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  :ملخص الرسالة

  :أما بعد.         احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

قدية يف ضوء عقيـدة أهـل السـنة    موقف الرازي من مسائل األمساء واألحكام يف التفسري الكبري دراسة ن: (فهذا حبث بعنوان
إيالف بنت حيىي إمام؛ لنيل درجة املاجستري يف العقيدة، بكلية الدعوة وأصول الدين، جبامعة أم القرى، مبكة : مقدم من الباحثة) واجلماعة

  .املكرمة

ي، ومن مث نقـده،  انصب هذا البحث واحنصر يف دراسة موقف الرازي من مسائل األمساء واألحكام؛ فقد مت عرض موقف الراز
وتظهر أمهيته يف كونه يعاجل موضوعا من أهم موضوعات العقيدة، وهو مسائل األمساء واألحكام، وإيضاح موقف أحـد أبـرز أعـالم    

  .  األشاعرة وأئمتهم منه، ومناقشته مناقشة علمية مؤصلة بالكتاب والسنة، وفهم سلف األمة

  .ة ومتهيد، وملحقني خبامتة وفهارسوجاءت هذه الدراسة يف بابني مسبوقني مبقدم 

  . بينت أمهية املوضوع، وسبب اختياري له، والدراسات السابقة، وخطة البحث، واملنهج الذي سارت عليه الدراسة: ويف املقدمة

ل وفيه ذكرت التعريف بالرازي وتفسريه، والتعريف باألمساء واألحكام، ومنهج الرازي يف االستدالل علـى مسـائ  : مث التمهيد
  .األمساء واألحكام

  .   بينت موقف الرازي من أمساء املدح الشرعية واملسائل واألحكام املتعلقة ا؛ فحوى الباب فصلني: ويف الباب األول

  . بينت موقف الرازي من أمساء الذم الشرعية واملسائل واألحكام املتعلقة ا؛ فحوى الباب ثالثة فصول :ويف الباب الثاين

  :  على أهم نتائج، ومن أبرزها امتةواشتملت اخل

أدخل الرازي  يف مسمى األمساء الشرعية ما ليس منه؛ فحكم له حبكم املراد من اللفظ، فساوى بني مـا فـرق اهللا    -١
وأخرج من مسمى األمساء الشرعية بعض أفراده الداخلة حتته؛ فسلب عنه حكمه، ففرق بني مـا مجـع اهللا   . بينهما
  .بينهما

ازي من مسائل األمساء و األحكام بالتناقض واالضطراب؛ فتجده يقرر تارة قول األشاعرة، وينصره اتسم موقف الر  -٢
 !. وحيتج له، ويرد على من خالفه، مث جتده ينقضه تارة أخرى، ويعترض عليه، ويأخذ مبذهب آخر

وعيد، وون أمر الفـرائض  العقيدة اليت قررها الرازي يف مسائل األمساء واألحكام عقيدة فاسدة؛ تضعف اإلميان بال  -٣
 .واحملارم، وتترك اإلسالم أرق من ثوب سابري؛ فما ابتدعت يف اإلسالم بدعة أضر على أهله منها

 .إىل غري ذلك من النتائج املدونة يف خامتة البحث 

 :وبعد؛ فمما أوصي به أمور

 . -ة أهل السنة واجلماعةدراسة نقدية على ضوء عقيد-دراسة موقف الرازي من موانع إنفاذ الوعد والوعيد -١

  .-دراسة نقدية على ضوء عقيدة أهل السنة واجلماعة  -دراسة معاين أمساء اهللا احلسىن عند الرازي  -٢

ضرورة توعية األجيال املسلمة خبطر العقائد املخالفة لعقيدة أهل السنة واجلماعة، فإن هذه العقائد هلا آثار سيئة على  -٣
 .ما أن هلذه العقائد لوازم تلزم منها؛ غالبا ما تكون سيئة فادحةالشرائع واألفراد واتمعات، ك

  .وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم، واحلمد هللا رب العاملني
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Research summary 

 

All praise is due to Allaah, the Lord of the worlds and peace and blessing be upon 
our Prophet Muhammad, his family and companions altogether. After which follows: 

 

This research is titled ‘The position of Ar-Raazi with regards the names and rulings 
in the Tafseer al Kabeer – a Critical study in light of the belief of Ahlu Sunnah wal 
Jama’aah.’ 

 

By Elaf bint Yahya Imam for the Master’s degree in Belief in the College of Da’wah 
and fundamentals of this religion, University of Umm al-Qura, Makkah. 

  

This research was particularly interested in the position of Ar-Raazi in the matter of 
names and ruling such that his position was clarified and then critically assessed. The 
importance of this research becomes apparent as the topic is about an important aspect in 
belief such that one of the most famous scholars of the Ash’arees are discussed and his  
knowledge critiqued on the basis of the Qur’an and Sunnah with the understanding of the 
pious predecessors. 

The research is preceded by two chapters, an introduction followed by an opening 
into the subject. Likewise, it is ends with a conclusion and contents page. 

In the introduction, I have mentioned the most important aspects of the subject and 
why I chose it followed by research in the area of study. I also mentioned the way I will 
carry out the research and the methodology taken. 

In the opening chapter, I have mentioned a biography of who Ar-Raazi is and his 
Tafseer, likewise, I have defined what I mean by names and rulings. I have mentioned the 
methodology of Ar-Raazi in bringing proof in the area of names and rulings. 

In the first chapter, I have mentioned the names of praise in the legislation and 
rulings connected to this consisting of two sections. 

In the second chapter, I have mentioned Ar-Raazi’s position with regard names of 
dispraise in the legislation and those rulings connected to this consisting of three sections. 



The conclusion summarizes the most important findings and from the most 
apparent are: 

1. Ar-Raazi has placed certain names in the legislation which in reality are not 
from it and he gave a ruling as to what is intended behind the literal meaning 
therefore, making similar some names that Allaah has separated in meaning. 

Likewise, Ar-Raazi took out some names from the legislation that are actually 
contained in it, thereby taking away its ruling and separated that which Allaah 
had included. 

2. Ar-Raazi clearly contradicted himself with regards the matter of names and 
rulings, sometimes you find him establishing the belief of the Ash’arees, giving 
victory to it, proof for it and refuting those who oppose it then you find him 
going against that and taking another methodology! 

3. The belief that Ar-Raazi took upon himself in the matter of names and rulings 
is a corrupt one which weakens faith in the threat of punishment and shows 
neglect regards the obligations and prohibitions and leaves Islam as thin as a 
garment such that one has innovated in Islam that which is harmful to it and 
other than that from the conclusive results. 

I advise with the following: 

1. Researching Ar-Raazi’s position on those things that stop the reward and 
punishment, a critical analysis from the perspective of the belief of Ahlu 
Sunnah wal Jama’aah.  

2. Researching Ar-Raazi’s position in the names and attributes of Allaah 
critically.  

3. The importance of clarifying to the generations the danger of those beliefs 
opposing the way of Ahlu Sunnah wal Jama’aah for these beliefs have grave 
consequences in the application of the legislation and society resulting in evil 
ends. 

May the peace and blessings be upon Prophet Muhammad, his family and 
companions.
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  :املقدمة
من يهده اهللا فال  ،ومن سيئات أعمالنا ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ،نستعينه ونستغفره حنمده و إن احلمد هللا 
      ،ا عبـده ورسـوله  وأشهد أن حممد ،ال شريك له وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ،ومن يضلل فال هادي له ،مضل له
�m�_��� �̂�]��\��[��Z��Y��X��W��V��U��T���`l ١٠٢: عمران آل،�m��J��I��H��G��F��E��D��C��B��A

��_��^��]��������\��[��Z��YX����W���V��U��T��S��RQ���������P��O��N��M��L����Kl ١: النساء،�m��z��y��x��w��v��u

��¯��®��¬���«��ª���©��¨��§��¦��¥¤����£��¢��¡������~��}��|��{l ٧١ – ٧٠: األحزاب.    

  :أما بعد

اهللا ا، علق مسائل عظيمة جد -اإلسالم واإلميان والكفر والنفاقمسائل : أعينمسائل األمساء واألحكام؛  نفإ 
ا أول اختالف وقع يف هذه األمة، وهو خالف  االسعادة والشقاوة، واستحقاق اجلنة والنار، واالختالف يف مسميا

بالكلية، وأدخلوهم يف دائرة الكفر، وعاملوهم معاملة صاة املوحدين من اإلسالم للصحابة، حيث أخرجوا ع اخلوارج
مث  ،إن الفاسق مؤمن كامل اإلميان: مث حدث خالف املرجئة، وقوهلم الكفار، واستحلوا بذلك دماء املسلمني وأمواهلم،

   )١(.ة وقوهلم باملرتلة بني املرتلتنيحدث بعدهم خالف املعتزل

إال اتسـعت   -السيما يف أصول الدين وباب السنةو –حد بدعة وهكذا شأن االبتداع يف الدين، فما يبتدع أ
  .اتساعا كبريا شربا فباعا فميالً

مل ينهجوا النهج القومي الذي سلكه سلف األمة يف فهم النصوص الشرعية، بل أخذوا  وأصل ضالل هؤالء أم
أن  واحـاول وهر وتكلف غري مقبـول،  طرقًا ملتوية، فيها تعسف ظا هايتأولوا على غري تأويلها، وسلكوا يف شرح

ـ الصر النصوص الشرعيةعلى  واوحتايلبل ، معلى صدق بدعته اشاهد هامن وايأخذ عليهـا   ونحية لتكون دعامة يقيم
على حتمل ما ال تدل عليه، فكان من وراء ذلـك   األفاظه وا، وفسراعن مواضعه وها، فحرفمونزعته معقيد أصول
ويزداد األمر شدةً حينما يكون مع هؤالء حق يلبسون به بدعتـهم، وينصـرون بـه     )٢(،األرض وفساد كبري يففتنة 

  !!مقولتهم

وملا كان الرازي إماما من أئمة األشاعرة، وتفسريه يعد مرجعا كبريا يف علم الكالم عمومـا، ويف العقيـدة   
مستعينة -له النصوص الشرعية؛ عزمت األشعرية خصوصا، وملا له من قول متبدع يف مسائل األمساء واألحكام أخضع

 الـذي )٣(املوضـوع فاخترت هذا  جتريد القلم يف بيان موقفه من مسائل األمساء واألحكام من خالل تفسريه؛ -باهللا

                                           

 .١/١١٤، ، البن رجبجامع العلوم واحلكم: انظر) ١(
  .١/١١ للذهيب، التفسري واملفسرون،: انظر) ٢(
، هذا املوضوع ليكون موضوع أطروحيت يف املاجستري، ومل تسعنِ -جزاه اهللا خريا–عبد اهللا بن حممد القرين : عرض علي الدكتور)٣(

الفرحة بتلقي العرض، ومل أخف ترحييب اللحظي مبشاركة متواضعة يف تنقيح ونقد التفسري الكبري، ولكن ولألسف كانت هناك حماوالت 
، إىل أن من اهللا علي بقبول - وإىل اهللا املشتكى- بقيت خطة البحث معلقة يف القسم قرابة ثالثة أشهر، وع، حىت عدة إلقصائي عن املوض

 .املوضوع حمصورا يف التفسري الكبري، واهللا غالب على أمره، ولكن أكثر الناس ال يعلمون
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موقف الرازي من مسائل األمساء واألحكام يف التفسري الكبري دراسة نقدية يف ضوء عقيـدة أهـل السـنة     :(بعنوان
  .العقيدة من كلية الدعوة وأصول الدين جبامعة أم القرى مبكة املكرمة اجستري بقسملنيل درجة امل) واجلماعة

لعلي أن أسهم جبهد املقل يف إعادة احلق إىل نصابه، فيبقى كالم اهللا يف مبناه ويف معناه حمفوظًا ساملًا مـن أن  
  .)١(ميسه حتريف أو تبديلٌ أو تغيري، وترتوي حماوالت التحريف يف حيز العدم

  

  :أسباب اختيار املوضوع

الرغبة يف أن تكون دراسيت متعلقة برد التحريف عن كتاب اهللا، فإن من حق اهللا على عبـاده رد   :أوالً
هم، حالطاعنني على كتابه ورسوله ودينه، وجماهدم باحلجة والبيان، وكشف عوارهم، وبيـان فضـائ  

من باب ممارسة الكتابة يف هذا املوضوع  فاخترتوفساد قواعدهم وهذا من أفضل اجلهاد يف سبيل اهللا، 
 .   هذا احلق، وأداء بعض ما جيب فيه

وإبطال  ،وكشفهم ومعرفتهم بأعيام ،ومقارعة أهلها ،املسامهة يف رد البدع واملخالفات واألهواء :ثانيا
بة يف هـذا  فاخترت الكتا ؛بدعهم، نصحا هلم وألتباعهم، بل هللا ولرسوله ودينه وأئمة املسلمني وعامتهم

سنة املوضوع عسى أن يكون سببا لفكَاك املعتقلني يف شرك البدعة، وقيود األوهام، وتذكرة بعقيدة أهل ال
     .األحكام؛ نصرة للسنة وحاملها، وضربا بالبدعة رأس قائلهاواجلماعة يف مسائل األمساء و

ودة إىل العقيدة احلقة، وأن ال يكابروا بالتشبث بدعوم إىل العاملعاصرين املسامهة يف نصح األشاعرة  :ثالثًا
منها، فالبحث وإن انصب على فكر تاب الرازي منه، إال أن أتباعه من األشـاعرة   منظروهاببدع تاب 

فهم يف احلقيقة رازيون أكثر من الرازي، وحري م أن يتوبـوا   ؛ن على االقتداء به يف أصل الدينومصر
عينا أشـعرية  يف هذا املوضوع علّ كتابيت جتد كتبت  من هناكما رجع، و كما تاب، ويرجعوا إىل احلق

حمبة للحق، فتؤوب إىل احلق قبل أن تلقى ببدعها احلق، فإن الرجوع إىل احلق خري من التمادي يف الباطل، 
 !   واهللا اهلادي

وعكف الكثري على القراءة الرغبة يف إثراء املكتبة اإلسالمية بنقد كتاب اختلط فيه احلق بالباطل،  :رابعا
 .فيه دون علم مبا ورد فيه من ضالالت

؛ عـلّ  وتوسطهم بني الفرق املخالفة مساء واألحكامعقيدة السلف يف مسائل األ يف بيان املسامهة :خامسا
كتابيت جتد عينا سلفية حتمد اهللا على نعمة اهلداية والتوفيق؛ إذ لو شاء ربك لكانت أيضا مثلهم، فالقلب 

 . ! أصابع الرمحنبني

 .إمتام اجلهود العلمية املنصبة على فكر الرازي عموما وعلى تفسريه الكبري خصوصا :سادسا

                                           

  .١٥٣الردود، للشيخ بكر أبو زيد، :انظر)١(
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الرغبة يف االشتغال مبوضوع حبث أشترك فيه مع أخيت فأدرسه من جانب، وتدرسه من جانـب   :وأخريا
  . آخر

  

  :الدراسات السابقة
ة حول موضوع مسائل األمساء واألحكام؛ غري أين مل أقف علـى  على الرغم من كثرة الكتب والرسائل املؤلف

مؤلف مستقل جيمع بني عرض موقف الرازي من مسائل األمساء واألحكام ونقده على ضوء عقيـدة أهـل السـنة    
واجلماعة يف املكتبة اإلسالمية؛ إال أن هناك بعض الدراسات اليت عاجلت بعض أجزاء املوضوع؛ فكان هلا سبق القلم؛ 

  :على ثالثة أقسام وهي

دراسات انصبت على بيان مذهب أهل السنة واجلماعة يف مسائل األمساء واألحكام؛ وتضمنت  :القسم األول
  :ما يلي -يف نظري-الرد على املخالفني يف ذلك؛ ومن أمهها

 .أمحد بن عطية بن علي الغامدي: كتاب اإلميان بني السلف واملتكلمني، تأليف الدكتور -١

رسـالة   ،-ودراسة مجعا وترتيبا-وما ينافيه يف تفسري الطربيدة عن السلف يف مسائل اإلميان اآلثار الوار - ٢
جامعة اإلمام حممـد بـن    عبد اهللا بن سليمان بن حممد العمر، :من الطالب مقدمة لنيل درجة الدكتوراه

 .هـ١٤٢٣ ، عامقسم العقيدة واملذاهب املعاصرة، كلية الدعوة وأصول الدين، سعود اإلسالمية

قواعد األمساء واألحكام عند شيخ اإلسالم ابن تيمية، رسالة مقدمة لنيل درجة املاجستري يف العقيدة مـن   - ٣
حممد بن بسيس بن مقبول السفياين، جامعة أم القرى، كلية الدعوة وأصول الدين، قسم العقيدة، : الطالب

 .هـ١٤٢٤عام 

 :من الطالب ، رسالة مقدمة لنيل درجة املاجسترييف تقرير مسائل اإلميان -:-جهود اإلمام ابن القيم  - ٤
اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، كلية الدعوة وأصول الدين، قسم  إبراهيم احلوسين،هشام بن خليل بن 

 .هـ١٤٢٥-هـ١٤٢٤عامالعقيدة، 

  :ما يلي -يف نظري-دراسات انصبت على بيان مقاالت املرجئة مع نقدها؛ ومن أمهها :القسم الثاين

 . سفر بن عبد الرمحن احلوايل: تأليف الدكتورظاهرة اإلرجاء يف الفكر اإلسالمي، كتاب  -١

عبد اهللا بن حممد : تأليف الدكتور -عرض ونقد -كتاب آراء املرجئة يف مصنفات شيخ اإلسالم ابن تيمية - ٢
 .بن عبد العزيز السند

واألحكام؛ واصطبغت يف طرحهـا  عرضت موقف الرازي من بعض مسائل األمساء  دراسات :القسم الثالث
  :ما يلي -يف نظري-ومن أمهها بصبغة أشعرية؛
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تفسري الفخر الرازي للكفر يف القرآن الكرمي، ومناقشة الباحث له، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه من  - ١
ـ ١٤١٢حممد أمحد حممد حممود، جامعة األزهر، كلية أصول الدين، قسم التفسري، عام : الطالب -هـ
 .م١٩٩٢

احلسني عبـد  : الفكر األخالقي عند فخر الدين الرازي، رسالة مقدمة لنيل درجة املاجستري من الطالب - ٢
ـ ١٤٢٢الفتاح جادو عبد الفتاح، جامعة القاهرة، كلية دار العلوم، قسم الفلسفة اإلسالمية، عام -هـ

 . م٢٠٠١

الدكتوراه املقدمة من فضـيلة  هذا وإن من الدراسات العلمية اليت تناولت فكر الرازي بالدراسة؛ رسالة 
اإلمام فخر الـدين الـرازي   : حيىي بن حممد ربيع، واليت بعنوان: املشرف على البحث، األستاذ الدكتور

مـن جامعـة األزهـر،     وجهوده يف الرد على أهل الكتاب، وقد نال ا درجة الدكتوراه يف العقيـدة 
  .م١٩٩٠عام

 

  : خطة البحث
  .وخامتة وفهارس وتضم املقدمة والتمهيد وبابني

 :املقدمة: أوالً

، والدراسات السابقة، وخطة البحث، واملنهج الذي سارت عليه هب اختياراسبأو أمهية املوضوع، :وتتضمن
 .الدراسة

 :التمهيد؛ وفيه أربعة مباحث: ثانيا

  .دراسة عصر الرازي وحياته :املبحث األول

  .التعريف بالتفسري الكبري: املبحث الثاين

  :؛ وفيه مطلبان، وموقف الرازي من ذلكاملقصود باألمساء واألحكام :لثالثاملبحث ا

 .املقصود باألمساء واألحكام يف اللغة واالصطالح :املطلب األول     

  .-عرض ونقد– واألحكام األمساء معىن من الرازي موقف :املطلب الثاين     

  :؛ وفيه مطلبان-عرض ونقد– حكامواأل األمساء مسائلتقرير  منهج الرازي يف: املبحث الرابع

 .واألحكام األمساء مسائلتقرير  منهج الرازي يف :املطلب األول

 .على ضوء عقيدة أهل السنة واجلماعة واألحكام األمساء مسائل تقرير نقد منهج الرازي يف :املطلب الثاين

وفيه  -عرض ونقد-كام املتعلقة اواملسائل واألح أمساء املدح الشرعيةموقف الرازي من  :الباب األول: ثالثًا
 :فصالن
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 :وفيه مبحثان -عرض ونقد-موقف الرازي من اإلميان واإلسالم والعالقة بينهما: الفصل األول

 :وفيه مطلبان -عرض ونقد-موقف الرازي من معىن اإلميان: املبحث األول

 .موقف الرازي من معىن اإلميان: املطلب األول

 .لرازي من معىن اإلميان على ضوء عقيدة أهل السنة واجلماعةنقد موقف ا: املطلب الثاين

وفيـه   -عـرض ونقـد  -موقف الرازي من معىن اإلسالم والعالقة بينه وبني اإلميان: املبحث الثاين
 :مطلبان

 .موقف الرازي من معىن اإلسالم والعالقة بينه وبني اإلميان: املطلب األول

 اإلسالم والعالقة بينه وبني اإلميان على ضـوء  نقد موقف الرازي من معىن: املطلب الثاين
 .عقيدة أهل السنة واجلماعة

 -عرض ونقد-موقف الرازي من املسائل املتعلقة باإلميان واإلسالم واألحكام املترتبة عليهما: الفصل الثاين
 :وفيه أربعة مباحث

 :لبانوفيه مط -عرض ونقد-موقف الرازي من زيادة اإلميان ونقصانه: املبحث األول

 .موقف الرازي من زيادة اإلميان ونقصانه: املطلب األول

نقد موقف الرازي من زيادة اإلميان ونقصانه على ضوء عقيدة أهل السـنة  : املطلب الثاين
 .واجلماعة

 :وفيه مطلبان -عرض ونقد-موقف الرازي من االستثناء يف اإلميان واإلسالم: املبحث الثاين

 .من االستثناء يف اإلميان واإلسالم موقف الرازي: املطلب األول

نقد موقف الرازي من االستثناء يف اإلميان واإلسالم على ضوء عقيدة أهل : املطلب الثاين
 .السنة واجلماعة

 :وفيه مطلبان -عرض ونقد-موقف الرازي من األحكام املتعلقة باإلميان واإلسالم: املبحث الثالث

 .م املتعلقة باإلميان واإلسالمموقف الرازي من األحكا: املطلب األول

نقد موقف الرازي من األحكام املتعلقة باإلميان واإلسالم على ضوء عقيدة : املطلب الثاين
 .أهل السنة واجلماعة

وفيـه   -عرض ونقـد -موقف الرازي من مسألة إطالق القول خبلق اإلميان أو نفيه: املبحث الرابع
 :مطلبان

 .ألة إطالق القول خبلق اإلميان أو نفيهموقف الرازي من مس: املطلب األول

نقد موقف الرازي من مسألة إطالق القول خبلق اإلميان أو نفيه على ضوء : املطلب الثاين
  .عقيدة أهل السنة واجلماعة
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وفيه  -عرض ونقد-واملسائل واألحكام املتعلقة اأمساء الذم الشرعية موقف الرازي من  :الباب الثاين: رابعا
 :لثالثة فصو

 :وفيه أربعة مباحث -عرض ونقد-واملسائل واألحكام املتعلقة به موقف الرازي من الفسق: الفصل األول

 .موقف الرازي من معىن الفسق وأقسامه: املبحث األول

 . موقف الرازي من تقسيم الذنوب إىل صغائر وكبائر، وحد الكبرية والصغرية: املبحث الثاين

 .-امسه وحكمه–ن الفاسق امللي موقف الرازي م: املبحث الثالث

على ضوء عقيدة أهـل   واملسائل واألحكام املتعلقة به نقد موقف الرازي من الفسق: املبحث الرابع
 .السنة واجلماعة

 :وفيه ثالثة مباحث -عرض ونقد-واملسائل واألحكام املتعلقة به موقف الرازي من النفاق: الفصل الثاين

 .واملسائل املتعلقة به معىن النفاق موقف الرازي من: املبحث األول

 .بالنفاقاألحكام املتعلقة موقف الرازي من : املبحث الثاين

على ضوء عقيدة أهل السنة  واملسائل املتعلقة به نقد موقف الرازي من معىن النفاق: املبحث الثالث
 .واجلماعة

 :وفيه أربعة مباحث -رض ونقدع-واألحكام املتعلقة به أنواعهو موقف الرازي من الكفر: الفصل الثالث

 :وفيه مطلبان -عرض ونقد-موقف الرازي من الكفر: املبحث األول

  .واملسائل املتعلقة به ،موقف الرازي من معىن الكفر: املطلب األول

على ضوء عقيدة أهل  واملسائل املتعلقة بهنقد موقف الرازي من معىن الكفر : املطلب الثاين
 .السنة واجلماعة

 :وفيه مطلبان -عرض ونقد-موقف الرازي من الشرك: لثايناملبحث ا

 .واملسائل املتعلقة به ،موقف الرازي من معىن الشرك: املطلب األول

على ضوء عقيـدة   واملسائل املتعلقة بهنقد موقف الرازي من معىن الشرك : املطلب الثاين
 .أهل السنة واجلماعة

 .بالكفر والشركعلقة األحكام املتموقف الرازي من : املبحث الثالث

 :وفيه مطلبان-عرض ونقد-ا واألحكام املتعلقة  موقف الرازي من الردة: املبحث الرابع

 .اواألحكام املتعلقة  موقف الرازي من معىن الردة: املطلب األول

ا على ضوء عقيـدة  واألحكام املتعلقة  نقد موقف الرازي من معىن الردة: املطلب الثاين
 .اجلماعةأهل السنة و
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  : اخلامتة: خامسا

 .أهم النتائج والتوصيات العلمية :وتشتمل على

  .الفهارس التفصيليةمث 

  

  :منهج البحث

  :وميكن تلخيصه يف النقاط اآلتية

 :سلكت يف البحث املناهج التالية :أوالً

سائل األمساء املنهج االستقرائي، وذلك بقراءة التفسري الكبري أكثر من مرة؛ ألتتبع كالم الرازي يف م -
واألحكام؛ ألنه قد يتكلم على املسائل يف غري مظاا، وقد أرجع إىل كتب الرازي األخرى؛ إليضاح 

 . ما يكون الرازي قد أمجله يف التفسري

املنهج التحليلي، وذلك يف عرض أقوال الرازي وأدلته وحتليلها، وبيان املواطن اليت تناقض واضطرب  -
 . ألشعري متأثرا بغريه من املذاهبفيها أو خالف فيها مذهبه ا

املنهج النقدي، وذلك ببيان املواطن اليت وافق الرازي فيها احلق، واملواطن اليت خالفه فيها، وبيـان   -
بطالن شبهاته، مستدلة على ذلك ما استطعت بالكتاب والسنة، وأقوال السلف الذين نقدوا الرازي 

 .  ليهيف بعض أقواله، أو نقدوا املذهب الذي ذهب إ

من التفسري الكبري على النسخة املطبوعة بدار إحياء التراث العريب، بريوت  املادة العلميةاعتمدت يف مجع  :ثانيا
واليت تقع يف أحد عشر جملدا، كل جملد حيوي ثالثة أجزاء عدا الد  .م٢٠٠١-هـ١٤٢٢ عام ،٤لبنان، ط–

 وثالثني جزًءا؛ وقد أضطر للرجوع إىل بقية النسخ املثبتة األخري فقد حوى جزأين؛ فحوت الطبعة املعتمدة اثنني
؛ يف فهرس املصادر واملراجع إلكمال السقط أو للتأكد من صحة النص إذا شعرت بارتباكه وعدم اسـتقامته 

  .   وعندئذ أذكرها مبا مييزها

  . ةاآليات القرآنية إىل أماكنها يف املصحف، بذكر اسم السورة، ورقم اآلي عزوت :ثالثًا

ووجدت حكما عليه  من مصادرها األصلية، وإذا كان احلديث يف غري الصحيحنيخرجت األحاديث  :رابعا
، وختريج احلديث عادة يكون عند ذكره ألول مرة يف البحث؛ وإذا تكرر ذكره عند علماء احلديث فإين أذكره
 . فإين ال أحيل إىل موضع خترجيه

 .يف البحث ترمجت لألعالم الوارد ذكرهم :خامسا

 .عرفت بالفرق الواردة يف البحث :سادسا

 . عرفت باألماكن والبقاع غري املشهورة :سابعا
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 .أوضحت األلفاظ الغريبة، اليت تدعو احلاجة إىل إيضاحها :ثامنا

  .عزوت أبيات الشعر إىل قائلها :تاسعا

قد سبق دراسته باستفاضة يف أحباث اقتصرت على ذكر ترمجة موجزة للرازي، وتفسريه الكبري؛ ألنه  :عاشرا
  .سابقة هلذا البحث

قمت بكتابة التعليقات العلمية على املواضع اليت أرى من األمهية التعليق عليها، وال أطيل يف  :حادي عشر
  .ذلك، بل أذكر املسألة باختصار قدر اإلمكان، يف احلاشية مع اإلحالة إىل املصادر واملراجع اليت حتدثت عنها

ختمت كل فصل بأهم النتائج؛ لتكون خالصة ملا احتواه الفصل مبباحثه وفروعـه مـن عـرض     :شرع ثاين
  .ومناقشة

؛ غري أين إذا اعتمدت يف أخرت ذكر بيانات املصادر واملراجع إىل فهارسها خشية اإلطالة بذكرها :ثالث عشر
   .مرجع على أكثر من طبعة؛ فإين أشري يف احلاشية إىل الطبعة املنقول منها

  .قمت بعمل فهارس شاملة للرسالة :رابع عشر

التزمت يف إخراج الرسالة العلمية وطباعتها بضوابط إخراج الرسائل العلمية الواردة يف الئحـة   :خامس عشر
من أربعة عشر إىل ستة عشـر،  : الدراسات العليا، واليت نصت على أن يكون حجم اخلط يف منط طباعة املنت

د سرت وفق املطلوب، وطبع البحث وفقًا لذلك؛ وما على متبع األنظمة اثين عشر، وق: ويف منط طباعة احلاشية
  !من سبيل

قد صـرفت جـل    -عرض ونقد– مسائل األمساء واألحكامويف اخلتام فهذا حبث يوضح موقف الرازي من 
واملنـة، وإن  اهتمامي الكتساب دقائقه، واجتهدت جهدي يف طلب حقائقه، فإن وفقت فيما سعيت إليه فلله احلمد 

أين مل أدخر وسعا، ومل أخبل عليه جبهد، أو مال، أو  -حينئذ-ولكن عزائي !! كانت األخرى فعند اهللا أحتسب عنائي
  .وقت

وال أدعي أنين قد بلغت فيه الكمال، كما أنين ال أقدمه على أنه بريء من كل عيب، وال أزعم أنـه مجـع   
ص بال ريب، بل أجزم بأن جهدي مل حيقق إال قدرا حمدودا، وعسى والبشر حمل النق!! السالمة من كل نقص؛؛ كيف

  .أن يوفقين ريب ألفضل، وأقوم مما بذلت، فأستكمل النقص، وأسد اخللل

إىل كل من وقع نظره يف حبثي هذا على عثرة فهم، أو زلة قلم، أن يقيل العثرة، ويتجاوز عن الزلة  ةوإين راغب
وأصلح ما طغى به قلمي، وزاغ عنه بصري، وقصر عن إدراكه فهمي، وغفل  ويرشدين بإحسانه كي أكمل تقصريي،

  .عنه خاطري؛ ألن عمل البشر ال خيلو من نقص، فاإلنسان يعتريه اخلطأ والنسيان، إال من وفقه الرمحن

وهذا يعين الترحيب مبالحظات األساتذة !! وما كنت ألصرح ذا لوال أنين أعلم أنه قد فاتين شيء، أو أشياء
  .سعيا يف إصالح اخلطأ وسد اخلللالكرام، وتقبلها بكل تقدير، وتوقري، واحترام، 
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، وأن ينفـع بـه عمـوم     )١(، كما من بإمتام هذا البحث، أن يتم النعمة بقبولهبأمسائه احلسىنوإىل اهللا أبتهل 
  ...، إنه جواد كرمياملسلمني، وأن جيعل عملي صاحلًا، ولوجهه الكرمي خالصا، وأن جيزي والدي عين خريا

رب أوزعين أن أشكر نعمتك اليت أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صاحلًا ترضاه، وأدخلين برمحتك يف  
  .عبادك الصاحلني، واهللا حسيب ونعم الوكيل، وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم

  .العاملني وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، و احلمد هللا رب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           

 .؛ بتصرف يسري جدا٢٧-١/٢٦منيف عايش العتييب، . د: عتزايل يف األشاعرة، للباحثمقدمة رسالة أثر الفكر اال)١(
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  شكر وتقدير
والذي سطرت سطوره من وفاض ليس له من العلم إال القليل، وكتبت -وبعد أن أيت هذا اجلهد املتواضع؛ 

ي فاللهم لك احلمد كالذ دا كثريا طيبا مباركًا،وأمحده مح إال أن أشكر اهللا جل وعالال يسعين  -صفحاته بقلم كليل
 . ال حنصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك نقول، سبحانك نقول وخريا مما

اللهم لك احلمد حىت ترضى ولك احلمد إذا رضيت ولك احلمد بعد الرضا، اللهم لك احلمد كما ينبغي جلالل 
أنت الذي وفقتين وأعنتين، وجـربتين  أنت الذي علمتين ورمحتين وهديتين لشرائع اإلميان،  وجهك وعظيم سلطانك،

رب بأنعم، مايل بشكر أقلهن يدان، فلك احملامـد واملـدائح كلـها،     لقد مننت عليوتين بالفضل واإلحسان، وغمر
  ...)١(خبواطري وجوارحي ولساين

إمام حممود، ووالديت احلبيبة  بن حيىيالدكتور / السيد بيباحل لوالديمث أقدم أجل الشكر والتقدير والعرفان 
عطاء تدفق باخلري الكثري، فضلهما علي كـبري،  حبق ، فهما عبد الوهاب البنابن  زهراء بنت حممد األستاذة /السيدة

وحقهما علي عظيم، تعهداين بالتربية والتعليم، وأخذا بيدي إىل صروح العلم، ومل يدخرا وسعا يف تيسري هذا البحث 
  ..والسري به قدما

ن إليهما، وارمحهما كمـا ربيـاين صـغريا،    ال أعلم للشكر لفظًا يفي حبقهما، فبارك اللهم فيهما، وأحس  
  ..الصحة والعافية، وأعين على حسن برمها والوفاء حبقهما لباسوألبسهما 

، وزوجـه  -:-حممد بن عبد الوهاب مرزوق البنـا  :الشيخوأتوج شكري جبميل االمتنان جلدي ألمي 
كان مدرسة حيـة  وقد ، يف السنة املنهجية املصون، الذي فتح يل داره مبكة فمكثت بصحبته أياما ماتعة أثناء دراسيت

يف يقتدى ا يف علو اهلمة، ودماثة اخللق، والنصح لكل مسلم، واالشتغال مبعايل األمور دون سفسافها، وله أثر كبري 
وتوجهي لالهتمام بالتخصص العقدي، فجزاه اهللا عين خريا، اللهم ارمحه رمحة واسعة، وأسكنه حببوحة  إثراء مكتبيت،

     ...ك، وامجعنا به يف دار كرامتكجنت

وشكري وخالص تقديري وعرفاين إىل رفيقيت يف دريب، من كانت ردًءا يل يف حبثي، شـد اهللا ـا أزري،   
فبارك اللهم فيها وأجزل هلا الثواب، واجعلنـا   أخيت أنفال،وأشركها يف أمري، فكانت نعم املعني، والشاد لعضدي، 

  .دوما شريكتني يف اخلري

حيىي بن حممد : فضيلة األستاذ الدكتور اآخر أليب البحث واملسئول عنه أوالً و أتوجه بوافر الشكر والتقديرمث 
لصـربه  وقد كـان  ، الذي تفضل بتعديل خطة البحث ورفعها، مث اإلشراف على الرسالة طيلة ثالث سنوات ربيع،

، واملضـي  هيف إجناز ةسرياملحث أثر بالغ يف متابعة تشجيعه وحثه الدائم على إاء البو، اجلميل على البحث والباحثة
  . فجزاه اهللا خريا وبوأه من اجلنة غرفًا؛ قدما إلمتامه

                                           

 .١٢-١١اقتباس من نونية القحطاين، )١(
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توفيق بن إبـراهيم احملـيش، وفضـيلة    : فضيلة الشيخ الدكتوروال يوفيين شكري مهما أطنبت، لكل من 
ـ  علي من أياد بيضاء؛ اا هلممل حممود حممد مزروعة،: أستاذي الكبري ومعلمي الكرمي األستاذ الدكتور  اينفقد أحاط

أزجي وافـر الشـكر   ات القيمة والشرح والبيان، فلهما الة من التوجيهات السديدة واإلرشادات النافعة واملالحظ
  . وعظيم التقدير وخالص الدعاء حبسن اجلزاء على ما تفضال به علي من الوقت والعلم

  . عين خريا إنه جواد كرمي اوأن جيزيهم ايبارك يف عمرمهوأن  اأسأل اهللا الشكور أن يشكر سعيهم

عفاف بنت حسـن خمتـار،   : الدكتورة الفاضلة: احلبيبتني أستاذيتّالشكر والتقدير لكل من  كما أقدم أجلّ
كان لدعواما كان هلما أثر بالغ يف متسكي مبوضوع البحث، كما فقد  وفاء بنت علي احلمدان: والدكتورة الفاضلة

يف شد أزري ورفع عزمييت للمضي قدما إلمتام هذا البحث، فجزامها اهللا خريا وأبقامهـا ينبوعـا    كبريعهما أثر وتشجي
  .فائضا بالعطاء

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية فرع  ؛والشكر موصول لكل من أحسن يف التدريس وأجاد يف العطاء يف كل من
  . املكرمة ، وكلية الدعوة وأصول الدين جبامعة أم القرى مبكة)سابقًا ألدبيةكلية التربية لألقسام ا(كليات البنات جبدة 

والشكر كذلك ملوظفي عمادة شؤون املكتبات جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بالرياض، ومـوظفي  
حتصيل مصادر بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بالكويت على مساعديت يف  ةإدارة املخطوطات واملكتبات اإلسالمي

  .هذا البحث ومراجعه

أمحد بن طالل : األستاذ: وكذلك شكري وعميق ثنائي لكل من ساعدين يف توفري مراجع البحث أخص منهم
أبرار، واألخت لينة .أ :، مث أخيتجعفر يسريحممد : عادل بن سيد السكري، األستاذ الدكتور: احملروقي، األستاذ

  . بنت حممد صاحل عبد اجلواد

ة الـدرس يف  زمياليت يف قاع اخويت وأخوايت، وكذإجلميع  ؛ مثحممد.د: ألخي اجلزيل سى تقدمي الشكروال أن
  ..السنة املنهجية، وكل من دعمين أو ساندين بقليل أو كثري

  ... كانوا عقبة بل حجر عثرة يف كل خطوة من خطوات البحثو عاملوين بالتحدي؛ حىت أولئك الذين

ة أم القرى ممثلة يف كلية الدعوة وأصول الدين، قسم العقيدة على ما أتاحوه يل من امعأقدم شكري جل :وأخريا
  .فرصة الدراسة العليا

  .بقبول مناقشة الرسالة ألعضاء جلنة املناقشة على تفضلهمو ميتد شكري 

حممـد   إنه قريب جميب، وصلى اهللا على نبينا ه ويرضاهراجية من اهللا العلي القدير أن يوفق اجلميع ملا حيب
       .وعلى آله وصحبه أمجعني، و احلمد هللا رب العاملني
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  :دراسة عصر الرازي وحياته:املبحث األول
  

  :عصر الرازي: أوالً
  :احلالة السياسية-أ

عاش الرازي معظم حياته يف النصف الثاين من القرن السادس اهلجري، وشهد السنني الست األوىل من القرن 
  ).هـ٦٠٦-هـ٥٤٤( سابع،ال

الدولة العباسية، والبالد اإلسالمية رابات وااليار والضعف يف حياة وتعترب هذه احلقبة من أدوار الفنت واالضط
  :عامة، ويتجلى ذلك يف أمور

تكاثر الدول والدويالت، وتعدد امللوك وتناحرهم على امللك والسلطان، األمر الذي دفعهم إىل األخذ بكل   -١
 .لتحقيق مآرم؛ حىت لو اقتضي منهم ذلك االستعانة بالعدو على بين جلدموسليلة 

هـ واستمرت احلمالت بعدها مـائيت  ٤٩٣نشوب احلروب الصليبية، حيث كانت أول محلة صليبية سنة  -٢
 .سنة

٣- ل ما يلـيهم مـن   ازدياد قوة املغول على احلدود الشرقية من العامل اإلسالمي، وحتفزهم لالنقضاض على أو
 .لبالد لدى أقرب فرصة ساحنةا

حيث وقعت الفتنة بني أهل السنة  )١(مدينة الريما وقع من فنت واضطرابات بني الفرق اإلسالمية خاصة يف  -٤
 رق ـفـر الـن أمـل مـا استفحـ، واليت ترتب عليها خراب املدينة وتركها أطالالً، وأيضا م)٢(الشيعةو

  

                                           

)١ (ليـاقوت  معجم البلدان: مدينة تارخيية قدمية تقع جنوب سلسلة اجلبال اإليرانية، وهي اليوم جزء من طهران، لالستزادة انظر: الري ،
 .٢٧٣-٢٧١ ،يحىي شاميل موسوعة املدن العربية واإلسالمية،، ١٢٢-٣/١١٦احلموي، 

 :هلـم ويقال  اإلمامية االثنا عشرية، :للشيعة فرق كثرية؛ من أشهرهاوعلى سائر الصحابة،  وقدموه االذين شايعوا عليا : الشيعة)٢(
ية، واعتقادهم بأن اإلمامة ال خترج من نصا ووصا  ، وقوهلم بإمامة عليب لرفضهم اإلمامة أليب بكر وعمرافضة، واإلمامية، الر

وقد صار التشيع سـتارا للفـرق الباطنيـة    . الزيدية، والباطنية :رب قضية اإلمامة عندهم ركن الدين؛ كذلك من فرق الشيعةأوالده، وتعت
، وما بعدها، الفرق بني ١/٦٥، لألشعري،مقاالت اإلسالميني: امللحدة، ومأوى وملجأ لكل من أراد هدم اإلسالم لعداوة أو حقد، انظر

أليب حممـد  ، ، وما بعدها، عقائد الـثالث والسـبعني فرقـة   ١/١٦٩ ، للشهرستاين،، وما بعدها، امللل والنحل٢٩، ، للبغداديالفرق
 ،  املوسوعة امليسرة يف األديان واملذاهب واألحـزاب ٦١-٥٢، للرازي،، وما بعدها، اعتقادات فرق املسلمني واملشركني١/٤٤٦،اليماين

 .      ١٠٨٥-٢/١٠٨٤، املعاصرة
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       )٢(.لبالد من جرائهايف هذا العصر وما حل يف ا )١(الباطنية

 

  :احلالة االجتماعية-ب
حيث  أمل تكن احلالة االجتماعية بأفضل من احلالة السياسية؛ بل كانت موازية هلا يف مسريا من سيء إىل أسو

تفشى الفقر واملرض، وانتشرت األخالق االجتماعية السيئة فكثرت السرقات، وكثر النهب، أضف إىل ذلك ما حل 
  .أوبئة ومصائببالناس من 

طبقة احلكام والسالطني واألثرياء وغريهم من : إىل عدة طبقات ومنقسماوقد كان اتمع متفاوتا يف طبقاته؛ 
فة أصحاب النفوذ، واليت تتمتع بألوان الرفاهية، وطبقة اجلند والتجار واألطباء، وكانت أقل رفاهية من سابقتها، وطائ

    )٣(.من الفقر واجلوع واملرضن العامة من الشعب واليت كانت تئ

ألف دينار، وكان لـه  ثروته بلغت  ؛ فقدة طائلةورمن طبقة األثرياء الذين ميلكون ثوقد كان الفخر الرازي 
   )٤(.مخسون مملوكًا، غري ما كان ميلكه من الدواب والثياب والعقار

  

  :احلالة العلمية والثقافية-ج
وهن يف احلياة السياسية واالجتماعية، يف القرن السادس اهلجري إال على الرغم مما أصاب العامل اإلسالمي من 

أن ذلك مل يكن حجر عثرة يف سبيل النشاط العلمي والثقايف يف البالد آنذاك؛ بل على العكس من ذلك؛ فقد نضجت 
ة ممـا أدى إىل  ملكة البحث والتأليف يف نفوس املسلمني، وشاعت حركة الترمجة من اللغات املختلفة إىل اللغة العربي

ازدهار يف العلوم الطبيعية والرياضية والفلسفية وغريها؛ كما دبت روح التنافس بني امللوك والسالطني على استجالب 
العلماء إىل بالطهم، وتعهدهم بالرعاية، وإغداق العطايا هلم، فقد كانوا يرون من دواعي الفخر الشديد كثرة العلماء 

                                           

تطلق الباطنية على الفرق املستترة بالتشيع، وحب آل البيت للوصول إىل الناس، مع إبطان الكفر احملض، ومسيت بذلك ألا تزعم أن )١(
غرض الباطنيـة هـدم   لكل ظاهر باطنا، ولكل ترتيل تأويالً، فلظواهر القرآن واألخبار يف زعمهم بواطن جتري جمرى اللب من القشر، و

: هااإلسالم بالتأويل الفاسد والدعوة إىل دين اوس، وأصول الباطنية بكل فرقها وطوائفها معتمدة على الفلسفة اليونانية، من أبرز طوائف
 عـامل اإلسـالمي،  كتاب احلركات الباطنية يف ال: انظرلالستزادة؛ . اإلمساعيلية، القرامطة، الدروز، النصريية، إخوان الصفا وخالن الوفا

 . ٩٨٢-٢/٩٨١،املوسوعة امليسرة يف األديان حممد اخلطيب،.د
 .، وما بعدها١٢/٨٨٠ ،بن كثريال ، البداية والنهاية،١٠/١٧٢، ١٠/١٧، ١٠٧-٩/١٠٥ ،بن األثريال الكامل يف التاريخ،: انظر) ٢(
 .١٣/٣٣البداية والنهاية، ، ١٢٨-٩/١٢٧، الكامل يف التاريخ، ١٥/١٧١ ،بن اجلوزيال املنتظم،: انظر) ٣(
 .٦-٤فتح اهللا خليف، .د، فخر الدين الرازي، ٦٦-١٣/٦٥البداية والنهاية، : انظر) ٤(
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وغريهم، وبنيت له مدارس كـثرية يف    )١(ملوك خوارزمزي بذلك؛ فكان معظما عند ببالطهم، وقد حظي الفخر الرا
  )٣(  )٢(.بلدان شىت، ساعدت على نشر صيته وذيوع شهرته

  

  :حياة الرازي: ثانيا
  :امسه ونسبه-أ

، التيمـي، الطربسـتاين    )٤(القرشي، البكـري  هو أبو عبد اهللا حممد بن عمر بن احلسني بن احلسن بن علي
فخر الدين، وشيخ اإلسالم؛  إال أن  :يعرف بابن اخلطيب أو ابن خطيب الري، اشتهر بألقاب كثرية؛ منها ، )٥(صلاأل

   )٦(.أشهر ألقابه الرازي

                                           

لالستزادة؛  .أوزبكستاناإلسالمي، وتقع اليوم يف غرب  خراسانمنطقة تارخيية قدمية يف آسيا الوسطى، كانت تابعة إلقليم : ارِزموخـ)١(
 .٧/٤٩٤، لبستاينل ،، دائرة املعارف٣٩٨-٢/٣٩٥معجم البلدان،  :انظر

، البداية والنهاية، ١٧٦، ٤/١٧٥، لصفديل ،، الوايف بالوفيات٤٦٣، ٤٦٢، بن أيب أصيبعةال ،طبقات األطباءعيون األنباء يف : انظر)٢(
١٣/٦٥ . 

محد أل ، فكر اإلمام الرازي يف النبوات من خالل تفسريه،٨ للزركان، آراؤه الكالمية والفلسفية،فخر الدين الرازي و: ظر فيما سبقان) ٣(
، فكر اإلمام الرازي يف اإلهليـات  ١٣-٩ ،براهيم حممدإل ،الدين الرازي منهجه وآراؤه يف املسائل الكالمية ، اإلمام فخر١٩-١/١٨ ،ليلة

، جهود الفخر ٢٨-٢٣ ،لمجدوبل ، اإلمام احلكيم فخر الدين الرازي من خالل تفسريه،١٥-١/١٢ لرجب الديب، من خالل تفسريه،
موقف شيخ اإلسالم  ،٢٠-١٧، يبـلعريل ،طلقات الفكرية عند اإلمام الفخر الرازي، املن٩-١، مد هنادي، حملالرازي يف النحو والصرف

،  دراسات يف قواعد الترجيح املتعلقة بالنص القرآين يف ضـوء  ٥-١،ابتسام مجال.د ،ابن تيمية من اإلمام فخر الدين الرازي يف اإلهليات
علي ل ،ية عند اإلمام فخر الدين الرازي من خالل كتابه التفسري الكبري، املفاهيم التربو٣٢-١/٣٠، عبد اهللا الرومي.د ،ترجيحات الرازي

 .٦٨-٤٢، غاصب
 .١١٥ ،للسيوطي ،طبقات املفسرين: ، انظرا نسبة إىل أيب بكر الصديق) ٤(
وتعـرف  ذات مدن وقرى كثرية، وهي والية من واليات إيـران،   ،ناحية بني العراق وخراسان بقرب حبر اخلزر: نسبة إىل طربستان) ٥(

، بني الري وقومس وحبـر  )وهو حبر اخلزر أو حبر قزوين(، وموقعها إىل اجلنوب الشرقي من حبر طربستان، باسم مازندران أيضا طربستان
وهـو اسـم    ،تعريب ترب الفارسية: ؛ وهي " طرب " موضع األطبار؛ فهي مؤلفة من لفظتني : كتب أن معىن طربستانبعض الوجاء يف . اخلزر

مسيت بذلك ألن الشجر كان حوهلا شيئًا كثريا؛ فلم يصل إليها جنود كسرى   . املوضع، أو الناحية: ومعناها" إستان"لفؤوس، ولنوع من ا
ـ هذه الناحية حىت قطعوه بالفأس؛ فلكثرة ما فيها من األطبار، عرفت بطربستان؛ إذ الطرب بالفارسية الفأس؛ وكانت  رازي مسقط عائلة ال

، تاج العروس مـن  ٤٠٦-٤٠٣، ٢١٧، آثار البالد وأخبار العباد، للقزويين ،١٦-٤/١٣ معجم البلدان، :انظر . لريقبل أن يرحلوا إىل ا
 .٩/٤٣٥ ،)ط ب ر ز ذ(مادة ،لزبيديل جواهر القاموس،

م فخر الدين ، اإلما١٣/٦٥البداية والنهاية، ، ١٣٧/ ١٣تاريخ اإلسالم للذهيب ، ٢٤٩-٤/٢٤٨، بن خلكانال ،وفيات األعيان :انظر)٦(
 .١٦-١١ ،علي العماري .د الرازي حياته وآثاره،
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  :مولده ونشأته-ب

ولد يف شهر رمضان، سنة أربع وأربعني ومخس مئة، مبدينة الري، و اشتغل على والده الذي كان أحد كبـار  
   )١(.دينة الري؛ فكفاه عن طلب العلم على يد من سواه حىت وافاه األجلعلماء الشافعية مب

 )٣(والدي اإلمـام،  )٢(والدي، :وقد كان الرازي يعرف الفضل لوالده وحيفظه له، فأطلق عليه يف كتبه جمالً له
  )٨(خ اإلمام الزاهد الوالـد، الشي )٧(الشيخ اإلمام الوالد،  )٦(الشيخ الوالد،  )٥(، اإلمام السعيد والدي،)٤(اإلمام والدي

   )١٠(.شيخي ووالدي )٩(والدي وشيخي،

 على حتصيلا كان شديد احلرص جدوقد أمده اهللا تعاىل باإلضافة إىل بيئته العلمية مهة عالية يف طلب العلم؛ ف
وصحة  ،كالمسعة العبارة يف القدرة على ال: خصال له مخساجتمع ووكان فيه قوة جدلية؛ العلوم الشرعية واحلكمية، 

    )١١(.والذاكرة اليت تعينه على ما يريده يف تقرير األدلة والرباهني ،واحلافظة املستوعبة الواسع، واالطالع  ،الذهن

  

  :شيوخه-ج
اـد   قصـد واشتغل عليه مدة، مث  )١٢(ايننالكمال السمكان مبدأ اشتغاله على والده إىل أن مات، مث قصد 

  .لفلسفةوقرأ عليه مدة طويلة علم الكالم وادة منه، فقد صحبه يف سفره فلم ينفك عن االستفا )١٣(،اجليلي

                                           

 .٧/٤٠، البن عماد ،، شذرات الذهب٢١/٥٠١مؤسسة الرسالة،.، طللذهيب ،، سري أعالم النبالء٤/٢٥٠وفيات األعيان، : انظر) ١(
 ).٢١٣ص ٢٩ج ١٠مج(التفسري الكبري) ٢(
 .٤٣،، للرازيمناقب اإلمام الشافعي) ٣(
 .١٧٤، ، للرازيعلم الكالماإلشارة يف ) ٤(
  .٢١٩اإلشارة يف علم الكالم، )٥(
 ).١٠١ص ١ج ١مج(التفسري الكبري) ٦(
، )١٦ص ١٩ج ٧مـج (، )١٨٣ص ١٧ج ٦مج(، )٢٠١ص ١٣ج ٥مج(، )٤٢ص ١٣ج ٥مج(، )٩ص ١ج ١مج(التفسري الكبري)٧(
  ).٤٧ص ٢٧ج ٩مج(، )١٤٦ص ٢٠ج ٧مج(
 ).١٢٣ص ١٣ج ٥مج(التفسري الكبري) ٨(
 .٣٤٧، ، للرازيأمساء اهللا احلسىنشرح ) ٩(
 ).ب/٢٦٣ق/١(، للرازي، ، اية العقول)١٣٧ص ١٢ج ٤مج(التفسري الكبري) ١٠(
 .١٧٦-٤/١٧٥، الوايف بالوفيات، ١٣/١٣٧، تاريخ اإلسالم، ٤٦٢عيون األنباء يف طبقات األطباء،: انظر) ١١(
طبقـات  : قيل، مات سنة مخس وسبعني ومخسمائة بنيسابور، انظرأمحد بن زر بن كم بن ع:أبو نصر أمحد بن زيد السمناين، وقيل) ١٢(

 .١/٣٣٨، طبقات الشافعية لألسنوي، ١٧-٦/١٦،  لسبكي، لالشافعية الكربى
، تـاريخ  ٤٦٢عيون األنباء يف طبقات األطبـاء،  : أنه من كبار الفضالء، وله تصانيف، انظر: مل أجد له ترمجة وافية؛ وقد ذكر عنه)١٣(

 . ١٣/١٣٧ اإلسالم للذهيب،



 -١٧- 

ومل أجد من يشري إىل أساتذة الرازي يف الطب واللغة والنحو وغريها من العلوم اليت ألف فيها؛ ولعلّ اطالعه 
   )١(. الواسع أغناه عن األساتذة

  

  :وفاته-د
وصية أمالها يف مرض موته على أحـد  ، وكانت له هارودفن آخر الن )٢(هراة،تويف سنة ست وستمائة مبدينة 

توبته وحسن عقيدته، وتعويله يف طلب الدين على الكتاب والسنة، وذمه للطرق الكالمية واملناهج تدل على  ؛تالمذته
   .الفلسفية

زي، يقول العبد الراجي رمحة اهللا ربه، الواثق بكرم مواله، حممد بن عمر بن احلسني الرا( :وهذه نص وصيته
أمحد : وهو أول عهده باآلخرة، وآخر عهده بالدنيا، وهو الوقت الذي يلني فيه كل قاس، ويتوجه إىل مواله كل آبق

اهللا تعاىل باحملامد اليت ذكرها أعظم مالئكته يف أشرف أوقات معارجهم، ونطق ا أعظم أنبيائه يف أكمـل أوقـات   
وصالته على . أو مل أعرفها؛ ألنه ال مناسبة للتراب مع رب األرباب شهادام، وأمحده باحملامد اليت يستحقها، عرفتها

  .املالئكة املقربني، واألنبياء واملرسلني، ومجيع عباد اهللا الصاحلني

إن اإلنسان إذا مات انقطـع عملـه،   : خالئي يف طلب اليقني، أن الناس يقولونأمث اعلموا إخواين يف الدين و
ا للدعاء، والدعاء له عند أنه بقى منه عمل صاحل صار ذلك سبب: األول: وجهنيوتعلقه عن اخللق، وهذا خمصص من 

  .ما يتعلق باألوالد، وأداء اجلنايات: اهللا أثر، الثاين

ا ألقف على كميته وكيفيتـه،  ا للعلم، فكنت أكتب يف كل شيء شيئًفاعلموا أنين كنت رجالً حمب: أما األول
ذي نظرته يف الكتب املعتربة أن العامل املخصوص حتت تدبري مدبر مرته عن مماثلـة  ا أو باطالً، إال أن السواء كان حقً

ولقد اختربت الطرق الكالمية، واملناهج الفلسفية؛ فما رأيت فيها . املتحيزات، موصوف بكمال القدرة والعلم والرمحة
لة هللا، ومينع عن التعمـق يف إيـراد   فائدة تساوي الفائدة اليت وجدا يف القرآن؛ ألنه يسعى يف تسليم العظمة واجلال

ناهج اخلفية، فلهذا املعارضات واملناقضات، وما ذاك إال للعلم بأن العقول البشرية تتالشى يف تلك املضايق العميقة، وامل
كل ما ثبت بالدالئل الظاهرة، من وجوب وجوده، ووحدته، وبراءته عن الشركاء يف القدم، واألزلية، والتدبري، : أقول

وأما ما انتهى األمر فيه إىل الدقة والغموض، وكل ما ورد يف القرآن . فعالية، فذلك هو الذي أقول به، وألقى اهللا بهوال
يا إله العاملني، إين أرى اخللق مطـبقني  : والصحاح، املتعني للمعىن الواحد، فهو كما هو، والذي مل يكن كذلك أقول

إن علمت مين أين : ك ما مد به قلمي، أو خطر ببايل فأستشهد وأقولعلى أنك أكرم األكرمني، وأرحم الرامحني، فل
أردت به حتقيق باطل، أو إبطال حق، فافعل يب ما أنا أهله، وإن علمت مين أين ما سعيت إال يف تقرير اعتقدت أنـه  

                                           

، ١٩-١٧، فخر الدين الرازي وآراؤه الكالميـة والفلسـفية،  ٤/٢٥٠، وفيات األعيان، ٤٦٢عيون األنباء يف طبقات األطباء،: انظر) ١(
 .١٣-١١،أمحد هنداوي.، داملباحث البيانية يف تفسري الفخر الرازي

، إحدى مدن خراسان الكباروهي  يرانية، من أقدم املدن اإلسالمية،مدينة أفغانية تقع يف الشمال الغريب على احلدود األفغانية اإل :هراة)٢(
 .  ٢٤٦-٢٤٤، موسوعة املدن العربية واإلسالمية، ٣٩٧-٥/٣٩٦معجم البلدان، : لالستزادة؛ انظر
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ايق احلق، وتصورت أنه الصدق، فلتكن رمحتك مع قصدي ال مع حاصلي، فذاك جهد املقل، وأنت أكرم من أن تض
الضعيف الواقع يف زلة، فأغثين، وارمحين، واستر زليت، وامح حوبيت، يا من ال يزيد ملكه عرفان العارفني، وال ينقص 

  .ملكه خبطأ ارمني

وتعويلي يف طلب الدين عليهما، اللهم يا سامع  ،وكتايب القرآن العظيم غديين متابعة الرسول حممد : وأقول
:  الرجاء يف رمحتك، وأنت قلت ويا مقيل العثرات، أنا كنت حسن الظن بك، عظيماألصوات، ويا جميب الدعوات، 

���m:، وأنت قلت  )١("أنا عند ظن عبدي يب "  � � � �¬��«�� � � � � �ª��©��¨l فهب أين ما جئت بشيء، فأنت الغين  ،٦٢: النمل
ن عذابك قبل املوت، وبعد املوت، وعند ا مالكرمي، وأنا احملتاج اللئيم، فال ختيب رجائي، وال ترد دعائي، واجعلين آمن

  .املوت، وسهل علي سكرات املوت فإنك أرحم الرامحني

الت، فليذكرين من نظر فيها بصاحل دعائه، علـى سـبيل   اوأما الكتب اليت صنفتها، واستكثرت فيها من إيراد السؤ
وشحذ اخلاطر، واالعتماد يف الكـل  التفضل واإلنعام، وإال فليحذف القول السيئ؛ فإين ما أردت إال تكثري البحث، 

  .على اهللا

وأمرت تالمذيت، ومن يل عليه حق إذا  (: إىل أن قال )وهو إصالح أمر األطفال، واالعتماد فيه على اهللا  :الثاين
أنا مت، يبالغون يف إخفاء مويت، ويدفنوين على شرط الشرع، فإذا دفنوين قرأوا علي ما قدروا عليه من القـرآن، مث  

    .)٢()يا كرمي، جاءك الفقري احملتاج، فأحسن إليه: يقولون

ربنا اغفر لنا وإلخواننا الذين سبقونا باإلميان وال جتعل يف قلوبنا  ،وسائر املؤمنني ،وعفا عنه ،تغمده اهللا برمحته
    )٣(.للذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحيم غالً

تواليفه  ى فكرٍ تاب الرازي منه وأناب؛ فما بدا منأن البحث منصب عل: والذي أود اإلشارة إليه يف هذا املقام
  .اهللا يعفو عنه، فإنه تويف على طريقة محيدة، واهللا يتوىل السرائرفباليا وعظائم وسحر واحنرافات عن السنة، من 

و إعادة احلق إىل نصابه، ليبقى دين اهللا حمفوظًا ساملًا من أن ميسه حتريف أاملسامهة يف وإمنا القصد من البحث 
  .دعبتاملُ الرازي فكرمن التحذير ، وترتوي حماوالت التحريف يف حيز العدمفتبديل أو تغيري، 

وأما الكتب الـيت   (:يف وصيته قد قالفإنه  ؛ويرضيه -:-الرازي  الفخر مما يسر -إن شاء اهللا-ولعل هذا
    )٤(.)فليحذف القول السيئ فليذكرين من نظر فيها بصاحل دعائه، على سبيل التفضل واإلنعام، وإال..صنفتها،

                                           

��mn���q������p��o���u��t��s���r:، وقـول اهللا تعـاىل  ٢٨: آل عمران ��m��ÈÇ��Æ��Ål:البخاري، كتاب التوحيد، باب قول اهللا تعاىل) ١(

wvl ا، ، ١٥٥١، ١١٦: املائدة ٤/٢١٠٢مسلم، كتاب التوبة، باب احلض على التوبة والفرح . 
 . ٧٢١-٢/٧١٩، طبقات الشافعية البن كثري١٤٥-١٣/١٤٣،  تاريخ اإلسالم للذهيب٤٦٨-٤٦٦عيون األنباء: انظر نص الوصية)٢(
، ٨/٥٣٠ ،-:-جممع امللك فهـد .، البن تيمية، طيف تأسيس بدعهم الكالمية بيان تلبيس اجلهمية، ٤/٢٥٢وفيات األعيان، : انظر)٣(

 .٢١/٥٠١مؤسسة الرسالة، .سري أعالم النبالء، ط
 .٢/٧٢٠،طبقات الشافعية، البن كثري، ١٣/١٤٥تاريخ اإلسالم)٤(
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، إن مل يكن وحموه وإزالته السيئيسهم يف حذف القول  ودفعه، أن بيان احلق بدليله ودحض الباطلال خيفى و
  . واملعتقداتواألفكار الكتب والسطور فمن العقول التواليف ومن 

كتـب ألفهـا الـرازي يف    الذين ما زالوا على تقديسهم ووالئهم ل )١(ومن هنا فإين أخاطب عقول األشاعرة
فزعم  ؛اوراءه ظهري جعل كتاب اهللاعول فيها على العقل، وقدس فيها الطرق الكالمية واملناهج الفلسفية، و ،ضاللته

، مث فيما كتبواضطرب ما لبث أن ارتاب و النصوص الشرعية ظواهر ال تفيد اليقني؛ وهدم بذلك معاقل الدين، أن
  .، والتوبة تأخذ بناصيتهعاد والندم يستحوذ على مشاعره

حتـول    )٢(اءتاب مما كتب فيها، وجتعلوا هذه الكتب عقبة كَأْد اليتعجيب منكم أن تعتدوا بكتب الرازي  
  !!آنبينكم وبني القر

وهو ب احلرية واالضطراب آلرازي  – غإن كان جيوز االقتداء بغري الرسول -يا هللا  أيهما أجدر باالقتداءو
أم الرازي الشيخ الذي شفته التوبة من ضاللته، فأعلن الرجوع إىل الكتاب والسنة وتعويله يف طلب  والضالل يف شبابه

   )٣(!.الدين عليهما؟

  

      :تالميذه-هـ
تالف مطالبهم يف قصدونه من البالد على اخينوا وكا ،إذا ركب ميشي حوله حنو ثالث مائة تلميذ الرازي كان

  :ومن هؤالء )٤(العلوم وتفننهم،

  

  

  

                                           

، وسلك مسلك ابن مذهب املعتزلةعن  فرقة كالمية إسالمية، تنتسب إىل أيب احلسن األشعري يف مذهبه الثاين، بعد أن رجع: األشاعرة)١(
علـو  أل ، نفي الصفات إال سبعا أثبتوها بالعقل، ينفون عـن اهللا  -بزعمهم-تقدمي العقل على النقل عند التعارض: كالب، أهم آرائهم

، وافقوا أهل السـنة  رهااإلميان هو التصديق، وأن قدرة العبد ال تأثري هلا يف حدوث مقدوويزعمون أن ! الذات، ويثبتون الرؤية بال جهة
يف بعض األصول فهم أقرب من غريهم إىل معتقد أهل السنة واجلماعة، كما تصدوا للمعتزلة والفالسفة مع أم قد تأثروا م، واجلماعة 

للجويين،  دينشامل يف أصول الالاإلنصاف للباقالين، : ومن أشهر كتبهماالجيي، ، الرازي، الغزايلالباقالين، اجلويين، : من أشهر علمائهم
، مذاهب اإلسالميني، ١١٨-١/١٠٦للشهرستاين ،امللل والنحل :انظراقف لإلجيي، املوأساس التقديس للرازي، ، إحياء علوم الدين للغزايل

  .٩٤-١/٨٣، املوسوعة امليسرة يف األديان واملذاهب واألحزاب املعاصرة، ٧٤٨-٤٨٧، للدكتور عبد الرمحن البدوي
: شاقة املصعد صعبة املرتقى، انظر: ؤود وكأداءوعقبة كَ ،املُرتقَى الصعب: الصعوبة، وتكَأد الشيء تكلفه، والكَؤود الكَأْداء الشدة و)٢(

 . ٨٩-٩/٨٨، )ك أ د(، تاج العروس، مادة ٢/٥٢٩،)كأد(، مادةلجوهريل ،تاج اللغة وصحاح العربيةالصحاح 
 .٦٣-٥٨عبد الرمحن الوكيل، الصفات اإلهلية بني السلف واخللف، ل: انظر) ٣(
  .  ٧/٤٠، شذرات الذهب، ١٣/١٣٧،تاريخ اإلسالم :انظر)٤(



 -٢٠- 

   )٤(.وغريهم )٣(إبراهيم السلمي، )٢(تاج الدين األرموي،  )١(أبو بكر إبراهيم األصفهاين،

  :مذهبه الفقهي والعقدي-و
، يف مسائل )٥(الشافعيالرازي شافعي املذهب، ومن يقرأ تفسريه يتضح له ذلك جبالء؛ فإنه ينتصر لرأي اإلمام 

، ودحض أدلة العقيدة األشعرية ونصرااالعتقاد، وكتبه مشحونة بتأييد  وهو أشعري  )٧(.وال خيالفه إال نادرا  )٦(الفقه
  .الفرق اليت ختالفها

وميثل الرازي مرحلة خطرية يف مسرية املذهب األشعري؛ فهو من متأخري األشعرية الذين استقصوا يف كتبهم 
ظاهرا يف األصول واملناهج، ومن  راتطواملذهب األشعري على يديه  روطما جاء به متقدمو املذهب وزادوا عليه، وقد ت

  :أبرز مظاهر هذا التطور

 .)٨( القرب من مذهب املعتزلة -١

                                           

، طبقات الشـافعية  ١٣/١٤٣تاريخ اإلسالم، : وصيته قبل موته، انظرالرازي إبراهيم بن أيب بكر األصفهاين، وهو الذي أملى عليه ) ١(
 . ٢/٧١٩، طبقات الشافعية، البن كثري، ٨/٩٠الكربى، 

وهو  ،حممد بن احلسني، أحد تالميذ الفخر الرازي، كان بارعا يف العقليات و كان سلطان املناظرين :وقيل الشافعي، بن احلسنحممد )٢(
وفيه تواضع ورياسة، تويف عن نيف ومثانني سنة يف سنة ثالث ومخسني وست  ،صاحب كتاب التحصيل، وكان له مماليك وثروة، ووجاهة

طبقـات   ،٢/٢٦١، الوايف بالوفيات، ٢٣/٣٣٤مؤسسة الرسالة، . سري أعالم النبالء، ط :انظر س ومخسني،تويف يف سنة مخ :وقيل. مائة
  .٢٠٨ /٢، البن كثري،الشافعني

وكـان مـن كبـار    ، وقرأ على اإلمام فخر الدين ،إبراهيم بن علي بن حممد السلمي املغريب املعروف بالقطب املصري، قدم خراسان)٣(
وشرح كليات القانون بكماهلا، قتل فيمن قتل بنيسابور عند دخول التتار إليها يف سنة مثاين  ،احلكمةو الطب يفثرية كتبا كصنف  ،تالمذته

 .٦/٤٦الوايف بالوفيات ، ٤٧١عيون األنباء يف طبقات األطباء،: انظر عشرة وست مائة،
 .٣٦-٣٢فخر الدين الرازي وآراؤه الكالمية والفلسفية، : انظر) ٤(
اهللا حممد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب القرشي املطليب، اإلمام، عامل العصر، كان من أعلم الناس مبعاين  أبو عبد)٥(

وددت أن الناس تعلموا هذا العلم : القرآن والسنة، وأشد الناس نزعا للدالئل منهما، وكان من أحسن الناس قصدا وإخالصا، فمن أقواله
شرف نسبه، وصحة دينه ومعتقده،  ذلك؛ منو شيء منه أبدا فأوجر عليه، وال حيمدوين، له من الفضائل ما مل جيتمع لغريهوال ينسب إيل 

 غ ، ومعرفته بسرية النيبغلكتاب اهللا، وألخبار رسوله وناسخه ومنسوخه، وحفظه  ،وسخاوة نفسه، ومعرفته بصحة احلديث وسقمه
: كان أبيضا مجيالً طويالً مهيبا خيضب باحلناء، خمالفًا للشيعة، كان يقولو األصحاب والتالمذة، وحسن التصنيف، وجودة وسرية خلفائه،

وينادى عليهم هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكـالم،   ،حكمي يف أهل الكالم أن يضربوا باجلريد، ويطاف م يف القبائل
ـ ٢٠٤تويف سنةهـ، و١٥٠ولد سنة خملوق فهو كافر،  القرآن كالم اهللا غري خملوق، ومن قال: ويقول آداب : انظـر لالسـتزادة؛  . هـ

، البدايـة  ٢٣٩-٧/٢٠٤ ،دار إحياء التراث العريب. ط ،للبيهقي، سري أعالم النبالء ،يب حممد الرازي، مناقب الشافعيألالشافعي ومناقبه، 
  .٦٩٤-١٠/٦٩١،والنهاية

، املباحث البيانيـة يف تفسـري الفخـر    ٢٠٠، ١٩٣،للرازي مناقب اإلمام الشافعي ،)٢٠٢-١٩٦ص ١ج ١مج(التفسري الكبري:انظر)٦(
 .١٦الرازي، 

 .١٧-١٦، املباحث البيانية يف تفسري الفخر الرازي، )١٣١ص ١٤ج ٥مج(التفسري الكبري:انظر)٧(
بأن الفاسق : إلحداثهما القول مسوا بذلك العتزال واصل بن عطاء، وعمرو بن عبيد من رؤسائهم جملس احلسن البصري؛: املعتزلة)٨(

التوحيد، والعدل، والوعد والوعيد، واملرتلة بني املرتلتني، واألمر باملعروف : مرتكب الكبرية ال مؤمن وال كافر، وأصول املعتزلة مخسة
= 



 -٢١- 

 .األشعرياملذهب بالتصوف  زيادة التصاق -٢

 .جزًءا من املذهب؛ فقد خلط مسائل علم الكالم مبسائل الفلسفة جعل الفلسفة -٣

شاعرة وضعفها، كما نقـد بعـض   وقد كان للرازي اجتهادات يف املذهب األشعري، فرد على بعض أدلة األ
 )١(عن قول األشعري يف بعض املسائل أعالم املذهب يف مناسبات خمتلفة؛ ولعل ما سبق كان له أثر يف خروج الرازي

  .)٥( )٤(أو الصوفية )٣(أو الفالسفة )٢(إىل قول املعتزلة أو اجلهمية

                                           
= 

ات عن اهللا تعاىل، وعلى والنهي عن املنكر، وتصل فرقهم إىل عشرين فرقة، كل فرقة منها تكفر سائرها، وقد أمجعوا على القول بنفي الصف
ا بالقدرية، واملعطلة، واون أيضسمرى يف اآلخرة، وأن اهللا ليس خالقًا ألفعال العباد، ويوسية، أن القرآن حمدث خملوق، وأن اهللا ال ي

ار، ترتيه القرآن عن املطاعن املغين للقاضي عبد اجلب: إبراهيم النظام، والقاضي عبد اجلبار، ومن أشهر كتبهم: والعدلية، من أشهر علمائهم
، عقائد الثالث والسبعني فرقة أليب حممد ٢٠١-١١٤، الفرق بني الفرق للبغدادي٢٤٩-١/٢٣٥مقاالت اإلسالميني: انظر. له

  .٤٥-٣٩، اعتقادات فرق املسلمني واملشركني، ٩٦- ١/٥٦، امللل والنحل ٤٤٥-١/٣٢٥اليمين
حاق بن سامل بن إمساعيل األشعري اليماين البصري، من نسل الصحايب اجلليل أيب موسـى  أبو احلسن علي بن إمساعيل بن أيب بشر إس)١(

، مؤسس مذهب األشاعرة، كان من أئمة املتكلمني، ولد يف البصرة سنة ستني ومائتني، وتلقى مذهب املعتزلة وتقدم فيهم ا األشعري
، مقاالت اإلسالميني: كثرية منها وعشرين وثالث مئة، له مصنفات مث رجع وجاهر خبالفهم، ورد عليهم، ونقدهم، تويف ببغداد سنة أربع

وفيـات  : انظـر . حكام، استحسان اخلوض يف الكالمد على ابن الراوندي، األمساء واألاإلبانة عن أصول الديانة، مقاالت امللحدين، الر
  .٢٦٣/ ٤،زركلي، األعالم لل٩٠-١٥/٨٥ مؤسسة الرسالة،. ط ،، سري أعالم النبالء٢٨٦-٣/٢٨٤األعيان 

أن اإلميان هو املعرفة باهللا فقط، والكفر هو اجلهل باهللا فقط، وأن العبد جمبور علـى  : أصحاب اجلهم بن صفوان، الذي زعم: اجلهمية)٢(
ن كـالم اهللا  إنكار األمساء والصفات، والقول بفناء اجلنة والنار، وإنكار رؤية اهللا تعـاىل، وأ : فعله وال قدرة له وال اختيار، ومن ضالالته

، ٢٠٥-٤/٢٠٤، الفصل، البن حـزم،  ٢١٢-٢١١، الفرق بني الفرق،١/٣٣٨مقاالت اإلسالميني،: انظر. خملوق،وأن اهللا يف كل مكان
  . ٦٨، اعتقادات فرق املسلمني واملشركني، ٩٨-١/٩٧،  امللل والنحل،٩١-٩٠التبصري يف الدين، أليب املظفر اإلسفرايين،

اسم جنس ملن حيب احلكمة ويؤثرها، وقد صار هذا االسم يف العرف خمتصا مبن خرج عن : مة، والفالسفة حمب احلك: الفيلسوف هو)٣(
إن : ديانات األنبياء، فهو اسم ألتباع أرسطو وهم املشاءون خاصة، وهم الذين هذب ابن سينا طريقتهم، وبسطها، وقررهـا، ويقولـون  

باالختيار، وينكرون علم اهللا باجلزئيات، وحشر األجساد، ومن قدمائهم؛ أرسطو تلميذ العامل قدمي وعلته مؤثرة باإلجياب، وليست فاعلة 
، اعتقادات فرق املسلمني واملشركني للرازي، ٥٧٧-٢/٣٦٩امللل والنحل،: أفالطون، ومن متأخريهم؛ أبو نصر الفارايب، وابن سينا، انظر

، املوسوعة امليسرة ٣٤٥-٢/٣٤٤عتبار بذكر اخلطط واآلثار، للمقريزي،، املواعظ واال١٠١٦-٢/١٠٠١، إغاثة اللهفان، البن القيم، ٩١
  .١٠١-٩٤للحمد، -دراسة وحتليل-، مصطلحات يف كتب العقائد١١١١-٢/١١٠٨يف األديان واملذاهب واألحزاب املعاصرة،

تدعو إىل الزهد وشدة العبادة تعبريا  فكر ديين انتشر يف العامل اإلسالمي يف القرن الثالث اهلجري كرتعات فردية: الصوفية أو التصوف)٤(
عن فعل مضاد لالنغماس يف الترف احلضاري،  مث تطورت تلك الرتعات حىت صارت طرقًا مميزة، وقد تأثروا بالفلسفات الوثنية املختلفـة  

مو ا بغية الوصـول إىل  من يونانية، وهندية وفارسية، فخلطوا الزهد بعبارات باطنية، ومصطلحات مبتدعة، وتوخوا تربية النفس، والس
معرفة اهللا بالكشف واملشاهدة ال عن طريق إتباع الوسائل املشروعة، فاحنرفوا عن مفهوم الزهد الذي حض عليه اإلسالم، وخالفوا طريق 

أليب  األديـان، الربهان يف معرفة عقائد أهل : انظر. احلق يف االعتقاد واألفعال واألقوال، وهلم شطحات كثرية بعيدة عن الدين اإلسالمي
  .  ٢٧٣-١/٢٤٩، املوسوعة امليسرة يف األديان واملذاهب واألحزاب املعاصرة١٠٥-١٠١الفضل السكسكي، 

 .كتاب فخر الدين الرازي والتصوف: ، وانظر يف تصوف الرازي٦٧٨-٢/٦٥٤، ٢/٥١١موقف ابن تيمية من األشاعرة،  :انظر)٥(



 -٢٢- 

متناقض يف عامة  ...الرازي(( :-:-)١(ميةابن تيويعترب الرازي من أكثر األشاعرة حرية واضطرابا، يقول هذا 
املبتدع  كالم أهل الكالما مث ينقضه يف موضع آخر؛ ألن املواد العقلية اليت كان ينظر فيها من ما يقوله؛ يقرر هنا شيئً

 -كالم هؤالء وكالم هـؤالء - يشتمل على كالم باطل ؛اخلارجني عن امللة ومن كالم الفالسفة ،املذموم عند السلف
    )٢()).ينقض بهمث ينقضه يف موضع آخر مبا  ،كالم طائفة مبا يقرر به فيقرر

  . )٤())ن الرازي وحده كثري التلون يف تصرفاته، وليس من جنس األشعريةإ :((-:-)٣(ويقول ابن الوزير

رية ولعل اضطراب الرازي إمنا نتج عن تعمقه يف علمي الكالم والفلسفة واختالطهما يف فكره؛ فأورثه ذلك ح
ا منه وليس هذا تعمد، وتارة أخرى إىل الفالسفة، وتارة ثالثة حيار ويقف؛ )٥(واضطرابا؛ فتجده مييل تارة إىل املتكلمني

    )٦(.لنصر الباطل؛ بل يقول حبسب ما توافقه األدلة العقلية يف نظره وحبثه

                                           

ليم بن عبد السالم ابن عبد اهللا بن أيب القاسم اخلضر النمريي احلراين الدمشقي احلنبلـي،  أبو العباس، تقي الدين أمحد بن عبد احلهو  )١(
كان إماما متبحرا يف علوم الديانة، . عاشر ربيع األول سنة إحدى وستني وستمائة حبران االثننيولد يوم  ، اإلسالم، شيخ اإلمام: ابن تيمية

ثري احملاسن، موصوفًا بفرط الشجاعة والكرم، فارغًا عن شهوات املأكل وامللبس واجلماع، صحيح الذهن، سريع اِإلدراك، سيال الفهم، ك
مـن العلـم    وازدياد ، من دون العشرين، ومل يزل يف علوٍوالتصنيفشرع يف اجلمع ، ال لذة له يف غري نشر العلم وتدوينه والعمل مبقتضاه

وأُوذي يف ذات اللّه من املخالفني، وأُخيف يف نصر السنة احملضة، حـىت  . هنينصر السنة بأوضح حجج وأر برا، والقدر إىل آخر عمره
يف قلعة دمشق سحر  ، تويف معتقالًأعلى اهللا مناره، ومجع قلوب أهل التقوى على حمبته والدعاء له، وهدى به رجاالً من أهل امللل والنحل 

 الوايف بالوفيـات  ،٨٤/  ٤ للذهيب، ،العرب يف خرب من غرب ذيول :، انظر وسبعمائة ليلة االثنني العشرين من ذي القعدة سنة مثان وعشرين
 .١٤٤/ ١ ،األعالم للزركلي ،٥٢٩-٤/٤٩١ البن رجب،طبقات احلنابلة على ذيل ال ،٢١-١١/  ٧للصفدي،

 .٥٦٢-٥/٥٦١ ،، البن تيميةالفتاوى ةجمموع)٢(
احلسني اليماين الصنعاين املعروف بابن الوزير، ولد سنة مخـس وسـبعني    حممد بن إبراهيم بن علي بن املرتضى بن اهلادي بن حيىي بن)٣(

ضايق أئمـة األشـعرية واملعتزلـة يف     وسبعمائة، ومات سنة أربعني ومثامنائة، كان رأسا يف املعقول واملنقول، إماما يف الفروع واألصول،
وتبحر يف مجيع العلـوم العقليـة    ،اا ومكانوزمان ا وحاالًيد شخصرجال األسان فعرف ،وتكلم يف احلديث بكالم أئمته املعتربين ،مقاالم

إيثار احلق على اخللق، والعواصم والقواصم يف الذب عن سنة أيب القاسم، وتـرجيح  : ، من مصنفاتهوالنقلية على حد يقصر عنه الوصف
، البدر الطالع مبحاسن من بعد القـرن  ٦/٢٧٢، اويلسخ، لالضوء الالمع ألهل القرن التاسع: انظر .أساليب القرآن على أساليب اليونان

 .٦٤٧ -٢/٦٣٦،لشوكاين، لالسابع
 .٥١/ ٧ ، البن الوزير،العواصم والقواصم يف الذب عن سنة أيب القاسم)٤(
ـ : أهل الكالم واملتكلمون) ٥( تمال كل من تكلم يف مسائل العقيدة مبا خيالف الكتاب والسنة، وهم الذين ذمهم السلف رمحهم اهللا الش

وعلى هذا فيدخل يف أهل الكالم كل من سلك املنهج الكالمي يف أبواب العقيدة كاجلهميـة،   كالمهم على ما هو خمالف للنقل والعقل،
فالسلف ذموا أهل الكالم الذين هم أهل الشبهات واألهواء ومل يذموا أهل :((  -: -يقول شيخ اإلسالم . واملعتزلة، واألشاعرة وحنوهم

، البن درء تعارض العقل والنقل )).ن هم أهل كالم صادق يتضمن الدليل على معرفة اهللا تعاىل وبيان ما يستحقه وما ميتنع عليهالكالم الذي
، جمموعـة  ١/١٧٨، ١٨٣-٧/١٧٧،، درء تعـارض العقـل والنقـل   ٦٢٢-٢/٦١٥، البن تيميـة، النبوات: انظر، و٧/١٨١تيمية، 
  .٢٩-١/٢٨،ل بنصوص الكتاب والسنة، للغصن، موقف املتكلمني من االستدال١٣/١٤٧الفتاوى

 -دراسة ونقد على ضوء مذهب السلف-راء فخر الدين الرازي العقدية يف النبوة والرسالةآ، ٥٦٢-٥/٥٦١جمموعة الفتاوى، : انظر) ٦(
 .١٢٩-١٢٣، ألحالم الوادي
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  :مؤلفاته-ز
 ،انتشرت يف اآلفاق، حنو مائيت مصنفلغت ب ، فكثرت تصانيفه، حىتفنون عديدة جالت أقالم فخر الدين يف

  )٢()١(.ويفيدون منها منذ أن كان حيا يتدارسوا يهاأقبل الناس علو

  :أمساء لبعض كتبه وتوالفيه، وهي يف تفسريهالرازي ذكر  وقد

، )٦(ديناألربعني يف أصول ال ،)٥(اية العقول، )٤(تأسيس التقديس، )٣(لوامع البينات يف تفسري األمساء والصفات
الكتاب الكبري ، )١١(دالئل اإلعجاز، )١٠(احملصول يف أصول الفقه، )٩(الرياض املونقة، )٨(لباب اإلشارات، )٧(اجلرب والقدر

   )١٢(.يف الطب

  

  

  

  

  

  

  

  
                                           

  ٦/٣١٣، األعالم للزركلي. ٧١٨-٢/٧١٦كثري، ، طبقات الشافعية، البن ١٣/٦٥، البداية والنهاية،٤/٢٤٩، وفيات األعيان :انظر)١(
أمساء كتب الـرازي، وأشـارا إىل املطبـوع منـها      ي؛ـ، والدكتور العريبذكر كالً من الدكتور الزركان، والدكتور العماريوقد )٢(

ـ   ف، اإلمام ١٦٤-٤٠فخر الدين الرازي وآراؤه الكالمية والفلسفية، : انظر.واملخطوط ، ٢١٣-٢٠٩، ارهخر الدين الـرازي حياتـه وآث
 .١٢١-١٠٠املنطلقات الفكرية عند اإلمام الفخر الرازي،

 ).  ١٤ص٢٢ج٨مج(،)٦٦ص١٥ج٥مج(التفسري الكبري)٣(
 ).  ١٦ص٢٧ج٩مج(،)٧ص٢٢ج٨مج(التفسري الكبري)٤(
 ).   ١٣٢ص١٤ج٥مج(التفسري الكبري)٥(
 ).١١٤ص١٣ج٥مج(التفسري الكبري)٦(
 ).١٢٢ص١٣ج٥مج(التفسري الكبري)٧(
 ).  ١٧٧ص٣١ج١١مج(ري الكبريالتفس)٨(
 ).  ٧٧ص١٨ج٦مج(التفسري الكبري)٩(
٢٣ج٨مج(،)١٩٦ص٢٢ج٨مج(،)٩١ص٢٢ج٨مج(،)٢٢٧ص١٦ج٦مج(،)٤٤ص١١ج٤مج(،)٢٢٩ص٣ج١مج(التفسريالكبري)١٠(

 ).  ٢١١ص٣٠ج١٠مج(،)٢٨١ص٢٩ج٩مج(،)٩٤ص
 ).١١٦ص٢ج١مج(التفسري الكبري)١١(
 ). ٧٥ص٢٠ج٧مج(التفسري الكبري)١٢(
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  :التعريف بالتفسري الكبري: املبحث الثاين
  

  :اسم التفسري-أ
فهو وإن مل ينص على هذه التسمية يف أثناء تسمية تفسري الرازي بالتفسري الكبري هي من صنيع الرازي نفسه؛ 

أنواع الدالئل على أن إله العامل قادر حكيم خمتـار  (:يف مطالبه العالية: تفسريه إال أنه مساه بذلك يف بعض كتبه؛ فقال
   )١(.)اعلم أنا قد بالغنا يف شرح هذا الباب يف التفسري الكبري: رحيم

{��~����m:أنا ذكرنا يف التفسري الكبري أن قولـه تعـاىل  : مسالوجه اخلا(:وقال يف كتابه أساس التقديس

��¤����£��¢���¡���l ٢(.)...٢٠٨: البقرة(   

   )٣(.)وأما األجوبة املفصلة فمذكورة يف التفسري الكبري(:وقال يف كتابه األربعني يف أصول الدين

نها مائة مسألة يف الفقه على مذهب اعلم أن آية الوضوء قد استنبطنا م(:وقال يف كتابه مناقب اإلمام الشافعي
   )٤(.)اإلمام الشافعي وذكرناها يف التفسري الكبري

واعلم أن من طالع التفسري الكبري الذي صنفناه، ووقف على كيفية استنباطنا للمسائل على وفق ( :وقال أيضا
   )٥(.)مذهب الشافعي من كتاب اهللا تعاىل، علم أن الشافعي كان حبرا ال ساحل له

   )٦(.)...واعلم أنا بينا يف التفسري الكبري أن أكثر ما يدعى فيه أنه نسخ(:قال يف كتابه املعامل يف أصول الفقهو

غري  )٧(،"مفاتيح الغيب"أو " فتوح الغيب" إال أن بعض املؤرخني قد ذكروا أن الرازي مسى تفسريه الكبري بـ
خمالف ملا درج عليـه الـرازي يف    -يف نظري–ازي؛ بل هذا أين مل أجد ما يؤيد ذلك فيما وقفت عليه من كالم الر

  :تواليفه؛ فإنه كلما حرك قلمه لإلشارة إىل كتاب ألفه مساه بامسه؛ ومن ذلك

  

  

                                           

 .٤/٣٥٥، ، للرازييةاملطالب العال) ١(
 .٨٦، ، للرازيأساس التقديس) ٢(
 .٤١٥دار اجليل، .، ط، للرازياألربعني يف أصول الدين) ٣(
  ٢٠٠، للرازي،مناقب اإلمام الشافعي)٤(
 .١٩٣مناقب اإلمام الشافعي)٥(
 .٦١، ، للرازياملعامل يف أصول الفقه) ٦(
 .٢١٤ألدنروي، ، طبقات املفسرين ل١٣/١٤٠تاريخ اإلسالم، : انظر) ٧(
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وامللخص، وشرح اإلشـارات،   )٣(واملطالب العالية، )٢(وأسرار الترتيل، )١(السر املكتوم،: هنصه على اسم كتاب
    )  ٥(.وغري ذلك  )٤(واملباحث املشرقية،

إذ لو كان قد مساه بغري . التفسري الكبري، وأن الرازي هو الذي مساه بذلك: أن اسم تفسري الرازي يترجحوذا 
  .ذلك لكان من الضروري أن يشري إىل تلك التسمية

من نص يبني أن اسم تفسري  -التفسري خمتصراتوهو أحد -ويتأكد هذا مبا جاء يف تفسري غرائب القرآن؛ 
 واهلمام األفضل اإلمام إىل املنسوب الكبري التفسري كان وملا: (( التفسري الكبري؛ فقد جاء يف مقدمته ما نصه الرازي هو

 امللة فخر املتأخرين،أفضل  واألصول، بالفروع الفائز واملنقول، املعقول بني اجلامع الغزير، والبحر النحرير احلرب األمثل،
 مطابق امسه جنانه، حببوحة وأسكنه برضوانهاهللا  تغمده الرازي اخلطيب احلسني بن عمر بن حممد والدين؛ واحلق
   )٦(...)).،ملسماه

  

  :توثيق نسبة التفسري إىل الرازي-ب
  :التفسري الكبري هو أحد مصنفات الفخر الرازي، ونسبته إليه تتأكد من خالل اآليت

  .ليهاسم املؤلف وعنوان الكتاب مثبت على بيانات املخطوط الذي وقفت ع أن -١

 .أن اسم املؤلف وعنوان الكتاب مثبت على بيانات النسخ املطبوعة للكتاب اليت وقفت عليها -٢

عنـد مناقشـته لـبعض     إحاالت يف تفسريه على كثري من مصنفاته: إحاالت الرازي؛ وهي نوعان -٣
  (٨).وإحاالت يف بعض مصنفاته على التفسري الكبري وهذا مما يؤكد نسبته إليه  )٧(.القضايا

                                           

 .١٩٤، ٢/١٩٣، ، للرازيشرح عيون احلكمة:انظر) ١(
 .٥١،، للرازيلوامع البينات:انظر) ٢(
 ).١٢٨-١٢٧ص( ،، للرازيخمطوط اللذات:انظر) ٣(
 .٢/١٨٧، شرح عيون احلكمة، ٣٩، للرازي مناظرات جرت يف بالد ما وراء النهر،: انظر) ٤(
 .٩٢-٩١اعتقادات فرق املسلمني واملشركني،: ه بأمسائهاانظر ذكر الرازي موعة من تواليف) ٥(
 .٦/٦٠٦:وانظر منه. ١/٦غرائب القرآن ورغائب الفرقان، للنيسابوري، ) ٦(
ج٥مج(،)١٢٢ص١٣ج٥مج(،)١١٤ص١٣ج٥مج(،)٤٤ص١١ج٤مج(،)٢٢٩ص٣ج١مج(،)١١٦ص٢ج١مج(التفسريالكبري:انظر)٧(

،)١٤ص٢٢ج٨مج(،)٧ص٢٢ج٨مج(،)٧٥ص٢٠ج٧مج(،)٧٧ص١٨ج٦مج(،)٢٢٧ص١٦ج٦مج(،)٦٦ص١٥ج٥مج(،)١٣٢ص١٤
مج(،)٢١١ص٣٠ج١٠مج(،)٢٨١ص٢٩ج٩مج(،)١٦ص٢٧ج٩مج(،)٩٤ص٢٣ج٨مج(،)١٩٦ص٢٢ج٨مج(،)٩١ص٢٢ج٨مج(

 ).١٧٧ص٣١ج١١
، ١٩٣الشـافعي  مناقب اإلمام، ٤١٥دار اجليل، .، األربعني يف أصول الدين، ط٨٦، أساس التقديس، ٤/٣٥٥املطالب العالية، :انظر)٨(

  .٦١ول الفقه، ، املعامل يف أص٢٠٠
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مصنف هذا الكتاب  يقول(:يف التفسري الكبري وأنه مصنف الكتاب؛ كأن يقول ريح الرازي بامسهتص -٤
قـال  ( :وقولـه   )٢(.)يقول حممد الرازي مصنف هذا الكتاب(:قولهكو )١(،)حممد بن عمر الرازي

والذي جربته من أول عمري إىل آخره أن اإلنسـان   :-:-مصنف الكتاب فخر الدين الرازي 
ل يفكلما عووالرزية، وإذا  ،واحملنة، والشدة ،ا إىل البالء أمر من األمور على غري اهللا صار ذلك سبب

فهـذه   ؛ذلك املطلوب على أحسن الوجوه حصل عول العبد على اهللا ومل يرجع إىل أحد من اخللق
التجربة قد استمرت يل من أول عمري إىل هذا الوقت الذي بلغت فيه إىل السابع واخلمسني، فعند 
هذا استقر قليب على أنه ال مصلحة لإلنسان يف التعويل علـى شـيء سـوى فضـل اهللا تعـاىل      

��m��Ù��Ø��×��Ö��Õ��Ô��Ó��ÒÑ��Ð����Ï���Î��Í��Ì:وقوله عند تفسريه لقوله تعاىل  )٣(،)وإحسانه

���ä��ã��â��á��à��ß��Þ����Ý�����Ü��Û���Ú��I��H��G��FE��DC��B��Al ــل  ٥٣: النح

يف اليوم الذي كنت أكتب هـذه  : -:-ف هذا الكتاب حممد بن عمر الرازي قال مصن(، ٥٥ –
عظيمة وقت  ةدحصلت زلزلة شديدة، وه ؛وستمائة اثنتنيوهو اليوم األول من حمرم سنة  ،األوراق
وطاب اهلواء، وحسـن أنـواع    ،ورأيت الناس يصيحون بالدعاء والتضرع، فلما سكتت ،الصبح
وعادوا إىل ما كانوا عليه من تلك السفاهة واجلهالة، وكانـت   ،لزلةنسوا يف احلال تلك الز ؛الوقت

   )٤(.)هذه احلالة اليت شرحها اهللا تعاىل يف هذه اآلية جتري جمرى الصفة الالزمة جلوهر نفس اإلنسان

  )٥(.تصريح الرازي يف التفسري الكبري بالسماع من والده -٥

  )٦(.وحزنه عليه ورثائه له ذكر الرازي يف التفسري الكبري لفاجعته بفقد ولده -٦

وضوح أسلوب الرازي يف التفسري الكبري، واملتصف بقوة العبارة، ودقة التفكري، وحـدة املنطـق،    -٧
واالستدالل على القضايا باألدلة العقلية، والقدرة على تشعيب املسائل وتفتيتها وتفريعها وحصـر  

   )٧(.أقسامها

 

                                           

 ).٨٠ص ١٣ج ٥مج(التفسري الكبري) ١(
 ). ٦٩ص ١٠ج ٤مج(التفسري الكبري)٢(
 ).١٤٥ص ١٨ج ٦مج(التفسري الكبري) ٣(
 ١٨ج ٦مـج (، )١٠ص ١٨ج  ٦مـج (، )٢١٥ص ١٤ج ٥مـج (التفسري الكبري: وانظر). ٥١-٥٠ص ٢٠ج ٧مج(التفسري الكبري) ٤(

 ).٢٢١ص
١٣ج٥مج(،)١٢٣ص١٣ج٥مج(،)٤٢ص١٣ج٥مج)(١٣٧ص١٢ج٤مج(،)١٠١ص١ج١مج(،)٩ص١ج١مج(التفسريالكبري:انظر)٥(

    ). ٢١٣ص٢٩ج١٠مج(،)٤٧ص٢٧ج٩مج(،)١٤٦ص٢٠ج٧مج(،)١٦ص١٩ج٧مج(،)١٨٣ص١٧ج٦مج(،)٢٠١ص

 ).٧١ص ١٩ج ٧مج(، )٢٢٩ص ١٨ج ٦مج(، )١٧٦ص ١٧ج ٦مج(التفسري الكبري: انظر) ٦(
 .٤/١٧٦الوايف بالوفيات، : انظر) ٧(



 -٢٧- 

كتب الطبقات والتراجم، عند ذكرهم ملصنفات ما صرح به أغلب من ترجم للرازي من أصحاب  -٨
  )١(.الرازي؛ حيث عدوا التفسري من مصنفاته

٩- ٢(و موافقة لكالمه انقول كثري ممن جاء بعد الرازي من تفسريه وإحالتهم عليه؛ إما إقرار(  له  اأو نقد
   )٣(.وردا عليه

، ومن ذلك ما جاء صـراحة يف  ما أشار إليه خمتصري الكتاب من نسبة التفسري الكبري إىل الرازي -١٠
 األفضل اإلمام إىل املنسوب ،الكبري التفسري كان وملا((  :رغائب الفرقان تفسري غرائب القرآن و

 بـالفروع  الفـائز  واملنقول، املعقول بني اجلامع الغزير، والبحر، النحرير احلرب األمثل، واهلمام
 -الرازي اخلطيب احلسني بن عمر بن مدحم ،والدين واحلق امللة فخر ،أفضل املتأخرين واألصول،

 ال ما والبحوث اللطائف من وفيه ملسماه، مطابق امسه ،-جنانه حببوحة وأسكنه برضوانهاهللا  تغمده
 فحاذيت الراغبني، على حتصيله وأعوز الطالبني، على كتبه عسر حىت..جمهوده بذل قد فإنه..حيصى،
 غـري  مـن  نظامه، عقود والتقطت أقدامه، مسالك وقربت كالمه، حاصل وأوردت مرامه، سياق
 )٤(..)).والفوائد، اللطائف من يعد ملا إمهال أو الفرائد من بشيء إخالل

ولئن كان التفسري الكبري تفسريا كامالً لكل آي القرآن؛ لكن تبقى مسألة نسبة تأليف التفسري الكبري كله إىل 
يقرأ التفسري الكبري ال يكاد يلحظ فيه تفاوتا يف املنهج واملسلك؛  ، والذي )٥(الرازي حمل خالف بني  العلماء والباحثني

جتعل الناظر فيه جيزم بأن الكتاب من بدايته إىل   )٦(بل جيد الكتاب من أوله إىل آخره على منط واحد، وطريقة واضحة،
    )٧(.ايته من تأليف الرازي

                                           

، طبقات الشافعية، ٤/١٧٩، الوايف بالوفيات، ١٣/١٤٠، تاريخ اإلسالم للذهيب، ٤/٢٤٩وفيات األعيان،  ،٤٧٠عيون األنباء: انظر) ١(
 .٦/٣١٨، بن حجر ، ال، لسان امليزان٢/٧١٦البن كثري، 

  .٦/١٥٤، وابن الوزير يف العواصم و القواصم يف الذب عن سنة أيب القاسم، ١٧/٥٦٠ومن هؤالء ابن عادل يف تفسري اللباب،) ٢(
، وابن الوزير يف العواصم و القواصم يف الذب ٦/٣١٩، وابن حجر يف لسان امليزان، ١/٥١١أبو حيان يف البحر احمليط، : ومن هؤالء) ٣(

 .٥٢-٧/٥١عن سنة أيب القاسم، 
 . ١/٦غرائب القرآن ورغائب الفرقان، للنيسابوري، ) ٤(
، و جنـم  ٦٣٧مشس الدين أمحد بن خليل اخلويب املتوىف سنة : ا أكمله كل منمن الباحثني من يرى أن الرازي مل يكمل تفسريه؛ وإمن) ٥(

جمموع فيه مخـس   ، ضمن١٣٤-٩٩حبث حول تفسري الفخر الرازي للمعلمي: هـ انظر٧٢٧الدين أمحد بن حممد القمويل املتوىف سنة 
مفاتيح الغيب ومنهج الـرازي  :  رسالة علمية بعنوان؛ وقد تعقب هذا القول، وفندت أدلته يفعبد الرمحن املعلمي اليماين: لعالمةرسائل ل

 .١١٦-١/٥٥فيه، للطحان، 
 .١/٢٥١التفسري واملفسرون، : انظر) ٦(
، فخر الـدين الـرازي وآراؤه الكالميـة والفلسـفية،     ١١٦-١/٥٥، طحان، للمفاتيح الغيب ومنهج الرازي فيه: لالستزادة؛ انظر)٧(

، علـم املعـاين يف   ١٨٨-١/١٣١رجيح املتعلقة بالنص القرآين يف ضوء ترجيحات الرازي،، دراسات يف قواعد الت٦٦-٦٥، )١(حاشية
  . ٣٢-١/٢٥ لفائزة سامل، التفسري الكبري للفخر الرازي وأثره يف الدراسات البالغية،
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  :تاريخ تأليف الرازي للتفسري، وسبب تأليفه له-ج
ازي تفسريه الكبري يف فترات متقطعة وأماكن متعددة؛ وال ميكن البت بتحديد تأريخ معني بدأ الرازي ألف الر

السيما وأنه مل يثبت تأريخ االنتهاء من التأليف عند فراغه من . فيه بتأليف تفسريه وال تأريخ معني انتهى فيه من تأليفه
    )١(.ورتفسري كل سورة، وإمنا أثبته يف اية تفسريه لبعض الس

مل يفسر القرآن الكرمي حسب تسلسل السور كما هي يف غري أن الناظر فيما أثبته الرازي من تواريخ يلحظ أنه 
فقد فسر بعض السور املتأخرة قبل السور املتقدمة،  لترتيب املصحف؛املصحف، بل فسرها بصورة مستقلة غري خاضعة 

انتهى ، و )٧(األنفالقبل سورة   )٦(وإبراهيم  )٥(والرعد  )٤(ويوسف  )٣(وهود  )٢(انتهى من تفسري سورة يونس :فمثالً
   )١١(.قبل سورة األحقاف  )١٠(، وكذا انتهى من تفسري سورة الفتح )٩(توبةقبل سورة ال  )٨(سراء سورة اإلريفسمن ت

هذه السورة  اعلم أنه مر على لساين يف بعض األوقات أن( :وقد بني الرازي سبب تأليفه للتفسري الكبري قائالً
وقوم من أهـل   ،فاستبعد هذا بعض احلساد ،ميكن أن يستنبط من فوائدها ونفائسها عشرة آالف مسألة  )١٢(الكرمية

والكلمات اخلالية عـن   ،من أنفسهم من التعلقات الفارغة عن املعاين هومحلوا ذلك على ما ألفو ،والعناد لغيااجلهل و
هذه املقدمة لتصري كالتنبيه على أن ما ذكرناه أمر   تصنيف هذا الكتاب قدمتيف فلما شرعت ؛حتقيق املعاقد واملباين

   )١٣(.)ممكن احلصول قريب الوصول

ويعترب التفسري الكبري من أطول التفاسري اليت وصلتنا، و قد مجع فيه الرازي بني املباحث الكالمية والفلسفية  هذا
ه املنهج التحليلي املبين على طريقة التحليل التام والتفصـيلي للـنص   السيما وأنه قد سلك يف تأليف والدينية واللغوية،

                                           

 ١٧ج ٦مـج (،)٢٣٩ص ١٦ج ٦مـج (،)٢١٤ص ١٥ج ٥مج(،)١٢٢ص ١١ج ٤مج(،)١٥٦ص ٩ج ٣مج(التفسري الكبري: انظر) ١(
 ٧مـج (،)١٤٤ص ٢٠ج ٧مج(، )١٥٠ص ١٩ج ٧مج(،)٧١ص ١٩ج ٧مج(،)٢٢٩ص ١٨ج ٦مج(،)٨٢ص ١٨ج ٦جم(،)١٧٦ص
ــج(،)٧٢ص ٢١ج ــج(،)١٧٧ص ٢١ج ٧م ــج(،)١٧٣ص ٢٦ج ٩م ــج(،)٢٣٦ص ٢٦ج ٩م ــج(،)٢٤ص ٢٧ج ٩م  ٢٧ج ٩م

 ١٠مج(،)٢٧٥ص ٢٧ج ٩مج(،)٢٥٥ص ٢٧ج ٩مج(،)٢٣٥ص ٢٧ج ٩مج(،)١٩١ص ٢٧ج ٩مج(،)١٤٠ص ٢٧ج ٩مج(،)٩٢ص
 ).١٠٩ص ٢٨ج ١٠مج(،)٣٦ص ٢٨ج
 ).١٧٦ص ١٧ج ٦مج(التفسري الكبري:انظر)٢(
  ).٨٢ص ١٨ج ٦مج(التفسري الكبري:انظر)٣(
 ).٢٢٩ص ١٨ج ٦مج(التفسري الكبري:انظر)٤(
 ).٧١ص ١٩ج ٧مج(التفسري الكبري:انظر)٥(
  ).١٥٠ص ١٩ج ٧مج(التفسري الكبري:انظر)٦(
 ).٢١٤ص ١٥ج ٥مج(التفسري الكبري:انظر) ٧(
  ).٧٢ص ٢١ج ٧مج(لكبريالتفسري ا:انظر)٨(
  ).٢٣٩ص ١٦ج ٦مج(التفسري الكبري:انظر)٩(
   ).١٠٩ص ٢٨ج ١٠مج(التفسري الكبري:انظر)١٠(
  ).٣٦ص ٢٨ج ١٠مج(التفسري الكبري:انظر)١١(
 .يقصد سورة الفاحتة) ١٢(
 ).٣ص ١ج ١مج(التفسري الكبري) ١٣(
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ضـمنه   كما  )٢(وما يتعلق به من مباحث أصولية وكالمية وفقهية ولغوية وبالغية وكونية وطبية وغريها،  )١(القرآين،
رها غاية مـا يكـون   وتصويوال الفرق املخالفة وشبهام حماولته للجمع والتوفيق بني الفلسفة والدين، والعرض ألق

   )٣(.التصوير؛ حىت عيب عليه بإيراد الشبه الشديدة والتقصري يف حلها

تفسري أشـياء  كتابه يف المجع يف إنه  :((وقد اتسم يف تفسريه بكثرة االستنباطات واالستطرادات حىت قيل عنه
   )٤()).كثرية طويلة ال حاجة ا يف علم التفسري

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           

، نال حامد املسـعودي مل ،، التناسب يف تفسري الرازي١/٣٣، حممود مد أمحدحمل ،تفسري الفخر الرازي للكفر يف القرآن الكرمي: انظر) ١(
٥٦-٥٥. 

 .٣٣٧-٣١٥، فتح اهللا خليف، لفالسفة اإلسالم:انظر) ٢(
 ٦/٣١٩لسان امليزان، :انظر) ٣(
 .١/٥١١تفسري البحر احمليط، ) ٤(
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  :، وموقف الرازي من ذلكود باألمساء واألحكاماملقص: املبحث الثالث

  :املقصود باألمساء واألحكام يف اللغة واالصطالح: املطلب األول
  :املقصود باألمساء واألحكام يف اللغة :أوالً

  :األمساء يف اللغة-أ

مسـاء  ، فأ)٣(، وهو اللفظ املوضوع ملعـىن )٢(، ويستدل به عليه)١(مجع اسم، واالسم ما يعرف به ذات الشيء
  .)٤(األشياء هي األلفاظ الدالة عليها

وهو االرتفاع والعلو، يقال مسا يسمو مسوا ) السمو(واختلف يف اشتقاقه، فذهب البصريون إىل أنه مشتق من 
لذا يقـال   )٦(، فاالسم يرفع ذكر املسمى فيعرف به ويظهر ويعلو؛)٥(إذا عال وارتفع، ومنه مسيت السماء مساًء لعلوها

، وما ليس له اسم فإنه ال يذكر وال يظهر وال يعلو ذكره،  )٧(أعلِ ذكره باالسم الذي يذكر به: ، أيسمه :ميللمس
   )٨(.بل هو كالشيء اخلفي

فحذفت الالم اليت هي الواو مـن   -بكسر الفاء وسكون العني–) فعل(على وزن ) سمو(واألصل يف االسم 
علت اهلمزة يف أوله عوضما ووزنه آخره ، وجسفْع(ا عنها، فصار ا٩(حلذف الالم منه) ا( .  

                                           

  .٣٨/٣٠٦، )مسو(، تاج العروس للزبيدي، مادة ٢٤٧،)مسا(املفردات يف غريب القرآن لألصفهاين، مادة )١(
 .١/٤٥٢، )مسا(املعجم الوسيط قام بإخراجه إبراهيم مصطفى، أمحد حسن الزياد، حامد عبد القادر، حممد علي النجار، مادة) ٢(
 .١/١٢١، )االسم(الكليات للكفوي، مادة ) ٣(
 . ٦/١٩٥، جمموعة الفتاوى لشيخ اإلسالم) ٤(
، البيان يف غريـب إعـراب القـرآن    ٤٠-١/٣٩،، معاين القرآن وإعرابه للزجاج٧/٣١٨،)مسو(كتاب العني للفراهيدي، مادة:انظر)٥(

، )مسـا (، الصـحاح للجـوهري، مـادة   ١٣/١١٧، )مسا(، ذيب اللغة لألزهري، مادة٥-٤،، أسرار العربية لألنباري١/٣٢،لألنباري
، املفردات يف غريـب  ١٧/١٣٤ ،ه، املخصص البن سيد٩٩-٣/٩٨،)مسو(، معجم مقاييس اللغة البن فارس، مادة ٢٣٨٣-٦/٢٣٨٢

-٦/٣٧٨،)مسـا (، لسان العرب البن منظور، مادة٣١٦،)مسا(، خمتار الصحاح حملمد بن أيب بكر الرازي، مادة ٢٤٧،)مسا(القرآن، مادة 
 .٤/٣٤٤،)مسا(، القاموس احمليط للفريوز أبادي، مادة ٣٨١

، ٢٠٨-٦/٢٠٧، جمموعة الفتـاوى  ٢/٢٨٠لشجري،البن الشجري ، أمايل ابن ا٢٤٧،)مسا(املفردات يف غريب القرآن، مادة :انظر)٦(
 . ٣٨/٣٠٦،)مسو(تاج العروس، مادة

: القصص ��my��x��w��v����u��tl:، وقال٤: الشرح ��m��¦��¥��¤��£l:، كما قال تعاىلتارة مبا حيمد به وتارة مبا يذم لكنه يذكر)٧(

 . ٦/٢٠٨ ،جمموعة الفتاوى :يف الشر، انظر فكالمها ظهر ذكره؛ لكن هذا إمام يف اخلري، وذاك إمام ،٣
 .٢/٢٨٠ ،أمايل ابن الشجري: ، وانظر٦/٢٠٩ ،جمموعة الفتاوى)٨(
، ١٣/١١٧،)مسا(،ذيب اللغة، مادة٦-٥، اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني البصريني والكوفيني لألنباري٥-٤، أسرار العربية: انظر)٩(

 . ٦/٣٨١،)مسا(لسان العرب، مادة، ٩٩-٣/٩٨،)مسو(معجم مقاييس اللغة، مادة 
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وذهب الكوفيون إىل أنه مشتق من السمة وهي العالمة؛ ألن االسم مسة على املسمى يعرف ا، واألصل فيـه  
فصـار  ، إال أنه حذفت منه الفاء اليت هي الواو، وزيدت اهلمزة يف أوله عوضا عن احملذوف )فَعل(على وزن ) وسم(

   )١(.حلذف الفاء منه)اعل( اسما ووزنه 

والصحيح ما ذهب إليه البصريون؛ وذلك ألن ما ذهب إليه الكوفيون وإن كان صحيحا من جهة املعىن إال أنه 
  :فاسد من جهتني

 السـميته  أَو تسـمي يأيت على ) اسم(من جهة التصريف، فبالتصريف ترد األشياء إىل أصوهلا، وتصريف  -١
 الوسيم، ويقال لصاحبه مسمى  الأَوسام وأَواسيم، وتصغريه سمي  الت وومسته، ومجعه أَسماء وأَسامٍ ومس

 .)٢(موسوم

ـ على أن تصـغري االسـم س  (واجلدير بالذكر أن الرازي نقل يف تفسريه اإلمجاع  ـمـ ومجعـه أَ  ي ماء س
    .-إن شاء اهللا-اآلخر،كما سيأيت ، رغم عدم ترجيحه ألحد املذهبني على)٣()اميسوأَ

،بل القياس فيما حذف منه !!من جهة اخلصوصية يف املورد؛ فإن اهلمزة مل تعهد داخلة على ما حذف أوله  -٢
المه أن يعوض باهلمزة يف أوله، وفيما حذف منه فاؤه أن يعوض باهلاء يف آخره، وال جتد يف العربية اسـم  

  .)٤( ا عوض من حذف الفاء تاء التأنيث  يف مثل عدة وزنة ونظائرهنحذفت فاؤه وعوض مهزة الوصل، وإمن

  

  :األحكام يف اللغة-ب

  اكم ـ، ومنه مسي احل)٦(، فاحلكم هو املنع من الظلم )٥(مجع حكم، واحلاء والكاف وامليم أصل واحد وهو املنع

                                           

، ٣٢/ ١، ، البيان يف غريب إعـراب القـرآن  ٥-٤، ، اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني البصريني والكوفيني٥، أسرار العربية :انظر)١(
 . ٣٨/٣٠٥، )مسو(، تاج العروس، مادة ٦/٣٨٢،)مسا(، لسان العرب، مادة١٧/١٣٤، املخصص

، أسـرار  ١/٣٢،، البيان يف غريـب إعـراب القـرآن   ٤١-١/٣٩،، معاين القرآن وإعرابه٧/٣١٨، )مسو(مادة كتاب العني، :انظر)٢(
، ٢٥٦-٢٥٥،أليب القاسـم الزجـاجي   ،اشتقاق أمساء اهللا، ١١-٤،، اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني البصريني والكوفيني٧-٤،العربية

-١/٩٦،بن بابشـاذ ال ،، شرح املقدمة احملسبة١٧/١٣٤،املخصص ،٦/٢٣٨٣،)مسا(، الصحاح، مادة١٣/١١٧، )مسا(ذيب اللغة، مادة
 ،، جمموعة الفتاوى٣٨٢-٦/٣٨١ ،)مسا(لسان العرب، مادة، ٣١٦،)مسا(، خمتار الصحاح، مادة٢٨٣-٢/٢٨٠،أمايل ابن الشجري، ٩٧
، ١/١٢٠،)االسـم (، الكليات، مادة ٣٠٥-٣٨/٣٠٤، )مسو(، تاج العروس، مادة٤/٣٤٤،)مسا(القاموس احمليط، مادة ،٢٠٨-٦/٢٠٧

 . ١/٤٥٢،)مسا(املعجم الوسيط، مادة
 ).١٠٨ص ١ج ١مج(التفسري الكبري) ٣(
، اشتقاق أمسـاء  ٨، ، أسرار العربية٧ ،اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني البصريني والكوفيني، ٤١-١/٤٠،معاين القرآن وإعرابه: انظر)٤(

 .٢/٢٨٢ ،، أمايل ابن الشجري٢٥٦-٢٥٥ ،اهللا
 .١٣٤-١٣٣،)حكم(، املفردات، مادة١٢/١١٤ ،، املخصص٢/٩١، )حكم(اللغة، مادة معجم مقاييس: انظر)٥(
 .٢/٩١، )حكم(معجم مقاييس اللغة، مادة) ٦(
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 )٢(.ألا متنع من اجلهل ؛، ومنه احلكمة)١(ه، فكل من منعته من شيء فقد حكَمته وأحكمت؛ ألنه مينع من الظلمحاكما
  .)٤(والقضاء)٣(مبعىن العلم والفقه واحلكمة) حكم(كما تأيت كلمة 

  

  :املقصود باألمساء واألحكام يف االصطالح: ثانيا
ـ   :مثل ،، وهي ما يسمى به العبد من األمساء الدينيةالشرعيةمساء األاملراد باألمساء هنا   افرمؤمن ومسـلم وك

  .)٥(حكم به على هؤالء يف الدنيا واآلخرةاخل، وباألحكام ما ي...وفاسق

ومسائل األمساء واألحكام يتعلق ا الوعد والوعيد يف الدار اآلخرة، واملوالة واملعاداة والقتل والعصمة وغـري  
فكل من كان له قول  ؛، وهي مثرة اخلالف يف مسمى اإلميان وحقيقته، ومسمى الكفر وحقيقته)٦(ذلك يف الدار الدنيا

تسمى مبسـألة    ، لذا فإن مسائل األمساء واألحكام)٧(يف اإلميان جتد له تقريرا السم العبد وحكمه يف الدنيا واآلخرة 
كل هذه األمساء إمنا تدل على حقيقة واحدة؛ ذلـك  اإلميان والكفر، ومسألة الفاسق امللي، ومسألة مرتكب الكبرية، و

السم أطلق عليها مسألة اإلميان باعتبار أن مناقشة اإلميان تستلزم مناقشة ضده وهـو الكفـر،   ألن من نظر إىل جمرد ا
وتستلزم األحكام املتعلقة ذين االمسني، ومن أطلق عليها مسألة الفاسق امللي أو مسألة مرتكب الكبرية فبالنظر إىل أن 

ت األمساء واألحكام عند الفرق، ومن أطلق عليها مسألة اخلالف يف الفاسق امللي أول خالف وقع يف األمة، وعليه تباين
   . )٨(األمساء واألحكام فبالنظر إىل مشول هذا االسم جلميع مباحثها

                                           

 . ٣١/٥١٤، )حكم(، تاج العروس، مادة٣/٢٧٢، )حكم(، لسان العرب،مادة٤/١١٢، )حكم(ذيب اللغة، مادة: انظر)١(
 .٢/٩١، )حكم(معجم مقاييس اللغة، مادة: انظر) ٢(
العدل والعلم واحللم والنبوة والقرآن واإلجنيل، واحلُكم أعم من احلكمة، فكل حكمة حكم وال عكـس؛ فـإن   : من معاين احلكمة) ٣(

، ه، احملكم واحمليط األعظم البـن سـيد  ١٢/١١٤ ،املخصص: انظر. احلكيم له أن يقضي على شيء بشيء فيقول هو كذا أو ليس بكذا
 .٣١/٥٢١،)حكم(،  تاج العروس، مادة٤/٩٨،)احلكم(، القاموس احمليط، مادة١٣٤،)حكم(ردات، مادة، املف٣/٥٠، )ح ك م(مادة

-٣/٤٩،)ح ك م(، احملكم واحمليط األعظم، مـادة ١١٤-٤/١١٠،)حكم(، ذيب اللغة، مادة٦٧-٣/٦٦،)حكم(العني، مادة: انظر)٤(
خمتـار  ،  ١/٤١٩،)حكـم (البن األثري، مـادة ، ألثر واحلديث، النهاية يف غريب ا١/٢٠٦،)حكم(اس البالغة للزخمشري، مادة، أس٥١

، تـاج العـروس،   ٤/٩٨،)احلكـم (، القاموس احمليط، مادة٢٧٢-٣/٢٧٠،)حكم(لسان العرب، مادة، ١٤٨،)ح ك م(الصحاح، مادة
 . ١/١٩٠،)حكم(، املعجم الوسيط، مادة٥٢٢-٣١/٥١٠،)حكم(مادة

، شرح العقيدة الواسـطية  ٦٣ ،يخ حممد بن عبد العزيز املانع على العقيدة الواسطية، حاشية العالمة الش١٣/٨،جمموعة الفتاوى:انظر)٥(
 .٣٣،علي بن عبد العزيز بن علي الشبل .د: ، إعداداجلذور التارخيية حلقيقة الغلو والتطرف واإلرهاب والعنف، ١٩٠،للهراس

 . ١٢/٤٦٨ ،جمموعة الفتاوى: انظر) ٦(
  .٣٣، الغلو والتطرف واإلرهاب والعنف اجلذور التارخيية حلقيقة :انظر) ٧(
، الفتاوى الكربى لشـيخ اإلسـالم  : ، وانظر١٩-١٨ ،قواعد األمساء واألحكام عند شيخ اإلسالم ابن تيمية، حملمد السفياين: انظر) ٨(
  .٢/٨٣٧طريق اهلجرتني، البن القيم،، ٦/٦٣٩
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ـ وام كاء واألحمسائل األمس (( :-:-ول شيخ اإلسالميق  ـ  ه   )١(ان وخـالف املرجئـة  ي مسـألة اإلمي
وهل جيتمع يف حـق الشـخص   .  فساق أهل امللةيف" مسألة األمساء واألحكام "((: -:-ويقول ،)٣()))٢(واخلوارج

فأول مسألة فرقت بني األمـة  .........؟!الواحد الثواب والعقاب كما يقوله أهل السنة واجلماعة أم ال جيتمع ذلك 
   .)٤( ))مسألة الفاسق امللي

وليس يف  ،؛ ألنه قطب الدين الذي يدور عليهومسماه كثري )٥(وكالم الناس يف هذا االسم (( :-:-ويقول
؛ وهلذا مسي هـذا  عقاب أعظم من اسم اإلميان والكفروالثواب وال ،واملدح والذم ،القول اسم علق به السعادة والشقاء

   . )٦())"مسائل األمساء واألحكام " األصل 

سـن  املسلم واملؤمن واحمل: مثل ا، فما ميدح اومنها ما يذم  امنها ما ميدح  شرعيةمساء الاألوذا يظهر أن 
 واملنافق والفاسق والعاصي وحنو ذلك واملرتد الكافر واملشرك: مثل اوالرب والتقي وحنو ذلك، وما يذم.  

  :وأن األحكام تنقسم إىل قسمني

كاملوالة واملعاداة، وما يتبع ذلك من التوارث، وهذه أكثرها أحكام فقهية علقها الشارع  :أحكام دنيوية - ١
ستحق اسم اإلسالم مثالً ترتب عليه من األحكام ما يناسب هذا االسم من على حتقق تلك األمساء، فمن ا

-التويل واملناصرة وعقود النكاح وحنو ذلك من األحكام اليت اشترط هلا اإلسالم، ومن استحق اسم الكفر
التوارث، ومنع املعاداة والبغض، ومنع  علق عليه من األحكام ما يناسب هذا االسم من -والعياذ باهللا

                                           

عندهم ملذنب ، فاتضر مع اإلميان معصية، كما ال تنفع مع الكفر طاعة ال: مسمى اإلميان، وقالواالعمل عن  أرجئوا هم الذين: املرجئة)١(
 اإلرجـاء بل من أحدث القول أو، واإلميان عندهم ال يزيد وال ينقص، ومؤمن كامل اإلميان وإن مل يعمل خريا قط وال كف عن شر قط

اإلميان جمرد ما الذين يرون أن  :األول ؛ة أصنافعلى ثالث -:-، وهم حنو اثنيت عشرة فرقة، وقد جعلهم شيخ اإلسالم غيالن الدمشقي
الذين يـرون  : ، والثاينومن تبعه ومنهم من ال يدخلها كجهم مث من هؤالء من يدخل فيه أعمال القلوب وهم أكثر فرق املرجئة يف القلب
الذين يرون أن اإلميـان  : والثالث م،بلهال يعرف ألحد ق و جمرد قول اللسان وهذا هو قول حممد بن كرام السجستاين وأصحابه أن اإلميان

مقـاالت  : انظر عقائـدهم يف . و املشهور عن أهل الفقه والعبادة منهم،وهذا قول أيب حنيفة النعمان  ،تصديق القلب وقول اللسان معا
/ ١،الظـاهري  البن حـزم الفصل يف امللل واألهواء والنحل  ،وما بعدها ٢٠٢،الفرق بني الفرق للبغدادي ،٢٤٣-٢١٣/ ١،اإلسالميني

-٢٩٥،١/٣٠١-٢٧١ /١،، عقائد الثالث والسبعني فرقة، أليب حممد اليمـاين ١٦٧-١/١٦١،للشهرستاينامللل والنحل  ،١١٣-١١١
 . ١٩٦-١٩٤/ ٧،فتاوىال ةجمموع :، وانظر ٧١-٧٠،اعتقادات فرق املسلمني واملشركني للرازي ،٣٠٦

بعد التحكيم، وقيل  ايف وقت ظهورها، فقيل هم الذين خرجوا على علي هم أول الفرق اإلسالمية ظهورا، واختلف : اخلوارج)٢(
ن أصحاب الكبائر خملـدون يف  وإ، والقول باخلروج على أئمة اجلور ،وتكفري أصحاب الكبائر ،نكار التحكيمإ: غري ذلك، من عقائدهم

،  ١٧٤-١/١٦٧،مقاالت اإلسـالميني : ئدهم وفرقهم يفانظر عقا. وافترقوا على اثنيت عشرة فرقة ،وأن اإلمامة جائزة يف غري قريش، النار
، ٥١-٤٦،، اعتقادات فرق املسلمني واملشركني٤٢-١/١١،، عقائد الثالث والسبعني فرقة١٦١-١/١٣١،، امللل والنحل٢/١١٣،الفصل

 . ومابعدها٣٧، العواجي.اخلوارج تارخيهم وآراؤهم االعتقادية،د: انظرو
  . ١٩/٢٩٣،جمموعة الفتاوى) ٣(
 . ١٣٠-٢٢/١٢٩،جمموعة الفتاوى) ٤(
 .أي اسم اإلميان) ٥(
 . ١٣/٥٨،جمموعة الفتاوى)٦(
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الة عليه إذا مات كافرا، وفساد العقود اليت يشترط هلا اإلسالم و تبطل بالكفر، إىل غري ذلك من الص
  . )١(األحكام واألقضية

وهي الشفاعة و ما يقضى به على أصحاب تلك األمساء من دخول اجلنة واخللود فيها أو  :أحكام أخروية - ٢
  .اخللود يف النار، أو دخوهلا وعدم اخللود فيها

الـيت  " األمساء واألحكام " هي من مسائل " مسائل التكفري والتفسيق " اعلم أن  ((: :شيخ اإلسالم يقول 
وتتعلق ا املواالة واملعاداة والقتل والعصمة وغري ذلك يف الدار الدنيا ؛ فإن  ،يتعلق ا الوعد والوعيد يف الدار اآلخرة

قال اهللا  ،وهذا من األحكام الكلية يف كل وقت ومكان ،الكافرينوحرم اجلنة على  ،اهللا سبحانه أوجب اجلنة للمؤمنني
ــاىل �m��T���S��R��Q����P��O��N��M����L��K��J��I��H���G��F��E��D��C��B��A: تع

��Y��X��W��V��Ul وقال يف اآليـة األخـرى  ............٦٢: البقرة:��m��S��R��Q��P��O��N��M��L���K��J

�\��[Z��Y��X����W��V����U��T����_��^��]l ٢( .))٣٩ - ٣٨: البقرة(   

إن اإلميان اسم مدح، ؛ ف)األمساء واألحكام(ومن هنا يتضح ارتباط املعىن اللغوي باملعىن االصطالحي ملصطلح 
وأما الكفر فإنه اسم ذم، والكافر   ،يعرف ويظهر، ويقضى له باجلنةويعلوا ذكره ميدح وحيمد به، ف  مبا يذكر املؤمنو

   .يذم به فيعرف ويفضح ويقضى له بالناريذكر مبا 

  

  

     

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           

 .٢٠-١٩ ،قواعد األمساء واألحكام عند شيخ اإلسالم ابن تيمية، حملمد السفياين :انظر)١(
  . ٤٧٠-٤٦٨/ ١٢،جمموع الفتاوى )٢(
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  .-عرض ونقد- واألحكام األمساء معىن من الرازي موقف :املطلب الثاين
مثة مباحث عديدة أوردها الرازي يف مقدمة تفسريه تتعلق باالسم وتقسيماته، سأقتصر على مـا أراه متعلقًـا   

  ...بالبحث

  ":ماس"موقف الرازي من اشتقاق كلمة  -أ
، "االسم"كلمة حناة البصرة والكوفة بشأن حتديد أصل اشتقاق  هناك خالفًا مشهورا بنيسبقت اإلشارة إىل أن 

   :، فقال)١(وقد سرد الرازي رأي الفريقني دومنا ترجيح

، فاسم الشيء ما عاله حىت ظهـر  إذا عال وظهر هو مشتق من مسا يسمو: قال البصريون: يف اشتقاقه قوالن (
اللفظ معرف للمعىن، ومعرف الشيء متقدم يف املعلومية على املعرف، فال جرم كان االسـم  : وأقول ،شيء بهذلك ال

هو مشتق من وسم يسم مسة، والسـمة العالمـة، فاالسـم    : وقال الكوفيون ،)٣( )٢( عاليا على املعىن ومتقدما عليه
االسـم مشـتق مـن    وذلك ألن ....عالمات والصفاتال :املراد من األمساء (:ويقول ،)٤()كالعالمة املعرفة للمسمى

"السمأو من  "ة"السِّوم" وعلى التقديرين فكل ما ي٦()ويكشف عن حقيقته كان امسا له  )٥(يءف عن ماهية شعر( .   

  

  

  

                                           

 .٢٢٨-٢٢٧ نادي،جهود الفخر الرازي يف النحو والصرف، للدكتور حممد عبد القادر ه:انظر)١(
عال على ما حتته من مسي االسم امسا ألنه مسا على مسماه و :فقالوا ؛ما ذكره الرازي من توجيه لتسمية االسم ذكر حنوه بعض النحاة) ٢(

 وبعـض  ((:نقدا على هذا التعليل فقال -:-وقد أورد شيخ اإلسالم  ،٥،، اإلنصاف يف مسائل اخلالف٧،أسرار العربية :انظر ،معناه
أعليتـه   :أي ؛مسيته :قال؛ وهلذا ياملسمى فيظهر يبل ألنه يعل ؛وليس املراد باالسم هذا...؛ا ألنه عال على املسمىامس مسي: النحاة يقول

مسا مبسـماه  ، فاالسم إمنا مسي امسا ألنه ٢٠٩/ ٦فتاوى ال ةجمموع ))وهذا إمنا حيصل باالسم ،فتجعل املعلى املظهر هو املسمى ،وأظهرته
، أمـايل ابـن   ٢٤٧،)مسـا (، املفردات يف غريب القرآن، مادة٩٧-١/٩٦،البن بابشاذ شرح املقدمة احملسبة: انظر ،فعه وكشف معناهفر

  .٢/٢٨٠،الشجري
 . يف نظري ال يعد هذا ترجيحا ألحد االشتقاقيني على اآلخر، وإمنا هو توجيه فقط، ويؤيد ذلك ما ذكره يف احملصول) ٣(
، كتاب لوامع البينات شـرح أمسـاء اهللا احلسـىن    )١٧٦ص ٢ج ١مج(التفسري الكبري :وانظر، )١٠٨ص ١ج ١مج(التفسري الكبري) ٤(

 .٢٤،والصفات للفخر الرازي
تطلق غالبا على األمر  املاهية، ويفسره مبا به الشيء هو هو، وهي لفظة مشتقة عما هو، و؟ما به جياب عن السؤال مبا هو: ماهية الشيء)٥(

األمر املتعقل، من حيث إنه مقول يف جواب  و. مع قطع النظر عن الوجود اخلارجي، املتعقل من اإلنسان، وهو احليوان الناطقاملتعقل، مثل 
، شـرح املقاصـد   ٦٠-٥٩،املواقف يف علم الكالم لإلجيـي : ، انظرماهية، ومن حيث ثبوته يف اخلارج، يسمى حقيقة: ما هو، يسمى

، املعجم ٢/٣٢٨، ٢/٨٤، )احلقيقة(، كشاف اصطالحات الفنون، للتهانوي، مادة١٦٤-١٦٣،جاين، التعريفات للجر١/٣٩٩،للتفتازاين
 .٣١٥-٢/٣١٤مجيل صليبا،.د: ، املعجم الفلسفي باأللفاظ العربية والفرنسية واالنكليزية والالتينية، تأليف١٦٥،الفلسفي

 .١/١٩٠مؤسسة الرسالة،.، ط١/٩٣املكتبة العصرية،.احملصول يف علم أصول الفقه للرازي، ط) ٦(
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  :عند الرازي" االسم"تعريف  -ب
  : ، وهو قوله)٢(مدهسأقتصر على ذكر ما اعت )١(ذكر الرازي يف مقدمة تفسريه مخس تعريفات لالسم

كلمة دالة على معىن مستقل باملعلومية من غري أن يدل على الزمان املعني الذي وقـع فيـه ذلـك     :االسم (
  . )٣()املعىن

  :كما أورد يف صفحات تفسريه معان أخرى لالسم وهي

واأللفـاظ  ، الذوات.......(: هي األلفاظ الدالة على الذوات، ويستنبط هذا التعريف من قوله: األمساء -١
  )٤(.) الدالة عليها هي األمساء

  )٥(.)أصوات مقطعة وضعت لتعريف املسميات :االسم( -٢

فهو عبارة عن تلك اللفظة  :وأما االسم ....ظ املعني لتعريف الذات املعينة،عبارة عن تعيني اللف :التسمية( -٣
  )٦(.)املعينة

  )٧(.) لفظ دال على املاهية: االسم( -٤

 وـل النحـبقي أن أه ال امتناع يف اللغة أن يكون املراد من االسم الصفة،..........الصفات،: األمساء ( -٥

  

  

                                           

،كما ذكرها يف كتابه ساحرة الطرف يف االسـتعاذة والبسـملة واالسـم والفعـل     )٣٦-٣٤ص ١ج ١مج(التفسري الكبري : انظر) ١(
 .٣٦-٣٢،واحلرف

، وخلرجت ده عليهاوذكر نق فال حاجة لذكر التعريفات األخرى؛ السيما وقد تناوهلا الرازي بالنقد، إذ لو ذكرا لطال املقام يف بياا) ٢(
  :لكن جتدر اإلشارة إىل أمرين...بذلك عن موضوع البحث إىل موضوع حنوي

  ).٣٦-٣٤ص ١ج ١مج(التفسري الكبري : انظر. املشهور عند النحاة بل نقده" لالسم" أن الرازي مل يعتمد التعريف االصطالحي:األول
االسم يف اللغـة  : مجلة من علماء النحو، راجع يف ذلك -ملشهور بني النحاةعدا التعريف ا–شارك الرازي يف نقده هلذه التعريفات : الثاين

 .١٤١-٢٧/١٢٦واالصطالح النحوي، للسيد علي حسن مطر، جملة تراثنا، العدد 
، ساحرة )١٠٩ص١ج١مج(، )٣٨ص ١ج ١مج( ،)٣٤ص ١ج ١مج(التفسري الكبري :، وانظر)٣٦-٣٥ص ١ج ١مج(التفسري الكبري )٣(

، اية اإلجياز يف دراية اإلعجـاز،  ١١ ،، املعامل يف أصول الفقه للفخر الرازي٣٥ ،ة والبسملة واالسم والفعل واحلرفالطرف يف االستعاذ
  .٣٢، الكاشف عن أصول الدالئل،٧٩

 ).٤٥ص ١ج ١مج(التفسري الكبري ) ٤(
 ).١٣ص ٢٢ج ٨مج (التفسري الكبري : ، وانظر)١٠٩ص ١ج ١مج(التفسري الكبري ) ٥(
 ).١١٠ص ١ج ١مج(الكبري  التفسري) ٦(
 ).١١١ص ١ج ١مج(التفسري الكبري) ٧(
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  )١(.)خصصوا لفظ االسم باأللفاظ املخصوصة، ولكن ذلك عرف حادث ال اعتبار به 

  )٢(.)عالمة املسمى ومعرف له :االسم( -٦

  )٣(.)األفاظ دالة على املعاين فهي إمنا حتسن حبسن معانيها ومفهوما :األمساء( -٧

: يعود إىل التعريف املشهور بني النحـاة، وهـو قـوهلم   " لالسم" واملالحظ أن ما اعتمده الرازي من تعريف
تعـين اسـتقالل   ) يف نفسها: (؛ وذلك ألن قوهلم)٤()كلمة تدل على معىن يف نفسها غري مقترن بزمان معني: االسم(

، فيكون الرازي قد )٥(اء عاد الضمري إىل الدال أو املدلولالكلمة باملفهومية، من غري حاجة إىل ضم كلمة أخرى، سو
؛ ألن هذا الغرض مستحق بالتعريف )استقاللية االسم للمعىن(، السيما إذا كان يقصد بتعريفه )٦(نقد عني ما ذهب إليه

   . )٧(الذي نقده

، عدا تعريفـه  )٨(أما ما ذكره الرازي يف صفحات تفسريه من تعريفات لالسم، فقد ذكرت كتب اللغة حنوها
   ةـل للداللـكل لفظ جععند النحاة؛ فحقيقة االسم عندهم  )٩(على الصفة بالصفة؛ إذ مل يعهد إطالق االسم" االسم"

                                           

، كتاب لوامع البينات شرح أمسـاء اهللا  )١٣٦-١٣٥ص ٣١ج ١١مج(التفسري الكبري  :، وانظر)١٧٦ص ٢ج ١مج(التفسري الكبري) ١(
 .٢١احلسىن والصفات 

 ).٥٠ص ٨ج ٣مج(التفسري الكبري )٢(
 ).١٣ص ٢٢ج ٨مج(التفسري الكبري  :، وانظر)٦٦ص ١٥ج ٥مج(التفسري الكبري) ٣(
، أمايل ٩،أسرار العربية: ، وانظر١٣٩-٢٧/١٣٨االسم يف اللغة واالصطالح النحوي للسيد علي حسن مطر، جملة تراثنا، العدد :انظر)٤(

 كشـاف  ،٣٦-١/٣٥،، شرح الرضى على الكافية لرضى الدين األستراباذي٢٣-١/٢٢،، شرح املفصل البن يعيش٢/١٥،ابن الشجري
 .٣٥دخيل بن غيم العواد،.، املسائل املتفق عليها بني النحويني،د٦٣-٤/٦٢،)االسم(اصطالحات الفنون، مادة 

 . ٦٣-٤/٦٢،)االسم(، كشاف اصطالحات الفنون، مادة٣٦-١/٣٥شرح الرضى على الكافية: انظر)٥(
إما أن يكون عائدا » يف نفسه«: الضمري يف قوله  ( :، فقال)يف نفسه: (وكان الرازي قد نقد التعريف بسبب رجوع الضمري يف قوهلم) ٦(

االسم  ، فيصري املعىنسم ما دل على معىن حصل يف االسم، فإن عاد إىل الدال صار التقدير االال، أو إىل املدلول، أو إىل شيء ثالثإىل الد
، وإن عاد إىل املـدلول صـار   ل على مدلولهمث مع ذلك فينتقض باحلرف والفعل، فإنه لفظ يد ،ما دل على معىن هو مدلوله، وهذا عبث

التفسري الكبري . )....، وذلك يقتضي كون الشيء حاصالً يف نفسه ، وهو حمالعلى معىن حاصل يف نفس ذلك املعىنالتقدير االسم ما دل 
 ).٣٥ص ١ج ١مج(
، ومل حيد االسم حد الفعل دا، بل إن سيبويهحدودا كثرية تنيف على سبعني ح" االسم"وجتدر اإلشارة إىل أن النحويني قد ذكروا  يف )٧(

أسـرار  : انظـر . ل على أنه إذا كان الفعل حمدودا واحلرف حمصورا معدودا فما فارقهما فهو اسممن الطعن، وعو"االسم"ملا يعتوِر حد 
سيد علي حسن مطـر، جملـة   ، االسم يف اللغة واالصطالح النحوي لل١/٢٢،، شرح املفصل٢/١٥،أمايل ابن الشجري ،١٠-٩،العربية

 .٢٧/١٣٢تراثنا، العدد
، ١٧/١٣٤،، املخصـص ٩٢-٩١الصاحيب يف فقه اللغة البـن فـارس،  ، ١٣/١١٧،)مسا(، ذيب اللغة،مادة٩،أسرار العربية: انظر)٨(

ج العـروس،  ، تـا ٤/٣٤٤،)مسا(، القاموس احمليط، مادة٦/٣٨١،)مسا(، لسان العرب، مادة٢٤٧،)مسا(املفردات يف غريب القرآن، مادة
  .١/٤٥٢)مسا(، املعجم الوسيط، مادة٣٨/٣٠٦، )مسو(مادة

 .١/٢٢٤،روح املعاين يف تفسري القرآن الكرمي والسبع املثاين لأللوسي:انظر) ٩(
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 )٢(، وهذا اصطالح خاص اصطلحه النحاة)١(على املعىن إن مل يكن مشتقًا، فإن كان مشتقا فليس باسم ، وإمنا هو صفة
   )٣(.كما أشار الرازي إىل ذلك

ألن أمساء اهللا احلسىن على أن مسألة التفريق بني الوصفية والعلمية ال تنطبق على أمساء اهللا تعاىل؛  وجيدر التنبيه 
  :لسببنيوذلك ، )٥(، خبالف أوصاف العباد فإا تنايف علميتهم)٤(أعالم وأوصاف، والوصف ا ال ينايف العلمية

أوصاف العباد فهـي  ، أما العلمية املختصة وبني تنافي بينهاال فبه،  أن أوصاف اخلالق خمتصة :السبب األول
، إذا مسي اإلنسان بوصف من األوصاف مثل كرمي، وشجاع، ومجيل ذاوهل، )٦(مشتركة بينهم فنافتها العلمية املختصة

  . )٧(فإن هذه األلفاظ تتجرد من خصائص الوصفية ويصبح هلا خصائص العلمية

ـ ـة مستعـس أمساء اهللا بأمساء املخلوق؛ ألن أمساء اخللق خملوقال تقا :السبب الثاين اؤهم ـارة وليست أمس
ـم، بل قد تكون خمالفـنفس صفاه، وال شيء ـا لصفاته ليس شيء منها خمالفًـاء اهللا صفاتـوأمس، مـة لصفا

    )٨(ارةـمستعة أو ـلوقـات اهللا خمـن صفـة مـى أن صفـن ادعـفم ،هـائـا ألمسالفًـه خمـاتـن صفـم

                                           

 .١٠٣،، معتقد أهل السنة واجلماعة يف أمساء اهللا احلسىن، للدكتور حممد خليفة التميمي٢/٨٠٢،أحكام القرآن البن العريب :انظر) ١(
ناعة يف التصريف ا من الصوهذه قاعدة أسسها سيبويه لريتب عليها قانون((: ٢/٨٠٣،يف كتابه أحكام القرآن -:- قال ابن العريب)٢(

أمر ال حتتاج إليـه الشـريعة    ، وهوواجلمع والتصغري، واحلذف والزيادة والنسبة، وغري ذلك من األبواب؛ إذ حلظ ذلك يف جماري العربية
 )).قصد؛ فال معىن إلنكارها للقوم أو إقرارها ، وال ترده ببعضد

صوا لفظ االسم بقي أن أهل النحو خص ال امتناع يف اللغة أن يكون املراد من االسم الصفة، (): ١٧٦ص ١ج ١مج(فقال يف تفسريه) ٣(
 . ) ، ولكن ذلك عرف حادث ال اعتبار بهباأللفاظ املخصوصة

ــها    )٤(      ــدحٍ كُل ــاف م صه أوــاؤ    فَأمس
  

  مشـــتقةٌ قَـــد محلـــت ملعـــاين     
األمساء دون ما تتضمنه هللا جامدة خالية من املعاين، فأثبتوا ويف هذا رد على املعتزلة واخلوارج ، الذين يزعمون أن أمساء اهللا احلسىن أعالما   

شرح القصيدة النونية، للدكتور حممد  ،٤-٣/٣جمموعة الفتاوى: عليم بال علم، قادر بال قدرة، حي بال حياة، انظر: من الصفات، فقالوا
 ١/٢٧٣، ٢٤٥-١/٢٤٤مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني لألشعري، : ، وانظر كذلك٢/١٢٥خليل هراس،

 ١/٢٨٥بدائع الفوائد:انظر) ٥(
 .١٠٤-١٠٣، معتقد أهل السنة واجلماعة يف أمساء اهللا احلسىن ١/٢٨٥بدائع الفوائد :انظر) ٦(
 .١٠٤السنة واجلماعة يف أمساء اهللا احلسىن  معتقد أهل: انظر) ٧(
وإمنـا   وهي من املسائل احلادثة اليت مل يعرفها السلف األوائل من الصحابة والتـابعني، " االسم واملسمى" هذا املسألة تعرف مبسألة ) ٨(

 : ابن أيب يعلى أن اإلمام أمحـد  لقاضيا ذكرتنازعت فيها الطوائف بعد ذالك، وكان أئمة السنة ميسكون القول فيها نفيا وإثباتا، فقد 
إن االسـم  : هذا كالم حمدث، وال يقول إن االسم غري املسمى وال هو هو ولكن يقول :كان يشق عليه الكالم يف االسم واملسمى ويقول

ا لقوله تعاىلللمسمى اتباع:��mg��f��e��d��c �lوقد اختلفت فيها الطوائف على مقاالت. ١٨٠: األعراف:   
- ٣ .أصحاب ابن كالبهو قول بعض و ،أمساء البارئ ال هي البارئ وال غريه-٢ .األشاعرة واملاتريديةوهذا قول  ،اؤه هي هوأمس -١

املعتزلة واخلوارج وكثري من املرجئة وكثري اجلهمية و وهذا قول ،، وما كان غريه فهو خملوق بائن عنهأمساء البارئ هي غريه وكذلك صفاته
، فليس له يف األزل ، أو حىت مساه خلقه بأمساء من صنعهم امساكان وال اسم له، حىت خلق لنفسه وهلم أن اهللا سبحانه ، وغاية قمن الزيدية

وهذا )االسم للمسمى(أمساء اهللا له  -٤ .هذا من أعظم الضالل واإلحلاد يف أمساء اهللا تعاىلو اسم وال صفة، ومل يكن يف األزل مسمى،
= 
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وال اسم مل يكن ،مل حتدث له صفة وال يزال مل يزل كذلك،اهللا تعاىل وتقدس امسه كُلُّ أمسائه سواءف، )١(رجوفَ فقد كفر
، وأمساؤه وصفاته داخلة يف )٣(ا قبل املعلومنيمـوعال )٢(، كان خالقًا قبل املخلوقني، ورازقًا قبل املرزوقنيكذلك

قبل وجود اخللق وبعد وجودهم وعند فنائهم، وال تأثري هلم يف أمسائه يزال بأمسائه وصفاته  مسمى امسه، ومل يزل وال
فمن زعم أن اهللا سبحانه كان وال اسم له حىت خلق لنفسه امسا، أو حىت مساه خلقه بأمساء من صنعهم فهذا  وال صفاته

   )٤(.من أعظم الضالل واإلحلاد

ه املسألة، وإمنا الغرض التنبيه على أن ابن اخلطيب وإن عرف االسـم  وليس الغرض هنا استيفاء الكالم يف هذ
  :إال أنه خالف السلف يف أمور منهابالصفة 

االسـم هـو   (:فذهب تارة إىل القول بـأن  ؛ه يف هذه املسألةؤمسألة االسم واملسمى، واضطربت آرا - ١
 . )٥()املسمى

                                           
= 

 ومن هنا..... (( :-:-قال ابن تيمية . هو احلق املوافق للكتاب والسنةوغريه و - :- أصحاب اإلمام أمحداختيار أكثر أهل السنة من 
��m��d��c:ويقال كما قال اهللا تعاىل  ،وكان الصواب أن مينع من كال اإلطالقني، هل هو املسمى أو غريه" االسم " تنازع الناس يف 

� �el إن هللا تس " :>وكما قال ، ١٨٠: األعراف١٧٠-١٢/١٦٩،جمموعة الفتاوى  ))" ا من أحصاها دخل اجلنة عة وتسعني امس ،
، ومسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة ١٥٤٩ص..واحلديث أخرجه البخاري، كتاب التوحيد، باب إن هللا مائة اسم إال واحدة

-١/٢٥٢، املقاالت لألشعري ٣٩للطربي صريح السنة: وانظر .٢٠٦٢/ ٤واالستغفار، باب يف أمساء اهللا تعاىل وفضل من أحصاها، 
، طبقات احلنابلة أليب ٥٣سفرائيين، ، التبصري يف الدين لإل١١٥- ١١٤دي ، أصول الدين للبغدا٥٧، اإلنصاف للباقالين ١/٣٤٥، ٢٥٣

 ،٣٩- ١/٣٠،  بدائع الفوائد٢٣٣-١٠/٢٣١، درء التعارض٢١٢-١٨٥/ ٦، جمموعة الفتاوى ٢/٢٧٠يعلى احلنبلي بتصحيح الفقي،
، احلنفي شرح العقيدة الطحاوية البن أيب العز ،٧٥٨-٢/٧٥٧شفاء العليل يف مسائل القضاء والقدر واحلكمة والتعليل البن قيم اجلوزية

للسفاريين  لوامع األنوار البهية وسواطع األسرار األثرية لشرح الدرة املضية يف عقد الفرقة املرضية، ١/١٩٤حتقيق التركي واألرنؤوط
حملمد احلمود  ، النهج األمسى يف شرح أمساء اهللا احلسىن، ٣٠٨- ٢٦٤قد أهل السنة واجلماعة يف أمساء اهللا احلسىن معت ،١/١١٩

 .٣٣-١٤النجدي
كفر بين، بل قد صرح كثري من األئمة بكفر القائلني بأن أمسـاء اهللا خملوقـة   :أمساء اهللا خملوقة، فقال: ذُكر لإلمام أمحد أن رجالً قال) ١(

، السـنة  ٢٦٢مسائل اإلمام أمحـد أليب داوود السجسـتاين   : انظر. مام الشافعي، وإسحاق بن راهويه، والاللكائي، وغريهماإل: منهم
، املسائل والرسائل املروية عن اإلمام أمحـد يف  ٢١٥-٢٠٤/ ٢ لاللكائي، شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة، ٣٠-٦/٢٩للخالل

  .١/٢٧٠العقيدة لألمحدي
فالرب تعـاىل   ،وأمساء املخلوقني صادرة عن أفعاهلم ،أفعال الرب تعاىل صادرة عن أمسائه وصفاته(( :-:-يقول ابن القيم ويف هذا )٢(

فحصلت أفعالـه عـن    ،مل يزل كامالًتعاىل  فالرب، فعاله عن كماله واملخلوق كماله عن فعاله فاشتقت له األمساء بعد أن كمل بالفعل
 .١/٢٨٦بدائع الفوائد .))هواملخلوق فعل فكمل الكمال الالئق ب ،كمل ففعل ،فأفعاله صادرة عن كماله ،تهألنه كامل بذاته وصفا ،كماله

-١٠٤، معتقد أهل السنة واحلماعة يف أمساء اهللا احلسـىن  ١٢-٧رد اإلمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر املريسي العنيد : انظر) ٣(
١٠٥ . 

، الرد على الطوائف امللحدة والزنادقة واجلهمية واملعتزلة والرافضة ضمن الفتـاوى  ٧٠-٦٩/ ١،رطيباجلامع ألحكام القرآن للق: انظر)٤(
 .٧٥٨-٢/٧٥٧ ،، شفاء العليل١/٣١ ،، بدائع الفوائد٤٠٠-٦/٣٤٦، الكربى البن تيمية

 ).أ/٧٦ق/٢(اية العقول) ٥(
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  )٢()أن االسم غري املسمى ناعند واملختار(:حيث قال )١(أن االسم غري املسمى وذهب أخرى إىل

الصـفات   ( :يقـول   )٤( )٣( أنه وإن عرف االسم بالصفة إال أنه مل يتثبت هللا سوى سبع من الصفات  - ٢
ـ  ...].كونـه [ـالعلم ب(:و هي )٥()احلقيقية املعلومة للخلق ليست إال السبعة اليت ذكرناها بكـل   اعاملً

ليس هللا صفة وراء مـا   (و )٦()متكلما ،بصريا ،امسعي ،ايدمر ،احي ،على كل املمكنات اقادر ،املعلومات
  )٧(.)ذكرنا

  

  :عند الرازي" حلُكما" معاين-ج
  :أورد الرازي يف صفحات تفسريه عدة معان للحكم، وهي

، ألا متنع الدابة عـن  االسمالدابة ذا  )٨(مةكَومسيت ح ،عبارة عن اإللزام واملنع من النقيض :حلكما(  - ١
   )٩(.)الفاسدة  احلركات

  .)١٠()العلم والفهم( - ٢

 :ومنه قول الشاعر ،احلكمة ( - ٣

                                           

 !!ومن هنا يظهر تأثره باملعتزلة واجلهمية)١(
، فخر الدين الـرازي  ٢٢، ٢٠، ١٤، لوامع البينات )٧٠ص ١٥ج ٥مج( التفسري الكبري :وانظر) ١٠٨ص ١ج ١مج(التفسري الكبري) ٢(

 .٢١٦-٢١٥، وآراؤه الكالمية والفلسفية حملمد صاحل الزركان
املثلـى يف   القواعـد : انظر ،وأمساء اهللا وصفاته ليست حمصورة بعدد معني. والسلف عند إثبام لالسم يثبتون ما تضمنه من الصفة) ٣(

 .٢/١٣٠فيد على كتاب التوحيد للعثيمني، ، القول امل٣٣-٢٤،صفات اهللا وأمسائه احلسىن للعثيمني
 .لسامية البدري -دراسة نقدية يف ضوء عقيدة أهل السنة واجلماعة–موقف الرازي من آيات الصفات يف التفسري الكبري :انظر للفائدة) ٤(
 ).ب/٧٦ق/٢(اية العقول)٥(
اإلشارة يف ).١٣١-١٣٠ص ٧ج ٣مج(، )٢٦٩-٢٦٨ص ٢٦ج ٩مج(التفسري الكبري: وانظر).٣٩-٣٨ص ٥ج ٢مج(ري الكبريالتفس)٦(

 . ٧٦،علم الكالم للرازي
 . ١٨٨،اإلشارة يف علم الكالم)٧(
ب اللغـة،  ـذي :، انظـر س من جلامه ويتصل ـا العـذَاران  حلقة تكون على فم الفرس، وهي حديدة حتيط حبنكي الفر:احلَكَمة) ٨(

، املعجـم الوسـيط، مـادة    ٣١/٥١٥،)حكـم (،  تاج العـروس، مـادة  ٤/٩٨،)احلكم(، القاموس احمليط، مادة٤/١١٤،)حكم(مادة
 .١/١٩٠)حكم(
 ).١٧٥ص ١٨ج ٦مج(التفسري الكبري) ٩(
 ٢٤ج ٨مـج (، )١٢٦ص ٢٤ج ٨مـج (، )١٩٥ص ٢٢ج ٨مـج (التفسري الكـبري   :، وانظر)١١١ص ٨ج ٣مج(التفسري الكبري)١٠(

 ).  ٢٦٥ص ٢٧ج ٩مج(، )١٤٨-١٤٧ص
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ــ ــرت واحكُ ــي إذ نظَ ــاة احلَ ــمِ فَت   م كحكْ
  

  .)٣())٢(الثَّمــد دوارِ )١(ســراعٍحمــامٍ  إىل  

  
   . )٤()العقل(  - ٤

    .)٥()النبوة( - ٥

   . )٦()الفصل بني اخلصوم( - ٦

 األمر إحكام :احلكم معىن ( ٢٢: ص �m��_��~��}l:  حيث قال يف تفسري قوله تعاىل إحكام األمر،  - ٧
    . )٧()الواقعة يف عليهما اهللا تكليف إمضاء يف

ريب اقض بيين وبني قومي : أي(، ١١٢: األنبياء�mº������¹��¸���¶ �l: القضاء، حيث قال يف تفسري قوله تعاىل - ٨
   )٨(.)بالعذاب :باحلق أي

        :وقولـه (، ٨٩: األنعـام �m©��¯��®��¬��«��ª �l: احلاكم، حيث قال يف تفسري قوله تعـاىل   - ٩
�m��®l ا على الناس نافذي احلكم فيهم ، ٨٩: األنعام٩(.)إشارة إىل أنه تعاىل جعلهم حكام(  

   .ال خيرج عن معاين ودالالت الكلمة يف اللغة" احلُكم" واملالحظ أن ما ذكره الرازي من معان  لكلمة

                                           

: ، ديوان النابغة الذياين، حتقيـق ٣٦ديوان النابغة الذبياين، شرح محدو طماس: جمتمعة، انظر:يروى أيضا شراع بالشني املعجمة، أي) ١(
 . ٣/٢٧٠، )٢(حاشية  لسان العرب ، تعليق حمقق٢٣حممد أبو الفضل 

  :هذا البيت من قصيدة طويلة مطلعها) ٢(
م ــا دار ــند يـ ــاِء، فالسـ ــةَ  بالعليـ ــالَ     يـ ــوت، وط ــد  أقْ األب ــالف ــا س   عليه

ـ  ي أنشدها النابغة الذبياين، ميدح فيها النعمان، ويعتذر إليه عما وشى به املنخل اليشكي وأبناء قريع، ويربئ نفسه من وشايتهم، وفتاة احل
انظر القصيدة .هو املاء القليل الذي يكون يف الشتاء وجيف يف الصيف :الثمدأي جمتمعة، قاصدة إىل املاء، : قصد ا زرقاء اليمامة، شراع

كـن   :، ومعىن البيت٢٨-١٤ديوان النابغة الذياين، حتقيق حممد أبو الفضل . ٣٧-٣٢بطوهلا يف ديوان النابغة الذبياين شرح محدو طماس
إذا قلـت فأصـب كمـا     :أي ،األمر موضعه ذ أصابت ووضعتإ كفتاة احلي؛ يف أمرك مصيبا يف الرأي وال تقبل مما سعى إليك حكيما

لسـان  ، ٢٤-٢٣ديوان النابغة الذياين حتقيق حممد أبو الفضل : انظر. إذ نظرت إىل احلمام فأحصتها ومل ختطئ عددها ،أصابت هذه املرأة
 .٣١/٥١٠،)حكم(، تاج العروس، مادة٢٧١-٣/٢٧٠،)حكم(ب، مادةالعر

، )١٩٢ص ٢٢ج ٨مج(، )٦١ص ١٩ج ٧مج(، )١١١ص ١٨ج ٦مج(التفسري الكبري  :، وانظر)١٩١ص ٢١ج ٧مج(التفسري الكبري)٣(
 ).٢٦٥ص ٢٧ج ٩مج(، )٢٣٣-٢٣٢ص ٢٤ج ٨مج(
 ). ١٩١ص ٢١ج ٧مج(التفسري الكبري) ٤(
 ٢٤ج ٨مـج (، )١٩٢ص ٢٢ج ٨مـج (، )١١١ص ١٨ج ٦مـج (التفسري الكـبري  :، وانظر)١٩١ص ٢١ج ٧مج(التفسري الكبري) ٥(

 ).٢٣٢ص
 ).٢٦٥ص ٢٧ج ٩مج(، )٢٣٤ص ٢٢ج ٨مج(التفسري الكبري :، وانظر)١٩٢ص ٢٢ج ٨مج(سري الكبريالتف) ٦(
 ).١٩٦ص ٢٦ج ٩مج(التفسري الكبري ) ٧(
 ).٢١٦ص ٢٤ج ٨مج(التفسري الكبري :، وانظر)٢٣٤-٢٣٣ص ٢٢ج ٨مج(التفسري الكبري) ٨(
 ).٢٠٠-١٩٩ص ٢٦ج ٩مج(، )١١ص ٢٥ج ٩مج(التفسري الكبري :، وانظر)٦٨ص ١٣ج ٥مج(التفسري الكبري) ٩(
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  :الرازيعند ح صطالاالاألمساء واألحكام يف -د
 ااكتظت صفحات التفسري الكبري باملباحث املتعلقة باألمساء واألحكام، وإن كان ابن اخلطيب قـد أورد هـذ  

، إال أنه أورده يف كتابيه احملصل واية )١(املصطلح يف مقدمة تفسريه عرضا دون ذكرٍ أو إشارة ملا تضمنه من مباحث 
  :بيان ذلكيلي ما وفي.العقول، وذكر حتته مسائل اإلميان

، )٢()علــم الكــالم مرتــب علــى أركــان أربــع(ه أن ـد ذكــر فيـــقـــه فــــا حمصلـأمــ
ــ ـــث ـــال( :الـم ق ـــن الـرك ـــراب ــذا الـع م ـــن ه ـــعـمـسـاب يف الـكت ،  )٣(اتـي
  وهو

                                           

ال شك أن املراد منه االستعاذة باهللا من مجيع املنهيات " ��k�j�i�h�g " :قولنا( :وذلك عند حديثه عن االستعاذة، حيث قال) ١(
 شهور قولهأما االعتقاد فقد جاء يف اخلرب امل ،ن املنهيات إما أن تكون من باب االعتقاد أو من باب أعمال اجلوارحأوال شك  ،واحملظورات

وهذا يدل على أن االثنتني والسبعني موصوفون بالعقائـد   ،"على ثالث وسبعني فرقة كلهم يف النار إال فرقة واحدة ستفترق أميت: ">
بل هو حاصل يف مسـائل كـثرية مـن     ،مث إن ضالل كل واحدة من أولئك الفرق غري خمتص مبسألة واحدة ،الفاسدة واملذاهب الباطلة

 ،والثـواب واملعـاد   ،والتعديل والتجوير ،ومبسائل اجلرب والقدر ،وبأمسائه ،وبأفعاله ،وبأحكامه ،وبصفاته ،قة بذات اهللا تعاىلاملباحث املعل

التفسـري  .)يتناول االستعاذة من مجيع تلك األنـواع  " �h�g : "وال شك أن قولنا......واإلمامة ،واألمساء واألحكام ،والوعد والوعيد
إسناده ‘‘-:-وقال الشيخ أمحد شاكر، ٨/٣٠١،) ٨٣٧٧(أمحد يف مسنده برقم: أخرجه ، واحلديث املذكور)٤-٣ص ١ج ١مج(الكبري

الترمـذي،  ، و٥/٧ شرح السـنة،  :، بابالسنة: أبو داود، كتاب، و٤/٣٥٢، افتراق األمم :، بابالفنت: وابن ماجه، كتاب، ’’صحيح
يف  واحلـاكم  دار الغرب اإلسالمي،.، ط٤/٣٨١ ،’’حديث حسن صحيح‘‘: لوقاما جاء يف افتراق هذه األمة، : باب ،اإلميان: أبواب

 .)٢٠٣(، برقم١/٣٥٦يف سلسلة األحاديث الصحيحة، -:-واأللباين ، ٤٥ /١،)١٠( املستدرك برقم
 .٨٠مكتبة دار التراث،.فخر الدين الرازي، طاحملصل ل) ٢(
توقف صحة السـمع  يقسم ميتنع إثباته بالسمع وهو كل ما : ثة أقسامقسم الرازي املطالب العقدية من حيث طرق االستدالل إىل ثال)٣(

على صحته كالعلم بذات اهللا وعلمه وقدرته، وقسم ميتنع إثباته بالعقل وال ميكن الوصول إليه إال بالدليل السمعي وهو كل ما جاز وجوده 
وهذه السمعيات هي النبوة واملعـاد واألمسـاء واألحكـام     –عيفال جيوز املصري فيه إىل اإلثبات أو إىل النفي إال بدليل مس ،وعدمه عقالً

، )١٤١ص٣ج١مـج (الكـبري  التفسـري :كالعلم بالوحدانيـة وبالرؤيـة، انظـر   .، وقسم ميكن الوصول إليه بالعقل والسمع-واإلمامة
ج٩مـج (،)٦٣ص٢٢ج٨مج(،)١٩ص١٤ج٥مج(،)١٧٦ص١٢ج٤مج(،)٢١٧ص١٠ج٤مج(،)٢٠٤ص٧ج٣مج(،)١٣٦ص٧ج٣مج(

لوامع ، )١٧٨ص٣٢ج١١مج(،)١٢٥ص٣٢ج١١مج(،)١٧ص٣٢ج١١مج).(٢٦٠ص٢٧ج٩مج(،)١٥٢ص٢٧ج٩مج(،)٢٦١ص٢٦
، أسـرار  ٦٠٣-٤٨٩مكتبة دار التـراث،  .احملصل، ط ،)ب/١٤ق-أ/١٣ق/١(اية العقول ،٢٠البينات شرح أمساء اهللا تعاىل والصفات

الل على مسائل االعتقاد قائم على املنافاة بـني  وهذا املنهج يف االستد ،٤٥-٤٤، مناظرة يف الرد على النصارى،١٦٣ركايب، .الترتيل، ط
العقل والنقل، وهو منهج خمالف للحق الذي جيب على املسلم سلوكه؛ واملنهج احلق يف االستدالل على مسائل االعتقاد هو منهج أهـل  

ميكن وجود مسألة اعتقاديـة  السنة الذي يقوم على أساس أن النصوص الشرعية هي األصل يف االستدالل على مسائل االعتقاد، وأنه ال 
واملسائل االعتقادية إما . ليس هلا دليل شرعي، كما ال ميكن وجود مسألة اعتقادية ال تكون نصوص الكتاب والسنة كافية يف الداللة عليها

بالعقل، لكن ال بد مع  أن تكون خربية، حبيث ال ميكن االستدالل عليها إال من جهة ورود النص ا، وإما أن يكون االستدالل عليها ممكنا
مما أوحـاه   غومستند التسليم باملسائل اخلربية هو اليقني بأن ما أخرب به النيب . ذلك من ورود النص عليها، واشتماله على الداللة العقلية

وكذلك املسائل . ا هو باطلاهللا إليه ال بد أن يكون حقًا، للدالئل القاطعة على نبوته، وأنه معصوم فيما يبلغه عن اهللا تعاىل عن أن يقول م
كاملسائل اخلربيـة، إال أن نصـوص    غاالعتقادية اليت ميكن أن يستدل عليها بالعقل؛ فإن التسليم ا مع كونه هو مقتضى تصديق النيب 

= 
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، وضــمنه الكــالم علــى )٢()يف األمســاء واألحكــام: القســم الثالــث(، )١()مرتــب علــى أقســاموهــو 
  .)٣(رتكب الكبرية، واالستثناء يف اإلميان، وحقيقة الكفر حقيقة اإلميان، و م

وضـمنه مخسـة    ،)٥()األصل التاسع عشر يف األمساء واألحكام(، )٤(وأما ايته فقد رتبها على عشرين أصالً
ق من أهـل  يف أن خمالف احل: يف حقيقة الكفر، املسألة الثالثة: يف حقيقة اإلميان، املسألة الثانية: املسألة األوىل: مسائل

يف أن مرتكب الكبرية من أهل الصـالة  : ، املسألة اخلامسةيف تفصيل الكفار: الصالة هل يكفر أم ال؟، املسألة الرابعة
    . )٦(مؤمن

وما يتضمنه من مسائل عند الرازي  ال خيرج عما ذُكـر  " األمساء واألحكام" وذا يظهر أن مدلول مصطلح
  .مسائل األمساء واألحكامتقرير يف املنهج، ومن هنا يأيت عرض منهج الرازي يف آنفًا، إال أن الرازي خالف السلف 

  

  

  

  

  

  

  

                                           
= 

نبين علـى هـذا   وي. الكتاب والسنة ال بد أن تتضمن الدالئل العقلية عليها، إذ ليست تلك النصوص أخبارا حمضة بل هي أدلة نقلية عقلية
األصل وجوب التسليم بكل ما ثبت بالكتاب والسنة، واعتقاد عدم إمكانية التعارض بني النقل الصحيح والعقل الصريح، وبيان ما تضمنته 

مرا جيـب  ومجاع منهج أهل السنة يف هذا الباب أم ال يرون أ. األدلة النقلية من احلجة العقلية، واعتقاد كفايتها يف الداللة على مسائلها
اعتقاده واإلميان به مل ترد به النصوص، كما أم ال يردون النصوص الثابتة بدعوى التعارض بني العقل والنقل، بل ال يسلمون بإمكـان  

ك التعارض أصالً، فال منافاة عند أهل السنة واجلماعة بني العقل والنقل أصالً، وال تضخيم للعقل يف جانب وإهدار له يف جانب، وليس هنا
منـهج األشـاعرة يف   : أصل من أصول العقيدة يستقل العقل بإثباته أبدا، كما أنه ليس هناك أصل منها ال يستطيع العقل إثباته أبدا، انظر

  .١٧٧-١٧٥، للقرين، املعرفة يف اإلسالم٨٨، للحوايلةالعقيد
  .٤٨٩مكتبة دار التراث، .احملصل، ط)١(
  .٥٦٧مكتبة دار التراث، .احملصل، ط)٢(
  .٥٧٢-٥٦٧مكتبة دار التراث، .احملصل، ط: انظر) ٣(
 ).أ / ٣ق/ ١( اية العقول،) ٤(
 ).ب/ ٢٠٥ق/٢(،اية العقول ) ٥(
 ).ب/ ٢١٩ق -ب /٢٠٥ق/ ٢(اية العقول : انظر) ٦(



 -٤٤- 

  

  - عرض ونقد– واألحكام األمساء مسائلتقرير  منهج الرازي يف: املبحث الرابع

  :واألحكام األمساء مسائلتقرير  منهج الرازي يف: املطلب األول
  :وسيكون احلديث عن ذلك من ناحيتني

  :مساء واألحكامعلى مسائل األمنهج الرازي يف االستدالل  :الناحية األوىل

  :حقيقة األمساء اليت وردت يف الشرع عند الرازي: الناحية الثانية

  

  :منهج الرازي يف االستدالل على مسائل األمساء واألحكام: أوالً 
، )١()على أركان أربع علم الكالم مرتب( :من السمعيات، يقول الرازيعند الرازي  مسائل األمساء واألحكام

  .)٣()يف األمساء واألحكام: القسم الثالث(، )٢()يف السمعيات، وهو مرتب على أقسام..الركن الرابع(

منها ما ميتنع إثباته :..املطالب على أقسام (:والسمعيات عند الرازي ميتنع إثباا بالدليل العقلي، يقول الرازي
فال امتناع يف أحد الطرفني أصالً؛ فالقطع على أحد الطرفني  ،مه عقالًكل شيء يصح وجوده ويصح عد: بالعقل، وهو

  .)٤()يعينه ال ميكن إال بالدليل السمعي

وقوع كل ما علم بالعقل  :وهو ،قسم منها ال ميكن الوصول إليه إال بالسمع.. :أقسام..املطالب على( :ويقول
   )٥(. )جواز وقوعه

ألمساء واألحكام املقتصر على حجة السمع، املانع حلجة العقـل،  وهذا املنهج يف االستدالل على مسائل ا
  هذه املسألة تلقب ((  :يف معرض حديثه عن املرتلة بني املرتلتني )٦(القاضي عبد اجلباريقول  املعتزلة،استقاه الرازي من 

                                           

 .٨٠مكتبة دار التراث،.فخر الدين الرازي، طاحملصل ل) ١(
 .٤٨٩مكتبة دار التراث، .احملصل، ط)٢(
 .٥٦٧مكتبة دار التراث، .احملصل، ط)٣(
 ). ١٧٦ص ١٢ج ٤مج(التفسري الكبري)٤(
 . ١٦٣ركايب، .أسرار الترتيل، ط ،)١٤١ص٣ج١مج(الكبري التفسري :، وانظر)١٧٨ص ٣٢ج ١١مج(التفسري الكبري)٥(
ن كبار فقهاء الشافعية، كان ماهلمذاين األسد آبادي املعتزيل، بن أمحد بن عبد اجلبار بن أمحد بن خليل أبو احلسن القاضي عبد اجلبار )٦(

قاضي القضاة، وال يطلقون هذا اللقب على غريه، كان كثري املال والعقار، ويل : وهو مع ذلك شيخ االعتزال، تلقبه املعتزلة ،، أصولياقاضيا
خبلق القرآن، ونفي رؤيـة   يقول ، وتوىل القضاء عن قوم هم يف مذهبه ظلمة بل كفرة،ي وأعماهلا بعد امتناع منه وإباءقضاء القضاة بالر

: له تصانيف كثرية، منها ،املؤمنني هللا يوم القيامة، يزعم أن املسلم خيلد يف النار على ربع دينار، مات يف الري سنة مخس عشرة وأربعمائة
اموع يف احمليط  ،القرآنمتشابه ، شرح األصول اخلمسة ،املغين يف أبواب التوحيد والعدل ،ترتيه القرآن عن املطاعن، تثبيت دالئل النبوة

= 



 -٤٥- 

   .)١())واعلم أن هذه مسألة شرعية ال جمال للعقل فيها...مبسألة األمساء واألحكام

  .   )٢())هذه املسألة مما ال سبيل للعقل فيها وإمنا هي مسألة شرعية على ما قلناه(( :يضاويقول أ

اعلم أن األشياء املعلومة بالدليل إما أن يصح أن تعلم بالعقل فقـط، وإمـا   (( :)٣(أبو احلسني البصريويقول 
السـمع دليـل عليـه، دون    فأما ما يعلم بالشـرع وحـده، فهـو مـا يف     ...بالشرع فقط، وإما بالشرع والعقل

   .)٤())األفعال اليت تعبدنا بفعلها أو تركها بالشريعة..العقل،كـ

ومع أن األصل يف االستدالل على مسائل األمساء واألحكام عند الرازي هو السمع إال أن هذا املنهج الـذي  
  :وفيما يلي بيان ذلك ؛قرره الرازي يشوبه كثري من االضطراب والتناقض

 :م أن الدليل السمعي احملض مستحيل الوجود، يقول يف معرض حديثه عن أقسام الـدليل أن الرازي زع - ١
قرر أن الدليل السمعي احملض  مث  )٥(،)منهما اعقليا حمضا، أو مسعيا حمضا، أو مركبإما أن يكون ..الدليل(

 . )٦()!!مل يفـد صدقه  أما السمعي احملض فمحال، ألن خرب الغري ما مل يعرف(: مستحيل الوجود، فقال
 !!!!عنده حمال احملض فكيف جيعل من املطالب ما ال ميكن إثباته إال بالسمع والدليل السمعي

 ، )٧()نــيـقـيـال دــيـفـي ال يــظـفـلـل الــيـدلـال(م أن ــرازي زعـأن ال - ٢

                                           
= 

، الـوايف  دار إحيـاء التـراث العـريب   . ، ط١٢/١١٠،، سري أعـالم النـبالء  ٢/٢٢٩، للذهيب،العرب يف خرب من غرب: انظر. بالتكليف
  .      ٢٧٤-٢٧٣/ ٣، األعالم للزركلي ١٧٧-١/١٧٦، طبقات الشافعية البن شهبة٢٢-١٨/٢٠بالوفيات

 .  ١٣٨-١٣٧د اجلبار،للقاضي عب شرح األصول اخلمسة) ١(
 .  ١٤٠-١٣٩شرح األصول اخلمسة)٢(
ا، عذب العبارة، ا بليغشيخ املعتزلة، وصاحب التصانيف الكالمية، كان فصيح، البصري بن علي بن الطيب حممد :أبو احلسني البصري)٣(

 ودفن يف مقربة، ت وثالثني وأربع مئةوسكن بغداد وتويف ا يف ربيع اآلخر سنة س ،البصرة ولد يف ،وله اطالع كبري، يتوقد ذكاء
وكتاب  ،وهو كتاب كبري، ومنه أخذ فخر الدين الرازي كتاب احملصول" املعتمد يف أصول الفقه " كتاب  :، له مصنفات منهاالشونيزي

 .٦/٢٧٥،للزركلي األعالم مؤسسة الرسالة،.ط ،١٧/٥٨٧ ،سري أعالم النبالء ،٤/٢٧١، وفيات األعيان :انظر. ، وغريها" األدلةتصفح "
 .٨٨٨-٢/٨٨٦،احلسني البصري يبأل املعتمد يف أصول الفقه) ٤(
 .١٤٢-١٤١مكتبة دار التراث،.احملصل لفخر الدين الرازي، ط)٥(
،  ٢٢املكتبة األزهرية للتراث،. معامل أصول الدين للرازي، ط: وانظر.١٤٢-١٤١مكتبة دار التراث،.احملصل لفخر الدين الرازي، ط)٦(

  ).ب / ١٤ق/ ١( ، اية العقول يف دراية األصول للرازي، ٤١٦دار اجليل،.، طاألربعني
حمصل أفكار املتقدمني واملتأخرين من العلماء واحلكماء واملتكلمني وبذيلـه   ،١٤٢مكتبة دار التراث،.فخر الدين الرازي، طاحملصل ل)٧(

، دراسة وحتقيق اجلزء التاسع يف القضاء ١١٨-٩/١١٣الب العاليةاملط، ٤١٨-٤١٦دار اجليل،. األربعني، ط: وانظر. ٥١تلخيص احملصل،
ــة  ــب العالي ــاب املطال ــن كت ــدر م ــدر١٨٤-١/١٧٩، والق ــاء والق ــرازي،  ، القض ــبري، ١٠٧-١٠٥لل ــري الك  التفس

  .املكتبة األزهرية للتراث.، ط٢٢، معامل أصول الدين)١٧٧-١٧٦ص٧ج٣مج(،)١٧٠-١٦٩ص٧ج٣مج(،)٥٧ص٢ج١مج(



 -٤٦- 

وال شـك يف وقوعـه يف    ،)٣()٢()الدالئل اللفظية ال تكون قاطعة البتة(، بل إن )١()الدالئل النقلية ظنية(وأن 
الدليل اللفظي ال يفيد اليقني، والدالئل النقلية : التناقض عندئذ يف إثباته السمعيات بصورة يقينية قاطعة مع قوله

  (٤)!!!ال تكون قاطعة البتة ظنية

 )٥(واجلدير بالذكر أن الرازي خالف منهجه السمعي فاستدل بالعقل يف تقرير بعض مسائل األمساء واألحكام،
  . )٦(كما أنه علق األمساء واألحكام بأمر عقلي وهو النظر واالستدالل العقلي

  زعم أا و ،هذا وقد جعل الرازي مذهبه العقدي حكما على النصوص النقلية، فرد أخبار اآلحاد وضعفها

  ه ـأثبته، وما خالفر يف النصوص بعني عوراء، فما وافق مذهبه ـظـون )٩)(٨)(٧(وال اليقني العلم أا ال تفيدو ،ظنية

                                           

 .٢٢املكتبة األزهرية للتراث،.، طمعامل أصول الدين: ، وانظر٤١٨ار اجليل،د. األربعني، ط)١(
 ). ١٤٧ص٢ج١مج(التفسري الكبري:، وانظر)١٦٩ص٧ج٣مج(التفسري الكبري) ٢(
ـ )٣( دين، القول بأن األدلة اللفظية ال تفيد اليقني دهليز إىل مذهب الباطنية املالحدة، ومرقاة إليه؛ وهو طاغوت هدم به الرازي معاقل ال

وقد استفاض شيخ اإلسـالم  ! وانتهك به حرمة القرآن، وحما به رسوم اإلميان، وليس يف األقوال ما يقضي عزل الوحي عن رتبته أبلغ منه
البن  ، الصواعق املرسلة٥٣٥-٨/٤٥٨جممع امللك فهد،. بيان تلبيس اجلهمية، ط :ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رمحهما اهللا يف نقده، انظر

 .٧٩٤-٢/٦٣٢،القيم
 . ٦٥٢-٢/٦٥١نور،الد عبد اللطيف خل منهج أهل السنة واجلماعة ومنهج األشاعرة يف توحيد اهللا: انظر) ٤(
، معامل أصـول الـدين، ط، دار الفكـر    ١٤٦، مناقب اإلمام الشافعي)أ/٢١٧ق/٢(، )أ/٢٠٧ق-ب/٢٠٦ق/٢(اية العقول: انظر)٥(

 .)٢٦١ص٢٦ج٩مج(، التفسري الكبري٩٦اللبناين، 
 ).٦٠-٥٨ص٢ج١مج(التفسري الكبري: انظر)٦(
فهو ما رواه مجاعة يستحيل يف العـادة  : متواتر، وآحاد، أما املتواتر: باعتبار وصوهلا إىل قسمني غتنقسم األخبار الواردة عن النيب )٧(

اتر، وقد قرر العلماء كافـة أن  فهو ما مل جيمع شروط املتو: تواطؤهم على الكذب، عن مثلهم، وأسندوه إىل شيء حمسوس، وأما اآلحاد
الصحيح لذاته، وهو ما رواه عدل، : املتواتر يفيد العلم القطعي، واليقني، أما اآلحاد، فإنه ينقسم إىل مقبول ومردود، وأعلى أقسام املقبول

تعددت طرق احلسـن   تام الضبط، عن مثله، بسند متصل، وسلم من الشذوذ، والعلة القادحة، فإن خف الضبط، فهو احلسن لذاته، وإن
لذاته صار صحيحا لغريه، وحديث املستور وسيء احلفظ إذا تعددت طرقه صار حسنا لغريه، واملقصود هنا ذكر موقـف الـرازي مـن    

املسـودة يف   :ما سبقانظر في. االستدالل بالصحيح من اآلحاد يف مسائل األمساء واألحكام؛ إذ غري الصحيح ال شك يف عدم إفادته للعلم
موقف : وانظر، ٤٠٢-١/٣٨٧، النكت البن حجر٤٨-٣٨البن حجر  ، نزهة النظر يف توضيح خنبة الفكر٢٣٣ ،ل تيميةآل الفقه أصول

 .١٦٤-١٣١،١/١٦٣-١/١٣٠للغصن، املتكلمني من االستدالل بنصوص الكتاب والسنة
 ،)أ/٢١٦ق/٢( ،)ب/٢١٥ق/٢( ،)ب/٢١٣ق/٢(العقـول   ايـة ،)٥٢ص ٢٦ج ٩مج(،)٣٨ص ٢ج ١مج(بري التفسري الك: انظر)٨(
 ).أ/٢١٩ق/٢(
يف -من الباحثني من يرى أن الرازي مل يلتزم مبنهجه يف عدم األخذ بأخبار اآلحاد يف مسائل االعتقاد، مستندا علـى قـول الـرازي    )٩(

وبينها قدر مشترك  ،اة جدا باآلحاد إال أا كثريكل واحد من هذه األخبار وإن كان مروي (:-معرض جوابه عن املعتزلة يف مسألة الشفاعة
ـ  ،واحد وهو خروج أهل العقاب من النار بسبب الشفاعة التفسـري  )ا علـى سـبيل التـواتر فيكـون حجـة      فيصري هذا املعىن مروي

 . ١٦٦-١/١٦٥موقف الرازي من آيات الصفات يف التفسري الكبري: انظر ،)٦٥ص٣ج١مج(الكبري
= 



 -٤٧- 

   )١(.مذهبهعارض بينه وبني ما يدل على مذهبه، واقتصر على إعمال األدلة اليت تدل على 

اجتاهات، واملعول على  ةومن هنا فقد اجته الرازي حيال النصوص الدالة على مسائل األمساء واألحكام ثالث
مذهبه أثبت ما دل عليه، وهذا هـو االجتـاه   سلوكه هلذه االجتاهات هو املذهب الذي ارتضاه، فإذا وافق النص 

  :األول، وهو اجتاه اإلثبات؛ وقد أثبت الرازي

 ! اسم اإلميان للفاسق امللي، وبالغ يف إثبات ذلك حىت أعطاه االسم املطلق  -

 .عذبوا إذا - للعصاة التخليد مبنع القطع مع املعاصي، أهل بعض عن العفو -

لك إما على مأخذ ال يتأتى على مذهبه، أو على مأخذ خمـالف ملآخـذ   االستثناء يف اإلميان، لكن إثباته لذ -
 .السلف يف االستثناء

األحكام الشرعية املترتبة على األمساء الشرعية، ولكنه خالف احلق وذلك حني أدخل يف مسمى اللفظ مـا   -
  .)٢(ليس منه، فحكم له حبكم املراد من اللفظ، و أخرج من مسمى اللفظ ما هو منه فسلب عنه حكمه

  :أما إذا خالف النص مذهبه اجته الرازي به إىل اجتاهني

  :، وقد سلك الرازي هذا االجتاهاجتاه النفي والتأويل: االجتاه األول 

  .فنفى دخول األعمال واألقوال يف مسمى اإلميان والكفر والنفاق، وأول النصوص الدالة على ذلك  -

  .الدالة على ذلك ونفى زيادة اإلميان ونقصانه، وأول النصوص -

  .ونفى اإلحباط وأول النصوص الدالة عليه -

  .، وأول النصوص الدالة على ذلكغ ونفى وجود املنافقني بعد زمان النيب -

وقد سلك الرازي هذا املسلك حني عارض بني األدلة الدالة علـى   اجتاه التوقف، والسكوت،: االجتاه الثاين
  . يد يف أصحاب الكبائر من أهل القبلة مجلةالوعد والوعيد، فتوقف يف نفوذ الوع

                                           
= 

يعد حجة صحيحة على ما ذكر؛ ألن الرازي قد بني يف النص أن هذه األخبار حجة ألا هذا مجلة ما تعلق به الباحث، وهو يف نظري ال 
 تدريب الراوي يف شرح تقريب النـواوي : انظر. متواترة تواترا معنويا، وهذا من أقسام التواتر كما هو مقرر يف كتب مصطلح احلديث

 .  ٢١-٢٠مصطلح احلديث، للطحان،  ، تيسري١٠١-٩٤لطارق بن حممد، ، شرح لغة احملدث٢/١٠٦، للسيوطي
 ،)١٢٥ص١٠ج٤مـج (، )١٥٩ص٣ج١مـج (، التفسـري الكـبري  )ب/٢٠٨ق/٢(، )أ/١٩٩ق/٢(اية العقول اية العقـول : انظر)١(
، )٩٠ص٢٢ج٨مــج(، )١٢٧-١٢٦ص٢٠ج٧مــج(، )١٣٨ص١٥ج٥مــج(، )٢٠٢ص١٣ج٥مــج(، )٤٦-٤٥ص١١ج٤مــج(
ـ (، )٢٦٤-٢٦٣ص٢٦ج٩مـج (، )٦٥-٦٤ص٢٤ج٨مج(، )١٦١ص٢٢ج٨مج( ، )٢٩-٢٨ص٢٧ج٩مـج (، )٣-٢ص٢٧ج٩جم
دار .، معامل أصـول الـدين، ط  ٣٩٨-٣٩٣دار اجليل.، األربعني، ط)١٢٢ص٣١ج١١مج(، )٢٦ص٣١ج١١مج(، )٧٠ص٢٧ج٩مج(

 .٩٥الفكر اللبناين،
  .٣٣-٣٢، طبعة أخرى باسم زاد املهاجر إىل ربه١١الرسالة التبوكية البن القيم : انظر)٢(



 -٤٨- 

؛ إال أن هذا؛ ولئن كان منهج الرازي يف االستدالل على مسائل األمساء واألحكام مستقى من منهج املعتزلـة 
  :الرازي خالفهم يف حقيقة األمساء الشرعية؛ ومن هنا يأيت عرض موقف الرازي من ذلك

  

  :عند الرازي حقيقة األمساء اليت وردت يف الشرع: ثانيا
  :اختلف العلماء يف حقيقة الصلة بني األمساء الشرعية واألمساء اللغوية على مذاهب

أن األمساء الشرعية ليست حقائق لغوية وال جمازات عنها، وإمنا هي ألفاظ نقلت عن معانيها  :املذهب األول 
  . )١(اللغوية إىل معاين شرعية، وهذا مذهب املعتزلة

   .)٤( )٣( )٢(الباقالين مذهب مل تنقل أصالً بل هي باقية على أوضاعها، وهذا األلفاظ الشرعية أن :املذهب الثاين 

  : فقال يف حمصوله ؛وقد نقل الرازي هذين املذهبني وأثبت املختار 

  ...،اواملعتزلة أثبتوه مطلقً ،امنه مطلقًأبو بكر منع  القاضي(

أن إفـادة هـذه    :لنا ؛ على سبيل ااز من احلقائق اللغويةهذه األلفاظ على هذه املعاين إطالقن أ :واملختار
  .)٥()ا وفساد الالزم يدل على فساد امللزومملا كان القرآن كله عربي لغويةاأللفاظ هلذه املعاين لو مل تكن 

وم والزكاة والص والصالةلفظ اإلميان والكفر  :قالت املعتزلة( :فقال ؛كما حتدث عن هذه املسألة يف تفسريه  
 ،أن الشرع نقل هذه األلفاظ عن مسمياا اللغوية األصلية إىل مسميات أخرى :واملعىن ،واحلج ألفاظ شرعية ال لغوية

وهو أنه خصـص   ،وليس للشرع تصرف يف هذه األلفاظ عن مسمياا إال من وجه واحد ،وعندنا أن هذا باطل

                                           

، موقف شيخ اإلسالم مـن  ٣٨١، املختصر يف أصول الدين ضمن رسائل العدل والتوحيد، ٧٠٥-٧٠٤شرح األصول اخلمسة: انظر)١(
 .٥٨٣-٥٨٢، ٥٧٩-٥٧٨قدرية عبد احلميد.د املعتزلة،

أبو بكر، حممد بن الطيب بن حممد بن جعفر بن قاسم، البصري، مث البغدادي، ابن الباقالين، املتكلم املشهور؛ ولد يف البصرة، وسكن )٢(
يف ا يف ذي القعدة، سنة ثالث وأربع مئة، كان على مذهب الشيخ أيب احلسن األشعري، مؤيدا اعتقاده وناصرا طريقته، وكان بغداد وتو

موصوفًا جبوده االستنباط وسرعة اجلواب، يضرب املثل بفهمه وذكائه، وكان يف علمه أوحد زمانه، انتهت إليـه الرياسـة يف مـذهب    
. ، إعجاز القرآن، التمهيد يف الرد على امللحدة واملعطلة واخلوارج واملعتزلة، كشف أسرار الباطنية، وغريهااإلنصاف: األشاعرة، من كتبه

 .١٧٦/ ٦مؤسسة الرسالة، األعالم للزركلي .،ط١٩٣-١٩٠/ ١٧، سري أعالم النبالء ٢٧٠-٢٦٩/ ٤وفيات األعيان، : انظر
 .٣٩٨-١/٣٨٧التقريب واإلرشاد للباقالين: انظر)٣(
، قواعد األمساء ٢/١٠٩٧خلالد عبد اللطيف نور، ، مسائل أصول الدين املبحوثة يف علم أصول الفقه١٩/٢٨٣جمموعة الفتاوى: ظران)٤(

ـ       .، دراسة د٦٦-٦٢واألحكام عند شيخ اإلسالم ب ـعبد احلميد أبو زنيـد ملسـألة األمسـاء الشـرعية يف حتقيقـه لكتـاب التقري
، املختصر يف أصول الدين ٧٠٥-٧٠٤، شرح األصول اخلمسة٣٩٨-١/٣٨٧إلرشاد للباقالينالتقريب وا:، وانظر١٢٧-١/١٠٥للباقالين

-٤٥الربهان يف أصول الفقه للجويين ،١٨٥-١٨١، شرح اللمع٤٣، اللمع يف أصول الفقه للشريازي٣٨١ضمن رسائل العدل والتوحيد، 
، موقف شيخ اإلسالم ١٦٦-٢/١٥٨يف أصول الفقه ، البحر احمليط٢٢٦-٢/٢١٥، الكاشف عن احملصول يف علم األصول لألصفهاين٤٧

 .٥٨٣-٥٨٢، ٥٧٩-٥٧٨قدرية عبد احلميد.د من املعتزلة،
 . ٢٩٩-١/٢٩٨مؤسسة الرسالة،.،ط١/١٦١املكتبة العصرية . احملصول يف علم أصول الفقه، ط)٥(



 -٤٩- 

فخصصه الشرع بنـوع معـني مـن     ؛عبارة عن التصديق مثالً اإلميان ،هذه األمساء بنوع واحد من أنواع مسمياا
ودليلنـا علـى    .كذا القول يف البواقي ،فخصصه الشرع بنوع معني من الدعاء ؛والصالة عبارة عن الدعاء ،التصديق

  . )١()٤:إبراهيم�m��l��k��j��i��h���g��fl:وقوله، ٢:يوسف�m���µ��´l :صحة مذهبنا قوله تعاىل

  . اليت وردت يف الشرع عند الرازي محلها على احلقيقة اللغوية اءاألصل يف األمسوعلى هذا ف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           

 ).٥٨-٥٧ص ٦ج٢مج) (١٦٧ص٤ج٢مج(،)٤٤ص ٣ج١مج(التفسري الكبري  :وانظر)٩٦-٩٥ص ٢٧ج ٩مج(التفسري الكبري)١(



 -٥٠- 

علـى ضـوء    واألحكام األمساء مسائلتقرير  نقد منهج الرازي يف: املطلب الثاين
 :عقيدة أهل السنة واجلماعة

  :مساء واألحكامعلى مسائل األنقد منهج الرازي يف االستدالل : أوالً
من السمعيات اليت ميتنع إثباا بالدليل العقلي، كما أنه " األمساء واألحكام"الرازي جعل مسائل تقدم البيان بأن 

  : الرد عليه من جوانب -بعون اهللا-جعل مذهبه العقدي حكما على النصوص النقلية، وسيكون 

  :يف نقد منع الرازي االستدالل بالعقل على مسائل األمساء واألحكام: اجلانب األول

جعل الرازي العقل عاطالً يف مسائل األمساء واألحكام إمنا نتج عن منافاته بني النقل والعقل، ومذهب  :لفيقا
 :داللة القرآن على األمور نوعان، وذلك ألن )١(أهل السنة واجلماعة أنه ال منافاة بني العقل والنقل أصالً 

   .ا أخرب اهللا بهفما أخرب اهللا ورسوله به فهو حق كم ،خرب اهللا الصادق: أحدمها

  فهذه داللة شرعية عقلية فهي . داللة القرآن بضرب األمثال وبيان األدلة العقلية الدالة على املطلوب :والثاين 
إا مل تعلم إال مبجرد : وال يقال. ألا تعلم صحتها بالعقل" عقلية " ن الشرع دل عليها وأرشد إليها؛ وأل" شرعية "

عليه بدليله العقلي الذي  ومدلوالً، عليه خبربه صار مدلوالً: ودل عليه بالدالالت العقلية ،الشيءوإذا أخرب اهللا ب. اخلرب
  . )٢("الداللة الشرعية"اليت تسمى  وكالمها داخل يف داللة القرآن ،ا بالسمع والعقلفيصري ثابت ،يعلم به

يدل بطريق  :والثاين ، ل مبجرد اخلربيد :أحدمها :نوعان ،..إن أدلة القرآن والسنة:((-:-)٣(ابن القيميقول 
 ،وعلى ربوبيته ،والقرآن مملوء من ذكر األدلة العقلية اليت هي آيات اهللا الدالة عليه، التنبيه واإلرشاد على الدليل العقلي

وهو  ،فآياته العيانية املشهودة يف خلقه تدل على صدق النوع األول ،ورمحته ،وحكمته ،وقدرته ،وعلمه ،ووحدانيته
بل قد بني لعباده يف كتابه من الرباهني الدالة على  ،فلم يتجرد إخباره سبحانه عن آيات تدل على صدقها ،جمرد اخلرب

فقـد أقـام سـبحانه األدلـة القطعيـة والـرباهني        .......صدقه وصدق رسوله ما فيه شفاء وهدى وكفايـة 
ـ  ،وات واملعاد وأصول اإلمياناملتعددة الدالة على التوحيد وإثبات الصفات والنب.....اليقينية ا قـد  فال جتد كتاب

  .)٤()) تضمن من الرباهني واألدلة العقلية على هذه املطالب ما تضمنه القرآن فأدلته لفظية عقلية

                                           

 .٤٦-٤٤سفر احلوايل.منهج األشاعرة يف العقيدة، د: انظر) ١(
 . ٢٠٠-١/١٩٨درء تعارض العقل والنقل لشيخ اإلسالم: وانظر، ٧٢-٧١/ ٦جمموعة الفتاوى) ٢(
أيب بكر بن أيوب الزرعـي  هو الشيخ اإلمام العالمة، مشس الدين، أحد احملققني، علم املصنفني، نادرة املفسرين، أبو عبد اهللا حممد ابن )٣(

ولد سنة إحدى وتسعني وستمائة، والزم الشيخ تقي الدين ابن تيميـة،   األصل، مث الدمشقي ابن قيم اجلوزية، صاحب التصانيف الكثرية،
علـى   سـلة الصواعق املر: فهوم، ومن مصنفاتهوأخذ عنه علما مجا، وكان ذا فنون من العلوم، وخاصة التفسري واألصول من املنطوق وامل

، وكتاب سفر اهلجرتني وباب السعادتني، تويف ليلة اخلميس، الثالث عشر من شـهر  >اجلهمية واملعطلة، زاد املعاد يف هدي خري العباد 
، ذيول العرب ١٩٧-٢/١٩٥الوايف بالوفيات للصفدي : انظر. ودفن مبقربة الباب الصغري من دمشق ،رجب سنة إحدى ومخسني وسبعمائة

  .١٧٩-٥/١٧٠، الذيل على طبقات احلنابلة البن رجب ٤/١٥٥ للذهيب يف خرب من غرب
 . ٧٩٤-٢/٧٩٣البن القيم، الصواعق املرسلة)٤(



 -٥١- 

الكتاب بني األدلـة  ] و..[جيب الرجوع يف أصول الدين إىل الكتاب والسنة:((-:-ويقول شيخ اإلسالم 
اإلهلية، وبني ما يدل على صدق الرسول يف كل ما يقوله، هو يظهر احلق بأدلته السمعية  العقلية اليت  ا تعرف املطالب

  . )١())والعقلية

ومسائل األمساء واألحكام ليست كلها مسعية فقط بل إن من  مسائلها  ما تكون األدلة  عليه من القرآن هي يف 
�:يف تفسريه لقوله تعاىل -:- )٢(السعديه الشيخ نفسها عقلية كما أن الفطر السليمة تشهد ا، ويؤيد هذا ما ذكر

�m��¹��¸��¶��µ��´��³��²��±�����Ä��Ã��Â���Á��À¿��¾��½��¼��»��ºl ــة ، ٢١: اجلاثيـ
�m�¹��¸��¶������»��º. أم حسب املسيئون املكثرون من الذنوب املقصرون يف حقوق رـم : أي(( :حيث قال

��¼l م، واجتنبوا مساخطهأحسـبوا أن  : ومل يزالوا مؤثرين رضاه على هوى أنفسهم؟ أي بأن قاموا حبقوق ر
، فإنه حكم خيـالف حكمـة أحكـم    يف الدنيا واآلخرة؟ ساء ما ظنوا وحسبوا وساء ما حكموا به ���m��½lيكونوا

ويضاد ما نزلت به الكتب وأخربت به الرسل،  ويناقض العقول السليمة والفطر املستقيمة،احلاكمني وخري العادلني 
احلكم الواقع القطعي أن املؤمنني العاملني الصاحلات هلم النصر والفالح والسعادة والثواب يف العاجل واآلجل كل بل 

  . )٣())على قدر إحسانه، وأن املسيئني هلم الغضب واإلهانة والعذاب والشقاء يف الدنيا واآلخرة

شيء واحد ال يزيد وال يـنقص بصـحيح   على املرجئة القائلني بأن اإلميان  حيتجونوقد كان السلف واألئمة 
  :املنقول والنظر الصحيح، وال جيعلون العقل عاطالً يف هذه املسائل، ومن احلجج العقلية املذكورة يف ذلك

  لو أن قوما أمروا (( :يف معرض رده على املرجئة النافية للتفاضل يف اإلميان -:-)٤(ذكره القاسم بن سالمما 

                                           

 . ١٦/٤٦٩جمموعة الفتاوى )١(
سنة  ولد يف عنيزة القصيم بنجدمن علماء احلنابلة،  مفسر، ، احلنبلي، النجديالتميمي بن عبد اهللا السعدي عبد الرمحن بن ناصرهو  )٢(

قبل فجر يـوم   يف عنيزة  وخطب يف جامع عنيزة، وتويف وأفىتس ووعظ ، وحفظ القرآن، وطلب العلم على علماء جند، مث درهـ١٣٠٧
تيسري الكرمي املنان يف تفسري القـرآن، تيسـري    :هامن ،مؤلف ٣٣له حنو هـ، ١٣٧٦اخلميس الثاين والعشرين من شهر مجاد اآلخرة سنة 

، واحلق الواضـح  األصولاصد القرآن، القواعد احلسان يف تفسري القرآن، طريق الوصول إىل العلم املأمول من اللطيف املنان يف خالصة مق
،  ٣/٣٤٠األعالم للزركلـي   ،٣٩٧-٣٩٢مشاهري علماء جند وغريهم، لعبد الرمحن آل الشيخ  :انظر .املبني يف توحيد األنبياء واملرسلني
 .١٢٢-٢/١٢١،معجم املؤلفني، لعمر رضا كحالة

 .٧٧٧تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان للسعدي،) ٣(
ا ثقة إمام ولد سنة سبع ومخسني ومئة، وكان مهيبا وقورا. اإلمام،احلافظ، اتهد، ذو الفنون، أبو عبيد، القاسم بن سالم بن عبد اهللا)٤(

ن القرآن، والفقه والعربية واألخبار، حسن الرواية، صحيح النقـل، مل  فاضالً يف دينه ويف علمه، ربانيا، مفننا يف أصناف علوم اإلسالم م
مونقة سـارت ـا    يطعن عليه أحد يف شيء من أمره ودينه، وهو من أئمة االجتهاد، تويف سنة أربع وعشرين ومائتني مبكة، له تصانيف

الغريـب  " ، وكتاب "املواعظ " وكتاب " ملنسوخ الناسخ وا" ، وكتاب "الطهور " ، وكتاب " فضائل القرآن " كتاب : الركبان، منها
: ، وغريها، ذكر الباب الذي يروى فيه الرؤية، والكرسي موضع القدمني ، وضحك ربنا، وأين كان ربنا ؟ فقال"املصنف يف علم اللسان 

كيـف  : ا قيـل شك فيها، ولكـن إذ هذه أحاديث صحاح ، محلها أصحاب احلديث والفقهاء بعضهم عن بعض، وهي عندنا حق ال ن
دار إحياء التراث  . ، ط٤٢٢-٧/٤١٤سري أعالم النبالء: انظر. ال نفسر هذا، وال مسعنا أحدا يفسره: ؟ وكيف وضع قدمه ؟ قلنايضحك

  . ٧٣٦-١٠/٧٣٥، البداية والنهايةالعريب



 -٥٢- 

أقام مكانه، وجاوزه اآلخر خبطوات، ومضى الثالث إىل وسـطها،    )١(فلما تعتب الباب بدخول دارٍ، فدخلها أحدهم
داخلون، وبعضهم فيها أكثر مدخالً من بعض، فهذا الكالم املعقول عند العرب السائر فيهم، فكذلك : قيل هلم مجيعا

  . )٢())املذهب يف اإلميان

لٍ وحجة عقلية، وذلك ألن الذي وصل يف عتبة البـاب ال  ذكر تفاضل الناس يف اإلميان مبثا: واملراد من املثل
ميكن أن يستوي يف الدخول عقالً مع الذي دخل يف وسط الدار، مع أم كلهم يقع عليهم اسم الدخول، فهـم وإن  

  .  )٣(مشلهم اسم الدخول إال أنه يفضل بعضهم بعضا فيه، فكذلك اإلميان درجات ومنازل، والناس متفاضلون فيه

  :يف نقد موقف الرازي من االستدالل خبرب اآلحاد على مسائل األمساء واألحكام: الثاين اجلانب

رد أخبار اآلحاد، واحلق أن خرب الواحد إذا صح قامت به احلجة، فالتواتر ليس شرطًا  الرازيتقدم البيان بأن 
ح قامت به احلجة سـواء يف أمـر   للعمل بالرواية واعتقاد مدلوهلا، وإمنا الصحة هي الشرط، وعليه  فاحلديث إذا ص

  .)٤(العقيدة أو يف أمر الشريعة

والتحقيق أن خرب الواحد يفيد العلم إذا احتفت به  مطلقًا،وقد رد الرازي خرب الواحد حبجة أنه ال يفيد العلم 
  : القرائن؛ وأبرز القرائن اليت تفيد العلم بصحة خرب الواحد

 . قطع بصحة اخلرب؛ ألن األمة ال جتتمع على ضاللةتلقي األمة له بالقبول؛ فإن هذا يوجب ال -١

 .كون احلديث مشهورا مستفيضا؛ إذا كانت له طرق متباينة ساملة من ضعف الرواة والعلل -٢

  .  )٥(كون احلديث مسلسالً باألئمة احلفاظ املتقنني  -٣

، ومثة قرائن أخرى يفيد غ هذه أبرز القرائن اليت جتعل أخبار اآلحاد مفيدة للعلم، ومقطوعا بنسبتها إىل النيب
  . وجودها العلم والقطع بصدق خرب الواحد

وذا يعلم أن إفادة العلم ليست قاصرة على املتواتر من األخبار؛ بل حىت أخبار اآلحاد حيصل ـا العلـم إذا   
  .)٦(وجدت قرينة تدل على ذلك

                                           

 .٩/٢٨ ،)عتب(مادة لسان العرب: خشبة الباب اليت يوطأ عليها، انظر: جتاوز عتبة الباب ، والعتبة) ١(
 .٥٠-٤٧، وقد ذكر مزيدا من احلجج ٥١-٥٠كتاب اإلميان، للقاسم بن سالم) ٢(
 .١٠٥-١/١٠٣،جابر أمري: منهج السلف واملتكلمني يف موافقة العقل للنقل وأثر املنهجني يف العقيدة، تأليف:انظر) ٣(
 .٤٨-٤٦صفحة) ٥٠(تعليق حمقق كتاب نزهة النظر يف توضيح خنبة الفكر، حاشية: انظر) ٤(
، صون املنطـق  ٧٢-٧١،لسمعاينل ،، فصول من كتاب االنتصار ألصحاب احلديث٣٥٢-١٣/٣٥١جمموعة الفتاوى: انظر يف ذلك )٥(

، منـهج  ٢٠٢-١/١٦٤للغصـن،  موقف املتكلمني من االستدالل بنصوص الكتاب والسـنة : ، وانظر١٦١- ١٦٠ للسيوطي، والكالم
 .  ١٢٩-١/١١٦ي،لعثمان عل االستدالل على مسائل االعتقاد

، ٩٠١-٣/٩٠٠العدة يف أصول الفقـه أليب يعلـى  : ، وانظر١/١٨١موقف املتكلمني من االستدالل بنصوص الكتاب والسنة: انظر)٦(
رئاسة إدارات . ، ط٤٠٦، ٣٦٧-٢/٣٦٦، ، خمتصر الصواعق املرسلة٥١-١٨/٤٨، جمموعة الفتاوى٢٤٤-٢٤٣املسودة يف أصول الفقه

 .  أضواء السلف. ، ط١٥٥٨-١٥٥٧، ١٤٨٥-٤/١٤٨٤البحوث العلمية، 
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تقاد موجبه، والعمل به، سواء يف يف أي جمال، واع غواملقصود أنه جيب األخذ بكل ما صح عن رسول اهللا 
وخترجيها يف  ،وروايتها ،نقلها ىاتفاق األئمة علذلك املتواتر أو اآلحاد، السيما وأن أخبار اآلحاد الصحيحة قد مضى 

 ،وعلى رواا باإلتقـان والعدالـة   ،عليها بالصحة ونقنم احلفاظ املتكَوح ،وتدوينها يف الدواوين ،الصحاح واملسانيد
  .)١(وال يعرج عليه ،فال يلتفت إليه ،خارج عن أهل االتفاق ،الف لإلمجاعفطرحها خم

ا يف كتاب اهللا أو صح عن رسول إال ما جاء منصوص ..ليس يف االعتقاد كله :((-:-)٢(ابن عبد الربيقول 
  .)٣())اآلحاد يف ذلك كله أو حنوه يسلم له وال يناظر فيه وما جاء من أخبار، أو أمجعت عليه األمة غ

وكلهم يدين خبرب الواحد العدل (( :ويقول يف معرض كالمه عن عمل أهل الفقه واحلديث واألثر خبرب الواحد
  .    )٤())يف االعتقادات، ويعادي ويوايل عليها، وجيعلها شرعا، ودينا يف معتقده، على ذلك مجاعة أهل السنة

تلقاة بالقبول تصـلح إلثبـات أصـول    مذهب أصحابنا أن أخبار اآلحاد امل:((-:-ويقول شيخ اإلسالم
  . )٥())الديانات

وأهل السنة واجلماعة كما يرون األخذ بأحاديث اآلحاد الصحيحة يف األحكام الفقهية، فإم يرون األخذ ا 
 تفيد الظن الغالب، وما –على األقل  -كذلك يف العقائد؛ ألا تفيد العلم، وعلى فرض أا مل تفد العلم القاطع، فهي 

   .)٦(الشريعة كان كذلك فإنه يؤخذ به يف أحكام 

وال ميتنع إثبـات   ،فإن الظن الغالب حاصل منها ،إن هذه األخبار لو مل تفد اليقني:((-:-يقول ابن القيم
ومل تزل الصحابة والتابعون وتابعوهم وأهل احلديث ...،كما ال ميتنع إثبات األحكام الطلبية ا ،األمساء والصفات ا

نة حيتجون ذه األخبار يف مسائل الصفات والقدر واألمساء واألحكام، مل ينقل عن أحد منهم ألبتة أنـه جـوز   والس
  .)٧())االحتجاج ا يف مسائل األحكام دون اإلخبار عن اهللا وأمسائه وصفاته

                                           

 . ٢٠١-١/٢٠٠موقف املتكلمني من االستدالل بنصوص الكتاب والسنة:انظر)١(
، مـن  ا، ثقة، عالمة، صاحب سنة وإتباعا دينكان إمام يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الرب النمري القرطيب املالكي،: أبو عمر)٢(

ا، أديبالـدرر يف  :من كتبه  سنة ثالث وستني وأربع مئة، ، وتويفسنة مثان وستني وثالث مئةبقرطبة،  ولدا، كبار حفاظ احلديث، مؤرخ
اختصار املغازي والسري، االستيعاب، جامع بيان العلم وفضله، االستذكار يف شرح مذاهب علماء األمصار، التمهيد، الكايف يف الفقـه،  

  .٢٤٠/ ٨مؤسسة الرسالة، األعالم للزركلي. ، ط١٦٣-١٥٣/ ١٨سري أعالم النبالء، : وغريها انظر
 . ٢/١٣١البن عبد الرب، جامع بيان العلم وفضله)٣(
 . ١/٧ البن عبد الرب، التمهيد)٤(
 . ٢٤٨املسودة يف أصول الفقه )٥(
 . ١/٢٠٠موقف املتكلمني من االستدالل بنصوص الكتاب والسنة )٦(
 . أضواء السلف. ، ط٤/١٥٧٠رات البحوث العلمية، رئاسة إدا. ، ط٢/٤١٢خمتصر الصواعق املرسلة )٧(
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جيز له أن يتـرك   فمن أفاده الدليل العلم القاطع وجب عليه األخذ به وتيقن داللته، ومن أفاده الظن الغالب مل
  .)١(هذا الظن الغالب لعجزه عن متام اليقني

  :ورد أخبار اآلحاد وترك األخذ ا يف العقيدة له آثار سيئة؛ منها

سيما وأن جل األخبار ال مبجرد حتكيم العقل، غ رد مجلة كبرية من األحاديث الصحيحة الثابتة عن النيب -١
وعليه فمن تنكب عن قبول أخبار اآلحاد فقد عمد إىل تـرك  من اآلحاد، واملتواتر بالنسبة لآلحاد قليل، 

 ! (٢)غالب السنن، وهذا يكفي يف إبطال قول من ال حيتج يف العقائد إال باملتواتر

اعلم أن التحقيق الذي ال جيوز العدول عنـه أن أخبـار اآلحـاد    :(( -:-)٣(الشنقيطييقول الشيخ  
وذا تعلم أن ما أطبق عليه أهل الكالم ومن تبعهم من ..الصحيحة كما تقبل يف الفروع تقبل يف األصول

أن أخبار اآلحاد ال تقبل يف العقائد، وال يثبت ا شيء من صفات اهللا؛ زاعمني أن أخبار اآلحاد ال تفيد 
اليقني، وأن العقائد ال بد فيها من اليقني، باطل ال يعول عليه، ويكفي من ظهور بطالنه أنه يسـتلزم رد  

  . )٤())حتكيم العقل مبجردغ  ت الصحيحة الثابتة عن النيبالروايا

تقرير أهل البدع هلذه القاعدة وعملهم ا جعلهم يردون األخبار املتواترة اليت ختالف مذهبهم، زاعمني أا  -٢
 . )٥(أخبار آحاد، ال يؤخذ ا، وال يحتج ا يف العقائد

اآلحاد هم رواة األحكام، وعليهم االعتماد يف بيـان   الطعن يف الشريعة، وذهاب الدين؛ ألن رواة أخبار -٣
احلالل واحلرام يف الدين، ومن هنا فإن الطعن يف رواة أخبار اآلحاد وروايام يلزم منه الطعن يف الشريعة، 

 . )٦(وذهاب الدين

لعدالة املخالفة حلكم احلفاظ الذين حكموا على أخبار اآلحاد الصحيحة بالصحة، وعلى رواا باإلتقان وا -٤
 . )٧(وما كان خمالفًا ألقوال أئمة احلديث جيب اطراحه وعدم التعريج عليه

                                           

، درء تعـارض العقـل   ٥١-١٨/٥٠جمموعـة الفتـاوى  : ، وانظر١/٢٠٠موقف املتكلمني من االستدالل بنصوص الكتاب والسنة)١(
 . ١/٥٣والنقل

  .٢١، تيسري مصطلح احلديث،١٠١شرح لغة احملدث : انظر)٢(
هــ،  ١٣٩٣هـ، وتويف بعد ما أدى احلج مبكة سنة١٣٢٥ادر الشنقيطي، ولد مبوريتانيا سنةحممد األمني بن حممد املختار بن عبد الق)٣(

س يف املسجد النبوي، واملعهـد العلمـي   إماما، مفسرا، فقيها، غزير العلم، زاهدا، ورعا، زكي النفس، كرمي السجايا، در -:-كان 
كبار العلماء باململكة العربية السعودية، وعضوا يف رابطة العامل اإلسالمي، من  بالرياض، واجلامعة اإلسالمية باملدينة، وكان عضوا يف هيئة

انظـر  . منع ااز يف املرتل للتعبد واإلعجاز، دفع إيهام االضطراب عن آي الكتاب، أضواء البيان لتفسري القرآن بالقرآن وغريها: مصنفاته
  . دار عامل الفوائد. ، ط٣٩-١/١٩مية، دار الكتب العل. ، ط٢٩٨-١٠/٢٦٧ترمجته يف أضواء البيان

 . ١٥٨لشنقيطي، ل مذكرة أصول الفقه )٤(
 . ١/٢٢٩موقف املتكلمني من االستدالل بنصوص الكتاب والسنة: انظر)٥(
 . ١/٢٢٨موقف املتكلمني من االستدالل بنصوص الكتاب والسنة: انظر)٦(
 .١/٢٢٨ةموقف املتكلمني من االستدالل بنصوص الكتاب والسن: انظر)٧(
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التناقض يف املنهج؛ فإن رد أخبار اآلحاد الصحيحة يف جمال العقيدة، وقبوهلا يف جمال الشريعة، تناقض يف  -٥
فيؤخذ ا يف املنهج؛ فإما أن تكون مشكوكًا فيها وباطلة فتطرح يف الكل، وإما أن تكون صحيحة مقبولة 

 .)١(االني كليهما

فإن الذي عليه عامة أهل احلديث، أن اخلرب إذا صح عن رسول مجاع األمة، ومتابعة أهل البدع؛ خمالفة إ -٦
 .، وتلقته األمة بالقبول فإنه يوجب العلم فيما سبيله العلمغ اهللا

شيء اخترعته  ؛تواتر لوقوع العلم بهوالقول بأن خرب الواحد ال يفيد العلم حبال، وال بد من نقله بطريق ال 
 .)٣(واملعتزلة )٢(القدرية

ورجوعهم  ،مشهور معلوم استدالل أهل السنة باألحاديث: ((حيث يقول -:-)٤(در السمعاينوهللا 
وكذلك أمجع أهل اإلسالم متقدموهم ومتأخروهم علـى   .فهذا إمجاع منهم على القول بأخبار اآلحاد ،إليها

وإخراج  ،واحلوض ،والشفاعة ،وأصل اإلميان ،والرؤية ،ويف مسائل القدر ،ألفات اهللا رواية األحاديث يف ص
 ويف فضائل النيب ،والوعد والوعيد ،ويف الترغيب والترهيب ،ويف صفة اجلنة والنار ،املوحدين املذنبني من النار

وما أشبه ذلك ممـا   ،ظاتوالع ،وكذلك أخبار الرقائق ،وأخبار األنبياء املتقدمني عليه ،ومناقب أصحابه ،غ
ه وذكرهيكثر عد .  

إن خرب الواحد ا ’’ :فإذا قلنا ،وإمنا تروى لوقوع علم السامع ا ،وهذه األشياء كلها علمية ال عملية
مشتغلني  ،هاذين ،وجعلناهم الغني ،محلنا أمر األمة يف نقل هذه األخبار على اخلطأ ؛‘‘ال جيوز أن يوجب العلم

م قد دونوا يف أمور الدين ما ال جيوز الرجوع إليه واالعتماد عليه ،ا وال ينفعها شيئًمبا ال يفيد أحدويصري كأ.   

                                           

 .٢٢٩-١/٢٢٨موقف املتكلمني من االستدالل بنصوص الكتاب والسنة: انظر)١(
ن األمر أنف، فأفعال العباد إإن اهللا مل يقدر أفعال العباد ومل يكتبها، و: هم املكذبون بالقدر، املنكرون لعلم اهللا السابق، الذين يقولون)٢(

ظهرت القدرية املتأخرة متمثلة  أن األوائل الذين كفرهم السلف، مث مخدت فتنتهم إىل مقدرة هلم على جهة االستقالل، وهؤالء هم القدرية
بـاب القـدر،    يف املعتزلة، الذين أنكروا عموم مشيئة اهللا وقدرته وخلقه ألفعال العباد، على أن لفظ القدرية يطلق على كل من ضل يف

يف مسمى القدرية من أثبت القدر وقال باجلرب، ومن أثبت القـدر   خبالف مقتضى النصوص وفهم السلف، فيدخلوخاض فيه بغري علم، و
عرة واحتج به على إسقاط األمر والنهي، لكن شاع استعماله يف النفاة أكثر، وعلى هذا فاملعتزلة قدرية نفاة، واجلربية ومن اتبعهم من األشا

، مفتاح ٤٧-١/٤٦، شفاء العليل١٠٧-١٠٣/ ٨عة الفتاوى، جممو١/٥٦، امللل والنحل ١/٢٩٨مقاالت اإلسالميني: انظر!!. قدرية مثبتة
  .  وما بعدها١٩، القدرية واملرجئة نشأما وأصوهلما وموقف السلف منها، للعقل، ص٢/٤١٤البن القيم، دار السعادة

 . ١٦١-١٦٠، صون املنطق والكالم٧٢-٧١فصول من كتاب االنتصار ألصحاب احلديث، : انظر)٣(
ولـد  ، ا ووفاة، من أهل مرو، مولدالتميمي احلنفي مث الشافعي منصور بن حممد بن عبد اجلبار بن أمحد بن حممد :أبو املظفر السمعاين)٤(

تفسـري  : مفسرا، حافظًا، عالمة، من مصـنفاته  كان مفىت خراسان، ،مئة أربعو تسع ومثاننيتويف سنة ، ووأربع مئة عشرينو ستسنة 
سـري أعـالم    :انظـر . االصطالم يف الرد على أىب زيـد الدبوسـي  ، السنة ألهلاملنهاج  ،احلديث ألصحاباالنتصار كتاب ،السمعاين

 .٣٠٣/  ٧األعالم للزركلي ،٦٣٦-١٢/٦٣٥مؤسسة الرسالة، البداية والنهاية،. ،ط٣٧٣-١٩/٣٧١،النبالء



 -٥٦- 

فالواحـد مـن    ،أدى هذا الدين إىل الواحد غ فإن النيب ؛ورمبا يترقى هذا القول إىل أعظم من هذا 
نعوذ  ،يدؤجع هذا العيب إىل املُفإذا مل يقبل قول الراوي ألنه واحد ر ،أصحابه ليؤدوه إىل األمة وينقلوا عنه

  .)١())باهللا من هذا القول الشنيع واالعتقاد القبيح

  :يف نقد ما زعمه الرازي من تعارض بني األدلة النقلية: اجلانب الثالث

إن من األصول اليت جيب على كل مسلم أن يعتقدها ضرورة االتفاق بني نصوص الكتاب والسـنة، ونفـي   
فاألدلة النقلية الصحيحة ال تتعارض، وال تتناقض بل يصدق بعضها بعضا، كما قـال   )٢(بينها،التعارض واالختالف 

وقد كان قوم على باب رسـول  ،  ٨٢: النساء �m��y��x��w��v���u��t���s��r����q������p����o��nm��l��kl: تعاىل
يا  مهالً" :ويقول ،يرميهم بالتراب ،ا قد امحر وجههمغضب غ يتنازعون يف القرآن، فخرج عليهم رسول اهللاغ  اهللا

إن القرآن مل يرتل يكذب  ،وضرم الكتب بعضها ببعض ،قوم ذا أهلكت األمم من قبلكم باختالفهم على أنبيائهم
ابعضه بعض، ٣("وما جهلتم منه فردوه إىل عامله ،فما عرفتم منه فاعملوا به ،ابل يصدق بعضه بعض(.  

ا فمن املمتنـع أن  إذا كان القرآن نزل يصدق بعضه بعضو: ((ا على احلديثتعليقً -:-يقول شيخ اإلسالم
وأن  ،فليعلم أنه مبطل يف ذلـك  ،فمن فهم آية فآمن ا وظن أن األخرى تناقضها ،يكون فيه تناقض واختالف تضاد

 .)٤( ))عاىلوإن مل يفهم معىن اآليتني آمن ما ووكل علمهما إىل اهللا ت ،معىن األخرى يوافقها ال خيالفها

 :كقول من يقـول  ؛عليهما فكالمها حق فاملذهبان إن كان القرآن دلّ ؛وإذا كان القرآن ال تناقض يف داللته
على هذا  والقرآن قد دلّ ،فكالمها حق بشمول الوعد والعفو هلم ، :وقول من يقول بتعلق الوعيد بأصحاب الكبائر،

علـى دخـوهلم يف    مجلة، وأم مع ذلك ال يخلدون يف النار، ودلّوقوع الوعيد بأهل الكبائر  على دلّف ،لى هذاعو
�m��r��q�����p��o��n��m��l���k��j��i��h��g��f���e��d��c: الوعد، قال تعاىل

��sl وقـال ٩٣: النساء ،:��m��T�����S����R��Q��P��O��NM��L��K��J����I��H���G��F��E��D��C���B��A

�`���_��^��]��\[��Z��Y��X��W��VU���r���q��p��on��m��l���k��j��ih���g��f��e��d��c��b��a
��sl وقال ،وحنو ذلك ٢٧٥: البقرة:��m���~��}��|���{��z��y����x��w��v���u��t��s��rl وقال٤٨: النساء ،  :�m��u��t��s

��«����������ª����������©���¨�����§��¦¥�������¤�����£��¢��¡���~��}����|��{��z��y��x��w��vl وإن كـان   ،وحنو ذلك ، ٥٣: الزمر
ا ،إن  :كقول من يقول ؛اكالمها باطالً فالقرآن ينفيهما مجيعوقول  أصحاب الكبائر من أهل القبلة خالدين يف النار أبد

  . )٥(فالقرآن ينفي هذا وهذا يدخلون اجلنة بال عذاب، -مجيعهم-إن أصحاب الكبائر :من يقول

                                           

 .١٦٢-١٦١، صون املنطق والكالم، ٧٤-٧٣فصول من كتاب االنتصار ألصحاب احلديث) ١(
 .١/٣١٣ستدالل على مسائل االعتقاد، منهج اال :انظر)٢(
 . ’’إسناده صحيح‘‘:-:-، وقال الشيخ أمحد شاكر٢٥٢-٦/٢٥١، )٦٧٠٢(أخرجه أمحد يف مسنده، برقم )٣(
 . ٨/٤٩٦جممع امللك فهد، . بيان تلبيس اجلهمية، ط)٤(
 . ٤٩٨-٨/٤٩٦جممع امللك فهد، . بيان تلبيس اجلهمية، ط: انظر)٥(
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األدلة السمعية الصحيحة يصدق بعضـها  فالتعارض بني األدلة النقلية؛  لوقوع بطالن ادعاء الرازيوذا يتبني 
همت كما ينبغي تـبني أن  صحت النصوص وفبعضا، وال يؤتى أحد إال من غلط يف الفهم، أو سوء يف القصد، ومىت 

  .)١( !األمر كله من مشكاة واحدة صادقة متضمنة لنفس احلق

  :ازي حيال نصوص مسائل األمساء واألحكاميف نقد اجتاهات الر: اجلانب الرابع

  :فيقال

، وما خالفـه   أثبته وافقهالنصوص النقلية، فما الرازي الذي جعل فيه مذهبه حكما على  منهجإن : أوالً 
٢(لكتاب والسنة باهلوى والرأياحقيقته معارضة  .، منهج مبتدع باطل فاسدلهأو(.  

 أصلبنوا أمرهم على  ؛يعارضون الكتاب والسنة بأقواهلم الذين..ل الكالمهأ:((-:-يقول شيخ اإلسالم
وجعلوا قول اهللا ورسوله  ،وهو أم جعلوا أقواهلم اليت ابتدعوها هي األقوال احملكمة اليت جعلوها أصول دينهم ،فاسد

  . )٣())من امل الذي ال يستفاد منه علم وال هدى

دالة على مسائل األمساء واألحكـام مسـتقاة مـن    حيال النصوص الاألشعري إن اجتاهات الرازي : ثانيا
فعامة ما ذمه السلف واألئمة وعـابوه علـى    وعليه، املعتزلة فروخ األشعريةف النصوص،اجتاهات املعتزلة حيال 

  !!منه أوفر نصيب شعريةألاملعتزلة من الكالم املخالف للكتاب والسنة واإلمجاع ل

أنتم قد خالفتم نصوص الكتاب :((للمعتزلة فقة األشاعرةموايف معرض حديثه عن  -:-شيخ اإلسالم يقول
فاملعتزلـة  . والسنة وسلف األمة يف مسائل الصفات والقرآن والرؤية، ومسائل األمساء واألحكام والقدر ما تـأولتموه 

الت وإذا قدحتم يف املعتزلة مبا ابتدعوه مـن املقـا   ،وحنوهم إذا خالفوا من ذلك ما تأولوه مل يكن لكم عليهم حجة
وإذا نسبتموهم إىل القدح يف السلف واألئمة نسبوكم إىل مثـل   ،وخالفوه يف السنن واآلثار، قدحوا فيكم مبثل ذلك

فما تذموم به من خمالفة الكتاب والسنة واإلمجاع يذمونكم بنظريه، وال حميص لكم عن ذلك إال بتـرك مـا    ،ذلك
  ....تموه أنتمابتدعتموه، وما وافقتموه عليه من البدعة وما ابتدع

وباجلملة فعامة ما ذمه السلف واألئمة وعابوه على املعتزلة من الكالم املخالف للكتاب والسنة واإلمجاع القدمي 
لكم منه أوفر نصيب، بل تارة تكونون أشد خمالفة لذلك من املعتزلة، وقد شاركتموهم يف أصول ضالهلم اليت فارقوا 

ا من صفات اهللا تعاىل، وال يرتهونـه  كتاب اهللا وراء ظهورهم، فإم ال يثبتون شيئًا سلف األمة وأئمتها، ونبذوا ا 
فريجعون  ،من شيء بالكتاب والسنة، واإلمجاع موقوف على العلم بذلك، والعلم بذلك ال حيصل به لئال يلزم الدور

شهاد، ال على وجه االعتمـاد  واالست ]االعتضاد[بالقرآن كان ذلك على وجه وإذا استدلوا  .إىل جمرد رأيهم يف ذلك
وأما  ...واالعتقاد، وما خالف قوهلم يف القرآن تأولوه على مقتضى آرائهم، واستخفوا بالكتاب والسنة ومسومها ظواهر

مث يزعمون أن ما وضـعوه  ، وتارة يتأولوا ،األحاديث النبوية فال حرمة هلا عندهم، بل تارة يردوا بكل طريق ممكن

                                           

 . ١/١٠٨، يف شفاء العليل -:-القيم مقتبس من كالم ابن )١(
 . ١/٧٧، درء التعارض٣٠٧-١٧/٣٠٦جمموعة الفتاوى:انظر )٢(
 . ١/٢٧٥درء التعارض )٣(
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ية، وأن هذه القواطع العقلية ترد ألجلها نصوص الكتاب والسنة، إما بالتأويل، وإما بالتفويض، وإما برأيهم قواطع عقل
   .)١())وأنتم فروخهم فيها ،وأنتم شركاؤهم يف هذه األصول كلها، ومنهم أخذمتوها. بالتكذيب

يشوبه اء واألحكام األمسإن اجتاه اإلثبات الذي سلكه الرازي يف بعض النصوص الدالة على مسائل  :ثالثًا
  : أمور أربعة

، وإثباته هلا ليس رد األمساء واألحكام يف مسائل  أن قبول الرازي لداللة بعض األدلة السمعية :األمر األول
   )٢(!التسليم للنص؛ وإمنا ملوافقتها ملذهبه

 ببعضإىل التكذيب أن إثبات الرازي لداللة بعض نصوص مسائل األمساء واألحكام صار ذريعة  :الثايناألمر 
أنه ال ميكن تصديق الرسول يف بعض ما أخرب به إال بتكذيبه يف شيء النصوص األخرى املتعلقة ا، والزم ذلك األمر 

فيهدم من الدين جانب ويبىن منه جانب  ،فال ميكن اإلميان بالكتاب كله، بل يكفر ببعضه ويؤمن ببعضه ،مما أخرب به
  )٣(!على غري أساس ثابت

اإلثبات وغال فيه وزاد عليه حىت أثبت ما نفته النصوص من اإلميان املطلـق  بالغ يف  الرازي أن :الثالثاألمر 
  !للفاسق امللي، بل ووصفه باحملسن واملتقي

د أن يف مسائل األمساء واألحكام قابل املعتزلة تقابل التضاد حىت رد بدعتهم ببدع تكا الرازي أن: رابعال األمر
القـول  -جلميع الطاعات  ا متناوالًها ومن وجه دوا، فإن املعتزلة جعلوا اإلميان امسثلمن وجه م تكون مثلها، بل هي

إن الفساق : ا، وقالواا وال كافرإن الفاسق امللي ال يسمى مؤمن: وقالوا. ، ومعلوم أن هذا قول السلف واألئمة-والعمل
 هذا القول خمالفون للسلف واألئمة، فخالفهم يف احلكـم  خملدون يف النار ال خيرجون منها بشفاعة وال غريه، وهم يف

اإلميان جمرد تصديق القلب، وإن مل يتكلم بلسانه، وهـذا عنـد   : الفق ؛يف اإلرجاء اجلهميةالرازي وافق للسلف، و
   . )٤(مدرجة إىل فساد الدين والشريعة هفصار قول.  السلف واألئمة شر من قول املعتزلة

ي والتأويل الذي سلكه الرازي يف بعض النصوص الدالة على مسائل األمساء واألحكام؛ إن اجتاه النف: رابعا
  :اجتاه باطل؛ ألمور

التفسـري  : العاقبة، واملرجـع، والثـاين   :أحدمها: إىل معنيني رئيسني جعير يف اللغة أن التأويل :األمر األول
  .املعنيان مها املستعمالن عند السلف ، وهذان)٥(والبيان

                                           

 . ١٤٣-١٣/١٤٢جمموعة الفتاوى: ، وانظر٦٤٣-٦/٦٤٢الفتاوى الكربى )١(
 .   ١/١٧٥درء التعارض:، انظرودأم وديدم وهذا شأن أهل البدع)٢(
 . ٦/٦٤٤لكربىالفتاوى ا: انظر )٣(
 .٦/٦٣٩الفتاوى الكربى: انظر) ٤(
، )أول(، الصـحاح، مـادة   ٤٦٠-١٥/٤٥٨،)أول(، ذيب اللغة، مادة ٣٦٩-٨/٣٦٨،)أول(كتاب العني للفراهيدي، مادة : انظر)٥(
حملمد بـن   ، خمتار الصحاح٤٠،)أول(،  املفردات يف غريب القرآن، مادة ١٦٢-١/١٥٩، )أول(، معجم مقاييس اللغة، مادة ٤/١٦٢٧

= 
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تفسري الكالم وبيان معناه سواء  :أحدمها: يف لفظ السلف فله معنيان التأويلوأما :((-:-خ اإلسالميقول شي
  ..اا أو مترادفًفيكون التأويل والتفسري عند هؤالء متقارب ،وافق ظاهره أو خالفه

نفـس الفعـل    ا كان تأويلهفإن الكالم إن كان طلب ؛هو نفس املراد بالكالم: ..يف لفظ السلف واملعىن الثاين
  .)١())كان تأويله نفس الشيء املخرب به اوإن كان خرب ،املطلوب

أن التأويل باملعىن األول يكون من باب العلم والكالم؛ كالتفسري والشرح : والفرق بني معنيي التأويل السابقني
  .لرمسيواإليضاح، ويكون وجود التأويل يف القلب واللسان والكتاب له، الوجود الذهين واللفظي وا

: فهو نفس األمور املوجودة يف اخلارج، سواء كانت ماضية أو مستقبلية؛ فإذا قيـل  ؛وأما التأويل باملعىن الثاين
هـو   :طلعت الشمس، فتأويل هذا نفس طلوعها، ويكون التأويل من باب الوجود العيين اخلارجي، فتأويل الكـالم 

   .)٢(شؤوا وأحواهلااحلقائق الثابتة يف اخلارج مبا هي عليه من صفاا و

رف السلف يراد به إما تفسري الكالم وبيان املراد به، وإما ما يؤول إليه إذا تقرر ما سبق فإن تأويل الكالم يف ع
الكالم، وهو حقيقة ما يرجع إليه، فإن كان الكالم خربا كان تأويله نفس وقوع املخرب به يف اخلارج، فتأويل ما أخرب 

األكل والشرب واللباس والنكاح وقيام الساعة وغري ذلك، هو احلقائق املوجودة أنفسـها، ال مـا    اهللا به يف اجلنة من
  .يتصور من معانيها يف األذهان، ويعرب عنه يف اللسان

وأما إن كان الكالم إنشاء؛ فإما أن يكون أمرا أو يا، فتأويل األمر فعل املأمور به، وتأويل النهي ترك املنهي 
  . )٣(عنه

ذا املعىن للتأويل الذي استخدمه السلف هو التأويل الشرعي املوافق للغة العرب، خبالف املعىن الذي زعمه وه
  :يوضحه. الرازي فإنه معىن مبتدع

: أن التأويل  الذي سلكه الرازي يف بعض النصوص الدالة على مسائل األمساء واألحكام مفـاده  :األمر الثاين
خر موافق ملذهبه، ومعلوم أن التأويل ذا املعىن مل يكن مستعمالً يف عصر الصحابة صرف اللفظ عن ظاهره إىل معىن آ

                                           
= 

، املعجم ٣٤-٢٨/٣١،)أول(، تاج العروس، مادة ٣/٣٣١،)آل(، القاموس احمليط للفريوز أبادي، مادة ٣٣، )أول(أيب بكر الرازي، مادة 
 . ٤٨٥-١/٤٨١موقف املتكلمني من االستدالل بنصوص الكتاب والسنة: وانظر  ١/٣٣، )آل(الوسيط، مادة 

 . ٢٨٩-١٣/٢٨٨جمموعة الفتاوى )١(
-١/١٧٧، الصواعق املرسـلة،  ١٣/٢٨٩جمموعة الفتاوى: ، وانظر١/٤٨٦قف املتكلمني من االستدالل بنصوص الكتاب والسنةمو)٢(

٩٢٣-٣/٩٢١، ١٧٨ .  
 بيان تلبيس اجلهمية يف تأسيس بدعهم الكالمية البن تيميـة : ، وانظر١/٤٨٦موقف املتكلمني من االستدالل بنصوص الكتاب والسنة)٣(

-٤/٦٨، ٥٦-٣/٥٥، جمموعة الفتاوى٥٧-٥٦، نقض املنطق ٩٦-٩١، التدمرية٥٤٦-٨/٥٤٥، ٢٩٧-٨/٢٦٥، جممع امللك فهد.ط
، ١٧٨-١/١٧٥، الصــواعق املرســلة٢٣٥-٥/٢٣٤، ٢٠٨-٢٠٦، ١٥-١/١٤، درء التعــارض٢٩٤-١٣/٢٨٩، ٣٧-٥/٣٥، ٦٩
  .    ١٥١-١٤٦تأويل، ، اإلمام ابن تيمية وقضية ال٢٨١-١/٢٧٦، شرح العقيدة الطحاوية بتحقيق عمرية٩٢٣-٣/٩٢٢
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واستحدثته بعد القرون الثالثـة   ،والتابعني، ومل يتحدث به القرآن؛ وال لغة العرب بل هو اصطالح جاءت به الفرق
  )١(!األوىل

، صلهايؤوالقواعد اليت  إليه املرء، أن ضابط التأويل على قول الرازي هو املذهب الذي يذهب: لثاألمر الثا
وعليه فلكل فرقة تأويل، وحينئذ فال ميكن ألحد أن حيتج على مبطل حبجة مسعية؛ ألنه سيسلك يف تأويلها نظري مـا  

وحقيقة األمر أن كل طائفة تتأول ما خيالف :((-:-سلكه هو يف تأويل ما خالف مذهبه، ومن هنا يقول ابن القيم
فما وافقهـا   ،لعيار على ما يتأول وما ال يتأول هو املذهب الذي ذهبت إليه والقواعد اليت أصلتهافا ،حنلتها ومذهبها

وأن من  ،ملا أصلت املعتزلة القول بنفوذ الوعيد...وهلذا ؛وما خالفها فإن أمكنهم دفعه وإال تأولوه ،أقروه ومل يتأولوه
أَ ،ادخل النار مل خيرج منها أبدملوا كل ما خالف أصوهلو.   

ومـن تأمـل   ..لوا ما خالف أصوهلم وأَ ،وأا ال تزيد وال تنقص ،وملا أصلت املرجئة أن اإلميان هو املعرفة 
وباهللا التوفيق ،امقاالت الفرق ومذاهبها رأى ذلك عيان.   

عندهم  ألنه ليس ؛للتأويل منه أو ما هو أشد قبوالً ،ا ويقر على ظاهره نظريهمسعي وكل من هؤالء يتأول دليالً 
إن هو إال املذهب وقواعده ومـا قالـه    ،يفرق ما يتأول وما ال يتأول )٣(منعكس )٢(مطرديف نفس األمر ضابط كلي 

ألنه يسلك يف تأويلها نظري ما سلكه هـو يف   ؛ا منهم أن حيتج على مبطل حبجة مسعيةوهؤالء ال ميكن أحد ،الشيوخ
  .)٤())تأويل ما خالف مذهبه

 )٥(محل النص على معناه اازي ال احلقيقـي؛ : تهحقيقيقصده الرازي و التأويل الذيهر جو أن :رابعاألمر ال
  :وهنا يقال

هو اصطالح حمـض،  بل  ،اوال لغوي ،اوال عقلي ،اا شرعياأللفاظ إىل حقيقة وجماز ليس تقسيمإن تقسيم  -١
 .حدث بعد القرون الثالثة املفضلة

 .زلة واجلهمية ومن سلك طريقهم من املتكلمنيكان من جهة املعتإن منشأ اصطالح ااز  -٢

رسون ـا مـن   تاملعطلون، وجعلوه جنة يتهؤالء املتأخرون، والتجأ إليه هؤالء طاغوت هلج به إن ااز  -٣
معتقدين أن تذرعهم به ميثل منهجا سليما، وخمرجا  سهام الراشقني ويصدرون عن حقائق الوحي املبني،

فون للنصوص الشرعية، ولكن هيهات، إذ لو ساغ ادعاء ااز لكل مدعٍ ما يبعد عنهم وصمهم بأم حمر
هم متناقضون غاية بل أربابه ليس هلم فيه ضابط مطرد وال منعكس، السيما وأن ! ثبت شيء من العبارات

                                           

 . ٢٢٨اإلمام ابن تيمية وقضية التأويل  :انظر)١(
  .١١٩للجرجاين، ، التعريفات١٧البن تيمية،  الرد على املنطقيني: هو حتقق احملدود مع حتقق احلد، انظر: الطرد)٢(
  .١٢٩، التعريفات١٧الرد على املنطقيني: هو انتفاء احملدود مع انتفاء احلد، انظر: العكس)٣(
 . ٢٣٣-١/٢٣٠الصواعق املرسلة )٤(
 . ٨١، مد أمحد لوححمل ، جناية التأويل الفاسد على العقيدة اإلسالمية٣١٧، لجليندل اإلمام ابن تيمية وقضية التأويل: انظر)٥(
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التناقض، خارجون عن اللغة والشرع وحكم العقل إىل اصطالح فاسد يفرقون به بني املتماثلني، وجيمعون 
 .املختلفنيبني 

إجراؤها على ظاهرها، دون تعرض هلا بتحريف أو : إن األصل يف نصوص الكتاب والسنة عند أهل احلق -٤
سيما ما يتعلق منها بأصـول  تعطيل أو نفي، أو حنو ذلك، واعتقاد أن ظاهرها يطابق مراد املتكلم ا، ال

  )١(.الدين واإلميان؛ إذ ال جمال للرأي فيها

اهره اعتقادا وعمالً يتناىف مع تأويله ومحله على ااز السيما وأن محله على اـاز  إن إقرار النص على ظ -٥
   )٣(.)٢(يتضمن اام الشارع إما بالكذب وإما بعدم النصح، وإما بالعجز عن التعبري باحلقيقة

ا وانتهاك والتالعب  ،تعطيل حقائق النصوصالتأويل الذي سلكه الرازي هو يف احلقيقة  أن: امساألمر اخل
، فهو من باب حتريف الكلم عن مواضعه، واإلحلاد يف آيات اهللا، والكذب على اهللا وعلى كتابـه وعلـى   )٤(حرمتها
   . )٥(غرسوله 

أن مستند الرازي يف مجيع ما نفاه وتأوله من داللة النصوص الشـرعية يف مسـائل األمسـاء     :األمر السادس
  (٦)!فصار إىل النفي والتأويل غ قته، وعدم االكتفاء بقول الرسولعدم االطالع على حقي: واألحكام؛ إمنا هو

  :أنه يلزم على اصطالح الرازي املبتدع للتأويل لوازم باطلة؛ منها :األمر السابع

أن ال يكون القرآن هدى للناس وال بيانا وال شفاء ملا يف الصدور وال نورا وال مردا عند التنـازع، بـل    - ١
يكون وجود الكتاب والسنة وتاب وال سنة أهدى هلم وأنفع على هذا التقدير، بل يكون ترك الناس بال ك

  . )٧(ضررا حمضا يف أصل الدين

أن يكون اهللا تعاىل قد نزل احلق والصواب للناس ومل يفصح به، بل رمز إليه رمزا، وألغزه إلغازا ال يفهم  - ٢
 . )٨(به كتابه من التيسري والبيان منه ذلك إال بعد اجلهد اجلهيد، وهذا ينايف ما وصف اهللا

                                           

يف كتاب االنتصار البن يف ضوء ما ورد  ، املسائل االعتزالية يف تفسري الكشاف٧٥القواعد املثلى يف صفات اهللا وأمسائه احلسىن،: انظر)١(
  .٧٣٥-١/٧٣٤، صاحل الغامديل -عرض ونقد-املنري 

، ١١٨-١١٦، ٨١إدارات البحوث العلمية، جناية التأويل الفاسد علـى العقيـدة   . ط ٢٩، ٥، ٢/٢خمتصر الصواعق املرسلة :انظر)٢(
 . ٤٤٤-١/٤٢٣موقف املتكلمني من االستدالل بنصوص الكتاب والسنة

إدارات . ، ط٤٩-٢/٢خمتصر الصـواعق املرسـلة  : الكالم على ااز ومساه طاغوتا، انظر-:-إلسالم ابن القيم وقد بسط شيخ ا) ٣(
 .  البحوث العلمية

 . ١/٢٣٤الصواعق املرسلة)٤(
 . ٢/٧٦٥، موقف املتكلمني من االستدالل بنصوص الكتاب والسنة٢٩٣-٦/٢٨٧جممع امللك فهد، .طبيان تلبيس اجلهمية،: انظر)٥(
 .٢/٦٠٦شفاء العليل، :انظر)٦(
بيـان تلبـيس   ، ١٩-٥/١٦جمموعـة الفتـاوى  : وانظـر  ،٢/٧٦٨موقف املتكلمني من االستدالل بنصوص الكتاب والسنة: انظر)٧(

 .٤٥٧-٥/٤٥٦جممع امللك فهد،.طاجلهمية،
 . ٢/٧٧٠، موقف املتكلمني من االستدالل بنصوص الكتاب والسنة١/٣١٤الصواعق املرسلة: انظر )٨(
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أن اخلائضني بالتأويل الباطل إذا جوزوا أن يراد باللفظ معىن مل يقل به أحد من سلف األمة؛ فقد جوزوا  - ٣
أن يكون ما أراده اهللا مل خيرب به أحدا من األمة، وأن تكون األمة قبلهم كلها كانت جاهلة مبـراد اهللا،  

 .)١(لصحابة والتابعني، وهم مل يعلموا معىن اآليةضالة عن معرفته، وانقرض عصر ا

أن يكون اهللا قد كلف عباده أن ال يفهموا من تلك األلفاظ حقائقها وظواهرها، وكلفهم أن يفهموا منها  - ٤
وفسـاد   ،فيه عذاب عظيم للعقول، ومعلوم أن هذا )٢(ما ال تدل عليه، ومل جيعل معها قرينة تفهم ذلك

 ،ا يقرأ به يف صالته وغري صالتها أن يقرأ يف الليل والنهار كالمالرجل مأمورإذا كان  ،عظيم يف القلوب
وذلك الكالم مشتمل على أخبار ظاهرها  ،وأن من كفر حبرف منه فهو كافر ،وجيزم بأنه صدق ال كذب
ومفهومها يناقض ما به علفيورثـه ذلـك احلـرية     ،بل هو باطل وضالل وكفر ،دق ذلك الكالمم ص

ذلك ووجع قلبه أعظم بكثري من مرض بدنه ووجع بويكون تأمله  ،وميرض قلبه أعظم مرض ،بواالضطرا
  . )٣(يده ورجله

اليت ذكرت مسائل األمساء واألحكام مـا ظـاهره    النصوص النقلية الصحيحةأن من زعم أن يف بعض  - ٥
إمـا أن   :ذلك أن يقال وتقرير ؛أو يف نصحه، أو يف بيانه، القدح يف علم املتكلم االبطالن، يلزم عليه 

 ،فإن مل يعلم ذلك ؛ا أن احلق يف تأويالت النفاة املعطلني أو ال يعلم ذلكيكون املتكلم ذه النصوص عاملً
؛ا أن احلق فيهاوإن كان عاملً ،ا يف علمهواحلق فيها كان ذلك قدح  ا علـى  فال خيلو إما أن يكون قـادر

م أو ال يكون قادر؛تلك العباراتا على التعبري بعبارا ا على التعبري بذلك لزم القدح يف فإن مل يكن قادر
 ؛)٥(وتالمـذة املالحـدة   ،واجلهمية ،وأوقاح املعتزلة ،وأفراخ الفالسفة ،)٤(وكان ورثة الصابئة ،فصاحته

                                           

 . ٧٧٠-٢/٧٦٩، موقف املتكلمني من االستدالل بنصوص الكتاب والسنة٦٠-١٣/٥٩جمموعة الفتاوى )١(
 . ١/٣١٤الصواعق املرسلة: ، وانظر٢/٧٧٠موقف املتكلمني من االستدالل بنصوص الكتاب والسنة)٢(
 .  ٢/٧٧٠موقف املتكلمني من االستدالل بنصوص الكتاب والسنة:، وانظر٧/٤٥درء التعارض )٣(
أمة كبرية من األمم الكبار، اختلف الناس فيهم اختالفًا كثريا حبسب ما وصل إليهم من معرفة دينهم، وهم منقسـمون إىل  : الصابئة)٤(

�m��T���S��R��Q����P��O��N��M����L��K��J��I��H���G��F��E��D��C��B��A: مؤمن وكافر، كما قال تعاىل

��Y��X��W��V��Ul ا قوم إبراهيم اخلليل، وهم أهل دعوته، وكانوا حبران؛ فهي دار الصابئة، وكانوا قسمني، وهؤالء كانو ٦٢: البقرة :
واملشركون منهم يعظمون الكواكب السبعة والربوج االثين عشر، ويصـوروا يف هياكلـهم؛ ولتلـك    . صائبة حنفاء، وصابئة مشركني

والبيع لليهود، فلهم هيكل كبري للشمس، وهيكل للقمر،  ارىصالكواكب عندهم هياكل خمصوصة وهي املتعبدات الكبار؛ كالكنائس للن
وهلـذه الكواكـب عنـدهم    . وهيكل للزهرة، وهيكل للمشتري، وهيكل للمريخ، وهيكل لعطارد، وهيكل لزحل، وهيكل للعلة األوىل
وهلا صلوات مخس يف اليـوم   ني،بعبادات ودعوات خمصوصة، ويصوروا يف تلك اهلياكل، ويتخذون هلا أصناما ختصها، ويقربون هلا القرا

امللل :انظر. والليلة حنو صلوات املسلمني، وال زالت منهم بقايا إىل زماننا هذا منتشرون على ضفاف األر الكبرية يف جنوب العراق وإيران
-٢/٩٩١ ،البن القيم نا، إغاثة اللهف٤٥٧-٤٥٤، الرد على املنطقيني، ٩٠وما بعدها، اعتقاد فرق املسلمني واملشركني،٢/٣٠٧والنحل، 

 .٧٢٢-٢/٧١٤، املوسوعة امليسرة يف األديان واملذاهب واألحزاب املعاصرة، ٩٩٢
أساسها إنكار وجود اهللا، فيدعي امللحـدون   ؛اإلحلاد امليل عما جيب اعتقاده أو عمله، واإلحلاد مذهب فلسفي يقوم على فكرة عدمية)٥(

املوسوعة امليسرة يف األديان واملـذاهب واألحـزاب   : انظر. بدية، وينكرون الشرائع والنبواتأن الكون وجد بال خالق، وأن املادة أزلية أ
 .٤٩-٤٨ لعامر فاحل، ، معجم ألفاظ العقيدة٨٠٧-٢/٨٠٣املعاصرة، 
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أفصح منه وأحسن بيانوهذا مما يعلم بطالنه بالضرورة ،ا عن احلقا وتعبري! ا على ذلك ومل وإن كان قادر
وقد وصف اهللا رسـله بكمـال    ،ا يف نصحهكان ذلك قدح ،ا خبالفه وما يناقضهوتكلم دائم ،تكلم بهي

وأخرب عن رسله ، ٤: إبراهيم ��m����on��m��l��k��j��i��h���g��fl:فقال تعاىل ،النصح والبيان
ولة هي الصواب، تأويالت املؤكون تفمع النصح والبيان واملعرفة التامة كيف  ؛بأم أنصح الناس ألممهم

  .)١( !؟يف ذلك باطل وضالل غ وظواهر كالم الرسول

يلزم على مذهب الرازي الذي التزم فيه تأويل ظواهر بعض نصوص مسائل األمساء واألحكام، وزعم أن  - ٦
أن يكون أفضل األمة وخري القرون قد أمسكوا من أوهلم إىل آخرهم عن قول احلق يف هذا احلق يف تأويله 
ومعلوم أنه إذا ازدوج التكلم بالباطل  ،وذلك إما جهل ينايف العلم وإما كتمان ينايف البيان ،الشأن العظيم

  . )٢(والسكوت عن بيان احلق تولد من بينهما جهل احلق وإضالل اخللق

  : )٣(على التأويالت الباطلة آثار سيئة، منها ه يترتبأن :ثامناألمر ال

د عليها، فالنص إن كان من القرآن سارعوا إىل إبطال حقيقة قلة تعظيم النصوص الشرعية وعدم االعتما - ١
معناه بأنواع التأويالت، وإن كان من السنة ردوه حبجة أنه آحاد، أو اشتغلوا بتأويله على سبيل التـربع  

فتح باب التأويل على النصوص يتضـمن   :((-:-ومن هنا يقول ابن القيم  )٥(،)٤(!كما يقول الرازي
  . )٦())ووالية اآلراء الباطلة والشبه الفاسدة ،وعزهلا عن سلطاا ،والطعن فيها ،عيبها

٢ - وجنايتـه   ،هذا من أعظم آفات التأويل، واأن أهل التأويل ال ميكنهم إقامة الدليل السمعي على مبطل أبد
لى أنكر ع، فمن املعلوم أن كل مبطل يبطل حجج اهللا على املبطلني على ألسنة املتأولني أنه: على اإلسالم
 ،فإنه ال يتمكن من دحض حجته وكسر باطله ؛ا من الباطل قد شاركه يف بعضه أو يف نظريهخصمه شيئً

وهلذا كان  .اوهذا شأن أهل األهواء مع بعضهم بعض ،ألن خصمه تسلط عليه مبثل ما سلط هو به عليه
ا يناقضعامة ما يأتون به أبد ج املؤول حبجة مسعية فإذا احت، ويكسر أقوال بعضهم ببعض ،ابعضهم بعض

 :مثاله  .!!أنا أتأول هذه احلجة كما تأولت أنت كيت وكيت :على مبطل أمكن خصمه أن يقول له

                                           

 .٧٧٢-٢/٧٧٠، موقف املتكلمني من االستدالل بنصوص الكتاب والسنة٣٢٦-١/٣٢٤الصواعق املرسلة: انظر )١(
 . ٢/٧٧٢، موقف املتكلمني من االستدالل بنصوص الكتاب والسنة١/٣١٥رسلةالصواعق امل: انظر)٢(
 . ٧٩٧-٢/٧٧٣موقف املتكلمني من االستدالل بنصوص الكتاب والسنة: انظر )٣(
 . ١٢٦أساس التقديس: انظر)٤(
  .٢/٧٧٣موقف املتكلمني من االستدالل بنصوص الكتاب والسنة)٥(
 . ٢/٤٥٧الصواعق املرسلة)٦(
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وأنه ال يكفر وال خيلـد يف   ،بالنصوص الدالة على إميان مرتكب الكبائر على اخلارجي احتج اجلهميإذا 
وتأويله أقرب مـن   ،هذه متأولة :قالوا ،التخليدالقائلني بنفوذ الوعيد و )١(الوعيديةواحتج ا على  ،النار

  .تأويل نصوص الصفات

هـذه   :قـالوا  ،وإذا احتج على املرجئة بالنصوص الدالة على أن اإلميان قول وعمل ونية يزيد وينقص 
فنعمل فيها ما عملتم أنتم  ،النصوص قابلة للتأويل كما قبلته نصوص االستواء والفوقية والصفات اخلربية

  .والقواعد اليت محلتكم على تأويلها عندنا قواعد محلتنا على تأويل هذه الظواهر ،النصوصيف تلك 

وإذا احتج من أثبت العلم جبميع املعلومات جزئياا وكلياا هللا من أهل التأويالت بالنصوص الدالة على  
 ،الرب على عرشهواستواء  ،ليست هذه النصوص بأكثر من نصوص الفوقية والعلو :قال له املنكر ،ذلك

فإذا كانت تلك مؤولة عندك على كثرا وتضافرها فهـذه   ؛وعروج املالئكة إليه ،ونزول األمر من عنده
 ،هل التأويل أن يقيموا على مبطل حجة من كتاب وال سـنة ألفقد بان أنه ال ميكن  ،أوىل بقبول التأويل

 . )٢(ق إال تصادم اآلراء ونتائج األفكارفحينئذ فيترك االستدالل بالكتاب والسنة على كل مبطل ومل يب

اإلحلاد يف النصوص الشرعية، وذلك بتحريف لفظها، أو معناها، فإذا وجد أهل التأويل نصا خيالف مـا   - ٣
 . )٣(قرروه من القواعد واألصول الكالمية اجتهدوا يف حتريف لفظه أو معناه

واضحة؛ ولذا جتد الواحد من هـؤالء  الوقوع يف االضطراب والتناقض، وعدم السري على جادة واحدة  - ٤
يأخذ بظاهر نص من النصوص، بينما يؤول نظريه عن معناه الظاهر، دون أن تكون له قاعدة صـحيحة  
فيما يؤول وما ال يؤول، ولذلك يوجد يف تأويالم من التناقض والفساد واالضطراب شيء كـثري، إذ  

 . مجيع املواضع ليس هلم قانون ثابت يف باب التأويل ميكن أن يطرد يف

ا فيما يتـأول ومـا ال   فإنك إذا تأملت كالمهم مل جتد هلم قانون:((-:-ومن هنا يقول شيخ اإلسالم
، فاملعيار يف ذلك هو موافقة املذاهب واألهواء أو خمالفتها، )٤())بل الزم قوهلم إمكان تأويل اجلميع ،يتأول

 .)٥(فما وافقها قبلوه، وما خالفها أولوه

فقد كـان    ،واملولد لكل اختالف وفرقة ،وأساس كل ضالل وبدعة ،أصل كل فساد وفتنة أن التأويل - ٥
وكم جىن التأويل الفاسد علـى  سببا يف إثارة الفنت وتفريق األمة وإسالة الدماء، وإجياد احلقد والشحناء، 

                                           

ذا االسم على اخلوارج واملعتزلة ألخذهم بنصوص الوعيد، وإمهاهلم نصوص الوعد؛ فجعلوا أهل الكبائر من املسلمني خملدين يف يطلق ه)١(
  .  ١٢/٤٨٠، ٣/٣٧٤، ١/٣١٤جمموعة الفتاوى: انظر.ألهل الكبائر > النار، وأخرجوهم من اإلميان، وكذبوا بشفاعة النيب

 . ٤٥٦-٢/٤٥٢الصواعق املرسلة: انظر)٢(
 . ٢/٧٧٤موقف املتكلمني من االستدالل بنصوص الكتاب والسنة: انظر)٣(
 . ٥/٣٤٤درء التعارض )٤(
 .٧٨١-٢/٧٧٧، موقف املتكلمني من االستدالل بنصوص الكتاب والسنة٢٣٣-١/٢٣٠الصواعق املرسلة :انظر)٥(
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قت األمـة  ، وافتر)١(ورفضت الروافضهل خرجت اخلوارج، واعتزلت املعتزلة، ف. الدين وأهله من جناية
يف جنايات التأويل على أديان :((-:-، يقول ابن القيم)٢(على ثالث وسبعني فرقة، إال بالتأويل الفاسد؟

وما  ،إذا تأمل املتأمل فساد العامل :وأن خراب العامل وفساد الدنيا والدين بسبب فتح باب التأويل ،الرسل
ا من جهة التـأويالت املختلفـة   وجده ناشئً ،وما دفع إليه أهل اإلسالم ،وقع فيه من التفرق واالختالف

اليت تعلق ا املختلفون على اختالف  صلوات اهللا وسالمه عليه املستعملة يف آيات القرآن وأخبار الرسول
 ،وتفـرق الكلمـة   ،والتحارب ،فإا أوجبت ما أوجبت من التباين ،أصنافهم يف أصول الدين وفروعه

وفساد ذات البني حىت صار يكفر ويلعـن بعضـهم    ،طاع احلبلوانق ،وتصدع الشمل، وتشتت األهواء
وتستحل منهم أنفسهم وحرمهم وأمواهلم ما هو أعظم  ،وترى طوائف منهم تسفك دماء اآلخرين ،ابعض

فاآلفات اليت جنتها وجينيها كل وقت أصحاا على امللة  ،مما يرصدهم به أهل دار احلرب من املنابذين هلم
ولكنها  ،ت الفاسدة أكثر من أن حتصى أو يبلغها وصف واصف أو حييط ا ذكر ذاكرواألمة من التأويال

والناجتة  ،واملولدة لكل اختالف وفرقة ،وأساس كل ضالل وبدعة ،يف مجلة القول أصل كل فساد وفتنة
 . )٣())أسباب كل تباين وعداوة وبغضة

ط على أصول اإلميان واإلسـالم اجتثهـا   أنه إذا سلأعظم آفات التأويل وجناياته وآثاره السيئة إن من  - ٦
ونعوت  وأفعاله وصفاته تعاىل وأمسائهعن اهللا  اخلربأجل األخبار وهو  إىل عمد أرباب التأويلوقد  ،وقلعها

واإلميان بـه   ،راخبوهذا القسم من األخبار أشرف أنواع األ ،وما وضع له ،كماله فأخرجوه عن حقيقته
وتنـوع   ،لقرآن بل والكتب اإلهلية عليه أكثر من اشتماهلا على ما عداهواشتمال ا ،أصل اإلميان مبا عداه

فإذا سلط التأويل على النصوص املشتملة عليهـا   ،الداللة ا على ثبوت خمربه أعظم من تنوعها يف غريه
 . )٤(فتسليطه على غريها أوىل

 ،قاتل اهللا التأويل الباطل وأهلـه ف :((ورحم اهللا ابن القيم حني قالهذه بعض اآلثار املترتبة على التأويل، 
 ،وهدوا مـن أركانـه   ،فماذا هدموا من معاقل اإلسالم، وأخذ حق دينه وكتابه ورسوله وأنصاره منهم

وتوالت عليه  ،ولقد تركوه أرق من الثوب اخللق البايل الذي تطاولت عليه السنون !؟وقلعوا من قواعده
 .(٥) ))األهوية والرياح

                                           

لرفضهم زيد ابن علـي، أمجعـت   : ، وقيلب إحدى فرق الشيعة، مسوا بذلك لرفضهم إمامة أيب بكر وعمر: الروافض والرافضة)١(
على سائر الصحابة، وهـم أربـع    ابتفضيل علي : الرافضة على اإلمامة، والعصمة، والرجعة، وإبطال االجتهاد يف األحكام، وقالوا
بيه والرد ، التن٨٩-١/٨٨مقاالت اإلسالميني: انظر. اوعشرون فرقة، ويدعون باإلمامية لقوهلم بالنص على إمامة علي بن أيب طالب

، رسالة يف الـرد علـى الرافضـة، أليب حامـد     ٥٢، اعتقادات فرق املسلمني واملشركني٣٧-٢٤، التبصري يف الدين٤٢-٢٩للملطي،
  .٦٧-٦٥املقدسي

 . ٢/٧٨٣، موقف املتكلمني من االستدالل بنصوص الكتاب والسنة١/٢٣٨شرح العقيدة الطحاوية بتحقيق عمرية: انظر)٢(
 . ٣٤٩-١/٣٤٨الصواعق املرسلة )٣(
 . ٧٨٥-٢/٧٨٤، موقف املتكلمني من االستدالل بنصوص الكتاب والسنة٣٧٠-١/٣٦٥الصواعق املرسلة: انظر )٤(
 .١/٣٨١الصواعق املرسلة، ) ٥(
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وقف والسكوت الذي سلكه الرازي يف بعض النصوص الدالة على مسـائل األمسـاء   إن اجتاه الت: خامسا
  : واألحكام؛ اجتاه باطل؛ ألمور

ومل يسعفه اجلمـع بـني   أن الرازي سلك هذا املسلك عندما تكافأت عنده األدلة، وحار فيها،     :األمر األول
ف، ويف ذلك داللة على فساد استدالله؛ إمـا  الوقو فاختارزعم أن الترجيحات كلها ظنية، األدلة وال الترجيح، بل 

  . )١(لتقصريه، وإما لفساد دليله

قائم على احلكم جبواز األمرين، اإلثبات  يف مسألة وعيد الفاسق امللي أن توقف الرازي وسكوته: األمر الثاين
الكرام، ومن تبعهم  وصحابته غ خمالف ملا كان عليه النيب املسلك مسلك مبتدع والنفي دون ميل إىل أحدمها، وهذا

واعتقادها، وتصديقها، واإلفتاء مبا دلت عليه، ومل حيفظ عن أحـد مـن    بإحسان من إثبات ما دلت عليه النصوص،
    .السلف التوقف يف هذه املسائل

يف مسألة وعيـد الفاسـق امللـي ودحضـه      يف معرض حماجته لألشعرية الواقفة -:-يقول شيخ اإلسالم
فوقفتم وشككتم يف نفوذ الوعيد  ؛ا ال نعلم هل يدخل أحد منهم النار أو ال يدخلها أحد منهمإن: إنكم قلتم:((لقوهلم

فإم ال يتنازعون أنه ال بد أن يدخلها من ؛ يف أهل القبلة مجلة، ومعلوم أن هذا من أعظم البدع عند السلف واألئمة
  .يدخلها من أهل الكبائر

فتقـابلتم يف   ! ؟ال نعلم هل يدخلها فاسق أم ال : سق، وأنتم قلتمال بد أن يدخلها كل فا:  )٢(فأولئك قالوا 
 .هذه البدعة، وقولكم أعظم بدعة من قوهلم، وأعظم خمالفة للسلف واألئمة 

وقولكم إىل إفسـاد   !؟ألنه ال يعلم هل يدخلها أم ال  ؛يف أهل النار غال نعلم شفاعة النيب : وعلى قولكم
  )٣(. ))الشريعة أقرب من قول املعتزلة

فيها،  ن يف كتابه احلقجهل وعي؛ ألن الرب سبحانه بي مسائل األمساء واألحكامأن الوقوف يف : األمر الثالث
لنثبته ونؤمن به، فوقوفنا عن اإلثبات والنفي عدول عن املقصود من بيانه، فإنه سبحانه ما بني لنا إال لنثبت ما بينه، وال 

  . )٤(نقف يف ذلك

على الشك والتردد واحلرية، بعيد عن اجلزم واليقني الذي هو األصل يف  لك الوقوف مبينأن مس :األمر الرابع
   .)٥(االعتقادات

عدم العلم مبعاين القرآن  مسائل األمساء واألحكام بني اإلثبات والنفي يلزم منهأن الوقوف يف  :األمر اخلامس
_��`����m��a:تعال قد ذم احلرية بقولهن اهللا بحانه، فإوهذا ال حيبه اهللا س اجلهل والشك واحلرية والضاللو واحلديث،

                                           

 . ١/٢٧٥درء التعارض: انظر )١(
 .يقصد املعتزلة) ٢(
 .٦٤٠-٦/٦٣٩الفتاوى الكربى، )٣(
 . ٣٧، لواسطيل النصيحة يف صفات الرب: انظر)٤(
 .١٣٧ألمحد القاضي، مذهب أهل التفويض يف نصوص الصفات: انظر)٥(
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اللهم رب " :كان إذا قام من الليل افتتح صالته غ أن النيبففي احلديث  ؛أن يهديه ملا اختلف فيه من احلق يسأل ربه
فيما كانوا فيـه   أنت حتكم بني عبادك ،والشهادة عامل الغيب ،فاطر السماوات واألرض ،جربائيل وميكائيل وإسرافيل

   )٢( )١(."مستقيمإنك دي من تشاء إىل صراط  ،اهدين ملا اختلف فيه من احلق بإذنك ،خيتلفون

سلك الوقوف مبين على اعتقاد خلو النصوص عن ما يفيد القطع بالنفي أو اإلثبات، وهذا أن م: ادساألمر الس
بني للناس ما نزل بلغ البالغ املبني، و غالرسول كون يف ما يناك ،اوهدى وشفاء ونور للناس االقرآن بيانينايف كون 

  )٣(!إليهم

 مجلة وتفصيالً صحيحةالسنة ال جاءت به جيب على اخللق اإلقرار مبا جاء به القرآن العزيز أوأنه  :األمر السابع
هـو  هذا و، غالنيب ا حىت يقر مبا جاء به فال يكون الرجل مؤمن وإثبات ما دل عليه بال تردد، ؛عند العلم بالتفصيل

شهد أنه صادق فيما خيرب به عـن اهللا   ،فمن شهد أنه رسول اهللا ،ا رسول اهللاحتقيق شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممد
القـرآن  مـن   غاإلقرار مبا جاء به الـنيب  وجوب ؛ وهو مفهذا معلوم باالضطرار من دين اإلسال وباجلملة، تعاىل

  .ملا جيب على املسلم سلوكه حيال النصوص مناف، وعليه فمسلك الوقوف )٤(والسنة

أن مسلك الوقوف يفضي إىل تعطيل ما دلت عليه النصوص من املسائل سواء كانت علمية أو : ثامناألمر ال
  . )٦()٥(سواء كان ذلك يف العقائد أو األحكام: عملية، أي

  :حقيقة األمساء اليت وردت يف الشرع نقد موقف الرازي من: ثانيا
فمنهم من ذهـب إىل أن   ؛يف حقيقة الصلة بني األمساء الشرعية واألمساء اللغويةالبيان باختالف العلماء  تقدم

هي باقية ومنهم من زعم أن األمساء الشرعية مل تنقل، بل نقلت عن معانيها اللغوية إىل معاين شرعية،  الشرعية لفاظاأل
عن مسمياا يف هذه األلفاظ  غوية، والشرع ليس له تصرفوقد ذهب الرازي إىل أن األلفاظ ل ،وضعها اللغويعلى 

  .أنه خصص هذه األمساء بنوع واحد من أنواع مسمياا :إال من وجه واحد وهو

التحقيق أن األمساء الشرعية مل تنقل، ومل تبقى على معناها اللغوي، وإمنا قيدت مبعىن معـني يف   :أوالً :فيقال
إذ الشارع يتصرف يف اللغة تصرف أهل العرف، فيستعمل اللفظ تارة فيما هـو   الشرع متضمن لذلك املعىن اللغوي،

                                           

 .١/٥٣٤مسلم، كتاب صالة املسافرين وقصرها، باب الدعاء يف صالة الليل وقيامه،)١(
 . ١٧٩-٥/١٧٨جمموعة الفتاوى: انظر)٢(
 . ١٣٥مذهب أهل التفويض يف نصوص الصفات:انظر)٣(
 . ٥/١٥٤جمموعة الفتاوى: انظر)٤(
 . ٢/٤٣٢،بن قدامة املقدسي الدمشقيال روضة الناظر وجنة املناظر: انظر)٥(
 .١٣٧-١٣٣مذهب أهل التفويض يف نصوص الصفات: انظر)٦(
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داللة ألفاظ القرآن والسنة على معانيها من جنس داللة لغة كل قـوم  و أعم من معناه يف اللغة وتارة فيما هو أخص،
  )١(.على ما يعرفونه ويعتادونه من تلك اللغة

غي الصلة بني االسم يف الشرع واالسم يف اللغة، ومن يقول بأن وهذا القول وسط بني من يقول بالنقل الذي يل
  . )٢(االسم يف الشرع واللغة واحد

 وينفي أثبته ما ليثبت ؛ا غ رسولال مراد عن يبحث أن العلم متام ومن ،حرمة هلا لشرعيةا األلفاظأن  :ثانيا
 النيب بني إذا االسم، و)٣(وأمر أوجب ما كل يف هونطيع أخرب ما كل يف نصدقه أن علينا جيب فإنه ؛املعاين من نفاه ما

 ،)٤(األمر كان كيفما غ هو بتعريفه مراده عرف أنه املقصود بل ؛اللغة عن نقله قد يكون أن يلزم مل مسماه حد غ
 :ني اهللا ورسـوله يبتب :أي رف حده ومسماه بالشرعمنها ما ع: كام يف الكتاب والسنةاألمساء اليت علق اهللا ا األحو

فمن محل هذه األمساء على غري مسماها، أو خصها ببعضه، أو أخرج   )٥(.والنفاق ،والكفر ،واإلسالم ،كاسم اإلميان
  )٦(.منها بعضه فقد تعدى حدودها

اليت شرح املـراد منـها اهللا   : جيب محل األمساء الشرعية على املعاين اليت وردت مبينة يف الشرع، أيأنه  :الثًثا
  .)٧(منه يقبل مل > النيب بينه ما بغري يفسرها أن أحد أراد فلو ورسوله،

حرمة األمساء الشرعية، كما يفسد التصور يف فهم  إمهال هذا األساس يف فهم مدلوالت األمساء يلغيأن  :ابعار
هموه وقد عدل أهل البدع عن ذلك، فطريقتهم إمنا هي تفسري ألفاظ الكتاب والسنة برأيهم ومبا ف )٨(مراد اهللا ورسوله،

 اليت الكالم وكتب وتأولوه من اللغة، واإلعراض عن بيان اهللا ورسوله، فهم يعتمدون على العقل واللغة وكتب األدب
  .)٩(رءوسهم وضعتها

                                           

  .٢/٧٤٢الصواعق املرسلة، : انظر)١(
، قواعـد األمسـاء   ٢/١٠٩٧خلالد حممد نـور،  ، مسائل أصول الدين املبحوثة يف علم أصول الفقه١٩/٢٨٣جمموعة الفتاوى: انظر)٢(
-١/١٠٥عبد احلميد أبو زنيد ملسألة األمساء الشرعية يف حتقيقه لكتاب التقريب للباقالين.، دراسة د٦٦-٦٢األحكام عند شيخ اإلسالمو

، املختصر يف أصول الدين ضـمن رسـائل   ٧٠٥-٧٠٤، شرح األصول اخلمسة٣٩٨-١/٣٨٧التقريب واإلرشاد للباقالين:، وانظر١٢٧
، الكاشف ٤٧-٤٥،الربهان يف أصول الفقه للجويين١٨٥-١٨١، شرح اللمع٤٣أصول الفقه للشريازي، اللمع يف ٣٨١العدل والتوحيد، 

 ، موقف شيخ اإلسالم من املعتزلـة، ١٦٦-٢/١٥٨، البحر احمليط يف أصول الفقه٢٢٦-٢/٢١٥عن احملصول يف علم األصول لألصفهاين
 .٥٨٣-٥٨٢، ٥٧٩-٥٧٨قدرية عبد احلميد.د
 . ١١٤-١١٣/  ١٢جمموعة الفتاوى : انظر)٣(
 . ١٩/٢٣٦جمموعة الفتاوى : انظر)٤(
 . ١٩/٢٣٥جمموعة الفتاوى : انظر)٥(
 ١/١٠٢يف تقرير مسائل اإلميان، هلشام احلوسين  -:-،جهود اإلمام ابن القيم٢٠٣-٢٠٢/ ١إعالم املوقعني البن القيم:انظر) ٦(
 . ٢٨٧-٢٨٦/ ٧جمموعة الفتاوى)٧(
 .٦٦عند شيخ اإلسالم،قواعد األمساء واألحكام :انظر) ٨(
 . ٢٨٨-٢٨٦، ١١٩-١١٨/ ٧جمموعة الفتاوى : انظر) ٩(
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 أن فرييد حادث اصطالح على الرجل ينشأ أن ورسوله اهللا كالم فهم يف الغلط أسباب أعظم منأن  : خامسا
 علـى  اهللا نزلأ ما حبدود،وهذا من اجلهل )١(!!اعتادها اليت اللغة تلك على ملهوحي ،االصطالح بذلك اهللا كالم يفسر

 مسـتلزم  بـذلك  العلم عدم فإن؛ رسوله على اهللا نزلأ ما حبدود علم له ليس من كتابه يف تعاىل اهللا ذم وقد .رسوله
  :عظيمتني مفسدتني

  .بينهما اهللا فرق ما بني فيساوي ،اللفظ من املراد حبكم له فيحكم منه ليس ما اللفظ مسمى يف يدخل أن:إحدامها

  )٢(.بينهما اهللا مجع ما بني فيفرق حكمه عنه فيسلب ،حتته الداخلة أفراده بعض اللفظ مسمى من خيرج أن:والثانية

   )٣(.كاف شاف فإنه ورسوله اهللا بيان إىل الشرعية األمساء مسميات يف الرجوع جيبأنه : واخلالصة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           

 . ١٠٧-١٢/١٠٦جمموعة الفتاوى : انظر)١(
 . ٣٣-٣٢، طبعة أخرى باسم زاد املهاجر إىل ربه١١الرسالة التبوكية البن القيم : انظر)٢(
  . ٢٨٧/ ٧جمموعة الفتاوى : انظر)٣(
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عد عرض التعريف بالرازي وتفسريه، والتعريف باألمساء واألحكام، ومنهج الرازي يف االستدالل على وب
  :مسائل األمساء واألحكام أخلص إىل ما يلي

  :النتائج
  .عاش الرازي يف حقبة من أدوار الفنت واالضطرابات وااليار والضعف السياسي - ١

على األحوال االجتماعية؛ فانقسـم   -الرازييف عصر الفخر -انعكست اضطرابات احلياة السياسية - ٢
  .  اتمع إىل طبقات وابتلي أكثر الناس باجلوع والفقر

نشاط العلمي والثقايف يف الـبالد   مل تكن سوء األحوال السياسية واالجتماعية حجر عثرة يف سبيل ال - ٣
افية؛  فنضـجت  ؛ بل إن ذلك انعكس اجيابيا على احلركة العلمية والثق -يف عصر الفخر الرازي-

ملكة البحث والتأليف يف نفوس املسلمني؛ كما دبت روح التنافس بني امللوك والسـالطني علـى   
 .إىل بالطهم استجالب العلماء واملفكرين

 .ا )١(أيب بكر الصديقعلو نسب الرازي ورفعته؛ حيث يتصل نسبه باخلليفة الراشد  - ٤

 . ه بالعلم، وعلو مهتهنبوغ الرازي ناشئ عن ترعرعه يف بيت علم وفضل، وشغف - ٥

حظي الفخر الرازي مبكانة عالية عند امللوك والسالطني، وبنيت له مدارس كثرية يف بلدان شىت، مما  - ٦
   .أدى إىل نشر صيته وذيوع شهرته

ميثل الرازي مرحلة خطرية يف مسرية املذهب األشعري؛ فهو من متأخري األشعرية الذين استقصـوا   - ٧
 .املذهب وزادوا عليهيف كتبهم ما جاء به متقدمو 

 .ظاهرا يف األصول واملناهج طورااملذهب األشعري على يدي الرازي ت طورت - ٨

للرازي اجتهادات يف املذهب األشعري كانت هلا أثر يف خروجه عن قول األشعري إىل قول املعتزلة  - ٩
 .أو اجلهمية أو الفالسفة أو الصوفية

إمنا نتج عن تعمقه يف علمي الكالم والفلسفة  هطراباضو من أكثر املتكلمني حرية واضطرابا،الرازي  - ١٠
  .واختالطهما يف فكره

                                           

يف الغار ويف اهلجـرة،   غاهللا بن عثمان بن عامر بن عمرو القرشي التيمي، صاحب رسول اهللا عبد : أبو بكر الصديق بن أيب قحافة)١(
من رؤساء قريش يف اجلاهلية، حمببا فيهم، مألفًا هلم، فلما جاء اإلسالم سبق إليه، فكان أول من أسلم،  اواخلليفة بعده، كان أبو بكر 

 غ وبشره النيب غا، وأحدا، واخلندق، واحلديبية واملشاهد كلها مع رسول اهللا ، شهد أبو بكر بدرمن الصحابةوأسلم على يده مجاعة 
بـن  ال ، أسد الغابة٣٨٠-٣٧٣االستيعاب يف معرفة األصحاب البن عبد الرب،: انظر. باجلنة، ومناقبه كثرية جدا، تويف سنة ثالث عشرة

  . ١٠٤-٤/١٠١، اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر، ٣٣١-٣/٣١٠،األثري
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؛ وتلـك  حنو مائيت مصنفبلغت  ، فكثرت تصانيفه، حىتفنون عديدة جالت أقالم فخر الدين يف - ١١
  .أمارة على سعة علمه

١٢ - ة تدل على توبة وحسن اعتقاده؛ نص فيها على تعويله يف طلب الدين على الكتـاب  للرازي وصي
 .سنة، وذمه للطرق الكالمية والفلسفيةوال

 . تسمية تفسري الرازي بالتفسري الكبري هي من صنيع الرازي نفسه - ١٣

 .مل ينص الرازي على اسم تفسريه يف أثناء تفسريه إال أنه مساه بالتفسري الكبري يف بعض كتبه - ١٤

 .التفسري الكبري من بدايته إىل ايته من تأليف الرازي - ١٥

تأريخ معني بدأ الرازي فيه بتأليف تفسريه وال تأريخ معني انتهى فيه مـن  ال ميكن البت بتحديد  - ١٦
 .تأليفه

أنـه   يف ايات قسم من السور عند انتهائه من تفسريها،الرازي يتضح من التواريخ اليت وضعها  - ١٧
القرآن سور مل يفسر اشتغل بتأليف تفسريه الكبري على فترات متقطعة، ويف أماكن خمتلفة، كما أنه 

  .السور كما هي يف املصحفمي حسب تسلسل الكر

أمر ممكـن   لائساملونفائس  فوائداستنباط ال على أن اإلكثار منلتنبيه ألف الرازي تفسريه الكبري ل - ١٨
الذي استبعدوا  -لغي والعناداأهل اجلهل و- بالنسبة له، وكبت بعض احلساد احلصول قريب الوصول
 !قدرته على حتقيق ذلك

  .ثرة االستنباطات واالستطرادات اليت تبعد كثريا عن جمال التفسرياتسم تفسري الرازي بك - ١٩

مجع الرازي يف تفسريه بني املباحث الكالمية والفلسفية والدينية واللغوية، والفلكية، وضمنه حماولته  - ٢٠
  .للتوفيق بني الفلسفة والدين

تحليل التام والتفصـيلي  سلك الرازي يف تأليف التفسري الكبري املنهج التحليلي املبين على طريقة ال - ٢١
للنص القرآين، وما يتعلق به من مباحث أصولية وكالمية وفقهية ولغوية وبالغية وكونيـة وطبيـة   

  .وغريها

مسلم ومؤمن وكافر ومشرك ومرتد ومنافق، وحكم :املقصود باألمساء واألحكام أمساء الدين؛ مثل - ٢٢
 .كل اسم يف الدارين

٢٣ - ل خالف وقع يف األمة اإلسالميةاخلالف يف مسألة األمساء واألحكام أو. 

ذكر الرازي مصطلح األمساء واألحكام يف تفسريه لكنه مل حيدد موضوعاته فيه؛ وإمنا حـددها يف   - ٢٤
ايةكتابيالعقول ه احملصل، و.  

 .وافق الرازي أهل السنة واجلماعة يف مدلول مصطلح األمساء واألحكام إال أنه خالفهم يف املنهج - ٢٥
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األصول اليت ال تعلم إال بالسمع، فـال ميكـن    املسائلكام عند الرازي من مسائل األمساء واألح - ٢٦
 !بالعقل االستدالل عليها

 !منهج الرازي يف االستدالل على مسائل األمساء واألحكام مستقى من منهج املعتزلة - ٢٧

يف مسائل األمساء واألحكام ال تعلم إال بالسمع إال أنه خـالفهم   الرازي وإن وافق املعتزلة يف أن - ٢٨
 . حقيقة األمساء الشرعية؛ حيث محلها على احلقيقة اللغوية

  .يف االستدالل على مسائل االعتقاد قائم على املنافاة بني العقل والنقلالرازي نهج م - ٢٩

ال منافاة عند أهل السنة واجلماعة بني العقل والنقل أصالً، وال تضخيم للعقل يف جانب وإهدار له  - ٣٠
  .يف جانب

ستدالل على مسائل االعتقاد هو منهج أهل السنة الذي يقوم على أسـاس أن  املنهج احلق يف اال - ٣١
النصوص الشرعية هي األصل يف االستدالل على مسائل االعتقاد، وأنه ال ميكـن وجـود مسـألة    

ب والسنة اعتقادية ليس هلا دليل شرعي، كما ال ميكن وجود مسألة اعتقادية ال تكون نصوص الكتا
  ، كافية يف الداللة عليها

منهج أهل السنة يف االستدالل على مسائل االعتقاد أم ال يرون أمرا جيب اعتقاده واإلميان مجاع  - ٣٢
  .بني العقل والنقل كما أم ال يسلمون بإمكان التعارض به مل ترد به النصوص،

ها هناك أصل من أصول العقيدة يستقل العقل بإثباته أبدا، كما أنه ليس هناك أصل منليس احلق أنه  - ٣٣
 .ال يستطيع العقل إثباته أبدا

 .النقلية جعل الرازي مذهبه العقدي حكما على النصوص - ٣٤

اجته الرازي حيال النصوص الدالة على مسائل األمساء واألحكام ثالث اجتاهات؛ اإلثبات، أو النفي  - ٣٥
 !والتأويل، أو التوقف والسكوت، واملعول على سلوكه هلذه االجتاهات هو مذهبه الذي ارتضاه

عدم االطـالع علـى   : مستند الرازي يف مجيع ما نفاه وتأوله من داللة النصوص الشرعية إمنا هو - ٣٦
 !فصار إىل النفي والتأويل غ حقيقته، وعدم االكتفاء بقول الرسول

الرازي ومن على شاكلته من أهل البدع واألهواء جعلوا النصوص النقلية الصحيحة الدالة علـى   - ٣٧
 !ني؛ فقد أقروا ببعضها وأنكروا بعضها من غري برهان مبنيمسائل األمساء واألحكام عض

وتقوم احلجة على  ،باجلمع بني النصوص من اآليات واألخبار يكون البيان من اهللا ورسوله حاصالً - ٣٨
 .؛ إذ على الناس أن يؤمنوا بالكتاب كله، وال يؤمنوا ببعض ويكفروا ببعضالناس بالرسالة

انيها من جنس داللة لغة كل قوم على ما يعرفونه ويعتادونه من داللة ألفاظ القرآن والسنة على مع - ٣٩
 . تلك اللغة

 .اليت وردت يف الشرع عند الرازي محلها على احلقيقة اللغوية األصل يف األمساء - ٤٠

 .غاحلق أن األصل يف األمساء الشرعية محلها على مراد اهللا ومراد رسوله  - ٤١
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لم يأت يف الكتاب وال يف السنة ما ال حتتمله فللغة؛ حتتمله ا من األمساء الشرعية مراد اهللا ورسوله - ٤٢
  .فالشرع جاء مبعان حتتملها اللغة لكنه خصصها :، وعليهاللغة خصصها الشرعأن غري  ؛اللغة

التعريف بالرازي وتفسريه، والتعريف باألمساء واألحكام، ومنهج الرازي يف  -حبمد اهللا وتوفيقه-وذا يكتمل
 والذم أمساء املدحإىل بيان موقف الرازي من  -بعون اهللا-مساء واألحكام؛ وأنتقل بعد ذلكاالستدالل على مسائل األ

  .لقة اعبذكر موقفه من أمساء املدح الشرعية واملسائل واألحكام املت ؛ مبتدئةاواملسائل واألحكام املتعلقة  الشرعية
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  .موقف الرازي من معىن اإلميان: املطلب األول

  :عند الرازي ةيف اللغاإلميان -أ

يف أصل اللغة  اإلميان:(يقول ،)١(قرر ابن اخلطيب يف مواطن من كتبه أن اإلميان يف اللغة موضوع ملطلق التصديق
يف أصـل  ..اإلميان عبارة عن التصديق: (ويقول. )٣()لتصديقا: معىن اإلميان يف اللغة(: ويقول )٢()عبارة عن التصديق

  )٤( ).اللغة

 التصديق، واألمان، ويقر: إال أنك جتده يف كتابه لوامع البينات يرجع لفظ اإلميان إىل مصدرين من فعلني، ومها
معه أمن، وليس مطلـق   بأن لفظ اإلميان متضمن مع التصديق معىن األمان، وعليه فاإلميان يف اللغة هو التصديق الذي

���m:من التصديق، قال تعاىل: أحدمها: واعلم أن اإلميان يف اللغة مصدر من فعلني (:يقول. )٥(التصديق �h��g���� �f��el 

  .مبصدق لنا: ، أي١٧: يوسف

، ومن احملققني يف اللغة من  ٤: قـريش  ��m���U��T��S��Rl:األمان الذي هو ضد اإلخافة، قال تعاىل :والثاين
ألن املتكلم خياف أن يكذبه السامع، فـإذا   ؛اإلميان أصله يف اللغة هذا املعىن الثاين، وأما التصديق فإمنا مسي إميانا: لقا

ا صدقه فقد أزال ذلك اخلوف عنه، فال جرم مسي٦()التصديق إميان(  .  

