بسم هللا الرمحن الرحيم
ه
سيئات أعمالنا من يهدهه هللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي
إن احلمد لله حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ ابلل من شروهر أنفسنا ومن
له ،وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له ،وأشهد أن نبينا حممدا عبده ورسوله صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثريا.
أما بعد:
فهذا الدرس السادس يف هذه الدروس اليت نلقيها من خالل هذا الربانمج أسأل هللا تبارك وتعاىل أن نوفق إىل ما فيه السداد والقول النافع
إبذن هللا تعاىل فهذا الدرس السادس يف هذا اليوم املوافق الثامن عشر من شهر ذي احلجة لعام 1441ه .نسأل هللا تبارك وتعاىل التوفيق
واإلعانة..
كنا حتدثنا يف الدروس املاضية عن  -ملاذا جيب على املسلم أن يعتقد عقيدة السلف ،ويلتزم بعقيدة السلف؟ وذكران أن هللا تبارك وتعاىل
أمر بذلك ،وذكران النصوص الدالة واملوجبة لاللتزام مبنهج السلف والذين هم الصحابة رضوان هللا عليهم ،ومن سلك سبيلهم من
التابعني ،ومن تبعهم إبحسان ،وذكران أن هللا تبارك وتعاىل قد صحح طريق الصحابة ورضيه ،وقبل منهجهم ،ووعدهم عليه النة كما
قال" :والسابهقون أاْلولون همن الأمه ه
ان ر هضي اَّلل عأن هم ورضوا عنأه وأعد َلم جن ٍ
اج هرين و أاْلنصا هر وال هذين ات ب عوهم إبههحس ٍ
ات أَت هري أحتت ها
أ
أ
أ
أاْل أْنار خاله هدين فهيها أبدا ۚ َٰذلهك الأف أوز الأع هظيم".
مث ذكران بعد ذلك اْلدلة اليت جيب على املسلم اليت التزم هبا السلف ،وأْنم أقاموا اعتقادهم على كالم هللا عز وجل ،وكالم رسوله ،وال
يقدمون على كالم هللا عز وجل ،وال على كالم رسوله صلى هللا عليه وسلم رأي ،وال هوى مث ذكران املخالفني ملنهج السلف وقلنا أن
املخالفة وعدم اْلخذ بقول السلف يوقعك يف واحدة من هذه البدع اخلطرية اليت بعضها قد تكاد أن تكون خروجا من اإلسالم ،وأقلها
يكون ولوغا يف البدع  -نسأل هللا املعافاة  -وذكران من الفرق املنحرفة عن منهج السلف منهم اخلوارج وذكران موقفهم من مرتكب
الكبرية وقلنا إن اخلوارج قد ضلوا يف هذا الباب وكفروا مرتكب الكبرية ،واستباحوا دمه ،وحكموا عليه ابخللود يف النار؛ فكل ٍ
عاقل من
املسلمني يدرك أنه من بديهيات الشرع أنه تعامل مع املسلمني عموما احملسن واملسيء ،وحىت مرتكب الكبرية على أنه مسلم ليس خارجا
ه
الذنوب فلو كان ارتكاب الذنوب خمرج لإلنسان من اإلسالم ما
من اإلسالم ابرتكابه ذنب؛ ْلن اإلسالم قد رتب احلدود الشرعية على
احتاج أن يرتب عليه حدودا شرعية ،وإمنا كان الواجب أن يوجب قتل كل مرتكبا للكبرية ْلنه كفر؛ ولكن الشارع مل يفعل ذلك؛ مما دل
على أن مرتكب الكبرية ال يكفر ما مل تكن الكبرية مسألة كفرية أما الذنوب اليت قد تقع من ه
نوب ال خترجه من
بعض الناس هذه ذ ٌ
اإلسالم ،وإن كانت َتعله على خط ٍر ْلن أهل العلم يقولون" :أن املعاصي بريد الكفر" .ولكن فرق بني أن نقول كافر وبني أن نقول
مسلم عاصي مث ذكران أيضا أْنم هبذا التكفري  -نسأل هللا العافية  -هؤالء اخلوارج استباحوا دماء املسلمني فولغوا يف ه
دماء املسلمني
ٌ
فوقعوا يف الورطة اليت ال خيرجون منها  -نسأل هللا العافية  -وتكون عليهم وابال يف الدنيا واآلخرة؛ ْلنه إذا حكم بكف هر املسلم مث فوق
ذلك يستبيح دماءهم  -نسأل هللا العافية  -فمعىن ذلك أنه وقع يف أعظ هم ورطة كما قال عبد هللا بن عمر رضى هللا عنه" :إن من
ورطات اْلمور الوقوع يف ه
الدم احلرام" ،.وكما قال النيب صلى هللا عليه وسلم قبل ذلك" :ال يزال املسلم يف فسحة من دينه مامل ي ه
صب دما
حراما".
أي أنه يكون املسلم يف فسحة أن يذنب ،ويتوب ،ويرجع؛ لكن إذا وقع يف الدهم احلرام فقد سقط يف بئ ٍر ال يكاد أن خيرج منها  -نسأل
خبيث رحيها ،ليس له أمل يف اخلروج من هذا القعر البعيد  -نسأل هللا العافية  -إال أن يشاء هللا عز وجل؛
هللا العافية  -بعي ٌد قعرهاٌ ،

ْلن الدم والناية على املسلم يف دمه  -نسأل هللا العافية  -هذه تفتح على اإلنسان أبواب من الشرور ال يعلم هبا إال هللا سبحانه وتعاىل
منهج السلف .
