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╝ 

ـُ {} ُسْبَحاَنَؾ  ـُ اْلَحِكي ـَ َلَنا ِإَلا َما َعماْمَتَنا ِإناَؾ َأْنَت اْلَعِمي   (1) ََل ِعْم
 الحمد هلل رب العالميف والصالة السالـ عمى سيدنا محمد وآلو.

 وبعػػػػػػد،
فإف الخطاب الديني ىو وسيمة التعبير عف الديف وأداة توصيمو إلى 

أمر ضروري؛ فقد اقتضت ألداة اآلخريف، وتجديد ىذه الوسيمة وتمؾ ا
لكؿ أف يكوف عاما أف يكوف اإلسالـ خاتـ األدياف، و  ة اهلل تعالىحكم

الناس ولجميع األزماف، وبدوف التجديد الدائـ المستمر سواء لمفكر الديني 
أو الفقو أو الخطاب تحدث فجوة بيف شريعة اإلسالـ كوضع إليي ثابت 

 ما وأبدا.وبيف متطمبات الواقع المتغير والمتطور دائ
ومف أكبر دواعي التجديد ظيور اَلتجاىات المنحرفة التي تسيء فيـ 
اإلسالـ أو تأخذ مف نصوصو وتترؾ، أو تموي ىذه النصوص لتدؿ عمى ما 

 تذىب إليو.
فيذه اَلتجاىات مف شأنيا أف تعمي مف خطاب الحزبية، أو المذىبية 

أ الحؽ الذي الضيؽ، فيرى أصحابيا أنيـ وحدىـ عمى الحؽ وأف مف أخط
 ىـ عميو عمى باطؿ أو ىـ كفار تحؿ دماؤىـ؛ فيقع ما قد حذرنا النبي 

 . (2) منو في قولو } َل ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكـ رقاب بعض{
ىنا تنبعث اليمة وتنطمؽ الدعوات إلى تجديد الخطاب الديني واليدؼ مف 

 ذلؾ:

                              
 .32انثمشج اٜٚح سلى عٕسج  ( 1) 

يتفك ػهّٛ اَظش انهؤنؤ ٔانًشجاٌ فًٛا اتفك ػهّٛ انشٛخاٌ أ/ يذًذ  ( 2) 

 .22فؤاد ػثذ انثالٙ طثؼح داس انفكش تٛشٔخ نثُاٌ ص:
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تمدا مف مصادر ي مسأوَل : العودة إلى المصدر بحيث يكوف الخطاب الدين
نا وسنة وما أجمعت عميو األمة قبؿ ظيور الفرؽ آاإلسالـ األولى قر 

 والخالؼ.
جامعا بيف اآليات واألحاديث فال الديني ثانيا: اَلتزاف بحيث يكوف الخطاب 

 تؤخذ بعض النصوص عمى حساب البعض.
أمر عالمية  مف يتصدى لمخطاب الديني أف يعيثالثا: العالمية فعمى 

وكونو دينا يخاطب البشرية جمعاء، فيجب أف يخرج  وشموليتو، اإلسالـ،
 خطابو مف طور الحزبية الضيؽ إلى رحاب العالمية.

وبحثنا ىذا يممس قضية تجديد الخطاب الديني مف زاوية تصحيح المفاىيـ 
 العقدية، وسوؼ أقسـ البحث إلى المباحث التالية:ػػ

 إليماف.المبحث األوؿ: حقيقة ا
 المبحث الثاني: ىؿ اإليماف يزيد وينقص

 المبحث الثالث: حقيقة الكفر
 المبحث الرابع: مرتكب الكبيرة مف أىؿ القبمة مؤمف

 المبحث الخامس: حكـ المخالؼ لمحؽ مف أىؿ القبمة 
 خاتمة البحث

 فيارس البحث 
ثـ أشكر عمى توفيقو وامتنانو، وفي النياية فإنني أشكر اهلل عز وجؿ 

 القائميف عمى ىذا المؤتمر.
 

 الباحث: د/ مصطفى محمد يحي عبده
Email:dr.mosmmy2012abdou@yahoo.com 
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 املبحث األول: حقيقت اإلمياٌ.
تجديد  مف أىـ المسائؿ التي ينبغي اَلىتماـ بيا ونحف بصدد الحديث عف

تحديد حقيقة اإليماف وبياف عالقة العمؿ بو  مسألةالعقدية، ىي  فاىيـالم
 مثؿ معرفة حكـ غيرىا مف المسائؿ،ى ليث اعتبارىا نقطة انطالؽ إمف ح

أو قاـ بيف مرتكب الكبيرة، وموقفو مف اإليماف، فما مف نزاع يقـو اليـو 
، مف مسائؿ عالقة بو نياوما يتفرع ع اإليماف مسألةإَل وتجد ل المسمميف

 لإلسالـينتمي الذي  باآلخركما انطمقت الفرؽ قديما في تحديد عالقتيا ف
، فيو يحدد  أساسعمى  نظرتيا إلى اإليماف، كذلؾ يفعؿ معظـ شباب اليـو

أو مذىبو عمى أساس نظرتو ليذه عالقتو بأي مسمـ َل يوافؽ عمى منيجو 
خراج أىؿ القبمة  إلى، فيتسارع الناس مسألةال مف اإليماف التكفير، وا 

  .معيـ في رأي يرونو حقا الؼختلمجرد اَل
تحديد اإليماف  فيالمغة ثـ نتناوؿ بعد ذلؾ األقواؿ  فييؼ اإليماف ونبدأ تعر 

 0شرعاً 
 المغة : فياإليماف  -أ

 (1). التصديؽىو المغة  فياإليماف َل خالؼ بيف العمماء في أف 
يقوؿ بف منظور وأما اإليماف فيو مصدر آمف يؤمف إيمانًا فيو مؤمف، 

أف اإليماف معناه التصديؽ، عمى وقد اتفؽ أىؿ العمـ مف المغوييف وغيرىـ 
قولو تعالى حكاية عف إخوة يوسؼ عميو السالـ ألبييـ  فيويقوؿ أيضًا 

                              
ٔيا تؼذْا يادج أيٍ، يختاس  66اَظش : يؼجى انًماٚٛظ فٙ انهغح، ص ( 1) 

 ، يادج آي35ٍانظذاح، ص
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وما أنت بمؤمف لنا ولو كنا صادقيف  (1) لـ يختمؼ أىؿ التفسير أف ،
 (2).ما أنت بمصدؽ لناو معناه 

 الشرع : فياإليماف  -ب
 اإليمافديد ىو حوؿ تح إنما اإليماففي قضية  اَلختالؼاَلختالؼ كؿ 

قد  اإلسالـ أىؿ أف اآلمديالمعتبر شرعا، وفي عبارة مختصرة يوضح 
القمب، والجوارح ، وما  أعماؿَل يخرج عف  أف مفيـو اإليمافاتفقوا عمى 
 (3). تركب منيما
 : يميفيما في ىذا الصدد  األقواؿ إجماؿىذا ويمكف 
خارج عف ماىية : إف اإليماف ىو التصديؽ، واإلقرار شرط القوؿ األوؿ

ليو ذىب جميور المتكمميف  اإليماف واألعماؿ ليست مف حقيقة اإليماف، وا 
 0أشاعرة وماتريديةمف 

ليو ذىب جيـ بف  الثاني: إف اإليماف : ىو المعرفةالقوؿ  القمبية وا 
 0صفواف

كالىما  ،إف اإليماف ىو التصديؽ بالقمب واإلقرار بالمساف :القوؿ الثالث
ليو ذىب "أبو حنيفة" شطر منو وأف األعم اؿ ليست مف حقيقة اإليماف وا 

 0وتابعو بعض مشايخ الماتريدية

                              
 11عٕسج ٕٚعف / ( 1) 

ٔيا تؼذْا، يادج آيٍ، ٔانًفشداخ فٙ غشٚة  1/113ٌ انؼشب، جـنغا ( 2) 

 ٔيا تؼذْا 2/6يادج آيٍ، ٔاَظش ػمٛذتُا جـ 25انمشآٌ، ص

نٝيذ٘ تتذمٛك أ.د/ أدًذ انًٓذ٘ طثؼح داس انكتة  اَظش أتكاس اٞفكاس ( 3) 

 5/1ج 2004 - 1424انمٕيٛح انثاَٛح عُح 
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ليو ذىب القوؿ الرابع :  إف اإليماف ىو مجرد اإلقرار بالشيادتيف، وا 
 0الكرامية

ليو ذىب القوؿ الخامس : إف اإليماف ىو التصديؽ، واإلقرار والعمؿ، وا 
مع اختالؼ  عتزلة ]السمؼ وجميور المحدثيف، وجميور الخوارج والم

جوىري بينيـ في حكـ تارؾ العمؿ، أو مرتكب الكبيرة : فيو عند السمؼ 
ف نقص إيمانو، وعند الخوارج خرج مف  وجميور المحدثيف مازاؿ مؤمنًا، وا 
اإليماف ودخؿ في الكفر، وعند المعتزلة خرج مف اإليماف ولـ يدخؿ 

 وىاؾ توضيح ىذه األقواؿ 0الكفر[
 :جميورأوًَل : قوؿ ال

إلى القوؿ بأف حقيقة والمحققيف مف الماتريدية  ذىب جميور األشاعرة
، وأف النطؽ بالشيادتيف شرط  النبيالتصديؽ بما جاء بو  ىياإليماف 

خارج عف ماىية اإليماف وحقيقتو، وأف العمؿ ليس مف حقيقة اإليماف، 
نما ىو كماؿ لإليماف، يقوؿ وبحيث ينعدـ اإليماف بانعدام اإلماـ ، وا 

" فإف قيؿ ما اإليماف باهلل تعالى عندكـ؟ قيؿ لو ىو التصديؽ األشعري"
، ويقوؿ (1) نزؿ بيا القرآف التيباهلل تعالى، وعمى ذلؾ اجتماع أىؿ المغة 

"إماـ الحرميف" المرضى عندنا أف حقيقة اإليماف التصديؽ باهلل تعالى، 
مؤمف عمى التحقيؽ موضع آخر "ال فيويقوؿ ، (2)فالمؤمف باهلل مف صدقو

مف انطوى عقدًا عمى المعرفة بصدؽ مف أخبر عف صانع العالـ، 
وصفاتو، وأنبيائو فإف اعترؼ بمسانو ما عرؼ بجنانو، فيو مؤمف ظاىرًا 

                              
 122انهًغ نٟشؼشٖ، ص ( 1) 

 391ص٠ياو انذشيٍٛ  ا٠سشاد ( 2) 
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ف لـ يعترؼ بمسانو معاندًا لـ ينفعو عمـ قمبو، وكاف  حكـ  فيوباطنًا، وا 
، ويقوؿ شيخ زادة (1)اهلل تبارؾ وتعالى مف الكافريف بو كفر جحود وعناد"

اإليماف  في"ذىب جميور مشايخ األشاعرة إلى أف النطؽ مف القادر شرط 
 (2) التصديؽ" ىي التيخارج عف ماىيتو 

كما ويجعمونو حقيقة اإليماف، ىو  جميور ىنا،يقصده ال الذيوالتصديؽ 
، فيما عمـ مجيئو بو صاحب المواقؼ" التصديؽ لمرسوؿ يوضح 

جماًَل فيما عمـ إجماًَل" ضرورة، تفصياًل فيما ذا (3) عمـ تفصياًل، وا   أردنا وا 
أف يصدؽ القمب بأف اهلل إلو واحد، ىنا قمنا ىو تصديؽ شرحا لممراد بال
 (4) ؽ، وأف جميع ما جاء بو الرسوؿ حؽوأف الرسوؿ ح

فمف  000"واإليماف عبارة عف التصديؽ يقوؿ اإلماـ "أبو البركات النسفي 
بو مف عند اهلل تعالى، فيو مؤمف فيما بينو وبيف  صدؽ الرسوؿ فيما جاء

                              
 64، ٔاَظش ا٠َظاف نهثال٣َٗ ص64ص٠ياو انذشيٍٛ انُظايٛح  ( 1) 

 ٔيا تؼذْا

 366ص نشٛخ صادج َظى انفشائذ ( 2) 

 6/352جـ ن١ٚجٙ تششح انجشجاَٙ  ششح انًٕالف ( 3) 

، ٔاَظش: تذفح انًشٚذ ػهٗ جْٕشج انتٕدٛذ 65ا٠َظاف نهثال٣َٙ ص ( 4) 

، انتٕدٛذ نّ أٚضاً 1/44، تأ٣ٚٔخ أْم انغُح انًاتشٚذٖ جـ55ص نهثٛجٕسٖ

ٔيا تؼذْا، تثظشج اٞدنح ٞتٗ انًؼٍٛ انُغفٙ تذمٛك أ.د/ يذًذ  313ص

انًكتثح اٞصْشٚح نهتشاث ص:  2011إَٞس دايذ ػٛغٗ انطثؼح اٞٔنٗ 

 ٔيا تؼذْا، انتًٓٛذ نمٕاػذ انتٕدٛذ نّ أٚضا تذمٛك أ.د/ جٛة هللا دغٍ 1011

 ٔيا تؼذْا 311داس انطثاػح انًذًذٚح ص 1966أدًذ انطثؼح اٞٔنٗ 
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، (1) اهلل تعالى، واإلقرار شرط إجراء األحكاـ، واألعماؿ ليست مف اإليماف"
 (2) فيذا قوؿ المحققيف مف العمماء كما أشار إليو الصابوني في الكفاية