  . رد التصديقالرازي بأن اإلميان يف اللغة هو التصديق الذي معه أمن، وليس جم رقروعلى هذا فقد 

  :عند الرازييف عرف الشرع اإلميان -ب

أن اإلميان يف أصل اللغة عبـارة  (سرى ابن اخلطيب يف تعريفه لإلميان شرعا على مذهبه األشعري، حيث قرر 
اختص (، لكنه )٧()وإذا ثبت أن األمر كذلك يف أصل اللغة، وجب أن يبقى يف عرف الشرع كذلك... عن التصديق

                                           

  .١/١٦٩املكتبة العصرية . احملصول يف علم األصول، ط: انظر) ١(
التفسـري  : ، وانظـر ١٤٥، مناقـب اإلمـام الشـافعي،    ٥٦٧دار التـراث،  .، احملصـل، ط )١٠١ص١٨ج٦مج(التفسري الكبري) ٢(

  ). ٢٦ص٢ج١مج(الكبري
  ). ب/٢٠٥ق/٢(اية العقول) ٣(
  ).٢٦ص٢ج١مج(التفسري الكبري)٤(
لعبد اهللا  الشوكاين يف العقيدةاإلمام ، منهج ٦٦٣-٦٦٠،حملمد الشايع مي االعتقادية، آراء ابن حجر اهليت٢٩٢-٧/٢٩١اوىالفت: انظر)٥(

  . ٥٩٧،نومسوك
  ).  ٢٩٣ص٢٩ج١٠مج(، )٢٣٤ص١٥ج٥مج(التفسري الكبري: ، وانظر١٨٥لوامع البينات شرح أمساء اهللا تعاىل والصفات للرازي،) ٦(
  .١٤٥مناقب اإلمام الشافعي،  :، وانظر)١٠١ص١٨ج٦مج(التفسري الكبري)٧(
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لم مفصالً أنه قول اهللا أو على سبيل التفصيل إن ع >شرع بالتصديق جبميع ما قال اهللا وقال رسول اهللا يف استعمال ال
  .)١()قول الرسول، أو على سبيل اإلمجال فيما مل يعلم

عبارة عن التصديق بكل ( ، فهو)٢()اإلميان عبارة عن التصديق فخصصه الشرع بنوع معني من التصديق(: يقول
  .) ٣()مع االعتقاد> رة كونه من دين حممد ما عرف بالضرو

  .)٤()يف نفسه شيء واحد وهو التصديق بالقلب..اإلميان( : ويقول

اإلميـان عبـارة عـن    : (وقال )٥( )اإلميان تصديق اهللا يف كل ما أخرب عنه(: وقد أكد هذا املعىن مرارا؛ فقال
مذهبنا  (:، وقال)٧()اإلميان عبارة عن التصديق بالقلب أن: الذي نذهب إليه:(وقال،  )٦()التصديق بالقلب وعن املعرفة

، )٩()اسم للتصديق النفساين، وهو مذهبنا (اإلميان  :، وقال)٨()وأنه معىن قائم بالقلب.. أن اإلميان هو التصديق بالقلب 
  . )١٢) (١١()يقوكفى الصدق فضيلة أن اإلميان ليس إال التصد (:، وقال)١٠()اإلميان ليس إال التصديق بالقلب(: وقال

  

                                           

، جرجـاين لل ، شـرح املواقـف  ٣٨٤، إلجييل املواقف: ، وهو عني ما ذهب إليه األشاعرة، انظر)٣٣ص٢٥ج٩مج(التفسري الكبري)١(
   .١٥٢-١٥١، محد بن عطية الغامديأل ، اإلميان بني السلف واملتكلمني٦٣،لباجوريل ، شرح جوهرة التوحيد٨/٣٥٢
   .١٧١، ١/١٦٩املكتبة العصرية . احملصول يف علم األصول، ط: ، وانظر)٩٦ص٢٧ج٩مج(سري الكبريالتف)٢(
 . ٥٦٧دار التراث، .احملصل، ط: ، وانظر)٢٥ص٢ج١مج(التفسري الكبري)٣(
  ).٢٩٧ص٢٩ج١٠مج(التفسري الكبري)٤(
، مناظرات جرت يف بالد ما وراء النهر، ٢٢الكاشف عن أصول الدالئل، للرازي، : وانظر ،)١٤١-١٤٠ص٧ج٣مج(التفسري الكبري)٥(

 .٣٣للرازي،
-١١٩ص١٥ج٥مـج (،)٢٠٨ص٥ج٢مـج (،)٣٢ص٢ج١مـج (التفسـري الكـبري  : ، وانظر)١٢٢ص١٥ج٥مج(الكبري التفسري)٦(

  ).    ٢٢٠ص٢٢ج٨مج(،)١٢٠
  ). ٤٠ص٢٥ج٩مج(التفسري الكبري: وانظر ،)٢٥ص٢ج١مج(التفسري الكبري)٧(
ـ ، )١٢٨ص٨ج٣مج(التفسري الكبري)٨(  ،)٧٧ص١٦ج٦مـج ( ،)٧٢ص٤ج٢مـج ( ،)٦٨ص٢ج١مـج ( التفسـري الكـبري  : روانظ
  ).  ١٤٢-١٤١ص٢٨ج١٠مج(،)٤٥ص٢٢ج٨مج(،)١٢٣ص٢٠ج٧مج(
 ). أ/٢١٩ق/٢(، )أ/٢١٧ق/٢(اية العقول: ، وانظر)ب/٢٠٥ق/٢(اية العقول) ٩(
  .١٤٥الشافعي،  اإلمام مناقب) ١٠(
ــبري )١١( ــري الك ــ( التفس ــر)١٧٢ص١٠ج٤جم ــبري  :، وانظ ــري الك ــج(التفس ــج( ،)٤٢ص٢ج١م  ،)٦٩ص٢ج١م
ــج( ــج(،)٨٤ص٣ج١م ــج(،)١٣٤ص٣ج١م ــج(،)٢٠١ص٣ج١م ــج(،)٦٤ص٤ج٢م ــج(،)٨٤ص٤ج٢م  ،)١٠٨ص٤ج٢م
ــج( ــج(،)٦٠ص٦ج٢مـ ــج(،)١٢٣ص٨ج٣مـ ــج(،)١٤٧ص٩ج٣مـ ــج(،)١٧٤ص١٤ج٥مـ -١١٨ص١٥ج٥مـ

ص٢٠ج٧مـج (،)١٠١ص١٨ج٦مج(،)٢٢٢ص١٦ج٦مج(،)١١٩ص١٦ج٦مج(،)١١٧ص١٦ج٦مج(،)٢٣٤ص١٥ج٥مج(،)١١٩
-٢١٠ص٢٥ج٩مج(،)٤٠ص٢٥ج٩مج(،)٣٣ص٢٥ج٩مج(،)٢٣٠ص٢٤ج٨مج(،)٢١٦ص٢٤ج٨مج(،)١٠٩ص٢٣ج٨مج(،)١٢٣
ص٣٠ج١٠مج(،)٢٦٢ص٢٩ج١٠مج(،)٢٣٠ص٢٩ج١٠مج(،)٢٤٥ص٢٧ج٩مج(،)٩٦ص٢٧ج٩مج(،)٢٤٢ص٢٥ج٩مج(،)٢١١
  ). ١٥٤ص٣٠ج١٠مج(،)١٤٧ص٣٠ج١٠مج(،)٤٥

 الفخر الرازي للكفـر يف القـرآن   ، تفسري٢١٦-٢١٥احلسني عبد الفتاح، : الفكر األخالقي عند فخر الدين الرازي، إعداد :انظر)١٢(
  .١/٩٨حممد أمحد حممود، : الكرمي، إعداد
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وبعد عرض احلقيقة الشرعية لإلميان عند ابن اخلطيب أعرض ملوقفه من مفهوم التصـديق، ومكانـة النطـق    
بالشهادتني، والعمل عنده، والقيود اليت أرساها إلثبات مذهبه، وموقفه من النصوص اليت تدل على دخول العمـل يف  

  :ما يليوذلك فيمسمى اإلميان، مث تأثره بأقوال الفرق يف اإلميان، 

  

  :موقف الرازي من مفهوم التصديق: أوالً

معىن التصديق من غري ترجيح مذهيب، وال تصحيح اختياري  الكاشف قويل األشاعرة يفعرض الرازي يف كتابه 
. هو تصديق الرسل يف مجيع ما أخربوا عنه يف املعارف واألحكـام : ويف عرف العلماء. هو التصديق: اإلميان(: فقال

مث إنه هل هو من قبيل كالم النفس، أو من جنس العلوم؟ فيـه اخـتالف بـني    . التصديق من املعاين النفسيةوهذا 
  . )١()علمائنا

وقد اختلف بيانه ملعىن التصديق يف تفسريه، فعرفه مرة بالعلم، وذلك يف معرض كالمه عن عمل قلب العبد، 
  .)٣()العلم هو التصديق(:، ويقول)٢()وإمنا يعلمعمل قلبه وهو التصديق وهو ال يرى وال يسمع  (:حيث يقول

ونفتقـر  (:كالم النفس املغاير للعلم واالعتقاد، فقال: وعرفه أخرى باحلكم الذهين املغاير للعلم واالعتقاد أي
ن من قال العامل حمدث، فليس مدلول هذه األلفاظ كـون العـامل   إ: إىل شرح ماهية التصديق بالقلب، فنقول هاهنا

احلدوث، بل مدلوهلا حكم ذلك القائل بكون العامل حادثًا، واحلكم بثبوت احلدوث للعامل مغـاير لثبـوت   موصوفًا ب
احلدوث للعامل، فهذا احلكم الذهين بالثبوت أو باالنتفاء أمر يعرب عنه يف كل لغة بلفظ خـاص، واخـتالف الصـيغ    

ذهين أمر مغاير هلذه الصيغ والعبارات؛ وألن هذه والعبارات مع كون احلكم الذهين أمرا واحدا يدل على أن احلكم ال
  . )٥()هذا احلكم الذهين غري العلم: مث نقول )٤(الصيغ دالة على ذلك احلكم والدال غري املدلول،

العامل قدمي، فمدلول : أن القائل إذا قال(:، والدليل  على ذلك)٦()احلكم الذهين مغاير للعلم واالعتقاد(:ويقول
  هذا القائل بقدم العامل، وقد يقول القائل بلسانه هذا مع أنه يعتقد أن العامل ليس بقدمي، فعلمنا أن  هذا اللفظ هو حكم

  

                                           

  . ٢٢الكاشف عن أصول الدالئل، للرازي، ) ١(
  ). ٣١ص٢٥ج٩مج(التفسري الكبري)٢(
  ).  ٨٤ص٣ج١مج(التفسري الكبري: وانظر). ٢٠٥ص٢ج١مج(التفسري الكبري) ٣(
من  على شاكلته من األشاعرة يف الكالم، وأنه هو القول  القائم بـالنفس،  هذه اللجلجات واجلعجعات مبنية على مذهب الرازي و)٤(

وهذا يدل على أن قول الـرازي  ، ٤٨-٤٧، ٤٦، للجويين كتاب اإلرشاد: انظر!!  وتدل عليه العبارات، وما يصطلح عليه من اإلشارات
النفسي دون األلفاظ، وحصر اإلميـان يف التصـديق    يف مسمى اإلميان، مستمد من قوله يف مسألة الكالم، حيث حصر الكالم يف املعىن

  .٣/١٣٤٩موقف ابن تيمية من األشاعرة: انظر. النفسي، ومل يدخل فيه األقوال وال األعمال
  ). ٢٥ص٢ج١مج(التفسري الكبري)٥(
  . ٢٨١-٢٨٠، يح دغيممس.د ،موسوعة مصطلحات اإلمام فخر الدين الرازي: دار اجليل، وانظر. ، ط١٧٠األربعني يف أصول الدين، ) ٦(
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ألن اجلاهل بالشيء قد حيكم به، (، و)١()احلكم الذهين حاصل، واالعتقاد غري حاصل، فاحلكم الذهين مغاير لالعتقاد
  .)٢( )لتصديق بالقلب هو هذا احلكم الذهينفعلمنا أن هذا احلكم الذهين مغاير للعلم، فاملراد من ا

مغاير ... قد حيكم اإلنسان مبا ال يعلمه وال يعتقده وال يظنه؛ فإذًا احلكم الذهين(: وقد خلص هذا الدليل بقوله
: املراد من التصديق بالقلب(، فـ)٤()هو الذي يسميه املتكلمون بكالم النفس..احلكم الذهين( وهذا )٣( ،)هلذه األمور

  .  )٥()الم القائم بالنفسالك

هو أن حيصل يف النفس صورة خمصوصة مث إن النفس حتكم عليها؛ إما بوجود ..التصديق(كما بني الرازي أن 
   )٨( .)ألنه عبارة عن احلكم بثبوت شيء لشيء، وهذا احلكم فعل()٧(، وهو من باب فعل القلب)٦()شيء أو عدمه

التصديق على قرار؛ فالتصديق عنده هو العلم، أو  احلكم الـذهين   وذا يظهر أن الرازي مل يستقر يف مفهوم
  !!املغاير للعلم واالعتقاد) كالم النفس(

فقال مرة هو  )٩(األشعري يف معىن التصديق الذي هو متام اإلميان عنده؛-شيخه–رو فقد اختلف جواب و ال غَ
  )١٠( !!ة وال يوجد دواقول يف النفس غري أنه يتضمن املعرف :املعرفة، وقال مرة التصديق

  

  

  

  

  

                                           

  .٥٥-٥٤خلق القرآن بني املعتزلة وأهل السنة، للرازي :، وانظر)٢٦ص١ج١مج(التفسري الكبري)١(
 .٩٨-١/٩٧تفسري الفخر الرازي للكفر يف القرآن الكرمي،  :، وانظر)٢٥ص٢ج١مج(التفسري الكبري)٢(
  ).ب/ ٢١٨ق/١(اية العقول، )٣(
 ).١٩٠ص ١٨ج  ٦مج(التفسري الكبري )٤(
  ). ١٢ص٣٠ج١٠مج(التفسري الكبري: ، وانظر)٢٥ص٢ج١مج(التفسري الكبري)٥(
  ). ١٤٩ص١ج١مج(التفسري الكبري)٦(
ــر)٧( ــبري  : انظ ــري الك ــج(التفس ــج(، )٢٥ص٢ج١م ــج(، )٢٢٩ص١٢ج٤م ــج(، )٢٦٥ص٢٥ج٩م ، )١٥ص٢٦ج٩م
 ).  ١٤٢ص٢٨ج١٠مج(،)٨١ص٢٨ج١٠مج(
  . ١٦٩-١٦٨لحات اإلمام فخر الدين الرازي، موسوعة مصط: ، وانظر٢/٢٧١شرح عيون احلكمة للرازي، ) ٨(
  !! وهذا يدل على أن اضطراب الرازي يف مفهوم التصديق إمنا هو بداء من إمامه) ٩(
اية اإلقـدام  : وانظر. ٢٤٠، آراء املرجئة يف مصنفات شيخ اإلسالم لعبد اهللا السند، ٦٥٠-٢/٦٤٩التسعينية، البن تيمية، : انظر) ١٠(

  .  ٢/١٩٦ب املسامرة  يف شرح املسايرة يف علم الكالم للكمال بن أيب شريف، ، كتا٤٧٢للشهرستاين
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  )٣( !!يف اإلميان )٢(أو املعرفة هو يف احلقيقة قول مبذهب جهم )١(على أن القول بأن التصديق هو العلم

  

  :مكانة النطق بالشهادتني عند الرازي: ثانيا

، وأن )٤()سالمهي الكلمة اليت بسببها ينتقل الكافر من الكفر إىل اإل(رغم إقرار ابن اخلطيب بأن كلمة الشهادة
، إال أنه يرى أن هذه الكلمة ال تدخل يف مسمى اإلميان، بل هي مغايرة لإلميان؛ ألن اإلميان )٥(هذه الكلمة ال بد منها

  .معىن قائم بالقلب

��m��x��w��v��u����t��s��r��q��p��o��n��m:يؤيد ذلك ما قرره يف تفسري قولـه تعـاىل  

y �lم، وبعد الشهادة بأن الرسول : اآلية تقدير (:، حيث يقول٨٦: آل عمرانا كفروا بعد إمياكيف يهدي اهللا قوم
فعطف الشهادة بأن الرسول حق على اإلميان، واملعطوف مغاير للمعطوف عليه، فيلزم أن ! حق، وقد جاءم البينات؟

ـ (لب، والشـهادة  إن مذهبنا أن اإلميان هو التصديق بالق :وجوابه! الشهادة بأن الرسول حق مغاير لإلميان؟   )٦()يه
اإلقرار باللسان، ومها متغايران، فصارت هذه اآلية من هذا الوجه دالة على أن اإلميان مغاير لإلقرار باللسان، وأنه معىن 

: وهو األصـل : أحدمها: اإلميان ال بد له من أمرين (، إذ )٨()ال بد منه..قول ال إله إال اهللا ( إال أن. )٧()قائم بالقلب
  .١٩: حممد ��m��á���à���ß�����Þ�����Ý��Ül:وإليه اإلشارة بقوله تعاىلعرفة يف القلب، حصول امل

، وذلك ألن ١: اإلخالص ��m��E��D��C��B��Al:وإليه اإلشارة بقوله تعاىلاإلقرار باللسان بالتوحيد، : وثانيها
 غراء، وهـي قولـه  ـداللة بالسنة الللمكلف بأن يقول بلسانه ما يدل على التوحيد، مث تأكدت هذه ال ��m��Al:قوله

                                           

وملا كان من معاين التصديق عند الـرازي   ).  ٢٢ص١٥ج٥مج(، التفسري الكبري)أما العلم فاملعرفة:(عرف الرازي العلم باملعرفة، فقال) ١(
  !!  فة، وهذا قول جهم يف اإلميان عرف الرازي اإلميان تارة بالعلم، وتارة باملعر) املعرفة(=العلم 

جهم بن صفوان  أبو حمرز الراسيب، موالهم، السمرقندي، الكاتب املتكلم، رأس الضاللة، ورأس اجلهمية، كان صاحب أدب ونظـر  )٢(
 أن اإلميان هـ، ذهب إىل١٢٨وذكاٍء وفكر وجدال ومراء، ظهرت بدعته بترمذ، وقتله سامل بن أحوز املازين، يف آخر ملك بين أمية، سنة

إن اهللا يف األمكنة كلها، : خبلق القرآن، ويقول: عقد بالقلب، وإن تلفظ بالكفر، وكان ينكر الصفات، ويرته الباري عنها بزعمه، ويقول
من أشد النـاس ردا عليـه لبدعـه     ي إن الثواب والعقاب والتكليف جرب كما أن أفعال العباد جرب، وكان السلف الصاحل: ويقول

دار  . ط ،٥/٩٨سري أعالم النـبالء : انظر .الضال املبتدع، هلك يف زمان صغار التابعني وقد زرع شرا عظيما: يحة، قال عنه الذهيبالقب
  .١٤١/  ٢، األعالم للزركلي١٦١-١١/١٦٠، الوايف بالوفياتإحياء التراث العريب

   .٢/٦٥٠التسعينية، البن تيمية، : كذلك انظرو ،١٦٧، ٩٩/ ١، امللل والنحل٢/١١١ل، الفص٢١١الفرق بني الفرق :انظر)٣(
  ).  ١٦٤ص١ج١مج(التفسري الكبري)٤(
  ). ١٢٩ص٢٥ج٩مج(التفسري الكبري: انظر) ٥(
 !، ولعل الصواب ما أثبته)هو(يف األصل) ٦(
  ). ١٢٨ص٨ج٣مج(التفسري الكبري)٧(
 ). ١٢٩ص٢٥ج٩مج(التفسري الكبري)٨(
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والسبب يف أنه ال بد من هذا القول هو أن لإلميان أحكاما . )١("أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا:"×
يتعلق بالباطن فهو أحكام اآلخرة، وذلك متفرع على العلـم   )٢( )فما(بعضها يتعلق بالباطن، وبعضها يتعلق بالظاهر، 

اطن عن اخللق، وما يتعلق بالظاهر فهو أحكام الدنيا، وال ميكن إقامتها إال بعد معرفتنا أنه مسلم، وال معرفة الذي هو ب
، والقول ركنا شرعيا يف حق اخللق، وإليه اإلشـارة  فصارت املعرفة ركنا أصليا يف حق اهللا تعاىل إال بالقول باللسان،

  . )٣()٢٢١: البقرة ��m��gf��e��d��c��bl:بقوله تعاىل

ـ ـري مـأن عمل القلب غ(؛لـ)٤()اإلميان الذي ميكن إدارة احلكم عليه هو اإلقرار الظاهر( :ويقول لوم، ـع
  .)٦()اإلميان عبارة عن االعتقاد، والقول سبب لظهوره(، وعليه فـ)٥()واجتناب الظن واجب، وإمنا يحكم بالظاهر

ت بالكلمة الطيبة، ينبغي أن يكون من أهل الرمحـة، وال  فعلى هذا من أتى بالعقيدة احلقة، ومل يأ: فإن قيل(
  !يرحم اهللا إال من قال ال إله إال اهللا؟

ة ال بد وأن يأيت بالقول الطيب، فإن مل يسمع ال يحكم بـه؛ ألن العقيـدة ال   من كانت عقيدته حقّ: نقول 
  . )٧()وأما اهللا تعاىل فهو عامل األسرارفالقول دليل لنا، اطالع لنا عليها، 

النظر ومات قبل النطـق  يف نظر الرازي حديثه عن حكم من متم  اإلميانولعل مما يوضح مكانة الشهادتني من 
كما متم هذه املقدمات، ومل جيد يف الوقت ما  ،املكلف إذا متم النظر واالستدالل يف معرفة اهللا(حيث قرر أن بالشهادة؛ 

ألنه أدى ما وجب  (؛ )٩(، بل احلق أن إميانه يتم)٨()نه يكون مات مؤمناأمكنه أن يقول ال إله إال اهللا، فها هنا الشك أ
عليه، ومل جيد مهلة للتلفظ ذه الكلمة، فأما إذا وجد مهلة يف الوقت ميكنه أن يقول فيها ال إله إال اهللا، فلم يقلها مث 

  مات، فهذا الشخص هل مات مؤمنا؟

                                           

ومسلم، كتاب اإلميان،  باب األمر بقتال . ٨٥، ص غقبال القبلة، قاله أبو محيد عن النيب البخاري، كتاب الصالة، باب فضل است) ١(
، وأن من فعل ذلك  غالناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا، ويقيموا الصالة، ويؤتوا الزكاة، ويؤمنوا جبميع ما جاء به النيب 

هللا تعاىل، وقتال من منع الزكاة أو غريها من حقوق اإلسالم، واهتمام اإلمام بشـعائر  عصم نفسه وماله إال حبقها، ووكلت سريرته إىل ا
  .٥٢-١/٥١. اإلسالم

  .١٣٠ دار املسلم،. ، وهو خطأ والتصحيح من ط)فيما (، ١٨٢ركايب، . ط أسرار الترتيليف ) ٢(
  .١٣٠دار املسلم،. ، طبعة أخرى، ط١٨٢ركايب، . التأويل، ط أسرار الترتيل وأنوار) ٣(
  ). ٢٠٨ص٧ج٣مج(التفسري الكبري)٤(
  ). ١٤١ص٢٨ج١٠مج(التفسري الكبري)٥(
  . ١٣٨املكتبة األزهرية للتراث، .، طمعامل أصول الدين) ٦(
  ). ٢٠٢-٢٠١ص٢٩ج١٠مج(التفسري الكبري)٧(
  . ١٢٨لوامع البينات شرح أمساء اهللا تعاىل والصفات للرازي،)٨(
   ).١٠-٩ص٢٢ج٨ج(التفسري الكبري: انظر)٩(
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إلميان والنجاة متوقفة على التلفظ ذه الكلمة عنـد القـدرة   إنه مات كافرا؛ ألن صحة ا: من الناس من قال
: اإلسـراء  ��m��¸��¶���µ��´���³��²��±��°��¯l:أن فرعون كان عارفًا بدليل قوله تعـاىل : والدليل عليه )١(عليها،

ربه، مث بأنه عارف باهللا، فثبت أنه كان عارفًا ب × كان ذلك حكما من موسى )٣) (٢( )التاء(، فمن قرأ بنصب ١٠٢
  .إنه كان كافرا، فثبت أن املعرفة ال تكفي يف حصول اإلميان إال إذا انضم إليها اإلقرار

 خيرج من النار:"إنه مؤمن؛ ألنه حصل له العرفان التام، والدليل عليه قوله عليه الصالة والسالم: ومنهم من قال
إنه  ؛بلى وء من اإلميان، فكيف ال خيرج من النار؟، وهذا الشخص قلبه ممل)٤("من كان يف قلبه مثقال ذرة من اإلميان

  . )٥()يكون فاسقًا بترك الذكر باللسان

اللسان ترمجان القلب، فإذا حصل املقصود يف القلب، كان : يحتمل أن يقال: )٦(قال الشيخ الغزايل(و يف ذلك 
خيرج مـن  : "×هل النار وقد قال امتناعه من التلفظ جاريا جمرى امتناعه من الصالة والزكاة، وكيف يكون من أ

  .)٧()!، وقلب هذا الرجل مملوء من اإلميان؟"النار من كان يف قلبه مثقال ذرة من اإلميان

  

                                           

العقيـدة  : ذهب اجلويين من األشاعرة إىل أن من مل يعترف بلسانه معاندا مل ينفعه علم قلبه وكان يف حكم اهللا من الكافرين، انظـر )١(
  .٦٦، ٦٣شرح جوهرة التوحيد، : ، وانظر٢٥٨، لجويينل النظامية

  .والصواب ما أثبته! وهو خطأ، ولعله تصحيف) الباء(يف األصل  )٢(
فقرأ عامة قراء األمصار ذلك بفتح التاء، على وجه اخلطاب من موسى لفرعون،  ،١٠٢: اإلسـراء  m����±��°l:�قراء يف قراءة قولهاختلفت ال)٣(

، احلجة يف القراءات السبع، لإلمام ١٥/١٠٦تفسري الطربي،  :عن نفسه، انظر ×وقرأها الكسائي بالضم، على وجه اخلرب من موسى 
البدور الزاهرة يف القراءات العشر املتواترة من طريقـي الشـاطبية   ، ٢/٣٠٩القراءات العشر، البن اجلزري،  ، النشر يف٢٢١ابن خالويه،

  .٢٩٢القراءات العشر املتواترة من طريقي الشاطبية والدرة، للشيخ حممد كرمي راجح،  ،١٨٩والدرى، لعبد الفتاح القاضي، 
، باب ما جاء أن للنار نفَسين وما ذُكر من يخرج مـن  >جهنم  عن رسول اهللا أخرجه ذا اللفظ الترمذي يف سننه، أبواب صفة )٤(

يف  -:-دار الغرب اإلسالمي، وصـححه األلبـاين  . ، ط٣٤٦-٤/٣٤٥، "هذا حديث حسن صحيح: "النار من أهل التوحيد، وقال
، ومسلم، كتاب اإلميان، ٨ األعمال، ص ومعناه يف البخاري، كتاب اإلميان، باب تفاضل أهل اإلميان يف. ٢/٣٢٣صحيح سنن الترمذي

  .١/١٧٢باب إثبات الشفاعة وإخراج املوحدين من النار
دار . ،  و ط١٤٣-١٤٢ركـايب،  . أسرار الترتيـل، ط : وانظر. ١٢٩-١٢٨لوامع البينات شرح أمساء اهللا تعاىل والصفات للرازي، )٥(

 . ١١١املسلم ، 
الطوسي، الغزايل، الشافعي، مل يكن للطائفة الشافعية يف عصره مثله، يلقب حبجة اإلسالم،  أبو حامد حممد بن حممد بن حممد بن أمحد)٦(

ولد سنة مخسني وأربع مئة، مل يكن له علم باآلثار وال خربة بالسنن النبوية القاضية على العقل، حبب إليه إدمان النظر يف كتاب رسـائل  
وقد ألـف يف ذم الفالسـفة كتـاب    ! ع الفلسفة، وأراد أن يتقيأها فما استطاعإنه بل: إخوان الصفا، فهو فيلسوف، متصوف، قيل عنه

: التهافت، وكشف عوارهم، لكنه وافقهم يف مواضع ظنا منه أن ذلك حق، أو موافق للملة،  تويف سنة مخس ومخس مئة، من مصـنفاته 
، بـن خلكـان  وفيات األعيـان، ال  :عتقاد، وغريها، انظرإحياء علوم الدين، األربعني يف أصول الدين، فضائح الباطنية، االقتصاد يف اال

  .٢٣-٢٢/ ٧مؤسسة الرسالة، األعالم للزركلي . ، ط٣٤٦-١٩/٣٢٢،، سري أعالم النبالء٢١٩-٤/٢١٦
  . ٢/١٥إحياء علوم الدين: ، وانظر قول الغزايل)١٠-٩ص٢٢ج٨مج(التفسري الكبري)٧(
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، واإلتيان بـه مـع املعرفـة    )١()االمتناع عن النطق جيري جمرى املعاصي اليت يؤتى ا مع اإلميان(فـ وعليه
    . )٢(به يكمل اإلميان ؛واإلخالص

من اإلميان، وإمنا هي -عنده–ن اإلقرار باللسان عند ابن اخلطيب مغاير لإلميان؛ فليست الشهادتان وذا يظهر أ
  !!وهي مكملة لإلميان ومن مث فتاركها فاسق )٣(سبب لظهوره، ودليل عليه، فهي شرط إلجراء األحكام الدنيوية،

  :مكانة العمل عند الرازي: ثالثًا

جيب علينا االنقياد لتكاليف اهللا تعاىل (، وأنه )٤()أمور به مستحق للعقابتارك امل(مع تقرير ابن اخلطيب بأن 
، )٧()اإلميان ال بد معه من العمل الصـاحل (: ؛ بقوله)٦()العمل ال بد منه(، وإقراره بأن )٥()واخلضوع ألوامره ونواهيه

عبـادة اهللا  (: وقوله .)٩()من الطاعة..أنه ال بد(، فقد أكد تعاىل )٨()سائر اآليات ناطقة بأنه ال بد من العمل (:وقوله
، )١٢()والعاصي يستحق العقاب.. تارك املأمور به عاص  (:، وقوله)١١()العمل واجب على العبد (:، وقوله)١٠()واجبة
   )١٣().وتاركهـا مسـتحق للعـن    ،ألا شعائر اإلسالم ؛اعلم أنه جيب إظهار الفرائض من الصالة والزكاة (:وقوله
  .)١٤()د فضيلة وال منقبة إال إذا آمن باهللا واليوم اآلخر وعمل صاحلًاال حيصل ألح:(وقوله

وقد أكـد  ، )١٦()العمل الصاحل خارج عن مسمى اإلميان(، وأن )١٥()األعمال مغايرة لإلميان( إال أنه يرى أن
  :هذا املعىن، وأرساه، ودندن حوله كثريا

                                           

  ).  ٢٧ص٢ج١مج(التفسري الكبري)١(
  ).  ٦٩ص١٢ج٤مج(التفسري الكبري)٢(
  . ٦٥، شرح جوهرة التوحيد،١٧٩-٢/١٧٨املسامرة  يف شرح املسايرة، :انظر!! وهذا مذهب مجهور األشاعرة)٣(
  ). ١١٢ص٢٤ج٨مج(،)١٠٩ص٢٢ج٨مج(،)٢١٦ص٨ج٣مج (التفسري الكبري: ، وانظر)٤٠ص٢٤ج٨مج(التفسري الكبري)٤(
ــبري)٥( ــري الك ــج(التفس ــر)١٥٩ص٩ج٣م ــبري: ، وانظ ــري الك ــج(التفس ــج(،)٢٠٥-٢٠٤ص١٦ج٦م -١٢٤ص١٩ج٧م

  ).  ٢١١ص٣٠ج١٠مج(،)١٢٢-١٢١ص٢٧ج٩مج(،)١٨٢ص٢٣ج٨مج(،)١٢٥
 ).   ٢٦٢ص٢٩ج١٠مج(،)١٥٩-١٥٨ص١٤ج٥مج(،)٣٩ص٦ج٢مج(التفسري الكبري: ، وانظر)١٩٠ص١٣ج٥مج(التفسري الكبري)٦(
  ).  ١٢٩ص٢٥ج٩مج(التفسري الكبري)٧(
  ). ١٥٨ص١٤ج٥مج(التفسري الكبري)٨(
 ).   ٢٦٢ص٢٩ج١٠مج(ريالتفسري الكب)٩(
  ). ٦١-٦٠ص١٩ج٧مج(التفسري الكبري)١٠(
  ). ٤٧ص٧ج٣مج(التفسري الكبري)١١(
  ).  ١٦٧ص٣٠ج١٠مج(،)٤١-٤٠ص٢٤ج٨مج(،)١٠٩ص٢٢ج٨مج(التفسري الكبري : ،وانظر)١٥٣ص٢١ج٧مج(التفسري الكبري)١٢(
 ).١١٥ص ٣٢ج ١١مج(التفسري الكبري) ١٣(
 ). ٥٣ص١٢ج٤مج(التفسري الكبري)١٤(
 ).  ٢٦٢ص٢٩ج١٠مج(التفسري الكبري: وانظر). ٣٣ص٢٥ج٩مج( الكبريالتفسري)١٥(
 ،)٢٣٥ص٢١ج٧مـج (، )٧٣ص٨ج٣مـج (، )٩٦ص٧ج٣مـج (التفسـري الكـبري  : ، وانظر)١٦٢ص٣ج١مج(التفسري الكبري)١٦(
  ). ٨٨ص٣٢ج١١مج(،)٢٤ص٢٤ج٨مج(،)٨٢ص٢٣ج٨مج(،)٤٧ص٢٣ج٨مج(،)٩٨ص٢٢ج٨مج(
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: ، وقال)٢()اإلميان غري العمل(: ، وقال)١( )ومها متغايران التوبة عزم على الترك واإلميان إقرار باهللا تعاىل: (فقال 
األعمال غري داخلة يف مسـمى  (:، وقال)٤()العمل الصاحل مغاير لإلميان(: ، وقال)٣()األعمال الصاحلة مغايرة لإلميان(

،  )٧()ميـان الطاعات ليست داخلة يف مسـمى اإل  (:، وقال)٦()األعمال خارجة عن مسمى اإلميان(:، وقال)٥()اإلميان
لصاحلات مغـاير لإلميـان زائـد    عمل ا ( :وقال، )٨( )من فضائل الصدق أن اإلميان منه ال من سائر الطاعات(:وقال
  . )٩()عليه

إذا آمـن  (لكن . )١١()جلواز أن يكون أحد مؤمنا ليس له عمل صاحل(؛ )١٠()فعل الواجب ليس بإميان(: وقال
  . )١٢()وعمل صاحلًا كمل

فإن (، )١٥()من شعائر اإلميان وشرائطه(وهو )١٤()مثرة اإلميان(، وهو )١٣()حل به يكمل اإلميانالعمل الصا(: وقال
  . )١٦()اختل قيد العمل فهم الفسقة

  ل ـمـعـقد يكون مؤمنا وإن مل ي( وعلى هذا فـ )١٧()هم الفسقة..الذين أخلوا باألعمال الصاحلة( :الـوق

                                           

  ). ٩٨-٩٧ص٢٢ج٨مج(الكبري التفسري: وانظر�،)٢٣٥ص٢١ج٧مج(التفسري الكبري)١(
ــبري)٢( ــري الك ــج(التفس ــر)١٣٦ص١٠ج٤م ــبري  : ، وانظ ــري الك ــج(التفس ــج(، )١١٢ص٢٠ج٧م ، )٢٣٥ص٢١ج٧م
  ). ٢٧٢ص٢٧ج٩مج(،)٣٣ص٢٥ج٩مج(
  ). ١٧٥ص٢١ج٧مج(التفسري الكبري)٣(
  ). ١٢١ص٢١ج٧مج(التفسري الكبري )٤(
  ).  ٨٨ص٣٢ج١١مج(،)٥١ص٣٢ج١١مج(التفسري الكبري: ، وانظر)١٢٧ص٢ج١مج(التفسري الكبري)٥(
 . ١٣٨املكتبة األزهرية للتراث،. معامل أصول الدين، ط) ٦(
  ). ٥١ص٣٢ج١١مج(التفسري الكبري)٧(
  ). ٢٢٢ص١٦ج٦مج(التفسري الكبري)٨(
   ).٢٧٢ص٢٧ج٩مج(التفسري الكبري)٩(
  ). ب/٢٠٨ق/٢(اية العقول ) ١٠(
  ). ٢٤٢ص٢٥ج٩مج(التفسري الكبري)١١(
  ).  ٢٠٤ص٢٩ج١٠مج(،)١٢٥-١٢٤ص٢٨ج١٠مج(التفسري الكبري: ، وانظر)٢١٠ص٢٥ج٩مج(التفسري الكبري)١٢(
ــبري )١٣( ــري الك ــج(التفس ــر)١٢٩ص٢٥ج٩م ــبري : ، وانظ ــري الك ــج( التفس ــج(، )٢٦٣ص١ج١م  )٢٦٩ص١ج١م
-١٢٤ص٢٨ج١٠مـــج(، )٢١٠ص٢٥ج٩مـــج(،)١٢٨ص١٧ج٦مـــج(،)١٠٧ص١٥ج٥مـــج(،)٦٩ص٢ج١مـــج(،

 ). ٤٨-٤٧ص٣٢ج١١مج(،)٢٠٤ص٢٩ج١٠مج(،)١٢٥
. ، معامل أصول الدين، ط)٤٨-٤٧ص٣٢ج١١مج(،)١٠٤ص٢٥ج٩مج(التفسري الكبري: ، وانظر)٣٣ص٢٥ج٩مج(الكبريالتفسري )١٤(

  .١٣٩املكتبة األزهرية للتراث، 
  ). ٢٠٦ص١٤ج٥مج(التفسري الكبري: ، وانظر)١٨٣ص٢٠ج٧مج(التفسري الكبري)١٥(
امع البينات شرح أمساء اهللا تعـاىل والصـفات،   ، لو)٢٠٣ص٣٠ج١٠مج(التفسري الكبري: ، وانظر)٢٦٣ص١ج١مج(التفسري الكبري)١٦(

٧٣. 
 ). ٢٦٩ص١ج١مج(التفسري الكبري)١٧(
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وتوابعه، وتوابع الشيء قد يطلق عليها اسم األصل على سبيل اـاز،  األعمال من مثرات اإلميان (؛ فـ )١()الصاحلات
إا من الشجرة، مع أن اسم الشجرة : وإن كان يبقى االسم مع فوات تلك التوابع، كما أن أغصان الشجرة قد يقال

  . )٢()هاهنافكذا . باقٍ بعد فناء األغصان

 سواًء كانت أعمـاالً -إال أنه يرى أن األعمال  الصاحلة  وذا يظهر أن الرازي وإن أقر بأن العمل ال بد منه،
ليست داخلة يف ماهية اإلميان، وال جزًء منه، وإمنا هي شرط كمال، ومثرة لإلميان، فمن أتى ا  -للجوارح أو للقلوب

باقيـا فـإن    ألنه ما دام األصل )٣(بالكلية فهو مؤمن فاسق؛ فال يفقد اإلميان فاقدها؛حصل الكمال، ومن تركها  فقد
  !!  اإلميان باقٍ

  :القيود اليت وضعها الرازي إلثبات مذهبه: رابعا

 ،فوضع قيودا أربعةً إلثباتـه  ؛أراد أن يشد بنيانه ،بعد أن قرر الرازي مذهبه يف تعريف اإلميان بالتصديق
  .زيادة يف التأسيس والتأكيد

؛ فنفتقر يف مع االعتقاد> كونه من دين حممد عبارة عن التصديق بكل ما عرف بالضرورة : اإلميان:( يقول
  :)٤()إثبات هذا املذهب إىل إثبات قيود أربعة

أن اإلميان عبارة عن التصديق : القيد األول (:فقال أما القيد األول فقد جعله يف بيان األدلة على مذهبه، 
  :  )٥( )ويدل عليه وجوه

  :االحتجاج بأصل اللغة: الدليل األول

فلو صار يف عرف الشرع لغري التصديق لزم أن يكـون  (، )٦()يف أصل اللغة عبارة عن التصديق اإلميان(:يقول
  .)٧( )املتكلم به متكلما بغري كالم العرب، وذلك ينايف وصف القرآن بكونه عربيا

اه يف وإمنا قلنا أن معن. التصديق، فوجب أن يكون معناه يف الشرع أيضا كذلك: معىن اإلميان يف اللغة(:ويقول
��m��e:قال اهللا تعاىل يصدق به،: أي. يؤمن بكذا فالنٌ :التفاق أهل اللغة على أن معىن قول القائلاللغة التصديق؛ 

��l���k��j��i��h��g�����fl صدق لنا، وإذا قُلنا: ، أي١٧: يوسفؤمن باحلشر والنشر: مبفهم منه إال . فالن يمل ي

                                           

 ).ب/٢٠٦ق/٢(اية العقول)١(
ــام الشــافعي، ) ٢( ــب اإلم ــدين، ط: ، وانظــر١٤٧مناق ــامل أصــول ال ــراث، . مع ــة للت ــة األزهري التفســري ، ١٣٩املكتب

  ). ١٠٤ص٢٥ج٩مج(،)٣٣ص٢٥ج٩مج(الكبري
املسائل ، ٦٦-٦٥، شرح جوهرة التوحيد، ١/٢٢كتاب االنتصاف البن املنري بذيل تفسري الكشاف، : انظر! !وهذا مذهب األشاعرة)٣(

  . ١/١٦٣، االعتزالية يف تفسري الكشاف يف ضوء ما ورد يف كتاب االنتصار البن املنري عرض ونقد، لصاحل الغامدي
  ). ٢٥ص٢ج١مج(التفسري الكبري)٤(
  ). ٢٦ص٢ج١مج(التفسري الكبري)٥(
  . ١٤٥مناقب اإلمام الشافعي ) ٦(
  ). ٢٦ص٢ج١مج(التفسري الكبري)٧(
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نه ملا كان معناه يف اللغة ذلك وجب أن يكون معناه يف الشرع ذلك أيضـا  إ: اأنه مصدق بذلك معترف به، وإمنا قلن
  :لوجهني

أن معناه يف الشرع لو كان غري معناه يف اللغة ملا خاطب اهللا تعاىل العرب بلسام، وذلك باطل؛ لقوله : أحدمها
��m��s:، وقوله٢٨: الزمـر  ��m��¸��¶���µ��´��¹l:، وقوله تعاىل٤: إبراهيم ��m��l��k��j��i��h���g��fl:تعاىل

��v��u�����tl ١٩٥: الشعراء.  

، فلو كانا منقولني عن أصـلهما  أن أكثر األلفاظ دورانا على ألسنة املسلمني لفظ اإلميان واإلسالم: وثانيهما
لفرائض اليت ذلك لألمة بيانا ظاهرا، وينقل نقل مثله من ا ×جب أن يبني اهللا تعاىل ذلك لرسوله، ويبني الرسول لو

، )١( )وقع النص عليها، ومست احلاجة إليها، ولو كان كذلك الشترك الناس يف العلم به كما اشتركوا يف العلم بأمثاله
فلما مل يكن كذلك ثبت أن معناه (، )٢( )الشتهر وبلغ إىل حد التواتر لتوفرت الدواعي على معرفة ذلك املسمى و(و

  . )٤()أنه بقي على أصل الوضع(و ،)٣()يف الشرع نفس معناه يف اللغة

  :االحتجاج باآليات واألخبار: الدليل الثاين

اهللا تعاىل كلما ذكر (، فـ)٥()اآليات الدالة على أن حمل اإلميان هو القلب: فمنها أما اآليات(:يقول الرازي
��m��W:، قـال اهللا تعـاىل  وذلك يدل على مغايرة اإلميان ألعمال اجلوارح(، )٦()اإلميان يف القرآن أضافه إىل القلب
��[���Z��Y��Xl ادلةوقال٢٢: ا ،:��m��x��w��vl وقوله١٠٦: النحل ،:��m���E��D��C��Bl  الزمـر :

  ال ال إله ـحني قتل من ق ) ٨( ألسامة ×، وقال)٧("يا مقلب القلوب ثبت قليب على دينك:"يقول ×، وكان ٢٢

                                           

  ). أ/٢٠٦ق-ب/٢٠٥ق/٢(اية العقول) ١(
  ). ٢٦ص٢ج١مج(التفسري الكبري)٢(
  ). ٣٣ص٢٥ج٩مج(،)١٠١ص١٨ج٦مج(التفسري الكبري: ، وانظر)أ/٢٠٦ق-ب/٢٠٥ق/٢(اية العقول) ٣(
  ).٢٦ص٢ج١مج(التفسري الكبري)٤(
  .٩٥دار الفكر اللبناين، . مل أصول الدين، طا، مع ١/١٧٠الكتبة العصرية، . احملصول، ط: وانظر). ب/٢٠٦ق/٢(اية العقول)٥(
  . ١٤٦مناقب اإلمام الشافعي، : وانظر). ٢٦ص٢ج١مج(التفسري الكبري)٦(
، ٤/٢٦٥، غاهللا  يف سننه، كتاب الدعاء ، باب دعاء رسـول  ماجه، ورواه ابن ١١/٢٥٠)١٣٦٣٠(أخرجه أمحد يف املسند، رقم)٧(

دار الكتـب  .، ط٣٩١-٤/٣٩٠، باب ما جاء أن القلوب بني أصبعي الرمحن،>ورواه الترمذي يف سننه ،كتاب القدر عن رسول اهللا 
ويف الباب عن النواس بن مسعان، وأم سلمة، وعبد اهللا، بن عمرو، وعائشة، وهذا حديث حسن، وهكذا روى غري واحد ‘‘: وقالالعلمية، 

وحديث أيب سفيان عـن   ،>عن أيب سفيان، عن أنس، وروى بعضهم عن األعمش، عن أيب سفيان، عن جابر عن النيب  عن األعمش،
هذا حديث صحيح على شرط مسـلم ومل خيرجـاه   ‘‘:،وقال٣٤٦-٢/٣٤٥،)٣١٩٩(وأخرجه احلاكم يف املستدرك، رقم. ’’أنس أصح

صحيح سـنن  : ، انظر-:-، وصححه الشيخ األلباين ’’ "وب بين آدم قل: " هكذا، إمنا تفرد مسلم بإخراج حديث عبد اهللا بن عمرو
  .٢/٣٢٥ماجه، صحيح سنن ابن ٢/٢٢٥الترمذي

علـى   > رهمأَ ،>كان يسمى حب رسول اهللا  ،> أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل بن عبد العزى الكليب، موىل رسول اهللا)٨(
حيبه ويكرمه ويفضله يف العطاء على ولده عبد اهللا  ا، وكان عمراه أبو بكرجيش عظيم، ومات قبل أن يتوجه أسامة إليه، فأنفذ

= 
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يدل على أن حمل الريـب  ] فهو[، ٤٥: التوبة ��m��r��ql:قوله: (ها، ومن)٣())٢) (١("هال شققت عن قلبه:" إال اهللا
هو القلب فقط، ومىت كان حمل الريب هو القلب كان حمل املعرفة واإلميان أيضا هو القلب؛ ألن حمل أحد الضـدين  

  .      )٦( ))٥(القلب حمل املعرفة والكفر(، وعليه فـ)٤()جيب أن يكون هو حمالً للضد اآلخر

وذلك يدل على كون اإلميان مغايرا  اآليات الدالة على أن األعمال الصاحلة أمور مضافة إىل اإلميان،: ومنها(
�m��Ì��Ë، ١١٢: طـه  �m��Î����Í���Ì��Ë�����Ê��Él، ٢٥: البقرة ��m��E��D��C��Bl:هلا، قال اهللا تعاىل
��Ï����Î��Íl ٩: التغابن ،�m���Ý��Ü���Û��Ú���Ù��Øl م  (تعاىل ، فاهللا )٧()٧٥: طهذكر الذين آمنوا مث وصفهم بـأ

كلما ذكر اإلميـان  (كما أنه تعاىل. )٨( )عملوا الصاحلات، وذلك يدل على أن العمل الصاحل خارج عن مسمى اإلميان
  . )٩()عطف األعمال الصاحلة عليه، والعطف يوجب التغاير ظاهرا

                                           
= 

، اإلصابة ١٩٧-١/١٩٤، أسد الغابة،٤٧-٤٦االستيعاب يف معرفة األصحاب: انظر .ا ، مات يف آخر خالفة معاويةاابن عمر
  . ١/٢٩يف متييز الصحابة، 

  .  ٩٧-١/٩٦ال إله إال اهللا، : مسلم، كتاب اإلميان، باب حترمي قتل الكافر بعد أن قال)١(
رغم أنه أفرد عنوانا لذكر أدلتـه مـن    ،أوقفين إيراد ابن اخلطيب هلذين احلديثني ضمن إيراده لألدلة من القرآن على مذهبه يف اإلميان) ٢(

حم اهللا شيخ اإلسـالم  ؛ وليس هذا بآخر عجائب املتكلمني يف االستدالل ور)ب/٢٠٦ق/٢(اية العقول..) أما األخبار: (األخبار؛ فقال
هذا أمـر  ...أن املعظمني للفلسفة والكالم، املعتقدين ملضموما، هم أبعد عن معرفة احلديث وأبعد عن إتباعه: ومن املعلوم: ((حني قال

امـة  وأحواله، وبواطن أموره وظواهرها، حىت لتجد كثريا من الع غحمسوس؛ بل إذا كشفت أحواهلم وجدم من أجهل الناس بأقواله 
أعلم بذلك منهم، ولتجدهم ال مييزون بني ما قاله الرسول وما مل يقله؛ بل قد ال يفرقون بني حديث متواتر عنـه، وحـديث مكـذوب    

وإمنا يعتمدون يف موافقته على ما يوافق قوهلم، سواء كان موضوعا أو غري موضوع؛ فيعدلون إىل أحاديث يعلـم خاصـة   . موضوع عليه
حىت جتـد يف  .. قينية أا مكذوبة عليه عن أحاديث يعلم خاصته بالضرورة اليقينية أا قوله، وهم ال يعلمون مراده الرسول بالضرورة الي

كـذا؛   ×لقوله : ورمبا قال!! ال نسلم صحة احلديث: أئمة علماء هؤالء من ال مييز بني القرآن وغريه؛ بل رمبا ذكرت عنده آية فقال
  .٩٦-٤/٩٥جمموعة الفتاوى!)).لَغنا من ذلك عجائب، وما مل يبلغنا أكثروقد ب!! وتكون آية من كتاب اهللا

 ). ب/٢٠٦ق/٢(اية العقول)٣(
  ). ٧٧ص١٦ج٦مج(التفسري الكبري)٤(
فرع عن مفهوم اإلميان؛  -عند الرازي ومن على شاكلته من املرجئة-يظهر يف النص مذهب الرازي يف الكفر، والكالم يف مفهوم الكفر)٥(

  . حصروا اإلميان يف القلب، حصروا الكفر يف القلب، وسيأيت الكالم على ذلك يف فصل مستقل إن شاء اهللا  فهم عندما
  ). ٢٢٢ص١٦ج٦مج(،)١٧٢ص١٠ج٤مج(التفسري الكبري: وانظر). ٧٧ص١٦ج٦مج(التفسري الكبري)٦(
  .   ١/١٧٠الكتبة العصرية،  . احملصول، ط: ، وانظر)ب/٢٠٦ق/٢(اية العقول)٧(
  ). ٢٧٢ص٢٧ج٩مج(،)٤٧ص٢٣ج٨مج(التفسري الكبري: ، وانظر)٧٣ص٨ج٣مج(سري الكبريالتف)٨(
 ،)١٢٧ص٢ج١مـج (التفسري الكبري :، وانظر٩٥دار الفكر اللبناين ، . ، و ط١٣٨املكتبة األزهرية للتراث، .معامل أصول الدين، ط) ٩(
ــج( ــج( ،)١٦٣-١٦٢ص٣ج١م ــج( ،)٩٦ص٧ج٣م ــج( ،)١١٢ص٢٠ج٧م ــج( ،)١٢١ص٢١ج٧م  ،)١٧٥ص٢١ج٧م
مناقـب  ،)٨٨ص٣٢ج١١مج(،)٥١ص٣٢ج١١مج(،)٣٣ص٢٥ج٩مج(،)٢٤ص٢٤ج٨مج(،)٩٨ص٢٢ج٨مج(،)٢٣٥ص٢١ج٧مج(

  .٥٦٧مكتبة دار التراث، . ، واحملصل، ط١٤٥اإلمام الشافعي، 
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تعـاىل كـثريا ذكـر اإلميـان، وقرنـه      (، فاهللا )١( )اآليات الدالة على جمامعة اإلميان مع املعاصي: ومنها(
وذلـك  (؛ )٣()٨٢: األنعـام  ��m��F����E��D��C��B��Al:أثبت اإلميان مع الكبائر، فقال تعاىل (، فـ)٢()باملعاصي

 اآليـة  ��m`��_��~��}��|��{��z��y �l:وقال تعاىل(، )٤()يقتضي كوم مؤمنني، مع كوم البسني بالظلم

��m��r��q��po��n��m��l��k���j��i:قاتل النفس عمدا عدوانا باملؤمن، وقال تعـاىل  ، فسمى ١٧٨: البقرة
}��|�����{��z��y�����x���w��v��u��t������s �lا٩: احلجراتقولـه (، وكذلك )٥()، فسمى الباغي مؤمن:��m��~��}���|

g��f��e��d��c��b��a��`��_ �lم مؤمنون وإ٧٢: األنفالهاجروا، وقوله، فأخرب اهللا تعاىل أن مل ي:��m��Ú���Ù��Ø

���Ý��Ü���Ûl ـا وإن مل يعمـل     ٧٥: طهفشرط مع اإلميان عمل الصاحلات؛ وهو يدل على أنه قـد يكـون مؤمن ،
 بكراهتهم، فأخرب عنهم ٥: األنفال ��m���h��g��f��e��d��c��b��a��`���_��~��}l:وقوله..،)٦(الصاحلات

  .مساهم باملؤمنني راج اهللا تعاىل له باحلق، مع أنهإخ

أن تؤمن باهللا ومالئكته وكتبه :"وسأله عن اإلميان فقال× أتى النيب × فما روي أن جربيل أما  األخبار
  .)٨()، وكل ذلك يدل على أن اإلميان صفة القلب)٧("ورسله واليوم اآلخر

جتده يستدل على مذهبه يف  ومع أن الرازي قرر أن مسائل األمساء واألحكام مسعية ال جمال للعقل فيها، إال أنك
أن األمة جممعة على أن اإلميان شرط لسائر العبادات، وأن فسـاد   :وأما املعقول فهو(:تعريف اإلميان باملعقول، فيقول

  .العبادات ال يكون فسادا لإلميان، وهذا يدل على املغايرة بني اإلميان، وبني هذه الطاعات

كن أحد من البشر كامل اإلميان؛ ألنه ال يستكمل كل الطاعات أحد من فالطاعات لو كانت إميانا مل ي :وأيضا
  .البشر

كامل اإلميان؛ ألنـه قـد يفعـل    × وكذلك لو كانت املفترضات هي اإلميان لوجب أن ال يكون النيب 
  )٩( .الصغائر

                                           

  .  ١/١٧٠الكتبة العصرية، . ، احملصول، ط)ب/٢٠٦ق/٢(اية العقول)١(
  ).٢٦ص٢ج١مج(التفسري الكبري)٢(
  ). ٦١-٦٠ص١٣ج٥مج(التفسري الكبري: ، وانظر٩٦ط، دار الفكر اللبناين، معامل أصول الدين، ) ٣(
  .  ٥٦٧مكتبة دار التراث، .، طاحملصل، ١٤٦مناقب اإلمام الشافعي: ، وانظر)ب/٢٠٦ق/٢(اية العقول) ٤(
، املسـائل  )١٢٨ص٢٨ج١٠مـج (،)٥٤-٥٢ص١١ج٤مج(التفسري الكبري: وانظر. ٩٦معامل أصول الدين، ط، دار الفكر اللبناين، )٥(

  ). ب/٢٠٦ق/٢(، اية العقول٧٠-٦٩، للرازي اخلمسون
  ). ١١٢ص٢٠ج٧مج(التفسري الكبري: انظر)٦(
بيان  :اإلميان، باب: ، ومسلم، كتاب١٥-١٤عن اإلميان واإلسالم واإلحسان،> سؤال جربيل النيب :اإلميان، باب: البخاري، كتاب)٧(

  . ٣٨-١/٣٦اإلميان واإلسالم واإلحسان،
)٨(اية العقول)ب/٢٠٦ق/٢ .(  
املسائل اخلمسـون،  . )أن األنبياء معصومون من مجيع الذنوب (قد نص على إنه لرازي عن مذهبه يف عصمة األنبياء؛ فمن اهذه غفلة )٩(

: وانظر) ٨ص ٣ج ١مج(التفسري الكبري. )املختار عندنا أنه مل يصدر عنهم الذنب حال النبوة البتة؛ ال الكبرية، وال الصغرية(: ، وقال٦٦
، فكر اإلمام الرازي يف ٤٩٥ألحالم الوادي،  -دراسة ونقد-، آراء فخر الدين الرازي العقدية يف النبوة والرسالة٢٨عصمة األنبياء للرازي،

= 
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جب أن ال يسمى من آمن باهللا تعاىل ورسله مث أدركه املوت يف احلال قبل أن يفعل شيئًا من الطاعات و :وأيضا
  .)١( )مؤمنا

أن مسمى الشيء، إذا كان جمموع أشياء، فعند فوات أحد تلك األشياء، : قد تقرر يف بدائه العقول( :وأيضا 
. فلو كان العمل جزًءا من مسمى اإلميان، لكان عند فوات العمل، وجب أن ال يبقى اإلميان. ال بد وأن يفوت املسمى

الفاسق ال خيرج عن اإلميان، وهـذا يف غايـة   ( )٢(:)مث يقول. ل داخل يف مسمى اإلميانإن العم: لكن الشافعي يقول
الصعوبة؛ ألنه لو كان اإلميان امسا موع أمور فعند فوات بعضها فقد فات ذلك امـوع، فوجـب أن ال يبقـى    

الفاسـق   ( )٤(:)العمل جزء مسماه، قالوا :بلى املعتزلة ملا قالوا. هذا مناقضة(، فكان القول ببقاء اإلميان بعد )٣()اإلميان
  .  )٧()إذا فات العمل مل يبق اسم اإلميان؛ فكان هذا القول منتظما بعيدا عن التناقض( ، ألنه )٦())٥(خيرج عن اإلميان

على أصل الوضع، وأن معناه  ا جعل الرازي القيد األول يف األدلة الدالة على أن اإلميان مبقيمـهذا ول
يف الرد على من ألزمه أن يسري على وترية واحدة، فكما وجعله  ،ع نفس معناه يف اللغة، وضع القيد الثاينيف الشر

 -يف حد اإلميان-يف معىن التصديق على اللغة؛ فيكون املقصود بالتصديق عولاإلميان على اللغة، فلي يف معىن عول
    )٨(.التصديق باللسان كما قالت الكرامية

                                           
= 

، ، اإلمام فخر الدين الرازي منهجـه وآراؤه يف املسـائل الكالميـة   ٢/٤٧٥مفاتيح الغيب، ألمحد حممد ليلة،  هالنبوات من خالل تفسري
  .  ٢٣١إلبراهيم حممد إبراهيم، 

  ). أ/٢٠٧ق-ب/٢٠٦ق/٢(اية العقول)١(
  .٩٦معامل أصول الدين، ط، دار الفكر اللبناين، :، وانظر١٤٦مناقب اإلمام الشافعي) ٢(
  . ١٤٧-١٤٦مناقب اإلمام الشافعي: ، وانظر٩٦معامل أصول الدين، ط، دار الفكر اللبناين، )٣(
 . ١٤٦مناقب اإلمام الشافعي)٤(
، كتاب العدل والتوحيد ونفي التشبيه عن الواحد احلميد للقاسم الرسي ضمن ٤٤التنبيه والرد : انظر قول املعتزلة يف اسم الفاسق امللي)٥(

 ترتيه القرآن عن املطاعن ،٧١١، ٧٠١، ٦٩٧، ١٤٠-١٣٩، شرح األصول اخلمسة للقاضي عبد اجلبار، ٢٨٤رسائل العدل والتوحيد، 
  .٧٣-٧٢جلبار، للقاضي عبد ا

  .١٤٧-١٤٦مناقب اإلمام الشافعي: ، وانظر٩٦معامل أصول الدين، ط، دار الفكر اللبناين، )٦(
  .١٤٧-١٤٦مناقب اإلمام الشافعي)٧(
طائفة من طوائف املرجئة، وهم أتباع حممد بن كرام السجستاين، يزعمون أن اإلميان هو اإلقرار والتصديق باللسـان دون  : الكرامية)٨(

وأن كانوا مؤمنني على احلقيقـة،  > ، وأن الكفر هو اجلحود واإلنكار له باللسان، وأن املنافقني الذين كانوا على عهد رسول اهللا القلب
مقـاالت  : انظـر . اهللا حمل للحوادث، وأنه ال حيدث يف العامل جسم وال عرض إال بعد حدوث أعـراض كـثرية يف ذات معبـودهم   

  .٦٧، اعتقادات فرق املسلمني واملشركني٩٩-٩٣، التبصري يف الدين ٢٢٥-٢١٥رقبني الف، الفرق ١/٢٢٣اإلسالميني
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\��[������^��_����m:، والدليل عليه قوله تعاىلأن اإلميان ليس عبارة عن التصديق اللساين: لثاينالقيد ا( :يقول
���g��f��e��d��� � �c��b��a��`l م مؤمنني، ولو كان اإلميان باهللا عبارة عن التصديق اللساين ملا ٨: البقرةنفى كو ،

  . )١()صح هذا النفي

بارة عن التصديق باللسان، كما قالت الكرامية؛ فإن أهـل اللغـة ال   فلماذا ال جيعلونه ع: فإن قيل (:ويقول
  !!يعلمون من التصديق إال ذلك

ال نسلم أن أهل اللغة ال يعلمون من التصديق إال القول اللساين، أال ترى أنا لو قدرنا أم ما وضـعوا  : قلنا
موضوعة ملعىن آخر، ال ملعىن التصديق، مل لشيء من املعاين، بل كانت من األلفاظ املهملة، أو كانت " صدقت"صيغة 

يكن املتلفظ ذه اللفظة بلسانه مصدقًا، والعلم ذه القضية ضروري حاصل لكل العقالء، فعلمنا أن العقالء كلـهم  
اللفظ الدال على ذلك ] ال[يعلمون بالضرورة أنه ليس التلفظ ذه اللفظة هو التصديق، بل التصديق معىن هذه اللفظة، 

  )٢( !ىناملع

\��[��������m:وكيف ما كان، وجب اجلزم بكون العقالء عاملني بالضرورة بالتصديق النفساين، يؤكده قوله تعاىل
���g��f��e��d�����c��b��a��`��_��^l وقال تعـاىل  ٨: البقرة ،:��m��g��f��e���d��c��b��a��`_��~��}��|

k��j��i��h �lاللسان حاصل، مع أنه تعاىل حكم بنفي اإلميان، فعلمنا ، ففي هذه اآليات التصديق ب١٤: احلجرات
  .  )٤())٣(أن املراد به التصديق بالقلب

وبالقيدين السابقني عضد الرازي معتقده يف أن اإلميان عبارة عن التصديق بالقلب؛ لكن ملـا  عارضـته   
كان مصدقًا باهللا وبرسـوله، أو  املعتزلة بأنه يلزم على قوله أن يوصف باإلميان كل مصدق بأمر من األمور، سواًء 

 وضع القيد الثالث ليقرر من خالله أن اإلميان ختصص بسبب الشرع بتخصـيص معـني،  ، )٥(والطاغوت باجلبت

                                           

  ).  ٦٠ص٦ج٢مج(التفسري الكبري: وانظر). ٢٦ص٢ج١مج(التفسري الكبري)١(
وهذا يدل على أن قـول الـرازي يف   ، دون األلفاظ مبنية على مذهب الرازي يف الكالم، وأنه هو القول القائم بالنفس اجلعجعةهذه )٢(

ى اإلميان، مستمد من قوله يف مسألة الكالم، حيث حصر الكالم يف املعىن النفسي دون األلفاظ، وحصر اإلميان يف التصديق النفسي، مسم
  .٣/١٣٤٩موقف ابن تيمية من األشاعرة: انظر. ومل يدخل فيه األقوال وال األعمال

 ،)٦٠ص٢ج١مـج (التفسري الكـبري : طن متعددة من تفسريه، انظرهذا معتمد الرازي يف الرد على الكرامية، وقد رد عليهم يف موا) ٣(
ص١٨ج٦مـج (،)١١٩ص١٦ج٦مج(،)٧٧ص١٦ج٦مج(،)٦٩ص١٢ج٤مج(،)٥٣ص٩ج٣مج(،)٦٠ص٦ج٢مج(،)٦٧ص٢ج١مج(

  ). ٩ص٢٢ج٨مج(،)٢٢٤
  ). أ/٢٠٦ق/٢(اية العقول) ٤(
مكتبـة دار  . ، احملصـل، ط ٢٣٨تلخيص احملصل، حمصل أفكار املتقدمني واملتأخرين، وبذيله كتاب )أ/٢٠٨ق/٢(اية العقول: انظر)٥(

ال خيتص بـه   املورد على الرازي واحلقيقة أن هذا االعتراض. ١/١٦٥املكتبة العصرية . ، احملصول يف علم أصول الفقه، ط٥٦٩التراث، 
ئل أصول الدين املبحوثة يف علـم  مسا: نظر!! إن اإلميان يتعلق بالقلب واللسان واجلوارح :به سائر من قاله ضعارِاملعتزلة فحسب؛ وإمنا ي

  .   ١١١٨-٢/١١١٧أصول الفقه
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عرف الشرع استقر على ختصيص اسم اإلميان بتصديق خمصوص، وليس ذلك تغيريا للغة بل ختصيصا للفظ ببعض (فـ
  .)١()جماريه

أن اإلميان ليس عبارة عن مطلق التصديق؛ ألن من صدق باجلبت والطاغوت : ثالقيد الثال (:يقول الرازي
  . )٢()ال يسمى مؤمنا

ويقول يف معرض جوابه عن اعتراض املعتزلة بأنه لو كان اإلميان يف عرف الشرع عبارة عن التصديق، لكـان  
ه ببعض التصديقات، والتخصـيص  بأنا خنصص:..واجلواب( )٣( ؟!كل من صدق اهللا تعاىل أو اجلبت والطاغوت مؤمنا

  .)٤()أهون من التغيري

وهو تصديق حممد إنا نعترف بأن اإلميان يف عرف الشرع ليس ملطلق التصديق؛ بل التصديق اخلاص،  (:ويقول
  .)٥()صلى اهللا عليه وآله وسلم يف كل أمر ديين علم بالضرورة جميئه به

املقصـود   ،به >>>>الرسوللم بالضرورة جميئه مما عاملؤمن به ومما جتدر اإلشارة إليه أن تقييد الرازي أن يكون 
ما عرف باخلرب  -عند الرازي–الضرورة الدينية اليت شاعت وانتشرت حىت عرفها اخلواص والعوام، ويدخل فيها : منه

  .، وخرب اآلحاد-على مذهبه-دون ما عرف باالستدالل )٦(املتواتر،

فإمـا أن   ؛أنه ذهب إليه وقال به >ن كل ما ينقل عن حممد  إ( :يقول الرازي يف شرحه ملقصوده بالضرورة
  .أو خبرب الواحد ،أو باالستدالل ،يعرف صحة ذلك النقل بالضرورة

أو كونـه   ،)٧(وجود الصانع:..مثاله..به ×رورة جميء الرسول وهو الذي عرف بالض :أما القسم األول 
 ،أو صحة القرآن الكرمي > نبوة حممد..أو  ،عن النقائص واآلفات اهأو كونه مرت ،اأو كونه واحد ،اا خمتارا قادرعاملً
مة الربـا  كوجوب الصالة والزكاة والصوم واحلج وحر؛ > بالضرورة كوا من دين حممدالشرائع اليت علمنا  ..أو

  .ألنه ترك تصديق الرسول فيما علم بالضرورة أنه من دينه ؛اذلك يكون كافر]من أنكر[ـواخلمر ف

                                           

، حمصل أفكار املتقدمني واملتأخرين، وبذيلـه كتـاب   )٩٦-٩٥ص٢٧ج٩مج(التفسري الكبري: وانظر). ب-أ/٢٠٨ق/٢(اية العقول)١(
  .  ١/١٦٩ة العصرية املكتب. ، احملصول يف علم أصول الفقه، ط٥٧٠-٥٦٩مكتبة دار التراث. ، احملصل، ط٢٣٨تلخيص احملصل

  ).٢٦ص٢ج١مج(التفسري الكبري)٢(
، ايـة  ٥٦٩مكتبـة دار التـراث،   . ، احملصـل، ط ٢٣٨حمصل أفكار املتقدمني واملتأخرين، وبذيله كتاب تلخيص احملصـل : انظر)٣(

  .١/١٦٥املكتبة العصرية . ، احملصول يف علم أصول الفقه، ط)أ/٢٠٨ق/٢(العقول
ايـة  : ، وانظـر ٥٧٠-٥٦٩مكتبة دار التراث. ، احملصل، ط٢٣٨املتأخرين، وبذيله كتاب تلخيص احملصلحمصل أفكار املتقدمني و) ٤(

  .١/١٧١املكتبة العصرية . ، احملصول يف علم أصول الفقه، ط)٩٦-٩٥ص٢٧ج٩مج(، التفسري الكبري)ب-أ/٢٠٨ق/٢(العقول
  ). ٩٦-٩٥ص٢٧ج٩مج(التفسري الكبري :، وانظر ١/١٧١املكتبة العصرية . احملصول يف علم أصول الفقه، ط) ٥(
 . ١/١٢٨تفسري الفخر الرازي للكفر يف القرآن الكرمي: انظر)٦(
إيراد الرازي ملسألة وجود اهللا ضمن املسائل املعلومة بالضرورة غفلة ظاهرة عن مذهبه يف أن معرفـة اهللا نظريـة، وإجيابـه للنظـر     ) ٧(

 !واالستدالل
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وأنـه خـالق    ،وأنه مرئي أو غري مرئي ،الذي يعرف بالدليل أنه من دينه مثل كونه عاملاً بالعلم أو لذاته فأما
بل إمنا يعلم صحة أحد القولني  ؛بأحد القولني دون الثاين ×فلم ينقل بالتواتر القاطع لعذر جميئه  ؛أعمال العباد أم ال

ـ     وال اإلقرار به داخالً  فال جرم مل يكن إنكاره .وبطالن الثاين باالستدالل ايف ماهيـة اإلميـان فـال يكـون موجب 
  )١( .)فظاهر أنه ال ميكن توقف الكفر واإلميان عليه ؛وأما الذي ال سبيل إليه إال برواية اآلحاد...للكفر

فأخرج بذلك من حد اإلميان  به >>>>جميء الرسولبالضرورة  وذا القيد خص الرازي حد اإلميان فيما علم
  .على مذهبه باالستدالل، أو ما علم خبرب الواحدما علم 

من شرائط ، نفى فيه أن يكون التصديق بصفات اهللاوقد أكد الرازي على هذا املعىن يف القيد الرابع الذي  
   !!!اإلميان

كان حيكم ×؛ ألن الرسول ألليس من شرط اإلميان التصديق جبميع صفات اهللا : القيد الرابع: (يقول
خيطر بباله كونه تعاىل عاملًا لذاته أو بالعلم، ولو كان هذا القيد وأمثاله شرطًا معتربا يف حتقيق اإلميان، ملا بإميان من مل 

  .)٢()!جاز أن حيكم الرسول بإميانه قبل أن جيربه يف أنه هل يعرف ذلك أم ال؟

، )٣(الق أعمال العباد أم الكونه عاملاً بالعلم أو لذاته وأنه مرئي أو غري مرئي، وأنه خ(:ويقول يف موطن آخر
بأحد القولني دون الثاين، بل إمنا يعلم صحة أحد القولني وبطالن الثاين  ××××فلم ينقل بالتواتر القاطع لعذر جميئه 

  .)٤()باالستدالل، فال جرم مل يكن إنكاره، وال اإلقرار به داخالً يف ماهية اإلميان

فعلى هذا القول  غما علم بالضرورة كونه من دين حممد  قال أهل اإلنصاف املعترب هو العلم بكل(: ويقول
  . )٥()العلم بكونه تعاىل عاملًا بالعلم أو عاملًا لذاته وبكونه مرئيا أو غريه ال يكون داخالً يف مسمى اإلميان

  .)٦()فهذا هو بيان القول يف حتقيق اإلميان: (مث ختم الرازي القيود اليت وضعها إلثبات مذهبه قائالً

  

  

                                           

  . )٣٨-٣٧ص ٢ج ١مج(التفسري الكبري)١(
  ).٢٧ص٢ج١مج(التفسري الكبري)٢(
أن الرازي ناقض يف هذا النص ما قرره يف مطالبه العالية من أن املقصود من القدر الذي جيب اإلميان به هو اإلقرار : حقيق بالتنبه هنا) ٣(

) بأن الطاعات والشرور كلها من اهللاإلميان ..اإلميان بالقدر، وجب أن يكون املراد من القدر..فلما أوجب:(خبلق اهللا ألفعال العباد، يقول
، ٢٩١-٢/٢٩٠طالب العالية، ، دراسة وحتقيق اجلزء التاسع يف القضاء والقدر من كتاب امل١٩٤، القضاء والقدر ٩/٢٢٢املطالب العالية، 

مرتبـة  : ب القضاء والقـدر موقف الرازي من املرتبة الرابعة من مرات(موقف الرازي من القضاء والقدر يف التفسري الكبري؛ ألخيت،: وانظر
  .١/٢٤٤) -خلق أفعال العباد-اخللق

  ). أ/ ٢١١ق -ب /٢١٠ق/ ٢(اية العقول: ، وانظر)٣٨ص٢ج١مج(التفسري الكبري)٤(
  ).٢٥ص٢ج١مج(التفسري الكبري)٥(
  ).٢٧ص٢ج١مج(التفسري الكبري)٦(
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املالحظ هنا أن ابن اخلطيب يف بيانه املفصل ملذهبه يف ماهية اإلميان نفى أن يكون التصديق بصفات اهللا من و
  !!)١(شرائط اإلميان، مع أنه قرر مرارا يف مواطن من تفسريه أن اإلميان باهللا وصفاته معترب يف حتقيق ماهية اإلميان

وهو اإلميان : أما القسم األول(، )٢():إلميان يدخل حتته أقساموا ،إنه تعاىل أطلق لفظ اإلميان (:ومن ذلك؛ قوله
  .)٣()معرفة الذات والصفات واألفعال واألحكام واألمساء: فاعلم أنه يشتمل على مخسة أقسام ،باهللا

  .)٤()اإلميان باهللا عبارة عن اإلميان بوجوده، وبصفاته، وبأفعاله، وبأحكامه، وبأمسائه(:وقوله

  .)٥()بارة عن معرفة اهللا تعاىل بذاته، وصفاته، وأحكامه، وأفعالهاإلميان ع (:وقوله

إن اهللا فطر عباده على الصحة والسالمة، وفساد الفطـرة  (( :ورحم اهللا شيخ اإلسالم ابن تيمية حني قال
  .)٦(!!))من يوجد له كالم فاسد إال ويف كالمه ما يبني فساد كالمه األول ويظهر به تناقضه عارض، فقلّ

  

موقف الرازي من النصوص اليت تدل على دخول العمل يف مسمى اإلميان: اخامس  :  

ملا كانت النصوص املستفيضة تدل داللة قوية على دخول العمل يف مسمى اإلميان، فقـد تناوهلـا الـرازي    
  : ومن ذلك ،بتأويالت مستكرهة؛ لتوافق مذهبه

  ): ااز(ه على سبيل االستعارة تأويل النص بأن املقصود منه اإلقرار والتصديق، أو محل-١

��m��yx���w��v��u����t��s��rq��p��o��n��m����l��k��j�����i��h:قال يف تفسريه لقوله تعاىل  -  أ

��~}��|���{��zl ادلةذه اآلية، فقال(،٤: ا استدل من أدخل العمل يف مسمى اإلميان: 

ا مؤمنني، فدلت اآلية على أن العمل مـن  أمرهم ذه األعمال، وبني أنه أمرهم ا؛ ليصريوا بعمله 
 .ذلك لتؤمنوا باهللا بعمل هذه األشياء: إنه تعاىل مل يقل: ومن أنكر ذلك قال. اإلميان

  .)٧()ذلك لتؤمنوا باهللا باإلقرار ذه األحكاماملعىن : وحنن نقول 

                                           

ــر)١( ــبري : انظ ــري الك ــج(التفس ــج(،)٢٧ص٢ج١م ــج(،)٣٩-٣٨ص٥ج٢م ــج(،)١٢٠ص١١ج٤م -١٠٦ص٢٣ج٨م
  ). ١٩١ص٢٧ج٩مج(،)١٠٧

  ). ٥٤ص١٢ج٤مج(التفسري الكبري)٢(
  ). ٢٦٨ص٢٦ج٩مج(التفسري الكبري)٣(
  .٣٩ركايب، . أسرار الترتيل، ط: ، وانظر)١٣٠ص٧ج٣مج(التفسري الكبري)٤(
  ).  ١٢٣ص١١ج٤مج(التفسري الكبري)٥(
  . ٣/٣٠٣البن تيمية، منهاج السنة) ٦(
  ). ٢٦٢ص٢٩ج١٠مج(التفسري الكبري)٧(
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أنا ال نسلم أن املراد (، ١٤٣: البقرة��md��c��b������a��` �l:قال جوابا عن االستدالل بقوله تعاىل   - ب
صالتكم إىل بيت املقدس، بل املراد منـه  : أي، ١٤٣: البقرة�md��c��b������a��` �l: يف قوله تعاىل

  .)١()التصديق بوجوب تلك الصالة: موضوعه اللغوي، وهو

  .)٢()إنا حنمل ذلك على اإلميان بتلك الصالة، ال على نفس الصالة(:وقال يف موطن آخر

  على أن اإلميان ،١٤٣: البقرة��md��c��b������a��` �l:استدلت املعتزلة بقوله( :الثوقال يف موطن ث
  
ال نسلم أن املـراد مـن   : واجلواب. )٣(الصالة هاهنااسم لفعل الطاعات، فإنه تعاىل أراد باإلميان  

ـ  إ: قال الصالة؛ بل املراد منه التصديق واإلقرار، فكأنه تعاىل هاهنااإلميان  ديقكم نه ال يضـيع تص
الصالة، ولكن الصالة أعظم اإلميان وأشرف  هاهناسلمنا أن املراد من اإلميان . بوجوب تلك الصالة

  . )٤()نتائجه وفوائده، فجاز إطالق اسم اإلميان على الصالة على سبيل االستعارة من هذه اجلهة

اإلميان لـه  (: )٥(اإلميانقال جوابا عن االستدالل بآية البينة الدالة على أن األعمال داخلة يف مسمى   - ت
أصل وله مثرات، واألصل هو االعتقاد، وأما هذه األعمال فقد يطلق لفظ اإلميان عليها كما يطلـق  

  .)٦()اسم أصل الشيء على مثراته

  :تأويل النص بأن املقصود منه الزجر والوعيد والتهديد، دون حقيقة النفي-٢

] و[، فهو من باب التـهييج والنـهاب   ٢: النور��a�l]���\���[��^��_��`�m: أما قوله تعاىل(: يقول  -  أ
  .)٧()الغضب هللا تعاىل ولدينه

��m���¦��¥��¤��£��¢�������¡������~��}��|��{��z���y��x��w��v��u:قوله تعاىل عند تفسريويقول   - ب

«��ª��©��¨��§ �l٨()املبالغة يف التهديد، دون نفس احلرب: املراد(، ٢٧٩ – ٢٧٨: البقرة(.  

اسـتدلت  (،١٧: النـور  ��m���»��º�����¹�������¸��¶������µ��´��³��²��±l:قوله تعاىل تفسري ويقول عند  - ت
على أن ترك القذف من اإلميان، وعلى أن فعل القذف ال يبقـى   ��m���»��º�¹�������¸l:املعتزلة بقوله

                                           

  ). أ/٢٠٨ق/٢(اية العقول: املكتبة العصرية، وانظر. ، ط١/١٧٠احملصول يف علم أصول الفقه) ١(
  . ٥٧٠مكتبة دار التراث، . احملصل، ط) ٢(
مل أجد استدالل املعتزلة ذه اآلية على دخول العمل يف مسمى اإلميان فيما وقفت عليه من كتبهم؛ وإمنا استدلوا على ذلك بآيـات  )٣(

  .٧٠٨-٧٠٦، شرح األصول اخلمسة)٦٩٨، ٥٢٣، ٢/٥١٥(،)٣١٥،  ١/٣١٢(،للقاضي عبد اجلبار متشابه القرآن :انظر. أخرى
  ). ٤٣ص١٨ج٦مج(التفسري الكبري: ، وانظر)١٠٨ص٤ج٢مج(التفسري الكبري)٤(
 .٥: البينة ��m��y��x���w��v��ut��s���r��q��p��o��n���m��l��k��j��i��hl:وهي قوله تعاىل) ٥(
 . ٩٦دار الفكر اللبناين،. أصول الدين،ط معامل) ٦(
  ). ١٤٩-١٤٨ص٢٣ج٨مج(التفسري الكبري)٧(
 ).  ١٠٠ص٧ج٣مج(التفسري الكبري)٨(
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ـ  :واجلواب )١( .معه اإلميان؛ ألن املعلق على الشرط عدم عند عدم الشرط �m�������A: ههذا معارض بقول
F��E��D��C��B �lمنكم أيها املؤمنون، فدل ذلك على أن القذف ال يوجـب  : ، أي١١: النور

  .)٢()وإذا ثبت التعارض محلنا هذه اآلية على التهييج يف االتعاظ واالنزجار. اخلروج عن اإلميان

��mÕ��Ô���Ó��Ò��ÑÐ��Ï���Î��Í��Ì��Ë��Ê��É��È��Ç���������×��Ö:تفسري قوله تعـاىل  عندويقول   - ث

��àß��Þ��Ý��Ü���������Û��Ú��Ù��Øl ظاهر قوله (،٥٩: النساء:���m��àß��Þ��Ý��Ü�������Û��Úl   يقتضـي
أن من مل يطع اهللا والرسول ال يكون مؤمنا، وهذا يقتضي أن خيرج املذنب عن اإلميان؛ لكنه حممول 

  .)٣()على التهديد

��mG������F��E������R��Q��P��O��N��M��L��K��J�������I����H:تفسري قوله تعـاىل  عندويقول    -  ج

X��W��V��U����T��S �lقوله(، ٢٤٩: البقرة:��m��N��Ml ليس من أهل : ،كالزجر؛ يعين ٢٤٩: البقرة
  . )٤()ديين وطاعيت

تأويل النص بأن املقصود منه األفاضل، والكُمل من الناس، أو كمال اإلميان ومتامه وشرائعه -٣
  .ومثراته

  :ومن ذلك                        

��m��O������N��M��L��K���J��I��H��G��F��E��D��C��B��A:قوله تعاىل عند تفسريقوله   -  أ
��c��b��a��`��_���^��]���\��[��Z��Y��X��W��V��U��T���S��R��Q��P
���w��v��u��t��s��r��q��p���o��n��m��l��k��j��i��h��g��f���e��d

��}��|��{��z��y��xl نه جيـب  أظاهر اآلية وإن كان يفيد احلصر إال ( ،١٠ - ١: ناملؤمنو
ونظري محل هذا احلصر ...محل الظاهر على أن الكاملني من أهل اجلنة هم املوصوفون ذه الصفات

 .)٥()٢: األنفال ��m��^���]��\��[��Z��Y��X��Wl:على حالة الكمال قوله تعاىل

هل تدل اآلية على أن هذه الصفات هي (:نفة الذكراآل ية املؤمننيآل د ذكرهوقال يف موطن آخر عن
أن األمر كذلك، بناء علـى   )٧((٦)ادعى القاضي :اجلواب! اليت هلا وألجلها يكونون مؤمنني أم ال؟

؛ وعندنا أن اآلية ال تدل على ذلـك . أن اإلميان اسم شرعي موضوع ألداء كل الواجبات: مذهبه
قد أفلـح النـاس   : ، مثل٢ - ١: املؤمنون ��mI��H��G��F��E��D��C��B��A�����Jl:ألن قوله

                                           

  .٥٢٣-٢/٥٢٢متشابه القرآن: انظر) ١(
  ). ١٨١ص٢٣ج٨مج(التفسري الكبري)٢(
  ). ٢٣٥ص١٥ج٥مج(،)١٠٤ص٧ج٣مج(التفسري الكبري:وانظر). ١٥٢ص١٠ج٤مج(التفسري الكبري)٣(
  ). ١٨٠ص٦ج٢مج(تفسري الكبريال)٤(
  . ٦٤٢ركايب،. أسرار الترتيل وأنوار التأويل، ط) ٥(
 .يقصد القاضي عبد اجلبار من املعتزلة على ما جرت عادته يف التفسري)٦(
  .٢/٥١٥قول القاضي يف متشابه القرآن، : انظر)٧(
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فكـذا  . العدول، فإن هذا ال يدل على أن الزكاة والعدالة داخالن يف مسمى النـاس  )١( )األزكياء(
  . )٢()!هاهنا

���m:عند تفسري قوله تعاىلوقال   - ب � ts� �r��q� �pl م كاملني يف : واملقصود منه(، ٤: األنفالكو
 ،اتـاب عن احملرمـنـتـات، واالجـاعـل الطـوذلك الكمال هو فع....نتائج اإلميان ومثراته

�©���m:ويدل عليه قول اهللا تعاىل �¨��§��¦���¥��¤� �£��¢��¡�����~��}����|
«��ª �lا:" ×، وقال١٥: احلجرات٤())٣("اإلميان بضع وسبعون باب( .  

: البقـرة  �m¡������~��}��|��{��z���y��x��w��v��u����������£��¢l: تفسري قوله تعاىل عندوقال   - ت

على أن العمل خارج عن مسمى اإلميان، كانت هذه اآلية حممولة .. ملا دلّت الدالئل الكثرية(، ٢٧٨
  .)٥()إن كنتم عاملني مبقتضى شرائع اإلميان: ، فكان التقديرعلى كمال اإلميان وشرائعه

ـ ��mY��X��W�����V��U���T��S��R �l:تفسري قولـه تعـاىل   عندوقال   - ث : أي(، ٦٢: ورالن
  .)٦()يعملون مبوجب اإلميان ومقتضاه

  :إنكار داللة اآليات على احلصر-٤

��m��M��L��K��J���I��H��G��F��E��D��C��B���A:يقول جوابا عن االستدالل بقوله تعـاىل 
P��O����N �lسلم أن كلمة (، ٦٢: النورقال ’’إمنا‘‘إنا ال نللحصر، بل ذلك جيري جمرى ما ي :

أن أفاضل النحاة هـم البصـريون،   : حاة البصريون، وإمنا الرجل من ميلك نفسه، على معىنإمنا الن
  .)٧()والرجل الكامل هو الذي يكون بالصفة املذكورة

                                           

  . ٤/٥٩١مريية املطبعة األ.والتصحيح من ط!! ، وهو خطأ)األذكياء(يف الطبعة املعتمدة )١(
  ). ٨٢ص٢٣ج٨مج(التفسري الكبري)٢(
 ١٨٧-٩/١٨٦، )٩٣٣٢(، وبـرقم ٩/٣٠٠،)٩٧١٠(، وبـرقم ٩/٢٩٩،)٩٧٠٩(أخرجه ذا اللفظ اإلمام أمحد يف مسنده بـرقم )٣(

هـذا  ‘‘:ال، وق٣٦١-٤/٣٦٠، دار الغرب اإلسالمي .والترمذي، أبواب اإلميان، باب ما جاء يف استكمال اإلميان وزيادته ونقصانه، ط
وبنحوه أخرجه البخـاري، كتـاب    .٢/٣٢٨صحيح سنن الترمذي، : ، انظر-:-، وصححه الشيخ األلباين ’’حديث حسن صحيح

��m��U��T��S���R��Q��P��O��N��M��L��K���J��I��H��G��F��E��D���C��B��A: أل اإلميان، باب أمور اإلميان، وقول اهللا

��a�� �̀�_��^��]��\��[���Z��Y��X��W��V�����q��po��n��m��l��k��j���ih��g��f��e��d��c��b

��x��w��v��u��ts���rl وقوله١٧٧: البقرة ،:��m��D��C��B��Al ومسلم، كتاب اإلميان، باب بيان عدد شـعب  ٦،ص١: املؤمنون ،
  .١/٦٣اإلميان وأفضلها وأدناها، وفضيلة احلياء، وكونه من اإلميان، 

 . ٥٦٩مكتبة دار التراث. احملصل، ط: ظر، وان١٤٩مناقب اإلمام الشافعي) ٤(
  ). ٤٨-٤٧ص٣٢ج١١مج(،)١٢٩ص١٢ج٤مج(التفسري الكبري: ، وانظر)٩٩ص٧ج٣مج(التفسري الكبري)٥(
 ). ٣٩ص٢٤ج٨مج(التفسري الكبري)٦(
 .  املكتبة العصرية. ، ط١/١٧٠احملصول يف علم أصول الفقه: ، وانظر)أ/٢٠٨ق/٢(اية العقول) ٧(
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هذا يدل على أن استئذام الرسول مـن إميـام،   : )١(قال اجلبائي(:لآلية اآلنفةتفسريه  عندويقول 
ل فرض هللا ـوإن تركوا االستئذان، وذلك يدل على أن ك ولوال ذلك جلاز أن يكونوا كاملي اإلميان

  .)٢()للحصر ���mA�lهذا بناء على أن كلمة: واجلواب. تعاىل واجتناب حمرم من اإلميان

  :وهكذا فقد وقع الرازي يف التأويل ليسلم له مذهبه، لكنه مع ذلك قد غفل عن مذهبه يف مواطن، حيث

  !!قرر دخول العمل يف مسمى اإلميان - ١

¬��®��¯�����m��¼��»��º������¹��¸��¶����µ��´��³��²��±������°:ل عند تفسريه لقوله تعاىلفقا -

���Á��À��¿��¾���½l اعلم أن قوله تعاىل(، ٦٥: النساء:��m°���¯��®��¬�lقسم من اهللا ��������������������، ٦٥: النساء�
 :أم ال يصريون موصوفني بصفة اإلميان إال عند حصول شرائط تعاىل على

وهذا يدل على أن مـن مل يـرض حبكـم    ، ٦٥: النساء���m��µ��´��³��²��±l: له تعاىلقو :أوهلا
  .. الرسول ال يكون مؤمنا

أن حيصل اجلزم : املراد منه..و....،٦٥: النساء m��¾���½��¼��»��º������¹��¸��¶l: قوله :الشرط الثاين
  .  واليقني يف القلب بأن الذي حيكم به الرسول هو احلق والصدق

واعلم أن من عرف بقلبه كون ذلك احلكم حقًـا   ،٦٥: النساء �m�À��¿l:قوله تعاىل: شرط الثالثال
فبني تعاىل أنه كما ال بد يف اإلميان وصدقًا قد يتمرد عن قبوله على سبيل العناد، أو يتوقف يف ذلك القبول، 
����m���»��º:وله، فقمن حصول ذلك اليقني يف القلب فال بد أيضا من التسليم معه يف الظاهر � � �¹��¸��¶

�¾���½��¼l وقوله. االنقياد يف الباطن: املراد به ، ٦٥: النساء:�m�À��¿l املراد منـه ، ٦٥: النساء :
  .)٣()! االنقياد يف الظاهر

جيب على مجيع اخللـق إظهـار   (، ١: املائدة��m~��}��|��{��z �l:وقال عند تفسريه لقوله تعاىل -
فكان هذا العقد أحد األمور املعتربة يف حتقق ماهيـة   ،ع تكاليفه وأوامره ونواهيهاالنقياد هللا تعاىل يف مجي

يا أيها الذين التزمتم بإميانكم أنـواع  : يعين�، ١: املائـدة  ��m~��}��|��{��z l:؛ فلهذا قالاإلميان
  .)٤()العقود والعهود يف إظهار طاعة اهللا، أوفوا بتلك العقود

                                           

عبد الوهاب بن سالم، اجلبائي البصري، شيخ املعتزلة، كان رأسا يف الفلسفة والكالم، متوسعا يف العلـم، سـيال    أبو علي حممد بن)١(
. ابنه أبو هاشم، وأبو احلسن األشعري، فقد كان اجلبائي زوج أمه؛ مث أعرض األشعري عن طريق االعتزال وتاب منـه : الذهن، أخذ عنه

األمساء والصفات، : ن مقاالته يعرفون باجلبائية، مات بالبصرة سنة ثالث وثالث مئة، له تصانيف منهاوللجبائي طائفة من املعتزلة يعتقدو
، سـري أعـالم   ٧١-٧/٧٠تاريخ اإلسالم للذهيب : انظر. والرد على ابن كالب، والرد على املنجمني، ومن يكفر ومن ال يكفر، وغريها

  .٤/٥٥الوايف بالوفيات دار إحياء التراث العريب،. ، ط١٢٥-١٠/١٢٤النبالء 
  ). ٣٩ص٢٤ج٨مج(التفسري الكبري)٢(
  ). ١٦٥-١٦٤ص١٠ج٤مج(التفسري الكبري)٣(
  ). ١٢٣ص١١ج٤مج(التفسري الكبري)٤(
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، اإلقرار بالشـهادة، والتـزام أحكـام    ٢٢١: البقـرة ��mf��e �l:اد من قولهاتفق الكل على أن املر (:وقال -
  .)١()اإلسالم

��m��R��Q��P��O��N��ML��K���J��I��H��G��F��E��D��C��B��A:تعـاىل عند تفسريه لقوله وقال  -

��c��b��a��`��_��^���]��\����[��Z��YX�����W��V���U��TSl ــراف ، ١٥٦: األع
فهو الزكاة وإليه اإلشارة : توجهة على مال اإلنسان أو على نفسه؛ أما القسم األولالتكاليف إما أن تكون م(

فيدخل فيه ما جيب على اإلنسان علما وعمالً، أمـا العلـم   : ، وأما القسم الثاين�m�^���]�l:بقوله
اإلشارة  وأما العمل فاإلقرار باللسان والعمل باألركان ويدخل فيها الصالة، وإىل هذا اموعفاملعرفة، 

 . )٢()�����m�m�m�m�b��a��`��_�b��a��`��_�b��a��`��_�b��a��`��_llll:بقوله

 :وذلك يف!! صالتكم: ، يعين١٤٣: البقرة�����m�m�m�md��c��b����a��`d��c��b����a��`d��c��b����a��`d��c��b����a��` �l�l�l�l:أقر بأن املراد من قوله تعاىل - ٢

: أي����mL��K��J�������I��H�l (:، فقـال ٥٢: الشـورى  ��m��N��M���L��K��J����������I��Hl:تفسريه لقوله تعـاىل  -
 .)٣()صالتكم: ، أي١٤٣: البقرة�md��c��b������a��` �l: لقوله تعاىلالصالة؛ : أي m���N��Mlالقرآن، 

:   ، يدخل فيه أم ال يصلون، كما قال تعـاىل ٧: يس ��m��}��|��{��zl:قوله تعاىل (:وقال يف موطن آخر -
�md��c��b������a��` �l٤()صالتكم: ، أي١٤٣: البقرة(.  

  !!للحصر  ���������m�m�m�mAAAA�����l�l�l�l،mmmm ¶llllأقر بأن - ٣

��m��w��v��u��t��s��r�����q��p��o��n��m��l��k��j��i:له تعاىلفقال يف تفسري قو -

��¢��¡�����~��}��|���{��zy��xl فجعل عمارة املسجد دليالً على اإلميان، بل اآلية  (،١٨: التوبة
 .)٥()!للحصر  ’’إمنا‘‘ألن كلمة تدل بظاهرها على حصر اإلميان فيهم؛ 

]��\��[���^��_��`����m��Z��Y��X��W���f��e���d��c���b��a:وقال يف تفسري قوله تعـاىل  -

��o��n���m��l��k��j��i��h��gl اعلم أنه تعاىل ملا قـال (، ٣ – ٢: األنفال:��m��Q��P

��V��U������T��S��Rl  ا للطاعة١: األنفـالشرح ذلك يف هذه اآلية  ،، واقتضى ذلك كون اإلميان مستلزم
���������m�m�m�mX��WX��WX��WX��Wllll: عند حصول هذه الطاعات، فقالوبني أن اإلميان ال حيصل إالمزيد شرح وتفصيل، 

  .)٦()..اآلية، واعلم أن هذه اآلية تدل على أن اإلميان ال حيصل إال عند حصول أمور مخسة���� ٢: األنفال

                                           

  ). ٦٠ص٦ج٢مج(التفسري الكبري)١(
  ).  ١٤٣ص٢٨ج١٠مج(التفسري الكبري: ، وانظر)٢٢-٢١ص١٥ج٥مج(التفسري الكبري)٢(
 ). ١٩٠ص٢٧ج٩مج(التفسري الكبري)٣(
  ). ٨٢ص١٣ج٥مج(التفسري الكبري: ، وانظر)٤٤ص٢٦ج٩مج(التفسري الكبري)٤(
  ). ١٢ص٤ج٢مج(التفسري الكبري)٥(
  ). ١١٧ص١٥ج٥مج(التفسري الكبري)٦(
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��mº��¹���¸��¶��µ��´��³��²��±��°��¯���®��¬��« �l:وقال يف تفسري قوله تعاىل -

  .)١()يفيد احلصر���m�¹���¸��¶�l:فقوله(، ٧٤: األنفال

  !!بل جنح إىل قول املعتزلة فنفى اإلميان مع املعصية - ٤

¬��®��¯����m��¸��¶��µ��´��³���²��±��°:فقال يف تفسري قوله تعاىل -

���Ä��Ã���������Â�����Á��À��¿��¾��½��¼»���º¹l قوله ( ،١٣: التوبة:��mÃ�������Â�����Ál  أنكـم إن   :معناه
أنكم إن مل تقدموا عليها وجب أن  :ومعناه ،لى هذه املقاتلةكنتم مؤمنني باإلميان وجب عليكم أن تقدموا ع

   )٢(.)!ال تكونوا مؤمنني

واعلم أن املعلق بالشرط عدم عند (، ٨٦: هود��mm���l��k��j��i��h��g �l:وقال يف تفسري قوله تعاىل -
 .)٣(!)ناعلى أن من مل حيترز عن هذا التطفيف فإنه ال يكون مؤمعدم الشرط؛ فهذه اآلية تدل بظاهرها 

��m��O��N��M��L��K���J��I��H��G��F��E��D��C��B��A:وقال يف تفسري قوله تعاىل -

��d��c��b��a���̀ ��_��^]���\��[���Z��Y��X��W��V��U��T��S��R����Q��Pl ــال ، ٤١: األنف
����m�T��S��R:قال يف آخر اآلية( �Q�l� على أنه  إن كنتم آمنتم باهللا فاحكموا ذه القسمة، وهو يدل: يعين�

  .)٤(!)مل حيصل اإلميان باهللامىت مل حيصل احلكم ذه القسمة، 

  :فيقرر أن نفي االسم يكون لنقص فيه، ال لزواله بالكلية ؛كما جتده يقول بقول السلف - ٥

ليس مبؤمن من بات شبعانا وجـاره  :" قوله...نفي االسم عن الشيء لنقصه، كما قد روي من(:فيقول
ن من فعل ذلك فقد ترك الواجب الذي ال يتم اإلميان الواجب إال به، وإن كان معه أ: فيفيد. )٦())٥("جائع

  . بعض إميان

  

  

  

 

                                           

  ). ٢١٢ص١٥ج٥مج(التفسري الكبري)١(
 ).٢٣٥ص١٥ج٥مج(التفسري الكبري)٢(
 ).  ١٩٨-١٩٧ص٢١ج٧جم(،)١٨٨ص٣ج١مج(التفسري الكبري: ، وانظر)٤٣-٤٢ص١٨ج٦مج(التفسري الكبري)٣(
  ).  ١٦٥ص١٥ج٥مج(التفسري الكبري)٤(
: ، وقال٤/٢٨١، ) ٧٣٨٦(احلاكم يف املستدرك، برقم:أخرجه" ليس باملؤمن الذي يبيت شبعانا وجاره جائع إىل جنبه:" احلديث بلفظ)٥(
  .٢/٦٨٤ب والترهيب، صحيح الترغي:انظر ’’صحيح لغريه‘‘: :وقال األلباين ’’هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ‘‘
  ).  ٥٩ص٥ج٢مج(التفسري الكبري)٦(
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  :تأثر الرازي بأقوال الفرق يف اإلميان: سادسا

وجيمعهم اختلف أهل القبلة يف مسمى اإلميان يف عرف الشرع، (: فقال ؛عرض الرازي ألقوال الفرق يف اإلميان
  : فرق أربع

الذين قالوا اإلميان اسم ألفعال القلـوب واجلـوارح واإلقـرار باللسـان، وهـم املعتزلـة        :ىلالفرقة األو
  . )٢()وأهل احلديث..)١(واخلوارج

  . )٥())٤(وعامة الفقهاء )٣(وهو قول أيب حنيفة.. الذين قالوا اإلميان بالقلب واللسان معا  :الفرقة الثانية(

  : ليس فيه إال مذهبان(، و)٦( )ارة عن عمل القلب فقطالذين قالوا اإلميان عب :الفرقة الثالثة(

  .. )٧(جهم بن صفوان..أن يجعل امسا للمعرفة؛ وهو مذهب :أحدمها

  . )٨()أن يجعل امسا للتصديق النفساين وهو مذهبنا وقد عرفت الفرق بينه وبني االعتقاد: والثاين

الكرامية؛ فإم جعلوه امسـا للـتلفظ   (، وهم )٩()ن فقطالذين قالوا اإلميان هو اإلقرار باللسا: الفرقة الرابعة
  .)١١())١٠(بالشهادتني

  

  

                                           

  . ٣١٦-٣١٥، اخلوارج تارخيهم وآراؤهم االعتقادية، ٧٤-٢/٧٢، املوجز أليب عمار األباضي، ١٨٩-٣/١٨٨الفصل، : انظر)١(
. ، احملصـل، ط ٩٦، دار الفكر اللبناين. ، معامل أصول الدين، ط)ب/٢٠٥ق/٢(اية العقول: وانظر). ٢٤ص٢ج١مج(التفسري الكبري)٢(

  . ٥٧١، ٥٦٧مكتبة دار التراث 
كان قوي احلجة، من أحسن الناس منطقًا،كرميا يف  التيمي، الكويف، موىل بين تيم اهللا بن ثعلبة، يأبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوط)٣(

 ملا قدم عليهم الكوفة، ا أنس بن مالك ، ورأىيأخالقه، جوادا، فقيها، جمتهدا حمققًا، ولد سنة مثانني يف حياة صغار الصحابة 
. ، ط٤٠٣-٦/٣٩٠سري أعالم النـبالء، : انظر. الناس يف الفقه عيال على أيب حنيفة: قال عنه الشافعي. تويف شهيدا يف سنة مخسني ومئةو

  .٣٦/ ٨مؤسسة الرسالة، األعالم للزركلي
مـنح  ، ٣/١٨٨، ٢/١١١، الفصـل ١٦لسمرقنديلفقه األكرب ل، شرح ا٢٢٠-١/٢١٩، املقاالت١٠الفقه األكرب أليب حنيفة :انظر)٤(

،  أصول الـدين عنـد اإلمـام أيب حنيفـة     ١٩٥،٥٠٩/ ٧، جمموعة الفتاوى٢٥٤-٢٥٠للقاري الروض األزهر يف شرح الفقه األكرب
  .٣٥٤للخميس

  ).٢٤ص٢ج١مج(التفسري الكبري)٥(
  ).٢٥ص٢ج١مج(التفسري الكبري)٦(
 .٧/١٩٥جمموعة الفتاوى، ٩٩/ ١، امللل والنحل٢/١١١صلالف، ٢١١الفرق بني الفرق: انظر)٧(
  ).  ٢٥ص٢ج١مج(التفسري الكبري: ، وانظر)ب/٢٠٥ق/٢(اية العقول) ٨(
  ).٢٥ص٢ج١مج(التفسري الكبري)٩(
  .١/١٣٠،  امللل والنحل٢/١١٢، الفصل٢٢٣، الفرق بني الفرق١/٢٢٣املقاالت: انظر)١٠(
  ). ب/٢٠٥ق/٢(اية العقول)١١(
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وأنه هو التصديق النفساين املغاير للعلم واالعتقاد، إال أنـك  : ومع أن الرازي قد صرح مرارا مبذهبه يف اإلميان
  : جتده قد غفل عن مذهبه

حمـل   (:صحيح اختياري، حيث قالمن غري تعرض لترجيح مذهيب، وال ت فجمع بني قوله وقول جهم -١
إما االعتقاد، وإما كالم النفس، فوجب أن يكون اإلميان عبارة إما : اإلميان هو القلب؛ والذي حمله القلب

  .  )١()!واهللا أعلم ،عن املعرفة، وإما عن التصديق بكالم النفس

اإلميان هـو  ( :وقال، )٢()اإلميان عبارة االعتقاد(: يف أكثر من موضع، فقال بل عرف اإلميان بقول جهم -٢
اإلميان به عبارة عـن املعرفـة   ( :وقال، )٤()وذلك اإلقرار هو العلم ،هو املقر :املؤمن( :وقال، )٣()املعرفة

فهو عبارة عن صريورة القلب عارفًا بأن واجب الوجود لذاته واحد، وأن ما  :وأما اإلميان( :وقال، )٥()به
  .)٦()صرفهسواه حمدث خملوق حتت تدبريه وقهره وت

���m������{���z���y��x������w:قولـه  (: فجعل اإلميان هو قول ال إلـه إال اهللا، حيـث يقـول    تأثر بالكرامية، -٣

|}l ا، فهذه اآلية تدل علـى أن  ي، نكرة يف طرف الثبوت، وذلك ال ٨٧: مرميا واحدفيد إال عهد
د الذي يفيد تلك الشفاعة هو فوجب أن يكون ذلك العهد الواح..عهد واحدسبب تلك الشفاعة حتصل ب

  . )٧()اإلميان، وهو قول ال إله إال اهللا

  :، وذلك يف مواطن، منها)٨(عرف اإلميان باملعرفة واإلقرار باللسان متأثرا بقول أيب حنيفة -٤

  .)٩()يدخل يف اإلميان كل ما جيب من االعتقاد بالقلب واإلقرار باللسان(: قوله -

                                           

  ). ١٢٣ص٢٠ج٧مج(الكبريالتفسري )١(
  . دار الفكر اللبناين. ، ط٩٥معامل أصول الدين)٢(
  ). ٤٣ص١٧ج٦مج(التفسري الكبري)٣(
 .٨٩اية اإلجياز يف دراية اإلعجاز،: ، وانظر)٢٠٩ص٢٠ج٧مج(التفسري الكبري)٤(
  ). ٢٢٠ص١١ج٤مج(التفسري الكبري)٥(
-٣٨ص٥ج٢مـج ( ،)٦٤ص٤ج٢مـج ( ،)٢١٠ص٢ج١مـج (التفسـري الكـبري  : وانظـر ، )١٤٦ص١٧ج٦مج(التفسري الكبري)٦(

 ،)٧٧ص١٦ج٦مـج ( ،)١٧٤ص١٤ج٥مـج ( ،)١١٤ص٨ج٣مج( ،)٨ص٨ج٣مج( ،)١٢٩ص٧ج٣مج( ،)١٢٩ص٧ج٣مج(،)٣٩
ــج( ــج( ،)١١٩ص١٦ج٦م ــج( ،)٤٢-٤١ص١٧ج٦م ــج( ،)١٢٥ص١٧ج٦م ــج( ،)٢٢٤ص١٨ج٦م  ،)١٢٣ص٢٠ج٧م
  . ٧٠٨-٧٠٧،  ١٨٢، ١٣٣ركايب، . ، أسرار الترتيل، ط)٢٣٩ص٣٠ج١٠مج( ،)١٩١ص٢٧ج٩مج(
، كتاب عجائب القـرآن  )١٩١ص١٠ج٤مج(التفسري الكبري: ، وانظر١٠٩ركايب. ، ط أخرى ط٨٣دار املسلم، . أسرار الترتيل، ط) ٧(

 . ٥٥للرازي، 
  . ١٥٢، اإلميان بني السلف واملتكلمني٢٥٨العقيدة النظامية، : ذهب إىل هذا القول من األشاعرة اجلويين، انظر) ٨(
  ). ٤٧ص٢٣ج٨جم(التفسري الكبري)٩(
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  .)١()ن وتوحيد باللسانترتيه باجلنا :اإلميان(: وقوله -

  .)٢()اإلميان عبارة عن التصديق بالقلب واإلقرار باللسان(: وقوله -

  .)٣()إذا حصلت املعرفة بالقلب حصل اإلقرار باللسان ظاهرا وذلك هو اإلميان(: وقوله -

  :، يف غري ما موطنعرف اإلميان بالقول واالعتقاد والعمل -٥

 .)٤()عرفة يف القلب، وقول باللسان، وعمل باألبداناإلميان ال يتم إال بثالثة أشياء م(:فقال -

  .)٥()اإلميان ال يتم إال بعد ترك ما ال ينبغي من األقوال واألعمال والعقائد، وحبصول ما ينبغي (:وقال -

اعلم أن اهللا وصف اجلنة مرة جبنات عدن، ومرة جبنات النعيم، ومرة بدار السالم، وهذه األوصاف (: وقال -
 )٦()اعتقاد وقول وعمل :ألنك ركبت إميانك من أمور ثالثة ؛تالثالثة إمنا حصل

العمل (، فإذا ترك  )٧()نمعرفة بالقلب، وإقرار باللسان، وعمل باألركا: اإلميان متعلق بثالثة أشياء( :وقال  -
 .)٨()حصل اهلالك

حلة فإنه ال حيصـل يف  إنه ما مل يصر الظاهر مزينا باألعمال الصا(، فقال بل قرر التالزم بني الظاهر والباطن
أي مؤمن يتصور أنه غري آت بالصاحلات، حبيث ال يصدر عنه صـالة، وال  (:وقال  ،)٩(!)القلب نور اإلميان واملعرفة

عقيدته احلقة وكلمته الطيبة ال يتركانه بال عمل، فهذا أمر غري واقع (فاإلنسان . )١٠(!)صيام، وال صدقة، وال إطعام؟
    )١١(!!)وفرض غري جائز

له عمـل وال  ..له قول بال عمل، واملؤمن..على خالف حال املنافق، فإن املنافق(قرر أن حال املؤمن ا كم
  .)١٢( )يقول به

  !!عدم املداومة على العمل نفاقًا، ألن املداومة على العمل صفة يتميز ا املؤمن عن املنافق بل وجعل
                                           

  ). ١٠٤ص٢٥ج٩مج(التفسري الكبري)١(
 ). ١٠٠ص٢٧ج٩مج(التفسري الكبري)٢(
  ).  ٣١٦ص٢٩ج١٠مج(،)١٠٢ص٥ج٢مج(التفسري الكبري: ، وانظر)١٠٧-١٠٦ص٢٣ج٨مج(التفسري الكبري)٣(
  ). ١١٩ص١٩ج٧مج(التفسري الكبري)٤(
ــبري )٥( ــري الك ــج(التفس ــر)١٥٢ص٤ج٢م ــبري : ، وانظ ــري الك ــج(التفس ــج( ،)٢٠١ص٥ج٢م  ،)١٢٥ص١٧ج٦م
  ).  ٣٩-٣٨ص٢٨ج١٠مج(،)٢٤٠ص٢٦ج٩مج(،)١١١ص٢٠ج٧مج(
 ).  ٥٥ص٣٢ج١١مج(التفسري الكبري)٦(
  . ٧٣لوامع البينات شرح أمساء اهللا والصفات، : وانظر. ١٩٢لوامع البينات شرح أمساء اهللا والصفات، ) ٧(
  ). ١٦٦ص٣٢ج١١مج(التفسري الكبري)٨(
  . )١٧٣-١٧٢ص١٧ج٦مج(التفسري الكبري)٩(
  ).٣٨ص٢٨ج١٠مج(التفسري الكبري)١٠(
 ). ٢٠٢ص٢٩ج١٠مج(التفسري الكبري)١١(
  ).٧٠ص٢٨ج١٠مج(التفسري الكبري )١٢(
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 ،٥٥: املائـدة  ��m¾���½��¼��»��º��¹��¸��¶����Ä��Ã��Â����Á��À��¿l:يقول يف تفسريه لقوله تعاىل 
)م كانوا يدم ما كانوا مـداومني علـى    ؛عون اإلميانواملراد بذكر هذه الصفات متييز املؤمنني عن املنافقني؛ ألإال أ

��m��u��t:، وقال٥٤: التوبـة  ��m��À��¿����¾�����½��¼��»l:قال تعاىل يف صفة صالم ،الصلوات والزكوات
�y��x��w��v�����������{��zl م١٤٢: النساءوقال يف صفة زكا ،:��mu��t��s �l١()١٩: األحزاب(   .  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           

  ). ١٣١-١٣٠ص١٦ج٦مج(،)٨٨ص١١ج٤مج(التفسري الكبري: وانظر). ٢٥ص١٢ج٤مج(التفسري الكبري)١(
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  .نقد موقف الرازي من معىن اإلميان على ضوء عقيدة أهل السنة واجلماعة: املطلب الثاين
؛ بل إن قوله يف مسمى مذهب الرازي يف اإلميان خمالف للحق الذي دل عليه الكتاب والسنة واتبعه سلف األمة

اإلميان وحقيقته أبعد من كل قول عن الكتاب والسنة، وفيه من مناقضة العقل والشرع واللغة مـا ال يوجـد مثلـه    
  :وجممل ما خالف فيه احلق ما يلي )١(؛لغريه

  .موضوع ملطلق التصديق: زعمه أن اإلميان يف اللغة -١

ن مل يقترن به قول اللسان، ومل يقتض عمالً إقلب؛ وجمرد التصديق الذي يف ال :زعمه أن اإلميان الشرعي -٢
  !!يف القلب وال عمالً يف اجلوارح

  .إخراجه النطق بالشهادتني والعمل عن احلقيقة الشرعية لإلميان -٣

  !من ترك الشهادتني أو ترك العمل بالكلية حيث أدخل يف مسماه ؛اإلميان ما ليس منه إدخاله يف مسمى -٤

  ! ن ما ليس منه فحكم له حبكم املراد من اللفظإدخاله يف مسمى لفظ اإلميا -٥

  !!موقفه من مفهوم التصديق الذي هو متام حقيقة اإلميان عنده -٦

  !إخراجه التصديق بصفات اهللا من شرائط اإلميان -٧

  .لنصوص الدالة على إدخال العمل يف مسمى اإلميانل تأويله -٨

  .تأثره بأقوال الفرق يف اإلميان -٩

  : من جوانب وسيكون بعون اهللا الرد عليه

  :يف بيان  احلقيقة الشرعية لإلميان عند السلف واألدلة على ذلك: اجلانب األول

 السنة عشرة، فمن كن: (( -:-)٣(يقول سفيان بن عيينة )٢(القول بأن اإلميان قول وعمل من شعائر السنة،
  )٤( )).ميان قول وعمل واإل ...-وذكر منها-: استكمل السنة، ومن ترك منها شيئًا فقد ترك السنةفيه فقد 

  .حديث أن اإلميان قول وعمل يزيد وينقصـة والـسنـل الـة أهـمـه أئـيـلـذي عـإن الـذا فول

  

  
                                           

  .٤١٣مية ، آراء املرجئة يف مصنفات شيخ اإلسالم ابن تي١٥٩-٧/١٥٨جمموعة الفتاوى: انظر)١(
  .١٧٥، آراء املرجئة يف مصنفات شيخ اإلسالم ابن تيمية، ٧/٣٠٨جمموعة الفتاوى: انظر)٢(
بالكوفة، يف سنة سبع ومائة، : مولده سفيان بن عيينة ابن أيب عمران ميمون موىل حممد بن مزاحم، أبو حممد اهلاليل الكويف، مث املكي،)٣(

: انظر. القدر، وانتهى إليه علو اإلسناد، وكان صاحب سنة واتباع، مات سنة مثان وتسعني ومائة كان إماما حافظًا ثقة، واسع العلم، كبري
  .  ١٠٥/  ٣مؤسسة الرسالة، األعالم للزركلي . ، ط٤٧٥-٨/٤٥٤سري أعالم النبالء

  .١/١٧٥، لاللكائي شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة)٤(
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شرح أصول اعتقاد - يف كتابه -:-)٢(فقد عقد اإلمام الاللكائي  )١(؛والنقول متواترة عن السلف يف ذلك 
يف أن اإلميان تلفظ باللسان، واعتقاد بالقلب، وعمل  غالنيب سياق ما روي عن : ((بعنوان بابا - أهل السنة واجلماعة

، وعن الصحابة، والتابعني يف بيان مسمى اإلميان عند  غمث ساق اآليات و الروايات عن النيب  )٣( ))باجلوارح
  )٤(.السلف

بيـان  : ((انبابا بعنـو  -اإلبانة عن شريعة الفرقة الناجية- يف كتابه فقد عقد -:-)٥(ومثله اإلمام ابن بطة
اإلميان وفرضه؛ وأنه تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل باجلوارح واحلركات، ال يكون العبـد مؤمنـا إال ـذه    

مث ساق مجلة من اآليات واألحاديث واألخبار عن الصحابة والتابعني وفقهاء املسلمني اليت ال خيفى على  )٦( )).الثالث
  .م التصديق والقول والعملذي لب مسعها أن اسم اإلميان قد انتظ

وأي دليل على أن اإلميان قول وعمل، وأن الصالة والزكاة من اإلميان يكون أدل من كتاب : ((-:-وقال
، وإمجاع علماء املسلمني، وفقهائهم الذين ال تستوحش القلوب من ذكرهم، بل تطمئن إىل  غاهللا، وسنة رسول اهللا 

  )٧( )).يهم، وجعلنا من إخواماتباعهم، واقتفاء آثارهم رمحة اهللا عل

القول بأن اإلميـان تصـديق   :(( بابا بعنوان -الشريعة– يف كتابهفقد عقد  -:-)٨(ومثلهما اإلمام اآلجري
       :مث قـال  )٩( )).بالقلب، وإقرار باللسان، وعمل باجلوارح ال يكون مؤمنا  إال بأن جتتمع فيه هذه اخلصال الـثالث 

أن اإلميان واجب على مجيع اخللق، وهو تصديق بالقلب، : وإياكم أن الذي عليه علماء املسلمني اعملوا رمحنا اهللا(( 
مث اعلموا أنه ال جتزئ املعرفة بالقلب والتصديق إال أن يكون معه اإلميان باللسـان   .وإقرار باللسان، وعمل باجلوارح

                                           

  .٧/٣٦٦جمموعة الفتاوى، : انظر)١(
، عاجلته املنيـة  مفيد بغداد يف وقته إمام، حافظ، كان هللا بن احلسن بن منصور الطربي الرازي، الشافعي، أبو القاسم الاللكائي،هبة ا)٢(

-١٧/٤١٩سري أعالم النـبالء، : انظر. شرح السنة، كرامات أولياء اهللا: قبل أن تشتهر كتبه، تويف سنة مثان عشرة وأربع مئة، من مؤلفاته
  .٨/٧١، األعالم للزركلي١٢/٤٦٥لرسالة، البداية والنهاية،مؤسسة ا. ، ط٤٢٠

  .٩٣٢-٨٩٦/ ٤: ، وانظر منه٤/٩١١شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة، ) ٣(
  .١/٢٤٥، لعبد اهللا العمر اآلثار الواردة عن السلف يف مسائل اإلميان وما ينافيه يف تفسري الطربي: انظر)٤(
حلديث، فقيها من كان إماما قدوة، عاملًا با هللا بن حممد بن حممد بن محدان، من أهل عكربا مولدا ووفاة،أبو عبد اهللا العكربي، عبيد ا)٥(

الشرح واإلبانة على أصول السنة والديانة، والسن، واإلنكار علـى مـن   : تويف سنة سبع ومثانني وثالث مائة، من مصنفاته كبار احلنابلة،
، األعـالم  ٣٩١-١١/٣٩٠مؤسسة الرسالة، البداية والنهاية. ، ط٥٣٣-١٦/٥٢٩أعالم النبالءسري : انظر. قضى بكتب الصحف األوىل

  .  ١٩٧/ ٤للزركلي 
  .٨٢٧-٢/٧٦٠، ٦٨٤-٢/٦٢٨: ،  وانظر منه٢/٧٦٠ -)اإلميان(الكتاب األول-اإلبانة عن شريعة الفرقة الناجية)٦(
  .٢/٦٨٤ -)اإلميان(الكتاب األول-اإلبانة عن شريعة الفرقة الناجية)٧(
أبو بكر حممد بن احلسني بن عبد اهللا اآلجري الفقيه الشافعي احملدث، كان صاحلًا عابدا ثقة صدوقًا دينا، صاحب سنة واتباع، مـات  )٨(

وفيات األعيـان  : انظر. األربعنيالشريعة يف السنة، كتاب الرؤية ، كتاب الغرباء، و كتاب : سنة ستني وثالمثائة، وله تصانيف كثرية منها
  .٩٧/  ٦، ط، مؤسسة الرسالة، األعالم للزركلي١٣٥-١٣٣/ ١٦، سري أعالم النبالء٢٩٣-٤/٢٩٢
  .٢/٦١١كتاب الشريعة، لآلجري، )٩(
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كان : وارح، فإذا كملت فيه هذه اخلصال الثالثنطقًا، وال جتزيء معرفة بالقلب ونطق باللسان حىت يكون عمل باجل
  )١( )).مؤمنا، دل على ذلك القرآن ، والسنة ، وقول علماء املسلمني

  )٢( )).اإلميان بين معناه الكتاب والسنة وإمجاع السلف:(( -:-ويقول شيخ اإلسالم 

  . وفيما يلي إيراد لبعض األدلة على ذلك من الكتاب والسنة واإلمجاع  

  :)٣(ة الدالة على صحة قول أهل السنة يف اإلميان وأنه قول وعملاألدل

  :من الكتاب-أ

  .ومشوله لعمل اجلوارح دلت النصوص من القرآن على مشول اإلميان لقول القلب وعمله ومشوله لقول اللسان

��m��t��s����r��q��p��o��n��m���u:فكقولـه تعـاىل  : أما األدلة على مشول اإلميان لقول القلب وعمله
���e��d��c��b��a��`��_��~������}��|��{��z��y��x��w��vl ١٠٦: النحل.  

  .٤١: املائدة ��m��ts��r��q��p��o��n���m��l��k��j��i��h��g��f���e��d��cl:وقوله

���°��±����m:وقولـــه �̄�®��¬«��ª��©��¨��§��¦���¥��¤��£��¢��¡�����~��}����|l 

  .١٥: احلجرات

ــه ��m��D��C��B��A��VU��T��S��R���Q��P��O��N��M��L��K��J���I��H����G��F��E:وقول
��_^��]��\��[���Z��Y��X��Wl ادلة٢٢: ا.  

  .٢: األنفال ��m��h��g���f��e���d��c���b��a��`��_��^���]��\��[��Z��Y��X��Wl:وقوله

  .١٦٥: البقرة ��m��~}��|��{��z��yl:وقوله

  .١٧٥: آل عمران ��m���]��\��������[��Z��Y��X��Wl:وقوله

  .١٣: التوبة ��m���Ä��Ã�����Â�����Á��À��¿��¾��½��¼»l:وقوله

ملا قام بالقلب من التصديق باهللا ورسوله ومبا جاء به بال  -١:فهذه األدلة صرحية يف الداللة على مشول اإلميان
  . وألعمال القلوب كالتوكل واخلوف واحملبة واخلشية  -٢. ريب و الشك

��m��]������\��[��Z��Y��X��W���V��U��T��S:فكقوله تعـاىل : لى مشول اإلميان لقول اللسانوأما األدلة ع
���r��q��p��o��n��m��l��k��j��i��h���g��f��e��d��c��b��a��`���_��^l ١٣٦: البقرة.  

                                           

  .٢/٦١١كتاب الشريعة، لآلجري، )١(
  .٧/١٢٨جمموعة الفتاوى، )٢(
، ٦٨٤-٢/٦٢٨ -)اإلميان(اب األولالكت-، اإلبانة عن شريعة الفرقة الناجية٦٥٥-٢/٦١١كتاب الشريعة، لآلجري، :انظر يف ذلك)٣(
  .٩٣٢-٨٩٦/ ٤، شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة، ٣١٠-١/٣٠٥، اإلميان البن بنده، ٨٢٧-٢/٧٦٠
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��m��S��R��Q���P��O��N��M��L��K�������J��I��H��G��F��E��D��C��B��A:وقوله

����Y��X��W��V��U��T��^��]���\��[��Zl ٨٤: آل عمران.  

  .١٥: الشورى ��m��ÊÉ��È��Ç��Æ����Å��Ä��Ãl:وقوله

�m��W�����V��U���T��S��R��QP��O����N��M��L��K��J���I��H��G��F��E��D��C��B���A: وقوله
��ZY��Xl ٦٢: النور .  

  .١٧: لنورا ��m�²��±���¹�������¸��¶������µ��´��³��������»��ºl:وقوله يف حادثة اإلفك

  .فهذه األدلة صرحية يف الداللة على مشول اإلميان ملا قام باللسان قوالً وتركًا 

��m��K���J��I��H��G��F��E��D���C��B��A:فكقوله تعاىل�: لعمل اجلوارح وأما األدلة على مشول اإلميان

��_��^��]��\��[���Z��Y��X��W��V��U��T��S���R��Q��P��O��N��M��L
��b�����a��`��v��u��ts���r��q��po��n��m��l��k��j���ih��g��f��e��d��c
��x��wl ١٧٧: البقرة.  � �

  .١٤٣: البقرة ��m��ed��c��b������a��`l:وقوله

�m��j��i��h��g���f��e���d��c���b��a��`��_��^���]��\��[��Z��Y��X��W: وقولـــه

��|��{��z��y��x���w��v��u��ts��r��q��p��o��n���m��l��kl ٤ – ٢: فالاألن.  

ــه ��m��~��}��|���{��zy��x��w��v��u��t��s��r�����q��p��o��n��m��l��k��j��i:وقول

��¢��¡���l ١٨: التوبة.  

���°��±����m:وقولـــه �̄�®��¬«��ª��©��¨��§��¦���¥��¤��£��¢��¡�����~��}����|l 

  .١٥: احلجرات

��m�O������N��M��L��K���J��I��H��G��F��E��D��C��B��A���W��V��U��T���S��R��Q��P:وقوله
���o��n��m��l��k��j��i��h��g��f���e��d��c��b��a��`��_���^��]���\��[��Z��Y��X
��d��c��b��a��`�����_��~��}��|��{��z��y��x���w��v��u��t��s��r��q��pl 

  .١١ – ١: املؤمنون

  .٢٧٨: البقرة ��m��£��¢��������¡������~��}��|��{��z���y��x��w��v��ul:وقوله

  .فهذه األدلة صرحية يف الداللة على مشول اإلميان ملا قام باجلوارح فعال للمأمور وتركًا للمحظور
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: يف كتابه اإلبانة مث اختتم قائالً -:-واألدلة يف هذا املعىن كثرية جدا، وقد ساق مجلة منها  اإلمام ابن بطة 
ملؤمنني أن اإلميان قول وعمل، وأن من صدق بالقول وترك ما يدل العقالء من ا ألفقد تلوت عليكم من كتاب اهللا ((

  )١( )).العمل كان مكذبا، وخارجا من اإلميان، وأن اهللا ال يقبل قوالً إال بعمل، وال عمالً إال بقول

  :من السنة-ب

، ومشولـه لعمـل   وقد دلت النصوص من السنة على مشول اإلميان لقول القلب وعمله، ومشوله لقول اللسان
  : ، ومن ذلكارحاجلو

وأدناها إماطة . فأفضلها قول ال إله إال اهللا. اإلميان بضع وسبعون، أو بضع وستون شعبة": غقول النيب 
  )٢(".واحلياء شعبة من اإلميان. األذى عن الطريق

أفضل اإلميان قول ال إله إال اهللا، وهذا يتضمن عقد القلب على ذلك، وذكر من أعمال  غفقد جعل الرسول 
إماطة األذى عن الطريق، وذكر من أعمال القلوب احلياء، ويف هذا نص على أن اإلميان درجات، وأنه يتعلق : ارحاجلو

  )٣( .بالقلب واللسان واجلوارح

شهادة أن : "اهللا ورسوله أعلم، قال: قالوا" ؟وحده أ تدرون ما اإلميان باهللا:"   )٤(لوفد عبد قيس غوقوله 
٥("، وأن تعطوا من املغنم اخلمسوصيام رمضان ،وإيتاء الزكاة ،وإقام الصالة ،ا رسول اهللاال إله إال اهللا وأن حممد( .

  .ففسر اإلميان بالشهادة، وأدخل فيه العمل

  الة، ـأمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا، ويقيموا الص:" غوقوله 

  

  

                                           

  .٢/٧٩٥ -)اإلميان(الكتاب األول-اإلبانة عن شريعة الفرقة الناجية)١(
�m�B��A���P��O��N��M��L��K���J��I��H��G��F��E��D���C: ألأمور اإلميان، وقول اهللا :اإلميان، باب: البخاري، كتاب: أخرجه)٢(

���ih��g��f��e��d��c��b�����a�� �̀�_��^��]��\��[���Z��Y��X��W��V��U��T��S���R��Q

��x��w��v��u��ts���r��q��po��n��m��l��k��jl وقوله١٧٧: البقرة ،�:�m��D��C��B��Al ومسلم، واللفظ ٦ص  ، اآلية،١: املؤمنون ،
  .١/٦٣،اإلميان من وكونه احلياء، وفضيلة وأدناها، وأفضلها اإلميان، شعب عدد بيان :ميان، باباإل: له، كتاب

 .٢/١١٠٢خالد عبد اللطيف حممد نور، . مسائل أصول الدين املبحوثة يف علم أصول الفقه، د: انظر)٣(
املهمات، واحدهم وافد، ووفد عبد القيس هؤالء تقدموا  اجلماعة املختارة من القوم ليتقدموهم يف لقي العظماء واملصري إليهم يف: الوفد)٤(

رئيسـهم األشـج   : إىل مكة، وكانوا أربعة عشر راكبا >، عام الفتح قبل خروج النيب  >قبائل عبد القيس للمهاجرة إىل رسول اهللا 
شرق، وفيهم األشج العصري غري ناكثني أتاكم وفد عبد القيس خري أهل امل: " جللسائه >العصري، و ملا دىن الوفد من املدينة قال النيب 

   . ٣٩٨-١/٢٩٥شرح صحيح مسلم لإلمام النووي: انظر". وال مبدلني وال مرتابني إذ مل يسلم قوم حىت وتروا 
اىل األمر باإلميان باهللا تع :اإلميان، باب: ، ومسلم، كتاب١٦-١٥أداء اخلمس من اإلميان،: اإلميان، باب: البخاري، واللفظ له ، كتاب)٥(

 .٤٨-١/٤٦وشرائع الدين، > ورسوله 
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فتبني أن متام  )١(".ك عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال حبق اإلسالم وحسام على اهللاويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذل
  )٢( .العصمة وكماهلا إمنا حيصل بذلك؛ ولئال تقع الشبهة بأن جمرد اإلقرار يعصم على الدوام

االلتزام؛ كما إنشاء : والثاين. اإلخبار: أحدمها: على أن لفظ اإلقرار يتضمن االلتزام؛ مث إنه يكون على وجهني
؛ وليس هو هنا ٨١: آل عمـران  �m�����±��°��¯��®��¬��«��ª��©¨��§���¦¥��¤��£��¢��¡l:يف قوله تعاىل

�m��z��y��x��w��v��u��t���s��r��q����p��o��n��m��l��k: مبعىن اخلرب ارد؛ فإنه سبحانه قال

�¦¥��¤��£��¢��¡�����~}��|�����{l ٣( .لإلميان والنصر للرسول فهذا االلتزام. ٨١: آل عمران(  

بالرسالة وأنه صادق  غمن شهادة كثري من أهل الكتاب واملشركني له  الثابتةومن تأمل ما يف السري واألخبار 
فلم تدخلهم هذه الشهادة يف اإلسالم؛ علم أن جمرد التصديق واإلخبار عنه ليس بإميان؛ بل ال بد من التصديق واإلقرار 

   )٤(. نقيادوالتزام الطاعة واال

نشهد إنك لرسول، ومل : وأيضا فقد جاء نفر من اليهود إىل النيب؛ فقالوا: ((-:-ويف ذلك يقول ابن تيمية 
: نعلم وجنزم أنك رسول اهللا، قـال : يكونوا مسلمني بذلك؛ ألم قالوا ذلك على سبيل اإلخبار عما يف أنفسهم، أي

  )٥( .خناف من يهود: قالوا!" فلم ال تتبعوين ؟"

فعلم أن جمرد العلم واإلخبار عنه ليس بإميان حىت يتكلم باإلميان على وجه اإلنشاء املتضمن لاللتزام واالنقياد  
ا يف الباطن، وهؤالء قالوها غـري  مع تضمن ذلك اإلخبار عما يف أنفسهم؛ فاملنافقون قالوا خمربين كاذبني فكانوا كفار

  )٦( )).ظاهر والباطنملتزمني وال منقادين فكانوا كفارا يف ال

  :اإلمجاع-ج

  :وقد حكى غري واحد إمجاع أهل السنة واحلديث على أن اإلميان قول وعمل؛ وممن حكى اإلمجاع على ذلك

  

                                           

ومسلم، كتاب اإلميان،  باب األمر بقتال . ٩، ص٥: التوبة �m��±°��¯��®��¬�����«��ª��©��¨l:�البخاري، كتاب اإلميان، باب) ١(
، وأن من فعل ذلك  غالنيب  الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا، ويقيموا الصالة، ويؤتوا الزكاة، ويؤمنوا جبميع ما جاء به

عصم نفسه وماله إال حبقها، ووكلت سريرته إىل اهللا تعاىل، وقتال من منع الزكاة أو غريها من حقوق اإلسالم، واهتمام اإلمام بشـعائر  
  .١/٥٣. اإلسالم

  .٣١٠-١٠/٣٠٩الدرر السنية، : انظر)٢(
  .١/٢٤٢لف يف مسائل اإلميان، ، اآلثار الواردة عن الس٥٣١-٧/٥٣٠جمموعة الفتاوى، : انظر)٣(
  . ٢٥، الصالة وحكم تاركها، البن القيم، ٦٣٩-٣/٦٣٨زاد املعاد يف هدي خري العباد، البن القيم، : انظر) ٤(
، اليد والرجل باب ما جاء يف قبلة: االستئذان، باب: ، والترمذي، أبواب١٤/٦٨،)١٨٠١٠( أمحد يف مسنده برقم: احلديث أخرجه)٥(

، ٧/١٢٧السحر، : حترمي الدم، باب: دار الغرب اإلسالمي، والنسائي، كتاب. ، ط٤٥١-٤/٤٥٠، ’’حديث حسن صحيحهذا ‘‘: وقال
  . ٢٨١-٢٨٢ضعيف سنن الترمذي، : ، انظر-:-وضعفه الشيخ األلباين 

 .    ٩٦٩-٣/٩٦٧، البن تيمية غ الصارم املسلول على شامت الرسول: ، وانظر٧/٥٦١جمموعة الفتاوى، )٦(
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ال يستقيم اإلميان إال بالقول، وال يستقيم اإلميان والقول إال بالعمل، وال يستقيم : ((فقال -:-)١(األوزاعي
موافقة للسنة، فكان من مضى ممن سلف ال يفرقون بني اإلميان والعمل، والعمل مـن   اإلميان والقول والعمل إال بنية

اإلميان، واإلميان من العمل، وإمنا اإلميان اسم جيمع كما جيمع هذه األديان امسها، وتصديقه العمل، فمن آمن بلسـانه  
  . )٢())وعرف بقلبه وصدق ذلك بعمله، فذلك العروة الوثقى اليت ال انفصام هلا

أن اإلميـان قـول   : كان اإلمجاع من الصحابة والتابعني من بعدهم ممن أدركناهم: ((فقال -:-والشافعي
  . )٣())وعمل ونية، وال جيزئ واحد من الثالثة باآلخر

لقيت أكثر من ألف رجل من العلماء باألمصار فما رأيت أحدا منـهم  : (( وكان يقول  -:-)٤(والبخاري
   .)٥())وعمل، ويزيد وينقصخيتلف يف أن اإلميان قول 

سألت أيب وأبا زرعة عن :((  -:-)٨(يقول ابن أيب حامت: -رمحهما اهللا– )٧(وأبو زرعة الرازي )٦(وأبو حامت
أدركنـا  : مذاهب أهل السنة يف أصول الدين، وما أدركا عليه العلماء يف مجيع األمصار، وما يعتقدان من ذلك، فقاال

  .)٩())اإلميان قول وعمل، يزيد وينقص: فكان من مذهبهم -زا وعراقًا وشاما وميناحجا -العلماء يف مجيع األمصار

  

                                           

د الرمحن بن عمرو بن حيمد، أبو عمرو األوزاعي، إمام الديار الشامية يف الفقه والزهد، كان حجة ثقة زاهدا ورعا، وكانت والدته عب)١(
، الـوايف بالوفيـات،   ١٢٨-١٢٧/  ٣وفيات األعيـان : انظر. ببعلبك سنة مثان ومثانني للهجرة، وتويف ببريوت سنة سبع ومخسني ومائة

  .٣٢٠/  ٣للزركلي  ، األعالم١٢٤-١٨/١٢٣
  . ٥/٩٥٦شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة)٢(
  .٥/٩٥٧، لاللكائيشرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة )٣(
أبو عبد اهللا حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية بن بردزبه اجلعفي البخاري، ولد سنة أربع وتسعني ومئة، حرب اإلسالم، احلـافظ  )٤(

اجلامع الصحيح، املعروف بصحيح البخاري، : ، إمام أهل احلديث، تويف سنة ست ومخسني ومائتني، من مصنفاتهغهللا حلديث رسول ا
سـري أعـالم   : انظـر . أمجع العلماء على قبوله وصحة ما فيه، وكذلك سائر أهل اإلسالم، وكتاب الضعفاء، وكتـاب األدب املفـرد  

  .٦/٣٤، األعالم للزركلي٣٤-١١/٣١اية والنهاية،مؤسسة الرسالة،  البد. ، ط٤٧١-١٢/٣٩١النبالء،
  . ٥/٩٥٩، ١٩٥-١/١٩٤شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة لاللكائي:  وانظر. ١/٦٥فتح الباري البن حجر)٥(
 مات او هـ،١٩٥حممد بن إدريس بن املنذر بن داود، بن مهران احلنظلي الرازي، أحد األئمة احلفاظ، ولد يف الري، سنة: أبو حامت)٦(

  .٦/٢٧، األعالم للزركلي٢٥٩طبقات احلفاظ للسيوطي: طبقات التابعني، انظر: سنة سبع  وسبعني ومائتني، من مصنفاته
عبيد اهللا بن عبد الكرمي بن يزيد بن فروخ القرشي املخزومي، مولده بعد نيف ومئتني، ووفاته سنة أربـع وسـتني   : أبو زرعة الرازي)٧(

سري أعالم : انظر. كل حديث ال يعرفه أبو زرعة ليس له أصل: ، إماما، كان حيفظ مئة ألف حديث، ويقال عنهومئتني، كان سيد احلفاظ
  ١٩٤/ ٤، األعالم للزركلي٢٥٤-٢٥٣مؤسسة الرسالة، طبقات احلفاظ للسيوطي. ، ط٨٥-٦٥/ ١٣النبالء

، ومات سـنة سـبع   ومئتني نظلي الرازي، ولد سنة أربعنيعبد الرمحن بن حممد أيب حامت ابن إدريس بن املنذر التميمي احل: أبو حممد)٨(
اجلرح والتعديل، الرد على اجلهمية، آداب : وعشرين وثالمثائة، كان حبرا يف العلوم ومعرفة الرجال، ثقة، حافظًا، زاهدا، له تصانيف، منها

  .٣٢٤/ ٣لي، األعالم للزرك٣٤٧-٣٤٦طبقات احلفاظ، للسيوطي، : انظر. الشافعي ومناقبه، وغريها
  . ١٩٨-١/١٩٧شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة لاللكائي)٩(



 -١١٢ - 

أن اإلميان قول وعمل، يزيد وينقص، وبه اخلـرب عـن   : والصواب لدينا من القول:((فقال-:-)١(والطربي
  .)٢())، وعليه مضى أهل الدين والفضلغمجاعة من أصحاب رسول اهللا 

الصحابة والتابعون فمن بعدهم من علماء السنة علـى أن األعمـال مـن    اتفقت :((فقال-:-)٣(والبغوي
  . )٤())إن اإلميان قول وعمل وعقيدة، يزيد بالطاعة وينقص باملعصية: وقالوا...اإلميان

  .)٥())أمجع أهل الفقه واحلديث على أن اإلميان قول وعمل، وال عمل إال بنية: ((فقال -:-وابن عبد الرب

  .  )٧())اإلميان بإمجاع السلف حمله القلب، واجلوارح مجيعا: ((فقال -:-)٦(وهابوالشيخ حممد عبد ال

اإلميان والدين قول وعمل، هذا لفظ السـلف مـن الصـحابة    : ((-:-ويف هذا املعىن يقول شيخ اإلسالم
واللسـان،   األعمال الصاحلة كلها تدخل أيضا يف مسمى الدين واإلميان، ويدخل يف القول قول القلب.. وغريهم، و

  .)٨())ويف العمل عمل القلب واجلوارح

                                           

حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب، ولد سنة أربع وعشرين ومائتني، وكان أمسر أعـني، ملـيح   : أبو جعفر بن جرير الطربي)١(
 وسنة رسوله، روى الكثري عن اجلم الغفـري، ورحـل إىل   الوجه، مديد القامة، فصيح اللسان، أحد أئمة اإلسالم علما وعمالً بكتاب اهللا

اآلفاق يف طلب احلديث، فجمع من العلوم ما مل يشاركه فيه أحد من أهل عصره، وكان حافظًا لكتاب اهللا، عارفًا بالقراءات كلها، بصريا 
ها، عارفًا بأقوال الصحابة والتابعني ومن بعدهم، باملعاين، فقيها يف األحكام، عاملًا بالسنن وطرقها وصحيحها وسقيمها، وناسخها ومنسوخ

، عارفًا بأيام الناس وأخبارهم، من كبار الصاحلني، عبادة، وزهدا، ال تأخذه يف اهللا لومة الئم، مع عظيم ما يلحقه من األذى والشـناعات 
رفضه هلا، تويف يف شوال سنة عشر وثـالث  من جاهل، وحاسد، وملحد، فأما أهل الدين والعلم، فغري منكرين علمه، وزهده يف الدنيا، و

ا يصلون عليه، مكث أربعـني  ورمئة، ودفن ببغداد واجتمع الناس من سائر أقطار بغداد وصلوا عليه، ومكث الناس يترددون إىل قربه شه
وكتاب مسـاه ـذيب   كتاب تاريخ األمم وامللوك، وكتاب التفسري مل يصنف أحد مثله، : سنة يكتب يف كل يوم أربعني ورقة، من كتبه

،  البداية والنهاية دار إحياء التراث العريب . ، ط١٧٥ -١٠/١٦٦سري أعالم النبالء: انظر. وكتاب التبصري يف معامل الدين وغريها ،اآلثار
١٧٥-١١/١٧٣ .  

  . ١/٢٠٨شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة لاللكائي)٢(
بالفراء، البغوي، الشافعي، الفقيه، احملدث، املفسر؛ كان حبرا يف العلوم، وكان زاهدا  أبو حممد احلسني بن مسعود بن حممد، املعروف)٣(

يف " شـرح السـنة   " يف الفقه، وكتـاب  " التهذيب " قانعا، وكان ال يلقي الدرس إال على الطهارة، وصنف كتبا كثرية، منها كتاب 
وغري ذلك، تويف يف شوال سـنة  " اجلمع بني الصحيحني " و " املصابيح " اب يف تفسري القرآن الكرمي، وكت" معامل الترتيل " احلديث، و 

  .٢٥٩/  ٢، األعالم للزركلي ١٣٧-١٣٦/  ٢وفيات األعيان: انظر. عشر ومخسمائة
  .٣٩-١/٣٨، لبغويل شرح السنة)٤(
  . ٥/٧٥: منه وانظر. ٥/٧٢التمهيد البن عبد الرب )٥(
عاملًا  -:-هـ، كان ١٢٠٦هـ، وتويف سنة١١١٥التميمي النجدي، ولد يف العيينة سنة الشيخ حممد بن عبد الوهاب بن سليمان )٦(

بال  متبصرا، وإماما متحررا، ناهجا منهج السلف الصاحل، داعيا إىل التوحيد اخلالص ونبذ البدع وحتطيم ما علق باإلسالم من أوهام، وهو
كتاب التوحيد، ورسالة كشف الشبهات، وأصول اإلميان، وتفسـري   :مصنفاتهنزاع من أعالم اإلصالح اإلسالمي يف العصر احلديث، من 

، علماء جند ٦/٢٥٧األعالم للزركلي: انظر. أهل اجلاهلية، وغريها - غ -شهادة أن ال إله إال اهللا، واملسائل اليت خالف فيها رسول اهللا 
  .٩٣-٥٦للشيخ صاحل الفوزان،  دين يف اإلسالم، من مشاهري اد١٦٨-١/١٢٥للشيخ عبد اهللا البسام، خالل مثانية قرون

  . ١/١٨٧الدرر السنية،)٧(
  .  ١٢/٤٧٢جمموعة الفتاوى)٨(



 -١١٣ - 

أن الدين واإلميان قول وعمل؛ قول القلب واللسان، وعمل القلـب  : من أصول أهل السنة:((-:-ويقول
  .)١())واللسان واجلوارح

قول القلب واللسان، وعمل القلب واجلـوارح؛ إذ أن  : فالقول املطلق والعمل املطلق يف كالم السلف يتناول
وكذلك عمل اجلوارح بـدون  . )٢(اللسان بدون اعتقاد القلب هو قول املنافقني، وهذا ال يسمى قوال إال بالتقييدقول 

  . أعمال القلوب هي من أعمال املنافقني اليت ال يتقبلها اهللا

فإن  ؛ وهذا مما ينبغي االعتناء به،)٣(يتضمن القول والعمل الباطن والظاهر: وعلى هذا فقول السلف يف اإلميان
هل تدخل فيه األعمال ؟ وهل هو قول وعمل ؟ يظن أن الرتاع إمنا هو يف أعمال " مسألة اإلميان " كثريا ممن تكلم يف 

اجلوارح، وأن املراد بالقول قول اللسان، وهذا غلط؛ بل القول ارد عن اعتقاد اإلميان ليس إميانا باتفاق املسـلمني؛  
وال  )٤(ميان عند عامة املسلمني، وكذلك تصديق القلب الذي ليس معه حـب هللا فليس جمرد التصديق بالباطن هو اإل

؛ ألن وجوب انقياد القلب مع معرفته ظاهر ثابت )٥(بل فيه بغض وعداوة هللا ورسله ليس إميانا باتفاق املسلمني هتعظيم
وليس جمرد التصـديق والعلـم   ، )٦(بدالئل الكتاب والسنة وإمجاع األمة، بل ذلك معلوم باالضطرار من دين اإلسالم

، ومن نازع من اجلهمية يف أن انقياد القلب من اإلميان )٧(يستلزم احلب واالنقياد إال إذا كان القلب سليما من املعارض
  . )٨(فهو كمن نازع من الكرامية يف أن معرفة القلب من اإلميان

أنه قول : يزيد وينقص، ومعىن ذلكوأمجع السلف أن اإلميان قول وعمل :((-:-ويف ذلك يقول ابن تيمية
القلب، وعمل القلب، مث قول اللسان وعمل اجلوارح؛ فأما قول القلب فهو التصديق اجلازم باهللا ومالئكتـه وكتبـه   

وهذا التصديق يتبعه عمل القلب؛ وهو حب .... غ ورسله واليوم اآلخر، ويدخل فيه اإلميان بكل ما جاء به الرسول
هللا ورسوله، وتعزير الرسول وتوقريه، وخشية اهللا واإلنابة إليه، واإلخالص له والتوكل عليه، إىل اهللا ورسوله، وتعظيم ا

                                           

  .    ٩٦٨-٣/٩٦٧،  غ ، الصارم املسلول على شامت الرسول١٨٧، ٧/١٧١جمموعة الفتاوى، : ، وانظر٣/١٥١جمموعة الفتاوى)١(
  . ٥٠٦-٧/٥٠٥جمموعة الفتاوى: ر، انظ١١: الفتح��mm��l��k��j����i���h �l:كقوله تعاىل)٢(
  .٥٠٦-٧/٥٠٥جمموعة الفتاوى: انظر)٣(
نفس العلم والتصديق بوجود الشيء ال يقتضي حمبته، وهلذا كان اإلنسان يصدق بثبوت أشياء كثرية ويعلمها وهو يبغضـها؛ كمـا   )٤(

ثبوته حمبته؛ إن مل يكن بني العامل واملعلوم معىن يف وعليه فال يلزم من العلم بالشيء والتصديق ب. يصدق بوجود الشياطني والكفار ويبغضهم
وعليه فمن جعل جمرد العلم والتصديق موجبا جلميع ما يدخل يف مسمى اإلميان وكل ما مسي إميانا فقد غلط؛ بل ال بد  احملب أحب ألجله،

وإذا قام بالقلـب  . فيه مع ذلك احلب هللا ولرسولهما مل يكن مؤمنا حىت يكون باهللا وبرسوله ومل يكن حمبا هل فمن صدق .من العلم واحلب
  .٥٤١/ ٧جمموعة الفتاوى، : ؛ انظرالتصديق باهللا واحملبة له لزم ضرورة أن يتحرك البدن مبوجب ذلك من األقوال الظاهرة

  . ٧/٥٥٠جمموعة الفتاوى: انظر)٥(
  . ٧/٣٩٨جمموعة الفتاوى)٦(
  . ٧/٥٣٧جمموعة الفتاوى)٧(
  . ٧/٣٩٨جمموعة الفتاوى)٨(



 -١١٤ - 

غري ذلك من األحوال، فهذه األعمال القلبية كلها من اإلميان، وهي مما يوجبها التصديق واالعتقـاد إجيـاب العلـة    
  . )١())الصالة والزكاة والصوم واحلج وحنو ذلك ويتبع االعتقاد قول اللسان، ويتبع عمل القلب اجلوارح من. للمعلول

علما، والتصديق به عقدا، واإلقرار بـه   غ حقيقة مركبة من معرفة ما جاء به الرسول: وذا يتبني أن اإلميان شرعا
  . )٢(نطقًا، واالنقياد له حمبة وخضوعا، والعمل به باطنا وظاهرا

  .د السلف والرد على موقف الرازي منهيف بيان مفهوم التصديق عن: اجلانب الثاين

، فعرفه بالعلم تارة، و باحلكم الذهين الذي هو كالم النفس لرازي اختلف بيانه ملعىن التصديقسبق البيان بأن ا
  .املغاير للعلم واالعتقاد تارة أخرى

  :وقد خالف السلف يف أمور

الذهين املغـاير للعلـم واالعتقـاد؛    هو احلكم  -عنده الذي هو متام اإلميان-زعمه بأن معىن التصديق  -١
  !  واستدالله على ذلك خبرب الكاذب

زعمه بأن احلكم الذهين املغاير للعلم واالعتقاد فعل القلب؛ وال ريب أن هذا باطل؛ فما ذكره لـيس إال    -٢
 تصور منطقي جمرد، ليس فيه إنشاء االلتزام واالنقياد الذي هو عمل القلب، بل هو نظرية ذهنية باهتة ال

   )٣( .تأثري هلا يف الوجدان والسلوك

  .زعمه بأن التصديق الذي هو متام اإلميان هو جمرد علم القلب -٣

  : الرد عليه من ناحيتني -بعون اهللا-وسيكون 

  .بيان مفهوم التصديق عند السلف: الناحية األوىل

  :الرد على موقف الرازي من معىن التصديق :الناحية الثانية

  .لتصديق باحلكم الذهين املغاير للعلم واالعتقادالرد على تعريفه ا -أ

  .الرد على زعمه بأن التصديق الذي هو متام اإلميان هو جمرد علم القلب -ب

  :بيان مفهوم التصديق عند السلف: أوالً
  :يطلق تصديق القلب على شيئني

جمردا عن  -ملُخبِر واخلرب ذاتهأن يقع يف القلب نسبة الصدق إىل ا: التصديق اخلربي العلمي الذهين، مبعىن: األول
  .  أعمال القلوب، وهذا هو قول القلب

                                           

  . ٧/٦٧٢جمموعة الفتاوى)١(
  . ١٥٦الفوائد، البن القيم، : انظر)٢(
  .١٣٤قواعد األمساء واألحكام عند شيخ اإلسالم، : انظر)٣(
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تصديق اخلرب باالمتثال واالنقياد، وهذا هو الذي قصده السلف عند إطالق لفظ : التصديق العملي، أي :الثاين
  . التصديق

ب عمل القلب؛ فمىت استلزم تصديق القل )١(وعلى هذا فاملقصود من التصديق عند السلف قول القلب وعمله؛
أنه ال يكون شرعيا حىت يكـون متعلقـه   يف ركنية التعريف الشرعي، على  فهو التصديق الشرعي الذي يكون داخالً

  )٢( .غ األمور الشرعية، وهي التصديق باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر ويدخل فيه كل ما جاء به الرسول

لكنه التصديق اجلازم املستلزم لقول القلب  -كما تقول اجلهمية–د فليس مراد السلف بالتصديق التصديق ار
  .وعمله، وعنه يكون إقرار اللسان وعمل اجلوارح

صدق املخـرب دون   ق، ولكن ليس التصديق جمرد اعتقادوحنن نقول اإلميان هو التصدي((:-: -يقول ابن القيم
ليس وفرعون وقومه وقوم صاحل واليهود الذين عرفوا أن االنقياد له، ولو كان جمرد اعتقاد التصديق إميانا لكان إب
اعتقـاد الصـدق،   : فالتصديق إمنا يتم بأمرين؛ أحدمها...حممدا رسول اهللا كما يعرفون أبناءهم مؤمنني مصدقني

  . )٣())حمبة القلب وانقياده: والثاين

يكون مصدقًا إال خاضعا، أصل اإلميان هو التصديق، وعنه يكون اخلضوع، فال (( :-: -)٤(ويقول املروزي
  .)٥())وال خاضعا إال مصدقًا، وعنهما تكون األعمال

يتضمن أنه مع معرفة قلبه أنه رسـول اهللا قـد   .. تصديق القلب (( :-: -ويقول شيخ اإلسالم ابن تيمية 
مع اإلعراض عن  خضع له وانقاد؛ فصدقه بقول قلبه وعمل قلبه حمبة وتعظيما، وإال فمجرد معرفة قلبه أنه رسول اهللا

االنقياد له وملا جاء به؛ إما حسدا وإما كربا وإما حملبة دينه الذي خيالفه وإما لغري ذلك، فال يكون إميانا، وال بـد يف  
  )٦()). اإلميان من علم القلب وعمله

ينـة؛  اإلميان وإن كان يتضمن التصديق فليس هو جمرد التصديق، وإمنا هو اإلقرار والطمأن (( :-: -ويقول
وذلك ألن التصديق إمنا يعرض للخرب فقط، فأما األمر فليس فيه تصديق من حيث هو أمر، و كالم اهللا خرب و أمـر،  

                                           

  .١/١٤١، لسهل العتييب أعمال القلوب حقيقتها وأحكامها عند أهل السنة واجلماعة وعند خمالفيهم: انظر)١(
  .١٢٠اإلسالم، قواعد األمساء واألحكام عند شيخ :انظر)٢(
  . ٢٦-٢٥، البن القيم الصالة وحكم تاركها) ٣(
أبو عبد اهللا حممد بن نصر ابن احلجاج املروزي، إمام عصره يف الفقه واحلديث،كان من أعلم الناس باختالف الصحابة فمن بعدهم يف )٤(

كتاب تعظيم قـدر  : نة أربع وتسعني، من مصنفاتهاألحكام، وكان من أحسن الناس خلقًا، مولده ببغداد يف سنة اثنتني ومئتني، وفاته س
فنوع : ملا كانت املعاصي بعضها كفرا، وبعضها ليس بكفر، فرق تعاىل بينها، فجعلها ثالثة أنواع: الصالة، وكتاب القسامة، ومن أقواله

ؤمنني، وملا كانت الطاعات كلها منها كفر، ونوع منها فسوق، ونوع منها عصيان، ليس بكفر وال فسوق، وأخرب أنه كرهها كلها إىل امل
حبب إليكم اإلميان والفرائض وسائر الطاعات، بل أمجل ذلـك  : داخلة يف اإلميان، وليس فيها شيء خارج عنه، مل يفرق بينها، فما قال

ن، حـب تـدي   ، فدخل فيه مجيع الطاعات، ألنه قد حبب إليهم الصالة والزكاة، وسائر الطاعات٧: احلجـرات  ��m��r������q��pl:فقال
  .١٢٥/  ٧مؤسسة الرسالة، األعالم للزركلي . ، ط٤٠-١٤/٣٣سري أعالم النبالء: انظر" . ويكرهون املعاصي كراهية تدين

  . ٢/٤٣٠،تعظيم قدر الصالة للمروزي) ٥(
  . ٧/٣٩٧جمموعة الفتاوى) ٦(
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فاخلرب يستوجب تصديق املخرب، واألمر يستوجب االنقياد له واالستسالم، وهو عمل يف القلـب مجاعـه اخلضـوع    
النقياد، فقد حصل أصل اإلميان يف القلـب وهـو الطمأنينـة    فإذا قوبل اخلرب بالتصديق، واألمر با...واالنقياد لألمر

صـل إذا اسـتقر يف القلـب التصـديق     واإلقرار، فإن اشتقاقه من األمن الذي هو القرار والطمأنينة، وذلك إمنا حي
  )١()).االنقيادو

 يتضمن أخباره وأوامره، فيصدق القلـب أخبـاره  .. اإلميان حبسب كالم اهللا ورسالته((  :-: -ويقول 
تصديقًا يوجب حاالً يف القلب حبسب املصدق به، والتصديق هو من نوع العلم والقول، وينقاد ألمره و يستسـلم،  
وهذا االنقياد واالستسالم هو من نوع اإلرادة والعمل، وال يكون مؤمنا إال مبجموع األمرين، فمىت ترك االنقياد كان 

كفر أعم من التكذيب، يكون تكذيبا وجهالً، ويكون اسـتكبارا  مستكربا فصار من الكافرين، وإن كان مصدقًا، فال
وظلما؛ وهلذا مل يوصف إبليس إال بالكفر واالستكبار دون التكذيب؛ وهلذا كان كفر من يعلم مثل اليهود وحنوهم من 

   )٢()).جنس كفر إبليس، وكان كفر من جيهل مثل النصارى وحنوهم ضالالً وهو اجلهل
  :وقف الرازي من معىن التصديقالرد على م: ثانيا

  :التصديق باحلكم الذهين املغاير للعلم واالعتقاد الرد على تعريف الرازي-أ

وأنه الكـالم  -حقيق بالقول هنا أن الرازي أراد أن يطرد على أصله الفاسد الذي أصله يف مسألة كالم اهللا، 
فعرف تصديق القلب بـالكالم   -متام اإلميان عندهالذي هو -يف شرح ماهية التصديق بالقلب  -النفسي املغاير للعلم

 )٣( .املغاير للعلم واالعتقاد)احلكم الذهين(النفسي 

فإن األشاعرة  مع قوهلم بأن كالم اهللا هـو   -الذي تناقض يف ذلك–وهذا يف احلقيقة خمالفة ملذهبه األشعري 
يصرحون بأن  -الذي هو متام اإلميان عندهم-لب الكالم النفسي املغاير للعلم إال أم  عند شرح ماهية التصديق بالق

  )٤( !!التصديق قول يف النفس يتضمن املعرفة وال يوجد دوا

وأنه -وعلى أية حال فإن املعىن الذي قرره الرازي يف شرح ماهية التصديق بالقلب الذي هو متام اإلميان عنده 
  :باطل ملا يلي -الكالم النفسي املغاير للعلم واالعتقاد

  )٥(! معىن انفرد بإثباته دون سائر العقالء أنه -١

  )٦( .فرع العلم بالشيء املصدق به -أي التصديق-أن التصديق بدون العلم واملعرفة حمال؛ فإنه -٢

                                           

  . ٩٦٧-٣/٩٦٦الصارم املسلول) ١(
  . ٦٦٨-٣/٩٦٧الصارم املسلول) ٢(
  ). ٢٥ص٢ج١مج(التفسري الكبري: ، وانظر)ب/٢٠٥ق/٢(، )ب-أ/ ٢١٨ق/١(لعقول، اية ا: انظر)٣(
، آراء املرجئة يف مصنفات شيخ اإلسالم، ٣/١٢٧٤، موقف شيخ اإلسالم من األشاعرة ٦٥١-٢/٦٤٨التسعينية، البن تيمية، : انظر)٤(

  .٢/١٩٦علم الكالم، ، كتاب املسامرة  يف شرح املسايرة يف ١٥٨اإلرشاد للجويين، : ، وانظر٢٤١-٢٤٠
  .٢/٦٤٢التسعينية، : انظر)٥(
  . ١/١٤٠، لسليم اهلاليل اإلفادة من مفتاح دار السعادة: انظر)٦(
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أنه ال يتصور أن يقوم يف النفس تصديق خمالف للمعرفة، ولو جاز أن يصدق خبالف علمه جلاز أن  يقـوم   -٣
ا أصالً ضاد هذا التصديق فال يكون بقلبه ما يمؤمن .  

ال يتصور أن يقوم يف النفس تصديق خمالف ملعرفة كما ذكـروه،  :((-: -يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية 
ولو جاز أن يصدق بنفسه خبالف علمه النتقض أصلهم يف اإلميان إذا كان التصديق ال ينايف اعتقاد خالف 

هذا التقدير، وكل من القولني ينقض مـا  ما صدق به، فال جيب أن يكون مؤمنا مبجرد تصديق النفس على 
  )١()).استدل به على أن التصديق غري العلم

ال بد معه من العلـم و االعتقـاد،   ) التصديق النفساين( أن اإلميان: فصرح يف مواطن -تناقض-أن الرازي -٤
يف اسـتعمال   اختص..اإلميان(: ، ويقول)٢( )املعرفةلكن ال بد معه من ..التصديق:..املراد باإلميان (:يقول

مفصالً أنه قول اهللا أو  علمعلى سبيل التفصيل إن  >الشرع بالتصديق جبميع ما قال اهللا وقال رسول اهللا 
 عـرف اإلميان عبارة عن التصديق بكل مـا  (:ويقول. )٣()مل يعلمقول الرسول، أو على سبيل اإلمجال فيما 

اإلميان عبارة عن التصديق بالقلـب وعـن   : (،ويقول)٤( )االعتقادمع > بالضرورة كونه من دين حممد 
ال يكون مع عدم العلم، وال يكون على خالف املعتقد، ) و اإلميان(وهذا تصريح بأن التصديق ،  )٥()املعرفة

  )٦( .وهذا يناقض ما أثبت به كالم النفس وادعى أنه مغاير للعلم

عبارة عن التصديق : اإلميان(الرازي قول  -حلل صاحب رسالة تفسري الفخر الرازي للكفر يف القرآن الكرمي -٥
يالحـظ أن اإلمـام   : (قـائالً  -،)٧( )مـع االعتقـاد  > بكل ما عرف بالضرورة كونه من دين حممد 

يذكر أن املراد من التصديق القليب هو احلكم الذهين، وهذا احلكم الذهين غري العلـم ألن اجلاهـل   ..الرازي
ومن مث يكون املقلد مؤمنـا؛ ألن  ". مع االعتقاد"فة عبارة بالشيء قد حيكم به؛ لذلك جتده يضطر إىل إضا

احلكم الذهين غري العلم، والتقليد أيضا هو املنايف للعلم ألن التقليد إميان بال دليل، واملعرفة اعتقـاد جـازم   
مطابق للواقع ناشئ عن دليل، لكن كيف يكون املرء جاهال بالشيء مث حيكم به يف الوقت نفسه كما ذكر 

  )٨().م طيب اهللا ثراه مع أن احلكم  على الشيء فرع من تصورهاإلما

ليحكم بإميـان  " مع االعتقاد"ولعه أراد أن يشري إىل أن الرازي غاير بني احلكم الذهين والعلم مث أضاف عبارة  
لم املقلد، وما ذكره ال خيلو من نظر، وعلى تقدير صحته، فقول الرازي باطل، ألن من زعم بأن من ليس عنده ع

  !! أنه يكون مؤمنا فقوله خمالف للكتاب والسنة -بل قاله تقليدا حمضا من غري معرفة-وال بصرية باإلميان 

                                           

  .٢٤١آراء املرجئة يف مصنفات شيخ اإلسالم، : ، وانظر٢/٦٥١التسعينية، )١(
  ). ٣٢ص٢ج١مج(التفسري الكبري)٢(
  ). ٣٣ص٢٥ج٩مج(التفسري الكبري)٣(
  . ٥٦٧دار التراث، .احملصل، ط: ، وانظر)٢٥ص٢ج١جم(التفسري الكبري)٤(
  ). ١٢٢ص١٥ج٥مج(التفسري الكبري)٥(
  .٢٤٢، آراء املرجئة يف مصنفات شيخ اإلسالم، ٣/١٢٧٤موقف شيخ اإلسالم من األشاعرة : انظر)٦(
  . ٥٦٧دار التراث، .احملصل، ط: ، وانظر)٢٥ص٢ج١مج(التفسري الكبري)٧(
  .١/٦٨حممد أمحد حممد حممود، .د :يف القرآن الكرمي، إعدادتفسري الفخر الرازي للكفر )٨(
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إن : وأن أولئك ملا أوجبوا النظر الذي ابتدعوه صارت فروعه فاسدة؛ إن قالوا:(( -: -يقول شيخ اإلسالم
م أن الصحابة والتابعني هلم بإحسان مل يسـلكوا  من مل يسلكها كفر أو عصى، فقد عرف باالضطرار من دين اإلسال

إن من ليس عنده علم وال بصرية باإلميان بل قاله تقليدا حمضا من غـري معرفـة   : وإن قالوا. طريقهم، وهم خري األمة
   )١()).يكون مؤمنا فالكتاب والسنة خيالف ذلك

  .وبني العلم واالعتقاد) كالم النفس (وأما شبهة الرازي اليت استدل ا  على الفرق بني احلكم الذهين 

وهو أن اإلنسان قد حيكم مبا ال يعلمه وال يعتقده وال يظنه؛ مما هو كذب : االستدالل خبرب الكاذب: فخالصتها
  )٢(.فاإلنسان الكاذب يف قلبه خرب خبالف علمه فدل على الفرق!! فإذًا احلكم الذهين مغاير هلذه األمور

األشاعرة والرازي معهم اليت احتجوا ا على مذهبهم يف الكالم النفسي، وأنه مغاير وهذه الشبهة هي عني شبهة 
  :على هذه الشبهة، وملخص ما ذكره ما يلي -:-للعلم، وقد رد ابن تيمية 

  )٣( .أن هذه احلجة قد نوزع يف صحتها نزاعا عظيما -١

  .يقي، وخرب حقيقيأن ذلك بتقدير علم وخرب ال حقيقة هلما، والكالم إمنا هو عن علم حق -٢

أنه ال ميكن أن يقوم بقلب اإلنسان خرب خبالف علمه؛ فهو حني خيرب بالكذب إمنا اختلف علمه الذي يف قلبه  -٣
إن اإلنسان ال ميكنه :(( -: -ويف هذا يقول شيخ اإلسالم. مع قول لسانه ومل يقم بقلبه خرب خبالف علمه

قول ذلك بلسانه، وأما أنه يقوم بقلبه خرب خبالف ما يعلمه أن يقوم بقلبه خرب خبالف علمه؛ وإمنا ميكنه أن ي
  . )٤( ))فهذا غري ممكن

واملقصود هنـا أن  :(( -: -أن اإلنسان إذا رجع إىل نفسه لتأمل الفرق عسر عليه، يقول شيخ اإلسالم -٤
ا جمردا اإلنسان إذا رجع إىل نفسه عسر عليه التفريق بني علمه بأن الرسول صادق وبني تصديق قلبه تصديقً

  )٦)(٥( )).عن انقياد وغريه من أعمال القلب بأنه صادق

  و ـويتقرر أن التصديق الذي يف القلب ه ،وذا يتبني بطالن ما قرره الرازي من أن التصديق مغاير للمعرفة

  

  

                                           

  . ١/٢٨٩البن تيمية، النبوات)١(
  .١٣٠، قواعد األمساء واألحكام عند شيخ اإلسالم، ٢/٦٤١، التسعينية، ٧/٣٩٨جمموعة الفتاوى، : انظر)٢(
  .٢/٦٤١التسعينية، : انظر)٣(
  .٧/٣٩٨جمموعة الفتاوى، )٤(
  .٧/٤٠٠جمموعة الفتاوى، )٥(
  .١٣٢-١٣١قواعد األمساء واألحكام عند شيخ اإلسالم، : انظر)٦(



 -١١٩ - 

: هونسبه إىل أكثر العقالء بقول )٣( : وابن تيمية )٢(،: )١(معرفته وال فرق بينهما وهذا اختيار ابن حزم
وأيضا فإن الفرق بني معرفة القلب وبني جمرد تصديق القلب اخلايل عن االنقياد الذي جيعل قول القلـب؛  ((

  )٤( .))أمر دقيق، وأكثر العقالء ينكرونه

  :والذي يؤكد على عدم الفرق بني املعرفة والتصديق ارد ما يلي

  .من خالله بينهما ن يفرقأعدم وجود فرق صحيح يرجع إىل نفس األمر ميكن للناظر  -١

أنه على فرض وجود فرق بني التصديق واملعرفة فإنه يكون فرقًا دقيقًا ال يدركه إال عدد قليل جدا من  -٢
  نه ال جيب إجيابه و الزعم بأنه هو اإلميان الذي طلبه اهللا من العباد، يقول شيخ اإلسالمإالناس، وعليه ف

ني جمرد تصديق القلب اخلايل عن االنقياد الذي جيعل وأيضا فإن الفرق بني معرفة القلب وب:(( -: -
قول القلب؛ أمر دقيق وأكثر العقالء ينكرونه، وبتقدير صحته ال جيب على كل أحد أن يوجب شيئني 

إن ما : ال يتصور الفرق بينهما، وأكثر الناس ال يتصورون الفرق بني معرفة القلب وتصديقه، ويقولون
  )٦( )).ن الفرق كالم باطل، ال حقيقة لهواألشعري م )٥(قاله ابن كالب

أن الرازي  نفسه فسر التصديق يف بعض أقواله باملعرفة؛ بل عرف اإلميان صـراحة بـالعلم واملعرفـة     -٣
  !!واالعتقاد

وهو هنا جيعل اإلميان جمرد التصـديق   )٧(أن الرازي جعل أول واجب على املكلف هو العلم واملعرفة، -٤
فقد أوجب على املكلف ما ليس بإميـان   ني املعرفة؛ فإن كان هناك فرق؛وبالقليب ويتمحل الفرق بينه 

                                           

أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم الفارسي األصل، األندلسي القرطيب الظاهري، عامل األندلس يف عصـره، ولـد    :ابن حزم)١(
ارة وتدبري اململكة، فزهد ا وانصـرف إىل العلـم   بقرطبة يف رمضان، سنة أربع ومثانني وثالمثائة، وكانت له وألبيه من قَبله رئاسة الوز

ا، يا، طبيبا، فصيحا، شاعرا، أديبإنـه  : قالوالتأليف، فقرأ القرآن واشتغل بالعلوم النافعة الشرعية، وبرز فيها وفاق أهل زمانه، كان فقيه
الفصل يف امللل واألهـواء والنحـل،   : هر مصنفاتهصنف أربعمائة جملد يف قريب من مثانني ألف ورقة، له يف الطب واملنطق كتب، من أش

يف آيات الصفات وأحاديث الصفات، ألنه كان أوالً قد تضلع مـن علـم    وكان مع هذا من أشد الناس تأويالً احمللى، مجهرة األنساب،
لسان ابن حزم وسيف : قيل عنه املنطق، ففسد بذلك حاله يف باب الصفات، وكان يرمحه اهللا كثري الوقيعة يف العلماء بلسانه وقلمه، حىت

احلجاج شقيقان، فأورثه ذلك حقدا يف قلوب أهل زمانه، وما زالوا به حىت بغضوه إىل ملوكهم، فطردوه عن بالده، حىت كانت وفاته يف 
األعـالم  ، ١٢/٥٥٣، البدايـة والنهايـة  ٢/٣٠٦للذهيب، العرب يف خرب من غرب: انظر. هـ ٤٥٦قرية من بالد األندلس، يف شعبان سنة 

  .٢٥٥-٤/٢٥٤للزركلي 
  .٣/١٩٨الفصل : انظر)٢(
  . ١٣٣قواعد األمساء واألحكام عند شيخ اإلسالم،  :انظر)٣(
  .٧/٣٩٨جمموعة الفتاوى، )٤(
كالبا؛ ألنه كـان  : أبو حممد عبد اهللا بن سعيد بن كالب القطان، البصري، من رؤوس املتكلمني، وأصحابه هم الكالبية، كان يلقب)٥(

 .كتاب الصفات، وكتاب خلق األفعال، وكتاب الرد على املعتزلة: هـ، من مصنفاته٢٤٥صم إىل نفسه ببيانه وبالغته، تويف سنةجير اخل
  .٤/٩٠األعالم للزركليمؤسسة الرسالة، . ، ط١٧٦-١١/١٧٤سري أعالم النبالء:انظر

  .٧/٣٩٨جمموعة الفتاوى، )٦(
  .١٣٦مكتبة دار التراث، .، احملصل، ط)١٥ص ٣٢ج١١مج(، )٢٠٥ص ١٩ج ٧مج(التفسري الكبري :انظر) ٧(
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وال تصديق، وإن قال إن املعرفة مقدم اإلميان وجزؤه قال بتبعض اإلميان وتركبه؛ وهو مينع ذلك ومينع 
  )١( !!ما مبعىن واحدأزيادته ونقصانه؛ فلزمه 

اإلميان، وبطل ما أوهم به من أن مذهبـه   وإذا تقررت هذه الوجوه ظهر أن الرازي على مذهب اجلهم يف
  :مغاير ملذهب جهم يف اإلميان؛ ومن هنا يأيت

  :هو جمرد علم القلب-عنده–الرد على زعمه بأن التصديق الذي هو متام اإلميان -ب

  :اإلميان الذي يف القلب ال بد فيه من شيئني

  .قول القلب: ويقال هلذا. تصديق القلب وإقراره ومعرفته :األول 

وبغض ما يبغضه اهللا  ،وحب ما حيبه اهللا ورسوله ،وخشية اهللا ،حب اهللا ورسوله :مثل ؛عمل القلب :والثاين
وتوكل القلب على اهللا وحده وغري ذلك من أعمال القلوب الـيت أوجبـها اهللا    ،وإخالص العمل هللا وحده ،ورسوله

  . )٢( ورسوله وجعلها من اإلميان

   )٣()).يف اإلميان من علم القلب وعمله وال بد:(( -: -يقول ابن تيمية 

��m��N��M��L��K��J���I��H����G��F��E��D��C��B��A:تعليقًا على قوله تعاىل -: -ويقول
��_^��]��\��[���Z��Y��X��W��VU��T��S��R���Q��P��Ol ادلةواإلميان الـذي  (( ،٢٢: ا

  . )٤())لب وعمل القلبكتب يف القلب ليس هو جمرد العلم والتصديق، بل هو تصديق الق

   )٥()).اإلميان ليس جمرد التصديق، بل ال بد من أعمال قلبية تستلزم أعماالً ظاهرة:(( -: -ويقول

ألنه جمرد تصديق نظري؛ فهو من جنس األمور الذهنية  -وعلى هذا فالعلم ارد عن عمل القلب ليس بإميان
ظريات باهتة ال تأثري هلا يف الضمري والوجدان، فإا وإن جامعت اليت ال تستلزم عمل القلب، وال تقود إليه؛ بل هي ن

التصديق الشرعي من جهة كون اجلميع معرفة وتصورا إال أا غري تامة التمام الذي يبعث عمل القلب وانفعاله وإرادته 
يف القلب مجاعـه  من عمل  فليس هو جمرد التصديق بل البد ؛إن كان يتضمن التصديقوعليه فاإلميان و )٦(-بعد ذلك

  .االنقياد لألمراخلضوع و

  :وقد دل على ذلك القرآن والسنة واإلمجاع

  

                                           

  .١٣٥-١٣٤قواعد األمساء واألحكام عند شيخ اإلسالم، : انظر)١(
  .٧/١٨٦جمموعة الفتاوى، : انظر)٢(
  . ٧/٣٩٧جمموعة الفتاوى) ٣(
   .٧/١٤٧جمموعة الفتاوى) ٤(
  .  ٥٣٨-٥٣٦، ٧/٥٠٦جمموعة الفتاوى : وانظر. ٧/٣٠٦جمموعة الفتاوى) ٥(
  .١٢٠قواعد األمساء واألحكام عند شيخ اإلسالم، :ظران)٦(
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  : أما األدلة من القرآن  -  أ

فإنه قد دلت اآليات على نفي اإلميان عن إبليس وفرعون واليهود الذين عرفوا أن حممدا رسـول اهللا كمـا   
   )١( !!ن هؤالء مؤمنني مصدقنييعرفون أبناءهم؛ فلو كان التصديق ارد أو العلم إميانا لكا

��m��ê���é:، وقولـه ١٢: األعـراف  ��m���O��N��Ml:إبليس بقوله.. وصف اهللا:(( -: -يقول املروزي

ë��ìl فأخرب أنه قد عرف أن اهللا قد خلقه، ومل خيضع ألمره فيسجد آلدم كما أمره، فلم ينفعه معرفته، ، ٨٢: ص
، إذ مل يكن معها خضوع بالطاعة، فسلبه اهللا اسم اإلميان واإلسالم إذ مل خيضع إذ زايله اخلضوع، ومل تكن معرفته إميانا

  .له فيطيعه بالسجود، فأىب وعاند، ولو عرف اهللا باملعرفة اليت هي إميان خلضع جلالله، وانقاد لطاعته، ومل يرد عليه أمره

وما أنزل إليهم كما يعرفون  غنيب والدليل على ذلك أيضا شهادة اهللا على قلوب بعض اليهود أم يعرفون ال 
،   ٨٩: البقرة��m��WV��U��T��S���R��Q�l:أبناءهم، فال أحد أصدق شهادة على ما يف قلوم من اهللا، إذ يقول لنبيه

،  فشهد على قلوم بأا ١٤٦: البقرة ��m��P��O��N��M��Ll:،  وقال١٤٦: البقرة��m��HG��F���E��D�l:وقال
وما أنزل إليه أنه احلق من عند اهللا، مث أكفرمت مع ذلك، ومل يوجب هلم اسـم اإلميـان   : ، قالغ عارفة عاملة بالنيب

مبعرفتهم، وعلمهم باحلق إذ مل يقارن معرفتهم التصديق، واخلضوع هللا ولرسوله بالتصديق له والطاعة؛ ألن من صدق 
   )٢()). خضع قلبه، ومن خضع قلبه أقر وصدق بلسانه، وأطاع جبوارحه

 ،وقوم صـاحل  ،وفرعون وقومه ،ولو كان جمرد اعتقاد التصديق إميانا لكان إبليس:((-: -قول ابن القيموي
 ��m����«�����ª��©l:واليهود الذين عرفوا أن حممدا رسول اهللا كما يعرفون أبناءهم مؤمنني مصدقني، وقد قال تعـاىل 

،  واجلحود ال يكون إال بعد معرفة   ٣٣: األنعام �m����±��°��¯��®��¬lيعتقدون أنك صادق،: ،  أي٣٣: األنعام
¯����m��¶���µ��´���³��²��±��°:، وقال موسى لفرعون١٤: النمل ��m�F��E��D��C��B��Al:احلق، قال تعاىل

��º��¹��¸l وقال تعاىل عـن اليهـود  ١٠٢: اإلسراء ،:��m��D��N��M��L��K��J���I��HG��F���E

O��Pl ٣()). ١٤٦: البقرة(  

فما مينعكم : "قال. نشهد أنك نيب: ؛ فقاال غحديث النفرين من اليهود ملا جاءا إىل النيب  :ةومن السن  -  أ
فعلم . ، وإنا خناف إن تبعناك أن تقتلنا اليهودإن داود دعا ربه أن ال يزال يف ذريته نيب: قالوا". أن تتبعوين

  )٤( .ادذا  أن جمرد العلم واإلخبار عنه ليس بإميان؛ بل ال بد من االنقي

  : اإلمجاع  -  ب

القول ارد عن اعتقاد اإلميان ليس إميانـا  :((فقال -: -وقد حكى اإلمجاع على ذلك شيخ اإلسالم
باتفاق املسلمني؛ فليس جمرد التصديق بالباطن هو اإلميان عند عامة املسلمني إال من شذ من أتباع جهـم  

                                           

  .٢٥-٢٤، الصالة وحكم تاركها، ٣/١٩٨الفصل، :انظر)١(
  . ٤١٩-٢/٤١٨تعظيم قدر الصالة) ٢(
  . ٢٤،الصالة وحكم تاركها) ٣(
  .    ٢٥، الصالة وحكم تاركها، ٩٦٩-٣/٩٦٧،  غ ، الصارم املسلول على شامت الرسول٧/٥٦١جمموعة الفتاوى، : انظر)٤(
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 )٢( األحكام الدينية أعظم مما يف قول ابن كرامويف قوهلم من السفسطة العقلية واملخالفة يف )١(والصاحلي،
إال من شذ من أتباع ابن كرام، وكذلك تصديق القلب الذي ليس معه حب هللا وال تعظيم بل فيه بغض 

  )٣( )).وعداوة هللا ورسله ليس إميانا باتفاق املسلمني

، نة وإمجاع األمةثابت بدالئل الكتاب والسوجوب انقياد القلب مع معرفته، ظاهر، :((-: -ويقول
بل ذلك معلوم باالضطرار من دين اإلسالم، ومن نازع من اجلهمية يف أن انقياد القلب من اإلميان فهـو  

  )٤()).كمن نازع من الكرامية يف أن معرفة القلب من اإلميان

وعلمه حيث ظنوا أن اإلميان جمرد تصديق القلب  ؛وذا يظهر خطأ قول الرازي ومن على شاكلته من اجلهمية
  .وتبعا لذلك أخرجوا أعمال اجلوارح )٥(ومل جيعلوا أعمال القلب من اإلميان،

  :أم غلطوا يف  املرجئة من اجلهمية قد ذكرنا:((-: -يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية

أن اإلميان الذي يف القلب يكون تاما بدون العمل الذي يف القلب، تصديق بال عمل للقلب؛ كمحبة اهللا  ظنهم
  . شيته وخوفه والتوكل عليه والشوق إىل لقائهوخ

  )٦( .))ظنهم أن اإلميان الذي يف القلب يكون تاما بدون العمل الظاهر، وهذا يقول به مجيع املرجئةو

  .يف بيان مكانة النطق بالشهادتني والعمل من اإلميان والرد على موقف الرازي من ذلك: اجلانب الثالث

اإلميان قول وعمل؛ قول القلب واللسان وعمل القلب واجلوارح؛ وأنـه شـعب    ملا تقرر عند أهل السنة أن
كان من أصول مذهبهم عدم التسوية بني شعب اإلميان؛ فمن شعب اإلميان ما يزول اإلميان بزواهلا إمجاعـا،   ،متعددة

  .ومنها ما ال يزول اإلميان بزواله إمجاعا

  

  

                                           

مجع بني القدر واإلرجاء، وزعم أن اإلميان هو املعرفة باهللا على اإلطالق، وهو أن للعامل صـانعا   و احلسني حممد بن مسلم الصاحلي،أب)١(
عاىل أن معرفة اهللا ت: وزعم. من كافرإال وقول القائل ثالث ثالثة ليس بكفر؛ لكنه ال يظهر : فقط، والكفر هو اجلهل به على اإلطالق؛ قال

ال : أن الصالة ليست بعبادة اهللا تعاىل، وأنه ال عبادة له إال اإلميان به؛ وهو معرفته، وهو خصـلة واحـدة  : هي احملبة واخلضوع له؛ وزعم
  .٧٢، طبقات املعتزلة البن املرتضى١/١٦٧امللل والنحل: انظر. ال يزيد، وال ينقص: يزيد، وال ينقص، وكذلك الكفر خصلة واحدة

اإلميان هو نطق  :كان قليل العلم، من أقواله، إمام الكرامية، السجستاين املبتدع اهللا، حممد بن كرام بن عراق بن حزابة، أبو عبد)٢(
سري أعالم النبالء  .اللسان بالتوحيد، جمرد عن عقد قلب، وعمل جوارح، مات بأرض بيت املقدس، سنة مخس ومخسني ومائتني

  . ١٤/ ٧عالم للزركلياأل مؤسسة الرسالة،. ، ط٥٢٤-١١/٥٢٣
  .٧/٥٥٠جمموعة الفتاوى، )٣(
  . ٧/٣٩٨جمموعة الفتاوى) ٤(
  .  ٢٠٤،  ١٩٠، ٧/١٨٨جمموعة الفتاوى: انظر)٥(
  . ١٣٩قواعد األمساء واألحكام،: وانظر ،)بتصرف يسري(٣٦٤-٧/٣٦٣جمموعة الفتاوى، )٦(
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ب، منها ما يزول اإلميـان  وهذه الشع:(( -على حديث الشعب تعليقًا- : - )١(يقول ابن أيب العز احلنفي 
  )٢( )).كترك إماطة األذى عن الطريق ؛؛ كشعبة الشهادتني، ومنها ما ال يزول بزواهلابزواهلا

وعلى هذا فاألقوال واألعمال الشرعية  ليست على مستوى واحد؛ بل منها ما هو ركن يف اإلميـان بزوالـه   
بفواته ينقص اإلميان نقصا يستحق صاحبه العقوبة، ومنها مـا   نها ما هو من اإلميان الواجب،بالكلية يزول اإلميان، وم

  )٣( .هو من اإلميان املستحب يفوت بفواته علو الدرجة

وعليه فال يسوى بني شعب اإلميان يف األمساء واألحكام، ومن سوى بينها فهو خمالف للكتاب والسنة، خارج 
   )٤(. عموم أهل األهواء والبدععن سبيل سلف األمة، داخل يف

فإن النطق بالشهادتني ركن من أركان اإلميان بفواته يزول اإلميان بالكليـة؛ فتـرك النطـق     ؛إذا تقرر ذلك
إذا زال النطق بالشـهادتني زال اإلميـان   بالشهادتني من غري عذر ليس كترك التهليل والتسبيح واألمر باملعروف؛ بل 

اإمجاع.   

الذي عليه اجلماعة أن من مل يتكلم باإلميان بلسانه من غري عذر مل ينفعه ما يف :((-: -م يقول شيخ اإلسال
  )٥( )).قلبه من املعرفة، وأن القول من القادر عليه شرط يف صحة اإلميان

القول الظاهر من اإلميان الذي ال جناة للعبد إال به عند عامة السلف واخللف من األولـني  :((-: -ويقول
  )٦()). جهما ومن وافقه -إال اجلهمية  واآلخرين

بـين  : " غ معىن قولـه (( -)٨("بين اإلسالم على مخس"تعليقًا على حديث - : -)٧(ويقول ابن رجب 
  .....دعائم البنيان وأركانه اليت يثبت عليها البنيان: أن اإلسالم مثله كبنيان، وهذه اخلمس": اإلسالم على مخس 

                                           

، فقيه، كان قاضي القضاة بدمشق، مث بالديار املصرية، مث بدمشـق،  علي بن علي بن حممد بن أيب العز، احلنفي الدمشقي: ابن أيب العز)١(
الدرر الكامنة يف : انظر. سنة اثنتني وتسعني وسبعمائة، من مؤلفاته شرح العقيدة الطحاوية: سنة إحدى وثالثني وسبعمائة، ووفاته: مولده

  . ٤/٣١٣، األعالم للزركلي٣/٨٧أعيان املائة الثامنة البن حجر،
  . ١/٤٧٨الدرر السنية يف األجوبة النجدية: وانظر. ٢/٥١٩قيدة الطحاوية بتحقيق التركي، واألرنؤوط، شرح الع)٢(
  .١٤٤، قواعد األمساء واألحكام عند شيخ اإلسالم، ٧/٦٣٧جمموعة الفتاوى، : انظر)٣(
  .٤٧٩-١/٤٧٨الدرر السنية يف األجوبة النجدية، : انظر)٤(
  . ٣/٩٧٤الصارم املسلول،)٥(
   .٧/٢١٩عة الفتاوىجممو)٦(
عبد الرمحن بن أمحد بن رجب بن احلسن ابن حممد بن مسعود البغدادي، الدمشقي، احلنبلي، الشهري بابن رجب ،حمـدث، حـافظ،   )٧(

، ورجاالً وعلالً وطرقًا واطالعا على معانيه، وقرأ القرآن بالروايات وأكثر عن الشـيوخ  فقيه، أصويل، مؤرخ، مهر يف فنون احلديث أمساًء
ذيل طبقات احلنابلة، لطائف املعارف يف املواعظ، جـامع  : هـ، من مصنفاته٧٩٥ولد ببغداد سنة ست وثالثني وسبعمائة، ومات سنة 

، إنبـاء  ٣٢٢-٢/٣٢١الدرر الكامنة يف أعيان املئة الثامنـة  : انظر. العلوم واحلكم، شرح صحيح الترمذي، تقرير القواعد وحترير الفوائد
  . ٢٩٥/  ٣، األعالم للزركلي ٧٥-٢/٧٤معجم املؤلفني ، ١/٤٦٠البن حجر، مرالغمر بأبناء الع

، ومعىن الدعاء ٧٧: الفرقان �m��¼»��º����¹��¸��¶��µ��´l: ألأخرجه البخاري يف كتاب اإلميان، باب دعاؤكم إميانكم، لقوله ) ٨(
  .١/٤٥ودعائمه العظام، ، ومسلم يف كتاب اإلميان، باب بيان أركان اإلسالم ٦ص ،"اإلميان" يف اللغة
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ن وأركانه، فبقية خصال اإلسالم كبقية البنيان، فإذا فقد شيء من بقية اخلصال الداخلة يف وإذا كانت هذه دعائم البنيا
وأما هذه اخلمس، فإذا زالت كلها سقط البنيان ومل يثبت بعد . مسمى اإلسالم الواجب نقص البنيان ومل يسقط بفقده

  )١()).زواهلا وكذلك إن زال منها الركن األعظم وهو الشهادتان

واإلميان باهللا ة باللسان وباطنها اإلميان باهللا، رسول اهللا كلمة ظاهر احممددة أن ال إله إال اهللا، وأن ذلك أن شها
رسول اهللا ، فال انفكاك ألحدمها عن اآلخر يف حتقيق  احممدوأن  ،اعتقاد باطن بالقلب، وظاهره شهادة أن إله إال اهللا

  .ا تتشعب الشعبومنهم ،اإلميان أبدا ، مث عنهما تتفرع األركان

إن اإلميان يتم والنجاة حتصل بدون شهادة أن : وعلى هذا فأبعد الناس عن معرفة دين اإلسالم وحقائقه من قال
رسول اهللا، فضالً عن ترك سائر األركان، وإن هذه الشهادة ما هي إال عالمة على اإلميـان،   احممدوأن ال إله إال اهللا 

عدم اإلميان من جهة إجراء األحكام الدنيوية، وإال فقد يكون اإلميان حاصـالً يف  وإن تركها جمرد عالمة ظاهرة على 
  !!القلب  يف الواقع ونفس األمر، ويثاب عليه يف اآلخرة

مبرتلة شهادة الشهود أو القرائن الظاهرة  -اليت هي اجلزء الظاهر من اإلميان باهللا -فجعلوا أعظم أركان اإلسالم 
  )٢( .ا هلالفًاليت قد يكون الواقع خما

وال خيفى أن هذا القول قول مبتدع يف اإلسالم مل يقله أحد من األئمة؛ فإن اإلميان الباطن يسـتلزم اإلقـرار   
  . الظاهر؛ بل وغريه، ووجود اإلميان الباطن تصديقًا وحبا وانقيادا بدون اإلقرار الظاهر ممتنع

ما مع القدرة فهو كافر باتفاق املسلمني، وهو  إذا مل يتكلم" الشهادتان :(( "- : -يقول شيخ اإلسالم 
كافر باطنا وظاهرا عند سلف األمة وأئمتها ومجاهري علمائها، وذهبت طائفة من املرجئة وهم جهمية املرجئة؛ كجهم 

صل هذا والصاحلي وأتباعهما، إىل أنه إذا كان مصدقًا بقلبه كان كافرا يف الظاهر دون الباطن، وقد تقدم التنبيه على أ
القول، وهو قول مبتدع يف اإلسالم مل يقله أحد من األئمة، وقد تقدم أن اإلميان الباطن يستلزم اإلقرار الظاهر؛ بـل  

  )٣( )).وغريه، وأن وجود اإلميان الباطن تصديقًا وحبا وانقيادا بدون اإلقرار الظاهر ممتنع 

كلم بالشهادتني مع القدرة، فعدم الشهادتني مع القدرة من آمن قلبه إميانا جازما امتنع أال يت:((- : -ويقول
بدون اإلميان  )٤()القلب(مستلزم انتفاء اإلميان القليب التام؛ وذا يظهر خطأ جهم ومن اتبعه، يف زعمهم أن جمرد إميان 

موجبـه حبسـب   الظاهر ينفع يف اآلخرة؛ فإن هذا ممتنع، إذ ال حيصل اإلميان التام يف القلب إال وحيصل يف الظـاهر  
  )٥( )).القدرة

                                           

  . ١/٢٢فتح الباري البن رجب، ) ١(
  .٤٧٤، للحوايل ظاهرة  اإلرجاء يف الفكر اإلسالمي: انظر)٢(
  . ٧/٦٠٩جمموع الفتاوى)٣(
 .٤٤٥علي الزهراين، .د: ساقطة من جمموعة الفتوى، واإلكمال من كتاب اإلميان األوسط؛ بتحقيق) ٤(
  . ٧/٥٥٣جمموعة الفتاوى)٥(
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ال حيكم بإميانه وال يعلق به شيء مـن أحكـام    -مع القدرة–وعلى هذا فإن من مل يتكلم بلسانه بالشهادة 
  )١( .اإلميان، ال يف الدنيا وال يف اآلخرة

  .وذا يتم احلديث عن مكانة الشهادتني من اإلميان

ا تقدم أن اإلميان ليس جمرد تصديق القلب؛ بل ال بد معه مم فقد اتضح ؛مكانة العمل الظاهر من اإلميانأما و 
من أعمال قلبية تستلزم أعماال ظاهرة؛ وعليه فمن املمتنع أن يكون الرجل مؤمنا باهللا ورسوله بقلبه أو بقلبه ولسانه؛ 

القلب يستلزم العمـل  ألن إميان  )٢(-ال صالةً وال زكاةً وال صياما وال غري ذلك من الواجبات-ومل يؤد واجبا ظاهرا 
فمعرفة الرب مبا له من األمساء والصفات توجب حمبة القلب له، وتعظيمه وخشيته، وذلك   )٣(الظاهر حبسبه ال حمالة؛

واإلرادة اجلازمة مع القدرة تستلزم وجود الفعل، فإذا مل يعمل اإلنسان شيئًا من . يوجب إرادة طاعته وكراهية معصيته
  )٤(. ك دليالً على انتفاء اإلميان من قلبهاألعمال الظاهرة كان ذل

التصديق باحلق، واحملبة له، فهذا أصـل  : اإلميان ال بد فيه من هذين األصلني :((- : -يقول شيخ اإلسالم
وإذا ....مث احلب التام مع القدرة يستلزم حركة البدن بالقول الظاهر، والعمل الظاهر ضرورة. القول، وهذا أصل العمل

قـوال الظـاهرة؛ واألعمـال    التصديق به واحملبة له لزم ضرورة أن يتحرك البدن مبوجب ذلك مـن األ قام بالقلب 
ومن املمتنع أن يكون الرجل مؤمنا إميانا ثابتا يف قلبه؛ بأن اهللا فرض عليه الصالة والزكـاة والصـيام   ((، )٥())الظاهرة

ال يؤدي هللا زكاة، وال حيج إىل بيته، فهذا ممتنع، واحلج، ويعيش دهره ال يسجد هللا سجدة، وال يصوم من رمضان، و
  )٦()). وال يصدر هذا إال مع نفاق يف القلب وزندقة، ال مع إميان صحيح

فأصل اإلميان يف القلب وهو قول القلب وعمله، وهو إقرار بالتصديق واحلب واالنقيـاد،   :((- : -ويقول
اجلوارح، وإذا مل يعمل مبوجبه ومقتضاه دل على عدمـه أو   وما كان يف القلب فال بد أن يظهر موجبه ومقتضاه على

  )٧()). ضعفه

اإلميان الذي يف القلب من التصديق واحلب وغري ذلك يستلزم األمور الظاهرة من األقوال  :((- : -قوليو
الواجـب يف   ميتنع مقام اإلميـان .. الظاهرة واألعمال الظاهرة؛ كما أن القصد التام مع القدرة يستلزم وجود املراد و

  )٨()). القلب من غري ظهور موجب ذلك ومقتضاه

                                           

  .١٤٠/ ٧جمموعة الفتاوى، :انظر)١(
  .٦٢١/ ٧جمموعة الفتاوى، :انظر)٢(
  .٢٢١/ ٧جمموعة الفتاوى، :انظر)٣(
  .١/٤١٥، ، لعيسى السعدي، الوعد األخروي شروطه وموانعه٧/٥٢٥جمموعة الفتاوى: انظر)٤(
  .  ٥٤١-٧/٥٤٠جمموعة الفتاوى)٥(
  .  ٧/٦١١جمموعة الفتاوى)٦(
  .  ٧/٦٤٤جمموعة الفتاوى)٧(
  . ٧/٥٧٥موعة الفتاوىجم) ٨(
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األمور الباطنة والظاهرة بينهما ارتباط ومناسبة، فإن ما يقوم بالقلب من الشعور واحلـال  :((- : -ويقول
ـ   )١())يوجب أمورا ظاهرة، وما يقوم بالظاهر من سائر األعمال، يوجب للقلب شعورا وأحواالً ال ((وعلى هـذا فـ

وجود إميان القلب الواجب مع عدم مجيع أعمال اجلوارح، بل مىت نقصت األعمال الظاهرة كان لنقص اإلميان يتصور 
  )٢(. ))الذي يف القلب

وهذا من  ،من جعل اإلميان جمرد التصديق وإن مل يقارنه فعل واجب وال ترك حمرم:((- : -ويقول ابن القيم
  )٣()).  يتقاضاه فعل طاعة وال ترك معصيةأحمل احملال أن يقوم بقلب العبد إميان جازم ال

جنس األعمال :((- : -إذا تقرر ذلك؛ فزوال العمل بالكلية يستلزم زوال أصل اإلميان؛ يقول شيخ اإلسالم 
  .)٤())إميان القلب التام بدون شيء من األعمال الظاهرة ممتنع..من لوازم إميان القلب و

كما دل عليه الكتاب و السنة و أمجـع   ؛قول و عمل :اجلماعةاإلميان عند أهل السنة و  :((- : -ويقول
فإذا خال العبد عن  .تصديق القول: و العمل ،تصديق الرسول: فالقول ؛و على ما هو مقرر يف موضعه ،عليه السلف

  )٥()).العمل بالكلية مل يكن مؤمنا

  )٦()).ميان الواجب من القلبترك الواجبات الظاهرة دليل على انتفاء اإل: فالسلف يقولون:((- : -ويقول

  )٧()).األعمال الزمة إلميان القلب فإذا انتفت مل يبق يف القلب إميان:((- : -ويقول

من يتكلم باإلميان وال يعمل به ال يكون قلبه مؤمنا، حىت إن املكره إذا كان يف إظهـار  :((- : - ويقول
على صـفحات وجهـه وفلتـات     إليه، وال بد أن يظهراإلميان فال بد أن يتكلم مع نفسه، ويف السر مع من يأمن 

وذلك أن اجلسـد  . فإنه يدل على أنه ليس يف القلب إميان ؛وأما إذا مل يظهر أثر ذلك ال بقوله وال بفعله قط...لسانه
  .)٨())تابع للقلب، فال يستقر شيء يف القلب إال ظهر موجبه ومقتضاه على البدن ولو بوجه من الوجوه

كل حقيقة باطنة ال يقوم صاحبها بشرائع اإلسالم الظاهرة ال تنفع ولو كانت ما :((- : -مويقول ابن القي
كانت، فلو متزق القلب باحملبة واخلوف ومل يتعبد باألمر وظاهر الشرع مل ينجه ذلك من النار، كما أنه لو قام بظواهر 

  .(٩) ))اإلسالم وليس يف باطنه حقيقة اإلميان مل ينجه من النار

                                           

  . ١/٨٠البن تيمية، اقتضاء الصراط املستقيم) ١(
  . ٧/١٩٨جمموعة الفتاوى) ٢(
  . ٢٤،الصالة وحكم تاركها)٣(
  . ٧/٦١٦جمموعة الفتاوى) ٤(
  .٢/٨٦شرح العمدة، لشيخ اإلسالم ابن تيمية، )٥(
 . ٧/١٤٨جمموعة الفتاوى) ٦(
  . ٧/٢٠٣جمموعة الفتاوى) ٧(
  . ١٤/١٢١تاوىجمموعة الف) ٨(
  .٢٠٨-٢٠٧الفوائد البن القيم، )٩(
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 )١( .فال يكون املرء مؤمنا إال إذا التزم بالعمل مع اإلقرار، وإال فلو أقر ومل يلتزم العمل مل يكن مؤمنـا  وعليه
ومن قال حبصول اإلميان الواجب بدون فعل شيء من الواجبات كان خمطئًا خطأ بينا، وهذه هي بدعة اإلرجاء الـيت  

  )٢( .املقاالت الغليظة ما هو معروف أعظم السلف واألئمة الكالم يف أهلها، وقالوا فيها من

من شرائع اإلميان وأحكامه وفرائضه ليست من  ألفمن زعم أن ما يف كتاب اهللا  :((- : -يقول ابن بطة 
اإلميان، وأن التارك هلا واملتثاقل عنها مؤمن، فقد أعظم الفرية، وخالف كتاب اهللا، ونبذ اإلسالم وراء ظهره، ونقض 

   )٣( )).عهد اهللا وميثاقه 

من زعم أنه يقر بالفرائض وال يؤديها و يعلمها، وبتحرمي الفواحش واملنكرات وال يرتجر  :((- : -ويقول
  )٤( )).عنها وال يتركها، وأنه مع ذلك مؤمن؛ فقد كذب بالكتاب، ومبا جاء به رسوله 

مـن   ألما أراد اهللا : موهلذا كان من إلزام السلف للطائفة اليت زعمت أن العمل ليس من اإلميان، أن يقال هل
  ! ، اإلقرار بذلك أو اإلقرار والعمل؟؟٤٣: البقرة �m��n���m��l��kl: العباد إذ قال هلم

إن اهللا : فأهل العلم قد كفروا من قال! إن اهللا أراد اإلقرار، ومل يرد العمل؛ فقد كفرمت عند أهل العلم: فإن قلتم
  .مل يرد من العباد أن يصلوا وال يؤتوا الزكاة

فإذا أراد منهم األمرين مجيعا مل زعمتم أنه يكون مؤمنا بأحـدمها  : وإن قلتم أراد منهم اإلقرار والعمل؛ قيل  
  !دون اآلخر وقد أرادمها مجيعا؟؟

  !أعمل مجيع ما أمر اهللا وال أقر به أيكون مؤمنا ؟: أرأيتم لو أن رجالً قال

نعم، : فإن قالوا! أمر اهللا به وال أعمل منه شيئًا أيكون مؤمنا ؟ أقر جبميع ما: فإن قال: ال، قيل هلم: فإن قالوا 
أراد األمرين مجيعا، فإن جاز أن يكون بأحدمها مؤمنا إذا ترك اآلخر جاز  ألما الفرق؛ وقد زعمتم أن اهللا : قيل هلم

  )٥( !!أن يكون باآلخر إذا عمل ومل يقر مؤمنا، ال فرق بني ذلك

ه املرجئة يف معىن اإلميان يعلم باالضطرار أنه خمالف للرسول، ويعلم باالضطرار أن هذا وكل من تأمل ما تقول
حنن نؤمن مبا جئتنا به بقلوبنا من غـري  : غ طاعة اهللا ورسوله من متام اإلميان، ويعلم أنه لو قدر أن قوما قالوا للنيب

ويت عنه؛ فال نصلي، وال نصوم، وال حنج، شك، ونقر بألسنتنا بالشهادتني، إال أنا ال نطيعك يف شيء مما أمرت به 
وال نصدق احلديث، وال نؤدي األمانة، وال نفي بالعهد، وال نصل الرحم، وال نفعل شيئًا من اخلري الذي أمرت بـه،  

                                           

  .٣٨٩/ ٧جمموعة الفتاوى، :انظر)١(
، السنة ٣١٩-١/٣١٨، ٣١٣-٣١٢/ ١السنة لعبد اهللا بن اإلمام أمحد: ، وانظر ما قيل يف ذم املرجئة٦٢١/ ٧جمموعة الفتاوى، :انظر)٢(

، القدرية واملرجئة نشأما وأصوهلما وموقف ٩٠٦-٢/٨٨٤ -)إلميانا(الكتاب األول-، اإلبانة عن شريعة الفرقة الناجية٤/٤١للخالل، 
  .١٠٨-١٠٥، ، للعقلالسلف منها

  .٢/٧٨٩ -)اإلميان(الكتاب األول-اإلبانة عن شريعة الفرقة الناجية)٣(
  .٢/٧٨٩ -)اإلميان(الكتاب األول-اإلبانة عن شريعة الفرقة الناجية)٤(
  .٣٨٩-٣٨٨/ ٧، جمموعة الفتاوى، ٩٣٣-٤/٩٣٢ماعة، شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجل:انظر)٥(



 -١٢٨ - 

ونشرب اخلمر، وننكح ذوات احملارم بالزنا الظاهر، ونقتل من قدرنا عليه من أصحابك وأمتك، ونأخذ أمواهلم؛ بـل  
أنتم مؤمنون كاملو اإلميان، وأنتم من : يقول هلم غ ا ونقاتلك مع أعدائك؛ هل كان يتوهم عاقل أن النيبنقتلك أيض

أنتم : بل كل مسلم يعلم باالضطرار أنه يقول هلم!! أهل شفاعيت يوم القيامة، ويرجى لكم أال يدخل أحد منكم النار
  )١( .أكفر الناس مبا جئت به ويضرب رقام إن مل يتوبوا من ذلك

فإن كـان مـن مبـاين    . وأما زوال أفراد عمل اجلوارح؛ فإما أن يكون شيئًا من أركان اإلسالم أو ال يكون
  )٣)(٢(.اإلسالم؛ ففي زوال أصل اإلميان بزواله مع اإلقرار بوجوبه نزاع مشهور بني أئمة اإلسالم

بعد اإلقرار " الفرائض األربع " ه تنازع العلماء يف تكفري من يترك شيئًا من هذ :((- : -يقول شيخ اإلسالم
  )٤()).بوجوا

، مع اإلقرار بالوجوب إذا ترك شيئًا من هذه األركان األربعة، ففي التكفري أقوال للعلماء :((- : -ويقول
  :)٥(هي روايات عن أمحد 

فمىت عـزم  أنه يكفر بترك واحد من األربعة حىت احلج، وإن كان يف جواز تأخريه نزاع بني العلماء،  :أحدها
أنه ال يكفر بترك شيء مـن ذلـك مـع اإلقـرار      :والثاين...على تركه بالكلية كفر، وهذا قول طائفة من السلف
قول كـثري مـن   ..ال يكفر إال بترك الصالة وهي: والثالث....بالوجوب، وهذا هو املشهور عند كثري من الفقهاء 

بتركها، وترك الزكاة إذا قاتل اإلمام عليها دون ترك : سواخلام. يكفر بتركها وترك الزكاة فقط: والرابع...السلف
  )٦()). الصيام واحلج

وذا يتبني مكانة العمل الظاهر من اإلميان، فالقول والعمل قرينان ال ينفع أحدمها إال باآلخر، فـال يسـتقيم   
ول والعمل إال بنية موافقة للسـنة،   اإلميان إال بالقول، وال يستقيم اإلميان والقول إال بالعمل، وال يستقيم اإلميان والق

  )٧( .وذا يبطل ما قرره الرازي من أن تارك القول والعمل املقتصر على ما يف القلب مؤمن

                                           

  . ٧/٢٨٧جمموعة الفتاوى:انظر)١(
  .٤٨٠-١/٤٧٩، الدرر السنية، ٦١٢-٦٠٩، ٧/٣٠٢جمموعة الفتاوى : انظر)٢(
  .١٨٦-١٨٥، لعيسى السعدي،موانع إنفاذ الوعيد: انظر)٣(
  . ٧/٦٠٩جمموعة الفتاوى) ٤(
م صدقًا، أبو عبد اهللا، أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الذهلي الشيباين املروزي مث أمحد بن حنبل اإلمام حقًا، وشيخ اإلسال)٥(

يف الدين مـا  : البغدادي، أحد األئمة األعالم، ولد سنة أربع وستني ومائة، حفظ اهللا به السنة، ثبت يف حمنة القول خبلق القرآن، قيل عنه
زهد ما كان أخربه، وبالصاحلني ما كان أحلقه، وباملاضني ما كان أشبهه، عرضـت عليـه   كان أبصره، وعن الدنيا ما كان أصربه، ويف ال

ما قام أحد يف اإلسالم ما قام أمحد بن حنبل، وقال أبو عبيد القاسم : قال علي بن املديين بعد ما امتحن أمحد. الدنيا فأباها، والبدع فنفاها
ن أبا بكر وجد يوم الردة أنصارا وأعوانا، وإن أمحد بن حنبل مل يكن له أنصـار وال  صدق، إ: بن سالم تعليقًا على قول علي بن املديين 

، ٢٥٨-٨/١٦٢سري أعالم النبالء: انظر .هـ٢٤١ال يفلح من تعاطى الكالم وال خيلو من أن يتجهم، تويف سنة: وكان أمحد يقول. أعوان
  .  ٧٩٤-١٠/٧٧٥، البداية والنهاية دار إحياء التراث العريب. ط
 . ٥٤-٢/٣٦، ، لألمحديمحد يف العقيدةأاملسائل والرسائل املروية عن اإلمام : ، وانظر٦١١-٧/٦١٠جمموعة الفتاوى)٦(
  . ٧/٢٩٦، جمموعة الفتاوى، ٥/٩٥٦شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة، : انظر)٧(
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  .يف نقد القيود اليت وضعها الرازي إلثبات مذهبه: اجلانب الرابع

، وسيكون بعون اهللا الرد عليه تقدم البيان بأن الرازي وضع أربعة قيود إلثبات مذهبه يف احلقيقة الشرعية لإلميان
  :من وجوه

يف نقد القيد األول والذي عرض الرازي فيه األدلة على أن اإلميان يف الشـرع  : الوجه األول
  :هو التصديق

  .سبق البيان بأن الرازي استدل على ذلك باللغة، والكتاب، والسنة، والعقل

  :الرد على احتجاج الرازي باللغة-أ

. فالن يؤمن بكـذا : ن يف اللغة هو التصديق؛ التفاق أهل اللغة على أن معىن قول القائلذكر الرازي أن اإلميا
. فالن يؤمن باحلشر والنشر: مبصدق لنا، ومنه قوهلم: أي، ١٧: يوسف ��m��h��g�����f��el:يصدق به، قال اهللا تعاىل: أي
  :و اإلميان املعروف يف اللغة ألمرينأنه مصدق بذلك معترف به،  فوجب أن يكون اإلميان يف الشريعة ه: أي

، ٤: إبـراهيم  ��m��l��k��j��i��h���g��fl:ألن اهللا خاطب العرب بلسام؛ كما قال تعاىل :األمر األول
  .١٩٥: الشعراء ��m��v��u�����t��sl:، وقال٢٨: الزمر ��m��¹��¸��¶���µ��´l:وقال

وتوفرت  ،قولني عن اللسان العريب لتواترت األخبار بذلكوألنه لو كان لفظ اإلميان واإلسالم من :األمر الثاين
لغلب إظهاره على كتمانه، فلما مل يكن كذلك ثبت أن معناه يف الشرع نفـس معنـاه يف    و ،دواعي األمة على نقله

  . اللغة، وأنه باقٍ على أصل الوضع

  :هذه احلجة تقوم على مقدمتني: أن يقال: واجلواب

إمنا خاطب الناس بلغة العرب مل يغريها؛ فيكون مراده  غلغة هو التصديق، والرسول أن اإلميان يف ال :أحدمها
  .باإلميان التصديق فحسب

  .)١(أن التصديق إمنا يكون بالقلب؛ فالقول والعمل بكل حال ليس من اإلميان:والثانية  

  :وسيكون نقد هذه احلجة يف مقامني

   :ازي يف هذه املسألةيف نقد املنهجية اليت سلكها الر: املقام األول

منهج الرازي ومن على شاكلته من املرجئة يف تقرير هذه احلجة خمالف ملا جيب سلوكه يف فهم املصـطلحات  
  :الشرعية؛ من جوانب

                                           

  . ٣٣٢-٣٣٠،  آراء املرجئة يف مصنفات شيخ اإلسالم٢٩٣، ٧/٢٨٩جمموعة الفتاوى: انظر) ١(
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وغريمها بطرق " اإلميان واإلسالم" أم عدلوا عن معرفة كالم اهللا ورسوله وأخذوا يتكلمون يف مسمى  :األوىل
فيكون  ؛والرسول إمنا خاطب الناس بلغة العرب مل يغريها ،هو التصديق" اإلميان يف اللغة : " اابتدعوها مثل أن يقولو

مث عمدم يف أن  ،فاألقوال واألعمال ليست من اإلميان ،والتصديق إمنا يكون بالقلب: مراده باإلميان التصديق؛ مث قالوا
قد تكرر ذكـره  " اسم اإلميان : " فيقال هلم. مبصدق لنا ، أي١٧: يوسف ��m��h��g�����f��el:اإلميان هو التصديق قوله

ويفـرق   ،به خيرج الناس من الظلمات إىل النور و ،وهو أصل الدين ،يف القرآن واحلديث أكثر من ذكر سائر األلفاظ
ز أن وكل مسلم حمتاج إىل معرفة ذلك؛ أفيجو ،والدين كله تابع هلذا ،ومن يوايل ومن يعادي ،بني السعداء واألشقياء

ومعلوم أن الشاهد الذي استشهدوا به على أن ! يكون الرسول قد أمهل بيان هذا كله، ووكله إىل هاتني املقدمتني ؟؟
فـإن   أعظم من تواتر لفظ الكلمة، غونقل معىن اإلميان متواتر عن النيب اإلميان هو التصديق كلمة من القرآن، 

خبالف كلمة من سورة، فأكثر املؤمنني مل يكونوا حيفظون هذه السورة، اإلميان حيتاج إىل معرفته مجيع األمة فينقلونه 
  )١(.وعلى هذا فال جيوز أن جيعل بيان أصل الدين مبنيا على مثل هذه املقدمات

رف تفسريها وما أريد ا من جهة أن مما ينبغي أن يعلم أن األلفاظ املوجودة يف القرآن واحلديث إذا ع :الثانية
نوع : األمساء ثالثة أنواع: " ج يف ذلك إىل االستدالل بأقوال أهل اللغة وال غريهم؛ وهلذا قال الفقهاءمل حيت غالنيب 

ونوع يعرف حده بـالعرف؛  . ونوع يعرف حده باللغة؛ كالشمس والقمر. يعرف حده بالشرع؛ كالصالة والزكاة
 )٣(وروي عن ابـن عبـاس    )٢(."، وحنو ذلك١٩: النساء��m�́�³ �l:كلفظ القبض ولفظ املعروف يف قوله

تفسري تعرفه العرب من كالمها، وتفسري ال يعذر أحـد جبهالتـه،   : تفسري القرآن على أربعة أوجه: "أنه قال ب
فاسم الصالة والزكاة والصيام واحلج  ) ٤(".من ادعى علمه فهو كاذب ،وتفسري يعلمه العلماء، وتفسري ال يعلمه إال اهللا

فلو أراد أحد أن يفسره بغري ما بينه  ؛ما يراد به يف كالم اهللا ورسوله، فمنه يعرف معناه غن الرسول وحنو ذلك قد بي
هو زيادة يف  ،مل يقبل منه، وأما الكالم يف اشتقاقه ووجه داللته فذاك من جنس علم البيان، وتعليل األحكام غالنيب 

لنفاق والكفر هي هذا، واسم اإلميان واإلسالم وا العلم وبيان حكمة ألفاظ القرآن؛ لكن معرفة املراد به ال يتوقف على
قد بني املراد ذه األلفاظ بيانا ال حيتاج معه إىل االستدالل على ذلـك باالشـتقاق    غ؛ فالنيب أعظم من هذا كله

وشواهد استعمال العرب وحنو ذلك؛ وعليه فيجب الرجوع يف مسماها إىل بيان اهللا ورسوله فإنه شاف كاف .  

ن الرسول تلك اخلصـائص؛  وقد بي ،أن خطاب اهللا ورسوله للناس ذه األمساء خطاب مقيد خاص :الثالث
االسم إمنا استعمل على وجه خيتص مبراد الشارع؛ مل يستعمل مطلقًا : إا منقولة بل يقال: عليها؛ فال يقال واالسم دلّ

جرى عرفهم أن االسم يكون مطلقًا وعامـا مث  فالشارع خاطب الناس بلغة العرب، وخاطبهم بلغتهم املعروفة، وقد 

                                           

  . ٣٣٣-٣٣٢، آراء املرجئة يف مصنفات شيخ اإلسالم٧/٢٨٩جمموعة الفتاوى: انظر) ١(
 .١٣/٢٨ ،٧/٢٨٦جمموعة الفتاوى)٢(
، ولد قبـل اهلجـرة    غأبو العباس عبد اهللا بن عباس بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف، القرشي اهلامشي، ابن عم رسول اهللا )٣(

يعـده   ابالعلم واحلكمة والفقه يف الدين، كان عاملًا بالسنة، جليل الرأي، ثاقب النظر، وكان عمـر   غ بثالث سنني، دعا له النيب
االسـتيعاب يف معرفـة   : بالطائف سنة مثان وستني انظـر  امات عبد اهللا بن عباس. للمعضالت مع اجتهاد عمر ونظره للمسلمني

  .٩٤-٤/٩٠يز الصحابة، اإلصابة يف متي٢٩٥-٣/٢٩١، أسد الغابة ٤٢٦-٤٢٣األصحاب 
  .١/٧٠أخرجه الطربي يف تفسريه، ) ٤(
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يدخل فيه قيد أخص من معناه، فالشارع ملا خاطبهم باسم اإلميان والصالة والزكاة إمنا خاطبهم ذه األمسـاء بـالم   
التعريف، وقد عرفهم قبل ذلك أن املراد اإلميان الذي صفته كذا وكذا، والصالة الدعاء الذي صفته كـذا وكـذا،   

يكون يف لغتهم التصديق فإنه قد بني أنه ال يكتفي بتصديق القلب واللسان فضالً عن تصديق القلب وحده؛  فبتقدير أن
���m:بل البد أن يعمل مبوجب ذلك التصديق، كما يف قوله تعاىل �^���]��\��[��Z��Y��X��Wl ويف ٢: األنفال ،

��m��o��n��m:، ويف قوله ٢٢: لةااد ��m��L��K��J���I��H����G��F��E��D��C��B��Al:قوله تعاىل

��w���v��u�������t��s��r��q��pl وقولـه   )١(،"ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن:"غوكقوله ، ٨١: املائدة
ن هلم أن التصـديق  فقد بي. ، وأمثال ذلك، وهو كثري يف الكتاب والسنة)٢("ال يؤمن من ال يأمن جاره بوائقه: " غ

ن يف القران والسنة من غري تغيري للغة الذي ال يكون الرجل مؤمنا إال به هو أن يكون تصديقًا على هذا الوجه، وهذا بي
  . )٣(وال نقل هلا

أن الشارع مل ينقل تلك األمساء ومل يغريها، ولكن استعملها مقيدة ال مطلقة كما : إذا تقرر ما سبق، فالتحقيق
، فذكر حجا خاصا وهو حج البيت، وكـذلك  ٩٧: آل عمران��m���¡������~��}��|��l:استعمل نظائرها؛ كقوله تعاىل

������m:قوله �̀�_��~��}��|l فلم يكن لفظ احلج متناوالً لكل قصد، بل لقصد خمصوص دل عليه اللفظ ١٥٨: البقرة ،
تعمل فتصرف الشارع يف األمساء الشرعية كتصرف أهل العرف يف بعض األمساء اللغوية؛ فيس. نفسه من غري تغيري اللغة

  )٤( .اللفظ تارة فيما هو أعم من معناه يف اللغة، وتارة فيما هو أخص

  :وذلك جبوابني: يف نقد املقدمتني اليت بىن عليها الرازي احتجاجه باللغة: املقام الثاين

  .على منع دعوى الترادف بني اإلميان والتصديق مبين: اجلواب األول

  . لترادفعلى فرض التسليم با مبين: اجلواب الثاين

  :يف منع دعوى الترادف بني اإلميان والتصديق، وذلك من وجوه ثالثة: أوالً

  :يف املطالبة بإثبات الترادف: الوجه األول

إن لفظ اإلميان مرادف للفظ التصديق؟؟ وهب أن املعىن يصح إذا استعمل يف موضـع،  : من الذي قال: فيقال
أمتـوا الصـالة،   : ، ولو قال القائل٤٣: البقـرة  ��m��l��kl:ل اهللاإنه يوجب الترادف مطلقًا ؟؟ وإذا قا: فلم قلت

                                           

، ومسلم، ٤٩٢-٤٩١أن ال ننتهب، ص غبايعنا النيب :أخرجه البخاري، كتاب املظامل، باب النهىب بغري إذن صاحبه، وقال عبادة ) ١(
  .١/٧٧ي كماله، كتاب اإلميان، باب بيان نقصان اإلميان باملعاصي، ونفيه عن املتلبس باملعصية، على إرادة نف

  . ٦٨، مسلم، كتاب اإلميان، باب بيان حترمي إيذاء اجلار، ١٢٧٩البخاري، كتاب األدب، باب إمث من ال يأمن جاره بوائقه، ) ٢(
  . ٣٣٤، آراء املرجئة يف مصنفات شيخ اإلسالم،١٢٩-٧/١٢٧جمموعة الفتاوى: انظر) ٣(
،  قواعد األمسـاء  ٣٥١-٣٥٠، آراء املرجئة يف مصنفات شيخ اإلسالم١٩/٢٨٣، جمموعة الفتاوى٣١-٢/٣٠شرح العمدة، : انظر) ٤(

  .٦٤واألحكام عند شيخ اإلسالم ابن تيمية،
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أقيمـوا، فكـون   : والزموا الصالة، التزموا الصالة، افعلوا الصالة، كان املعىن صحيحا،  لكن ال يدل هذا على معىن
  . )١("اللفظ يرادف اللفظ؛ يراد داللته على ذلك

  :دعوى الترادفالرد على ما استدل به الرازي على : الوجه الثاين

   .١٧: يوسف ��m��h��g�����f��el:استدالل الرازي بقوله تعاىل: أوالً

  :)٢(هذا االستدالل ال يتم له؛ ألمرين :فيقال

أنه ليس يف اآلية ما يدل على أن املصدق مرادف للمؤمن، فإن صحة هذا املعىن بأحد اللفظني ال  :األمر األول 
  :ان ليس مرادفًا للتصديق لوجوه منهايدل على أنه مرادف لآلخر؛ بل اإلمي

�:آمن له، كمـا قـال تعـاىل   : آمنه، وال آمن به، بل يقال: ر إذا صدقته، صدقه، وال يقالخبِأنه يقال للم-أ
mtw�����v��u �lوقال٢٦: العنكبوت ،:��m��u��t��s��������r��q��p��o�l وقال فرعـون ٨٣: يـونس ،:��m���i��h��g���f��e

j�lوا لنوح، وقال٧١: طه :�m���ï��î��í��ì��ël ا؛ ١١١: الشعراءفلفظ اإلميان يتعدى إىل الضمري بالالم دائم  ،
  . آمنت له: آمنته قط، وإمنا يقال: ال يقال

من جهة املعىن، فإن التصديق يستعمل يف اإلخبار عن األمور الغائبة واملشاهدة على حد سواء، خبـالف  -ب
 األمور الغائبة اليت يؤمتن عليها املخرب؛ ألنه مشتق من األمن، وهلذا مل يوجد يف القرآن آمن اإلميان فإنه ال يستعمل إال يف

  . له إال يف خرب يؤمتن عليه املخرب

بالتكذيب، وإمنا يقابل اإلميان  " التصديق " مل يقابل قط بالتكذيب، كما يقابل لفظ " اإلميان " أن لفظ -ج 
يب، فكذلك ما يقابله وهو اإلميان ليس هو التصديق فقط بل ال بد فيه من موافقـة  بالكفر، والكفر ال خيتص بالتكذ

  .  وانقياد

  .)٣(أن اإلميان يتضمن اإلخبار وإنشاء االلتزام، وأما التصديق ارد فهو إخبار حمض ال التزام فيه-د

ا، وال تثق به وال تطمئن إليـه،  قر خبربنال ت: ، أي١٧: يوسف �m��h��g�����f��el: أن معىن قوهلم :األمر الثاين
  . ولو كنا صادقني؛ ألم مل يكونوا عنده ممن يؤمتن على ذلك، فلو صدقوا مل يأمن هلم

  :حكاية الرازي ومن على شاكلته اإلمجاع على دعوى الترادف: ثانيا

   :فيقال له. إمجاع أهل اللغة قاطبة على أن اإلميان هو التصديق: قوله

                                           

األرنـؤرط، آراء املرجئـة يف   و التركي،: ، بتحقيق٥١٦-٢/٥١٥، شرح العقيدة الطحاوية،٢٩٠-٧/٢٨٩جمموعة الفتاوى: انظر) ١(
  . ٣٣٦-٣٣٥مصنفات شيخ اإلسالم

  .  ٣٣٦، آراء املرجئة يف مصنفات شيخ اإلسالم٢٩٢، ٧/١٦٢الفتاوىجمموعة : انظر) ٢(
األرنـؤرط، آراء املرجئـة يف   والتركي، : ، بتحقيق٥١٧-٢/٥١٦، شرح العقيدة الطحاوية، ٢٩٣-٧/٢٩٠جمموعة الفتاوى: انظر) ٣(

واألحكام عند شيخ اإلسالم ، قواعد األمساء ١٣٦٥-٣/١٣٦٤، موقف شيخ اإلسالم من األشاعرة،٣٤٦-٣٣٩مصنفات شيخ اإلسالم، 
  . ٩١-٨٨ابن تيمية
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  . اإلمجاع ؟ ومن أين يعلم هذا اإلمجاع ؟ ويف أي كتاب ذكر هذا اإلمجاع ؟  من نقل هذا :أوالً

أتعين بأهل اللغة نقلتها؛ أو املتكلمني ا ؟ فإن عنيت األول؛ فهؤالء ال ينقلون كل ما كان قبل : أن يقال :ثانيا
ن الشعر وكالم العرب وغري ذلـك  اإلسالم بإسناد، وإمنا ينقلون ما مسعوه من العرب يف زمام، وما مسعوه يف دواوي

وإن عنيت املتكلمني ذا اللفـظ قبـل   . باإلسناد، وال نعلم فيما نقلوه لفظ اإلميان فضالً عن أن يكونوا أمجعوا عليه
  .  اإلسالم؛ فهؤالء مل نشهدهم وال نقل لنا أحد عنهم ذلك

هو التصديق؛ بل وال عن بعضهم، وإن قدر أنه اإلميان يف اللغة : أنه ال يعرف عن هؤالء مجيعهم أم قالوا :ثالثًا
  .  قاله واحد أو اثنان؛ فليس هذا إمجاعا

معىن هذا اللفظ كذا وكذا؛ وإمنا ينقلـون الكـالم   : هؤالء ال ينقلون عن العرب أم قالوا: أن يقال :رابعا
ن العرب يفهم منه أن اإلميان هـو  املسموع من العرب وأنه يفهم منه كذا وكذا، وحينئذ فلو قدر أم نقلوا كالما ع

، وإذا كان مع ذلك قد يظن بعضهم أنه أريد غالتصديق؛ مل يكن ذلك أبلغ من نقل املسلمني كافة للقرآن عن النيب 
  .به معىن ومل يرده؛ فظن هؤالء ذلك فيما ينقلونه عن العرب أوىل

واتر، وأين التواتر املوجود عن العرب قاطبـة  أنه لو قدر أم قالوا هذا؛ فهم آحاد ال يثبت بنقلهم الت :خامسا
  . )١(!!أم كانوا ال يعرفون لإلميان معىن غري التصديق؟؟

  : أنه مصدق بذلك معترف به: أي. فالن يؤمن باحلشر والنشر: احتجاج الرازي بأن الناس يقولون: ثالثًا

ادعيته عليهم؛ وإمنا استدللت من غري  إنك مل تذكر شاهدا من كالم العرب على ما :أوالً: أن يقال: فجوابه
ومعلوم أن هذا ليس من ألفاظ العرب قبل نزول . فالن يؤمن باحلشر والنشر وفالن ال يؤمن بذلك: القرآن بقول الناس

القرآن؛ بل هو مما تكلم الناس به يف عصر اإلسالم  ملا صار من املشركني من ينكر البعث، ومرادهم بذلك هو مرادهم 
ن يؤمن باجلنة والنار وفالن ال يؤمن بذلك، والقائل لذلك وإن كان تصديق القلب داخالً يف مراده؛ فليس فال: بقوله

  .  مراده ذلك وحده، بل مراده التصديق بالقلب واللسان فإن جمرد تصديق القلب بدون اللسان ال يعلم حىت خيرب به عنه

جى وخياف بدون خوف وال رجاء؛ بل يصدق باحلشر مث إن من قال ذلك؛ فليس مراده التصديق مبا ير :ثانيا
وإال فلو صدق به ومل يكن يف قلبه خوف من ذلـك أصـالً مل   . والنشر، وخياف من عذاب ذلك اليوم، ويرجو ثوابه

يسموه مؤمنا به، كما أم ال يسمون مؤمنا باجلنة والنار إال من رجا اجلنة وخاف النار دون املعرض عن ذلك بالكلية 
مه بأنه حق، فال يوجد قط يف كالم العرب أن من علم وجود شيء مما خياف ويرجى وجيب حبه وتعظيمه؛ وهو مع عل

هو مؤمن، بل ولو عرفه : مع ذلك ال حيبه وال يعظمه وال خيافه وال يرجوه، بل جيحد به ويكذب به بلسانه أم يقولون
  . مع العمل خبالف مقتضاه مل يقولوا هو مؤمن بههو مصدق به، ولو صدق به : بقلبه وكذب به بلسانه مل يقولوا

  .)٢( أنه ال يوجد يف كالم العرب شاهد واحد يدل على ما ادعاه: واخلالصة

                                           

  . ٣٣٩-٣٣٧، آراء املرجئة يف مصنفات شيخ اإلسالم، ١٢٤-٧/١٢٣جمموعة الفتاوى: انظر) ١(
  . ٣٣٧-٣٣٦، آراء املرجئة يف مصنفات شيخ اإلسالم١٢٦-٧/١٢٥جمموعة الفتاوى: انظر) ٢(
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من أين لك هذا النفي : أن يقال :جوابه. زعم الرازي بأن العرب ال يعرفون يف اللغة إميانا غري التصديق :ثالثًا 
  . )١(بال علم ؟ بل هو قول!الذي ال ميكن اإلحاطة به 

أصل اإلميان مأخوذ من األمن، فاإلميان وإن كان يتضمن التصديق، فليس هو جمرد التصديق وإمنا هـو   :رابعا
فكان تفسريه بلفـظ  :(( -:-حيث يقول  اإلمياناإلقرار والطمأنينة، وهذا هو الذي حققه شيخ اإلسالم يف معىن 

، )٣())ومعلوم أن اإلميان هـو اإلقـرار ال جمـرد التصـديق    :((ول، ويق)٢())اإلقرار أقرب من تفسريه بلفظ التصديق
متضمن مـع  -يعين لفظ اإلميان–فاللفظ :((، ويقول)٤())فإن اشتقاقه من األمن الذي هو القرار والطمأنينة:((ويقول

س مطلـق  فظهر أن اإلميان يف اللغـة لـي  . )٥())التصديق معىن االئتمان واألمانة كما يدل عليه االستعمال واالشتقاق
  .)٦(التصديق

وألنه لو كان لفظ اإلميان واإلسالم منقولني عن اللسان العريب لتواترت األخبار بذلك، وتوفرت : قوله :خامسا
لغلب إظهاره على كتمانه، فلما مل يكن كذلك ثبت أن معناه يف الشرع نفـس معنـاه يف    دواعي األمة على نقله، و

  . اللغة، وأنه باقي على أصل الوضع

ن الكتاب والسنة أن الرجل ال يثبت له حكم اإلميان إال بالعمل مـع التصـديق، وال   قد بي: أن يقال: ابهجو
وقد تواتر أنه أراد باإلميان ما بينه بكتابه وسـنة  . نعم: قيل. لو فعل لتواتر: يسمى هذا تغيريا للغة وال نقالً هلا، وقوله
، "القرآن والسنن " ،  وهذا متواتر يف ٢: األنفـال  ��m��X��Wl:قولهك ؛رسوله من أن العبد ال يكون مؤمنا إال به

من مات مؤمنـا  : ومتواتر أيضا أنه مل يكن حيكم ألحد حبكم اإلميان إال أن يؤدي الفرائض، ومتواتر عنه أنه أخرب أنه
معاين اسم اإلميان  فقد تواتر عنه من. دخل اجلنة ومل يعذب، وأن الفساق ال يستحقون ذلك؛ بل هم معرضون للعذاب

. وقد توفرت الدواعي على نقل ذلك وإظهاره وهللا احلمد! وأحكامه ما مل يتواتر عنه يف غريه، فأي تواتر أبلغ من هذا؟
ومل . لكن أخرب أنه خيرج من النار من كان معه شيء من اإلميان. نقالً يناقض هذا غوال يقدر أحد أن ينقل عن النيب 

لكن أدخلهم يف مسمى اإلميان يف مواضع كما أدخل املنافقني . وال قال إن الفساق مؤمنون إن املؤمن يدخلها،: يقل
  . )٧(وأما االسم املطلق الذي وعد أهله باجلنة؛ فلم يدخل فيه ال هؤالء وال هؤالء . يف اسم اإلميان يف مواضع مع القيود

خاطب اهللا تعاىل العرب بلسام، وذلك باطل؛  ن معناه يف الشرع لو كان غري معناه يف اللغة ملاإ: قوله :سادسا
�:، وقولـه ٢٨: الزمر ��m��¹��¸��¶���µ��´l:، وقوله تعاىل٤: إبراهيم ��m��l��k��j��i��h���g��fl:لقوله تعاىل
m��v��u�����t��sl عن ظاهرها -باآليات اليت تدل على أنه عريب  -، وعليه فال وجه للعدول ١٩٥: الشعراء.  

                                           

  . ١٢٦/ ٧جمموعة الفتاوى: انظر) ١(
  . ٧/٢٩١جمموعة الفتاوى) ٢(
  . ٧/٦٣٨جمموعة الفتاوى) ٣(
  . ٩٦٧-٣/٩٦٦الصارم املسلول )٤(
  . ٧/٢٩٢جمموعة الفتاوى) ٥(
  . ٣٤٤آراء املرجئة يف مصنفات شيخ اإلسالم:انظر)٦(
  . ١٣٠-١٢٩/ ٧جمموعة الفتاوى:انظر) ٧(
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  : قالأن ي :فجوابه

كثر من هذه اآليات،  مث إذا إن اآليات اليت فسرت املؤمن وسلبت اإلميان عمن مل يعمل؛ أصرح وأبني وأ :أوالً
كر ال خيرجه عن كونه عربيا، وهلذا ملا خاطبهم بلفظ الصالة واحلج وغري هذه اآليات على أن القران عريب؛ فما ذُدلت 

وقد ذكر أهل اللغة أن هذا االسم مل يكن يعـرف يف   ،باسم املنافقني بل خاطبهم. هذا ليس بعريب: ذلك؛ مل يقولوا
ق إذا خرج؛ فإذا كان اللفظ مشتقًا من لغتهم وقـد  فَإنه ليس بعريب؛ ألن املنافق مشتق من ن: ومل يقولوا )١(اجلاهلية،

  . )٢(تصرف فيه املتكلم به كما جرت عادم يف لغتهم؛ مل خيرج ذلك عن كونه عربيا

فليس ختصيص عموم هذه األلفاظ بأعظم من إخراج لفـظ   ؛أنه لو فرض أن هذه األلفاظ ليست عربية :ثانيا
عليه الكتاب والسنة وإمجاع السلف، فإن النصوص اليت تنفي اإلميان عمن ال حيب اهللا ورسـوله وال   اإلميان عما دلّ

فإذا قدر أا عارضها آية؛ كان . حملرم؛ كثرية صرحيةخياف اهللا وال يتقيه وال يعمل شيئًا من الواجب وال يترك شيئًا من ا
  . )٣(ختصيص اللفظ القليل العام أوىل من رد النصوص الكثرية الصرحية

نه لنا، وعلمنا مراده منه باالضطرار، وعلمنا من الرسول وقفنا على معاين اإلميان وبي: أن السلف يقولون :ثالثًا
دق ومل يتكلم بلسانه باإلميان مع قدرته على ذلك وال صلى وال صام وال أحب إنه ص: مراده علما ضروريا أن من قيل

كما قد علمنا أن الكفار من . اهللا ورسوله وال خاف اهللا؛ بل كان مبغضا للرسول معاديا له يقاتله؛ أن هذا ليس مبؤمن
عنده كفارا ال مؤمنني، فهذا معلوم املشركني وأهل الكتاب الذين كانوا يعلمون أنه رسول اهللا وفعلوا ذلك معه؛ كانوا 

عندنا باالضطرار أكثر من علمنا بأن القرآن كله ليس فيه لفظ غري عريب، فلو قدر التعارض؛ لكان تقدمي ذلك العلـم  
  . )٤(الضروري أوىل

  :مبين على فرض التسليم بالترادف بني اإلميان والتصديق: اجلواب الثاين

  : عنه جوابانإن التصديق ال يكون إال بالقلب؛ : فقوله ؛ادف للتصديقإنه إذا فرض أن اإلميان مر: فيقال

العينان تزنيان وزنامها :" أنه قال غاملنع، بل األفعال تسمى تصديقًا كما ثبت يف الصحيح عن النيب  :أحدمها
يتمىن ذلك النظر؛ واألذن تزين وزناها السمع؛ واليد تزين وزناها البطش؛ والرجل تزين وزناها املشي، والقلب 

  )٦(ريـقال اجلوه. وكذلك قال أهل اللغة وطوائف من السلف واخللف. )٥("ويشتهي؛ والفرج يصدق ذلك أو يكذبه

                                           

) نفـق (، لسان العـرب، مـادة  ٥/٩٨،)قنف(، النهاية يف غريب األثر واحلديث البن األثري، مادة٥٤٧،الفروق اللغويةمعجم  :انظر) ١(
 .٢٦/٤٣١ )نفق(، تاج العروس، مادة١/٣٠١، املزهر يف علوم العربية للسيوطي ١٤/٢٤٤

  . ١٣٠/ ٧جمموعة الفتاوى)٢(
  . ١٣٠/ ٧جمموعة الفتاوى)٣(
  . ١٣١/ ٧جمموعة الفتاوى) ٤(
، ومسلم، كتاب القدر، باب قدر علـى ابـن آدم   ١٣٢٣أخرجه بنحوه البخاري، كتاب االستئذان، باب زنا اجلوارح دون الفرج، )٥(

  .  ٤/٢٠٤٦حظه من الزنا وغريه، 
هــ، أشـهر كتبـه    ٣٩٣ومات يف سبيله سـنة ) الطريان(أول من حاول  أبو نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري، من أئمة اللغة، وهو)٦(

  .٣١٣/ ١م للزركلي، األعال١١٧-٢/١١٥البن حجر، لسان امليزان: انظر. الصحاح، وله كتاب يف العروض
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  )٢(وقال احلسن البصري. )١())ويكون الذي يصدق قوله بالعمل. الدائم التصديق: والصديق مثال الفسيق: ((-:-
  . )٤()٣())ما وقر يف القلوب وصدقته األعمالليس اإلميان بالتحلي وال بالتمين؛ ولكنه : (( -:-

أنه إذا كان أصله التصديق فهو تصديق خمصوص، كما أن الصالة دعاء خمصوص، واحلج قصد : اجلواب الثاين
خمصوص، والصيام إمساك خمصوص؛ وهذا التصديق له لوازم صارت لوازمه داخلة يف مسماه عند اإلطالق؛ فإن انتفاء 

  :وعليه )٥(امللزومالالزم يقتضي انتفاء 

فمعلوم أن اإلميان ليس هو التصديق بكل شيء، بل بشيء خمصـوص  فلو فرض أن اإلميان يف اللغة التصديق؛ 
ومعلوم أن اخلـاص  . وحينئذ فيكون اإلميان يف كالم الشارع أخص من اإلميان يف اللغة غ وهو ما أخرب به الرسول

للسان وعمل القلب واجلوارح، فيكون اإلميان يف كالم الشارع مؤلفًا ينضم إليه قيود ال توجد يف مجيع العام، كقول ا
  .من العام واخلاص، وإذا كان اإلميان له يف الشرع معان خاصة فال بد من الرجوع إىل املقصود به يف الكتاب والسنة

��m��N:فاملقيد كقولـه  مل يرد ذكر إميان مطلق غري مفسر؛ بل لفظ اإلميان فيه إما مقيد وإما مطلق مفسر؛آن ويف القر
��Ol وقوله٣: البقرة ،:��m��u��t��s��������r��q��p��o�lواملطلق املفسر كقوله تعاىل٨٣: يونس ،:��m��Z��Y��X��W

^���]��\��[...��l ،وقوله٢: األنفـال  اآلية ،:��m��©��¨��§��¦���¥��¤��£��¢��¡�����~��}����|
��±��°��� �̄�®��¬«��ªl وقولـه . لـك ، وحنو ذ١٥: احلجرات:��m��´��³��²��±������°���¯��®��¬

���Á��À��¿��¾���½��¼��»��º������¹��¸��¶����µl وكل إميان مطلـق يف  . ، وأمثال هذه اآليات٦٥: النساء
القرآن فقد يبين فيه أنه ال يكون الرجل مؤمنا إال بالعمل مع التصديق؛ فقد بين يف القرآن أن اإلميان ال بد فيه من عمل 

ع التصديق كما ذكر مثل ذلك يف اسم الصالة والزكاة والصيام واحلج، فالقرآن والسنة مملوءان مبا يـدل علـى أن   م
الرجل ال يثبت له حكم اإلميان إال بالعمل مع التصديق،  وهذا يف القرآن أكثر بكثري من معىن الصالة والزكاة، فـإن  

  )٦( .ب والسنة وإمجاع السلفتلك إمنا فسرا السنة، واإلميان بين معناه الكتا

                                           

  .   ٤/١٥٠٦، )صدق(الصحاح، مادة ) ١(
ولد لسنتني بقيتـا مـن   . احلسن بن أيب احلسن البصري، أبو سعيد اإلمام املشهور، من سادات التابعني، إمام أهل البصرة وحرب زمانه)٢(

را من احلديث، ويرسل كثريا ومل يثبت مساعه منه، كان مكث اورأى عليا  ،ومسع خطبته ا رأى عثمان، واخالفة عمر 
عن كل أحد، وصفه بتدليس اإلسناد النسائي وغريه، ومات بالبصرة سنة عشر ومائة وهو ابن مثانني سنة، كان جامعا عاملًا رفيعا فقيهـا  

أهل العلم ما حدثتكم بكثري مما لوال امليثاق الذي أخذه اهللا على :"حجةً مأمونا عابدا ناسكًا كثري العلم فصيحا مجيالً وسيما، وكان يقول
 ،١٠٤-١/١٠٣العرب يف خرب مـن غـرب   ،٨٧للشريازي طبقات الفقهاء ،١٧٨-٩/١٥٧الطبقات الكبري البن سعد: انظر". تسألون عنه

  .٢٩طبقات املدلسني البن حجر
 .٤/٩٢١،لاللكائيواجلماعة  ، شرح أصول اعتقاد أهل السنة٢/٨٠٥)اإلميان(-الكتاب األول-اإلبانة عن شريعة الفرقة الناجية) ٣(
  . ٣٤٧-٣٤٦،  آراء املرجئة يف مصنفات شيخ اإلسالم٢٩٤-٧/٢٩٣جمموعة الفتاوى: انظر) ٤(
  .  ٣٤٩-٣٤٧آراء املرجئة يف مصنفات شيخ اإلسالم: ، وانظر٧/٢٩٧جمموعة الفتاوى) ٥(
  .  ١٣٦١-٣/١٣٦٠، موقف شيخ اإلسالم من األشاعرة١٢٨-٧/١٢٧جمموعة الفتاوى: انظر) ٦(
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   :الرد على احتجاج الرازي باآليات واألخبار-ب

  : اآليات اليت نصت على أن حمل اإلميان القلب- ١

  : أن يقال :واجلواب

ن مل يكن إإن إطالق اسم اإلميان على ما يف القلب صحيح، وحنن ال مننع من إطالق هذه التسمية، و :أوالً
الصالة اسم  ى، يعين صالتكم، فأطلق عل١٤٣: البقرة��md��c��b������a��` �l:مثلها قوله تعاىلاالعتقاد مجلة اإلميان، و
    .)١(اإلميان، وليست جبميعه

النصوص الدالة على اإلميان القليب ال تدل على احلصر؛ ألن ختصيص القلب بالذكر فيها لكونه األصل  إن :ثانيا
   )٢( .، ال ألن اإلميان منحصر فيهالذي تقوم عليه سائر أجزاء اإلميان وشعبه

هذه اآليات حجة على الرازي أقرب من أن تكون حجة له؛ ذلك أا تدل على اإلميان القليب وهو إن : ثالثًا
   )٣( !وغريها..أعم من التصديق؛ ألنه يشمل قول القلب وعمله كاالنقياد، واخلوف، واحملبة، واخلشوع

��m: إن قوله تعاىل :رابعا �Y��X��W��[���Zl ادلةحجة عليه؛ ألنه وصفهم باإلميان بشرط ترك ، ٢٢: ا
الود ملن حاد اهللا ورسوله، والترك فعل؛ فدل على أن الفعل من مجلة اإلميان؛ وإدخال أعمال القلوب يف اإلميان يلزم منه 

دخال عمل القلب فيه ال دخول أعمال اجلوارح أيضا فإا الزمة هلا، وعليه فإخراج عمل اجلوارح من اإلميان مع إ
  )٤(.يستقيم

ومىت كان كذلك كان حمل اإلميان هو القلب؛ ألن حمل  إن ما قرره الرازي من أن حمل الكفر القلب،: خامسا
إن : "غري مسلم؛ بل هذا القول هو قول اجلهم بن صفوان فقد قال. أحد الضدين جيب أن يكون هو حمالً للضد اآلخر

وهذا قول فاسد، واحلق أن الكفر كما يكون . )٥( "إال بالقلب دون غريه من اجلوارح اإلميان والكفر ال يكونان
��m��k��j��i��h:بالقلب، كذلك يكون باللسان واجلوارح؛ فإن اهللا رتب الكفر على األقوال واألفعال، فقال

q��p���o��n��m��l �lوقال، ١٧: املائدة:��m��}��|��{��z��y��x��w���v��u��tl ٤٤ :املائدة  .  

��m:إن قوله تعاىل: سادسا �r��ql ليس فيه حجة على أن األعمال ليست من اإلميان، وإمنا ٤٥: التوبة ،
������������������������:ومنه قوله تعاىل تدل على أن اإلميان ال يبقى مع الريب، ألن الريب والشك من أقسام الكفر اليت خترج من امللة، �

                                           

  .٢٣٧-٢٣٦القاضي أبو يعلى وكتابه مسائل اإلميان، : انظر)١(
  .٢/٦١١الوعد األخروي : انظر)٢(
  .٦١٢-٢/٦١١الوعد األخروي : انظر)٣(
  . ١١١١-٢/١١١٠، مسائل أصول الدين املبحوثة يف علم أصول الفقه، ٢٣٨القاضي أبو يعلى وكتابه مسائل اإلميان، : انظر)٤(
  . ٣٧٧، أصول الدين عند اإلمام أيب حنيفة، ١/٢١٤سالميني، مقاالت اإل: انظر) ٥(
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����������������m�~��}����|���±��°��� �̄�®��¬«��ª��©��¨��§��¦���¥��¤��£��¢��¡���l احلجرات :

فهذه اآلية ال تنفي أن تكون الطاعات إميانا، وإمنا تنفي أن تكون إميانا مع وجود الريبة؛ ألن عدم الريب شرط يف  ، ١٥
    )١(.كوا إميانا

  :اناآليات الدالة على أن األعمال الصاحلة أمور مضافة إىل اإلمي -٢

  : أن يقال :واجلواب

إن اسم اإلميان من األمساء اليت ختتلف داللتها باإلفراد واالقتران، فإذا أفرد كان امسا للدين كله أصوله  :أوالً
   .وفروعه، وإذا اقترن بالعمل كان داالً على الباطن فقط

فإذا ((، )٢())مل أو باإلسالماسم اإلميان قد يذكر جمردا؛ وقد يذكر مقرونا بالع:((-:- يقول شيخ اإلسالم
قرن اسم اإلميان باإلسالم أو العمل كان داالً على الباطن فقط، وإن أفرد اسم اإلميان فقد يتناول الباطن والظاهر، وذا 

  .)٣())تأتلف النصوص

وهذا يسمى بعطف اخلاص  أن عطف العمل الصاحل على اإلميان هو من باب عطف بعض الشيء عليه، :ثانيا
ومثله . )٤(مل يدخل يف األول، فالعطف هنا خرج خمرج التوكيد العام، ذكر بامسه اخلاص ختصيصا له لئال يظن أنه على
���m:قوله �E��D��C��B��Al وقوله٢٣٨: البقرة ،:��m��J���I��H��G��F��E��D��C��B��A

��NM���L��Kl وقوله٧: األحزاب ،:��m��t���s��r��q��p��o��n��ml ٥( ٩٨: البقرة(.  

��m��q��p��o��n���m��l��k��j��i��h:، كقوله٢٥: البقرة ��m��E��D��Cl:أن قوله تعاىل :ثالثا

� � ut��s�� �rl ما ٥: البينةفإنه قصد أوالً أن تكون العبادة هللا وحده ال لغريه، مث أمر بالصالة والزكاة؛ ليعلم أ ،
وكذلك يذكر اإلميان أوالً ألنه األصل الذي ال بد منه، مث  فال يكتفي مبطلق العبادة اخلالصة دوما، عبادتان واجبتان،

  .)٦(يذكر العمل الصاحل فإنه أيضا من متام الدين ال بد منه، فال يظن الظان اكتفاءه مبجرد إميان ليس معه العمل الصاحل

فإن باينة، ح، ولكن ال يراد بذلك املوعلى هذا فقول الرازي إن اهللا فرق بني اإلميان والعمل يف مواضع صحي
األعمال الظاهرة الزمة لذلك، ال يتصور وجود إميان القلب الواجب مع عدم مجيع أعمال اجلوارح، بل مىت نقصت 

                                           

  .٢٣٧القاضي أبو يعلى وكتابه مسائل اإلميان، : انظر)١(
  . ١٨/٢٧١جمموعة الفتاوى) ٢(
  . ٧/٥٧٥جمموعة الفتاوى) ٣(
  . ١٩٩-٧/١٩٨، جمموعة الفتاوى٢٤٢-٢٤١القاضي أبو يعلى وكتابه مسائل اإلميان، : انظر)٤(
  . ٢٧٦-١٨/٢٧٥، ٧/١٧٧وعة الفتاوىجمم: انظر) ٥(
  . ٧/١٩٩جمموعة الفتاوى) ٦(
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، وإن كان أصله ما يف )١(األعمال الظاهرة كان لنقص اإلميان الذي يف القلب؛ فصار اإلميان متناوالً للملزوم والالزم
  . أريد أنه ال يكتفي بإميان القلب بل ال بد معه من األعمال الصاحلةالقلب؛ وحيث عطفت عليه األعمال فإنه 

��m: ألأن قوله  :رابعا �Î��� �Í�� �Ì��Ë�� � � �Ê��Él ليس مسوقًا إلثبات التغاير بني اإلميان والعمل  ،١١٢: طه
اىل كما  اشترط لألعمال الصاحل، بل لتقرير أنه ال بد  يف األعمال الصاحلة من اإلميان ألنه شرط لقبول العمل،  واهللا تع

��m���e��d��c��b :فقال يف حتقيق ذلك ؛الصاحلة اإلميان؛ اشترط لإلميان األعمال الصاحلة �a�� �̀ � � � � �_��^

fl وقال يف حتقيق اإلميان بالعمل  ،٩٤: األنبياء:��m� �â�� � � � � �á��à��ß��Þ���Ý��Ü���Û��Ú���Ù��Øl ٧٥: طه ،
جع إىل عقود اإلميان بالغيب، فهو منافق نفاقًا ينقل عن امللة، ومن كان عقده فمن كان ظاهره أعمال اإلسالم وال ير

  . )٢(اإلميان بالغيب وال يعمل بأحكام اإلميان وشرائع اإلسالم، فهو كافر كفرا ال يثبت معه توحيد

يق والعجب أن الرازي يقر بأن اإلميان شرط لصحة العمل وأما العمل بالكلية فليس هو عنده شرطًا لتحق
اإلميان، وهذا من التناقض، وإال فمن أين عرف أن اإلميان شرط لصحة العمل، دون أن يعرف أن العمل شرط لتحقيق 

  )٣( !اإلميان

���m:إن قول الرازي تعليقًا على قوله تعاىل :خامسا � �Ý��Ü�� �Û��Ú���Ù��Øl ٧٥: طه  ،رط مع اإلميان عمل ش
ا وإن مل يعمل الصاحلاتالصاحلات؛ وهو يدل على أنه قد يكون مؤمن!  

من عالمات الفعل " قد"أن اآلية حجة عليه؛ ألنه وصف باإلميان من وجد منه عمل الصاحلات؛ ألن  :جوابه
  . )٤(املاضي

���m:أن قوله: سادسا �Ï�� � �Î��Í� �Ì��Ël ال يدل على أن العمل الصاحل ليس من اإلميان، كما ال  ،٩: التغابن
، على أن العمل الصاحل ليس من مجلة القنوت هللا ٣١: األحزاب ��m�D��C��B��A���H��G��F��El:أليدل قوله 

  )٥( .ورسوله

إن اإلميان من األعمال الصاحلة؟ فال بد من : أرأيت إن مل تكن األعمال الصاحلة إميانا؛ أتقول: أن يقال :سابعا
اإلميان من األعمال؛ فلم ال جتوز أن تكون  فقد ميز اهللا بينهما؛ فإن جاز مع هذا التمييز أن يكون: نعم؟ فيقال له

  .)٦(األعمال الصاحلة من اإلميان

  

                                           

، آراء املرجئة يف مصنفات شيخ ٧/١٩٨جمموعة الفتاوى: فامللزوم هو اإلميان الذي يف القلب والالزم هو األعمال الظاهرة، انظر) ١(
  .  ٢٧٠اإلسالم، 

، نواقض اإلميان االعتقاديـة وضـوابط   ٢/٥٣٢ي واألرنؤوط، شرح العقيدة الطحاوية بتحقيق الترك٧/٣٣٣جمموعة الفتاوى: انظر)٢(
  .٧٥-١/٧٤التكفري عند السلف للوهييب،

  . ٥٨، للقرين ضوابط التكفري عند أهل السنة واجلماعة: انظر)٣(
  .٢٤٤القاضي أبو يعلى وكتابه مسائل اإلميان، : انظر)٤(
  .١/٩٧املنهاج يف شعب اإلميان، للحليمي، : انظر)٥(
  .١/٨٨نهاج يف شعب اإلميان، امل: انظر)٦(
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  : اآليات الدالة على جمامعة اإلميان مع املعاصي - ٣

إن من املقرر عند أهل السنة واجلماعة أن اإلميان ال يزول بالكلية بارتكاب بعض املعاصي،  :أن يقال: واجلواب
واملعصية إن مل تكن شركًا أو كفرا خمرجا من امللة ال تذهب باإلميان كله وإمنا  بل جيتمع يف الشخص إميان ومعصية،

  .تنقصه

، وقد )١(فأصل قول أهل السنة الذي فارقوا به اخلوارج واجلهمية واملعتزلة واملرجئة أن اإلميان يتفاضل ويتبعض
عموا أن اإلميان كل ال يتبعض، فذهاب أيت كل من الوعيدية، والرازي ومن على شاكلته من املرجئة، من جهة أم ز

  !!-عندهم–شيء منه يؤذن بذهابه كله 

على وما ذكره الرازي إمنا يصلح ردا على اخلوارج واملعتزلة الذين خيرجون أصحاب املعاصي من اإلميان، وأما 
 يدعون بقاء اسم عندهم مؤمن ناقص اإلميان، فهم ال ينفون عنه مطلق اإلميان، وال قول السلف فإن مرتكب الكبرية

وذا يظهر بطالن القول بعدم دخول األعمال يف مسمى اإلميان املطلق له، فإتيانه باملعاصي له أثر يف نقصان إميانه، 
  .)٢( .اإلميان

  . فإنه يدل على أن اإلميان صفة القلب ××××احتجاج الرازي حبديث جربيل- ٤

  :أن يقال :واجلواب

 غلإلميان فيؤمن ببعض األحاديث، ويكفر ببعضها؛ ألنه  غصف النيب ليس للرازي أن يفرق بني و :أوالً 
آمركم "  :إىل آخر القول، مث قال يف حديث وفد عبد القيس.."  أن تؤمن باهللا:" ما اإلميان ؟ قال: حني سأله جربيل

، وإقام الصالة، وإيتاء باهللا شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا! أتدرون ما اإلميان؟:" مث قال". باإلميان
  . )٣(فنص على دخول األعمال يف مسمى اإلميان..". الزكاة، وصيام رمضان، وأن تعطوا من املغنم اخلمس

قد تقدم أن االسم الواحد ختتلف داللته باإلفراد واالقتران، فقد يكون عند اإلفراد فيه عموم ملعنيني وعند  :ثانيا
 :غ كما يف قول النيب؛ ؛ ومثل ذلك اسم اإلميان واإلسالم، فإذا أفرد اسم  اإلمياناالقتران ال يدل إال على أحدمها

، فإنه يتناول الظاهر والباطن،  "اإلميان بضع وسبعون شعبة أعالها قول ال إله إال اهللا وأدناها إماطة األذى عن الطريق"
إن اإلميان اسم جلميع الطاعات الباطنة : ذوحينئذ فيكون اإلسالم داخالً يف مسمى اإلميان وجزًءا منه، فيقال حينئ

أتدرون ما اإلميان باهللا ؟ شهادة أن ال إله إال اهللا وأن . آمركم باإلميان باهللا:" لوفد عبد القيس غوالظاهرة، ومنه قوله 
فسر به ففسر اإلميان هنا مبا ". حممدا رسول اهللا، وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وتؤدوا مخس املغنم

  .اإلسالم

وأما إذا قرن اإلميان باإلسالم كما يف حديث جربيل؛ فإن اإلميان يف القلب واإلسالم ظاهر، على أنه مىت  
حصل للعبد اإلميان وجب ضرورة أن حيصل له اإلسالم الذي هو الشهادتان والصالة والزكاة والصيام واحلج؛ ألن 

                                           

  . ٣/٣٥٥ ،جمموعة الفتاوى: انظر)١(
  . ٢/١١١٤مسائل أصول الدين املبحوثة يف علم أصول الفقه: انظر)٢(
  . ٢/٤٢٦تعظيم قدر الصالة حملمد بن نصر املروزي: انظر)٣(



 -١٤١ - 

ستسالم هللا، واالنقياد له، وإال فمن املمتنع أن يكون قد حصل له اإلقرار إميانه باهللا ومالئكته وكتبه ورسله يقتضي اال
واحلب واالنقياد باطنا وال حيصل ذلك يف الظاهر مع القدرة عليه، كما ميتنع وجود اإلرادة اجلازمة مع القدرة بدون 

   )١(.وجود املراد

كان داالً على الباطن فقط، وإن أفرد فإذا قرن اسم اإلميان باإلسالم أو العمل ((:-:-يقول شيخ اإلسالم
أعالها قول ال إله : اإلميان بضع وسبعون شعبة:" اسم اإلميان فقد يتناول الباطن والظاهر، وذا تأتلف النصوص، فقوله

وله ، أفرد لفظ اإلميان فدخل فيه الباطن والظاهر، وق"إال اهللا، وأدناها إماطة األذى عن الطريق، واحلياء شعبة من اإلميان
اإلسالم أن :" غذكره مع قوله " اإلميان أن تؤمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر:" يف حديث جربيل غ

فلما أفرده ". تشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا، وتقيم الصالة، وتؤيت الزكاة، وتصوم رمضان، وحتج البيت
  . )٢())ويف هذا احلديث مقرون باسم اإلسالم. ك احلديث جمردا عن االقتراناإلسالم ذكر ما خيصه االسم يف ذاعن اسم 

أن اسم اإلميان قد يذكر جمردا؛ وقد يذكر مقرونا بالعمل أو : وفصل اخلطاب يف هذا الباب(( :-:-ويقول
شعبة أعالها قول  اإلميان بضع وستون أو بضع وسبعون :" فإذا ذكر جمردا تناول األعمال كما يف الصحيحني. باإلسالم

 أتدرون ما. آمركم باإلميان باهللا:" أنه قال لوفد عبد القيس ، وفيهما"ال إله إال اهللا، وأدناها إماطة األذى عن الطريق
، "اإلميان باهللا؟ شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا، وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا مخس ما غنمتم

: فقال فرق بينهما -عن اإلميان واإلسالم واإلحسان  غكما يف حديث جربيل أنه سأل النيب -ع اإلسالم وإذا ذكر م
  .)٣())إىل آخره.." اإلميان أن تؤمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله"

  : الرد على احتجاج الرازي باملعقول-ج

فساد العبادات ال يكون فسادا األمة جممعة على أن اإلميان شرط لسائر العبادات، وأن  :قول الرازي- ١
  !لإلميان، وهذا يدل على املغايرة بني اإلميان، وبني هذه الطاعات

  : أن يقال :جوابه

م، لكن من أين أتيت بأن األمة جممعة على أن اإلميان شرط لسائر العبادات، صحيح، ومسلّ: قولك :أوالً 
ومن أين يعلم هذا ! مجاع ؟من نقل هذا اإل! لإلميان؟ األمة جممعة على أن فساد مجيع العبادات ال يكون فسادا

  .  !ويف أي كتاب ذكر هذا اإلمجاع ؟ !؟اإلمجاع

إن ما حكاه الرازي من اإلمجاع مبين على ظنه الفاسد بانتفاء التالزم بني الباطن والظاهر واحلق أن قطع  :ثانيا
. )٤(يه الكتاب والسنة موجب للغلط يف مسائل اإلميانعل الصلة بني أجزاء اإلميان الباطنة والظاهرة خمالف ملا دلّ

  :يوضحه

                                           

 . ٥٥٣-٧/٥٥١جمموعة الفتاوى: انظر) ١(
  . ٥٧٦-٧/٥٧٥جمموعة الفتاوى) ٢(
  . ٢٧٢-١٨/٢٧١اوىجمموعة الفت) ٣(
  . ٣١٦-٢٩٣آراء املرجئة يف مصنفات شيخ اإلسالم: انظر) ٤(
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وناقض مهم ملقالة   ،إن فقه العالقة بني الباطن والظاهر والقول والعمل مانع للغلط يف مسائل اإلميان :ثالثًا
 من عرف: ((- :-الرازي ومن على شاكلته من املرجئة على اختالف فرقهم يف حقيقة اإلميان، يقول شيخ اإلسالم

املالزمات اليت بني األمور الباطنة والظاهرة زالت عنه شبهات كثرية يف مثل هذه املواضع اليت كثر اختالف الناس 
  . )١())فيها

فالظاهر ال بد له من باطن حيققه ويصدقه ويوافقه، فمن قام بظاهر الدين من غري تصديق بالباطن فهو منافق، 
نافق، بل باطن الدين حيقق ظاهره ويصدقه ويوافقه، وظاهره يوافق باطنه ومن ادعى باطنا خيالف ظاهرا فهو كافر م

ويصدقه وحيققه، فكما أن اإلنسان ال بد له من روح وبدن ومها متفقان، فال بد لدين اإلنسان من ظاهر وباطن 
؛ )٢(لباطن والظاهروالقرآن والسنة مملوءان من ذكر أحكام ا. يتفقان، فالباطن للباطن من اإلنسان والظاهر للظاهر منه

  :وفيما يلي إيراد األدلة من الكتاب والسنة على التالزم بني الظاهر والباطن

  : األدلة من الكتاب - ١

��m��X��W:قال تعاىل ،الباطنة أن اهللا سبحانه بني أن حتقيق اإلميان وتصديقه يكون باألعمال الظاهرة و - 
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�Ê��É��È��Ç��ÆÅ��Äl فنفى اإلميان عمن توىل عن طاعة الرسول، وأخرب أن املؤمنني ٥١: النور  ،
  .)٤(إلميانمبينا أن هذا من لوازم اإذا دعوا إىل اهللا ورسوله ليحكم بينهم مسعوا وأطاعوا؛ 

 - قال تعاىل ،ن انتفت عنه لوازمه؛ ألن انتفاء الالزم يقتضي انتفاء امللزومكما نفى سبحانه اإلميان عم:��m��m
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  . ٧/٦٤٦جمموعة الفتاوى) ١(
  . ١٣/٢٦٨جمموعة الفتاوى) ٢(
  . ٧/٦٤٥جمموعة الفتاوى: انظر) ٣(
  .  ٧/٢٢١جمموعة الفتاوى: انظر) ٤(
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��L��K��J���I��H����G��F...l ،ادلة اآليةزمان ال يكون الظاهر فالظاهر والباطن متال،  ٢٢: ا
  )١(. مستقيما إال مع استقامة الباطن، وإذا استقام الباطن فال بد أن يستقيم الظاهر

 :  األدلة من السنة - ٢

أال إن يف اجلسد مضغة إذا صلحت صلح هلا سائر اجلسد، وإذا فسدت فسد هلا سائر اجلسد :" غ قول النيب - 
 فإذا كان اجلسد غري صاحل دلّ ؛م لصالح اجلسدفبني أن صالح القلب مستلز )٢(".أال وهي القلب

 ؛على أن القلب غري صاحل؛ فعلم أنه إذا مل يظهر أثر اإلميان الذي يف قلب العبد ال بقوله وال بفعله قط
فال يستقر شيء يف القلب إال  ؛فإنه يدل على أنه ليس يف القلب إميان؛ وذلك ألن اجلسد تابع للقلب

القلب هو : ((- :-يقول شيخ اإلسالم )٣(. دن ولو بوجه من الوجوهظهر موجبه ومقتضاه على الب
األصل، فإذا كان فيه معرفة وإرادة سرى ذلك إىل البدن بالضرورة، ال ميكن أن يتخلف البدن عما يريده 

أال وإن يف اجلسد مضغة إذا صلحت صلح هلا سائر : " يف احلديث الصحيح غالقلب؛ وهلذا قال النيب 
فإذا كان القلب صاحلًا مبا فيه من اإلميان ".... دت فسد هلا سائر اجلسد أال وهي القلبوإذا فس ،اجلسد

، كما قال أئمة أهل علما وعمالً قلبيا لزم ضرورة صالح اجلسد بالقول الظاهر والعمل باإلميان املطلق
مىت صلح  والظاهر تابع للباطن الزم لهقول وعمل، قول باطن وظاهر، وعمل باطن وظاهر، : احلديث

 . )٤())الباطن صلح الظاهر وإذا فسد فسد

لو خشع قلب هـذا خشـعت   : أنه رأى رجالً يعبث بلحيته يف صالته؛ فقال: " قد روي عن أحد التابعنيو
وهذا يدل على أن ما يظهر على البدن من األقوال واألعمال هو موجب ما يف القلب والزمه؛ ودليلـه   .)٥("جوارحه
ال بـد أن   ،وتعظيم ،وحب اهللا ورسوله ،إن ما يقوم بالقلب من تصديق: ((-:-شيخ اإلسالميقول  ،)٦(ومعلوله

ـ  )٧())وكذلك بالعكس؛ وهلذا يستدل بانتفاء الالزم الظاهر على انتفاء امللزوم البـاطن  ،يظهر على اجلوارح ال (( فـ
عمال الظاهرة كان لنقص اإلميان بل مىت نقصت األ ؛يتصور وجود إميان القلب الواجب مع عدم مجيع أعمال اجلوارح

  .)٨())الذي يف القلب

                                           

  . ١٨/٢٧٢جمموعة الفتاوى: انظر) ١(
أخذ احلـالل وتـرك الشـبهات،    : املساقاة، باب: ، ومسلم، كتاب١٥من استربأ لدينه، ص فضل: اإلميان، باب: البخاري، كتاب)٢(
١٢١٨-٣/١٢١٧.  
   .١٤/١٢١جمموعة الفتاوى: انظر) ٣(
  . ٧/١٨٧جمموعة الفتاوى) ٤(
دا، وقـد  حديث واه ج‘‘: -:-، وقال األلباين١٠/٥٦٠للسيوطي، الدر املنثور: ، انظرغرسول اهللا  ورد هذا األثر مرفوعا إىل) ٥(

 -:-حتقيق الشـيخ  : انظر. ’’ورد موقوفًا عن بعض الصحابة، وال أصل له أيضا، وإمنا روي مقطوعا عن سعيد بن املسيب بإسناد جيد
  . ١٤٤-١/١٤٣،)١١٠(، سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة،برقم٢٧، صفحة)٢(يةشحالكتاب اإلميان ال بن تيمية، 

  . ٧/٥٤١جمموعة الفتاوى) ٦(
  . ٦/٤٧١اجلواب الصحيح : ، وانظر٦/٤٨٧ البن تيمية، اجلواب الصحيح)٧(
  . ٧/١٩٨جمموعة الفتاوى) ٨(
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  .  على فساد قلبه، وفساد بعضها دال على نقص إميانه مجيع عبادات املرء دالٌوذا يظهر أن فساد 

أن ما حكاه الرازي من إمجاع على أن فساد مجيع العبادات ال يكون فسادا لإلميان  جمرد  وإذا تقرر ذلك اتضح
  .هلا، وهو نظري اإلمجاعات الباطلة املدعاة يف علم الكالم املخالفة للكتاب والسنة، وأقوال أهل العلم دعوى ال حقيقة

مث هؤالء حيكون إمجاعات جيعلوا من أصول علمهم، :(( ورحم اهللا ابن تيمية حني قال عن إمجاعات املتكلمني
يقوم يف أنفسهم من الظن، فيحكون ذلك عن وال ميكنهم نقلها عن واحد من أئمة اإلسالم، وإمنا ذلك حبسب ما 

   )١()).األئمة

وهذا القول الذي حيكيه هذا وأمثاله من إمجاع املسلمني، أو إمجاع املليني يف مواضع كثرية، حيكونه :((ويقول
قد  حبسب ما يعتقدونه من لوازم أقواهلم، وكثري من اإلمجاعات اليت حيكيها أهل الكالم هي من هذا الباب، فإن أحدهم

يرى أن صحة اإلسالم ال تقوم إال بذلك الدليل، وهم يعلمون أن املسلمني متفقون على صحة اإلسالم، فيحكون 
اإلمجاع على ما يظنونه من لوازم اإلسالم، كما حيكون اإلمجاع على املقدمات اليت يظنون أن صحة اإلسالم مستلزمة 

مل يعرفوا من املسلمني إال قولني أو ثالثة، فيحكون  لصحتها، وأن صحتها من لوازم صحة اإلسالم، أو يكونون
اإلمجاع على نفي ما سواها، وكثري مما حيكونه من هذه اإلمجاعات ال يكون معهم فيها نقل ال عن أحد من الصحابة 

فيها وال التابعني وال عن أحد من أئمة املسلمني، بل وال عن العلماء املشهورين الذين هلم يف األمة لسان صدق، وال 
وهم مع هذا يعتقدون أا من أصول الدين اليت ال يكون الرجل  ،غوال حديث عن رسول اهللا  ،آية من كتاب اهللا

   )٢()).مؤمنا أوال يتم دين اإلسالم إال ا وحنو ذلك

الطاعات لو كانت إميانا مل يكن أحد من البشر كامل اإلميان؛ ألنه ال يستكمل كل  :قول الرازي- ٢
كامل اإلميان؛ ألنه × حد من البشر، وكذلك لو كانت املفترضات هي اإلميان لوجب أن ال يكون النيب الطاعات أ

   !قد يفعل الصغائر

  :أن يقال :واجلواب

أنه لو كانت الطاعات إميانا مل يكن أحد من البشر كامل اإلميان، ألنه مل : إن حاصل هذه الشبهة :أوالً 
ب أن يكون الفاعل للصغرية من املعاصي غري كامل اإلميان؛ ألنه ضيع بعض لوج يستكمل مجيع الطاعات أحد، و

املفترض عليه وهو الكف عن املعصية، فلو كان العمل داخالً يف اإلميان لكان اإلميان ال اية له؛ ألن الطاعات ال اية 
   )٣(.هلا؛ ويلزم على هذا أن ال يستكمل اإلميان أحد ألنه ال اية له

                                           

  . ٥/٣٩٠درء التعارض،)١(
  .  ٩٦-٨/٩٥درء التعارض) ٢(
  .٢٥٠القاضي أبو يعلى وكتابه مسائل اإلميان، : انظر)٣(
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النوافل ال اية هلا، فهل استكمل أحد من البشر : ، فيقال!وال بد من نعم! أتقول إن النوافل طاعات؟ :فيقال له
إنه إذا جاز عندك : ((-:-)١(ويف ذلك يقول القاضي أبو يعلى. فما تقوله يف النوافل، يقال مثله يف اإلميان! النوافل؟

ما مينع أن تصف اإلميان بذلك وإن مل يكن له آخر، وعلى أن هلا ف ؛يف النوافل أن تصفها بأا طاعة وعبادة وال آخر هلا
آخرا يف الوصف وإن مل يكن هلا آخر يف الفعل، كما أن للفرائض آخرا يف الوصف دون الفعل؛ ألنه لو قيل بينوا يف 

  .)٢())فيعلم قدر ما يلزمه من الفرائض ،ألنه ال يعلم منتهى أجله ؛الفرائض حدا ال زيادة معه مل ميكن

إن من لقي اهللا حافظًا جلوارحه، موفيا كل جارحة من جوارحه ما فرض اهللا عليه، لقي اهللا مؤمنا  :ثانيا 
يقول عمر بن عبد  )٣(.مستكمل اإلميان، ومن ضيع شيئًا منها وتعدى ما أمر اهللا به فيها، لقي اهللا تعاىل ناقص اإلميان

حدودا وسننا، فمن استكملها استكمل اإلميان، ومن مل يستكملها مل و ،إن لإلميان فرائض وشرائع:((-:-)٤(العزيز
  .)٥())يستكمل اإلميان

مجيع : وأهل السنة واحلديث يقولون:((فقال-:- على أن الكمال كماالن؛ وقد وضح ذلك شيخ اإلسالم 
ويفرق . اإلميان الواجب من اإلميان الكامل باملستحبات، ليست من: األعمال احلسنة واجبها ومستحبها من اإلميان، أي

ما : فازئ. الغسل ينقسم إىل جمزئ وكامل: بني اإلميان الواجب وبني اإلميان الكامل باملستحبات كما يقول الفقهاء
وقد يراد به . ولفظ الكمال قد يراد به الكمال الواجب. ما أتى فيه باملستحبات: والكامل. أتى فيه بالواجبات فقط

وكمال اإلميان الواجب هو الذي به يستحق املرء دخول اجلنة بال عقاب، وبفواته ينقص  .)٦())الكمال املستحب
اإلميان نقصا يستحق صاحبه العقوبة، وأما الكمال املستحب فيفوت بفواته علو الدرجة؛ فمن أتى بالنوافل يكون 

واظب على فعل اخلريات  أكمل ممن مل يأت ا، وتاركها ال يوصف بنقص اإلميان الواجب، وإمنا هو أنقص ممن

                                           

بن حممد بن خلف بن أمحد بن الفراء البغدادي، عـامل عصـره يف   أبو يعلى بن الفراء، شيخ احلنابلة، القاضي احلرب، حممد بن احلسني )١(
مسائل اإلميان، إبطال : له تصانيف عديدة، منها اسة احلنابلة، محل الناس عنه علما واسعا،ئاألصول والفروع وأنواع الفنون، انتهت إليه ر

وغريهـم،  ) الساملية(و ) الكرامية(و ) األشعرية(ردود على وله  كتاب الروايتني، األحكام السلطانية وغريها، خبار الصفات،ألالتأويالت 
طبقات : انظر .ولد يف احملرم سنة مثانني وثالث مئة، وتويف ليلة االثنني بني العشاءين تاسعة عشر رمضان من سنة مثان ومخسني وأربعمائة

 .١٠٠-٩٩/  ٦، األعالم للزركلي٣/٨، يات، الوايف بالوف٢/٣٠٩ ،، العرب يف خرب من غرب٤٢٦-٣/٣٦١ ،حتقيق العثيمني احلنابلة
  .٢٥٠القاضي أبو يعلى وكتابه مسائل اإلميان،) ٢(
 . ٢/٧٧١،)اإلميان(-الكتاب األول-اإلبانة عن شريعة الفرقة الناجية، ) ٣(
كان  ى ومئة،عمر بن عبد العزيز بن مروان بن احلكم األموي القرشي، ولد سنة إحدى وستني، وتويف مسموما سنة إحد: أبو حفص)٤(

حسن السمت، جيد السياسة، حريصا على  إماما حافظًا ثقة مأمونا، صاحب فقه ورواية وعلم وورع، حسن اخللق واخللق، كامل العقل،
أشج بـين  " العدل بكل ممكن، وافر العلم، فقيه النفس، ظاهر الذكاء والفهم، أواها منيبا، قانتا هللا، حنيفًا زاهدا مع اخلالفة، وكان يدعى 

. ، ط١٤٨-١١٤/  ٥سـري أعـالم النـبالء    : انظر .رحمته دابة وهو غالم فشجته، مل تطل خالفته؛ إذ مدة خالفته سنتان ونصف" أمية 
  .٥/٥٠مؤسسة الرسالة، األعالم للزركلي

اإلبانة عن شريعة الفرقة ، وابن بطة يف ٥:،ص"..بين اإلسالم على مخس:"غ أخرجه البخاري معلقًا، كتاب اإلميان، باب قول النيب) ٥(
  . ٨٥٩-٢/٨٥٨،)اإلميان(-الكتاب األول-الناجية، 

  . ٧/١٩٧جمموعة الفتاوى) ٦(
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وهذا ينقض ما زعمه الرازي من أنه لو كانت الطاعات من اإلميان ملا وصف بالكمال . )١(املفروضات واملسنونات
  .أحد

وأما يف حال  .إن اإلميان اسم جلميع الطاعات، ولكل واحدة منها؛ فمن أداها مجيعا كان كامل اإلميان :ثالثًا
ا واجب زاد به ما تقدم من أدائه؛ فإن وجب شيء آخر بعده فأداه زاد به ما مضى قبله، األداء؛ فإن من أدى منها شيئً

وال يكون ناقص اإلميان بأن ال يكون قد حل عليه واجب بفعله إال باإلضافة له إىل من حل ذلك عليه ففعله، إمنا 
ال سبيل إىل  :وقولك .دكم ناقص أبداينقص إميانه حقًا إذا وجب عليه شيء فلم يفعله؛ فبطل ذا قولك إن اإلميان عن

ولو مل يكن إىل اجلمع بينهما يف الفعل ما مجع  ،استجماع الطاعات كلها حبال؛ باطل؛ ألا قد اجتمعت يف الشرع
  )٢( !بينهما يف الشرع وال نظمت يف التكليف، واهللا أعلم

أنا : إلميان إال أنه من البدع أن يقول املرءإنه مع القول بأن املرء بفعل املأمور وترك احملظور يستكمل ا :رابعا
وينكرون على من يقول أنه  ،هو يف زيادة أبدا ؛ليس لإلميان منتهى:((مستكمل اإلميان، وقد كان السلف يقولون

أنا مؤمن، : ثالث كلهن بدعة: ((-:-، قال األوزاعي)٣())×مستكمل اإلميان، وأن إميانه كإميان جربيل 
وقد سئل بعض السلف هل لإلميان منتهى حىت  )٤()).ألا مؤمن حقًا، وأنا مؤمن من عند اهللا مستكمل اإلميان، وأن

؛ ألن مجيع الطاعة من اإلميان، فال ميكن أن نشهد باستكمال ال: ((املرء مستكمل اإلميان؟؟ قال: نستطيع أن نقول
  )٥( .))ا أذنبوا فقد غفر ذلك الذنبألحد إال األنبياء، أو من شهد له األنبياء باجلنة؛ ألن األنبياء وإن كانو

كامل اإلميان؛ ألنه قد × لو كانت املفترضات هي اإلميان لوجب أن ال يكون النيب : قول الرازي :خامسا
فإنه توهم أن الذنوب تكون نقصا وإن تاب التائب منها، وهذا منشأ غلطه، ومن ظن أن . ، باطل!يفعل الصغائر

يكون ناقصا فهو غالط غلطًا عظيما، فإن الذم والعقاب الذي يلحق أهل الذنوب  صاحب الذنوب مع التوبة النصوح
ال يلحق التائب منه شيء أصالً؛ واألنبياء صلوات اهللا عليهم وسالمه كانوا ال يؤخرون التوبة؛ بل يسارعون إليها 

هم رافعة لدرجتهم إىل ويسابقون إليها؛ فهم ال يؤخرون وال يصرون على الذنب بل هم معصومون من ذلك، وتوبت
، وهلذا فإنا نشهد لألنبياء باستكمال اإلميان إذ االعتبار )٦(أفضل مما كانوا عليه، فحاهلم بعد التوبة خريا مما كانوا قبلها

  .بكمال النهاية وهذا الكمال إمنا حيصل بالتوبة واالستغفار

درجام بالتوبة، وتبليغا هلم إىل حمبته وفرحه م، وإمنا ابتلى اهللا األنبياء بالذنوب رفعا ل:((يقول شيخ اإلسالم
  . )٧())فإن اهللا حيب التوابني وحيب املتطهرين، ويفرح بتوبة التائب أشد فرح، فاملقصود كمال الغاية ال نقص البداية

                                           

  .٢٨٢-٢٨١القاضي أبو يعلى وكتابه مسائل اإلميان،: انظر) ١(
  .١/١٠٩املنهاج يف شعب اإلميان،)٢(
  .  ١/٣٤٦السنة لعبد اهللا بن اإلمام أمحد، )٣(
  . ٦٨٨-٢/٦٨٧، الشريعة، ٢/٨٩٩-)اإلميان(الكتاب األول-الناجية، اإلبانة عن شريعة الفرقة ) ٤(
  . ٢٥١-٢٥٠، صفحة)٣(، تعليق حمقق كتاب القاضي أبو يعلى وكتابه اإلميان، هامش٣/٥٦٩السنة للخالل: انظر)٥(
  . ٣١٠-١٠/٣٠٨، جمموعة الفتاوى٢/٣٩٧،البن تيمية منهاج السنة: انظر  )٦(
 . ٢٠/٨٩جمموعة الفتاوى) ٧(
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من آمن باهللا تعاىل ورسله مث أدركه املوت يف احلال قبل أن يفعل شيئًا من الطاعات وجب  :قول الرازي- ٣
  !أن ال يسمى مؤمنا

ضحوة، ومات قبل أن جيب  غلو أن رجالً آمن باهللا تعاىل ورسوله : إن شبهة الرازي هذه مفادها: واجلواب
  . عليه شيء من األعمال مات مؤمنا، وكان من أهل اجلنة، فدل على أن األعمال ليست من اإلميان

تى باإلميان الواجب عليه، صحيح؛ ألنه أ. نامن آمن ومات قبل وجوب العمل عليه مات مؤم: قوله: فيقال
مل يكن وجب عليه بعد، فاألمر ليس مرده لكون العمل ليس من اإلميان بل ألن العمل مل يكن واجبا عليه يف والعمل 

  )١(.تلك احلال

 إن اهللا ملا بعث حممدا رسوالً إىل اخللق كان الواجب على اخللق تصديقه فيما:((-:-يقول شيخ اإلسالم 
أخرب، وطاعته فيما أمر، ومل يأمرهم حينئذ بالصلوات اخلمس، وال صيام شهر رمضان، وال حج البيت، وال حرم 
عليهم اخلمر والربا وحنو ذلك، وال كان أكثر القرآن قد نزل، فمن صدقه حينئذ فيما نزل من القرآن، وأقر مبا أمر به 

ا تام اإلميان الذي وجب عليه، وإن كان مثل ذلك اإلميان من الشهادتني وتوابع ذلك، كان ذلك الشخص حينئذ مؤمن
  )٢()). لو أتى به بعد اهلجرة مل يقبل منه، ولو اقتصر عليه كان كافرا

اإلميان يتفاضل من جهة الشارع، فليس ما أمر اهللا به كل عبد هو ما أمر اهللا به غريه، وال اإلميان :((ويقول
بل كانوا يف أول اإلسالم يكون الرجل مؤمنا كامل اإلميان، مستحقًا للثواب الذي جيب على كل عبد جيب على غريه، 

إذا فعل ما أوجبه اهللا عليه ورسوله، وإن كان مل يقع منه التصديق املفصل مبا مل يرتل من القرآن، ومل يصم رمضان، 
ة عليه مات مستكمالً لإلميان ومل حيج البيت، كما أن من آمن يف زمننا هذا إميانا تاما، ومات قبل دخول وقت صال

وأما بعد نزول ما نزل من القرآن، وإجياب ما أوجبه اهللا . الذي وجب عليه، كما أنه مستحق للثواب على إميانه ذلك
ورسوله من الواجبات، ومتكن من فعل ذلك فإنه ال يكون مستحقًا للثواب مبجرد ما كان يستحق به الثواب قبل 

  . )٣( ))ذلك

إال  اما ذكره الرازي ال يدل على كون اإلميان هو التصديق فقط؛ ألن اهللا ال يكلف نفسوعلى هذا فإن 
فهو مؤمن، وكذا لو صدق وأقر ومات على  وسعها، فمن صدق بالقلب ومل جيد فرصة لإلقرار بأن كان أبكم مثالً

فمثل هذا كيف . د فرصة للعملالفور فهو مؤمن؛ ألنه التزم شرائع اإلميان وعزم على العمل باألركان غري أنه مل جي
  )٤( .يكون حجة بأن اإلميان هو التصديق فقط وهذا ظاهر ملن وفقه اهللا للهداية

أن مسمى الشيء، إذا كان جمموع أشياء، فعند فوات أحد تلك : قد تقرر يف بدائه العقول :قول الرازي- ٤
ميان، لكان عند فوات العمل، وجب أن ال يبقى فلو كان العمل جزًءا من مسمى اإل. األشياء، ال بد وأن يفوت املسمى

                                           

  . ٢٨١، آراء املرجئة يف مصنفات شيخ اإلسالم، ١٩٨-٧/١٩٦جمموعة الفتاوى: انظر )١(
  . ٧/٥١٨جمموعة الفتاوى) ٢(
  . ٢٧٨-١٨/٢٧٧جمموعة الفتاوى)٣(
  . ٣٦٩-٣٦٨أصول الدين عند اإلمام أيب حنيفة:انظر)٤(
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مث يقول الفاسق ال خيرج عن اإلميان، وهذا يف غاية . إن العمل داخل يف مسمى اإلميان: لكن الشافعي يقول. اإلميان
، الصعوبة؛ ألنه لو كان اإلميان امسا موع أمور فعند فوات بعضها فقد فات ذلك اموع، فوجب أن ال يبقى اإلميان

  !فكان القول ببقاء اإلميان بعد هذا مناقضة

  : أن يقال :وجوابه

  ! إن هذه الشبهة من أهم شبه املرجئة، وهي األصل الذي نشأ منه الرتاع، وتفرعت عنه البدع يف اإلميان

وأصل نزاع هذه الفرق يف اإلميان من اخلوارج واملرجئة واملعتزلة واجلهمية :((-:-شيخ اإلسالم يقول
أم جعلوا اإلميان شيئًا واحدا إذا زال بعضه زال مجيعه، وإذا ثبت بعضه ثبت مجيعه، فلم يقولوا بذهاب  وغريهم،

  . )١("خيرج من النار من كان يف قلبه مثقال حبة من اإلميان:"  غبعضه وبقاء بعضه، كما قال النيب 

ا ذهب بعض اإلميان فذهب سائره، الطاعات كلها من اإلميان، فإذا ذهب بعضه: مث قالت اخلوارج واملعتزلة
ليس اإلميان إال شيئًا واحدا ال : وقالت املرجئة واجلهمية. فحكموا بأن صاحب الكبرية ليس معه شيء من اإلميان

ألنا إذا أدخلنا فيه : يتبعض، إما جمرد تصديق القلب كقول اجلهمية، أو تصديق القلب واللسان كقول املرجئة، قالوا
ا منه، فإذا ذهبت ذهب بعضه، فيلزم إخراج ذي الكبرية من اإلميان، وهو قول املعتزلة األعمال صارت جزًء

اإلميان قول : السلف واجلماعة وأهل احلديث متناقضني، حيث قالوا )٢(]ديع[وكان كل من الطائفتني ...وارجواخل
علوا الشافعي متناقضا يف ذلك، ال يزول بزوال بعض األعمال، حىت إن ابن اخلطيب وأمثاله ج: وعمل، وقالوا مع ذلك

" األم " فإن الشافعي كان من أئمة السنة، وله يف الرد على املرجئة كالم مشهور، وقد ذكر يف كتاب الطهارة من 
إمجاع الصحابة والتابعني وتابعيهم على قول أهل السنة، فلما صنف ابن اخلطيب تصنيفًا فيه، وهو يقول يف اإلميان 

  )٣()).، استشكل قول الشافعي ورآه متناقضاالصاحلي بقول جهم و

أن احلقيقة املركبة تزول بزوال بعض أجزائها؛ كالعشرة، فإنه إذا زال بعضها مل تبق : ومجاع شبهتهم يف ذلك
  .)٤(عشرة؛ وعليه فإذا كان اإلميان مركبا من أقوال وأعمال ظاهرة وباطنة لزم زواله بزوال بعضها

  :أن يقال :واجلواب

لو كان اإلميان مركبا من األقوال واألعمال لزال كله بزوال جزئه، غري صحيح؛ ألن زوال جزء املركب  :قوهلم
ال يستلزم زواله بالكلية؛ وإمنا يستلزم زوال اهليئة االجتماعية للمركب، فالعشرة مثالً إذا زال منها واحد مل تزل سائر 

فإن اإلميان املؤلف  ؛ة للعشرة قد زالت، ومثل ذلك يقال يف اإلمياناألجزاء بل تبقى التسعة، وإن كانت اهليئة االجتماعي

                                           

 ،إذا دخل أهل اجلنة اجلنـة " :قال غ ل اهللارسوأن : ؛ بلفظ١٣٨٢، ص..باب صفة اجلنة والنار أخرجه البخاري، يف كتاب الرقاق،)١(
باب وأخرجه مسلم، يف كتاب اإلميان، ". ...فأخرجوه مثقال حبة من خردل من إميانمن كان يف قلبه : تعاىليقول اهللا  ،وأهل النار النار

 ،يدخل من يشاء برمحته ،نة اجلنةيدخل اهللا أهل اجل" :قال غأن رسول اهللا : ولفظه. ١/١٧٢ ،إثبات الشفاعة وإخراج املوحدين من النار
  ..".مثقال حبة من خردل من إميان فأخرجوهانظروا من وجدمت يف قلبه  :مث يقول .ويدخل أهل النار النار

  !، ولعل الصواب ما أثبته)بعد(يف األصل ) ٢(
  . ٥١١-٧/٥١٠جمموعة الفتاوى) ٣(
  .  ٧/٥١١جمموعة الفتاوى: انظر)٤(
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من األقوال الواجبة واألعمال الواجبة الباطنة والظاهرة هو اموع الواجب الكامل، وهذه اهليئة االجتماعية تزول 
وعلى .." زين وهو مؤمنال يزين الزاين حني ي" :بزوال بعض األجزاء، وهذه هي املنفية يف الكتاب والسنة يف مثل قوله

����m:ذلك جاء قوله تعاىل �¥��¤��£��¢��¡�����~��}����|..l ولكن ال يلزم أن تزول  ١٥: ، احلجراتاآليات ،
سائر األجزاء؛ وال أن سائر األجزاء الباقية ال تكون من اإلميان بعد زوال بعضه، كما أن واجبات احلج من احلج 

الكمال ومل يزل سائر احلج، وكذلك اإلنسان الكامل يدخل يف مسماه أعضاؤه الواجب الكامل، وإذا زالت زال هذا 
  .)١(كلها، مث لو قطعت يداه ورجاله مل خيرج عن اسم اإلنسان وإن كان قد زال منه بعض ما يدخل يف االسم الكامل

اقل أن اإلميان وعلى هذا فكون ذلك اتمع املركب ما بقي على تركيبه فهذا ال ينازع فيه عاقل، وال يدعي ع
أو الصالة أو احلج أو غري ذلك من العبادات املتناولة ألمور إذا زال بعضها بقي ذلك اتمع املركب كما كان قبل 

  )٢(. ولكن ال يلزم من ذلك زوال بقية األجزاء ،زوال بعضه

 :ق عليهيف احلديث املتف غاإلميان له أبعاد وشعب؛ كما قال رسول اهللا :((- :-يقول شيخ اإلسالم 
، "ال إله إال اهللا، وأدناها إماطة األذى عن الطريق، واحلياء شعبة من اإلميان: اإلميان بضع وسبعون شعبة أعالها قول"

كما أن الصالة واحلج له أجزاء وشعب، وال يلزم من زوال شعبة من شعبه زوال سائر األجزاء والشعب؛ كما ال يلزم 
فدعواهم أنه إذا زال بعض املركب زال البعض اآلخر ليس . ل سائر األجزاءمن زوال بعض أجزاء احلج والصالة زوا

  )٣()). بصواب، وحنن نسلم هلم أنه ما بقي إال بعضه ال كله، وأن اهليئة االجتماعية ما بقيت كما كانت

  :املركبات يف ذلك على وجهني: لكن يبقى الرتاع هل يلزم زوال االسم بزوال بعض األجزاء؟؟ فيقال

  . ا يف إطالق االسم؛ كاسم العشرةما يكون التركيب شرطً :منها -١

بل يبقى االسم بعد زوال بعض األجزاء؛ فيطلق االسم عليها قليلها وكثريها  ؛ما ال يكون كذلك: ومنها -٢
فيقال على مجيعه وعلى  ؛ولفظ القرآن ،واملاء ،التراب: وعند زوال بعض األجزاء وبقاء بعض، وذلك مثل

  .ة والطاعة واخلري واحلسنة والصدقة والعلم وحنو ذلك بعضه، ولفظ العباد

إنه : وغالبها من النوع الثاين الذي يبقى امسه بعد زوال بعضه، مل يصح قوهلم ،وإذا كانت املركبات على نوعني
ا ومعلوم أن اسم اإلميان من هذ. إذا زال جزؤه لزم أن يزول االسم إذا أمكن أن يبقى االسم مع بقاء اجلزء الباقي

اإلميان بضع وسبعون شعبة، أعالها قول ال إله إال اهللا، وأدناها إماطة األذى عن الطريق، :" قال غالباب؛ فإن النيب 
يف  غوقد ثبت عنه . ، مث من املعلوم أنه إذا زالت اإلماطة وحنوها مل يزل اسم اإلميان"واحلياء شعبة من اإلميان

، فأخرب أنه يتبعض ويبقى بعضه، وأن ذاك "يف قلبه مثقال حبة من إميانخيرج من النار من كان :" الصحيحني أنه قال
ويبني أن اسم اإلميان من  ،من اإلميان، فعلم أن بعض اإلميان يزول ويبقى بعضه، وهذا ينقض مآخذهم الفاسدة

  . وحنو ذلك اسم القرآن والصالة واحلج وال االسم عنها كما هو احلال يفاملركبات اليت ال يلزم من زوال بعضها ز

                                           

 . ٢٧٧-١٨/٢٧٦جمموعة الفتاوى: انظر) ١(
  . ٥١٥-٧/٥١٤جمموعة الفتاوى:انظر) ٢(
  . ٧/٥١٥جمموعة الفتاوى) ٣(
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على أن أجزاء الشيء ختتلف أحكامها شرعا وطبعا، فبعض هذه األجزاء قد يكون شرطًا يف البعض اآلخر، 
وبعضها قد ال يكون شرطًا فيه، وبعضها ينقص املركب بزواهلا عن كماله الواجب وال يبطل، وبعضها ينقص عن 

  .كماله املستحب

ومثال ما كان من الكمال . وكفر ببعض؛ كان كافرا بالكل من آمن ببعض الكتاب: فمثال ما كان شرطًا
عدم رمي اجلمار يف احلج وعدم املبيت مبىن، وحنو ذلك؛ فهذه ينقص احلج بزواهلا عن كماله الواجب وال : الواجب

فهذه  ؛عدم رفع الصوت باإلهالل والرمل واالضطباع يف الشوط األول: ومثال ما كان من الكمال املستحب. تبطله
وهكذا يف أمثلة عديدة حاصلها أن أجزاء الشيء ختتلف أحكامها . جزاء ينقص احلج بزواهلا عن كماله املستحبأ

  )١(.شرعا وطبعا، فال يلزم من زوال بعض األجزاء زوال البقية مادام أا خمتلفة فيما بينها

  : واخلالصة

لك حبسبه؛ فإن ذهب منه ما هو واجب مث يبقى ما عدا ذ ،أن اإلميان إذا ذهب ركن منه ذهب كله شرعا  -١
  . كان قد ذهب كمال اإلميان الواجب، وإن ذهب ما هو مستحب ذهب الكمال املستحب

ا ال ننفي عنه مطلق ولكن ،أن اإلميان إن ذهب منه واجب فإنا ال ندعي بقاء اسم اإلميان املطلق عليه -٢
  )٢(. قالً وشرعاوهذا هو املتجه ع ،وإمنا بقي معه حبسب ما بقي منه ،اإلميان

لكن ال يطلق عليه اسم اإلميان املطلق بل هو مؤمن ناقص  ،وعلى هذا فالفاسق امللي معه إميان خيرج به من النار
  . اإلميان مؤمن بإميانه، فاسق بكبريته

وذا تزول الشبهة اليت أوردها الرازي على الشافعي، فإن الشافعي مذهبه يف ذلك مذهب السلف أهل 
يظهر أن الشافعي وأمثاله من أئمة السلف ليسوا متناقضني حني مجعوا بني القول بدخول العمل يف مسمى احلديث، و

  )٣(.اإلميان، وعدم تكفري مرتكب الكبرية

يف نقد القيد الثاين والذي قرر فيه الرازي أن اإلميان يف الشرع ليس هو التصديق : الوجه الثاين
  :اللساين، بل هو التصديق النفساين

ق البيان بأن الرازي رد جبوابني على من ألزمه أن يسري على وترية واحدة، فكما سار يف معىن اإلميان على سب
  !اللغة، فليسر يف معىن التصديق على اللغة؛ فيكون اإلميان يف الشرع هو التصديق اللساين، كما قالت الكرامية

  .يعلمون من التصديق إال القول اللساين باملنع، فلم يسلم أن يكون أهل اللغة ال: وكان جوابه األول

فقد ادعى فيه العلم الضروري بأنه ليس التلفظ بلفظ التصديق، هو التصديق، بل التصديق : وأما اجلواب الثاين
���^��_��`����m:باالستدالل بقوله تعاىلالزعم ، وقد أكد هذا !معىن هذه اللفظة، ال اللفظ الدال على ذلك املعىن � � �]��\

                                           

  . ٣٢٢-٣١٧، آراء املرجئة يف مصنفات شيخ اإلسالم، ٥١٩-٧/٥١٤جمموعة الفتاوى: انظر) ١(
  . ٢/١١١٥مسائل أصول الدين املبحوثة يف علم أصول الفقه، : انظر )٢(
 .  ١٨/٢٧٧جمموعة الفتاوى: انظر) ٣(
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��b��a���g��f��e��d�����cl وقوله، ٨: البقرة:��mk��j��i��h��g��f��e���d��c��b��a��`_��~��}��|�l

، مبينا أن يف هذه اآليات التصديق باللسان حاصل، مع أنه تعاىل حكم بنفي اإلميان، فعلم أن املراد مـن  ١٤: احلجـرات 
إلميان يف الشرع ليس هو التصديق اللساين، بل هو وهذا يدل على أن ا). التصديق النفساين(اإلميان التصديق بالقلب 

  !!التصديق النفساين

  :واجلواب على مقامني

  .كالم عام مطلق: املقام األول

  .كالم مفصل: واملقام الثاين

إن كالم الرازي كما أنه فاسد من حيث االعتقاد، فهو خطأ من : فهو أن يقال :أما املقام األول العام املطلق
صدقت، وهذا إمنا يتصور باللسان دون القلب، وبعد فلـو كـان   : ن التصديق هو قول القائل لغريهطريق العربية؛ أل

كذلك لوجب فيمن ال يقر باهللا تعاىل وبرسوله وال عمل باجلوارح أن يكون مؤمنا بأن يكون قد صدق بقلبه؛ وذلك 
أنه معىن قائم بذات املتكلم، وأنه : قرر فيهخلف من القول، وإمنا بىن الرازي كالمه هذا على مذهبه يف الكالم، الذي 

  )١( !ليس يرجع به إىل ما نعقله من احلروف املنظومة، واألصوات املقطعة

إن اإللزام الذي أُلزم به الرازي، إلزام صحيح، ويف موضعه، ومل يجب عليه الرازي : فيقال :وأما املقام املفصل
  :جبواب معقول، بيان ذلك

أن اإلميان يف الشرع هو اإلميان يف اللغة، وعليه فاإلميان شرعا هو التصديق فحسـب،   أن ما قرره الرازي من
  :معارض مبا يلي

هذا الذي ذكرته إن كان صحيحا؛ فهو أدل على قول مرجئة الفقهاء، بل علـى قـول   : أن يقال  -  أ
ع من فالتصديق نو ؛الكرامية، منه على قولك، وذلك أن اإلميان إذا كان هو التصديق كما ذكرت

أنواع الكالم، واستعمال لفظ الكالم يف املعىن واللفظ، بل يف اللفظ الدال على املعىن، أكثر يف اللغة 
كـاخلرب أو  : من استعماله يف املعىن ارد عن اللفظ، بل ال يوجد قط إطالق اسم الكالم وال أنواعه

به من عبارة وال إشارة وال  التصديق والتكذيب واألمر والنهي على جمرد املعىن من غري شيء يقترن
غريمها؛ وإمنا يستعمل مقيدا، وإذا كان اهللا إمنا أنزل القرآن بلغة العرب؛ فهي ال تعـرف التصـديق   

  :يدل على ذلكا يدل على معىن؛ ا أو لفظًوالتكذيب وغريمها من األقوال إال ما كان معىن ولفظً

١- قالأنه ال يوجد يف كالم العرب أن ي :ا أو كذبه إذا كان يعلم بقلبه أنه صادق فالن صدق فالن
أمره أو اه إذا قام بقلبه طلب جمرد عما يقترن بـه  : كما ال يقال. أو كاذب ومل يتكلم بذلك
  .من لفظ أو إشارة أو حنومها

                                           

  .  ٧٠٩شرح األصول اخلمسة، : نظرا) ١(
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أن اهللا تعاىل مل جيعل أحدا مصدقًا للرسل مبجرد العلم والتصديق الذي يف قلوم حىت يصدقوهم  -٢
  .بألسنتهم

إن اهللا : " وقال . )١("إن صالتنا هذه ال يصلح فيها شيء من كالم الناس :" ملا قال غيب أن الن -٣
اتفق العلماء على أنه إذا  )٢("وإن مما أحدث أن ال تكلموا يف الصالة  ،حيدث من أمره ما شاء
واتفقوا كلهم على أن ما يقوم بالقلب من . ا لغري مصلحتها؛ بطلت صالتهتكلم يف الصالة عامد

فعلم اتفاق املسلمني . تصديق بأمور دنيوية وطلب ال يبطل الصالة، وإمنا يبطلها التكلم بذلك
  . على أن هذا ليس بكالم

ا حدثت به أنفسها ما مل إن اهللا جتاوز ألميت عم:" أنه قال  غوأيضا ففي الصحيحني عن النيب  -٤
؛ ففـرق بـني   إال أن تتكلمعفا عن حديث النفس  فقد أخرب أن اهللا )٣("تتكلم به أو تعمل به

حديث النفس وبني الكالم، وأخرب أنه ال يؤاخذ به حىت يتكلم به، واملراد حىت ينطق به اللسان 
إمنا خاطبنا بلغـة   -كما قُرر -يف اللغة؛ ألن الشارع  فعلم أن هذا هو الكالم. باتفاق العلماء

  . العرب

 وهل : "؟ فقالوإنا ملؤاخذون مبا نتكلم به. هللايا رسول ا: قال له )٤(أن معاذًا"ففي السنن  ؛وأيضا -٥

فبني أن الكالم . )٥("على مناخرهم إال حصائد ألسنتهم: يكب الناس يف النار على وجوههم، أو قال
  . إمنا هو ما يكون باللسان

                                           

  . ٣٨٢-١/٣٨١مسلم، كتاب املساجد ومواضع الصالة، باب حترمي الكالم يف الصالة، ونسخ ما كان من إباحة) ١(
أمحـد يف   وأخرجه اإلمام ،١٥٨٠ص ،٢٩: الرمحن ��m��k��j��i��h������g���������fl:أورده البخاري معلقًا يف كتاب التوحيد، باب قول اهللا تعاىل) ٢(

د، كتاب الصالة، بـاب رد السـالم يف   ، وأبو داو’’إسناده صحيح‘‘: -:-، وقال الشيخ أمحد شاكر٤/١٥٧،)٤١٤٥(املسند، برقم
  . ١/١٧٤املكتب اإلسالمي،. ، ط، صحيح سنن أيب داود’’حسن صحيح‘‘: -:-، وقال الشيخ األلباين٣٩٨-١/٣٩٧الصالة، 

، ٥: األحـزاب  ��m���|���{��z��y��x��wl:باب إذا حنث ناسيا يف األميان، وقول اهللا تعاىلالبخاري، كتاب األميان والنذور، ) ٣(
، مسلم، كتاب اإلميان، باب جتاوز اهللا عن حديث النفس واخلواطر بالقلـب إذا مل  ١٤٠١ ص، ٧٣: الكهف ��m��Ñ��Ð��Ï��Îl:وقال

  . ١١٧-١/١١٦تستقر، 
نصاري اخلزرجي مث اجلشمي، يكىن أبا عبد الرمحن، إمام مقدم يف علم احلالل واحلـرام،  معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ األ)٤(

مناقبه كثرية جدا، كان أبيض، وضيء الوجه، براق الثنايا، أكحل العينني، فهو من أحسن الناس وجها، وأحسنهم خلقًا،  قال عنه كعب 
شهد العقبة وبدرا واملشاهد كلها، وآخى رسول اهللا . سأل اهللا شيئًا إال أعطاهكان شابا مجيالً مسحا من خري شباب قومه، ال ي: بن مالك

وكانـت وفاتـه بطـاعون     ا على اليمن، وقدم منها يف خالفة أيب بكر  >وأمره النيب  ،ببينه وبني عبد اهللا بن مسعود  >
، ١٩٠-٥/١٨٧د الغابة يف معرفـة الصـحابة  أس ،٦٥٣-٦٥٠االستيعاب يف معرفة األصحاب : نظر. عمواس يف الشام سنة مثاين عشرة

  .  ١٠٧-٦/١٠٦اإلصابة يف متييز الصحابة
-٤/٣٤٢، كتاب الفنت، باب كف اللسان يف الفتنة، ه، وابن ماج١٦٨-١٦/١٦٧، )٢١٩١٥(أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده، برقم) ٥(

-٤/٣٦٢،’’هذا حديث حسـن صـحيح  ‘‘: وقال، باب ما جاء يف حرمة الصالة، غ ، والترمذي، أبواب اإلميان عن رسول اهللا٣٤٣
هذا حديث صـحيح علـى شـرط    ‘‘: ، وقال٤٨٦-٢/٤٨٥، )٣٦٠٥(دار الغرب اإلسالمي، واحلاكم يف املستدرك، برقم. ، ط٣٦٣

  . ٢/٣٥٩هصحيح سنن ابن ماج: ، وصححه الشيخ األلباين، انظر’’الشيخني ومل خيرجاه
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��m���Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��J���������I��HG��F��E��D��C��B��A:وقد قال اهللا تعـاىل  -٦
Q��P��O��NM���L��K����S��Rl وقال تعاىل ٥ - ٤: الكهف  ،:��m��¼��»��º��¹��¸

¾��½ �lحيث ذكر اهللا يف كتابه عن أحد مـن  : ويف اجلملة. ، ومثل هذا كثري١٠: فاطر
اخللق من األنبياء أو أتباعهم أو مكذبيهم أم قالوا ويقولون وذلك قوهلم وأمثال ذلك؛ فإمنـا  

  . يعين به املعىن مع اللفظ 

كالتصديق والتكذيب واألمر والنهي وغري ذلك إمنا يعرف يف  ؛ول والكالم وأنواعهأن لفظ الق -٧
فإنـه   ،القرآن والسنة وسائر كالم العرب إذا كان لفظًا ومعىن، وهذا مما ال ميكن أحدا جحده

  . أكثر من أن حيصى

 من أهل نزاع بني الصحابة والتابعني هلم بإحسان وتابعيهم ال" الكالم " أنه مل يكن يف مسمى  -٨
السنة وال من أهل البدعة، بل أول من عرف يف اإلسالم أنه جعل مسمى الكالم املعىن فقط هو 

وقد أنكر ذلك عليه  -يف زمن حمنة أمحد بن حنبل -عبد اهللا بن سعيد بن كالب وهو متأخر 
ـ  ه علماء السنة وعلماء البدعة، فيمتنع أن يكون الكالم الذي هو أظهر صفات بين آدم مل يعرف

أحد من الصحابة والتابعني وتابعيهم حىت جاء من قال فيه قوالً مل يسبقه إليه أحد من املسلمني 
  . وال غريهم

أنه ليس يف لغة القوم أصالً ما يدل على أن ما يف النفس يتناوله لفظ الكالم والقول املطلـق؛   -٩
يسمى يف لغة القوم فضالً عن التصديق والتكذيب، فعلم أن من مل يصدق بلسانه مع القدرة ال 

  .مؤمنا كما اتفق على ذلك سلف األمة من الصحابة والتابعني هلم بإحسان

والقرآن إمنا أراد به جمرد التصديق الذي هو  ،يف اللغة هو التصديق" اإلميان " فتبني بذلك أنه إن كان 
ملعـىن، أو قـول   إنه اللفظ وا: فليس الصواب إال قول مرجئة الفقهاء ؛قول ومل يسم العمل تصديقًا

  .  إنه قول باللسان فقط: الكرامية 

فقول الرازي ومـن علـى    ؛أن قول الكرامية يف اإلميان وإن كان باطالً مبتدعا مل يسبقهم إليه أحد  - ب
شاكلته من اجلهمية أبطل منه، بل الكرامية أقرب إىل االستدالل باللغة والقرآن والعقل من اجلهمية؛ 

  :بيانه

إن اإلميان قول باللسان فقط، وتسمية قول اللسان قوالً أشهر يف اللغة : أن الكرامية يقولون -١
، ١١: الفتح��mm��l��k��j����i���h �l:قوله تعاىل: ومنه. من تسمية معىن يف القلب قوالً

\��[������^��_��`���m��a: ، وقولـه ١٦٧: آل عمران��mk��j������i��h��g��f �l:وقوله
���g��f��e��d�����c��bl فإنه إمنا يسـمى   ؛خبالف ما يف النفس ،، وأمثال ذلك٨: قرةالب

  . حديثًا

املنافق مؤمن، وهو خملد يف النار؛ ألنه آمن ظاهرا ال باطنا؛ وإمنا يدخل : أن الكرامية يقولون -٢
والدليل على مشول اإلميان له أنه يدخل يف األحكام الدينية : قالوا. اجلنة من آمن ظاهرا وباطنا

، وخياطـب يف الظـاهر   ٩٢: النساء ��m��P��O��Nl:اسم اإلميان؛ كقوله تعاىلاملتعلقة ب
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باجلمعة والطهارة وغري ذلك مما خوطب به الذين آمنوا، وأما من صدق بقلبه ومل يـتكلم  
بلسانه فإنه ال يتعلق به شيء من أحكام اإلميان ال يف الدنيا وال يف اآلخرة، وال يـدخل يف  

، فعلم أن قول الكرامية يف اإلميان ١٠٤: البقرة ��m��¥��¤��£l:خطاب اهللا لعباده بقوله
وإن كان باطالً مبتدعا مل يسبقهم إليه أحد فقول الرازي ومن على شاكلته من اجلهمية أبطل 

  . منه

. أنه ال ريب أن قول اجلهمية أفسد من قول الكرامية من وجوه متعددة شرعا ولغة وعقالً  -٣
وقول جهم يف اإلميان قـول  : قيل. ل خارج عن إمجاع املسلمنيقول الكرامية قو: وإذا قيل

فإن . )١(خارج عن إمجاع املسلمني قبله، بل السلف كفروا من يقول بقول جهم يف اإلميان
العامل بقلبه مع املعاداة واملخالفة الظاهرة مل يسم قط مؤمنا؛ وعند اجلهمية إذا كان العلم يف 

انه كإميان النبيني، ولو قال وعمل ماذا عسـى أن يقـول   قلبه فهو مؤمن كامل اإلميان؛ إمي
  !؟ وال يتصور عندهم أن ينتفي عنه اإلميان إال إذا زال ذلك العلم من قلبه!ويعمل

هذه احلجج صحيحة، لكن احلجج : أما احلجج اليت احتج الرازي ا على فساد قول الكرامية؛ فيقال  - ت
  :بيانهكلته من اجلهمية أكثر، من جنسها تدل على فساد قوله وقول من على شا

، قد نفى  ٨: البقرة ��m���g��f��e��d�����c��b��a��`��_��^������]��\l:أن قوله تعاىل  -  أ
هذا حق؛ فإن املنـافق  : فنقول . اهللا اإلميان عن املنافقني، فدل على فساد قول الكرامية

، فإن من قام ليس مبؤمن، وقد ضل من مساه مؤمنا، وكذلك يدل على فساد قول الرازي
مساهم اهللا كفارا مل  ،كاليهود وغريهم ؛بقلبه علم وتصديق وهو جيحد الرسول ويعاديه

يسمهم مؤمنني قط، وال دخلوا يف شيء من أحكام اإلميان، خبالف املنافق فإنه يدخل 
  .يف أحكام اإلميان الظاهرة يف الدنيا

ــه  - ب ــا قول �mi��h��g��f��e���d��c��b��a��`_��~��}��|��k��j �l :وأم

يف هذه اآلية نفى اهللا اإلميان عمن قال بلسانه وقلبه إذا مل يعمـل  : ؛ فيقال١٤: احلجرات
|����{��~�����¡��¢��£��¤��¥���¦��§����m:بدليل قوله تعاىل بعـدها 

��±��°��� �̄�®��¬«��ª��©��¨l فنفى اإلميان عمن سـوى  ١٥: احلجرات ،
  .  هؤالء

ان عن املنافق، فقد وردت بنفي اإلميان أيضا عمن مل أن األدلة كما وردت بنفي اإلمي   - ت
  : يعمل، ومن ذلك

{���~��_��`����m��k��j��ih���g��f��e��d��c��b��a:تعــاىلقولــه  -١

��m���ll هو التويل عن الطاعة؛ كما قال تعاىل :، والتويل٤٧: النور:�m����E

                                           

  . ٢/٩٠٣،)اإلميان(-تاب األولالك-اإلبانة عن شريعة الفرقة الناجية: انظر) ١(
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��X��W��V���UT��S��R��Q��P��O��NM���L��K���J��I��H���G�����F�������Z��Y
��_��^��]��\��[l وقال تعاىل١٦: الفتح ،:��mz����y�����x��w��v���u���t��s��rl 

 - ١٥: الليل ��m��I��H���G��F��E����D�����C���B��Al:، وقد قال تعاىل٣٢ – ٣١: القيامة

��m���Ù����Ø��×��Ö��Õ��Ô�����Ó��Ò��Ñ��Ð:، وكذلك قال موسـى وهـارون  ١٦

Úl ليس هو التكذيب، بل هو التويل عن الطاعـة،  " التويل " ، فعلم أن ٤٨: طه
وضد التصديق . فإن الناس عليهم أن يصدقوا الرسول فيما أخرب ويطيعوه فيما أمر

 ��m��z����y�����x��w��v���u��������t��s��rl:التكذيب وضد الطاعة التويل، فلهذا قـال 

��m�b��a��`��_��~���}���f��e��d��c:، وقد قال تعاىل٣٢ – ٣١: القيامة

��m���l��k��j��ih���gl  فنفى اإلميان عمن توىل عن العمل وإن ٤٧: النـور  ،
  . كان قد أتى بالقول

��m��O����N��M��L��K��J���I��H��G��F��E��D��C��B���A:وقوله تعاىل -٢
P �l٦٢: النور .  

يقـول شـيخ    )١(، ٢: األنفـال  ��m��^���]��\��[��Z��Y��X��Wl:وقوله  -٣
ففي القرآن والسنة من نفي اإلميان عمن مل يأت بالعمل مواضع :((-:-اإلسالم 

  . )٢( ))كثرية كما نفى فيها اإلميان عن املنافق

يف نقد القيد الثالث والذي قرر فيه الرازي أن اإلميان يف الشرع ليس عبارة عن : الوجه الثالث
  : مطلق التصديق

ن معارضة من ألزمه بأنه على القول بأن اإلميـان هـو   سبق البيان بأن الرازي وضع القيد الثالث ليتخلص م
التصديق، يلزم أن يوصف باإلميان كل مصدق بأمر من األمور، سواًء كان مصـدقًا بـاهللا وبرسـوله، أو باجلبـت     

أن اإلميان ليس عبارة عن مطلق التصديق؛ بل هو التصديق اخلاص، : والطاغوت، فقرر الرازي خروجا من هذا اإللزام
  .  يق حممد صلى اهللا عليه وآله وسلم يف كل أمر ديين علم بالضرورة جميئه بهوهو تصد

هذا القيد الذي وضعه الرازي وإن كان فيه ختلص من اإلشكال السابق؛ لكن ال زالت هناك  :أوالً :فيقال
  :أنه يلزم على تعريفه لإلميان أمران: لوازم فاسدة تلزمه، منها

 التصديق للزم أن يكون من علم باهللا وصدق بوجوده ووحدانيته مث سجد أنه لو كان اإلميان مبعىن :األول
  .للشمس مؤمنا

، ١٠٦: يوسف ��m��`��_��^������]��\��[��Z��Yl:فقال ؛أن اهللا أثبت اإلميان مع الشرك :والثاين
  .والتصديق بوحدانية اهللا ال جيامع الشرك؛ فلزم أن يكون اإلميان غري التصديق

                                           

  . ١٤٢-٧/١٣٢جمموعة الفتاوى: سبق من املقام املفصلما انظر يف كل ) ١(
  .   ٧/١٤٢جمموعة الفتاوى)٢(
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يف احلالتني حاصل، فدل على أن هناك أمر آخر وهو وجود عمل يستحق به اخلروج من فالتصديق باهللا 
ألن هذا فيه مكابرة ظاهرة؛  -..أي السجود للصنم والشرك وحنوه- إن ذلك الفعل يستلزم التكذيب: اإلميان، وال يقال

ا، وكفره كان بإبائه السجود آلدم ومل يكن مكذبا، وعلى هذا  فالبد من اإلقرار فإبليس مثالً مصدق بوجود اهللا قطع
واإلذعان واالنقياد هللا مع التصديق، وهذا يسمى عمالً، وعندئذ حياج الرازي بأنه يلزمه قبول دخول سائر األعمال يف 

  .)١( مسمى اإلميان

  :تقييد الرازي بكون املؤمن به مما علم أن الرسول جاء به ضرورة؛ باطل؛ من وجوه إن :ثانيا

  .بين على مذهبه الباطل يف تقرير مسائل االعتقاد، وما بين على باطل فهو باطلأنه م :األول

كالعلم بالصفات، والقدر، وحنو  ؛أن ما زعم الرازي أن طريق إثباته العقل فحسب من مسائل االعتقاد :الثاين
��m��L��K���J��I��H��G��F��E��D���C��B��A��O��N��M:ذلك كله داخل يف مسمى اإلميان، وقوله تعاىل

��S���R��Q��Pl صريح يف الداللة على ذلك ×وحديث جربيل  ١٧٧: البقرة .  