 نسأل هللا أن يعافينا واملسلمني من ذلك  -ما الذي أورثهم هذا املوقف؟ هذه الدعاوى الباطلة ،واالحنراف عن هوبينا أن من ضم هن هؤالء اإلخوان املسلمني الذين تبنوا اخلروج على اْلئمة واستباحوا دماء اْلئمة بعد أن كفروهم فال َتد أحدا منهم إال
وهو يكفر حكام املسلمني ،وبعد ذلك ملا كفروا حكام املسلمني خرجت منهم طوائف كفروا عموم املسلمني كالدواعش ،وأصحاب
والقاعدة ،والنصرة ،وهذه ه
الفرق الفاسدة كفرت عموم املسلمني واستباحت دمائهم  -نسأل هللا اللطف واملعافاة  -وكما يقال فعلوا ذلك
فكر فاس ٌد يف الرؤوس،
تربعا بدون أن يكون َلم أي مصلحة ال يف دينهم وال يف ٌدنياهم ،ومن غري أن يصلوا إىل أي مصلحة؛ وإمنا فقط ٌ
ونظرةٌ فاسدةٌ ،وتصورات ه
فاسدة ،وأطماع لن يبلغوها ابرتكاب هذه الرائم  -نسأل هللا اللطف واملعافاة َ -لذا أول ما يرتد السيف
عليهم فيمحو هللا عزوجل أثرهم من اْلرض ولل احلمد كما قال النيب صلى هللا عليه وسلم " :كلما ظهر منهم قر ٌن قطع ".
وهذا الذي عودان ربنا تبارك وتعاىل يف هذه الفئة الفاسدة ،واحلاقدة على أمة اإلسالم بعد هذا تكلمنا عن املقابل َلذه البهدع ْلن هذه
وطرف مفرط واحلق بينهما وهو منهج السلف فقابل بدعة اخلوارج بدعة املرجئة
طرف مفرط،
ٌ
البهدع ..البهدع عموما ستجد فيها طرفانٌ :
واملرجئة ذكران أْنم يكننا أن نقسمهم املرجئة إىل أربعة أصناف:
 -١مرجئة الهمية الذين يقولون أن اإليان هو املعرفة.
 -٢مرجئة اْلشاعرة الذين يقولون أن اإليان هو التصديق.
 -٣مرجئة اْلحناف الذين يقولون أن اإليان القول والتصديق.
 -٤مرجئة الكرامية الذين يقولون أن اإليان اإلقرار ابللسان دون القلب.
اعتقاد ،وعملٌ يزيد ابلطاعة وينقص ابملعصية وجيعلون اإليان
هذه هي أقوال املرجئة يف اإليان ،وقلنا إن السلف يقولون إن اإليان ٌ
قول ،و ٌ

كلمة عامة تشتمل على الدين كله سواء كانت الطاعات الواجبة واملندوبة ،وأن اإليان كالشجرة ،والشجرة قد يسقط شيءٌ من أوراقها
وقد يقطع شيءٌ من أغصاْنا لكنها تكون اثبتة وال خيرج اإلنسان من اإليان إال إذا قطع الشجرة من أساسها؛ أما هؤالء فإْنم يف احلقيقة
تصديق أو معرفةٌ أو إقر ٌار
مل جيعلوا لإليان هذه اْلغصان ،وهذه اْلوراق ،وهذه اآلاثر ،والثمرات مل جيعلوه؛ إمنا جعلوه شيء واحدا إما
ٌ
ابللسان مع املعرفة والتصديق أو اإلقرار ابللسان ،وهؤالء كلهم جيتمعون على أْنم خيرجون العمل عن مسمى اإليان فال يدخلوه يف
قول ،واعتقادٌ ،وعملٌ وأنه يزيد ابلطاعة،
مسمى اإليان ،وال يقولون بزيدة اإليان ونقصانه وكل ذلك سبق أن دللنا على أن اإليان ٌ
قول،
وينقص ابملعصية ،وذكران اْلدلة على هذا؛ فإذا هؤالء الناس خالفوا املنهج الشرعي الذي جاءت به النصوص وهو أن اإليان ٌ
ه
الدرجات عند
واعتقادٌ ،وعملٌ وأنه يزيد ابلطاعة ،وينقص ابملعصية وأن أهله يتنافسون يف اْلعمال الصاحلة لتكون غدا جمال تنافسهم يف
ه
ت موا هزينه فأولَٰئهك ال هذين خ هسروا أنفسه أم هيف جهنم خالهدون"
ت موا هزينه فأولَٰئهك هم الأم أفلحون وم أن خف أ
هللا تبارك وتعاىل؛ ْلنه" :فمن ث قل أ
 نسأل هللا اللطف واملعافاة  -فالدرجات على قدر اْلعمال واملرجئة قد يستدلون ببعض اْل هدلة وسبق أن ذكران أدلة أهل السنة حىتيتبني أن املبطلني ،وأن املخطئني ،وأن املخالفني للشرع وإن ظنوا أْنم يستدلون ببعض اْلدلة لكن أدلتهم أو استدالالهتم يف الشرع مردودة
عليهم ليست صرحية فيما يقولون فإن اْلحاديث والروايت اليت سبق ذكرها واضحة الداللة على هذا ..فيستدلون مثال وهو أقوى أدلتهم
يف احلقيقة هو دعواهم يف مسألة أن اإليان يف اللغة هو التصديق ،وأنه كذلك هو يف الشرع التصديق  -يعين يقولون أن اإليان يف اللغة

هو التصديق ويف الشرع كذلك التصديق الشرع جاء ابللغة العربية ومل أييت ٍ
بلغة أخرى كما قال هللا تعاىل ":إان جعلناه قرآان عربيا ".