 :ىذا القوؿأدلة 
 :كاآلتيف خالؿ ثالث مقامات قوليـ مىذا المذىب  بيف أصحاب

 0: بياف أف اإليماف فعؿ القمب دوف مجرد قوؿ المسافاألوؿ
 0: بياف أف اإليماف ىو التصديؽ دوف المعرفةالثاني
 0حقيقة اإليماف في: بياف أف األعماؿ ليست داخمة الثالث
 0أدلتيـ عمى كؿ مقاـ مف ىذه المقامات ىيوىا 

محمية قد استدؿ الجميور عميو بنصوص كثيرة تؤكد أما المقاـ األوؿ: ف
يا أييا الرسوؿ َل يحزنؾ : يماف، مف ىذه النصوص قولو تعالىالقمب لإل

الكفر مف المذيف قالوا آمنا بأفواىيـ ولـ تؤمف  فيالذيف يسارعوف 
قموبيـ

قالت ، وقولو  (4)إَل مف أكره وقمبو مطمئف باإليماف، وقولو (3)
 فياألعراب آمنا قؿ لـ تؤمنوا ولكف قولوا أسممنا ولما يدخؿ اإليماف 

عمى  قمبيمقمب القموب ثبت  يا ] ، وكذلؾ يستدلوف بقولو  (5)قموبكـ
 .(6)دينؾ[

                              
 ٔيا تؼذْا. 226ػًذج انؼمائذ نهُغفٙ ص ( 1) 

انثذاٚح يٍ انكفاٚح فٙ أطٕل انذٍٚ ن١ياو َٕس انذٍٚ انظاتَٕٙ تذمٛك  ( 2) 

 152و  ص: 1969د/ فتخ هللا خهٛف طثؼح داس انًؼاسف عُح 

 .41عٕسج انًائذج/  ( 3) 

 106عٕسج انُذم/  ( 4) 

 14عٕسج انذجشاخ/  ( 5) 

أخشجّ ا٠ياو انتشيز٘ فٙ عُُّ كتاب انمذس، تاب : يا جاء أٌ انمهٕب  ( 6) 

، يٍ دذٚج أَظ تٍ 210سلى  391، 4/390انمهٕب تٍٛ أطثؼٙ انشدًٍ جـ

يانك سضٙ هللا ػُّ ٔلال "انتشيز٘" ٔفٗ انثاب ػٍ انُٕاط تٍ عًؼاٌ، ٔأو 

 ػائشح ٔلال ْزا دذٚج دغٍ.عهًح، ٔػثذ هللا تٍ ػًشٔ، ٔ
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ودَللة ىذه النصوص عمى أف محؿ اإليماف ىو القمب واضح َل خفاء 
 .(1).فيو

قالت وأما أف اإليماف ليس مجرد القوؿ فمما يدؿ عميو قولو تعالى 
األعراب آمنا قؿ لـ تؤمنوا

، يقوؿ "أبو المعيف" "ولو كاف اإليماف قوًَل، (2)
لكاف اهلل تعالى بقولو لنبيو )قؿ لـ تؤمنوا( آمرًا لو أف يكذب، ألنيـ لما 

ـ اإليماف، وصاروا قالوا آمنا، وعيف ىذا القوؿ منيـ إيماف، فقد وجد مني
مؤمنيف، كمف قاؿ أنا متكمـ، وجد فيو الكالـ وصار متكممًا، فمف قاؿ 

لـ تتكمـ، كاف كاذبًا، ومف جوز أف يأمر اهلل نبيو  ولمثانيلألوؿ لـ تؤمف، 
 0(3) عميو السالـ بالكذب فقد كفر"

 : وىو كوف اإليماف ىو التصديؽ دوف المعرفة : الثانيأما المقاـ 
ما أف إذا ثبت أ ف اإليماف ىو فعؿ القمب، فإما أف يكوف ىو التصديؽ وا 

يكوف ىو المعرفة والعمـ، ذىب الجميور إلى أنو التصديؽ وقاؿ "جيـ"، 
 0إنو المعرفة

 استدؿ الجميور عمى أنو التصديؽ دوف المعرفة بأدلة منيا :

                              
ٔيا تؼذْا، تثظشج اٞدنح ص:  313اَظش : انتٕدٛذ نهًاتشٚذ٘ ص ( 1) 

 2/13جـ أ.د/ يذًذ ستٛغ انجْٕش٘ ، ٔيا تؼذْا، ػمٛذتُا1064

 14عٕسج انذجشاخ/  ( 2) 

، ٔاَظش ػٍ 14، 1/13، انًهم ٔانُذم جـ1064تثظشج اٞدنح ص:  ( 3) 

، انفشق تٍٛ 1/336ْزِ انفشلح ٔآسائٓا، يما٢خ ا٠ع٣يٍٛٛ نٟشؼشٖ جـ

 ٔيا تؼذْا 101، انتثظٛش فٗ انذٍٚ، ص211انفشق ص
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ر يقوؿ أبو "المعيف النسفى" "إف اهلل تعالى قابؿ الكفدَللة أصؿ الكممة  -
، ثـ المراد منيما  (1)فمف يكفر بالطاغوت ويؤمف باهللباإليماف، فقاؿ 

التصديؽ[ يحققو :  أيغير، فدؿ أف اإليماف ذلؾ ] التكذيب والتصديؽ َل
غير، فمف جعمو لغير  أف اإليماف معروؼ أنو عند أىؿ المساف التصديؽ َل

، ولو المغة، إلى غير المف فيالتصديؽ فقد صرؼ اَلسـ عف المفيـو  يـو
كؿ اسـ لغوى وفيو إبطاؿ المساف، وتعطيؿ المغة، وذلؾ  فيجاز ذلؾ لجاز 

 فيالمغة ىو التصديؽ، وأنو قد بقى  في، وبناء عمى أف اإليماف (2) محاؿ"
القرآف والسنة، وامتثؿ  فيالشرع عمى ىذا المعنى، كثر خطاب العرب بو 

العرب لذلؾ، مف غير استفسار، وَل توقؼ عمى بياف، مما يدؿ عمى أنو 
، غاية األمر أنيـ كانوا يسألوف عما يجب اإليماف األصميباؽ عمى معناه 

لمف سألو عف اإليماف بقولو  ، وذلؾ كجوابو بو، فيبيف ليـ الرسوؿ 
 (3) الخ(000)أف تؤمف باهلل ومالئكتو وكتبو ورسمو 

 أما أف اإليماف ليس ىو المعرفة فيدؿ عميو :

                              
 .256عٕسج انثمشج /  ( 1) 

ٔاَظش انتًٓٛذ نمٕاػذ انتٕدٛذ ٞتٗ انًؼٍٛ  ،1066ص: تثظشج اٞدنح  ( 2) 

داس انطثاػح  1966/ جٛة هللا دغٍ أدًذ انطثؼح اٞٔنٗ انُغفٙ تذمٛك أ.د

، ششح انًٕالف 2/14، ػمٛذتُا جـ360، انتٕدٛذ ص319انًذًذٚح ص

 ٔيا تؼذْا 6/353جـ

[ كتاب ا٠ًٚاٌ تاب "تٛاٌ ا٠ًٚاٌ انُٕٔ٘أخشجّ : يغهى ]تششح (  3) 

يٍ دذٚج ػًش تٍ  1سلى  1/116انخ"، جـ 000ٔا٠ع٣و ٔا٠دغاٌ 

، تثظشج اٞدنح 2/164هللا ػُّ، ٔاَظش ششح انًماطذ ج سضٙانخطاب 

 1066 ص:
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، كما يعرفوف أبناءىـ ومع  النبيأف بعض أىؿ الكتاب كانوا يعرفوف  -
الذيف آتيناىـ ذلؾ لـ يكونوا مؤمنيف بو، بؿ كانوا كافريف يقوؿ تعالى 

ف فريقًا منيـ ليكتموف الحؽ وىـ  الكتاب يعرفونو كما يعرفوف أبناءىـ وا 
قاؿ لقد عممت ما  شأف قـو فرعوف في، وكذلؾ قولو تعالى  (1)يعمموف

ىذا  فييقوؿ أبو "المعيف النسفى"  ، (2)أنزؿ ىؤَلء إَل رب العالميف
ًا كما ظف "جيـ" الصدد: "وليست المعرفة الخالية عف التصديؽ إيمان

، لما أف اإليماف ىو التصديؽ، ثـ ضد اإليماف ىو الكفر، والكفر وجماعتو
لتكذيب، والتكذيب ينافى التصديؽ َل المعرفة، إذ ما يضادىا النكرة ىو ا

: أف اإليماف بجميع س كؿ مف جيؿ حقًا يكذب بو، يحققووالجيالة، ولي
األنبياء والرسؿ وبجميع الكتب وجميع المالئكة ثابت وىو التصديؽ، 

ىـ والمعرفة بأعيانيـ منعدمة، وأىؿ العناد كانوا يعرفونو كما يعرفوف أبناء
وكانوا يكتموف الحؽ وىـ يعمموف، ولـ يثبت ليـ اإليماف بتمؾ المعرفة 

 .(3) َلنعداـ التصديؽ وثبوت ما يضاده وىو التكذيب"
ما عمـ مف التصديؽ عبارة عف ربط القمب بأف ويضيؼ لنا اإلماـ "السعد" 
يثبت باختيار المصدؽ، وليذا يؤمر بو  كسبيإخبار المخبر، وىو أمر 

ويثاب عميو، بؿ يجعؿ رأس العبادات، بخالؼ المعرفة فإنيا ربما تحصؿ 

                              
 146عٕسج انثمشج /  ( 1) 

، كتاب 161، 166ٔاَظش تذش انك٣و ص، 1019ص:تثظشج اٞدنح  ( 2) 

 .360،361انتٕدٛذ نهًاتشٚذٖ، ص

 .361كتاب انتٕدٛذ نهًاتشٚذٖ، ص:  ( 3) 
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بال كسب كمف وقع بصره عمى جسـ فحصؿ لو معرفة أنو جدار أو 
 .(1)حجر"

أما المقاـ الثالث وىو أف األعماؿ ليست مف حقيقة اإليماف فقد استدلوا 
 عمييا بأدلة كثيرة منيا : 

والنواىي بعد إثبات اإليماف بما النصوص الدالة عمى إثبات األوامر  -1
آخر مف ذلؾ قولو  شيء والنواىيواألوامر  شيءدؿ عمى أف اإليماف ي

أييا  يا، وقولو تعالى  (2)أييا الذيف آمنوا كتب عميكـ الصياـ ياتعالى 
الذيف آمنوا  لعباديقؿ ، وقولو تعالى  (3)الذيف آمنوا َل تأكموا الربا

"، "سماىـ مؤمنيف قبؿ إقامة النسفي، يقوؿ "أبو المعيف  (4)يقيموا الصالة
 .(5) والصالة" الصالة، وفصؿ بيف اإليماف

قد يجتمعاف كقولو تعالى  والمعاصيالنصوص الدالة عمى أف اإليماف  -2
أييا الذيف آمنوا لـ تقولوف ماَل تفعموف يا (6) وقولو ،ف طائفتاف مف  وا 

ألـ يأف لمذيف آمنوا ، وقولو تعالى  (7)المؤمنيف اقتتموا فأصمحوا بينيما

                              
 164/ 2ششح انًماطذ جـ ( 1) 

 163انثمشج/ عٕسج  ( 2) 

 130عٕسج آل ػًشاٌ /  ( 3) 

 31عٕسج إتشاْٛى / ( 4) 

، انتًٓٛذ 1066ص: ٔاَظش : تثظشج اٞدنح  152تذش انك٣و ص ( 5) 

، ششح انجْٕشج فٙ انتٕدٛذ 161/ 2، ششح انًماطذ جـ361نمٕاػذ ص

 2/16، ػمٛذتُا جـ56ص

 .2عٕسج انظف / ( 6) 

 .9عٕسج انذجشاخ /  ( 1) 
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، يقوؿ اإلماـ أبو منصور الماتريدى  (1)أف تخشع قموبيـ لذكر اهلل
ذلؾ، ولـ يزؿ عنيـ  في"عاتب عز وجؿ عمى صنيعيـ ذلؾ، وأعظـ الوعيد 

تقصير العقؿ تكوف المعاتبة بال فياسـ اإليماف بؿ بو عاتبيـ، وكذلؾ 
يكوف بيف األولياء، ويكوف بيف األعداء محاجة ومحاربة فباف أف قد بقى 

 .(2) ليـ اسـ اإليماف"
كثير مف األوقات  فيأف اإليماف والعمؿ أمراف متغايراف، بدليؿ أف  -3

يرتفع العمؿ عف المؤمف، وَل يقاؿ ارتفع عنو اإليماف، فإف اهلل تعالى قد 
وَل يجوز أف يقاؿ رفع عنيا اإليماف أو  رفع الصالة والصـو عف الحائض،

أمرىا بترؾ اإليماف، ولو كانت األعماؿ مف اإليماف بحيث إذا ارتفعت ارتفع 
 .(3).اإليماف لكانت الحائض غير مؤمنة حاؿ حيضيا، وىو خالؼ اإلجماع

 .(3).اإلجماع
أف اإليماف شرط لصحة العبادات واألعماؿ الصالحة، فكيؼ تجعؿ ىذه  -4

عمى أف  النسفي"، الدليؿ عميو ]أيقوؿ "أبو المعيف يزءًا منو األعماؿ ج
األعماؿ ليست مف حقيقة اإليماف[ أف اهلل تعالى جعؿ اإليماف شرطًا لقياـ 

فمف يعمؿ مف الصالحات وىو مؤمف فال األعماؿ الصالحة بقولو تعالى 
، ولو كاف اإليماف اسمًا لجميع األعماؿ الصالحة  (4)كفراف لسعيو

                              
 .16انذذٚذ /عٕسج  ( 1) 

 .319كتاب انتٕدٛذ نهًاتشٚذٖ، ص ( 2) 

، 349، 346ششح ٔطٛح ا٠ياو أتٗ دُٛفح ٞكًم انذٍٚ انثاتشتٗ ص ( 3) 