أن ما علم خبرب الواحد سواء كان من العقائد أو األحكام يدخل يف مسمى اإلميان، إذ كل ما صح عن  :الثالث
  . )٢(ئل واألحكام الفقهيةوجب القطع به واعتقاده والعمل به، سواء كان ذلك يف االعتقاديات، أم يف املسا > النيب

  .)٣(أن ما حيتاج فيه إىل نظر واستدالل باألدلة الشرعية يدخل يف مسمى اإلميان :الرابع

يف نقد القيد الرابع والذي نفى الرازي فيه أن يكون التصديق بصفات اهللا مـن  : الوجه الرابع
  !شرائط اإلميان

بل وقـرر يف  ! ن التصديق بصفات اهللا من شرائط اإلميانسبق البيان بأن الرازي نفى يف القيد الرابع أن يكو 
كونه تعاىل عاملًا بالعلم أو لذاته وأنه مرئي أو غري مرئي، وأنه خالق أعمال العباد :وهي-مواطن أخر أن مجلة من العقائد

  . إنكارها، أو اإلقرار ا ليس داخالً يف ماهية اإلميان  -أم ال، 

  : أن يقال :واجلواب

هذا الكالم كله قشر ليس فيه لباب، بل هو دعوى جمردة عن البينة، مصادمة للنصوص البينة، فـإن   إن :أوالً
  .العقائد يف مسمى اإلميانمجيع حديث جربيل صريح الداللة يف إدخال 

تنع إن باب اإلميان باهللا والعلم به ومبا جيب له من األمساء احلسىن والصفات العليا، وما جيوز عليه وما مي :ثانيا
غاية البيان وأمته، ونقله عنه الصحابة رضوان اهللا عليهم، فالواجب  غعليه أصل الدين، وأساس اهلداية، وقد بينه النيب 

                                           

  . ١١١٩-٢/١١١٨مسائل أصول الدين املبحوثة يف علم أصول الفقه: انظر)١(
  . ١/١٩٨موقف املتكلمني من االستدالل بنصوص الكتاب والسنة: انظر)٢(
  . ٢/١١١٩مسائل أصول الدين املبحوثة يف علم أصول الفقه: ظران)٣(



 -١٥٧ - 

وعلى أساس العلم الصحيح باهللا وأمسائه وصفاته، يقوم اإلميان الصحيح .   )١(على مجيع اخللق معرفة ذلك واإلميان به 
   )٢( .والتوحيد اخلالص

أنا أعلمكم : " غقوله :(()٤("إن أتقاكم وأعلمكم باهللا أنا : " غتعليقًا على قوله -:- )٣(جريقول ابن ح
. منه يف أعلى الدرجات غظاهر يف أن العلم باهللا درجات، وأن بعض الناس فيه أفضل من بعض، وأن النيب  )٥("باهللا 

  )٦( )). و اإلميان حقًاوالعلم باهللا يتناول ما بصفاته وما بأحكامه وما يتعلق بذلك، فهذا ه

من األمساء احلسىن، والصفات الكاملة العليا، –االقرار واالعتراف مبا هللا تعاىل :((-:-ويقول السعدي 
عتراف مبا هللا من احلقـوق اخلاصـة       وكذلك اال. هو من أعظم أصول اإلميان -واألفعال الناشئة عن أمسائه وصفاته

  )٧( )).من أصول اإلميان-طناوهو التأله والتعبد هللا ظاهرا وبا-

  :مث إن معرفة اهللا نوعان

وهي اليت تلزم العبد املؤمن لينعقد ا أصل اإلميان، وهذه املعرفة تتحقق بالقدر املعرفة اإلمجالية؛ : النوع األول
سالمة مـن الكفـر   الذي مييز العبد به بني ربه وبني سائر اآلهلة الباطلة، ويتحقق ا اإلميان امل، وجتعل العبد يف 

وهذه املعرفة يتحصل عليها من قراءة سـورة   والشرك املخرجني من اإلميان، وخترجه من حد اجلهل بربه وما جيب له،
  .ومعرفة معانيها، ولكن هذه املعرفة ال توجب قوة اإلميان والرسوخ فيه ،اإلخالص، وآية الكرسي وغريها من اآليات

 ،وتعلمهـا  ،وهي اليت تكون مبعرفة األدلة التفصيلية الواردة يف هذا البـاب املعرفة التفصيلية؛ : النوع الثاين
وأحكامها، وهذه املعرفة هي اليت حيصل ا زيادة اإلميان  ،والعمل مبقتضياا ،ومعرفة معانيها ،واعتقاد اتصاف اهللا ا

                                           

  . ١٧٨-١٧٧ البن تيمية، الفتوى احلموية الكربى: انظر)١(
  . ٤ للتميمي، -تعريفها أقسامها-الصفات اإلهلية : انظر)٢(
صري، الشافعي، ولد يف ثـاين  أمحد بن علي بن حممد بن حممد بن علي بن أمحد بن حممود بن أمحد بن حجر العسقالين األصل مث امل)٣(

وعين باألدب والشعر حىت برع فيهما مث حبب إليه فن احلديث فأقبل عليه مساعـا وكتابـة   . عشر شعبان، سنة ثالث وسبعني وسبعمائة
صحيح، وأعظـم  حىت صار فريد زمانه، وحامل لواء السنة يف أوانه، ذهيب عصره، وعمدة زمانه يف التوهية والت وخترجيا وتعليقًا وتصنيفًا،

تقريـب  " ، "ذيب التهـذيب  "  ،"فتح الباري شرح البخاري : " له تصانيف كثرية منها، الشهود واحلكام يف بايب التعديل والتجريح
 ، وغريها كثري، مات ليلة السبت ثامن"خنبة الفكر يف مصطلح أهل األثر " ، "اإلصابة يف متييز الصحابة " ، "طبقات احلفاظ " ، "التهذيب 

، الضوء الالمـع  ٣/ ١إنباء الغمر بأبناء العمر : انظر. عشر ذي احلجة، سنة اثنتني ومخسني ومثامنائة، ودفن بالقرافة، رمحه اهللا رمحة واسعة
وما بعدها،  نظم العقيان  ١/١٠١، اجلواهر والدرر يف ترمجة شيخ اإلسالم ابن حجر للسخاوي٤٠-٢/٣٦للسخاوي  ألهل القرن التاسع

  . ٥٣-٤٥/ ١للسيوطي، األعيانيف أعيان 
��m����������J��I��H��G:لقـول اهللا تعـاىل   ؛وأن املعرفة فعل القلب ،"أنا أعلمكم باهللا:" غباب قول النيب البخاري، كتاب اإلميان، ) ٤(

��LKl ٨، ص ٢٢٥: البقرة.  
   ، ٨البخاري معلقًا يف ترمجة الباب، ص -ذا اللفظ-أورده)٥(
  .١/٩٩حجر، فتح الباري، البن ) ٦(
  .١٠/٨٩كتاب التوضيح والبيان لشجرة اإلميان ، ضمن اموعة الكاملة ملؤلفات الشيخ عبد الرمحن بن ناصر السعدي، ) ٧(
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¯����m��³��²��±��°:به، قـال تعـاىل   ورسوخه، فكلما ازداد العبد علما باهللا زاد إميانه وخشيته وحمبته لربه وتعلقه

´�l١( .، كما جتلب للعبد النور والبصرية اليت حتصنه من الشبهات املضللة والشهوات احملرمة٢٨: فاطر(     

أن املسائل اخلربية يكفي فيها اإلميان امل ما مل يرد على العبد تفاصيلها، فإن جاءه اخلرب املفصل عـن   :ثالثًا
وعليه فإن من جاءه علم مبسألة خربية وجب عليه من اإلميان ما ال جيب . ليه اإلميان والتصديق اوجب عمسألة بعينها 

  .على من مل يبلغه، فصار بعض اإلميان أكمل من بعض

الواجبات على التعيني من اإلميان ال يكفي فيها االعتقاد العام؛ .. اعتقاد وجوب:(( -:-يقول شيخ اإلسالم
حوال اجلنة والنار، والفرق بينهما أن األفعال املأمور ا املطلوب فيها الفعل ال يكفـي فيهـا   كما يف اخلربيات من أ

االعتقاد العام، بل ال بد من اعتقاد خاص؛ خبالف األمور اخلربية؛ فإن اإلميان امل مبا جاء به الرسول من صـفات  
الشرائع املأمور ا؛ فإنه ال يكتفي فيها باجلمل؛ بل  خبالف... الرب وأمر املعاد يكفي فيه ما مل ينقض اجلملة بالتفصيل

  :يوضحه. )٢())ال بد من تفصيلها علما وعمالً

أن هذا القيد الباطل مبين على ظن الرازي الفاسد بأن اإلميان الذي فرضه اهللا على العباد متماثل يف حق  :رابعا
فإن اإلميان الذي كـان  . وليس األمر كذلك ،العباد، وأن اإلميان الذي جيب على شخص جيب مثله على كل شخص

  .جيب قبل نزول مجيع القرآن ليس هو مثل اإلميان الذي جيب بعد نزول القرآن

مفصالً ليس مثل اإلميان الذي جيب على من عرف  غواإلميان الذي جيب على من عرف ما أخرب به الرسول  
سول يف كل ما أخرب، لكن من صدق الرسول ومات عقب ذلك ما أخرب به جممالً؛ فإنه ال بد يف اإلميان من تصديق الر

وأما من بلغه القرآن واألحاديث وما فيهما من األخبار واألوامر املفصلة فيجب عليه . مل جيب عليه من اإلميان غري ذلك
يبلغـه شـيء    من التصديق املفصل خبرب خرب وأمر أمر ما ال جيب على من مل جيب عليه إال اإلميان امل ملوته قبل أن

  .آخر

و أيضا لو قدر أنه عاش فال جيب على كل واحد من العامة أن يعرف كل ما أمر به الرسول وكل ما ى عنه  
ف أمر وكل ما أخرب به، بل إمنا عليه أن يعرف ما جيب عليه هو، وما حيرم عليه، فمن ال مال له ال جيب عليه أن يعر

عة له على احلج ليس عليه أن يعرف أمر الشارع املفصل باملناسك، وإن كان ومن ال استطاالشارع املفصل يف الزكاة، 
  . جيب عليه اعتقاد وجوب الزكاة ووجوب احلج

؛ فإن املؤمنني وإن وجب )٣(واملقصود أنه جيب من اإلميان تصديقًا وعمالً على أشخاص ما ال جيب على آخرين
جيب عليهم من اإلميان املفصل باعتبار نزول القرآن، والبالغ، والقدرة  عليهم مجيعا اإلميان امل إال أم خمتلفون فيما

  .)٤(على العلم، والتمكن من العمل وغري ذلك

                                           

  . ٢٠-١٩، ، للتميميمعتقد أهل السنة واجلماعة يف توحيد األمساء والصفات: انظر)١(
  . ٩٩-٢٠/٩٨جمموعة الفتاوى) ٢(
  .  ٧/١٩٦جمموعة الفتاوى: انظر) ٣(
  . ٦٣٣، ٢/٦٣٢الوعد األخروي شروطه وموانعه: انظر) ٤(
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. وهذا بيان ملا يلزم كل األمة؛ فإم يلزمهم معرفة ما يعمل به تفصيالً ليعملوا به:((-:-يقول شيخ اإلسالم
ان به، وإن كان العلم به حسنا أو فرضا على الكفاية فليس فرضـا  وما أخربوا به فليس عليهم معرفته؛ بل عليهم اإلمي

ففرض على كل إنسان معرفة ما يلزمه من العمل مفصالً، ولـيس عليـه معرفـة    . على األعيان؛ خبالف ما يعمل به
  .   )١())العلميات مفصالً

فيجـب   ،اينون فيه تباينا عظيماقد تبني أن اإلميان الذي أوجبه اهللا على عباده يتنوع ويتفاضل ويتب:((ويقول 
على املالئكة من اإلميان ما ال جيب على البشر، وجيب على األنبياء من اإلميان ما ال جيب على غريهم، وجيب علـى  
العلماء ما ال جيب على غريهم، وجيب على األمراء ما ال جيب على غريهم، وليس املراد أنه جيب عليهم من العمـل  

فإن الناس وإن كان جيب عليهم اإلقرار امل بكل ما جاء به الرسول فأكثرهم ال . واإلقرار فقط؛ بل ومن التصديق
فـال ميكـن   " باجلملة " و .... ،!يعرفون تفصيل كل ما أخرب به، وما مل يعلموه كيف يؤمرون باإلقرار به مفصالً؟

  .)٢())يف إميام ودينهم حبسب ذلك املنازعة أن اإلميان الذي أوجبه اهللا يتباين فيه أحوال الناس ويتفاضلون

أن إخراج الرازي التصديق بصفات اهللا من ماهية اإلميان موافقة منه لقول جهم يف اإلميان، وخمالفـة   :خامسا
وجعل : ((-:-يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية . )٣(ملذهبه األشعري، فإن األشعري جعل إثبات الصفات من اإلميان

  . )٤())فإن جهما غال يف نفي الصفات بل ويف نفي األمساء ؛مما خالف فيه األشعري جهما إثبات الصفات من اإلميان

أن إخراج الرازي مجلة من العقائد عن ماهية اإلميان باطل، ألن العقائد داخلة يف مسـمى اإلميـان،    :سادسا
يف هذا  غقد فسره النيب ف؛ وأما اإلميان((:-:-يقول ابن رجبوهلذا  )٥(؛كما تقدم وحديث جربيل حجة يف ذلك

أن تؤمن باهللا، ومالئكته، وكتبه، ورسله، والبعث بعد املوت، وتؤمن بالقـدر   " :احلديث باالعتقادات الباطنة، فقال
  ."خريه وشره

��m��m��l���k���j��i��h��g:كقوله تعـاىل  ؛وقد ذكر اهللا يف كتابه اإلميان ذه األصول اخلمسة يف مواضع

s��r��q������p��on����|{��z��y��x��w��v��u���tl وقال تعاىل. ٢٨٥: البقرة :m���O��N��M��L��K���J

S���R��Q��P...�l وقال تعاىل١٧٧: البقرة اآلية؛ ، :�m���X��W��V��U��T��S��R���Q��P��O��N��M

b��a��`��_��^��]��\��[��Z���Y���l ٦(.))٤ - ٣: البقرة(  

                                           

  . ١٧/٣٨٨جمموعة الفتاوى) ١(
  . ٥٤-١٣/٥٢جمموعة الفتاوى) ٢(
  .١٣٦-١٣٥، قواعد األمساء واألحكام عند شيخ اإلسالم٦٥٤-٢/٦٥٣التسعينية: انظر)٣(
  . ٧/١٤٩جمموعة الفتاوى) ٤(
يف إخراج األعمال عن مسمى اإلميان؛ مث جتده  هنا خيرج مجلة من العقائـد عـن    والعجب أن حديث جربيل اختذه الرازي عمدة له)٥(

  . !!الواضحة على دخوهلا يف مسماه مسمى اإلميان ويغفل عن داللته
  . ١/١٠٢جامع العلوم واحلكم، )٦(
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فأما القول فاملراد به النطق بالشهادتني، وأما العمل فاملراد .... اإلميان قول وفعل((  :-:-ابن حجرويقول 
  .)١())ليدخل االعتقاد والعباداتبه ما هو أعم من عمل القلب واجلوارح، 

واألخالق، والقيـام   واالعتقاداتاإلميان يشمل أقوال اللسان، وأعمال اجلوارح، : ((-:-ويقول السعدي
  )٢( .))حبق اهللا، واإلحسان إىل خلقه

؛ مثل اعتقادهم أن اإلميـان قـول   العقائد اليت يعتقدها أهل السنة من اإلميان:(( -:-ويقول ابن تيمية 
وعمل، وأن اهللا موصوف مبا وصف به نفسه ووصفه به رسوله، وأن القرآن كالم اهللا غري خملوق، وأن اهللا خالق كل 

دير، وأم ال يكفرون أهل القبلة مبجرد الذنوب، شيء، وما شاء اهللا كان وما مل يشأ مل يكن، وأنه على كل شيء ق
خمالف احلق يف مسائل االعتقـاد   كانوهلذا ، )٣())ويؤمنون بالشفاعة ألهل الكبائر، وحنو ذلك من عقود أهل السنة

ما خالفت الكتاب والسنة أو إمجاع سلف األمة من : البدعة:((-:-، يقول ابن تيمية)٤( مبتدع، وكل مبتدع فاسق
  . )٥())والقدرية واجلهمية والروافضاخلوارج والعبادات؛ كأقوال  داتاالعتقا

الذين يؤمنون باهللا ورسوله واليوم اآلخـر،   كفسق أهل البدع: فسق االعتقاد:(( -:-ويقول ابن القيم 
قليـدا  وحيرمون ما حرم اهللا، ويوجبون ما أوجب اهللا، ولكن ينفون كثريا مما أثبت اهللا ورسوله جهـالً وتـأويالً وت  

الروافض والقدرية واملعتزلـة  للشيوخ، ويثبتون ما مل يثبته اهللا ورسوله كذلك، وهؤالء كاخلوارج املارقة، وكثري من 
يف اإلسـالم   وأما غالية اجلهمية فكغالة الرافضة لـيس للطـائفتني   وكثري من اجلهمية الذين ليسوا غالة يف التجهم،

  . )٦())نصيب

ئل االعتقاد داخلة يف ماهية اإلميان، وخمالف احلق فيها مبتدع، غري أن البـدع  إذا تقرر ذلك تبني أن مسا
تتفاوت رتبها، فبعضها يقدح يف أصل اإلميان وهي البدع املكفرة، وآخر يقدح يف كماله الواجب أو املسـتحب  

  .)٧(وهي ما يكون من البدع يف مرتبة الكبرية أو الصغرية

اختص يف استعمال الشرع بالتصديق ( ه الرازي يف موطن آخر من أن اإلميانأن هذا القيد يناقض ما قرر :سابعا
على سبيل التفصيل إن علم مفصالً أنه قول اهللا أو قول الرسول، أو على سبيل  >جبميع ما قال اهللا وقال رسول اهللا 

على سبيل  >هللا ورسوله اهللا ؛ فقد بني أنه ال بد يف اإلميان من التصديق جبميع ما جاء عن ا)٨()اإلمجال فيما مل يعلم

                                           

  . ١/٦٤فتح الباري البن حجر)١(
، وانظر منـه،  ١٠/٩٦لفات الشيخ عبد الرمحن بن ناصر السعدي، ، ضمن اموعة الكاملة ملؤب التوضيح والبيان لشجرة اإلميانكتا)٢(

١٠/٩٤.  
  . ٣٠٧-١٩/٣٠٦جمموعة الفتاوى)٣(
  .  ١٣، ، لعبد العزيز العبد اللطيفالفسق والنفاق: انظر)٤(
  . ١٨/٣٤٦، جمموعة الفتاوى) ٥(
  .  السنة احملمدية. ، ط١/٣٦٢البن القيم، مدارج السالكني)٦(
  . ٢/٧٢٤الل على مسائل االعتقاد، منهج االستد: انظر) ٧(
  ). ٣٢ص٢ج١مج(التفسري الكبري: ، انظر)٣٣ص٢٥ج٩مج(التفسري الكبري ) ٨(
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التفصيل إن علم مفصالً ، أو على سبيل اإلمجال فيما مل يعلم؛ ومن املعلوم أنه يدخل يف ذلك ما أخرجه بزعمه مـن  
  !!!ماهية اإلميان كاتصاف اهللا بالصفات والرؤية، وخلق األفعال

 احلقيقة الشرعية لإلميان، ويظهر أنه بىن وذا البيان تبطل القيود اليت أسس الرازي ا بنيانه إلثبات مذهبه يف
كالمه على شفا جرف هار، ونازع يف أجلى من النهار، فما زادت قيوده املذهب إال وهنا وفسادا، فأظهرت عوره، 

  !وأجلت اعتالله واختالله

  : يف نقد موقف الرازي من النصوص الدالة على دخول العمل يف مسمى اإلميان: اجلانب اخلامس

لرازي النصوص املستفيضة تطلق على العمل اسم اإلميان فردها عن ظواهرها الصرحية وتكلف وتعسف وجد ا
  :يف فهمها وتأويلها؛ ومن ذلك

النص بأن املقصود منه اإلقرار والتصديق، أو محله على سـبيل االسـتعارة    تأويل الرازي-١
  ):ااز(

  :أن يقال :واجلواب

ات بالتصديق وإخراج العمل عن مسماه غري صحيح، بل اآليات تدل داللة إن تأويل اإلميان يف اآلي :أوالً
   :ظاهرة على دخول العمل يف مسمى اإلميان؛ بيان ذلك

��|�������m:أن قوله تعاىل -  �{��z�� yx���w��v��u��� �t� �s�� rq��p� �o��n� �m��� �l��k��j�� � � �i� �h

~}l ادلةا من  أن يفيد ،٤: ا عند  -:-يقول اإلمام الطربي اإلميان،التزام أحكام اهللا، والعمل
��|��{��m:وقوله:((تفسريه لآلية �{��z �lادلةيقول جلّ ثناؤه،  ٤: ا :على من  هذا الذي فرضت

ظاهر منكم ما فرضت يف حال القدرة على الرقبة، مث خففت عنه مع العجز بالصوم، ومع فقد االستطاعة 
، ويصدقوا بذلك،  غالناس بتوحيد اهللا ورسالة الرسول حممد على الصوم باإلطعام، وإمنا فعلته كي يقر 

  . )١())وينتهوا عن قول الزور والكذب ويعملوا به،

}�����mذلك احلكم الذي بيناه لكم، ووضحناه لكم((:عند تفسريه لآلية -:-ويقول الشيخ السعدي

}��|�lادلةه، فإن التزام أحكام اهللا، وذلك بالتزام هذا احلكم وغريه من األحكام، والعمل ب ،٤: ا
  .  )٢())والعمل ا من اإلميان، بل هي املقصودة 

��md��c��b: أن قوله تعاىل - � �a� �` �lاملراد به نفس الصالة إىل بيت املقدس، وقد أمجع  ،١٤٣: البقرة
 وعلى هذه فاآلية دليل ملذهب أهل السنة واجلماعة، يف أن اإلميان تدخل فيه، )٣(املفسرون على ذلك

                                           

  . ٢٢/٤٦٥تفسري الطربي) ١(
  . ٨٤٤تفسري السعدي) ٢(
  . ١/١٩٢، تفسري ابن كثري٦٥٥-٢/٦٥٠تفسري الطربي: انظر) ٣(
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املفسرون على أنه أراد صالتكم أمجع : ((تعليقًا على اآلية -:-)٢(يقول احلليمي )١(.أعمال اجلوارح
ا فرق يف هذه  أعلم فارقًإذا ثبت ذلك فكل طاعة إميان؛ إذ ملو. فثبت أن الصالة إميانإىل بيت املقدس، 

  . )٣())التسمية بني الصالة وسائر الطاعات

اجلهمية واألشعرية والكرامية وسائر اإلسالم قبل مل يزل أهل :((على اآليةتعليقًا  -:- ويقول ابن حزم 
إىل  قبل أن ينسخ بالصالة جممعني على أنه تعاىل إمنا عىن بذلك صالم إىل بيت املقدساملرجئة 

 . )٤())الكعبة

مثرة اإلميان ومقتضاه إن زعم الرازي أن األعمال تسمى إميانا على سبيل االستعارة وااز؛ ألن العمل  :ثانيا
واملرجئة املتكلمون منهم :((-:-يقول شيخ اإلسالم ،وألنه دليل عليه، إمنا هو سري على ركاب من سبقه من املرجئة

: إن األعمال قد تسمى إميانا جمازا؛ ألن العمل مثرة اإلميان ومقتضاه؛ وألا دليل عليه، ويقولون: والفقهاء منهم يقولون
"  ان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أفضلها قول ال إله إال اهللا، وأدناها إماطة األذى عن الطريقاإلمي:"   غقوله 
  . )٥())جماز

اإلميان بضع وستون أو بضع :"  غداللة لفظ اإلميان على األعمال جماز؛ فقوله :((املرجئة يقولون: ويقول
أن تؤمن باهللا : اإلميان: "جماز، وقوله" األذى عن الطريق وسبعون شعبة؛ أعالها قول ال إله إال اهللا، وأدناها إماطة

إىل آخره؛ حقيقة، وهذا عمدة املرجئة واجلهمية والكرامية وكل من مل يدخل األعمال يف " ومالئكته وكتبه ورسله
  )٦()).اسم اإلميان

رجئة يف اسم أخطأ امل:(( -:-وقد أخطأ الرازي ومن على شاكلته من املرجئة يف ذلك؛ يقول شيخ اإلسالم 
  )٧()).جعلوا لفظ  اإلميان  حقيقة يف جمرد التصديق، وتناوله لألعمال جمازا] حيث[اإلميان 

ما خيتص ذا : والثاين، ]احلقيقة وااز[كالم عام يف لفظ :أحدمها: واجلواب على ذلك من مقامني
  .)٨(املوضع

  : فيقال]: احلقيقة وااز: [كالم عام يف لفظ: املقام األول

                                           

  . ٧١تفسري السعدي: انظر) ١(
ن بن حممد بن حليم البخاري اجلرجاين، ولد يف سنة مثان وثالثني وثالث مئة وتويف سنة ثالث وأربع مئة، أبو عبد اهللا احلسني بن احلس)٢(

سري أعالم النبالء : انظر. كان فقيها شافعيا، قاضيا، أحد األذكياء املوصوفني، متفننا، سيال الذهن، مناظرا، طويل الباع يف األدب والبيان
  .٢٣٥/ ٢الة، األعالم للزركليمؤسسة الرس. ، ط٢٣٣-١٧/٢٣١

  . ١/٣٧،كتاب املنهاج يف شعب اإلميان)٣(
  .  ٣/١٩٤الفصل، )٤(
  . ٧/١٩٥،جمموعة الفتاوى) ٥(
  .٧/٨٧جمموعة الفتاوى)٦(
  . ٧/١١٦جمموعة الفتاوى)٧(
  .  ٧/٨٧جمموعة الفتاوى: انظر )٨(



 -١٦٣ - 

إن ااز اصطالح حادث بعد انقضاء القرون الثالثة، مل يتكلم به أحد من الصحابة وال التابعني هلم  :أوالً
بإحسان، وال أحد من األئمة املشهورين يف العلم، بل وال تكلم به أئمة اللغة والنحو، وإمنا ظهر من قبل املتكلمني 

نه غري مسلم به بني أهل العلم، فقد أنكر كثري من أهل العلم اشتمال أوائل القرن الثالث، واشتهر يف الرابع؛ وهلذا فإ
  .القرآن على ااز، وأنكر آخرون اشتمال اللغة عليه

 ؛إن تقسيم الكالم إىل حقيقة وجماز ال حقيقة له؛ وليس ملن فرق بينهما حد صحيح مييز به بني هذا وهذا :ثانيا
مل يتصور ما يقول بل يتكلم بال علم؛ فهم مبتدعة يف الشرع خمالفون فعلم أن هذا التقسيم باطل، وهو تقسيم من 

هو املستعمل يف غري ما وضع له؛ ": ااز " و. اللفظ املستعمل فيما وضع له": احلقيقة : " للعقل وذلك أم قالوا
  .  وهذا يتعذر ،فاحتاجوا إىل إثبات الوضع السابق على االستعمال

قيقة وااز غري معقول، وفيه مفاسد شرعية، وهو إحداث يف اللغة، وعلى هذا إن التفريق بني احل :ثالثًا
ا ولغة، فكيف يسوغ بعد هذا ملسلاز أصالً حيكم به على كتاب اهللا فالتفريق بينهما باطل عقالً وشرعم أن جيعل ا

  !؟ غوسنة رسوله 

صوص الشرعية، ومنع إلبطال معانيها بدعوى محاية للنفيه إن إبطال تقسيم الكالم إىل حقيقة وجماز،  :رابعا
  (١) .كما صنع املبتدعة يف نصوص الصفات ويف مسمى اإلميان ،ااز

  :يف الرد على احتجاج الرازي بااز إلخراج العمل عن مسمى اإلميان: املقام الثاين

ال على سبيل االستعارة وأن تناوله لألعم ،حقيقة يف جمرد التصديق" اإلميان"أخطأ الرازي حني زعم أن اسم 
   :وللجواب عن ذلك يقال ،!وااز

: إن مل يصح التقسيم إىل حقيقة وجماز فال حاجة إىل هذا، وإن صح تقسيم الكالم إىل احلقيقة وااز :أوالً
رينة، وقد وااز إمنا يدل بق ،فهذا ال ينفعك، بل هو عليك ال لك؛ ألن احلقيقة هي اللفظ الذي يدل بإطالقه بال قرينة

  )٢(. تبني أن لفظ اإلميان حيث أطلق يف الكتاب والسنة دخلت فيه األعمال

إن األصل يف كالم اهللا احلقيقة، وااز حيتاج إىل دليل، فعليك إقامة الدليل على وجود ااز يف  :ثانيا
  )٣(.اإلميان

��:هرة والباطنة؛ فقال يف كتابهبني أن حتقيق اإلميان وتصديقه يكون باألعمال الظا ألإن اهللا  :ثالثًا m��W
��l��k��j��i��h��g���f��e���d��c���b��a��`��_��^���]��\��[��Z��Y��X

s��r��q��p��o��n���m �lا تعني  ،٤  - ٢: األنفالوهذا تأكيد بوصف اإلميان بذلك، والكالم إذا كان مؤكد

                                           

مصنفات شيخ اإلسالم،  ، آراء املرجئة يف٢/٦٤٣وي، الوعد األخر٤٥٨-٢٠/٤٥١، ١٢/٢٧٧، ١١٥-٧/٨٧جمموعة الفتاوى: انظر)١(
٢٨٤.  

  . ١١٧-٧/١١٦جمموعة الفتاوى: انظر) ٢(
  . ٧/٤٤٠جمموعة الفتاوى: انظر)٣(
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كنه محل النصوص الدالة على دخول األعمال يف اإلميان محله على احلقيقة، وعلى هذا حىت من يقول بااز فإنه ال مي
  . )١(على جماز للتأكيد الوارد يف هذه اآلية

إنك إذا سلمت أن األعمال لوازم اإلميان الواجب الذي يف القلب وموجباته، كان عدم الالزم : أن يقال: رابعا
اعترفت ذا كان الرتاع لفظيا، غري أن إخراجك موجبا لعدم امللزوم، فيلزم من عدم هذا الظاهر عدم الباطن، فإذا 

األعمال عن مسمى اإلميان، وزعمك أن دخول األعمال الظاهرة يف اسم اإلميان جماز من بدع األقوال؛ واللفظ املطابق 
سيما وقد صار ذلك ذريعة إىل بدع يقول خبالف قول اهللا ورسوله، ال للكتاب والسنة هو الصواب، فليس ألحد أن

ا خلطأ عظيم يف فصار ذلك اخلطأ اليسري يف اللفظ سبب ؛وإىل ظهور الفسق ،كالم من أهل اإلرجاء وغريهمأهل ال
  )٢(. العقائد واألعمال

ما هو حقيقة قول جهم وأتباعه من أنه يستقر اإلميان التام الواجب يف القلب مع إظهار ما هو كفر : وإن قلت
  . )٣(يناقض قولك إن الظاهر الزم له وموجب له فهذا: وترك مجيع الواجبات الظاهرة، قيل لك

  . وذا يظهر أن االعتماد على ااز يف تأويل كل نص يدل على دخول األعمال يف مسمى اإلميان غري صحيح

  :النص بأن املقصود منه الزجر والوعيد والتهديد، دون حقيقة النفي تأويل الرازي-٢

والزجر، والوعيد، دون حقيقة نفي اإلميان، تأويل باطل؛ وهو مبين على إن تأويل النص بأن املراد منه التهديد، 
ألنه جمرد ما يف القلب،  ؛أصل املرجئة يف أن العمل خارج عن مسمى اإلميان، فالذنوب وحنوها ال تؤثر على اإلميان

    :قال؛ فيالتفسري الصحيح لنفي اإلميان يف نصوص الوعيد يلزم بيانوللجواب على هذا التأويل 

أن نفي اإلميان يف النصوص الشرعية إمنا هو النتفاء بعض : الذي عليه مجاهري السلف وأهل احلديث وغريهم
الواجبات فيه، وعليه فحيث نفى اهللا اإلميان عن شخص؛ فال يكون إال لنقص ما جيب عليه من اإلميان، ويكون من 

  .)٤(املعرضني للوعيد ليس من املستحقني للوعد املطلق

   ، ومن محل علينا السالح فليس من غشنا فليس منا"  :غقوله وكذلك :(( -:-يخ اإلسالميقول ش 
فيكون قد ترك  ما حرمه اهللا ورسوله؛ ال يقوله إال ملن ترك ما أوجب اهللا عليه، أو فعلمن هذا الباب؛ كله  ،(٥) "منا

. ني املستحقني للوعد الساملني من الوعيدمن اإلميان املفروض عليه ما ينفي عنه االسم ألجله، فال يكون من املؤمن
{���~��_��`����m���r��q���p��o��n��m���l��k��j��ih���g��f��e��d��c��b��a:وكذلك قوله تعاىل

��²���±��°¯��®��¬��«��ª���©��¨��§����¦��¥��¤��£��¢��¡��������� �~����}��|��{��z��y��x��w��v��u��t������s
¹���������¸��¶���µ��� �́�³����Ê��É��È��Ç��ÆÅ��Ä����Ã��Â���Á�����À��¿��¾����½��¼����»��ºl ٥١ - ٤٧: النور  ،

                                           

  . ١٦٥-١٦٤، صفحة )٥(حاشيةكتاب القاضي أبو يعلى وكتابه اإلميان، مع تعليق احملقق : انظر) ١(
  .  ٧/٥٧٩، ٣٩٥-٧/٣٩٤جمموعة الفتاوى: انظر) ٢(
  . ٧/٥٧٩جمموعة الفتاوى: ظران) ٣(
  .٣٧٠آراء املرجئة يف مصنفات شيخ اإلسالم، : انظر)٤(
 .٩٩/ ١،"من غشنا فليس منا" مسلم، كتاب اإلميان، باب قول النيب صلى اهللا تعاىل عليه وسلم)٥(
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فهذا حكم اسم اإلميان إذا أطلق يف كالم اهللا ورسوله؛ فإنه يتناول فعل الواجبات، وترك احملرمات، ومن نفى اهللا 
ل يف االسم الذي يستحق أهله الوعد ورسوله عنه اإلميان؛ فال بد أن يكون قد ترك واجبا أو فعل حمرما، فال يدخ

����m��y��x:وكذلك قوله تعاىل .دون الوعيد؛ بل يكون من أهل الوعيد �w��v��u��t� �s��r�� �q��p
���_��~��}��|��{zl ١())٧: احلجرات(.  

أن نفي اإلميان النتفاء بعض الواجبات فيه، : الذي عليه مجاهري السلف وأهل احلديث وغريهم:((ويقول
هو الكمال .. لفظ الشارعاملنفي يف ...دائما ال ينفي املسمى الشرعي إال النتفاء واجب فيه، ووالشارع 

فالشارع مل ينف اإلميان وال الصالة وال الصيام وال الطهارة، وال حنو ذلك من املسميات الشرعية النتفاء ..الواجب
  . )٢())، بل إمنا نفاه النتفاء الواجباتبعض مستحباا؛ إذ لو كان كذلك النتفى اإلميان عن مجاهري املؤمنني

واملقصود هنا أن كل ما نفاه اهللا ورسوله من مسمى أمساء األمور الواجبة؛ كاسم اإلميان واإلسالم :((ويقول
�:والدين والصالة والصيام والطهارة واحلج وغري ذلك؛ فإمنا يكون لترك واجب من ذلك املسمى، ومن هذا قوله تعاىل

�m°���¯��®��¬��� �� �� � �Á��À��¿��¾���½��¼��»��º���� � �¹��¸��¶����µ��´��³��²��±l النساء :

على أن هذه الغاية فرض على الناس؛ فمن تركها كان من أهل  ، فلما نفى اإلميان حىت توجد هذه الغاية، دل٦٥ّ
منا وعد بذلك من فعل ما الوعيد، مل يكن قد أتى باإلميان الواجب الذي وعد أهله بدخول اجلنة بال عذاب، فإن اهللا إ

  )٣()).أمر به، وأما من فعل بعض الواجبات وترك بعضها؛ فهو معرض للوعيد

ونفي اإلميان يف كالم الشارع  )٤(وذا يتبني أن الشارع ال ينفي اسم مسمى أمر إال إذا ترك بعض واجباته،
وإن  ،لشخص؛ النتفاء كماله الواجبيقتضي الذم، فال ينفى إال عمن له ذنب، فالشارع ينفي اسم اإلميان عن ا

كان معه بعض أجزائه، فنفى عنه اسم اإلميان املطلق الذي يستحق به الثواب بال عقاب، وإن كان معه أصل 
اإلميان الذي خيرج به من النار، وعليه فصاحب الذنب يكون معه أصل اإلميان دون حقيقته الواجبة، وهذا هو 

املرجئة الذين محلوا النص على  د يف نصوص الوعيد، وهو وسط بني تفسريالقول احلق يف تفسري النفي الوار
التهديد والزجر دون حقيقة النفي وبني تفسري اخلوارج واملعتزلة الذين محلوا النص على خروج الفاسق امللي من 

  .اإلميان بالكلية واستحقاقه اخللود يف النار

أن املقصود ا الوعيد والزجر دون حقيقة النفي كما : صوصإذا تقرر ذلك فال جيوز أن يقال يف معىن هذه الن
بل الصواب ما عليه عامة  ،فيكون كافرا كما تقوله اخلوارج ؛صار من غري املسلمني: يقوله الرازي وال أن يقال

 )٥(،ويكرهون أن تتأول تأويالت خترجها عن مقصودها ،وميروا كما جاءت ،السلف الذين يقرون هذه النصوص

                                           

  . ٤٢-٧/٤١جمموعة الفتاوى) ١(
  . ١٨/٢٦٨جمموعة الفتاوى) ٢(
  . ٧/٣٧جمموعة الفتاوى) ٣(
  . ٧/١٥موعة الفتاوىجم: انظر) ٤(
  .٣٧٠آراء املرجئة يف مصنفات شيخ اإلسالم، : انظر)٥(
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ررون أن اسم اإلميان ينصرف إطالقه إىل املؤمنني اإلميان الواجب الذي به يستحقون الثواب بال عقاب، والنفي ويق
  )١( .يف النصوص منصرف إىل نفي اإلميان الواجب؛ وارد على وجه الذم املعرض صاحبه للوعيد

قد كان الناس : ((يف معرض ذكره ملواقف الناس يف نصوص الوعيد - :-يقول أبو عبيد القاسم بن سالم
: حتملها على التغليظ والترهيب، وثالثة: تذهب إىل كفر النعمة، وثانية: فيها على أربعة أصناف من التأويل؛ فطائفة

  .تذهبها كلها وتردها: جتعلها كفر أهل الردة، ورابعة

احملمول : الثاين وأما القول...ملا يدخلها من اخللل والفساد،، الوجوه عندنا مردودة غري مقبولةفكل هذه  
وأصحابه أن جعلوا اخلرب عن اهللا وعن دينه وعيدا ال حقيقة له،  غعلى التغليظ؛ فمن أفظع ما تئول على رسول اهللا 

أن ]: واحلق....[وهذا يؤول إىل إبطال العقاب، ألنه إن أمكن ذلك يف واحد منها، كان ممكنا يف العقوبات كلها 
نا، وال توجب كفرا، ولكنها إمنا تنفي من اإلميان حقيقته وإخالصه الذي نعت اهللا به املعاصي والذنوب ال تزيل إميا

���m��²±:، فقالأهله واشترطه عليهم يف مواضع من كتابه � � � °� � ¯� � � ®� � ¬� � «� � ª� � ©� � ¨� � §� � ¦
� � ¶� � µ� � ´� � ³...l إىل قوله، ١١١: التوبة:��m��F��E���D��C��B��A

�P���ON��M��L��K��J��I�����H��G����R��Ql وقال ١١٢: التوبة ،:��m��D��C��B��A
�� �J��I��H��G��F��El إىل قوله٢ – ١: املؤمنون  ،:��m��~��}��|��{��z��y��x���w��v��u��t
��d��c��b��a��`�����_l وقال١١ - ٩: املؤمنون ،:��m���b��a��`��_��^���]��\��[��Z��Y��X��W

o��n���m��l��k��j��i��h��g���f��e�� �d��c����x�� �w��v��u�� ts��r��q��p
��|��{��z��yl فهذه اآليات اليت شرحت وأبانت شرائعه املفروضة على أهله، ونفت عنه ...،٤ – ٢: األنفال

املعاصي كلها، مث فسرته السنة باألحاديث اليت فيها خالل اإلميان يف الباب الذي يف صدر هذا الكتاب، فلما خالطت 
اليت ] األمارات[ليس هذا من الشرائط اليت أخذها اهللا على املؤمنني، وال : نعوت بغريها، قيلهذه املعاصي هذا اإلميان امل

   (٢) )).يعرف ا أنه اإلميان، فنفت عنهم حينئذ حقيقته ومل يزل عنهم امسه

النص بأن املقصود منه األفاضل، والكُمل من الناس، أو كمال اإلميان ومتامه  تأويل الرازي-٣
  :راتهوشرائعه ومث

أن من مل يأت باألعمال، فقد انتفى عنه الكمال، فلم يكن من الكمل األفاضل، أي ليس : مقتضى هذا التأويل
  !من خواص املؤمنني وأفاضلهم

إن املنفي هو الكمال : لفظ الكمال قد يراد به الكمال الواجب وقد يراد به الكمال املستحب؛ فمن قال: فيقال
وإن أراد أنه نفي الكمال املستحب . واجب الذي يذم تاركه ويتعرض للعقوبة؛ فقد صدقفإن أراد أنه نفي الكمال ال

  )٣( .فهذا مل يقع قط يف كالم اهللا ورسوله

                                           

  .٢٥١-٢٥٠قواعد األمساء واألحكام عند شيخ اإلسالم : انظر)١(
  .٨٠-٧٤كتاب اإلميان، )٢(
  .٣٧٣آراء املرجئة يف مصنفات شيخ اإلسالم، : انظر)٣(
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ليس هذا الكمال هو املنفي يف لفظ الشارع، بل املنفي هو ..املستحبات] كمال:(([-:-يقول شيخ اإلسالم 
 الصالة وال الصيام وال الطهارة وال حنو ذلك من املسميات الشرعية الكمال الواجب، وإال فالشارع مل ينف اإلميان وال

  )١()).النتفاء بعض مستحباا؛ إذ لو كان كذلك النتفى اإلميان عن مجاهري املؤمنني، بل إمنا نفاه النتفاء الواجبات

على أا  د عدمها؛ دلّعن" اإلميان " إن نفى ... سائر األحاديث اليت جيعل فيها أعمال الرب من اإلميان:((ويقول
على أا مستحبة؛ فإن اهللا و رسوله ال ينفي اسم مسمى  دلّ -ومل ينف إميانه-واجبة، وإن ذكر فضل إميان صاحبها 

مل ينفها النتفـاء  " العبادة " فأما إذا كان الفعل مستحبا يف ....إال إذا ترك بعض واجباته -أمر اهللا به ورسوله-أمر 
جاز؛ جلاز أن ينفي عن مجهور املؤمنني اسم اإلميان والصالة والزكاة واحلج؛ ألنه ما من عمل  املستحب، فإن هذا لو

فلو كان من مل  )٢( .وال عمرأبو بكر بل وال  غإال وغريه أفضل منه، وليس أحد يفعل أفعال الرب مثل ما فعلها النيب 
سلمني من األولني واآلخرين، وهـذا ال يقولـه   يأت بكماهلا املستحب جيوز نفيها عنه؛ جلاز أن ينفى عن مجهور امل

�����m:وكذلك قوله تعاىل... عاقل �̄�®��¬«��ª��©��¨��§��¦���¥��¤��£��¢��¡�����~��}����|
��±��°l ـا علـى    -واجلهاد . ، يبني أن اجلهاد واجب، وترك االرتياب واجب١٥: احلجراتوإن كـان فرض

 غفعليهم كلهم اعتقاد وجوبه والعزم على فعله إذا تعني؛ وهلذا قال النيب  فجميع املؤمنني خياطبون به ابتداء، -الكفاية
فأخرب أنه من مل يهم به؛ كان على (٤) .مسلمرواه  )٣("حيدث نفسه بغزو مات على شعبة نفاق من مات ومل يغز ومل"

�:وكذلك قولـه . نواعهوأيضا فاجلهاد جنس حتته أنواع متعددة، وال بد أن جيب على املؤمن نوع من أ.  شعبة نفاق
m��l��k��j��i��h��g���f��e���d��c���b��a��`��_��^���]��\��[��Z��Y��X��W

s��r��q��p��o��n���m �l هذا كله واجب؛ فإن التوكل على اهللا واجـب مـن أعظـم    ٤ – ٢: األنفـال ،
��mC��B���A����F��E��D:وكذلك قوله...الواجبات، كما أن اإلخالص هللا واجب، وحب اهللا ورسوله واجب

                                           

  . ١٨/٢٦٨جمموعة الفتاوى) ١(
ولد بعد الفيل بثالث عشرة سنة، وكـان إليـه السـفارة يف     فيل بن عبد العزى القرشي العدوي،أبو حفص عمر بن اخلطاب بن ن)٢(

شهد كل مشهد شهده  اجلاهلية، وكان عند املبعث شديدا على املسلمني، مث أسلم فكان إسالمه فتحا على املسلمني وفرجا هلم من الضيق،
ببيعة من املسلمني، وفتحت الفتوح يف عهده، قتله ب اخلالفة بعد أيب بكر وهو عنه راضٍ، ويل  غ، وتويف رسول اهللا غرسول اهللا 

، اإلصابة يف متييـز  ١٦٨-٤/١٣٧، أسد الغابة،٤٨٠-٤٧٣االستيعاب يف معرفة األصحاب: انظر. اوسي أبو لؤلؤة سنة ثالث وعشرين
  . ٢٨٠-٤/٢٧٩الصحابة

  . ٣/١٥١٧ث نفسه بالغزومسلم، كتاب اإلمارة، باب ذم من مات ومل يغز، ومل حيد) ٣(
كان مولده يف السنة اليت تـويف فيهـا   . ، إمام أهل احلديثجاج بن مسلم القشريي، النيسابوريهو اإلمام أبو احلسني مسلم بن احل)٤(

 ة يوم األحد، ودفن يوم االثنني خلمس بقني من رجب سنة إحدى وستني ومـائتني عشيالشافعي، وهي سنة أربع ومائتني ،وكانت وفاته 
كتاب املسند : "وكان من كبار العلماء وأوعية العلم، وله مصنفات كثرية منها. بنيسابور، ، فكان عمره سبعا ومخسني سنة رمحه اهللا تعاىل

هو تلو صحيح البخاري عند أكثر العلماء، مجع فيه اثين عشر ألف حديث،  من ثالمثائة ألف حديث مسموعة، و صنفته: وقال" الصحيح
كتاب تفضيل " ، و " كتاب ذكر أوهام احملدثني " ، و " كتاب أوالد الصحابة فمن بعدهم من احملدثني " ، و "امي والكىن كتاب األس" و

طبقات احلنابلـة أليب يعلـى احلنبلـي    : وغريها، انظر" كتاب أفراد الشاميني من احلديث " ، و " كتاب طبقات التابعني " ، و " السنن 
وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان البـن   ،١٧٢-١٢/١٧١املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم البن اجلوزي  ،٤١٧-٢/٤١٤بتحقيق العثيمني

  .٢٢٢-٧/٢٢١، األعالم للزركلي١/٩٣٨، تقريب التهذيب البن حجر٤٢-١١/٤٠، البداية والنهاية البن كثري ١٩٥-٥/١٩٤خلكان
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P��O����N��M��L��K��J���I��H��G �l دليل على أن الذهاب املذكور بدون استئذانه ال جيوز، وأنـه   ، ٦٢: النـور
  .)١())جيب أن ال يذهب حىت يستأذن، فمن ذهب ومل يستأذن كان قد ترك بعض ما جيب عليه من اإلميان

هو كمال يف نتائج اإلميان ومثراتـه، وأن املوصـوفني   إذا تقرر ما سبق فزعم الرازي بأن اإلتيان باألعمال إمنا 
باإلتيان ا هم الكاملون من أهل اجلنة، باطل، فإن قوله يقتضي أن النفي إمنا وقع على الكمال املستحب من اإلميان، 

  !وهذا كما تقدم مل يقع يف الشريعة أن ينفي اإلميان ويكون املقصود به ذلك

ن اإلميان الذي يف القلب يكون تاما بدون شيء من األعمال؛ وهلـذا جعـل   وتأويل الرازي هذا مبين ظنه أ 
أن إميان القلب التام يسـتلزم  : األعمال مثرة اإلميان ومقتضاه مبرتلة السبب مع املسبب، ومل جيعلها الزمة له؛ والتحقيق

  )٢(.وميتنع أن يقوم بالقلب إميان تام بدون عمل ظاهر ،العمل الظاهر حبسبه ال حمالة

وعـدم   ،فإن سلّم الرازي أن األعمال اليت  وصفها بأا مثرات اإلميان ومقتضاه وموجباته الزمه إلميان القلب 
فيلزم من عدم األعمال عدم اإلميان الباطن، كان الرتاع لفظيا، وإن مل يسلم بذلك بل أراد  ؛الالزم موجب لعدم امللزوم

وأن الظاهر يقارن الباطن تارة ويفارقه أخرى، فليس بـالزم لـه وال    ،أن اإلميان يف نفسه تام وإن مل توجد األعمال
وهـو حقيقـة   -وإذ عدم مل يدل عدمه على العدم  ،على وجود الباطن ولكنه دليل إذا وجد دلّ ؛موجب ومعلول له

ا؛ فـإن  إن األعمال موجب اإلميان ومقتضاه، وهو أيضا خطأ عقالً كما هو خطأ شرع: فهذا أوالً يناقض قوله -قوله
األعمال الظاهرة الصاحلة إذا كانت مثرة لإلميان الباطن ومعلولة له وكان اإلميان موجبا هلا ومقتضيا هلا فإنـه حينئـذ   
يكون املوجب الزم ملوجبه، واملعلول الزم لعلته، فإذا نقصت األعمال الظاهرة الواجبة كان ذلك لنقص ما يف القلب 

إلميان الواجب الذي يف القلب أن تعدم األعمال الظاهرة الواجبة؛ بل يلزم من وجود من اإلميان، فال يتصور مع كمال ا
هذا كامالً وجود هذا كامالً، كما يلزم من نقص هذا نقص هذا؛ وعليه فتقدير إميان تام يف القلب بال ظاهر من قول 

  )٣(. وعمل كتقدير موجب تام بال موجبه وعلة تامة بال معلوهلا وهذا ممتنع

جوابه قول الرازي إن األعمال من شرائع اإلميان ومن أحكامه الواجب فعلها فيه ال أا من نفس اإلميان،  مث إن
وذلك عبارة عن مجيع أوامره  ×وشريعة موسى  غإن شرائع الشيء منه، وهلذا يقال شريعة حممد  :أن يقال

ومن هنا  )٤(. ها بالكلية يدل على عدمهونواهيه، وذلك يدل على أن األعمال من اإلميان فنقصها نقص منه، وعدم
  ..!!..إن الصالة والصيام والزكاة ليست إميانا لكنها شرائع اإلميان: ومن العجب قوهلم:((-:-يقول ابن حزم

هو الشرائع ...اإلميان..بل يوال أحدا من الصحابة  غهذه تسمية مل يأذن اهللا تعاىل ا، وال رسوله ]و[
  .)٥())...والشرائع هي اإلميان

                                           

  . ١٨-٧/١٤جمموعة الفتاوى) ١(
  . ٧/٢٠٤جمموعة الفتاوى: انظر) ٢(
  . ٥٨٢-٧/٥٧٩جمموعة الفتاوى: انظر) ٣(
  . ١٦٤-١٦٣كتاب القاضي أبو يعلى وكتابه اإلميان، : انظر)٤(
  . ٢٢٢-٣/٢٢١الفصل) ٥(
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  : لداللة اآليات على احلصر الرازي إنكار -٤

للحصر عند مجاهري العلماء، وهذا مما يعرف باالضطرار من لغة العرب، كما " إمنا " أن يقال لفظة  :واجلواب
  )١(!!تعرف معاين حروف النفي واالستفهام

�¤���m:حصر اإلميان يف  مثل قوله تعاىل: مث يقال �£� �¢��¡�����~��}�� � �|�� � �¥l اآلية،  ١٥: احلجرات ،
���m:وقوله � QP��O��� �N��M��L��K��J���I��H��G��F��E��D��C��B���Al معناه  إثبات اإلميان ٦٢: النور ،

يزين الزاين حني يزين وهو  ال: " مثل قوله ؛عمن نفاه عنه يف األحاديث غكما نفاه النيب  ؛هلؤالء ونفيه عن غريهم
ال :" ، وكذلك قوله"يشرب اخلمر حني يشرا وهو مؤمن يسرق وهو مؤمن، وال مؤمن، وال يسرق السارق حني 

وهذه املواضع قد تنازع الناس يف نفيها، والذي عليه مجاهري السلف  )٢(".إميان ملن ال أمانة له، وال دين ملن ال عهد له
ال ينفي املسمى الشرعي إال النتفاء  أن نفي اإلميان النتفاء بعض الواجبات فيه، والشارع دائما: وأهل احلديث وغريهم

  .)٣(واجب فيه، وهذا ال يستلزم نفي أصل اإلميان؛ ألن اإلميان يتبعض فيذهب بعضه ويبقى بعضه

فاحلصر يفيد أن من فعل خالف ذلك فقد ترك الواجب الذي ال يتم اإلميان الواجب إال به، وإن كان : وعليه 
   )٤(. معه بعض اإلميان

إذا عرف مسمى اإلميان فعند ذكر استحقاق اجلنة والنجاة من النار، وذم من :((-:-يقول شيخ اإلسالم
|����{��~�����¡��¢��£��¤��¥���¦��§����m:يراد به اإلميان الواجب؛ كقوله -ترك بعضه وحنو ذلك

��±��°��� �̄�®��¬«��ª��©��¨l وقوله١٥: احلجرات  ،:��m�� �̀�_��^���]��\��[��Z��Y��X��W

d��c���b��a���l وقوله. ، اآلية٢: األنفال:��m��O��� �N��M��L��K��J���I��H��G��F��E��D��C��B���A
P �lوقوله يف اجلنة ٦٢: النور ،:��mq��p��o���� � �n��m �lالزاين حني يزين  ال يزين:" غ ، وقوله٢١: احلديد

فنفى عنه اإلميان " مؤمن وهو مؤمن، وال يسرق السارق حني يسرق وهو مؤمن، وال يشرب اخلمر حني يشرا وهو
  .)٥())الواجب الذي يستحق به اجلنة، وال يستلزم ذلك نفي أصل اإلميان وسائر أجزائه وشعبه

، ٦٢: النور��mP��O����N��M��L��K��J���I��H��G��F��E��D��C��B���A �l:وعلى هذا فقوله تعاىل
ن ال يذهب حىت يستأذن، فمن ذهب ومل يستأذن دليل على أن الذهاب املذكور بدون استئذانه ال جيوز، وأنه جيب أ

تدل على إثبات املذكور ونفي " إمنا " كان قد ترك بعض ما جيب عليه من اإلميان؛ فلهذا نفى عنه اإلميان، فإن حرف 
  . )٦(غريه

                                           

  . ١٨/٢٦٤جمموعة الفتاوى: انظر) ١(
  .٣/١٥٦صحيح الترغيب والترهيب، :، انظر:  ، وصححه األلباين١٠/٤٣٨،)١٢٣٢٤(أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده برقم) ٢(
  . ٢٦٨-١٨/٢٦٧جمموعة الفتاوى: انظر) ٣(
  . ١١/٦٥٤جمموعة الفتاوى: انظر) ٤(
  . ٤٧٨-١٢/٤٧٧جمموعة الفتاوى) ٥(
  . ٧/١٨جمموعة الفتاوى) ٦(
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، يقتضي أن من مل يتصف ذه الصفات ١١ – ١٠: املؤمنون ��m��`�����_��~��}��|��{��zl:وقوله
 ،)١(ا للعقوبة إال أن يعفو اهللا عنهارثني؛ ألن ظاهر اآلية احلصر، ومن مل يكن من وارثي اجلنة كان معرضمل يكن من الو

إذ املؤمن املطلق املستحق لدخول اجلنة بال عقاب، هو املؤدي للفرائض اتنب احملارم، فمن فعل الكبائر، أو ترك بعض 
  . )٢(ذ هو متعرض للعقوبة على ذلكالواجبات وفعل بعضها مل يكن من هؤالء املؤمنني، إ

إذا تقرر ما سبق ظهر أنه ال بد من إثبات احلصر، وفهمه الفهم الصحيح، فال يسوغ إنكار داللة اآليات على 
احلصر لنفي دخول العمل يف مسمى اإلميان، كما زعم الرازي، كما ال يسوغ أن يقال إن املراد منه نفي أصل اإلميان 

  !كال طريف قصد األمور ذميم، فالوعيديةكما زعمت 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           

  . ٢٩/١٤٢جمموعة الفتاوى: انظر) ١(
  . ١١/٦٥٣جمموعة الفتاوى: انظر) ٢(
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  .موقف الرازي من معىن اإلسالم والعالقة بينه وبني اإلميان: املطلب األول

 :معىن اإلسالم يف اللغة وعرف الشرع عند الرازي: أوالً

  :اإلسالم يف اللغة عند الرازي-أ

أصل هذه الكلمـة مـن   ( :فيقول ؛ن االنقياد واخلضوع واخلُـلُوصم" إسالم"يرى الرازي أن أصل كلمة 
، )١()، واإلسالم إمنا مسـي إسـالما هلـذا املعـىن    ١٣١: البقرة �m��r��q���po��n����m��l��kl: قال اهللا تعاىل ،االنقياد

: ومعناه يف األصـل ، إذا انقاد له وخضع ؛استسلم للشيء: يقال(، )٢()اإلسالم عبارة عن االنقياد يف أصل اللغة(فـ
وأصلها مـن  إذ انقاد له وخضع، ...سلّم ألمر اهللا وأسلَم واسـتسلَم مبعىن واحد(، و)٣()طلب السالمة بترك املنازعة

حقيقـة  ...سلم من أن ينازع فيه، وقوهلم سلَّم ألمر اهللا وأسلَم لـه  :، ومعناهسلم هذا لفالن إذا خلَص له :قولك
  .)٤() استخلَص نفسه هللا: وجعلها ساملة له خالصة، وكذلك معىن اسـتسلَمأخلَص نفسه هللا : معناها

  :وقد أكد ذلك بقوله

  :أوجه معناه يف أصل اللغة ففي ؛وأما اإلسالم(

{��~������¡��¢����m:، قال تعـاىل االنقياد واملتابعة يف: أي ،أنه عبارة عن الدخول يف اإلسالم :األول 
��£lا لكم ملن صا: أي ،٩٤: النساءا لكم ومتابعر منقاد.  

  .السالمة :أَسنى، وأَقْحط، وأصل السلم: ، كقوهلمدخل يف السلم: أي ،من أَسلَم :والثاين

ســلم : املخلــص هللا عبادتــه، مــن قــوهلم :املســلم معنــاه: " )٥(قــال ابــن األنبــاري: الثالــث 
.......................................................................................  

                                           

 ).٢٠٦ص ٥ج ٢مج(التفسري الكبري) ١(
  ).٢٠٨ص ٧ج ٣مج(التفسري الكبري)٢(
  ).١٣٣ص ٢٦ج  ٩مج(التفسري الكبري)٣(
  ).  ٣٤ص٢٣ج٨مج(،)١٦٥-١٦٤ص ١٠ج  ٤مج(،)٢١٢-٢١١ص٧ج ٣مج: (، وانظر)١٥٧ص ٢٦ج  ٩مج(التفسري الكبري)٤(
أبو بكر حممد بن أيب حممد القاسم بن حممد بن بشار بن احلسن بن بيان بن مساعة األنباري، املقرئ النحوي، ولد يوم األحد إلحدى )٥(

وتويف ليلة عيد النحر ببغداد سنة مثان وعشرين وثلثمائة، وقيـل سـنة سـبع    . ليلة خلت من رجب سنة إحدى وسبعني ومائتني عشرة
مسع يف صغره من الكدميي، وإمساعيل القاضي، وثعلب، وأخذ عن أبيه؛ فقد كان أبوه القاسم بن حممد األنباري حمدثًا . وعشرين وثلثمائة

كتاب غريب احلديث، والرد على من خالف مصحف عثمان، وكتاب األمثال، : ألدب، صنف كتبا كثرية؛ منهاإخباريا عالمة من أئمة ا
وكتاب املقصور واملمدود، وكتاب الزاهر، وكتاب املؤنث واملذكر، وأخذ الناس عنه، وهو شاب، كان عالمة وقته يف النحـو و األدب،  

وكان صدوقًا ثقة دينا خريا من أهل السنة، . هم يف حنو الكوفيني، وأكثرهم حفظًا للغةوأكثر الناس حفظًا له، وكان من أعلم الناس وأفضل
 طبقات النحويني واللغويني: ألف الدواوين الكبار مع الصدق والدين، وسعة احلفظ، فقد كان حيفظ مائة وعشرين تفسريا بأسانيدها، انظر

= 
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هذا ما يتعلق بتفسري لفظ اإلسالم  إخالص الدين والعقيدة هللا تعاىل، :معناهفاإلسالم ، )١("خلَص له: الشيء لفالن، أي
  .  )٣()هو االستسالم واالنقياد واخلضوع(وعلى هذا فاإلسالم عنده .)٢()يف أصل اللغة

   

  :رازياإلسالم يف عرف الشرع عند ال-ب

  .، فاملسلم واملؤمن واحد حبسب االعتبار الشرعياإلسالم يف عرف الشرع هو اإلميانيرى ابن اخلطيب أن 

هـو   :فاإلسـالم  ؛أما يف عرف الشرع( ،١٩: آل عمران�ml��k���j��i��h�l:يقول يف تفسري قوله تعاىل
  :والدليل عليه وجهان ،اإلميان

يقتضي أن يكون الدين املقبول عند اهللا ليس   ،١٩: آل عمران�mj��i��h���l��k �l: فإن قوله ؛هذه اآلية: ألولا 
  . فلو كان اإلميان غري اإلسالم وجب أن ال يكون اإلميان دينا مقبوالً عند اهللا، وال شك يف أنه باطل ،إال اإلسالم

ري اإلسـالم لوجـب أن ال   ، فلو كان اإلميان غ ٨٥: آل عمران �m��f��e��d��c����b��a��`��_l:قوله تعاىل: الثاين
   (٤).)يكون اإلميان دينا مقبوالً عند اهللا تعاىل

: آل عمـران ��m���l��k��j��i��h��g��f��e��d��c����b��a��`��_l:قوله تعاىلويقول يف تفسري 

ال غري اإلسالم وجـب أن   كان اإلميانإذ لو   ؛)٥(اإلميان هو اإلسالمواعلم أن ظاهر هذه اآلية يدل على أن ( ،٨٥
      :إال أن ظاهر قولـه تعـاىل   ،٨٥: آل عمـران  �m��f��e��d��c����b��a��`��_l:لقوله تعاىل ،يكون اإلميان مقبوالً

�m|��f��e���d��c��b��a��`_��~��}l ا لإلميان ،١٤: احلجراتووجـه التوفيـق   !! يقتضي كون اإلسالم مغاير
   )٦(.)ية الثانية على الوضع اللغويواآل ،حتمل اآلية األوىل على العرف الشرعيأن  :بينهما

  .  )٧()عند أهل السنة املؤمن واملسلم واحد(: ويقول

                                           
= 

،سري أعـالم النـبالء   ٣٤٣-٣٤١/ ٤،وفيات األعيان١٤٢-٣/١٣٣لعثيمني، طبقات احلنابلة بتحقيق ا١٥٤-١٥٣، لزبيدي األندلسيل
  .  دار إحياء التراث العريب . ، ط٩-١١/٧

  .١/١٠٦مؤسسة الرسالة، . ، ط٨٣، صدار الكتب العلمية. ط الزاهر يف معاين كلمات الناس البن األنباري،:انظر) ١(
  ).٢٠٨ص ٧ج ٣مج(التفسري الكبري) ٢(
  ).١٢٢ص  ٨ج ٣مج(التفسري الكبري) ٣(
  .٢١٦احلسني عبد الفتاح، : الفكر األخالقي عند فخر الدين الرازي، إعداد: ، وانظر)٢٠٨ص ٧ج  ٣مج(التفسري الكبري) ٤(
  ).٧٦-٧٥ص ١١ج ٤مج(التفسري الكبري: انظر)٥(
  .٢١٦د الفتاح، احلسني عب: الفكر األخالقي عند فخر الدين الرازي، إعداد: ، وانظر)١٢٦ص ٨ج ٣مج(التفسري الكبري) ٦(
  .)١٤١ص ٢٨ج ١٠مج(التفسري الكبري) ٧(
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��m���t��s�������r��q��p��o:فقال يف تفسري قوله تعاىل -)١(موافقًا له-وقد نقل مذهب القاضي القائل بالترادف 

��`���_��~��}�|��{��z��yx��w��v��ul ٢(احتج القاضي(، ١٢٦: األعراف(  ذه اآلية على أن اإلميان واإلسالم
فوجب أن  ، ١٢٦: األعراف �m���_��~l:مث قالوا ثانيا ، ١٢٦: األعراف �m��v��u���tl:إم قالوا أوالً: واحد، فقال

  )٤)(٣(.)واهللا أعلم ،وذلك يدل على أن أحدمها هو اآلخر ،يكون هذا اإلسالم هو ذاك اإلميان

  .أما مترادفان أي واحدة، -عنده-سالم واإلميانفاحلقيقة الشرعية لإل وعلى هذا

  :فقد ؛وبناًء على قوله بالترادف

  :  جعل اإلسالم يف القلب، و أخرج العمل الظاهر عن مسماه، فقال - ١

)٧(.)بد فيه من املعرفةماال   )٦(، أو )٥( عبارة عن املعرفةاإلسالم (
   

  )٩(.)قائم بالقلب وأنه ال يبقى زمانني  )٨(عرضاإلسالم (

  )١٠(.)عرض قائم بالقلب والعرض ال يبقىاإلسالم (

§��¨��©���m��¢��¡�������~��}���¤£¦��¥¦��¥¦��¥¦��¥����±��°��¯®�������¬��«��ª:وقال يف تفسري قوله تعاىل

��´��³���²l ورئيس أعمـال اجلـوارح  اإلميان باهللا واإلسالم له :أعمال القلوبرئيس (،٧٢ – ٧١: األنعام ،: 

                                           

  !هذه موافقة لفظية؛ إلخراج ابن اخلطيب العمل عن مسمى اإلميان) ١(
  .القاضي عبد اجلبار من املعتزلة، كما جرت عادته يف التفسري :يقصد بالقاضي) ٢(
  ).٢١٠ص ١٤ج ٥مج(التفسري الكبري) ٣(
متشـابه  :ية على الترادف فيما وقفت عليه من كتبه؛ وإمنا استدل على الترادف بآيات أخرى، انظرمل أجد استدالل القاضي ذه اآل) ٤(

، ٣٤٩، ترتيه القرآن عن املطاعن للقاضي عبـد اجلبـار،  ٢/٦٩٨، ٢/٦٢٨، ٦٢٥-٢/٦٢٤، ١٥٠-١/١٤٩القرآن للقاضي عبد اجلبار
  ). ب/٢٥ق(اجلبار، ، األمايل يف احلديث للقاضي عبد ٧٠٧-٧٠٥، شرح األصول اخلمسة، ٣٥٣

، دراسة وحتقيق اجلزء التاسع يف القضاء والقدر مـن  ٩/١٨٥املطالب العالية: ، و انظر)١٢٧ص ٣٢ج ١١مج(التفسري الكبري : انظر) ٥(
  . ١٥٧، القضاء والقدر للرازي ٢٤٣كتاب املطالب العالية، لنادية عبد اهلادي عبد السالم

  !يفيظهر هنا عدم جزم ابن اخلطيب بالتعر) ٦(
  . ٦/٦٤٣املطبعة األمريية .، ط)١٢٦ص ٣٢ج ١١مج(التفسري الكبري) ٧(
العرض ماال يقوم بنفسه وال يوجد إال يف حمل يقوم به، فهو املوجود الذي حيتاج يف وجوده إىل موضع، أي حمل، يقوم بـه، كـاللون   )٨(

، املعجم الفلسفي باأللفاظ العربيـة والفرنسـية   ١١٨سفي، املعجم الفل١٢٥التعريفات:احملتاج يف وجوده إىل جسم حيله ويقوم به، انظر
  .٦٢، مصطلحات يف كتب العقائد للحمد٧٠-٢/٦٨،مجيل صليبا.د واالنكليزية والالتينية،

  ).٥٩ص ٤ج ٢مج(التفسري الكبري) ٩(
لناديـة عبـد اهلـادي عبـد     ، دراسة وحتقيق اجلزء التاسع يف القضاء والقدر من كتاب املطالب العاليـة،  ٩/١٦٥املطالب العالية )١٠(

  . ١٤٣، القضاء والقدر للرازي ٢٢٤السالم
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الكلي بذكر أشرف أقسـامه  ملا بني أوالً أن اهلدى النافع هو هدى اهللا، أردف ذلك الكالم  واهللا سبحانه... الصالة،
  .  )١()، والصالة اليت هي رئيسة الطاعات اجلسمانيةعلى الترتيب وهو اإلسالم الذي هو رئيس الطاعات الروحانية

���m:وقال يف تفسري قوله تعاىل � �i� �h��g� �f� �e��d��c� �b� �a�� �`ml�� � �k��j� �����������p��o� �n

q��rl على أمرين (، ١٢٥: النساء االعتقاد والعمل:فاعلم أن دين اإلسالم مبين.   

ــه اإلشــارة  ؛العتقــادا أمــا ــهفإلي وذلــك ألن اإلســالم هــو ، ١٢٥: النســاء �m��e��dl: بقول
ــوع ــاد واخلض ــ. االنقي ـــوال ـــن أعـوجه أحس ـــض ـــان، فـاء اإلنس ــان إذا ـاإلنس رف ـع

   .هـلـه لـم وجهـلـر بربوبيته وبعبودية نفسه فقد أسـه وأقـه ربـبـلـقـب

فيــه فعــل احلســنات ويــدخل  ، ١٢٥: النســاء �m��h��gl:فإليــه اإلشــارة بقولــه ؛وأمــا العمــل
  ...وترك السيئات

  . يفيد احلصر ،١٢٥: النساء �m��Ò��Ñ��Ðl: وأيضا فقوله

ال حيصل إال عند تفويض   )٢(يه على أن كمال اإلميانوهذا تنبأنه أسلم نفسه هللا وما أسلم لغري اهللا، : معناه
الذين فوضوا التدبري، والتكـوين،    )٣(أهل السنة] فـ..[.مجيع األمور إىل اخلالق، وإظهار التربي من احلول والقوة

  وههم هللا، هم الذين أسلموا وجـهللا، فاأنه ال موجد وال مؤثر إال  واإلبداع، واخللق إىل احلق سبحانه وتعاىل، واعتقدوا

  

  

  

  

  

  

                                           

  ).٣٠ص ١٣ج ٥مج(التفسري الكبري) ١(
وهذا بناًء على ظنه أن اإلميان الذي يف القلب يكون تاما بدون شيء !!يظهر هنا أن كمال اإلميان عنده مبا يف القلب وليس بالعمل) ٢(

وهو يف نفسه تام وإن مل توجد؛ وهلذا جعل األعمال مثرة اإلميان ومقتضاه مبرتلة السبب مـع   من األعمال، فاإلميان عنده سبب لألعمال،
أن إميان القلب التام يستلزم العمل الظاهر حبسبه ال حمالة، فال يتصور مع كمال اإلميان الواجب  :والتحقيق؛ ال أا الزمة لهاملسبب، 

؛ بل يلزم من وجود هذا كامالً وجود هذا كامالً، كما يلزم من نقص هذا نقـص  الذي يف القلب أن تعدم األعمال الظاهرة الواجبة
تقدير إميان تام يف القلب بـال  وعليه فيمتنع أن يقوم بالقلب إميان تام بدون عمل ظاهر؛ ألن انتفاء الالزم يدل على انتفاء امللزوم، و هذا،

، ٧/٥٨٠، ٧/٢٠٤جمموعـة الفتـاوى    :انظر.وهذا ممتنع  ،معلوهلا ظاهر من قول وعمل كتقدير موجب تام بال موجبه وعلة تامة بال
  . ١١٠٤-٢/١١٠٣خالد عبد اللطيف.مسائل أصول الدين املبحوثة يف علم أصول الفقه، د

 يف موقف الرازي من القضاء والقدر: انظر يف ذلك. يقصد م األشاعرة، وفيه إشارة ملذهبه اجلربي ،يف إبطال تأثري األسباب والقوى) ٣(
  !ألخيت التفسري الكبري
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   )٢(.))١(وعولوا بالكلية على فضل اهللا، وانقطع نظرهم عن كل شيء ما سوى اهللا

ــري  ــال يف تفس ــوق ــه تع ~��_��`����m��}��|��{����z��y��x��g��f��e���dc��b��a:اىلقول

hil فقوله(، ٢٢: لقمان :�m��}��|��{����z��y��xl وقوله ،اإلميان إشارة إىل�:�m��_��~l ة إىل العمل إشار
  )٣(.)٨٨: الكهف �m��{��z��y��xl:فتكون اآلية يف معىن قوله تعاىل ؛الصاحل

  .سوى بني اإلسالم واإلميان يف التسمية، فجعل كالً من اإلسالم واإلميان امسا من أمساء الدين - ٢

لقوله  ؛مدين اهللا هو اإلسال(، ٢: النصر ��m��n��m��l��k��j��i���h��gl:يقول يف تفسري قوله تعاىل 
، ٨٥: آل عمـران  �m���l��f��e��d��c����b��a��`��_l: ولقولـه  ،١٩: آل عمران�ml��k���j��i��h��l: تعاىل

 ��m��h��g��f��e��d��c���b��a��`����_��^��]�����\��[��Zl: قال اهللا تعـاىل  .اإلميان: أخرى، منها وللدين أمساء

  .  )٤()٣٦ – ٣٥: الذاريات

                                           

هذا غاية ما يثبته األشاعرة من التوحيد، وهو أجود ما اعتصموا به من اإلسالم يف أصوهلم؛ حيث اعترفوا بأن اهللا خالق كـل شـيء   )١(
خيلـق  وأنكروا ما نطق به الكتاب والسـنة مـن أن اهللا    ،لكنهم مع هذا قد غلوا وأنكروا ما خلقه اهللا من األسباب ؛ومربيه ومدبره

األشياء بعضها ببعض، وعليه فنهاية ما يثبته هؤالء األشاعرة من التوحيد إذا سلموا من البدع، هو اإلقرار والتصديق بأن اهللا خـالق  
بل التوحيد الذي ؛ فقد كان عباد األصنام مقرين بذلك، وكانوا مع هذا مشركني ؛ وليس التوحيد جمرد ذلك كل شيء وربه ومليكه؛

وهو عبادة اهللا وحده  ،شهادة أن ال إله إال اهللا :تابه وأنزل به كتبه وبعث به رسله واتفق عليه املسلمون من كل ملة هوذكره اهللا يف ك
اخللق أو القدرة على اخللق أو  يوهذا هو اإلسالم الذي ال يقبل اهللا من األولني وال من اآلخرين دينا غريه؛ فليست اإلهلية ه. ال شريك له

مل يكونـوا   -رب وغريهممن الع -؛ إذ املشركون الذين شهد اهللا ورسوله بأم مشركونها هؤالء املبتدعون يف التوحيدسرالقدم كما يف
لكانوا قائلني إنه ال إله إال هو؛ وهذا موضع عظيم جدا ينبغي معرفته ملا  ؛فلو كان هذا هو اإلهلية ،يشكون يف أن اهللا خالق كل شيء وربه

ا منهم يظنون أن التوحيد املفروض هو اإلقرار والتصديق بأن اهللا خالق كـل  حىت أن كثري الناس أصل اإلسالم؛بس على طوائف من قد لُ
وال ، > وال مييزون بني اإلقرار بتوحيد الربوبية الذي أقر به مشركو العرب، وبني توحيد اإلهلية الذي دعاهم إليه رسول اهللا ،شيء وربه

أكثر املتكلمني ال جيعلون التوحيد إال ما يتعلق بالقول والرأي واعتقاد ذلك دون ما واملقصود أن  .مليجيمعون بني التوحيد القويل والع
وهو حتقيـق   ،وهو توحيد العبادة ،؛ والتوحيد الذي ال بد منه ال يكون إال بتوحيد اإلرادة والقصديتعلق بالعمل واإلرادة واعتقاد ذلك
: أحـدمها : فإن اإلسالم يتضمن أصـلني  ؛وهذا هو اإلسالم بالعبادة ويريده بذلك دون ما سواه، شهادة أن ال إله إال اهللا، أن يقصد اهللا

وهذا هو االستسـالم هللا دون مـا    ،أن يكون ذلك له ساملًا فال يشركه أحد يف اإلسالم له: والثاين) االنقياد والطاعة: أي(االستسالم هللا 
، جواب أهل العلم ٢٣٨-٥/٢٣٧الفتاوى الكربى ،٥٦٧-٦/٥٦٣ن الفتاوى الكربىكتاب الرد على الطوائف امللحدة ضم: انظر .سواه

مدارج السـالكني   ،١٣٧-١٣٦تعدل ثلث القرآن، البن تيمية �mD��C��B��Alمن أن > واإلميان بتحقيق ما أخرب به رسول الرمحن 
  .٨٢، ٣١-٣٠حاوية، للفوزان، ، التعليقات املختصرة على منت العقيدة الط١/٣٣٩دار الكتاب العريب،.البن القيم، ط

 ).٥٧-٥٦ص  ١١ج ٤مج(التفسري الكبري) ٢(
  ).١٥٣ص ٢٥ج ٩مج(التفسري الكبري) ٣(
  ).١٥٧ص ٣٢ج١١مج(التفسري الكبري) ٤(
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  !!، واإلسالم واإلميان، وجعله من اآلثار والنتائج)١(لدينأخرج العمل عن مسمى ا - ٣

��mn���m��l��k��j��i��h�����w��v��ut��s���r��q��p��o:فقال يف تفسـري قولـه تعـاىل   

xyl ذه اآليـة،   )٢( )عبارة(اإلميان : احتج من قال(، ٥: البينة عن جمموع القول واالعتقاد والعمل

                                           

 ١٦ج ٦مـج (التفسـري الكـبري  )يا من دانت له الرقاب، أي انقادت: يقال. األصل يف لفظ الدين االنقياد(لذلك جتده وإن أقر بأن ) ١(
إال أنـه   ؛١١٢ركـايب، .أسرار الترتيل وأنوار التأويل، ط، ١٤٤ لوامع البينات،) هو االنقياد واخلضوع :اعلم أن الدين:( قالف ،)٥٣ص

�m��Å���Ä:فقولـه  ؛انقـادت  :أي ،يا من دانت له الرقاب :يقال ،الدين قد يعين به االنقياد :وأقول(: فيقول ؛جيعله مبعىن االنقياد الكوين

Æl ا : يأ� ،٥٢: النحلا؛ ألن انقياد غريه له معلل بأن غريه ممكن لذاته، واملمكن لذاته يلزمه أن يكون حمتاجانقياد كل ما سواه له الزم أبد
ج أن إىل السبب يف طريف الوجود والعدم، واملاهيات يلزمها اإلمكان لزوما ذاتيا، واإلمكان يلزمه االحتياج إىل املؤثر لزومـا ذاتيـا، ينـت   

: وقوله....جبا الزما ممتنع التغري،فهذه املاهيات موصوفة باالنقياد هللا تعاىل اتصافًا دائما وا ؛يلزمها االحتياج إىل املؤثر لزوما ذاتيااملاهيات 
�mÆ��Å���Ä l  ا� ،٥٢: النحـلا أبدبقائه ال  وهو إشارة إىل ما ذكرناه من أن املمكن حال ،معناه أن هذا االنقياد وهذا االحتياج حاصل دائم

 كلمـة  أما االنقياد بالطاعة والعبادة فلم يقرر أا من معاين،)٥٠-٤٩ص ٢٠ج ٧مج(التفسري الكبري .)يستغين عن املرجح واملخصص
ألا سبب  ؛سمى الطاعة دينا، بل يرى أن محل لفظ الدين على الطاعة والعبادة ليس بأوىل من محله على احلساب، وإمنا تاألصلية "الدين"

التفسـري  .)على التعبد أوىل من محله على احلساب] يعين الدين[مل يكن محل هذا اللفظ(:يقول!! زاء، ال ألا من املعاين األصلية للكلمةاجل
  ٧ج ٣مـج (التفسري الكـبري  ). ألا سبب اجلزاء ؛مث الطاعة تسمى دينا ،اجلزاء:أصل الدين يف اللغة (:ويقول)٥٣ص ١٦ج ٦مج(الكبري

ومن هنا فال مانع عنده أن يعرف الـدين  . )١٤٧ص ٣٢ج ١١مج(، )٨٢ص ٣١ج ١١مج(،)١٩٤ص٢٣ج٨مج:(وانظر، )٢٠٨ص
ما ال خيتلفون فيه من معرفة ذات اهللا تعـاىل   :املراد من الدين(:يقول !باملعرفة؛ بل ويرى أن الدين الذي اتفقت عليه األنبياء هو املعرفة

أن الطاعة من املعاين األصلية لكلمة  :واحلق، )١٣٩ص ١١ج ٤مج(التفسري الكبري :وانظر).١٠٤ص ٢٣ج ٨مج(التفسري الكبري. )وصفاته
وهـو   ،دانَ له يدين دينا إذا انقاد وأطاع، فالدين هو العبادة والطاعةالدين، ذلك ألن الدين يف أصل اللغة من جنس االنقياد والذل، يقال 

الفتـاوى  ))دين اهللا أن يدينه العباد ويدينون له فيعبدونه وحده ويطيعونـه ..((: -:-اسم جلميع ما يعبد به اهللا، يقول شيخ اإلسالم 
وهو ما كان  ؛العمل الظاهر: أحدمها: والذي أمر اهللا به نوعان... الدين فعل ما أمر اهللا به وترك ما ى عنه ((: ، ويقول٦/٥٦٦الكربى

العمل الصاحل هـو عبـادة اهللا   ((: ، ويقول١٨/٢٥٠جمموعة الفتاوى.))وهو إخالص الدين هللا ؛العمل الباطن: واجبا أو مستحبا، والثاين
: ، وانظر١٦٩التدمرية البن تيمية . ))هو الطاعة والعبادة  :فالدين((:، ويقول١٧٠/ ١٩جمموعة الفتاوى. ))وحده ال شريك له وهو الدين

، خمتار الصحاح، ٧٣١-٣/٧٣٠القدرية األشرار للعمراين، االنتصار يف الرد على املعتزلة ٣٢٠-٢/٣١٩،)دين(معجم مقاييس اللغة، مادة
. ٢/٣٠٧،)دان(، املعجم الوسيط، مادة٤٧٩-٤٧٦، الداء والدواء البن القيم،٤٦٢-٤/٤٦٠،)دين(، لسان العرب، مادة٢١٨،)دين(مادة

، يقـول  ١٤/٢٤٦تفسـري الطـربي    ،وله الطاعة واإلخالص دائما ثابتا واجبا: أي ،٥٢: النحل��mÆ��Å���Ä �l:فمعىن قوله تعاىل ؛وعليه
ـ ـه مسيت أوامر اهللا ونواهـومن. اعةـالط: اـنـن هـديـال ،٥٢: النحل��mÆ��Å���Ä �l:قوله تعاىل: ((:الشنقيطي  ـ ـي اـه دين .

آل  ��m��f��e��d��c����b��a��`��_l:وقوله ، ٣: املائـدة �mu��t��s��r�l:وقوله ،١٩: آل عمران��ml��k���j��i��h���l:كقول

� ،٥٢: النحل�mÆ �l: وقوله....طاعة اهللا بامتثال مجيع األوامر ، واجتناب مجيع النواهي: واملراد بالدين يف اآليات  ، ٨٥: مرانع � أي . دائما: أي�
-٣/٢١٠دار الكتب العلميـة .، ط٣٣٩-٣/٣٣٧عامل الفوائد.ط أضواء البيان للشنقيطي، ))الطاعة والذل واخلضوع دائما: له جلَّ وعال

�m�X�W��j��i��h��g��f��e��d ، والدين الذي اتفقت عليه األنبياء، ليس جمرد املعرفة، وإمنا عبادة اهللا وحده ال شريك له،٢١١

n��m���l��k �lعبادة اهللا وحده  :وهو ،وهو دين اإلسالم ،فدين الرسل كلهم دين واحد ((::يقول شيخ اإلسالم  ،٣٦: النحل
  .٤٦٤ الداء والدواء،: ، وانظر كذلك١٤٩/ ٢٧جمموعة الفتاوى  .))ال شريك له مبا أمر به وشرعه

 ،٣٢/٤٨املطبعة البهية املصرية. ط ، و٦/٥٩٩املطبعة األمريية.، وهو خطأ، والتصحيح من ط )عبادة(برييف الطبعة املعتمدة للتفسري الك)٢(
  .٨/٦٤٥اآلستانة. و ط
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؛ فإذًا جمموع هو الدين، والدين هو اإلسالم، واإلسالم هو اإلميانل جمموع القول والفعل والعم: فقال
�m��x���w��v: مث قال. القول والفعل والعمل هو اإلميان؛ ألنه تعاىل ذكر يف هذه اآلية جمموع الثالثة

��yl ؛ لقوله تعاىلالدين هو اإلسالم إن: وإمنا قلناوذلك املذكور هو دين القيمة، : أي ، ٥: البينة :�m��h
l��k���j��i�lأن اإلميان لـو  : لوجهني األول إن اإلسالم هو اإلميان؛: وإمنا قلنا ، ١٩: آل عمران

آل  �m��f��e��d��c����b��a��`��_l:؛ لقوله تعـاىل كان غري اإلسالم ملا كان مقبوالً عند اهللا تعاىل

�m����\��[��Z: قوله تعاىل: والثاين ، لكن اإلميان باإلمجاع مقبول عند اهللا، فهو إذًا عني اإلسالم،٨٥: عمران

��h��g��f��e��d��c���b��a��`����_��^��]l فاستثناء املسلم من املؤمن يدل علـى   ،٣٦ – ٣٥: الذاريات
القول والفعـل  : أعين ؛أن اإلسالم يصدق عليه، وإذا ثبتت هذه املقدمات، ظهر أن جمموع هذه الثالثة

أوهلمـا  ) ٢( أو رد اإلقرار، )١(،اإلميان اسم رد املعرفة: ن قالوالعمل هو اإلميان، وحينئذ يبطل قول م
    )٣(.معا

: إىل اإلخالص فقط؟ والدليل عليه، ٥: البينة �m��vl: مل ال جيوز أن تكون اإلشارة بقوله )٤(: واجلواب 
وذلـك   :املـراد  :، وأنتم حتتاجون إىل اإلضمار، فتقولون)٥()اإلضمار(أنا على هذا التقدير ال حنتاج إىل 

إشارة إىل جممـوع مـا    ، ٥: البينة �m��vl: سلمنا أن قوله ،!املذكور، وال شك أن عدم اإلضمار أوىل
، وذلك إن ذلك اموع هو الدين: اموع هو الدين القيم، فلم قلتم تقدم، لكنه يدل على أن ذلك 
، وذلك بنفسه )٨( )املستقل(ين الكامل الدهو : )٧()القيم(، فالدين )٦()غري(ألن الدين غري ، والدين القيم

وإذا وهي الصالة والزكاة،  وكانت آثاره ونتائجه معه حاصلة أيضا،إمنا يكون إذا كان الدين حاصالً ، 
                                           

، الفرق بني ١٥٤جمرد مقاالت األشعري البن فورك : شعري يف أحد قوليه، انظرواأل وهو مذهب جهم يف اإلميان وتبعه فيه الصاحلي،) ١(
  .  ٥٠٩-٥٠٨،  ١٩٥/  ٧جمموعة الفتاوى ١٦٧، ،٩٩/ ١، امللل والنحل٢/١١١، الفصل٢١١الفرق

، جمموعـة  ١/١٣٠،  امللل والنحل٢/١١٢، الفصل٢٢٣، الفرق بني الفرق١/٢٢٣املقاالت: وهو مذهب الكرامية يف اإلميان، انظر) ٢(
  . ٥٠٩، ١٩٥/ ٧الفتاوى

، شرح الفقه األكـرب  ٢٢٠-١/٢١٩، املقاالت١٠الفقه األكرب أليب حنيفة :وهو مذهب مرجئة الفقهاء يف اإلميان، كأيب حنيفة، انظر) ٣(
ول ،  أص١٩٥،٥٠٩/ ٧، جمموعة الفتاوى٢٥٤-٢٥٠،  منح الروض األزهر يف شرح الفقه األكربللقاري٢/١١١، الفصل١٦للسمرقندي

  .٣٥٤الدين عند اإلمام أيب حنيفة للخميس
إخراج العمـل عـن   (، الشتراكها معه يف أصله الفاسد-مذهب الكرامية باألخص-تأمل كيف يدافع عن املذاهب الظاهرة البطالن) ٤(

  !!تعصبا ملا هو عليه)مسمى الدين واإلميان
املطبعـة البهيـة   . ط ، و٦/٦٠٠املطبعة األمرييـة .والتصحيح من ط ، وهو خطأ،)اإلضمار أوىل(يف الطبعة املعتمدة للتفسري الكبري )٥(

  .٨/٦٤٦اآلستانة. ط ،و٣٢/٤٨املصرية
، ٣٢/٤٨املطبعة البهية املصرية. ، و ط٦/٦٠٠املطبعة األمريية.مابني قوسني ساقط من الطبعة املعتمدة للتفسري الكبري، ومستدرك من ط)٦(

  .٨/٦٤٦اآلستانة. و ط
املطبعـة البهيـة   . ، و ط٦/٦٠٠املطبعـة األمرييـة  .ساقط من الطبعة املعتمدة للتفسري الكبري، ومسـتدرك مـن ط  مابني قوسني ) ٧(

  .٨/٦٤٦اآلستانة. ، و ط٣٢/٤٨دار الفكر.، و ط٣٢/٤٨املصرية
ملطبعـة البهيـة   ا. ، و ط٦/٦٠٠املطبعـة األمرييـة  .، وهو خطأ، والتصحيح مـن ط  )املستقبل(يف الطبعة املعتمدة للتفسري الكبري )٨(

  .٨/٦٤٦اآلستانة. ، و ط٣٢/٤٨املصرية
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 إن أصل الدين ال يكون حاصـالً، : مل يوجد هذا اموع، مل يكن الدين القيم حاصالً، لكن مل قلتم
)١()لم والرتاع ما وقع إال فيه؟ واهللا أع

 .  

  . )٢()ما كان ناقصا البتة؛ بل كان أبدا كامالًأن الدين (: وبناًء على إخراجه العمل عن مسمى الدين فقد زعم

 يقرر أن ورغم تقرير ابن اخلطيب السابق بالترادف بني اإلسالم واإلميان يف العرف الشرعي، إال أنك جتده
  :-جيمعها تسليم القلب واجلوارح- اإلميان بل أمور أخرىاإلسالم و اإلسالم قد يراد به معىن آخر ليس هو

 ، ١٣١: البقرة�mo �l:قوله(، ١٣١: البقرة ��m��u��t��s��r��q���po��n����m��l��kl:فقال يف تفسري قوله تعاىل

بـالقبول   االنقياد ألوامر اهللا تعاىل واملسارعة إىل تلقيهـا : أحدها :، بل أمور أخرليس املراد منه اإلسالم واإلميان 
  . ١٢٨: البقرة �m��T���S��R��Ql:من  قوله وهو املراد، وترك اإلعراض بالقلب واللسان

واجعلها سليمة من الشرك ومالحظة  ،أخلص عبادتك‘‘ : أي��، ١٣١: البقرة �mo l )٣(قال األصم : وثانيها 
  .  )٤(’’األغيار

   . ١٩: حممد �m��á���à���ß�����Þ�����Ý��Ül:ىلكقوله تعا ؛استقم على اإلسالم واثبت على التوحيد: وثالثها

 ،عارفًا باهللا تعاىل بقلبهكان ×وأن إبراهيم  ،أن اإلميان صفة القلب واإلسالم صفة اجلوارح: ورابعها
   .)٥()١٣١: البقرة �m�m�m�moooo llll:واألعضاء بقوله بعمل اجلوارحوكلفه اهللا تعاىل بعد ذلك 

  :يانوعلى هذا فلفظ اإلسالم عند الرازي له معن

بل هو معىن زائد عن اإلسالم ليس هو اإلميان واإلسالم، ، ومعىن آخر يف العرف الشرعي هو اإلميانمعىن 
  .الذي هو ضد الكفر

                                           

، و ٣٢/٤٨املطبعة البهية املصرية. ، و ط٦/٦٠٠املطبعة األمريية.وفيه سقط و اإلكمال من ط)  ٤٨ص ٣٢ج ١١مج(التفسري الكبري )١(
مكتبـة دار  .، احملصـل، ط ١٣٩اث، املكتبة األزهرية للتر. معامل أصول الدين، ط: وانظر. ٨/٦٤٦اآلستانة. ، و ط٣٢/٤٨دار الفكر.ط

-١/١٦٣املكتبـة العصـرية   . ، احملصول يف علم أصـول الفقـه، ط  ١٣١-١٣٠، مناقب اإلمام الشافعي للرازي٥٦٩-٥٦٨التراث، 
  ).أ/٢٠٧ق/٢(، اية العقول٣١١-١/٣٠٣مؤسسة الرسالة،.،ط١٦٩

  ).١٣٨ص ١١ج ٤مج(التفسري الكبري) ٢(
ن بن كيسان، فقيه معتزيل مفسر، ذهب إىل أن اإلمامة ال تنعقد إال بإمجاع األمة عن بكرة أبـيهم،  شيخ املعتزلة، أبو بكر عبد الرمح)٣(

: وحكي عنه أنـه قـال  . ، فإا كانت يف أيام الفتنة، ومل يتفق عليها أهل العصرا وقصد بذلك الطعن على إمامة علي بن أيب طالب
اجلنة والنار مل خيلقا إىل اآلن، مات سنة إحـدى  : كقول أستاذه هشام بن عمرووكان يقول . القرآن جسم خملوق، وأنكر األعراض أصالً

ومئتني، وله تفسري، وكتاب خلق القرآن، وكتاب احلجة والرسل، وكتاب احلركات، والرد على امللحدة، والرد على اـوس، واألمسـاء   
، األعالم للزركلـي  ١٠/١٦٩،  الوايف بالوفيات اء التراث العريبدار إحي . ، ط١١١/  ٧سري أعالم النبالء : انظر. احلسىن، وافتراق األمة

٣٢٣/ ٣.  
  .٤٠تفسري أيب بكر األصم، ) ٤(
  ).٧٢ص ٤ج ٢مج(التفسري الكبري) ٥(
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������:، أما إذا قرن حبرف الالم، كقولـه أفاد اإلميانإذا ذكر خاليا عن الصالت  اإلسالملفظ  :(يؤيد ذلك قوله 
m��T���Sl ١()والرضا بكل ما قضاه اهللا،واالنقياد  ،ستسالماال :فاملراد ،١٢٨: البقرة( .  

إذا  اإلسـالم ] فـ....[االستسالم واالنقيادأو واالعتقاد  )٢(الدين : إما أن يكون املراد منه اإلسالم(:وقوله
لـه،  االستسالم : فاملراد ،١٢٨: البقـرة  ��m��T���Sl:، فأما إذا أضيف حبرف الالم كقولهاإلميان واالعتقادأطلق يفيد 

   )٣(.)واالنقياد، والرضا بكل ما قدر، وترك املنازعة يف أحكام اهللا تعاىل وأقضيته

يفيد  ،١٢٨: البقرة �m��T���S��R��Ql: قوله(،١٢٨: البقرة ��m��T���S��R��Ql:وقوله يف تفسري قوله تعاىل
كون مسلما ألحكام اهللا أن ينكون مسلمني لك ال لغريك، وهذا يدل على أن كمال سعادة العبد يف : أي. احلصر

  .  )٤()وأن ال يكون ملتفت اخلاطر إىل شيء سواه ،تعاىل وقضائه وقدره

¯���m��¿��¾��½��¼�����»��º¹��¸��¶��µ��´��³��²��±���°:وقوله يف تفسري قوله تعاىل

��È��Ç��Æ��Å���Ä��ÃÂ��Á��Àl  كمال حال املسلم أن يستسلم حلكم اهللا تعـاىل  (، ١٠١: يوسـف
يستقر قلبه على ذلك اإلسالم، ويرضى بقضاء اهللا وقدره، ويكون مطمئن النفس منشرح الصدر منفسـح  على وجه 

اإلسـالم ـذا   هو  هاهنافاملطلوب  ؛اإلسالم الذي هو ضد الكفر زائدة علىوهذه احلالة  القلب يف هذا الباب،
  .  )٥()املعىن

املستسلمني لقضـاء اهللا  : أي(،١٦٣: األنعام �m���¶��µ��´��³��²��±°��¯��®����¸l: وقوله يف تفسري قوله تعاىل
  .   )٧)(٦()وقدره

                                           

، دراسة وحتقيق اجلزء التاسع يف القضاء والقدر من كتاب املطالب العالية، لناديـة  ٩/١١٦املطالب العالية من العلم اإلهلي، للرازي، ) ١(
  . ١٤٣، القضاء والقدر للرازي ٢٢٤بد اهلادي عبد السالمع
  ). ٨٢ص ٣١ج ١١مج).(٦١ص ١٧ج ٦مج(،)٢٠٨-٢٠٧ص٧ج٣مج(التفسري الكبري : انظر) ٢(
  ).١٢٥ص٨ج ٣مج(التفسري الكبري: ، وانظر).٥٩-٥٨ص ٤ج٢مج(التفسري الكبري) ٣(
  ).٦١ص ٤ج٢مج(التفسري الكبري)٤(
  .)٢٢١ص ١٨ج ٦مج(التفسري الكبري) ٥(
  ).١١ص ١٤ج ٥مج (التفسري الكبري) ٦(
مستسلمون لقضائه تعاىل وقدره، ال خروج هلم عنه، وال امتناع هلم منه ، وهذا استسالم كوين ال ثـواب   -حىت الكفار-سائر اخللق )٧(

: انظـر  ،ه العبد ويثـاب فيه، خبالف االستسالم مع اإلخالص والعبادة طوعا عن حمبة ورضا، فإنه هو االستسالم الشرعي الذي حيمد علي
، ٦٩-٦٨، شرح ثالثة أصول للعثـيمني ١٣٧تفسري السعدي ،١/٣٧٨، تفسري القرآن العظيم البن كثري١٥٧-١٠/١٥٣جمموع الفتاوى

  .٢٧١قواعد األمساء واألحكام عند شيخ اإلسالم
�m�Á��À��¿���Ç��Æ��Å��Ä�������Ã��Â: قوله تعاىل فقال يف تفسري ؛اإلسالم باالستسالم الكوينتفسري الرازي  رجحوقد 

���É��Èl ففي خضوع كل من يف السماوات واألرض هللا  ؛اإلسالم هو االستسالم واالنقياد واخلضوع، إذا عرفت هذا( ،٨٣: آل عمران
ال وكل ممكن لذاته فإنه ال يوجد إال بإجيـاده وال يعـدم إ   ،ما سوى اهللا سبحانه ممكن لذاته أن كل :األصح عنديوهو  :األول؛ وجوه

إن يف هـذا   مث .وهذا هو اية االنقياد واخلضوع ،فإذن كل ما سوى اهللا فهو منقاد خاضع جلالل اهللا يف طريف وجوده وعدمه ،بإعدامه
فهذه  ،وله أسلم كل من يف السماوات واألرض ال لغريه :أي ؛يفيد احلصر ،٨٣: آل عمران �m��À��¿l :أن قوله :وهي ؛الوجه لطيفة أخرى

= 
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  :موقف الرازي من النصوص اليت غايرت بني اإلسالم واإلميان:ثانيا

؛  نص على أن اإلسالم يف عرف الشرع هو اإلميان مل يرق له ذلـك جتدر اإلشارة إىل أن ابن اخلطيب حني 
، فجاء موقفه من النصوص اليت غايرت بني اإلسالم واإلميـان   )١(مسمامها لتأصيله الفاسد الذي أخرج فيه العمل عن

وتارة يضطر  ، وجيعل املعىن الشرعي لإلسالم هو اإلميان ،فتارة حيمل التغاير على املعىن اللغوي ؛)٢(مضطربا ومتناقضا
،  )٤()يدل على احتاد مفهوميهمـا املؤمن إذا مسي مسلما ال (فنص على أن ، )٣(إىل إثبات التغاير بينهما يف املفهوم

فالعام واخلاص ....... وال يكون أمرا آخر غريه ، ،لكن العام يف صورة اخلاص متحد مع اخلاص اإلسالم أعم،(فـ
  .  )٥()خمتلفان يف العموم متحدان يف الوجود

يف -ضح أن ما قـرره  فات، !!فقد جعل اإلحتاد بني اإلسالم واإلميان يف الوجود ال يف املعىن واملفهوم ؛وعليه
  !يف املعىن فأثبت التغاير بينهما -يف موطن آخر-من إثبات الترادف بني اإلسالم واإلميان يف املعىن نقضه  -موطن

  :وفيما يلي بيان ذلك 

                                           
= 

وال خيفى أن اإلسالم ـذا املعـىن   ). وأن كل ما سواه فإنه ال يوجد إال بتكوينه وال يفىن إال بإفنائه ،أن واجب الوجود واحداآلية تفيد 
لكن الصواب الذي عليه  واملعىن الذي ذكره ابن اخلطيب وإن كان صحيحا؛ استسالم كوين ال يثاب عليه العبد، ألنه ال حيلة له فيه،

وما أثبته القرآن من استسـالم املخلوقـات    أن هذا االفتقار واالستسالم الكوين أمر معلوم بالعقل، :خللفمجهور علماء السلف وا
إذ املراد باالستسالم هنا استسالمهم له باخلضوع والذل، ال جمرد تصريف الرب هلم، وكوم مخلُوقني، ؛ وقنوا أمر زائد على ذلك

ـَرِين مقهورِين حتت املشيئة وال قدرة؛ فإن ذلك ال يقال فيه طوعا وكرها؛ إذ الطَوع والكَره إمنا يكون ملا يفعله الفاعـل طوعـا   مدب
واستسالم الكائنات هللا كلٌ حبسبه؛ أما املؤمن فيستسلم له طَوعا، وحيبه ويطيع أمره،  !!.وكرها، أما ما ال فعل له فيه فال يقال له مسلم

فإذا زال عنه  -أي عند الرغبة والرهبة-سالم واإلخالص واخلضوع له كرها عند الشدائد ونزول البالء بهوأما الكافر فإنه يضطر إىل االست
، ٦٥: العنكبوت ��m�X�W��c��b��a����`��_��^��]��\��[��Z��Y��X��W��V���U��T��Sl ذلك أعرض عن ربه، وعاد إىل شركه،

، ٥٤٩-٥/٥٤٨تفسري الطـربي : انظر، ٦٧: اإلسراء �mN���M��L��KJ���I��H��G��F����E��D����C��B��A�����U��T��S��R��QP��Ol:�وقال
  .١/١٣٣، فتح الباري البن رجب٣٤-١٤/٢٩،  ٤٠٨-٢/٤٠٤، ٤٧-٤٤/ ١، جمموع الفتاوى٤/٢٣٥معامل الترتيل للبغوي

)١ (على اإلسالم واإلميان، فهو من الثمرات والنتائج، أي من الكمال احيث جعل العمل معىن زائد.  
شـرح مسـائل اجلاهليـة    :وهذا شأن من ترك احلق يبتلى بالتناقض وتضارب األقوال؛ ألن الضالل يتشعب وال حد لشعبه، انظـر ) ٢(

  .٢٨٧للفوزان
، مث يضـطرا إىل  !اإلسالم هو اإلميان: لذلك جتده يف بداية كالمه عن اآليات اليت غايرت بني اإلسالم واإلميان غالبا ما يورد إشكاالً) ٣(

  .ات التغاير بينهماإثب
  ).٢١٩ص ٢٨ج ١٠مج(التفسري الكبري)٤(
  ).١٤٢ص ٢٨ج  ١٠مج(التفسري الكبري) ٥(
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أي أما -فاإلسالم هو اإلميان :أما يف املعىن الشرعي )١(محله التغاير على املعىن اللغوي،: أوالً
  :-مترادفان

      ��m���l��k��j��i��h��g��f��e��d��c����b��a��`��_l:قولـه تعـاىل  تفسري  يقول يف 

اإلميان غري اإلسالم وجب أن إذ لو كان  ،اإلميان هو اإلسالمواعلم أن ظاهر هذه اآلية يدل على أن ( ،٨٥: آل عمران
��m: لقوله تعاىل ؛ال يكون اإلميان مقبوالً �f��e��d��c��� �b��a��`��_l إال أن ظاهر قوله تعاىل، ٨٥: آل عمران   :

�m�m�m�m� �f��e���d��c��b��a��`_��~��}��|��f��e���d��c��b��a��`_��~��}��|��f��e���d��c��b��a��`_��~��}��|��f��e���d��c��b��a��`_��~��}��|llll ا لإلميان، ووجه التوفيق  ١٤: احلجراتيقتضي كون اإلسالم مغاير ،
  )٢(.)واآلية الثانية على الوضع اللغوي، حتمل اآلية األوىل على العرف الشرعي أن: بينهما

 :فاإلسالم ؛أما يف عرف الشرع( ،١٩: آل عمران��m�m�m�ml��k���j��i��hl��k���j��i��hl��k���j��i��hl��k���j��i��h llll:ويقول يف تفسري قوله تعاىل
  :والدليل عليه وجهان ،هو اإلميان

يقتضي أن يكون الدين املقبول عند اهللا ، ١٩: آل عمران�ml��k���j��i��h �l:هذه اآلية فإن قوله: ألولا 
  . عند اهللا، وال شك يف أنه باطل ليس إال اإلسالم، فلو كان اإلميان غري اإلسالم وجب أن ال يكون اإلميان دينا مقبوالً

، فلو كان اإلميان غري اإلسالم لوجب أن  ٨٥: آل عمران �m��f��e��d��c����b��a��`��_l:قوله تعاىل: الثاين
  .ال يكون اإلميان دينا مقبوالً عند اهللا تعاىل

 يف أن اإلسالم، هذا صريح ١٤: احلجرات �m�m�m�m��f��e���d��c��b��a��`_��~��}��|��f��e���d��c��b��a��`_��~��}��|��f��e���d��c��b��a��`_��~��}��|��f��e���d��c��b��a��`_��~��}��|llll:قوله تعاىل: فإن قيل
  !!مغاير لإلميان 

، واملنافقون انقادوا يف الظاهر من خوف السيف، اإلسالم عبارة عن االنقياد يف أصل اللغة على ما بينا: قلنا
�m��b: يف حكم الظاهر؛ ألنه تعاىل قال كان أيضا حاصالً )٣(يف حكم الظاهر واإلميان فال جرم كان اإلسالم حاصالً 

f��e��d��c �lواإلميان الذي ميكن إدارة احلكم عليه هو اإلقرار الظاهر، فعلى هـذا اإلسـالم   ٢٢١: رةالبق ،
واإلميان تارة يعتربان يف الظاهر، وتارة يف احلقيقة، واملنافق حصل له اإلسالم الظاهر، ومل حيصل له اإلسالم الباطن؛ ألن 

واهللا . قلب والباطن، ولكن قولوا أسـلمنا يف الظـاهر  مل تسلموا يف ال: باطنه غري منقاد لدين اهللا، فكان تقدير اآلية
  .  )٤()أعلم

                                           

  .٢١٦احلسني عبد الفتاح، : الفكر األخالقي عند فخر الدين الرازي، إعداد: انظر)١(
  .٢١٦ عبد الفتاح، احلسني: الفكر األخالقي عند فخر الدين الرازي، إعداد: ، وانظر)١٢٦ص ٨ج ٣مج(التفسري الكبري) ٢(
هل دخل اآلن يف مسماه االنقيـاد، أم أنـه التنـاقض    !! ماذا عن اإلميان؛ لكن  اإلسالم عبارة عن االنقياد يف أصل اللغةمعلوم أن )٣(

  !!واالضطراب
  ).٢٠٨ص ٧ج ٣مج(التفسري الكبري )٤(
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   )١(.إثباته التغاير بني اإلسالم واإلميان يف املفهوم، فاإلسالم أعم: ثانيا

  :وجاءت أقواله يف إثبات التغاير على منطني

  .إثبات التغاير يف املفهوم واالحتاد يف الوجود:النمط األول

  .اير يف املفهومإثبات التغ:النمط الثاين

   -إثباته التغاير يف املفهوم واالحتاد يف الوجود-أ

  : يف هذه النصوص أشار إىل الترادف لكن محله على الوجودو

|��{��~��_`����m���o��n��m��lk��j��i��h��g��f��e���d��c��b��a:يقول يف تفسري قوله تعاىل
���{��z��y��x������w��vu��t��s����r��q��pl فكيف يفهم املؤمن واملسلم واحد عند أهل السنة (، ١٤ :احلجرات ،

  !ذلك مع هذا؟

وقد حيصل باللسان،  )٢()واالنقياد قد حيصل بالقلب(فاإلميان ال حيصل إال بالقلب، ! بني العام واخلاص فرق: نقول 
احليوان أعم مـن  : مثاله، وال يكون أمرا آخر غريه ،متحد مع اخلاص واإلسالم أعم، لكن العام يف صورة اخلاص

أن يكون ذلك احليوان حيوانا وال   )٣()وجيوز(اإلنسان، لكن احليوان يف صورة اإلنسان ليس أمرا ينفك عن اإلنسان 
  .  )٤()فالعام واخلاص خمتلفان يف العموم متحدان يف الوجود فكذلك املؤمن واملسلميكون إنسانا، 

، ٣٦ - ٣٥: الـذاريات  �m^��]����\��[��Z����h��g��f��e��d��c���b��a��`����_l:ويقول يف تفسري قوله تعاىل
وإطالق العام على اخلـاص ال   أن املسلم أعم من املؤمن،  :واحلق ،!!ظاهرة املسلم مبعىن املؤمنوالداللة على أن (

، فما وجـدنا  أخرجنا املؤمنني: فكأنه تعاىل قال  )٥(ال يدل على احتاد مفهوميهما منه، فإذا مسي املؤمن مسلما مانع
                                           

  .٢١٧-٢١٦ احلسني عبد الفتاح،: الفكر األخالقي عند فخر الدين الرازي، إعداد: انظر)١(
: انظر! حيث نقل قول ابن اخلطيب يف اآلية، والسياق يقتضيه ؛ساقط من األصل والتتمة من تفسري اللباب يف علوم الكتاب البن عادل)٢(

  .١٧/٥٦٠تفسري اللباب
يـة، والسـياق   حيث نقل قول ابن اخلطيب يف اآل ؛والتصحيح من تفسري اللباب يف علوم الكتاب البن عادل) جيوز الو(يف األصل ) ٣(

  .١٧/٥٦٠تفسري اللباب: انظر! يقتضيه
فقد وهم من اعتمد على  :، ومن هنا١٧/٥٦٠، وفيه سقط، والتتمة من تفسري اللباب)١٤٢-١٤١ص ٢٨ج ١٠مج(التفسري الكبري) ٤(

الفكر األخالقي : انظر! نيجمرد عمل لساين؛ لوجود بتر يف النص كما تب -يف جوهره وحقيقته-هذا النص يف تقرير أن اإلميان عند الرازي  
  .    ٢١٧احلسني عبد الفتاح، : عند فخر الدين الرازي، إعداد

أن ابن اخلطيب -١: ألمرينال يعد هذا ترجيحا ملذهب التغاير على مذهب الترادف استقر عليه الرازي ومل جينح إىل غريه : يف نظري)٥(
أنه اكتفى ذا التعليق، ومل حياول إبطال -٢".أي سنة وفاته"هـ٦٠٦ه يف احملرم سنةنصر القول بالترادف يف مطالبه يف اجلز التاسع الذي أمت

فإنه يـدل علـى    -يف نظري-فلئن دلّ ذلك على شيء !! أدلة القائلني بالترادف وال بيان ضعفها؛ بل استدل بنفس األدلة على الترادف
، دراسـة  ٩/١١٦املطالب العالية من العلم اإلهلي، للرازي، : انظر. شيءاضطرابه، وتناقضه، وحريته يف املسألة، وعدم استقراره فيها على 

 ٤ج ٢مـج (، التفسـري الكـبري  ٢٢٤وحتقيق اجلزء التاسع يف القضاء والقدر من كتاب املطالب العالية، لنادية عبد اهلادي عبد السـالم 
  ).١٢٦ص ٨ج ٣مج(،)٢٠٨ص ٧ج  ٣مج(،)٧٢ص
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: ائل لغريهاألعم منهم إال بيتا من املسلمني، ويلزم من هذا أن ال يكون هناك غريهم من املؤمنني، وهذا كما لو قال ق
ما يف البيت من احليوانات أحد غري زيد، فيكون خمربا له خبلو البيت عن كل إنسان : ؟ فيقول لهمن يف البيت من الناس

   )١(.)غري زيد 

 �m��£l خاضـعات هللا بالطاعـة  : أي �m��¢l(،٥: التحرمي ��m��£��¢l:فسري قوله تعاىلوقال يف ت

، واملسلمات واملؤمنات يوهم التكرار �m��£��¢l: قوله (: مث قال )٢( .)مصدقات بتوحيد اهللا تعاىل خملصات
: ؛ فقـولـهال يتوافقان ، وقد، واإلميان هو التصديق بالقلب)٣(اإلسالم هو التصديق باللسان: نقول !!على السواء؟
�m��£��¢l ٤(.)حتقيق للتصديق بالقلب واللسان ،٥: التحرمي(   

وهو  ؛يف اآلية إشكال( ،٢٠٨: البقرة �m��¤����£��¢���¡�����~��}l: ويقول يف تفسري قوله تعاىل
، واإلميان ادخلوا يف اإلسالم يا أيها الذين آمنوا: تقدير اآليةفيصري  ؛أن كثريا من املفسرين محلوا السلم على اإلسالم

 �m�����~��}l:أن قولـه : ، أحدهاوعندي فيه وجوه أخر !!......هو اإلسالم ومعلوم أن ذلك غري جائز

تـرك  إشـارة إىل    ،٢٠٨: البقـرة  �m��¤����£��¢���¡l:، وقولهاملعرفة والتصديق بالقلبإشارة إىل   ،٢٠٨: البقرة
كونوا :فيصح أن يسمي تركها بالسلم، أو يكون املراد منه  ؛الفة هللا ولرسوله، وذلك ألن املعصية خمالذنوب واملعاصي

وهـذا   ،وذلك ألن مذهبنا أن اإلميان باق مع االشتغال باملعاصي، منقادين هللا يف اإلتيان بالطاعات وترك احملظورات
 :، على مـا روي يف احلـديث  أن يكون املراد من السلم كون العبد راضيا ومل يضطرب قلبه: وثانيها .تأويل ظاهر

�m��f��e������d��c��b:، كما يف قولهترك االنتقامأن يكون املراد : ، وثالثها)٥(’’الرضا بالقضاء باب اهللا األعظم‘‘

��gl ويف قوله ٧٢: الفرقان ،:�m��l��k��j��i��h���g����f��el ٦() ١٩٩: األعراف(  .  

    :إثبات التغاير يف املفهوم-ب

 ��m��§��¦��¥��¤��£��¢��¡����������~��}��|������{��z��yl:قوله تعـاىل يقول يف تفسري 

، وإمنا قدم ذكر اإلميان على اإلسـالم؛ ألن  آمنوا وأسلمواذكر تعاىل أنه ملا ألقى ذلك الوحي يف قلوم (، ١١١: املائدة
    )٧(.)لوم وانقادوا بظواهرهماإلميان صفة القلب واإلسالم عبارة عن االنقياد واخلضوع يف الظاهر، يعين آمنوا بق

                                           

  ).٢١٩ص ٢٨ج ١٠مج(التفسري الكبري) ١(
  ).٤٥ص ٣٠ج ١٠مج(التفسري الكبري) ٢(
اإلسالم عبارة عن االنقياد يف أصل اللغة، والتصديق ليس جزء مسماه؛ إذ حقيقة اإلسالم االستسالم فال يفهم من معـىن التصـديق   )٣(

عـة وانقيـاد بالقلـب    ، إال أنه من اإلسالم متابعة وانقياد باللسان دون القلب، ومنه متاب!!االستسالم، وال من معىن االستسالم التصديق
  . ٣٧٧،  ٣٦٣-٧/٣٦٢، جمموعة الفتاوى٢/٣٠٢طبقات احلنابلة بتحقيق الفقي  ،٢٦٢تأويل مشكل القرآن البن قتيبة،: انظر. واللسان

  ).٤٥ص ٣٠ج ١٠مج(التفسري الكبري) ٤(
)٥(أخرجه ابن أيب الدنيا يف كتابـه   .‘‘الرضا باب اهللا األعظم’’:ثر عن عبد الواحد بن زيد، ولفظه؛ بل أغ هذا ليس حبديث عن النيب

  .٦/١٥٦، وأبو نعيم يف حلية األولياء، ٢٨-٢٧الرضا عن اهللا، 
  ).٢٠٨ص ٥ج ٢مج(التفسري الكبري ) ٦(
  ).  ٢١٠ص٢٥ج٩مج(التفسري الكبري: ، وانظر)١٢٨ص ١٢ج ٤مج(التفسري الكبري) ٧(
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عبـارة عـن    اإلسالم (، ٨٤: يونس �m��s��r�����q�����p��o��n��m��l������k��jl: ويقول يف تفسري قوله تعاىل
فهو  ؛وأما اإلميانوهو إشارة إىل االنقياد للتكاليف الصادرة عن اهللا تعاىل وإظهار اخلضوع وترك التمرد،  ،االستسالم

وأن ما سواه حمدث خملوق حتت تدبريه وقهـره   ،عارفًا بأن واجب الوجود لذاته واحدرة القلب عبارة عن صريو
   )٢(.) )١(وتصرفه

: النمل ��m��m������l��kj��i�����h����g��f��es��r��q��p��o����n����tl:وقال يف تفسري قوله تعاىل

 :أي ��ms��rl، يصـدقون ـا   :أي ؛آياتهيؤمنون بفاملعىن ما جيدي إمساعك إال الذين علم اهللا أم  (، ٨١
   )٣(.)جعله ساملًا هللا تعاىل خالصا له، واهللا أعلم :يعين ،١١٢: البقرة �m��Ò��Ñ��Ð��Ï��Îl :من قوله ،خملصون

عمل اجلوارح  (:قائالً ،وملا ذكر حديث جربيل غاير بني اإلسالم واإلميان؛ حيث فسر اإلسالم بعمل اجلوارح
اإلميـان صـفة    (و )٤(.)باألعمـال الظـاهرة   ×فسر اإلسالم يف خـرب جربيـل    >النيب فإن  ،وهو اإلسالم

وذلك يدل على مغـايرة اإلميـان ألعمـال     ،حمل اإلميان هو القلب(فـ )٥()شرط لسائر العبادات] وهو.....[القلب
  .  (٦))اجلوارح

يف ..التـذلل،و  :هي(العبادة فـ أما(٨) ).اإلميان عمل باطن(إذ  )٧(؛)إلميان من عمل القلب ال غريا(: ويقول
العبادة عبارة عن كل فعل وترك يؤتى به رد أمر اهللا تعاىل بـذلك،  (أن  أي  )٩(،)الشرع صارت امسا لكل طاعة اهللا

  )١٠( .)وهذا يدخل فيه مجيع أعمال القلوب ومجيع أعمال اجلوارح

  
                                           

وال خيفى أن جمرد املعرفة !! ا؛ حيث عرف ا الدين واإلسالم واإلميان وقد عول عليها كثري ،أفصح ابن اخلطيب هنا عن مراده باملعرفة)١(
بني  بالصانع وأنه اخلالق وأن ما سواه حمدث خملوق، ال يصري به الرجل مؤمنا، بل ال تعطي إميانا وال إسالما، إذ هي معرفة فطرية مشتركة

أكثر هذا العامل مقرون بوجود الصانع القـادر، ويقـل يف   :(ن باهللا، فقالوالعجب أن ابن اخلطيب أقر بأن أكثر الناس مقري. مجيع الفرق
، فكيـف  ) ١٣٩ص١٦ج٦مج(التفسري الكبري..) أصناف الكفار من ينكره، والكل معترفون بأنه تعاىل يفتح على اإلنسان أبواب اخلريات

  !!يعرف ا الدين واإلسالم واإلميان
  ).١٤٦ص ١٧ج ٦مج(التفسري الكبري) ٢(
  .)٢١٧-٢١٦ص ٢٤ج ٨مج(التفسري الكبري )٣(
  ).٢٥٥-٢٥٤ص ٢٦ج ٩مج(التفسري الكبري)٤(
  ).ب/٢٠٦ق/٢(اية العقول) ٥(
  ).ب/٢٠٦ق/٢(اية العقول)٦(
  ).٢٣ص ٢ج ١مج(التفسري الكبري : وانظر). ١٤٢ص ٢٨ج ١٠مج(التفسري الكبري)٧(
  ).٢٦٥ص ٢٥ج ٩مج(التفسري الكبري)٨(
  ).٤٥ص ٣٢ج ١١مج(التفسري الكبري)٩(
  ). ١٠٨-١٠٧ص ٣٢ج ١١مج(، )١٣٤ص ٣٠ج ١٠مج(التفسري الكبري:وانظر).٩٤ص ١٠ج ٤مج(التفسري الكبري)١٠(
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الكاشف عن أصول الدالئل؛ حيث غـاير بـني    جليا يف كتابه إثباته للتغاير بني اإلسالم واإلميانوقد ظهر 
  )١(.)اإلسالم هو االنقياد جلميع ما ورد الشرع بـه والتزامـه   (:اإلسالم واإلميان يف املفهوم، فعرف اإلسالم بقوله

   )٢(.)اإلميان هو التصديق(:فقال ؛وعرف اإلميان

تضح أن ابن اخلطيب سـلك يف  يوبعد عرض موقف الرازي من النصوص اليت غايرت بني اإلسالم واإلميان، 
  !! )٣(معىن اإلسالم والعالقة بينه وبني اإلميان مسلكي األشاعرة 

  :املسلك األول

إلسالم يف العرف الشرعي هو اإلميان ، وله معاين أخرى؛ لكن هذه املعـاين  االترادف بني اإلسالم واإلميان، ف 
  !.زائدة على اإلسالم املقابل للكفر

، أما العمل مبا يف القلب، أي باملعرفة، واالستسالم واالنقياد الباطيناإلسالم الشرعي ويف هذا املسلك فسر 
  ).أي من الكمال(فهو خارج عن مسماه ألنه من الثمرات والنتائج

   :املسلك الثاين

  .التغاير بني اإلسالم واإلميان يف املفهوم، فاإلسالم أعم

فاإلسالم هو االنقياد جلميع ما ورد الشـرع بـه   نقياد، ويف هذا املسلك فسر اإلسالم الشرعي بالعمل واال
  .والتزامه

                                           

  .١٥٢املكتبة األزهرية للتراث،. معامل أصول الدين، ط :، وانظر٢١الكاشف عن أصول الدالئل وفصول العلل للرازي،)١(
  ٢٢الكاشف عن أصول الدالئل،)٢(
كاألشعري  ؛املذهب األشعري يف تعريف اإلسالم والعالقة بينه وبني اإلميان، فذهب بعضهم إىل القول بالتغايراختلفت أقوال أساطني ) ٣(

 ؛واجلويين، والشعراين، و الباجوري  ونسبه إىل اجلمهور، على اعتبار أن اإلسالم الشرعي هو أعمال اجلوارح مـن الطاعـات  ،والباقالين 
وغري ذلك، فاإلسالم هو االستسالم واالنقياد للحكم واملتابعة لألمر، أما اإلميان فهـو التصـديق،    كالتلفظ بالشهادتني والصالة والزكاة

، متهيـد  ٥٦نصاف للبـاقالين ، اإل٨٣اعتقاد أهل السنة أصحاب احلديث لألشعري: انظر(،فمحل اإلسالم اجلوارح، وحمل اإلميان القلب
، اليواقيـت واجلـواهر   ٢٦٠، العقيـدة النظاميـة للجـويين   ١٥٧، بن فورك، جمرد مقاالت األشعري ال٣٩١-٣٩٠،للباقاليناألوائل 
زاين ونسبه ا، وذهب اآلخرون إىل الترادف كالسيالكويت والنسفي والتفت)٦٨-٦٧، شرح جوهرة التوحيد للباجوري٣٧٤-٣٧٣للشعراين

زاين اللتفت شرح املقاصد ،١١٩-١١٨زاينانسفية للتفتشرح العقائد ال:انظر(إىل اجلمهور، على اعتبار أن األعمال مثرات اإلسالم وعالماته، 
ومجع بني القـولني  )  ٢٩العقائد اإلسالمية حلسن أيوب ، تبسيط٣٥٦-٣٥٥/ ٨، حاشية السيالكويت على شرح املواقف٢١٠-٥/٢٠٦
مرادف لإلميان، وإن أريد به عمل إن أريد باإلسالم اإلذعان بالقلب والقبول واالنقياد فهو (: قائالً ٢٠٥امل يف ذيبه للسنوسيةعمر ك.د

ومن حقق النظر ظهر له أن اخلالف بينهم يف أما مترادفان أم !!!) الصالة والصوم واحلج ولفظ الشهادتني فهما متغايران :مثل ،اجلوارح
، اإلميان ٣٧٤ت واجلواهراليواقي: انظر!!!. ال، خالف يف مفهوم اإلسالم، هل هو عمل اجلوارح ،أم أنه ما يف القلب والعمل مثرة وكمال

  .  ١٦٣-١٥٨أمحد الغامدي.بني السلف واملتكلمني،د



 -١٨٧ - 

£���mوأما قوله  (، ٣١: النمل �m���¥��¤��£��¢��¡���l:�فقال يف تفسري قوله تعاىل ؛مجع بني املسلكني وقد

¤l ١() إما املنقاد أو املؤمن :فاملراد من املسلم ، ٣١: النمل(   .  

وأما الـرازي فهـو يف   (( -:-، وصدق فيه قول شيخ اإلسالم )٢(ارفلم يثبت له حال ومل يستقر على قر
ويف موضع آخر منه أو من كتاب آخر ينصر نقيضه؛ وهلذا  ،الكتاب الواحد بل يف املوضع الواحد منه ينصر قوالً

    .)٣())استقر أمره على احلرية والشك

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                           

  ).١٩٥ص ٢٤ج ٨مج(التفسري الكبري )١(
عبد الـرمحن  .د ، موقف شيخ اإلسالم من األشاعرة،٧١٩-٢/٧١٨عفاف خمتار، .تناقض أهل األهواء والبدع يف العقيدة، د: انظر) ٢(

  . ٢/٦٧٠احملمود،
  .٥/٢٧٠يمية منهاج السنة البن ت) ٣(
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م والعالقة بينه وبني اإلميان علـى ضـوء   نقد موقف الرازي من معىن اإلسال: املطلب الثاين
 .عقيدة أهل السنة واجلماعة

  . )١(يف أصل اللغة صحيح موافق ملا ذكرته كتب اللغة" اإلسالم " ما ذكره ابن اخلطيب من معان لكلمة:أوالً

 بعد عرض تعريفات الرازي لإلسالم يف عرف الشرع يظهر جليا أن ابن اخلطيب مل يثبـت يف تعريفـه  :ثانيا
  !لإلسالم والعالقة بينه وبني اإلميان على حال ومل يستقر على قرار؛ فقد سلك يف ذلك مسلكي األشاعرة

  : مسلك الترادف، والنقد املتوجه عليه من وجوه: املسلك األول

  .لألصل الذي يبين عليه األشاعرة كالمهم يف األمساء الشرعيةاملخالفة : الوجه األول

، وعلى هذا األصل يبين األشاعرة الكـالم يف معـاين األمسـاء    )٢(دين هي أمساء لغةيرى األشاعرة أن أمساء ال
  :وتظهر خمالفته من ناحيتنيالشرعية، كاإلسالم واإلميان والكفر، وقد خالف ابن اخلطيب هذا األصل، 

بـد فيـه مـن     ، أو ماالعبارة عن املعرفةاإلسالم (، )فاإلسالم هو اإلميان ؛أما يف عرف الشرع(:حني قال :األوىل
  . )٣(!!وال خيفى أن هذه املعاين ليست من معاين اإلسالم يف أصل اللغة ،)املعرفة

بينما جعل اإلخالص واالنقياد ألوامر اهللا واالستسالم باجلوارح معاين زائدة على اإلسالم املقابـل للكفـر،    :الثانية
بأن اإلسالم يف أصل اللغـة معنـاه اإلذعـان     فليست هي اإلسالم يف العرف الشرعي الذي هو اإلميان، رغم إقراره

واالنقياد واخلضوع واإلخالص، وهذا حتكم ظاهر، وخمالفة لألصل الذي يبين عليه األشـاعرة كالمهـم يف هـذه    
  .املسميات

  :واحلق ما يلي

هـا، ولكنـه   أن األمساء الشرعية مبنية يف أصلها على املعاين واالشتقاقات اللغوية، فالشارع مل ينقلـها ومل يغري  -١
استعملها مقيدة مبعان ختصها؛ إذ الشارع يتصرف يف اللغة تصرف أهل العرف، فيستعمل اللفظ تارة فيما هو أعم من 

والتحقيق أن الشارع مل ينقلها ومل يغريها ولكـن  :((-:-معناه يف اللغة وتارة فيما هو أخص، يقول شيخ اإلسالم

                                           

معجـم  ، ١٩٥٢- ٥/١٩٥٠)سلم(الصحاح، مادة، ١/٢٠٨، معاين القرآن وإعرابه للزجاج ٢٦٣-٢٦٢تأويل مشكل القرآن: انظر)١(
، لسان ٣١١،)سلم(، خمتار الصحاح، مادة٢/٣٩٤)سلم(، النهاية يف غريب األثر، مادة ٢/١٩٥، الفائق٣/٩٠، )سلم(مقاييس اللغة، مادة

، التعريفـات،  ٢/٢١٥، )س ل م(مـادة  ،لسمني احلليب، ل، عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ٣٤٦-٦/٣٤٥، )سلم(العرب، مادة
، تاج العروس، ٤٤-٤/٤٣،)اإلسالم(، كشاف اصطالح الفنون، مادة١٣٠-٤/١٢٩،)السلم(، القاموس احمليط، مادة٢٣،)اإلسالم(مادة
،املعجـم الوسـيط،   ١/٣٧٠،)اإلميان(، مادة ١٧٢-١/١٧٠،)ماإلسال(، الكليات، مادة٣٨٧-٣٢/٣٨٤، ٣٧٣-٣٢/٣٧٢،)سلم(مادة
، املعجـم املوسـوعي أللفـاظ القـرآن الكـرمي وقراءاتـه،       ٥٨٥، )س ل م(، معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مادة١/٤٤٦،)سلم(مادة
  . ٢٤٣،)سلم(مادة

  .٢/١٦١حمليط يف أصول الفقه للزركشي، البحر ا١٨٣، شرح اللمع ١٥٣، جمرد املقاالت١/٣٨٧التقريب واإلرشاد للباقالين: انظر)٢(
 العلمية يف شرح العقيـدة الطحاويـة   ضمن كتاب توضيح بعض املصطلحات األسئلة واألجوبة املرضية على شرح الطحاوية،: انظر)٣(

  .٢٧٥للخميس، 
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الشارع يتصرف يف اللغة تصرف أهل العرف، يسـتعمل  (( فـ))(١)ها استعملها مقيدة ال مطلقة كما يستعمل نظائر
  .   )٢())اللفظ تارة فيما هو أعم من معناه يف اللغة وتارة فيما هو أخص

اليت شرح املراد ا اهللا ورسوله،  :أيوعليه فيجب محل األمساء الشرعية على املعاين اليت وردت خمصوصة يف الشرع، 
، وإمهال هذا األساس يف فهم مدلوالت األمساء يلغـي   )٣(مل يقبل منه >بغري ما بينه النيب فلو أراد أحد أن يفسرها 

وقد عدل أهل البدع عن ذلك، فطريقتهم إمنا  )٤(حرمة األمساء الشرعية، كما يفسد التصور يف فهم مراد اهللا ورسوله،
اإلعراض عن بيان اهللا ورسوله ، فهم يعتمدون هي تفسري ألفاظ الكتاب والسنة برأيهم ومبا فهموه وتأولوه من اللغة، و

وال شك أن األلفاظ الشرعية هلا حرمة، ومن  )٥(على العقل واللغة وكتب األدب وكتب الكالم اليت وضعتها رءوسهم
ا؛ ليثبت ما أثبته وينفي ما نفاه من املعاين؛ فإنه جيب علينا أن نصدقه يف   > متام العلم أن يبحث عن مراد الرسول

حد مسماه مل يلزم أن يكون قد نقله عـن   >واالسم إذا بني النيب  ،)٦(ما أخرب ونطيعه يف كل ما أوجب وأمر كل
األمساء اليت علق اهللا ا األحكام يف الكتاب ، إذ )٧(كيفما كان األمر >اللغة؛ بل املقصود أنه عرف مراده بتعريفه هو 

)  ٨(.كاسم اإلميان، واإلسالم، والكفر، والنفـاق : اهللا ورسوله نيبتبيمنها ما عرف حده ومسماه بالشرع أي : والسنة

   )٩(.فمن محل هذه األمساء على غري مسماها، أو خصها ببعضه، أو أخرج منها بعضه فقد تعدى حدودها

فرييد أن يفسر كـالم اهللا   ؛ومن أعظم أسباب الغلط يف فهم كالم اهللا ورسوله أن ينشأ الرجل على اصطالح حادث 
وقد ذم . حبدود ما أنزل اهللا على رسوله،وهذا من اجلهل )١٠(!!االصطالح، وحيمله على تلك اللغة اليت اعتادها بذلك

  :مفسدتني عظيمتنياهللا تعاىل يف كتابه من ليس له علم حبدود ما أنزل اهللا على رسوله؛ فإن عدم العلم بذلك مستلزم 

  .له حبكم املراد من اللفظ، فيساوي بني ما فرق اهللا بينهمافيحكم  ؛أن يدخل يف مسمى اللفظ ما ليس منه:إحدامها

  )١١(.فيفرق بني ما مجع اهللا بينهما ،فيسلب عنه حكمه ؛أن خيرج من مسمى اللفظ بعض أفراده الداخلة حتته:والثانية

كاف ١٢(.وإذا تقرر هذا؛ فإنه جيب الرجوع يف مسميات األمساء الشرعية إىل بيان اهللا ورسوله فإنه شاف(   

                                           

  . ٧/٢٩٨جمموعة الفتاوى) ١(
  . ١٩/٢٨٣جمموعة الفتاوى)٢(
  . ٢٨٧-٢٨٦/ ٧جمموعة الفتاوى)٣(
  .٦٦األمساء واألحكام عند شيخ اإلسالم، قواعد:انظر) ٤(
  . ٢٨٨-٢٨٦، ١١٩-١١٨/ ٧جمموعة الفتاوى : انظر) ٥(
  . ١١٤-١١٣/  ١٢جمموعة الفتاوى : انظر)٦(
  . ١٩/٢٣٦جمموعة الفتاوى : انظر)٧(
  . ١٩/٢٣٥جمموعة الفتاوى : انظر)٨(
  ١/١٠٢يف تقرير مسائل اإلميان، هلشام احلوسين  جهود اإلمام ابن القيم ،٢٠٣-٢٠٢/ ١إعالم املوقعني البن القيم:انظر)٩(
  . ١٠٧-١٢/١٠٦جمموعة الفتاوى : انظر)١٠(
  . ٣٣-٣٢، طبعة أخرى باسم زاد املهاجر إىل ربه١١الرسالة التبوكية البن القيم : انظر)١١(
  . ٢٨٧/ ٧جمموعة الفتاوى : انظر)١٢(
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إذ اإلسالم هو استسالم العبد هللا، وخضوعه،  )١(أن اإلسالم يف األصل من باب العمل، عمل القلب واجلوارح،- ٢
وعلى هذا فاإلسالم الشرعي املقابل للكفر هو عبادة اهللا وحده ال شريك له مبا  )٢( ،وانقياده له، وذلك يكون بالعمل

 كما دلّ  )٤(عمال الظاهرة، أي أن األعمال الظاهرة داخلة يف مسماه،فهو استسالم هللا بالقلب مع األ )٣(أمر به وشرع،
أن يسلم : "فقال ؟ ما اإلسالم > ، منها حديث جربيل، واحلديث الذي سئل فيه النيب )٥(على ذلك نصوص كثرية

أخوان نصريان، ال  ،قلبك هللا تعاىل، وأن توجه وجهك إىل اهللا تعاىل، وتصلي الصالة املكتوبة، وتؤدي الزكاة املفروضة
وختليت،  ألأن تقول أسلمت وجهي إىل اهللا  :"ويف رواية قال )٦("من أحد توبة أشرك بعد إسالمه أليقبل اهللا 

جعلت ذايت منقادة حلكمه وسلمت جلميع ما يرد علي منه تعاىل، و فيه : واملعىن  )٧(".وتقيم الصالة، وتؤيت الزكاة 
   )٨(.التفرغ، و املراد البعد من الشرك، وترك مجيع ما يعبد من دون اهللا: ، و التخليداللة على قبوله مجيع أحكامه تعاىل

، واالستسالم له يتضمن )٩(االنقياد واالستسالم له: اإلخالص هللا، والثاين: أحدمها: فلفظ اإلسالم جيمع معنيني ؛وعليه
، والرضى مبـا شـرعه    )١٠(الصرب على املقدوراالستسالم لقضائه وأمره ويه، فيتناول فعل املأمور، وترك احملظور و

فال يثبت اإلسـالم الصـحيح إال    )١١(والتحاكم إليه؛ إذ الرضى بالقضاء الديين الشرعي واجب وهو أساس اإلسالم،
كما  )١٣(وال يكفي فيه جمرد التصديق و املعرفة بل ال بد مع ذلك من االنقياد واالستسالم الطليب، )١٢(،ألبالتسليم هللا 

                                           

  . ٢٦٣/ ٧جمموعة الفتاوى : انظر)١(
  ١/١٠٨جامع العلوم واحلكم) ٢(
  . ٢٧٩/ ٢٧جمموعة الفتاوى : انظر)٣(
  . ٢٦٦-٢٦٥/ ٧جمموعة الفتاوى : انظر)٤(
وما بعدها، وحافظ حكمـي يف  ١/١١٦وما بعدها، وابن رجب يف كتابه جامع العلوم١/٢٠٩ذكرها املروزي يف تعظيم قدر الصالة ) ٥(

  . وما بعدها٢/٧٢٣رج القبول اكتابه مع
، والنسائي، كتـاب  ١٠٤-١٥/١٠٣،)١٩٩٠٧(احلديث أخرجه اإلمام أمحد يف املسند، رقمو ،ا السائل هو معاوية بن حيدة)٦(
  . ٢/٥٤٢صحيح سنن النسائي،: ، انظر: وحسنه الشيخ األلباين  ،٥/٨٧، أللزكاة، باب من سأل بوجه اهللا ا
واحلاكم يف  ،٥/٧لزكاة ،، والنسائي، كتاب الزكاة، باب وجوب ا١٠٨-١٥/١٠٧،)١٩٩٢٠(أخرجه اإلمام أمحد يف املسند، رقم)٧(

صحيح سنن : انظر -:-وحسنه الشيخ األلباين، ’’ خيرجاه ومل اإلسناد صحيح حديث هذا ‘‘ :، وقال٥/٦٥،)٨٨٣٥(املستدرك برقم
  . ٢/٥١١النسائي،

  .٥/٨حاشية اإلمام السندي على سنن النسائي: انظر) ٨(
  .٣٤٧-١/٣٤٦، النبوات البن تيمية ٦٣٦-٦٣٥/ ٧جمموعة الفتاوى :انظر) ٩(
  .٣٤٧/ا ،النبوات)١٠(
، الصواعق املرسلة علـى  ٢/١٨٩دار الكتاب العريب،.البن القيم، ط ��mU��T��S��Rlمدارج السالكني بني منازل :انظر)١١(

عوة رئاسة إدارات البحوث العلمية واإلفتاء والد .، ط، خمتصر الصواعق املرسلة البن القيم١٥٢١-٤/١٥٢٠اجلهمية واملعطلة، البن القيم 
  .١٤٤٨-٤/١٤٤٧،حسن علوي.حتقيق د.، طبعة أخرى ٣٥٢-٢/٣٥١، واإلرشاد

  .٨٢التعليقات املختصرة على منت العقيدة الطحاوية للشيخ الفوزان )١٢(
  .٤٧لقرين،ل ضوابط التكفري عند أهل السنة واجلماعة، :انظر)١٣(
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ــال ــاىل قـ ¸���m�¶����µ��´��³��²��±������°���¯��®��¬���¿��¾���½��¼��»��º������¹:تعـ

ÀÁl ٦٥: النساء.    

وختم به الرسل كان  اإلسالم هللا  ال يتم إال  > فلما بعث اهللا حممد(( -:-ومن هنا يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية
" بنِي اإلسالم على مخسٍ:"  >الص؛ وهلذا قال بالدخول فيما جاء به من الشرع واملناهج واملناسك، وهو اإلسالم اخل

له ينبين عليها، فاملباين الظاهرة تحمـل   فكُن مبانِي فإن اإلسالم الذي يف القلب ال يتم إال بعمل اجلوارح، .احلديث
هـو  ، فاإلسالم الذي اإلسالم الذي يف القلب كما حيمل اجلسد الروح، وكما تحملُ العمد السقف، والقبةَ األركانُ

نِيحممد رسول اهللا دين اهللا ب ١())على هذه األركان > مببعث( .  

  : ، بقوهلم )٢(وإذا كان األئمة قد أنكروا على من جعل اإلسالم هو اإلقرار،واإلميان هو العمل

قول ضعيف .....اإلسالم جمرد الكلمة واألعمال الظاهرة ليست داخلة يف مسمى اإلسالم : قول من يقول((  •
هـو اإلتيـان    :اإلسالم املعروف يف الشرع((، إذ )٣()) >  خمالف حلديث جربيل وسائر أحاديث النيب

                                           

)١ (موعة العلية من كتب ورسائل وفتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية، اجامع املسائل البن  ،٧٧هشام الصيين، ص.د:موعة الثانية، حتقيقا
  . ٢٩حممد مشس، ص: تيمية، اموعة السادسة، حتقيق

وابن أيب ذئب، وهو أحد الروايتني عن اإلمام أمحد، كما رجحه الطربي،  وفيه إشكال  ،هذا القول مروي عن الزهري، ومحاد بن زيد)٢(
-:-، وقد وجه شيخ اإلسالمسالم بالشهادتني مع العمل الظاهراإل> ديث جربيل الذي فسر فيه النيب وذلك ملخالفته خمالفة ظاهرة حل

هذا على ...فكانوا يرون اإلسالم الكلمة واإلميان العمل: وأما ما ذكره أمحد يف اإلسالم فاتبع فيه الزهري حيث قال : (( فقال؛ هذا القول
أن تشهد أن ال : اإلسالم: "حيث قال> وهذا هو اإلسالم الذي بينه النيب  ،من األعمال الظاهرةفإنه قد يراد به الكلمة بتوابعها  :وجهني

وقد يراد به الكلمة فقط من غري فعل الواجبات  ."إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا وتقيم الصالة وتؤيت الزكاة وتصوم رمضان وحتج البيت
فكل من  ؛وأمحد إن كان أراد يف هذه الرواية أن اإلسالم هو الشهادتان فقط......سالماإل> وليس هذا هو الذي جعله النيب  ،الظاهرة

فـإذا مل يصـل كـان     ؛ال يكون مسلما حـىت يـأيت ـا ويصـلي    : والرواية األخرى ،فهذه إحدى الروايات عنه ،قاهلا فهو مسلم
أنه إذا أتى بالكلمة دخل يف اإلسالم :بل املراد ؛سالم جمرد الكلمةومعلوم أنه على القول بكفر تارك املباين ميتنع أن يكون اإل.......اكافر، 

وأمحد   :((، وقال أيضا٢٥٩-٢٥٨/ ٧جمموعة الفتاوى  )).فإنه يشهد له باإلسالم وال يشهد له باإلميان الذي يف القلب  ؛وهذا صحيح
وهـو اتبـع هنـا     ،إن األعمال من اإلسالم: موضع آخرفقد قال يف  ؛إن اإلسالم هو الكلمة: بن حنبل وإن كان قد قال يف هذا املوضع

 نه أتـى أ :وإن كان مراده. فهذا قريب ؛إنه بالكلمة يدخل يف اإلسالم ومل يأت بتمام اإلسالم :فإن كان مراد من قال ذلك ؛:الزهري 
متابعة  ،ق عليه اإلسالم وإن مل يعمليطل: ، وهو قول من قالفهذا غلط قطعا؛ بل قد أنكر أمحد هذا اجلواب ؛جبميع اإلسالم وإن مل يعمل

وملا كان كل من أتى بالشهادتني صار مسلما  :((وقال أيضا ،٧/٣٧٠الفتاوى  ،))فكان ينبغي أن يذكر قول أمحد مجيعه ؛حلديث جربيل
وعلى ذلـك  . الم الكلمةاإلس: فلهذا قال الزهري.... متميزا عن اليهود والنصارى جتري عليه أحكام اإلسالم اليت جتري على املسلمني 

فإن الزهري أجل من أن خيفى عليه ذلك؛ وهلذا أمحد مل  ؛مل يرد أن اإلسالم الواجب هو الكلمة وحدهاوافقه أمحد وغريه، وحني وافقه 
 ٣/٦٠٤السنة للخـالل : ، وانظر١٤٦-٧/٤١٥الفتاوى )). جيب ذا يف جوابه الثاين خوفًا من أن يظن أن اإلسالم ليس هو إال الكلمة 

، شرح أصـول  ٥/٤٣، سنن أيب داود ومعه كتاب معامل السنن للخطايب، ٢١/٣٩٢، جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطربي،٦٠٧،
، املسائل والرسائل املروية عن اإلمـام  ١/٢٦٠، شرح صحيح مسلم لإلمام النووي ٨٩٥-٨٩٢/ ٤ لاللكائياعتقاد أهل السنة واجلماعة 

  . ٦٠٤-٦٠٣، بن جرير الطربي ودفاعه عن عقيدة السلف ألمحد العوايشةاإلمام ا ،١١٠، ١/١٠٨أمحد
  . ٣٧٥/ ٤الفتاوى وهو قول ابن تيمية كما يف)٣(
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األعراب وغريهم كانوا إذا أسلموا علـى عهـد    ((؛ وهلذا فإن)١())بالشهادتني مع سائر األركان اخلمس
مل يكـن أحـد يتـرك مبجـرد     الصالة، والزكاة، والصيام، واحلج، و :ألزموا باألعمال الظاهرة >النيب

  . )٢())الكلمة

إن : فمـن قـال   ؛على أن األعمال من اإلسالم؛ بل النصوص كلها تدل على ذلـك  األدلة الكثرية تدلّ((  •
  .  (٣)))األعمال الظاهرة املأمور ا ليست من اإلسالم فقوله باطل

فإن النصـوص  ((؛  )٤())السنةمن زعم أن اإلسالم هو اإلقرار وأن العمل ليس منه فقد خالف الكتاب و(( •
  .   )٥())كلها تدل على أن األعمال من اإلسالم

فما بالك مبن زعم أن اإلسالم جمرد ما يف القلب، وأن اإلخالص، واالنقياد لألوامر باجلوارح، وترك اإلعراض بالقلب 
  .والسنةفهو و أمي اهللا أشد خمالفة للكتاب !! أمور أخرى ليست هي اإلسالم واإلميانواللسان، 

؛ وأرسل به رسله؛ وهو أن يسلم العبد ي هو دين اهللا الذي أنزل به كتبهالذ"  اإلسالم" :(( -:-يقول شيخ اإلسالم
كما بينتـه   ،هللا رب العاملني؛ فيستسلم هللا وحده ال شريك له ويكون ساملًا له حبيث يكون متأهلًا له غري متأله ملا سواه

اليت هي  االستسالم والسالمةيتضمن " اإلسالم " ولفظ ...ادة أن ال إله إال اهللاشهوهو : أفضل الكالم ورأس اإلسالم
��m��{��z��y��x:اإلخالص، وقد علم أن الرسل مجيعهم بعثوا باإلسالم العام املتضمن لذلك، كما قال تعـاىل 

��|l وقال موسى٤٤: املائدة ،:��m��s��r��q�����p��o��n��m��l���k��jl عـاىل ، وقال ت٨٤: يونس :�m��Ð��Ï��Î

��Ø��×��Ö��Õ���Ô��Ó��Ò��Ñl وقال اخلليل ملا قال له ربه، ١١٢: البقرة: ��m��u��t��s��r��q���pol البقرة :

١٣١،����m��z���y���x����w��vl ا بنيـه   -،١٣٢: البقرة ا وصىأيض- �m��¥������¤��£��¢��¡�����~��}��|��{

��§��¦l وقال يوسف ،١٣٢: البقرة :�m��Ä���Ål قولـه عـن إبـراهيم    ((، كـ)٦())، ونظائره كثرية١٠١: يوسف
  . )٧())منقادة خملصة: أي ١٢٨: البقرة �m��Y��X��W��V��U��T���S��R��Ql: وإمساعيل

 ؛ليس اإلسالم واإلميان؛ بل أمور أخرى ، وأنه قد يراد به معىن آخرسالم هو رئيس الطاعات الروحانيةزعمه أن اإل-٣
اليت تفيد أن مقام  -كحديث جربيل وغريه-ام اإلسالم على مقام اإلميان، وهذا خمالف للنصوص الشرعيةفيه تفضيلٌ ملق

  .اإلميان أعلى من مقام اإلسالم

  

                                           

  .١/٣٠٢تفسري القرآن له، كتاب  كما يف أيب مظفر السمعاين وهو قول)١(
  . ٢٥٨/ ٤الفتاوى  وهو قول ابن تيمية كما يف)٢(
  . ٣٧٠/ ٤الفتاوى  وهو قول ابن تيمية كما يف)٣(
جمموعـة  : انظـر  ، ووافقه عليه ابن تيميـة يف الفتـاوى،  ٢/٣١٤تعظيم قدر الصالة له، يف  كما حممد بن نصر املروزيوهو قول )٤(

  .  ٤/٣٧٩الفتاوى
  . ٧/٤١٥:منه ، وانظر٧/٣٧٩، يف موافقة كالم املروزي السابق، جمموعة الفتاوىوهو قول ابن تيمية)٥(
  .٦٢٤-٧/٦٢٣جمموعة الفتاوى)٦(
  .٢/٤٠الضوء املنري على التفسري، البن القيم :وانظر كذلك.٢/٤٣١جمموعة الفتاوى)٧(
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  :والكالم عليه من جوانب، )اإلسالم عبارة عن املعرفة: (على قول الرازيالكالم : الوجه الثاين

، )عمل القلـب واجلـوارح  (سالم يف األصل من باب العمل، واإلاملعرفة من باب علم القلب :اجلانب األول
و إخراج ظاهر للعمل عـن مسـمى    )١( وعليه، فقول ابن اخلطيب اإلسالم عبارة عن املعرفة، خمالفة ظاهرة لألصل

  .اإلسالم

وجوده وأنه اإلقرار ب: هي معرفة الصانع، أي ودينا وإميانا املعرفة اليت جيعلها ابن اخلطيب إسالما :اجلانب الثاين
وهو أن العلم بوجوده تعـاىل اسـتداليلٌ ال   : وهذا مبين على أصلٍ فاسد )٢(خالق العامل وأن ما سواه حمدث خملوق،

     )٦( )٥)(٤(.وعليه فأول واجب على العبيد هو النظر  )٣(ضروري،

   )٧(.)املقصود من مجيع االستدالالت معرفة الصانع (: يقول ابن اخلطيب

دالل يف معرفة ذات املرء مكلف بالنظر واالست(بل )٨()ائز أن يقال العلم بوجود اإلله ضروريال ج(: ويقول 
  .  (٩))، وما جيب، وجيوز، ويستحيل عليهالصانع وصفاته

                                           

سـهل  .، أعمال القلوب حقيقتها وأحكامها عند أهل السنة واجلماعة وعنـد خمـالفيهم، د  ٣٧٨-٧/٣٧٧جمموعة الفتاوى : انظر) ١(
  .١٥٥-١/١٥١العتييب

يؤيد ذلك أم إذا ذكروا ترتيب العقائد بـدأوا أوالً   ؛رفة هي األساس عندهموهذا معلوم بالضرورة من عقيدة األشاعرة، فهذه املع) ٢(
، وقول الرازي يف تقرير ذلك أكثر من أن حيصى فهو بإثبات وجود الصانع، كما أم إذا نصبوا األدلة نصبوها رد إثبات وجود الصانع

عبد الـرمحن احملمـود   . موقف ابن تيمية من األشاعرة، د :وانظر مبثوث يف مواطن عديدة يف كتبه عموما ويف التفسري الكبري خصوصا،
  .١/٩٦خالد عبد اللطيف حممد نور.د ، مسائل أصول الدين املبحوثة يف علم أصول الفقه،٣/٩٣٥
، عبد ، حقيقة التوحيد بني أهل السنة واملتكلمني٢٠٣-٢٠٢أمحد بن سعد بن محدان.د فطرية املعرفة وموقف املتكلمني منها، :انظر) ٣(

  .١/٣٢٢، منهج أهل السنة واجلماعة ومنهج األشاعرة يف توحيد اهللا، خالد عبد اللطيف حممد نور،١٨٠الرحيم بن صمايل السلمي
  .١٣٦مكتبة دار التراث، .، احملصل، ط)١٥ص ٣٢ج  ١١مج(، )٢٠٥ص ١٩ج ٧مج(التفسري الكبري  :انظر)٤(
املبنية على أن املعرفة ليست ضرورية فطرية؛ مسألة استقتها األشاعرة من املعتزلة، يؤكد مسألة إجياب النظر العقلي إلثبات وجود اهللا ) ٥(

القول بإجياب النظر بقية بقيت يف املذهب مـن أقـوال   :(( وهو أبو جعفر السمناين -وشهد شاهد من أهلها-ذلك ما قاله أحد األشاعرة
وهـؤالء  (( :السبب الذي ألجله قالت املعتزلة بإجياب النظر بقوله عن-:-، وقد كشف شيخ اإلسالم ٧/٤٠٧درء التعارض)). املعتزلة

فإم مينعون أن يثاب العباد على ما املوجبون للنظر يبنون ذلك على أنه ال ميكن حصول املعرفة الواجبة إال بالنظر، السيما القدرية منهم؛ 
درء : انظر!!! ومع ذلك وافقوهم يف إجياب النظر ،ه األشاعرة، والعجب أن هذا األصل ال يوافقهم علي٧/٤٠٧درء التعارض. ))خيلق فيهم
، منهج أهل السنة واجلماعة ومنهج األشـاعرة يف  ١٦٤، حقيقة التوحيد بني أهل السنة واملتكلمني،  ٨/٣٧٨، ٤٦١-٧/٤٦٠التعارض

  .٥٤-٥٢شرح األصول اخلمسة: وانظر كذلك. ١/٣٢١توحيد اهللا، 
حيث  -:-ان واإلسالم مبسألة أول الواجبات ووجوب النظر، وقد أشار إىل ذلك شيخ اإلسالموهذا يوضح مدى ارتباط حد اإلمي) ٦(

درء التعارض، )). إن مسألة اإلميان والكفر والنفاق متعلقة مبسألة أول الواجبات ووجوب النظر وبالفاسق امللي وتكفري أهل البدع:(( قال
٧/٤٣٦  . 
  ). ٢١٢ص٢٩ج١٠مج(التفسري الكبري)٧(
  ).١٧٩ص ١ج ١مج(فسري الكبري الت)٨(
  ).٦٠ص ١٩ج ٧مج(التفسري الكبري) ٩(
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لن حيصل العلم باهللا إال عند العلم بذاته املخصوصة، والعلم مبا جيب، وجيوز، ويستحيل عليه، ولـن  (:ويقول
العلم حبدوث العامل، والعلم باألصول اليت : عند العلم بالداللة الدالة عليها، فيدخل فيهإال  حيصل العلم ذه األمور

  .  (١))...عليها يتفرع حدوث العامل

   )٢(.)معرفة اهللا تعاىل واجبة، وال ميكن حتصيلها إال بالنظر(: ويقول

   .(٣))ال طريق إىل معرفة اهللا تعاىل إال بالنظر واالستدالل(:ويقول

الدين احلق ال سبيل إليه إال بالنظر، والنظر ال معىن له  (:صوده بالنظر النظر العقلي إلثبات وجود اهللا، يقولومق
  .  )٥()ا إىل النتائج )٤( )توصليل(إال ترتيب املقدمات 

حتصيل  ، وأن التقليد ليس طريقًا ألبتة إىل)٦(ال بد من االستدالل على وجود الصانع بالدالئل العقلية(: و يقول
  .)٧()هذا الغرض

  

                                           

 ).٣٩-٣٨ص ٥ج ٢مج(التفسري الكبري)١(
  .١٣٠مكتبة دار التراث، .احملصل، ط)٢(
  .٢٥اإلشارة يف علم الكالم للرازي).٥٦ص ١٣ج ٥مج(التفسري الكبري  :وانظر) ٨٧ص ٢ج ١مج(التفسري الكبري) ٣(
 .٢/٣٠٤، اآلستانة .، وهو خطأ، والتصحيح من ط)لتوصل(ري الكبري يف الطبعة املعتمدة للتفس)٤(
  .١٢١مكتبة دار التراث، .احملصل، ط: وانظر) ١٢ص ٦ج ٢مج(التفسري الكبري)٥(
حدوث األجسام وإمكاـا، وحـدوث   :حصر ابن اخلطيب األدلة العقلية اليت يستدل ا  على وجود اهللا تعاىل يف أربعة مسالك هي)٦(

قد ذكرنا يف هذا الكتاب، ويف الكتب العقلية، أن الدليل الدال على وجود الصـانع تعـاىل ، إمـا    (:كاا، يقول يف تفسريهالصفات وإم
إمكـان  : ربعة ، وهياإلمكان وإما احلدوث وكالمها إما يف الذوات وإما يف الصفات ، فيكون جمموع الطرق الدالة على وجود الصانع أ

، وليس املقام مقام عرض لتفاصيل )٩ص ١٧ج ٦مج(التفسري الكبري . )، وحدوث الصفاتث الذواتالذوات، وإمكان الصفات، وحدو
ملا ذكر أبو عبد اهللا بـن  ((: هلذه الطرق بقوله-:-يب نقل نقد شيخ اإلسالم رلكن جيد..ها؛ فهذا جمال حبث آخرهذه األدلة والرد علي

على إثبات الصانع مل يذكر طريقًا صحيحا،  وليس يف كتبه وكتب أمثاله طريق  الطرق الدالة-الكبار والصغار -اخلطيب الرازي يف كتبه 
صحيح إلثبات الصانع، بل عدلوا عن الطرق العقلية اليت يعلمها العقالء بفطرم؛ وهي اليت دلتهم عليها الرسل، إىل طرق سلكوها خمالفة 

ن هـؤالء مـن أفسـد النـاس     بـن سـينا؛ كـالرازي، فـإ    للشرع والعقل، السيما من سلك طريقة الوجوب واإلمكان متابعـة ال 
إما حدوث األجسام، وإما حـدوث صـفاا، وإمـا    : واملقصود هنا أن الرازي ذكر أن ما يستدل به على إثبات الصانع......استدالالً

اللة حدوثها مبنيـة علـى   واالستدالل حبدوث األجسام، وإمكاا، وإمكان صفاا طرق فاسدة؛ فإن د.... إمكاا، وإما إمكان صفاا 
امتناع حوادث ال أول هلا، وداللة إمكاا مبنية على أن ما قامت به الصفات ميتنع أن يكون واجبا بنفسه؛ ألنه مركب، وداللـة إمكـان   

صفات، وأما االستدالل حبدوث ال... صفاا مبنية على متاثلها، فال بد لتخصيص بعضها بالصفات من خمصص، وهذه كلها طرق باطلة، 
وهذه الطريق أجود ما سلكوه من الطرق مع أا قاصرة؛ فإن مدارها على أم مل يعرفوا حدوث شيء . فهو االستدالل حبدوث األعراض

النبـوات  : ، وانظـر ٣٠٣-١/٢٩٩النبوات .))من األعيان، وإمنا علموا حدوث بعض الصفات، وهذا يدل على أنه ال بد هلا من حمدث
،حقيقة التوحيـد بـني أهـل السـنة     ٢٣٥-٢٢٥، ٢١٤-٢١٣فطرية املعرفة وموقف املتكلمني منها: ائدة، وانظر للف٣٠٧-١/٣٠٥

  .٣٦٦-١/٣٥٤، منهج أهل السنة واجلماعة ومنهج األشاعرة يف توحيد اهللا،٢١١-١٨٦واملتكلمني، 
  ).١٧٩ص ٤ج ٢مج(التفسري الكبري)٧(
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علـى وجـوب النظـر    (وذلك يـدل    ،)١()معرفة اهللا تعاىل جيب أن تكون استداللية ال تقليدية (: ويقول
املقلدة القائلني بأن طريق معرفة اهللا تعاىل الكتـاب  ...فساد مذهب (، و (٢))وعلى القول بفساد التقليد واالستدالل،

ينكرون النظر العقلي (، و)٥( )ولون نستفيد معرفة اهللا والدين من الكتاب والسنة الذين يق  )٤(احلشوية(، و )٣()والسنة
 ) ٧()ألن العلم بكون القرآن حجة موقوف على صحة التمسك بالدالئل العقليـة (وهذا فاسد  ؛ )٦()والرباهني العقلية

    )٨().ذات اهللا وصفاتهاالحتياج إىل الكتاب إمنا يكون يف معرفة األحكام والشرائع ال يف معرفة ( كما أن

  :وما ذُكر باطل لوجوه

أن هذه املعرفة اليت جيعلها ابن اخلطيب إسالما هي حقيقةٌ كونيةٌ يشترك فيها ويف شـهودها ومعرفتـها   : أوالً
ذا مل ، وهل )٩(املؤمن والكافر والرب والفاجر، ومثل هذه املعرفة ال تفرق بني أهل اجلنة والنار، وال يصري ا العبد مسلما

جمرد املعرفة (( :-:-وإمنا ورد بالشهادتني وإفراد اهللا بالعبادة، يقول شيخ اإلسالم ،رد التكليف مبعرفة وجود الصانعي
                                           

  ). ٨٨ص٢٣ج٨مج(التفسري الكبري)١(
  ).١٤٣ص ٢٦ج ٩مج(التفسري الكبري  :وانظر).١٩٧ص ١٠ج ٤مج(فسري الكبريالت)٢(
  ).٨٣ص ٤ج ٢مج(التفسري الكبري)٣(
انظر ملزه ألهل السنة واجلماعة باحلشوية، إذ مسمى احلشوية يف لغة الناطقني به ليس امسا لطائفة معينة هلا رئيس قال مقالـة فاتبعتـه   ) ٤(

لفاظ اليت أطلقها أهل األهواء والبدع على أهل األثر أهل السنة واجلماعة، حني رأوا كاجلهمية والكالبية واألشعرية، وإمنا هو لفظ من األ
فهم إذا قـالوا   قصد به أسافل الناس أصحاب اللغو والزائد من الكالم،أن منهجهم التمسك بالكتاب والسنة يف مجيع مسائل االعتقاد، وي

فتنفر القلـوب مـن هـذه     ؛وهو حشو ال أصل له يس منه، وأدخلوه فيه،حشوية، صوروا يف ذهن السامع قوما قد حشوا يف الدين ما ل
فأول من عـرف  :((-:-من أطلق عليهم هذا اللفظ عمرو بن عبيد رئيس املعتزلة، يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية األلقاب وأهلها، وأولُ

كـان  : فقال ؛ه ذُكر له عن ابن عمر شيء خيالف قولهأنه تكلم يف اإلسالم ذا اللفظ عمرو ابن عبيد رئيس املعتزلة فقيههم وعابدهم، فإن
وأخذوا ذلك عن املعتزلة تالمذم من األشعرية، فسموا من أقر مبا ينكرونه من ....ة إىل احلشو وهم العامة واجلمهورابن عمر حشويا، نسب

تلبيس اجلهمية يف تأسيس بدعهم الكالميـة  بيان )). " حشويا"الصفات ومن يذم ما دخلوا فيه من بدع أهل الكالم واجلهمية واإلرجاء 
منهاج السنة النبويـة   ،١٢٧-٢/١٢٤جممع امللك فهد، .بيان تلبيس اجلهمية، ط :، وانظر١٣١-٢/١٢٧جممع امللك فهد، .ط البن تيمية

ـ   ، ٩٥٣-٣/٩٥١الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة ،١٨٦/ ٣، جمموعة الفتاوى٥٢٢-٢/٥٢٠ دع يف تناقض أهـل األهـواء والب
يقول !! وأهل السنة ال يلحقهم من ذلك شيء فضالً من اهللا ومنة فهذه عالمة أهل البدع وهذا ديدم، وال ضري .٤٧٤-١/٤٧٠العقيدة

. ))تسميتهم أهل السنة حشوية، يريدون بذلك إبطال اآلثار: الوقيعةُ يف أهل األثر، وعالمة الزنادقة: عالمة أهل البدع:((أبو حامت الرازي
وعالمات  :((، ويقول الصابوين١١٠عقيدة السلف وأصحاب احلديث للصابوين : ، وانظر٢٠١-٢٠٠/ ١شرح أصول اعتقاد أهل السنة 

واسـتخفافهم ـم،    ، واحتقارهم هلـم،  غشدة معادام حلملة أخبار النيب : البدع على أهلها بادية ظاهرة، وأظهر آيام وعالمام
وِيشا منهم يف أخبار رسول اهللا ....ة،وتسميتهم إياهم حا مبعزل عن العلم، وأن العلم ما يلقيه الشيطان إليهم، مـن نتـائج   > اعتقادأ

وهواجس قلوم اخلالية عن اخلري، وكلمام وحججهم العاطلة، بل شـبههم الداحضـة    عقوهلم الفاسدة، ووساوس صدورهم املظلمة،
  . ١٠٩عقيدة السلف)). الباطلة

  ). ١١٥ص ٢ج ١مج(التفسري الكبري: ، وانظر)٦٣ص ٢٢ج ٨مج(الكبري التفسري)٥(
  ).٦٢ص ١٣ج ٥مج(، )١٥٥ص ٧ج ٣مج(التفسري الكبري : ، وانظر)١٩ص ١٤ج ٥مج(التفسري الكبري )٦(
  ). ١٩ص١٤ج٥مج(التفسري الكبري)٧(
  .٢١ص. دار املسلم. طبعة أخرى، ط. ٤٠ركايب ،. أسرار الترتيل، ط)٨(
  . ١٥٨-١٠/١٥٥جمموعة الفتاوى )٩(
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، وال حىت يشهد أن ال إلـه إال اهللا  بالصانع ال يصري به الرجل مؤمنا؛ بل وال يصري مؤمنا بأن يعلم أنه رب كل شيء
(١) ول اهللا رسمدحىت يشهد أن حميصري مؤمنا بذلك 

 ((.   

، )٢(املعرفة بوجود اهللا تعاىل أمر مركوز يف الفطر، مولود عليه البشر، فهو من لوازم خلقهم ضروري فيهم :ثانيا
حتصيل حاصـل  أو النظر املوصل إليها، لكان هذا  ،ألوعليه فلو كان أول واجب على العباد هو املعرفة بوجود اهللا 

   )٣(.وهو ممتنع

الذي دلت عليه النصوص أن أول واجب على العبيد اإلقرار بالشهادتني املتضمنتني توحيد اهللا وإفـراده  : ثالثًا
: األنبيـاء  �m��P��O���N��M��������L���K���J���I��H��G��F��E��D��C��B��Al: بالعبودية، وبذلك بعثت الرسل، قال تعاىل

ولـيس   :((-:-شيخ اإلسالم يقول، ٣٦: حلالن�mn��m���l��k��j��i��h��g��f��e��d �l:، وقال٢٥
فيما قص الرسـل  .....ولكن. بل هي حاصلة عند األمم مجيعهم؛ )٤(ا أوجبهااهللا علينا من أخبار الرسل أن منهم أحد

كما أخرب اهللا عن نوح وهود وصاحل وشعيب، وقومهم كـانوا  ، افتتحوا دعوم باألمر بعبادة اهللا وحده دون ما سواه
  .  (٥)))>كما كانت العرب الذين بعث فيهم حممد  ،لكن كانوا مشركني يعبدون غريه ؛لقمقرين باخلا

مل يدع أحدا من اخللق إىل النظر ابتداًء، وال إىل جمرد إثبات الصانع؛ بل أول ما دعاهم إليـه   >والنيب ((  :ويقول
إنك : "ملا بعثه إىل اليمن  ابن جبلالشهادتان، وبذلك أمر أصحابه، كما قال يف احلديث املتفق على صحته ملعاذ 

ا أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن ال إله إال اهللا، وأن حممدا رسول اهللا، فإن هم أطاعوا لك تأيت قوم
بذلك، فأعلمهم أن اهللا افترض عليهم مخس صلوات يف اليوم والليلة، فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن اهللا افتـرض  

   .  )٧())>وكذلك سائر األحاديث عن النيب   )٦("دقة تؤخذ من أغنيائهم فترد يف فقرائهم عليهم ص

بالدعوة إليها أوالً؛ فلما أمر بتوحيد اهللا بالعبادة أوالً  >لو كانت معرفة وجود اهللا استداللية ألمر النيب  :رابعا
بعبادته من ال يقربه؛ إذ ال يتصور تكليفهم بعبادته  على أن العباد مفطورون على وجود اهللا؛ ألنه ال يعقل أن يأمر دلّ

��m:�وهم ال يعرفون وجوده، وإال لساغ ملعارضيه عند دعوم بقوله � �l� �k��jl أن يعترضوا بعدم معرفتهم ، ٣٦: النحل
على أن املعرفة كانت مستقرة عندهم، وأن أول واجب هـو إفـراد اهللا    مل حيدث ذلك دلّ فلما !!له فكيف يأمرهم

  )٨(.ةبالعباد

                                           

  .١٢-٨/١١درء التعارض) ١(
  .٨/٤٨٢درء التعارض:انظر )٢(
،مسـائل أصـول الـدين    ١٥٩-١٥٨، حقيقة التوحيد بني أهل السنة واملتكلمني ٢٢٣فطرية املعرفة وموقف املتكلمني منها: انظر) ٣(

  .١/٦٢املبحوثة يف علم أصول الفقه
  .يقصد املعرفة) ٤(
  . ١٦/٣٣٢جمموعة الفتاوى)٥(
بـاب الـدعاء إىل    ،مسلم، كتاب اإلميان، و٢٩٠-٢٨٩ص ،باب ال تؤخذ كرائم أموال الناس يف الصدقةالبخاري،كتاب الزكاة، )٦(

  .٥١-١/٥٠الشهادتني وشرائع اإلسالم،
   .٧-٨/٦درء التعارض)٧(
  .١/٧١مسائل أصول الدين املبحوثة يف علم أصول الفقه:انظر) ٨(
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؛ وعليه فمجرد املعرفة بوجود )١(الوصف باإلسالم ال يثبت إال باإلقرار بالشهادتني أو ما يقوم مقامهما: خامسا
وال خيرج من حنل أهل  ،اهللا تعاىل ال يصري ا العبد مسلما، بل ال يعطي إسالما وال إميانا، وال يدخل يف شرائع األنبياء

  !!كيف جيعل هو اإلسالم ويصري أول واجب على املكلفف ؛الكفر ومللهم ألبتة

 وهذه الكلمة ،فال يكون مسلما إال من شهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا عبده ورسوله((:-: -يقول شيخ اإلسالم
من ترك مث ال بد من التزام ما أمر به الرسول من األعمال الظاهرة، كاملباين اخلمس، و...ا يدخل اإلنسان يف اإلسالم

وهذا مما اتفق عليه أئمة الدين، وعلماء املسلمني، فـإم  ((؛)٢())من ذلك شيئًا نقص إسالمه بقدر ما نقص من ذلك
جممعون على ما علم باالضطرار من دين الرسول، أن كل كافر فإنه يدعى إىل الشهادتني، سواء كـان معطـالً، أو   

(٣)، وال يصري مسلما بدون ذلكمشركًا، أو كتابيا، وبذلك يصري الكافر مسلما
 (( .  

  .  )٤( ))وقد اتفق املسلمون على أنه من مل يأت بالشهادتني فهو كافر((:ويقول

فقد دخل يف  » حممد رسول اهللا. ال إله إال اهللا «: أمجع املسلمون على أن الكافر إذا قال((:-: -ويقول ابن القيم
  . )) (٥) اإلسالم

وال القصد إىل  )٦(شهادة أن ال إله إال اهللا ال النظر،: أن أول واجب جيب على املكلف وهلذا كان الصحيح((: ويقول
أول ما يدخل به يف اإلسالم، وآخر مـا  : كما هي أقوال ألرباب الكالم املذموم، فالتوحيد  )٨(وال الشك، )٧(النظر،

فهو أول واجب، وآخـر    )٩("خل اجلنة من كان آخر كالمه ال إله إال اهللا د" > خيرج به من الدنيا، كما قال النيب
  . )) (١٠)أول األمر وآخره: فالتوحيد. واجب

املعرفة الواجبة معرفة وحدانية اهللا تعاىل يف األلوهية املتضمنة للربوبية، وهي احلقيقة الدينية الداخلة يف  :خامسا
والشـوق إىل   ،وتعلق القلب به ،واحملبة له ،عبادة اهللا تعاىل ودينه وأمره الشرعي، وهذه املعرفة توجب احلياء من اهللا

                                           

  . ٧/١٥٨جمموعة الفتاوى :انظر)١(
  . ٢٧٠-٧/٢٦٩جمموعة الفتاوى  )٢(
  .٨/٧درء التعارض ) ٣(
  . ٣٠٢/ ٧جمموعة الفتاوى)٤(
  .٣/٤٢١دار الكتاب العريب، .مدارج السالكني، ط) ٥(
،شـرح جـوهرة   ٢١اإلنصاف فيما جيب اعتقاده وال جيوز اجلهل به للبـاقالين : قول الباقالين، وأبو إسحاق االسفرائيين انظروهو ) ٦(

  . ٤٥التوحيد
  .  ٤٥،شرح جوهرة التوحيد٣٢املواقف يف علم الكالم : قول اجلويين وابن فورك  انظرهو و)٧(
  .٤٥، شرح جوهرة التوحيد٣٢املواقف يف علم الكالم : قول أيب هاشم اجلبائي انظر وهو)٨(
، وأخرجه احلاكم يف ٣/٣١٨، باب يف التلقني، ، وأبو داود، كتاب اجلنائز١٧٤/ ١٦، )٢١٩٣٣(أخرجه اإلمام أمحد يف املسند، رقم)٩(

صحيح : ، انظر-:-، وصححه الشيخ األلباين’’، ومل خيرجاهح اإلسنادهذا حديث صحي‘‘: ، وقال١/٤٩٧، )١٣٠٠(املستدرك، رقم
  . ٢/٦٠٢ ،املكتب اإلسالمي. ط سنن أيب داود،

 .٤١٢-٣/٤١١دار الكتاب العريب، .مدارج السالكني، ط) ١٠(
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املطلوب من العباد املعرفة ((:-: -، وهذا هو املطلوب من العباد، يقول شيخ اإلسالم)١(لقائه، وتستلزم العمل الظاهر
ذلك أن جمرد علم القلب ومعرفته إن مل يقترن به عمل مل ينفع صاحبه، بل كل حقيقة . )٢())الواجبة والعمل الواجب

ومل  ،ال تنفع ولو كانت ما كانت، فلو متزق القلب باحملبة واخلـوف  ال يقوم صاحبها بشرائع اإلسالم الظاهرة باطنة
: وهو ،، فال يكون الرجل مسلما ظاهرا حىت يظهر أصل اإلسالم(٣)يتعبد باألمر وظاهر الشرع مل ينجه ذلك من النار

ا حىت يقر بقلبه بذلك ؛ا رسول اهللاشهادة أن ال إله إال اهللا وشهادة أن حممدا باطنفينتفي عنه الشك  ، وال يكون مسلم
ومن تأمل ما يف السري واألخبار الثابتة ((:-: -من هنا يقول ابن القيمو، (٤) العمل الصاحل؛ مع وجود ظاهرا وباطنا

 ادة يف اإلسالم،بالرسالة، وأنه صادق، فلم تدخلهم هذه الشه     >>>>من شهادة كثري من أهل الكتاب واملشركني له 
علم أن اإلسالم أمر وراء ذلك، وأنه ليس هو املعرفة فقط، وال املعرفة واإلقرار فقط، بل املعرفـة، واإلقـرار،   

  .  )٥())واالنقياد، والتزام طاعته ودينه ظاهرا وباطنا

ا داللة العقل، زعمه أن أهل السنة واحلديث أعرضوا عن النظر والتدبر والتفكر واالستدالل، وأمهلو :سادسا
لينال به املؤمن زيادة  -واعتمدوا على التقليد باطل؛ فإن أهل السنة ال ينكرون النظر قدر ما ورد به الكتاب والسنة

ومن ((::-يقول شيخ اإلسالم  )٦(.وإمنا أنكروا طريقة أهل الكالم فيما أسسوا -اليقني وثلج الصدر وسكون القلب
أهل احلديث والسنة أهل تقليد، ليسوا أهل نظر واستدالل، وأم ينكرون حجة أن أهل الكالم يزعمون أن : العجب

. ليس هذا حبق؛ فإن أهل السنة واحلديث ال ينكرون ما جاء به القرآن، هذا أصل متفق عليه بينهم: فيقال هلم...العقل
: ف األمة وال أئمة السنة وعلمائهاواهللا قد أمر بالنظر واالعتبار والتفكر والتدبر يف غري آية، وال يعرف عن أحد من سل

. أنه أنكر ذلك؛ بل كلهم متفقون على األمر مبا جاءت به الشريعة، من النظر والتفكر واالعتبار والتدبر وغري ذلك
، فإم أنكروا ما ابتدعه املتكلمون من باطل نظرهم "الكالم "ولفظ " االستدالل"و" النظر"ولكن وقع اشتراك يف لفظ 

  .  )٧())تدالهلم، فاعتقدوا أن إنكار هذا مستلزم إلنكار جنس النظر واالستداللوكالمهم واس

آيـات األنبيـاء،    :الطرق الدالة على وجود اهللا كثرية، وال يصح حصرها يف النظر العقلي فقط، منها :سابعا
، وإال فما يدل على ، وهذا بعض ما يدل على وجوده تعاىل)٨(وآيات األنفس، وآيات اآلفاق، وآيات املكذبني للرسل

                                           

، مسائل أصول الدين املبحوثة يف علـم  ٢٤٩-٢٤٨، الفوائد البن القيم، ٢٦٦-١١/٢٦٥، ١٥٨-١٠/١٥٧جمموعة الفتاوى:انظر) ١(
  . ١/٩٧أصول الفقه

  .١٣٤تعدل ثلث القرآن، البن تيمية �mD��C��B��Alمن أن > جواب أهل العلم واإلميان بتحقيق ما أخرب به رسول الرمحن ) ٢(
  .٢٠٨-٢٠٧الفوائد البن القيم، : انظر)٣(
  . ٢٠/٨٦جمموعة الفتاوى: انظر) ٤(
  . ٦٣٩-٣/٦٣٨زاد املعاد يف هدي خري العباد، البن القيم، ) ٥(
، أثـر الفكـر االعتـزايل يف عقائـد     ١٧١، صون املنطق ٩٧-٩٦فصول من كتاب االنتصار ألصحاب احلديث للسمعاين،: انظر) ٦(

  .١/٦٤منيف العتييب.األشاعرة،د
  .٤٩- ٤٨بن تيمية نقض املنطق، ال ،٥٦-٤/٥٥جمموعة الفتاوى)٧(
، إيثار احلق على اخللق، البـن  ١٥١-١٥٠، الرد على املنطقيني، البن تيمية ٤٣-٣٣االعتقاد واهلداية إىل سبيل الرشاد للبيهقي: انظر)٨(

  .٦١-٤٥ر،الوزي
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ـ    كثري؛ لذلك الأل وجود اهللا  زم ـينبغي حصره يف طريق واحد، السيما إذا كان ذلك الطريـق معتـاص، ويستل
  .)١(الً؛ فإنه جيب رده، واإلبقاء على النظر العقلي الصحيحـباط

رقها أوسـع  فطرق املعارف متنوعة يف نفسها، واملعرفة باهللا أعظم املعارف وط((:-: -يقول شيخ اإلسالم 
فـإن   ؛مل يقبل منه وأعظم من غريها، فمن حصرها يف طريق معني بغري دليل يوجب نفيا عاما ملا سوى تلك الطريق

إثبات الصانع له طرق كثرية ال ميكن ضبط تفاصـيلها،  (( :ويقول )٢()) النايف عليه الدليل كما أن املثبت عليه الدليل
  . )٣())وإن أمكن ضبط مجلها

ال حتصل إال ذا النظـر هـم مـن أهـل     : لرب ال حتصل إال بالنظر، مث قالوامعرفة ا: ؤالء الذين قالواه((: ويقول
وقد اتفق سلف األمة وأئمتها ومجهور العلماء من املتكلمني وغريهم على خطأ هؤالء يف إجيام هـذا  .......الكالم

أنه مل يوجب هذا على  > االضطرار من دين الرسول النظر املعني، ويف دعواهم أن املعرفة موقوفة عليه، إذ قد علم ب
 .  (٤)))بل وال سلكه هو وال أحد من سلف األمة يف حتصيل هذه املعرفة ؛وال أمرهم به ،األمة

الطريقة اليت ألزم ا ابن اخلطيب املكلفني وجعلها سبيالً إىل معرفة اهللا والدين احلق، طريقة بدعية عقلية  :ثامنا
فقد انتصب إلقامة مقاييس عقلية على  توحيد الربوبية الذي مل ينازع -هم، ايتها اإلقرار بوجود اهللا،معتاصة على الف

  :ومع هذا فطريقته تستلزم لوازم باطلة منها - )٥(يف أصله أحد من بين آدم

ملة مقيما على الطاعة ولو كان على غري  )النظر واالستدالل(كون الشخص حال االشتغال بالنظر العقلي-١
، وعليه فلو مات الشخص يف مدة النظر قبل قبول اإلسالم مات مطيعا هللا مقيما )ولو مل ينطق بالشهادتني :أي(اإلسالم

مل ينطق بالشهادتني، واشتغل بالنظر مسلما مطيعا هللا مؤمترا بأمره يف باب ال بد من إدخاله اجلنة، فجعل من  على أمره
  .  )٦(!! الدين

حىت يكون الناظر طالبا للمعرفة، يقول ابن )٧(اهللا؛ وذلك ألن وجوب املعرفة مقيد بالشكالشك يف وجود -٢
  .  )٨()يكون عاملًا باملطلوب؛ ألن النظر طلب، وطلب احلاصل حمال الناظر جيب أن ال( :اخلطيب

                                           

  .٨٣-١/٨٢، ١/٧٤مسائل أصول الدين املبحوثة يف علم أصول الفقه : وانظر. ٣٦٤-٥/٣٥٧جمموعة الفتاوى : انظر) ١(
  .٨/٤٦درء التعارض) ٢(
  .  ٥٠-٦/٩٤، جمموعة الفتاوى١/٦١٩مؤسسة قرطبة .بيان تلبيس اجلهمية،ط)٣(
  . ١٦/٣٣٠جمموعة الفتاوى )٤(
  . ٣٨-٢/٣٧جمموعة الفتاوى :انظر) ٥(
األشاعرة ، منهج أهل السنة واجلماعة ومنهج ١٧٣، صون املنطق ١٠٠فصول من كتاب االنتصار ألصحاب احلديث للسمعاين،:انظر) ٦(

  .١/٣١٩يف توحيد اهللا
  .٣٢املواقف يف علم الكالم) ٧(
  .١٢٩مكتبة دار التراث، .احملصل، ط)٨(
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يف اجلهـل  النظر يف الشيء ينايف العلم به؛ ألن النظر طلب، والطلب حال حصول املطلوب حمال، وينا(:ويقول
اإلنسان يف أول ما يستدل فإنه  (وهلذا فإن  ؛)١()به؛ ألن اجلاهل يعتقد كونه عاملًا به، وذلك االعتقاد يصرفه عن الطلب

  .  (٢))ال ينفك قلبه عن شك وشبهة

وعليه فيلزم أن يكون الشخص شاكًا قبل النظر حىت يكون طالبا للمعرفة، وذا أوجب على كل مكلف أن حيصل له 
، فأتى مبا ميأل الفم، وتقشعر منه جلود أهل اإلسالم وتصطك منه املسامع،  )٣(شك يف وجود اهللا حىت يكون مسلماال

وأما األشعرية فإم أتوا مبا ميأل الفم، وتقشعر منها جلود أهل اإلسالم، وتصدأ ((:-: -ومن هنا فقد قال ابن حزم
ما مسعنا قط يف الكفر واالنسالخ من اإلسالم بأشنع من قول .....و أل منها املسامع، ويقطع ما بني قائلها وما بني اهللا

  .   )٤())ألإنه ال يكون أحد مسلما حىت يشك يف اهللا : هؤالء القوم

أن هذا الـدليل مل  ((:-: -يقول شيخ اإلسالم ،ألعدم معرفة الصحابة والتابعني وأئمة املسلمني باهللا -٣
واإلميان به موقوفة عليه، للزم  ألال من أئمة املسلمني، فلو كانت معرفة الرب يستدل به أحد من الصحابة والتابعني و

  .  )٥())أم كانوا غري عارفني باهللا وال مؤمنني به، وهذا من أعظم الكفر باتفاق املسلمني

جيب بيته، وإمنا واحلق أن األصل هو عدم احتياج الناس للنظر العقلي اليت تكون نتيجته املعرفة اردة بوجود اهللا وبربو
صحيحا غـري  ، )٦(شريطة أن يكون هذا النظر شرعياالنظر على من تنكست فطرته ومل حيصل العلم واإلميان إال به، 

، ونوع وجوب هذا النظر من نوع وجوب الوسائل املؤدية إىل الغايات، فيجب عليه ليقوم بالواجب مستلزم للباطل
ه، فهو نظر شرعي ايته عبادة اهللا وحده ال شريك له، وعليه فمن أنكـر  املقصود وهو عبادة اهللا وحده ال شريك ل

يلزمه النظر الشرعي، وجمرد النظر وحده ال يكفي بل البد له من اإلميان باهللا ورسوله والعمل الصاحل، ليتحقق عندئذ 
    )٧(.إسالمه

                                           

  .٢١املكتبة األزهرية للتراث،. معامل أصول الدين، ط) ١(
  . ٣٨٧، ركايب. أنوار التأويل، للرازي، طأسرار الترتيل و:، وانظر)٤٥ص ١٣ج ٥مج(التفسري الكبري ) ٢(
، مسائل أصول الدين املبحوثـة يف  ١٦٥،١٨٢-١٦٤، حقيقة التوحيد بني أهل السنة واملتكلمني٤٢١-٧/٤١٩لتعارضدرء ا: انظر) ٣(

  .٩٥-١/٩٤علم أصول الفقه
  .٧/٤١٨درء التعارض: ، وانظر٤/٤١الفصل) ٤(
  . ٦/٥٠،جمموعة الفتاوى١/٦١٩مؤسسة قرطبة .بيان تلبيس اجلهمية ط) ٥(
عقلية اليت يستدل ـا علـى   من اآليات واهلدى، والقرآن مملوء من ذكر اآليات ال> عث به الرسول هو النظر فيما ب: النظر الشرعي)٦(

، واالستدالل خبلـق السـماوات   واالستدالل بالسحاب واملطر ،إلنساناالستدالل على اخلالق خبلق ا :ومن األدلة اليت يف القرآن ،اخلالق
ع استدل ا وأمر أن يستدل ا، وعقلية ألنه بالعقل تعلم صحتها؛ وهلذا كان صفوة واألرض، فهذه أدلة شرعية عقلية، شرعية ألن الشار

سـوله؛  األمة وخيارها املتبعون للرسول علما وعمالً يدعون إىل النظر واالستدالل واالعتبار باآليات واألدلة والرباهني اليت بعث اهللا ا ر
، ٩٦فصول من كتاب االنتصار ألصـحاب احلـديث للسـمعاين   : انظر. القلب لينال املؤمن بذلك زيادة اليقني وثلج الصدور وسكون

-١/٢٥٤، موقف ابن تيمية من األشاعرة،١٧١، صون املنطق والكالم عن فن املنطق والكالم للسيوطي١/٣٠٧، ٢٩٥-١/٢٩٠النبوات
٢٥٦.  

ة واجلماعة ومنهج األشاعرة يف توحيـد اهللا  ، منهج أهل السن١/١١٤، ١/٧٣مسائل أصول الدين املبحوثة يف علم أصول الفقه: انظر) ٧(
٣٢٣-١/٣٢٢  .  
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وال فيه إجياب النظر على كل أحـد،  والقرآن العزيز ليس فيه أن النظر أول الواجبات، ((:-: -يقول شيخ اإلسالم
إنه واجب على من مل حيصل له اإلميان إال به، بل هو : وإمنا فيه األمر بالنظر لبعض الناس، وهذا موافق لقول من يقول 

  .   )١())وهذا أصح األقوال ،واجب على كل من ال يؤدي واجبا إال به

نفوس وصالحها وغايتها إن اهللا أمر بعبادته اليت هي كمال ال((: ويقول يف مفارقة الطريقة القرآنية للطريقة الكالمية
املقاصد، فإن  يقتصر على جمرد اإلقرار به كما هو غاية الطريقة الكالمية، فال وافقوا ال يف الوسائل وال يف وايتها،مل

 إىل نوع املقصود ال إىل فطرية قريبة موصلة إىل عني املقصود، وتلك قياسية بعيدة، وال توصل إال...الوسيلة القرآنية
��m��n:حيث قال....يت اإلنسان العلمية والعمليةوأما املقاصد، فالقرآن أخرب بالعلم به والعمل له، فجمع بني قو. عينه
��ol والطريقة . ، فالعبادة ال بد فيها من معرفته، واإلنابة إليه، والتذلل له، واالفتقار إليه، وهذا هو املقصود٢١: البقرة
احبه، مية، إمنا تفيد جمرد اإلقرار، واالعتراف بوجوده، وهذا إذا حصل من غري عبادة وإنابة كان وباالً على صالكال

، واملقصود أن )٢())؛ فإنه معترف بربه مقر بوجوده؛ لكن ملا مل يعبده كان رأس األشقياءكإبليس اللعني...وشقاء له
 -بعد التعب الكثري والسالمة -فإن حاصلها : قاصد، أما املقاصدهذه الطرق فيها فساد كثري من جهة الوسائل وامل((

د خري قليل، فهي حلم مجل غث، على رأس جبل وعر، ال سهل فريتقى، وال مسني فينتقل، مث إنه يفوت ا من املقاص
ا كثريا قبل فإن هذه الطرق كثرية املقدمات، ينقطع السالكون فيه: وأما الوسائل...الواجبة واحملمودة ما ال ينضبط

وهلذا ال توجد ((؛)٣())الوصول، ومقدماا يف الغالب إما مشتبهة يقع الرتاع فيها، وإما خفية ال يدركها إال األذكياء
وال ذكرت يف القرآن؛ فإا من باب تضييع الزمان، وإتعاب  ،هذه الطريق البعيدة يف كالم أحد من السلف واألئمة

مث هلا لوازم باطلة (( ، )٥())استداللٌ على األظهر باألخفى، وعلى األقوى باألضعف((ا ، أل)٤())احليوان يف غري فائدة
والصحابة والتابعني مل يكونوا يؤمرون  >وال ريب أن املؤمنني على عهد رسول اهللا ((، )٦())خمالفة للعقل والشرع

ون إليه، ويوجبونه، وجيعلونه أول االستدالل الذي يدع((، وعليه فـ)٧())بالنظر الذي ذكره أهل الكالم احملدث 
هو نظر واستدالل ابتدعوه، ليس هو املشروع؛ ال خربا وال أمرا، وهو استدالل فاسد ال يوصل : الواجبات وأصل العلم

والتحقيق ما عليه السلف؛ أنه ليس بواجب أمرا، وال هو صحيح خربا، بل هو باطل منهي عنه ((،)٨())إىل العلم
فإن علماء املسلمني يعلمون باالضطرار أن الرسول مل يدع اخللق ذا النظر، وال ذا الدليل ال عامة ((،  )٩())شرعا

   . )١٠())اخللق وال خاصتهم؛ فامتنع أن يكون هذا شرطًا يف اإلميان والعلم

                                           

  .٧/٤٠٥درء التعارض: ، وانظر٨/٨درء التعارض) ١(
  . ١٣-١٢/ ٢جمموعة الفتاوى) ٢(
  . ٢٢/ ٢جمموعة الفتاوى)٣(
  ٨/٨٨درء التعارض) ٤(
  ٩٧-٣/٩٦درء التعارض) ٥(
  .٢٧٦-١/٢٦١النبوات، ٢٧٢-٢٦٧/ ١٦جمموعة الفتاوى: ، وانظر٢٧٢/ ١٦جمموعة الفتاوى) ٦(
  .٧/٤٠٨درء التعارض)٧(
  .١٠٣الكشف عن مناهج األدلة يف عقائد امللة،: ، وانظر تقرير ابن رشد لذلك٢٥٠-١/٢٤٩النبوات)٨(
  .١/٣٣٤النبوات) ٩(
  .٥/٩٤منهاج السنة: ، وانظر١/٢٥٥النبوات)١٠(



 -٢٠٢ - 

أخذ املرء قول ؛ إذ التقليد !!تقليدا، وأتباعه حشوية ومقلدة خطأٌ فاحش  >تسمية قبول قول الرسول  :تاسعا
الـذي   >بإتباعه قط، وال بأخذ قوله، وأما أخذ املرء قول رسول اهللا  ألممن مل يأمرنا اهللا  >من دون رسول اهللا 

افترض علينا طاعته وألزمنا إتباعه، وتصديقه، وحذرنا من خمالفة أمره، وتوعدنا على ذلك أشد الوعيد، فليس تقليدا، 
فموه ، وأداء للمفترض، ألليدا؛ بل هو إميانٌ، وتصديق، وإتباع للحق، وطاعةٌ هللا وما مساه أحد قط من أهل احلق تق

، والقرآن إمنا ذم تقليد اآلباء والكرباء الرازي حني أطلق على احلق الذي هو إتباع احلق اسم التقليد الذي هو باطل
فطاعتهم طاعـة اهللا،   ،مجيع الناس فهو الذي أوجبه على ؛والسادة يف خالف ما جاءت به الرسل، وأما إتباع الرسل

�m��X��W��V��U������T��S��R��Q:عبادة اهللا وحده ال شريك له، وذلك هو دين اهللا وهو اإلسالم، قال اهللا تعاىل: وهي

��\[��Z���������Yl وقال  ،٣: األعراف :�m��ÆÅ��Ä����Ã��Â���Á�����À��¿��¾����½��¼����»��º��¹����¸��¶l ال،  وق٥١: النور :
�m�QP��O��N��M���L��K��J��I��H��G��F��E����D��C���������B��Al وقال   ،٣٦: األحزاب :�m���a��`��_����~��}

��h��g������f��e��d��c��bl وقال ،٦٣: النور :�m��e���d��c���b��a`��_��^l وقـال ٣١: آل عمران ، :�m��¬
½��¼��»��º������¹��¸��¶����µ��´��³��²��±������°��� �̄�®������Á��À��¿��¾l ٦٥: النساء ،  

ألن العلم النافع هو الذي  ؛هو متبع للدليل بل فمتبع الكتاب والسنة واملستدل ما ليس مقلدا، وال فعله تقليدا، وعليه
من اتبـع   وإمنا املقلدجاء به الرسول دون مقدرات األذهان ومسائل اخلرص واأللغاز اليت ما أنزل اهللا ا من سلطان؛ 

مل يأمره اهللا تعاىل بإتباعه، وذا يظهر أن ابن اخلطيب قد أوقع اسم التقليد على ما ليس تقليدا، فسقط متويهه بذم من 
   )١(.التقليد

وآثار، وسنن، وروايات صـحاح عـن الثقـات     ،ألالدين إمنا هو كتاب اهللا  (( :ورحم اهللا اإلمام أمحد حني قال
وأصحابه رضوان اهللا  > ، يصدق بعضها بعضا، حىت ينتهي ذلك إىل رسول اهللا  باألخبار الصحيحة القوية املعروفة

عليهم، والتابعني وتابعي التابعني، ومن بعدهم من األئمة املعروفني، املقتدى م، واملتمسكني بالسنة، واملتعلقني باآلثار، 
سولَي ،ون خبالفرمن فيهم بكذبٍ، وال يطعوا بأصحابِ قياسٍ وال رأيٍ؛ ألن القياس يف الدين ال يعرفون بدعةً، وال ي

، والرأي كذلك وأبطلُ منه، وأصحاب الرأيِ والقياسِ يف الدين مبتدعةٌ ضاللٌ؛ إال أن يكونَ يف ذلك أثر عمن ) ٢(باطلٌ
إمنا  ،> عند اهللا ورسوله ومن زعم أنه ال يرى التقليد، وال يقَلِّد دينه أحدا؛ فهو قولُ فاسقٍ . سلف من األئمة الثقات

والبدعةَ، واخلالف ،بالرأيِ، والكالم والتفرد ،بذلك إبطال األثرِ، وتعطيلَ العلمِ والسنة ريد٣(.))ي(   

                                           

، جمموعة الفتـاوى  ٤١٠-٧/٤٠٩التعارض ، درء ٩٦-٩٥، فصول من كتاب االنتصار ألصحاب احلديث٣٧-٤/٣٦الفصل: انظر)١(
، مسـائل أصـول الـدين    ١٧١-١٧٠،  صون املنطق٢/١٨٣عالم املوقعني إ، ١١٨١-٣/١١٨٠، الصواعق املرسلة ٢٦١-٢٦٠/ ١٩

  .١/١٠٤املبحوثة يف علم أصول الفقه
  .مع وجود النص من الكتاب والسنة: أي)٢(
  . ١/٦٥العثيمني: طبقات احلنابلة، حتقيق) ٣(
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؛ فجوز التقليد يف فروع الدين، بينما زعم )١(لقد فرق ابن اخلطيب يف التقليد بني أصول الدين وفروعه :عاشرا
  )!!معرفة وجود اهللا(ألصولفساد التقليد وبطالنه يف ا

  .  )٣()العلماء يف أحكام احلوادث العامي جيب عليه تقليد( بل )٢()جائز عندنا التقليد يف الفروع(:يقول

خبالف الفروع؛ فإن البغية فيها الظـن، وميكـن   . املعترب يف األصول اليقني، وأنه ال حيصل بالتقليد(: ويقول
   )٤(.)يقلد يف الفروع دون األصول حصوله بالتقليد؛ ولذلك جاز للعامي أن

   )٥(.)ال جيوز التقليد يف أصول الدين ال للمجتهد وال للعوام(:ويقول

ال جيوز محل اهلدى على األصول؛ ( ،٩٠: األنعام �m��ÅÄ��Ã��ÂÁ��À��¿��¾l:ويقول يف تفسري قوله تعاىل
   )٦(.)ألن التقليد فيها غري جائز، فوجب محله على الفروع

  .ما جيوز فيها التقليد:ما ال جيوز فيها التقليد، والفروع: أن األصول: وحاصل قوله

  !!؟ )٧(وهذا التفريق بني البابني بدعة ال عهد للسلف ا، فأين سلفه يف التفريق بني البابني

  :مفادها )٨(هذا التفريق من عدة أوجه -:-وقد نقد العالمة ابن القيم

وما الذي ال جيوز التقليد : ما ال جيوز التقليد فيه، فلو قيل له: األصول: ألنه قالذلك  ؛أن يف هذا التفريق دور ممتنع -أ
  . وذا مل تعرف األصول، ومل يعرف ما ال جيوز التقليد فيه؛ ألن كالمها رجع إىل اآلخر. األصول: فيه؟ فسيقول

  . أن هذا التفريق بني األصول والفروع فاسد طردا وعكسا، وليس عليه دليل -ب

                                           

أصل مـن أصـول   ) هي املسائل العملية:فروعهي املسائل العلمية، و:أصول:(تقسيم املتكلمني الدين إىل قسمنيالتنبيه على أن جيدر )١(
إثبات الفروع بأخبار اآلحاد دون األصول، وأنه يكتفى : ألم قد بنوا على هذا التقسيم أحكاما وضعوها بعقوهلم وآرائهم، منها ؛ضالهلم

لتقسيم وعليه فهذا ا. ، وغريها من ضالالماإلميان جمرد التصديق دون العمل ميات مبجرد العلم دون العمل، فظنوا أنمن املكلفني يف العل
يف الصحابة والتابعني، فلم يقله أحد من السلف؛ بل أحدثه املتكلمون فأدخلوا على املسلمني مـن الشـرور   حمدث باطل،مل يكن معروفًا 

-٥/٨٧، منهاج السنة٣٤٧-٢٣/٣٤٦، ١٢٦-١٣/١٢٥، ٤/٥٦جمموعة الفتاوى: انظر. إال ذو اجلالل والشبهات والضالل ما ال حيصيه
حسـن  .حتقيـق د ، ، طبعة أخرى٤٢٢-٢/٤١٢، إدارات البحوث العلمية واإلفتاء رئاسة.، ط، خمتصر الصواعق املرسلة البن القيم٩٥

  .٢٥١-١/٢٤٦عثمان علي حسن،ل نة واجلماعة،، منهج االستدالل على مسائل االعتقاد عند أهل الس١٥٩١-٤/١٥٧٠علوي
  ).١٤٠-١٣٩ص ٣ج١مج(التفسري الكبري )٢(
 ).٢٠٠ص ١٠ج ٤مج(التفسري الكبري )٣(
  .٦/٨٥مؤسسة الرسالة،.، ط٤/١٤٢٠املكتبة العصرية،.احملصول يف علم أصول الفقه للرازي، ط)٤(
  .٦/٩١مؤسسة الرسالة،.ط ،٤/١٤٢٢املكتبة العصرية،.احملصول يف علم أصول الفقه للرازي، ط)٥(
 ).٨٠ص ٣٠ج ١٠مج(، )١٩٦ص ٦ج ٢مج(التفسري الكبري : وانظر).٢١٢ص ٢٣ج ٨مج(التفسري الكبري )٦(
حسن علـوي  .حتقيق د.، طبعة أخرى ٢/٤١٢،إدارات البحوث العلمية واإلفتاء رئاسة.، طخمتصر الصواعق املرسلة البن القيم: انظر) ٧(
  .١/١٢٨ائل االعتقاد عند أهل السنة واجلماعة، ، منهج االستدالل على مس٤/١٥٧٠
حسـن  .حتقيق د.طبعة أخرى  ٤٢٢-٢/٤٢١ ،إدارات البحوث العلمية واإلفتاء رئاسة.، طخمتصر الصواعق املرسلة البن القيم: انظر) ٨(

  .١٥٩١-٤/١٥٨٩، ٤/١٥٧٠علوي 
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كوجوب الطهارة والصيام والصالة والزكاة : فهو غري مطرد، فكثري من مسائل الفروع ال جيوز التقليد فيها ؛أما طردا
  . وحترمي اخلمر والربا والفواحش والظلم

  .  فهو غري منعكس، فإن كثريا من املسائل اليت تسمى أصوالً، جيوز التقليد فيها للعاجز ؛وأما عكسا

أنه جاء به، فإمنا قبل  >هو قبول قول الغري بغري حجة، ومن قبل قول غريه فيما حيكيه عن رسول اهللا : أن التقليد -ج
وهو قبول قول الغري بغـري  (، فال يصدق عليه ضابط التقليد ، وهذا اإلسناد حجة>قوله ألنه أسنده إىل رسول اهللا 

  ). حجة 

  .  ع مقدماته، والتعبري عنه ودفع املعارض لهأنه ليس كل من عرف الشيء بدليله ميكنه تقريره جبمي  -د

  :ومن هنا

التوحيد وإثبـات الرسـالة    إن كان هذا العجز عن التقرير يسمى تقليدا، فيصري مجهور األمة مقلدين يف-          
  ). ال تقليد يف األصول (، وهذا يفسد قوله بأنه واملعاد

تقليدا، فيصري مجهور األمة غري مقلدين يف أكثر املسائل الطلبيـة  وإن كان هذا العجز عن التقرير ال يسمى  -        
، اليت حيتاجون إليها، وهذا هو احلق؛ فإن مجهور األمة مبين تعبداا وحترميها وحتليلها على ما علمتـه  )الفقهية(العملية 

بأن الفروع ما جيـوز  (له من نبيها بالضرورة، وأنه جاء به، ولو سئلت عن تقريره لعجز عنه أكثرهم، وهذا يفسد قو
  ). التقليد فيه

، ولكنـهم جيزمـون   )ما يسمى أصوالً (أن مجهور األمة عاجزون عن تقرير كثري من املسائل العلمية اخلربية  -هـ
، وأن القرآن كالمه، وأنه يبعث من يف القبور، وحنوها من املسائل، ولو سئل عـن  التوحيد وأن اهللا تعاىل فوق خلقهب

، فهذه أصول ويقلد فيها )أن األصول ال جيوز التقليد فيها ( جز عنه أكثرهم ، وبالتايل خيتل ما قرروه تقرير ذلك لع
  . مجهور األمة

وأبطلوا التقليد، فكفـروا آبـاءهم وأمهـام، وعـوام     ((ورحم اهللا شيخ اإلسالم حني قال عن األشعرية 
إنَّ من مل يسـلكها   :عوه، صارت فروعه فاسدة، إن قالوادأولئك ملا أوجبوا النظر الذي ابت(( :ويقول. )١())املسلمني

، فقد عرف باالضطرار من دين اإلسالم أن الصحابة والتابعني هلم بإحسان مل يسلكوا طريقهم، وهم  )٢(كفر أو عصى
ـ : وإن قالوا. خري األمة ون مؤمنـا،  إنَّ من ليس عنده علم وال بصرية باإلميان، بل قاله تقليدا حمضا من غري معرفة يك

  .  )٣())فالكتاب والسنة خيالف ذلك

اإلسـالم  (، )اإلسالم عرض  قائم بالقلب وأنه ال يبقى زمـانني :(الكالم على قول الرازي: الوجه الثالث
  ):عرض قائم بالقلب والعرض ال يبقى

                                           

  .٦/٦٤٩الرد على الطوائف امللحدة ضمن الفتاوى الكربى)١(
تذهب إىل أنه ال يكون مسلما إال من استدل وإال فليس مسلما،  -حاشا السمناين-أن األشعرية كلها :  كتابه الفصلذكر ابن حزم يف)٢(

  .٧/٤٠٦درء التعارض: ، وانظر كذلك٤/٣٥الفصل:انظر
  .١/٢٨٩النبوات) ٣(
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  .بالقلب اقائم ايف هذا القول إخراج ظاهر للعمل عن مسمى اإلسالم؛ حيث جعله عرض -أ

ال يبقى ألنه عرض؛ وبقاء العرض حمال، وما يتـوهم  ) الذي يف القلب(أن اإلسالم: صل قول الرازيحا  -ب
أن اهللا تعاىل خيلق يف قلب العبد اإلسالم آالف املرات يف كل : أي )١(.من بقائه فإمنا هو بفنائه يف كل آن وجتدد مثله

  ! ؛ بل يفىن وخيلقه اهللا باستمرار)٢(ني حلظة وحني؛ إذ اإلسالم عرض قائم بالقلب، والعرض ال يبقى زمان

   :ويلزم عليه لوازم فاسدة أبرزها ،وعليه فقوله باطل

غري اإلسالم قبل ذلك، وأنه ال ينفك حيدث له إسالما مث يفىن، مث  أن اإلسالم الذي يف قلب اإلنسان اآلن،-١
يف مقدار أقل من ساعة زمنيـة، وهـذا مـن    إسالما مث يفىن، وهكذا أبدا، فاإلنسان يبدل ألف ألف إسالما وأكثر 

  .)٣(وعلى هذا فال زيادة يف اإلسالم الذي يف القلب وال نقصان بل فناء وجتدد !! عجائبه

  .بتثبت القلب على الدين، فال تثبيت هنا بل زوال وإعادة >أن هذا القول يتناىف مع دعاء النيب  -٢

                                           

  .٢٥٢النرباس شرح شرح العقائد، للفرهاري: انظر) ١(
عرة إىل أن العرض ال يبقى زمانني؛  فاألعراض مجلتها غري باقية عندهم بل هي على التقضي ذهب األشعري ومتبعوه من حمققي األشا)٢(

والتجدد، ينقضي واحد منها ويتجدد آخر مثله، وترتب على ذلك نظرية اخللق املستمر، وعلى هذا فاخللق املستمر عندهم يتمثـل خبلـق   
بأن السبب احملوج إىل املـؤثر  : األعراض فيها؛ وإمنا ذهبوا إىل ذلك ألم قالوااألعراض اليت تفىن يف كل حلظة، وإدامة بقاء األجسام خبلق 

 ملا ضـر عدمـه يف   -تعاىل اهللا عن ذلك علوا كبريا-فلزمهم استغناء العامل حال بقائه عن الصانع، حبيث لو جاز عليه العدم ؛هو احلدوث
شهد حدوث إمنا ي ادعوا أنهو قلية؛ من حدوث احملدثات املشهود حدوثها،هم أنكروا املعلوم باحلس، واملشاهدة، والضرورة العو. وجوده

املواقف يف  :انظر. وهذا القول هو أصل علمهم ودينهم ومعقوهلم الذي بنوا عليه حدوث العامل، وإثبات الصانع ،أعراض ال حدوث أعيان
وقوهلم باطل خمـالف للحـس    ،١٠٩٩-٢/١٠٩٨، ١/٢٩٦النبوات : ، وانظر٣٩-٣٨/ ٥، شرح املواقف للجرجاين١٠١علم الكالم 

ـ   ،!!والعقل، بل يوجب التزامه اعتقادات باطلة توجب خمالفة كثري مما جاء به الرسول مع خمالفة صريح املعقول        المـيقول شـيخ اإلس
أحد يعلم أن لون جسـده  خالفوا احلس وما يعلمه العقالء بضرورة عقوهلم؛ فإن كل  ،الذين قالوا بأن العرض ال يبقى زمانني((:-:-

، أو ظن من ....الذي كان حلظة هو هذا اللون، وكذلك لون السماء، واجلبال، واخلشب والورق وغري ذلك، ومما أجلأهم إىل هذا؛ ظنهم 
األقوال الباطلـة،  فتكلفوا هذه . إنه قادر على إفنائها: ظن منهم؛ أن احلوادث ال حتتاج إىل اهللا إال حال إحداثها، ال حال بقائها، وقد قالوا

وإال فالباقي حال بقائه ال حيتاج إىل الرب . ه قدمي، وما وجب قدمه امتنع عدمهوهؤالء ال حيتجون على بقاء الرب بافتقار العامل إليه بل بأن
ال يبقـى   إن العرض الذي هو السواد والبياض والطول والقصر وحنو ذلك: قول القائل((: ويقول ،٢٧٥/ ١٦جمموعة الفتاوى  )).عندهم

زمانني قول حمدث يف اإلسالم، مل يقله أحد من السلف واألئمة، وهو قول خمالف ملا عليه مجاهري العقالء من مجيع الطوائف؛ بل من الناس 
  ، و قد انتقدهم عليه  مجع من العلماء ملا له من لوازم باطلة٣١٩-٣١٨/ ١٢جمموعة الفتاوى  )).إنه معلوم الفساد باالضطرار: من يقول

السببية عنـد  : ، ولالستزادة انظر٥/١٠٧، ٧٧-٥/٧٦الفصل ،١١٢-١١١كتاب الروح البن القيم : وابن القيم وابن حزم ،انظر: منهم
، موقـف  ٧٨٤-٢/٧٧٦، ٧٦٨-٢/٧٦٧ ،توفيق احمليش. د ،أهل السنة واجلماعة وخمالفيهم من خالل مؤلفات شيخ اإلسالم ابن تيمية

  . ٢/٤٧٢، ٤٦٨-٢/٤٦٥ليلى نوري املغامسي وآراء املخالفني، أهل السنة واجلماعة من األسباب
، وقد سئل اإلمام أمحد يرمحه اهللا عن معرفـة  ، وأن الناس ليسوا متماثلني فيهواحلق أن ما يف القلب من معرفة واستسالم يزيد وينقص) ٣(

-١/١٠٤ئل والرسائل املروية عن اإلمام أمحد يف العقيدةاملسا: انظر.’’نعم‘‘:، قيل ويزيد؟ قال’’نعم‘‘: يف القلب يتفاضل فيه؟ فال ألاهللا 
  .١/٥٨٤، النبوات٤١٤-٤١٣، ٤٠٨-٤٠٤، ٢٣٤-٢٣٣/ ٧جمموعة الفتاوى : ، وانظر١٠٧
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ه، ألن اإلسالم يزول فور وجوده، وبالتايل ال يصح ألحد أن أن هذا القول يتناىف مع تقرير اإلنسان إلسالم -٣
كنت مسلما، وال أدرى ما سأصري عليه بعد ثوان، ولو سئل عن شخص فـال  : يدعى اإلسالم، إمنا ينبغي له أن يقول

؛ كان مسلما، وال أدري هل بقي إسالمه أو زال، وعلى هذا فال تصح شهادة شـهود : يشهد له باإلسالم، إمنا يقول
  .   ألم رمبا كفروا بعد حتمل الشهادة، وال عقد عقود، ويف هذا من الفساد ما ال خيفى على عاقل

،مل يسلموا يف احلقيقة، بل ما زلوا ١٤: احلجرات�m��f��el :يف قوله أن األعراب الذي قرر اهللا أم أسلموا -٤
  . بل هو حاضر متجدديسلمون، ويسلمون، ويسلمون، ويسلمون، فلم يصبح إسالمهم ماضيا، 

أن اإلسالم عرض حيل يف القلب حال احلياة ويزول عنه بزوال احلياة؛ فإذا مات اإلنسان فإنه يدخل قربه  -٥
  . )١(وهذا من أبشع األقاويل!! وال إسالم ألنه قد زال عنه مبجرد الوفاة

  

  :من جوانبالرد على دعوى الترادف بني اإلسالم واإلميان، والرد عليها : الوجه الرابع

فاملسـلم واملـؤمن   (،)إلميـان ااإلسـالم يف عـرف الشـرع هـو     (الرد على زعمه بأن : اجلانب األول
وعلى هذا فاإلسالم واإلميان سواء، وال فرق بني املسلم واملؤمن إال من ، )املسلمات واملؤمنات على السواء(و،)واحد

  :ضعيف ويدل على ضعفه  أمورجهة اللفظ، وهذا القول 

  :أن هذا القول فيه خمالفة صرحية لنصوص الكتاب والسنة:ولاألمر األ

: احلجـرات  ��m��f��e���d��c��b��a��`_��~��}��|l:، فقال)٢(فقد أثبت اهللا يف القرآن إسالما بال إميان-أ

ألن نفـي   ؛، وهذا يدل على نفي اإلميان عنهم وثبوت اإلسالم هلم، وذلك يستلزم أن اإلميان أخص من اإلسـالم ١٤
نفي كمال اإلميان، ال نفيه من أصـله؛ فهـم    �m��c��bl:واملراد بنفي اإلميان يف قوله. خص ال يستلزم نفي األعماأل

   )٣(. مسلمون مع أن إميام غري تام، وهذا ال إشكال فيه عند أهل السنة واجلماعة القائلني بأن اإلميان يزيد وينقص

 ا بال إميان >كما أثبت النيبولـأن رس ا)٥(يف الصحيحني عن سعد بن أيب وقاصثبت ، فقد )٤(إسالم  

                                           

  .١٩٦رسالة السجزي إىل أهل زبيد يف الرد على من أنكر احلرف والصوت، أليب نصر عبيد اهللا السجزي: انظر) ١(
  . ٧٩عبد الرزاق البدر.، زيادة اإلميان ونقصانه وحكم االستثناء فيه، د٤٧٧-٤٧٢ ،٣٥١-٧/٣٥٠جمموعة الفتاوى: انظر) ٢(
  .٤٢٣-٧/٤٢٢دار الكتب العلمية.ط. ٦٧٥-٦٧٤/ ٧دار عامل الفوائد،.أضواء البيان،ط:انظر) ٣(
  . ٤٧٧-٤٧٢، ٣٥١-٧/٣٥٠جمموعة الفتاوى: انظر)٤(
ابن وهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كالب القرشي الزهـري،    :ل لهويقا ،سعد بن مالك بن أهيب: هو أبو إسحاق بن أيب وقاص)٥(

أول من رمى بسهم يف سبيل اهللا، و أحد الستة ملبشرين باجلنة، وآخرهم موتا، وكان سابع سبعة يف اإلسالم، أسلم بعد ستة، أحد العشرة ا
ووليها  ،وهو الذي بناها مث عزل ،الكوفة لعمروويل ا كثريا، > روى عن النيب. أهل الشورى، وكان جماب الدعوة مشهورا بذلك

االسـتيعاب يف معرفـة   : انظـر . وقيـل غـري ذلـك   . ست: وقيل. مات سنة إحدى ومخسني:  اختلف يف وقت وفاته، فقيل. لعثمان
  .  ٨٥-٣/٨٣، اإلصابة يف معرفة الصحابة، ٢٧٧-٢٧٥األصحاب
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يا رسول اهللا ما لك عن  :هو أعجبهم إيلّ فقلت )١(رجالً > فترك رسول اهللا  -وسعد جالس-ا أعطى رهطً> اهللا  
ا لك م: فسكت قليالً، مث غلبين ما أعلم منه، فعدت ملقاليت فقلت. " أو مسلما: " فقال. اهللا إين ألراه مؤمنافالن؟ فو

مث   .>مث غلبين ما أعلم منه فعدت ملقاليت، وعاد رسـول اهللا   ".أو مسلما:" عن فالن؟ فواهللا إين ألراه مؤمنا، فقال
   .  )٢("يا سعد إين ألعطي الرجل وغريه أحب إيل منه خشية أن يكبه اهللا يف النار:" قال

املرء  قد يتصف بإسالم يثاب عليه مينعه من فاآلية واحلديث حجة يف الفرق بني اإلسالم واإلميان من جهة أن 
وفيه داللة على أن لكل من اإلسالم واإلميـان   )٣(اخللود يف النار، غري أنه ال يوصف باإلميان املطلق املمدوح صاحبه،

  . )٤(معىن خيتص به، وأن مرتبة اإلميان أعلى

لفوائد التفرقة بني حقـيقيت  ويف حديث الباب من ا:((تعليقًا على حديث سعد-:-يقول احلافظ ابن حجر
  .)٥()) اإلميان واإلسالم

فمن قال  ،فأثبت له اسم اإلسالم وتوقف يف اسم اإلميان ((:تعليقًا على احلديث-:-شارح الطحاويةويقول 
  .  )٦())مها سواء كان خمالفًا

  

  

                                           

وليس املقصود نفـي  . ١١٣-١/١١٢فتح الباري البن حجر :، انظر، وهو من املهاجرينا الرجل امسه جعيل بن سراقة الضمري)١(
ألن اإلسالم معلوم حبكم الظاهر  ؛اإلميان عنه مطلقًا، بل املعىن أن إطالق املسلم على من مل خيرب حاله اخلربة الباطنة أوىل من إطالق املؤمن

 احلـديث -،"اإلسالم عالنية واإلميان يف القلـب :" >لذلك قوله ويدل  ،مطلع عليه، خبالف اإلميان فإنه باطن يف القلب ال يعلمه إال اهللا
انظر تعليقه على احلديث يف حتقيقه لكتاب : -:-وضعف إسناده األلباين ،٤٣٨-١٠/٤٣٧،) ١٢٣٢٢(أمحد يف مسنده برقم: أخرجه

، فوضح ذا فائـدة  لثناء باألمر الظاهرالباطن دون اوفيه إرشاد إىل التوقف عن الثناء باألمر  ،-٢٧ص)١١(اإلميان البن أيب شيبة، حاشية 
، واآلخر علـى طريـق   وابني على طريق املشورة باألوىل، بل كان أحد اجلوأنه ال يستلزم حمض اإلنكار عليهعلى سعد،  >رد الرسول 

. " سلما ال مؤمناأن هذا الذي شهدت له باإلميان قد يكون م": أحدمها : " فأجاب سعدا جبوابني:((-:-االعتذار  يقول شيخ اإلسالم
فيكبه اهللا يف النار على  ؛إن كان مؤمنا وهو أفضل من أولئك، فأنا قد أعطي من هو أضعف إميانا؛ لئال حيمله احلرمان على الردة": الثاين 

 ،٥٤١-٢/٥٤٠شرح النووي على صحيح مسـلم  : ، وانظر٤٧٥-٤٧٤/ ٧جمموعة الفتاوى )). وجهه، وهذا من إعطاء املؤلفة قلوم
  .١/١١٣، فتح الباري البن حجر١٣٢-١/١٣١فتح الباري البن رجب 

، ومسلم ، ٩إذا مل يكن اإلسالم على احلقيقة، وكان على االستسالم أو اخلوف من القتل، : اإلميان، باب: البخاري، واللفظ له،كتاب)٢(
  .١٣٣-١/١٣٢ان من غري دليل قاطع،تألف قلب من خياف على إميانه لضعفه، والنهي عن القطع باإلمي: كتاب اإلميان، باب

  .٢٧٣قواعد األمساء واألحكام عند شيخ اإلسالم: انظر) ٣(
، املسائل العقدية اليت حكى فيها ابن تيميـة اإلمجـاع   ٤/٢١٩، تفسري ابن كثري ١/٣١٨نبلي وكتابه الرسالة الواضحة احلابن : انظر)٤(

٥٧٤.  
  .١١٤-١/١١٣فتح الباري البن حجر)٥(
  .٢/٧٥، وبتحقيق عمرية٢/٥٣٤دة الطحاوية بتحقيق التركي واألرنؤوطشرح العقي)٦(
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 ودلّ....ن اإلسالمعلى أن اإلميان أخص م بني املسلم واملؤمن، فدلّ> فرق النيب :((-:-)١(ويقول ابن كثري
كمـا   )٢())ذلك على أن ذاك الرجل كان مسلما ليس منافقًا؛ ألنه تركه من العطاء ووكله إىل ما هو فيه من اإلسالم

     )٤)(٣(.كان يعطي املؤلفة قلوم ومينع املهاجرين واألنصار

يف اآلية عطف لإلسالم علـى   ،٣٥: األحـزاب  ��m���v��u��t��s��rl:قوله تعاىل  -ب
والشيء ال يعطف على نفسه، فعلم أن اإلسالم واإلميان امسان ملعنيان، وأن اإلميان معىن زائد على اإلسـالم،   ،اإلميان

  . (٦)كان مسمامها واحدا لكان هذا تكرارا ؛ إذ لو)٥(اإلسالم واإلميان سواء:خالفًا ملن قال

_���`����mU��T��S��^��]������\��[��Z��Y��X��W���V����e��d��c��b��a:يف قوله تعـاىل  -ج
��n��m��l��k��j��i��h���g��fq��p��o�����rl  أمرنا أن نقول١٣٦: البقـرة ،:��m��U��Tl، أمرنـا أن نقـول  و :�

m��q��p��ol  ً؟!!فأمرنا باثنني، فكيف جنعلهما واحدا  

�m�o���p: وأمرنـا أن نقـول  ، ١٣٦: البقـرة �m��U��Tl: بل أمرنـا أن نقـول  :((-:-يقول شيخ اإلسالم
ql ا، فإما أن يقولوا! ؛ فكيف جنعلهما واحدا ؟فأمرنا باثنني ،١٣٦: البقـرةوإذا جعلوا اإلسالم واإلميان شيئًا واحد :

بل أحد اللفظني : اللفظ مترادف فيكون هذا تكريرا حمضا، مث مدلول هذا اللفظ عني مدلول هذا اللفظ، وإما أن يقولوا
ولكـن   ،يف أمساء اهللا وأمساء كتابه؛ لكن هذا ال يقتضي األمر ما مجيعـا  يدل على صفة غري الصفة األخرى، كما

قد فرض اهللا عليـك الصـلوات اخلمـس،    : يقتضي أن يذكر تارة ذا الوصف، وتارة ذا الوصف؛ فال يقول قائل
   .  )٧())والصالة املكتوبة وهذا هو هذا

                                           

 هو الشيخ اإلمام العالمة احلافظ ،عماد الدين، ثقة احملدثني، عمدة املؤرخني، علَم املفسرين، أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري بـن )١(
إمام ذوي التسبيح ، :من تالميذ شيخ اإلسالم ابن تيمية ضوء القرشي البصري، مث الدمشقي، الشافعي، ولد يف سنة إحدى وسبعمائة، 

والتهليل، وزعيم أرباب التأويل، مسع ومجع وصنف، وأطرب األمساع بقوله وشنف، وحدث وأفاد، وطارت أوراق فتاويـه إىل الـبالد،   
اإلمام احملدث ‘‘: يف معجمه املختص فقالواشتهر بالضبط والتحرير، وانتهت إليه رئاسة العلم يف التاريخ واحلديث والتفسري، ذكره الذهيب 

تفسري القرآن العظيم، وكتاب التاريخ الكبري املسمى بالبدايـة  : ، تويف سنة أربع وسبعني وسبعمائة ، له عدة مصنفات منها’’املفيت البارع
  .٣٢٠/  ١ألعالم للزركلي ا، ٤٠-١/٣٩إنباء الغمر بأبناء العمر :انظر. والنهاية، وله جامع املسانيد، وغري ذلك من املؤلفات

  ٤/٢١٩تفسري ابن كثري )٢(
  .١٣٢-١/١٣١فتح الباري البن رجب :انظر) ٣(
كما نقل عن البخـاري  -خالفًا لقول من يقول أنه منافق  ؛هذا أحد األقوال يف تفسري احلديث، وهو الصحيح الذي عليه  اجلمهور) ٤(

د قأنه ليس من خصوص املؤمنني وال أفاضلهم ، كما يقوله أبو طالب املكي وغريه، وإن نفي اإلميان عنه مبعىن  :واملروزي، وقول من يقول
،  ٤٢-٤١، ٣٧-٣٦، ١٥-٧/١٤: (انظر ،قرر شيخ اإلسالم فساد هذا القول وأنه ال يعرف يف كالم الشارع يف عدة مواضع من فتاواه

، جمموعة ٣/٣٣٧القلوب أليب طالب املكي، قوت ٣٢٨-٢/٣٢٧تعظيم قدر الصالة: ، وانظر)٦٤٧-٦٤٦،  ٥٢٥-٥٢٤، ٣٤٥-٣٤٤
  .١١٢-١/١١١، فتح الباري البن حجر١/١٣١، فتح الباري البن رجب٤٧٦-٤٧٥، ٣٤٥-٧/٣٤٤الفتاوى 

  .٤٠٧-١/٤٠٦احلجة يف بيان احملجة وشرح عقيدة أهل السنة، أليب القاسم األصبهاين : انظر) ٥(
  . ٤٧٤، ٧/٣٧٨جمموعة الفتاوى : انظر)٦(
  . ٧/٤١١تاوىجمموعة الف)٧(
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،  (١)"ؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأمـواهلم املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده، وامل": > قوله-د
وهو أن : وهو سالمة الناس من لسانه ويده، واملؤمن بأمر باطن: ، حيث فسر املسلم بأمر ظاهربينهما> ففرق النيب 

  .افمن قال مها سواء كان خمالفً )٣(، وبني املسميني فرق،)٢(يأمنوه على دمائهم وأمواهلم، وهذه الصفة أعلى من األوىل

>  ، حديث جربيل املشهور، وسؤاله النيبم واإلميان ليس واحدامن أصرح األدلة على أن مسمى اإلسال -ه 

بني مسمى اإلسالم ومسمى اإلميان، فجعل اإلسالم هو األعمال  >عن اإلسالم واإلميان واإلحسان، فقد فرق النيب
آلخر، صرحية بأن مسمى هذا ليس مسمى هذا، مما يدل لكلٍ مبعىن غري ا >الظاهرة، واإلميان ما يف القلب، وإجابته 
   )٤(.على افتراقهما، وأن مسمامها ليس واحد

مما يـدل    )٥(مل يرد يف النصوص الوعد باجلنة بال عذاب على اإلسالم املطلق، كما ورد يف اإلميان املطلق،-و
كتاب اهللا تعليق دخول اجلنة به كما يف  وأما  اإلسالم املطلق ارد، فليس يف:((-:-على علوه، يقول شيخ اإلسالم

فإن اهللا مل يعلق وعد اجلنة إال باسم اإلميان، مل يعلقه باسم ((، )٦())كتاب اهللا تعليق دخول اجلنة باإلميان املطلق ارد
اجلنة أعدت  إن: اإلسالم مع إجيابه اإلسالم، وإخباره أنه دينه الذي ارتضاه، وأنه ال يقبل دينا غريه، ومع هذا فما قال

{��~�����¡���m:وعد اهللا املسلمني باجلنة؛ بل إمنا ذكر ذلك باسم اإلميان، كقولـه : للمسلمني، وال قال

��¦���¥��¤��£��¢l فهو يعلقها باسم اإلميان املطلق أو املقيد بالعمل الصاحل، كقوله، ٧٢: التوبة :�m��°��¯���®

���¸��¶��µ´��³��²��±��H��G��F��E��D��C��B��A����Ilواآليات يف هـذا املعـىن   ...  ،٨ – ٧: البينة
فالوعد باجلنة، والرمحة يف اآلخرة، وبالسالمة من العذاب علق باسم اإلميان املطلق واملقيد بالعمل الصاحل وحنو . كثرية

يضا ممـا  وهذا أ..أن املطلق يدخل فيه فعل ما أمر اهللا به ورسوله، ومل يعلق باسم اإلسالم، -كما تقدم-ذلك؛ وهذا 
إنه ليس كل مسلم من املؤمنني املوعودين باجلنة؛ إذ لو كان األمر كذلك لكان وعد اجلنة معلقًـا  : استدل به من قال

 �m��_��^��]��\�����[��Zl: يف مثل قوله باسم اإلسالم كما علق باسم اإلميان، وكما علق باسم  التقوى، واسم الرب

فلما مل جير اسم اإلسالم هذا ارى، علم أن مسـماه لـيس   ...  ،١٣: االنفطار ��m��}��|�����{��z���~l:، وقوله٥٤: القمر

                                           

بيـان  : اإلميان، باب: ، ومسلم، كتاب٦ص املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده،: اإلميان، باب: أوله أخرجه البخاري، كتاب)١(
، وابن ٤٩٨-١٠/٤٩٧،)١٢٤٩٩( ،و برقم٩/٤٩،)٨٩١٥( أمحد يف مسنده برقم: ، وأخرجه١/٦٥تفاضل اإلسالم، وأي أموره أفضل ،

ما جاء يف أن املسلم  :باب ،>اإلميان عن رسول اهللا : ، وأخرجه الترمذي، أبواب٤/٣٢٠حرمة دم املؤمن: باب الفنت،: ماجه،  كتاب
،  والنسـائي،  ٣٧١-٤/٣٧٠دار الغـرب اإلسـالمي،   . ط ،’’حديث حسـن صـحيح  ‘‘: من سلم املسلمون من لسانه ويده، وقال

قد اتفقا علـى إخـراج    ‘‘: وقال، ١/٥٠)٢٢( م يف املستدرك برقم، واحلاك٤٧٩-٨/٤٧٨ صفة املؤمن،: اإلميان وشرائعه، باب:كتاب
، ويف هذا احلـديث  الزيادة وهي صحيحة على شرط مسلم ومل خيرجا هذه، "املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده "طرف حديث  

  .٢/٣٤٩صحيح سنن ابن ماجه:وصححه األلباين، انظر،’’زيادة أخرى على شرطه مما مل خيرجاها 
: ولوال سالمتهم منه ملا ائتمنوه، انظر ،ا على الدماء واألموال ؛ كان املسلمون يسلمون من لسانه ويدهذ من املعلوم أن من كان مأمونإ)٢(

  . ٣٧٩، ٩-٧/ ٧جمموعة الفتاوى
 .١/٤٦٤،اآلثار الواردة عن السلف يف مسائل اإلميان وما ينافيه يف تفسري الطربي، لعبد اهللا بن سليمان العمر:انظر) ٣(
  .  ٣٦١-٣٦٠، ٢٦٠-٧/٢٥٩جمموعة الفتاوى : انظر) ٤(
  .١/٨٠حممد بن عبد اهللا بن علي الوهييب.نواقض اإلميان االعتقادية وضوابط التكفري عند السلف، د:انظر)٥(
  . ٧/٢٦١جمموعة الفتاوى)٦(
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الوعد الذي يف القرآن باجلنة وبالنجاة من العذاب :((، ويقول)١())مالزما ملسمى اإلميان كما يالزمه اسم الرب والتقوى
رآن دخول اجلنة، لكنه فرضه وأخرب أنه دينه الذي إمنا هو معلق باسم اإلميان، وأما اسم اإلسالم جمرداً فما علق به يف الق

لكن ليس يف هذا ما يدل على أنه هو اإلميان؛ بل وال يدل على أن مبجرد اإلسالم يكون ((، )٢())ال يقبل من أحد سواه
فمدحه  ؛فإن اهللا وعد املؤمنني باجلنة يف غري آية، ومل يذكر هذا الوعد باسم اإلسالم، وحينئذ؛...الرجل من أهل اجلنة

كل : وإجيابه وحمبة اهللا له تدل على دخوله يف اإلميان، وأنه بعض منه، وهذا متفق عليه بني أهل السنة، كلهم يقولون
  .  )٣())مؤمن مسلم، وكل من أتى باإلميان الواجب فقد أتى باإلسالم الواجب

 مسمى اإلسالم، كما ورد يف أن اإلميان باهللا ومالئكته وكتبه ورسله يدخل يف مل يرد يف النصوص الشرعية-ز
يقـول شـيخ     )٤(دخول أعمال القلوب واجلوارح يف مسمى اإلميان، وإن كان يلزم اإلسـالم جـنس التصـديق،   

ورسوله قد فسر اإلميـان   فليس كذلك، فإن اهللا....وأما قول من سوى بني اإلسالم واإلميان:((-:-المــاإلس
ا أن العمل مبا أمر به يدخل يف اإلميان، ومل يسم اهللا وبني أيض. )٥(واليوم اآلخربأنه اإلميان باهللا ومالئكته وكتبه ورسله .

اإلميان مبالئكته وكتبه ورسله والبعث بعد املوت إسالما؛ بل إمنا مسى اإلسالم االستسالم له بقلبه وقصده وإخـالص  
_���m: ه اهللا إسالما وجعله دينا، وقالالدين والعمل مبا أمر به، كالصالة والزكاة خالصا لوجهه، فهذا هو الذي مسا

���l��f��e��d��c����b��a��`l ومل يدخل فيما خص به اإلميان، وهو اإلميان باهللا ومالئكته وكتبـه  ٨٥: آل عمران ،
حب اهللا ورسوله وحنو ذلك، فإن هذه جعلها من اإلميان، واملسـلم املـؤمن   : ورسله ؛ بل وال أعمال القلوب، مثل

واإلميان  ،يس إذا اتصف ا املسلم املؤمن يلزم أن تكون من اإلسالم، بل هي من اإلميان، واإلسالم فرضيتصف ا، ول
 . )٦())فرض واإلسالم داخل فيه

  

 )٧(ال يعرف يف النصوص نفي اإلسالم عمن ترك شيئًا من الواجبات أو فعل الكبائر كما ورد يف اإلميـان، -ح
م، فال ينتفي بانتفاء بعض واجباته، أو انتهاك بعض حمرماته، وإمنا ينفـى  وأما اسم اإلسال:((- :-يقول ابن رجب

باإلتيان مبا ينافيه بالكلية، وال يعرف يف شيء من السنة الصحيحة نفي اإلسالم عمن ترك شيئًا من واجباته، كما ينفى 

                                           

  . ٧/٣٤٨جمموعة الفتاوى)١(
  . ٧/٢٦٠جمموعة الفتاوى)٢(
  . ٧/٤١٢:منه ر، وانظ٧/٣٦٨جمموعة الفتاوى)٣(
  . ١/٨٠نواقض اإلميان االعتقادية:انظر) ٤(
�m��s��r��q������p��on��m��l���k���j��i��h��g:قوله تعـاىل  :منها ،وقد ذكر اهللا يف كتابه اإلميان ذه األصول يف مواضع)٥(

��¦��¥��¤��£��¢��¡����~��}��|{��z��y��x��w��v��u���tl وقوله ،٢٨٥: البقرة:�m���C��B��A��H��G��F��E��D

��S���R��Q��P��O��N��M��L��K���J��Il ١/١٠٢جامع العلوم واحلكم: انظر ،١٧٧: البقرة .  
  .٤١٠-٧/٤٠٩جمموعة الفتاوى)٦(
  . ١/٨٠نواقض اإلميان االعتقادية:انظر)٧(
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جود ما ينافيه، وخيرج عن امللـة  تبني أن اسم اإلسالم ال ينتفي إال بو((فـ ، )١())اإلميان عمن ترك شيئًا من واجباته
   )٢()).بالكلية

    وهلذا يقول ابن حجـر  )٣(فهذه النصوص والدالئل مبينة ملا اجتمعت عليه يف معناها من الفرق بني اإلسالم واإلميان؛
   )٤()).والذي يظهر من جمموع األدلة أن لكل منهما حقيقة شرعية، كما أن لكل منهما حقيقة لغوية:((- :-

فنصوص الكتاب والسنة ختالف  ؛أن اهللا جعل مسمى هذا مسمى هذا )٥(إن أراد(( :-:-يقول شيخ اإلسالمو 
فإن فيها التفريق بني مسمى اإلميان واإلسالم إذا ذكرا  >من احلجة عن النيب  )٧(ومجيع ما ذكره((بل  )٦()).ذلك

  )٨()).إذا أطلق دخل فيه اإلسالم أن اسم اإلميان -أيضا -مجيعا، كما يف حديث جربيل وغريه، وفيها

مسمى : لقول من يقو: ((مبينا أن القول بالترادف ليس عليه دليلٌ يؤيده وليس له حجة يصح ا -:-ويقول
وهلذا فإن من نصر هذا . )٩())>قول ضعيف خمالف حلديث جربيل، وسائر أحاديث النيب ..اإلسالم واإلميان واحد

  .)١٠( ))حتهمل يكن معه حجة على ص((القول

اإلسالم عمل حمض مع قول، فأصله من باب عمل القلب واجلوارح، وأما اإلميان فهو قدر زائد  :األمر الثاين
، فأصله من باب قول القلب املتضمن عمل القلب، والعمل تابع له مالزم له، يقول شيخ )١١(ألنه طمأنينة ويقني

" دين اإلسالم"إذا خضع وذل، و : مصدر دان يدين دينا"ين الد" و. أن اإلسالم دين: حقيقة الفرقو((:-:-اإلسالم
الذي ارتضاه اهللا وبعث به رسله هو االستسالم هللا وحده؛ فأصله يف القلب هو اخلضوع هللا وحده بعبادته وحده دون 

، واإلسالم فمن عبده وعبد معه إهلًا آخر مل يكن مسلما، ومن مل يعبده بل استكرب عن عبادته مل يكن مسلما. ما سواه
أسلم الرجل إذا استسلم؛ فاإلسالم يف األصل : هو االستسالم هللا، وهو اخلضوع له، والعبودية له، هكذا قال أهل اللغة

وأما اإلميان فأصله تصديق وإقرار ومعرفة، فهو من باب قول القلب املتضمن . من باب العمل عمل القلب واجلوارح
بإميان القلب وخبضوعه، وهو اإلميان " اإلميان " >فلهذا فسر النيب  ؛ل تابع لهعمل القلب؛ واألصل فيه التصديق والعم

 >وهكذا يف سائر كالمه . باستسالم خمصوص، هو املباين اخلمس" اإلسالم " باهللا ومالئكته وكتبه ورسله، وفسر 

                                           

  .١/١١١جامع العلوم واحلكم)١(
  .١/١١٢جامع العلوم واحلكم)٢(
  .٩/٢٦٧ن سنة أيب القاسم، البن الوزيرالعواصم والقواصم يف الذب ع: انظر) ٣(
  .١/١٦٥فتح الباري البن حجر)٤(
  .يقصد اإلمام حممد بن نصر املروزي، فهو أشهر من نصر القول بالترادف) ٥(
  .٧/٤١٢جمموعة الفتاوى)٦(
  .يقصد اإلمام حممد بن نصر املروزي) ٧(
  .٧/٣٦٩جمموعة الفتاوى)٨(
  .٧/٣٧٥جمموعة الفتاوى)٩(
  .٧/٣٧٥تاوىجمموعة الف)١٠(
  . ٤٢٥-٧/٤٢٤جمموعة الفتاوى: انظر)١١(
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صله معرفة القلب وتصديقه فإن اإلميان أ(( )١())وذلك النوع أعلى ،ويفسر اإلسالم ذا ،يفسر اإلميان بذلك النوع
ماوقوله، والعمل تابع هلذا العلم والتصديق مالزم له، وال يكون العبد مؤمن وأما اإلسالم فهو عمل حمض مع . ا إال

والعلم والتصديق ليس جزء مسماه، لكن يلزمه جنس التصديق، فال يكون عمل إال بعلم، لكن ال يستلزم اإلميان . قول
|����{��~�����¡��¢��£��¤��¥���¦��§��¨��©���m: ورسوله، كما قال تعاىلاملفصل الذي بينه اهللا

��±��°��� �̄�®��¬«��ªl وقوله ١٥: احلجرات ،:��m���b��a��`��_��^���]��\��[��Z��Y��X��W

��h��g���f��e���d��cl ا من  ،وسائر النصوص اليت تنفي اإلميان عمن مل يتصف مبا ذكره. ٢: األنفالفإن كثري
  .   )٢())سلمني مسلم باطنا وظاهرا، ومعه تصديق جممل، ومل يتصف ذا اإلميانامل

 ،أن اإلميان أصله القلب وكماله الواجب العمل الظاهر؛ إذ هو من جنس العلم، والعمل الزم لـه  :واخلالصة
   )٣(.لعلم الزم لذلكخبالف اإلسالم فإن أصله الظاهر وكماله الواجب القلب، إذ اإلسالم الظاهر من جنس العمل، وا

أن من أتى باإلميان املأمور فال بد أن يكون قد أتى باإلسالم املتناول جلميع األعمال الواجبـة؛  : األمر الثالث
  . ألن اإلسالم داخل يف اإلميان

اإلسالم فرض، واإلميان فرض، واإلسالم داخل فيه، فمن أتى باإلميان الذي أمر به، ((:-:-يقول شيخ اإلسالم
  .   )٤())بد أن يكون قد أتى باإلسالم املتناول جلميع األعمال الواجبةفال 

  . )٥())من أتى باإلميان الواجب فقد أتى باإلسالم ((: ويقول

ألن اإلميان قدر زائـد،  -إال بدليل منفصل-أن من أتى باإلسالم ال يلزم أن يكون قد أتى باإلميان :األمر الرابع
  . )٦(فاإلميان هو اإلسالم وزيادة

ومن أتى مبا يسمى إسالما مل يلزم أن يكون قد أتى باإلميان إال بدليل منفصل، كما علم ((:-:-يقول شيخ اإلسالم
أن من أثىن اهللا عليه باإلسالم من األنبياء وأتباعهم إىل احلواريني كلهم كانوا مؤمنني كما كانوا مسلمني، كما قال 

�m��£��¢��¡����������~��}��|������{��z��y: وقال ،٥٢: آل عمران �m��Ò��Ñ��Ð��Ï��Îl: احلواريون

��§��¦��¥��¤l ا يعبد اهللا ((، )٧())١١١: املائدةر، وال يعبد كما أم...وإذا كان كذلك، فقد يكون الرجل مسلم
رسوله ؛ ولكن مل خيلص إىل قلبه أن يكون اهللا ورسوله أحب إليه مما سوامها، وال أن يكون اهللا وغريه وخيافه، ويرجوه

وأن ه، وأن خياف اهللا ال خياف غريه، واجلهاد يف سبيله أحب إليه من مجيع أهله وماله، وأن حيب ألخيه ما حيب لنفس
وهو  ،ال يتوكل إال على اهللا؛ وهذه كلها من اإلميان الواجب، وليست من لوازم اإلسالم؛ فإن اإلسالم هو االستسالم

                                           

  . ٧/٢٦٣جمموعة الفتاوى)١(
  . ٣٧٠-٧/٣٦٩جمموعة الفتاوى: ، وانظر٣٧٨-٧/٣٧٧جمموعة الفتاوى)٢(
  .٢٧٨-٢٧٥، قواعد األمساء واألحكام عند شيخ اإلسالم٦٣٧، ٥٥٣-٥٥١، ٣٧٠-٣٦٩، ٣٣٩-٧/٣٣٨جمموعة الفتاوى: انظر) ٣(
  . ٧-٧/٦:منه ، وانظر٧/٤١٠جمموعة الفتاوى)٤(
  . ٧/٤١٢جمموعة الفتاوى)٥(
  .١٨٧االقتصاد يف االعتقاد، للحافظ عبد الغين املقدسي:انظر) ٦(
  . ٧/٤١٠جمموعة الفتاوى)٧(
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وأما طمأنينة القلب . العبودية هللا وحده، وهذا قد يتضمن خوفه ورجاءهيتضمن اخلضوع هللا وحده، واالنقياد له، و
مبحبته وحده، وأن يكون أحب إليه مما سوامها، وبالتوكل عليه وحده، وبأن حيب ألخيه املؤمن ما حيب لنفسه؛ فهذه 

اإلسالم أن ((؛ ألن ) ١())من حقائق اإلميان اليت ختتص به، فمن مل يتصف ا مل يكن من املؤمنني حقًا وإن كان مسلما
ا عبده ورسوله، ...ا له الدينتعبد اهللا وحده ال شريك له خملصا إال من شهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدفال يكون مسلم

مث ال بد من التزام ما أمر به الرسول من األعمال الظاهرة، كاملباين ...ا يدخل اإلنسان يف اإلسالم وهذه الكلمة
وهذه األعمال إذا عملها اإلنسان خملصا هللا ...قص إسالمه بقدر ما نقص من ذلكرك من ذلك شيئًا ناخلمس، ومن ت

تعاىل فإنه يثيبه عليها، وال يكون ذلك إال مع إقراره بقلبه أنه ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا، فيكون معه من 
 ،حبه معه من اليقني ما ال يقبل الريب، وال أن يكون جماهدااإلميان هذا اإلقرار، وهذا اإلقرار ال يستلزم أن يكون صا

وال سائر ما يتميز به املؤمن عن املسلم الذي ليس مبؤمن، وخلق كثري من املسلمني باطنا وظاهرا معهم هذا اإلسالم 
ل جممالً، وقد ال بلوازمه من اإلميان، ومل يصلوا إىل اليقني واجلهاد، فهؤالء يثابون على إسالمهم وإقرارهم بالرسو

يعرفون أنه جاء بكتاب، وقد ال يعرفون أنه جاءه ملك، وال أنه أخرب بكذا، وإذا مل يبلغهم أن الرسول أخرب بذلك مل 
مث اإلميان . ه صادق يف كل ما خيرب به عن اهللايكن عليهم اإلقرار املفصل به، لكن ال بد من اإلقرار بأنه رسول اهللا، وأن

فصيل، وفيه طمأنينة ويقني، فهذا متميز بصفته وقدره يف الكمية والكيفية؛ فإن أولئك معهم من الذي ميتاز به فيه ت
وأيضا، ففي قلوم من اليقني والثبات . اإلميان باهللا ومالئكته وكتبه ورسله وتفصيل املعاد والقدر ما ال يعرفه هؤالء

حقًا، وكل مؤمن ال بد أن يكون مسلما؛ فإن اإلميان  ولزوم التصديق لقلوم ما ليس مع هؤالء، وأولئك هم املؤمنون
يستلزم األعمال، وليس كل مسلم مؤمنا هذا اإلميان املطلق؛ ألن االستسالم هللا والعمل له ال يتوقف على هذا اإلميان 

ؤمن فامل. أن كل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا: الذي عليه مجهور سلف املسلمني(( ولذلك فإن ؛ )٢())اخلاص
  )٣( )).أفضل من املسلم

وهو املـأثور عـن    ،عليه الكتاب والسنة يف غري موضع وهذا هو الذي دلّ ،اإلميان أكمل وأفضل((: ويقول
وهـذا موافـق   ...،جزء من اإلميان...واإلسالم ،األعمال داخلة يف اإلميان((فـ. )٤())الصحابة والتابعني هلم بإحسان

  .  )٥())للكتاب والسنة

أن اإلسالم داخل يف اإلميان، فاإلميان هو اإلسالم وزيادة، وعليـه فاإلميـان أعـم مـن جهـة      : واخلالصة
   )٦(.من اإلسالم) حقيقته(نفسه

اإلسالم عام يثبت االسم به بالنطق بالشهادتني، خبالف اإلميان؛ فإنه خاص يثبت االسم بـه   :األمر اخلامس
ولذا فهو اسم ثناء وتزكية ومدحة أوجب )  ظور ظاهرا وباطناأي بفعل املأمور الواجب وترك احمل(بالعمل مع التوحيد

                                           

  .٤٢٧-٧/٤٢٦جمموعة الفتاوى)١(
  . ٤١٣-٤١٢، ٢٨٢-٧/٢٧١:منه وانظر. ٢٧١-٧/٢٦٩جمموعة الفتاوى)٢(
  . ١/١٢٨املستدرك على جمموع الفتاوى، )٣(
  . ٧/٣٧١:منه ، وانظر٧/٤١٤جمموعة الفتاوى)٤(
  . ٧/٣٧٩جمموعة الفتاوى)٥(
  . ٧/١٠جمموعة الفتاوى:انظر) ٦(
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وعلـى هـذا      )٢( ، وعليه فمن أتى بالكلمة فإنه يشهد له باإلسالم وال يشهد له باإلميان )١(اهللا عليه اجلنة بال عذاب
  :فاسم اإلسالم يتناول

  .الف اسم اإلميان فإنه ال يطلق عليهوهو املنافق احملض، خب ،من أظهر اإلسالم، وليس معه شيء من اإلميان -١

كما يتناول الفاسق؛ فإنه يسمى مسلما لكن ال يستحق اسم اإلميان املطلق املعلق عليه الوعد باجلنة بـال   -٢
ألن هذا الوعد إمنا هو ملن فعل املأمور وترك احملظور، ومن فعل بعضا وترك بعضا  والسالمة من النار؛ ،والنصرة ،عذاب

  )٣(.ما فعله ويعاقب على ما تركه، لكن ال يدخل يف اسم املؤمن املستحق للحمد والثناء دون الذم والعقابفيثاب على 

وقد اتفق العلماء على أن اسم املسلمني يف الظاهر جيري على املنافقني؛ ألم ((:-:-يقول شيخ اإلسالم  
الظاهرة، والزكاة الظاهرة، واحلج الظاهر، واجلهاد  استسلموا ظاهرا، وأتوا مبا أتوا به من األعمال الظاهرة، بالصالة

عن املؤمنني املستحقني للثواب  ((، لكنهم خارجون )٤())الظاهر، كما كان النيب جيري عليهم أحكام اإلسالم الظاهر
من يتناول " فاإلسالم " ((،  وعلى هذا )٥())باتفاق املسلمني، وال يسمون مبؤمنني عند أحد من سلف األمة وأئمتها

و يتناول من أظهر اإلسالم مع التصديق امل يف  ،أظهر اإلسالم وليس معه شيء من اإلميان، وهو املنافق احملض
ومن كان فيه شعبة نفاق ((، )٦())وهم الفساق يكون يف أحدهم شعبة نفاق...ولكن مل يفعل الواجب كلهالباطن، 

ولو أنه مثقال حبة خردل؛ لكن ال  ، به، وخيرجه به من الناروأتى بالكبائر، فذاك من أهل الوعيد، وإميانه ينفعه اهللا
ومتام هذا أن الناس قد يكون فيهم من معه شعبة من شعب . عذاب يستحق به االسم املطلق املعلق به وعد اجلنة بال

ن أهل أن اسم اإلسالم يتناول من هو م((، فتبني )٧())اإلميان، وشعبة من شعب الكفر أو النفاق، ويسمى مسلما
ا ما خيالف لكن معهم أيض ؛ومعهم إميان ،فهؤالء مسلمون وليسوا مؤمنني......الوعيد، وإن كان اهللا يثيبه على طاعته،

ال يطلق عليهم اسم اإلميان؛ ((لذلك ؛  )٨())اإلميان من النفاق؛ فلم تكن تسميتهم مؤمنني بأوىل من تسميتهم منافقني
صاحبه الثواب ودخول اجلنة، وهؤالء ليسوا من أهله، وهم يدخلون يف اخلطاب ألن اإلميان املطلق هو الذي يستحق 

فاخلطاب ...ا خوطب ليفعل متام اإلميان؛باإلميان؛ ألن اخلطاب بذلك هو ملن دخل يف اإلميان وإن مل يستكمله، فإنه إمن
���mبـ �¥��¤��£l)غري قوله  ،١٠٤: البقرة �)٩:��m�¦���¥��¤��£��¢��¡�����~��}��� �|���§
��¨l ونظائرها، فإن اخلطاب بـ ،١٥: احلجرات�m� �¥� �¤��£l ثالث " يدخل فيه  ((، )١٠())١٠٤: البقرة

                                           

  . ٣٢٠-٧/٣١٨جمموعة الفتاوى: انظر) ١(
  . ٧/٢٥٩جمموعة الفتاوى: انظر) ٢(
  .  ٤٢٥-٤٢٣، ٢٥٨-٧/٢٥٧جمموعة الفتاوى: انظر)٣(
  . ٧/٣٥١جمموعة الفتاوى)٤(
  . ٧/٤٧٥جمموعة الفتاوى)٥(
  . ٧/٤٢٧جمموعة الفتاوى)٦(
  . ٣٥٢:منه ، وانظر٧/٣٥٠جمموعة الفتاوى)٧(
  . ٣٤٩-٧/٣٤٨جمموعة الفتاوى)٨(
  .يف تسعة ومثانني موضعا من القرآن، وأول موضع هو املوضع املثبت، ١٠٤: البقرة ��m��¥��¤��£lوقد ورد اخلطاب بـ) ٩(
  .٢٤١-٧/٢٤٠جمموعة الفتاوى)١٠(
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يدخل فيه املؤمن حقًا، ويدخل فيه املنافق يف أحكامه الظاهرة، وإن كانوا يف اآلخرة يف الدرك األسفل من ": طوائف 
ان يف قلوم؛ لكن معهم جزء من اإلميان واإلسالم يثابون ويدخل فيه الذين أسلموا وإن مل تدخل حقيقة اإلمي...النار

إنه مسلم ومعه إميان : وإن مل يكن من املؤمنني حقًا، وحقيقته أن من مل يكن من املؤمنني حقًا، يقال فيه((، )١())عليه 
. الذي تنازعوا فيه مينعه اخللود يف النار، وهذا متفق عليه بني أهل السنة، لكن هل يطلق عليه اسم اإلميان ؟ هذا هو

إنه مؤمن ناقص اإلميان، مؤمن : والتحقيق أن يقال.  )٣(بل يقال مؤمن: وقيل. )٢(يقال مسلم، وال يقال مؤمن: فقيل
ا عنه االسم املطلق، واسم اإلميان يتناوله ن املطلق؛ فإن الكتاب والسنة نفيبإميانه، فاسق بكبريته، وال يعطى اسم اإلميا

وهو الزم له كما يلزمه غريه، وإمنا الكالم يف اسم املدح  ،ورسوله؛ ألن ذلك إجياب عليه وحترمي عليهفيما أمر اهللا به 
  . )٤())املطلق

ونقول هم مسـلمون بـاإلطالق؛ ألن   ...هم مؤمنون باإلطالق: وال نقول((:-:-وهلذا يقول ابن جرير الطربي
مبا جاء به من عنـده،   > وحد اهللا وصدق رسولهاإلسالم اسم للخضوع واإلذعان، فكل مذعن حلكم اإلسالم ممن 

  .   )٥())هم مسلمون فسقة عصاة هللا ورسوله: فهو مسلم، ونقول

على اعتبار أن اسم اإلسالم يتناول كل من أتـى بالشـهادتني،    ،أن اإلسالم أعم من ناحية أهله: واخلالصة
م املدح املطلق الذي يستحق صاحبه احلمد والثناء خبالف اإلميان؛ فإنه أخص من ناحية أهله على اعتبار أن اإلميان اس

  .  )٧(" أنا مؤمن"ويهاب أن يقول " أنا مسلم"؛ وهلذا كان من السلف من يقول )٦(دون الذم والعقاب

، وهذا خمـالف  )٨(القول بالترادف واملساواة بني اإلسالم واإلميان مذْهب للتفاوت واملقامات: األمر السادس
فاحلق ((:-:-نة اليت تبني أن الدين درجات، وأن الناس فيه على مراتب ، يقول شيخ اإلسالملنصوص الكتاب والس
اإلميان، : اإلسالم، وأوسطها: أوهلا" : ثالث طبقات" فجعل الدين وأهله  ؛يف حديث جربيل> يف ذلك ما بينه النيب 

مؤمن، واملؤمن مسلم، وأما املسلم فال جيب  سناإلحسان، ومن وصل إىل العليا فقد وصل إىل اليت تليها، فاحمل: وأعالها
��m���X��W��V���U��T��Sأن يكون مؤمنا، وهكذا جاء القرآن فجعل األمة على هذه األصناف الثالثة، قال تعاىل

                                           

  . ٤٢٤-٧/٤٢٢:منه ، وانظر٧/٢٤١جمموعة الفتاوى)١(
،  ٣٦٩، ٢٥٧-٧/٢٥٤، جمموعـة الفتـاوى  ١٠-٤/٩، السنة للخـالل ٢/٣١١تعظيم قدر الصالة، : هذا القول لإلمام أمحد، انظر)٢(

  .١/١١٢املسائل والرسائل املروية عن اإلمام أمحد 
  .٢/٣٤١، ٣١٩-٢/٣١٧تعظيم قدر الصالة، : هذا القول للمروزي، انظر) ٣(
  . ٢٥٨-٧/٢٥٧: ، وانظر٧/٢٤١عة الفتاوىجممو)٤(
  .١٨٤التبصري يف معامل الدين البن جرير الطربي،) ٥(
  . ٤٧٦، ٧/١٠جمموع الفتاوى:انظر) ٦(
مسلم، ومعىن هذا أما كانا خيافان أن يصفا أنفسهما : مؤمن ، ويقوالن : فقد روي أن احلسن البصري وحممد بن سريين كانا يهابان )٧(

 ؛يه من التزكية، وخشية أن ال يكونا قد أتيا بالعمل على الوجه املطلوب، أما اإلسالم فألنه يطلق على من أتـى بالشـهادتني  باإلميان ملا ف
، الشـريعة  ١٤-٤/١٣، السـنة للخـالل  ٢/٨٧٥-))اإلميـان ((الكتاب األول،-اإلبانة الكربى: فلهذا ال يهابان من الوصف به، انظر

، أقوال التـابعني يف مسـائل التوحيـد    ١/١٠٧، جامع العلوم واحلكم٤/٨٩٥السنة واجلماعة،شرح أصول اعتقاد أهل ٢/٦٦٢لآلجري
  .٣/٧٥٣،)٣(سعود اخللف، حاشية.القدرية األشرار، د االنتصار يف الرد على املعتزلةكتاب  حمقق تعليق: وانظر ٣/١١٣٥واإلميان

  .  ٣٣٣-٧/٣٣٢جمموعة الفتاوى:انظر)٨(
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��j��i��h���g��f��ed��c��b��a��`��_���^��]��\��[��ZYl ــاطر فاملســلم ،  ٣٢: ف
والسابق ، واملقتصد هو املؤمن املطلق الذي أدى الواجب وترك احملرم، الذي مل يقم بواجب اإلميان هو الظامل لنفسه
واملقتصد والسابق كالمها يدخل اجلنة بال عقوبة، خبالف الظامل ((، )١())باخلريات هو احملسن الذي عبد اهللا كأنه يراه

ميان الباطن، فإنه معرض وهكذا من أتى باإلسالم الظاهر مع تصديق القلب، لكن مل يقم مبا جيب عليه من اإل. لنفسه
    )٢()).للوعيد

  :وذا يتضح أن دعوى الترادف ضعيفة، فقد جتلى ضعفها ألجل

    )٣(.خمالفتها الصرحية لنصوص الكتاب والسنة؛ بل ليس عليها دليلٌ يؤيدها وال حجة تصح ا-١

  .التغاير بني اإلسالم واإلميان يف األصل-٢

  . العموم واخلصوصالتغاير بني اإلسالم واإلميان يف-٣ 

بل  ،)٤(كما يلزم منها نفي التفاوت والتفاضل؛ وهلذا كان عامة أهل السنة على القول بالفرق بني اإلسالم واإلميان-٤ 
مل ينقل عـن أحـد مـن    (( :فقال ؛)٥(أنه مل ينقل عن أحد من السلف القول بالترادف -:-قد بني شيخ اإلسالم

يه ـوعل )٦())مسمى اإلسالم هو مسمى اإلميان: أئمة اإلسالم املشهورين أنه قال الصحابة والتابعني هلم بإحسان وال
  . )٧())هذا ال يعرف عن أحد من السلف (( فـ

   .  )٨())وال علمت أحدا من املتقدمني خالف هؤالء فجعل نفس اإلسالم نفس اإلميان : ((وقال

كالً من اإلسالم  حني جعلوذلك ان يف التسمية، بني اإلسالم واإلمي الرازيتسوية  الرد على: اجلانب الثاين
 ،١٩: آل عمـران �ml��k���j��i��h �l:دين اهللا هو اإلسالم، لقوله تعـاىل (:، بقولهواإلميان امسا من أمساء الدين

�������:قال اهللا تعاىل ،اإلميان :، منهاأخرى وللدين أمساء، ٨٥: آل عمـران  �m���l��f��e��d��c����b��a��`��_l: ولقوله
�m��h��g��f��e��d��c���b��a��`����_��^��]�����\��[��Zl فيقال؛ )٣٦ – ٣٥: الذاريات:  

                                           

  .  ٧/٣٦٨:منه انظرو. ٣٥٨-٧/٣٥٧جمموعة الفتاوى)١(
  . ٧/١٠جمموعة الفتاوى)٢(
  .١/٤٥٤اآلثار الواردة عن السلف يف مسائل اإلميان وما ينافيه يف تفسري الطربي ،٧/٤١٢، ٧/٣٧٥، ٧/٣٦٩جمموعة الفتاوى : انظر) ٣(
وابن أيب ذئب، ومحاد هري، واحلسن البصري، وحممد بن سريين، والز ، ب القول بالفرق بني اإلسالم واإلميان  جاء عن ابن عباس)٤(

، ١١٠-١٠٩اإلبانة الصغرى البن بطـة : انظر .وابن بطة وغريهموأمحد بن حنبل،  ،وعبد الرمحن بن مهديابن زيد، وشريك، ومالك، 
      ، جـامع ٣٧٢، ٣٦٩، ٧/٣٥٩، جمموعـة الفتـاوى  ٨٩٥-٨٩٢/ ٤، شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة١٥-٤/٩السنة للخالل 

، أقـوال التـابعني يف   ٨٤-١/٨٠هشام الصيين.د:، أقوال الصحابة املسندة يف مسائل االعتقاد مجع ودراسة وحتقيق١/١٠٧حلكمالعلوم وا
  .١١٣٧-٣/١١٢٦عبد العزيز املبدل.د: مسائل التوحيد واإلميان، مجع ودراسة وحتقيق

  .القول  وذلك يف معرض رده على اإلمام حممد بن نصر املروزي، فهو أشهر من نصر هذا) ٥(
  . ٣٦٦-٧/٣٦٥جمموعة الفتاوى)٦(
  .٧/٣٦٥جمموع الفتاوى) ٧(
  . ٧/٣٥٩جمموعة الفتاوى)٨(
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 األصل أن باب األمساء واملسميات يف املصطلحات الشرعية موقوف على النص الشرعي، وقد جـاءت : أوالً
 ؛وىل الوقوف مع النص الشـرعي النصوص بتسمية اإلسالم دينا، ومل تأت بتسمية اإلميان دينا حىت نسميه بذلك، فاأل

  .ألنه األصل احلاكم

ومسى اإلسالم مبا  ،إن اهللا مسى اإلميان مبا مسى به اإلسالم: وأما قوله :((-:-ومن هنا فقد قال شيخ اإلسالم
إن الدين عند : ، ومل يقل قط١٩: آل عمـران ��ml��k���j��i��h �l:ن، فليس كذلك؛ فإن اهللا إمنا قالمسى به اإلميا

  .   )١())اإلميان اهللا

«��¼���m :واسم دينه اإلسالم الذي هو دين أنبيائه ورسله ومالئكته، قال تعاىل:((-:-ويقول ابن القيم

���É��È��Ç��Æ��Å��Ä�������Ã��Â��Á��À��¿��¾��½l ٢())٨٣: آل عمران( .  

ع واالنقيـاد  االستسالم واخلضو :فالدين أخص باسم اإلسالم؛ ألن اإلسالم هو :((-:-ويقول ابن رجب
ا: قالوكذلك الدين، يفقال ؛دانه يدينه إذا قهره، ودان له إذا استسلم له وخضع وانقاد؛ وهلذا مسى اهللا اإلسالم دين :

�ml��k���j��i��h�l وقال، ١٩: آل عمران:��m��f��e��d��c����b��a��`��_l وقال ٨٥: آل عمران ، :�m��r

u��t��s l٣())٣: املائدة��(  .  

 – ٣٥: الـذاريات  ��m��h��g��f��e��d��c���b��a��`����_��^��]�����\��[��Zl:أما االستدالل بقوله تعاىل :ثانيا

٣٦ فغاية ما يف اآلية أن أهل البيت املخرج كانوا متصفني باإلميان واإلسالم، وليس فيها ما يدل على أن اإلميان اسم ،
   )٤(!!للدين

  .ها الرازي على الترادف والرد عليهاعرض األدلة اليت أورد :اجلانب الثالث

: آل عمران�ml��k���j��i��h �l:استدل ابن خطيب الري على الترادف بني اإلسالم واإلميان بقوله تعاىل   - أ

�m��i��h:فإن قولـه  ؛هذه اآلية...والدليل عليه  ،فاإلسالم هو اإلميان ؛أما يف عرف الشرع( :، قائال١٩ً

l��k�� �j �lفلو كان اإلميان غري  ؛ي أن يكون الدين املقبول عند اهللا ليس إال اإلسالميقتض، ١٩: آل عمران
 . )اإلسالم وجب أن ال يكون اإلميان دينا مقبوالً عند اهللا، وال شك يف أنه باطل

، ٨٥: آل عمـران  �m���l��k��j��i��h��g��f��e��d��c����b��a��`��_l:كما استدل بقوله تعـاىل 

إذ لو كان اإلميان غري اإلسالم وجب أن  ،اإلميان هو اإلسالماآلية يدل على أن واعلم أن ظاهر هذه (:فقال
  ).٨٥: آل عمران �m��f��e��d��c����b��a��`��_l:ال يكون اإلميان مقبوالً لقوله تعاىل

  

                                           

  .٧/٣٧٧جمموعة الفتاوى)١(
  .٤١٩/ ١أحكام أهل الذمة البن القيم )٢(
  .١/٩٩فتح الباري البن رجب،)٣(
التركـي و األرنـؤوط   . ،و بتحقيق د٢/٧٥، شرح الطحاوية بتحقيق عمرية ٤/٢٣٦، تفسري ابن كثري٤/٢٣٢تفسري البغوي: انظر)٤(
  . ٢/٧٥٦، معارج القبول٢/٥٣٥
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  :واستدالله ضعيف، وبيان ضعفه من وجوه

   )١(.واليت دلت عليها نصوص الكتاب والسنة ة بني اإلسالم واإلميان،املعارضة مبا تقدم من الفوارق اجلم: األول

نفي داللة اآليتني على الترادف بني اإلسالم واإلميان، فليس يف اآليتني ما يدل على أن اإلسالم يف عرف : الثاين
، إمنا يدل على وجوب اإلسالم، وأنه دين ١٩: آل عمران��ml��k���j��i��h �lالشرع هو اإلميان؛ ذلك أن قوله تعاىل

  .)٢(وأن اهللا حيبه ويرضاه، وأنه ليس له دين غريه؛ لكن ليس يف هذا ما يدل على أنه هو اإلميان اهللا،

، فهو يقتضي أن كل من ٨٥: آل عمران�m��l��k��j��i��h��g��f�e��d��c����b��a��`��_l:وأما قوله تعاىل
إلسالم وبطالن ما سواه؛ لكن ال دان بغري دين اإلسالم فعمله مردود، وهو خاسر يف اآلخرة، فيقتضي وجوب دين ا

  . )٣(يقتضي أن مسمى الدين هو مسمى اإلميان

، فاإلسالم دين أهل السماوات ودين أهل التوحيد من  )٤(وعليه فغاية ما يف اآليتني أن كل دين غري دين اإلسالم باطل
 منسوخة، وعليه فبعد بعثة حممدأهل األرض، وهو يتناول كل شرعة قائمة بعث اهللا ا نبيا مادمت شرعته قائمة غري 

اختص اإلسالم مبا جاء به، فال إسالم بعد بعثته إال بإتباعه؛ ألن شرعته ناسخة للشرائع السابقة؛ فمن ابتغى دينا  > 
فهو مكذب هلـاتني   ؛أو زعم أن مع دينه دينا سواه قائما مقبوالً عند اهللا من يهودية أو نصرانية أو غريمها ،غري دينه

  .، وعلى هذا فال داللة فيهما على الترادف )٥(اآليتني

؛ ألن اإلميان هـو  فمردود) لو كان اإلميان غري اإلسالم وجب أن ال يكون اإلميان مقبوالً(: أما قوله: الثالث
  !!فكيف ال يكون مقبوالً عند اهللا )٧(ومجيع اإلسالم من اإلميان  )٦(اإلسالم وزيادة، فاإلميان يدخل فيه اإلسالم

، ١٩: آل عمران��ml��k���j��i��h �l :فإن اهللا إمنا قال:((-:-هنا فقد قال شيخ اإلسالم ابن تيميةومن 
 ؛)٨())إن الدين عند اهللا اإلميان؛ ولكن هذا الدين من اإلميان، وليس إذا كان منـه يكـون هـو إيـاه    : ومل يقل قط

؛ نه ليس له دين غريه، وهذا كله حقه ويرضاه، وأتدل على وجوب اإلسالم، وأنه دين اهللا، وأن اهللا حيب...اآليات((فـ
فإن .... لكن ليس يف هذا ما يدل على أنه هو اإلميان؛ بل وال يدل على أن مبجرد اإلسالم يكون الرجل من أهل اجلنة
تدل على اهللا وعد املؤمنني باجلنة يف غري آية، ومل يذكر هذا الوعد باسم اإلسالم، وحينئذ فمدحه وإجيابه وحمبة اهللا له 

                                           

  . ٩/٢٨٧العواصم والقواصم: انظر)١(
  . ٧/٣٦٨جمموعة الفتاوى: انظر) ٢(
  . ٧/٤١١جمموعة الفتاوى: انظر)٣(
  .٤٣٩أصول الدين عند اإلمام أيب حنيفة:انظر) ٤(
  .٢١٩-٤/٢١٨تقريب التدمرية ضمن جمموع فتاوى ابن عثيمني ،٢/٤٠الضوء املنري على التفسري ،١٧٤-١٧٢التدمرية: انظر) ٥(
  .٧/١٠جمموعة الفتاوى: انظر)٦(
  .٢/٤٢٢تعظيم قدر الصالة) ٧(
  . ٧/٣٧٧جمموعة الفتاوى)٨(
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كل مؤمن مسلم وكل مـن أتـى   : عليه بني أهل السنة كلهم يقولون دخوله يف اإلميان، وأنه بعض منه، وهذا متفق
   .  )١())باإلميان الواجب فقد أتى باإلسالم الواجب، لكن الرتاع يف العكس

رف الشرع هو اإلميان، وحقيق بالتنبيه هنا أن ابن اخلطيب بعد أن استدل اتني اآليتني على أن اإلسالم يف ع
علـى   ،أي أا يف املنافقني ، فحمل اآلية على العرف اللغوي،للتغاير بني اإلسالم واإلميانعارضته آية احلجرات املثبتة 

وعلى هذا ، اعتبار أن اإلسالم املثبت هلم فيها هو اإلسالم اللغوي الذي هو االستسالم واالنقياد يف الظاهر دون القلب
  .لعرف الشرعي هو اإلميانفاإلسالم يف ا

��m�m�m�m: إال أن ظاهر قوله تعاىل (:يقول �f��e���d��c��b��a��`_��~��}��|��f��e���d��c��b��a��`_��~��}��|��f��e���d��c��b��a��`_��~��}��|��f��e���d��c��b��a��`_��~��}��|llll يقتضي كون ، ١٤: احلجرات
واآلية الثانية علـى  ،  )٢(حتمل اآلية األوىل على العرف الشرعي أن: اإلسالم مغايرا لإلميان، ووجه التوفيق بينهما

  . )الوضع اللغوي

،  هذا صريح يف أن ١٤: احلجرات �m�m�m�m��f��e���d��c��b��a��`_��~��}��|��f��e���d��c��b��a��`_��~��}��|��f��e���d��c��b��a��`_��~��}��|��f��e���d��c��b��a��`_��~��}��|llll:له تعاىلفإن قيل قو( :ويقول
  !!مغاير لإلميان  اإلسالم

واملنافقون انقادوا يف الظاهر من خوف السيف، ، اإلسالم عبارة عن االنقياد يف أصل اللغة على ما بينا: قلنا
واملنافق حصل لـه  ...؛ضا حاصالً يف حكم الظاهرفال جرم كان اإلسالم حاصالً يف حكم الظاهر واإلميان كان أي

مل تسلموا يف القلب : اإلسالم الظاهر، ومل حيصل له اإلسالم الباطن؛ ألن باطنه غري منقاد لدين اهللا، فكان تقدير اآلية
  . )والباطن، ولكن قولوا أسلمنا يف الظاهر

  :وقد أيد محله لآلية على املنافقني بأمرين

، »مل تؤمنوا ولكن أسلمتم«:  يقلمل لذلك ؛صدقهم يف اإلسالم كما مل يصدقوا يف اإلميانأن اهللا مل ي :األول
  . ١٧: احلجرات��mÎ��Í��Ì��Ë��Ê l:وإمنا قال

  .به عليهم فما من ،أن اهللا مل مين عليهم باإلسالم؛ ألن إسالمهم كان ضالالً حيث كان نفاقًا: الثاين

الـذي عنـدكم إسـالم؛ وهلـذا قـال      : أي ،١٧: احلجرات�m��Í��Ì��Ë��ÊÎ �l: قال(: يقول ابن اخلطيب
لئال يكون تصديقًا هلم يف اإلسالم أيضا كما  »مل تؤمنوا ولكن أسلمتم«، ومل يقل ١٤: احلجرات m��f��e���dl:تعاىل

هم ألن إسـالم  ،١٧: احلجرات�m��Ö��Õ��Ôl: بل قال »مين عليكم أن أسلمتم«: يقل مل(، و)٣()مل يصدقوا يف اإلميان
  . )٥( )٤()مكان ضالالً حيث كان نفاقًا فما من به عليه

                                           

  . ٧/٣٦٨جمموعة الفتاوى)١(
   .٨٥: آل عمران ��m��f��e��d��c����b��a��`��_l:قوله تعاىل�يقصد) ٢(
  ).١٤٤ص ٢٨ج ١٠مج(التفسري الكبري) ٣(
  ).١٤٤ص ٢٨ج ١٠مج(التفسري الكبري)٤(
، واإلسالم !!إميام كان ضعيفًااجلدير بالذكر أن ابن اخلطيب ذكر يف تفسريه آلية احلجرات احتمال كون اآلية قي املؤلفة قلوم وأن ) ٥(

حقيقة ، لذا فقد أرشدهم اهللا إىل !!لصوا عمالًخياإلميان عنهم هو نفي لإليقان، فهم قد قالوا قوالً ومل  مبعىن االنقياد قد حصل منهم؛ فنفي
= 
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  :والتحقيق أن قوله ضعيف؛ ويتضح ذلك بأمرين

    )١(.منع كون األعراب املذكورين يف اآلية منافقني :األول

نافقني مب م؛ بل هؤالء األعراب املذكورين يف اآلية ليسواكورين يف اآلية منافقني غري مسلَّفقوله بأن األعراب املذ
-نوال مبؤمنني اإلميان الواجب، وإمنا دخل يف  -فوا وفُضحوا كما ذُكر املنافقون يف سورة براءةإذ لو كانوا كذلك لع

   .قلوم تصديق ضعيف صح به إسالمهم، وهذا اإلسالم يثابون عليه

  ك، ـذلـوا يف ه، أدبـيوا إلـلـلى مما وصـتحكم اإلميان يف قلوم وادعوا ألنفسهم مقاما أعلكن ملا مل ي 

  )٣) (٢(. فـنـفى اهللا عنهم  اإلميان وأثبت هلم اإلسـالم

وداللتها على ذلـك مـن    ،بل اآلية  تدل على إسالمهمباآلية على نفاقهم؛  نقض استدالل الرازي: الثاين 
  :وجوه

العصاة، وليس فيهـا  ، فإن السورة من أوهلا إىل هذه اآلية يف النهي عن املعاصي وأحكام بعض السياق :األول
  .ذكر للمنافقني

                                           
= 

  ، ١٥: احلجـرات  ��m��±��°���¯��®��¬«��ª��©��¨��§��¦���¥��¤��£��¢��¡�����~��}����|l:بقولـه  اإلميان
ويقرر  ،سابق؛ وهلذا جتده يف اية كالمه عن اآلية ينقض االحتمال الوال شك أن ذكر الرازي هلذا االحتمال غفلة منه عن مذهبه يف اإلميان

 ٢٨ج ١٠مـج (التفسـري الكـبري  : أن اآلية يف املنافقني وأن إسالمهم مل يكن هللا، كما قرر ذلك يف موضعني آخرين من تفسريه، انظـر 
  ).١٢٦ص ٨ج ٣مج(، )٢٠٨ص ٧ج ٣مج(التفسري الكبري : وانظر كذلك).١٤٤-١٤٢ص

  !؛ السيما وأن االسم إذا أُطلق انصرف إىل االسم املطلقنفاق منع كوم منافقني نفاقًا حمضا؛ وإن كان فيهم شعبة: املقصود) ١(
 والزهري ومحاد بن زيد وأمحدو إبراهيم النخعي وقتادة بوإليه ذهب ابن عباس ، هذا أحد األقوال يف تفسري اآلية وهو الصحيح) ٢(

وهذا أصح األقوال الثالثـة   (( :مث قال ،ذلك واختاره ابن جرير وابن كثري وابن رجب وابن تيمية ونقل أن أكثر املفسرين على بن حنبل
أم منافقون وممن نصر هذا القول البخاري واملروزي واآلية تدل على خالفه، والقول : والقول الثاين ،٣٤٥-٧/٣٤٤الفتاوى،  )).فيهم 
وهذا مـن   ،منا  على وجه التفضيلوإ ،مبعىن أن نفي اإلميان عنهم ليس على وجه الذم ؛أنه مساهم مسلمون ألن غريهم أفضل منهم: الثالث

ينفي اإلميان عن العبد  جنس قول املرجئة الذين يرون أن نفي اإلميان إمنا يقع على نفي الكمال املستحب، وهذا القول فاسد ألن الشارع ال
إن املنفـي هـو   : قال فمن ((: يقول ابن تيمية ،لترك مستحب بل لترك واجب، ونفي اإلميان املستحب مل يقع يف كالم اهللا ورسوله قط

" الكمال املسـتحب  " وإن أراد أنه نفي . تاركه ويتعرض للعقوبة ؛ فقد صدق الذي يذم" الكمال الواجب "  الكمال فإن أراد أنه نفي 
ال ينفي اإلميان عن العبد لترك مستحب لكـن لتـرك    >والشارع ((: ويقول ،٧/١٥الفتاوى،  ))فهذا مل يقع قط يف كالم اهللا ورسوله

 .فيتبني ذا أن نفي اإلميان يف النصوص الشرعية مل يرد إال على وجه الذم املعرض صاحبه للوعيـد  ،٦٤٧-٧/٦٤٦الفتاوى،  ،))اجبو
، فـتح  ٤/٢١٩،  تفسري ابن كـثري ٢٤٠-٧/٢٣٨، جمموعة الفتاوى٣٩٣-٢١/٣٩٢، تفسري ابن جرير٢/٣٢٧تعظيم قدر الصالة: انظر

، قواعد األمساء واألحكام ١١٢-١/١١١فتح الباري البن حجر، ١١٠-١/١٠٩علوم واحلكم جامع ال، ١٢٧-١/١٢٦الباري البن رجب
  . ٢٥٣-٢٥٢عند شيخ اإلسالم

  .١٢٧-١/١٢٦، فتح الباري البن رجب٤/٢١٩، وما بعدها، تفسري ابن كثري٧/٢٣٨جمموعة الفتاوى: انظر)٣(
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  .»قال املنافقون« :ومل يقل، ١٤: احلجرات ��m��~��}��|l:أنه قال :الثاين

  .فأمرهم أن يقولوا أسلمنا، واملنافق ال يؤمر بذلك، ١٤: احلجرات ��m��f��e���d��c��b��al:أنه قال: الثالث

فلم ينف دخول اإلسالم يف قلـوم،   ،١٤ :احلجرات��mk��j��i��h��g��f��e���d l:أنه قال :الرابع
 .ولو كانوا منافقني لنفى عنهم اإلسالم كما نفى اإلميان

إمنا ينفي ا ما ينتظر ويكون حصـوله   ��m��glو ،١٤: احلجرات��mk��j��i��h��g �l:أنه قال :اخلامس
م ابتداًء ال يكون قد حصل يف قلبـه  ؛ فإن الذي يدخل يف اإلسالعلى أن دخول اإلميان منتظر منهم مترقبا، وهذا يدلّ

  . اإلميان لكنه حيصل فيما بعد

أن نفي اإلميان عنهم من جنس نفيه عن القاتل والزاين والسارق وغريهم من فساق أهل امللة الذين مل : السادس
والكفر الذي يأتوا باإلميان الواجب الذي يستحق صاحبه اجلنة بال عذاب، ونفي هذا اإلميان ال يقتضي ثبوت النفاق 

  . -ال ملطلق اإلميان  )١(فهو نفي لإلميان املطلق-خيلد صاحبه يف النار

، فدل علـى أـم إذا أطـاعوا اهللا    ١٤: احلجرات�mu��t��s����r��q��p���o��n��m l :أنه قال :السابع
  .ال يثاب عليهعلى الطاعة، واملنافق عمله حابط هذا اإلسالم، آجرهم اهللا  ورسوله مع

���m :أنه قال :الثامن � �¥��¤��£��¢��¡�����~��}����|l أن املؤمنني حقًا هم من  :املعىن ، و ١٥: حلجراتا
  .بل أنتم منفي عنكم ذلك ؛كانت هذه صفام ال أنتم

فأثبت هلم إسالما واهم أن مينوا بـه   ،١٧: احلجرات�mÎ��Í��Ì��Ë��Ê��ÉÈ��Ç��Æ��Å ��l: أنه قال :التاسع
�m��d: كما كذب املنافقني يف قوهلم ،»مل تسلموا بل أنتم كاذبون«: يكن إسالما صحيحا لقال على رسوله، ولو مل
����hg��f���el م اعتقـادهم،      ،١: املنافقونفقـال ملّــا مل تطـابق شـهاد:��m��j��i�������p�����o��n��m��l�����k

q���rl ١: املنافقون. 

  .ولو كانوا منافقني ملا من عليهم ،١٧: احلجرات��m��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò���Ñ���Ðl: أنه قال :العاشر

��m: أن قوله :احلادي عشر �Ö��Õ��Ôlال ينا يف قوله  ،١٧: احلجرات�:��m� �c��b��al بيان ذلك ،١٤: احلجرات :
   (٢).أنه نفى اإلميان املطلق، ومن عليهم دايتهم إىل اإلسالم الذي هو متضمن ملطلق اإلميان

وأما إذا نفي اإلميان عن أحد، وأثبت له اإلسالم، كاألعراب الذين أخرب :((-:-ومن هنا يقول ابن رجب
وتثبت هلم املشاركة يف أعمال اإلسالم الظاهرة مع نـوع إميـان   ، ينتفي رسوخ اإلميان يف القلباهللا عنهم، فإنه 

اإلميان؛ النتفاء ذوق حقائقـه،   ، إذ لوال هذا القدر من اإلميان مل يكونوا مسلمني، وإمنا نفي عنهميصحح هلم العمل

                                           

  . ٧/٢٤٠جمموعة الفتاوى: عذاب، انظراإلميان املطلق هو الذي يستحق صاحبه الثواب ودخول اجلنة، بال ) ١(
،  ٣٤٦-٣٤٤، ٣٠٦-٣٠٥، ٢٥٣-٧/٢٣٨:(هذه األوجه وغريها بسطها شيخ اإلسالم ابن تيميه يف جمموعـة الفتـاوى، انظـر   ) ٢(

، شرح العقيدة الطحاويـة بتحقيـق التركـي    ٤٢٨-٥/٤٢٧الضوء املنري على التفسري البن القيم  :، وانظر)٤٧٩-٤٧٦، ٣٧٦-٣٧٥
  . ١٢٧-١/١٢٦، فتح الباري البن رجب ١١٣، ١١٠-١/١٠٩، جامع العلوم واحلكم٢/٧٣، وبتحقيق عمرية٥٣٣-٢/٥٣٢واألرنؤوط
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فإن إميان الصديقني ...ونقص بعض واجباته، وهذا مبين على أن التصديق القائم بالقلوب متفاضل، وهذا هو الصحيح؛
الذين يتجلى الغيب لقلوم حىت يصري كأنه شهادة، حبيث ال يقبل التشكيك وال االرتياب، ليس كإميان غريهم ممن مل 

يصح ...الذين خيرجون من أهل التوحيد من النار،(( ،  وهلذا كان )١())حبيث لو شكك لدخله الشكيبلغ هذه الدرجة 
  .    )٢())مل يدخل اإلميان يف قلوم لضعفه عندهم:أن يقال

إن اإلسالم  :الدالئل على نقيض قول من يقول فتقرر ذا أن اآلية ليست على العرف اللغوي، وأا من أدلّ
على افتراقهمـا،   ، حيث نفى اهللا عن األعراب اإلميان وأثبت هلم اإلسالم، فدلّ)٣(اإلمياني هو يف العرف الشرع

  . )٤(على إسالمهم لكن مل يبلغوا أن يكونوا مؤمنني ودلّ

  

��m��u���t��s�������r��q��p��o:أبو عبد اهللا الرازي استدالل القاضي على الترادف بقوله تعـاىل  كما أورد   - ب

�{��z��yx��w��v���`���_��~��}�|l ـم قـالوا أوالً   :ووجه الداللة ،١٢٦: األعرافأ:�m��u���t

vl ا  ،١٢٦: األعرافمث قالوا ثاني:�m���_��~l فوجب أن يكون هذا اإلسالم هـو ذاك    ،١٢٦: األعراف
  . اإلميان وذلك يدل على أن أحدمها هو اآلخر

ؤالء كانوا مؤمنني مسلمني، وال يلزم من ذلـك  ألن ه واالستدالل باآلية على الترادف استداللٌ ضعيف؛
، وليس فيها ما يـدل  )٥(الترادف بني اإلميان واإلسالم، فغاية ما يف اآلية أن اهللا وصف السحرة باإلسالم واإلميان معا

تدالل فبطل االس )٦(مترادفني لكان هذا تكريرا، اعلى أما امسان ملفهوم واحد، وال أن أحدمها هو اآلخر؛ بل لو كان
  . باآلية على الترادف

  

�m��^��]����\��[��Z: قوله تعـاىل  -أن اإلسالم هو اإلميانو-كما أورد الرازي استدالالً على الترادف   - ت

��h��g��f��e��d��c���b��a��`����_l ثناء؛ فاستثناء املسلم من االست: ووجه الداللة  ،٣٦ – ٣٥: الذاريات
  .ه، يدل على أن اإلسالم يصدق علياملؤمن

  :لوجوه ؛)٧(أن االحتجاج باآلية على الترادف احتجاج ضعيف :واجلواب

                                           

  . ١١٤-١/١١٣جامع العلوم واحلكم)١(
  .١/١١٤جامع العلوم واحلكم)٢(
  . ٣٧٦-٧/٣٧٥جمموعة الفتاوى:انظر) ٣(
  .١/٣١٧نبلي وكتابه الرسالة الواضحة للشبل، احلابن  :انظر) ٤(
  . ٧/٢٦٢جمموعة الفتاوى: نظرا) ٥(
  . ٧/٣٧٨جمموعة الفتاوى: انظر) ٦(
  .٢/٧٥٦معارج القبول:انظر) ٧(
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فاتفاق  )١(أن أهل البيت املخرج كانوا متصفني باإلميان واإلسالم، وال يلزم من االتصاف ما الترادف: األول
  )٢(.االمسني هنا خلصوصية احلال، وال يلزم ذلك يف كل حال

من ذهب إىل رأي املعتزلة،  ممن ال يفرق بني مسـمى اإلميـان   ] يةاآل[احتج ذه :((-:-يقول ابن كثري
وهذا االستدالل ضعيف؛ ألن هؤالء كانوا قوما مؤمنني، وعنـدنا أن  . واإلسالم؛ ألنه أطلق عليهم املؤمنني واملسلمني

  . )٤())، فاتفق االمسان هاهنا خلصوصية احلال، وال يلزم ذلك يف كل حال )٣(كل مؤمن مسلم وال ينعكس

   )٥()).ألنه ما من مؤمن إال وهو مسلم ؛وصفهم اهللا تعاىل باإلميان واإلسالم مجيعا:((-:-ويقول البغوي 

وإمنا تصلح اآلية حجة على مـن قـال    اإلميان حبيث ال جيتمعان قطعا، )٦(إن اإلسالم ضد :أنا مل نقل :الثاين
، ومـا  )٩(مبعىن أما ليسا مترادفني بل بينهما فرق-ما متغايران ، فه )٨(إما امسان ملعنيني خمتلفني: ، وإمنا قلنا)٧(ذلك

  . )١٠(هذه حاله ال يلزم من اجتماعه املماثلة وال االحتاد

أنه جيوز أن يكون أهل ذلك البيت منهم مؤمن خملص، ومنهم مسلم دونه يف اليقني، فجاء حينئذ بأعم :الثالث
  .  )١١(العبارتني

عبارة عـن   ،٣٥: الذاريات �m��`����_��^��]���\��[��Zl: اإلخراج يف قوله أن :انهيف اآلية وجه آخر، بي:الرابع
؛ لكن ملـا كـان   النجاة، فهو إخراج جناة من العذاب، وال ريب أن هذا خمتص باملؤمنني املتبعني للرسل ظاهرا وباطنا

  م به دون اإلميان، ـعليهم ووصفهم اإلسالم ـا أوقع اسـوإمن ،بيت من مسلمني) : أي يف واقع(املوجود من املخرج 

                                           

التركـي و  . ، و بتحقيـق د ٢/٧٥، شرح العقيدة الطحاوية بتحقيق عمـرية، ٤/٢٣٦،تفسري ابن كثري٤/٢٣٢البغويتفسري : انظر)١(
  . ٢/٧٥٦، معارج القبول٢/٥٣٥األرنؤوط 

  .٢/٧٥٦معارج القبول:انظر)٢(
)٣ (ا اإلميـان  -١:، وهذا يراد به أحد أمرينامراده بعدم االنعكاس أنه ليس كل مسلم مؤمنإما أن يراد به أنه ليس كل مسلم يكون مؤمن

وإما أن يراد به ليس كل مسلم يكـون مؤمنـا   -٢.املطلق الذي يستحق صاحبه اجلنة بال عذاب، وإن كان معه إميانٌ مينع اخللود يف النار
  .٢/١١٤٣مسائل أصول الدين املبحوثة يف علم أصول الفقه: انظر .إذ قد يكون منافقًا باطنا،

  .٤/٢٣٦تفسري ابن كثري) ٤(
  .٤/٢٣٢تفسري البغوي) ٥(
أمران وجوديان، ال ميكن اجتماعهما يف حمل واحد، يف وقت واحد، ولكنهما قد يرتفعان، كالسواد والبيـاض، فهمـا ال   : الضدان) ٦(

آداب البحـث  : ة واحدة معا، وقد يرتفعان فيكون مكاما األصفر أو األمحر، والضدان أحد أقسام تباين املقابلة، انظـر جيتمعان يف نقط
  . ٤٥-٤٣واملناظرة للشنقيطي

  . ٣٣٦-٧/٣٣٥جمموعة الفتاوى: و انظر كذلك.٩/٣١٣العواصم والقواصم : انظر) ٧(
بينهما غاية املنافاة، مبعىن أنه ميكن اجتماعهما يف ذات واحدة، كالسواد واحلـالوة،   أمران متباينان يف ذاتيهما، لكن ليس: املختلفان) ٨(

آداب البحـث  :فحقيقتهما خمتلفتان، ولكن ميكن اجتماعهما يف ذات واحدة كالتمرة السوداء، فهي جامعة بني احلالوة والسواد، انظـر 
  . ٤٢واملناظرة

  . ٧/٣٦٩ى، جمموعة الفتاو١١٠-١٠٩اإلبانة الصغرى: انظر)٩(
  .٩/٣١٣العواصم والقواصم : انظر)١٠(
  .٩/٣١٤العواصم والقواصم) ١١(
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؛ ألن امرأة لوط كانت ٣٦: الذاريات �m��h��g��f��e��d��c���b��al: يف قوله تعاىل -ومل يقل مؤمنني-فقال مسلمني 
من أهل هذا البيت، وهي مسلمة يف الظاهر، فكانت يف البيت املوجودين ال يف القوم الناجيني، وقد أخرب سبحانه أا 

  .نيظاهرا، وليست من املؤمنني الناجها على أضيافه وقلبها معهم، فكانت من أهل البيت املسلمني كانت تدل قوم

أن اإلسالم أعم من اإلميان، فكيف استثنى األعم من األخص، وقاعدة : وذا خرج اجلواب عن السؤال املشهور، وهو
وقع عليه فعل الوجود، واملؤمنني غري مستثنني منهم، بل هم االستثناء تقتضي العكس؟ وتبني أن املسلمني مستثنين مما 

  . )١(الـمخرجون الناجون

وقد ظن طائفة من الناس أن هذه اآلية تقتضي أن مسمى اإلميـان واإلسـالم   :((-:-يقول شيخ اإلسالم
من املسلمني؛ وذلك ألن اهللا أخرب أنه أخرج من كان فيها مؤمنا، وأنه مل جيد إال أهل بيت ...وليس كذلك؛....واحد

ألن امرأة لوط كانت يف أهل البيت املوجودين، ومل تكن من املخرجني الذين جنوا؛ بل كانت من الغابرين الباقني يف 
العذاب، وكانت يف الظاهر مع زوجها على دينه، ويف الباطن مع قومها على دينهم خائنة لزوجها تدل قومها علـى  

_��`����m��n��m��l��k���j��i��hg��f��e��d������c��b���a :أضيافه، كما قال اهللا تعاىل فيهـا 
��ol ١٠: التحرمي،......  

��m��^��]���\��[��Z:واملقصود أن امرأة لوط مل تكن مؤمنة، ومل تكن من الناجني املخرجني، فلم تدخل يف قوله

��`����_l تعـاىل  ، وكانت من أهل البيت املسلمني وممن وجد فيه؛ وهلذا قـال ٣٥: الذاريات:��m��f��e��d��c���b��a

��h��gl  ذا تظهر حكمة القرآن؛ حيث ذكر اإلميان ملا أخرب باإلخراج، وذكر اإلسالم ملا أخـرب  ٣٦: الـذارياتو ،
  . )٢())بالوجود

  .إذا تقرر ذلك، فقد بطل االستدالل باآلية على الترادف

واإلسالم واإلميان، وزعمه بأن الدين ما الرد على إخراج الرازي العمل عن مسمى الدين  :اجلانب الرابع
  :كان ناقصا البتة؛ بل كان أبدا كامالً

، إال أن هذه املوافقة موافقـة  )٤(واملعتزلة )٣(مع موافقة ابن اخلطيب لقول من قال بالترادف من السلف-أ
  !!من اآلثار والنتائجإياه ، وجعله جه العمل عن مسمى الدين واإلميانلفظية؛ ملخالفته هلم خمالفة جذرية بإخرا

  

                                           

احلديد، البن  -احلجرات تفسري القرآن الكرمي،: ، وانظر١٣٦-١٣٥، طبعة أخرى باسم زاد املهاجر ٨٣-٨٢الرسالة التبوكية : انظر) ١(
  .١٥١-١٥٠عثيمني

  .٤٧٤-٧/٤٧٣جمموعة الفتاوى)٢(
: وانظر من الكتاب نفسـه  .وما بعدها ١/٢٠٩،أن اإلميان واإلسالم قول وعمليف  اة املروزي، حيث عقد بابتعظيم قدر الصال: انظر)٣(
، اإلمام حممد بن نصـر املـروزي   ٨٠-٥/٧٨ ، التمهيد البن عبد الرب،٣٢٢-١/٣٢١ اإلميان البن منده،، ٣٢٨،٤٣٠-٣٢٧، ٢/٣١٢

 ،٤٥٦-٤٥٤، عبد الـرب، للغصـن  ابن عقيدة اإلمام  ،٢١٠-٢٠٠، ١٦٣-١٦٢للنفيعي وجهوده يف بيان عقيدة السلف والدفاع عنها،
٤٧٥-٤٧٤.  