واإليان يف اللغة التصديق فالتايل يكون اإليان يف الشرع التصديق هذا القول أو هذا االستدال يف احلقيقة ابطل وسيأيت وجه بطالنه- .
ْلنك أنت تستدل يف اللغة هنا وحتكم هبا على الشرع وسيأيت اإلشارة يف ذلك ويستدلون بدليل آخر يقولون إن هللا تعاىل فرق بني
اإلنسان ل هفي خس ٍر إهال ال هذين آمنوا وع هملوا الص ه
احل ه
ص هر إهن أه
اإليان و ه
ات وت واص أوا هاب أحل هق وت واص أوا
العمل الصا هل وذلك بقوله تعايل ":والأع أ
أ
آيت عديدة يقول ":ال هذين آمنوا وع هملوا الص ه
احل ه
هابلص هرب ،ويف ٍ
ات " فما دام أنه فرق بينهما ابلعطف والعطف يقتضي املغايرة يقتضي مثال
أ
اإليان غري العمل الصال.
ويستدلون أيضا بقوله تعايل" :ي أي ها ال هذين آمنوا كتهب عليكم ه
الصيام كما كتهب على ال هذين همن ق أبلهك أم لعلك أم ت ت قون"
أ
فيقولون إن هللا تبارك وتعاىل خاطب املسلمني بوصف اإليان قبل أن يوجب عليهم اْلعمال فدل هذا على أْنم مؤمنون قبل أن َتب
عليهم اْلعمال فال تكون اْلعمال من اإليان.
استدالالت ال تصح وال تقوم لألدلة الصرحية الواضحة اليت يقول هبا أهل السنة؛ أما
نقول أن هذه االستدالالت كلها يف احلقيقة
ٌ
استدالَلم ابللغة فإن قوَلم فنرد عليهم ٍ
برد خمتص ٍر عليهم وهو أننا نتكلم يف اإليان ابملعىن الشرعي وليس ابملعىن اللغوي ْلنك لو سألت
هذا املرجئ عن معىن الصالة يف اللغة ومعناها يف الشرع هل بينهما فرق؟ فلو قلت له إن الصالة هي الدعاء فإذا أمرين هللا ابلصالة فقال
وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة فأان أيت على الدعاء وأدعو إذا جاء وقت الظهر دعوت وانتهيت هل هذا الدعاء يكون صالة شرعية؟ ال ..ال
تكون صالة شرعية ..ملاذا؟
ْلن اللغة وإن كانت وعاء الشرع؛ لكن الشارع استخدم اْللفاظ اللغوية استخداما خاصا مثل أي صاحب صنعة وأصحاب املهن
وأصحاب ه
السياسة يستخدمون اْللفاظ واملصطلحات فكذلك اإليان ملا جاء يف كالم هللا عز وجل أدركنا أن هللا تبارك وتعاىل يريد منا
حتقيق هذا املصطلح مث سألنا هللا عز وجل أو سألنا الرسول صلى هللا عليه وسلم أو سألنا أهل اإلسالم ماذا يعىن بكلمة اإليان؟ فإذا ابلل
عز وجل يشرحها لنا ،يشرحها لنا رسوله صلى هللا عليه وسلم؛ فلما شرحت فإذا هبذا اإليان يشتمل على مجيع اْلمور الواجبة واملندوبة
بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة ،فأعالها قول ال
ويدخل فيه القول ،واالعتقاد ،والعمل كما قال النيب صلى هللا عليه وسلم ":اإليان ٌ
إله إال هللا ،وأدانها إماطة اْلذى عن الطريق ،واحلياء شعبة من اإليان"َ .لذا قام احلليمي رمحه هللا ومن بعده قام البيهقي رمحه هللا بشرح
هذا احلديث يف كتاب املهنهاج يف شعب اإليان للحليمي وكتاب شعب اإليان للبيهقي ومها من الكتب املوسوعية يف هذا.
بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة ،فأعالها
فذكروا هذه الشعب اليت أشار إليها النيب صلى هللا عليه وسلم هنا إشارة خمتصرة اإليان ٌ
قول ال إله إال هللا ،وأدانها إماطة اْلذى عن الطريق ،واحلياء شعبة من اإليان فشرحوا هذه الشعب الكثرية بذكر هذه الشعب شعبة ال
إله إال هللا ،شعبة الصالة ،شعبة الزكاة ،شعبة احلج ،شعبة الصوم ،شعبة بر الوالدين ،شعبة الهاد ،شعبة اْلمر ابملعروف والنهي عن
املنكر ..وهكذا يعين ذكروا أعمال اإليان منها ما هو عملٌ قليب ،وقول ابللسان ،وعمل ابلوارح فإذا حينما يدعي هؤالء اْلشاعرة أو
إغفال منهم للمنهجية اليت صار
اْلحناف أو الهمية أن اإليان يف اللغة أن اإليان هو التصديق وهو كذلك يف الشرع فهذا يف احلقيقة ٌ
عليها كل علماء اإلسالم حىت هم حني يذكرون هذه اْلمور فيما يتعلق ابلفقه مثال فيقولون الزكاة يف ه
اللغة النماء؛ ولكنها يف الشرع هي
ه
ٍ
هذه الزكاة اليت تدفع بناء على ٍ
ابلوقت وشروط تتعلق ابملتصدق عليه وهكذا فإذا هذه هي الزكاة يف
وشروط تتعلق
شروط بذات املال
إمساك خمصوص يف وقت خمصوص
الشرع وليست الزكاة يف الشرع هي النماء ،كذلك الصوم ..الصوم يف اللغة اإلمساك ويف الشرع هو