 130، تتظشف ٔاَظش ششح انفمّ اٞكثش ن٣ً ػهٗ انماسٖ ص349

 94عٕسج اَٞثٛاء /  ( 4) 
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وىو  الشيء، وما بو قيامو ىو ذلؾ الشيءشرط  والخيرات، لكاف
 0(1)محاؿ"

 وحاصؿ القوؿ :
 ىييروف أف حقيقة اإليماف والماتريدية األشاعرة مف جميور الأف 

التصديؽ وأف اإلقرار بالشيادتيف شرط إلجراء األحكاـ الدنيوية وأف األعماؿ 
نما  كماؿ  يىليست مف حقيقة اإليماف بحيث يرتفع اإليماف بارتفاعيا، وا 

 0لإليماف
 :اإلماـ أبي حنيفة رضي اهلل عنوًا : قوؿ لثثا

ذىب اإلماـ "أبو حنيفة" وتبعو مشايخ الحنفية إلى أف اإليماف : تصديؽ 
قرار بالمساف  عمى معنى أف اإلقرار جزء مف حقيقة اإليماف،  –بالقمب وا 

ويالحظ ، (2) وركف منو، يقوؿ أبو حنيفة "اإليماف ىو اإلقرار والتصديؽ"
أف اإلماـ قدـ اإلقرار بالمساف عمى التصديؽ بالقمب، ولعؿ عمة ذلؾ كما 
أشار شارح الوصية "أف التصديؽ لما كاف أمرًا باطنًا َل يطمع عميو، وكاف 

، ويقوؿ "شيخ زادة" (3)اإلقرار بالمساف دلياًل عمى ذلؾ قدـ عمى التصديؽ"

                              
، ٔاَظش انثذاٚح يٍ انكفاٚح نهظاتَٕٙ 1061ص: تثظشج اٞدنح  ( 1) 

، ششح 60، ششح انؼمائذ انُغفٛح ص229، ػًذج انؼمائذ ص153ص

 2/15، ػمٛذتُا جـ2/161انًماطذ جـ

، ٔاَظش ششح 124انفمّ اٞكثش يغ ششدّ ن٣ً ػهٗ انماس٘ ص ( 2) 

، ششح ٔطٛح "أتٗ دُٛفح" 2/162، ششح انًماطذ جـ6/352انًٕالف جـ

 .321صتشتٙ انثاٞكًم انذٍٚ 

 321انًشجغ انغاتك، ص ( 3) 
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إلقرار والتصديؽ بمعنى "ذىب جميور مشايخ الحنفية إلى أف اإليماف ىو ا
 .(1) أف اإلقرار شطر منو ركف داخؿ فيو"
قالت األعراب آمنا قؿ لـ تؤمنوا ولكف  وحجة ىذا الفريؽ قولو تعالى : 
" يالبزدو اإلماـ  ، يقوؿ " (2)قموبكـ فيقولوا أسممنا ولما يدخؿ اإليماف 

 فيولما يدخؿ اإليماف  "فيو دليؿ أف اإليماف بالقوؿ إيماف أيضًا ألنو قاؿ ]
قموبيـ وليس ذلؾ إَل  فيقموبكـ[ فالبد مف اإليماف حتى يتصور دخولو 

 .(3) اإليماف بالمساف"
حقيقة  فيجميور عمى أف األعماؿ ليست داخمة مع الويتفؽ ىذا الفريؽ 

اإليماف، يقوؿ أبو حنيفة "ثـ العمؿ غير اإليماف، واإليماف غير العمؿ 
ألوقات يرتفع العمؿ عف المؤمف وَل يجوز أف يقاؿ بدليؿ أف كثيرًا مف ا
 (4)ارتفع عنو اإليماف"

النطؽ بالشيادتيف، ىؿ ىو شرط  يف ينحصر فيفريقالخالؼ بيف إذف فال
لى  ،جميورالإلى األوؿ ذىب أـ شطر  ذىب أبو حنيفة ومف  الثانيوا 

 0تبعو
ف جعؿ شطرًا أو ركناً ببيف الرأييف :  جمعويمكف ال مف  أف اإلقرار وا 

اإليماف؛ إَل أنو ركف يحتمؿ السقوط بخالؼ التصديؽ، فإنو ركف َل يحتمؿ 
" "ثـ التصديؽ ركف يال المذىبيف يقوؿ "مال عمى القار السقوط، عمى ك

                              
 365صنشٛخ صادج َظى انفشائذ  ( 1) 

 14عٕسج انذجشاخ/  ( 2) 

٢تٍ  فٙ ػهى انك٣و ، ٔاَظش انًغاٚشج149أطٕل انذٍٚ نهثضدٖٔ ص ( 3) 

 113، 112انًٓاو ص

 349، 346صٞكًم انذٍٚ انثاتشتٙ ششح ٔطٛح أتٗ دُٛفح  ( 4) 
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حاؿ مف األحواؿ بخالؼ اإلقرار فإنو  فيحسف لعينو َل يحتمؿ السقوط 
حاؿ اإلكراه، وحصوؿ  فيشرط أو شطر وركف حسف لغيره، وليذا يسقط 

 .(1) األعذار"
 اإليماف وأدلتيـ والرد عمييا : فية : قوؿ الكراميثالثاً 

ف اإليماف ىو مجرد النطؽ، واإلقرار بالشيادتيف يقوؿ "الشيرستانى" قالوا إ
حاكيًا مذىبيـ "واتفقوا عمى أف اإليماف ىو اإلقرار بالمساف فقط دوف 

 .(2) "التصديؽ بالقمب، ودوف سائر األعماؿ
 أدلة الكرامية :

 فأثابيـ اهلل بما قالوا جنات تجرى مف تحتيا األنيار: قولو تعالى أوَلً 
خالديف فييا

، حيث قالوا : "رتب اهلل ثواب الجنة عمى القوؿ، فيو يدؿ (3)
 .(4)عمى أف اإليماف ىو مجرد القوؿ"

، والصحابة، والتابعيف، كانوا يستدؿ الكرامية، بأف الرسوؿ كما : ثانياً 
اإليماف، بمجرد النطؽ بالشيادتيف،  فييكتفوف مف كؿ مف يريد الدخوؿ 

، (5) "أمرت أف أقاتؿ الناس حتى يقولوا َل إلو إَل اهلل" وعميو جاء قولو 

                              
 .124 ششح انفمّ اٞكثش ص: ( 1) 

، أطٕل 223، ٔاَظش انفشق تٍٛ انفشق ص1/104انًهم ٔانُذم جـ ( 2) 

، ششح 1/146، ششح انُٕٖٔ ػهٗ يغهى جـ146انذٍٚ نهثضدٖٔ ص

، ػمٛذتُا د/ 330، ششح ٔطٛح ا٠ياو أتٗ دُٛفح ص352/ 6انًٕالف جـ

 .2/11يذًذ ستٛغ جْٕش٘ جـ

 .65عٕسج انًائذج/  ( 3) 

تتظشف ٚغٛش، ٔاَظش أطٕل انذٍٚ  2/163ششح انًماطذ جـ ( 4) 

 .146نهثضدٖٔ ص

 .26يتفك ػهّٛ: انهؤنؤ ٔانًشجاٌ ص:  ( 5) 
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"ما مف عبد قاؿ َل إلو إَل اهلل ثـ مات عمى ذلؾ إَل دخؿ  وقولو 
 .(1)الجنة"

 :الرد عمى الكرامية
اإليماف جممة، أنو مخالؼ إلجماع األمة  فيرد مذىب الكرامية  فييكفى 

بف بطاؿ" كما اعمى إكفار المنافقيف رغـ نطقيـ بالشيادتيف، يقوؿ اإلماـ "
إجماع  –شرح مسمـ "ومف أقوى ما يرد بو عمييـ  في" النووينقمو عنو "

ف كانوا قد أظيروا الشيادتيف، ثـ يذكر قولو  األمة عمى إكفار المنافقيف، وا 
وَل تصؿ عمى أحد منيـ مات أبدًا وَل تقـ عمى قبره، إنيـ كفروا تعالى 

وتزىؽ أنفسيـ وىـ كافروفإلى قولو تعالى  باهلل ورسولو
(2). 

مذىب السمؼ  أف اإليماف ىو التصديؽ واإلقرار والعمؿ } وىورابعًا : 
 والخوارج والمعتزلة{

يقوؿ "صاحب المواقؼ" وقاؿ السمؼ، وأصحاب األثر إنو ]اإليماف[ مجموع 
قرار بالمساف وعمؿ  ىذه الثالثة فيو عندىـ، تصديؽ بالجناف، وا 

، ويحكى "السعد" قوليـ كذلؾ قائاًل "وأما مجموع عمؿ القمب (3)باألركاف"
 .(4) والجوارح فيو مذىب السمؼ"

                              
 . 21يتفك ػهّٛ: انهؤنؤ ٔانًشجاٌ ص:  ( 1) 

، 1/141، اَظش ششح انُٕٔ٘ ػهٗ يغهى جـ65-64عٕسج انتٕتح/ (  2) 

ٔيا  310نٝيذ٘ ص:، غاٚح انًشاو 1/44تأ٣ٚٔخ أْم انغُح نهًاتشٚذٖ جـ

 تؼذْا.

 .6/353ششح انًٕالف جـ ( 3) 

، 249، ٔاَظش أطٕل انذٍٚ نهثغذاد٘ ص2/163ششح انًماطذ جـ(  4) 

، 26-12/ 2، ػمٛذتُا جـ152ص ، انثذاٚح نهظات96َٕٙا٢ػتماد نهثٛٓمٙ ص

 .102ا٢ػتماد نهثٛٓمٙ ص: 
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ويقوؿ السعد: والقوؿ بكوف اإليماف اسما لفعؿ القمب والمساف والجوارح 
عمى ما يقاؿ إنو إقرار بالمساف وتصديؽ بالجناف، وعمؿ باألركاف وىو 
مذىب السمؼ والخوارج والمعتزلة إَل أف الخالؼ الجوىري بينيـ يتمثؿ في 

الخوارج، تارؾ العمؿ ىؿ يعد خارجا عف اإليماف داخال في الكفر إليو ذىب 
أو غير داخؿ في الكفر وىو القوؿ بالمنزلة بيف المنزلتيف وعميو المعتزلة، 
أو َل يعد تارؾ العمؿ خارجا عف اإليماف بؿ يقطع ببقاء إيمانو، وبدخولو 
الجنة، وعدـ خموده في النار، وىو مذىب أكثر السمؼ وجميع أئمة 

 . (1)واألوزاعي  الحديث وكثير مف المتكمميف والمحكي عف مالؾ والشافعي
 : السمؼ عمى قوليـأدلة 

ذا تميت قولو تعالى  إنما المؤمنوف الذيف إذا ذكر اهلل وجمت قموبيـ وا 
عمييـ آياتو زادتيـ إيمانًا وعمى ربيـ يتوكموف الذيف يقيموف الصالة ومما 

، يقوؿ "البييقي" "أخبر  (2)رزقناىـ ينفقوف أولئؾ ىـ المؤمنوف حقاً 
ؤمنيف ىـ الذيف جمعوا ىذه األعماؿ التي بعضيا يقع "تعالى" أف الم

 .(3)بالقمب، وبعضيا بالمساف، وبعضيا بيما وسائر البدف"
مف أف اإليماف بضع  وكذلؾ يستدلوف، بما روى عف رسوؿ اهلل 

وستوف، أو بضع وسبعوف شعبة أفضميا شيادة أف َل إلو إَل اهلل، وأدناىا 
 (4)إماطة األذى عف الطريؽ، والحياء شعبة مف اإليماف"

                              
 ، تتظشف ٚغٛش.2/246ششح انًماطذ نهغؼذ ج ( 1) 

 4، 3، 2اَٞفال/ عٕسج  ( 2) 

 .96ا٢ػتماد، ص:  ( 3) 

أخشجّ انثخاس٘ )تششح فتخ انثاس٘( كتاب ا٠ًٚاٌ تاب : أيٕس  ( 4) 

، يغهى )تششح انُٕٔ٘( كتاب ا٠ًٚاٌ تاب "تٛاٌ 9سلى  1/61ا٠ًٚاٌ جـ

 .51سلى  211/ 1ػذد شؼة ا٠ًٚاٌ، ٔأفضهٓا، ٔأدَاْا، جـ
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 قوؿ المعتزلة والخوارج:
"شارح الجوىرة"، ذىبت المعتزلة إلى أف العمؿ شطر مف اإليماف، يقوؿ و 

، ويقوؿ اإلماـ البزدوى (1) واَلعتقاد ألنيـ يقولوف بأنو العمؿ والنطؽ،
قرار بالمساف كما قمنا نحف إَل أنيـ  "وقالت المعتزلة إنو اعتقاد بالقمب، وا 

 في" مذىبيـ اإليجي، ويحكى "عضد الديف (2) زادوا اَلجتناب عف الكبائر"
أبو اليذيؿ اإليماف فيقوؿ "وقاؿ قـو إنو أعماؿ الجوارح، فذىب الخوارج، و 

العالؼ، وعبد الجبار إلى أنو الطاعات بأسرىا فرضًا كانت أو نفاًل، وذىب 
الجبائى وابنو، وأكثر المعتزلة إلى أنو الطاعات المفترضة مف األفعاؿ 

، إذف فحاصؿ مذىب المعتزلة ىو التأكيد عمى أف (3) والتروؾ دوف النوافؿ"
 0عداميااألعماؿ مف حقيقة اإليماف، َل يوجد إَل بيا، وينعدـ بان