  .٥٩٦-٥٩٠قدرية عبد احلميد،.د ، موقف شيخ اإلسالم من املعتزلة،٧٠٧-٧٠٥شرح األصول اخلمسة، للقاضي عبد اجلبار، :انظر)٤(
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 �m��y��x���w��v��ut��s���r��q��p��o��n���m��l��k��j��i��hl: يقول يف تفسري قوله تعاىل

جمموع القول والفعـل  : قول واالعتقاد والعمل ذه اآلية، فقالعن جمموع ال )ةرعبا(اإلميان : احتج من قال( ،٥: البينة
فإذًا جمموع القول والفعل والعمل هو اإلميان، ألنـه   ؛إلسالم هو اإلميانوا ،والدين هو اإلسالم ،هو الدينوالعمل 

وذلك املذكور هو دين القيمـة  : أي، ٥: البينة �m��y��x���w��vl: مث قال. تعاىل ذكر يف هذه اآلية جمموع الثالثة
 إن اإلسالم هـو : قلنا وإمنا، ١٩: آل عمران�ml��k���j��i��h�l: لقوله تعاىل ؛الدين هو اإلسالم إن: وإمنا قلنا

_��`���m����b��a: لقوله تعاىل ،أن اإلميان لو كان غري اإلسالم ملا كان مقبوالً عند اهللا تعاىل: لوجهني األول ؛اإلميان

f��e��d��cl قولـه تعـاىل  : ، لكن اإلميان باإلمجاع مقبول عند اهللا، فهو إذًا عني اإلسالم، والثاين٨٥: آل عمران :    
�m��\��[��Z����h��g��f��e��d��c���b��a��`����_��^��]l فاستثناء املسلم من املؤمن، يدل على  ،٣٦ – ٣٥: الذاريات

أعين القول والفعل والعمـل هـو    ؛، ظهر أن جمموع هذه الثالثةدق عليه، وإذا ثبتت هذه املقدماتأن اإلسالم يص
 ال جيوز أن مل: واجلوابأو رد اإلقرار، أوهلما معا،  ،اإلميان اسم رد املعرفة: اإلميان، وحينئذ يبطل قول من قال

أنا علـى هـذا التقـدير ال حنتـاج إىل     : إىل اإلخالص فقط؟ والدليل عليه ،٥: البينة �m��vl: تكون اإلشارة بقوله
منا أن وذلك املذكور، وال شك أن عدم اإلضمار أوىل، سل :املراد: ، وأنتم حتتاجون إىل اإلضمار، فتقولون)اإلضمار(

إن : اموع هو الدين القيم، فلم قلتمإشارة إىل جمموع ما تقدم، لكنه يدل على أن ذلك ، ٥: البينـة  �m��vl: قوله
 )لاملسـتق (هو الدين الكامـل  )  القيم(، فالدين )غري( ، وذلك ألن الدين غري، والدين القيمذلك اموع هو الدين

وإذا ا، وهي الصالة والزكاة، حاصلة أيض آثاره ونتائجه معهالً، وكانت بنفسه، وذلك إمنا يكون إذا كان الدين حاص
والرتاع ما وقع  ،إن أصل الدين ال يكون حاصالً: مل يوجد هذا اموع، مل يكن الدين القيم حاصالً، لكن مل قلتم

  .  )واهللا أعلم !إال فيه؟

  :واحلق الذي ال مرية فيه

" أهل السنة واجلماعة " وأما : ((-:-ميان، يقول شيخ اإلسالمأن األعمال داخلة يف مسمى الدين واإل - ١
فاتفقوا علـى أن  ....من الصحابة مجيعهم، والتابعني، وأئمة أهل السنة وأهل احلديث، ومجاهري الفقهاء

األعمال الصـاحلة كلـها   ((فـ  )١())اإلميان والدين قول وعمل، هذا لفظ السلف من الصحابة وغريهم
واإلميان، ويدخل يف القول قول القلب واللسان، ويف العمل عمل القلـب   الدين تدخل أيضا يف مسمى

 . )٢())واجلوارح

  .  )٣())األعمال تدخل يف مسمى اإلسالم ومسمى اإلميان أيضا:((-:-ويقول ابن رجب

  

                                           

  . ٤٧٢-١٢/٤٧١جمموعة الفتاوى)١(
  . ١٢/٤٧٢جمموعة الفتاوى)٢(
  .٢/٧٥٨معارج القبول: ، وانظر١/١٦٦مجامع العوم واحلك) ٣(
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  .   )٢())إن الطاعات تسمى إميانا ودينا:((-:-)١(ويقول النووي

الدين الذي بعث اهللا بـه  :((ويقول. )٤())أن الدين قول وعملاعلم ب:((-:-)٣(ويقول حافظ حكمي
رسله، وأنزل به كتبه، ورضيه ألهل مسواته وأرضه، وأمر أن ال يعبد إال به، وال يقبلُ من أحد سواه، وال 

بالقلـب واللسـان،   : أي) قولٌ: (يرغَب عنه إال من سفه نفسه، وال أحسن دينا ممن التزمه واتبعه، هو
   )٥()).بالقلب واللسان واجلوارح: أي) ملٌوع(

مل يكن عليهم من الدليل إال عمل عن مسمى الدين واإلميان، فلو أن هذه اآلية أحج آية على من أخرج ال - ٢
، ٥: البينـة  ��m��y��x���w��v��ut��s���r��q��p��o��n���m��l��k��j��i��hl:تعـاىل  قوله

 –اء ـل اإلرجـيعين أه-ما يحتج عليهم:((-:-الشافعي يقول اإلمام. )٦(لكان كافيا يف االستدالل
��m���w��v��ut��s���r��q��p��o��n���m��l��k��j��i��h:ألج من قولـه  ـة أحـآيـب

                                           

عالمة بالفقه واحلديث، مولده ووفاته : حيىي بن شرف بن مري بن حسن احلزامي احلوراين، النووي، الشافعي، أبو زكريا، حميي الدين)١(
ه وفنونه، مدققًا يف علمـه  وإليها نسبته، ولد يف احملرم سنة إحدى وثالثني وستمائة كان حمققًا يف علم) من قرى حوران، بسورية(يف نوى 

، عارفًا بأنواعه من صحيحه وسقيمه، وغريب ألفاظه، واستنباط فقهه، حافظًا للمذهب وقواعده >وشؤونه، حافظًا حلديث رسول اهللا 
 علـم سالكًا يف ذلك طريقة السلف، قد صرف أوقاته كلها يف أنـواع ال  ،لتابعني واختالف العلماء ووفاقهموأصوله وأقوال الصحابة وا

مـن  . حياسب نفسه على اخلطوة بعد اخلطوة، مات يف بلده نوى يف رجب سنة سبع وسبعني وستمائة ودفن ـا   والعمل بالعلم، وكان
وكتاب التبيان  املنهاج يف شرح مسلم،كتاب ووكتاب األربعون حديثًا النووية، ، رياض الصاحلني من كالم سيد املرسلنيكتاب : تصانيفه

  .١٥٠-٨/١٤٩، األعالم للزركلي ٢٠٠-٢/١٩٤البن شهبة،  طبقات الشافعية: ، انظراألذكاروكتاب ، رآنيف آداب محلة الق
  . ٢/٤٢٧شرح صحيح مسلم)٢(
الشيخ العالمة حافظ بن أمحد بن علي احلكمي، أحد علماء اململكة العربية السعودية السلفيني، ولد يف شهر رمضان املبـارك سـنة   )٣(

اء، عميق الفهم، سريع احلفظ ملا يقرأ، على جانب كبري من الورع والكرم والعفة والتقوى، قوي اإلميـان،  هـ، كان آية يف الذك١٣٤٢
ـ  رمي ، صداعا باحلق، يأمر باملعروف ويأتيه، وينهى عن املنكر ويبتعد عنه، ال تأخذه يف اهللا لومة الئم، جلّ وقته مالزم لتالوة القرآن الك

هـ مبكة املكرمة ١٣٧٧افة إىل التدريس والتأليف واملذاكرة، تويف يف الثامن عشر من شهر ذي احلجة سنة ومطالعة الكتب العلمية، باإلض
على إثر مرض أملَّ به، وهو يف ريعان شباب، إذ كان عمره آنذاك مخسا وثالثني سنة وحنو ثالثة أشهر، ودفن مبكة املكرمة، له مؤلفـات  

، معارج القبول، بشرح سلم الوصول إىل علم األصـول،  >يف توحيد اهللا و اتباع الرسول  سلم الوصول، إىل علم األصول: كثرية منها
واآلداب أعالم السنة املنشورة العتقاد الطائفة الناجية املنصورة، اللؤلؤ املكنون يف أحوال األسانيد واملتون، املنظومة امليميـة يف الوصـايا   

    .٢٨-١/١٣لقبول بشرح سلم الوصولترمجته يف مقدمة كتابه معارج ا: انظر. العلمية
  .٢/٧٣٥معارج القبول)٤(
  .٢/٧٣٥معارج القبول)٥(
  .٧٦١-٣/٧٦٠االنتصار يف الرد على املعتزلة األشرار:انظر) ٦(
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��y��xl إن الصالة والزكاة ليستا من الدين، كان الرد عليهم : ؛ وهلذا ملا تكلم أناس وقالوا)١())٥: البينة
  .)٢(ذه اآلية

فقال يف كتابه  رازي أقر بأن هذه اآلية أقوى دليل استدل به من يرى أن األعمال من الدين،والعجب أن ال
    )٣(.)واعلم أنه ال دليل على هذا املذهب أقوى من ذلك(:مناقب اإلمام الشافعي بعد إيراده لقول الشافعي اآلنف

 خطأ من أل ن أن اهللاق مباشرة بيبل وأعجب من ذلك أنه يف تفسريه هلذه اآلية، وقبل إيراده للكالم الساب
ال يضر الذنب مع اإلميان، واهللا تعاىل خطأهم يف هذه اآلية، وبني : وهم املرجئة الذين قالوا(العمل العلم وأمهل  حصل

، ٥: البينة�mt��s���r��q �l: يف قوله ومن العمل، ٥: البينة �m���ml: يف قوله ال بد من العلم واإلخالصأنه 

أن جمموع   )٤()فكما(البينة املستقيمة املعتدلة ، : أي، ٥: البينـة  �m��x���wlاموع كله هو ،٥: البينة �m�v�l: مث قال
حاول جاهدا إبطـال داللـة   يتناقض فيمث جتده بعد ذلك . )٦()دين واحداموع  )٥()هذا(كذا األعضاء بدن واحد 

اه، ورد دين اهللا وشرائعه وسنة نبيه إىل نظره ورأيه واختياره، فنعوذ باهللا من عبد بلي مبخالفة احلق، وآثر هو !!ةـاآلي
  .  )٧(واستعمل اللجاج واخلصومة؛  لكن ويأىب اهللا إال أن يتم نوره

؛ جعجعة ال طحـن فيهـا  إبطال ابن اخلطيب لداللة اآلية على دخول العمل يف مسمى  الدين واإلميان  - ٣
إىل اإلخالص فقط؟ والدليل  ، ٥: البينة �m��vl: قوله مل ال جيوز أن تكون اإلشارة ب: واجلواب (:فقوله
وذلك : املراد: ، وأنتم حتتاجون إىل اإلضمار، فتقولون)اإلضمار(أنا على هذا التقدير ال حنتاج إىل : عليه

إشارة إىل جمموع ما تقدم،  ، ٥: البينة �m��vl: املذكور، وال شك أن عدم اإلضمار أوىل، سلمنا أن قوله
، وذلـك ألن  إن ذلك اموع هو الدين: لدين القيم، فلم قلتماموع هو الى أن ذلك لكنه يدل ع

إمنا يكـون إذا   ، وذلكبنفسه )لاملستق(هو الدين الكامل ) القيم(، فالدين )غري(، والدين القيمالدين غري

                                           

ه قب، آداب الشافعي ومنا٢/٨٢٦-))اإلميان((الكتاب األول،–اإلبانة عن شريعة الفرقة الناجية وجمانبة الفرق املذمومة البن بطة : انظر)١(
  . ٢٠٩-٧/٢٠٨، جمموعة الفتاوى٣٨٧-١/٣٨٦مناقب الشافعي للبيهقي، ١٤٧-١٤٦البن أيب حامت الرازي

قدم علينا سامل األفطس باإلرجاء فعرضه، فنفر منه أصحابنا نفارا شديدا ، وكان أشدهم نفارا ميمون  :قال معقل بن عبيد اهللا العبسي)٢(
فحججت، فدخلت : د الكرمي فإنه عاهد اهللا أن ال يؤويه وإياه سقف بيت إال املسجد، قال معقلبن مهران، وعبد امللك بن مالك، فأما عب

¦���§��¨��©���m��¬��«��ª: فسمعته قرأ هذا احلرف: على عطاء بن أيب رباح يف نفر من أصحايب، فإذا هو يقرأ سورة يوسف، قال

��®l ا قبلنا قد أحدثوا وتكلموافأخلن ؛إن يل إليك حاجة: قلت: خمففة، قال، ١١٠: يوسفإن الصالة : وقالوا ،ا، ففعل، فأخربته أن قوم
��mn���m��l��k��j��i��h�����w��v��ut��s���r��q��p��o:يقـول أل أولـيس اهللا  : فقـال : والزكاة ليستا من الدين، قال

yxl ٨١٠-٢/٨٠٩-))اناإلمي((الكتاب األول،-اإلبانة الكربى: انظر فالصالة والزكاة من الدين،،  ٥: البينة.  
  .١٣١مناقب اإلمام الشافعي، للرازي) ٣(
  !يقتضيه سياق، وال٣٢/٤٧املطبعة البهية املصرية. ط ، و٦/٥٩٩املطبعة األمريية.والتصحيح من ط) فكمال(يف الطبعة املعتمدة) ٤(
دار .ط ، و٣٢/٤٧املصـرية  املطبعـة البهيـة  . ط ، و٦/٥٩٩املطبعـة األمرييـة  .والتصـحيح مـن ط   )هـو (يف الطبعة املعتمدة )٥(

  !يقتضيه سياق،وال٣٢/٤٧الفكر
  .بتصرف)٤٧ص ٣٢ج ١١مج(التفسري الكبري) ٦(
  .٢/٨٢٧-))اإلميان((الكتاب األول،-اإلبانة الكربى: انظر)٧(
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 يوجد هـذا  وإذا مل، ، وهي الصالة والزكاةاصلة أيضاح آثاره ونتائجه معه، وكانت كان الدين حاصالً
والرتاع ما وقع إال  ،إن أصل الدين ال يكون حاصالً: موع، مل يكن الدين القيم حاصالً، لكن مل قلتما

 . )فيه؟ واهللا أعلم

ال ميكن رجوعـه إىل مـا   : فنقول، ٥: البينة ��m��y��x���w��vl:أما قوله تعاىل(:وقوله يف موطن آخر
  :تقدم؛ لوجهني

  .؛ فال جيوز صرفه إىل األمور الكثرية )١(وحدانلفظ ال" ذلك"أن : أحدمها 

فال بد من إضمار : أنه من ألفاظ الذكران؛ فال جيوز صرفه إىل إقامة الصالة، وإذا كان كذلك: والثاين 
  .»ذلك الذي أمرمت به دين القيمة«: شيء آخر، وهو أن يقولوا

أن «: معنـاه : ا آخر، وهو أن نقولوإذا كان كذلك؛ فليسوا بأن يضمروا ذلك أوىل منا بأن نضمر شيئً 
علـى   داالً  ،٥: البينـة �m��o��n���ml: ، ويكون قوله تعـاىل »ذلك اإلخالص أو ذلك التدين دين القيمة

  .اإلخالص

فعليهم الترجيح، وهو معنا، ألن إضمارهم يؤدي إىل تغيري اللغة، وإضـمارنا  : وإذا تعارض االحتماالن
  .  )٢() يؤدي إىل عدم التغيري

  :؛ بيان ذلكغري مسلَّمذكره  وما

، وارد يف مواطن كثرية من القرآن، )أمور كثرية(أن رجوع اسم اإلشارة املذكر املفرد إىل أشياء متعاطفة :أوالً
ومعروف يف كالم العرب، فقد جرت العادة يف كالم العرب الذي نزل به القرآن، ويف القرآن العظيم أن يكون اسم 

  : ومن ذلك )٣(ترجع اإلشارة إىل أشياء متعددة من اثنني فصاعدا،اإلشارة بصيغة اإلفراد، و

، ٦٨: البقـرة ��m�¿¾��½��¼��»��º���¹��¸��¶��µ��´���³��²��±°��¯��®��¬��«��ª��©���¨l:تعـاىل  قوله •
  ).اثنني(إىل  »ذلك«بني ذلك املذكور من الفارض والبكر، فأشار بـ:أي

~���m:قولـه  فاإلشـارة يف ،  ٣٨: الفرقـان  ��m�`��_��~��}��|��{����z��y�����al:وقوله تعاىل •
_l فأشـار  )٤(بني ذلـك املـذكور  : راجعة إىل عاد، ومثود، وأصحاب الرس، أي، ٣٨: الفرقان ،

  ).أمور متعددة(إىل   »ذلك«بـ

بني ذلك : أي، ٦٧: الفرقان ��m���Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì���Ë��������Ê��Él:وقوله تعاىل •
  ).اثنني(إىل   »ذلك«ف والقتر، فأشار بـاملذكور من اإلسرا

                                           

  ). ب/٢٠٧ق/٢(اية العقول: وانظر -وهو خطأ-باجليم)الوجدان(يف املطبوع) ١(
  ).أ/٢٠٨ق-ب/٢٠٧ق/٢(اية العقول: وانظر.١/١٦٩تبة العصريةاملك.، ط١/٣١١الرسالةمؤسسة .،طاحملصول)٢(
  .٢٧٤-١/٢٧١العذب النمري من جمالس الشنقيطي يف التفسري، حملمد ألمني الشنقيطي،:انظر) ٣(
  .٦/٢١٨دار الكتب العلمية.، ط٦/٣٥٩عامل الفوائد، .أضواء البيان، ط) ٤(
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  :أي ،١١: الصـف  ��m���¬��«��ª���©��¨�����§�����¦��¥¤��������£��¢��¡��������~��}��|��{l:وقوله تعاىل •
  »ذلـك «فأشار بـ )١(إميانكم باهللا ورسوله، وجهادكم يف سبيل اهللا بأموالكم وأنفسكم خري لكم،

  ).أمور متعددة(إىل 

، ١٥١: األنعام �m���Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ðl:�قوله تعاىل يف سورة األنعام ؛لة يف ذلكومن أصرح األد •

¡��¢����£��¤��¥��¦��§��¨©����m�����¬���«��ªفاإلشارة مفردة، واملشار إليه كثري؛ ألنه شاملٌ لـ

��Ã��Â��Á����À��¿��¾��½¼��»��º��¹¸����¶��µ��´��³��²±��°��¯®

�Í��Ì��Ë�����Ê��É��È��Ç��ÆÅ��Ä�������ÏÎl إشارة  » ذا« ذلكم املذكور؛ ألن: فاملعىن، ١٥١: األنعام
إىل مفرد، واملشار إليه مجاعة، وهذا معروف يف كالم العرب أن يشريوا إىل التثنية أو اجلمع بإشارة 

     )٢( ).ذلكم املذكور:(املفرد، واملقصود

  :قول الشاعر: ونظريه من كالم العرب

  ر مــــدىإِنَّ للْخيــــرِ وللشــــ
  

  )٣(وكـــالَ ذَلـــك وجـــه وقَبـــلْ  

  
  )٤( ).اثنني(إىل  »ذلك«وكال ذلك املذكور من اخلري والشر، فأشار بـ: أي          

  .فاتضح أن كون اإلشارة بصيغة اإلفراد، ورجوعها إىل متعدد باعتبار املذكور، أسلوب عريب معروف        

  

                                           

  .٢٢/٦١٧تفسري الطربي،) ١(
  .٥٠١-٢/٥٠٠جمالس الشنقيطي يف التفسري، العذب النمري من: انظر) ٢(
  : هذا البيت من قصيدة مطلعها)٣(

  يــا غُــراب الْبــينِ أَســمعت فَقُــلْ    
  

ــلْ     ــد فُعـ ــيئًا قَـ ــق شـ ــا تنطـ   إِمنَـ
ـ :أنشدها    ريش يف عبد اهللا بن الزبعري بن قيس بن عدي، وهو أحد شعراء قريش املعدودين، كان يهجو املسلمني وحيرض عليهم كفار ق

يفتخر بنصرة كفار قـريش    -ومل يكن أسلم بعد-إسالمه، وقد قال هذه القصيدة يف غزوة أحد> شعره، مث أسلم بعد ذلك فقبل النيب 
ه فرد علي. أن كالً من اخلري والشر مالقيه اإلنسان يف مستقبل أيامه: املواجهة واملقابلة، ومعىن البيت: الغاية، والقبل: واملدى على املسلمني،

  : يف قصيدة مطلعها تحسان بن ثابت 
  ذَهبـــت يـــا ابـــن الزبعـــرى وقْعـــةٌ

  
ــدلْ      ع ــو ــا لَ يهــلُ ف ــا الْفَض نــانَ م   كَ

  كُمــــنــــا منلنو منِلْــــت لَقَــــدو  
  

ــا دوالْ   ــرب أَحيانــ ــذَاك الْحــ   وكَــ
، ١٠٦-٦/١٠٤يف شرح السرية النبوية البن هشام، لعبد الرمحن السهيلي، الروض األنف ١٣٨-٣/١٣٦السرية النبوية البن هشام : نظرا  

  .٢٤-١٤/١٠األغاين لألصبهاين
-٦/٣٥٩عـامل الفوائـد،   .أضواء البيان، ط ٢١٥-٥/٢١٤، ٥٠١-٢/٥٠٠العذب النمري من جمالس الشنقيطي يف التفسري،: انظر) ٤(

  .٦/٢١٨دار الكتب العلمية.، ط٣٦٠
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�mn���m��l��k��j��i��h�����w��v��ut��s���r��q��p��o: وقد أتى على هـذا النسـق قولـه تعـاىل     

xyl فاإلشارة يف اآلية راجعة إىل مجيع ما ذُكر، واملعىن ، ٥: البينة�m� �vl   الذي أمروا به، هو�m� �x���wl )١( ،

  ).ال ميكن رجوعه إىل ما تقدم( من أنه  وذا بطل قول ابن اخلطيب  عائد إىل ما تقدم ذكره،» ذلك«فـ

أن املعرفة وحدها ال تكون دينا، وال إسالما، وال إميانا؛ إذ لو كانت كذلك لصار إبليس وفرعون وأهل : ثانيا
 أتى بشيء مـن  ال، وللزم أن يكون الرجل مسلما ولو مل يتكلم بالشهادتني و)٢(الكتاب واملشركون مسلمني مؤمنني

  .أن يرد عليهوبطالن هذا القول أظهر من  )٣(،األعمال املأمور ا

اإلميان معرفة : ليست من أهل العلم وال الدين، فقالوا....مث حدثت فرقة:((-:-ومن هنا فقد قال أبو عبيد 
وهذا منسلخ عندنا من قول أهل امللل احلنفية؛ ملعارضته لكالم ! بالقلوب باهللا وحده، وإن مل يكن هناك قول وال عمل

؟ ١٣٦: البقرة اآلية،��m��]������\��[��Z��Y��X��W���V��U��T��Sl :قوله بالرد والتكذيب، أال تسمع> اهللا ورسوله 
مث أوجب مع اإلقرار  .اعرفوين بقلوبكم: فجعل القول فرضا حتما، كما جعل معرفته فرضا، ومل يرض بأن يقول

��m���k:جاء به، فقال يف كل ما >اإلميان بالكتب والرسل كإجياب اإلميان، ومل جيعل ألحد إميانا إال بتصديق النيب 
��p��o��n��m��ll وقال١٣٦: النساء ،:��m����µ��´��³��²��±������°���¯��®��¬l وقال٦٥: النساء ،:�

�mG��F���E��D��C��B��A lكوا الشهادة فلم جيعل اهللا معرفتهم به إذ تر ->النيب : يعين - ١٤٦: البقرة
ولو كان أمر اهللا ودينه على ما يقول هؤالء ما ! رضي عنهم باملعرفةأن اهللا : وزعمت هذه الفرقة...له بألسنتهم إميانا

عرف اإلسالم من اجلاهلية، وال فرقت امللل بعضها من بعض، إذ كان يرضى منهم بالدعوى على قلوم، غري إظهار 
ولو كان هذا يكون مؤمنا،  اإلقرار مبا جاءت به النبوةُ، والرباءة مما سواها، وخلع األنداد واآلهلة باأللسنة بعد القلوب،

، أو ثالث ثالثة كقول النصارى، وصلى )٥(والزنادقة )٤(اوس يقول كمااثنني،  اينَّأن اهللا ث: مث شهد رجل بلسانه

                                           

  .٢٤/٥٥٤تفسريالطربي: ظر،وان ٤/٦٦٢تفسري البغوي) ١(
التركي و .د:،شرح العقيدة الطحاوية، بتحقيق٣/٧٩٥، االنتصار يف الرد على املعتزلة األشرار٤١٩-٢/٤١٨تعظيم قدر الصالة: انظر)٢(

، اإلمام حممد بن نصر املروزي وجهوده يف بيـان عقيـدة السـلف والـدفاع     ٥٢-٢/٥١، و بتحقيق عمرية ٥٠٧-٢/٥٠٦األرنؤوط
  .١٥٦عنها

  . ١٥٨-٧/١٥٧جمموعة الفتاوى) ٣(
اوسية ديانة وثنية ثنوية تقول بإهلني، النور والظلمة، فالنور مصدر اخلري والظلمة مصدر الشر ، وهم عدة فرق، وقد نشأت : اوس)٤(

والثانية بيان سبب خـالص  بيان سبب امتزاج النور بالظلمة، : اوسية يف بالد الفرس، ومسائل اوس كلها تدور على قاعدتني، إحداها
و اخلالص معادا، ومن عقائدهم عبادة النار، والصالة إىل الشمس، وعدم دفن املـوتى يف األرض   النور من الظلمة، وجعلوا االمتزاج مبدأً

ذحبها، ويستحلون فـروج   ، إال أن يستعملوا قبله بول البقر وحنوه، وال يرون قتل احليوانات وال، وال يغتسلون باملاء تقديسا لهتعظيما هلا
، ٨٦، اعتقادات فـرق املسـلمني واملشـركني   ٧٩-٧٨، تلبيس إبليس٢٨٩-١/٢٧٤، امللل ولنحل ١٢٦التبصري يف الدين: انظر. احملارم

  .     ١١٤١-٢/١١٣٩املوسوعة امليسرة يف األديان واملذاهب واألحزاب املعاصرة
ت تطلق الزندقة على من يؤمن بكتاب اوس، مث توسعوا يف استعماهلا علـى  الزندقة لفظ أعجمي معرب أُخذ من كالم الفرس، وكان)٥(

     كل إنسان يتشكك يف الدين، أو جيحد شيئًا مما ورد فيه، أو يقول مبقالة الكفار ويؤمن ببعض عقائدهم، وقد انتشرت حركـة الزندقـة  
م الشعر الذي فيه جماهرة بالتهتك ختلقة إلفساد الدين، ويف نظيف أول العصر العباسي، و جتلت يف وضع األحاديث امل -اوسية األصل–

= 
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للصليب، وعبد النريان، بعد أن يكون قلبه على املعرفة باهللا، لكان يلزم قائل هذه املقالة أن جيعله مؤمنا مستكمالً 
فهل يلفظ ذا أحد يعرف اهللا أو مؤمن له بكتابٍ أو رسول ؟ وهذا عندنا كفر لن ! ان املالئكة والنبينيكإمي ؛اإلميان

  .(١)! ))يبلغه إبليس فمن دونه من الكفار قط

تفسري الدين باملعرفة قول مستحدث مل تعرفه العرب، وال ذكره أئمة اللغة، ومل يرد يف التفاسري املعتـربة؛  : ثالثًا
دنتـه  :الذل واخلضوع والطاعة واالنقياد واالستسالم، يقـال : اإلذالل والقهر، وفيه معىن: ن يف األصل فيه معىنفالدي

  )٢(.خشع له وخضع وذلّ: أطاع اهللا وأحبه وخافه، ودان هللا، أي :قهرته فذل، ودان اهللا، أي: فدان، أي

دمها اآلخر، وخيضع له، ومادا تدور على معىن وعليه فكلمة الدين عند العرب تشري إىل عالقة بني طرفني يعظم أح 
   .)٥(وهو اسم جلميع ما يعبد به اهللا )٤(فالدين هو الطاعة الالزمة الدائمة، )٣(لزوم االنقياد،

فالدين هو الطاعة ((،)٦())دين اهللا أن يدينه العباد ويدينون له فيعبدونه وحده ويطيعونه:((..-:-اإلسالم شيخيقول 
    .)٧())والعبادة

وهو ما كان  ؛العمل الظاهر :أحدمها: والذي أمر اهللا به نوعان...ما أمر اهللا به وترك ما ى عنه الدين فعل((: ويقول 
  .)٨())وهو إخالص الدين هللا ؛العمل الباطن :واجبا أو مستحبا، والثاين

ليت قد صارت عادةً وخلُقًا، خبالف الطاعة هو الطاعة والعبادة واخلُلق، فهو الطاعة الدائمة الالزمة ا :الدين: (( ويقول 
هو طاعة اهللا : الدين احلق((وعليه فـ )٩(،))بالدين: بالعادة واخلُلق، ويفسر اخلُلق: مرة واحدة؛ وهلذا فُسر الدين

  )١٠( )).هو الطاعة املعتادة اليت صارت خلُقًا: وعبادته، كما بينا أن الدين

  

                                           
= 

املوسوعة امليسرة يف األديان واملذاهب واألحزاب : انظر. والرفع من شأن العقل وتقدميه على النقل واخلالعة، وبغض العرب والنيل منهم،
 . ١٠٦٦-٢/١٠٦٥املعاصرة

 .٦٢-٥٩كتاب اإلميان أليب عبيد القاسم بن سالم) ١(
، االنتصار يف الرد على املعتزلـة  ١٨١، )دين(،  املفردات يف غريب القرآن،مادة٣٢٠-٢/٣١٩،)دين(معجم مقاييس اللغة،مادة: انظر)٢(
، جامع الرسائل البن ٤٦٢-٤/٤٦٠،)دين(،لسان العرب، مادة٢١٨،)دين(، خمتار الصحاح، مادة٧٣١-٣/٧٣٠قدرية األشرار للعمراينال

، املعجـم الوسـيط،   ٢/٣٠٥،)الـدين (كشاف اصطالحات الفنـون، مـادة  ، ٤٧٩-٤٧٦ن القيم،ء الب، الداء والدوا٢/٢١٩تيمية، 
  .٢/٣٠٧،)دان(مادة

  .٣٢-٣١حممد عبد اهللا دراز .د الدين،:انظر) ٣(
  .٤٧٦الداء والدواء: انظر) ٤(
  .٢/٣٠٧، املعجم الوسيط١/٣٢٤عقائد الثالث والسبعني فرقة: انظر) ٥(
  .٦/٥٦٦الفتاوى الكربى)٦(
    ١٦٩التدمرية البن تيمية )٧(
  .٢٥٠-١٨/٢٤٩جمموعة الفتاوى)٨(
  .٢/٢١٨جامع الرسائل البن تيمية، ) ٩(
  .٢/٢٢٣جامع الرسائل البن تيمية، ) ١٠(
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  .)١())دة اهللا وحده ال شريك له وهو الدينالعمل الصاحل هو عبا((: ويقول

إذا تقرر ما سبق فمن أين أتى الرازي بالتفريق بني الدين والدين القيم، وأن املعىن املذكور هو الدين القـيم ال  
  .!!الدين 

تقيم دين القائمني هللا بالتوحيد، فهو الدين املس: ، أي٥: البينـة  ��m��y��x���w��vl:أن معىن قوله تعاىل :رابعا
الدين الذي بعث اهللا به رسله، : وعليه فالدين القيم هو.املوصل إىل جنات النعيم، وما سواه فطرق موصلة إىل اجلحيم
  . )٢(وشرعه لنفسه، ورضي به، وهو دين األمة املستقيمة على احلق

الشـيء إىل   ، والدين هو القيم، وهو نعته الختالف اللفظني، فهو مـن إضـافة  وإمنا أضاف الدين إىل القيمة
   )٣(.نفسه

   )٥()).وهو مما يضاف إىل نفسه الختالف لفظيه ٥: البينة �m��y��x���w��vl:((-:-)٤(يقول الفراء

  .أن أصل الدين هو عبادة اهللا وحده ال شريك له مبا شرع: خامسا

إال اهللا، وأن  أن ال يعبـد : الذي بعث اهللا به رسله، وأنزل به كتبه وأصل الدين:((-:-يقول شيخ اإلسالم 
  .  (٦)))نعبده مبا شرع، ال نعبده بالبدع

التوحيد الذي بعث اهللا به الرسل، وأنزل به الكتب، فقـال   ، وهووعبادة اهللا وحده هي أصل الدين(( :ويقول
�m��g��f��e��d:وقال تعاىل ،٤٥: الزخرف m��½��¼��»��º��¹��¸��¶����µ��´��³��²��±��°��¯l:تعاىل

��l��k��j��i��h���on��ml  وقال تعاىل٣٦: النحـل ،:��m���N��M��������L���K���J���I��H��G��F��E��D��C��B��A
��P��Ol (٧)))٢٥: األنبياء .  

  : ومعقول يف اللغة وعند العلماء أن عبادة اهللا هي.(٨)))أصل الدين املقصود وهو توحيد اهللا وعبادته: ((ويقول

  

                                           

  . ١٩/١٧٠جمموعة الفتاوى)١(
  .٩٣٢، تفسري السعدي٤/٦٦٢، تفسري البغوي٦/٢٦٤، تفسري السمعاين٢٤/٥٥٥تفسري الطربي: انظر)٢(
  .٥/٥٨١، فتح القدير للشوكاين٤/٦٦٢،  تفسري البغوي٢٤/٥٥٤لطربيتفسري ا: انظر)٣(
إماما، شيخ النحاة،  عالمة، ثقة،. أبو زكريا، حيىي بن زياد بن عبد اهللا بن منظور األسدي موالهم الكويف النحوي، صاحب الكسائي)٤(

وورد  ’’فراء كيف يعظم الكسائي وهو أعلم بالنحو منـه؟ إين ألعجب من ال‘‘: واللغويني والقراء، أمري املؤمنني يف النحو، قال عنه سلمة
مات الفراء بطريق  .’’وألا كانت تتنازع ويدعيها كل أحدلوال الفراء، ملا كانت عربية، ولسقطت؛ ألنه خلصها، ‘‘: عن ثعلب أنه قال

 . ، ط٢٤٨-٧/٢٤٧سري أعالم النبالء: انظر".  معاين القرآن: " كتاب: ، من تصانيفه:احلج سنة سبع ومئتني، وله ثالث وستون سنة، 
  . ٧٠٢-١٠/٧٠١،  البداية والنهايةدار إحياء التراث العريب

  .٣/٢٨٢معاين القرآن للفراء) ٥(
  .١٧٩الرد على الشاذيل البن تيمية،) ٦(
  . ٣/٣٩٧جمموعة الفتاوى)٧(
  . ٢٨/١٧٩جمموعة الفتاوى)٨(
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بالكلية من أصل الـدين  ) العمل(وعليه فإلغاء اعتبار االلتزام الظاهر ، (١)التقرب إليه بطاعته، واالجتهاد يف ذلك
   )٢(.هو عني ما قالت به املرجئة

وجاءت بإطالقه النصوص أنكره،  ،والعجب من الرازي أن هذا املتفق عليه بني العباد الذي تطمئن إليه القلوب
هـو  تصوره أحد إال علم فساده بالبديهة، قاله وجعلـه  وذاك الذي ابتدعه، فلم يطلقه نص، وال قاله إمام معترب، وال 

  !!. أصل الدين

�m��j��i��h:يف اآلية هو دين القيم ال الدين؛ فما القول يف قوله تعاىل إن سلمنا جدالً أن اموع :سادسا

��qp��o���n��m��l��kl١١: التوبة .  

®��¯��|��{��~�����¡��¢���£��¤��¥��¦§��¨��©���m��¬�����«��ª:وقوله 

��±°l ٥: التوبة .  

 وما نقصان ديننا: قلن! ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل احلازم من إحداكن:" >وقوله
فذلك من نقصان عقلـها،  : بلى، قال: أليس شهادة املرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن: وعقلنا يا رسول اهللا؟ قال

ومتكث الليايل : "، ويف رواية مسلم(٣)" فذلك من نقصان دينها: البلى، ق: أليس إذا حاضت مل تصل ومل تصم؟ قلن
  .فسمى الصالة والصوم دينا  )٤("ما تصلي، وتفطر يف رمضان، فهذا نقصان الدين

؛ فـدل علـى   بتركها الصوم والصالة أيام حيضهافسر نقصان دينها (( :تعليقًا على احلديث-:-يقول ابن رجب
فأي بيان يكون أبني من هذا، وأي دليل على أن الدين قول وعمـل ، وأن   )٥())ديندخول الصوم والصالة يف اسم ال

الذين ال ، وإمجاع علماء املسلمني، وفقهائهم >من كتاب اهللا، وسنة رسول اهللا  الصالة والزكاة من الدين يكون أدلّ
  .  )٦(!!، بل تطمئن إىل إتباعهم، واقتفاء آثارهمتستوحش القلوب من ذكرهم

لك أن ما ذكره ابن اخلطيب ليس جوابا عن االستدالل؛ بل هو التزام املخالفة لظاهر النص، فقوله فظهر بذ
  .>>>>ال يستند إىل أصلٍ شرعي، وال حجة لغة، وإمنا يتماشى مع مذهبه فقط، وهذا خمالف ملراد اهللا ومراد رسوله 

  : ملعرفةالذي أجلأ ابن اخلطيب إىل تعريف الدين واإلسالم واإلميان با :سابعا

                                           

  .١/١٩٤تعظيم قدر الصالة) ١(
  .٥٣-٥٠لقرين ل التكفري عند أهل السنة واجلماعة، ضوابط:انظر) ٢(
   . ٦٥،،كتاب احليض، باب ترك احلائض الصومالبخاري)٣(
ككفـر النعمـة    ؛مسلم كتاب اإلميان، باب بيان نقصان اإلميان بنقص الطاعات وبيان إطالق لفظ الكفر على غـري الكفـر بـاهللا   )٤(

   .٨٧-١/٨٦واحلقوق،
  .١/٩٧فتح الباري البن رجب) ٥(
  .٢/٦٨٤-))اإلميان((الكتاب األول،-اإلبانة الكربى: انظر) ٦(
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، أن كمال اإلنسان وايته هو جمـرد أن يعلـم  ظنهم : يف أحد أصوهلم الفاسدة، وهو تأثره بالفالسفة-١
  . )١(عمن حصل املقصود والعبادة واألخالق إمنا هي وسائل حمضة إىل جمرد العلم؛ وهلذا يرون ذلك ساقطًا

لب اللب ومقصود املقصود إمنا تأثر م؛ فقد ظن أن  فةالدين واإلسالم واإلميان باملعر وال ريب أن تعريف ابن اخلطيب
فليس هو بنفسه كمالٌ للنفس،  العمل فوسيلة وهو البداية؛، أما النهاية، فالعلم هو املقصود وهو هو معرفة اهللا تعاىل

يصدقه ن مل إفجعل الكمال يف نفس العلم و؛ وال جزء من املوجب للسعادة بل هو متعة للنفس ووسيلة إىل كماهلا
   )٢(. قول وال عمل وال غري ذلك مما هو من أصول اإلميان ولوازمه

وهلذا جتده استخف جبنس العبادة والعمل، فأخرجها عن مسمى الدين واإلميان، لكون ذلك عنده إمنـا  هـو   
  .ةحىت تصري تلك النفس سعيد ؛وهو العلم ،وسيلة مقصودها ذيب النفس وإعدادها للحصول على املطلوب األصلي

املقصود األشرف من مجيع الشرائع والعبادات، معرفة ( :ويقول )٣(.)تكميل الروح مبعرفة اهللا تعاىل( :يقول ابن اخلطيب
كمال السعادة ليس إال يف معرفة ذات اهللا تعاىل، ومعرفة صفاته، ومعرفة ( إذ )٤(،)ذات اهللا ومعرفة صفاته ومعرفة أفعاله

   )٥(.)أفعاله

   )٧(.)واملقصود أشرف من الوسيلة...الصالة وسيلة(فـ )٦(،)الصالة حصول ذكر القلباملقصود من ( :ويقول

سببا الستحكام ذكر أن املقصود من العبادة أن تصري املواظبة على تلك األعمال  :حتقيق القول يف هذا الباب(:ويقول
، ألنا بينا أن املقصود من العبـادة  .... حىت تصري تلك الروح سعيدة حبصول تلك املعرفة فيها ،اهللا تعاىل يف القلب

   )٨(.)رسوخ معرفة اهللا تعاىل يف القلب

 وعليه  )٩(،)، فظهر أن لب اللب ومقصود املقصود إمنا هو معرفة اهللا تعاىل...املقصود من العبادة هو املعرفة( :ويقول
  .  )١١()لغرض العلم أمر بالطاعة (وال غرو فإن اهللا  )١٠(،) النهايةهو ...فالعمل هو البداية والعلم(

                                           

،  الرد ١٤٥-١٤٤الرد على املنطقيني البن تيمية: ، وانظر١٧-٥رسالة ابن سينا يف سر الصالة ضمن جمموعة رسائل ابن سينا : انظر) ١(
صـاحل  .الفالسفة ومنهجه يف عرضـها، د ، موقف شيخ اإلسالم من آراء ٢/١٨٤البن تيمية،  جامع الرسائل، ٢٠٩-١٩٢على الشاذيل

  .٥٥٣-٥٤١الغامدي
  .٦٣-٦٢لوامع البينات شرح أمساء اهللا تعاىل والصفات للرازي: ، وانظر١٤٦-١٤٥الرد على املنطقيني البن تيمية)٢(
  ).١٤٨ص ٣١ج ١١مج(التفسري الكبري)٣(
 ١٤ج ٥مـج (، )٨٩ص ١٣ج ٥مـج (، )٨ص ١١ج ٤مـج (التفسري الكبري : وانظر).١٧٧-١٧٦ص ٣٢ج ١١مج(التفسري الكبري)٤(

  .٥٩٣ركايب ، . ، أسرار الترتيل، ط)٢١٤ص ٢٠ج ٧مج(، )٢٧ص
  ).٢٠ص ٢٨ج ١٠مج(التفسري الكبري : وانظر). ١٢٩ص ٢ج ١مج(التفسري الكبري)٥(
  ).٢٧١ص ١ج ١مج(التفسري الكبري)٦(
  ).٢٢٠ص ١١ج ٤مج(،)٥ص ٤ج ٢مج(التفسري الكبري :وانظر).١٨٨ص ٢ج ١مج(التفسري الكبري)٧(
  ).١٧١-١٧٠ص ١٠ج ٤مج(،)١٨٣ص ١ج ١مج (التفسري الكبري :وانظر).٢٢٤ص ١٤ج ٥مج(التفسري الكبري)٨(
  .٧٢٤ركايب ، . أسرار الترتيل و أنوار التأويل للرازي، ط) ٩(
  ).٢٥٠ص ٢٦ج ٩مج(التفسري الكبري) ١٠(
  ).٢٠٦ص ٢ج ١مج(التفسري الكبري)١١(
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الذكر باللسان إن مل حتصل معه املعرفة بالقلب فهو ساقط، وإن حصلت معه املعرفة فتلك املعرفة ال  (:ويقول
 إذ ،)١( )حاله عن الذكر مالـوالفكر غين يف ك، فالذكر يكمل بالفكر ]يقصد بالنظر واالستدالل[حتصل إال بالفكر

إمنا هو  ؛وال شك أن أكمل السعادات وأعظم القربات( )٢().للقوة والكمال سبب] أي املعرفة[احلاصل بسبب الفكر(
  )٣(.)معرفة اهللا تعاىل

مقصودة، فال يكفي النفس جمرد أن  -أيضا- ليعلَم أنه كما أن العلم باهللا مقصود، فعبادة اهللا: هنا يقالو
حده ال شريك له، والعبادة جتمع معرفته وحمبتـه  فال تكمل نفس قط إال بعبادة اهللا و تعرف اهللا دون أن حتبه وتعبده،

وعليه فتحقيق الكمال اإلنساين إمنا يتم بأمرين مـتالزمني ال    )٤(والعبودية له، وذا بعث اهللا الرسل وأنزل الكتب
    )٥(.ميكن الفصل بينهما، مها معرفة اهللا تعاىل وعبادته

أن كمـال  : أحـدمها : هم على أصلني فاسدينوهؤالء املتفلسفة أمر:((-:-ومن هنا يقول شيخ اإلسالم
اإلنسان وايته هو جمرد أن يعلم الوجود على ما هو عليه، وجعلوا جنس األخالق والعبادات واألعمال وحنو ذلك، إمنا 
يطلب لكونه وسيلة إىل املعرفة فقط، فهي تقصد قصد الوسائل فقط، كما تركب اإلبل وتقطع املسافات ألجل احلج، 

ف هؤالء جبنس احملبة واإلرادة والعبادة والعمل، لكون ذلك عندهم إمنا مقصوده ذيب النفس وإعـدادها  وهلذا استخ
فطائفة من الناس توافقهم على األصل األول دون الثاين، وهو من يظن أن كمال (( ، )٦())حلصول ما هو عندهم العلم

الذي جيعل اإلميان جمرد العلـم  ...ومن وافقه، مذهب جهم بن صفوان هو قريب من..يته هو جمرد العلم،والنفس وغا
إن اإلميان جمرد العلم والتصديق، وهو بذلك وحده يستحق الثواب والسعادة، : قول جهم ومن وافقه ((فـ .)٧())باهللا 

  : وأتباعهم )٨(يشبه قول من قال من الفالسفة املشائني

  

                                           

  .٦٣والصفات للرازي لوامع البينات شرح أمساء اهللا تعاىل)١(
  .٦٣لوامع البينات شرح أمساء اهللا تعاىل والصفات للرازي)٢(
، النفس وخلودها عند فخـر  ٤٤٥، شرح اإلشارات)٩٠ص ١٧ج ٦مج(التفسري الكبري: وانظر). ٧٠ص ١٢ج ٤مج(التفسري الكبري)٣(

  . ٣٧٤الدين الرازي
  ،١٤٥-١٤٤طقيني البن تيمية،الرد على املن ٢٠٥الرد على الشاذيل البن تيمية،: انظر) ٤(
صـاحل  .موقف شيخ اإلسالم من آراء الفالسفة ومنهجـه يف عرضـها، د   ،٣٢-٦/٢٣اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح: انظر) ٥(

  .٥٤٩- ٥٤٨الغامدي 
  .١٩٧:منه ، وانظر١٩٢الرد على الشاذيل) ٦(
  .١٨٥-٢/١٨٤البن تيمية،  جامع الرسائل :وانظر.١٩٨الرد على الشاذيل ) ٧(
م، وهو من أهل مقدونة من بالد الروم من تالميذ أفالطون، مسوا بـذلك  .ق٣٢٢-٣٨٤املقصود م أتباع أرسطو الذي عاش مابني)٨(

موسـوعة  : انظـر . ألن أرسطو كان يعلم احلكمة وهو ماش حتت الرواق املظلل له من حر الشمس، وكان تالميـذه ميشـون خلفـه   
  . ٢٧٥دة للفاحل، معجم ألفاظ العقي٩٩-١/٩٨الفلسفة
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وليس صالح اإلنسان يف جمرد أن يعلم ....،)٢()١(إن سعادة اإلنسان يف جمرد أن يعلم الوجود على ما هو عليه
كما أنه ليس سعادته يف أن يكون عاملا باهللا، مقرا مبا يستحقه، دون أن يكون . احلق، دون أال حيبه ويريده ويتبعه

وعبادتـه  فكمال النفس ليس يف جمرد العلم بل ال بد مع العلم باهللا من حمبته (( )٣(،))حمبا هللا، عابدا هللا، مطيعا هللا
 (٤)))واإلنابة إليه

 .  

وأما حصول السعادة مبجرد ما يدعيه هؤالء من العلم، أو العلم واألخالق، فهذا باطـل معلـوم   :((ويقول 
أن العبادات واألخالق إمنا هي وسائل إىل جمـرد  : الفساد، مع أنه ليس هلم عليه دليل صحيح، وملا كان أصل هؤالء

وغريها، جيعلون الكالم  )٦("املباحث املشرقية"والرازي يف  )٥(تهم يف الفلسفة كابن سيناالعلم، كان املصنفون على طريق

                                           

والفالسفة جعلوا الكمال معرفة الوجود املطلق، وعليه فقـول   ،الكمال معرفة اهللا وافإم جعلن جهما وأتباعه خري من الفالسفة لك) ١(
عمال من جهة أن ما عندهم من العلم باهللا أكثر وأصلح مما عند هؤالء، ومن جهة أن األ :جهم وأتباعه خري من قول الفالسفة من جهتني

عندهم هلا ثواب وعقاب، ومن جهة أن هلم من املعرفة بكتاب اهللا ومالئكته ورسله وغري ذلك ما ليس هلؤالء، ومع هذا فقد ذم السـلف  
١٤٦-١٤٥، الرد على املنطقـيني ١٩٨الرد على الشاذيل: انظر!! فكيف يكون هؤالء عند سلف األمة وأئمتها ؛وأتباعه اواألئمة جهم ،
  .١٨٥-٢/١٨٤بن تيمية ال جامع الرسائل

  .٢/١٥٢النجاة يف املنطق واإلهليات البن سينا ،٤/٣٢اإلشارات والتنبيهات البن سينا: انظر)٢(
  . ٧/٥٨٦جمموعة الفتاوى)٣(
  .٢/١٨٥البن تيمية  جامع الرسائل: وانظر. ٢/٩٥جمموعة الفتاوى)٤(
نا، البلخي مث البخاري، صاحب التصانيف يف الطـب والفلسـفة   الفيلسوف، أبو علي، احلسني بن عبد اهللا بن احلسن بن علي بن سي)٥(

ولد يف صفر سنة ، > كان ابن سينا آية يف الذكاء، وهو رأس الفالسفة اإلسالميني الذين مشوا خلف العقول، وخالفوا الرسول واملنطق،
المه يف مقاصد الفالسفة، مث رد عليه يف افت قد حصر الغزايل كو، يف شهر رمضان، سنة مثان وعشرين وأربعمائة، وتويف سبعني وثالمثائة

بقدم العامل، وعدم املعاد اجلسماين، وأن اهللا ال يعلم اجلزئيات، وبدعه يف  :الفالسفة يف عشرين جملسا له، كفره يف ثالث منها، وهي قوله
القـانون، والشـفا، والنجـاة،    : مصنفاته من صنف حنو مئة كتاب، بني مطول وخمتصر،إنه تاب عند املوت فاهللا أعلم، : البواقي، ويقال

 ،دار إحياء التراث العـريب  .، ط٢٤٣-١٢/٢٤١سري أعالم النبالء  :انظر .واإلشارات، وسالمان، وإنسان، وحي بن يقظان، وغري ذلك
  .٢٤٢-٢/٢٤١، األعالم للزركلي ٤٨٩-٤٨٨/ ١٢البداية والنهاية 

، املباحث املشـرقية يف علـم اإلهليـات    ١٠٨-١٠٧، البن سينا)رسائل يف احلكمة ضمن تسع(رسالة يف أقسام العلوم العقلية: انظر) ٦(
وجيدر التنبيه على أن الرازي يف مباحثه املشرقية قال بقـول الفالسـفة   . ٢٧٣، لوامع البينات للرازي ٥١١-١/٥٠٩والطبيعيات للرازي

وا النفس فيها شهوة وغضب من حيث القوة العملية، وهلا نظر من الذين غاية ما عندهم يف العبادات، واألخالق، واحلكمة العملية، أم رأ
كمال الشهوة يف العفة، وكمال الغضب يف احللم والشجاعة، وكمال القوة النظرية يف العلم، والتوسط يف مجيع : جهة القوة العلمية، فقالوا

النظرية العلمية، فصار الكمال عندهم يف حتقيق هـذه   ذلك بني اإلفراط والتفريط هو العدل، وهذه الثالث تطلب لتكميل النفس باحلكمة
العفة، والشجاعة والعدل والعلم، وما ذكروه من احلكمة العملية، ليس فيها من األعمال ما تسعد به النفوس، وتنجو من العذاب، : األمور

فليس عندهم من العلم ما تدي بـه  . وم اآلخركما أن ما ذكروه من احلكمة النظرية، ليس فيها اإلميان باهللا ومالئكته وكتبه ورسله والي
��m��C��B��A:النفوس، وال من األخالق ما هو دين حق، وهلذا مل يكونوا داخلني يف أهل السعادة يف اآلخرة املذكورين يف قوله تعـاىل 

��Y��X��W��V��U��T���S��R��Q����P��O��N��M����L��K��J��I��H���G��F��E��Dl وهم يف ، ٦٢: البقرة 
اهللا إال قليل مع كـثري  كما مل يكن عندهم من العلم ب،تقريرهم هذا مل يثبتوا خاصية النفس اليت هي حمبة اهللا وتوحيده بل وال عرفوا ذلك 

وبدون  ،فال صالح للنفس وال كمال هلا إال يف ذلك ؛، واحلق أن عبادة اهللا وحده ال شريك له هي الغاية اليت فيها صالح النفسمن الباطل
= 



 -٢٣٧ - 

يف األخالق والسياسات املرتلية و البدنية تنتظم الكالم يف الشرائع اإلهلية اليت جاء ا األنبياء، كاملباين اخلمـس مـن   
ومقصود ذلك إما سياسـة  . علوم األخالق والسياساتالصالة والزكاة والصيام واحلج، فيجعلون هذه وأمثاهلا تتعلق ب

ال ألن ذلك يوجب السعادة يف اآلخرة، بعضهم عن بعض، لعامل للعدل يف الدنيا ودفع ظلم األخالق، وإما سياسة ا
، )١())وال جزء من املوجب للسعادة، وال هو بنفسه كمالٌ للنفس، بل هو متعـة للـنفس ووسـيلة إىل كماهلـا    

لتنبيه على أصول أقوال الناس، ومنشأ ضالل الضالني؛ ليعرف ذلك فيزهد فيـه، ويرغَـب يف   واملقصود هنا ا((
فليعلَم أنه كما أن العلم ...، صراط الذين أنعم اهللا عليهم من النبيني والصديقني والشهداء والصاحلنيالصراط املستقيم

جمرد أن تعرف اهللا دون أن حتبه وتعبده، وهذا أصل مقصودة، فال يكفي النفس  -أيضا- باهللا مقصود، فمحبة اهللا
��m:وقد قال تعاىل....احلنفاء الذي اختذه اهللا خليالً ملة إبراهيم اخلليل إمام �i���h��g��f��e��d���cl الذاريات :

٥٦بحلْم، ومل يكن مم كلَّ علا له، ، والعبادة تتضمن كمال احملبة له وكمال الذل له، فلو قدر أن اإلنسان عا هللا عابد
واهللا تعاىل أرسل مجيع الرسل يدعون إىل عبادة . كان شقيا معذبا، ومل يكن سعيدا يف اآلخرة، وال ناجيا من عذاب اهللا

فال بد من علم و ال بد من عمل، وأن يكون ((،  )٢())اهللا وحده ال شريك له، وعبادته تتضمن حمبته و تعظيمه ومعرفته
: قال من السـلف جاء به الرسول، فيجب العلم والعمل واالعتصام بالكتاب والسنة، وهلذا قال من  كالمها موافقًا ملا

، )٣(ال ينفع قولٌ إال بعمل، وال ينفع قولٌ وعملٌ إال مبتابعة السنة: ولفظ بعضهم. الدين قولٌ وعملٌ وموافقة السنة
ذهب الصحابة ومجاهري السلف مـن  وهلذا كان م ،١٠: فاطر��m¾��½��¼��»��º��¹��¸ �l:وقد قال تعاىل

ـ      التابعني ان، وعمـل القلـب   هلم بإحسان وعلماء املسلمني أن اإلميان قـولٌ وعمـل، أي قـول القلـب واللس
وهو مـن  ...ق القلب أو جمرد معرفة القلب،إن اإلميان جمرد تصدي :وقد كان جهم ومن وافقه يقولون......واجلوارح

وهـؤالء   قـول اجلهميـة  ((؛ وهلـذا كـان  )٤()) يف جمـرد أن تعلـم  إن كمال الـنفس   :جنس أقوال الفالسفة
ًكمـا   أن كمال اإلنسان أن يعبد اهللا علما وعمال: واحلق املبني((، )٥("))مسائل اإلميان " يف ..متقاربان...الفالسفة
فلحون، وجنـد اهللا  هؤالء هم عباد اهللا، وهم املؤمنون واملسلمون، وهم أولياء اهللا املتقون، وحزب اهللا املو أمره ربه،

الغالبون، وهم أهل العلم النافع والعمل الصاحل، وهم الذين زكوا نفوسهم وكملوها، كملوا القوة النظرية العلميـة،  
)٦())والقوة اإلرادية العملية

  .  

                                           
= 

عبـد الـرمحن   .، موسوعة الفلسفة،د٣٢-٦/٢٣اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح البن تيمية :انظر، تكون فاسدة ال صالح هلا ذلك
  .٥٥٣ -٥٤١صاحل الغامدي.موقف شيخ اإلسالم من آراء الفالسفة ومنهجه يف عرضها، د ،١٢٤-١/١٢٣بدوي

 . ٩٥-٢/٩٤جمموعة الفتاوى: وانظر. ٢٠٣الرد على الشاذيل)١(
  .٢٠٥الرد على الشاذيل)٢(
  .١/٦٤، أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة٦٣٩-٢/٦٣٨الشريعة لآلجري:انظر)٣(
  . ٢٦٩-٢٦٨ سفر احلوايل،.ظاهرة اإلرجاء يف الفكر اإلسالمي، د :، وانظر٢٠٩-٢٠٨الرد على الشاذيل)٤(
  .١٩٩الرد على الشاذيل: ، وانظر٥٨٦-٧/٥٨٥جمموعة الفتاوى)٥(
  .١٨٩-٢/١٨٨البن تيمية  جامع الرسائل: وانظر. ٩٧-٢/٩٦اوىجمموعة الفت)٦(
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مل يقتصر على جمرد اإلقرار وغايتها وايتها،  أمر بعبادته اليت هي كمال النفوس وصالحهاإن اهللا (( :ويقول
  .  )١())به

  

 ، وقد سلك يف ذلك طريقة البحثر والعلم فقط دون العمل والعبادةظنه أن الدين احلق قائم على النظ-٢
   !!والنظر والتفكر يف الكالم والفلسفة من غري اعتبار بالكتاب والسنة

 ليفـوز ..االستدالل،يقدم املرء على النظر و(فال بد أن  )٢()الدين احلق ال سبيل إليه إال بالنظر(:الرازي يقول
معرفة اهللا تعاىل واجبة، وال (؛ ألن )٤()ال ميكن تصحيح الدين إال بالدليل والنظر واالستدالل( :ويقول. )٣()بالدين احلق

االحتيـاج إىل  (فـإن . (٦))ال طريق إىل معرفة اهللا تعاىل إال بالنظر واالستدالل(:ويقول )٥(.)ميكن حتصيلها إال بالنظر
    )٧().يف معرفة األحكام والشرائع ال يف معرفة ذات اهللا وصفاته الكتاب إمنا يكون

ومن والبد أن يوزن العلم والعمل بالكتاب والسنة،  ،أن الدين احلق ال سبيل إليه إال بالعلم والعمل :واحلق
الكتاب فمن سلك طريقة العلم فقط، وأعرض عن إتباع السنة يف علمه ومل يزِنه ب(( :-:-هنا يقول شيخ اإلسالم

فقد زاغ من هـذين   ؛والسنة، وأعرض عن العمل الواجب، مثل أهل البدع والفجور من نظَّار أهل الكالم والفلسفة
. من جهة اجتزائه بأحد الواجبني عن اآلخر، ومن جهة خروجه يف ذلك عن متابعة الكتاب والسنة(( )٨()) :الوجهني

لظلمات إىل النور، فأمر املؤمنني مبا يحصل هلم الفالح من العلم النافع فإن اهللا بعث حممدا باحلق، وهدى به الناس من ا
فال بد من علمٍ والبد من عمل،  .اإلميان قولٌ وعملٌ :والعمل الصاحل، فكلٌّ من هذين واجب، وهذا معىن قول السلف

ومن ظن أنه بالعمل ينال  .فقد غلط وكالمها واجب يف اجلملة، فمن ظن أنه بالعلم ينال املطلوب بدون العمل الواجب
  .  (٩)))وكلٌّ منهما ال بد أن يزن عمله وعلمه بالكتاب والسنة. املطلوب بدون العلم الواجب فقد غلط

  

  ):الدين ما كان ناقصا البتة، بل كان أبدا كامالً(بأن الرد على زعم الرازي-ب

رفة، وأن مجيع األعمال واألقوال الصاحلة ليست داخلـة يف  ملا تقرر عند ابن اخلطيب أن اإلميان والدين هو املع
  .متسقًا مع هذا املبدأ )الدين ما كان ناقصا البتة، بل كان أبدا كامالً(: مسمى الدين واإلميان، جاء قوله

                                           

  . ٢/١٢جمموعة الفتاوى)١(
  .١٢١مكتبة دار التراث، .احملصل، ط: وانظر) ١٢ص ٦ج ٢مج(التفسري الكبري)٢(
  ).٩١ص ١٤ج ٥مج(التفسري الكبري)٣(
  ).١٦٨ص ٢٦ج ٩مج(التفسري الكبري  :وانظر) ٤٤ص ١١ج ٤مج(التفسري الكبري)٤(
  .١٣٠مكتبة دار التراث، .صل، طاحمل)٥(
  .٢٥اإلشارة يف علم الكالم للرازي، )٥٦ص ١٣ج ٥مج(التفسري الكبري  :وانظر) ٨٧ص ٢ج ١مج(التفسري الكبري) ٦(
  .٢١ص. دار املسلم. طبعة أخرى، ط. ٤٠ركايب، . أسرار الترتيل، ط)٧(
  .٣٠-٢٩الرد على الشاذيل) ٨(
  .٢٩الرد على الشاذيل)٩(
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انت ، وملا ك)٢(فالطاعات كلها دين )١( واحلق أن األقوال و األعمال الصاحلة كلها تدخل يف مسمى الدين واإلميان،
األعمال الشرعية فرضت شيئًا فشيئًا كان مسمى الدين واإلميان يف أول اإلسالم ليس هو مسماه يف آخر زمان النبوة؛ 

���m:كما قال تعاىل ؛بل مسماه يف اآلخر أكمل �n� �m� �l� �kl فأخرب أنه إمنا أكمل الدين يف آخر  ، ٣: املائدة
 ا فجعل يتم:((-:-أمحد، وهلذا قال اإلمام )٣(>اإلسالم يف حجة النيب(٤)))كان بدء اإلميان يف أول اإلسالم ناقص.  

أن الدين كان كامالً قبل حجة الـوداع  : وزعم ابن اخلطيب أنه ما كان ناقصا البتة بل كان أبدا كامالً، يعين
    )٥(!!من أول ما نزل عليه الوحي مبكة، وهذا خمالف ملا دل عليه الكتاب ،بعشرين سنة

؛ بل يف آخر زمان النبوةفمسمى اإلميان والدين يف أول اإلسالم ليس هو مسماه :((-:-اإلسالم  يقول شيخ
)٦())٣: املائدة ��m��n��m��l��kl:؛ كما قال تعاىلمسماه يف اآلخر أكمل

  .  

أود التنبيه على أن ابن اخلطيب مجع يف هذا املسلك بـني  وبعد مناقشة مسلك الترادف عند ابن اخلطيب، 
  :بأن القول

  .اإلسالم الشرعي هو اإلميان، فمسمى اإلسالم واإلميان واحد-١

  .األعمال الظاهرة ليست داخلة يف مسمى اإلسالم واإلميان والدين-٢

  . املعرفة جتزئ عن القول والعمل-٣

 ؛)٧(فمن أتى بذلك فهو مؤمن تام اإلميـان  أن اإلسالم واإلميان والدين شيء واحد هو املعرفة،: فحاصل قوله
  !! فجاء مبا خيالف الشرعة واملنقول، ويعلم بطالنه ببداهة العقول

  

                                           

  . ١٢/٤٧٢الفتاوى جمموعة:انظر)١(
  .١/١٩٤تعظيم قدر الصالة:انظر)٢(
، قواعد األمساء واألحكام عنـد  ٢٠٨-٧/٢٠٧، جمموعة الفتاوى٢٠٢-١/١٩٧، تعظيم قدر الصالة١٢-١١اإلميان أليب عبيد: انظر)٣(

  .١٤٨شيخ اإلسالم
، ٥١٩-٧/٥١٨جمموعة الفتـاوى  :، وانظر١/٩٨، املسائل املروية عن اإلمام أمحد٢/١٦٢مسائل اإلمام أمحد برواية ابن هانئ،:انظر)٤(

١٢/٤٧٥ .  
  . ٢٠٨-٢٠٧/ ٧، جمموعة الفتاوى١/٢٠١تعظيم قدر الصالة: انظر)٥(
  .١٢/٤٧٥جمموعة الفتاوى)٦(
  . ٣٨٥، ٣٧٢، ٣٠٨-٧/٣٠٧جمموعة الفتاوى :وهو حاصل قول اجلهمية انظر) ٧(
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  :بيانه، والنقد املتوجه عليه ؛مسلك التغاير: املسلك الثاين

  :بيانه-أ

فاملؤمن واملسلم واحد  -أثبت ابن اخلطيب التغاير بني اإلسالم واإلميان يف املفهوم، واالحتاد بينهما يف الوجود
ليس معىنوال  ،لكن العام يف صورة اخلاص متحد مع اخلاص اإلسالم أعم،(: وقد عرب عن ذلك بقوله -ا، ولكن وجود

  .)فالعام واخلاص خمتلفان يف العموم متحدان يف الوجود فكذلك املؤمن واملسلم..يكون أمرا آخر غريه،

 ا مسي املؤمن مسلماوإطالق العام على اخلاص ال مانع منه، فإذ واحلق أن املسلم أعم من املؤمن،(: وبقوله 
  . )ال يدل على احتاد مفهوميهما

هي اإلميان ..لطاعات املعتربة ، ا(و .)اإلسالم هو االنقياد جلميع ما ورد الشرع به والتزامه(ألن  )اإلسالم أعم(فـ
  .)اإلميان هو التصديق(و )١()والصالة والزكاة

  :وعليه

   ) ، الفروض، النوافل)اإلميان(التصديق (الطاعاتفاإلسالم هو االنقياد بفعل كل طاعة، فهو شامل لكل  -١
  .اإلميان خصلة من خصال اإلسالم -٢

صـفة   اإلميـان ( ،)٢()إلميان من عمل القلـب ال غـري  ا( ،)اإلميان ال حيصل إال بالقلب(:يؤيد ذلك قوله
)٣()القلب

عارفًا بأن ة القلب عبارة عن صريور..  اإلميان(إذ ) املعرفة والتصديق بالقلب(فهو؛ )٤()عمل باطن( ألنه ،
حمل اإلميان هـو  (وعليه فـ .)وأن ما سواه حمدث خملوق حتت تدبريه وقهره وتصرفه ،واجب الوجود لذاته واحد

    .)٥()القلب

وإظهـار   ،وهو إشارة إىل االنقياد للتكاليف الصادرة عن اهللا تعـاىل  ،عبارة عن االستسالم]فهو[ اإلسالم(أما 
فهو (،  )واالنقياد قد حيصل بالقلب وقد حيصل باللسان(، )٦( )سالم مبعىن االنقياداإل(فـ ،)اخلضوع وترك التمرد

االنقياد هللا تعاىل ( :أي.)٧() باالنقياد واخلضوع وإذالل النفس يف طاعته وجتنب معاصيه...إسالم النفس لطاعة اهللا
ا أن اإلميان باق مع االشـتغال  ، وذلك ألن مذهبناإلتيان بالطاعات وترك احملظورات(بـ  )٨(،)يف مجيع تكاليفه

  .)باملعاصي

                                           

  ).١٢٥ص١٩ج٧مج(التفسري الكبري)١(
  ).  ١٤١-١٤٠ص٢٨ج١٠مج(، )٢٣ص٢ج١مج(التفسري الكبري: ، وانظر)١٤٢ص٢٨ج١٠مج(التفسري الكبري)٢(
  . ٧٠املسائل اخلمسون يف أصول الدين للرازي،:، وانظر)١٠٢ص٥ج٢مج(التفسري الكبري) ٣(
  ).٢٦٥ص ٢٥ج  ٩مج(التفسري الكبري)٤(
  .٧٠٨-٧٠٧، ركايب .ط، الترتيل أسرار).٧٧ص ١٦ج  ٦مج(التفسري الكبري: وانظر). ١٢٣ص  ٢٠ج ٧مج(التفسري الكبري)٥(
  ). ١٤١ص٢٨ج١٠مج(التفسري الكبري)٦(
  ). ٤-٣ص٤ج٢مج(التفسري الكبري)٧(
 ).٢١٠ص ٢٥ج  ٩مج(التفسري الكبري: وانظر). ٣٤ص  ٢٣ج ٨مج(التفسري الكبري) ٨(
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��m����h��g��f��e:يف تفسريه لقوله تعاىل يقولجعل اإلسالم أعلى املقامات، فقد وبناًء على تقريره السابق، 

l��k��j��i �l٢٠: آل عمران، )�m��j��i����hl  وليس يف العبادة مقـام   ،أسلمت نفسي هللا :أي ، ٢٠: آل عمـران
  .    (١))عادل عن كل ما سواه ،فيصري كأنه موقوف على عبادته ؛نفس هللاأعلى من إسالم ال

احليوان أعـم  : مثاله(: فقال ؛وقد مثل ابن اخلطيب العالقة بني اإلسالم واإلميان بالعالقة بني احليوان واإلنسان
احليوان حيوانـا وال  وجيوز أن يكون ذلك  ،من اإلنسان، لكن احليوان يف صورة اإلنسان ليس أمرا ينفك عن اإلنسان

  .)فكذلك املؤمن واملسلم ؛فالعام واخلاص خمتلفان يف العموم متحدان يف الوجوديكون إنسانا، 

  :وعليه

  .فاإلسالم أعم من اإلميان  -١

لكن اإلسالم يف صورة اإلميان ليس أمرا ينفك عن اإلميان، إذ ال يصح التقرب بفعل ما عدا اإلميان مـن    -٢
 .ل اإلميانالطاعات دون تقدمي فع

اعلم أن عبادة اهللا (:ويقول )شرط لسائر العبادات] وهو.....[اإلميان صفة القلب (: يقول ابن اخلطيب 
  . )٢()مشروطة بتحصيل معرفة اهللا تعاىل قبل العبادة

  .كل إميان إسالم وال عكس= جيوز أن يكون ذلك اإلسالم إسالما وال يكون إميانا   -٣

 . يف العموم متحدان يف الوجود اإلسالم واإلميان خمتلفان  -٤

  

  : النقد املتوجه عليه -ب
  : وهو من وجوه             

  :؛ ألمرينباطلقوله عن اإلسالم واإلميان أما خمتلفان يف العموم متحدان يف الوجود : أوالً

يقول اهللا إسالما صحيحا بال إميان، يف الوجود >  ورسولهأل ملخالفته للكتاب والسنة، فقد أثبت اهللا -١
يـا  : فقلت : "ا ، ويف حديث سعد١٤: احلجـرات  ��m��f��e���d��c��b��a��`_��~��}��|l:تعاىل

  ".أو مسلما"  :> فقال". !رسول اهللا ما لك عن فالن؟ فو اهللا إين ألراه مؤمنا

ه مينعه من فاآلية واحلديث حجة يف الفرق بني اإلسالم واإلميان من جهة أن املرء قد يتصف بإسالم يثاب علي
  )٣(.اخللود يف النار، غري أنه ال يوصف باإلميان املطلق املمدوح صاحبه

                                           

  ).٢١٢ص  ٧ج ٣مج(التفسري الكبري)١(
  ).١٨٠ص  ٨ج ٣مج(التفسري الكبري  :، وانظر).١٨١-١٨٠ص  ١٧ج ٦مج(التفسري الكبري) ٢(
  .٢٧٣قواعد األمساء واألحكام عند شيخ اإلسالم: انظر)٣(
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وذلك مبين على مذهبه يف أن اإلميان ال ! ملا ينبين عليه من نفي التفاوت بني املسلمني يف اإلميان، فهم فيه سواء-٢
  .  )١(يتبعض وال يتفاضل بل هو شيء واحد يستوي فيه مجيع العباد

الدين  >على ذلك حديث جربيل الذي جعل فيه النيب  لناس يتفاضلون يف إميام ودينهم، وقد دلّأن ا واحلق
وأما املسلم فـال جيـب أن يكـون    مسلم مث مؤمن مث حمسن، فاحملسن مؤمن واملؤمن مسلم، : وأهله ثالث درجات

  .)٢(مؤمنا

  .)هو التصديق :اإلميان(و، )امههو االنقياد جلميع ما ورد الشرع به والتز :اإلسالم(: قوله: ثانيا

، فاإلميـان  )، الفروض، النوافـل )اإلميان(التصديق (اإلسالم هو االنقياد بفعل كل طاعة، فهو شامل لكل الطاعات= 
  .خصلة من خصال اإلسالم، واإلسالم أعلى املقامات

  : ؛ ألموروهذا باطل

 ،ا إسالم وليس فيها إميان إال التصديقوعليه فالطاعات كله ،ألنه جعل اإلميان خصلة من خصال اإلسالم  -١
فال تكون الشهادتان وال الصالة وال الزكاة وال غريهن من اإلميان، وهذا خمالف للنصوص الدالة على أن 

  . )٣(اإلسالم داخل يف اإلميان

رجل أن اإلميان أعلى رتبة من اإلسالم؛ فاإلميان هو اإلسالم وزيادة، واإلسالم بعض اإلميان، فال يكون ال  -٢
يقـول  . أخص من جهة أصحابه -حقيقته وحده-مؤمنا حىت يكون مسلما، فاإلميان أعم من جهة نفسه

اإلسالم داخل يف اإلميان، فال يكون الرجل مؤمنا حىت يكون مسلما، كمـا أن  :((-:-شيخ اإلسالم
 .)٤())اإلميان داخل يف اإلحسان فال يكون حمسنا حىت يكون مؤمنا

جزء من اإلميان، واإلميان عندهم أكمل، وهـذا   -يقصد أهل السنة واجلماعة-عندهم اإلسالم((: ويقول
)٥())واإلسالم أفضل ،اإلميان بعض اإلسالم: واملرجئة يقولون... موافق للكتاب والسنة

.  

مذاهب املرجئة : ((يف معرض شرحه مذاهب املرجئة يف اإلسالم ما نصه" زبدة البيان"وقد جاء يف كتاب 
، أو التصـديق   )٦(م أفضل عندهم من اإلميان؛ ألن اإلميان عندهم عبارة عن التصـديق فقـط  أن اإلسال

                                           

 . ٥٥-١٣/٥٠جمموعة الفتاوى: انظر) ١(
  . ٧/١٠جمموعة الفتاوى: انظر) ٢(
  . ٤١٠، آراء املرجئة يف مصنفات شيخ اإلسالم ابن تيمية عرض ونقد للدكتور عبد اهللا السند١٥٥-٧/١٥٤جمموعة الفتاوى: انظر)٣(
  . ٤٠٩آراء املرجئة يف مصنفات شيخ اإلسالم ابن تيمية : وانظر. ٧/١٥٥لفتاوىجمموعة ا) ٤(
  . ٧/٣٧٩جمموعة الفتاوى) ٥(
كتاب التوحيـد، أليب  : انظر ،املاتريدية يف اإلميان، وهو الذي استقر عليه املذهب اإلرجائي يف طوره األخري وهو مذهب األشاعرة و)٦(

ـ ١٥٨، كتاب اإلرشاد للجويين٣٨٩خيص الدالئل للباقالين ، متهيد األوائل وتل٣٨٠منصور املاتردي ، ٢٥٧للجـويين   ة، العقيدة النظامي
، تبصرة األدلة يف أصول الدين على طريقة اإلمام أيب منصور املاتردي، أليب املعـني  ١٤٧-١٤٦التمهيد يف أصول الدين للنسفي املاتريدي

سـفر  .د ظاهرة اإلرجاء يف الفكر اإلسـالمي،  :وانظر.٦٣وهرة التوحيد، شرح ج٣٨٤، املواقف يف علم الكالم لالجيي٢/٨٠٨النسفي
  .٢٨٦احلوايل
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واإلسالم يشمل عنـدهم التصـديق واإلقـرار    . وال يدخلون فيه األعمال...واإلقرار ، أو اإلقرار فقط
)١())والعمل

.  

احلق :((-:-، يقول شيخ اإلسالم×على ذلك حديث جربيل وقد دلّ ،ن اإلحسان أعلى املقاماتإ  -٣
أوهلا اإلسالم، وأوسطها : فجعل الدين وأهله ثالث طبقات ؛يف حديث جربيل >يف ذلك ما بينه النيب 

 .)٢()) ومن وصل إىل العليا فقد وصل إىل اليت تليها ،اإلميان، وأعالها اإلحسان

" ميان واإل" فهو أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أصحابه من اإلميان، " اإلحسان " وأما (( :ويقول
أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أصحابه من اإلسالم، فاإلحسان يدخل فيه اإلميان، واإلميان يدخل 

)٣())واملؤمنون أخص من املسلمنيملؤمنني، واحملسنون أخص من ا ،فيه اإلسالم
.  

  :)اإلميان هو التصديق( :قوله: ثالثًا

إنه ال يكون : لتصديق، وإال فليس مبؤمن، فيلزمه أن يقولال يكون مؤمنا إال من أتى باإلميان كله، أي با: وعليه
  .  )٤(مسلما إال من أتى باإلسالم كله، ال ببعضه كما قال ذلك يف اإلميان

لكن اإلسالم يف صورة اإلميان ليس أمرا ينفك عن اإلميان، وجيوز أن يكون ذلك اإلسالم  )اإلسالم أعم( :قوله: رابعا
  .كل إميان إسالم وليس كل إسالم إميان=  إسالما وال يكون إميانا

  : وهنا يقال

اإلسالم هـو االنقيـاد   (أن كل إميان هو اإلسالم الذي أمر اهللا تعاىل به فهذا يناقض جعله  :إن كان املراد -١
حيث جعل اإلميان خصلة مـن خصـال    )فقط اإلميان هو التصديق(و.)جلميع ما ورد الشرع به والتزامه

  !!إياهاإلسالم، ومل جيعله 
: هو طاعة هللا تعاىل، وهو جزء من اإلسالم الواجب، فيقـال : أي ،أن كل إميان فهو إسالم :وإن كان املراد -٢

فعلى هذا يكون اإلسالم متعددا بتعدد الطاعات، فتكون الشهادة وحدها إسالما والصالة وحدها إسالما، 
  (٥)!!وهكذا كل طاعة فهي وحدها إسالما

  

                                           

نقالً من كتاب آراء املرجئة يف مصنفات  ،٥٧زبدة البيان يف تنقيح حقيقة اإلميان وحتقيق زيادته والنقصان، للشيخ حممد اجلوندلوي،) ١(
  . ٤٠٢شيخ اإلسالم ابن تيمية عرض ونقد للدكتور عبد اهللا السند

  . ٣٥٨-٧/٣٥٧جمموعة الفتاوى) ٢(
  . ٧/١٠جمموعة الفتاوى) ٣(
 جلـودي النتشـة   ،، اإلمام أبو بكر الباقالين وآراءه االعتقادية١٥٦-٧/١٥٤جمموعة الفتاوى :نقد شيخ اإلسالم على الباقالين:انظر) ٤(
  .٤١٠، آراء املرجئة يف مصنفات شيخ اإلسالم ابن تيمية ١/١٩٥
أبـو بكـر البـاقالين وآراءه االعتقاديـة     . ٤١٠، آراء املرجئة يف مصنفات شيخ اإلسالم ابن تيمية ٧/١٥٥وىجمموعة الفتا: انظر)٥(
،١٩٦-١/١٩٥.  
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املـراد  ( ،٢٠٨: البقـرة  �m��¤����£��¢���¡�����~��}l:ي عند تفسريه لقوله تعاىلقول الراز: خامسا
أن اإلميان باق مـع االشـتغال    :كونوا منقادين هللا يف اإلتيان بالطاعات وترك احملظورات، وذلك ألن مذهبنا:منه

  .)باملعاصي

 :الكالم عليه من وجوهو

ى أن ألنه يـر مبين على أصوله الفاسدة؛  )ال باملعاصيوذلك ألن مذهبنا أن اإلميان باق مع االشتغ(: قوله - ١
مل يـتغري ومل  ن هو جمرد التصديق واملعرفة، وهـو  مل ينقص؛ بناًء على أن اإلمياإميان الفساق باقٍ كما كان،

 !!األعمال، فالنقص عنده ال يدخل إال عليها: ينقص باملعاصي، وإمنا نقصت شرائع اإلسالم، أي

وهذا خمالف للنصوص  ،(١)نده أوسع من اإلميان، حيث يدخل فيه اإلميان واألعمالوهذا يعين أن اإلسالم ع
  . )٢(الدالة على أن اإلسالم داخل يف اإلميان

  
  :؛ منهايلزم على قوله هذا لوازم باطلة - ٢

ليسوا مسلمني مع كوم مؤمنني، وعلى هذا فقد جعل املؤمنني ) ن باملعاصياملشتغلو(الفساق أن يكون   - أ
  !!ليسوا مسلمني  -عنده-ميان الكاملي اإل

إخراج الفساق من أهل القبلة من اسم اإلسالم، وهذا شر من قول اخلوارج واملعتزلة؛ إذ إخراجهم من    - ب
اسم اإلسالم أعظم شناعة من إخراجهم من اسم اإلميان، فوقع يف أعظم مما عابه علـى اخلـوارج و   

 !!املعتزلة
  (٣). أل التطوعات طاعة هللا أن يكون من ترك التطوعات ليس مسلما؛ إذ  - ت
  

  :جعل الرازي اإلميان هو التصديق، وكل إميان إسالم: ساداس

إسالم فمن أتى به فقد  -عنده–يلزم منه أن من صدق بقلبه ومل يتكلم بلسانه أن يكون مسلما؛ ألن اإلميان  -١
  !!أتى باإلسالم

بشيء من األعمال املأمور ا، وهذا مما يعلم بطالنه  أتى المل يتكلم بالشهادتني، ولو وعلى هذا يكون الرجل مسلما و
بالضرورة من دين اإلسالم، بل عامة اليهود والنصارى يعلمون أن الرجل ال يكون مسلما حىت يأيت بالشهادتني، أو ما 

  .يقوم مقامهما

ة، بل إن أتى مبا ال يريد به إن أتى بالشهادتني وال بشيء من املباين اخلمس إميان إسالمجعل ابن اخلطيب كل  -٢
، وليس هذا هو املسلم املعروف يف الكتاب والسنة، وال عند طاعة باطنة، وهي التصديقهو طاعة، ولكنه 

                                           

  .٤٠٢-٤٠١آراء املرجئة يف مصنفات شيخ اإلسالم ابن تيمية عرض ونقد للدكتور عبد اهللا السند  ،٧/٦٧١جمموعة الفتاوى: انظر)١(
، أبـو بكـر البـاقالين وآراءه    ٤١٠آراء املرجئة يف مصنفات شيخ اإلسـالم ابـن تيميـة     ،١٥٦-٧/١٥٤جمموعة الفتاوى: انظر)٢(

  .١/١٩٥االعتقادية
  .٤١١-٤١٠، آراء املرجئة يف مصنفات شيخ اإلسالم ابن تيمية ١٥٦-٧/١٥٥جمموعة الفتاوى: انظر)٣(
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إسـالم ظـاهر   األئمة األولني واآلخرين، وعلى هذا فاستدالله بآية احلجرات باطل؛ ألن األعراب إمنا أتوا ب
   (١).اإلميانفأثبت اهللا هلم اإلسالم دون  ،نطقوا فيه بالشهادتني

  
  :متثيل الرازي للعالقة بني اإلسالم واإلميان بالعالقة بني احليوان واإلنسان: ابعسا

  :يقال فيه؛ فكل إميان إسالم وليس كل إسالم إميان: وعلى هذا. فكل إنسان حيوان، وليس كل حيوان إنسان

خصلة من خصال اإلسالم؛  -عنده–هذا من حيث التمثيل واإلطالق، ولكن التفصيل ما ذُكر من أن اإلميان  -١
  .إذ هو التصديق فقط، وليس هو مجيع اإلسالم

، يناقض ما ذهب إليه من أن اإلسالم شامل لكل طاعة اكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن: هذا القول -٢
انقاد ا العبد من إميان وتصديق وفرض ونفل، غري أنه ال يصح التقرب بفعل ما عدا اإلميان من الطاعـات  

  .دون تقدمي فعل اإلميان
  :ووجه التناقض بني القولني من ناحيتني

هو املطيع هللا، وال تصح الطاعة من أحد إال مع اإلميان، فيمتنع أن يكون أحد فعل شيئًا  -عنده–أن املسلم  -١
من اإلسالم إال وهو مؤمن، ولو كان ذلك أدىن الطاعات، وهذا يقتضي أن يكون كل مسلم مؤمن، وهذا 

  !!قرره يناقض ما
: ده يقررفال يصح إسالم بال إميان، بينما جتقرر أنه ال يصح التقرب بالطاعات عدا اإلميان دون تقدمي اإلميان،  -٢

  (٢) !!أنه قد يكون اإلسالم إسالما وال يكون إميانا
  

��m�m�m�m: احتجاجه بقوله تعاىل: امناث �f��e���d��c��b��a��`_��~��}��|��f��e���d��c��b��a��`_��~��}��|��f��e���d��c��b��a��`_��~��}��|��f��e���d��c��b��a��`_��~��}��|llll حجة  ؛، إلثبات التغاير١٤: احلجرات
  :بيان ذلك :عليه

ذلك على أن اإلميان ليس جبزء من اإلسالم؛ إذ لو كان بعضه ملا  ألنه ملا أثبت هلم اإلسالم مع انتفاء اإلميان دلّ
   )٣(!كانوا مسلمني إذ مل يأتوا به

ة بـني  للعالقواإلميان الذي سلكه ابن اخلطيب، ومثل فيه وذا التحقيق يتبني أن مسلك التغاير بني اإلسالم 
قد يظن مـن ال يعـرف   ااإلسالم واإلميان بالعالقة بني احليوان واإلنسان، فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن ،

احلق أن بينهما من التباعد أعظم مما بني قـول  والسنة، وعليه الكتاب  حقيقة األمر أن هذا هو قول السلف الذي دلّ
  !! نالسلف وقول املعتزلة يف مسمى اإلسالم و اإلميا

                                           

أبـو بكـر البـاقالين وآراءه    . ٤١٢-٤١١ية ، آراء املرجئة يف مصنفات شيخ اإلسالم ابن تيم١٥٧-٧/١٥٦جمموعة الفتاوى: نظر)١(
  .١٩٦-١/١٩٥االعتقادية

،، أبو بكـر البـاقالين وآراءه   ٤١٢-٤١١، آراء املرجئة يف مصنفات شيخ اإلسالم ابن تيمية ١٥٧-٧/١٥٦جمموعة الفتاوى: انظر)٢(
  .١٩٧-١/١٩٦االعتقادية

  ١/١٩٦، أبو بكر الباقالين وآراءه االعتقادية٤١٢م ابن تيمية ، آراء املرجئة يف مصنفات شيخ اإلسال٧/١٥٦جمموعة الفتاوى: انظر)٣(
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فاملتأخرون الذين نصروا قول (( :يف معرض نقده لقول القائلني بالتغاير من األشاعرة-:-يقول شيخ اإلسالم
موافق للسلف يف جمرد اللفظ؛ وإال فقوهلم يف غاية املباينـة  ..وذلك...يظهرون قول السلف" سألة اإلميان م" جهم يف 

ول املعتزلة واخلوارج والكرامية  يف اسم اإلميان واإلسالم أقرب وق. لقول السلف؛ ليس يف األقوال أبعد عن السلف منه
وهذا أبعد عن قول السلف من كل  ،إىل قول السلف من قول اجلهمية؛ لكن املعتزلة واخلوارج يقولون بتخليد العصاة

رب يف احلكم إىل بأن الفساق ال خيلدون أق: قول، فهم أقرب يف االسم وأبعد يف احلكم؛ و اجلهمية وإن كانوا يف قوهلم
السلف، فقوهلم يف مسمى اإلسالم واإلميان وحقيقتهما أبعد من كل قول عن الكتاب والسنة، وفيه من مناقضة العقل 

  . )١())والشرع واللغة ما ال يوجد مثله لغريهم

  

السلف  وتتمة لنقده أعرض بإجياز موقف ،وبعد نقد موقف ابن اخلطيب من اإلسالم والعالقة بينه وبني اإلميان
  : من ذلك

  :موقف السلف من اإلسالم  والعالقة بينه وبني اإلميان

  : )٢(بينه وبني اإلميان على قولني عالقةيف مسمى اإلسالم، وال -رمحهم اهللا تعاىل-اختلف السلف 

فكل مسلم  قول من يرى أن اإلسالم هو اإلميان، فهما امسان ملسمى واحد، أي أما مترادفان،: القول األول
  . )٣(فإثبات أحدمها هو بعينه إثبات اآلخر، ونفي أحدمها هو نفي اآلخرؤمن، وكل مؤمن مسلم، م

قول من فرق بني اإلسالم واإلميان، وهذا قول كثري من السلف على اختالف بينهم يف صـفة   :القول الثاين
  . )٤(التفريق

                                           

،أبـو بكـر البـاقالين وآراءه    ٤١٣آراء املرجئة يف مصنفات شيخ اإلسالم ابـن تيميـة   : انظرو. ١٥٩-٧/١٥٨جمموعة الفتاوى) ١(
  .١/١٩٧االعتقادية

، شـرح العقيـدة   ٢٦٠-٧/٢٥٩، جمموع الفتـاوى ٤٧-٤٦اعتقاد أهل السنة للحافظ أيب بكر اإلمساعيلي : تفصيل ذلكانظر يف ) ٢(
، اهلداية الربانية يف شرح العقيدة الطحاوية لعبد العزيـز  ٧٢-٢/٧١، وبتحقيق عمرية٥٣١-٢/٥٣٠الطحاوية بتحقيق التركي واألرنؤوط

لعمـل وكشـف   ، اإلميان عند السلف وعالقته با١٤٨-١٤٦اإلهلية يف ذيب شرح الطحاوية للغنيمي  ، املنحة٤٩٩-١/٤٩٤اجحيالر
حممد اخلميس على .، تعليق د٣٥- ٢٩أمحد عطية الغامدي .د ، اإلميان بني السلف واملتكلمني،١/١٠٢شبهات املعاصرين حملمد آل خضري

  .٢٤،صفحة)٢(كتاب االعتقاد للقاضي أيب يعلى الفراء،حاشية
إىل وممـن ذهـب    بسيت، وابن منده، وابن عبد الرب،اإلمام البخاري، واملروزي، وابن حبان ال: أشهر من قال ذا القول من السلف)٣(

بني مسمى اإلسـالم ومسـمى   > وهذا القول فيه خمالفة صرحية حلديث جربيل الذي فرق فيه النيب  املعتزلة،الترادف أيضا املاتريدية، و
أئمة  والتابعني هلم بإحسان وال مل ينقل عن أحد من الصحابة: ((فقال-:-وقد اعترض على هذا القول شيخ اإلسالم ابن تيمية ،اإلميان

: كـذلك  انظرو، ٧/٣٥٩:منهوانظر ، ٣٦٦-٧/٣٦٥جمموعة الفتاوى .))إلميان مسمى اإلسالم هو مسمى: اإلسالم املشهورين أنه قال
، ٣٢٢-١/٣٢١ه، اإلميان البـن منـد  ٣٧٨-١/٣٧٤، صحيح ابن حبان،٤٣٠ ،٣٢٨-٣٢٧، ٢/٣١٢، تعظيم قدر الصالة للمروزي

كتـاب التوحيـد   : : ، وانظـر ١١٢-١/١١١، فتح الباري بشرح صحيح البخاري البـن حجـر،  ٨٠-٥/٧٨عبد الرب،التمهيد البن 
  .٤٧٩-٤٧٢، املاتريدية دراسة وتقوميا، ٧٠٥، شرح األصول اخلمسة، للقاضي عبد اجلبار، ٣٩٧-٣٩٤للماتريدي

  .١/١٠٧جامع العلوم واحلكم: انظر) ٤(
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  ) ١(.د اإلفراد واالقترانأن اإلسالم واإلميان ختتلف داللتهما عن :والذي عليه احملققون منهم

 ،كما يف حديث وفد عبد قـيس  ،فإنه يشمل معىن اآلخر وحكمه ؛فإذا ورد لفظ أحدمها يف نصوص الشارع
: اهللا ورسوله أعلم، قال :قالوا" ؟وحده أ تدرون ما اإلميان باهللا:" اإلميان بأعمال اإلسالم بقوله >حيث فسر النيب 

وأن تعطوا من املغنم  ،وصيام رمضان ،وإيتاء الزكاة ،وإقام الصالة ،ا رسول اهللادشهادة أن ال إله إال اهللا وأن حمم"
  ."اخلمس 

وسـؤاله   ×فإن لكل اسم منهما معىن خيتص به، كما يف حديث جربيل ؛أما إذا وردا معا يف نص واحد 

ىن، وافتراقهما يف الذكر يعين فاجتماعهما يف الذكر يقتضي افتراقهما يف املع، عن اإلسالم واإلميان واإلحسان>  النيب
   )٢(.إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا: اجتماعهما يف املعىن، وهذا ما عرب عنه العلماء بقوهلم

فإذا أفرد أحدمها مشل الدين كله أصوله وفروعه من االعتقادات و األقوال واألفعال، وأما إذا اقتـرن  : وعليه
  . )٣(واإلميان على االعتقادات الباطنة ،عمال الظاهرةاإلسالم على األ أحدمها باآلخر دلّ

بل حىت املنافق يسمى به يف أحكام الدنيا؛ . واإلسالم يسمى به املؤمن الكامل اإلميان، واملؤمن الناقص اإلميان
مني ألن أصل معىن اإلسالم هو االستسالم واالنقياد، ومن حصل منه ذلك حكم بإسالمه، وأجريت عليه أحكام املسل

  .وقد يكون صادقًا، وقد يكون كاذبا، وحسابه على اهللا تعاىل. يف الدنيا

وأما اإلميان فال يسمى به املنافق أبدا؛ ألن أصل اإلميان يف القلب، واملنافق ليس يف قلبه شـيء مـن أصـل    
  . )٤(اإلميان

أال : " > ، كما قـال المعمال اإلس، ورسخ يف قلبه، قام بأ، فإن من حقق اإلميان وعليه فكل مؤمن مسلم 
، فال يتحقـق  "وإن يف اجلسد مضغة، إذا صلحت صلح اجلسد كله، وإذا فسدت فسد اجلسد كله، أال وهي القلب 

  .القلب باإلميان إال وتنبعث اجلوارح يف أعمال اإلسالم 

                                           

واخلطايب، والبغوي، وابن الصالح، ، وشيخ اإلسالم ، وابن أيب العز احلنفي، وابن رجب، ، اعيليإىل هذا التفصيل ذهب أبو بكر اإلمس)١(
-١/١٠، شرح السنة للبغـوي ٣٢١-٣٢٠، ٤/٣١٥معامل السنن للخطايب ،٣٩/ ١أعالم احلديث للخطايب :انظر. وابن عثيمني وغريهم

-٢/٥٣١العقيدة الطحاوية بتحقيق التركي واألرنؤوط ، شرح٥٧٦-٥٧٥، ٧/٣٦٠، جمموعة الفتاوى١/٢٦٣، شرح صحيح مسلم ١١
، جمموع فتاوى ابن ١/١٢٩، فتح الباري البن رجب١٠٧-١/١٠٥جامع العلوم واحلكم البن رجب، ٧٣-٢/٧٢، وبتحقيق عمرية٥٣٢

  .٤٩٩-١/٤٩٨، اهلداية الربانية يف شرح العقيدة الطحاوية١/٥٣عثيمني 
، أقوال التابعني يف ١/٨٤، أقوال الصحابة املسندة يف مسائل االعتقاد للصيين ٦٤كر اإلمساعيلي اعتقاد أهل السنة للحافظ أيب ب: انظر)٢(

سعود اخللف علـى كتـاب   .، تعليق د٢٨٠، زيادة اإلميان ونقصانه للبدر١١٣١-٣/١١٣٠مسائل التوحيد واإلميان، لعبد العزيز املبدل
  .٤٢٦-٤٢١ة ، صفح)٢(حاشية  ،القاضي أبو يعلى وكتابه مسائل اإلميان

، املسائل العقديـة الـيت   ٥٤-٥٣، ١/٤٩، جمموع فتاوى ابن عثيمني ٢/٧٥٣معارج القبول بشرح سلم الوصول للحكمي،: انظر) ٣(
  .٥٦٨خالد اجلعيد، علي العلياين، ناصر اجلهين، : حكى فيها ابن تيمية اإلمجاع إعداد

  . ٦٨-١/٦٧وعند خمالفيهم، للدكتور سهل بن رفاع العتييب، أعمال القلوب حقيقتها وأحكامها عند أهل السنة واجلماعة) ٤(
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عمـل جوارحـه   ا مع ، فال يتحقق القلب به حتققًا تام، فإنه قد يكون اإلميان ضعيفًاوليس كل مسلم مؤمنا 
البد يف اإلسالم من تصديق حيصل به أصل اإلميان،  لكن، )١(، وليس مبؤمن اإلميان التامبأعمال اإلسالم، فيكون مسلما

؛ إذ ال خيلو املسلم من إميان به فال إسالم ملن ال إميان له، وال إميان ملن ال إسالم لهوعليه  ،)٢(وإال كان صاحبه منافقًا
؛ واشترط لإلميان رط اهللا لألعمال الصاحلة اإلميانو املؤمن من إسالم به حيقق إميانه من حيث اشتوال خيل ،يصح إسالمه

وقـال يف  ، ٩٤: األنبيـاء  �m�����f���e��d��c��b��a��`������_��^l:فقال يف حتقيق ذلك ؛األعمال الصاحلة
، فمن كان ظاهره أعمال اإلسالم ٧٥: طه ��m��â�������á��à��ß��Þ���Ý��Ü���Û��Ú���Ù��Øl:حتقيق اإلميان بالعمل

وال يرجع إىل عقود اإلميان بالغيب، فهو منافق نفاقًا ينقل عن امللة، ومن كان عقده اإلميان بالغيب وال يعمل بأحكام 
  . )٣(اإلميان وشرائع اإلسالم، فهو كافر كفرا ال يثبت معه توحيد

وال يوجد بـدن حـي إال مـع     ،يوجد روح إال مع البدن ال ،كمثل الروح والبدنفمثل اإلسالم التام و اإلميان 
مبعىن أما متالزمان، ال أن مسمى أحدمها هو   وليس أحدمها اآلخر، فاإلميان كالروح واإلسالم كالبدن، ،الروح

  . )٤(مسمى اآلخر؛ وإسالم املنافقني كبدن امليت جسد بال روح

واإلميان أخص من جهة أصحابه أعم من جهة  وعليه فاإلسالم أعم من جهة أصحابه أخص من جهة نفسه،
  . نفسه

  : والذي يدل على ترجيح هذا القول أمور

، فبه تتفق )٥(أنه حتقيق وافر بالتوفيق بني متفرقات نصوص الكتاب والسنة الواردة يف اإلميان واإلسالم -١
  .النصوص الشرعية وتسلم من التعارض

مل يقصده السلف، كإنكار احلقيقة الشرعية املستقلة  لكل منهما، أنه أبعد عن التعبريات اليت قد توهم اعتقادا  -٢
وال وأنه ال صلة، وال ارتباط، )٦(.أو توهم تغايرمها وتضادمها وتباينهما حبيث ميكن انفكاك أحدمها عن اآلخر

  . عالقة بينهما

فقد يكون عند  ؛قترانأن االسم الواحد ختتلف داللته باإلفراد واال: يتضح هذا القول بتقرير أصل عظيم، وهو -٣
إذا أفرد أحـدمها   ،كلفظ الفقري واملسكني ؛وعند االقتران ال يدل إال على أحدمها ،اإلفراد فيه عموم ملعنيني

  )٧( .وإذا مجع بينهما كان لكل واحد مسمى خيصه، فهكذا اسم اإلسالم واإلميان ،تناول اآلخر

                                           

  .  ١٠٩-١/١٠٨، جامع العلوم واحلكم١٠-٧/٩جمموعة الفتاوى: انظر)١(
  . ٣٦٣-٧/٣٦٢جمموعة الفتاوى: انظر) ٢(
ـ ٢/٥٣٢، شرح العقيدة الطحاوية بتحقيق التركي واألرنؤوط٧/٣٣٣جمموعة الفتاوى: انظر)٣( ة وضـوابط  ، نواقض اإلميان االعتقادي

  .٧٥-١/٧٤التكفري عند السلف للوهييب، 
  . ٣٣٠، ٣٦٨-٧/٣٦٧جمموعة الفتاوى: انظر) ٤(
  .١/٢٦٣شرح صحيح مسلم للنووي:انظر) ٥(
  .٣٦-٣٥اإلميان بني السلف واملتكلمني،:انظر) ٦(
  .١٠٦-١/١٠٥، جامع العلوم واحلكم٧/٥٥١جمموعة الفتاوى: انظر) ٧(
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كثري من اإلشكاالت يف هذا الباب، السيما إذا علم  يعترب هذا القول جامعا ألقوال السلف عامة، وبه تنحل -٤
  :التفاقهم على ما يليأن اخلالف بينهم  دقيق ويسري، 

١ - باهللا ورسوله بقلبه أو بقلبه  اأن الدين ال بد فيه من قول وعمل، وعليه فيمتنع أن يكون الرجل مؤمن
الواجب بدون فعل شـيء مـن   حبصول اإلميان : ومن قال ولسانه ومل يؤد واجبا ظاهرا مع القدرة،

، )١(وهذه بدعة اإلرجاء اليت أعظم السلف واألئمة الكالم يف أهلها ،اا خطأ بينالواجبات،كان خمطئً
على أن اإلميان والـدين قـول   ] أهل السنة واجلماعة: أي[فاتفقوا (( :-:-يقول شيخ اإلسالم

   )٢(.))وعمل

  . )٣(ن مجيع اإلسالم من اإلميانأ - ٢

أمجع السلف أن اإلميان قول وعمل يزيـد  :((-:-، يقول شيخ اإلسالم)٤(د وينقصأن اإلميان يزي - ٣
-قيق السالكون إىل اهللا أقصد طريـق أهل املعرفة والتح -وهلذا كان املشايخ((ويقول (٥)))وينقص

  . )٦())متفقني على الزيادة والنقصان يف اإلميان

كل مسلم :يصح أن يقالوذا االعتبار ، املسلم املستحق لوعد اهللا املستحق لوعد اهللا هو أن املؤمن - ٤
املؤمن املستحق لوعد اهللا هـو املسـلم   :((-:-، يقول شيخ اإلسالم مؤمن وكل مؤمن مسلم

املستحق لوعد اهللا، فكل مسلم مؤمن وكل مؤمن مسلم، وهذا متفق على معناه بني السلف واخللف 
نة ال بد أن يكون مسلما، واملسلم الذي إن املؤمن الذي وعد باجل: بل وبني فرق األمة كلهم يقولون

وعد باجلنة ال بد أن يكون مؤمنا، وكل من يدخل اجلنة بال عذاب من األولني واآلخرين فهو مؤمن 
  .)٧())مسلم

وأن كل مؤمن فهـو   ،أن املسلم املمدوح هو املؤمن املمدوح ؛ وأن املذموم ناقص اإلسالم واإلميان - ٥
وهـذا   ((:-تعليقًا على ذلك-يقول شيخ اإلسالم  ،معه إميان وكل مسلم فال بد أن يكون ،مسلم

   )٨(.)) صحيح، وهو متفق عليه

كل من أتى باإلميان الواجب فقد أتى باإلسالم الواجب، فاإلميان مستلزم لإلسالم، يقـول شـيخ    - ٦
كل مؤمن مسلم وكل من أتـى  : وهذا متفق عليه بني أهل السنة كلهم يقولون:((-:-اإلسالم 

                                           

  .٢/٣١٤تعظيم قدر الصالة: وانظر، ٥٥٤-٥٥٣ ،٧/٦٢١جمموعة الفتاوى: انظر)١(
  . ٤٧٢-١٢/٤٧١جمموعة الفتاوى)٢(
  . ٧/٣٧٧، جمموعة الفتاوى٢/٤٢٢تعظيم قدر الصالة) ٣(
  .وما بعدها٢/٤٢٨، ٢/٣٩٠تعظيم قدر الصالة :انظر تقرير املروزي لذلك) ٤(
  . ٧/٦٧٢جمموعة الفتاوى)٥(
  .٧/٤٨١جمموعة الفتاوى)٦(
  . ٧/٣٦٦جمموعة الفتاوى)٧(
  . ٧/٣٦٥جمموعة الفتاوى)٨(



 -٢٥٠ - 

فإن اإلميـان مسـتلزم   ((، (١))) الواجب فقد أتى باإلسالم الواجب لكن الرتاع يف العكس باإلميان
  . )٢())وليس إذا كان اإلسالم داخال فيه يلزم أن يكون هو إياه ،لإلسالم باتفاقهم

ولـو  :((-:-، يقول شيخ اإلسالم )٣(كل مسلم يثاب على عبادته البد أن يكون معه أصل إميان - ٧
وكـل   ،إما متالزمان، فكل مسلم مؤمن: ؛ فغاية ما يقالتلزم اإلميان الواجبقدر أن اإلسالم يس

وهو متفـق  . أن كل مسلم يدخل اجلنة معه اإلميان الواجب: مؤمن مسلم، وهذا صحيح إذا أريد
فما من مسلم  أن كل مسلم يثاب على عبادته فال بد أن يكون معه أصل اإلميان،: عليه إذا أريد

عمن ال حيب ألخيه ما حيب لنفسـه،   >مل يكن هو اإلميان الذي نفاه النيب  وإن ،إال وهو مؤمن
  .  (٤)))وعمن يفعل الكبائر، وعن األعراب وغريهم

من مل :((-:-، يقول شيخ اإلسالم )٥(ما من مسلم إال ومعه من اإلميان ما مينعه من اخللود يف النار - ٨
وهذا متفق عليه بني أهل  ،ن مينعه اخللود يف النارومعه إميا ،إنه مسلم: يكن من املؤمنني حقًا يقال فيه

  . )٦())السنة
 ؛مرتكب الكبرية يدخل يف خطاب األمر والنهي، وجتري عليه ا ألحكام الدنيوية من احلقوق واحلدود - ٩

ولكن ال يطلق عليه اسم اإلميان باعتبار كمالـه   كحقن الدم واملال واملواريث والعقوبات الدنيوية،
   . )٧(م الثناء والتزكية الذي يستحق به دخول اجلنة بال عذاباس: أي ،الواجب

ألم استسلموا ظاهرا، وأتوا مبا أتوا به من األعمال  ؛اسم اإلسالم يف الظاهر جيري على املنافقني - ١٠
 وقد اتفق العلماء:((-:-يقول شيخ اإلسالم) ٨( الظاهرة، خبالف اسم اإلميان فإنه ال جيري عليهم

لمني يف الظاهر جيري على املنافقني؛ ألم استسلموا ظاهرا، وأتوا مبا أتوا به مـن  على أن اسم املس
األعمال الظاهرة، بالصالة الظاهرة، والزكاة الظاهرة، واحلج الظاهر، واجلهاد الظاهر، كما كـان  

مة عند أحد من سلف األال يسمون مبؤمنني ((، لكنهم )٩())جيري عليهم أحكام اإلسالم الظاهر النيب
  .   )١٠())وأئمتها

                                           

  .  ٧/٤١٢:منه ، وانظر٧/٣٦٨جمموعة الفتاوى)١(
  .  ٧/٣٦٦جمموعة الفتاوى)٢(
  .٢/٣١٥تعظيم قدر الصالة :انظر تقرير املروزي لذلك) ٣(
  . ٧/٣٦٧جمموعة الفتاوى)٤(
  .٣١٦-٢/٣١٥تعظيم قدر الصالة :انظر تقرير املروزي لذلك)٥(
  . ٧/٢٤١جمموعة الفتاوى)٦(
  . ٤٢٤-٧/٤٢٣، جمموعة الفتاوى٣٣٨-٢/٣٣٦تعظيم قدر الصالة: انظر)٧(
تعظـيم قـدر    :، وانظر تقرير املروزي لذلك١/٤٥٦اآلثار الواردة عن السلف يف مسائل اإلميان وما ينافيه يف تفسري الطربي: انظر) ٨(

  .٣٢٨-٢/٣٢٧الصالة
  . ٧/٣٥١جمموعة الفتاوى)٩(
  . ٧/٤٧٥جمموعة الفتاوى)١٠(



 -٢٥١ - 

أول ما يؤمر به العبد للدخول يف اإلسالم الشهادتان، ومن فعل ذلك قبل البلوغ مل يؤمر بتجديد  - ١١
واملقصود هنا أن السلف واألئمة متفقون على أن :((-:-يقول شيخ اإلسالم ،ذلك عقب البلوغ

وغ مل يؤمر بتجديد ذلـك  أول ما يؤمر به العباد الشهادتان ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البل
(١)))عقب البلوغ

  .  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           

  .٨-٨/٧درء التعارض : ، وانظر٨/١١تعارض العقل والنقل درء) ١(



 -٢٥٢ - 

  :وبعد مناقشة موقف الرازي من اإلميان واإلسالم والعالقة بينهما أخلص إىل ما يلي

  :النتائج
  .زعم الرازي أن اإلميان يف اللغة موضوع ملطلق التصديق - ١

ع ملطلق التصديق؛ إال أنه غفل عن رغم تقرير الرازي يف أكثر من موطن أن اإلميان يف اللغة موضو - ٢
  !فأقر بأن اإلميان يف اللغة هو التصديق الذي معه أمن، وليس جمرد التصديق ؛ذلك

  . اإلميان وإن تضمن التصديق فليس هو مرادفًا له  - ٣

ن مل يقترن به قول اللسان، ومل إجمرد التصديق الذي يف القلب؛ و: زعم الرازي أن اإلميان الشرعي - ٤

  !! القلب وال عمالً يف اجلوارحيقتض عمالً يف

  .أخرج الرازي النطق بالشهادتني والعمل عن احلقيقة الشرعية لإلميان - ٥

أدخل فيه من ترك الشهادتني أو ترك العمل  ثحي ؛أدخل الرازي يف مسمى اإلميان ما ليس منه - ٦

  !بالكلية

  ! فظأدخل الرازي يف مسمى لفظ اإلميان ما ليس منه فحكم له حبكم املراد من الل - ٧

التصديق التارك جلنس املأمور به مؤمنا خمالفة للسلف يف رازي املقتصر على جمرد املعرفة ويف جعل ال - ٨
 .االسم واحلكم مجيعا

كاإلسالم واإلميان والكفر والنفاق ليس كاخلطأ يف غريها من األمساء؛  ؛إن اخلطأ يف األمساء الشرعية - ٩
  . لتعلق أحكام الدنيا واآلخرة ا

رع يف األمساء الشرعية كتصرف أهل العرف يف بعض األمساء اللغوية؛ فيستعمل اللفظ تصرف الشا - ١٠
  .تارة فيما هو أعم من معناه يف اللغة، وتارة فيما هو أخص

بيانا ال حيتاج معه إىل ) اإلميان واإلسالم والنفاق والكفر( املراد باألمساء الشرعية؛ غبين النيب  - ١١
  !اهد استعمال العرب وحنو ذلكاالستدالل عليها باالشتقاق وشو

إىل بيان اهللا ورسوله ) اإلميان واإلسالم والنفاق والكفر(جيب الرجوع يف مسمى األمساء الشرعية؛ - ١٢
فإنه شاف كاف .  

  .القول بأن اإلميان قول وعمل من شعائر السنة - ١٣

  . بين معىن اإلميان الكتاب والسنة وإمجاع السلف - ١٤

  .اإلميان بدعة مل يعرفها السلفإخراج النطق بالشهادتني من مسمى  - ١٥

إن اإلميان يتم والنجاة حتصل بدون شهادة أن : أبعد الناس عن معرفة دين اإلسالم وحقائقه من قال - ١٦

  !ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا، فضالً عن ترك سائر األركان



 -٢٥٣ - 

بإمجاع الشهادتان مها أصل اإلميان، وأفضل شعبه، وال بد فيهما من العلم والعمل واإلقرار  - ١٧
  . املسلمني

   .إخراج األعمال من مسمى اإلميان بدعة مل يعرفها السلف - ١٨

  . إميان القلب التام بدون شيء من األعمال الظاهرة ممتنع - ١٩
الباطن، وإذا استقام الباطن  الظاهر والباطن متالزمان فال يكون الظاهر مستقيما إال مع استقامة - ٢٠

  . أن يستقيم الظاهر بدفال

 الباطن والظاهر والقول والعمل مانع للغلط يف مسائل اإلميان، وناقض مهم ملقالة  فقه العالقة بني - ٢١
  . الرازي يف حقيقة اإلميان

إذا مجع الرازي بني القول بأن األعمال ليست داخلة يف مسمى اإلميان واإلقرار بأنه ال ميكن أن  - ٢٢
 .االسم يكون إميانا ال يتبعه عمل، كان اخلالف معه لفظيا يف احلكم ال يف

إن من الواجب االلتزام باملفاهيم الشرعية وما كان عليه السلف الصاحل يف قضايا االعتقاد امسا  - ٢٣
 ! وحكما حىت ال تبقى ذريعة للتحريف يف دين اهللا

جمرد دعوى ال  ما حكاه الرازي من إمجاع على أن فساد مجيع العبادات ال يكون فسادا لإلميان - ٢٤
اعات الباطلة املدعاة يف علم الكالم املخالفة للكتاب والسنة، وأقوال أهل حقيقة هلا، وهو نظري اإلمج

  .العلم

شعب اإلميان ليست على مستوى واحد؛ بل منها ما هو ركن يف اإلميان بزواله بالكلية يزول  - ٢٥
اإلميان، ومنها ما هو من اإلميان الواجب، بفواته ينقص اإلميان نقصا يستحق صاحبه العقوبة، ومنها 

  .و من اإلميان املستحب يفوت بفواته علو الدرجةما ه

يف التسوية بني شعب اإلميان يف األمساء واألحكام، خمالفة للكتاب والسنة، وخروج عن سبيل  - ٢٦
  .سلف األمة، ودخول يف عموم أهل األهواء والبدع

  .استدل الرازي على مذهبه يف ماهية اإلميان الشرعية بالنقل و اللغة والعقل - ٢٧

  .الرازي على مذهبه يف حقيقة اإلميان الشرعية بالعقل خمالفة منهجيةيف استدالل  - ٢٨

اختلف بيان الرازي ملعىن التصديق، حيث عرفه بالعلم تارة، و باحلكم الذهين الذي هو كالم  - ٢٩
  .النفس املغاير للعلم واالعتقاد تارة أخرى

  ! خالف الرازي السلف يف موقفه من مفهوم التصديق - ٣٠

املغاير للعلم واالعتقاد خمالفة ملذهبه ) الكالم النفسي(يق باحلكم الذهينيف تعريف الرازي للتصد - ٣١
  !!األشعري الذي يقرر أن التصديق قول يف النفس يتضمن املعرفة

قول الرازي يف مسمى اإلميان، مستمد من قوله يف مسألة الكالم، حيث حصر الكالم يف املعىن  - ٣٢
  . النفسي، ومل يدخل فيه األقوال وال األعمالالنفسي دون األلفاظ، وحصر اإلميان يف التصديق 



 -٢٥٤ - 

  !اياإلميان عند الرازي جمرد تصديق ذهين ال يستلزم حاالً وجدانيا وال سلوكًا عمل - ٣٣

  ! أخرج الرازي التصديق بصفات اهللا من شرائط اإلميان - ٣٤

  !نيف إخراج الرازي التصديق بصفات اهللا من شرائط اإلميان خمالفة ملذهبه األشعري يف اإلميا - ٣٥

  !وافق الرازي قول جهم يف اإلميان حني أخرج التصديق بصفات اهللا من شرائط اإلميان  - ٣٦

  !ت اعتالله واختاللهلَجوأَ القيود اليت وضعها الرازي إلثبات مذهبه يف اإلميان، أظهرت عوره - ٣٧

٣٨ - إذا أن اإلميان كل ال يتجزأ ف :على شبهته الفاسدة استشكال الرازي قول الشافعي يف اإلميان مبين
  !ذهب بعضه ذهب باقيه

ظن الرازي أن إدخال العمل يف مسمى اإلميان يقتضي أنه إذا فعل املؤمن ذنبا، وزال بعض إميانه،  - ٣٩
  !لزم أن يزول كله فيخلد يف النار

ن حني مجعوا بني القول بدخول العمل يف مسمى اإلميان، وعدم زعم الرازي أن أهل السنة متناقضو - ٤٠
  .تكفري مرتكب الكبرية

  .ول أهل السنة يف اإلميان متفق متناسق؛ ألنه مستقى من الكتاب والسنةق - ٤١

ذهب أهل السنة إىل ما دلت عليه النصوص من أن اإلميان شعب وأجزاء، وأنه يتبعض، فيذهب  - ٤٢
بعضه، ويبقى بعضه، وأن الفاسق امللي معه إميان خيرج به من النار لكن ال يطلق عليه اسم اإلميان 

مؤمن بإميانه، فاسق بكبريته، وبذلك مجعوا بني القول بدخول  ،ناقص اإلميان املطلق؛ بل هو مؤمن
  .العمل يف مسمى اإلميان، وعدم تكفري مرتكب الكبرية

تكلف الرازي وتعسف يف فهم النصوص الدالة على إدخال العمل يف مسمى اإلميان، فتأوهلا، ورد  - ٤٣

  .ظواهرها الصرحية 

ل لفظ اإلميان حقيقة يف جمرد التصديق، جمازا يف تناوله أخطأ الرازي يف اسم اإلميان حيث جع - ٤٤
  . لألعمال

  . للحصر معلوم باالضطرار من لغة العرب) إمنا(إفادة  - ٤٥

  ! -يف مسائل األمساء واألحكام– للحصر يظهر حتكمه يف التعلق باللغة) إمنا(إنكار الرازي لداللة  - ٤٦

 .تأثر الرازي بأقوال الفرق يف اإلميان - ٤٧

 .يف تعريفه لإلسالم والعالقة بينه وبني اإلميان على حال ومل يستقر على قرار مل يثبت الرازي - ٤٨

سلك الرازي يف تعريفه لإلسالم والعالقة بينه وبني اإلميان مسلكي األشاعرة، وقد مجع بينهما يف  - ٤٩

 !موطن



 -٢٥٥ - 

 .وقف الرازي من النصوص اليت غايرت بني اإلسالم واإلميان موقفًا مضطربا ومتناقضا - ٥٠

يف أصل اللغة؛ إال أن ذلك مل يسقه " اإلسالم " رازي كتب اللغة فيما ذكره من معان لكلمةوافق ال - ٥١

 !إىل إدخال العمل يف مسمى اإلسالم، وإمنا جعل اإلسالم جمرد املعرفة وذلك يف مسلك الترادف

 !يف مسلك الترادف خالف الرازي األصل الذي يبين عليه األشاعرة كالمهم يف األمساء الشرعية - ٥٢

 .عريف الرازي اإلسالم باملعرفة، مبين على مذهبه يف أول واجب على العبيدت - ٥٣

 .يف تعريف الرازي اإلسالم باملعرفة إدخال يف مسمى لفظ اإلسالم ما ليس منه - ٥٤

أدخل الرازي يف مسمى لفظ اإلسالم ما ليس منه فحكم له حبكم املراد من اللفظ؛ وذلك حني  - ٥٥

 !عرف اإلسالم باملعرفة

لقول بعدم بقاء األعراض على اإلسالم، فأوجب ذلك التزامه باعتقادات باطلة توجب طبق الرازي ا - ٥٦

  !خمالفة كثري مما جاء به الرسول مع خمالفة صريح املعقول

خمالفتها الصرحية لنصوص الكتاب : دعوى الترادف دعوى ضعيفة، وقد جتلى ضعفها ألجل  - ٥٧
ن يف العموم واخلصوص، التغاير بني اإلسالم واإلمياوالسنة، والتغاير بني اإلسالم واإلميان يف األصل، و

 .كما يلزم منها نفي التفاوت والتفاضل

 .عامة أهل السنة على القول بالفرق بني اإلسالم واإلميان  - ٥٨

 .القول بالترادف ليس عليه دليل يؤيده، وليس له حجة يصح ا  - ٥٩

 . الشرعيباب األمساء واملسميات يف املصطلحات الشرعية موقوف على النص   - ٦٠

 .جاءت النصوص بتسمية اإلسالم دينا، ومل تأت بتسمية اإلميان دينا  - ٦١

 . موافقة ابن اخلطيب لقول من قال بالترادف من السلف واملعتزلة موافقة لفظية  - ٦٢

 .إخراج الرازي العمل بالكلية من أصل الدين عني ما قالت به املرجئة - ٦٣

 .ارحاإلسالم الذي يف القلب ال يتم إال بعمل اجلو - ٦٤

ظنهم أن كمال اإلنسان وايته هو جمرد أن : تأثر الرازي بالفالسفة يف أحد أصوهلم الفاسدة، وهو - ٦٥

 . يعلم



 -٢٥٦ - 

 .كمال اإلنسان يف أن يعبد اهللا علما وعمالً، كما أمره ربه - ٦٦

أن الدين احلق قائم على النظر واالستدالل، وقد سلك يف ذلك طريقة البحث والنظر زعم الرازي   - ٦٧

 .والفلسفة من غري اعتبار بالكتاب والسنةيف الكالم 

أن الدين احلق ال سبيل إليه إال بالعلم والعمل، وال بد أن يوزن العلم والعمل بالكتاب  :احلق  - ٦٨

 .والسنة

 .زعم الرازي أن الدين ما كان ناقصا البتة بل كان أبدا كامالً - ٦٩

 .مسمى الدين يف آخر زمان النبوة أكمل من مسماه يف أول اإلسالم  - ٧٠

بأن اإلسالم الشرعي هو اإلميان؛ فمسمى اإلسالم : مجع الرازي يف مسلك الترادف بني القول - ٧١

واإلميان واحد، واألعمال الظاهرة ليست داخلة يف مسمى اإلسالم واإلميان والدين، واملعرفة جتزئ 

 . عن القول والعمل

نه ببداهة العقول؛ إذ حاصل أتى الرازي يف مسلك الترادف مبا خيالف الشرعة واملنقول، ويعلم بطال - ٧٢

 !أن اإلسالم واإلميان والدين شيء واحد هو املعرفة ،فمن أتى بذلك فهو مؤمن تام اإلميان: قوله

 .مثل الرازي العالقة بني اإلسالم واإلميان بالعالقة بني احليوان واإلنسان :يف مسلك التغاير  - ٧٣

 . لفان يف العموم متحدان يف الوجودزعم الرازي أن اإلسالم واإلميان خمت :يف مسلك التغاير - ٧٤

القول بأن اإلسالم واإلميان خمتلفان يف العموم متحدان يف الوجود، خمالف للكتاب والسنة،   - ٧٥

 .ومذهب للتفاوت والتفاضل بني الناس يف اإلميان

 .جعل الرازي اإلميان خصلة من خصال اإلسالم، واإلسالم أعلى املقامات :يف مسلك التغاير  - ٧٦

 .أعلى رتبة من اإلسالم، واإلحسان أعلى رتبة من اإلميان اإلميان - ٧٧

 .احتجاج الرازي بآية احلجرات إلثبات التغاير حجة عليه - ٧٨

قد يظن من ال يعرف حقيقة األمر أن مسلك التغاير بني اإلسالم واإلميان الذي سلكه ابن اخلطيب  - ٧٩

 .عليه الكتاب والسنة هو قول السلف الذي دلّ

 .اإلسالم واإلميان وحقيقتهما أبعد من كل قول عن الكتاب والسنةقول  الرازي يف مسمى  - ٨٠



 -٢٥٧ - 

 .قول  الرازي يف مسمى اإلسالم واإلميان وحقيقتهما فيه مناقضة للشرع والعقل واللغة  - ٨١

اإلسالم يف األصل من باب العمل؛ فالعمل جزء من مسماه؛ سواًء اجتمع مع اإلميان، أو افترق   - ٨٢

 .عنه

 .ان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعاالتحقيق أن اإلسالم واإلمي  - ٨٣

 .اخلالف بني السلف يف اإلسالم والعالقة بينه وبني اإلميان دقيق ويسري، التفاقهم على أمور  - ٨٤

ونقـده   اإلميان واإلسالم والعالقة بينهماعرض موقف الرازي من  -حبمد اهللا وتوفيقه-وذا يكتمل 
  .اإلسالم واألحكام املتعلقة ماالرازي من مسائل اإلميان وموقف  إىل -بعون اهللا-وأنتقل بعد ذلك 
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 -٢٦٠ - 

 .موقف الرازي من زيادة اإلميان ونقصانه: املطلب األول
ة وال يرى الرازي أن اإلميان ال يزيد وال ينقص؛ ألن اإلميان هو التصديق، والتصديق القليب ال يتصور فيه زياد

نقصان؛ إذ زيادة التصديق ونقصانه جيعالنه يف مرتبة الشك والظن، وهو غري مفيد يف مقام االعتقاد؛ ألنه إذا اخنرم من 
  .التصديق شيء بطل اإلميان

اإلميان عندنا ال يزيد وال ينقص؛ ألنه ملا كان امسا لتصديق الرسول يف كل ما علم بالضرورة جميئه به، (:يقول
   .)٢( ))١()فكان مسمى اإلميان غري قابل للزيادة والنقصان(التفاوت،  وهذا ال يقبل

  .)٣()اإلميان ال يقبل الزيادة والنقصان :(ويقول

فسواء عمل الطاعات أم ارتكب املعاصي فتصديقه ال تغري فيه أصالً  ؛وعليه فمىت حصل للعبد حقيقة التصديق
تفاوت؛ ألن التفاوت إمنا هو الحتمال النقض، وهو ولو بأبعـد  وال تفاوت؛ ألن الواجب هو اليقني، وهو ال يقبل ال

  .)٤(وجه ينايف اليقني، ومن مث فال يفضل تصديق تصديقًا، كما ال يفضل علم علما

  . )٥()اإلميان ال يزيد بالطاعة وال ينقص باملعصية(:يقول الرازي

 يقبل التقوية؛ ألنه إن قارنه احتمال النقض، العلم اليقيين ال(، إذ )٦()املعرفة ال تقبل الزيادة والنقصان(:ويقول
   .)٧()مل يقبل التقوية: وإن مل يقارنه ذلك. كان ظنا ال علما: ولو على أبعد الوجوه

ال تغري فيه وال تفاوت؛ فقد أنكر على من يرى أن زيادة ) اإلميان(وملا كان من املقرر عند الرازي أن التصديق 
لدالئل وقوا حيث يزول الشك، ويقوى اليقني، فيحصل بذلك زيادة اإلميان الذي اإلميان تكون عند حصول كثرة ا

. أما قوة الدليل؛ فباطل. إما قوة الدليل أو كثرة الدالئل: املراد من هذه الزيادة: لقائل أن يقول(:،قائالً )٨(هو التصديق
يكون جمزوما ا جزما مانعـا مـن   وذلك ألن كل دليل فهو مركب ال حمالة من مقدمات، وتلك املقدمات إما أن 

النقيض أو ال يكون؛ فإن كان اجلزم املانع من النقيض حاصالً يف كل املقدمات امتنع كون بعض الدالئل أقوى مـن  
وأما إن كان اجلزم املانع من النقيض غري حاصل . بعض على هذا التفسري؛ ألن اجلزم املانع من النقيض ال يقبل التفاوت

أو يف البعض فذلك ال يكون دليالً بل أمارة، والنتيجة احلاصلة منها ال تكون علما بل ظنا؛ فثبت مبا ذكرنا إما يف الكل 

                                           

  .)فمسمى اإلميان ال يقبل الزيادة والنقصان(: ، بلفظ٥٧١مكتبة دار التراث، ص. يف احملصل، ط) ١(
  . ٥٧١-٥٧٠مكتبة دار التراث،. ، احملصل، ط٢٣٩حمصل أفكار املتقدمني واملتأخرين، وبذيله كتاب تلخيص احملصل، ) ٢(
  .  ٥٧١مكتبة دار التراث،. ، احملصل، ط٢٣٩فكار املتقدمني واملتأخرين، وبذيله كتاب تلخيص احملصلحمصل أ)٣(
، اإلمام أبو بكر ١٥٥، شرح العقائد النسفية، ١٥٩، اإلرشاد، ص٥٦ص ،٥٥-٥٤اإلنصاف، ص: وهذا قول بعض األشاعرة؛ انظر) ٤(

  . ٢٠٣-١/٢٠٢الباقالين وآراؤه االعتقادية، 
  . ١٣٨، لوامع البينات شرح أمساء اهللا تعاىل والصفات،  ١٠٠ركايب . رتيل وأنوار التأويل، طأسرار الت) ٥(
  . ١٣٢مناقب اإلمام الشافعي) ٦(
التفسري  ٧٨-٦/٧٦مؤسسة الرسالة،. احملصول يف علم األصول، ط: ، وانظر٥/٤٠٠مؤسسة الرسالة . احملصول يف علم األصول، ط) ٧(

  ). ٤٠ص٧ج٣مج(،)١٩٩ص٣، ج١مج(الكبري
  ). ١١٨ص١٥ج٥مج(التفسري الكبري: نسب الرازي هذا القول لعامة أهل العلم، انظر)٨(



 -٢٦١ - 

وأما حصول التفاوت بسبب كثرة الدالئل فاألمر كذلك؛ ألن اجلزم . أن حصول التفاوت يف الدالئل بسبب القوة حمال
يمتنع أن يصري أقوى عند اجتماع الدالئل الكثرية؛ وإن كان احلاصل بسبب الدليل الواحد إن كان مانعا من النقيض ف

غري مانع من النقيض مل يكن دليالً بل كان أمارة ومل تكن النتيجة معلومة بل مظنونـة؛ فثبـت أن هـذا التأويـل     
  )١(.)ضعيف

 يقبـل  مبين على ما تأصل عنده من أن اليقني ال) التصديق(أن إنكار الرازي لتفاوت اإلميان؛: وخالصة القول
  :؛ أنه يزعمالتفاوت، وهلذا أنكر أن يكون لقوة األدلة وكثرا أثر يف زيادة اإلميان أو نقصانه؛ يوضحه

أنه إذا كانت األدلة مركبة من مقدمات كلها يقينية فيمتنع أن يكون بعضها أقوى من بعض؛ ألن اليقني  -١
  !!ال يقبل التفاوت

د فإنه ميتنع أن يكون اليقني أقوى عند اجتماع األدلة الكثرية وأيضا إذا كان اليقني حاصالً من دليل واح  -٢
  !! ألن اليقني ال يقبل التفاوت

  )٢(! كثرا يف زيادة اإلميان ونقصانهل وعليه فال أثر لقوة األدلة أو

   !هذا وقد عد الرازي مسألة زيادة اإلميان ونقصانه فرع من تفسري اإلميان، والبحث فيها حبث لغوي

ميان عندنا ال يزيد وال ينقص؛ ألنه ملا كان امسا لتصديق الرسول يف كل ما علم بالضرورة جميئه به، اإل(:فقال
ملـا كـان امسـا ألداء     )٤(وعند املعتزلة. )٣()فكان مسمى اإلميان غري قابل للزيادة والنقصان(وهذا ال يقبل التفاوت، 

  . )٥()!والبحث لغوي. لإلقرار واالعتقاد والعمل، فكذلكوعند السلف ملا كان امسا . العبادات ، كان قابالً هلما

فقد جلأ ابن اخلطيب إىل  ؛وملا كان القول بعدم تفاوت اإلميان يعارض الظاهر املتبادر من نصوص القرآن الكرمي
  :تأويل اآليات مبا ال يتفق مع ظاهرها؛ ليسلم له مذهبه، وفيما يلي بيان ذلك

                                           

  ). ١١٩-١١٨ص١٥ج٥مج(التفسري الكبري)١(
  . ١٠٥-١/١٠٤تفسري الفخر الرازي للكفر يف القرآن الكرمي، : انظر)٢(
  ).  ة والنقصانفمسمى اإلميان ال يقبل الزياد:(، بلفظ٥٧١مكتبة دار التراث. يف احملصل، ط) ٣(
، املختصر يف أصول الدين ضمن ٣١٣-٣١٢/ ١كما يف متشابه القرآن،-جاء يف بعض كتب املعتزلة التصريح بزيادة اإلميان ونقصانه) ٤(

إال أم يرون أن زيادة اإلميان ونقصانه تكون باعتبار التكليف؛ فقد يكلف بعض النـاس مبـا مل    -٣٨٥-٣٨٤رسائل العدل والتوحيد، 
، ورمبا يؤولون النصوص املصرحة بزيادة اإلميان على أن املـراد منـها   !به اآلخر؛ فاإلميان عندهم يزيد وينقص من هذا الوجه فقطيكلف 

وذا يعلم مفارقتهم ألهل السنة واجلماعـة يف هـذه    -٤٨٧، ٢/٤٧١متشابه القرآن، : انظر-.الزيادة يف األلطاف أو األدلة أو الثواب
  .٣٦٢-٣٦٠، زيادة اإلميان ونقصانه،١٣٢-١٢٩ان بني السلف واملتكلمني، اإلمي: املسألة، انظر

  . ٥٧١-٥٧٠مكتبة دار التراث. ، احملصل، ط٢٣٩حمصل أفكار املتقدمني واملتأخرين، وبذيله كتاب تلخيص احملصل) ٥(
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  :بت الزيادة والنقصانموقف الرازي من النصوص اليت تث

ال (تأويل النص بأن املراد منه الزيادة والنقصان يف مثرات اإلميان وآثاره، أي األعمال، إذ -١
  : )١()قابل للزيادة والنقصان إال األعمال

��m��m��l��k��j��i��h�������g��f���e����d��c��b��a��`_�����~��}�������|��{��z:يقول يف تفسري قوله تعاىل -

o��n �lفما قولكم يف هذه اآلية؟حقيقة اإلميان عندكم ال تقبل الزيادة والنقصان(، ٣١: املدثر ،! 
  .)٢()حنمله على مثرات اإلميان وعلى آثاره ولوازمه :اجلواب 

على أن اإلميان ال يقبل الزيادة والنقصان كان مصـروفًا   األعمال من مثرات التصديق، فكل ما دلّ (:ويقول -
 .)٣()على أنه قابل هلما فهو مصروف إىل اإلميان الكامل ، وما دلّإىل أصل اإلميان

��m��×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò������Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê��É��È:يقول يف تفسري قوله تعـاىل و -

���Ù��Øl فصح القول بوقوع الزيادة  ؛الزيادة إمنا وقعت يف مراتب اإلميان، ويف شعائره(، ١٧٣: آل عمران
٤()ايف اإلميان جماز(. 

ليس من ضرورة اإلميان باألصـول اإلميـان   (، ٤: الفتح��mf��e���d��c �l:قوله تعاىلتفسري ويقول يف  -
ازدادوا بـالفروع مـع إميـام    (:أي�)٥()��mf��e���d��c l:بالفروع مبعىن الطاعة واالنقياد، فقـال 

 .)٦()باألصول
  .)٧()ات املترتبة على اإلميانبالعباد(،٧٦: مرمي��mÑ��Ð��Ï��Î��Í �l:ويقول يف قوله تعاىل -

  :تأويل النص بأن املراد منه الثبات والدوام على اإلميان-٢

��m��������£��¢��¡��������~��}��|��{��z���y��x��w��v�����u��t�������s��r��q���p��o:يقول يف تفسري قوله تعاىل -

���¬��«������������ª���©��¨�����§�����¦��¥¤l ألمر باإلميان كيف هو بعـد قولـه  ا (، ١١ – ١٠: الصف:��m��q���p��ol 

، وهـو   ٤: الفتح ��m���d��cl ،١٢٤: التوبة ��m��c��bl:كقوله..ميكن أن يكون:....فنقول !؟ ١٠: الصف
 .)٨()األمر بالثبات

                                           

  . ١٣٢مناقب اإلمام الشافعي، ) ١(
  ). ٢٠٦ص٣٠ج١٠مج(التفسري الكبري )٢(
  .  ٥٧١مكتبة دار التراث. ، احملصل، ط٢٣٩مني واملتأخرين، وبذيله كتاب تلخيص احملصلحمصل أفكار املتقد)٣(
  ).  ١٠٠ص٩ج٣مج(التفسري الكبري)٤(
  ). ٨١ص٢٨ج١٠مج(التفسري الكبري)٥(
  ). ٨١ص٢٨ج١٠مج(التفسري الكبري)٦(
  ). ٥٩ص٢٨ج١٠مج(التفسري الكبري: ، وانظر)٢٤٨ص٢١ج٧مج(التفسري الكبري)٧(
  ).  ٣١٧ص٢٩ج١٠مج(بريالتفسري الك)٨(
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 :تأويل النص بأن املراد منه-٣

  !دوام استحضار الدليل، ال زيادة التصديق و اليقني؛ ألنه ال يقبل التفاوت-أ

  .زيادة التصديق بزيادة املؤمن به-ب

  .تأويل الزيادة بالكشف والتجلي واملعرفة وقوة نور القلب -ج

قرر أن  معىن الزيـادة يف   حيث، ٢: األنفـال  �m���d��c���b��a��`��_l: وذلك عند تفسريه لقوله تعاىل
  : اآلية على وجوه

الدوام؛ وذلك ألن بعـض املسـتدلني ال يكـون     الدوام وعدم: املراد من هذه الزيادة (أن : الوجه األول  -
مستحضرا للدليل واملدلول إال حلظة واحدة، ومنهم من يكون مداوما لتلك احلالة، وبني هـذين الطـرفني   

التفاوت بالدوام وعدم الـدوام حاصـل يف    (فـ. )١()أوساط خمتلفة ومراتب متفاوتة وهو املراد من الزيادة
  )٢( .)يف حصول التفاوت يف اإلميانوهذا القدر يكفي ...االعتقاد

أم يصدقون بكل ما يتلى عليهم من عند اهللا، وملا كانت التكـاليف   :والوجه الثاين من زيادة التصديق( -
متعاقبة، فعند حدوث كل تكليف كانوا يزيدون تصديقًا وإقرارا، ومن املعلوم  > متوالية يف زمن الرسول

_��`����m:ديقه له أكثر من تصديق من صدقه يف شيء واحد، وقولهأن من صدق إنسانا يف شيئني كان تص

���d��c���b��al م كلما مسعوا آية جديدة أتوا بإقرار جديد، فكان ذلك زيادة يف : معناه ،٢: األنفالأ
 .)٣( )اإلميان والتصديق

أمرهم بتكاليف  (:، فقال٤: الفتح�mf��e���d��c �l: وقد أورد هذا التأويل عند تفسريه لقوله تعاىل
شيئًا بعد شيء فآمنوا بكل وحد منها؛ مثالً أمروا بالتوحيد فآمنوا وأطاعوا، مث أمروا بالقتال واحلج فآمنوا 

  .)٤()وأطاعوا، فازدادوا إميانا مع إميام

أا تزيدهم إميانا (، ١٢٤: التوبة �m��f���e��d��c��b��a��`��_l: وقال عند تفسري قوله تعاىل
  . )٥( )عند نزوهلا من أن يقروا ا ويعترفوا بأا حق من عند اهللا إذ ال بد

                                           

 ،)٢٠٧-٢٠٦ص٣٠ج١٠مـج ( ،)٨١-٨٠ص٢٨ج١٠مـج (التفسـري الكـبري  : ، وانظـر )١١٩ص١٥ج٥مـج (التفسري الكبري)١(
  ). ١٥٧-١٥٦ص٣٢ج١١مج(
 ،)٢٠٧-٢٠٦ص٣٠ج١٠مـج ( ،)٨١-٨٠ص٢٨ج١٠مـج (التفسـري الكـبري  : ، وانظـر )١٢٠ص١٥ج٥مـج (التفسري الكبري) ٢(
  ).١٥٧-١٥٦ص٣٢ج١١مج(
  ).   ١١٩ص١٥ج٥مج(التفسري الكبري)٣(
  ). ٨٠ص٢٨ج١٠مج(التفسري الكبري)٤(
  ). ٢٣١ص١٦ج٦مج(التفسري الكبري)٥(



 -٢٦٤ - 

وهو أن كمال قدرة اهللا وحكمته إمنا تعرف بواسطة آثار حكمة اهللا يف خملوقاتـه،  : ويف اآلية وجه ثالث( -
وهذا حبر ال ساحل له، وكلما وقف عقل اإلنسان على آثار حكمة اهللا يف ختليق شيء آخر انتقل منـه إىل  

حكمة يف ختليق شيء آخر، فقد انتقل من مرتبة إىل مرتبة أخرى أعلى منها وأشرف وأكمل، وملـا   طلب
  .)٣()واملعرفة )٢(والكشف )١(التجليال اية ملراتب كانت هذه املراتب ال اية هلا ال جرم 

��m��Y��X��W��V��U���������T��S��R:وقد أورد هذا التأويل عند تفسـريه لقولـه تعـاىل   

�[��Z��l اية لتصاعدها وال غاية الزديادهـا،  ..مشس املعرفة والعقل والتوحيد(: فقال ،٧٥: األنعامال
�:إشارة إىل مراتب الدالئل والبينات، وقوله� ،٧٥: األنعام ��mW��V��U���������T��S��R�l:فقوله
m�Z��Y��Xl ٤()وحيدوشروق مشس املعرفة والت ،إشارة إىل درجات أنوار التجلي ،٧٥: األنعام(     .  

��m��j��ih��g��f���e��d��c��ba��`��_~��}��|��{��z���y��x:وقال عند تفسري قوله تعـاىل 
��q���p��o��n��ml��kl  م ملا أحسنوا؛ مبعىن(، ٣٠: النحـلم أتوا بالطاعات، فـتح اهللا  : املراد أأ

  . )٦()١٧: حممد ��m���Ã��Æ��Å��Äl:واأللطاف، كقوله تعاىل )٥(عليهم أبواب املكاشفات واملشاهدات
يعين إميانكم كان (، ٩٤: النساء ��m���¶��µ��´��³��²��±��°l:وقال عند تفسري قوله تعاىل

مثل إميام؛ يف أنه إمنا عرف منه جمرد القول اللساين دون ما يف القلب، أو يف أنه كان يف ابتداء األمـر  
وأعانكم على العمـل بـه    ،ر اإلميان يف قلوبكممث من اهللا عليكم حيث قوي نو ؛حاصالً بسبب ضعيف

  .)٧()واحملبة له

                                           

   . ١٦٤موسوعة مصطلحات التصوف اإلسالمي : انظر. هو ما يظهر يف القلوب من أنوار الغيوب: التجلي)١(
حقائق املوجودات مـن العـرش إىل   االطالع على  الكشف عما وراء احلجب احلسية، العلوية منها والسفلية، و: املقصود بالكشف)٢(

أو ما معا، فينال بالكشف العلوم واملعارف، وحيصل لصاحب الكشف ماال حيصل لغريه مـن   ،أو بعني البصرية ،إما بعني البصر ؛الفرش
د، لصادق ، املصادر العامة للتلقي عند الصوفية، عرض ونق٧٩٥-٧٩٣موسوعة مصطلحات التصوف اإلسالمي : انظر. العلوم واملعارف

  .٣٣٣، معجم ألفاظ العقيدة٢٠٧سليم صادق
  ).  ٣٩ص٢٨ج١٠مج(التفسري الكبري: ، وانظر)١١٩ص١٥ج٥مج(التفسري الكبري)٣(
  ). ٧٥ص١٥ج٥مج:(، وانظر)٤٦ص١٣ج٥مج(التفسري الكبري) ٤(
حات الصوفية، ويزعمون أنـه يف  احلضور مبعىن القرب، ويكون مقرونا بعلم اليقني، وحقائقها، وهو من مصطل: املقصود باملشاهدات)٥(

حال املشاهدة والقرب خيرج العبد إىل صفاء القلب بعلم اليقني، وصفاء القلب يرفعه مقامات يف مشاهدة العني، حىت ال خيطر بقلبـه إال  
  .٨٩٥-٨٩٢موسوعة مصطلحات التصوف اإلسالمي، : انظر! خاطر حق، فإن عصاه عصى احلق

  ). ٢٤ص٢٠ج٧مج(التفسري الكبري)٦(
  ). ٥ص١١ج٤مج(التفسري الكبري)٧(
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  :تأويل النص بأن املراد منه الزيادة يف الثواب-٤

�:فقال عند قوله تعاىل )١(على الزيادة يف الثواب دون إنكار،يف اإلميان أورد الرازي قول من محل الزيادة  -
�mÑ��Ð��Ï��Î��Í �lويزيد اهللا : دة يف اهلدى على الثواب، أيومن الناس من محل الزيا(،  ٧٦: مرمي

 .)٢()الذين اهتدوا ثوابا على ذلك االهتداء

، ألن ثوام أعظمفضلهم يظهر؛ :(، حيث يقول عن املهاجرينهر من كالمه ما يؤيد هذا التأويلوقد ظ  -
، >الرسـول  ، فمعلوم أن من هاجر مع ١٠: احلديد ��m��ÎÍ������Ì��Ë��Ê��É��È��Ç��Æ��Ål:وقد قال تعاىل

وفارق دياره وأهله لتقويته ونصرة دينه مع شدة قوة الكفار وظهور صولتهم، صار فعله كالسـبب لقـوة   
الدين، وعلى هذا الوجه عظم حمل األنصار حىت صار ذكرهم والثناء عليهم تاليا لذكر املهاجرين ملـا آووه  

  . )٣()ونصروه

  :وفيق والتسديدتأويل النص بأن املراد منه زيادة األلطاف والت-٥

هذا حممول على زيادة األلطـاف  :... قالت املعتزلة( :فقال ،مع أن الرازي نسب هذا التأويل إىل املعتزلة -
 !إال أنك جتده يتأثر م، ويقول به، )٥())٤(١٧: حممد ��m��Æ��Å��Ä���Ãl:كما ذكره يف قوله

��m:يعين يف النصـر هلـم، كمـا قـال    (:؛١٥٣: البقرة ���mÍ��Ì��Ë��Ê��Él:قوله تعاىلتفسري عند  فقال 
��i������h��g��f��ed��cl فكأنه تعاىل ضمن هلم إذا هم استعانوا علـى طاعاتـه   ١٣٧: البقرة ،

  .  )٦() ٧٦: مرمي����mmmmÑ��Ð��Ï��Î��ÍÑ��Ð��Ï��Î��ÍÑ��Ð��Ï��Î��ÍÑ��Ð��Ï��Î��Í �l�l�l�l:كما قال يزيدهم توفيقًا وتسديدا وألطافًابالصرب والصالة، أن 

مذهبه يف عدم وقوع التفاوت يف التصديق واإلميان والعلم،  وهكذا فقد استعمل ابن اخلطيب التأويل؛ ليسلم له
  . إرساًء ملا تقرر عنده من أن التصديق مىت اخنرم منه أدىن شيء بطل اإلميان

  :ينقض ما قرره سابقًا؛ حيثويضطرب  لكنه مل يطرد على ذلك، بل جتده يف مواطن أخرى

ن، ويقر بأن لكثرة األدلة وقوا أثر يف قـوة  يقرر وقوع التفاوت يف التصديق والعلم واليقني واإلميا  - ١
  !!:اليقني وزيادته

                                           

، ٢/٤٨٧، متشابه القـرآن،  ٥٥-٥٤اإلنصاف، : القاضي عبد اجلبار من املعتزلة، والباقالين من األشاعرة، انظر:ممن قال ذا التأويل)١(
 .١/٢٠٣اإلمام أبو بكر الباقالين وآراؤه االعتقادية، 

  ). ٢٤٨ص٢١ج٧مج(التفسري الكبري)٢(
  ). ٥٧ص٢٣ج٨جم(التفسري الكبري)٣(
  .٢/٤٨٧، ١/٦٢متشابه القرآن :انظر) ٤(
  ). ١٨-١٧ص٧ج٣مج(التفسري الكبري)٥(
  ).  ٢٤ص٢٠ج٧مج(التفسري الكبري: ، وانظر)١٤٥ص٤ج٢مج(التفسري الكبري)٦(
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��m��×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò������Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê��É��È:قوله تعـاىل تفسري فقال عند  -

���Ù��Øl م كلما (، ١٧٣: آل عمرانمواملراد أا يف قلوطابقه، فقالواازدادوا إميانحسبنا : ، أظهروا ما ي
  .)١()الوكيلاهللا ونعم 

�:كقولـه  ؛الزيادة يف اإلسـالم : املراد منه(، ١٢٨: البقرة ��m��T���S��R��Ql:قوله تعاىلتفسري وقال يف  -
mf��e���d��c �l٤: الفتح ،�m��Æ��Å��Ä���Ãl وقال إبراهيم١٧: حممد  ،:�mR��Q��P �lالبقرة :

  .)٢(!)ايف حصول األصل يف احلالبزيادة اليقني والتصديق، وطلب الزيادة ال ين فكأما دعواه،  ٢٦٠

فصربوا فرأوا عني اليقني مبا  ؛أنزل السكينة عليهم(، ٤: الفتح��mf��e���d��c �l:قولهتفسري ويقول عند  -
فازدادوا إميانا مستفادا من الشهادة، مع إميام املسـتفاد مـن   علموا من النصر علم اليقني إميانا بالغيب، 

  . )٣()الغيب

  .)٤()أفاد أم ازداد علمهم، ١٧: حممد ��m��Æ��Ål:ا قالنه ملإ (:ويقول -

��m�Å��Ä��Ã��Â��Á���Î��Í��Ì��Ë��Ê��É��È���Ç��Æ:قولــه تعــاىل د تفســريويقــول عنــ -

ÏÐl م طلبوا هذه اآلية ليحصل هلم (، ١١٣: املائدةكما قـال إبـراهيم   مزيد الطمأنينةأ ،×:����������������������������������������
�m��PR��Q�lا تورث الطمأنينة، وهلـذا السـبب   ٢٦٠: البقرةفإن مشاهدة مثل هذه اآلية ال شك أ ،

مبعاينة إحياء املـوتى   ×كما ازداد إبراهيم  ؛لتزداد يقينا( :، أي)٥()١١٣: املائـدة  m�Ç��Æl: قالوا
وال شك ، )٧()، وذلك كالم عارف طالب ملزيد اليقني٢٦٠: البقرة�mR��Q��P�l(:، حيث قال)٦()يقينا
تكثري الدالئل وتقويتها مما ( ، إذ)٨()لكثرة الدالئل وتواليها أثر عظيم يف تقوية اليقني وإزالة الشبهات(أن 

  .)٩()وطمأنينة النفس، وسكون الصدر يزيد يف قوة اليقني،

                                           

  ).  ١٠١ص٩ج٣مج(التفسري الكبري)١(
  ). ٥٩ص٤ج٢مج(التفسري الكبري)٢(

 ). ٨١ص٢٨ج١٠مج(التفسري الكبري)٣(
 ). ٥٩ص٢٨ج١٠مج(ريالتفسري الكب)٤(
  ). ١٢٩ص١٢ج٤مج(التفسري الكبري)٥(
  ). ١٦٢ص١٧ج٦مج(التفسري الكبري)٦(
-٢٨ص٢١ج٧مـج (، )٤٦-٤٥ص١٣ج٥مـج (،)١٣١ص١٢ج٤مـج (التفسري الكـبري : وانظر). ٣٩ص٧ج٣مج(التفسري الكبري)٧(

    .١٢٤، اية اإلجياز، )٢٠٧-٢٠٦ج١٠مج(،)٢٣١ص٢٨ج١٠مج(،)٢٩
  ). ١٢٢ص١٤ج٥مج(التفسري الكبري) ٨(
 ،)٧٤ص١٧ج٦مـج ( ،)١٩٦ص١٤ج٥مج( ،)٤٦-٤٥ص١٣ج٥مج(التفسري الكبري  :وانظر). ١٦١ص١٧ج٦مج(التفسري الكبري)٩(
  ).   ٣ص٣١ج١١مج(
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أما االعتقاد بالقلب فله درجات خمتلفة حبسـب قـوة   أن اإلقرار باللسان له درجة واحدة، ( كما قرر -٢
الناس يف معارف التوحيـد  (،فـ )١()االعتقاد وضعفه، وعدمه ودوامه، وكثرة تلك االعتقادات وقلتها

الذين بلغوا يف هذه املعارف إىل حيث صاروا كاملشاهدين هلـا، وهـم   : أحدمها: والنبوة واملعاد قسمان
رجة املسـتدلني، وهـم   الذين ما بلغوا إىل ذلك احلد إال أم وصلوا إىل د: أصحاب عني اليقني، والثاين

  .)٢()أصحاب علم اليقني

  :بل وقرر -٣

�m��n�����������m��l��k��j��i: أن اإلميان يزيد بالطاعات، كما أن الكفر يزيد باملعاصي، فقال يف قوله تعاىل  - أ

��}��|���������{��z��y�����x��w��v��u��t��s��r�����q��p���ol دلت اآلية على أن الكفـر  (، ١٣٧: النساء
؛ ألما ضدان متنافيان، فإذا قبل أحـدمها  أيضا كذلك اإلميان فوجب أن يكون ؛الزيادة والنقصانيقبل 

ازدادوا كفرا بسبب ذنوب أصابوها حال كفرهم، وعلى هذا التقدير ملا (، فهم )التفاوت فكذلك اآلخر
جيب أن تكون فكذلك إصابة الطاعات وقت اإلميان  ؛كانت إصابة الذنوب وقت الكفر زيادة يف الكفر

  . )٣()!زيادة يف اإلميان

ليس :" قوله...نفي االسم عن الشيء لنقصه، كما قد روي من(: أن االسم ينفى عن الشيء لنقصه، فقال  - ب
  .)٤()"مبؤمن من بات شبعانا وجاره جائع

  :)٥(وذا يظهر أن الرازي سلك يف مسألة الزيادة والنقصان مسلكي األشاعرة

ول بزيادة اإلميان ونقصانه؛ ألن اإلميان هو التصديق اجلازم البالغ حد اليقني، واليقني ال منع الق :املسلك األول
  .)٦(يقبل التفاوت؛ ألن التفاوت فيه إمنا هو الحتمال النقيض، واحتمال النقيض ينايف اليقني

وحبسب  ،ديقيزيد وينقص حبسب الذات الذي هو التص) الذي هو التصديق عنده(أن اإلميان : املسلك الثاين
 !!، وقد سلك هذا املسلك غفلة منه عن مسلكه األول)٧(مما جيب اإلميان به > املتعلق وهو أفراد ما جاء به الرسول

بل قرر أن اإلميان يزيد بالطاعة كما أن الكفر يزيد باملعصية، وأن االسم ينفى عن الشيء لنقصه، وهذا غفلة منه 
  !عن مذهبه األشعري

                                           

  ). ١٤٢ص٢٨ج١٠مج(، التفسري الكبري١٣٠لوامع البينات: ، وانظر١٤٥ركايب، ص. أسرار الترتيل، ط) ١(
  ). ١٠٢-١٠١ص١٥ج٥مج(التفسري الكبري) ٢(
  ). ٧٩-٧٨ص١١ج٤مج(كبريالتفسري ال)٣(
  ). ٥٩ص٥ج٢مج(التفسري الكبري)٤(
اإلميان : انظر يف ذلك !  ونقصانه ومنهم من أثبته) التصديق(اختلفت آراء األشاعرة يف هذه املسألة؛ فمنهم من منع القول بزيادة اإلميان)٥(

  . ١٦٩-١٦٤بني السلف واملتكلمني
، اإلمام أبو بكر البـاقالين  ١٥٩، اإلرشاد، ص٥٦،ص٥٥-٥٤اإلنصاف، ص: يين انظرممن قال بذلك من األشاعرة؛ الباقالين، واجلو)٦(

  ٢٠٣-١/٢٠٢وآراؤه االعتقادية، 
  . ١٦٦-١٦٤اإلميان بني السلف واملتكلمني، : ، وانظر٣٨٨املواقف، :ممن قال بذلك من األشاعرة؛ اإلجيي؛ انظر)٧(
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د موقف الرازي من زيادة اإلميان ونقصانه على ضوء عقيدة أهـل السـنة   نق: املطلب الثاين
  .واجلماعة

  :خالف الرازي أهل السنة واجلماعة يف أمور جمملها ما يلي

  !زعمه بأن اإلميان ال يزيد وال ينقص -١

  !اإلميان بطلمنه شيء  اخنرم أو اختلزعمه بأن التصديق مىت  -٢

  !زعمه بأن اليقني ال يقبل التفاوت -٣

  !ه التفاوت يف األدلةإنكار -٤

  !قويةزعمه بأن األدلة ال تقبل الت -٥

  !قني عند حصول كثرة الدالئل وقوايإنكاره زيادة ال -٦

  !إنكاره تأثري الطاعات واملعاصي على اإلميان -٧

  !زعمه بأن البحث يف مسألة زيادة اإلميان ونقصانه حبث لغوي -٨

  .لنصوص الدالة على زيادة اإلميان ونقصانهل تأويله -٩

  :ن بعون اهللا الرد عليه من جوانبوسيكو

  :وذكر األدلة على ذلك ،يف بيان أن اإلميان يزيد وينقص: اجلانب األول

من جهة أمر الرب ومن جهـة فعـل   : أصل أهل السنة أن اإلميان يزيد وينقص، وتفاضله عندهم من وجهني
  .العبد

ه شخص من املؤمنني هو اإلميان الذي فألنه ليس اإلميان الذي أمر ب :أما وقوع التفاضل من جهة أمر الرب
أمر به كل شخص، فإن املسلمني يف أول األمر كانوا مأمورين مبقدار من اإلميان، مث بعد ذلك أمروا بغري ذلك، وأمروا 

اإلميان بوجوب استقبال بيت املقدس، مث صار من  :كالقبلة، فكان من اإلميان يف أول األمر ؛بترك ما كانوا مأمورين به
  . ووجوب استقبال الكعبة، فقد تنوع اإلميان يف الشريعة الواحدة ،حترمي استقباله :اناإلمي

وأيضا فمن وجب عليه احلج والزكاة أو اجلهاد جيب عليه من اإلميان أن يعلم ما أمر به، ويؤمن بأن اهللا أوجب 
ك الرجل أول ما يسلم إمنا جيب عليه وهذا جيب عليه فيه اإلميان املفصل، وكذل ،عليه ما ال جيب على غريه إال جممالً

 ؛اإلقرار امل، مث إذا جاء وقت الصالة كان عليه أن يؤمن بوجوا ويؤديها، فلم يتساو الناس فيما أمروا به من اإلميان
ن ما ال بل اإلميان الذي أوجبه اهللا على عباده يتنوع ويتفاضل ويتباينون فيه تباينا عظيما، فيجب على املالئكة من اإلميا

جيب على البشر، وجيب على األنبياء من اإلميان ما ال جيب على غريهم، وجيب على العلماء ما ال جيب على غريهـم،  
. وجيب على األمراء ما ال جيب على غريهم، وليس املراد أنه جيب عليهم من العمل فقط؛ بل ومن التصديق واإلقـرار 

فأكثرهم ال يعرفون تفصيل كل ما أخرب بـه،   ؛بكل ما جاء به الرسول فإن الناس وإن كان جيب عليهم اإلقرار امل
وما مل يؤمر به العبد من األعمال ال جيب عليه معرفته ومعرفة األمر ! وما مل يعلموه كيف يؤمرون باإلقرار به مفصالً؟
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ميان والعمل ما ال جيب به، فمن أمر حبج وجب عليه معرفة ما أمر به من أعمال احلج واإلميان ا، فيجب عليه من اإل
على غريه، وكذلك من أمر بالزكاة جيب عليه معرفة ما أمر اهللا به من الزكاة ومن اإلميان بذلك والعمل به ما ال جيب 

  . على غريه، فيجب عليه من العلم واإلميان والعمل ما ال جيب على غريه

ن فيه أحوال الناس ويتفاضلون يف إميام ودينهم وباجلملة فال ميكن املنازعة أن اإلميان الذي أوجبه اهللا يتباي
إذا حاضت ال تصوم  إا":، وقال يف نقصان دينهن"عقل ودين ناقصات": يف النساء غوهلذا قال النيب  حبسب ذلك؛

، وهذا مما أمر اهللا به، فليس هذا النقص دينا هلا تعاقب عليه، لكن هو نقص حيث مل تؤمر بالعبادة يف هذا "وال تصلي
ذلك على أن من أمر بطاعة يفعلها كان أفضل ممن مل يؤمر  احلال، والرجل كامل حيث أمر بالعبادة يف كل حال، فدلّ

ا وإن مل يكن عاصيا، فهذا أفضل دينا وإميانا وهذا املفضول ليس مبعاقب ومذموم، وذا يتبني تفاضل اإلميان يف نفس 
    )١(.ديق ااألمر به، ويف نفس األخبار اليت جيب التص

فألن الناس يتفاضلون يف اإلتيان باإلميان مع استوائهم يف الواجب،  :وأما وقوع التفاضل من جهة فعل العبد
فليس إميان السارق والزاين والشارب كإميان غريهم، وال إميان من أدى الواجبات كإميان من أخل ببعضها، كما أنـه  

، )٢(ه وتقواه؛ بل هذا أفضل دينا وبرا وتقوى، فهو كذلك أفضل إميانـا ليس دين هذا وبره وتقواه مثل دين هذا وبر
  :والتفاضل من هذه اجلهة يكون من وجوه متعددة، منها

  . زيادة األعمال الظاهرة ونقصاا - ١

  . زيادة أعمال القلوب ونقصها - ٢

ق الرسول من صد إن نفس التصديق والعلم الذي يف القلب يتفاضل باعتبار اإلمجال والتفصيل؛ فليس تصديق - ٣
جممالً من غري معرفة منه بتفاصيل أخباره كمن عرف ما أخرب به عن اهللا وأمسائه وصفاته واجلنة والنار واألمم 

وليس من التزم طاعته جممالً ومات قبل أن يعرف تفصيل ما أمره به كمن عاش حـىت  . وصدقه يف ذلك كله
  .عرف ذلك مفصالً وأطاعه فيه

يق يتفاضل ويتفاوت كما يتفاضل سائر صفات احلي؛ فالعلم والتصديق يكون بعضـه  إن نفس العلم والتصد  - ٤
 .أقوى من بعض وأثبت وأبعد عن الشك، وهذا أمر يشهده كل أحد من نفسه

وأيضا فإن التصديق املستلزم عمل القلب أكمل من التصديق الذي ال يستلزم عمله، فالعلم الذي يعمـل بـه   
 يعمل به، وإذا كان شخصان يعلمان أن اهللا حق ورسوله حق واجلنـة حـق   صاحبه أكمل من العلم الذي ال

واآلخر علمه مل يوجب  ،وهذا علمه أوجب له حمبة اهللا وخشيته والرغبة يف اجلنة واهلرب من النار ،والنار حق
ـ  عفَ ؛له ذلك ور لم األول أكمل، واملعرفة نفسها ختتلف باإلمجال والتفصيل، والقوة والضـعف، ودوام احلض

والغفلة؛ فليست املفصلة املستحضرة الثابتة اليت يثبت اهللا صاحبها بالقول الثابت يف احلياة الـدنيا واآلخـرة   
  .  كاملة اليت غفل عنها

                                           

  . ٥٥-١٣/٥١جمموعة الفتاوى: انظر) ١(
  . ١٣/٥٥لفتاوىجمموعة ا: انظر) ٢(
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أن التفاضل حيصل من هذه األمور من جهة األسباب املقتضية هلا؛ فمن كان مستند تصديقه وحمبتـه أدلـة     - ٥
عارضة مل يكن مبرتلة من كان تصديقه ألسباب دون ذلك، بل من حصل له توجب اليقني وتبني فساد الشبهة ال

  .علوم ضرورية ال ميكنه دفعها عن نفسه مل يكن مبرتلة من تعارضه الشبه ويريد إزالتها بالنظر والبحث

أن التفاضل حيصل من جهة دوام استحضار اإلنسان ألوامر الدين احلنيف، وذكرها والثبات عليها، وعـدم    - ٦
  .  أو اإلعراض عنها الغفلة

أن التفاضل حيصل من جهة أن اإلنسان يكون مكذبا ومنكرا ألمور ال يعلم أن الرسول أخرب ا وأمر ا، مث   - ٧
يتبني له بعد ذلك أن الرسول أخرب ا أو أمر ا، فيصدق مبا كان مكذبا به، ويعرف ما كان منكرا له، وهذا 

  . ميانهتصديق جديد وإميان جديد ازداد به إ

وذا يتبني أنه ليس فيما يقوم باإلنسان من مجيع األمور أعظم تفاضالً وتفاوتا من اإلميان، بل كل ما تقرر إثباته من 
  )١( .فاإلميان أعظم تفاضالً منه ؛الصفات واألفعال مع تفاضله

 -أي يف اإلميان-فيه والسنة: ((-:-يقول اإلمام أمحد )٢(والقول بأن اإلميان يزيد وينقص من شعائر السنة،
  . )٣())اإلميان قول وعمل يزيد وينقص: أن تقول

أمجع تسعون رجالً من التابعني وأئمة املسلمني وأئمة السلف وفقهاء األمصار على أن السنة اليت تويف :((ويقول
   . )٤())واإلميان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص باملعصية: -فذكر أمورا منها-..غ عنها رسول اهللا

وهـم   ،يزيد ويـنقص : حنن نقول-:وذكر منها-..قد خالفنا املرجئة يف ثالث،:(( -:-)٥(الثوريويقول 
  )٦( )).ال يزيد وال ينقص: يقولون

  ك؛ ـالنقول متواترة عن السلف يف ذلوولذا فإن الذي عليه أئمة أهل السنة واحلديث أن اإلميان يزيد وينقص، 

                                           

  . ١٧٨-١٥٣، زيادة اإلميان ونقصانه٤٣٩- ٤٢٩، يف مصنفات شيخ اإلسالم ، آراء املرجئة٢٣٧-٧/٢٣٢جمموعة الفتاوى: انظر)١(
ال يرد على ذلك ما ورد عن اإلمام مالك من إثبات الزيادة والتوقف عن لفظ النقصان، فقد وردت عنه رواية أخرى أثبت فيها زيادة )٢(

أنه كان متوقفًا يف إطالق : صانه، وهذه الرواية هي املشهورة عند أصحابه، وقد وجه أهل العلم الرواية األوىل، بتوجيهات؛ منهااإلميان ونق
، ونقصانهزيادة اإلميان : لالستزادة؛ انظر. عنه جيد للنقص ذكرا فتوقف لفظ النقصان على اإلميان ألنه وجد ذكر الزيادة يف القرآن ومل

٣٠١-٢٨٩.  
  . ٣/٥٦٦السنة أليب بكر بن اخلالل)٣(
  .    ١٢٤، زيادة اإلميان ونقصانه ٢٣٤مناقب اإلمام أمحد البن اجلوزي: ، وانظر٣٥٠-١/٣٤٩العثيمني، : طبقات احلنابلة، بتحقيق)٤(
سعيد بن مسروق بن حبيب  بنعلماء العاملني يف زمانه، سفيان أبو عبد اهللا الثوري الكويف اتهد، شيخ اإلسالم، إمام احلفاظ، سيد ال)٥(

العبادات ليست من اإلميان، من : ولد سنة سبع وتسعني، ومات سنة ست وعشرين ومائة، كان ينكر على من يقول ،بن رافع بن عبد اهللا
-٩٥، مؤسسة الرسالة، طبقات احلفاظ. ، ط٢٧٩-٧/٢٢٩ سري أعالم النبالء،: انظر. اجلامع الكبري واجلامع الصغري يف احلديث: مصنفاته

  .١٠٥-٣/١٠٤، األعالم للزركلي ٩٦
  . ٢٣٤البيهقي يف االعتقاد،  أخرجه)٦(
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وسنة رسوله  ،أو فسر من اآليات من كتاب اهللا سياق ما دلّ:((بعنوان بابا -:-فقد عقد اإلمام الاللكائي
 )١( ))أن اإلميان يزيد بالطاعة وينقص باملعصية: وما روي عن الصحابة والتابعني من بعدهم من علماء أئمة الدين ،غ

   .)٢(مث ساق اآليات و الروايات على ذلك

على الفاضل فيـه   باب زيادة اإلميان ونقصانه، وما دلّ(: (فقد عقد بابا بعنوان -:-ومثله اإلمام ابن بطة
تفضل باإلميان على من سبقت له الرمحة يف كتابه، ومـن   ألأن اهللا  :اعلموا رمحكم اهللا: ((مث قال )٣( )).واملفضول

 أحب أن يسعده، مث جعل املؤمنني يف اإلميان متفاضلني، ورفع بعضهم فوق بعض درجات، مث جعله فيهم يزيد ويقوى
وعليه أمجع العقالء مـن  وذا نزل الكتاب، وبه مضت السنة، . باملعرفة والطاعة، وينقص ويضعف بالغفلة واملعصية

قد مرض قلبه، وزاغ بصره، وتالعبت به إخوانـه مـن    أئمة األمة، وال ينكر ذلك وال خيالفه إال مرجئ خبيث،
، مث ساق )٤( ))٢٠٢: األعراف �����m�m�m�m�j��i��h��g��f�j��i��h��g��f�j��i��h��g��f�j��i��h��g��f����������m��l��k��m��l��k��m��l��k��m��l��kllll:فيهم ألألألألالشياطني، فهو من الذين قال اهللا 

  . واألخبار عن الصحابة والتابعني وفقهاء املسلمني اليت تدل على ذلك ،واألحاديث ،مجلة من اآليات

مث ساق  )٥()).على زيادة اإلميان ونقصانه ذكر ما دلّ:(( فقد عقد بابا بعنوان -:-ومثلهما اإلمام اآلجري
وفيما يلي إيراد لبعض   )٦(.، وعن الصحابة، والتابعني يف بيان أن اإلميان يزيد وينقصغ الروايات عن النيب، واآليات

  . األدلة على ذلك من الكتاب والسنة واإلمجاع والعقل واحلس

  :األدلة على زيادة اإلميان ونقصانه من الكتاب والسنة واإلمجاع والعقل واحلس

  : لكتابا-أ
وفيها داللة علـى  ، ٣: املائدة�m�p���o��n��m��l��k�u��t��s��r��q �l: قوله تعاىل -

  )٧( .زيادة اإلميان من جهة أمر الرب

 �m��h��g���f��e���d��c���b��a��`��_��^���]��\��[��Z��Y��X��Wl: قوله تعـاىل  -

: تعليقًا على اآلية -:-يقول شيخ اإلسالم ،، فهذه اآلية فيها نص واضح على زيادة اإلميان٢: األنفـال 
ليس هو تصديقهم ا عند الرتول، وهذا أمر  ،وقت تليت: أي ؛يادة إذا تليت عليهم اآلياتوهذه ز((

جيده املؤمن إذا تليت عليه اآليات، زاد يف قلبه بفهم القرآن ومعرفة معانيه من علم اإلميان ما مل يكن؛ 

                                           

  .٥/٩٦٠شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة، ) ١(
  . ٩٨٠-٥/٩٦٠شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة، : انظر)٢(
  . ٨٦١-٢/٨٣١: ،  وانظر منه٢/٨٣١ -)اإلميان(الكتاب األول-اإلبانة عن شريعة الفرقة الناجية)٣(
  .٢/٨٣٢ -)اإلميان(الكتاب األول-اإلبانة عن شريعة الفرقة الناجية)٤(
  .٢/٥٨٠كتاب الشريعة، لآلجري، )٥(
  . ٦١٠-٢/٥٨٠الشريعة،:انظر)٦(
  . ٢/١١٥٤مسائل أصول الدين املبحوثة يف علم أصول الفقه)٧(
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ن الشر ما مل يكـن؛  حىت كأنه مل يسمع اآلية إال حينئذ، وحيصل يف قلبه من الرغبة يف اخلري والرهبة م
   )١()).وهذه زيادة اإلميان ،فزاد علمه باهللا وحمبته لطاعته

 �m��f���e��d��c��b��a��`��_��^]���\��[��Z��Y��X��W��V��U��T��Sl: تعاىلقوله  -

يقول شيخ  )٢( .، فهذه اآلية دلت على زيادة اإلميان من جهة أمر الرب، ومن جهة فعل العبد١٢٤: التوبة
هذه الزيادة ليست جمرد التصديق بأن اهللا أنزهلا، بل زادـم إميانـا   :((تعليقًا على اآلية -:-اإلسالم

حبسب مقتضاها؛ فإن كانت أمرا باجلهاد أو غريه ازدادوا رغبة، وإن كانت يا عن شيء انتهوا عنـه  
  . )٣())، واالستبشار غري جمرد التصديق١٢٤: التوبة ��m��f���e��dl:فكرهوه؛ وهلذا قال

��m��c��b��a��`��_���^��]��\��[��ZY���X��W��V���U��T��S:تعاىلقوله  -
��j��i��h���g��f��edl ويف هذه اآلية داللة ظاهرة على زيادة اإلميان ونقصـانه،  ٣٢: فاطر ،

وهـم الـذين أدوا الواجبـات    : سـابقون بـاخلريات   ؛فقد قسم سبحانه املؤمنني إىل ثالث طبقات
وهـم الـذين أدوا   : ، ومقتصـدون رمات واملكروهات؛ فهؤالء هم املقربونواملستحبات، وتركوا احمل

وهم الذين جترؤا على بعض احملرمـات، وقصـروا يف   : الواجبات وتركوا احملرمات، وظاملون ألنفسهم
بعض الواجبات مع بقاء أصل اإلميان معهم، فما أعظم التفاوت بني هذه الطبقات، وهذا مـن أكـرب   

 )٤( .اإلميان ونقصانهالرباهني على زيادة 

  ...)٥(إىل غري ذلك من اآليات الدالة على زيادة اإلميان ونقصانه

ألنه بثبوت الزيادة على زيادة اإلميان فهو يدل على نقصانه؛  ومما جيدر التنبيه عليه أن كل دليل دلّ
    )٦(.يثبت املقابل، فإن كل قابل للزيادة قابل للنقصان ضرورة

فثبت ذه اآليات أن اإلميـان  :(( د أن ذكر مجلة من اآليات املصرحة بزيادة اإلميانبع-:-)٧(البيهقييقول 
  . )٨())قابل للزيادة، وإذا كان قابالً للزيادة فعدمت الزيادة كان عدمها نقصانا

  

                                           

  .  ٧/٢٢٨جمموعة الفتاوى) ١(
  . ٢/١١٥٤ل الفقهمسائل أصول الدين املبحوثة يف علم أصو)٢(
  .  ٧/٢٢٨جمموعة الفتاوى)٣(
  . ٧٧زيادة اإلميان ونقصانه وحكم االستثناء فيه، للبدر، : انظر)٤(
  . ٨٢-٥٤عبد الرزاق البدر يف كتابه زيادة اإلميان ونقصانه وحكم االستثناء فيه، /ما مجعه د: انظر)٥(
  . ٥٤-٥١زيادة اإلميان ونقصانه وحكم االستثناء فيه، : انظر)٦(
أمحد بن احلسني بن علي بن عبد اهللا بن موسى، حافظ، فقيه، من أئمة احلديث، ولد سنة أربع ومثانني وثلثمائة، وتويف سـنة مثـان   )٧(

حسن التصنيف،  ،ومخسني وأربعمائة، كان على سرية العلماء، قانعا من الدنيا باليسري، متجمالً يف زهده وورعه، كثري التحقيق واإلنصاف
وفيـات  : انظـر . كتاب شعب اإلميان، وكتاب اخلالفيات، وكتاب دالئل النبوة، وكتاب البعـث والنشـور، وغريهـا   : تهمن مصنفا

  .١/١١٦ للزركلي، ، األعالم٢٢٨-١/٢٢٦البن قاضي شهبة،  ، طبقات الشافعية،١٢/٥٥٦، البداية والنهاية٧٦-١/٧٥األعيان
  . ١/١٢٧اجلامع لشعب اإلميان للبيهقي) ٨(
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ـ  على زيا وكل نص يدلّ: (( -:-)١(ابن عثيمنيويقول الشيخ  ه دة اإلميان فإنه يتضمن الداللة علـى نقص
  . )٢())حدمها بدون اآلخرأألن الزيادة والنقص متالزمان ال يعقل  وبالعكس؛

  :السنة-ب
خيرج من النار من قال ال إله إال اهللا ويف قلبه وزن شعرية من خري، وخيرج من النار من : "قال غعن النيب  -

قلبه وزن ذرة مـن  قال ال إله إال اهللا ويف قلبه وزن برة من خري، وخيرج من النار من قال ال إله إال اهللا ويف 
ففيـه  ((: -:-فاحلديث ظاهر يف تفاضل أهل اإلميان، حبسب ما يقوم بالقلب، يقول ابن حجر )٣(".خري

  . )٤())التفاوت يف اإلميان القائم بالقلب من وزن الشعرية والربة والذرة

هذا القول  ، فدلّ)٥("إن أكمل املؤمنني إميانا أحسنهم خلقًا، وخياركم خياركم لنسائكم: "قال غعن النيب  -
على أن حسن اخللق إميان، وأن عدمه نقصان إميان، وأن املؤمنني متفاوتون يف إميام، فبعضهم أكمل إميانا 

  . )٦(من بعض

وأدناها إماطة . فأفضلها قول ال إله إال اهللا. بضع وسبعون، أو بضع وستون شعبة اإلميان": قال غعن النيب  -
ويف هذا دليل على أن اإلميان فيه أعلـى وأدىن، وإذا كـان   ". ة من اإلميانواحلياء شعب. األذى عن الطريق

   )٧(.كذلك كان قابالً للزيادة والنقصان

صريح يف أن اإلميان يزيد وينقص حبسب زيادة هـذه  .. وهذا:((تعليقًا على احلديث-:-السعدييقول 
  : فمن زعم. يتفاوتون فيها تفاوتا كثرياومن املعلوم أن الناس . الشرائع والشعب، واتصاف العبد ا أو عدمه

  

                                           

هــ،  ١٤٢١هـ، تويف جبدة عام ١٣٤٧عام  ؛اهللا حممد بن صاحل بن حممد بن سليمان عثيمني الوهييب التميمي، ولد بعنيزة أبو عبد)١(
ا يف هيئة كبار العلماء باململكة العربية السعودية،  س يف املسجد احلرام، ويف املعهد العلمي بعنيزة،درمدرسة يف  -:-كان وكان عضو

شرح ملعة االعتقاد، القول : من مؤلفاته د، والورع، مثاالً للعامل الذي مل تغره الشهرة، ومل يتغري من علو املكانة،األخالق، والفضائل، والزه
  .  مع مساحة العالمة حممد بن صاحل بن عثيمني عاما١٤كتاب: انظر. اسطية، وغريهااملفيد شرح كتاب التوحيد، شرح الو

  . ٤/٩٣ع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمنيفتح الربية بتلخيص احلموية، ضمن جممو) ٢(
�m��m��l، ١٣: الكهـف  �m��¯��®��¬l: ، كتاب اإلميان، باب زيادة اإلميان ونقصانه، وقول اهللا تعاىل١٣أخرجه البخاري، ص)٣(

���po��nl وقال٣١: املدثر ،:��m��n��m��l��kl صفإذا ترك شيئًا من الكمال فهو ناق ؛٣: املائدة.  
 . ١/١٤٨فتح الباري بشرح صحيح البخاري) ٤(
 ) ١٠٠٦٢( وبـرقم ’’ إسـناده صـحيح  ‘‘ -:-وقال الشيخ أمحد شاكر  ،٧/٢٠٨،) ٧٣٩٦( أمحد يف مسنده برقم: أخرجه)٥(
ا جاء م :أبواب الرضاع، باب: ، و الترمذي،٥/٤٢الدليل على زيادة اإلميان ونقصانه، : السنة، باب :، وأبو داود، كتاب٣٩٥-٩/٣٩٤،

واحلـاكم يف املسـتدرك    ،٤٥٥-٢/٤٥٤دار الغرب اإلسـالمي،  .ط’’ هذا حديث حسن صحيح‘‘: يف حق املرأة على زوجها، وقال
يف سلسـلة  -:-واأللباين ، ’’هذا حديث صحيح مل خيرج يف الصحيحني، وهو صحيح على شرط مسلم‘‘ :، وقال١/٤١،)١(برقم

  ).٢٨٤(، برقم١/٥٧٣األحاديث الصحيحة، 
  .١/١٢٩، اجلامع لشعب اإلميان للبيهقي١/٦١نهاج يف شعب اإلميان للحليميامل)٦(
  . ٤/٦، فتح البيان يف مقاصد القرآن) ٧(
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   )١()).أن اإلميان ال يزيد وال ينقص، فقد خالف احلس، مع خمالفته لنصوص الشارع كما ترى

وداللة احلديث على زيادة اإلميان ونقصانه ظاهرة، ". حني يزين وهو مؤمن ال يزين الزاين:" قال غعن النيب  -
 .   انـمـق اإليـلـطـه مـص إميانه، فيكون مؤمنا ناقص اإلميان معفاملؤمن قد يرتكب هذه املعاصي فينق

مل يرد به نفي مجيع اإلميان عن فاعل ذلك؛ بدليل اإلمجاع (( :تعليقًا على احلديث -:-ابن عبد الرب ليقو
على توريث الزاين والسارق وشارب اخلمر إذا صلوا للقبلة، وانتحلوا دعوة اإلسالم من قرابتهم املـؤمنني  
الذين آمنوا بتلك األحوال، ويف إمجاعهم على ذلك مع إمجاعهم على أن الكافر ال يرث املسـلم أوضـح   

أن مرتكب الذنوب ناقص اإلميان بفعله ذلك، وليس بكافر كما زعمت اخلوارج : الدالئل على صحة قولنا
  . )٢())يف تكفريهم املذنبني

وهو مؤمن مطلق اإلميان لكنه  -واهللا تعاىل أعلم  - وإمنا أراد:((تعليقًا على احلديث -:-ويقول البيهقي
كما مضـى   - ألناقص اإلميان مبا ارتكب من الكبرية وترك االنزجار عنها، وال يوجب ذلك تكفريا باهللا 

وكل موضع من كتاب أو سنة ورد فيه تشديد على من ترك فريضة أو ارتكب كبرية، فإن املراد  -شرحه 
  )٣()).به نقصان اإلميان

وداللة احلديث على زيادة اإلميان ونقصانه واضحة، ". إن أتقاكم وأعلمكم باهللا أنا: "قال غعن النيب  -
: تعليقًا على احلـديث  -:-يقول ابن حجر .)٤(ألن اإلنسان كلما ازداد علما باهللا وتقوى له ازداد إميانا

ظاهر يف أن العلـم بـاهللا   " علمكم باهللا أنا أ: " غعلى زيادة اإلميان ونقصانه؛ ألن قوله .. إن فيه دليالً((
منه يف أعلى الدرجات، والعلم باهللا يتناول ما  غدرجات، وأن بعض الناس فيه أفضل من بعض، وأن النيب 

  . )٥())بصفاته وما بأحكامه وما يتعلق بذلك، فهذا هو اإلميان حقًا

  ..)٦(إىل غري ذلك من األحاديث الدالة على زيادة اإلميان ونقصانه

  :إلمجاعا-ت
   :وممن حكى اإلمجاع على ذلك 

  )٧()).وأمجع السلف أن اإلميان قول وعمل يزيد وينقص:(( حيث قال-:-شيخ اإلسالم

  

                                           

  . ١٠/٩٦-:-التوضيح والبيان لشجرة اإلميان، ضمن اموعة الكاملة ملؤلفات الشيخ عبد الرمحن بن ناصر السعدي) ١(
  . ٧٦-٥/٧٥التمهيد البن عبد الرب)٢(
  . ١/١٤٢لشعب اإلميان اجلامع) ٣(
  . ١٠١زيادة اإلميان ونقصانه، )٤(
  . ١/٩٩فتح الباري بشرح صحيح البخاري) ٥(
  . ١٢١-٨٣عبد الرزاق البدر يف كتابه زيادة اإلميان ونقصانه وحكم االستثناء فيه، /ما مجعه د: انظر)٦(
  . ٧/٦٧٢جمموعة الفتاوى) ٧(
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  )١()).ومل يعرف فيه خمالف من الصحابة ،وقد ثبت لفظ الزيادة والنقصان منه عن الصحابة:((وقال

  . )٢())قول أئمة السنةوهو  ،الصحابة قد ثبت عنهم أن اإلميان يزيد وينقص:((وقال

فعندهم أن إميان العباد ال يتساوى بل يتفاضل، وإميان السابقني األولني  ؛وأما عامة السلف واألئمة:((وقال
  )٣()).أكمل من إميان أهل الكبائر ارمني

اإلميان عند مجيع أهل السنة يزيد بالطاعة وينقص باملعصية، وقـد حكـاه   :((حيث قال-:-ابن القيمو
  )٤()).عي وغريه عن الصحابة والتابعني ومن بعدهم وإضعاف املعاصي لإلميان أمر معلومالشاف

  )٥( )).يزيد بالطاعة وينقص باملعصية: إنه بإمجاع السلف:(( وقال يف معرض حديثه عن اإلميان

ل يزيد بالطاعة وينقص باملعصية مجاعة أه ،وعلى أن اإلميان يزيد وينقص: ((حيث قال-:-وابن عبد الرب
  )٦()).اآلثار والفقهاء أهل الفتوى باألمصار

   :العقل-ج
  :ومن احلجج العقلية املذكورة يف ذلك

فإنا وجدنا األمور كلها يستحق الناس ا أمساءهـا مـع   :((حيث قال -:-اإلمام القاسم بن سالمما ذكره 
  : من ذلكابتدائها والدخول فيها، مث يفضل فيها بعضهم بعضا، وقد مشلهم فيها اسم واحد، 

أنك جتد القوم صفوفًا بني مستفتح للصالة، وراكع وساجد، وقائم وجالس، فكلهم يلزمه اسـم املصـلي،    -
مصلون، وهم مع هذا فيها متفاضلون: قال هلمفي  .  

وكذلك صناعات الناس، لو أن قوما ابتنوا حائطًا، وكان بعضهم يف تأسيسه، وآخر قد نصفه، وثالث قـد   -
  .  بناة، وهم متباينون يف بنائهم: يل هلم مجيعاقارب الفراغ منه، ق

أقام مكانه، وجاوزه اآلخـر    )٧(وكذلك لو أن قوما أمروا بدخول دارٍ، فدخلها أحدهم فلما تعتب الباب -
داخلون، وبعضهم فيها أكثر مدخالً من بعض، فهـذا  : خبطوات، ومضى الثالث إىل وسطها، قيل هلم مجيعا

  . )٨())ب السائر فيهم، فكذلك املذهب يف اإلميانالكالم املعقول عند العر

                                           

  . ٧/٢٢٤جمموعة الفتاوى) ١(
  . ٥١-١٣/٥٠وىجمموعة الفتا) ٢(
  . ٦/٤٨٠جمموعة الفتاوى) ٣(
  . السنة احملمدية. ، ط٢/٢٤مدارج السالكني) ٤(
  . السنة احملمدية. ، ط١/٤٢١مدارج السالكني) ٥(
  . ٧٥، ٧٢/التمهيد ه: ، وانظر٥/٨١التمهيد، ) ٦(
  .٩/٢٨ ،)عتب(ة، مادلسان العرب: خشبة الباب اليت يوطأ عليها، انظر: جتاوز عتبة الباب ، والعتبة) ٧(
  .٥٠-٤٧، وقد ذكر مزيدا من احلجج ٥١-٥٠كتاب اإلميان، للقاسم بن سالم) ٨(
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أنه لو مل تتفاوت حقيقة اإلميان لكان إميان آحاد األمة بل املنهمكني يف الفسق واملعاصي مسـاويا إلميـان    -
  . )١(األنبياء واملالئكة عليهم الصالة والسالم، والالزم باطل فكذا امللزوم

  : احلس-د
تفاضل حىت يكون يف بعض األحيان أعظم يقينا وإخالصا منه يف بعضـها،  إن كل أحد يعلم أن ما يف قلبه ي

  . )٢(فكذلك التصديق واملعرفة حبسب ظهور الرباهني وكثرا

بوجه من الوجوه ال شرعا، وال وذا يظهر أن مسألة زيادة اإلميان ونقصانه وقوته وضعفه ال تقبل االشتباه 
  )٣(.عقالً، وال حسا، وال واقعا

  

  :يف نقد شبهة الرازي اليت اعتمد عليها يف نفي زيادة اإلميان ونقصانه: انب الثايناجل

أن اإلميان عبارة عن التصـديق   :سبق البيان بأن الرازي أنكر زيادة اإلميان ونقصانه، حبجة عقلية حبتة؛ مفادها
الذي (واحتمال النقض  ،حتمال النقضألن التفاوت فيه إمنا هو ال ؛اجلازم البالغ حد اليقني، واليقني ال يقبل التفاوت

 ؛ينايف اليقني، وعليه فإنه ال أثر لقوة األدلة وكثرا يف زيادة اإلميان أو نقصانه، ومن حصل له التصـديق ) هو الشك
  )٤( .فسواًء أتى بالطاعات أو ارتكب املعاصي فتصديقه باق على حاله ال تغري فيه أصالً

  :من وجوهعما ذكره واجلواب 

وإذا ثبتت الزيادة فالنقصان ثابت بـاللزوم،   ،أن زيادة اإلميان ثابتة يف القرآن الكرمي يف مواضع كثرية: األول
  !وعليه فإن إنكار زيادة اإلميان ونقصانه خمالفة صرحية للكتاب والسنة وإمجاع سلف األمة

واحد  ال يقبل التعدد، فقد توهم -عنده-إن إنكار الرازي لتفاضل اإلميان مبين على أن اإلميان : أن يقال: الثاين
فاإلميان من حيث : وعليه. أن اإلميان الواجب على مجيع الناس نوع واحد؛ وذلك النوع من حيث هو ال يقبل التفاضل

  .  هو إميان ال يقبل الزيادة والنقصان

ء واحد، ال يتبعض؛ بل أن اإلميان شي: ومنشأ الغلط يف هذه املسألة عائد إىل أصله البدعي املشهور الذي قرر فيه
ومـن   ،إذا ذهب بعضه ذهب كله؛ فلما جعل اإلميان شيئًا واحدا جعل  الناس متساويني فيه من حيث ما جيب عليهم

وكل من آمن فقد  ،حيث ما يقع منهم، فال ميكن أن يأيت أحد بإميان ال يأت به اآلخر، فاإلميان يف حق اجلميع واحد
   )٥(.أتى به

                                           

  . ٩/١٦٥تفسري األلوسي، ) ١(
  . ٩/١٦٥تفسري األلوسي، : انظر)٢(
  . ١٠/١٠٤-:-التوضيح والبيان لشجرة اإلميان، ضمن اموعة الكاملة ملؤلفات الشيخ عبد الرمحن بن ناصر السعدي)٣(
  . ٣٧٥، زيادة اإلميان ونقصانه، ١٦٧اإلميان بني السلف واملتكلمني، : انظر)٤(
  .  ٤٢٨آراء املرجئة يف مصنفات شيخ اإلسالم ابن تيمية، )٥(
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أن اإلميان ال يتبعض وال يتفاضل؛ بل هو شيء واحد  -يعين املرجئة-وأصل هؤالء:((-:-يقول شيخ اإلسالم
   )١()).فغلطوا يف هذا وهذا ؛يستوي فيه مجيع العباد فيما أوجبه الرب من اإلميان، وفيما يفعله العبد من األعمال

ع التفاضل من جهة أمر الرب ، وتقرير وقو)٢(يتجزأال  نقد دعوى أن اإلميان نوع واحد -حبمد اهللا–وقد تقدم 
  :تعاىل ومن جهة فعل العبد، ويضاف هنا

تصور الرازي بأن اإلميان من حيث هو إميان ال يقبل التفاضل؛ تصور إلميان مطلق جمرد عن مجيـع   :أن يقال
ؤمنني؛ فهـو  القيود والصفات، وهذا  أمر ذهين ال حقيقة له يف اخلارج، واملوجود يف اخلارج إمنا هو إميان مضاف للم

  )٣(.إميان معني يقبل التفاضل

واحد عندهم ال يقبل التعدد؛ فيثبتون واحدا ال -يعين اإلميان–وأما اجلهمية فهو :((-:-ومن هنا يقول شيخ اإلسالم
  )٤()).حقيقة له

اإلنسان من حيث هو إنسان، واحليوان من حيـث هـو   : اإلميان من حيث هو؛ كما تقول: قولك:((ويقول 
الوجود من حيث هو وجود، والسواد من حيث هو سواد، وأمثال ذلك ال يقبل الزيادة والنقصان والصفات؛ حيوان، و

فتثبت هلذه املسميات وجودا مطلقًا جمردا عن مجيع القيود والصفات، وهذا ال حقيقة له يف اخلارج، وإمنا هو شـيء  
تقدير صدور العامل  :ن كسائر تقدير األمور املمتنعة؛ مثلوهذا التقدير ال يكون إال يف الذه....يقدره اإلنسان يف ذهنه،

فهكذا تقدير إميان ال يتصف به مؤمن؛ بل هو جمرد عن كـل  . عن صانعني وحنو ذلك؛ فإن هذه املقدرات يف الذهن
صـف ـا   وتقدير إنسان ال يكون موجودا وال معدوما؛ بل ما مث إميان إال مع املؤمنني، وال مث إنسانية إال ما ات. قيد

. ، وليست هي هيواإلنسان؛ فكل إنسان له إنسانية ختصه، وكل مؤمن له إميان خيصه؛ فإنسانية زيد تشبه إنسانية عمر
وإذا اشتركوا يف نوع اإلنسانية فمعىن ذلك أما يشتبهان فيما يوجد يف اخلارج، ويشتركان يف أمر كلي مطلق يكون 

فلو قدر أن اإلميان يتماثل لكان لكل . إميان عمرو؛ فإميان كل واحد خيصهإميان زيد مثل : وكذلك إذا قيل. يف الذهن
مؤمن إميان خيصه، وذلك اإلميان خمتص معني، ليس هو اإلميان من حيث هو هو؛ بل هو إميان معني، وذلك اإلميان يقبل 

سانا مطلقًا أو وجودا مطلقًا والذين ينفون التفاضل يف هذه األمور يتصورون يف أنفسهم إميانا مطلقًا أو إنالزيادة، 
جمردا عن مجيع الصفات املعينة له، مث يظنون أن هذا هو اإلميان املوجود يف الناس، وذلك ال يقبل التفاضـل، وال  

وأنـه   ،وهكذا القائلون بأن اإلميان شيء واحد...يقبل يف نفسه التعدد؛ إذ هو تصور معني قائم يف نفس متصوره
ً، كما غلطوا يف أمثال ذلك مـن مسـائل التوحيـد    طوا يف كونه واحدا، ويف كونه متماثالمتماثل يف بين آدم، غل

والصفات والقرآن وحنو ذلك؛ فكان غلط جهم وأتباعه يف اإلميان كغلطهم يف صفات الرب الذي يؤمن به املؤمنـون  
اويف كالمه وصفاته سبحانه وتعاىل عما كبري٥()).ا يقول الظاملون علو(  

                                           

  . ١٣/٥٥جمموعة الفتاوى) ١(
 .من هذا البحث١٥٠-١٤٧صفحة : راجع) ٢(
  .   ٤٤٤آراء املرجئة يف مصنفات شيخ اإلسالم ابن تيمية، )٣(
  . ٧/٤٠٤اوىجمموعة الفت) ٤(
  . ٤٠٧-٧/٤٠٥جمموعة الفتاوى)٥(
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ن إن اإلميان عبارة عن التصديق اجلازم البالغ حد اليقني، واليقني ال يقبل التفـاوت أل  :قول الرازي: الثالث
ينايف اليقني، وعليه فإنه ال أثر لقـوة األدلـة   ) الذي هو الشك(التفاوت فيه إمنا هو الحتمال النقض واحتمال النقض

 واًء أتى بالطاعات أو ارتكب املعاصي فتصديقه بـاقٍ وكثرا يف زيادة اإلميان أو نقصانه، ومن حصل له التصديق فس
  :أن يقال ؛جوابه .على حاله ال تغري فيه أصالً

ال نسلم أن اإلميان حمصور يف تصديق القلب، وقد أقمنا األدلة على اشتمال اإلميان على األقوال  :أوالً
  )١( .تهواألعمال، وعندئذ فتفاضل الناس يف أقواهلم وأعماهلم أمر ال مفر من إثبا

فإن اليقني والتصديق يتفاوت يف نفسه ومن  ؛نفي التفاوت يف العلم واليقني والتصديق باطل :ثانيا
  :األدلة على ذلك

ذكر أن حق اليقني أقوى من عني اليقني، وأن عني اليقني وأن اهللا تعاىل ذكر أنواعا من اليقني؛  - ١
��mo��n���m������l��k����v������u��t��s��r��q��p:أقوى من علم اليقني، قال تعاىل

� �x� �wl وقال تعاىل، ٧ – ٥: التكاثر:��m� �¥� �¤� �£� �¢� �¡� ��l وسبب تفاوته ٩٥: الواقعة ،
  . )٢(اختالف وسيلة العلم به

وعال يف جواب خليله إبراهيم عليه الصالة والسالم ملا طلب أن يريه اهللا إحياء املوتى  قول اهللا جلّ - ٢
�m� Q� � P� � O� � N� � ML� � � � K� � J�R �lا إىل إمياين،: أي� ،٢٦٠: البقرة٣(ليزداد يقيين، فأزداد إميان( 

  )٤(.كـون دون ذلـة اليت تكـوهذا يدل على أن املعرفة املستلزمة لطمأنينة القلب أمت من املعرف
وقد علم ! يسأل ربه أن يريه كيف حيىي املوتى؟: وهذا إبراهيم خليل اهللا:((-:-يقول ابن القيم
  )٥()).طمأنينة القلب :وهي ؛ له، ولكن طلب أفضل املنازلذلك خبرب اهللا

أخرب موسى مبا صنع قومه يف العجل فلم  ألليس اخلرب كاملعاينة، إن اهللا  :"غ حديث الرسول - ٣
فهو يدل على أن املعرفة احلاصلة .)٦(" يلق األلواح، فلما عاين ما صنعوا ألقى األلواح فانكسرت

 :غوهلذا قال النيب :((- :-يقول ابن تيمية)٧(صلة باخلرب الصادق،باملعاينة أكمل من املعرفة احلا

                                           

  . ٢/١١٥٩مسائل أصول الدين، :انظر)١(
  . ١١٦٣-٢/١١٦٢مسائل أصول الدين، :انظر)٢(
، ٢/٦١٠، الشريعة ٨٤٦/ ٢ -)اإلميان(الكتاب األول-، اإلبانة عن شريعة الفرقة الناجية١/٣٦٩السنة لعبد اهللا بن اإلمام أمحد: انظر)٣(

  .  ٥/٩٦٢هل السنةشرح أصول اعتقاد أ
  . ١٩١قواعد األمساء واألحكام عند شيخ اإلسالم: انظر)٤(
  . ١/١٠٩مفتاح دار السعادة)٥(
، ’’إسناده صحيح‘‘ -:-، وقال الشيخ أمحد شاكر ٣/١١٤،) ٢٤٤٧( ، وبرقم٢/٤٢٤،) ١٨٤٢( أمحد يف مسنده برقم: أخرجه)٦(

اين ـ، وصححه الشيخ األلب’’ديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاههذا ح‘‘: ، وقال٢/٣٨٢،)٣٣١٠(واحلاكم يف املستدرك برقم
  .٢/٩٤٨صحيح اجلامع الصغري، : ، انظر-:-
  . ١٨٩قواعد األمساء واألحكام عند شيخ اإلسالم :انظر)٧(
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فإن موسى ملا أخربه ربه أن قومه عبدوا العجل مل يلق األلواح، فلما  )١("ليس اخلرب كاملعاين" 
ر وإن جزم بصدق رآهم قد عبدوه ألقاها؛ وليس ذلك لشك موسى يف خرب اهللا، لكن املخب

به يف نفسه كما يتصوره إذا عاينه؛ بل يكون قلبه مشغوالً عن تصور ر، فقد ال يتصور املخرب املخبِ
تصور املخرب به ما مل يكن ومعلوم أنه عند املعاينة حيصل له من . املخرب به وإن كان مصدقًا به

  . )٢())رب، فهذا التصديق أكمل من ذلك التصديقعند اخل
أمل تسمع ما ((، )٣())والبصائر التصديق يتفاوت يف شدة اليقني:((-:-املروزيويف ذلك يقول 

���mR��Q��P��O��N:إلبراهيم ألقال اهللا  � ML����K �lفأخرب أنه قد صدق، وأراد ٢٦٠: البقرة ،
أن يزداد تصديقًا وبصرية ويقينا ليزداد قلبه طمأنينة، فلما عاين ذلك ازداد يقينا وطمأنينة من غري 

  )٤(")).ليس اخلرب كاملعاينة:" غ لنيبشك، كان منه بأن اهللا حييي املوتى، وكذلك قال ا

، وقول عبد اهللا بن عمرو )٦("اللهم زدين إميانا ويقينا وفقها:"-ا- )٥(قول عبد اهللا بن مسعود - ٤
يقني جتده شديدا صلبا ال يغريه شيء وال يشركه الشيطان،  :من اليقني:" -ب- )٧(بن العاص

  .ة ظاهرة على زيادة اليقني، وفيه دالل)٨("يقني جتد فيه ضعفًا :ومن اليقني

قياس العلم والتصديق على سائر صفات احلي من القدرة واإلرادة والسمع والبصر والكالم، بل  - ٥
فإن  ؛سائر األعراض من احلركة والسواد والبياض وحنو ذلك، فكما تتفاوت هذه الصفاتو

التصديق نفسه العلم و:((- :- يقول شيخ اإلسالم. نظريها الذي هو العلم و التصديق يتفاوت
                                           

رواه ‘‘:احلديث تعليقًا على هذا-:-، وقال الشيخ األلباين ٧/١٠٤) ٦٩٨٦(الطرباين يف املعجم األوسط، برقم: أخرجه ذا اللفظ)١(
  ).١(، حاشية١٨٥كتاب اإلميان البن تيمية، بتخريج األلباين، : ، انظر’’"ليس اخلرب كاملعاينة "أمحد وغريه بسند جيد بلفظ 

 . ٢٣٥-٧/٢٣٤جمموعة الفتاوى) ٢(
  . ٢/٤٥٧تعظيم قدر الصالة) ٣(
  .٢/٤٢٠تعظيم قدر الصالة)٤(
يكىن بأيب عبد الرمحن، أحد املبشرين باجلنة، وأول من جهر بالقرآن مبكة، أخذ من يف  ،عبد اهللا بن مسعود بن غافل بن حبيب اهلذيل)٥(

فليقرأ علـى   ؛من سره أن يقرأ القرآن غضا كما نزل:" >سبعني سورة، كان أعلم الصحابة بكتاب اهللا، قال عنه النيب  >رسول اهللا 
> وصلى القبلتني، وشهد مع رسول اهللا  ،سواك، هاجر اهلجرتني مجيعا، كان يعرف يف الصحابة بصاحب السواد وال"قراءة ابن أم عبد 

 :انظـر . باملدينة سنة اثنتني وثالثني ا مات. إىل الكوفة معلما ووزيرا ااملشاهد كلها، وشهد الريموك، وسيره عمر بن اخلطاب 
  .  ١٣٠-٤/١٢٩لصحابة، اإلصابة يف متييز ا٣٨٧-٣/٣٨١، أسد الغابة٤١١-٤٠٧االستيعاب يف معرفة األصحاب

، والاللكائي يف شرح أصول اعتقاد ٢/٥٨٥، واآلجري يف الشريعة،٤/٣٩، واخلالل يف السنة٣٦٩-١/٣٦٨أخرجه عبد اهللا يف السنة) ٦(
أقوال الصحابة املسندة يف مسـائل االعتقـاد،   : ، وانظر١/٦٨،’’إسناده صحيح‘‘: ، وقال احلافظ يف الفتح٥/١٠١٣أهل السنة واجلماعة

١/١٢٦.  
، سلم قبل أبيه، وكان فاضـالً عاملًـا  أبو عبد الرمحن، أ :عبد اهللا بن عمرو بن العاص بن وائل القرشي السهمي، يكىن أبا حممد، وقيل)٧(

مين إال عبـد اهللا بـن    غما كان أحد أحفظ حلديث رسول اهللا ": ا يف أن يكتب عنه، فأذن له، قال أبو هريرة غاستأذن النيب 
االسـتيعاب يف معرفـة   : انظـر . بالشام سنة مخس وستني، وقيل غري ذلك ا، مات"إنه كان يكتب وال أكتبعمرو بن العاص، ف

  .١١٢-٤/١١١، اإلصابة يف متييز الصحابة٣٤٨-٣/٣٤٥، أسد الغابة،٤٢٢-٤٢١األصحاب،
  . ٢/٤٢١تعظيم قدر الصالة) ٨(
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يكون بعضه أقوى من بعض، وأثبت وأبعد عن الشك والريب، وهذا أمر يشهده كل أحد من 
 ؛رؤية الناس للهالل، وإن اشتركوا فيها: نفسه؛ كما أن احلس الظاهر بالشيء الواحد؛ مثل

وكذلك مساع الصوت الواحد، وشم الرائحة الواحدة،  ،فبعضهم تكون رؤيته أمت من بعض
ع الواحد من الطعام، فكذلك معرفة القلب وتصديقه يتفاضل أعظم من ذلك من وذوق النو

واملعاين اليت يؤمن ا من معاين أمساء الرب وكالمه يتفاضل الناس يف معرفتها . وجوه متعددة
  )١()).أعظم من تفاضلهم يف معرفة غريها

احلـي؛ مـن القـدرة    نفس العلم والتصديق يتفاضل ويتفاوت كما يتفاضل سائر صفات :(( ويقول
واإلرادة والسمع والبصر والكالم، بل سائر األعراض من احلركة والسواد والبياض وحنو ذلك؛ فـإذا  

العلـم بالشـيء   : فكذلك اإلخبار عنه يتفاوت، وإذا قال القائل ؛كانت القدرة على الشيء تتفاوت
ورؤية الشـيء  : تفاضل، وقولهالقدرة على املقدور الواحد ال ت: الواحد ال يتفاضل، كان مبرتلة قوله

الواحد ال تتفاضل، ومن املعلوم أن اهلالل املرئي يتفاضل الناس يف رؤيته، وكذلك مسع الصوت الواحد 
يتفاضلون يف إدراكه، وكذلك الكلمة الواحدة يتكلم ا الشخصان ويتفاضلون يف النطق ا، وكذلك 

صفة من صفات احلي وأنـواع إدراكاتـه    فما من. شم الشيء الواحد وذوقه يتفاضل الشخصان فيه
: وحركاته، بل وغري صفات احلي إال وهي تقبل التفاضل والتفاوت إىل ما ال حيصره البشر، حىت يقال

ليس أحد من املخلوقني يعلم شيئًا من األشياء مثل ما يعلمه اهللا من كل وجه، بل علم اهللا بالشـيء  
س تفاضل العلمني من جهة احلدوث والقدم فقط؛ بل أكمل من علم غريه به كيف ما قدر األمر، ولي

واإلنسان جيد يف نفسه أن علمه مبعلومه يتفاضل حاله فيه كما يتفاضل حاله يف مسعه . من وجوه أخرى
ملسموعه، ورؤيته ملرئيه، وقدرته على مقدوره، وحبه حملبوبه، وبغضه لبغيضه، ورضاه مبرضيه، وسخطه 

  )٢()).هيته ملكروهه، ومن أنكر التفاضل يف هذه احلقائق كان مسفسطًاملسخوطه، وإرادته ملراده، وكرا

قد يكون جممالً  غ أن التصديق مبا جاء به الرسول منها؛: أن نفس التصديق متفاضل من جهات - ٦
وقد يكون مفصالً؛ فليس تصديق من عرف القرآن ومعانيه، واحلديث ومعانيه، وصدق بذلك 

ا رسولمفصالً، كمن صدأن  :ومنها. وأكثر ما جاء به ال يعرفه أو ال يفهمه غاهللا  ق أن حممد
أن التصديق  :ومنها. التصديق املستقر املذكور أمت من العلم الذي يطلب حصوله مع الغفلة عنه

نفسه يتفاضل كنهه؛ فليس ما أثىن عليه الربهان بل تشهد له األعيان، وأميط عنه كل أذى 
ات اإليقان، كتصديق زعزعته الشبهات، وصدفته وحسبان، حىت بلغ أعلى الدرجات؛ درج

الشهوات، ولعب به التقليد، ويضعف لشبه املعاند العنيد، وهذا أمر جيده من نفسه كل منصف 
وهلذا كان أهل املعرفة والتحقيق متفقني على الزيادة والنقصان يف اإلميان والتصديق، كما . رشيد

  )٣(.يثهو مذهب أهل السنة واحلديث يف القدمي واحلد

                                           

  . ٧/٢٣٤جمموعة الفتاوى) ١(
  . ٥٦٥-٧/٥٦٤،جمموعة الفتاوى) ٢(
  . ٤٨١-٧/٤٨٠،جمموعة الفتاوى: رانظ) ٣(
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فإن إميـان  .. التصديق القائم بالقلوب متفاضل، وهذا هو الصحيح، :((-:-ابن رجبيقول 
الصديقني الذين يتجلى الغيب لقلوم حىت يصري كأنه شهادة، حبيث ال يقبـل التشـكيك وال   

  )١()).االرتياب، ليس كإميان غريهم ممن مل يبلغ هذه الدرجة حبيث لو شكك لدخله الشك

 :جوابه. اليقني ال يقبل التفاوت ألن التفاوت فيه إمنا هو الحتمال النقض: ازيإن قول الر - ٧
م له قوله، بل التفاوت ال يكون باحتمال النقيض بل بالقوة والضعف، ولليقني املنع؛ فال يسلّ

مراتب من أجلى البديهيات إىل أخفى النظريات، فما يعلم بداهة أقوى يقينا مما يعلم نظرا، وما 
، وعليه فالتصديق له مراتب تتفاوت قوة وضعفًا )٢(شد يقينا من غريه أأدلة أوضح وأكثر ويعلم ب

: وكلها فوق الشك، فالشك إذن ضد التصديق ال جزء منه، فإذا صار التصديق ضعيفًا فال يقال
  )٣( .انـمصدق، فالشك والتصديق ال جيتمع: ال للشاكـه وقع يف الشك، وال يقـاحبـإن ص
إىل علم اليقني وحق اليقني وعني اليقني مع أنه : اليقني متفاوتة مراتب:(()٤(لوسي احلنفياأليقول 

  )٥()).شك معهاال 
أن التصديق يقبل الزيادة والنقصـان  : واحلق:((على الرازي مستدركًا )٦(صاحب املواقفويقول 
ال : قلنا. قيضالواجب اليقني، والتفاوت الحتمال الن: قولكم. القوة والضعف: األول: بوجهني

وأنـه باطـل    ،وآحاد األمة سواء م أن التفاوت لذلك، مث ذلك يقتضي أن يكون إميان النيبنسلّ
  ...٢٦٠: البقرة�mR��Q��P �l:×إمجاعا، ولقول إبراهيم

التصديق التفصيلي يف أفراد ما علم جميئه به جزء من اإلميان يثاب عليه ثوابه على تصديقه  :الثاين
  )٧()).لنصوص دالة على قبوله هلماوا ،باإلمجال

                                           

  . ١١٤-١/١١٣جامع العلوم واحلكم) ١(
  .١٦٩اإلميان بني السلف واملتكلمني، : انظر)٢(
  . ٤٠٢أصول الدين عند اإلمام أيب حنيفة،: انظر)٣(
ولده ووفاته فيها، ولـد  حممود بن عبد اهللا احلسيين األلوسي، مفسر، حمدث، أديب، مفيت، من أهل بغداد، م: شهاب الدين، أبو الثناء)٤(

روح املعاين يف التفسري، نشوة الشمول يف السفر إىل إسالمبول، نشوة املـدام يف  : ـ، من مصنفاتهه١٢٧٠:هـ، وتويف سنة١٢١٧: سنة
  .٨١٦-٨١٥/ ٣معجم املؤلفني، ١٧٧-١٧٦/  ٧األعالم للزركلي: انظر. وغريها. العود إىل دار السالم، غرائب االغتراب

  . ٩/١٦٥لوسيتفسري األ) ٥(
 عبد الرمحن بن أمحد بن عبد الغفار، من علماء الكالم، واألصول، له علم باملعـاين، والعربيـة، ويلَّ  : عضد الدين اإلجيي، أبو الفضل)٦(

م، هـ، من تصانيفه املواقف يف علم الكالم، العقائد العضدية، الرسالة العضدية يف علم الوضع، جواهر الكـال  ٧٥٦: القضاء، وتويف سنة
، األعالم ٣٥-٣/٣٣،بن قاضي شهبةال طبقات الشافعية،: انظر. شرح خمتصر ابن احلاجب، املدخل يف علم املعاين والبيان والبديع، وغريها

  .٣/٢٩٥للزركلي
  . ٣٨٨املواقف) ٧(
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واحلق أن التصـديق يقبـل   :((...(-اآلنف يف شرحه لكالم صاحب املواقف )١(ويقول الشارح
فإن  )القوة والضعف، :األول(؛ أي حبسب الذات وحبسب املتعلق ):الزيادة والنقصان لوجهني

ال  )جب اليقني، والتفاوتالوا: قولكم( .التصديق من الكيفيات النفسانية املتفاوتة قوة وضعفًا
االحتمال فقـط، إذ جيـوز أن    )ال نسلم أن التفاوت لذلك: قلنا. الحتمال النقيض( يكون إال

يقتضي أن يكون إميان ( الذي ذكرمتوه )مث ذلك( يكون بالقوة والضعف بال احتمال للنقيض،
وه ليس بصـحيح  ذلك الذي ذكرمت :أي ):النيب وآحاد األمة سواء، وأنه باطل إمجاعا، ولقول

��mR:×إبراهيم ( القتضائه تلك املساواة، ولقول � Q� � P �lفإنه يدل على )،٢٦٠: البقرة 
وعلى هذا فكون التصديق اإلمياين قـابالً  ...،قبول التصديق اليقيين للزيادة كما سلف تقريره

ا اللزيادة واضحا تاموضوح .  

التصديق التفصيلي يف أفراد ( :ق، أن يقالمن وجهي التفاوت، أعين ما هو حبسب املتعل ):الثاين(
أن أفراد ما جاء : يعين ،)ما علم جميئه به جزء من اإلميان يثاب عليه ثوابه على تصديقه باإلمجال

به متعددة، وداخلة يف التصديق اإلمجايل، فإذا علم واحد منها خبصوصه وصدق به كان هذا 
ن اإلميان، وال شك أن التصديقات التفصيلية تصديقًا مغايرا لذلك التصديق امل وجزًءا م

 �����m�m�m�m���d��c���b��a��`��_���d��c���b��a��`��_���d��c���b��a��`��_���d��c���b��a��`��_llll:كنحو قوله تعاىل )والنصوص(تقبل الزيادة، فكذا اإلميان، 

قبول اإلميان للزيادة والنقصان بالوجه الثاين، كمـا أن  : أي، )دالة على قبوله هلما( ،٢: األنفال
  . )٢())له هلما بالوجه األولعلى قبو ، دل٢٦٠ّ: البقرة�����m�m�m�mR��Q��PR��Q��PR��Q��PR��Q��P �l�l�l�l:نص قوله

باطل، وقد تقدم أنه   ال أثر لقوة األدلة وكثرا يف زيادة اإلميان أو نقصانه،: إن قول الرازي  - ٨
  :  بىن هذه النتيجة الفاسدة على مقدمتني فاسدتني

ـ : فقد قرر فيها :أما املقدمة األوىل ر أن األدلة اليقينية ال تتفاوت من حيث القوة، ومن مث فال أث
   :واجلواب أن يقال!! لقوة الدليل على زيادة اإلميان ونقصانه

إن هذه احلجة اليت احتج ا الرازي على نفي تفاوت األدلة كذب يف وضعها، كما أـا    -  أ
باطلة يف داللتها، فهي جمرد عوى ال تستند إىل أصل عقلي و ال عادة عامة، بل تخالف واقع 

لـيس اخلـرب   :"غ وقد قـال !! الة تفاوت األدلةالناس وأحواهلم، كيف وهي تقرر استح

                                           

: هـ، وتويف سنة٧٤٠: نةعلي بن حممد بن علي السيد الزين احلسيين اجلرجاين احلنفي، املعروف بالسيد الشريف، ولد س: أبو احلسن)١(
التعريفات، شرح مواقف اإلجيي، حتقيق الكليـات،  : هـ، فيلسوف، متكلم، من كبار العلماء بالعربية، له حنو مخسني مصنفًا، منها ٨١٦

الكربى والصغرى يف املنطق، شرح التذكرة للطوسي، شرح امللخص، شرح هداية احلكمة، شرح حكمة العني، حكمة اإلشراق، حتريـر  
  .٧/ ٥، األعالم للزركلي٣٣٠-٥/٣٢٨ألهل القرن التاسع،  الضوء الالمع: انظر. ليدس للطوسي، وغريهاإق
  . ٣٦١-٨/٣٦٠شرح املواقف )٢(
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، ويكفي يف إبطاهلا اعتقاد واضعها نفسه ببطالا، فقد بني الـرازي يف تقريـره   "كاملعاين 
   )١(.لوجوب النظر واالستدالل، بطالا، حيث حكم عليها بالفساد

املقـدمات  إنه ال مانع من تفاوت األدلة اليقينية من حيث القوة، مع أن اجلزم احلاصل يف   - ب
املركبة منها مانع من النقيض؛ ألن مراتب اليقني متفاوتة إىل علم اليقني، وعني اليقني، وحق 

فما املانع من تفاوت اليقني قوة وضعفًا كمـا يف التصـديق    ،اليقني، مع أنه ال شك معها
  )٢( .بطلوع الشمس والتصديق بكروية األرض

رة األدلة ال تزيد يف اليقني ومن مث فال أثر لكثرة األدلة أن كث: فقد قرر فيها :وأما املقدمة الثانية
، فإن من )٣(تصور هذه املقدمة كاف يف فسادها :واجلواب أن يقال!! على زيادة اإلميان ونقصانه

املعلوم ضرورة أن لكثرة األدلة وتضافرها أثر يف زيادة اليقني، ولوال ذلك ملا تعـددت الطـرق   
ال ميكن أن يكون من :((-:-القاضي أبو يعلىوسائل ملعرفته، يقول والرباهني اليت جعلها اهللا 

مبثابة من مل يعرفه إال من طريق واحد،  ،ولطائف صنعه ،وأنواع أدلته ،بعدة طرق ألعرف اهللا 
  :ولوال ذلك مل يفرق سبحانه بني أصناف أدلته

ـ ، ٥٩ – ٥٨: الواقعة ��m��m���l���k��j��i��h��g��f��e��dl:أل فقال ��m��m:اىلوقال تع

��x��w���v��u���t��s��r��q��p��o��nl ومـن آياتـه، ومـن     ،ومن آياته، ٢٠: الروم
إن يف ذلك آليات لقوم يتفكرون، وللعاملني، ولقوم يسمعون، ولقوم يعقلـون، ولقـوم   ...آياته

 :وقال سبحانه، ٢١: الـذاريات  ���m��w��v��u��ts��rlيعلمون، ولقوم يؤمنون، ولقوم يعلمون،
�m��x��~��}��|��{��z��yl ا فجميع ما خلق اهللا من ... ،١٧: الغاشيةاألجسـام  .. وأيض

كلها يدل على اهللا سبحانه وعلى وحدانيته وربوبيته وصفاته، فلوال أن الفكر .. العلوية والسفلية 
واالعتبار يف كل شيء من املخلوقات اليت ذكرناها وما عداه من آياته طريق إىل معرفته تعاىل مل 

كن لتعداد ذلك وجه حبال، وحمال أن يكون العارف باهللا من مجيع  هذه الطريق كالعارف من ي
  )٤(.))طريق واحد وطريقني

وعليه فال مانع من زيادة اإلميان واليقني بسبب كثرة األدلة، ومن نازع يف ذلك فقد نـازع يف   
  !. أجلى من النهار

را على زيادة اإلميان ونقصانه، يقـول شـيخ   وقد بني مجع من أهل العلم أثر قوة األدلة وكث  
من جهة األسباب املقتضية هلا؛ فمن كان مستند تصديقه .. إن التفاضل حيصل:((-:-اإلسالم

                                           

 ).٩٦-٩٣ص٢ج١مج(التفسري الكبري  :انظر)١(
  . ٩/١٦٧، ٩/١٦٥تفسري األلوسي: ، وانظر١/١٠٧تفسري الفخر الرازي للكفر يف القرآن الكرمي: انظر)٢(
وقد أقر الرازي خبالفها، فقد قرر أن تنوع اآليات والرباهني الدالة على وجود الرب سبحانه، وتعدد طرق معرفته مبا ال يحصى كيف )٣(

  .  ١٠٥األدلة العقلية النقلية على أصول االعتقاد، : ، وانظر١/٢١٦املطالب العالية: انظر! كثرة مما جيعل تواليها مفيدا للقوة واجلزم
  . ٤١٤-٤١٢يعلى وكتابه اإلميان،  القاضي أبو)٤(
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وحمبته أدلة توجب اليقني، وتبني فساد الشبهة العارضة، مل يكن مبرتلة من كان تصديقه ألسباب 
ا عن نفسه مل يكن مبرتلة من تعارضـه  دون ذلك، بل من جعل له علوم ضرورية ال ميكنه دفعه

وال يستريب عاقل أن العلم بكثرة األدلة وقوا، وبفساد الشبه ويريد إزالتها بالنظر والبحث، 
الشبه املعارضة لذلك، وبيان بطالن حجة احملتج عليها ليس كالعلم الذي هو احلاصل عـن  

كلما قويت أسـبابه وتعـددت   دليل واحد، من غري أن يعلم الشبه املعارضة له؛ فإن الشيء 
  )١()).وانقطعت موانعه واضمحلت كان أوجب لكماله وقوته ومتامه

وهلذا يكون إميـان   نفس التصديق يزيد بكثرة النظر وتظاهر األدلة؛:((-:-النوويويقول 
الصديقني أقوى من إميان غريهم حبيث ال تعتريهم الشبه، وال يتزلزل إميام بعارض، بل ال تزال 

وأما غريهم من املؤلفة ومن قارم وحنـوهم  . منشرحة نرية وإن اختلفت عليهم األحوال قلوم
 تصديق أيب بكر الصديقفهذا مما ال ميكن إنكاره، وال يتشكك عاقل يف أن نفس  ؛فليسوا كذلك

  )٢()).ال يساويه تصديق آحاد الناس ا

نه يكون يف بعض األحيان كل أحد يعلم أن ما يف قلبه يتفاضل، حىت إ:((-:-ويقول ابن حجر
التصديق واملعرفة حبسب ظهور اإلميان أعظم يقينا وإخالصا وتوكالً منه يف بعضها، وكذلك يف 

  )٣()).الرباهني وكثرا

أن إنكار الرازي لتأثري املعاصي والطاعات على زيادة  اإلميان ونقصانه مبين على مذهبه الفاسد  - ٩
وظنه الفاسد بانتفاء الـتالزم بـني البـاطن والظـاهر،     يف إخراج األعمال عن مسمى اإلميان، 

والنصوص صرحية يف أن الطاعات تزيد يف اإلميان والتصديق، واملعاصي تنقص من ذلك، فكلما 
  )٤(. وكلما عصى نقص إميانه ،ازداد اإلنسان خريا ازداد إميانه

لطاعات، فإن اإلميان فعل ا:.. منها ؛أسباب اإلميانولزيادة : ((-:-يقول الشيخ ابن عثيمني 
وكلمـا   ،أل ا من اهللاترك املعصية خوفً] ومنها..[يزداد به حبسب حسن العمل وجنسه وكثرته

وأمـا نقـص اإلميـان فلـه     ...قوي الداعي إىل فعل املعصية كان زيادة اإلميان بتركها أعظم
ترك ] ومنها...[فعل املعصية فينقص اإلميان حبسب جنسها وقدرها والتهاون ا] منها..[:أسباب

  )٥( ..)).الطاعة فإن اإلميان  ينقص به، والنقص به على حسب تأكد الطاعة

وإضعاف املعاصي لإلميان أمر معلوم بالذوق والوجود؛ فإن العبد كما :((-:-ويقول ابن القيم
إذا أذنب نكت يف قلبه نكتة سوداء، فإن تاب واستغفر صقل قلبه، وإن عـاد  :"جاء يف احلديث

                                           

  .٢٠٦-٢٠٣قواعد األمساء واألحكام عند شيخ اإلسالم، : ، وانظر٥٦٦-٧/٥٦٥جمموعة الفتاوى)١(
  . ١/٢٦٤شرح صحيح مسلم) ٢(
  . ١/٦٥فتح الباري بشرح صحيح البخاري) ٣(
  . ٣/١٨٩الفصل يف امللل واألهواء والنحل)٤(
  . بتصرف. ٩٦-٤/٩٥جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ حممد العثيمني،  فتح رب الربية بتلخيص احلموية ضمن)٥(
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��m��o��n��m��lk��ji:يه نكتة أخرى، حىت تعلو قلبه، وذلك الران الذي قال اهللا تعاىلفأذنب نكت ف

��s��r���������q��pl فالقبائح تسود القلب، وتطفئ نوره، واإلميان هـو نـور يف    )١(،"١٤: املطففني
القلب، والقبائح تذهب به أو تقلله قطعا، فاحلسنات تزيد نور القلب، والسيئات تطفـئ نـور   

أن كسب القلوب سبب للران الذي يعلوها، وأخرب أنه أركس املنافقني  ألقلب، وقد أخرب اهللا ال
  )٢()).٨٨: النساء��m�̂�]��\��[ �l:فقال ؛مبا كسبوا

ـ ـوهلذا ق )٣(.))السيئات تضعف اإلميان واليقني:((-:-ويقول ابن تيمية ـ ـال عط ن ـاء ب
    )٥()).ن عصى اهللاليس إميان من أطاع اهللا كإميان م: ((-:-)٤(اح ـرب

 فيه بسبب العمل الصاحل غري أنه مل يثبت النقصانيف اإلميان على أن الرازي تناقض وأثبت الزيادة 
املرجئة تنفر من لفظ النقص أعظـم مـن   :((ورحم اهللا ابن تيمية حني قال: بسبب املعاصي قط

  )٦()).نفورها من لفظ الزيادة؛ ألنه إذا نقص لزم ذهابه كله عندهم

افت ما اعتمد عليه الرازي يف نفي زيادة اإلميان ونقصانهو ذا البيان يتضح.  

  

  :يف نقد موقف الرازي من النصوص الدالة على زيادة اإلميان ونقصانه: اجلانب الثالث

عراه كلها، وال تشاء طائفة من طوائف أهل الضالل أن  انتقضتالدين إذا أحيل على تأويالت املتأولني : فيقال
 وقد وجد الرازي النصوص املستفيضة تثبت زيـادة اإلميـان   )٧(،النصوص على مذاهبها إال وجدت السبيل إليه تتأول

  :هلا؛ ومن ذلكفرد ظواهرها الصرحية، وتأو ،فلم جيد خمرجا منها إال بأن يتكلف ويتعسف يف فهمها ؛ونقصانه

  

                                           

: ، وابن ماجـه، كتـاب  ’’إسناده صحيح‘‘ -:-، وقال الشيخ أمحد شاكر ٧٢-٨/٧١،)٧٩٣٩( أمحد يف مسنده برقم: أخرجه)١(
هذا حـديث  ‘‘: طففني، وقالومن سورة ويل للم :أبواب تفسري القرآن، باب: ، و الترمذي،٤٨٩-٤/٤٨٨ ذكر الذنوب،: الزهد، باب

هذا حديث صحيح علـى  ‘‘: وقال. ٢/٦٠٨، )٣٩٦٦(، واحلاكم يف املستدرك برقم ٥/٣٥٩دار الغرب اإلسالمي، .ط’’ حسن صحيح
  .٣٤٣-١/٣٤٢صحيح اجلامع الصغري، : ، انظر-:-وحسنة الشيخ األلباين . ’’شرط مسلم ومل خيرجاه

  . ديةالسنة احملم. ، ط٢٥-٢/٢٤مدارج السالكني)٢(
  .١/٣٦٢تفسري آيات أشكلت على كثري من العلماء، )٣(
وتابعي مكة وزهادها، ولد يف أثناء خالفة عثمان، أدرك  ،عطاء بن أيب رباح الفهري موالهم أبو حممد املكي؛ كان من أجالء الفقهاء)٤(

، سـري أعـالم   ٢٦٣-٣/٢٦١وفيـات األعيـان  : مائيت صحايب، كان ثقة فقيها عاملًا كثري احلديث، تويف سنة مخس عشرة ومائة، انظر
  . ٤/٢٣٥مؤسسة الرسالة، األعالم للزركلي. ، ط٨٨-٥/٧٨النبالء

: ، وانظـر ٥/١٠٢٨، والاللكائي يف شرح أصول اعتقـاد أهـل السـنة،    ١/٣٤٥، )٧٣١(أخرجه اإلمام عبد اهللا يف السنة، برقم)٥(
  .٧/٢٠٧الفتاوى

  . ٧/٤٠٤جمموعة الفتاوى) ٦(
  . ١٥٧-١/١٥٦سلةالصواعق املر) ٧(



 -٢٨٦ - 

  

ـ  تأويل الرازي -١ : رات اإلميـان وآثـاره، أي  النص بأن املراد منه الزيادة والنقصان يف مث
  ): ال قابل للزيادة والنقصان إال األعمال(األعمال، إذ 

  : أن يقال: واجلواب

 :وهو ،إن جعله الزيادة راجعة إىل األعمال دون التصديق حتكم يف النص بال دليل؛ سوى تصور خاطئ :أوالً
ان بأن التصديق يقبل الزيادة والنقصـان دون أن  ظنه أن التصديق مىت اخنرم منه أدىن شيء بطل اإلميان، وقد سبق البي

يكون قبوله لذلك يقتضي شكًا أو كفرا، بل إنه يكون تصديقًا دون تصديق، وهذا أمر حيسه كل أحد من نفسه، فإن 
   )١(.تصديق املرء ببعض األمور خيتلف من وقت آلخر قوة وضعفًا حبسب قوة األدلة والرباهني

يل هي اخللوص إىل ما قرروه من أن اإلميان الباطن قد يكون تاما دون أن يظهر على إن نتيجة هذا التأو :ثانيا
الطاعات مثرات التصديق الباطن، : وقول القائل: ((-:-يقول شيخ اإلسالم)٢(اجلوارح آثاره من الطاعات والقربات،

ويراد به أن . ب السلف وأهل السنةيراد به أا لوازم له، فمىت وجد اإلميان الباطن وجدت، وهذا مذه: يراد به شيئان
اإلميان الباطن قد يكون سببا، وقد يكون اإلميان الباطن تاما كامالً وهي مل توجد، وهذا قول املرجئة مـن اجلهميـة   

  )٣()).وغريهم

وإمنا الرتاع يف دخول األعمال يف مسمى اإلميـان، ويف تفاضـل    )٤(إن التفاضل يف األعمال متفق عليه، :ثالثًا
يقول شيخ  ،يق القلب ويقينه، وقصر الرازي التفاضل على األعمال إمنا هو سري على ركاب من سبقه من املرجئةتصد

وإميان اخللق متماثل ال متفاضل، وإمنا التفاضل يف غري اإلميان من ..:قالوا: ((يف حكايته ألقوال املرجئة -:-اإلسالم 
  )٥()). األعمال ليست من اإلميان..األعمال، و

التفاضل إمنا هو يف األعمال، وأما اإلميان الذي يف القلوب فال يتفاضل، : هؤالء يقولون:((ول عن املرجئةويق
  )٦()).وليس األمر كما قالوه بل مجيع ذلك يتفاضل

  

  

                                           

  . ٤١٠-٤٠٩زيادة اإلميان ونقصانه: انظر)١(
  . ٤٠٩زيادة اإلميان ونقصانه: انظر)٢(
  . ٧/٣٦٣جمموعة الفتاوى) ٣(
  . ٦/٤٧٩جمموعة الفتاوى: انظر)٤(
  . ١٨/٢٧١جمموعة الفتاوى) ٥(
  . ٧/٤٠٨جمموعة الفتاوى) ٦(
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  :النص بأن املراد منه الثبات والدوام على اإلميان تأويل الرازي -٢

  :واجلواب

بل زيادة أعداده؛  ،بالزيادة يف النصوص زيادة حقيقة التصديق يف نفسهأنه ليس املراد : إن حاصل هذا التأويل 
وهذا التأويل مبين على قول األشاعرة إن التصديق عرض، واألعـراض ال تبقـى إال    وهذا باالستمرار والثبات عليه،

  )١( .بتجدد األمثال، فهي ال تقبل الزيادة والنقصان، وإمنا الذي يقبل الزيادة والنقصان األجسام

  : فيقال

إن تأويل نصوص الزيادة بالدوام والثبات على اإلميان باطل، بل هو حتريف حمض، وحقيقة هذا التأويل  :أوالً
قال تفسري زيادة اإلميان بزيادة زمنه بسبب الثبات واالستمرار عليه، ومعلوم أن ما ثبت على حاله إذا طالت مدته ال ي

نعم ال شك أن من داوم وثبت على اإلميان يكثّر طاعاته وعباداتـه هللا  . ا زيادةله قد زاد، ألنه حقيقة ثابتة مل حتصل 
  )٢( .ويقوى يقينه يف ذاته تعاىل فمن هذه الناحية يزيد إميانه

، على أم يزدادوا ثبوتا ٤: الفتح��mf��e���d��c �l:حنمل قوله: فإن قيل:((-:-يقول القاضي أبو يعلى
وإمنا يعقل منها  ،حقيقة الزيادة ال يعقل منها الثبوت على الشيء: قيل! مية على استدامته ؟على إميام ومتسكًا به وعز

   )٣( )).الزيادة يف ذاته

  )٤()). إن حصول املثل بعد انعدام الشيء ال يكون زيادة فيه: ((-:-ويقول األلوسي

أمته إال باستمرار اإلميان ال  على أدىن أفراد غأنه لو سلم قولك للزم منه أال يفضل رسول اهللا  :ثانيا
  )٥( .وبطالنه ال خيفى على احلمقى فضالً عن العقالء. بزيادة اليقني واألعمال

  .قد تقدم أن األعراض تقبل الزيادة، وعليه فاإلميان والتصديق يقبل الزيادة كسائر األعراض: ثالثًا

ما يتفاضل سائر صفات احلي من إن نفس العلم والتصديق يتفاضل ويتفاوت ك:((-:-يقول شيخ اإلسالم
فما من صفة ...القدرة واإلرادة والسمع والبصر والكالم، بل سائر األعراض من احلركة والسواد والبياض وحنو ذلك،

من صفات احلي وأنواع إدراكاته وحركاته بل وغري صفات احلي إال وهي تقبل التفاضل والتفاوت إىل ما ال حيصره 
   )٦()).البشر

                                           

وقد ذكر هذا التأويل أيضا املاتريدي يف كتابه تأويالت أهل السنة،  ،٥/٢١٤، شرح املقاصد، ١٦٠-١٥٩اإلرشاد للجويين، : انظر) ١(
  .٤٠٥زيادة اإلميان ونقصانه، ، ٣٩٩القاضي أبو يعلى وكتابه مسائل اإلميان،: ، وانظر٢/٣٣٢
  . ٤٠٨-٤٠٧أصول الدين عند اإلمام أيب حنيفة) ٢(
  .  ٤٠٣القاضي أبو يعلى وكتابه مسائل اإلميان،) ٣(
  . ٩/١٦٦وسيتفسري األل) ٤(
، آراء املرجئة يف مصنفات شيخ اإلسـالم  ٤٠٧-٤٠٥زيادة اإلميان ونقصانه: ، وانظر٤٠٨-٤٠٧أصول الدين عند اإلمام أيب حنيفة ) ٥(

٤٥٠-٤٤٩ .  
  . ٥٦٥-٧/٥٦٤جمموعة الفتاوى) ٦(
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دوام استحضار الدليل، ال زيادة التصديق و الـيقني؛  : النص بأن املراد منه الرازيتأويل  -٣
  !ألنه ال يقبل التفاوت

  : واجلواب أن يقال

إن كان مراده بالدليل أدلة أهل الكالم اليت أورثتهم الشك واحلرية واالضطراب والتردد يف آخر املطاف، فقوله 
  .ثلهباطل، وال يحمل كالم اهللا تعاىل على م

فإن هذا ال ينفي زيادة اإلميان ونقصانه، وتفاوته يف نفسه،  ؛وإن كان مراده دوام استحضار األدلة الصحيحة
يستلزم زيادة اإلميان والتصديق واليقني ضرورة، وعليه فنفي حقيقة الزيادة  عنها ذلك أن استحضار األدلة وعدم الغفلة

اإلميان الذي ينجم عن النظر والتفكر يف األدلة بعد حتقـق أصـل    ألنوتأويلها بدوام استحضار الدليل غري صحيح؛ 
مي بغـري  ن سإاإلميان يعد يف احلقيقة زيادة إميان، فما مساه الرازي هنا دوام استحضار هو يف واقع األمر زيادة إميان و

  .امسه، فظهر أن ما نفاه أوالً أثبته آخرا

  .ملؤمن بهزيادة ا: النص بأن املراد منه تأويل الرازي -٤

إثبات الزيادة يف اإلميان حال نزول اآليات فلما اكتمل الدين مل تعد هناك زيادة، أي أن : حاصل هذا التأويل
، فالقرآن كان يرتل يف كل وقت فيؤمنون به، ويكون تصديقهم الثاين زيادة على األول يالزيادة يف حق الصحابة 

  .)١( !وأما يف حقنا فال؛ ألنه انقطع الوحي

يف حكاية  -:-ذا التأويل من الرازي إمنا هو سري على ركاب من سبقه من املرجئة، يقول شيخ اإلسالموه 
ما أنزل اهللا آية وجب التصديق ا، فانضم هذا التصديق أنه كان كلّ :مبعىن ؛حنن نسلم أن اإلميان يزيد: وقالوا:((قوهلم

ما بقي اإلميان يتفاضل عندهم، بل إميان الناس كلهم سواء؛ إىل التصديق الذي كان قبله؛ لكن بعد كمال ما أنزل اهللا 
  )٢()).إميان السابقني األولني كأيب بكر وعمر وإميان أفجر الناس

  :واجلواب أن يقال

قد أثبتوا زيادة اإلميان  يهذا الذي فهمه الرازي ومن على شاكلته من املرجئة مردود بأن الصحابة  :أوالً
   )٣(.ونزول القرآن كله، فأثبتوا الزيادة بعد كمال الدين غونقصانه بعد موت النيب 

  

  

                                           

  . ٤٢٧-٤٢٦، آراء املرجئة يف مصنفات شيخ اإلسالم، ٤٠٦-٤٠٥أصول الدين عند اإلمام أيب حنيفة: انظر) ١(
  . ٧/١٩٥جمموعة الفتاوى) ٢(
  .٧/٢٢٥جمموعة الفتاوى، : انظر)٣(
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  وما زيادته ونقصانه؟  :، قيل له"اإلميان يزيد وينقص: "يقولا  )١(فهذا عمري بن حبيب اخلطمي

  )٢( " .اهللا ومحدناه وسبحناه فتلك زيادته؛ وإذا غفلنا ونسينا فتلك نقصانهإذا ذكرنا ": قال

  )٣(". هلموا نزدد إميانا، فيذكرون اهللا" :ألصحابه يقول ا وهذا عمر بن اخلطاب

فيجلسـان فيـذكران اهللا    ؛اجلس بنا نـؤمن سـاعة  " :من إخوانه يقول لرجل ا وهذا معاذ بن جبل
  )٤(".وحيمدانه

نه فيؤمن به فيزداد إميا ؛إميانا إمجاليا مث إذا جاء فرض جديد إنك إذا سلمت أن املؤمن أوالً يؤمن: أن يقال :ثانيا
  .بالتفصيل، فقد اعترفت بزيادة اإلميان ونقصانه وهذا هو املطلوب

بل يعرفوا تدرجييا شيئًا فشيئًا، فيلزم  ؛فإن املسلمني من غري الصحابة ال يعرفون أحكام اإلسالم دفعة واحدة
   .من قولك هذا أن إميام أيضا يزيد وينقص، فال وجه للتخصيص بالصحابة

��m��Ë��Ê��É��È:كما يف قوله تعاىل ؛النص الشرعي بزيادة اإلميان بدون إتيان شرع جديدإنه قد ورد  :ثالثًا

���Ù��Ø��×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò������Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ìl ٥(.١٧٣: آل عمران(  

�:أن الزيادة باعتبارها زيادة املؤمن به؟ فهل يف قول الناس.. :وكيف يقال:((-:-أيب العز احلنفييقول ابن 
mÐ��Ï��Î��������Ñl زيادة مشروع؟ وهل يف إنزال السكينة يف قلوب املؤمنني زيادة مشروع؟ وإمنا ١٧٣: آل عمران ،

_��`�������m:أنزل اهللا السكينة يف قلوب املؤمنني مرجعهم من احلديبية ليزدادوا طمأنينة ويقينا، ويؤيد ذلك قوله تعاىل

d��c��b��a �lوقال تعاىل١٦٧: آل عمران ،:��m�T��S���a��`��_��^]���\��[��Z��Y��X��W��V��U

                                           

إذا أراد :"مخاشة، بن جويرب األنصاري اخلطمي، صحايب جليل، ممن بايع حتت الشجرة، من أقوالـه : عمري بن حبيب بن حباشة، وقيل)١(
ليوقن بالثواب، فإنه من يوقن بالثواب من اهللا تعاىل ال  أحدكم أن يأمر باملعروف أو ينهى عن املنكر، فليوطن نفسه قبل ذلك على األذى،

  .٣١-٥/٣٠، اإلصابة يف متييز الصحابة٢٧٧، أسد الغابة،٤٨٨االستيعاب يف معرفة األصحاب،: انظر". جيد مس األذى
، ١/٣١٥بد اهللا بن اإلمام أمحد،  السنة لع٨٤٥/ ٢ -)اإلميان(الكتاب األول-، اإلبانة عن شريعة الفرقة الناجية٣٠اإلميان البن أيب شيبة)٢(

  . ١/١٣٤أقوال الصحابة املسندة يف مسائل االعتقاد، : وانظر. ٥٨٤-٢/٥٨٣،  الشريعة،٤/٤٧السنة للخالل
، الشـريعة،  ٤/٤٠، السـنة للخـالل  ٨٤٧/ ٢ -)اإلميان(الكتاب األول-، اإلبانة عن شريعة الفرقة الناجية٧١اإلميان البن أيب شيبة)٣(
  .١/٨٧أقوال الصحابة املسندة يف مسائل االعتقاد، : ، وانظر٦/١٠١٢اعتقاد أهل السنة واجلماعة ، شرح أصول٢/٥٨٥
،  السنة لعبـد اهللا  ٨٤٧/ ٢ -)اإلميان(الكتاب األول-، اإلبانة عن شريعة الفرقة الناجية٧١، اإلميان البن أيب شيبة٤٤اإلميان أليب عبيد)٤(

إسناده صحيح على شـرط  -:-، وقال األلباين٦/١٠١٤شرح أصول اعتقاد أهل السنة ،٤/٣٩، السنة للخالل١/٣٦٨بن اإلمام أمحد 
أقوال الصحابة املسندة يف مسـائل االعتقـاد،   : ، وانظر٤٤، صفحة)١(حتقيق األلباين لكتاب اإلميان أليب عبيد، حاشية: الشيخني، انظر

١/١٤٥. 
  . ٤٠٧-٤٠٦أصول الدين عند اإلمام أيب حنيفة:انظر) ٥(
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��s��r��q��p��o��n���m��l��k��j��i��h��g��f���e��d��c��bl ــة  – ١٢٤: التوب

١(.))١٢٥(  

الزيادة بالكشف والتجلي واملعرفة وقوة نور القلب، ال : النص بأن املراد منه تأويل الرازي -٥
  !زيادة التصديق و اليقني؛ ألنه ال يقبل التفاوت

  :اجلوابو

أن املراد من نصوص الزيادة والنقصان يف اإلميان ازدياد نور القلب ومعرفتـه بـالتجلي   : حاصل هذا التأويل
  . والكشف

  :أن يقال ؛اجلواب عنهو

إن محل نصوص زيادة اإلميان ونقصانه على ازدياد نور القلب ومعرفته بالتجلي والكشف محل للنصوص  :أوالً
  . حلقيقةعلى ااز بدون تعذّر ا

إن زيادة نور اإلميان وضعفه يلزم منهما قوة اإلميان وضعفه وزيادته ونقصانه، وذلك أنه إذا مل حتـدث   :ثانيا
الزيادة والنقصان يف اإلميان مل حتدث القوة والضعف يف نوره، فقوة نور اإلميان وضعفه ألجل قوة اإلميان نفسه وضعفه 

  .وهذا أمر واضح ال خيفى على ذي لب

إن : فسـواء قيـل   ؛إن هذا اعتراف بزيادة اإلميان، فإن اإلميان نور جيعله اهللا يف قلب من شاء من عباده :ثًاثال
  . اإلميان يزيد وينقص، أو نور اإلميان يزيد وينقص، فال مشاحة بالتعبري إذا كانت احلقيقة واحدة

 تزيد، فقد نص فيه على أنه ال اية ملراتب يف احلقيقة غفلة عن مذهبه يف أن املعرفة الهو ن تأويله هذا إ :رابعا
  !!املعرفة

إن زيادة نور اإلميان وضعفه يف القلب يلزم منها قوة اإلميان وضعفه وزيادته ونقصانه، وذلك  :وخالصة القول
ضـعفه   ألنه إذا مل حتدث الزيادة والنقصان يف اإلميان مل حتدث القوة والضعف يف نوره، فقوة نور اإلميان يف القلب أو

  !فعاد نفيه لزيادة اإلميان إىل إثباته، واتضح أن ما نفاه أوالً أثبته آخرا !ألجل زيادة اإلميان نفسه وضعفه

  )٢( .قض ألصل مذهبه، يف نفي التفاضل يف اإلميانافتبني ذا أن هذا التأويل ن

  :النص بأن املراد منه الزيادة يف الثواب تأويل الرازي -٦

  :واجلواب أن يقال

  إن النصوص دلت على زيادة اإلميان يف نفسه، ومعلوم أن ثواب اإلميان ليس بإميان؛ ألن الثواب جزاء: أوالً

                                           

  . األرنؤوطو التركي، : ، حتقيق٢/٥٢٢العقيدة الطحاويةشرح ) ١(
  .١/٢٩٥، اآلثار الواردة عن السلف يف مسائل اإلميان وما ينافيه يف تفسري الطربي، ٤٠٨أصول الدين عند اإلمام أيب حنيفة : انظر)٢(
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  )١(. على عمل الطاعة، وليس هو الطاعة كما أن العقاب على املعصية ليس هو املعصية 

فال يصح أيضا؛ ألـم  وأنه حيمل على زيادة الثواب، : وأما التأويل الثاين: (( -:-يقول القاضي أبو يعلى
  !له على زيادة ثواب األعمالمحوصفوا اإلميان بالزيادة والنقصان، واإلميان عبارة عن األفعال، فال يصح 

)٢()).أن قول السلف يقتضي الزيادة والنقصان يف اإلميان، وثواب اإلميان ليس بإميان: وجواب آخر وهو 
   

بني درجات اجلنة وجعلها  ألزيادة اإلميان ونقصانه؛ وقد ميز اهللا  إن زيادة الثواب من أعظم األدلة على: ثانيا
درجات بعضها أرفع من بعض؛ ألن املؤمنني ليسوا سواء يف إميام باهللا، بل بعضهم أعظم وأشد وأقوى إميانـا مـن   

  )٣( !بعض

وأعمال، وهذا من  فالتفاضل يف اآلخرة بالثواب كان بسبب تفاضل املؤمنني يف الدنيا حبسب ما فيهم من إميان
  )٥(.، وأن اإلميان ليس شيئًا واحدا يتساوى فيه الناس)٤(أعظم األدلة على القول بزيادة اإلميان ونقصانه وتفاضل أهله فيه

وعليه فتفاضل درجات املؤمنني فيما بينهم فضالً عن غريهم فيه الرد على من نفى الزيادة والنقصان يف اإلميان 
  )٦( !لو كان كذلك ملا كان لكوم درجات عند اهللا بإميام أي معىن إذ ؛وجعله شيئًا واحدا

خالفًا لألشعرية يف .......اإلميان يزيد بالطاعة وينقص باملعصية نفسه وثوابه:((-:-يقول القاضي أبو يعلى
   )٧(.))٢: األنفال ��m���d��c���b��a��`��_l:يزيد وينقص ثوابه ال نفسه، والداللة على ما ذكرنا قوله: قوهلم

  :النص بأن املراد منه زيادة األلطاف والتوفيق والتسديد تأويل الرازي -٧

، بزيـادة التوفيـق   ٧٦: مرميmÑ��Ð��Ï��Î��Í �l: ن الرازي أول الزيادة يف قوله تعاىلأسبق البيان ب
  . والتسديد واأللطاف

عليه فإن اآليات الدالة على زيادة اهلدى التصريح بزيادة اهلدى دليل على زيادة اإلميان، و: أن يقال: واجلواب
وحقيقة الزيادة ال يعقل منها زيادة التوفيق والتسديد واأللطاف، وإمنا هو  )٨(هي نظري اآليات الدالة على زيادة اإلميان،

استدل ذه ((، ١٣: الكهف ��m��¯��®��¬l:تفسريه لقوله تعاىل عند -:-يقول ابن كثري. زيادة اإلميان يف ذاته

                                           

  . ٤٠٩-٤٠٨-ادة اإلميان ونقصانهيز. ٤٠٩-٤٠٨أصول الدين عند اإلمام أيب حنيفة، : انظر) ١(
  .٤٠٧مسائل اإلميان ص هكتابولقاضي أيب يعلى ا)٢(
  .٣١٧، اآلثار الواردة عن السلف يف مسائل اإلميان وما ينافيه يف تفسري الطربي،  ٦٦-٦٤زيادة اإلميان ونقصانه: انظر) ٣(
  .١/٢٧٣اآلثار الواردة عن السلف يف مسائل اإلميان وما ينافيه يف تفسري الطربي،: انظر) ٤(
  .١/٣١٤آلثار الواردة عن السلف يف مسائل اإلميان وما ينافيه يف تفسري الطربي،ا: انظر) ٥(
  .١/٢٦٩اآلثار الواردة عن السلف يف مسائل اإلميان وما ينافيه يف تفسري الطربي،: انظر) ٦(
    .١٤٤-١٤٢ى الفراء، القسم الثاين، خمتصر املعتمد يف أصول الدين للقاضي أيب يعل كتاب)٧(
  .٦٠-٥٩ميان ونقصانهزيادة اإل)٨(
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ممن ذهب إىل زيادة اإلميان وتفاضله، وأنه يزيد وينقص؛ وهلذا   كالبخاري وغريه ؛ية وأمثاهلا غري واحد من األئمةاآل
          ، ١٧: حممــد ��m��É��È��Ç��Æ��Å��Ä���Ãl:كمــا قــال، ١٣: الكهــف ��m��¯��®��¬l:قــال تعــاىل

، إىل غري ذلك من اآليات الدالة ٤: الفتح���mf��e���d��c l:، وقال١٢٤: التوبة ��m��c��b��a��`��_l:وقال
  )١()).على ذلك

: يقول تعاىل ذكره((،٧٦: مرمي ��m���ÒÑ��Ð��Ï��Î��Íl:عند تفسريه لقوله تعاىل-:-ويقول ابن جرير 
ويزيد اهللا من سلك قصد احملجة، واهتدى لسبيل الرشد، فآمن بربه، وصدق بآياته، فعمل مبا أمره به، وانتهى عما اه 

مبا يتجدد له من اإلميان بالفرائض اليت يفرضها عليه، واألعمال اليت يوجبها عليه، فيصدق بوجوـا   :�mÑ lه عن
�:هدى على هداه، وذلك نظري قولـه  ؛عليه، ويقر بلزوم فرضها إياه، ويعمل ا، فذلك زيادة من اهللا يف اهتدائه بآياته

m��a��`��_��^]���\��[��Z��Y��X��W��V��U��T��S��f���e��d��c��bl ٢()).١٢٤: التوبة(  

وعليه فحمل الزيادة يف هذه النصوص على زيادة األلطاف والتوفيق والتسديد تعسـف يف فهـم النصـوص    
  ! وصرف هلا عن ظاهرها

وذا يتبني افت تأويالت الرازي للنصوص الدالة على زيادة اإلميان ونقصانه، ويتضح أن القول احلق يف هذه 
  .عليه الكتاب والسنة وما عليه سلف األئمة من أن اإلميان يزيد وينقص ما دلّ املسألة هو

  

  !يف نقد ما زعمه الرازي من أن البحث يف مسألة زيادة اإلميان ونقصانه حبث لغوي: اجلانب الرابع

  :بيان ذلك .)والبحث لغوي(:ا كما تومهه الرازي يف قولهليس اخلالف لغوي: أن يقال :واجلواب

بأن اإلميان هو التصديق، : فإن مثة من قال) ٣(نفي واإلثبات قد تواردا على معىن واحد وهو التصديق؛أن ال -١
أثبت أن اإلميان يزيد وينقص حبسب ذاته وحبسب متعلقه كما تقدم، كما أن السلف القائلني  بـدخول  

بل بالتصديق واألعمال، األعمال يف مسمى اإلميان ال يرون أن الزيادة والنقصان  متعلقة باألعمال فقط، 
فالتفاضل عندهم يدخل فيما يؤمر به املكلف من أمر وي، وفيما يقع منه من قول وعمل ظاهر وباطن 

  .كما تقدم

واحلق أن اخلالف حقيقي، وأن التصديق يقبل التفاوت حبسب مراتبه : ((-:-ومن هنا يقول األلوسي 
ق بطلوع الشمس، والتصديق حبدوث العامل، وقلة وكثرة فما املانع من تفاوته قوة وضعفًا، كما يف التصدي

  )٤()).كما يف التصديق اإلمجايل والتصديق التفصيلي املتعلق بالكثري 

                                           

  . ٣/٧٤تفسري ابن كثري،) ١(
   .١٥/٦١٦تفسري ابن جرير، ) ٢(
  . ١٦٥، اإلميان بني السلف واملتكلمني، ١/١٠٤تفسري الفخر الرازي للكفر يف القرآن الكرمي، : انظر) ٣(
  . ٩/١٦٧تفسري األلوسي) ٤(
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أن نفي الزيادة والنقصان يناقض القرآن والسنة، وفيه خمالفة صرحية ومعارضة واضحة للنصوص املصرحة  -٢
  !س حقيقيا وهو قول خبالف النصوص الشرعيةبتفاضل اإلميان، وعليه فكيف يكون اخلالف لغويا ولي

فلم التكلف يف تأويل النصوص وصـرفها عـن    ؛إذا كان اخلالف لغويا وليس حقيقيا كما زعم الرازي -٣
  !ظاهرها، أفال أراح املسلمني من هذا الغثاء؟

الناس،  شيء واحد يتساوى فيه مياناإلمث كيف يصح أن يكون اخلالف لغويا وليس حقيقيا وهم يرون أن  -٤
  !!فإميان األنبياء، والصديقني، كإميان الفجرة الفاسقني سواًء بسواء

أن نفي تفاضل اإلميان، ذريعة إىل ظهور الفسق، والتكاسل يف أداء الطاعات واملبـادرة إىل اخلـريات،      -٥
فهل  ؛عليه والتهاون يف املعاصي؛ ألنه إذا كان ال تفاضل بني الناس يف اإلميان، وال أثر للطاعات واملعاصي

  !ينتظر بعد ذلك من الناس اإلقبال على أمور الدين ومتطلباته علما وعمالً، وترك احملرمات

إن اإلميان : ر بعض من نفى التفاضل يف اإلميان من قالمث كيف يكون اخلالف لغويا وليس حقيقيا وقد كفّ -٦
١( !!.م نصيبعوه، وحرموا تزوجيه، وزعموا أنه ليس له يف اإلساليزيد وينقص، وبد(  

حقيقي، فالبون بني من نفى تفاضل اإلميان يف مسألة زيادة اإلميان ونقصانه خالف وذا يظهر أن اخلالف 
وبني أهل السنة واجلماعة املثبتني لذلك شاسع، واهلوة عميقة، وال مهاودة يف األمـر إال أن خيوضـوا يف   

  )٢(.حديث غريه، أو يعيدوا األمر إىل نصابه

الصواب الذي عليه أهل السنة واجلماعة أن :((حني قال-:- )٣(الشيخ عبد العزيز بن بازاحة وهللا در مس
اإلميان قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص باملعصية، واألدلة على ذلك من الكتاب والسنة أكثر من 

ويترتب عليـه  اخلالف بينهم وبني أهل السنة فيه لفظيا، بل هو لفظي ومعنوي، وليس ...أن تحصر،
  )٤()). أحكام كثرية يعلمها من تدبر كالم أهل السنة وكالم املرجئة، واهللا املستعان

  

  
                                           

  .  ٤٦٣ملاتريدية دراسة وتقومي، ا :، وانظر١٩٧-١٩٦، ١٩٤سالم األحكم على سواد األعظم ، :انظر) ١(
  .  ٤٤٩-٤٣٣زيادة اإلميان ونقصانه: انظر فيما سبق) ٢(
هو شيخ اإلسالم واملسلمني يف هذا العصر، الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن عبد الرمحن بن حممد بن عبد اهللا آل باز، ولد يف الرياض )٣(

هـ، حمدث فقيه، كان مفيت عام ١٤٢٠/عشرين ليلة خلت من شهر حمرم، عامهـ، وتويف يف الطائف؛ فجر اخلميس، لسبع و١٣٣٠/عام
ملًا، إماما، زهدا، ورعا حريصا على نشر عقيدة احسن اخللق، كرميا، عابدا، ع :اململكة العربية السعودية، ورئيس امع الفقهي، كان 

العقيدة الصحيحة وما يضادها، وجوب العمل بسنة : من مصنفاته السلف الصاحل، نذر نفسه خلدمة اإلسالم واملسلمني، ونصرة قضاياهم،
كوكبة من أئمـة اهلـدى   : انظر. وكفر من أنكرها، وجوب حتكيم شرع اهللا ونبذ ما خالفه، التحذير من البدع، وغريها غرسول اهللا 

  . ١٧٩ -١٣٩ومصابيح الدجى، للقريويت،
)٤ (ومقاالت متنوعة، للشيخ عبد العزيز بن باز،حاشيةعلى العقيدة الطحاوية، ضمن جمموع فتاوى  تعليق)٢/٨٣، )٢ .  
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  .موقف الرازي من االستثناء يف اإلميان واإلسالم: املطلب األول
ك من الصيغ الـيت  أنا مؤمن إن شاء اهللا، أو أنا مؤمن أرجو، أو حنو ذل: االستثناء يف اإلميان أن يقول الرجل

شع١(ر بعدم القطعت( .  

اختلفوا يف أنه هل جيوز للرجـل أن   (:وقد ذكر ابن اخلطيب يف تفسريه االختالف يف مسألة االستثناء، فقال
أنـا   :وال يقول ،أنا مؤمن إن شاء اهللا :أن يقول الرجل األوىل :الشافعيفقال أصحاب  !؟ا أم اليقول أنا مؤمن حقً

وال جيوز أن يقول أنا مؤمن إن شاء  ،ااألوىل أن يقول أنا مؤمن حقً -:-أصحاب أيب حنيفةوقال  )٢( .امؤمن حقً
  .)٤())٣(اهللا

أنا مؤمن إن : قالوا )٥(أكثر أصحابنا( :فقال  وذكر احملامل اليت يحمل عليها،مث قرر وقوع االستثناء يف اإلميان، 
أنا مؤمن إن شاء اهللا ليس  :إن قوله :نقول(:، وقال)٦()إىل العاقبة شاء اهللا، ال لقيام الشك، بل إما للتربك، أو للصرف

   :فيه وجوه ،ألجل الشك

فكأنه مدح نفسه  ،أنا مؤمن :فإذا قال ،وأعرف نعوته وأحواله ،أشرف صفاته اأن كون الرجل مؤمن :األول
روي أن  .وزوال العجب ،القلبحلصول االنكسار يف  اليصري هذا سبب ؛فوجب أن يقول إن شاء اهللا ،بأعظم املدائح

��m��Ñ��Ð����Ï��Î��Í��Ì:يف قوله ×إلبراهيم إتباعا :قال !؟تستثين يف إميانك مل )٧( :قال لقتادة-:-أبا حنيفة

��Ô������Ó��Òl هـولـاقتديت به يف ق الّـه: -:-فقال أبو حنيفة  ،٨٢: الشعراء:�m����O��N��ML����K�l٨(٢٦٠: البقرة( .  

                                           

، قواعـد  ٤٥٣، زيادة اإلميان ونقصانه، للبدر٣/١٣٧٠موقف شيخ اإلسالم من األشاعرة، : وانظر. ٦٦٦، ٧/٤٢٩الفتاوى، : انظر )١(
 .  ٢٢٢األمساء واألحكام عند شيخ اإلسالم،

 .١٦٠رشاد للجويين، ، كتاب اإل٥٧كتاب اإلنصاف للباقالين، :انظر)٢(
 ٤١٥أصول الدين عند اإلمام أيب حنيفـة،   :، وانظر١٩٤، سالم األحكم على سواد األعظم، ٣٨٩-٣٨٨التوحيد للماتريدي، :انظر)٣(

 .وما بعدها ٤٦٨وما بعدها، املاتريدية دراسة وتقوميا، 
 ). ١٢١ص١٥ج٥جم(التفسري الكبري)٤(
 . يقصد األشاعرة )٥(
معامل أصـول  : ، وانظر٥٧١مكتبة دار التراث، . ، احملصل، ط٢٤٠تقدمني واملتأخرين، وبذيله كتاب تلخيص احملصلحمصل أفكار امل )٦(

 .١٥٠، مناقب اإلمام الشافعي٩٧ ،دار الفكر اللبناين. ، ط١٤١-١٤٠املكتبة األزهرية، . الدين، ط
ة ستني، وكان تابعيا فقيها من أوعية العلم، وممن يضرب به أبو اخلطاب قتادة بن دعامة بن عزيز السدوسي البصري، األكمه، ولد سن)٧(

: انظر. ئةاملثل يف قوة احلفظ، عاملًا بالتفسري، وباختالف العلماء، رأسا يف العربية والغريب وأيام العرب، وأنساا، تويف سنة مثاين عشرة وم
 .٣٦٥-٩/٣٦٤مؤسسة الرسالة، البداية والنهاية. ط ٢٨٣-٥/٢٦٩سري أعالم النبالء، 

  . ١٠٧/ ١الطبقات السنية يف تراجم احلنفية، : ، وانظر٤٧٨-١٥/٤٧٧روى هذه القصة ابن اخلطيب البغدادي يف تارخيه،  )٨(
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فطلـب  ، ٢٦٠: البقرة��mR��Q��P �l:قال، �m�O�l:إنه بعد أن قال :لقتادة أن جييب ويقولكان  :وأقول
  .)٣()الغرض منه هضم النفس وكسرها(، فـ)٢()ال بد من قول إن شاء اهللاوهذا يدل على أنه  ،)١(مزيد الطمأنينة

 :)٥(ا بالصفات اخلمسةموصوفً ا إال إذا كانأن الرجل ال يكون مؤمن )٤(ذه اآليةأنه تعاىل ذكر يف ه :الثاين( 
وذكر يف  ،واإلتيان بالصالة والزكاة لوجه اهللا تعاىل ،والتوكل على اهللا ،واإلخالص يف دين اهللا ،وهي اخلوف من اهللا

وذكر يف آخر اآليـة قولـه   ،هم كذا وكذاإمنا املؤمنون الذين ��:وهو قوله ،ل اآلية ما يدل على احلصرأو:��m��q��p

s��r�l٤ :األنفال ،مث إن اإلنسان ال ميكنه القطع على  ،ت هذه اآلية على هذا املعىنفلما دلّ ،يفيد احلصر اوهذا أيض
 :سأله رجل وقـال  احلسنروى أن  .إن شاء اهللا :كان األوىل أن يقولال جرم  ،نفسه حبصول هذه الصفات اخلمس

 ،فأنا مؤمن ؛هللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخرفإن كنت تسألين عن اإلميان با ؛اإلميان إميانان :فقال !؟أمؤمن أنت
اهللا ال أدري أمنـهم أنـا أم    فـو ، ٢: األنفال ��m��^���]��\��[��Z��Y��X��Wl:وإن كنت تسألين عن قوله

كوم كاملني يف نتـائج  : ، واملقصود منه٤: األنفال��ms��r��q��p�l:تعاىل شرف قوما بقوله (، فاهللا )٧())٦(!؟ال
أنا مؤمن إن شاء اهللا، عائد إىل كمال اإلميان، وذلك الكمال هو فعل الطاعات، واالجتناب عن : ن ومثراته، فقولنااإلميا

  . )٨()إن شاء اهللا، عائد إىل الشك يف حصول هذه الكماالت: فقولنا...احملرمات

يوجب  اع بكونه مؤمنفالقط ،كان من أهل اجلنة اعلى أن كل من كان مؤمن لعظيم دلّأن القرآن ا :الثالث( 
واملقصود أنه كما ال سبيل إىل القطع بأنه مـن أهـل   ....فكذا هذا ،وذلك ال سبيل إليه ،القطع بكونه من أهل اجلنة

  .فكذلك ال سبيل إىل القطع بأنه مؤمن ،اجلنة

يف احلقيقة عند  اوعلى هذا فالرجل إمنا يكون مؤمن ،أن اإلميان عبارة عن التصديق بالقلب وعن املعرفة :الرابع 
فهو إمنا يكـون   ؛هذا املعىن فأما عند زوال ،حاضرة يف اخلاطر ،التصديق وهذه املعرفة حاصلة يف القلبما يكون هذا 

حبسب حكم اهللا أما يف نفس األمر فال امؤمن !   

تحضار معنـاه  واس ،إىل استدامة مسمى اإلميان ااملراد بقوله إن شاء اهللا عائد إذا عرفت هذا مل يبعد أن يكون
أبدوهذا املعىن حمتمل ،من غري حصول ذهول وغفلة عنه اا دائم.  

                                           

فكفى جبوابك دحضا ملذهبك يف نفي زيادة  اإلميـان  ! ال يزيد؟ -على حد زعمك-كيف له أن جييب بذلك واليقني والتصديق  )١(
 !ونقصانه

 ). ١٢١ص١٥ج٥جم(بريالتفسري الك)٢(
 . ١٤٨مناقب اإلمام الشافعي: ، وانظر)٩٣ص١٧ج٦جم(التفسري الكبري)٣(
 .٢: األنفال، �m^���]��\��[��Z��Y��X��W.... �l :يقصد قوله تعاىل )٤(
 !!.يظهر هنا قوله حبصر حقيقة اإلميان على من أتى ذه الصفات، وهو خالف ما يقرره من محل اآلية على حالة الكمال  )٥(
أقـوال التـابعني يف مسـائل    :، وانظر٢٣٤-٢٣٣، واالعتقاد، ١٦٩-١/١٦٨) ٧٥(شعب اإلميان برقم: أخرجه البيهقي يف كتابيه) ٦(

 .٣/١٢٥٦التوحيد واإلميان، 
 ). ١٢٢-١٢١ص١٥ج٥جم(التفسري الكبري)٧(
 . ١٤٩مناقب اإلمام الشافعي)٨(
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وهذا الشرط ال  ،يف احلال حصول املوافاة على اإلميان اشرط كونه مؤمن :أن أصحاب املوافاة يقولون :اخلامس
أنا مؤمن إن شاء  :قالحسن أن يفلهذا السبب  ،واملوقوف على اهول جمهول ،املوت ويكون جمهوالً حيصل إال عند

)٣( .)٢()املوافاة شرط يف صحة اإلميان(؛ إذ )١( )اهللا
 

فإن  ،صرف هذا االستثناء إىل اخلامتة والعاقبة :واملراد ،أنا مؤمن إن شاء اهللا عند املوت :أن يقول :السادس( 
ومل حتصل فائدة  ،كان وجوده كعدمهيف احلال إال أن بتقدير أن ال يبقى ذلك اإلميان يف العاقبة  االرجل وإن كان مؤمن

  .)٦()بقاء اإلميان عند اخلامتة(:أي. )٥( )فكان املقصود من ذكر هذا االستثناء هذا املعىن )٤(،أصالً

¡��¢��£��¤����m:أال ترى أنه تعاىل قـال  ،أن ذكر هذه الكلمة ال ينايف حصول اجلزم والقطع :السابع( 

��¯��®��¬��«��ª���©��¨��§¦��¥l ت أنه تعاىل إمنا ذكر فثب ،وهو تعاىل مرته عن الشك والريب، ٢٧: الفتح
األوىل ذكر هذه الكلمة الدالة على تفويض األمور إىل اهللا حىت حيصـل   هاهنافكذا  ،منه لعباده هذا املعىن اذلك تعليم

  .)٨()وراملقصود منه التأدب بذكر اهللا تعاىل يف مجيع األم(فـ.)٧( )بربكة هذه الكلمة دوام اإلميان

��m��p:وهو قوله تعاىل ؛ورأينا هلم ما يقويه يف كتاب اهللا ،أن مجاعة من السلف ذكروا هذه الكلمة :الثامن( 
s��r��q �lوعلى  ،وذلك يدل على وجود مجع يكونون مؤمنني ،وهم املؤمنون يف علم اهللا ويف حكمه، ٤: األنفال

هذه الكلمة من القسم األول ال مـن    حىت جيعله اهللا بربكةفاملؤمن يقول إن شاء اهللا ،وجود مجع ال يكونون كذلك
   .)٩( )القسم الثاين

 :ومع أن الرازي ذكر أن من احملامل اليت يحمل عليها االستثناء املوافاة، وجعلها شرطًا يف صحة اإلميان، فقال
لذي صدر عنـه  علمنا أن ا فإذا كانت اخلامتة على الكفر ،شرط حصول اإلميان أن ال يصدر الكفر عنه يف وقت قط(

١٠()اأوالً ما كان إميان(. 

                                           

 ). ١٢٢ص١٥ج٥جم(التفسري الكبري)١(
 ). ٢٣٧ص٢ج١مج(التفسري الكبري :، وانظر)٣٨ص٦ج٢مج(التفسري الكبري)٢(
لم أنه ما كان ملا كان ختم إبليس على الكفر عل األمر؛ ألنه الزعم بأن إبليس كافر من أو: ترتب على القول بأن اإلميان إميان املوافاة)٣(

٢٣٨-٢٣٧ص٢ج١مج(التفسري الكبري :انظر.!! قطا مؤمن .( 
 ). ١٨٦ص٣١ج١١مج(، التفسري الكبري)ع بالطاعاتاملوافاة شرط االنتفا(ألن )٤(
 ). ١٢٢ص١٥ج٥جم(التفسري الكبري)٥(
 .١٥٠للرازي، مناقب اإلمام الشافعي: ، وانظر)٩٣ص١٧ج٦مج(التفسري الكبري)٦(
 ). ١٢٣-١٢٢ص١٥ج٥جم(التفسري الكبري)٧(
 .١٤٩للرازي، مناقب اإلمام الشافعي)٨(
 ). ١٢٣ص١٥ج٥جم(التفسري الكبري)٩(
 ).٢٣٧ص٢ج١مج(سري الكبريالتف)١٠(
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أن شرط حصول اإلميان أن ال ميوت  :وهو ؛من اعترب املوافاة(:إال أنك جتده يتناقض فينقد القول باملوافاة قائالً 
  .)١()!!وهذا قول ظاهر السقوط ؛اكفرمنا أن ما أتى به أوالً كان فلو مات على الكفر عل ،على الكفر

أنـه ال   :أما القائلون(:تطرق الرازي لذكر حجج  القائلني باملنع من االستثناء، مث أجاب عنها، فقالهذا وقد 
  :فقد احتجوا على صحة قوهلم بوجوه ؛جيوز ذكر هذه الكلمة

وكذا القـول يف   ،متحرك إن شاء اهللا أنا :وال جيوز أن يقول ،أنا متحرك :أن املتحرك جيوز أن يقول :األول 
ما أن خروج وك ،أنا مؤمن إن شاء اهللا :وال جيوز أن يقول ،اوجب أن يكون املؤمن مؤمن هاهنافكذا  ؛اعدالقائم والق

فكذلك احتمـال   ،حال قيام احلركة به امينع من احلكم عليه بكونه متحركًيف املستقبل ال  ااجلسم عن كونه متحركً
  .يف احلال ااملستقبل ال يقدح يف كونه مؤمن زوال اإلميان يف

فكـان   ،ام تعاىل عليهم بكوم مؤمنني حقًفقد حك، ٤: األنفال��ms��r��q��p �l:أنه تعاىل قال :الثاين 
   !وذلك ال جيوز ،قوله إن شاء اهللا يوجب الشك فيما قطع اهللا عليه باحلصول

حاصـل مـن    اا وبني وصفه بكونه متحركًفرق بني وصف اإلنسان بكونه مؤمنأن ال :واجلواب عن األول
  .وعند حصول الفرق يتعذر اجلمع ،لوجوه الكثرية اليت ذكرناهاا

وذلك الشرط مشكوك  ،اصفات املذكورة بكوم مؤمنني حقًأنه تعاىل حكم على املوصوفني بال :وعن الثاين 
ال بد مـن قـول إن شـاء    ( وأنه )٢( )فهذا يقوي عني مذهبنا ،والشك يف الشرط يوجب الشك يف املشروط ،فيه
  .دم قطع القول باإلميانوع)٣()اهللا

وذكر احملامل اليت يحمل عليها، وأجاب عن حجـج  وهكذا فقد قرر الرازي وقوع االستثناء يف اإلميان، 
: من كان مذهبه أن اإلميان هو التصديق بالقلب فقط، مل جيز له أن يقول( فذكر أن: املانعني، إال أنك جتده تأثر م

  .   )٤()!إن شاء اهللا

إن اإلميان  :من قال (:فقال ؛ا، وليس معنوي الرازي اخلالف يف مسألة االستثناء يف اإلميان لفظيهذا وقد عد ا
ومن قال العمل خارج عن مسمى اإلميان يلزمه نفي  ،عبارة عن جمموع األمور الثالثة يلزمه وقوع الشك يف اإلميان

  .)٥( )أن اخلالف ليس إال يف اللفظ فقطوعند هذا ظهر  ،الشك عن اإلميان

وال شك أن كـون   ،عبارة عن جمموع االعتقاد واإلقرار والعمل اأن اإلميان عند الشافعي  (:وبيان ذلك
والشك يف أحد أجزاء املاهية يوجب الشك يف حصول تلك املاهية ،ا باألعمال الصاحلة أمر مشكوك فيهاإلنسان آتي، 

ا يف حصول العمل كان هذا القدر يوجـب  ه ملا كان شاكًا حبصول االعتقاد واإلقرار إال أنفاإلنسان وإن كان جازم

                                           

 ). ٣٧-٣٦ص٦ج٢مج(،)١٦٧ص٤ج٢مج(التفسري الكبري: ، وانظر)١٢٨ص٢ج١مج(التفسري الكبري)١(
 ). ١٢٣ص١٥ج٥جم(التفسري الكبري)٢(
 ). ١٢١ص١٥ج٥مج(التفسري الكبري)٣(
 . ١٥٠مناقب اإلمام الشافعي )٤(
 ).١٢١ص١٥ج٥مج(التفسري الكبري)٥(
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ا وكان العمل خارج ،ا لالعتقاد والقولفلما كان اإلميان امس :وأما عند أيب حنيفة  ،ا يف حصول اإلميانكونه شاكً
  .)١( )مل يلزم من الشك يف حصول األعمال الشك يف اإلميان ،عن مسمى اإلميان

كان عند الشافعي هو جمموع األمور الثالثة؛ وهي القول والعمل واالعتقـاد،   اإلميان ملا(:وقال يف موطن آخر
  .وكان حصول الشك يف العمل يقتضي حصول الشك يف أحد أجزاء هذه املاهية، فيصح الشك يف حصول اإلميان

ـ   )٢(، فلما كان اإلميان عبارة عن االعتقاد ارداوأما عند أيب حنيفة  ا مل يكن الشك يف العمـل موجب
  .)٣()خمالفة يف املعىن بلوقوع الشك يف اإلميان، فظهر أنه ليس بني اإلمامني 

فقال عند  كما تطرق الرازي إىل مسألة االستثناء يف اإلسالم، وذكر حجة املانعني منه، بال إنكار مقرا هلم،
اختلف الناس يف (،  ٣٣: فصلت ��m��y��x��w�����v����u��t��s��r��q���p��o��n��m��ll:تفسريه لقوله تعاىل

فالقائلون بالقول األول احتجوا على  ،أنا مسلم إن شاء اهللا :أو األوىل أن يقول ،أنا املسلم :أن األوىل أن يقول الرجل
فحكم بأن هـذا القـول أحسـن     ،إين من املسلمني :ومن أحسن قوالً ممن قال :فإن التقدير ؛صحة قوهلم ذه اآلية

  .)٤()عليه ظاهر هذه اآلية ا يف كونه أحسن األقوال لبطل ما دلّن شاء اهللا معتربإ :ولو كان قولنا ،األقوال

  

  

  

  

  

  

  

                                           

 .١٥٠-١٤٩، مناقب اإلمام الشافعي،)٩٣ص١٧ج٦مج(التفسري الكبري: وانظر. )١٢١ص١٥ج٥مج(التفسري الكبري)١(
  !!عند أيب حنيفة، بل عند أصحابه املاتريدية، فتأمل حد اإلميان هذا ليس)٢(
 التفسـري ، ١٥٠-١٤٩مناقب اإلمام الشافعي: وانظر. ٩٧دار الفكر اللبناين، . ، ط١٤١املكتبة األزهرية، . معامل أصول الدين، ط )٣(

 ). ٩٣ص١٧ج٦مج(الكبري
 ). ١٢٦ص٢٧ج٩جم(التفسري الكبري)٤(
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نقد موقف الرازي من االستثناء يف اإلميان واإلسالم على ضوء عقيـدة أهـل   : املطلب الثاين

 .السنة واجلماعة
 السلف رمحهم اهللا تعاىل جعلـوا قبل البدء يف نقد موقف الرازي من االستثناء يف اإلميان جتدر اإلشارة إىل أن 

اإلميان شيء متماثل يف مجيـع  ،  فإن اجلهمية واملرجئة إمنا جزموا باإلميان ألم يرون أن )١(ءترك االستثناء أول اإلرجا
كمـا يقـول   ؛ وأنا مؤمن عند اهللا وحنو ذلـك  ،اأنا مؤمن حقً: ثل كون كل إنسان له رأس؛ فيقول أحدهمم ؛أهله

فمن جزم به على هذا الوجه فقد أخـرج األعمـال الباطنـة     ؛اوأنا يل رأس يف علم اهللا حقً ،احقًيل رأس : اإلنسان
   )٢(.؛ وهذا منكر من القول وزور عند الصحابة والتابعني ومن اتبعهم من سائر املسلمنيمسمى اإلميان والظاهرة عن

  )٣( )).جئ، فهو مراإلميانمن مل ير االستثناء يف :((-:-يقول اإلمام أمحدوهلذا 

، وأنا مؤمن مـن  احقً أنا مؤمن، مستكمل اإلميان، وأنا مؤمن: ثالث كلهن بدعة:((-:-ويقول األوزاعي
   )٤(.))ألعند اهللا 

  .وعدوا ذلك من البدع! كما كره السلف رمحهم اهللا سؤال الرجل لغريه أمؤمن أنت؟

والشهادة ، لة عما تسأل عنه بدعةإن املسأ:((فقال ؛))!أمؤمن أنت؟: يف الرجل يسأل:((-:-األوزاعي سئل
فه يف ديننا، ومل يشرعه نبينا، ليس ملن يسأل عن ذلك فيه إمام، القول به جدل، واملنازعة فيه حدث،  نكلّملبه تعمق 

تركك الشهادة لنفسك ا باليت ال ولعمري ما شهادتك لنفسك باليت توجب لك تلك احلقيقة إن مل تكن كذلك، و
    )٥()).كنت كذلك خترجك من اإلميان إن

يكرهون سؤال الرجـل  ..وقد كان أمحد وغريه من السلف: ((سبب ذلك فقال-:-وقد بني شيخ اإلسالم
ألن هذه بدعة أحدثها املرجئة ليحتجوا ا لقوهلم؛ فإن الرجل يعلـم مـن    )٦(أمؤمن أنت؟ ويكرهون اجلواب؛: لغريه

ألنك  ؛فيثبت أن اإلميان هو التصديق ،أنا مؤمن: فيقول ،الرسولا مبا جاء به نفسه أنه ليس بكافر؛ بل جيد قلبه مصدقً
وال جتزم بأنك فعلت كل ما أمرت به؛ فلما علم السلف مقصدهم صاروا يكرهـون اجلـواب أو    ،جتزم بأنك مؤمن

  )٧()).يفصلون يف اجلواب

                                           

 . ٢/٦٦٤الشريعة: ، وانظر٣/٥٩٨السنة للخالل،  )١(
 . ٤٦٠، آراء املرجئة يف مصنفات شيخ اإلسالم٧/٣٧٥جمموعة الفتاوى: انظر )٢(
 .١١/٣٠٢مؤسسة الرسالة، .، سري أعالم النبالء، ط١/٥٦طبقات احلنابلة، حتقيق العثيمني، )٣(
 . ٦٨٨-٢/٦٨٧، الشريعة، ٢/٨٩٩-)اإلميان(الكتاب األول-اإلبانة عن شريعة الفرقة الناجية،  )٤(
 .٦٧٤-٢/٦٧٣، الشريعة٢/٨٨١-)اإلميان(الكتاب األول-اإلبانة عن شريعة الفرقة الناجية، )٥(
 . ٦٠٢-٣/٦٠١السنة للخالل، : انظر)٦(
  . ٤٤٩-٧/٤٤٨جمموعة الفتاوى )٧(
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وجبه، ومنهم من حرمـه،  انقسم الناس إزاء مسألة االستثناء يف اإلميان إىل ثالثة أقسام، فمنهم من أوقد هذا 
بقول  االستثناء يف اإلميان وأما((:-:-يقول شيخ اإلسالم. صح األقوالأومنهم من أجاز األمرين باعتبارين، وهذا 

ومنهم من جيوز األمرين  ،ومنهم من حيرمه ،منهم من يوجبه: أقوال ثالثة فالناس فيه على ،أنا مؤمن إن شاء اهللا: الرجل
  )١(.))ألقوال؛ وهذا أصح اباعتبارين

. اومن مل يستثن كان مبتـدع ، نه جيب االستثناءأ :قول: على ثالثة أقوالصار الناس يف االستثناء : ((ويقول
أنه جيـوز االسـتثناء    -أوسطها وأعدهلا- :والقول الثالث. فإنه يقتضي الشك يف اإلميان ؛ن االستثناء حمظورأ :وقول

   )٢()).باعتبار وتركه باعتبار

  :بيان وجوه جواز االستثناء ووجوه منعه عند السلفوفيما يلي 

  :الوجوه اليت جيوز فيها االستثناء عند أهل السنة واجلماعة: أوالً
أن يكون املراد من االستثناء البعد عن تزكية النفس والشهادة هلا بتحقيق اإلميان املطلق املتضمن فعل مجيع  - ١

 ،ن شهد لنفسه بذلك فقد زكاها ووصفها بأكمل الصفاتما أمر اهللا به وترك كل ما ى اهللا عنه، فإن م
���m:وهذا منهي عنه، فقد قال تعاىل �¯� �®� � ¬«��ª��©� � �� �²� �±� �°l يقول شيخ اإلسالم.  ٣٢: النجم     

أنا : اإلميان املطلق يتضمن فعل ما أمر اهللا به عبده كله؛ وترك احملرمات كلها؛ فإذا قال الرجل:((-:-
وترك كل  ،القائمني بفعل مجيع ما أمروا به ،فقد شهد لنفسه بأنه من األبرار املتقني ؛رمؤمن ذا االعتبا

ولو كانت  ،فيكون من أولياء اهللا؛ وهذا من تزكية اإلنسان لنفسه وشهادته لنفسه مبا ال يعلم ،ما وا عنه
وال أحد يشهد  ،هذه الشهادة صحيحة لكان ينبغي له أن يشهد لنفسه باجلنة إن مات على هذه احلال

لنفسه باجلنة؛ فشهادته لنفسه باإلميان كشهادته لنفسه باجلنة إذا مات على هذه احلال؛ وهذا مأخذ عامة 
 )٣()).وإن جوزوا ترك االستثناء مبعىن آخر ،السلف الذين كانوا يستثنون

  )٤()).ا من تزكية النفسواستثنوا خوفً :((ويقول

االستثناء يف اإلميان، ال على : ممن ذكرنا من أهل العلممن صفة أهل احلق، :((-:-ويقول اآلجري
جهة الشك، نعوذ باهللا من الشك يف اإلميان، ولكن خوف التزكية ألنفسهم من االستكمال لإلميان، ال 

أمؤمن أنت؟ : يدري أهو ممن يستحق حقيقة اإلميان أم ال؟ وذلك أن أهل العلم من أهل احلق إذا سئلوا
الناطق ذا، فواجلنة والنار، وأشباه هذا،  ،واليوم اآلخر ،ورسله ،وكتبه ،ئكتهومال ،آمنت باهللا: قال

به  ألأهو ممن يستوجب ما نعت اهللا  واملصدق به بقلبه مؤمن، وإمنا االستثناء يف اإلميان ال يدري
يف  طريق الصحابة والتابعني هلم بإحسان، عندهم أن االستثناءني من حقيقة اإلميان أم ال؟ هذا املؤمن

األعمال، ال يكون يف القول، والتصديق بالقلب، وإمنا االستثناء يف األعمال املوجبة حلقيقة اإلميان، 

                                           

 . ٧/٤٢٩جمموعة الفتاوى )١(
 . ٤١-١٣/٤٠جمموعة الفتاوى )٢(
  . ٧/٤٤٦جمموعة الفتاوى )٣(
 . ٨/٤٢٧جمموعة الفتاوى )٤(
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والناس عندهم على الظاهر مؤمنون، به يتوارثون، وبه يتناكحون، وبه جتري أحكام ملة اإلسالم، 
يف هذا سنن كثرية، وآثار روي . اه لك، وبينه العلماء من قبلناولكن االستثناء منهم على حسب ما بين

 )١(.))تدل على ما قلنا

فيستثىن شكًا يف القبول، ! أن يكون االستثناء باعتبار قبول العمل، فهو ال يدري أتقبل منه ما عمله أم ال؟ - ٢
إما لكونه ال يقطع بأنه فعل الواجب كما  :ومراد السلف من ذلك االستثناء:((-:- يقول شيخ اإلسالم

 )٢()).ك يف قبول اهللا لذلك فاستثىن ذلكفيش ،أمر اهللا ورسوله
خلوفه أن ال يكون أتى بالعمل على وجهه  ؛خوف من خاف من السلف أن ال يتقبل منهو:((ويقول
: كقول أحدهم ،ويف أعمال اإلميان ،وهذا أظهر الوجوه يف استثناء من استثىن منهم يف اإلميان ،املأمور

 ،خلوف أن ال يكون آتى بالواجب على الوجه املأمور به ؛إن شاء اهللا وصليت، إن شاء اهللا أنا مؤمن
   )٣()).ال على جهة الشك فيما بقلبه من التصديق

ومراد :((-:-أن يكون االستثناء خوفًا من سوء اخلامتة، وعدم علمه بالعاقبة، يقول شيخ اإلسالم - ٣
  )٥(.)) لعدم علمهم بالعاقبة اواستثنوا أيض :((ويقول )٤( )).للشك يف العاقبة:...السلف من ذلك االستثناء

ومستأنف  ،ا من وجه آخر يقع على مستقبل األعماليصح االستثناء أيض:((-:-ويقول ابن بطة
 )٦()).األفعال وعلى اخلامتة، وبقية األعمار، ويريد إين مؤمن إن ختم اهللا يل بأعمال املؤمنني

يستثىن يف  :-:-إلمام أمحدقيل لد فق ،فيما يعلم وجوده ويتيقنه وال يشك فيه يكون االستثناءأن  - ٤
�:أل قال اهللا: أنا مؤمن إن شاء اهللا، أستثين على اليقني، ال على الشك، مث قال: نعم، أقول((:اإلميان؟ قال
� m� �¯� �®� �¬� � «� �ª� � �©� �¨l م داخلون املسجد ٢٧: الفتحفقد علم تبارك وتعاىل أ ،

فقد بني أمحد يف كالمه أنه يستثين (( :- :-أمحدمعلقًا على كالم  -:-قال ابن تيمية  )٧()).احلرام
ويستثين لكون العمل من اإلميان؛  ،يقوله بلسانه وقلبه ال يشك يف ذلك ،مع تيقنه مبا هو اآلن موجود فيه

وأثبت الشك  ،فنفى الشك وأثبت اليقني فيما يتيقنه من نفسه ،وهو ال يتيقن أنه أكمله بل يشك يف ذلك
وهو جائز  ،!؟ن أن االستثناء مستحب هلذا الثاين الذي ال يعلم هل أتى به أم اليوب ،فيما ال يعلم وجوده

ألرجو أن أكون  واهللا إين" :غ ّكقول النيب ،فلو استثىن لنفس املوجود يف قلبه جاز ،ا ملا يتيقنهأيض

                                           

 . ٦٥٧-٢/٦٥٦الشريعة )١(
 . ٣/٢٨٩جمموعة الفتاوى )٢(
 .٨/٤٢٧جمموعة الفتاوى: وانظر. ٧/٤٩٦جمموعة الفتاوى )٣(
 . ٣/٢٨٩جمموعة الفتاوى )٤(
 . ٨/٤٢٧جمموعة الفتاوى )٥(
 . ٢/٨٦٥ -)اإلميان(الكتاب األول-شريعة الفرقة الناجية اإلبانة عن)٦(
 .٥٩٦-٣/٥٩٥السنة للخالل، )٧(
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يصري  وهو كونه أخشانا؛ فإنه ال يرجو أن ،وهذا أمر موجود يف احلال ليس مبستقبل، )١("هللا أخشاكم
   )٢()).أخشانا هللا؛ بل هو يرجو أن يكون حني هذا القول أخشانا هللا

  :الوجوه اليت مينع فيها االستثناء عند أهل السنة واجلماعة: ثانيا
إن كان االستثناء صادرا عن :((-:-يقول الشيخ العثيمني .أن يكون االستثناء للشك يف أصل اإلميان - ١

 )٣()). م بل كفرفهذا حمر ؛شك يف وجود أصل اإلميان
أمحد وغريه من السلف كانوا جيزمون وال يشكون يف وجود ما يف القلب :((-:-ويقول شيخ اإلسالم

  )٤()). ا إىل اإلميان املطلق املتضمن فعل املأموروجيعلون االستثناء عائد..من اإلميان
ا فيما جيب عليهم ال شكً ،ئمةوغريه من السلف واأل ،)٥(مسعودمأثور عن ابن  االستثناء يف اإلميان:((ويقول

  )٦()).اإلميان به فإن الشك يف ذلك كفر
وال  ،وأما اإلنشاء فلم يستثن فيه أحد((:-:-يقول شيخ اإلسالم )٧(.االستثناء يف اإلميان حني إنشائه - ٢

ا أنشأ اإلميان ما أعرف أحدو...ا بال تعليقبل كل من آمن وأسلم آمن وأسلم جزم ؛رع االستثناء فيهش
فهذا مل يصر  ،أنا أومن بعد ذلك ،أنا مؤمن إن شاء اهللا :فإذا علقه فإن كان مقصوده ،قه على املشيئةفعل

امؤمن، بل هو  ،فهذا مل يسلم ،أصري إن شاء اهللا :فقال !؟هل تصري من أهل دين اإلسالم: قال لهمثل الذي ي
لكن إطالق اللفظ حيتمل  ،اصار مؤمن وإمياين مبشيئة اهللا ،ين قد آمنتإ :وإن كان قصده. على الكفر باقٍ

والذين استثنوا مل يستثنوا يف اإلنشاء كما  ...فال جيوز إطالق مثل هذا اللفظ يف اإلنشاء  ،هذا وهذا
���m:كيف وقد أمروا أن يقولوا ،تقدم �`���_��^��]���� � �\��[��Z��Y��X��W���V��U��Tl 

����m�l:وقال تعاىل، ١٣٦: البقرة �k�� �j��i��h��g�u���t��s��r��q�� � � � �p� � on��ml البقرة :

آمنا باهللا وما أنزل : وعلى كل أحد أن يقول. ا بال استثناءفوقع اإلميان منهم قطع ،فأخرب أم آمنوا، ٢٨٥
 ،أحد من السلف قط يف مثل هذا ما استثىن ،وهذا متفق عليه بني املسلمني ،إلينا كما أمر اهللا بال استثناء

هو  ،أنت مؤمن: فقول القائل له ،أخرب عن نفسه بأنه مؤمن كما خيرب عن نفسه بأنه بر تقيوإمنا الكالم إذا 
وأرجو أن  ،إن شاء اهللا: فيقول. فقد زكى نفسه ،أنا بر تقي: هل أنت بر تقي؟ فإذا قال: عندهم كقوله
فاالستثناء  ؛هوكتابة امللك ل ،وجزاؤه عليه ،اإلميان التام يتعقبه قبول اهللا له وذلك أن ،أكون كذلك

                                           

 .٢/٧٨١، باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنبأخرجه مسلم، كتاب الصيام، )١(
 . ٢٤٠-٣٢٩قواعد األمساء واألحكام عند شيخ اإلسالم، : ، انظر٧/٤٥٢جمموعة الفتاوى)٢(
 . ٤/٩٧احلموية ضمن جمموعة فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني، فتح الربية بتلخيص )٣(
 . ٧/٤٥٠جمموعة الفتاوى )٤(
-٢/٦٦٤، ٦٥٨-٢/٦٥٧، الشريعة٢/٨٧٠ -)اإلميان(الكتاب األول-، اإلبانة عن شريعة الفرقة الناجية٣٥اإلميان أليب عبيد : انظر)٥(

 . ١/١٦٢ائل االعتقاد، أقوال الصحابة املسندة يف مس: ، وانظر٦٦٥
 . ٨/٤٢٧جمموعة الفتاوى )٦(
 .٢٣٧قواعد األمساء واألحكام عند شيخ اإلسالم، : انظر) ٧(
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 )١())....يعود إىل ذلك
أن جير االستثناء إىل بدعة، ومنه االستثناء يف األشياء املوجودة اآلن إذا كانت يف علم اهللا تتغري فيستثين يف  - ٣

ملا علل مبثل  االستثناء يف اإلميان واملقصود هنا أن((:-:-يقول شيخ اإلسالم .)٢(صفاا املوجودة اآلن
بناء على أن األشياء  ،م تلك العلة يف األشياء اليت ال جيوز االستثناء فيها بإمجاع املسلمنيتلك العلة طرد أقوا

هذا صغري : قالوي ،املوجودة اآلن إذا كانت يف علم اهللا تتبدل أحواهلا؛ فيستثىن يف صفاا املوجودة يف احلال
: ويقال للمرتد ،ألن اهللا قد جيعله عاقالً ؛هللاهذا جمنون إن شاء ا: ويقال ،األن اهللا قد جيعله كبري ؛إن شاء اهللا

وهؤالء الذين استثنوا يف اإلميان بناء على هذا املأخذ ظنوا هذا قول  ،هذا كافر إن شاء اهللا إلمكان أن يتوب
 )٣()).السلف

أخذ إىل اختالف املحكم االستثناء متعلق بدوافعه ومراد املستثين به، فالتباين يف حكمه راجع  وذا يتبني أن
 :-:-صحيح ومنها ما هو باطل وبدعة، يقول شارح الطحاوية فمن املآخذ ما هو ،والوجه الذي يقع عليه

فإن أراد املستثين الشك : وأما من جيوز االستثناء وتركه، فهم أسعد بالدليل من الفريقني، وخري األمور أوسطها((
إن أراد أنه مؤمن من املؤمنني الذين وصفهم اهللا يف و. يف أصل إميانه منع من االستثناء، وهذا مما ال خالف فيه

��m��j��i��h��g���f��e���d��c���b��a��`��_��^���]��\��[��Z��Y��X��W:قوله

��|��{��z��y��x���w��v��u��ts��r��q��p��o��n���m��l��kl ويف ، ٤ -  ٢: األنفال
�¤��¥��m:قوله تعاىل �£� �¢� �¡� ��� �~� �}�� � �|� � �� �ª� �©� �¨��§��¦���¯� �®� � ¬«
°��±l وكذلك من  وكذلك من استثىن وأراد عدم علمه بالعاقبة، ،فاالستثناء حينئذ جائز ،١٥: احلجرات
  )٤()). وهذا القول يف القوة كما ترى، ا يف إميانها لألمر مبشيئة اهللا، ال شكًاستثىن تعليقً

ليه االستثناء، لئال يظن ومن هنا فإنه جيب على من استثىن أن يعرف كيف يستثين، وألي شيء وقع ع
  .)٥(املخالف أن استثناءه من قبل الشك

  :إذا تقرر ما سبق فقد خالف الرازي أهل السنة واجلماعة يف أمور جمملها ما يلي

١- اضطرابه يف مسألة االستثناء يف اإلميان، فهو بني مثبت له وناف. 

 .والوجوه اليت محل عليها االستثناء يف اإلميان بعض املآخذ -٢

 .ه أن اخلالف يف مسألة االستثناء يف اإلميان خالف لفظيزعم -٣

  :وسيكون بعون اهللا الرد عليه من جوانب

                                           

 . ٤٥-١٣/٤٤جمموعة الفتاوى )١(
 .٢٣٦قواعد األمساء واألحكام عند شيخ اإلسالم، : انظر) ٢(
 . ٤٣٥-٧/٤٣٤جمموعة الفتاوى )٣(
 . التركي، األرنؤوط: ق، حتقي٥٣٩-٢/٥٣٨الطحاويةشرح العقيدة  )٤(
 . ٢/٦٥٨ابن احلنبلي وكتابه الرسالة الواضحة يف الرد على األشاعرة) ٥(
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   .يف نقد املآخذ والوجوه اليت يحمل عليها االستثناء يف اإلميان عند الرازي: اجلانب األول

 اإلميان مـن جهـة،   وافق الرازي ومن على شاكلته من األشاعرة أهل السنة واجلماعة يف مسألة االستثناء يف
وأما جهة املخالفة فهي أن بعض املآخذ الـيت بـىن    باالستثناء، قولهأما جهة املوافقة فهي وخالفهم من جهة أخرى، 

  .)١(عليها االستثناء خمالفة ملآخذ السلف

أنـه نصـر    وأبو احلسن األشعري نصر قول جهم يف اإلميان، مع((:-:-ويف ذلك يقول شيخ اإلسالم  
وأمـا األشـعري،   ((:يقـول و )٢(.)) اهللا أنا مؤمن إن شاء: ن أهل السنة من أنه يستثىن يف اإلميان، فيقولاملشهور ع

القلب، لكن  ا يف قوله يف اإلميان، وأنه جمرد تصديق القلب أو معرفةأم يوافقون جهم: أصحابه فاملعروف عنه، وعن
على هذا املوقـف مـن    -:-مث علق )٣()) الستثناءقد يظهرون مع ذلك قول أهل احلديث، ويتأولونه، ويقولون با

فيها الرتاع بني أهل احلديث وغريهم قول أهل احلديث، لكنـه مل   ا ينصر يف املسائل اليتوهو دائم((:األشعري بقوله
هـؤالء   فينصره على ما يراه هو من األصول اليت تلقاها عن غريهم، فيقع يف التناقض ما ينكره، ا مبآخذهميكن خبري

   )٤()).ؤالءوه

  :وفيما يلي بيان ذلك

محل الرازي االستثناء على مأخذ هضم النفس وكسرها؛ إذ كون الرجل مؤمنا أشـرف الصـفات    - ١
 .فكأنه مدح نفسه بأعظم املدائح، فوجب أن يقول إن شاء اهللا ؛أنا مؤمن: وأفضل النعوت، فإذا قال

عجاب حباهلا، وقد وافق الرازي أهـل السـنة   هذا املأخذ راجع إىل البعد عن تزكية النفس، واإل :فيقال
يف  -:-واجلماعة من حيث اجلملة يف قوله بوجوب االستثناء بناء على هذا املأخذ، يقول شيخ اإلسالم

�   :وقد قـال اهللا  ،أن ذلك تزكية للنفس: املأخذ الثالث:((معرض حديثه عن مآخذ االستثناء عند السلف
�m«��ª��© �l وإال فإخبار الرجل بصفته اليت هو عليها جائز ،لالستحباب وهذا يصلح،  ٣٢: الـنجم، 

٥()).ا وقد يصلح لإلجيابوإن كانت مدح(  

إال أن هذا املأخذ إمنا يتأتى على مذهب السلف يف اإلميان الذين جعلوا اإلميان نية وقول وعمل، وإال فأي 
  !!فضالً عن أن يكون تزكية ايكون إميان تزكية يف جمرد التصديق أو املعرفة، فإن جمرد ذلك ال

املذكورة  ا بالصفات اخلمسةا إال إذا كان موصوفًأن الرجل ال يكون مؤمنمحل الرازي االستثناء على  - ٢
ال جرم كان ف ،إن اإلنسان ال ميكنه القطع على نفسه حبصول هذه الصفات اخلمسمث  يف آية األنفال،

                                           

 . ٤٨٨-٤٧٥آراء املرجئة يف مصنفات شيخ اإلسالم، : انظر)١(
 . ٧/١٢٠جمموعة الفتاوى )٢(
 . ١/٥٨٠النبوات )٣(
 . ٧/١٢٠جمموعة الفتاوى )٤(
 . ٧/٦٦٨جمموعة الفتاوى )٥(
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الكمال  ألن شاء اهللا، عائد إىل كمال اإلميان، وذلك أنا مؤمن إن: ، فقولناإن شاء اهللا :األوىل أن يقول
إن شاء اهللا، عائد إىل الشك يف حصول : فظهر أن قول ،هو فعل الطاعات، واالجتناب عن احملرمات

 . هذا الكمال

شامل لفعل كل ما أمر اهللا به، والبعد عن كل  هذا املأخذ راجع إىل أن اسم اإلميان عند اإلطالق: فيقال
ام، مأنه راجع إىل الكمال الواجب، وال يدعي مسلم عاقل أنه أتى بذلك كله على الت : عنه، أيما ى اهللا

 ،وهذا كما تقدم مأخذ عامة السلف الذين كانوا يستثنون يف اإلميان، ألن اإلميان عندهم قـول وعمـل  
ا، يقـول شـيخ   والقول كل جيزم أنه أتى به، أما العمل فال؛ إذ الناس يتفاوتون يف القيام به تفاوتا عظيم

االسم عند اإلطالق  أن :املأخذ الثاين((:يف معرض حديثه عن مآخذ االستثناء عند السلف -:-اإلسالم
ـ   ..يقتضي الكمال؛ وهذا غري معلوم للمتكلم رب مبـا ال  فإخبار الرجل عن نفسه أنه كامـل اإلميـان خ

  )١()).وهذا مأخذ يصلح لوجوب االستثناء..يعلمه

ضمن فعل ما أمر اهللا به عبـده كلـه؛ وتـرك    أن اإلميان املطلق يت :ذ الثاين يف االستثناءواملأخ:((ويقول
القائمني  ،فقد شهد لنفسه بأنه من األبرار املتقني ؛أنا مؤمن ذا االعتبار: احملرمات كلها؛ فإذا قال الرجل

 ،ن تزكية اإلنسان لنفسـه وهذا م ،فيكون من أولياء اهللا ،وترك كل ما وا عنه ،بفعل مجيع ما أمروا به
لكان ينبغي له أن يشهد لنفسه باجلنة إن  ،ولو كانت هذه الشهادة صحيحة ،وشهادته لنفسه مبا ال يعلم

؛ فشهادته لنفسه باإلميان كشهادته لنفسه باجلنـة إذا  وال أحد يشهد لنفسه باجلنة ،مات على هذه احلال
  )٢()).كانوا يستثنون؛ وهذا مأخذ عامة السلف الذين ت على هذه احلالما

هل علي يف ذلك شيء؟ هل . نعم: ؟ قلتأمؤمن أنت: قيل يل: قائالً -:-إلمام أمحدارجل  سألوقد 
 ��m������Å��Ä��Ãl:أل، وقال اهللا هذا كالم اإلرجاء((:الناس إال مؤمن وكافر، فغضب أمحد، وقال

 فجئنا بـالقول؟  :، قالبلى: قال الرجل ؟وعمالً أليس اإلميان قوالً: مث قال أمحد، من هؤالء؟،  ١٠٦: التوبة
  .)٣( !فكيف تعيب أن يقول إن شاء اهللا ويستثين؟: ، قالال: قال فجئنا بالعمل؟: قال، نعم: قال

، فنحن مسـتثنون  جئنا بالقول ومل جنئ بالعمل، فأن اإلميان قول وعمل(( :وكتب أمحد يف هذه املسألة
  .)٤())بالعمل

تأتى على قول السلف الذين يرون أن األعمال من اإلميان، أمـا مـن أخـرج    فظهر أن هذا املأخذ إمنا ي
فإما أن يلتزم الرازي   يتأتى على قوله هذا املأخذ، وعليهاألعمال عن مسمى اإلميان وجعله تاما بدوا فال

 .بدخول األعمال يف مسمى اإلميان، وإما أن يقر بتناقض قوله واضطرابه

                                           

 . ٧/٦٦٨اوىجمموعة الفت )١(
 . ٧/٤٤٦جمموعة الفتاوى )٢(
 . ٣/٥٩٧السنة للخالل)٣(
 . ٣/٥٩٧السنة للخالل)٤(
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 ،كما ال سبيل إىل القطع بأنه من أهل اجلنةالقطع باإلميان قطع باجلنة، فأن على  محل الرازي االستثناء - ٣
 . فكذلك ال سبيل إىل القطع بأنه مؤمن

  .هذا كسابقه إمنا يتأتى على قول السلف يف اإلميان وأنه قول وعمل واعتقاد :فيقال

ضمن فعل ما أمر اهللا بـه  يتأن اإلميان املطلق  :واملأخذ الثاين يف االستثناء((: -:-شيخ اإلسالم يقول
باجلنة إن  ...أنا مؤمن ذا االعتبار فقد شهد لنفسه : عبده كله؛ وترك احملرمات كلها؛ فإذا قال الرجل

سه باجلنـة إذا  ؛ فشهادته لنفسه باإلميان كشهادته لنففسه باجلنةوال أحد يشهد لن ،مات على هذه احلال
أما من مل يتكلم باإلميان وال  )١()).الذين كانوا يستثنون؛ وهذا مأخذ عامة السلف مات على هذه احلال

 !!أطاع اهللا طاعة ظاهرة فإنه ال يصح أن يسمى مؤمنا فضالً عن أن يقطع لنفسه باإلميان

واالستثناء فيه عائد إىل  ،اإلميان عبارة عن التصديق بالقلب وعن املعرفةعلى أن  محل الرازي االستثناء - ٤
 !!ا من غري حصول ذهول وغفلة عنها دائمواستحضار معناه أبد ،مسمى اإلمياناستدامة 

إن هذا املأخذ مبين على مذهبه يف األعراض، وأا ال تبقى زمانني، وعلى هذا فالتصـديق   :أوالً: فيقال
 )٢(، وقد تقدم بيان فساد ذلك،!واملعرفة ال يبقى زمانني، بل هو ثابت يف بعض األوقات، زائل يف بعضها

  .على فاسد فهو فاسد وما بين

التصديق وهذه املعرفة حاصلة يف يف احلقيقة عند ما يكون هذا  االرجل إمنا يكون مؤمن :قول الرازي :ثانيا
حبسب حكم اهللا أما يف نفس  اهذا املعىن فهو إمنا يكون مؤمن فأما عند زوال ،حاضرة يف اخلاطر ،القلب

ىن الذهول والغفلة عن التصديق واملعرفة، وهذا يف احلقيقة استثناء يظهر منه أن االستثناء يعود ملع! األمر فال
إن كـان  :(( -:-يقول الشيخ العثيمني ،صادر عن الشك يف وجود أصل اإلميان، وهذا حمرم بل كفر

  )٣()). فهذا حمرم بل كفر ؛االستثناء صادرا عن شك يف وجود أصل اإلميان

ء ألجل هذا املأخذ، فليس هذا مأخذهم قطعا، فظهـر أن هـذا   إن سلف األمة مل يقولوا باالستثنا :ثالثًا
  . املأخذ مأخذ باطل مبتدع ال يصح االستثناء من أجله

دالة على هذه الكلمة ف ،هذه الكلمة ال ينايف حصول اجلزم والقطعذكر  أنعلى  محل الرازي االستثناء - ٥
 . دوام اإلميانتها تفويض األمور إىل اهللا حىت حيصل بربك

وهذا كما تقدم االستثناء يكون يف األمور املتيقنة، وفيما هو مقطوع به، هذا املأخذ راجع إىل أن  :فيقال
وفيه رد على املرجئة الذين يظنون أن االستثناء  السلف الذين كانوا يستثنون يف اإلميان، من مآخذمأخذ 

  . فيما هو مقطوع به شك

                                           

 . ٧/٤٤٦جمموعة الفتاوى )١(
 .من هذا البحث٢٨٧، وصفحة ٢٠٦-٢٠٤راجع صفحة )٢(
  . ٤/٩٧فتح الربية بتلخيص احلموية ضمن جمموعة فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني، )٣(
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فإنه زعم أن اإلميان عرض واألعراض ال تبقى  ؛الرازيإن هذا املأخذ ال يساير أصول  :بقي أن يقال لكن
 ، ال ألجل اجلزم والقطع باإلميان؛زمانني، وعلى هذا فاالستثناء يف اإلميان يكون ألجل احتمال الذهول عنه

فظهر أن الرازي نقض يف مأخذه هذا ما قرره يف مأخذ سابق، فإما أن يقول بأحدمها أو يقر باضـطرابه  
  !وتناقضه

 : زي االستثناء علىمحل الرا - ٦

��m��p:وهو قوله تعاىل ؛ورأينا هلم ما يقويه يف كتاب اهللا ،أن مجاعة من السلف ذكروا هذه الكلمة  -  أ
s��r��q �lوذلك يدل علـى وجـود مجـع     ،وهم املؤمنون يف علم اهللا ويف حكمه، ٤: األنفال

 .وعلى وجود مجع ال يكونون كذلك ،يكونون مؤمنني

وهـذا   ،ا يف احلال حصول املوافاة على اإلميانشرط كونه مؤمنف ؛ة اإلمياناملوافاة شرط يف صحأن    - ب
حسن فلهذا السبب  ،واملوقوف على اهول جمهول ،ويكون جمهوالً ،املوت الشرط ال حيصل إال عند

أنا مؤمن إن شاء اهللا :قالأن ي. 

يف احلال إال أن بتقدير  ان مؤمنفإن الرجل وإن كا ،صرف هذا االستثناء إىل اخلامتة والعاقبة :املرادن أ  - ت
ألن املوافاة شرط  ،أصالًمنه ومل حتصل فائدة  ،أن ال يبقى ذلك اإلميان يف العاقبة كان وجوده كعدمه

فكان املقصود من ذكـر   ؛اإلميان الذي هو علم الفوز وآية النجاة إميان املوافاة؛ فاالنتفاع بالطاعات
 .هذا االستثناء هذا املعىن

، وهو الذي يـوايف علـى   املؤمن يف علم اهللا ويف حكمه بق إىل أن املؤمن احلقيقي هوويرجع ما س
 .اإلميان

فهؤالء ملا ((: عن األشاعرة حيث قال -::::- يصدق على هذه املآخذ قول شيخ اإلسالم: فيقال
ن هو إال إذا جعل اإلميا كنمي الاشتهر عندهم عن أهل السنة أم يستثنون يف اإلميان، ورأوا أن هذا 

اإلميان عند السلف هو هذا، فصاروا حيكون  أن ظنواوهو ما يوايف به العبد ربه،  ما ميوت العبد عليه،
ولكن هؤالء حكوه عنهم حبسب ظنهم؛  ،من السلف هذا عن السلف، وهذا القول مل يقل به أحد

  )١()).األصل ملا رأوا أن قوهلم ال يتوجه إال على هذا

وقد مجع الرازي يف هذه املآخذ بني قول الفريقني -افاة انقسموا إىل فريقنيواألشاعرة ملا قالوا باملو
 :-وقال ما

ا به عند ا يف صحة اإلميان وحقيقته يف احلال، وكونه معتداملوافاة شرطً جعلواالذين  :الفريق األول
  .)٢(وإىل هذا ذهب األشعري، يوجبون االستثناء يف احلال وهؤالء اهللا تعاىل،

                                           

 . ٧/٤٣٦موعة الفتاوىجم )١(
 .  ٢٦٥، أصول الدين للبغدادي، ١٦٦-١٦٥جمرد مقاالت األشعري،: انظر)٢(
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بل  ا يف احلال،ا حقيقيا يف كون اإلميان إميانمل جيعل املوافاة شرطًالذين  :لثاين من األشاعرةا الفريق 
ذهب كثري من  وإىل هذا، ا يف استحقاق الثواب عليه، وعلى هذا فهم يستثنون يف املآل ال احلالشرطً

  . )١(األشاعرة، وخالفوا شيخهم األشعري يف هذه املسألة

يف  -يعين األشاعرة  - م أقواهل ذكرنا اختالف وقد:((فقال -:-اإلسالمشيخ ذلك عنهم وقد نقل 
ا عند اهللا به ويف اإلميان وحقيقته يف احلال، وكونه معتد املوافاة، وأن ذلك هل هو شرط يف صحة

ال أم يشكون يف حقيقة يستثنون يف اإلطالق يف احلال،  إن ذلك شرط فيه :فمن قال، حكمه
هل هو  ،ال يدري أي اإلميان الذي حنن موصوفون به يف احلال :يقولون نهمالتوحيد واملعرفة، لك

ما مات هو اإلميان ((إذ  )٢(،))على معىن أنا ننتفع به يف العاقبة، وجنتين من مثاره، !؟معتد به عند اهللا
عليه اإلنسان، واإلنسان إمنا يكون عند اهللا مؤمناهللا أنه وما سبق يف علم  ،املوافاة ا باعتبارا وكافر

ا ليس فيموت صاحبه كافر ،يتعقبه الكفر واإلميان الذي: قالوا. يكون عليه، وما قبل ذلك ال عربة به
 ،الكمال، وكالصيام الذي يفطر صاحبه قبل الغروب بإميان، كالصالة اليت يفسدها صاحبها قبل

وهذا املأخذ هو  ،عليه، وكذلك قالوا يف الكفر وصاحب هذا هو عند اهللا كافر؛ لعلمه مبا ميوت
أنا مؤمن : ممن يريد أن ينصر ما اشتهر عن أهل السنة واحلديث من قوهلم..مأخذ كثري من املتأخرين

 اهللا، ويريد أن اإلميان ال يتفاضل، وال يشك اإلنسان يف املوجود، وإمنا يشك يف إن شاء
  .)٣())املستقبل

ا يف احلال، وإن جعل ذلك ا حقيقيه إميانا يف كونجيعل املوافاة على اإلميان شرطً مل..من((ومنهم 
: ، فإنه قال)٥(أيب املعايلو..،)٤(أيب إسحاق اإلسفرائيين وهو اختيار...يف استحقاق الثواب عليه شرطا

 ا ال شك فيه، ولكن اإلميان الذي هو علم الفوز وآية النجاة إميان املوافاة،احلال قطع اإلميان ثابت يف
ومن صار إىل (()٧(،)))٦( باالستثناء، ومل يقصدوا الشك يف اإلميان الناجز فاعتىن السلف به، وقرنوه

شتق مكما أن العامل  وهو املعرفة والتصديق، اإلميان صفة يشتق منها اسم املؤمن، جيعل :قولالهذا 

                                           

 . ١٦٠كتاب اإلرشاد، : انظر)١(
 . ٧/٤٣٧جمموعة الفتاوى )٢(
 . ٤٣٠-٧/٤٢٩جمموعة الفتاوى )٣(
عامل بالفقه واألصول،كان يلقـب بـركن   يين الشافعي األشعري، جمتهد ئأبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن إبراهيم بن مهران اإلسفرا)٤(

سـري أعـالم   :انظـر . والـرد علـى امللحـدين    ،جامع احللى يف أصول الـدين : الدين، تويف سنة مثاين عشرة وأربع مئة، من مؤلفاته
  . ١٦٠-١/١٥٨، طبقات الشافعية البن شهبة ٧٠-٦/٦٩مؤسسة الرسالة، الوايف بالوفيات. ، ط٣٥٥-١٧/٣٥٣النبالء،

 وأربـع  عشرة  تسع سنة احلرمني، ولد بإمام الشافعي األشعري، امللقب اجلويين حممد بن يوسف بن اهللا عبد بن امللك عبد: يلاملعا أبو)٥(
 الفقه، أصول اإلسالمية، الربهان يف األركان يف النظامية العقيدة: وأربعمائة، فقيه أصويل متكلم، من مصنفاته وسبعني مثان مئة، وتويف سنة

-١٨/٤٦٨، سـري أعـالم النـبالء   ١٧٠-١٦٧/  ٣األعيان وفيات: انظر. وغريها الدين، أصول يف اإلرشاد الدين، لأصو الشامل يف
 .٤/١٦٠ للزركلي مؤسسة الرسالة، األعالم.،ط٤٧٧

 . ١٦٠كتاب اإلرشاد، : انظر)٦(
 . ٤٤١-٧/٤٤٠جمموعة الفتاوى )٧(



 -٣١٠ - 

فإن ورد ، وعارف ومصدق من العلم، فإذا عرفت ذلك من نفسي قطعت به كما قطعت بأين عامل
ا تبينا أنه مل يكن إميان: يقال يزيله خرج إذ ذاك عن استحقاق هذا الوصف، واليف املستقبل ما 

ا، فتغري، وبطلا مأمورا جمزي١())به، بل كان إميان( .  

