
، (  100/   ) ، (  010 ) يف تعظيم الغلول ، رقنم  : اجلهاد ، باب  أخرجه أبو داود كتاب ( )

، وضنعفه  (   1 ) ، صنن ( 1959)الصالة على من غل ، رقم : والنسائي كتاب اجلنائز ، باب 
 0(  1959) ينن النسائي رقم : األلباين انظر 

،          (  110 )عالمنا  النبنوة يف اإلينالم ، رقنم     : أخرجه البخاري كتاب املناقب ، باب  ( )
،   (  101)ذكر اخلوارج وصفاهتم ، رقنم  : ، ومسلم كتاب الزكاة ، باب (  1 5 – 0 5/   ) 
 (   /0 1  )0 
 0(  19 ،  10 ) تعظيم قدر الصالة للمروزي  (5)
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 0مرتكب الكبرية يف منزلة بني املنزلتني  إن الرد على من قال: املبحث الثاين 
 :وفيه مطلبان 

 0أصحاب هذه املقالة وأدلتهم : لب األول املط
 

هنو يف  ن مرتكب الكبرية ال يسمى مؤمنا وال كافرا ، بل لقد ذهبت املعتزلة إىل أ
 0منزلة بني املنزلتني 

صناحب  : )) املعتزيل مبينا هذا األصل عند املعتزلنة    (1)ريقول القاضي عبد اجلبا
، وال امسه الكبرية له ايم بني االمسني ، وحكم بني احلكمني ، ال يكون امسه ايم الكافر 

   مه حكم الكافر ، وال حكنم  وكذلك فال يكون حكايقا ، ايم املؤمن ، وإمنا يسمى ف
  0املؤمن 

بل ينفرد له حكم ثالث ، وهذا احلكم الذي ذكرناه هو يبب تلقيب املسألة باملنزلة 
، فإن صاحب الكبرية له منزلة تتجاذهبا هاتان املنزلتان ، فليست منزلته منزلة  بني املنزلتني
 0 ( ) ((له منزلة بينهما ، وال منزلة املؤمن ، بل الكافر 
 

   :وقال اإلمام املروزي رمحه اهلل 
وأما املعتزلة والرافضة فقالوا كل من ارتكب كبرية فهو خارج من اإلميان فليس )) 

 0 ( )((  بكافر وال مؤمن ولكنه فايق وقال بعضهم منافق
 

                                                 
      القاضي عبد اجلبار بن أمحد بن عبد اجلبار ، أبو احلسني ، إمام املعتزلة يف وقتنه صنّنف  : هو  (1)
: انظنر   0هنن   15 تويف ينة ( شرح األصول اخلمسة ) و ( املغين يف أبواب التوحيد والعدل ) 

  0(   0  /   )األعالم 

 0(  190) شرح األصول اخلمسة  ( )
 0(  08 ) تعظيم قدر الصالة للمروزي  ( )
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 :رمحه اهلل إلمام اإليفرايين  وقال
منزلة بني املنزلتني ، ال هو أن حال الفايق امللي  :ومما اتفقوا عليه من فضائحهم )) 

 0( 1)(( مؤمن ، وال هو كافر 
 

 عقلية وأخنرى شنرعية      بأدلة الباطلهلذا األصل ها لت املعتزلة يف تقريروقد ايتد
 : منها 

 ڇے  ے         ۓ  ۓ     ڭ        ڭڭ   ڭ  ۇ  ڇ : قوله تعاىل 
( ) 

 ڇجت     حب  خب   مب  ىب  يبڇ : وقوله يبحانه 
( )  

 
  0حاديث اليت جاء فيها نفي اإلميان عمن ترك واجبا أو ارتكبا حمرما وايتدلوا باأل 

مؤمن ، وال يسرق حني يسرق وهنو   ال يزين الزاين حني يزين وهو: ))   هلكقو
 0(  )(( مؤمن ، وال يشرب اخلمر حني يشرهبا وهو مؤمن ، والتوبة معروضة بعد 

 
إن اإلميان عبارة )) :  حيث يقول  واصل بن عطاء عتزلة األوله شيخ املقرر ما انهمو

والفاينق مل يسنتجمع   ،  ي املرء مؤمنا وهو ايم مدحمِّعن خصال خري إذا اجتمعت ُي
فال يسمى مؤمنا وليس هو بكافر مطلقا أيضنا ألن   خصال اخلري وال ايتحق ايم املدح

 0 (5)(( رهاال وجه إلنكا الشهادة ويائر أعمال اخلري موجودة فيه
 

                                                 
 0(  15) التبصري يف الدين لإليفرايين  (1)
 0(  18: ) يورة السجدة اآلية  ( )
 0(  11: ) يورة احلجرا  اآلية  ( )
  0(   11) تقدم خترجيه صن ( )
  0(  8 /  1) امللل والنحل للشهريتاين  (5)
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 0الرد عليهم : املطلب الثاين 

 
: يف رده على ايتدالل املعتزلة بقوله تعاىل اإلمام أبو املظفر السمعاين رمحه اهلل  يقول

  ڇے  ے         ۓ  ۓ     ڭ        ڭڭ   ڭ  ۇ  ڇ 
(1)  : 

بن أيب طالب والوليد بن عقبنة بنن أيب    ثر املفسرون أن اآلية نزلت يف عليأك)) 
 0، وذكر بعضهم عقبة واألصح األول ( )عيط م

 0وأمأل منك للكتيبة أنا أحد منك ينانا وأبسط منك لسانا : قال الوليد 
 0ايكت إمنا أنت فايق : فقال له علي 

 0فأنزل اهلل تعاىل هذه اآلية 
يف القول باملنزل بني املنزلني وأن الفايق ال يكون وايتدل أهل االعتزال هبذه اآلية 

 0 مؤمنا
ها هنا مبعىن الكافر ، وقال بعضهم مساه فاينقا  ، وأما الفايق والدليل عليهم ظاهر 

 0 ( )(( ، وقيل اآلية على العموم على موافقة قول علي رضي اهلل عنه 
 

 هذه اآلية هو الكافر  الفايق يفب املراد أن رمحه اهلل ( ) الطربي والذي اختاره اإلمام
  :ن كثري رمحه اهلل حيث قال وإىل هذا ذهب أيضا اإلمام اب

 

                                                 
  0(  18: ) يورة السجدة اآلية  (1)
الوليد بن عقبة بن أيب معيط القرشي األموي ، أيلم يوم فتح مكة، يُُكىن الوليد أبا وهب، : هو  ( )

ا وشجاعة وأدبا وكان من الشعراء املطبوعني ، أقام بالرقة إىل أن وكان من رجال قريش ظرفا وحلم
    0(  100 – 105/   ) أيد الغابة : انظر  0تويف هبا 

 0(  51 /   ) تفسري السمعاين  ( )
 0(    1/  18) تفسري الطربي  ( )
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لخرب تعاىل عن عدله وكرمه أنه ال يساوي يف حكمه يوم القيامة من كان مؤمننا  )) 

 0 (1) (( بآياته متبعا لريله مبن كان فايقا أي خارجا عن طاعة ربه مكذبا لريل اهلل إليه
 

 ( )  ڇحب  خب   مب  ىب  يبجت     ڇ  :واب على ايتدالهلم بقوله يبحانهوأما اجل
 : بقوله فيجيب اإلمام السمعاين رمحه اهلل 

ألنه لو كان الفاينق  : ، قال إن الفايق ال يكون مؤمنا : ايتدل هبذا من قال )) 
 0مؤمنا مل يستقم قوله بعد اإلميان 

بنتس  : ، فكأنه قنال  يا منافق  فايق منه النهي عن قوله يا أن املراد : واجلواب 
 0الوصف الفسوق بعد اإلميان باهلل 

 0 ( )(( بتس ايم الفسوق مع اإلميان : ومعناه ( مع ) ها هنا مبعىن ( بعد  ) :وقال 
 

         عمنن تنرك واجبنا    وأما مايتدلوا به من األحاديث اليت جاء فيها نفي اإلمينان  
 0هنا فقد تقدم الرد على ذلك يف املبحث السابق مما يغين عن إعادتهأو ارتكب حمرما 

    شبهة اليت قررها واصل بن عطاء من أن اإلميان شنيء واحند   وأما اجلواب على ال
ول اإلمام حممد بن نصر املروزي رمحه اهلل تعاىل اليتجزء إذا ذهب بعضه ذهب كله ، فيق

 :يف اجلواب عنها 
اإلميان ، ومن مل ينقص نقص منه مثقال ذرة زال عنه ايم إن اإلميان أصل ، من )) 

ولكنه يزداد بعده إميانا إىل إميانه ، فإن نقصت الزيادة النيت   منه مل يزل عنه ايم اإلميان ،
 0 ( )((   بعد األصل مل ينقص األصل

                                                 
 0(  105/   ) تفسري ابن كثري  (1)
 0(  11: ) يورة احلجرا  اآلية  ( )
 0(      –    /  5) السمعاين تفسري  ( )
    0(  59 ) تعظيم قدر الصالة للمروزي  ( )
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 0ن مرتكب الكبرية مؤمن كامل اإلميان إالرد على من قال : املبحث الثالث 
 :وفيه مطلبان 
 0أصحاب هذه املقالة وأدلتهم : املطلب األول 

 
 أصحاب هذه املقالة هم املرجتة 

  نقل اإلمام املروزي رمحه اهلل عند حكايته ملوقف املرجتة من نصوص الوعيند لقد 
 : أهنم قالوا 
اإلميان ، ، ويقرُّ به ، فهو مؤمن مستكمل فأما من زىن ، وهو يعلم أن الزنا حرام )) 

ليس ينقص زناه وال يرقته من إميانه قليال وال كثريا ، وإن ما  مضنيعا   للفنرائ  ،   
، مصرا على ذلك بعد أن ال جيحدها ، لقي اهلل مؤمنا مستكمل اإلميان من  مرتكبا للكبائر
 0( 1)(( أهل اجلنة 
 

 : قال اإلمام الطربي رمحه اهلل 
     وحدوا وصندقوا رينول  الذين أهل الكبائر من أهل التوحيد : وقال آخرون )) 
 0(  )(( هل اجلنة من أ وأقروا بشرائع اإليالم مؤمنون بإميان جربيل وميكائيل وهم اهلل 

 
 : قال اإلمام امللطي رمحه اهلل 

ميكال  إميانه كإميان جربيل والفايق مع فسقه ، مؤمن مسلم ، : وتقول املرجتة )) 
 0(  )(( والريل 
 

                                                 
 0(  1  ) تعظيم قدر الصالة للمروزي  (1)
 0(  109) التبصري للطربي  ( )
 0(  50) التنبيه والرد للملطي  ( )
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 :أن الكبائر ال تؤثر يف اإلميان قوهلم يف تقريرهم ومن أدلتهم اليت ايتدلوا هبا 

يق القلب أو تصنديق القلنب   إما جمرد تصد ليس اإلميان إال شيتا واحدا ال يتبع 
صار  جزءا مننه ،  ألنا إذا أدخلنا األعمال يف اإلميان ن ، واألعمال ليست منه ، واللسا
 0 (1) ذهبت ذهب بع  اإلميان ، فلزم إخراج صاحب الكبرية من إلميانفإذا 
  

حيد وأن التوبيان فضل من قال كلمة وايتدلوا أيضا بالنصوص العامة اليت جاء فيها 
 0عليه النار  من قاهلا دخل اجلنة وُحِرمت

 
 

 0الرد عليهم : املطالب الثاين 
 

يف قوهلم إن اإلميان  رده على املرجتة بن نصر املروزي رمحه اهلل يفيقول اإلمام حممد 
 :  شيء واحد ال يتجزء

فنر  زعم بع  املرجتة أنا إذا قلنا إن اإلميان ايم جلميع الطاعا  لزمننا أن نك ))  
العاصي عند أول معصية يفعلها ، ألنه إذا كان إمنا يسمى إميانا الجتماع معاين ، فم  ما 
: نقص من تلك املعاين مثقال خردلة ، زال عنه االيم ، وضربوا لذلك منثال   فقنالوا   

عشرة دراهم ، فإذا نقص دانق ، مل تسم عشنرة إال علنى   : ومثل ذلك مثل قول القائل 
 0درهم مل تسم عشرة أبدا  النقصان ، فإن نقص
إنكم ضربتم املثل على غري أصل ، وقد غلطنتم عليننا ، ومل تفهمنوا      : فقيل هلم 

إن اإلميان أصل ، من نقص منه مثقنال ذرة زال عننه اينم      : معنانا ، وذلك أنا نقول 
اننه ،  اإلميان ، ومن مل ينقص منه مل يزل عنه ايم اإلميان ، ولكنه يزداد بعده إميانا إىل إمي

وذلك كنخلنة قائمنة ذا     000فإن نقصت الزيادة اليت بعد األصل مل ينقص األصل 

                                                 
   0(  59 ) تعظيم قدر الصالة للمروزي  (1)
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أغصان وورق ، فكلما قطع منها غص مل يزل عنها ايم الشجرة ، وكانت دومنا كانت  
عليه من الكمال من غري أن ينقلب امسها ، إال أهنا شجرة ناقصة من أغصاهنا ، وغريها من 

ۆئ  ۆئ  ۈئ            ۈئ  ڇ :  نها لتمامها بسعفها ، وقد قال اهللالنخل من أشكاهلا أكمل م

 ڇېئ  ېئ  ېئ      ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ   
(1 ) 

مث فسر الننيب   000مثال لكلمة اإلميان ، وجعل هلا أصال وفرعا ومثرا تؤتيه فجعلها 
 عالهنا  إذ فهم عن اهلل عز وجل مثله ، فأخرب أن اإلميان ذو شنعب ، أ  بسنته اإلميان

شهادة أن ال إله إال اهلل ، فجعل أصله اإلقرار بالقلب واللسان ، وجعل شعبه اإلميان ، مث 
جعل يف غري حديث األعمال شعبا من اإلميان ، فايتعجم على املرجيء الفهم ، فضنرب  

 ليبطل ينة الرينول  ( مثل عشر دراهم : ) اهلل وريوله ، وقال املثل خبال  ما ضربه 
وليست العشرة مثل اإلميان ألنه ليس هلا أصل ،  000خبال  اآلثار  و احلقوجيعل قوله ه
العاشر درهم ، واألول درهم ، فإمنا مثل أصلها مثل الفضة ، والفضة كمثل : إال كالفرع 

التصديق ، فلو كانت نقرة فيها عشرة ، مث نقصت حبة ، لسميت فضنة ، ألن الفضنة   
أصل قائم أبدا ما دام منها شيء ، وليست العشرة  جامع المسها ، قل ت أم كثر  ، ألهنا

                              كننذلك لننيس أوهلننا بننأوىل مننن أن يكننون أصننال هلننا مننن آخرهننا ،   
 0(  )((  000ألهنا أجزاء متفرقة 

     
منؤمن   رك العملات ل إمام األئمة ابن خزمية رمحه اهلل يف الرد على دعواهم أنيقوو

تدلني مبا جاء يف بع  النصوص من ذكر فضل كلمة التوحيند حينث   مس كامل اإلميان
 :يقول 
   فضيلة هلذا القنول  دخل اجلنة من قال ال إله إال اهلل :  إمنا رويت أخبار النيب ))

ال أن هذا القول كل اإلميان ولتن جاز جلاهل أن يتأول أن شهادة أن ال إله إال اهلل مجينع  
ئلها يستوجب اجلنة ويعاذ من النار مل يؤمن أن يدعي جاهل خرب أن قا  اإلميان إذ النيب

                                                 
 0(    : ) يورة إبراهيم اآلية  (1)
 0(  11 ،   1 ،  10  – 59 ) م قدر الصالة للمروزي تعظي ( )
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منن   : ))  معاند أيضا أن مجيع اإلميان القتال يف يبيل اهلل فواق ناقة فيحتج بقول النيب 
 (1)((  دخل اجلنة  فواق ناقةقاتل يف يبيل اهلل

  ( ) (( من قال ال إله إال اهلل دخل اجلنة : ))  كاحتجاج املرجتة بقول النيب
ويقول معاند آخر جاهل إن اإلميان بكماله املاشي يف يبيل اهلل ح  تغنرب قندما   

      من اغرب  قدماه يف ينبيل اهلل حرمهمنا اهلل علنى    : ))  املاشي وحيتج بقول النيب
 000( )((  النار

وهذا اجلنس من فضائل األعمال يطول بتقصيه الكتاب ويف قدر ما ذكرننا غنينة   
 إمنا خرب بفضائل هذه األعمال اليت ذكرنا وما هو مثلنها    دنا أن النيبوكفاية ملا له قص

أراد أن كل عمل ذكره أعلم أن عاملة يستوجب بفعله اجلنة أو يعاذ منن    ال أن النيب
 0 النار أنه مجيع اإلميان

من قال ال إله إال اهلل دخل اجلنة أو حنرم علنى    : بقوله  وكذلك إمنا أراد النيب
لة هلذا القول ال أنه مجيع اإلميان كما ادعى من ال يفهم العلم ويعاند فال ينتعلم  النار فضي

 0 ( )((  هذه الصناعة من أهلها
 

 
 

 
 
 
 

                                                 
 0(  8 1) تقدم خترجيه صن  (1)
 0(  8 1) تقدم خترجيه صن  ( )
 0(  8 1) تقدم خترجيه صن  ( )
 0(    8 – 8 8/   ) كتاب التوحيد البن خزمية  ( )
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 الفصل الثالث
 

 جهود علماء الشافعية يف الرد على املخالفني يف حكم مرتكب الكبرية
 

 :وفيه مبحثان 
 

 ة خملد يف النارمرتكب الكبري إن الرد على من قال: املبحث األول 
 

 ن مرتكب الكبرية ال يضر مع إميانه معصيةإالرد على من قال : املبحث الثاين 
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 0ن مرتكب الكبرية خملد يف النار إالرد على من قال : املبحث األول 

 : مطلبان  ويف
 0أصحاب هذه املقالة وأدلتهم : املطلب األول 

  
 ةاحب الكنبري صملعتزلة ، فقد اتفقوا على ختليد واأصحاب هذه املقالة هم اخلوارج 

     النار ، فذهبت اخلوارج إىل أننه يعنذب عنذاب   ، واختلفوا يف نوع عذابه يفيف النار 
 0يعذب دون ذلك  وذهبت املعتزلة إىل أنهالكفار ، 
 

 : قال اإلمام حممد بن نصر املروزي رمحه اهلل 
 اينم  من أهل البدع مع اختالفهم يف ( 1) وقد اتفقت هذه الفرق اليت ذكرناها)) 

، فهو من أهل النار ، افما  غري تائب منهعلى أن كل من ارتكب كبرية  مرتكب الكبرية
  0(  )(( دا ال لخرج منها أبدا ، وأيسوه من رمحة اهلل خالدا خمل
 

 : قال اإلمام األشعري رمحه اهلل 
إن : واحد ، ألهنم يقولنون   وأما الوعيد فقول املعتزلة فيه ، وقول اخلوارج قول)) 

ر خالدين فيها خملدين ، غري أن اخلوارج أهل الكبائر الذين ميوتون على كبائرهم هم يف النا
يعذبون عنذاب الكنافرين ، واملعتزلنة    إن مرتكيب الكبائر ممن ينتحل اإليالم : يقولون 
 0 (  )(( إن عذاهبم ليس كعذاب الكافرين : يقولون 
 
 

                                                 
 0وهم اخلوارج واملعتزلة والرافضة  (1)
 0(  11 ) تعظيم قدر الصالة للمروزي  ( )
 0(   0 ) املقاال  لألشعري  ( )
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 : رمحه اهلل  كسكيويقول اإلمام الس

إن صاحب الكنبرية  : ارج تقول وكذلك اتفقت أقواهلم يف الوعيد إال أن اخلو)) 
إنه خملد يف النار ، لكنه يعذب عذابا دون : يف النار عذاب الكفار ، واملعتزلة تقول  يعذب

 0( 1)(( عذاب الكفار 
 

 : ويقول اإلمام الشهريتاين رمحه اهلل موضحا معتقد املعتزلة 
وتوبة اينتحق الثنواب   واتفقوا على أن املؤمن إذا خرج من الدنيا على طاعة  ))

عن كنبرية ارتكبنها   والعو  والتفضيل ، ومعىن وراء الثواب ، وإذا خرج من غري توبة 
، لكن يكون عقابه أخف من عقاب الكفار ، ومسوا هذا النمط (  ) ايتحق اخللود يف النار

 0 (  )(( وعدا ووعيدا 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                 
 0(  0 ) الربهان للسكسكي  (1)
حممد بن شبيب البصري ، والصناحلي ،  : وقد ذكر البغدادي عن ثالثة من شيوخ املعتزلة وهم  ( )

واخلالدي ، أهنم واقفة يف وعيد مرتكيب الكبائر ، وقد أجازوا من اهلل تعاىل مغفرة ذنوهبم منن غنري    
  0( 80)الفرق بني الفرق للبغدادي  :انظر  0توبة 
 0( 5 /  1)امللل والنحل للشهريتاين  ( )



 18  افعية في تقرير مباحث اإليمانشجهود علماء ال     

  
 : يف تقريرهم هلذا املعتقد الفايد منها وقد ايتدلوا بأدلة 
گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڇ : قولننه تعنناىل 

 ڇڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ     ڻ  ڻ   
(1) 

ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئ  ڇ : وقوله يبحانه 

 ڇۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  
( )  

 
 يدخل اجلنة من ال ال))  :  وقوله ( ) ((ال يدخل اجلنة قاطع ))  :  ومنها قوله
  0 ايف معنامه وكل األحاديث اليت ( ) ((يأمن جاره بوائقه 

لو مل نقل بالتخليد ألدى ذلك إىل الفساد ، ألن املذنب م  ))  :ومن أدلتهم قوهلم 
علم أنه ال لخلد يف النار مل يبال باملعصية ألنه يعلم أنه يصري إىل اجلنة ، فلهذا ُبوِلَغ بإدامنة  

 0 (5)(( يه العذاب عل
   بل من أصوهلم اليت يرجع قوهلم بتخليد أصحاب الكبنائر إلينه  أدلة املعتزلة ومن 

 :  قوهلم
وأنه يفعل ما وعد أن اهلل تعاىل وعد املطيعني بالثواب ، وتوعد العصاة بالعقاب ، )) 

 0 (1)(( ُف والكذب به وتوعد عليه ال حمالة ، وال جيوز عليه اخل ْل
 

                                                 
 0(   9: ) يورة النساء اآلية  (1)
 0(   1: ) يورة النساء اآلية  ( )
، ومسنلم  (  89/   ) ، (   598) إمث القاطع ، رقم : أخرجه البخاري كتاب األدب ، باب  ( )

 0(  1981/   ) ، ( 551 )م وحترمي قطيعتها ، رقم صلة الرح: كتاب الرب والصلة ، باب 
   0(  18/  1) ، ( 1 )بيان حترمي إيذاء اجلار ، رقم : ، باب  أخرجه مسلم كتاب اإلميان ( )

 0(   18/   ) االنتصار للعمراين  (5)
  0(  1 1 – 5 1) شرح األصول اخلمسة للقاضي عبد اجلبار  (1)
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 الرد عليهم: املطلب الثاين 

 
گ  گ  گ   ڳ  ڇ  :وأما اجلواب على ايتدالهلم بقولنه ينبحانه   

 (1) ڇڻ         ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ     ڻ 
اإلمام الطربي رمحه اهلل عند تفسريه أن يقال قد ذكر على خلود أصحاب الكبائر يف النار 

 :  قولهره ورجحه يف املراد منها ة عدة أقوال ألهل العلم يف معناها والذي اختاهلذه اآلي
ومن يقتل مؤمنا متعمدا : معناه : وأوىل األقوال يف ذلك بالصواب قول من قال  )) 

زاه جهنم خالدا فيها ولكنه يعفو ويتفضل على أهل اإلميان به وبريوله فال افجزاؤه إن ج
النار وإمنا أن  إما أن يعفو بفضله فال يدخله  - عز ذكره -جيازيهم باخللود فيها ولكنه 

 0 ( )((  يدخله إياها مث لخرجه منها بفضل رمحته
 

 :ويقول اإلمام البغوي رمحه اهلل 
وقيل يف  000ب الكبائروليس يف اآلية متعلق ملن يقول بالتخليد يف النار بارتكا)) 
ن جازاه ولكنه إن إهي جزاؤه : معناه  ( ) ڇڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڇ  :قوله تعاىل 

 0 ( ) (( فر له بكرمه فإنه وعد أن يغفر ملن يشاءشاء عذبه وإن شاء غ
 
 

 
 

                                                 
 0(   9: ) يورة النساء اآلية  (1)
 0(  50 /  0) تفسري الطربي  ( )
 0(   9: ) يورة النساء اآلية  ( )
  0(  10 /   ) معامل التنزيل للبغوي  ( )



 00  افعية في تقرير مباحث اإليمانشجهود علماء ال     

  
 : يف اآلية فيقول ويوضح اإلمام ابن كثري رمحه اهلل املراد باخللود 

    فليس مبخلد فيها أبدا بل اخللود هو املكث الطويل وقد تنواتر  األحادينث   )) 
         رة منن أنه لخرج من النار منن كنان يف قلبنه أدىن مثقنال ذ     )):  عن ريول اهلل 

 0 ( ) (( (1)(( إميان 
 

ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ڇ : وأما اجلواب على ايتدالهلم بقوله تعناىل  

ڇۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  
على خلود أصنحاب   ( ) 
 :الكبائر يف النار فيجيب على ذلك اإلمام البيهقي رمحه اهلل فيقول 

حلدود اهلل تعاىل امجع بترك قيل هكذا نقول احلدود ايم مجع و إمنا يصري متعديا )) 
 0 ( ) (( اإلميان و تارك اإلميان لخلد يف النار

 
وجييب إمام األئمة ابن خزمية رمحه اهلل على ايتدالهلم مبا جاء يف بع  النصوص من 

 :فيقول حترمي دخول اجلنة ملن وقع يف بع  املعاصي 
م أهنا جنان يف جنة قد أعل  ال يدخل اجلنة أى بع  اجلنان إذ النيب : أحدمها ))

وايم اجلنة واقع على كل جنة منها فمعىن هذه األخبار اليت ذكرنا من فعل كذا لنبع   
املعاصي حرم اهلل عليه اجلنة أو مل يدخل اجلنة معناها ال يدخل بع  اجلنان اليت هي أعلى 
وأشر  وأنبل وأكثر نعيما ويرورا وهبجة وأويع ال أنه أراد ال يدخل شيتا منن تلنك   

 000 جلنان اليت هي يف اجلنةا

                                                 
، (  585) ، صن(  598 ) ، رقم (  10: ) أخرجه الترمذي كتاب صفة جهنم ، باب  (1)

 0(  598 ) ينن الترمذي رقم : وقال األلباين حديث صحيح انظر 
 0(   00/  1)  كثريتفسري ابن  ( )
 0(   1: ) يورة النساء اآلية  ( )
 0(  00 /  1) شعب اإلميان للبيهقي  ( )



 01  افعية في تقرير مباحث اإليمانشجهود علماء ال     

  
        ما قد أعلمت أصحايب ما ال أحصى من منرة أن كنل وعيند يف    : واملعىن الثاين

لكتاب والسنة ألهل التوحيد فإمنا هو على شريطة أى إال أن يشاء اهلل أن يغفر ويصنفح  ا
كنم  ويتكرم ويتفضل فال يعذب على ارتكاب تلك اخلطيتة إذ اهلل عز وجل قد خرب يف حم

كتابه أنه قد يشاء أن يغفر ما دون الشرك من الذنوب يف قوله تعاىل إن اهلل ال يغفنر أن  
 0 (1) (( يشرك به ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء

 
 :حيث قال  عنا ثالثمذكر رمحه اهلل مث 
وقد جيوز أن يقول من فعل كذا وكذا مل يدخل اجلنة يريد مل يدخل اجلننة يف  )) 

جلنة إما للمحايبة من مل يرتكب هذه احلوبة ألنه حيبس عن دخول االوقت الذي يدخلها 
إلدخال النار ليعذب بقدر ذلك الذنب إن كان ذلك الذنب مما يستوجب على الذنب أو 

 0 ( )((  به املرتكب النار إن مل يعف اهلل ويصفح ويتكرم فيغفر ذلك الذنب
 

    :اينتدالهلم بقولنه    علىيف رده  اإلمام ابن الصالح رمحه اهللويقرر ذلك أيضا 
  حينث  وكل األحاديث اليت يف معنناه   ( )(( ال يدخل اجلنة من ال يأمن جاره بوائقه  ))
 :قال 

ومعىن قوله ال يدخل اجلنة مع ما ثبت من أن كل مسلم ال بد أن يدخل اجلننة  )) 
إال أن يعفو وإن دخل النار إنه يدخلها وقت دخول أهلها إليها وإذا فتحت أبواهبا للمتقني 

 0 ( )((  اهلل تبارك وتعاىل
 

                                                 
  0(  819 – 818/   ) كتاب التوحيد البن خزمية  (1)

  0(  800/   ) املصدر السابق  ( )

  0 ( 18/  1) ، (  1 ) بيان حترمي إيذاء اجلار ، رقم : أخرجه مسلم كتاب اإلميان ، باب  ( )
  0(   0 ) صيانة صحيح مسلم البن الصالح  ( )



  0  افعية في تقرير مباحث اإليمانشجهود علماء ال     

  
 : مقررا ذلك أيضا اإلمام النووي رمحه اهللويقول 

 وىف معىن ال يدخل اجلنة جوابان جيريان يف كل ما أشبه هذا  )) 
يذاء مع علمه بتحرميه فهذا كافر ال يدخلها أنه حممول على من يستحل اإل : احدمها

 0أصال 
ذا فتحت أبواهبا هلم بل إال يدخلها وقت دخول الفائزين أن معناه جزاؤه  : والثاين

 0 يؤخر مث قد جيازى وقد يعفى عنه فيدخلها أوال
منا تأولنا هذين التأويلني ألنا قدمنا أن مذهب أهل احلق أن منن منا  علنى    إو 

ن شاء عفا عنه فادخله اجلنة أوال وان شاء إلكبائر فهو إىل اهلل تعاىل التوحيد مصرا على ا
 0 (1)((  به مث أدخله اجلنة واهلل اعلمعاق

 
  :وأما اجلواب على قوهلم 

لو مل نقل بالتخليد ألدى ذلك إىل الفساد ، ألن املذنب م  علم أنه ال لخلند يف   ))
 0 ((، فلهذا ُبوِلَغ بإدامة العذاب عليه  النار مل يبال باملعصية ألنه يعلم أنه يصري إىل اجلنة

 
 : رمحه اهلل يف نق  هذا االعترا   فيقول اإلمام العمراين

ألنه من   فعلى مقتضى ايتداللكم هذا أن تقولوا ال تصح توبته وال تقبل منه ، )) 
محله ذلك علنى  علم أن توبته تصح وتقبل منه ومل ييأس من البقاء بعد ارتكاب املعصية 

ة باإلمجاع ركوب الكبائر اتكاال منه على التوبة يف آخر عمره ، فإذا كانت توبته صحيح
 0 ( )(( ومل يكن هبا فساد ، فكذلك القول بعد ختليده 

 
 

                                                 
  0(  00 /  1) شرح النووي لصحيح مسلم  (1)

 0(   18/   ) االنتصار للعمراين  ( )



  0  افعية في تقرير مباحث اإليمانشجهود علماء ال     

  
أن لخلف وعده ، فنال ُيثينب     أنه ال جيوز على اهلل :وأما اجلواب على قوهلم 
 0، فال يعاقب العاصي املطيع ، وال ُيخلف وعيده 

صنف  وال يو: )) على هذا االيتدالل بقوله جيب اإلمام العمراين رمحه اهلل تعاىل في
 چجب   حب  خب  مب  ىب   چ  :لقوله تعاىل اهلل بأنه ُيخلف وعده 

، ومن أوعده عذابا  (1)
وترك الوفاء بالوعيد كرم وجود ، وربنا موصو  باجلود على ذنب أذنبه فإن العيد حق له 

ال حيسن من اهلل العفو عن الذنب وقد أمرنا به وحظنا علينه ومندح   والكرم ، وكيف 
  ڇۀ   ۀ    ڇ :  قال اهلل تعاىل 0فاعله

ۈئ  ېئ  ېئ  ڇ : ، وقال تعناىل   ( )

 ڇېئىئ 
ڇٿ   ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڇ : وقال، ( )

عنن   ، وأخرب ( )
 ڇگ  گ  گ     ڇ : نفسه بالعفو فقال 

(5) )) (1) 0 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  0(  9: ) يورة آل عمران اآلية  (1)

 0(  109: ) يورة البقرة اآلية  ( )
 0(  0  : ) يورة البقرة اآلية  ( )
 0(    1: ) يورة آل عمران اآلية  ( )
 0(  5 : ) يورة الشورى اآلية  (5)
 0 ( 101/   ) االنتصار للعمراين  (1)



  0  افعية في تقرير مباحث اإليمانشجهود علماء ال     

  
جاء إىل  (1)أن عمرو بن عبيد )) :من األئمة رمحهم اهلل تعاىل ذكر غري واحد وقد 

 ( ) أيب عمرو بن العالء
 هل ُيخلف اهلل وعده ؟ : فقال له 
 !ال : فقال 
گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڇ  : أليس قند قنال اهلل تعناىل   : فقال 

 ( )  ڇڳ  ڳ  ڱ 
 إن العنرب ال تعند  ! من العجمة أ تيت يا أبا عثمنان  : فقال له عمرو بن العالء 
 :وأنشد اإلخال  يف الوعيد ُخلفا وذما ، 

 0 ( )(( إيعادي ومنجز موعدي ْخِلف دته        مل نأو عدته نوإين وإن أوع
 
 
 
 
 

                                                 
دعنا  : عمرو بن ُعبيد القدري كبري املعتزلة وأوهلم ، أبو عثمان البصري ، قال بن املبارك : هو  (1)

ينري  : انظنر   0هن    1: وقيل    1ليس بثقة ، ما  ينة : إىل القدر فتركوه ، وقال النسائي 
 0(  101 –  10/  1) م النبالء للذهيب أعال
بو عمرو بن العالء بن عمار بن العريان بن عبد اهلل التميمي املازين النحنوي البصنري   أ: هو  ( )

قال  غري ذلك ، العريان وقيل : زبان وقيل :واختلف يف امسه فقيل  ،  املقرئ أحد األئمة القراء السبعة
قدما يف عصره عاملا بالقراءة ووجوهها قدوة يف العلم واللغة إمام كان أبو عمرو م : أبو بكر بن جماهد

: وقينل    15تويف يننة   0 الناس يف العربية وكان مع علمه باللغة وفقهه بالعربية متمسكا باآلثار
  0(  511/   ) التهذيب : انظر  0هن 150

 0(   9: ) يورة النساء اآلية  ( )
  (  10 /   ) معامل التنزيل للبغوي : انظر  ( )



 05  افعية في تقرير مباحث اإليمانشجهود علماء ال     

  
يف ختليد صاحب تدل على بطالن مذهب اخلوارج واملعتزلة  صرحية أدلة وقد جاء 
 :منها  الكبرية يف النار
       ما من صناحب ذهنب وال فضنة   : )) قال   أن ريول اهلل   هريرةأيبعن 

ليها يف نار جهنم ، تكوى هبا ال يؤدي حقها إال جعلت له يوم القيامة صفائح مث أمحي ع
ينة ، ح  ُيْقضى بني الناس ،  ه ، يف يوم كان مقداره مخسني ألفجنباه، وجبهته ، وظهر

  0 (1)((  000َفُيرى يبيله إما إىل اجلنة وإما إىل النار 
 

قال اإلمام املروزي رمحه اهلل مبينا وجه الداللة من احلديث على عدم خلود صاحب 
 : ر الكبرية يف النا
فهذا احلديث حجة على أهل األهواء كلهم من اخلوارج ، واملعتزلة وغريهنم ،  )) 

ألهنم كلهم خال املرجتة يزعمون أن مانع الزكاة إذا ما  غري تائب أنه من أهنل الننار   
 ( )(( الشافعني رمحة اهلل تعاىل ، ومن شفاعة  خالدا خملدا ال لخرج منها أبدا ، وآيسوه من

 
يف ختليد مرتكب الكنبرية  لة الدالة على فساد قول اخلوارج واملعتزلة ومن أقوى األد

، وهني  من إخراج قوم من أهل التوحيد من الننار   جاءيف النار أحاديث الشفاعة وما 
 0 أحاديث بلغت درجة التواتر

 
 : ويوضح هذا الدليل ويقرره اإلمام ابن جرير الطربي رمحه اهلل تعاىل حيث يقول 

متظاهرة بنقل من ميتنع يف نقلنه   األخبار املروية عن ريول اهلل فإن : وبعد )) 
، ويوجب نقله العلم أنه ذكر أن اهلل جل ثناؤه لخرج من الننار  اخلطأ والسهو والكذب 

 0قوما بعد ما امتحشوا وصاروا محما بذنوب كانوا أصابوها يف الدنيا مث يدخلهم اجلننة  

                                                 
 0(  180/   ) ، ( 980)إمث مانع الزكاة ، رقم : أخرجه مسلم كتاب الزكاة ، باب  (1)
 0 ( 118 – 110) تعظيم قدر الصالة للمروزي  ( )



 01  افعية في تقرير مباحث اإليمانشجهود علماء ال     

 يشفع ألمته إىل ربه  وأنه  (1) ((ن أميت شفاعيت ألهل الكبائر م: )) قال  وأنه  
 0 ( ) ((أخرج منها منهم من كان يف قلبه مثقال حبة من خردل من إميان )) :ذكره فيقال

   ))( ) 0 خربويف نظائر ملا ذكرنا من األخبار اليت إن مل تثبت صحتها مل يصح عنه 
 

ه ملوقف املخالفني من هذه إمام األئمة ابن خزمية رمحه اهلل مع بيان أيضا ويقرر ذلك
 :النصوص اليت تدمغ بدعتهم فيقول 

بدا من تكذيب األخبار الثابتة املتواترة اليت ذكرهتا  فمن مل يفهم هذا الباب مل جيد)) 
 0 من النار يف إخراج أهل التوحيد  عن النيب

ن وأحمل من هذا أن يقال لخرج م ، إذ حمال أن يقال أخرجوا من النار من ليس فيها
 0 ( ) (( دروس الدين وإبطال اإليالم  نيبالنار من ليس فيها ويف إبطال أخبار ال

 
  :  ذلك بقوله اإلمام البيهقي رمحه اهلل ويؤكد
يف إثبا  الشفاعة و إخراج قوم منن أهنل    قد ورد عن ييدنا املصطفي و)) 

اضة و الشهرة التوحيد من النار و إدخاهلم يف اجلنة أخبار صحيحة قد صار  من االيتف
حبيث قاربت األخبار املتواترة و كذلك يف مغفرة اهلل تبارك و تعاىل مجاعة من أهل الكبائر 

 0 (5)((  وايع كرمي دون الشرك من غري تعذيب فضال منه و رمحة و اهلل
 

                                                 
، يننن  (  00/  5) ، (  9 0 ) يف الشنفاعة ، رقنم   : ينن أيب داود كتاب السنة ، باب  (1)

، وقال األلبناين  (  9 5) ، صن(  5   ) نه ، رقم م( 11:) الترمذي كتاب صفة القيامة ، باب 
 0(  5   ) ينن الترمذي رقم : حديث صحيح انظر 

،        (    ) تفاضل أهل اإلمينان يف األعمنال ، رقنم    : أخرجه البخاري كتاب اإلميان ، باب  ( )
 0(  180/  1) ، (  19)إثبا  الشفاعة ، رقم : ، ومسلم كتاب ، اإلميان باب (    /  1) 
 0(  181) التبصري للطربي  ( )
 0(  5 8/  ) كتاب التوحيد البن خزمية  ( )
 0(  00 /  1) شعب اإلميان للبيهقي  (5)



 00  افعية في تقرير مباحث اإليمانشجهود علماء ال     

  
ألهل الكبائر منن    بعد أن ذكر شفاعة النيب –ويقول اإلمام ابن كثري رمحه اهلل 

 : أمته 
، واتر  هبذا النوع األحاديث ، وخفي علم ذلك على اخلوارج واملعتزلنة  وقد ت)) 

       فخالفوا يف ذلك ، جهال منهم بصحة األحاديث ، وعنادا ممنن علنم ذلنك واينتمر    
 0 (1)(( على بدعته 
 
وجها آخر يف بيان فساد مذهب اخلوارج رمحه اهلل  اإلمام ابن جرير الطربيقرر وي

 :فيقول صحاب الكبائر يف النار واملعتزلة يف ختليدهم أل
فيدخلهم اجلنة ، ألن اهلل جنل  مث لخرجهم بعد عقوبته إياهم بقدر ما ايتحقوا )) 

ووعد أن ميحو باحلسنة السيتة ثناؤه وعد على الطاعة الثواب و أوعد على املعصية العقاب 
 0ما مل تكن السيتة شركا 

على معصيته إياه ثوابه علنى   فغري جائز أن يبطل بعقاب عبدفإذا كان ذلك كذلك 
ال باحلسنة السيتة ، وذلك خال  الوعد الذي وعد طاعته ، ألن ذلك حمو بالسيتة احلسنة 

 0عباده ، وغري الذي هو به موصو  من العدل والفضل والعفو عن اجلرم 
 0العقاب على اجلرم ، والثواب على الطاعة : والعدل 

الثواب واجلزاء على الطاعة فال عندل وال فضنل    فأما املؤاخذة على الذنب وترك
 0 ( )(( الصفتني وليس من صفته أن يكون خارجا من إحدى هاتني 

 
 
 
 

                                                 
  0(  190/   ) النهاية يف الف  واملالحم البن كثري  (1)

 0(  185 –  18) التبصري يف معامل الدين للطربي  ( )
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 :ويقول اإلمام ابن خزمية رمحه اهلل يف تقرير هذا الوجه أيضا  
املطيع خلالقه يف أكثنر   ، وحمال أن يكون املؤمن املوحد هلل عز وجل قلبه ولسانه)) 

 ، املنتهي عن أكثر املعاصي ، عليه وندبه إليه من أعمال الرب غري املفتر  عليهما فر  اهلل 
 وإن ارتكب بع  املعاصي واحلوبا  يف قسم من كفر باهلل ودعا معه آهلة أو جعنل لنه  