ٌ

عن أشياء خمصوصة فإذا كذلك اإليان ليس هو مطلق التصديق أن تصدق أن السماء فوق وأن اْلرض حتت وأن الشمس تطلع يف
ه
أعمال
تصديق خمصوص وأضاف الشارع على
الوقت الفالين وتغيب يف الوقت الفالين ليس هذا املقصود ..املقصود هو
التصديق ٌ
ٌ
خمصوصة وأقو ٌال تدخل كلها حتت نطاق التعريف تعريف اإليان الشرعي فإذا ليس ٍ
ْلحد أن يقول أو أن يستدل ابإليان يف اللغة ويقول
هو املقصود يف الشرع إال إذا الشارع مل يعطننا بياان ْلي معىن مبا يتعلق هبذا اللفظ مثل قوله تعاىل" :قال ي إهبألهيس ما من عك أن ت أسجد
لهما خل أقت بهيدي" فالل تبارك وتعاىل هنا يقول إن له يدان وأنه خلق بيده سبحانه وتعاىل آدم عليه الصالة والسالم هذا اللفظ يف اللغة
معروف وهو يف الشرهع هكذا ما عندان له معىن أخر نثبته لل عزوجل كما أثبته لكن ال نشبه وال منثل لكن ليس عندان إضافات على
ٌ
املعىن الذي قصد وملا قال النيب صلى هللا عليه وسلم إن هللا تبارك وتعاىل ":ينزل يف الثلث اْلخري من الليل إىل السماء الدنيا ".فالنزول يف
اللغة معروف مبعىن النزول من فوق إىل أسفل هذا معىن النزول وإذا جئنا للمعىن الشرعي نقول النزول ابلنسبة لل عزوجل كما ذكر هللا
عزوجل نزوله إىل السماء الدنيا لو أردت أن أفسره أو أي أحد من الناس أن يفسره فإنه ليس ال يستطيع أي أحد أن يفسره أبكثر من
نزول خمصوص من قبل هللا تبارك وتعاىل يف ٍ
ٍ
خمصوص ويقول
وقت
بيان معناه اللغوي ْلن هللا عزوجل مل يشرح لنا عن هذا النزول إال أنه ٌ
ٌ
استدالل ابطل وهو من أقوى
هللا عزوجل يف ذلك هذا الكالم الذي ذكره النيب صلى هللا عليه وسلم وهكذا فإذا االستدالل ابللغة
ٌ

حججهم ولكن احلقيقة حىت مع أن مسألة اإليان يف اللغة هو التصديق أهل العلم يقولون أن اإليان يف اللغة ليس التصديق فقط؛ بل
اإليان قد أييت على معىن اْلمانة يعين أن تصدق وأتمنه وهكذا ويقولون إن لفظ اإليان يتعدى ابلالم ويتعدى ابلباء أما لفظ التصديق
فال يتعدى ابلالم إال اندرا ويتعدى بنفسه صدقه أو ابلباء يتعدى ابلباء لكنه ال يتعدى ابلالم مما يدل على الفرق بينهما وأيضا لفظ

اإليان وهذا يذكره أهل العلم يف بيان الفرق بني اللفظني هل هو لفظ اإليان أو التصديق كالمها مرتادفان أم ليس مرتادفني؟ فقالوا إن
لفظ االيان يقابله لفظ الكفر فيقال آمن ويقابله كفر والتصديق يقابله كذب وال يقابله كفر فإن التصديق يقابله التكذيب وليس الكفر
وأن لفظ اإليان ال يستعمل إال يف اخلرب الغائب أما التصديق فيستعمل يف اخلرب الغائب ،واملشاهد فإذا قلت آمن ابلل ،ومالئكته ..نعم
هذا صح وصح أيضا أن يقال آمن وصدق لكن التصديق ال يقال إال عن اخلرب الغائب واملشاهد فيقال ملن قال هللا موجود أو السماء
فوقنا صدق أما اإليان فإنه يستعمل يف اخلرب عن الغائب هذه من الفوارق اليت يذكرها أهل العلم هنا يف مسألة استدالل اْلشاعرة أو
استدالل املرجئة ابإليان اللغوي وجعلهم اإليان يف اللغة هو اإليان يف الشرع ،ويريدون أن جيعلوا املصدق هو املؤمن ،وأيضا من أدلتهم
هو زعمهم أن هللا تبارك وتعاىل عطف اْلعمال الصاحة على اإليان مما يدل على أن بينهما فرق وأْنما متغريان فليست اْلعمال الصاحلة
ه
املعطوف عليه نعم واقعة لكن املغايرة على مرات ه
ب منها
داخلة يف اإليان ،وهذه أجاب عنها العلم وبينوا أن املغايرة فاحلقيقة بني املعطوف و
ما يكون املعطوف واملعطوف عليه متباينني أي أن املعطوف غري املعطوف عليه كما يف قول هللا تبارك وتعاىل ":خلق السموات واْلرض"،
وقوله ":وأنزل التوراة واالجنيل " .فالتوراة ليست هي اإلجنيل وليست هي الفرقان والسماوات غري اْلرض وهكذا..
أو يكون بينهما لزوم يعين يعطف متعاطفات بعضها على بعض ْلم ٍر تشرتك فيها مجيعا كما يف قول هللا تبارك وتعاىل ":ومن يكفر ابلل
ومالئكته وكتبه ورسله واليوم االخر فقد ضل ضالال بعيدا".
ٍ
كافر ابلكل فهذه ليس اإليان ابلل كاإليان ابملالئكة ،وال اإليان ابملالئكة كاإليان ابلكتب ،وال اإليان
يعين أن الكافر بواحد من هذه ٌ
ٍ
كفر ابلميع.