 املستقبل؛ ألن مذهبه أن اإلميان ألجلاحلال، وإمنا يستثين  ألجلاألشاعرة ال يستثين  فهذا الفريق من
   .بهمب خيتم له  صحته، خبالف اإلميان يف املستقبل، فإنه ال يدرياحلاضر ال حيتاج لربطه باملشيئة؛ ل

باالستثناء؛  تقدم يكشف أن األشاعرة اشتركوا يف أصل، وافترقوا يف تفاصيله، فهم يقولون وما    
أنه  ويف حكمه املؤمن هو من سبق يف علم اهللابأن باملوافاة، ونسبوا ذلك إىل السلف، حمتجني  تعليالً

أنه كافر، وأنه ال اعتبار مبا كان قبل  ويف حكمه إلميان، والكافر من سبق يف علم اهللاخيتم له با
   )٢(.ذلك

  : والكالم على ذلك من وجوه

 :ومأخذهم يف االستثناء باملوافاة قول السلف دعواهم أن القولالرد على : أوالً     
قالواجلواب عن ذلك أن ي:  

املوافاة، وإمنا مقصودهم أن اإلميان املطلق يتضمن  ن مقصودهمإن السلف ملا قالوا باالستثناء مل يك 
شيخ  يقول .أنا ويل اهللا، وأنا من األبرار، وحنو ذلك: كقوله أنا مؤمن،: فعل املأمورات، فقوله

ا من السلف علل ا االستثناء، ولكن كثري من فما علمت أحد وأما املوافاة،:((-:-اإلسالم
والشافعي وغريهم، كما يعلل  )٣(ومالكاب احلديث، من أصحاب أمحد أصح املتأخرين يعلل ا من
، وأكثر أصحابه، لكن ليس هذا قول سلف أصحاب األشعري احلسن ا نظارهم، كأيب

ا إال إذا علم أنه ميوت عليه، وهذا قاله ا مؤمنيعلم أحد أحد وعند هؤالء ال((:ويقول. )٤())احلديث
 ليس هذا قول أحد من ى ذلك كثري من أتباع األئمة، لكنووافقهم عل..كثري من أهل الكالم

اإلميان يعللون  السلف، ال األئمة األربعة وال غريهم، وال كان أحد من السلف الذين يستثنون يف
  )٥()).ذا، ال أمحد وال من قبله

                                           

 . ٧/٤٤١جمموعة الفتاوى )١(
 . ٤٨١-٤٨٠اإلسالمآراء املرجئة يف مصنفات شيخ  )٢(
وتويف سنة  ،ثالث وتسعني، إمام دار اهلجرة، ولد سنة صبحي املديناأل ،مالك ابن أنس بن مالك بن أيب عامر بن عمرو ،أبو عبد اهللا)٣(

لك من حجج ما‘‘:وقال ابن معني ،’’هو إمام يف احلديث، ويف الفقه‘‘: عنه اإلمام أمحد قال املوطأ،: تسع وسبعني بعد املائة، من مؤلفاته
. ، ط١٣٥-٨/٤٨سري أعالم النبالء،  :انظر، ’’قول وعمل، يزيد وينقص، وبعضه أفضل من بعض اإلميان‘‘: من أقواله .’’اهللا على خلقه

 .  ٦٠٣-١٠/٦٠٢مؤسسة الرسالة، البداية والنهاية
 . ٧/٤٣٩جمموعة الفتاوى )٤(
 . ٧/٤٣٢جمموعة الفتاوى )٥(
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بن إين مؤمن، فقيل ال :ا قال عند عبد اهللا بن مسعود أن رجالًمبا ورد من  وليس هلم أن حيتجوا
اهللا أعلم، : فسألوه فقال "نة هو أو يف النار؟أيف اجل فاسألوه": إن هذا يزعم أنه مؤمن، قال :مسعود

   )١(".فهال وكلت األوىل كما وكلت اآلخرة": فقال له عبد اهللا

مل يكن خيفى عليه أن اجلنة ال  اوابن مسعود ((:فقال -:-فقد وجه هذا القول شيخ اإلسالم
 ،ا من هذافإن ابن مسعود أجل قدر ،اإلنسان ال يعلم على ماذا ميوت وأن ،اؤمنتكون إال ملن مات م

سلوه أيكون من أهل اجلنة : سلوه هل هو يف اجلنة إن مات على هذه احلال؟ كأنه قال: وإمنا أراد
: يقول ؟أفال وكلت األوىل كما وكلت الثانية: قال ،اهللا ورسوله أعلم: على هذه احلال؟ فلما قال

فإنه من شهد لنفسه . لتوقف يدل على أنك ال تشهد لنفسك بفعل الواجبات وترك احملرماتهذا ا
لسلف مل يكن هذا ا:((فتبني أن)٢())بذلك شهد لنفسه أنه من أهل اجلنة إن مات على ذلك

  ، أنا مؤمن: فقوله ،وإمنا مقصودهم أن اإلميان املطلق يتضمن فعل املأمورات -يعين املوافاة-مقصودهم
  . )٣())أنا ويل اهللا، وأنا مؤمن تقي، وأنا من األبرار، وحنو ذلك: هكقول

باملوافاة، وأما كون خوف العاقبة من مآخذ االستثناء  فالغلط هنا الزعم بأن السلف يعللون االستثناء
وإمنا الباطل أن يدعي أن املوافاة هي مأخذ السلف يف ذلك، وفرق  اليت قال ا السلف فهذا حق،

فخوف العاقبة أمر حممود، والقول باملوافاة بدعة وضاللة، إذ هي مبنية على أصل  ذين كبري،بني املأخ
أنه خيتم له باإلميان، والكافر من  ويف حكمه هو من سبق يف علم اهللاحلقيقي   املؤمن وهو أن فاسد،

 مه، وعليه، بل وجوده كعدأنه كافر، وأنه ال اعتبار مبا كان قبل ذلك ويف حكمه سبق يف علم اهللا
ما زالوا حمبوبني هللا وإن كانوا عبدوا ي فالصحابة ا هللا؛ ا مل يزل وليميوت مؤمن أنهاهللا فمن علم 

األصنام مدة من الدهر، وإبليس ما زال اهللا يبغضه وإن كان مل يكفر بعد، فالكفر الذي كان عند 
أهل السنة وأما  وجوده كعدمه، واإلميان الذي كان عند إبليس وجوده كعدمه، ي الصحابة

 ا فهو عدو هللا، مث إذا آمن واتقى صارإذا كان كافر :يقولونواجلماعة فيثبتون الصفات االختيارية، و
�����mH��G��F��E��D��C��B��A���K���J:قال تعاىل .وليا هللا �Il إىل قوله، ١: املمتحنة :
mh������g����f��e��dc��b��a`��_��^��]��\����[����Z��Y��X��W��V��l وكذلك كان، فإن ، ٧: املمتحنة

 الذين كانوا يعادون اهللا ورسوله قبل الفتح، آمن أكثرهم، وصاروا من أولياء اهللا هؤالء أهل مكة
 الوالية والعداوة وإن تضمنت حمبة اهللا ورضاه وبغضه وسخطه، فهو سبحانه يرضى عن، وورسوله

�:تعاىل كما قال،عليه ويغضب بعد أن يكفر ا، وإمنا يسخطاإلنسان وحيبه بعد أن يؤمن ويعمل صاحلً
�m��¾��½���¼��»��º��¹����¸��¶l فأخرب أن األعمال أسخطته، وكذلك  ٢٨: حممد ،

                                           

، ٦٦٥-٢/٦٦٤، ٦٥٨-٢/٦٥٧، الشريعة٢/٨٧٠ -)اإلميان(الكتاب األول-نة عن شريعة الفرقة الناجية، اإلبا٣٥اإلميان أليب عبيد )١(
 . ١/١٦٢أقوال الصحابة املسندة يف مسائل االعتقاد، : وانظر

 . ٤١٨-٧/٤١٧جمموعة الفتاوى )٢(
 . ٧/٤١٧جمموعة الفتاوى )٣(
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���m:قال �{��z���y��xl تعاىل وكذلك قال اهللا )١(،أغضبونا: ، قال املفسرون٥٥: الزخرف:�
m� � zy� � �x� �w��vl أنه قال غعن النيب ويف احلديث الصحيح الذي يف البخاري، ، ٧: الزمر :

بارزين باحملاربة، وما تقرب إىل عبدي مبثل أداء ما افترضت  فقد ايل ولي من عادى:"يقول اهللا تعاىل
بالنوافل حىت أحبه، فإذا أحببته كنت مسعه الذي يسمع به، وبصره  يتقرب إيلّ عليه، وال يزال عبدي

 ا، فيب يسمع، ويب يبصر، ويب يبطش، ويببه، ويده اليت يبطش ا، ورجله اليت ميشي  الذي يبصر
ض بترددي عن ق اذين ألعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعلهتعميشي، ولئن سألين ألعطينه، ولئن اس

 ال يزال يتقرب إليه فأخرب أنه )٢(،"نفس عبدي املؤمن، يكره املوت وأكره مساءته، والبد له منه
يبني أن حبه لعبده إمنا يكون  كذا، وهذاوحببته كنت كذا، فإذا أ: بالنوافل حىت حيبه، مث قال املؤمن

٣(.على مثل ذلك ه، والقرآن دلّبعد أن يأيت مبحاب(  

، كالرضا والسخط وخمالفة الرازي  ألوذا يعلم تعلق هذه املسألة مبسألة الصفات االختيارية هللا 
  )٤( !!للسلف يف ذلكومن على شاكلته من األشاعرة 

أو  بط األشاعرة لالستثناء باملوافاة سواء منهم من جعلها شرطًا يف صحة اإلميانإن ر :ثانيا     
وهو مبين على أصلهم الفاسد يف فهم اإلميان  ،قول حمدث مل يقل به أحد من السلف ؛ليست شرطًا

وحقيقته، وأنه التصديق فقط فمن أتى به عد إميانه تاما كامالً يستحق به الفوز برضا اهللا، ودخول 
ته والنجاة من عذابه إن مات عليه، وإمنا اختلفوا يف حكم هذا اإلميان إن حصل له ما غريه إىل جن

الكفر فذهب من جعل املوافاة شرطًا يف الصحة إىل أن ذلك اإلميان ال عربة به، فاإلميان الذي ميوت 
يف صحة صاحبه على الكفر ليس بإميان، وصاحبه ليس مبؤمن أصالً، وذهب من مل جيعلها شرطًا 

فإذا ورد يف املستقبل ما يزيله إىل الكفر  ؛اإلميان إىل أن ذلك اإلميان إميان صحيح جمزٍ، بل كامل تام
تغري وبطل، وخرج عن استحقاق وصف اإلميان؛ واإلميان يف كال القولني هو ما ميوت العبد عليه 

  .)٥(!!ويوايف به ربه، وقد قال الرازي بالقولني

القطع باإلميان  فيكون زي اإلميان الذي هو علم الفوز وآية النجاة إميان املوافاة،الرا لجع :اثالثً     
 ألداء الواجبات وترك هذا إمنا جييء على قول من جيعل اإلميان متناوالً: فيه قالي .باجلنة قطع

ه تالقول الذي نصر ة، وهومياحملرمات، فمن مات على هذا كان من أهل اجلنة، وأما على قول اجله
من أهل الكبائر قد يكون ، وهو مع هذا كعند ا، ويكون كامل اإلميانإنه ميوت على اإلميان قطعف

                                           

 . ٤/١٠٣، تفسري البغوي، ٥/١١٠، تفسري القرآن للسمعاين، ٢٠/٦١٧تفسري الطربي، : انظر )١(
 . ١٣٧٢البخاري، كتاب الرقاق، باب التواضع، ص )٢(
 . ٤٨٤-٤٨٠، آراء املرجئة يف مصنفات شيخ اإلسالم٤٤٦-٧/٤٤١جمموعة الفتاوى: انظر )٣(
ـ (التفسري الكـبري   :احملبة والرضا والوالية والسخط، ونفي ارتباط األسباب من أعمال العباد ا صفة انظر قول الرازي يف أزلية)٤(  ٧جم

موقف الرازي من آيات الصفات يف التفسري : ، وانظر٣٤٨، ٣١٣، ١٦٠-١٥٩، لوامع البينات، )٩٨ص ٢٢ج ٨مج(، )٩٦ص ٢١ج
 .١٠٩١-١٠٩٠، ١٠٠٧-٢/١٠٠٦الكبري،

 . ٥١٤زيادة اإلميان ونقصانه وحكم االستثناء فيه: انظر )٥(
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يدل على  كمن أهل اجلنة، وهذا الالزم لقول باإلميان أن يكون الذين يدخلون النار، فال يلزم إذا وايف
  )١(.فساده

  :املأخذ لوازم فاسدة؛ منها هذا على أنه يلزم :رابعا    

وهذا الالزم فاسد، وهو  ألن ما ذكره يطرد يف اإلميان والكفر سواء،؛ ايف الكفر أيض أن يستثين -١
على فساد ملزومه، ومجاهري األئمة على أنه ال استثناء يف الكفر، واالستثناء فيه بدعة مل  دالٌ

 )٢(. تعرف عن السلف

   المـاإلس خـشي ولـيق )٤(،الرازي، وقد التزم ذلك )٣(أن ال يقطع بقبول اهللا لتوبة التائب -٢
ال يقطعون بأن اهللا  وهلذا صار الذين ال يرون االستثناء ألجل احلاضر، بل للموافاة،:((-:-

لو قطعوا بقبول توبته  ا، فإميعاقب مذنب تعاىل يقبل توبة التائب، كما ال يقطعون بأن اهللا
نة وال بنار إال من قطع له ال جب لزمهم أن يقطعوا له باجلنة، وهم ال يقطعون ألحد من أهل القبلة

ولو مات على هذه : قالوا. بالتوبة النصوح من مجيع السيئات اجلنة هي ملن أتى: وإذا قيل، النص
 ،بل جيزمون بأن املؤمن مؤمن تام اإلميان ،وهم ال يستثنون يف األحوال ،التوبة مل يقطع له باجلنة

ا ال ذنب له قطعوا له طعوا له بأنه مات مؤمنفمن ق ،ولكن عندهم اإلميان عند اهللا هو ما يوايف به
فإمنا مل  ؛وأما أئمة السلف ،لئال يلزمهم أن يقطعوا باجلنة ؛فلهذا ال يقطعون بقبول التوبة ،باجلنة

 ،وال أنه أتى بالتوبة النصوح ،ألم ال يقطعون بأنه فعل املأمور وترك احملظور ؛يقطعوا باجلنة
 )٥()).ا قبل اهللا توبتهبة نصوحوإال فهم يقطعون بأن من تاب تو

أا إذا كانت  بناء على ،اآلن يلزم كذلك على قول الرازي جواز االستثناء يف األشياء املوجودة -٣
 ؛هذا صغري إن شاء اهللا: فيقال .فيستثىن يف صفاا املوجودة يف احلال ؛يف علم اهللا تتبدل أحواهلا

أن اهللا تعاىل قادر على  :يعين ؛وهذا جمنون إن شاء اهللا، ا يف املستقبلأن اهللا قد جيعله كبري :يعين
   )٦(. بذلك بعض الطوائف فصاروا ال يقطعون بشيء وقد التزم، أن جيعله عاقال يف املستقبل

                                           

 .٤٨٥-٤٨٤ مصنفات شيخ اإلسالم، آراء املرجئة يف٧/٤٣٨جمموعة الفتاوى: انظر )١(
 .٤٨٦-٤٨٥، آراء املرجئة يف مصنفات شيخ اإلسالم٧/٤٣٢جمموعة الفتاوى: انظر)٢(
 .٤٨٦آراء املرجئة يف مصنفات شيخ اإلسالم: انظر)٣(
 .-امسه وحكمه–ي موقف الرازي من الفاسق املل: املبحث الثالثتوقف الرازي يف قبول توبة التائب ووعيد الفاسق امللي، يف : راجع )٤(

 .من هذا البحث ٤٠١-٣٩٧صفحة 
 . ٧/٤١٨جمموعة الفتاوى )٥(
 مجاعات ينتسبون إىل الشيخ إن(( :فمما قال فيهم ؛عنهم -:-قة أتباع عثمان بن مرزوق وقد سئل شيخ اإلسالمزاروهذه بدعة امل)٦(

إن : ونقول ،ا رسول اهللا وال نقطعونقول نشهد أن حممد ،اوال نقول قطع: وذلك مثل قوهلم ...أشياء خمالفة: ويقولون، عثمان بن مرزوق
؛ واجلاهل عليه أن يرجع؛ وال يصر على جهله؛ وال خيالف مـا عليـه   أشهد وال أقطع؛ كان جاهالً: فإذا قال...وال نقطع ،السماء فوقنا

قواعد األمساء واألحكام عنـد شـيخ   : نظر، وا٦٨٢-٧/٦٨٠جمموعة الفتاوى)). ضاالً ا جاهالًعلماء املسلمني؛ فإنه يكون بذلك مبتدع
  . ٢٣٩اإلسالم، 
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ومأخذ هذا القول طرده طائفة ممن كانوا يف األصل يستثنون يف :((-:-قال شيخ اإلسالم
صار كثري من هؤالء بآخرة  مث...ستثناء عن السلفوكانوا قد أخذوا اال ا للسلف،تباعإاإلميان 

: فإذا قيل ألحدهم، هذا ثويب إن شاء اهللا، وهذا حبل إن شاء اهللا: كل شيء، فيقول يستثنون يف
إن : نعم ال شك فيه، لكن إذا شاء اهللا أن يغريه غريه، فرييدون بقوهلم: ال شك فيه؟، قال هذا

عندهم اليت ال  ن كان يف احلال ال شك فيه، كأن احلقيقةجواز تغيريه يف املستقبل، وإ شاء اهللا
: وإذا قال القائل:((-:-اإلسالم ويف حكم هؤالء يقول شيخ، )١())يستثىن فيها ما مل تتبدل

لكن إن كان مراده أين إذا قطعت بأنه حجر حجر، فهذا خمطئ،  هذا حجر، وال أقطع بأن هذا
؛ا عن تغيريهفقد جعلت اهللا عاجز ال لهقفإنه ي :واهللا قادر على تغيريه ،ابل هو اآلن حجر قطع، 
ا ؛ وإن كان شاكًادر على تغيريه فهذا املعىن صحيحأن اهللا ق ؛إن شاء اهللا :وإن كان مراده بقوله

وهذه الطائفة املتأخرة تنكر أن : ((وقال )٢()).ا فهذا متجاهل يعزر على ذلكيف كونه حجر
قالي :يف شيء من األشياء، اقطع ا عندهم،مع غلوهم يف االستثناء، حىت صار هذا اللفظ منكر 

م، وال يقولون اوإن قطعوا باملعىن، فيجزمون بأن حممدرسول اهللا، وأن اهللا ر :وقد ،)٣())اقطع 
 ا رسول اهللا، وأن ذلك حق جيزم بهاملسلمون على شهادة أن ال إله اهللا وأن حممد أمجع((

وإن كان اهللا  ،وكل ما علمه املسلم وجزم به فهو يقطع به ،تابوناملسلمون ويقطعون به وال ير
وإذا قال  ،ويقطع بأن اهللا قادر على ما يشاء ،فاملسلم يقطع مبا يراه ويسمعه ،ا على تغيريهقادر

بل من قال إن اهللا ال يقدر على  ،فليس مراده أن اهللا ال يقدر على تغيريه ،أنا أقطع بذلك :املسلم
فإنه  ؛وتبديل األرض غري األرض ،وعلى تسيري اجلبال ،وإحيائهم من قبورهم ،لقمثل إماتة اخل

أن االستثناء يف اإلميان ملا علل مثل تلك العلة :واملقصود هنا(( )٤(.))ستتاب فإن تاب وإال قتلي، 
 )٥()).العلة يف األشياء اليت ال جيوز االستثناء فيها بإمجاع املسلمني طرد أقوام تلك

     عن   إذ تراه ملا تكلم ؛عن تناقضه يف باب اإلميان كشف بقوله هذا الرازي أن :اخامس
ا باللغة، تأييد االعمل ليس منه عرف اإلميان بأنه التصديق؛ حمتج مسألة مسمى اإلميان وأن

هو ما  :احلقيقي االستثناء، وأنه جيب اإلتيان به يف اإلميان، جعل اإلميان وملا تكلم عن، ملذهبه
، إىل اللغة  ومل يلتفت فاملؤمن هو ما كان يف علم اهللا وحكمه أنه مؤمن، عليه اإلنسان،مات 

أنه مسماه يف الشرع،  هادعا مسمى اإلميان ما: يف مسألة االستثناء جعل ألنه ؛وهذا تناقض
 )٦(!؟هذا يف األعمال وعدل عن اللغة، فهال فعل

                                           

 . ٤٣٣-٧/٤٣٢جمموعة الفتاوى )١(
 . ٥٤٢-٤/٥٤١جمموعة الفتاوى )٢(
 . ٧/٤٣٤جمموعة الفتاوى )٣(
 . ٣/٢٨٩جمموعة الفتاوى )٤(
 .٤٨٨-٤٨٧آراء املرجئة يف مصنفات شيخ اإلسالم: وانظر. ٧/٤٣٤جمموعة الفتاوى )٥(
 .٤٨٨، آراء املرجئة يف مصنفات شيخ اإلسالم٤٤٠، ٧/١٤٣لفتاوىجمموعة ا: انظر)٦(
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لى شاكلته من األشاعرة يف استثنائهم باعتبار أنه ال عالقة بني قول الرازي ومن ع: سادسا      
  :املوافاة، وبني مأخذ السلف يف االستثناء بالعاقبة؛ ألمور أمهها ما يلي

وعند هؤالء إمنا هو التصديق  ،أن اإلميان عند السلف حقيقة تتناول االعتقاد والقول والعمل -١
 .فقط

به العبد ربه، وهو قول حمدث مل هو ما يواىف ) احلقيقي(أن هؤالء جعلوا حد اإلميان الشرعي -٢
  .يقل به أحد من السلف

ميوت  أنه اهللا فمن علمأن هؤالء يرون أن حمبة اهللا ورضاه وسخطه صفات قدمية لذات اهللا،  -٣
ا هللا،  ا هللا؛مؤمنا مل يزل وليا مل يزل عدوأهل السنة واجلماعة وأما ومن علم أنه ميوت كافر

ا ا فهو عدو هللا، مث إذا آمن واتقى صار وليإذا كان كافر :لونيقوو ،فيثبتون الصفات االختيارية
 .هللا

ألنه عندهم التصديق فقط، وليس هذا من  ؛أن هؤالء يعدون اإلميان الذي يوايف به العبد ربه تاما -٤
 .قول السلف يف شيء

ذا أحد أن هؤالء عندهم ال يعلم أحد أحدا مؤمنا إال إذا علم أنه ميوت على اإلميان، ومل يقل  -٥
 .من السلف

أن اإلميان عندهم ال يتفاضل وال يشك يف املوجود منه، وإمنا يشك يف املستقبل، وعند السلف  -٦
  )١(. اإلميان يتفاضل، ويزيد وينقص، وال يدعي أحد منهم أن إميانه املوجود تام كامل

  !اإلميان خالف لفظي يف نقد ما زعمه الرازي من أن اخلالف يف مسألة االستثناء يف: اجلانب الثاين

  :بيان ذلك ،كما تومهه الرازيلفظيا اخلالف  ليس :أن يقال ؛واجلواب

 )٢(عائشةما روي أن  :ومن ذلك ،من القول به أن منع القول باالستثناء خمالف ملا ورد عن الصحابة - ١
هذه األمة  فالقول بتحرميه وتكفري قائله جترؤ على صدر )٣( ".أنتم املؤمنون إن شاء اهللا:" قالت ل

 !من الصحابة والتابعني

 !هي التصديق ؛؛ فإنه مبين على أن اإلميان حقيقة واحدةل اإلرجاءالقول باالستثناء أو تركأن  - ٢
                                           

  . ٥١٥، صفحة)١(زيادة اإلميان ونقصانه، حاشية:انظر)١(
ولدت بعد ، تكىن بأم عبد اهللا، عبد اهللا بن عثمان بن عامر بن عمرو القرشي التميميبنت  أم املؤمنني عائشة: الصديقة بنت الصديق)٢(

ودخل ا وهي  ،وهي بنت ست وقيل سبع غرسول اهللا  تزوجها  من اهلجرة، سنة سبع ومخسني ، وتوفيتاملبعث بأربع سنني أو مخس
عائشة على النساء كفضـل  فضل ":غيف العامة، قال عنها النيب  اوأحسن الناس رأي ،وأعلم الناس ،أفقه الناس ل كانت ،بنت تسع

، اإلصـابة يف متييـز   ١٨٩-٧/١٨٦، أسـد الغابـة،  ٩٢١-٩١٨صـحاب االستيعاب يف معرفـة األ  :انظر". الثريد على سائر الطعام
 .١٤٠-٨/١٣٩الصحابة

 .١٧٧/ ١أقوال الصحابة املسندة يف مسائل االعتقاد، : ، وانظر٣٣اإلميان أليب شيبة)٣(
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املرجئة واجلهمية من قال يف اإلميان بقول الصحابة والتـابعني   نبذفلماذا  ؛أنه إذا كان اخلالف لفظيا - ٣
  !اللة على صريح املخالفة واملباينة بني القولني؟شكاكًا؛ وهل هذا إال دومسوه واستثىن فيه 

 ،وكذلك املرجئة مسوا من قال يف اإلميان بقول الصـحابة والتـابعني   (( :-:-يقول ابن القيم 
وهذا مرياث من  ،شأن كل مبتدع وملحد وهكذا .اشكاكً ،أنا مؤمن إن شاء اهللا :فقال ؛واستثىن فيه

 ،ا منهم لكل مبطل وملحد ومبتدعوصار هذا مرياثً ،الصبأةتسمية كفار قريش لرسول اهللا وأصحابه 
 )١( )).يلقب احلق وأهله باأللقاب الشنيعة املنفرة

فلم اعترض الرازي على املـانعني مـن    ؛أنه إذا كان اخلالف لفظيا وليس حقيقيا كما زعم الرازي - ٤
 ! االستثناء وأجاب عن شبههم

أنا : اإلميان من قال االستثناء يفقد كفر بعض من نفى يا وليس حقيقيا ولفظمث كيف يكون اخلالف  - ٥
خارج من أمر وزعموا أنه  ، ومل جيوزوا الصالة خلفه، وال أكل ذبيحته،، وبدعوهمؤمن إن شاء اهللا

 )٢( !!.اهللا

ن إفالطائفتان و ؛مل يرتضوا ما ذهب إليه األشاعرة من إجياب االستثناء باعتبار املوافاة )٣(املاتريديةأن  - ٦
ـ  ،نا مؤمن إن شاء اهللا للشك يف إثبات إميان احلالأ :قالنه ال يأبينهما اتفاق يف كان  ن بينـهما  إف
فلـم جيـوزه املاتريديـة وأوجبـه      ؛ل واملوافاةآا يف جواز إطالق االستثناء بالنظر إىل إميان املخالفً

حلال بسبب ترددها يف ن النفس قد تعتاد التردد يف إميان اأب ؛األشاعرة، وعلل املاتريدية عدم جتويزه
ا والشيطان متبتل وهذه مفسدة قد جتر آخر احلياة إىل االعتياد به خصوص ،ثبوت اإلميان واستمراره

 )٤(.فيجب حينئذ تركه ؛باإلنسان ال شغل له سواه

فكيـف   ؛ا إليه ال جييز املاتريدية االستثناء ألجلهفإميان املوافاة الذي يوجب األشاعرة االستثناء نظر
وال  ،ال بعدئذ اخلالف بينهما لفظي، ومن املعلوم أن بعض املاتريدية ال جييز الصالة خلف املستثينقي

، وهلذا تعقب أحدهم ا يف إميانه دون متييز منهم بني إميان موافاة أو غريهويعدونه شاكً ،أكل ذبيحته

                                           

 .١/٣٥٦يف تقرير مسائل اإلميان،  -:-جهود اإلمام ابن القيم :، وانظر٣/٩٥٠الصواعق املرسلة، )١(
 . ١٩٤، سالم األحكم على سواد األعظم ، ٢/٢٣٠زين الدين قاسم على املسايرة، حاشية : انظر) ٢(
 زعموا أن العقل دلّوفرقة كالمية، تنتسب إىل أيب منصور املاتريدي، مصدرهم يف التلقي قائم على العقل، أثبتوا هللا تعاىل مثان صفات، )٣(

إنه هو التصديق بالقلب واإلقـرار باللسـان،    :يق بالقلب فقط، وقال بعضهمعليها دون غريها، ذهبت املاتريدية إىل أن اإلميان هو التصد
قلد ومنعوا زيادته ونقصانه، وقالوا بتحرمي االستثناء فيه، كما قالوا بترادف اإلميان واإلسالم وعدم الفرق بينهما، وحكموا بصحة إميان امل

ب الكبرية فاسق، وليس بكافر، وتزعم أن فسقه ليس له أثر على  اإلميان، مع اإلمث على تركه للنظر واالستدالل، وترى املاتريدية أن مرتك
كتاب التوحيد أليب منصور املاتريدي، كتاب أصول الدين : انظر. وبني املاتريدية واألشاعرة توافق كبري النبثاق كلتا الفرقتني من الكالبية

 .١٠٦-١/٩٥ األديان واملذاهب واألحزاب املعاصرةللبغدادي، كتاب املاتريدية دراسة وتقوميا، املوسوعة امليسرة يف
 .٢٣٢-٢/٢٣١، املسامرة يف شرح املسايرة،٢٣٨/ ٢حاشية زين الدين قاسم على املسايرة،: انظر)٤(
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! فظ فقط؛ ليس كذلكوظهر أن اخلالف يف الل: إن قوله:((على قول الرازي بأن اخلالف لفظي قائالً
  )١( !)).ومثله ليس نزاعا لفظيا ،بل ظهر أن هذا من رد املختلف إىل املختلف

وعلى كلٍ فإن كلتا الطائفتني قد غلطتا فيما ذهبتا إليه، ومل تصب أي واحدة منهما احلق، وإمنا الذي 
  .)٢(أصاب احلق يف ذلك وناله هم أهل السنة واجلماعة

يف هذه املسألة حقيقي، فالبون بني من نفى االستثناء يف اإلميان وبني أهـل  وذا يظهر أن اخلالف 
السنة واجلماعة املثبتني لذلك شاسع، واهلوة عميقة، خاصة أن قوهلم قد أدى إىل ما أدى إليه مـن  

  . وصار ذريعة إىل البدع ،وضالل بني ،احنراف ظاهر

ليس اخلالف بني املذهبني اختالفًـا  :((حني قال -:-)٣(الشيخ حممد ناصر الدين األلباينوهللا در مساحة 
فإن احلنفية لو كانوا غري خمالفني للجماهري خمالفة حقيقية يف إنكارهم أن العمل مـن اإلميـان   ....صوريا

مث كيف يصـح أن  ...التفقوا معهم على أن اإلميان يزيد وينقص وأن زيادته بالطاعة ونقصانه باملعصية،
مهما كان فـاجرا  -وهم بناء على مذهبهم هذا ال جيوزون ألحدهم ..يايكون اخلالف املذكور صور

وبناء على ذلك كله اشـتطوا  ..أنا مؤمن حقًا: أنا مؤمن إن شاء اهللا تعاىل، بل يقول: أن يقول-فاسقًا
وفرعوا عليه أنه ال جيوز للحنفي أن يتـزوج  ! يف تعصبهم، فذكروا أن من استثىن يف إميانه فقد كفر

ترتيالً هلـا  : فأجاز ذلك دون العكس، وعلل ذلك بقوله -زعموا-وتسامح بعضهم !شافعيةباملرأة ال
وأعرف شخصا من شيوخ احلنفية خطب ابنته رجل من شيوخ الشافعية فـأىب،  ! مبرتلة أهل الكتاب

  )٤(!)). فهل بعد هذا جمال للشك يف أن احلالف حقيقي! لوال أنك شافعي...قائالً

  

                                           

 .٢/٢٣٧حاشية زين الدين قاسم على املسايرة،) ١(
 . ٥٣٢-٥٣١زيادة اإلميان ونقصانه: انظر) ٢(
هـ، وتويف ١٣٣٢مام أبو عبد الرمحن حممد ناصر الدين بن نوح جنايت بن آدم األلباين، ولد سنةحمدث العصر رحيانة الشام احملدث اإل)٣(

شديد الغرية على السنة النبوية، شديد احلب هلا، شديد التمسك ا، تقيا ورعا، ال تأخذه يف احلق لومة الئم، -:-هـ، كان ١٤٢٠سنة
الذب األمحد عن مسند اإلمام أمحد، احلديث حجة بنفسه يف العقائـد واألحكـام،   حتذير الساجد من اختاذ القبور مساجد، : من مؤلفاته

، كتاب اإلمام ادد العالمة احملدث حممـد  ٢٧٦-١٨٣كوكبة من أئمة اهلدى ومصابيح الدجى: انظر. التوسل أنواعه وأحكامه، وغريها
 .  ناصر الدين األلباين

) ٢(حاشـية  املكتب اإلسـالمي . ط، و ٦٨-٦٦،مكتبة املعارف .ناصر األلباين، طالشيخ حممد -العقيدة الطحاوية، شرح وتعليق )٤(
 . ٤٣-٤٢صفحة 
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  :د موقف الرازي من االستثناء يف اإلسالميف نق: اجلانب الثالث

قبل الشروع يف نقد موقف الرازي من االستثناء يف اإلسالم جتدر اإلشارة إىل أن املشهور عند السلف رمحهم 
وهو  ،واملشهور عند أهل احلديث أنه ال يستثىن يف اإلسالم:((-:-، يقول شيخ اإلسالمأنه ال يستثىن يف اإلسالماهللا 

  )٢()).وي عنه فيه االستثناءوقد ر )١(؛امحد املشهور عن أ

  :وإمنا كان السلف ال يستثنون يف اإلسالم ألسباب أمهها

كما يف آيـة احلجـرات    ؛د ما يرشد إىل عدم االستثناء يف اإلسالم يف نصوص الشرع املطهروور -١
ارة إىل ، فهذه النصوص فيها إش٣٣: فصلت ��m��y��x��w�����v����ul:وحديث سعد، وكما يف قوله

أنا مسلم بال استثناء، وآية احلجرات واضحة صرحية يف الداللة على ذلك؛ وهلذا احتج : جواز قول
وهذه اآلية مما احتج ا أمحد :((-:-يقول شيخ اإلسالم. ا على ذلك غري واحد من أهل العلم

جون من اإلميـان  وأن أصحاب الكبائر خير ،بن حنبل وغريه على أنه يستثىن يف اإلميان دون اإلسالم
مؤمن إن : أقول: أنا مؤمن إن شاء اهللا؟ فقال: أمحد بن حنبل عن رأيه يف ]وقد سئل..[.،إىل اإلسالم

 ،نعـم ..: تفرق بني اإلسالم واإلميان؟ فقـال : ألمحد ]وقيل[ ،مسلم وال أستثين: وأقول ،شاء اهللا
: احلجـرات  ��m�e���d��c��b��a��`_��~��}��|������fl.:بأي شـيء حتـتج؟ قـال   : له ]فقيل[

٤()))٣(١٤( .  

أن اإلسالم هو أقل مراتب الدين، فليس وراءه إال الكفر، فمن مل يكن مسلما فهو كافر، وأما من مل  -٢
  . يكن مؤمنا فقد يكون مسلما؛ ولذلك يستثىن يف اإلميان دون اإلسالم

يهم، ويكون متميزا عن أن كل من نطق بالشهادتني صار بذلك مسلما له ما للمسلمني، وعليه ما عل -٣
اليهود والنصارى، جتري عليه أحكام الشرع اجلارية على املسلمني، وهذا القدر كل أحد جيزم به بال 

ا عـن  ا متميـز وملا كان كل من أتى بالشهادتني صار مسلم:((-:-يقول شيخ اإلسالم. استثناء
كان هذا مما جيزم بـه بـال    ،نياليهود والنصارى جتري عليه أحكام اإلسالم اليت جتري على املسلم

  )٥()).استثناء فيه

  :وقد تضافرت أقوال األئمة على عدم االستثناء يف اإلسالم، ومن ذلك

                                           

 .٢/٦٦٣، الشريعة٦٠٣-٣/٦٠٢ السنة للخالل،: انظر)١(
 . ١٣/٤٣جمموعة الفتاوى )٢(
 . ٣/٦٠٤السنة للخالل، : انظر)٣(
 . ، بتصرف٧/٢٥٣جمموعة الفتاوى )٤(
 . ٧/٤١٥جمموعة الفتاوى )٥(
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  )٢(.أما كانا يقوالن مسلم ويهابان مؤمن )١(وحممد بن سريينما روي عن احلسن البصري  -

إنـا  : تقول: وقيل له، ))موننقول حنن املسل((: حنن املؤمنون؟ قال: تقول: لإلمام أمحدقيل أنه  -
   )٣()).إنا املسلمون: ال، ولكن نقول:((مؤمنون؟ قال

  )٥()).أنا مسلم: ال يستثين إذا قال(( :، وقال)٤())مسلم، وال أستثين:أقول:(( قالوعنه أنه 

 ؛من أن له رواية أخرى بوقوع االستثناء يف اإلسالم -:-عن اإلمام أمحد -:-أما ما ذكره شيخ اإلسالم
أنـه األعمـال    :واألخرى )٦(أنه الكلمة،: روايتني يف معىن اإلسالم؛ إحدامها -:-رد ذلك إىل أن لإلمام أمحدفم

فإن أُريد باإلسالم الكلمة فال استثناء، وإن أُريد به األعمال الظاهرة كلها فال بد من االستثناء؛ ألن  )٧(الظاهرة كلها؛
   )٨( .بسواء اجلزم بفعلها وإمتامها كاجلزم باإلميان سواء

 ،اإلسالم جمرد القول واألعمال ليست من اإلسـالم : مث هؤالء منهم من يقول:((-:-يقول شيخ اإلسالم
 هـو : )٩(الزهـري يـه علـى قـول    وأمحد إمنا منع االستثناء ف ،أن اإلسالم هو األعمال الظاهرة كلها :والصحيح

فيستثىن يف اإلسالم كما يستثىن  ،اإلسالم الكلمة: قالر فيه قول من وأما على جوابه اآلخر الذي مل خيت...)١٠(الكلمة
من سلم املسلمون من  املسلم :"غ وإذا قال النيب ،فإن اإلنسان ال جيزم بأنه قد فعل كل ما أمر به من اإلسالم ؛اإلميان

� :د قال تعاىلفق ،ال نقص كما أمر كجزمه بإميانهفجزمه بأنه فعل اخلمس ب ،"على مخس بين اإلسالم"و ،"لسانه ويده
�m��¤����£��¢���¡l  وتعليل أمحد وغـريه مـن   . يف مجيع شرائع اإلسالم :أي ،اإلسالم كافة :أي، ٢٠٨: البقـرة

                                           

، وكانت أمه صفية مـوالة أيب بكـر   ا حممد بن سريين البصري، األنصاري بالوالء، كان أبوه موىل ألنس ابن مالك: رأبو بك)١(
، وكانت والدته لسنتني بقيتا من خالفة عثمان، تابعي جليل أدرك ثالثني صحابيا،كان فقيها، عاملًا، ورعا أديبا، كـثري  االصديق، 

وفيـات  : انظـر .ل العلم والفضل بذلك، وتويف تاسع شوال يوم اجلمعة سنة عشر ومائة بالبصـرة احلديث، صدوقًا، حجة، شهد له أه
  .٦/١٥٤مؤسسة الرسالة،  األعالم للزركلي. ، ط٦٢٢-٤/٦٠٦، سري أعالم النبالء،١٨٣-٤/١٨١األعيان،

،شرح أصول اعتقاد أهـل  ٢/٦٦٢، الشريعة لآلجري١٤-٤/١٣، السنة للخالل٢/٨٧٥-))اإلميان((الكتاب األول،-اإلبانة الكربى)٢(
 . ٣/١١٣٥، أقوال التابعني يف مسائل التوحيد واإلميان١/١٠٧، جامع العلوم واحلكم٤/٨٩٥السنة واجلماعة

 . ٢/٦٦٣، الشريعة٦٠٣-٣/٦٠٢السنة للخالل )٣(
 . ٣/٦٠٤السنة للخالل )٤(
 . ٢/٨٧٦-))اإلميان((الكتاب األول،-اإلبانة الكربى)٥(
، املسائل والرسائل املروية عن ٨٩٥-٤/٨٩٢ لاللكائي، شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة ٦٠٧، ٣/٦٠٤اللالسنة للخ: انظر)٦(

 .١١٠، ١/١٠٨،اإلمام أمحد
 .١١٣-١/١١٢املسائل والرسائل املروية عن اإلمام أمحد،: انظر)٧(
 . ٤٩٩-٤٩٥زيادة اإلميان ونقصانه وحكم االستثناء فيه، : انظر فيما سبق )٨(
، ومائةويف سنة أربع أو ثالث وعشرين ولد سنة مخسني، وت من قريش، ،حممد بن مسلم بن عبد اهللا ابن شهاب الزهري :أبو بكر)٩(

 كان حيفظ ألفني ومئيت، فقد أحد أكابر احلفاظ والفقهاءويعد أول من دون احلديث، ، كان إماما علما، وهو تابعي، من أهل املدينة
 . ٩٧/ ٧األعالم للزركليمؤسسة الرسالة، . ، ط٣٥٠ -٣٢٦ /٥ سري أعالم النبالء :انظر .حديث، نصفها مسند

، املسائل والرسائل املرويـة  ٨٩٥-٨٩٢/ ٤ لاللكائي، شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة ٦٠٧، ٣/٦٠٤السنة للخالل: انظر)١٠(
 .١١٠، ١/١٠٨عن اإلمام أمحد
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فال استثناء فيه كما نص عليه أمحد  ؛فإذا أريد باإلسالم الكلمة ،السلف ما ذكروه يف اسم اإلميان جييء يف اسم اإلسالم
وملا كان كل مـن أتـى    ،فاالستثناء فيه كاالستثناء يف اإلميان ؛ات الظاهرة كلهاوإذا أريد به من فعل الواجب ،وغريه

بالشهادتني صار مسلمكان  ،جتري عليه أحكام اإلسالم اليت جتري على املسلمني ،ا عن اليهود والنصارىا متميز
وحني وافقه مل  ،ه أمحد وغريهوعلى ذلك وافق. اإلسالم الكلمة: فلهذا قال الزهري ؛هذا مما جيزم به بال استثناء فيه

فإن الزهري أجل من أن خيفى عليه ذلك؛ وهلذا أمحد مل جيب ذا يف  ،يرد أن اإلسالم الواجب هو الكلمة وحدها
   .)١())ا من أن يظن أن اإلسالم ليس هو إال الكلمةجوابه الثاين خوفً

اإلسالم؛ وقد تقدم أن للرازي قولني يف إذا تقرر ما سبق تبني أن وقوع االستثناء يف اإلسالم مرتبط مبعىن 
اإلسالم هو االنقياد جلميع مـا ورد  (أن : أنه مرادف لإلميان، فاإلسالم هو اإلميان واآلخر :أحدمها ؛معىن اإلسالم

   .)الشرع به والتزامه

 فألي معىن منع الرازي االسـتثناء يف اإلسـالم   ؛هو اإلميان -عند الرازي-إذا كان اإلسالم: يقالوهنا 
  !.وأوقعه يف اإلميان؟

ن اإلنسان ال جيزم بأنه قد أل ؛هستثىن فييقد تبني أنه ف ؛هو األعمال كلها -عند الرازي-وإذا كان اإلسالم 
  !!فعل كل ما أمر به من اإلسالم

  ! فألي معىن منع االستثناء يف اإلسالم إذًا؟ ؛وقد أقر الرازي بأن االستثناء يكون ألجل الشك يف العمل

مـن اإلميـان    األشاعرة أفضلالسلف مل يستثنوا يف اإلسالم ألنه أدىن مراتب الدين؛ لكن اإلسالم عند مث إن 
  !!فكيف مينعون االستثناء فيه وجيوزون االستثناء يف اإلميان

  يف جهـم  قول نصروا الذين املتأخرون((: حني قال-:-وذا يظهر صدق كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية 
 غايـة  يف فقـوهلم  وإال اللفظ؛ جمرد يف للسلف موافق .. وذلك.. االستثناء .. يف السلف قول روناإلميان يظه مسألة
  .)٢( ))منه السلف عن أبعد األقوال يف ليس السلف؛ لقول املباينة

  

  

  

  
                                           

 . ٧/٤١٥جمموعة الفتاوى )١(
 . ٧/١٥٨ىجمموعة الفتاو )٢(
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    .موقف الرازي من األحكام املتعلقة باإلميان واإلسالم: املطلب األول
 )١( .)احلكم باإلسالم والكفر شرعي (: باإلسالم واإلميان والكفر حكم شرعي، يقول يرى الرازي أن احلكم

وقد قرر أن إقرار اللسان يسمى تصديقًا على حكم الظاهر، وذلك هو اإلميان الذي حيكم به بني اخللق، أما يف احلقيقة 
  .هو تصديق القلب :فاإلميان

ى ما ظهر من لفظه، إذ احلكم ملا يظهر؛ ألن الباطن ال يوصـل  وعليه فإذا صدق املرء بلسانه حكم بإميانه عل
   )٢(.إليه، فيجري ما عندنا على الظاهر واهللا يتوىل السرائر

 )٤()إنه انتهى عن الكفـر : يقال يف الظاهر ملن أظهر الشهادتني (فـ) ٣()اإلسالم هو التصديق باللسان(:يقول
، )٧()عمل القلب غري معلوم واجتناب الظن واجب(، إذ )٦()ا يحكم بالظاهرإمن( ؛ ألنه)٥()ذلك إمنا يؤثر يف حقن الدم(و
   )٨(.)فإن مل يسمع ال يحكم به؛ ألن العقيدة ال اطالع لنا عليها، فالقول دليل لنا، وأما اهللا تعاىل فهو عامل األسرار(

اإلسالم (،وذا يكون )٩()لظاهراإلميان الذي ميكن إدارة احلكم عليه هو اإلقرار ا( :وقد أكد ذلك املعىن بقوله
  .)١٠()أيضا حاصالً يف حكم الظاهر..حاصالً يف حكم الظاهر واإلميان

اإلميان احلقيقي عند اهللا هو الذي يقترن به اإلخالص، أما يف الظاهر فال سـبيل إليـه إال بـإقرار    (: وبقوله
   )١٢().من أظهر اإلميان وجب إجراء حكم املؤمنني عليه(وعليه فـ )١١(،)الظاهر

 :وثانيهـا ...حصول املعرفة يف القلـب : األصل وهو :أحدمها ؛اعلم أن اإلميان البد له من أمرين( :ويقول
بالباطن وبعضها  لإلميان أحكاما بعضها يتعلقوالسبب يف أنه البد من هذا القول؛ هو أن ...اإلقرار باللسان بالتوحيد

ذلك متفرع على العلم الذي هو باطن عن اخللق، وما يتعلـق  بالظاهر، فما يتعلق بالباطن فهو أحكام اآلخرة، و
فصارت املعرفة وال ميكن إقامتها إال بعد معرفتنا أنه مسلم، وال معرفة إال بالقول باللسان،  بالظاهر فهو أحكام الدنيا،

                                           

  .٧٢عصمة األنبياء، للرازي، ) ١(
  .١٥٥جمرد مقاالت األشعري، :وقد سرى يف ذلك على مذهبه األشعري، انظر) ٢(
  .١٥٢املكتبة األزهرية للتراث، . معامل أصول الدين، ط: ، وانظر)٤٥ص ٣٠ج ١٠مج(تفسري الكبريال)٣(
  ).١٣٢ص ٥ج ٢مج(التفسري الكبري )٤(
 ).١٣٢ص ٥ج ٢مج(التفسري الكبري )٥(
  ).١٨٨ص ١٥ج ٥مج(، )٦٠ص ١٠ج ٤مج(، )٦٧ص ٢ج ١مج(التفسري الكبري: ، وانظر)١٤١ص ٢٨ج ١٠مج(التفسري الكبري )٦(
  ).١٤١ص ٢٨ج ١٠مج(التفسري الكبري )٧(
  ).٢٠٢ص ٢٩ج١٠مج (التفسري الكبري )٨(
  ).٢٠٨ص ٧ج ٣مج(التفسري الكبري ) ٩(
 ).٢٠٨ص ٧ج ٣مج(التفسري الكبري )١٠(
  ).٦٧ص ٢ج ١مج(سري الكبري التف)١١(
 ).٦٧ص ٢ج ١مج(التفسري الكبري )١٢(



 -٣٢٣ - 

�m��e��d��c��b:وإليه اإلشارة بقوله تعاىل ركنا أصليا يف حق اهللا تعاىل، والقول ركنا شرعيا يف حق اخللق،

��gfl ١()٢٢١: البقرة (.� �

، أما األخروي فقـد علقـه   اودنيوي اأخروي: نيوبناًء  على ما سبق فقد جعل الرازي لإلسالم واإلميان حكم
يف حق اخللق إلجراء األحكام الدنيوية، وليس  قه بالظاهر، فالقول باللسان ركن شرعيبالباطن، وأما الدنيوي فقد عل

  !خرةللنجاة يف اآل

  :وعلى ذلك رتب ابن اخلطيب األحكام

فمن أقر بالشهادتني، فهو يف الظاهر من املسلمني؛ ألن قلبه ال يطلع عليه، ومن مث أجريت عليـه    •
أحكام الدنيا، فيسلم من اجلزية والقتال والسيب، وحتل له املناكحة واملوارثة والذبيحة، ويصلى عليه 

  .ويدفن يف مقابر املسلمني

أمن يف نفسه، ودمه، وأهله، وحرمه  ؛إن كان ظاهرا...الكافر إذا تكلم بكلمة الشهادة( :ن اخلطيبيقول اب 
   .(٢))يف الدنيا 

كل من نطق ذه الكلمة نال من بركتها نصيبا، وأحرز من فوائدها حظًا؛ فإن طلب ا الدنيا نـال  (:ويقول
   )٣(.)األمن والسالمة من آفاا

ام يف القلب، حصلت له النجاة عند اهللا يف اآلخرة، وإن عومل يف الدنيا معاملة من حصلَّ العرفان الت •
الكفار؛ ألن املعرفة والتصديق هي األصل واألساس يف دخول اجلنة، فبها خيرج اإلنسان من الكفر، 

  .  ، فمدار النجاة على التصديق فقط )٤(ويكون عاقبته ألجلها اجلنة  إن مات عليها

  )٥().معرفة اهللا تعاىل هي األصل( :يقول ابن اخلطيب

��m:ويقول يف تفسري قوله تعاىل �Ï��Î���� �Í��Ì��Ë��Êl الم(، ٤٧: طهالمة، فظاهره يقتضي : قد فسرنا السبالس
)٦(.)والعارف باهللا قد اتبع اهلدى فوجب أن يكون صاحب السالمةحصول السالمة لكل من اتبع اهلدى، 

   

  

                                           

 .١٣٠دار املسلم، . ، طبعة أخرى، ط١٨٢ركايب، . أسرار الترتيل وأنوار التأويل، ط)١(
  ).٦ص ١١ج ٤مج(التفسري الكبري: ، وانظر)٩ص ٢٦ج ٩مج(التفسري الكبري )٢(
  .١١٣-١١٢دار املسلم، . ، طبعة أخرى، ط١٤٤ركايب، . تأويل، طأسرار الترتيل وأنوار ال: ، وانظر١٣٠لوامع البينات،) ٣(
بـل  . ١٥/ ٢، وكذلك الغزايل يف إحياء علوم الدين٢٦٨أصول الدين: وانظر تقرير البغدادي لذلك! وهذا سريا على مذهبه األشعري)٤(

حاشية السيالكويت على !!)). صديق وحدهالتوهو  األساس واألصل يف دخول اجلنةيطلق على ما هو  اإلميان((قد نص السيالكويت بأن 
  .٨/٣٦٢شرح املواقف ضمن كتاب شرح املواقف

  ).١٠٦ص ٢٢ج ٨مج(التفسري الكبري )٥(
  ).٦٢ص ٢٢ج ٨مج(التفسري الكبري )٦(
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وال  )١(.)الالئقة ا وحصل فيه اإلميان، فقد وصل إىل مراتب السعادات ه الكفرملا زال عن..الروح(:ويقول
  )٢(.)أكمل أنواع التزكية هو تزكية القلب عن ظلمة الكفر(غرو فـإن

باقتضاء سبب مستقل  اإلميان وحده(: ويقول )٣(.)دون رفع الدرجات اإلميان ارد مفيد للنجاة (: ويقول  
   )٥(.) العبد مبجرد اإلميان يستوجب الرمحة واملغفرة من اهللا(وعليه فـ) ٤(.)حلسنات اتكفري السيئات وإعطاء 

خيرج من : "الصالة والسالم حصل له العرفان التام، والدليل عليه قوله عليه(ومن مث فيشمل هذا احلكم كل من 
، وعدم منه النطق والعمل سواًء فيشمل كل من وجد منه التصديق )٦(؛)" من كان يف قلبه مثقال ذرة من اإلميانالنار 

  :يف ذلك

ألنه أدى ما وجب ( )٧(.)مؤمن قطعاعرف اهللا بدليله مث ملا متم النظر مات فجأة، فهذا  (من  -١
   (٨)).ومل جيد مهلة التلفظ ذه الكلمة ،عليه

مؤمن (فهو)٩(.)من عرف اهللا ومضى عليه من الوقت ما ميكنه التلفظ بالكلمة، ولكنه قصر فيه( -٢
أنه حصل له العرفان التام، وفاسق ألجل أنه كان مأمورا بذكر هـذه الكلمـة ومل    ألجل

    )١٠().يذكرها

واللسان ترمجان  ،؛ ألن اإلميان هو التصديق احملض)١١(فاحلكم يف الصورتني أما من املؤمنني 
ا أن ، كم)١٢(قبل اللسان حىت يترمجه اللسان فال بد أن يكون اإلميان موجودا بتمامهاإلميان 

                                           

  ).١٧١ص ١٠ج ٤مج(التفسري الكبري: ، وانظر)١٣ص ١٦ج ٦مج(التفسري الكبري)١(
  ).١٤٧ص ٣١ج ١١مج(التفسري الكبري )٢(
  ).١٠٣ص ٢٥ج ٩مج( الكبري التفسري)٣(
  ).٣٣ص ٢٨ج ١٠مج(التفسري الكبري: ، وانظر)٤٦ص ١٢ج ٤مج(التفسري الكبري )٤(
 ).٢٠١ص ٧ج ٣مج(التفسري الكبري)٥(
 .١٢٩لوامع البينات) ٦(
، ١٤٣يب، ركا. ، أسرار الترتيل وأنوار التأويل، ط)١٠-٩ص ٢٢ج ٨مج(التفسري الكبري : ، وانظر)٥٩ص ٢ج ١مج(التفسري الكبري )٧(

  .١٢٨، لوامع البينات، ١١١دار املسلم، . طبعة أخرى، ط
، )٥٩ص ٢ج ١مـج (التفسري الكـبري  : ، وانظر١١١دار املسلم، . ، طبعة أخرى، ط١٤٣ركايب، . أسرار الترتيل وأنوار التأويل، ط)٨(
  .١٢٨، لوامع البينات، )٢٧ص ٢ج ١مج(
  ).١٠ص ٢٢ج ٨مج(التفسري الكبري )٩(
، )٥٩ص ٢ج ١مـج (التفسري الكبري : ، وانظر١١١دار املسلم، . ، طبعة أخرى، ط١٤٣ركايب، . يل وأنوار التأويل، طأسرار الترت)١٠(
  .١٢٩-١٢٨، لوامع البينات )٢٧ص ٢ج ١مج(
  .٢/١٥إحياء علوم الدين:وانظر قول الغزايل يف. ،  وقد نسب ذلك للغزايل ووافقه عليه)٢٧ص ٢ج ١مج(التفسري الكبري: انظر)١١(
  ).١٠ص ٢٢ج ٨مج(التفسري الكبري : ، وانظر٢/١٥حياء علوم الدين إ)١٢(
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جمرى امتناعه  (و جيري )١(،)اليت يؤتى ا مع اإلميان  ملعاصياالمتناع عن النطق جيري جمرى ا(
  من كان  خيرج من النار: " ×وكيف يكون من أهل النار وقد قال  ،من الصالة والزكاة

الذي  اإلميان( وملا كان )٢(.)وقلب هذا الرجل مملوء من اإلميان" يف قلبه مثقال ذرة من اإلميان 
علـى  هو أعلى احلسنات درجة يذهب الكفر الذي هو أعلى درجة يف العصيان، فألن يقوى 

كان أوىل، فإن مل يفد إزالة العقاب بالكلية فال أقل من  املعصية اليت هي أقل السيئات درجة
 )٤(.)أحدا من املؤمنني ال يبقى يف النـار خملـدا  ( فإن)٣( .)أن يفيد إزالة العذاب الدائم املؤبد

  )٥(.)كل من له عقيدة حقة يرمحه اهللا ويرزقه اهللا دائما(بل

  :يؤيد ما سبق

ــاىل - ــه تع ��m��p��o������n��m��l�������k������j��i��h��g��f��e��d��c:قول

rql اجلنة أعدت ملن آمن بـاهللا  إذ ذكر أن  فيه أعظم رجاء وأقوى أمل،(فـ ٢١: احلديد
لفظ اإلميان إذا عدي حبرف الباء، فإنه باق على ..، وآخرورسله؛ ومل يذكر مع اإلميان شيئًا 

فيلزمكم أن تقطعوا حبصول اجلنة جلميع العصاة، : فإن قيل.... وهو التصديقمفهومه األصلي 
نقطع حبصول اجلنة هلم، وال نقطع بنفي العقاب عنـهم؛  : وأن تقطعوا بأنه ال عقاب هلم؟ قلنا

   )٦(.).نة وبقوا فيها أبد اآلباد، فقد كانت اجلنة معدة هلم نقلوا إىل اجلألم إذا عذبوا مدة مث 

بلغت حاضت، مث عند انقطاع حيضها ماتـت، أو   )٧(]وملا[املرأة إذا بلغت عارفة باهللا  (أن-
الرجل بلغ عارفًا باهللا، وقبل أن جتب عليه الصالة والزكاة مات، فهما باالتفاق مـن أهـل   

ألجر والثواب ال يتوقف على حصول األعمال، وأيضا ذلك على أن استحقاق ا الثواب، فدلّ
   )٨(.  )من مذهبنا أن اهللا تعاىل قد يثيب املؤمن الفاسق اخلايل عن مجيع األعمال

 وعليه فإن. )٩()إمنا هو معرفة اهللا تعاىل ؛ال شك أن أكمل السعادات وأعظم القربات(أنه  -
وذلـك أن العمـل   (؛  )١٠()األعمال بكثري من درجة ثواب سائر درجة ثواب اإلميان أعظم(

                                           

  ).٢٧ص ٢ج ١مج(التفسري الكبري) ١(
  ).١٠ص ٢٢ج ٨مج(التفسري الكبري )٢(
  ).٧٤ص ١٨ج ٦مج(التفسري الكبري )٣(
  .)١٦ص ٣١ج ١١مج(، )٦٢ص ٢٢ج ٨مج(، )٢٦١ص ١ج ١مج(التفسري الكبري : ، وانظر)١٥٠ص ٩ج ٣مج(التفسري الكبري )٤(
  ).٢٠١ص ٢٩ج ١٠مج(التفسري الكبري)٥(
    ).٢١٦ص ٢٩ج ١٠مج( ،)٢٥١ص ٢٨ج ١٠مج(التفسري الكبري:، وانظر)٢٣٥ص ٢٩ج ١٠مج(التفسري الكبري )٦(
 !ولعل الصواب ما أثبته) وكما(يف األصل) ٧(
-٣٢دار املسـلم، . ة أخرى، ط، طبع٥٠-٤٩ركايب، . أسرار الترتيل وأنوار التأويل، ط: وانظر). ٩٧ص ٧ج ٣مج(التفسري الكبري)٨(

٣٣.  
  ).٧١-٧٠ص ١٢ج ٤مج(التفسري الكبري)٩(
  ).١٨٦ص ٣١ج ١١مج(التفسري الكبري)١٠(
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ومعلوم أن معرفـة اهللا تعـاىل   كلما كان أشرف وأعلى درجة، وجب أن يكون أكثر ثوابا، 
وحمبته أعلى شأنا وأعظم درجة من سائر األعمال، فوجب أن يكون أوىف ثوابا وأعلى درجة 

قد .. لتوحيد والتقديساآليت باإلميان واملواظب على ا(وعلى هذا  فإن   )١().من سائر األعمال
أن جمـرد  (فثبـت   )٣)(٢().، فوجب أن يدخل اجلنةبأعظم الصاحلات وبأحسن الطاعاتأتى 

وهو بأن يعفو عنهم وال يدخلهم النار، أو بأن  ،اإلميان سبب حلصول الغفران؛ إما من االبتداء
يوجـب  ..مياناإل(أي أن   )٤().مث يعفو عنهم وخيرجهم من النار ،يدخلهم النار ويعذم مدة

   )٥().النجاة

من وجد منه التصديق بالقلب والشهادة باللسان، دون األعمال، أمن يف الدنيا وجنا يف اآلخرة؛ ألن  •
  !!  )٦(.العمل ليس ركنا يف اإلميان، و ال يتوقف عليه استحقاق األجر والثواب

مؤمن قرار إن كان اختياريا فصاحبه فهذا اإل ؛إذا حصل العرفان بالقلب واإلقرار باللسان (: يقول ابن اخلطيب
  )٧()باالتفاق حقًا

كل مسـلم بـراءة   األصل يف حال ..، وواعتقدها كان من املسلمني ) ٨(كل من قال هذه الكلمة(:ويقول
إال لدليل منفصـل،  أن األصل يف نفسه حرمة القتل وعدم توجه مطالبة الغري عليه يف نفسه وماله، فيدل على  ،الذمة

   )٩(.)إال لدليل منفصل ماله حرمة األخذواألصل يف 

نال من بركتها نصيبا، وأحرز من فوائدها حظًا؛ فإن طلب ا الدنيا نال  )١٠(كل من نطق ذه الكلمة(:ويقول
   )١١(.)ولئن قصد ا اآلخرة مجع بني احلظني، وأحرز ا السعادة يف الداريناألمن والسالمة من آفاا، 

  

                                           

  ).٢٧ص ١٤ج ٥مج(التفسري الكبري )١(
  ).٦٩ص ٢٧ج ٩مج(التفسري الكبري)٢(
املطيع عند اهللا مؤمنا، ويكون يصري ا  أعالها: الطاعات عندنا أقسام:(حيث قال ٢٦٨وقد سبقه إىل هذا البغدادي يف أصول الدين) ٣(

يف العدل، والتوحيد، والوعد والوعيد، والنبوات والكرامـات، ومعرفـة     وهي معرفة أصول الدين. عاقبته ألجلها اجلنة إن مات عليها
 ).!وذه املعرفة خيرج عن الكفرأركان شريعة اإلسالم، 

  ).١٤٦ص ٩ج ٣مج( التفسري الكبري)٤(
  ).٧٠ص ٢٧ج ٩مج( التفسري الكبري)٥(
 .١٥-٢/١٤، إحياء علوم الدين٢٦٩-٢٦٨أصول الدين للبغدادي: انظر تقرير األشاعرة لذلك)٦(
  ).٥٨ص ٢ج ١مج(التفسري الكبري)٧(
  .ال إله إال اهللا: يقصد)٨(
   ).١٦٠ص ١٦ج ٦مج(التفسري الكبري)٩(
 .ال إله إال اهللا: يقصد)١٠(
  .١١٣-١١٢دار املسلم، . ، طبعة أخرى، ط١٤٤ركايب، . نوار التأويل، طأسرار الترتيل وأ: ، وانظر١٣٠لوامع البينات،) ١١(



 -٣٢٧ - 

العـدل أنـه   (إذ  )١().كلم بكلمة الشهادة إن كان عن صدق أمن عذاب الدنيا واآلخرةالكافر إذا ت: (ويقول
  )٢()خيرج من النار كل من قال واعتقد أنه ال إله إال اهللا

  )٣(.)خيرج من النار من قال ال إله إال اهللا على سبيل اإلخالص( :ويقول

ألن من تاب عن كفره ومل يدخل ( ؛ )٤()استحقاق األجر والثواب ال يتوقف على حصول األعمال،( : ويقول
لـو   فهاهناوقت الصالة، أو كانت املرأة حائضا فإنه ال جيب عليها الصالة، والزكاة أيضا غري واجبة، وكذا الصوم، 

كما  )٥()مات يف ذلك الوقت كان من أهل النجاة مع أنه مل يصدر عنه عمل، فلم جيز توقف األجر على العمل الصاحل
مـن قـال ال إلـه إال    ( وعليه فـ )٦()ا أن اهللا تعاىل قد يثيب املؤمن الفاسق اخلايل عن مجيع األعمالمن مذهبن(أن 
  )٨( .)كل من قال ال إله إال اهللا فله رزق كرمي( أي أن )٧(.)يدخل اجلنة وإن مل يعمل عمالً..اهللا

شهادته، ويقـام   من وجد منه التصديق والقول والعمل، وارتكب بعض الكبائر، فهو فاسق ال تقبل •
ويدفن يف مقابر  ،ويصلى عليه ،ويكفن ،يغسلوإذا مات يف احلد  )٩(عليه احلد إذا ارتكب ما يوجبه

   )١٠(.ال خيلد يف النار؛ ألنه مؤمن و ،املسلمني

جيـب عليـه احلـد    .. الزنـا والقتـل   (مرتكب : ويقول )١١()شهادة الفاسق ال تقبل: (يقول ابن اخلطيب
  )١٣(). ا مات يف احلد يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن يف مقابر املسلمنيإذ(و )١٢().والقصاص

                                           

  ).٩ص ٢٦ج ٩مج(التفسري الكبري )١(
 ).١٠٢ص ٢٠ج ٧مج(التفسري الكبري )٢(
  ). ٢٢٢ص ١١ج ٤مج(التفسري الكبري)٣(
-٣٢دار املسـلم،  . ى، ط، طبعة أخر٥٠-٤٩ركايب، . أسرار الترتيل وأنوار التأويل، ط: وانظر).٩٧ص ٧ج ٣مج(التفسري الكبري)٤(

٣٣.  
  ).١٣٦ص ١٤ج ٥مج(التفسري الكبري: ، وانظر)٢٣٦ص ٢١ج ٧مج(التفسري الكبري )٥(
  ).٩٧ص ٧ج ٣مج(التفسري الكبري)٦(
 ٢٧ج ٩مـج (، )٢١٦ص ٢٩ج ١٠مـج (، )١٩٢ص ١٩ج ٧مـج (التفسري الكبري: ، وانظر)٢٠٢ص ٢٩ج ١٠مج(التفسري الكبري)٧(

  ).١٠٠ص
  ).٢٠١ص ٢٩ج ١٠مج(التفسري الكبري)٨(
-٩٠ص  ٢٢ج  ٨مـج (، ) ٢٢٩ص  ١١ج  ٤مج(، ) ٢١٨-٢١٧ص ١١ج  ٤مج(، ) ١٦٠ص ٣ج ١مج(التفسري الكبري : انظر)٩(

  ).  ٦٥ص  ٢٤ج ٨مج(، )٩١
)١٠(وما بعدها مـن   ٣٨١صفحة : ، وسيأيت الكالم عنها يف مبحث مستقل إن شاء اهللا، راجع-امسه وحكمه-وهذه مسألة الفاسق امللي

  .هذا البحث
  ٢٣ج  ٨مـج (، ) ٤٢ص  ٤ج  ٢مـج (، ) ٨ص  ٣ج ١مـج (التفسري الكـبري : ، وانظر) ١٢٠ص ٢٨ج ١٠مج(التفسري الكبري)١١(

  ). ١٣٧ص   ٢٨ج  ١٠مج(، ) ١٠٢ص ٢٦ج   ٩مج(، ) ١٦٣-١٦٠ص ٢٣ج  ٨مج(، ) ١٥٨-١٥٧ص
  ). ٨٣ص  ٦ج  ٢مج(التفسري الكبري )١٢(
  ).١٤٧ص ٢٣ج  ٨مج(التفسري الكبري)١٣(



 -٣٢٨ - 

�m��{��z��y����x��w��v��u��t��s��r��q��p���o:ويقول عند تفسريه لقوله تعاىل
��_��~��}��|l ا يف النار، (، ١٢٤: النساءاعلم أن هذه اآلية من أدل الدالئل على أن صاحب الكبرية ال يبقى خملد

قـد  إن صاحب الكبرية إذا كان : ، وإذا ثبت هذا فنقولأن صاحب الكبرية مؤمنإىل اجلنة؛ وذلك ألنا بينا  بل ينقل
ولزم حبكم اآليات الدالة على وعيد الفساق أن صلّى، وصام، وحج، وزكى وجب حبكم هذه اآلية أن يدخل اجلنة، 

يدخل النار مث ينقل إىل اجلنة فذلك هو  إلمجاع، أويدخل النار، فإما أن يدخل اجلنة مث ينقل إىل النار فذلك باطل با
   .)١()، واهللا أعلماحلق الذي ال حميد عنه

وكان مستقره  ،من وجد منه التصديق بالقلب والشهادة باللسان والعمل الصاحل؛ سلم من النار  •
رجـة و  اجلنة، وله الوالية والنصرة، فإن زاد يف النوافل واألعمال الصاحلة يكون له رفعـة يف الد 

 . )٢(زيادة يف الكرامة والوالية

درجـات أهـل الثـواب    (ذلك أن، ) ٣()العمل الصاحل له مع اإلميان أثر(ومن هنا فقد قرر ابن اخلطيب أن 
�m��_��~��}��|���{��z��y��x��w: ؛ ألنه تعـاىل قـال  على حسب تفاوت أعمال اخللق...متفاوتة

���d���c��b��a��`l  وجب أن تتفاوت  ؛تت مراتب اخللق يف أعمال املعاصي والطاعات، فلما تفاو٨ – ٧: الزلزلـة
مجع بني وعلى هذا فمن ، )٥() حسب أعماهلمهم درجات عند اهللا على (فـ ،)٤()مراتبهم يف درجات العقاب والثواب

: قال تعاىل ،احلةواجلنة له على أعماله الص()  ٦()الكرمي جيمع له بني املغفرة والرزقفاهللا تعاىل (الصاحل  اإلميان والعمل
�m��¶��µ��´��³��²±����°��¯���®��¬��«��ª��©��¨��§��¦l وقال  ،١١١: التوبة :�m��Ã����Â��Á

��Ê�����É��È��Ç��Æ��Å���Äl (٧)) ٤١ - ٤٠: النازعات. 

�m��hg���f��e���d��c��b��a: وقد أكد ذلك املعىن كثريا، فقال يف تفسري قوله تعاىل

���m��l��k����j��il  ٨()فهو أن يوفيهم أجورهموأما احلكم فيمن آمن وعمل الصاحلات، (،٥٧: عمرانآل (.  

�m��|��{��z���yx��w��v��u��t��s��r���q��p��o��n:وقال يف تفسري قوله تعاىل

��}l ٩()وحيصل هلم اخللود يف اجلنة ،فهم أصحاب اجلنة ؛بني أنّ من حصل له هذه الصفات الثالثة(،٢٣: هود(.  

  

                                           

  ).١٠٣ص ١٠ج ٤مج(التفسري الكبري:، وانظر)٥٥ص ١١ج ٤مج(التفسري الكبري)١(
  .٢/١٤، إحياء علوم الدين٢٦٩-٢٦٨أصول الدين للبغدادي: انظر تقرير األشاعرة لذلك يف)٢(
  . )١٨٢ص ٢٥ج ٩مج(التفسري الكبري)٣(
  ). ٧٦ص ٩ج ٣مج(التفسري الكبري)٤(
   ).٢٤ص ٢٨ج ١٠مج(التفسري الكبري:وانظر، )٧٦ص ٩ج ٣مج(التفسري الكبري)٥(
 ). ٤٧ص ٢٣ج ٨مج(التفسري الكبري)٦(
  ).٢٠١ص ٢٩ج ١٠مج(التفسري الكبري)٧(
  ).٤٠ص ٦ج ٢مج(التفسري الكبري: ، وانظر)٧٢ص ٨ج ٣مج(التفسري الكبري)٨(
 ).٢٠٩ص ١٧ج ٦مج(التفسري الكبري)٩(
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ـ ( :ويقول  �m��Ó��Ò��Ñ��Ð��ÏÎ��Í��Ì��Ë��Ê���ÉÈ��Ç��Æ��Å��Ä��Ã���Â: الق

���Ôl إمنا كان جزاًء على اإلميان واألعمال ، فهذا يدل على أن روضات اجلنات ووجدان كل ما يريدونه ٢٢: الشورى
   .)١()الصاحلات 

�m�å���ä��ã��â�������á��à��ß��Þ���Ý��Ü���Û��Ú���Ù��Ø��������è��ç��æ:ويقول يف تفسري قولـه تعـاىل  

���ð��ï��î��í��ì��ëê��él من أتى باإلميان واألعمال الصاحلات كانت لـه الـدرجات   ذكر أن (، ٧٦ – ٧٥: طه
ويف اآلية تنبيه على حصول العفو ألصحاب الكبائر، ألنـه  ، ٧٦: طه �m�������è��ç��æ��å���ä��ãl:مث فسرها فقال العلى
فسائر الدرجات اليت هي غري عالية ال  أتى ربه باإلميان واألعمال الصاحلة،جعل الدرجات العلى من اجلنة ملن تعاىل 

أن الدرجات العالية هي ملا دلت هذه اآلية على ..و..ما هم إال العصاة من أهل اإلميان )٢()و(بد وأن تكون لغريهم، 
الية أن ال تكـون  ، وجب حبكم ذلك اخلطاب أن الدرجات اليت ال تكون عتطهر عن الذنوب :أي ؛جزاء من تزكى

   )٣(.)جزاء من تزكى، فهي لغريهم ممن يكون قد أتى باملعاصي وعفا اهللا بفضله ورمحته عنهم

�m��Ñ��Ð��ÏÎ��Í��Ì��Ë��Ê���ÉÈ��Ç��Æ��Å��Ä��Ã���Â:ويقول يف تفسريه لقوله تعاىل

���Ô��Ó��Òl أحوال أهل الثواب، وهـو قولـه تعـاىل   ...مث إنه تعاىل ذكر( ،٢٢: الشورى:��m��Ä��Ã���Â

� � � ÉÈ� � Ç� � Æ� � Ål ويف اآلية تنبيه على أن الفساق من أهل  ،ألن روضة اجلنة أطيب بقعة فيها ؛٢٢: الشورى
 وهي البقاع الشريفة مـن  ؛أنه خص الذين آمنوا وعملوا الصاحلات بروضات اجلناتالصالة كلهم يف اجلنة، إال 

صوصة مبن كان دون أولئـك الـذين آمنـوا وعملـوا     اجلنة، فالبقاع اليت دون تلك الروضات ال بد وأن تكون خم
  .)٤()الصاحلات

    )٥()رتب على اإلميان وعمل الصاحلات روضات اجلنات أن اهللا سبحانه.. واعلم أن هذه اآليات دالة على ( 

�m��n��m����l :كما يف قوله تعاىل ،الغفران واإلكرام :مها ؛اإلميان والعمل الصاحل يوجبان أمرين(ويقول 

�po���v��u���t���s��r��ql ٦()٤: سبأ(      

   )٧(.)ثواب املسلم الذي مل يعص أكثر من ثواب من عصى (:ويقول

  

                                           

  ).١٦٣ص ٢٧ج ٩مج(التفسري الكبري)١(
  .٢٢/٩١دار الفكر.ط ، و٢٢/٩١املطبعة البهية املصرية.  الكبري، ومستدرك من طمابني قوسني ساقط من الطبعة املعتمدة للتفسري)٢(
  ).٩١ص ٢٢ج ٨مج(التفسري الكبري)٣(
 ).١٦٣ص ٢٧ج ٩مج(التفسري الكبري)٤(
  ).١٦٤ص ٢٧ج ٩مج(التفسري الكبري)٥(
  ).٦١ص ٢٦ج ٩مج(التفسري الكبري)٦(
  ).٩٢ص ٣٠ج ١٠مج(التفسري الكبري)٧(
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ذنبـه الصـغري   ...جمتنب الكبـائر (:كما قرر أن من اجتنب الكبائر كفر اهللا عنه الصغائر، وغفرها له، فقال 
�m��f����e��d: لفتح والنصر والظفر، كما قالبالعلو وا...يف األحوال الظاهرة( خيصه بل إنه تعاىل )٢( )١()مغفور

��gl وكما قال٨: املنافقون ، :�m��[���Z��Y��Xl وعملـوا  ..فقد وعد اهللا الذين آمنوا  (، )٣()  ٣٣: التوبة
فيجعلهم اخللفاء والغالبني واملالكني  ؛أن يستخلفهم يف األرض مجعوا بني اإلميان والعمل الصاحلالذين : الصاحلات، أي

هو أن يؤيدهم بالنصرة، واإلعزاز، ويبدهلم من  :وأنه ميكن هلم دينهم، ومتكينه ذلك...،استخلف عليها من قبلهمكما 
 ؛وأمـا يف أحـوال اآلخـرة   (،)٤()ويأمنوا بذلك شرهم  ،فيقتلوهم ،بأن ينصرهم عليهم ؛بعد خوفهم من العدو أمنا

  . )٥()والتعظيم من اهللا ،واملنافع الدائمة ،فالثواب

، فإنه يرد القيامة من غـري  العملوذا  اإلميانكل من أتى ذا : (أم يأمنون يوم القيامة، يقول الرازيكما 
فإم بعد احلشر ال يناهلم خوف وال حزن؛ وهلذا قال أهل من آمن باهللا وعمل صاحلًا ( :، ويقول)٦()خوف وال حزن

واإلصالح الذي  ،أتى باإلميان الذي هو عمل القلب..فمن(:، ويقول)٧()إم يوم القيامة آمنون من األهوال: التحقيق
  )٨(.)هو عمل اجلسد، فال خوف عليهم وال هم حيزنون

آتيا باألعمال ، ويكون آتيا باالعتقاد الصحيح املبين على الدليلمن يكون  ويل اهللا(وتكون هلم الوالية ألن 
   .(٩))على وفق ما وردت به الشريعة الصاحلة

الرازي رتب على جمرد التصديق واملعرفة تكفري السـيئات، ومـن مث الرمحـة، والـرزق     أن : واخلالصة
 ؛النجاة يف العاقبة، وعلى العمل الصاحل رفع الدرجات، وزيادة الثواب، وقد أكد هذا املعىن كثريا يف تفسريه:أي

  :وذلك يف معرض مقابلته بني جزاء اإلميان وجزاء العمل الصاحل

��m���Î��Í��Ì��Ë��Ê��É��È���Ç��Æ��Å���C��B��A:تعـاىل فقال يف تفسري قوله 

��L��K��J��I���H��G��F��E��Dl ومل يذكر يف  يف املؤمن العمل الصاحلذكر ( ،١٦ – ١٥: الروم

                                           

  ).١٥٤-١٥٣ص ١٥ج ٥مج(التفسري الكبري: وانظر).  ٩ص  ٢٩ج ١٠جم(التفسري الكبري)١(

  .من هذا البحث ٤٠٥صفحة: راجع! !هذا يناقض ما قرره الرازي يف موطن آخر من أن مرتكب الصغرية حتت املشيئة)٢(
  ).١٥٤-١٥٣ص ١٥ج ٥مج(التفسري الكبري)٣(
-١٥٧ص ١٦ج ٦مـج (، )١٤٣ص ١٥ج ٥مـج (، )٦٨ص ٩ج ٣مج(التفسري الكبري: ، وانظر)٢٤ص ٢٤ج ٨مج(التفسري الكبري)٤(

  ).٢٤ص ٢٠ج ٧مج(، )١٥٨
 ١٦ج ٦مـج (، )٢١٢ص ١٥ج ٥مـج (، )١٨١ص ١١ج ٤مـج (التفسري الكـبري : وانظر). ١٥٤ص ١٥ج ٥مج(التفسري الكبري)٥(

  ).١١ص ٣٢ج ١١مج(، )١١٥ص ١٩ج ٧مج(، )١٢٢ص ١٩ج ٧مج(، )٤١ص ١٧ج ٦مج(، )١٣١ص
  ). ٥٤ص ١٢ج ٤مج(التفسري الكبري)٦(
  ).١٣ص ٢٨ج ١٠مج(التفسري الكبري)٧(
 ).١٢٧ص ١٧ج ٦مج(، )٤٨ص ٧ج ٣مج(التفسري الكبري:وانظر). ٢٢٩ص ١٢ج ٤مج(التفسري الكبري)٨(
 ). ٨٩ص ٢١ج ٧مج ) (٨٥ص ٢١ج ٧مج(التفسري الكبري: ، وانظر)١٢٦ص ١٧ج ٦مج(التفسري الكبري)٩(
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، وال يبلغ فإن اإلميان ارد مفيد للنجاة دون رفع الدرجاتالكافر العمل السيئ؛ ألن العمل الصاحل معترب مع اإلميان، 
   )١(.)العالية إال بإميانه وعمله الصاحل الدرجةاملؤمن 

   )٣(.))٢( الذي عمل صاحلًا، وإن مل يكن يف الكرامة مثل رزق وللمؤمن مغفرة ورزق كرمي(:ويقول

اعلم (، ١٦: آل عمران���mL��K��J���I��H��G���F��E������D���C��B��A�l: ويقول يف تفسري قوله تعاىل
: آل عمران �m��H��G���Fl: ، مث إم قالوا بعد ذلك١٦: آل عمران �m��E������D���Cl: اأنه تعاىل حكى عنهم أم قالو

عنهم يف معرض املدح هلم ، واهللا تعاىل حكى ذلك وذلك يدل على أم توسلوا مبجرد اإلميان إىل طلب املغفرة ،١٦
أليس أنه تعاىل : فإن قيل.... ة من اهللاوالثناء عليهم، فدل هذا على أن العبد مبجرد اإلميان يستوجب الرمحة واملغفر

  ؟١٧: آل عمران ��m��N��Ml:اعترب مجلة الطاعات يف حصول املغفرة حيث أتبع هذه اآلية بقوله

، مث ذكر بعدها جمرد اإلميان وسيلة إىل طلب املغفرةتأويل هذه اآلية ما ذكرناه، وذلك ألنه تعاىل جعل  :قلنا
املغفرة لكان ذكرهـا  ن صادقني، ولو كانت هذه الصفات شرائط حلصول هذه صفات املطيعني، وهي كوم صابري

قبل طلب املغفرة أوىل، فلما رتب طلب املغفرة على جمرد اإلميان مث ذكر بعد ذلك هذه الصفات، علمنا أن هذه 
  (٤) .)الصفات غري معتربة يف حصول أصل املغفرة، وإمنا هي معتربة يف حصول كمال الدرجات

 ��m��M��L�����������K��J��I��H���G��F��E��D��C��B��Al:قوله تعـاىل تفسري ويقول يف 

تكفري : ، وذكر يف مقابلتهما من أفعال اهللا أمريناإلميان والعمل الصاحل: ذكر اهللا من أعمال العبد نوعني(، ٧: العنكبوت
السيئات يف مقابلة  فتكفري، ٧: العنكبـوت  �m��I��H���G��F��El: حيث قال السيئات واجلزاء باألحسن

؛ ألن بإميانه املؤمن ال خيلد يف النار: األول: ، وهذا يقتضى أمورااإلميان، واجلزاء باألحسن يف مقابلة العمل الصاحل
ألن املؤمن بإميانه يـدخل  غري اجلنة؛ وذلك  هاهنا اجلزاء األحسن املذكور: لثاينا. فال خيلد يف العذاب ؛تكفر سيئاته

، فاجلزاء األحسن يكون غري اجلنة، وهو ما ال عني رأت، وال ومن كفرت سيئاته أدخل اجلنة ،ئاتهاجلنة إذ تكفر سي
هو أن اإلميان يستر قبح الذنوب : األمر الثالث. الرؤيةأذن مسعت، وال خطر على قلب بشر، وال يبعد أن يكون هو 

يف فيجزيه اهللا اجلزاء األحسن  ؛احل يف الدنياوالعمل الصاحل حيسن حال الصفيستر اهللا عيوبه يف األخرى، ؛ يف الدنيا
  ) ٥(.)فاإلميان إذن ال يبطله العصيان، بل هو يغلب املعاصي ويسترها وحيمل صاحبها على الندم، واهللا أعلم العقىب،

                                           

  ).١٠٣ص ٢٥ج ٩مج(التفسري الكبري )١(
، وعلى هذا فال خيلد يف النار؛ بل له مغفـرة  -عنده-حكم بكفره، بل صح إميانهحة على أن من مل يعمل مل يلة واضيف النص دال) ٢(

  !!ورزق كرمي
  ).٢٤٢ص ٢٥ج ٩مج(التفسري الكبري )٣(
  ).٢٠١ص ٧ج ٣مج(التفسري الكبري)٤(
  .٦٠٤-٦٠٣، ١٦٢-١٤٨، ١٣١-١٣٠ ركايب،.ط أسرار الترتيل وأنوار التأويل،: ، وانظر)٣٤ص ٢٥ج ٩مج(التفسري الكبري)٥(
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كـر تفسـريه   قد ذُ ( ،٧: فاطر �m��|�����������{��z��������y���x��w��v��u��tl :ويقول يف تفسري قوله تعاىل 
امرار، والعمل الصـاحل يف مقابلتـه األجـر    يف النار،  مؤمن )١( )يؤبد(فال  يف مقابلته املغفرةاإلميان أن  :ني فيهوب

  ) ٢(.)الكبري

����m��R��Q��P�����O��N��M��L��K���J[��Z����Y���X��WV���U��T��S:ويقول يف تفسري قوله تعـاىل  

\��]l ا أن اهللا تعاىل ك(، ٢: حممدكما  ؛ذكر اإلميان والعمل الصاحل رتب عليهما املغفرة واألجرلما قد ذكرنا مرار
�m��F��E��D��C��B��A:، وقـال ٥٠: احلج m���n��m��l��k��j��i��h��g���fl: قال

��H���Gl جزاء ذلك : هاهنافنقول . واألجر على العمل الصاحل، بأن املغفرة ثواب اإلميان: ، وقلنا٧: العنكبوت
إشارة إىل ما يثيب ، ٢: حممد �m��]��\��[l:وقوله إشارة إىل ما يثيب على اإلميان،، ٢: حممد m��Z����Y�����Xl: قوله

   )٤(.)ومن عمل صاحلًا أصلح باله، آمن كفر سيئاتهأن اهللا رتب أمرين على أمرين، فمن (أي  )٣(.)على العمل الصاحل

لبيان ترتب املغفـرة  ، ٢٩: الفتح ��mx��w��v���u��t��s��l:وقد علم مبا ذكرنا مرارا أن قوله(: ويقول
، ٤٨: النسـاء  �m���~��}��|���{��z��y����x��w��v���u��t��s��rl: كما قال تعـاىل  ،على اإلميان، فإن كل مؤمن يغفر له

   )٥( .)، واهللا أعلمواألجر العظيم على العمل الصاحل

ذكـر فـيهم   ، ٤: سبأ �m��v��u���t���s��r��q��po��n��m����l��kl: فقال(:ويقول
فكل مؤمن مغفور  ؛فاملغفرة جزاء اإلميان املغفرة والرزق الكرمي،: ، وذكر هلم أمريناإلميان والعمل الصاحل: أمرين

خيرج من النار :.."×وقوله ، ٤٨: النساء �m���~��}��|���{��z��y����x��w��v���u��t��s��rl: ، ويدل عليه قوله تعاىلله
   )٦(.)والرزق الكرمي من العمل الصاحل ،"به وزن ذرة من إميانمن قال ال إله إال اهللا ويف قل

لكن ()٧( ،)الالئقة ا وحصل فيه اإلميان، فقد وصل إىل مراتب السعادات ملا زال عنه الكفر..الروح(:ويقول
   )٨( .)اإلميان مع العمل الصاحل يفيد سعادتني

 ،عن احلق اواملعرفة بعيد جمرد التصديق من أن حصول أصل املغفرة مرتب علىولئن كان ما ذكره الرازي 
إمنا يكون مبجرد  ؛بل زاد الطني بلة حني زعم أن النجاة من النار واستيجاب الدرجات ؛أبعد النجعة ن الرازيأ إال

  .!!املعرفة وإن مل يتعلم شيئًا من الفقه أصالً ألبتة ومل يعمل

                                           

 .٧/٣١، اآلستانة .، وهو خطأ، والتصحيح من ط)يؤبده(يف الطبعة املعتمدة للتفسري الكبري )١(
  ).٦-٥ص ٢٦ج ٩مج(التفسري الكبري)٢(
 ).٣٨ص ٢٨ج ١٠مج(التفسري الكبري )٣(
  ). ٣٨ص ٢٨ج ١٠مج(التفسري الكبري)٤(
 ).١٠٩ص ٢٨ج ١٠مج(التفسري الكبري )٥(
  ).٢٤١ص ٢٥ج ٩مج(الكبري  التفسري)٦(
  ).١٧١ص ١٠ج ٤مج(التفسري الكبري: ، وانظر)١٣ص ١٦ج ٦مج(التفسري الكبري)٧(
 ).٢٠١ص ٢٨ج ١٠مج(التفسري الكبري )٨(
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وقد يكون من أهل النجاة وإن مل  هذا العلم، اإلنسان ال يكون من أهل النجاة والدرجات إال مع(:يقول 
أما أنه البد يف النجاة من علم األصول؛ فألن اجلاهل باهللا العلي وصفاته ال يكون من  يتعلم شيئًا من الفقه أصالً البتة،

شيء مـن  ؛ فألن اإلنسان قبل البلوغ ال يكون مكلفًا بوأما أنه قد حتصل النجاة بدون الفقهباإلمجاع، )١(أهل النجاة
ففي هذه الساعة مل جيب عليه شيء من الصلوات، والزكوات، والصيامات وسائر  ؛األعمال؛ فإذا بلغ وقت الضحوة

ولو قدرنا أنّ هذا الذي بلغ كان امرأة مثّ . العبادات؛ فلو مات يف هذه الساعة مع املعرفة والتوحيد لقي اهللا مؤمنا حقًا
بلوغ وهي غري مكلفة ال بالصالة، وال بالصيام وال بالقراءة، فإذا انقضـى  ملا بلغت حاضت، وبقيت مدة أخرى يف ال

النجاة واستيجاب الدرجات ال يتوقف  فعلمنا أنّزمان حيضها ماتت، فهي قد لقيت حضرة اهللا تعاىل مؤمنة حقًا، 
   )٢().على الفقه، وهي موقوفة على معرفة األصول

ويف حصول  ،)٣(معرفة اهللا تعاىل بذاته وبصفاتهصول السعادات العمدة العظمى واملرتلة الكربى يف ح( :ويقول
  . )٤()الشقاوة فقدان هذه املعرفة

ألن من عرف هذه األشياء ...ال شك أن ذلك أشرف األمور..معرفة ذات اهللا تعاىل وصفاته وأفعاله (:ويقول
  )٥(.)والتحـق بالشـياطني   ،ومن جهلها استوجب العقاب العظـيم  ،والتحق باملالئكة ،استوجب الثواب العظيم

، وصار من زمرة املالئكـة  وختلص عن العقاب العظيم ،استحق الثواب العظيم  )٦(عرف هذه املطالبمن (:ويقول
ا للعقاب األليم، وصار من زمرة  ،ا من الثواب العظيماملقربني يف جوار رب العاملني، ومن جهلها صار حمروممستوجب

   )٧(.)ركات الضاللة أبد اآلباد ودهر الداهريناألبالسة والشياطني، وبقي يف د

ال حيصل ألحد فضـيلة وال  (فقرر أنه نقض ما سبق،  -تفسريهيف مواطن من -بقي أن أشري إىل أن الرازي 
ل عند تفسري ، حيث قاالنجاة معلقة بالعمل مع التصديقوأن  )٨(.)منقبة إال إذا آمن باهللا واليوم اآلخر وعمل صاحلًا

¤��¥��¦��§��¨��©���m���»��º��¹��¸��¶��µ���´��³��²��±°��¯��®��¬��«��ª:قوله تعـاىل 

��Æ��Å��Ä���Ã����Â���Á���À¿���¾��½��¼l مبجرد أم حسبتم أيها املؤمنون أن تدخلوا اجلنة : واعلم أن تقدير اآلية(،٢١٤: البقرة
بالصرب عليه، وأن ينـالكم مـن أذى   وابتالكم  ،اإلميان يب وتصديق رسويل دون أن تعبدوا اهللا بكل ما تعبدكم به

                                           

  !! هذا يتناقض مع القيود اليت وضعها الرازي يف تعريفة لإلميان؛ حيث مل يدخل العلم بالصفات يف اإلميان فتأمل) ١(
  .٣٣-٣٢دار املسلم، . ، طبعة أخرى، ط٥٠-٤٩ركايب، . وار التأويل، طأسرار الترتيل وأن)٢(
 !! ؛ حيث مل يدخل العلم بالصفات يف اإلميان فتأملوضعها الرازي يف تعريفة لإلميان هذا يتناقض مع القيود اليت) ٣(
  ).١٢٦ص ١٩ج ٧مج(التفسري الكبري )٤(
  ).٨٨-٨٧ص ٢ج ١مج(التفسري الكبري )٥(
  . وصفاته وقدسه وعظمتهذات اهللا: يقصد) ٦(
  .٣٣-٣٢دار املسلم، . ، طبعة أخرى، ط٤٩ركايب، . أسرار الترتيل وأنوار التأويل، ط)٧(
 ).٥٣ص ١٢ج ٤مج(التفسري الكبري)٨(
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كما كان  ؛الكفار، ومن احتمال الفقر والفاقة، ومكابدة الضر والبؤس يف املعيشة، ومقاساة األهوال يف جماهدة العدو
   )١(.)كذلك من قبلكم من املؤمنني

آل  �m��U��T��S��R���Q��P��O��N��M��L��K��J��I���Hl: ويقول عند تفسريه لقوله تعـاىل 

مبجرد تصديقكم الرسول قبل أن يبتليكم اهللا باجلهـاد   ،١٤٢: آل عمران �m��L��K��J��I���Hlقال ( ،١٤٢: عمران
   )٢(.)واهللا أعلم وتشديد احملنة،

ال بد يف اآلية من إضـمار  (،�٦٩: األعراف �m��f���e��d��c��b��al: ويقول عند تفسريه لقوله تعاىل
الصالح  ألن ؛وإمنا أضمرنا العمل مالً يليق بتلك اإلنعامات لعلكم تفلحون؛واذكروا آالء اهللا واعملوا ع: والتقدير

    )٣(.)الذي هو الظفر بالثواب ال حيصل مبجرد التذكر، بل ال بد له من العمل

هذه (،٣: العصـر  �m���Q����P��O��N��M��L��K���J��I��Hl:ويقول عند تفسريه لقوله تعاىل
: عاىل حكم باخلسار على مجيع الناس إال من كان آتيا ذه األشياء األربعة، وهياآلية فيها وعيد شديد؛ وذلك ألنه ت

أن النجاة معلقة مبجمـوع هـذه   ذلك على  ،  فدلّاإلميان، والعمل الصاحل، والتواصي باحلق، والتواصي بالصرب
   )٤(.)األمور

�m�x��w��v�����u��t�������s��r��q���p��o���¢��¡��������~��}��|��{��z���y:ويقول عند تفسريه لقوله تعـاىل 

���¬��«����������������ª���©��¨�����§�����¦��¥¤��������£l والـربح الـوافر،   فله األجر ؛آمن وعمل صاحلًافإن من (،١١ - ١٠: الصف ،
   )٥(.)فله التحسر واخلسران املبني ؛، ومن أعرض عن العمل الصاحلواليسار املبني

لذين ضموا إىل القول باللسان االعتقاد ا(وهم  ،لب من غري دليلمن أقر باللسان واعتقد بالق •
  .وهذه املسألة هي مسألة إميان املقلد )٦(.)بالقلب على سبيل التقليد

واالعتقـاد  ، وهو العلم االعتقاد املطابق املستفاد عن الدليل: وهي ؛أحوال القلب أربعة(ملا قرر الرازي أن 
 ،)٧()، واالعتقاد الغري املطابق وهو اجلهل، وخلو القلب عن كل ذلكو اعتقاد املقلدوه املطابق املستفاد ال عن الدليل

أنه (، لـ)٩()الدين احلق ال سبيل إليه إال بالنظر (، وأن ) ٨()االعتقاد املبين على الدليلاملراد من اإلميان ( وذهب إىل أن

                                           

 ).١٩ص ٦ج ٢مج(التفسري الكبري)١(
  ).٢٠ص ٩ج ٣مج(التفسري الكبري)٢(
  ).٥٥ص ١١ج ٤مج(، )٥٢ص ١١ج ٤جم(التفسري الكبري : وانظر ،)١٥٨ص ١٤ج ٥مج(التفسري الكبري )٣(
  ).٣١٧ص ٢٩ج ١٠مج(التفسري الكبري: وانظر). ٨٩ص ٣٢ج ١١مج(التفسري الكبري )٤(
  ).٣١٦ص ٢٩ج ١٠مج(التفسري الكبري )٥(
، لوامع البينات شرح أمسـاء اهللا والصـفات،   ١١٣دار املسلم،  . ، طبعة أخرى، ط١٤٤ركايب، . أسرار الترتيل وأنوار التأويل، ط)٦(

١٣٠. 
  ).ب/٢٣٢ق(، امللخص يف احلكمة واملنطق للرازي)٧٧ص ١٦ج ٦مج(التفسري الكبري: ، وانظر)٥٨ص ٢ج ١مج(التفسري الكبري)٧(
  ).٩٧ص ٢٢ج ٨مج(التفسري الكبري)٨(
  .وما بعدها١٢١مكتبة دار التراث،.ط احملصل: وانظر) ١٢ص ٦ج ٢مج(التفسري الكبري)٩(
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القـول  (، وأن )٢()أن التقليد غري كاف يف الـدين ( نبي .)١()ال ميكن تصحيح الدين إال بالدليل والنظر واالستدالل
  .)٤( )وأنه ال بد من النظر واالستدالل(،)٣()بالتقليد باطل

التقليـد  ..و ،النظر واالستدالل واجب( :، وقال)٥()وال بد من النظر واالستدالل ،التقليد غري جائز(: فقال
  .) ٦()مذموم

وجب على العاقل أن جيد وجيتهد يف النظر (؛ وهلذا  )٧()إليه وال التفات التقليد أمر باطل ال عربة به (:وقال
عبث عـدمي  التقليد (، و)٩()طريقة مهجورةطريقة التقليد ( ؛ ألن)٨()ويترك طريقة أهل اجلهل والتقليد ،واالستدالل

  .) ١١()الشديد يوجب الذم العظيم والعقاب التقليد(بل  ؛)١٠()الفائدة
  : )١٢(ريهوقد أكد هذا املعىن كثريا يف تفس

                                           

 ).٤٤ص ١١ج ٤مج(التفسري الكبري)١(
  ).٢٢٨ص ١٥ج ٥مج(تفسري الكبري ال)٢(
  ).١٧٨ص ٢٦ج ٩مج(التفسري الكبري)٣(
  ).٢٢٨ص ١٥ج ٥مج(التفسري الكبري)٤(
  ).٧٧ص ١٥ج ٥مج(التفسري الكبري)٥(
  ).٢٠٥ص ١٩ج ٧مج(التفسري الكبري)٦(
  ).١٣٨ص ٩ج ٣مج(التفسري الكبري )٧(
  ).١٥٩ص ٢٧ج ٩مج(التفسري الكبري)٨(
  ).١٥٤ص ٢٢ج ٨مج(التفسري الكبري)٩(
  ).٨ص ٥ج ٢مج(التفسري الكبري)١٠(
  ).٢٠٢ص ٢٧ج ٩مج(التفسري الكبري )١١(
 ٢ج ١مـج (، )٢٥٥ص ١ج ١مـج (التفسري الكبري: رتلة املستدلمل ، وذمه للتقليد، وذكرهانظر تقريره لوجوب النظر واالستدالل) ١٢(

 ٢مـج (، )١٦٥ص ٣ج ١مج(، )١٣٨ص ٣ج ١مج(، )١٤٠ص ٣ج ١مج(، )٩٧ص ٢ج ١مج(، )٩٦ص ٢ج ١مج(، )٩١-٨٧ص
، )١٣٨ص ٩ج ٣مـج (، )٢٤-٢٣ص ٧ج ٣مج(، )٧٦-٧٥ص ٤ج ٢مج(، )٧ص ٥ج ٢مج(، )١٤ص ٦ج ٢مج(، )١٢٤ص ٤ج
 ١٠ج ٤مج(، )١٦٤ص ١٢ج ٤مج(، )١٢٠ص ١٠ج ٤مج(، )٢٢٤ص ١٢ج ٤مج(، )١٠٥ص ١١ج ٤مج(، )١٤٩ص ٩ج ٣مج(

ـ (، )٧٢ص ١٤ج ٥مـج (، )٥٦ص ١٣ج ٥مج(، )٢٢٧ص ١٥ج ٥مج(، )١٥٧ص ١٢ج ٤مج(، )١٩٧ص ، )٩١ص ١٤ج ٥جم
 ١٧ج ٦مج(، )١٦٩ص ١٧ج ٦مج(، )١٩٥ص ١٧ج ٦مج(، )١٦٩ص ١٧ج ٦مج(، )٢٢٨ص ١٥ج ٥مج(، )٧٠ص ١٥ج ٥مج(

 ٢٣ج ٨مـج (، )١١ص ٢٣ج ٨مـج (، )٦١-٦٠ص ١٩ج ٧مـج (، )٢٢٦ص ٢١ج ٧مج(، )٧٧ص ١٦ج ٦مج(، )١٦-١٥ص
، )٦٦-٦٥ص ٢٧ج ٩مـج (، )١٤٢ص ٢٤ج ٨مج(، )١٠٤ص ٢٢ج ٨مج(، )٨٦ص ٢٤ج ٨مج(، )١٥ص ٢٤ج ٨مج(، )٨٨ص

وانظـر  ). ١٥٧ص ٢٨ج ١٠مج(، )٢٨٤ص ٣٠ج ١٠مج(، )٣ص ٢٨ج ١٠مج(، )٢٦١ص ٢٦ج ٩مج(، )٢٦٠ص ٢٧ج ٩مج(
، )٢٨ص ٣ج ١مـج (، )١٩٩ص ٢ج ١مج(، )٩١ص ٢ج ١مج(، )١١٥ص ٢ج ١مج(التفسري الكبري: تقريره لبطالن التقليد وفساده

 ٥ج ٢مـج (، )٣١ص ٤ج ٢مـج (، )٧٦-٧٥ص ٤ج ٢مج(، )٨٣ص ٤ج ٢مج(، )٧٦ص ٣ج ١مج(، )١٤٠-١٣٩ص ٣ج ١مج(
 ٧ج ٣مـج (، )١٩٦ص ٦ج ٢مـج (، )١٧٩ص ٤ج ٢مج(، )٩٠ص ٤ج ٢مج(، )٧٨ص ٤ج ٢مج(، )٣ص ٤ج ٢مج(، )٧-٦ص
، )٢٣ص ١٣ج ٥مـج (، )١١١ص ١٢ج ٤مـج (، )١٩٧ص ١٠ج ٤مج(، )١٥٧ص ١٢ج ٤مج(، )٣٣ص ٩ج ٣مج(، )١٥٥ص

 ١٤ج ٥مج(، )٢٢١ص ١٤ج ٥مج(، )١٩ص ١٤ج ٥مج(، )٥٦-٥٥ص ١٣ج ٥مج(، )٦٢ص ١٣ج ٥مج(، )٢٥ص ١٣ج ٥مج(
  ، )١٦٢ص ١٤ج ٥مـج (، )٩١ص ١٤ج ٥مـج (، )٧٢ص ١٤ج ٥مـج (، )١٤٩ص ١٤ج ٥مج(، )٦٦ص ١٤ج ٥مج(، )٥٦ص

= 
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دلت (، ٨٢: النساء ��m��y��x��w��v���u��t���s��r����q������p����o��nm��l��kl:فقال عند تفسريه لقوله تعاىل 
  ) ١(.)وجوب النظر واالستدالل، وعلى القول بفساد التقليد اآلية على

����m§��¦��¥��¤£��¢��¡������~}��|��{��z��y��x����w��v:وقال عند تفسريه لقوله تعاىل
���©��¨l ؛ وذلك وجوب النظر واالستدالل: الفائدة األوىل: واعلم أن هذه اآلية تدل على فوائد(، ١٨ – ١٧: الزمـر

فإنه خيتار منها ما هو األحسن األصوب،  ؛ألنه تعاىل بني أن اهلداية والفالح مرتبطان مبا إذا مسع اإلنسان أشياء كثرية
ا مشتركًا بني الكل؛ ألن  اومن املعلوم أن متييز األحسن األصوب عمسواه ال حيصل بالسماع؛ ألن السماع صار قدر

ا سواه ال يتأتى فثبت أن متييز األحسن عم. يدل على أن السماع قدر مشترك فيه ،١٨: الزمر �m��{��z��yl: قوله
جة العقل، وبنـاء  وهذا يدل على أن املوجب الستحقاق املدح والثناء متابعة ح. بالسماع، وإمنا يتأتى حبجة العقل

   )٢(.)األمر على النظر واالستدالل

هذا من أعظم الدالئل (، ٥٠: القصص ��m��ËÊ��É��È���������Ç��Æ���Å��Ä��Ã��Âl:وقال عند تفسريه لقوله تعاىل
  ) ٣(.)وأنه ال بد من احلجة واالستدالل ،فساد التقليدعلى 

�������m�Ù��Ø��×��Ö��Õ��Ô��Ó:وقال عند تفسريه لقوله تعاىل � ��� �Úl يعين أن احلكم بثبوت الشيء ( ،١٥: الكهف
   )٤(.)فساد القول بالتقليد، وهذا من أعظم الدالئل على ظلم وافتراء على اهللا وكذب عليه مع عدم الدليل عليه

��m��U��TS��R��Q��P��O��N��M��L����K��J��I��H���G��F��E��D��C��B��A:وقال عند تفسريه لقوله تعاىل

W������V������XXXX��[Z����Y[Z����Y[Z����Y[Z����Y�����a��`��_��^��]��\l دلت هذه اآلية على أن القول يف الدين مبجـرد  (، ١١٩: األنعام
  ) ٥(.)واآلية دلت على أن ذلك حرام ،بالتقليد قولٌ مبحض اهلوى والشهوة؛ ألن القول التقليد حرام

  

                                           
= 

 ٢١ج ٧مج(، )١٤٠ص ٢١ج٧مج(، )١٣١ص ١٦ج ٦مج(، )١٥٥ص ١٧ج ٦مج(، )٢١٨ص ١٧ج ٦مج(، )٧٧ص١٥ج  ٥مج(
، )١٢٨ص ٢٣ج ٨مـج (، )١١٥ص ٢٣ج ٨مـج (، )٥٦ص ٢٢ج ٨مج(، )٢٠٢ص ٢٤ج ٨مج(، )٦٣ص ٢٢ج ٨مج(، )٢٢٥ص

 ٨مج(، )١٩٥ص ٢٤ج ٨مج(، )٢١٢ص ٢٣ج ٨مج(، )٢١١-٢١٠ص ٢٤ج ٨مج(، )١٤٢ص ٢٤ج ٨مج(، )١٥ص ٢٤ج ٨مج(
 ٢٦ج ٩مـج (، )٢٢٧ص ٢٦ج ٩مـج (، )٢٢٦ص ٢٦ج ٩مـج (، )٢٢٥ص ٢٦ج ٩مج(، )١٧٨ص ٢٦ج ٩مج(، )٦٦ص ٢٣ج

 أسرار الترتيل وأنوار التأويل، ،)٨٠ص ٣٠ج ١٠مج(، )٢٠٦ص ٢٧ج ٩مج(، )٦٢ص ٢٧ج ٩مج(، )٦٨ص ٢٧ج ٩مج(، )١٤٣ص
      .٢٤٢اية اإلجياز، .٤٤٥، ٤٣١، ٤٢٠، ٩٦، ٦٤ ركايب،.ط
  ). ١٩٧ص ١٠ج ٤مج(التفسري الكبري)١(
  ).٢٦١ص ٢٦ج ٩مج(التفسري الكبري )٢(
  ).٢٦١ص ٢٤ج ٨مج(التفسري الكبري)٣(
  .)٩٨ص ٢١ج ٧مج(التفسري الكبري)٤(
  ).١٦٧ص ١٣ج ٥جم(التفسري الكبري)٥(
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هذا من أعظم الدالئل (�١٦: هط ��m��h��g��f��e��d��c��b��a��`���_��^l:وقال عند تفسريه لقوله تعاىل
   )٢(.)فوجب أن يكون القول بالتقليد باطالً() ١(.)فساد التقليد؛ ألن املقلد متبع للهوى ال احلجةعلى 

  ) ٣().واجلاهل املقلد وما يستوي املستدل :، يعين١٩: فاطر �m��E��D��C��B��Al(: وقال

واعلـم   (،١٥٧ – ١٥٦: الصافات ��mO��N��M���L��K���J��I������S��R��Q���Pl:وقال عند تفسريه لقوله تعاىل
   )٤(.)وأن الدين ال يصح إال بالدليل ،ذلك على أن التقليد باطل دلّأنه تعاىل ملا طالبهم مبا يدل على صحة مذهبهم؛ 

�m��c��ba��`��_��~��}��|��{��z���y��xw��v�����u��t��s��r��q:وقال عند تفسريه لقوله تعاىل

h��g��f��e���d����j��il أنه تعاىل ملا عاب عليهم القول الذي : أحدها: وهذه اآلية تدل على فوائد(، ٨٠: البقرة
  )٥(.)بغري دليل باطل علمنا أن القولقالوه ال عن دليل؛ 

إبطـال   هذه اآلية يحتج ا يف(�،٦٨: يونس ��m��¸º��¹º��¹º��¹º��¹��½��¼����»½��¼����»½��¼����»½��¼����»����¾l:وقال عند تفسريه لقوله تعاىل
   )٦(.)الديانات التقليد يف أصول

��m:قوله تعاىل ( :وقال � �Ö��Õ�� � � � �Ô� �Ó� �Ò� �Ñ��Ð��Ïl بل يتناول يتناول مجيع املذاهب الفاسدة؛  ،١٦٩: البقرة
، فصار مستحقًا للذم الندراجه حتت الذم يف هذه لكنه قال ما ال يعلمه، كان مقلدا للحقألنه وإن  مقلد احلق؛

   . (٨))وعلى القول بفساد التقليد نظر واالستدالل،وجوب العلى (كل ذلك يدل ) ٧().اآلية

أن صاحب التقليـد ال يكـون عارفًـا وال    (، و )٩()أن االعتقاد التقليدي ال يكون علما(أنه يرى  م ذالعفَ
  .)١٢()وهل يكون مسلما؟ ( ،)١١( )وهل يكون مؤمنا؟ ( ،)١٠()عاملًا

  

                                           

  ).٢٤ص ٢٢ج ٨مج(التفسري الكبري )١(
  ).٢٠٧ص ٢٧ج ٩مج(التفسري الكبري)٢(
  ).٧٩ص ٢٧ج ٩مج(التفسري الكبري)٣(
  ).١٦٨ص ٢٦ج ٩مج(التفسري الكبري)٤(
  ).١٤٤ص ٣ج ١مج(التفسري الكبري )٥(
 ).١٣٤ص ١٧ج ٦مج(التفسري الكبري)٦(
  ).٥ص ٥ج ٢مج(التفسري الكبري )٧(
  ).١٤٣ص ٢٦ج ٩مج(التفسري الكبري : وانظر ).١٩٧ص ١٠ج ٤مج(بريالتفسري الك)٨(
، لوامع البينات شرح أمسـاء اهللا والصـفات،   ١١٣دار املسلم،  . ، طبعة أخرى، ط١٤٤ركايب، . أسرار الترتيل وأنوار التأويل، ط)٩(

١٣٠. 
، لوامع البينات شرح أمسـاء اهللا والصـفات،   ١١٣دار املسلم، . ، طبعة أخرى، ط١٤٥ركايب، . أسرار الترتيل وأنوار التأويل، ط)١٠(

١٣٠.  
  .١٣٠لوامع البينات شرح أمساء اهللا والصفات، )١١(
  .١١٣دار املسلم، . ، طبعة أخرى، ط١٤٥ركايب، . أسرار الترتيل وأنوار التأويل، ط)١٢(
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  :لةالواقع أن البن اخلطيب ثالثة أقوال يف هذه املسأ

  .)١(وعليه فإميان املقلد ال ينفع ألبتة، فمن أقر باهللا من غري علم فهو غري مؤمن حكَم بكفر تارك النظر، - ١

   )٢(.)وهو عدم النظر واإلميان ؛ترك: والثاينوهو اإلشراك والقول به،  ؛فعل: أحدمها: قسمان الكفر(: يقول

 ال يعـرف اهللا من (، وعليه فـ)٤()هل باهللا كافرضد الفكر اجلهل، واجلا(؛ ألن )٣()الفكر كفرترك (:ويقول
وأقر به ال بد وأن  ،من عرف اهللا تعاىل(، و )٦()اجلاهل باهللا ال يكون مؤمنا( ألن) ٥()وأقر به فإنه ال يكون مؤمنا ،تعاىل

  ) ٧(.)يكون مؤمنا

��¼����½��¾��¿����m�À:ويقول عند تفسريه لقوله تعاىل �� � �»��º��¹��¸��¶��µ��´��³���Ál الزخرف :

  لو شكك صاحبه فيه والعلم عبارة عن اليقني الذيبين اهللا تعاىل أن الشهادة ال تنفع إال إذا حصل معها العلم، (، ٨٦

  .) ٨() فثبت أن إميان املقلد ال ينفع ألبتة، وهذا مل حيصل إال عند الدليلمل يتشكك، 

\����m�[���Z��Y��X��W��V��U���������c��b��a��`_���^��]:ويقول عند تفسـريه لقولـه تعـاىل   

d��el ذه اآلية، فقالوا(، ٣٩: النساء إن قوله تعاىل: احتج القائلون بأن اإلميان يصح على سبيل التقليد �m��U

��X��W��Vl ا لكـان يف غايـة      ٣٩: النساءمشعر بأن اإلتيان باإلميان يف غاية السهولة، ولو كان االستدالل معتـرب
: أجاب املتكلمـون رى املستدلني تفرغ أعمارهم وال يتم استدالهلم، فدل هذا على أن التقليد كاف، الصعوبة، فإنا ن

   )٩(.)واعلم أن يف هذا البحث غورا. بأن الصعوبة يف التفاصيل، فأما الدالئل على سبيل اجلملة فهي سهلة

                                           

يؤيد ذلك  -يف نظره - ل على كفر املقلدوكل ما نقل عنه من نصوص تبوح ببطالن التقليد، وفساده، وعدم االكتفاء به يف الدين تد) ١(
عدم :عدم االكتفاء بالتقليد، مبعىن: األول:(ما ذكره البيجوري يف معرض إيراده لألقوال يف إميان املقلد من حيث الصحة وعدمها حيث قال

احلامدي على شرح الكربى  وانظر قول السنوسي يف كتاب حواشي. ٥٠حتفة املريد،)، وعليه السنوسياملقلد كافرا، فيكون صحة التقليد
: الباقالين واجلويين، كما نسب إىل األشعري، انظر: وممن ذهب إىل القول بعدم صحة إميان املقلد وكفره من األشاعرة. ٤٩، ٤٢- ٣٩

د أثر الفكر االعتزايل يف عقائ: ،  وانظر٣٩، حواشي احلامدي على شرح الكربى ٥/٢١٨، شرح املقاصد٢٣-٢٢الشامل يف أصول الدين
  .٩٧-١/٩٥منيف العتييب.األشاعرة،د

، )٢٠٣ص ٥ج ٢مـج (، )٢٦٣ص ١ج ١مـج (، )٢٦٢ص ١ج ١مج(التفسري الكبري: ، وانظر)١٢٩ص ٢٥ج ٩مج(التفسري الكبري)٢(
 .٤٤٤، شرح اإلشارات، )١٤٥ص ٣٢ج ١١مج(، )١٢١ص ١٩ج ٧مج(
  .٦٢لوامع البينات شرح أمساء اهللا والصفات)٣(
  .٦٢هللا والصفاتلوامع البينات شرح أمساء ا)٤(
  ).٦٠ص ٢ج ١مج(التفسري الكبري)٥(
  ).٢١٤ص ٢٢ج ٨مج(التفسري الكبري)٦(
  ). ٦٠ص ٢ج ١مج(التفسري الكبري)٧(
  ).٢٣٣ص ٢٧ج ٩مج(التفسري الكبري)٨(
  ).١٠٠ص ١٠ج ٤مج(التفسري الكبري)٩(



 -٣٣٩ - 

�m���X��W  :فقوله(، ٨: العنكبـوت  �m��^]��\���[��Z��Y���X��W��V���U��T��Sl:ويقول عند تفسريه لقوله تعاىل
���[��Z��Yl ١(.)يعين التقليد يف اإلميان ليس جبيد ٨: العنكبوت (  

ألن من ذهـب إىل   لعدم النجاة يف الدار اآلخرة؛وعلى هذا فاملقلد كافر، ومعىن كونه كافرا إمنا هو بالنسبة 
مل معاملة الكفار؛ بـل يعامـل معاملـة املسـلمني     نه يف الدنيا يعاإعدم صحة إميان املقلد من األشاعرة ال يقولون 

    )٢(!!باتفاقهم

  :، من غري أن يتعرض لترجيح مذهيب وال تصحيح اختياريامشهور ذكر أن يف املسألة خالفًا - ٢

فهو مقلد، واالختالف يف صـحة إميانـه    ؛من أقر باللسان واعتقد بالقلب من غري دليل( :فقال يف تفسريه 
صاحب التقليد ال يكون عارفًا وال عاملًا، وهل يكون مسـلما؟ فيـه اخلـالف    (:سرار الترتيلوقال يف أ ) ٣(.)مشهور

صاحب التقليد ال يكون عارفًا وال عاملًا، وهل يكون مؤمنـا؟ فيـه   (:وقال يف لوامع البينات . ) ٤()املشهور بني األمة
  ) ٥(.)اخلالف املشهور

  !:وأحلق به صورة ،حكَم بإميان املقلد - ٣

���m:ند تفسريه لقوله تعاىليقول ع �n� �m� �l� �k� �j� �i�� �h��gl قال مجهور الفقهاء ( ،٢: النصر
إنه تعاىل حكم بصحة إميان أولئك : آلية ، قالواواحتجوا ذه ا )٧(إن إميان املقلد صحيح،:  )٦()نيمن املتكلم(وكثري 
ا ملا ذكره يف هذا املعرض، مث إنا نعلم ، ولو مل يكن إميام صحيح×وجعله من أعظم املنن على حممد  ،األفواج

وال   )٨(مرتها عن اجلسمية واملكان واحليز،قطعا أم ما كانوا عاملني حدوث األجساد بالدليل، وال إثبات كونه تعاىل 
إثبات أن ، وال غحممد  إثبات كونه تعاىل عاملًا جبميع املعلومات اليت ال اية هلا، وال إثبات قيام املعجز التام على يد

                                           

  ).٣٦ص ٢٥ج ٩مج(التفسري الكبري)١(
املقلد يف كفره وعدم كفره، إمنا هو بالنسبة لنجاته وعدمها يف اآلخرة؛ ألنه يف الدنيا واعلم أن اخلالف يف :(( ويف هذا يقول الدسوقي) ٢(

حواشي احلامـدي علـى شـرح    :، وانظر٦٥حاشية الدسوقي)) ال قائل بأنه يعامل معاملة الكافر؛ بل يعامل معاملة املسلمني فيها اتفاقًا
  .١/٩٨،  أثر الفكر االعتزايل يف عقائد األشاعرة، ٣٧الكربى

  ).٥٩ص ٢ج ١مج(التفسري الكبري:، وانظر)١٠ص ٢٢ج ٨مج(التفسري الكبري )٣(
  .١١٣دار املسلم، . ، طبعة أخرى، ط١٤٥ركايب، . أسرار الترتيل وأنوار التأويل، ط)٤(
  .١٣٠لوامع البينات شرح أمساء اهللا والصفات، ص)٥(
 !وهو خطأ، ولعله تصحيف )املتكلمونمن (يف األصل) ٦(
  .١/٩٧أثر الفكر االعتزايل يف عقائد األشاعرة: ، وانظر٥/٢١٨املقاصد شرح :انظر) ٧(
إن هـذه  : احليز عبارة عن املكان أو تقدير املكان، وقد اختذ املتكلمون هذا اللفظ ذريعة لنفي الصفات اإلهلية، أو بعضـها، فقـالوا  )٨(

كان وهذا منتف عندهم، ولفظ احليز كغريه من األلفاظ املة الصفات ال تقوم إال جبسم متحيز، ولو ثبتت هللا، للزم أن يكون له حيز، وم
ئله، فإن اليت مل ترد يف الكتاب وال يف السنة ال بنفي وال إثبات، لذا فإن أهل السنة ال ينفون هذا اللفظ وال يثبتونه، بل يسألون عن مراد قا

املبني يف شرح معـاين  : انظر. أن املخلوقات حتيط به فهذا باطلأراد به أن اهللا متصف بالصفات بائن عن خلقه، فهذا حق، وإن أريد به 
 .      ١٥٧، معجم ألفاظ العقيدة،٩٦ألفاظ احلكماء واملتكلمني،
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فعلمنا أن والعلم بأن أولئك األعراب ما كانوا عاملني ذه الدقائق ضروري ،  )١(.قيام املعجز كيف يدل على الصدق
  ) ٢()....إميان املقلد صحيح

فهم ناجون : فإما أن يكون اعتقادهم عن الدليل أو عن التقليد، فإن كان األول: املصيبون يف االعتقاد(:ويقول
؛ وإال يلزمنا  )٣(والصحيح عندنا أم من أهل النجاةفاملتكلمون قدميا وحديثًا اختلفوا فيه، : كان الثاين باالتفاق، وإن

، فإنا نعلم بالضرورة أن األكثرين منهم ما كانوا عاملني ذه األدلة، وألنه كان ي تكفري أكثر الصحابة والتابعني
لكان  ، ولو مل يصح اإلسالم إال بالدليله يف أدلة اإلسالمحيكم بإسالم كل من يقبل دينه من غري أن يبحث مع ×

  .) ٤()كوم معتقدين ألصول الدين واإلسالم بالدليلمن الواجب عليه أن ال حيكم بإسالمهم إال بعد أن يعلم منهم 

كـم  ولعـل األوىل احل املقلد، فلم أجد هلم فيه نصا، : أعين ؛صاحب العقائد املطابقة الغري الربهانية(:ويقول
  ) ٥(.)بالسالمة

  ) ٧(.)اعتقادا قويا تقليديا ) ٦(وهم الذين اعتقدوا تلك األشياء: أصحاب اليمني(:ويقول

مضـطرا   ؛حكم من اعتقد تقليدا وسكت عن اإلقرار: فهي ؛بإميان املقلدالرازي أما الصورة اليت أحلقها 
  !! كان أو خمتارا

إذا حكمنا بإميان () ٩(أنه مؤمن  )٨()اريا كان أو اختياريا وحكمهاالعتقاد التقليدي مع السكوت اضطر(: يقول
   .)١٠()املقلد

                                           

من غري أن يعلم حدوث األجساد بالدليل، وال   غوهو الذي قبل قول الرسول : -عنده–يف النص داللة واضحة على تعريف املقلد ) ١(
اية هلا، وال إثبـات قيـام   إثبات كونه تعاىل مرته ا جبميع املعلومات اليت الا عن اجلسمية واملكان واحليز، وال إثبات كونه تعاىل عالـم

أثـر الفكـر االعتـزايل يف عقائـد      :وانظر للفائـدة .، وال إثبات أن قيام املعجز كيف يدل على الصدقغاملعجز التام على يد حممد 
  .٨٥-١/٨٤األشاعرة

  ).٢٤ص ٢ج ١مج(التفسري الكبري: وانظر). ١٥٧-١٥٦ص ٣٢ج ١١مج(التفسري الكبري)٢(
  !!يف النص داللة واضحة على أن النجاة عنده موقوفة على جمرد اإلصابة يف االعتقاد) ٣(
  ).ب/٢١٦ق/٢(اية العقول)٤(
  ).ب/٢٣٢ق(امللخص يف احلكمة واملنطق للرازي)٥(
  .معرفة واجب الوجود بذاته، وأفعاله وصفاته:يقصد)٦(
  .٧٠٠مسيح دغيم،.،موسوعة مصطلحات اإلمام فخر الدين الرازي، د١٨٥لباب اإلشارات والتنبيهات، للرازي)٧(
  ).٥٩ص ٢ج ١مج(التفسري الكبري )٨(
كمن عرف اهللا بدليله مث ملا : ، فاملضطرحيث حكم له حبكم من حصل له العرفان القليب وسكت عن اإلقرار مضطرا كان أو خمتارا)٩(

يف الصورتني أما من  -عنده–فاحلكم . فهو كمن عرف اهللا بدليله مث إنه مل يأت باإلقرار تقصريا منه: ظر مات فجأة، وأما املختارمتم الن
. قبل اللسان، وقد تقدم ذكـره  فال بد أن يكون اإلميان موجودا بتمامهاملؤمنني؛ ألن اإلميان هو التصديق احملض واللسان ترمجان اإلميان 

التفسـري  : ، وانظـر )٥٩ص ٢ج ١مـج (التفسري الكـبري  : انظر. موقوفة على التصديق واالعتقاد فقطكد على أن النجاة عنده وهذا يؤ
  ).٢٧ص ٢ج ١مج(الكبري

  ).٥٩ص ٢ج ١مج(التفسري الكبري)١٠(
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لة للكالم على من خال قلبه عن مجيع قد تطرق يف معرض ذكره هلذه املسأ واجلدير بالذكر أن ابن اخلطيب
  : االعتقادات وكان يف مهلة النظر،  فذهب إىل

مل يلزمه ( الختياريا ووجد منه اإلقرارن االعتقاد، م كان يف مهلة النظر وكان قلبه خالياأن من  -١
  .  )١()!!!!!أم ال فعل ما ال جيوز حيث أخرب عما ال يدري أنه هل هو صادق فيهلكنه  ؛الكفر

مل يكفر (من االعتقاد ووجد منه اإلقرار االضطراري  كان يف مهلة النظر وكان قلبه خالياأن من  -٢
مل يكن عمله  ؛وكان خياف على نفسه من ترك اإلقرار ،النظر؛ ألن توقفه إذا كان يف مهلة صاحبه
  .)٢( )!!!قبيحا

!! لسانه عن اإلقرار، فقد أتى بالواجب يمن االعتقاد وخل كان يف مهلة النظر وكان قلبه خالياأن من  -٣
  .)٣( )!!!هو الواجبالقلب اخلايل مع اللسان اخلايل فهذا إن كان يف مهلة النظر فذاك (: يقول

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

                                           

  ).٥٩ص ٢ج ١مج(التفسري الكبري )١(
  ).٦٠-٥٩ص ٢ج ١مج(التفسري الكبري)٢(
  ).٦٠ص ٢ج ١مج(التفسري الكبري)٣(
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نقد موقف الرازي من األحكام املتعلقة باإلميان واإلسالم على ضـوء عقيـدة   : املطلب الثاين
 .أهل السنة واجلماعة

عليه الكتاب والسنة، واتبعه سلف األمة،  موقف الرازي من األحكام املتعلقة باإلسالم واإلميان خمالف للحق الذي دلّ
  :  بيان ذلك؛ أن الرازي

  !لنار على جمرد املعرفة والتصديق؛ فجعل ذلك مبجرده مانعا من اخللود يف النارعلق النجاة من ا -١

  .مل جيعل النطق بالشهادتني والعمل ركنا من أصل اإلميان الذي ال جناة من اخللود يف النار إال به -٢

سـألة   م، وذلك يفاملبتدع وهو النظر واالستدالل العقلي-بأمر عقلي-اإلميان والكفر-ربط احلكم الشرعي -٣
من أن احلكـم  الرازي هو خمالف ملا قرره  ؛مع خمالفته الصرحية للنصوص هذاوالتقليد وإميان املقلد، 

  !باإلميان أو الكفر حكم شرعي

  :فيما قرره من -من حيث اجلملة-على أن الرازي وافق احلق 

  .-إن شاء اهللا تعاىل-حكم الفاسق امللي، وسيأيت الكالم عليه يف فصل مستقل -١

مجع بني االعتقاد والقول والعمل وأن مستقره اجلنة بال عذاب، وهذه املسألة متفق عليها بـني  حكم من  -٢
عقد القلب، وشهادة اللسان، وعمـل  : يقصد[من مجع بني هذه الثالثة:((مجيع الطوائف، يقول الغزايل

   )١()).فال خالف يف أن مستقره اجلنة] األركان

كلهم مؤمنون موعودون باجلنة بـال  مع السابقني املقربني، أصحاب اليمني : ((-:-ويقول شيخ اإلسالم
   )٢( )).باتفاق املسلمني من أهل السنة وأهل البدع فهو مؤمنوكل من كان كذلك  عذاب،

وهذا متفق على معنـاه بـني السـلف    .. املؤمن املستحق لوعد اهللا هو املسلم املستحق لوعد اهللا : ((ويقول
إن املؤمن الذي وعد باجلنة ال بد أن يكون مسلما، واملسلم الذي وعد : هم يقولونكل ،بل وبني فرق األمة ؛واخللف

   )٣( )).باجلنة ال بد أن يكون مؤمنا، وكل من يدخل اجلنة بال عذاب من األولني واآلخرين فهو مؤمن مسلم 

الظاهر، وهـذا  قرر أن الوصف باإلسالم يثبت بالنطق بالشهادتني، وأن األحكام الدنيوية إمنا جتري على  -٣
ال يكون مسلما إال من شهد أن ال إله إال اهللا وأن حممـدا عبـده   : ((-:-يقول شيخ اإلسالم . حق

مث ال بد من التزام ما أمر به الرسول من األعمال ...ورسوله، وهذه الكلمة ا يدخل اإلنسان يف اإلسالم
  )٤( )).الظاهرة؛ كاملباين اخلمس

                                           

  . ٢/١٤إحياء علوم الدين )١(
 .٧/٣٣٧جمموعة الفتاوى، ) ٢(
 .٧/٣٦٦جمموعة الفتاوى، ) ٣(
 .٧/٢٦٩جمموعة الفتاوى، ) ٤(
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  )١( )).أن الكافر إذا أراد إن يسلم يكتفى منه باإلقرار بالشهادتني أمجع املسلمون على:(( ويقول

اإلميان الذي علقت به أحكام الدنيا هو اإلميان الظاهر وهو اإلسالم؛ فاملسمى واحد يف األحكام :((ويقول
  )٢( )).الظاهرة 

الدنيوية كمـا زعـم    يف اإلميان، وليس هو جمرد شرط إلجراء األحكام إال أن النطق بالشهادتني ركن أصيل
الرازي، على أن أهل السنة يفرقون بني ما يلزم لثبوت وصف اإلسالم للمعني ابتداًء وبني ما يلزم لبقاء ذلك الوصف، 
فاإلسالم يثبت ابتداء بالكلمة اليت هي اإلقرار، لكن اإلقرار بدون العمل ال يكفي لبقاء وصف اإلسالم، إذ الشهادتان 

  .وشرط للنجاة يف اآلخرة ،مبقتضياا شرط لبقاء وصف اإلسالم يف أحكام الدنيا هلا مقتضيات، وااللتزام

وعلى هذا فإن النطق بالشهادتني وااللتزام الظاهر بالعمل من أصل الدين، وهو شرط للنجاة يف اآلخرة، وترك 
  )٣( !وليس كما عده الرازي من أنه معصية ،ذلك بالكلية كفر أكرب خمرج عن امللة

بيان أن من الغلط ظن الظان أن ما يف القلب من اإلميان املقبول ميكن ختلف القول الظاهر والعمـل  وقد تقدم 
  )٥( .وأنه ال تكفي املعرفة والتصديق بل البد من االنقياد الظاهر )٤(الظاهر عنه،

  :هذا جممل ما خالف ووافق الرازي فيه أهل السنة واجلماعة، مث الكالم بعد ذلك على وقفات

  .يف نقد بناء الرازي األحكام على املعرفة اردة، وتفريقه بني املعرفة والنطق والعمل: األوىل الوقفة

يقول شـيخ   )٦(.جمرد املعرفة باهللا تعاىل ال تكفي ألن يصري الرجل مؤمنا بل البد من النطق بالشهادتني: فيقال
لكن جمرد املعرفة بالصانع ال يصري به الرجـل   والشهادة تتضمن اإلقرار بالصانع تعاىل وبرسوله؛: (( -:-اإلسالم 

مؤمنا؛ بل وال يصري مؤمنا بأن يعلم أنه رب كل شيء حىت يشهد أن ال إله إال اهللا، وال يصري مؤمنا بذلك حىت يشهد 
  )٧( )).أن حممدا رسول اهللا

 -:-بينهما، يقول النوويفال ينفع اعتقاد التوحيد دون النطق، وال النطق دون االعتقاد، بل ال بد من اجلمع 
اذهب بنعلي هاتني؛ فمن لقيت من وراء هذا احلائط يشهد ..يا أبا هريرة : "ا )٨(أليب هريرة  غتعليقًا على قوله 

                                           

 .٧/٤٣٧التعارض، درء )١(
 .٤١٦ /٧جمموعة الفتاوى، ) ٢(
ري عند السلف، للـوهييب،  ، نواقض اإلميان االعتقادية وضوابط التكف٦٨-٦١ضوابط التكفري عند أهل السنة واجلماعة، للقرين، : انظر)٣(
٢٣٧-١/٢٣٦ . 
 .٧/٥٥٤جمموعة الفتاوى، : انظر)٤(
 .، وما بعدها من هذا البحث١٢٠صفحة : راجع)٥(
 .٥٦٢، املسائل العقدية اليت حكى فيها ابن تيمية اإلمجاع: انظر)٦(
 .١٢-٨/١١درء التعارض، )٧(
، اشـتهر  وال يضبط يف اجلاهلية واإلسالم ،ا ال حياط بها كثريه اختالفًواسم أبي هاختلف يف امس عبد الرمحن بن صخر األزدي الدوسي،)٨(

 ،مث لزمه وواظب عليه رغبة يف العلم غوشهدها مع رسول اهللا  ،أسلم أبو هريرة عام خيرب بكنيته، وقد كُين ا هلرة كان حيملها يف كمه،
وقد شـهد  غكان من أحفظ أصحاب رسول اهللا ف ،دار وكان يدور معه حيث غفكانت يده مع يد رسول اهللا  ،ا بشبع بطنهراضي ،  

= 
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أنه ال ينفع اعتقاد التوحيد دون  ؛ويف هذا داللة ملذهب أهل احلق: (()١("أن ال إله إال اهللا مستيقنا ا قلبه فبشره باجلنة
   )٢( )).النطق دون االعتقاد، بل ال بد من اجلمع بينهماالنطق، وال 

ال إله إال اهللا فكلمة التوحيد سبب مقتضٍ لدخول اجلنة، والنجاة من النار، إال أن األمر ليس على إطالقه فإن ل
وقـد قيـل للحسـن     )٣(حقوقًا وواجبات، فمن أدها استحق دخول اجلنة، ومن مل يؤدها مل يكن مستحقًا لدخوهلا،

من قال ال إله إال اهللا فـأدى حقهـا   : من قال ال إله إال اهللا دخل اجلنة، فقال: إن أُناسا يقولون: ((-:-لبصري ا
  )٤( )).وفرضها دخل اجلنة

إذا تقرر ذلك فإن زعم الرازي أن املرء يكون مؤمنا يف الباطن، وأن جمرد معرفة القلب وتصديقه يكون إميانـا  
فمن صدق بقلبه ومل يتكلم بلسانه؛ فإنه ال  )٥(ال قول وال عمل ظاهر باطل شرعا وعقالً؛يوجب الثواب يوم القيامة ب

£��¤���m: يتعلق به شيء من أحكام اإلميان ال يف الدنيا وال يف اآلخرة، وال يدخل يف خطاب اهللا لعباده بقولـه 
��¥l ٦(. ١٠٤: البقرة(  

خيرج من النار :"غمن قوله  -به حتصل النجاة،) ن عندهاإلميا( تصديق القلب ارد على أن-وأما ما احتج به 
  ". من كان يف قلبه مثقال ذرة من إميان

أنه أخرج من النار قوما جاءوا بتصديق جمرد، ال عمل معه وال نطق؛ فدل على أن ذلك  :به هووجه استدالل
ء حقيقة اإلميان ثابتة هلم، بل إن قلبـهم  ليس ركنا يف اإلميان، إذ الركن ال حيتمل السقوط إال بانتفاء احلقيقة، وهؤال

  .)٧(!! طافح باإلميان

إنه ال حجة حبال يف هذا احلديث ملن زعم أن من صدق بقلبه ناجٍ عند اهللا، وإن مل يشهد : أن يقال :فاجلواب
ون هم من دالة على أن هؤالء من اجلهنميني، واجلهنمي -الثابت يعن األصل القطع فضالً-بلسانه، إذ روايات احلديث 

و على أن من  ،وال شفاعة له حبال ،أهل شهادة أن ال إله إال اهللا قطعا، فاإلمجاع قائم على أنه ال يدخل اجلنة كافر قط
فمن اخلطأ  ،أحكام اآلخرة كما قد سبق نقله  يف أحكام الدنيا وال يفامتنع عن شهادة أن ال إله إال اهللا ليس مبؤمن ال

                                           
= 

، ٨٦٤-٨٦٢االستيعاب يف معرفة األصحاب: انظر. ا تويف سنة سبع ومخسني بأنه حريص على العلم واحلديث، غله رسول اهللا 
 .   ٢٠٧-٧/١٩٩، اإلصابة يف متييز الصحابة٣/٤٥٧أسد الغابة،

 .٦٠-١/٥٩أن من مات على التوحيد دخل اجلنة قطعا،  مسلم، كتاب اإلميان، باب الدليل على: أخرجه)١(
 .١/٣٥٠شرح صحيح مسلم للنووي،)٢(
 .٥٧٧، املسائل العقدية اليت حكى فيها ابن تيمية اإلمجاع، ١/٥٢٢جامع العلوم واحلكم، : انظر)٣(
 .١/٣٣٤شرح صحيح مسلم للنووي، :، وانظر١/٥٢٢نقله عنه ابن رجب يف جامع العلوم واحلكم، )٤(
 .١٢١ /١٤جمموعة الفتاوى، : انظر)٥(
 .١٤٠ /٧جمموعة الفتاوى، )٦(
 . ٥٠٩، ظاهرة اإلرجاء: انظر)٧(
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أومن قدر على  ،على أن من ترك الشهادة" من كان يف قلبه مثقال ذرة : "يف احلديث غوله ن استدالل  الرازي بقالبي
   .، فيكون غري خملد يف النارالنطق مبرتله امتناعه عن الصالة الشهادة فأخرها فمات، يكون امتناعه عن

فاسد مـن  قياس ة على املمتنع عن الصالتارك الشهادتني فإن مثل هذا القول ال يعارض به اإلمجاع، وقياسه 
أن اإلمجـاع علـى   : أن الشهادة أعظم من الصالة، إذ ال تصح الصالة وال غريها بدوا، ومنها: وجوه كثرية؛ منها 

  )١(.الصحابةتكفري املمتنع عن الصالة ثابت عن 

شـعرية   خيرج من النار من قال ال إله إال اهللا ، وىف قلبه وزن: "اليت فيها  ا )٢(رواية أنسوقد سبق إيراد 
اذهب بنعلي هاتني فمن لقيت من وراء هذا ..يا أبا هريرة "اليت فيها  ا ، ورواية أيب هريرة"احلديث... من خري 

  .-قيد البد منه  -وظهر فيها جبالء أن قول ال إله إال اهللا "" احلائط يشهد أن ال إله إال اهللا مستيقنا ا قلبه فبشره باجلنة

جٍ عنـد اهللا، وإن مل  الرواية حجة للرازي على ما زعمه من أن من صدق بقلبه نا إذا تبني هذا مل يبق يف هذه
  .، وبقي الكالم على جناة تارك العمل بالكليةيشهد بلسانه

فيخرج منها قوما مل يعملوا خريا ":  قد تقدم أن تارك العمل بالكلية كافر، وال يرد على ذلك حديث :فيقال
  :، ألمور)٤("اجلنة بغري عمل عملوه  أدخلهم اهللا : " ، وحديث)٣("قط

، من اجلنس الذي تقول العرب بنفي االسم عن الشيء لنقصه عن "مل يعملوا خريا قط: "هذه اللفظة"إن :األول
الكمال و التمام، فمعىن هذه اللفظة على هذا األصل مل يعملوا خريا قط على التمام والكمال، ال على ما أوجب عليه 

، )٦("ارجع فصل فإنك مل تصـل ": غا التوجيه يشهد له حديث املسيء صالته ، حني قال له النيب وهذ )٥( وأمر به،
  )٧( .أدائهافنفى صالته مع وقوعها، واملراد نفي صحة 

أن هناك حاالت عارضة أو خاصة يكون فيها تارك جنس العمل غري خملد يف النار، وقد ال يدخلها  :الثاين
أن تعلق احلكم  -ض األصول الكلية والقواعد القطعية يف الشرع وال تعارضها، بل غايتها أصالً، وهذه احلاالت ال تناق

                                           

 . ٩١٠-٤/٨٩٦، شرح أصول اعتقاد أهل السنة٦٥٥-٢/٦٤٤الشريعة : انظر )١(
ـ  غأنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد األنصاري اخلزرجي النجاري البصري، خادم رسول اهللا )٢( مـن   زة،، يكىن أبـا مح

االستيعاب : انظر. ، تويف سنة إحدى وتسعني، وكان عمره مائة سنة وثالث سنني، وقيل غري ذلكغاملكثرين يف الرواية عن رسول اهللا 
  .٧٣-١/٧١، اإلصابة يف متييز الصحابة٢٩٧-١/٢٩٤، أسد الغابة،٥٤-٥٣يف معرفة األصحاب

 .١/١٧٠، أخرجه مسلم، كتاب اإلميان، باب معرفة طريق الرؤية) ٣(

، ٢٣ – ٢٢: القيامـة  ��m��P��������O��N������M���L����K����J��Il:، كتاب التوحيد، باب قـول اهللا تعـاىل  ١٥٦٠أخرجه البخاري، ص) ٤(
 .١/١٧١، كتاب اإلميان، باب معرفة طريق الرؤية، ومسلم

  . ٢/٧٣٢كتاب التوحيد البن خزمية: انظر)٥(
، كتاب الصالة، باب وجـوب  ، ومسلمالذي ال يتم ركوعه باإلعادة غن، باب أمر النيب ، كتاب األذا١٥٨أخرجه البخاري، ص) ٦(

 .١/٢٩٨قراءة الفاحتة يف كل ركعة، وإنه إذا مل حيسن الفاحتة وال أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غريها، 
 . ٥١٥-٥١٣ظاهرة اإلرجاء، : انظر)٧(



 -٣٤٦ - 

إن  الذي أسلم : وختصصه بوجه من وجوه التخصيص، وذلك خالف ما فعلته املرجئة، حني عارضت ذلك مبثل قوهلم
    !!ًءا من ماهيتهفال يكون العمل ركنا يف اإلميان وال جز ؛مث مات عقب ذلك قبل أن يعمل يسمي مؤمنا

قد تقدم أن العمل ركن، لكنه قد حيتمل السقوط يف احلاالت العارضة، وال يناقض سقوطه األصـل،   :فيقال
، ولو أنه عزم علـى أال  يؤثر على أن العمل يف ذاته ركن فمن مل يتمكن من العمل ال جيب عليه العمل، لكن هذا ال

  .  ت وجوب العملن مل يتمكن من إدراك وقإيعمل لكان مؤاخذًا و

الركن ال حيتمل السقوط حبال، ففاسد، فإن القيام يف الصالة ركن، والعاجز عنه يصلي قاعـدا،   :وأما قوهلم
  )١(. كون القيام يف ذاته ركنا أو جزًءا من ماهية الصالة ىدون أن يؤثر ذلك عل

يف ألهل السنة واجلماعـة  ديق خمالفة وذا يظهر أن تعليق الرازي اسم اإلميان وحكمه على جمرد املعرفة والتص
ليس جمرد التصديق بالباطن هو اإلميان عند عامة املسلمني إال من ((:-:-االسم واحلكم مجيعا، يقول شيخ اإلسالم

  )٢()).وأتباع جهم خيالفون يف االسم واحلكم مجيعا...شذ من أتباع جهم

  .أن مبجردها يستحق الثواب تأثر بالفالسفةيف أن املعرفة اردة فطرية، والزعم : الوقفة الثانية

قد تقدم أن املعرفة بوجود اهللا تعاىل أمر مركوز يف الفطر، مولود عليه البشر، فهو من لوازم خلقهم ضروري 
من املعروف عند السلف واخللف أن مجيع اجلن واإلنس معترفون باخلالق مقرون :((-:-يقول شيخ اإلسالم، فيهم

اخللق ال يعرفون النظر الذي يذكره هؤالء، فعلم أن أصل اإلقرار بالصانع واالعتراف به مستقر يف به، مع أن مجهور 
  . )٣())من لوازم خلقهم...قلوب مجيع اإلنس واجلن، وأنه من لوازم خلقهم ضروري فيهم

   )٤()).ال جيب أن يتوقف على النظر واالستدالل ؛اإلقرار بالصانع فطري ضروري بديهي:((ويقول

إنه ملا خلقهـم علـى   :((-:-يقول شيخ اإلسالممل يثابوا على جمرد املعرفة، فإن اخللق ذا كان كذلك وإ
   )٥().)معرفة الربوبية :مل يثابوا على ذلك أعين....معرفة

إن : قول جهم ومـن وافقـه  : ((-:-يقول شيخ اإلسالم ،وتعليق الثواب على جمرد املعرفة تأثر بالفالسفة
والتصديق، وهو بذلك وحده يستحق الثواب والسعادة، يشبه قول من قال من الفالسفة املشـائني   اإلميان جمرد العلم

وليس صالح اإلنسان يف جمرد أن يعلم ....،)٦( إن سعادة اإلنسان يف جمرد أن يعلم الوجود على ما هو عليه: وأتباعهم

                                           

 . ٤٣٣، صفحة)٢(،)١(ةحاشي:، وانظر منه٤٣٣، ٥١٦ظاهرة اإلرجاء: انظر)١(
 . ٧/٥٥٠جمموعة الفتاوى )٢(
 . ٨/٤٨٢درء التعارض)٣(
 . قرطبة.، ط ٢/٤٧٣تلبيس اجلهمية،)٤(
 .٨/٤٩٧درء التعارض)٥(
 .٢/١٥٢، النجاة يف املنطق واإلهليات البن سينا٤/٣٢اإلشارات والتنبيهات البن سينا: انظر)٦(
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عاملا باهللا، مقرا مبا يستحقه، دون أن يكون كما أنه ليس سعادته يف أن يكون . احلق، دون أال حيبه ويريده ويتبعه
  .  )١())حمبا هللا، عابدا هللا، مطيعا هللا

مقصودة، فال يكفي النفس جمـرد أن  -أيضا-فليعلَم أنه كما أن العلم باهللا مقصود، فمحبة اهللا: ((ويقول
والعبـادة   ، ٥٦: الـذاريات  �m��i���h��g��f��e��d���cl:وقد قال تعـاىل ...تعرف اهللا دون أن حتبه وتعبده، 

تتضمن كمال احملبة له وكمال الذل له، فلو قدر أن اإلنسان علم كلَّ علْم، ومل يكن محبا هللا عابدا له، كان شـقيا  
واهللا تعاىل أرسل مجيع الرسل يدعون إىل عبادة اهللا وحده . معذبا، ومل يكن سعيدا يف اآلخرة، وال ناجيا من عذاب اهللا

فال بد من علم و ال بد من عمل، وأن يكون كالمها ((،  )٢())يك له، وعبادته تتضمن حمبته و تعظيمه ومعرفتهال شر
الـدين  : قال من السلف وهلذا قال منموافقًا ملا جاء به الرسول، فيجب العلم والعمل واالعتصام بالكتاب والسنة، 

، وقد  )٣(ال بعمل، وال ينفع قولٌ وعملٌ إال مبتابعة السنةال ينفع قولٌ إ: ولفظ بعضهم. قولٌ وعملٌ وموافقة السنة
وهلذا كان مذهب الصحابة ومجـاهري السـلف مـن     ،١٠: فاطر��m¾��½��¼��»��º��¹��¸ �l:قال تعاىل

  .  )٤())قول القلب واللسان، وعمل القلب واجلوارح :هلم بإحسان وعلماء املسلمني أن اإلميان قولٌ وعمل، أي التابعني

رر ذلك فإن تعليق الثواب والنجاة على جمرد معرفة الصانع، وعدم االعتداد بعبادته، وما جيب على املرء إذا تق
علمه وعمله، والتهوين من ذلك والزعم بأن اإلنسان قد يكون من أهل النجاة وإن مل يتعلم شيئًا من الفقه أصالً البتة، 

  . أمر باطل

كلف أن يعلم ما أمر اهللا به، فيعلم ما أمر باإلميان به، وما إنه جيب على كل م: ((-:-يقول شيخ اإلسالم
لوجب عليـه   ؛لوجب عليه تعلم علم الزكاة، ولو كان له ما حيج به ؛أمر بعلمه؛ حبيث لو كان له ما جتب فيه الزكاة

مـن  حبيث ال يضيع  ،غ وجيب على عموم األمة علم مجيع ما جاء به الرسول. وكذلك أمثال ذلك ،تعلم علم احلج
عليه الكتاب والسنة، لكن القدر الزائد على ما حيتاج إليه املعني فرض  أمته شيء، وهو ما دلّ غالعلم الذي بلغه النيب 

   )٥()).على الكفاية؛ إذا قامت به طائفة سقط عن الباقني

بل ال بد مـن  بل إن العقائد قد يكتفى فيها باجلمل خبالف الشرائع املأمور ا؛ فإنه ال يكتفى فيها باجلمل؛ 
الواجبات على التعيني من اإلميان ال يكفي فيها .. اعتقاد وجوب:((-:-شيخ اإلسالم يقول. تفصيلها علما وعمالً

أن األفعال املأمور ا املطلوب فيها الفعل ال  :االعتقاد العام؛ كما يف اخلربيات من أحوال اجلنة والنار، والفرق بينهما
بل ال بد من اعتقاد خاص؛ خبالف األمور اخلربية؛ فإن اإلميان امل مبا جاء به الرسول يكفي فيها االعتقاد العام، 

                                           

  . ٧/٥٨٦جمموعة الفتاوى)١(
  .٢٠٥الرد على الشاذيل)٢(
  .١/٦٤، أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة٦٣٩-٢/٦٣٨الشريعة لآلجري:انظر)٣(
  . ٢٦٩-٢٦٨سفر احلوايل،.ظاهرة اإلرجاء يف الفكر اإلسالمي، د: ، وانظر٢٠٩-٢٠٨الرد على الشاذيل)٤(
 . ٣٢٩-٣/٣٢٨جمموعة الفتاوى )٥(
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خبالف .. وهلذا اكتفوا يف هذه العقائد باجلمل  من صفات الرب وأمر املعاد يكفي فيه ما مل ينقض اجلملة بالتفصيل،
  )١()).علما وعمالً  الشرائع املأمور ا؛ فإنه ال يكتفي فيها باجلمل؛ بل ال بد من تفصيلها

  . يف نقد احتجاج الرازي باآليات على وجوب النظر: الوقفة الثالثة

، أوجب النظر العقلي ال سبيل لتحصيلها إال بالنظر واالستداللأنه ملا تقرر عند الرازي أن معرفة اهللا نظرية، و
   .على كل أحد، وحكم على تاركه بالتقليد، مستدالً على ذلك جبملة من اآليات

  :إن هذه اآليات ال حجة فيها، ألمور :فيقال

  :أن من مل يشترط النظر يف األدلة مل ينكر أصل النظر، وإمنا :أوالً

  .أنكر النظر يف طرق املتكلمني اليت ابتدعوها وحرروها؛ ملا تشتمل عليه تلك األدلة من الباطل -١

  .أنكر عليهم إجياب النظر على كل احد حىت من سلمت فطرته -٢

  .هم توقف اإلميان باهللا على وجود النظر يف تلك الطرق الكالميةأنكر علي -٣

جعله شرطًا يف اإلميان، وقصر طريق  قد رغب يف النظر وحث على التفكري؛أنه ال يلزم من كون الشارع  :ثانيا
  .معرفة اهللا وسائر العقائد عليه

إمنا يتأتى يف حق مـن   ذا القولوه ول فاسد؛قالقول بأن ترك النظر تقليد حمرم، والتقليد ال يفيد العلم،  :ثالثًا
   )٢(.فقد حصل العلم، وال يسمى مقلدا، بل يسمى متبعا ؛د الرسول فيما أخرب به عن ربهد غري الرسول، وأما من قلّقلّ

أن يعارض قول اهللا ورسوله مبا خيالف ذلك كائنا : التقليد احملرم بالنص واإلمجاع: ((-:-يقول شيخ اإلسالم
  )٣()).ان املخالف لذلكمن ك

إن علماء املسلمني يعلمون باالضطرار أن الرسول مل يدع اخللق ذا النظر، وال ذا الدليل؛ ال عامة : ((ويقول
اخللق وال خاصتهم، فامتنع أن يكون هذا شرطًا يف اإلميان والعلم، وقد شهد القرآن والرسول ملن شـهد لـه مـن    

ملون بصدق الرسول، ومبا جاء به، وعاملون باهللا؛ وبأنه ال إلـه إال اهللا، ومل يكـن   الصحابة وغريهم بالعلم، وأم عا
¤��¥��¦��§���¨����©����m���²��±��°��¯������®��¬��«������ª:املوجب لعلمهم هذا الدليل املعني؛ كما قال تعاىل

��µ���´������³l وقال٦: سبأ ،:��m_��^��]��\��[��Z�����Y���X���W�����V��U���T �lوقال ،  ١٨: آل عمران:��m��B��A

��ML��K��������J��I��H���G��F��E��D������Cl كقولـه  ؛وقد وصف باليقني واهلدى والبصرية يف غري موضع، ١٩: الرعد:��m��`��_
���b��al وقوله ،٤: البقرة:��mg��f��e��d��c �l وقولـه  ،٥: البقـرة:��m{��z��y��x��w��vu�����t��s��r���q��p �l

وجعلوه أصل الدين ليس مما أوجبـه اهللا  وأمثال ذلك، فتبني أن النظر واالستدالل الذي أوجبه هؤالء،  ،١٠٨: يوسف

                                           

 . ٢٠/٩٩جمموعة الفتاوى )١(
 . ١١٤-١/١١٢ائد األشاعرةأثر الفكر االعتزايل يف عق: انظر )٢(
 . ١٩/٢٦٢جمموعة الفتاوى )٣(
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واملقصود أن هذه الطريق  الكالمية اليت ابتدعتها اجلهمية واملعتزلة، وأنكرها سلف األمـة وأئمتـها    (()١()).ورسوله
بل يعتقدون أن من خالفها فقد خالف دين اإلسالم، مع أنه مل صارت عند كثري من النظار املتأخرين هي دين اإلسالم، 

 ، وال أحد من الصحابة والتابعني هلمغينطق مبا فيها من احلكم والدليل ال آية من كتاب اهللا، وال خرب عن رسول اهللا 
قول أحد  مما مل يدل عليه ال كتاب وال سنة وال ؛فكيف يكون دين اإلسالم، بل أصل أصول دين اإلسالم ؛بإحسان

  )٢( )).! من السلف؟

من أهل الكالم ينكـرون   -يعين النظر-والعجب أن من اشترط ذلك:(( حني قال -:-وهللا در ابن حجر 
داع إليه، حىت استقر يف األذهان أن من أنكر قاعدة من القواعد اليت أصلوها فهو مبتدع، ولـو مل   لُالتقليد، وهم أو

ض التقليد، فآل أمرهم إىل تكفري من قلد الرسول عليه الصالة والسـالم يف  يفهمها ومل يعرف مأخذها، وهذا هو حم
  )٣(!!)).وكفى ذا ضالالً ،معرفة اهللا تعاىل، والقول بإميان من قلدهم

  :يد الذي ذمه اهللا تعاىل من وجهنيوذا يتبني أن املتكلمني هم أحق بالوصف بالتقليد، فقد وقعوا يف التقل

   .واعتمدوا على أهوائهم وأرائهم الفاسدة اهللا ورسولهعن كتاب أم أعرضوا  :ألولا 

أم هم الـذين   افحقيقة األمر إذً ،أم قلدوا شيوخهم وأكابرهم فيما زعموه من النظر واالستدالل :الثاين 
ه الصـايف  وأما من رجع إىل الكتاب والسنة فقد أخذ العلم من معين ،وقعوا يف التقليد الذي حرمه اهللا تعاىل ورسوله

  )٤(.وأصاب عني الدليل

  :فقال ؛وأجاد يف نقد قول املتكلمني بإجياب النظر، وتسمية تاركه مقلدا -:-السمعاينوقد فصل 

وأما لفظ التقليد فال نعرفه جاء يف شيء من األحاديث وأقوال السلف فيما يرجع إىل الـدين، وإمنـا ورد   ((
  .  الكتاب والسنة باالتباع

، وقوله نفس غ التقليد قبول قول الغري من غري حجة، وأهل السنة إمنا اتبعوا قول رسول اهللاإن : وقد قالوا 
  ! احلجة، فكيف يكون هذا قبول قول الغري من غري حجة؟

ملا نقل إلينا أهل اإلتقان والثقات مـن   ؛غ فإن املسلمني قد قامت هلم الدالئل السمعية على نبوة رسول اهللا 
من املعجزات والرباهني والدالالت اليت ظهرت عليها، وقد نقلها أصحاب احلديث يف كتبهم  -رةما ال يعد كث-الرواة 

  .  ودونوها، وليس املقصود من ذكرها يف هذا املوضع بياا بتفاصيلها، وإمنا قصدنا بيان طريق أهل السنة

م من الغيوب، ودعاهم ووجدوا صدقه يف قلوم؛ وجب عليهم تصديقه فيما أنبأه ،فلما صحت عندهم نبوته 
  .  وإثبات صفاته وسائر شرائط اإلسالم ألإليه من وحدانية اهللا 

                                           

 . ٢٥٦-١/٢٥٥النبوات )١(
 .٣١٦-١/٣١٥منهاج السنة النبوية )٢(
 . ١٣/٤٤٦فتح الباري  )٣(
  . ٤٨٤املاتريدية دراسة وتقوميا، : انظر) ٤(
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وعلى أننا ال ننكر النظر قدر ما ورد به الكتاب والسنة؛ لينال املؤمن بذلك زيادة اليقني وثلج الصـدر   
ى اإلنسان النظر املؤدي أول ما جيب عل: وسكون القلب، وإمنا أنكرنا طريقة أهل الكالم فيما أسسوا؛ فإم قالوا

  . ألألألألإىل معرفة الباري 

وهذا قول خمترع مل يسبقهم إليه أحد من السلف وأئمة الدين، ولو أنك تدبرت مجيع أقواهلم وكتبـهم مل   
  .  وال من الصحابة، وكذلك من التابعني بعدهم غغغغ    جتد هذا يف شيء منها، ال منقوالً من النيب

  ! ؟غغغغ    رائض وهم صدر هذه األمة والسفراء بيننا وبني رسول اهللاوكيف جيوز أن خيفى عليهم أول الف 

 ل على الصحابة والتابعني حىت مل يبينوه ألحد من هذه األمة مـع شـدة   ولئن جاز أن خيفى الفرض األو
حىت استخرجه هؤالء بلطيف فطنتهم وزعمهم؛ فلعله خفي عليهم فرائض  ؛وكمال عنايتهم ،اهتمامهم بأمر الدين

  !! أخر

لئن كان هذا جائزا؛ فلقد ذهب الدين واندرس؛ ألنا إمنا نبين أقوالنا على أقواهلم، فإذا ذهب األصـل  و 
  ! فكيف ميكن البناء عليه؟

نعوذ باهللا من قول يؤدي إىل هذه املقالة الفاحشة القبيحة، اليت تؤدي إىل االنسالخ من الدين، وتضـليل   
  . األئمة املاضني

حني  املعاذ  غ قال: كان يدعو الكفار إىل اإلسالم والشهادتني غ أن النيب هذا وقد تواترت األخبار 
  ".  أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا: "، وقال أيضا"ادعهم إىل شهادة أال إله إال اهللا:" بعثه إىل اليمن

  . ومثل هذا كثري )١(،" اهللاإذا نازلتم أهل حصن أو مدينة فادعوهم إىل شهادة أال إله إال:" وقال أيضا 

                                           

جيشه بدعوة الكفار أوالً إىل اإلسالم، ومن  ألمراءغ  مل أجد حديثًا ذا اللفظ؛ على أنه قد وردت أحاديث كثرية يف وصية الرسول)١(
إذا أمر أمريا على جيش أو سرية، أوصاه يف خاصته بتقوى اهللا ومـن   غكان رسول اهللا :"قال ا ذلك ما أخرجه مسلم؛ عن بريدة

.  تغدروا وال متثلوا وال تقتلوا وليدااغزوا وال تغلوا وال. قاتلوا من كفر باهللا. اغزوا باسم اهللا يف سبيل اهللا:" معه من املسلمني خريا، مث قال
، ادعهم إىل اإلسـالم مث . وإذا لقيت عدوك من املشركني فادعهم إىل ثالث خصال أو خالل؛ فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم

ا ذلك فلهم ما للمهاجرين مث ادعهم إىل التحول من دارهم إىل دار املهاجرين، وأخربهم أم إن فعلو. فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم
وعليهم ما على املهاجرين؛ فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخربهم أم يكونون كأعراب املسلمني جيري عليهم حكم اهللا الذي جيـري علـى   

فاقبـل منـهم    فإن هم أبوا فسلهم اجلزية؛ فإن هم أجابوك. املؤمنني، وال يكون هلم يف الغنيمة والفيء شيء إال أن جياهدوا مع املسلمني
وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن جتعل هلم ذمة اهللا وذمة نبيه، فال جتعل هلم ذمة اهللا . فإن هم أبوا فاستعن باهللا وقاتلهم. وكف عنهم

 .وال ذمة نبيه، ولكن اجعل هلم ذمتك وذمة أصحابك؛ فإنكم أن ختفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن ختفروا ذمة اهللا وذمة رسوله
وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن ترتهلم على حكم اهللا، فال ترتهلم على حكم اهللا ولكن أنزهلم على حكمك؛ فإنك ال تدري أتصيب 

باب تأمري اإلمام األمراء على البعوث، ووصيته إيـاهم بـآداب الغـزو وغريهـا،      مسلم، كتاب اجلهاد والسري،". حكم اهللا فيهم أم ال
١٣٥٨-٣/١٣٥٧.  
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ومل يرو أنه دعاهم إىل النظر واالستدالل، وإمنا يكون حكم الكافر يف الشرع أن يدعى إىل اإلسالم، فإن  
أىب وسأل النظرة واإلمهال ال جياب إىل ذلك، ولكنه إما أن يسلم أو يعطي اجلزية أو يقتل، ويف املرتد إما أن يسلم 

  .  العرب على ما عرفأو يقتل، ويف مشركي 

أعـين  -وإذا جعلنا األمر على ما قاله أهل الكالم مل يكن األمر على هذا الوجه، ولكن ينبغي أن يقال له  
عليك النظر واالستدالل لتعرف الصانع ذا الطريق، مث تعرف الصفات بدالئلها وطرقها، مث مسـائل  : -الكافر

  !! كثرية إىل أن يصل األمر إىل النبوات

 جيوز على طريقهم اإلقدام على هذا الكافر بالقتل والسيب إال بعد أن يذكر له هذا وميهل؛ ألن النظر وال 
واالستدالل ال يكون إال مبهلة، خصوصا إذا طلب الكافر ذلك، ورمبا ال يتفق النظر واالستدالل يف مدة يسـرية  

النظر على التمام والكمال، وهو خالف إمجاع  فيحتاج إىل إمهال الكفار مدة طويلة تأيت على سنني؛ ليتمكنوا من
  !! املسلمني

إن األديان كثرية فخلوين أنظر : لو أن رجالً جاءنا، وقال: أنه قال )١(وقد حكي عن أيب العباس بن سريج 
بنـا  مل خنله، وكلفناه اإلجابة إىل اإلسالم، وإال أوج يف األديان؛ فما وجدت احلق فيه قبلته، وما مل أجد فيه تركته؛

  .  عليه القتل

وقد جعل أهل الكالم من ختلف ناظرا فيه ويف غريه من األديان مقيما على الطاعة، مؤمترا بأمره، حممودا يف فعله،  
وينبغي على قوهلم إذا مات يف مدة النظر واملهلة قبل قبول اإلسالم أنه مات مطيعا ، وهذا جهل عظيم يف اإلسالم

  !! بد من إدخاله اجلنة كما يدخل املسلمونهللا، مقيما على أمره، ال

_����m:وقد جعلوا غري املسلم مطيعا هللا، مؤمترا بأمره يف باب الدين، وأوجبوا إدخاله اجلنة، وقد قال تعاىل 
���l��k��j��i��h��g��f��e��d��c����b��a��`l ٨٥: آل عمران  ،...  

 ؛وأوجبنا طلب الدين بالطريق الذي ذكروه ،ق على ما قالواأنا إذا بنينا احل :ومن قبيح ما يلزمهم يف اعتقادهم
   . ألم ال يعرفون إال االتباع ارد ؛وجب من ذلك تكفري العوام بأمجعهم

 من أن يصـري فيـه صـاحب     فضالً ،رض عليهم طريق املتكلمني يف معرفة اهللا تعاىل ما فهمه أكثرهمولو ع
   . استدالل وحجاج ونظر

واملواظبة  ،والعض عليها بالنواجذ ،دهم التزام ما وجدوا عليه سلفهم وأئمتهم يف عقائد الدينوإمنا غاية توحي 
تراهم ال حييدون عما اعتقدوه  ،ومالزمة األذكار بقلوب سليمة طاهرة عن الشبهات والشكوك ،على وظائف العبادات

وإن قطعوا إربفإذا كفروا هؤالء الناس وهم السواد األعظـم   ،ةوطوىب هلم هذه السالم ،ا هلم هذا اليقنيفهنيئً ،اا إرب
                                           

هـ، كان فقيه ٣٠٦هـ، وتويف سنة٢٤٩ولد سنة ،ا ووفاةمولد بغدادأمحد بن عمر بن سريج البغدادي الشافعي، من أهل : لعباسأبو ا)١(
 لّقَ‘‘:األقسام واخلصال، الودائع ملنصوص الشرائع، من أقواله :مصنف، منها ٤٠٠الشافعية يف عصره، وكان يلقب بالباز األشهب، له حنو 

، سري أعـالم  ٦٧-١/٦٦وفيات األعيان: انظر .’’ن اشتغل بالكالم فأفلح، يفوته الفقه وال يصل إىل معرفة الكالمما رأيت من املتفقهة م
 .١/١٨٥األعالم للزركلي، ٢٠٤-١٤/٢٠١ مؤسسة الرسالة،.ط النبالء،
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وإحلاق هذه الدار  ،وهدم منار الدين وأركان الشريعة وأعالم اإلسالم ،فما هذا إال طي بساط اإلسالم ؛ومجهور األمة
   . وجعل أهليهما مبرتلة واحدة ،بدار الكفر -أعين دار اإلسالم-

أَوال جيد مسلم أَلَم ! ذي يراعونه لتصحيح معرفة اهللا تعاىل؟ومىت يوجد يف األلوف من املسلمني على الشرط ال 
بل لو تقطع حسرات من عظيم ما اخترعوه يف الدين وموهوه على الناس كـان  ! ؟هذه املقالة القبيحة الشنيعة يف قلبه

ا بذلكجدير .   

   .إلميان بغري طريقها على أصوهلمفقد ناقضوا أصوهلم حني أثبتوا حقيقة املعرفة وا ؛إنا ال نكفر العوام :وإن قالوا 

وإال فاعتقـادهم   ،ورد تشنيع النـاس علـيهم   ،فإمنا هو سلوك طريق التقية ؛وأظن أن من قال عنهم ذلك 
  )١()). وطريقتهم يف أصوهلم ما ذكرنا

فقد اخترع الرازي يف الدين، فأخرج من اسم الكفر من خال قلبه عن مجيع  -::::-وقد صدق السمعاين 
  !!وكان يف مهلة النظراالعتقادات 

  .يف نقد موقف الرازي من إميان املقلد: الوقفة الرابعة

البحث يف هذه املسألة كان نتيجة إلجياب الرازي النظر واالستدالل على كل مكلف، فإنه ملا جعـل النظـر   
والعلى ثالثة أق) ٢(ل الواجبات وأصل العلم اختلف موقفه يف حكم من آمن ومل ينظر ويستدلالعقلي أو:  

  . اأنه ال يصح إميانه، ويكون كافر :األول 

   . ا ال علم له بدينه، لكنه ينفعه هذا التقليد ويصري به مؤمناأنه يكون مقلد :الثاين

ذكر أن يف مسألة إميان املقلد خالف مشهور، من غري أن يتعرض لتـرجيح مـذهيب وال تصـحيح     :الثالث
  !اختياري

ويف ذلك ، وهو أن النظر واالستدالل أصل العلم واإلميان ؛بنيت على أصل باطل ألا قد ؛وهذه األقوال باطلة
وجعلوا النظر يف هذا الدليل هو  ،أن هؤالء جعلوا هذا أصل دينهم وإميام :واملقصود هنا:((-:-يقول شيخ اإلسالم

ا على قول طائفة فيكون كافر فإما أنه ال يصح إميانه ؛وأنه من مل ينظر يف هذا الدليل ،النظر الواجب على كل مكلف
ويصري به  ،لكنه ينفعه هذا التقليد ،ا ال علم له بدينهن يكون مقلدأما إو ،ا على قول آخرينوإما أن يكون عاصي ،منهم
ا غري عاصمؤمن.  

واألقوال الثالثة باطلة؛ ألا مفرعة على أصل باطل، وهو أن النظر الذي هو أصل الدين واإلميان، هـو   
  ذا ـنظر يف هذا الدليل؛ فإن علماء املسلمني يعلمون باالضطرار أن الرسول مل يدع اخللق ذا النظر، وال هذا ال

  

                                           

 . ١٠٩-٩٦فصول من كتاب االنتصار ألصحاب احلديث، للسمعاين، )١(
 .٤٨٠ا،املاتريدية دراسة وتقومي: انظر)٢(
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    )١()).الدليل، ال عامة اخللق، وال خاصتهم، فامتنع أن يكون هذا شرطًا يف اإلميان والعلم

وإن كل  ،رسول اهللا إال اهللا وأن حممدالسانه ال إله و قال ب ،ال يشك فيه ن اعتقد بقلبه اعتقاداواحلق أن كل م
  )٢(.، وانقاد وأطاع، فإنه مسلم مؤمن، ليس عليه غري ذلك غوبرئ من كل دين سوى دين حممد  ،ما جاء به حق

إذ اإلميان والكفر مها مـن   ؛ا بأمر عقلي ال أصل له عن سلف األمة وأئمتهامث إن جعل اإلميان والكفر متعلقً
  .؛ ال باألدلة العقليةالشرعية مييز بني املؤمن والكافررسالة؛ فباألدلة األحكام اليت ثبتت بال

الكفر حكم شرعي، وإمنا يثبت باألدلة الشرعية، ومن أنكر شيئًا مل يدل عليـه  :((-:-يقول شيخ اإلسالم
   )٣()).الشرع بل علم مبجرد العقل، مل يكن كافرا؛ وإمنا الكافر من أنكر ما جاء به الرسول

الكفر والفسق أحكام شرعية، ليس ذلك من األحكام اليت يستقل ا العقل، فالكافر من جعلـه اهللا  :((ويقول
ورسوله كافرا، والفاسق من جعله اهللا ورسوله فاسقًا، كما أن املؤمن واملسـلم مـن جعلـه اهللا ورسـوله مؤمنـا      

رعية ال من املسائل العقلية، فكيف يكون من فكون الرجل مؤمنا وكافرا وعدالً وفاسقًا هو من املسائل الش...ومسلما
  )٤(!)).خالف ما جاء به الرسول ليس كافرا، ومن خالف ما ادعى غريه أنه معلوم بعقله كافرا؟

وهو النظر واالستدالل العقلي يناقض ما قرره _بأمر عقلي-اإلميان والكفر-على أن ربط الرازي احلكم الشرعي
  !!سائل مسعية حمضة ال جمال للعقل فيها، وأن الكفر واإلميان أحكام شرعيةمن أن مسائل األمساء واألحكام م

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           

 .١/٢٥٥النبوات)١(
 . ٤/٣٥الفصل يف امللل واألهواء والنحل: انظر)٢(
  .١٧/٧٨جمموعة الفتاوى )٣(
 . ٩٣-٥/٩٢منهاج السنة)٤(
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  .موقف الرازي من مسألة إطالق القول خبلق اإلميان أو نفيه: املطلب األول
ختم الكالم بذكر موقف ملا انتهى الكالم على اإلميان، وما يتعلق به، وما يترتب عليه من الزيادة والنقصان، أ

  .ابن اخلطيب من هذه املسألة

 )٢(.)أشرف املخلوقات هو اإلميان (:وقال )١()اإلميان خملوق هللا تعاىل(:القول خبلق اإلميان؛ فقالالرازي أطلق 
   )٣(.)اإلميان أشرف الـمحدثات(: ويقول

واعلم (،٣: املائدة���mu��t��s��r��q��p���o��n��m��l��k l:ويقول يف تفسريه لقوله تعاىل
الدين الذي هو اإلسالم نعمة، وكل نعمة : ، وذلك ألنا نقولهو اهللا تعاىل خالق اإلمياندالة على أن ..أن هذه اآلية 

الكلمة املشهورة علـى  : األول: إن اإلسالم نعمة؛ لوجهني :، إمنا قلنا)٤(فمن اهللا، فيلزم أن يكون دين اإلسالم من اهللا
�m��m��l��k:�أنه تعاىل قال يف هذه اآليـة : احلمد هللا على نعمة اإلسالم، والوجه الثاين :هلموهي قو ،لسان األمة

��q��p���o��nl ذه النعمة ما تقدم ذكره وهو الدين ،٣: املائدة ٥()ذكر لفظ النعمة مبهمة، والظاهر أن املراد(.� �
أن اإلميان من : ينتج ؛٥٣: النحل�mÍ��Ì��Ñ��Ð����Ï���Î �lاإلميان نعمة، وكل نعمة فهي من اهللا تعاىل؛ لقوله (: ويقول

ا فالنعمة عبارة عن احلمد هللا على نعمة اإلميان، وأيض: إن اإلميان نعمة؛ ألن املسلمني مطبقون على قوهلم :اهللا، وإمنا قلنا
وكل نعمة : هذا فنقولكل ما يكون منتفعا به، وأعظم األشياء يف النفع هو اإلميان، فثبت أن اإلميان نعمة، وإذا ثبت 

وإمنا يصدق القول بأن هذه النعمة مـن اهللا  (، )٦()٥٣: النحل�mÑ��Ð����Ï���Î��Í��Ì �l:فهي من اهللا تعاىل؛ لقوله تعاىل
  .  )٧()ابتداء حدوثها من اهللاتعاىل، إذا كان 

  

  

  

  

  

                                           

  ).١٨٠ص ٢٢ج ٨مج(التفسري الكبري)١(
  ).٢٢٦ص ١ج ١مج(التفسري الكبري)٢(
 ).١٨١ص ١٤ج ٥مج(التفسري الكبري)٣(
  !مترادفان يظهر من النص أن اإلسالم واإلميان عنده) ٤(
 ٧ج ٣مـج (، )٢٠٥ص ٦ج ٢مـج (، )٢٦٠ص ١ج ١مـج (التفسري الكبري : وانظر).١٤٠-١٣٩ص ١١ج ٤مج(التفسري الكبري )٥(

  ).١٦٨ص ١٧ج ٦مج(، )١٥٣ص ١٣ج ٥مج(، )٨ص ٨ج ٣مج(، )١٨ص
  .١٥٠، القضاء والقدر للرازي١٧٦-٩/١٧٥املطالب العالية:، وانظر)٥٠ص ٢٠ج ٧مج(التفسري الكبري )٦(
  .١٥٠، القضاء والقدر للرازي٩/١٧٦طالب العاليةامل) ٧(
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ضـوء   نقد موقف الرازي من مسألة إطالق القول خبلق اإلميان أو نفيه علـى : املطلب الثاين
  .عقيدة أهل السنة واجلماعة

            

  :الكالم على هذه املسألة من وجوه:فيقال

  :يف بيان أن إطالق القول خبلق اإلميان أو نفيه بدعة: الوجه األول

فإن اإلميان لفظ مشترك، فيه صفات اهللا  )١(؛االقول يف اإلميان خملوق أو غري خملوق بدعة مل يقله أهل العلم قبلن
ولذا فإن املنصوص الصريح عن  )٢(.وصفات اهللا تعاىل وكالمه غري خملوق، وفعل العبد خملوق .وفيه فعل العبد وكالمه،

فقد روي عن اإلمـام   ؛)٣(منع القول بأن اإلميان خملوق، وتبديع من قال بأنه غري خملوق :اإلمام أمحد، وأعيان أصحابه
إنه غري خملوق، فقد ابتدع، وأنـه  : و جهمي، ومن قالخملوق، فه: من قال(( :فقال ؛أنه سئل عن ذلك-:-أمحد

  .)٤())يهجر حىت يرجع

الصالة من اإلميان، وفيهـا  ...إنه خملوق؛ ألن: فال جائز أن يقال (( :-:-)٥(إسحاق بن شاقالوقال أبو  
إماطة األذى عن  وأدناه:"قال >إنه غري خملوق؛ ألن رسول اهللا : القرآن، فيكون قائل ذلك كافرا، وال جائز أن يقال

: فال جائز أن يقـال ...فقد زعم أن أفعال العباد غري خملوقة ؛إماطة األذى عن الطريق غري خملوقة: ومن قال، "الطريق
   )٦(.))خملوق، وال غري خملوق؛ وألنه مل يقله أهل العلم قبلنا 

  

                                           

  .٥/٧٨، جمموعة الفتاوى٤٥١،الفتوى احلموية الكربى البن تيمية: انظر) ١(
، اإلمام حممد بن نصر املروزي ٦٦ص)٢(تعليق حمقق كتاب االختالف يف اللفظ والرد على اجلهمية واملشبهة البن قتيبة، حاشية: انظر)٢(

  .٦٧٤مي االعتقادية، حملمد الشايع، آراء ابن حجر اهليت١٢٩دفاع عنهاالسلف والوجهوده يف بيان عقيدة 
، املسائل العقدية من كتاب الـروايتني والـوجهني،   ٣٠٠-٢/٢٩٧-الكتاب الثالث-اإلبانة عن شريعة الفرقة الناجية: انظر يف ذلك) ٣(

نبلـي  احل، ابـن  ٣/٣١٩، طبقات احلنابلة، حتقيق العثيمني٤٦١-٤٥٩، القاضي أبو يعلى وكتابه مسائل اإلميان٨٨-٨٥للقاضي أبو يعلى
، ٣/٥٥ذيل طبقات احلنابلة البن رجب  ،٥/١٠٣٣، تاريخ اإلسالم للذهيب ٦٤٠-٢/٦٣٥وكتابه الرسالة الواضحة يف الرد على األشاعرة

ـ  لوامع األنوار البهية وسواطع األسرار األثرية لشرح الدرة املضية يف عقد الفرقة املرضية، شـرح العقيـدة    ،١/٤٤٦فاريين احلنبلـي للس
  .٢٦٠-١/٢٥٧،املسائل والرسائل املروية عن اإلمام أمحد يف العقيدة ٢٠٠-١٩٨البن مانع  السفارينية،

  .١/٢٥٨، املسائل والرسائل املروية عن اإلمام أمحد يف العقيدة٣/٣١٩طبقات احلنابلة، حتقيق العثيمني)٤(
 كان إماما يف األصول والفـروع، .بن شاقال، أبو إسحاق البغدادي البزار، شيخ احلنابلة وفقيههم إبراهيم بن أمحد بن عمر بن محدان)٥(

مات يف رجب سنة تسع وسـتني  . غري أنه مل يطل له العمر ،حسن الكالم يف الفقه ،كثري الرواية ،حسن اهليئة ،وكان رجالً جليل القدر
، تـاريخ اإلسـالم   ٢٤٦-٣/٢٢٧،طبقات احلنابلة بتحقيق العثـيمني   ٦/٥٠٧ادتاريخ بغد: انظر. مئة، وله أربع ومخسون سنة وثالث
  .٥/٢٠٥، الوايف بالوفيات٨/٣٠٠للذهيب

  .١/٢٥٩املسائل والرسائل املروية عن اإلمام أمحد: ، وانظر٨٧املسائل العقدية من كتاب الروايتني والوجهني، للقاضي أبو يعلى، ) ٦(
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خملوق أو غري خملوق؛ ألن من واعلم أنه ال جيوز إطالق القول يف اإلميان أنه ((: -:-وقال القاضي أبو يعلى
أوهم أن أفعال العباد قدمية  ؛أوهم أن كالم اهللا وأمساءه وصفاته خملوقة، ومن قال إنه غري خملوق ؛قال مطلقًا إنه خملوق

ـ    ((يف خلق اإلميان وعدمه القول -:-)٢(وهلذا عد الذهيب .)١())غري خملوقة كوت ـمن مسـائل الفضـول، والس
  .)٤())يف ذلك ال جيوزاخلوض ((بل )٣(؛))أوىل

مل يقـل   -اإلمام أمحد وغريه  -فإن السلف واألئمة ((: حيث قال-:- وقد قرر ذلك املعىن شيخ اإلسالم
ملا يدخل يف .. . ؛ولكن منعوا من إطالق القول بأن اإلميان خملوق...إن اإلميان قدمي وال أنه غري خملوق.. أحد منهم 

  )٦()).ال إله إال اهللا من القرآن: وقال ،اإلميان خملوق: منع أمحد أن يقال  (( :وقال )٥())ذلك من صفات اهللا تعاىل

كان البـد مـن أن    -حيتمل حقًا وباطالً  -إطالق القول خبلق اإلميان أو نفيه-وملا كان كال اإلطالقان 
الكتـاب أو   ا على قاعدة االستفصال عن مراد اإلطالقات اليت مل ترد يفيستفصل القائل عن مراده؛ وذلك جري

  .السنة ال بنفي وال إثبات

الواجب أن نثبت ما أثبته الكتاب والسنة، وننفي ما نفى الكتـاب   :((-:- يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية 
، كما إذا قال يرد يف الكتاب والسنة ال يطلق يف النفي واإلثبات حىت يتبني املراد بهوالسنة، واللفظ امل الذي مل 

هذه األلفاظ جمملة مل يرد ـا الكتـاب   : قيل! تحيز أو غري متحيز، أو هو يف جهة أو ليس يف جهة؟الرب م: القائل
: إذا قـال  ...وكذلك...والسنة ال نفيا وال إثباتا، ومل ينطق أحد من الصحابة والتابعني هلم بإحسان بإثباا وال نفيها

��m��h��g:؟ أتريد به شيئًا من صفات اهللا وكالمه، كقوله" باإلميان " يد ما تر: اإلميان مخلُوق أو غَير مخلُوقٍ ؟ قيل له

��j��il و(٧) ٣٥: الصافات " هانلُوقٍ الذي دلّ" إميخم رفهو غَي ،نمؤأو تريد شيئًا مـن أفعـال العبـاد    . عليه امسه الْم

                                           

  .١/٢٥٨، املسائل والرسائل املروية عن اإلمام أمحد يف العقيدة٤٥٩اإلميان، القاضي أبو يعلى وكتابه مسائل ) ١(
، مشس الدين، احلافظ اهلمام، مفيد الشام، ومؤرخ اإلسالم، ولـد  از، أبو عبد اهللا الذهيب الشافعيهو حممد بن أمحد بن عثمان بن قيم)٢(

والتعديل، إماما يف القراءات، له دربة مبـذاهب األئمـة وأربابـا     سنة ثالث وسبعني وستمائة، كان آية يف نقد الرجال، عمدة يف اجلرح
تاريخ اإلسالم، وسري أعالم النبالء، وميزان االعتالل يف  :املقاالت، قائما بني اخللف بنشر السنة ومذهب السلف، له مصنفات كثرية منها

زل بصره ينقص قليالً قليالً إىل أن تكامل عدمه، تويف يف ي ومله وكان قد أضر قبل موته بأربع سنني أو أكثر مباء نزل يف عيني نقد الرجال،
، غاية النهاية يف طبقات القـرآء  ٢٩٦-٢٨٨/أعيان العصر وأعوان النصر : انظر .ثالث ذي القعدة سنة مثان وأربعني وسبع مئة، بدمشق

  .  ٣٣٨-٣/٣٣٦، الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة ٢/٦٥
 .٩/٢٠٤ء،سري أعالم النبال)٣(
  .١٠/٥١سري أعالم النبالء،)٤(
  .٤٢٣-٨/٤٢٢جمموعة الفتاوى) ٥(
  .٧٨-١٢/٧٧جمموعة الفتاوى)٦(
�آية ؛حممد سورة يف والثاين يف موضعني من القرآن، وأول موضع هو املوضع املثبت، -هكذا- ،٣٥: الصافات ���m��j��i��h��glوقد وردت)٧(
�m�������ã��â��á���à���ß�����Þ�����Ý��Ü��æå��äl ١٩: حممد.  
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قَةٌ، وال يكون للعبد الْمحدث الْمخلُوقِ صفة قدميـة  وصفام، فالعباد كلهم مخلُوقُونَ، ومجيع أفعاهلم وصفام مخلُو
  . )١())فإذا حصل االستفسار، والتفصيل ظهر اهلدى، وبان السبيل ! غَير مخلُوقَة، وال يقول هذا من يتصور ما يقول

  :يف بيان خمالفة الرازي للسلف يف أصول هذه املسألة: الثاين الوجه

  :ه هلذه املسألة، ذلك أن مبىن هذه املسألة على أصلنيخالف الرازي السلف يف تقرير

 كما نص على ذلك األئمة أمحد وغريه مـن أئمـة أهـل السـنة     )٢(»أن أَفْعالَ الْعباد مخلُوقَةٌ «  :أحدمها 
   .)٣(واجلماعة

وارح، وعالقة ذلك باإلميان واضحة جلية حيث أن اإلميان قول وعمل؛ قول القلب واللسان وعمل القلب واجل
لكن   )٤(وال شك أن ذلك صفة من صفات املكلف يقوم به ويصدر عنه، وما يقوم باملكلف ويصدر عنه فهو خملوق؛

الرازي وإن أقر خبلق األعمال إال أنه ال يدخل أفعال العباد ضمن اإلميان أصالً، فاألفعال عنده خارجة عن مسمى 
  .اإلميان

فكل من أدخل األعمال يف اإلميان فال يسوغ :(( -::::-)٥(حلنبليومن هنا يقول العالمة حممد السفاريين ا 
له إطالق اسم احلدوث وال القدم على اإلميان؛ بل ال بد من هذا التفصيل، وأما من مل يـدخل األعمـال فيـه    

  . )٦())كاألشاعرة، فيقولون اإلميان عندهم خملوق، وهذا ال يتمشى على أصولنا

   )٧(إنه خملوق أو غري خملوق؟ :هل يقال» الْقُرآن وقراَءته واللَّفْظُ بِه مسألة تلَاوة « :واألصل الثاين

                                           

 .٢٦٤-٢٦٢قواعد األمساء واألحكام عند شيخ اإلسالم: وانظر ،٦٦٤-٧/٦٦٣جمموعة الفتاوى) ١(
  .٢٦٠، قواعد األمساء واألحكام عند شيخ اإلسالم٤٣٢-١٢/٤٣١جمموعة الفتاوى: انظر) ٢(
،وقد حكى شيخ اإلسالم إمجاع السلف ١٥٧-١/١٤٧،املسائل والرسائل املروية عن اإلمام أمحد ٥٤٩-٣/٥٤٤السنة للخالل: انظر) ٣(

اإلمام أمحد ومـن قبلـه   : خملوقة باتفاق سلف األمة وأئمتها، كما نص على ذلك سائر أئمة اإلسالم " أفعال العباد " (( :على ذلك فقال
  .٨٣٤-٨٣١املسائل العقدية اليت حكى فيها ابن تيمية اإلمجاع: ، وانظر٨/٤٠٦جمموع الفتاوى.))وبعده

  .٢٦١-٢٦٠قواعد األمساء واألحكام عند شيخ اإلسالم، : انظر) ٤(
حممد بن أمحد بن سامل السفاريين، النابلسي، مشس الدين، أبو العون، من كبار علماء احلنابلة املتأخرين ورؤسائهم،كان كثري التأليف، )٥(

مالزما لنشر علوم احلديث، عامل باحلديث واألصول واألدب،  ،جيد التصنيف، ناصرا للسنة، قامعا للبدعة، قواالً باحلق، مقبالً على شأنه
له باع طويل يف علم التاريخ،  مثان ومثانني ومائة وألف، :وتويف فيها سنة أربع عشرة ومائة وألف، :سنة) من قرى نابلس(ولد يف سفارين 

،كشف اللثـام يف  غذاء األلباب شرح منظومة اآلداب البحور الزاخرة يف علوم اآلخرة، :ا وقع يف األزمان السالفة، من مصنفاتهملوحفظ 
ثبت اإلمام السفاريين : ، لوائح األنوار البهية وسواطع األسرار األثرية املضية يف عقد أهل الفرقة املرضية وغريها، انظرشرح عمدة األحكام

، عجائـب اآلثـار للجـربيت    ٣٢-٤/٣١، ، سلك الدرر يف أعيان القرن الثاين عشـر ١٢/٤٧)سفر(، تاج العروس مادة ١٠-٨احلنبلي
  .  ١٤/  ٦، األعالم للزركلي ٩٨، الرسالة املستطرفة  ٨٤٦-٢/٨٣٩، السحب الوابلة على ضرائح احلنابلة٦٤١-١/٦٣٨
 .١/٤٤٦لوامع األنوار البهية، للسفاريين احلنبلي)٦(
  .٢٦٠، قواعد األمساء واألحكام عند شيخ اإلسالم٤٣٢-١٢/٤٣١جمموعة الفتاوى: انظر) ٧(
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و املنصوص الصريح عن اإلمام أمحد، وأعيان أصحابه، وسائر أئمة السنة واحلديث أم ال يقولون خملوقة وال 
كاللفظ، قد " التلَاوةَ والْقراَءةَ "ير الْمتلُو مطْلَقًا؛ وذلك أن التلَاوةُ هي الْمتلُو مطْلَقًا ولَا غَ: وال يقولون )١(غري خملوقة،

  : يراد به
وهذا . هو فعل العبد وحركاته: ومسمى املصدر. در تلَا يتلُو تلَاوةً، وقَرأَ يقْرأُ قراَءةً، ولَفَظَ يلْفظُ لَفْظًاـمص -

 .الذي هو الْمتلُو: وليس ذلك هو الْقَولُ الْمسموع. ة، واللَّفْظ خملوقلَاوة، والْقراَءـم التـاملراد باس
-  بِالتلْفُوظُ، والْم وُءـوقد يراد بِاللَّفْظقْرالْم اَءةربِالْقو ،لُوتالْم ةلَاو .لُوتوذلك هو الْم ،وعمسلُ الْموهو الْقَو .

أَنَّ الْقُر لُومعمولُوتظُ: آنَ الْملْفيو دبالْع لُوهتي يلُوقٍ الَّذخم رغَي بِه.  
 . وقد يراد بذلك جمموع األمرين -

ملا يف هذين اإلطالقني من افتئات وجتوز،   )٢(إطالق اخللق على اجلميع، وال نفي اخللق عن اجلميع؛ جيوزفال 
  .أعمال العباد عن مجلة املخلوقات ، أو أن خترجخشية أن يدخل القرآن ضمن املخلوقو

الـذين   )٣(؛والرازي خمالف للسلف يف هذا األصل؛ إذ خالصة مذهبه يف القرآن موافق ألقوال اللفظيـة  
 املوصـوف (:، ويظهر ذلك جليا يف قوله)٤(وهؤالء عدهم أئمة السنة من اجلهمية ألفاظنا بالقرآن خملوقة، :يقولون

الكالم املسموع الذي (:وقوله )٥(.)روف، وال نزاع يف كوا محدثة خملوقة، واهللا أعلمهو هذه احل..باإلنزال والترتيل
   )٦(.)واهللا أعلم. حنن نقول بكونه حمدثًا خملوقًا..هو مركب من احلروف واألصوات 

  : فظهر أن إطالقه القول بأن اإلميان خملوق باطل؛ فقد وقع يف عدة حماذير

وصفات  .اإلميان، واإلميان لفظ مشترك، فيه صفات اهللا وكالمه، وفيه فعل العبد أنه أطلق القول خبلق :األول
  .اهللا تعاىل وكالمه غري خملوق، وفعل العبد خملوق

  !!أنه أخرج األعمال عن مسمى اإلميان، وبالتايل أصبحت عبارة اإلميان خملوق ال تشتمل األعمال :الثاين

                                           

، املسائل والرسائل املرويـة عـن اإلمـام أمحـد      ٨٣٧/ ٢، حادي األرواح البن القيم،١١٧-٧/٦٣السنة للخالل: انظر يف ذلك) ١(
٢٥٢-١/٢٣٠ .  
  .٢٦٢-٢٦٠، قواعد األمساء واألحكام عند شيخ اإلسالم٣٧٤-١٢/٣٧٣جمموعة الفتاوى: انظر)٢(
القرآن خملوق، : فرقة قالوا: اجلهمية على ثالث ضروب‘‘:-:-قال اإلمام أمحد  هذه الفرقة من فرق اجلهمية يف مسألة القرآن كما)٣(

السـنة  : ، وانظر٥/١٢٥السنة للخالل.’’ألفاظنا بالقرآن خملوقة، فهم عندي يف املقالة واحد : كالم اهللا، وتقف، وفرقة قالوا: وفرقة قالوا
ملسـائل والرسـائل املرويـة عـن اإلمـام أمحـد يف       ا. ٥٣٩-١/٥٣٢، كتاب الشريعة لآلجري٨٩-٧/٦٣، ١٢٧-٥/١٢٦للخالل
  .٢٤٥-١/٢٣٢العقيدة

  .٢/٨٣٩، موقف الرازي من آيات الصفات يف التفسري الكبري٣/١٣٠٧موقف ابن تيمية من األشاعرة:انظر) ٤(
  ).١٥ص ١٤ج ٥مج(التفسري الكبري) ٥(
-١٨٧ص ٢٧ج٩مج(، )٢١٨ص ٢١ج ٧مج(، )٣٢-٣١ص١ج ١مج(التفسري الكبري : ، وانظر)٣٣ص ٢٠ج ٧مج(التفسري الكبري )٦(

  ).ب-أ/٢١٧ق/١(، اية العقول، )١٨٨
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ألفاظنا بالقرآن خملوقـة؛ وبالتـايل    :ألقوال اللفظية الذين يقولونأن خالصة مذهبه يف القرآن موافق  :الثالث
  .أصبحت عبارة اإلميان خملوق مشتملة على كالم اهللا تعاىل

  : لق اإلميانمذهبه يف إطالق القول خبيف نقد ما استدل به الرازي على : الوجه الثالث

   نعمة، وكل نعمة فهي من اهللا تعاىل؛ لقوله اإلميان ( :بقوله ؛احتج على خلق اإلميانسبق البيان بأن الرازي 
�mÑ��Ð��� �Ï���Î��Í��Ì �lإن اإلميان نعمة؛ ألن املسلمني مطبقون على  :أن اإلميان من اهللا، وإمنا قلنا: ينتج، ٥٣: النحل

 النفع هو ا فالنعمة عبارة عن كل ما يكون منتفعا به، وأعظم األشياء يفاحلمد هللا على نعمة اإلميان، وأيض: مـقوهل
�m��Ð����Ï���Î��Í��Ì:وكل نعمة فهي من اهللا تعاىل؛ لقوله تعاىل: اإلميان، فثبت أن اإلميان نعمة، وإذا ثبت هذا فنقول

Ñ �l خالق اإلميان هو هللا تعاىل(وعليه فـ )٥٣: النحل(.   

  :اجلواب أن يقالو

  .كل نعمة خملوقة= اهللا  هذا االستدالل استداللٌ باطل؛ ألنه مبين على أن معىن كل نعمة فمن

  :ألن القرآن نعمة، والذي يدل على أنه نعمة ؛!وهذا غري مسلم

����m���¹��̧¶��µ:قول اهللا تعاىل  - �́����³��²��±��°��¯���®��¬��«l ١: الكهف. 

 .)١())ولك احلمد باألهل واملال احلمد بالقرآن،لك احلمد باإلسالم، ولك  (( :-:-احلسن وقول  -

، فظهر أنه ليس كل نعمة خملوقة؛ وعليه فال يلزم من كـون  )٢(هللا ،وهو باالتفاق غري خملوقوالقرآن كالم ا 
  !اإلميان نعمة صحة إطالق القول خبلقه

  

  

  

  

  

                                           

، والبيهقـي يف  )١٩٧(حديث ٢/٧٦ج ،)١٥٨(حديث ٢/٦٣، )١١(حديث١٣/ ١، ألأخرجه ابن أيب الدنيا يف كتاب الشكر هللا )١(
  .٢٤١، ٢٧٣يم، البن القعدة الصابرين وذخرية الشاكرين :انظر، و)٤٢٦٦(حديث ٥/٣٢٢ اجلامع لشعب اإلميان،

وهذا قول السلف قاطبة من الصحابة والتابعني هلم بإحسان وسائر أئمة املسلمني (( :فقد حكى شيخ اإلسالم اإلمجاع على ذلك؛ فقال)٢(
 ))فإن األئمة والسلف اتفقوا على أن القرآن كالم اهللا غـري خملـوق  (( :وقال. ٢/٢٤٦منهاج السنة ))أن القرآن كالم اهللا ليس مبخلوق

املسائل العقدية اليت : وانظر كذلك. ٢٥سعيد بن نصر،: شرح العقيدة األصفهانية البن تيمية بتحقيق:، وانظر٥/٤١٦اج السنة النبوية منه
القرآن كالم اهللا ليس ‘‘:ساق اإلمام البيهقي نقوالت كثرية عن عدة علماء كلهم يقولون وقد. ٤٩١-٤٧٨حكى فيها ابن تيمية اإلمجاع

  .١١٢-١٠٦االعتقاد للبيهقي  ))وهو مذهب كافة أهل العلم قدميا وحديثًا(( :، مث قال’’مبخلوق



 -٣٦١ - 

  :اإلسالم واألحكام املتعلقة ما أخلص إىل ما يليي من مسائل اإلميان والراز وبعد مناقشة موقف

  :النتائج
 !نفى الرازي زيادة اإلميان ونقصانه - ١

 !زعم الرازي أن التصديق مىت اختل منه شيء اخنرم اإلميان - ٢

 !زعم الرازي أن اليقني ال يقبل التفاوت - ٣

 !أنكر الرازي وقوع التفاوت يف األدلة - ٤

 !أنكر الرازي أن يكون لكثرة الدالئل وقوا أثر يف زيادة اليقني - ٥

 .نفقرر وقوع التفاوت يف التصديق والعلم واليقني واإلميا ؛اضطرب الرازي - ٦

 !!أن لكثرة الدالئل وقوا أثر يف قوة اليقني وزيادته رفقر ؛اضطرب الرازي  - ٧

ونقصانه ) التصديق(فأثبت زيادة اإلميان ؛غفل الرازي عن مذهبه يف نفي زيادة اإلميان ونقصانه - ٨

 !حبسب الذات وحبسب املتعلق

 !أنكر الرازي تأثري الطاعات واملعاصي على اإلميان - ٩

 .يف نفي تأثري الطاعات على اإلميان؛ فأثبت زيادة اإلميان بالطاعاتغفل الرازي عن مذهبه  - ١٠

١١ - الرازي من إثبات تأثري املعاصي على نقص اإلميان فر . 

توهم الرازي أن اإلميان الواجب على مجيع الناس نوع واحد؛ فظن أن ذلك النوع من حيث هو ال  - ١٢

 !يقبل التفاضل

١٣ - اإلميان الذي فرضه فب مثله على كل شخص؛ الرازي أن اإلميان الذي جيب على شخص جي ظن

 .!-عنده–اهللا على العباد متماثل يف حقهم 

 .ظن الرازي أن اإلميان واحد ال يقبل التعدد وال التفاضل؛ فأثبت وحدا ال حقيقة له - ١٤

 !زعم الرازي أن التفاضل إمنا هو يف األعمال، وأما اإلميان الذي يف القلوب فال يتفاضل - ١٥

 !حث يف مسألة زيادة اإلميان ونقصانه حبث لغويزعم الرازي أن الب - ١٦



 -٣٦٢ - 

ف الرازي وتعسف يف فهم النصوص الدالة على تفاضل اإلميان، فتأوهلا، ورد ظواهرها تكلّ - ١٧

 .الصرحية

من جهة أمر الرب ومن : أصل أهل السنة أن اإلميان يزيد وينقص، وتفاضله عندهم من وجهني - ١٨

 .جهة فعل العبد

اعة يدخل فيما يؤمر به املكلف من أمر وي، وفيما يقع منه من التفاضل عند أهل السنة واجلم - ١٩

 .قول وعمل ظاهر وباطن

 . دلّ على زيادة اإلميان ونقصانه الكتاب والسنة واإلمجاع والعقل واحلس - ٢٠

بوجه من الوجوه ال شرعا، وال عقالً، زيادة اإلميان ونقصانه وقوته وضعفه ال تقبل االشتباه مسألة  - ٢١

 .اقعاوال حسا، وال و

٢٢ - اضطراب الرازي يف مسألة االستثناء يف اإلميان، فهو بني مثبت له وناف. 

 .والوجوه اليت محل عليها االستثناء يف اإلميان خالف الرازي أهل السنة واجلماعة يف بعض املآخذ - ٢٣

 !.ال تساير أصول مذهبه عليها االستثناء يف اإلميان الرازيوالوجوه اليت محل  بعض املآخذ - ٢٤

 !األشعري ملذهبه خمالفة اإلميان الرازي االستثناء يف منع يف - ٢٥

 !اإلميان منع االستثناء يف حني جهم قول الرازي وافق  - ٢٦

 .زعم الرازي أن اخلالف يف مسألة االستثناء يف اإلميان خالف لفظي - ٢٧

 . ترك االستثناء يف اإلميان أول اإلرجاء - ٢٨

 .وا ذلك من البدعوعد! كره السلف رمحهم اهللا سؤال الرجل لغريه أمؤمن أنت؟ - ٢٩

 .أوسطها وأعدهلا أنه جيوز االستثناء باعتبار وتركه باعتبار ،الناس يف االستثناء على ثالثة أقوال - ٣٠

جيب على من استثىن أن يعرف كيف يستثين، وألي شيء وقع عليه االستثناء، لئال يظن املخالف  - ٣١

 .أن استثناءه من قبل الشك

 .منع الرازي االستثناء يف اإلسالم - ٣٢

 .االستثناء يف اإلسالم مرتبط مبعىن اإلسالم وقوع - ٣٣



 -٣٦٣ - 

 السلف؛ لقول املباينة غاية يف فقوله موافقة الرازي للسلف يف مسألة االستثناء موافقة لفظية؛ وإال - ٣٤

 .منه السلف عن أبعد األقوال يف ليس

 .قرر الرازي أن احلكم باإلسالم والكفر شرعي - ٣٥

شهادتني، و أن األحكام الدنيوية إمنا جتري على قرر الرازي أن الوصف باإلسالم يثبت بالنطق بال - ٣٦

 .الظاهر

 .علق الرازي النجاة من النار على جمرد املعرفة والتصديق - ٣٧

 !جعل الرازي جمرد املعرفة والتصديق مانعا من اخللود يف النار  - ٣٨

نار إال مل جيعل الرازي النطق بالشهادتني والعمل ركنا من أصل اإلميان الذي ال جناة من اخللود يف ال - ٣٩

 .به

 . من مجع بني االعتقاد والقول والعمل بأن مستقره اجلنة بال عذابحكم الرازي على  - ٤٠

زعم الرازي أن اإلميان ارد مفيد للنجاة دون رفع الدرجات، وال يبلغ املؤمن الدرجة العالية إال  - ٤١

 .بإميانه وعمله الصاحل

الدرجات إمنا يكون مبجرد املعرفة وإن  أبعد الرازي النجعة وزاد الطني بلة حني زعم أن استيجاب - ٤٢

 .!!مل يتعلم شيئًا من الفقه أصالً ألبتة ومل يعمل

٤٣ - ا يوجب الثواب يوم القيامة بال قول وال زعم الرازي أن جمرد معرفة القلب وتصديقه يكون إميان

 . ا وعقالًباطل شرعزعم عمل ظاهر 

تصديق فخالف أهل السنة واجلماعة يف االسم علق الرازي اسم اإلميان وحكمه على جمرد املعرفة وال - ٤٤

 .واحلكم مجيعا

يف قول الرازي إن اإلميان جمرد العلم والتصديق، وهو بذلك وحده يستحق الثواب مشاة لقول  - ٤٥

 .الفالسفة

ال حيصل ألحد فضيلة وال منقبة إال إذا آمن باهللا واليوم اآلخر وعمل فقرر أنه  ؛تناقض الرازي - ٤٦

 !معلقة بالعمل مع التصديق صاحلًا، وأن النجاة

 . اإلميان املنجي يف أحكام اآلخرة ال بد فيه من حتقيق االلتزام بالشريعة ظاهرا وباطنا - ٤٧



 -٣٦٤ - 

 . للرازي يف حكم من آمن ومل ينظر ويستدل ثالثة أقوال - ٤٨

 !.اضطرب الرازي يف حكم إميان املقلد - ٤٩

 .األحكاممسألة حكم إميان املقلد تظهر تناقض الرازي يف مسائل األمساء و - ٥٠

زعم الرازي أن مسائل األمساء واألحكام مسائل مسعية حمضة ال جمال للعقل فيها، وأن الكفر  - ٥١

وهو النظر -بأمر عقلي-اإلميان والكفر-الشرعيواإلميان أحكام شرعية، لكنه تناقض فربط احلكم 

 .  واالستدالل العقلي

مجيع االعتقادات وكان يف مهلة  اخترع الرازي يف الدين، فأخرج من اسم الكفر من خال قلبه عن - ٥٢

 !!النظر

 .تعليق اإلميان والكفر بأمر عقلي ال أصل له عن سلف األمة وأئمتها - ٥٣

 .  اإلميان والكفر من األحكام اليت ثبتت بالرسالة  - ٥٤

 .مييز بني املؤمن والكافر باألدلة الشرعية؛ ال باألدلة العقلية - ٥٥

 .ل الوجباتمسألة اإلميان والكفر والنفاق متعلقة مبسألة أو - ٥٦

 . علق الرازي مسألة اإلميان والكفر والنفاق مبسألة النظر واالستدالل - ٥٧

القول خبلق اإلميان مل يرد يف الكتاب وال يف السنة ال بنفي وال بإثبات؛ فإطالق القول به من البدع  - ٥٨

 . احلادثة يف اإلسالم

  .وقع الرازي يف عدة حماذير حني أطلق القول خبلق اإلميان - ٥٩

 مااإلسالم واألحكام املتعلقة الرازي من مسائل اإلميان و موقف عرض -حبمد اهللا وتوفيقه-ل وذا يكتم
وأنتقل  ،املدح الشرعية واملسائل واألحكام املتعلقة ا، وبه يتم الكالم عن موقف الرازي من أمساء ونقده

ل واألحكام املتعلقـة ـا،   أمساء الذم الشرعية واملسائ بيان موقف الرازي منإىل  -بعون اهللا-بعد ذلك 
  .من الفسق هوقفمبتدئة مب
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  .موقف الرازي من معىن الفسق وأقسامه: املبحث األول
  

 :معىن الفسق لغة وشرعا عند الرازي: أوالً

  :الفسق لغة عند الرازي-أ

  )١().ان لفَسق يفْسقأن الفسق والفُسوق واحد، ومها مصدر(يرى الرازي     

 اخلروج عن الشيء، وهو من اخلروج املُضر، وزيد يف االسـتعمال : عند الرازي" فسق"و أصل معىن كلمة  
  :، يقولكونه اخلروج عن الطاعة

فَسقَت الرطبة، إذا خرجت، وغري ذلك؛ ألن : هو اخلروج عن الطاعة، على ما علم يف قول القائل: الفُسوق(
  )٢( .)هو اخلروج، زيد يف االستعمال كونه اخلروج عن الطاعةالفُسوق 

  :ويقول

فَسـقَت الرطبـة، إذا   : ، فالفسق من اخلروج املُضر، يقـال ٥٩: البقرة �m��i��h�����g��fl: أما قوله تعاىل(
  )٣().من قشرها خرجت

  : فقال ؛وقد أكد هذا املعىن

: الكهـف  �m���{z�����y��x��w��v��u�t�����s����rl: قال اهللا تعاىل. له دا حخروج اإلنسان عم: الفسق يف اللغة(

هو اخلـروج عـن    :الفسوق( فـ )٤()النواة فَسقَت: ، وتقول العرب للنواة إذا خرجت من الرطبة عند سقوطها٥٠
  )٥().الطاعة

  ه،ـتـاعـخرج عن ط: ي، أ٥٠: الكهف m����{z�����y��x��wl: قال الفراء:(فقال ؛ذلك يف الفراءكما نقل قول 

  

  

  

                                           

 ).١٦٤ص٥ج٢مج(التفسري الكبري)١(
  ).١٢٥-١٢٤ص٢٨ج١٠مج(التفسري الكبري)٢(
  ).٩١ص٣ج١مج(التفسري الكبري)٣(
  ).٢٠٠ص٣ج١مج(التفسري الكبري)٤(
  ).١٦٤ص٥ج٢مج(التفسري الكبري)٥(
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خرجت، وسميت الفأرة فُويِسقَة؛ خلروجها مـن جحرهـا مـن    : أي ؛فَسقَت الرطبة من قشرها: والعرب تقول 
  )٣().)٢(ألجل املضرة()١(؛)البابني

  : )٤(رؤبةوقال (

ــوِين ها  يرــائ ــورا غَ ــد وغَ جــي ن ا       فرائــوا جهــدقَص ــنــقًا عاس٦( ).)٥(فَو(  

  

  :الفسق شرعا عند الرازي-ب

وعلى هذا فوصف القوم  )٧(.)عبارة عن اخلروج من طاعة اهللا إىل معصيته: الشرع(يرى الرازي أن الفسق يف 
  )٨(.)فاسقني؛ ألجل أم خرجوا عن طاعة اهللا تعاىل(بكوم 

عام يف (، ٢٨٢: البقـرة  �m�Ç��Æ��Å��Ä���ÉÈl :وقد أكد هذا املعىن مرارا، فقال عند تفسريه لقوله تعاىل
خـروج  : أي. وإن تفعلوا شيئًا مما يتكم عنه، أو تتركوا شيئًا مما أمرتكم به فإنه فسوق بكم: واملعىن. مجيع التكليف

   )٩().عن أمر اهللا تعاىل وطاعته

 ؛لطاعةإن قالوه على وجه التمرد عن ا...٢٤: املائدة �m��N��M��L���Kl:قوهلم: قال املفسرون( :ويقول
    )١٠(.)فهو فسق

                                           

 ).١٤٧ص٢ج١مج(التفسري الكبري: ، وانظر)١٣٧ص٢١ج٧مج(التفسري الكبري)١(
  . ٢/١٤٧معاين القرآن للفراء،:انظر) ٢(
  ).١٤٧ص٢ج١مج(التفسري الكبري)٣(
رؤبة بن عبد اهللا العجاج بن رؤبة التميمي السعدي، راجز، من الفصحاء املشهورين، من خمضرمي الدولتني األموية والعباسية، كان ) ٤(

سنة مخس وأربعني  ويقولون بإمامته يف اللغة، مات يف البادية، ،أعيان أهل اللغة، وكانوا حيتجون بشعرهأكثر مقامه يف البصرة، وأخذ عنه 
 . ٣٤/  ٣، األعالم للزركلي ٣٠٤-٣٠٣ /٢ ،وفيات األعيان: انظر. ومائة

يف مكـان  : أي: ارة يف غوريسرعن تارة يف مكان مرتفع، وت: أي: يهوين يف غور: هذان بيتان من مشطور الرجز لرؤبة، ويعين بقوله)٥(
تقصـدها، وعليـه    خوارج عن جهتها اليت كانـت : اإلبل املنعدلة عن قصد جند، واملعىن: الفواسق: فواسقًا عن قصدها. كثري االخنفاض

مـن  ، العذب النمري ٣/١٩٠، جمموع أشعار العرب ١٩١ديوان رؤبة بن العجاج،  :انظر. فواسقًا ألنه مبعىن خوارج : فالشاهد هو قوله
  .٢٨٧-١/٢٨٦جمالس الشنقيطي يف التفسري، 

  ).١٣٧ص٢١ج٧مج(التفسري الكبري)٦(
  ).٩١ص٣ج١مج(التفسري الكبري)٧(
 ).٣٦ص١٥ج٥مج(التفسري الكبري)٨(
 ).١١٩ص٧ج٣مج(التفسري الكبري)٩(
  ). ٢٠٠ص١١ج٤مج(التفسري الكبري)١٠(
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وإن الشأن واحلديث وجـدنا  : أي، ١٠٢: األعراف �m��¯���®��¬��«��ªl(:وقال يف تفسري قوله تعاىل
   )١( .)صارفني عن الدين ،خارجني عن الطاعة ،أكثرهم فاسقني

 اخلارجني عن طاعتـه إىل : ، أي٢٤: التوبة �m��m��l��k���j��i��hl(:ويقول يف تفسريه لقوله تعاىل
  )٢().معصيته

: اإلسـراء  ��m��Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê������É��È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â��Ál:ويقول يف تفسريه لقوله تعاىل

الفسق ]إذ...[مث إم خيالفون ذلك األمر ويفسقون ،معناه أنه تعاىل يأمرهم بالطاعات واخلريات: قال األكثرون..(، ١٦
وهي  ؛أمرناهم باألعمال الصاحلة: ن احلق ما ذكره الكل، وهو أن املعىنفثبت أ...،عبارة عن اإلتيان بضد املأمور به

   )٣().وأقدموا على الفسق ، والقوم خالفوا ذلك األمر عنادا،اإلميان والطاعة

  )٤().خرجوا عما أمرهم اهللا: ، أي١٦: اإلسراء m���É��Èl:(ويقول

  )٥(.)اهللا الفُسوق عبارة عن خمالفة أمر( :ويقول

    )٦(.)معىن للفسق إال ترك املأمورات وفعل املنهيات، واهللا أعلم ال ( :يقولو

  )٨().العاصون: أي ،٥٥: النور �m���d��c��bl(:فمعىن قوله ؛وعليه  )٧(،)فهو املعاصي: وأما الفسق(: ويقول

  :موقف الرازي من أقسام الفسق:ثانيا
هو فعل احملظورات : ألن الفسق )٩(والعاصي؛ قرر أهل العلم أن الفسق أعم من الكفر، فالفاسق يشمل الكافر

وترك املأمورات، وفعل احملظورات قد يكون كفرا، وقد ال يكون، وكذلك الشأن بالنسبة لترك األمر، فقد يكون األمر 
  د يطلق الفسق ويراد به الكفر، وقد يطلق ويراد به العصيان ـقـه فـاملتروك تركه كفر، وقد ال يكون كذلك، وعلي

  

  
                                           

  ).١٨٩ص١٤ج٥مج(التفسري الكبري)١(
  ).١١٨ص٢٨ج١٠مج(التفسري الكبري:انظر، و)١٩ص١٦ج٦مج(التفسري الكبري)٢(
 ).١٧٥-١٧٤ص٢٠ج٧مج(التفسري الكبري)٣(
  ).١٧٥ص٢٠ج٧مج(التفسري الكبري)٤(
 ).١٣١ص٢٨ج١٠مج(التفسري الكبري:وانظر).  ١٦٤ص٥ج٢مج(التفسري الكبري)٥(
  ).  ٢٥ص٢٨ج١٠مج(التفسري الكبري)٦(
 ).  ١٦٥-١٦٤ص٥ج٢مج(،)٢٦٣ص١ج١مج(،)٢٦١ص١ج١مج(التفسري الكبري : وانظر). ٢٥ص٢٨ج١٠مج(التفسري الكبري)٧(
 ).١٣١ص٢٨ج١٠مج(التفسري الكبري: ، وانظر)٢٦ص٢٤ج٨مج(التفسري الكبري)٨(
  .٧عبد العزيز العبد اللطيف،.الفسق والنفاق، د: ، وانظر١/٦٥تفسري ابن كثري)٩(
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قسم خمرج من الدين، وهو الفسق املقتضي للخروج من اإلميان، وقسم غري : أي أن الفسق قسمان )١(.دون الكفروما 
   )٣(.فسق من جهة العمل وفسق من جهة االعتقاد: وكل منهما يندرج حتته نوعان  )٢(خمرج من اإلميان،

ـ     كـل كـافر فاسـق وال   : (ق، بقولـه واملتتبع ألقوال الرازي جيد أنه مع إقراره بعمـوم لفـظ الفس
 �m��bl :حتـت قولـه  (وعلى هـذا فيـدخل    )٤( ،)ذكر الفاسق يأيت على الكافر وغريه]فـ..[ينعكس

   :إال أنه خالف السلف يف أمور )٥( ؛)الكافرون واملنافقون واملستكربون..٦:املنافقون

   .مل يقسم الفسق إىل فسق أكرب خمرج عن امللة، وفسق غري خمرج عن امللة -١

والكفر خمـتص باالعتقـاد، وعليـه     -دون االعتقاد -كما أن الفسق عنده خمتص جبهة القول والعمل   -٢
  )٧().يف اجلاحد( وأما الوصف بالكفر فيكون  )٦(،)يف املقر التارك(فالوصف بالفاسق عنده يكون 

سـقة مقصـرة يف   النفس اللوامة إما أن تكون كافرة بالقيامة مع عظم أمرها، وإما أن تكون فا( :يقول 
    )٨( .)العمل

من عرف اهللا ومضى عليه من الوقت (فقد خصه بالقلب، وجعل  ؛وهذا مبين على مذهبه الفاسد يف اإلميان
  .  )١٠()بذكر هذه الكلمة ومل يذكرها فاسق؛ ألجل أنه كان مأمورا()٩(،)ما ميكنه التلفظ بالكلمة، ولكنه قصر فيه

  ل من أخطأ يفـك: (الـوق) ١١(،)فإن اختل قيد العمل فهم الفسقة( :فقال ؛كما جعل تارك العمل فاسقًا

  

                                           

  .٢/٥٦٦جهود اإلمام ابن القيم يف تقرير مسائل اإلميان:انظر) ١(
  .٤٧، تفسري السعدي١/٣٦٧دار الكتاب العريب،.لسالكني، طمدارج ا:انظر) ٢(
، جهود اإلمام ابن القيم ١٣-٨عبد العزيز العبد اللطيف.، الفسق والنفاق، د١/٣٦٩دار الكتاب العريب ،.مدارج السالكني، ط: انظر)٣(

  .  ٥٧٢-٢/٥٦٦يف تقرير مسائل اإلميان
  ).٢٠٠ص٣ج١مج(التفسري الكبري)٤(
 ).١٥ص٣٠ج١٠مج(،)١١٩ص٢٨ج١٠مج(،)١٨٢ص٢٥ج٩مج(التفسري الكبري:وانظر). ١٦ص٣٠ج١٠مج(التفسري الكبري)٥(
 ).  ٢٣٩ص٣٠ج١٠مج(التفسري الكبري: ، وانظر)١٠ص١٢ج٤مج(التفسري الكبري)٦(
  ).١٠ص١٢ج٤مج(التفسري الكبري)٧(
 ).  ٢١٦ص٣٠ج١٠مج(التفسري الكبري)٨(
 ).١٠ص ٢٢ج ٨مج(التفسري الكبري )٩(
 ١مج(، )٥٩ص ٢ج ١مج(التفسري الكبري : ، وانظر١١١دار املسلم . أخرى؛ ط.، ط١٤٣،ركايب. وأنوار التأويل، طأسرار الترتيل )١٠(

  .١٢٩-١٢٨، لوامع البينات )٢٧ص ٢ج
  ).٢٦٣ص١ج١مج(التفسري الكبري)١١(
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    )٢(.)وهو ذنب اجلوارح  :الفسق:( وقال )١(،)هم الفساق..األعمال الظاهرة 

  :بل لكنه مل يطرد على ذلك؛

�m��x���������w��v:وذلك يف تفسري لقولـه تعـاىل   )٣( !خيص الفسق باملعاصي القولية فحسب جتده يف موطن 
�y����_��{zl حيث قال ،٧: احلجرات:  

هذه أمور ثالثة يف مقابلـة اإلميـان    :فنقول !وهي الكفر والفسوق والعصيان؟ ؛ما الفرق بني األمور الثالثة(
والذي يدل على .[الكامل؛ ألن اإلميان الكامل املزين هو أن جيمع التصديق باجلنان واإلقرار باللسان والعمل باألركان

  :] ذلك أمور

 :والفسـوق ، )٤(التكذيب يف مقابلة التصديق باجلنان :وهو، ٧: احلجرات �m��x���������w��vl:قوله تعاىل :اأحده
  . هو الكذب

مسي من كذب فاسقًا، فيكـون   ،٦: احلجرات �m��U��T��S�����Rl:هو ما قبل هذه اآلية، وهو قوله تعاىل :وثانيها
  . الكذب فسوقًا

فإنه يدل على أن ، ١١: احلجرات �m��ÝÜ��Û��Ú���Ù��Øl:وهو قوله تعاىلما ذكره بعد هذه اآلية،  :ثالثها
  ...القترانه باالسم ؛الفسوق أمر قويل

فَسقَت الرطبة : على ما علم يف قول القائل ،هو اخلروج عن الطاعة: وهو أن الفُسوق: وجه معقول :ورابعها
لكن اخلـروج ال  تعمال كونه اخلروج عن الطاعة؛ زيد يف االس. هو اخلروج: وغري ذلك؛ ألن الفُسوق. إذا خرجت

 قد إذ ال اطالع على ما يف القلوب ألحد إال هللا تعاىل، وال يظهر باألفعال؛ ألن األمر ؛يكون له ظهور باألمر القليب
 وأما الكالم؛ فإنه حصول العلم مبا .أو متعمد خمطئفال يعلم حال التارك واملرتكب أنه ، يترك إما لنسيان أو سهو

، وأمـا  فتخصيص الفسوق باألمر القويل أقرب ؛فالدخول يف اإلميان واخلروج منه يظهر بالكالم ؛عليه حال املتكلم
  :فإذا علم هذا ففيه ترتيب يف غاية احلسن. وهو بالفعل أليق ؛فترك األمر :العصيان

: لقمـان  �m����b��a��e��d��cl: كما قال تعاىل ،وهو األمر األعظم ؛وهو أنه تعاىل كره إليكم الكفر 

وهـو دون    ،٧: احلجـرات  m�{z�l:أيضا ،مث قال يعين ما يظهر لسانكم  ،٧: احلجرات m�y�l:، مث قال تعاىل١٣

                                           

 ).  ٢٦١ص١ج١مج(التفسري الكبري)١(
 ).  ٢٥ص٢٨ج١٠مج(التفسري الكبري)٢(
 .، من هذا البحث٨٦-٨٤صفحة: راجع! فاسقميان؛ ألنه قرر أن تارك العمل وهذه مناقضة ملا قرره يف اإل)٣(
 !حصر الرازي للكفر بتكذيب القلب يف النص يظهر) ٤(
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هـو الكـبرية،   : ، والفسـوق الكفر ظـاهر : وقال بعض الناس. وهو العصيان ؛الكل، ومل يترك عليكم األمر األدىن
  .)٢())١(وما ذكرناه أقوى. هو الصغرية:والعصيان

وأمـا بـاب   : (فيقول )٣(، !املعاصي العملية فحسب كما جتده يف مواطن أخرى جيعل الفسق خمتصا جبهة
   )٤(.)بسبب ترك االعتقاد وال بسبب ترك القول ، بل ليس إال بسبب ترك العمل.. الفساق فليس 

ألن املعصية فعل  ؛ وذلكفسقًا وعصيانا، فيسمى دون القول واالعتقاد الشرك قد يكون يف العمل( :ويقول
؛ ألن الشرك بالفعل ال يوجب اخللودغاية ما يف الباب أن ! فالفاسق مشرك باهللا بفعله ؛ال يكون هللا بل يكون للنفس

  )٥(.)فإذا مل يوجد منهما إال التوحيد يزولُ الشرك البدين بسببهما  املرء قلبه ولسانه،أصل 

 -عنده-عن امللة، وفسق غري خمرج عن امللة، وكان الفسقوملّا مل يقسم الرازي الفسق إىل فسق أكرب خمرج 
أدىن حاالً من الكفر مطلقًا، جعل وصف الكافر بالفاسق ؛ ألجل أنه ليس عدالً يف دينه؛ ال ألنه يف نفسه فاسـق  

  !فسوق كفر

�m��[��ZY��X���W��V��U������T��S��R��Q��P��O��N:يف تفسريه لقوله تعـاىل  يقول

�ba��`��_��^��]���\���g��f��e����d��cl  الوصف إمنا يذكر للمبالغة، (، ١١٠: آل عمـران
  ! ؟يف وصف الكافر بأنه فاسق فأي مبالغة حتصل

 فيكون مردودا عند الطوائف كلهم؛ ؛وقد يكون فاسقًا يف دينهالكافر قد يكون عدالً يف دينه، : واجلواب
منهم من : أهل الكتاب فريقان: فكأنه قيل. فاسقًا فيما بينهم ألن املسلمني ال يقبلونه لكفره، والكفار ال يقبلونه لكونه

   )٦().آمن، والذين ما آمنوا فهم فاسقون يف أديام، فليسوا ممن جيب االقتداء م ألبتة عند أحد من العقالء

  :وفيه سؤاالت( ٨٤: التوبة �m��´���³��²��±��°��¯�������®��¬l:وقال يف تفسريه لقوله تعاىل

  :ولالسؤال األ

نه فما الفائدة يف وصفه بعد ذلك بكو ؛الفسق أدىن حاالً من الكفر، وملا ذكر يف تعليل هذا النهي كونه كافرا 
  ! فاسقًا؟

  

                                           

التفسـري الكـبري   : انظـر !! مل يطرد الرازي على ذلك؛ بل جتده يف موطن آخر يذكر أن الفسوق هو الكبائر، والعصيان هو الصغائر)١(
  ).٧٤ص١٠ج٤مج(
  ).١٢٥-١٢٤ص٢٨ج١٠مج(لكبريالتفسري ا)٢(
  .، من هذا البحث٨٤-٨١صفحة: راجع! فاسقوهذه مناقضة ملا قرره يف اإلميان؛ ألنه قرر أن تارك القول )٣(
 ).  ٢٠٣ص٣٠ج١٠مج(التفسري الكبري)٤(
  ).١٢٨ص٢٥ج٩مج(التفسري الكبري)٥(
 ).١٨١ص٨ج٣مج(التفسري الكبري)٦(
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  : واجلواب

، وقد يكون فاسقًا يف دينه خبيثًا ممقوتا عند قومه، والكـذب، والنفـاق،   أن الكافر قد يكون عدالً يف دينه
فاملنافقون ملا كانوا موصوفني ذه الصفات وصفهم اهللا تعاىل . مستقبح يف مجيع األديانواخلداع، واملكر، والكيد أمر 

  )١().بالفسق بعد أن وصفهم بالكفر تنبيها على أن طريقة النفاق طريقة مذمومة عند كل أهل العامل

]��\��[��^��_�����`����m��i��h��g��f��ed��c������b��a:وقال يف تفسريه لقوله تعـاىل 

��j���l��kl وفيه سؤاالن( ٨: التوبة :  

والكفر أقبح وأخبث من الفسق، فكيف حيسن وصفهم  ذه الصفة كفار،  )٢()ناملوصوفو( :السؤال األول
  ! بالفسق يف معرض املبالغة يف الذم؟

 ! فائدة؟ ٨: التوبة �m��l��k���jl: أن الكفار كلهم فاسقون، فال يبقى لقوله :السؤال الثاين

 هاهنافاملراد . أن الكافر قد يكون عدالً يف دينه، وقد يكون فاسقاً خبيث النفس يف دينه: ن األولواجلواب ع
يف دينهم وعند أقوامهم، وذلك يوجب املبالغة يف  m������°k�lأن هؤالء الكفار الذين من عادم نقض العهود 

  . الذم

. ا عن الكذب، ونقض العهد، واملكر، واخلديعةعني ما تقدم؛ ألن الكافر قد يكون حمترز: واجلواب عن الثاين
����:هـولـقـفاملراد ب. ومثل هذا الشخص يكون مذموما عند مجيع الناس، ويف مجيع األديان. وقد يكون موصوفًا بذلك

m���l��k���jl ذه الصفات املذمومة :٨: التوبة ٣().أن أكثرهم موصوفون(   

  :واخلالصة

أو مل يكن؛ ألن هذا االسم يطلق على  ارتكب الكبرية سواء كان كافرا ذيال(أن الفاسق عند الرازي هو
فسق أكرب خمرج عن امللـة  : ال أن الفسق فسقان )٤(، )للكبرية من ال يكون كذلك إذا كان مرتكبا الكافر وعلى

  !!وفسق أصغر غري خمرج عن امللة

  ،الكبائر أو اإلصرار على الصغائرفإن سبب الوصف بالفسق عند الرازي هو ارتكاب  ؛إذا تقرر ما سبق  
  :وقد اتضح ذلك من قوله

   )٥(.)خمتص باملسلم املقدم على الكبرية -يف عرف الشرع-"الفاسق"اسم  ( 

                                           

  ).١٥٣ص١٦ج٦مج(التفسري الكبري)١(
 !وهو خطأ؛ ولعله تصحيف) املوصوفني( صليف األ) ٢(
 ). ٢٣١ص١٥ج٥مج(التفسري الكبري)٣(
  ).٢٤٤ص٢٩ج١٠مج(التفسري الكبري)٤(
  .٣٩٨-٤/٣٩٧مؤسسة الرسالة، .احملصول يف علم األصول، ط) ٥(
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أن القذف من مجلة : األول: فاعلم أنه يدل على أمرين ٤: النور �m��p��o���n��ml: أما قوله تعاىل(:وقوله
    )٢()...اسم ملن يستحق العقاب )١(أنه: الثاين. لى صاحب الكبريةألن اسم الفسق ال يقع إال عالكبائر؛ 

  )٣().الفسق إمنا يقال إذا عظم التعدي..ألن.. صاحب الصغرية جتاوز أمر اهللا وال يوصف بالفسق؛ (:ويقول
ـًا  من يص..الصغائر(وعليه فـ  )٤(. )الصغري إىل الصغري إذا انضم صار كبريا (: ويقول  ر عليه يصـري ظاملـ

ال صـغرية مـع اإلصـرار، وال كـبرية مـع      : قيـل (وقد  )٥(.)فاسقًا، وباملرة الواحدة ال يتصف بالظلم والفسق
   )٧)(٦(.)االستغفار

وبعد بيان موقف الرازي من معىن الفسق، وأقسامه يأيت ذكر موقف الرازي من تقسيم الذنوب إىل صغائر 
  :ايلبحث التوذلك يف املوكبائر، وحد الكبرية، والصغرية، 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           

 الفسق: أي) ١(
  ).٩٢ص٣ج١مج(التفسري الكبري: ، وانظر)١٦٣ص٢٣ج٨مج(التفسري الكبري)٢(
  ).٢٠٠ص٣ج١مج(التفسري الكبري)٣(
 ).٢١٨ص٢٨ج١٠مج(التفسري الكبري)٤(
  ).١٣٣ص٢٨ج١٠مج(التفسري الكبري)٥(

 ).١٨٠ص٢٣ج٨مج(التفسري الكبري)٦(
 ،٣/٩٣٤، وابن أيب حامت يف تفسريه٨/٢٤٥موقوفًا عليه عند ابن جرير الطربي يف تفسريه،  ب ثبت هذا القول عن ابن عباس)٧(

وروى ‘‘:قال احلافظ العراقي يف ختريج اإلحياء ت، وجاء من قول أنس٦/١١١٠السنة وأخرجه الاللكائي يف شرح أصول اعتقاد أهل 
املغين عن محل األسفار يف األسفار للحافظ . ’’ وإسناده جيد ."ال صغرية مع إصرار:" عن أنس قوله" مسند الفردوس "الديلمي يف
اآلثار الواردة عن السلف يف مسائل اإلميان : ، وانظر١١/١٧١، ختريج احلافظ العراقي امش كتاب إحياء علوم الدين ٢/٩٩١العراقي، 

  .١٠٢٥- ٢/١٠٢٤وما ينافيه يف تفسري الطربي
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موقف الرازي من تقسيم الذنوب إىل صغائر وكبائر، وحد الكبرية : املبحث الثاين
 .والصغرية

  

  :موقف الرازي من تقسيم الذنوب إىل صغائر وكبائر: أوالً
وحكى اتفاق املسلمني على  )١(،)بعضها صغائر وبعضها كبائر ؛أن الذنوب على قسمني(قرر ابن اخلطيب 

  .ذلك

��m��|��{��z���y��x��w��v��u��t��s��r�����q��p����o��n:تفسريه لقوله تعـاىل  يقول عند

��k��j��i���h��g��fe���d��c��b��a`��_������~��}l دلت اآلية على إثبات صغائر وكبائر يف الذنوب، ( ٤٩: الكهف
      )٢(.)متفق عليه بني املسلمنيوهذا 

إن الذنوب : وصغائر، وذلك يف معرض رده على من قال وقد ذكر األدلة على تقسيم الذنوب إىل كبائر
��mk��j��i�������h��g��f��e��d��c��b����l:حيث قال عند تفسريه لقوله تعاىل كلها كبائر،

m���nl واعلم أن هذا القول ضعيف لوجوه...من الناس من قال مجيع الذنوب واملعاصي كبائر(، ٣١: النساء :  

ن الذنوب لو كانت بأسرها كبائر مل يصح الفصل بني ما يكفر باجتناب الكبائر هذه اآلية؛ فإ :احلجة األوىل
  . وبني الكبائر

 �ma`��_������~��}��|��{��zl:، وقولـه ٥٣: القمر �m��Y���X��W��V��Ul:قوله تعاىل: احلجة الثانية

  .    ٤٩: الكهف

اإلشراك  :الكبائر: "ا أا كبائر كقولهأن الرسول عليه الصالة والسالم نص على ذنوب بأعيا :احلجة الثالثة
  . على أن منها ما ليس من الكبائر وذلك يدلّ ،)٣("سباهللا، واليمني الغموس، وعقوق الوالدين، وقتل النف

وهذا صريح يف أن املنهيات أقسـام  ، ٧: احلجـرات  �m��{z��y��x���������w��vl:قوله تعاىل: احلجة الرابعة
فال بد من فرق بني الفسوق وبني العصيان ليصح العطـف،  . العصيان: الفسوق، وثالثها: يهاالكفر، وثان: أوهلا: ثالثة

   )٤().العصيان: والصغائر هي. الفسوق: وما ذاك إال ملا ذكرنا من الفرق بني الصغائر وبني الكبائر؛ فالكبائر هي

                                           

  ).٧٤ص١٠ج٤مج(التفسري الكبري)١(
  ).١٣٥ص٢١ج٧مج(التفسري الكبري)٢(

، ٩٤: النحـل  ������m���I��H��G��F��E��D��C��B��Alالبخاري، كتاب األميان والنذور، بـاب الـيمني الغمـوس   ) ٣(

mDl :،ا وخيانة١/٩١ومسلم، كتاب اإلميان، باب بيان الكبائر وأكربها، ،١٤٠٣ص  مكر.  
  ).٧٤-٧٣ص١٠ج٤مج(التفسري الكبري)٤(
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 عدم التقسيم ورد كما أكد على تقسيم الذنوب إىل كبائر وصغائر، وذلك حني أورد حجج من ذهب إىل
  . إجالل من عصى: والثاين، كثرة نعم من عصى: أحدمها: (احتجوا بوجهني ؛همجفقال يف ذكره حلج عليها،

  .١٨: النحل �m��ba��`��_��^��]���\l :كما قال ،فنعم اهللا غري متناهية نا األول؛فإن اعترب

ديرين وجب أن يكون عصيانه يف غاية الكرب؛ وعلى التق. فهو أجل املوجودات وأعظمها ؛وإن اعتربنا الثاين  
   .فثبت أن كل ذنب فهو كبرية

  : واجلواب من وجهني

كما أنه تعاىل أجل املوجودات وأشرفها، فكذلك هو أرحم الرامحني، وأكرم األكرمني، وأغىن األغنياء  :األول
  .عن طاعات املطيعني وعن ذنوب املذنبني، وكل ذلك يوجب خفة الذنب

ولكن بعضها أكرب من بعض، وذلـك يوجـب    ب أن الذنوب كلها كبرية من حيث أا ذنوب؛ه: الثاين 
كل ذنب (فالقول بأن ؛وعلى هذا  )١(.)ثبت أن الذنوب على قسمني بعضها صغائر وبعضها كبائر] فـ..[التفاوت 

  )٢( .)قد أبطلناه..كبرية 

ورد على املخالفني وأبطل قوهلم، ذكـر  وبعد أن أثبت الرازي تقسيم الذنوب إىل صغائر وكبائر باألدلة 
  .اختالف املسلمني يف حد الكبرية والصغرية

  )٣( .)هذا متفق عليه بني املسلمني، إال أم اختلفوا يف تفسريه..إثبات صغائر وكبائر يف الذنوب( :فقال

منهم مـن  : فالقائلون بذلك فريقان بعضها صغائر وبعضها كبائر،: إذا ثبت أن الذنوب على قسمني: (وقال
بل حبسب حال  ؛هذا االمتياز إمنا حيصل ال يف ذواا: الكبرية تتميز عن الصغرية يف نفسها وذاا، ومنهم من قال: قال

   )٤().فاعليها 

  .ومن هنا يأيت عرض موقف الرازي من تعريف الكبرية والصغرية

  موقف الرازي من تعريف الكبرية والصغرية:ثانيا
ناس يف  تعريف الكبرية، وبيان حدها الذي ميكن به متيزها عن الصغرية، وأم علـى  ذكر الرازي اختالف ال

  : قسمني

  

                                           

  ).٧٤ص١٠ج٤مج(التفسري الكبري)١(
  ).٧٥ص١٠ج٤مج(التفسري الكبري)٢(
  ).١٣٥ص٢١ج٧مج(التفسري الكبري)٣(
  ).٧٤ص١٠ج٤مج(التفسري الكبري)٤(
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 )٢(وهؤالء  اختلفوا يف حد الكـبرية  )١( ؛)الكبرية تتميز عن الصغرية يف نفسها وذاا: من قال:(القسم األول
  :  )٣(على أقوال

قتل النفس احملرمة، وقذف احملصنة، والزنا، : حنو .فهو كبرية ؛كل ما جاء يف القرآن مقرونا بذكر الوعيد ( -١
    )٤( .)والربا، وأكل مال اليتيم، والفرار من الزحف 

  )٥( ).ما أوعد اهللا عليه بالنار صرحيا وظاهرا: الكبائر( -٢

  )٦( .)فهو كبرية ؛فكل شيٍء ى اهللا عنه حىت ثالث وثالثني آية ؛افتتحوا سورة النساء( -٣

  )٧( ).كل عمد فهو كبرية( -٤

  )٨( ).ما يكفر مستحله  :الكبائر( -٥

  )٩(.)ماال يغفر اهللا لفاعله إال بعد التوبة :الكبائر( -٦

كل هذه التعريفات (إذ  )١٠( )واعلم أن هذه األقوال ضعيفة: (كل هذه األقوال، قائالًالرازي وقد ضعف 
  )١١( !!).تعريف الشيء مبا هو مثله يف اخلفاء أو فوقه

ـ  :ل من يقولوهو قو( :أما القسم الثاين : أي أن )١٢( ،)االكبائر متتاز عن الصغائر حبسب اعتبار أحوال فاعليه
هذا الرازي وقد نسب  )١٣( ،)ما ينقص عقابه عن ثواب فاعله: ما يزيد عقابه على ثواب فاعله، والصغرية: الكبرية(

                                           

  ).٧٤ص١٠ج٤مج(التفسري الكبري)١(
  ).٧٥-٧٤ص١٠ج٤مج(التفسري الكبري:انظر)٢(
، ٦، كتاب الكبائر للذهيب ١٣٥-٥/١٣٠، الفتاوى الكربى٤٤٦-٢/٤٤٣شرح صحيح مسلم للنووي :انظر األقوال يف حد الكبرية) ٣(

، ٨-١/٤ائرلزواجر عن اقتراف الكب، ا٥٢٧-١٠/٥٢٥، فتح الباري البن حجر٣٣٧-١/٣٢٧دار الكتاب العريب،.مدارج السالكني، ط
، فسق األعمال أحكامه ودالالته ١٤٠-١/١٣٩، ١١٢-١/١٠٣، نواقض اإلميان االعتقادية٣كتاب الكبائر للشيخ حممد بن عبد الوهاب

  . ١٠٤٦-٢/١٠٣٩، اآلثار الواردة عن السلف يف مسائل اإلميان وما ينافيه يف تفسري الطربي١١٣- ١٠٦الشرعية 
  ).٧٤ص١٠ج٤مج(التفسري الكبري)٤(
  ).  ٨-٧ص٢٩ج١٠مج(التفسري الكبري)٥(
 ).٧٤ص١٠ج٤مج(التفسري الكبري)٦(
  ).٧٤ص١٠ج٤مج(التفسري الكبري)٧(
  ).٨ص٢٩ج١٠مج(التفسري الكبري)٨(
 ).٨ص٢٩ج١٠مج(التفسري الكبري)٩(
 ).٧٤ص١٠ج٤مج(التفسري الكبري)١٠(
  ).٨ص٢٩ج١٠مج(التفسري الكبري)١١(
 ).٧٥ص١٠ج٤مج(التفسري الكبري)١٢(
  ).١٣٥ص٢١ج٧مج(ريالتفسري الكب)١٣(
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متتاز عن الصغائر حبسب اعتبـار  الكبائر  :وهو قول من يقول: وأما القول الثاين: (فقالالقول إىل املعتزلة، وضعفه، 
  )١( ).وهذا قول مجهور املعتزلة..أحوال فاعليها

ما ينقص عقابـه عـن ثـواب    : ما يزيد عقابه على ثواب فاعله، والصغرية: الكبرية: فقالت املعتزلة(: وقال
فثبت أن هذا الـذي  ()٣( ،)يف إبطال القول باإلحباط والتكفري.. وذلك عندنا باطل لوجوه كثرية ذكرناها ...)٢(فاعله

   )٤(.)وباهللا التوفيق. ذهبت املعتزلة إليه يف الفرق بني الصغرية والكبرية قولٌ باطل

  !وإذا كانت هذه األقوال كلها ضعيفة يف نظر الرازي، فما املعىن الذي اختاره؟

لمني إال أم املس هذا متفق عليه بني..إثبات صغائر وكبائر يف الذنوب: (احلقيقة أن الرازي عرض مذهبه قائالً
 .التعظيم ألمر اهللا والشفقة على خلـق اهللا : احلق عندنا أن الطاعات حمصورة يف نوعني] و[.....اختلفوا يف تفسريه

وكل ما كان أقوى يف كونه إضرارا بالغري كان  فكل ما كان أقوى يف كونه جهالً باهللا كان أعظم يف كونه كبرية،
   )٥(.)هذا هو الضبطأكثر يف كونه ذنبا أو معصية ف

على املعرفة والتعظيم، فكل ما كان أقوى يف كونه جهالً بـاهللا   وعلى هذا فمدار حد الكبرية عند الرازي
  .فهو كبرية

  : بل -كعادته-لكن الرازي مل يطرد على هذا التعريف

ل ذنب حيث ذهب إىل ما ذهب إليه مجهور األشاعرة من أن ك نفى انقسام الذنوب إىل كبائر وصغائر،  - ١
كثرية، وخمالفة  ألن كل خمالفة هللا فهي بالنسبة إىل جالله كبرية، كما أن نعم اهللا )٦(كبرية؛: يعصى اهللا به

     )٧( .املنعم أمر كبري

  ، ولوال فضلكبرية: السيئة من العبد الذي أنعم اهللا عليه بأنواع النعم:..نقول..مجع كبرية و: الكبائر( :يقول

                                           

  ).٧٥ص١٠ج٤مج(التفسري الكبري)١(
، موقف شيخ اإلسالم من املعتزلـة  ١٣٤-١٣٣، اإلميان بني السلف واملتكلمني٦٣٢شرح األصول اخلمسة للقاضي عبد اجلبار: انظر) ٢(

  .٦٠٢يف مسائل العقيدة
  ).١٣٥ص٢١ج٧مج(التفسري الكبري)٣(
  ).٧٦ص١٠ج٤مج(التفسري الكبري)٤(
  ).١٣٥ص٢١ج٧مج(لكبريالتفسري ا)٥(
  !!الذنوب كلها كبائر، وأثبت باألدلة انقسام الذنوب إىل صغائر وكبائر: وهذا يدل على اضطرابه؛ ألنه أبطل قول من يقول) ٦(
يف  :، وابـن حجـر  ١/٣٢٢دار الكتـاب العـريب ،  .يف مـدارج السـالكني، ط   :ذكر هذا القول عن األشاعرة ابن القيم ) ٧(

اعلم أن مجاعة من األئمـة أنكـروا أن يف   ((  :، وقال١/٤الزواجر عن اقتراف الكبائر :يف كتابه :اهليتمير ، وابن حج١٠/٥٢٥الفتح
    األستاذ أبو إسحاق اإلسفراييين، والقاضي أبو بكر الباقالين، وإمام احلـرمني يف  : بل سائر املعاصي كبائر، منهم: الذنوب صغرية، وقالوا

معاصي اهللا تعاىل عندنا كلـها  ‘‘: ؛ فقالواختاره يف تفسريه بل حكاه ابن فورك عن األشاعرة" املرشد " ، وابن القشريي يف "اإلرشاد " 
، ٣١: النساء �mg��f��e��d��c��b�l: ، مث أول اآلية اآلتية’’كبائر، وإمنا يقال لبعضها صغرية وكبرية باإلضافة إىل ما هو أكرب منها

  .١٥٧-١٥٦، اإلرشاد للجويين٤٠٤األوائل وتلخيص الدالئل للباقالين متهيد: وانظر. ))مبا ينبو عنه ظاهرها
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  )١(.)األكل والشرب واإلعراض عن عبادته سيئة، ولكن اهللا غفر بعض السيئات وخفف بعضها اهللا لكان االشتغال ب

   )٢( .) كبرية وفاحشة: كل معصية إذا نظرت إىل جانب اهللا تعاىل وما جيب أن يكون عليه فهي(: ويقول

ج بـنفس  وذا التعريف يظهر أن الرازي قد قال بعني ما ضعفه، فصرح بأن الذنوب كلها كبائر، واحـت 
  .احلجج اليت أبطلها، ويف ذلك نفي النقسام الذنوب إىل صغائر و كبائر

  : مجع يف نص واحد بني القول بأن الذنوب كلها كبائر، وتقسيم الذنوب إىل كبائر وصغائر حيث  - ٢

 . ذكر أن األصل يف كل معصية أن تكون كبرية ألن نعم اهللا كثرية وخمالفة املنعم سيئة عظيمة -

  .كل ذنب مل يعد العقالء فاعله تاركًا للتعظيم: ة بأاوعرف الصغري -

وعلى . قرر أن كل ذنب كبرية إال ما علم املكلف أو ظن خروجه بفضل اهللا وعفوه عن الكبائركما  -
هذا فالكبائر أمر نسيب راجع إىل علم املكلف وظنه، وهذا خيتلف باختالف األوقات واألشـخاص،  

   !!ة عند صدوره من شخص، وصغرية عند صدوره من آخرأي أن الذنب الواحد قد يكون كبري

إن : وعلى هذا فنقول على مـا قلنـا  ...وقد ذكرنا أن الكبائر هي اليت مقدارها عظيم،( :الرازي يقول
األصل يف كل معصية أن تكون كبرية؛ ألن نعم اهللا كثرية وخمالفة املنعم سيئة عظيمة، غري أن اهللا تعاىل 

إما لعمومه يف العبـاد أو لكثـرة    ألما ال يدالن على ترك التعظيم، ؛سيانحط عن عباده اخلطأ والن
وجوده منهم؛ كالكذبة، والغيبة مرة أو مرتني، والنظرة، والقبائح اليت فيها شبهة؛ فإن اتنب عنها قليل 

من أهل  إن استماع الغناء الذي مع األوتار يفسق به، وإن استمعه: يف مجيع األعصار، وهلذا قال أصحابنا
فعادت الصغرية إىل ما ذكرنا من أن العقالء إن مل يعدوه تاركًـا  ! !بلدة ال يعتدون أمر ذلك ال يفسق

وعلى هذا ختتلف األمور باختالف األوقات واألشـخاص، فالعـامل   للتعظيم ال يكون مرتكبا للكبرية، 
والدالّل، والباعة، واملتفرغ الذي ال املتقي إذا كان يتبع النساء أو يكثر من اللعب يكون مرتكبا للكبرية، 

، وعلى هذا كـل  وكذلك اللعب وقت الصالة، واللعب يف غري ذلك الوقت!! شغل له ال يكون كذلك
  )٣(.)ذنب كبرية إال ما علم املكلف أو ظن خروجه بفضل اهللا وعفوه عن الكبائر

فالذنوب اليت مل ينص على كوـا  وعلى هذا  ذهب إىل أنه تعاىل مل مييز مجلة الكبائر عن مجلة الصغائر، - ٣
واحلكمة !!  بل أمت كليلة القدر  ؛بضابط ال ضابط هلا، فالكبائر ال تعلم أصالًكبرية مع كوا كبرية 

 . أن ميتنع العبد من الوقوع فيها خشية أن يكون كبرية  :يف إخفائها

  

                                           

 ).٧ص٢٩ج١٠مج(التفسري الكبري)١(
 ).٨ص٢٩ج١٠مج(التفسري الكبري)٢(
 ).٨ص٢٩ج١٠مج(التفسري الكبري)٣(
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 ��mf��e��d��c��b��k��j��i�������h��g��m��lnl:يقول عند تفسريه لقوله تعاىل

إنه تعاىل مل مييز مجلة الكبائر عن مجلة الصغائر؛ ألنه تعاىل ملا بني يف هذه اآلية أن االجتناب عن الكبائر  (، ٣١: النساء
فإذا عرف العبد أن الكبائر ليست إال هذه األصناف املخصوصة، عرف أنه مىت احتـرز   ؛يوجب تكفري الصغائر

. راء له باإلقدام على تلك الصغائر، واإلغراء بالقبيح ال يليق باجلملةعنها صارت صغائره مكفرة، فكان ذلك إغ
أما إذا مل مييز اهللا تعاىل كل الكبائر عن كل الصغائر، ومل يعرف يف شيٍء من الذنوب أنه صغرية، وال ذنب يقـدم  

إخفـاء الصـالة    ونظري هذا يف الشـريعة .. عليه إال وجيوز كونه كبرية، فيكون ذلك زاجرا له عن اإلقدام عليه
الوسطى يف الصلوات، وليلة القدر يف ليايل رمضان، وساعة اإلجابة يف ساعات اجلمعة، ووقت املـوت يف مجيـع   

واحلاصل أن هذه القاعدة تقتضي أن ال يبني اهللا تعاىل يف شيء من الذنوب أنه صـغرية، وأن ال يـبني أن   . األوقات
لكان ما عداها صغرية، فحينئذ تصري الصغرية معلومة، ولكن جيوز أن  الكبائر ليست إال كذا وكذا، فإنه لو بني ذلك

اإلشراك :" اهللا ورسوله أعلم،  فقال:فقالوا " ما تعدون الكبائر؟:" قال >روي أنه . يبني يف بعض الذنوب أنه كبرية
وقول الزور، وأكل الربا، باهللا، وقتل النفس احملرمة، وعقوق الوالدين، والفرار من الزحف، والسحر، وأكل مال اليتيم، 

، وما ما كان من مجلة الكبائر فال شك يف وجوب االحتراز عنه( وعلى هذا فـ )٢(..). )١("احملصنات الغافالتوقذف 
   )٣().وحينئذ جيب االحتراز عنه ،فإنه ال يؤمن كون العقاب مستحقًا بهمل يعلم كونه من الكبائر؛ 

املسلم املقـدم  (هو  -عنده- امللي وعلى أية حال ملا كان الفاسقالكبرية، حد هذه أقوال ابن اخلطيب يف 
  :التايل املبحثهذا ما سيتم عرضه يف !!  امسه، وحكمه فما موقفه من )٤(.)على الكبرية

  

  

  

  

                                           

��m��u��t:تعـاىل  يف البخاري كتاب الوصايا، بـاب قـول اهللا  " اجتنبوا السبع املوبقات: "مل أجده ذا اللفظ؛ وإمنا وجدته بلفظ) ١(

��b��a�� �̀�_~��}���|��{��z��y��x��w��vl ومسلم كتاب اإلميـان،  ٥٦٢-٥٦١، ص١٠: النساء ،
، كتـاب  عنـد أيب داود " هن تسـع :" فقال! ر؟يا رسول اهللا ما الكبائ: سأله فقال أن رجالً:  بلفظو. ١/٩٢اب بيان الكبائر وأكربها،ب

 .٢/٢٠٩مكتبة املعارف، .صحيح سنن أيب داود، ط:، وحسنه األلباين، انظر٣/١٩٩ال اليتيم، الوصايا، باب ما جاء يف التشديد يف أكل م
  ).٧٧-٧٦ص١٠ج٤مج(التفسري الكبري)٢(
  ).٢١٠ص٥ج٢مج(التفسري الكبري)٣(
   . )٢٤٤ص٢٩ج١٠مج(التفسري الكبري: وانظر ،٣٩٨-٤/٣٩٧مؤسسة الرسالة، .احملصول يف علم األصول، ط)٤(
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 .-امسه وحكمه–موقف الرازي من الفاسق امللي : املبحث الثالث
  :ناالكالم يف ذلك له شق

  . الدنياصفته يفموقفه من تسميته و :أحدمها

  :موقفه من حكمه يف اآلخرة، وفيما يلي عرض ذلك: والثاين

  :موقف الرازي من اسم مرتكب الكبرية ووصفه يف الدنيا: أوالً

  :للفاسق امللي اإلميانموقف الرازي من ثبوت اسم -أ

  :قولذكر ابن اخلطيب اختالف أهل القبلة يف اسم الفاسق امللي، وذكر ضمن ذلك مذهبه واألدلة عليه، ي

  ! واختلف أهل القبلة يف أنه هل هو مؤمن أو كافر؟..هو اخلارج عن الطاعة،: الفاسق(
   )٢(.) أنه ال مؤمن وال كافر: ، وعند املعتزلة)١(أنه كافر: وعند اخلوارج أنه مؤمن،: فعند أصحابنا

سن البصـري  وذهب احل.. وذهبت اخلوارج إىل أنه كافر، مرتكب الكبرية من أهل الصالة مؤمن، (:ويقول
    )٥(.)٤(بل له مرتلة بني املرتلتني ؛وذهبت املعتزلة إىل أنه ال مؤمن وال كافر )٣(إىل أنه منافق،

  ) ٦(.النقل والعقل: والدليل على أنه مؤمن

؛ كما أن األسود من اتصف بالسواد، والفاسق متصف باإلميان ؛اتصف باإلميان] من[فهو أن املؤمن :أما العقل
   ...، والفاسق متصف بالتصديقمرو التصديق على ما ألن اإلميان ه

                                           

، املـوجز أليب عمـار األباضـي،    ٣/١٨٣، جمموعة الفتاوى٤٤، التنبيه والرد للملطي)٢٠٤، ١/١٧٠(سالميني، مقاالت اإل: انظر)١(
 .٣٤٥-٣٣٦، اخلوارج تارخيهم وآراؤهم االعتقادية)١٦٢،  ١٠٠، ٨٠-٢/٧٩(
  ).٢٣٨ص٢ج١مج(التفسري الكبري: وانظر). ١٤٧ص٢ج١مج(التفسري الكبري)٢(
 .٧/٥٢٤اوى، جمموعة الفت٣/٢٢٩الفصل :انظر)٣(
، ٢٨٤، كتاب العدل والتوحيد ونفي التشبيه عن الواحد احلميد للقاسم الرسي ضمن رسائل العدل والتوحيد، ٤٤التنبيه والرد  :انظر)٤(

، ٣/١٨٣، جمموعة الفتـاوى ٧٣-٧٢، ترتيه القرآن عن املطاعن ٧٠١، ٦٩٧، ١٤٠-١٣٩شرح األصول اخلمسة للقاضي عبد اجلبار، 
- ١٠٩، األصول اخلمسة عند املعتزلة وموقف السلفيني منـها ١٣٩-١٣٦، اإلميان بني السلف واملتكلمني٨٣٦-٢/٨٣٥طريق اهلجرتني

-٦٠٧، ٩٧، موقف شيخ اإلسالم من املعتزلة يف مسائل العقيـدة  ٢٥٨-٢٥٦، املعتزلة وأصوهلم اخلمسة وموقف أهل السنة منها١١٥
٦٠٨.  

، التفسري الكبري ٢٣٩صل أفكار املتقدمني واملتأخرين وبذيله كتاب تلخيص احملصل ص، حم٥٧٠مكتبة دار التراث . احملصل، ط: انظر) ٥(
  ).١٣٥ص١٦ج٦مج(
  !!هذه خمالفة منهجية )٦(
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وعلى هـذا   ) ١(.)وأن الطاعة مضافة إىل اإلميان  ،فاآليات الدالة على أن اإلميان يبقى مع املعاصي: وأما النقل
خرج عن : وقوهلم... هو مؤمن قد عمل الصاحلات،..اخلمر؛ فاملؤمن الذي أطاع اهللا سبعني سنة مث شرب قطرة من(

 ��m��m��l��k���j��il:قولـه : مثـل  ؛للدالئل الدالة على أن صاحب الكبرية مؤمن باطل؛..مؤمنا كونه

��m��z��y:وقال )٢(،الباغي حال كونه باغيا مؤمنا مسى ،٩: احلجرات �m��u��t������s��r��ql: إىل قوله ٩: احلجرات
��a`��_��~��}�����������|��{l اصاحب القتل الع مسى، ١٧٨: البقرةوقال )٣(،مد العدوان مؤمن:��m��D��C��B��A

��F��El ا حال ما أمره بالتوبة، فثبت أن صاحب الكبرية مؤمن، ٨: التحرميـا  ى ذلكيدل عل و  (٤)؛)مساه مؤمن؛  أيض 
، جعل اإلميان صفة القلب، ولو كان صفة اجلوارح لكـان هـذا   ٢٢: اادلة ��m��[���Z��Y��Xl:قوله تعاىل( 

عرف اهللا وأحبه طول عمـره  (ألن من  )٥(؛)أن العبد ال يكفر بفعل معصية الكبائر :االً، فثبت ذه الوجوهالكالم حم
  )٦( .)أوىل بأن يبقى عليه اسم املؤمن

  :وقد رد الرازي على كل من خالفه يف إثبات مسمى اإلميان للفاسق امللي ، فرد على كل من

  : املعتزلة: أوالً

   ) ٧(.)خيرج عن اإلميان وال يدخل يف الكفر، وهو يف مرتلة بني املرتلتني( الفاسق: وهم الذين قالوا

يف قوهلم باملرتلة : الثاين. مسمى اإلميانيف إخراجهم الفاسق امللي عن  :؛ األولعليهم من جانبنيالرازي رد قد و
  .بني املرتلتني

  :مياناإلمسمى يف إخراجهم الفاسق امللي عن رد الرازي على املعتزلة : أوالً

وهو - )٨(اشمـقال أبو ه(، ٩٢: النساء ��m��IH��������G��F��E��D��C����������B��Al:قوله تعاىلتفسري عند يقول  
. مؤمنـا  وما كان ملؤمن أن يقتل مؤمنا فيبقى مؤمنا، إال أن يقتله خطأ فيبقى حينئذ: تقدير اآلية -أحد رؤساء املعتزلة

                                           

  ).أ/٢١٧ق/٢(اية العقول)١(
  ).١٢٨ص٢٨ج١٠مج(التفسري الكبري:انظر)٢(
  .٧٠املسائل اخلمسون يف أصول الدين: انظر) ٣(
. ، احملصـل، ط ٩٦دار الفكر اللبناين.، معامل أصول الدين،ط)ب/٢٠٦ق/٢(العقول اية: ظر، وان)٥٣ص١١ج٤مج(التفسري الكبري)٤(

  .١٤٦-١٤٥، مناقب اإلمام الشافعي٢٣٨، حمصل أفكار املتقدمني واملتأخرين وبذيله كتاب تلخيص احملصل ص٥٧٠مكتبة دار التراث 
  .٧٠املسائل اخلمسون يف أصول الدين)٥(
  .١٠٢ركايب،.أسرار الترتيل وأنوار التأويل، ط: ، وانظر)١٣٩ص١٨ج٦مج(التفسري الكبري)٦(
 .٩٦دار الفكر اللبناين .معامل أصول الدين ط)٧(
ابن شيخهم، عبد السالم ابن حممد بن عبد الوهاب البصري، كان يصرح خبلق القـرآن ، ويقـول    أبو هاشم اجلبائي، شيخ املعتزلة و)٨(

من كذب مث خـرس، مث  : تصح مع اإلصرار على الذنب، وكذا ال تصح مع العجز عن الفعل، ويقوليف النار، وأن التوبة ال  فاسقخبلود ال
تاب مل تصح توبته، له طائفة تعرف بالبهشمية، انفرد هو وأبوه عن أصحاما مبسائل، وانفرد كل منهما عن اآلخر مبسائل مـذكورة يف  

، الـوايف  ٤٤٥-٧/٤٤٤، تـاريخ اإلسـالم  ٢/١٢يف خـرب مـن غـرب    العرب: انظر. كتب الكالم، مات سنة إحدى وعشرين وثالمثائة
  .٢٦٤-١٨/٢٦٣، ٤/٥٥بالوفيات
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  )١(.نه ال خيرجه عن كونـه مؤمنـا  إؤمن خيرجه عن كونه مؤمنا، إال أن يكون خطأ فواملراد أن قتل املؤمن للم: قال
   )٢().واهللا أعلم ،وهو أصل باطل ؛واعلم أن هذا الكالم بناء على أن الفاسق ليس مبؤمن

¸����m��É���È�����Ç��Æ�������Å��Ä��Ã��Â��Á��À���¿¾�������½��¼��»��º��¹:وقال عند قولـه تعـاىل  

��Ì��Ë��Ê���Ð��Ï�����Î��Íl ا، : قالت املعتزلة(، ٤٠: غافروصاحب الكـبرية  إنه تعاىل شرط فيه كونه مؤمن
    )٣(!عندنا ليس مبؤمن، فال يدخل يف هذا الوعد

  )٤(.)، فسقط هذا الكالمأن صاحب الكبرية مؤمن..أنا بينا :واجلواب

¸������� �m:استدلت املعتزلة بقوله (، ١٧: النور ��m�º����¹�������¸��¶������µ��´��³��²��±����»l:وقال عند قوله تعاىل
���»��º����¹l وعلى أن فعل القذف ال يبقى معه اإلميان؛ ألن املعلق على  ،على أن ترك القذف من اإلميان، ١٧: النور

    )٥(.الشرط عدم عند عدم الشرط

ذلـك   منكم أيها املؤمنون، فدلّ: أي، ١١: النور �m��GF��E��D��C��B�������Al: هذا معارض بقوله :واجلواب
على أن القذف ال يوجب اخلروج عن اإلميان، وإذا ثبت التعارض محلنا هذه اآليـة علـى التـهييج يف االتعـاظ و     

   )٦(.)االنزجار

��m��SR��Q����P��O����N��M��L���K��J������I��H��G��F��E��D��C��B��A:ويقول عند قوله تعـاىل 

��X��W�����V����U���Tl ا لدخل حتت هذه : ، فقالأن الفاسق ليس مبؤمنعلى  )٧(الكعيباحتج (، ١٢: احلديدلو كان مؤمن
  . ثبت أنه ليس مبؤمن البشارة، ولو كان كذلك لقطع بأنه من أهل اجلنة، وملا مل يكن كذلك

 ،سيخرج منـها  أن الفاسق قاطع بأنه من أهل اجلنة؛ ألنه إما أن ال يدخل النار، أو إن دخلها لكنه :واجلواب
   )٨().ويبقى فيها أبد اآلباد، فهو إذن قاطع بأنه من أهل اجلنة، فسقط هذا االستدالل ،وسيدخل اجلنة

                                           

  .١٠٠ترتيه القرآن عن املطاعن، :ذكر حنو هذا االستدالل القاضي عبد اجلبار يف كتابه) ١(
  ،٧٠-٦٩، املسائل اخلمسون يف أصول الدين)٥٤ص٥ج٢مج(التفسري الكبري: ، وانظر)٢٢٨ص١٠ج٤مج(التفسري الكبري)٢(
، )٣٢٩، ٢٧٢-٢٧١، ١/٩٨(، متشـابه القـرآن  ٧١١-٧١٠، ٧٠٣-٧٠٢شرح األصول اخلمسـة :انظر تقرير املعتزلة لذلك يف)٣(
)٦٩٥، ٦٥٠، ٦٢٣، ٦١١، ٥٦٢-٥٦١، ٥١٦، ٢/٤٩٤.(  
  ).٧٠-٦٩ص٢٧ج٩مج(التفسري الكبري)٤(
 .٥٢٣-٢/٥٢٢متشابه القرآن: انظر) ٥(
  ).١٨١ص٢٣ج٨مج(التفسري الكبري)٦(
أن اهللا سبحانه : اسم عبد اهللا بن أمحد بن حممود الكَعيب البلْخي، من معتزلة بغداد، ومن كبار املتكلمني، صاحب مقاالت، منهاأبو الق)٧(

رأس وتعاىل ليست له إرادة، وأن مجيع أفعاله واقعة منه من غري إرادة وال مشيئة منه هلا، وقوله خمالف لصريح النقل و العقل، يعد الكعـيب  
-٦/١٩٥، البداية والنهايـة ٣/٤٥وفيات األعيان: انظر .ن املعتزلة يقال هلم الكعبية، تويف مستهل شعبان سنة سبع عشرة وثلثمائةطائفة م

  .٨٩-٨٨، طبقات املعتزلة البن املرتضى١٩٦
 ،)٥٤ص٥ج٢مـج (، التفسـري الكـبري   ٧٠املسائل اخلمسـون يف أصـول الـدين   : ، وانظر)٢٢٣ص٢٩ج١٠مج(التفسري الكبري)٨(
ــ( ــج( ،)١٠١ص٥ج٢جم ــج( ،)٩٩ص٧ج٣م ــج( ،)١٤٤-١٤١ص٩ج٣م ــج( ،)٤٨-٤٧ص٣٠ج١٠م  ،)٩٢ص٣٠ج١٠م

= 
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��m��y��x��w���v��u��t��sr��q��p��o���n��m��l:ويقول عند قوله تعاىل

��p���on��m��l��k��ji��h��g���f��e���d��c��b��a`��_���~��}��|��{��z
�v��u��t�� sr��q���y�� � � � �x��wl قال(، ١٥٢: آل عمران :�m� �y�� � � � �x��w��v��u��tl ١٥٢: آل عمران ، 

  . وهو راجع إىل ما تقدم من ذكر نعمه سبحانه وتعاىل بالنصر أوالً مث بالعفو عن املذنبني ثانيا

نه تعاىل مساهم وهذه اآلية دالة على أن صاحب الكبرية مؤمن؛ ألنا بينا أن هذا الذنب كان من الكبائر، مث إ
   )١(.)واهللا أعلم. أن صاحب الكبرية مؤمن خبالف ما تقوله املعتزلة املؤمنني، فهذا يقتضي

إنه تعـاىل   (،٨٢: األنعـام  ��m��L��K��J�����I��H��G��F����E��D��C��B��Al:وقال عند قوله تعاىل
مسمى اإلميان لكان هذا التقييد عبثًا، فثبت شرط يف اإلميان املوجب لألمن عدم الظلم، ولو كان ترك الظلم أحد أجزاء 

  )٢( .)أن الفاسق مؤمن، وبطل به قول املعتزلة

، و قوله "ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن:"  ×قوله  (احتجت املعتزلة على مذهب أنفسهم بـ: ويقول
 :إلـه إال اهللا، وأدناهـا   هادة أن الش: اإلميان بضع وسبعون بابا؛ أعالها:"وقوله  ،" لهال إميان ملن ال أمانة :"  ×

   )٥(.) )٤( )٣("احلياء من اإلميان:" ×، وقوله "إماطة األذى عن الطريق 

  معارضة تلك األحاديث باألحاديث الواردة يف كون الفاسق مؤمنا، وأنه يدخل اجلنة؛ :..عما ذكروه واجلواب(

  

  

  

  

  

                                           
= 

، حمصـل أفكـار   ٥٦٩-٥٦٨مكتبة دار التراث . ، احملصل، ط) ب/٢٠٨ق -ب/٢٠٦ق/٢(، اية العقول)٨٥-٨٤ص٣١ج١١مج(
  .٢٣٨املتقدمني واملتأخرين وبذيله كتاب تلخيص احملصل، 

  ).٣٩ص٩ج٣مج(التفسري الكبري)١(
 ).٦٠ص١٣ج٥مج(فسري الكبريالت)٢(
، ومسلم، كتاب اإلميان، باب بيان عدد شعب اإلميان وأفضـلها وأدناهـا،   ١٢٩٨أخرجه البخاري، كتاب األدب، باب احلياء، ص) ٣(

  .١/٦٣وفضيلة احلياء، وكونه من اإلميان، 
، )أ/١٩ق -ب/١٥ق(ائد، للقاضـي عبـد اجلبـار،   األمايل يف احلديث، نظم الفوائد وتقريب املراد للر :انظر استدالالت املعتزلة يف) ٤(
  ).ب-أ/٢٠٧ق(، )أ/١٨١ق(، )ب/١٧٩ق(، )أ/١٧٥ق(، )أ/١٧٣ق(، )ب/١٧١ق(، )ب/١٤١ق(، )أ/١٣٩ق(، )ب/٢٧ق(
  ).ب/٢٠٧ق/٢(اية العقول) ٥(
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   )٣(.) )٢(" )١(أنف أيب الدرداءوإن رغم :"للسائل عن ذلك  ×حىت قال 

  :يف قوهلم باملرتلة بني املرتلتنيرد الرازي على املعتزلة  :ثانيا

§��¨��©����m��¶��µ����������´��³��²��±��°��¯��®��¬«����ª:قوله تعاىلتفسري عند  يقول

��Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á��À��¿������¾��½��¼��»��º���������¹��¸l  ـ (، ١٠٧ – ١٠٦: آل عمـران  ذه احتج أصحابنا
  . مرتلة بني املرتلتني كما يذهب إليه املعتزلة هاهنااآلية على أن املكلف إما مؤمن وإما كافر، وأنه ليس 

منهم من يبيض وجهه وهم املؤمنون، ومنهم من يسود وجهه : إنه تعاىل قسم أهل القيامة إىل قسمني :فقالوا
�����������:وهذا أيضا متأكد بقوله تعاىل: كره اهللا تعاىل، قالواقسم ثالث لذ هاهنافلو كان . وهم الكافرون، ومل يذكر الثالث

�m���ò��ñ��ð��ï��î��í��ì��ë��ê��é��è��ç��������æ��å��ä��ã��â��á��à��ßl ٤(.))..٤٢ - ٣٨: عبس(  

�m��z��yx���w��v��u��t��s��r��q��p��o��������n��ml��k��j��ih��g��f :ويقول عند قوله تعـاىل 

���~��}��|��{����¦��¥��������¤��£����¢���¡l ذه اآلية على أنه ال واسطة بني أن (، ٤: يونس احتج أصحابنا
  )٥(.)يكون املكلف مؤمنا وبني أن يكون كافرا؛ ألنه تعاىل اقتصر يف هذه اآلية على ذكر هذين القسمني

  :، وفيه مسائل٣١: اثيةاجل ��m��Ô��Ó���Ò������Þ��Ý���Ü��Û��Ú��Ù��Ø��×��Ö���Õl:قال تعاىل( :ويقول

وهذا يدل على أن مذهب املعتزلة إثبات ذكر اهللا املؤمنني والكافرين ومل يذكر قسما ثالثًا،  :املسألة األوىل 
   )٦().املرتلتني باطل

  :رد على اخلوارج :ثانيا

  .الذين زعموا أن مرتكب الكبرية خيرج عن اإلميان ويدخل يف الكفر؛ ألن كل معصية كفروهم  

                                           

ر بامسه وكنيته معا، كان أبو الدرداء، عومير بن عامر بن مالك بن زيد بن قيس بن أُمية بن عامر بن عدي األنصاري اخلزرجي، مشهو)١(
 ت، شهد  أبـو الـدرداء    ابينه وبني سلمان الفارسي  غفقيها عاقالً فاضالً حكيما، من الذين أوتوا العلم، آخى رسول اهللا 

يف  االستيعاب: ، انظراتويف سنة اثنتني وثالثني بدمشق يف خالفة عثمان . اخلندق وما بعدها من املشاهد، واختلف يف شهوده أُحدا
  . ٥/٤٦، اإلصابة يف متييز الصحابة٩٥-٦/٩٤، أسد الغابة٨٠٠-٧٩٨معرفة األصحاب 

_��`����m��a:وهو يقص على املنرب- غأنه مسع النيب  ا ، عن أيب الدرداء٨/٣٨٧،)٨٦٦٨(أخرج اإلمام أمحد يف مسنده برقم) ٢(

��d��c��bl الثانيـة  :غسول اهللا فقال ر! وإن زىن وإن سرق يا رسول اهللا؟: ؛ فقلت٤٦: الرمحن��m��d��c��b��a��`��_l  ؛ ٤٦: الـرمحن

وإن زىن وإن : فقلت الثالثة؛ ٤٦: الرمحن �m��d��c��b��a��`��_lالثالثة : غفقال النيب ! وإن زىن وإن سرق يا رسول اهللا؟: فقلت الثانية
  .’’إسناده صحيح جدا‘‘::كر، وقال الشيخ أمحد شا"نعم، وإن رغم أنف أيب الدرداء: "فقال! سرق يا رسول اهللا؟

 ).ب/٢٠٨ق/٢(اية العقول)٣(
  ).١٧١ص٨ج٣مج(التفسري الكبري)٤(
  ).٣٢ص١٧ج٦مج(التفسري الكبري)٥(
  ).ب/٢١٩ق -أ/٢١٨ق/٢(اية العقول :، وانظر)٢٧٣ص٢٧ج٩مج(التفسري الكبري)٦(
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��m��u��t:يدخل يف الكفر، واحتجوا بقوله تعاىل..و..الفاسق خيرج عن اإلميان: قالوا..اخلوارج:(يقول الرازي
��}��|��{��z��y��x��w���vl ١(.)وهو يف غاية البعد، ٤٤: املائدة (  

: البقـرة  ��m��¤���£��¢��¡�����~��}��|��{��z����y��x��w��vl: عند قوله تعـاىل يقول و

إن اهللا : وهم متسكوا ذه اآلية، قالوا )٢(فكل معصية كفر،: أما عند اخلوارج..عندنا ال توجب الكفر..املعصية(،٣٤
  .على أن املعصية كفر تعاىل كفر إبليس بتلك املعصية، فدلّ

ر إنه إمنا كف: إنه كان مؤمنا، فنقول: وإن قلنا ) ٣(.إنه كافر من أول األمر فهذا السؤال زائل: إن قلنا: اجلواب 
   )٤( )، واهللا أعلم١٢: األعراف ��m��L��K��Jl:الستكباره، واعتقاده كونه حمقًا يف ذلك التمرد، واستدالله على ذلك بقوله

{��~�����¡��¢��£��¤��¥������¦���§��¨���©����m���°��¯���®��¬«��ª: وقال عند قوله تعاىل
À��¿��¾���½��¼��»��º�����������¹����¸��¶��µ��´��³��²���±�����Ë��Ê��É�����È��Ç�����Æ��ÅÄ��Ã��Â��Á

���Ý��Ü���Û��Ú��Ù���Ø��×��Ö��Õ��Ô���Ó��Ò��Ñ����������Ð�����Ï��Î��Í��Ìl احتج أصـحابنا  (،١٠ – ٦: النور
  :من وجهني ؛ذه اآلية على بطالن قول اخلوارج يف أن الزنا والقذف كفر

ف، فال بد على قوهلم من وقوع الكفر من أحدمها أن الرامي إن صدق فهي زانية، وإن كذب فهو قاذ :ألولا
وذلك يكون ردة، فيجب على هذا أن تقع الفرقة وال لعان أصالً، وأن تكون فرقة الردة حىت ال يتعلق بذلك توارث 

  .ألبتة

د فالواجب أن تقتل ال أن جتلد أو ترجم؛ ألن عقوبة املرتد مباينة للح ؛أن الكفر إذا ثبت عليها بلعانه: الثاين 
   )٥(.)يف الزنا

`���m��l��k��j������i��h��g���f��e��d��c������b��a:ويقول عند تفسري قوله تعـاىل  

��y��x��w��v��u��t���sr��q��p��o��n��ml أنه تعاىل عطف علـى  : املسألة اخلامسة(، ١٨: النساء
أن الفاسق من أهل الصالة قتضي الذين يتوبون عند مشاهدة املوت الكفار، واملعطوف مغاير للمعطوف عليه، فهذا ي

�)٦(.)ليس بكافر، ويبطل به قول اخلوارج إن الفاسق كافر �

، إىل ١٠٢: املؤمنون ��m��É��È��Ç��Æ��Å��Ä��Ãl:قوله تعاىل..أما اخلوارج فقد متسكوا بـ( :ويقول
ميزانه فكان كافرا ، وهم الكفار، والفاسق خيف ١٠٥: املؤمنون ��m��I��H��G��F��E����D��C��B��Al:قوله تعاىل

                                           

 ).٦-٥ص١٢ج٤مج(ريالتفسري الكب: ، وانظر٩٧-٩٦دار الفكر اللبناين ص.كتاب معامل أصول الدين،ط)١(
  .١/١٦٨مقاالت اإلسالميني:انظر) ٢(
  !هذا اجلواب مبين على مذهبه يف املوافاة)٣(
  ).  ٢٣٨ص٢ج١مج(التفسري الكبري)٤(
 ).١٧١ص٢٣ج٨مج(التفسري الكبري)٥(
 ،)٢٣٩ص٣٠ج١٠مـج ( ،)٣٧ص١٦ج٦مـج ( ،)١٨٥ص٣ج١مـج (التفسـري الكـبري  : ، وانظر)٩ص١٠ج٤مج(التفسري الكبري)٦(
  ).  ٦٥ص٣١ج١١مج(
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أن الوالية والعداوة ضدان ال واسطة بينهما؛ فكما أن والية اهللا تعاىل تكون إميانا، فكذلك عداوتـه  (وبـ)١( ،)مكذبا
، هو الذي يكون ١٠٣: املؤمنون �m��Ì��Ë���Êlأن قوله.. :واجلواب عن ما ذكروه(  )٣() ٢().جيب أن تكون كفرا

إن الوالية والعداوة : وقوله() ٤(.)ن الفاسق ليس كذلك؛ فإن ثواب إميانه يثقل يف امليزانخفيفًا يف كل شيء، وعندنا أ
  )٥(.) !مل ال جيوز إثبات متوسط بني الضدين: ضدان؛ قلنا

إال أنك جتده يتأثر  ،ومع أن الرازي  يف النص السابق رد على اخلوارج يف نفيهم الوالية عن الفاسق امللي
، ال يـدل  ١٢٢: آل عمران ��m��F��E��D��C��B��Al:قوله: (يقول من ارتكب الكبائر؛ م؛ فينفي الوالية عن

إن ذلك معصية؛ لكنها من باب الصغائر ال من باب الكبائر؛ : وأيضا فبتقدير أن يقالعلى أن معصية وقعت منهما؛ 
  )٦(!).ر ملا بقيت والية اهللا هلمافإن ذلك اهلم لو كان من باب الكبائ؛ ١٢٢: آل عمران��mH��G �l:بدليل قوله تعاىل

  :على احلسن البصريرد : ثالثًا

   )٨(. ) )٧(." آية املنافق ثالث ":×منافق؛ لقوله (أن الفاسق امللي ذهب إىلالذي و

إذا وعد : آية املنافق ثالث:" ×قوله ..وأما الذين زعموا أن الفاسق منافق فقد احتجوا بـ(: يقول الرازي
  ) ٩(.)"و إذا ائتمن خانأخلف، وإذا حدث كذب 

متـروك    )١٠()وأنه( أنه من أخبار اآلحاد، :واجلواب عن احلديث الذي متسك به من جعل الفاسق منافقًا(
      ) ١١( ).العمل بظاهره باإلمجاع؛ ألن من وعد غريه بأن خيلع عليه خلعة نفيسة، فإذا مل يفعل ذلك مل يكفر باالتفاق

��m�����o��n��m:ل املراد منه املنافق؛ ألن الصحيح أن املنافق كافر؛ قال تعـاىل ال ميكن أن يقا..الفاسق (:وقال

���r��q��pl ١٢(). ١: املنافقون(    

  .مطلقًا وأبطل التكفري باملعاصي الرازي أثبت اسم اإلميان املطلق للفاسق امللي، وذا يتبني أن

   
                                           

  )أ/٢١٧ق/٢(اية العقول)١(
  )ب/٢١٧ق/٢(اية العقول)٢(
  ).١٠٥-١٠٢، ٨٣-٢/٧٨(، املوجز أليب عمار األباضي٣/٢٣٠الفصل: يف استدالالت اخلوارجانظر )٣(
  ).ب/٢١٨ق/٢(اية العقول)٤(
  ،)أ/٢١٩ق-أ/٢١٧ق/٢: (منه ، وانظر)أ/٢١٩ق/٢(اية العقول)٥(
  .)٢٠٧ص٨ج٣مج(التفسري الكبري)٦(
  .١/٧٨، ومسلم، كتاب اإلميان، باب بيان خصال املنافق، ١١أخرجه البخاري، كتاب اإلميان، باب عالمة املنافق، ص) ٧(
  .٥٧٠مكتبة دار التراث، .احملصل ط) ٨(
  )ب/٢١٧ق/٢(اية العقول)٩(
  . !ولعل الصواب ما أثبته) وألنه(يف األصل ) ١٠(
  ).أ/٢١٩ق/٢(اية العقول)١١(
  ).٩ص١٠ج٤مج(كبريالتفسري ال)١٢(
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، -من النطق بالشهادتني واإلتيان بـالفرائض - بني ارتكاب احملرمات وترك املأموراتهذا وقد سوى الرازي 
  .ا، وصاحبه مؤمنفجعل ترك الفرائض املأمور ا ذنبا مبرتلة ركوب املناهي

جمرى امتناعه من ( و جيري )١(،) االمتناع عن النطق جيري جمرى املعاصي اليت يؤتى ا مع اإلميان: (يقول
خيرج من النار من كان يف قلبه مثقـال ذرة مـن   : " ×ل وكيف يكون من أهل النار وقد قا الصالة والزكاة،

  )٢(.)وقلب هذا الرجل مملوء من اإلميان "اإلميان 

  ) ٣(،)فإن اختل قيد العمل فهم الفسقة: (وقد أكد على هذا املعىن كثريا يف كتبه؛ يقول

   )٤(.)هم الفساق]فـ[..كل من أخطأ يف األعمال الظاهرة: (ويقول

    )٥(.)ذنب اجلوارح وهو  :الفسق:( ويقول

فاسق؛ ألجل أنه كان مأموراً بذكر هـذه الكلمـة ومل   (إنه : ويقول عن من عرف اهللا ومل ينطق بالشهادتني
فإن اإلميان هو ألن فساق أهل الصالة يؤمنون باهللا تعاىل، ()٧(؛)باطل..أن الفاسق ليس مبؤمن(والقول بـ  )٦().يذكرها

  )١٠(.)صاحب الكبرية مؤمن (: ويقول ) ٩(.)ميان مع الكبائرأثبت اإل( و ألن اهللا) ٨(،)التصديق

   )١١(.)العبد ال يكفر بارتكان املعاصي؛كاخلمر والزنا والقتل بغري احلق وغريها (:وقال

   )١٣(.)أن العاصي ال يكفرثبت  (:وقال  )١٢().العبد ال يكفر بفعل معصية الكبائر :(وقال

  

                                           

  ).٢٧ص ٢ج ١مج(التفسري الكبري) ١(
  ).١٠ص ٢٢ج ٨مج(التفسري الكبري )٢(
  ). ٢٦٣ص١ج١مج(التفسري الكبري)٣(
 ). ٢٦١ص١ج١مج(التفسري الكبري)٤(
 ).  ٢٥ص٢٨ج١٠مج(التفسري الكبري)٥(
 ١مـج (، )٥٩ص ٢ج ١مج(التفسري الكبري  :، وانظر١١١دار املسلم . أخرى؛ ط.، ط١٤٣ركايب . أسرار الترتيل وأنوار التأويل، ط)٦(

 .١٢٩-١٢٨، لوامع البينات )٢٧ص ٢ج
  ). ٢٢٨ص١٠ج٤مج(التفسري الكبري)٧(
  ).أ/٢١٩ق/٢( اية العقول)٨(
  .٩٦دار الفكر اللبناين،.معامل أصول الدين، ط) ٩(
التفسـري  : ، وانظـر ٧٠، املسـائل اخلمسـون يف أصـول الـدين    )٧٠ص٢٧ج٩مـج (،)٥٥ص١١ج٤مـج (التفسري الكـبري )١٠(

  .٤١١دار اجليل.، األربعني ط)٨٩ص١١ج٤مج( ،)٦٤-٥٩ص٣ج١مج(الكبري
  .٦٩املسائل اخلمسون يف أصول الدين)١١(
  .٧٠املسائل اخلمسون يف أصول الدين)١٢(
 ).١٧٣ص٣ج١مج(التفسري الكبري)١٣(
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وأما عنـد   فألن صاحب الكبرية مؤمن، ؛توجب الكفر، أما عندنا وعندنا العند املعتزلة  املعصية( :وقال 
مذهبنا أن اإلميان بـاقٍ مـع االشـتغال     :(وقال)٢( ). )١(فألنه وإن خرج عن اإلميان فلم يدخل يف الكفر ؛املعتزلة

  )٣(.)باملعاصي

صاحب (على هذا فـو )٥()دل على أن الفسق ال يزيل اإلمياني وذلك( )٤( ،)اإلميان يبقى مع املعصية( :وقال
ال خيرج بل قد يزيد يف  ) ٧(الذنب الذي باجلسد ال بالقلب( ألن  )٦( ؛)الكبرية عندنا مؤمن مطيع بإميانه عاصٍ بفسقه

   )٩().والذي بالقلب خياف منه اخلروج عن ربقة اإلميان ) ٨(اإلميان

، ألن التضاد بني الشيئني ال يكـون  وذا يظهر أن الفاسق عند الرازي مؤمن؛ ألن الفسق ال يضاد اإلميان
ومـا  . إال إذا وجدا يف حمل واحد، واملعصية اليت ا يكون الفسق حملها اجلوارح، واإلميان عنده حمله القلب فقط

إذ قد يعص اهللا تعاىل من هو مصدق بقلبـه  . يوجد باجلوارح ال جيوز أن ينفي ما يوجد بالقلب ألنه غري مضاد له
ذلك اجتماع الفسق واإلميان، وعلى هذا فاإلميان الذي هو التصديق القليب موجود يف الفاسق باهللا ورسله، فصح ب

  ) ١٠(.الذي عصى اهللا تعاىل بعمل قبيح صدر عن اجلوارح

وهذا مبين على مذهبه القائل بأن اإلميان هو التصديق القليب، وأن أعمال اجلوارح إمنا هي مثرات ذلـك  
يف اإلميان، وال جزًءا من مفهومه، وعلى هذا فمرتكب الكبرية عنده إميانه باقٍ كما التصديق القليب، وليست ركنا 

  .كان مل ينقص ومل يتغري، وإمنا نقصت شرائع اإلميان ومثراته

ومع أن الصبغة العامة للتفسري الكبري هي اهلجوم على املعتزلة وانتقاد مذهبهم؛ إال أنك جتد الرازي بتأثر ـم  
  !عن مرتكب الكبرية فينفي اسم اإلميان

                                           

، شـرح األصـول   ٢٨٤والتوحيـد،   العدل والتوحيد ونفي التشبيه عن اهللا الواحد احلميد للقاسم الرسي ضمن رسائل العدل:انظر) ١(
  . ١٤٠اخلمسة

  ).٢٣٨ص٢ج١مج(التفسري الكبري)٢(
 ).٢٠٨ص ٥ج ٢مج(التفسري الكبري ) ٣(
  ).٢٥٢ص٢٦ج٩مج(التفسري الكبري)٤(
  .١٠٣ركايب . أسرار الترتيل وأنوار التأويل، ط: ، وانظر)٢٥٢ص٢٦ج٩مج(التفسري الكبري)٥(
التفسـري  : ، وانظـر ٢٣٩أفكار املتقدمني واملتأخرين وبذيله كتاب تلخيص احملصل ص ، حمصل٥٧٠مكتبة دار التراث . احملصل، ط)٦(

  ).٩٢ص٣٠ج١٠مج(الكبري
  !فيه داللة على مذهبه يف أن الفسق خمتص جبهة العمل)٧(
علم بالضـرورة   ألنه ملا كان امسا لتصديق الرسول يف كل ما ؛اإلميان عندنا ال يزيد وال ينقص :(وهذا يتناقض مع ما نص عليه بقوله)٨(

اإلميان ال ( :، وبقوله٥٧١-٥٧٠مكتبة دار التراث.احملصل، ط) فمسمى إلميان ال يقبل الزيادة والنقصان. وهذا ال يقبل التفاوت. جميئه به
  !!ال يزيد بالطاعة فكيف يزيد باملعصية -عنده-وإذا كان اإلميان، ١٣٨لوامع البينات)يزيد بالطاعة وال ينقص باملعصية

  ).٩٨ص٢٦ج٩مج(سري الكبريالتف)٩(
 .١٧٣-١٧٢، اإلميان بني السلف واملتكلمني٣٩٧-٣٩٥كتاب متهيد األوائل:انظر)١٠(
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¬��®��¯����m��¸��¶��µ��´��³���²��±��°:يقول عند تفسري قوله تعاىل

���Ä��Ã���������Â�����Á��À��¿��¾��½��¼»���º¹l قوله ( ،١٣: التوبة:��mÃ�������Â�����Ál أنكـم إن   :معنـاه  ،١٣: التوبة
أنكم إن مل تقدموا عليهـا وجـب أن ال    :ناهومع ،كنتم مؤمنني باإلميان وجب عليكم أن تقدموا على هذه املقاتلة

   )١(.)!تكونوا مؤمنني

�m��c��b��a��`��_���~��}��|{��z��y��x���w: ويقول عند تفسريه لقوله تعـاىل 

��s��r���q���p��o��nm���l��k��j��i��h��g���f��e��dl قال (، ٨٦ – ٨٥: هود:m m���l��k�l  هـود :

٨٦،  م إن كانوا مؤمنني مقرين بالثواب والعقاب عرفوا أن السعي يف حتصيل وإمنا شرط اإلميان يف كونه خريا هلم؛ أل
واعلم أن املعلق بالشرط عدم عند عـدم  . الثواب ويف احلذر من العقاب خري هلم من السعي يف حتصيل ذلك القليل

  )٢()!نابظاهرها على أن من مل حيترز عن هذا التطفيف فإنه ال يكون مؤم الشرط؛ فهذه اآلية تدلّ

��m��O��N��M��L��K���J��I��H��G��F��E��D��C��B��A:ويقول عند تفسري قوله تعاىل

��d��c��b��a���̀ ��_��^]���\��[���Z��Y��X��W��V��U��T��S��R����Q��Pl قــال يف (، ٤١: األنفــال
القسمة، وهو يدل على أنه مىت  إن كنتم آمنتم باهللا فاحكموا ذه: يعين��، ٤١: األنفال �m�T��S��R����Q�l :آخر اآلية

  .)٣(!)مل حيصل اإلميان باهللامل حيصل احلكم ذه القسمة، 

  

  :التقوى للفاسق امللي موقف الرازي من ثبوت اسم-ب

فحقيقة التقوى وماهيتها حاصلة عند حصول (أطلق الرازي اسم املتقي على الفاسق امللي، ألنه اتقى الشرك، 
   )٤(.)ن مطابق لذلكاالتقاء عن الشرك وعرف القرآ

��m��j��i��h��g��f��s��r��q��p��o����n��m��l��k:قولــه تعــاىلتفســري يقــول عنــد 

t���ul فقال ؛آليات املتقدمة ذكر الوعد يف هذه اآلياتااعلم أنه تعاىل ملا ذكر الوعيد يف (،  ٥٣ - ٥١: الدخان :
mg��fl ليه اسم املتقي فوجب أن يدخل الفاسـق كل من اتقى الشرك فقد صدق ع: قال أصحابنا ،٥١: الدخان 

   )٥().يف هذا الوعد

  

                                           

 ).٢٣٥ص١٥ج٥مج(التفسري الكبري)١(
  ).٤٣-٤٢ص١٨ج٦مج(التفسري الكبري)٢(
  ).  ١٦٥ص١٥ج٥مج(التفسري الكبري)٣(
 ،)٢٨١ص٢٦ج٩مـج ( ،)١٤٠ص٢٥ج٩مـج ( ،)١٦١ص٦ج٢مـج (التفسري الكـبري : وانظر). ١٩٩ص٧ج٣مج(التفسري الكبري)٤(
. ، أسرار الترتيل، ط)٢٨٢ص٣٠ج١٠مج(،)٣٨ص٣٠ج١٠مج(،)٢٠١ص٢٨ج١٠مج(،)١٧٦ص٢٨ج١٠مج(،)١٠٣ص٢٨ج١٠مج(

  .١٠١ركايب، 
 ).٢٥٢ص٢٧ج٩مج(التفسري الكبري)٥(
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  : وقد رد على القاضي حني سلب هذا الوصف من الفاسق امللي

اآلية دالة على  :)١(قال القاضي(، ٧٢: مـرمي  �m��s��r���q�����p����o����n��m��l��klقوله  عند تفسري يقول
مث  والفاسق ال يكون متقيا،وا، مث بني صفة من ينجو وهم املتقون، قولنا يف الوعيد؛ ألن اهللا تعاىل بني أن الكل يرد

   (٢).)أبدابني تعاىل أن من عدا املتقني يذرهم فيها جثيا، فثبت أن الفاسق يبقى يف النار 

هو احلق الذي يشـهد الـدليل   (وهذا  (٣).)هو الذي اتقى الشرك بقول ال إله إال اهللا : املتقي(أن :واجلواب
وذلك ألن من آمن باهللا وبرسله صح أن يقال إنه متق عن الشرك، ومن صدق عليه أنه متق عن الشرك صدق بصحته؛ 

فثبت أن صـاحب  عليه أنه متق؛ ألن املتقي جزء من املتقي عن الشرك، ومن صدق عليه املركب صدق عليه املفرد، 
فصارت هذه اآلية �، ٧٢: مرمي�m��k���n��m��l�l: ، وإذا ثبت ذلك وجب أن خيرج من النار لعموم قولهالكبرية متق

  (٤).)اليت تومهوها دليالً من أقوى الدالئل على فساد قوهلم
�m��È���ÇÆ����Å��Ä����Ã��Â��Á��À��¿����¾���������½�������¼��»º���¹������¸��¶��µ��´��³: قولـه تعـاىل   ويقول عند تفسري

����Õ��Ô��Ó���Ò��Ñ��Ð������Ï��Î��Í��Ì����Ë��Ê��É�������×��Öl داللة علـى أن اجلنـة    فيه: )٥(قال القاضي( ،٦٣ – ٦١: مرمي
  .والفاسق املرتكب للكبائر ال يوصف بذلكخيتص بدخوهلا من كان متقيا، 

وأيضا فصاحب . اآلية تدل على أن املتقي يدخلها، وليس فيها داللة على أن غري املتقي ال يدخلها :واجلواب
فقد صدق عليه أنه متق؛ ألن املتقي جزء من مفهوم  ؛ن صدق عليه أنه متق عن الكفرالكبرية متق عن الكفر، وم

فاآلية بأن تدل على  وإذا كان صاحب الكبرية يصدق عليه أنه متق وجب أن يدخل حتته، قولنا املتقي عن الكفر،
   )٦().أن صاحب الكبرية يدخل اجلنة أوىل من أن تدل على أنه ال يدخلها

��m��r��q��p��o���n��m��lk��j��i��h��������g��f��e����d��c:قوله تعاىل ويقول عند تفسري

��~��}��|��{��z��y��x���w������v��u��t��sl املراد به من اتقـى كـل   : )٧(قال القاضي(، ٦١ – ٦٠: الزمر
ملا تقدم قولـه   :أمرك عجيب جدا فإنك قلت: الكبائر إذ ال يوصف باالتقاء املطلق إال من كان هذا حاله؛ فيقال له

��m��i��h��������g��f��e����d��c:، وجب أن حيمل قوله٥٧: الزمـر  ��m���J��I��H��G��F��E��D���Cl:تعاىل

��lk��jl على الذين قالوا ،٦٠: الزمر :�m��F��E��D���Cl ؛  فعلى هذا القانون ملا تقدم قولـه ٥٧: الزمر:��m��c

��lk��j��i��h��������g��f��e����dl مث قال تعاىل بعده ٦٠ :الزمر ،:�m�w������v��u��t��s��l؛ ٦١: الزمر

                                           

  . يقصد القاضي عبد اجلبار من املعتزلة، على ما جرت عادته يف التفسري) ١(
  ).٢٤٥-٢٤٤ص٢١ج٧مج(التفسري الكبري)٢(
 ).٢٤٥ص٢١ج٧مج(التفسري الكبري)٣(
 ).٢٤٥ص٢١ج٧مج(التفسري الكبري)٤(
 . يقصد القاضي عبد اجلبار من املعتزلة، على ما جرت عادته يف التفسري) ٥(
  ).٢٣٨ص٢١ج٧مج(التفسري الكبري)٦(
  . يقصد القاضي عبد اجلبار من املعتزلة، على ما جرت عادته يف التفسري) ٧(
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وجب أن يكون املراد هم الذين اتقوا ذلك الكذب؛ فهذا يقتضي أن كل من مل يتصف بذلك الكذب أنه يدخل حتت 
    ٦١: الزمـر  ��m������v��ul:وأن يكون قولـك ، ٦١: الزمر �m�w������v��u��t��sl: ذلك الوعد املذكور بقوله

؛ فثبت أن التعصب حيمل الرجل العاقل على الكلمات املتناقضة؛ بل احلق أن من اتقى كل الكبائر فاسداً: ملراد منها
، واآليت باالتقاء يف صورة واحدة آت مبسمى االتقاء؛ وذا احلرف قلنا األمر املطلق ال باالتقاءاملتقي هو اآليت : تقول

بعينه يف هذه اللفظة؛ فوجب محله على االتقاء عن الشيء الذي سبق ذكره  يفيد التكرار، مث ذلك االتقاء غري مذكور
وهذا هو الكذب على اهللا تعاىل؛ فثبت أن ظاهر اآلية يقتضي أن من اتقى عن تلك الصفة وجب دخوله حتت هـذا  

  )١(.)الوعد الكرمي

  ،٤٥: احلجر ��m��¦���¥l:يف قوله( ،٤٥: احلجر ��m��ª��©��¨��§��¦���¥l:ويقول عند تفسري قوله تعاىل
  :قوالن

 هم الذين اتقوا مجيع املعاصي،: باملتقني املراد :قال اجلبائي ومجهور املعتزلة القائلون بالوعيد :القول األول 
    )٢(ألنه اسم مدح فال يتناول إال من يكون كذلك، : قالوا

  .الذين اتقوا الشرك باهللا تعاىل والكفر به :أن املراد..:والقول الثاين

أن املتقى هو اآليت بالتقوى مرة واحدة، كما : والذي يدل عليه هو ،هذا القول هو احلق الصحيح: وأقول 
أن الضارب هو اآليت بالضرب مرة واحدة، والقاتل هو اآليت بالقتل مرة واحدة، فكما أنه ليس من شرط الوصف 

ليس من شرط صدق الوصف بكونه متقيا كونه  كونه ضاربا وقاتالً كونه آتيا جبميع أنواع الضرب والقتل، فكذلك
آتيا جبميع أنواع التقوى، والذي يقوي هذا الكالم أن اآليت بفرد واحد من أفراد التقوى يكون آتيا بالتقوى؛ ألن كل 

يت بفرد فرد من أفراد املاهية فإنه جيب كونه مشتمالً على تلك املاهية، فاآليت بالتقوى جيب أن يكون متقيا، فثبت أن اآل
��m: فثبت أن قوله...واحد من أفراد التقوى يصدق عليه كونه متقيا �ª��©��¨��§��¦���¥l يتناول  ،٤٥: احلجر

وهذا . أهل الطاعة أو من أهل املعصيةمجيع القائلني بال إله إال اهللا حممد رسول اهللا قوالً واعتقادا سواًء كانوا من 
   )٣().تقرير بين، وكالم ظاهر

ن الرازي ذكر يف أكثر من موضع دخول أهل الكبائر يف اسم املتقني، إال أنك جتده ينقض ما سـبق  ومع أ
  ! فينفي عن الفاسق اسم التقوى

قـال   مث( : ، حيث قال٣٢: األنعـام  ��m��¡�������~��}|��{��z�����y��xl:وذلك عند تفسريه لقوله تعاىل
والفاسق فأما الكافر  من املتقني من املعاصي والكبائر،ملن كان  فبين أن هذه اخلريية إمنا حتصل m�|��{�l: تعاىل
   )٤(.)فال

                                           

  ). ٩ص٢٧ج٩مج(ريالتفسري الكب)١(
  .٧١١-٧١٠، شرح األصول اخلمسة)٦٦٣، ٥٩٣، ٢/٤٨٦(متشابه القرآن :انظر يف ذلك)٢(
  ).٩ص٢٧ج٩مج(،)٣٧ص٢٣ج٨مج(،)٢٣ص٢٠ج٧مج(التفسري الكبري: وانظر). ١٩٢-١٩١ص١٩ج٧مج(التفسري الكبري)٣(
 ).٢٠٣ص١٢ج٤مج(التفسري الكبري)٤(
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 )١(فيما ذهبوا إليه من أنه تعاىل ال يقبل حسنة إال ممن اتقاه مطلقًا فلم يأت بكبرية؛ كما جتده يتأثر بالوعيدية
اتقوا الشـرك؛ فوجـب أن   ؛ ألم "املتقني " فيخالف بذلك ما قرره سابقًا من أن أهل الكبائر داخلني يف اسم 

   !!طاعتهم مقبولة

�m�����R��Q���P��O��N�����M��L��K���J��I��H��GF��E��D��C��B��A: يقول عند تفسريه لقوله تعاىل

���WV��U��TSl أما قوله تعاىل(، ٢٠٣: البقرة :�m���WV��Ul ففيه وجوه؛٢٠٣: البقرة ،  

اهللا فيما بقي من عمره ومل يرتكب ما يسـتوجب بـه   أن احلاج يرجع مغفورا له؛ بشرط أن يتقي  :أحدها 
التحذير من االتكال على ما سلف من أعمال احلج؛ فبني تعاىل أن عليهم مع ذلك مالزمة التقوى، : ومعناه. العذاب

  .وجمانبة االغترار باحلج السابق

 ��mi������n��m��l��k��jl:كما قال تعـاىل  أن هذه املغفرة إمنا حتصل ملن كان متقيا قبل حجه؛: وثانيها 

  .جة، وإن كان قد أدى الفرض يف الظاهرأن املصر على الذنب ال ينفعه ح: وحقيقته؛ ٢٧: املائدة

أن هذه املغفرة إمنا حتصل ملن كان متقيا عن مجيع احملظورات حال اشتغاله باحلج؛ كما روي يف اخلرب  :وثالثها 
  )٢(".ث ومل يفسقمن حج فلم يرف: "من قوله عليه الصالة والسالم

والتحقيق أنه ال بد من  ،واعلم أن الوجه األول من هذه الوجوه اليت ذكرناها إشارة إىل اعتباره يف احلال 
  )٣( .)الكل 

  

  موقف الرازي من ثبوت اسم اإلحسان للفاسق امللي-ج
  )٤().ن احملسننيكل من حصل له اإلقرار واملعرفة كان م( أطلق الرازي اسم احملسن على الفاسق امللي، ألن

   :وقد رد على املعتزلة الذين سلبوا هذا الوصف عن الفاسق امللي
©���m�¨��§��¦���¥��¤��£�����²��±��°���¯��®��¬«��ª: عنـد تفسـريه لقولـه تعـاىل     يقول 

³��´l هية اآلية تدل على أن رمحة اهللا قريب من احملسنني، فلما كان كل هذه املا: قالت املعتزلة (، ٥٦: األعراف
وجب أن ال حيصل منها نصيب لغري احملسنني، فوجب أن ال حيصل شيء من رمحـة اهللا يف حـق    ؛حصل للمحسنني

الكافرين، والعفو عن العذاب رمحة، والتخلص من النار بعد الدخول فيها رمحة، فوجب أن ال حيصل ذلك ملن مل يكن 

                                           

  . ١٠/٣٢٢تاوى، ، جمموعة الف٣٣٨-١/٣٣٦متشابه القرآن، :انظر)١(
، ومسلم، كتاب احلج، باب يف فضل احلج والعمرة ويـوم عرفـة،   ٣٠٣أخرجه البخاري،كتاب احلج، باب فضل احلج املربور، ص)٢(
٢/٩٨٤.  
  ). ١٩٥ص ٥ج ٣مج(التفسري الكبري )٣(
  ).٢٠١ص٢٨ج١٠مج(،)١٤٠ص٢٥ج٩مج(التفسري الكبري: ، وانظر)١٣٦ص١٤ج٥مج(التفسري الكبري)٤(
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ن ال حيصل هلم العفو عن العقاب، وأن ال حيصل والعصاة وأصحاب الكبائر ليسوا حمسنني، فوجب أ من احملسنني،
   )١(. هلم اخلالص من النار

  ...)٣(فقد أحسن ؛أن من آمن باهللا وأقر بالتوحيد والنبوة: اجلواب)٢( )و(
كل من حصل له اإلقرار واملعرفة كان من احملسنني، ودلت هذه اآلية على أن رمحة : فنقول ؛إذا ثبت هذا

وجب حبكم هذه اآلية أن تصل إىل صاحب الكبرية من أهل الصالة رمحة اهللا، وحينئـذ  ف قريب من احملسنني، اهللا
هذا باطل؛ ألن : فنقول. احملسنون هم الذين أتوا جبميع وجوه اإلحسان: تنقلب هذه اآلية حجة عليهم، فإن قالوا

كما أن . اإلحساناحملسن من صدر عنه مسمى اإلحسان، وليس من شرط كونه حمسنا أن يكون آتيا بكل وجوه 
 ،وليس من شرطه أن حيصل مجيع أنواع العلم، فثبت ذا أن السؤال الذي ذكروه ساقط ،العامل هو الذي له العلم
   )٤(.)وأن احلق ما ذهبنا إليه

 �m��x������w��v��u���ts��r������q��p��o��n��m��l��k��j���il: ويقول عند تفسريه لقوله تعـاىل 

  :دالة على أن املؤمن الفاسق ال يبقى خملداً يف النار، وبيانه من وجهني اآلية(،  ٨٥: املائدة

وهذا اإلحسان ال بد وأن يكون هو الذي تقـدم  ،  ٨٥: املائـدة  �m����w��v��ul:أنه تعاىل قال: األول 
: املائـدة  �m��j���i��l��kl: ، وهو قولهومن اإلقرار به ،  ٨٣: املائـدة  �m��PO��N��M��Ll: وهو قوله ذكره من املعرفة،

وصاحب . فهذه اآلية دالة على أن هذه املعرفة وهذا اإلقرار يوجب أن حيصل له هذا الثوابوإذ كان كذلك، ، ٨٥
فإما أن ينقل من اجلنة إىل النار، وهو باطل  الكبرية له هذه املعرفة وهذا اإلقرار، فوجب أن حيصل له هذا الثواب،

    )٥(.)وذلك هو املطلوب ؛به مث ينقل إىل اجلنةيعاقب على ذن: أو يقال. باإلمجاع

جتده ينقض ما سبق فينفي عن الفاسق أنك  ومع أن الرازي أثبت دخول أهل الكبائر يف اسم اإلحسان، إال
هم الذين اجتنبوا، وهلم : فالذين أحسنوا(وعليه   )٦(،)هو الذي جيتنب كبائر اإلمث: احملسن( :حيث يقول! اسم احملسن

   )٧().ذا يتبني املسيء واحملسن؛ ألن من ال جيتنب كبائر اإلمث يكون مسيئًا، والذي جيتنبها يكون حمسناو. احلسىن

���m:عند تفسريه لقوله تعاىل ويقول �µ��´��³��²���±��°l هل جزاء من أتى بالفعل : أي( ،٦٠: الرمحن
يس كل ما يستحسنه هو؛ بل احلسن هو ما لكن الفعل احلسن من العبد ل! احلسن إال أن يؤتى يف مقابلته بفعل حسن

  )  ٨(.)، بل احلسن ما طلبه اهللا منهفإن الفَاسق رمبا يكون الفسق يف نظره حسنا وليس حبسناستحسنه اهللا منه، 

                                           

  ).٦٥٤، ٦١٥-٦١٤، ٥٦٢-٢/٥٦١(متشابه القرآن : املعتزلة انظر قول)١(
  !، والسياق يقتضيه١٣/١٣٦املطبعة البهية.ساقطة من الطبعة املعتمدة، والتصحيح من ط)٢(
  .٤٠٩-٤٠٨متهيد األوائل: أيضا لذلك انظر تقرير الباقالين) ٣(
  ).١٣٦ص١٤ج٥مج(التفسري الكبري)٤(
  ).٦٩ص١٢ج٤مج(التفسري الكبري)٥(
  ).١١ص٢٩ج١٠مج(لتفسري الكبري)٦(
  ).٦ص٢٩ج١٠مج(التفسري الكبري)٧(
  ).١٣١ص٢٩ج١٠مج(التفسري الكبري)٨(
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�، ١١٣: الصـافات  ��m��`��_��~��}��|���{��z��yx��w��v��ul:عند تفسريه لقوله تعـاىل  ويقول
    )١(). الفاسقالكافر و �m��Dl: ، وحتت قوله ناملؤمنواألنبياء و m�|l: دخل حتت قوله(

��m��ba��`��_~��}��|��{��z���y��x:وذلك عند تفسريه لقوله تعاىل! كما جتده يسرد القولني بال ترجيح
��~}��|�� �{��z��yx��w��v��u��t��s��r��q���p��o��n��ml��k��j��ih��g��f���e��d��c

��¤��£��¢��¡������������l ويف املراد بقوله(: حيث قال،  ٣١ -  ٣٠: النحل :�m��d��cl قوالن ، ٣٠: النحل:  

إن أهل ال إله إال اهللا خيرجون من النار، فإم حيملونه على قول ال إلـه إال اهللا مـع   : أما الذين يقولون 
  .االعتقاد احلق

: النحل �m��dl :ملون قولهحي  )٢(إن فساق أهل الصالة ال خيرجون من النار: وأما املعتزلة الذين يقولون 

   )٣(.)على من أتى باإلميان ومجيع الواجبات واحترز عن كل احملرمات ، ٣٠

  

  :موقف الرازي من حكم مرتكب الكبرية يف اآلخرة: ثانيا
تعرف هذه املسألة مبسألة وعيد أصحاب الكبائر، وقد ذكر ابن اخلطيب اختالف أهل القبلـة يف وعيـدهم،   

  :ه، وقبل الشروع يف إيراد ذلك؛ أود أن أشري إىل أمرينوذكر ضمن ذلك مذهب

أن الرازي بىن هذه املسألة على مذهبه الفاسد يف التحسني والتقبيح؛ حيث صدر حديثه عنـها   :األمر األول
بأسرها فرع احلسن والقبح؛ فمن أحكم ذلـك األصـل سـهل عليـه الكـالم يف      ..مباحث هذا األصل:( بقوله

ه حيسن منه تعاىل أن يغفر أو يعذب أي شخص كان؛ فلما كان كذلك ال جرم حسن تعليقـه  عندنا أن(و)٤().فروعه
   )٥().على املشيئة

وقول الرازي بأنه جيوز أن يعفو اهللا عن أي شخص كان، وجيوز أن يعذب أي شخص كان؛ قولٌ فاسد مبين 
مذهبه جيوز أن يعذب ويغفر بال وعلى . على جعل الثواب والعقاب بال حكمة وال عدل وال وضع لألشياء مواضعها

وهذا فيه وصف للرب مبا يوجب !! موازنة؛ بل يعفو عن شر الناس ويعذب خري الناس على سيئة صغرية وال يغفرها له
وهو سبحانه قد شهد  أنه ال إله إال هو واملالئكة وأولو العلم قائما بالقسط ال إلـه إال هـو العزيـز    . الظلم والسفه

  )٦(.احلكيم

  :بل سلك فيها مسلكني ؛أن الرازي مل يطرد على قول واحد يف هذه املسألة :الثايناألمر 

                                           

  ).٧٧ص١٧ج٦مج(التفسري الكبري :، وانظر)١٥٩ص٢٦ج٩مج(التفسري الكبري)١(
  . ٥٦٢-٢/٥٦١، ١/١٨٣متشابه القرآن: انظر) ٢(
  ).٢٤ص٢٠ج٧مج(التفسري الكبري)٣(
  ).ب/١٨٥ق/٢(اية العقول) ٤(
  ).ب/١٨٨ق/٢(اية العقول) ٥(
  .١٤/٣٤٦جمموعة الفتاوى، : انظر) ٦(
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  . إذا عذبوا  -القطع بالعفو عن بعض أهل املعاصي، مع القطع مبنع التخليد للعصاة : املسلك األول

فمـن النـاس مـن قطـع     اختلف أهل القبلة يف وعيد أصحاب الكبـائر،  (: ويظهر هذا املسلك يف قوله 
  ... ،همبوعيد

  .... وهو قول شاذ ومن الناس من قطع بأنه ال وعيد هلم؛ 

ولكنا نتوقف يف حق كل أحد علـى   أنا نقطع بأنه سبحانه وتعاىل يعفو عن بعض املعاصي،: والقول الثالث
  )١().ابهونقطع بأنه تعاىل إذا عذب أحدا منهم مدة فإنه ال يعذبه أبدا؛ بل يقطع عذ! التعيني أنه هل يعفو عنه أم ال

 إن اهللا تعاىل يعفو: )٢(فقال أهل السنةاختلفوا؛  سلموا أن الفاسق من أهل الصالة يدخل النارالذين (: وقوله
   )٤( .) )٣(عذاب الفاسق مؤبدا: وقالت املعتزلة عن البعض، والذين يدخلهم النار ال بد وأن خيرجهم منها،

فهو أنا نقطع بأن اهللا تعاىل سيعفو عـن بعـض   : الباب يف هذا )٥(وأما مذهب أهل السنة واجلماعة(: وقوله
ونعلم أنه ال يعاقب أحدا لكنا ال نقطع على شخص معني من الفساق بأن اهللا تعاىل ال بد و أن يعفو عنه،  الفساق،