ومل يؤمن أيضا بشيء مما أمر اهلل باإلميان ، صاحبة أو ولدا تعاىل اهلل عن ذلك علوا كبريا 
 شيء أمره به من الفرائ  والنوافل وال انزجر عن معصنية هننى اهلل   به وال أطاع اهلل يف 

والعقل مركب على أن يعلم أن  ، حمال أن جيتمع هذان يف درجة واحدة من النار ، عنها
 ، كل من كان أعظم خطيتة وأكثر ذنوبا مل يتجاوز اهلل عن ذنوبه كان أشد عذابا يف النار

طاعة هلل عز وجل وتقربا إليه بفعل اخلنريا   كما يعلم كل عاقل أن كل من كان أكثر 
فكيف جيوز أن  ، واجتناب السيتا  كان أرفع درجة يف اجلنان وأعظم ثوابا وأجزل نعمة

يتوهم مسلم أن أهل التوحيد جيتمعون يف النار يف الدرجة مع من كان يفترى على اهلل عز 
ه ويشرك ويكفر بكنل  وجل فيدعو له شريكا أو شركاء فيدعو له صاحبة وولدا ويكفر ب

ما أمر اهلل عز وجل باإلميان به ويكذب مجيع الريل ويترك مجيع الفرائ  ويرتكب مجيع 
  000 املعاصي فيعبد النريان ويسجد لألصنام والصلبان

بنني   يوىواهلل عز وجل مل جيمع بني مجيع الكفار يف موضع واحد من النار وال 
 ڇڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ      ۓ  ڭ  ڇ :  عذاب مجيعهم قال اهلل عنز وجنل  

(1) ،  
 ڇہ    ہ  ہ  ھ  ھ ڇ :  وقال

( ) )) ( ) 0 
 
 
 

                                                 
 0(  5 1: ) يورة النساء اآلية  (1)
 0(  1 : ) يورة غافر اآلية  ( )
 0(  1 8 –   8/   ) كتاب التوحيد البن خزمية  ( )
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 0ال يضر مع إميانه معصية ن مرتكب الكبرية إالرد على من قال : املبحث الثاين 
 : وفيه مطلبان 
  0 أصحاب هذه املقالة وأدلتهم: املطلب األول 

 
 : قال اإلمام الطربي رمحه اهلل 

مع كانت أو كبرية ، كما ال ينفع  صغريةذنب ، م مع اإلميان ال يضره: وقالوا )) 
 0الشرك عمل 
   ))(1 )0مبا جاء به ريوله والوعيد إمنا هو ألهل الكفر باهلل املكذبني : قالوا 

 : أن املوحد  ونقل اإلمام امللطي رمحه اهلل عن طائفة من املرجتة
 0(  )(( رائ  ، وعمل الكبائر وترك الفوإن ركب العظائم ، ال يدخل النار أبدا )) 
 

 : ونقل عنهم اإلمام ابن الصالح رمحه اهلل أهنم قالوا 
 0(  )(( عصية ، كما ال ينجو مع الكفر بطاعة مع اإليالم مبأنه ال يعذب )) 
 

  : على إمجاع املرجتة اهلل مارمحه ( )العالمة اليافعياإلمام السكسكي و وقد نقل
 0( 5)((  افر فحسبك ال يدخل النار إالأنه  ))

 
                                                 

 0(  180) التبصري للطربي  (1)
 0 ( 155) التنبيه والرد للملطي (  )
 0(  105) صيانة صحيح مسلم البن الصالح  ( )
جاز عفيف الدين أبنو  عبد اهلل بن أيعد الشيخ اإلمام القدوة العار  الفقيه العامل شيخ احل: هو  ( )

 :، انظنر   تويف مبكة يف مجادى اآلخرة ينة مثان وينتني وينبعمائة  ،  حممد اليافعي اليمين مث املكي
 0(  95/   )البن شهبة  طبقا  الشافعية

 0(   1) ، و ذكر مذاهب الفرق الثنتني والسبعني لليافعي (    ) الربهان للسكسكي : انظر  (5)



 80  افعية في تقرير مباحث اإليمانشجهود علماء ال     

  
هو قنول  دخول أحد من أهل الكبائر النار  ألن القول بعدم وهذا اإلمجاع فيه نظر

م ابن تيمينة  ، ونسب شيخ اإليال رمحه اهلل ذلك اإلمام امللطي كما نقل 0بع  املرجتة 
  0( 1)رمحه اهلل هذا القول إىل غالية املرجتة 

 
 : وقد ايتدلوا لذلك بأدلة منها 

 ڇپ         ٱ  ٻ   ٻ     ٻ    ٻ  پ  پڇ : اىل قوله تع
( ) 

 ( )((  ال يدخل النار من كان يف قلبه مثقال ذرة من إميان: ))   النيبوقول 
 0وما جاء يف معناه من األحاديث 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
نه ال يضره ترك العمل فهذا كفر صنريح  أ : وان قالوا: )) ن تيمة رمحه اهلل قال شيخ اإليالم اب (1)

ال يدخل الننار منن    : وهذا قد يكون قول الغالية الذين يقولون000س حيكى هذا عنهم وبع  النا
        ىف الكتنب   مننا النناس حيكوننه   إعلمت معينا أحكى عنه هذا القول وأهل التوحيد أحد لكن ما 

 0 ( 5 1) اإلميان ((  ائله وال يعينون ق
 0(  11- 15: ) يورة الليل اآلية  ( )
، (   5 ) ، صن(  1999) ما جاء يف الكرب ، رقم : ينن الترمذي كتاب الرب والصلة ، باب  ( )

 0(  1999) وقال األلباين حديث صحيح انظر ينن الترمذي رقم 
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 0الرد عليهم : املطلب الثاين 

 
ڇپ         پ ٱ  ٻ   ٻ     ٻ    ٻ  پ ڇ  : الرد على ايتدالهلم بقوله تعاىل وأما

(1) 
 : فيقول اإلمام السمعاين رمحه اهلل 

فنإن اهلل  أي كذب اهلل وأعر  عن طاعته ، ويف اآلية يؤال للمرجتة واخلوارج )) 
 ڇٱ  ٻ   ٻ     ٻ    ٻ  پ  پ       پ  ڇ  :تعاىل قال 

يقايني حرهنا وال    أي ال  ( )
كب الكبائر ال يدخل النار فدل أن املؤمن وإن ارتيدخلها إال األشقى الذي كذب وتوىل 
اب الكبائر يدخلون الننار  قد وافقتمونا أن أصح: ، هذا للمرجتة ، وأما اخلوارج قالوا 

ٱ  ٻ   ٻ     ٻ    ڇ  :والتحق مبن كذب وتوىل حيث قال  بارتكاب الكبرية فدل أنه كفر

 ڇٻ  پ  پ       پ  
( )  0 
 :  ( ) واجلواب من وجوه

 الكبائر ، والذي كذب وتوىل هم الكفار  األشقى هم أصحاب: األول 
 واملراد من اآلية دركة بعينها ال يدخلها إال الكفار أن النار دركا  : الثاين 
ال يدخلها خالدا فيها إال األشقى الذي كذب وتوىل : أن معىن ال يصلها : الثالث 
 0 (5)(( إن دخلها ال لخلد فيها برية كوصاحب ال
 

 
 

                                                 
 0(  11 – 15: ) يورة الليل اآلية  (1)
 0(  11- 15: ) اآلية  يورة الليل ( )
 0(  11- 15: ) يورة الليل اآلية  ( )
 0باتصر   ( )
 0(  0   – 9  /  1) تفسري السمعاين  (5)
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مبا جناء يف   الل املرجتةعلى ايتد تعاىل ة ابن خزمية رمحه اهلللقد أجاب إمام األئم

    :بعدم دخول النار حيث يقول الوعد ملن ما  على التوحيد  بع  األحاديث من
ال يندخل  : ))   وقد كنت أقول وأنا حدث جائز أن يكون معىن أخبار النيب)) 
األبد كدخول  خل النار دخوليد ال يأ (1)((  ان يف قلبه مثقال ذرة من إميانالنار من ك

أما أهل النار الذين هم أهلها ال ميوتون فيها  )) :  أهل الشرك واألوثان كما قال النيب
 ( )((  وال حييون

ال يدخلون النار موضع الكفار  يأ : مليتها بتمامها أو يكون معناهااألخبار اليت قد أ
نار يبعة أبواب وأخرب أن لكل باب إذ اهلل عز وجل قد أعلم أن لل ، واملشركني من النار

 چھ  ھ  ھ چ  : منهم جزءا مقسوما فقال
( ) )) ( ) 0 

 
 أن ريول اهلل  عنه حبديث عثمان بن عفان رضي اهللوأما اجلواب على ايتدالهلم 

فيقول اإلمام ابن الصالح   (5)(( من ما  وهو يعلم أنه ال إله إال اهلل دخل اجلنة : )) قال 
  :الرد عليهم يف الصالح رمحه اهلل 

وال حجة فيه للمرجتة الزاعمة أنه ال يعذب مع اإليالم مبعصية كما ال ينجو مع  ))
الكفر بطاعة ألنه ليس فيه أكثر من إثبا  أصل دخوله اجلنة وكل مسلم يدخل اجلنة وإن 
لبث يف النار ما لبث والنصوص متظاهرة يف إصالء من مل يعف عنه من أهنل الكبنائر   

 0 (1)((  جهنم عافانا اهلل الكرمي يبحانهاملسلمني نار 

                                                 
  0( 09 )تقدم خترجيه صن  (1)
  0 (  10/  1) ،  (185)إثبا  الشفاعة ، رقم : أخرجه مسلم كتاب اإلميان ، باب  ( )
 0(    : ) يورة احلجر اآلية  ( )
 0(  805/   ) ب التوحيد البن خزمية كتا ( )
 0(    1) تقدم خترجيه صن (5)
  0 (  10) صيانة صحيح مسلم البن الصالح  (1)
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وحديث معاذ وجييب أيضا رمحه اهلل تعاىل على ايتدالهلم حبديث عبادة بن الصامت 

 :بن جبل رضي اهلل عنهما وما جاء يف معنامها من األحاديث فيقول ا
وإذ وضح أنه مل يبق للمرجتة يف حديث عثمان وأمثاله متمسك فوراءه أحاديث )) 
مسلم وغريه فيها إعضال وللمرجتة هبا اغترار منها حديث عبادة بنن الصنامت   أوردها 
 (1)((  من شهد أن ال إله إال اهلل وأن حممدا ريول اهلل حرم اهلل عليه النار )) وغريه

 ( )((  إن حقا على اهلل أن ال يعذب من ال يشرك به )):  ومنها حديث معاذ
مسلم قط وال يبيل إىل القول بنذلك   وهذا كله يوجب بظاهره أن ال يدخل النار

 للنصوص اليت ال يستطاع دفعها
وقد أجيب على ذلك بأجوبة منها ما حكي عن مجاعة من السلف إن هذا كان قبل 

 أن تنزل الفرائ  وأحكام األمر والنهي
ولسنا نرتضي هذا إذ منها ما يعلم بالنظر إىل حال الراوي له كوننه بعند تننزل    

 األحكام
راد منها من شهد بالشهادتني وأدى حقهما وفرائضهما حكي ذلك عن ومنها أن امل
 احلسن البصري

 0 ومنها قول من قال إن ذلك ورد فيمن قال عند التوبة وما  بعدها على ذلك 
 ويل يف ذلك وجهان متجهان مها أقرب إىل ألفاظ األحاديث واهلل املوفق العاصم

اخلالدة وحق علنى اهلل أن ال يعذبنه    أن معناها حرم اهلل عليه نار جهنم : أحدمها
باخللود فيها وحسن إطالق ذلك هبذا املعىن لكونه واقعا يف مقابلة الشرك املوجب للننار  

                                                 
الدليل على أن من ما  على التوحيد دخل اجلنة قطعا ، : أخرجه مسلم كتاب اإلميان ، باب  (1)

  0(  50/  1) ، ( 9 )رقم 

 ( 0  /   ) ، (  851 ) يم الفرس واحلمار ، رقم ا: أخرجه البخاري كتاب اجلهاد ، باب  ( )
الدليل على أن من منا  علنى التوحيند دخنل اجلننة قطعنا ،                   : ومسلم كتاب اإلميان ، باب 

 0(  58/  1) ، ( 0 )رقم 
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بوصف اخللود فتكون النار والعذاب املطلقان فيه راجعني إىل النار والعذاب بذلك الوصف  
 0 الذي هو وصف اخللود

ليه أو وأن ال يعذبه مث قد ال يقع اجلزء املعار  أن املراد فجزاءه حترمي النار ع : الثاين
    : من املعصية منع منه وإطالق ذلك كإطالق ضده يف ضده كما يف قوله تبارك وتعناىل 

ڇگ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ ڇ 
فنيمن   وقوله  (1) 

أي فجزاؤه ذلك مث قد ال جيازى بنه   ( ) قتل نفسه إنه يف نار جهنم خالدا خملدا فيها أبدا
ار  من العفو مينع منه وقد يعرب الفقيه عن هذا املعىن بأن يقول املقصود هبذه األحاديث ملع

إثبا  كون اإليالم يببا لتحرمي النار عليه والسبب قد يتخلف مسببه ملانع واهلل وريوله 
 0 ( )((  أعلم باملراد من ذلك

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 0(   9: ) يورة النساء اآلية  (1)
، (  51/   ) ، (  5008) شرب السم والدواء بنه ،  : أخرجه البخاري كتاب الطب ، باب  ( )

  0(   10/  1) ، ( 109)غلظ حترمي قتل اإلنسان نفسه ، رقم : ومسلم كتاب اإلميان ، باب 

  0 ( 101 –  10)صيانة صحيح مسلم البن الصالح  ( )
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 الفصل الرابع
 

 لة التكفريجهود علماء الشافعية يف تقرير مسأ
 
 

 :وفيه مخسة مباحث 
 

 ما جاء عنهم يف خطورة تكفري املسلم بغري حق: املبحث األول 
 

 ما جاء عنهم يف التفريق بني التكفري بالعموم و تكفري املعني: املبحث الثاين 
 

 ما جاء عنهم يف شروط التكفري: املبحث الثالث 
 

 ما جاء عنهم يف موانع التكفري: املبحث الرابع 
 

 ما جاء عنهم يف حكم لعن املعني: املبحث اخلامس 
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  0ما جاء عنهم يف خطورة تكفري املسلم بغري حق : املبحث األول 

 
  :منها لقد دلت النصوص الشرعية على خطورة تكفري املسلم بغري حق 

إذا كفر الرجل أخاه فقد بناء   )) : قال أن النيب  رضي اهلل عنهما ابن عمرعن  
 0 (1) (( مهبا أحده

 :قال اإلمام النووي رمحه اهلل 
 : تأويل احلديث أوجه يف))  
 يذا يكفر فعلى هذا معىن بناء هبنا أ  أنه حممول على املستحل لذلك وه : أحدها 

رجع عليه الكفر فبناء وحنار    يا حار عليه وهو معىن رجعت عليه أبكلمة الكفر وكذ
 0ورجع مبعىن واحد 
 0عليه نقيصته ألخيه ومعصية تكفريه  معناه رجعت : والوجه الثاين

      أنه حممول على اخلوارج املكفنرين للمنؤمنني وهنذا الوجنه نقلنه       : والثالث
ن املنذهب الصنحيح   مام مالك بن أنس وهو ضعيف ألالقاضي عيا  رمحه اهلل عن اإل

  0 ( ) قاله األكثرون واحملققون أن اخلوارج ال يكفرون كسائر أهل البدع ياملختار الذ
كما قنالوا   يؤول به إىل الكفر وذلك أن املعاصمعناه أن ذلك ي : والوجه الرابع

  000ها املصري إىل الكفر بريد الكفر ولخا  على املكثر منها أن يكون عاقبة شؤم
 
 

                                                 
،     ( 10)يا كنافر ، رقنم   : بيان حال من قال ألخيه املسلم: أخرجه مسلم كتاب اإلميان، باب (1)
 (1  /09  )0  

ر فَِّكوملا قاله مالك وجه وهو أن منهم من ُي : قلت )): وتعقبه احلافظ ابن حجر رمحه اهلل بقوله  ( )
ميان فيكون تكفريهم من حيث تكذيبنهم  وباإل باجلنة كثريا من الصحابة ممن شهد له ريول اهلل 

 0( 81 /  10)فتح الباري البن حجر ((  للشهادة املذكورة ال من جمرد صدور التكفري منهم بتأويل
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معناه فقد رجع عليه تكفريه فليس الراجع حقيقة الكفنر بنل    : والوجه اخلامس
منا  إنه كفر من هو مثله وما ألإرا فكأنه كفر نفسه اه املؤمن كافالتكفري لكونه جعل أخ

 0 (1)((  يالم واهلل أعلمال كافر يعتقد بطالن دين اإلإنه كفر من ال يكفره أل
    : كفاية األخياروقال يف 
 0 ( )((  يا كافر بال تأويل كفر ألنه مسى اإليالم كفرا: ولو قال ملسلم )) 
 
والذي ينبغي  )) : اب التفرقة بني اإلميان والزندقةيف كت رمحه اهلل الغزايل اإلمام قالو

 ،ن ايتباحة دماء املصلني املقرين بالتوحيد خطأإاالحتراز عن التكفري ما وجد إليه يبيال ف
 0 ( )((  واخلطأ يف ترك ألف كافر يف احلياة أهون من اخلطأ يف يفك دم ملسلم واحد

  
 التكفري منا  ينبغي للمفيت أن حيتاط يف: )) رمحه اهلل اإلمام ابن حجر اهليتمي  وقال

أمكنه ، لعظم خطره ، أو غلبة عدم قصده ، ييما من العوام ، وما زال أئمتنا على ذلك 
 0 ( )(( قدميا وحديثا 

 
 
 
 
 
 

                                                 
 0 ( 50/   )شرح النووي على مسلم  (1)
  0(  0 1/  1) كفاية األخيار  ( )

   0(   1 /   1) فتح الباري البن حجر  ( )

 0(  110/   ) حتفة احملتاج للهيتمي  ( )
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 0ما جاء عنهم يف التفريق بني التكفري بالعموم وتكفري املعني : املبحث الثاين 

 
ر منن  فِّن َكاىل بني التكفري املطلق ملن أتى مُبفرق علماء الشافعية رمحهم اهلل تع لقد

نصوص الكتاب والسنة وأقوال ينلف   قد دل توتنزيل احلكم على املعني را  وبني فَِّكامل 
 :  على التكفري املطلق ملن أتى مبكفر من املكفرا  األمة

ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڇ : فمن الكتاب قولنه تعناىل   

ڌ          ڍ          ڍ   ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ

 (1) ڇڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ژڑ  ڑ  ک  ک  ک  

ې  ې  ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ     وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ڇ : وقوله ينبحانه  

 ڇۈئ         ۈئ  ېئ   ېئ    
( ) 

 0 ( )(( هد الذي بيننا وبينهم الصالة فمن تركها فقد كفر الع: ))   وقوله
 

رون بع  أهل البندع النتكفري املطلنق    فَِّكمحهم اهلل ُيوقد كان علماء الشافعية ر
 : من ذلك ألعياهنممن غري تكفري ، مثل من قال خبلق القرآن  رةفَِّكبأعماهلم وأقواهلم امل 

من : )) مسعت الشافعي يقول : أنه قال الربيع بن يليمان  ما أخرجه الاللكائي عن
 0 ( ) ((فهو كافر قال القرآن خملوق 

 
 

                                                 
  0(  151 -150: ) يورة النساء  اآليا   (1)

 0( 110: ) يورة املؤمنون اآلية  ( )
، (  591)، صن(  1 1 ) ما جاء يف ترك الصالة ، رقم : ب اإلميان ، بابينن الترمذي كتا ( )

   0(  1 1 ) وقال األلباين حديث صحيح انظر ينن الترمذي رقم 

 0(  09 /  1) شرح أصول اعتقاد أهل السنة لاللكائي ( )
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 0 (1)الطربي رمحه اهلل يف صريح السنة قال اإلمام وبقوله 

 
 : وقال اإلمام اآلجري رمحه اهلل 

بأن القرآن كالم اهلل تعاىل ، وأن كالمه ليس مبخلوق ، ومن ذكر اإلميان : باب )) 
 0 ( ) ((زعم أن القرآن خملوق فقد كفر 

 
 :   اإلمام الصابوين رمحه اهلل وقد وقال

ويعتقدون أن القرآن كالم اهلل ، وكتابه ، وخطابنه ،   أصحاب احلديث ويشهد)) 
  0 ( ) ((واعتقده فهو كافر عندهم  غري خملوق ، ومن قال خبلقهووحيه ، وتنزيله 
 0 ( ) كفر القدريةب ما اهلل تعاىلرمحه الشافعي واإلمام املزين اإلمام وقد قال

 
ألعيناهنم ،  م منه تكفريهم للقائلني هبذه املقاال  ال يلزفتكفريهم رمحهم اهلل تعاىل 

منع   فإننه األمساء والصفا  ممن رد ويظهر هذا جليا يف موقف اإلمام الشافعي رمحه اهلل 
ه إال بعد قيام احلجة عليه وأما قبل ذلك فإنه يعذره ِرْفك ال حيكم ِب ر إال أنهْفتقريره بأنه ك 