ابلكتب كاإليان ابلرسل؛ ولكن بينها لزوم وهو أن الكفر بواحد منها ٌ

وأيضا من أنواع العطف يقولون عطف الشيء على الشيء الختالف الصفتني يعين أن بينهما تغايري من انحية الصفة وإن كانت تكون
مشرتك بينهما من ٍ
وجه أخر؛ ولكن العطف يقتدي االختالف يف الصفتني كما يف قول هللا عز وجل ":سبح اسم ربك اْلعلى الذي
عطف أي عطف الذي قدر فهدي على الذي خلق فسوى
خلق فسوى والذي قدر فهدي " .فالذي خلق فسوى والذي قدر فهدى ٌ
ومها صفتان خمتلفتان
عطف بعض الشيء عليه يعين بعض الشيء يستخلص من اجملموعة ويعطف على الكل وال يعين
النوع اْلخري وهو الذي يهمنا هنا وهو ٌ
أنه ليس داخال يف الكل بل هو جزءٌ من الكل ولكن عطف عليه للعناية به أو التنبيه أو شحذ اَلمم للفت االنتباه َلذا الشيء كما يف
قول هللا عز وجل ":حافظوا على الصلوات والصالة الوسطي ".
فعطف الصالة الوسطى على الصلوات مع أن الصالة الوسطي من الصلوات يقينا ولكن ذكرها للتنبيه عليها وكذلك قول هللا تبارك
وتعاىل ":تتنزل املالئكة والروح فيها " .والروح هنا هو جربيل وجربيل واح ٌد من املالئكة ولكنه عطفه على املالئكة للتنبيه على مكانه
ومقامه.
فإذا العمل الصال عطفه علي اإليان من هذا النس من عطف بعض الشيء على الكل أو عطف الزء على الكل من أجل أن ينبه
عليه ومن املعلوم أن اإليان إذا قلنا إن املقصود يف قول هللا عز وجل إال الذين امنوا وعملوا الصاحلات إذا قصدان أن اإليان هنا التصديق
فإن التصديق يشتمل أو اإليان هنا يشتمل مجيع اْلعمال ومجيع الطاعات فإنه يعطفها هنا للتنبيه على أمهيتها ْلن العمل هو تصديق
اإليان كما قال احلسن البصري رمحه هللا وإن كان هذا اْلثر ليس قوي عنه يقول ":ليس اإليان ابلتحلي وال ابلتمين ولكن ما وقر يف
القلب وصدقته اْلعمال".
فإذا هذا االستدالل وهو استدالَلم بقول هللا تبارك وتعاىل ":الذين امنوا وعملوا الصاحلات " .أنه عطف يف مواضع يف مواضع عديدة
استدالل ابطلٌ من املرجئة وأن الصحيح أن هذا من عطف من الزء على الكل أو من
العمل الصال على اإليان مما يدل على التغاير
ٌ

عطف الشيء على نفسه ْلجل أن ينبه على أمهيته ومكانته وهللا اعلم.
بقي استدالَلم أبن هللا تبارك وتعاىل خاطب املؤمنني ابسم اإليان قبل أن يفرض عليهم اْلعمال فنحن نقول إن هذا مثل قول هللا تبارك
وتعاىل ":ي ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ".
نقول إمنا خاطبهم ابسم اإليان ابعتبار ما آمنوا به فالذي آمنوا به من الشهادتني والذين آمنوا به من وجوب الصالة والذين آمنوا به من
وجوب الزكاة استحقوا به اسم اإليان فلما أضاف أو أراد هللا تبارك وتعاىل إضافة شريعة أخرى أو فريضة أخرى فخاطبهم مبا كانوا آمنوا
ه
الكامل الذي قد كملت له الشرائع وأن الشريعة ابلنسبة َلم هي التصديق فقط ولذلك
به وليس معىن ذلك أنه خاطبهم ابسم اإليان
خاطبهم ابسم التصديق فقط.
ال حنن نقول خاطبهم بوصف التصديق وما كانوا قد آمنوا به؛ أما لو أْنم قالوا حنن نؤمن بشهادة أن ال إله إال هللا حمم ٌد رسول هللا وال
نؤمن ابلصالة هل يكن أن يكونوا مؤمنني؟ ال ،وإذا قالوا نزلت الزكاة وقيل َلم آمنوا ابلزكاة وأدوا الزكاة قالوا ال نؤمن ابلزكاة لكانوا بذلك
كفار ومل خياطب املسلمني ،ولكنه خاطبهم ابسم اإليان الذي كانوا عليه واستجابوا لل تبارك وتعاىل فهنا هللا تبارك وتعاىل خاطبهم
بوصف ما كانوا به مؤمنني.

فإذا هذه االستشهادات من املرجئة يف احلقيقة هي استشهادات ابطلة وردها أهل العلم واْلدلة اليت ذكرها أهل العلم يف بيان حقيقة
اإليان وأنه مشتملٌ على مجيع الطاعات الواجبة واملندوبة وأنه يزيد وينقص هذه ال مدفع َلا يف احليقية ،وال يكن أن يدفعها هؤالء
املرجئة هبذا املوقف الذي قالوه وحددوه يف مسألة اإليان.
بقي أن نشري إىل مسألة مهمة جدا وقد ختتلط على بعض الناس وهو قول املرجئة يف وجوب العمل اإلرجاء يف احلقيقة على نوعيني :يف
موقف من اْلعمال ..اْلعمال اليت هي الصالة والزكاة والصيام واحلج وغريها ويدخل فيها أيضا َتنب الفواحش والقبائح والكبائر وما إىل
ذلك.