   )٦().من الفساق دائما

صحاب الكبائر من أهل واختلفوا يف أاتفقت األمة على أن من مات على الكفر فإن اهللا يعذبه أبدا، (: وقوله
  :الصالة على وجوه، وال بد من ضبط املذاهب على طريق التقسيم

إما أن ندعي القطع بأن اهللا تعاىل يعذب كل واحد من أهل الكبائر من أهل الصـالة، أو نـدعي   : فنقول
ندعي القطع بشيء أو ال  أو ندعي القطع بأن اهللا تعاىل يعذب البعض ويعفو عن البعض،القطع بأن اهللا ال يعذم، 

  :من هذه األقسام بل نتوقف يف الكل، فهذه أقسام أربعة

ألنه إما أن  فهو أيضا على قسمني؛وهو القطع بأن اهللا تعاىل يعذب كل واحد من أهل القبلة : فالقسم األول
املعتزلـة، والثـاين    واألول مذهب كل. إنه تعاىل يعذم ولكن ال خيلدهم: إن اهللا خيلدهم يف العذاب، أو يقال :يقال

  . منهم  )٧(مذهب اخلالدي

                                           

  .٦٠كتاب الشفاعة العظمى للرازي، :وانظر). ١٤٥-١٤٤ص٣ج١مج(التفسري الكبري)١(
  .يقصد م األشاعرة) ٢(
، ٢٨٤التوحيـد،  كتاب العدل والتوحيد ونفي التشبيه عن اهللا الواحد احلميد للقاسم الرسي ضمن رسائل العـدل و : انظر يف ذلك)٣(

، التبصري يف الدين ومتييز الفرقـة الناجيـة عـن الفـرق     ٦٦٧-٦٦٦، شرح األصول اخلمسة٢/٥٣٢، )٣٨٥، ١/٩٧(متشابه القرآن 
  .١٠٧-٩٤، األصول اخلمسة عند املعتزلة وموقف السلفيني منها، ٥٠، الربهان يف معرفة عقائد أهل األديان ٥٥اهلالكني

  .٩٥-٩٣الفكر اللبناين دار.معامل أصول الدين، ط) ٤(
  .يقصد م األشاعرة) ٥(
  .٧١اعتقادات فرق املسلمني واملشركني) ٦(
هو أبو الطيب حممد بن إبراهيم بن شهاب، أحد شيوخ املعتزلة، وله أتباع يسمون اخلالدية، كان فقيها متكلما، وكان مييل : اخلالدي)٧(

قد نسب الرازي إىل اخلالدي القول بأن اهللا تعاىل يدخل العصاة نار جهنم، لكنـه ال  إىل اإلرجاء ويتشدد فيه، فهو من مرجئة القدرية، و
= 
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  .  )١(فهو مذهب املرجئة اخلالصة وأما القسم الثاين؛

وهم اتفقوا على أنا ال نعلم اآلن أن اهللا تعاىل عن أي كبرية  وأما القسم الثالث؛ فهو مذهب أكثر أهل السنة،
  .يعفو، واتفقوا أيضا أن اهللا تعاىل ال خيلد عقوبة أحد من هؤالء

  ...  )٢(وهو أنا ال نقطع بشيء من هذه األقسام فقد مييل إليه كثري من أصحابنا، :وأما القسم الرابع

القطع على أن اهللا تعاىل يعفو عن بعـض  : فنحن خنتار القسم الثالث، ونبني أوالًوإذا عرفت هذا التفصيل 
يف بيان القطع على أن اهللا تعاىل ال : ة الثانيةاملسألمث نشرع يف ...،الكبائر وإن كنا ال نعلم أنه عن أي كبرية يعفو

وحينئذ حيصل لنا باجلواب عن تلك الشبه تصحيح القسم الرابع ؛ خيلد عقوبة الفساق، مث جنيب عن شبه اخلصوم فيها
   )٣().وهو مذهب من توقف يف مجلة هذه األقسام

  :ومن هنا يأيت ذكر املسلك الثاين الذي سلكه ابن اخلطيب

  !ويعرف هذا املسلك مبذهب املرجئة الواقفة !طع بشيء، بل التوقف يف الكلوهو عدم الق

  

  :  مسلك املرجئة الواقفة: املسلك الثاين

  :العاصي الذي ليس بكافر، وكانت معصيته كبرية، فلألمة فيه ثالثة أقوال(:يف قولهجبالء ويظهر هذا املسلك 

  .رجئة اخلالصةامل.. وهذا قول . قول من قطع بأنه ال يعاقب :أحدمها

   )٤(.وهو قول املعتزلة واخلوارج. قول من قطع بأنه يعاقب: وثانيهما

                                           
= 

رة يتركهم فيها بل خيرجهم ويدخلهم اجلنة؛ بينما ذكر البغدادي عنه أنه من الواقفة يف وعيد مرتكب الكبائر، وأنه أجاز من اهللا تعاىل مغف
، طبقات املعتزلة البن ٧١، اعتقادات فرق املسلمني واملشركني، ١/١٦٢والنحل  ، امللل١١٦الفرق بني الفرق: ذنوم من غري توبة، انظر

  .١١٠املرتضى
  . ١/٢٣١مقاالت اإلسالميني:انظر) ١(
ال نعلم أن أحدا من أهل القبلة من : وكثري من متكلمة املرجئة تقول:((هذا القول للقاضي أبو بكر الباقالين فقال  : نسب ابن تيمية)٢(

يدخل النار، وال أن أحدا منهم ال يدخلها؛ بل جيوز أن يدخلها مجيع الفساق، وجيوز أن ال يدخلها أحد منهم، وجيوز دخول أهل الكبائر 
من أذنب وتاب ال يقطع بقبول توبته؛ بل جيوز دخول أن يدخل النار أيضا؛ فهم يقفون يف هذا كله وهلذا مسو الواقفة، : ويقولون. بعضهم

، شرح العقيدة األصفهانية، ٤٦٣-٣/٤٦٢منهاج السنة : وانظر ،٥/٢٨٤منهاج السنة)) بكر وغريه من األشعريةوهذا قول القاضي أيب 
، وانظر قـول البـاقالين يف متهيـد األوائـل وتلخـيص      ٦٧٣-٦٧٢مكتبة دار املنهاج . ، شرح األصبهانية، ط٢٣٥مكتبة الرشد.ط

، آراء املرجئة يف مصنفات شيخ ٢/٨٣٧، طريق اهلجرتني)١/٢٢٦،٢٣٠(مقاالت اإلسالميني  :، وانظر كذلك٤٠٩، ٤٠٤-٤٠٣الدالئل
  .٥٢٠-٥١٩، ٥٠٩اإلسالم

 ).ب-أ/١٨٦ق/٢(اية العقول)٣(
  .١/١٦٨مقاالت اإلسالميني:انظر) ٤(
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    )١(.)وهو املختار وهو قول أكثر األمة،. قول من مل يقطع بالعفو وال بالعقاب: وثالثهما

التوقف يف دخول الفساق النار، وعدم القطع بقبول توبة الفاسق؛ فعند أصحاب هـذا   :وحقيقة هذا املذهب
قد يدخل الفساق كلهم النار، وقد يدخلها بعضـهم،  و قد تقبل توبة الفاسق من ذنبه، وقد يعذب عليه،املذهب 

فلم جيزموا بنفوذ الوعيد يف حق أحد من الفساق؛ بل شككوا يف نفوذ الوعيد يف أهـل   وقد ال يدخلها أحد منهم،
  . القبلة مجلة

ال بد أن يدخل النار كـل  : لئكوفلما قالوا أ رتكب الكبرية،و جاء هذا املذهب مقابالً ملذهب الوعيدية يف م
ال نعلم هل يدخلها : العذاب يف حق أهل الكبائر؛ لشمول نصوص الوعيد هلم، قابلهم الواقفة فقالوا وأوجبوا فاسق،

  !فاسق أم ال، فلم جيزموا بنفوذ الوعيد يف حق أحد من أرباب الكبائر

ووقفوا يف أخبار ! الوعيد وأحاديثه، ضاق عطنهم فعارضوهم بنصوص الوعدوملا ناظرهم الوعيدية بعموم آيات 
وأم ال يقولون بصيغ العموم؛ وإمنا التزموا ذلك لئال يـدخل   الوعيد خاصة؛ حبجة أن العموم عندهم ال يفيد القطع،

  )٢( !مجيع املؤمنني يف نصوص الوعيد

ان القطع على أن اهللا تعاىل ال خيلد عقوبة الفساق مث يف بي: املسألة الثانية(: وهذا ما اتضح من قول الرازي
وحينئذ حيصل لنا باجلواب عن تلك الشبه تصحيح القسم الرابع وهو مذهب مـن  جنيب عن شبه اخلصوم فيها، 

  ).توقف يف مجلة هذه األقسام

بل جعل العفو  ؛ حيث مل جيزم بالعفو وال بالعقاب؛وقد ظهر هذا املذهب يف أثناء تفسري الرازي لبعض اآليات
مرجوا، و جوز أن يعفو اهللا عن اجلميع، أو يعذب اجلميع، أو يعفو عن البعض ويعذب البعض، كما مل جيزم بقبول 

  !!توبة الفاسق

  :وفيما يلي عرض لبعض النصوص اليت تدل على هذا املسلك

يف ..يتمسك بالدالئل الـيت أن : حلجة اخلامسةا(:يقول يف كتابه األربعني يف معرض ذكره للدالئل على العفو
رجونا العفو، وما جرم  الترجيحات ظنية، ال..وملا كانت..الترجيح ،: بآيات الوعيد، قلنا  )٣(قطع العفو، فإن عارضوا

  )٤( !).قطعنا به

                                           

  .٣٩٠جملس دارة املعارف العثمانية،.، و ط٣٨٣دار اجليل.األربعني يف أصول الدين، ط) ١(
، منـهاج  ٦/٦٣٩، الفتاوى الكـربى  ١٦/١٩، ٣٤٧-١٤/٣٤٦، ١٣/١٣٩، ٤٨٢-١٢/٤٨١، ٦/٤٤١جمموعة الفتاوى : انظر)٢(

، آراء املرجئة يف مصـنفات  ٢/٨٣٧، طريق اهلجرتني١/١٢٩، املستدرك على جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية٢٩٤-٥/٢٩٣السنة
  .٥٢٢-٥١٩شيخ اإلسالم

  .املعتزلة: أي) ٣(
  .٤١٢ارة املعارف العثمانية،جملس د.، و ط٤٠٣دار اجليل ، .األربعني ط)٤(
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إن بتقدير أن يعذب اهللا عليها فذلك : ؛ ونقولحنن ال نقطع بالغفران؛ بل نرجو الغفران( :ويقول يف تفسريه
   )١( .)طع غري دائمالعذاب منق

وهـذا  ) ٢().أوىل من القول بأنه ال يعفو عنـه البتـة   قد يعفو عن العقابالقول بأن اهللا رحيم كرمي :(ويقول
  )٣().على رجاء العفو ألهل الكبائر(يدل

، ٨٢: األنعـام  ��m��L��K��J�����I��H��G��F����E��D��C��B��Al:ويقول عند تفسري قولـه تعـاىل  
) اإلميان وعدم الظلم؛ فوجب أن ال  :تعاىل شرط يف حصول األمن حصول األمرين (إنه  :فقالوا )٤( ؛)امتسك املعتزلة

   )٦(.) )٥(وذلك يوجب حصول الوعيد له ،حيصل األمن للفاسق

وعلى كال التقديرين . وحيتمل أن يعفو عنه، حيتمل أن يعذبه اهللاأن وعيد الفاسق من أهل الصالة : اجلواب(و
   )٧().واهللا أعلم .القطع حبصول العذابواخلوف حاصل، فلم يلزم من عدم األمن فاألمن زائل 

��m��c��ba��`��_��~��}��|��{��z���y��xw��v�����u��t��s��r��q:ويقول عند تفسري قوله تعاىل

��j��i��h��g��f��e���dl ر دلت اآلية على أنه تعاىل مل يكن وعد موسـى وال سـائ  : قال اجلبائي( ،٨٠: البقرة
؛ ألنه لو وعدهم بذلك ملا جـاز أن  األنبياء بعده على أنه تعاىل خيرج أهل املعاصي والكبائر من النار بعد التعذيب

وإذا ثبت أنه تعاىل ما دهلم على ذلك، وثبت أنه تعاىل دهلم على وعيد العصاة إذا كـان  . ينكر على اليهود هذا القول
ذام دائما على ما هو قول الوعيدية، وإذا ثبت ذلك يف سـائر  بذلك زجرهم عن الذنوب، فقد وجب أن يكون ع

األمم وجب ثبوته يف هذه األمة؛ ألن حكمه تعاىل يف الوعد والوعيد ال جيوز أن خيتلف يف األمم إذ كان قدر املعصية 
إال أنه سيفعله يوم فإنه تعاىل رمبا مل يقل ذلك ملوسى ....واعلم أن هذا الوجه يف اية التعسف. من اجلميع ال خيتلف

فكان يلزمهم أن يتوقفوا فيه وأن ال يقطعوا ال . القيامة؛ وإمنا رد على اليهود وذلك ألم جزموا به من غري دليل
  )٨( ).بالنفي وال باإلثبات

ال يقطع  بدخول أحد من أهل الكبائر النار؛ بل جيوز أن ال يدخل النار  النصوصيف بعض  وهلذا جتد الرازي
القول يف وعيد الفساق (: أهل التوحيد، ويزعم أن أهل الكبائر قد يدخل مجيعهم اجلنة من غري عذاب، فيقولأحد من 

                                           

 ).٤٤ص١٥ج٥مج(التفسري الكبري)١(
  ).٢٦١ص٢٦ج٩مج(التفسري الكبري)٢(
  ).١٤٦ص٧ج٣مج(التفسري الكبري)٣(
 ).٦٠ص١٣ج٥مج(التفسري الكبري)٤(
  .١٢٨،ترتيه القرآن عن املطاعن: انظر قول املعتزلة) ٥(
  ).٦٠ص١٣ج٥مج(التفسري الكبري)٦(
  ).٦١ص١٣ج٥مج(التفسري الكبري)٧(
  ).١٤٣ص٣ج١مج(التفسري الكبري)٨(
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: وثانيهما .بيان أنه جيوز من اهللا تعاىل أن يعفو عنهم: أحدمها :من أهل الصالة مما جيب االعتناء به، وذلك من وجهني
    )١(.)أن يقطع بأنه ال خيلد الفساق يف النار

مذهبنا أن اهللا تعاىل قد يثيب املؤمن الفاسق اخلايل عن : (ويقول )٢( ).صاحب الكبرية قد يدخل اجلنة:(ويقول
األصحاب قد احتجوا (، ٢٨٤: البقرة ��m���`_��~��}��|��{��zl:قوله تعاىلتفسري ويقول عند  )٣(. )مجيع األعمال

ؤمن املطيع مقطوع بأنه يثاب وال يعاقب، والكافر وذلك ألن املجواز غفران ذنوب أصحاب الكبائر؛ ذه اآلية على 
رفع للقطع واحد من األمرين، فلم ، ٢٨٤: البقرة �m���`_��~��}��|��{��zl: وقوله ،مقطوع بأنه يعاقب وال يثاب

  )٤().يبق إال أن يكون ذلك نصيبا للمؤمن يرثه املذنب بأعماله

��mj��i��h���gf��e��d��c��b�����{��z��y��x��w��v�����u��t��s�����r��qp��o��n��m��l���k:ويقول عند قوله تعاىل

���j��i��h��gf����e��d��c��b��a`��_��~����}��|l  دلت اآلية على أن املرتب على املعصية ليس حصـول  (،١٦ – ١٥: الزمـر
فيكون الالزم عند ، إن اهللا تعاىل قد يعفو عن املذنب والكبرية: بل اخلوف من العقاب، وهذا يطابق قولناالعقاب؛ 

  ) ٥(!).حصول املعصية هو اخلوف من العقاب ال نفس حصول العقاب

��m����������©���¨�����§��¦¥�������¤�����£��¢��¡���~��}����|��{��z��y��x��w��v��u��t��s:ويقول يف قوله تعـاىل 

��«����������ªl ا على قول ، ٥٣: الزمرا ملا أمر  لِلو كان املراد من أو(.. :املعتزلةجواباآلية أنه تعاىل غفر مجيع الذنوب قطع
  !عقيبه بالتوبة، وملا خوفهم برتول العذاب عليهم من حيث ال يشعرون

، ولو كانت الذنوب كلها مغفورة، فـأي  ٥٦: الزمر �m��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ�����Ð����Ï��Î��Íl: قال ؛وأيضا 
  ! ؟٥٦: الزمر �m��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ�����Ðl:حاجة به إىل أن يقول

وإطالقًا يف اإلقدام عليها،  ،فلو كان املراد ما يدل عليه ظاهر لفظ اآلية لكان ذلك إغراء باملعاصي ؛وأيضا
املراد منه التنبيه على أنه ال جيوز أن يظن : وذلك ال يليق حبكمة اهللا، وإذا ثبت هذا وجب أن حيمل على أن يقال

تة، فإن من اعتقد ذلك فهو قانط من رمحة اهللا، إذ ال أحد من العصاة املذنبني إال العاصي أنه ال خملص له من العذاب الب
���m:ومىت تاب زال عقابه وصار من أهل املغفرة والرمحة، فمعىن قوله � ¦¥�� � � � � �¤�� � � �£��¢� �¡l بالتوبة : أي؛ ٥٣: الزمر

أن عندنا التوبة واجبة : بالتوبة، فاجلواب لو صارت الذنوب بأسرها مغفورة ملا أمر: قوله (:فنقول. )٧() )٦(واإلنابة

                                           

 .٢/٣٨٢املكتبة العصرية.، ط٢٠٢/  ٢مؤسسة الرسالة .احملصول، ط: ، وانظر)ب/١٨٥ق/٢(اية العقول) ١(
  ).١٦٣ص٣ج١مج(التفسري الكبري)٢(
  .٣٣-٣٢ص.دار املسلم. ، طبعة أخرى، ط٥٠-٤٩ركايب، . أسرار الترتيل، ط: وانظر). ٩٧ص ٧ج ٣مج(التفسري الكبري)٣(
  ).٥٧ص١٧ج٦مج(التفسري الكبري :وانظر ،)١٢٦ص٧ج٣مج(التفسري الكبري)٤(
 ).  ٤٤ص١٤ج٥مج(التفسري الكبري: ، وانظر)٢٥٥ص٢٦ج٩مج(التفسري الكبري)٥(
  .٣٢٢، ترتيه القرآن عن املطاعن٥٩٦-٢/٥٩٥متشابه القرآن :انظر استدالل املعتزلة) ٦(
  ).  ٣ص٢٧ج٩مج(التفسري الكبري)٧(
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لعله يعفو مطلقًا، ولعله يعذب بالنار مدة مث : فإنا ال نقطع بإزالة العقاب بالكلية، بل نقولوخوف العقاب قائم، 
  )١().واهللا أعلم يعفو بعد ذلك، وذا احلرف خيرج اجلواب عن بقية األسئلة، 

وما  ،فهؤالء ما أخرب اهللا عنهم أنه يقبل توبتهم لعمد مث يتوبون؛الذين يعملون السوء على سبيل ا(: ويقول
���m��|���{��z��y:حيث قال أخرب عنهم أنه يرد توبتهم؛ بل تركهم يف املشيئة كما أنه تعاىل ترك مغفرم يف املشيئة

�~��}l ٢( ).٤٨: النساء(  

أمـره  (إن :فقال عن وعيـد الفاسـق   وال حيق إغفال اإلشارة إىل أن الرازي قد مجع بني هذين املسلكني؛
   )٣(.)!!!موقوف، أو هو يدخل النار أوالً مث يدخل اجلنة

  .وبعد عرض مسلكي الرازي يف مسألة وعيد أصحاب الكبائر؛ يأيت ذكر أدلته على املسلك األول

لكبائر، يف القطع بالعفو عن بعض أهل ا: إحدامهاوقد بني ابن اخلطيب أن الكالم فيه يشتمل على مسألتني؛  
    )٤(.يف القطع على أن اهللا تعاىل ال خيلد عقوبة الفساق: واألخرى

أن وعيـد الفسـاق   العفو عن بعض أهل الكبائر، والقطع ب -هاتني املسألتني علىومن هنا يأيت ذكر أدلته 
  .-منقطع

  

  :أدلة الرازي على القطع بالعفو عن بعض أهل الكبائر: أوالً

أن املسلمني : (مبينا  )٦(أبطل الرازي ذلك  )٥(و عن مرتكب الكبرية على التائبملا محلت املعتزلة أدلة العف
  )٨( ).الوعيد..على أنه إذا حصلت التوبة مل يبق ألن الدليل دلّ( )٧(؛)أمجعوا على أنه إذا تاب مل يعاقب

  

  

                                           

  ).  ٤٨-٤٧ص٣٠ج١٠مج(التفسري الكبري: ، وانظر)٣ص٢٧ج٩مج(الكبريالتفسري )١(
  ).٨ص١٠ج٤مج(التفسري الكبري)٢(
 ).٢٦ص ٢٦ج ٩مج(التفسري الكبري) ٣(
  .٩٥-٩٣دار الفكر اللبناين.معامل أصول الدين، ط ،)ب-أ/١٨٦ق/٢(، اية العقول)١٦٢-١٤٥ص٣ج١مج(التفسري الكبري: انظر)٤(
، ٢٨١- ٢٧٩وحيد ونفي التشبيه عن اهللا الواحد احلميد للقاسم الرسي ضمن رسائل العـدل والتوحيـد،   كتاب العدل والت: انظر) ٥(

  .٣٢٢، ترتيه القرآن عن املطاعن٥٩٦-٢/٥٩٥متشابه القرآن 
  ).٣٤-٣٣ص٢٧ج٩مج(،)١٢٥-١٢٤ص١٠ج٤مج(،)٥٢ص٩ج٣مج(،)٣٩-٣٨ص٩ج٣مج(التفسري الكبري: انظر)٦(
ــبري)٧( ــري الك ــج(التفس ــرو).  ١٦٨ص١٣ج٥م ــبري: انظ ــري الك ــج(التفس ــج(،)٨٣ص٦ج٢م  ،)١٨٤-١٨٣ص٧ج٣م
  ).٩١ص١٠ج٤مج(،)٢٢٩-٢٢٨ص٩ج٣مج(،)١٠٥ص٨ج٣مج(
  ).٢٢٨ص٩ج٣مج(التفسري الكبري)٨(
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السيئات بأسرها (و  )١().والأو غصبا لألم ،أو قتالً عمدا ،سواًء كانت كفرا ؛التوبة مقبولة عن مجيع الذنوب(فـ
تعاىل قد يغفر الذنوب من غري توبة يف حق أهـل  ( فاهللا وعلى هذا ؛ )٢(.)التوبة منها توجب الغفرانمشتركة يف أن 

��m :والدليل عليه أنه قال ،اإلميان �±��°��¯����®���¬l ا من غري وعد بغفران بعض الذنوب مطلقً، ١٠: إبراهيم
اإلمجاع  النعقادوذلك البعض ليس هو الكفر  ،ا من غري التوبةيغفر بعض الذنوب مطلقًفوجب أن  ؛اشتراط التوبة

فوجب أن يكون البعض الذي يغفر له من غري التوبة  ؛على أنه تعاىل ال يغفر الكفر إال بالتوبة عنه والدخول يف اإلميان
 وهذا أليق بلفظ العفو؛ )٤( ؛)غري توبة أنه تعاىل يغفر بعض ذنوبه من..فثبت....الكفر من الذنوب  )٣()اما عد(هو 
  )٥(). العفو عبارة عن إسقاط العقاب عمن حيسن عقابه(ألن 

ارتكـب  (فمن   )٧(،)تعاىل خيص بالعفو والرمحة من يشاء(لكنه  و )٦()العفو عن الكبائر واقع: (يقول الرازي
    )٨().كان حكمه يف املشيئة..كبرية

يع املذنبني؛ بل نقطع حبصول العفو يف اجلملة، وأما يف حق كل واحد ال نقطع حبصول العفو عن مج:( ويقول
، فقطع بغفران ما سوى الشـرك  ٤٨: النساء ��m���~��}��|���{��z��yl:بعينه فذلك مشكوك فيه، أال ترى أنه تعاىل قال
  )٩( ).لكن ال يف حق كل أحد؛ بل يف حق من يشاء

فأما يف حق كل واحد من النـاس فـذلك    بائر يف اجلملة؛مذهبنا أنا نقطع حبصول العفو عن الك: (ويقول
 اجلملة؛ إال أنه سـبحانه  ؛ فقطع حبصول املغفرة يف٤٨: النسـاء  �m���~��}��|���{��z��yl: مشكوك فيه؛ ألنه تعاىل قال

                                           

-١٦٥ص ٤ج٢مـج (،)٢٢ص٣ج١مـج (،)٢٥٦ص١ج١مـج (التفسـري الكـبري  :، وانظـر )٣٧ص١١ج٤مـج (التفسري الكبري )١(
ــج(،)١٦٦ ــج(،)٤٩ص٥ج٢مـ ــج(،)١٠١ص٥ج٢مـ ــج(،)١٣٢ص٥ج٢مـ ــج(،)١٨٢ص٥ج٢مـ ، )٨١ص٦ج٢مـ

-٢٢٩ص١١ج٤مـج (، )٤ص١١ج٤مـج (، )٢٣٦ص١٠ج٤مـج (،)١٦٢ص١٠ج٤مج(،)٤-٣ص١٠ج٤مج(،)١٣٠ص٨ج٣مج(
ــج(،)٢٣٠ ــج(، )٥ص١٣ج٥م ــج(، )١٦٢ص١٥ج٥م ــج( ،)١٨٦-١٨٤ص١٦ج٦م ــج( ،)٤٨ص١٨ج٦م  ،)٦٥ص١٩ج٧م

، ) ٩ص ٢٩ج ١٠مج(، )١١٢ص٢٤ج٨مج(، )١٩٣ص٢٣ج٨مج(، )١٦٣ص٢٣ج٨مج(،)٩٥ص٢٢ج٨مج(،)١٣٣ص٢٠ج٧مج(
دار الفكر . ، معامل أصول الدين، ط٣٢٣، ٢١٠، لوامع البينات، )١٦٣ص٣٢ج١١مج(،)١٦١ص٣٢ج١١مج(،)١٢١ص٣١ج١١مج(

  .٩٨اللبناين
  ).١٣ص١٥ج٥مج(التفسري الكبري)٢(
 .٥/٣٣٠األستانة، . ، وهو خطأ والتصحيح من ط)ما عد(يف الطبعة املعتمدة للتفسري الكبري) ٣(
 ،)١٢٥-١٢٤ص١٠ج٤مـج (، )١٤٧-١٤٦ص٩ج٣مـج (التفسـري الكـبري  : وانظـر  ،)٩٤ص١٩ج٧مـج (لتفسري الكـبري ا)٤(
  ).  ١٢٢ص٣١ج١١مج(،)٣٤-٣٣ص٢٧ج٩مج(،)٢٧ص٢٧ج٩مج(،)١٢-١١ص١٩ج٧مج(،)١٤ص١١ج٤مج(
، حمصل أفكار املتقدمني ٥٦٥مكتبة دار التراث . احملصل، ط: ، وانظر)١٥٥ص٣ج١مج(دار اجليل، التفسري الكبري.، ط٣٩٩األربعني،)٥(

  .٢٣٧كتاب تلخيص احملصل،واملتأخرين وبذيله 
  ).٥٢ص٩ج٣مج(التفسري الكبري)٦(
 ).٩٠ص٢٨ج١٠مج(،)٢٣٠ص١١ج٤مج(،)١٣٢ص٧ج٣مج(التفسري الكبري: وانظر ).٥٢ص١١ج٤مج(التفسري الكبري)٧(
 ).٥٧ص٢٣ج٨مج(لتفسري الكبريا)٨(
 .١٣٨، لوامع البينات، )٧٢ص٢٨ج١٠مج(التفسري الكبري: ، وانظر)١٩٢ص١٦ج٦مج(التفسري الكبري)٩(
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وإذا كان كذلك كان اخلوف حاصالً فال . مل يقطع حبصول هذا الغفران يف حق كل أحد؛ بل يف حق من شاءوتعاىل 
   )١()واهللا أعلم ،يكون اإلغراء حاصالً

مذهبنا أن صاحب الكبرية إذا كان مؤمنا باهللا ورسوله جيوز يف حقه أن يعفو اهللا عنه وجيوز أن يعاقبه :( ويقول
     )٢( ).اهللا، وأمره يف البابني موكل إىل اهللا؛ مث بتقدير أن يعاقبه اهللا فإنه ال خيلد يف النار بل خيرجه منها

  :األدلة على القطع بالعفو عن بعض فساق أهل امللة؛ فقال وقد ذكر

  :فقد احتجوا من القرآن بآيات أما أصحابنا الذين قطعوا بالعفو يف حق البعض وتوقفوا يف البعض،( 

|��{����~��_���`����m��c��b��a:كقوله تعاىل: اآليات الدالة على كون اهللا تعاىل عفوا غفورا: احلجة األوىل 

f��e��d�����h��gl وقوله تعاىل٢٥: الشورى ،:��m�Ñ��Ð��Ï�������Ø��×��Ö��Õ��Ô���Ó���ÒÙl 

 ��m��`���_��^��]��\��[��Z��Yl:، إىل قولـه ٣٢: الشـورى  ��m��G��F��E��D���C��B��Al:، وقولـه ٣٠: الشورى

   .ة أمسائه العفووأمجعوا على أن من مجل )٣(أمجعت األمة على أن اهللا يعفو عن عباده، :، وأيضا٣٤: الشورى

ن ال حيسن عقابه، وهذا القسم ن حيسن عقابه أو عمالعفو إما أن يكون عبارة عن إسقاط العقاب عم :فنقول
أال ترى أن اإلنسان إذا مل . قال إنه عفاالثاين باطل؛ ألن عقاب من ال حيسن عقابه قبيح، ومن ترك مثل هذا الفعل ال ي

 ����m���ËÊ��É��È��Çl:، إمنا يقال له عفا إذا كان له أن يعذبه فتركه؛ وهلذا قـال يظلم أحدا ال يقال إنه عفا عنه

��m: ؛ وألنه تعاىل قال٢٣٧: البقرة �d��c��b��a��`���_��~��� �}��|l فلو كان العفو عبارة عن إسقاط ، ٢٥: الشورى
إسقاط العقاب عمـن حيسـن    فعلمنا أن العفو عبارة عن لكان ذلك تكريرا من غري فائدة، ؛العقاب عن التائب

   )٤(.عقابه، وذلك هو مذهبنا

���m:قال تعاىل: اآليات الدالة على كونه تعاىل غافرا وغفورا وغفارا: احلجة الثانية  �`��_��^���]l ٣: غافر    ،
 ��m��¦��¥��¤��£��¢l:وقال ،٨٢: طه ��m���h���g��f��el:وقال ،٥٨: الكهف ��m���~��}��|���{l:وقال

، واملغفرة ليست عبارة عن إسقاط العقاب عمن ال حيسن عقابه، فوجب أن يكون ذلك عبارة عن إسقاط ٢٨٥: ةالبقـر 
العقاب عمن حيسن عقابه، وإمنا قلنا إن الوجه األول باطل؛ ألنه تعاىل يذكر صفة املغفرة يف معرض االمتنـان علـى   

 بل كأنه أحسن إىل نفسـه،  ؛لقبيح ال يكون منة على العبدالعباد، ولو محلناه على األول مل يبق هذا املعىن؛ ألن ترك ا

                                           

 ).  ١٩٢ص١٦ج٦مج(،)١٤٥ص٣ج١مج(التفسري الكبري: ، وانظر)٢٤١ص٢٦ج٩مج(التفسري الكبري)١(
 ).١٠٠-٩٩ص٧ج٣مج(التفسري الكبري: ، وانظر)٩٤ص٧ج٣مج(التفسري الكبري)٢(
  ).ب/١٩٣ق/٢(حكى الرازي أيضا اإلمجاع على ذلك يف اية العقول) ٣(
-١٥٥ص٣ج١مج(،)٧٧ص٣ج١مج(التفسري الكبري: معرض رده على املعتزلة، انظرذكر هذه احلجة يف مواطن أخرى من تفسريه يف )٤(

  ).٣٧ص٢٧ج٩مج(،)٣٤-٣٣ص٢٧ج٩مج(،)٢٩-٢٨ص٢٧ج٩مج(،)٤-٣ص٢٧ج٩مج(،)٩٧ص٢٢ج٨مج(،)١٥٦
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وملا بطـل   )١(فإنه لو فعله الستحق الذم واللوم واخلروج عن حد اإلهلية، فهو بترك القبائح ال يستحق الثناء من العبد؛
  ...ذلك تعني محله على الوجه الثاين وهو املطلوب

أن رمحته سبحانه إما أن تظهـر  : نا رحيما، واالستدالل ااآليات الدالة على كونه تعاىل رمحا: احلجة الثالثة
  ...)٢( .واألول باطل ؛بالنسبة إىل املطيعني الذين يستحقون الثواب أو إىل العصاة الذين يستحقون العقاب

ك وهو أن رمحته إمنا تظهر بالنسبة إىل من يستحق العقاب، فإما أن تكون رمحته ألنه تعاىل تر: أما القسم الثاين
فبقي أنه إمنـا  ...العذاب الزائد على العذاب املستحق، وهذا باطل؛ ألن ترك ذلك واجب، والواجب ال يسمى رمحة

يكون رحيما ألنه ترك العقاب املستحق، وذلك ال يتحقق يف حق صاحب الصغرية، وال يف حق صاحب الكبرية بعد 
  ....ألنه ترك عقاب صاحب الكبرية قبل التوبة  على أن رمحته إمنا حصلت التوبة؛ ألن ترك عقام واجب، فدلّ

  .٤٨: النساء �m���~��}��|���{��z��y����x��w��v���u��t��s��rl:قوله تعاىل :احلجة الرابعة

، فوجب أن يكون وال صاحب الكبرية بعد التوبة ،ال جيوز أن يتناول صاحب الصغرية ����m���~��}l:فنقول 
  :لوجوهوبة؛ وإمنا قلنا ال جيوز محله على الصغرية وال على الكبرية بعد التوبة؛ املراد منه صاحب الكبرية قبل الت

أنه ال يغفره تفضالً، ال أنه : معناه، ٤٨: النساء �m��|���{��z��y����x��w��v���u��t��s��rl: أن قوله تعاىل :أحدها 
 �m���~��}��|���{��z��yl: معىن قولـه وإذا كان كذلك لزم أن يكون . عليه العقل والسمع ال يغفره استحقاقًا، دلّ

  .ويتفضل بغفران ما دون ذلك الشرك؛ حىت يكون النفي واإلثبات متوجهني إىل شيء واحد: أي، ٤٨: النساء

وملا كان . مل يكن كالما منتظما.فالن ال يتفضل مبائة دينار، ويعطي ما دوا ملن استحق: أال ترى أنه لو قال 
  .حب الكبرية بعد التوبة مستحقًا، امتنع كوما مرادين باآليةغفران صاحب الصغرية وصا

كالتائبني، وأصـحاب  : أنه يغفر املستحقني ،٤٨: النسـاء  �m���~��}��|���{��z��yl: أنه لو كان قوله: وثانيها 
وال يغفـره  مل يبق لتمييز الشرك مما دون الشرك معىن؛ ألنه تعاىل كما يغفر ما دون الشرك عند االستحقاق . الصغائر

عند عدم االستحقاق، فكذلك يغفر الشرك عند االستحقاق وال يغفره عند عدم االستحقاق، فال يبقى للفصل والتمييز 
  .فائدة

                                           

 ).)ألن أحكي كالم اليهود والنصارى أحب إيل من أن أحكي كالم اجلهمية: (( حني قال: وهللا در ابن املبارك! ما أغر هؤالء باهللا)١(
يف اجتمـاع   :، وصححه ابن القيم١/١١١،)٢٣(، السنة لعبد اهللا ابن اإلمام أمحد رقم١٤٤-١/١٤٣نقض الدارمي على بشر املريسي

  .٢/١٣٥،اجليوش اإلسالمية
أنت  وال: قالوا" لن ينجي أحدا منكم عمله:" غويف احلديث؛ قال رسول اهللا !! ال غىن ألحد عن عفو اهللا ومغفرته ورمحته وكرمه،)٢(

، ١٣٦٥أخرجه البخاري يف كتاب الرقائق، باب القصد واملداومة على العمل، ص" وال أنا إال أن يتغمدين اهللا برمحة: "قال! يا رسول اهللا؟
: :يقول شيخ اإلسـالم . ٤/٢١٦٩ومسلم، كتاب صفات املنافقني وأحكامهم، باب لن يدخل أحد اجلنة بعمله، بل برمحة اهللا تعاىل، 

فال بد من العمل املـأمور  ....وإال فلو ناقشه على عمله ملا استحق به اجلزاء ؛احلديث أنه ال بد من عفو اهللا وجتاوزه عن العبد فتبني ذا((
: وقد قال سفيان بن عيينة. به، وال بد من رجاء رمحة اهللا وعفوه وفضله، وشهود العبد لتقصريه، ولفقره إىل فضل ربه، وإحسان ربه إليه

 .١٥١-١/١٥٠جامع الرسائل ))ينجون من النار بالعفو، ويدخلون اجلنة بالرمحة، ويتقامسون املنازل باألعمال: كانوا يقولون"
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أن غفران التائبني وأصحاب الصغائر واجب، والواجب غري معلق على املشيئة؛ ألن املعلق على املشيئة  :وثالثها 
هو الذي ال بد من فعله شاء أو أىب، واملغفـرة  : وإن شاء تركه يتركه، فالواجب هو الذي إن شاء فاعله فعله يفعله،

  .املذكورة يف اآلية معلقة على املشيئة، فال جيوز أن تكون املغفرة  املذكورة يف اآلية مغفرة التائبني وأصحاب الصغائر

الصـغرية وصـاحب    واعلم أن هذه الوجوه بأسرها مبينة على قول املعتزلة من أنه جيب غفران صاحب
  !وأما حنن فال نقول ذلك )٢)(١(الكبرية بعد التوبة،

يفيد القطع بأنه يغفر كل ما سوى الشرك، وذلك ، ٤٨: النسـاء  ��m���~��}��|���{��z��yl:أن قوله: ورابعها 
نه حيتمل أن أل: يندرج فيه الصغرية، والكبرية بعد التوبة وقبل التوبة؛ إال أن غفران كل هذه الثالثة حيتمل قسمني

يدل على أنه تعاىل ���، ٤٨: النسـاء  ��m|���{��z��y�l:فقوله. يغفر كلها لكل أحد، وأن يغفر كلها للبعض دون البعض
األشـياء ال للكـل بـل    يدل على أنه تعاىل يغفر كل تلك  ،٤٨: النساء �m����~��}l:مث قوله. يغفر كل هذه الثالثة

  .... ولناوهذا الوجه هو الالئق بأص  )٣(.للبعض

ملا وقع التعارض فال بد من : مث نقولوهي كثرية يف القرآن،  أن نتمسك بعمومات الوعد، :احلجة اخلامسة
  : الترجيح أو من التوفيق، والترجيح معناه من وجوه

أن عمومات الوعد أكثر، والترجيح بكثرة األدلة أمر معترب يف الشرع، وقد دللنا على صحته يف أصول : أحدها
  .الفقه

، يدل على أن احلسنة إمنا كانت مذهبة للسـيئة  ١١٤: هود ��m��¦¥��¤��£���¢l:أن قوله تعاىل: وثانيها 
لكوا حسنة على ما ثبت يف أصول الفقه، فوجب حبكم هذا اإلمياء أن تكون كل حسنة مذهبة لكل سيئة، ترك العمل 

  .فيبقى معموالً به يف الباقي فإا ال تذهب سيئام، ؛به يف حق احلسنات الصادرة من الكفار

                                           

 ،)٥٢ص٩ج٣مـج (التفسـري الكـبري  : هذه احلجج يف مواطن من تفسـريه يف معـرض رده علـى املعتزلـة، انظـر     الرازي ذكر )١(
 ،)٩٤-٩٣ص١٩ج٧مـج ( ،)١٢-١١ص١٩ج٧مج( ،)١٤ص١١ج٤مج( ،)١٢٥-١٢٤ص١٠ج٤مج( ،)١٤٧-١٤٦ص٩ج٣مج(
ــج( ــج( ،)١٣٥-١٣٣ص١٩ج٧م ــج( ،)٤٧ص٢٣ج٨م ــج( ،)٢٧ص٢٧ج٩م ــج( ،)٣٤-٣٣ص٢٧ج٩م -١٦٨ص٢٧ج٩م

 ).١٢٢ص٣١ج١١مج(،)١٨٨ص٣٠ج١٠مج(،)٢٢٥ص٢٩ج١٠مج(،)١٦٩
، ٢٧٨حيـد،  كتاب العدل والتوحيد ونفي التشبيه عن اهللا الواحد احلميد للقاسم الرسي ضمن رسائل العدل والتو: انظر قول املعتزلة)٢(

، املختصر يف أصول الدين للقاضي عبد اجلبـار ضـمن   ٢/٦٢٢، )١٨٩، ١٨٣، ١/١٦٢(، متشابه القرآن ٢٨٧-٢٨٦، ٢٨١-٢٨٠
  .٣٧٢-٣٧١رسائل العدل والتوحيد،

وبة مقبولة من فناقض ما قرره سابقًا من أن الت ؛ال حيق إغفال اإلشارة إىل أن الرازي يف هذا النص جعل التائب من الذنب حتت املشيئة) ٣(
�:واستدالله بقوله تعاىل!!! الذنوب بأسرها ��o� � �~��}��|���{��z��y��� �x��w��v�� �u��t��s��rn على عدم القطع بقول التوبة، وأن صاحب  ٤٨: النساء ،

: انظر. كثرية من كتابهالذنب حتت املشيئة و إن تاب، ال حجة فيه؛ فإن التائب ممن شاء اهللا تعاىل أن يغفر له كما أخرب بذلك يف مواضع 
باجتناب الكبائر بوعد اهللا السابق وقوله احلق؛  -قطعا–ومثل ذلك يقال يف الصغائر؛ فإا مغفورة . ٤١٩-١/٤١٨جامع العلوم واحلكم، 

  .٣١: النساء ��m��j��i�������h��g��f��e��d��c��bl:وهذا مقتضى قوله تعاىل
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، مث إنه تعاىل زاد ١٦٠: األنعام ��m��k��j���i��h����g��f��e��dc��b��a��`��_��~l:قوله تعاىل: وثالثها 
                    ، مث زاد عليـــه، ٢٦١: البقـــرة �m��~}��|��{�������z��y��x��w��v���u����tl: علـــى العشـــرة، فقـــال

، ١٦٠: األنعـام  m���k��j���i��h����g��f��el:، وأما يف جانب السيئة، فقال٢٦١: البقرة ��m��a�����`��_��cbl:فقال
  .عند اهللا تعاىل على جانب السيئة )١() راجح(وهذا يف غاية الداللة على أن جانب احلسنة 

�m��G��F���E��D��C��B��A: أنه تعاىل قال يف آية الوعد يف سورة النساء :ورابعها 
��J��I��H���X��W��V��U��T��S��RQ��P���O��NM��L��Kl فقوله ،١٢٢: النساء:���m��RQ��P���Ol إمنا   ،١٢٢: النساء

���m:أما قوله تعاىل. ذكره للتأكيد، ومل يقل يف شيء من املواضع وعيد اهللا حقًا �Ã� �Â��Á� �Àl اآلية، يتناول  ٢٩: ق
  .الوعد والوعيد

��m�g��f���e��d���u����t��s��r��q��p���o��n��m��l��k��j��i��h:قوله تعـاىل  :وخامسها 

��~��}��|��{��z���yx��w��vl هاهنـا فصرح . طلب املغفرة، وهو غري التوبة: ، واالستغفار١١١ - ١١٠: النساء 
ـًا فإنه جيد اهللا معذبا معاقبا؛ بل ق: ومل يقل )٢(،بأنه سواء تاب أو مل يتب فإذا استغفر غفر اهللا له :   الومن يكسب إمث

�m���yx��w��v��ul  ونظريه قوله تعـاىل . ، فدل هذا على أن جانب احلسنة راجح١١١: النسـاء:��m�����~��}

��¦¥��¤��£��¢¡l تعاىل أظهر إحسانه بأن أعـاده مـرتني،    )٣( )فكأنه(؛ وإن أسأمت أسأمت هلا: ، ومل يقل٧: اإلسراء
  .لك يدل على أن جانب احلسنة راجحوكل ذ. وستر عليه إساءته بأن مل يذكرها إال مرة واحدة

ال يتناول إال العفـو عـن    ،٤٨: النساء ��m���~��}��|���{��z��yl:أنا قد دللنا على أن قوله تعاىل :وسادسها 
ومل يذكر شيئًا . ، مث إنه تعاىل أعاد هذه اآلية يف السورة الواحدة مرتني، واإلعادة ال حتسن إال للتأكيدصاحب الكبرية

عيد على وجه اإلعادة بلفظ واحد ال يف سورة واحدة وال يف سورتني، فدل على أن عنايـة اهللا جبانـب   من آيات الو
  .الوعد على احلسنات والعفو عن السيئات أمت

ملا تعارضت فال بد من صرف التأويل إىل أحد اجلانبني، وصـرف  أن عمومات الوعد والوعيد : وسابعها 
وإمهال الوعد مستقبح ، ألن العفو عن الوعيد مستحسن يف العرف الوعد؛ التأويل إىل الوعيد أحسن من صرفه إىل

  .يف العرف، فكان صرف التأويل إىل الوعيد أوىل من صرفه إىل الوعد

                                           

  !، والسياق يقتضيه١/٥٩٨ط اآلستانة والتصحيح من) راجع(يف الطبعة املعتمدة)١(
أن التوبة واالسـتغفار مـن    :نص كثري من أهل العلم على أن االستغفار ارد عن التوبة عملٌ ال قيمة له، ويرى اإلمام ابن القيم ) ٢(

حقيق أن االستغفار عبادة مستقلة األلفاظ اليت تتنوع داللتها باعتبار التجريد واالقتران، فإذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت، والت
الذنوب يزول موجبها :((  :عن التوبة، ميكن أن يقع معها وبدوا، والتوبة إمنا تعترب لكماله ال لصحته، يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 يتب، فـإذا اجتمعـت التوبـة    االستغفار من غري توبة؛ فإن اهللا تعاىل قد يغفر له إجابة لدعائه وإن مل: التوبة، و الثاين:أحدها: بأشياء 
، موانع إنفـاذ  ٣١٥-١/٣١٤دار الكتاب العريب، .مدارج السالكني، ط :، وانظر١٠/٦٥٥جمموعة الفتاوى...)) واالستغفار فهو الكمال

  .٤٢٧-٤٢٥، قواعد األمساء واألحكام عند شيخ اإلسالم٥٣-٥٢الوعيد
  !، والسياق يقتضيه٣/١٥٩البهية املصرية  املطبعة. ، والتصحيح من ط)فكأا(يف الطبعة املعتمدة )٣(
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أن القرآن مملوء من كونه تعاىل غافرا غفورا غفارا، وأن له الغفران واملغفرة، وأنه تعاىل رحيم كرمي، : وثامنها 
ن والفضل واإلفضال، واألخبار الدالة على هذه األشياء قد بلغت مبلغ التواتر، وكل ذلك ممـا  وأن له العفو واإلحسا

وكل ذلـك يوجـب   وليس يف القرآن ما يدل على أنه تعاىل بعيد عن الرمحة والكرم والعفو، . يؤكد جانب الوعد
  .رجحان جانب الوعد على جانب الوعيد

ومل يأت مبا هو أقبح القبائح وهو الكفـر؛  ! اخلريات وهو اإلميانأن هذا اإلنسان أتى مبا هو أفضل : وتاسعها 
بل أتى بالشر الذي هو يف طبقة القبائح ليس يف الغاية، والسيد الذي له عبد مث أتى عبده بأعظم الطاعات وأتى مبعصية 

!! هاهناما مؤذيا، فكذا املوىل تلك املعصية املتوسطة على الطاعة العظيمة لعد ذلك السيد لئي )١( )رجح(متوسطة، فلو 
  .ثبت أن الرجحان جلانب الوعد ؛فلما مل جيز ذلك على اهللا

إهلي إذا كان توحيد ساعة يهدم كفر مخسني سـنة، فتوحيـد   ‘‘:  )٢(قال حيىي بن معاذ الرازي :وعاشرها 
ن مقتضى العدل إهلي ملا كان الكفر ال ينفع معه شيء من الطاعات، كا!! مخسني سنة كيف ال يهدم معصية ساعة 

كذلك فال أقل من رجاء   )٣()فإن مل يكن! (أن اإلميان ال يضر معه شيء من املعاصي؛ وإال فالكفر أعظم من اإلميان
  .)٥(!!!وهو كالم حسن )٤(.’’العفو

ال ميكن محله على الصـغرية   ،٤٨: النساء �m���~��}��|���{��z��yl: أنا قد بينا بالدليل أن قوله :احلادي عشر 
أما لو خصصنا عمومات الوعيد مبن .  على الكبرية بعد التوبة، فلو مل حتمله على الكبرية قبل التوبة لزم تعطيل اآليةوال

  ... ، ومعلوم أن التخصيص أهون من التعطيل يستحلها مل يلزم منه إال ختصيص العموم

وذلك يدل على مذهبنا يف ، يف إسقاط العقاب >>>>شفاعة حممد أنا قد دللنا على أن تأثري  :احلجة السادسة
   )٦(.هذه املسألة

                                           

  !، والسياق يقتضيه١/٥٩٩اآلستانة. والتصحيح من ط) راجع(يف النسخة املعتمدة)١(
: انظـر . ، سنة مثان ومخسني ومـائتني أبو زكريا حيىي بن معاذ بن جعفر الرازي، واعظ، زاهد، أحد رجال الطريقة، مات يف نيسابور)٢(

  .١٧٢ /٨األعالم للزركلي ، ١٦٨-٦/١٦٥وفيات األعيان
  .٣٩٥دار اجليل، .األربعني، ط: ، وانظر! ، والسياق يقتضيه١/٥٩٩اآلستانة. والتصحيح من ط) فإن يكن( يف النسخة املعتمدة)٣(
 .٣/٦٩،قوت القلوب :انظر)٤(
  ).١٦٣ص١٥ج٥مج(، )٢٢٠ص٧ج٣مج(التفسري الكبري: ذكر الرازي هذه احلجة يف موطن آخر من تفسريه، انظر)٥(
 ،)٦٦-٥٥ص٣ج١مـج ( ،)٢٣٩ص١ج١مـج (التفسـري الكـبري  : فيهـا  انظر كالم الرازي يف الشفاعة، ورده على املخـالفني )٦(
 ،)٢٠٦ص٦ج٢مـج ( ،)٢٠٠ص٦ج٢مج( ،)١٩٨-١٩٧ص٦ج٢مج( ،)١٤٧ص٦ج٢مج( ،)٣١ص٤ج٢مج( ،)١٦١ص٣ج١مج(
 ،)١٣٣ص٨ج٣مـج ( ،)٥٠ص٨ج٣مـج ( ،)١٣٨ص٧ج٣مـج ( ،)٧٠ص٧ج٣مـج ( ،)٦٦ص٧ج٣مج( ،)١١-١٠ص٧ج٣مج(
 ،)٢٣٣ص١٢ج٤مج( ،)١٣٧ص١٢ج٤مج( ،)٨٧ص١١ج٤مج( ،)٥٤ص١١ج٤مج( ،)١٤٤-١٤٣ص٩ج٣مج( ،)٦٥ص٩ج٣مج(
 ،)١٣٤ص٢٢ج٧مـج ( ،)٣٢-٣١ص٢١ج٧مج( ،)١٢٧-١٢٦ص٢٠ج٧مج( ،)١٥٤ص١٩ج٧مج( ،)١٣٤-١٣٣ص١٩ج٧مج(
 ،)١٥٢ص٢٤ج٨مـج ( ،)١٦٠ص٢٢ج٨مـج (،)١١٩-١١٨ص٢٢ج٨مـج ( ،)١٠ص٢٢ج٨مـج ( ،)٢٥٣-٢٥٢ص٢١ج٧مج(
-٣٣ص٢٧ج٩مـج ( ،)٢٨٥ص٢٦ج٩مج( ،)٢٦٣ص٢٦ج٩مج( ،)٣٣ص٢٦ج٩مج( ،)٢٥٥ص٢٥ج٩مج( ،)١٧١ص٢٥ج٩مج(

ــج( ،)٣٤ ــج( ،)٣٧ص٢٧ج٩م ــج( ،)٥٢-٥٠ص٢٧ج٩م ــج( ،)٧٤ص٢٧ج٩م ــج( ،)٢٣٣ص٢٧ج٩م  ،)٢٥١ص٢٧ج٩م
= 
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  .وهو نص يف املسألة، ٥٣: الزمر ��m��¦¥�������¤�����£��¢��¡l:قوله تعاىل :احلجة السابعة

فمـا  . هذه اآلية إن دلت فإمنا تدل على القطع باملغفرة لكل العصاة، وأنتم ال تقولون ذا املذهب :فإن قيل 
أنه تعاىل يغفـر مجيـع   : سلمنا ذلك؛ لكن املراد ا!! وما تقولون به ال تدل اآلية عليه تدل اآلية عليه ال تقولون به،

أنا إذا محلناها على هذا الوجه فقد محلناهـا  : أحدمها: الذنوب مع التوبة، ومحل اآلية على هذا احململ أوىل؛ لوجهني
¬��®��¯����m��²��±��°:ة قوله تعـاىل أنه تعاىل ذكر عقيب هذه اآلي: الثاين. على مجيع الذنوب من غري ختصيص

��¶�������µ��´��³l على أن التوبة شرط فيه هي التوبة، فدلّ: ، واإلنابة٥٤: الزمر.  

 وعد منه بأنه تعاىل سيسقطها يف املسـتقبل،  ،٥٣: الزمر ��m��¦¥�������¤�����£l:أن قوله: واجلواب عن األول 
فيكون هذا قطعا ، نقطع بأنه تعاىل سيخرج املؤمنني من النار ال حمالة فإنا وحنن نقطع بأنه سيفعل يف املستقبل ذلك،

  .بالغفران ال حمالة

فهذا متام الكالم يف هذه املسألة، وبـاهللا  . وذا ثبت أنه ال حاجة يف إجراء اآلية على ظاهرها على قيد التوبة 
  )١( .)التوفيق

  

أدلة الرازي على أن وعيد الفساق منقطع: اثاني.  

  .ابن اخلطيب أنه تعاىل وإن عذب الفساق من أهل الصالة، إال أنه ال يتركهم يف النار؛ بل خيرجهم منهاقرر 

وعيد أصحاب الكبائر منقطع عنـدنا  ( :ويقول )٢(،)العصاة من أهل الشهادة ال خيلدون يف النار أبدا (: يقول
   )٤(.)ن عصاة أهل الصالةاهللا تعاىل ال خيلد عقوبة أحد م ( :ويقول )٣( ،)خالفًا للمعتزلة

                                           
= 

ــج( ــج( ،)٧٨ص٢٨ج١٠م ــج( ،)٨٢ص٢٨ج١٠م ــج( ،)٢٥١ص٢٨ج١٠م ــج( ،)٢٧٢ص٢٨ج١٠م  ،)٣٠٢ص٢٨ج١٠م
-٤٧ص٣٠ج١٠مج( ،)١٤٨ص٢٩ج١٠مج( ،)١٤٣ص٢٩ج١٠مج( ،)١١٩-١١٨ص٢٩ج١٠مج( ،)٣٠٧-٣٠٥ص٢٨ج١٠مج(

 ،)٢١٢ص٣١ج١١مج( ،)٨٥-٨٤ص٣١ج١١مج( ،)٢٤ص٣١ج١١مج( ،)٢٣-٢٢ص٣١ج١١مج( ،)٢١١ص٣٠ج١٠مج( ،)٤٨
دار اجليـل،  .،األربعـني ط )ب/١٩٣ق -أ/١٩٠ق/٢(، اية العقول)٣٢١٢٧ج١١مج( ،)١٢٦ص٣٢ج١١مج( ،)٤ص٣٢ج١١مج(

، لوامـع  ٥٧-٣٨، كتاب الشفاعة العظمى للـرازي،  ٦٩، املسائل اخلمسون٩٥اللبنايندار الفكر .، معامل أصول الدين، ط٤١٥-٤١١
السمعيات يف فكر اإلمام الرازي من خالل تفسـريه مفـاتح    :وانظر كذلك ،١٣١، ٧٢-٧١ركايب، .أسرار الترتيل،ط ،٢١٤البينات،

 .          ٢٨١-٢٦٢الغيب؛ لسعاد مسلَّم حممد محاد،
 ،)ب/١٩٧ق -ب/١٨٦ق/٢( اية العقـول ، ٤٠٤-٣٩٨دار اجليل .األربعني ط: ، وانظر)١٦٢-١٥٥ص٣ج١مج(التفسري الكبري)١(

  .٣٥١-٣٥٠، الفكر األخالقي عند فخر الدين الرازي، ٩٣-٨٣كتاب الشفاعة العظمى، 
  .٦٧املسائل اخلمسون،)٢(
 . ٢٣٥اب تلخيص احملصل،، حمصل أفكار املتقدمني واملتأخرين وبذيله كت٥٦٣مكتبة دار التراث . احملصل، ط)٣(
 ).ب/١٩٧ق/٢(اية العقول) ٤(
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  :)١(وقد استدل على ذلك بالكتاب، والسنة، واإلمجاع، والعقل

  :)٢( )والدليل عليه: (فقال

، وال ٨ – ٧: الزلزلـة  ��m���d���c��b��a��`��_��~��}��|���{��z��y��x��wl:تعاىل قوله( - ١
وهو باطل . نة بإميانه مث يدخل النارصاحب الكبرية يدخل اجل :فإما أن يقالبني العمومني؛ )٣( )من اجلمع(بد 

وهـو   ؛أو يدخل النار بكبريته مث يدخل اجلنة بإميانه )٤()!!أو ال يدخل أحدمها وهو باطل أيضا(باالتفاق، 
 .احلق

 . )٥( )٤٠: غافر �m��Ë��Ê��É���È�����Ç��Æ�������Å��Ä��Ã��Â��Á��Àl:وأيضا قوله  - ٢
 .٤٨: النساء ��m�u��t��s��r�����~��}��|���{��z��y����x��w��vl:قوله تعاىل ؛دليل ثالث(و - ٣
رأيت األمـري  : للحال؛ يقال �m��Pl، وكلمة ٦: الرعد ��m���RQ��P������O��N��M��L��Kl:وكذا قوله تعاىل - ٤

فاآلية تقتضي حصول املغفرة حال اشتغال العبد بالظلم، وهو يدل على حصول . حال أكله :على أكله، أي
 )٦(.)املغفرة قبل التوبة 

ــاىل(و - ٥ ــه تع ــر ��m��¦¥�������¤�����£��¢��¡���~��}����|��{��z��y��x��w��v��u��t��sl:قول      ،٥٣: الزم
 :وجه االستدالل

يقتضي ختصيص هذا اخلطاب بأهل اإلميان؛ فإن عادة القرآن جارية بتخصيص لفـظ   ��m��ul:أن قوله 
وعندنا أن كل ذلك يفيد القطع بوجود هذا الغفران،  ،٥٣ :الزمر ��m��¦¥�������¤�����£l:العباد باملؤمنني، وقوله

 )٧().القطع بأن اهللا تعاىل يخرج مجيع أهل اإلميان من النار حممول على
أن اهللا أينما ذكر عقاب الفُساق من أهل اإلميان ذكره بلفظ اخللود ومل يذكر معه التأبيد، واخللود ال يفيـد   - ٦

: املائدة ��m��ßÞ�����Ý��Ül:أينما ذكر الثواب قال :(الرازي يقول. طععلى أن عقاب الفساق منق فدلّالدوام؛ 

اعلم : (ويقول )٨().، وأينما ذكر عقاب الفساق من أهل اإلميان ذكر لفظ اخللود ومل يذكر معه التأبيد١١٩

                                           

 !هذه خمالفة منهجيةو) ١(
  .٦٧املسائل اخلمسون،)٢(
 .٢٣٥حمصل أفكار املتقدمني واملتأخرين وبذيله كتاب تلخيص احملصل،. يف ط)للجمع)(٣(
ملتقدمني واملتأخرين وبذيله كتاب تلخيص ، ومستدركة من حمصل أفكار ا٥٦٢مكتبة دار التراث . من احملصل، ط ما بني قوسني ساقط)٤(

 . ٢٣٥احملصل،
املسائل اخلمسون : ، وانظر٢٣٥، حمصل أفكار املتقدمني واملتأخرين وبذيله كتاب تلخيص احملصل،٥٦٢مكتبة دار التراث . احملصل، ط)٥(

  .٦٨يف أصول الدين
املسـائل  :، وانظـر ٢٣٦وبذيله كتاب تلخـيص احملصـل،   ، حمصل أفكار املتقدمني واملتأخرين٥٦٥مكتبة دار التراث . احملصل، ط)٦(

 .٩٤دار الفكر اللبناين.، معامل أصول الدين، ط٦٧اخلمسون،
 .٦٧املسائل اخلمسون،: ، وانظر٩٤دار الفكر اللبناين.معامل أصول الدين، ط)٧(
 ).١٣٨ص١٢ج٤مج(التفسري الكبري)٨(
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دوام للزم ،  ولو كان اخللود يفيد التأبيد وال١٢٢: النساء ��m��NM��L��Kl:أنه تعاىل يف أكثر آيات الوعد ذكر
وأما يف آيات الوعيد فعلمنا أن اخللود عبارة عن طول املكث ال عن الدوام؛ . التكرار، وهو خالف األصل

  )١().فإنه يذكر اخللود ومل يذكر التأبيد إال يف حق الكفار، وذلك يدل على أن عقاب الفساق منقطع
 )٢(." )خيرج من النار من كان يف قلبه مثقال ذرة من إميان:"× قال(  - ٧
والعفو ال يتحقق إال عند إسقاط العذاب املستحق، وعند اخلصـم   املسلمون على كونه تعاىل عفوا، أمجع( - ٨

فال يبقى للعفو معـىن إال إسـقاط     )٣(ترك العقاب على الصغرية قبل التوبة، وعلى الكبرية بعدها واجب؛
 )٤().العقاب على الكبرية قبل التوبة

أوىل من القول بأنه ال  قد يعفو عن العقاب القول بأن اهللا رحيم كرمي... شاهد بأن )٥(صريح العقلأن ( - ٩
 ) ٦().يعفو عنه البتة

   )٧(.طاعاته الثواب، ويستحق بفسقه العقاب على قول اخلصم أن املؤمن يستحق بإميانه وسائر(   - ١٠
ب، وإذا ثبـت  أن استحقاق الثواب باقٍ مع استحقاق العقا..فثبت...والقول بزوال استحقاق الثواب باطل

وإما أن يدخل النار . هذا وجب حصوهلما؛ فإما أن يدخل اجلنة مدة مث ينتقل إىل النار، وهو باطل باالتفاق
   )٨( ؛)مدة مث ينتقل إىل اجلنة وهو احلق

ل ابن اخلطيب هذا الدليل، وبني أنه معتمده يف هذه املسألة، فقالوقد فص:  

أهل الصالة، إال أنه ال يتركهم يف النار دائما مؤبدا بل خيرجهم  تعاىل وإن عذب الفساق من أنه: مذهبنا( 
  ...إىل اجلنة

                                           

 ،)١٧ص١٦ج٦مـج ( ،)١٣٧ص١٠ج٤مـج ( ،)١٣١ص٢ج١مـج (التفسـري الكـبري  : ، وانظر)٥١ص١١ج٤مج(التفسري الكبري)١(
  ).ب-أ/١٩٩ق/٢(، اية العقول)٢٢٦ص٢٧ج٩مج(
، وجيدر التنبيه إىل أن الرازي رغم أنه احتج ذا احلديث على أن وعيد الفساق منقطع؛ إال أنه يف موطن مـن  ٦٧املسائل اخلمسون،)٢(

)!!   القرآن متواتر فال يعارضـه خـرب الواحـد   : أما احلديث فيقال:( تفسريه ضعف اعتراض األصحاب على املعتزلة ذا احلديث قائالً 
  ).٩٠ص٢٢ج٨مج(التفسري الكبري

، ٢٧٨كتاب العدل والتوحيد ونفي التشبيه عن اهللا الواحد احلميد للقاسم الرسي ضمن رسائل العدل والتوحيـد،  : انظر قول املعتزلة)٣(
-٣٧١يف أصول الدين للقاضي عبد اجلبار ضمن رسائل العدل والتوحيـد، ، املختصر ١/١٦٢، متشابه القرآن٢٨٧-٢٨٦، ٢٨١-٢٨٠
٣٧٢ . 

  .٢٣٧، حمصل أفكار املتقدمني واملتأخرين وبذيله كتاب تلخيص احملصل،٥٦٥مكتبة دار التراث . احملصل، ط)٤(
)٥ (خمالفة منهجية يف استدالل الرازي بالعقل على مسألة انقطاع وعيد الفاسق امللي! 
 ).٢٦١ص٢٦ج٩مج(الكبريالتفسري )٦(
األصول اخلمسـة  . ٣٧١-٣٧٠كتاب املختصر يف أصول الدين للقاضي عبد اجلبار ضمن رسائل العدل والتوحيد،: انظر قول املعتزلة)٧(

 .١٠٣-٩٤عند املعتزلة وموقف السلفيني منها، 
، حمصل أفكار املتقدمني واملتـأخرين  ٥٦٥-٥٦٣ مكتبة دار التراث. احملصل، ط: ، وانظر٩٤دار الفكر اللبناين.معامل أصول الدين، ط)٨(

  . ٣٤٩، الفكر األخالقي عند فخر الدين الرازي، ٢٣٦-٢٣٥وبذيله كتاب تلخيص احملصل،
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إن هذا الفاسق إما أن ال يكون مستحقًا للعقاب، أو يكون مستحقًا للعقاب؛ : واملعتمد لنا يف هذه املسألة
  .ومىت كان كذلك وجب أن يكون العقاب منقطعا. لكنه مع ذلك مستحق للثواب

إن هذا الفاسق قبل أن صدر عنه هذا الفسق، كان من أهل الثواب حبكم إميانه وسائر  :األوىلبيان املقدمة 
  ...أما عندنا فبحكم الوعد. طاعاته

؛ وإذا صدر عنه الفسق بعد ذلك؛ فإما أن يصري بسبب ذلك الفسق مستحقًا للعقاب أو ال يصري كـذلك 
لى هذا التقدير مستحقًا للثواب، ومل يصر بسبب هذا الفعل كان هذا اإلنسان ع: فإن مل يصر مستحقًا للعقاب، فنقول

  !!مستحقًا للعقاب، فوجب أن ال يعاقب، فضالً عن أن يكون عقابه دائما

استحقاق العقاب ال يزيل ما كان ثابتا لـه مـن    :فنقول ؛إنه صار بفسقه مستحقًا للعقاب: وأما إن قلنا
  .كون عذابه دائماوإذا كان كذلك، وجب أن ال ي. استحقاق الثواب

إن العقاب الطارئ ال يزيل الثواب املتقدم؛ ألنه لو أزاله لكان إما أن يقال املوازنة معتربة أو غـري  : وإمنا قلنا
  . معتربة

فسقط اخلمسة باخلمسة، . كان الثواب عشرة أجزاء، والعقاب الطارئ مخسة أجزاء: أن يقال :باملوازنة وأعين
  . خالية عن املعارضوبقي له من الثواب مخسة 

   )١(.فهو أن الطارئ يسقط السابق بقدره، وال يسقط الطارئ البتة؛ بل يبقى حباله وأما عدم املوازنة

إثبات القول باإلحباط مع القول بعدم املوازنة، فهـذا  وهو ..وأما القول الثاين... القول باملوازنة باطل..و
  :أيضا باطل؛ لوجهني

ن عبد اهللا تعاىل من أول عمره إىل آخره بأعظم الطاعات، مث شرب جرعة مخر، إن هذا يقتضي أن م :األول
أن يكون حاله وحال من مل يعبد اهللا  قط على السوية؛ ألن عقاب شرب هذه اجلرعة أبطل ثـواب مجيـع تلـك    

  .ومعلوم أن ذلك باطل يف بداهة العقول. الطاعات، ومل يسقط البتة من عقاب هذا الشرب شيء

فإذا كان عقاب الفسق أحـبط ثـواب   ، ٧: الزلزلة ��m��}��|���{��z��y��x��wl:وله تعاىلق: والثاين
الطاعات املتقدمة، ومل يحبط بسبب ثواب تلك الطاعات شيء من عقاب هذه املعصية، فقد ضاعت تلك اخلـريات  

ل بفسـاد  فوجـب القـو  ...؛٧: الزلزلـة  ��m��}��|���{��z��y��x��wl:وذلك يناقض قوله تعاىل. بالكلية
  ....اإلحباط

ـًا، أو أن   : إذا ثبت هذا فنقول ثبت أن املؤمن إذا أتى بالفسق؛ فهو إما أن ال يستحق على فسـقه عقابـ
ـًا ثبت هذا  وإذا. ؛ لكن هذا االستحقاق ال يزيل ما كان ثابتا قبل ذلك من استحقاق الثوابيستحق عليه عقاب

يوصل إليه ثواب إميانه يف اجلنة، مث ينقل إىل النار وهـو باطـل   العقاب إليه؛ فإما أن وجب إيصال هذا الثواب و

                                           

شرح األصـول  : انظر".أيب علي اجلبائي"باإلحباط مع عدم املوازنة مذهب  من املعتزلة، والقول" أيب هاشم"القول باملوازنة مذهب ) ١(
 .  ١٨٣، موانع إنفاذ الوعيد للسعدي، ٢٥٠-٢٤٩ملعتزلة وأصوهلم اخلمسة وموقف أهل السنة منهم، ا٦٣٠-٦٢٨اخلمسة
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فثبـت ـذه   ( )١( ؛) وإما أن يوصل عقاب فسقه إليه يف النار، مث ينقل إىل اجلنة، وذلك هو املطلـوب . باإلمجاع
  )٢( ).أن العصاة من أهل اإلميان ال خيلدون يف النار: الوجوه

¨��©����m��±��°��¯��®��¬��«������ª:فقال عند تفسريه لقوله تعـاىل الرازي على هذا املعىن كثريا؛  وقد أكد

��µ��´����³��²l ؛ ألنه بإميانه استحق اجلنـة،  دالة على العفو عن فساق أهل الصالة اآلية عندنا(، ١٧١: آل عمران
 على إميـام، وذلـك   فلو بقي بسبب فسقه يف النار مؤبدا خملدا ملا وصل إليه أجر إميانه، فحينئذ يضيع أجر املؤمنني

   )٣().خالف اآلية

�m��S��RQ��P��O��NM��L��K���J��I��H��G��F��E��D��C��B��A: ويقول عند تفسريه لقولـه تعـاىل  

��k��ji��h��g��f�����e���d��c��b��a��`��_��^�����]��\��[��Z��Y��X��W��V���U��T

���o��n��m��ll ١٩٥: آل عمران ،..)ااآلية دالة على أن أحدأنه : ؛ والدليل عليها من املؤمنني ال يبقى يف النار خملد
فال بد من وصوهلما إليه حبكم هذه اآلية، واجلمع بينهما حمال؛ فإمـا أن   ؛بإميانه استحق ثوابا ومبعصيته استحق عقابا

   )٤().و املطلوبيقدم الثواب مث ينقله إىل العقاب وهو باطل باإلمجاع، أو يقدم العقاب مث ينقله إىل الثواب وه

: البقرة ��m���Ú��Ù���Ø��×��Ö��Õ��Ô�����������Ó��Ò��Ñ��ÐÏ�����Î��Í��Ì��Ë��Êl:ويقول عند تفسريه لقوله تعاىل

ألنه ملا آمن فال بد وأن يصل ثواب اإلميان إليه، وال ميكن ذلك  أصحابنا يتمسكون ا يف القطع بعدم اخللود؛(�، ٢٨١
  )٥().ل اجلنةإال بأن خيرج من النار ويدخ

©����m����»��º��¹��¸��¶��µ��´³��²��±����°��¯��®��¬��«��ª:عند تفسريه لقوله تعـاىل ويقول 

��À��¿��¾��½��¼l  ؛ إما مـن  دلت هذه اآلية على أن جمرد اإلميان سبب حلصول الغفران(..، ١٩٣: آل عمـران
. ار ويعذم مدة مث يعفو عنهم وخيرجهم من الناروهو بأن يعفو عنهم وال يدخلهم النار، أو بأن يدخلهم الن ؛االبتداء

  )٦().فثبت داللة هذه اآلية من هذين الوجهني على حصول العفو

��m��}��|��{��z��y����x��w��v��u��t��s��r��q��p���o:ويقول عند تفسريه لقوله تعاىل

��_��~l ا يف النار؛الدالئل على أن صاحب الكبرية ال يب أدلّهذه اآلية من (، ١٢٤: النساءبل ينقل إىل اجلنة  قى خملد
إن صاحب الكبرية إذا كان قد صلّى وصام وحـج  : وذلك ألنا بينا أن صاحب الكبرية مؤمن، وإذا ثبت هذا فنقول

وزكى وجب حبكم هذه اآلية أن يدخل اجلنة، ولزم حبكم اآليات الدالة على وعيد الفساق أن يدخل النار؛ فإمـا أن  

                                           

-٥٦٢مكتبة دار التراث . احملصل، ط: وانظر .٤١٩-٤١٣جملس دارة املعارف العثمانية،.، و ط٤٠٧-٤٠٥دار اجليل، .األربعني ط)١(
، الفكـر  )ب/١٩٨ق -أ/١٩٧ق/٢(،اية العقول ٢٣٦-٢٣٥حملصل،، حمصل أفكار املتقدمني واملتأخرين وبذيله كتاب تلخيص ا٥٦٥

  .٣٤٧-٣٤٥األخالقي عند فخر الدين الرازي، 
 .٦٨املسائل اخلمسون،)٢(
 ).٩٧-٩٦ص٩ج٣مج(التفسري الكبري)٣(
  ).١٥٠ص٩ج٣مج(التفسري الكبري)٤(
  ).١٠٥ص٧ج٣مج(التفسري الكبري)٥(
 .٤٦٦ركايب، .لترتيل،طأسرار ا :، وانظر)١٤٧-١٤٦ص٩ج٣مج(التفسري الكبري)٦(
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فذلك هو احلق الذي ال حميـد   ؛فذلك باطل باإلمجاع، أو يدخل النار مث ينقل إىل اجلنة ؛إىل النار يدخل اجلنة مث ينقل
   )١()واهللا أعلم ،عنه

 ��m���z��y��x��w��v��ut��s��r���q��p��o��n��m��l��k����jl:ويقول عند تفسريه لقوله تعاىل

وذلك ألنه تعاىل جعل أعظم أنواع الوعيد : ، قالوادااحتج أصحابنا على أن عقاب الفساق ال يكون خمل(، ٧٢: املائدة
والتهديد يف حق املشركني هو أن اهللا حرم عليهم اجلنة، وجعل مأواهم النار، وأنه ليس هلم ناصر ينصرهم، وال شافع 

   )٢().يشفع هلم؛ فلو كان حال الفساق من املؤمنني كذلك ملا بقي لتهديد املشركني على شركهم ذا الوعيد فائدة

¬��®��¯����m��¿¾����½��¼��»��º¹���¸��¶��µ��´����������³��²��±��°:ويقول عند تفسريه لقوله تعاىل

���Ì��Ë���Ê��É��ÈÇ��Æ��Å��ÄÃ��Â���Á��Àl قوله تعـاىل ( ،٥: الرعد:��m��Ë���Ê��É��ÈÇ��Æ��Ål 

اهللا تعاىل على أن العذاب املخلد لـيس إال   واملراد منه التهديد بالعذاب املخلد املؤبد، واحتج أصحابنا رمحهم ،٥: الرعد
وذلك يـدل  يفيد أم هم املوصوفون باخللود ال غريهم،  ،٥: الرعـد  m���Ë���Ê��Él: قوله :فقالوا ؛للكفار ذه اآلية

   )٣().على أن أهل الكبائر ال خيلدون يف النار

: األعراف ��m�½���¼��»º��¹��¸��¶��µ��´��³���²������¿��¾l:ويقول عند تفسريه لقوله تعاىل

؛ ألنه تعاىل بني أن املكذبني متسك أصحابنا ذه اآلية على أن الفاسق من أهل الصالة ال يبقى خملدا يف النار( ، ٣٦
تفيد احلصر؛ فذلك يقتضي أن من  �m��¼lبآيات اهللا واملستكربين عن قبوهلا هم الذين يبقون خملدين يف النار، وكلمة 

   )٤().لك التكذيب واالستكبار ال يبقى خملداً يف النار، واهللا أعلمال يكون موصوفًا بذ

دالة على أن اآلية (، ٨٦: املائـدة  ��m��`��_��~��}��|���{��������z��yl:ويقول عند تفسريه لقوله تعاىل
  ..؛املؤمن الفاسق ال يبقى خملدا يف النار

ولئك أصحاب اجلحيم ال غريهم، واملصـاحب  أ: يفيد احلصر، أي، ٨٦: املائدة �m ��`��_��~��}l:فقوله 
من أقـوى  .. للشيء هو املالزم له الذي ال ينفك عنه؛ فهذا يقتضي ختصيص هذا الدوام بالكفار فصارت هذه اآلية 

   )٥().الدالئل على أن اخللود يف النار ال حيصل للمؤمن الفاسق

¤��¥��¦�����§��¨©����m������£��¢���¡������~��}��|����®���¬��«��ª:ويقول عند تفسريه لقولـه تعـاىل  

���¸��¶��µ��´��³��²��±°��¯l أما قوله تعاىل(، ١٦٧: البقرة:��m���¸��¶��µ��´��³��²l  فقد احتج ؛ ١٦٧: البقـرة

                                           

  ).٥٥ص١١ج٤مج(التفسري الكبري)١(
  ).٥٩ص١٢ج٤مج(التفسري الكبري)٢(
 ).٩٤ص٧ج٣مج(التفسري الكبري :وانظر، )١٠-٩ص١٩ج٧مج(التفسري الكبري)٣(
 ).٧٠ص١٤ج٥مج(التفسري الكبري)٤(
  ).١٩٣ص٨ج٣مج(التفسري الكبري: ، وانظر)٦٩ص١٢ج٤مج(التفسري الكبري)٥(
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ختصيص هلـم   ��m��³��²l:إن قوله: فقالوابه األصحاب على أن أصحاب الكبرية من أهل القبلة خيرجون من النار، 
   )١().ل احلصر؛ فوجب أن يكون عدم اخلروج خمصوصا مبعدم اخلروج على سبي

������m��Á���À��¿���¾��½��¼��»��º��¹��¸��¶��µ:ويقول عند تفسريه لقوله تعاىل �́��³��²��±��°��¯

�� �É��È��Ç��Æ��ÅÄ��Ã��Â� �N��M��L���K���JI��� �H��G��F���E��D��C��B��Al احتج ( ،٣٧ – ٣٦: املائدة
  :قالوا ال إله إال اهللا على سبيل اإلخالص؛: لى أنه تعاىل خيرج من النار من قالأصحابنا ذا اآلية ع

ألنه تعاىل جعل هذا املعىن من ديدات الكفار وأنواع ما خوفهم به من الوعيد الشديد، ولوال أن هذا املعىن  
  .واهللا أعلم ،خمتص بالكفار؛ وإال مل يكن لتخصيص الكفار به معىن

� m: قوله  ؛ذي قلناهومما يؤيد هذا ال  �M��L���Kl وهذا يفيد احلصر؛ فكان املعىن وهلم عذاب  ،٣٧: املائدة
   )٢( ).مقيم ال لغريهم

��m��b��a���`_��~��}��|��{��z��y��x���w����v��u:ويقول عند تفسريه لقوله تعـاىل 

���h��g��f��e��d��cl ذه اآلية على أن الفاسق من (، ١٧: التوبة أهل الصالة ال يبقـى  احتج أصحابنا
   :خملدا يف النار من وجهني

هم فيها خالدون ال غريهم؛ وملا كـان  : يفيد احلصر؛ أي، ١٧: التوبة ���mg��f��e��dl:أن قوله :األول
  .هذا الكالم وارد يف حق الكفار ثبت أن اخللود ال حيصل إال للكافر

ملا   )٣()الكفار(كفرهم؛ ولو كان هذا احلكم ثابتا لغري  أنه تعاىل جعل اخللود يف النار جزاء للكفار على: الثاين 
   )٤().صح ديد الكافر به

 ��m��v��u��t�����s��r��q��p��o��n��m��lk��j���i���h��g��fl:ويقول عند تفسريه لقوله تعاىل

   :فقالوا احتج أصحابنا ذه اآلية على أن املؤمنني خيرجون من النار إىل اجلنة؛(، ٤٠: النساء

بصفات اجلالل واإلكرام،  )٥( )فاملوصو(ال شك أن ثواب اإلميان، واملداومة على التوحيد، واإلقرار بأنه هو 
واملواظبة على وضع اجلبني على تراب العبودية مائة سنة أعظم ثوابا من عقاب شرب اجلرعة من اخلمر؛ فإذا حضر هذا 

  )٦(من ذلك الثواب العظيم فضل له من الثواب قدر عظـيم؛  الشارب يوم القيامة وأسقط عنه قدر عقاب هذا املعصية

                                           

  ).٢١٢ص٤ج٢مج(التفسري الكبري)١(
 ).١٠٢ص٢٠ج٧مج(التفسري الكبري :وانظر ،)٢٢٢ص١١ج٤مج(التفسري الكبري)٢(
  !، والسياق يقتضيه٤/٦٠٢اآلستانة، . ، و ط٣/٤٢٣املطبعة األمريية . والتصحيح من ط) اهللا(يف الطبعة املعتمدة ) ٣(
 ).٩-٨ص١٦ج٦مج(التفسري الكبري)٤(
 !، والسياق يقتضيه٣/٣٢٧، اآلستانة .، وهو خطأ، والتصحيح من ط)املوصول(يف الطبعة املعتمدة للتفسري الكبري )٥(
من أن العمل الصاحل والعمل السيئ إذا حصال بقي كل واحد منهما كما كان؛ من غري أن يتأثر أحـدمها   قرره الرازي هذا يناقض ما)٦(

   ). ١٧٦ص١٦ج٦مج(،)١٠٣ص١٠ج٤مج(التفسري الكبري :انظر! باآلخر
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؛ فوجب القطع بأنه خيرج )١(فلو بقي هناك لكان ذلك ظلما وهو باطل ؛فإذا أدخل النار بسبب ذلك القدر من العقاب
  )٢().إىل اجلنة

ن ذلـك العـذاب   املذنب يكون يف غاية اخلوف، ورمبا يدخل النار ويتأمل مدة، مث خيلصه اهللا تعاىل ع:(ويقول
  )٣().غبشفاعة الرسول 

أبطل الرازي ما ذهب إليه املعتزلة من أن عقاب الفاسق مؤبد؛ بل قرر أن فساق أهـل   )٤(وذه األدلة وغريها
  .مرضي عنهم من جهة إميام، كما أم يندرجون يف نصوص الوعد، وعلى ذلك فهم يدخلون اجلنة قطعا القبلة

  لىـوالعزم ع ،مدة تلك املعصية منقطعة ألنملعتزلة من أن عقابه مؤبد فهو باطل؛ ا أما الذي يقوله(  :يقول 

¸����m�������½��¼��»��º��¹:فمقابلته بعقاب دائم يكون على خالف قولـه  ؛اإلتيان ا أيضا ليس دائما؛ بل منقطعا

¿¾l ٥(.)٤٠: غافر(  

تعاىل ال خيلد أهل ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا يف النار، وإذا  بينا أن الدالئل الكثرية يف القرآن دلّت على أنه(كما أنا  
فكان هذا وعدا من اهللا تعاىل هلم بأن يدخلهم يف جنات عدن؛ إما من غري . أخرجهم من النار وجب أن يدخلهم اجلنة

  ) ٦().وإما بعد أن يدخلهم النار ،دخول النار

ال نسلم أن كونه مغضوبا عليه بفسقه (، وعلى ذلك فنحن  )٧()مرتضى من حيث أنه مؤمن..الفاسق: (ويقول
   )٨().ينايف كونه مرضيا عنه جلهة إميانه

     )٩().ويدخلون اجلنةخيرجون من النار  مذهبنا أن الفساق من أهل الصالة: (ويقول

                                           

حيث ذهب إىل أن الظلم حمال لذاته غري مقدور، بينما جتده يقرر هنـا أن   ؛قض مذهب الرازي يف مسألة ترتيه اهللا عن الظلمهذا ينا) ١(
، )١٠٢ص١٠ج٤مـج (التفسـري الكـبري  : انظـر ! ن إبقـاء املـؤمن يف النـار مقـدور    إبقاء املؤمن يف النار يعد ظلما، ومعلـوم أ 

موقف الرازي : مبحث -موقف الرازي من القضاء والقدر يف التفسري الكبري، : ة، وانظر للفائد)١٧٧ص٢٢ج٨مج(،)٧٥ص١٧ج٦مج(
 .٦٩٩-٦٨٧ /٢ -!من مسألة ترتيه اهللا عن الظلم

 ).١٠٣ص١٠ج٤مج(التفسري الكبري)٢(
  ).١٠ص٧ج٣مج(التفسري الكبري)٣(
ــر)٤( ــبري : انظ ــري الك ــج(التفس ــج(،)٢٥١ص١ج١م ــج(،)٢٨٥ص١ج١م ــج(،)٩٤ص٧ج٣م  ،)٢٢٠-٢١٨ص٧ج٣م
-٩٠ص٢٢ج٨مـج (،)٦٢ص٢٢ج٨مـج (،)١٨ص٢٠ج٧مـج (،)٧٤ص١٨ج٦مج(،)٦٧-٦٦ص١٨ج٦مج(،)٤٢ص١٤ج٥مج(

١٠مج(،)٦٦ص٣٠ج١٠مج(،)١٢ص٢٧ج٩مج(،)٦ص٢٦ج٩مج(،)٤ص٢٦ج٩مج(،)٣٤ص٢٥ج٩مج(،)١٠٩ص٢٤ج٨مج(،)٩١
  ).١١٨ص٣٢ج١١مج(،)٥١ص٣١ج١١مج(،)٢٨٣ص٣٠ج
 ).١٨٢ص٢٧ج٩مج(التفسري الكبري: ، وانظر)٦٩ص٢٧ج٩مج(التفسري الكبري)٥(
 ).٣٧ص٢٧ج٩مج(فسري الكبريالت)٦(
  ).أ/١٩٣ق/٢(اية العقول) ٧(
  ). ١٧٢ص٢٣ج٨مج(التفسري الكبري)٨(
  ).١١٠ص١٩ج٧مج(التفسري الكبري)٩(
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تقطعوا حبصول  فيلزمكم أن: فإن قيل ( )١()الفساق من أهل القبلة بعد العفو.. ثبت أن اجلنة يدخلها : (ويقول
  !اجلنة جلميع العصاة، وأن تقطعوا بأنه ال عقاب هلم؟

نقطع حبصول اجلنة هلم، وال نقطع بنفي العقاب عنهم، ألم إذا عذبوا مدة مث نقلوا إىل اجلنة وبقوا فيها  :قلنا 
بني املرتلتني ال على مـا  له مرتلة ...فمن يؤمن ويعمل السيئات(ى هذا وعل(٢) .)أبد اآلباد، فقد كانت اجلنة معدة هلم 

ويف اآلخرة هو يف الرياض، ولكنه . يقوله املعتزلة؛ بل هو يف األول يف العذاب، ولكن ليس من احملضرين دوام احلضور
  ) ٣().ليس من احملبورين غاية احلبور، كل ذلك حبكم الوعد

��m��Ä��Ã���Â��ÁÀ��¿���¾��½��¼��»���º��¹:ويقول عند تفسـريه لقولـه تعـاىل   

�Å����Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��ÏÎ��Í��Ì��Ë��Ê���ÉÈ��Ç��Æl يف اآليـة تنبيـه علـى أن    (����، ٢٢: الشورى
الفساق من أهل الصالة كلهم يف اجلنة؛ إال أنه خص الذين آمنوا وعملوا الصاحلات بروضات اجلنات وهي البقـاع  

ان دون أولئك الـذين آمنـوا   الشريفة من اجلنة، فالبقاع اليت دون تلك الروضات ال بد وأن تكون خمصوصة مبن ك
    )٤(.)وعملوا الصاحلات

��m��s��r��q��p��o����n��m��l��k��j��i��h��g��f: ويقول عند تفسـريه لقولـه تعـاىل   

���u��tl  آليات املتقدمة ذكر الوعـد يف هـذه اآليـات؛    ااعلم أنه تعاىل ملا ذكر الوعيد يف ( ٥٣ - ٥١: الـدخان   
فقد صدق عليه اسم املتقي؛ فوجب أن يـدخل   ؛كل من اتقى الشرك: ال أصحابناق�، ٥١: الدخان���mg��fl:فقال

   )٥().الفاسق يف هذا الوعد

  )٦(.)مندرج حتت حكم الوعد.. صاحب الكبرية ( :ويقول

يعذب أياما مث يعفى عنـه،  ..العاصي املؤمن(وعلى هذا فـ) ٧(؛)جيب أن ال يبقى املؤمن خملدا يف النار(:ويقول
  )٨().رمحة اهللا تعاىلويتخلص إىل 

                                           

 ).٨٢ص٢٣ج٨مج(التفسري الكبري)١(
  ).٢٤٥ص٢٨ج١٠مج(،)١٧٤ص٢٨ج١٠مج(التفسري الكبري: ، وانظر)٢٣٥ص٢٩ج١٠مج(التفسري الكبري)٢(
  ).١٦٠-١٥٩ص٣١ج١١مج(التفسري الكبري:، وانظر)١٠٣ص٢٥ج٩مج(التفسري الكبري)٣(
  ).١٦٣ص٢٧ج٩مج(التفسري الكبري)٤(
  ).٢٥٢ص٢٧ج٩مج(التفسري الكبري)٥(
  ).٩ص٢٧ج٩مج(التفسري الكبري: ، وانظر)١٦٣ص٣ج١مج(التفسري الكبري)٦(
  ).٢٦١ص١ج١مج(التفسري الكبري)٧(
 ).١٤١ص٢٥ج٩مج(التفسري الكبري: وانظر). ٢٧ص١٤ج٥مج(التفسري الكبري)٨(
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  :وقد رد الرازي على من خالفه يف حكم الفاسق امللي؛ فرد على كل منهذا 

  : )١(املرجئة اخلالصة الذين قطعوا بنفي العقاب عن أهل الكبائر: أوالً

  :فقد احتجوا بوجوه ؛أما الذين قطعوا بنفي العقاب عن أهل الكبائر:(فقال 

��m��Ö��Õ��Ô�����Ó��Ò��Ñ��Ð:، وقوله تعاىل٢٧: النحل ��m��S���R��Q��W��V��U��Tl:قوله تعاىل :األول 

��Ú���Ù��������Ø��×l ت هذه اآلية على أن ماهية اخلزي والسوء والعذاب خمتصة بالكـافر، فوجـب أن ال   ، دل٤٨ّ: طه
  .حيصل فرد من أفراد هذه املاهية ألحد سوى الكافرين

، ٥٣: الزمـر  ��mx��w��v��u��t��s����¦¥�������¤�����£��¢��¡���~��}����|��{��z��yl:قوله تعـاىل : الثاين 
  .وهذا يفيد القطع بغفران كل الذنوب. حكم تعاىل بأنه يغفر كل الذنوب، ومل يعترب التوبة وال غريها

رأيت : تفيد احلال، كقولك �m��Pl، وكلمة ٦: الرعـد  ��m���RQ��P������O��N��M��L��Kl:قوله تعاىل :الثالث
وجب أن يغفر هلم اهللا حال اشتغاهلم بالظلم، وحـال   هاهنارأيته حال اشتغاله باألكل، فكذا : على أكله، أي امللك

االشتغال بالظلم يستحيل حصول التوبة منهم؛ فعلمنا أنه حيصل الغفران بدون التوبة، ومقتضى هذه اآليـة أن يغفـر   
فبقي معموالً به يف البـاقي،   ؛ال أنه ترك العمل به هناك، إ١٣: لقمان ��m��e��d��c����b��al:للكافر؛ لقوله تعاىل

  .والفرق أن الكفر أعظم حاالً من املعصية

، وكل نار فإـا  ١٦ – ١٤: الليل ��m���Ã��Â��Á��À��I��H����G��F��E����D�����C���B��Al:قوله تعاىل: الرابع 
  )٢() .قى الذي هو املكذب املتويلإن النار ال يصالها إال األش: متلظية ال حمالة؛ فكأنه تعاىل قال

: امللك ��m´���³��²��±��°��¯��®�����¬��«��ª��©��¨���§��¦������¥���¤���£��¢��¡�����~����������}l:قوله تعاىل:( اخلامس 

  . ولكن كذبناه������،٩: امللك �m�¬��«��ªl:فإم يقولون ؛، أخرب اهللا تعاىل أن كل فوج يدخل النار٩ - ٨

يف أن كل من دخل النار كان مكذبا بأنبياء اهللا تعاىل؛ فيقتضي أن من مل يكن كذلك مل يدخل  وهذا صريح
  )٣( .)النار

���m:قوله تعاىل :السادس( � �s���r��q��p��ol وهذا بناء املبالغة؛ فوجب أن خيتص بالكافر األصلي١٧: سبأ ،.  

®��¯����m��²��±��°:قال  وسودهم،بيض الوجوه : أنه تعاىل بعدما أخرب أن الناس صنفان :السابع 

��»��º���������¹��¸��¶��µ����������´��³l م الكفار١٠٦: آل عمرانفذكر أ ،.  

                                           

 .٣/٢٣٠، الفصل )٢٣١، ٢٢٨-١/٢٢٧(مقاالت اإلسالميني: انظر)١(
  .٣٨٦-٣٨٣دار اجليل .األربعني ط: ، وانظر)١٥٤ص٣ج١مج(التفسري الكبري)٢(
  ).٢٠٣ص٣١ج١١مج(التفسري الكبري:، وانظر٣٨٤دار اجليل .األربعني ط)٣(
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بني أن  ؛السابقون، وأصحاب امليمنة، وأصحاب املشأمة: أنه تعاىل بعدما جعل الناس ثالثة أصناف: والثامن 
�m��Ì��Ë��Ê��É��È: بقولـه  ؛لنار، مث بني أم كفارالسابقني وأصحاب امليمنة يف اجلنة، وأصحاب املشأمة يف ا

��Ñ��Ð��Ï��Î���Íl ١().٤٧: الواقعة(  

وإمنـا  . وكل من أدخل النار فقد أخزي؛ فصاحب الكبرية ال يدخل النار. صاحب الكبرية ال خيزى:(التاسع
��m��k���j��i:لقوله تعـاىل  إنه مؤمن؛: وإمنا قلنا. إن صاحب الكبرية ال خيزى؛ ألنه مؤمن، واملؤمن ال خيزى: قلنا

��~}��|�����{��z��y�����x���w��v��u��t������s��r��q��po��n��m��ll مساهم مؤمنني حال مـا  ٩: احلجرات ،
  .وصفهم بالبغي

��m��W��V:، ولقوله٢٧: النحل ��m��W��V��U��T��S���R��Ql:إن املؤمن ال خيزى؛ لقوله تعاىل :وإمنا قلنا
��]\���[��Z��Y��Xl ولقوله حكاية عن املؤمنني٨: تحرميال ،:��m��ËÊ��É��È���Çl مث قـال تعـاىل  ١٩٤: آل عمران ،:�

m��C��B��Al فثبت أن صاحب الكبرية مؤمن، وثبت أن املؤمن ال خيزى؛ فيلزم أن صـاحب  ١٩٥: آل عمران ،
  . الكبرية ال خيزى

، وملـا  ١٩٢: آل عمران ��m�}���|���£¢��¡�����~l:إن كل من أدخل النار فقد أخزي؛ لقوله تعاىل :وإمنا قلنا
  )٢( .)لزم القطع بأن صاحب الكبرية ال يدخل النارثبتت هاتان املقدمتان، 

�m���b��a��`��_��^��]��\��[��Z���Y���X��W��V: قولـه : ؛ حنوالعمومات الكثرية الواردة يف الوعد: العاشر( 

���l��k��j���i��hg��f��e��d��cl وقـال . بالفالح على كل من آمن ، فحكم٥ - ٤: البقرة:��m��D��C��B��A

��Y��X��W��V��U��T���S��R��Q����P��O��N��M����L��K��J��I��H���G��F��El ــرة : البق

��m��q��p���o:وقـال . ، نكرة يف اإلثبات؛ فيكفي فيه اإلثبات بعمل واحـد ٦٢: البقرة ��m��N��Ml:، فقوله٦٢
��{��z��y����x��w��v��u��t��s��rl ١٢٤: نساءال...  

والكالم يف تفسري كل واحد من هذه اآليات جيـيء يف   أا معارضة بعمومات الوعيد،: واجلواب عن هذه الوجوه 
  ) ٣(). موضعه إن شاء اهللا تعاىل

��m��w��v��u��t��s��r���q���p��o��n��m��l��kj��i��h:ويقول عند قوله تعـاىل   

��~��}��|��������{��z��y���xl ٤(املعصية ال تضـر مـع اإلميـان،   : املرجئة الذين يقولون( ،٩ - ٨: األعراف(  
الذين رجحت كفة حسـنام،  : إنه تعاىل حصر أهل موقف القيامة يف قسمني؛ أحدمها: وقالوا متسكوا ذه اآلية،

ون بآيات الذين رجحت كفة سيئام وحكم عليهم بأم أهل الكفر الذين كانوا يظلم: والثاين. وحكم عليهم بالفالح
  !وذلك يدل على أن املؤمن ال يعاقب البتة اهللا؛

                                           

  .٣٨٦-٣٨٣دار اجليل .األربعني ط: ، وانظر)١٥٤ص٣ج١مج(التفسري الكبري)١(
  ).٢٠٣ص٣١ج١١مج(التفسري الكبري:، وانظر٣٨٥دار اجليل .األربعني ط)٢(
  .٨٢-٨٠كتاب الشفاعة العظمى، : وانظر). ١٥٥ص٣ج١مج(التفسري الكبري)٣(
  .٤٠، الربهان يف معرفة عقائد أهل األديان، ٤/٢٠٥، الفصل١/٢٢٨مقاالت اإلسالميني:انظر) ٤(
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أقصى ما يف الباب أنه تعاىل مل يذكر هذا القسم الثالث يف هذه اآلية؛ إال أنه تعـاىل   :وحنن نقول يف اجلواب 
 إىل ، واملنطوق راجح على املفهوم؛ فوجب املصـري ٤٨: النساء ��m���~��}��|���{��z��yl:فقال. ذكره يف سائر اآليات

وحنن نسلم أن هذا ال يليق إال بالكافر،  ،٩: األعراف��m�y���x��w��v��l:أيضا فقال تعاىل يف هذا القسمو. إثباته
وأما العاصي املؤمن فإنه يعذب أياما مث يعفى عنه ويتخلص إىل رمحة اهللا تعاىل، فهو يف احلقيقة ما خسر نفسه؛ بل فاز 

       . )١()ل وانقطاع، واهللا أعلمبرمحة اهللا أبد اآلباد من غري زوا

 ��m��Í�������Ì��Ël:ظاهر قوله( ،١٣١: آل عمـران  ��m��Í�������Ì��Ë��Ê���É��Èl: ويقول عند قوله تعاىل

يقتضي أا ما أعدت إال للكافرين، وهذا يقتضي القطع بأن أحدا من املؤمنني ال يدخل النار، وهو على  ١٣١: آل عمران
  خالف سائر اآليات؟ 

  :واجلواب من وجوه

�m��Ë: أعد بعضها للكفار وبعضـها للفسـاق؛ فقولـه    ؛أنه ال يبعد أن يكون يف النار دركات: األول 
ÌÍl إشارة إىل تلك الدركات املخصوصة اليت أعدها اهللا للكافرين، وهذا ال مينع ثبوت دركات  ،١٣١: آل عمران

  .أخرى يف النار أعدها اهللا لغري الكافرين

ن كون النار معدة للكافرين ال مينع دخول املؤمنني فيها؛ ألنه ملا كان أكثر أهل النار هم الكفـار  أ :الثاين 
إمنا أعددت : من احلوائج )٢( )حلاجة(ال يبعد أن يقال إا معدة هلم، كما أن الرجل يقول لدابة ركبها فألجل الغلبة 

  . هاهنان هو قد ركبها يف تلك الساعة لغرض آخر، فكذا هذه الدابة للقاء املشركني؛ فيكون صادقًا يف ذلك، وإن كا

فهذه اآلية دلت على أن النار معـدة للكـافرين،   أن القرآن كالسورة الواحدة؛ : يف اجلواب الوجه الثالث
���m:قوله تعاىل: ومثالهوسائر اآليات دالة أيضا على أا معدة ملن سرق وقتل وزىن وقذف،  � �£��¢��¡�����~����� � � � � �}���¤

���§��¦������¥l  قال ذلك٨: امللـكا قال تعاىل. ، وليس جلميع الكفار يوأيض:��m��c��b��a���`��_l  إىل ، ٩٤: الشـعراء
، وليس هذا صفة مجيعهم؛ ولكن ملا كانت هذه الشرائط مذكورة يف سائر ٩٨: الشعراء ��m��x��w��v��u��tl:قوله

  .واهللا أعلم ،اه؛ فكذا فيما ذكرنهاهناالسور كانت كاملذكورة 

 إثبات كوا معدة هلم وال يدل على احلصـر؛   ،١٣١: آل عمران ��m��Í�������Ì��Ël:أن قوله: الوجه الرابع
، ال يدل على أنه ال يدخلها سواهم من الصبيان، واـانني،  ١٣٣: آل عمران ��m��M��L��Kl:كما أن قوله يف اجلنة

  .واحلور العني

تعظيم الزجر؛ وذلـك ألن    ،١٣١: آل عمران �m�Ì��Ë�lمن وصف النار بأا أن املقصود: الوجه اخلامس 
املؤمنني الذين خوطبوا باتقاء املعاصي إذا علموا بأم مىت فارقوا التقوى أدخلوا النار املعدة للكافرين، وقد تقـرر يف  

                                           

  ).١٠٩ص٢٤ج٨مج(لتفسري الكبريا: وانظر). ٢٧ص١٤ج٥مج(التفسري الكبري)١(
  !، والسياق يقتضيه٩/٣املطبعة البهية املصرية . ، والتصحيح من ط)احلاجة(يف الطبعة املعتمدة ) ٢(
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والد ولده بأنـك إن عصـيتين   كان انزجارهم عن املعاصي أمت، وهذا مبرتلة أن خيوف ال. عقوهلم عظم عقوبة الكفار
   )١(.)هاهناأدخلتك دار السباع، وال يدل ذلك على أن تلك الدار ال يدخلها غريهم، فكذا 

فقد احتجـوا بـأن اهللا    ؛أما املرجئة(، ٥: البقرة ��m���l��k��j���i��hg��f��e��d��cl:ويقول عند قوله تعاىل
أن يكون املوصوف ذه األشياء مفلحا وإن ه اآلية؛ فوجب حكم بالفالح على املوصوفني بالصفات املذكورة يف هذ

  )٢().وإذا ثبت يف هذه الطائفة حتقق العفو ثبت يف غريهم ضرورة إذ ال قائل بالفرق .زىن، وسرق، وشرب اخلمر

أن وصفهم بالتقوى يكفي يف نيل الثواب؛ ألنه يتضمن اتقاء املعاصي واتقاء ترك  :واجلواب عن قول املرجئة(
  )٣().واهللا أعلم. جباتالوا

����m:ويقول عند قوله تعاىل �̈�§����¦��¥��¤��£¢��¡�����~��}���|��{l ذه اآلية يف ( ،١٩٢: آل عمران احتجت املرجئة
وكل من دخل النار فإنه خيزي؛ فيلزم القطع بأن صـاحب الكـبرية ال    ،القطع على أن صاحب الكبرية ال خيزى

  ... يدخل النار

، ال يدل على نفي اإلخزاء مطلقًا؛ بل يدل ٨: التحرمي��m\���[��Z��Y��X��W��V��U �l:أن قوله ...: واجلواب عنه
   )٤().على نفي اإلخزاء حال كوم مع النيب، وذلك ال ينايف حصول اإلخزاء يف وقت آخر

واعلـم أن   (،١٦ – ١٤: الليل �m���Ã��Â��Á��À��I��H�G��F��E����D�����C���B��Al :ويقول عند قوله تعاىل
  ....املرجئة يتمسكون ذه اآلية يف أنه ال وعيد إال على الكفار

  !فما اجلواب عنه على قولكم؛ فإنكم ال تقطعون بعدم وعيد الفساق؟: فإن قيل

  : اجلواب من وجهني 

ا لزمهـا  صلى الكافر النـار إذ : ال يلزمها، يف حقيقة اللغة يقال: ١٥: الليل �m���B��Alهو أن معىن ...: األول
مقاسيا شدا وحرها، وعندنا أن هذه املالزمة ال تثبت إال للكافر؛ أما الفاسق فإما أن ال يدخلها أو إن دخلها ختلص 

  .منها

   )٥( ).أن خيص عموم هذا الظاهر باآليات الدالة على وعيد الفساق :الثاين 

  

                                           

  ).٤-٣ص٩ج٣مج(التفسري الكبري)١(
  ).٣٥ص٢ج١مج(التفسري الكبري)٢(
 ).٣٥ص٢ج١مج(التفسري الكبري)٣(
 ).١٤٣-١٤٢ص٩ج٣مج(التفسري الكبري)٤(
  ).٢٠٣-٢٠٢ص٣١ج١١مج(ريالتفسري الكب)٥(
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 )١( ؛)ل الوعد مسـتقبح يف العـرف  وإمها، العفو عن الوعيد مستحسن يف العرف( ومع أن الرازي قرر أن
 ،ألن الوعد حـق عليـه  ( (٢)؛)الوفاء بالوعد كرم، وإمهال الوعيد ومحله على التأويل بالتعريض جود وإحسان (فـ

  )٣( ).فذلك هو اللؤم ؛ومن أسقط حق غريه ،فقد أتى باجلود والكرم ؛والوعيد حق له، ومن أسقط حق نفسه

اهللا تعاىل وإن أخرب عن الوعيد إال أنه ال يفعل الوعيد؛ : مل ال جيوز أن يقال:(وقال يف معرض رده على املعتزلة 
وإذا كان كذلك مل ميكنكم القطع ...نعلم أن إخالف الوعيد أحسن ؛فإنا كما نعلم بالضرورة أن إجناز الوعد حسن

  )٤( ).بأنه تعاىل ال خيلف الوعيد

  !ملرجئةإال أنك جتده ينقض ما سبق، وذلك يف معرض رده على ا

ال خلف يف إيعـاد اهللا تعـاىل كمـا ال    (،٢٩: ق ��m���È��Ç�����Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á��Àl:فيقول عند قوله تعاىل 
فهو ختويف ال حيقق اهللا  ؛ما ورد يف القرآن من الوعيد: وهذا يرد على املرجئة؛ حيث قالوا! إخالف يف ميعاد اهللا

   )٦(.!!))٥(وإذا أوعد أخلف وعفا ،الكرمي إذا وعد أجنز ووىف: شيئًا منه، وقالوا

  .وحكم  عليه بالفساد ؛املرجئة واخلوارج يف وعيد الفاسق امللي هذا وقد قابل الرازي بني قول

�m��x��w: قولـه تعـاىل  : قال قوم( ،٩٠: البقـرة  ��m��z���y��x��wl:فقال عند قوله تعاىل 

y��zl ذه اآلية فريقانمث بيدل على أنه ال عذاب إال للكافرين؛  ،٩٠: البقرة عد تقرير هذه املقدمة احتج :  

ثبت بسائر اآليات أن الفاسق يعذب، وثبت ذه اآلية أنه ال يعذب إال الكافر، فيلزم : قالوا اخلوارج،: أحدمها
  .أن يقال الفاسق كافر

كافر، فوجب القطع ثبت ذه اآلية أنه ال يعذب إال الكافر، وثبت أن الفاسق ليس ب: ، قالواملرجئةا :وثانيها 
   )٧().وفساد هذين القولني ال خيفى. بأنه ال يعذب

اعلم أن (، ٤٢ – ٤٠: عبس ��m���ò��ñ��ð��ï��î��í��ì��ë��ê��é��è��ç��������æl:وقال عند تفسريه لقوله تعاىل 
  :املرجئة واخلوارج متسكوا ذه اآلية

أهل الثواب، وأهل العقاب، ودلت على : يامة قسمانإن هذه اآلية دلت على أن أهل الق :فقالوا ؛املرجئة أما 
أن أهل العقاب هم الكفرة، وثبت بالدليل أن الفساق من أهل الصالة ليسوا بكفرة، وإذا مل يكونوا من الكفرة كانوا 

  .وذلك يدل على أن صاحب الكبرية من أهل الصالة ليس له عقابمن أهل الثواب، 

                                           

  ).١٥٩ص٣ج١مج(التفسري الكبري)١(
  ).٥٤ص١١ج٤مج(التفسري الكبري)٢(
 ).١٨٤ص٧ج٣مج(التفسري الكبري)٣(
 ).أ/١٩٩ق/٢(اية العقول:، وانظر)أ/١٩٧ق/٢(اية العقول)٤(
 .١/٢٢٨مقاالت اإلسالميني:انظر) ٥(
  .٦٣الديناخلمسون يف أصول : ، وانظر)١٧٠ص٢٨ج١٠مج(التفسري الكبري)٦(
  ).١٨٥ص٣ج١مج(التفسري الكبري)٧(
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ت هذه اآلية على أن كل ائر الدالئل على أن صاحب الكبرية يعاقب، ودلّت سدلّ: فإم قالوا وأما اخلوارج 
  . من يعاقب فإنه كافر، فيلزم أن كل مذنب فإنه كافر

هو هذا الفريقان، وذلك ال يقتضي نفي الفريق الثالث، واهللا  هاهناأكثر ما يف الباب أن املذكور : واجلواب
  .  )١()أعلم

 يؤاخذ عبده على شيء من الذنوب مساهلة عظيمة، والقول بأنه تعاىل خيلد القول بأن اهللا تعاىل ال( :ويقول 
يف النار عبده العارف باملعصية الواحدة تشديد عظيم، والعدل أنه خيرج من النار كل من قال واعتقد أنه ال إلـه إال  

  (٢)).اهللا

  : فتجده ،لكن الرازي مل يلبث أن تأثر بقول املرجئة اخلالصة

  !!خمالفًا بذلك عادته جئة اخلالصة يف نفي حصول العذاب لغري الكافر من غري إنكار،يذكر قول املر  - ١

§��¨��©����m��¸��¶��µ����������´��³��²��±��°��¯��®��¬«����ª:يقول عند تفسريه لقوله تعاىل

��»��º���������¹l قال تعاىل(، ١٠٦: آل عمران :��m��»��º���������¹��¸��¶��µl اآليـة  : الت املرجئة، ق١٠٦: آل عمران
   )٣().تدل على أن كل نوع من أنواع العذاب وقع معلالً بالكفر، وهذا ينفي حصول العذاب لغري الكافر

��m���R��Q��P��O��N��M��LK��J��I���H��G��F��E��D��C��B��A:ويقول عند تفسريه لقوله تعاىل

��W��V��U��T��Sl  ذه اآلية على(، ٢٧: النحـل ألن قوله تعاىل: أن العذاب خمتص بالكافر، قالوا املرجئة احتجوا :
m���W��V��U��T��S���R��Ql يدل على أن ماهية اخلزي والسوء يف يوم القيامة خمتصة بالكافر، وذلـك   ،٢٧: النحل

��m��Ó��Ò��Ñ��Ð���������������Ø��×��Ö��Õ��Ô:×ينفي حصول هذه املاهية يف حق غريهم، وتأكد هذا بقـول موسـى   

Ù��Úl ٤().٤٨: طه(    

 !!يقرر أن ظواهر بعض اآليات تدل على القطع بأن الفاسق املصر ال يدخل النار - ٢

احتجـت  (، ٨: امللك �m���§��¦������¥���¤���£��¢��¡�����~���}��|{��z���y��xl: يقول عند تفسريه لقوله تعاىل 
: نه تعاىل حكى عن كل من ألقي يف النار أم قالوا أل: املرجئة على أنه ال يدخل النار أحد إال الكفار ذه اآلية، قالوا 

  .كذبنا النذير ، وهذا يقتضي أن من مل يكذب اهللا ورسوله ال يدخل النار

  .  )٥()أن ظاهر هذه اآلية يقتضي القطع بأن الفاسق املصر ال يدخل النارواعلم  

  

                                           

  ).٦٥ص٣١ج١١مج(التفسري الكبري)١(
  ).١٠٢ص٢٠ج٧مج(التفسري الكبري)٢(
  ).١٧٣ص٨ج٣مج(التفسري الكبري)٣(
 ). ٢٨١ص٢٦ج٩مج(التفسري الكبري : وانظر ،)٢١ص٢٠ج٧مج(التفسري الكبري)٤(
  ).٦٤ص٣٠ج١٠مج(التفسري الكبري)٥(
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  !!يقرر أن من مل يكن مكذبا بآيات اهللا ال يلحقه الوعيد أصالً -٣

: )١(قال القاضي(، ٤٩: األنعـام  ��m��m��l���������k��j��i��h������g�����f��el:ل عند تفسري قوله تعاىليقو
  ! إنه تعاىل علل عذاب الكفار بكوم فاسقني، وهذا يقتضي أن يكون كل فاسق كذلك

من مل يكن مكذبا يدل على أن وهذا  ؛هذا معارض مبا أنه خص الذين كذبوا بآيات اهللا ذا الوعيد :فيقال له
   )٢().بآيات اهللا أن ال يلحقه الوعيد أصالً

  !يقرر أن صاحب الكبرية ال يعذب - ٤

، ١٤٧: النساء ��m���Ð��Ï��Î��Í��Ì��ËÊ��É��È����Ç��Æ��Å��Äl:يقول عند تفسريه لقوله تعاىل

أقدم على الشـرب أو  ألنا نفرض الكالم فيمن شكر وآمن، مث  على أنه ال يعذب صاحب الكبرية؛ ت هذه اآليةدلّ(
   )٣().١٤٧: النساء ��m��ËÊ��É��È����Ç��Æ��Å��Äl:بدليل قوله تعاىل ،الزنا؛ فهذا وجب أن ال يعاقب

 كيف يستجيز أن حيرق املؤمن الذيالرمحن الرحيم الذي مل يتضرر جبنايات عبيده مع عنايته بعباده؛  (:ويقول
   (٤).)!لنار؟واظب على شهادة أن ال إله إال اهللا سبعني سنة با

يتأثر باملرجئة يف زعمهم أن النار ما أعدت إال للكافرين، وهذا يقتضي القطع بأن أحدا من املـؤمنني ال   - ٥
  !!يدخل النار

: البقرة ��m���×��Ö��Õ��ÔÓ��Ò��Ñ��Ð���Ï���Î��Í��Ì��Ë��Ê��Él:يقول عند تفسريه لقوله تعاىل  

وليس فيه مـا  نه يدل على أن هذه النار املوصوفة معدة للكافرين، ؛ فإ ٢٤: البقرة �m���×��Ö��Õl: أما قوله(، ٢٤
   )٥().يدل على أن هناك نريانا أخرى غري موصوفة ذه الصفات معدة لفساق أهل الصالة

خللف يف الوعيد كرم، قرر أن ا لصة يف موفقه من نصوص الوعيد؛ حيثوقد ظهر جليا تأثره باملرجئة اخلا - ٦
  )٦( .د واالنزجار دون احلقيقة، وخص الوعيد بالكفار ومحل الوعيد على التهدي

                                           

  . من املعتزلة، على ما جرت عادته يف التفسرييقصد القاضي عبد اجلبار ) ١(
  ).٢٣٠-٢٢٩ص١٢ج٤مج(التفسري الكبري)٢(
  ).٨٩ص١١ج٤مج(التفسري الكبري)٣(
 ).٢٣٥ص١ج١مج(التفسري الكبري)٤(
  ).١٢٢ص٢ج١مج(التفسري الكبري)٥(
 .، وما بعدها من هذا البحث٤٣٣موقف الرازي من نصوص الوعيد، صفحة: راجع) ٦(
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  :املعتزلة الذين قطعوا بالوعيد الدائم ألهل الكبائر : ثانيا

أمـا  ( :يقـول  ذكر الرازي أن املعتزلة متسكوا يف مسألة وجوب إنفاذ الوعيد بعمومات القرآن واألخبار؛
فمجموع ما يتمسكون به مـن اآليـات    :أما القرآن((١) ؛)املعتزلة فإم عولوا على العمومات الواردة يف هذا الباب

  :أنواع..حمصور يف

  .وزعموا أنه يفيد العموم يف معرض الشرط؛ �m�m�m�m���Å���Å���Å���Ållllأم متسكوا بلفظ : أحدها

  . أم متسكوا بصيغة اجلمع مع دخول حرف التعريف فيها :وثانيها 

   )٢( .)�m��\lمتسكوا بصيغة :وثالثها

  (٤) .)١٨٠: آل عمران ��m���ÜÛ��Ú��Ù��Ø��×��Öl:قوله تعاىل :من العموماتالرابع  (٣) )النوع( (و

 .(٥) ) mC l :لفظة :النوع اخلامس من العمومات(و

   (٦) ).ما يدل على أنه سبحانه ال بد وأن يفعل ما توعدهم به :النوع السادس(و 

�:، إىل قولـه ١٣: النساء �m§��¦����©¨lقوله تعاىل يف آية املواريث  :إحداها ؛فآيات: أما النوع األول( 
m��Æ��Å��Ä����Ã��Â��Á��À��¿��¾��½l وقد علمنا أن من ترك الصالة، والزكـاة،  ١٤: النساء ،

والصوم، واحلج، واجلهاد، وارتكب شرب اخلمر، والزنا، وقتل النفس احملرمة، فهو متعد حلدود اهللا، فيجب أن يكون 
 معرض الشرط تفيد العموم على ما ثبت يف أصول الفقه، فمىت محـل  يف �m���Ålوذلك ألن كلمة . من أهل العقاب

  ... اخلصم هذه اآلية على الكافر دون املؤمن كان ذلك على خالف الدليل

، مجع مضاف، واجلمع املضاف عندكم يفيد العموم؛ كما ١٤: النساء ��m��Â��Ál:إن قوله تعاىل :فإن قيل
وإذا ثبت ذلك اختصت هذه اآلية مبن تعدى مجيـع  مالً جلميع عبيده، ضربت عبيدي فإنه يكون ذلك شا: لو قيل

  !حدود اهللا، وذلك هو الكافر ال حمالة دون املؤمن

تعـدي   هاهنالكنه وجدت قرائن تدل على أنه ليس املراد  ؛األمر وإن كان كما ذكرمت نظرا إىل اللفظ :قلنا 
: النساء �m��©¨��§��¦l: قوله تعاىل ، ١٤: النساء �mÂ��Á��l: أنه تعاىل قدم على قوله :أحدهامجيع احلدود؛ 

  . ، إىل تلك احلدود١٤: النساء �m��Â��Ál: فانصرف قوله؛ ١٣

                                           

  ).١٤٥ص٣ج١مج(التفسري الكبري)١(
  ٣٨٦دار اجليل .األربعني ط)٢(
 !، والسياق يقتضيه٣/١٤٩املطبعة البهية املصرية . ، والتصحيح من ط)النواع(يف الطبعة املعتمدة )٣(

 ).١٤٩ص٣ج١مج(التفسري الكبري)٤(
  ).١٤٩ص٣ج١مج(التفسري الكبري)٥(
  ).١٤٩ص٣ج١مج(التفسري الكبري)٦(
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أن األمة متفقون على أن املؤمن مزجور ذه اآلية عن املعاصي، ولو صح ما ذكرمت لكان املؤمن غري : وثانيها
  . مزجور ا

مجيع احلدود مل يكن للوعيد ا فائدة؛ ألن أحدا من املكلفني ال يتعدى أنا لو محلنا اآلية على تعدي : وثالثها
مجيع حدود اهللا؛ ألن يف احلدود ما ال ميكن اجلمع بينها يف التعدي لتضادها، فإنه ال يتمكن أحد من أن يعتقد يف حالة 

  . عاصيوالنصرانية، وليس يوجد يف املكلفني من يعصي اهللا جبميع امل  )١(واحدة مذهب الثنوية

،   ٩٣: النساء ��m��j��i��h��g��f���e��d��cl:قوله تعاىل يف قاتل املؤمن عمدا: ورابعها
  .١٢٣: النساء ��m����d��c��b��a��`l:لقوله تعاىل ؛دلت اآلية على أن ذلك جزاؤه؛ فوجب أن حيصل له هذا اجلزاء

¶��¸����m��»��º���¹:، إىل قوله١٥: األنفـال  ��m����°���¯��®��¬��«��ª��©l:قوله تعاىل :وخامسها

���Ì��Ë��Ê��ÉÈ��Ç��Æ��Å��Ä���Ã��Â���Á��À��¿��¾��½��¼l ١٦: األنفال .    

 – ٧: الزلزلة ��m���d���c��b��a��`��_��~��}��|���{��z��y��x��wl:قوله تعاىل :وسادسها

٨.  

��m��s:وله تعاىل، إىل ق٢٩: النساء ��m��`��_��^��]��\��[�����Z��Yl:قوله تعاىل :وسابعها 
��{z��y��x��w���v��u����tl ٣٠: النساء .  

��m��ß��Þ���Ý��Ü���Û��Ú���Ù��Ø��×���Ö��Õ��Ô��Ó�����Ò��Ñ��Ð��Ï���Î��Í���Ì��Ë��Ê:قوله تعـاىل  :وثامنها

��â�������á��àl فبني تعاىل أن الكافر والفاسق من أهل العقاب الدائم؛ كما أن املؤمن مـن أهـل   ، ٧٥ – ٧٤: طه
  . لثوابا

وهذا يوجب أن يكون الظامل من أهل الصـالة  ، ١١١: طه ��m��È��Ç��Æ���Å��Ä��Ãl:قوله تعاىل :وتاسعها
  .داخالً حتت هذا الوعيد

��m��`������_��^��]��\��[����Z��Y��X��W����V��U����T��S:قوله تعاىل بعد تعداد املعاصي :وعاشرها 

��al لكافر يف أنه من أهل اخللود؛ إال من تاب من الفساق أو آمن من الكفاربني أن الفاسق كا، ٦٩ – ٦٨: الفرقان.  

    ٩٠ - ٨٩: النمل ��mO��N��M���L��K��J��I��H��G��F��E��D���C��B��A...l:قوله تعاىل: واحلادية عشرة 
  . وهذا يدل على أن املعاصي كلها متوعد عليها كما أن الطاعات كلها موعود عليهااآلية، 

  .٣٨ – ٣٧: النازعات ��m��µ����´���³���²��±���°��¯��®l:قوله تعاىل: عشرةوالثانية 

                                           

بأصحاب االثنني األزليني، ألـم  : إله ظلمة، وإله نور، وتعرف هذه الفرقة: ن يرون أن العامل له إهلانالثنوية إحدى فرق اوس اللذي)١(
. بتساويهما يف القدم، خبالف اوس فإم قالوا حبدوث الظالم، وذكروا سبب حدوثـه : يزعمون أن الظلمة والنور أزليان، قدميان، فقالوا

، املوسـوعة امليسـرة يف   ١/٢٥٥،)ث ن ى(الفنون، مادة  ات، كشاف اصطالح٢/٣٤٤العتبار، املواعظ وا١/٢٩٠امللل والنحل: انظر
  .٢/١٠٣٢األديان واملذاهب واألحزاب املعاصرة
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ومل يفصل بني الكـافر  اآلية،  ٢٣: اجلن ��m���¨������§��¦��¥��¤��£����¢��¡...����¬l:قوله تعاىل: والثالثة عشرة
  . والفاسق

اآلية؛ فحكـي يف أول   ٨١: البقرة ��m��q���p��o���n�����m��l��k...�l: قوله تعاىل: والرابعة عشرة
:   ، مث إن اهللا كذم فيه، مث قال٨٠: البقرة ��m��xw��v�����u��t��s��r��ql: اآلية قول املرجئة من اليهود، فقال

�m��y��x��w���v��ut��s��r��q���p��o���n�����m��l��kl ؛ فهذه هي اآليات الـيت  ٨١: البقرة
  .هذه الصيغة تفيد العموم.... يف معرض الشرط و �m���Ål متسكوا ا يف املسألة الشتماهلا على صيغة

  :؛ وهي يف آياتالتمسك يف الوعيد بصيغة اجلمع املعرفة باأللف والالم: النوع الثاين من دالئل املعتزلة 

���m:قوله تعاىل :إحداها  �c��b���a���� � � � �`���_l ذلك إن الذين فجروا فهم يف اجلحيم، و: معناه..و...،١٤: االنفطار
  .يفيد العموم 

: مـرمي  ��m��s��r��q��������p���o��n��m��l��k���j��i��h���gl:قوله تعاىل: اآلية الثانية يف هذا الباب

  . ، ولفظ ارمني صيغة مجع معرفة باأللف والالم٨٦ – ٨٥

  .   ٧٢: مرمي ��m��s��r���q�����p����ol:قوله تعاىل: وثالثها

، بني أنه يؤخر عقام إىل ٦١: النحل ��m��p��{���z��y��x��w��v��u����t��s��r��ql:قوله تعاىل :ورابعها 
(١)). يوم آخر، وذلك إمنا يصدق أن لو حصل عقام يف ذلك اليوم

  

���m:قوله تعاىل( :وخامسها �Q��P��O��� �N��Ml للفساق الظاملني ألنفسهم  ×، ولو شفع ٢٧٠: البقرة
   )٢().صول املضرة إىل الغري فهو ناصرهلكان ناصرا هلم؛ ألن من مينع من و

¦��§��¨��©����m��ª:فأحـدها  ؛)٣( )�m\l(النوع الثالث من العمومات صيغ اجلموع املقرونة حبرف(

���°��¯��®��¬����«l ٢ - ١: املطففني.  

  .١٠: النساء ��m��_~��}���|��{��z��y��x��w��v��u��tl:قوله تعاىل :وثانيها  

فبني ما يستحق على ترك اهلجرة وتـرك  ، ٩٧: النسـاء  ��m��u��t������s��r��q��pl:قوله تعاىل: وثالثها
 .النصرة؛ وإن كان معترفاً باهللا ورسوله

ومل يفصل يف الوعيـد بـني   ، ٢٧: يـونس  ��m��^]��\��[��Z��Y��X��W���Vl:قوله تعاىل: ورابعها 
  . الكافر وغريه

  .٣٤: التوبة ��m�x�����w��v��u��t��s��r���z��yl:قوله تعاىل: وخامسها

                                           

  ،٣٩٠-٣٨٦دار اجليل .األربعني ط: وانظر). ١٤٩ص٣ج١مج(التفسري الكبري)١(
  .٤١٤دار اجليل .األربعني ط: ، وانظر)ب/١٩١ق/٢(اية العقول) ٢(
  .٣٩٠دار اجليل، .األربعني، ط: ، وانظر!، ولعل الصواب ما أثبته)الذي(الطبعات  يف مجيع)٣(



 -٤٢٧ - 

ولو مل يكن الفاسق من أهـل  ، ١٨: النسـاء  �m��d��c������b��a��`l: قوله تعاىل: وسادسها
 .الوعيد والعذاب مل يكن هلذا القول معىن؛ بل مل يكن به إىل التوبة حاجة

 ؛   ٣٣: املائدة ��m��x��w��v��u��t���s��r��q��p��o��n��m��l���kl:قوله تعاىل: وسابعها 
  .فبني ما على الفاسق من العذاب يف الدنيا واآلخرة

  .٧٧: آل عمران ��m���Ì��Ë��Ê��É�����È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á��À���¿l:قوله تعاىل :وثامنها 

، توعد على منع ١٨٠: آل عمران ��m���ÜÛ��Ú��Ù��Ø��×��Öl:قوله تعاىل :الرابع من العمومات(١) )النوع(
 .الزكاة 

 ��m��KJ��I��H��G��F��E��D��C��B��Al:وهو قوله تعـاىل  ���l_ُـ�m Iْلفظة : العموماتالنوع اخلامس من 

 . ؛ فبني ما يستحق الظامل على ظلمه٥٤: يونس

¶��¸����m��º��¹:وهو قوله تعاىل ما يدل على أنه سبحانه ال بد وأن يفعل ما توعدهم به،: النوع السادس

���Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á��À��¿��¾������½���¼��»�����È��Çl ٢٩ – ٢٨: قن أنه ال يبدل قوله يف الوعيد، بي. 

   :واالستدالل باآلية من وجهني 

بعد تقدمي الوعيد مل يبق ألحد علة وال خملص : أنه تعاىل جعل العلة يف إزاحة العذر تقدمي الوعيد، أي: أحدمها
   .من عذابه

اللفظ عليـه؛   أنه تعاىل ال بد وأن يفعل ما دلّ ، وهذا صريح يف٢٩: ق ��m��Ã��Â��Á��Àl:قوله تعاىل: والثاين
   (٣))  )٢(.فهذا جمموع ما متسكوا به من عمومات القرآن

"   من"بعضها وردت بصيغة  :وهي على نوعني (٤)أما عمومات األخبار اليت عول عليها املعتزلة فكثرية جدا،
  :عرض لبعضها وفيما يلي (٦)".من " وبعضها وردت ال بصيغة   (٥) يف معرض الشرط،

  

                                           

  !، والسياق يقتضيه٣/١٤٩املطبعة البهية املصرية . ، والتصحيح من ط)النواع(يف الطبعة املعتمدة )١(

، ١٧٩-١٧٨، ١٧٧ ،١٦١-١٦٠، ١٣٦، ٩٧، ٩١- ١/٩٠:(متشابه القرآن: انظر استدالالت املعتزلة بالقرآن على الوعيد)٢(
٣٦٣، ٣٤٦-٣٤٤، ٣٣٦، ٣١٧ ٢٧٤، ٢٧٢-٢٧١، ٢٦٠، ٢٢٦، ٢٢٥-٢٢٣، ٢٠٥، ٢٠٢-٢٠١، ١٨٩-١٨٧، ١٨٢،١٨٣ ،

٥٩٦-٥٩٥، ٥٩٣، ٥٩٢، ٥٩٠، ٥٦١، ٥٥٠، ٥٣٢، ٥٢٤- ٥٢٣، ٥٢٢- ٥٢١، ٤٩٩، ٤٩٤-٤٩٣، ٤٤٢، ٢/٤١٢(،)٣٧٦ ،
٦٩٩، ٦٩٢، ٦٨٦، ٦٨٢، ٦٦٨، ٦٦٥، ٦٦٣، ٦٦٠، ٦٥٠، ٦٢٦، ٦٢٢، ٦١٨، ٦٠٩، ٦٠٦-٦٠٥، ٦٠٤، ٦٠٠، ٥٩٧ ،
٧٠٣، ٧٠١.( 

  .٧١-٦١،كتاب الشفاعة العظمى للرازي،٣٩٠-٣٨٦دار اجليل .األربعني ط: وانظر). ١٤٩ص٣ج١مج(التفسري الكبري)٣(
  .٣٩٠-٣٨٦دار اجليل .، األربعني ط)١٥٢-١٤٩ص٣ج١مج(التفسري الكبري:انظر)٤(
  .٣٩٠-٣٨٦ار اجليل د.، األربعني ط)١٥١-١٤٩ص٣ج١مج(التفسري الكبري:انظر)٥(
  .٣٩٠-٣٨٦دار اجليل .، األربعني ط)١٥٢-١٥١ص٣ج١مج(التفسري الكبري:انظر)٦(
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  :(١) " )من "األول املذكور بصيغة ( فمن النوع 

من أكل بأخيه أكلة أطعمه اهللا من نار جهنم، ومن أخذ بأخيه كسوة كساه اهللا من : "غقال رسول اهللا (  - ١
   (٢)،"نار جهنم، ومن قام مقام رياء ومسعة أقامه اهللا يوم القيامة مقام رياء ومسعة 

  (٣) .)جازاه على ذلك: أي: ومعىن أقامه ،وهذا نص يف وعيد الفاسق
 (٥).(٤) ) "طوقه يوم القيامة من سبع أرضني ،من ظلم قيد شرب من أرض:   "×قال  ( - ٢
 مر ـاجـوامله ،دهـواملسلم من سلم املسلمون من لسانه وي ،املؤمن من أمنه الناس: "غقال رسول اهللا (  - ٣

   ."عبد ال يأمن جاره بوائقهوالذي نفسي بيده ال يدخل اجلنة  ،هاجر السوءمن 
ويدل على أنه غري مؤمن وال مسلم على ما يقوله املعتزلة من  ،وهذا اخلرب يدل على وعيد الفاسق الظامل 

  (٦) .)املرتلة بني املرتلتني

من سلك طريقًا يطلب به علما سهل اهللا له طريقًا من طرق اجلنة، ومن أبطأ به عمله :" غ عن رسول اهللا ( - ٤
 ،(٧)."به نسبهمل يسرع 

 (٨) ).وهذا نص يف أن الثواب ال يكون إال بالطاعة، واخلالص من النار ال يكون إال بالعمل الصاحل

كل مسكر مخر، وكل مخر حرام، ومن شرب اخلمر يف الدنيا ومل يتب منـها مل  : " غقال رسول اهللا (  - ٥
  (٩)."يشرا يف اآلخرة

لود؛ ألنه إذا مل يشرا مل يدخل اجلنة ألن فيها ما تشتهيه وهو صريح يف وعيد الفاسق، وأنه من أهل اخل
 (١٠) ).األنفس وتلذ األعني

                                           

  ).١٤٩ص ٣ج١مج(التفسري الكبري)١(
هـذا  ‘‘: ، وقال٤/٢٣٣، ) ٧٢٤٦(، واحلاكم يف املستدرك، برقم١٢٥-٥/١٢٤يف الغيبة، : أبو داود، كتاب األدب، باب: أخرجه)٢(

مكتبـة  .، صـحيح سـنن أيب داود، ط  ١٠٧صحيح األدب املفرد، :، انظر:، وصححه األلباين’’اه حديث صحيح اإلسناد ومل خيرج
  .  ١٩٨-٣/١٩٧املعارف، 

  ).١٤٩ص٣ج١مج(التفسري الكبري)٣(
حترمي الظلم، وغصب : ، ومسلم، كتاب املساقاة، باب٤٨٦إِثْم من ظَلَم شيئًا من األرض، ص: أخرجه البخاري، كتاب املظامل، باب)٤(

  .١٢٣٢-٣/١٢٣١ض وغريها، األر
  ).١٥٠-١٤٩ص٣ج١مج(التفسري الكبري)٥(
  ).١٥٠ص٣ج١مج(التفسري الكبري)٦(
  .٤/٢٠٧٤فضل االجتماع على تالوة القرآن وعلى الذكر، : أخرجه مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار، باب)٧(
  ).١٥٠ص٣ج١مج(التفسري الكبري)٨(
  .٣/١٥٨٧بيان أن كل مسكر مخر، وأن كل مخر حرام، : ابأخرجه مسلم، كتاب األشربة، ب)٩(
  ).١٥٠ص٣ج١مج(التفسري الكبري)١٠(
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من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا وجناة يوم القيامة، ومن مل : "يف الصالة ؛قال عليه الصالة والسالم(  - ٦
قيامة مع قارون وهامان وفرعون وأيب حيافظ عليها مل تكن له نورا وال برهانا وال جناة وال ثوابا، وكان يوم ال

  (٢)." (١)بن خلف

 (٣) ).وهذا نص يف أن ترك الصالة حيبط العمل، ويوجب وعيد األبد

، علمنا أن املراد منه إحباط وملا ثبت أنه ال يكفر(٤)، "من لقي اهللا مدمن مخر لقيه كعابد وثن:"×قال  ( - ٧
 (٥) ).العمل

عذاب يكلمهم اهللا، وال ينظر إليهم يوم القيامة، وال يزكيهم، وهلم ثالثةٌ ال  :"×قال   )٦(عن أيب ذر(   - ٨
املسبل، واملنـان، واملنفـق سـلعته بـاحللف     :" قال! من هم، خابوا وخسروا؟: قلت يا رسول اهللا، "أليم

 ؛ومعلوم أن من مل يكلمه اهللا ومل يرمحه وله عذاب أليم املتكرب الذي يسبل إزاره،: يعين باملسبل (٧)".كاذبا
 (٨) ).فهو من أهل النار، ووروده يف الفاسق نص يف الباب

من تعلم علما مما يبتغي به وجه اهللا ال يتعلمه إال ليصيب به عرضا من الدنيا مل :"قال عليه الصالة والسالم(  - ٩
  (٩)."جيد عرف اجلنة يوم القيامة

                                           

)١(قال لعقبة بن أيب معيطبن خلف بن وهب بن حذافة اجلمحي، كان فظًا سيء املخالطة؛  أيب :ا ومسعـت  أمل يبلغين أنك جالست حممد
�m��m������l��k��j����i��h��g:فـأنزل اهللا  ؛اهللا عقبة لعنه اهللا ففعل ذلك عدو. منه ؟ وجهي من وجهك حرام إال أن تتفل يف وجهه

��y��x��w�����v����u���t��s��r��q���p��o��nl أُ ،واليت بعدها ٢٨ - ٢٧: الفرقانسر يوم بدر؛ وافت ،غوكان يلقى رسـول اهللا  دي 
بل أنا أقتلك إن شـاء   ":غفيقول رسول اهللا ؛ تلك عليها من ذرة، أقأعلفه كل يوم فرقً -افرس -يا حممد إن عندي العود : فيقول ؛مبكة
  .٢٠٠ ،صحيح السرية النبوية ،٤١٢-٤/٤١١، البداية والنهاية: انظر. يوم أحد غ ؛ فقتله"اهللا
بغية . ’’رواه أمحد والطرباين يف الكبري واألوسط، ورجال أمحد ثقات‘‘:، وقال اهليثمي٦/١٥٠)٦٥٧٦(أمحد يف مسنده، برقم:أخرجه)٢(
  .١/١٦٤ضعيف الترغيب والترهيب،: ، انظر:، وضعفه األلباين٢/٢١)١٦١١(رائد يف حتقيق جممع الزوائد ومنبع الفوائد، برقمال
  ).١٥٠ص٣ج١مج(التفسري الكبري)٣(
: ،كتاب األشربة، باب ماجه، وابن ’’إسناده ضعيف‘‘::، وقال الشيخ أمحد شاكر٣/١١٧)٢٤٥٣(أمحد يف مسنده، برقم:أخرجه)٤(

  .٢/٢٤١،ماجهصحيح سنن ابن :، انظر:، وحسنه الشيخ األلباين٦٢-٤/٦١خلمر،مدمن ا
  ).١٥٠ص٣ج١مج(التفسري الكبري)٥(
يرحم اهللا : "غ جندب بن جنادة بن قيس بن عمرو الغفاري، من كبار الصحابة وفضالئهم، قدمي اإلسالم، كان زاهدا، قال عنه النيب)٦(

االسـتيعاب يف معرفـة   : انظـر . ، تويف سنة إحدى وثالثني أو اثـنني وثالثـني  "وحدهأبا ذر، يعيش وحده، وميوت وحده، ويحشر 
  .٦٣-٧/٦٠، اإلصابة يف متييز الصحابة٩٨-٦/٩٦، أسد الغابة،٨٠٢-٨٠٠األصحاب

ذين ال يكلمهم وبيان الثالثة ال ،بيان غلظ حترمي إسبال اإلزار واملن بالعطية وتنفيق السلعة باحللف: أخرجه مسلم، كتاب اإلميان، باب) ٧(
  .١/١٠٢اهللا يوم القيامة وال ينظر إليهم وال يزكيهم وهلم عذاب أليم،

  ).١٥٠ص٣ج١مج(التفسري الكبري)٨(
: ماجه ،كتاب السنة، بـاب ، وابن ’’إسناده صحيح‘‘::، وقال الشيخ أمحد شاكر٨/٣١٩)٨٤٣٨(أمحد يف مسنده، برقم:أخرجه)٩(

، واحلاكم يف املسـتدرك،  ٤٨-٤/٤٧يف طلب العلم لغري اهللا تعاىل، : داود، كتاب العلم، باب، و أبو ١/١٦٤االنتفاع بالعلم والعمل به،
= 
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 (١) ).كون يف اجلنة أو يف النارومن مل جيد عرف اجلنة فال شك أنه يف النار؛ ألن املكلف ال بد وأن ي

لقي اهللا وهو عليه غضبان، وذلـك ألن اهللا   ؛من حلف على ميني كاذبا ليقطع ا مال أخيه:" ×قال (  - ١٠
 (٢)". إىل آخر اآلية، ٧٧: آل عمران ��mÆ�Å��Ä��Ã��Â��Á��À���¿...�l:تعاىل يقول

 (٣) ).ها يف الكفارونص يف أن اآلية واردة يف الفساق كورود ،وهذا نص يف الوعيد 

وهـي  " من"العمومات اإلخبارية الواردة ال بصيغة (أما النوع الثاين من استدالالت املعتزلة باألخبار فهو 
  (٤) ؛)كثرية جدا

  :   ومنها

هذا مقام العائذ من القطيعة، : إن اهللا خلق الرحم فلما فرغ من خلقه، قامت الرحم فقالت: "×قال (  - ١
قال رسول  " فهو ذاك:" بلى، قال: قالت!" أن أصل من وصلك، وأقطع من قطعك؟ نعم، أال ترضني: "قال
��m���|��{��z��y��x��w��v��u��t���s��r��q��p��o��n:فــاقرؤوا إن شــئتم"  :غاهللا 

��`��_��~����}l (٦) ... ).وهذا نص يف وعيد قاطع الرحم (٥)". ٢٣ - ٢٢: حممد 

أن يعبـدوه وال  :" قال ! اهللا ورسوله أعلم: لى العباد، قالواما حق اهللا ع: "لبعض احلاضرين ×قال  (  - ٢
  (٧)".أن يغفر هلم وال يعذم:" قال!" فما حقهم على اهللا إذا فعلوا ذلك؟: "قال ."يشركوا به شيئًا

 (٨) ).ومعلوم أن املعلق على الشرط عدم عند عدم الشرط؛ فيلزم أن ال يغفر هلم إذا مل يعبدوه 

                                           
= 

   خ األلبـاين ـ، وصححه الشي’’هذا حديث صحيح سنده ، ثقات رواته على شرط الشيخني ومل خيرجاه‘‘:، وقال١/١٥٠، )٢٨٨(برقم
  .٢/٤١٢مكتبة املعارف، .صحيح سنن أيب داود، ط: ، انظر-:-
  ).١٥١-١٥٠ص٣ج١مج(ري الكبريالتفس)١(
وعيد من اقتطع حق : اإلميان، باب:، ومسلم، كتاب٤٦٥اخلصومة يف البئر والقضاء فيها، ص :البخاري،كتاب املساقاة، باب: أخرجه)٢(

  .١/١٢٣مسلم بيمني فاجرة بالنار، 
  ).١٥١ص٣ج١مج(التفسري الكبري)٣(
  ).١٥١ص٣ج١مج(التفسري الكبري)٤(
صلة : الرب والصلة واآلداب، باب :، ومسلم، كتاب١٠٣٥ص  ،٢٢: حممد ��m��w��vl:تاب التفسري، بابالبخاري، ك: أخرجه)٥(

  .١٩٨١-٤/١٩٨٠الرحم، وحترمي قطيعتها، 
  ).١٥٢-١٥١ص٣ج١مج(التفسري الكبري)٦(
لدليل علـى أن  ا :، ومسلم، كتاب اإلميان، باب١٣٢٨من أجاب بلبيك وسعديك، ص : البخاري، كتاب االستئذان، باب: أخرجه)٧(

  .١/٥٨من مات على التوحيد دخل اجلنة قطعا، 
  ).١٥٢ص٣ج١مج(التفسري الكبري)٨(
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 " فالقاتل واملقتول يف النار ؛فقتل أحدمها صاحبه ،إذا اقتتل املسلمان بسيفيهما: "غقال رسول اهللا (   - ٣

 ..... )٣((٢)"إنه كان حريصا على قتل صاحبه: "قال! هذا القاتل فما بال املقتول؟: يا رسول اهللا (١)فقال

  (٤)).هذا جمموع استدالل املعتزلة بعمومات القرآن واألخبار 

  :واعلم أن أصحابنا أجابوا عن هذه الكلمات من وجوه( :ذه الكلمات قائالًعن هوقد أجاب الرازي 

  مع إذا كانت معرفـةيف معرض الشرط تفيد العموم، وال نسلم أن صيغة اجل" من"ال نسلم أن صيغة  :أحدها(

  (٦)). (٥)، كانت للعمومباأللف والالم 

يد العموم ظنا، وإذا كان كذلك مل جيز التمسك تف.. أن هذه الصيغ موضوعة للعموم؛ ولكنها: سلمنا( :والثاين
إنه ال : إذا ثبت هذه فنقول. داللة هذه األلفاظ على االستغراق داللة ظنية حمتملة، ال قطعية(فـ(٧) ؛)ا يف هذه املسألة

أن أكثر ( ا كم(٨) )جيوز التمسك ذه األلفاظ يف هذه املسألة، ألن املسألة قطعية، والتمسك فيها بالدليل الظين باطل
حنن وإن كنا نعتقد بأن العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب، إال أنا نعتقد أن و..حق الكفارهذه العمومات نازلة يف 

وإذا كان كذلك، مل تكن داللتها علـى  . داللته يف غري حمل السبب، ليست داللة قوية قاطعة، بل داللة ظنية ضعيفة

                                           

صـحيح  : انظر امسه نفيع بن احلارث،: نفيع بن مسروح ، وقيل: ، واختلف يف امسه، فقيلسأبو بكرة :السائل، هو الصحايب اجلليل) ١(
، معرفة الصـحابة أليب نعـيم األصـبهاين    ٧٨٢ة األصحاب،، االستيعاب يف معرف٢٢١٤-٤/٢٢١٣، صحيح مسلم١٠البخاري، ص

٥/٢٦٨٠.  
، ١٠ص فسـماهم املـؤمنني،   ،٩: احلجـرات  �m��po��n��m��l��k���j��il: البخاري،كتاب اإلميـان، بـاب  : أخرجه)٢(

  .٢٢١٤-٤/٢٢١٣إذا تواجه املسلمان بسيفيهما،  :ومسلم،كتاب الفنت وأشراط الساعة، باب
، )ب/٦١ق(، )أ/٣٥ق(، )ب/٣٣ق(، للقاضـي عبـد اجلبـار    األمايل يف احلديث، :تزلة باألخبار على الوعيدانظر استدالالت املع)٣(
، )أ/١٦١ق(، )ب/١٢٩ق(، )ب-أ/١٢٧ق(، )أ/١٢٣ق(، )أ/١٠٩ق(، )ب/١٠٥ق(، )أ/٨٧ق(، )ب/٨٥ق(، )أ/٧٩ق(، )ب/٧٧ق(
، )ب/٢١٥ق(، )أ/٢١٣ق(، )ب/٢١١ق(، )ب-أ/٢٠٧ق(، )ب/٢٠٣ق(، )ب/١٧٩ق(، )أ/١٧٥ق(، )أ/١٧٣ق(، )ب/١٧١ق(
  ).ب/٢٢٧ق(، )أ/٢٢١ق(، )أ/٢١٧ق(
  .٧٧-٧١كتاب الشفاعة العظمى للرازي، : وانظر). ١٥٢ص٣ج١مج(التفسري الكبري)٤(
" مجيع"و " كل"اختلف الناس يف صيغة :( أن هذه األلفاظ للعموم؛ يقول يف احملصول: العجب أن مذهب الرازي يف أصول الفقه هو) ٥(

 أي"و "ما " و" ا للعموم فقط "من "وازاة واالستفهام؛ فذهبت املعتزلة ومجاعة من الفقهاء إىل أوأنكـرت الواقفيـة    وهو املختار،يف ا
يف " مـا "و" من"يف بيان أن لفظة : املسألة الثانية:(، ويقول يف كتابه املعامل يف أصول الفقه٢/٣١٥مؤسسة الرسالة، .، احملصول ، ط)ذلك

املعامل :..) ، ويدل عليه وجوهيف أن اجلمع املعرف يفيد العموم: املسألة الثالثة:.. ويدل عليه وجهان واالستفهام للعموم، معرض الشرط
لكنـك  . وما بعدها ٤/٢٤٦، الكاشف عن احملصول، ٣٢٥، ٢/٣١٧مؤسسة الرسالة، .، طاحملصول: ، وانظر٤٤-٤٢ول الفقه، يف أص

ا له؛ وهذا يدل على أن حب اإلنسان ملذهبه وتعصبه له قد م للسلّجتده يف مسألة الوعيد مل يعموم صيغة؛ وقد ساق جواب األصحاب مؤيد
  !! يلقيه فيما ال ينبغي من االضطراب والتناقض

  .٣٩١-٣٩٠دار اجليل .األربعني ط)٦(
  .٣٩١دار اجليل .األربعني ط)٧(
  .٣٩٢دار اجليل ، .األربعني ط)٨(
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 ا يف عدم (باإلضافة إىل  (١)). ا يف هذه املسألة القطعية االستغراق قوية صاحلة ألن يتمسك أن اآليات اليت متسكتم
. مل يتم استداللكم امل تكن عامة يف األحوال واألشخاص العفو، البد أن تكون عامة يف األحوال واألشخاص، وإذا 

. ؛ فإنا ال نثبت العفو لكل شـخص واآليات اليت متسكنا ا يف العفو، البد أن تكون خاصة يف األحوال و األشخاص
وإذا ثبت هذا، لزم القطع بأن دالئلكم عامة ودالئلنا خاصة، واخلاص مقدم على العام، فوجب القطع بأن اآليات الدالة 

  (٢)). على العفو مقدمة على هذه العمومات

كما  ؛شرط عدم العفوال نسلم أنه تعاىل يوعد الفساق مطلقًا؛ بل ذلك الوعيد عندنا مشروط ب( أنا :والثالث
�:فنحن خنصص هذا العموم فيما إذا حصل العفو؛ بدليل قوله تعاىل(وعليه  )٣(؛)أنه باالتفاق مشروط بشرط عدم التوبة

m���~��}��|���{��z��yl على  ألن الدليل دلّ أمجعنا على أن هذا الوعيد خمتص بعدم التوبة؛: فنقول( )٤().٤٨: النساء
يبق هذا الوعيد؛ فكذا جيوز أن يكون مشروطًا بعدم العفو؛ فإن بتقدير قيام الداللـة علـى    أنه إذا حصلت التوبة مل

   )٥().حصول العفو امتنع بقاء هذا الوعيد عند حصول العفو، وحنن قد ذكرنا الدالئل الكثرية على حصول العفو

��m��x��wله تعـاىل إن عمومات الوعد معارضة بعمومات الوعيد، وهي كثرية يف القرآن؛ كقو( :والرابع

��}��|���{��z��yl  عمومات الوعد راجحة : وإذا عرفت هذا فنقول. فالقرآن مملوء منها: ، وباجلملة ٧: الزلزلـة
  (٦) ..).على عمومات الوعيد

: إن سلمنا أن التمسك بآيات الوعيد أوىل من التمسك بآيات الوعد؛ ولكن مل ال جيوز أن يقال(أنا  :واخلامس
إن أخرب عن الوعيد إال أنه ال يفعل الوعيد؛ فإنا كما نعلم بالضرورة أن إجناز الوعد حسن نعلم أن إخالف اهللا تعاىل و

  )٧( ).وإذا كان كذلك مل ميكنكم القطع بأنه تعاىل ال خيلف الوعيد...الوعيد أحسن

هذه ( كما أن (٨)،)أن صيغ العموم ليست قاطعة يف االستغراق؛ بل ظاهرة فيها حمتملة للخصوص(: واخلالصة
: العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب، قلنا: العمومات نزلت يف حق الكفار فال تكون قاطعة يف العمومات؛ فإن قيل

هب أنه كذلك؛ ولكن ملا رأينا كثريا من األلفاظ العامة وردت يف األسباب اخلاصة واملراد تلك األسباب اخلاصة فقط، 

                                           

  .٣٩٣دار اجليل ، .األربعني ط)١(
  .٣٩٣دار اجليل ، .األربعني ط)٢(
  ).١٨٣ص٧ج٣مج(التفسري الكبري)٣(
 ،)١٨٤-١٨٣ص٧ج٣مـج (، )٨ص٦ج٢مج(،)١٥٩-١٥٧ص٣ج١مج(التفسري الكبري: ، وانظر)٢٤٠ص١٠ج٤مج(التفسري الكبري)٤(
 ).  ٦٥-٥٥ص٢٤ج٨مج(،)٥٤ص١٩ج٧مج(،)٢١٨-٢١٧ص١١ج٤مج(،)٢٠٢-٢٠١ص٩ج٣مج(،)٧٤-٧٣ص٩ج٣مج(
 ،)٥٢ص٩ج٣مـج ( ،)١٠٥ص٨ج٣مـج ( ،)١٤٦-١٤٤ص٧ج٣مج(التفسري الكبري: ، وانظر)٢٢٨ص ٩ج ٤جم(التفسري الكبري )٥(
  ).١٦٨ص١٣ج٥مج(،)٦٥ص٩ج٣مج(
 .٣٩٣دار اجليل ، .األربعني ط)٦(
  ).أ/١٩٩ق/٢(اية العقول: ، وانظر)أ/١٩٧ق/٢(اية العقول)٧(
 . ٦٨املسائل اخلمسون،  :، وانظر٥٦٦مكتبة دار التراث، .احملصل، ط)٨(
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وإذا كان كذلك مل ميكن التمسك ا يف القطع على الوعيد، وأيضا؛ فهي ( (١))ن قوياعلمنا أن إفادا للعموم ال يكو
  :وال بد من الترجيح، وهو معنا من وجوه((٢)). معارضة بآيات الوعد

  .أن الوفاء بالوعد أدخل يف الكرم من الوفاء بالوعيد :األول 

فكان ترجيح عمومات الوعد  (٣)غضبه وغالبة عليه؛أنه قد اشتهر يف األخبار أن رمحة اهللا سابقة على  :والثاين 
  . أوىل

   (٤)).وهو أن الوعيد حق اهللا تعاىل والوعد حق العبد، وحق العبد أوىل بالتحصيل من حق اهللا تعاىل :الثالث

  .وتأسيسا على ما تقدم ذكره يأيت عرض موقف الرازي من نصوص الوعيد

  :موقف الرازي من نصوص الوعيد

إحلاق التأويل بعمومات الوعيد أوىل من إحلاقه بعمومات الوعد؛ ألن الوفاء بالوعد كرم ( يرى الرازي أن
ومن هنا فقد كان موقفه من نصوص الوعيد مـا   (٥)،)وإمهال الوعيد ومحله على التأويل بالتعريض جود وإحسان 

  :يلي

ـ  : محل النص على أن املراد منه التهديد والترهيب، أي -أ ر والتغلـيظ  أنه ورد مـورد الزج
  .وظاهره غري مراد

املبالغة يف التهديد دون نفس : املراد (،٢٧٩: البقرة ��m��¬«��ª��©��¨��§���¦��¥��¤l:يقول عند قوله تعاىل
  (٦)).احلرب

يقتضي أن من مل يطع اهللا والرسول ال يكـون   ؛٥٩: النساء �m���Û��Ú������àß��Þ��Ý��Ül: قوله ظاهر: (ويقول
   )٧(.)لكنه حممول على التهديد ؛ي أن خيرج املذنب عن اإلميانمؤمنا، وهذا يقتض

�m��v�����u��t��s�����r��qp��o��n��m��l���k��j��i��h���gf��e��d��c��b( �:ويقول عند قوله تعـاىل 
���j��i��h��gf����e��d��c��b��a �̀�_��~����}��|���{��z��y��x��wl لى دلت اآلية على أن املرتب ع(،١٦ – ١٥: الزمر

                                           

  ).١٥٤-١٥٣ص٣ج١مج(التفسري الكبري)١(
  . ٥٦٦مكتبة دار التراث، .احملصل، ط)٢(

، ١٥٦٤ص، ١٧١: الصـافات  ��m��¤��£��¢��������¡������~l:قوله تعاىل: البخاري،كتاب التوحيد، باب: واحلديث أخرجه)٣(

ـ  : " قال غأن رسول اهللا  اعن أيب هريرة : ولفظه ، "إن رمحـيت سـبقت غضـيب   :ه ملا قضى اهللا اخللق كتب عنده فـوق عرش
  .٤/٢١٠٨يف سعة رمحة اهللا تعاىل، وأا سبقت غضبه، : ومسلم،كتاب التوبة، باب

  .٧٩-٧٧، كتاب الشفاعة العظمى، ٣٩٨-٣٩٣دار اجليل، .األربعني، ط: ، وانظر)١٥٣ص٣ج١مج(التفسري الكبري)٤(
  ).٥٤ص١١ج٤مج(التفسري الكبري)٥(
 ).١٠٠ص٧ج٣مج(التفسري الكبري)٦(
 ).١١٢ص٣١ج١١مج(التفسري الكبري: ، وانظر)١٥٢ص١٠ج٤مج(التفسري الكبري)٧(
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إن اهللا تعاىل قد يعفو عن املذنب والكـبرية،  : املعصية ليس حصول العقاب بل اخلوف من العقاب، وهذا يطابق قولنا
   )١().فيكون الالزم عند حصول املعصية هو اخلوف من العقاب ال نفس حصول العقاب

�m�M��L��K��J�������I����H��G������F��E���D��C��B��A���Q��P��O��N �:تعـاىل ويقول عند قوله 

��YX��W��V��U����T��S����Rl قوله( ،٢٤٩: البقرة:��m��N��Ml  ليس مـن أهـل ديـين    : ؛ يعينكالزجر،٢٤٩: البقـرة
  )٢().وطاعيت

:   استدلت املعتزلة بقولـه (، ١٧: النـور  �m���»��º����¹�������¸��¶������µ��´��³��²��±l �:ويقول عند قوله تعاىل
m��º���¹�������¸l وعلى أن فعل القذف ال يبقى معه اإلميان؛ ألن املعلق على  ،على أن ترك القذف من اإلميان ،١٧: النور

   )٣( .الشرط عدم عند عدم الشرط

ذلـك   منكم أيها املؤمنون؛ فدلّ: ، أي١١: النور ��m��GF��E��D��C��B�������Al:هذا معارض بقوله :واجلواب
إذا ثبت التعارض محلنا هـذه اآليـة علـى التـهييج يف االتعـاظ      و ،على أن القذف ال يوجب اخلروج عن اإلميان

   )٤().واالنزجار

  :محل الوعيد يف حق املستحل؛ ألنه كافر -ب

لو خصصنا عمومات الوعيد مبن يستحلها مل يلزم منه إال ختصيص العموم، ومعلـوم أن التخصـيص   : (يقول
  )٥( ).أهون من التعطيل

��m�C���B��A�����R��Q��P��O��NM��L��K��J����I��H���G��F��E��D:ويقول عند قوله تعـاىل 

���q��p��on��m��l���k��j��ih���g��f��e��d��c��b��a��`���_��^��]��\[��Z��Y��X��W��VU��T�����S
���`�������_�����������~����������}��|�����{��z��yx��w��v��u���t��s��rl ظاهر قوله تعـاىل ( ،٢٧٦ – ٢٧٥: البقرة:��mP��O��

��VU��T�����S����R��Ql يدل على أن الوعيد إمنا حيصل باستحالهلم الربا دون اإلقدام عليه وأكله مـع   ، ٢٧٥: البقرة
  )٦( .وعلى هذا التقدير ال يثبت ذه اآلية كون الربا من الكبائر!! التحرمي

  !.م أكلوا الربامقدمة اآلية تدل على أن قيامهم يوم القيامة متخبطني كان بسبب أ :فإن قيل   

                                           

 ).١٩ص ١٧ج ٦مج(التفسري الكبري: ، وانظر)٢٥٥ص٢٦ج٩مج(التفسري الكبري)١(
  ).١٨٠ص٦ج٢مج(التفسري الكبري)٢(
 .٥٢٣-٢/٥٢٢متشابه القرآن: انظر) ٣(
  ).١٨١ص٢٣ج٨مج(التفسري الكبري)٤(
  ).١٦٠ص٣ج١مج(التفسري الكبري)٥(
كما بآية آل عمران على أن أكل الربا من الكبائر،  بل إنه استدل ما زعمه من أن أكل الربا ليس من الكبائر؛مل يطرد الرازي على )٦(

 ��m��Ç��Æ��Å���Ä��Ã��ÂÁ��À��¿��¾��½��¼�����»��ºl:؛ فقال عند قوله تعاىل!عن آكله بالكلية نفى الفالح

اعلم أن اتقاء اهللا يف هذا النهي واجب، وأن الفالح يتوقـف  ، ١٣٠: آل عمران �m��Ä��Ã����Ç��Æ��Ål:قال تعاىل�(، ١٣٠: آل عمران
  ).٣-٢ص٩ج٣مج(التفسري الكبري .)!!وهذا تنصيص على أن الربا من الكبائر ال من الصغائر ، فلو أكل ومل يتق زال الفالح،عليه
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صريح يف أن العلة لذلك التخبط هـو هـذا   ، ٢٧٥: البقرة �m��VU��T�����S����R��Q��P��Ol:إن قوله :قلنا 
وعند هذا جيب تأويل مقدمة اآلية، وقد بينا أنه ليس املراد من األكل نفس األكل، وذكرنـا   القول واالعتقاد فقط؛

وحنن حنمله على استحالل الربا واستطابته؛ وذلـك  التصرف يف الربا  عليه وجوها من الدالئل، فأنتم محلتموه على
يستحل التصرف فيه، : أي )٢( ))١(وخضما(فالن يأكل مال اهللا قضما : ألن األكل قد يعرب به عن االستحالل؛ يقال

   )٣().يةفهذا ما يدل عليه لفظ اآل ؛وإذا محلنا األكل على االستحالل صارت مقدمة اآلية مطابقة ملؤخرا

��m: أما قوله تعاىل(و � ih� � � g� � fl إن هذه اآلية خمتصة  :إال أن الذي أقوله، ففيه وجوه للمفسرين؛ ٢٧٥: البقرة
   !!مبن ترك استحالل الربا من غري بيان أنه ترك أكل الربا أو مل يترك

  :والدليل عليه مقدمة اآلية ومؤخرا

ليس فيه بيان أنه انتهى عن ماذا، فال بد  ،٢٧٥: البقرة ��m`���_��^��]����b��al:فألن قوله أما مقدمة اآلية؛ 
�:أم قـالوا  )٥( )عنهم( هذه الكلمة ما حكى اهللا )٤( )إىل(وأن يصرف ذلك املذكور إىل السابق، وأقرب املذكورات 

m��VU��T�����S����Rl فكان قوله، ٢٧٥: البقرة:��m��bl ا إليه، فكان املعىن، ٢٧٥: البقرةفانتهى عن هذا القول :عائد.  

 )٦()فمـن : (، ومعناه٢٧٥: البقرة �m��s��r���q��p��on��m��l���k��jl: فقوله وأما مؤخرة اآلية؛ 

 ��m�ih���g��fl:، فثبت أن قوله٢٧٥: البقرة ��m��VU��T�����S����Rl:بقوهلم(وهو استحالل الربا: عاد إىل الكالم املتقدم

تهى عن إنه كما ان: ؛ مث هذا اإلنسان إما أن يقالفَأَمره إِلَى اللَّه )٧( )عن استحالل الرباى أن من انته: يعين ، ٢٧٥: البقرة
كان هذا الشخص مقرا بدين اهللا عالـما : عن أكل الربا أو ليس كذلك؛ فإن كان األول استحالل الربا انتهى أيضا

ليس كذلك؛ ألنه يفيد ، ٢٧٥: البقرة ��m��ih���g��fl:لهبتكليف اهللا؛ فحينئذ يستحق املدح والتعظيم واإلكرام؛ لكن قو
أنه تعاىل إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، فثبت أن هذه اآلية ال تليق بالكافر وال باملؤمن املطيع؛ فلم يبق إال أن يكون 

��m��v���u��t��s��r:لـه أمره هللا إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وهو كقو فهاهناخمتصا مبن أقر حبرمة الربا مث أكل الربا؛ 

���~��}��|���{��z��y����x��wl ا على صحة قولنا أن العفو من اهللا مرجو٤٨: النساء؛ فيكون ذلك دليالً ظاهر.   

                                           

)١)(مالقَض :(نان، واألكل بأطْراف األس)ماخلَض :(ُجبميع الفَم األكْل .مم دون اخلَضخمتار الصحاح، مـادة  :انظر. وعليه فالقَض) خ ض
  .٥٤٠)ق ض م(، ومادة١٧٩)م
  !والسياق يقتضيه ،)١٥٩٢٣:(فرعي/رقم ،)أ/١٦٨ق/١(خمطوط للتفسري الكبريمن والتصحيح  )خصما(يف الطبعة املعتمدة)٢(
  ).٩١ص٧ج٣مج(التفسري الكبري)٣(
والسـياق   ،)١٥٩٢٣:(فرعي/رقم ،)ب-١٦٩/ق/١(والتصحيح من خمطوط للتفسري الكبري ،)يف(للتفسري فيما وفقت عليه من نسخ)٤(

 !يقتضيه
 ،)ب-١٦٩/ق/١(والتتمـة مـن خمطـوط للتفسـري الكـبري      ،الـيت وقفـت عليهـا    مابني قوسني ساقط من النسخ املطبوعـة )٥(

  !والسياق يقتضيه ،)١٥٩٢٣:(فرعي/رقم
 ،)ب-١٦٩/ق/١(والتتمـة مـن خمطـوط للتفسـري الكـبري      ،الـيت وقفـت عليهـا    ملطبوعـة مابني قوسني ساقط من النسخ ا)٦(

  !والسياق يقتضيه ،)١٥٩٢٣:(فرعي/رقم
 ،)ب-١٦٩/ق/١(والتتمـة مـن خمطـوط للتفسـري الكـبري      ،الـيت وقفـت عليهـا    مابني قوسني ساقط من النسخ املطبوعـة )٧(

  !والسياق يقتضيه ،)١٥٩٢٣:(فرعي/رقم
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إىل استحالل الربا ومن عاد  :، فاملعىن٢٧٥: البقرة �m��s��r���q��p��on��m��l���k��jl: أما قوله 
فعال من الكفر، ومعنـاه  : ؛ فاعلم أن الكَفّار٢٧٦: البقرة ��m{��z��������`�������_�����������~����������}��|l:قوله( و )١( ).حىت يصري كافرا

فَعيل مبعىن : واألثيم. فالنٌ فعال للخري، أَمار به: من كان ذلك منه عادة، والعرب تسمي املقيم على الشيء ذا؛ فتقول
وذلك ال يليق إال مبن ينكر حترمي االستمرار على اكتساب اآلثام والتمادي فيه؛ وهو اآلمث، وهو أيضا مبالغة يف  ،فاعل

   )٢()...الربا فيكون جاحدا 

��m��Ê���É��È��Ç��Æ��Å���Ä��Ã��ÂÁ��À��¿��¾��½��¼�����»��º:ويقول عند قوله تعاىل

��Í�������Ì��Ël قال(، ١٣١ – ١٣٠: آل عمران:��m��Í�������Ì��Ë��Ê���É��Èl وفيه سؤاالت١٣١: رانآل عم ،:  

: ا يستحقه املسلم بفسقه، فكيف قالوذلك أزيد مم ،أن النار اليت أعدت للكافرين تكون بقدر كفرهم :األول 
�m��Í�������Ì��Ë��Ê���É��Èl ٣().فتصريوا كافرين ؛اتقوا أن جتحدوا حترمي الربا: تقدير اآلية: واجلواب ! ؟(   

  :العصاة من نصوص الوعيدختصيص الوعيد بالكفار، وإخراج -ج

الوعيدية واملرجئة على طريفّ نقيض؛ فبينما غلت الوعيدية؛ وأخرجت العصاة من نصوص الوعد، وأدرجتهم يف 
 .نصوص الوعيد، عارضهم الرازي واملرجئة، فقصروا وأخرجوهم من نصوص الوعيد، وأدخلوهم يف نصوص الوعـد 

  : ويظهر ذلك فيما يلي

¦��§��¨©����m�����´��³��²��±��°��¯���®��¬��«��ª:اىليقول الرازي عند قوله تع

��¿� �¾� �½�� �¼� �»��º� �¹�� ¸¶� �µ��È��Ç� �Æ� �Å� �Ä� � � �Ã� �Â� �Á��À

É���Êl هذه اآلية تدل على أن فساق أهل الصالة يبقون خملدين يف النار؛ : قالت املعتزلة(، ١٤ – ١٣: النساء
��m�m�m�m: قوله وذلك ألن �Â��Á��À��¿��¾��½��Â��Á��À��¿��¾��½��Â��Á��À��¿��¾��½��Â��Á��À��¿��¾��½llll ا مبن تعدى يف احلدود ١٤: النساءإما أن يكون خمصوص ،

اليت سبق ذكرها وهي حدود املواريث، أو يدخل فيها ذلك وغريه، وعلى التقديرين يلزم دخول من تعدى يف 
املواريث يف هذا الوعيد؛ وذلك عام فيمن تعدى وهو من أهل الصالة أو ليس من أهل الصالة؛ فدلت هذه اآلية 

  .أن الوعيد خملد وعلى ،على القطع بالوعيد

وذلك ال يتحقق إال يف حق الكافر؛ فإنه هو الذي تعـدى   ،وال يقال هذا الوعيد خمتص مبن تعدى حدود اهللا 
  : هذا مدفوع من وجهني: فإنا نقول! مجيع حدود اهللا

ى عـن  أنا لو محلنا هذه اآلية على تعدي مجيع حدود اهللا خرجت اآلية عن الفائدة؛ ألن اهللا تعاىل  :األول
اليهودية والنصرانية واوسية، فتعدي مجيع حدوده هو أن يترك مجيع هذه النواهي، وتركها إمنا يكـون بـأن يـأيت    
اليهودية واوسية والنصرانية معا وذلك حمال؛ فثبت أن تعدي مجيع حدود اهللا حمال، فلو كان املراد من اآلية ذلـك  

  .أي حد كان من حدود اهللا: راد منهخلرجت اآلية عن كوا مفيدة؛ فعلمنا أن امل

                                           

  ).١٠٠-٩٩ص٧ج٣مج(التفسري الكبري: وانظر). ٩٤-٩٣ص٧ج٣مج(التفسري الكبري)١(
  ).٩٦ص٧ج٣مج(التفسري الكبري)٢(
 ).٣ص٩ج٣مج(التفسري الكبري)٣(
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: النساء �m��Â��Álهو أن هذه اآلية مذكورة عقيب آيات قسمة املواريث؛ فيكون املراد من قوله  :الثاين 

هذا منتـهى تقريـر    ؛تعدى حدود اهللا يف األمور املذكورة يف هذه اآليات، وعلى هذا التقدير يسقط هذا السؤال، ١٤
  .....)١(املعتزلة 

  :ويدل عليه وجهان هذا العموم خمصوص بالكافر،.... :لفنقو 

��mما الدليل على أن كلمة : أنا إذا قلنا لكم :األول  �{l الدليل عليه أنه : يف معرض الشرط تفيد العموم، قلتم
ن فهو يدل علـى أ  ؛إن صح هذا الدليل: يصح االستثناء منه، واالستثناء خيرج من الكالم ما لواله لدخل فيه؛ فنقول

: ؛ ألن مجيع املعاصي يصح استثناؤها من هذا اللفظ، فيقالخمتص بالكافر ،١٤: النساء ��m��À��¿��¾��½l:قوله
:  فهذا يقتضي أن قوله. ومن يعص اهللا ورسوله إال يف الكفر وإال يف الفسق، وحكم االستثناء إخراج ما لواله لدخل

�m�m�m�m����¿��¾��½����¿��¾��½����¿��¾��½����¿��¾��½llll وذلك ال يتحقق إال يف حق الكافر ،والقبائحيف مجيع أنواع املعاصي  ،١٤: النساء.  

ظاهر اللفظ يقتضـي  : اإلتيان جبميع املعاصي حمال؛ ألن اإلتيان باليهودية والنصرانية معا حمال؛ فنقول: وقوله 
  .ويقوي ما ذكرناه  ،العموم إال إذا قام خمصص عقلي أو شرعي، وعلى هذا التقدير يسقط سؤاهلم

يفيد كونه  ،١٤: النساء �m��À��¿��¾��½l :أن قوله :هذه اآلية خمتصة بالكافرالوجه الثاين يف بيان أن 
وهو خـالف   ،لو كان املراد منه عني ذلك للزم التكرار ،١٤: النساء ��m��Â��Ál:فاعالً للمعصية والذنب، وقوله

  .فوجب محله على الكفراألصل؛ 

هب أنه كذلك؛ إال أنه يسقط ما : قلنا. املواريث بأنا حنمل هذه اآلية على تعدي احلدود املذكورة يف: وقوله 
ألن التعدي يف حدود املواريث تارة يكون بأن يعتقد أن تلك التكاليف واألحكام ذكرناه من السؤال ذا الكالم؛ 

القبول إال أنه يتركها، وتارة يكون بأن يعتقد أا واقعة ال على وجه احلكمة والصواب، فيكون هذا حق وواجبة 
، وإال لزم وقوع التكرار كمـا  وأما األول فال يكاد يطلق يف حقه أنه تعدى حدود اهللا. غاية يف تعدي احلدودهو ال

، فهذا فعلمنا أن هذا الوعيد خمتص بالكافر الذي ال يرضى مبا ذكره اهللا يف هذه اآلية من قسمة املواريثذكرناه؛ 
   )٢().ما خيتص ذه اآلية من املباحث

��m��|����{��zy��x��w��v��u��t��s��r�����������q���p��o��n��m��l��k��j:عاىلويقول عند قوله ت

��q��p��o��n��m��l��k��j������i��h��g���f��e��d��c������b��a��`��_��~��}
��y��x��w��v��u��t���srl ذه اآلية على صحة مذهبهم من وجهني(، ١٨ – ١٧: النساء تعلقت الوعيدية:  

`����m��m��l��k��j������i��h��g���f��e��d��c������b��a:نه تعاىل قالقالوا إ :األول 

���sr��q��p��o��nl فعطف الذين يعملون السيئات على الذين ميوتون وهم كفار، واملعطـوف  ١٨: النساء ،

                                           

 .١٧٩-١/١٧٨متشابه القرآن : انظر) ١(
، )٥٤-٥٢ص١١ج٤مـج (، )١٦٢-١٤٤ص٣ج١مـج (التفسـري الكـبري  : ، وانظـر )٢٢٩-٢٨ص٩ج٣مـج (التفسري الكـبري )٢(
، معامل ٥٦٩مكتبة دار التراث . ، احملصل، ط)٢٥١ص٢٧ج٩مج(،)٢٢٦ص٢٧ج٩مج(،)١٣١ص٢٦ج٩مج(،)٨١-٨٠ص١٧ج٦مج(

  ).أ/٢١٩ق/٢(، )ب-أ/٢١٨ق/٢(، )ب/١٩٩ق/٢(، اية العقول٩٥دار الفكر اللبناين،.أصول الدين، ط
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��mu��t����v:مغاير للمعطوف عليه؛ فثبت أن الطائفة األوىل ليسوا من الكفار، مث إنه تعاىل قال يف حق الكـل  

��y��x��wl فهذا يقتضي مشول هذا الوعيد للكفار والفساق ؛١٨: النساء.  

أنه تعاىل أخرب أنه ال توبة هلم عند املعاينة، فلو كان يغفر هلم مع ترك التوبة مل يكـن هلـذا اإلعـالم     :الثاين 
    )١(.معىن

��m��u��t:رات من قولهالضمري جيب أن يعود إىل أقرب املذكورات، وأقرب املذكو: نقول... :واجلواب

��y��x��w��vl هو قوله، ١٨: النساء:��m���sr��q��p��o��nl فلم ال جيوز أن يكـون قولـه  ، ١٨: النساء:����
mmmm��y��x��w��v��u��y��x��w��v��u��y��x��w��v��u��y��x��w��v��ullll عائدا إىل الكفار فقط١٨: النساء ،!  

مث ذكر الكافرين  أنه تعاىل أخرب عن الذين ال يتوبون إال عند املوت أن توبتهم غري مقبولة، :وحتقيق الكالم فيه 
وال شك أن الكافر أقبح فعالً وأخس درجة عند اهللا من الفاسق، فال . بعد ذلك؛ فبني أن إميام عند املوت غري مقبول

���m:بد وأن خيصه مبزيد إذاللٍ وإهانة؛ فجاز أن يكون قوله �y� � x� � w� � v� � u� � tl خمتصاً بالكافرين، ، ١٨: النساء
    )٢(.)كفرهم مبزيد العقوبة واإلذالل بيانا لكوم خمتصني بسبب 

 ��m��b��a��`��_~��}���|��{��z��y��x��w��v��u��tl:ويقول عند قوله تعـاىل 

:   اآلية دالة على وعيد كل من فعل هذا الفعل سواء كان مسلما أو مل يكن؛ ألن قوله تعاىل: املعتزلة قالت(، ١٠: النساء
�m��y��x��w��v��u��tl  وقولـه . م يدخل فيه الكل؛ فهذا يدل علـى القطـع بالوعيـد   عا ،١٠: النسـاء:�
m� �b��a��`l م إذا ماتوا على غري توبة يصلون هذا السعري ال حمالة، ١٠: النساء٣(.يوجب القطع على أ(   

��m��p��o:لقولـه تعـاىل   مل ال جيوز أن يكون هذا الوعيد خمصوصا بالكفار؛: نقول.. عنه  واجلواب 

��r��ql ٤().٢٥٤: البقرة(  

: النساء ��m��a��`���_��~��}��|��{z��y��x��w���v��u����t��sl:ويقول عند قوله تعاىل

،   ٣٠: النسـاء  �m��{z��y��xl: وقولـه : هذه اآلية دالة على القطع بوعيد أهل الصالة، قالوا: قالت املعتزلة(، ٣٠
بتخليدهم، فيلزم من ثبوت أحدمها ثبوت اآلخر  وإن كان ال يدل على التخليد؛ إال أن كل من قطع بوعيد الفساق قال

   )٥(.ألنه ال قائل بالفرق

 ��m��w���v��u����t��sl:؛ ألنه قـال أن هذا خمتص بالكفار هاهناأن الذي نقوله ... :واجلواب عنه 

التعدي على ا للتكرير؛ فيحمل الظلم على ما إذا كان قصده ، وال بد من الفرق بني العدوان وبني الظلم دفع٣٠: النساء
��m�����Z��Y:فقـال  ؛أليس أنه وصفهم باإلميـان  :تكاليف اهللا، وال شك أن من كان كذلك كان كافرا، ال يقال

                                           

  .٨٦، ترتيه القرآن عن املطاعن، ١٨١-١/١٨٠متشابه القرآن : انظر) ١(
  ).٩-٨ص١٠ج٤مج(التفسري الكبري)٢(
  .١/١٧٨متشابه القرآن  :انظر)٣(
  ).٢٠١ص٩ج٣مج(التفسري الكبري)٤(
  ١٨٣-١/١٨٢متشابه القرآن : انظر)٥(
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[l م الكفار؛ ألنا نقول٢٩: النساء قال املرادمذهبكم أن من دخل حتت هذا الوعيد ال يكون : ، فكيف ميكن أن ي
لوا أم كانوا مؤمنني، مث ملا أتوا ذه األفعال ما بقوا على وصف اإلميان، مؤمنا ألبته، فال بد على هذا املذهب أن تقو

   )١(.)فإذا كان ال بد لكم من القول ذا الكالم، فلم ال يصح هذا الكالم منا أيضا يف تقرير ما قلناه، واهللا أعلم

��m: ويقول عند تفسري قوله تعاىل � � � � �§��¦��¥��¤��£��� �¢��¡���~��}��|�� �{��z��¬��«��ª��©���¨l اجلن :

وأن هذا العموم يشملهم كشموله  ،استدل مجهور املعتزلة ذه اآلية على أن فساق أهل الصالة خملدون يف النار(، ٢٣
وهذا العموم أقوى يف : توبة وال طاعة أعظم منها، قالوا وهذا الوعيد مشروط بشرط أن ال يكون هناك: الكفار، قالوا

فاملخالف حيمل اخللود  m�«�l: العمومات ما جاء فيها قولهلوب من سائر العمومات؛ ألن سائر الداللة على هذا املط
   )٢(.فقد جاء لفظ األبد؛ فيكون ذلك صرحيا يف إسقاط االحتمال الذي ذكره املخالف: هاهناعلى املكث الطويل، أما 

صى اهللا ورسـوله جبميـع أنـواع    إمنا يتناول من ع؛ ٢٣: اجلن �m��¤��£����¢��¡l: أن قوله... :واجلواب
 �m��¤��£����¢��¡l: إن قولـه : نار مؤبدا، وإمنا قلنابأن الكافر يبقى يف ال: وحنن نقول .املعاصي، وذلك هو الكافر

يصح استثناء مجيع أنواع  ؛ ٢٣: اجلن ��m�£����¢��¡l:إمنا يتناول من عصى اهللا جبميع أنواع املعاصي؛ ألن قوله؛ ٢٣: اجلن
ومن يعص اهللا إال يف الكفر وإال يف الزنا، وإال يف شرب اخلمر، ومن مـذهب القـائلني   : عنه، مثل أن يقالاملعاصي 

ـ ـوإذا كان كذلك، وجب أن يكون ق. بالوعيد أن حكم االستثناء إخراج ما لواله لكان داخالً حتت اللفظ �: هـول
m�£����¢��¡l  كون كذلك هو الكافر، فاآلية خمتصة بالكافر على والذي يمتناوالً ملن أتى بكل املعاصي،  ؛٢٣: اجلـن

  .هذا التقدير ، فسقط وجه االستدالل ا

كون اإلنسان الواحد آتيا جلميع أنواع املعاصي حمال؛ ألن من احملال أن يكون قائالً بالتجسـم، وأن  : فإن قيل
  !.ئزحماالً فحمل اآلية عليه غري جايكون مع ذلك قائالً بالتعطيل، وإذا كان ذلك 

يفيد كونه آتيا جبميع أنواع املعاصي،  ؛٢٣: اجلن ��m�£����¢��¡l:ختصيص العام بدليل العقل جائز، فقولنا :قلنا 
ومن املعلوم . ترك العمل به يف القدر الذي امتنع عقالً حصوله؛ فيبقى متناوالً لآليت جبميع األشياء اليت ميكن اجلمع بينها

   )٣().فتكون اآلية خمتصة به ؛أن اجلمع بني الكفر وغريه ممكن

: النساء ��m���n������m��l��k��j��i�������h��g��f��e��d��c��bl:ويقول عند قوله تعاىل

قد كشف اهللا ذه اآلية الشبهة يف : احتج أبو القاسم الكعيب ذه اآلية على القطع بوعيد أصحاب الكبائر، فقال(، ٣١
، وهذا يدل على أم إذا مل جيتنبوها فال سيئاتهلكبائر بني أن من اجتنبها يكفر عنه الوعيد؛ ألنه تعاىل بعد أن قدم ذكر ا

   )٤(.تكفر، ولو جاز أن يغفر تعاىل هلم الكبائر والصغائر من غري توبة مل يصح هذا الكالم 

                                           

  ).٧٣-٧٢ص١٠ج٤مج(التفسري الكبري)١(
  .٢/٦٦٨متشابه القرآن : انظر)٢(
  ).  ١٦٧-١٦٥ص٢٨ج١٠مج(التفسري الكبري)٣(
  . ٩٠ترتيه القرآن عن املطاعن، ، ١/١٨٣متشابه القرآن: ذكر حنو هذا االستدالل القاضي عبد اجلبار، انظر)٤(
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إىل شيء  أن هذه الكبائر قد يكون فيها ما يكون كبريا بالنسبة إىل شيء ويكون صغريا بالنسبة(...:واجلواب
هذا فلم ال جيوز  وإذا ثبتإال أن الذي حيكم بكونه كبريا على اإلطالق هو الكفر، آخر، وكذا القول يف الصغائر؛ 

الكفر : وذلك ألن الكفر أنواع كثرية، منها الكفر؛، ٣١: النساء ��m��g��f��e��d��c��bl:أن يكون املراد بقوله
، وهذا االحتمال فكان املراد أن من اجتنب عن الكفر كان ما وراءه مغفورا. هباهللا، وبأنبيائه، وباليوم اآلخر، وشرائع

، وإذا كان هذا حمتمالً بل ٤٨: النسـاء  ��m���~��}��|���{��z��y����x��w��v���u��t��s��rl:منطبق موافق لصريح قوله تعاىل
  ) ١().وباهللا التوفيق. ظاهرا سقط استدالهلم بالكلية

  : أي ينبغي للمؤمن أال يفعل ذلك: للفظ لفظ اخلرب، ومعناه النهيتأويل النص بأن ا -د

��m��¾��½��¼��»��º��¹��¸���¶��µ:يقول الرازي عند تفسريه لقوله تعاىل �́�³��²��±��°��¯��®��¬

��Ì��Ë��Ê��É��ÈÇ��Æ��Å��ÄÃ���Â��Á��À�����¿l املعىن(، ٢٨: آل عمران..ا فـال ينبغـي أن   أن من كان مؤمن
ألنه مىت كانت صفة املؤمن أن ال يوايل الكافر كان ال  ؛واعلم أن معىن النهي ومعىن اخلرب يتقاربان ،ار ولييتخذ الكاف
ا عن مواالة الكافرحمالة منهي، ٢(.)ا عن ذلك كان ال حمالة من شأنه وطريقته أن ال يفعل ذلكومىت كان منهي(  

  :القطع بالوعيد إنكار صيغ العموم أو الزعم بأن صيغ العموم ال تفيد-هـ

: أن نقـول . واجلواب عما ذكروه أوالً؛ وهو التمسك بالعمومات:(يقول الرازي يف معرض جلاجه مع املعتزلة
  )٣( ).ال نسلم للعموم صيغة: أوالً

����~�����¡��¢����m:ويقول عند قوله تعاىل � � � � �}��|{���z��y��xl اعلم أن كل من خالف ( ،٥٥: األعراف
فيدخل حتت قوله ؛يه فقد اعتدى وتعدىأمر اهللا تعاىل و:��m��¢��¡�����~���������}l وقد بينا أن من ال ٥٥: األعراف ،

  .حيبه اهللا فإنه يعذبه؛ فظاهر هذه اآلية يقتضي أن كل من خالف أمر اهللا ويه فإنه يكون معاقبا

ن يقال املراد منه االعتداء يف رفع ال جيوز أ: ، وقالواواملعتزلة متسكوا ذه اآلية على القطع بوعيد الفساق 
  :الصوت بالدعاء، وبيانه من وجهني

أنه إمنا ورد  :لفظ عام دخله األلف والالم فيفيد االستغراق؛ غايته، ٥٥: األعراف ��m��¡lأن لفظ: األول 
  .لكنه ثبت أن العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب ؛يف هذه الصورة

األوىل تركه، وإذا مل يكن من احملرمات : ليس من احملرمات؛ بل غايته أن يقالأن رفع الصوت بالدعاء : الثاين
   .مل يدخل حتت هذا الوعيد

  ) ٤().أن التمسك ذه العمومات ال يفيد القطع بالوعيد:...واجلواب املستقصى

                                           

  .٤٠٤-٤٠٣متهيد األوائل وتلخيص الدالئل،: ، وقد قال بذلك الباقالين، انظر)٧٩-٧٧ص١٠ج٤مج(التفسري الكبري)١(
 ). ١٢ص٨ج٣مج(التفسري الكبري)٢(
  ).أ/٢١٩ق/٢(، )أ/٢١٨ق/٢(، )أ/١٩٩ق/٢(، )ب-أ/١٩٦ق/٢(اية العقول: ، وانظر)أ/١٩٦ق/٢(اية العقول)٣(
  ).١٣٣-١٣٢ص١٤ج٥مج(التفسري الكبري)٤(
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نفي الشفاعة  املعتزلة متسكوا ذه اآلية يف( ،٢٧٠: البقرة ��m��Q��P��O����N��Ml:ويقول عند قوله تعاىل
ألن ناصر اإلنسان من يدفع الضرر عنه؛ فلو اندفعت العقوبة عنهم بشفاعة الشـفعاء لكـان   : عن أهل الكبائر، قالوا

  )٢(.) )١( ٢٧٠: البقرة ��m��Q��P��O����N��Ml:�وذلك يبطل قوله تعاىل ،أولئك أنصارا هلم

تغراق بل ظاهرا على سبيل الظن القوي؛ فصار الدليل بينا أن اللفظ العام ال يكون قاطعا يف االس: (.. واجلواب
   )٣().ظنيا، واملسألة ليست ظنية؛ فكان التمسك ا ساقطًا

الحتمال أن املراد منـها هـو    ال ميكن التمسك بشيء من صيغ العموم على القطع باالستغراق؛: (ويقول
واهللا  ،ى القطع بالوعيد يف ايـة الضـعف  وإذا ثبت ذلك ظهر أن استدالل املعتزلة بعمومات الوعيد عل..اخلاص

   )٤().أعلم

الزعم بأن عمومات الوعيد وعمومات الوعد متعارضة، ومن مثَّ ترجيح وتغليب نصـوص   -و
  :الوعد

وحنن نعارضها بعمومـات  كالم يلتفت إليه إال املعارضة بعمومات الوعيد، ...اعلم أنه ليس للمعتزلة:(يقول
    )٥(). الوعد

©����m��»��º���¹��¸��¶��µ��´��³��²��±��°���¯��®��¬��«��ª:ه تعـاىل ويقول عند قول

���Ì��Ë��Ê��ÉÈ��Ç��Æ��Å��Ä���Ã��Â���Á��À��¿��¾��½��¼l ٦(احتج القاضي( ،١٦ – ١٥: األنفال( 
ني ت على أن من ازم إال يف هاتني احلـالت ذه اآلية على القطع بوعيد الفساق من أهل الصالة؛ وذلك ألن اآلية دلّ

وليس للمرجئة أن حيملوا هذه اآلية على الكفار دون أهل الصالة كصنعهم يف : استوجب غضب اهللا ونار جهنم، قال
    )٧(.سائر آيات الوعيد؛ ألن هذا الوعيد خمتص بأهل الصالة

 أا معارضة بعمومات الوعد وذكرنا..وقد ذكرنا ،أن االستدالل ذه الظواهر ال يفيد إال الظن..  واعلم
  ) ٨().أن الترجيح جبانب عمومات الوعد من الوجوه الكثرية

  

                                           

-٤٩٣، ٢/٤٤٢(، )٣٦٣، ١٧٧، ٩١-١/٩٠(متشابه القـرآن  : انظر استدالل املعتزلة باآليات على نفي الشفاعة عن أهل الكبائر)١(
٦٨٦، ٦٦٥، ٦٠٦-٦٠٥، ٦٠٤، ٦٠٠، ٥٩٧، ٥٩٢، ٥٦١، ٥٢٤، ٥٢٢، ٤٩٩، ٤٩٤.( 

  ).٧٠ص٧ج٣مج(التفسري الكبري)٢(
 ).٧١ص٧ج٣مج(بريالتفسري الك)٣(
 ).٦٥-٦٤ص٢٤ج٨مج(،)٤٨-٤٧ص٧ج٣مج(التفسري الكبري: وانظر). ٤٠-٣٩ص٢ج١مج(التفسري الكبري)٤(
 ).أ/١٩٩ق/٢(اية العقول: ، وانظر)١٢٥ص١٠ج٤مج(التفسري الكبري)٥(
  . يقصد القاضي عبد اجلبار من املعتزلة، على ما جرت عادته يف التفسري)٦(
  .١/٣١٧متشابه القرآن، : انظر)٧(
دار .،األربعـني، ط )٦٥-٦٤ص٢٤ج٨مج(،)١٢٧-١٢٦ص٢٠ج٧مج(التفسري الكبري: وانظر). ١٣٨ص١٥ج٥مج(التفسري الكبري)٨(

  .٣٩٨-٣٩٣اجليل
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 �m��i����h��g��f��e��d��c��b��a`����_��~���}��|��{����z��y��x���w��v��u��tl :ويقول عند قوله تعاىل

  :اعلم أن هذه اآلية مكررة يف هذه السورة، ويف تكرارها فائدتان(، ١١٦: النساء

ما أعاد آية من آيات الوعيد  ىلاتع، وأنه عمومات الوعد متعارضة يف القرآنأن عمومات الوعيد و :األوىل 
دالة على العفو واملغفرة بلفظ واحد يف سورة واحدة، وقد اتفقوا على ] وهي[ بلفظ واحد مرتني، وقد أعاد هذه اآلية

وذلك يقتضي  ،ة مبزيد التأكيدأنه ال فائدة يف التكرير إال التأكيد؛ فهذا يدل على أنه تعاىل خص جانب الوعد والرمح
   .ترجيح الوعد على الوعيد

��m��g��f��e��d��c��b:إنه أكد ذلك بأن شرح أن أمر الشرك عظيم عند اهللا، فقـال ..:.والفائدة الثانية

��i����hl ا عن رمحيت: يعين ،١١٦: النساءا، فال جرم ال يصري حمرومومن مل يشرك باهللا مل يكن ضالله بعيد.  

ملناسبات دالة قطعا على داللة هذه اآلية على أن ما سوى الشرك مغفور قطعا سواء حصلت التوبة أو وهذه ا 
تعاىل وإن كان يغفر الذنوب قطعا، ويعفو عنها قطعا؛ إال أن هذا العفو والغفران يقـع علـى   (لكنه  )١(؛!)مل حتصل
   )٢().ففائدة التوبة إزالة هذا العقابن النار ويعفو عنه؛ تارة يقع ابتداًء، وتارة يعذب مدة يف النار مث خيرجه م: وجهني

: النحـل  ��m��Q��P���O��N��M��L��K���J��I��H��G��F��E��D��C��B��Al:ويقول عند قوله تعاىل

هذه اآلية من أقوى ما يدل على ما نذهب إليه يف الوعيد؛ ألا تدل على أنه تعاىل يوصل إىل :  )٣(قال القاضي(، ١١١
   )٤(.حقه من غري نقصان، ولو أنه تعاىل أزال عقاب املذنب بسبب الشفاعة مل يصح ذلك كل أحد

إال أن مذهبنا أن التمسك بظواهر العمومات ال ال نزاع أن ظاهر العمومات يدل على قولكم؛  :واجلواب 
نب الوعيد مـن  إن جانب الوعد راجح على جا.. مث  فظواهر الوعيد معارضة بظواهر الوعد، وأيضا يفيد القطع

   )٥()واهللا أعلم .وجوه كثرية

��:ويقول عند قوله تعاىل m� WV� � UT� �S� �R� �Q� ���`� � �_� �^� �]� �\� �[� �Z��Y� �X
a��{��z��y����x��w��v��u��t��s��r���q��p��o��n��m��l��k��j��i���h��g��f��e��d��c��b

��b��a��`���_��~}���|l قوله: بارقال القاضي عبد اجل(�، ٢٩ – ٢٦: األنبياء :m�� �a��`l يدل  �، ٢٩: األنبياء
على أن كل ظامل جيزيه اهللا جهنم كما توعد املالئكة به، وذلك يوجب القطع على أنه تعاىل ال يغفر ألهل الكبائر يف 

  .اآلخرة

  :واجلواب

                                           

 ).  ١٢٢ص٣١ج١١مج(،)٢٦ص٣١ج١١مج(،)٣-٢ص٢٧ج٩مج(التفسري الكبري: ، وانظر)٤٦-٤٥ص١١ج٤مج(التفسري الكبري)١(
  ).٥ص٢٧ج٩مج(التفسري الكبري)٢(
 . اضي عبد اجلبار من املعتزلة، على ما جرت عادته يف التفسرييقصد الق) ٣(
  .٢/٦٠٠متشابه القرآن: انظر) ٤(
  ).١٢٧-١٢٦ص٢٠ج٧مج(التفسري الكبري)٥(
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  ) ٢(.) )١()الوعد(وهو معارض بعمومات  ،أقصى ما يف الباب أن هذا العموم مشعر بالوعيد 

خبـار  الوعد خمصوص باإل(، ١٣٤: األنعام ��m��h��g��f��e��dc��b����a��`l:قوله تعاىل ويقول عند
كل  :يعين، ١٣٤: األنعام �����m�m�m�m��dc��b����a��`��dc��b����a��`��dc��b����a��`��dc��b����a��`llll:فقوله. خبار عن العقابثواب، وأما الوعيد فهو خمصوص باإلعن ال

. جانب الوعيد ليس كذلك ما تعلق بالوعد بالثواب فهو آت ال حمالة؛ فتخصيص الوعد ذا اجلزم يدل على أن
ال خترجـون عـن قـدرتنا    : ؛ يعين١٣٤: األنعام ��m��h��g��f��el:ويقوي هذا الوجه آخر اآلية، وهو أنه قال

 �m��h��g��f��el: وحكمنا؛ فاحلاصل أنه ملا ذكر الوعد جزم بكونه آتيا، وملا ذكر الوعيد ما زاد على قولـه 

  )٣().رمحة واإلحسان غالبوذلك يدل على أن جانب ال، ١٣٤: األنعام

��m��ß��Þ���Ý��Ü���Û��Ú���Ù��Ø��×���Ö��Õ��Ô��Ó�����Ò��Ñ��Ð��Ï���Î��Í���Ì��Ë��Ê:ويقول عند قولـه تعـاىل  

��â�������á��àl ذه اآلية يف القطع على وعيد أصحاب الكبائر، قالوا(، ٧٥ – ٧٤: طه صاحب الكبرية : استدلت املعتزلة
يف معرض الشرط تفيد العمـوم؛   m�Ëlوكلمة ، ٧٤: طـه  �mÎ��Í���Ì��Ë��Ê�l: هنم؛ لقولهجمرم، وكل جمرم فإن له ج

  )٤( ..).أنه جيوز استثناء كل واحد منها، واالستثناء خيرج من الكالم ما لواله لدخل: بدليل

�����mÙ��Ø:وهو قوله تعاىلعموم هذا الوعيد معارض مبا جاء بعده من عموم الوعد، : أن نقول: (..واجلواب
��â�������á��à��ß��Þ���Ý��Ü���Û��Úl ةـاحلـال الصـان واألعمـا فيمن أتى باإلميـنـالمـوك .٧٥: طه،   

  .أتى بعد ذلك ببعض الكبائر مث

  .!مل ال جيوز أن يقال ثواب اإلميان يدفع عقاب املعصية: قلنا. عقاب املعصية حيبط ثواب الطاعة: فإن قيل 

  )٦(.جائز عندنا )٥( )فغري(أما اللعن  :قلنا! أن ال جيوز لعنه وإقامة احلد عليه لو كان كذلك لوجب: فإن قالوا 
  .وقد تكون على سبيل التنكيل. كما يف حق التائب ،فقد تكون على سبيل احملنة ؛وأما إقامة احلد عليه

                                           

 !، والسياق يقتضيه٤/٥٠١املطبعة األمريية، .، وهو خطأ، والتصحيح من ط)الوعيد( يف الطبعة املعتمدة) ١(
  ).١٦١ص٢٢ج٨مج(التفسري الكبري)٢(
  ).٢٩-٢٨ص٢٧ج٩مج(التفسري الكبري: وانظر). ٢٠٢ص١٣ج٥مج(تفسري الكبريال)٣(
  ).٩٠ص٢٢ج٨مج(التفسري الكبري)٤(
  !، والسياق يقتضيه٤/٤٥٨املطبعة األمريية . ، والتصحيح من ط)الغري(يف الطبعة املعتمدة )٥(
����mg��f���e��d��c����l:جاء ذكره يف القرآن والسنة؛ كقوله تعاىل -مجلة-لعن العصاة )٦( �k��j��i��h

��s��r��q�����p��o��n��ml وقد نقل ابن العريب املالكي اإلمجاع ء يف جواز لعن الفاسق غري املعني؛ لذا مل خيتلف العلما٩٣: النساء ،
عني؛ فاجلمهور ؛ وأما لعن امل٥١ -١/٥٠: أحكام القرآن البن العريب املالكي)).وأما لعن العاصي مطلقاً؛ فيجوز إمجاعاً: ((حيث قال؛ عليه

كان امسه عبد اهللا،  غأن رجالً على عهد النيب : امن السلف على عدم جواز لعن الفاسق املعني، للحديث عن عمر بن اخلطاب 
قد جلده يف الشراب، فأُيت به يوما، فأَمر به فجلد، فقال رجلٌ من  غ، وكان النيب غوكان يلقَّب محارا، وكان يضحك رسول اهللا 

: أخرجه البخاري يف ."ال تلعنوه، فواهللا ما علمت إالّ أنه حيب اهللا ورسوله: " غفقال النيب  !اللهم العنه، ما أكثر ما يؤتى به؟: ومالق
يف توجيه احلديث : ، يقول ابن تيمية ١٤٢٣كتاب احلدود، باب ما يكره من لعن شارب اخلمر، وأنه ليس خبارجٍ من امللّة، ص

لعن شارب اخلمر  غعن لعنة هذا املعني الذي كان يكثر شرب اخلمر معلِّالً ذلك بأنه حيب اهللا ورسوله مع أنه  غنيب ى ال: ((السابق
= 
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فاهللا تعـاىل  ، ٣٨: املائدة ��m��YX���W��V���������U��T��S��R���Q��P��Ol:قوله تعاىل: قالت املعتزلة 
نص على أنه جيب عليه إقامة احلد على سبيل التنكيل، وكل من كان كذلك استحال أن يكون مسـتحقًا للمـدح   

نا ذلك على أن عقاب الكبرية أوىل بإزالة ثواب الطاعة املتقدمة والتعظيم، وإذا مل يبق ذلك مل يبق الثواب كما قلنا؛ فدلّ
   )١(.هذا منتهى كالمهم يف مسألة الوعيد .من الطاعات بدفع عقاب الكبرية الطارئة

حاصل الكالم يرجع إىل أن النص الدال على إقامة احلد عليه على سبيل التنكيل صار معارضا للنصوص  :قلنا 
الدالة على كونه مستحقًا للثواب، فلم كان ترجيح أحدمها على اآلخر أوىل من العكس؛ وذلك ألن املؤمن كان ينقسم 

فالسارق ينقسم إىل املؤمن وإىل غري املؤمن، فلم يكن ألحدمها مزية على اآلخر يف العموم  ، السارقإىل السارق وغري
  .واخلصوص، فإذا تعارضا تساقطا

ال نسلم أن كلمة من يف إفادة العموم قطعية؛ بل ظنية ومسألتنا قطعية فال جيوز التعويل على ما : مث نقول 
   )٢().ذكرته

 m���Í��Ì��Ë��Ê��É��ÈÇ��Æ��ÅÄ��Ã��Â���Á��À��¿��¾��½��¼��»��º��¹��¸��¶l: ويقول عند قولـه تعـاىل  

وأنه ال خيلف وعده،  ،أنه تعاىل يف كثري من آيات الوعد صرح بأن هذا وعد اهللا: يف اآلية دقيقة شريفة؛ وهي(، ٢٠: الزمر
ب الوعد أرجح من جانب الوعيد ذلك يدل على أن جانومل يذكر يف آيات الوعيد ألبتة مثل هذا التأكيد والتقوية؛ و

  .خبالف ما يقوله املعتزلة

   )٣(!؟ ٢٩: ق ��m���È��Ç�����Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á��Àl:أليس أنه قال يف جانب الوعيد :فإن قالوا 

ـ    ،٢٩: ق ��m��Ã��Â��Á��Àl:قوله :قلنا ـ ـليس تصرحيا جبانب الوعيد؛ بـل هـو ك ـ ـالم ع اول ـام يتن
   )٤().فثبت أن الترجيح الذي ذكرناه حق، واهللا أعلم -يدالوعد والوع :أعين -ـنيـالقسم

وهي معارضة بعمومات الوعد، والتـرجيح هلـذا اجلانـب؛ ألن    احتج اخلصم بعمومات الوعيد، :(ويقول
    )٥().ويف الوعد لؤم ،املساهلة يف الوعيد كرم

                                           
= 

وال جتوز لعنة املعني الذي حيب اهللا ورسوله، ومن املعلوم أنَّ كل مؤمن ال بد أن حيب اهللا  ،مطلقًا، فدلَّ ذلك على أنه جيوز أن يلعن املطلق
فيحكم به عموما، " باب الوعيد " وقد ى عن لعنة هذا املعني؛ ألن اللعنة من : ((، ويقول٥٧٠-٤/٥٦٩ج السنة النبوية، منها.))ورسوله

وأما املعني فقد يرتفع عنه الوعيد لتوبة صحيحة، أو حسنات ماحية، أو مصائب مكفرة، أو شفاعة مقبولة، أو غري ذلك من األسباب اليت 
 .٦٧-٣٥/٦٦الفتاوى،.))ملذنبضررها يرفع العقوبة عن ا

  .٢٢٥-١/٢٢٣متشابه القرآن: انظر) ١(
  ).٩١-٩٠ص٢٢ج٨مج(التفسري الكبري)٢(
  .٣٥٢، ترتيه القرآن عن املطاعن٢/٦٢٦نتشابه القرآن: انظر) ٣(
  ).١٥٩ص٣ج١مج(التفسري الكبري : ، وانظر)٢٦٤-٢٦٣ص٢٦ج٩مج(التفسري الكبري)٤(
  .٩٥للبناين،دار الفكر ا.معامل أصول الدين، ط) ٥(
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عمومات الوعـد،   جب أن يكون الترجيح جبانبإذا عارضنا عمومات الوعد بعمومات الوعيد و (:ويقول
   )١().وذلك يهدم قواعد املعتزلة

  :إبطال القول باإلحباط، وعلى هذا فالفسق ال حيبط الطاعات -ز

العمل الصاحل والعمل السيئ إذا حصال بقي كل واحد وعلى هذا ف  )٢(أن القول باإلحباط باطل؛ قرر الرازي
  ! منهما كما كان؛ من غري أن يتأثر أحدمها باآلخر

~��_��`����m����}���|��{��z���y��x��w���g��f��e��dc��b��a:تفسـري قولـه تعـاىل   يقول عنـد  
hil العمل الصاحل والعمل السيئ إذا حصال بقي كل واحد منهما كما كان على مذهبنا؛ فإن عندنا ( ،١٠٢: التوبة

�m��z:فقوله تعاىل. العقابواملعصية تبقى موجبة للذم و ،القول باإلحباط باطل؛ والطاعة تبقى موجبة للمدح والثواب
��~����}���|��{l ؛ فيه تنبيه على نفي القول باحملابطة، وأنه بقي كل واحد منهما كما كان من غـري أن  ١٠٢: التوبة

يتأثر أحدمها باآلخر، ومما يعني هذه اآلية على نفي القول باحملابطة؛ أنه تعاىل وصف العمل الصاحل والعمـل السـيئ   
وحصول الصفة حال  ،ان ال بد وأن يكونا باقيني حال اختالطهما؛ ألن االختالط صفة للمختلطنيباملخالطة، واملختلط

  ) ٣().عدم املوصوف حمال؛ فدل على بقاء العملني حال االختالط

  :وملا ورد الوعيد حببوط ثواب العمل املعني يف آيات من القرآن؛ تأول ابن اخلطيب النصوص بأن املراد منها

، فيكون العمل باطالً منذ وجد، ال أن الثواب أزيل بالعمل من االبتداء على نعت البطالنأتى أن الشخص  
  .بعد ثبوته

��m���{��z��y��x���w��vu��t��s��r��q��p��o��n��m��l��k���j��i��h:يقول عند تفسري قوله تعـاىل 
��¢���¡�����~��}��|l  ائر حتبط ثواب فاعلها؛ وذلك ألنه اآلية دالة على أن الكب: قالت املعتزلة (، ٢٦٢: البقـرة

ألنه لو ثبت مع فقدمها ومع وجودمهـا مل يكـن هلـذا     ؛تعاىل بين أن هذا الثواب إمنا يبقى إذا مل يوجد املن واألذى
  .(٤)  االشتراط فائدة

أن حصول املن واألذى خيرجان اإلنفاق من أن يكون فيه أجر وثـواب  : بأن املراد من اآلية :أجاب أصحابنا
وال على وجه القربة والعبادة، فـال   ،ومل ينفق لطلب رضوان اهللا ،الً، من حيث يدالن على أنه إمنا أنفق لكي مينأص

   )٥().جرم بطل األجر

                                           

  ).٧٠ص٢٧ج٩مج(التفسري الكبري)١(
 ،)٧٦ص١٠ج٤مـج ( ،)١٩٦-١٩٥ص٨ج٣مـج (،)٢٢٠-٢١٩ص٧ج٣مـج (،)١٢٨-١٢٧ص٢ج١مج(التفسري الكبري :انظر)٢(
، حمصل ٥٦٥مكتبة دار التراث . ، احملصل، ط)ب/ ٢١٨ق/٢(، )أ/٢٠٢ق/٢(، اية العقول)١٣٥ص٢١ج٧مج(،)٢٢٩ص١١ج٤مج(

 .٣٤٧-٣٤٥، الفكر األخالقي عند فخر الدين الرازي، ٢٣٦وبذيله كتاب تلخيص احملصل،أفكار املتقدمني واملتأخرين 
  ).١٠٣ص١٠ج٤مج(التفسري الكبري: ، وانظر)١٧٦ص١٦ج٦مج(التفسري الكبري)٣(
  .١/١٣٦متشابه القرآن، :انظر)٤(
  . ٢/٧٤٣وموانعه؛ للسعدي،  كتاب الوعد األخروي شروطه: ، وانظر يف إبطال تأويله املذكور)٤٧ص٧ج٣مج(التفسري الكبري)٥(
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��m��Ã��Â��Á��À���¿��¾��½���¼������»��º��¹��¸���¶��µ��́:ويقول عند تفسري قوله تعاىل ��³��²

���Ð��ÏÎ��Í��Ì��Ë��Ê���É��È��������Ç��Æ��ÅÄ����Ü��Û��Ú��Ù��Ø��×��ÖÕ��Ô��Ó���Ò��Ñl ــرة : البقــ

إنه تعاىل أكد النهي عن إبطال الصدقة باملن واألذى، وأزال كل شبهة للمرجئة؛ بأن بـين أن  : )١(قال القاضي ( ،٢٦٤
إبطـال   :فاملراد، ومعلوم أن الصدقة قد وقعت وتقدمت فال يصح أن تبطل؛ أن املن واألذى يبطالن الصدقةاملراد 

وأما أصحابنا ....  )٢(فيصح إبطاله مبا يأتيه من املن واألذى ؛وهو مستقبل ،؛ ألن األجر مل حيصل بعدجرها وثوااأ
أن يأيت ذا  :النهي عن إزالة هذا الثواب بعد ثبوته؛ بل املراد به، ٢٦٤: البقرة �����m�m�m�m���¶��µ���¶��µ���¶��µ���¶��µllll:بقولهفإم قالوا ليس املراد 

  ..... فقد أتى به من االبتداء على نعت البطالن ؛به غري وجه اهللا تعاىل العمل باطالً، وذلك ألنه إذا قصد

  :حيتمل أمرين، ٢٦٤: البقرة ��m��º��¹��¸���¶��µl:قوله تعاىل :فنقول

فتكون هذه الصدقة حني وجـدت   ؛ال تأتوا به باطالً؛ وذلك أن ينوي بالصدقة الرياء والسمعة: أحدمها 
  . رنا ألبتةحصلت باطلة، وهذا التأويل ال يض

أن يؤيت ا على وجه يوجب الثواب؛ مث بعد ذلك إذا اتبعت بـاملن   :أن يكون املراد باإلبطال :الوجه الثاين
صار عقاب املن واألذى مزيالً لثواب تلك الصدقة، وعلى هذا الوجه ينفعهم التمسك باآلية، فلم كان محل  ؛واألذى

يطابق االحتمال ] ما..[واعلم أن اهللا تعاىل ذكر ()٣( !).ى الوجه األول؟اللفظ على هذا الوجه الثاين أوىل من محله عل
: ؛ إذ من املعلوم أن املراد من كونه عمل هذا باطال٢٦٤ً: البقرة �m��Â��Á��À���¿��¾��½���¼������»l: األول وهو قوله

 ؛عمل هو الكفر، والكفر مقارن لهأنه دخل يف الوجود باطالً، ال أنه دخل صحيحا مث يزول؛ ألن املانع من صحة هذا ال
املقصود من اإلبطال (فـ وعلى هذا) ٤( .)فهذا املثل يشهد ملا ذهبنا إليه من التأويل ؛فيمتنع دخوله صحيحا يف الوجود

  )٥().مث إزالته وإحباطه بسبب املن واألذى ،اإلتيان به باطالً؛ ال أن املقصود اإلتيان به صحيحا

وذلك مما ال يتم إال  )٦(محلوا اإلحباط يف تلك اآليات على إحباط ثواب األعمال،( زلةأن املعت :ومما يؤكد ذلك
بإضمار شيء يف هذه اآليات، وهو على خالف األصل؛ وأما حنن فال حنتاج إىل ذلك على مذهبنا؛ فإن من أتى بفعل 

إنه أبطل حقه و أحبطه، وإذا كان : يستحق به العقاب وكان ميكنه أن يأيت به على وجه يستحق به الثواب؛ فإنه يقال
    )٧( ).كذلك سقط ما ذكروه؛ فهذا هو الكالم يف اجلواب عما متسكوا به من إثبات اإلحباط

                                           

  . يقصد القاضي عبد اجلبار من املعتزلة، على ما جرت عادته يف التفسري) ١(
  .١/١٣٦، متشابه القرآن، ٥٣ترتيه القرآن عن املطاعن : انظر) ٢(
  ).٥٢-٤٩ص٧ج٣مج(التفسري الكبري)٣(
  ).٥٣-٥٢ص٧ج٣مج(التفسري الكبري)٤(
  ).٧٢ص٢٨ج١٠مج(،)٤٩ص٢٨ج١٠مج(التفسري الكبري: وانظر). ٥٣ص٧ج٣مج(التفسري الكبري)٥(
  ).٦٩٩، ٦٢٢، ٢/٦١٨(، )٣٧٦، ٣٣٦، ١/١٣٦(متشابه القرآن :انظر)٦(
  ).أ/٢٠٥ق/٢(اية العقول)٧(
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مل قلتم إن الوعد بالثواب ال (: على بطالن القول باإلحباط؛ فقال يف معرض رده على املعتزلةالرازي وقد أكد 
  ) ١().وجيوز اجلمع بني استحقاق الثواب والعقاب ،ابطة باطلةفإن عندنا احمليليق حبال من خيرج من النار؛ 

، ٥٣: التوبـة  ��m��®��¬��«���ª��©��¨§��¦��¥��¤��£��¢��¡����l:وقال عند تفسريه لقوله تعـاىل 
  . وهذا إشارة إىل أن عدم القبول معلل بكوم فاسقني، ٥٣: التوبة ��m��¬��«���ª��©l:قال تعاىل(

ية على أن الفسق حيبط الطاعات؛ ألنه تعاىل بني أن نفقتهم ال تقبل البتة، وعلل ذلـك  دلت اآل: قال اجلبائي
 هو الثواب واملدح، وإذا مل يتقبل ذلك كان معناه أنه ال ثواب وال مدح، فلما علـلّ : ومعىن التقبل. بكوم فاسقني

  .على أن الفسق يؤثر يف إزالة هذا املعىن  ذلك بالفسق دلّ

د ذلك بدليلهم املشهور يف هذه املسألة، وهو أن الفسق يوجب الذم والعقـاب الـدائمني،   أك اجلبائيمث إن 
   )٢(.والطاعة توجب املدح والثواب الدائمني، واجلمع بينهما حمال؛ فكان اجلمع بني حصول استحقاقهما حماالً

هة على أبلغ الوجوه وهو واعلم أنه كان الواجب عليه أن ال يذكر هذا االستدالل بعد ما أزال اهللا هذه الشب 
فبني تعاىل بصريح هذا اللفظ أنـه ال  ؛ ٥٤: التوبة ��m��º��¹��¸���¶���µ���´��³��²��±��°��¯l:قوله

على أن الفسق ال حيبط وعند هذا يصري هذا الكالم من أوضح الدالئل  مؤثر يف منع قبول هذه األعمال إال الكفر،
وذلك صريح يف لى أنه ال تأثري للفسق من حيث إنه فسق يف هذا املنع، صريح هذه اآلية ع دلّ (فقد  )٣(.)الطاعات

   )٤().بطالن قول املعتزلة على ما خلصناه وبيناه

�m��j��i��h��g��f���e��d��cb��a��`��_��^������]��\������[��Z:وقال عند تفسريه لقوله تعـاىل 

��p���o���n��m��lkl ا مخسـني  زعم اجلبائي أن من استحق ( ٤٧: األنبياء مائة جزء من العقاب فأتى بطاعة يستحق
    )٥(.جزء من الثواب فهذا األقل يتحبط باألكثر ويبقى األكثر كما كان

هذه اآلية تبطل قوله؛ ألن اهللا تعاىل متدح بأن اليسري من الطاعة ال يسقط، ولو كان األمر كما  واعلم أن
   )٦().قال اجلبائي لسقطت الطاعة من غري فائدة

��m��q��p��o��n��m��l��k���j��i��h:ا ذكر األدلة على نفي اإلحباط؛ فقال عند تفسريه لقوله تعاىلكم
��¢���¡�����~��}��|���{��z��y��x���w��vu��t��s��rl ذه اآلية على نفـي  (،٢٦٢: البقرة احتج أصحابنا

                                           

  ).١٦٨ص٣ج١مج(،)٣٠-٢٩ص٣ج١مج(التفسري الكبري: ، وانظر)٢٢٦ص٢٢ج٨مج(التفسري الكبري)١(
 .٣٣٨-١/٣٣٦متشابه القرآن،  :بهذكر حنو هذا االستدالل القاضي عبد اجلبار يف كتا)٢(
  ).٨٩-٨٨ص١٦ج٦مج(التفسري الكبري)٣(
  ).٨٩ص١٦ج٦مج(التفسري الكبري)٤(
  .١٨٣، موانع إنفاذ الوعيد٢٤٩، املعتزلة وأصوهلم اخلمسة٦٣٠-٦٢٨شرح األصول اخلمسة :انظر) ٥(
  ). ٢٥٢ص٢٦ج٩مج(،)١٠٣-١٠٢ص١٠ج٤مج(التفسري الكبري : ، وانظر)١٧٧ص٢٢ج٨مج(التفسري الكبري)٦(
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كون األجر حاصالً هلم بعـد فعـل   اإلحباط؛ وذلك ألا تدل على أن األجر حاصل هلم على اإلطالق؛ فوجب أن ي
  )١().وذلك يبطل القول باإلحباط ،الكبائر

��m��x��wv��u�����t��s��r��q��p��o��n��m���l��k��j��i��h:وقال عند تفسريه لقوله تعـاىل 

��e��d��c��b���a`��_��~��}��|��{��zyl ذه اآلية على بطالن احملابطة، وقـالوا (، ٢٢: النور ـ : احتج أصحابنا ه إن
على أن ثواب كونـه   سبحانه وصفه بكونه من املهاجرين يف سبيل اهللا بعد أن أتى بالقذف، وهذه صفة مدح؛ فدلّ

   )٢().مهاجرا مل حيبط بإقدامه على القذف

احـتج  ( ،٢٨٦: البقـرة ��m´��³��²��±��°��¯��®¬��«��ª��©���¨��§ �l:وقال عند تفسريه لقوله تعاىل
ألنه تعاىل أثبت كال األمرين على سبيل اجلمع، فبين أن هلا ثواب : د القول باحملابطة، قالواأصحابنا ذه اآلية على فسا

وهذا صريح يف أن هذين االستحقاقني جيتمعان، وأنه ال يلزم مـن طريـان   ما كسبت وعليها عقاب ما اكتسبت، 
  ) ٣().أحدمها زوال اآلخر

�m��g��f��e��d���c��b��r��q��p��on��m���l��k��j��i��h:وقال عند تفسريه لقوله تعـاىل 

��t��sl ذه اآلية يف إثبات العفو وعدم اإلحباط؛ فقالوا(، ١٥٢: النساء إنه تعاىل وعد من آمن باهللا : متسك أصحابنا
يؤتيهم أجورهم على ذلك اإلميان؛ وإالّ مل تصلح هذه اآليـة ألن تكـون   : ورسله بأن يؤتيهم أجورهم، واملفهوم منه

   )٤().اإلميان، وذلك يوجب القطع بعدم اإلحباط، والقطع بالعفو وباإلخراج من النار بعد اإلدخال فيهاترغيبا يف 

فإنا نعلم بالضرورة أن ثواب توحيد سبعني سنة أزيد من عقاب شرب ( )٥(؛)القول باإلحباط باطل: (ويقول
ع سقوط كل ثواب اإلميان بعقاب شرب جرعة واملنازع فيه مكابر؛ فبتقدير القول بصحة احملابطة ميتن ،جرعة من اخلمر

فثواب إميـان   ؛ثواب إميان حلظة يسقط كفر سبعني سنة‘‘  :يقول -رمحة اهللا عليه-من اخلمر، وكان حيىي بن معاذ 
  )٦().وال شك أنه كالم ظاهر .’’ سبعني سنة كيف يعقل أن حيبط بعقاب ذنب حلظة

�:اط يف ثواب األعمال؛ فقال عند تفسريه لقوله تعاىلوأثبت وقوع اإلحب ؛ما لبث أن تناقض لكن الرازي
m��°��¯��®��¬l فـإن  إذا أعطيت شيئًا فال ينبغي أن متن عليه؛ بسبب أنك تستكثر تلك العطية، : معناه( ،٦: املدثر

: البقـرة  ��m���¿��¾��½���¼������»��º��¹��¸���¶��µ��´��³��²l:قـال تعـاىل  املن حمبط لثواب العمل، 

٧(.)٢٦٤(   

                                           

  ).٤٧ص٧ج٣مج(التفسري الكبري)١(
  ).١٩٠ص٢٣ج٨مج(التفسري الكبري)٢(
  ).  ١٤٢ص٧ج٣مج(التفسري الكبري)٣(
  ).٩٤-٩٣ص١١ج٤مج(التفسري الكبري)٤(
   ). ٢٣٧ص٢ج١مج(التفسري الكبري)٥(
  ). ٢٢٠ص٧ج٣مج(التفسري الكبري)٦(
  ).  ١٩٥ص٣٠ج١٠مج(التفسري الكبري)٧(
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فبعد انقضاء تلك األوقات لو  ؛اإلنسان إذا أتى بالطاعات يف تلك األوقات وأعرض عن املعاصي فيها( :ويقول
يف تلك  صار شروعه فيها سببا لبطالن ما حتمله من العناء واملشقة يف أداء تلك الطاعاتشرع يف القبائح واملعاصي 

   )١().صري ذلك سببا الجتنابه عن املعاصي بالكليةفي ؛والظاهر من حال العاقل أن ال يرضى بذلكاألوقات، 

 ،١٩٥: البقرة ��m��¡�������~��}����|��{z���yx������w��v��u��������t��s���r��q��pl:ويقول عند تفسري قوله تعاىل 

علوا بعد وأنفقوا يف سبيل اهللا، وال تلقوا ذلك اإلنفاق يف التهلكة واإلحباط؛ وذلك بأن تف: حيتمل أن يكون املراد(
��:ونظريه قوله تعاىل ،إما بتذكري املنة أو بذكر وجوه الرياء والسمعة ذلك اإلنفاق فعالً حيبط ثوابه؛ m���x� � w

yzl ٢().٣٣: حممد(   

  :ومع أن الصبغة العامة للتفسري الكبري هي اهلجوم على املعتزلة، وانتقاد مذهبهم إال أنك جتد الرازي

بعض األدلة اليت نصبها لتأسيس مذهبه يف الوعيد، ويقتصـر علـى    يف معرض رده على املعتزلة يضعف - ١
  (٤) .أو ختصيص عمومات الوعيد بالعفو  )٣(معارضة عمومات الوعيد بعمومات الوعد،

 : ومن ذلك )٥( يعرض قول املعتزلة دون أدىن اعتراض عليه، خمالفًا بذلك عادته، - ٢

، ٣: العصر ��mM��L��K���J��I��H�����Q����P��O��Nl:تعاىل هـقوله عند تفسريه لقول
اآلية دلت على أن اإلنسان يف اخلسارة مطلقًا، مث : قالوا لقاطعون بوعيد الفساق ذه اآلية،احتج ا( 

                                           

  ).٥٢ص١٦ج٦مج(التفسري الكبري)١(
، )٢١٥ص٧ج٣مـج (، )٧ص٤ج٢مـج (، )١٤٩-١٤٨ص٢ج١مـج (التفسري الكـبري : ، وانظر)١٣٨ص٥ج٢مج(التفسري الكبري)٢(
  . ٩١-٨٩ركايب،.، أسرار الترتيل،ط)١١٠ص٢٨ج١٠مج(، )١٧٨ص٢٥ج٩مج(، )١٤٨ص٧ج٣مج(
  ).٩١-٩٠ص٢٢ج٨مج(التفسري الكبري: انظر)٣(
  ).٥٤ص١٩ج٧مج(،)٢٤٠ص١٠ج٤مج(،)١٨٤-١٨٣ص٧ج٣مج(التفسري الكبري: انظر)٤(
-١٤٣ص٣ج١مـج (، )١٣١ص٢ج١مج(التفسري الكبري: انظرأن يضع قول املعتزلة ويرد عليه، -١: وقد جرت عادته يف التفسري)٥(

-١٤٣ص٩ج٣مج(، )١٤٢-١٤١ص٩ج٣مج(، )٧٤-٧٣ص٩ج٣مج(، )٣٩-٣٨ص٧ج٣مج(، )٢١٩-٢١٨ص٧ج٣مج(، )١٦٣
، )٤٤ص١٤ج٥مــج(، )٥٤ص١٢ج٤مــج(، )٥٤-٥٢ص١١ج٤مــج(، )١٣٧ص١٠ج٤مــج(، )١٠٣ص١٠ج٤مــج(، )١٤٤

-١١١ص٢٤ج٨مـج (، )٥٨ص٢٤ج٨مج(، )٢٣٨ص٢١ج٧مج(، )١٦٥ص١٨ج٦مج(، )١٩٢ص١٦ج٦مج(، )٨٦ص١٤ج٥مج(
، )٢٧٣-٢٧٢ص٢٧ج٩مـج (، )٨٠-٦٩ص٢٧ج٩مـج (، )٢٣ص٢٧ج٩مـج (، )٥ص٢٧ج٩مج(، )٢٦٣ص٢٦ج٩مج(، )١١٢

  ).٨٥-٨٤ص٣١ج١١مج(
-١٤٢ص٧ج٣مـج (، )٨٤ص٧ج٣مج(، )١٦٣ص٣ج١مج(فسري الكبريالت: انظر أو يضع أقواهلم ويبني أن الرد عليهم قد تقدم،-٢

، )٢٣٨-٢٣٧ص١٠ج٤مـج (، )١١٥ص٩ج٣مج(، )٣٩-٣٨ص٩ج٣مج(، )١٩٦-١٩٥ص٨ج٣مج(، )٢٢٠ص٧ج٣مج(، )١٤٣
، )٦٢-٦١ص١٦ج٦مـج (، )٨٣-٨٢ص١٤ج٥مـج (، )١١٧ص١٥ج٥مـج (، )٢٢٩ص١١ج٤مج(، )٢١٨-٢١٧ص١١ج٤مج(
ــج( ــج(، )٢١٧ص١٧ج٦م ــج(، )١٢٧-١٢٦ص٢٠ج٧م ــج(، )١٧٤ص٢١ج٧م ــج(، )١١٤ص٢٢ج٨م ، )١٢٠ص٢٢ج٨م
، )٧٦ص٢٤ج٨مج) (٧١-٧٠ص٢٤ج٨مج(، )١٩٣ص٢٣ج٨مج(، )١٨٤ص٢٣ج٨مج(، )١٧٤ص٢٣ج٨مج(، )٦٦ص٢٣ج٨مج(
  ).١٣١ص٣١ج١١مح(، )٨٩ص٣١ج١١مج(، )٨٦ص٣١ج١١مج(، )٢٩٢ص٢٩ج١٠مج(، )١٣-١٢ص٢٧ج٩مج(
التفسـري  : انظـر  آلخـر بعـده،  مث يـردف القـول ا   -، واملعتزلـة )األصـحاب (األشـاعرة : أعين -أو يضع أحد القولني-٣ 

   ).٥٧ص٢٣ج٨مج(، )٢٠٣ص١٥ج٥مج(، )١٠٥ص٧ج٣مج(الكبري
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���m�I:استثىن  �L��K���Jl واملعلق على الشرطني مفقود عند فقد أحدمها، فعلمنا أن ، ٣: العصر
وأن يكون يف اخلسار يف الدنيا ويف اآلخرة، وملا كان من مل حيصل له اإلميان واألعمال الصاحلة ال بد 

املستجمع هلاتني اخلصلتني يف غاية القلة، وكان اخلسار الزما ملن مل يكن مستجمعا هلما كان الناجي أقل 
من اهلالك، مث لو كان الناجي أكثر كان اخلوف عظيما حىت ال تكون أنت من القليل، كيف والناجي 

   )١(.!)ن يكون اخلوف أشدأقل؟  أفال ينبغي أ

���m:وقوله عند تفسريه لقوله تعاىل � �Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Îl قالت املعتزلة (، ١٣٢: آل عمران: 
فيـدل  ؛ وهذا عـام،  غهذه اآلية دالة على أن حصول الرمحة موقوف على طاعة اهللا وطاعة الرسول 

 للرمحة، وذلك يدل على قول الظاهر على أن من عصى اهللا ورسوله يف شيء من األشياء أنه ليس أهالً
 )٢().أصحاب الوعيد

وهو أن خيلص تلك الطاعات عن  :رابعها... :أقسام.. وأما بيان الوجوه املنافية لإلخالص فهي  (:وقوله
   )٣(.)وهذا القول إمنا يعترب على قول املعتزلة ،الكبائر حىت تصري مقبولة

يتمسك املعتزلة بذلك يف القطع بوعيـد أصـحاب   يقرر أن العربة بعموم اللفظ، وعلى هذا فيصلح أن  - ٣
¥��¦��§��¨���©��¤�m���£��¢��¡������~��}��|��{��z��y��x:الكبائر، يقول عند تفسريه لقوله تعاىل

�¹��¸��¶��µ��´��³���²��±��°��¯��®��¬��«��ª�l العربة بعمـوم اللفـظ ال   ( ،١٧٤: البقرة
ا عامة يف حق كل من كتم شيئًا من باب الدين جيب فاآلية وإن نزلت يف اليهود لكنه ؛خبصوص السبب

  (٤)).واهللا اعلم. فتصلح ألن يتمسك ا القاطعون بوعيد أصحاب الكبائرإظهاره؛ 

 :يقرر أن املعلق على الشرط عدم عند عدم الشرط، ويستدل بذلك على سلب اسم اإلميان عن الفاسـق  - ٤
  : القطع بالوعيدب قوهلم معرض رده على املعتزلة يف مع أن الرازي ضعف االستدالل ذه القاعدة بقوله يفف
وهـذا   ؛على الشيء عدم عند عدم ذلك الشيء  » إن «إما أن تستدلوا به من حيث أن املعلق بكلمة (

   )٥( ...)أيضا ضعيف

ويستدل ا على سلب اسم اإلميان عن الفاسق؛ فيقول عند تفسريه لقوله  إال أنك جتده يقرر هذه القاعدة
��m��h��g���f��e��d��c��b��a��`��_���~��}��|{��z��y��x���w:تعاىل

��s��r���q���p��o��nm���l��k��j��il ٨٦ – ٨٥: هود ،)m m���l��k�l وإمنا شـرط  ، ٨٦: هود

                                           

 ،)٢٢١-٢٢٠ص٢٦ج٩مـج ( ،)١٩٢ص٧ج٣مـج (التفسـري الكـبري  : ، وانظـر )٨٩-٨٨ص٣٢ج١١مـج (التفسري الكـبري )١(
  ).١٣ص٢٨ج١٠جم(
   ). ٤ص٩ج٣مج(التفسري الكبري)٢(
 ).٢٤٠ص٢٦ج٩مج(التفسري الكبري)٣(
 ،)٧٤ص٩ج٣مـج ( ،)٣١-٣٠ص٩ج٣مـج ( ،)١٠٥ص٨ج٣مـج (التفسـري الكـبري   :، وانظر)٢٨ص٥ج٢مج(التفسري الكبري)٤(
 ).٢٣٩-٢٣٨ص١٠ج٤مج(
 ).٧٧ص١٠ج٤مج(التفسري الكبري)٥(
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اإلميان يف كونه خريا هلم؛ ألم إن كانوا مؤمنني مقرين بالثواب والعقاب عرفوا أن السعي يف حتصـيل  
  .ن العقاب خري هلم من السعي يف حتصيل ذلك القليلالثواب ويف احلذر م

فهذه اآلية تدل بظاهرها على أن من مل حيترز عـن   ؛واعلم أن املعلق بالشرط عدم عند عدم الشرط 
   )١()!!هذا التطفيف فإنه ال يكون مؤمناً

  :إىل أن قال بقول املعتزلة الوعيدية - ٥

وهذا يقتضـي أن   )٣( )٢( ،)ال إخالف يف ميعاد اهللاال خلف يف إيعاد اهللا تعاىل كما (حيث قرر أنه   -
  !الوعيد ثابت جزما من غري شرط العفو

الصفة (، ١١٥: األنعام �m��¨��§��¦��¥��¤£��¢���¡���~���}��|��������{��zlيقول عند تفسريه لقوله تعاىل 
  ... كوا صدقًا : الثانية من صفات كلمة اهللا

أن اخللـف يف   يدل علـى  فهو أيضا؛ ى أن اخللف يف وعد اهللا تعاىل حمالواعلم أن هذا الكالم كما يدل عل
ت هذه اآلية على أن كلمة اهللا جيـب كوـا   وذلك ألن وعد اهللا ووعيده كلمة اهللا؛ فلما دلّ ....؛ وعيده حمال

وعيد قسم مـن  ألن ال()٥().أن اخللف كما أنه ممتنع يف الوعد فكذلك ممتنع يف الوعيد )٤( )علم(موصوفة بالصدق 
أقسام اخلرب؛ فإذا جوز على اهللا اخللف فيه؛ فقد جوز الكذب على اهللا، وهذا خطأ عظيم؛ بل يقرب من أن يكـون  

أن اخللف ..نه تعاىل مرته عن الكذب، وألنه إذا جوز الكذب على اهللا يف الوعيد ألجلأكفرا؛ فإن العقالء أمجعوا على 
  !! القصص واألخبار لغرض املصلحة يف الوعيد كرم؛ فلم ال جيوز اخللف يف

  )٦( ).ومعلوم أن فتح هذا الباب يفضي إىل الطعن يف القرآن وكل الشريعة

  . إنه سبحانه وتعاىل واجب الصدق، وممتنع الكذب من الوعد والوعيد وغريمها(: ويقول

الدليل على فسـاد  و. دح هللا تعاىل، وذلك جائز على اهللا تعاىلإن خلف الوعيد يقتضي امل :قال بعض الناس
 أن من جاز اخللف يف كالمه؛ ففي أي كالم تكلم به حيتمل فيه الكذب قطعا؛ لتجويز :مذهبهم وصحة ما ذكرناه

اخلُلف يف كالمه، وإذا ثبت هذا يف الوعيد؛ ثبت اخلالف يف الوعد ويرتفع الوثوق عن وعده ووعيـده وبعـث   
   )٧(!).!!يقوله مسلم الرسل؛ وهذا ال

                                           

  ).٤٣-٤٢ص١٨ج٦مج(التفسري الكبري)١(
  ).٣٠ص٢٥ج٩مج(،)٢٠٩ص١٦ج٦مج(التفسري الكبري: ، وانظر)١٧٠ص٢٨ج١٠مج(التفسري الكبري)٢(
، )٦٢٦، ٥٩٣، ٢/٥٩٢(،)٢٧٤، ١/٢٦٠(، متشابه القـرآن ١٣٧-١٣٦، ١٢٥شرح األصول اخلمسة : انظر تقرير املعتزلة لذلك)٣(

  .٣٥٠فضل االعتزال وطبقات املعتزلة،
  !، والسياق يقتضيه٤/١٩٦اآلستانة، . والتصحيح من ط) على(يف الطبعة املعتمدة للتفسري )٤(
  ).١٦١ص١٣ج٥مج(التفسري الكبري)٥(
  ).٢٣٩ص١٠ج٤مج(التفسري الكبري)٦(
  .٦٣اخلمسون يف أصول الدين) ٧(



 -٤٥٢ - 

صاحل العامل ال تستقيم إال بتهديد املذنبني، وإذا حصل هذا التهديد فال بد من التحقيـق دفعـا   م: (ويقول
   )١().للكذب

  ....السلوب العائدة إىل األفعال، وهو أنه ال يفعل كذا وكذا؛ فالقرآن مملوء منه،( ويقول يف معرض حديثه عن

  )٢().٢٩: ق ��m�Â��Á��À����È��Ç�����Æ��Å��Ä��Ãl:، قال تعاىلأنه ال خيلف وعده ووعيده: وعاشرها

  ! )٣(ن؛ وهذا يقتضي عدم دخول فساق أهل امللة يف الوعدآاشترط اجتناب الكبائر يف كل وعد يف القر-

  )٤().ال بد من شرط اجتناب الكبائر يف كل وعد يف القرآن:( يقول 

  .لطاعاتقرر أن اجلنة ال تنال إال باالنتهاء عن مجيع املعاصي واالشتغال بكل ا-

  . )٥()املغفرة واجلنة ال يناالن إال باالنتهاء عن مجيع املعاصي واالشتغال بكل الطاعات:(يقول

  )٦( !أن العاصي خالد يف النار  قرر-

املقدم على ترك الواجب أو فعل املنهي عمدا وإن فعله مع اخلوف؛ إال أنه يكون مع ذلك عاصيا ( :يقول
  )٧().النار مستحقًا للعن والذم واخللود يف

وعلـى هـذا    !قرر أن إحياء مائة ليلة من القدر ال خيلص عن العذاب املستحق بتطفيف حبة واحـدة -
  !! )٨(فالشخص بالكبرية الواحدة يستحق الوعيد؛ ولو كان له حسنات كثرية عظيمة

خيلصه عن ذلك وأن إحياء مائة ليلة من القدر ال أنه تعاىل توعد صاحب الكبرية بالدخول يف النار، : (يقول
   )١٠( ).فيه إشارة إىل تعظيم حال الذنب واملعصية  )٩()فهذا(املستحق بتطفيف حبة واحدة،  العذاب

                                           

   ). ١٧٤ص٨ج٣مج(التفسري الكبري)١(
  ). ١٣٨ص١ج١مج(التفسري الكبري)٢(
  .٦٣٠، شرح األصول اخلمسة)٦١٥-٦١٤، ٥١٦، ٢/٤٩٤(، ١/٣٢٩متشابه القرآن  :انظر تقرير املعتزلة لذلك)٣(
  ).٥٧ص٢٣ج٨مج(التفسري الكبري)٤(
 ).٢٣٤ص٢٩ج١٠مج(التفسري الكبري)٥(
، متشابه القـرآن  ٢٨٤العدل والتوحيد ونفي التشبيه عن اهللا الواحد احلميد ضمن رسائل العدل والتوحيد: ر تقرير املعتزلة لذلكانظ)٦(
)٢٧٢-٢٧١، ١/٩٧.(  
 ،)١٧ص٨ج٣مـج ( ،)١٠٥ص٧ج٣مـج ( ،)١٧٧ص٢ج١مـج (التفسـري الكـبري  : وانظـر ). ١٣ص٣ج١مـج (الكبري التفسري)٧(
 ،)١٢٦ص٢٥ج٩مـج ( ،)١٩٠ص٢٣ج٨مـج ( ،)٧١ص١٨ج٦مـج ( ،)١٢٠ص١٦ج٦مج( ،)٣ص٩ج٣مج( ،)٢٠٧ص٨ج٣مج(
  ). ١١٦ص٣٢ج١١مج( ،)٢٣٤ص٢٩ج١٠مج(
، وأن ما يستحقه املرء على الكبرية من العقاب ١/٢٠٥انظر تقرير املعتزلة بأن مرتكب الكبائر البد أن جيازى عليها، متشابه القرآن ) ٨(

 .٦٣٢حيبط ثواب طاعاته، شرح األصول اخلمسة
 !، والسياق يقتضيه٨/٦٣١اآلستانة، .، وهو خطأ، والتصحيح من ط)فلهذا(ملعتمدة للتفسري الكبرييف الطبعة ا) ٩(
  ).٣١ص٣٢ج١١مج(التفسري الكبري)١٠(
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��m��Î��Í��Ì��Ë���Ê��É��È��Ç���Æ��Å���Ä��Ã��Â:؛ يقول عند تفسريه لقوله تعاىلنفى الشفاعة يوم القيامة-

���Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ïl  ير عن املعاصي، وأقوى ترغيب يف تاليف اإلنسان مـا  يف اآلية أعظم حتذ(، ٤٨: البقـرة
علم أنه  ؛يكون منه من املعصية بالتوبة؛ ألنه إذا تصور أنه ليس بعد املوت استدراك وال شفاعة وال نصرة وال فدية

 فهي يف املعىن خماطبة للكل؛ ألن الوصف الذي ذكـر  ؛واآلية وإن كانت يف بين إسرائيل.. ،ال خالص له إال بالطاعة
   )١(.)وذلك يعم كل من حيضر يف ذلك اليوم ،فيها وصف لليوم

التوبة وعمل طاعة أعظم من : صحح قول املعتزلة يف أن العقاب املستحق لإلنسان يسقط بوجود أمرين  -
   !!تلك املعصية

 الوعيد مشروط بأن ال يكون معه توبة وال طاعة أعظم من تلـك :( فمع أن الرازي اعترض على قول املعتزلة
����m��e: إن قوله: قالت املعتزلة: (؛ يقول)٤( )!؟مل ال جيوز لنا أن نزيد فيه شرط عدم العفو( :قائال )٣( ) )٢(املعصية � � � � � �d

��l��k�����j��i��h��g���fl ا بال توبة وال طاعة أعظم منها، ١٥: يونسمشروط مبا يكون واقع.  

بتداء؛ ألن عندنا جيوز من اهللا تعـاىل أن يعفـو عـن    وهو أن ال يعفو عنه ا: وحنن نقول فيه ختصيص ثالث 
  )٥().أصحاب الكبائر

���¦��§��¨��©����m�¬����«��ª:إال أنك جتده عنـد تفسـريه لقولـه تعـاىل      �́�³��������²��±���°��¯��®

µ¶l ا ، ويدفعون ناق: (يصحح قوهلم؛ حيث يقول، ٣ – ١: املطففنيم يأخذون زائدا، الذم إمنا حلقهم مبجموع أص
هذه اآلية دالة على الوعيد، فال تتناول إال إذا بلغ التطفيف حد الكثري، وهو نصاب : مث اختلف العلماء، فقال بعضهم

كون معه توبة وال طاعة أعظـم  أن ال يالسرقة، وقال آخرون؛ بل ما يصغر ويكرب دخل حتت الوعيد، لكن بشرط 
  .  )٦()!!!، وهذا هو األصحمنها

                                           

  ). ١١٩-١١٨ص٢٩ج١٠مج(التفسري الكبري: ، وانظر)٥٥ص  ٣ج ١مج(التفسري الكبري )١(
  .١٨٣، موانع إنفاذ الوعيد١٠٣موقف السلفيني منهااألصول اخلمسة عند املعتزلة و ،٦٤٣-٦٤٢شرح األصول اخلمسة :انظر) ٢(
  ).٢٠٢-٢٠١ص٩ج٣مج(التفسري الكبري)٣(
  ).٢٠١ص٩ج٣مج(التفسري الكبري)٤(
  ).٢١٨-٢١٧ص١١ج٤مج(التفسري الكبري :، وانظر)٥٧ص١٧ج٦مج(التفسري الكبري)٥(
 ).١٠٤ص٣٢ج١١مج(،)١٨٨-١٨٧ص٥ج٢مج(التفسري الكبري: ، وانظر)٨٩-٨٨ص٣١ج١١مج(التفسري الكبري)٦(



  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                 
  

    
 رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في العقيدةرسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في العقيدةرسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في العقيدةرسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في العقيدة

        ::::إعداد الطالبةإعداد الطالبةإعداد الطالبةإعداد الطالبة

 

    ))))٤٢٧٨٠١٤٢٧٨٠١٤٢٧٨٠١٤٢٧٨٠١٣٠٣٠٣٠٣٠:(:(:(:(الرقم الجامعيالرقم الجامعيالرقم الجامعيالرقم الجامعي

  :إشــراف

 /فضيلة األستاذ الدكتور

  الفصل الدراسي الثاني           

  .م٢٠١١-هـ١٤٣٢عام              

 الجزء الثاني                  



- ٤٥٤  - 

 

  

     واملسائل واألحكام املتعلقة به نقد موقف الرازي من الفسق: املبحث الرابع
 .على ضوء عقيدة أهل السنة واجلماعة

  

مسألة الفاسق امللي أول خالف وقع يف األمـة؛   هي قلب أبواب اإلميان ومسائله؛ إذ اخلالف يف الفاسق امللي
   )١( .عند الفرق وعليه تباينت األمساء واألحكام

فأدرجته اخلوارج يف نصوص  ؛ل مسألة فرقت بني األمة مسألة الفاسق املليفأو: ((-:-يقول شيخ اإلسالم
الوعيد واخللود يف النار وحكموا بكفره، ووافقتهم املعتزلة على دخوله يف نصوص الوعيد وخلوده يف النار؛ لكـن مل  

   )٢()).حيكموا بكفره

ل خالف ظهر يف اإلسـالم يف  واخلالف فيه أو. هذا مما تنازع الناس يف امسه وحكمه..ليالفاسق امل:(( ويقول
   )٣(")).أصول الدين " مسائل 

  :ومن خالل ما سبق عرضه يتبني ما يلي

يف أصل اللغة صحيح موافق ملـا ذكرتـه كتـب    " الفسق " أن ما ذكره ابن اخلطيب من معان لكلمة  :أوالً
  . )٤(اللغة

  .عن مسمى اإلميان  حني مل خيرج الفاسق امللي -يف اجلملة-افق الرازي أهل السنة واجلماعة و :ثانيا

إىل القطع بأن اهللا تعاىل يعذب يف مسلكه الذي ذهب فيه  -يف اجلملة-وافق الرازي أهل السنة واجلماعة  :ثالثًا
  .ويعفو عن البعضفساق أهل امللة بعض 

  .إذا عذبوا -يف القطع مبنع التخليد للعصاة  -يف اجلملة-جلماعة وافق الرازي أهل السنة وا :رابعا

                                           

  .١٩قواعد األمساء واألحكام عند شيخ اإلسالم، :انظر)١(
  .٣٠٦االستقامة، البن تيمية، )٢(
  .٤٧٩/ ٧جمموعة الفتاوى، )٣(
، معجم مقاييس اللغة البن فـارس،  ٩٣دار الكتب العلمية، .، الزاهر يف معاين كلمات الناس، ط٢/١٤٧معاين القرآن للفراء، : انظر)٤(

، املعجم ٢٦٣-١٠/٢٦٢،)فسق(، لسان العرب البن منظور، مادة٣٨٢،)فسق(املفردات يف غريب القرآن، مادة  ،٤/٥٠٢،)فسق(مادة 
، فسق األعمـال  ١٦-١٣رميا الشيخ، : عدادإالفسق وأحكامه عند أهل السنة واملخالفني، : ، وانظر٦٨٩-٢/٦٨٨،)فسق(الوسيط، مادة

  . ٢٨-٢٥عبد اهللا العسكر،: أحكامه ودالالته الشرعية، تأليف
  



- ٤٥٥  - 

 

 أن ؛ إالاخلروج من طاعة اهللا إىل معصيته تبني من العرض السابق أن الرازي أثبت أن الفسق عبارة عن :خامسا
  :إثباته لذلك يعد مشاة لفظية ألهل السنة واجلماعة؛ ملا يلي

حيث خص الفسق تارة جبهة القول والعمل  ؛ده الداخلة حتتهإلخراجه من مسمى لفظ الفسق بعض أفرا  - - - -     أأأأ
  !! دون االعتقاد، وتارة أخرى جبهة القول فحسب، وتارة ثالثة جبهة العمل فحسب

 حيث أدخل فيه من ترك الشهادتني أو ترك العمـل  ؛ما ليس منه إلدخاله يف مسمى لفظ الفاسق امللي   - - - -     بببب
  !بالكلية

  : أهل السنة واجلماعة يف أمورٍ جمملها ما يليفقد  خالف الرازي  ؛إذا تقرر ذلك

  !إخراجه من مسمى لفظ الفسق بعض أفراده الداخلة حتته؛ فسلب بذلك عنه حكمه - ١

٢ - ما ليس منه فحكم له حبكم املراد من اللفظ إدخاله يف مسمى لفظ الفاسق امللي!  

  !املنهي عنه ذنبا مبرتلة فعل -من النطق بالشهادتني والفرائض-جعله ترك املأمور به   - ٣

نوعا  فسق أكرب خمرج عن امللة، وفسق غري خمرج عن امللة؛ بل جعلهفسقني؛ الفسق إىل  هميقسعدم ت - ٤
  .واحدا

  .اضطرابه وتناقضه يف مسألة تقسيم الذنوب إىل كبائر وصغائر - ٥

  .اضطرابه وتناقضه يف حد الكبرية والصغرية - ٦

  .إثباته اسم اإلميان املطلق للفاسق امللي - ٧

  .تكفري باملعاصي مطلقًاإبطاله ال - ٨

  .إثباته اسم التقوى للفاسق امللي - ٩

  .إثباته اسم اإلحسان للفاسق امللي - ١٠

     )١(".آية املنافق ثالث"إبطاله مذهب احلسن البصري يف تسمية الفاسق امللي باملنافق، ورده حلديث  - ١١

  .بناؤه مسألة وعيد أصحاب الكبائر على مذهبه الفاسد يف احلسن والقبح - ١٢

  . مسألة وعيد أصحاب الكبائراضطرابه يف - ١٣

  !جعله حكم مرتكب الصغرية والكبرية قبل التوبة وبعدها حتت املشيئة - ١٤

  .موقفه من نصوص الوعيد - ١٥

                                           

 .من هذا البحث ٥٤٩-٥٤٨صفحة :راجع -إن شاء اهللا-وسيأيت الكالم على ذلك يف فصل النفاق) ١(



- ٤٥٦  - 

 

  !قول املرجئة اخلالصة يف مسألة وعيد أصحاب الكبائربتأثره  - ١٦

  !قول الوعيدية يف مسألة وعيد أصحاب الكبائربتأثره  - ١٧

   :الرد عليه من وجوه -بعون اهللا-وسيكون 

  :يف بيان حقيقة الفسق وأنواعه: الوجه األول
وعلى من خرج  ،؛ فيقع على من خرج بكفرألاخلروج من طاعة اهللا : الفسق يف عرف االستعمال الشرعي

  .فسوق كفر خيرج عن اإلسالم، وفسوق ال خيرج عن اإلسالم: وهو يف كتاب اهللا نوعان )١(.بعصيان

���mw:ففسوق الكفر؛ كقوله تعاىل عن إبليس �� � � {z� � � � � y� � xl ا، و قوله ؛ ٥٠: الكهففكان ذلك الفسق منه كفر
¸����m��¾��½¼��»���º��¹:وقوله ،٢٦: البقرة ��m��u��t��s��r��q��p���on��m��l��k��j��il:تعاىل

��Ä��Ã������Â��Á��À��¿l ؛ فهذا كله فسوق كفر٢٠: السجدة.  

�:وقولـه  ،٢٨٢: البقـرة  ��m��ÉÈ��Ç��Æ��Å��Äl:وأما الفسوق الذي ال خيرج عن اإلسالم؛ فكقوله تعاىل
m�����Z��Y��X��W���V��U��T��S�����R��Q��P��Ol ٢( .٦: احلجرات(   

  :وقد تظافرت أقوال أهل العلم على ذلك

خاسر، ومسرف، وظامل، : ؛ مثلإىل غري أهل اِإلسالم من اسمكل شيء نسبه اهللا :"بيقول ابن عباس 
   )٣(" .وما نسبه إىل أهل اِإلسالم فإمنا يعين به الذنب، الكفر وجمرم، وفاسق، فإمنا يعين به

كفـر دون كفـر   ": وغري واحد من أهل العلم أم قالوا وعطاء )٤(وطاوس ب عن ابن عباسوقد روي 
   )٥(."وفسوق دون فسوق

                                           

 . ٧-٦، الفسق والنفاق، ٤٧، تفسري السعدي١/١٧٠تفسري القرطيب،: انظر)١(
اإلمام ابن القـيم يف   ، جهود٨، الفسق والنفاق، ٤٧، تفسري السعدي٣٦٨-١/٣٦٧دار الكتاب العريب، .مدارج السالكني، ط:انظر) ٢(

 .  ٢٩، الفسق وأحكامه عند أهل السنة واملخالفني، ٥٦٩-٢/٥٦٦تقرير مسائل اإلميان
، وعزاه إىل ابـن  ٢٢٨ /١، والسيوطي يف الدر املنثور،٢٦٧٤ /٨، وابن أيب حامت يف تفسريه، ١/٤٤٢رير يف تفسريه،رجه ابن جأخ) ٣(
  .رير وابن أيب حامتج
، بس بن كيسان اخلوالين اهلمداين اليماين، من أبناء الفرس، أحد األعالم التابعني، مسع ابن عباس وأبا هريرة طاو: أبو عبد الرمحن)٤(

كان ثقة، مستجاب الدعوة، من عباد أهل اليمن، من أكابر التابعني، تفقها يف الدين، وروايـة   غ أدرك مخسني من أصحاب رسول اهللا
، سري أعـالم  ٥١١-٢/٥٠٩وفيات األعيان: انظر .سنة ستة ومائة وعظ اخللفاء وامللوك، تويف للحديث، وتقشفًا يف العيش، وجرأة على

  .٣/٢٢٤مؤسسة الرسالة، األعالم للزركلي. ، ط٤٩-٥/٣٨النبالء
  .، كتاب اإلميان، باب ما جاء سباب املؤمن فسوق٥/٢١مصطفى احلليب، . سنن الترمذي، ط)٥(



- ٤٥٧  - 

 

ـ  ؛وهذا الذي قاله عطاء بني يف القرآن ملن فهمـه : ((تعليقًا على هذا القول -:-يقول ابن القيم  إن اهللا ف
 ٢٦: البقرة �m��|��{��z��y���x��w��v��u��t��s��r��q��pl :كما يف قوله ،الكافر فاسقًا... سبحانه مسى

  .وهذا كثري يف القرآن، ٩٩: البقرة ��m���¦��¥����¤��£��¢��¡���~��}��|���{��zl:اآلية، وقوله ٢٧ -

��m�����R��Q��P��O��]��\��[�����Z��Y��X��W���V��U��T��S:كما يف قوله تعـاىل  ،ويسمي املؤمن فاسقًا
���`��_��^l وليس الفاسق كالفاسق، وقال تعاىل.....٦: احلجرات:��m��e����d���c�����b��a��`���_�����~��}��|

��p��o���n��m��lk��j��i��h��g��fl وقال عن إبليس، ٤: النور:��m���{z�����y��x��wl لوقا ٥٠: الكهف:�m��F��E
K���J��I��H��G����QP��O��N����M��Ll وليس الفسوق كالفسوق، ١٩٧: البقرة.....   

   )١()).إىل ما هو كفر ينقل عن امللة، وإىل ما ال ينقل عنها..الفسوق..فانظر كيف انقسم

هدى اهللا أهل السنة للطريقة املثلى والقول الوسط الذي هو يف املذاهب كاإلسالم يف امللل؛ : ((-:-ويقول
الكفر ((فـ)٢( ))كفر، ونفاق دون نفاق، وشرك دون شرك، وفسوق دون فسوق، وظلم دون ظلم فها هنا كفر دون 

  )٣( )).كفران، والظلم ظلمان، والفسق فسقان

فيسـمى   ؛فسق ينقل عن امللة، وفسق ال ينقل عن امللـة : الفسق فسقان..)٤(قالوا: (( -:-ويقول املروزي
  .الكافر فاسقًا، والفاسق من املسلمني فاسقًا

��¸��m:، وقال اهللا تعاىلوكان ذلك الفسق منه كفرا، ٥٠: الكهـف  �m���{z�����y��x��wl:فقال ذكر اهللا إبليس؛ 
¼��»���º��¹ �lعلى ذلك قولـه  ؛ دلّيريد الكفار، ٢٠: السجدة :�m��Ç��Æ���Å��Ä��Ã������Â��Á��À��¿��¾

���Î��Í��Ì��������Ë��Ê���É��Èl ٢٠: السجدة.  

|��{��~�����_���`���m���c�����b��a: ، قـال اهللا سلمني فاسقًا، ومل خيرجه من اإلسالمومسي القاذف من امل
��p��o���n��m��lk��j��i��h��g��f��e����dl اهللاوقـال   ،٤: النور :�m����M��L��K���J��I��H��G��F��E

��QP��O��Nl ٥()).هي املعاصي : هاهنافقالت العلماء يف تفسري الفسوق ؛ ١٩٧: البقرة(   

 �m���{z�����y��x��wl: الفسق قد يكون ناقالً عن امللة؛ كما قال يف حق إبليس: ((-:-ويقول ابن رجب 

¸����m��Ì�������Ë��Ê���É��È��Ç��Æ���Å��Ä��Ã������Â��Á��À��¿��¾��½¼��»���º��¹ :الوقـــ، ٥٠: الكهـــف
���Î��Íl ٢٠: السجدة.  

                                           

 .٣٤-٣٣الصالة وحكم تاركها، ) ١(
  .٣٣لصالة وحكم تاركها،ا) ٢(
  .٣٤الصالة وحكم تاركها،) ٣(
  .أصحاب احلديث املوافقني لإلمام أمحد: يقصد) ٤(
  .٣٢٨/ ٧، وذكره ابن تيمية يف جمموعة الفتاوى، ٢/٣٠٩تعظيم قدر الصالة، ) ٥(



- ٤٥٨  - 

 

: البقرة ��m��ÉÈ��Ç��Æ��Å��Ä��ÃÂ��Á���������À��¿����¾l:كقوله تعاىل وقد ال يكون الفسق ناقالً عن امللة؛

�m��K���J��I: وقولـه ، ٤: النـور  ���m��p��o���n��m��lk��j��i��h��gl:وقوله يف الذين يرمون احملصنات، ٢٨٢

��QP��O��N����M��Ll ١()). وفسرت الصحابة الفسوق يف احلج باملعاصي كلها، ١٩٧: البقرة(   

واخلروج . اخلروج عن طاعة اهللا: يف اصطالح الشرع..الفسق((  :-:-مني الشنقيطيحممد األويقول الشيخ 
  :عن طاعة اهللا جنس حتته نوعان

هذا أكرب . اخلروج الذي هو أكرب أنواع اخلروج وأعظمها، وهو اخلروج عن طاعة اهللا بالكفر الصراح :أحدمها
  ...أنواع الفسق

ون خروج، وفسق دون فسق؛ بأن خيرج اإلنسان عن طاعة اهللا هو خروج د :النوع الثاين من أنواع الفسق
��:نـه يف القاذفيـإىل املعصية خروجا ال ينقله من اسم اإلسالم إىل الكفر، كارتكاب الكبرية؛ ومنه ذا املعىن قول �

m��p��o���n��m��lk��j��i��h��g��f��e����d���c�����b��a��`���_�����~��}��|l ف ؛ فهذا القـذ ٤: النور
���m:خروج عن طاعة اهللا، ومل يبلغ بصاحبه الكفر؛ بدليل قوله � GF��E��D��C��B��� � � � �Al ومل ينقلهم عن اسم ، ١١: النور

  )٢( )).املسلمني بسبب قذفهم

اخلروج عن طاعة اللّه، وهو : واملراد به شرعا. اخلروج: الفسق لغة(( :-حفظه اهللا- )٣(الشيخ الفوزانويقول 
: واخلروج اجلزئي؛ فيقال للمؤمن املرتكب لكبرية من كبـائر الـذنوب  . فاسق: لي؛ فيقال للكافريشمل اخلروج الك

  . فاسق

��m��x: وهو الكفر، فيسمى الكافر فاسقًا، فقد ذكر اللّه إبليس، فقال ،فسق ينقل عن امللة: فالفسق فسقان � w
���{z�����yl ا ٥٠: الكهفسمى مرتك... ، وكان ذلك الفسق منه كفرب الكبرية من املسلمني فاسقًا، ومل خيرجه فسقه وي

 �m��p��o���n��m��lk��j��i��h��g��f��e����d���c�����b��a��`���_�����~��}��|l: من اإلسالم، قال تعاىل

   )٤()).٤: النور

ل وها هنا أمر مهم ال بد من التنويه به؛ وهو أن كالً من الفسق الذي ينقل عن امللة والفسق الذي ال ينق
  :وقد يكون صادرا من جهة اعتقاداته؛ أي أن ،عن امللة قد يكون صادرا من جهة أعمال العبد

                                           

  .١/١٤٦، فتح الباري البن رجب)١(
  .١/٢٨٧العذب النمري من جمالس الشنقيطي يف التفسري، ) ٢(
وعضوا يف ، البحوث العلميةوا يف اللجنة الدائمة لإلفتاء ويعمل عض، هـ ١٣٥٤ولد عام ، احل بن فوزان بن عبد اهللا من آل فوزانص)٣(

شرح مسائل : وعضو يف امع الفقهي مبكة املكرمة التابع لرابطة العامل اإلسالمي من مؤلفاته هيئة كبار العلماء باململكة العربية السعودية،
لية، اإلميان باملالئكة وأثره يف حياة األمة، مسائل يف اإلميان، التعليقات املختصرة على منت العقيدة الطحاويـة، حقيقـة التصـوف،    اجلاه

  .   وغريها
  .٩٥عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها، ) ٤(



- ٤٥٩  - 

 

غالة اجلهمية : كفسق أصحاب البدع الكفرية؛ مثل قد يكون اعتقاديا؛ الفسق األكرب الذي ينقل عن امللة، 
��©����m��«��ª:وكفسق املنافقني نفاقًا أكربا ، قال تعاىل والرافضة، �̈���§l ٦٧: التوبة.  

���m��m:كفسق إبليس، وفسقه إمنا كان بتركه للسجود وامتناعه عن طاعة ربه، قال تعاىل وقد يكون عمليا؛  � l

���{z�����y��x��w��v��u��������t�����s����r��q���p���o����nl ٥٠: الكهف    

صل بدعتهم البدع الذين مل تكفسق أهل  وكذلك الفسق األصغر الذي ال ينقل عن امللة، قد يكون اعتقاديا؛
  .األشاعرة واملعتزلةإىل الكفر؛ كاخلوارج و

  )١( .أو اإلصرار على الصغائر ،؛ كالفسق الذي حيصل بارتكاب الكبائر اليت ليست بكفروقد يكون عمليا 

   )٣()).من جهة االعتقاد: والثاين ..من حيث األفعال،: أحدمها: نوعانالفسوق (( :-:-)٢(ابن قدامةيقول 

فسوق كفر خيرج عن اإلسـالم،  : ...وأما الفسوق؛ فهو يف كتاب اهللا نوعان: (( -:-ويقول ابن القيم 
  .....وفسوق ال خيرج عن اإلسالم

والفسوق الذي جتب التوبة منه أعم من الفسوق الذي ترد به الرواية والشهادة، وكالمنا اآلن فيما جتب التوبة 
  . وفسق من جهة االعتقاد فسق من جهة العمل،: منه، وهو قسمان

كفسق أهل البدع الذين يؤمنون باهللا : وفسق االعتقاد.....مقرون بالعصيان ومفرد: ففسق العمل نوعان
ورسوله واليوم اآلخر، وحيرمون ما حرم اهللا، ويوجبون ما أوجب اهللا؛ ولكن ينفون كثريا مما أثبت اهللا ورسـوله  

ون ما مل يثبته اهللا ورسوله كذلك؛ وهؤالء كاخلوارج املارقة، وكـثري مـن   ا للشيوخ، ويثبتجهالً وتأويالً وتقليد
فكغـالة  : وأما غالية اجلهميـة . الروافض، والقدرية، واملعتزلة، وكثري من اجلهمية الذين ليسوا غالة يف التجهم

: فرقة، وقالوا الرافضة؛ ليس للطائفتني يف اإلسالم نصيب؛ ولذلك أخرجهم مجاعة من السلف من الثنتني والسبعني
   )٤()).هم مباينون للملة

                                           

، فسـق  ١٤-٩ب الفسق والنفاق، كتا٣٧٠-١/٣٦٩دار الكتاب العريب، .، مدارج السالكني، ط١١/٦٩٩جمموعة الفتاوى، : انظر) ١(
 . ٥٧٣-٢/٥٧٠، جهود اإلمام ابن القيم يف تقرير مسائل اإلميان٩٧-٩١األعمال أحكامه ودالالته الشرعية

عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن قدامة بن مقدام بن نصر املقدسي اجلماعيلي مث الدمشقي الصاحلي احلنبلي، مولده سنة إحدى : أبو حممد)٢(
مئة يف شعبان، ووفاته يوم الفطر، سنة عشرين وست مئة، كان إمام احلنابلة جبامع دمشق، وكان ثقة حجة نبيالً، غزيـر  وأربعني ومخس 

: منهاالفضل، نزها، ورعا عابدا، على قانون السلف، عليه النور والوقار، ينتفع الرجل برؤيته قبل أن يسمع كالمه، وله املؤلفات الغزيرة، 
. ، ط١٧٣-٢٢/١٦٥سري أعالم النبالء: انظر. مسألة العلو، االعتقاد، ذم التأويل ، فضائل الصحابة ،تصر اهلداية، القدراملغين، والكايف، خم

  . ٤/٦٧مؤسسة الرسالة، األعالم للزركلي 
  .٩/١٦٥ين البن قدامة، املغ) ٣(
  .٣٧٠-١/٣٦٧دار الكتاب العريب، .مدارج السالكني، ط) ٤(



- ٤٦٠  - 

 

واخلروج عـن   )١(أن الفسق يف الدين؛ إمنا هو االنعدال عن القصد، وامليل عن االستقامة؛ :وذا البيان يتضح
  )٣( .فهو اسم للمعاصي كلها  )٢(طاعة اهللا إىل معصيته؛

كون فسقًا أكرب، وقد يكون فسـقًا  أن الفسق يقع يف اجلانب االعتقادي واجلانب العملي؛ وقد ي :كما يتبني
يبطل ما قرره الرازي من جعل الفسق كله نوعا واحدا، وحصره  بهوعليه الدليل؛  أصغر، وهذا هو احلق الذي دلّ

  .دون االعتقاد-هما جهة القول أوجهة العمل أو كلتيالفسق على 

  

  .كبائر والصغائريف بيان انقسام الذنوب إىل صغائر وكبائر، وذكر حد ال: الوجه الثاين
ورد  ،سبق البيان بأن الرازي قسم الذنوب إىل صغائر وكبائر؛ واستدل على ذلك بالكتاب والسنة واإلمجـاع 

على من خالفه وأبطل قوله؛ وقد وافق السلف يف إثباته لذلك؛ إال أنه مل يطرد على ذلك؛ بل تناقض وأبطل التقسيم 
حيث قرر أن األصل يف ! نقضها؛ وذلك يف معرض حديثه عن الكبائر الذي أثبته، واحتج بنفس حجج املخالفني اليت

  :وسيكون بعون اهللا الرد عليه من جوانب. وخمالفة املنعم سيئة عظيمة ،ألن نعم اهللا كثرية ؛كل معصية أن تكون كبرية

   .إثبات انقسام الذنوب إىل صغائر وكبائر: اجلانب األول

و ذهب إليـه   )٤(ت عليه النصوص الشرعية،ستقر يف الشرع، فقد دلّانقسام الذنوب إىل صغائر وكبائر أمر م
على انقسام الذنوب  النصوص وإمجاع السلف: ((فقال )٥(؛اإلمجاع عليه -:-مجهور أهل العلم، وحكى ابن القيم 

  )٦()).إىل صغائر وكبائر

الـذنوب كبـائر   علـى أن مـن    دلّ القرآن والسنة وإمجاع الصحابة والتابعني بعدهم واألئمة:(( وقال
   )٧()).وصغائر

  .بنص القرآن والسنة وإمجاع السلف وباالعتباروالذنوب تنقسم إىل صغائر وكبائر؛ :(( وقال

                                           

  .٢٩١/ ١٥تفسري الطربي، ) ١(
  .٢٧٧تفسري السعدي، )٢(
 ١٠٧/ ٢٦جمموعة الفتاوى، : انظر) ٣(
  .٢/٦٠٢جهود اإلمام ابن القيم يف تقرير مسائل اإلميان: انظر) ٤(
  .١/١٠٣نواقض اإلميان االعتقادية، : انظر) ٥(
  .١/٣٢٣دار الكتاب العريب، .مدارج السالكني، ط) ٦(
 .٢٨٩الداء والدواء، )٧(
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�m��������������o��n��m: ، وقال تعاىل٣١: النساء ��m��j��i�������h��g��f��e��d��c��bl: قال اهللا تعال 

��� ts��r��q��pl الصلوات اخلمس، واجلمعة إىل اجلمعة، ورمضان : "أنه قال غ ويف الصحيح عن النيب، ٣٢: النجم
   )٢()). )١("إىل رمضان مكفرات ملا بينهن؛ إذا اجتنبت الكبائر

��m��e��d��c��b:عند تفسريه لقوله تعـاىل  -:-)٣( القرطيبوقد أكد على هذا املعىن أهل العلم؛ يقول 

���n������m��l��k��j��i�������h��g��fl  ى تعاىل يف هذه السورة عن آثامٍ هـي  (( ؛٣١: النسـاء ملا
هذا على أن يف الذنوب كبائر وصغائر، وعلى هذا مجاعـة   ودلّ، وعد على اجتناا التخفيف من الصغائر كبائر،

   )٤().)أهل التأويل ومجاعة الفقهاء

اصـي إىل  ذهب اجلماهري من السلف واخللف من مجيع الطوائف إىل انقسام املع: ((-:- النوويويقول 
وقد تظاهر على ذلك دالئل من الكتاب والسنة واستعمال . بوهو مروي أيضا عن ابن عباس  صغائر وكبائر،

  )٥( )).سلف األمة وخلفها

: النجم ��m���ts��rl:وقوله. اآلية ٣١: النساء ��m�����f��e��d��c��bl:قوله تعاىل: (( -:-ويقول الشنقيطي 

  )٦( )).ن بعض املعاصي كبائر، وبعضها صغائريدل على عدم املساواة، وأ؛  ٣٢

وقد فهم الفرق بني الصغرية والكبرية من مدارك الشرع؛ فقد نص الشارع على ذنوب بأعياا أا كبائر، 
  )٧(.كما جعل يف املنهيات صغائر وكبائر، وفرق بينهما يف احلكم فجعل تكفري السيئات مشروطًا باجتناب الكبائر

  )٨( )).مسى الشرع ما تكفره الصالة وحنوها صغائر، وما ال تكفره كبائر( :(-:-يقول النووي  

تعليقًا على ؛ يقول اإلمام أمحد فالكبائر هي الفسوق، والصغائر العصيان. ق بني الفسوق والعصيانكما فر
الفسـوق   ل بنيصوفَ((، ٧: احلجرات ��m��{z��y��x���������w��v��u��t��s��r������q��p��o��nl:قوله تعاىل

                                           

هارة، باب الصلوات اخلمس واجلمعة إىل اجلمعة ورمضان إىل رمضان مكفرات ملا بينهن ما اجتنبت الكبائر، أخرجه مسلم، كتاب الط) ١(
١/٢٠٩.  
  .٣٢٢-١/٣٢١دار الكتاب العريب، .مدارج السالكني، ط) ٢(
ان ورعا متعبدا، طارحا أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي األندلسي القرطيب، من كبار املفسرين، ك)٣(

اجلامع ألحكام القرآن،  األسىن يف شرح أمساء اهللا احلسىن، التذكرة بأحوال : حدى وسبعني وست مائة، من مصنفاتهإللتكلف، تويف سنة 
  .  ٥/٣٢٢، األعالم للزركلي ٨٨-٢/٨٧الوايف بالوفيات للصفدي: انظر. املوتى وأحوال اآلخرة، وغريها

  .٥/١٠٤ تفسري القرطيب،)٤(
 .٢/٤٤٤شرح صحيح مسلم للنووي، )٥(
  . ٧/٢١٣دار عامل الفوائد، .أضواء البيان، ط)٦(
  .١٠/٥٢٦فتح الباري البن حجر، )٧(
  .٢/٤٤٤شرح صحيح مسلم للنووي، )٨(
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والعصيان، ويف ذلك داللة على أن من املعاصي ما ال يفسق به، وإمنا يفسق بارتكاب ما يكون منها من الكبـائر، أو  
  )١()).اإلصرار على ما يكون منها من الصغائر، واجتناب مجيع ذلك من اإلميان 

ئر فال تنفي هـذا االسـم   أما الصغا. وقد فُهم من النصوص أن نفي اإلميان واجلنة ال يكون إال عن كبرية
ولو كانت الذنوب  )٢( .فعرف أن هذا النفي ال يكون لفعل صغرية بل لفعل كبرية. واحلكم عن صاحبها مبجردها

  .كلها كبائر مل يسغ ذلك

أما الفرق بني الصغائر والكبائر فال بد منه يف أحكام الدنيا واآلخرة على مـا   :((-:-البيهقيومن هنا قال 
   )٣()).والسنة جاء به الكتاب 

فاسد خمـالف للقـرآن    وهلذا عد العلماء قول من ذهب إىل أن الذنوب ال تنقسم إىل صغائر وكبائر قولٌ
   .واألحاديث

إا مسيت كبائر بالنسبة إىل ما دوا، وأن ما عصى اهللا بـه فهـو   : ومن قال: ((-:-يقول شيخ اإلسالم 
�:      ؛ فـإن اهللا قـال  وهذا خالف القرآن. تنقسم إىل كبائر وصغائركبرية؛ فإنه يوجب أن ال تكون الذنوب يف نفسها 

�m���ts��r��q��p����o��n��ml  وقــال٣٢: الـنجم ،:��m��h��g��f��e���d��c��b������a������`��_��~l 

��m��{��z���y��x��w:، وقـال ٣١: النسـاء  ��m��j��i�������h��g��f��e��d��c��bl:، وقال٣٧: الشورى

�����~��}��|���a`��_l وقال٤٩: الكهف ، :�m��Y���X��W��V��Ul واألحاديث كثرية يف الـذنوب  ، ٥٣: القمر
)٤( )).الكبائر

  

إا مسيت كبائر بالنسبة إىل ما دوا، أو كل ما ى اهللا عنه فهـو  : ومن قال :((-:-ابن أيب العز ويقول 
وهذا فاسد؛ ألنه خالف النصوص الدالة علـى   !كبرية؛ يقتضي أن الذنوب يف نفسها ال تنقسم إىل صغائر وكبائر

   )٥()).تقسيم الذنوب إىل صغائر وكبائر

ذهب اجلمهور إىل أن من الذنوب : ((القول بنفي التقسيم قول شاذ؛ فقال -:- ابن حجر عدفقد ومن هنا 
باإلضافة إىل ما هو أكرب قال لبعضها صغرية املعاصي كلها كبائر، وإمنا ي: فقالوا.. كبائر، ومنها صغائر، وشذت طائفة

ال ذنب عندنا يغفر واجبا باجتناب ذنب : منها، كما يقال القبلة احملرمة صغرية بإضافتها إىل الزنا وكلها كبائر، قالوا
 �m���~��}��|���{��z��y����x��w��v���u��t��s��rl: آخر بل كل ذلك كبرية، ومرتكبه يف املشيئة غري الكفر، لقوله تعاىل

  ...، أن املراد الشرك٣١: النساء ��m��g��f��e��d��c��bl:قوله تعاىل..وأجابوا عن....٤٨: النساء

                                           

  .١/١٠٠نقله عنه البيهقي يف كتابه اجلامع لشعب اإلميان، ) ١(
  .١١/٦٥٤جمموعة الفتاوى، : انظر)٢(
  .٤٦٤/ ١اإلميان للبيهقي،اجلامع لشعب ) ٣(
  .٦٥٧-١١/٦٥٦جمموعة الفتاوى، )٤(
  .٢/٥٦٤شرح العقيدة الطحاوية بتحقيق التركي واألرنؤوط، )٥(
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 فبالنسبة إىل مقايسة بعضها لبعض : التحقيق أن للكبرية اعتبارين: فقال ؛بعض الناس أن اخلالف لفظي وظن
الف معنوي، وإمنا جرى إليه األخذ والتحقيق أن اخل. فهي ختتلف قطعا، وبالنسبة إىل اآلمر الناهي فكلها كبائر اهـ

  )١()). بظاهر اآلية، واحلديث الدال على أن الصغائر تكفر باجتناب الكبائر

قوالً واهيا؛ ملخالفته لألدلة، وألنه يترتب على إثبات انقسام الـذنوب أحكامـا    -:-)٢(ابن عاشوروعده 
حكام ستكون صائرة على ارتكاب أي معصية؛ وهذا تكليفية ومسائل يف أصول الدين؛ وبناًء على نفي التقسم فإن األ

  !!غري سائغ

أنّ الذنوب كلّهـا   وعن أيب إسحاق اإلسفرائيين. الذنوب كلّها سواء إن كانت عن عمد: من قال: (( يقول
ل ألنّ األدلّة شاهدة بتقسيم الذنوب إىل قسمني، وألنّ ما تشتم وهذان القوالن واهيان؛. سواء مطلقًا، ونفَى الصغائر

  .عليه الذنوب من املفاسد متفاوت أيضا، ويف األحاديث الصحيحة إثبات نوع الكبائر وأكرب الكبائر

منها املخاطبة بتجنب الكبرية جتنبا شديدا، ومنـها   :ويترتب على إثبات الكبائر والصغائر أحكام تكليفية
من الصغائر، ومنها سلب العدالة عن مرتكـب   وجوب التوبة منها عند اقتراا، ومنها أنّ ترك الكبائر يعترب توبة

الكبائر، ومنها نقض حكم القاضي املتلبس ا، ومنها جواز هجران املتجاهر ا، ومنها تغيري املنكر على املتلـبس  
  .ا

منها تكفري مرتكب الكبرية عند طائفة من اخلوارج، اليت تفرق بني  :وتترتب عليها مسائل يف أصول الدين 
  )٣( )).صي الكبائر والصغائر؛ واعتباره مرتلة بني الكفر واإلسالم عند املعتزلة، خالفًا جلمهور علماء اإلسالماملعا

وقد رد أهل العلم على من احتج على نفي تقسيم الذنوب إىل صغائر وكبائر؛ حبجة أن الذنوب كلها قبيحـة  
ة على نفي التقسيم؛ إذ اآليات واألحاديث الدالة علـى  جدا بالنسبة إىل جالل اهللا تعاىل؛ مبينني أن ذلك ال يقوم حج

ثبوت انقسام الذنوب إىل صغائر وكبائر كثرية وشهرية؛ كما أن الصغرية مع كوا قبيحة بالنسبة إىل جالل اهللا تعاىل؛ 
  .لكبرية، كما أا متيسرة التكفريلكنها أقل قبحا بالنسبة إىل ا

                                           

  .٥٢٦-١٠/٥٢٥فتح الباري البن حجر، )١(
هــ، وتـويف ـا    ١٢٩٦ولد بتونس سـنة  علم من أعالم العصر، وركن من أركان احلركة اإلصالحية، حممد الطاهر بن عاشور،)٢(
هـ، كان رئيس املفتني املالكيني بتونس، وشيخ جامع الزيتونة وفروعه، بتونس، وهو من أعضاء امعني العربيني يف دمشـق   ١٣٩٣نةس

مقاصد الشريعة اإلسالمية، أصول النظام االجتماعي يف اإلسالم، التحرير والتنوير، الوقف وآثـاره يف  : والقاهرة، له مصنفات من أشهرها
، وما ٥، ص-حياته وآثاره-شيخ اجلامع األعظم حممد الطاهر ابن عاشور: ، من أعالم الزيتونة١٧٤ /٦األعالم للزركلي  :انظر. اإلسالم
  .بعدها

  .٥/٢٧تفسري التحرير والتنوير، البن عاشور، )٣(
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وال خيرجهـا  .. ه الصالة وحنوها صغائر، وما ال تكفره كبائرمسى الشرع ما تكفر:((-:-يقول النووي 
هذا عن كوا قبيحة بالنسبة إىل جالل اهللا تعاىل؛ فإا صغرية بالنسبة إىل ما فوقها لكوا أقل قبحـا، ولكوـا   

  )١( )). متيسرة التكفري

. بلى يا رسـول اهللا : قالوا! ؟)ثالثًا(أال أنبئكم بأكرب الكبائر  " :تعليقًا على حديث -:-ويقول ابن حجر 
فما زال يكررها حـىت  : قال". أال وقول الزور:" فقال -وجلس وكان متكئًا -اإلشراك باهللا، وعقوق الوالدين:" قال

؛ ألن الكبرية بالنسبة يف احلديث انقسام الذنوب إىل كبري وأكرب، ويؤخذ منه ثبوت الصغائر:(( )٢(. قلنا ليته سكت
الختالف يف ثبوت الصغائر مشهور، وأكثر ما متسك به من قال ليس يف الذنوب صغرية كونه نظر إليها أكرب منها؛ وا

وهـي   :لكن ملن أثبت الصغائر أن يقـول إىل عظم املخالفة ألمر اهللا ويه، فاملخالفة بالنسبة إىل جالل اهللا كبرية؛ 
ني الصـغرية والكـبرية مـن مـدارك     وقد فهم الفرق ب، عليه حديث الباب كما دلّ ؛بالنسبة ملا فوقها صغرية

   )٣()).الشرع

وبه يبطل قول  ،وذا يتبني أن القول املتوجه والذي تعضده األدلة هو القول بتقسيم الذنوب إىل صغائر وكبائر
  .من زعم أن كل ما ى اهللا عنه فهو كبرية 

  .يف ذكر تعريف الكبائر والصغائر عند السلف: اجلانب الثاين

وأحسن  )٤(،فقد اختلف أهل العلم يف ضبطها اختالفًا كثريا واسعا ؛املعاصي إىل صغائر وكبائرإذا ثبت انقسام 
ما تعلق به أحد احلدين، و الصغائر مـا دون احلـدين؛   : ما قيل يف ضبط ما مل يرد فيه نص بكونه كبرية؛ أن الكبائر

ة؛ إما يف الدنيا، أو يف اآلخرة فهو كبرية، أما عقوبة الدنيا واآلخرة، فكل ذنب جعلت له عقوبة خاص: واملراد باحلدين
  .  الذنب الذي ي عنه فقط فهو صغرية

أو  ،أو علق عليه حـد  ،أو توعد عليه بعقاب خاص ،أو عظمه ،إذ تقرر ذلك فإن كل ذنب نص على كربه
  )٥(.عليه بنفي إميان، أو ترتيب لعنة، أو غضب عليه؛ فهو من الكبائر النكريشدد 

                                           

  .٢/٤٤٤شرح صحيح مسلم للنووي، )١(
ومسلم، كتاب اإلميان، باب بيان الكبـائر وأكربهـا،    ،٥٢٨أخرجه البخاري، كتاب الشهادات، باب ما قيل يف شهادة الزور، ص)٢(
١/٩١.  
  .٥/٣٤٨فتح الباري البن حجر، )٣(
دار الكتاب العـريب،  .مدارج السالكني، ط ،٦٦٠-١١/٦٥٠، جمموعة الفتاوى، ٤٤٦-٢/٤٤٤شرح صحيح مسلم للنووي، :انظر) ٤(
،  اآلثار الـواردة عـن   ١١٢-١/١٠٩االعتقادية،  نواقض اإلميان، ٥٢٧-١٠/٥٢٥، ١/٤٥٣، فتح الباري البن حجر، ٣٣٧-١/٣٢٧

  .١٠٤٦-٢/١٠٣٩السلف يف مسائل اإلميان وما ينافيه يف تفسري الطربي، 
، فتح الباري البـن حجـر،    ٣٣٧-١/٣٣٦دار الكتاب العريب، .مدارج السالكني، ط ،٦٥١-١١/٦٥٠جمموعة الفتاوى، : انظر) ٥(

احلديـد، البـن    -احلجرات ، تفسري القرآن الكرمي،٧/٢١٣دار عامل الفوائد، .، ط، أضواء البيان١٧٦، تفسري السعدي٥٢٧-١٠/٥٢٦
  .٢٣١عثيمني، 



- ٤٦٥  - 

 

  :تعريف أقرب التعاريف للصواب لعدة اعتبارات من أمههاولعل هذا ال

كالشرك، والقتل، والزنا، : فإنه يدخل فيه كل ما ثبت يف النص أنه كبرية أن هذا التعريف أمشل التعاريف؛ - ١
والسحر، وقذف احملصنات الغافالت املؤمنات، وغري ذلك من الكبائر اليت فيها عقوبات مقدرة مشروعة، 

كالفرار من الزحف، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، وعقـوق   ؛ما ورد فيه وعيد خاصويدخل فيه أيضا 
الوالدين، واليمني الغموس، وشهادة الزور، ويدخل فيه كذلك كل ذنب توعد صاحبه بأنه ال يدخل اجلنة 

كل من اإلميان عن من ارتكبه؛ فمن فعله فليس منا، وما ورد من نفي : وال يشم رائحة اجلنة، وما قيل فيه
الشارع عنه اإلميان واجلنة أو كونه من املؤمنني فهو من أهل الكبائر؛ ألن هذا النفي ال يكون لتـرك   نفى

  .  مستحب وال لفعل صغرية بل لفعل كبرية

أنه مأثور عن السلف من الصحابة والتابعني خبالف غريه من الضوابط؛ فإا ال تعرف عن أحـد مـن    - ٢
  .إمنا قاهلا بعض من تكلم يف شيء من الكالم أو التصوف بغري دليل شرعيالصحابة والتابعني واألئمة؛ و

أن هذا الضابط مرجعه إىل ما ذكره اهللا ورسوله يف الذنوب؛ فهو حد يتلقى من خطاب الشارع، ومـا   - ٣
رأي القائل وذوقه من غري دليـل شـرعي،    سوى ذلك ليس متلقى من كالم اهللا ورسوله؛ بل هو قولُ

  .بدون دليل شرعي ال جيوز )١(والذوقوالرأي 

  .أن هذا الضابط ميكن الفرق به بني الكبائر والصغائر خبالف غريه - ٤

؛ ٣١: النسـاء  ��m���n������m��l��k��j��i�������h��g��f��e��d��c��bl:أن اهللا قال - ٥
فقد وعد جمتنب الكبائر بتكفري السيئات واستحقاق الوعد الكرمي، وكل من وعد بغضب اهللا أو لعنته أو 

وكذلك . فال يكون من جمتنيب الكبائر ،نار أو حرمان جنة أو ما يقتضي ذلك؛ فإنه خارج عن هذا الوعد
من استحق أن يقام عليه احلد، مل تكن سيئاته مكفرة عنه باجتناب الكبائر؛ إذ لو كان كذلك مل يكن له 

أنه ال  :واملقصود .بة عليهاحلد له ذنب يستحق العقو ذنب يستحق أن يعاقب عليه، واملستحق أن يقام عليه
  .يستحق هذا الوعد الكرمي من أوعد بغضب اهللا ولعنته وناره، وكذلك من استحق أن يقام عليه احلد

  )٢(.يسلم من القوادح الواردة على غريه" الضابط " أن هذا  - ٦

                                           

بني احلق والباطل -عندهم–مصطلح صويف، يعرب به الصوفية عما جيدونه من مثرات التجلي، ونتائج الكشوفات، وبالذوق يفرق املرء )١(
عند الصوفية،  وهو حال يفجأ الويل يف قلبه، ونور حيصل فيه بسبب جتلـي اهللا   من غري نظر يف كتاب أو غريه، فالذوق من مصادر التلقي

، املصادر العامة ٣٧٤-٣٧٢موسوعة مصطلحات التصوف اإلسالمي، : انظر. تعاىل فيه، وهو أول مقامات العارفني، لوجدان لذة احلقيقة
 .٤٦٢-٣٩٣-عرضا ونقدا-للتلقي عند الصوفية

، آراء املرجئـة يف  ٥٦٤-٢/٥٦٣، شرح العقيدة الطحاوية بتحقيق التركي واألرنـؤوط،  ٦٥٦-١١/٦٥٠ جمموعة الفتاوى،: انظر) ٢(
، اآلثار الواردة عن السلف يف مسائل اإلميان وما ينافيـه  ١١٢-١/١١١، نواقض اإلميان االعتقادية، ٤٩٣-٤٩١مصنفات شيخ اإلسالم،

  ٢/١٠٤٥يف تفسري الطربي، 



- ٤٦٦  - 

 

  .يف نقد تعريفات الرازي للكبائر والصغائر: اجلانب الثالث

عرف عن أحد د الكبرية؛ بل تعددت أقواله يف ذلك، ومجلة ما قاله ال يمل يطرد الرازي على ضابط معني حل
  .من الصحابة والتابعني واألئمة؛ وإمنا قال قوالً برأيه وذوقه من غري دليل شرعي

 :وما قاله ال خيلو من اعتراض، بل هو باطل؛ وفيما يلي بيان ذلك

ا كان أقوى يف كونه جهالً باهللا كـان  الضابط يف حد الكبرية املعرفة والتعظيم؛ فكل م الرازي جعل - ١
  .أعظم يف كونه كبرية، وكل ما كان أقوى يف كونه إضرارا بالغري كان أكثر يف كونه ذنبا أو معصية

  :فيقال

هذا الضابط ال ميكن الفرق به بني الكبائر والصغائر؛ ألن ما يسد باب املعرفة والتعظيم هو من األمور النسبية 
 .باب املعرفة والتعظيم عن زيد ما ال يسد عن عمرو، وليس لذلك حد حمدودواإلضافية؛ فقد يسد 

وهذا ! ليس من الكبائر -وقذف احملصنات  كما أنه يقتضي أن يكون شرب اخلمر، وأكل اخلرتير وامليتة والدم،
  )١( .فاسد

ـ  الرازي مجع - ٢ غائر يف نص واحد بني القول بأن الذنوب كلها كبائر، وتقسيم الذنوب إىل كبائر وص
  : حيث

 . ألن نعم اهللا كثرية وخمالفة املنعم سيئة عظيمة ؛ذكر أن األصل يف كل معصية أن تكون كبرية -

  .كل ذنب مل يعد العقالء فاعله تاركًا للتعظيم: وعرف الصغرية بأا -

وعلى هذا . قرر أن كل ذنب كبرية إال ما علم املكلف أو ظن خروجه بفضل اهللا وعفوه عن الكبائر  -
ئر أمر نسيب راجع إىل علم املكلف وظنه، وهذا خيتلف باختالف األوقات واألشخاص، أي أن فالكبا

 . الذنب الواحد قد يكون كبرية عند صدوره من شخص، وصغرية عند صدوره من آخر

  :فيقال

 -األصل يف كل معصية أن تكـون كـبرية  فتقريره أن : يف هذا القول بني عدد من املخالفاتالرازي قد مجع 
وهذا فاسد، ألنه خالف النصوص الدالة علـى تقسـيم   ! ي أن الذنوب يف نفسها ال تنقسم إىل صغائر وكبائريقتض

  .الذنوب إىل صغائر وكبائر؛ وقد تقدم الكالم على ذلك

ويكفي  يف فساده أن تكون الكبائر والصغائر أمر  هذا الضابط ال ميكن الفرق به بني الكبائر والصغائر،كما أن 
ىل علم املكلف وظنه، ومعلوم أن هذا خيتلف باختالف األوقات واألشخاص، وعلى هذا فـإن الـذنب   نسيب راجع إ

  !!الواحد قد يكون كبرية عند صدوره من شخص، وصغرية عند صدوره من آخر

                                           

  .٢/٥٦٤، شرح العقيدة الطحاوية بتحقيق التركي واألرنؤوط، ١١/٦٥٦جمموعة الفتاوى، : انظر) ١(
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من أن اهللا تعاىل مل مييز مجلة الكبائر عن مجلة الصغائر، فالكبائر ال تعلـم أصـالً    الرازي أما ما قرره - ٣
فغري مسلم؛ ألنه ورد عن السلف وصف للكبرية وبيان ملعناها؛ وعليـه  أمت كليلة القدر؛ بضابط بل 

  )٢( .بل الصحيح أن هلا حدا معلوما )١( ؛فمن خفي عليه حتديد معىن الكبرية فال يعين ذلك أنه ال حد هلا

  )٣( )).ه أنه ال يعلمهاإا مبهمة أو غري معلومة؛ فإمنا أخرب عن نفس: ومن قال: ((-:-يقول شيخ اإلسالم 

إا ال تعلم أصالً، أو إا مبهمة؛ فإمنا أخرب عن نفسـه أنـه ال   : ومن قال: ((-:-ويقول أبو العز احلنفي 
  )٤( )).يعلمها، فال مينع أن يكون قد علمها غريه 

ة القدر يف وأما قياس إخفاء متييز الكبائر عن الصغائر على إخفاء متييز الصالة الوسطى يف الصلوات، وليل
   !ليايل رمضان، وساعة اإلجابة يف ساعات اجلمعة فقياس مع الفارق

  :الرد عليه؛ فقال :وقد جود ابن عاشور 

إنّ اهللا مل مييز الكبائر عن الصغائر ليكون ذلك زاجرا للناس عن اإلقدام على : فمن العجائب أن يقول قائل((
صلوات، وليلة القدر يف ليايل رمضان، وساعة اإلجابة يف ساعات كلّ ذنب، ونظري ذلك إخفاء الصالة الوسطى يف ال

ألنّ األشياء اليت نظَّروا ا ترجـع إىل فضـائل   ..اجلمعة، هكذا حكاه الفخر يف التفسري، وقد تبين ذهول هذا القائل،
من فعل اخلري، ولكـن   األعمال اليت ال يتعلّق ا تكليف؛ فإخفاؤها يقصد منه الترغيب يف توخي مظانها ليكثر الناس

  )٥( )).إخفاء األمر املكلّف به إيقاع يف الضاللة، فال يقع ذلك من الشارع

  . وذا البيان يبطل ما قرره الرازي يف حديثه عن الكبائر والصغائر

  

الرد على الرازي يف إثباته اسم اإلميان املطلق للفاسق امللي ووصفه له بـاملتقي  : الوجه الثالث
  ! واحملسن

 -بعون اهللا-ق البيان بأن الرازي أثبت اسم اإلميان املطلق للفاسق امللي ووصفه باملتقي واحملسن، وسيكون سب
  :الرد عليه من جوانب

                                           

  .١٩٠فسق األعمال أحكامه ودالالته الشرعية،  :انظر) ١(
  .١/٦الزواجر عن اقتراف الكبائر، ) ٢(
  .١١/٦٥٧جمموعة الفتاوى، )٣(
  .٢/٥٦٤شرح العقيدة الطحاوية بتحقيق التركي واألرنؤوط، )٤(
  .٥/٢٧البن عاشور، تفسري التحرير والتنوير، )٥(
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  .الرد على الرازي يف إثباته اسم اإلميان املطلق للفاسق امللي: اجلانب األول

اهللا ورسوله؛ فإنه يتناول فعل الواجبات  من املقرر عند أهل السنة واجلماعة أن اسم اإلميان إذا أطلق يف كالم
ومن نفى اهللا ورسوله عنه اإلميان؛ فال بد أن يكون قد ترك واجبا أو فعل حمرما، فال يدخل يف االسم . وترك احملرمات

  )١( .الذي يستحق أهله الوعد دون الوعيد؛ بل يكون من أهل الوعيد

و املستحق لدخول اجلنة بال عقاب، وهو املؤدي للفرائض وعلى هذا فاملؤمن املطلق يف باب الوعد والوعيد ه
اتنب احملارم؛ فهؤالء هم املؤمنون عند اإلطالق، ومن فعل الكبائر مل يكن من هؤالء املؤمنني، إذ هو متعرض للعقوبة 

  )٢( .على تلك الكبرية

وم اإلميان، وأنه يف نفسه شـيء  مبين على تصوره الفاسد ملفه وإثبات الرازي اسم اإلميان املطلق للفاسق امللي
باق كما كان؛ فال تـذهب   -عنده-واحد ال يتبعض؛ بل إذا ذهب بعضه ذهب كله، وعلى هذا فإميان الفاسق امللي

وأدلتـه مسـوقة إلثبـات    . الكبائر وترك الواجبات الظاهرة شيئًا من اإلميان؛ إذ لو ذهب شيء منه مل يبق منه شيء
   )٤(.الف للكتاب والسنة وإمجاع السلف؛ فإن اإلميان قول وعمل، يزيد وينقصوقد تقدم أن مذهبه خم )٣(ذلك؛

                                           

  .٧/٤٢جمموعة الفتاوى، )١(
  .١١/٦٥٣جمموعة الفتاوى، )٢(
أن املؤمن من اتصف باإلميان كما أن األسود من اتصف بالسواد، والفاسق متصف باإلميـان؛ ألن  : دليل الرازي العقلي الذي قرر فيه)٣(

دليل باطل، فهو مبين على إنكاره لدخول العمل . ؤمن بإطالقب الكبرية مكاإلميان هو التصديق، والفاسق متصف بالتصديق، وعليه فمرت
أمجع السلف على أن اإلميان قول وعمل يزيد وينقص؛ وعلـى   :أوالً: يف مسمى اإلميان، وإنكاره لزيادة اإلميان ونقصانه، وجوابه أن يقال

  . هذا فمجرد التصديق ال يكفي يف وصف العبد باإلميان
  .ن ال يعين أن له مطلق اإلميان ومتامه؛ ألن اإلميان يتفاوت، ويزيد وينقصاتصاف املرء باإلميا :ثانيا
دليله العقلي حجة عليه ال له؛ فقد تقدم أن نفس التصديق يتفاضل ويتفاوت كما تتفاضل سائر صفات احلي من القدرة واإلرادة  إن :ثالثًا

اض وحنو ذلك؛ فالسواد والبياض يقبل االشتداد والضعف؛ بل عامة بل سائر األعراض من احلركة والسواد والبي ؛والسمع والبصر والكالم
وإذا ثبت التفاضل ثبت أن مرتكب . الصفات اليت يتصف ا املوصوفون تقبل التفاضل؛ ومن أنكر التفاضل يف هذه احلقائق كان مسفسطًا

  .طالقالكبرية وإن كان معه أصل اإلميان إال أنه ال يصح أن يثبت له اسم اإلميان على اإل
قد وردت أدلة صحيحة تدل على أن الكبـائر  : وأما بالنسبة ألدلة الرازي النقلية اليت استدل ا على بقاء اسم اإلميان للفاسق امللي، فيقال

ر علـى  ترفع اإلميان املطلق، كما وردت أدلة تدل على أن الكبائر ال ترفع اإلميان، غري أن الرازي عارض بينهما، ونظر بعني عوراء فاقتص
من جمموع النصوص يتبني أن الكبائر : اجلمع بني األدلة وإعماهلا، فيقال :، واحلقإعمال األدلة اليت تدل على بقاء اسم اإلميان للفاسق امللي

لي على اإلطـالق  إمنا ترفع اإلميان املطلق، أما مطلق اإلميان وأصله فإن الكبائر ال ترفعه، وهلذا كله ال يصح أن يثبت اسم اإلميان للفاسق امل
كما هو مذهب الرازي، وال أن يسلب عنه اسم اإلميان على اإلطالق كما هو مذهب الوعيدية، واحلق الذي تدل عليه النصـوص هـو   

 جمموعـة : انظر. مؤمن ناقص اإلميان: مؤمن بإميانه فاسق بكبريته، أو يقال: إطالق اسم اإلميان على مرتكب الكبرية إطالقًا مقيدا، فيقال
   .١٨٧-١٨٦، موانع إنفاذ الوعيد٧/٥٦٤،  ٧/٤٠٧الفتاوى

  .٧/٦٧١، ٤٨٠-٦/٤٧٩جمموعة الفتاوى، : انظر) ٤(
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أم ملا ظنوا أنه ال  ؛يف اإلميان واإلسالم" األمساء واألحكام " منشأ الرتاع يف : ((-:-يقول شيخ اإلسالم 
قد علمنا أنـه  : ية واملرجئةفقالت اجلهم. فإذا فعل ذنبا زال بعضه فيزول كله فيخلد يف النار )١( :يتبعض؛ قال أولئك

ليس خيلد يف النار، وأنه ليس كافرا مرتدا؛ بل هو من املسلمني، وإذا كان من املسلمني وجب أن يكون مؤمنا تـام  
اإلميان، ليس معه بعض اإلميان؛ ألن اإلميان عندهم ال يتبعض؛ فاحتاجوا أن جيعلوا اإلميان شيئًا واحدا يشترك فيه مجيع 

الذي ال بد منـه تصـديق   :...هو التصديق بالقلب والقول باللسان، فقالت اجلهمية: فقال فقهاء املرجئة أهل القبلة،
وأنكر كل هذه الطوائف أنه ينقص، والصحابة قد ثبت عنهم أن اإلميان يزيد وينقص، وهو قـول أئمـة   ... القلب
  )٢( )).السنة

اضل إميان أيب بكر وعمر وإميان الفساق؛ بناء على إن إميان اخللق مستو، فال يتف: بعض الناس قال: ((ويقول 
  .أن التصديق بالقلب واللسان، أو بالقلب، وذلك ال يتفاضل

وأما عامة السلف واألئمة فعندهم أن إميان العباد ال يتساوى؛ بل يتفاضل، وإميان السابقني األولني أكمل من  
  :مث الرتاع مبين على األصلني. إميان أهل الكبائر ارمني

: فمن أدخله يف مطلق اإلميان قال . العمل، هل يدخل يف مطلق اإلميان ؟ فإن العمل يتفاضل بال نزاع :أحدمها 
  . يتفاضل

أهل املعرفـة والتحقيـق    -املشايخ ..و...؟ا يف القلب من اإلميان هل يتفاضلأن م :هو...األصل الثاين..و
والنقصان يف اإلميان والتصديق، كما هو مذهب أهـل السـنة   متفقني على الزيادة  -السالكون إىل اهللا أقصد طريق
  )٣( )).واحلديث يف القدمي واحلديث

أن اإلميان يزيد : مذهب أهل السنة املتبعون للسلف الصاحل] و..[املرجئة تزعم أن اإلميان ال ينقص:(( ويقول
  )٤()). بالطاعة وينقص باملعصية

ا، واسم املؤمن عند ليس  إذا تقرر ذلك فإن إميان الفاسق املليا ظاهرا كما كان؛ إذ ليس إميانه مستقرباقي
ليس : ((-::::-وهلذا قال عطاء بن رباح ) ٥( .اإلطالق إمنا ينصرف إىل من يكون إميانه باقيا على حاله عامالً عمله

    )٦()).إميان من أطاع اهللا كإميان من عصى اهللا

                                           

  .يقصد اخلوارج)١(
  .٥١-١٣/٥٠جمموعة الفتاوى، )٢(
  .٤٨١-٦/٤٧٩جمموعة الفتاوى، )٣(
  .٤٣٨االستقامة، )٤(
  .٧/٦٧٥جمموعة الفتاوى، : انظر) ٥(
: ، وانظـر ٥/١٠٢٨، والاللكائي يف شرح أصول اعتقـاد أهـل السـنة،    ١/٣٤٥، )٧٣١(، برقمأخرجه اإلمام عبد اهللا يف السنة)٦(

  .٧/٢٠٧الفتاوى
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من اخلوارج واملعتزلة الذين  ية اسق امللي مقابل لقول الوعيدوقول الرازي يف إثبات اسم اإلميان املطلق للف
إن صاحب الكبائر الذي مل يتب منها ليس معه شيء من اإلميان؛ وكال القولني ناكب عن احلق حائد عن : يقولون

  .الصراط املستقيم، ومها على طريف نقيض

على إبطال ما أصابوا فيه؛ فكل دليل وأدلة كل منهم وحججه إمنا تنهض على بطالن خطأ الطائفة األخرى ال 
صحيح للرازي إمنا يدل على أن الفاسق امللي مل يعدم اإلميان، فال يسلب عنه مطلق اإلميان، وهذا حق؛ ولكن ليس معه 

  .دليل صحيح يثبت اسم اإلميان املطلق للفاسق امللي

إلميان املطلق عن الفاسق امللي، ولـيس  فإمنا يدل على نفي متام اإلميان أو اوكل دليل صحيح تقيمه الوعيدية  
مطلـق   فأدلة الرازي متظافرة على من نفى عن الفاسق امللي. معهم دليل صحيح ينفي عن الفاسق امللي مطلق اإلميان

اإلميان، وأدلة الوعيدية متظافرة على من أثبت اسم اإلميان املطلق للفاسق امللي، وأهل السنة وحزب الرسول وعسكر 
مع هؤالء وال مع هؤالء؛ بل هم مع هؤالء فيما أصابوا فيه وهم مع هؤالء فيما أصابوا فيه؛ فكل حق مـع   اإلميان ال

طائفة من الطوائف فهم يوافقوم فيه، وهم براء من باطلهم، فمذهبهم مجع حق الطوائف بعضه إىل بعض وقال بـه  
  .ونصره، ونفى باطل كل طائفة من الطوائف وكسره

وهو أن فساق أهل امللة : )١(ق هو القول الوسط وهو قول احملققني من أهل السنة واجلماعةولذا فإن القول احل
ال يليس مبؤمن حقًا؛ بل هو مـؤمن نـاقص   : فالفاسق. عطونه على اإلطالقسلبون اسم اإلميان على اإلطالق، وال ي

  )٢( .اإلميان، مؤمن بإميانه فاسق بكبريته

إنه مؤمن ناقص اإلميان، مؤمن بإميانه، فاسق بكبريته، وال : قالق أن يوالتحقي: ((-:-يقول شيخ اإلسالم 
يعطى اسم اإلميان املطلق؛ فإن الكتاب والسنة نفيا عنه االسم املطلق، واسم اإلميان يتناوله فيما أمر اهللا به ورسوله؛ ألن 

  )٣().)م املدح املطلقذلك إجياب عليه وحترمي عليه وهو الزم له كما يلزمه غريه، وإمنا الكالم يف اس

أن الدين واإلميان قول وعمل؛ قول القلب واللسان، وعمل القلب : ومن أصول أهل السنة: (( -:-ويقول 
  .واللسان واجلوارح، وأن اإلميان يزيد بالطاعة وينقص باملعصية

ة اإلميانية ثابتة مع وهم مع ذلك ال يكفرون أهل القبلة مبطلق املعاصي والكبائر، كما يفعله اخلوارج؛ بل األخو 
��m: املعاصي، كما قال سبحانه وتعاىل يف آية القصاص �p��o��n��m��l��k��j��il وقال١٧٨: البقرة ،:��m��i

                                           

)١(مؤمن ناقص اإلميان، ولوال ذلك ملا عذب؛ لكن هل يطلق عليه اسم مؤمن؟ هذا هـو   اتفق أهل السنة واجلماعة على أن الفاسق امللي
إنه مؤمن ناقص اإلميان، مؤمن بإميانـه،  : قالوالتحقيق أن ي. قال مؤمنبل ي: وقيل. مؤمنقال قال مسلم، وال يي: فقيل. الذي تنازعوا فيه

  .٣٥٥-٧/٣٥٤، ٧/٢٤١جمموعة الفتاوى، : انظر. فاسق بكبريته، وال يعطى اسم اإلميان املطلق
 .٧/٦٧٣جمموعة الفتاوى، : انظر) ٢(
  .٣٥٥-٧/٣٥٤، ٢٥٨-٢٥٧/ ٧جمموعة الفتاوى، : و انظر. ٧/٢٤١جمموعة الفتاوى، )٣(
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��¤��£��¢���¡�����~}��|��� � �{��z��y�� � � �x���w��v��u��t��� �s��r��q��po��n��m��l��k���j
��³²��±��°�������¯��®��¬��«���ª��©��¨��§��¦¥l ١٠ - ٩: تاحلجرا.  