 0 باجلهل
 

 
 
 

                                                 
 0(  00 /  1) املصدر السابق  (1)
 0(  89 /  1) الشريعة لآلجري  ( )
  0(  0 ) للصابوين  عقيدة السلف ( )

    0(  001/   ) السنة لاللكائي  ( )
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مسعت  قال (1)بن عبد األعلى بن أيب حامت يف مناقب الشافعي عن يونساأخرج فقد 

ثبو  احلجنة   هلل أمساء وصفا  ال يسع أحدا ردها ومن خالف بعد )) : الشافعي يقول
 0 ( )((  ما قبل قيام احلجة فإنه يعذر باجلهلأعليه فقد كفر و

 
أهل احلديث قد أطلقنوا القنول   ومشايخ : )) ويقول اإلمام األصبهاين رمحه اهلل 

 0خبلق القرآن : ا من قال بتكفري القدرية ، وكفرو
 ُيْحَكم والقد نطلق الكلمة على الشيء لنوع من التمثيل : وقال مجاعة من العلماء 

 0 ( )(( حبقيقتها عند التفصيل 
 
فإن املرء أن التكفري املطلق ال يستلزم تكفري املعني من خالل هذا العر  يظهر لنا و

 0يه شروط التكفري وتنتفي موانعه قد يصدر منه الكفر وال يكون كافرا ح  تتحقق ف
  
 
 
 
 
 
 

                                                 
مسعت أيب يوثقه  : قال بن أيب حامت،  أبو مويى املصري،  يونس بن عبد األعلى بن مويى: هو  (1)

هتنذيب  : انظنر   0هن   1 ، تويف ينة  كان يستسقى بدعائه:  قال أبو عمر، و ويرفع من شأنه
 0(  19 /   ) التهذيب 

   0(  00  /  1) الباري ابن حجر  فتح ( )

  0(   55/   ) احلجة على تارك احملجة لألصبهاين  ( )
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 0ما جاء عنهم يف شروط التكفري : املبحث الثالث 

 
 :حتققها يف التكفري وهي لقد ذكر أهل العلم شروطا البد من 

 
 0 أن يكون بالغا عاقال:  أوال

    الصغري ح  يبلغ واجملننون حن    خذةانصوص الشرعية على عدم مؤاللقد دّلت 
   عنن الننائم حن      رفع القلم عن ثنالث ، : )) أنه قال  صح عن النيب ، فقد  يفيق

 0 (1)(( يعقل وعن اجملنون ح   حيتلم ، وعن الصيب ح  يستيقظ ،
 :النووي رمحه اهلل  اإلمام قال
 0 ( )(( يف جنونه  لفال يقت نَّفال تصح ردة صيب وال جمنون ومن ارتد مث ُج))  

   :احملتاج مغين وقال يف 
حينتذ ال تصنح   فا خمتارا ول َكُم ويعترب فيمن يصري مرتدا بشيء مما مر أن يكون) )

 0 ( ) (( ردة صيب ولو مميزا و ال ردة جمنون
 

 0 بإرادة واختيار منه الكفر أن يقع: ثانيا 
قال ) : ) قال أن ريول اهلل  رضي اهلل عنه هريرة أبو رواه وقد دل على ذلك ما

ذروا نصفه يف الرب ونصفه يف البحر فواهلل لتن فإذا ما  فحرقوه ويعمل خريا قط  رجل مل

                                                 
،  (   0  ) يف اجملنون يسرق أو يصيب حدا ، رقنم  : أخرجه أبو داود كتاب احلدود ، باب   (1)
    طالق املعتوه والصغري والنائم ، رقنم : الطالق ، باب : ، وينن ابن ماجه ، كتاب (   1 /   ) 
   0(  1 0 ) ينن ابن ماجه رقم : وصححه األلباين انظر  0(   5  –  5 ) ، صن(  1 0 ) 

 0(  8 10) روضة الطالبني  ( )
 0(    1/   ) مغين احملتاج  ( )
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قدر اهلل عليه ليعذبنه عذابا ال يعذبه أحدا من العاملني فأمر اهلل البحر فجمع ما فيه وأمر الرب  
 0 (1) ((فغفر له  فجمع ما فيه مث قال مل فعلت ؟ قال من خشيتك وأنت أعلم

 
 : قال اإلمام النووي رمحه اهلل 

وقالت طائفة اللفظ على ظاهره ولكن قاله هذا الرجل وهو غري ضابط لكالمنه   ))
حالة غلب عليه فيها الدهش واخلو  وشدة  قيقة معناه ومعتقد هلا بل قاله يفقاصد حل وال

    وهنذه احلالنة    يالناي معىن الغافل و ذهب تيقظه وتدبر ما يقوله فصار يفاجلزع حبيث 
أنت  : يه الفرح حني وجد راحلتهغلب عل ير الذالقائل اآلخ يؤاخذ فيها وهو حنو قول ال
 0 ( )((  ر بذلك الدهش والغلبة والسهوف ْكفلم َي ( ) وأنا ربك يعبد

 :وقال احلافظ ابن حجر رمحه اهلل 
وأظهر األقوال أنه قال ذلك يف حال دهشته وغلبة اخلو  عليه ح  ذهب بعقله ))  

الذاهل والنايني   معناه بل يف حالة كان فيها كالغافل و ملا يقول ومل يقله قاصدا حلقيقة
 0 ( )((  الذي ال يؤاخذ مبا يصدر منه

 
 

                                                 

،  چ   ېئۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئچ :قول اهلل تعاىل: أخرجه البخاري كتاب التوحيد، باب (1)
، ( 051 )يف يعة رمحة اهلل، رقم : كتاب التوبة ، باب ، ومسلم (  05 /   ) ، (  0508) رقم 
 (   / 109  )0  

هلل أشد فرحا بتوبة عبده حني يتوب إليه من أحدكم كان على راحلتنه   : ))  قال ريول اهلل ( )
بأر  فالة فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع يف ظلها قد أيس من 

كذلك إذا هو هبا قائمة عنده فأخذ خبطامها مث قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي  راحلته فبينا هو
يف احل  على التوبة والفرح : أخرجه مسلم كتاب التوبة ، باب ((  وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح

  0(   10 /   ) ، ( 0 0 )هبا ، رقم 

 0(  0/ 9 )شرح النووي على مسلم   ( )
 0(    5/  1 )ر بن حجالفتح الباري  ( )
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   0 قيام احلجة عليه:  اثالث
 

يء من تيانه بشإاملعني بعد لقد اشترط اإلمام الشافعي رمحه اهلل قيام احلجة يف تكفري 
 : قيامها من موانع تكفريه ، واعترب عدم  امل َكفِّرا 
 
مسعت  :قال  بن أيب حامت يف مناقب الشافعي عن يونس بن عبد األعلىاأخرج د فق

ثبو  احلجنة   هلل أمساء وصفا  ال يسع أحدا ردها ومن خالف بعد )) : الشافعي يقول
 0 (1) (( ما قبل قيام احلجة فإنه يعذر باجلهلأعليه فقد كفر و

 
 :يقول اإلمام الطربي رمحه اهلل و
 ڇائ  ائ  ەئ     ەئ           ى  ى ڇ  :وقوله ))  

وما كننا  :  يقول تعاىل ذكره ( )
   عذار إليهم بالريل وإقامة احلجة عليهم باآلينا  النيت تقطنع   مهلكي قوم إال بعد اإل

 0 ( ) (( ذرهمنع
 

عليه به فهو من شيتا بعد قيام احلجة  ومن جحد من فرائ  اهلل : )) وقال أيضا 
 0 ( )(( ملة اإليالم خارج 

 
 
 

                                                 
  0(  00  /  1) فتح الباري ابن حجر  (1)
 0(  15: ) يورة اإليراء اآلية  ( )
 0(  1 5 / 1)تفسري الطربي  ( )
 0(   11) التبصري للطربي  ( )
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وقد أعلم اهلل يبحانه أنه ال يؤاخذ إال بعند  : )) يقول اإلمام األصبهاين رمحه اهلل و
ک  ک  گ  گ    گ  گ  ڳ  چ : ، وال يعاقب إال بعد اإلنذار ، فقال تعاىل البيان 

 چڳ 
(1)

ال لخرج إىل الكفر  ودخل في عقد اإلسالم  فنهال فكل من هداه هللا عز وجل  
 0 ( )(( إال بعد البيان 
 : ول اإلمام ابن كثري رمحه اهلل ويق
 ڇى  ى        ائ  ائ  ەئ     ەئ  ڇ : وكذا قوله تعاىل )) 

إخبار عن عدله تعاىل  ( )
 0 ( )((  وأنه ال يعذب أحدا إال بعد قيام احلجة عليه بإريال الريول إليه

  
حممد بيده ال يسمع يب  والذي نفس))  : أنه قال  عن أيب هريرة عن ريول اهللو
من هذه األمة يهودي وال نصراين مث ميو  ومل يؤمن بالذي أريلت به إال كان من  أحد

 0 (5) (( أصحاب النار
  :النووي رمحه اهلل  اإلمام قال
 0 (1) (( وىف مفهومه داللة على أن من مل تبلغه دعوة اإليالم فهو معذور ))

 
 

 

                                                 
  0(  115: ) يورة التوبة اآلية  (1)

  0(   55/   ) احلجة يف بيان احملجة لألصبهاين  ( )

  0(  15: ) يورة اإليراء اآلية  ( )

 0 ( 1  /   )تفسري ابن كثري  ( )
     ،(  15)، رقنم   كتاب اإلميان ، باب ، وجوب اإلميان بريالة نبينا حممند   مسلمأخرجه  (5)
 (1  /1    )0 
 0(  15  /1)شرح النووي على مسلم  (1)
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 0ما جاء عنهم يف موانع التكفري : املبحث الرابع 

 
 0 العذر باجلهل :أوال 

مسعنت   :قنال   أخرج بن أيب حامت يف مناقب الشافعي عن يونس بن عبد األعلى      
 :  الشافعي يقول

ما أف بعد ثبو  احلجة عليه فقد كفر وهلل أمساء وصفا  ال يسع أحدا ردها ومن خال ))
 0 (1) (( قبل قيام احلجة فإنه يعذر باجلهل

خالفا ملن عذر باجلهل يف املسائل العلمية العقدية اهلل  نالحظ هنا أنا اإلمام الشافعي رمحه
 0 ( ) يظن أن العذر باجلهل إمنا يكون يف املسائل العملية الفرعية

 
 : وإىل هذا أشار اإلمام األصبهاين رمحه اهلل حيث يقول 

مل يقصد إليه من طريق  وكان جاهالخال  أصل من هذه األصول ومن تعمد )) 
، ألنه مل يقصد اختيار الكفر وال رضي به وقد بلغ جهده فيه فلم يقع ر العناد فإنه ال يكف
 0 ( )(( له غري ذلك 
 
 

                                                 
 0 ( 00  /  1 )ابن حجر  -فتح الباري  (1)
أن املتأول الذي قصده متابعة الريول ))  :اهلل يف تقرير ذلك  يقول شيخ اإليالم ابن تيمية رمحه ( )

وال يفسق إذا اجتهد فأخطأ وهذا مشهور عند الناس يف املسائل العملية وأمنا مسنائل    ال يكفر بل 
ال يعر  عن أحد من الصحابة والتنابعني   وهذا القول ،  ر املخطتني فيهاف العقائد فكثري من الناس َك

البدع الذين يبتندعون   عن أحد من أئمة املسلمني وإمنا هو يف األصل من أقوال أهلوال  هلم بإحسان
بدعة ويكفرون من خالفهم كاخلوارج واملعتزلة واجلهمية ووقع ذلك يف كثري من أتباع األئمة كبع  

 0(  0   – 9  /  5) منهاج السنة البن تيمية: انظر ((  أصحاب مالك والشافعي وأمحد وغريهم
  0(   55/   ) جة يف بيان احملجة لألصبهاين احل ( )
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األمة عليه منن أمنور   أن من أنكر شيتا مما أمجعت  اإلمام النووي رمحه اهلل يقررو

لقنرب عهنده        يكنون جناهال بناحلكم   ف ر إال أن ْكالدين إذا كان علمه منتشرا أنه َي
 :  باإليالم
مجاع املسلمني والفرق إهذه األزمان كان كافرا ب فإن من أنكر فر  الزكاة يف)) 

هذا الزمان منها قرب  بني هؤالء وأولتك أهنم إمنا عذروا أليباب وأمور ال حيدث مثلها يف
كان يقع فيه تبديل األحكام بالنسخ ومنها أن القنوم كنانوا    يالعهد بزمان الشريعة الذ
يالم قريبا فدخلتهم الشبهة فعذروا فأما اليوم وقند  عهدهم باإلجهاال بأمور الدين وكان 

املسلمني علم وجوب الزكاة ح  عرفها اخلاص والعنام   يالم وايتفا  يفشاع دين اإل
كل  نكارها وكذلك األمر يفإ واشترك فيه العامل واجلاهل فال يعذر أحد بتأويل يتأوله يف

ذا كان علمه منتشنرا كالصنلوا    إالدين  من أنكر شيتا مما أمجعت األمة عليه من أمور
واخلمنر ونكناح ذوا     ااخلمس وصوم شهر رمضان واالغتسال من اجلنابة وحترمي الزن

يالم وال يعر  حندوده  ال أن يكون رجال حديث عهد باإلإاحملارم وحنوها من األحكام 
 0 (1)((  ذا أنكر شيتا منها جهال به مل يكفرإفإنه 
 
رمحه اهلل أن العذر باجلهل املعترب يف عندم إيقناع    اهليتمي ابن حجر اإلمام يقررو

جمرد  احلكم بالكفر على من أتى مُبَكفِّر إمنا هو مع عدم التقصري ال كما قد يظن البع  أن
مع اجلهل وعدم العذر بنه   000إطالق الكفر: ))  اجلهل يبب يف العذر ، قال رمحه اهلل
سلمني حبيث ال ينسب لتقصري يف تركه اجمليء إىل عن املبعيد ، وعندنا إذا كان بعيد الدار 

فإن رجع إىل للتعلم أو كان قريب عهد باإليالم يعذر جلهله ، فُيعر  الصواب ، دارهم 
 0  ( )(( ما قاله بعد ذلك كفر 

 

                                                 
  0 ( 155ن   15/  1 )شرح النووي على مسلم  (1)
  0(     ) اإلعالم بقواطع اإليالم للهيتمي  ( )
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 0 اإلكراه:  ثانيا

 :كما قال اهلل تعاىل :  باإلكراه عدم املؤاخذة لقد دل ت نصوص الكتاب والسنة على
 ڇڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ    ڍڇ 

إن اهلل وضع عن  : )) ، وكما يف قوله  (1)
 0 ( )(( أميت اخلطأ والنسيان وما ايتكرهوا عليه 
  :قال صاحب املهذب رمحه اهلل 

ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڇ    :فأما املكره فال تصح ردتنه لقولنه تعناىل     ))

 ڇڈ  
 0 ( ) (( ه مكرهو إن تلفظ بكلمة الكفر و هو أيري مل حيكم بردته ألن( )

 
 هَرْكن شروط اإلكراه املعتربة يف رفع اإلمث عن امل  احلافظ ابن حجر رمحه اهلليوضح و

 : حيث يقول
 : شروط اإلكراه أربعة )) 

أن يكون فاعله قادرا على إيقاع ما يهدد به واملأمور عاجزا عن الدفع ولو  : األول
 0بالفرار 

 0ع أوقع به ذلك أن يغلب على ظنه أنه إذا امتن : الثاين
ن مل تفعل كذا ضربتك غدا ال يعند  إهدده به فوريا فلو قال  أن يكون ما : الثالث

 0لخلف  مكرها ويستثىن ما إذا ذكر زمنا قريبا جدا أو جر  العادة بأنه ال
 0 (5)((  000أن ال يظهر من املأمور ما يدل على اختياره  : الرابع

                                                 
 0(  101)  : يورة النحل اآلية (1)
،           (  5 0 ) طنالق املكنره والنايني ، رقنم     : ينن ابن ماجه كتاب الطنالق ، بناب    ( )

   0(  5 0 ) ينن ابن ماجه رقم : وصححه األلباين انظر  0(   5 ) صن

 0(  101)  : يورة النحل اآلية ( )
 0 ( 55 /    )املهذب  ( )
 0 ( 1  /  1) ابن حجر -فتح الباري  (5)
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 0 ويلالتأ: ثالثا 
 

على العذر به األدلة الدالة على العنذر   دل  وقد جتهادأ يف االاخلط التأويل نوع من
چ     ەئې  ې  ې  ى    ى  ائ  ائ   ېچ : قوله تعناىل  : باخلطأ منها 

(1)
     :  ، وقولنه  

 0  ( )(( إن اهلل وضع عن أميت اخلطأ والنسيان وما ايتكرهوا عليه  ))
: لخوارج وعدم تكفريهنم  بالتأويل ، ومن ذلك عذرهم ل وقد عذر الصحابة 

  : قنال   ( )بسنده عن طارق بن شهاب فقد روى اإلمام حممد بن نصر املروزي رمحه اهلل 
من  : قال ؟ أمشركون هم : كنت عند علي حني فر  من قتال أهل النهروان فقيل له ))

 ؟فما هم : قيل ، املنافقون ال يذكرون اهلل إال قليال : قال ؟ منافقون : فقيل ، الشرك فروا
 0 ( )((  قوم بغوا علينا فقاتلناهم : قال

 
 
 
 
 
 

                                                 
  0(  81 : ) يورة البقرة اآلية  (1)

  0(  91 ) تقدم خترجيه صن ( )
قال إينحاق بنن    ، لي األمحسي أبو عبد اهلل الكويفطارق بن شهاب بن عبد مشس البج: هو  ( )

وقال بنن أيب   ، ومل يسمع منه شيتا رأى النيب  : وقال أبو داود ، ثقة : منصور عن حيىي بن معني
هتنذيب  : انظر 0غري ذلك : ، وقيل   8: ، وقيل   8، تويف ينة  ليست له صحبة : حامت عن أبيه
   0(     /   ) التهذيب 

  0(   5 ) در الصالة تعظيم ق ( )
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بنن أيب   (1) معاويةويقول اإلمام اخلطايب رمحه اهلل عند ذكره ملا ُيستفاد من حديث 

أهنل الكتناب    أال إن من قبلكم من )) :قال   ريول اهلل أن رضي اهلل عنهما يفيان
ثنتان ويبعون ارق على ثالث ويبعني ثنتني ويبعني ملة وإن هذه امللة يتفتاافترقوا على 

 0 ( ) (( يف النار وواحدة يف اجلنة وهي اجلماعة
 0 ( )(( أن املتأول ال لخرج من امللة وإن أخطأ يف تأويله : وفيه )) : قال رمحه اهلل 

 
ومن كفر مسلما على اإلطالق بتأويل مل لخنرج  ))  :وقال اإلمام البيهقي رمحه اهلل 

 0 ( )((  ويل عن امللةبتكفريه إياه بالتأ
 

أن التأويل املعترب الذي دلت النصوص وأقوال أهل  احلافظ ابن حجر رمحه اهللويبني 
 0 العرب وله وجه يف العلمالتأويل الذي له مسو  يف كالم  : على العذر به ، هوالعلم 
ان كل متأول معذور بتأويله ليس بآمث إذا كان تأويله يائغا يف لس : قال العلماء )) 
 0 (5)((  وكان له وجه يف العلم ، العرب
 
 

                                                 
معاوية بن صخر بن حرب بن أمية القرشي األموي ، أبو عبد الرمحن ، شهد مع رينول  : هو  (1)
على الشام بعد وفاة أخوه يزيد فبقني أمنريا    ، ول اه عمر  حنينا ، وكتب لريول اهلل  اهلل 

أيند  : انظنر   0ن ه 10، ما  ينة  عشرين ينة وخليفة عشرين ينة بعدما تنازل له احلسن 
   0(  1   -   /   ) الغابة 

، (  8 – 0/  5) ، (  590 ) شرح السننة ، رقنم   : أخرجه أبو داود كتاب السنة ، باب  ( )
  0(  590 ) ينن أيب داود رقم : وحسنه األلباين انظر 

  0(  8/  5) معامل السنن للخطايب حباشية ينن أيب داود  ( )
   0 ( 08  / 10 )ينن البيهقي الكربى   ( )

      0 ( 18  /  1 )بن حجر الفتح الباري  (5)
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إذا أخطأ وكان من أهنل عقند   املتأول : )) وهلذا قال اإلمام األصبهاين رمحه اهلل 
     بعن  كتناب اهلل   أويله ، فإن كان قد تعلق بأمر ُيفضي به إىل خال  ُنِظَر يف تاإلميان 

ألن الشبهة اليت يتعلق هبا من هذا  0ُيعذر فإنه يكفر وال أو ينة يقطع هبا العذر أو إمجاع 
هذا األصنول فإننه يف غاينة     عذر هبا ، ألن ما شهد له أصل منقوة ُيضعيفة ال يقوى 
ال يغم  ، وان ، فلما كان صاحب هذه املقالة ال يصعب عليه درك احلق يالوضوح والب

أنه عناد ه يف ذلك على عنده مواضع احلجة مل ُيعذر يف الذهاب عن احلق ، بل عمل خالف
 0 (1)(( وإصرار 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  0(   55 – 551/   ) احلجة يف بيان احملجة لألصبهاين  (1)
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 0ما جاء عنهم يف حكم لعن املعني : املبحث اخلامس 