 اإليمافينتفي  اإليمافالتي ىي ركف مف  األعماؿوقد اختمؼ المعتزلة في 
فعؿ الواجبات وترؾ  فييالجبائوأبي ىاشـ عمي  أبيبانتفائيا، فيي عند 
 أواليذيؿ وعبد الجبار فعؿ الطاعات واجبة كانت  أبيالمحظورات، وعند 

  .، وعند الخوارج الطاعات كميا فرضا كانت أو نفالمندوبة
  :المعتزلة والخوارج عمى قوليـدلة أ

                              
، ٔاَظش : 56، 51نهثٛجٕسٖ صتذفح انًشٚذ ػهٗ جْٕشج انتٕدٛذ  ( 1) 

 12، 2/11ػمٛذتُا جـ

 146أطٕل انذٍٚ نهثضدٔ٘ ص ( 2) 

ٔيا تؼذْا، ٔاَظش : ششح اٞطٕل انخًغح  6/352ششح انًٕالف جـ ( 3) 

، داشٛح يذًذ 312، يتشاتّ انمشآٌ نهماضٗ ػثذ انجثاس ص106، 101ص

 .51اٞيٛش ػهٗ ششح ػثذ انغ٣و ػهٗ جْٕشج انتٕدٛذ ص
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ذا  : قولو تعالى وَلً أ إنما المؤمنوف الذيف إذا ذكر اهلل وجمت قموبيـ وا 
تميت عمييـ آياتو زادتيـ إيمانًا وعمى ربيـ يتوكموف الذيف يقيموف الصالة 

ومما رزقناىـ ينفقوف أولئؾ ىـ المؤمنوف حقاً 
، حيث يقولوف ىذه (1)

لبياف حقيقة اإليماف وقد ذكرت أف األعماؿ مف إقامة اآليات جاءت 
يتاء الزكاة، والجياد، واألمانة إلى آخر ما ذكر فييا مف  الصالة، وا 

كؿ ذلؾ يدؿ عمى أف  آية األنفاؿ " في ، يقوؿ "عبد الجبار"(2)اإليماف
الطاعات، وأف المؤمف َل يكوف  يماف قوؿ وعمؿ، ويدخؿ فيو كؿ ىذهاإل

وقعت منو كبيرة خرج مف أف  يقـو بحؽ العبادات، ومتىإَل بأف مؤمنًا 
 0(3). يكوف مؤمناً"

اإليماف،  بنفيصرحت  التيباألحاديث والخوارج ثالثًا : يستدؿ المعتزلة 
عمف ارتكب المخالفات الشرعية، فتكوف دالة عمى أف ترؾ المنييات مف 

حيف يزنى وىو  الزاني"َل يزنى  حقيقة اإليماف، مف ىذه األحاديث قولو 
مؤمف، وَل يشرب الخمر حيف يشربيا وىو مؤمف، وَل يسرؽ السارؽ حيف 

 0(4) يسرؽ وىو مؤمف"
"وحمؿ أىؿ السنة اإليماف ىنا عمى : ابف حجر الرد عمى ىذا الدليؿ: يقوؿ

، (5) اإليماف ممف َل يعصى" فييصير أنقص حاًَل  العاصيالكامؿ، ألف 
نما وجب حمؿ الحديث وتفسيره  عمى ىذا المعنى، حتى َل يتعارض مع وا 

                              
 4، 3، 2ج اَٞفال/ عٕس ( 1) 

 515اَظش : يتشاتّ انمشآٌ، ص ( 2) 

 156، 151تُضّٚ انمشآٌ ػٍ انًطاػٍ نهماضٙ ػثذ انجثاس ص ( 3) 

 .20انذذٚج يتفك ػهّٛ انهؤنؤ ٔانًشجاٌ ص: ( 4) 

 10/31فتخ انثاس٘ تششح طذٛخ انثخاس٘ ٢تٍ دجش جـ ( 5) 
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، المعاصيتدؿ عمى بقاء إيماف مف فعؿ مثؿ ىذه  التياألحاديث األخرى 
اهلل عنو قاؿ : قاؿ رسػوؿ اهلل  رضيحديث أبى ذر  فيودخولو الجنة كما 

 "أمتيأنو مف مات مف  بشرنيأو قاؿ :  – فأخبرنيآت مف ربى  أتاني 
ف  ف سرؽ؟ قاؿ : وا  ف زنى وا  َل يشرؾ باهلل شيئًا دخؿ الجنة، فقمت : وا 

ف سرؽ"  .(1) زنى وا 
 تعقيب عاو :

حاوؿ أصحابيا، أف يحددوا حقيقة اإليماف،  التياألقواؿ  ىيوبعد فيذه 
أقواًَل ضعيفة، تتساقط مف أوؿ نظرة  وَل شؾ أف ىناؾ ومنزلة العمؿ منو،

لوا اإليماف ىو المعرفة، وكقوؿ الكرامية إلييا، كقوؿ الجيمية الذيف قا
الذيف قالوا اإليماف مجرد إقرار، وقد أمكف فيما سبؽ الجمع بيف رأى 

 جميورال، فيكوف الخالؼ بيف وبيف قوؿ أبي حنيفة ومف تبعو جميورال
فاألولوف َل يعدوف العمؿ مف ، والسمؼالمعتزلة والخوارج  مف جية، وبيف

وىنا يحؽ لممرء أف  اآلخروف مف حقيقتو،حقيقة اإليماف، بينما عده 
الفريقيف أحؽ بمتابعة مذىب السمؼ مف اآلخر؟ ىؿ ىـ  أييتساءؿ 

 األشاعرة والماتريدية؟ أـ ىـ المعتزلة والخوارج؟مف جميور ال
أف يسبؽ إلى الوىـ أف مذىب المعتزلة والخوارج، ىو  ينبغيوأقوؿ َل 

د العمؿ مف حقيقة اإليماف، بعينو مذىب السمؼ، لكوف كال المذىبيف قد ع
 فيساقوىا، لبياف قوليـ  التيألنو عند التحقيؽ وجدنا أف السمؼ بأدلتيـ 

اإليماف، إنما كانوا يتحدثوف عف اإليماف الكامؿ، بدليؿ أنيـ لـ يسمبوا 
اإليماف كمية، عمف أخؿ بالعمؿ، أو ارتكب كبيرة، كما فعؿ كؿ مف الخوارج 

                              
 .26انذذٚج يتفك ػهّٛ انهؤنؤ ٔانًشجاٌ ص:  ( 1) 
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درجة واحدة، بؿ جعموىا  فياألركاف كميا والمعتزلة فمـ يجعؿ السمؼ، 
 ثالثة أقساـ :

النار إف  فيقسـ يخرج بو صاحبو مف الكفر : ويتخمص بو مف الخمود  -
باهلل تعالى، وبكتبو، ورسمو، وبالقدر خيره وشره التصديؽ مات عميو وىو 

 0مف اهلل
وقسـ منو يوجب العدالة : وزواؿ اسـ الفسؽ عف صاحبو، ويتخمص  -

 0دخوؿ النار، وىو أداء الفرائض، واجتناب الكبائربو مف 
وقسـ منو يوجب كوف صاحبو مف السابقيف : الذيف يدخموف الجنة بال  -

 وىذا ما ،(1) حساب وىو أداء الفرائض، والنوافؿ، مع اجتناب الذنوب كميا
لـ يفعمو المعتزلة وَل الخوارج، بؿ إنيما نظرًا إلى العمؿ عمى أنو يمثؿ 

مف العمؿ خرج عف  بشيءاف، بدليؿ أف مف أخؿ عندىما أصؿ اإليم
 اإليماف، فأيف ىـ مف مذىب السمؼ؟!

"فالسمؼ قالوا ىو ]اإليماف[ اعتقاد بالقمب، ونطؽ يقوؿ "بف حجر: 
، (2) كمالو" فيبالمساف وعمؿ باألركاف، وأرادوا بذلؾ أف األعماؿ شرط 

عند المعتزلة  ىيفاألعماؿ عند السمؼ، شرط كماؿ لإليماف، بينما 
والخوارج شرط صحة لإليماف، وفرؽ كبير بيف كوف العمؿ شرط كماؿ، 

فقد كمالو قد وبيف كونو شرط صحة، إذ عند فقداف العمؿ يكوف اإليماف 
فعند فقداف العمؿ  الثانينقص، ولكنو باٍؽ ىذا عمى األوؿ، أما عمى  أي

 0يكوف اإليماف قد بطؿ أصالً 

                              
، 96، ٔاَظش : ا٢ػتماد نهثٛٓمٙ ص249أطٕل انذٍٚ نهثغذاد٘، ص(  1) 

 .2/246، ٔششح انًماطذ نهغؼذ ج21، 2/26ػمٛذتُا جـ

 .1/61فتخ انثاس٘ تششح طذٛخ انثخاس٘ ٢تٍ دجش انؼغم٣َٙ جـ ( 2) 
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األشاعرة والماتريدية، لوجدنا، أنيـ لـ مف جميور الفإذا ما جئنا إلى 
ينكروا كوف األعماؿ مف كماؿ اإليماف، ولـ يقصدوا إطالقًا بقوليـ، اإليماف 
تصديؽ، أو تصديؽ ونطؽ، أف يقولوا َل قيمة لمعمؿ، ولكف كاف كالميـ 

النار، بدليؿ أف  فيينجى صاحبو مف الخمود  الذيمتوجيًا عمى اإليماف 
دخوؿ  واأجاز مرتكب الكبيرة،  مسألة فييدية كما سنرى األشاعرة والماتر 

نما نازعا ، يرتكب كبيرة النار الذيالمؤمف  النار،  فيالقوؿ بخموده  فيوا 
ذلؾ عمى وجود التصديؽ معو، وقد رأينا السمؼ، يوافقوف عمى  فيمعوليف 

 (1)النار ىو التصديؽ فيأف القدر المنجى مف الخمود 
 :جوىريف مطمئنيف لما نقوؿ مع د/ محمد ربيع وىذا ما يجعمنا نقوؿ ونح

إف مذىب السمؼ، والمحدثيف عند تحقيقو يرجع إلى أف اإليماف ىو 
سمـ اإليماف الكامؿ، وىذا ىو مذىب  فيالتصديؽ، وأف األعماؿ درجات 

حكـ مرتكب  فيالجميور مف المتكمميف، يضاؼ إلى ذلؾ اتفاؽ المذىبيف 
 0(2)الكبيرة، وفى إثبات الشفاعة لو

 
 
 

  

                              
، 236، ٔاَظش انًذظم نهشاص٘ ص66ص ا٠َظاف نهثال٣َٗ ( 1) 

 .50إتذاف انًشٚذ ػهٗ جْٕشج انتٕدٛذ نهشٛخ ػثذ انغ٣و انهماَٙ، ص: 

 تتظشف ٚغٛش. 21/ 2جـد/ يذًذ ستٛغ جْٕش٘ ػمٛذتُا  ( 2) 
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 املبحث انثاَي: هم اإلمياٌ يزيد ويُقص
نحف بصدد تجديد التي يجب اَلعتناء بيا و  أيضامف المسائؿ اليامة 
مدخؿ لمقوؿ بأف  اإليماف ونقصانو فييزيادة  الخطاب الديني مسألة
  .أقواؿ مسألة، ولمعمماء في ىذه الإيمانوف نقص مرتكب الكبيرة مؤمف وا  
 اإليماف َل يزيد وَل ينقص: القوؿ األوؿ: ىو أف

عمى التصديؽ فال يفضؿ تصديؽ  اإليمافحممنا  إذاالحرميف }  إماـيقوؿ 
تصديؽ، كما َل يفضؿ عمـ عمما، ومف حممو عمى الطاعة فال يبعد عمى 

 .(1) يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية" اإليمافف إطالؽ القوؿ بأذلؾ 
ف بالتصديؽ فال يستساغ ومعنى كالـ إماـ الحرميف إف مف فسر اإليما

عمى مذىبو القوؿ بأنو يزيد وينقص إذ ليس ىناؾ تصديؽ يفضؿ تصديقا 
آخر، ومف فسره بالطاعة واألعماؿ فإف القوؿ بالزيادة والنقصاف حينئذ 

ماـمستساغ لقبوؿ العمؿ والطاعة لمتفاوت زيادة ونقصا،  الحرميف مف  وا 
 .(2)القائميف بأنو َل يزيد وَل ينقص

 :عمى ىذا القوؿ الرد عميياشبيات 
الكثيرة التي تتحدث  اآلياتىذا القوؿ ما يعترض بو عمى  أىـمف  أوَل:

ذامثؿ قولو تعالى } اإليمافعف زيادة   (3){إيمانازادتيـ  آياتوتميت عمييـ  وا 

                              
 .399ا٠سشاد ٠ياو انذشيٍٛ ص: ( 1) 

، ٔاَظش 2/261، ٔاَظش ششح انًماطذ نهغؼذ ج399انغاتك ص:  ( 2) 

ششح ػًذج ػمٛذج أْم انغُح ٔانجًاػح ن١ياو أتٙ انثشكاخ انُغفٙ ص: 

 239، يذظم أفكاس انًتمذيٍٛ ٔانًتأخشٍٚ نهشاص٘ ص: 360

 .2عٕسج اَٞفال اٜٚح سلى : ( 3) 
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لكاف إيماف آحاد األمة بؿ المنيمؾ في الفسؽ  اإليماف ثانيا: لو لـ يتفاوت
   (1)والمالئكة والالـز باطؿ قطعا مساويا لتصديؽ األنبياء

  :وأجيب بوجوه
ف بو والصحابة كانوا ف المراد بالزيادة الواردة في اآليات زيادة المؤمَ إ -1 

آمنوا في الجممة وكاف يأتي فرض بعد فرض فكانوا يؤمنوف بكؿ فرض 
خاص وحاصمو أف اإليماف واجب إجماَل فيما عمـ إجماَل وتفصيال فيما 
عمـ تفصيال والناس متفاوتوف في مالحظة التفاصيؿ كثرة وقمة فيتفاوت 