وال يسلبون الفاسق امللي اسم اإلميان بالكلية وال خيلدونه يف النار كما تقوله املعتزلة؛ بل الفاسق يدخل يف اسم 
�:، وقد ال يدخل يف اسم اإلميان املطلق، كما يف قوله تعاىل٩٢: النساء ��m��dc��b��al:اإلميان يف مثل قوله تعاىل

�m`��_��^���]��\��[��Z��Y��X��W�����d��c���b��al ال يزين الزاين حـني  : " غ، وقوله ٢: األنفال
يزين وهو مؤمن، وال يسرق السارق حني يسرق وهو مؤمن، وال يشرب اخلمر حني يشرا وهو مؤمن، وال ينتـهب  

  ". بة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حني ينتهبها وهو مؤمن

مؤمن بإميانه فاسق بكبريته؛ فال يعطى االسم املطلق وال يسلب مطلـق  هو مؤمن ناقص اإلميان، أو : ويقولون
  )١( )).االسم

اإلميان املطلق ال يطلق إال على الكامل الكمال املأمور به، ومطلق اإلميان يطلـق  : ((-:-ويقول ابن القيم 
ق ومل ينف عنـه مطلـق   اإلميان املطلق عن الزاين وشارب اخلمر والسار غعلى الناقص والكامل؛ وهلذا نفى النيب 

، وال يف ١: املؤمنـون  ��m��D��C��B��Al:، وال يف قوله٦٨: آل عمران ��m��Á��À����¿��¾l:اإلميان، فال يدخل يف قوله
 ��m��P��O��Nl:، إىل آخر اآليات، ويدخل يف قولـه ٢: األنفال ��m��^���]��\��[��Z��Y��X��Wl:قوله

  .......٩: احلجرات ��mm��l��k���j��i��l:، ويف قوله٩٢: النساء

الفرق بني اإلميان املطلق ومطلق اإلميان؛ فاإلميان املطلق مينع دخول النار، ومطلق اإلميان مينع اخللود : واملقصود
فبهذا التحقيـق  . هل الفاسق مؤمن أم غري مؤمن؛ فهو على هذا التفصيل، واهللا تعاىل أعلم: إذا قيل((فـ )٢( )).فيها

  )٣( )).سألة الفاسق امللي هل هو مؤمن أم ال؟يف م..يزول اإلشكال 

فاسـم   )٤(ليس مؤمنا باعتبار؛: هو مؤمن باعتبار، وجيوز أن يقال: وعلى هذا فإن الفاسق امللي جيوز أن يقال
يدخل يف خطاب األمر والنـهي ويف  إنه اإلميان يثبت له باعتبار أصله، وينتفى عنه باعتبار حقيقته ومتامه، وعلى هذا ف

ن هذا الوعد إمنا هو ملن فعل املأمور وتـرك  ألام الدنيا، وال يدخل يف خطاب الوعد باجلنة بال عذاب، والنصرة؛ أحك
  .احملظور

ال يدخل يف اسم املؤمن املستحق للحمد والثناء دون الذم والعقاب؛ ألنه قد  إذا تقرر ما سبق فإن الفاسق امللي
اإلميان يثبت له باعتبار تعلقه حبكم معني وينفى عنه باعتبار تعلقه حبكـم  نقص إميانه نقصا استحق معه الوعيد، واسم 

                                           

  .١٥٢-٣/١٥١جمموعة الفتاوى، )١(
  .١٣٢٦-٤/١٣٢٤بدائع الفوائد، )٢(
  .٤/١٣٢٧بدائع الفوائد، )٣(
  . ٣١٥، قواعد األمساء واألحكام عند شيخ اإلسالم ٧/٥٢٥جمموعة الفتاوى، : انظر) ٤(
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هو مؤمن، وكذلك إذا سئل عن دخوله يف خطـاب  : فإذا سئل عن أحكام الدنيا، كعتقه يف الكفارة؛ قيل )١(آخر؛ 
؛ بل معه إميان مينعـه  ليس هذا النوع من املؤمنني املوعودين باجلنة: وأما إذا سئل عن حكمه يف اآلخرة؛ قيل. املؤمنني

  )٢( .اخللود يف النار، ويدخل به اجلنة بعد أن يعذب يف النار إن مل يغفر اهللا له ذنوبه

وبه  ،ومن هنا فإن مرتكب الكبرية مل يعدم اإلميان املفرق بينه وبني الكافر، والذي به يستحق أال خيلد يف النار
 ،ملوارثة؛ لكن عدم اإلميان الذي به يستحق السالمة من العـذاب وبه يستحق املناكحة وا،ترجى له الشفاعة واملغفرة 

   )٣(.ويستحق به تكفري السيئات وقبول الطاعات وكرامة اهللا ومثوبته، وبه يستحق أن يكون حممودا مرضيا

املعاصي والذنوب ال تزيل إميانا، وال توجب كفرا، ولكنها إمنا  : ((-:-يقول أبو عبيد القاسم بن سالم 
�:الـقـه؛ فـابـواضع من كتـي من اإلميان حقيقته وإخالصه الذي نعت اهللا به أهله، واشترطه عليهم يف متنف
m¶� � µ� � ´� � ³� � ²±� � � � °� � ¯� � � ®� � ¬� � «� � ª� � ©� � ¨� � §� � ¦....l إىل قوله١١١: التوبة ، :
m��K��J� �I�� � � �H��G��F��E�� �D��C��B��A

��R��Q���P���ON��M��Ll وقال١١٢: التوبة ، :�m�A����J��I��H��G��F��E��D��C��Bl ١: املؤمنون  - 

 -  ٩: املؤمنون ��m��d��c��b��a��`�����_��~��}��|��{��z��y��x���w��v��u��tl:، إىل قوله٢

��m��j��i��h��g���f��e���d��c���b��a��`��_��^���]��\��[��Z��Y��X��W:، وقال١١

{��z��y��x���w��v��u��ts��r��q��p��o��n���m��l��k����|l ٤()).٤ -  ٢: األنفال(  

وأهل السنة واجلماعة متفقون على أنه ال يكفر املسلم مبجرد الذنب كمـا   : ((-:-ويقول شيخ اإلسالم 
يقوله اخلوارج وال أنه خيرج من اإلميان بالكلية كمـا يقولـه املعتزلـة؛ لكـن يـنقص اإلميـان ومينـع كمالـه         

فقون على أنه ال يكفر بالذنب؛ فإمنـا نريـد بـه املعاصـي؛ كالزنـا      أهل السنة مت: وحنن إذا قلنا(()٥()).الواجب
  )٦()).والشرب

متفقـون   -مع مجيع الصحابة والتابعني هلم بإحسان-أئمة املسلمني أهل املذاهب األربعة وغريهم : (( ويقول
وكل أهل (()٧( )).ملعتزلةعلى أن املؤمن ال يكفر مبجرد الذنب كما تقوله اخلوارج؛ وال يسلب مجيع اإلميان كما تقوله ا

                                           

  .٢٥٨ -٢٥٥ ، قواعد األمساء واألحكام عند شيخ اإلسالم٤٢٤-٧/٤١٩جمموعة الفتاوى، : انظر) ١(
  .٣٥٥-٣٥٤ /٧جمموعة الفتاوى، ) ٢(
  .    ٢٥٥، قواعد األمساء واألحكام عند شيخ اإلسالم ٦٧٦-٧/٦٧٤جمموعة الفتاوى، : انظر)٣(
  .    ٨٩-٧٨كتاب اإلميان، للقاسم بن سالم، )٤(
  .  ٤٣٨االستقامة البن تيمية، )٥(
  .٧/٣٠٢جمموعة الفتاوى، )٦(
  .٦/٤٧٩جمموعة الفتاوى، )٧(
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السنة متفقون على أنه قد سلب كمال اإلميان الواجب، فزال بعض إميانه الواجب؛ لكنه من أهل الوعيد، وإمنا ينازع 
  )١( )).إنه كامل اإلميان: اإلميان ال يتبعض من اجلهمية واملرجئة؛ فيقولون: يف ذلك من يقول

أن املؤمن ال يكفر ..مسائل األمساء واألحكام والوعد والوعيد ]يف[يذكرون..أهل السنة واجلماعة :(( ويقول
بتون الوعيد ألهل الكبـائر  خالفًا للخوارج واملعتزلة، وحيققون القول يف اإلميان، ويث ؛مبجرد الذنب، وال خيلد يف النار

   )٢().)ا للمرجئةخالفً؛ جممالً

يف حكمه؛ فقال يف احلكم جيوز أن يكـون   أن الرازي نازع أهل السنة يف اسم مرتكب الكبرية ال :قصدوال
هذا على أحد مذهبيه، أما يف مذهبه اآلخر؛ فقد وقف يف نفوذ الوعيد؛ -صاحب الكبرية مثابا معاقبا، حممودا مذموما

 أما يف امسه يف الدنيا فمنع التبعيض. هذا يف حكمه يف اآلخرة -)٣(فلم جيزم بنفوذ الوعيد يف حق أحد من أرباب الكبائر
  )٤( .يف اإلميان، وذهب إىل أنه ال جيوز أن يكون معه بعض اإلميان دون بعض

ومذهب أهل السنة القول جبواز التبعيض يف االسم واحلكم، فيكون مع الرجل بعض إميان ال كله، ويثبت لـه  
يا إذا فعل كبرية فهو يف الدن )٥(من حكم أهل اإلميان وثوام حبسب ما معه، كما يثبت له من العقاب حبسب ما عليه،

إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، مع أنه ال بد من الوعيد امل ألهل  ؛مؤمن ناقص اإلميان ويف اآلخرة حتت مشيئة اهللا
   )٦(. الكبائر، فيدخل بعضهم النار لكن ال خيلدون فيها

اسق امللي، يقـول شـيخ   وذا يتبني أن الرازي خمالف ألهل السنة واجلماعة يف إثبات اسم اإلميان املطلق للف
وأما اجلهمية واملرجئة فنازعوا يف االسم ال يف احلكم؛ فقالوا جيوز أن يكون مثابا معاقبا حممـودا  : ((-:-اإلسالم 

  )٧()). مذموما؛ لكن ال جيوز أن يكون معه بعض اإلميان دون بعض
. ل إميانه كإميان األنبياء واألوليـاء واملرجئة تقول هو مؤمن تام اإلميان ال نقص يف إميانه؛ ب: ((-:-ويقول 

فيهم من يدخل النار، وفيهم من ال يدخل، : مث تقول فقهاؤهم ما تقوله اجلماعة يف أهل الكبائر. وهذا نزاع يف االسم
فهؤالء ال ينازعون أهل السنة . واتفق عليه الصحابة والتابعون هلم بإحسان ،ت على ذلك األحاديث الصحيحةكما دلّ

  )٨( )). حكمه يف اآلخرة، وإمنا ينازعوم يف االسم، وينازعون أيضا فيمن قال ومل يفعلواحلديث يف

                                           

  .٧/٢٥٨جمموعة الفتاوى، )١(
  .٤٥-٤٣مكتبة دار املنهاج . ، شرح األصبهانية، ط٤٠مكتبة الرشد.شرح العقيدة األصفهانية، ط)٢(
      .من هذا البحث ٤٩٥-٤٨٨صفحة :هذا املذهب خمالف ملذهب أهل السنة واجلماعة؛ وسيأيت الكالم عليه بإذن اهللا، راجع)٣(
  .    ٥١٩-٥١٧، ٥٠٩-٥٠٧راء املرجئة يف مصنفات شيخ اإلسالم، آ، ٣/١٣٥٢اعرة، موقف ابن تيمية من األش:انظر)٤(
  .١٣٥٣-٣/١٣٥٢، موقف ابن تيمية من األشاعرة، ٦٧٣مكتبة دار املنهاج، . شرح األصبهانية، ط:انظر)٥(
  .٣/١٣٥٣موقف ابن تيمية من األشاعرة، : انظر)٦(
  .٦٧٢مكتبة دار املنهاج، . شرح األصبهانية، ط)٧(
  .٥/٢٨٤منهاج السنة، )٨(
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وأما أهل السنة واجلماعة، والصحابة، والتابعون هلم بإحسان؛ وسائر طوائف املسلمني مـن أهـل   : ((ويقول
ن الشخص الواحد قد يعذبه اهللا إ: فيقولون.. واألشعرية ..احلديث والفقهاء وأهل الكالم من مرجئة الفقهاء والكرامية

كما نطقت بذلك األحاديث الصحيحة، وهذا الشخص الذي له سيئات عذب ا، وله حسنات  ؛بالنار مث يدخله اجلنة
فقالـت  . دخل ا اجلنة، وله معصية وطاعة باتفاق؛ فإن هؤالء الطوائف مل يتنازعوا يف حكمه؛ لكن تنازعوا يف امسه

وأهل السنة واجلماعة على أنه مؤمن ناقص اإلميـان،  . هو مؤمن كامل اإلميان: -جهميتهمجهميتهم وغري -: املرجئة
وهل يطلق عليه اسم مؤمن ؟ هذا فيه القـوالن،  . ولوال ذلك ملا عذب، كما أنه ناقص الرب والتقوى باتفاق املسلمني

، وكذلك إذا سئل عن دخوله يف هو مؤمن: كعتقه يف الكفارة، قيل ؛والصحيح التفصيل؛ فإذا سئل عن أحكام الدنيا
ليس هذا النوع من املؤمنني املوعودين باجلنة؛ بل معه إميان : وأما إذا سئل عن حكمه يف اآلخرة، قيل. خطاب املؤمنني

هـو مـؤمن   : مينعه اخللود يف النار ويدخل به اجلنة بعد أن يعذب يف النار إن مل يغفر اهللا له ذنوبه، وهلذا قال من قال
  )١( )).أو مؤمن ناقص اإلميان ،اسق بكبريتهبإميانه ف

  

ذنبا مبرتلة  -من النطق بالشهادتني والفرائض-الرد على الرازي يف جعله ترك املأمور به  :اجلانب الثاين
  !فعل املنهي عنه

فاسقًا؛ وزعم أن ذلك التـرك    -من النطق بالشهادتني، والفرائض-سبق البيان بأن الرازي مسى تارك املأمور 
ناشئ عن جعله اإلميان هو التصديق دون ارتبـاط القـول   القول ري جمرى املعاصي اليت يؤتى ا مع اإلميان؛ وهذا جي

  :والعمل معه، والكالم على ذلك يف مقامات

  .الرد على تسويته بني ترك املأمور به وفعل املنهي عنه: املقام األول

  .ليس مبرتلة جنس فعل املنهي عنهذهب أهل السنة واجلماعة إىل أن جنس ترك املأمور به 

قاعدة يف أن جنس فعل املأمور به أعظم من جنس ترك املنهي عنه، وأن جنس :(( -:-يقول شيخ اإلسالم 
ترك املأمور به أعظم من جنس فعل املنهي عنه، وأن مثوبة بين آدم على أداء الواجبات أعظم من مثوبتهم على تـرك  

  )٢( )).لواجبات أعظم من عقوبتهم على فعل احملرماتاحملرمات، وأن عقوبتهم على ترك ا

والقول بأن ترك الفرائض من غري جحود مبرتلة املعاصي من غري استحالل هو مذهب املرجئة؛ يقـول ابـن    
مسوا ترك الفرائض ذنبا مبرتلة ركوب احملارم، وليس بسواء؛ ألن ركوب احملارم مـن غـري   ..املرجئة: ((-:-عيينة

يف أمر آدم صلوات اهللا عليه، : وترك الفرائض متعمدا من غري جهل وال عذر هو كفر، وبيان ذلكاستحالل معصية، 

                                           

  .٣٥٥-٧/٣٥٤جمموعة الفتاوى، )١(
-١٧١، الفوائد، البن القـيم،  ١٢٨-٢٠/٨٦، وانظر تفصيل الكالم على هذه القاعدة، جمموعة الفتاوى، ٢٠/٨٥جمموعة الفتاوى، )٢(

١٨٥  .  
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عن أكل الشجرة وحرمها عليه؛ فأكل منها متعمدا ليكون ملكًـا أو   ألوإبليس، وعلماء اليهود؛ أما آدم فنهاه اهللا 
نه فرض عليه سجدة واحدة فجحدها متعمدا؛ يكون من اخلالدين؛ فسمي عاصيا من غري كفر، وأما إبليس لعنه اهللا فإ

رسول كما يعرفون أبناءهم، وأقروا به باللسان، ومل  وأنه نيب غفسمي كافرا، وأما علماء اليهود فعرفوا نعت النيب 
  .كفارا أليتبعوا شريعته؛ فسماهم اهللا 

فهو كفر مثل كفر إبليس وغريه من األنبياء، وأما ترك الفرائض جحودا  ×فركوب احملارم مثل ذنب آدم  
  )١( )).واهللا أعلم ،لعنه اهللا، وتركهم على معرفة من غري جحود فهو كفر مثل كفر علماء اليهود

  .الرد على الرازي يف تسميته تارك النطق بالشهادتني فاسقًا:املقام الثاين

فأمـا  :((-:-ن تيمية يقول شيخ اإلسالم اب )٢( اتفق املسلمون على أنه من مل يأت بالشهادتني فهو كافر،
إذا مل يتكلم ما مع القدرة فهو كافر باتفاق املسلمني، وهو كافر باطنا وظاهرا عند سلف األمة وأئمتها " الشهادتان"

كجهم، والصاحلي، وأتباعهما إىل أنـه إذا كـان   : ومجاهري علمائها، وذهبت طائفة من املرجئة وهم جهمية املرجئة
قول مبتدع يف اإلسالم مل يقله أحد من األئمة، وقد ..هذا القول..يف الظاهر دون الباطن، ومصدقًا بقلبه كان كافرا 

تقدم أن اإلميان الباطن يستلزم اإلقرار الظاهر؛ بل وغريه، وأن وجود اإلميان الباطن تصديقًا وحبا وانقيادا بدون اإلقرار 
  )٣( )).الظاهر ممتنع 

 مليا يرجى له اخلروج من فاسقًا )٤(أبو طالبه فاسقًا مليا للزم أن يكون ولو كان تارك الشهادتني العارف بقلب
  )٥(".منه دماغهجيعل يف ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي "عنه أنه  غوقد أخرب !! النار

من صدق بقلبه ومل يتكلم بلسانه؛ فإنه ال يعلق به شيء من أحكـام  :(( -:- ومن هنا يقول شيخ اإلسالم
  )٦( )). يف الدنيا وال يف اآلخرةاإلميان، ال

                                           

  .٣٤٨-١/٣٤٧أخرجه عبد اهللا بن اإلمام أمحد يف السنة، ) ١(
  .٣٠٢/ ٧جمموعة الفتاوى، )٢(
  .٦٠٩/ ٧جمموعة الفتاوى، )٣(
وكافله ومربيه وناصره، كان من أبطال  غوعم النيب  اعبد مناف بن عبد املطلب بن هاشم، من قريش، والد علي : أبو طالب)٤(

اإلسالم هم يف بيته، وسافر معه إىل الشام يف صباه، وملا أظهر الدعوة إىل  غبين هاشم ورؤسائهم، ومن اخلطباء العقالء األباة، نشأ النيب 
إىل اإلسالم، فامتنع خوفًا من أن تعريه العرب بتركه دين آبائه،  غبقتله، فحماه أبو طالب وصدهم عنه، فدعاه النيب ) بنو قريش(أقرباؤه 

  .٤/١٦٦األعالم للزركلي : انظر. ووعد بنصرته ومحايته، مات قبل اهلجرة بثالثة أعوام
أليب طالـب   غ، ومسلم، كتاب اإلميان، باب شفاعة النيب ٧٩٤باب قصة أيب طالب، ص أخرجه البخاري، كتاب مناقب األنصار،)٥(

  .١/١٩٥والتخفيف عنه بسببه، 
  .١٤٠/ ٧جمموعة الفتاوى، )٦(
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  .فاسقًا -تركًا مطلقًا-الرد على الرازي يف تسميته تارك العمل املفروض : املقام الثالث

وذلـك   ،ذهب أهل السنة واجلماعة إىل أن ترك العمل املفروض متفاوت، فقد يكون كفرا، وقد يكون فسقًا
متعددة، وهذه الشعب؛ منها ما يزول اإلميان بزواهلا إمجاعـا،  إذ اإلميان أصل له شعب  )١(حبسب ما ترك من العمل؛

  )٢(.ومنها ما ال يزول بزواهلا إمجاعا

لصاحبه عن اإلميان؛ بل هو سبب للحكم عليه بالكفر،  اوقد عد أهل العلم رمحهم اهللا ترك العمل بالكلية خمرج
  :هي كما يلي ؛ويتضح ذلك جبمع من األمور

يقـول  (٣)ل السنة واجلماعة ركن من أركان اإلميان؛ فبزواله بالكلية يزول اإلميـان، أن العمل عند أه :األول
أن اإلميان قول وعمل ونيـة، وال  : كان اإلمجاع من الصحابة والتابعني من بعدهم ممن أدركناهم: ((-:-الشافعي 

   (٤))).جيزئ واحد من الثالثة باآلخر

فاألعمـال  :(( -:-يقول اإلمـام اآلجـري   )٥(دم العمل،وعلى هذا فإن االعتقاد والقول ال جيزئان عند ع
الطهـارة، والصـالة،   : باجلوارح تصديق على اإلميان بالقلب واللسان؛ فمن مل يصدق اإلميان بعمله جبوارحه، مثل

 والزكاة، والصيام ، واحلج، واجلهاد وأشباه هذه، ورضي لنفسه باملعرفة والقول دون العمل؛ مل يكن مؤمنا، ومل تنفعه
  .فاعلم ذلك ؛للعمل تكذيبا منه إلميانه، وكان العمل مبا ذكرنا تصديقًا منه إلميانه] تركه[املعرفة والقول، وكان 

والدليل . هذا مذهب علماء املسلمني قدميا وحديثًا، فمن قال غري هذا فهو مرجئٌ خبيثٌ، احذره على دينك 
    )٦()).٥: البينة ��m�p��o��n���m��l��k��j��i��h���y��x���w��v��ut��s���r��ql:ألعلى هذا قول اهللا 

أن اإلميان واجب على مجيع اخللق، : وا رمحنا اهللا وإياكم أن الذي عليه علماء املسلمنياعلم:((-:-ويقول
وهو تصديق بالقلب، وإقرار باللسان، وعمل باجلوارح، مث اعلموا أنه ال جتزئ املعرفة بالقلب والتصديق إال أن يكون 

اإلميان باللسان نطقًا، وال جتزيء معرفة بالقلب، ونطق باللسان، حىت يكون عمل باجلوارح، فإذا كملت فيه هذه معه 
  )٧( )).على ذلك القرآن، والسنة، وقول علماء املسلمني اخلصال الثالث كان مؤمنا، دلّ

قرار؛ وإال فلو أقر ومل يلتزم ال يكون مؤمنا إال إذا التزم بالعمل مع اإل((الرجل : -:- ويقول شيخ اإلسالم
اإلقرار والعمل، وهو يدل على أن كالً منهما من الدين، وأنه : دليل على وجوب األمرين..وهذا. العمل مل يكن مؤمنا

                                           

  .٣٢٨الفسق وأحكامه عند أهل السنة واملخالفني، :انظر)١(
  .٢/٥١٩شرح الطحاوية بتحقيق التركي واألرنؤوط، : انظر)٢(
اإلميان عند السلف وعالقته بالعمل وكشـف شـبهات   : ة باستفاضة الشيخ حممد بن حممود آل خضري يف كتابهحتدث عن هذه املسأل)٣(

  .١٠٠-٢/١، ٣٧٩-١/٤٣٤املعاصرين، 
  .٥/٩٥٧، لاللكائيشرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة )٤(
  .٣٣٣-٣٣٢الفسق وأحكامه عند أهل السنة واملخالفني، :انظر)٥(
  . ١١٣يثًا، لآلجري، كتاب األربعني حد) ٦(
  . ٢/٦١١الشريعة لآلجري، )٧(
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ال يكون مطيعا هللا، وال مستحقًا للثواب، وال ممدوحا عند اهللا ورسوله إال باألمرين مجيعا، وهو حجة على من جيعـل  
   )١()).جة عن الدين واإلميان مجيعا األعمال خار

و  ،أمجع عليه السلفعليه الكتاب والسنة و كما دلّ ؛قول و عمل :اإلميان عند أهل السنة و اجلماعة: ((ويقول
العمل بالكلية مل  فإذا خال العبد عن .تصديق القول: و العمل ،تصديق الرسول: فالقول ؛على ما هو مقرر يف موضعه

  ..هو الشهادتان، فكذلك العملقول خمصوص، و االذي يصري به مؤمن ولالقيكن مؤمنا، و

ا فما دان فمن مل يفعل هللا شيئً ؛ذلك إمنا يتم بالفعل ال بالقول فقطو االنقياد،هو الطاعة و :فإن حقيقة الدين 
٢()).من ال دين له فهو كافرو ،اهللا دين(  

  .تركًا مطلقًا مادام مقرا بوجوبه من أقوال املرجئة ال يكفر تارك العمل: وهلذا عد العلماء قول من يقول

من ترك الصلوات : إن قوما يقولون: غلت املرجئة حىت صار من قوهلم:((-:-)٣(إسحاق بن راهويهيقول 
املكتوبات، وصوم رمضان، والزكاة، واحلج، وعامة الفرائض من غري جحود هلا ال نكفره، يرجى أمره إىل اهللا بعد؛ إذ 

   )٤(. أم مرجئة: يعين)). فهؤالء الذين ال شك فيهمهو مقر؛ 

إن من أقر بالصالة، والزكاة، والصوم، واحلـج، ومل  : أخربت أن قوما يقولون: ((-:-)٥(احلميديويقول 
أو يصلي مسند ظهره مستدبر القبلة حىت ميوت؛ فهو مؤمن ما مل يكن جاحـدا، إذا  . يفعل من ذلك شيئًا حىت ميوت

ـ   : ذلك يف إميانه إذا كان يقر الفروض واستقبال القبلة، فقلتعلم أن تركه  الف ـهذا الكفر بـاهللا الصـراح، وخ
��m���w��v��ut��s���r��q��p :ل اهللا جـل وعـز  ، وفعل املسـلمني، قـا  غاب اهللا، وسنة رسوله ـكت

xyl مره، وعلى الرسول ما من قال هذا فقد كفر باهللا، ورد على اهللا أ: ((-:-وقال اإلمام أمحد )٦( )).٥: البينة
   )٧()).جاء به 

                                           

  .٣٨٩/ ٧بن تيمية، الفتاوى ال ةجمموع)١(
  .٢/٨٦شرح العمدة، لشيخ اإلسالم ابن تيمية، )٢(
إسحاق بن إبراهيم بن خملد التميمي مث احلنظلي املروزي، أبو يعقوب ابن راهويه، عامل خراسان يف عصره، وأحد كبار احلفاظ، وسبب )٣(

أي ولد يف الطريق، كان إسحاق ثقة يف احلديث، وكان مع حفظه ! راهويه: ة؛ فقال أهل مروأن أباه ولد يف طريق مك) ابن راهويه(به تلقي
د يف إماما يف التفسري، رأسا يف الفقه، من أئمة االجتهاد، أخذ عنه اإلمام أمحد ابن حنبل والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وغريهم، ول

مؤسسـة  . ، ط٣٨٣-٣٥٨/ ١١سري أعالم النـبالء : انظر. ى وستني ومائة، وتويف ليلة نصف شعبان سنة مثان وثالثني ومائتنيسنة إحد
 .١/٢٩٢الرسالة، األعالم للزركلي

  .١/٢٣، نقله عنه ابن رجب يف فتح الباري)٤(
ثقة  ،هيفقاملكي، صاحب  املسند، إمام حافظ،  ميديأبو بكر عبد اهللا بن الزبري بن عيسى بن عبيد اهللا بن أسامة القرشي األسدي احل)٥(

-١٠/٦١٦سري أعالم النـبالء :انظر. ومئتني كثري احلديث، وهو شيخ البخاري، ورئيس أصحاب ابن عيينة، مات مبكة سنة تسع عشرة
  .٤/٨٧مؤسسة الرسالة، األعالم للزركلي. ، ط٦٢١

   .٧/٢٠٩فتاوى، جمموعة ال: ، وانظر٥٨٧-٢/٥٨٦أخرجه اخلالل يف السنة، )٦(
  .٧/٢٠٩جمموعة الفتاوى، : ، وانظر٢/٥٨٧أخرجه اخلالل يف السنة، )٧(
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  .أن الترك املطلق للعمل يعد توليا عن الطاعة، وقد نفى اهللا اإلميان عمن قال بلسانه وقلبه إذا مل يعمل :الثاين
ليس هو التكذيب؛ بل هو التويل عن الطاعة، فإن الناس علـيهم أن  " التويل: (( "-:- يقول شيخ اإلسالم

��m��������t��s��r:وضد التصديق التكذيب، وضد الطاعة التويل؛ فلهذا قـال . خرب، ويطيعوه فيما أمريصدقوا الرسول فيما أ

��z����y���������x��w��v���ul وقد قال تعـاىل ٣٢ – ٣١: القيامة ،:��m��ih���g��f��e��d��c��b��a��`��_��~���}

��m���l��k��jl ١( )).كان قد أتى بالقول ، فنفى اإلميان عمن توىل عن العمل، وإن٤٧: النور(  

أن من اعترف  أن اهللا ربه وخالقه ؛ وأنه مفتقر إليه حمتاج إليه عرف العبودية املتعلقة بربوبية اهللا، فإن  :الثالث
وقف عند هذه احلقيقة وعند شهودها ومل يقم مبا أمر به من احلقيقة الدينية اليت هي عبادته املتعلقة بإهليته وطاعة أمره 

  )٢( .له كان من جنس إبليس وأهل الناروأمر رسو

   )٣(-خاصة إذا عدم املانع من وجود العمل -أن تصور مثل هذا من األمور املمتنعة :الرابع
ن إميان القلب التام بدون شـيء مـن   إجنس األعمال من لوازم إميان القلب، و((:-:-يقول شيخ اإلسالم

  )٤()). األعمال الظاهرة ممتنع
ع أن يكون الرجل مؤمنا إميانا ثابتا يف قلبه بأن اهللا فرض عليه الصالة والزكـاة والصـيام   من املمتن:(( ويقول

واحلج، ويعيش دهره ال يسجد هللا سجدة، وال يصوم من رمضان، وال يؤدي هللا زكاة، وال حيج إىل بيته؛ فهذا ممتنع، 
انه باالمتناع من السـجود  إمنا يصف سبح وال يصدر هذا إال مع نفاق يف القلب وزندقة، ال مع إميان صحيح؛ وهلذا

 �m���û�����ö��õ��ô��ó��ò��ñ��ð��ï��M���L��K���J��I��H��������G��F��ED��C��B��Al: كقولــهالكفار؛

   )٥( )).٤٣ - ٤٢: القلم

قد يكون املرء مستسلما يف الظاهر غري منقاد يف الباطن، وال  : ((-:-)٦(اخلطايبوانطالقًا من هذا يقول 
    )٧()). صادق الباطن غري منقاد يف الظاهر  يكون

  

                                           

  .٦١٣-٧/٦١١جمموعة الفتاوى، : ، وانظر١٤٢/ ٧جمموعة الفتاوى، )١(
  .١٥٧-١٥٦/ ١٠جمموعة الفتاوى، : انظر)٢(
  .٣٣٤-٣٣٣الفسق وأحكامه عند أهل السنة واملخالفني، :انظر)٣(
  .٦١٦/ ٧جمموعة الفتاوى، )٤(
  .٧/٦٢١، ٧/٢١٨جمموعة الفتاوى  :، وانظر٧/٦١١، الفتاوى ةجمموع)٥(
وكانت وفاته سنة  ،أبو سليمان محد بن حممد بن إبراهيم بن اخلطاب البسيت؛ كان فقيهاً أديباً حمدثاً، ولد سنة بضع عشرة وثالث مئة)٦(

أعالم السنن يف شرح البخـاري،   السنن يف شرح سنن أيب داود، املغريب احلديث، مع: من مصنفاته مثان ومثانني وثالمثائة مبدينة بست،
مؤسسـة  . ، ط٢٧-١٧/٢٣، سري أعـالم النـبالء  ٢١٦-٢/٢١٤وفيات األعيان: انظر. شأن الدعاء، إصالح غلط احملدثني، وغري ذلك

  .٢/٢٧٣الرسالة، األعالم للزركلي
  .٤٤٠ظاهرة اإلرجاء، : ، وانظر١١/ ١نقلها البغوي يف شرح السنة،)٧(
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التـارك   :أنه مل يكن يف واقع اجليل األول وال يف تصوره وجود ملؤمن السريرة كافر العالنيـة، أي  :اخلامس
  )١(. لإلميان جبوارحه املؤمن بقلبه، كما تزعم املرجئة، وهذا مما يدل على فساد هذا التصور

 غأنشدك باهللا أتعلم أن الناس كانوا على عهد رسـول اهللا  : فقيل له؛ ا سئل عبد اهللا بن مسعودفقد 
فقال ! مؤمن السريرة مؤمن العالنية، وكافر السريرة كافر العالنية، ومؤمن العالنية كافر السريرة ؟: على ثالثة أصناف

   )٢(". اللهم نعم : " عبد اهللا

واملخالفة يف األحكام الدينية، وبه يبطل ما زعمـه  وذا  البيان يظهر ما يف هذا القول من السفسطة العقلية 
  .فاسق ملي -على معرفة القلب و تصديقهاملقتصر –الرازي من أن تارك املأمور به 

  :الرد على نفي الرازي التكفري باملعاصي مطلقًا: اجلانب الثالث

  :من ناحيتنيوافق الرازي أهل السنة واجلماعة يف عدم تكفري مرتكب الكبرية إال أنه خالفهم 

  .نفيه تأثري املعاصي يف نقص اإلميان :األوىل

وهذا مبين على مذهبه يف اإلميان؛ فقد حصره على جمرد التصديق القليب، ، عدم تكفريه باملعاصي مطلقًا :الثانية
  .وأخرج العمل عن مفهومه؛ فنفى أن يكون من القول أو العمل ما هو كفر يف نفسه

، واالستهزاء بالدين، وما غية والعملية ما يكفر صاحبه به؛ كسب اهللا ورسوله واحلق أن من الذنوب القول 
يف معىن هذا من األقوال، وكالسجود للصنم، ورمي املصحف وإهانته، وتقلد الصليب، ومـا يف معـىن هـذا مـن     

  )٣(.األعمال

اب يعتقد أن ذلك سإن سب اهللا أو سب رسوله كفر ظاهرا و باطنا؛ سواء كان ال:(( -:-يقول ابن تيمية  
أو كان ذاهالً عن اعتقاده، هذا مذهب الفقهاء و سائر أهل السنة القائلني بأن اإلميان قول  ،حمرم، أو كان مستحالً له

  )٤()). وعمل

  )٥( )).يكفر بفعل شعبة من شعبه؛ كالسجود للصنم واالستهانة باملصحف: (( -:-ويقول ابن القيم 

  

                                           

  .٤٤٠ظاهرة اإلرجاء، : انظر)١(
، و فيه أن السائل ٣٣٤-٢/٣٣٣، )١٤٤٣(، والطرباين يف مسند الشاميني، برقم٥٣-٥٢األثر أخرجه ابن أيب شيبة يف كتاب اإلميان،) ٢(

) ٦٢(شيبة، حاشيةانظر كتاب اإلميان البن أيب : -:-األلباينالشيخ ، وضعفه ٣٩هو أبو مسلم، كما ذكره أبو عبيد يف كتابه اإلميان، 
  .٥٣ص

 .٣٧٦قواعد األمساء واألحكام عند شيخ اإلسالم، : انظر) ٣(
 .٣/٩٥٥، غالصارم املسلول على شامت الرسول ) ٤(
 .٣١-٣٠الصالة وحكم تاركها، )٥(
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  )١( )).وسبه يضاد اإلميان الستهانة باملصحف، وقتل النيبالسجود للصنم، وا:((-:-ويقول

وذا يظهر أن من األقوال واألفعال ما هو كفر يف نفسه؛ وقد أمجع أهل العلم على ذلك، وممن نقل اإلمجاع 
ومما أمجعوا على تكفريه، وحكموا عليه كما حكموا على اجلاحـد؛  :(( حيث قال -:-اإلمام إسحاق بن راهويه

قتل األنبياء : الذي آمن باهللا تعاىل، ومما جاء من عنده، مث قتل نبيا، أو أعان على قتله، وإن كان مقرا، ويقولفاملؤمن 
  )٢( )).حمرم فهو كافر، وكذلك من شتم نبيا، أو رد عليه قوله من غري تقية وال خوف

. ال نكفرهم بكـل ذنـب  : قالوهلذا امتنع كثري من األئمة عن إطالق القول بأنا ال نكفر أحدا بذنب، بل ي
فالذنوب فيها مكفر وغري مكفر، وفرق بني النفي العام ونفي العموم، والواجب إمنا هو نفي العموم، مناقضة لقـول  

  . واملرجئة الذين ال يكفرون بذنب مطلقًا )٣(اخلوارج الذين يكفرون بكل ذنب،

ان قول وعمل؛ قول القلـب واللسـان،   أن الدين واإلمي: ومن أصول أهل السنة: (( -:-يقول ابن تيمية 
وهم مع ذلك ال يكفرون أهل القبلـة  .وعمل القلب واللسان واجلوارح، وأن اإلميان يزيد بالطاعة وينقص باملعصية

  )٤( )).مبطلق املعاصي والكبائر

قبلون أهل القبلة هم املسلمون، وإن كانوا عصاة؛ ألم يست: (( شارحا  لقوله -:-ابن عثيمنييقول الشيخ 
  .فاملسلم عند أهل السنة واجلماعة ال يكفر مبطلق املعاصي والكبائر. قبلة واحدة، وهي الكعبة

باملعاصي والكبائر؛ ألن املعاصي منها ما يكون كفرا، وأما مطلق : مبطلق املعاصي، ومل يقل: وتأمل قول املؤلف
  .املعصية، فال يكون كفرا

  .أصل الشيء: الكمال، ومطلق الشيء؛ يعين: أن الشيء املطلق؛ يعين: والفرق بني الشيء املطلق ومطلق الشيء

ف ـالم املؤلـفاملؤمن الفاعل للكبرية عنده مطلق اإلميان؛ فأصل اإلميان موجود عنده، لكن كماله مفقود؛ فك
  )٥( )).دقيق جدا -:-

رازي وسائر املرجئة مـن  الوعيدية من جهة أم يكفرون مبطلق الذنب، و ال: وذا يظهر بطالن قول كل من
إذ املعاصي والذنوب منها ما  )٦(جهة أم ال يكفرون بذنب مطلقًا، واحلق أن بعض الذنوب تكون كفرا يضاد اإلميان،

  )٧(. يصادم أصل اإلسالم وينافيه، ومنها مادون ذلك

                                           

 .٣١الصالة وحكم تاركها، )١(
 .٢/٥٦٦نقله عنه املروزي يف تعظيم قدر الصالة، )٢(
 . ٢١٥-٢١٤، شرح العقيدة الطحاوية للرباك، ٢/٤٨٣لتركي واألرنؤوط، شرح الطحاوية بتحقيق ا :انظر)٣(
 .١٥٢-٣/١٥١جمموعة الفتاوى، )٤(
  .٢٣٨-٢/٢٣٧شرح العقيدة الواسطية، البن عثيمني، )٥(
 .٣٧٤قواعد األمساء واألحكام عند شيخ اإلسالم، : انظر)٦(
 . ١/٤٨٠الدرر السنية: انظر) ٧(
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  .الرد على الرازي يف إثباته اسم املتقى واحملسن للفاسق امللي: اجلانب الرابع
   :الرازي دخول أهل الكبائر يف  يرى

 ،فقد صدق عليه اسم املتقـي  ؛اسم املتقني؛ ألن اسم التقوى ثابت ملن اتقى الشرك، فكل من اتقى الشرك  - ١
  . والفاسق قد اتقاه

  .اسم احملسنني؛ ألن اسم اإلحسان ثابت لكل من حصل له اإلقرار واملعرفة - ٢

ن اهللا حدها يف سم ألداء الواجبات وترك احملرمات، كما بيوهذا جهل حبقيقة التقوى واإلحسان؛ فإن التقوى ا
: البقـرة  ��m���x��w��v��u��ts���r��ql -إىل قولـه   - mI��H��G��F��E��D���C��B��A�l: قوله

كمـا   )٢( .فإن مل تكن تراه فإنه يراك ،أن تعبد اللّه فيها كأنك تراه: واإلحسان يف الشرائع الظاهرة والباطنة )١(.١٧٧
، فمقام اإلحسان يقتضي القيام بعبودية اهللا تعاىل على أكمل وجوهها، ومقام التقوى يقتضـي فعـل   غالنيب  فسره

  !!وهذا ال حيصل لعموم املسلمني فكيف يوصف به الفاسق امللي ،الواجبات وترك احملرمات

ه اجلوانبأسوق هذ وملزيد بيان لبطالن ما ذهب إليه من إثبات اسم املتقي واحملسن للفاسق امللي:  

  .ما يدل على بطالن إثبات اسم املتقي للفاسق امللي :اجلانب األول
  .ما يدل على بطالن إثبات اسم احملسن للفاسق امللي :اجلانب الثاين

  .الرد على شبهة الرازي اليت استند عليها يف إثبات اسم املتقي واحملسن للفاسق امللي :اجلانب الثالث

  .ن إثبات اسم املتقي للفاسق املليما يدل على بطال: أوالً

¯����m:ق دخول اجلنة باسم التقوى، فقـال  القول بأن املتقي من اتقى الشرك خالف القرآن؛ فإن اهللا تعاىل علّ
��¹��¸��¶��µ��´��³��²���±��°l وهل الوعد باجلنة بال عذاب معلق علـى جمـرد تـرك    ٤٢ - ٤١: املرسالت ،

  )٣( !وترك كل ما أمر اهللا به ،عليهوإن فعل كل ما حرم اهللا  ،الشرك

، وما زال السلف خيافون من هذه اآلية، ولو أريد ا من يتقـي  ٢٧: املائدة ��m��n��m��l��k��j����il:قالو
  )٤( .الكفر مل خيافوا

 ، فهل اتقاء ذلك هو٢٨١: البقـرة  ��m���Ú��Ù���Ø��×��Ö��Õ��Ô�����������Ó��Ò��Ñ��ÐÏ�����Î��Í��Ì��Ë��Êl:وقال
  !جمرد ترك الشرك، وإن فعل كل ما حرم اهللا عليه، وترك كل ما أمر اهللا به؟

                                           

  .٢٩/٢٧٩، ٢٧/٣٩جمموعة الفتاوى، : انظر)١(
  .٦٤١تفسري السعدي، : انظر) ٢(
  .٧/٤٩٥، ٧/٣٤٨، جمموعة الفتاوى، ٥/٢٨٨منهاج السنة، : انظر) ٣(
  .٧/٤٩٥جمموعة الفتاوى، : انظر) ٤(
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، فهم قـد  ٧١ – ٧٠: األحزاب ��m��¥¤����£��¢��¡������~��}��|��{��z��y��x��w��v��ul:وقال
  .آمنوا واتقوا الشرك؛ فلم يكن الذي أمرهم به بعد ذلك جمرد ترك الشرك

ومعلوم أنه ليس املراد بالتقوى هنـا   ،٣ – ٢: الطـالق  ��m�q��p��o����n��m��l����k��j����vu���t��s���rl:وقال
  .جمرد تقوى الشرك

، ومل ترد به الشرك؛ بل أرادت التقـي  ١٨: مرمي �m������`��_��~��}��|�������{������b��al:وقص عن مرمي أا قالت
  .الذي يتقي فال يقدم على الفجور

`����m_��~��}��|��{��z���y����k���j��i��h��g��f��e��d��c��b���a:تعـاىل وقال 

��m��ll فمن كان الشيطان ال يزال ميده يف الغي، وهو ال يتذكر وال يبصر، كيف يكـون   ، ٢٠٢ – ٢٠١: األعراف
  !من املتقني؟

إن قطاع الطريق الذين يسفكون : ، أفيقول مسلم١٠٢: آل عمران ��m��Z��Y��X��W��V��U��Tl:و قال تعاىل
، ويأخذون أمواهلم؛ اتقوا اهللا حق تقاته لكوم مل يشركوا، وإن أهل الفواحش وشرب اخلمر وظلم الناس دماء الناس

  .حق تقاته؛ أن يطاع فال يعصى، وأن يشكر فال يكفر، وأن يذكر فال ينسى: وقد قال السلف! اتقوا اهللا حق تقاته ؟

ون للمحارم، هو من العلم العـام الـذي يعرفـه    وباجلملة فكون املتقني هم األبرار الفاعلون للفرائض اتنب
  ) ١(.املسلمون خلفًا عن سلف، والقرآن واألحاديث تقتضي ذلك

فاسم التقوى اسم ثناء وتزكية، واهللا ورسوله ومجاهري املسلمني مسوا األشياء مبا غلب عليها من األمساء؛ فسموا  
يسموا واحدا من هؤالء متقيا؛ وقد أمجع املسلمون أن فيـه   الزاين فاسقًا، والقاذف فاسقًا، وشارب اخلمر فاسقًا، ومل

وذلك أنه يتقي أن يكفر أو يشرك باهللا شيئًا، وكذلك يتقي اهللا أن يترك الغسل من اجلنابة، أو الصالة،  -أصل التقوى
لفجور؛ فلما أمجعوا كما أمجعوا على أم ال يسمونه متقيا إذا كان يأيت با -ويتقي أن يأيت أمه، فهو يف مجيع ذلك متق

أن أصل التقى ثابت فيه، وأنه قد يزيد فيه فرعا بعد األصل؛ كتورعه عن إتيان احملارم، مث ال يسمونه متقيا مع إتيانـه  
على أن االسم ال يثبت مبجر االتقاء عن  بعض الكبائر؛ بل مسوه فاسقًا وفاجرا مع علمهم أنه قد أتى ببعض التقى؛ دلّ

  )٢(.الكفر والشرك

أوىل التـأويالت  ((، ٢: البقـرة  ��m��L��K���J��IH��GF���E��D��Cl:يف تفسريه لقوله تعاىل -:-يقول الطربي 
تأويلُ من وصف القوم بأم الذين اتقوا اَهللا تبارك وتعاىل يف ركوب مـا   ، ٢: البقرة m�K���J�l: بقول اهللا جل ثناؤه

قوه، واتياهم عن ركوبه، فتجنبوا معاصه، فأطاعوه بأدائهاه فيما أمرهم به من فرائض .  

                                           

  .٥٢٩-٥٢٨، آراء املرجئة يف مصنفات شيخ اإلسالم، ٢٩٢-٥/٢٨٨منهاج السنة، : انظر) ١(
  . ٣٢٢-٧/٣٢١جمموعة الفتاوى، : انظر) ٢(
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وذلك أنّ اهللا جل ثناؤه أم وصفهم بالتقوى، فلم حيصر تقواهم إياه على بعضِ ما هو جل ثناؤه أهلٌ له منهم 
دون شيء، إال حبجـة   ألفليس ألحد من الناس أن حيصر معىن ذلك على وصفهم بشيء من تقوى اهللا . دون بعض

لو كان حمصورا على خاص من معاين التقوى دون العام منها مل يدعِ اهللا -من صفة القوم -سليم هلا؛ ألن ذلك جيب الت
، إذْ مل يكن يف العقل دليلٌ علـى اسـتحالة    غإما يف كتابه، وإما على لسان رسوله : جل ثناؤه بيانَ ذلك لعباده

  .وصفهم بعموم التقوى

ألنه قد يكون كذلك، ... الذين اتقَوا الشرك : ن زعم أن تأويل ذلك إمنا هوفقد تبين إذن بذلك فساد قول م
  )١( )).وهو فاسق غري مستحق أن يكون من املتقني

إطالق لفظ املتقني واملراد به من ليس بكافر، ال أصل له يف خطاب : ((-:-ومن هنا يقول شيخ اإلسالم 
  )٢()). الشارع، فال جيوز محله عليه 

ق ألن يكون من املتقني نفي قبول عمله بإطالقوال يحغري مست لزم من كون الفاسق امللي !  

ممن اتقاه يف ذلك العمل؛ بأن يكـون  : منه ، املراد٢٧: املائدة �m��n��m��l��k��j����il: قوله تعاىل ذلك أن
اخللو من الذنوب، وال جمرد اخللو مـن   عمالً صاحلًا خالصا لوجه اهللا تعاىل، وأن يكون موافقًا للسنة، فليس املراد به

   )٣( .وإن كانت له ذنوب أخرى ،الشرك؛ بل من اتقاه يف عمل قبله منه

، فعلى قول ٢٧: املائدة �m��n��m��l��k��j����il: تنازع الناس يف قوله: (( -:-يقول ابن تيميةومن هنا 
كبرية، وعند املرجئة إمنا يتقبل ممن اتقى الشرك، فجعلوا  اخلوارج واملعتزلة ال تقبل حسنة إال ممن اتقاه مطلقًا فلم يأت

فعمله خالصـا هللا   ؛، وعند أهل السنة واجلماعة يتقبل العمل ممن اتقى اهللا فيه"املتقني " أهل الكبائر داخلني يف اسم 
وإن كان مطيعا  ،يتقبله منهموافقًا ألمر اهللا، فمن اتقاه يف عمل تقبله منه، وإن كان عاصيا يف غريه، ومن مل يتقه فيه مل 

  )٤()). يف غريه 

، ثالثـة  ٢٧: املائـدة  ��m��n��m��l��k��j����il:والناس هلم يف هذه اآلية؛ وهي قوله تعاىل:(( -:-ويقول 
ال يتقبل اهللا إال ممن اتقى الكبائر، وعندهم صاحب الكبرية ال يقبل : طرفان ووسط؛ فاخلوارج واملعتزلة يقولون: أقوال

 ؛ال يتقبل إال ممن اتقاه يف ذلك العمل: والسلف واألئمة يقولون. من اتقى الشرك: واملرجئة يقولون. نة حبالمنه حس
  )٥()) . فصاحب الكبائر إذا اتقى اهللا يف عمل من األعمال تقبل اهللا منه...ففعله كما أمر به خالصا لوجه اهللا تعاىل

                                           

  . ١/٢٣٩ الطربي، تفسري)١(
  . ٧/٤٩٥جمموعة الفتاوى، )٢(
  . ١١/٦٦٢، ٧/٤٩٥، جمموعة الفتاوى، ٥/٢٩٦منهاج السنة، :انظر)٣(
  . ١٠/٣٢٢جمموعة الفتاوى، )٤(
  . ٢١٧-٦/٢١٦منهاج السنة، )٥(
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  .اسق املليما يدل على بطالن إثبات اسم احملسن للف: ثانيا

مرتبة اإلحسان أعلى مراتب الدين وأعظمها، وأهلها هم السابقون يف اخلريات املقربون يف علو الـدرجات،  
ا أعلـى مـن   ـدنيـهو أن تعبد اهللا كأنك تراه، وال مشهد للعبد يف ال..مقام اإلحسان: ((-:-يقول ابن القيم 

  )٢( )).مالههي لب اإلميان وروحه وك..مرتلة اإلحسان((فـ )١( ؛))هذا

جعل النيب إحسان العبودية أعلى مراتب الدين وهو اإلحسان، فقال يف حديث جربيل وقد : ((- :-ويقول 
  )٣( )).فإنه يراك ،فإن مل تكن تراه ؛أن تعبد اهللا كأنك تراه: سأله عن اإلحسان

ن اهللا كتـب  إ"تعليقًا على حديث - -:-واإلحسان قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا، يقول ابن رجب
هذا احلديث يدل على وجوب اإلحسان يف كل شيء من األعمال، لكن إحسـان  :(( -)٤("اإلحسان على كل شيء

اإلتيان ا على وجه كمال واجباا، فهذا القدر : كل شيء حبسبه، فاإلحسان يف اإلتيان بالواجبات الظاهرة والباطنة
االنتهاء : واإلحسان يف ترك احملرمات. مستحباا فليس بواجب من اإلحسان فيها واجب، وأما اإلحسان فيها بإكمال

فهذا القدر من اإلحسان فيهـا  . ١٢٠: األنعام ��m��fe��d��c��bl:عنها، وترك ظاهرها وباطنها، كما قال تعاىل
  )٥()).واجب

أن :" بقوله عرف اإلحسان غوالقول بأن كل من حصل له اإلقرار واملعرفة حمسن خالف السنة؛ فإن النيب 
أن تقع طاعات املسلم علـى  : إحسان اإلسالم:(( ، يقول ابن رجب"، فإن مل تكن تراه فإنه يراكتعبد اهللا كأنك تراه

أكمل وجوهها وأمتها، حبيث يستحضر العامل يف حال عمله قرب اهللا منه واطالعه عليه، فيعمل لـه علـى املراقبـة    
  )٦( )).×به اإلحسان يف حديث سؤال جربيل  غوهذا هو الذي فسر النيب . واملشاهدة لربه بقلبه

اإلحسان يف العبادة وليس جمرد اإلقرار واملعرفة، وقد سبق أن تارك العمل بالكلية : وعلى هذا فاملقصود باإلحسان
  !!ال يكون مؤمنا فضالً عن أن يكون حمسنا

بالفعل احلسن الذي حيبه اإلحسان جيمع كمال اإلخالص هللا، وجيمع اإلتيان : (( -:-يقول شيخ اإلسالم 
  )٧( )).اهللا

                                           

  .٥٦/ ٢السنة احملمدية، .مدارج السالكني، ط)١(
 .٢/٤٥٩السنة احملمدية، .مدارج السالكني، ط)٢(
 .١/١٠٣السنة احملمدية، .ج السالكني، طمدار)٣(
 . ٣/١٥٤٨مسلم ،كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من احليوان، باب األمر بإحسان الذبح والقتل، وحتديد الشفرة، )٤(
 .٣٨٢-١/٣٨١جامع العلوم واحلكم،) ٥(
 .١٦٢-١/١٦١فتح الباري، البن رجب، )٦(
 .٧/٦٢٢جمموعة الفتاوى، )٧(
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وفساق أهل امللة ال يطلق عليهم اسم اإلحسان؛ ألن اإلحسان إذا باشر القلب منعه عن املعاصي، فمن عبد اهللا 
كأنه يراه مل يكن كذلك إال الستيالء ذكره وحمبته وخوفه ورجائه على قلبه، حبيث يصري كأنه يشاهده، وذلك حيول 

  .عاصي فضالً عن مواقعتهابينه وبني إرادة امل

وعلى هذا فمن عقوبات الكبائر أا خترج العبد من دائرة اإلحسان، ومتنعه ثواب احملسنني؛ فإذا خرج مـن   
   )٢(.لكن ال خيرج بذلك من دائرة عموم املسلمني  )١(دائرة احملسنني فاته خري عظيم، 

وإن دخلها بذنوبه، خبالف من استقام  ؛د يف النارفمن استقام على اإلسالم إىل موته عصمه اإلسالم من اخللو 
  الـا قـمـكرمي؛ كـبل يصل إىل اجلنة، وينعم بالنظر إىل وجه اهللا ال ؛على اإلحسان إىل املوت فإنه ال يدخل النار

، وهذا )٤)(٣(يف اجلنة ألالزيادة بالنظر إىل وجه اهللا  غوقد فسر النيب ، ٢٦: يونس �m��FE��D��C��B��Al:تعاىل 
مناسب جلعله جزاًء ألهل اإلحسان؛ ألن احملسن كان يعبد ربه يف الدنيا على وجه احلضور واملراقبة، كأنه يراه بقلبـه  

   )٥( .وينظر إليه يف حال عبادته، فكان جزاء ذلك النظر إىل اهللا عيانا يف اآلخرة

للـذين  : أي(( ، ٢٦: يـونس  �m��FE��D��C��B��Al: عند تفسريه لقوله تعـاىل  -:-يقول السعدي 
أحسنوا يف عبادة اخلالق، بأن عبدوه على وجه املراقبة والنصيحة يف عبوديته، وقاموا مبا قدروا عليه منها، وأحسنوا إىل 
عباد اهللا مبا يقدرون عليه من اإلحسان القويل والفعلي، من بذل اإلحسان املايل، واإلحسان البدين، واألمر باملعروف 

فهؤالء الذين أحسـنوا  . يم اجلاهلني، ونصيحة املعرضني، وغري ذلك من وجوه الرب واإلحسانوالنهي عن املنكر، وتعل
وهي النظر إىل وجه اهللا الكرمي، ومساع كالمه، والفوز برضاه  m���FElوهي اجلنة الكاملة يف حسنها  �m�D�lهلم

  )٦()).والبهجة بقربه

وبقوله  �،٥٦: األعـراف  �m��¯��®���´��³��²��±��°l: إذا تقرر ذلك فإن احتجاج الرازي بقوله تعاىل
على دخول أهل الكبـائر  ،  ٨٥: املائدة �m��x������w��v��u���ts��r������q��p��o��n��m��l��k��j���il:تعاىل

  !ال ينهض دليال على ذلك -حبجة خروجهم من النار-يف مسمى اإلحسان 

: قوله تعاىل(( ، ٥٦: األعراف �m�±��°���¯��®���´��³��²lيقول شيخ اإلسالم تعليقًا على قوله تعاىل 
�m��´��³��²��±��°���¯��®l له داللة مبنطوقه، وداللة بإميائه، وتعليله مبفهومه ، ٥٦: األعراف .  

                                           

 .١٧٤دواء، البن القيم، الداء وال: انظر)١(
 .١٧٧الداء والدواء، البن القيم، : انظر)٢(
 .١/١٦٣مسلم، كتاب اإلميان، باب إثبات رؤية املؤمنني يف اآلخرة رم سبحانه وتعاىل، )٣(
 . ١/٢١٥فتح الباري، البن رجب، : انظر)٤(
 .١/١٢٦جامع العلوم واحلكم، : انظر)٥(
 .٣٦٢تفسري السعدي، ) ٦(
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فداللته مبنطوقه على قرب الرمحة من أهل اإلحسان، وداللته بإميائه وتعليله على أن هـذا القـرب مسـتحق    
  .محة منهم، وداللته مبفهومه على بعده من غري احملسننيباإلحسان، وهو السبب يف قرب الر

أرحـم   ألفهذه ثالث دالالت هلذه اجلملة، وإمنا اختص أهل اإلحسان بقرب الرمحة؛ ألا إحسان من اهللا  
الرامحني، وإحسانه تبارك وتعاىل إمنا يكون ألهل اإلحسان؛ ألن اجلزاء من جنس العمل، وكلما أحسـنوا بأعمـاهلم   

وأما من مل يكن من أهل اإلحسان فإنه ملا بعد عن اإلحسان بعدت عنه الرمحة، بعـد بِبعـد،   هم برمحته، أحسن إلي
  .فمن تقرب إليه باإلحسان تقرب اهللا إليه برمحته، ومن تباعد عن اإلحسان تباعد اهللا عنه برمحته وقُرب بِقُرب،

نني، ومن أحبه اهللا فرمحته أقرب شيء منه، ومن أبغضه واهللا سبحانه حيب احملسنني، ويبغض من ليس من احملس 
فأعظم  هو فعل املأمور به، سواء كان إحسانا إىل الناس أو إىل نفسه،: واإلحسان هاهنااهللا فرمحته أبعد شيء منه، 

ه يـراه إجـالالً،   اإلحسان؛ اإلميان، والتوحيد، واإلنابة إىل اهللا تعاىل، واإلقبال إليه، والتوكل عليه، وأن يعبد اهللا كأن
عن اإلحسان؛  ×وقد سأله جربيل  غكما قال النيب " اإلحسان " فهذا هو مقام . ومهابة، وحياء، وحمبة، وخشية

،  فإذا كان هذا هو اإلحسان؛ فرمحته قريب من صاحبه، وهل جـزاء اإلحسـان إال   "أن تعبد اهللا كأنك تراه : فقال
  )١()).ه إال أن حيسن ربه إليه هل جزاء من أحسن عبادة رب: يعين! اإلحسان؟

: أي((، ٥٦: األعراف �m��´��³��²��±��°���¯��®l:عند تفسريه لقوله تعاىل -:-ويقول ابن كثري  
��m��YX�W��V���U:كما قـال تعـاىل   إن رمحته مرصدة للمحسنني، الذين يتبعون أوامره ويتركون زواجره،

��\����[��Zl ٢( )).١٥٦: األعراف(  

�m��v��u���ts��r������q��p��o��n��m��l��k��j���i:عند تفسريه لقوله تعاىل -:-ي ويقول الطرب

��x������wl  فجزاهم اهللا بقوهلم: يقول تعاىل ذكره((، ٨٥: املائـدة:��m��]��\��[��Z��Y��X��W��V���U��T��S��R

��h��g���f��e��d��c��b��a�����`��_��^l ٨٤ - ٨٣: املائدة - �m���q��p��o��n��m���l يعين٨٥: املائدة ،:  

دائما فيها مكثهم، ال خيرجون منها، : ، يقول٨٥: املائدة����ms��r �lبساتني جتري من حتت أشجارها األار،  
  . وال حيولون عنها

�m��x������w��v��ul  عنهم من قيلهم : ، يقول٨٥: املائـدة هؤالء القائلني مبا وصفت يتزوهذا الذي ج
  . من اجلنات اليت هم فيها خالدون، جزاُء كل حمسنٍ يف قيله وفعلهعلى ما قالوا 

أن يوحد اهللا توحيدا خالصا حمضا ال شرك فيه، ويقر بأنبياء اهللا وما جاءت به يف ذلك، " إحسان احملسن"و
  )٣( )).وجيتنب معاصيه من عند اهللا من الكتب، ويؤدي فرائضه،

                                           

 .٢٨-١٥/٢٧الفتاوى، جمموعة )١(
 .٢/٢٢٢تفسري ابن كثري، )٢(
 .٦٠٦-٨/٦٠٥تفسري الطربي، )٣(
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عليها الرمحة واجلنة، فهما اهللا اليت قد أوجب حسان من أمساء الثناء والتزكية التقوى واإل أن امسي :واخلالصة
��m��B��A:، وقـال ٥٤: القمـر  �m��_��^��]��\�����[��Zl: قال تعاىل )١(من األمساء اليت استحقت ا اجلنة بال عذاب؛

��UT��S��R��Q��PO��N��M���LK��J���I��H��GF��E��D��Cl وقـال ، ٣٥: الرعد: �m�^����b��a��`��_

��l��k��j��i�����h��gf��e��d��cl وقال ،١٥: الفرقان :�m��FE��D��C��B��Al وقال، ٢٦: يونس: m��°

��µ��´��³��²���±l الفاسق ال تطلق عليه هذه األمساء ألنه متوعد بالعقاب، و ٦٠: الرمحن  .  

  .ي واحملسن للفاسق املليالرد على شبهة الرازي اليت استند عليها يف إثبات اسم املتق: ثالثًا

   :فيقال

ال يلزم من قيام جزء فإنه ؛ وعليه من القيام باجلزء التسمية بالكلإن من أصول أهل السنة واجلماعة أنه ال يلزم 
 اإحسـان  و اإميان ما قام بهوإن كان  حمسنا؛ ما من اإلميان أو التقوى أو اإلحسان بالعبد أن يسمى مؤمنا أو متقيا أو

 اإلميان أو التقوى أو اإلحسان ال يستحق اسم  اإلميان أو التقوى أو اإلحسانمن صدر منه خلة من خالل إن فى، وتقو
  )٢(! ، وجزء التقوى تقوى، وجزء اإلحسان إحسانااإميان اإلميان جزءسمى ي أنوال مينع ذلك ، إطالقب

أن اسم التقـوى  : سن للفاسق امللي خالصتهاوالشبهة اليت أوردها الرازي ولبس ا يف إثبات اسم املتقي واحمل
وليس كذلك؛ فإنه ال يلزم من ثبوت جزء مـا مـن التقـوى    . واإلحسان يصدق على من أتى بأي فرد من أفراده

أن يسمى متقيا وحمسنا؛ كما أن الرجل قد يكون معه جزء من العلم والفقه وال يسمى به عاملًا  -للفاسق-حسان واإل
، ومعه جزء من الشجاعة واجلود وال يسـمى بـذلك   اطبيب بذلك سمىي والرفة بعض مسائل الطب معفقيها، ومعه 

  )٣(.شجاعا وال جوادا؛ فكذلك من يكون معه شيء من التقوى واإلحسان ال يسمى بذلك متقيا وال حمسنا

ال  )٤(ألجزائه ة عموم الكلّإذ التقوى واإلحسان من األمساء واألفعال املطلقة اليت قد يكون العموم فيها من جه 
  )٦) (٥(.من جهة عموم اجلنس ألنواعه

                                           

 .٢٠/١٣٣، ٧/٣٤٨، ٧/٢٥٨جمموعة الفتاوى، : انظر)١(
 .٣٦الصالة وحكم تاركها، : انظر)٢(
 .٣٦، الصالة وحكم تاركها، ٣٦٧-٣٦٦روضة احملبني ونزهة املشتاقني، البن القيم، : انظر)٣(
فإن اسـم    ٦: املائدة ��m��I���Hl:قوله تعاىل: ومثاله . ما ال يصدق فيه االسم العام، وال أفراده على جزئه: هعموم الكل ألجزائ)٤(

الوجه يعم اخلد، واجلبني، واجلبهة وحنو ذلك، وكل واحد من هذه األجزاء ليس هو الوجه؛ فإذا غسل بعض هذه األجزاء مل يكن غاسالً 
 . ١/١٧٠اقتضاء الصراط املستقيم، : انظر.ئه للوجه النتفاء  املسمى بانتفاء جز

يع أنـواع القتـل   مج" ال يقتل مسلم بكافر :" غكما يعم قوله . ما يصدق فيه نفس االسم العام على أفراده: عموم اجلنس ألنواعه)٥(
اء الصراط املسـتقيم،  اقتض: انظر ،-٦١٨واحلديث أخرجه البخاري، كتاب اجلهاد والسري، باب فكاك األسري، ص- .واملسلم  والكافر

١٧٢، ١/١٧٠ . 
 . ١/١٧٠اقتضاء الصراط املستقيم، البن تيمية، : انظر)٦(
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متقيا وحمسنا عليه اإلتيان جبميع أجزاء التقوى، واإلحسان، الواجبة، ولو على هذا التقدير لكي يكون العبد و
نواع فعل الطاعات أتى ببعضها مل يكن متقيا وال حمسنا؛ النتفاء معىن التقوى واإلحسان املطلق الذي يشتمل على كل أ

  . الواجبة، وترك املعاصي والسيئات

أن الرازي جعل اسم التقوى واإلحسان من باب مطلق االسم، : وحتقيق الفرق بني كالم الرازي والقول احلق
الذي يصدق على أدىن شيء من التقوى واإلحسان، بينما أهل السنة جيعلونه من االسم املطلق، الذي يشمل مجيـع  

  .واإلحسان وانتفاء أضدادها أنواع التقوى

  

الرد على مسلك الوقوف والذي سلكه الرازي يف مسـألة وعيـد أصـحاب    : الوجه الرابع
  !الكبائر

إن مـن  : الذين أوجبوا نفوذ الوعيد بأهل الكبائر؛ وقالوا-قصد مناقضة املعتزلة سبق البيان بأن الرازي حني 
عندهم صاحب الكبرية أو من رجحت سيئاته يكون عذابه مؤبدا؛ ف بل. دخل النار ال خيرج منها ال بشفاعة وال غريها

، الذين توقفوا يف قبول توبـة التائـب  أسرف فسلك مسلك املرجئة الواقفة   -بل خيلده يف النار. ال يرمحه اهللا أبدا
أن يعفو : جوزفي! ال ندري ما يفعل مبن فعل السيئات؟: ، وقالواتوقفوا يف حلوق الوعيد يف حق أحد من أهل القبلةو

  )١( .أن يعذب اجلميع: وجيوز. عن اجلميع

وهذا القول من األقوال املبتدعة؛ فإن نصوص الكتاب والسنة مع اتفاق سلف األمة وأئمتها متطابقة علـى أن  
  )٢( .من أهل الكبائر من يعذب، وأنه ال يبقى يف النار من يف قلبه مثقال ذرة من إميان

ال أعلم أن أحدا منهم : من وقف يف أهل الكبائر من غالة املرجئة؛ وقال قول:(( -:-يقول شيخ اإلسالم 
من األقوال املبتدعة؛ بل السلف واألئمة متفقون على ما تواترت به النصوص من أنه ال بد أن يدخل .. يدخل النار، 

   )٣( )).النار قوم من أهل القبلة، مث خيرجون منها

اع يف أصحاب الذنوب إذا كانوا مقرين باطنا وظاهرا مبا جاء بـه  ليس بني فقهاء امللة نز: ((-:-ويقول 
الرسول وما تواتر عنه؛ أم من أهل الوعيد، وأنه يدخل النار منهم من أخرب اهللا ورسوله بدخوله إليها، وال خيلد منهم 

ليـدهم يف النـار،   قول من يقـول بتخ ": األقوال املنحرفة " فيها أحد، وال يكونون مرتدين مباحي الدماء؛ ولكن 
  )٤( )).ما نعلم أن أحدا منهم يدخل النار؛ بل نقف يف هذا كله : وقول غالة املرجئة الذين يقولون. كاخلوارج واملعتزلة

                                           

 .١٨/١٩١، ٣٤٧-١٤/٣٤٦جمموعة الفتاوى، :انظر)١(
  .١٩٢-١٨/١٩١جمموعة الفتاوى، : انظر)٢(
  .٧/٥٠١جمموعة الفتاوى، )٣(
  .٧/٢٩٧جمموعة الفتاوى، )٤(
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قوماً منهم يعذبون، وقوماً منهم يغفر هلم، ومل  أن: وهلذا كان من إمجاعات أهل السنة واجلماعة يف أهل الكبائر
الكبائر قد يغفر هلم، بل أمجعوا على أن قدرا منهم يعذبون، وهذا صريح يف  ع أهلإن مجي: يقل أحد من السلف

  .الشفاعة، وهذا هو حتقيق الوعيد، وغفرانه سبحانه وتعاىل جلملة منهم هو حتقيق الوعد نصوص

  :وملزيد بيان لبطالن مسلك الوقوف الذي سلكه الرازي يف مسألة وعيد أصحاب الكبائر أسوق هذين اجلانبني

يف بيان أن توقف الرازي يف عصاة املوحدين، منقوض بتظافر النصوص على خالفـه؛ إذ  : اجلانب األول
ت على أن من العصاة من سـيدخل  ت على قبول اهللا تعاىل توبة من تاب من عباده، وكذلك دلّأا دلّ

  )١(. النار قطعا ومنهم من يغفر له
  :وفيما يلي إيراد األدلة الدالة على ذلك من

  :الكتاب-أ
توبة التائب، وعلى أن من العصاة من سيدخل النار قطعا، ومنهم مـن  اهللا لت اآليات على قبول دلّفقد               

  :يغفر له

  :ما يدل على قبول التوبةمو -

��©������m��¯��®��¬��«��ª:قوله تعـاىل  �̈�§��¦��¥����¤��£��¢��¡��������~��}l  ١٠٤: التوبـة،� 

[���^����m:وقولـه  �،٢٥: الشورى ��m�}��|������h��g��f��e��d��c��b��a��`����������_��~l :وقوله

��`��_l وقوله �،٣: غافر:��m�����§��¦¥�������¤�����£��¢��¡���~��}����|��{��z��y��x��w��v��u��t��s

��«����������ª����������©���¨l ففي اآليات٥٣: الزمر ، ا، سواء كان شركًا فما داللة واضحة على أن من ارتكب ذنب
دونه، مث تاب منه؛ فإن اهللا يقبل توبته، وهذا يدل على بطالن توقف الرازي يف قبول توبـة اهللا علـى   

  )٢( .املذنبني

 :ومنهم من يغفر له ،من العصاة من سيدخل النار قطعاأن على  ومما يدلّ -

 ؛١١٦، ٤٨: النسـاء  �m����x��w��v���u��t��s��r���~��}��|���{��z��yl: ول اهللا تعاىل يف آيتني من كتابهق
على أن املغفرة حاصلة للبعض ممن يشاء  ، يدل١١٦ّ، ٤٨: النساء ��m���~��}��|���{��z��yl:فقوله تعاىل

وهذا يدل على بطالن ما زعمه الرازي من أنه جيوز أن ال . اهللا، ومن مل يشأ أن يغفر له، فهو معذب
  .يغفر ألحد

                                           

  .٥٢٤إلسالم، آراء املرجئة يف مصنفات شيخ ا: انظر)١(
جامع العلـوم واحلكـم،   : ، وانظر مزيد من األدلة على القطع بقول توبة التائب٥٢٨آراء املرجئة يف مصنفات شيخ اإلسالم، : انظر)٢(
٤١٨-١/٤١٦.  
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، يدل على بطالن ما زعمه الرازي من أنه جيوز أن يغفـر  ١١٦، ٤٨: النساء �m~��}���l: و قوله تعاىل
  )١(.لكل أحد

��m�����£��¢��¡���~��}����|��{��z��y��x��w��v��u��t��s:يف قوله تعاىل: (( -:-يقول شيخ اإلسالم 

��±��°��¯��®��¬��«����������ª����������©���¨�����§��¦¥�������¤l وقد ذكرنا يف غري موضع أن هذه اآلية يف ، ٥٤ - ٥٣: الزمر
  .حق التائبني

،  فال جيوز أن تكون يف ١١٦،  ٤٨: النساء ��m���~��}��|���{��z��y����x��w��v���u��t��s��rl:وأما آيتا النساء، قوله 
قـرآن واتفـاق   حق التائبني، كما يقوله من يقوله من املعتزلة؛ فإن التائب من الشرك يغفر له الشرك أيضا بنصوص ال

  .املسلمني

هذه خص فيها الشرك بأنه ال يغفـره،   )٣(وتلك اآلية فيها تعميم وإطالق )٢(وهذه اآلية فيها ختصيص وتقييد 
   .١١٦،  ٤٨: النساء �m���~��}��|���{��z��yl: وما عداه مل جيزم مبغفرته؛ بل علقه باملشيئة، فقال

فهي ترد أيضا علـى  لى الوعيدية من اخلوارج واملعتزلة ،كما ترد ع )٤(أن هذه -يف غري موضع-وقد ذكرنا 
  .جيوز أن يعذب كل فاسق فال يغفر ألحد، وجيوز أن يغفر للجميع: املرجئة الواقفية الذين يقولون

؛ فأثبت أن ما دون ذلك هو مغفور لكن ملن يشاء، فلو ١١٦، ٤٨: النساء ���m���~��}��|���{��z��yl:فإنه قد قال 
  ؛ ������l{��~�m: ، ولو كان يغفره لكل أحد بطل قوله��z��yl}���|����m:ألحد بطل قوله  كان ال يغفره

ذلك على وقوع املغفرة العامة ممـا دون   وأن املغفرة هي ملن يشاء؛ دلّ ،فلما أثبت أنه يغفر ما دون ذلك 
وهذا مذهب الصحابة والسلف وحينئذ فمن غُفر له مل يعذب، ومن مل يغفر له عذب،  .الشرك، لكنها لبعض الناس

  .)٥( ))وبعضهم يغفر له ،واألئمة؛ وهو القطع بأن بعض عصاة األمة يدخل النار

  :ول اهللا تعاىل يف آيتني من كتابهق )٦("الطائفتني " على فساد قول  وقد دلّ:(( -:-ويقول

��m: وهو قوله تعاىل � �~��}��|�� �{� �z� �y�� � �x� �w��v� � �u��t� �s� �rl فأخرب تعاىل أنه ال يغفر ١١٦ ،٤٨: النساء ،
كما يقوله من يقوله من املعتزلة؛ ألن ، وال جيوز أن يراد بذلك التائبالشرك، وأخرب أنه يغفر ما دونه ملن يشاء، 

   .الشرك يغفره اهللا ملن تاب، وما دون الشرك يغفره اهللا أيضا للتائب، فال تعلق باملشيئة

                                           

  .٥٢٧آراء املرجئة يف مصنفات شيخ اإلسالم، : انظر)١(
  .يقصد آية النساء)٢(
  .يقصد آية الزمر)٣(
  .يقصد آية النساء)٤(
  .١٩-١٦/١٨موعة الفتاوى، جم)٥(
  .يقصد الوعيدية والواقفة من املرجئة)٦(



- ٤٩١  - 

 

�m�������¤�����£��¢��¡���~��}����|��{��z��y��x��w��v��u��t��s: تعاىلذا ملا ذكر املغفرة للتائبني قال وهل

��«����� �� � � �ª����� � � �� �©���¨�����§��¦¥l ٥٣: الزمر .فمن تاب ، فإن اهللا يغفر للعبد أي ذنب تاب منهم املغفرة وأطلقها، فهنا عم
  .العبد منه غفر اهللا له من الشرك غفر اهللا له، ومن تاب من الكبائر غفر اهللا له، وأي ذنب تاب

خصص وعلق؛ فخص الشرك بأنه ال يغفره، وعلق ما سواه  )٢(م وأطلق، ويف تلك اآليةعم )١(ففي آية التوبة 
ونبه بالشرك على . على املشيئة، ومن الشرك التعطيل للخالق، وهذا يدل على فساد قول من جيزم باملغفرة لكل مذنب

فإنه لو كان كذلك ملا ذكر أنه يغفر البعض دون البعض، ! و جيوز أال يعذب بذنبأ. ما هو أعظم منه؛ كتعطيل اخلالق
��m��}��|���{��z��y:وقوله تعاىل. ولو كان كل ظامل لنفسه مغفورا له بال توبة وال حسنات ماحية مل يعلق ذلك باملشيئة

���~l ٣( )).وقف العامدليل على أنه يغفر البعض دون البعض، فبطل النفي وال ،١١٦، ٤٨: النساء(  

  :السنة-ب

  .دلت األحاديث على قبول توبة التائب، وعلى أن من العصاة من سيدخل النار قطعا، ومنهم من يغفر له

ويتوب اهللا على : "وقوله )٤(،"إن اهللا يقبل التوبة من عباده: "غأما الدليل على قبول التوبة؛ فقوله  -
   )٥(".من تاب

فهذا مما تواترت به السنن . من سيدخل النار قطعا ومنهم من يغفر لهوأما الدليل على أن من العصاة  -
بدخول كثري من أهل الكبائر النار، وخروجهم منـها، كمـا أخـرب     غ؛ فقد أخرب غعن النيب 

خيرج من النار من كان يف قلبه مثقال ذرة مـن  : "غومن ذلك؛ قوله  )٦(بالشفاعة ألهل الكبائر،
  . "إميان

                                           

  .يقصد آية الزمر)١(
  .يقصد آية النساء)٢(
  .١٨٥-١١/١٨٤جمموعة الفتاوى، )٣(
��m��Ü���Û��Ú��Ù����Ø����×����Ö��Õ��ÔÓ��Ò��Ñ���Ð��Ï��Î��Í���Ì��Ë��Ê��É��È��Ç����Æ��Åأخرجه البخاري، كتاب التفسري، باب)٤(

Þ��Ý�����ä��ã��â��á��à��ßl ٢٠ – ١٩: النور،���m��}��|��{��zy��x��wv��u�����t��s��r��q��p��o��n��m���l��k��j��i��h
��e��d��c��b���a`��_��~l ١٠٠٩ص، ٢٢: النور.� �

، ومسلم، ١٣٦٠ص ،١٥: التغابن ��m��qp���o��n��ml:كتاب الرقاق، باب ما يتقى من فتنة املال، وقول اهللا تعاىلأخرجه البخاري، )٥(
 .٢/٧٢٥كتاب الزكاة، باب لو أن البن آدم واديني البتغى ثالثًا، 

 .١١/١٨٤جمموعة الفتاوى، : انظر)٦(
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ما من رجل مسلم ميوت فيقوم علـى  :"غوقوله  )١(،"هل الكبائر من أميتشفاعيت أل:" غوقوله 
على أم قد  وظاهر احلديث يدلّ )٢("جنازته أربعون رجالً، ال يشركون باهللا شيئًا إال شفعهم اهللا فيه

  )٣( .يشفعون فيمن استحق النار فال يدخلها

فآمر : ننشدك الشفاعة، قال: يا حممد: نفيقولو ؛أمر بقوم من أميت قد أمر م إىل النار: " غوقوله 
قوم : رب: ، فيؤذن يل، فأسجد، وأقولألفأنطلق وأستأذن على الرب : املالئكة أن يقفوا م، قال

انطلق فأخرج من شاء اهللا أن خترج، مث ينادي الباقون : فيقول: من أميت قد أمرت م إىل النار، قال
ارفع رأسـك،  : فأستأذن، فيؤذن يل، فأسجد، فيقول ننشدك الشفاعة، فأرجع إىل الرب،: يا حممد

قوم من أميت قد أمر : فأقوم فأثين على اهللا بثناء مل يثن عليه أحد، مث أقول. سل تعط، واشفع تشفع
ومن كان يف قلبه مثقال حبة : انطلق فأخرج منهم من قال ال إله إال اهللا، فأقول: م إىل النار، فيقول

فأنطلق فأخرج من شـاء اهللا أن  : يا حممد ليست تلك لك، تلك يل، قال: فيقول: قال! من إميان؟
وهذا السياق يقتضي تعدد الشفاعة، فيمن أمر ـم   )٤( ...".ويبقى قوم فيدخلون النار: أخرج، قال

: أنقذ؛ بدليل قوله بعـد ذلـك  : فأخرج: إىل النار ثالث مرات أن ال يدخلوها، ويكون معىن قوله
  )٥( .نار، واهللا تعاىل أعلمويبقى قوم فيدخلون ال

بأن أهل التوحيد خيرجون من النار بعد دخوهلا، وإخباره بالشفاعة ألهل الكبائر، فيه رد علـى   غوإخباره 
  .توقف الرازي يف وعيد أهل الكبائر

يف أنه خيرج أقوام من النار بعد  غتواترت األحاديث عن النيب : ((:ومن هنا يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية 
  :وهذه األحاديث حجة على الطائفتني. يشفع يف أقوام دخلوا النار غدخلوها، وأن النيب  ما

  .من دخلها من أهل التوحيد مل خيرج منها: الذين يقولون" الوعيدية "  

  )٦( !)).ال ندري هل يدخل من أهل التوحيد النار أحد، أم ال؟: الذين يقولون" املرجئة الواقفة " وعلى  

                                           

، وأبو داود، كتاب ٤/٥٢٣، ، كتاب الزهد، باب ذكر الشفاعةماجه، وابن ١١/١٢٠،)١٣١٥٥(أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده برقم)١(
، دار الغرب اإلسـالمي  .مذي، أبواب صفة القيامة والرقائق والورع، باب ما جاء يف الشفاعة، ط، والتر٥/٧٠السنة، باب يف الشفاعة، 

هـذا حـديث   ‘‘ :، وقال١٢٩-١/١٢٨، )٢٢٨(واحلاكم يف مستدركه، برقم. ’’هذا حديث حسن صحيح غريب‘‘: ، وقال٤/٢٣١
مكتبـة   .صـحيح سـنن أيب داود، ط  : ، انظر-:-، وصححه الشيخ األلباين ’’ومل خيرجاه ذا اللفظ ،صحيح على شرط الشيخني

 .٣/١٦٠، املعارف
 .٢/٦٥٥مسلم، كتاب اجلنائز، باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه، )٢(
 .١٤١موانع إنفاذ الوعيد، ) ٣(
 .٢٠٦-٢/٢٠٥النهاية يف الفنت واملالحم، : إىل كتاب األهوال البن أيب الدنيا، انظر -:-عزاه ابن كثري )٤(
 .٢/٢٠٦يف الفنت واملالحم، النهاية )٥(
 .٧/٤٨٦جمموعة الفتاوى، )٦(
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؛ بل متواتر يف أحاديـث  غمستفيض عن النيب ] يقصد خروج أهل التوحيد من النار[ذا املعىنوه((  :ويقول
  :وفيها الرد على طائفتني .. . كثرية يف الصحيحني وغريمها 

حجة عليهم، وعلى مـن   )١( إن أهل التوحيد خيلدون فيها، وهذه اآلية: على اخلوارج واملعتزلة الذين يقولون 
  .أنه ال يدخل النار من أهل التوحيد أحد: جئةحكي عنه من غالة املر

:  وفيه رد على من يقـول . فإن إخباره بأن أهل التوحيد خيرجون منها بعد دخوهلا تكذيب هلؤالء وأولئك 
مرجئة أهل الكالم املنتسبني إىل السـنة  ..طائفة من  كما يقوله" جيوز أن ال يدخل اهللا من أهل التوحيد أحدا النار 

النصوص املتواترة تقتضي دخول بعـض أهـل التوحيـد     فإن. .. من أصحاب أيب احلسن وغريهم وهم الواقفة
  )٢( )).وخروجهم

  :اإلمجاع -ج

وعلى أن من العصاة من سيدخل النار قطعا ومنهم من يغفر له؛ شيخ  ،وقد نقل اإلمجاع على قبول توبة التائب
يقطعون بأن من تاب توبـة  .. أئمة السلف ((  :التائبفقال يف حكايته اإلمجاع على قبول توبة ،  -:-اإلسالم 

  )٣( )).نصوحا قبل اهللا توبته

  )٤( )).على أن اهللا يغفر الذنوب مجيعا ملن تاب، وهذا متفق عليه بني املسلمني القرآن قد دلّ: (( وقال

  )٥( )).الكبائر تكفرها التوبة منها بالكتاب، والسنة، وإمجاع األمة: ((وقال

على أن عقوبة الذنوب تزول عن العبد بنحو عشـرة أسـباب؛   : ت نصوص الكتاب والسنةقد دلّ: (( وقال
��m��¢��¡���~��}����|��{��z��y��x��w��v��u��t��s:قال تعاىل. التوبة، وهذا متفق عليه بني املسلمني :أحدها

��«����������ª����������©���¨�����§��¦¥�������¤�����£l  وقال تعاىل٥٣: الزمـر ،:��m����©�� �̈�§��¦��¥����¤��£��¢��¡��������~��}
��¯��®��¬��«��ªl وقال تعـاىل ١٠٤: التوبة ،:��m��d��c��b��a��`����������_��~����}��|l  وأمثـال  ٢٥: الشـورى ،

  )٦( )).ذلك

                                           

  .١٣ - ١١: األعلى ��m��Ð��Ï��Î��Í���Ì��Ë��Ê��É���È����Ç��Æ��Å��Ä����Ã��Âl:يقصد قوله تعاىل)١(
  .١٦/١٩٦جمموعة الفتاوى، )٢(
  .٧/٤١٨جمموعة الفتاوى، )٣(
  .١٢/٤٨٣جمموعة الفتاوى، )٤(
  .١٨/٣٤١جمموعة الفتاوى، )٥(
  .٤٨٨-٧/٤٨٧موعة الفتاوى، جم)٦(
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ونصوص الكتاب (( :وقال يف حكاية اإلمجاع على أن من العصاة من سيدخل النار قطعا ومنهم من يغفر له
لسنة مع اتفاق سلف األمة وأئمتها متطابقة على أن من أهل الكبائر من يعذب، وأنه ال يبقى يف النار من يف قلبـه  وا

  )١( )).مثقال ذرة من إميان 

السلف واألئمة متفقون على ما تواترت به النصوص من أنه ال بد أن يدخل النار قوم من أهل القبلة، : ((وقال
  )٢( )).مث خيرجون منها

وبعضـهم يغفـر    ،القطع بأن بعض عصاة األمة يدخل النار..مذهب الصحابة والسلف واألئمة؛(( :وقال
  )٣()).له

بل قد ثبت أن من أمته من يعاقب بذنوبه؛ إما يف الدنيا وإما يف  ؛)٤(أمتهأن اهللا مل يغفر ذنوب مجيع ((  :وقال
تفق عليه سلف األمة وأئمتها، وشوهد يف الدنيا وهذا مما تواتر به النقل، وأخرب به الصادق املصدوق، وا. اآلخرة

  )٥( )).من ذلك ما ال حيصيه إال اهللا

  !!هذا وسلوك الرازي مسلك الوقوف يف الوعيد، يلزم منه تعطيل نصوص الوعيد

عندكم جيوز أن ال حيصل الوعيد بأحد من أهل القبلـة؛  ..فقيل للواقفة(( :يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية 
وأهل السنة واحلـديث وأئمـة اإلسـالم املتبعـون     ..  وص الوعيد، وال تبقى ال خاصة وال عامةفيلزم تعطيل نص

يف  غال يقولون بتخليد أحد من أهل القبلة يف النار، كما تقول اخلوارج واملعتزلة؛ ملا ثبت عـن الـنيب   .. للصحابة
راجه من النار من خيرج بشفاعة نبينـا  األحاديث الصحيحة أنه خيرج منها من كان يف قلبه مثقال ذرة من إميان، وإخ

وال وهذه أحاديث كثرية مستفيضة متواترة عند أهل العلم باحلـديث،   .فيمن يشفع له من أهل الكبائر من أمته غ
بل نعلم أن اهللا يدخل النار من يدخله من أهل الكبائر، ونـاس آخـرون ال    يقولون إنا نقف يف األحكام املطلقة؛

  )٦( )).منا قد نقف يف الشخص املعني؛ فال نشهد له جبنة وال نار إال عن علموإ...يدخلوا ألسباب

الذين ال يقطعون بدخول أحد من أهل الكبائر النار، ويزعمون أن أهل  -الواقفةوذا يظهر أن مذهب املرجئة 
، وإلمجـاع   غ مذهب خمالف للكتاب، والسنة املتواترة عن الـنيب -الكبائر قد يدخل مجيعهم اجلنة من غري عذاب 

  )٧( .سلف األمة وأئمتها

                                           

  .١٩٢-١٨/١٩١جمموعة الفتاوى، )١(
  .٧/٥٠١جمموعة الفتاوى، )٢(
  .١٢٩-١/١٢٨، املستدرك على جمموع الفتاوى، ٣/٤٦٣منهاج السنة، : ، وانظر١٩-١٦/١٨جمموعة الفتاوى، )٣(
  . غ يقصد أمة الرسول)٤(
  .٣١٦-١٠/٣١٥جمموعة الفتاوى، )٥(
  .٢٩٥-٥/٢٩٤منهاج السنة، )٦(
 .١١/١٨٤جمموعة الفتاوى، : انظر)٧(
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يف بيان أن مسلك الوقوف الذي سلكه الرازي يعد أعظم بدعة، وأعظم خمالفة للسـلف  : اجلانب الثاين
  .واألئمة من قول الوعيدية

يف مسائل األمساء واألحكام قابلتم املعتزلة تقابل التضاد  )١(أنتم: ((؛ فقال-:-وقد بني ذلك شيخ اإلسالم 
دمت بدعتهم ببدع تكاد أن تكون مثلها؛ بل هي من وجه منها ومن وجه دوا، فإن املعتزلة جعلوا اإلميان امسا حىت رد

  .القول والعمل، ومعلوم أن هذا قول السلف واألئمة ؛متناوالً جلميع الطاعات

ر ال خيرجون منها بشفاعة إن الفساق خملدون يف النا: إن الفاسق امللي ال يسمى مؤمنا وال كافرا، وقالوا: وقالوا
وال غريها، وهم يف هذا القول خمالفون للسلف واألئمة، فخالفهم يف احلكم للسلف، وأنتم وافقتم اجلهمية يف اإلرجاء 

  .اإلميان جمرد تصديق القلب، وإن مل يتكلم بلسانه، وهذا عند السلف واألئمة شر من قول املعتزلة : واجلرب فقلتم

نعلم هل يدخل أحد منهم النار أو ال يدخلها أحد منهم؛ فوقفتم وشككتم يف نفـوذ   إنا ال: مث إنكم قلتم
الوعيد يف أهل القبلة مجلة، ومعلوم أن هذا من أعظم البدع عند السلف واألئمة؛ فإم ال يتنازعون أنه ال بد أن 

  .يدخلها من يدخلها من أهل الكبائر

فتقـابلتم يف  !  ال نعلم هل يدخلها فاسق أم ال ؟: م قلتمال بد أن يدخلها كل فاسق، وأنت: فأولئك قالوا 
  .هذه البدعة، وقولكم أعظم بدعة من قوهلم، وأعظم خمالفة للسلف واألئمة 

وقولكم إىل إفساد ! يف أهل النار؛ ألنه ال يعلم هل يدخلها أم ال ؟ غال نعلم شفاعة النيب : وعلى قولكم
 )٢( )).الشريعة أقرب من قول املعتزلة

ا؛ حيث ذهب إىل أن اإلميان هو وذا االعتبار يعد الرازي خمالفًا ألهل السنة واجلماعة يف االسم واحلكم مجيع
  م؛ فلم جيزم بنفوذ الوعيد يف حق أحـد التصديق، وأثبت ألهل الكبائر اسم اإلميان املطلق، وتوقف يف حلوق الوعيد

  !! من أرباب الكبائر

  

  : ازي من نصوص الوعيدنقد موقف الر: الوجه اخلامس
حبجة أن إحلاق التأويل بعمومات الوعيد أوىل من ل نصوص الوعيد بتأويالت مستكرهة؛ سبق البيان بأن الرازي أو

وإمهال الوعيد ومحله على التأويل بالتعريض جـود وإحسـان؛    ،إحلاقه بعمومات الوعد؛ ألن الوفاء بالوعد كرم
  :انبالرد عليه من جو -بعون اهللا-وسيكون 

                                           

 .يقصد األشاعرة)١(
 .٦٤٠-٦/٦٣٩الفتاوى الكربى، )٢(
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  .بيان املوقف احلق من نصوص الوعد والوعيد: اجلانب األول

  :مسألة الوعد والوعيد من أكرب مسائل العلم، وأهل البدع افترقوا فيها إىل طائفتني

 لوا نصوص الوعدفالوعيدية من اخلوارج واملعتزلة نظروا إىل نصوص الوعيد، وأو.  

 وخالفوا الطريق القومي. فصاروا يف طريف نقيضص الوعيد، لوا نصوواملرجئة نظروا إىل نصوص الوعد، وأو.  

ا من الناس يتأوذه النصوص وهذا فإن كثري لون النصوص املخالفة لقوهلم؛ وقصدهم بذلك دفع احملتج عليهم
  .فجميع ما قاله اهللا ورسوله جيب اإلميان به، ينبغي للمسلم أن يقدر قدر كالم اهللا ورسوله خطأ؛ ألنه

ا أن نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض، وليس االعتناء مبراد الشارع يف أحد النصني دون اآلخر بأوىل فليس لن 
له؛ فيكـون  من العكس، فإذا كان النص الذي وافقه يعتقد أنه اتبع فيه مراد الشارع؛ فكذلك النص اآلخر الذي تأو

عن تأويل نصوص الوعد والوعيد بتأويالت خترجها وهلذا ى األئمة  (١)أصل مقصوده معرفة ما أراده الشارع بكالمه؛ 
  .عن ظاهرها املقصود ا

ومن هنا كان أهل السنة وعامة علماء السلف، يؤمنون بالوعد والوعيد، ويقرون بالنصوص الواردة يف هـذا  
عـون بينـها،   ت عليه من املعاين، وميروا صرحية كما أتت، وأا حق على ظاهرها الالئق ا، وجيمالباب على ما دلّ

كما يصنعه من  -ويفسرون بعضها ببعض من غري تبديل شيء منها، أو تأويلها بتأويالت خترجها عن مقصود الشرع
ينهون عن تأويالت اجلهمية ويردوا ويـبطلوا؛ ألن مضموا تعطيل النصوص و  )٢( -حيرفها ويسمي حتريفه تأويالً

  (٣) .ت عليهعما دلّ

عامة علماء السـلف يقـرون هـذه    : ((ن مذهب السلف يف أحاديث الوعيدع -:-يقول شيخ اإلسالم 
، وقد نقل كراهة  غاألحاديث وميروا كما جاءت، ويكرهون أن تتأول تأويالت خترجها عن مقصود رسول اهللا 

  (٤) )).ومجاعة كثرية من العلماء..أمحد بن حنبل..عن: تأويل أحاديث الوعيد 

ئمة قبله بينة يف أم كانوا يبطلون تأويالت اجلهمية، ويقرون النصوص نصوص أمحد واأل: ((-:- ويقول
ت عليه، كما يفهمون ذلك يف سائر نصوص الوعد والوعيد على ما دلت عليه من معناها، ويفهمون منها بعض ما دلّ

  . والفضائل وغري ذلك

                                           

 .٣٧-٧/٣٦جمموعة الفتاوى، :انظر)١(
  .٣٥٦-٣٥٥آراء املرجئة يف مصنفات شيخ اإلسالم، : انظر)٢(
 .١٣/٢٩٥جمموعة الفتاوى، )٣(
 .٧/٦٧٤جمموعة الفتاوى، )٤(
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" من غشنا فليس منا:"قوله متر كما جاءت، ويف أحاديث الوعيد مثل: وأمحد قد قال يف غري أحاديث الصفات
أن احلديث ال حيرف كلمه عن مواضعه كما يفعله من حيرفه، ويسمي حتريفـه  : وأحاديث الفضائل، ومقصوده بذلك

  (١) )).فتأويل هؤالء املتأخرين عند األئمة حتريف باطل. تأويالً بالعرف املتأخر

ة واجلماعة ال يوجبون العذاب يف حـق  وليس معىن هذا أن كل وعد ووعيد مطلق يلزم كل معني، فأهل السن
ألن نصوص الوعيد نصوص مطلقة عامة،   )٢(كل من أتى كبرية، وال يشهدون ملسلم بعينه بنار وال جبنة إال عن دليل؛

وقد جاءت نصوص فسرا وقيدا، وبينت أن حلوقها باملعني ال بد فيه من توفر شروط وانتفاء موانع يف حقه، فالوعيد 
      )٣(.عذاب، والسبب يتوقف تأثريه على وجود شرطه وانتفاء مانعهسبب مقتض لل

التوبة، واالستغفار، واحلسنات املاحية، والدعاء واألعمال الصاحلة اليت ـدى للميـت،   : ومن أسباب زوال الوعيد
وعفوه ومغفرتـه،   والشفاعة، واملصائب، وما حيصل يف القرب من الفتنة والضغطة والروعة، وأهوال القيامة، ورمحة اهللا

  )٤( .فكل وعيد فإنه قد يدفع بأحد هذه األسباب

وكذلك نصوص الوعد نصوص مطلقة عامة، وجاءت نصوص بينتها وفسرا وقيدا بقيود ثقال؛ كاإلخالص، 
       واليقني، واملوت عليها، وجاءت مشروطة بانتفاء املوانع من دخول اجلنة؛ وأعظمها أن ميوت كافرا الكفـر احملـبط  

  )٥(.أو أن تكثر ذنوبه وترجح على حسناته، أو أن يعقب العمل ما يبطله كاملن واألذى -والعياذ باهللا-

وذه السبيل مجع أهل السنة بني نصوص الوعد ونصوص الوعيد، فآمنوا بالكتاب كله، ومل يكونوا كغريهـم  
أورثهـم   -وعدا ووعيدا -تلك النصوص الذين آمنوا ببعض النصوص وتركوا بعضها حبسب أهوائهم؛ وإميام جبميع

   (٦).وسطية يف باب الوعيد بني املرجئة والوعيدية ؛ فكانوا بذلك وسط  بني نفاة الوعيد وبني موجبيه

أهلُ االستقامة يف اإلسالم املعتصمون باحلكمة النبويـة والعصـمة   (( :-:-يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية 
كـاخلوارج وأهـل    ؛اء واألحكام بني من أخرج أهل املعاصي من اإلميان بالكليةاألمس..اجلماعية، متوسطون يف باب

                                           

 .١٣/٢٩٥جمموعة الفتاوى، )١(
 .٥/٢٩٥، منهاج السنة، ١٢/٤٨٠جمموعة الفتاوى، : رانظ)٢(
 .٣٦٣آراء املرجئة يف مصنفات شيخ اإلسالم، : انظر)٣(
التحفة العراقية يف األعمال  ،١٢/٤٨٠جمموعة الفتاوى،  ،٥٠١-٧/٤٨٧، جمموعة الفتاوى، ٢٣٩-٦/٢٠٥منهاج السنة، : انظر)٤(

 ،٣٩٧- ١/٣٩٦مطبعة السنة احملمدية، . ، مدارج السالكني، ط١٢٤-١/١٢٣املستدرك على جمموع الفتاوى،  ،٣٦٧-٣٦٦القلبية، 
عيسى السعدي، وهي . د -دراسة ألسباب سقوط الوعيد يف اآلخرة–، موانع إنفاذ الوعيد ٣٦٤آراء املرجئة يف مصنفات شيخ اإلسالم، 

 .٤٥٢-٤٢٢رسالة علمية قيمة يف الباب، قواعد األمساء واألحكام عند شيخ اإلسالم
. الوعد األخروي شروطه وموانعه، د، ١/١٢٤املستدرك على جمموع الفتاوى،  :، وانظر٣٦٤راء املرجئة يف مصنفات شيخ اإلسالم، آ)٥(

 .عيسى السعدي، وهي يف األصل رسالة علمية قيمة يف الباب
 . ٢٤أحباث يف االعتقاد، :انظر)٦(
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ويف باب الوعيد والثواب والعقاب  .كاملرجئة واجلهمية ؛املرتلة، وبني من جعلَ إميان الفُساق كإميان األنبياء والصديقني
   )١()).الوعيد بنفوذة الذين ال يقولون بني الوعيديني الذين ال يقولون بشفاعة نبينا ألهل الكبائر، وبني املرجئ

وسط بني الوعيدية؛ الذين جيعلون " باب األمساء واألحكام والوعد الوعيد " يف ...أهل السنة(( :-:-ويقول
وبني املرجئـة  . غويكذبون بشفاعة النيب  ،وخيرجوم من اإلميان بالكلية ،أهل الكبائر من املسلمني خملدين يف النار

ويكـذبون بالوعيـد    ،واألعمال الصاحلة ليست من الدين واإلميـان  ،إميان الفساق مثل إميان األنبياء :الذين يقولون
وليس معهم مجيع اإلميان  ،فيؤمن أهل السنة واجلماعة بأن فساق املسلمني معهم بعض اإلميان وأصله. والعقاب بالكلية

أو  ،ل خيرج منها من كان يف قلبه مثقال حبة من إميانب ؛وأم ال خيلدون يف النار ،الواجب الذي يستوجبون به اجلنة
   )٢(.))ادخر شفاعته ألهل الكبائر من أمته غوأن النيب  ،مثقال خردلة من إميان

الكتاب والسنة مشتمل على نصوص الوعد والوعيد، كما أن ذلك مشتمل على نصـوص  : (( -:-ويقول
ما أن نصوص الوعد على األعمال الصاحلة مشروطة بعـدم  األمر والنهي، وكل من النصوص يفسر اآلخر ويبينه، فك

على أن من ارتد فقد حبط عمله، فكذلك نصوص الوعيد للكفار والفساق مشروطة  الكفر احملبط؛ ألن القرآن قد دلّ
يف على أن اهللا يغفر الذنوب مجيعا ملن تاب، وهذا متفق عليه بني املسلمني؛ فكـذلك   بعدم التوبة؛ ألن القرآن قد دلّ

  .مورد الرتاع

ا يره، ومن يعمل فإن اهللا قد بين بنصوص معروفة أن احلسنات يذهنب السيئات، وأن من يعمل مثقال ذرة خري
 غمثقال ذرة شرا يره، وأنه جييب دعوة الداعي إذا دعاه، وأن مصائب الدنيا تكفر الذنوب، وأنه يقبل شفاعة النيب 

ن أن الصدقة يبطلها املن واألذى، وأن به ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء، كما بي يف أهل الكبائر، وأنه ال يغفر أن يشرك
فجعل للسيئات ما يوجب رفع عقاا، . الربا يبطل العمل، وأنه إمنا يتقبل اهللا من املتقني؛ أي يف ذلك العمل وحنو ذلك

وبة،كما أنه ليس شيء يبطل مجيع كما جعل للحسنات ما قد يبطل ثواا؛ لكن ليس شيء يبطل مجيع السيئات إال الت
  .احلسنات إال الردة

���m��b��a وذا تبني أنا نشهد بـأن   �̀�_~��}���|��{��z��y��x��w��v��u��tl 

على اإلطالق والعموم، وال نشهد ملعني أنه يف النار؛ ألنا ال نعلم حلوق الوعيد له بعينـه؛ ألن حلـوق   ، ١٠: النساء
: انتفاء موانع، وحنن ال نعلم ثبوت الشروط وانتفاء املوانع يف حقه، وفائدة الوعيدالوعيد باملعني مشروط بشروط و

  .بيان أن هذا الذنب سبب مقتض هلذا العذاب، والسبب قد يقف تأثريه على وجود شرطه وانتفاء مانعه

ـ    غأنه قد ثبت أن النيب : يبني هذا  ارا لعن اخلمر، وعاصرها ومعتصرها، وحاملها واحملمولـة إليـه، وش
أن رجالً كان يكثر شرب اخلمر،  عن عمر البخاريوثبت عنه يف صحيح  (٣)،وساقيها، وبائعها ومبتاعها، وآكل مثنها
                                           

  .٣/٩٠، جامع املسائل البن تيمية)١(
 .٣٧٥-٣/٣٧٤،الفتاوى ةجمموع)٢(
، وابـن  ’’إسـناده صـحيح  ‘‘:-:-، وقال الشيخ أمحد شـاكر ٢٠٢-٥/٢٠١)٥٧١٦(أمحد يف مسنده، برقم :احلديث أخرجه)٣(

، ٤/٥٥العنب يعصـر للخمـر،   : ، و أبو داود، كتاب األشربة، باب٤/٦٤لعنت اخلمر على عشرة أوجه، : ،كتاب األشربة، بابماجه
= 
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فنهى عن لعن هذا املعني وهو مدمن مخر؛ ألنه   (١)". ال تلعنه ؛ فإنه حيب اهللا ورسوله  :" غفلعنه رجل، فقال النيب 
  (٢). )ى العمومحيب اهللا ورسوله، وقد لعن شارب اخلمر عل

نصوص الوعيد من الكتاب والسنة كثرية جدا، والقول مبوجبها واجب على وجه العمـوم  :(( -:-ويقول
هذا ملعون ومغضوب عليه أو مستحق للنار، السـيما إن  : واإلطالق من غري أن يعني شخص من األشخاص؛ فيقال

لف عنه بتوبة، أو استغفار، أو حسـنات  ملا تقدم أن موجب الذنب يتخ... كان لذلك الشخص فضائل وحسنات؛
  .ماحية، أو مصائب مكفرة، أو شفاعة، أو حملض مشيئته ورمحته

����m��b��a:فإذا قلنا مبوجب قوله تعاىل  �̀�_~��}���|��{��z��y��x��w��v��u��tl 

: النساء ��m���Ê��É��È��Ç��Æ��Å��Ä����Ã��Â��Á��À��¿��¾��½l:وقوله تعاىل ،١٠: النساء

��m���lk��j��i��hg��f��e��d��c���b��a��`��_��^��]��\��[�����Z��Y:وله تعاىلوق ،١٤

��a��`���_��~��}��|��{z��y��x��w���v��u����t��s��r��q��p���������o��n��ml إىل ٣٠ - ٢٩: النساء ،
كل الربـا وموكلـه   لعن اهللا آ" أو  (٣)،"لعن اهللا السارق : ..."غأو قلنا مبوجب قوله . غري ذلك من آيات الوعيد

  (٥)،"من أحدث يف املدينة حدثًا أو آوى حمدثًا فعليه لعنة اهللا واملالئكة والناس أمجعني" أو ...  (٤)،"وشاهديه وكاتبه 
مل جيـز أن نعـني   . إىل غري ذلك من أحاديث الوعيد  (٦)،"ال يدخل اجلنة قاطع" أو " ..من غشنا فليس منا .." أو 

هذا املعني قد أصابه هذا الوعيد؛ إلمكان التوبة وغريها من مسقطات : األفعال، ونقولشخصا ممن فعل بعض هذه 
، أو لعن الصديقني، أو الصاحلني؛ ألنه  غهذا يستلزم لعن املسلمني، ولعن أمة حممد : العقوبة، ومل جيز أن نقول

... وق الوعيد به مع قيام سببه الصديق والصاحل مىت صدرت منه بعض هذه األفعال فال بد من مانع مينع حل: يقال
  :واعلم أن هذه السبيل هي اليت جيب سلوكها؛ فإن ما سواها طريقان خبيثان

                                           
= 

هذا حديث غريـب مـن   ‘‘:وقال ،٥٦٨-٢/٥٦٧دار الغرب اإلسالمي، .خذ اخلمر خالً،طوالترمذي، أبواب البيوع، باب النهي أن يت
وي حنو هذا؛ عن ابن عباس، وابن مسعود، وابن عمر عن النيب٢٢٨٩(واحلاكم يف املسـتدرك، بـرقم  ، ’’ غ حديث أنس، وقد ر ( و

وصـححه الشـيخ    ،’’ن عمر ومل خيرجـاه هذا حديث صحيح اإلسناد، وشاهده حديث عبد اهللا ب‘‘:وقال ،٤٠-٢/٣٩، )٢٢٩٠(رقم
 .٢/٤١٧مكتبة املعارف، .صحيح سنن أيب داود، ط: ، انظر-:-األلباين

 .١٤٢٣كتاب احلدود، باب ما يكره من لعن شارب اخلمر، وأنه ليس خبارجٍ من امللّة، ص: البخاري يف)١(
 .٣٩٧-١/٣٩٦احملمدية، مطبعة السنة .مدارج السالكني، ط: وانظر. ٤٨٤-١٢/٤٨٢جمموعة الفتاوى، )٢(
 .  ٣/١٣١٤، ومسلم، كتاب احلدود، باب حد السرقة ونصاا، ١٤٢٤البخاري، كتاب احلدود، باب لعن السارق إذا مل يسم، ص)٣(
 .٣/١٢١٩مسلم، كتاب املساقاة، باب لعن آكل الربا ومؤكله، )٤(
فيها بالربكة،  غكتاب احلج، باب فضل املدينة، ودعاء النيب  ، ومسلم،٣٧٠البخاري، كتاب فضائل املدينة، باب حرم املدينة، ص)٥(

  .٢/٩٩٤. وبيان حترميها وحترمي صيدها وشجرها، وبيان حدود حرمها
، ومسلم، كتاب الرب والصلة واآلداب، باب صلة الـرحم، وحتـرمي قطيعتـها،    ١٢٧٤البخاري، كتاب األدب، باب إمث القاطع، ص)٦(
٤/١٩٨١  . 
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القول بلحوق الوعيد لكل فرد من األفراد بعينه، ودعوى أن هذا عمل مبوجب النصوص، وهذا : أحدمها
باالضطرار، وأدلته معلومة يف غـري  أقبح من قول اخلوارج املكفرين بالذنوب، واملعتزلة وغريهم، وفساده معلوم 

  .هذا املوضع

؛ ظنا أن القول مبوجبها مستلزم للطعن فيما  غترك القول والعمل مبوجب أحاديث رسول اهللا : الثاين  
الذين اختذوا أحبارهم ورهبام أربابـا مـن دون اهللا    وهذا الترك جير إىل الضالل واللحوق بأهل الكتابني. خالفها

وسوء التأويل املفهوم من  ،ويفضي إىل قبح العاقبةويفضي إىل طاعة املخلوق يف معصية اخلالق، .. مرميواملسيح ابن 
��m��â��á��àß��Þ��Ý��Ü���������������Û��Ú��Ù��Ø�������×��Ö��Õ��Ô���Ó��Ò��ÑÐ��Ï���Î��Í��Ì��Ë��Ê:فحوى قوله تعاىل

���å��ä��ãl (١))).  ٥٩: النساء  

  

  :على تأويالت الرازي لنصوص الوعيدالرد : اجلانب الثاين

النص على أن املراد منه التهديد والترهيب؛ أي أنه ورد مـورد   همحلالرازي يف الرد على -١
  : الزجر والتغليظ

الم ـيقول شيخ اإلس (٢).هذا ديد: هذا التأويل منهج املرجئة؛ فاملرجئة كلما مسعوا حديثًا فيه ختويف، قالوا
إن الوعيد الذي جاءت به الكتب اإلهلية إمنا هو ختويف للناس لتنـزجر عما يـت  : ملرجئةغالية ا..يقول: ((-:-

عنه من غري أن يكون له حقيقة، مبرتلة ما خيوف العقالء الصبيان والبله مبا ال حقيقة له لتأديبهم، ومبرتلة خمادعة احملارب 
  (٣) )).عدوه، وغري ذلكلعدوه إذا أومهه أمرا خيافه؛ لينـزجر عنه، أو ليتمكن هو من 

إذ ليس يف الكتاب وال يف   (٤)واحلق أن قول من محل الوعيد على سبيل التهديد دون احلقيقة يف غاية الفساد؛ 
 السنة وعيد إال وله حقيقة، وأما جمرد التخويف الذي معناه أنه ال حقيقة له، فينزه الشارع عنه، ألن حقيقته الوهم، وال

خاطب إذا عرف أن هذا الوعيد ليس له حقيقة؛ وألجل ذلك استعظم هذا التأويل القاسم بن سالم املميكن أن يتأثر 
  .وأبطله

قد كان الناس فيها على أربعة أصناف من : ((يف معرض ذكره ملواقف الناس يف نصوص الوعيد -:-يقول  
: جتعلها كفر أهل الردة، ورابعة: ب، وثالثةحتملها على التغليظ والترهي: تذهب إىل كفر النعمة، وثانية: التأويل؛ فطائفة

  .تذهبها كلها وتردها

                                           

 .٢٨٩-٢٠/٢٨٧، جمموعة الفتاوى) ١(
  .١/٣٧٧السنة لعبد اهللا بن أمحد، : انظر)٢(
 .١٩/١٥٠جمموعة الفتاوى، )٣(
 .٤/٤٥٦، مع شرح ابن قيم اجلوزية أيب الطيب عون املعبود شرح سنن أيب داود، للعالمة :انظر)٤(



- ٥٠١  - 

 

مول احمل: وأما القول الثاين... ،فكل هذه الوجوه عندنا مردودة غري مقبولة، ملا يدخلها من اخللل والفساد 
ال حقيقة  وأصحابه أن جعلوا اخلرب عن اهللا وعن دينه وعيدا غل على رسول اهللا وعلى التغليظ؛ فمن أفظع ما تأ

   (١) )). له، وهذا يؤول إىل إبطال العقاب، ألنه إن أمكن ذلك يف واحد منها، كان ممكنا يف العقوبات كلها

  !!هذا وكيف يعقل أن يكون الوعيد للزجر دون احلقيقة وقد أقسم اهللا عليه يف كتابه وأخرب أنه واقع

إذا عرف هذا؛ فهـو سـبحانه   (((٢))). توكيده وحتقيقهاملُقْسم عليه يراد بالقَسم : ((-:- يقول ابن القيم 
تارة يقسم على التوحيد، وتارة يقسم على أن القرآن حـق،  : يقسم على أصول اإلميان اليت جيب على اخللق معرفتها

وأما القسم علـى  (٣) (( ؛..))وتارة على أن الرسول حق، وتارة على اجلزاء والوعد والوعيد، وتارة على حال اإلنسان
، إىل آخر القسم، مث ذكر تفصيل اجلزاء وذكـر  ١: الذاريات ��m��¸��¶��µl:زاء والوعد والوعيد؛ ففي مثل قولهاجل

: الذاريات ��m��¨��§���¦��¥��¤���£���¢��¡�����~l:اجلنة والنار، وذكر أن يف السماء رزقكم وما توعدون، مث قال

��m��p��o��n:ومثـل . ٧: املرسالت �m��w��v��u���tl: ، إىل قوله١: املرسالت ��m��c���b��al:ومثل قوله. ٢٣

��r������ql إىل قوله٢ – ١: الطور ،:��m��ª��©��¨��§��¦��¥��¤��£��¢���¡l (٤) )).  ٨ - ٧: الطور  

وهذا التأويل من الرازي ومن على شاكلته من املرجئة إمنا نشأ من اضطراب يف العقيدة، وهو شـبيه بـأقوال   
الم ـومن آثاره السيئة التهوين من ارتكاب املعاصي، وقد وضح ذلك شيخ اإلس )٦(،)٥(ة والقرامطةاملالحدة واملتفلسف

نفس التصديق املفرق بينه وبني الكافر مل يعدمه؛ لكن هذا التصديق لو : (( ؛ حيث قال يف حق مرتكب الكبرية-:-
عليها بالعقوبة العظيمة، وأنه يرى الفاعـل   بقي على حاله لكان صاحبه مصدقًا بأن اهللا حرم هذه الكبرية، وأنه توعد

فلو تصور هذا حق التصـور  ويشاهده، وهو سبحانه وتعاىل مع عظمته وجالله وعلوه وكربيائه ميقت هذا الفاعل؛ 
؛ إما اضطراب العقيدة؛ بأن يعتقد "ثالثة أشياء " المتنع صدور الفعل منه، ومىت فعل هذه اخلطيئة فال بد من أحد 

  )٧( ...)). يس ظاهره كباطنه، وإمنا مقصوده الزجر كما تقوله املرجئةبأن الوعيد ل

هذا شبيه مبا تقول املالحدة ..ما مث عذاب أصالً؛ وإمنا هو ختويف ال حقيقة له : قول من يقول:(( -:-وقال
لوعد والوعيد من أن الرسل صلوات اهللا وسالمه عليهم خاطبوا الناس بإظهار أمور من ا: املتفلسفة والقرامطة وحنوهم

                                           

 .٧٦-٧٤كتاب اإلميان، ) ١(
 .٥التبيان يف أميان القرآن، البن القيم، )٢(
  .٨ن القرآن، البن القيم، التبيان يف أميا)٣(
 .٩التبيان يف أميان القرآن، البن القيم، )٤(
)٥(الفرقة التشيع آلل البيت واالنتسـاب إىل   فرقة باطنية هدامة تنتسب إىل محدان بن األشعث، امللقب بقرمط؛ لقصر قامته وساقه، ظاهر

احلركات الباطنية : األخالق والقضاء على الدولة اإلسالمية، انظرحممد بن إمساعيل بن جعفر الصادق، وحقيقتها اإلحلاد واإلباحية وهدم 
  .٣٨٢-١/٣٧٨، املوسوعة امليسرة يف األديان١٦٨-١٣٥يف العامل اإلسالمي

 .٣٧٣آراء املرجئة يف مصنفات شيخ اإلسالم، : انظر)٦(
 .٦٧٥-٧/٦٧٤جمموعة الفتاوى، )٧(
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ال حقيقة هلا يف الباطن، وإمنا هي أمثال مضروبة لتفهم حال النفس بعد املفارقة، وما أظهروه هلم من الوعد والوعيـد    
  .فإمنا يعقل ملصلحتهم يف الدنيا؛ إذ كان ال ميكن تقوميهم إال ذه الطريقة -وإن كان ال حقيقة له-

ة من دين الرسل؛ فلو كان األمر كذلك لكان خـواص الرسـل   هذا القول مع أنه معلوم الفساد بالضرورو 
األذكياء يعلمون ذلك، وإذا علموه زالت حمافظتهم على األمر والنهي كما يصـيب خـواص مالحـدة املتفلسـفة     

فإن البارع منهم يف العلم واملعرفة يزول عنه عندهم األمر والنهي، وتباح له احملظورات، وتسقط عنه ...والقرامطة
دين الرسل كذلك لكان خواصه قد عرفوه، وأظهروا باطنه، وكان عنـد أهـل    -والعياذ باهللا-فلو كان ..اتالواجب

ومن املعلوم باالضطرار أن الصحابة الذين كانوا أعلم الناس بباطن الرسـول   الباطنية،املعرفة والتحقيق من جنس دين 
وحمافظة على ذلك إىل  -سرا وعالنيةً-ا لطاعة أمره وموظاهره، وأخرب الناس مبقاصده ومراداته؛ كانوا أعظم األمة لز

كانوا أعظمهم لزومـا للطاعـة سـرا     -كأيب بكر وعمر-املوت، وكل من كان منهم إليه وبه أخص وبباطنه أعلم 
  )١( )).وعالنية، وحمافظة على أداء الواجب، واجتناب احملرم باطنا وظاهرا

m�z��y��x�����j��i��h��gf����e��d��c��b��a:�وأما احتجاجهم بقوله تعاىل �̀�_��~����}��|���{l  ؛ ١٦: الزمـر
اك خموف ميكـن وقوعـه   التخويف إمنا يكون ختويفًا إذا كان هن: أن يقال: على أن الوعيد شيء خيوفكم به؛ فجوابه

 حقيقة له، كما مل يكن هناك ما ميكن وقوعه امتنع التخويف؛ لكن يكون حاصله إيهام اخلائفني مبا الباملخوف، فإن 
ومعلوم أن مثل هذا ال حيصل به ختويف للعقالء املميزين؛ ألم إذا علموا أنه ليس هناك شـيء  . توهم الصيب الصغري
  )٢(.خموف زال اخلوف

فالوعيد : ، قال١٦: الزمـر  ��m��gf����e��d��c��bl:وقد حيتج بعض اجلُهال بقوله: ((-:-يقول شيخ اإلسالم 
اآليات اليت خوف اهللا ا عباده تكون سببا يف شر ينـزل بالناس؛ فمن : ((أن يقال :واجلواب )٣( ؛))شيء خيوفكم به

إذا علم أنه ال شر يف الباطن،  ؛ولو كان مما ال حقيقة له أصالً مل خيف أحد. اتقى اهللا بفعل ما أُمر به وقي ذلك الشر
  .باخليالالصبيان  يفزعكما  )٤( وإمنا يبقى التخويف للجاهل الفدم

؛ فخوف العباد مطلقًا، وأمرهم بتقـواه؛ لـئال   ١٦: الزمر ��m���j��i��h��gf����e��d��c��bl:وقد قال تعاىل 
هو اإلعالم مبا يخاف منه، وقد وجدت املخوفـات يف  : ينـزل املخوف، وأرسل الرسل مبشرين ومنذرين، واإلنذار

ا كثرية؛ كما قصه يف كتابه، وكما شوهد من اآليات، وأخرب عن دخول أهل النار الدنيا، وعاقب اهللا على الذنوب أمم
  .النار يف غري موضع من القرآن

                                           

 .٥٠٣-٧/٥٠٢جمموعة الفتاوى، )١(
  .٧/٥٠٢جمموعة الفتاوى، )٢(
  .٣٧٤آراء املرجئة يف مصنفات شيخ اإلسالم، :، وانظر٥/٢٨٧منهاج السنة، )٣(
كى الفَدم من الناس العيِي عن احلجة والكالم مع ثقل ورخاوة وقلة فهم، وهو أيضا الغليظ السمني األمحق اجلايف، والثاء لغة فيه، وح)٤(

ف (خمتار الصحاح مادة :، وانظر١٠/٢٠٣، )فدم(نثى فَدمة وثَدمة، لسان العرب، مادة يعقوب أن الثاَء بدل من الفاء، واجلمع فدام، واُأل
 .٤٩٤) د م
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���m:وقال تعاىل  � � µ´��³��²��±��°��¯l ولو كان األمر كما يتومهه اجلاهل؛ لكان إمنا خيشاه من  ؛٢٨: فاطر
  )١( )).يتخيلون ما ال حقيقة له عباده اجلهال الذين

 غريلتخويف ال رد اإنشاء  عم الرازي ومن على شاكلته من املرجئة أن نصوص الوعيدإذا تقرر ما سبق فإن ز
  :باطل من وجوه

  .أن الوعيد إمنا يكون ختويفًا لرتول العذاب ووقوعه :الوجه األول

التخويف يقتضي وجود خمـوف  ف مل يبق للتخويف فائدة؛إذا فهم أن الوعيد رد التخويف ه أن :الوجه الثاين
  !وإال فال ختويفمنه، 

  .أن هذا القول باطل بأحكام الدنيا من القصاص، وقطع يد السارق، وحنوها :لثالوجه الثا

يلزم من هذا القول بطالن العفو مطلقًا؛ ألنه إذا قيل بأن النصوص ذُكرت ألجل التخويف أنه  :الوجه الرابع 
  !العفو عن شيء غري موعود به أصالًفقط؛ فهذا يقتضي أن املؤاخذة غري موعودة أصالً؛ فيكف يتحقق 

  .على أن القول بأن نصوص الوعيد إنشاءات للزجر ال أخبار، عدول عن احلقيقة بال موجب:مساالوجه اخل

إنه إلنشاء الترغيب يف العمـل الصـاحل   : هذا القول ميكن أن يعارض مبثله يف الوعد؛ فيقال :سادسالوجه ال
  )٢( .ل ذاك بال فرقا بطل هذا بطفلم! فيجوز فيه اخللف

  :الوعيد يف حق املستحل؛ ألنه كافر همحلالرازي يف الرد على -٢

فال قول من يقول هذا الوعيد يف حق املستحل هلا؛ ألنه كافر، وأما من فعلها معتقدا حترميها : واجلواب أن يقال
هذا القـول؛   -:-مام أمحد وقد أنكر اإلوهو عدول عن احلقيقة بال موجب، )  ٣(يلحقه هذا الوعيد، قول فاسد؛

  )٤( )).من فعل كذا وكذا: إمنا قال لو استحل ذلك ومل يفعله كان كافرا؛ والنيب: (( وقال

  :              الوعيد بالكفار، وإخراجه العصاة من نصوص الوعيد هختصيصالرازي يف الرد على -٣

ه محل نصوص الوعيد على العموم، و رأى أن الذي أجلأ ابن اخلطيب إىل ختصيص الوعيد بالكفار؛ أنه مل ميكن
  !! الكفار أحق بالوعيد فخصهم به

���m:ل قولهـد مثـواحلق أن الوعيد مشترك؛ فإن نصوص الوعي �V��U��T��S��Rl وقوله١: اهلمزة ،:��m��¦

��¶��µ��´��³��������²��±���°��¯��®��¬����«��ª��©��¨��§l وقوله٣ – ١: املطففني ،:��m�x��w��v��u�

                                           

  .٣٧٤آراء املرجئة يف مصنفات شيخ اإلسالم،  :، وانظر٣٠٠-٥/٢٩٩منهاج السنة، )١(
  .١١٩٣-٢/١١٩٢مسائل أصول الدين املبحوثة يف علم أصول الفقه، ، ٢/١٤٨شرح الكوكب املنري البن النجار،: انظر)٢(
  .١/٣٩٥مطبعة السنة احملمدية، . مدارج السالكني، ط: انظر)٣(
 .١/٣٩٥مطبعة السنة احملمدية، . نقله عنه ابن القيم يف مدارج السالكني، ط )٤(
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��¬«��ª��©��¨��§���¦��¥��¤��£��¢�������¡������~��}��|��{��z���yl مل يشترط فيها الكفر؛ بـل   ٢٧٩ – ٢٧٨: البقرة
       .هي يف حق املتدين باإلسالم؛ لكن هناك موانع من إنفاذه

 وختصيص ابن اخلطيب الوعيد بالكفار جاء يف مقابل قول الوعيدية الذين رأوا أن نصـوص الوعيـد عامـة؛   
  . فأوجبوا نفوذ الوعيد يف حق كل العصاة، وكال القولني خطأ

يوجبون العذاب يف حق أهـل الكبـائر؛    -من اخلوارج واملعتزلة–الوعيدية : (( -:-يقول شيخ اإلسالم
����mb��a:لشمول نصوص الوعيد هلم؛ مثل قوله �̀�_~��}���|��{��z��y��x��w��v��u��tl 

اليت يكفرون من خالفها؛ وخيـالفون أهـل السـنة    " األصول اخلمسة " اذ الوعيد أحد و جتعل املعتزلة إنف ،١٠: النساء
شـفاعة يف   غواجلماعة يف وجوب نفوذ الوعيد فيهم، ويف ختليدهم؛ وهلذا منعت اخلوارج واملعتزلة أن يكون لنبينا 

شـفاعيت  : "غ ذلك؛ كقوله وهذا مردود مبا تواتر عنه من السنن يف. يف إخراج أهل الكبائر من النار –أهل الكبائر
  ... ، وأحاديثه يف إخراجه من النار من قد دخلها"ألهل الكبائر من أميت

جيب أن يدخل فيها كل من مشلته، : وكان ما أوقعهم يف ذلك أم مسعوا نصوص الوعيد فرأوها عامة؛ فقالوا
فعارضهم غالية املرجئة .  حمالوهو خرب، وخرب اهللا صدق؛ فلو أخلف وعيده كان كإخالف وعده، والكذب على اهللا
  .بنصوص الوعد؛ فإا قد تتناول كثريا من أهل الكبائر؛ فعاد كل فريق إىل أصله الفاسد

نصوص الوعيد : وقال اآلخرون. نصوص الوعد ال تتناول إال مؤمنا، وهؤالء ليسوا مؤمنني: فقال األولون 
: النسـاء  ��m�y��x��w��v��u��tl:مثل قوله –نصوص ال تتناول إال كافرا، وكل من القولني خطأ؛ فإن ال

  "من كان آخر كالمه ال إله إال اهللا دخل اجلنة: " وقوله. ، مل يشترط فيها الكفر؛ بل هي يف حق املتدين باإلسالم١٠
  )١(".وإن زىن وإن سرق وإن شرب اخلمر"مل يشترط فيه فعل الواجبات؛ بل قد ثبت يف الصحاح 

ليس يف اللغة عموم؛ وهم الواقفية يف العموم من : وقالوا. ؛ فأنكر قوم من املرجئة العمومفهنا اضطرب الناس  
  . ؛ وإمنا التزموا ذلك لئال يدخل مجيع املؤمنني يف نصوص الوعيدوالشيعيةاملرجئة، وبعض األشعرية 

هب مجيـع  بل العموم صحيح، والصيغ صيغ عموم؛ لكن العام يقبل التخصيص؛ وهذا مذ: وقالت املقتصدة
  .... فمن عفي عنه كان مستثىن من العموم: قالوا. اخلالئق من األولني واآلخرين إال هذه الشرذمة

���m��b��aوذا تبني أنا نشهد بأن  �̀�_~��}���|��{��z��y��x��w��v��ul  النسـاء :

بعينه؛ ألن حلوق الوعيد باملعني  ، على اإلطالق والعموم، وال نشهد ملعني أنه يف النار؛ ألنا ال نعلم حلوق الوعيد له١٠

                                           

��ms��r��q��p��o��n��m��l��k���j��i�����������h��g����u���t:البخاري، كتاب الرقاق، باب املكثرون هم املقلون، وقوله تعاىل)١(

��g��������f��e��d��c�������b��a��`���_��~}�������|��{��z��y���x��w��vl باب   ومسلم، كتاب الزكاة، ،١٣٦١ص ،١٦ – ١٥: هود
 .٦٨٩-٢/٦٨٨الترغيب يف الصدقة، 
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بيـان أن هـذا   : مشروط بشروط وانتفاء موانع، وحنن ال نعلم ثبوت الشروط وانتفاء املوانع يف حقه، وفائدة الوعيد
     )١( )).الذنب سبب مقتض هلذا العذاب، والسبب قد يقف تأثريه على وجود شرطه وانتفاء مانعه 

أي ينبغي للمؤمن : بأن اللفظ لفظ اخلرب، ومعناه النهي تأويله النصالرازي يف الرد على  -٤
  .أال يفعل ذلك

�m��½��¼��»��º��¹��¸���¶��µ: سبق البيان بأن الرازي محل قوله تعاىل �́�³��²��±��°��¯��®��¬

��Ì��Ë��Ê��É��ÈÇ��Æ��Å��ÄÃ���Â��Á��À�����¿��¾l على جمرد النهي، وعلى هذا فالنص جمرد ، ٢٨: آل عمران
  . يتضمن نفي اإلميان حقيقةوعيد ال

  : واجلواب أن يقال

  : ألنه )٢(هذا التأويل باطل مستكره،

مبين على أصل املرجئة يف أن العمل خارج عن مسمى اإلميان، فالذنوب وحنوها ال تؤثر على اإلميان ألنه  -١
 .جمرد ما يف القلب، فليس من الذنوب ما يكون كفرا

لنص إذ الزعم بأن املراد بالنص النهي ال حقيقة انتفاء اإلميان، نفي لداللة اآلية فيه إلغاء للداللة الشرعية هلذا ا -٢
حممول على جمرد النهي فال تتضمن الداللة على أن من ارتكب  -على قوله-بالكلية؛ ألن معىن اآلية 

من الكبرية املكفرة ال يكون مؤمنا، بل املعىن إن من شأن املؤمن أن ال يرتكب هذه الكبرية، لكن 
ال نفي  ارتكبها ال يكون بذلك قد بطل إميانه، وال ريب أن تأويل اآلية على أن املراد ا جمرد النهي

 .حيتمله النصاإلميان حقيقة ختريج ال 
فإن ذلك ال يعين نفي أن تكون دالة على نفي اإلميان، وأن من  ؛وعلى التسليم بأن املراد منها النهي والوعيد  -٣

    )٣( .فليس مبؤمن بنص اآلية- املواالة املطلقة التامة للكفار: هيو–ارتكب هذه املعصية 

��m��¹��¸���¶��µ:عند تفسريه لقوله تعـاىل  -:-يقول اإلمام الطربي �́�³��²��±��°��¯��®��¬

��Ì��Ë��Ê��É��ÈÇ��Æ��Å��ÄÃ���Â��Á��À�����¿��¾��½��¼��»��ºl مـن اهللا    ((،٢٨: آل عمران ـي ألهذا 

بالنـهي، ولكنـه    ألنه يف موضع جـزمٍ  ؛ ��m��®lوا الكفار أعوانا وأنصارا وظهورا، ولذلك كسراملؤمنني أن يتخذ
  .منه، للساكن الذي لقيه وهي ساكنة" الذال"كسر

  : ومعىن ذلك

                                           

  .٤٨٤-١٢/٤٨٠جمموعة الفتاوى، )١(
 . ٣٧٣آراء املرجئة يف مصنفات شيخ اإلسالم، : انظر) ٢(
 .١٨٥، ١٨٣-١٨٢التكفري، ضوابط : انظر) ٣(
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ظاهروم على املسـلمني مـن دون   وتوالوم على دينهم، را وأنصارا تهال تتخذوا، أيها املؤمنون، الكفار ظَ
��m ¾��½��¼��»��º�l، وتدلُّوم على عورام، فإنه من يفعل ذلكاملؤمنني  ،فقد برئ من اهللا: يعين بذلك ،٢٨: آل عمران�

إال أن تكونوا يف سلطام  ،٢٨: آل عمران��m�ÄÃ���Â��Á��À�����¿�l، وبرئ اهللا منه، بارتداده عن دينه ودخوله يف الكفر
ية بألسنتكم، وتضمروا هلم العداوة، وال تشايعوهم على ما هم عليه مـن  فتخافوهم على أنفسكم، فتظهروا هلم الوال

   )١( )).الكفر، وال تعينوهم على مسلم بفعل

هذا ي من اهللا تعاىل للمؤمنني عن مواالة الكافرين باحملبة : ((عند تفسريه لآلية -:-ويقول الشيخ السعدي
آل  m ¾��½��¼��»��º��¹��¸���¶�l: وتوعد على ذلك فقالوالنصرة واالستعانة م على أمر من أمور املسلمني، 

فقد انقطع عن اهللا، وليس له يف دين اهللا نصيب، ألن مواالة الكافرين ال جتتمع مع اإلميان، ألن اإلميان : أي ،٢٨: عمران
�m���c��b��a: عاىليأمر مبواالة اهللا ومواالة أوليائه املؤمنني املتعاونني على إقامة دين اهللا وجهاد أعدائه، قال ت

��fe��dl خـرج   -الذين يريدون أن يطفؤا نور اهللا ويفتنوا أولياءه -فمن واىل الكافرين من دون املؤمنني، ٧١: التوبة
ويف هذه اآلية دليل على ، ٥١: املائدة ��m��TS��R��Q��P��Ol:من حزب املؤمنني، وصار من حزب الكافرين، قال تعاىل

عاشرم وصداقتهم، وامليل إليهم والركون إليهم، وأنه ال جيوز أن يوىل كافر واليـة مـن   االبتعاد عن الكفار وعن م
  .واليات املسلمني، وال يستعان به على األمور اليت هي مصاحل لعموم املسلمني

ختافوهم على أنفسكم فيحل لكم أن تفعلوا ما : أي ،٢٨: آل عمران lمنهم تقاةإال أن تتقوا  m: قال اهللا تعاىل 
  ،٢٨: آل عمران �lوحيذركم اهللا نفسه m: مث قال تعاىل. عصمون به دماءكم من التقية باللسان وإظهار ما به حتصل التقيةت

  )٢()). فال تتعرضوا لسخطه بارتكاب معاصيه فيعاقبكم على ذلك: أي

  :     صيغ العموم أو زعمه بأن صيغ العموم ال تفيد القطع بالوعيدلإنكاره الرازي يف الرد على -٥

بأن الرازي أنكر صيغ العموم تارة، وادعى أا ال تفيد القطع بالوعيد تارة أخرى، وقد قصد بذلك سبق البيان 
تعطيل أدلة الوعيد عن استدالل املعتزلة واخلوارج ا؛ لكنه بذلك رد باطالً بأبطل منه، وبدعة بأقبح منها؛ فكان كمن 

                )     ٣(. رام أن يبين قصرا فهدم مصرا

العلم حبصول العموم من صيغه ضروري من اللغة والشرع والعرف، وعلى هذا فإنكاره يعـد جحـدا   فإن  
  )٤( !!للضروريات أو سلبا ملعرفتها

                                           

 . ٣١٦-٥/٣١٥تفسري الطربي، ) ١(
 . ١٢٨-١٢٧تفسري السعدي، ) ٢(
 .١/٣٩٥مطبعة السنة احملمدية، . مدارج السالكني، ط: انظر)٣(
 .٦/٤٤١جمموعة الفتاوى،  :انظر)٤(
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فإنه إذا أبطل العمـوم بطـل    )١(كما أن إنكار العموم يستلزم تعطيل الشرع مجلة؛ بل تعطيل عامة األخبار،
إنكار العموم بدعة حدثت يف اإلسالم بعـد   :(()٣( -:-األئمة السرخسيوهلذا قال مشس  )٢(مقصود عامة القرآن؛

  )٤()).القرون الثالثة

إمام وال طائفة هلا مذهب  -أيضا–وأما العموم اللفظي؛ فما أنكره : (( - :-يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية و
  .ةـث إنكاره بعد املائة الثانية، وظهر بعد املائة الثالثمستقر يف العلم، وال كان يف القرون الثالثة من ينكره؛ وإمنا حد

إما من اوزين للعفو من أهل السنة، ومن أهل املرجئة من ضاق عطنه ملا ناظره الوعيدية : وأكرب سبب إنكاره
ـ   ذا بعموم آيات الوعيد وأحاديثه؛ فاضطره ذلك إىل أن جحد العموم يف اللغة والشرع؛ فكانوا فيما فروا إليه مـن ه

من أن الوعيد يف آية وإن كان عاما مطلقًا : اجلحد كاملستجري من الرمضاء بالنار، ولو اهتدوا للجواب السديد للوعيدية
  )٥()).-جريا على السنن املستقيمة  -فقد خصص وقيد يف آية أخرى 

عموم من املرجئة، وبعض ليس يف اللغة عموم وهم الواقفية يف ال: أنكر قوم من املرجئة العموم، وقالوا:(( ويقول
  .؛ وإمنا التزموا ذلك لئال يدخل مجيع املؤمنني يف نصوص الوعيدوالشيعيةاألشعرية 

بل العموم صحيح، والصيغ صيغ عموم؛ لكن العام يقبل التخصيص، وهذا مذهب مجيـع  : وقالت املقتصدة
  )٦()) .ستثىن من العمومفمن عفي عنه كان م: قالوا. واآلخرين إال هذه الشرذمةاخلالئق من األولني 

أن االستدالل بنصوص الوعيد مبين على ثبوت العموم، وليس يف  :وذا يظهر أن دعوى الرازي اليت قرر فيها
  !!دعوى واهية باطلة ؛اللغة ألفاظ عامة

  : فجوابه أن يقالوأما دعواه بأن العموم ال يفيد القطع بالوعيد الحتمال اخلصوص؛ 

إما أن يكون مانعا من االستدالل بالعموم : توجيه له؛ فإن هذا القدر الذي ذكرته ال خيلوهذا كالم ال :  أوالً
  .فإن كان مانعا فهو مذهب منكري العموم من الواقفة واملخصصة، وهو مذهب سخيف مل ينتسب إليه. أو ال يكون

وم أضعف من غريه من الظواهر، داللة العم: وإن مل يكن مانعا من االستدالل؛ فهذا كالم ضائع، غايته أن يقال
  .وهذا ال يقر؛ فإنه ما مل يقم الدليل املخصص وجب العمل بالعام

                                           

 .١/٣٩٥مطبعة السنة احملمدية، . مدارج السالكني، ط: انظر)١(
 .٢/٦٩٠الصواعق املرسلة، : انظر )٢(
: هـ، من مؤلفاته٤٨٣أبو بكر حممد بن أمحد بن أيب سهل السرخسي، كان إماما عالمة فقيها أصوليا من كبار األحناف، تويف سنة )٣(

، األعـالم  ٨٢-٣/٧٨اجلواهر املضـية يف طبقـات احلنفيـة   : انظر. املبسوط، شرح اجلامع الكبري لإلمام حممد، شرح خمتصر الطحاوي
 .  ٥/٣١٥للزركلي

  .٢/٦٩٠يف الصواعق املرسلة،  -:-نقله عنه ابن القيم )٤(
 .٤٤١-٦/٤٤٠جمموعة الفتاوى، )٥(
 .٤٨٢-١٢/٤٨١جمموعة الفتاوى، )٦(
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م لك أن العموم ارد الذي مل يظهر له خمصص دليل ضعيف ال يفيد القطع؟ أم من من الذي سلّ: مث يقال ثانيا 
بل القرآن من أوله إىل آخره . م وأفسدهفإن هذا الكالم من أكذب الكال! م أن أكثر العمومات خمصوصة ؟الذي سلّ

  )٢(.ودعوى التخصيص يف األلفاظ العامة يبطل مقصودها وفائدة اخلطاب ا  )١( .غالب عموماته حمفوظة؛ ال خمصوصة

يبطل حجج اهللا علـى  .. إن القدح يف داللة العام باحتمال اخلصوص ((: -:-ومن هنا يقول ابن القيم 
ادعى قـوم مـن أهـل التأويـل يف كـثري مـن       ((وقد   )٣( ))ونواهيه وفائدة أخباره خلقه بآياته ويبطل أوامره 

  .التخصيص وذلك يف باب الوعد والوعيد، ويف باب القضاء والقدر..عمومات]الـ[

: النسـاء  ��m��h��g��f���e��d��cl:أما باب الوعيد؛ فإنه ملا احتج عليهم الوعيدية بقوله 

وأمثال ذلك؛ جلـأوا إىل دعـوى   ، ١٠: النساء ��my��x��w��v��u��t����_~��}���|��{��zl:، وبقوله٩٣
الدليل اللفظي العام مبين على مقدمات منها؛ : هذا يف طائفة معينة، وجلأوا إىل هذا القانون؛ وقالوا: اخلصوص، وقالوا
  ...وانتفاؤه غري معلوم!! عدم التخصيص

أكثر : قالواام خيالف مذهبهم ادعوا ختصيصه، ووهكذا جتد كل أصحاب مذهب من املذاهب إذا ورد عليهم ع
   .وليس ذلك بصحيح بل أكثرها حمفوظة باقية على عمومهاعمومات القرآن خمصوصة؛ 

فعليك حبفظ العموم؛ فإنه خيلصك من أقوال كثرية باطلة، وقد وقع فيها مدعو اخلصوص بغري برهان من  
  :اهللا وأخطأوا من جهة اللفظ واملعىن

آيات القرآن  مجيعوعيد أهل الكبائر مثالً يف نك جتد النصوص اليت اشتملت على فأل: للفظأما من جهة ا 
، ١٩: الفرقان ��m���²��±��°��¯��®���¬��«l:؛كقوله خارجة بألفاظها خمرج العموم املؤكد املقصود عمومه

��m، ١٦: األنفال ��m�½��¼��»��º���¹��¸��¶l:وقوله �h��g��f���e��d��cl ٩٣: النساء ،
�mو � �d���c��b��a�� �̀�_��~��}��|���{��z��y��x��wl هذه  غوقد مسى النيب ، ٨ -  ٧: الزلزلة

  .عامة فذة يف باا: ؛ أي)٤("جامعة فاذة"اآلية 

 ��mÜ���Û��Ú���Ù��Ø��×���Ö��Õ��Ô��Ó�����Ò��Ñ��Ð��Ï���Î��Í���Ì��Ë��Ê�����á��à��ß��Þ���Ýâl:وقوله 

، ٦٨: الفرقـان  ��m��G���F��E��D��C���B��Al:، وقوله١٠: النسـاء  ��m��u��t��x��w��vl:، وقوله٧٥ - ٧٤: طه

                                           

 .٤٤٢-٦/٤٤١جمموعة الفتاوى، : انظر)١(
 .٦٨٨-٦٨٧، ٢/٦٨٦الصواعق املرسلة، : انظر)٢(
 ٢/٦٨٣الصواعق املرسلة، )٣(

أوحى إليها، ووحى  ،��m��n��ml:، يقال٧: الزلزلة �m��}��|���{��z��y��x��wl :لهأخرجه البخاري، كتاب التفسري، باب قو )٤(
ما أنزل اهللا علي فيها إال هذه اآلية الفاذة : " عن احلمر، قال غفسئل رسول اهللا  :، ولفظه١٠٧٨-١٠٧٧ص . هلا، ووحى إليها؛ واحد

���md���c��b��a:اجلامعة �̀�_��~��}��|���{��z��y��x��w���l  ومسلم، كتاب الزكاة، باب إمث مانع الزكـاة،  " ٨ – ٧: الزلزلـة
٦٨٢-٢/٦٨٠ . 
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وأضعاف أضعاف ذلك من عمومات القرآن املقصود عمومها؛ اليت إذا أبطل عمومها بطل مقصود عامة القرآن؛ 
  . إنكار العموم بدعة حدثت يف اإلسالم بعد القرون الثالثة: وهلذا قال مشس األئمة السرخسي

فألن اهللا سبحانه إمنا علق الثواب والعقاب على األفعال املقتضية له اقتضاء : طؤهم من جهة املعىنوأما خ 
السبب ملسببه، وجعلها علالً ألحكامها، واالشتراك يف املوجب يقتضي االشتراك يف موجبه، والعلة إذا ختلف عنها 

ملعلول عن علته التامة وإال مل تكن تامـة؛  معلوهلا من غري انتفاء شرط أو وجود مانع فسدت؛ بل يستحيل ختلف ا
  :ولكن غلط ها هنا طائفتان من أهل التأويل

الوعيدية؛ حيث حجرت على الرب تعاىل بعقوهلا الفاسدة أن يترك حقه ويعفو عن من يشاء من أهل التوحيد،  
  !!مته وطعن يف خربهإن العفو عنهم وترك تعذيبهم إخالل حبك: وأوجبوا عليه أن يعذب العصاة وال بد، وقالوا

فيجوز أن يعذب اهللا اجلميع، وأن يعفو عن !! ال جنزم بثبوت الوعيد ألحد: ؛ فقالوااألخرىوقابلتهم الطائفة  
اجلميع، وأن ينفذ الوعيد يف شخص واحد يكون هو املراد من ذلك اللفظ، وال نعلم هل هذه األلفـاظ للعمـوم أو   

  !!للخصوص

غلو يف التقييد، والصواب غري املذهبني؛ وأن هذه األفعال سبب ملا علق عليها  وهذا غلو يف التعطيل، واألول 
من الوعيد، والسبب قد يتخلف عن مسببه لفوات شرط أو وجود مانع، واملوانع متعددة؛ منها ما هو متفق عليه بني 

موته من ثواب تسـبب إىل   األمة كالتوبة النصوح، ومنها احلسنات املاحية، واملصائب املكفرة، وما يلحق العبد بعد
حتصيله، أو دعاء، أو استغفار له، أو صدقة عنه، ومنها شفاعة بإذن اهللا فيها ملن أراد أن يشفع فيه، ومنها رمحة تدركه 

وهذا ال خيرج العموم عن مقتضاه وعمومه، وال حيجر على الرب من أرحم الرامحني يترك ا حقه قبله ويعفو عنه، 
   )١(. ))تعاىل حجر الوعيدية

زعمه بأن عمومات الوعيد وعمومات الوعـد متعارضـة، ومـن مثَّ    الرازي يف الرد على -٦
  :ترجيحه وتغليبه نصوص الوعد

فاألدلة  )٢(إن مما ينبغي اعتقاده ضرورة االتفاق بني نصوص الكتاب والسنة، ونفي التعارض واالختالف بينها،
د إال من غلط يف الفهم، أو سوء يف القصد، ولو كانت األدلـة  النقلية الصحيحة يصدق بعضها بعضا، وال يؤتى أح

   )٣( .النقلية متعارضة لكان ذلك مدعاة إىل اختالف من كانت هذه األدلة سببا هلدايتهم ومجع كلمتهم

واالختالف إمنا مصدره ترك ما جاء به الكتاب والسنة الصحيحة، وإتباع األهواء واالقتناع باملبادئ، مث حماولة  
  ! ريرها وإخضاع ما ورد من النصوص الصرحية هلاتق

                                           

 .٦٩١-٢/٦٨٨الصواعق املرسلة، )١(
 .١/٣١٣منهج االستدالل على مسائل االعتقاد،  :انظر)٢(
 .١٦٣اجلرب واالختيار يف الفكر اإلسالمي، للشييب،: انظر)٣(
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��o��t���s��r����q������p����o��nm��l��k:وعلى هذا فدعوى التعارض بني األدلة النقلية باطلة، وصدق اهللا إذ يقول

��y��x��w��v���un ١(.٨٢: النساء(   

 )٢(الذي نطق به الكتاب والسنة؛ إذا تقرر ذلك؛ فإن سلف األمة وأئمتها متفقون على اإلميان بوعد اهللا ووعيده
فال بد من إعمال النصوص من اجلانبني وال سبيل لتعطيل أحدها، أو ادعاء التعارض بينها؛ فالنصوص الدالـة علـى   
عذاب أهل الكبائر صحيحة متواترة؛ ولكن هلا شروط وموانع يتوقف حلوق الوعيد عليها، وكذلك نصوص الوعـد  

وعلى هذا فيجب اإلميان جبميع النصوص، والتسليم هلا، واالنقياد هلا  )٣(فاء موانعها،يتوقف مقتضاها على شروطها وانت
ا وعدم إعمال اآلراء الفاسدة فيهاانقيادا تام.  

�m��u��t: ال ريب أن الكتاب والسنة فيهما وعد ووعيد، وقد قال اهللا تعاىل: ((-:-يقول شيخ اإلسالم 

b��a�� �̀�_~��}���|��{��z��y��x��w��v��l  وقال اهللا تعـاىل ١٠: النسـاء ، :�m�����Z��Y

����t��s��r��q��p���������o��n��m���lk��j��i��hg��f��e��d��c���b��a��`��_��^��]��\��[
��a��`���_��~��}��|��{z��y��x��w���v��ul ومثل هذا كثري يف الكتاب والسنة٣٠ – ٢٩: النساء ،.  

أرادوا أن يصدقوا بالوعد ويكـذبوا  ..من ببعض ويكفر ببعض فهؤالءوالعبد عليه أن يصدق ذا وذا، ال يؤ
  .أرادوا أن يصدقوا بالوعيد دون الوعد وكالمها أخطأ: واملعتزلة....بالوعيد

والذي عليه أهل السنة واجلماعة اإلميان بالوعد والوعيد؛ فكما أن ما توعد اهللا به العبد من العقاب قد بـني   
وبأن ال يكون له حسنات متحو ذنوبه؛ فـإن احلسـنات   . يتوب؛ فإن تاب تاب اهللا عليه بأن ال: سبحانه أنه بشروط

فهكذا الوعد . فإن اهللا ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء ؛بأال يشاء اهللا أن يغفر له و. يذهنب السيئات
ا ر باتفاق املسلمني، وكذلك إن جحد شيئًال إله إال اهللا، وكذب الرسول؛ فهو كاف: له تفسري وبيان؛ فمن قال بلسانه

  .مما أنزل اهللا

فأمره إىل اهللا إن شاء عذبه وإن شـاء   ؛فال بد من اإلميان بكل ما جاء به الرسول، مث إن كان من أهل الكبائر
من كان غفر له؛ فإن ارتد عن اإلسالم ومات مرتدا كان يف النار؛ فالسيئات حتبطها التوبة، واحلسنات حتبطها الردة، و

واهللا تعاىل . له حسنات وسيئات؛ فإن اهللا ال يظلمه، بل من يعمل مثقال ذرة خريا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره
  .قد يتفضل عليه وحيسن إليه مبغفرته ورمحته

؛ فـإن  فالزاين والسارق ال خيلد يف النار بل ال بد أن يدخل اجلنة. ومن مات على اإلميان فإنه ال خيلد يف النار 
  )٤( )).النار خيرج منها من كان يف قلبه مثقال ذرة من إميان

                                           

 .١٦٣للشييب،اجلرب واالختيار يف الفكر اإلسالمي، : انظر)١(
 .٨/٤٥٢جمموعة الفتاوى، : انظر)٢(
 .٤٢٩-٤٢٨/ ١طريق اهلجرتني،: انظر)٣(
 .٢٧١-٨/٢٧٠جمموعة الفتاوى، )٤(
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هذه النصوص وأمثاهلا مما ذكر فيه املقتضى للعقوبة، وال : ((-يف نصوص الوعيد – -:-ويقول ابن القيم 
  .يلزم من وجود مقتضى احلكم وجوده؛ فإن احلكم إمنا يتم بوجود مقتضيه وانتفاء مانعه

عالم بأن كذا سبب للعقوبة ومقتضٍ هلا، وقد قام الدليل على ذكر املوانع؛ فبعضـها  وغاية هذه النصوص اإل 
فالتوبة مانع باإلمجاع، والتوحيد مانع بالنصوص املتواترة اليت ال مدفع هلـا، واحلسـنات   . باإلمجاع، وبعضها بالنص

  .دنيا مانع بالنصالعظيمة املاحية مانعة، واملصائب الكبار املكفرة مانعة، وإقامة احلدود يف ال

قامت املوازنة بـني   هاهناوال سبيل إىل تعطيل هذه النصوص؛ فال بد من إعمال النصوص من اجلانبني، ومن  
  ...احلسنات والسيئات اعتبارا مبقتضى العقاب ومانعه، وإعماالً ألرجحها

ام القدرية، وهو مقتضى وعلى هذا بناء مصاحل الدارين ومفاسدمها، وعلى هذا بناء األحكام الشرعية واألحك
  ...احلكمة السارية يف الوجود، وبه ارتباط األسباب ومسبباا خلقًا وأمرا

يعلم انقسام اخللق إىل من يدخل اجلنة وال يدخل النار وعكسه، ومن يدخل النار مث خيرج منـها،   هاهناومن 
  )١( .))ويكون مكثه فيها حبسب ما فيه من مقتضى املكث يف سرعة اخلروج وبطئه

  .وذا تبطل دعوى الرازي اليت قرر فيها أن نصوص الوعد والوعيد متعارضة

وأما ترجيحه وتغليبه نصوص الوعد على نصوص الوعيد حبجة أن املساهلة يف الوعيد كرم ويف الوعد لـؤم؛   
   :فمقتضاه

وعيد، وال جيوز عليـه  القول بأن إخالف الوعيد ال يذم بل ميدح، وعلى هذا فاهللا تعاىل جيوز عليه إخالف ال
  .خلف الوعد

أن الوعيد حقه؛ فإخالفه عفو وهبة وإسقاط، وذلك موجب كرمه وجوده وإحسانه، والوعد : والفرق بينهما 
  )٢( .واهللا ال خيلف امليعاد ،حق عليه أوجبه على نفسه

[��^��_�����\��m: قوله: وهذا القول ضعيف، فقد أخرب سبحانه أنه ال يبدل القول لديه؛ واملراد بذلك
���b��a��`l ب قال ابن عباس )٣( .ووعده ألهل اإلميان باجلنة، وأن هذا ال يبدل وال خيلف، ١٣: السجدة :

  )٤(".ما لوعدي خلف ألهل طاعيت وال أهل معصييت: يريد"

   .وهلذا كان التحقيق اجلمع بني نصوص الوعد والوعيد وتفسري بعضها ببعض من غري تبديل شيء منها 

                                           

-٢/٦٣٠يف تقرير مسائل اإلميان، -:-جهود اإلمام ابن القيم:، وانظر٣٩٧-١/٣٩٦مطبعة السنة احملمدية، . مدارج السالكني، ط)١(
٦٣١. 

 .١/٣٩٦مطبعة السنة احملمدية، . مدارج السالكني، ط: انظر) ٢(
 . ٢/٦٣٢يف تقرير مسائل اإلميان،  -:-، جهود اإلمام ابن القيم ١٦الفوائد، : انظر)٣(
  .١٦نقله عنه ابن القيم يف الفوائد، )٤(
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يبني . ال مبدل لكلماتهإخالف ميعاده تبديل لكلماته، وهو سبحانه : (( - :-يخ اإلسالم ابن تيمية يقول ش
  : ذلك

سبحانه ؛ فأخرب ٢٩ – ٢٨: ق ��m���È��Ç�����Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á��À��¿��¾������½���¼��»��º��¹��¸l:تعاىلقوله 
��m: وقال ،أنه قدم إليهم بالوعيد �Ã��Â��Á��Àl ا وأن وعيده ال يبدلوهذا يق، ٢٩: قتضي أنه صادق يف وعيده، أيض .

«����m:، بعد قوله٢٩: ق �m��Ã��Â��Á��Àl: إن إخالف الوعيد جائز؛ فإن قوله: هذه اآلية تضعف جواب من يقول..و

� �¿� �¾�� � � � �½� � �¼l لكن التحقيق اجلمع بني نصوص . ؛ دليل على أن وعيده ال يبدل، كما ال يبدل وعده٢٨: ق
لوعيد، وتفسري بعضها ببعض من غري تبديل شيء منها، كما جيمع بني نصوص األمر والنهي من غري تبديل الوعد وا

  )١( )).شيء منها

  :إبطاله القول باإلحباط، وزعمه أن الفسق ال حيبط الطاعاتالرازي يف الرد على -٧

حل والعمل السيئ إذا حصال بقي العمل الصا سبق البيان بأن الرازي أبطل القول باملوازنة واإلحباط، و زعم أن
ومل ير يف النصوص الدالة على اإلحباط دلـيالً علـى   !  كل واحد منهما كما كان، من غري أن يتأثر أحدمها باآلخر

أن الشخص إمنا أتى بالعمل من االبتداء على نعت البطالن، : إبطال بعض احلسنات ببعض املعاصي؛ بل أوهلا بأن املراد
  .منذ وجد، ال أن الثواب أزيل بعد ثبوته فيكون العمل باطالً

 وهـذا باطـل؛   )٢(الرازي القول باإلحباط واملوازنة ظنا منه أن يف القول به موافقة لرأي الوعيديةوقد أنكر 
  :ألمرين

القرآن والسنة وإمجاع السلف على املوازنة وإحباط احلسنات بالسيئات؛ فال يضرب  أنه قد دلّ :األمر األول
بل نقبل احلق ممن قاله،  -فعل أهل اهلوى والتعصب-عضه ببعض، وال يرد القرآن مبجرد كون املعتزلة قالوه كتاب اهللا ب

  .ويرد الباطل على من قاله

��o���p��o��n��m��l��kj��i��h: فمذكورة يف سورة األعـراف، قـال تعـاىل    :فأما املوازنة 

q��~��}��|��������{��z��y���x��w��v��u��t��s��rn ٩ – ٨: رافاألع.  

����m��lk��j��i��h��g��f���e��d��cb��a:واألنبياء، قال تعـاىل   �̀�_��^������]��\������[��Z

��p���o���n��ml ٤٧: األنبياء.  

��m��Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ë���Ê��É��È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã:تعـاىل واملؤمنني، قال  

���Û���Ú��Ù��Ø�����×��Ö��Õ��Ô��Ó���Òl ١٠٤ – ١٠٢: املؤمنون.  

                                           

 .١٦الفوائد، البن القيم، : ، وانظر٤٩٨-١٤/٤٩٧جمموعة الفتاوى، )١(
 .٢/٧٤١الوعد األخروي، شروطه وموانعه، :انظر)٢(



- ٥١٣  - 

 

��m��p��o��n��m��l��k��j���i��h��g��f��e��d��c��b���a:والقارعة، قال تعـاىل  

���z��y��x��w��v��u��t��s��r���ql ١( .١١ – ٦: القارعة(  

، ٣٣: حممـد  �m��z��y���x���w��v��u��t��s��r��q��p��ol: فقد قـال اهللا تعـاىل   :وأما اإلحباط
  .م املبطالت، ال ألن املبطل ينحصر فيهاوتفسري اإلبطال هاهنا بالردة؛ ألا أعظ

فهذان سببان عرضا بعـد للصـدقة   ؛  ٢٦٤: البقرة ��m��º��¹��¸���¶��µ��´��³��²l:وقال تعاىل 
  .فأبطالها

~������¡��¢��£������mw��v���u��t��s��r��q��p������}��|��{��z����y��x: تعاىلوقال   
��§��¦����¥��¤l ٢: احلجرات.  

  )٣(.)٢("من ترك صالة العصر فقط حبط عمله: "قال غن النيب ويف الصحيح ع 

أن إحباط الثواب بالكبرية ال يستلزم إحباط اإلميان وموافقة الوعيدية على ما أنكرتـه علـيهم    :األمر الثاين
  )٤(.األمة

لسنة إنه من فعل كبرية أحبطت مجيع حسناته، وأهل ا: يقولون..اخلوارج واملعتزلة: ((-:-يقول ابن تيمية 
؛ فلو قد ثبت بالكتاب والسنة املتواترة املوازنة بني احلسنات والسيئات((فإنه  )٥( ؛))واجلماعة ال يقولون ذا اإلحباط

   )٦( )).مل تبق حسنة توزن معهاكانت الكبرية حتبط احلسنات 

خمالف ألقوال السـلف؛  وما ادعته املعتزلة .. أن الكبرية حتبط احلسنات حىت اإلميان ] على[واملعتزلة:(( ويقول
فعلم .. فإنه سبحانه ذكر حد الزاين وغريه، ومل جيعلهم كفارا حابطي األعمال، وال أمر بقتلهم كما أمر بقتل املرتدين

، ولو حبط مل "خيرج من النار من يف قلبه مثقال ذرة من إميان : " وثبت من وجوه كثرية... أم مل حيبط إميام كله
األمساء " وبني حكم الكفار يف .. يفرق بني حكم السارق والزاين ألكتاب اهللا ((فـ )٧( )).منهيكن يف قلوم شيء 

  )٨( )).، وإمجاع الصحابة يدل على ذلك غ، والسنة املتواترة عن النيب "واألحكام 

                                           

 .١/٢٧٨مطبعة السنة احملمدية، . مدارج السالكني، ط: انظر)١(
 .١١٤البخاري، كتاب مواقيت الصالة، باب من ترك صالة العصر، ص)٢(
 . ٢٣-٢٠، الوابل الصيب، البن القيم، ١/٢٧٨مطبعة السنة احملمدية، . مدارج السالكني، ط: انظر)٣(
 .٢/٧٤١الوعد األخروي، شروطه وموانعه، :انظر)٤(
 .١١/٦٦١جمموعة الفتاوى، )٥(
 .٥/٢٩٦منهاج السنة، )٦(
 .٦٣٨-١٠/٦٣٧جمموعة الفتاوى، )٧(
 .١٠/٣٢٢جمموعة الفتاوى، )٨(
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وأما الصحابة وأهل السـنة واجلماعـة فعلـى    . يقولون حببوط مجيع احلسنات بالكبرية...املعتزلة: ((ويقول
الكبرية الواحدة ال حتبط مجيع احلسنات؛ ولكن قد حيبط ما يقابلها عند أكثر أهل السنة، وال حيبط مجيع احلسنات ..أن

  )١( )).إال الكفر، كما ال حيبط مجيع السيئات إال التوبة

اآلثار عن السلف يف حبوط بعض األعمال بـالكبرية كـثرية جـدا يطـول     (( : -:- ويقول ابن رجب
  ...استقصاؤها

وأما من زعم أن القول بإحباط احلسنات بالسيئات قول اخلوارج واملعتزلة خاصة؛ فقد أبطل فيما قـال، ومل  
وهذا . نعم املعتزلة واخلوارج أبطلوا بالكبرية اإلميان كله، وخلدوا ا يف النار. أقوال السلف الصاحل يف ذلك ىيقف عل

  )٢( )).هو القول الباطل الذي تفردوا به يف ذلك

أكثر السلف واألمة على القول حببوط العمل بالكبائر، وإمرار األحاديث الواردة فيه على ما جاءت :((يقولو
من غري تعسف يف تأويالا؛ ألن العمل إذا أطلق مل يدخل فيه اإلميان؛ وإمنا يراد به أعمال اجلوارح، وذا فارق قول 

  )٣( )).والعمل، وخلدوا ا يف النار، وهذا قول باطلالسلف قول اخلوارج؛ فإم أحبطوا بالكبرية اإلميان 

العمل الصاحل والعمل السيئ إذا حصال بقي كل واحد منهما كما كان؛ من غري  زعمه الرازي من أنوأما ما 
الدليل على أن احلسنات سبب مقتض للثواب، والسيئات سبب مقـتض   فباطل؛ ألنه قد دلّ! أن يتأثر أحدمها باآلخر

  )٤( .يتعارض املقتضيان؛ فتقع احملابطة بينهما، إما مبجرد فعل احملبط، وإما بطريق املوازنة للعقاب، وقد

  إحباط كلي عام، و إحباط جزئي خاص،  :  واإلحباط قسمان

  :واإلحباط الكلي العام؛ نوعان

���m:، قال تعاىلإحباط مجيع احلسنات، وهذا ال يكون إال بالردة :األول �n��m��l��k��j���i��h��o

��~��}��|��{���zy��x��w��vu��t��s��r���q��pl ٢١٧: البقرة.  

ومعلـوم أن  (( :-:-يقول ابن تيمية  )٥(النصوح،  إحباط مجيع السيئات، وهذا ال يكون إال بالتوبة :الثاين
  .التوبة هي مجاع الرجوع من السيئات إىل احلسنات، وهلذا ال حيبط مجيع السيئات إال التوبة

  )٦( )).اع الرجوع من احلسنات إىل السيئات، وهلذا ال حيبط مجيع احلسنات إال الردة عن اإلميانوالردة هي مج 

                                           

 .٥/٢٩٨منهاج السنة، : ، وانظر٣٢٢-١٠/٣٢١جمموعة الفتاوى، )١(
 .٢٠١-١/٢٠٠فتح الباري، البن رجب، )٢(
 .٧٤٢-٢/٧٤١د األخروي، شروطه وموانعه، الوع: وانظر] بتصرف يسري[، ٤/٣٠٧اري البن رجب، فتح الب)٣(
 .٦٥موانع إنفاذ الوعيد، : انظر)٤(
 .٦٦-٦٥موانع إنفاذ الوعيد، : انظر)٥(
 .٣٢٧االستقامة، )٦(
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جعل للسيئات ما يوجب رفع عقاا، كما جعل للحسنات ما قد يبطل ثواا؛ لكن ليس ..إن اهللا قد: ((ويقول
  )١( )).الردة شيء يبطل مجيع السيئات إال التوبة، كما أنه ليس شيء يبطل مجيع احلسنات إال

  :واإلحباط اجلزئي اخلاص، نوعان أيضا

  .إحباط بعض احلسنات ببعض السيئات؛ كإحباط الصدقة باملن واألذى :األول

  : إحباط بعض السيئات ببعض احلسنات، ومن األدلة على ذلك :الثاين

،  وقوله ١١٤: هود �m���ª��������©��¨��§��¦¥��¤��£���¢��¡��������~��}�����|��{��z��yl:قوله تعاىل
، ويعرف هذا "الصلوات اخلمس واجلمعة إىل اجلمعة ورمضان إىل رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر" :غ

  )٢(.النوع من اإلحباط بالتكفري أو مبكفرات الذنوب

حتـبط  دل القرآن والسنة واملنقول عن الصحابة أن السيئات (( :مبينا أقسام اإلحباط -:-يقول ابن القيم 
، ٢٦٤: البقـرة  �m��º��¹��¸���¶��µ��´��³��²l:احلسنات يذهنب السيئات، قال تعاىلأن احلسنات، كما 
~������¡��¢��£��¤��¥����������m��}��|��{��z����y��x��w��v���u��t��s��r��q��p:وقـــــال

¦§l  أكـرب منـها،     )٣( )ةحبسن(وآيات املوازنة يف القرآن على هذا؛ فكما أن السيئة تذهب ....، ٢: احلجـرات
  ...فاحلسنة حيبط أجرها بسيئة أكرب منها

واخلاص حبـوط  . والسيئات كلها بالتوبة ،عام وخاص؛ فالعام حبوط احلسنات كلها بالردة: واحلبوط نوعان
السيئات واحلسنات بضعها ببعض، وهذا حبوط مقيد جزئي، وقد تقدم داللة القرآن، والسنة، واآلثار، وأقوال األئمة 

  .يهعل

منهما هلا تـأثري يف    )٤( )واحد] (كل[وملا كان الكفر واإلميان كل منهما يبطل اآلخر ويذهبه؛ كانت شعبة 
   )٥( )).إذهاب بعض شعب اآلخر؛ فإن عظمت الشعبة ذهب يف مقابلتها شعب كثرية

m��À���¿��¾��½���¼������»��º��¹��¸���¶��µ��´��³��²���Á: وأما تأويل الرازي لقوله تعـاىل   
����Ð��ÏÎ��Í��Ì��Ë��Ê���É��È��������Ç��Æ��ÅÄ��Ã��Â��Ú��Ù��Ø��×��ÖÕ��Ô��Ó���Ò��Ñ

Û���Ül  ال أن الثواب أزيل بعد ثبوتـه؛  أن العمل أُيت به من االبتداء على نعت البطالن، : ، بأن املراد٢٦٤: البقـرة
 :فباطل لوجوه

                                           

 .٥/٢٩٨، منهاج السنة، ١١/٧٠٠، ٣٢٢-١٠/٣٢١جمموعة الفتاوى، : ، وانظر١٢/٤٨٣جمموعة الفتاوى، )١(
 .٦٧-٦٦موانع إنفاذ الوعيد،: انظر)٢(
 !؛ ولعل الصواب ما أثبته)باحلسنة(األصل يف )٣(
 !؛ ولعل الصواب ما أثبته)واحدة(يف األصل )٤(
 .٤٠-٣٩الصالة وحكم تاركها، )٥(
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  !، وال ميكن رفع داللته إال بتأويل متكلفأن النص املذكور صريح يف إثبات اإلحباط بالكبرية :األول

ذكره خمالف لظاهر اآلية خمالفة تامة؛ ألا تدل على تعلق النهي بإبطال العمل بعد ثبوت أن املعىن الذي  :الثاين
أجره، واملثل املذكور يف اآلية مصداق لذلك؛ ألنه جعل الوابل مزيالً للتراب بعد ثبوته، فكذا املن واألذى جيـب أن  

  )١(. نا مزيلني للثواب بعد حصولهيكو

�m���¾��½���¼������»��º��¹��¸���¶��µ��´��³��²:تعليقًا على قوله تعاىل- -:-يقول ابن القيم
��Ù��Ø��×��ÖÕ��Ô��Ó���Ò��Ñ����Ð��ÏÎ��Í��Ì��Ë��Ê���É��È��������Ç��Æ��ÅÄ��Ã��Â��Á��À���¿

���Ü��Û��Úl ا باملن واألذى حبال . لصدقة فأبطالهافهذان سببان عرضا بعد ل(( -، ٢٦٤: البقرةشبه سبحانه بطال
ممثالً لقبح الرياء املبطل للعمل، واملن واألذى .. وقوله تعاىل((  )٢( .))املتصدق رياًء يف بطالن صدقة كل واحد منهما

ل ما عليه فأصابه مطر شديد فأزا. غبار قد لصق به" عليه تراب. "وهو احلجر األملس" صفوان"املبطل للصدقات بـ
  .من التراب؛ فتركه صلدا أملس ال شيء عليه

" التراب"و. وهو احلجر، كقلب املرائي واملان واملؤذي" الصفوان" وهذا املثل يف غاية املطابقة ملن فهمه؛ فـ 
بت فيها املطر الذي به حياة األرض؛ فإذا صادفها لينة قابلة ن" الوابل"و. الذي لصق به ما تعلق به من أثر عمله وصدقته

الكأل، وإذا صادف الصخور واحلجارة الصم مل ينبت فيها شيئًا؛ فجاء هذا الوابل إىل التراب الذي علـى احلجـر؛   
   )٣( )).فصادفه رقيقًا؛ فأزاله؛ فأفضى إىل حجر غري قابل للنبات

طال الثواب بعد أن هذا التأويل خمالف ملا ذكره املفسرون املعتمدون؛ فقد ذكروا أن النهي متعلق بإب :الثالث
  )٤( !!حصوله، ومل يذكر أحد منهم أنه متعلق باإلتيان بالعمل من االبتداء على نعت البطالن

 وذا البيان يظهر بطالن موقف الرازي من نصوص الوعيد

  

  

  

  

  

                                           

 .٢/٧٤٣الوعد األخروي، شروطه وموانعه، :انظر)١(
 .١/٢٧٨مطبعة السنة احملمدية، . مدارج السالكني، ط)٢(
 .٢٤١-١/٢٤٠مطبعة السنة احملمدية، . مدارج السالكني، ط)٣(
الوعد األخروي، شروطه : وانظر. ١/٣١٨، تفسري ابن كثري، ٢٨٥-١/٢٨٤، تفسري البغوي، ٦٦٣-٤/٦٥٨تفسري الطربي، : انظر)٤(

 .٢/٧٤٣وموانعه، 
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  :أخلص إىل ما يلي واملسائل واألحكام املتعلقة به وبعد مناقشة موقف الرازي من الفسق

  :النتائج
  .لفاسق امللي أول خالف وقع يف األمة، وعليه تباينت األمساء واألحكام عند الفرقاخلالف يف ا - ١

  . يف أصل اللغة صحيح موافق ملا ذكرته كتب اللغة" الفسق " ما ذكره ابن اخلطيب من معان لكلمة  - ٢

سنة إثبات الرازي لكون الفسق عبارة عن اخلروج من طاعة اهللا إىل معصيته يعد مشاة لفظية ألهل ال - ٣
  .واجلماعة

؛ ففرق بني أخرج الرازي من مسمى لفظ الفسق بعض أفراده الداخلة حتته؛ فسلب بذلك عنه حكمه - ٤
  !ما مجع اهللا بينهما

  !أدخل الرازي يف اسم الفاسق امللي من ترك الشهادتني أو ترك الفرائض - ٥

؛ فساوى بني لفظأدخل الرازي يف مسمى لفظ الفاسق امللي ما ليس منه فحكم له حبكم املراد من ال - ٦
  ! ما فرق اهللا بينهما

  !ذنبا مبرتلة فعل املنهي عنه -من النطق بالشهادتني والفرائض-جعل الرازي ترك املأمور به  - ٧

يف جعل الرازي املقتصر على جمرد املعرفة و التصديق التارك جلنس املأمور به فاسقًا مليا خارجا من  - ٨
  .النار خمالفة يف االسم واحلكم مجيعا

يقسم الرازي الفسق إىل فسق أكرب خمرج عن امللة، وفسق غري خمرج عن امللة؛ بل جعلـه نوعـا    مل - ٩
  .واحدا

أن الذنوب تنقسم إىل صغائر وكبائر، وقد تظاهر على ذلك دالئل من الكتاب والسنة واستعمال  - ١٠
  .سلف األمة وخلفها

سنة واإلمجاع ورد حجج واستدل على ذلك بالكتاب وال وكبائر قسم الرازي الذنوب إىل صغائر - ١١
  !!!املخالفني؛ مث تناقض فنفى تقسيم الذنوب إىل صغائر وكبائر مستندا على عني احلجج اليت أبطلها

  .اضطراب الرازي وتناقض يف مسألة تقسيم الذنوب إىل كبائر وصغائر - ١٢

الفاسق  أوقع اسم -جبعله املعاصي كلها كبائر-ملا  نفى الرازي تقسيم املعاصي إىل كبائر وصغائر  - ١٣
امللي على من ارتكب أي معصية؛ ومن مث فاألحكام املترتبة على ارتكاب الكبرية صائرة عنده على 

  .من ارتكب الصغرية

  .اضطراب الرازي وتناقض يف حد الكبرية والصغرية - ١٤

  .وافق الرازي أهل السنة واجلماعة يف اجلملة حني مل خيرج الفاسق امللي عن مسمى اإلميان  - ١٥
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  .سم اإلميان املطلق للفاسق املليأثبت الرازي ا - ١٦

  .استدل الرازي على ثبوت اسم اإلميان للفاسق امللي بالعقل والنقل - ١٧

  .يف استدالل الرازي على ثبوت اسم اإلميان للفاسق امللي بالعقل خمالفة منهجية - ١٨

قرر الرازي أن مرتكب الكبرية مؤمن، وأن الكبائر قد جتامع اإلميان؛ النفكاك حملـهما؛ فمحـل    - ١٩
  .ميان القلب، وحمل املعاصي اجلوارحاإل

  .أخرج الرازي األعمال عن مسمى اإلميان الستشكاله بقاء اإلميان مع املعصية - ٢٠

  .ورد باطلهم بباطل ،قابل الرازي بدعة الوعيدية يف مسألة نفي اإلميان عن الفاسق امللي ببدعة - ٢١

ة؛ فأثبت ضدها وهو اإلميان فر الرازي من بدعة الوعيدية القائلني بنفي اإلميان عن صاحب الكبري - ٢٢
  .الكامل، ومل جيعل للعمل تأثريا على مسماه

مل يتغري ومل ينقص ن؛ ألن اإلميان جمرد التصديق وهوقرر الرازي أن الفاسق امللي إميانه باقٍ كما كا - ٢٣
  .وإمنا نقصت شرائع اإلميان ومثراته

أن يكون يف االسم مرتلة بـني  لذلك نفى  ؛اسم اإلميان عند الرازي ال يتبعض وإمنا يتبعض احلكم - ٢٤
  .املرتلتني وأثبتها يف احلكم

ال  السنة واجلماعة على إثبات التبعيض يف االسم واحلكم، فيكون مع الرجل بعض اإلميـان  أئمة - ٢٥
حبسب مـا   كله، ويثبت له من حكم أهل اإلميان وثوام حبسب ما معه، كما يثبت له من العقاب

  .عليه

ت للفاسق امللي باعتبار أصله، وباعتبار دخوله يف خطاب األمر والنهي، التحقيق أن اسم اإلميان يثب - ٢٦
  .وأحكام الدنيا

التحقيق أن اسم اإلميان ينفى عن الفاسق امللي باعتبار حقيقته ومتامه، وباعتبار دخوله يف خطاب  - ٢٧
  .املدح والثواب دون الذم  والعقاب

رازي؛ ألا عنده مرتبطة باألعمال وهي اجتماع الطاعات واملعاصي يف العبد ال ميتنع على أصل ال - ٢٨
  .ليست من اإلميان

  .أبطل الرازي التكفري باملعاصي مطلقًا - ٢٩

  .أمجع أهل العلم على أن من األعمال واألقوال ما هو كفر يف نفسه - ٣٠

  .أثبت الرازي اسم التقوى للفاسق امللي - ٣١

  .أثبت الرازي اسم اإلحسان للفاسق امللي - ٣٢
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وباسـم  " التقوى " و باسم " اإلميان"اسم اإلسالم كما علق باسم الوعد املطلق باجلنة مل يعلق ب - ٣٣
  ".اإلحسان"

آيـة املنـافق   "أبطل الرازي مذهب احلسن البصري يف تسمية الفاسق امللي باملنافق، ورد حديث  - ٣٤
  ". ثالث

  .اضطرب الرازي يف مسألة وعيد أصحاب الكبائر - ٣٥

القطع بالعفو عن بعض أهل الكبائر  سلك الرازي يف مسألة وعيد أصحاب الكبائر مسلكني، األول - ٣٦
، -ال بعفو وال بعقـاب -وعدم اجلزم بشيء  التوقف يف اجلميع؛: مع القطع بتعذيب بعضهم، الثاين

  !.وقد مجع بني هذين املسلكني يف موطن

أن وعيد الفساق منقطع؛ وافترقا يف القطع حبصول العفو والعقاب عن بعـض   يفاجتمع املسلكان  - ٣٧
  .أهل الكبائر

الرازي أهل السنة واجلماعة يف اجلملة يف مسلكه الذي ذهب فيه إىل القطع بأن اهللا تعـاىل   وافق - ٣٨
  .يعذب البعض ويعفو عن البعض

  .إذا عذبوا -وافق الرازي أهل السنة واجلماعة يف اجلملة يف القطع مبنع التخليد للعصاة   - ٣٩

 . اإلمجاع، والعقلاستدل الرازي على انقطاع وعيد الفاسق امللي؛ بالكتاب، والسنة، و - ٤٠

  !يف استدالل الرازي على انقطاع وعيد الفاسق امللي بالعقل خمالفة منهجية - ٤١

  .يف حق فساق األمة خالفًا للمعتزلة غأثبت الرازي شفاعة الرسول  - ٤٢

  .قرر الرازي أن مرتكب الكبرية جيتمع فيه الثواب والعقاب واحلمد والذم خالفًا للوعيدية - ٤٣

ة غري التائب البد أن يدخل اجلنة؛ فهو مندرج حتت الوعد خالفًـا  قرر الرازي أن مرتكب الكبري - ٤٤
  .للوعيدية

  .أثبت الرازي العفو عن  أصحاب الكبائر غري التائبني خالفًا للوعيدية - ٤٥

  .قرر الرازي أن مرتكب الكبرية إذا دخل النار ال خيلد فيها، خالفًا للوعيدية - ٤٦

امللي من النار خمالفة ظاهرة ملذهبه يف مسألة  يف رد الرازي على الوعيدية يف مسألة خروج الفاسق - ٤٧
  .ترتيه اهللا عن الظلم

  .بىن الرازي مسألة وعيد أصحاب الكبائر على مذهبه الفاسد يف احلسن والقبح - ٤٨

  !جعل  الرازي حكم مرتكب الصغرية والكبرية قبل التوبة وبعدها حتت املشيئة - ٤٩

ض حني جعل حكم مرتكب الكبرية بعد التوبة قرر الرازي أن فائدة التوبة إزالة العقاب؛ لكنه تناق - ٥٠
 !حتت املشيئة
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مسلك الوقوف الذي سلكه الرازي يف وعيد أصحاب الكبائر يعد أعظم بدعة، وأعظـم خمالفـة    - ٥١
 .للسلف واألئمة من قول الوعيدية

ت على قبـول  الرازي يف عصاة املوحدين، منقوض بتظافر النصوص على خالفه؛ إذ أا دلّتوقف  - ٥٢
ومنهم  ،ت على أن من العصاة من سيدخل النار قطعاتوبة من تاب من عباده، وكذلك دلّاهللا تعاىل 

  .من يغفر له

  .خالف الرازي أهل السنة واجلماعة يف موقفه من نصوص الوعيد - ٥٣

املعارضة بني نصوص الوعد والوعيد باطلة، واحلق اجلمع بني نصوص الوعد والوعيـد وتفسـري    - ٥٤
  .نها وال حتريفهابعضها ببعض من غري تبديل شيء م

قرر الرازي أن صيغ العموم يف نصوص الوعيد ليست قطعية؛ بل ظنية ومسألة وعيد أصـحاب    - ٥٥
  .الكبائر قطعية؛ وعلى هذا فال جيوز التعويل على هذه النصوص يف هذه املسألة

  .وقف الرازي يف أخبار الوعيد خاصة؛ حبجة أنه ال يقول بصيغ العموم أو أن العموم ال يفيد القطع - ٥٦

ما قرره الرازي يف أصول الفقه يناقض ما قرره يف مسائل االعتقاد؛ حيث أثبت يف أصول الفقـه   - ٥٧
  !!صيغ العموم ، ومل يسلم للعموم صيغة يف مسألة الوعيد

يف تقرير الرازي أن مسألة وعيد أصحاب الكبائر قطعية؛ فال جيوز التعويل فيها على عمومـات   - ٥٨
  ! نصوص الوعيد خمالفة منهجية

  !مث تأثر م وقال بقوهلم ؛لرازي املرجئة اخلالصةنقد ا - ٥٩

  !مث تأثر م وقال بقوهلم ؛نقد الرازي الوعيدية - ٦٠

ونقده، وأنتقل  واملسائل واألحكام املتعلقة به الفسق منالرازي  عرض موقف -حبمد اهللا وتوفيقه-وذا يكتمل 
  . إىل موقف الرازي من النفاق -بعون اهللا-بعد ذلك 
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  .واملسائل املتعلقة به ،النفاقمعىن موقف الرازي من : املبحث األول
  :معىن النفاق عند الرازي

  :اختلف يف اشتقاقه على وجوه )١(النفاق اسم إسالمي(قرر الرازي أن 

اِء والنافقاِء؛ فإذا القاصع: ر الريبوع له باباننافقاء اليربوع ؛ وذلك ألن جح هو من :)٢(أبو عبيدةقال  :األول 
إظهار اإلسـالم وإضـمار    :فقيل للمنافق أنه منافق؛ ألنه وضع لنفسه طريقني. طلب من أيهما كان خرج من اآلخر

  .الكفر، فمن أيهما طلبته خرج من اآلخر

تر الرجـل يف  كما يتس ؛أنه يتستر باإلسالم: املنافق من النفَق وهو السرب، ومعناه: قال ابن األنباري: الثاين 
  )٣( .السرب

وهو أن النافقاء جحر حيفره : أنه مأخوذ من النافقاء؛ لكن على غري هذا الوجه الذي ذكره أبو عبيدة :الثالث 
دفع التراب برأسه وخرج؛ فقيل للمنـافق  ؛ الريبوع يف داخل األرض؛ مث إنه يرقق مبا فوق اجلحر، حىت إذا رابه ريب

   )٤(.)ومتسك باإلسالم ،فإذا فتشته رمى عنه ذلك الكفر ؛الكفر يف باطنهألنه يضمر منافق؛ 

  

  

  

                                           

الشرعية سابقًا، وأثبتها هنـا؛   اسم شرعي؛ وذا يظهر أن الرازي تناقض يف هذا املوضع؛ ألنه نفى األمساء: معىن كلمة اسم إسالمي)١(
أنه نقل هذا املوضع عن بعض أهل اللغة، الذين نصوا على أن النفاق اسم إسالمي، فتابعهم يف هذا اللفظ، علما بأنه : لعلّ سبب تناقضهو

يف تفسريه إال يف هذا املوضع مما يدل على أنه ناقل، ولكنه مل يفطن إىل أن ذلك مناقض ملذهبـه يف  ) اسم إسالمي( مل يستعمل هذا اللفظ 
سامهت يف جعله يذهل عن تناقضه يف هذه املسألة، خبالف ما لو اسـتعملت  ) اسم إسالمي( مساء الشرعية؛ ولعل استعمال كلمة نفي األ
، النهاية يف غريب األثر واحلديث البن ٥٤٧الفروق اللغوية،: ومن الكتب اليت نصت على أن النفاق اسم إسالمي). اسم شرعي ( كلمة 

  .٢٦/٤٣١) نفق(، تاج العروس، مادة١/٣٠١، املزهر يف علوم العربية ١٤/٢٤٤) نفق(سان العرب، مادة، ل٥/٩٨،)نفق(األثري، مادة
معمر بن املثىن التيمي بالوالء، البصري، النحوي، من أئمة العلم باألدب واللغة، شيخ أيب عبيد القاسم بن سالم، مولـده   :أبو عبيدة)٢(

كتاب جماز  ؛فمنها: تصانيفه تقارب مائيت تصنيف وومات سنة تسع ومائتني، شر ومائة، كانت والدته يف رجب سنة ع ،ووفاته يف البصرة
وغريها، كان علي بن املديين إذا ذكر أبا عبيـدة،   ،القرآن الكرمي، وكتاب غريب القرآن، وكتاب معاين القرآن، وكتاب غريب احلديث

، ٢٤٣-٥/٢٣٥وفيات األعيـان : انظر ترمجته. ’’ الشيء الصحيحكان ال حيكي عن العرب إال‘‘: يحسن ذكره، ويصحح روايته، ويقول
  .٧/٢٧٢مؤسسة الرسالة، األعالم. ، ط٤٤٧-٩/٤٤٥سري أعالم النبالء

 .١٠٢-١٠١دار الكتب العلمية، .كلمات الناس، ط الزاهر يف معاين :انظر)٣(
-١/١٧٨خر الرازي للكفر يف القران الكرمي،، تفسري الف)٢٠٧ص١٢ج٤مج(التفسري الكبري: ، وانظر)٨٤ص٩ج٣مج(التفسري الكبري)٤(

١٧٩.  
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يظهـر  ( ألنه  )٢()باطنه خالف ظاهره(واملنافق  )١()إظهار اإلميان مع إبطان الكفر: النفاق(وعلى هذا فـ
  )٣().اإلميان ويضمر الكفر

   :وقد ذكر الرازي هذا املعىن بعبارات متعددة يف صفحات تفسريه

، )٥()هو املظهر لإلميان املبطن للكفر :املنافق(: ،  وقال)٤()الباطل الذي يظهر احلق ويضمر(هو  :املنافق: فقال
  )٧(.)هو الذي يستر كفره وينكره بلسانه :املنافق(: ، وقال)٦()يظهرون اإلميان ويسرون الكفر :املنافقون(:وقال

لسام خمالف لقلبهم؛ فهم وإن كانوا (فـ )٨()الذين يؤمنون باللسان دون القلب(هم  :املنافقون: وقال
   )٩(.)لكنهم يضمرون يف قلوم الكفر ؛يظهرون اإلميان باللسان

  )١٠(.)الذين قالوا بأفواههم آمنا ومل تؤمن قلوم( هم :املنافقون: وقال

يق فهو فمن ليس له التصد(وعلى هذا  )١١()كما يف املنافقني ؛التكذيب قد يكون بالقلب دون اللسان(: وقال
   )١٢(.)منافق

إال أنك جتـده يعلـق   ) النفاق اسم إسالمي(أن  -املخالف ملذهبه يف األمساء الشرعية-ومع تقرير الرازي
  :العقلي املبتدع احلكم بالنفاق مبسألة النظر واالستدالل

  :فيحكم بالنفاق على كل من

  !الشخص الذي حصل له بالدليل العرفان القليب وأقر باللسان مضطرا  - ١

 !شخص الذي حصل له االعتقاد التقليدي وأقر باللسان مضطراال - ٢
                                           

  ). ١٧٣ص١٥ج٥مج(التفسري الكبري)١(
  ). ٦ص١٦ج٦مج(التفسري الكبري)٢(
  ). ٣٩ص٢٥ج٩مج(التفسري الكبري)٣(
 ). ٢٣٠ص٢٥ج٩مج(التفسري الكبري)٤(
 ،)١٣٢ص٩ج٣مـج ( ،)١٠٥ص٩ج٣مـج ( ،)٦٥-٦٤ص٢ج١مج(التفسري الكبري: ، وانظر)١١٥ص٣٢ج١١مج(التفسري الكبري)٥(
  ). ٢٢٨ص٢٩ج١٠مج(،)٢٠٢ص٢٥ج٩مج(،)١٤ص٢٣ج٨مج(،)٨٤-٨٣ص١١ج٤مج(،)٧٨ص١١ج٤مج(،)٢٠٠ص١٠ج٤مج(
 ،)٢٠ص٢٤ج٨مـج ( ،)٩٦ص١٦ج٦مـج ( ،)٦١ص٢ج١مـج (التفسـري الكـبري  : ، وانظر)١٥١ص١٥ج٥مج(التفسري الكبري)٦(
  ).  ٢١ص٣٠ج١٠مج(،)١٤-١٣ص٣٠ج١٠مج(
  ). ١٣٤ص١٦ج٦مج(التفسري الكبري)٧(
  ). ١٠٤ص٣ج١مج(بريالتفسري الك)٨(
  ). ٢٦٧ص٢٩ج١٠مج(،)١٤٤ص١٥ج٥مج(،)٨٤-٨٣ص١١ج٤مج(التفسري الكبري: ، وانظر)٨٦ص٩ج٣مج(التفسري الكبري)٩(
  ). ٢٣٢ص١١ج٤مج(التفسري الكبري)١٠(
  ).١٢ص٣٠ج١٠مج(التفسري الكبري:، وانظر)٩٥ص٢٩ج١٠مج(التفسري الكبري)١١(
  ). ١١-١٠ص٢٢ج٨مج(التفسري الكبري)١٢(



- ٥٢٤  - 

 

 !الشخص الذي حصل له اإلنكار القليب وأقر باللسان مضطرا  - ٣

 !الشخص الذي حصل له اإلنكار القليب وأقر باللسان خمتارا - ٤

 !الشخص الذي حصل له اإلقرار اللساين مع خلو االعتقاد القليب - ٥

  :ال يتخلص إال بتقسيم نذكره؛ فنقول يقة النفاقحقاعلم أن الكالم يف (:الرازي يقول

وهو العلم، واالعتقاد املطابق املستفاد ال عن  ؛االعتقاد املطابق املستفاد عن الدليل :وهي :أحوال القلب أربعة 
  . وهو اجلهل، وخلو القلب عن كل ذلك؛ فهذه أقسام أربعة ؛وهو اعتقاد املقلد، واالعتقاد الغري املطابق؛ الدليل

 .اإلقرار واإلنكار والسكوت؛ فيحصل من تركيباا اثنا عشر قسما :فثالثة ؛أما أحوال اللسانو

ما إذا حصل العرفان القليب؛ فهاهنا إما أن ينضم إليه اإلقرار باللسان، أو اإلنكار باللسان، أو  :النوع األول 
  .السكوت

؛ فهذا اإلقرار إن كان اختياريا فصاحبه مـؤمن  ما إذا حصل العرفان بالقلب واإلقرار باللسان :القسم األول 
وإن كان اضطراريا وهو ما إذا عرف بقلبه ولكنه جيد من نفسه أنه لوال اخلوف ملا أقر بل أنكـر؛  حقًا باالتفاق، 

قًا وجب أن يعد منافقًا؛ ألنه بقلبه كذب، فإذا كان باللسان مقرا مصدفهذا جيب أن يعد منافقًا؛ ألنه بقلبه منكر م
  ....منكر مكذب بوجوب اإلقرار 

  .أن حيصل يف القلب االعتقاد التقليدي؛ فإما أن يوجد معه اإلقرار أو اإلنكار أو السكوت :النوع الثاين

أن يوجد معه اإلقرار، مث ذلك اإلقرار إن كان اختياريا؛ فهذا هو املسألة املشهورة من أن املقلد  :القسم األول 
  !هل هو مؤمن أم ال

ان اضطراريا فهذا يفرع على الصورة األوىل؛ فإن حكمنا يف الصورة األوىل بالكفر فهـا هنـا ال   وإن ك 
كالم، وإن حكمنا هناك باإلميان وجب أن حيكم ها هنا بالنفاق؛ ألن يف هذه الصورة لو كان القلب عارفًا لكـان  

  ....هذا الشخص منافقًا فبأن يكون منافقًا عند التقليد كان أوىل

  .؛ فإما أن يوجد معه اإلقرار اللساين أو اإلنكار اللساين أو السكوتاإلنكار القليب :لثالثالنوع ا

  . أن يوجد معه اإلقرار اللساين؛ فذلك اإلقرار إن كان اضطراريا فهو املنافق: القسم األول 
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قر باللسان أن العـامل  أن العامل قدمي، مث باالختيار أ -بناًء على شبهة-وإن كان اختياريا؛ فهو مثل أن يعتقد 
فلم ال جيوز أن  وهو كفر اجلحود والعناد؛حمدث، وهذا غري مستبعد؛ ألنه إذا جاز أن يعرف بالقلب مث ينكر باللسان 

   )٢().... )١(جيهل بالقلب؛ مث يقر باللسان فهذا القسم أيضا من النفاق

   )٣().هو املنافقأما اإلقرار باللسان فإن وجد خاليا عن االعتقاد بالقلب فذلك (و

  :بذكر تعريف جامع للنفاق؛ فقالالسابق هذا وقد ختم الرازي تقسيمه 

أن النفاق ما هو، وأنه الذي ال يطابق ظاهره باطنه فهذه هي األقسام املمكنة يف هذا الباب، وقد ظهر منه  (
  )٤().هسواًء كان يف باطنه ما يضاد ما يف ظاهره أو كان باطنه خاليا عما يشعر به ظاهر

املنافق الذي يظهر اإلميان (ألن  )٥()لفظ الكفار يتناول املنافقني: (فقال وقد حكم الرازي على املنافق بالكفر؛
  )٨().لو كان مؤمنا ملا مساه اهللا كافرا..املنافق: (وقال )٧(،)املنافق كافر:(وقال )٦(،)ويضمر الكفر كافر

 �mÚ��Ù��Ø��×��Ö��Õ��Ô��ÓÛl: فقالافرين يف الكفر؛ كون املنافقني مثل الك إنه تعاىل حقق(:وقال 

   )٩(). ١٤٠: النساء

  :وبناء على ذلك

  .النفاق يف القلب، وهو عبارة عن الكفر الذي هو اجلهلقرر أن  - ١

  .جعل النفاق كله نوعا واحدا هو الكفر املخرج عن امللة - ٢

                                           

نص أن الرازي يعلق أمساء الدين على تصورات وختيالت غري موجودة؛ بل هي مستبعدة احلصول؛ إذ كيف يكون املـرء  يظهر من ال) ١(
   !!يف حال االختيارمنكرا بقلبه مقرا بلسانه 

، ١٧٤-١٧٣/ ١، ١٥٩-١/١٥٨تفسري الفخر الرازي للكفـر يف القـران الكـرمي،    : ، وانظر)٦٠-٥٨ص٢ج١مج(التفسري الكبري)٢(
١٧٨-١/١٧٧.  
  ). ٩ص٢٢ج٨مج(التفسري الكبري)٣(
  .١/١٧٩، تفسري الفخر الرازي للكفر يف القران الكرمي،)٦٠ص٢ج١مج(التفسري الكبري)٤(
  ).  ٤٨ص٣٠ج١٠مج(التفسري الكبري)٥(
  ).٣٩ص٢٥ج٩مج(التفسري الكبري)٦(
 ،)٦٣-٦٢ص٢ج١مـج ( ،)٦١ص٢ج١مـج ( ،)٦٠ص٢ج١مـج (التفسـري الكـبري  :، وانظر)١٤٧ص١٦ج٦مج(التفسري الكبري)٧(
 ،)٨٢-٨١ص١١ج٤مـج ( ،)٢١٩ص١٠ج٤مـج ( ،)٩ص١٠ج٤مـج ( ،)١١١ص٩ج٣مج( ،)٨٦ص٩ج٣مج( ،)٩٥ص٨ج٣مج(
ــج( ــج( ،)٨٦-٨٥ص١١ج٤م ــج( ،)١٢١ص١٦ج٦م ــج( ،)١٢٥ص١٦ج٦م ــج( ،)١٣١ص١٦ج٦م  ،)١٣٩ص١٦ج٦م
 ،)٢١ص٢٤ج٨مــج( ،)١٤-١٣ص٢٣ج٨مــج( ،)٢٣٢-٢٣١ص١٦ج٦مــج( ،)١٦٥ص١٦ج٤مــج( ،)١٥٠ص١٦ج٤مــج(
 ). ٢٨٨ص٢٩ج١٠مج(،)٢٦٧ص٢٩ج١٠مج(،)٢٢٧ص٢٩ج١٠مج(،)٨٤-٨٣ص٢٨ج١٠مج(،)١٩٠ص٢٥ج٩مج(
  ). ٥٣ص٩ج٣مج(التفسري الكبري)٨(
  ). ٨٢ص١١ج٤مج(التفسري الكبري)٩(
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  .فاقًاحصر النفاق يف النفاق االعتقادي ؛ ومل جيعل من األعمال ما يعد ن - ٣

  .نفي أن يكون العمل من األسباب املفضية للنفاق - ٤

�m��p���o��n��m��l��k��j��i��h���g��f��e��d��c��b: يقول عند تفسري قوله تعـاىل  

��©��¨��§��¦��¥��¤���£������¢��¡�����~��}��|��{��z��y����x��w��v��u��t��s��r��q
��ªl البخل والتويل واإلعراض؛ ألن حاصل هذه الثالثة كونه ...ق إىلال جيوز إسناد إعقاب النفا(، ٧٧ – ٧٥: التوبة

ألن ذلك النفاق عبارة عن الكفر  تاركًا ألداء الواجب، وذلك ال ميكن جعله مؤثرا يف حصول النفاق يف القلب؛
هذا البخـل  (كما أن  )١()وترك بعض الواجب ال جيوز أن يكون مؤثرا يف حصول اجلهل يف القلب ، وهو جهل

  )٢(!!).تويل واإلعراض قد يوجد يف حق كثري من الفساق مع أنه ال حيصل معه النفاقوال

كل ذلك من باب الذنوب، وال يصري املرء به ..منع املاعون..فعل املراءاة و.. السهو عن الصالة و:(ويقول
  .)٣( )منافقًا

½�����¾������¯����m¼��»��º��¹��¸���¶���µ���´��³��²��±��°:ويقول عند تفسري قوله تعـاىل 

���Æ�����������Å��Ä����Ã��Â��Á��À��¿l إن هذا املعىن إمنا أثر يف منع قبول الطاعات؛ ألن هذا املعـىن  ( ، ٥٤: التوبة
!!       خوفًا من مذمة الناس، وهذا القدر ال يـدل علـى الكفـر    يدل على أنه ال يصلي طاعة ألمر اهللا؛ وإمنا يصلي

وذلك  على أن الكسل إمنا كان ألم يعتقدون أنه غري واجب دلّأن وصفهم بالكفر؛ أما ملا ذكره اهللا تعاىل بعد 
  )٤(!!).يوجب الكفر

وهلذا جتده جيعل النفاق مقصورا على جمرد خمالفة الوجود الذهين للوجود اللفظي من غري أن يستلزم حاالً 
  .وجدانيا أو سلوكًا عمليا

 )٧(؛)املنافقون هم الكاذبون(و  )٦( ،)حقيقة اإلميان بالقلب(و )٥()قلبالنفاق يف ال(حقيقة : ويظهر ذلك يف قوله
ني ، ملا أن الكذب باعتبار املخالفة ب عن شيء واعتقد خبالفه فهو كاذبفإن من أخرب( ألم أضمروا غري ما أظهروا، 
  ) ٨().وجود اخلارجي، والاملخالفة بني الوجود الذهين ، كما أن اجلهل باعتبارالوجود اللفظي والوجود الذهين

                                           

  ). ١٤١ص١٦ج٦مج(التفسري الكبري)١(
 ).١٤٢ص١٦ج٦مج(التفسري الكبري)٢(
 ).  ١١٤ص٣٢ج١١مج(التفسري الكبري)٣(
  ). ١١٥-١١٤ص٣٢ج١١مج(الكبري التفسري :، وانظر)٩٠ص١٦ج٦مج(التفسري الكبري)٤(
  ). ٢١-٢٠ص٢٤ج٨مج(التفسري الكبري: ، وانظر)١٤١ص١٦ج٦مج(التفسري الكبري)٥(
 ).  ١٢ص٣٠ج١٠مج(التفسري الكبري)٦(
  ).  ١٢ص٣٠ج١٠مج(التفسري الكبري)٧(
  ).  ١٢ص٣٠ج١٠مج(التفسري الكبري)٨(
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هو الكفر املخرج عن امللة، واألعمال ليست منه وال  كله نوع واحد -عند الرازي–أن النفاق وألجل  
  ".  آية املنافق ثالث"سبيالً إليه؛ مل يرتض مذهب احلسن البصري يف تسمية الفاسق امللي منافقًا، ورد حديث 

إذا وعد أخلـف،  : آية املنافق ثالث:" ×قوله ..جوا بـفقد احت ؛الذين زعموا أن الفاسق منافق(: يقول
  :واجلواب عن احلديث الذي متسك به من جعل الفاسق منافقًا() ١(.)"و إذا ائتمن خان ،وإذا حدث كذب

متروك العمل بظاهره باإلمجاع؛ ألن من وعد غريه بأن خيلع عليه خلعـة    )٢()وأنه( أنه من أخبار اآلحاد، 
      ) ٣( ).ذلك مل يكفر باالتفاق نفيسة، فإذا مل يفعل

���m�����o:قال تعاىلال ميكن أن يقال املراد منه املنافق؛ ألن الصحيح أن املنافق كافر؛ ..الفاسق (:ويقول �n��m

���r��q��pl ٤(). ١: املنافقون(    

ونفاق؛ بـل   بل قرر أن املكلف ال ميكن أن ينفك عن اإلميان والكفر؛ وعلى هذا فال يقوم باملكلف إميان 
  !   كلهم على نوع وحد، وهم أصحاب النفاق احملض اخلالص -عنده -املتهمون بالنفاق

��m��_��^]��\��[��Z��Y��XW���V���U��T��S��R��Q��P��O��NM��L��Kيقول عند تفسري قوله تعـاىل 

��ed��c��b��a�����`l ت اآلية على ا دلّفلم ؛املكلف ال ميكن أن ينفك عن اإلميان والكفر(، ١٦٧: آل عمران
     )٥().القرب لزم حصول الكفر

مث ملّا نزلت احملنة نافق  اكما زعم أن املنافق كافر منذ كان؛ فنفى بذلك أن يكون من املنافقني من كان مؤمن
  !بعد إميانه

  )٦(). املنافقون مل يكونوا إال على الكفر الثابت الدائم: (يقول

��m������g��f���{��z��y��x��w��v�����u��t��sr��q��p��o��n��ml��k��j�����i��h:ويقول عند قوله تعـاىل 

��£��¢���¡������~��}|l إذا كانت اآلية يف املنافق فما معىن قولـه : السؤال الثاين(، ١١: احلج :m ��x��w

��yl وهو يف احلقيقة مل يسلم حىت ينقلب ويرتد؟، ١١: احلج!  

  

                                           

  )ب/٢١٧ق/٢(العقول اية)١(
   !أثبته ولعل الصواب ما) وألنه(يف األصل ) ٢(
  ).أ/٢١٩ق/٢(العقول اية)٣(
  ). ٩ص١٠ج٤مج(التفسري الكبري)٤(
  ). ٨٦ص٩ج٣مج(التفسري الكبري)٥(
  ).  ١٤ص٣٠ج١٠مج(التفسري الكبري)٦(
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ما كان أظهره؛ فصار يذم الدين عند الشدة، وكان مـن قبـل   املراد أنه أظهر بلسانه خالف : واجلواب 
    )١().وذلك انقالب يف احلقيقة ،ميدحه

��m��`��_��^]��\��[��Z��������Y��X��W��V��U��T��S��R��Q���P��O:ويقول عند قوله تعـاىل 

|��{��z��y��xw��v��u��t��s��r����q��p��o��nm��l��k��j��i��hg��f���e��d��c��b�������a������~��}
��a��`��_l فأما قوله (، ٧٤: التوبة :m���Y��X��Wl م أسلموا: فلقائل أن يقول ،٧٤: التوبةفكيف يليق  ؛إ

�! ؟م هذا الكالم �

  : واجلواب من وجهني

الذي هو نقيض احلَرب؛ ألم ملا نافقوا فقد أظهروا اإلسالم وجنحوا إليـه،   املراد من اإلسالم السلْم :األول
  .جاهروا باحلرب وجب حرم فإذا

   )٢(.)أم أظهروا الكفر بعد أن أظهروا اإلسالم :والثاين 

�m��`�����_��~���}��|��{��zy��x��w��v��u���t��s �:ويقول عند قوله تعاىل

��s��r��q��p���o��n��m��l��k��j��i��hg��f�e��d��c��b��al قولـه (، ٦٦ - ٦٥: التوبة :
m��hg��f�e��dl يدل على أحكام ، ٦٦: التوبة..:....� �

يدل على أن الكفر إمنا حدث بعد أن كانوا مؤمنني؛ ولقائل أن يقول القوم ملا كانوا منافقني : احلكم الرابع 
  !فكيف يصح وصفهم بذلك ؟

ظهر كفركم للمؤمنني بعـد أن  : وقال آخرون ،املراد كفرمت بعد إميانكم الذي أظهرمتوه: )٣(قال احلسن: قلنا
  )٤().هم مسلمني، والقوالن متقاربانكنتم عند

إال أنه فرق   )٥( ؛)مثل الكافرين يف الكفر (ومع أن الرازي حكم على املنافقني بالكفر، وقرر أن املنافقني 
  :بني املنافق والكافر؛ فذكر

    )٧().ما أظهر شيئًا خبالف باطنه(فإنه  الكافر أما)٦().باطنه خالف ظاهره( املنافقأن  - ١

                                           

  ). ١٤ص٢٣ج٨مج(التفسري الكبري)١(
  ). ١٣٧-١٣٦ص١٦ج٦مج(التفسري الكبري)٢(
  !حبثت عن قوله؛ لكن مل أجدهقد يقصد احلسن البصري، و)٣(
  ). ١٢٤ص١٦ج٦مج(سري الكبريالتف)٤(
  ). ٨٢ص١١ج٤مج(التفسري الكبري)٥(
  ). ٦٠-٥٩ص٢ج١مج(التفسري الكبري: ، وانظر)٦ص١٦ج٦مج(التفسري الكبري)٦(
  ). ٣٩ص٢٥ج٩مج(التفسري الكبري: ، وانظر)٥٩ص٢ج١مج(التفسري الكبري)٧(
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  .نافق أشد قبحا من كفر الكافر األصليأن كفر امل  - ٢

إن طريقة الكفار وإن كانت خبيثة إال أن طريقة النفاق أخبث منها؛ ولذلك فإنه تعاىل ذم الكفار يف (: يقول
 )١(؛)أول سورة البقرة يف آيتني، وذم املنافقني يف بضع عشرة آية؛ وما ذاك إال أن طريقة النفاق أخبث من طريقة الكفار

ة االقتصاص خبربهم تدل على أن االهتمام بدفع شرهم أشد من االهتمام بدفع شر الكفار؛ وذلك يدل على كثر(ألن 
والكافر األصلي  ،أنه قصد التلبيس: أحدهامث إن املنافق اختص مبزيد أمور منكرة؛ ( )٢(؛)أم أعظم جرما من الكفار 

أن الكافر ما رضي  :وثالثها .املنافق على طبع اخلنوثةو ،طبع الرجال )٣( )على(أن الكافر : وثانيها .ما قصد ذلك
أن املنافق ضم إىل كفره : ورابعهالنفسه بالكذب؛ بل استنكف منه ومل يرض إال بالصدق، واملنافق رضي بذلك، 

  )٤(.)١٤٥: النساء ��m��¨��§��¦��¥��¤���£��¢l:االستهزاء خبالف الكافر األصلي؛ وألجل غلظ كفره قال تعاىل

  .ب املنافق أشد من عذاب الكافرأن عذا - ٣

وهـو االسـتهزاء    )٥(املنافق أشد عذابا من الكافر؛ ألنه مثله يف الكفر وضم إليه نوع آخر من الكفر:( يقول
باإلسالم وبأهله، وبسبب أم ملا كانوا يظهرون اإلسالم ميكنهم االطالع على أسرار املسلمني مث خيـربون الكفـار   

 )٦().فلهذه األسباب جعل اهللا عذام أزيد من عذاب الكفار. نة من هؤالء املنافقنيبذلك؛ فكانت تتضاعف احمل

؛  وأنه غغغغوال حيق إغفال اإلشارة إىل أن الرازي قد زعم يف تفسريه أنه مل يبق من املنافقني أحد بعد النيب 
  !!!ما مثَّ إال كافر جماهر أو مؤمن تقي طاهر 

  )٨().)٧(افقني على النفاق أحد على مذهب أهل السنةمل يبق من املن غبعد النيب ( :يقول

ومل يبق إال كافر جماهر أو مـؤمن  ظهر،  غاتفقوا على أن أمر العرب يف زمان النيب  )٩(أهل السنة:( ويقول
  )١٠()تقي طاهر

                                           

  ). ٨٦ص١١ج٤مج(التفسري الكبري)١(
  ).٦٠ص٢ج١مج(التفسري الكبري)٢(
  !، والسياق يقتضيه٢/٦٠املطبعة البهية املصرية . ، والتصحيح من ط)عى(عة املعتمدة يف الطب)٣(
، تفسري الفخر الرازي للكفر )٨٤-٨٣ج١٠مج(،)١٢٦-١٢٥ص١٦ج٦مج(التفسري الكبري: ، وانظر)٦٠ص٢ج١مج(التفسري الكبري)٤(

  .١٨٠-١/١٧٩يف القران الكرمي،
  !!يف القلب فقط كما زعم ليس حمصورايظهر من النص أن الكفر أنواع، و)٥(
  ). ٨٧ص١١ج٤مج(التفسري الكبري)٦(
  ! يقصد األشاعرة)٧(
 ). ٩٢ص٢٨ج١٠مج(التفسري الكبري)٨(
 ! يقصد األشاعرة)٩(
 ).٩٢ص٢٨ج١٠مج(التفسري الكبري)١٠(
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ا انتصار  غوهلذا جتده يتشبث بقول من محل أحاديث النفاق يف املنافقني خاصة الذين كانوا على عهد النيب  
ثالث من : "إمنا ذكر قوله غأنه   )١(جابر بن عبد اهللاحدثين  عطاء بن أيب رباحقال :(فيقول ملذهبه واغترارا ببدعته،

فكذبوه، وائتمنهم على سره فخانوه، ووعدوا أن   غ؛ يف املنافقني خاصة الذين حدثوا النيب  )٢("كن فيه فهو منافق
  .  )٤( ))٣(خيرجوا معه فأخلفوه

إن : له( ، قائالً " ثالث من كن فيه ، فهو منافق:" وأنكر عليه قوله   )٥( أنه قد أتى رجلٌ احلسنكما ذكر  
؛  ١٢: يوسـف  �m��½��¼������»��ºl: ووعـدوه يف قـوهلم  . أكله الذئب، وكذبوه: أوالد يعقوب حدثوه يف قوهلم

  . )٧())٦( :فتوقف احلسن ! فهل حنكم بكوم منافقني؟. وائتمنهم أبوهم على يوسف؛ فخانوه. فأخلفوه

  :بقى أن أشري إىل أن الرازي ناقض مجلة مما قرره سابقًا؛ حيث

  !أبطل قول من ذهب إىل أن النفاق والكفر ال يدخل إال يف أفعال القلوب - ١

�m�����_��~���}��|��{��zy��x��w��v��u���t��s �:يقول عند تفسـري قولـه تعـاىل   

��l��k��j��i��hg��f�e��d��c��b��a��`��s��r��q��p���o��n��ml ــة  -٦٥: التوبـ

                                           

العقبة الثانية مع أبيه وهو شهد  غجابر بن عبد اهللا بن عمرو بن حرام األنصاري السلمي، يكىن أبا عبد اهللا، أحد املكثرين عن النيب )١(
االسـتيعاب يف معرفـة   :، انظـر ا تسع عشرة غزوة، مات سنة أربع وسـبعني  غصغري ومل يشهد األوىل، غزى مع رسول اهللا 

 . ٢٢٣-١/٢٢٢، اإلصابة يف متييز الصحابة٤٩٤-١/٤٩٢، أسد الغابة،١١٥-١١٤األصحاب،
، والنسائي، كتاب اإلميان وشرائعه، بـاب عالمـة    غ رفوعا إىل النيبم٩/٦٠٦، ج)١٠٨٦٧(أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده برقم) ٢(

صـحيح سـنن النسـائي    ’’ صحيح اإلسناد موقوف‘‘:-:-، وقال األلباين ٨/٤٩٢، ااملنافق، موقوفًا على عبد اهللا بن مسعود 
٣/١٠٣٣.  
؛ برواية حممد احملرم ٣٢٤ – ٧/٣٢٣، لضعفاءالكامل ل،و ابن عدي يف ١٢٩٦/ ٢ الضعفاء،أخرجها العقيلي يف ضعيفة؛ هذه احلادثة)٣(

فكـذبوه، وائتمنـهم    غ هذا احلديث يف املنافقني، هم الذين حدثوا النيب" :أنه قال غحدثين جابر، عن النيب : عن عطاء، وأنه قال
، وقال عنـه  ’’ يتابع عليهومقدار ماله الحممد احملرم هذا هو قليل احلديث، ‘‘ :، وقال ابن عديووعدوه أن خيرجوا معه فأخلفوه ،فخانوه

، والضعفاء ) ٧٩٠(ترمجة  ١/٢٤٨التاريخ الكبري للبخاري: انظر. ’’ليس بشيء‘‘: ، وقال عنه حيىي بن معني’’منكر احلديث‘‘: البخاري 
  .٤٨١-٢/٤٨٠،كما ضعفها ابن رجب يف جامع العلوم واحلكم  ٧/٣٢٢والكامل البن عدي  ،١٢٩٦/ ٢للعقيلي،

 ). ١٤٣ص١٦ج٦مج(التفسري الكبري)٤(
  . احلسن البصري: يعىن)٥(
؛ برواية حممد احملرم عن عطاء، وفيه أن احلسن رجع لقول ٣٢٤-٧/٣٢٣، أخرجها ابن عدي يف الكامل للضعفاء ضعيفة؛ هذه احلادثة)٦(

-٢/٤٨٠واحلكـم  كما ضعفها ابن رجب يف جامع العلوم ، ’’يف املنافقني خاصة: صدق عطاء، هذا احلديث يف هذا، أي‘‘:عطاء، وقال
٤٨١.  

 ). ١٤٣ص١٦ج٦مج(التفسري الكبري)٧(
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يدل على بطـالن  (وهو  )١(؛)وإن كانوا منافقني من قبل ،يدل على أن قوهلم الذي صدر منهم كفر يف احلقيقة(، ٦٦
 )٢(.)قول من يقول الكفر ال يدخل إال يف أفعال القلوب 

  !جعل العمل سببا يف حصول النفاق  - ٢

��m��b��p���o��n��m��l��k��j��i��h���g��f��e��d��c:عند تفسريه لقوله تعـاىل  يقول

�����~��}��|��{��z��y����x��w��v��u��t��s��r��q��¨��§��¦��¥��¤���£������¢��¡
©��ªl ظاهر هذه اآلية يدل على أن نقض العهد، وخلف الوعد يورث النفاق؛ فيجب على (، ٧٧- ٧٥: التوبة

)٣(.)اهللا يف أمر فليجتهد يف الوفاء به فإذا عاهد ؛املسلم  أن يبالغ يف االحتراز عنه
 

أنه تعـاىل عاقبـهم   : ، واملعىن٧٧: التوبة ��m��ª��©��¨��§��¦��¥��¤���£������¢l:قال تعاىل(  :ويقول
فلعله حني عاهد ( )٤().ألجل أم أقدموا قبل ذلك على خلف الوعد وعلى الكذببتحصيل ذلك النفاق يف قلوم؛ 

ومل يف بالعهد صار منافقًا؛ ولفظ اآلية مشعر مبا ذكرناه حيث  ،ان مسلما؛ مث ملا خبل باملالاهللا تعاىل ذا العهد ك
     )٥(). ٧٧: التوبة m{��z�l: قال

  !، وغريها من صفات املنافقنيجعل البخل وترك الصالة واملراءاة - ٣

على اختصارها فيها  اعلم أن هذه السورة (، ١: الكوثر �m��y��x��w����vlيقول عند تفسريه لقوله تعاىل
  :لطائف

وصف اهللا تعاىل املنـافق  أن هذه السورة كاملقابلة للسورة املتقدمة، وذلك ألن يف السورة املتقدمة  :إحداها 
��_��`����m���e��d��c��b��a:وهو املراد من قولهالبخل، : أوهلا: بأمور أربعة �̂�]l ٣ - ٢: املاعون.  

  .٥: املاعون �m��n���m��l��k��j��il: قوله ، وهو املراد منترك الصالة: الثاين 

  .٦: املاعون �m��r��q��p��ol: هو املراد من قوله املراءاة يف الصالة،: والثالث 

   )٦(.)٧: املاعون �m���u��t��sl: وهو املراد من قوله املنع من الزكاة، :والرابع 

                                           

  ). ١٢٤ص١٦ج٦مج(التفسري الكبري)١(
  ). ١٢٤ص١٦ج٦مج(التفسري الكبري)٢(
  ). ١٤٢ص١٦ج٦مج(التفسري الكبري)٣(
  ). ١٤٤ص١٦ج٦مج(التفسري الكبري)٤(
 ). ١٣٩ص١٦ج٦مج(التفسري الكبري)٥(
-٨٣ص١١ج٤مـج (،)١٨٥ص١٠ج٤مج(،)١٠٠-٩٩ص١٠ج٤مج(الكبري التفسري: ، وانظر)١١٧ص٣٢ج١١مج(التفسري الكبري)٦(

  ). ٣١ص١٢ج٤مج(،)٨٤



- ٥٣٢  - 

 

��m��j��i��h��g��fe��d���c��b��a��l�����k:ويقول عند تفسري قوله تعاىل

�� sr�� �q� �p��o��n��ml ا يتميز املؤمن من املنافق؛  (، ٧١: التوبة ذكر هذه األمور اخلمسة اليت
واملنافق ال . واملؤمن بالضد منه فاملنافق على ما وصفه اهللا تعاىل يف اآلية املتقدمة يأمر باملنكر وينهى عن املعروف،

، كما قال   واملنافق يبخل بالزكاة وسائر الواجبات. ن بالضد منهواملؤم يقوم إىل الصالة إال مع نوع من الكسل،
�m¡� � � �lواملنافق إذا أمره اهللا ورسوله باملسارعة إىل اجلهاد؛ فإنه . ، واملؤمنون يؤتون الزكاة٦٧: التوبة

   )١().واملؤمنون بالضد منهم يتخلف بنفسه ويثبط غريه كما وصفه اهللا بذلك،

  !اإلميان؛ فخالف بذلك ما ذهب إليه سابقًا من أن املنافق كافر منذ كانقرر أن النفاق حيصل بعد  - ٤

�����m���µ:يقول عند تفسريه لقوله تعاىل �́�³��²���±��°¯��®��¬��«��ª���©��¨��§����¦��¥��¤��£l النور :

�:قوله(، ٥٠ ��m� �¥��¤��£l إشارة إىل النفاق، وقوله ، ٥٠: النور:��m� �§��� �¦l حدث هذا الشك  إىل أنهإشارة ، ٥٠: النور
  . )٢()والريب بعد تقرير اإلسالم يف القلب

�m��p���o��n��m��l��k��j��i��h���g��f��e��d��c��b:يقول عند تفسريه لقوله تعاىلو

���� �~� �}��|� �{��z��y�� � �x��w� �v��u� �t��s��r� �q�� �̈ �§��¦��¥� �¤� � �£�� � � � �¢� �¡
©��ªl ؟نافق كافر؛ والكافر كيف ميكنه أن يعاهد اهللا تعاىلامل: السؤال األول(، ٧٧ – ٧٥: التوبة !  

ومل يف بالعهد صار منافقًا، ولفظ  ،لعله حني عاهد اهللا تعاىل ذا العهد كان مسلما، مث ملا خبل باملال:...واجلواب
     )٣(.)٧٧: التوبة m{��z�l: اآلية مشعر مبا ذكرناه؛ حيث قال

: آل عمـران ��m��AM��L��K��J������I��H��G��F��E��D��C��B �l:ويقول عند تفسريه لقوله تعاىل

�m��J������I��H: مل قـال : ونفاق املنافقني؛ فإن قيل ،وليعلم إميان املؤمنني: يف اآلية حذف، تقديره(، ١٦٧ - ١٦٦

M��L��K lوليعلم املنافقني ؟: ومل يقل ،١٦٧ - ١٦٦: آل عمران�!  

 يدلّ ،١٦٦: آل عمران���m�����I��Hl:وقوله. الفعل يدل على جتددهاالسم يدل على تأكيد ذلك املعىن، و: قلنا
فيدل على كوم إمنا شرعوا يف األعمال  ،١٦٧: آل عمران �mM lعلى كوم مستقرين على إميام متثبتني فيه؛ وأما 

   )٤().الالئقة بالنفاق يف ذلك الوقت

                                           

 ،)١٢٦ص١٦ج٦مـج ( ،)٧٦ص١٦ج٦مـج ( ،)٢٥ص١٢ج٤مـج (التفسري الكـبري : ، وانظر)١٣١ص١٦ج٦مج(التفسري الكبري)١(
  ).  ٧٠ص  ٢٨ج١٠مج( ،)٢٢٨ص٢٧ج٩مج( ،)٢٣٤-٢٣٣ص١٦ج٦مج(
  ). ٢١ص٢٤ج٨مج(التفسري الكبري)٢(
  ).١٣٩ص١٦ج٦مج(التفسري الكبري)٣(
  ). ٨٤ص٩ج٣مج(التفسري الكبري)٤(



- ٥٣٣  - 

 

  

 .قبالنفااألحكام املتعلقة موقف الرازي من : املبحث الثاين
  

  .قرر الرازي أن املنافق تجرى عليه أحكام املسلمني يف الدنيا؛ ألنه أظهر اإلسالم

من أظهر اإلميان وجب إجراء حكـم املـؤمنني   ( و )١(.)يظهرون من أنفسهم أم يؤمنون(املنافقون  :يقول
   )٤(.))٣("حنن حنكم بالظاهر: " ×أحكام الشرع مبنية على الظواهر؛ كما قال (ألن  )٢(؛)عليه

وأوالدهم عن السيب،  ،وسالمة أمواهلم عن الغنيمة ،ظفروا حبقن دمائهم..ملا أظهروا اإلسالم(املنافقون : ويقول
    )٥(.)وسائر أحكام املسلمني ،وظفروا بغنائم اجلهاد

اإلميان  أليس أن املنافق يصلى عليه إذا أظهر: (وقد أكد على هذا املعىن يف تفسريه؛ فقال جميبا على سؤال طرحه
  مع قيام الكفر فيه؟ 

حنن حنكم بالظاهر واهللا تعاىل يتـوىل  :" أن التكاليف مبنية على الظاهر، قال عليه الصالة والسالم :واجلواب
  )٦(" ).السرائر

    )٧().ال حيل قتلهم مع إظهارهم اإلميان( املنافقون: ويقول

�mU��V:يقول عند تفسريه لقوله تعاىل ملة الكفار،أما إذا أظهر املنافق كفره؛ فقد قرر الرازي أنه يعامل معا
��n��m��l��k��j��i��h��g��fe��d���c��b��a��`��_^��]��\��[��Z������Y��X��Wl ٨٨: النساء ،

مبا أظهروا من  :أي ،٨٨: النساء m�^��]�lوالصغار والسيب والقتل  أنه ردهم إىل أحكام الكفار من الذلّ :معىن اآلية(
                                           

  ).١٧٨ص١٠ج٤مج(التفسري الكبري: ، وانظر)٢٠٠ص١٠ج٤مج(التفسري الكبري)١(
  ). ٦٧ص٢ج١مج(التفسري الكبري)٢(
 املغين عن محل .’’مل أجد له أصالً، وكذا قال املزي ملا سئل عنه‘‘:هذا احلديث جزم احلافظ العراقي بأنه ال أصل له؛ فقال)٣(

 غ، عن رسول اهللا ل، وهو وإن مل يثبت من وجه معترب؛ لكن ورد معناه يف عدة أحاديث، منها حديث أم سلمة ٢/١٠٩٧األسفار،
، ولعل بعضكم أن يكون أحلن حبجته من بعض؛ فأقضي على حنو ما أمسع، فمن قضيت له من إمنا أنا بشر وإنكم ختتصمون إيلّ"  :أنه قال

، و ١٥٠٣أخرجه البخاري، كتاب األحكام، باب موعظة اإلمام للخصوم، ص ."فإمنا أقطع له قطعة من النار حق أخيه شيئًا فال يأخذه؛
كشف اخلفاء ومزيل اإللباس عما : انظر ؛ملزيد من اإليضاحو . ٣/١٣٣٧بالظاهر واللحن باحلجة مسلم،كتاب األقضية، باب احلكم 

  .١٩٤- ١/١٩٢اشتهر من األحاديث على ألسنة الناس
 ). ١٦٢ص١٥ج٥مج(لتفسري الكبريا)٤(
  ).  ٧٠ص٢ج١مج(،)٦٣ص٢ج١مج(التفسري الكبري: ، وانظر)٧٣ص٢ج١مج(التفسري الكبري)٥(
  ). ١٥٤ص١٦ج٦مج(التفسري الكبري)٦(
  ). ٨٧ص١٦ج٦مج(التفسري الكبري)٧(



- ٥٣٤  - 

 

ا يف الظاهر بالشهادتني مل يكن لنا سبيل إىل وذلك أن املنافق ما دام يكون متمسكًكانوا على النفاق؛  االرتداد بعدما
   )١().قتله؛ فإذا أظهر الكفر فحينئذ جيري اهللا تعاىل عليه أحكام الكفار

��m��n���m��l��k��j��i��h��g��f���e��d��c��b��a:ويقول عند تفسريه لقوله تعـاىل 

��q��p��ol إن ما يف قلـوبكم مـن   : التخويف بعقاب الدنيا، وهو أن يقول هلم: املراد بالقول البليغ (، ٦٣: اءالنس
النفاق والكيد معلوم عند اهللا، وال فرق بينكم وبني سائر الكفار؛ وإمنا رفع اهللا السيف عنكم ألنكم أظهرمت اإلميـان؛  

وعلى هذا فإن   )٢(؛)لكفر وحينئذ يلزمكم السيفهذه األفعال القبيحة ظهر للكل بقاؤكم على افإن واظبتم على 
  )٣().نفاقهم إذا ظهر كانوا كسائر املشركني يف كوم حربا للمؤمنني (املنافقني 

��m��^]��\��[��Z��������Y��X��W��V��U��T��S��R��Q���P��O:ويقول عند تفسريه لقوله تعـاىل 

��nm��l��k��j��i��hg��f���e��d��c��b�������a��`��_����|��{��z��y��xw��v��u��t��s��r����q��p��o
��a��`��_��~��}l قال(، ٧٤: التوبة:���m��p��ol  عن التوبة،: أي ، ٧٤: التوبـة���m��xw��v��u��t��s��r����ql 

املراد به أنه ملا ظهر كفرهم بني الناس صـاروا  : وأما العذاب يف الدنيا؛ فقيلأما عذاب اآلخرة فمعلوم؛ ، ٧٤: التوبة
   )٤(.)واغتنام أمواهلم ،وسيب أوالدهم وأزواجهم ،وقتلهم ،مثل أهل احلرب؛ فيحل قتاهلم

»��¬��®�������¯����mª��©���¨���§��¦��¥��¤��£��¢��¡�����²��±��°:ويقول عند تفسـريه لقولـه تعـاىل   

³��´l ا(، ٨٤: التوبةا هذه اآليات دالة على أن املقصود منعه من أن يصلي على أحد منهم منعا دائمكلي.....  

: التوبة m�³��²��±��°��¯�������®��¬l: مث إنه تعاىل علل املنع من الصالة عليه والقيام على قربه بقوله

٥(.) ٨٤(� �

على - وجترى عليهم أحكامه الدنيوية لكن يبقى السؤال كيف يظهر نفاقهم ومن مث  يحكم عليهم بالنفاق
مقصور علـى   -عنده -بل النفاق!! سمى اإلميان والكفر والنفاقواألعمال ليست داخلة يف م -مذهب الرازي

  !!جمرد خمالفة التصور الذهين، للوجود اخلارجي من غري أن يستلزم حاالً وجدانيا أو سلوكًا عمليا

أما يف أحكام اآلخرة؛ فقد قرر الرازي أن حكم املنافق مثل حكم الكافر؛ لكن املنافق أشد عـذابا مـن   
  .الكافر 

                                           

  ). ٢١٩ص١٠ج٤مج(التفسري الكبري)١(
  ). ١٣٥-١٣٤ص١٦ج٦مج(،)٩٤ص١٦ج٦مج(،)١٥٩ص١٠ج٤مج(التفسري الكبري: ، وانظر)١٥٩ص١٠ج٤مج(التفسري الكبري)٢(
 ). ٨٧ص١٦ج٦مج(التفسري الكبري)٣(
  ). ١٤ص٢٣ج٨مج(التفسري الكبري: ، وانظر)١٣٧ص١٦ج٦مج(التفسري الكبري)٤(
  ). ١٥٣ص١٦ج٦مج(التفسري الكبري)٥(



- ٥٣٥  - 

 

��m��Ù��Ø��×��Ö��Õ��Ô��Ó:إنه تعاىل حقق كون املنافقني مثل الكافرين يف الكفـر؛ فقـال  ( :يقول

Ú���Ûl م اجتمعوا على االستهزاء بآيات اهللا يف الدنيا؛ فكذلك جيتمعـون يف عـذاب    :يريد، ١٤٠: النساءكما أ
   )١().جهنم يوم القيامة

ال يغفر هلـم  إنه تعاىل بين أنه (؛ ١٣٨: النساء �m�¥��¤��£��¢��¡�����~�l: ويقول عند تفسري قوله تعاىل
يوصلهم إىل أعظـم أنـواع   فإنه مع ذلك  ؛وكما ال يوصلهم إىل دار الثواب: وال يهديهم إىل اجلنة؛ مث قال كفرهم
   )٢().١٣٨: النساء �m��¥��¤��£��¢��¡�����~l: وهو املراد من قوله، العقاب

وهو االسـتهزاء   :ألنه مثله يف الكفر وضم إليه نوع آخر من الكفر ؛املنافق أشد عذابا من الكافر:( ويقول
باإلسالم وبأهله، وبسبب أم ملا كانوا يظهرون اإلسالم ميكنهم االطالع على أسرار املسلمني مث خيـربون الكفـار   

  )٣( ).لكفارفلهذه األسباب جعل اهللا عذام أزيد من عذاب ا. بذلك؛ فكانت تتضاعف احملنة من هؤالء املنافقني

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           

  ). ٢٣٤ص١١ج٤مج(،)٨٣ص١١ج٤مج(التفسري الكبري: ، وانظر)٨٢ص١١ج٤مج(التفسري الكبري)١(
 ،)٨٣ص١١ج٤مـج ( ،)٥٦ص٩ج٣مـج ( ،)٧٧ص٢ج١مـج (التفسـري الكـبري  : ، وانظر)٨٠-٧٩ص١١ج٤مج(الكبريالتفسري )٢(
 ،)١٢٩-١٢٧ص١٦ج٦مـج ( ،)١٢٦-١٢٥ص١٦ج٦مـج ( ،)٩١ص١٦ج٦مـج ( ،)٨٩-٨٧ص١٦ج٦مج( ،)٥٤ص١٢ج٤مج(
ــج( ــج( ،)١٣١-١٣٠ص١٦ج٦مــ ــج( ،)١٥٠ص١٦ج٦مــ ــج( ،)١٥٩ص١٦ج٦مــ  ،)١٧٤-١٧٣ص١٦ج٦مــ
  ).  ١٨٣ص٢٣ج٨مج(،)١٤ص٢٣ج٨مج(
  ).٨٧ص١١ج٤مج(فسري الكبريالت)٣(



- ٥٣٦  - 

 

على ضوء عقيدة  واملسائل املتعلقة به نقد موقف الرازي من النفاق: املبحث الثالث
 .أهل السنة واجلماعة

  

  . )١(موافق ملا ذكرته كتب اللغة  ،صحيح" النفاق " ما ذكره ابن اخلطيب يف اشتقاق لفظ :أوالً

حكام األتفريق بني النفاق والكفر، والملة فيما ذكره من وافق الرازي أهل السنة واجلماعة من حيث اجل :ثانيا
  .  تعلقة بالنفاقامل

أن الباطل؛ إال ، وإضمار الكفر وتبني من العرض السابق أن الرازي أثبت أن النفاق إظهار اإلميان و احلق: ثالثًا
حمـالً   -عنده-ق بالكلية؛ فليس هو عمل يف النفامشاة لفظية ألهل السنة واجلماعة؛ إلنكاره دور اليعد إثباته لذلك 

  . للنفاق

  : إذا تقرر ذلك فقد  خالف الرازي أهل السنة واجلماعة يف أمورٍ جمملها ما يلي

 . العقلي املبتدع ربطه احلكم بالنفاق مبسألة النظر واالستدالل - ١

 .وإخراجه العمل عن مسماه ،النفاق يف القلبأن  هريقرت - ٢

 .هو الكفر املخرج عن امللة ؛جعله النفاق كله نوعا واحدا - ٣

 .حصره النفاق يف النفاق االعتقادي - ٤

الذهين للوجود اللفظي من غري أن يسـتلزم حـاالً    الوجودجعله النفاق مقصورا على جمرد خمالفة  - ٥
 .وجدانيا أو سلوكًا عمليا

 .نفيه كون العمل من األسباب املفضية للنفاق - ٦

 ".  آية املنافق ثالث"املنافق، ورده حلديث ب امللي تسمية الفاسق إبطاله مذهب احلسن يف - ٧

 -على زعمه -؛ وعلى هذا فاملتهمون بالنفاقوالكفر اإلمياناملكلف ال ميكن أن ينفك عن  أن هريقرت - ٨
  !  هم أصحاب النفاق احملض اخلالص؛ حداكلهم نوع و

                                           

، معجـم  ١٠٢-١٠١دار الكتب العلميـة،  .، الزاهر يف معاين كلمات الناس، ط٢٨٤-٢/٢٨٣غريب احلديث أليب عبيد، : انظر) ١(
، النهاية يف غريب األثر واحلـديث  ٥٠٤،)نفق(، املفردات يف غريب القرآن، مادة ٤٥٥-٥/٤٥٤،)نفق(مقاييس اللغة البن فارس، مادة 

، تـاج العـروس،   ٧/٣٠٠، جمموعـة الفتـاوى  ٢٤٤-١٤/٢٤٣،)نفق(، لسان العرب البن منظور، مادة٥/٩٨،)نفق(ثري، مادةالبن األ
  .٢/٩٤٢،)نفق(، املعجم الوسيط، مادة٤٣٢-٢٦/٤٣١،)نفق(مادة
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مث ملّا نزلت احملنة  ا؛يكون من املنافقني من كان مؤمنفال  هذا أن املنافق كافر منذ كان؛ وعلى هزعم - ٩
 !نافق بعد إميانه

 . غالنيب  زمن بعد نفاقأنه مل يبق  هزعم - ١٠

  : الرد عليه من وجوه -بعون اهللا-وسيكون 

  :العقلي الرد على ربط الرازي احلكم بالنفاق مبسألة النظر واالستدالل :الوجه األول
  :والكالم على ذلك من جوانب

لنظر واالستدالل العقلي دليل بدعي حادث التزم أصحابه بـاطالً مـن   البيان بأن دليل اتقدم  :اجلانب األول
وتعليق احلكم بالنفاق عليه اام لعموم األمة، بل وأفاضلها من الصحابة والتابعني الذين مل يتلوثوا بصـنعة    )١(القول،

 !الكالم بالنفاق

  ! العقلي خمالفة منهجيةالنفاق مبسألة النظر واالستدالل بيف ربط الرازي احلكم  :اجلانب الثاين

قد زعم أن مسائل األمساء واألحكام مسائل مسعية حمضة ال جمال للعقل فيها، وعلى هذا أن الرازي : بيان ذلك
بأمر عقلـي؛ وهـو النظـر    -النفاق والكفر  -احلكم الشرعياإلميان أحكام شرعية، فكيف يربط فالنفاق والكفر و

  !!واالستدالل العقلي

مساء واألحكام الشرعية إمنا تثبت باألدلة الشرعية، وال تثبت بشيء مل يدل عليه الشرع؛ بل األ :اجلانب الثالث
  ! علم مبجرد العقل

ـ  ،ه ومسماه بالشرع؛ فقد بينه اهللا ورسولهفاسم اإلميان واإلسالم والنفاق والكفر إمنا عرف حد ق بـه  وعلّ
ملنافق من جعله اهللا ورسوله منافقًا؛ كما أن املـؤمن  األحكام يف الكتاب والسنة، وعلى هذا فالنفاق حكم شرعي، وا

  )٢( .واملسلم من جعله اهللا ورسوله مؤمنا ومسلما

ومن أعظم أسباب الغلط يف فهم كالم اهللا ورسوله، أن ينشأ الرجل على اصطالح حادث؛ فرييد أن يفسـر  
أن السنة واألحاديث  :فإن من أصول السلفولذا  )٣(كالم اهللا بذلك االصطالح وحيمله على تلك اللغة اليت اعتادها؛

دود ما أنـزل اهللا؛  باب معرفة ح: النبوية هي املبينة لألحكام القرآنية، وما يراد من النصوص الواردة يف كتاب اهللا، يف
  )٤(. ، والكافر، والفاجر، والرب، واملنافقكمعرفة املؤمن

                                           

 !.من هذا البحث ٣٥٢-٣٤٨، و٢٠٤-١٩٩صفحة : راجع) ١(
 .١٧/٧٨، ٢٣٥/ ١٩، ٢٨٧-٧/٢٨٦، جمموعة الفتاوى، ٩٣-٥/٩٢منهاج السنة : انظر)٢(
  .١٠٧-١٢/١٠٦جمموعة الفتاوى، ) ٣(
  .١/٤٧٧الدرر السنية يف األجوبة النجدية، : انظر) ٤(
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ىل بيان اهللا ورسوله؛ حىت يعرف من الذي يستحق إذا تقرر ذلك فإنه جيب الرجوع يف مسميات هذه األمساء إ
   )١(.ذلك االسم الشرعي ممن ال يستحقه، وما تستحقه مسميات تلك األمساء من األحكام

وعلى هذا فكون الرجل مؤمنا ومنافقًا وكافرا هو من املسائل الشرعية ال من املسائل العقلية، وال يسوغ ربط 
  .احلكم بالنفاق مبسألة عقلية حادثة

  :يف بيان حقيقة النفاق: الوجه الثاين
إظهار الدين وإبطان خالفه، وإبطان ما خيالف الدين إما أن يكون كفرا أو فسقًا؛ فـإذا   :النفاق يف الشرع 

وإن أظهر أنه . ؛ فهذا هو النفاق األكرب الذي أوعد صاحبه بأنه يف الدرك األسفل من النارالكفرأظهر أنه مؤمن وأبطن 
وف أو أمني، وأبطن الكذب والغدر واخليانة وحنو ذلك؛ فهذا هو النفاق األصغر الذي يكـون صـاحبه   صادق أو م

  )٢(.فاسقًا

هو ما كان بعدم تصديق القلب وعمله مع االنقياد ظاهرا رئـاء   :وعلى هذا فالنفاق األكرب أو نفاق الكفر
\��[������^��_��`����m���g��f��e��d�����c��b��a:وحزبه الذين قال اهللا تعاىل فـيهم   )٣(ابن سلولالناس، كنفاق 

��`��_���������~��}��|��{��z���yx��w��v��u��t��s��r��q��p����o���n��m��l��k��j��i��hl 

  )٤(.وغريها من اآليات. ١٠ - ٨: البقرة

كفـر؛  فهو نوع من االختالف بني السريرة والعالنية مما هـو دون ال  :وأما النفاق األصغر أو نفاق الفسق
 ،أو أن يظهر اإلنسان عالنية صاحلة كأن يظهر أنه صادق أو موف أو أمني )٥(كالرياء الذي ال يكون يف أصل العمل

وكإظهار مودة الغري والقيام خبدمته مع إضمار بغضه واإلساءة  )٦( ،ويبطن ما خيالف ذلك من الكذب والغدر واخليانة
   )٧(.إليه وحنو ذلك

                                           

  . ٣٧٢/ ١اقتضاء الصراط املستقيم، : انظر) ١(
زندقـة  ، النفـاق وال ٢٥-١/٢٣النفاق واملنافقون يف ضوء السنة النبوية املطهرة، : ، وانظر كذلك١٤٣/ ١١جمموعة الفتاوى: انظر)٢(

  .٨-٦وأثرمها يف مواجهة الدعوة اإلسالمية، 
عبد اهللا بن أيب بن مالك بن احلارث ابن عبيد اخلزرجي، أبو احلباب، املشهور بابن سلول، وسلول جدته ألبيه، مـن خزاعـة، رأس   )٣(

 لوقعة أحد، انعـزل أيب  غا يأ النيب املنافقني يف اإلسالم، كان سيد اخلزرج يف آخر جاهليتهم، أظهر اإلسالم بعد وقعة بدر، تقية، ومل
  . ٤/٦٥األعالم للزركلي: انظر. وكان معه ثالمثائة رجل، فعاد م إىل املدينة، تويف يف السنة التاسعة من اهلجرة

  .١٦٩أعالم السنة املنشورة العتقاد الطائفة الناجية املنصورة، حلافظ حكمي، :انظر) ٤(
  .٢/١٥٧نواقض اإلميان االعتقادية) ٥(
  ٢/٤٨١جامع العلوم واحلكم:انظر) ٦(
  .٢/١٥٧نواقض اإلميان االعتقادية) ٧(
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 وذريعةٌ إىل النفاق األكرب، كما أن املعاصي بريد الكفر؛ فكما يخشى على من أصـر  والنفاق األصغر وسيلةٌ
خشى على من أصرسلَب اإلميان عند املوت، كذلك يسلَب اإلميان، فيصري  على املعصية أن يعلى خصال النفاق أن ي

  )١( .ا خالصامنافقً

ويشتد قلقهم وجـزعهم   ،على أنفسهم النفاقومن هنا كان الصحابة ومن بعدهم من السلف الصاحل خيافون 
فاملؤمن خياف على نفسه النفاق األصغر، وخياف أن يغلب ذلك عليه عند اخلامتة، فيخرجه إىل النفاق األكرب، ألن  .منه

   )٢(.دسائس السوء اخلفية توجب سوء اخلامتة

ان، وأن إميانه كإميـان جربيـل و   على املرجئة الذين يزعمون أن املؤمن يقطع لنفسه بكمال اإلمي ويف هذا رد
   (٣).ميكائيل، وأنه ال خياف على نفسه النفاق العملي مادام مؤمنا

االختالف بني الظاهر والباطن؛ وعالمة ذلك ما يظهر مـن   :فحقيقة النفاق عند السلف ؛إذا تقرر ما سبق
 )٤(.القول أو الفعل خبالف ما يف القلب

كقـول   )٥(مجلة من اآلثار تدل على حقيقة النفاق ملن اتصف ا؛ -رمحهم اهللا–وقد روي عن بعض السلف 
يتكلم باحلكمة، : قال! وكيف يكون املنافق عليما ؟: إن أخوف ما أخاف عليكم املنافق العليم، قالوا: " اعمر 

  . )٨("به وال يعمل ،الذي يصف اإلسالم: املنافق: "أنه قال ا)٧(حذيفةوعن  )٦(،"باملنكر : ويعمل باجلور، أو قال

  

                                           

  .١/١٦٠فتح الباري البن حجر، : ، وانظر٤٩٣-٢/٤٩٢جامع العلوم واحلكم)١(
  .٢٩-١/٢٦، النفاق واملنافقون يف ضوء السنة النبوية املطهرة، ١/١٧٤جامع العلوم واحلكم، :انظر)٢(
  .١/١٥٩، فتح الباري البن حجر١/١٩٢جبفتح الباري البن ر: انظر)٣(
  .٢/٨٦٢اآلثار الواردة عن السلف يف مسائل اإلميان وما ينافيه يف تفسري الطربي: انظر)٤(
  .٨٦٤-٢/٨٦٣اآلثار الواردة عن السلف يف مسائل اإلميان وما ينافيه يف تفسري الطربي: انظر)٥(
  .٢/٣٧٨أورده  املروزي يف  تعظيم قدر الصالة، ، و٤٠أخرجه الفريايب يف كتابه صفة النفاق ،: بنحوه)٦(
، واليمان العبسي القطيعيحسيل، بن جابر بن عمرو بن ربيعة بن جروة، : هو أبو عبد اهللا حذيفة بن حسل، ويقال: حذيفة بن اليمان)٧(

وهو حيسبه من املشركني، أحدا وقتل أباه يومئذ بعض املسلمني  يشهد حذيفة وأبوه حسيل وأخوه صفوانلقب أبيه حسل بن جابر، 
بل نفي هلم، ونستعني اهللا : "هل يقاتل أم ال؟ فقال: غومل يشهد بدراً؛ ألن املشركني أخذوا عليه امليثاق أن ال يقاتلهم، فسأل رسول اهللا 

 مـان ، كان موته بعد قتل عثغ ، وهو معروف يف الصحابة بصاحب سر رسول اهللاغ النيب ، كان حذيفة من كبار أصحاب"عليهم 

، اإلصـابة يف متييـز   ٧٠٨-١/٧٠٦، أسد الغابـة، ١٣٨االستيعاب يف معرفة األصحاب،: انظر.بأربعني ليلة، سنة ست وثالثني ا
  .٣٣٣-١/٣٣٢الصحابة

مسند عبد اهللا بن عباس  ، والطربي يف ذيب اآلثار،٦٦الفريايب يف كتابه صفة النفاق ، ، و١/٣٨٠عبد اهللا بن أمحد يف السنة أخرجه)٨(
واملروزي يف تعظيم  ، ٢/٦٩١)اإلميان(، وابن بطة يف اإلبانة الكربى، الكتاب األول ٥/٧٠، وأبو بكر اخلالل يف السنة، ٢/٦٤٢ ،ا

 .١١٤٦-٣/١١٤٥أقوال الصحابة املسندة يف مسائل االعتقاد، : وانظر، ٢/٣٧٦قدر الصالة ، 
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إنا ندخل على سلطاننا، فنقول هلم خبالف ما نتكلم إذا خرجنا من عنـدهم،  : ب)١(البن عمروقال أناس 
   )٢(".كنا نعدها نفاقًا: " قال

: ومراده )٥( ؛)))٤(أن أكون مكذبا ما عرضت قويل على عملي إال خشيت(( :-:- )٣(إبراهيم التيميوقال 
   )٦(.ا لقولهمله نقص عن وصفه، فيخشى على نفسه أن يكون عملُه مكذِّبأن املؤمن يصف اإلميان بقوله، وع

من النفاق اختالف اللسان والقلب، واختالف السر والعالنية، واخـتالف  :(( -:-وقال احلسن البصري 
   (٧).))الدخول واخلروج 

  )٨( )).النفاق هو اختالف السر والعالنية: (( -:-ويقول ابن رجب 

  )٩( )).إظهار ما يكتم خالفه من الشر: وأصل النفاق:(( -:-ويقول النووي 

   )١٠()).أن خيالف الظاهر الباطن: أساس النفاق:(( -:-ويقول ابن القيم 

ما يستقر يف القلب من إميان ونفاق ال بد أن يظهر موجبه يف القول : ((-:-ويقول شيخ اإلسالم ابن تيمية 
ملنافق ال بد أن ختتلف سريرته وعالنيته وظاهره وباطنه؛ وهلذا يصفهم أن ا :عليه وأساس النفاق الذي بين...والعمل

                                           

أسلم مع أبيه وهو صغري مل يبلغ احللم، وكانت هجرته قبل هجرة أبيه، أبو عبد الرمحن عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب القرشي العدوي، )١(
تويفغكان من أئمة املسلمني، كثري االتباع آلثار رسول اهللا  ل مشاهده اخلندق، وشهد غزوة مؤتة والريموك، وفتح مصر، وإفريقية،أو ، 

،  اإلصابة يف متييز الصـحابة  ٣٤١-٣/٣٣٦بة ، أسد الغا٤٢١-٤١٩االستيعاب يف معرفة األصحاب: انظر .سنة ثالث وسبعني ا
١٠٩-٤/١٠٧.  
  .١٥٠٦أخرجه البخاري، كتاب األحكام، باب ما يكره من ثناء السلطان، وإذا خرج قال غري ذلك، ص) ٢(
ا مشتغالً باحلـديث، قتلـه   إبراهيم بن يزيد التيمي، كان شابا صاحلًا عابدا قانتا هللا عاملًا فقيها إماما قدوة كبري القدر واعظً: أبو أمساء)٣(

مؤسسـة الرسـالة،   . ، ط٦٢-٥/٦٠سري أعالم النبالء: انظر. هـ ومل يبلغ أربعني سنة٩٢أو مات يف سجنه سنة  ،احلجاج بن يوسف
  . ٢/٩٥األعالم للزركلي

نت صادقًا ما فعلت خالف ما لو ك: خشيت أن يكذبين من رأى عملي خمالفًا لقويل؛ فيقول: يروى بفتح الذال، يعين" ا مكذب" قوله ) ٤(
  .١/١٥٨فتح الباري البن حجر: انظر .أنه مع وعظه الناس مل يبلغ غاية العمل: تقول، ويروى بكسر الذال وهي رواية األكثر، ومعناه

ق وصله وهذا التعلي ١٤أورده البخاري يف صحيحه معلقًا يف كتاب اإلميان، باب خوف املؤمن من أن حيبط عمله وهو ال يشعر، ص) ٥(
وأخرجه الفريـايب يف   ،٣٣٥ /١التاريخ الكبري: انظر يف تارخيه عن أيب نعيم عن سفيان الثوري عن أيب حيان التيمي عن إبراهيم املذكور،

 .٧٩كتابه صفة النفاق، 
 .١٩٣/ ١فتح الباري البن رجب، ) ٦(
 -الكتـاب األول -، وابن بطة يف اإلبانـة الكـربى،   ٥/٧٢، وأبو بكر اخلالل يف السنة، ٥٤أخرجه الفريايب يف كتابه صفة النفاق،)٧(
  . ٢/٦٩٠)اإلميان(
  .٤٩٤/ ٢جامع العلوم واحلكم البن رجب، ) ٨(
  .١٧/٧٣شرح صحيح مسلم، )٩(
  .٢/٥٠٣يف تقرير مسائل اإلميان -:-جهود اإلمام ابن القيم :، وانظر١/٤٤٧إغاثة اللهفان، البن القيم )١٠(
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��I��Hl إىل قوله  -١٧٧: البقرة- �m��x��w��v��u��ts���r��ql ١()).١٧٧: البقرة(   

وعمل؛ فكذلك  يف القول والعمل؛ فكما أن مسمى اإلميان عند السلف قولٌوعلى هذا فالنفاق كاإلميان يدخل 
  .حقيقة النفاق هي اختالف بني القول والعمل

إذ حقيقة النفاق عدم التالزم بني الظاهر والباطن، أو القول والفعل؛ خبالف اإلميان الذي يستلزم حصوله حتقق 
   )٢( .التصديق والقول والعمل ظاهرا وباطنا

؛ أما إذا ختلف أحدمها فال يعد ذلك إميانا؛ وهذا فالبد للعبد من حتقيق التصديق والقول والعمل ظاهرا وباطنا
    )٣( .ما عليه أهل النفاق

 :فقال؛ "آية املنافق ثالث"بني حقيقة اإلميان والنفاق أثناء شرحه حلديث  -:-وقد ربط احلافظ ابن حجر  
القـول،  : صر يف ثالثإذ أصل الديانة منحووجه االقتصار على هذه العالمات الثالث أا منبهة على ما عداها،  ((

فنبه على فساد القول بالكذب، وعلى فساد الفعل باخليانة، وعلى فساد النية بـاخللف؛ ألن خلـف    .والفعل، والنية
فهذا مل توجد  ؛الوعد ال يقدح إال إذا كان العزم عليه مقارنا للوعد، أما لو كان عازما مث عرض له مانع أو بدا له رأي

  )٤()).منه صورة النفاق

حقيقة النفاق يف مقابل اإلميان عند ذكره لقوله تعاىل -:- ن اإلمام ابن القيمكما بي :�m��d��c��b��� � �a��`

��o��n���m��l��k��j��i��h��g���f��el  فجعل اإلعراض عما جـاء بـه   :(( ، فقال٦١: النسـاء
ور حبكمه مه وارتفاع احلرج عن الصدالرسول، وااللتفات إىل غريه؛ هو حقيقة النفاق؛ كما أن حقيقة اإلميان هو حتكي

  )٥( )).وذلك اإلعراض حقيقة النفاق ،، واختيارا وحمبة؛ فهذا حقيقة اإلميانىوالتسليم ملا حكم به رض

                                           

  .٧/٦٢٠جمموعة الفتاوى، ) ١(
  .٢/٨٥١اآلثار الواردة عن السلف يف مسائل اإلميان وما ينافيه يف تفسري الطربي: انظر)٢(
  .٢/٨٤٤اآلثار الواردة عن السلف يف مسائل اإلميان وما ينافيه يف تفسري الطربي: انظر)٣(
  .١/١٢٩فتح الباري البن حجر، )٤(
-٤/١٤٤٩حسـن علـوي  .حتقيق د. ، طبعة أخرى٢/٣٥٣لعلمية،رئاسة إدارات البحوث ا. ، طخمتصر الصواعق املرسلة البن القيم)٥(

 .٢/٨١الصارم املسلول، : ، وانظر١٤٥٠



- ٥٤٢  - 

 

��mp��o��n��m��l�����w�����v����u��t��s��r��q:يف تفسـري قولـه تعـاىل   -:-وجاء عـن قتـادة   

xyl  ق قولَه عملُ((: ، قوله٣٣: فصـلتـه، وإن  هذا عبد صده مغيبه عالنيته، وشاهده، وسره، وموجلَه خمرج
   )١(.))املنافق عبد خالف قولَه عملُه، وموجلَه خمرجه، وسره عالنيته، وشاهده مغيبه

وذا البيان يبطل ما قرره الرازي من جعل النفاق مقصورا على جمرد خمالفة الوجود الـذهين للوجـود   
  .حاالً وجدانيا أو سلوكًا عمليااللفظي من غري أن يستلزم 

  :النفاق نوعان، وبعض النفاق كفر دون بعضيف بيان أن : الوجه الثالث
ينايف اإلميان منافاة الضد  قسم قد جيتمع مع اإلميان، وآخر: إىل أن النفاق قسمان -رمحهم اهللا-ذهب السلف 

ية بقاء أصل اإلميان مع النفاق أو انتفائه، فإن اجتمع ؛ والعربة يف هذا التقسيم من ناحفمىت حصل انتفى اإلميان ؛للضد
النفاق مع أصل اإلميان كان ذلك النفاق األصغر الذي ال خيرج من امللة، وهو نفاق دون نفاق، ومساه العلماء بالنفاق 

خيرج من فذلك النفاق األكرب الذي  يضاده، العملي؛ وإن حصل النفاق الذي ال جيتمع مع اإلميان حبال بل يناقضه و
    )٢(.امللة، ويسمى بالنفاق االعتقادي

والنفاق يطلق على النفاق األكرب الذي هو إضمار الكفر، وعلى النفاق األصغر : ((-:-يقول شيخ اإلسالم 
   )٣()).الذي هو اختالف السر والعالنية يف الواجبات

ت عليه دالئل الكتـاب  دلّوكل واحد من اإلميان والكفر والنفاق له دعائم وشعب؛ كما ((: -:-ويقول
  ... .والسنة 

فمن النفاق ما هو أكرب، يكون صاحبه يف الدرك األسفل من النار؛ كنفاق عبد اهللا بن أيب وغريه؛ بأن يظهر 
تباعه، أو املسرة باخنفاض دينه، أو ه، أو بغضه، أو عدم اعتقاد وجوب اتكذيب الرسول، أو جحود بعض ما جاء ب

  .فهذا ضرب النفاق األكرب...مما ال يكون صاحبه إال عدوا هللا ورسوله: و ذلكوحن. املساءة بظهور دينه

أن يكذب إذا حدث، وخيلف إذا وعد، وخيون إذا : ؛ مثلفهو النفاق يف األعمال وحنوها: وأما النفاق األصغر
وإذا وعـد  إذا حدث كـذب،  : آية املنافق ثالث: " قال غففي الصحيحني عن النيب . ائتمن، أو يفجر إذا خاصم

عبد ويف الصحيحني عن   )٤(،"مسلم وإن صلى، وصام، وزعم أنه : " ويف رواية صحيحة". أخلف، وإذا اؤمتن خان

                                           

اآلثار : ، وانظر١٣/١١١، والسيوطي يف الدر املنثور، وعزاه إىل عبد بن محيد عن قتادة ،٤٣٠-٢٠/٤٢٩أخرجه الطربي يف تفسريه،) ١(
 .١/٢٠١الطربيالواردة عن السلف يف مسائل اإلميان وما ينافيه يف تفسري 

  .٨٧١-٢/٨٧٠اآلثار الواردة عن السلف يف مسائل اإلميان وما ينافيه يف تفسري الطربي: انظر)٢(
  ١٤٠/ ١١جمموعة الفتاوى،)٣(
  .٧٩-١/٧٨مسلم، كتاب اإلميان، باب بيان خصال املنافق، :أخرجه)٤(



- ٥٤٣  - 

 

فيه خصلة  أربع من كن فيه كان منافقًا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت:" قال غعن النيب  اهللا بن عمرو
  )١( ".ر، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجإذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف: من النفاق حىت يدعها

من مات ومل يغز، ومل حيدث :" غقال النيب . اإلعراض عن اجلهاد، فإنه من خصال املنافقني: ومن هذا الباب
   )٢()).رواه مسلم ".قنفسه بالغزو، مات على شعبة من نفا

. ينقل عن امللة، وكفر ال ينقل كفر: والنفاق كالكفر نفاق دون نفاق؛ وهلذا كثريا ما يقال(( : -:-ويقول
   )٣()).أصغر وأكرب : الشرك شركان: كما يقالونفاق أكرب ونفاق أصغر؛ 

   )٤()).النفاق ينقسم إىل أكرب وأصغر((: -:-ويقول

   :وقد تظافرت أقوال العلماء على ذلك

ق خطايـا  ؛ فذلك ال يغفر، ونفـا غنفاق تكذيب حملمد : النفاق نفاقان:(( -:-يقول احلسن البصري 
   )٥()).وذنوب يرجى لصاحبه

أن يظهر صاحبه اإلميان وهـو مسـر للكفـر؛     :أحدمهاوالنفاق ضربان؛ :(( -:-ويقول اإلمام البغوي 
ترك احملافظة على حدود أمور الدين سرا، ومراعاا علنا؛ فهذا يسـمى   :والثاين. غكاملنافقني على عهد رسول اهللا 

  )٦( )).اقمنافقًا؛ ولكنه نفاق دون نف

فنفاق االعتقاد هو الذي أنكره  نفاق اعتقاد، ونفاق عمل؛: وكذا النفاق نفاقان: ((-:-ويقول ابن القيم 
آيـة  : "ونفاق العمل؛ كقوله يف احلديث الصحيح. وأوجب هلم الدرك األسفل من النار ،اهللا على املنافقني يف القرآن

أربع من كن فيـه كـان   :" ويف الصحيح أيضا". ا ائتمن خانخلف، وإذأإذا حدث كذب، وإذا وعد : املنافق ثالث
إذا حدث كذب، وإذا عاهـد  : منافقًا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حىت يدعها

؛ لكن إذا استحكم وكمل فقد فهذا نفاق عمل قد جيتمع مع أصل اإلميان؛ "غدر، وإذا خاصم فجر، وإذا ائتمن خان
احبه عن اإلسالم بالكلية وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم؛ فإن اإلميان ينهى املؤمن عن هذه اخلالل، فـإذا  ينسلخ ص

   )٧()).فهذا ال يكون إال منافقًا خالصا  ؛كملت يف العبد ومل يكن له ما ينهاه عن شيء منها

                                           

  .١/٧٨اإلميان، باب بيان خصال املنافق،  ، و مسلم، كتاب٤٨٧البخاري، كتاب املظامل، باب إذا خاصم فجر، ص: أخرجه)١(
  .٤٣٦-٢٨/٤٣٤جمموعة الفتاوى، )٢(
  .٥٢٤/ ٧جمموعة الفتاوى، )٣(
  .٢/١٢٢، اموعة العلية، ٦/٧٤جامع املسائل، ) ٤(
عـن  ، والسيوطي يف الدر املنثور، وعزاه إىل أيب الشـيخ  ٢/٦٤٠، اأخرجه الطربي يف ذيب اآلثار، مسند عبد اهللا بن عباس )٥(

  . ٢/٦٩٩)اإلميان( -الكتاب األول-خرجه ابن بطة يف اإلبانة الكربى،أ: ، وبنحوه٧/٤٣٠احلسن، 
  .١/٧٦شرح السنة للبغوي، )٦(
  .٣٥-٣٤الصالة وحكم تاركها، )٧(



- ٥٤٤  - 

 

ه، وهو ال يشعر؛ فإنه أمـر  فالداء العضال الباطن، الذي يكون الرجل ممتلئًا من :وأما النفاق(( :-:-ويقول
  .خفي على الناس، وكثريا ما خيفى على من تلبس به؛ فيزعم أنه مصلح وهو مفسد

وهو أن يظهر للمسـلمني  . يوجب اخللود يف النار يف دركها األسفل: فاألكرب أكرب وأصغر؛: وهو نوعان 
خ من ذلك كله مكذب به، ال يؤمن بأن اهللا إميانه باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر؛ وهو يف الباطن منسل

   )١()).تكلم بكالم أنزله على بشر جعله رسوالً للناس يهديهم بإذنه، وينذرهم بأسه، وخيوفهم عقابه

  :يف الشرع ينقسم إىل قسمني..النفاق:(( -:-ويقول ابن رجب 

به ورسله واليوم اآلخر، ويبطن مـا  وهو أن يظهر اإلنسان اإلميان باهللا ومالئكته وكت: النفاق األكرب :أحدمها 
، ونزل القرآن بذم أهله وتكفريهم، وأخرب  غيناقض ذلك كله أو بعضه، وهذا هو النفاق الذي كان على عهد النيب 

  .أن أهله يف الدرك األسفل من النار

   )٢()).ف ذلكوهو نفاق العمل، وهو أن يظهر اإلنسان عالنية صاحلة، ويبطن ما خيال: النفاق األصغر :والثاين 

وهو باب النفاق األكرب؛ فيخشى ...هو نفاق العمل: أصغر وأكرب؛ فالنفاق األصغر: النفاق(( : -:-ويقول
على من غلب عليه خصال النفاق األصغر يف حياته أن خيرجه ذلك إىل النفاق األكرب حىت ينسلخ من اإلميان بالكلية، 

: األنعـام  ��m����Ú��Ù��Ø��×������Ö����������Õ��Ô��Ó��Òl:وقـال  ،٥: الصـف  ��m��À¿��¾��½��¼���»l:كما قال تعاىل

٣()).١١٠(   

خمالفة الباطن للظاهر، فإن كان يف اعتقاد اإلميان فهو نفـاق  : النفاق لغة: ((-:-ويقول احلافظ ابن حجر 
   )٤()).الكفر؛ وإال فهو نفاق العمل، ويدخل فيه الفعل والترك وتتفاوت مراتبه 

إظهار اخلري، وإبطان الشر، فيدخل فيـه النفـاق االعتقـادي والنفـاق     : النفاق:((-:-ويقول السعدي 
   )٥()).العملي

على أنه ال يلزم عند إطالق القول بالنفاق العملي؛ أن املراد بذلك النفاق األصغر فقط؛ بل قد يكـون هـذا   
��m�|��{��z����y��x��w������c��b��a��`��_��~��}:كما جاء يف قوله تعاىل )٦(العمل من النفاق األكرب

��¢��¡���~��}�����|��{��z���y��x��w���v��u��t��s��r��q���p��o��n��ml�����k��j���i��h��g��f��e��d

                                           

  .١/٣٤٧دار الكتاب العريب، . مدارج السالكني، ط: ، وانظر٣٥٥-١/٣٥٤دار الكتاب العريب، . مدارج السالكني، ط)١(
  .٢/٤٨١مع العلوم واحلكمجا) ٢(
  .١/١٩٥فتح الباري البن رجب، )٣(
  .١/١٢٨فتح الباري البن حجر، )٤(
  .٩٠-٨٨، عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها، للفوزان، ٤٢تفسري السعدي، : ، وانظر٩٤٤تفسري السعدي، )٥(
-٢/١٥٢، نواقض اإلميـان االعتقاديـة  ٩٢١-٢/٩٢٠اآلثار الواردة عن السلف يف مسائل اإلميان وما ينافيه يف تفسري الطربي: انظر) ٦(

١٥٣. 
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���¥��¤��£l  أن يعمل اإلنسان : ومن أعظم خصال النفاق العملي: ((-:-، يقول ابن رجب ١١٠ - ١٠٩: التوبـة
له ليتوصل به إىل غرض له سيئ؛ فيتم له ذلك، ويتوصل ذه اخلديعـة إىل  عمالً، ويظهر أنه قصد به اخلري، وإمنا عم

غرضه، ويفرح مبكره وخداعه وحمد الناس له على ما أظهره، وتوصل به إىل غرضه السيئ الذي أبطنه، وهـذا قـد   
�m��H���G��F��E��D��C��B: حكاه اهللا يف القرآن عن املنافقني واليهود؛ فحكى عن املنافقني أـم 

��[���Z��Y��X��W��VU��T���S��R��Q���PO��N��M��L��K�����J��Il ١()).١٠٧: التوبة(   

أن النفاق يقع يف اجلانب العلمي واجلانب العملي؛ وقد يكون نفاقًا أكرب، وقد يكون نفاقًا  :يتبنيوذا البيان 
 وهذا هو احلق الذي دلّ. )٣(فالنفاق على ضروب؛ نفاق كفر، ونفاق قلب ولسان وأفعال وهي دون ذلك، )٢(أصغر

وبه يبطل ما قرره الرازي من جعل النفاق كله نوعا واحدا هو الكفر املخرج عن امللـة، وحصـره   عليه الدليل؛ 
  !النفاق يف االعتقاد، دون العمل

  :أنواع املنافقنييف بيان : الوجه الرابع
اليت فارقوا ـا مـن   أصول أهل السنة واجلماعة قبل الشروع يف بيان أنواع املنافقني حيق التقدمي ببيان أن من 

أن النفاق يتبعض، وأن الرجل قد جيتمع فيه إميان ونفاق، وإميان وكفر، ويكـون إىل  : عداهم من أهل الزيغ والضالل
  .أحدمها أقرب منه إىل اآلخر فيكون من أهله

  .بةعلى هذا األصل الكتاب، والسنة، والفطرة، واإلمجاع، وآثار الصحا وقد دلّ

وهو أن الرجل قد جيتمع فيه كفر وإميان، وشـرك وتوحيـد،   : وهاهنا أصل آخر:((-:-يقول ابن القيم 
وتقوى وفجور، ونفاق وإميان؛ وهذا من أعظم أصول أهل السنة، وخالفهم فيه غريهم من أهل البدع؛ كـاخلوارج  

   )٤( )). حابةعليه القرآن والسنة والفطرة وإمجاع الص وقد دلّ...واملعتزلة والقدرية 

  :أما األدلة من الكتاب على هذا األصل

دلت اآلية على أن الرجل قد جيتمع فيه  ؛١٦٧: آل عمران ��m��ed��c��b��a�����`��_l:فقوله تعاىل  -١
   )٥(.فيكون من أهله ؛وإميان وكفر، ويكون إىل أحدمها أقرب منه إىل اآلخر ،إميان ونفاق

��:((ليقًا على قوله تعاىلتع - :-يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية  m��H� �G� �F� �E� �D� �C� �B� �A

I��c��b��a�� � � �`��_�� ^]��\��[��Z� �Y�� XW�� �V� � �U� �T��S� �R��Q��P��O�� NM��L��K��J

                                           

  .٢/٤٩٣جامع العلوم واحلكم )١(
 .١٥٣-٢/١٥٢، نواقض اإلميان االعتقادية٢٩٦قواعد األمساء واألحكام عند شيخ اإلسالم:انظر) ٢(
  . ٢/٥٨٢كتاب اإلميان البن بنده) ٣(
  .٣٥الصالة وحكم تاركها البن القيم، )٤(
  .  ١/٢٨٢مطبعة السنة احملمدية، .، مدارج السالكني، ط٢٨٠-٧/٢٧٩ى، جمموعة الفتاو:انظر) ٥(
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edl م خملطون وكفرهم أقوى، ١٦٧ - ١٦٦: آل عمران؛ فقد جعل هؤالء إىل الكفر أقرب منهم لإلميان؛ فعلم أ
   )١()).ىوغريهم يكون خملطًا وإميانه أقو

|��{��~��_`����m����r��q��p���o��n��m��lk��j��i��h��g��f��e���d��c��b��a:تعاىلوقوله  -٢
���{��z��y��x������w��vu��t��sl ا وطاعة هللا ورسوله مع نفـي اإلميـان    ؛١٤: احلجراتفأثبت هلم إسالم

   ) ٢( .املطلق عنهم

  :وأما األدلة من السنة

أو كانت فيه خصلة من أربعة كانت  ،امن كن فيه كان منافقً أربع : "قال  أنه غففي الصحيحني عن النيب 
ـ    ،وإذا وعد أخلف ،إذا حدث كذب ؛فيه خصلة من النفاق حىت يدعها ".  رـوإذا عاهد غـدر وإذا خاصـم فج

وإن صـام  : "ويف صحيح مسلم. "إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤمتن خان: آية املنافق ثالث : "وقـال
  " .صلى وزعم أنه مسلمو

وفيه داللة على   )٣(أن من كان فيه خصلة من هذه اخلصال ففيه خصلة من النفاق حىت يدعها، غفبني النيب 
وأن من الناس من يكون فيه إميان وفيه شـعبة مـن     )٤(أن  النفاق له شعب ودعائم؛ كما أن لإلميان شعبا ودعائم،

ولكن إذا استحكم النفاق وكَمل؛ فقد ينسلخ صاحبه عـن   )٦(إميان ونفاق؛ وحينئذ فقد جيتمع يف اإلنسان )٥(نفاق؛
اإلسالم بالكلية، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم؛ ألن اإلميان ينهى املؤمن عن هذه اخلالل؛ فإذا كملت يف العبد ومل 

  )٧(. يكن له ما ينهاه عن شيء منها فهذا ال يكون إال منافقًا خالصا

  : فقد نقل اإلمجاع على هذا األصل األئمة :عوأما داللة اإلمجا

   )٨()).إنه يكون يف العبد إميان ونفاق: وهلذا كان الصحابة والسلف يقولون(( :-:-يقول ابن تيمية 

وهذا كثري يف كالم السلف؛ يبينون أن القلب قد يكون فيه إميان ونفاق، والكتاب والسنة : ((-:-ويقول
  )٩( )).يدالن على ذلك

                                           

  .١٧٥-١١/١٧٤جمموعة الفتاوى، ) ١(
  .  ٥٤٧ /٢، بتحقيق التركي واألرنؤوط ، شرح العقيدة الطحاوية، ٣٥كتاب الصالة وحكم تاركها،:انظر)٢(
  . ١١/١٧٤جمموعة الفتاوى، : انظر) ٣(
  . ٣/٢١٦جمموعة الفتاوى،: انظر) ٤(
  .١١/١٧٣، ٧/٣٥٠جمموعة الفتاوى، : انظر) ٥(
، شـرح ريـاض   ٣٦-٣٥، الصالة وحكم تاركها، ٥٥/ ١٣، ١٠/١٠٥، ٥١٣/ ٨، ٧/٥٢٠، ٣٥٣/ ٧جمموعة الفتاوى، : انظر) ٦(

  .٢/٤٩٤الصاحلني، البن عثيمني
  .٢/٥٠٦يف تقرير مسائل اإلميان -:-، جهود اإلمام ابن القيم ٣٥-٣٤الصالة وحكم تاركها، : انظر)٧(
  .٣٠٣/ ٧جمموعة الفتاوى، ) ٨(
  .٣٠٥-٣٠٤/ ٧جمموعة الفتاوى، ) ٩(
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، أو مـا هـو إميـان ومـا هـو      أنه ال جيتمع يف اإلنسان بعض اإلميان وبعض الكفر )١(اعتقادهم(: (ويقول
  .)٢())السلف الذي ذكره غري واحد من األئمة إمجاع...خمالف لـ...كفر

فإم متفقون على أن الشـخص الواحـد   وهذا على أصول أهل السنة أظهر؛ : ((-:-ويقول ابن القيم 
بل يكون فيه إميـان  ، ويكون حمبوبا هللا مبغوضا له من وجهني أيضا؛ وة من وجهني خمتلفنييكون فيه والية هللا وعدا

_��`�������m��a:، ويكون إىل أحدمها أقرب منه إىل اآلخر فيكون من أهله؛ كما قال تعـاىل ونفاق، وإميان وكفر

��ed��c��bl ٣()).١٦٧: آل عمران(   

  :ابة وأما الداللة على هذا األصل من آثار الصح

فإين كنت قلت له فيها  -ابنة له  -زوجوا فالنا فالنة :" أنه قال يف مرض موته  بفعن عبد اهللا بن عمرو 
  .النفاق يتبعض وفيه داللة على أن  )٤(". اهللا بثلث النفاققوالً شبيها بالعدة، وإين أكره أن ألقى 

كأمنا فيه سراج يزهر؛ فـذلك قلـب    ) ٥(قلب أجرد : القلوب أربعة : " قال اوعن حذيفة بن اليمان 
وقلب فيه إميان ونفـاق، ومثـل   فذلك قلب املنافق،   )٧(فذلك قلب الكافر، وقلب مصفَح  )٦(املؤمن، وقلب أغلف

اإلميان فيه كمثل شجرة يسقيها ماء طيب، ومثل النفاق فيه كمثل قرحة  ميدها قيح ودم، فأميـا غلـب عليـه    
  ) ٨(".غلبه

والقلوب يعرض هلا اإلميان والنفاق، فتارة يغلب هذا، وتـارة  :((تعليقًا على ذلك -:-يقول شيخ اإلسالم 
وقلب . قلب أجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب املؤمن: القلوب أربعة: كما قال حذيفة بن اليمان(( )٩(؛))يغلب هذا 

                                           

  .اجلهمية: يقصد) ١(
  . ٣٢٤، آراء املرجئة يف مصنفات شيخ اإلسالم، ٣/١٣٥٣موقف ابن تيمية من األشاعرة، : وانظر. ٤٠٥-٤٠٤/ ٧جمموعة الفتاوى، )٢(
   . ٢٨٢-١/٢٨١مطبعة السنة احملمدية، .مدارج السالكني، ط) ٣(
، ٣٥الفريايب يف كتابه صفة النفـاق،   :أخرجه ، وبنحوه٢/٦٤١، ا، مسند عبد اهللا بن عباس أخرجه الطربي يف ذيب اآلثار)٤(

  . ٢/٣٧٤و املروزي يف تعظيم قدر الصالة،  ،٣٦
خمتـار   :ميان فيـه يزهـر، انظـر   ور اإلنوال غش؛ فهو على أصل الفطْرة، فليس فيه غلٌّ : أي ؛التعريةُ؛ وقلب أجرد: التجريد: أجرد)٥(

  .١/٢٥٦،)جرد(، النهاية يف غريب األثر واحلديث البن األثري، مادة ٩٩)ج ر د(الصحاح، مادة 
املصباح املنري يف غريـب  : ال يعي لعدم فهمه؛ كأنه حجب عن الفهم، كما يحجب السكني وحنوه بالغالف، انظر: قلب أغلف أي)٦(

  .٢/٥٠، )غلف(الشرح الكبري، مادة 
وجهه وناحيته، ، النهاية يف غريـب األثـر   : الذي له وجهان يلْقى أهلَ الكُفْر بوجه وأهلَ اإلميان بوجه، وصفْح كل شيء : املُصفَح)٧(

  .٣/٣٤، )صفح(واحلديث البن األثري، مادة 
- ربى، ـة الكـوابن بطة يف اإلبان، ٣٧٨ -٣٧٧ /١، وعبد اهللا بن أمحد يف السنة٤٥-٤٤ابن أيب شيبة يف كتاب اإلميان،  أخرجه)٨(

حـديث موقـوف   ‘‘: ٤٥، صيف تعليقه على كتاب اإلميان البن أيب شـيبة  -:-، وقال األلباين ٢/٦٩٦)اإلميان( -الكتاب األول
  .٣/١١٤٥، ١/٩٣أقوال الصحابة املسندة يف مسائل االعتقاد،  :وانظر. ’’صحيح

 .٧٦٨/ ١٠جمموعة الفتاوى، ) ٩(
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����m��Q��P��O��NM��L��K:الذي يلف عليه غالف؛ كما قال تعاىل عن اليهود: و األغلف-أغلف فذلك قلب الكافر

���S��Rl مادة متده لإلميان ومـادة متـده   : وقلب فيه مادتان. وقلب منكوس فذلك قلب املنافق...  -١٥٥: النساء
  ) ١()).فأيهما غلب كان احلكم له ؛للنفاق

: آل عمران ��m��ed��c��b��a�����`��_l:عليه قوله تعاىل وهذا الذي قاله حذيفة يدلّ: ((-:-ويقول 

وهـذا  ...فصاروا إىل الكفر أقرب ؛فلما كان يوم أحد غلب نفاقهم فقد كان قبل ذلك فيهم نفاق مغلوب،؛ ١٦٧
 غكثري يف كالم السلف يبينون أن القلب قد يكون فيه إميان ونفاق، والكتاب والسنة يدالن على ذلك؛ فإن الـنيب  

". هن كانت فيه شعبة من النفاق حىت يـدعها من كانت فيه شعبة من: "ذكر شعب اإلميان وذكر شعب النفاق، وقال
" وخيرج من النار من كان يف قلبه مثقال ذرة من إميان:" وتلك الشعبة قد يكون معها كثري من شعب اإلميان؛ وهلذا قال

فهو يعذب يف النـار   ؛فعلم أن من كان معه من اإلميان أقل القليل مل خيلد يف النار، وأن من كان معه كثري من النفاق
واملقصود أن خري املؤمنني يف أعلى درجات اجلنة، واملنـافقون يف  (( )٢()).لى قدر ما معه من ذلك مث خيرج من النارع

الدرك األسفل من النار؛ وإن كانوا يف الدنيا مسلمني ظاهرا جتري عليهم أحكام اإلسالم الظاهرة؛ فمن كان فيه إميان 
احملض، وإذا كان نفاقه أغلب مل يستحق اسم اإلميان؛ بل اسم املنـافق  ونفاق يسمى مسلما؛ إذ ليس هو دون املنافق 

: أحق به، فإن ما فيه بياض وسواد، وسواده أكثر من بياضه؛ هو باسم األسود أحق منه باسم األبيض، كما قال تعاىل
�m��ed��c��b��a�����`��_l ٣()).١٦٧: آل عمران (  

ما مث إال مؤمن : وقال ؛ع أن جيتمع يف الرجل كفر وإميانوشبهة من من وبفوات هذا األصل نشأ اإلرجاء؛
  ) ٤(!حمض أو كافر حمض

واألصل الذي منه نشأ الرتاع اعتقاد من اعتقد أن من كان مؤمنا مل يكن معه : ((-:-يقول شيخ اإلسالم 
   )٥()).فهذا كان أصل اإلرجاء... شيء من الكفر والنفاق 

بالنفاق ليسوا عل نوع واحد؛ بل فيهم املنافق احملض، وفيهم من فيه إميان إذا تقرر ما سبق علم أن املتهمني 
ونفاق، وفيهم من إميانه غالب وفيه شعبة من النفاق؛ وعلى هذا فإطالق النفاق ال يستلزم أن يكون هو النفـاق  

لبس به من أهـل  املخرج من امللة؛ بل قد يكون نفاقًا دون نفاق؛ وهو الذي جيتمع مع أصل اإلميان، ويعترب من ت
  )٦(.الذنوب واملعاصي

                                           

   .١٠٦/ ١٠، جمموعة الفتاوى، ١/١٩٣الفتاوى الكربى، : ، وانظر٤٥٢/ ١٠لفتاوى، جمموعة ا)١(
  .٣٠٥-٧/٣٠٤جمموعة الفتاوى، ) ٢(
  .٧/٣٥٢جمموعة الفتاوى، )٣(
  .٥١٢/ ٧جمموعة الفتاوى، ) ٤(
  .٤٨/ ١٣جمموعة الفتاوى، )٥(
  .٢/٩٤٢طربياآلثار الواردة عن السلف يف مسائل اإلميان وما ينافيه يف تفسري ال:انظر)٦(
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وهلذا مل يكن املتهمون بالنفاق نوعا واحدا؛ بل فيهم املنافق احملض، :(( -:-يقول شيخ اإلسالم ابن تيميه 
    )١()).وفيهم من فيه إميان ونفاق، وفيهم من إميانه غالب وفيه شعبة من النفاق

ذا املوضع، ويعلم أن يف املسلمني قسما ليس هو منافقًا حمضا وبتحقق هذا املقام يزول االشتباه يف ه: ((ويقول
|����{��~�����¡��¢��£��¤��¥����m: يف الدرك األسفل من النار، وليس هو من املؤمنني الذين قيـل فـيهم  

��±��°��� �̄�®��¬«��ª��©��¨��§��¦l وال من الذين قيل فيهم١٥: احلجرات ، :�m��r��q��p

s �l من هؤالء الصادقني املؤمنني حقًا، وال من الذين يدخلون اجلنة بال عقاب؛  منافقون، وال هم ؛ فال هم٤: األنفـال
بل له طاعات ومعاص، وحسنات وسيئات، ومعه من اإلميان ما ال خيلد معه يف النار، وله من الكبائر ما يسـتوجب  

   )٢()).الفاسق امللي: وهذا القسم قد يسميه بعض الناس. دخول النار

يسمى منافقًا النفاق ... الفاسق: ((-:-يقول شيخ اإلسالم ا يتبني وجه تسمية الفاسق باملنافق؛ ومن هن 
الذي هو : الذي هو إضمار الكفر، وعلى النفاق األصغر: والنفاق يطلق على النفاق األكرب. األصغر ال النفاق األكرب

روى عن احلسن البصري وحنوه من السلف؛ أـم  ومن هذا الباب؛ ما ي(( )٣(،))اختالف السر والعالنية يف الواجبات
هل   )٤(مسوا الفساق منافقني؛ فجعل أهل املقاالت هذا قوالً خمالفًا للجمهور؛ إذا حكوا تنازع الناس يف الفاسق امللي؛

؟ أو هو كافر؟ أو فاسق ليس معه إميان؟ أو مؤمن كامل اإلميان؟ أو مؤمن مبا معه من اإلميان، فاسق مبا معه من الفسق
. مل يقل ما خرج به عن اجلماعة؛ لكن مساه منافقًا على الوجه الـذي ذكرنـاه   -رمحه اهللا تعاىل  -واحلسن . منافق

كفر ينقل عن امللة وكفر ال ينقل، ونفاق أكرب ونفاق أصغر؛ : والنفاق كالكفر نفاق دون نفاق؛ وهلذا كثريا ما يقال
   )٥(.))أصغر وأكرب : الشرك شركان: كما يقال

وأنه ال يلـزم أن   وصار منافقًا خالصا؛ ،كما يتبني أن من الناس من غلب النفاق عليه حىت كان احلكم له
؛ بل إن كان -كما قرر الرازي–أظهروا اإلسالم وأبطنوا التكذيب  ايكون أهل النفاق األكرب كلهم يف األصل كفار

ت احملن، وبسبب ضعف اإلميـان؛ وقـع يف   حلّ بعضهم كذلك؛ لكن منهم من عرف احلق وصدق به وآمن؛ لكنه ملا
  )٦( .احلرية والتذبذب حىت ضعف فيه االنقياد وااللتزام بالعمل مبا آمن به؛ فتحول إىل النفاق األكرب

                                           

  .٢٩٧، قواعد األمساء واألحكام عند شيخ اإلسالم ٥٢٣/ ٧جمموعة الفتاوى، )١(
  .٤٧٩-٤٧٨/ ٧جمموعة الفتاوى، )٢(
  .١٤٠/ ١١جمموعة الفتاوى، ) ٣(
 ،٣/٢٣٠الفصـل،   :القاضي أبو يعلـى، انظـر   مثله؛ وورد على أصحاب هذا القول باملنافقامللي الفاسق  استنكر ابن حزم تسمية) ٤(
  .٣٦٤ -٣٥٥، القاضي أبو يعلى وكتابه مسائل اإلميان، ٢٤٦-٣/٢٤٣
، قواعد األمساء واألحكـام عنـد شـيخ    ٤٩٥-٤٩٤آراء املرجئة يف مصنفات شيخ اإلسالم، : ، وانظر٧/٥٢٤جمموعة الفتاوى، ) ٥(

  .٣١٧اإلسالم، 
  .٩٤٠-٢/٩٣٩، ٢/٨٩٠، ٨٨٢-٢/٨٨١ربي،اآلثار الواردة عن السلف يف مسائل اإلميان وما ينافيه يف تفسري الط:انظر)٦(
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املدينة أسلم عامة أهلها، فلما جاءت  غملا قدم النيب (( :يف هذا الشأن  -:-يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية 
فلو مات هؤالء قبل االمتحان ملاتوا على اإلسالم ودخلوا اجلنة، ومل يكونوا من املؤمنني . ن نافقاحملنة واالبتالء نافق م

��m��¢��¡�����~��}�����|����{��z��y��x��w��v��u��t��s��r��q: حقًا الذين ابتلوا فظهر صدقهم، قـال تعـاىل  

��«��ª��©��¨������§��¦��¥��¤£l وقال تعـاىل ٣ – ١: العنكبوت ، :��m�y���£��¢��¡������~��}�������|��{���������z

��¨§��¦��¥����¤l وقال١٧٩: آل عمران ، :�m��y��x��w��v�����u��t��sr��q��p��o��n��ml��k��j�����i��h����������g��f

��£��¢���¡������~��}|��{��zl  م دخلوا يف اإلميان مث خرجوا منـه   ؛١١: احلـجوهلذا ذم اهللا املنافقني بأ
¢����m-إىل قوله  -،٢ – ١: املنافقون ��m��zy��x��w��v��u��t��s���r��q��p�����o��n��ml:تعاىلبقوله 

��®��¬�����«��ª�����©��¨��§���������¦��¥��¤�����£l  وقال يف اآلية األخرى٣: املنـافقون ،:��m��d��c��b���a��`

��e�lــة ــه  - ٦٤: التوب �m�������_��~���}��|��{��b��a��`��k��j��i��hg��f������������e��d��c -إىل قول

��s��r��q��p���o��n��m��ll قد كفرمت بعد إميـانكم : فقد أمره أن يقول هلم؛ ٦٦ – ٦٥: التوبة .
إم كفروا بعد إميام بلسام مع كفرهم أوالً بقلـوم، ال يصـح؛ ألن   : وقول من يقول عن مثل هذه اآليات
قد كفرمت بعد إميانكم؛ فإم مل يزالوا كافرين يف نفـس  : رنه الكفر، فال يقالاإلميان باللسان مع كفر القلب قد قا

األمر، وإن أريد أنكم أظهرمت الكفر بعد إظهاركم اإلميان؛ فهم مل يظهروا للناس إال خلواصهم، وهم مع خواصهم 
لموا باالسـتهزاء صـاروا   ما زالوا هكذا؛ بل ملا نافقوا وحذروا أن ترتل سورة تبني ما يف قلوم من النفاق، وتك

  ........كافرين بعد إميام، وال يدل اللفظ على أم ما زالوا منافقني

فتبني أن من املنافقني من كان آمن مث كفر باطنا، وهذا مما استفاض به النقل عند أهل العلـم باحلـديث   
منها أمر القبلة ملا حولت؛ ارتد عن  :وكان جيري ذلك ألسباب أنه كان رجال قد آمنوا مث نافقوا،: والتفسري والسري

�m��p��o��n��m��l�������k��j��i��h���g: قال تعـاىل . اإلميان ألجل ذلك طائفة، وكانت حمنة امتحن اهللا ا الناس

��_~��}����|��{��z��y����x��w��vu��t��s��r�����ql زم املسلمون يوم أحد، ... ١٤٣: البقرةا ملا اوكذلك أيض
}���|��{��~�����¡��¢��£��������������¤�����m: قال تعاىل. طائفة نافقوا ، وكسرت رباعيته؛ ارتدغنيب وشج وجه ال

��À���¿��¾��½¼��»��º��¹�����¸��¶��µ��´��³��²��±��°���¯®��¬��«��ª��©��¨��§��¦��¥
���Â��Á��G��F��E��D��C��B��Al ١٤١ – ١٣٩: آل عمران.  

ــاىل  ــال تع ��m�E��D��C��B��A����V���U��T��S��R��Q��P��O��NM��L��K��J������I��H��G��F:وق

��q��p���o��n��m��lk��j������i��h��g��f��ed��c��b��a�����`��_��^]��\��[��Z��Y��XWl 

ظاهر فيمن أحدث نفاقًا؛ وهو يتناول من مل ينـافق   ١٦٧: آل عمـران ��mM��L��K �l:فقوله ؛ ١٦٧ - ١٦٦: آل عمران
  .جدد نفاقًا ثانيا قبل، ومن نافق مث

يبني أم مل يكونوا قبل ذلك أقرب منهم؛ بل  ،١٦٧: آل عمـران  ��m��ed��c��b��a�����`��_l: وقوله 
يوم أحد، اخنزل  غل عن النيب ملا اخنذ ؛ فإن ابن أيبإما أن يتساويا، وإما أن يكونوا لإلميان أقرب، وكذلك كان

قبل ذلك كلهم منافقني يف الباطن؛ إذ مل يكن هلم داع وهؤالء مل يكونوا  كانوا حنو ثالمثائة،: معه ثلث الناس، قيل
  ......إىل النفاق
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؛ فأولئك كانوا مسلمني، وكان معهم إميان ففي األخبار عمن نافق بعد إميانه ما يطول ذكره هنا: ويف اجلملة
هذا اإلسالم الذي يثابون عليه، ومل يكونوا هو الضوء الذي ضرب اهللا به املثل، فلو ماتوا قبل احملنة والنفاق ماتوا على 

وهذا حـال  . من املؤمنني حقًا الذين امتحنوا فثبتوا على اإلميان، وال من املنافقني حقًا الذين ارتدوا عن اإلميان باحملنة
م كثريا، وينافق فيها أهل اإلميان ينقص إميا  )١(كثري من املسلمني يف زماننا أو أكثرهم؛ إذا ابتلوا باحملن اليت يتضعضع

وإذا . أكثرهم أو كثري منهم، ومنهم من يظهر الردة إذا كان العدو غالبا؛ وقد رأينا ورأى غرينا من هذا ما فيه عـربة 
كانت العافية أو كان املسلمون ظاهرين على عدوهم كانوا مسلمني، وهم مؤمنون بالرسول باطنا وظاهرا؛ لكن إميانا 

   )٢()).ال يثبت على احملنة

 بالنفاق ليسوا عل نوع واحد، وأنه قد يقوم باملكلف إميان ونفاق فأيهمـا  وذا البيان يتضح أن املتهمني
عليه الدليل؛ وبه يبطل مـا   غلب كان احلكم له، كما يتبني وجه تسمية الفاسق باملنافق، وهذا هو احلق الذي دلّ

اقرره الرازي من جعل املتهمني بالنفاق كلهم نوع فما مث إال مؤمن حمض أو منافق كافر حمض، واملنـافق   ؛اواحد
  !مكذب كافر من األصل؛ كما يبطل إنكاره تسمية الفاسق منافقًا

  .يف وجود املنافقني يف كل زمان: الوجه اخلامس
، فما مث إال كافر جماهر أو مؤمن تقي طـاهر،  غسبق البيان بأن الرازي يرى أنه مل يبق نفاق بعد زمن النيب 

  غبث مبا وقع بني احلسن وعطاء من محل أحاديث النفاق يف املنافقني خاصة الذين كانوا على عهد الـنيب   وقد تش
  .انتصارا ملذهبه واغترارا ببدعته

  : وما ذكره باطل مردود؛ ويدل على بطالنه ما يلي

  .خمالفته ألقوال الصحابة وأحواهلم :أوالً

فكـانوا    )٣(خافوا على أنفسـهم منـه؛  ف السر والعالنية؛ ختالأن النفاق هو ايملا تقرر عند الصحابة 
يتعوذ باهللا من -يف الصالة  -إذا فرغ من التشهد ايشفقون منه، وال يأمنونه على أنفسهم؛ فقد كان أبو الدرداء 

، فو دعنا عنك، دعنا عنك: "فقال! أنت والنفاق؟-يا أبا الدرداء -ومالك: النفاق، ويكثر التعوذ منه، فقال له أحدهم
  )٤(".اهللا إن الرجل ليقلب عن دينه يف الساعة الواحدة فيخلع منه

اللهم : "؟ فقالما شأنك وشأن النفاق: لم، قال لهأبا الدرداء يتعوذ من النفاق يف صالته، فلما س ومسع رجل
   )٥(".لب عن دينهواهللا إن الرجل ليفنت يف ساعة واحدة، فينق! ال يأمن البالء، من يأمن البالء؟ -ثالثًا  -غفرا 

                                           

  .٨/٦١، )ضعع ( ، ، لسان العرب، مادة ٣٨١،)ضعع ( خمتار الصحاح، مادة : اخلُضوع والتذلُّلُ؛ انظر: الضعضعةُ)١(
  .١٢٣-٢/١١٨، اموعة العلية، ٧٥-٦/٧١جامع املسائل، : ، وانظر٢٨١-٧/٢٧١جمموعة الفتاوى، ) ٢(
  .٢/٤٩٤احلكم، جامع العلوم و: انظر) ٣(
  .جبري بن نفري :، والسائل هو٦٧، لنفاقالفريايب يف كتابه صفة ا: أخرجه)٤(
 .جبري بن نفري :، والسائل هو٢٥٩-٢/٢٥٨، والبيهقي يف شعب اإلميان، ٦٨، نفاقالفريايب يف كتابه صفة ال: أخرجه)٥(
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ـ    )١(عن نفسه؛ ايسأل حذيفة  اوكان عمر  ن النفـاق  ـإذ كان خياف على نفسه يف احلـال م
ألنه وسيلة وذريعة إىل النفاق األكرب؛ فإن من أصر على نفاق املعصية خشي عليه أن يفضي به إىل نفاق   )٢(األصغر؛

    )٣(.الكفر

كلهم خياف النفاق على نفسه،  غ من أصحاب حممد أدركت ثالثني: ((قال -:-)٤(وعن ابن أيب مليكة
   )٥(؛))ما منهم أحد يقول إنه على إميان جربيل وميكائيل

وقد جزم بأم كـانوا  : ((بعد أن ذكر أمساء الصحابة الذين أدركهم ابن أيب مليكة -:-يقول ابن حجر  
، وذلك ألن املؤمن قد يعرض عليـه يف  فكأنه إمجاع ؛خيافون النفاق يف األعمال، ومل ينقل عن غريهم خالف ذلك

وال يلزم من خوفهم من ذلك وقوعه منهم، بل ذلك على سبيل املبالغة منهم يف . عمله ما يشوبه مما خيالف اإلخالص
ال جيزم أحد منـهم  : أي، ’’ما منهم أحد يقول إنه على إميان جربيل وميكائيل‘‘: قوله...، ويالورع والتقوى 

   )٦()).كما جيزم بذلك يف إميان جربيل بعدم عروض النفاق هلم

وحبسب إميان العبد ومعرفته، يكون خوفه أن يكون من أهل هذه : ((-:-ويف هذا الشأن يقول ابن القيم 
   )٧()).الطبقة؛ وهلذا اشتد خوف سادة األمة وسابقيها على أنفسهم أن يكونوا منهم

   )٩()).اإلميان مل يكن هلم هم غري النفاق  )٨(لإن القوم ملا رأوا هذا النفاق يغو: ((-:-ويقول احلسن 

  ما مضى مؤمن قط، وال بقي إال وهو من النفاق مشفق،: كان حيلف باهللا الذي ال إله إال هو((وروي عنه أنه 

  

                                           

البدايـة والنهايـة،   : وانظر. وعزاه إىل رستة ١٣/٣٤٤، وقد ذكره صاحب كرت العمال، ٥/٦٧، ٤/١١١اخلالل يف السنة، : أخرجه)١(
٥/٢٢. 
  .٢/٤٩٢جامع العلوم واحلكم: انظر) ٢(
  .٤٩٣-٢/٤٩٢جامع العلوم واحلكم: ، وانظر١/١٦٠فتح الباري البن حجر، ) ٣(
. ت سنة سبع عشرة ومائةما ،عبد اهللا بن عبيد اهللا بن أيب مليكة التيمي املكي، إمام، حجة، حافظ، قاض، من رجال احلديث الثقات)٤(

  .٤/١٠٢مؤسسة الرسالة، األعالم للزركلي . ، ط٩٠-٥/٨٨سري أعالم النبالء: انظر
وأبو بكر اخلالل يف  ،١٤ص أورده البخاري يف صحيحه معلقًا يف كتاب اإلميان، باب خوف املؤمن من أن حيبط عمله وهو ال يشعر،)٥(

، وابن بطة يف اإلبانة الكربى، ٦٧٦/ ٢، امسند عبد اهللا بن عباس  ذيب اآلثار،، وبنحوه أخرجه الطربي يف ٦٠٨-٣/٦٠٧السنة، 
أقوال الصحابة املسندة يف مسـائل االعتقـاد،    :وانظر، ٢/٣٧٩املروزي يف تعظيم قدر الصالة ، و ،٢/٧٥٥)اإلميان( -الكتاب األول-
٣/١٤٤٨.   
  .١/١٥٩فتح الباري البن حجر، )٦(
  . ٢/٨٩٢طريق اهلجرتني، )٧(
  .١٠/١٤٦، )غول ( أَهلكه، وأَخذه من حيث مل يدر، لسان العرب، مادة: غاله الشيُء غَوالً واغْتاله)٨(
  . ٥/٦٨، وأبو بكر اخلالل يف السنة، ٧٢الفريايب يف كتابه صفة النفاق ، :أخرجه)٩(
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  )٢()).من مل خيف النفاق ، فهو منافق: ((وكان يقول  )١(؛))وال مضى منافق قط، وال بقي إال وهو من النفاق آمن 

    )٣(.))ما خافه إال مؤمن وال أمنه إال منافق((:عنهويذكر 

\��[������^���m: مل يكن شيء أخوف على من قال هذا القول من هذه اآليـة (( :-:-حممد بن سريينوقال 
���g��f��e��d�����c��b��a��`��_l ٤()).٨: البقرة(   

ومن يـأمن علـى نفسـه    : ((ما تقول فيمن ال خياف على نفسه النفاق ؟ فقال: -:-وسئل اإلمام أمحد 
  )٥()).!النفاق؟

فيهـا تكـذيب   و  )٧(،واآلثار عن السلف يف هذا كثرية جدا  )٦(خموف على عامة الناس؛والقصد أن النفاق 
للدعوى الباطلة والشبهة اخلاسرة اليت يرفعها الرازي ومن على شاكلته من املرجئة، وهي نفيهم لوجود النفاق يف هذه 

  .ن النفاق إمنا كان يف العهد األول فقط، أما اليوم فال نفاق، وإمنا كفر وإميان فقطزعمهم أو )٨(األمة،

إمنا كان النفاق على عهد النيب : "أنه قال اعن حذيفة  -:-وليس هلم أن حيتجوا مبا أخرجه البخاري 
   )٩(".؛ فأما اليوم فإمنا هو الكفر بعد اإلميان غ

أن حذيفة مل يرد نفي الوقوع، وإمنا أراد : والذي يظهر: ((قائالً هذا القول -:-فقد وجه احلافظ ابن حجر 
نفي اتفاق احلكم؛ ألن النفاق إظهار اإلميان وإخفاء الكفر، ووجود ذلك ممكن يف كل عصر، وإمنا اختلف احلكم؛ ألن 

أظهر شيئًا فإنه  فمن: ولو ظهر منهم احتمال خالفه، وأما بعده ،كان يتألفهم ويقبل ما أظهروه من اإلسالم غالنيب 
   )١٠()).يؤاخذ به، وال يترك ملصلحة التآلف؛ لعدم االحتياج إىل ذلك

                                           

أبو بكر اخلالل يف السـنة،  :وبنحوه أخرجه ،٢/٣٧٨املروزي يف تعظيم قدر الصالة ،و ،٧٤، النفاقيف كتابه صفة  فريايبال: أخرجه)١(
  .٢/٢٥٩والبيهقي يف شعب اإلميان،   ٧٥٨-٢/٧٥٧)اإلميان( -الكتاب األول-، وابن بطة يف اإلبانة الكربى، ٧٥-٥/٧٤
-رى، ـكبـة الـ، وابن بطة يف اإلبان٥/٧٥أبو بكر اخلالل يف السنة، وبنحوه أخرجه  ،٧٤، النفاقالفريايب يف كتابه صفة : أخرجه)٢(

  .٢/٢٥٩، والبيهقي يف شعب اإلميان،  ٧٥٨-٢/٧٥٧)اإلميان( -الكتاب األول
  .١٤أورده البخاري يف صحيحه معلقًا يف كتاب اإلميان، باب خوف املؤمن من أن حيبط عمله وهو ال يشعر،ص)٣(
  .٤/٦١٠تاريخ اإلسالم للذهيب، : ، وانظر٧٥، النفاقالفريايب يف كتابه صفة : أخرجه)٤(
، جامع ١٩٥-١٩٤/ ١فتح الباري البن رجب، :انظر ،كما أورده ابن رجب. ١٧٦/ ٢ائل اإلمام أمحد بن حنبل رواية ابن هانئمس)٥(

  .  ٢/٤٩٣العلوم واحلكم
  .٤١/ ١٣جمموعة الفتاوى،: انظر) ٦(
  .، وما بعدها٦٧:كتاب صفة املنافق للفريايب، صفحة: انظر يف ذلك) ٧(
  .١٣٣التنبيه والرد، : انظر) ٨(
  .١٤٩٣كتاب الفنت، باب إذا قال عند قوم شيئًا؛ مث خرج فقال خبالفه، ص) ٩(
  .١٣/٩٢فتح الباري البن حجر، ) ١٠(
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قد نص على وقوع النفاق بعد عهد النبوة يف عدة أقوال، ومن ذلك قوله  اأن حذيفة  :أضف إىل ذلك
  :ا

ا أبا عبد اهللا، وكيف ي: فقلنا" غاملنافقون الذين فيكم اليوم شر من املنافقني الذين كانوا على عهد الرسول " 
   )١(".إن أولئك كانوا يسرون نفاقهم، وإن هؤالء يعلنون: قال! ذاك ؟

  .أقوال أهل العلم الدالة على وجود النفاق يف كل زمان: ثانيا

املظهرون لإلسالم فيهم : ((-:-لقد أكد أهل العلم على وجود النفاق يف كل زمان، يقول شيخ اإلسالم 
اإلنسان قد يكون عنده شعبة من نفاق وكفر، وإن كان معه إميان؛ ..قون كثريون يف كل زمان، ومؤمن ومنافق، واملناف

أربع من كن فيه كان منافقًا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت :" يف احلديث املتفق عليه غكما قال النيب 
؛ فأخرب أنه "إذا خاصم فجرغدر، و إذا حدث كذب، وإذا ائتمن خان، وإذا عاهد: فيه خصلة من النفاق حىت يدعها

    )٢( )).من كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق 

ت عليه دالئل الكتـاب  وكل واحد من اإلميان والكفر والنفاق له دعائم وشعب، كما دلّ:(( -:-ويقول 
؛ بأن يظهر وغريه د اهللا بن أيبفمن النفاق ما هو أكرب يكون صاحبه يف الدرك األسفل من النار؛ كنفاق عب... والسنة 

تكذيب الرسول، أو جحود بعض ما جاء به، أو بغضه، أو عدم اعتقاد وجوب إتباعه، أو املسرة باخنفاض دينـه، أو  
وهذا القدر كان موجودا يف زمن رسول . املساءة بظهور دينه، وحنو ذلك؛ مما ال يكون صاحبه إال عدوا هللا ورسوله

فإذا كانت مع . بل هو بعده أكثر منه على عهده؛ لكون موجبات اإلميان على عهده أقوى وما زال بعده؛ غاهللا 
، وال يعلم كان يعلم بعض املنافقني غوكما أنه  .فوجوده فيما دون ذلك أوىل ؛قوا وكان النفاق معها موجودا

��_������`���m�l���kj���i��h��g��f��ed��c��b��a:بعضهم؛ كما بينه قوله �̂�]��\���nml ١٠١: التوبة، 
ويف املنتسبني إىل اإلسالم مـن عامـة   . كذلك خلفاؤه بعده وورثته، قد يعلمون بعض املنافقني وال يعلمون بعضهم

    )٣()). الطوائف منافقون كثريون، يف اخلاصة والعامة

إلسـالم قـدميا   من كان مسلما يف الظاهر، وهو منافق يف الباطن؛ وهم كثريون يف املتظاهرين با..: ((ويقول
كاد القرآن أن يكون كله يف شأم، لكثرم على ظهـر األرض، ويف  : ((-:-ويقول ابن القيم  )٤( ))...وحديثًا

أجواف القبور، فال خلت بقاع األرض منهم؛ لئال يستوحش املؤمنون يف الطرقات، وتتعطل م أسـباب املعـايش،   

                                           

 -الكتاب األول-، وابن بطة يف اإلبانة الكربى، ٧٢-٥/٧١وأبو بكر اخلالل يف السنة، ، ٥٦، نفاقالفريايب يف كتابه صفة ال: أخرجه)١(
  . ٢/٦٩٠)اإلميان(
 .١٠٥/ ١٠تاوى، جمموعة الف) ٢(
  .٤٣٤-٤٣٣/ ٢٨جمموعة الفتاوى، ) ٣(
  .٧٦٨/ ١٠جمموعة الفتاوى، ) ٤(
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يا ابن أخي، :" اللهم  أهلك املنافقني، فقال: رجالً يقول اة مسع حذيف. وختطفهم الوحوش والسباع يف الفلوات
   )٣( )٢()). )١("لو هلك املنافقون الستوحشتم يف طرقاتكم من قلة السالك

ملن أنكره من طوائف املرجئة، وهلذا رد السلف الصـاحل علـى    هذا فالنفاق موجود وواقع، خالفًا وعلى
  .أشد اإلنكار، وشنعوا مهؤالء املرجئة قوهلم هذا، وأنكروا عليهم 

ألن  واهللا؛: (( إن قوما يزعمون أن ال نفاق، وال خيافون النفاق، فقال احلسـن : -:-قيل للحسن البصري 
   )٥()).األرض ذهبا  )٤(أكون أعلم أين بريء من النفاق أحب إيلّ من طالع 

: إلميان قول وعمل؛ وهم يقولونا: نقول: خالف ما بيننا وبني املرجئة ثالث: ((-:-سفيان الثوريوقال 
النفـاق؛ وهـم   : وحنن نقولال يزيد وال ينقص، : اإلميان يزيد وينقص؛ وهم يقولون: اإلميان قول وال عمل، ونقول

  )٦( )).ال نفاق: يقولون

يف معرض إنكاره على من زعم أنه ال يوجد نفاق بعد زمان النيب - -:-)٧(عبد اهللا أبو بطنيويقول الشيخ 
إن النفاق ال يوجد إال يف أفضل القرون، فهذا جاهل حبقيقة النفاق، ضـال أو معانـد   : أما قول من قالو: ((- غ

وهذا النايف للنفاق عن مجيع األمة، قائل بغري علم، كاذب، وما يدريه أنه ليس يف األمة حاضرها وباديهـا  .....فاجر،
فهو منافق نفاقًا أكرب؛ وهـل   غيف رسالة حممد  منافق، ألن من أظهر اإلسالم وهو يشك يف البعث بعد املوت، أو

�اطلع هذا املتخرص على قلوب األمة، شرقًا وغربا؟ وهل يأمن على نفسه من النفاق، بأن يزيغ قلبه إذا زاغ عن احلق؟

�m��À¿��¾��½��¼���»l ٥: الصف.  