 
 0هو الطرد واإلبعاد : أصل اللعن يف اللغة 

 0 (1)((  َطَرَدُه وأْبَعَدُه فهو َلِعنٌي وَمْلعوٌن: َعَنُه كَمَنَعُه َل: ))  القاموسقال يف 
 0 ( ) من الّله ومن اخَلْلق السَّبُّ والدُّعاء الط ْرد واإلْبعاد: وأصل الل ْعن 

 : حيث قال إلمام الغزايل رمحه اهللا وموجبا  اللعن ثالثة أمور ذكرها
 0 ( ) (( والفسق ، والبدعة ، والصفا  املقتضية للعن ثالثة الكفر))  

 : وقد دلت النصوص الشرعية على ذلك 
چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   چ  :فقد دل عليه قوله تعاىل : أما اللعن بالكفر 

 0 (5) چٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ   ٹ  ٹ    چ : ، وقوله يبحانه  ( ) چڇ  ڍ  
 إىل (1) املدينة حرم ما بني عري   (( :000فقد دل عليه قوله : وأما اللعن بالبدعة 

        كذا فمن أحدث فيها حدثا أو آوى فيها حمندثا فعلينه لعننة اهلل واملالئكنة والنناس     
 0 (0) (( أمجعني

                                                 
  0(   1588) القاموس احمليط للفريوز آبادي  (1)
  0(  511/   ) النهاية البن األثري  ( )

 0 (   1 /   )إحياء علوم الدين  ( )
 0(  1 : ) ية يورة النساء اآل ( )
 0(   1: ) يورة األحزاب اآلية  (5)
لياقو  معجم البلدان  :انظر  0 جبالن أمحران من عن ميينك وأنت ببطن العقيق تريد مكة : عري (1)

 0(   10 /  )  احلموي
ما يكره من التعمق والتننازع والغلنو يف الندين ،        : أخرجه البخاري كتاب االعتصام ، باب  (0)

حترمي تويل العتيق غري مواليه ، رقم : ، ومسلم كتاب العتق ، باب (   1 /   ) ، (   00 0) رقم 
 (1 00  ) ، (   /11 1  )0  
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لقد أشار احلافظ ابن حجر رمحه اهلل إىل أن اإلحداث الوارد يف احلديث وإن كنان   
والغر  بإيراد احلديث  : ))يدا باملدينة إال أن حكمه عام فيها ويف غريها ، حيث قال مق

هنا لعن من أحدث حدثا فإنه وان قيد يف اخلرب باملدينة فاحلكم عام فيها ويف غريهنا إذا  
 0 (1)((  قا  الدينكان من متعل

لعن اهلل السارق يسرق البيضة فتقطع  : )) وأما اللعن بالفسق فقد دل عليه قوله 
ولعن اهلل  ، لعن اهلل من لعن والده: ))  ، وقوله  ( )( (ويسرق احلبل فتقطع يده  ، يده

 0 ( )((  ولعن اهلل من غري منار األر  ، ولعن اهلل من آوى حمدثا ، من ذبح لغري اهلل
 

 لُيفصِّن لعنا مطلقنا  باألدلة مشروعية لعن الكفار واملبتدعة والفسقة وبعد أن تقرر 
 : رمحه اهلل مراتب اللعن فيقول اإلمام الغزايل 
 : للعن يف كل واحدة ثالث مراتباو)) 

  0الفسقة الكافرين واملبتدعني و على اللعن بالوصف األعم كقولك لعنة اهلل : األوىل
ن بأوصا  أخص منه كقولك لعنة اهلل على اليهود والنصارى واجملوس اللع : الثانية

وعلى القدرية واخلوارج والرواف  أو على الزناة والظلمة وآكلي الربنا وكنل ذلنك    
  000جائز

     اللعن للشخص املعني و هذا فيه خطر كقولك زيد لعنه اهلل وهنو كنافر   : الثالثة
 0 ( )((  أو فايق أو مبتدع

 

                                                 
  0(   9 /   1) فتح الباري البن حجر  (1)

،           (   108) لعنن السنارق إذا مل يسنم ، رقنم     : أخرجه البخاري كتاب احلدود ، باب  ( )
   0(  11 1/   ) ، ( 1180)حد السرقة ، رقم : كتاب احلدود ، باب ، ومسلم (  0  /   ) 

  0(1510/   )، ( 1908)حترمي الذبح لغري اهلل ، رقم : أخرجه مسلم كتاب األضاحي ، باب  ( )

 0 (   1 /   )إحياء علوم الدين  ( )
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فقد تقندمت   بالوصف األعم كالكفر والبدعة والفسق ة األوىل وهي اللعنأما املرتب 
وهي اللعن بأوصا  أخص من ذلك فقد : املرتبة الثانية  ، وأما األدلة على جواز اللعن هبا

 : دلت األدلة على جواز اللعن هبا ومنها 

وئ  ۇئ    وئى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  ىۉ  ې  ې  ې  ېچ : قولننه تعنناىل  

ٹ  ڤ      ڤ  ڤ  چ  :، وقال عز وجنل   (1)      چ    ۈئۇئ  ۆئ  ۆئ       ۈئ

ڃ         ڃ     ڃ     ڃ  ڄ   ڄ  ڄ       ڄ      ڦ      ڦ     ڦ     ڦ        ڤ

 0 ( ) چچ     
  0 ( )( (لعنة اهلل على اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد  : )) وقال 

 
لسلف الصاحل من الصنحابة  اما جاء عن  ومما يدل على جواز لعن ِفَرق أهل البدع

 0 من لعنهم لتلك الفرق لف األمةيومن بعدهم من والتابعني 
     ، وكنذلك  ( )فقد لعن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما القدرية وتنربأ مننهم    

 0 (1)لعن األزارقة   (5) أيب أوىفعبد اهلل بن 
 
 

                                                 
 0(   1: ) يورة املائدة اآلية  (1)
   0(  08: ) يورة املائدة اآلية  ( )

، (  150/  1) ، (     ) الصالة يف البيعة ، رقنم  : أخرجه البخاري كتاب الصالة ، باب  ( )
  0( 00 /  1)، (  1  5)النهي عن بناء املساجد على القبور ، رقم : ومسلم كتاب املساجد ، باب

 0(   01/   ) اعتقاد أهل السنة لاللكائي  شرح أصول ( )
يكىن أبا معاوية  األيلمي علقمة بن خالد بن احلارث: م أيب أوىف عبد اهلل بن أيب أوىف واي: هو  (5)

وهو آخر من  ،شهد احلديبية وبايع بيعة الرضوان وشهد خيرب وما بعدها من املشاهدوقيل غري ذلك ، 
 0(   58/  ) أيد الغابة : انظر  0 80وقيل  81، تويف ينة  بقي بالكوفة من أصحاب النيب 

   0(  01 1/   ) عتقاد أهل السنة لاللكائي شرح أصول ا: انظر  (1)



  0  افعية في تقرير مباحث اإليمانشجهود علماء ال     

ف الصحابة من القدرية وإنكنارهم  هذا اإلمام اآلجري رمحه اهلل بعد أن ذكر موقو 
 ولعنوهموكذلك التابعون هلم بإحسان يبوا من تكلم بالقدر وكذب به  : ))عليهم قال 

وهنوا عن جمالستهم وكذلك أئمة املسلمني ينهون عن جمالسة القدرية وعنن منناظرهتم   
 0 (1)((  ويبينوا للمسلمني قبيح مذاهبهم

  
فيفصل فيها اإلمام الغزايل رمحنه اهلل   املعني شخصال وهي لعن: وأما املرتبة الثالثة 

 : فيه والتفصيل)) : بقوله 
أن كل شخص ثبتت لعنته شرعا فتجوز لعنته كقولك فرعون لعنه اهلل وأبو جهنل   

لعنه اهلل ألنه قد ثبت أن هؤالء ماتوا على الكفر وعر  ذلك شرعا وأما شخص بعينه يف 
دي مثال فهذا فيه خطر فإنه رمبا يسلم فيمو  مقربا زماننا كقولك زيد لعنه اهلل وهو يهو
 0 ( )((  عند اهلل فكيف حيكم بكونه ملعونا

 
 : قال اإلمام النووي رمحه اهلل و
 : الشنرع  ويف ، بعاد والطنرد اإل : اللغة نه يفإواتفق العلماء على حترمي اللعن ف)) 

  تعاىل من ال يعر  حاله وخامتةفال جيوز أن يبعد من رمحة اهلل ، بعاد من رمحة اهلل تعاىلاإل
ال من إكافرا أو دابة  أمره معرفة قطعية فلهذا قالوا ال جيوز لعن أحد بعينه مسلما كان أو

بليس وأمنا اللعنن   إ جهل و أنه ما  على الكفر أو ميو  عليه كأيب يعلمنا بنص شرع
 0 ( )(( بالوصف فليس حبرام 

 
 
 

                                                 
  0(  198/   ) الشريعة لآلجري  (1)
 0 (   1 /   )إحياء علوم الدين  ( )
 0 (  5 /  1 )شرح النووي على مسلم  ( )
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مشروعية لعن اجلنس لداللة النصوص علينه ،   ويقرر اإلمام النووي رمحه اهلل تعاىل 
 : خبال  لعن املعني

هذا دليل جلواز لعن غري املعني من العصناة   (1) ((لعن اهلل السارق  )):  قوله )) 
ىئ  ىئ  ىئ  ی    ېئچ:  ألنه لعن للجنس ال ملعني ولعن اجلنس جائز كما قنال اهلل تعناىل  

 چی
 0 ( )((  وأما املعني فال جيوز لعنه ( )

   
 : وقال اإلمام ابن كثري رمحه اهلل 

ا فأما الكافر املعني فقد ذهب مجاعة من العلماء إىل أنه ال يلعن ألنا ال ندري مبن )) 
ې  ې  ې         ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  ڇ ينة  لختم اهلل له وايتدل بعضهم باآل

ڇوئ  وئ  ۇئ    
( )  ))(5) 0 

 
قوله عند شرحه ل مشروعية لعن املعنيعدم  احلافظ ابن حجر رمحه اهللوكذلك يقرر 

  :( (العشري َنْرف ْكاللعن وَت َنْرِثْكُت  ))(1) حيث قال  : 
وفيه ذم اللعن وهو الدعاء باإلبعاد من رمحة اهلل تعاىل وهو حممول على منا إذا  )) 

  0 (0)((  كان يف معني
 

 
                                                 

 0(  01 ) تقدم خترجيه صن (1)
  0(  18: ) يورة هود اآلية  ( )

  0 ( 185 / 1) شرح النووي على مسلم  ( )
  0(  111: ) البقرة اآلية يورة  ( )
  0 (  0  / 1 )تفسري ابن كثري  (5)
 0(   11 )تقدم خترجيه صن (1)
 0(  85  / 1 )ابن حجر   فتح الباري (0)
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 الخـاتـمة
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 مةـاتـالخ
 
 

نا حممند  على أشر  األنبياء واملريلني نبيلعاملني والصالة والسالم احلمد هلل رب ا
 0وعلى آله وصحبه أمجعني 

 : وبعد 
، وقد قمت فيه إمتامه  يل فإين يف هناية هذا البحث املتواضع الذي يسر اهلل عز وجل

 والذي ظهر منباحث اإلميان هم مليف تقريربدراية جلهود علماء الشافعية رمحهم اهلل تعاىل 
، وفيما يلي  تقريراهتم لنصوص الكتاب والسنة وما عليه يلف األمةموافقة خالل البحث 
 :اليت توصلت إليها من خالل البحث وباهلل التوفيق أمجل أهم النتائج 

واحلنث علنى   تعظيم علماء الشافعية رمحهم اهلل لنصوص الكتاب والسننة    - 1
 0التمسك هبما وعدم تقدمي اآلراء عليهما 

نصوص ل همفهمواألخذ ب حلث على تعظيم السلف الصاحل رضوان اهلل عليهما  - 
 0 الكتاب والسنة 

 يف الدين ، وإعالن النكري على أهلها  يرهم رمحهم اهلل من البدع واحملدثا حتذ  -  
 0ألمر هبجرهم اووالنهي عن جمالستهم 

قول وعمل : أنه ملعتقد السلف الصاحل يف تعريف اإلميان وتقريرهم رمحهم اهلل  -  
 0 واعتقاد وذلك من خالل نصوص الكتاب والسنة وإمجاع يلف األمة

فقد ردوا علنى  يف تعريف اإلميان ومع تقريرهم رمحهم اهلل للمعتقد الصحيح  -5
 0 وبينوا فساد مذهبهميف تعريف اإلميان  من اجلهمية واملرجتة أقوال املخالفني
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 هم اهلل يف بيان العالقة بني اإليالم واإلمينان رمحاختلفت أقوال علماء الشافعية  -1

فمنهم من ذهب إىل أنه ال فرق بينهما ، وذهبت طائفة أخرى إىل التفريق ، وتوينطت  
علنى األعمنال    افترقا يف املعىن فدل اإليالمإذا اجتمعا يف موضع واحد : وقالت ثالثة 

 0ل واحد منهما اآلخر وإذا افترقا مشل كالظاهرة واإلميان على األعمال الباطنة ، 
وهلم على ذلنك  زيادة اإلميان ونقصانه :  أصول أهل السنة اليت قرروهاومن  – 0

 النيت  أليبابلمع بياهنم رمحهم اهلل  0من الكتاب والسنة وإمجاع يلف األمة أدلة كثرية 
 0ه تنقصاإلميان و تزيد

أن اإليالم هو  ، إال من ذهب إىلوقرروا رمحهم اهلل زيادة اإليالم ونقصانه  – 8
 0فمنع من القول بذلك الكلمة 
تعاىل بالقول بزيادة اإلميان ونقصانه بل ومل يكتف علماء الشافعية رمحهم اهلل  – 9

 0 وبينوا فساد قوله ومعارضته لصريح األدلةردوا على من خالف منهج السلف 
: ألمور منها وقررا علماء الشافعية رمحهم اهلل مشروعية االيتثناء يف اإلميان  – 10

واخلو  من عدم قبول األعمنال ، ومل يكنن   البعد عن التزكية وخوفا من يوء اخلامتة 
 0 يف أصل اإلميان عن شك رمحهم اهلل ايتثناؤهم
القائلني بوجوب االينتثناء والقنائلني   وقد ردوا رمحهم اهلل على املخالفني  – 11
 0بينوا بطالن مذهبهم وفساده بتحرميه ، و
أن  : صول السنة العظيمة اليت قررها علماء الشنافعية رمحهنم اهلل  ومن األ –  1

هو منؤمن   : بل يقال ، وال ُيعطى اإلميان الكامل ، ال لخرج من اإلميانمرتكب الكبرية 
واملرجتة اليت أعطته  ، خالفا للخوارج الذين أخرجوه من اإلميان ، فايق بكبريته ، بإميانه

بنل   ، ومل تدخله يف الكفنر  ، لة اليت أخرجته من اإلميانوخالفا للمعتز ، اإلميان املطلق
 0جعلت له منزلة ثالثة بني الكفر واإلميان 
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حتت مشنيتة اهلل   : وأنه وقرروا رمحهم اهلل حكم مرتكب الكبرية يف اآلخرة –  1

وإن شاء عذبه يف النار غري أنه ال لخلنده   ، إن شاء عفا عنه وأدخله اجلنة بفضله ورمحته
ا ، خالفا للخوارج واملعتزلة القائلني بتخليد أصحاب الكبنائر يف الننار ، وخالفنا    فيه

 0القائلني باملنع من دخول النار ملن ما  وهو يشهد أن ال إله إال اهلل للمرجتة 
   واينم مرتكنب   وقد رد علماء الشافعية عليهم وبينوا فساد معتقدهم يف حكنم 

 0 الكبرية
     من تكفري املسلم بغري حنق وبيننوا  ية رمحهم اهلل ولقد حذر علماء الشافع –  1

 0ما جاء يف ذلك من الوعيد الشديد 
كفري بع  الفرق ال يلزم كتومن األمور اليت نبهوا عليها أن التكفري بالعموم  – 15

 0 منه تكفري أعياهنم
أنه يف تنزيل األحكام على األعيان البد فيه منن تنوفر   مث بينوا رمحهم اهلل  – 11

 0وانتفاء املوانع ط وشرال
فإننه  ومن املسائل اليت قرروها أن لعن املعني ال جيوز خبال  اللعن بالوصف  – 10
     0جائز 
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 التوصيات
 
لنرد  يف مباحث اإلميان واخالل دراييت جلهود علماء الشافعية رمحهم اهلل تعاىل  من

يف براز جهود علماء الشافعية ومباحث ميكن من خالهلا إعلى املخالفني ظهر  يل مسائل 
، وأهم هذه املسائل النيت  توضيحها وبياهنا خاصة واملادة فيها متوفرة واحلاجة إليها ملحة 

لرينالة علمينة   ة وحميكن أن تتناول بالدراية والبحث وميكن أن يقدمها الباحث كأطر
 :جيلي من خالهلا جهود علماء الشافعية يف نصرة العقيدة والدفاع عنها 

 
 0(( بتداع  احلث على اإلتباع والنهي عن االجهود علماء الشافعية يف ))

 
 0 (( ةيف الصحابجهود علماء الشافعية يف تقرير عقيدة السلف ))        

 
 0((  الصوفية جهود علماء الشافعية يف الرد على )) 
 
 0(( جهود علماء الشافعية يف الرد على الرافضة ))  
 

اهلل تعاىل الذي وفقين إلمتام هذه الريالة ، فإن أكن قد وفقت وبعد هذا ، فإين أمحد 
فحسيب أين بنذلت  وأصبت فذلك من نعم اهلل علّي اليت ال حتصى وال تعد ، وإن أخطأ  

   0كل ما يف ويعي واعتر  بتقصريي ، وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى آله وصحبه 
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 العامة الفهارس
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 اآليات القرآنية فهرس
 

 رقم الصفحة           السورة                                                        
 

 الفاحتة                                                                          
   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     چٿ  ٿ      چ 
 

                             يورة البقرة

 98                                                                                                                                                                                                                                                                                   چڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ چ 

  11   105                                                                                                                                                      چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ     چ 

 00                                                                                                                                                                                                                                                                                   چڱ  ڱ  ڱ   ں  چ  

   10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ڇې    ې  ى  ڇ 

                   631                                            چڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  چ 

     0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ڇۀ   ۀ    ڇ 

    1                                                                                                                                                                                                                                                              چ ہ  ہ    ہ   ہ   ھ  چ 

   10                                                                                                                                                                                                                                                                                چٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  چ 
 111   10  91       91                             چ  گک  ک      گ  گ  گچ  

  1 1                                                چٻ   پ  پ  ٻ  چ 

  0                                                   ڇې  ې  ې         ې  ى   ى  ڇ 

                                                                                                                                                                                                                           چ ڈ  ژ  ژ  ڑ           ڑ  ک    چ 

 0                                                   چ   ىئۈئ  ېئ  ېئ  ېئچ 
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 5 1                                                                                                                                                                                                                 چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ چ 

   18                                                                                                                                                                                                                                                                                                             چٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  چ 

  11                                                                    ڇک  گ  گ  گ  گ  ڇ 
 70                                      چڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ    ڌ   چ  

 90                                                                                                                                                                                                                            چ     ەئې  ې  ې  ى    ى  ائ  ائ   ېچ 

 
                  يورة آل عمران

                                                                                                                                                                                                                      0                                                                                                                                                                                                                                                                                             چجب   حب  خب  مب  ىب   چ 
                               10     1                                              ڇڃ  ڃ  چ   چ  چ ڇ 

                                                                                                11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ڇڍ  ڌ    ڌ  ڎ      ڇ 
                                             

                                                                                                                                                                                             10                                                                                                                                                                                                                                                                              چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ 

  10     1    1                                        ڇڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ ڇ 

           1                                                 ڇٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڇ 

                                       1                                                                 ڇڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ  ڇ 

                    0                                                                                                                                                                                   ڇٿ   ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڇ 

                             158                                                 ڇېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی    ڇ 
 

   يورة النساء
       1                                                       ڇٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ڇ 

       19    10                                              ڇائ  ەئ  ەئ  وئ      ڇ 

                                                                                            ڇڃ  ڃ  ڃ   ڃ   چ  چچ  ڇ 

                                                                                                          5  1       1    0   8   0    1     ڇہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےے    ڇ 
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           190                                                                                                                                                                                                                                                                              ڇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋۋ  ڇ 
                           11                                                   ڇڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ڭ   ڇ  

                                     19                                             ڇۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅڇ 

                                          1                                                                 ڇچ  چ  چڇ ڇ 

                                                                      8    0   18   10                                                                                                            ڇگ  گ  گ   ڳ ڇ 
                                        19                                           ڇٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    ڇ 

                       55                                                              ڇڦ   ڦ  ڦ  ڇ 

                            11                                    ڇٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ڇ 
                           00                                          ڇۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ     ڇ 

                  80    188                                       ڇ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄڇ 
 

            يورة املائدة
                         10     1                                                ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڇ 

                                                                                                                                                                                                                                    چی  ی   ی  جئ  حئ  مئچ 

                                               90                                                                                                                                                                                                                                                                    ڇڱ  ڱ   ں  ں  ڻ ڇ 