   (2).مى ما يتوىـع إيمانيـ زيادة ونقصانا وَل يختص ذلؾ بعصر النبي 
أف المراد الزيادة بحسب الدواـ والثبات وكثرة األزماف والساعات وىذا  -2

يفضؿ ما عداه باستمرار  إيماف النبي أف ما قالو إماـ الحرميف مف 
تصديقو وعصمة اهلل إياه مف مخامرة الشكوؾ، والتصديؽ عرض َل يبقى 

أعداد مف اإليماف  لمنبي  متواليا ولغيره عمى الفترات فثبت فيقع لمنبي 
َل يثبت لغيره إَل بعضيا فيكوف إيمانو أكثر والزيادة بيذا المعنى مما َل 

 (3) نزاع فيو.
القوؿ بأف ف إ: بيف ىذيف القوليف فقاؿالتوفيؽ الرازي  اإلماـحاوؿ ىذا وقد 

اإليماف َل يتفاوت مصروؼ إلى أصمو وما يدؿ عمى أنو يتفاوت مصروؼ 
 "منوإلى الكامؿ 

                              
 .2/262ششح انًماطذ نهغؼذ ج ( 1) 

، ٔلاسٌ 364، ٔاَظش انتًٓٛذ نّ ص:  1069تثظشج اٞدنح ص:  ( 2) 

 2/261ششح انًماطذ نهغؼذ ج

 2/261ٔاَظش ششح انًماطذ ج 399ا٠سشاد ٠ياو انذشيٍٛ ص: ( 3) 
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وكأني باإلماـ الرازي يريد أف يقوؿ َل خالؼ حقيقي بيف العمماء في قضية 
نما ىو خالؼ لفظي سببو اختالؼ محؿ النزاع  زيادة اإليماف ونقصو، وا 
فيما يتعمؽ بالزيادة والنقصاف، وباإلمكاف صرؼ القوؿ بعدـ الزيادة 

يادة ، وصرؼ القوؿ بالز إلى أصؿ اإليماف الذي ىو التصديؽوالنقصاف 
والنقصاف إلى اإليماف الكامؿ الذي يشمؿ األعماؿ فيو الذي يقبؿ الزيادة 

 (1)والنقصاف فيمتقي القوَلف ويجتمعا:
 موقؼ الجميور مف العمماء:

أف اإليماف يزيد وينقص ظاىر الكتاب والسنة يقرر اإلماـ السعد بأف  
 -غمب األشاعرة أأي  -ىو مذىب األشاعرة يقرر كذلؾ أف ىذا و 
سواء قمنا لمعتزلة والمحكي عف الشافعي رحمو اهلل وكثير مف العمماء وا

أما عمى  اإليماف ىو التصديؽ فقط أو أدخمنا األعماؿ في مسمى اإليماف
فنقوؿ بقبولو التصديؽ عمى القوؿ بأنو  وأماالقوؿ بدخوؿ األعماؿ فظاىر 

قوة وضعفا كما في التصديؽ بطموع  حيث يتفاوت التصديؽ أيضالذلؾ 
  .الشمس والتصديؽ بحدوث العالـ

الواجب تصديؽ يبمغ حد اليقيف وىو َل اعتراضا عمى ذلؾ إف  َل يقاؿو 
ألنا نقوؿ ، وذلؾ يتفاوت ألف التفاوت َل يتصور إَل باحتماؿ النقيض

اليقيف مف باب العمـ والمعرفة وقد سبؽ أنو غير التصديؽ ولو سمـ أنو 

                              
، ٔششح انًٕالف 239اَظش : يذظم أفكاس انًتمذيٍٛ ص:  ( 1) 

 2/261ٔيا تؼذْا ، ٔششح انًماطذ ج 6/360ج
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التصديؽ وأف المراد بو ما يبمغ حد اإلذعاف والقبوؿ فال نسمـ أنو َل يقبؿ 
 (1).التفاوت بؿ لميقيف مراتب مف أجمى البديييات إلى أخفى النظريات

وبذلؾ ننتيي إلى أف القوؿ الذي عميو أغمب العمماء ىو قبوؿ اإليماف 
األعماؿ  لمزيادة والنقصاف سواء فسرنا اإليماف بالتصديؽ فقط أو أدخمنا

 فيو.
 
 

  

                              
، انًٕالف ن١ٚجٙ تششح انغٛذ 261/ 2اَظش ششح انًماطذ نهغؼذ ج ( 1) 

لاسٌ تثُٙ ا٠ياو انطاْش تٍ ػاشٕس طادة  6/360انششٚف انجشجاَٙ ج

 -تَٕظ  -انتذشٚش نٓزا انمٕل انتذشٚش ٔانتُٕٚش داس عذٌُٕ نهُشش ٔانتٕصٚغ 

 .4/169و ج  1991
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 املبحث انثانث: حقيقت انكفر
 الكفر في المغة: 

الكاؼ والفاء  -كفر -يقوؿ ابف فارس في معجـ مقاييس المغة في مادة 
صحيح يدؿ عمى معنى واحد وىو الستر والتغطية، يقاؿ لمف  أصؿوالراء 

، ومف (1)ر الرجؿ المتغطي بسالحو.كفا والمُ غطى درعو بثوب قد كفر درعو، 
حيث المغة أيضا يطمؽ الكفر عمى ضد اإليماف، حتى إنو يقاؿ لمف كذب 

 (2) بشيء كفر بو ، كما يقاؿ لمف صدؽ بشيء آمف بو.
 تحقيؽ معنى الكفر شرعا:

أما تحقيؽ معنى الكفر في الشرع فقد اختمؼ العمماء فيو واَلختالؼ ىنا 
اؿ في ذلؾ فرع اختالفيـ في تحقيؽ معنى اإليماف شرعا، واليؾ أىـ األقو 

 والرد عمى ما َل يصح منيا.
 القوؿ األوؿ: 

 .(3)في شيء مما جاء بو ىو تكذيب النبي الكفر يقرر اإلماـ الغزالي أف 
فكما فسر  اإليمافالكفر ضد  أفالغزالي قولو ىنا عمى  اإلماـويبني 
في جميع ما جاء بو فكذلؾ يكوف الكفر ىو  بتصديؽ النبي  اإليماف

 تكذيبو في شيء مما جاء بو.

                              
يؼجى يماٚٛظ انهغح ٢تٍ فاسط تذمٛك أ. ػثذ انغ٣و ْاسٌٔ َشش  ( 1) 

، ٔاَظش أتكاس  5/155و ج 2002-ْــ 1423اتذاد انكتاب انؼشب عُح 

 .5/25اٞفكاس نٝيذ٘ ج

 .5/25اَظش أتكاس اٞفكاس نٝيذ٘ ج ( 2) 

اَظش فٛظم انتفشلح ن١ياو انغضانٙ تذمٛك يذًٕد تٛجٕ انطثؼح اٞٔنٗ  ( 3) 

 25و ص: 1993 -ْــ 1413عُح 
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وقد وجو اآلمدي إلى ىذا القوؿ اعتراضا مؤداه أنو ينتقض بمف ليس 
عمى كفره، ولـ  اإلجماع لنبي فإفبمصدؽ وَل مكذب لشيء مما جاء بو ا

كفار وليسوا  فإنيـبأطفاؿ الكفار  أيضانو ينتقض يشممو الحد، كما إ
 (1).قيف وَل مكذبيف لما جاء بو الرسوؿبمصد

وىذا النقد مف جانب اآلمدي جعؿ صاحب المواقؼ يعدؿ عف عبارة اإلماـ 
  الكفر عندنا عدـ تصديؽ الرسوؿ لغزالي إلى عبارة أعـ منيا فيقوؿ: "ا

 (2) في بعض ما عمـ مجيئو ضرورة"
ر وقد استحسف السعد ىذا العدوؿ مف صاحب المواقؼ فتراه ىو اآلخ

 عدـ اإليماف عما مف شأنو وىذا معنى عدـ تصديؽ النبي يقوؿ" الكفر 
 في بعض ما عمـ مجيئو بو بالضرورة والظاىر أف ىذا أعـ مف تكذيبو 

في شيء مما عمـ مجيئو بو عمى ما ذكره اإلماـ الغزالي لشمولو الكافر 
  (3) "الخالي عف التصديؽ والتكذيب

 رد عميو:اعتراض و 
ألقى المصحؼ في القاذورات أو  استخؼ بالشرع أو الشارع أومف قد يقاؿ 

ف كاف مصدقا لمنبي  في جميع ما  شد الزنار باَلختيار كافر إجماعا وا 
ف جعمت ترؾ المأمور بو أو  ،جاء بو وحينئذ يبطؿ عكس التعريؼ وا 

ارتكاب المنيي عنو عالمة التكذيب وعدـ التصديؽ بطؿ طردىما بغير 
 الرد عمى ىذا اَلعتراض: .الكفرة مف الفساؽ

                              
 .5/26اَظش أتكاس اٞفكاس ج ( 1) 

 .6/361انًٕالف ن١ٚجٙ ج ( 2) 

 2/261ششح انًماطذ نهغؼذ ج ( 3) 
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لو سمـ اجتماع يرد العمماء عمى مثؿ ىذا اَلعتراض بالقوؿ:  
التصديؽ المعتبر في اإليماف مع تمؾ األمور التي ىي كفر وفاقا فيجوز 
أف يجعؿ الشارع بعض محظورات الشرع عالمة التكذيب فيحكـ بكفر مف 

ستخفاؼ بالشرع ارتكبو وبوجود التكذيب فيو وانتفاء التصديؽ عنو كاَل
 (1)وبعضيا َل كالزنا وشرب الخمر  ،وشد الزنار

 أبي بكر الباقالني: لقاضيقوؿ ا 
الكفر ىو الجحد باهلل وربما يفسر الجحد بالجيؿ واعترض بعدـ قاؿ  

انعكاسو فإف كثيرا مف الكفرة عارفوف باهلل تعالى مصدقوف بو غير 
ف أريد الجحد أو الجيؿ أعـ مف أف يكوف بوجوده أو  جاحديف بو وا 
وحدانيتو أو شيء مف صفاتو وأفعالو وأحكامو لـز تكفير كثير مف أىؿ 

ف في األصوؿ ألف الحؽ واحد وفاقا وأجيب بأف المراد اإلسالـ المخالفي
الجحد بو في شيء مما عمـ قطعا أنو مف أحكامو أو الجيؿ بذلؾ إجماَل 

 (2).وتفصيال وحينئذ يطرد وينعكس
التعريؼ بتكذيب النبي  عفالسعد ىذا التعريؼ مف الباقالني حسف وقد است

 ف غير توسط النبي عميو السالـ أو عدـ تصديقو لشمولو الكفر باهلل م
 (3) ككفر إبميس

 تعريؼ المعتزلة لمكفر:

                              
، ٔيا تؼذِ، ٔششح انًماطذ نهغؼذ 6/361اَظش انًٕالف ن١ٚجٙ ج ( 1) 

 ، ٔيا تؼذْا261/ 2ج

 .346تًٓٛذ اٞٔائم ٔتهخٛض انذ٢ئم نهثال٣َٙ ص: ( 2) 

 .2/266انًماطذ نهغؼذ جششح  ( 3) 
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ىو ارتكاب قبيح أو إخالؿ بواجب يستحؽ بو أعظـ الكفر قالت المعتزلة 
 المناقشة: .العقاب

ناقش العمماء ىذا التعريؼ بأف ما ذكره المعتزلة مف استحقاؽ أعظـ 
قؿ تة التي ينذاتياتو وَل لوازمو البينمف أحكاـ الكفر َل العقاب يعد مف 
، والمفترض إف التعريؼ يكوف بالذاتيات أو المواـز الذىف منيا إليو

 (1)البينة.
والذي ننتيي إليو مف خالؿ ىذا المبحث ىو إننا ما دمنا فسرنا اإليماف 

في كؿ شيء عمـ ضرورة مجيئو بو، فإف الذي تستريح  بتصديؽ النبي 
في شيء مما عمـ  إليو النفس ىو أف يفسر الكفر بعـ تصديؽ النبي 

 مجيئو بو.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                              
 .266/ 2انغاتك ج ( 1) 
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 املبحث انرابع: يرتكب انكبرية يٍ أهم انقبهت يؤيٍ
  (1)مرتكب الكبيرة مسألةسائؿ التي ينبغي اَلىتماـ بيا كذلؾ مف الم

ولـ نقؿ الكفر  اإليماف، وقمنا عدـ اإليمافعدـ  أو اإليمافوحكمو مف حيث 
فإف عدـ اإليماف أعـ  مسألةالكالـ المذاىب التي قيمت في ىذه الليشمؿ 

فيشمؿ مف قاؿ إنو كافر كالخوارج، ومف قاؿ إنو في منزلة بيف منزلتي 
 اإليماف والكفر، مع نفي كؿ مف اإليماف والكفر عنو كالمعتزلة.