هل املرجئة ملا قالوا إن اإليان التصديق ال جييبون العمل أم جييبونه؟ احلقيقة أن املرجئة على قولني:
القول اْلول :وهو قول غالة املرجئة وهؤالء هم الذين يزعمون أن العمل غري واجب ويدعون أن املؤمن مهما ارتكب من املعاصي فإنه
ذنب كما ال ينفع مع الكفر
متحققةٌ له النجاة يوم القيامة ويقولون قولة مشهورة ويعرفها كثريٌ من الناس " وهو أنه ال يضر مع اإليان ٌ
طاعةٌ " ولكن هذا القول هو قول الغالةه فقط وال أعرف له قائلني معينني تنسب إليهم هذه املقالة إال أانس قيل َلم اليونيسة أو أصحاب
يونس أو أصحاب عبيد املكبت فهذا ه
الذين عاذ إليهم اْلشعري يف املقاالت هذا اْلمر وهو أْنم ال جييبون العمل؛ أما أحد من أهل
العلم وإال املكانة يف الدين وإال املشهورين فال يقولون هبذا يعين وهم املقصود هبم الفرقة الثانية وهم غري الغالة من املرجئة وهذا يدخل ه
فيه
غري الغالة من املرجئة كل الذين ذكرانهم من اْلشاعرة ،واملاتريدية ،واْلحناف ،والكرامية هؤالء كلهم جييبون العمل هؤالء ماذا؟ كلهم
جييبون العمل ويعتربون أن مرتكب الكبرية يوم القيامة على خطر كما نقول ليس بني قولنا وقوَلم فرق فإْنم يرون أن مرتكب املعاصي إذا
مات بدون توبة أو املخل ابلواجبات إذا مات بدون توبة فهو حتت املشيئة إن شاء غفر هللا له ،وإن شاء عذبه فهم إذا جييبون العمل و
ينكرون على ما ال يرى العمل ،وهذا خفف اخلالف بينهم و بني أهل السنة فصار االختالف بينهم وأهل السنة يف املسمى و ليس يف
اللفظ كما يقول بعض أهل العلم يعين اخلالف لفظي ال ليس اخلالف لفظ ي ْلن اخلالف اللفظي هو الذي ال يرتتب عليه لوازم أخرى
أما هذا خالف حقيقي ولكنه خالف يف مسمى اإليان ويف الزيدة ،والنقصان وما إىل ذلك فهذا غري الغالة وهم مرجئة الفقهاء
واْلشاعرة واملاتريدية والكرامية كذلك يرون وجوب العمل وليس أْنم ال يرون وجوب العمل ،وال يقول أحد منهم إْنم ال يضر مع اإليان
ذنب كما ال ينفع مع الكفر طاعة ال أعرف أحد منهم يقول هذه املقالة ْلن هذه املقالة تتناقض مع حقيقة اإلسالم تتناقض مع شهادة
أن ال إله إال هللا وأن حممد رسول هللا تتناقض مع رسالة النيب صلى هللا عليه وسلم أما الغالة الذين أشرت إليهم فيمكننا أن نشري إشارة
خمتصرة إىل استدالالهتم الغالة وهذا يعين حيدث يف هذا الزمان حقيقة بعض الناس قد يظن نفسه أبنه بشهادة أن ال إله إال هللا ينجو من
عذاب هللا وأنه تكفي شهادة أن ال إله إال هللا وهذا واردٌ عند كثريٌ من العوام وإذا قلت له كيف ذلك؟ قال اإليان يف القلب وقال أان
أشهد أن ال إله إال هللا أو أان مسلم أو من هذا الكالم هذا موجود عند الناس كظنون أو كاهتيؤات حقيقة لكن كمذهب يقول به أحد ال
أعرف أحد يعين يقول هبذا صراحة فقد يكون ظنون يف نفسه أو متنيات فهذا أييت الشيطان ويعطي اإلنسان قال ْلتينهم من بني أيديهم
ومن خالفهم وعن أياْنم وعن مشائلهم وال َتد أكثرهم شاكرين.
فهو يين اإلنسان ويطمعه فيما ليس حبقه ..املهم أن هؤالء املرجئة وقد يكون بعض الناس يستدل هبذا الكالم من العوام أو من على
شاكلتهم يستدلون أبحاديث الوعد مثل قول النيب صلى هللا عليه وسلم كما يف البخاري ":أشهد أن ال إله إال هللا أين رسول هللا ال يلقى
هللا هبما عبد غري شاك فيهما إال دخل النة " ويف رواية فيحجب عن النة ويف حديث عثمان وهو يف البخاري أيضا " :من مات وهو

يعلم أن ال إله إال هللا دخل النة " وحديث عتبان ابن مالك :ال يشهد أحد أن ال إله إال هللا وأين رسول هللا فيدخل النار أو تطعمه
النار".
فهذه اْلحاديث يسميها أهل العلم أحاديث الوعد ولكن املسلم كما سبق أن ذكران يف الكالم عن اخلوارج ال أيخذ أهل السنة ب ٍ
شيء
من النصوص ويرتكون النصوص اْلخرى؛ ْلن هناك نصوص أخرى تدل على أْنم يشهدون أن ال إله إال هللا ويدخلون النار كما قال
النيب صلى هللا عليه وسلم " :ال يدخل النة منام " .أو كما قال عليه الصالة والسالم ":ما من عبد يسرتعيه هللا رعية مث يوت يوم يوت
وهو غاش لرعيته إال حرم هللا عليه النار " .وحديث من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب هللا له النار واْلحاديث يف هذا الباب
كثرية وهي أحاديث الوعيد ،وأهل السنة أيخذون ابْلحاديث كلها وجيمعوْنا وأيخذون ابملدلول الشرعي منها كلها وال يرفضون شيء
منها أما اخلوارج فريفضون أحاديث الوعد ،واملرجئة أيخذون أبحاديث الوعيد ويرتكون أحاديث الوعد أما املرجئة فيأخذون أبحاديث
الوعد ويرتكون أحاديث الوعيد؛ والصواب هو أن َتمع بني ذلك وهو ما قاله أهل اإلسالم
أن مرتكب الكبرية الذي يشهد أن ال إله إال هللا وأن حممد رسول هللا ..ومات على التوحيد أنه حتت املشيئة كما دلت اْلدلة على ذلك
" إن هللا ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء ".