              0     1                    ڇۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھڇ 

                                             0                                                              ڇەئ  وئ  وئ   ڇ 

  0                                                                                                                                                                                                                                                                                               چ     ىۉ  ې  ې  ې  ېچ 

                           05                                            ڇچ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇڍ    چ  چ  چ  ڇ 

  0                                                                                                                                                                                     چ     ڦ        ٹ  ڤ      ڤ  ڤ  ڤچ 

 189                                      چڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  چ 
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 يورة األنعام

                       0                                                   ڇېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ     ی    ڇ 

                                                          661                                        ڇٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  ڇ 

                              1                                                     ڇڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ 
 

            يورة األعرا 
                                                                                                                                                                      05     190                                                                                                                                                                                                                                                    ڇڃ  ڃ   چچ  ڇ 
 

   يورة األنفال
 11   115  158                                                                                                                                                ڇٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڇ 
 11   191                                            ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ    ڇ 

                           
        يورة التوبة

                                           601                                   ڇھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڇ 
 

  55                                     ڇٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   ڇ 

  9                                                                                                                                                                          چک  ک  گ  گ    گ  گ  ڳ  ڳ چ 
                            158   150                                       ڇٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ ڦڇ 
 

 يورة هود
  0                                                چىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ېئچ
 

 يورة الرعد
       90                                                    ڇجث  مث  ىث    ىت  يت    ڇ  
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 يورة إبراهيم

 0                                                                                                                                                                                                               چ  ڄڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄچ        

  1    185                              ڇۈئ  ېئ  ېئ  ېئ      ىئ           ۆئ  ۆئ  ۈئ   ڇ 
 

 يورة احلجر 

 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      چڄ  ڄ    چ  

       1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   چڌ  ڌ  ڎ      ڎ  چ 

 81                                                             چھ  ھ  ھ چ 
 

 يورة النحل
   19                                                          ڇٿ  ٿٿ  ٿ   ٹ     ڇ 

 91    90                                  ڇڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڇ  
 

 يورة اإليراء
      273   272                                   ڇى  ى        ائ  ائ  ەئ     ەئ  ڇ 

 
 يورة الكهف

           110                                                      ڇۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ   ڇ 

 190                                                چڱ  ڱ  ڱ   ڱ   ں  ں  ڻ  چ 
                                                                                                                                                                 ڇگ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ ڇ 
                      0 1   1 1  5 1                                       ڇۋ  ۅ   ۅ   ۉ  ۉ ڇ 
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               يورة املؤمنون

                             11                                                        ڇې  ې  ې  ى  ى   ائ      ڇ 

 80                                                      ڇې  ې  ې  ى  ى   ائ      ڇ 
 

 يورة النور
                           8                                                 ڇڑ  ڑ  ک     ک   ک  ک  گ   ڇ 

                                                  02   17                                       ڇڑ  ک    ک  ک  ک    ڇ 
 

                    يورة الروم
                                                                                                                                                                                                                                                  ڇڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ ڇ 
 

 يورة لقمان
                                    55                                                          ڇڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ     ڇ
 

    يورة السجدة
  58    50    0 1                                       ڇے  ے         ۓ  ۓ     ڭ        ڭڭ     ڇ 

 51                                         ڇچ  چ  چ  چ    ڇ ڇ 
                                                             

       بيورة األحزا
                                 158                                                                               ڇىت  يت  جث    مث      ىث   ڇ

 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                   چٿ  ٿ  ٿ  ٹ   چ 

 1                                          ڇۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ڇ 
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 يورة فاطر

 100                                      چ  ېۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  چ
 

 يورة ص                 
  19                                                                                                                                                                                                                       ڇٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ ڇ 
 

 يورة غافر
                                00                                                 ڇہ    ہ  ہ  ھ  ھ ڇ 
 

          يورة الشورى
  0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ڇ گ  گ  گ    ڇ       
 

 يورة الزخر 
   1                                               ڇے   ۓ  ۓ  ڭ ڇ 
 

 يورة اجلاثية
                    191                                              ڇۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې    ڇ 
 

 ديورة حمم
                   110                                          ڇۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   ڇ 
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 يورة الفتح

               159                                             ڇڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ ڇ 

           0     191                           ڇۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ڇ
 

 يورة احلجرا 
                                                                           ڇڇ  ڇ      ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڇ 

      59     50                                         ڇڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ ڇ 

              10    5 1                                           ڇحب  خب   مب  ىب  يبجت     ڇ 

 81                                                                                                                                                                                                                                                                                ڇڑ  ک  کک  ک  گ  گ    ڇ
 

 يورة الذاريا 
   1                                                    ڇ ڦ    ڤ  ڦ    ڤ  ڤ  ڤ     ڇ 
 

 يورة النجم
       0    190                                        ڇۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ       ۋ  ۅ  ڇ  
 

 يورة الرمحن
                                               1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ڇٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ڇ 
 

 يورة احلديد
                  19                                      ڇۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ      ىئی  ڇ 
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 ة اجملادلةيور

                                                                                                                                                                        ڇمب  ىب  يب  جت   حت  خت  مت  ىت    يتجث    ڇ

                                                              697     79                              ڇٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ     ڇ 
 

 يورة احلشر
                      19                                  ڇڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہہ   ڇ 

  1                                                       ڇۇ      ۇ  ۆ  ۆۈ     ڇ 
 

 يورة املمتحنة
   189                                     چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ 

  يورة التغابن
                                           چ  ڤٿ  ٹ  ٹ    ٹ    ٹ         ڤ   ڤچ 

 يورة املدثر
 101  118  159  151                                                               ڇڱ  ڱ  ں  ںڻ ڇ 

                                                        

        يورة اإلنسان
                                        ڇۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ         ڇ 

                                  
                 يورة الليل

 80   09                                                                                                                                                                             ڇٻ    ٻ  پ  پ       پ    ٱ  ٻ   ٻ   ڇ 
                                                                          

 يورة البينة
                                                626                                                     ڇڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڇ 
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 النبوية فهرس األحاديث
 
 

 الصفحةرقم                       طر  احلديث                                    
 
                                        18                                                   ((اإليالم يزيد وال ينقص )) 
                      100                                                 ((اإلميان بضع ويتون شعبة )) 
      99((                                               ثق أتدرون أي عرى اإلميان أو))
                                        188                                                     ((إذا كفر الرجل أخاه )) 
 05 ((                                         أخرج منها منهم من كان يف قلبه )) 
 
                         111                               ((                أحسنهم أكمل املؤمنني أميانا)) 
                                      98                                         ((ن من قبلكم من أهل الكتاب إأال )) 
   1((                                                 هلل أال تراه قال ال إله إال ا)) 
 55 ((                                                     أما أنا فال أصلي عليه )) 
 81 ((                                             أما أهل النار الذين هم أهلها )) 
 
 108                                                     ((أمر  أن أقاتل الناس )) 
 8  ((                                          إن اهلل ييخلص رجال من أميت )) 
  105                                 لحديث جربي(( أن تشهد أن ال إله إال اهلل )) 
  8                                 ((            إن حقا على اهلل أن ال يعذب )) 
 58((                                                      إن بين إيرائيل تفرقوا ))  
                                            98                                                          ((إن وفد عبد القيس )) 



     افعية في تقرير مباحث اإليمانشجهود علماء ال     

  
 101                                                   ((      األعمال بالنية إمنا )) 
 199((                                                   إن امليت يصري إىل القرب )) 
  190((                                                             بدرا  إنه شهد)) 
 05((                                                       يكن نيب قبلي إنه مل )) 
 1                                          ((إنه ال يدخل اجلنة إال نفس مسلمة )) 
 
                                                 50((                                                        أوصيكم بتقوى اهلل )) 
    1((                                                      ، قاهلا ثالثا أو مسلم )) 
    100حديث اجلارية                                                  (( أين اهلل ؟ )) 
 5                         ((                   بايعوين على أن ال تشركوا باهلل )) 
   1((                                                   بين اإليالم على مخس )) 
 
                                            8                                                    ((            قرين خري أميت )) 
 90 ((                                                       رفع القلم عن ثالث)) 
                                                 80                                                      ((  يباب املسلم فسوق )) 
 198               ((                                     السالم عليكم دار قوم )) 
 05                                             ((شفاعيت ألهل الكبائر من أميت )) 
 
                                      55                                                       ((صلوا على صاحبكم )) 
                                                 118                                                     (( الطهور شطر اإلميان )) 
                                                 80                                                    ((العهد الذي بيننا وبينهم )) 
  8 ((                                         يف نار جهنم خالدا خملدا فيها أبدا)) 
 9  ((                                        يا ابن آدم : قال اهلل تبارك وتعاىل )) 
                                         90                                               (( قال رجل مل يعمل خريا قط )) 



     افعية في تقرير مباحث اإليمانشجهود علماء ال     

  
 0 1((                                       تب على ابن آدم نصيبه من الزنا ك)) 
  11                                                    ((ال إميان ملن ال أمانة له )) 
                                                0                                                     ((ال حتمدوا عمل الرجل )) 
 5                      ((                               ال ترجعوا بعدي كفارا )) 
 51 ((                                                 ال عيش إال عيش اآلخرة )) 
 
      8 1                  ((                              ال جيتمع غبار يف يبيل اهلل )) 
 9 1((                                             كافر وقاتله يف النار ال جيتمع )) 
 10 ((                                                      ال يدخل اجلنة قاطع )) 
 9 1           ((                         من خشية اهلل ال يدخل النار من بكى ))
                  09                          ((             مثقال من كان يف قلبه نارال يدخل ال)) 
 
                                       00                                      ((    ال يدخل اجلنة من ال يأمن جاره )) 
                                             11                                                           ((   ال يزين الزاين )) 
                                                                      19                                                               (( ال يشكر اهلل )) 
 01                                                          ((لعن اهلل السارق )) 
  01                                                    ((لعن اهلل من لعن والده )) 
 
  0 ((                                          لعنة اهلل على اليهود والنصارى )) 
 198                                                            ((نيب دعوة  لكل)) 
 191((                                                             هلل أشد فرحا )) 
 0  ((                                                     ليجيتن ناس من أميت )) 
 11  ((                                              قصا  عقل ما رأيت من نا)) 
                                      0                                           (( ما من صاحب ذهب وال فضة )) 
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 0  ((                                                            ما من عبد قال )) 
 00 ((                                                   املدينة حرم ما بني عري )) 
  10                                                ((املسلم من يلم املسلمون )) 
                                        101                                              ((      من رأى منكم منكرا )) 
                       5((                                                    ال تزال طائفة من أميت )) 
 
                                             1                                         ((   أن ال إله إال اهلل  أحد شهدال  ))
 9 1((                                                      من أعتق رقبة مؤمنة ) )
 8 1((                                                         من اغرب  قدماه )) 
  8 ((                                                من شهد أن ال إله إال اهلل )) 
 9 1((                                                وما يف يبيل اهلل من صام ي)) 
 
 8 1((                                           من قاتل يف يبيل اهلل فواق ناقة )) 
  8 1((                                         من قال ال إله إال اهلل دخل اجلنة )) 
                                              1                                                        ((م من ما  وهو يعل)) 
 9                            ((                    من ما  ال يشرك باهلل شيتا )) 
                                          50                                                ((         النجوم أمنة للسماء )) 
 
 01((                                                هنانا أن نستقبل القبلة لغائط )) 
  9 ((                                                    والذي نفس حممد بيده )) 
 198(                                            (وأنا تدركين الصالة وأنا جنب )) 
              100            ((                        ال إله إال اهلل:  لخرج من النار من قال)) 
                             19 ((                                          لخرج من النار من كان يف قلبه )) 
 55 ((                                                          ميرقون من الدين )) 
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 فهرس اآلثار

 
 رقم الصفحة                 طر  األثر                                            

 
 
 
  01                                      ((خطبنا فبينا لنا ينتنا  إن ريول اهلل )) 
 
                                 01                                                  ((تركنا ريول اهلل وما طائر )) 
 
 05                                              ((  مقاما  قام فينا ريول اهلل )) 
 
                                         51                                             ((لعلي هل عندكم كتاب : قلت )) 
 
 59                                                           ((ال يزال الناس خبري )) 
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 المترجم لهم فهرس األعالم
 

 رقم الصفحة                   العلم                                                 
 

 
                                                                                                         اآلجري

  9                                                           إبراهيم بن يعد الزهري
  8                                                                   إبراهيم النخعي

 110                                                  ابن أيب حامت                   
 0                                                               ابن أيب زيد القريواين

 1                                                                           ابن األثري
 

  8                                                                       ابن األشعت
 09                                       ابن بطة                                    

 100                                              ابن حبان                          
                                                              ابن حجر العسقالين    

 8                                                                   ابن حجر اهليتمي
  10                                    ابن احلداد                                  

 
 8 1                                                                         ابن حزم
 1                                                                          ابن خزمية

                                                         ابن رجب                   
 0                                                              ابن الرفعة           
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 5 1                                                                     ابن الصالح 
  0                                                                          ابن يريج
 1                                                                          ابن عباس
  1                                                                        ابن عبد الرب

  15                                              ابن عساكر                       
 

    5                                                                         ابن فارس
                                                                              ابن القيم

 158                                                      ابن كثري املفسر            
 5                                                                   املقرىء ابن كثري

 80                        ابن كالب                                                
 

 9 1                              جماهد                                          ابن 
   1                                     ابن مندة                                    

 1                                                                          ابن منظور
                                                                 أبو بكر بن أيب شيبة 
 8                                                             أبو ثور                

 
 51                                                                         أبو جحيفة

  5                                                                    أبو حامد الغزايل
 00                                                               أبو احلسن األشعري
 18                                                                أبو احلسن الكرجي
 80                                                                أبو داود الطيالسي

 01                                                                            أبو ذر



 8   افعية في تقرير مباحث اإليمانشجهود علماء ال     

  
 101                              أبو يعيد اخلدري                                 

 1                                                        أبو الطيب يهل الصعلوكي
                                                             أبو عبيد القايم بن يالم
  0                                                         أبو عمرو بن العالء      

 8 1                                                              أبو علي الثقفي    
 

 95                                                            أبو عوانة اإليفراييين  
  9                                    أبو الفتح نصر املقديي                        

 118                                                              أبو مالك األشعري
 9 1                                                أبو معني النسفي                 

 50                                                               أبو مويى األشعري
 

 1 1                   أبو نعيم                                                       
 100                           أبو هريرة                                             

 80                                                                           أبو وائل
 1                                                                       أيب بن كعب

 5                                                          إمساعيل بن قسطنطني    
 

 01                                                                         لياإلمساعي
 0                                                                            األينوي
  0                                                                          األصبهاين

 100                                                    أنس بن مالك               
                                                                            األوزاعي
 80                                                                           البخاري



 9   افعية في تقرير مباحث اإليمانشجهود علماء ال     

  
 99                                                             الرباء بن عازب       
 5                                                                  الربهباري         
 159                                                                    البغدادي     

                                                                                                                                                                                                                                   البغوي
                                                                                                                                                                                                                  0                                                                            البويطي

 
                                                                                                                                             البيهقي

 15 ام بن جنيح                                                                     مت
 9                                                               جابر بن عبد اهلل    
                                                                                                                                            50                                                                    اجلعد بن درهم

 11                                          اجلويين                                  
 

 51                                                                  اجلهم بن صفوان
                                                                5                                                                           اجلوهري

 189                         حاطب بن أيب بلتعة                                    
                                                                               احلاكم

  8                                                                    احلسن البصري
 

                                                                      8                                                           احلسني الكرابيسي       
  1                                                                     حرملة الُتجييب

                                                   111                احلليمي                                                          
   81                                                              محاد بن أيب يليمان

                                                                                                                             9                                      احلميدي                                     
 105                                          اخلطايب                                



 0   افعية في تقرير مباحث اإليمانشجهود علماء ال     

  
 81                                                             ذر بن عبداهلل املرهيب
  15                                                           الذهيب                

    15                                                                    الرازي       
 5                                                                  هاينالراغب األصب

                                                       0                                                                             الرافعي
 

                                                                                                                                    0                                                           الربيع بن يليمان املرادي
                                                                                                                                                                          1                                                                             الرملي

                                                                      80                                                                       ُزبيد اليامي
 8                                                                           الزعفراين

 0                                                                   زكريا األنصاري
 

 5 1                                  الزهري                                       
   1                                         السبكي تاج الدين                      

 0                                                                تقي الدين السبكي
                                                                                                                                                11                                                            يعيد بن أيد         

                                                                      8                                                                    يعيد بن جبري
 

 08                     يعيد بن عبد العزيز                                         
 8                                                                          السفاريين

                                                              9                                                                    يفيان بن عيينة
                                                                   18                                                                    يفيان الثوري
                                                               01                                                                  يلمان الفاريي

  0                                    يليمان بن حرب                            



 1   افعية في تقرير مباحث اإليمانشجهود علماء ال     

  
                                                                             السمعاين

                                                                                                                                                                                                    شافع بن السائب           
                                                                                                                                                5                                                                               شبل

  8                                                                      الشهريتاين
                                                                      8                                                                         الشوكاين

 
                                                                                                                                                   الصابوين 
                                                                          58                                                                         الصنعاين

 90                                                       طارق بن شهاب          
 0                                                                            الطربي
   5                                                                          الطحاوي

 
  5                                           عبادة بن الصامت                      

  0                                                عبد اهلل بن أيب أوىف              
 08                                                       عبد اهلل بن أيعد اليافعي  

 119                                                د اهلل بن رواحة               عب
 9                                                                    عبد اهلل بن يبأ

 
 105                                   عبد اهلل بن عمر                              

 58                                               اهلل بن عمرو بن العاص       عبد 
 59                                                            عبد اهلل بن املبارك     

                                                    عبد اهلل بن مسعود               
 51                                                        بار املعتزيل        عبد اجل

   101                               عبد الرزاق الصنعاين                              
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 50                                                                العربا  بن يارية

 1 1                                                 عبد العزيز             عمر بن 
  8                                                                 عمران بن احلصني

                                                                           95                             العمراين                                             
  0                                    عمرو بن عبيد                               

 
 119                                            عمري بن حبيب                      

 5 1                                                  عيا  القاضي                
 81                                                                  غيالن الدمشقي

                                                             8                                                                             قتادة
 0                                                                           القلشاين

 
 8 1                               القالنسي                                         
    1 1                                    ك ثري عزة                                    

 95                                              الاللكائي                           
 88                                                                         املاتريدي

   1                                                            مالك بن الدخشم   
 

 111                               املاوردي                                          
 5                                                                              جماهد

                                                         حممد بن أيلم الطويي      
 0                                                            حممد بن احلسن الشيباين

 0                                                                            املروزي
                                                                                                                      9                                                                               املزين
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 5                                                              مسلم بن خالد الزجني

    119                                       معاذ بن جبل                            
 98                             معاوية بن أيب يفيان                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         100                                  معاوية بن احلكم السلمي                     
  50                                                                       معبد اجلهين

 
                                                                                                                                                                                                                        01                                                 امللطي                           

 50                                                                    نافع بن األزرق
                                                           1                                                                             النووي

 0                                                                      هارون الرشيد
                                                                81                                                               هشام بن عبد امللك

 
                                                                                                                      0                                                          هشام بن يويف الصنعاين

                                                                 51                                                                    واصل بن عطاء
                                                  9                                                                    وكيع بن اجلراح

 58                                                   الوليد بن عقبة                 
 08                 الوليد بن مسلم                                                 

 
 09                     ي القطان                                                 حي

 100                       يعقوب الفسوي                                          
   89 يونس بن عبد األعلى                                                            
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 لمصطلحات العلميةفهرس ا 
                                                                                             11                                                                     اآلحاد    -1
  5                                                          البدعة               - 
        11                                                                       التواتر  –  
 10                                                                الذوق –  
                                                                                     10                                                               الوجد        – 5

 فهرس الفرق
         180ن  109                                                               اإلباضية
 0 1                                                                       األشاعرة 
  5                                                                            اجلربية
 51                                                                          اجلهمية
  5                                                                         اخلوارج
  5                                                                           الرافضة

                                                                   9                                                                   الشيعة                
 109                                                                        الغسانية
 50                                                                          القدرية
  5                                                                         الكرامية
 0 1                                                                      املاتريدية
  5                                                                        املرجتة
 51                                                                        املعتزلة
 109                                                                      النجارية
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 فهرس الكلمات الغريبة

 
 
       08                                                                    هتويت  - 1

                                                                 
     185                                        دانق                               -  

                
 8 1                                                                       فواق –  
 
 199                                                                   مشعو  –  
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 فهرس األماكن
 

 
 100                                                                             أحد

 109                                                                        أذربيجان
 109                                                                             أران

 109                                                               بالد ما وراء النهر
 1 1                                                                              بلخ

                                                           109                                                          ثغور الشام             
 100                                                                          اجلوانية
 81                                                                            خريان
                                                                              عسقالن
                                                                                     غزة

 109                                                                     ما وراء النهر
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 فهرس المصادر والمراجع

 
 