 لكبيرة مف حيث اإليماف وعدـ اإليماف:حكـ مرتكب ا
 نجمميا فيما يمي مع تفصيؿ القوؿ الراجح: مسألةفي ىذه ال األقواؿتعددت 
 مسألةيمخص أبو المعيف النسفي المعتقد الحؽ في ىذه ال: األوؿالقوؿ 

فيقوؿ:" قاؿ أىؿ الحؽ إف مف اقترؼ كبيرة غير مستحؿ ليا، وَل مستخؼ 
تعالى أف يغفر لو ويخاؼ أف يعذبو، يرجو اهلل بيا، لغمبة شيوة أو حمية 

، بقي عمى ما كاف عميو مف اإليماف لـ يزؿ عنو إيمانو فيذا اسمو مؤمف
ولـ ينتقض، وَل يخرج أحد مف اإليماف إَل مف الباب الذي دخؿ فيو فحكمو 
أنو لو مات مف غير توبة فممو فيو المشيئة إف شاء عفا عنو بفضمو 

ف وكرمو وما معو مف  اإليماف والحسنات، أو بشفاعة بعض األخيار، وا 
شاء عذبو بقدر ذنبو ثـ عاقبة أمره إلى الجنة َل محالة ، وَل يخمد في 

 (2)النار"

                              
انمٕل انثانج: أٌ انكثٛشج ْٙ كم رَة أٔػذ هللا ػهّٛ تُاس أٔ ششع نّ  ( 1) 

، 2/65دذا فٙ انذَٛا، اَظش: انًُٓاج ششح انُٕٔ٘ ػهٗ طذٛخ يغهى ج

 5/263ٔاَظش فتخ انثاس٘ تششح طذٛخ انثخاس٘ ٢تٍ دجش ج 

انتًٓٛذ ، 1031ٔاَظش تثظشج اٞدنح ن١ياو أتٙ انًؼٍٛ انُغفٙ ص:  ( 2) 

ٞتٗ انًؼٍٛ انُغفٙ تذمٛك أ.د/ جٛة هللا دغٍ أدًذ انطثؼح نمٕاػذ انتٕدٛذ 

داس انطثاػح انًذًذٚح تاٞصْش تانماْشج، انطثؼح اٞٔنٗ عُح  1966اٞٔنٗ 

 ، ٔيا تؼذْا.359ص:  1406/1966
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في نظرىـ إلى  السنة أىؿوقد اشتممت عبارة النسفي عمى مجموع قواعد   
مرتكب الكبيرة وىي كما يبينيا النووي عند شرحو لحديث } َل يزني الزاني 

  (1)ف يزني وىو مؤمف ...{حي
وذلؾ ألف  -، أنو َل يكفر أحد مف أىؿ القبمة بذنب ما لـ يستحمو -1

خالفا لمخوارج كما سيأتي  - اَلستحالؿ يدخمو في دائرة تكذيب النبي 
 بعد قميؿ.

أف مرتكب الكبيرة لو مات مف غير توبة فممو فيو المشيئة إما أف  -2
مف خمقو، وفي ىذا  األخيارة بعض ، أو بشفاعيعفو عنو بفضمو وكرمو

مخالفة لمذىب المعتزلة الذيف قالوا بخمود مرتكب الكبيرة الذي مات ولـ 
ما، ويتب، ومنعوا الشفاعة في حق يعذبو بمقدار ذنبو ثـ تكوف عاقبة  أف وا 

المؤمف َل يعذب  إفالجنة، وىذا خالفا لقوؿ المرجئة الذيف قالوا  إلى أمره
 الذيف قالوا بخموده في النار. ، وخالؼ لممعتزلةأصال

 ومناقشتيا: مسألةفي ال األخرى األقواؿ
إلى قوؿ الخوارج: ذىب الخوارج فيما روت عنيـ كتب الفرؽ والمقاَلت 

  (2).القوؿ بتكفير مرتكب الكبيرة والحكـ بتخميده في النار
 حجة الخوارج:

يـو القيامة  احتج الخوارج في قوليـ بكفر مرتكب الكبيرة، وخموده في النار
ىـ  فأولئؾ} ومف لـ يحكـ بما أنزؿ اهلل :عمى بوجوه كثيرة منيا قولو تعالى

ة " أف كمماإليجيكما يوضحو  اآلية، ووجو اَلستدَلؿ مف (3) الكافروف{

                              
 2/41، ج1/150انًُٓاج: ج ( 1) 

 .1036اَظش تثظشج اٞدنح ن١ياو انُغفٙ ص: ( 2) 

 44عٕسج انًائذج يٍ اٜٚح سلى : ( 3) 
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نزؿ اهلل فيدخؿ فيو الفاسؽ وغيره، أمف عامة في كؿ مف لـ يحكـ بما 
نزؿ ألـ يحكـ بما قد عممت كفرىـ بعدـ الحكـ ، فكؿ مف  اآلية إف وأيضا
 (1)نزؿ اهلل"أكاف كافرا، والفاسؽ لـ يحكـ بما اهلل 
:" َل يزني الزاني حيف يزني وىو مؤمف ، وَل  قولو  أيضاذلؾ  فوم

  (2) يشرب الخمر حيف يشربيا وىو مؤمف ...الخ الحديث"
شد ما ورد في شرب الخمر، أطاؿ فيما نقمو عنو ابف حجر: ىذا قاؿ ابف ب

 (3)وبو تعمؽ الخوارج فكفروا مرتكب الكبيرة عامدا عالما بالتحريـ.
 مناقشة قوؿ الخوارج: 

خذ بالنص الذي يؤيد ألعاـ لنيج الخوارج في اَلستدَلؿ ىذا ىو الطابع ا
بطاَلالعمماء تفنيدا  أقواؿعف غيره، وقد تتابعت  اإلعراضالمذىب مع   وا 

التي  اآليةفي  -ما  -ف الموصوَلت إ اإليجي اإلماـليذا النيج يقوؿ 
استدؿ بيا الخوارج لـ توضع لمعمـو بؿ ىي لمجنس وحينئذ تحتمؿ العمـو 

مما  بشيءوالخصوص، وعمى ذلؾ يمكف القوؿ بأف المراد مف لـ يحكـ 
 (4)، وَل نزاع في كوف مف يفعؿ ذلؾ كافرا. أصالنزؿ اهلل أ

بقرينة ما قبمو وىو قولو تعالى نزؿ اهلل ىو التوراة أراد بما نقوؿ الم أو
متنا غير متعبديف بالحكـ فيخص أ، و (5)التوراة فييا ىدى ونور{ أنزلنا إنا}

 (6).الييود، ونحف نقوؿ بموجبو

                              
 .6/364انًٕالف ن١ٚجٙ تششح انغٛذ انششٚف انجشجاَٙ ج ( 1) 

 .20انذذٚج يتفك ػهّٛ: انهؤنؤ ٔانًشجاٌ ص: ( 2) 

 10/34ج اَظش فتخ انثاس٘ تششح طذٛخ انثخاس٘ ٢تٍ دجش ( 3) 

 ٔيا تؼذْا 6/364انًٕالف ن١ٚجٙ ج ( 4) 

 .44عٕسج انًائذج يٍ اٜٚح سلى : ( 5) 

 ٔيا تؼذْا 6/364انًٕالف ن١ٚجٙ ج ( 6) 
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و كافر كما ا منو فيدنزؿ اهلل جحو إذا ترؾ الحكـ بما أأو يكوف المراد 
  (2)إلماـ الرازي ىذا التخريجا، وقد رجح (1)يقوؿ الماتريدي بحؽ.

 أما استدَلؿ الخوارج بالحديث فقد فنده العمماء كذلؾ يقوؿ اإلماـ النووي.
القوؿ الصحيح الذي قالو المحققوف أف معناه َل يفعؿ ىذه المعاصي وىو 

وىذا مف األلفاظ التي تطمؽ عمى نفى الشيء ويراد نفى  ،كامؿ اإليماف
كما يقاؿ َل عمـ إَل ما نفع وَل ماؿ إَل اإلبؿ وَل عيش إَل  ،كمالو ومختاره

نما تأولناه عمى ما ذكرنا مف قاؿ } ه لحديث أبى ذر وغيره عيش اآلخرة، وا 
ف سرؽإَل  ف زنى وا  ، وحديث عبادة بف الصامت {لو إَل اهلل دخؿ الجنة وا 

صوا عمى أف َل يسرقوا وَل يزنوا وَل يع أنيـ بايعوه } الصحيح المشيور 
فمف وفى منكـ فأجره عمى اهلل ومف فعؿ شيئا مف  إلى آخره ثـ قاؿ ليـ 

ذلؾ فعوقب في الدنيا فيو كفارتو ومف فعؿ ولـ يعاقب فيو إلى اهلل تعالى 
ف شاء عذبو   {إف شاء عفا عنو وا 

فيذاف الحديثاف مع نظائرىما في الصحيح مع قولو اهلل عز و جؿ } إف 
مع إجماع أىؿ  (3)يغفر ما دوف ذلؾ لمف يشاء{اهلل َل يغفر أف يشرؾ بو و 

الحؽ عمى أف الزاني والسارؽ والقاتؿ وغيرىـ مف أصحاب الكبائر غير 
الشرؾ َل يكفروف بذلؾ بؿ ىـ مؤمنوف ناقصوا اإليماف إف تابوا سقطت 
ف ماتوا مصريف عمى الكبائر كانوا في المشيئة فإف شاء اهلل  عقوبتيـ وا 

ف شاء عذبيـ ثـ أدخميـ الجنة وكؿ  تعالى عفا عنيـ وأدخميـ الجنة أوَل وا 
  .ىذه األدلة تضطرنا إلى تأويؿ ىذا الحديث وشبيو

                              
 .3/530اَظش تأ٣ٚٔخ أْم انغُح ٞتٙ يُظٕس انًاتشٚذ٘ ج ( 1) 

 .1/1663اَظش تفغٛش انشاص٘ يفاتٛخ انغٛة ج ( 2) 

 .116، ٔاٜٚح سلى : 46عٕسج انُغاء اٜٚح سلى:  ( 3) 
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ذا ورد  ثـ إف ىذا التأويؿ ظاىر سائغ في المغة مستعمؿ فييا كثير وا 
حديثاف مختمفاف ظاىرا وجب الجمع بينيما وقد وردا ىنا فيجب الجمع وقد 

   (1).جمعنا
َلستدَلؿ الخوارج ىو اعتماد عمى ظواىر  إف ىذا ىو الطابع العاـ

النصوص التي تفيد سمب اإليماف عف مرتكب الكبيرة، مع التغافؿ أو 
إغضاء الطرؼ عف ظواىر نصوص أخرى تفيد بقاء مرتكب الكبيرة في 

 حظيرة اإليماف، وتنفي خموده في النار يـو القيامة.    
 إلىالمذىب لقربو بعض الشباب قميمي العمـ فيغتر بيذا  يأتي ولألسؼ

ىـ عف العمـ وعف الفقو، وعف جيود العمماء في الجمع دأفياميـ، ولبع
 التمسؾ بظاىر النصوص ىو أفبيف النصوص، فيظف ىؤَلء الشباب 

 لعمموا أنو يمـز مف تدبروا قمياللو إنيـ الديف غير عابئيف بما يمـز عميو ف
عف معصية،  اإلنسافىذا المذىب تكفير جميور المسمميف، فقمما يخمو 

 إلى أضؼ، (2)وبئس منكرا مف القوؿ عمى حد تعبير الطاىر ابف عاشور
 إذيجرئ العصاة عمى نقض عرى الديف  أفنو أف ىذا المذىب مف شأذلؾ 

الغريؽ  أنا، بحكـ ألجمياسمموا عداـ الفائدة التي أينسؿ عنو المسمموف َلن
  !!فما خوفي مف البمؿ

 مذىب المرجئة ومناقشتو:
عف الحؽ إلى الغمو والتشدد والبعد ح إف كاف مذىب الخوارج قد جن

باعتماده عمى ظواىر بعض النصوص والتغافؿ عما يقابميا مف ظواىر 
فقد ذىبت  ، فاف مذىب المرجئة قد فعؿ نفس الصنيع،أخرىنصوص 

                              
 2/41انًُٓاج: ج ( 1) 

 210اَظش انتذشٚش ٔانتُٕٚش ن١ياو انطاْش اتٍ ػاشٕس ج/ ( 2) 
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وىذا  -القوؿ بأف مرتكب الكبيرة مؤمف وليس بكافر  إلىالمرجئة الخالصة 
وقالوا إف  أيضازادوا فقاؿ بعضيـ ليس بفاسؽ  أنيـ إَل -صحيح  شيء

ف أعظـ وجوه الذـ، ومنيـ اإليماف باهلل يمحص كؿ ذـ والوصؼ بالفسؽ م
نو يسمى فاسقا، ومنيـ مف قاؿ يسمى فاسقا في الدنيا دوف إمف قاؿ 

، يقوؿ ابف حجر عف المرجئة" (1) اآلخرة سواء تاب عنيا أو لـ يتب.
ذنب  اإليمافعمى الكماؿ، وقالوا َل يضر مع  اإليمافوجعموا لمعصاة اسـ 

 (2) "األصوؿ، ومقاَلتيـ مشيورة في كتب أصال
ف إلمؤمف َل يعذب أصال قولو تعالى} ومف أىـ أدلة المرجئة عمى أف ا

} إنا قد أوحي إلينا أف  :وقولو (3)الخزي اليـو والسوء عمى الكافريف{
مف قاؿ َل إلو  } :ديث قولو ومف الح (4) العذاب عمى مف كذب وتولى{

ف سرؽ ف زنى وا      (5) {إَل اهلل دخؿ الجنة وا 
 مناقشة قوؿ المرجئة:

لـ يرتض أىؿ السنة بوسطيتيـ التي امتازوا بيا عف جميع الفرؽ ما قالو 
لنصوص القرآف الكريـ وسنة  ، ومخالفةطافيو تفري رأواالمرجئة، فقد 

مف امتناع تسمية مرتكب الكبيرة بالفاسؽ ما قالوه  " اآلمدي يقوؿ النبي
مف السمؼ والخمؼ واتفاقيـ مف منع قبوؿ شيادتو  األمة إلجماعمخالؼ 

 :وأخباره ولو تأمموا فالفسؽ ليس معناه إَل الخروج عف الطاعة قاؿ تعالى

                              
 5/29اَظش أتكاس اٞفكاس نٝيذ٘ ج ( 1) 