أما هذه اْلحاديث فلهم أجوبة عنها إما أن هذه اْلحاديث دلت على فضيلة هذه اْلعمال يعين من مات على شهادة أن ال إله إال هللا
وشهد بذلك الشهادة عند املوت فهو ينتفع بذلك فهذه إذا قررها مقرا هبا حريصا على تطبيقها وكان هذا عند املوت فهذا ينفعه كما
قال ذلك البخاري رمحه هللا.
وأيضا من أجوبة أهل العلم أن املراد ابلنة اليت ذكرت يف هذه اْلحاديث هي أنه يدخل النة وال ينع من النة ولكن يدخلها بعد أن
أيخذ جزائه يف النار إذا أراد هللا تبارك وتعاىل دخوله النار.
وأن املراد من حترمي دخول النار الذي قال النيب صلي هللا عليه وسلم فتطعمه النار أو فيدخل النار إمنا املراد يف ذلك النار اليت أعدت
للكفار وأن النار اليت أعدت للعصاة من املؤمنني واملوحدين ختتلف عن ذلك
وجواب أخر وهو عليه كثري من أهل العلم وهو أن ال إله أال هللا الواردة يف هذه اْلحاديث والشهاداتن ،وأن يكون اإلنسان غري ٍ
شاك
ٌ
سبب لدخول النة والنجاة من النار ومقتدى لذلك..
فيهما ،وما غري ذلك أن هذا دليل عن فضيلة هذه الكلمة ،وأْنا ٌ
لكن السبب واملقتضى كما يقول أهل العلم ال يعمل عمله إال ابستجماع شروطه وانتفاء موانعه يعين ما يكون هناك مانع
نعم أنت بال إله إال هللا تدخل النة مباشرة إذا مل يكن يف أفعالك وأعمالك مانعٌ ينعك من ذلك وهذا الذي عليه كثري من أهل العلم أن
ه
لدخول النة؛ ولكن إذا مل ينع من ذلك مانع َلذا يقولون أن احلسن
سبب
هذه اْلحاديث ذكرت أن اليقني واإليان ابلل تبارك وتعاىل ٌ
شاعر ملا توفيت امرأته يعين امرأة الفرزدق -قال له احلسن :ما أعددت ملثل هذا اليوم؟ قال
قال للفرزدق  -والفرزدق كما هو معروف أنه ٌ
شهادة أن ال إله إال هللا منذ سبعني سنة قال احلسن :نعم العدة .أي نعم العدة شهاده أن ال إله إال هللا؛ ولكن ل ال إله إال هللا شروط
فإيك وقذف احملصنات ْلنه من املعروف أن الشعراء قد يقعون يف القذف من حيث يشرعون ومن حيث ال يشرعون  -نسأل هللا العافية

 وقيل للحسن البصري إن انسا يقولون :من قال ال إله إال هللا دخل النة ،فقال :من قال ال إله إال هللا فأدى حقها وفرضها دخلإبطال ه
ه
النصوص اليت
لألدلة و
النة .يعين ليس ال إله إال هللا فقط تقوَلا كلمة بلسانك مث تدخل النة بسببها مع ارتكابك للكبائر هذا ٌ
دلت على حترمي الكبائر وخطورهتا على اإلنسان وورد عن ابن منبه رمحه هللا أنه قال ":ملن سأله أليس مفتاح النة ال إله إال هللا قال بلى
ولكن ما من مفتاح إال وله أسنان فإن أتيت مبفتاح له أسنان فتح لك وإال مل يفتح لك" هذا جواب أهل عن معىن مثل هذه النصوص
وأن الواب الذي رجحه كثريٌ من أهل العلم هو أن ال إله إال هللا مقتضى لدخول النة ولكن املقتضى والسبب ال يفعل فعله إال إذا
انتفت موانعه واستجمعت شرائطه ،وهذا الذي رجحه القاضي عياض والنووي وشيخ اإلسالم ابن تيمية وابن القيم وابن رجب وابن
حجر وكثريٌ من اْلئمة إمنا رجحوا أن ال أله إال هللا َلا أثرها وقيمتها مع َتنب السيئات أما إذا مل يتجنب اإلنسان السيئات فإنه كما قال
تبارك وتعاىل ":إن هللا ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء " .فهو حتت املشيئة إن شاء هللا غفر له وإن شاء هللا  -نسأل
هللا العافية  -عذبه؛ ولكنه ال خيلد يف النار كما سبق ذكر ذلك ولكن هناك آاثر يف احلقيقة ذكرهتا لقول السلف يف اإليان وهي أْنا
موافقة للكتاب والسنة وتستجيب ملتطلبات هذه املعاين اليت ذكرها هللا تعاىل أو ذكرها رسوله فيما يتعلق هبذه املسألة كذلك هنا آاثر
لقول املرجئة فإن َلم آاثر ليست حممودة يف اإليان من هذه اآلاثر خمالفة كالم هللا تبارك وتعاىل وخمالفة كالم النيب صلى هللا عليه وسلم
يف حتديد اإليان فإن هللا عزوجل ورسوله صلى هللا عليه وسلم جعلوا اإليان مشتمال على اْلعمال كما سبق أن ذكران إمنا املؤمنون الذين
بضع وستون
بضع وسبعون شعبة و ٌ
ءامنوا ابلل ورسوله مث مل يراتبوا وجاهدوا أبمواَلم وأنفسهم يف سبيل هللا أولئك هم الصدقون  ،واإليان ٌ