  دار الكتب العلمية،  عبد الغين عبد اخلالق/ حتقيق  ، آداب الشافعي البن أيب حامت
  

 دار اجليل بريو اإلباضية عقيدة ومذهبا ، لصابر لطعمية ، 
 

 هن  0 1، (  1) الرمحن الفريوائي ، ط  عبد/ حتقيق األبالطيل للجوزقاين ، 
 

 مكتبة دار البيان ، ،  بشر حممد عيون/ حتقيق ،  لألشعري عن أصول الديانة اإلبانة
 هن    1، (  5) ط 
 

 دار الراية ، ،  عثمان عبداهلل آدم/ حتقيق ،  اإلبانة البن بطة
 هن 15 1، (  1) ط 

  
 دار الراية ، ، رضا بن نعسان معطي / حتقيق ،  اإلبانة البن بطة

 هن 15 1، (  1) ط 
 

   0 دار الفكرالسادة املتقني ، للزبيدي ،  إحتاف
 

 مكتبة الرشد ، ،د عواد املعتق/ حتقيق ،  إجتماع اجليوش اإلسالمية البن القيم



 8   افعية في تقرير مباحث اإليمانشجهود علماء ال     

 هن 1  1، (   ) ط  
 
 

،  كمال يويف احلو / حتقيق ،  اإلحسان بترتيب صحيح ابن حبان البن بلبان
  0 ( 1) دار الكتب العلمية ، ط 

 
 بريو  ، دار الكتاب العريبالدين أليب حامد الغزايل ،  إحياء علوم

 
د عبد العزيز القاري ، مكتبة الدار ، املدينة / حتقيق أخالق محلة القرآن لآلجري ، 

  هن 08 1، (  1) املنورة ، ط 
 

أيعد متيم ، مؤيسة الكتنب الثقافينة ،   / ، حتقيق  اإلرشاد ، أليب املعايل اجلويين
 0هن  05 1 ،(  1) بريو  ، ط 

 
 هن 99 1دار املعرفة بريو  ، ،  إرشاد الفحول للشوكاين

 
 ، دار الفكر ، بريو  لبنان البن األثري أسد الغابة 

 
 عادل عبد املوجود/ حتقيق ،  اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر

 هن 15 1دار الكتب العلمية ، بريو  ، 
 

   غفيلي ، مكتبة الرشند الرينا  ،   د عبد اهلل ال/ حتقيق ،  أصول السنة للحميدي
 هن    1، (  1) ط 

 
 دار الفضيلة ، ،  أمحد أبو العينني/ حتقيق ،  االعتقاد للبيهقي 
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 هن 0  1، ( ا ) ط  
 
 

، (  1)دار ابن حنزم ، ط  ، مجال عزون/ حتقيق ،  إعتقاد أهل السنة لإلمساعيلي
 هن 0  1
 

محدي السلفي ، حتسنني  / قيق حت، إعتقاد أهل السنة واجلماعة لعدي بن مسافر
 هن 19 1، (  1) مكتبة الغرباء ، ط ،  الدويكي

 
علي يامي النشار ، /مراجعة اعتقادات فرق املسلمني واملشركني للفخر الرازي ، 

 هن   0 1دار الكتب العلمية بريو  ، 
 

 تعريف العالمة حممد رشيد رضا ، املكتبة التجارية مصراإلعتصام للشالطيب ، 
 

 م  00 ، (  15) ، دار العلم للماليني ، بريو  ، ط  الم للزركلياألع
 
 هن 00 1مطابع السالم ، القاهرة ، ،  إعالم املوقعني البن القيم 
   

 0دار املعرفة بريو   ، األم للشافعي
 

      د حممد اجلليند ، شنركة مكتبنا  عكناظ ،    اإلمام ابن تيمية وقضية التأويل ، 
 هن  0 1، (   ) ط 

 
 األندونيسي، د أمحد حنراوي عبد السالم  الشافعي يف مذهبه القدمي واجلديداإلمام 
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 أضواء السلف ، ،  د يعود اخللف/ حتقيق ،  اإلنتصار للعمراين 
 هن 19 1، (  1) ط 
 

حممد بنن حسنني   / حتقيق ،  لسمعاينأليب املظفر ا اإلنتصار ألصحاب احلديث
 هن  15 1 ،(  1) اجليزاين ، دار الراية ، ط 

 
عبد الفتاح أبو / ، اعتىن به  اإلنتقاء يف فضائل األئمة الثالثة الفقهاء البن عبد الرب

 هن 10 1، (  1) غدة ، نشر مكتب املطبوعا  اإليالمية حبلب ، ط 
 

 الناشر حممد أمني ، بريو  ،  املعلمي/ حتقيق ، األنساب للسمعاين 
 هن 00 1، (   ) ط 
 

 املكتب اإليالمي ، بريو  ،  خرج أحاديثه األلباين،  اإلميان البن تيمية
 هن 11 1، (  5 ) ط
 

 0هن  0  1، طبع ينة  حبر الكالم يف علم التوحيد ، أليب معني النسفي
 

فتح الرمحن خلينف ، دار  / ، حتقيق د  لنور الدين الصابوينالبداية من الكفاية ، 
 0هن  89 1املعار  ، مصر ، 

 
 دار الكتب العلمية بريو ،  بن كثريالبداية والنهاية ال

 
 دار الكتاب اإليالمي ، القاهرة ،  البدر الطالع للشوكاين
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د بسام العموش ، مكتبة املنار األردن ، / ، حتقيق أليب الفضل السكسكي الربهان  
 هن 08 1، (  1) ط 

 
 

در عبد القنا مصطفى / حتقيق ،  بغية الوعاة يف لطبقات اللغويني والنحاة للسيولطي
 ( 1) دار الكتب العلمية ، ط ،  عطاء

 
 دار الكتاب العريب ، بريو  لبنان،  البغدادي تاريخ بغداد للخطيب

 
حممد إبنراهيم ، روائنع   / حتقيق  ، املعرو  بتاريخ األمم وامللوك ،تاريخ الطربي 
  التراث العريب بريو 

 
، (  1) ، ط ، حتقيق حمب الدين العمري ،دار الفكنر  تاريخ دمشق البن عساكر

 هن  10 1
 

كلود يالمة ، / حتقيق تبصرة األدلة يف أصول الدين أليب معني ميمون النسفي ، 
 من  199املعهد العلمي الفرنسي ، للدرايا  اإليالمية دمشق ، 

 
علي الشبل ، دار العاصمة ، / حتقيق التبصري يف معامل الدين البن جرير الطربي ، 

 هن 11 1، (  1) ط 
 

طمال يويف احلو  ، عنامل  / ، حتقيق يف الدين أليب املظفر االسفراييين  التبصري
 هن  0 1، (  1) الكتب بريو  ، ط 
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املكتبنة  ،  حتفة القاري حبل مشكالت البخاري ، حملمد إدريـس الكانـدهلوي   
 العثمانية ، باكستان

 
 
 

 حممد صبحي حالق/ حتقيق ،  التحف يف مذهب السلف للشوكاين
 هن 15 1(  1) ية القاهرة ، ط مكتبة ابن تيم

 
 بريو  لبنان،  دار إحياء التراث العريب،  تذكرة احلفاظ للذهيب

 
 أبو مالك كمال بن السيد يامل/ حتقيق ،  تعظيم قدر الصالة للمروزي

 مكتبة العلم
 

 مؤيسة الريان،  تفسري ابن كثري
 

 ان يوارخالد العك ومرو/ حتقيق ،  تفسري البغوي املسمى معامل التنزيل
 هن 01 1(  1) ط ،  دار املعرفة بريو 

 
، (  1) للطباعة والنشر القاهرة ، ط  التركي ، هجر عبد اهلل حتقيق،تفسري الطربي 

 هن    1
 
 غنيم بن عباس بن غنيم/ حتقيق ،  تفسري السمعاين 

 هن 18 1، (  1) دار الوطن الريا  ، ط 
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، (  1) ال ، دار العاصنمة ، ط  حتقيق أبو األشنب ،  تقريب التهذيب البن حجر 
 هن 11 1
 

 وزارة األوقا  املغربية،  حتقيق مجاعة من العلماء، التمهيد البن عبد الرب 
 
 

دار د عبد احلي القابنل ،  / حتقيق التمهيد يف أصول الدين ، أليب معني النسفي ، 
 هن 00 1هرة ، الثقافة للنشر والتوزيع القا

 
         ،  رمنادي للنشنر  ،مينان امليناديين   / حتقيق ،  مللطيأليب احلسني ا التنبيه والرد

 هن  1 1 ،( 1)ط 
 

 طبعة املدين،  حممود شاكر/ حتقيق ،  هتذيب اآلثار للطربي
 

 دار الكتب العلمية بريو ،  هتذيب األمساء واللغات للنووي
 

  بريو ،  ، مؤيسة الريالة، عادل مرشد / حتقيق ،  هتذيب التهذيب البن حجر
 هن 1  1، (  1) ط 
 

أبو الفداء عبد اهلل القاضني ، دار الكتنب   / حتقيق توايل التأسيس البن حجر ، 
 هن 01 1، (  1) العلمية ، ط 
 

 د عبد العزيز الشهوان/ حتقيق ،  التوحيد البن خزمية
 هن 18 1، (  1) ط ، مكتبة الرشد ، الريا 
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حممد العجمي ، / حتقيق، عديلعبد الرمحن بن س، والبيان لشجرة اإلميانالتوضيح  
 هن 01 1، (  1) ط مكتبة دار األقصى الكويت ، 

 
/ حتقينق  ، لعبد الرمحن بن ينعدي ،  تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان 

 دية الريا يحممد زهري النجار ، نشر املؤيسة السع
 

  ( 1) د ، ط نية حبيدر آباد اهلنمطبعة دائرة املعار  العثماالثقات البن حبان ، 
 

 هن 98 1،مكتبة الباز ،مكة املكرمة، جامع بيان العلم وفضله البن عبد الرب
 

حمب الدين اخلطيب و حممد فؤاد عبند  / ، حتقيق  اجلامع الصحيح لإلمام البخاري
 هن 00 1، (  1) الباقي ، املطبعة السلفية القاهرة ، ط 

 
 رناؤوط و إبراهيم باجسشعيب األ/ حتقيق ،  جامع العلوم واحلكم البن رجب

 هن    1، (  1) ط ، دارة امللك عبد العزيز
 

حممد السعيد زغلول ، دار الكتب العلمية / حتقيق للبيهقي ، اجلامع لشعب اإلميان 
 هن 10 1، (  1) بريو  ، ط 

 
مطبعة دائرة املعار  العثمانية حبيدر آباد اهلنند ،    ،  اجلرح والتعديل البن أيب حامت

  هن  0 1، (  1) ط 
 

 حممد بن ربيع وحممد أبو رحيم/ حتقيق ، لألصبهايناحلجة يف بيان احملجة 
 هن 19 1، (   ) دار الراية ، ط 
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 حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباين لرسالة ابن أيب زيد القريواين 
 ، دار املعرفة بريو لعلي الصعيدي 

 
، (   ) ط  دار الكتاب العريب بريو  ، حلية األولياء ولطبقات األصفياء أليب نعيم

 هن 00 1
 

أمحد البلوشي ، مكتبة املعنال  / حتقيق للنسائي ،  خصائص أمري املؤمنني علي 
 هن 01 1، (  1) الكويت ، ط 

 
 ، د حممد رشاد يامل: حتقيق ،  درء تعارض العقل والنقل البن تيمية

 دار الكنوز األدبية
 أمحد فريد املزيدي/  حتقيق،  الدرر الكامنة البن حجر

  دار الكتب العلمية بريو  م ، 1998(  1) ط 
 

مويى / حتقيق عبد اهلل بن أيعد اليافعي ، ذكر مذاهب الفرق الثنتني والسبعني ، 
 هن 10 1، (  1) الدويش ، دار البخاري املدينة املنورة ، ط 

 
لعلوم واحلكنم ،  مكتبة ا،  د عبدالرمحن الشبل/ حتقيق ، ذم الكالم وأهله للهروي

 م 1998(  1) ط ،  املدينة املنورة
 

 عبدالرمحن بن يليمان العثيمني/ حتقيق ،  ذيل لطبقات احلنابلة البن رجب
 م 005 ، (  1) مكتبة العبيكان ، ط 

 
 توزيع دار الباز مكة املكرمة، إدارة الطباعة املنريية ، الرسائل املنريية 
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 عبداهلل اجلنيدي/ قيق حت،  رسالة إىل أهل الثغر لألشعري 
 هن   1، (   ) مكتبة العلوم واحلكم املدينة املنورة ، ط 

 
       دار ابنن حنزم ،   يليم اهلناليل ،  / ، حتقيق الرسالة التبوكية البن قيم اجلوزية 

 هن 19 1، (  1) ط 
 

، د حممد بن د عبد احلليم حممود / حتقيق ،  الرسالة القشريية لعبد الكرمي القشريي
 ر الكتب احلديثة القاهرة، دا لشريفا

 
عبد الرمحن / د ، حتقيق  أليب عذبةالروضة البهية فيما بني األشاعرة واملاتريدية ، 

 هن 09 1، (  1) و  ، ط عمرية ، عامل الكتب ، بري
 

، دار الكتب العلمية حبيب الرمحن األعظمي / ، حتقيق  بن املباركالزهد لعبد اهلل 
 بريو 
 

     ، املكتبة العصنرية بنريو  ،   اقتراف الكبائر ، البن حجر اهليتمي الزواجر عن
   هن 0  1، (   ) ط 

 
 كنوز إشبيليا ، الريا ، البدرزيادة اإلميان ونقصانه ، د عبد الرزاق 

 هن 0  1، (   ) ط 
 

 هن 15 1،  مكتبة املعار  الريا ، سلسلة األحاديث الصحيحة لأللباين
 

 هن 08 1، (  )مكتبة املعار  الريا ،ط ،فة لأللباينسلسلة األحاديث الضعي
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 هن 15 1، (  1) ط ،  دار الراية،د عطية الزهراين/قيق حت،السنة للخالل 
 

 حممد بن يعيد القحطايند / حتقيق ،  أمحد اإلمام السنة لعبد اهلل بن
 هن  11 1،  ( )، ط عامل الكتب الريا  دار 

 
 

مشنهور بنن حسنن آل       / اعتىن به ،  األلباين العالمة/ حتقيق سنن ابن ماجه ، 
 ( 1) يلمان ، مكتبة املعار  الريا  ، ط 

 
،  عز  عبيد الدعاس وعادل السيد/ حتقيق ،  سنن أيب داود لسليمان بن األشعث

 هن 18 1، (  1) ط ،  دار ابن حزم بريو 
 

ن ، مشهور بن حسن آل ينلما / اعتىن به ،  سنن أيب داود لسليمان بن األشعث
 ( 1) مكتبة املعار  الريا  ، ط 

 
حممد عبد القادر عطا ، مكتبة دار البناز مكنة   / حتقيق سنن البيهقي الكربى ، 

 هن  1 1املكرمة ، 
 

 العالمة األلباين/ حتقيق ، حممد بن سورة الترمذي سنن الترمذي أليب عيسى
 ( 1 )، ط  مكتبة املعار  الريا ،  مشهور بن حسن آل يلمان/ اعتىن به 

 
، مكتبنة   مشهور بن حسن آل يلمان/ حتقيق األلباين ، اعتىن به ،  سنن النسائي
 ( 1) ط املعار  الريا  ،

 
 شعيب األرناؤوط ومجاعة/ حتقيق ،  سري أعالم النبالء للذهيب
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 هن  0 1، (  1) ط ،  مؤيسة الريالة 
 

ن حممند ،  يعيد بن نصر ب/ حتقيق لشيخ اإلسالم ابن تيمية ،  شرح األصفهانية
 هن    1(  1) مكتبة الرشد ، ط 

 
 

 د أمحد الغامدي/ حتقيق ،  لاللكائي واجلماعة اعتقاد أهل السنة أصول شرح
 هن    1، (  8) دار طيبة ، ط 

 
ن ، مكتبنة  عبد الكرمي عثما/ ، حتقيق  شرح األصول اخلمسة للقاضي عبد اجلبار

 هن  8 1وهبة القاهرة ، 
 

 ألفاظ اخللف ، د أمحد الزهراينشرح ألفاظ السلف ونقض 
 هن 1  1، (  1) دار اإلمام مالك أبو ظيب ، ط 

 
،    دار ابن اجلنوزي  ،  د علي الزهراين/ حتقيق ،  شرح حديث جربيل البن تيمية

 هن    1، (   ) ط 
 

املكتب اإليالمي ، دمشنق ،  ، شعيب األرناؤوط/ حتقيق ،  شرح السنة للبغوي
 هن 00 1
 

      الرينا  ،  خالد النردادي ، دار الصنميعي ،   / حتقيق ربهباري ، شرح السنة لل
 0هن  5  1، (  5) ط 

 
 مجال عزون/ حتقيق ،  شرح السنة للمزين
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 م 1995، (  1) مكتبة الغرباء األثرية املدينة املنورة ، ط  
 

،  د عبداهلل التركي و شعيب األرنناؤوط / حتقيق ،  شرح الطحاوية البن أيب العز
 هن 19 1، (   ) ط ،  جردار ه

 
 

  مكتبة احملمدية،  حممد حامد الفقي/ حتقيق ،  شرح الكوكب املنري للفتوحي
 

 دار الوطن،  د عبداهلل الدميجي/ حتقيق ،  الشريعة لآلجري
 هن 0  1، (   ) ط 
 

   دار الفكنر  ، طوينل د يوينف ال / محد القلقشندي ، حتقيق ، أل صبح األعشى
 من 1980، (  1) دمشق ، ط 
 

 دار العلم للماليني بريو ،  أمحد عطاء/ حتقيق ،  الصحاح للجوهري
 م  1909، (   ) ط 
 

حممد فؤاد عبد الباقي ، نشر وتوزينع رئاينة إدارا    / حتقيق ،  صحيح البخاري
 هن 00 1البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد باململكة العربية السعودية ، 

 
  ، األلباين ، املكتب اإليالميصغري وزياداته ال اجلامع وضعيف صحيح

 
حممد فؤاد عبد الباقي ، نشنر وتوزينع رئاينة إدارا     / ، حتقيق  صحيح مسلم

 هن 00 1البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد باململكة العربية السعودية ، 
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 دار املعرفة ، بريو ،  خليل شيحا/ حتقيق ،  صحيح مسلم بشرح النووي 
 هن    1، (  8) ط 

 
    دار اآلثنار صننعاء ،   لوادعي ، ، مقبل ا مما ليس يف الصحيحني الصحيح املسند

 (  ) ط 
 

 بدر بن يويف املعتوق/ حتقيق ،  صريح السنة للطربي
 هن 05 1، (  1) دار اخللفاء للكتاب اإليالمي ، ط 

  
 مكتبة الفرقان عجمان،  الصفات اإلهلية حملمد أمان اجلامي

 هن    1، (    )ط 
 

 هن 99 1،( ) ط، مكتبة الباز مكة املكرمة، صفوة الصفوة البن اجلوزي
 

د علي بن حممند  / حتقيق ،  على اجلهمية واملعطلة البن القيم  الصواعق املرسلة
  هن 08 1، (  1) ط ،  دار العاصمة الريا ،  الدخيل اهلل

 
وفق عبد القنادر ، دار  م/ حتقيق صيانة صحيح مسلم أليب عمرو بن الصالح ، 

 هن 08 1، (   ) الغرب اإليالمي بريو  ، ط 
 

 دار مكتبة احلياة ، بريو  لبنانالضوء الالمع للسخاوي ، 
 

 هن  0 1، (  10) دار الكتب العلمية بريو  ، ط،  لطبقات احلفاظ للسيولطي
 

 د عبد احلليم خان/ حتقيق ،  لطبقات الشافعية البن شهبة
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 هن 99 1(  1) مكة املكرمة ، ط مكتبة مدينة العلم  
 

عبد احلفيظ منصور ، دار املدار اإليالمي ، / ، حتقيق  لطبقات الشافعية البن كثري
 م  00 ، (  1) ط 

 
 

 هن  01 1دار العلوم ، ،  لطبقات الشافعية لألسنوي
 

عبد الفتناح  ، حممود حممد الطناحي / حتقيق ،  للسبكي الكربى لطبقات الشافعية
 ، دار إحياء الكتب العربيةحممد احللو 
 

 هن 10 1،  بريو ، دار إحياء التراث العريب،الطبقات الكربى البن سعد
 

 هن 15 1، (  1) ط العقائد السلفية ألمحد بن حجر آل بطامي ، 
 

 طلعت بن فؤاد احللواين/ حتقيق ،  العقود الدرية البن عبد اهلادي
 الفاروق للطباعة والنشر

 
دار الشنباب  أمحد حجنازي ،  / ، حتقيق أليب املعايل اجلويين  العقيدة النظامية ،

 هن 98 1، (  1) القاهرة ، ط 
 

 دار ابن خزمية الريا ،  عقيدة أهل السنة واجلماعة حملمد بن إبراهيم احلمد
 م1998، (   ) ط 

 
 أبو اليمني املنصوري/ حتقيق ، عقيدة السلف وأصحاب احلديث للصابوين
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 هن    1، (  1) ط ،  دار املنهاج 
 

 دار الكتب العلمية بريو ،  غاية النهاية يف لطبقات القراء حملمد اجلزري
 هن 00 1، (   ) ط 

 
 