 .1/110اَظش فتخ انثاس٘ ٢تٍ دجش ج ( 2) 

 عٕسج انُذم. 21اٜٚح سلى : ( 3) 

 عٕسج طّ. 46اٜٚح سلى : ( 4) 

 .20يتفك ػهّٛ اَظش انهؤنؤ ٔانًشجاٌ ص:  ( 5) 
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أي خرج عف طاعة أمر ربو وىذا متحقؽ في  (1) } ففسؽ عف أمر ربو{
بترؾ واجب أو فعؿ محظور، فامتناعيـ مف مرتكب الكبيرة سواء كاف ذلؾ 

   (2) تسميتو فاسقا َل وجو لو"
استدَلليـ بأنو َل يعذب يـو القيامة فيو نفس صنيع الخوارج مف  أما

بظاىر النصوص وترؾ ما يقابميا، والجواب عف ذلؾ كما يقرر  األخذ
تمسكيـ  وأماالعمماء، تخصيص ذلؾ بعذاب َل يكوف عمى سبيؿ الخمود، 

أما ديث فتمسؾ ضعيؼ ألف ظاىر الحديث يفيد في نفي الخمود، بالح
 (3)في نفي الدخوؿ محتممة إفادتو

 قوؿ المعتزلة:
مرتكب الكبيرة يسمى فاسقا وَل يسمى مؤمنا وَل كافرا،  إفقالت المعتزلة 

فيو نو لو مات قبؿ التوبة أوالكفر، وحكمو  اإليمافولو منزلة بيف منزلتي 
وطاعتو، وليس مف الحكمة العفو عنو إيمانو ينفعو  خمد في النار، وَلم

   (4)وَل المغفرة لو.
 المعتزلة: أدلة

وجدنا الناس قد اختمفوا في صاحب قد استدؿ المعتزلة عمى قوليـ بأنا 
نو مؤمف بما معو مف التصديؽ، فاسؽ إمنيـ مف قاؿ  أقواؿالكبيرة عمى 

نو كافر وىو إوىو قوؿ الجماعة، ومنيـ مف قاؿ  بما اقترؼ مف الذنب،
ؿ ومنيـ مف قاؿ ىو منافؽ وىو فاسؽ، وىو قو فاسؽ وىو قوؿ الخوارج،

                              
 عٕسج انكٓف. 50يٍ اٜٚح سلى : ( 1) 

 تتظشف ٚغٛش. 5/30اَظش أتكاس اٞفكاس نٝيذ٘ ج ( 2) 

 2/229اَظش ششح انًماطذ ج ( 3) 

 ٔيا تؼذْا 1031اَظش تثظشج اٞدنح نهُغفٙ ص: ( 4) 
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اسـ  إطالؽاسـ الفاسؽ واختمفت في  إطالؽعمى  األمةفاتفقت الحسف، 
بما اتفقوا عميو وىو اسـ الفاسؽ وتركنا  فأخذناالمؤمف والكافر والمنافؽ 

 .ؽ وليس بمؤمف وَل كافر وَل منافؽا ىو فاسما اختمفوا فيو فقمن
اهلل  أمريقوؿ الزمخشري في الكشاؼ: والفاسؽ في الشريعة الخارج عف 

بارتكاب الكبيرة، وىو النازؿ بيف المنزلتيف أي بيف منزلتي المؤمف والكافر، 
حذيفة واصؿ بف عطاء رضي اهلل  أبومف حد لو ىذا الحد  أوؿ إفوقالوا 

نو يناكح بيف بيف أف حكمو حكـ المؤمف في أ كونوو أشياعو عنو وعف 
منو  والبراءةويوارث ويغسؿ ويصمى عميو ، وىو كالكافر في الذـ والمعف 

 (1) واعتقاد عداوتو.
فمف كاف مؤمنا أ}  :الحكـ عميو بالخمود فاحتجوا بمثؿ قولو تعالى وأما 

ثـ بيف  اإليمافحيث قالوا جعؿ اهلل الفسؽ بمقابمة  (2)كمف كاف فاسقا{
حكـ كؿ واحد منيما فقاؿ } أما الذيف امنوا وعمموا الصالحات فميـ جنات 

 أف أرادواالنار كمما  فمأواىـالذيف فسقوا  وأمانزَل بما كانوا يعمموف  المأوى
فييا وقيؿ ليـ ذوقوا عذاب النار الذي كنتـ بو  أعيدوايخرجوا منيا 

جاءه موعظة مف ربو  ، وقولو تعالى في آية الربا } فمف(3) تكذبوف{
فانتيى فمو ما سمؼ وأمره إلى اهلل ومف عاد فأولئؾ أصحاب النار ىـ فييا 

 (5).يقوؿ الزمخشري فيو دليؿ بيف عمى تخميد الفساؽ (4) خالدوف{

                              
٘ طثؼح داس انكتاب انؼشتٙ تٛشٔخ عُح اَظش انكشاف نهضيخشش ( 1) 

 1/119ْــ ج 1401

 .16عٕسج انغجذج يٍ اٜٚح سلى:  ( 2) 

 .16عٕسج انغجذج يٍ اٜٚح سلى:  ( 3) 

 .216عٕسج انثمشج يٍ اٜٚح سلى:  ( 4) 

 1/3321انكشاف نهضيخشش٘ ج ( 5) 
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 واآلخرة عمى مرتكب الكبيرة في الدنيا مناقشة قوؿ المعتزلة في حكميـ 
المنزلتيف باطؿ، وذلؾ ألف المعتزلة بالمنزلة بيف قوؿ يقرر العمماء أف 

األمة كانت قبميـ عمى ثالثة أقواؿ في مرتكب الكبيرة فإذا أحدثوا ىـ قوَل 
رابعا فقد خالفوا اإلجماع، وكذلؾ إذا كانت األمة مجمعة عمى أف َل منزلة 
بيف المنزلتيف فمف أثبت المنزلة فقد خالؼ األمة، ودعوى األخذ باإلجماع 

وجييف جيؿ فاحش عمى حد تعبير أبي بما ىو مخالؼ لإلجماع مف 
 (1)المعيف النسفي.

عمى مرتكب الكبيرة بالخمود في النار باطؿ سمعا  المعتزلة حكـوكذلؾ 
 وعقال.

 أحسفجر مف أف اهلل تعالى َل يضيع أ عمىسمعا فممنصوص القاطعة  أما
عمى التحسيف والتقبيح قائـ  المعتزلة عمال وأما عقال فألف عمدة مذىب

العبد  إيمافثواب  إبطاؿبالعقؿ، وفي العقؿ أنو َل يحسف مف الحكيـ الكريـ 
جرعة مف  أوومواظبتو عمى الطاعات طوؿ العمر بتناوؿ لقمة مف الربا 

 (2).الخمر
 حاصؿ القوؿ في ىذا المبحث 
مرتكب الكبيرة ىو األولى  مسألةأف مذىب أىؿ السنة والجماعة في 

بالقبوؿ، واألجدر باَلعتقاد، ألنو منسجـ مع نصوص الكتاب والسنة، وما 
 كاف عميو سمؼ األمة قبؿ ظيور الخالؼ. 

 

                              
 .1043تثظشج اٞدنح ن١ياو أتٙ انًؼٍٛ انُغفٙ ص: ( 1) 

 2/222اَظش ششح انًماطذ ج ( 2) 
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 املبحث اخلايش: حكى املخانف نهحق يٍ أهم انقبهت
فاىيـ مف المسائؿ اليامة التي ينبغي اَلعتناء بيا مف خالؿ تجديد الم

 حكـ مخالؼ الحؽ مف أىؿ القبمة في باب اإليماف والكفر، لةمسأالعقدية، 
وىذه المسألة غير مسألة مرتكب الكبيرة، فيناؾ المخالفة بمعصية ارتكاب 

توضيحا و  محظور، أو ترؾ واجب، وأما ىنا فالمخالفة باعتقاد رأي مخالؼ،
مف ضروريات اإلسالـ إذا كاف المسمموف قد اتفقوا عمى ما ىو نقوؿ 

، وما أشبو ذلؾ، ثـ اختمفوا في أصوؿ العالـ، وحشر األجسادكحدوث 
ثؿ القوؿ ، وملصفات عمى الذات، أو عدـ زيادتيازيادة ا مسألةسواىا مثؿ 

، وجواز رؤية اهلل أو عدـ بخمؽ األفعاؿ اإلنسانية، وعمـو اإلرادة اإلليية
جوازىا، ونحو ذلؾ مما َل نزاع فيو أف الحؽ فييا واحد، فما حكـ مف 

الؼ قوؿ أىؿ الحؽ وىـ أىؿ السنة والجماعة في ذلؾ ؟ ىؿ يكوف كافرا خ
 أـ ماذا؟

 مذىب جميور الفقياء والمتكمميف:
في األمور القبمة  أىؿمف  الحؽ مخالؼ بأفالقوؿ  إلىذىب الجميور 

في مقدمة كتابو مقاَلت  األشعري اإلماـيقوؿ التي ذكرناىا َل يكفر 
 ضمؿ فييا بعضيـ أشياءفي  بييـ "اختمؼ الناس بعد ن اإلسالمييف
متشتتيف  وأحزابارئ بعضيـ مف بعض، فصاروا فرقا متباينيف بعضا ، وب

 (1)يجمعيـ ويشتمؿ عمييـ " اإلسالـ أف إَل

                              
يما٢خ ا٠ع٣يٍٛٛ ن١ياو اٞشؼش٘ تتذمٛك أ. يذًذ يذٙ انذٍٚ ػثذ  ( 1) 

 1/34ج 1990 -1411نثُاٌ عُح  -انذًٛذ طثؼح انًكتثح انؼظشٚح تٛشٔخ 

 5/31ٔلذ فؼم اٜيذ٘ َفظ انظُٛغ فٙ أتكاس اٞفكاس ج
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الذي يبدأ كتابو بما يبيف منيجو في محاولة  اإلماـصنيع ىذا  تأمؿ
الفرؽ  ألقواؿدقة الفيـ  إلى، وانظر اإلسالمية األمةالحفاظ عمى جمع 

 اإلسالـ أفعمى  اإلماـالقبمة وتنصيص  أىؿوالمخالفيف لمحؽ مف 
  .يجمعيـ ويشتمؿ عمييـ
 أىؿنيج مف بعده، وىذا النيج كذلؾ ىو  أصحابووعمى ىذا النيج سار 

 إَل األىواء أىؿحد مف أشيادة  أردالشافعي َل  اإلماـقوؿ  تأمؿالفقو 
حنيفة رضي اهلل  أبيعف  أيضاستحالليـ الكذب، وفي المنتقى الخطابية َل

 القبمة. أىؿحدا مف أنو لـ يكفر أعنو 
 إليوالحؽ فيما ذىبوا  ألىؿالغزالي خالؼ ىؤَلء المخالفيف  اإلماـويجعؿ 

الذي  تراه يقرر أففي محؿ اَلجتياد، و  اإلسالـمما ىو وراء ضروريات 
ذلؾ  لىإذو التحصيؿ ىو اَلحتراز مف التكفير ما وجد  إليويميؿ  أفينبغي 

القبمة المصرحيف  إلىمف المصميف  واألمواؿف استباحة الدماء إسبيال، ف
كافر في  ألؼفي ترؾ  والخطأ، خطأ اهلل محمد رسوؿ اهللإَل لو إبقوؿ َل 
 (1). في سفؾ محجمة مف دـ مسمـ الخطأمف  أىوفالحياة 

ويبيف الجميور حجتيـ بعدـ تكفير المخالؼ في مثؿ ىذه المسائؿ بما 
 يمي:
في  السنة والجماعة ىو تكفير المكذب لمرسوؿ  أىؿأف الثابت عند  -1

، ولـ أصالمكذب بليس المخالؼ ىنا مما عمـ مجيئو بو ضرورة، و  شيء

                              
، 511ًشاٌ ص: اَظش ا٢لتظاد فٙ ا٢ػتماد تتذمٛك أ.د/ يظطفٗ ػ ( 1) 

ٔيا تؼذْا، ٔاَظش تُظٛض ا٠ياو  56ٔانتفشلح تٍٛ ا٠ع٣و ٔانضَذلح ص: 

انُٕٔ٘ ػهٗ إٌ ْزا ْٕ يزْة أْم انذك انًُٓاج ششح طذٛخ يغهى 

 3/12، ٔانتذشٚش ٔانتُٕٚش نهطاْش تٍ ػاشٕس ج1/150ج
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موجب لمتكفير، فالبد مف دليؿ عميو،  التأويؿفي  الخطأ أفيثبت شرعا 
ع اهلل قطعا فال يدف إَللو إالعصمة مستفادة مف قوؿ َل  أفذلؾ  إلى يضاؼ
 (1) بقاطع. إَلذلؾ 
الحؽ في  َل تتوقؼ عمى اعتقاد اإلسالـالرازي أف صحة  اإلماـيبيف  -2

 وقؼتت اإلسالـالقبمة، ولو كاف صحة  أىؿفييا  تمؾ المسائؿ التي اختمؼ
مف ويفتشوف عف آف بعده يطالبوف بيا مف وم عمى ذلؾ لكاف النبي 

 (2)عقائدىـ فييا، والالـز منتؼ قطعا.
ثـ الفرؽ بيف الخالؼ في ىذه المسائؿ وبيف الخالؼ فيما ىو مف  -3

عميو  بعضيا مما اشتير كونو مف الديف واشتمؿ أف اإلسالـ أصوؿ
وبعضيا مما ظيرت األجساد البياف كحشر  إلىالكتاب، بحيث َل يحتاج 

نما، كحدوث العالـ األفياـ إليوبحيث يتسارع  أدلتو طاؿ الكالـ فييا  وا 
الخالفية التي نحف بصددىا  المسائؿالفالسفة وغيرىـ بخالؼ كوؾ ش إلزالة