شعبة ال جيوز أن أتيت وتقول ال اإليان هو قول النيب صلى هللا عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال هللا فتقول ال اإليان
قو قول ال إله إال هللا طيب واْلحاديث اْلخرى اليت ذكرت واآليت اْلخرى اليت ذكرت قد أفلح املؤمنون الذي هم يف صالهتم خاشعون
والذين هم عن اللغو معرضون  ..إىل آخر اآليت .ماذا تفعل يف هذا أليس من اإليان؟ هذا هو من إشكاالت هذه املقالة ومن
إشكاال ت هذه املقالة أْنا َتعل الفاسق مهما كان مرتكب للكبائر مؤمن كامل اإليان ْلنه جاء ابلتصديق وأْنم يف احلقيقة كما يقول
املرجئة قد يدخلون النار مع أن هللا عزوجل قال وعد هللا امل ؤمنني واملؤمنات جنات َتري من حتتها اْلْنار وقال تعاىل قد أفلح املؤمنون
والفساق ع ند املرجئة داخلون يف معىن قول هللا تعاىل قد أفلح املؤمنون أو قول هللا تعاىل وعد هللا املؤمنني واملؤمنات جنات َتري من حتتها
اْلْنار فإذا هذا كل الكالم والتناقض يف احلقيقة يزعم أن الفاسق كامل اإليان ومع ذلك قد يدخل النار
 نسأل هللا اللطف واملعافاة  -كذلك أْنم وصفوا الفساق بصفة املدح والثناء ْلن اإليان لفظ مدح كما قال تبارك وتعاىل وعد هللااملؤمنني واملؤمنات جنات َتري من حتتها اْلْنار وقول هللا تبارك وتعاىل قد أفلح املؤمنون هذا مدح مثل لفظ الرب والتقي والصال فهذه
اْللفاظ هل جيوز أن تطلق على الفساق؟ ال جيوز كذلك لفظ اإليان ال جيوز ولكن بناء على منهج املرجئة جيوز ْلن الفساق مؤمنون
كاملوا اإليان كذلك يلزم من قوهم مساواهتم بني أفسق الناس وأتقى الناس يف املساواة يف اإليان يعين أن أفجر الناس يساوي ويعادل يف
إيانه إذا كان إيانه تصديق أتقى الناس بل يساوى إيان املالئكة وإيان اْلنبياء عليهم الصالة والسالم وهذا ابطلٌ هللا تبارك وتعاىل يقول
أفنجعل الذين ءامنوا وعملوا الصاحلات كاملفسدين يف اْلرض أم جنعل املتقني كالفجار كذلك أن املرجئة هتاونوا يف أعظم أصول الدين
أعمال قلبية فلذا أخرجوا من الدين من العقيدة اْلعمال  -أعمال الوارح
بسبب هذه املقالة وهو أْنم قالوا أن اإليان تصديق فإذا هو ٌ
 فأخرجوا توحيد اْللوهية من الكالم فيه ابملعتقدات فهذا من أخطر آاثر اإلرجاء أْنم أخرجوا الكالم يف توحيد اْللوهية عن املعتقد فالَتد متكلما ذكر اْلعمال اليت هي توحيد اْللوهية العبادات ودخوَلا يف املعتقد ووجوب أن يكون الدعاء لل ،والذبح لل ،والنذر لل

وحترمي اْلفعال املعارضة للتوحيد واملناقضة للتوحيد مل يدخلوها يف عقائدهم ملاذا؟ ْلْنم يف احلقيقة اعتربوا اإليان هو االعتقاد وال يدخل
فيه العمل فأخلوا يف هذا املطلب العظيم وهو أعظم مطالب الدين وهو كما قال هللا تبارك وتعاىل" وما خلق الن واإلنس إال ليعبدون "
ومع ذلك أمهله املتكلون فبناء على ذلك جهل املسلمون اآلن توحيد اْللوهية بل إنك تسمع من بعض املفتونني يقول ليس هناك شيء
امسه توحيد اْللوهية كيف ليس هناك شيء امسه توحيد اْللوهية واْللوهية هي العبادة ْلن اإلله هو املعبود وهذا معناه الصحيح كما لعله
ستأيت اإلشارة إليه كيف يكن أن هتمل توحيد اْللوهية وما خلق هللا الن واإلنس إال لعبادته وما أرسلنا من قبلك من رسول إال نوحي
إليه انه ال إله إال اان فاعبدون فعبادة هللا عزوجل هي كما يقول من اْللف إىل الياء الدين كله وهو املطلب كله َلذا كان الرسل يقولون أن
اعبدوا هللا ما لكم من ٍ
إله غريه وأول أمر يف القرآن ي أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم هذا أول أمر يف القرآن الكرمي يف ترتيب
القرآن فكيف ْنمله  -نسأل هللا العافية  -فأمهله وال أرى سبب لذلك إال اْنم ملا عرفوا اإليان قالوا هو التصديق والتصديق يتعلق
ابلعمل القليب أو ابلقلوب فأخرجوا من ذلك اْلعمال فجهلوا بذلك املسلمني أبعظم املطالب اإلَلية وهو توحيد اْللوهية هذا وصلى هللا
على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم املسلمني.