 دار املعرفة بريو ، د عبد املعطي قلعجي/ حتقيق ، فتاوى بن الصالح
 توزيع دار الباز مكة املكرمة

 
 فتح الباري بشرح صحيح البخاري البن حجر العسقالين

 ؤاد عبد الباقي ، حمب الدين اخلطيب ، قصي حمب الدين اخلطيبحممد ف/ حتقيق 
 هن 00 1، (   ) دار الريان للتراث ، القاهرة ، ط 

 
، (   ) دار الكتب العلمية بريو  ، ط ،  لبغدادياعبد القاهر ا الفرق بني الفرق

 هن 1  1
 

د الرمحن د حممد إبراهيم نصر ، د عب/ حتقيق ،  الفصل يف امللل والنحل البن حزم
 نه  0 1،  شركة مكتبة عكاظ ، عمرية

 
، (  1) ، ط بشر حممد عيون، نشر مكتبة البيان/ حتقيقاجلوزية ،  الفوائد البن قيم

 هن 00 1
 

 حملمد أنور الكشمريي ، دار املعرفة بريو فيض الباري على صحيح البخاري ، 
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   النوطن الرينا  ،  ، دار  لعقنل ، د ناصر انشأهتا وأصوهلا :  القدرية واملرجئة 
 هن 18 1

 م1980، (   ) ط ، دار الكتاب العريب بريو ،  الكامل البن األثري
 

حتقيق األلباين ، املكتنب اإلينالمي   القاسم بن سالم ،  كتاب اإلميان أليب عبيد
 هن   0 1بريو  ، 

 
فتح اهلل خليف ، دار اجلامعنا    /حتقيق  ، ملاتريديكتاب التوحيد أليب منصور ا

 رية ، القاهرةاملص
 

 ، حلاجي خليفة ، املكتبة الفيصلية مكةعن أسامي الكتب والفنون  كشف الظنون
 

 هن  1 1، (   ) ط ، دار صادر ، بريو ،  لسان العرب البن منظور
 

،    (  1) دار الكتب العلمينة ، بنريو  لبننان ، ط    ،  لسان امليزان البن حجر
 هن 11 1
 

محنودة   /حتقينق  ،  ألشعريأليب احلسن ا والبدعاللمع يف الرد على أهل الزيغ 
 غرابة ، املكتبة األزهرية للتراث ، القاهرة

 
      ،(   ) ، ط  مؤيسنة اخلنافقني دمشنق   ،  لوامع األنوار البهيـة للسـفاريين  

 هن     0 1
 

 أمحد بن عو  اهلل احلريب ، دار العاصمةاملاتريدية دراسة وتقومي ، 
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 مجعه عبد الرمحن بن قايم،  جمموع الفتاوى البن تيمية 
 توزيع الرئاية العامة إلدارة البحوث العلمية ، الريا 

 
 د حممد إبراهيم/ حتقيق ، خمتصر احلجة على تارك احملجة للمقدسي

 هن 5  1، (  1) أضواء السلف ، ط 
 
 

ييد إبنراهيم ، دار احلنديث   / حتقيق ،  خمتصر الصواعق املرسلة حممد املوصلي
 هن  1 1القاهرة ، 
 

 (  1) بريو  ، ط دار الكتب العلمية ،  مدارج السالكني البن القيم
 

 د أكرم القوامسي،  املدخل إىل مذهب اإلمام الشافعي
 

 د حممد إبراهيم حممد علي ، جملة جامعة امللك عبد العزيز ،، املذهب عند الشافعية 
 0العدد الثاين 

 
د بن املعرو  بنابن أيب شنريف ،   ، لكمال الدين حمم  املسامرة بشرح املسايرة

 حممد حمي الدين عبد احلميد ، مطبعة السعادة ، مصر / حتقيق 
 

        مصنطفى عبند القنادر عطنا ،     / حتقيق،  املستدرك على الصحيحني للحاكم
 هن   1، (   ) ، ط  دار الكتب العلمية بريو 

 
 أمين بن عار  الدمشقي/ حتقيق ،  مسند أيب عوانة

 م 1998، (  1) ة لبنان ، ط دار املعرف
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، (  1) إرشاد احلق األثري ، دار القبلنة جندة ، ط   / ، حتقيق  املسند أليب يعلى

 هن  08 1
 

       شعيب األرنؤوط ، مؤيسنة الرينالة ،   / حتقيق ، املسند لإلمام أمحد بن حنبل 
 هن 19 1، (  1) ط 

، (  1) ركي ، دار هجر ،ط د حممد بن عبد احملسن الت/ ، حتقيق  املسند للطيالسي
 هن 0  1
 

إبراهيم مشس الدين ، / ، حتقيق  مشارق األنوار على صحاح اآلثار للقاضي عياض
 هن    1، (  1) دار الكتب العلمية ، ط 
 ، حتقيق عبد الرمحن الوكيل  لربهان الدين البقاعيمصرع التصوف 

 
 عثمان ضمريية، حممد عبد اهلل النمر / حتقيق ، معامل التنزيل للبغوي 

 م 1989(  1) دار طيبة للنشر ، الريا  ، ط 
 

 معتقد أهل السنة واجلماعة يف توحيد األمساء والصفات 
 هن 19 1، (  1) د حممد بن خليفة التميمي ، أضواء السلف ، ط 

 
 الفكر بريو دار ،  معجم البلدان لياقوت احلموي

 
 مكتبة ابن تيمية القاهرة ، يمحدي السلف/ حتقيق ،  املعجم الكبري للطرباين

 
، (  1) ط ،  لبننان  بريو ،  مؤيسة الريالة،  معجم املؤلفني لعمر رضا كحالة

 هن  1 1
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 هن 0  1،     (  1) ، أضواء السلف ط  معجم مصطلحات احلديث لألعظمي 
 

حممنود  / د  معجم املصطلحات الصوفية اليت جتيزها األصول القرآنية والنبوية ،
 هن 5  1، (  1) ، دار ماجد عسريي ، ط عبد الرزاق 

 
 حتقيق عبد السالم حممد هارون،  معجم مقاييس اللغة البن فارس

 دار الدعوة،  جلنة بإشرا  جممع اللغة العربية، املعجم الوسيط
 
 صفوان عدنان داوودي/ حتقيق ، مفردات ألفاظ القرآن للراغب األصبهاين 

 م  199(  1) دار القلم دمشق ، ط 
                      

 حممد حمي الدين/ حتقيق ،  مقاالت اإلسالميني لألشعري
 هن 89 1، (   ) مكتبة النهضة املصرية ، القاهرة ، ط 

 
  أضواء السلف،  مقاالت اجلهم بن صفوان لياسر قاضي

 هن 1  1، (  1) ط 
 

بنايب  حممد ييد كيالين ، مطبعة مصنطفى ال / حتقيق ،  امللل والنحل للشهرستاين
 هن  18 1احلليب مصر ، 

 
 د حممود قدح/ حتقيق ،  منازل األئمة األربعة للسلماسي

 هن    1، (  1) ط ،  باملدينة املنورةطبع اجلامعة اإليالمية 
 

 القاهرة دار التراث مكتبة ، أمحد صقر/ حتقيق ، مناقب الشافعي للبيهقي
 



 50  افعية في تقرير مباحث اإليمانشجهود علماء ال     

 الكليا  األزهرية مكتبة، أمحد حجازي/ حتقيق ،  مناقب الشافعي للرازي 
 هن 01 1، (  1) ط 
 

         دار الكتنب العلمينة بنريو  ،    املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم البن اجلوزي ،
 هن  1 1، (  1) ط 

 
       ،(  1) حلمني حممند فنودة ، دار الفكنر ، ط     / حتقيق ،  املنهاج للحليمي

 هن  99 1
 

 رشاد ياملد حممد / حتقيق ،  منهاج السنة البن تيمية
 هن 01 1، (  1) ط ، طبع جامعة اإلمام حممد بن يعود ، الريا  

 
، أضواء السلف ،  ، د جابر أمريمنهج السلف واملتكلمني يف موافقة العقل للنقل 

 هن  19 1، (  1) ط 
 

لعثمان بن علي حسن ، مكتبة الرشند  ،  منهج االستدالل على مسائل االعتقاد
 هن  1 1، (  1) الريا  ، ط 

 
، (  1) ط د مفرح بن يليمان القويي ، دار الفضيلة الريا  ، املنهج السلفي ، 

  هن     1
 

 أليب إيحاق الشريازي ، دار الفكر بريو املهذب يف فقه اإلمام الشافعي ، 
 

 هن 10 1(  1) دار الغرب اإليالمي ، ط موسوعة أعالم املغرب ، 
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 ، (1)ط بن حممند عثمنان ،    رمحنعبد ال/ ، حتقيق  املوضوعات البن اجلوزي 
 هن 81 1

د عبد الرمحن بن صاحل احملمود ، مكتبة الرشند   موقف ابن تيمية من األشاعرة ،
 هن 15 1، (  1) الريا  ، ط 

 هن 11 1، (  1) ، ط  ، بريو دار الكتب العلمية ،  عتدال للذهيبميزان اال
 0مية بيشاور ، كتب خزانة اكر حملمد الفرهاريالنرباس شرح العقائد 

 
 العسقالين نزهة النظر شرح خنبة الفكر البن حجر على النكت
 هن  1 1، (   ) ط ،  دار ابن اجلوزي،  احلليب بن حسن علي /حتقيق 

  دار الكتب العلميةالسيد عبد املقصود ، / حتقيق ،  النكت والعيون للماوردي
 

، الفرد جينوم  / حتقيق  ، هناية اإلقدام يف علم الكالم ، لعبد الكرمي الشهرستاين
 القاهرةمكتبة الثقافة الدينية ،

 
حممود الطناحي و طناهر أمحند   / حتقيق ،  النهاية يف غريب احلديث البن األثري

 هن  8 1، (  1) الزاوي ، املكتبة اإليالمية ، ط 
 

عصام الدين الصبابطي ، دار احلديث / حتقيق ، هاية يف الفنت واملالحم البن كثري الن
 لقاهرة ا

 دار الراية للنشر والتوزيع،  ، د حممد باكرميوسطية أهل السنة بني الفرق 
 م 199، (  1) ط 

مطبعة اآلداب واملؤيد ، القاهرة ، ،  للسمهودي بأخبار دار املصطفى ، وفاء الوفاء
  هن 1  1

 م1908دار صادر ، بريو  ، ،  وفيات األعيان البن خلكان
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 فهرس الموضوعات

 
 1                                                                               ةاملقدم

    5                                                             أيباب اختيار املوضوع
 1                                                                  الدرايا  السابقة

  0                                                                        البحثخطة 
 11                                                                      منهج البحث
 18                                                                   الشكر والتقدير

 
 0                                                                             التمهيد

 1                                         التعريف باإلمام الشافعي:  املبحث األول
                                                                      ومذهبه إمجاال
 1                                     ترمجة موجزة لإلمام الشافعي :املطلب األول 
                                           التعريف باملذهب الشافعي: املطلب الثاين 

                                                                      ونشأته إمجاال 
 9                                       بأبرز أئمة الشافعيةالتعريف :  املبحث الثاين

 
 5                                         التعريف بالسلف الصاحل:  املبحث الثالث

                                                                  ووجوب اتباعهم 
 5                                  اصطالحاالتعريف بالسلف لغة و: املطلب األول 
 55                                 األدلة على وجوب اتباع السلف: املطلب الثاين 
 10                           أبرز مسا  وخصائص مذهب السلف: املطلب الثالث 
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  15                              لشافعية يف التمسك بالسنة أقوال ا:  املبحث الرابع

                                         وفهم السلف وذم البدعة
  15                           ما جاء عنهم يف احلث على التمسك : املطلب األول 

                                                          اتباع فهم السلف بالسنة و
    0                                      ما جاء عنهم يف ذم البدعة : ين املطلب الثا

                                                                      والتحذير منها
 

 05                                       نبذة موجزة عن ظهور :  املبحث اخلامس
                                                                    البدع يف اإلميان

 
 89                               ة اإلميان يف تقرير حقيق همجهود: الباب األول 

 والرد على املخالفني  وبيان علقته باإليالم
 

 90                                 يف تقرير حقيقة اإلميان همجهود: الفصل األول 
 

 91                                             تقريرهم أن اإلميان : املبحث األول 
                                                                اعتقاد وقول وعمل

 
 91                                             أدلتهم على دخول : املبحث الثاين 

                                                  د القلب يف مسمى اإلمياناعتقا
 91                                               األدلة من القرآن : املطلب األول 
 98                                                  األدلة من السنة: املطلب الثاين 
 101                                         قلهم إلمجاع السلف ن: املطلب الثالث 
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  10                                           أدلتهم على دخول : املبحث الثالث 

                                 قول اللسان يف مسمى اإلميان
  10                                               األدلة من القرآن : املطلب األول 
 105                                                 األدلة من السنة : املطلب الثاين 
 108                                         نقلهم إلمجاع السلف : املطلب الثالث 

 
 110                                       أدلتهم على دخول عمل: املبحث الرابع 

  اجلوارح يف مسمى اإلميان
 110                                                األدلة من القرآن: املطلب األول 
 115                                                 األدلة من السنة : املطلب الثاين 
 118                                         نقلهم إلمجاع السلف : املطلب الثالث 

 
   1                                          يف الرد على  همجهود: الفصل الثاين 

                                                     0املخالفني يف حقيقة اإلميان 
 

     1                                  الرد على من قال أن اإلميان : املبحث األول 
                                                 جمرد املعرفة فقط
   1                                   أصحاب هذه املقالة وأدلتهم: املطلب األول 
 5 1                                                     الرد عليهم : املطلب الثاين 

 
     0 1                                  الرد على من قال أن اإلميان : بحث الثاين امل

   تصديق بالقلب فقط
 0 1                                  أصحاب هذه املقالة وأدلتهم: املطلب األول 
 0 1                                                     الرد عليهم: املطلب الثاين 
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   1                                  الرد على من قال أن اإلميان : املبحث الثالث 
  قول باللسان فقط
         1                                   أصحاب هذه املقالة وأدلتهم: املطلب األول 
   1                                                      الرد عليهم : املطلب الثاين 

 
 5 1                          الرد على من قال أن اإلميان تصديق : املبحث الرابع 

 بالقلب وقول باللسان فقط
 5 1                                   أصحاب هذه املقالة وأدلتهم: املطلب األول 
 5 1                                                       الرد عليهم: املطلب الثاين 

 
 0 1                                    يف تقرير العالقة  همجهود: الفصل الثالث 

                                                             بني اإليالم واإلميان
 

 1 1                                 من قال بأن اإليالم واإلميان : البحث األول 
                                                            0امسان ملسمى واحد 

   1                                0من فرق بني اإليالم واإلميان : املبحث الثاين 
 0 1                                القول بالفرق بينهما يف حال : املبحث الثالث 

                                                    0جتماعهما يف حال آخر وا
 

    151                      يف تقرير زيادة اإلميان ونقصانه  همجهود: الباب الثاين 
                                                              والرد على املخالفني

 
  15                      يف تقرير زيادة اإلميان ونقصانه همجهود: الفصل األول 
  15                                تقريرهم لزيادة اإلميان ونقصانه: املبحث األول 
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 151                              أدلتهم على زيادة اإلميان ونقصانه: املبحث الثاين 
 151                                               األدلة من القرآن : املطلب األول 
 110                                                  األدلة من السنة: املطلب الثاين 
 115                                          نقلهم إلمجاع السلف: املطلب الثالث 

 
        118                        ن ونقصانهذكرهم أيباب زيادة اإلميا: املبحث الثالث 
  10                                      هل اإليالم يزيد وينقص: املبحث الرابع 

 
 108                               يف الرد على املخالفني  همجهود: الفصل الثاين 

                                                         يف زيادة اإلميان ونقصانه
 

 109                      الرد على من قال اإلميان يزيد وال ينقص: املبحث األول 
 109                                   أصحاب هذه املقالة وأدلتهم: املطلب األول 
 180                                                      الرد عليهم: املطلب الثاين 

 
   18                    الرد على من قال اإلميان ال يزيد وال ينقص: املبحث الثاين 
    18                                   أصحاب هذه املقالة وأدلتهم: املطلب األول 
 185                                                     الرد عليهم : املطلب الثاين 

 
  19                       يف تقرير االيتثناء يف اإلميان همجهود: الباب الثالث 

                                                       والرد على املخالفني
 

  19                          يف تقرير االيتثناء يف اإلميان همجهود:الفصل األول
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    195                                  ريرهم ملشروعية االيتثناء تق: املبحث األول 

 
 191                                 أدلتهم على مشروعية االيتثناء: املبحث الثاين 
     191                                               األدلة من القرآن : املطلب األول 
     198                                                 ة من السنة األدل: املطلب الثاين 
    00                                     نقلهم إلمجاع السلف على: املطلب الثالث 

 
       01                                عباراهتم يف االيتثناء يف اإلميان: املبحث الثالث 
      0                                 أخذهم يف االيتثناء يف اإلميانم: املبحث الرابع 

    01                           ؟أمؤمن أنت : موقفهم من يؤال : املبحث اخلامس 
 

 10                                                يف الرد  همجهود: الفصل الثاين 
                                             اإلميان على املخالفني يف االيتثناء يف

 
 11                           الرد على من قال بوجوب االيتثناء : املبحث األول 
    11                                  أصحاب هذه املقالة و أدلتهم : املطلب األول 
  1                                                      الرد عليهم : املطلب الثاين 

 
  1                             الرد على من قال بتحرمي االيتثناء : املبحث الثاين 
  1                                  أصحاب هذه املقالة و أدلتهم  :املطلب األول 
  1                                                      الرد عليهم : املطلب الثاين 

  
 
 



 15  افعية في تقرير مباحث اإليمانشجهود علماء ال     

  
 10                                      يف تقرير مسألة  همجهود: الباب الرابع 

                                         الرد على املخالفني و األمساء و األحكام 
 

            18                                              يف تقرير  همجهود :الفصل األول 
                                                     ايم و حكم مرتكب الكبرية

 
      19                                                تعريفهم الكبرية : املبحث األول 
 1                                           أيم و حكم  همتقرير: املبحث الثاين 
                                                                  مرتكب الكبرية
      1                                    تقريرهم ايم مرتكب الكبرية: ول املطلب األ

     1                                  تقريرهم حكم مرتكب الكبرية : املطلب الثاين 
 

  1                                        أدلتهم يف ايم و حكم : املبحث الثالث 
  مرتكب الكبرية
   1                                                  األدلة من القرآن: املطلب األول 
              5                                                    األدلة من السنة: املطلب الثاين 
        0                                           نقلهم إلمجاع السلف : املطلب الثالث 

 
                                   يف الرد على املخالفني  همجهود: الفصل الثاين 

                                                       يف مسمى مرتكب الكبرية 
                                        الرد على من قال أن مرتكب : املبحث األول 
  الكبرية كافر
                                           أصحاب هذه املقالة و أدلتهم: املطلب األول 
 1                                                       الرد عليهم : املطلب الثاين 
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 51                          الرد على من قال أن مرتكب الكبرية : املبحث الثاين 

 يف منزلة بني منزلتني 
       51                                   أصحاب هذه املقالة و أدلتهم: املطلب األول 
        58                                                      الرد عليهم : املطلب الثاين 

 
 10                                 الرد على من قال أن مرتكب : املبحث الثالث 

  الكبرية مؤمن كامل اإلميان
     10                                   أصحاب هذه املقالة و أدلتهم: املطلب األول 
    11                                                       الرد عليهم : املطلب الثاين 

 
      1                               يف الرد على املخالفني  همجهود: الفصل الثالث 

                                                        يف حكم مرتكب الكبرية 
 

 15                                           الرد على من قال أن : املبحث األول 
                                                     مرتكب الكبرية خملد يف النار

 15                                  أصحاب هذه املقالة و أدلتهم : املطلب األول 
   18                                                      الرد عليهم : املطلب الثاين 

 
 08                           لرد على من قال أن مرتكب الكبريةا: املبحث الثاين 

  ال يضر مع إميانه معصية
  08                                  أصحاب هذه املقالة و أدلتهم : املطلب األول 
 80                                                      الرد عليهم : املطلب الثاين 
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        8                               يف تقرير مسألة التكفري همجهود: الفصل الرابع 

 
  85                                       ما جاء عنهم يف خطورة : املبحث األول 

                                                               تكفري املسلم بغري حق
 80                                    ما جاء عنهم يف التفريق بني : املبحث الثاين 

                                                   التكفري بالعموم و تكفري املعني
       90                               ما جاء عنهم يف شروط التكفري: املبحث الثالث 
        9                                  ما جاء عنهم يف موانع التكفري: املبحث الرابع 

        00                             ما جاء عنهم يف حكم لعن املعني: املبحث اخلامس 
 

                 05                                                                    اخلامتة
          09                                                                         التوصيا 
   10                                                                          سالفهار

                          11                               0فهرس اآليا  القرآنية  -1
                          0                              0فهرس األحاديث النبوية  - 

                                                                     0فهرس اآلثار  - 

                          5                                        0فهرس األعالم  - 

                               0فهرس املصطلحا  العلمية  -5

                                            .فهرس الفرق  -1

                                                            0فهرس الكلما  الغريبة  -0

                            5                                       0فهرس األماكن  -8

                            1                              0فهرس املصادر واملراجع  -9

                            58                                  0فهرس املوضوعا   -10
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