، والكتاب والسنة قد وتأمؿزيادة نظر  إلىف الحؽ فييا خفي يفتقر إف
الحؽ فمو كانت المخالفة فييا  أىؿيشتمالف عمى ما يتخيؿ معارضا لحجة 

 (3)البياف البتة. إلىكفرا َلحتيج 

                              
 .516ا٢لتظاد ص:  ( 1) 

شاص٘ تذمٛك أ/ عؼٛذ اَظش َٓاٚح انؼمٕل فٙ دساٚح اٞطٕل ن١ياو ان ( 2) 

 ٔيا تؼذْا. 4/219فٕدج طثؼح داس انزخائش تٛشٔخ نثُاٌ ج

، ٔيا تؼذْا، يذظم أفكاس انًتمذيٍٛ 219/ 4اَظش انًشجغ انغاتك ج ( 3) 

 .2/269، ششح انًماطذ ج6/360، انًٕالف تششدّ ج240ص:
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" اعمـ أف لمفرؽ في ىذا  مسألةاليقوؿ اإلماـ الغزالي منبيا عمى خطورة 
مبالغات وتعصبات، فربما انتيى بعض الطوائؼ إلى تكفير كؿ فرقة سوى 

  (1) الفرقة التي يعزى إلييا"
غمب الفرؽ قديما ممف اتسمت أالغزالي رحمو اهلل وقع فيو  اإلماـوما ذكره 
 باألغم، وىو إليوبالتعصب ورؤية الحؽ قصرا عمى مذىب انتسبوا  أقواليـ

بعض  إلىباَلنضماـ أحدىـ كذلؾ عمى شباب اليـو فعندما يقتنع 
ي تكفير مف ما يقع ف الحؽ وقفا عمى جماعتو فسرعاف أفالجماعات يظف 

الغزالي رحمو اهلل عالجو  اإلماـمنيجي، حاوؿ  أىو مخالؼ لو، وىذا خط
ىذه  أفيعرؼ  أف مسألةمعرفة سبيؿ الحؽ في ىذه ال أرادفأرشد مف 

تارة  فإنياالحكـ بتكفير مف قاؿ قوَل وتعاطى فعال  أفية أي فقي مسألة
جتياد، ولكف َل مجاؿ لمعقؿ ، وتارة مظنونة باَلسمعية بأدلةتكوف معمومة 

 (2). لبتةأفييا 
في قولو }َل  وصية النبي  إلىخطورة التكفير ولنستمع  إلىأَل فمننتبو 

، فيذه مف دَلئؿ نبوتو (3)ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكـ رقاب بعض{
  حروب الخوارج، بدعوى يقوؿ الطاىر بف عاشور كما  أمتويحذر

الخطابي معناه َل يكفر بعضكـ بعضا، فتستحموا  اإلماـيقوؿ  (4)التكفير

                              
/ يظطفٗ ػًشاٌ ص: اَظش ا٢لتظاد فٙ ا٢ػتماد نهغضانٙ تتذمٛك أ.د ( 1) 

 .5/91ٔلاسٌ أتكاس اٞفكاس نٝيذ٘ ج، 511

 516اَظش ا٢لتظاد فٙ ا٢ػتماد ص:  ( 2) 

 22يتفك ػهّٛ انهؤنؤ ٔانًشجاٌ ص: ( 3) 

 3/10انتذشٚش ٔانتُٕٚش ج ( 4) 
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التقى المسمماف  إذا} قولو  كذلؾ إلى، ولنستمع (1)قتاؿ بعضكـ بعضا
ىذا القاتؿ فما باؿ رسوؿ اهلل  بسيفييما فالقاتؿ والمقتوؿ في النار قالوا يا

قاؿ  } مف ، وقولو (2)نو كاف حريصا عمى قتؿ صاحبو{المقتوؿ قاؿ إ
يقوؿ ابف حجر في شرح ىذا  (3)حدىما{ألخيو يا كافر فقد باء بيا أ

شبية في زعمو ولـ يقـ لو  اإلسالـالحديث" مف قاؿ ذلؾ لمف يعرؼ عنو 
قد رجع عميو تكفيره فالراجع أنو كافر، فإنو يكفر بذلؾ، فمعنى الحديث ف

ىو التكفير َل الكفر فكأنو كفر نفسو لكونو كفر مف ىو مثمو، ومف َل 
  (4) "يكفره إَل كافر يعتقد بطالف ديف اإلسالـ

  

                              
 2/55انًُٓاج نهُٕٔ٘ ج ( 1) 

 910يتفك ػهّٛ انهؤنؤ ٔانًشجاٌ ص: ( 2) 

 21يتفك ػهّٛ انهؤنؤ ٔانًشجاٌ ص: ( 3) 

 10/466فتخ انثاس٘ تششح طذٛخ انثخاس٘ ج ( 4) 
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 خامتت انبحث
بعد ىذا النقاش في اآلراء حوؿ ىذه المصطمحات العقدية نرى أف أىؿ 

متمقاة السنة والجماعة قد قاموا بما عمييـ مف تقعيد لمقواعد الصحيحة ال
جمع عميو السمؼ الصالح رضواف اهلل عمييـ، مف الكتاب والسنة ، ومما أ

أىـ  يحسف بنا أف نقؼ لنسجؿبيـ بالجمع بيف النصوص، وقد تميز مذى
 نتائج البحث:

أوًَل: ينبغي اَلىتماـ بشرح حقيقة اإليماف، وبياف المذىب الحؽ فييا، لكي 
 يبني الناس مواقفيـ تجاه مف ينتموف لإلسالـ عمى أساس صحيح.

، وَل تعرض األقواؿثانيًا: عند عرض المذاىب َلبد مف التحميؿ ومقارنة 
 .أصحابيالقصد اتياـ  مجتزئة األقواؿ
حديث مف السنة النبوية مما  أو، أية مف القرآف الكريـ : عند عرضثالثاً 

في التفريط في أحكاـ الديف  أواعتمد عميو الفرؽ في تكفير المسمميف، 
السنة في الرد  أىؿالتي اعتمد عمييا  واألحاديث اآلياتفالبد أف يذكر معو 

 .لتصحيح فيـ المتمقي عمى ىذه الفرؽ
الوقت، وما  آفةلة التكفير فتمؾ ىي التشديد عمى خطورة مسأ ينبغيرابعًا: 

بسبب صدور التكفير ممف ليس لو  إَلتفرؽ المسمموف قديما وحديثا 
   .عمـ

القبمة في  أىؿخامسًا: ينبغي التركيز عمى مسألة أف مخالؼ الحؽ مف 
مسائؿ خالفية محتممة َل يكفر بؿ يوضع خالفو في دائرة اَلجتياد الذي 

 اً يؤجر صاحبو حتى ولو كاف مخطئ
 

 وصمى اهلل وسمـ وبارؾ عمى سيدنا محمد وعمى آلو وصحبو أجمعيف
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 بأهى يراجع انبحثرس فه
 القرآف الكريـ: -
 السنة النبوية   -
اإلبانة عف أصوؿ الديانة لإلماـ األشعري، تحقيؽ د/ فوقية حسػيف، ط  -

 0ىػ1397دار األنصار، 
أحمػػد الميػػدي الطبعػػة األولػػى دار  أبكػػار األفكػػار ل مػػدي تحقيػػؽ أ.د -

 الكتب والوثائؽ العممية
 0ىػ1406األربعيف في أصوؿ الديف، ط مكتبة الكميات األزىرية،  -
اإلرشػػاد إلػػى قواطػػع األدلػػة إلمػػاـ الحػػرميف ، تحقيػػؽ د/محمػػد يوسػػؼ  -

 0ـ1950موسى، ط الخانجى 
 0ـ1983أصوؿ الديف لمبزدوي، تحقيؽ ىانز بيترلنس، ط الحمبى،  -
قػػاد عمػػى مػػذىب السػػمؼ أىػػؿ السػػنة والجماعػػة لمبييقػػي ، ط دار اَلعت -

 0السالـ العالمية، بدوف
اآلمػػػػػػػدى وآراؤه الكالميػػػػػػػة، أ.د/ حسػػػػػػػف الشػػػػػػػافعي ط دار السػػػػػػػالـ،  -

 0ىػ1418
اإلنصػػاؼ فيمػػا يجػػب اعتقػػاده وَل يجػػوز الجيػػؿ بػػو لمبػػاقالني، تحقيػػؽ  -

 0ىػ1407عماد الديف أحمد حيدر، ط عالـ الكتب، 
لكفايػػة فػػي أصػػوؿ الػػديف لمصػػابوني ، تحقيػػؽ د/ فػػتح اهلل البدايػػة مػػف ا -

 0ـ1969خميؼ، ط دار المعارؼ، 
تػػػاريخ المػػػذاىب اإلسػػػالمية لإلمػػػاـ محمػػػد أبػػػي زىػػػرة ، ط دار الفكػػػر  -

 0العربي، بدوف
 0ىػ1406تحفة المريد عمى جوىرة التوحيد لمبيجوري ، ط -
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الفكػػػػر، التفسػػػػير الكبيػػػػر المشػػػػتير بمفػػػػاتيح الغيػػػػب لمػػػػرازي "، ط دار  -
 0ىػ1414بيروت، 

تمييػػد األوائػػؿ وتمخػػيص الػػدَلئؿ، تحقيػػؽ عمػػاد الػػديف أحمػػد حيػػدر، ط  -
 0ىػ1414مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، 

سػػػنف أبػػػى داود : بتحقيػػػؽ محمػػػد محيػػػى الػػػديف عبػػػد الحميػػػد، نشػػػر  -
 0وتصوير دار الكتب العممية، بيروت، بدوف

/ عبػػد الكػػريـ شػػرح األصػػوؿ الخمسػػة لمقاضػػي عبػػد الجبػػار، تحقيػػؽ د -
 0ىػ1408عثماف، ط مكتبة وىبة، 

  0ىػ1277أصوؿ الديف، ط تركيا،  فيشرح المقاصد  -
صػػحيح البخػػارى بشػػرح بػػف حجػػر "المسػػمى فػػتح البػػارى بشػػرح صػػحيح  -

البخػػارى تحقيػػؽ محػػب الػػديف الخطيػػب، ومحمػػد فػػؤاد عبػػد البػػاقى، وقصػػى 
 –ىػػ 1407محب الػديف الخطيػب، ط دار الريػاف لمتػراث بالقػاىرة، ط أولػى 

 0ـ1986
غاية المراـ فى عمـ الكالـ لسيؼ الديف اآلمدي، تحقيؽ حسػف محمػود  -

 0ىػ1391عبد المطيؼ، ط المجمس األعمى لمشئوف اإلسالمية، 
الفقػػو األبسػػط، لإلمػػاـ أبػػي حنيفػػة النعمػػاف تحقيػػؽ الشػػيخ محمػػد زاىػػد  -

 0الكوىثرى
القػارى، طبعػة الفقو األكبر لإلماـ أبي حنيفة النعمػاف بشػرح مػال عمػى  -

 0ىػ1404دار الكتب، العممية، بيروت، لبناف، 
الكشاؼ عف حقائؽ التنزيؿ وعيوف األقاويػؿ لإلمػاـ الزمخشػري، ط دار  -

 0الفكر، بدوف
  0ـ1997لساف العرب َلبف منظور، ط دار صادر، بيروت،  -
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الممػػع فػػي الػػرد عمػػى أىػػؿ الزيػػغ والبػػدع لإلمػػاـ األشػػعري ، تحقيػػؽ د/  -
 0ىػ1411حمودة غرابة، ط

 0متشابو القرآف تحقيؽ د/ عدناف محمد زرزور، ط مكتبة التراث -
محصؿ أفكار المتقدميف والمتأخريف لمرازي، ط مكتبة الكميات األزىرية،  -

 0بدوف
مدخؿ إلى دراسة عمـ الكالـ أ.د/ محمد عبػد الميػيمف، ط مكتبػة وىبػة  -

 0ىػ1411
وت، معجػػػػـ المقػػػػاييس فػػػػي المغػػػػة َلبػػػػف فػػػػارس، ط دار الفكػػػػر، بيػػػػر  -

  0ىػ1418
، طػاش كبػرى  - مفتاح السػعادة ومصػباح السػيادة فػي موضػوعات العمػـو

 0زادة ط دار الكتب الحديثة، بدوف
مقاَلت اإلسالمييف واختالؼ المصميف لألشعري ، تحقيؽ محمػد محيػى  -

 0ىػ1411الديف عبد الحميد، ط المكتبة العصرية، بيروت، 
الشػريؼ الجرجػانى،  المواقؼ في عمـ الكالـ لإليجػي مػع شػرحو لمسػيد -

 0، األولى1419ط بيروت، 
 نظـ الفرائد وجمع الفوائد لشيخ زادة. -
العقيػػدة النظاميػػة إلمػػاـ الحػػرميف الجػػويني بتحقيػػؽ الشػػيخ محمػػد زاىػػد  -

 .1412الكوثري طبعة مكتبة األزىرية لمتراث 
بحر الكالـ لإلماـ أبي المعيف النسفي تحقيؽ د/ محمد ولي الديف  -

 1421لفرفور دمشؽ الطبعة الثانية فرفور طبعة دار ا
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 انبحثفهرس يىضىعاث 
 المبحث األوؿ: حقيقة اإليماف.

 المبحث الثاني: ىؿ اإليماف يزيد وينقص
 المبحث الثالث: حقيقة الكفر

 المبحث الرابع: مرتكب الكبيرة مف أىؿ القبمة مؤمف
 المبحث الخامس: حكـ المخالؼ لمحؽ مف أىؿ القبمة 

 خاتمة البحث
 رس المراجعفي

 فيرس الموضوعات
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