½��¾��¿���m���Â��Á��À: يف قـوهلم  وقد أثىن اهللا سبحانه على الراسخني يف العلم، بسؤاهلم إياه أن ال يزيغ قلوم،

��Í��Ì��Ë���Ê��ÉÈ��Ç��Æ��Å���Ä��Ãl يا مقلب القلوب، ثبـت قلـيب علـى    : "غ؛ ومن دعاء النيب ٨: آل عمران
  ".....دينك

                                           

، ٥٦، النفاقالفريايب يف كتابه صفة : أخرجه".لو هلكوا ما انتصفتم من عدوكم" :ذا اللفظ ؛ وإمنا بلفظ امل أجده عن حذيفة )١(
  .  ٢/٦٩٨)اإلميان(الكتاب األول ، وابن بطة يف اإلبانة الكربى، ٥/٧٥وأبو بكر اخلالل يف السنة، 

 .  ١/٣٥٨مطبعة السنة احملمدية، .مدارج السالكني، ط) ٢(
  .٣٨-٣٦الفسق والنفاق،: انظر) ٣(
  .٨/١٨٤، )طلع(لسان العرب، مادة:ملؤه؛ انظر: طالع الشيء) ٤(
 -الكتاب األول-بطة يف اإلبانة الكربى،  وابن ،٥/٧٧وأبو بكر اخلالل يف السنة، ، ٦٧-٦٦، النفاقالفريايب يف كتابه صفة : أخرجه)٥(
  .هو طريف بن شهاب:والسائل .٢/٧٥٨)اإلميان(
  .٥/٩٣٠تاريخ اإلسالم للذهيب، : ، وانظر٧٨، لنفاقالفريايب يف كتابه صفة ا: أخرجه)٦(
ره، ويل قضاء الطـائف،  هـ، فقيه الديار النجدية يف عص ١٢٨٢هـ، وتويف سنة ١١٩٤عبد اهللا بن عبد الرمحن أبا بطني، ولد سنة )٧(

خمتصر بدائع الفوائد، خمتصر إغاثة اللهفان، االنتصار للحنابلة، تأسيس التقديس يف كشـف  : مث قضاء عنيزة وبلدان القصيم، من مؤلفاته
  .٢٤٤-٤/٢٢٥، علماء جند خالل مثانية قرون٩٧/ ٤األعالم للزركلي: انظر. شبهات ابن جرجيس، وجمموعة رسائل وفتاوى



- ٥٥٦  - 

 

بأا  غ، يف أفضل قرون األمة، ونفي ذلك عن القرون اليت وصفها النفاق..ويكفي يف بطالن قول هذا إثباته 
مـا ثبـت يف   : ويفضح شبهة هذا، وشبهة من قال إنه يستحيل وجود الكفر يف أرض العرب )١(شر إىل يوم القيامة؛

ليس من بلد إال سيطوله الدجال إال مكة واملدينة، وما من نقب : "قال غ، عن النيب أنسصحيح مسلم، من حديث 
ثالث رجفات، خيرج اهللا تعاىل منها  ، فترجف املدينة )٢(من أنقاما إال وعليه املالئكة حافني حترسهما، فينزل السبخة

   )٣("كل كافر ومنافق

أن يف املدينة إذ ذاك كفارا ومنافقني، موجودين قبل خروج الدجال، فإذا كان هذا حال املدينـة،   غفأخرب 
  .)٤( ))فغريها أوىل وأحرى، واهللا أعلم

لنفاق يف املنافقني خاصة الذين الرد على تشبث الرازي مبا وقع بني احلسن وعطاء من محل أحاديث ا :ثالثًا
  :  غغغغكانوا على عهد النيب 

  !.وأما تشبث الرازي مبا وقع بني احلسن وعطاء؛ فمردود؛ لعدم صحة الرواية :فيقال

وهذا احلديث قد محله طائفة ممن مييل إىل اإلرجاء على املنافقني الذين كانوا على :((-:-يقول ابن رجب  
فكذبوه، وائتمنهم على سره فخانوه، ووعدوه أن خيرجـوا معـه يف الغـزو     غيب ؛ فإم حدثوا النغعهد النيب 

وذكـر أن    )٦(، غحدثين به جابر، عن النيب : هذا التأويل عن عطاء، وأنه قال )٥(فأخلفوه، وقد روى حممد املُحرِم
  .وهذا كذب، واحملرم شيخ كذاب معروف بالكذب. احلسن رجع إىل قول عطاء هذا ملا بلغه عنه

                                           

مث الذين  ،خري الناس قرين" :قال غعن النيب : ، ولفظهشهدباب ال يشهد على شهادة جور إذا أُالبخاري، كتاب الشهادات  أخرجه)١(
، ومسلم، كتاب فضائل الصحابة رضي اهللا تعاىل ٥٢٨ص"مث جييء أقوام تسبق شهادة أحدهم ميينه وميينه شهادته ،مث الذين يلوم ،يلوم

  .١٩٦٣-٤/١٩٦٢، مث الذين يلوم مث الذين يلومباب فضل الصحابة عنهم ، 
مكان بطريق املدينة من جهة الشام على ميل وقيل  يسبخة اجلُرف وه: األرض الرملية اليت ال تنبت مللوحتها؛ واملقصود هنا :السبخة)٢(

 .١٣/١١٥جر،فتح الباري البن ح :انظر وتقع اآلن يف اجلزء الشمايل الغريب من املدينة، على ثالثة أميال،
باب  ، ومسلم، كتاب الفنت وأشراط الساعة،٣٧٢-٣٧١أخرجه البخاري، كتاب فضائل املدينة، باب ال يدخل الدجال املدينة، ص) ٣(

  .٤/٢٢٦٥قصة اجلساسة، 
ـ : ولالستزادة يف ذلك؛ انظر. ٤١٥-١٠/٤١١، الدرر السنية يف األجوبة النجدية)٤( ة املطهـرة،  النفاق واملنافقون يف ضوء السنة النبوي
٣٨-١/٣٦.  
ضعفه حيىي بن معني، وقـال   ،روى عن عطاء وابن أيب مليكة: حممد احملرم: حممد بن عبد اهللا بن عبيد بن عمري الليثي املكي، يقال له)٥(

 .٢٢٩-٧/٢٢٧لسان امليزان: انظر. ’’متروك‘‘ :، وقال النسائي’’منكر احلديث‘‘: البخاري
: ؛ برواية حممد احملرم عن عطاء، وأنـه قـال  ٣٢٤ – ٧/٣٢٣،وابن عدي يف  الكامل للضعفاء ،١٢٩٦/ ٢رواه العقيلي يف الضعفاء،)٦(

منكـر  ‘‘: ، وقال عنه البخاري’’ومقدار ماله ال يتابع عليه ،حممد احملرم هذا هو قليل احلديث‘‘:وقال– غ -حدثين به جابر، عن النيب 
/ ٢، الضـعفاء للعقيلـي،  ) ٧٩٠( ترمجـة   ١/٢٤٨التاريخ الكبري للبخاري: رانظ ،’’ليس بشيء ‘‘:، وقال عنه حيىي بن معني’’احلديث
  . ٧/٣٢٢، والكامل البن عدي ١٢٩٦
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ثالث من كن فيـه؛ فهـو   ‘‘  :أنه أنكر على احلسن قوله: وقد روي عن عطاء من وجهني آخرين ضعيفني
وهذا ال . ’’قد حدث إخوة يوسف فكذبوا، ووعدوا فأخلفوا، وائتمنوا فخانوا؛ ومل يكونوا منافقني‘‘: وقال. ’’منافق

ال شك يف ثبوته  غفاحلديث ثابت عنه  .غغغغواحلسن مل يقل هذا من عنده؛ وإمنا بلغه عن النيب  يصح عن عطاء،
  .وصحته

هو من جنس اخلداع واملكر، وإظهار اخلري، وإبطان : أن النفاق يف اللغة :والذي فسره به أهل العلم املعتربون
؛ وهو أن يظهر اإلنسان اإلميان بـاهللا، ومالئكتـه،   النفاق األكرب: أحدمها: خالفه، وهو يف الشرع ينقسم إىل قسمني

النفاق األصغر؛ وهو نفاق العمل، وهو : والثاين...سله، واليوم اآلخر، ويبطن ما يناقض ذلك كله أو بعضه وكتبه، ور
   )١()).أن يظهر اإلنسان عالنية صاحلة، ويبطن ما خيالف ذلك

  

  :غمعرفة بطالن األصل الذي بىن عليه الرازي إنكار وجود النفاق بعد زمان النيب : رابعا

ن األصل الذي بىن عليه املبتدعة قوهلم يف غاية األمهية؛ إذ أن بطالن األصل يلزم منـه  ال شك أن معرفة بطال
إال كافر × وتصرحيه بأنه مل يبق بعد زمانه  غوإنكار الرازي وجود النفاق بعد زمان النيب بطالن ما بين عليه، 

  :مبين على؛ جماهر أو مؤمن تقي طاهر

  :إنكاره أن النفاق جيامع اإلميان؛ يوضحه - ١

زال والذي يرى فيه أن اإلميان شيء واحد إذا ثبت بعضه ثبت مجيعـه، وإذا   مذهبه الفاسد يف اإلميان؛ - ٢
  .يف العبد إميان وكفر أو نفاق أصغر -عنده-بعضه زال مجيعه، فال جيتمع 

  .غغغغإنكار وجود النفاق بعد زمن النيب وهذا األصل الفاسد اشترك فيه مجيع املرجئة؛ فحملهم على 

: إمنا هو الكفر واإلميان؛ قال له أيـوب : وقال -:-)٢(ا جاء رجل من املرجئة إىل أيوب السختياينولذا مل 
فسكت !)) ، أمؤمنون هم أم كفار؟١٠٦: التوبة �m��ÌË��Ê��É��È��Ç��Æ������Å��Ä��Ãl: أرأيت قوله((

   )٣()).ين أخافها على نفسياذهب فاقرأ القرآن، فكل آية يف القرآن فيها ذكر النفاق فإ: ((الرجل؛ فقال أيوب

  

                                           

  .٤٨١-٢/٤٨٠جامع العلوم واحلكم، ) ١(
أيوب بن أيب متيمة كيسان السختياين البصري، سيد فقهاء عصره، تابعي، من النساك الزهاد، من حفاظ احلديث،كان ثبتا، : أبو بكر)٢(

سـري أعـالم   : انظر. كثري العلم، حجة، عدالً، ولد عام تويف ابن عباس، سنة مثان وستني، وتويف سنة إحدى وثالثني ومائة بالبصرة ثقة،
  .٢/٣٨مؤسسة الرسالة، األعالم للزركلي. ، ط٢٦-٦/١٥النبالء

، وابن بطة يف اإلبانة ٦٧٦/ ٢، ان عباس مسند عبد اهللا ب والطربي يف ذيب اآلثار، ،٧٧،لنفاقالفريايب يف كتابه صفة ا: أخرجه)٣(
  .٢/٧٥٤)اإلميان( -الكتاب األول-الكربى، 
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إمنـا هـو الكفـر واإلميـان،     : فقد كشف هذا األثر سبب إنكار أولئك املرجئة للنفاق، فهذا املرجئ يقول
يف  -عنـدهم  -أن اإلميان شيء واحد إذا ثبت بعضه ثبت مجيعه، وإذا زال بعضه زال مجيعه، فال جيتمع : ومقصوده

فهـذا  ؛ ١٠٦: التوبة �m��Æ������Å��Ä��Ãl :احتج عليه أيوب باآلية الكرمية :العبد إميان وكفر أو نفاق أصغر، ولذا
صنف مجعوا بني إميان ومعاصٍ، وخلطوا عمالً صاحلًا وآخر سيئًا، فأمرهم إىل اهللا تعاىل، فليسوا من أهل اإلميان املطلق 

  .التام، كما أم ليسوا كفارا مطلقًا

كما يف حديث -شيئًا أو شعبة واحدة؛ بل إن اإلميان شعب متعددة  وقد غلط املرجئة يف ذلك، فليس اإلميان
ويدل لذلك ما روي عن النيب (١) .وكذلك الكفر والنفاق شعب متعددة، وجيتمع يف العبد إميان ونفاق-شعب اإلميان 

وإذا  إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلـف، : ثالث من كن فيه؛ فهو منافق: " صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم أنه قال
فإن عليه شعبة من نفاق ما بقي فيـه  : " قال! يا رسول اهللا ذهبت اثنتان وبقيت واحدة ؟: ، قال رجل"ائتمن خان 
وفيه دليل على أن النفاق يتبعض ويتشعب، كما أن اإلميان ذو شعب ويزيد : (( -:-قال الذهيب  )٢(".منهن شيء 

ـ وكل واحد م:(( -:-وقال شيخ اإلسالم   )٣()).وينقص ت ن اإلميان والكفر والنفاق له دعائم وشعب، كما دلّ
   )٤()).عليه دالئل الكتاب والسنة

  

. معرفة أو تصديق بال عمـل  -عنده-، فاإلميان إخراجه أعمال القلوب واجلوارح عن مسمى اإلميان - ٣
   )٥(.وهذا ال يعد إميانا صحيحا وال مقبوالً، إذ التصديق بال نية أو عمل؛ نفاق

يف كتابه، أو أكدها  ألكل من ترك شيئًا من الفرائض اليت فرضها اهللا :((-:-ول اإلمام ابن بطةومن هنا يق
يف سنته على سبيل اجلحود هلا والتكذيب ا، فهو كافر بين الكفر، ال يشك يف ذلك عاقل يؤمن باهللا  غرسول اهللا 

أو معتقدا لرأي املرجئة ومتبعا ملذاهبهم، فهـو   ومن أقر بذلك وقاله بلسانه، مث تركه اونا وجمونا. واليوم اآلخر
، فـرتل القـرآن   غتارك اإلميان ليس يف قلبه منه قليل وال كثري، وهو يف مجلة املنافقني الذين نافقوا رسول اهللا 

  . )٦())بوصفهم وما أعد هلم، وإم يف الدرك األسفل من النار، نستجري باهللا من مذاهب املرجئة الضالة

                                           

  .٣٩-٣٨الفسق والنفاق، : انظر) ١(
هذا حديث حسـن  ‘‘:، وقال الذهيب يف السري٢/٣٧٣، واملروزي يف تعظيم قدر الصالة، ٢٧،لنفاقالفريايب يف كتابه صفة ا: أخرجه) ٢(

  .٣٦٢ /١١مؤسسة الرسالة، .طسري أعالم النبالء، . ’’اإلسناد
  .١٢/٥١٠،  مؤسسة الرسالة.ط سري أعالم النبالء،: ، وانظر٣٦٣ /١١مؤسسة الرسالة، .سري أعالم النبالء، ط)٣(
  .٤٣٤-٤٣٣/ ٢٨جمموعة الفتاوى، )٤(
  . ٧/١٧١جمموعة الفتاوى، : انظر)٥(
  . ٢/٧٦٤)اإلميان(-الكتاب األول-اإلبانة عن شريعة الفرقة الناجية) ٦(
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كون اإلميان قوالً وعمالً كما تقدم، ومن املمتنع أن يكون الرجل مؤمنا ((ثبت : -:-اإلسالم  ويقول شيخ
إميانا ثابتا يف قلبه بأن اهللا فرض عليه الصالة والزكاة والصيام واحلج، ويعيش دهره ال يسجد هللا سجدة، وال يصوم من 

ال مـع   ،وال يصدر هذا إال مع نفاق يف القلب وزندقة ،ممتنع فهذارمضان، وال يؤدي هللا زكاة، وال حيج إىل بيته، 
  )١()).إميان صحيح

  )٢(.اإلميان جمردا عن األعمال سبب يف إنكار النفاق، واهللا أعلم الرازي وذا يتبني أن جعل 

يتضح بطالن ما ذهب إليه الرازي ومن على شاكلته من املرجئة من أنه ال وجود للنفاق بعـد   مبا سبقو
  !! ، وما مث  إال كافر جماهر أو مؤمن تقي طاهرغغغغزمان النيب 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           

  . ٧/٦١١جمموعة الفتاوى، )١(
  .٤٠الفسق والنفاق، : انظر) ٢(
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  :أخلص إىل ما يلي ؛واملسائل واألحكام املتعلقة به وبعد مناقشة موقف الرازي من النفاق

  :النتائج
  . موافق ملا ذكرته كتب اللغة" النفاق " ما ذكره ابن اخلطيب يف اشتقاق لفظ  - ١

 !المي خمالفة ملذهبه يف األمساء الشرعيةيف تقرير الرازي أن النفاق اسم إس - ٢

 .الباطلالكفر واحلق وإضمار لرازي أن النفاق إظهار اإلميان وأثبت ا - ٣

الباطل، مشاة لفظية ألهل السنة ازي لكون النفاق إظهار اإلميان واحلق وإضمار الكفر وإثبات الر - ٤
 . حمالً للنفاق -عنده–واجلماعة؛ إلنكاره دور العمل يف النفاق بالكلية؛ فليس هو 

؛ لكنه ما لبث أن تناقض فأبطل قول من النفاق يف القلب، وأخرج العمل عن مسماهقرر الرازي أن  - ٥
 !ذهب إىل أن النفاق ال يدخل إال يف أفعال القلوب

 .حصر الرازي النفاق يف النفاق االعتقادي - ٦

 . النفاق على ضروب؛ نفاق كفر، ونفاق قلب ولسان وأفعال وهي دون ذلك - ٧

 .اق األصغر وسيلة وذريعة إىل النفاق األكربالنف - ٨

٩ - ا خيشى على من أصرعلى خصال النفاق أن يسلب اإلميان، فيصري منافقًا خالص.  

جعل الرازي النفاق مقصورا على جمرد خمالفة الوجود الذهين للوجود اللفظي من غري أن يسـتلزم   - ١٠
  .حاالً وجدانيا أو سلوكًا عمليا

ن األسباب املفضية للنفاق؛ لكنه ما لبث أن تناقض فقرر أن العمل سبب نفي الرازي كون العمل م - ١١
 !يف حصول النفاق

 . العقلي املبتدع ربط الرازي احلكم بالنفاق مبسألة النظر واالستدالل - ١٢

 .يف ربط الرازي احلكم بالنفاق مبسألة النظر واالستدالل العقلي خمالفة منهجية - ١٣

باألدلة الشرعية، وال تثبت بشيء مل يدل عليه الشرع؛ بل علم األمساء واألحكام الشرعية إمنا تثبت  - ١٤
 ! مبجرد العقل

كون الرجل مؤمنا ومنافقًا وكافرا هو من املسائل الشرعية ال من املسائل العقلية، وعلى هذا فـال   - ١٥
 .يسوغ ربط احلكم بالنفاق مبسألة عقلية حادثة

 .عن امللة جعل الرازي النفاق كله نوعا واحدا هو الكفر املخرج - ١٦

 ". آية املنافق ثالث"أبطل الرازي مذهب احلسن يف تسمية الفاسق امللي باملنافق، ورد حديث  - ١٧

 !إبطال الرازي لتسمية الفاسق باملنافق مبين على جعله النفاق نوعا هو الكفر احملض  - ١٨
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على  -فاققرر الرازي أن املكلف ال ميكن أن ينفك عن اإلميان والكفر؛ وعلى هذا فاملتهمون بالن - ١٩
 !   ؛ هم أصحاب النفاق احملض اخلالصاحدكلهم نوع و -زعمه

 !زعم الرازي أن املنافق كافر منذ كان؛ لكنه ما لبث أن تناقض فأثبت حصول النفاق بعد اإلميان - ٢٠

 . غزعم الرازي أنه مل يبق نفاق بعد زمن النيب  - ٢١

بني احلسن وعطاء؛ من محل  مبا وقع  غتشبث الرازي يف إنكاره وجود النفاق بعد زمان النيب   - ٢٢
 .مردود؛ لعدم صحة الرواية غأحاديث النفاق على املنافقني خاصة الذين كانوا على عهد النيب 

 !مبين على مذهبه الفاسد يف اإلميان غإبطال الرازي لوجود النفاق بعد زمان النيب  - ٢٣

 !ملرجئةأن النفاق موجود وواقع، خالفًا ملن أنكره كالرازي ومن على شاكلته من ا - ٢٤

وافق الرازي أهل السنة واجلماعة من حيث اجلملة فيما ذكره من تفريق بني النفـاق والكفـر،    - ٢٥
  .  وأحكام متعلقة بالنفاق

 ،ونقده واملسائل واألحكام املتعلقة به النفاق منالرازي  عرض موقف -حبمد اهللا وتوفيقه-وذا يكتمل 
  . الكفر إىل موقف الرازي من -بعون اهللا-وأنتقل بعد ذلك 
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  .واملسائل املتعلقة به الكفر،معىن موقف الرازي من : املطلب األول
  :الكفر يف اللغة عند الرازي  - - - -     أأأأ

  .)١()هو الستر :الكفر يف اللغة(: فقال ؛الستر والتغطية واجلحد: قرر الرازي أن الكفر لغة مبعىن

، ١١٥: آل عمـران  �m��ÅÄ��Ã������Â��Á������À��¿l: قولـه تعـاىل   :ومنه، )٢()الستر والتغطية..رالكف(: وقال 
: أي ( ،٨٩: اإلسـراء  ��m��n��m�����l���k��j��il:، وقولـه )٣()فسمي منع اجلزاء كفرا؛ ألنه مبرتلة اجلحد والستر(

  . )٤()جحودا للحق

  ...مغطى به : ر بالسالح؛ أيرجل مكفَّ: قالتغطية، يهو ال..:التكفري..فـ ...:تكفري السيئات( :ومنه 

  :)٥(وقال لبيد

  )٨( .))٧( )٦(في لَيلَـة كَفَـر النجـوم ظَالَمهـا       .................................

)فَّكَ :قالومنه يعن ميينه، أي ر: ستارةفَّوالكَ.ذل من الصدقةذنب احلنث مبا ب ر: ارة ملـا حصـل مـن    ست
   ........................................... )٩(.)بذنال

                                           

  .٦/٣٢مؤسسة الرسالة، .احملصول يف علم األصول، ط: ، وانظر)١٩١ص٨ج٣مج(التفسري الكبري)١(
   ). ٤٠ص٢٩ج١٠مج(،)١٦٧ص٤ص٢مج(التفسري الكبري : وانظر ،)٣١٥ص٢٩ج١٠مج(التفسري الكبري)٢(
  ). ١٩١ص٨ج٣مج(التفسري الكبري)٣(
 ). ١٦ص١٨ج٦مج(التفسري الكبري: وانظر،)٥٥ص٢١ج٧جم(التفسري الكبري)٤(
، ووفد على اإلسالمأدرك ، من أهل عالية جند، يف اجلاهلية األشرافأحد الشعراء الفرسان  ،أبو عقيل لبيد بن ربيعة بن مالك العامري) ٥(

سكن الكوفة، وعاش ، بدلين اهللا بالشعر سورة البقرة وآل عمرانقد أ: قائالًترك الشعر، ، يعد من الصحابة، ومن املؤلفة قلوم، و>النيب 
٣٤٨-١/٣٤٧، مجهرة أشعار العرب يف اجلاهلية واإلسـالم ١٣٦-١/١٣٥طبقات فحول الشعراء: انظر .هـ٤١تويف سنة  ا طويالًعمر ،

 . ٥/٢٤٠لزركلي األعالم ل
  : يروى أيضا بلفظ)٦(

..................................
..   ز

ــا       ــوم غَمامهـ ــر النجـ ــة كَفَـ ــي لَيلَـ   .فـ

  .  ١٧٢، ديوان لبيد بن ربيعة العامري٣٦٥-١/٣٤٧مجهرة أشعار العرب يف اجلاهلية واإلسالم: انظر  
   :عجز بيت صدره)٧(

  ــا م ــةَ متنِهـ ــو طَرِيقَـ ــيعلُـ     واتراتـ
  

  ..........................................  
  :من معلقة للبيد؛ مطلعها  

ــا  ــا فَمقَامهـ ــديار محلُّهـ ــت الـ   عفَـ
  

ــا     ــا فَرِجامهـ ــد غَولُهـ ــىن تأَبـ   .بِمـ
 .  ١٧٢، ديوان لبيد بن ربيعة العامري٣٦٥-١/٣٤٧مجهرة أشعار العرب يف اجلاهلية واإلسالم: انظر  

  . ٦١الكاشف عن أصول الدالئل ،)٧٥ص٧ج٣مج(تفسري الكبريال :، وانظر)١٤٦ص٩ج٣مج(التفسري الكبري)٨(
  .)٧٥ص٧ج٣مج(التفسري الكبري)٩(
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 :أي( ،١٩: الشعراء ��m���ß��Þ��Ý��Ü��Û��Ú��Ù��Øl:ومنه قوله تعاىل )١(،)هو اجلاحد للنعمة  :والكفور(
   )٢().بنعميتوأنت بذاك من الكافرين  ،قتلته

فيحتمـل أن  ( ؛)٣()أو على الكفران الذي يقابل الشكر ،على الكفر الذي يقابل اإلميان(لق يط وعليه فالكفر
لفظ الكفر إذا أطلق  أن(، إال)٤()كفران النعمة :وحيتمل أن يكون املراد ..،االعتقادالكفر الراجع إىل  :يكون املراد منه

  . )٥()انصرف إىل الكفر يف الدين

  :الشرع عند الرازيعرف الكفر يف   - - - -     بببب

. صعب على املتكلمني ذكر حـد الكفـر   ا، فقدا شديداختالفًقرر الرازي أن لفظة الكفر لفظة اختلف فيها 
اعلم أنه صعب على املتكلمني ذكر حـد  ( :ويقول. )٦()اا شديدلفظة اإلميان والكفر قد اختلفوا فيهما اختالفً(: يقول
  .)٧()الكفر

الكفر عدم تصديق الرسول يف شيء  ..أن :وحتقيق القول فيه(: قائالًوقد بني الرازي احلقيقة الشرعية للكفر 
أو كونه  ،اأو كونه واحد ،اا خمتارا قادرأو كونه عاملً ،)٨(من أنكر وجود الصانع :ومثاله ،مما علم بالضرورة جميئه به

بالضـرورة  ليت علمنا أو أنكر الشرائع ا ،أو صحة القرآن الكرمي > أو أنكر نبوة حممد ،عن النقائص واآلفات امرته

                                           

  ). ٢٦ص٢٤ج٨مج(،)٨ص١٢ج٤مج(التفسري الكبري: وانظر ،)٢٥٨ص٣٠ج١٠مج(التفسري الكبري)١(
 ). ١٢٥ص٢٤ج٨مج(التفسري الكبري)٢(
ـ (التفسري الكبري)٣( ـ ( ،)٦٧ص٢ج١مـج (التفسـري الكـبري  : وانظـر  ،)٨٨ص١٩ج٧جم  ،)٩٩ص١٠ج٤مـج ( ،)٨٧ص٣ج١جم
-١٥ص١٥ج٦مج(،)١٨٢-١٨١ص١٥ج٥مج( ،)١٥٢ص١٢ج٤مج( ،)٨ص١٢ج٤مج( ،)٦ص١٢ج٤مج( ،)١٨٦ص١١ج٤مج(

 ،)٨٢-٨١ص٢٠ج٧مج( ،)٨٠-٧٩ص٢٠ج٧مج( ،)٢٢٦ص١٩ج٧مج( ،)١٢٣ص١٩ج٧مج( ،)١٩٢-١٩١ص١٧ج٦مج( ،)١٦
ــج( ــج( ،)٩٥-٩٤ص٢٠ج٧م ــج( ،)١٩٤ص٢٠ج٧م ــج( ،)١١-١٠ص٢١ج٧م ــج( ،)١٢٥ص٢١ج٧م  ،)٩٦ص٢٢ج٨م
 ،)١٠١ص٢٦ج٩مـج ( ،)٩٢ص٢٥ج٩مـج ( ،)١٦ص٢٥ج٩مـج ( ،)٩٩ص٢٤ج٨مج( ،)٢٦ص٢٤ج٨جم( ،)٦٣ص٢٣ج٨مج(
-٣١٥ص٢٩ج١٠مـج ( ،)١٧٠ص٢٩ج١٠مـج ( ،)١٦٦-١٦٥ص٢٨ج١٠مج( ،)٨٣-٨٢ص٢٧ج٩مج( ،)٢٤٢ص٢٦ج٩جم(

 ). ٥٩ص٣١ج١١مج( ،)٢٥٨ص٣٠ج١٠مج( ،)٢٣٩ص٣٠ج١٠مج( ،)٣١٦
 ). ١٣٠ص١٩ج٧جم(،)٨٨ص١٩ج٧مج(،)٨٦ص١٩ج٧مج(الكبريالتفسري  :وانظر ،)٢٤٢ص٢٦ج٩جم(التفسري الكبري)٤(
  ). ٦ص١٢ج٤مج(التفسري الكبري)٥(
 ). ٢٨ص١ج١مج(التفسري الكبري)٦(
 ). ٣٧ص٢ج١مج(التفسري الكبري)٧(
 إيراد الرازي ملسألة وجود اهللا ضمن املسائل املعلومة بالضرورة غفلة ظاهرة عن مذهبه يف أن معرفـة اهللا نظريـة، وإجيابـه للنظـر    ) ٨(

 !واالستدالل
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ألنه ترك  ؛افذلك يكون كافر ،مة الربا واخلمركوجوب الصالة والزكاة والصوم واحلج وحر؛ > كوا من دين حممد
  . )١( )تصديق الرسول فيما علم بالضرورة أنه من دينه

  . )٢()يء الرسول بهالكفر عبارة عن إنكار ما علم بالضرورة جم (:على هذا املعىن مرارا، فقالالرازي  وقد أكد 

إما نفـس  : أنه تكذيب الرسول يف شيء مما جاء به، ونعين بالتكذيب :هو..األصح يف تعريف الكفر(: وقال
   . )٣()التكذيب، أو ما علم من الدين ضرورة داللته على التكذيب

، )٤()لتكذيبا :وهو �m��xl(، ٧: احلجـرات  �m��{z��y��x���������w��vl: عند تفسريه لقوله تعاىل وقال
   .) ٦()من معايب الكذب أن الكفر منه ال من سائر الذنوب(:وقال ،)٥()الكفر ليس إال التكذيب(:وقال

: النحل ��m��l���k��j��i��hg��f��e��d���c��b��a��`l:عند تفسريه لقوله تعاىل: وقال

ألنه ال معىن للكفر إال إنكار  ؛مر كذلكواأل ،ظاهر اآلية يدل على أن الكاذب املفتري الذي ال يؤمن بآيات اهللا( ،١٠٥
 :أي، ٣٣: سـبأ  ��m�_��^��]��\���[l:وقوله(، )٧()وهذا اإلنكار مشتمل على الكذب واالفتراء ،اإلهلية ونبوة األنبياء

    . )٨()ننكره

                                           

 ،)٣٤ص٦ج٢مـج ( ،)٢١٨ص١ج١مـج ( ،)٣١ص١ج١مـج (التفسـري الكـبري  : ، وانظر)٣٨-٣٧ص٢ج١مج(التفسري الكبري)١(
  ). ٦٥ص١٦ج٦مج(،)٢٤ص١٣ج٥مج(،)٢٠٥ص١٢ج٤مج(،)٥٢ص١٠ج٤مج(
التفسـري   :نظـر وا. ٥٧٢مكتبة دار التـراث، . ، احملصل، ط٢٤٠حمصل أفكار املتقدمني واملتأخرين، وبذيله كتاب تلخيص احملصل،)٢(

  ). ٢٣٩ص٣٠ج١٠مج(الكبري
 ). ب/٢٠٩ق/٢(اية العقول) ٣(
 ). ٢٦٢ص٢٩ج١٠مج(،)٧١ص٢٨ج١٠جم(التفسري الكبري: وانظر ،)١٢٤ص٢٨ج١٠جم(التفسري الكبري)٤(
 ). ١٧٢ص١٠ج٤مج(التفسري الكبري)٥(
  ). ٢٢٢ص١٦ج٦جم(التفسري الكبري)٦(
 ). ١٢٠-١١٩ص٢٠ج٧جم(التفسري الكبري)٧(
 ،)١٧٠ص٢ج١مـج ( ،)١٢٦ص٢ج١مـج ( ،)٢٤٧ص١ج١مـج (التفسـري الكـبري  : وانظر ،)٢٦٠ص٢٥ج٩مج(ري الكبريالتفس)٨(
 ،)٩١ص٨ج٣مـج ( ،)٢١٤ص٧ج٣مـج ( ،)١٨٩ص٥ج٢مـج ( ،)١٩٣ص٣ج١مـج ( ،)١٨٦ص٣ج١مج( ،)١٨٤ص٣ج١مج(
 ،)٩٧ص١١ج٤مـج ( ،)٩٣ص١١ج٤مـج ( ،)٣٥ص١١ج٤مـج ( ،)١٣٤ص١٠ج٤مج( ،)١٣٠ص٨ج٣مج( ،)١٢٨ص٨ج٣مج(
 ،)١٥٧ص١٢ج٤مـج ( ،)١٦٠ص١٢ج٤مـج ( ،)٤٥ص١٢ج٤مـج ( ،)١٠ص١٢ج٤مج( ،)٨ص١٢ج٤مج( ،)٩٨ص١١ج٤مج(
ــج( ــج( ،)٢٠٤-٢٠٣ص١٢ج٤م ــج( ،)٦ص١٤ج٥م ــج( ،)٢٧ص١٤ج٥م ــج( ،)٧٦-٧٥ص١٤ج٥م  ،)١٩٠ص١٤ج٥م
ــج( ــج(، )١٨٢-١٨١ص١٥ج٥م ــج( ،)٨ص١٦ج٦م ــج( ،)٣٣ص١٦ج٦م ــج( ،)١٩٨ص١٧ج٦م  ،)٥٦ص١٦ج٦م
ــج( ــج( ،)٢٣٢-٢٣١ص١٦ج٦م ــج( ،)١٦-١٥ص١٨ج٦م ــج( ،)١٦٤ص١٨ج٦م ــج( ،)٢٢٦ص١٨ج٦م  ،)٩ص١٩ج٧م
ــج( ــج( ،)٥٢-٥١ص١٩ج٧م ــج( ،)١١٥ص١٩ج٧م ــج( ،)٥١ص٢٠ج٧م ــج( ،)٨٠ص٢٠ج٧م  ،)٩٥-٩٤ص٢٠ج٧م
ــج( ــج( ،)١٢٠-١١٩ص٢٠ج٧م ــج( ،)١٨٢ص٢٠ج٧م ــج( ،)٥٥ص٢١ج٧م ــ(، ،)٩٠-٨٩ص٢١ج٧م  ،)٦٣ص٢٣ج٨جم
-٧٩ص٢٥ج٩مـج ( ،)٧٧-٧٦ص٢٥ج٩مـج ( ،)٥٠ص٢٥ج٩مج( ،)٩٩ص٢٤ج٨مج( ،)٢٦ص٢٤ج٨مج( ،)٨٢ص٢٢ج٨مج(

 ،)٢٤٢ص٢٦ج٩مـج ( ،)١٣٥ص٢٦ج٩مـج ( ،)٢٦٧ص٢٥ج٩مـج ( ،)٢٥٩ص٢٥ج٩مـج ( ،)٩٤-٩٣ص٢٥ج٩جم( ،)٨٠
= 
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  :بالضرورة جميء الرسول به، فقد وبناء على حصر الرازي الكفر يف إنكار وتكذيب ما علم

 . حصول العقائد الباطلةعبارة عن  وهو ،يف القلب رالكفقرر أن حمل  - ١

حصول العقائـد  (:يقول، و)٢( )القلب حمل املعرفة والكفر(:يقولو ،)١()حمل الكفر هو القلب(:يقول الرازي
   . )٣()الباطلة وذلك هو حصول الكفر

 .قرر أن ترك جنس املأمور مع وجود التصديق ال يكون كفرا - ٢

 )٤()ان باألصول اإلميان بالفروع مبعىن الطاعة واالنقيادليس من ضرورة اإلمي( :فقال

فلم يلزم  ؛الزكاة )٦()إيتاء(ومها حاصالن عند عدم   )٥(اإلميان عبارة عن التصديق بالقلب واإلقرار باللسان(:قالو
  . )٧()حصول الكفر بسبب عدم إيتاء الزكاة

   )٨(.)أكفره من ترك الصالة سنني، أو حبس غريه عن الصالة سنني ال( :وقال

   .)٩()من ترك الصالة طول عمره ال يكفر(:وقال

   . )١٠()السهو عن الصالة مبعىن الترك ال يكون نفاقًا وال كفرا(:ويقول

 !! جوز أن يكون هناك إباء واستكبار عن الطاعة مع عدم الكفر - ٣

                                           
= 

 ،)٢٦٢ص٢٩ج١٠مـج ( ،)٧١-٧٠ص٢٩ج١٠مـج ( ،)١٦٧-١٦٦ص٢٨ج١٠مج( ،)٦٧ص٢٨ج١٠مج( ،)٧٠ص٢٧ص٩مج(
 ،)٢٥٨ص٣٠ج١٠مـج (،)٢٣٩ص٣٠ج١٠مـج (،)٢٠٠ص٣٠ج١٠مـج (،)١٨٤ص٣٠ج٣٠مـج (،)٣١٦-٣١٥ص٢٩ج١٠مج(
 . )٦٧ص٣٢ج١١مج(،)٨٤ص٣١ج١١مج(،)٣ص٣١ج١١مج(
 ). ٢٥ص٢٨ج١٠مج(،)٢٤ص٢٦ج٩جم(التفسري الكبري: وانظر ،)١٧٩ص١٥ج٥مج(التفسري الكبري)١(
 ،)٢٢٢ص١٦ج٦مـج ( ،)٣٢ص١٢ج٤مـج ( ،)١٧٢ص١٠ج٤مـج (التفسري الكـبري : وانظر). ٧٧ص١٦ج٦مج(التفسري الكبري)٢(
   ).٢٤ص٢٦ج٩مج(
 ). ٢٦٩ص١ج١مج(التفسري الكبري: ، وانظر)٤٢ص١٤ج٥مج(التفسري الكبري)٣(
 ). ٨١ص٢٨ج١٠جم(التفسري الكبري)٤(
نكار يظهر هنا تأثره يف تعريف اإلميان مبرجئة الفقهاء، وملا تأثر م يف تعريف اإلميان تأثر م يف تعريف الكفر، فعرفه بإنكار القلب وإ) ٥(

  . ٤٥١األكرب منح الروض األزهر يف شرح الفقه: انظر ).٦ص١٢ج٤مج(،)٦٠-٥٩ص٢ج١مج(التفسري الكبري: انظر. اللسان
 . ٢٧/١٠١دار الفكر، .وهو خطأ، والتصحيح من ط) إيتام(يف الطبعة املعتمدة )٦(
 ). ١٠٠ص٢٧ج٩جم(التفسري الكبري)٧(
  ). ٢١٣ص٣١ج١١مج(التفسري الكبري)٨(
 ). ٤٩ص٣٢ج١١مج(التفسري الكبري)٩(
 ). ١٧٣ص٨ج٣مج(التفسري الكبري:وانظر ،)١١٤ص٣٢ج١١مج(التفسري الكبري)١٠(



- ٥٦٨  - 

 

  . )١()جيوز أن يوجد اإلباء واالستكبار مع عدم الكفر(: فقال

 .  الواحد أو خبرب -على مذهبه-وتكذيب ما علم باالستداللنكار أخرج من حد الكفر إ - ٤

وأنه  ،وأنه مرئي أو غري مرئي ،بالعلم أو لذاته اكونه عاملً :مثل ؛فأما الذي يعرف بالدليل أنه من دينه( :فقال
إمنا يعلم صحة أحد بل  ؛بأحد القولني دون الثاين ×فلم ينقل بالتواتر القاطع لعذر جميئه  ؛خالق أعمال العباد أم ال

ـ  ؛يف ماهية اإلميانفال جرم مل يكن إنكاره وال اإلقرار به داخالً  .القولني وبطالن الثاين باالستدالل افال يكون موجب 
  .للكفر

أن ال حيكم بإميان أحد إال بعد  >أنه لو كان ذلك جزء ماهية اإلميان لكان جيب على الرسول  :والدليل عليه
 ،ولو كان األمر كذلك الشتهر قوله يف تلك املسألة بني مجيع األمـة  ،؟احلق يف تلك املسألةأن يعرف أنه هل يعرف 

وإذا كان كذلك وجب  ،ما وقف اإلميان عليها ×على أنه  فلما مل ينقل ذلك دلّ ؛ولنقل ذلك على سبيل التواتر
ال يكفر أحد من هذه األمة وال نكفر  وألجل هذه القاعدة ،للكفر اها من اإلميان وال إنكارها موجبأن ال تكون معرفت

  .أرباب التأويل

فهذا قولنا يف حقيقة  .فظاهر أنه ال ميكن توقف الكفر واإلميان عليه ؛وأما الذي ال سبيل إليه إال برواية اآلحاد 
   . )٢()الكفر

 .)٣()وال نكفر أرباب التأويل ،ال يكفر أحد من هذه األمة(: فقال نفى التكفري نفيا عاما، - ٥

  .)٤()ال يكفر أحد من أهل القبلة؛ ألن كوم منكرين ملا جاء به الرسول غري معلوم ضرورة، بل نظرا:(وقال 

  ! يف أن خمالف احلق من أهل الصالة هل يكفر أم ال؟ :املسألة الثالثة:(وقال يف ايته 

مون بعـد نبـيهم   اختلف املسل‘‘ :كتاب مقاالت اإلسالمينييف أول  :قال الشيخ أبو احلسن األشعري 
يف أشياء ضلل بعضهم بعضا، وتربأ بعضهم عن بعض، فصاروا فرقًا متباينني، إال أن اإلسالم جيمعهم  ×

والذي خنتاره أال ..، فهذا مذهبه، وعليه أكثر األصحاب، ومن األصحاب من كفر املخالف،)٥( ’’ويعمهم
  . )٦()نكفر أحدا من أهل القبلة

                                           

 ). ٢٣٥ص٢ج١مج(تفسري الكبريال)١(
 ). أ/٢١٦ق/٢(اية العقول: ، وانظر)٣٨ص٢ج١مج(التفسري الكبري)٢(
 ). ٣٨ص٢ج١مج(التفسري الكبري)٣(
معامل أصـول  : وانظر. ٥٧٢مكتبة دار التراث،. ، احملصل، ط٢٤٠حمصل أفكار املتقدمني واملتأخرين، وبذيله كتاب تلخيص احملصل،)٤(

 . ردار الفك. ، ط٩٩الدين، 
 . ١/٣٤مقاالت اإلسالميني: انظر )٥(
  ). ٩-٨ص٢٧ج٩مج(، التفسري الكبري)ب/٢١٦ق/٢(اية العقول: وانظر). ب/ ٢١٠ق/٢(اية العقول) ٦(
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 اإلمياناملكلف ال ميكن أن ينفك عن  هو الكفر املخرج عن امللة، وقرر أن جعل الكفر كله نوعا واحدا - ٦
 .؛ وعلى هذا فال يقوم باملكلف إميان وكفروالكفر

املكلف ال ميكن أن ينفك (، ١٦٧: آل عمران ��m��ed��c��b��a�����`��_lيقول عند تفسري قوله تعاىل 
     )١().حصول الكفر ت اآلية على القرب لزما دلّفلم ؛والكفر اإلميانعن 

يكون مـن   نفى أنبل ؛ حصر الكفر يف الكفر االعتقادي؛ ومل جيعل من األعمال واألقوال ما يعد كفرا - ٧
وكان له فيما ورد من وصف لبعض األعمال واألقـوال بـالكفر    األعمال واألقوال ما هو كفرا يف نفسه،

  :خترجيان

مال بالكفر إمنا هو لكونه دليالً على التكذيب واإلنكار أن ما ورد من وصف لألقوال واألع :التخريج األول
وعالمة وأمارة عليه، ال أنه كفر مبجرده، وعليه فمن حكم الشرع بكفره فذلك دليل على انتفاء التصديق منه، الذي 

  .)٢(هو حقيقة اإلميان عند الرازي

مع أن ذلك  ،وأمثاهلما فإنه كفر )٣(،وشد الزنار ،بلبس الغياريبطل ما ذكرمت من جهة العكس  :فإن قيل(:يقول
  !؟لم بالضرورة جميئه بهفيما ع >شيء آخر سوى ترك تصديق الرسول 

ومن عادة  ،ألن التصديق وعدمه أمر باطن ال اطالع للخلق عليه ؛اهذه األشياء يف احلقيقة ليست كفر :لناقُ 
بل جيعل هلـا معرفـات    ،نه ال سبيل إىل االطالعأل ؛الشرع أنه ال يبين احلكم يف أمثال هذه األمور على نفس املعىن

 ،الغيار وشد الزنار من هذا البـاب  )٤()ولبس( ،لألحكام الشرعية اوجيعل تلك املظان الظاهرة مدار ،وعالمات ظاهرة
فال جـرم   ،على عدم التصديق فحيث أتى ا دلّ ،فإنه ال يأيت ذه األفعال ×فإن الظاهر أن من يصدق الرسول 

  .)٥()واهللا أعلم ،فهذا هو الكالم امللخص يف هذا الباب ؛ال أا يف أنفسها كفر ،فرع األحكام عليهاالشرع ي

وإلقاء املصحف يف القاذورات  ،وشتم األنبياءار وشد الزنار على طريق االختيار، لبس الغي:...فإن قيل( :وقال
  .نهي عنها تكذيبا للرسول، أو ال يكونمقتضية للكفر فال خيلو إما أن يكون فعل األمور امل] أمور[كل ذلك 

  .فتكون املعصية كفرا، وهو مذهب اخلوارج ؛يقتضي أن يكون فعل املعاصي تكذيبا :واألول 

! يقتضي حصول الكفر بغري التكذيب وذلك يقدح يف احلد؛ ألن العكـس واجـب يف احلـدود؟    :والثاين 
  .......:واجلواب

                                           

 ،)٨ص١٢ج٤مـج ( ،)٨٦ص٩ج٣مـج ( ،)١٣١ص٨ج٣مـج (التفسـري الكـبري  : وانظـر ). ٨٦ص٩ج٣مـج (التفسري الكبري)١(
  ).٢٧٣ص٢٧ج٩جم( ،)٢٤٦ص٢٧ج٩جم(
 .  ٢٠٥، ضوابط التكفري عند أهل السنة واجلماعة٦٨٨االعتقادية،  اهليتمياء ابن حجر آر: انظر) ٢(
 ). غار(، مادة ٢/١٥٤٦قطر احمليط: الغيار عالمة أهل الذمة، والزنار عالمة اوس، انظر) ٣(
 . ١/٢٦٠األستانة. ، وهو خطأ، والتصحيح من ط)وليس(يف الطبعة املعتمدة )٤(
 ). ١١٥-١١٣ص٣٢ج١١مج(التفسري الكبري :، وانظر)٣٨ص٢ج١مج(التفسري الكبري)٥(
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أنه كان جيعل هذه  ×ستخفاف بالقرآن ألجل أنا علمنا بالضرورة من دينه إنا إمنا نكفر بلبس الغيار، واال  
خبالف سائر املعاصي  ،×األشياء أدلة على الكفر، فال جرم استدللنا بصدورها عن اإلنسان على كونه مكذبا له 

  .)١()كوا أدلة على الكفر، بل قد دللنا أا تجامع اإلميان، فظهر الفرق ×فإنا ال نعلم من دينه 

االستحالل، أو التكذيب أو إنكار الوجوب، فيعـود   بصرف مناط التكفري إىلتأويل النص   :التخريج الثاين
  .الكفر إىل ما قام بالقلب من االعتقاد، دون األعمال واألقوال

  قواالستعانة ا يف إظهار املعجزات وخوار ،هو اعتقاد إهلية الكواكب..:السحر الذي هو كفر( :يقول الرازي

  .)٢()فهذا السحر كفر ؛العادات

وهي اخلالقة ملـا فيـه مـن     ،هلذا العامل أن من اعتقد أن الكواكب هي املدبرةال نزاع بني األمة يف (: وقال
  .وهذا هو النوع األول من السحر ،اإلطالقعلى  افإنه يكون كافر ؛احلوادث واخلريات والشرور

لغ روح اإلنسان يف التصفية والقوة إىل حيث يقدر ا علـى إجيـاد   أنه قد يب أن يعتقدوهو : أما النوع الثاين
   ....على تكفريه  افاألظهر إمجاع األمة أيض ؛األجسام واحلياة والقدرة وتغيري البنية والشكل

فإذا أتى الساحر بشيء من ذلك ( )٣( ؛)من السحر فال شك أنه ليس بكفروأما سائر األنواع اليت عددناها 
 .)٤()األنه حكم على احملظور بكونه مباح ؛إتيانه به مباح كفر فإن اعتقد أن

آل  ��m��¯�������®��¬��«��ª��©���������¨��§��¦¥��¤��£��¢����¡������~��}��|l:وقال عند تفسريه لقوله تعـاىل 

   . )٥()وهذا القول هو األقوى .. محلوا هذا الوعيد على من ترك اعتقاد وجوب احلج ..األكثرون ( ،٩٧: عمران

 :أما قوله(،  ٢٧٦: البقرة �m���`�������_�����������~����������}��|�����{��z��yx��w��v��u���tl :وقال عند تفسريه لقوله تعاىل
�m���`����� � �_���� � � � � � � �~���� � � � � � �}��|�����{��zl فَ :فاعلم أن الكفار، ٢٧٦: البقرةوالعرب  ،من كان ذلك منه عادة :ومعناه ،ال من الكفرع

ـ  ،اآلمث :وهو ،فعيل مبعىن فاعل :واألثيم .ار بهمأَ ،ال للخريعفالن فَ :فتقول ؛تسمي املقيم على الشيء ذا اوهو أيض 
  .احترمي الربا فيكون جاحدينكر وذلك ال يليق إال مبن  ،مبالغة يف االستمرار على اكتساب اآلثام والتمادي فيه

                                           

 ). ب-أ/٢١٠ق/٢(اية العقول) ١(
 ،)١٨٨ص٣ج١مـج ( ،)١٦٨ص٢ج١مـج ( ،)٦٧-٦٦ص٢ج١مـج (التفسري الكبري: ، وانظر)٢١٦ص٣ج١مج(التفسري الكبري) ٢(
 ،)٤٧ص١٣ج٥مـج ( ،)١٣٦ص١١ج٤مج( ،)١١٦ص١١ج٤مج( ،)١١ص٨ج٣مج( ،)١٩ص٧ج٣مج(،)٢٢١-٢٠٥ص٣ج١مج(
 ،)٩٦ص٢١ج٧مج( ،)١٥٥ص١٧ج٦مج( ،)٦٦ص١٧ج٦مج( ،)٣٣ص١٦ج٦مج( ،)٣١-٢٨ص١٦ج٦مج( ،)١١٠ص١٤ج٥مج(
  ). ٣٩ص٢٤ج٨مج( ،)٧٩-٧٨ص٢٣ج٨مج(
 ). ٢١٥-٢١٤ص٣ج١مج(التفسري الكبري)٣(
 ). ٢١٥ص٣ج١مج(التفسري الكبري)٤(
  ). ١١٣ص٣٢ج١١مج(،)٥٧ص١٦ج٦مج(،)١٦٦ص٥ج٢مج(التفسري الكبري: ، وانظر)١٥٥-١٥٤ص٨ج٣مج(التفسري الكبري)٥(
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ا إىل من يفعله مع اعتقاد واألثيم يكون راجع )١()املستحل(ا إىل ار راجعكفّالوهو أن يكون  :وفيه وجه آخر 
   .)٢()التحرمي فتكون اآلية جامعة للفريقني

��m��È��Ç��Æ��Å���Ä��Ã��ÂÁ��À��¿��¾��½��¼�����»��º:وقال عند تفسريه لقوله تعاىل

��Í�������Ì��Ë��Ê���Él قـال ( ،١٣١ – ١٣٠: آل عمران:  �mË��Ê���É��È����Í�������Ìl  وفيـه   ،١٣١: آل عمـران
  :سؤاالت

ـ  ؛وذلك أزيد مما يستحقه املسلم بفسـقه  ،تكون بقدر كفرهم أن النار اليت أعدت للكافرين :األول    ففكي
  !؟١٣١: آل عمران ��m��Í�������Ì��Ë��Ê���É��Èl:قال

   )٣(.)اآلية اتقوا أن جتحدوا حترمي الربا فتصريوا كافرينتقدير  :واجلواب 

��m���O��N��M��L��K�����������������J��I��H��G��FE��D��C��B��A:وقال عند تفسريه لقوله تعاىل

��c��b��a�� �̀�_���̂ ��]\��[��Z��Y��XW��V��U��T���S��R��Q��Pl إمنا كان ذلـك  (، ٣٧: التوبة
م ب ؛ألن اهللا تعاىل أمرهم بإيقاع احلج يف األشهر احلرم ؛لزيادة الكفر اسببسبب هذه الكبيسة أوقعوه يف غري هذه مث إ

فكان هذا  ؛غري واجب وأن إيقاعه يف الشهور القمرية، هم أن هذا الذي عملناه هو الواجبوذكروا ألتباع ،األشهر
ا منهم حلكم اهللا مع العلم به إنكارفثبت أن عملـهم يف   ؛وذلك يوجب الكفر بإمجاع املسلمني ،ا عن طاعتهومترد
   )٤(.)يادة يف الكفريوجب ز النسيءذلك 

ألنه تعاىل بني أن  :قال ،فساد قول من يقول اإلميان جمرد االعتقاد واإلقرار احتج اجلبائي ذه اآلية على(:وقال
وظاهر أن هـذا   ،افكان ترك هذا التأخري إميان ،ادة على الكفر جيب أن تكون إمتاموالزيا ،هذا العمل زيادة يف الكفر

 ؛هذا االستدالل ضعيف(:واجلواب )٦( .))٥(اإميان فثبت أن غري املعرفة واإلقرار قد يكون ؛بإقرارالترك ليس مبعرفة وال 
فإذا اعتربنا السنة الشمسية  ؛ألنا بينا أنه تعاىل ملا أوجب عليهم إيقاع احلج يف شهر ذي احلجة مثالً من األشهر القمرية

وأنه ال جيب عليهم إيقاع احلج يف  ،بأن هذا احلج صحيح جيزىفقوهلم  ؛ويف صفر أخرى ،يف احملرم مرة فرمبا وقع احلج
ا فكان هذا كفر ؛عليهما السالم وإمساعيلمن دين إبراهيم  إن كان منهم حبكم علم بالضرورة كونه ؛شهر ذي احلجة

   )٧().بسبب عدم العلم وبسبب عدم اإلقرار

                                           

 . ٢/٥٣٨اآلستانة. ، وهو خطأ، والتصحيح من ط)املستحيل( يف الطبعة املعتمدة) ١(
 ). ٩٦ص٧ج٣مج(التفسري الكبري)٢(
 ). ٣ص٩ج٣مج(التفسري الكبري)٣(
 ). ٣١٢ص٢٩ج١٠مج(،)٢٣٣ص٢٥ج٩جم(التفسري الكبري: وانظر ،)٥٦ص١٦ج٦جم(التفسري الكبري)٤(
 .  ١/٣٥٠، ١/٣٢٨متشابه القرآن: انظر قول املعتزلة )٥(
 ). ٥٧ص١٦ج٦جم(التفسري الكبري)٦(
 ).٥٧ص١٦ج٦جم(التفسري الكبري)٧(
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����mI���H��G��F��E:وقال عند تفسريه لقوله تعاىل �D� �C��B��A� ���N��M��L� �K��J
��a��`��_�� �^��]��\��[��Z�� �Y� �X�� �W��V��U��T��S��R��Q� � �P� �O

�� ml�� �k��j��i��h��gf���e��d�� � �c��bl قوله أما( �،٨٥ - ٨٤: البقرة:��m��h
��ml���k��j��il فقد اختلف العلماء فيه على وجهني؛ ٨٥: البقرة:  

وإمنا ذمهم على املناقضة إذ أتـوا بـبعض    ،على الفداء ومل يذمهم..راجهم كفر وفداؤهم إميانإخ :أحدمها 
 افلم مساها كفر ؛هب أن ذلك اإلخراج معصية :ال يقال .وقد تكون املناقضة أدخل يف الذم ،الواجب وتركوا البعض

مع أن صريح التـوراة   ،لعلهم صرحوا أن ذلك اإلخراج غري واجب :ألنا نقول ؛مع أنه ثبت أن العاصي ال يكفر
  )١(.)الً على وجوبهكان دا

��m��À�����¿��¾��½��¼��»��º��¹��¸���¶��µ:وقال عند تفسريه لقوله تعاىل �́�³��²��±��°��¯��®��¬

��Ì��Ë��Ê��É��ÈÇ��Æ��Å��ÄÃ���Â��Ál إنه تعاىل قال :فإن قيل( ،٢٨: آل عمران:��m��»��º��¹��¸���¶

����¾��½��¼l ؟!وهذه صفة الكافر، ٢٨: آل عمران   

 .. ،وهذا ال يوجب الكفر يف حترمي مواالة الكافرين ،فليس من والية اهللا يف شيء : اآليةمعىن :قلنا

والنصرة إما بسبب القرابة أو بسبب احملبة مع  ،واملظاهرة ،واملعونة ،الركون إليهم :أن مواالة الكفار مبعىن..واعلم
املواالة ذا املعىن قد جتره إىل استحسان طريقته ألن  ؛إال أنه منهي عنه ؛فهذا ال يوجب الكفر ؛اعتقاد أن دينه باطل

آل  ��m����¾��½��¼��»��º��¹��¸���¶l:فقـال ؛ فال جرم هدد اهللا تعاىل فيه؛ وذلك خيرجه عن اإلسالم ؛والرضا بدينه

   . )٢()٢٨: عمران

عنده كفر  ومن كال التخرجيني يتضح جبالء أن الرازي مل يقسم الكفر إىل كفر أصغر وكفر أكرب، بل الكفر
  .  واحد هو الكفر األكرب، وحمله القلب، واألعمال واألقوال إمنا هي أمارة عليه، وليست هي يف نفسها كفرا

وملا حقق الرازي القول يف الكفر وأنه عدم التصديق أو التكذيب واإلنكار القليب ملا علم بالضرورة جميء 
بأنه اجلحد باهللا تعاىل،  -:-حده القاضي: حقيقة الكفر(:ال، فقيف الكفر الباقالينالرسول به؛ ضعف حد القاضي 

  :وهذا ضعيف ،) )٣(اجلحد متضمن للجهل: ورمبا فسر اجلحد باجلهل، ورمبا قال

                                           

  ). ٢٣٩ص٣٠ج١٠مج(التفسري الكبري :، وانظر)١٧٤-١٧٣ص٣ج١مج(التفسري الكبري)١(
-١٥٤ص٨ج٣مج(،)١١ص٨ج٣مج(،)٩٦ص٧ج٣مج(،)١٦٦ص٥ج٢مج(التفسري الكبري: ، وانظر)١١ص٨ج٣مج(التفسري الكبري)٢(

ــج(،)١٥٥ ــج(،)٣ص٩ج٣م ــج(،)١٣٦ص١١ج٤م ــج(،)٥٧-٥٦ص١٦ج٦م ــج(،)٩٠ص١٦ج٦م -١٦٦ص٢٨ج١٠م
 . ١٣٦اية اإلجياز، ،)١٤١-١٤٠ص٣٢ج١١مج(،)١١٥-١١٣ص٣٢ج١١مج(،)٢٣٩ص٣٠ج١٠مج(،)٤٢ص٣٠ج١٠مج(،)١٦٧

 .٣٩٤متهيد األوائل وتلخيص الدالئل، للباقالين، :انظر) ٣(
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إن كان املراد باجلهل باهللا تعاىل بوجوده، فهو خطأ؛ ألنه يلزم أن كل ما ال يكون جهـالً بـاهللا أن ال   (ألنه  
نعكاس، فكان يلزم أن ال يكون اجلهل بقدمه وكونه قادرا عاملًا حيا، واجلهل بنبـوة  يكون كفرا؛ ألن احلد واجب اال

  .كفرا ×حممد 

فهو أيضا خطأ طردا وعكسا، أمـا   ؛وإن أراد به اجلهل به تعاىل سواء كان جهالً بذاته أو بصفة من صفاته 
احلق يف كل مسألة منها واحد، واملخالف له  الطرد فألن أصحابنا اختلفوا يف كثري من صفات اهللا تعاىل، وال شك أن

  ...يكون جاهالً بصفات اهللا تعاىل، فيلزمنا تكفري أصحابنا

  .فثبت أنا لو حكمنا بأن اجلهل بشيء من صفات اهللا يكون كفرا يلزمنا تكفري أئمتنا ومشاجينا، وأنه غري جائز

ا وإنكار ما علم كونـه مـن ديننـا    كون القرآن معجز إنكار]و[ ×فهو أن إنكار نبوته  ؛وأما العكس 
وهذا يدل على أن الكفر ليس هو اجلهل باهللا ( .)١()مع أن شيئًا منها ليس جهالً باهللا تعاىل..بالضرورة كل ذلك كفر

  .)٢()تعاىل

إما نفس التكذيب، : أنه تكذيب الرسول يف شيء مما جاء به، ونعين بالتكذيب:هو..األصح يف تعريف الكفر(فثبت أن 
       . )٤()هي بأسرها ضعيفة.. تعريفات الناس للكفر(، وأن )٣()ما علم من الدين ضرورة داللته على التكذيبأو 

  :هذا وقد علق الرازي احلكم بالكفر وعدمه مبسألة النظر واالستدالل

: والثاينفعل وهو اإلشراك والقول به، : أحدمها: قسمان الكفر(: قالحيث حكم بكفر تارك النظر؛ ف - ١
ضد الفكر اجلهل، واجلاهل باهللا (؛ ألن )٦()الفكر كفرترك (:وقال )٥(.)وهو عدم النظر واإلميان ترك
  .)٧()كافر

  : وكان يف مهلة النظر،  فذهب إىل ن مسمى الكفر من خال قلبه عن مجيع االعتقادمأخرج  - ٢

مل يلزمه ( ريالختياا ووجد منه اإلقراروكان قلبه خالٍ من االعتقاد،  ،مهلة النظرأن من كان يف   - - - -     أأأأ

                                           

 ). ب-أ/٢٠٩ق-ب/٢٠٨ق/٢(اية العقول) ١(
 ). ١٨٠ص٣ج١مج(تفسري الكبريال)٢(
 ). ب/٢٠٩ق/٢(اية العقول) ٣(
 ).ب/٢٠٨ق/٢(اية العقول)٤(
، )٢٠٣ص ٥ج ٢مـج (، )٢٦٣ص ١ج ١مـج (، )٢٦٢ص ١ج ١مج(التفسري الكبري: ، وانظر)١٢٩ص ٢٥ج ٩مج(التفسري الكبري)٥(
 . ٤٤٤، شرح اإلشارات، )١٤٥ص ٣٢ج ١١مج(، )١٢١ص ١٩ج ٧مج(
 .٦٢مساء اهللا والصفاتلوامع البينات شرح أ)٦(
-٩ص٢٢ج٨مـج (،)٩١ص٢ج١مـج (،)٦٠-٥٨ص٢ج١مج(التفسري الكبري: ، وانظر٦٢لبينات شرح أمساء اهللا والصفاتلوامع ا)٧(

  ). ١٤٥ص٣٢ج١١مج(،)١٢٩ص٢٥ج٩جم(،)٦٦ص٢٣ج٨مج(،)١٠
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  .  )١()!!!!!فيه أم الفعل ما ال جيوز حيث أخرب عما ال يدري أنه هل هو صادق لكنه  ؛الكفر
مل يكفر ( ووجد منه اإلقرار االضطراري ،وكان قلبه خالٍ من االعتقاد ،مهلة النظرأن من كان يف   - - - -     بببب

مل يكن عمله  ؛قراروكان خياف على نفسه من ترك اإل ،؛ ألن توقفه إذا كان يف مهلة النظرصاحبه
 .)٢( )!!!قبيحا

وخلى لسانه عن اإلقرار، فقد أتى  ،وكان قلبه خالٍ من االعتقاد ،مهلة النظرأن من كان يف   - - - -     تتتت
، !!!هو الواجبالقلب اخلايل مع اللسان اخلايل فهذا إن كان يف مهلة النظر فذاك (: يقول !!بالواجب

  .)٣( )وإن كان خارجا عن مهلة النظر وجب تكفريه

  )٤():كثريين ااعلم أن طوائف الكفار كانوا فرقً( :فقال ؛ طوائف الكفاركما تطرق الرازي إىل ذكر 

واهللا تعاىل أبطـل قـوهلم بـأنواع    ، ٢٤: اجلاثية ��m��gf��e������d��cl:الذين كانوا يقولون )٥(الدهرية :فاألول( 
  .الدالئل

أبطل قوهلم حبدوث أنواع النبات وأصناف احليوانات مـع  واهللا تعاىل  ،الذين ينكرون القادر املختار :والثاين 
  .وذلك يدل على وجود القادر ،اشتراك الكل يف الطبائع وتأثريات األفالك

أمـا الشـريك    ؛اا أو سفليوذلك الشريك إما أن يكون علوي ،ا مع اهللا تعاىلالذين أثبتوا شريكً :والثالث 
فالنصارى قـالوا   ؛وأما الشريك السفلي ،..واهللا تعاىل أبطله ،العاملفمثل من جعل الكواكب مؤثرة يف هذا  ؛العلوي

  .)٦(على فساد قوهلم أكثر من الدالئلواهللا تعاىل  ،األوثان بإهليةوعبدة األوثان قالوا  ،املسيح بإهلية

هللا عنهم وهم الذين حكى ا ،الذين طعنوا يف أصل النبوة :أحدمها :وهم فريقان ؛الذين طعنوا يف النبوة :الرابع 
وهـم   ،> وطعنوا يف نبوة حممد ،الذين سلموا أصل النبوة :والثاين، ٩٤: اإلسراء �m���Á��À��¿��¾��½l:أم قالوا

  .والقرآن مملوء من الرد عليهم ،اليهود والنصارى

�m��q��p��o��n��m��l��k��j��i:فأجـاب اهللا بقولـه   ،تارة بالطعن يف القرآن :مث إن طعنهم من وجوه 

rl كقوله ؛املعجزات وتارة بالتماس سائر، ٢٦: قرةالب:��m��y��x��w���v��u��t��s��r��q��p��ol  اإلسـراء :

                                           

  ).٥٩ص ٢ج ١مج(التفسري الكبري )١(
  ).٦٠-٥٩ص ٢ج ١مج(التفسري الكبري)٢(
  ).٦٠ص ٢ج ١مج(التفسري الكبري)٣(
 ). ٢٠٣ص١٢ج٤جم(التفسري الكبري)٤(
التبصري يف : انظر. وجتحد العقاب والثواب ،وجتعل الطني قدمي ،فرقة إحلادية تنكر اخلالق سبحانه، وحتيل األمر والنهي، وتنكر الرسالة)٥(

 .١٧٧، معجم ألفاظ العقيدة٢/٧٦٧، عقائد الثالث والسبعني فرقة١٢٥الدين
-٧٣ص٢٥ج٩مج(،)٧٨-٧٧ص٢١ج٧جم(،)٣٥-٣٣ص١٦ج٦مج(،)١٨٢ص٨ج٣مج(،)٨١ص٤ج٢مج(الكبري التفسري: انظر) ٦(

 ). ٣١٩ص٢٩ج١٠مج(،)٢٦٣-٢٦٢ص٢٨ج١٠مج(،)٢٠٣-٢٠٢ص٢٧ج٩جم(،)١٦٧ص٢٦ج٩مج(،)٧٥



- ٥٧٥  - 

 

٩٠ ،وتارة بأن هذا القرآن نزل جنمفأجاب اهللا تعاىل عنه بقولـه  ،وذلك يوجب تطرق التهمة إليه ؛اا جنم:��m��Ë

��ÏÎ��Í��Ìl ٣٢: الفرقان .  

ا وعلى إبطال قول املنكرين أنواع ،واهللا تعاىل أورد على صحة ذلك ،رالذين نازعوا يف احلشر والنش :اخلامس
  .كثرية من الدالئل

{��~�����¡¢����m:فأجاب اهللا عنه بقوله ،تارة بأنه ال فائدة فيه ،الذين طعنوا يف التكليف :السادس 

��¦¥��¤��£l اهللا تعاىل عنه بأنهوأجاب  ،وأنه ينايف صحة التكليف ،وتارة بأن احلق هو اجلرب، ٧: اإلسراء:��m��Â����Á��À

��Æ��Å��Ä��Ãl ١() ٢٣: األنبياء( .   

���m��±��°���¯µ: فقوله تعاىل��.املنافقون :السابع �́�³��²µ�� �́�³��²µ�� �́�³��²µ�� �́�³��²�����À��¿������¾��½��¼��»��º��������¹��¸��¶

�Æ���Å��Ä��Ã��Â��������Ál ا أو سواء كان منافقً ،على إطالقه فيدخل فيه كل كافر يقول مثل هذا القول(، ١٥٦: آل عمران
  . )٣()كلهم من الذين كفروا..املشركني ..املنافقني و..واليهود ( فإن، وعليه )٢()مل يكن

بني الرازي العالقة بينـهما؛   فمن طوائف الكفار املشركون؛ وملا كان الشرك عند الرازي أحد أقسام الكفر،
لفظ الكافر أعم من ( ،٨: الصف ��my����x��w���v������u��t����_����~����}�����|��{��zl:فقال عند تفسريه لقوله تعاىل

هم مجيـع خمـالفي اإلسـالم    (إذ الكفار  )٤( )اليهود والنصارى واملشركون :هاهنا، واملراد من الكافرين لفظ املشرك
  . )٦()أخص من الكافرين ..املشركني (وعليه فإن ، )٥()واإلرسال

  .)٧()يتناول مجيع الكفار ..لفظ املشركني(ر أن إال أن الرازي مل يطرد على ذلك، بل ذك

                                           

 ). ٩٠ص٣ج١مج(التفسري الكبري)١(
 ). ٥٣ص٩ج٣مج(التفسري الكبري)٢(
دار .، ط٧٣-٧٢، معامل أصول الـدين، ٦٢-٦٠ركايب، .، طأسرار الترتيل وأنوار التأويل:، وانظر)١٣٢ص٢ج١مج(التفسري الكبري)٣(

-٢٠٣ص١٢ج٤مج( ،)٨٢-٨١ص١١ج٤مج(التفسري الكبري ،)ب-أ/٢١٦ق/٢(، اية العقول٢٣-٢١الفكر اللبناين، عجائب القرآن
-٢٠٣ص١٧ج٦مج( ،)١٤٨-١٤٧ص١٦ج٦مج( ،)٣٥-٣١ص١٦ج٦مج( ،)٣٣-٢٧ص١٦ج٦مج( ،)٧٨ص١٤ج٥مج( ،)٢٠٤
 ،)٢٥٩ص٢٥ج٩مــج( ،)٨١-٨٠ص٢٥ج٩مــج( ،)١١٥ص١٩ج٧مــج( ،)٧٧ص١٩ج٧مــج( ،)٥٢ص١٩ج٧مــج( ،)٢٠٤

 ). ٣١٦-٣١٥ص٢٩ج١٠مج( ،)٢٨٨ص٢٩ج١٠مج( ،)٢٦٧ص٢٩ج١٠مج( ،)١٠١ص٢٧ج٩مج(
  ). ٣١٥ص٢٩ج١٠جم(التفسري الكبري)٤(
 ). ٣١٦ص٢٩ج١٠مج(التفسري الكبري)٥(
 ،)١٣٣ص٥ج٢مـج ( ،)٢٢٥ص٣ج١مـج ( ،)١٣٢ص٢ج١مـج (التفسري الكـبري : وانظر ،)٣١٦ص٢٩ج١٠مج(الكبريلتفسري ا)٦(
 ،)١١٥ص١٩ج٧مـج ( ،)٥٢ص١٩ج٧مـج ( ،)٧٨ص١٤ج٥مـج ( ،)٧٩ص١٢ج٤مج( ،)١٢ص١١ج٤مج( ،)١٢٨ص٨ج٣مج(
 ،)١٢٨ص٢٥ج٩مـج ( ،)٩٢ص٢٥ج٩مج( ،)٥٠ص٢٥ج٩مج( ،)٢٦١ص٢٤ج٨مج( ،)٩٥ص٢٣ج٨مج( ،)١٢٩ص٢٥ج٩مج(
ــج( ــج( ،)١٢٩ص٢٥ج٩م ــج( ،)٢٥٣ص٢٥ج٩م ــج( ،)٢٦٠-٢٥٩ص٢٥ج٩م ــج( ،)٢٦٧ص٢٥ج٩م  ،)٢٤ص٢٦ج٩م
 ). ٣١٥ص٢٩ج١٠مج(،)٢٠٠ص٢٨ج١٠مج(،)١٢٥-١٢٤ص٢٨ج١٠مج(،)٧٢ص٢٨ج١٠مج(،)٣٦ص٢٨ج١٠مج(
 ). ٢٤ص١٦ج٦جم(التفسري الكبري)٧(



- ٥٧٦  - 

 

  :ناقض مجلة مما قرره سابقًا؛ حيث بقي أن أشري إىل أن الرازي

 !ال يدخل إال يف أفعال القلوبأبطل قول من ذهب إىل أن الكفر  - ١

�m��a��`�����_��~���}��|��{��zy��x��w��v��u���t��s �:قوله تعـاىل : يقول

e��d��c��b��k��j��i��hg��f���s��r��q��p���o��n��m��ll يدل علـى  ( ،٦٦ - ٦٥: التوبة
  )١(.)بطالن قول من يقول الكفر ال يدخل إال يف أفعال القلوب

أن الكفر قد يكون بالقول، أو بالفعل، فبعض األقوال واألفعال كفر يف نفسها، وهذا منـاقض   أثبت - ٢
 : حلصره الكفر يف التكذيب القليب

�mt��s�����a��`�����_��~���}��|��{��zy��x��w��v��u �:قوله تعـاىل : يقول

e��d��c��b���s��r��q��p���o��n��m��l��k��j��i��hg��fl يدل على أن ( ،٦٦ - ٦٥: التوبة
  .)٢()قوهلم الذي صدر منهم كفر يف احلقيقة

  . )٣()سجود العبادة لغري اهللا كفر(:ويقول

 �m����^��]��\��[��Z��fe��d��c��b��a��`��_l: ويقول عند تفسريه لقوله تعاىل

ألن اهللا تعاىل إمنا جعل الشهداء مـن   ؛فإنه ال يعتد به يف اإلمجاع ...ت اآلية على أن من ظهر كفره دلّ(، ١٤٣: البقرة
  . )٤()كفر بقوله أو فعل..وال خيتلف يف ذلك احلكم من ،وصفهم بالعدالة واخلريية

  . )٥()مر القلب أو بالفعل الظاهرالكفر إما بالقلب أو باللفظ الظاهر يف أ( :ويقول

                                           

، )٢٤٤ص٣ج١مـج (،)١٩٨ص٣ج١مـج (،)١٩٥ص٣ج١مـج (التفسـري الكـبري  : وانظر). ١٢٤ص١٦ج٦مج(الكبري التفسري)١(
 ،)١٨ص١٦ج٦مـج ( ،)٩٣ص١١ج٤مـج ( ،)٨٢-٨١ص١١ج٤مج( ،)١٣٤ص١٠ج٤مج( ،)٣٠ص٩ج٣مج( ،)١١ص٨ج٣مج(
 ). ٢٤٦ص٢٦ج٩جم(،)٧٧ص٢٤ج٨جم(،)٢١ص٢٤ج٨مج(،)١٨٣ص٢٣ج٨مج(،)٢٩ص١٨ج٦مج(،)١٥٦ص١٧ج٦مج(
 ). ١٢٤ص١٦ج٦مج(التفسري الكبري)٢(
 ). ٢٥ص٩ج٣مج(التفسري الكبري: وانظر). ٢١٢ص٢ج١مج(التفسري الكبري)٣(
  ). ١٠٢ص٤ج٢مج(التفسري الكبري)٤(
 ،)١٨٤ص٣ج١مـج ( ،)١٧٩ص٣ج١مـج ( ،)٥ص٢ج١مـج (التفسـري الكـبري   :وانظر ،)٢٠٩ص٢٨ج١٠جم(التفسري الكبري)٥(
 ،)١٩٤ص٨ج٣مـج ( ،)١٨٢ص٨ج٣مـج ( ،)٣٣ص٦ج٢مـج ( ،)٣١ص٤ج٢مـج ( ،)٢٣٥ص٣ج١مـج ( ،)١٨٦ص٣ج١مج(
 ،)٤٨ص١١ج٤مـج ( ،)١٧٤ص١٠ج٤مـج ( ،)٧٣ص١٠ج٤مـج ( ،)٥٤ص١٠ج٤مـج ( ،)٥٠ص١٠ج٤مج( ،)٨٦ص٩ج٣مج(
ــج( ــج( ،)٧٩ص١١ج٤م ــج( ،)٢٠٠ص١١ج٤م ــج( ،)٩٨-٩٧ص١١ج٤م ــج( ،)٥٠ص١٣ج٥م  ،)١٣٦ص١٣ج٥م
 ،)١٦٣-١٦٢ص١٩ج٧مـج ( ،)١٥٥ص١٧ج٦مج( ،)١٢٤-١٢٣ص١٦ج٦مج( ،)٣٦-٣٣ص١٦ج٦مج( ،)٢٠٢ص١٤ج٥مج(
 ،)٥٠ص٢٣ج٨مـج ( ،)١٠٤-١٠٣ص٢١ج٧مـج ( ،)٧٧ص٢١ج٧مـج ( ،)١٩٤ص٢٠ج٧مـج ( ،)١٢٥-١٢٠ص٢٠ج٧مج(
 ،)١٧٧ص٢٦ج٩مــج( ،)٣٩ص٢٥ج٩مــج( ،)١٤٠ص٢٤ج٨مــج( ،)١٧٤-١٧٣ص٢٣ج٨مــج( ،)٧٩-٧٨ص٢٣ج٨مــج(

= 



- ٥٧٧  - 

 

 : وكفر بالتأويل ،)٢(واسمة، )١(واملشبهة، خالف قوله يف التكفري، فكفر اخلوارج، والروافض - ٣

 �m��fe��d��c��b��a��`��_����^��]��\��[��Zl: عند تفسريه لقوله تعـاىل يقول 

فإنه ال يعتـد بـه يف    ،ج والروافضاملشبهة واخلوار :حنو..دلت اآلية على أن من ظهر كفره(، ١٤٣: البقرة
كفر ..وال خيتلف يف ذلك احلكم من  ،ألن اهللا تعاىل إمنا جعل الشهداء من وصفهم بالعدالة واخلريية ؛اإلمجاع

  . )٤()اسمة كفار(:ويقول  .)٣()أو كفر بالتأويل ،ومن كفر برد النص ،بقوله أو فعل

؛ إال أنك جتده يكفر مـن  باالستدالل -مذهبهعلى –علم مع أنه أخرج من حد الكفر من أنكر ما  - ٤
ينكر بعض الصفات، أو ينكر الرؤية، أو يثبت الرتول، أو االستواء، وحنوها من الصفات اخلربية، أو 

 !يثبت أن القرآن املتلو أو املكتوب هو عني كالم اهللا

وأما السـمع   ،رادة والعلماحلياة والقدرة واإل :وهي أربعة ،صفات اإلله ومن أنكرها كفر(:الرازي يقول
والبصر والكالم القائم به من ينكرها يكون مبتدع٥()اا ال كافر(.  

                                           
= 

ـ ( ،)١٤٥ص٣٠ج١٠مـج ( ،)٢٢٦ص٢٦ج٩مج( ،)٢٠٨ص٢٦ج٩مج( ، أسـرار  )٢١٣ص٣١ج١١مـج ( ،)١٢٢ص٣١ج١١جم
  .١٧٩، اية اإلجياز،٣٩٥-٣٩٤، ٣٨٩ركايب، .الترتيل،ط

إثبات مشاة الشيء للشيء، وهو اعتقاد أن صفات اهللا تشبه صفات املخلوقني أو ذام، ومل يرد هذا اللفـظ يف القـرآن   : التشبيه )١(
هي مساواة الشيء لغريه من كـل وجـه،   : أن املماثلة: لفظ التمثيل، و الفرق بني التمثيل والتشبيه -يف معرض النفي-منا ورد الكرمي، وإ
هي مساواة الشيء لغريه يف أكثر الوجوه، وقد وقع يف التمثيل والتشبيه الذين بالغوا يف إثبات الصفات حـىت شـبهوا اخلـالق    : واملشاة

البدع اسم املشبهة على أهل السنة، فهذا االسم يلمز به املعتزلة واجلهمية واألشاعرة وغريهم، السلف، وأول ويطلق أهل باملخلوق، 
زعم أن من وصف اهللا بشيء مما وصف به نفسـه يف  :((عن اجلهم -:-يقول اإلمام أمحد من أطلق هذا اللقب على السلف اجلهمية،

تنـاقض أهـل األهـواء    : انظـر . ٢٤، الرد علـى الزنادقـة واجلهميـة،   ))ملشبهةكتابه أو حدث عنه رسوله، كان كافرا، وكان من ا
 .   ١٠١-٩٩، معجم ألفاظ العقيدة٨-٧، مصطلحات يف كتب العقائد٤٧٢-١/٤٧١والبدع

، > له رسولهبته لنفسه يف كتابه، وما أثبته أثهذا االسم يلمز به أهل البدع واألهواء السلف أهل السنة واجلماعة ألم أثبتوا هللا ما  )٢(
وال جاء عن أحد من سلف األمة وأئمتها فيه  ،وال يف السنة ال بنفي وال إثبات ،مل يرد يف الكتاب ولفظ التجسيم واجلسم لفظ مبتدع؛

، وحينئذ فإطالق القول بنفيه أو إثباته ليس من مذهب أهل السنة واجلماعة، والواجب االستفصال عن املـراد ـذا   نفي وال إثبات أصالً
فإن أراد به معىن موافق للكتاب والسنة أثبت املعىن دون اللفظ، وإن أراد به معىن خمالف للكتاب والسنة نفي املعىن واللفـظ   ؛للفظ املا

 . ٨١-٨٠، معجم ألفاظ العقيدة٣٠٧-٥/٢٩٨جمموعة الفتاوى: انظر. مجيعا
 ). ٢١٩-٢١٨ص٧ج٣مج(التفسري الكبري:، وانظر)١٠٢ص٤ج٢مج(التفسري الكبري)٣(
، احملصـول يف علـم   ١٤٢أسـاس التقـديس   ،)٢٧٨ص٢٦ج٩جم(التفسري الكبري: دار الفكر، وانظر. ، ط٩٩معامل أصول الدين،) ٤(

 . مؤسسة الرسالة. ، ط٣٩٦/ ٤األصول،
-١٧٨ص٤ج٢مــج(،)٤٤ص٢ج١مــج(التفســري الكــبري : وانظــر ،)٩٠ص٢٥ج٩جمــ(التفســري الكــبري )٥(

 ،)٢١٥ص٢٢ج٨مج(،)٢١٨ص٢٠ج٧مج(،)٩ص١٩ج٧جم(،)١٩٩ص١٨ج٦جم(،)١٨ص٣١ج١١مج(،)١٩٨ص٤ج٢مج(،)١٧٩
 ). ٦٩ص٣٢ج١١مج(،)٢٠٦ص٢٩ج١٠جم(،)٢٧٣ص٢٦ج٩جم(
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، وفيه إنكـار  ×، يلزمه أن ينكر جواز رؤية جربيل أن من ينكر جواز رؤية اهللا تعاىلواعلم (:ويقول
١(.)االرسالة وهو كفر، وفيه ما يكاد أن يكون كفر(  

املوصـوف  فكأنه آمن باإللـه   ؛٩٠: يونس �m���_��^��]����f��e��d��c�����b��a���`l:قال فرعون(:ويقول
  )٣(.)!!فلهذا السبب ما صح إميان فرعون ؛اوكل من اعتقد ذلك كان كافر ،والرتول )٢(واحللولباجلسمية 

 وكالم اهللا تعاىل ،إن من قرأ كالم اهللا فالذي يقرؤه هو عني كالم تعاىل :حشوية املسلمني يقولون(:ويقول
وإذا كتب كالم اهللا يف جسم فقـد   ،ويف لسان مجيع القراء القارئ،مع أنه صفة اهللا يدخل يف لسان هذا 

وأما هـؤالء   ،يف حق عيسى )٤(واالحتادفالنصارى إمنا أثبتوا احللول  ،كالم اهللا تعاىل يف ذلك اجلسم حلّ
فإن صح يف حـق   ،يه القرآنويف كل جسم كتب ف ،احلمقى فأثبتوا كلمة اهللا يف كل إنسان قرأ القرآن

أـم ال   واحللولية )٥(هؤالء احلروفيةوجب أن يصح يف حق  ؛النصارى أم ال يؤمنون باهللا ذا السبب
   !؟فهذا تقرير هذا السؤال ،يؤمنون باهللا

فإنه تعاىل كفر النصارى بسبب أم اعتقدوا  ؛امذهب احللولية واحلروفية فنحن نكفرهم قطع ..:واجلواب
ويف مجيع  ،يف ألسنة مجيع من قرأ القرآن" اهللا" وهؤالء اعتقدوا حلول كلمة ،يف عيسى" اهللا" كلمة حلول

                                           

  ). ٢٩٠ص٢٨ج١٠ج م(التفسري الكبري)١(
وينقسـم إىل   ؛خملوقاته أو بعض خملوقاتـه  يفأل حلول اهللا : إثبات ملوجودين حل أحدمها يف اآلخر، وهو اصطالح يراد منه: احللول)٢(

يف كل شيء، فهو يف كل مكان، وهذا قول اجلهمية ومن على شاكلتهم، وحلـول   وهو اعتقاد أن اهللا تعاىل قد حلّ: حلول عام: قسمني
واعتقاد بعض الصوفية  ،×يف بعض املخلوقات، وذلك كاعتقاد بعض فرق النصارى يف عيسى وهو اعتقاد أن اهللا تعاىل قد حلّ: خاص

. وهو من أعظم الكفر واإلحلاد ،والقول باحللول قول باطل خمالف للعقل والشرع ولية،احلل: ويطلق على القائلني باحللوليف شيوخهم، 
 .  ١٥٢-١٥١، معجم ألفاظ العقيدة٤٧-٤٠مصطلحات يف كتب العقائد: انظر

 ). ١٥٥ص١٧ج٦مج(التفسري الكبري)٣(
اعتقاد أن وجود الكائنات : أو ببعض خملوقاته، أي، مبخلوقاتهأل احتاد اهللا : كون الشيئني شيئًا واحدا، وهو اصطالح يراد به: االحتاد)٤(

وهو اعتقاد كون الوجود هو عني اهللا تعاىل، مبعىن أن اخلالق متحـد  : االحتاد العام: أو بعضها هو عني وجود اهللا تعاىل، وهو على قسمني
الوجود كابن الفـارض وابـن العـريب    وأهل وحدة  والقائلون به يسمون االحتادية، ،باملخلوقات مجيعها، وهذا هو معىن وحدة الوجود

وهو اعتقاد أن اهللا تعاىل احتد ببعض املخلوقات دون بعض، والقائلون بذلك نزهوه من االحتاد باألشياء القـذرة  : وغريهم، واحتاد خاص
لقول باالحتاد قول باطل خمالف إنه احتد باألنبياء أو الصاحلني أو الفالسفة أو غريهم، فصاروا هم عني وجود اهللا تعاىل، وا: القبيحة، وقالوا

  . .  ٢١-١٨، معجم ألفاظ العقيدة٤٧-٤٠مصطلحات يف كتب العقائد: انظر. للعقل والشرع وهو من أعظم الكفر واإلحلاد
إن كالم اهللا حبرف وصوت، وأن الـذي  : يلمز الرازي وغريه من أهل البدع واألهواء السلف أهل السنة واجلماعة ذا االسم لقوهلم)٥(
  . ٢٠٠-١٢/١٩٨جمموعة الفتاوى: انظر .قرؤه املسلمون ويكتبونه يف مصاحفهم هو كالم اهللاي
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فـألن   ؛فإذا كان القول باحللول يف حق الذات الواحدة يوجب التكفري ؛األجسام اليت كتب فيها القرآن
   )١(.)أوىل للقول بالتكفري كان احق مجيع األشخاص واألجسام موجب يكون القول باحللول يف

، إال أنك )٢()أن الكفر ليس هو اجلهل باهللا تعاىل( نضعف حد القاضي الباقالين يف الكفر وبي مع أنه - ٣
يف  اعض الواجب ال جيوز أن يكون مؤثروترك ب ،هو جهل..الكفر(: فيقول جتده يعرف الكفر باجلهل،

 .)٤()اجلاهل باهللا كافر( :ويقول . )٣()حصول اجلهل يف القلب

_��`�������m��m��l�����k��j��i��h��g��f�����e��d��c��b�������a: قول عند تفسريه لقوله تعاىلوي

��cb��a���`����_��~��}��|��{��z������������y��x������w��v��������������u��t��s�����r��q��p��o���n
���j��i��h��g��f����e��dl على فساد قول من يقـول   اآلية دالة :اجلبائيقال (، ٨٠ - ٧٩: آل عمران

وهو قوله  ،وذلك ألن اهللا تعاىل حكم بكفر هؤالء ؛واإلميان باهللا هو املعرفة به ،الكفر باهللا هو اجلهل به
��m��j��i��h:بدليل قولـه  ؛مث إن هؤالء كانوا عارفني باهللا تعاىل، ٨٠: آل عمران ��m����e��dl:تعاىل

��p��o���n��m��l�����kl ظاهر هذا يدل على معرفته باهللاو ، ٧٩: آل عمران، مـع   هاهناا حصل الكفر فلم
   .والكفر به تعاىل ليس هو اجلهل به ،ذلك على أن اإلميان به ليس هو املعرفة دلّ ،املعرفة باهللا

بل نعين به اجلهل بذاته  ،اأن قولنا الكفر باهللا هو اجلهل به ال نعين به جمرد اجلهل بكونه موجود :واجلواب
فلما جهل هذا فقد جهل بعـض   ،ال شريك له يف املعبودية هأن ]و[ ،السلبية وصفاته اإلضافية وبصفاته

  . )٥()صفاته

  

  

  

  

                                           

ـ (التفسري الكـبري )١(  ،)١٠٥-١٠٤ص١٤ج٥مـج ( ،)٢٠٠ص١١ج٤مـج (التفسـري الكـبري  : وانظـر  ،)٢٩-٢٨ص١٦ج٦جم
  .٦٧زهرية للتراث، املكتبة األ. ، معامل أصول الدين، ط٢٠، اإلشارة يف علم الكالم، )١٦٩-١٦٨ص٢٥ج٩جم(،)١٠٨ص١٤ج٥مج(
 ). ١٨١ص٣ج١مج(التفسري الكبري)٢(
 ،)١٨٤ص٣ج١مـج ( ،)٧٥ص٣ج١مـج ( ،)٢٦٢ص١ج١مـج (التفسـري الكـبري  : وانظر ،)١٤١ص١٦ج٦مج(التفسري الكبري)٣(
 ،)٢١٨ص١٧ج٦مـج ( ،)١٦٥ص١٦ج٦مج( ،)٥٧ص١٦ج٦مج( ،)١٧١ص١٣ج٥مج( ،)٢٠٣ص٥ج٢مج( ،)١٣٩ص٤ج٢مج(
ــج( ــج( ،)٨٧-٨٦ص١٩ج٧م ــج( ،)١٢١ص١٩ج٧م ــج( ،)٩٥ص٢٠ج٧م ــ( ،)٢٣٨ص٢٠ج٧م  ،)٢١٤ص٢٢ج٨جم
 ). ٨٥ص٢٤ج٨مج( ،)٦٣ص٢٣ج٨مج(
-٩ص٢٢ج٨مـج (،)٩١ص٢ج١مـج (،)٦٠-٥٨ص٢ج١مج(التفسري الكبري: ، وانظر٦٢لبينات شرح أمساء اهللا والصفاتلوامع ا)٤(

  ). ١٤٥ص٣٢ج١١مج(،)١٢٩ص٢٥ج٩جم(،)٦٦ص٢٣ج٨مج(،)١٠
 ). ٢٧ص١٨ج٦مج(،)١٠٣ص٣ج١مج(بريالتفسري الك: ، وانظر)١١٤ص٨ج٣مج(التفسري الكبري)٥(
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مع أنه حصر حد الكفر وحقيقته يف عدم التصديق، الذي هو التكذيب واإلنكار القليب، إال أنك جتده  - ٥
لعناد مع العلم، كفر الشك، يقرر أنواعا أخرى من الكفر غري التكذيب القليب، منها؛ كفر اجلحود وا

 . كفر االستكبار، كفر الرد

  .)١()أن يعرف بالقلب مث ينكر باللسان(:)كفر اجلحود والعناد( :يقول

أما (، ٩٩: البقرة �m���¦��¥����¤��£��¢��¡���~��}��|���{��zl: ويقول عند تفسريه لقوله تعاىل
   :ئلففيه مسا ،٩٩: البقرة ��m���¦��¥����¤��£��¢��¡l:قوله

 ،ا مع اجلهلجحوده :والثاين ،جحودها مع العلم بصحتها :أحدمها :الكفر ا من وجهني :املسألة األوىل
  . )٢()فيدخل الكل فيه ؛وليس يف الظاهر ختصيص ،واإلعراض عن دالئلها ،وترك النظر فيها

�me��d��c���b���a��`��_��~��}����������|��{��z����g��f: ويقول عند تفسريه لقوله تعاىل

��o��n��m��l���k����j��ihl فقال ،بني ما يعم الكافرين من الوعيد..اعلم أنه تعاىل(، ٥٦: النساء:�m��z
��}����������|��{l ويف اآلية مسائل، ٥٦: النساء:   

 ،والكتب ،واملالئكة ،على ذات اهللا وأفعاله وصفاته وأمسائه يدخل يف اآليات كل ما يدلّ :املسألة األوىل
أن  :ومنها ،أن ينكروا كوا آيات :منها :لكن بوجوه ؛وكفرهم باآليات ليس يكون باجلحد ،سلوالر

أن ينكروها مع العلم  :ومنها ،أن يلقوا الشكوك والشبهات فيها :ومنها ،يغفلوا عنها فال ينظروا فيها
   )٣(.)ا على سبيل العناد واحلسد

¢��£��¤��¥��¦��§���¨������������¡����}��|���{��~��m: ويقول عند تفسـريه لقولـه تعـاىل   

©��ªl ة موسى (،٢١: املائدةوذلـك ألنـه   ؛ ×ال ترجعوا عن الدين الصحيح إىل الشك يف نبو
× فلـو مل   ،ا بأن اهللا تعاىل ينصرهم عليهمملا أخرب أن اهللا تعاىل جعل تلك األرض هلم كان هذا وعد

  . )٤()فيصريوا كافرين باإلهلية والنبوة ؛××××يقطعوا ذه النصرة صاروا شاكني يف صدق موسى 

يف هذه اآلية إشارة إىل أمور كثرية (، ١٦: املدثر ��m��à��ß��Þ��������Ý������Ü��ÛÚl:ويقول عند تفسريه لقوله تعاىل
  :من صفاته

وصحة  ،وصحة النبوة ،والقدرة ،والعدل ،ا يف مجيع الدالئل الدالة على التوحيدأنه كان معاند :أحدها 
  .للكل امنكر ،الكلا يف لبعث، وكان هو منازعا

                                           

 ،)٨٠ص٢٥ج٩مـج ( ،)١٢٠ص١٠ج٤مـج ( ،)٥٨ص٢ج١مـج (التفسري الكـبري : ، وانظر)٥٩-٥٨ص٢ج١مج(التفسري الكبري)١(
 ). ٢٥٣ص٢٥ج٩جم(
 ).  ٤١ص٣ج١مج(التفسري الكبري: ، وانظر)٢٠٠ص٣ج١مج(التفسري الكبري)٢(
 ). ١٣٤ص١٠ج٤مج(التفسري الكبري)٣(
 ). ١٩٨ص١١ج٤جم(التفسري الكبري)٤(
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وكفـر   ،كان يعرف هذه األشياء بقلبه إال أنه كان ينكرها بلسانه ،أن كفره كان كفر عناد: وثانيها 
   )١(.)املعاند أفحش أنواع الكفر

 يدلّ، ٢٢: املدثر �m��������S��R���Tl:اعلم أن قوله(،٢٢: املدثر ��m��T�������S��R��Ql:ويقول عند تفسريه لقوله تعاىل
   )٢(.)اكان يكفر به عنادإال أنه  >يف قلبه صدق حممد  اعلى أنه كان عارفً

̂�������_��`������m��e����������d��c�����b��a:ويقول عند تفسريه لقوله تعاىل ���]������\��[���Z��Yl اعلم أن ( ،٢٥ - ٢٤: املدثر  

ألنه روي عنه أنه ملا مسـع مـن    ؛ا منهان يقول هذا الكالم عنادإمنا ك )٣(الوليدهذا الكالم يدل على أن 
ا ليس من كالم مسعت من حممد كالم: قال، ×وخرج من عند الرسول  ،حم السجدة:>رسول اهللا 

  .)٤(وأنه يعلو وال يعلى عليه ،وإن عليه لطالوة، وال من كالم اجلن، وإن له حلالوة ،اإلنس

، إمنا ذكره على سـبيل  من أنه قول البشر :هاهناالذي قاله لمنا أن ع ؛فلما أقر بذلك يف أول األمر 
   . )٥()العناد والتمرد ال على سبيل االعتقاد

   . )٦()فيكون أقبح ؛الكرب مع العلم يكون كفر عناد( :ويقول

 واستدالله على ذلك ،ا يف ذلك التمردإنه إمنا كفر الستكباره واعتقاده كونه حمقً:( )٧(ويقول عن إبليس
  .)٨()١٢: األعراف ��m��L��K��Jl:بقوله

  

  

                                           

  ). ٢٠٠-١٩٩ص٣٠ج١٠مج(التفسري الكبري)١(
  ). ٢٠١ص٣٠ج١٠مج(التفسري الكبري)٢(
من زعماء قريش، كان ممن حرم اخلمر يف اجلاهلية، وضـرب ابنـه   ، ابن خمزوم الوليد بن املغرية بن عبد اهللا بن عمرو :أبو عبد مشس)٣(

اهشاموهو والد سـيف  ، هلك بعد اهلجرة بثالثة أشهر، ودفن باحلجون، وم دعوتهوهو شيخ هرم، فعاداه وقا اإلسالمأدرك ، ا على شر
 . ٨/١٢٢األعالم للزركلي : انظر. اهللا خالد ابن الوليد

 . ٤٣٠-٢٣/٤٢٨تفسري الطربي: انظر )٤(
  ). ٢٠٢ص٣٠ج١٠مج(التفسري الكبري)٥(
  ). ٥٠ص٣٢ج١١مج(التفسري الكبري)٦(
:  ه إىل االستكبار، انظريف حقيقة كفر إبليس، وفرعون، فتارة يرجعه إىل اجلهل باهللا، وتارة يرجع حقيق بالتنبيه هنا أن الرازي اضطرب) ٧(

ـ ( ،)٥٤-٥٣ص١٨ج٦مـج ( ،)٣٩ص١٤ج٥مـج ( ،)٧٣-٧٢ص٣ج١مـج ( ،)٢٣٨ص٢ج١مج(الكبري التفسري  ،)٣ص٢١ج٧جم
 ،)٢٥٢ص٢٤ج٨مـج ( ،)١٢٨-١٢٧ص٢٤ج٨مـج ( ،)١٢٥-١٢٤ص٢٢ج٨مـج ( ،)٦٤-٦٣ص٢٢ج٨مج( ،)٩ص٢١ج٧مج(
، )٤١ص٣١ج١١مج(،)٢٣٣ص٢٧ج٩مج(،)٦٦-٦٥ص٢٧ج٩مج(،)٢٣٣ص٢٦ج٩جم(،)٢٥٣ص٢٥ج٩مج(،)٢٣٥ص٢٥ج٩مج(

  .٤٨٩-٤٨٧ركايب، .أسرار الترتيل،ط
 ). ٢٣٨ص٢ج١مج(التفسري الكبري)٨(
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  .)٢()١()إال أنه وقع يف الكفر بسبب الكرب واحلسد ؛ا بربهإبليس كان عارفً:(وقال

 .فإنه يوصف بالكفر، كما قرر أن منع املال الواجب كفر ؛قرر أن من مل حيج بعد الوجوب - ٦

|��{����m:كما يف قوله تعـاىل  هو الكفور، والذي مل حيج بعد الوجوب موصوف بذلك، :الكنود(:يقول
����¡������~l إىل قوله:��m�¨��§l ٣(. )٩٧: آل عمران(   

   . )٤()من الكفر..كثري املنع للمال الواجب(:ويقول    

��m��{��z�����y��x��w��v:عند تفسريه لقوله تعاىل فقال ؛عرض قول من كفر تارك الصالة بال إنكار - ٧

¨��§��¦��¥��¤���£��¢��¡���~��}��|����²��±��°����¯����®��¬��«��ª���©l ٥٩: مرمي 

  . )٥()على أن تارك الصالة كافر، ٦٠: مرمي ��m��¨��§��¦��¥l:احتج بعضهم بقوله(،٦٠ –

��m��¶��µ:فقال عند تفسريه لقوله تعاىل عرض قول املعتزلة يف أن الكفر من األمساء الشرعية بال إنكار، - ٨
��À��¿��¾��½��¼��»���º��¹���������¸��Ã����Â��Ál القائلون بأن الكفر من األمساء (، ١٦١: البقرة

   ، ١٦١: البقـرة  �m��»���º��¹l :احتجوا بقوله تعاىل ؛الشرعية وما بقي على الوضع األصلي وهم املعتزلة
ومعلوم أن الكفر مبعىن الستر والتغطية ال يبقى فيهم حـال   ،واهللا تعاىل وصفهم حال موم بأم كفار

   .)٧())٦(الفاهمن التغطية ال حتصل إال يف حق احلي أل ؛املوت

  
  

  

  

                                           

 ). ٣ص٢١ج٧جم(التفسري الكبري)١(
 ،)٩٨ص٥ج٢مج( ،)١٠٧ص٤ج٢مج( ،)١١٨-١١٧ص٣ج١مج( ،)٥٠ص٣ج١مج( ،)١٧٩ص٣ج١مج(التفسري الكبري: وانظر) ٢(
 ،)١٣٤ص١٠ج٤مــج( ،)٩٩ص١٠ج٤مــج( ،)٨١ص١٠ج٤جمــ( ،)٣٩ص٧ج٣مــج( ،)٢٨ص٧ج٣مــج( ،)٩ص٧ج٣مــج(
 ،)٢٣٠ص١٤ج٥مج( ،)١٥٦ص١٤ج٥مج( ،)٧٠ص١٤ج٥جم( ،)١٥٧ص١٢ج٤جم( ،)٢٣٨ص١٢ج٤مج( ،)١٧٢ص١٠ج٤مج(
 ،)١٢٩ص٢٥ج٩مـج ( ،)٩٤ص٢٥ج٩مـج ( ،)٧٦ص٢٤ج٨مج( ،)٣٩ص٢٤ج٨مج( ،)٣٦ص٢٢ج٨مج( ،)١٢٦ص٢١ج٧مج(
ـ (،)٢٧٤ص٢٧ج٩مـج (،)٢٤٣-٢٤٢ص٢٥ج٩مـج (،)١٩٠ص٢٥ج٩مـج (،)١٦٩-١٦٨ص٢٥ج٩مج( -١٦٦ص٢٨ج١٠جم

 ). ٧٠ص٢٩ج١٠مج(،)١٦٧
  ). ٨٢ص١٣ج٥جم(التفسري الكبري: وانظر ،)٦٤ص٣٢ج١١مج(التفسري الكبري)٣(
 ). ١٥٥ص١٠ج٤جم(التفسري الكبري: وانظر ،)١٦٦ص٢٨ج١٠جم(التفسري الكبري)٤(
 ). ٢٣٥ص٢١ج٧جم(التفسري الكبري)٥(
 . ٣٨١-٣٨٠املختصر يف أصول الدين ضمن رسائل العدل والتوحيد : ظر قول املعتزلةان )٦(
 ). ١٦٧ص٤ج٢مج(التفسري الكبري)٧(



- ٥٨٣  - 

 

على ضوء عقيدة أهل السنة  واملسائل املتعلقة بهنقد موقف الرازي من الكفر : املطلب الثاين
  .واجلماعة

   .)١(كتب اللغة صحيح موافق ملا ذكرته يف اللغة " الكفر  "ما ذكره الرازي يف معىن لفظ  :أوالً

 عنـدما حصـر   واإلميان؛ فه حده حلقيقةفرع عن حلقيقة الكفر الرازي  حد لعرض السابق أنتبني من ا :ثانيا
  . ، وأنكر أن يكون من األعمال واألقوال ما يعد كفرا يف نفسهالكفر يف القلب راإلميان يف القلب، حص

  : وقد خالف الرازي أهل السنة واجلماعة يف أمورٍ جمملها ما يلي

 . لة النظر واالستداللمبسأ كفرربطه احلكم بال - ١

 .عن مسماه األعمال واألقوالوإخراجه  ،يف القلب لكفراأن  هريقرت - ٢

 .جعله الكفر كله نوعا واحدا هو الكفر املخرج عن امللة - ٣

 .>حصره الكفر يف التكذيب واإلنكار القليب ملا علم بالضرورة جميء الرسول به  - ٤

 .كفروعلى هذا فال يقوم باملكلف إميان و؛ الكفرو اإلمياناملكلف ال ميكن أن ينفك عن  أن هريقرت - ٥

 :، حيثحتته الداخلة أفراده بعضالكفر  لفظ مسمى منإخراجه  - ٦

 .!!يب القليب ملا علم بالضرورة فحسبباإلنكار والتكذ وخصه الكفرحصر    - - - -     أأأأ

أخرج من مسمى الكفر من ترك الشهادتني أو ترك العمل بالكلية ما دام قد أتى بالتصـديق     - - - -     بببب
ردالقليب ا! 

 . وكان يف مهلة النظر أخرج من مسمى الكفر من خال قلبه عن مجيع االعتقاد   - - - -     تتتت

 : حيث ؛منه ليس ماإدخاله يف مسمى لفظ الكفر  - ٧

 .حكم بكفر تارك النظر العقلي  - - - -     أأأأ

بكفر من أثبت بعض األمور اليت جيب على كل مسلم أن يعتقدها كالرتول، واالستواء، حكم    - - - -     بببب
 . وغريها

 .عامانفيه التكفري نفيا  - ٨

                                           

، تـاج  ٤٣٨-٤٣٥،)كفـر (، املفردات يف غريب القرآن، مادة ١٩٢-٥/١٩١،)كفر(معجم مقاييس اللغة البن فارس، مادة : انظر) ١(
  . ٧٩٢-٢/٧٩١،)كفر(، مادة، املعجم الوسيط٦٥-١٤/٥٠،)كفر(العروس، مادة
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 !موقفه مما ورد من وصف لبعض األعمال واألقوال بالكفر  - ٩

 .اضطرابه وتناقضه يف مسألة التكفري - ١٠

اضطرابه وتناقضه يف حد الكفر حيث تأثر بقول مرجئة الفقهاء، و بالباقالين،  يف حد الكفر،كما  - ١١
 !. ذكر أنوعا من الكفر غري التكذيب القليب ملا علم بالضرورة جميء الرسول به

  : الرد عليه من وجوه -بعون اهللا-سيكون و

  :كفر وأنواعهيف بيان حقيقة ال: ولالوجه األ

ضد اإلميان ونقيضه، فكما أن اإلميان تصديق وقول وعمل، فكذلك الكفر قد يكون اعتقادا : الكفر يف الشرع
، وقد يكون عمالً يف القلب -الذي هو التصديق-قد يكون تكذيبا يف القلب، فيناقض قول القلب ف؛ أو قوالً أو عمالً

، فيناقض احلب اإلمياين، الذي هو آكد أعمال القلوب وأمهها، وقد يكون >كبغض اهللا تعاىل، أو آياته، أو رسوله 
فيناقض قول اللسان، وقد يكون عمالً ظاهرا كاإلعراض عن دين اهللا تعاىل، والتويل عن طاعة اهللا ورسوله  ،قوالً ظاهرا

   )١(.جلوارح القائم على االنقياد واخلضوع والقبول لدين اهللا تعاىل، فيناقض عمل ا>

  . )٢())اإلميان والكفر ضدان؛ مىت ثبت أحدمها ثبوتا كامالً انتفى اآلخر:((-:-يقول السعدي

   .)٣())الكفر واإلميان متقابالن إذا زال أحدمها خلفه اآلخر:((-:-ويقول ابن القيم

قيضه وتكلم بـه، أو مل  عدم اإلميان، باتفاق املسلمني، سواء اعتقد ن: رالكف: ((-:-ويقول شيخ اإلسالم
   (٤))).ومل يتكلم يعتقد شيئًا

وريب، أو  الكفر عدم اإلميان باهللا ورسله، سواء كان معه تكذيب أو مل يكن معه تكذيب، بل شك: ((ويقول
   )٥()).ن اتباع الرسالةلبعض األهواء الصارفة ع إعراض عن هذا كله حسدا أو كربا، أو اتباعا

مما افترض اهللا تعاىل اإلميان به بعد قيام  د شيئًاصفة من جح: هو يف الدين(( :عن الكفر -:-ويقول ابن حزم
، أو عمل عمالً جاء النص بأنه خمرج له أو بلسانه دون قلبه، أو ما معابقلبه دون لسانه،  ؛احلجة عليه ببلوغ احلق إليه

   . )٦())بذلك عن اسم اإلميان

  

                                           

 . ٣٨ة، نواقض اإلميان القولية والعملي: انظر) ١(
 . ١٢/٥٥٦، ضمن اموعة الكاملة ملؤلفات الشيخ السعدياإلرشاد إىل معرفة األحكام) ٢(
 . ٣٠ا،الصالة وحكم تاركه)٣(
 . ٢٠/٨٦الفتاوى ةجمموع)٤(
   . ٣/٣١٥ جمموعة الفتاوى :، وانظر١٢/٣٣٥ىالفتاو ةجمموع)٥(
 . ١/٤٠احمللى: وانظر. ٥٠-١/٤٩ يف أصول األحكام اإلحكام)٦(
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   )١()).الكفر يكون بالقول والفعل من غري اعتقاد، وقد يكون باعتقاد:((-:-ويقول ابن حجر

إذا تقرر ما سبق اتضح أن الكفر ال ينحصر يف االعتقاد وحسب بل قد يكون بالقول أو العمل مع تصـديق  
  .القلب

  :ومما يدل على أن الكفر قد يكون بالقول مع تصديق القلب 

m��b��a��`��������������_��~���}��|��{��zy��x��w��v��u���t��s: تعاىلقوله  -١

g� � f� � � � � � � � � � � � e� � d� � c �lم ، ٦٦ – ٦٥: التوبةم كفروا بعد إمياإنا تكلمنا بالكفر : مع قوهلم-فقد أخرب أ
  . )٢(بل كنا خنوض ونلعب وبني أن االستهزاء بآيات اهللا كفر  ؛من غري اعتقاد له

نص تعاىل على أن االستهزاء باهللا تعاىل أو بآياته أو برسول من :((تعليقًا على هذه اآلية -:-يقول ابن حزم 
ا بـنفس  بل جعلـهم كفـار   ؛اين علمت أن يف قلوبكم كفرإ :ل تعاىل يف ذلكقومل ي ،رج عن اإلميانخمرسله كفر 

   .)٣()) تعاىلوكذب على اهللا ،فقد قول اهللا تعاىل ما مل يقل ؛ومن ادعى غري هذا ،االستهزاء

 ؛كفـر  برسوله و بآياته و باهللا االستهزاء أن يف نص هذا:((تعليقًا على هذه اآلية -:-شيخ اإلسالمويقول 
 فقـد  ؛هـازالً  أو اجاد > اهللا رسول تنقص من كل أن على اآلية هذه دلت قد و ،األوىل بطريق املقصود فالسب

   )٤(.))كفر

تعـاىل   نص ، فقد٧٤: التوبـة  �mU��T��S��R��Q���P��O����������Y��X��W��Vl: وقوله تعاىل -٢
  .)٥(على أن من الكالم ما هو كفر

¸����m��Ì��Ë��Ê��É��È��Ç���Æ��Å����Ä��Ã��Â��Á��À��¿��¾��½��¼���»��º��¹ :اىلوقوله تع -٣

Ñ��Ð��Ï��ÎÍ �l٦(.، فنص تعاىل أن من الكالم يف آيات اهللا تعاىل ما هو كفر بعينه مسموع ١٤٠: النساء(   

؛ فمن )٧( هذا ومل خيتلف أهل العلم بأن يف القرآن التسمية بالكفر، واحلكم بالكفر على من نطق بأقوال معلومة
؛ فعند ظهور لفظ الكفر فال حيتاج فيه ٧٣: املائدة��mb��a��`��_��~��}��|��{ �l:ما جاء يف قوله تعاىل :ذلك

                                           

 . ١٢/٣٩٧البن حجر، فتح الباري) ١(
 . ٧/٢٢٠جمموعة الفتاوى) ٢(
 . ٣/٢٠٤الفصل) ٣(
 . ٢/٧٠الصارم املسلول) ٤(
 . ٣/٢٠٤الفصل) ٥(
 . ٣/٢٠٤الفصل)٦(
 . ١١/٤١١زم احمللى البن ح :انظر)٧(
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وال  ،إن من تكلم بكلمة الكفر هازالً، أو العبا كفر عند الكل:((-:-)٢(ابن جنيميقول  ؛)١(إىل نية، وال نظر العتقاد
  .  )٣())اعتبار باعتقاده

  : ومما يدل على أن الكفر قد يكون بالعمل وإن وجد التصديق

، ٥١: املائـدة  ��m��TS��R��Q��P��O��NM��L���K��JI��H��G��F��E��D��C��B��Al :قوله تعـاىل  -١
   )٤(.ض اإلميان بالكليةفالتويل املطلق التام للكفار، يناق

ا عن دائرة اإلسالم، وحتت ا خمرجا، صار ذلك كفرا تامإن كان تولي..التويل،:(( -:-يقول الشيخ السعدي 
  )٥(.))ذلك من املراتب ما هو غليظ، وما هو دون ذلك

ظاهره بأنـه  إمنا هو على ، ٥١: املائدة ��m��TS��R��Q��P��Ol:صح أن قوله تعاىل(( :-:-ويقول ابن حزم 
  ) ٥(.))كافر من مجلة الكفار فقط، وهذا حق ال خيتلف فيه اثنان من املسلمني

 ،وقد أمجع علماء اإلسالم على أن من ظاهر الكفار على املسلمني:((-:-ويقول الشيخ عبد العزيز بن باز
��m�D��C��B��A���H��G��F��E:فهو كافر مثلهم، كما قال سـبحانه  ؛وساعدهم عليهم بأي نوع من املساعدة

��[��Z�����Y��X��W��V��U��TS��R��Q��P��O��NM��L���K��JIl وقال تعاىل٥١: املائدة ،:��m��Z��Y��X��W��V

��j��i��h��g��f����e��d���cb��a������̀ ��_��^��]��\���[l ٦()).٢٣: التوبة(  

{�����m:له تعـاىل ، وقو٣٢: آل عمران ��m��z��y���x��w��v��u��t��s��rq��p��o��nl:قوله تعاىل -٢

��m���l��k��j��ih���g��f��e��d��c��b��a��`��_��~l وفيه داللة على أن ترك . ٤٧: النور
 .يناقض اإلميان بالكلية جنس العمل الظاهر بالكلية، والتويل عن الطاعة كفر

��m����F��E��D��C��B��A���H���G:التويل عن الطاعة، كما قال تعاىل: التويل هو:((-:-يقول ابن تيمية

��_��^��]��\��[��Z��Y�������X��W��V���UT��S��R��Q��P��O��NM���L��K���J��Il  وقال تعاىل١٦: الفـتح ،:�
�m��z����y����������x��w��v���u��������t��s��rl فعلم أن التويل ليس هو التكذيب، بل هو التويل عن الطاعـة،  ٣٢ – ٣١: القيامة ،

سول فيما أخرب، ويطيعوه فيما أمر، وضد التصديق التكذيب، وضد الطاعة التـويل،  فإن الناس عليهم أن يصدقوا الر

                                           

 . ٩٥قولية والعملية، ن النواقض اإلميا: انظر) ١(
شباه والنظـائر يف  األ: له تصانيف، منهاهـ، ٩٧٠علماء مصر، تويف سنةزين الدين بن إبراهيم بن حممد، فقيه حنفي، من : ابن جنيم)٢(

 .  ٣/٦٤األعالم للزركلي ، ١٠/٥٢٣شذرات الذهب، : انظر فقه،يف ال والبحر الرائق يف شرح كرت الدقائق ،أصول الفقه
 . ٥/٢١٠ق ئالراالبحر )٣(
 .  ، وما بعدها٣٨١نواقض اإلميان القولية والعملية، : انظر) ٤(
 . ٨٥٧تفسري السعدي)٥(
  .١١/١٣٨احمللى )٥(
 . ١/٢٦٩عبد العزيز بن باز،: جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة، تأليف )٦(
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{���~��_��`����m��b��a:، وقد قال تعـاىل ٣٢ - ٣١: القيامة ��m��z����y�����������x��w��v���u��������t��s��rl:فلهذا قال

��m���l��k��j��ih���g��f��e��d��cl  ن العمل، وإن كـان قـد أتـى    فنفي اإلميان عمن توىل ع ،٤٧: النـور
   )١()).بالقول

فيما أخرب به، أو االمتناع عن متابعته مع العلم بصدقه، مثل كفر  >الكفر يكون بتكذيب الرسول :((ويقول
   )٢()).فرعون واليهود وحنوهم

 الكفر يقصد يكاد ال إذ ؛اكافر يكون أن يقصد مل إن و بذلك كفر؛كفر هو اـم فعل أو قال من(( :ويقول
   )٣(.))اهللا شاء ما إال أحد

 فصول هذه((:مجلة من املكفرات القولية والعملية، فقال -:- وقد ذكر الشيخ حممد بن عبد الوهاب
 بعض بيان يف والدين، السنة أهل أئمة هم الذين األربعة، األئمة أصحاب اتهدين، العلماء كالم من نقلتها وكلمات،

 وعمله اإلسالم، إىل وانتسابه بالشهادتني، تلفظه وأن الدين، من له املخرجة للمسلم، املكفرة واألقوال األفعال
   )٤(.))..وإحلاقه باملرتدين وقتله، تكفريه من مينع ال الدين، شرائع ببعض

 ؛وحكموا عليه كما حكموا علـى اجلاحـد   ،ومما أمجعوا على تكفريه : ((-:-ويقول إسحاق بن راهويه
قتل األنبياء : ا، ويقولوإن كان مقر ،أو أعان على قتله ،امث قتل نبي ،ومما جاء من عنده ،فاملؤمن الذي آمن باهللا تعاىل

٥( )).أو رد عليه قوله من غري تقية وال خوف ،احمرم فهو كافر، وكذلك من شتم نبي(  

 وأهل املرجئة بني املعركة موضع فهذا ؛الصدق اعتقاد مع القلب عمل زالإذا :((-:-ويقول ابن القيم 
 مل كما ،وانقياده حمبته وهو ؛القلب عمل انتفاء مع التصديق ينفع ال وأنه ،اإلميان زوال على جممعون السنة فأهل ؛السنة
 ،اوجهر اسر به ويقرون بل ؛الرسول صدق يعتقدون كانوا الذين واملشركني واليهود وقومه وفرعون إبليس ينفع

 . (٦)))به نؤمن وال نتبعه ال ولكن ؛بكاذب ليس :ويقولون

ومن شعب  ،قولية وفعلية :وكذلك شعب الكفر نوعان ،قولية وفعلية :اإلميان قسمانشعب :((-:-ويقول
وكـذلك   ،الفعلية ما يوجب زواهلا زوال اإلميـان  هفكذلك من شعب؛ اإلميان القولية شعبة يوجب زواهلا زوال اإلميان

                                           

 . ٧/١٤٢الفتاوى  ةجمموع)١(
 . ١/٢٤٢ درء التعارض)٢(
 . ٢/٣٣٩املسلول، الصارم)٣(
 . ، وما بعدها١٠/١٤٩الدرر السنية) ٤(
 .٢/٥٦٦نقله عنه املروزي يف تعظيم قدر الصالة، )٥(
 .١/٣٦٩جهود اإلمام ابن القيم يف تقرير مسائل اإلميان، :وانظر ، ٣١ الصالة وحكم تاركها،) ٦(
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فكذلك يكفـر   ،ا وهي شعبة من شعب الكفرالكفر اختياربكلمة  باإلتيانفكما يكفر  ؛شعب الكفر القولية والفعلية
  .)١())صلأفهذا  ؛كالسجود للصنم واالستهانة باملصحف ؛بفعل شعبة من شعبه

 :والثانيـة ، تكذيب الرسول يف خربه :ألوىلا :الكفر وإن اختلفت شعبه فيجمعه خصلتان :((-:-ويقول
  . )٢())تصديقه مبا أخرب :والثانية، طاعة الرسول فيما أمر :ألوىلا :كما أن اإلميان يرجع إىل أصلني؛ عدم االنقياد ألمره

كفر عمل، وكفر جحود وعنـاد، فكفـر   : أن الكفر نوعان] هو[، ووها هنا أصل آخر: ((-:-ويقول
أن يكفر مبا علم أن الرسول جاء به من عند اهللا جحودا وعنادا من أمساء الرب وصفاته وأفعاله وأحكامـه،  : اجلحود

الكفر يضاد اإلميان من كل وجه، وأما كفر العمل، فينقسم إىل ما يضاد اإلميان، وإىل ما ال يضاده، فالسـجود   وهذا

   .)٣())للصنم، واالستهانة باملصحف، وقتل النيب وسبه يضاد اإلميان

ـ   وآخرجيتمع مع اإلميان،  قدقسم : إىل أن الكفر قسمان -رمحهم اهللا-وقد ذهب السلف هذا   انينـايف اإلمي
  .اإلميان؛ والعربة يف هذا التقسيم من ناحية بقاء أصل اإلميان مع الكفر أو انتفائهانتفى  وجدمىت ؛ فمنافاة الضد للضد

كان ذلك الكفر األصغر الذي ال خيرج من امللة، وهو كفر دون كفـر،   ؛فإن اجتمع الكفر مع أصل اإلميان 
  .ان، وحكمه حكم العصاة من املسلمنيوصاحبه ال خيرج من ملة اإلسالم؛ ولكنه ناقص اإلمي

فذلك الكفر األكرب الذي خيرج مـن   بل يناقضه ويضاده، ؛وإن حصل الكفر الذي ال جيتمع مع اإلميان حبال 
   .امللة، وصاحبه خارج من ملة اإلسالم، ويف اآلخرة من املخلدين يف النار

وحكاه عن علمـاء أهـل    ،-:-روزي؛ أورده حممد بن نصر املوهذا أصل من أصول أهل السنة واجلماعة
كفر هو جحد باهللا، ومبا قال، فذلك ضد اإلقرار بـاهللا،  -: الكفر ضد اإلميان، إال أن الكفر كفران((:احلديث قائالً

   ...والتصديق به، ومبا قال، وكفر هو عمل ضد اإلميان الذي هو عمل

ـ ل ]أن[، كما ، دون أصله، ال تنقل صاحبه عن ملة اإلسالماللكفر فروع] إن..[و اإلميان من جهة العمل فرع 
   )٥()).أحدمها ينقل عن امللة، واآلخر ال ينقل عنها: الكفر كفران((، فـ)٤())نقل تركه عن ملة اإلسالميلألصل، ال 

رمبا أطلق يف الشـرع   ..واعلم أن حترير املقام يف هذا البحث أن الكفر((:-:-ويقول الشيخ حممد الشنقيطي
٦())املخرج من امللة أخرى لكفرية تارة، واا به املعصمراد(.   

                                           

 . ٣١-٣٠، الصالة وحكم تاركها) ١(
  . ٨٣٦-٢/٨٣٥أحكام أهل الذمة)٢(
 .٣١،وحكم تاركها الصالة)٣(
 .، بتصرف يسري٣٠٦-٢/٣٠٤تعظيم قدر الصالة )٤(
 . ٣١٠-٢/٣٠٩تعظيم قدر الصالة )٥(
 . ٢/٨١دار الكتب العلمية. ، طأضواء البيان)٦(
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هو املوجب للخلود يف : فالكفر األكرب ؛كفر أكرب وكفر أصغر: فنوعان فأما الكفر:((-:-ويقول ابن القيم
الطعـن يف  : يف أميت مها م كفر اثنتان "احلديث يف ..كما ،موجب الستحقاق الوعيد دون اخللود: واألصغر، النار

ال ترجعـوا  " :وقوله..)٢("من أتى امرأة يف دبرها فقد كفر مبا أنزل على حممد":يف السنن وقوله )١("ةوالنياح ،النسب
أن املعاصي كلها من نوع الكفر األصغر: والقصد...)٣(" ا يضرب بعضكم رقاب بعضبعدي كفار...  

وكفر  ،إعراض وكفر ،مع التصديق وكفر استكبار وإباء ،كفر تكذيب: وأما الكفر األكرب فخمسة أنواع
  .وكفر نفاق ،شك

فإن اهللا تعاىل أيد رسله وأعطاهم  ،وهذا القسم قليل يف الكفار ،فهو اعتقاد كذب الرسل :فأما كفر التكذيب 
�:ال اهللا تعاىل عن فرعون وقومهـق ،ام به احلجة وأزال به املعذرةـم ما أقـى صدقهـات علـن واآليـمن الرباهي
�m��GF��E��D��C��B��Al ــلالن ــوله ، ١٤: م ــال لرس ©���m��°��¯��®��¬����«�����ª :> وق

±²l ٣٣: األنعام ،إذ هو تكذيب باللسان ،ا فصحيحوإن مسي هذا كفر تكذيب أيض.  

وإمنا تلقاه باإلبـاء   ،مل جيحد أمر اهللا وال قابله باإلنكار فإنه ،فنحو كفر إبليس :وأما كفر اإلباء واالستكبار 
وهو  ،اواستكبار ومل ينقد له إباًء ،وأنه جاء باحلق من عند اهللا ،ن عرف صدق الرسولومن هذا كفر م ،واالستكبار

 ��m��x��w��v��u���t��s��rl:كما حكى اهللا تعاىل عن فرعـون وقومـه   ،الغالب على كفر أعداء الرسل

وهو ، ١١: الشـمس  ��m�����l���k��j��ml:وقوله، ١٠: إبراهيم ��m��½��¼��»��º��¹l:وقول األمم لرسلهم، ٤٧: املؤمنون
 ،١٤٦: البقرة ��m��HG��F���E��Dl:وقال، ٨٩: البقرة ��m��WV��U��T��S���R��Ql:كما قال تعاىل ؛كفر اليهود

أن يرغب عن ملتهم  ،وتعظيم آبائه ،ولكن أخذته احلمية ،فإنه صدقه ومل يشك يف صدقه ،اوهو كفر أيب طالب أيض
  .ويشهد عليهم بالكفر

وال  ،وال يواليه وال يعاديه ،ال يصدقه وال يكذبه ،فأن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول :ضوأما كفر اإلعرا
  ...يصغي إىل ما جاء به ألبتة

وهذا ال يستمر شكه إال إذا ألزم نفسه  ،بل يشك يف أمره ،فإنه ال جيزم بصدقه وال بكذبه :وأما كفر الشك 
: ره فيهاظلتفاته إليها وناوأما مع  ،يسمعها وال يلتفت إليهافال  ؛مجلة > اإلعراض عن النظر يف آيات صدق الرسول

                                           

 . ١/٨٢مسلم، كتاب اإلميان، باب إطالق اسم الكفر على الطعن يف النسب والنياحة )١(
، ١/٣٥٤كتاب الطهارة وسننها، باب النهي عن إتيـان احلـائض،   ، ماجه، وابن ٩/٤٠٧،)١٠١٢١(أخرجه أمحد يف املسند، برقم )٢(

ال نعرف هذا احلديث إال مـن حـديث   ‘‘: ، وقال، باب ما جاء يف كراهية إتيان احلائض>والترمذي، أبواب الطهارة عن رسول اهللا 
صحيح : ، انظر-:-شيخ األلبايندار الكتب العلمية، وصححه ال. ، ط١/٢٤٣،’’..حكيم األثرم عن أيب متيمة اهلجيمي عن أيب هريرة

 . ١/٤٤سنن الترمذي
ال ترجعوا بعدي كفـارا  " >، مسلم، كتاب اإلميان، باب بيان معىن قول النيب ٣١العلم، باب اإلنصات للعلماء،  البخاري، كتاب )٣(

 . ٨٢-١/٨١،"يضرب بعضكم رقاب بعض



- ٥٩٠  - 

 

كداللة الشمس علـى   ؛فإن داللتها على الصدق ،سيما مبجموعهاا مستلزمة للصدق والأل ؛فإنه ال يبقى معه شك
  . النهار

  ....ربفهذا هو النفاق األك ؛فهو أن يظهر بلسانه اإلميان وينطوي بقلبه على التكذيب :وأما كفر النفاق 

  .وكفر مقيد خاص ،كفر مطلق عام :نوعان وكفر اجلحود

  .جيحد مجلة ما أنزله اهللا وإرساله الرسول أن: فاملطلق 

 ،أو صفة وصف اهللا ا نفسه ،أو حترمي حمرم من حمرماته ،ا من فروض اإلسالمأن جيحد فرض: واخلاص املقيد 
أو خربا أخرب اهللا به عمديعذر  أو تأويالً وأما جحد ذلك جهالً ،لفه عليه لغرض من األغراضا لقول من خاا أو تقدمي

   )١()).فال يكفر صاحبه به: فيه صاحبه

وكفر أصغر ينايف  ..الكفر كفران، كفر أكرب خيرج من اإلميان بالكلية(( :-:-ويقول الشيخ حافظ احلكمي
وكفـر  ، كفر جهـل وتكـذيب  : رج عن أربعةال خت ]األكرب[أنواع الكفر((، و )٢( ))كمال اإلميان وال ينايف مطلقه

يف شخص فظلمات بعضها  تاجتمعوإن  ،فأحدمها خيرج من امللة بالكلية ؛وكفر نفاق، وكفر عناد واستكبار، جحود
قول القلب وعمله وقـول اللسـان وعمـل    -هذه األمور كلها  ألا إما أن تنتفي ؛فوق بعض والعياذ باهللا من ذلك

  :ابعضه أو ينتفي -اجلوارح

��m���J������I����H��G��F��E��D����C��B�����A:قال اهللا تعاىل ،ت كلها اجتمع أنواع الكفر غري النفاقففإن انت
��[��Z��Y��X��WV��U���T��SR��Q��P��O��N��M��L��Kl ٧ – ٦: البقرة.  

¶������¸����m�µ���º��¹:قال اهللا تعـاىل  ،فكفر اجلهل والتكذيب ؛وإن انتفى تصديق القلب مع عدم العلم باحلق

��¿¾��½��¼��»l وقال تعاىل، ٣٩: يونس:��m��¡��������~��}��|��{��z�������y��x��wl ٨٤: النمل.  

��m��GF��E��D��C��B��A:قال اهللا تعاىل ،فكفر اجلحود والكتمان ؛وإن كتم احلق مع العلم بصدقه 

��M��L��K���������J��������������I��Hl  وقال تعاىل، ١٤: النمـل:��m���\��[��Z��Y��X��WV��U��T��S���R��Ql 

��m��U��TS���R��Q��P��O��N��M��L��K��J���I��HG��F���E��D��C��B��A:وقال تعاىل، ٨٩: البقرة

��Y��X��W��Vl ١٤٧ – ١٤٦: البقرة.  

سـواء   ،فكفر نفاق ؛ان مع انقياد اجلوارح الظاهرةعوإن انتفى عمل القلب من النية واإلخالص واحملبة واإلذ
\��[������^��_��`����m��d�����c��b��a:قال اهللا تعاىل ،وسواء انتفى بتكذيب أو شك ،وجد التصديق املطلق أو انتفى

���g��f��el إىل قوله، ٨: البقرة:��m��k��j��i������h��g��f��e��dc��b��a��`��_����~l ٢٠: البقرة.  

                                           

 . السنة احملمدية. ، ط٣٣٨-١/٣٣٥مدارج السالكني )١(
  . ١٦٦، سنة املنشورة العتقاد الطائفة الناجية املنصورةأعالم ال)٢(
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ككفـر   ،فكفر عناد واستكبار ؛ب واالعتراف باللسانوإن انتفى عمل القلب وعمل اجلوارح مع املعرفة بالقل
 ،اا واسـتكبار وكفر من ترك الصالة عنـاد ....،ن شهدوا أن الرسول حق ومل يتبعوهوكفر غالب اليهود الذي ،إبليس

إن يف اجلسـد مضـغة إذا   : ">قال النيب  ،وحمال أن ينتفي انقياد اجلوارح باألعمال الظاهرة مع ثبوت عمل القلب
  .)١())"د اجلسد كله أال وهي القلبح اجلسد كله وإذا فسدت فسصلحت صل

النـوع   ..كفر أكرب خيرج من امللة، :النوع األول :الكفر نوعان:((-حفظه اهللا-ويقول الشيخ صاحل الفوزان
 وهي ال تصـل إىل  ا،وهو الذنوب اليت وردت تسميتها يف الكتاب والسنة كفر..كفر أصغر ال خيرج من امللة، :الثاين

 ....حد الكفر األكرب

 :وملخص الفروق بني الكفر األكرب والكفر األصغر

أن الكفر األكرب خيرج من امللة وحيبط األعمال، والكفر األصغر ال خيرج من امللة وال حيبط األعمـال،    -١
 .لكن ينقصها حبسبه، ويعرض صاحبها للوعيد

وقد يتوب . دخل صاحبه النار فإنه ال خيلد فيهاأن الكفر األكرب خيلد صاحبه يف النار، والكفر األصغر إذا   -٢
 .اللّه على صاحبه فال يدخله النار أصالً

 .أن الكفر األكرب يبيح الدم واملال، والكفر األصغر ال يبيح الدم واملال  -٣

ولو  ؛أن الكفر األكرب يوجب العداوة اخلالصة بني صاحبه وبني املؤمنني، فال جيوز للمؤمنني حمبته ومواالته  -٤
ا، بل صاحبه حيب ويواىل بقدر ما فيه من فإنه ال مينع املواالة مطلقً ؛وأما الكفر األصغر. ن أقرب قريبكا

  . )٢())ويبغض ويعادى بقدر ما فيه من العصيان ،اإلميان

وإذا ثبت أن الكفر شعب متعددة، وأن له مراتب، فمنه ما خيرج من امللة، ومنه ما ال خيرج من امللة، فإنـه  
وهذا أصل عظيم عند أهل السنة، وقد خالفهم فيـه  . وإميان -غري ناقل من امللة -تمع يف الرجل كفرميكن أن جي

  )٣(. أهل البدع، مع أن النصوص القرآنية واألحاديث النبوية واإلمجاع أدلة ظاهرة على هذا األصل

الكفر املطلق، حـىت   كافرا بة من شعب الكفر بالعبد، أن يصريفال يلزم من قيام شع ؛وإذا تقرر ما سبق  
شعب اإلميان يصري مؤمنا، حىت يقـوم بـه أصـل    تقوم به حقيقة الكفر، كما أنه ليس كل من قام به شعبة من 

  .)٥()٤(اإلميان

                                           

 .١٧٢-١٦٧أعالم السنة املنشورة، : وانظر. ٧٤٢-٢/٧٤١معارج القبول) ١(
 . ٨٧-٨٤عقيدة التوحيد) ٢(
 .، من هذا البحث٥٤٨-٥٤٥راجع صفحة) ٣(
 . ٤٦نواقض اإلميان القولية والعملية : انظر) ٤(
 . ٣٦، الصالة وحكم تاركها، ١/٢١١يماقتضاء الصراط املستق: انظر )٥(



- ٥٩٢  - 

 

واحليـاء   ،فشعب الكفر كفر ،فكما أن شعب اإلميان إميان ،الكفر ذو أصل وشعب:((-:-يقول ابن القيم
والكذب شعبة مـن شـعب    ،والصدق شعبة من شعب اإلميان ،شعب الكفروقلة احلياء شعبة من  ،شعبة من اإلميان

أنزل اهللا من شـعب   واحلكم مبا ،وتركها من شعب الكفر ،والصالة والزكاة واحلج والصيام من شعب اإلميان ،الكفر
من شعب ن الطاعات كلها أكما  ،واملعاصي كلها من شعب الكفر ،واحلكم بغري ما أنزل اهللا من شعب الكفر ،اإلميان
   . )١())اإلميان

 ،ن الطاعات كلها شعب من شعب اإلميـان أكما  ،املعاصي كلها شعب من شعب الكفر : ((-:-ويقول
كما أنه قـد يسـمى    ،ا وقد ال يسمىوقد يسمى بتلك الشعبة مؤمن ،كثر من شعب اإلميانأفالعبد تقوم به شعبة أو 

٢())السما وقد ال يطلق عليه هذا ابشعبة من شعب الكفر كافر(.  

وهو ملتزم  ،اكفر > فعل ما مساه رسول اهللا ..فإذا  ..الرجل قد جيتمع فيه كفر وإميان إن  :((-:-ويقول
  .)٣())فقد قام به كفر وإسالم ؛لإلسالم وشرائعه

اسم جامع لكل ما يبغضه  :والكفر ،اسم جامع لكل ما حيبه اهللا ويرضاه :اإلميان:((-:-ويقول شيخ اإلسالم
كما ال يكـون   ،وبعض فروع الكفر من املعاصي ،وإن كان ال يكفر العبد إذا كان معه أصل اإلميان ،نهى عنهاهللا وي
ليس " :>رق بني الكفر املعرف بالالم، كما يف قوله فَ((و ،)٤())وبعض فروع اإلميان ،ا إذا كان معه أصل الكفرمؤمن

سم املطلق، الوفرق أيضا بني معىن ا. ني كفر منكر يف اإلثباتوب، )٥("بني العبد وبني الكفر أو الشرك، إال ترك الصالة
يضرب ال ترجعوا بعدي كفارا : " كما يف قوله ؛كافر أو مـؤمن، وبني املعىن املطلق لالسم يف مجيع موارده: إذا قيل

تفسري الكفار يف هذا املوضع، وهـؤالء يسمــون   " رقاب بعض  يضرب بعضكم" فقوله " بعضكم رقـاب بعض
   .)٦())كافر، ومؤمن: ارا تسمية مقيدة، وال يدخلون يف االسم املطلق إذا قيلكف

 أكـرب  كفـرا وقد يكون وأنه شعب متفاوتة، ؛ يتعلق باالعتقاد والقول والعمل  لكفروذا البيان يتبني أن ا 
يقوم باملكلف إميان وكفر، ف، ينقص اإلميان لكن ال ينقضه بل جيتمع معه ا أصغركفر، وقد يكون يناقض اإلميان وينافيه

كله نوعا واحدا هو الكفر املخرج عن  كفرعليه الدليل؛ وبه يبطل ما قرره الرازي من جعل ال وهذا هو احلق الذي دلّ
  !العملالقول ويف االعتقاد، دون  كفرامللة، وحصره ال

                                           

 . ٣٠، الصالة وحكم تاركها)١(
 . ٣٦الصالة وحكم تاركها )٢(
 . ٣٦-٣٥الصالة وحكم تاركها )٣(
 . ٢٨٣-١٥/٢٨٢جمموعة الفتاوى  )٤(
 . ١/١٠١صحيح سنن النسائي: ، انظر-:-، وصححه الشيخ األلباين١/٢٥١النسائي، كتاب الصالة، باب احلكم يف تارك الصالة )٥(
 . ٢١٢-١/٢١١اقتضاء الصراط املستقيم )٦(



- ٥٩٣  - 

 

  :يف نقد حد الرازي للكفر: الوجه الثاين

 شيء مما علم بالضرورة جميئه تصديق الرسول يفعدم فر الشرعية يف سبق البيان بأن الرازي حصر حقيقة الك
عليـه   ملا علم بالضرورة جميء الرسول به؛ فلم حيد الكفر حبده الـذي دلّ نكار التكذيب واإل: فالكفر عنده هو ،به

كمـا  احد، أو خبرب الو  -على مذهبه-ل الكتاب والسنة؛ بل أخرج من حد الكفر إنكار وتكذيب ما علم باالستدال
  .؛ فهي عنده أمارة على الكفر ال أا كفر يف ذااعن مسماه عمال واألقوالأخرج األ

  : فيقال

جمرد التصديق ملا علم بالضرورة جمـيء الرسـول بـه،     ؛ وأنهاإلميان يفن القول بذلك فرع عن قوله إ: أوالً
  .رع له كذلكفما هو ف -كما سبق–وإخراجه األقوال واألعمال عن مسماه، وهو باطل 

أو خبرب الواحد، مبين على  -على مذهبه-ن إخراجه من حد الكفر إنكار وتكذيب ما علم باالستدالل إ :ثانيا
  .مذهبه الباطل يف تقرير مسائل االعتقاد، وما بين على باطل فهو باطل

كـالعلم   والتكذيب به؛ دأن طريق إثباته االستدالل العقلي من مسائل االعتقا ن إنكار ما زعم الرازيإ :ثالثًا
داخل يف مسمى الكفر، فمن قامت عليه احلجة يف هذه املسائل مث أنكرها كله  ؛بالصفات، والقدر، والرؤية وحنو ذلك

  . وال زال األئمة يكفرون من أنكر مجلة من هذه املسائل بعد قيام احلجة عليه ؛ فقد كفر،محية أو عنادا واستكبارا

هللا تعاىل أمساء وصفات جاء ا :(( عن صفات اهللا تعاىل وما يؤمن به، فقال -:-فقد سئل اإلمام الشافعي
أمته، ال يسع أحدا من خلق اهللا قامت عليه احلجة ردها، ألن القرآن نزل ا، وصح عن  >>>>كتابه، وأخرب ا نبيه 

و كافر، فأما ما قبـل  ا فيما روى عنه العدول، فإن خالف ذلك بعد ثبوت احلجة عليه فهالقول  >>>>رسول اهللا 
ثبوت احلجة عليه فمعذور باجلهل؛ ألن علم ذلك ال يدرك بالعقل، وال بالرا ويا أحد ة والفكر، وال يكفر باجلهل

  . )١())إال بعد انتهاء اخلرب إليه ا

كفر عمل، وكفر جحود وعناد، فكفر : وها هنا أصل آخر، وهو أن الكفر نوعان: ((-:-ويقول ابن القيم 
أنه يكفر مبا علم أن الرسول جاء به من عند اهللا جحودا وعنادا من أمساء الرب وصفاته وأفعاله وأحكامـه،  : اجلحود

   .)٢())وهذا الكفر يضاد اإلميان من كل وجه

اإلميان بالصفات وتعرفها هو أساس اإلسالم، وقاعدة اإلميان، ومثرة شجرة اإلحسان، فمن (( :-:-ويقول
   )٣()).د هدم أساس اإلسالم واإلميان، ومثرة شجرة اإلحسانفق ؛جحد الصفات

                                           

 . ٨٥-٨٤صفة العلو هللا الواحد القهار )١(
  . ٣١، وحكم تاركها الصالة)٢(
 . السنة احملمدية. ، ط٣/٣٤٧مدارج السالكني )٣(



- ٥٩٤  - 

 

 به يتكلمون ال مبا النفاة اجلهمية تكفري يف يتكلمون واألئمة السلف كان وهلذا:((-:-ويقول شيخ اإلسالم
 مبا اهللا عن أخرب الرسول فإن للرسول، وإميان باهللا إميان :اإلميان ألن وذلك والبدع؛ األهواء أهل من غريهم تكفري يف

 واإلقرار به أخرب مبا واإلميان خربه، تصديق للرسول فاإلميان به، وخمرب خرب اإلميان ففي وصفاته، اهللا أمساء نم به أخرب
 جيعله من ومنهم وصفاته، اخلالق كجحد ؛به املخرب بإزاء الكفر جيعل من الناس من كان وهلذا به؛ والتصديق بذلك
 نفاة اجلهمية وكالم وذا، ذا يتعلق والكفر اإلميان فإن ؛حق األمرين الوك الرسول، تكذيب وهو اخلرب بإزاء

   )١()).كماله صفات من هللا ثابت هو ملا ونفي ،الصادق الرسول خلرب مناقض الصفات

القول بأن اهللا تعاىل فوق العامل معلوم باالضطرار من الكتاب والسنة وإمجاع سلف األمة بعد تـدبر  :((ويقول
   )٢()).كان السلف مطبقني على تكفري من أنكر ذلك، ألنه عندهم معلوم باالضطرار من الدين وهلذا...ذلك

من مل يقر بأن اهللا على عرشه، استوى فوق سبع مساواته، بائن من خلقه، فهو :((-:-)٣(خزميةابن  يقولو
    )٥( )٤( )).بلة وأهل الذمةرحيه أهل الق؛ لئال يتأذى بكافر يستتاب، فإن تاب وإال ضربت عنقه، وألقي على مزبلة

من نفى صفة من صفات اهللا تعاىل الذاتية، أو جحدها مستبصرا يف  فأما(( :-:-)٦(ويقول القاضي عياض
، فقد نص له تعاىل ليس بعامل، وال قادر، وال مريد، وال متكلم، وشبه ذلك من صفات الكمال الواجبة: ذلك؛ كقوله

  .)٧())عنه تعاىل الوصف ا، وأعراه عنها أئمتنا على اإلمجاع على كفر من نفى

   )٨()).فقد كفر ؛من قال إن اهللا ال يرى يف اآلخرة:((-:-محدأويقول اإلمام 

                                           

 . ٢٥٨-٥/٢٥٧درء تعارض العقل والنقل )١(
 . ٢٧-٧/٢٦درء تعارض العقل والنقل) ٢(
، ا باحلديثا، عاملًا جمتهدكان فقيه،إمام نيسابور يف عصره بن خزمية بن املغرية السلمي النيسابوري الشافعي، أبو بكر حممد بن إسحاق)٣(

تزيد مصنفاته على  ،سنة إحدى عشرة وثالث مئة، وتويف ثالث وعشرين ومئتني :، ولد سنةمولده ووفاته بنيسابورلقب بإمام األئمة، 
، ٣٨٢-٣٦٥/ ١٤مؤسسة الرسالة .سري أعالم النبالء، ط :انظر. صحيح ابن خزمية، ة الربكتاب التوحيد وإثبات صف :منها؛ ١٤٠

 .   ٦/٢٩األعالم للزركلي 
 . ٢٢٦-٢٢٥خمتصر العلو للعلي الغفار )٤(
 . ١٣٠-١١٧نواقض اإلميان القولية والعملية: لالستزادة؛ انظر) ٥(
كان مولد سنة سـت  ، سبيت، عامل املغرب وإمام أهل احلديث يف وقتهعياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصيب ال: أبو الفضل)٦(

شـرح   :، من مصـنفاته كان من أعلم الناس بكالم العرب وأنسام وأيامهمووتويف سنة أربع وأربعني ومخسمائة،  ،وسبعني وأربعمائة
، ٤٨٥-٣/٤٨٣وفيات األعيـان : انظر. اعملاع إىل معرفة أصول الرواية وتقييد السماإل، الشفا بتعريف حقوق املصطفى ،صحيح مسلم

 .٥/٩٩األعالم للزركلي 
 . ٢٧٧-٢/٢٧٦، بتعريف حقوق املصطفى الشفا )٧(
 . ٢/٩٨٦الشريعة )٨(



- ٥٩٥  - 

 

فهو كافر،  ؛أن من جحد رؤية اهللا يف الدار اآلخرة :ذي عليه مجهور السلفـوال:((-:-ويقول ابن تيمية
ع اإلسالم، فإن أصر على اجلحود ـمن مل تبلغه شرائ رف ذلك، كما يعرفـفإن كان ممن مل يبلغه العلم يف ذلك ع

   )١()).فهو كافر ؛بعد بلوغ العلم له

  : اإلنكار نوعان:((-:-ويقول الشيخ حممد العثيمني

إنكار تكذيب؛ وهذا كفر بال شك، فلو أن أحدا أنكر امسا من أمساء اهللا، أو صفة من صفاته الثابتة يف  :األول
ليس هللا يد، أو أن اهللا مل يستو على عرشه، أو ليس له عني؛ فهـو كـافر بإمجـاع    : قولالكتاب والسنة، مثل أن ي

  .املسلمني؛ ألن تكذيب خرب اهللا ورسوله كفر خمرج عن امللة باإلمجاع

  :ولكن يتأوهلا إىل معىن خيالف ظاهرها، وهذا نوعان ؛إنكار تأويل، وهو أن ال ينكرها :الثاين

 .ة العربية؛ فهذا ال يوجب الكفرأن يكون للتأويل مسوغ يف اللغ - ١

أن ال يكون مسوغ يف اللغة العربية؛ فهذا حكمه الكفر؛ ألنه إذا مل يكن مسوغ، صار يف احلقيقة تكذيبا،  - ٢
، جتري بأراضينا، فهذا كافر؛ ألنه نفاها نفيـا  ١٤: القمر ��m��|��{l:املراد من قوله تعاىل: مثل أن يقول

السماوات واألرض؛ : ، املراد بيده٦٤: املائدة ��m�Ã��Â��Ál:قوله تعاىلمطلقًا؛ فهو مكذب، ولو قال يف 
فهو كافر أيضا؛ ألنه ال مسوغ له يف اللغة العربية، وال هو مقتضى احلقيقة الشرعية؛ فهو منكر ومكذب، 

  )٢()).املراد باليد النعمة، أو القوة، فال يكفر؛ ألن اليد يف اللغة تطلق مبعىن النعمة: لكن إن قال

شيء ل اجاحديعد  وعليه فجاحده ،املتواتر فله حكم ؛شروط قبوله والعمل به حتققت الواحد إذا خربإن : بعاار
  .كافر، اا عاملًصداومنكره ق > جاحد شيء مما أتى به رسول اهللا، و> مما أتى به رسول اهللا

 >ذا ثبت حديث اآلحاد عن الرسول إ(: (ما نصه فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاءد جاء يف فق
بإمجاع أهل السنة، ومن أنكر االحتجاج بأحاديث اآلحاد بعد إقامة احلجـة   ا وعمالًعليه اعتقاد كان حجة فيما دلّ

   )٣()).فهو كافر ؛عليه

، وإال أفادت غلبة الظـن  ،أحاديث اآلحاد الصحيحة قد تفيد اليقني إذا احتفت بالقرائن :((وجاء فيها أيضا
  .)٤())ةوعلى كلتا احلالتني جيب االحتجاج ا يف إثبات العقيدة وسائر األحكام الشرعي

                                           

 . ٦/٤٨٦جمموعة الفتاوى )١(
 . ١٨٤-٢/١٨٣القول املفيد على كتاب التوحيد) ٢(
 .٥/١٣فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء) ٣(
 . ٤/٢٨٨جنة الدائمةفتاوى الل) ٤(



- ٥٩٦  - 

 

ال حيل ألحد  >فإن األمة جممعة بال خالف على أن خرب التواتر عن رسول اهللا  :((-:-ويقول ابن حزم
 وجـوب الطاعـة وال   يف >كخرب التواتر عن رسول اهللا  ؛أن يعارضه بنظر، وخرب الواحد إذا صح عند القائلني به

   . )١())فرق

 وكلهم يدين خبـرب ((:وهو يتكلم عن خرب اآلحاد وموقف العلماء منه -:-ابن عبد الرب األندلسي  ويقول
الواحد العدل يف االعتقادات، ويعادي ويوايل عليها، وجيعلها شرع٢())أهل السنة مجاعةعلى ذلك  ا يف معتقده،ا ودين(.  

 خبـرب  ثبـت  ما جيحد من تكفري إىل وغريهم أمحد أصحاب من مجاعة ذهب دوق(( :-:-ويقول ابن القيم
   . )٣())وأفعاله الرب صفات به وأثبتت ،مبوجبه وعملت ،بالقبول األمة تلقته الذي اخلرب يف الكالم ...و العدل، الواحد

 الصحابة تزل مل((:على من مل حيتج خبرب اآلحاد يف العقائد من أهل البدع  معرض ردهيف -:-ويقول 
 ملو واألحكام، واألمساء والقدر الصفات مسائل يف األخبار ذه حيتجون والسنة احلديث وأهل وتابعوهم والتابعون

  .)٤())وصفاته وأمسائه اهللا عن اإلخبار دون األحكام مسائل يف ا االحتجاج جوز أنه ألبتة منهم أحد عن ينقل

 ملمث إنـه  ، )٥( )احلكم باإلسالم والكفر شرعي ( :عي فقالحكم شر فإنه قرر أن الكفر ؛والعجب من الرازي
  .   )٦( !!على الرغم من إقراره بأن خرب الواحد حجة يف األحكام الشرعية وهذه مناقضة ظاهرة يعتد فيه بأخبار اآلحاد

طن ن تقييد الرازي حلد الكفر الشرعي بإنكار وتكذيب ما علم بالضرورة، يناقض ما قرره يف مـو إ :خامسا
 ، فقد بني أن الكفر يكون بتكذيب الرسول يف أي)٧()تكذيب الرسول يف شيء مما جاء به:.. هو..الكفر(آخر من أن

شيء جاء به، ومن املعلوم أنه يدخل يف ذلك ما أخرجه بزعمه من حد الكفر كإنكار اتصاف اهللا بالصفات، والرؤية، 
  !!!وإنكار ما ثبت بأحاديث اآلحاد

الكفـر  فإن ، ؛ وهذا باطل)عدم التصديق القليب(حصر الكفر يف التكذيب واإلنكار القليب  ن الرازيإ: سادسا
   )٨(.بل الكفر يكون بقول اللسان وعمل اجلوارح، كما يكون باعتقاد القلب وعمله كما تقدم ال ينحصر يف ذلك،

   

                                           

 . ٤/١٢١يف أصول األحكام،  اإلحكام)١(
 . ١/٧التمهيد) ٢(
 . أضواء السلف. ، ط١٤٨٨-٤/١٤٨٧خمتصر الصواعق املرسلة) ٣(
  .أضواء السلف. ، ط٤/١٥٧٠خمتصر الصواعق املرسلة) ٤(
  .٧٢عصمة األنبياء، للرازي، ) ٥(
 .  مؤسسة الرسالة. ، ط٤/٣٥٣علم األصول ، احملصول يف٨٤-٨٣املعامل يف أصول الفقه: انظر) ٦(
 ). ب/٢٠٩ق/٢(اية العقول) ٧(
 .١/٣٦٧جهود اإلمام ابن القيم يف تقرير مسائل اإلميان،: انظر) ٨(
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لكن ال أتبعك بل  ؛دقأنا أعلم إنك صا: الكفر ال خيتص بالتكذيب؛ بل لو قال:((-:-شيخ اإلسالم يقول 
ا ويكون خمالفة ومعاداة وامتناع ،الكفر يكون تكذيبا...فـأعاديك وأبغضك وأخالفك وال أوافقك لكان كفره أعظم؛ 

  .  )١())بال تكذيب

تكذيـب الرسول كفر، وبغضه وســبه وعداوته، مع العلم بصدقه يف الباطن كفر عند :((-:-ويقول 
إال اجلهم ومـن وافقـه كالصـاحلي واألشـعري،      وسائر الطوائف سان وأئمة العلم،الصحابة، والتابعني هلـم بإح

   .)٢())وغريهم

وليس كل كافر مكذبا؛ بل مـن   ،من كذب الرسول كافر الكفر أعم من التكذيب؛ فكلُّ:(( -:-ويقول
به كـافر ولـيس   يعلم صدقه ويقر به، وهو مع ذلك يبغضه أو يعاديه كافر، ومن أعرض فلم يعتقد ال صدقه وال كذ

  . )٣())بمبكذِّ

ـ  و ااستكبار يكون و ،جهالً و اتكذيب يكون ؛التكذيب من أعم لكفرا((:-:-ويقول  مل هلـذا  و ؛اظلم 
 كفـر  جنس من حنوهم و اليهود :مثل علمي من كفر كان وهلذا ،التكذيب دون واالستكبار بالكفر إال إبليس يوصف
  . )٤())إبليس

 إبليس رعون واليهود وحنوهم مل يكن أصله من جهة عدم التصديق والعلم؛ فإنوفكفر إبليس :((-:-ويقول
فكفره باإلباء واالستكبار وما يتبـع   ،بل أمره اهللا بالسجود آلدم فأىب واستكرب وكان من الكافرين ؛مل خيربه أحد خبرب

°�����m:وقال له موسـى  ،اا وعلووكذلك فرعون وقومه جحدوا ا واستيقنتها أنفسهم ظلم. ذلك؛ ال ألجل تكذيب

��¹��¸��¶���µ��´���³��²��±l ٥())١٠٢: اإلسراء(.  

  : وحبصر الرازي الكفر يف التكذيب القليب أخطأ من وجهني

وهذا الظـن  )٦(،من كفره الشارع، فإمنا كفره النتفاء تصديق القلب بالرب تبارك وتعاىلكل أن ظنه  :األول
  . اع العقالءملخالفته للشرع والعقل واحلس وإمج باطل

فلزوال التصديق من  ؛يقول شيخ اإلسالم بعد أن ذكر أن من أغالط اجلهمية ظنهم أن من حكم اهللا بكفرهم
وهذا أمر خالفوا به احلس والعقل والشرع وما أمجـع عليـه   : ((، ويقول)٧())مكابرة للعقل واحلس اوهذ:(( قلوم

                                           

 . ٧/٢٩٢جمموعة الفتاوى )١(
 . ٢٥٢-٥/٢٥١منهاج السنة )٢(
 . ٢/٦٧٤التسعينية) ٣(
 . ٣/٩٦٨الصارم املسلول) ٤(
 . ٧/٥٣٤جمموعة الفتاوى )٥(
 . ٥٥٨-٧/٥٥٧جمموعة الفتاوى: ، وانظر٧/٣٦٤جمموعة الفتاوى: انظر )٦(
 . ٧/٥٨٣جمموعة الفتاوى )٧(
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ومع هذا جيحد ذلك حلسده  ،اإلنسان قد يعرف أن احلق مع غريه ؛ فإنالفطرة ومجاهري النظار طوائف بين آدم السليمي
وهو  ،ويرد ما يقول بكل طريق ،وحيمله ذلك اهلوى على أن يعتدي عليه ،أو هلوى النفس ،أو لطلب علوه عليه ،إياه

مـا  وإ ،لكن إما حلسـدهم  ،وعامة من كذب الرسل علموا أن احلق معهم وأم صادقون ،يف قلبه يعلم أن احلق معه
كأموال ورياسة وصداقة  ؛وما حيصل هلم به من األغراض ،وإما حلبهم دينهم الذي كانوا عليه ،إلرادم العلو والرياسة

فيكـذبوم   ،أو حصول أمور مكروهـة إلـيهم   ،فريون يف اتباع الرسل ترك األهواء احملبوبة إليهم ،أقوام وغري ذلك
  .والرسل على احلق ،مع علمهم بأم على الباطل ،رعونكإبليس وف ؛فيكونون من أكفر الناس ،ويعادوم

��m��ë:كقوهلم لنوح ،إمنا يعتمدون على خمالفة أهوائهم ،الكفار حجة صحيحة تقدح يف صدق الرسل وهلذا ال يذكر
�� �ï��î��í��ìl ؛ لكن كرهوا مشاركة أولئكباع األرذلني له ال يقدح يف صدقهومعلوم أن ات، ١١١: الشعراء، 

وكان ذلك  ،وحنوهم..كسعد بن أيب وقاص وابن مسعود ؛فاءإبعاد الضع >املشركون من النيب  كما طلب
��m���Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��ÍÌ�����Ë��Ê���É��È��Ç��Æ���Å��Ä:فأنزل اهللا تبارك وتعاىل..مبكة

�� �Þ��Ý��Ü��Û��Ú��Ù��Ø��×��O��N��M��LK��J��I�� �H��G��F��E��D��C��B��A

��Q��Pl ومثل قول فرعون، ٥٣ – ٥٢: نعاماأل:��m� �x� �w��v� �u�� �t��s��rl وقول ،  ٤٧: املؤمنون
����m:فرعون � �ß��Þ��Ý��Ü��Û��Ú��Ù��Ø���×��Ö��Õ��� �Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï���Îl ١٩ – ١٨: الشعراء ، 

���m:ومثل قول مشركي العرب � vu��t��s��r��q��p��� ��ol قال اهللا تعاىل،  ٥٧: القصص:��m�y��x��w�����{��z

��¤��� �£��¢��¡��� � ����~��}��|l ومثل قول قوم شعيب له، ٥٧: القصص:��m��~��}��|��{��z��y���x��w��v

���¥¤��£��¢��¡���l ومثل قول عامة املشركني، ٨٧: هود:��m���V��U��T��S��R��Q��P��O���N��Ml الزخرف :

٢٣ .م بل ،ا تقدح يف صدق الرسلوهذه األمور وأمثاهلا ليست حججم وأهواءهم وعاداا ختالف إرادتبني أ، 
وليس عندهم  ،وحيبون علو كلمته >بل أبو طالب وغريه كانوا حيبون النيب  ،وهؤالء كلهم كفار ،فلذلك مل يتبعوهم

فما احتملت  ،ولكن كانوا يعلمون أن يف متابعته فراق دين آبائهم وذم قريش هلم ،وكانوا يعلمون صدقه ،حسد له
فكيف  ،؛ بل هلوى النفسصدق اإلميان بهفلم يتركوا اإلميان لعدم العلم ب ،واحتمال هذا الذم ،رك تلك العادةنفوسهم ت

ا من الكفار وحنن والناس كلهم يرون خلقً:((اإلسالممث قال شيخ  ،)١())!؟إن كل كافر إمنا كفر لعدم علمه باهللا: قالي
وإما مال حيصل هلم من  ،إما معاداة أهلهم ؛مينعهم من اإلميان ويذكرون ما ،يعرفون يف الباطن أن دين اإلسالم حق

وأمثال ذلك  ،وإما خوفهم إذا آمنوا أن ال يكون هلم حرمة عند املسلمني كحرمتهم يف دينهم ،جهتهم يقطعونه عنهم
هذا موجود يف و. بأن دين اإلسالم حق ودينهم باطل مع علمهم ،من أغراضهم اليت يبينون أا املانعة هلم من اإلميان

لك لظنه أن ذ ؛وهو يف الظاهر جيحد ذلك ويعادي أهله ،يوجد من يعرف بقلبه أا حق ،مجيع األمور اليت هي حق
��m��R��Q��P��O��NM��L���K��JI��H��G��F��E��D��C��B��A:قال تعاىل. جيلب له منفعة ويدفع عنه مضرة

��b��a��`��_��^��]��\��[��Z�����Y��X��W��V��U��TS���q��p���o��n��m��l��k��j��i��hg��f��e��d��c
��_��~��}��|��{��z�� �y� �x��w��v� �u��t� �s� �r��i��h��g�� fe� � � �d� � � cb��a��`

                                           

 . ١٩٣-٧/١٩١جمموعة الفتاوى )١(
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j��kl ا نزلت بسبب قوم ممن كان يظهر اإلسالم ويف قلبه مرض، ٥٣ – ٥١: املائدةواملفسرون متفقون على أ، 
؛ ال العتقادهم أن ارى وغريهم للخوف الذي يف قلوماليهود والنص خاف أن يغلب أهل اإلسالم فيوايل الكفار من

يا رسول اهللا إن يل ‘‘: قال )١(أن عبادة بن الصامت :وأشهر النقول يف ذلك ،ا كاذب واليهود والنصارى صادقونحممد
وال أبرأ من  ،خاف الدوائرلكين رجل أ‘‘: عبد اهللا بن أيب: فقال ،’’وإين أبرأ إىل اهللا من والية يهود ،موايل من اليهود

  . )٣()))٢( فرتلت هذه اآلية ؛’’والية يهود

على أن الكفار كانوا يف الدنيا مصدقني بالرب حىت فرعـون   ونصوص القرآن يف غري موضع تدلّ:((-:-ويقول 
وكمـا قـال   ، ١٤: النمل ��m��GF��E��D��C��B��Al:قال تعاىل. االذي أظهر التكذيب كان يف باطنه مصدقً

ا؛ بل قال ومع هذا مل يكن مؤمن، ١٠٢: اإلسـراء  ��m��º��¹��¸��¶���µ��´���³��²��±��°��¯l:سى لفرعونمو
 ��m��D��C��Bl:قال اهللا، ٨٨: يونس ��m���Ø���×��Ö��Õ��Ô����Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï���Î��Í��Ì��Ël:موسى

��m���o��n��m��l��k:قال اهللا، ٩٠: يـونس  ��m���f��e��d��c�����b��a���`��_��^��]l:وملا قال فرعون، ٨٩: يونس

��r��q��pl كما قال ؛فه بعدم العلم يف الباطنومل يص ،فوصفه باملعصية. ٩١: يونس:��m����°��¯��®l  املزمـل :

فلـم   ، ٧٤ - ٧٣: ص ��m��«��ª��©��¨����§������¦��¥��¤��£���¢��¡���l:وكما قال عن إبلـيس ، ١٦
نوا وقد أخرب اهللا عن الكفار يف غري موضع أم كا ،، مل يصفه بعدم العلمألمرباء واالستكبار ومعارضته ايصفه إال باإل

  .)٤()) ٨٧: الزخرف ��m��ÈÇ��Æ���Å��Ä��Ã��Âl:معترفني بالصانع يف مثل قوله

إنكاره ألنواع الكفر األخرى الثابتة بداللة النصوص، فمن املعلوم أنه ليس كل كافر ال بد أن يكـون  : الثاين
أو كراهيته للرسـول   ،أو بغضه هلا ،من جهة إعراضه عن االلتزام بالشريعة بل قد يكون كافرا ،>ل مكذبا للرسو

ن كفر إبليس وفرعون واليهود وحنوهم، بل وغالب األمم الكافرة، مل يكن أصله من جهـة عـدم   وقد تقدم أ )٥(>
 ؛ود آلدم فأىب واستكرب، وكان من الكـافرين التصديق والعلم، فإن إبليس مثالً مل خيربه أحد خبرب، بل أمره اهللا بالسج

    )٧(.)٦(اإلباء واالستكبار وما يتبع ذلكبفكفره 

أكثـر   -يقصد كفر اجلحود والعناد، وكفر اإلعـراض –وهذان القسمان : ((-:-ولذا يقول ابن القيم   
ث ـالـعلون الثاين والث، وجي-كفر التكذيب أو اجلهل يقصد–املتكلمني ينكروما، وال يثبتون من الكفر إال األول 

كفرا لداللته على األول ال ألنه يف ذاته كفر، فليس عندهم الكفر إال جمرد اجلهل،  -يقصد كفر اجلحود، واإلعراض-
                                           

شـهد  ووشهد العقبة األوىل والثانية،  ،عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم اخلزرجي األنصاري الساملي، كان من النقباء: أبو الوليد )١(
 .  ٢٨-٤/٢٧، اإلصابة١٦٠-٣/١٥٨، أسد الغابة،٤٦٩االستيعاب: انظر. اكلها، تويف سنة أربع وثالثني بدرا واملشاهد

 . ١٧٥-٣/١٧٤دالئل النبوة للبيهقي: انظر )٢(
 . ١٩٤-٧/١٩٣جمموعة الفتاوى )٣(
 . ١٥٢-٧/١٥١جمموعة الفتاوى )٤(
 . ٢٠٥ضوابط التكفري: انظر) ٥(
 . السنة احملمدية. ، ط١/٣٣٧رج السالكني، مدا٧/٥٣٤جمموعة الفتاوى: انظر )٦(
 . ٤٧نواقض اإلميان القولية والعملية: انظر) ٧(
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ومن تأمل القرآن والسنة، وسري األنبياء يف أممهم، ودعوم هلم، وما جرى هلم معهم، جزم خبطأ أهل الكـالم فيمـا   
  . )١())األمم عن تيقن وعلم، ومعرفة بصدق أنبيائهم قالوه، وعلم أن عامة كفر

ما مل يكـن عـن   بالشريعة ليس كفرا  عندما ظن أن ترك العمل بالكلية، وعدم االلتزام لرازيقد غلط اهذا و
تكذيب، فكما أنه ال يكفي لتحقيق اإلميان جمرد االلتزام امل بالشريعة دون التصديق، فكـذلك ال يكفـي جمـرد    

   )٢( .ن حتقيق االلتزام اإلمجايلالتصديق دو

بأن الكفر يكون بالتكذيب القليب فقط، وأن األقوال واألعمال ليست كفرا مبجردها، وإمنا الرازي زعم  :ابعسا
  :ظاهر البطالن، والرد عليه من طريقني زعمالباطين،  على عدم التصديق معرفات وعالمات ظاهرة هي

  :وذلك بأن يقال النقض؛: أحدمها

  :؛ منها-وبطالن الالزم يدل على بطالن امللزوم-إن القول بذلك يستلزم لوازم باطلة،  :أوالً

أن ال يكون للقول والعمل املكفر أثر يف التكفري وجودا وعدما، وإمنا املؤثر يف التكفري على احلقيقة هو  - ١
؛ وعليه فال معىن لوقوع الكفر االعتقاد، واالعتقاد مبجرده مكفر سواء صاحبه القول والعمل أو مل يصاحباه

 .)٣(ما

أن ال يكون شيء من األقوال واألعمال كفرا إال مع االعتقاد، واالعتقاد من السرائر احملجوبة؛ وعليه فال  - ٢
 . )٤(يتحقق كفر كافر قط إال بالنص اخلاص يف شخص خاص

وعلى هذا ال يكون ((:فعله يف الرد على من اشترط االعتقاد يف قول الكفر أو -:-يقول ابن الوزيرولذا 
شيء من األفعال واألقوال كفرا، إال مع االعتقاد، حىت قتل األنبياء، واالعتقاد من السرائر احملجوبة، فال 

   .)٥())يتحقق كفر كافر قط إال بالنص اخلاص يف شخص شخص

له ليس اعتقادا وإمنا غيظًا أن ال يكفر من قال قوالً كفريا أو عمل عمالً كفريا، وزعم أن قوله لذلك أو فعله  - ٣
 .)٦(أو سفها أو عبثًا أو لعبا

ـ  :ثانيا ت عليـه،  إن القول بذلك يؤدي إىل التساهل يف األقوال واألعمال الكفرية بدعوى عدم اعتقاد ما دلّ
  .)٧(وتعطيل احلكم على من يستحقه بزعمه عدم اعتقاده

                                           

 . ١/٩٧مفتاح دار السعادة )١(
 . ٤٨نواقض اإلميان القولية والعملية: انظر) ٢(
 .٣/٩٦٣الصارم املسلول: انظر) ٣(
 .٣٨٠إيثار احلق على اخللق: انظر) ٤(
 .٣٨٠إيثار احلق على اخللق) ٥(
 .٣/٩٦٣الصارم املسلول: ظران)٦(
  . ٦٨٩االعتقادية اهليتميآراء ابن حجر : انظر)٧(



- ٦٠١  - 

 

   :املعارضة :ثانيهما

من إطالق الكفر على بعض األقوال واألعمـال، ووصـف املقـارف هلـا     مبا دلت عليه النصوص املتكاثرة 
   .)١(بالكفر

وذا يتضح أن الكفر يكون باالعتقاد أو القول أو العمل أو ما مجيعا وأن الكفر بالقول والعمل يقع مبجرده 
عليه الدليل، وبـه   الذي دلّ ، وهذا هو احلق)٢(دون اشتراط اقترانه بالتكذيب، أو الزعم بكوما عالمة أو دليالً عليه

  .  يبطل حد الرازي حلقيقة الكفر

  !الرد على موقف الرازي مما ورد من وصف لبعض األعمال واألقوال بالكفر: الوجه الثالث

وكان له فيمـا ورد مـن    يكون من األعمال واألقوال ما هو كفرا يف نفسه، نفى أن بأن الرازيالبيان سبق 
  : ال بالكفر خترجيانوصف لبعض األعمال واألقو

ألن  فقد زعم فيه الرازي أن هذه األشياء أدلة على الكفر الذي هـو عـدم التصـديق،    :التخريج األولأما 
ومن عادة الشرع أنه ال يبين احلكم يف أمثال هذه األمور على نفس  ،التصديق وعدمه أمر باطن ال اطالع للخلق عليه

لألحكام  االظاهرة مدار وجيعل تلك املظانّ ،عل هلا معرفات وعالمات ظاهرةبل جي ،ألنه ال سبيل إىل االطالع ؛املعىن
فإنه  ×الظاهر أن من يصدق الرسول  وعليه فما ورد من وصف لبعض األقوال واألعمال أا كفر، فألن ،الشرعية

ال أا يف أنفسها  ،هاليفال جرم الشرع يفرع األحكام ع ،على عدم التصديق فحيث أتى ا دلّ ،ال يأيت ذه األفعال
  .كفر

، ومن األدلة علـى  الواقع وخالف الصرحية النصوص خالفوهو  ، وسفسطة يف العقل،وهذا التخريج باطل
   : بطالنه

�m��R���Q��P��O��N��M��L��K��J���I��H����G��F��E��D��C��B��A: قوله تعـاىل  - ١
��_^��]��\��[���Z��Y��X��W��VU��T��Sl ادلةذه اآلية على أنه ال ت هدلّ، ٢٢: ا

ا من الناس يعرف من نفسه أن التصديق يف قلبه مل يكذب ا كثريخلقًومعلوم أن  ،يوجد مؤمن يواد الكفار
على أنه ليس يف  كل من نفى الشرع إميانه دلّأن  الرازييواد بعض الكفار؛ وعند وهو مع هذا  ،الرسول

على انتفاء ما  فلكونه دليالً: أحد بعمل أو قولحيث حكم الشارع بكفر ؛ فقلبه شيء من التصديق أصالً
ال يستلزم أال يكون يف القلب ، إذ نفي اإلميان وهذا سفسطة عند مجاهري العقالء ،من التصديق يف القلب

  )٣(.التصديق شيءمن 

                                           

 . ٦٨٨االعتقادية اهليتميآراء ابن حجر : انظر) ١(
 . ٦٨٨االعتقادية اهليتميآراء ابن حجر : انظر)٢(
 . ٢٤٧-٢٤٦اإلسالم، آراء املرجئة يف مصنفات شيخ ، ١٤٦-٧/١٤٦جمموعة الفتاوى : انظر)٣(



- ٦٠٢  - 

 

ن هذه اآلية فيها نفي اإلميان عمن يواد احملادي:((اآلنفة الذكر تعليقًا على اآلية -:-يقول شيخ اإلسالم
ا رسول اهللا يرتفع ال يبقى منـه  مث مل تدل اآلية على أن العلم الذي يف قلوم بأن حممد .. ،هللا ورسوله

  . )١())!!شيء

�����~����m:تعاىلقوله  -٢ �}��|��{��z��y��x��w��v���u��t��s����r��q��p��o��n��m
��q��p��o��n��m���l��k��j��i��h��g��f���e��d��c��b��a��`��_

��s� �rl أن الكفر يقع مع وجود التصديق يف ، ويف النص داللة ظاهرة على ١٠٧ – ١٠٦: لنحلا
 : وداللته على ذلك من وجهني القلب،

وبني أن الوعيـد   ؛وذكر وعيده يف اآلخرة ،من كفر باهللا من بعد إميانهيف اآلية قد ذكر أنه تعاىل  :األول
: النحـل  ��m�f����l��k��j��i��h��gl:قالباستحباب الدنيا على اآلخرة، ف استحقهإمنا 

؛ وعلى قـول  ومعلوم أن باب التصديق والتكذيب والعلم واجلهل ليس هو من باب احلب والبغض، ١٠٧
استحباب الـدنيا علـى   فإن  وهذا باطل ؛لزوال التصديق واإلميان من قلبهالوعيد  إمنا استحق الرازي أنه

   .)٢(اآلخرة قد يكون مع العلم والتصديق

، وزوال القلب وجهلهولو كان الكفر ال يكون إال بتكذيب  ؛نه سبحانه استثىن املكره من الكفارأ :الثاين
لم بالكفر كفر ال يف حال لم أن التكعفَ ؛؛ ألن اإلكراه على ذلك ممتنعمل يستثن منه املكرهالتصديق والعلم 

فمـن   ،به الدنيا على اآلخرةالستحبا: أي، ١٠٦: النحل ��m������}��|��{��z��yl:وقوله تعاىل، اإلكراه
  .)٣(قد يكون مع العلم والتصديق، وهذا راه مل يتكلم إال وصدره منشرح بهتكلم بدون اإلك

��m��k��j��i��h��g��f���ed��c��b��a��`��_��^��]��\��[��Z:يف السـحر  قوله تعاىل - ٣
��d��c���b��a��`��_��~}��|��{��z���y��xw��v��u��t��s��r��q��p��o���nm��l

��ih��g��f��el ونبـذوا   ،�الشياطني على ملك سليمان فهؤالء الذين اتبعوا ما تتلو، ١٠٢: البقرة
، فدل ومع هذا فيكفرون ،يعلمون أنه ال خالق هلم يف اآلخرة ،كتاب اهللا وراء ظهورهم كأم ال يعلمون

  . )٤(على أن الكفر يثبت مع بقاء العلم والتصديق

  :إضافة إىل ما سبق مث يقال

دليل بل  ؛إن الرازي قد صرح أن شتم األنبياء وإلقاء املصحف يف القاذورات ليس كفرا يف نفسه   - أ
اإلميان يستلزم ، فن ذلك مستلزم للتكذيب الباطنأل ،، وشهادة وعالمة عليهيف الظاهر على الكفر

                                           

 . ٧/١٤٧الفتاوىجمموعة  )١(
 .٧/٥٦٠جمموعة الفتاوى: انظر )٢(
 . ٩٧٦-٣/٩٧٥، الصارم املسلول٥٦١-٧/٥٦٠جمموعة الفتاوى: انظر )٣(
 . ٧/٥٥٩جمموعة الفتاوى: انظر) ٤(



- ٦٠٣  - 

 

غري كره؛ بل ا بطوع القاذوراتشتم األنبياء أو ألقى املصحف يف  أن من إنا نعلم :فيقال عدم ذلك؛
؛ومن استهزأ باهللا وآياته ورسوله ،ا غري مكرهمن تكلم بكلمات الكفر طائع فهو كافر باطناا وظاهر 

وحكـم بكفـرهم    ،وقد ذكر اهللا كلمات الكفار يف القـرآن  بفعله، ال لزوال التصديق من قلبه،
لة اإلقـرار  أو مبرت ،عليهمولو كانت أقواهلم الكفرية مبرتلة شهادة الشهود  ،واستحقاقهم الوعيد ا

 ،اا وقد تكون كذبجيعلهم اهللا من أهل الوعيد بالشهادة اليت قد تكون صدقً املقر ملالذي يغلط فيه 
}��|��{��~����m:وهذا كقوله تعـاىل  ،بل كان ينبغي أن ال يعذم إال بشرط صدق الشهادة

��cb��a��`��_l  ٧٣: املائـدة ،�m��p���o��n��m��l��k��j��i��h��rql  ١٧: املائـدة 

   . )١( كوأمثال ذل

 ؛هااإلميان يستلزم عدم، فللتكذيب الباطن ةمستلزمإن تقرير الرازي أن األقوال واألعمال الكفرية    - ب
الشرع على أنه كفر يف الظاهر، فال بد من انتفاء  إن ما دلّ: مناقض ملا قرره يف اإلميان؛ فإنه إذا قال

لتزم بذلك لزمه أن التزم أن عمل القلب داخل يف حقيقة اإلميان، وإذا اإلميان الباطن معه، فال بد أن ي
العمل الظاهر من اإلميان؛ ألنه ال ميكن أن يتحقق اإلميان الذي يف القلب دون أن يكون له الزم يف 

الظاهرة أن صاحبه كافر؛ فألن ذلك واألعمال ما علم من األقوال لكن الرازي زعم أن  )٢( الظاهر؛
األعمال الصاحلة الظاهرة ليست الزمـة  األقوال ووأن  ،ذلك التصديق الذي يف القلب مستلزم عدم

الإلميان الباطن الذي يف القلب؛ بل يوجد إميان القلب تاموهذه مناقضةا بدو ،!  

أو إنكار  ،االستحالل، أو التكذيب بصرف مناط التكفري إىلل الرازي فيه النص فقد أو  :التخريج الثاينأما و
  .وجوب، فرد الكفر إىل ما قام بالقلب من االعتقاد، دون األعمال واألقوالال

   :ت النصوص على بطالنه، ومن ذلك، وقد دلّهذا التخريج باطل :فيقال

���m��b��a��`��������������_��~���}��|��{��zy��x��w��v��u���t��s :تعاىلقوله  - ١

��hg��f������������e��d��cl م مع قوهلمعن املنافقني  تعاىل د أخربقف، ٦٦ – ٦٥: التوبةم كفروا بعد إمياأ :
  )٣(.مبجرده وبني أن االستهزاء بآيات اهللا كفر ،ا خنوض ونلعببل كن ؛إنا تكلمنا بالكفر من غري اعتقاد له

��m��x��w��v��u���t��s:قال تعاىل(( :تعليقًا على هذه اآلية -:-يقول شيخ اإلسالم

zyl ترفوا واعتذروا؛ وهلـذا قيـل  فاع، ٦٥: التوبة:��m��m��l��k��j��i��hg��f�����e��d��c��b

��s��r��q��p���o��nl فدلّ ؛٦٦: التوبة م مل يكونوا عند أنفسهم قد أتوا كفربل  ؛اعلى أ
 فـدلّ  ؛فبني أن االستهزاء باهللا وآياته ورسوله كفر يكفر به صاحبه بعد إميانه ،ظنوا أن ذلك ليس بكفر

                                           

 . ٥٥٨-٧/٥٥٧الفتاوىجمموعة : انظر) ١(
 . ٢٠٥ضوابط التكفري: انظر) ٢(
 . ٧/٢٢٠الفتاوىجمموعة : انظر) ٣(



- ٦٠٤  - 

 

وكـان   ،اولكن مل يظنوه كفر ؛ان عندهم إميان ضعيف ففعلوا هذا احملرم الذي عرفوا أنه حمرمعلى أنه ك
م مل يعتقدوا جوازه ؛ا كفروا بهكفر١())فإ( .  

�m��~������}��|��{��z��y��x��w��v���u��t��s����r��q��p��o��n��m: قوله تعاىل - ٢
��n��m���l��k��j��i��h��g��f���e��d��c��b��a��`��_��q��p��o

��s��rl ولو كان الكفر ال يكون إال  ؛سبحانه املكره من الكفار، فقد استثىن ١٠٧ – ١٠٦: النحل
فعلم أن  ؛؛ ألن اإلكراه على ذلك ممتنعمل يستثن منه املكره ، أو االستحالل،القلب وجهلهبتكذيب 

��:وقوله تعاىل، لم بالكفر كفر ال يف حال اإلكراهالتك m�}� �|� �{� �z� �yl أي، ١٠٦: لنحلا :
  )٢(.مل يتكلم إال وصدره منشرح به ؛راهفمن تكلم بدون اإلك ،الستحبابه الدنيا على اآلخرة

  :إضافة إىل ما سبق مث يقال

يلزم منه أن ال أثـر   ؛إن صرف الكفر إىل ما يقوم بالقلب من االستحالل، أو التكذيب، أو غري ذلك   - - - -     أأأأ
وهذا خالف ما أمجع عليه  ،، وإمنا املؤثر هو االعتقاداا وعدميف التكفري وجود لألقوال واألعمال الكفرية

 القول أو العملكفر سواء اقترن به وجود الكفرية  قوال أو األعمالد حل األااعتقالسيما وأن -العلماء
   )٣(.-أو مل يقترن

جب أن الساب مستحل، فيعلى أن  ما يدلّ الرسول فليس يف سب ؛أنه إذا كان املكفر هو اعتقاد احلل   - - - -     بببب
كمـا قـال    ،اا أو لعبا أو عبثًا وسفهوإمنا أقول غيظً ؛تقد أن هذا حرامأنا أع: سيما، إذا قالال يكفر ال

القرآن، و  فهو خالف نص ؛اال يكونون كفار: فإن قيل، ٦٥: التوبة ��m��zy��x��w��vl:املنافقون
  .)٤(ابب مكفرإذا مل جيعل نفس الس جبفهو تكفري بغري مو ؛ايكونون كفار: إن قيل

وعلـى  (( :واألفعال الكفرية يقول يف الرد على من اشترط االعتقاد يف األقوالورحم اهللا ابن الوزير إذ 
هذا ال يكون شيء من األفعال واألقوال كفرا، إال مع االعتقاد، حىت قتل األنبياء، واالعتقاد من السرائر 

   .)٥())يف شخص شخص احملجوبة، فال يتحقق كفر كافر قط إال بالنص اخلاص

  

  

                                           

 . ٧/٢٧٣جمموعة الفتاوى  )١(
 . ٥٦١-٧/٥٦٠الفتاوىجمموعة : انظر) ٢(
 . ٣/٩٦٣الصارم املسلول: انظر )٣(
 . ٣/٩٦٣الصارم املسلول: انظر )٤(
 .٣٨٠إيثار احلق على اخللق) ٥(



- ٦٠٥  - 

 

  :الرد على موقف الرازي من التكفري: رابعالوجه ال

  :فيقال؛ بق البيان بأن الرازي نفى التكفري نفيا مطلقًاس

مقابل لقول من أثبت التكفري بكل ذنب مطلقًا، وكال القولني باطـل،  مطلقًا يف نفي التكفري  الرازي قولإن 
من يكفر  وقولا، ال نكفر من أهل القبلة أحد: من يقولقول – القولني ط بنيوس واحلق قول أهل السنة واجلماعة وهو

  .-املسلم بكل ذنب دون النظر إىل توفر شروط التكفري وانتفاء موانعه

: مثل قوهلم ؛يطلقون التكفري على العموميرون أن التكفري من الوعيد، ف ويتلخص مذهب أهل السنة يف أم 
لدين بالضرورة كفر، ومن قال القرآن خملوق، أو أن اهللا ال يرى يف اآلخرة كفر، ولكن من استحل ما هو معلوم من ا
فال حيكم بكفره إطالقًا حىت جتتمع فيـه الشـروط،   له من توفر شروط، وانتفاء موانع،  حتقق التكفري على املعني البد

  . )١( وتنتفي عنه املوانع، فعندئذ تقوم عليه احلجة اليت يكفر تاركها

 ن املقالة اليت هي كفر بالكتاب والسنة واإلمجاع يقال هي كفر قوالًإ:((-:-ةشيخ اإلسالم ابن تيمي يقول
حيكم فيه ؛ ليس ذلك مما األحكام املتلقاة عن اهللا ورسوله؛ فإن اإلميان من على ذلك الدالئل الشرعية دلّكما  ،يطلق

ك بأنه كافر حىت يثبت يف حقه شروط الـتكفري  وال جيب أن حيكم يف كل شخص قال ذل. الناس بظنوم وأهوائهم
  .)٢())وتنتفي موانعه

لكـن   ،من قال كذا فهـو كـافر   :ويقال ،فيطلق القول بتكفري صاحبه ؛ان القول قد يكون كفرإ:((ويقول
فإن  ؛عيدوهذا كما يف نصوص الو. قوم عليه احلجة اليت يكفر تاركهاالشخص املعني الذي قاله ال حيكم بكفره حىت ت

����m��b��a:هللا سبحانه وتعاىل يقولا �̀�_~��}���|��{��z��y��x��w��v��u��tl  ١٠: النسـاء ،
فال يشهد ملعني من أهل القبلة بالنار  ،لكن الشخص املعني ال يشهد عليه بالوعيد ،فهذا وحنوه من نصوص الوعيد حق

  .)٣())جلواز أن ال يلحقه الوعيد لفوات شرط أو ثبوت مانع

، لكن قد يكون الرجـل  >ملا قاله الرسول  وعيد، فإنه وإن كان القول تكذيبافري هو من الوالتك((:ويقول
حديث عهد بإسالم، أو نشأ ببادية بعيدة، ومثل هذا ال يكفر جبحد ما جيحده حىت تقوم عليه احلجة، وقـد يكـون   

أوجب تأويلها، وإن كـان  الرجل مل يسمع تلك النصوص، أو مسعها ومل تثبت عنده، أو عارضها عنده معارض آخر 
   .)٤())اخمطئً

                                           

 . ٥٢القلية والعملية اإلميان، نواقض ١/٢٠٩نواقض اإلميان االعتقادية: انظر) ١(
 . ٣٥/١٦٥جمموعة الفتاوى )٢(
 . ٢٣/٣٤٥جمموعة الفتاوى)٣(
 . ٢/٢٣١جمموعة الفتاوى )٤(
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ـ ـيق ل،ـفإذا توفرت الشروط وانتفت املوانع حكم بردته فيستتاب فإن تاب و إال قتوعليه     ةـول ابن تيمي
وليس ألحد أن يكفر أحدا من املسلمني، وإن أخطأ وغلط، حىت تقام عليه احلجة، وتبني له احملجة، ومـن  :((-:-

  . )١())ذلك عنه بالشك، بل ال يزول إال بعد إقامة احلجة، وإزالة الشبهة ثبت إسالمه بيقني، مل يزل

إن التكفري له شروط وموانع قد تنتفي يف حق املعني، وإن تكفري املطلق ال يستلزم تكفري املعني، إال إذا :((ويقول
  . )٢())وجدت الشروط، وانتفت املوانع

ف على أن تبلغه احلجة النبوية اليت يكفر من خالفها، وإال املعني وجواز قتله موقوالشخص إن تكفري  :((ويقول
   )٣(.))من الدين يكفر افليس كل من جهل شيئً

ال جيوز  –حبيث حيكم عليه بأنه من الكفار -من هؤالء اجلهال وأمثاهلم  إذا عرف هذا فتكفري املعني(:(ويقول
يتبني ا أم خمالفون للرسل، و إن كانت هذه املقالة ال  اإلقدام عليه إال بعد أن تقوم على أحدهم احلجة الرسالية، اليت

وبعض املبتدعة يكون فيه  ،مع أن بعض هذه البدع أشد من بعض ريب أا كفر، وهكذا الكالم يف تكفري مجيع املعينني
جة، وتبني من املسلمني، و إن أخطأ وغلط حىت تقام عليه احل امن اإلميان ما ليس يف بعض، فليس ألحد أن يكفر أحد

   .)٤())ل إال بعد إقامة احلجة، و إزالة الشبهةوومن ثبت إميانه بيقني مل يزل ذلك عنه بالشك، بل ال يز ،له احملجة

إذا قال قوالً يكون القول  ،املعني مسألة معروفة ومسألة تكفري ((:-:-ويقول الشيخ حممد بن عبد الوهاب
ر، ولكن الشخص املعني إذا قال ذلك، ال حيكم بكفره حىت تقوم عليـه  من قال ذا القول فهو كاف :به كفرا، فيقال

   .)٥())احلجة اليت يكفر تاركها

وذا يتضح أن التكفري العام املطلق جيب القول بعمومه وإطالقه، وأما احلكم على املعني بأنه كافر، فهـذا    
نعه، فالكفر من الوعيد الذي نطلق القول به، يقف على الدليل املعني، فإن احلكم يقف على ثبوت شروطه، وانتفاء موا

  .  (٦)ولكن ال حنكم للمعني بدخوله يف ذلك املطلق حىت يقوم فيه املقتضي الذي ال معارض له

وذا يتضح خطأ من غال، فادعى تكفري املعني بإطالق، دون النظر إىل الشروط واملوانع، ومن امتنع عـن    
  .دةتكفري املعني بإطالق، فأغلق باب الر

كاملسائل الظاهرة مما هـو  -، فهناك أمور إقامة احلجة ليس لكل مسألة مطلقًاومما ينبغي اإلشارة إليه أن هذا 
ومسألة ((:-:-، ولذا يقول الشيخ حممد بن عبد الوهاب )٧(ال يتوقف يف كفر قائلها -معلوم من الدين بالضرورة

                                           

 . ١٢/٤٦٦جمموعة الفتاوى )١(
 . ٤٨٨-١٢/٤٨٧جمموعة الفتاوى )٢(
 .٢/٤٩٢تلخيص كتاب االستغاثة املعروف بالرد على البكري )٣(
 . ٥٠١-١٢/٥٠٠جمموعة الفتاوى )٤(
 . ٤٣٣-١٠/٤٣٢الدرر السنية )٥(
 . ٥٤-٥٣نواقض اإلميان القولية والعملية )٦(
 . ٧١اقض اإلميان القولية والعمليةنو) ٧(
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من قال ذا القول فهو كافر، لكن الشـخص   :، فيقالابه كفر تكفري املعني مسألة معروفة، إذا قال قوالً يكون القول
املعني إذا قال ذلك ال حيكم بكفره حىت تقوم عليه احلجـة اليت يكفـر تاركها، وهذا يف املسائل اخلفية اليت قد خيفى 

فهـذا ال   ؛لضرورةوأما ما يقع منهم يف املسائل الظاهرة اجللـية، أو ما يعلم من الدين با... دليلها على بعض الناس
   .)١())يتوقف يف كفر قائله

الذين توقفوا يف تكفري املعني، يف األشياء اليت قد خيفى ((:-:-)٢( حممد بن إبراهيم آل الشيخويقول الشيخ 
ضحت له احلجة بالبيـان الكـايف   دليلها، فال يكفر حىت تقوم عليه احلجة الرسالية من حيث الثبوت والداللة، فإذا أو

  ....كفر

أما ما علم بالضرورة أن رسول اهللا جاء به وخالفه، فهذا يكفر مبجرد ذلك، وال حيتاج إىل تعريف سواء يف و
   . )٣())باإلسالماألصول أو الفروع ما مل يكن حديث عهد 

ونظري ما سبق نفي الرازي التكفري بالتأويل مطلقًا؛ فإنه باطل أيضا، إذ التأويل وإن كان عـذرا يف مسـألة   
: ، إال أن هذا ليس على إطالقه، فليس كل من ادعى التأويل فهو معذور بإطالق، بل يشترط يف ذلك التأويلالتكفري

يقن من إصراره وتكذيبه إذا قامت احلجة وزالت الشبهة وتمث ، )٤(أن يكون سائغا يف لسان العرب، وله وجه يف العلم
  .فالبد من تكفريه

، من طريق ثابتة، وهو مسلم، فتأول يف خالفـه  >ن رسول اهللا ومن بلغه األمر ع:((-:-يقول ابن حزم 
رد ما بلغه بنص آخر، فما مل تقم عليه احلجة يف خطئه يف ترك ما ترك، ويف األخذ مبا أخذ، فهو مـأجور  يف إياه، أو 

  . )٥())ةال تأويل بعد قيام احلج..فـمعذور، لقصده إىل احلق، وجهله به، وإن قامت عليه احلجة يف ذلك، فعاند، 

يعتقدون أن احلكم بالكفر واإلميان ..فـأما أهل السنة واجلماعة :((-:-ويقول الشيخ عبد الرمحن السعدي
فهـو   ؛من أكرب حقوق اهللا وحقوق رسوله، فمن جحد ما جاء به الرسول أو جحد بعضه غري متأول من أهل البدع

مبتدع من جهمي وقدري وخارجي ورافضي وحنوهم كافر، ألنه كذب اهللا ورسوله واستكرب على احلق وعانده، فكل 
مشاق هللا ورسوله  ،فهو كافر باهللا العظيم ؛مث أصر عليها ونصرها ،عرف أن بدعته مناقضة ملا جاء به الكتاب والسنة

مـا  ملتزما  ،معظما هللا ورسوله ،من كان من أهل البدع مؤمنا باهللا ورسوله ظاهرا وباطناومن بعد ما تبني له اهلدى، 
، ولكنه خالف احلق وأخطأ يف بعض املقاالت وأخطأ يف تأويله، من غري كفر وجحد للهدى الذي >جاء به الرسول 

                                           

 . ٤٣٣-١٠/٤٣٢الدرر السنية )١(
حممد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، فقيه حنبلي، كان املفيت األول للمملكة العربية السعودية، وعـني رئيسـا للمجلـس     )٢(

. حتكيم القوانني، اجلواب املستقيم، وغريهـا : هـ، من مؤلفاته١٣٨٩هـ، وتويف سنة ١٣١١التأسيسي لرابطة العامل اإلسالمي، ولد سنة
 . ٣٠٧-٥/٣٠٦، األعالم للزركلي١٨٤-١٦٩مشاهري علماء جند : انظر

 . ١/٧٤جمموعة فتاوى ورسائل مساحة الشيخ حممد بن إبراهيم )٣(
 . ١٢/٣٨٦البن حجر، فتح الباري: انظر )٤(
 . ٤١٤، الدرة فيما جيب اعتقاده )٥(
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له مل يكن كافرا، ولكنه يكون فاسقًا مبتدعا، أو مبتدعا ضاالً، أو معفوا عنه خلفاء املقالة، وقوة اجتهاده يف طلب  تبني
  . )١())احلق الذي مل يظفر به

  :نوعان(( التأويل -:-يخ حممد العثيمنيويقول الش

 .أن يكون للتأويل مسوغ يف اللغة العربية؛ فهذا ال يوجب الكفر -١

أن ال يكون مسوغ يف اللغة العربية؛ فهذا حكمه الكفر؛ ألنه إذا مل يكن مسوغ، صار يف احلقيقة تكذيبا،  -٢
راضينا، فهذا كافر؛ ألنه نفاها نفيـا  ، جتري بأ١٤: القمر ��m��|��{l:املراد من قوله تعاىل: مثل أن يقول

السماوات واألرض؛ : ، املراد بيده٦٤: املائدة ��m�Ã��Â��Ál:مطلقًا؛ فهو مكذب، ولو قال يف قوله تعاىل
فهو كافر أيضا؛ ألنه ال مسوغ له يف اللغة العربية، وال هو مقتضى احلقيقة الشرعية؛ فهو منكر ومكذب، 

  )٢()).عمة، أو القوة، فال يكفر؛ ألن اليد يف اللغة تطلق مبعىن النعمةاملراد باليد الن: لكن إن قال

ال خالف يف كفر من جحد ذلك املعلوم بالضرورة للجميع، وتستر باسـم  :(( -:-ابن الوزيروهلذا يقول 
عاد األخروي من التأويل فيما ال ميكن تأويله، كاملالحدة يف تأويل مجيع األمساء احلسىن، بل مجيع القرآن والشرائع وامل

  . )٣())البعث والقيامة واجلنة والنار

  . وذا البيان يبطل قول الرازي يف التكفري، ونفيه للتكفري بالتأويل نفيا مطلقًا

  :العقلي الرد على ربط الرازي احلكم بالكفر مبسألة النظر واالستدالل :خلامسالوجه ا

بصدقه،  العلم مع متابعته عن االمتناع وأ ،به أخرب فيما > الرسول بتكذيب يكون تقدم البيان بأن الكفر
   !!فال يصح تعليقه بأمر عقلي الرسول، به جاء مبا فالكفر متعلق

 يف ليس فإنه الشرعي، الكفر كافر خمالفه أن يعلم ال بالعقل إال يعرف ال ما إن :((-:- يقول شيخ اإلسالم
 االمتناع أو ،به أخرب فيما > الرسول بتكذيب يكون الكفر وإمنا يكفر، بالعقل إال يعلم ال ما خالف من أن الشرع

 وهذا ،الرسول به جاء مبا متعلق فالكفر اجلملة ويف وحنوهم، واليهود فرعون كفر مثل؛ بصدقه العلم مع متابعته عن
 إميان وال ،حمرم كفر يكن مل الرسالة عدم قدر لو فإنه ،بالشرع إال حيرمه وال اشيئً يوجب ال من قول على ظاهر

 مبجرد ال ،به جاء مبا واإلميان الكفر تعلق الرسول جميء بعد أنه ينازع ال فإنه بالعقل ذلك أثبت ومن ،عندهم واجب
 األمور تلك أن على الشرع يدل أن إال !بالعقل؟ إال تعلم ال بأمور امعلقً الكفر يكون أن جيوز فكيف ،بالعقل يعلم ما

 يف املوجود بل ،الشرع يف يوجد ال هذا أن معلوم لكن ،مقبوالً الشرع حكم فيكون ،كفر بالعقل إال تعلم ال اليت

                                           

 . ٤١٣-١٠/٤١٢ية، ضمن اموعة الكاملة ملؤلفات الشيخ عبد الرمحن بن ناصر السعدي، توضيح الكافية الشاف )١(
 . ١٨٤-٢/١٨٣القول املفيد على كتاب التوحيد) ٢(
  . ٤/١٧٧العواصم والقواصم يف الذب عن سنة أيب القاسم: وانظر. ٣٧٧إيثار احلق على اخللق )٣(
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  ،هـعاداتـوم الرسول تكذيب مع إميان فال ،والرسالة بالكتاب متعلق وكالمها ،اإلميان به يتعلق مبا الكفر تعليق الشرع
  .وطاعته تصديقه مع كفر وال

ا بآرائهم ليس فيها كتاب وال سنة، مث يبتدعون بدعيعتمدون على مثل هذا، ف..ومن تدبر هذا رأى أهل البدع
ا جتسيم..يكفرون من خالفهم فيما ابتدعوه، وهذا حال من كفر الناس مبا أثبتوه من األمساء والصفات اليت يسميهما هو

خالفهم وحنو ذلك من األقوال اليت ابتدعتها اجلهمية واملعتزلة، مث كفروا من حللول الصفات واألعراض به،  اوإثبات
  .فيها

أحسن حاالً من هؤالء، فإن أولئك  ،وكفروا من خالفهم فيها ،واخلوارج الذين تأولوا آيات من القرآن
أنزل اهللا به من  علقوا الكفر بالكتاب والسنة، لكن غلطوا يف فهم النصوص، وهؤالء علقوا الكفر بكالم ما

  ....سلطان

 النصوص يف بيان فيها وليس ،العقل بنظر إال تعلم ال دقيقة معان يف غلط الناس بعض أن قدر لو أنه احلقبل 
 أحق فهذا ؛املتواترة الظاهرة النصوص أثبتته ما نفى من خبالف يفسقه، وال هذا مثل يكفر أن ألحد جيز مل واإلمجاع
   . )١())كافرا الباب هذا يف املخطئ كان إن بالتكفري

بل هو من األمور الشرعية، فإذا قال الشارع  العقلية؛األمور ، أي أمر كان، ليس من وعليه فكون أمر ما كفرا
   . )٢(أم إخبارا فهو كذلك سواء كان ذلك القول إنشاًء ؛يف أمر ما هو كفر

ال يكون ..إن الدليل على الكفر..إن التكفري مسعي حمض ال مدخل للعقل فيه، و:((  -:-يقول ابن الوزير
   . )٣())وال نزاع يف ذلك ،إال مسعيا قطعيا

  .)٤())فال يكفر إال من كفره اهللا ورسوله ؛التكفري حق هللا:(( -:-ويقول شيخ اإلسالم

 ،وخطؤه القول صواب به علمي قد والعقل ،الشريعة صاحب عن ىمتلق شرعي حكم الكفر:((-:-ويقول
 الشرع يف جتب عقلال يف اصواب كان ما كل ليس أنه كما ،الشرع يف اكفر يكون العقل يف خطأ كان ما كل وليس
  . )٥())معرفته

   .)٦())التكفري حكم شرعي؛ فالكافر من كفره اهللا ورسوله:((-:-ويقول ابن القيم

                                           

 . ٢٤٤-١/٢٤٢درء تعارض العقل والنقل )١(
 . ٣٥-٣٤القولية والعملية اإلمياننواقض : انظر)٢(
 . ١٧٩-٤/١٧٨العواصم والقواصم يف الذب عن سنة أيب القاسم)٣(
 . ٢/٤٩٢تلخيص كتاب االستغاثة املعروف بالرد على البكري )٤(
 . ١/٢٤٢درء تعارض العقل والنقل )٥(
  .أضواء السلف. ، ط٤/١٥٨٩املرسلةخمتصر الصواعق ) ٦(
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دليل بدعي يستلزم لوازم باطلة  -الذي رتب الرازي الكفر على تركه -على أن دليل النظر واالستدالل العقلي 
الثابتة هللا تعاىل على ما يليق جبالله وعظمته، وتكفري عموم  من الصفات االختيارية >منها نفي ما أخرب اهللا ورسوله 

  . )١(األمة، بل وأفاضلها من الصحابة والتابعني الذين مل يتلوثوا بصنعة الكالم

  ! مث إن يف ربط الرازي احلكم بالكفر مبسألة النظر واالستدالل العقلي خمالفة منهجية، بل ومناقضة ظاهرة

وأن الكفر حكم  مسائل األمساء واألحكام مسائل مسعية حمضة ال جمال للعقل فيها، أنفقد تقدم أن الرازي زعم 
؛ بأمر عقلي احلكم الشرعيمث جتده يربط أن ما طريقه االستدالل العقلي فهو خارج عن حد الكفر، قرر شرعي، بل 

  !!وهو النظر واالستدالل العقلي

هـو مـن   كافرا كون الرجل لعقلي، ويتضح أن وذا يبطل قول الرازي بكفر تارك النظر واالستدالل ا
  .ةحادث فال يسوغ ربط احلكم بالكفر مبسألة عقلية ،املسائل الشرعية ال من املسائل العقلية

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                           

 . ٢٠٩السنة واملتكلمني، أهل، حقيقة التوحيد بني ١٢٠-١/١١٩ول الدين املبحوثة يف علم أصول الفقهمسائل أص: انظر) ١(
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  .واملسائل املتعلقة به الشرك،معىن موقف الرازي من : املطلب األول
  : الشرك يف اللغة عند الرازي

عدا يف إشارة عابرة تدل على أن الشـرك يف  " الشرك"اللغوي للفظ  زي عبارة حمررة للمدلولمل أجد عند الرا
   . )١(مبعىن املساواة، والنظري والشريك -عنده-اللغة

�m��N�������M��L��K: ، ومنه قوله تعـاىل )٢()فقد أثبت الشريك ؛إذا أثبت املساواة...الكافر(: يقول الرازي 

��P��Ol إذا سواه به، ومعىن ؛عدل الشيء بالشيء: يقول. هو التسوية :لعدلا(، فـ١: األنعام�� ��m� �Ol األنعام :

   .)٤( )اال أرى له نظري :ا، أيبفالن أحد ما أعدلُ: تقول( ،)٣()يشركون به غريه ،١

لشرك ألنه ال معىن ل ()٦(؛)امن عبد مع اهللا غريه كان مشركً(، فكل )٥(والشرك عند الرازي من األمساء اللغوية
ومنه قوله تعاىل عن إبراهيم)٧()صل هذا املعىن فقد حصل الشركفإذا ح ؛اإال أن يتخذ اإلنسان مع اهللا معبود ،-×:�

�m��e���d��c��������b��al كما فعله بعضهم مـن عبـادة    ؛وال عبد سواه ،آخر اإهلًمل يدع مع اهللا : أي( ،٩٥: آل عمران
وكما فعلـه   ،أو كما فعله اليهود من ادعاء أن عزير ابن اهللا ،بادة األوثانأو كما فعله العرب من ع ،الشمس والقمر

   . )٨()النصارى من ادعاء أن املسيح ابن اهللا

  : الشرع عند الرازي عرف الشرك يف

اإلميان بألوهية غري اهللا تعاىل، واعتقاد وجود آهلة أخرى، وإثبات املعبودية لغري : اإلشراك يف احلقيقة عند الرازي
  .اهللا

، ٤: املمتحنة ��m��´l:املراد من قوله(،٤: املمتحنة ��m��´��³��²��±l:يقول الرازي عند تفسريه لقوله تعاىل 
ا باهللا، إذ هو اإلشراك يف احلقيقة، واملشرك نشك يف أن اإلميان بألوهية غريه، ال يكون إميان ، والهو وحده يف األلوهية

٩(.)اال يكون مؤمن(  

  

                                           

  . )٢٦١ص٢٧ج٩مج(،)١٥٤ص٢٧ج٩مج(،)٦٩-٦٧ص٢٣ج٨مج(،)٢٣١-٢٣٠ص١٣ج٥مج(التفسري الكبري: انظر) ١(
 ). ١٢٦ص٢١ج٧جم(التفسري الكبري)٢(
 ). ١٥١ص١٢ج٤مج(التفسري الكبري)٣(
 ). ٥٥ص٣ج١مج(التفسري الكبري)٤(
 ). ٥٧-٥٦ص٦ج٢مج(التفسري الكبري: انظر)٥(
 ). ٩٥ص١٠ج٤مج(التفسري الكبري)٦(
 ). ٧٦ص٣ج١مج(التفسري الكبري: وانظر ،)٣٣ص١٦ج٦جم(التفسري الكبري)٧(
 ). ١٤١ص٨ج٣مج(التفسري الكبري)٨(
  ). ٣٠١ص٢٩ج١٠مج(التفسري الكبري)٩(
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    .)١()أصالً امعبودوال جيوز أن يكون غريه  ،فوضع املعبودية يف غري اهللا تعاىل ؛شراكوأما اإل(:ويقول

  . )٣()إثبات أكثر من إله واحد تشريك(: ويقول .)٢()أن غريه إله...ويف الوجود آهلة  :املشرك يقول(:ويقول

، )٤()هو القادر على االختراع :اإلله(:الرازي يقول القدرة على االختراع،: على أن اإلهلية عند الرازي، مبعىن
  .)٥( )معىن اإلهلية ليس إال اخلالقية( :ويقول

  .وعلى هذا فاإلشراك يف احلقيقة عند الرازي إثبات اخلالقية لغري اهللا 

 ،التوحيد :حقيقة اإلميان وأشرف أجزاء اإلميان هو( :وكثريا ما يربط الرازي بني اإلميان ونفي الشرك، فيقول
  .)٦()األضدادونفي الشركاء و

: املؤمنـون  ��m��Ù��Ø��×��Ö���Õ��Ôl:داخل يف قوله..اإلميان بالتوحيد ونفي الشريك هللا تعاىل(: ويقول

٧()٥٨(.  

أن حد الرازي حلقيقة الشرك فرع عن حده حلقيقة اإلميان؛ فهو عنـدما  : وذلك يلفت إىل أمر مهم، وهو
الشرك املوجب للخلود يف النار حمصور يف القلب، بينمـا   حصر اإلميان املوجب للنجاة من النار يف القلب، جعل

  . )٨(جعل الشرك يف العمل معصية من املعاصي ال توجب اخللود يف النار إال إذا تضمن الشرك يف االعتقاد

  . )٩()الشرك إىل االعتقاد فقط..يرجع معىن(:يقول الرازي

�m���u����t����s��r��q��p���_��������~��}��|��{��zy��x��w��v: ويقول عند تفسريه لقولـه تعـاىل  

���f��e��d��c��b��a`l وإن  ،حجة على أن اإلميان اسم جلميع الطاعـات  اآلية :الكعيبقال (،١٢١: األنعام
ا مبـن  وإن كان يف اللغة خمتص ،ا هللا تعاىلا لكل ما كان خمالفًكما جعل تعاىل الشرك امس ،كان معناه يف اللغة التصديق

   .اامليتة شركًبدليل أنه تعاىل مسى طاعة املؤمنني للمشركني يف إباحة  ،اشريكًيعتقد أن هللا 

                                           

  ). ١٤٥-١٤٤ص٢٥ج٩جم(،)١٢٣ص١٩ج٧مج(،)٨٤ص١٧ج٦مج( الكبريالتفسري: وانظر ،)١٤٦ص٢٥ج٩جم(التفسري الكبري)١(
 ). ٢٢٩ص٢٨ج١٠جم(التفسري الكبري)٢(
 ). ١٠٢ص٢٠ج٧جم(التفسري الكبري)٣(
 . ٩/٢٨٥املطالب العالية) ٤(
أسرار الترتيـل وأنـوار    ،١١٦لوامع البينات ،)٢٢ص٢٥ج٩مج(،)٥٦ص٦ج٢مج(التفسري الكبري: وانظر. ٩/٢٨٥املطالب العالية) ٥(
  .١١٣، ٧٩ركايب، . تأويل، طال
 ). ١٨٢ص٢٠ج٧جم(التفسري الكبري)٦(
 ). ١٠٧ص٢٣ج٨جم(التفسري الكبري)٧(
 . ١/٣٧، الشرك يف القدمي واحلديث١٣٣ضوابط التكفري عند أهل السنة واجلماعة: انظر)٨(
 ). ١٧٠ص١٣ج٥جم(التفسري الكبري)٩(
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ا يف احلكـم  تعاىل شريكً )١()هللا(اعتقاد أن  :هاهنامل ال جيوز أن يكون املراد من الشرك  :ولقائل أن يقول
  .)٢()وذا التقدير يرجع معىن هذا الشرك إىل االعتقاد فقط ،والتكليف

؛ وذلك ألن املعصية فسقًا وعصيانا، فيسمى  )٣(دون القول واالعتقاد د يكون يف العملقالشرك ( :ويقول 
؛ الشرك بالفعل ال يوجب اخللودغاية ما يف الباب أن ! فعل ال يكون هللا بل يكون للنفس، فالفاسق مشرك باهللا بفعله

  )٤(.)البدين بسببهما فإذا مل يوجد منهما إال التوحيد يزولُ الشرك املرء قلبه ولسانه،ألن أصل 

الذين آمنـوا   :هاهنافاملراد ..الشرك :الظلماملراد من ، ٨٢: األنعام ��m��F����E��D��Cl:ن قولهإ(:ويقول
إمنا وردت   )٥(أن هذه القصة من أوهلا إىل آخرها :والدليل على أن هذا هو املراد، ا يف املعبوديةباهللا ومل يثبتوا هللا شريكً

  . )٦()على ذلك هاهنافوجب محل الظلم  ؛وليس فيها ذكر الطاعات والعبادات ؛ضداد واألنداديف نفي الشركاء واأل

وذا يتبني أن الشرك يف سائر األعمال من الطاعات والعبادات عند الرازي ال يدخل يف الشـرك املوجـب    
  .  يوجب اخللود يف النارال يخرج من مسمى اإلميان، وال-عنده–للخلود يف النار، كما أن ترك األعمال بالكلية 

عندما حصر الشرك املوجب للخلود يف النار، املناقض لإلميان يف االعتقاد   وحقيق بالذكر هنا أن الرازي
  مل يرد بذلك نفي كون اهللا وحده هو املستحق للعبادة، وأن الشرك يف العمل ال عقاب عليـه  ؛وأخرج العمل عنه

، وإمنا أراد أن خيرج األعمال عن حقيقة الشرك الذي يترتب الكفر  -قًاالسيما وقد عده من املعاصي ومساه فس-
مل يرد بذلك أن األعمال  ؛عليه، وهذا كحاله يف تعريف اإلميان، فهو عندما حصره يف التصديق وأخرج العمل عنه

يث ال يترتـب  ليست واجبة، وأن املخالف فيها ال عقاب عليه، وإمنا أراد أن يخرج األعمال عن حقيقة اإلميان حب
  .الكفر على تركها

لكن  )٧(غريه ال جتوز،ويوضح ذلك أن الرازي كثريا ما يقرر أن اهللا وحده هو املستحق للعبادة، وأن عبادة 
يبقى الكالم يف أنه هل يتصور يف نظر الرازي وقوع الشرك املناقض لإلميان من أهل اإلسالم الذين اعتقدوا أنه ال 

   !إال اهللا، وأن اهللا وحده هو املستحق للعبادة؟ر وال مؤثخالق وال مدبر 

                                           

 .  ١٣/١٧٩ردار الفك. والتصحيح من ط) اهللا(يف الطبعة املعتمدة  )١(
ـ (، )٢٢٤-٢٢٣ص١٩ج٧مج(،)١٦٩ص١٣ج٥مج(التفسري الكبري: وانظر ،)١٧٠ص١٣ج٥جم(التفسري الكبري)٢( -٧٨ص٢٣ج٨جم

  ). ٢٩٤ص٢٩ج١٠مج(،)٧٩
يظهر من النص أن الرازي مل خيص الشرك املوجب للخلود يف النار باالعتقاد فقط، بل ضمن إليه القول، وهذا يف نظري راجـع إىل  ) ٣(

 . ة الفقهاء يف حد اإلميانتأثره مبرجئ
  ). ١٢٣ص١٩ج٧جم(التفسري الكبري :وانظر). ١٢٨ص٢٥ج٩مج(التفسري الكبري)٤(
 . مع قومه املذكورة يف سورة األنعام ×يقصد قصة إبراهيم) ٥(
 ). ٦١ص١٣ج٥مج(التفسري الكبري)٦(
 ،)٢٩ص١٣ج٥مـج ( ،)٧ص١٣ج٥مـج ( ،)٢٢٧ص١٢ج٤مـج ( ،)١٠٠ص٥ج٢مج( ،)٢٤٥ص١ج١مج(التفسري الكبري: انظر)٧(
 ،)٢٢٥-٢٢٣ص١٤ج٥مـج ( ،)١٥٩ص١٤ج٥مـج ( ،)١٢-١١ص١٤ج٥مج( ،)١٢١-١٢٠ص١٣ج٥مج( ،)٣١ص١٣ج٥مج(

= 
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أن ذلك غري متصور على مذهب الرازي؛ ولذلك جتده يقـرر أن دعـوة الكواكـب     :واجلواب يف نظري
علـى   واستعمال الطلسمات والسحر والعزائم ال يعد شركًا مبجرده، فال ينقض اإلميان والتوحيد وال ينقصه، وال أدلّ

تابه السر املكتوم حيث قرر دعوة الكواكب واستعمال الطلسمات والسحر والعزائم مع تقريره بأنه ذلك مما ذكره يف ك
  !!يتربأ عن كل ما يخالف الدين

ت والسحر والعزائم فهذا كتاب جيمع فيه ما وصل إلينا من علم الطلسما(:يقول يف مقدمة كتابه السر املكتوم 
  . )١()!ف الدين وسلم اليقنيمع التربي عن كل ما يخالودعوة الكواكب، 

وقد ذكر الرازي أنواعا من األعمال املعتربة يف عمل الطلسمات، ومل يعدها مما يناقض اإلميـان وخيـالف   
  ! الدين

ال بـد مـن رعايـة    (:يقول يف معرض حديثه عن الشرائط الكلية املعتربة يف رعاية طبائع األجرام الفلكيـة 
ب لألرواح أنواعا من القرابني ومل جيد منها أثرا، فالواجب أال ينقطع عن ذلـك  أنه إذا قر: الشرط الثاين:..أمور

  .  )٢(!)العمل، وأن ال يتركها

النوع السادس من األعمال املعتربة يف هذا (:ويقول يف معرض حديثه عن األنواع املعتربة يف عمل الطلسمات
  .اختاذ القرابني، وإراقة الدماء: الباب

أن تلك احليوانات إذا ذحبت فإنه جيب إحراقها بالنار حىت حيصـل  : حاب الطلسماتأن مذهب أص: واعلم
فإنه ال يعرف وجـه   ؛، وهو أمر عجيب>>>>    وهذه هي الشريعة الباقية إىل زمان جميء رسول اهللاكمال النفع ا، 

                                           
= 

ــج( ــج( ،)١٠ص١٥ج٥م ــج( ،)٨٩-٨٦ص١٥ج٥م ــج( ،)٩٢-٩٠ص١٥ج٥م ــج( ،)٣٨ص١٦ج٦م  ،)١٠٥ص١٦ج٦م
 ،)١٠ص١٨ج٦مـج ( ،)١٨٢ص١٧ج٦مج( ،)١٨٠ص١٧ج٦مج( ،)١٧٢ص١٧ج٦مج( ،)٨٩ص١٧ج٦مج( ،)٨٢ص١٧ج٦مج(
-٤٧ص٢٠ج٧مج( ،)١٢ص٢٠ج٧مج( ،)٢١٨ص١٩ج٧مج( ،)١٣١ص١٩ج٧مج( ،)٦١-٦٠ص١٩ج٧مج( ،)١٣ص١٨ج٦مج(

 ،)٢٣٢-٢٣١ص٢٠ج٧مـج ( ،)٢١٣ص٢٠ج٧مـج ( ،)١٨٤-١٨٢ص٢٠ج٧مج( ،)٧٩ص٢٠ج٧مج( ،)٥١ص٢٠ج٧مج( ،)٤٩
 ،)٣٢-٣١ص٢٣ج٨مـج ( ،)١٦١ص٢٢ج٨مـج ( ،)١٢-٩ص٢٢ج٨مـج ( ،)٢٤٠ص٢١ج٧مـج ( ،)٢٢٥-٢٢٤ص٢١ج٧مج(
 ،)٤٦ص٢٤ج٨مـج ( ،)٢٤ص٢٤ج٨جم( ،)١٩٤ص٢٣ج٨مج( ،)٩١ص٢٣ج٨مج( ،)٦٩-٦٨ص٢٣ج٨مج( ،)٦٦ص٢٣ج٨مج(
ـ ( ،)١٩٣-١٩٢ص٢٤ج٨مـج ( ،)٤٨ص٢٤ج٨مج( ـ ( ،)٧ص٢٥ج٩مـج ( ،)٢٠٩-٢٠٥ص٢٤ج٨جم  ،)٤٦-٤٣ص٢٥ج٩جم
ــج( ــج( ،)٦٩-٦٨ص٢٥ج٩م ــج( ،)١١٦ص٢٥ج٩م ــ( ،)١٤٤ص٢٥ج٩م ــج( ،)٢٥٨ص٢٥ج٩جم  ،)١٢ص٢٦ج٩م
 ،)١٥٤ص٢٧ج٩مـج ( ،)١٠١ص٢٧ج٩مـج ( ،)٢٥٠-٢٤٨ص٢٦ج٩مـج ( ،)٦٠-٥٩ص٢٦ج٩مج( ،)٣٣-٣٢ص٢٦ج٩مج(
    .١٩٣-١٩٢اية اإلجياز،، ٣٠٠،لوامع البينات، )٤-٣ص٢٨ج١٠جم(
 .  ٣السر املكتوم، ) ١(
 . ١٦٢-٨/١٦١املطالب العالية) ٢(
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يصعب وجه النفع ا، إال وال يدرى أيضا وجه املنفعة يف ذلك اإلحراق، وباجلملة فهذه األشياء  ،املنفعة يف الذبح
  . )١()ت التجارب عليها وجب املصري إليهاأنه ملا دلّ

   :يف كيفية التسبيحات: الفصل الرابع (:ويقول يف معرض ذكره لألمور اليت ال بد منها يف عمل الطلسمات

دحـه بتلـك   اعلم أن الداعي إذا كان عاملًا بصفات كل كوكب، وخواصه، وتأثرياته؛ فإذا أراد الثناء عليه م
وذكر مجلة من الدعوات   )٢(،)..األفعال واخلواص كان  أقدر على الثناء، وحنن نذكر مجلة من هذا الباب كالنموذج

  .-!بزعمه-والتسبيحات والثناءات املتوجهة للكواكب واملناسبة هلا 

إليقـاع   طلسمعمل إن أردت و (:ويقول يف معرض شرحه لطريقة عمل طلسم إليقاع بالء بإنسان ومتريضه
بالء بإنسان ومتريضه؛ فاطلب حلول زحل يف الدرجات املناسبة هلذا العمـل، واختـذ متثـاالً علـى هيئـة ذلـك       

  ...........اإلنسان

جيب أن يكون العامل له البسا ثوبا احلجر، ذلك واعلم أن عند فراغ ذلك الصنم يف القالب، وعند النقش يف 
الثنـاء   :ميع األحوال املناسبة لذلك الكوكب، ويكون قائالً باللسانيناسب ذلك الكوكب، ويكون مستجمعا جل

   .)٣()..!!الالئق بذلك الكوكب، ويكون قلبه مستحضرا لألحوال الالئقة بذلك الكوكب

عمل الطلسمات للربوج كلها ثالثة أيام قبل عملها، مث يعملها يف اليـوم   أن يصوم من يريد..ينبغي (:ويقول
على شيء كان فيه الروح، وذلك إمنا هو طهارة لعاملها، وليغتسل قبل عملها مباء حار أو بـارد   وال يفطر..الرابع،

  )٤(.)وكالمها جيوز وجيزي

اعلم أن العقول والشرائع متطابقة علـى أن  : الفصل الرابع يف شرح نوع آخر من أنواع السحر(: ويقول يف
مساوي على حدة، وهذه األرواح هي مسـماة يف لسـان    املتويل لتدبري كل نوع من أنواع حوادث هذا العامل روح

�:أل وإمنا قلنا إن األمر كذلك حبسب الشرائع؛ فألنه ورد يف القرآن التنبيه على ذلك يف قولـه ...الشرع باملالئكة، 
m� �»��º��¹��¸��¶��µl قوله ، إىل٢ - ١: الذاريات:�m� �Á��À��¿l وإذا كان األمر كذلك  ....٤: الذاريات

واحد منهم أمساء معينة، وهذا ال مينع أن اإلنسان إذا دعا بأمسائها واستعان ا وتضرع ا، ويقسم عليها كان لكل 
  . )٥()بأمساء رؤوسها واملستولني عليها، أن جييب اإلنسان، ويفعل ما يلتمس اإلنسان منها

                                           

 . ٨/١٨٤املطالب العالية) ١(
 .، وما بعدها١٢٣السر املكتوم، ) ٢(
 .١٨١-٨/١٨٠املطالب العالية) ٣(
 .  ، وما بعدها١٢٢ السر املكتوم :، وانظر١٦١السر املكتوم ) ٤(
 ). ٢٦ص١٩ج٧مج(،)٢١-٢٠ص١٩ج٧مج(،)٧٩ص١ج١مج(،)٧٢ص١ج١مج(التفسري الكبري: ، وانظر١١٠-١٠٩السر املكتوم) ٥(
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يف علم النجوم واالسـتدالل   ا ال نسلم أن النظرنإ(:يقول كما مل يسلم الرازي حبرمة النظر يف علم النجوم،
ألن من اعتقد أن اهللا تعاىل خص كل واحد من هذه الكواكب بقوة وخباصية ألجلها يظهر منه أثـر   ؛مبقايستها حرام

    .)١()فهذا العلم على هذا الوجه ليس بباطل ؛خمصوص

بـني تكفـري    من مجعواعترض على  فال يمنع منها، كما قرر أن الكهانة والتنجيم من جنس الكرامات، 
��m��Ñ��Ð���Ï��Î���Í��Ì��Ë��������Ê���É��È��Ç:يقول عند تفسريه لقوله تعاىل! املنجمني، وجتويز وقوع الكرامات

��Ü��Û��Ú��Ù����Ø��×��Ö��Õ�����Ô��Ó��Òl ز الكرامات وأن يلـهم اهللا أوليـاءه   (اعلم أن من : ،٢٧ - ٢٦: اجلنجوي
نسبة اآلية إىل الصورتني واحدة؛ فإن جعل اآلية دالة على املنع من أحكـام  ]ـف..[وقوع بعض الوقائع يف املستقبل، 

  ..النجوم؛ فينبغي أن جيعلها دالة على املنع من الكرامات

وإن زعم أا ال تدل على املنع من اإلهلامات احلاصلة لألولياء؛ فينبغي أن ال جيعلها دالة على املنع من الدالئل 
اللتها على املنع من األحكام النجومية وعدم داللتها على اإلهلامات احلاصلة لألولياء فمجرد النجومية، فأما التحكم بد

  ...التشهي،

واعلم أنه ال بد من القطع بأنه ليس مراد اهللا من هذه اآلية أن ال يطلع أحدا على شيء من املغيبات إال الرسل، 
أا أخـربت عـن   ] الكاهنة[م الكالم واحلكمة، حكوا عنقد رأيت أناسا حمققني يف علو ]أين...[:عليه والذي يدلّ

أنا نشـاهد  ذلـك  يف   ]..كما..[األشياء الغائبة أخبارا على سبيل التفصيل، وجاءت تلك الوقائع على وفق خربها 
نـرى   ]و[أصحاب اإلهلامات الصادقة، وليس هذا خمتصا باألولياء، بل قد يوجد يف السحرة أيضا من يكون كذلك، 

سان الذي يكون سهم الغيب على درجة طالعه يكون كذلك يف كثري من أخباره، وإن كان قد يكذب أيضـا يف  اإلن
أكثر تلك األخبار، ونرى األحكام النجومية قد تكون مطابقة وموافقة لألمور، وإن كانوا قد يكذبون يف كثري منها، 

   )٢().الفه مما جير الطعن إىل القرآن، وذلك باطلعلى خ وإذا كان ذلك مشاهدا حمسوسا، فالقول بأن القرآن يدلّ

اهولة والعزائم  ىأصحاب الطلسمات بأن لقراءة الرق..اعترف( :فقال ؛الرقى اهولة املعاينقراءة كما قرر 
٣()ا عظيمة يف حتصيل املنافع ودفع املفاسداليت ال يفهم منها شيء آثار(.   

وكما أن تلك األلفاظ غري  ،غري مفهومة ىا غري معلومة ورقئم أذكارنا نرى يف كتب الطلسمات والعزاإ(:وقال
وال شك أن األلفاظ دالة علـى   ،ال شك أن الكتابة دالة على األلفاظ :وأقول ،معلومة فقد تكون الكتابة غري معلومة

دالة علـى شـيء    وإن كانت ،مل يكن فيها فائدة إن مل يكن فيها داللة على شيء أصالً ىفتلك الرق ،الصور الذهنية
  .على شيء آخر وإما أن تكون دالة ،إما أن تكون على صفات اهللا ونعوت كربيائه ؛فداللتها

                                           

 ). ١٤٨-١٤٧ص٢٦ج٩مج(التفسري الكبري)١(
  ). ١٦٩-١٦٨ص٣٠ج١٠جم(التفسري الكبري)٢(
 ). ٣٤ص٢١ج٧جم(التفسري الكبري)٣(
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إا دالة على ذكر  :قالفبقي أن ي ،ألن ذكر غري اهللا ال يفيد ال الترغيب وال الترهيب ؛أما الثاين فإنه ال يفيد 
اهللا مضبوطة وال ميكن الزيادة عليها كان أحسن أحوال تلك  وملا كانت أقسام ذكر :فنقول ،اهللا وصفات املدح والثناء

فوجـب أن   ،وأما االختالف احلاصل بسبب اختالف اللغات فقليل األثر ،الكلمات أن تكون من جنس هذه األدعية
  .تكون هذه األذكار املعلومة أدخل يف التأثري من قراءة تلك اهوالت

هذه األذكـار املعلومـة وفهمـوا     قرؤوافإذا  ،ناقصة قاصرة إن نفوس أكثر اخللق :لكن لقائل أن يقول 
ومل تتجـرد نفوسـهم عـن هـذه      ،تأثرهم عن اإلهليات وليست هلم نفوس قوية مشرقة إهلية مل يقو ،ظواهرها

 ،اتلك األلفاظ اهولة ومل يفهموا منها شيئً قرؤواأما إذا  ،فال حتصل لنفوسهم قوة وقدرة على التأثري ،اجلسمانيات
فحصل هلم ذا السبب  ،استوىل اخلوف والفزع والرعب على نفوسهم ،وحصلت عندهم أوهام أا كلمات عالية

وحصل ذا السبب لنفوسهم مزيد قوة وقـدرة علـى    ،نوع من التجرد عن عامل اجلسم وتوجه إىل عامل القدس
    .)١()فهذا ما عندي يف قراءة هذه الرقي اهولة ؛التأثري

  :ففيها حبثان ؛ا الرقى اهولة اليت ال يفهم منها شيئًا وال حيسن الوقوف على معانيهاوأم(: ويقول

  !إن الذي نظم تلك الكلمات، ورتبها يف أول األمر، من كان؟ :األول

  !إنه أي فائدة لنا يف قراءا وذكرها؟ :الثاين

  :ففي الناس فيه قوالن: أما املقام األول: فنقول

إن املتقـدمني ملـا بـالغوا يف    : بالغون يف تعظيم تلك الكلمات اهولة، الذين يقولونوهم الذين ي :األول
  .فألقت عليهم العزائم والقوى ؛الرياضات انكشفت هلم األرواح الطاهرة القوية القاهرة

على صفات ذلك الكوكب، أو علـى   إن حسن الظن يقتضي أن تلك الكلمات اهولة تدلّ :والقول الثاين
ك الروح بلغة غريبة أجنبية، واملقصود من قراءا غري معلوم؛ ألن من قرأ شيئًا وال يعرف معناه وكان عظيم صفات ذل

  .)٢()االعتقاد فيه، فإنه حيصل يف قلبه خوف وفزع، فيكون انفعال نفسه أمت وأقوى، وذلك هو املقصود

  !!ن األمواتواالستعانة بأصحاا م بل قال بتعظيم املزارات والقبور والتربك ا

إنه جرت عادة العقـالء بـأم   : احلجة الثالثة (:يقول يف معرض ذكره للدالئل على أن النفس غري البدن 
فيجدون آثـار   ؛ويدعون اهللا يف بعض املهمات ،ويصومون عندها ،يذهبون إىل املزارات املتربكة ويصلون عندها

  !!ونتائج القبول الئحة ،النفع ظاهرة

                                           

 ).  ٢٢١-٢٠٥ص٣ج١مج(التفسري الكبري: ، وانظر)١٥٥ص١ج١مج(التفسري الكبري)١(
 . ١٨السر املكتوم، : ، وانظر١٨٤-٨/١٨٣املطالب العالية) ٢(



- ٦١٩  - 

 

ذهبوا إىل قربه وحبثوا فيها، فكانـت   ؛كانوا كلما صعبت عليهم مسألة  )١(طا طاليسحيكى أن أصحاب أرس
األكابر من العلماء والزهاد يف زماننا، ولوال أن تلـك   رتنكشف هلم تلك املسألة، وقد يتفق أمثال هذا كثريا عند قبو

احلـس والشـعور عبثًـا، وذلـك     وإال لكانت تلك االستعانة بامليت اخلايل عن النفوس باقية بعد موت األبدان 
       )٢(.!!)باطل

  .كما قرر أن التسمية مبا يفيد التعبيد لغري اهللا ال تكون شركًا ما مل يعتقد اخلالقية لغري اهللا

إنه جعـل   :قالفال خيلو إما أن ي ،مساه بعبد احلرث..نإ(: عن التسمية بعبد احلرثيف معرض حديثه يقول  
فإن كـان   ؛قبله مبعىن أنه أخرب ذا اللفظ أنه عبد احلرث وخملوق من ؛جعله صفة لهأو  ،هذا اللفظ اسم علم له

فلم يلزم من التسمية ذا  ؛األعالم واأللقاب ال تفيد يف املسميات فائدة ألن أمساء ؛ا باهللامل يكن هذا شركًاألول 
وذلك يوجب  ،واإلجياد والتكوين ا يف اخللقاعتقد أن هللا شريكً...كان :وإن كان الثاين ،اللفظ حصول اإلشراك

  .)٣( )هاجلزم بتكفري

مل يعده الرازي ممـا ينـاقض اإلميـان     - )٤(وهو فيض من غيض، وقليل من كثري،-وكل ما سبق ذكره، 
  ! ، ومل جيعله من الشركوخيالف الدين

تقاد كوا مـدبرة  لوهية الكواكب، مبعىن اعأوإمنا الذي يعد مناقضا لإلميان عند الرازي هو جمرد اعتقاد 
  !  للعامل، وخالقة له، ومؤثرة فيه بذاا، أما القول بتأثريها على جمرى العادة، فال يعد كفرا وال ضالالً

ملا اعتقدوا هذه اجلملة اليت شرحنا، بنـوا علـى هـذه     الصابئةاعلم أن هؤالء (: يقول يف كتابه السر املكتوم
هي اآلهلة القريبة هلذا العامل، فال جرم وجب على أهل العامل األسـفل أن  القواعد دينهم؛ فزعموا أن هذه الكواكب 

                                           

فيلسوف يوناين، من أبرز تالميذ أفالطون، لقب باملعلم األول وصاحب املنطق، وهو واضع علم املنطق، ولد سـنة  : أرسطو طاليس) ١(
معا لفروع املعرفة اإلنسانية، امتاز عن أستاذه أفالطون بدقة املنهج واستقامة الرباهني واالستناد م، كان جا.ق ٣٢٢م، وتويف سنة .ق ٣٨٤

كثرهم إىل التجربة الواقعية، كان من دهرية اليونان، وليس عنده من آثار النبوة شيء؛ بل هو من أقل الناس نصيبا يف معرفة العلم اإلهلي، وأ
 .   ١٣٢-١/٩٨، موسوعة الفلسفة، ٢/٤٦٤جممع امللك فهد، . ن تلبيس اجلهمية، طبيا: اضطرابا وضالالً فيه، انظر

 .)١٤٧ص٤ج٢مج(التفسري الكبري: ، وانظر٧/١٣١املطالب العالية، ) ٢(
 ). ٨٦ص١٥ج٥جم(التفسري الكبري)٣(
 ،)٨٠-٧٩ص١ج١مـج ( ،)٧٥-٧٤ص١ج١مـج ( ،)٧٢ص١ج١مـج ( ،)٨٦ص١ج١مـج (الكبري التفسري: انظر ولالستزادة؛) ٤(
ــج( ــج( ،)٩٥-٩٤ص١ج١م ــج( ،)١٠٠ص١ج١م ــج( ،)٢٢٩ص٢ج١م ــج( ،)٢٢١-٢٠٥ص٣ج١م  ،)١٤٧ص٤ج٢م
 ،)٦٢ص٣٠ج١٠مـج ( ،)٢٥٨-٢٥٧ص٢٧ج٩مـج ( ،)١١٣ص٢٧ج٩مـج ( ،)١٨٠ص٢٦ج٩مج( ،)١٤٨-١٤٧ص٢٦ج٩مج(
 ،٢٧٣-٢٧٢ركـايب، .، أسرار الترتيـل،ط )١٩٠-١٨٩ص٣٢ج١١مج( ،)٣١-٣٠ص٣١ج١١مج( ،)١٦٩-١٦٨ص٣٠ج١٠جم(

كتـاب   ،٦٥، مناظرة يف الرد على النصارى، للرازي، ٣٣-٢٥، ٢٣الفراسة للرازي،  ،١٩٦-٨/١٣٩، ٢٧٧-٧/٢٧٥املطالب العالية
 . ٥٤-٥٢السر املكتوم، فخر الدين الرازي وآراؤه الكالمية والفلسفية،
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جرم اختذوا  يشتغلوا بعبادا والتضرع إليها، بالدخان والقربات، وملا علموا أن هذه الكواكب قد تغيب عن األبصار ال
  .اشتغلوا تعظيما لتلك الكواكب، فهذا هو دين عبدة األوثانهلا متاثيل وأصنام و

يبطل هذا املذهب مبا أقمنا من األدلة على أن العامل حادث، فيكون املؤثر فيه ...م أن هذا املذهب باطل، وواعل
قادرا، وإذا كان قادرا وجب أن يكون قادرا على كل املمكنات، وإذا كان قادرا على كل ممكنات فوجب أن يكون 

ولكن إذا اعتقدوا أن حركاـا  ة املدبرة هلذا العامل، هو اخلالق لكل املمكنات، وعند هذا يبطل كون الكواكب اآلهل
 رى العادة مل يكن ذلك كفـر ا أسباب حلدوث احلوادث يف هذا العاملولكـن جيـب    ،ا وال ضـالالً واتصاال

ن ذلك الكذب ليس باب أفإن رأينا أن األمر كذلك صدقناه على هذا الوجه، وال كذبناه مع القطع ب ،االستقراء
   . )١()الكفر

من  وأن اخلالص، وال خالق إال اهللا ،ال موجد إال اهللا اعتقاد أنجمرد  :الدين احلق هووهلذا جتده يقرر أن 
 ،فمنهم من يعبد األصنام ، )٢(أصناف الشرك كثرية(: يقول أنه ال مؤثر وال مدبر إال اهللا، اعتقادجرد مب يكونالشرك 

��m��L��K���J�����������I��H:فقوله ،ومنهم من يعبد العقل والنفس والطبيعة ،ومنهم من يعبد الكواكب ،ومنهم من يعبد النار

O��N� �M �lوال  ،أنه ال موجد إال اهللا :وإرشاد إىل الدين احلق وهو ،والفرقرد على كل هؤالء الطوائف ، ٣٨: يوسف
  )٣(.)وال رازق إال اهللا ،خالق إال اهللا

ال خالص عن هذه األبواب إال إذا اعتقدنا أنه ال مـؤثر وال   واعلم أنه(:ويقول بعد ذكره لطوائف املشركني
وهذا صريح يف أن مرد اخلالص عنده من الشرك املناقض لإلميان حمض االعتقاد، بغض  ، )٤()القهارمدبر إال الواحد 

                                           

 ). ٩٩ص٢٤ج٨جم(،)٩٢-٨٦ص١٥ج٥مج(التفسري الكبري: ، وانظر١١٣السر املكتوم ) ١(
 ،)٢٤٥-٢٤٤ص١ج١مـج (التفسـري الكـبري   ،٣٧٢-٣٧٠ ،٣٦٩-٣٦٧ركـايب،  . لتأويـل، ط أسرار الترتيل وأنـوار ا : انظر) ٢(
 ،)١٤١ص٨ج٣مج( ،)٨٩ص٨ج٣مج( ،)٥٧-٥٦ص٦ج٢مج( ،)٢٠٤ص٤ج٢مج( ،)٢٢٥ص٣ج١مج( ،)١١٤-١١٢ص٢ج١مج(
 ،)٨-٧ص١٤ج٥مــج( ،)٢٣٢ص١٣ج٥مــج( ،)١١٩-١١٢ص١٣ج٥مــج( ،)٣٧-٣٥ص١٣ج٥مــج( ،)٣٢ص١٢ج٤مــج(
ــج( ــج( ،)١٢ص١٤ج٥م ــج( ،)٧٠ص١٤ج٥م ــج( ،)٨٩-٨٦ص١٥ج٥م ــج( ،)٢٤ص١٦ج٦م  ،)٦٠-٥٩ص١٧ج٦م
 ،)٦١ص١٩ج٧مـج ( ،)٢٢٤ص١٨ج٦مـج ( ،)١٤٢-١٣٨ص١٨ج٦مـج ( ،)٢٠٤-٢٠٣ص١٧ج٦مـج ( ،)١٧٣ص١٧ج٦مج(
ــج( ــج( ،)١٢٣ص١٩ج٧م ــج( ،)٢١٨ص١٩ج٧م ــج( ،)٤٨-٤٧ص٢٠ج٧م ــج( ،)٨٣ص٢٠ج٧م  ،)١٩٢ص٢٠ج٧م
ــج( ــج( ،)٢٠٢ص٢٠ج٧م ــج( ،)٢٢٥-٢٢٤ص٢١ج٧م ــج( ،)١٨٣ص٢٢ج٨م ــج( ،)١١٦ص٢٣ج٨م  ،)٢٤ص٢٤ج٨م
ـ ( ،)١٢٠-١١٨ص٢٥ج٩مـج ( ،)٧٧ص٢٥ج٩مـج ( ،)٤٦ص٢٤ج٨مج(  ،)٢٥٥-٢٥٤ص٢٥ج٩مـج ( ،)١٧١ص٢٥ج٩جم
ــج( ــج( ،)٢٥٩ص٢٥ج٩م ــج( ،)٢٦٧ص٢٥ج٩م ــج( ،)١٣-١٢ص٢٦ج٩م ــج( ،)١٨-١٧ص٢٦ج٩م  ،)٣٢ص٢٦ج٩م
 ،)١٢٩ص٢٧ج٩مـج ( ،)٢٨٥ص٢٦ج٩مـج ( ،)٢٧٨-٢٧٧ص٢٦ج٩مـج ( ،)٢٥٩-٢٥٨ص٢٦ج٩مج( ،)٢٤١ص٢٦ج٩مج(
 ،)١٤٤-١٤٣ص٣٠ج١٠مـج ( ،)٣٠٩-٣٠٨ص٢٨ج١٠مج( ،)٢٣٢ص٢٨ج١٠جم( ،)٧١ص٢٨ج١٠مج( ،)٣٦ص٢٨ج١٠مج(
    ). ١٨٥ص٣٢ج١١مج( ،)١٤٥-١٤٤ص٣٢ج١١مج( ،)٥٠-٤٩ص٣٢ج١١مج( ،)٤١-٣٩ص٣٢ج١١مج(
 .١٤٩، لوامع البينات، ١١٣ركايب،.أسرار الترتيل،ط:وانظر، )١٣٨ص١٨ج٦مج(التفسري الكبري)٣(
  ).١٢٠-١١٩ص٢٥ج٩جم(،)١٣٨ص١ج١مج(التفسري الكبري: وانظر. ٦٠دار الفكر اللبناين،.معامل أصول الدين، ط) ٤(
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صرف العبـادة   النظر عن األعمال، فلو اعتقد املرء بأنه  ال مؤثر وال مدبر إال اهللا، وال مستحق للعبادة إال اهللا مث
  !لغريه مل يكن مرتكبا للشرك املناقض لإلميان

االعتقاد سواء كان باعتقاد ما يضاد حقيقة اإلهلية، : وعلى هذا فشرك عباد األوثان عند الرازي يرجع إىل
هللا زلفـى  ، أو اختاذ الوسائط والشفعاء لتقربه إىل اواخلالقية، أو باعتقاد كون املعبود مستحقًا للعبادة من دون اهللا

   . العتقاد أن اهللا لعظمته ال ينبغي الدخول عليه إال بالوسائط والشفعاء، وأم أسباب مؤثرة للتخلص من العذاب

اعتقـدوا أن حركاـا   ..والكواكب اآلهلة املدبرة هلذا العـامل،  ..أن .. اعتقدوا .. الصابئة (: يقول الرازي
  .)٢()هذا هو دين عبدة األوثان(و .)١()واتصاالا أسباب حلدوث احلوادث يف هذا العامل

 ،لكوا من عند اهللا تعاىل افكان جاحد ،فقد أضاف إليه بعض تلك اخلريات ؛امن أثبت هللا شريكً(:ويقول
م جاحدين  ،ا فإن أهل الطبائع وأهل النجوم يضيفون أكثر هذه النعم إىل الطبائع وإىل النجوموأيضوذلك يوجب كو

  .)٣()اىللكوا من اهللا تع

كمـا أن   ،يف بعض األشياء أنه إمنا حصل بإعانة بعض تلك األصنام اعتقدوا (: وذكر عن عبدة األصنام أم
 ،لزحل كذا من املعادن والنبات واحليوانات :فيقولون ؛املنجمني يوزعون موجودات هذا العامل على الكواكب السبعة

    .)٤()وللمشتري أشياء أخرى

وصفهم ذه األصـنام   :واملراد ذا الكذب..على الكذب والكفر(إم أصروا : مويقول عن عبدة األصنا
والعلم الضروري حاصل بأن  ،وهم حنتوها وتصرفوا فيها ،مع علمهم بأا مجادات خسيسة ،بأا آهلة مستحقة للعبادة

 هاهنـا واألمـر   عتقاد،االاملراد منه الكفر الراجع إىل ..ـوأما الكفر ف ،وصف هذه األشياء باإلهلية كذب حمض
   .)٥()واعتقادهم فيها باإلهلية جهل وكفر ،فإن وصفهم هلا باإلهلية كذب :كذلك

                                           

 ). ٩٩ص٢٤ج٨جم(التفسري الكبري: ، وانظر١١٣السر املكتوم ) ١(
 ). ٢٠٠-١٩٩ص٢٩ج١٠جم(،)٢٦٨-٢٦٧ص٢٨ج١٠مج(،)٢٨ص٢٨ج١٠مج(التفسري الكبري :، وانظر١١٣السر املكتوم ) ٢(
 ). ٨٠ص٢٠ج٧جم(التفسري الكبري)٣(
 ،)٨٢ص٢٧ج٩مج( ،)٤١-٤٠ص١٣ج٥مج( ،)١١٣-١١٢ص٢ج١مج(التفسري الكبري: وانظر ،)٥٣ص٢٠ج٧جم(التفسري الكبري)٤(
  ). ١٠١-١٠٠ص٢٧ج٩مج(
 ،)٢٣١-٢٣٠ص١٣ج٥مـج ( ،)١٤١ص٨ج٣مـج ( ،)٧٦ص٣ج١مج(التفسري الكبري: وانظر ،)٢٤٢ص٢٦ج٩جم(التفسري الكبري)٥(
ــج( ــج( ،)٧٠ص١٧ج٦م ــج( ،)١١٥ص١٩ج٧م ــج( ،)١٠٢ص٢٠ج٧م ــج( ،)١٣٥ص٢٠ج٧م  ،)١٢٧-١٢٦ص٢١ج٧م
 ،)١٤٤ص٢٥ج٩مــج( ،)١٢١-١٢٠ص٢٥ج٩مــج( ،)٧٤-٧٣ص٢٥ج٩مــج( ،)٢٧ص٢٣ج٨مــج( ،)٢٢٢ص٢١ج٧مــج(
ــج( ــ( ،)١٤٦ص٢٥ج٩م ــج( ،)١٤٩ص٢٥ج٩جم ــج( ،)١٣-١٢ص٢٦ج٩م ــج( ،)٦٩ص٢٦ج٩م  ،)١١٢ص٢٦ج٩م
ـ ( ،)١٥٤ص٢٧ج٩مـج ( ،)١٦٢ص٢٦ج٩مج(  ،)٣٠١ص٢٩ج١٠مـج ( ،)٣٥ص٢٩ج١٠مـج ( ،)٢٣٠-٢٢٩ص٢٨ج١٠جم
  .٢٣، لوامع البينات، ٢٠٨، اإلشارة يف علم الكالم، )٥٠-٤٩ص٣٢ج١١مج( ،)٢٤٦ص٣٠ج١٠مج(
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|��{����~���¡��¢��£���¤��¥��¦��§��¨��©���������m��°������¯��®������¬��«ª:عند تفسريه لقوله تعـاىل  ويقول

��±l قال(،٥٠: هود:��m��±��°������¯��®������¬l إن هذه األصـنام حتسـن    :أنكم كاذبون يف قولكم :يعين ،٥٠: هود
 ،وهي مجادات الحس هلـا وال إدراك  وافتراًء ، وكيف ال يكون هذا كذباإا تستحق العبادة :أو يف قولكم ،عبادا

  .)١()!؟فكيف يليق باإلنسان الذي صنعها أن يعبدها ؛واإلنسان هو الذي ركبها وصورها

  :قربون إىل اهللا تعاىل بعبادة األوثان وهلم فيه تأويالنيت( إم: ويقول عن عبدة األوثان

فليس لنا  ؛يقولون إله العامل أجل وأعظم من أن يقدر الواحد منا على إظهار عبوديته وخدمته :التأويل األول 
بـادة  أن نشتغل بع :مثل ،ولكن غاية قدرنا أن نشتغل بعبودية بعض املقربني من عباد اهللا تعاىل ؛هذا القدر والدرجة

فهؤالء يتقربون إىل اهللا تعاىل  ؛مث إن امللك والكوكب يشتغلون بعبادة اهللا تعاىل ،أو عبادة ملك من املالئكة ،كوكب
   ..ذا الطريق

أن  :ومرادنا من عبادـا  ،حنن اختذنا هذه التماثيل على صور األنبياء واألولياء :أم قالوا :هلم والتأويل الثاين
  . )٢()شفعاء لنا عند اهللا تعاىلواألولياء  تصري أولئك األنبياء

الالئق بالبشر أن يشتغلوا بعبادة  ؛ لكن إن اإلله األعظم أجل من أن يعبده البشر :قالوا ..عباد األصنام (:ويقول
د من فهذا هو املرا ؛مث إا تشتغل بعبادة اإلله األكرب ،األرواح السماوية :ومثل ،الكواكب :مثل ،األكابر من عباد اهللا

   .)٣() ٣: الزمر �m��f��e�����d���c��b��a��`l  :قوهلم

فنتخلص من هـذا   ،عند اهللا فهي تشفع لنا عندهنا نعبد هذه األصنام فإا شفعاؤنا إ :...الكفار(قال  :ويقول
  .)٤()العذاب احملكوم به بسبب شفاعة هذه األصنام

��mx��w��v���u��t��s��r����~���}��|��{��z��y:ويقول عند تفسريه لقوله تعـاىل 

¡�l فقـالوا  ؛إن أولئك الكفار تومهوا أن عبادة األصنام أشد يف تعظيم اهللا من عبادة اهللا سبحانه وتعاىل( ،١٨: يونس: 
وأا تكون شـفعاء لنـا عنـد اهللا     ،بل حنن نشتغل بعبادة هذه األصنام ؛ليست لنا أهلية أن نشتغل بعبادة اهللا تعاىل

ونظريه يف  ،فإن أولئك األكابر تكون شفعاء هلم عند اهللا تعاىل ؛مىت اشتغلوا بعبادة هذه التماثيل وزعموا أم..،تعاىل
فإم يكونون شفعاء هلم  ؛هذا الزمان اشتغال كثري من اخللق بتعظيم قبور األكابر على اعتقاد أم إذا عظموا قبورهم

  .)٥()عند اهللا

  

                                           

 ). ٩ص٢٧ج٩جم(التفسري الكبري: ، وانظر)١٠ص١٨ج٦مج(التفسري الكبري)١(
 ). ١٧٩ص٢٠ج٧جم(التفسري الكبري)٢(
 ). ٢٤١ص٢٦ج٩جم(التفسري الكبري)٣(
 ). ٢١٨ص١٩ج٧جم(التفسري الكبري)٤(
 .١٦١-١٦٠ملكتوم ، السر ا)٦٠-٥٩ص١٧ج٦جم(التفسري الكبري)٥(
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أو اعتقدوا فيه أن عبادتـه   ،للعامل ااعتقد يف ذلك الغري كونه إهلً؛ اءن عبادة غري اهللا تعاىل كفر سوإ( :ويقول
   .)١()تقرم إىل اهللا تعاىل

أو  لغـري اهللا،  وهو اعتقاد اإلهلية، واخلالقيـة، : ، شرك جليثالثة أقسامهذا وقد قسم الرازي الشرك إىل 
وهو شرك  عبود وسيطًا وشفيعا يقرب إىل اهللا،أو اعتقاد كون امل اعتقاد كون املعبود مستحقًا للعبادة من دون اهللا،

  . -املذكور آنفًا -عبدة األوثان

االلتفات إىل غري اهللا يف عبودية  وأتعلق القلب باألسباب والوسائط،  أو طاعة النفس،: وشرك خفي وهو 
  .ترك اإلخالص يف عبادة اهللا، وذلك هو الرياء: اهللا، أي

  !ب أثرا يف مسببااإثبات أن لألسبا :مفاده: وشرك أخفى

»��¬��®��¯��°�����m:فهـو املـراد بقولـه    :أما الظـاهر ظاهر وخفي، : الشرك قسمان(:يقول الرازي
±��²l فهو طاعة النفس، كقوله :وأما اخلفي ،٢٢: البقرة:��m��E������D���C��B��Al ٢()٢٣: اجلاثية(.  

»��¬��®��¯��°�����m:ا قـال تعـاىل  كم..؛وهو الشرك الظاهرمن الناس من أنكر الوحدانية، (:ويقول
±��²l  ذلك؛ ولكنه قد يطيع النفس والشهوة يف بعض األفعال؛ وإليه اإلشارة .. ومنهم من ترك... ،٢٢: البقـرة

   )٣(.)هو املسمى بالشرك اخلفيوهذا النوع من الشرك  ٢٣: اجلاثية ��m��E������D���C��B��Al:بقوله

وهو تعليق القلـب  : و الذي يقول به املشركون، وشرك خفيوه: شرك جلي: إن الشرك نوعان(:ويقول
والتوحيد احملض هو أن ينقطع نظره عن الوسايط، وال يرى متصرفًا سـوى احلـق    بالوسايط وباألسباب الظاهرة،

   .)٤()سبحانه وتعاىل

��mI��H��G��F���E��D���C��B��A���Q��P��O����N��M��L���K��J :�ويقول عند تفسـريه لقولـه تعـاىل   

R��Sl عند انقطاع رجائه عن الكل يرجع إىل اهللا(يف الشدة  حال املشرك، ٣٣: الروم، ..�m������N��M��L���K��J��I

��S��R��Q��P��Ol  ختلصت بسبب اتصال الكوكب الفالين  :ويقول ،إذا خلصناه يشرك بربه :يعين ،٣٣: الـروم
 ؛فإنه شرك خفي اإذا كان ظاهر ؛ختلص بسبب فالن نهال بل ينبغي أن ال يعتقد أ ،وبسبب الصنم الفالين ،بفالن
  .صت بلوحلخت :فيقول ؛وينجو ،فيتعلق به ؛يسوقه إليه ريح اله لوح فيهيئ ؛رجل يف حبر أدركه الغرق :مثاله

                                           

 ). ١٨٢ص٢٧ج٩جم(،)٣٣ص١٦ج٦مج(،)٢٠٧ص٦ج٢مج(التفسري الكبري: وانظر ،)٢٢٣ص١٤ج٥مج(التفسري الكبري)١(
 . ١٤٣لوامع البينات شرح أمساء اهللا تعاىل والصفات) ٢(
 ١١٠ركايب . أسرار الترتيل وأنوار التأويل؛ ط: ، وانظر٨٤دار املسلم . أسرار الترتيل وأنوار التأويل، ط)٣(
ـ ( ،)١٢٣ص٢٥ج٩مـج ( ،)١٢٠ص٢٥ج٩مج(التفسري الكبري: وانظر ،)١٣٢ص١٩ج٧جم(التفسري الكبري)٤(  ،)٢٥٤ص٢٦ج٩جم
 . ١١٠ركايب، . ، أسرار الترتيل وأنوار التأويل، ط)١٠٥ص٢٩ج١٠مج(



- ٦٢٤  - 

 

فهذا إذا كان عن اعتقاد فهو ؛ خلصين زيد :فيقول ؛فريسل اهللا إليه رجالً فيعينه ،أو رجل أقبل عليه سبع 
   . )١()كان مبعىن أن اهللا خلصين على يد زيد فهو أخفىوإن  ،شرك خفي

حاب صأذي تسميه لو اوهذا ه ،ان من عرف مواله فلو التفت بعد ذلك إىل غريه كان ذلك شركًإ(: ويقول
  )٤( .)هو االلتفات إىل غري اهللا..:الشرك اخلفي (فـ .)٣()بالشرك اخلفي  )٢(القلوب

���m:قوله(: ويقول � �ß��Þ��Ý��Ü��Û��Úl نفي الشرك اخلفي :املراد منه..،٥٩: املؤمنون: ا وهو أن يكون خملص
   . )٥()يف العبادة ال يقدم عليها إال لوجه اهللا تعاىل وطلب رضوانه

 �m��zy��x�����w��������v��u��t��s��r��q����p��ol:�ويقول عند تفسـريه لقولـه تعـاىل   

إشارة إىل إبطـال الشـرك    ؛آهلة :ومل يقل، ٤١: عنكبوتال ��m��u��t��s��r��q����p��ol:قال (،٤١: العنكبوت
  .)٦()ا غريهفقد اختذ ولي ؛فإن من عبد اهللا رياء لغريه ؛..اخلفي

 -عنده–ولئن عد الرازي الرياء من أنواع الشرك اخلفي إال أنه قد قرر أن املراءاة من باب الذنوب، والذنوب 
سلم كون الرياء بوابة للنفاق ولنقص اإلميان أو نقضهال تؤثر على اإلميان بنقص وال بطالن، لذلك مل ي!!  

  .)٧( )لذنوب، وال يصري املرء به منافقًامن باب ا ..فعل املراءاة :( الرازي يقول 

وال حيق إغفال اإلشارة إىل أن الرازي أدخل يف مسمى الشرك ما ليس منه، وذلك حني حكم بالشرك هذا 
  :على

وألجل ذلك  ،خلربية على ما يليق جبالله تعاىل وعظمتهها من الصفات اوغري ،ألمن أثبت صفة الوجه هللا  - ١
��m��������R��Q:بكتاب الشرك، يقول عند تفسريه لقوله تعـاىل  -:-بن خزمية وصف كتاب التوحيد ال
��X��W��V�����U���TSl أورد اسـتدالل   حممد بن إسحاق بـن خزميـة  اعلم أن ( ،١١: الشورى
واعترض عليها، ، وهو يف احلقيقة كتاب الشرك، "بالتوحيد:"تاب الذي مساهأصحابنا ذه اآلية يف الك

وأنا أذكر حاصل كالمه بعد حذف التطويالت، ألنه كان رجالً مضطرب الكالم، قليل الفهم، نـاقص  
                                           

 ). ١٢١ص٢٥ج٩جم(التفسري الكبري)١(
ـ (التفسري الكبري: يقصد الصوفية، كما صرح بذلك يف موطن آخر، انظر) ٢( الرسـالة  : انظـر قـول الصـوفية   ). ١٣٢ص١٩ج٧جم

 . ٢٣٥-٢٣١، ١٦٤-١٦٢القشريية
 ). ١٧٣ص١٧ج٦مج(التفسري الكبري)٣(
 .٨٥دار املسلم، . أخرى؛ ط.، ط١١٠ركايب . أسرار الترتيل وأنوار التأويل، ط)٤(
 ). ١٢٠ص٢٥ج٩جم(،)٢١ص١٣ج٥مج(التفسري الكبري: وانظر ،)١٠٧ص٢٣ج٨جم(التفسري الكبري)٥(
-١٩٩ص١٧ج٦مـج (،)١٧٣ص١٥ج٥مـج (،)٥٤ص٧ج٣مـج (التفسـري الكـبري  : وانظر ،)٦٨ص٢٥ج٩جم(تفسري الكبريال)٦(

النفس والروح وشـرح قوامهـا   ، )١١٥ص٣٢ج١١مج(،)٢٤٦ص٣٠ج١٠مج(،)٢٣٢ص٢٨ج١٠مج(،)١٧٧ص٢١ج٧مج(،)٢٠٠
١٩١-١٥٩ .   

 ).  ١١٤ص٣٢ج١١مج(التفسري الكبري)٧(



- ٦٢٥  - 

 

إن لوجه ربنا من النور والضياء والبهاء، ما لو كشف حجابه : ا ونقولحنن نثبت هللا وجه‘‘: العقل، فقال
إن لـبين   :سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره، ووجه ربنا منفي عنه اهلالك والفناء، ونقولألحرقت 
كتب اهللا عليها اهلالك والفناء، ونفى عنها اجلالل واإلكرام، غري موصوفة بـالنور والضـياء    اآدم وجوه

ـ  ؛والبهاء، ولو كان جمرد إثبات الوجه هللا يقتضي التشبيه ا وللخنـازير  لكان من قال إن لبين آدم وجوه
ه وجوه بين آدم بوجوه اخلنازير والقردة والكوالقردة والكالب وجوهالـمث ق. ’’البـا، لكان قد شب: 

وجهك يشبه وجه اخلنازير والقردة لغضـب ولشـافهه   : ألنه لو قيل له ؛وال شك أنه اعتقاد اجلهمية‘‘
 .)..)١(’’التشبيه بني اهللا وبني خلقهبالسوء، فعلمنا أنه ال يلزم من إثبات الوجه واليدين هللا إثبات 

وجعل شرك عباد األصنام فرع عن مذهب املشبهة، ويعين م أهل السنة واجلماعة الذين أثبتوا  بل 
 )٣(.)ثبت أن دين عبدة األوثان كالفرع عن مذهب املشـبهة (:يقول،  )٢(العلو واالستواء على العرش

األوثان اعتقاد أن اهللا فالسبب يف عبادة (، )٤()كانوا مشبهة إن األصل يف عبادة األصنام أن القوم(: يقولو
من جـنس  املشبهة فقول ، )٦()السبب يف عبادة األوثان اعتقاد الشبه:(، ويقول)٥()ويف مكان تعاىل جسم

فإم تصوروا جسما كبريا مستقرا على العرش ويعبدونه، وهذا املتخيل غري موجـود   ؛قول عبدة األوثان
وأن املالئكـة   ،فاعتقدوا أن اإلله هو النور األعظم ؛يروى أن عبدة األوثان مشبهة(:الرازي يقول. ألبتة

ومعبودهم يف احلقيقة هو تلـك األنـوار    ،ووضعوا على صورة تلك األنوار هذه األوثان ،أنوار صغرية
وهذا املتخيـل   ،ويعبدونه ،على العرش امستقر اكبري افإم تصوروا جسم ؛وهذا قول املشبهة ،السماوية

  .)٧()غري موجود ألبتة

  

  

  

                                           

 .  ٥٧-١/٢٤التوحيد يف كتابه انظر كالم ابن خزمية )١(
 . ٣٠أساس التقديس: انظر) ٢(
 . ٣٠أساس التقديس) ٣(
 . دار الفكر اللبناين. ، ط٥٩معامل أصول الدين: وانظر ،)٢٥٨ص٢٦ج٩جم(التفسري الكبري)٤(
 .٣٧٢ركايب،.أسرار الترتيل،ط :، وانظر)٣٧ص١٣ج٥جم(التفسري الكبري)٥(
 ). ١١٢ص٢ج١مج(التفسري الكبري)٦(
 ). ١٤١ص١٨ج٦جم(التفسري الكبري)٧(



- ٦٢٦  - 

 

هـو أن   :على اختاذ عبادة األوثان دينا ألنفسهمأن سبب إقدام الناس  )١(ذكر أبو معشر املنجم(:ويقول
فلما اعتقدوا  ؛وكانوا يعتقدون أن إله العامل نور عظيم ،القوم يف الدهر األقدم كانوا على مذهب املشبهة

وأوثانا أخرى أصغر من ذلك الوثن علـى صـورة    ،األوثان على صورة اإللهذلك اختذوا وثنا هو أكرب 
فثبـت أن ديـن عبـادة     ،واشتغلوا بعبادة هذه األوثان على اعتقاد أم يعبدون اإلله واملالئكة ،املالئكة
  . )٢()كالفرع على مذهب املشبهة األصنام

إجيـاب   د كون العمل مـؤثرا يف اتق؛ أو اعوالفوز باجلنة واخلالص من النار من عمل ألجل الثواب - ٢
 .أو دفع العقاب الثواب

أن  :أحدها :وهي أقسام ؛فهي الوجوه الداعية للشريك ؛أما بيان الوجوه املنافية لإلخالص(: الرازي يقول
من اإلتيان بالطاعة الفوز باجلنة واخلالص  هأن يكون مقصود :وثانيها .يكون للرياء والسمعة فيه مدخل

 .)٣()أن يأيت ا ويعتقد أن هلا تأثريا يف إجياب الثواب أو دفع العقاب: لثهاوثا. من النار

أن من  :األول ؛ويدل عليه وجوه .وهو جهل وسخف ؛من الناس من يعبد اهللا لطلب الثواب إن(:ويقول
فمن عبـد اهللا لطلـب    ؛عبد اهللا ليتوصل بعبادته إىل شيء آخر كان املعبود يف احلقيقة هو ذلك الشيء

وهـذا   ،وكان اهللا تعاىل وسيلة إىل الوصول إىل ذلك املعبود ،ثواب كان معبوده يف احلقيقة هو الثوابال
أن  :الثالث .أنه لو قال أصلي لطلب الثواب أو للخوف من العقاب مل تصح صالته :الثاين .جهل عظيم

من عبـد اهللا  ف ؛لغرض آخر كان حبيث لو وجد ذلك الغرض بطريق آخر لترك الواسطة من عمل عمالً
ومن كان كذلك مل يكـن   ،لألجر والثواب كان حبيث لو وجد األجر والثواب بطريق آخر مل يعبد اهللا

ا هللاحمب، ٤()وكل ذلك جهل ،ا يف عبادة اهللاومل يكن راغب(.  

��m��y��x��wv��u���t��s��r��q��po��n��m��l�����k��j��i:ويقول عند تفسريه لقوله تعاىل

��{��zl وقوله(،٣٨: الروم: �m��wv��ul فمن أعطى للجنة مل  ؛يكون عطاؤه هللا ال غري :أي ،٣٨: الروم
   .)٥()!!!وإمنا أراد خملوق اهللا ؛يرد به وجه اهللا

                                           

ومات بواسط يف رمضان سنة اثنتني وسبعني  ،جعفر بن حممد بن عمر البلخي املنجم، أصله من بلخ، يف خراسان، أقام زمنا يف بغداد)١(
 ر به، ودخل يف النجوم، فتعلم علمها بعد سبع وأربعني سنة من عمره، كان من أعلم الناس بتاريخ الفرس وأخبارككان حمدثًا، فم. ومئتني

الزيج، وكتاب املواليد، وكتاب القرانات، : عمر طويالً، حىت جاوز املئة، صاحب التصانيف يف النجوم واهلندسة، من مصنفاته، سائر األمم
، األعـالم للزركلـي،   ١٣/١٦١مؤسسة الرسالة، .سري أعالم النبالء، ط: انظر. طبائع البلدان، وأشياء كثرية من كتب اهلذيان: وكتاب

٢/١٢٧. 
 .٣٧١-٣٧٠ركايب، .أسرار الترتيل،ط :، وانظر٣٠ساس التقديسأ) ٢(
 ). ٢٤٠ص٢٦ج٩جم(التفسري الكبري)٣(
 ). ٤٥-٤٤ص٣٢ج١١مج(،)١٦٣-١٦٢ص٢٧ج٩جم(،)٢٥٠ص١ج١مج(التفسري الكبري: ، وانظر)١٥٨ص١ج١مج(التفسري الكبري)٤(
 ). ١٢٥ص٢٥ج٩جم(التفسري الكبري)٥(



- ٦٢٧  - 

 

��m���w��v��ut��s���r��q��p��o��n���m��l��k��j��i��h:ويقول عند تفسريه لقوله تعـاىل 

��y��xl اعلم أن قوله( ،٥: البينة:��m���ml نصب على احلال؛ فهو تنبيه على ما جيـب مـن   ، ٥ :البينة
بالفعل لوجهه خملصا لربه، ال يريد ..حتصيل اإلخالص من ابتداء الفعل إىل انتهائه، واملخلص هو الذي يأيت

   )١(.)ال جيعل طلب اجلنة مقصودا وال النجاة عن النار مطلوبا.. بل رياء وال مسعة وال غرضا آخر، 

ن من حاول مقابلة وجوه إحسـان اهللا  إ(: الرازي ، يقولإحسان اهللا بشكره من حاول مقابلة وجوه - ٣
وال شك أن  ،منك النعمة ومين الشكر :ألن على هذا التقدير يصري كأن العبد يقول ؛فقد أشرك ؛بشكره

  . )٢()هذا شرك

ب على فإنه جي ،نه إذا حصلت اللذات الروحانيةإ(:الرازي من فرح بنعمة اهللا من حيث هي هي، يقول - ٤
بل جيب أن يفرح ا من حيث إا من اهللا تعاىل وبفضـل اهللا   ،العاقل أن ال يفرح ا من حيث هي هي

أما  !!!من فرح بنعمة اهللا من حيث إا تلك النعمة فهو مشرك :)٣(قال الصديقونفلهذا السبب ؛ وبرمحته
 .)٤()اية الكمال واية السعادةوذلك هو غ ،من فرح بنعمة اهللا من حيث إا من اهللا كان فرحه باهللا

آدم وحواء عليهما السالم حيث انتفعا بالولد يف مصاحل الدنيا، بعد أن عزما على أن جيعاله وقفًا على  - ٥
عائد إىل ؛ ١٩٠: األعـراف  �m����ih����g��f��e��dl:سلمنا أن الضمري يف قوله:(الرازي طاعة اهللا، يقول

علـى   االصاحل عزما على أن جيعاله وقفً إنه تعاىل ملا آتامها الولد :لإال أنه قي ؛آدم وحواء عليهما السالم
فتارة كانوا ينتفعون به يف مصاحل الـدنيا   ؛مث بدا هلم يف ذلك ،خدمة اهللا وطاعته وعبوديته على اإلطالق

ات وهذا العمل وإن كان منا قربة وطاعة إال أن حسن .وتارة كانوا يأمرونه خبدمة اهللا وطاعته ،ومنافعها
 :واملراد من هذه اآلية ،١٩٠: األعراف ��m��n��m��l��k���jl:فلهذا قال تعاىل ؛األبرار سيئات املقربني

قل عنه عما نمـن   ،أنا أغىن األغنياء عن الشرك" :عن اهللا سبحانه اليه الصالة والسالم أنه قال حاكي
 . )٦( !!!)شكال زائلوعلى هذا التقدير فاإل )٥("عمل عمالً أشرك فيه غريي تركته وشركه

 

                                           

 .١٩٧لوامع البينات،  ،)١٨١-١٨٠ص٢٠ج٧جم(تفسري الكبريال: وانظر ،)٤٥ص٣٢ج١١مج(التفسري الكبري)١(
 ).  ٢٢٨ص١ج١مج(،)٢٢٢ص١ج١مج(التفسري الكبري:وانظر ،)١٠٨ص١٥ج٥مج(التفسري الكبري)٢(
 . ٧١-١٢/٧٠إحياء علوم الدين: يقصد الصوفية، انظر قوهلم )٣(
 ). ١١٨ص١٧ج٦مج(التفسري الكبري)٤(
  . ٤/٢٢٨٩،)باب حترمي الرياء: ويف نسخة(شرك يف عمله غري اهللا، مسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب من أ) ٥(
 ). ٨٨ص١٥ج٥جم(التفسري الكبري)٦(



- ٦٢٨  - 

 

فريسل اهللا إليه رجالً  ،أقبل عليه سبع(لو أن رجالً: الرازي يقول: من أثبت تأثري األسباب يف مسبباا - ٦
 . )١()فهو أخفى ؛أن اهللا خلصين على يد زيد :مبعىن ..فهذا إذا كان ؛ خلصين زيد :فيقول ؛فيعينه

  

  :بقًا؛ حيثبقي أن أشري إىل أن الرازي ناقض مجلة مما قرره سا

 . )٢(ذهب إىل أن الشرك اسم شرعي متأثرا يف ذلك باملعتزلة - ١

واألصح أنه   ،"اإلله" اختلف الناس يف تفسري لفظ: (قرر أن األصح يف معىن اإلله هو املعبود، فقال - ٢
 . )٤()هو املعبود "اإلله"ن تفسري لفظ إ(: وقال)٣( )هو املعبود

دي إىل االستقامة يف مفهوم الشرك، واالحنراف فيه يؤدي وال شك أن االستقامة يف مفهوم اإلله يؤ
، وعليه فإذا أقر الرازي بأن معىن اإلله هو املعبود، فعليه أن يلتزم بأن الشـرك   )٥(إىل االحنراف فيه

املناقض لإلميان والتوحيد يتعلق بأفعال العباد وإرادام وأقواهلم، فيقع فيها الشرك املناقض لإلميـان،  
فعل وترك يؤتى به رد أمـر اهللا   كلعن  :عبارة( العبادة عندهأن االعتقاد، السيما و كما يقع يف
أمـا  ( :الـرازي  يقول )٦(.)يدخل فيه مجيع أعمال القلوب ومجيع أعمال اجلوارح..و ،تعاىل بذلك

 العبادة فهي فعل أو قول، أو ترك فعل أو ترك قول؛، ويؤيت به رد اعتقاد أن األمر به عظيم جيـب 
 .)٧()قبوله

من أقـر  ( من الناس  :يقولأنه قد يقع الشرك املناقض لإلميان، مع وجود االعتقاد بالوحدانية،  - ٣
أن يضيف السعادة والنحوسـة  : مثل أنه يقول قوالً يهدم ذلك التوحيد؛ بالوحدانية يف الظاهر إال

ىل العبد على سبيل إىل الكواكب، أو يضيف الصحة والسقم إىل الدواء والغذاء، أو يضيف الفعل إ
   .)٨()االستقالل

                                           

 ). ٢٢١ص٣ج١مج(التفسري الكبري: وانظر ،)١٢١ص٢٥ج٩جم(التفسري الكبري)١(
 ). ١٤٩ص٢٥ج٩جم(،)٢٤ص١٦ج٦مج(التفسري الكبري: وانظر ،)١٢٤-١٢٣ص١٠ج٤جم(التفسري الكبري)٢(
 .٣٧٩ركايب، . أسرار الترتيل وأنوار التأويل، ط ،)٤٠ص٦ج٥جم(ريالتفسري الكب)٣(
 .٩٢لوامع البينات، : ، وانظر٣٧٩ركايب، . أسرار الترتيل وأنوار التأويل، ط، )٤٠ص٦ج٥جم(التفسري الكبري)٤(
 . ٣٥٠-٣٤٩حقيقة التوحيد بني أهل السنة واملتكلمني: انظر) ٥(
 ).١٠٨-١٠٧ص ٣٢ج ١١مج(، )١٣٤ص ٣٠ج ١٠مج(تفسري الكبريال:وانظر).٩٤ص ١٠ج ٤مج(التفسري الكبري)٦(
-٤٣٧، موسوعة مصطلحات اإلمام فحر الدين الرازي،٥٥الكاشف عن أصول الدالئل: وانظر ،)٢٣٩ص٢٦ج٩جم(التفسري الكبري)٧(

٤٣٨. 
  ). ٤٦-٤٥ص٣٢ج١١مج(،)٣٨ص١٦ج٦مج(التفسري الكبري :وانظر. ١١٠ركايب، . أسرار الترتيل وأنوار التأويل، ط) ٨(
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مع أنه قرر أن العمل ألجل الثواب شرك، إال أنك جتده يقرر أن من شروط االنتفاع بالعمل أن  - ٤
��m��Z��Y��X��W��V���U��T:يقول عند تفسريه لقوله تعاىل، ةيريد املرء بعمله ثواب اآلخر

��`��_��^���]��\��[l وهو قوله تعـاىل  ؛وأما القسم الثاين( ،١٩: اإلسراء:��m���U��T

��[��Z��Y��X��W��Vl أن يريد  :لالشرط األو :فشرط تعاىل فيه شروطًا ثالثة، ١٩: اإلسراء
فإنه إن مل حتصل هذه اإلرادة وهـذه النيـة مل ينتفـع بـذلك      ،ثواب اآلخرة :أي ،بعمله اآلخرة

 . )١()..العمل

 ناف وعبد العزى وعبد قصـي وعبـد الـالت   عبد مقرر أن التسمية بالتعبيد لغري اهللا؛ كالتسمي ب - ٥
 .)٢(شرك

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                           

ــبري)١( ــري الك ــ(التفس ــر ،)١٧٩ص٢٠ج٧جم ــبري: وانظ ــري الك ــ(التفس ــ( ،)٥٠-٤٩ص٣ج١جم  ،)١١٢ص٢٠ج٧جم
 ). ١٥ص٢٥ج٩جم(،)٢١٨ص٢٢ج٨جم(
 ). ١٢ص٢٠ج٧جم(،)٨٨-٨٧ص١٥ج٥جم(،)١٦٠ص١٤ج٥مج(التفسري الكبري :انظر)٢(
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على ضوء عقيدة أهل  واملسائل املتعلقة به ،الشركمعىن نقد موقف الرازي من : املطلب الثاين

 .السنة واجلماعة
اإلميان يف  عندما حصر واإلميان؛ فه حده حلقيقةفرع عن حلقيقة الشرك الرازي  حد تبني من العرض السابق أن

  . ، ومل جيعل من األعمال واألقوال ما يعد شركًا مناقضا لإلميانيف القلب لشركا رلقلب، حصا

  : وقد خالف الرازي أهل السنة واجلماعة يف أمورٍ جمملها ما يلي

 !تقريره أن الشرك املناقض لإلميان حمصور يف االعتقاد - ١

 !االعتقاد القليب هو مناط الشرك املوجب للخلود يف النارجعله  - ٢

حصره الشرك اجللي يف جمرد اعتقاد اإلهلية، واخلالقية لغري اهللا، أو اعتقاد كون املعبود مستحقًا للعبادة  - ٣
 !من دون اهللا، أو اعتقاد كون األصنام سببا مؤثرا حلصول الشفاعة والقرب من اهللا

بل ال  ؛إال اهللا جعله اختاذ الوسائط بالسؤال والطلب ليس شركًا مبجرد طلب غري اهللا ما ال يقدر عليه - ٤
على االختراع، الذي هو حقيقـة األلوهيـة    رتهبد أن يتضمن ذلك اعتقاد استقاللية املطلوب وقد

  )١(.عنده

لغري اهللا ليست شركًا؛ إذا كان يعتقد أن املستحق ) سواء كانت قولية أو فعلية(جعله صرف العبادة  - ٥
 .هلا هو اهللا

 .جب اخللود يف النارجعله الشرك يف العمل من الفسق، الذي ال يو - ٦

 .جعله الشرك يف العمل ال يؤثر على اإلميان، وال ينقضه، ألنه مبرتلة املعاصي - ٧

 !  جعله الرياء من باب الذنوب، فال أثر له على اإلميان ال بنقص وال بطالن - ٨

 خـص الشـرك  : ؛ حيثحتته الداخلة أفراده بعضالشرك املناقض لإلميان  لفظ مسمى منإخراجه  - ٩
 !، وأخرج منه الشرك يف العمل!!ميان باالعتقاد فحسباملناقض لإل

خلربية هللا الصفات احكم بالشرك على من أثبت : ؛ حيثمنه ليس ماإدخاله يف مسمى لفظ الشرك  - ١٠
اعتقد  من ؛ أووالنجاة من العقاب الثوابنيل من عمل ألجل أو  ،تعاىل على ما يليق جبالله وعظمته

                                           

دة إذا مل يتضمن الشرك يف االعتقاد ال يكون شـركًا  وهذا منهج املتكلمني عموما، إذ التوحيد عندهم اعتقادي فقط، والشرك يف اإلرا)١(
 .١٠٠-٩٩ضوابط التكفري، : انظر عندهم،
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من فـرح  ، أو من حاول مقابلة وجوه إحسان اهللا بشكره أو ،الثوابإجياب كون العمل مؤثرا يف 
 !تأثري األسباب يف مسبباا أو من أثبتبنعمة اهللا من حيث هي هي، 

 !جعله طريق اخلالص من الشرك حمصور يف اعتقاد أنه ال مؤثر وال مدبر إال اهللا - ١١

  : الرد عليه من وجهني -بعون اهللا-وسيكون 

  . لشرك وأنواعهيف بيان حقيقة ا: الوجه األول

أن تعدل باهللا تعاىل خملوقاته يف بعض ما يستحقه وحده، فإنه مل يعدل أحد بـاهللا شـيئًا مـن    : أصل الشرك
  .)١(املخلوقات يف مجيع األمور، فمن عبد غريه أو توكل عليه فهو مشرك به

ك يف األلوهية بأن يـدعو  والغالب اإلشرا، إهليتهأو جعل شريك هللا تعاىل يف ربوبيته  :الشرك يف الشرعوعليه ف
 .غريهـا  وأ )٢(احملبة وأ ،الرجاء وأ ،اخلوف وأ ،النذر وأ ،كالذبح: ا من أنواع العبادةمع اهللا غريه، أو يصرف له شيئً

، وصرفه لغـريه  وإخالص فصرفه هللا وحده توحيد وإميان ؛فكل اعتقاد أو قول أو عمل ثبت أنه مأمور به من الشارع
  )٣(.شرك وكفر

أن يعبد املخلوق كما يعبد اهللا، أو يعظم كما يعظم اهللا، : حقيقة الشرك باهللا(( :-:-شيخ السعدييقول ال
  . )٤())يصرف له نوع من خصائص الربوبية واإلهلية أو

وملا كان اإلميان عند أهل السنة واجلماعة قول وعمل واعتقاد؛ فإن الشرك املنايف لإلميان أو لتمامه، يتعلق بذلك 
كاإلشراك يف  ؛، وقد يكون عمالً يف القلب-الذي هو التصديق-قول القلب  يفا يف القلب، فينااعتقادون قد يكفكله؛ 
ها، وقد احلب اإلمياين، الذي هو آكد أعمال القلوب وأمه يففينا ،باملساواة بني اهللا وغريه يف احملبة اخلاصة اهللا تعاىلحمبة 

لذبح كا ؛قول اللسان، وقد يكون عمالً ظاهرا ه أو االستغاثة به، فينايفيكون قوالً ظاهرا؛ كدعاء غري اهللا، أو تسبيح
  .وحده دون ما سواه لغري اهللا، فينايف عمل اجلوارح القائم على االنقياد واخلضوع هللا تعاىل

 يفوشـرك   ،ق بذات املعبود وأمسائه وصفاته وأفعالهتعلّيشرك  :الشرك شركان(( :-:-يقول ابن القيم
  .أفعاله يفصفاته وال  يفذاته وال  يفشريك له  وإن كان صاحبه يعتقد أنه سبحانه ال ؛لتهعبادته ومعام

وما رب : إذ قال ؛رك فرعونكش وهو أقبح أنواع الشرك؛ ؛التعطيل شرك :أحدمها :والشرك األول نوعان 
تعـاىل وأوصـافه    أمساء الرب عطّلشرك من  :ومن هذا ..القائلني بقدم العامل وأبديته  املالحدةومنه شرك ..العاملني؟

  .... صفةا والفلم يثبتوا امس ،اجلهمية والقرامطةوأفعاله من غالة 

                                           

 . ٢٥١، االستقامة: انظر)١(
 . ٧٧عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها، : انظر)٢(
 . ١٢١-١٢٠القول السديد شرح كتاب التوحيد، للسعدي، )٣(
 .٢٧٩، تفسري السعدي)٤(
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كشرك النصارى الذي جعلوه  ؛ل أمساءه وربوبيته وصفاتهومل يعطِّ ،ا آخرشرك من جعل معه إهلً :النوع الثاين 
شرك  :ومن هذا ،وحوادث الشر إىل الظلمة ،النور القائلني بإسناد حوادث اخلري إىل شرك اوس :ومن هذا ..ثالثة 

 :ومن هـذا ....وأا حتدث بدون مشيئة اهللا وقدرته وإرادته ،خيلق أفعال نفسه الذياحليوان هو  نأالقدرية القائلني ب
 ةئبالصـا  يكما هو مذهب مشرك ،هذا العامل ألمرا مدبرة وجيعلها أرباب ،شرك كثري ممن يشرك بالكواكب العلويات

 ......باد النار وغريهمباد الشمس وعشرك ع :ومن هذا ،وغريهم

وأنه ال يضر وال ينفع وال يعطى وال مينع  ،إله إال اهللا نه يصدر ممن يعتقد أنه الإف:...العبادة يفوأما الشرك 
  ......ولكن ال خيلص هللا يف معاملته وعبوديته ؛وأنه ال إله غريه وال رب سواه ،إال اهللا

  .وأكرب وأصغر ،مغفور وغري مغفور إىل وهذا الشرك ينقسم

أن ]ـب[ ،فمنه الشرك باهللا يف احملبة والتعظيم ؛امغفوروليس شيء منه  ،ينقسم إىل كبري وأكرب :والنوع األول 
��m��o��n���m:قال سبحانه فيـه  الذيوهو الشرك  .فهذا من الشرك الذي ال يغفره اهللا ؛ا كما حيب اهللاحيب خملوقً

�t��s��r��q��p���~}��|��{��z��y���xw���v��ul وقد مجعتهم  ،وقال أصحاب هذا الشرك آلهلتهم ،١٦٥: البقرة
 يفوهم به سبحانه ومعلوم أم ما سو، ٩٨ - ٩٧: الشـعراء  ��m��x��w��v��u��t��s��r��q����p����������o��n��ml:اجلحيم

 .....ه واخلضوع هلم والتذللوالتألّ احلب يفبه وهم وإمنا سو ؛وامللك والقدرة واإلحياء واإلماتةاخللق والرزق 

 ؛األفعـال  يففالشـرك   .واإلرادات والنيات األقوالاألفعال و يفبه سبحانه الشرك  :ويتبع هذا الشرك
غـري احلجـر    األحجـار وتقبيـل   ،ا لغـريه وحلق الرأس عبودية وخضـوع  ،والطواف بغري بيته ،كالسجود لغريه

 .....المها والسجود هلاتقبيل القبور واستو...األسود

ما شاء اهللا  :ومن ذلك قول القائل للمخلوق...كاحللف بغريه ؛اللفظ يفالشرك به  :ومن الشرك به سبحانه
وهذا من اهللا  ،إال اهللا وأنت ومايل ،كبِاهللا وحس بِحس يفوأنا  ،ل على اهللا وعليكأنا متوكّ :من يقول..و...وشئت
 :أو يقول ،واهللا وحياة فالن :يقول وأ ،األرض يفيل  وأنت السماء يف يلواهللا  ،تكوهذا من بركات اهللا وبركا ،ومنك

أنا تائب هللا ولفالن وأ ،ا هللا ولفالننذر، وحنو ذلك ،اأو أرجوا اهللا وفالن.....  

فمن أراد بعملـه   .من ينجو منه وقلّ ،ال ساحل له الذيفذلك البحر  ؛اتوالني اإلرادات يفوأما الشرك 
  .نيته وإرادته يففقد أشرك  ؛ا غري التقرب إليه وطلب اجلزاء منهنوى شيئً وأ ،وجه اهللاغري 

اليت أمر اهللا ا عباده  إبراهيماحلنيفية ملة  هيوهذه  .أقواله وأفعاله وإرادته ونيته يفواإلخالص أن خيلص هللا  
  ......حقيقة اإلسالم يوه ،وال يقبل من أحد غريها ،كلهم

هذا هو التشبيه  .ه باخلالق والتشبيه للمخلوق بههو التشب :حقيقة الشرك:...فنقول..املقدمةإذا عرفت هذه 
ـ  اُهللا فعكس من نكس ،غ هووصفه ا رسول ،صفات الكمال اليت وصف اهللا ا نفسه إثباتال  ،احلقيقة يف هقلب، 

وأركسه بلَ ،بصريته وأعمى عنيب؛سه األمر ا والتشوجعل التوحيد تشبيها وطاعةًبيه تعظيم.  
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والنفـع   التفرد مبلك الضـر  :اإلهليةفإن من خصائص  اإلهلية؛فاملشرك مشبه للمخلوق باخلالق يف خصائص  
هه فقد شـب  ؛فمن علق ذلك مبخلوق .ق الدعاء واخلوف والرجاء والتوكل به وحدهوذلك يوجب تعلُّ ،والعطاء واملنع

   ......باخلالق

وذلك يوجب أن . الذي ال نقص فيه بوجه من الوجوه ،من مجيع الوجوه املطلق لُالكما :اإلهليةومن خصائص 
والتوكل واالستعانة وغاية  واإلنابة والتوبةواخلشية والدعاء والرجاء  واإلجالل والتعظيم ،ها له وحدهتكون العبادة كلّ

أن يكـون   ا وفطرةًوشرع ع عقالًمنيو ،أن يكون له وحده ا وفطرةًوشرع ذلك جيب عقالً كلُّ ؛مع غاية احلب الذلّ
وذلك أقبح التشبيه  ،له ندمثل له، وال  وال ،له شبيه مبن ال ه ذلك الغريا من ذلك لغريه فقد شبفمن جعل شيئً .لغريه

  .على نفسه الرمحة مع أنه كتب ،يغفره ه اله أنالظلم أخرب سبحانه عباد ه غايةَنِقبحه وتضم ةولشد .وأبطله

هذا متام  .الذلّ مع غاية احلب غايةُ :ام هلا بدوماواليت قامت على ساقني ال ق العبوديةُ :اإلهليةن خصائص وم 
فقد  ؛ه وخضوعه لغري اهللاه وذلَّفمن أعطى حب .األصلنييف هذين  اخللق فيها حبسب تفاوم منازلِ وتفاوت ،العبودية

إذا...هه به يف خالص حقهشب ؛فمن سجد لغريه ،السجود :اإلهليةمن خصائص ف ؛ف هذارِع فقد شببـه  ه املخلوق. 
احللـف   :ومنها .فقد شبهه به ؛فمن تاب لغريه ،التوبة :ومنها .فقد شبهه به ؛ل على غريهفمن توكّ ،التوكل :ومنها

؛فمن حلف بغريه له، ا وإجالالًبامسه تعظيم جانب التشبيه يفهذا  .هه بهفقد شب.  

 جا يفا وأم؛ه بهنب التشب فمن تعاظم، واخلضـوع  ،والتعظـيم  ،املـدح  يف إطرائه إىلودعا الناس  ،روتكب، 
وكـذلك  .....تهربوبيته وإهلي يفونازعه ، باهللاتشبه فقد  به، واستعانةً والتجاًء ا ورجاًءوتعليق القلب به خوفً ،والرجاء

    )١()).وحنوه ،اموحاكم احلكّ مالك،األكملك  ؛إال هللا وحده االسم الذي ال ينبغي يفمن تشبه به 

  :ما يلي إذا تقرر ما سبق اتضح

وإن كان صاحبه يعتقد  ،بل قد يكون بالقول أو العمل ؛أن الشرك ال ينحصر يف االعتقاد وحسب  - - - -     أأأأ
»����m:على ذلك من قوله تعاىل وال أدلّ ،أفعاله يفصفاته وال  يفذاته وال  يفشريك له  أنه سبحانه ال

��°��¯��®��¬���²��±l عند تفسريه هلذه اآلية-:-يقول الشيخ السعدي ، ٢٢: البقرة: 

))�m��¯��®��¬��«l  نظراء: أي، ٢٢: البقـرة م كما تعبـدون اهللا،   املخلوقني، من اوأشباهفتعبدو
أن اهللا ليس له شـريك، وال نظـري، ال يف    ،٢٢: البقرة �m��²��±���°l ..وحتبوم كما حتبون اهللا

  )٢()).يف العبادة  ق، والتدبري، والاخللق، والرز

شريك له  ال صاحبه بأن اهللا تعاىل واحد ولو أقر الشرك يف األقوال أو األعمال يكون شركًاإن فوعليه 
، فكما يكون الشرك متعلقًا باعتقاد شريك هللا تعاىل يف ذاته وصفاته أفعاله يفصفاته وال  يفذاته وال  يف

                                           

  .٣١٧-٢٩٨الداء والدواء، )١(
 .٤٥تفسري السعدي، ) ٢(
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تعلقًا باإلرادة والطلب والعمل والقول، وال يصح أن يعلق أحد نوعي وأفعاله، فكذلك يكون الشرك م
  . )١(الشرك باآلخر حبيث ال يعترب شركًا إال إذا اقترن باآلخر

ذاتـه   يفشريك له  وإن كان صاحبه يعتقد أنه سبحانه الومما يدل على أن الشرك قد يكون بالقول 
  :أفعاله يفصفاته وال  يفوال 

ع انوأواالستغاثة كلها من  ،واالستجارة ،االستعاذة، وغري اهللا شرك أكرب؛ والتسبيحما ورد من أن دعاء  - ١
، وإن كان يعتقـد أن اهللا  ا مناقضا لإلميانفقد أشرك شركً ؛فمن صرف شيء من ذلك لغري اهللا )٢(الدعاء

 .أفعاله يفصفاته وال  يفذاته وال  يفشريك له  السبحانه 

   :شرك مناقض لإلميان أنواعواألدلة على أن دعاء غري اهللا  

  :أدلة نصت على أن دعاء غري اهللا شرك أكرب :األولالنوع 

يقـول  ، ١٠٦: يونس ��m���ß��Þ����Ý��Ü��Û��Ú��Ù��Ø×��Ö���Õ��Ô��Ó���Ò��Ñ��Ð��Ï��Îl:قال اهللا تعاىل
شـرك   اآلية نص يف أن دعاء غري اهللا واالسـتغاثة بـه  (()٣( -:-آل الشيخالشيخ سليمان بن عبد اهللا 

   )٤()).أكرب

��m��r���q��p���o:قوله تعاىل: منها وقد مسى اهللا تعاىل دعاء غريه شركًا وكفرا يف آيات كثرية؛

��§�����¦��¥���¤��£��¢�������¡�����~��}������|�����{��z���y��x��w��v����u��t��s�«��ª��©��¨¬l 

�{���~�m: وقوله سبحانه وتعاىل ،٤١ - ٤٠: األنعام �|��{��z�����g��f� �e��d��c��b��a��`��_

��v��u��t��s��������������r�����q��p��o��n��m��l��k��j��i��hl ألوقوله ، ٦٤ – ٦٣: األنعام:��m��Â����Á��À

��Ü��Û��Ú����� � �� ��Ù��Ø��×��Ö��Õ��Ô���Ó�����Ò��Ñ��ÐÏ��Î��Í��Ì��Ë��ÊÉ������È����Ç���� � �� �Æ��Å��Ä����Ã

å��ä��ã��â��á��à��ß���ÞÝ�����è��ç�������æl أل،  وقوله ٣٧: األعراف :�m������e���d�����c��b���a��`

��z� � y� � x� � w� � � v� � ut� � s� � r� � q� � p� � on� � m� � � � l� � � � � � k� � � � � � j� � � � � i� � h� � g� � f
�������q��p��o��nm��l��k��j���ih��g��f�����e���d��c���b��a�� �̀��_��~��}���|��{

                                           

 . ٥٣٩حقيقة التوحيد بني أهل السنة واملتكلمني، : انظر)١(
 .١٤٢، ١٣٨، نواقض اإلميان القولية والعملية، ١٥/٢٢٧جمموعة الفتاوى، : انظر) ٢(
لشيخ حممـد بـن عبـد    ولد يف الدرعية يف أواخر أيام جده ا سليمان بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الوهاب، الفقيه احملدث األصويل،)٣(

، ومل يشغل نفسه بغـري  هـ، فلم يدرك القراءة عليه، ترىب يف بيت علم وصالح وتقى، اشتغل بالعلم والتدريس١٢٠٠عام  :الوهاب
ا يف زمن قصري،  ذلك حىت بزا كثريل علمأقرانه، وتفوق على زمالئه، وحصتوىل القضاء، ولـه   .ا يف التفسري واحلديث والفقهكان بارع

 ١٢٣٣تيسري العزيز احلميد شرح كتاب التوحيد، الدالئل يف عدم موالة أهل الشرك، وغريها،  أكرمه اهللا بالشهادة سـنة  : ؤلفات منهام
  .٣/١٢٩، األعالم للزركلي، ٣٤٩-٢/٣٤١، علماء جند خالل مثانية قرون، ٤٧-٤٤مشاهري علماء جند وغريهم،  :هـ ، انظر

  .١/٤٣٨تيسري العزيز احلميد، )٤(
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� �s���rl وقوله تعاىل ،١٤ – ١٣: فاطر:��m������������~��}��|��{���z���� �y��x����w��v��u��t��� �s����r��q��p��o
��¶��µ���´��³���²��±°��¯��®��¬��«ª��©��������̈ �����§��¦��¥��¤��£��¢��¡l ١(. ٨: الزمر(    

   :أدلة نصت على األمر بسؤال اهللا وحده، والنهي عن سؤال غريه: الثاينالنوع 

، ٨٨: القصص ��m��{��z���p��o��n�����m����l��kj��i��h��g����f��ed������c��b���a��`_��~��}��|l:ألقوله : منهاو
��m���RQ��P��O��N��M:، وقوله ١٨: اجلن ��m��o��n��m��l��k��j��i��h���gl:وقوله سبحانه وتعاىل

��[��Z����Y��X��W��V��U��T���Sl ٦٠: غافر   

   : اهللاأدلة نصت على وعيد من دعا غري: الثالثالنوع 

من مات وهـو  : " غ، وقاله ٢١٣: الشعراء ��m��n��m��l����k��j������i��h��g��f��el:قوله تعاىل: منها و
  .)٢("يدعو من دون هللا ندا دخل النار

   :فصرفه لغري اهللا شرك أكربوعلى هذا أدلة نصت على أن الدعاء عبادة، : الرابعالنوع 

��mÁ��À��¿��¾��½�����Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê����É��È��Ç���Æ����Å���Ä��Ã��Â���B��A:سبحانهقوله : ومنها

� �J� �I� �H��G� �F� �E� �D� � �Cl إن الدعاء هو العبادة، مث قرأ:"×، وقوله ٦ - ٥: األحقاف� ��mM��
��[��Z����Y��X��W��V��U��T���S���RQ��P��O��Nl ٣(" ٦٠: غافر( .  

ىل وحده ال شريك له، فإن من دعـا أو اسـتغاث أو   وإذا تقرر أن الدعاء عبادة، و أنه جيب صرفه هللا تعا
،  فقد كفر وخرج من امللة، سواء كان هـذا  ألاستعان أو استعاذ بغري اهللا تعاىل فيما ال يقدر عليه إال اهللا 

   )٤(. الغري نبياً، أو ولياً، أو ملكاً، أو جنياً، أو غري ذلك من املخلوقات

واهلوان، أن يدعى غري اهللا، فإن ذلـك مـن    العدوان والذلّومن أعظم االعتداء و:((-:-يقول ابن تيمية
�m����ì��ë��ê��é��è����ç��æ���å����ä������ã��âالشرك، واهللا ال يغفر أن يشرك به، وإن الشرك لظلم عظـيم،  

���ï��î��íl ـ (( :-:-ويقول )٥()).١١٠: الكهف شـرك،  ما من دعا غري اهللا، وحج إىل غري اهللا هو أيض

                                           

 . ١٤٧-١٤٦، نواقض اإلميان القولية والعملية، ٤١٠-١/٤٠٩تيسري العزيز احلميد، : انظر)١(
أضدادا، واحدها  :، يعين١٦٥: البقرة ��m���xw�������v��u��t��s��r��q��p��o��n���ml:البخاري، كتاب التفسري، باب قوله تعاىل) ٢(

 .٩٢٧ند، ص
أبـو داود،  ، و٤/٢٦٢فضـل الـدعاء،    :، بـاب الدعاء :، وابن ماجه، كتاب١٤/١٤٧ ،)١٨٢٦٨(أمحد يف مسنده برقم: أخرجه)٣(

، ’’حديث حسن صحيحهذا ‘‘: وقال ومن سورة البقرة، :باب ،أبواب تفسري القرآنالترمذي، ، و٢/١٠٩الدعاء، : الصالة، باب:كتاب
وقال ابـن   ،’’ومل خيرجاه حديث صحيحهذا ‘‘ :، وقال١/٦٧٢،)١٨٥٣(واحلاكم يف املستدرك برقمدار الغرب اإلسالمي، .ط ،٥/٨٠

 .٣/٢٤صحيح سنن الترمذي، : ،انظر-:-وصححه األلباين’’ أخرجه أصحاب السنن بسند جيد‘‘، ١/٧٠حجر يف الفتح
 .١٤٣-١٤٢نواقض اإلميان القولية والعملية،  :انظر)٤(
 .١/٢١٠تلخيص كتاب االستغاثة يف الرد على البكري، ) ٥(
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ال مـا  فمن دعا غري اهللا، طالبا منه :(( -:-ويقول الشيخ حممد بن عبد الوهاب )١()).روالذي فعله كف
   )٢(،))يقدر عليه إال اهللا من جلب نفع، أو دفع ضر، فقد أشرك يف عبادة اهللا

وقد أمجع أهل العلم على أن من دعا غري  )٣(.فدعاء اهللا وحده إميان وتوحيد، ودعاء غريه كفر وتنديدوعليه 
  .أو استغاث به فيما ال يقدر عليه إال اهللا تعاىل فهو كافر خارج من امللة اإلسالميةاهللا 

فمن جعل املالئكة واألنبياء وسائط يدعوهم، ويتوكل عليهم، ويسـأهلم جلـب   : (( -:-يقول ابن تيمية 
فاقات، فهـو  املنافع، ودفع املضار، مثل أن يسأهلم غفران الذنوب، وهداية القلوب، وتفريج الكروب، وسد ال

إن دعاء غري اهللا كفر، وهلذا مل ينقل دعاء أحد مـن املـوتى   : (( -:-ويقول . )٤())كافر بإمجاع املسلمني
عن أحد من السلف وأئمة العلم، وإمنا ذكره بعض املتأخرين ممن ليس مـن   -ال األنبياء وال غريهم-والغائبني 

  )٦( )٥()).أئمة العلم اتهدين

 يفذاته وال  يفشريك له  الوإن كان قائله يعتقد أن اهللا سبحانه   ،لفاظ ما هو شركما ورد من أن من األ - ٢
 :؛ ومن ذلكأفعاله يفصفاته وال 

   .)٧("أشرك  وأمن حلف بغري اللّه فقد كفر ": غقوله   -

مـا شـاء اللّـه    : قل! أجعلتين للّه ندا ؟ ": غله فقال . ما شاء اهللا وشئت: ملا قال رجل :غ ولهق -
   .)٨("هوحد

  

                                           

 .٢٠٦تيمية، اإلخنائية، البن )١(
  .٢/٣٦الدرر السنية، )٢(
 .١٤٥نواقض اإلميان القولية والعملية، ) ٣(
 . ١/١٢٤جمموعة الفتاوى، ) ٤(
 .٢٨٥، البن تيمية، والوسيلة التوسل يف جليلة قاعدة)٥(
 . ١٥٦-١٣١نواقض اإلميان القولية والعملية: لالستزادة انظر)٦(
األميان : أبو داود، كتاب، و’’إسناده صحيح‘‘-:-وقال الشيخ أمحد شاكر ،٥/٣٦٦ ،) ٦٠٧٢(أمحد يف مسنده برقم: أخرجه)٧(

 ما جاء أن من حلف بغري اهللا فقد أشرك، :باب ،أبواب النذور واألميانالترمذي، ، و٣/٣٧١يف كراهية احللف باآلباء، : والنذور، باب
هذا ‘‘:، وقال٤/٤٣٧،)٧٨٩٥( يف املستدرك برقمواحلاكم  دار الغرب اإلسالمي،.ط ،١٩٥-٣/١٩٤ .’’حديث حسن هذا ‘‘: وقال

 .٢/٩٩، صحيح سنن الترمذي، ’’صحيح‘‘-:-وقال الشيخ األلباين. ’’حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه
البخـاري يف األدب  ، ’’إسناده صـحيح ‘‘-:-وقال الشيخ أمحد شاكر ،٢/٤٢٣ ،)١٨٣٩(أمحد يف مسنده برقمبنحوه؛ أخرجه )٨(

ما :النهي أن يقال: الكفارات، باب: ، كتابماجه، وابن ٢٩٢صحيح األدب املفرد،:، انظر’’صحيح‘‘-:-الشيخ األلباين املفرد، وقال
   .٢/٥٥٠شاء اهللا وشئت، 
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لـوال  : أن تقولـوا ((، ٢٢: البقرة ��m��¯��®��¬��«l:عند تفسريه لقوله تعاىل -:-)١( قول عكرمة -
 ،الدار خل علينا اللصاح يف الدار، وحنو ذلكوكلبنا لَدشركوا بـه  . لوال كلبنا صفنهاهم اهللا تعاىل أن ي

 يكما ال شريك يل يف خلقكم، ويف رزق: ، فقالالطاعةيف  دالًنِدا وع شيئًا، وأن يعبدوا غريه، أو يتخذوا له
وأخلصوا يل العبادة،  فكذلك فأفردوا يل الطاعة،؛ وملكي إياكم، ونعمي اليت أنعمتها عليكم ،الذي أرزقكم

   )٢(.))وال جتعلوا يل شريكًا ونِدا من خلقي، فإنكم تعلمون أن كلّ نعمة عليكم فمني

ذاته وال  يفشريك له  وإن كان صاحبه يعتقد أنه سبحانه ال ،كون بالعملومما يدل على أن الشرك قد ي
  :أفعاله يفصفاته وال  يف

، ٩٨ - ٩٧: الشـعراء  �m��x��w��v��u��t��s��r��q����p������o��n��ml :قوله تعاىل عـن املشـركني   - ١
ة؛ وإمنا سووهم به ومعلوم أم ما سووهم به سبحانه يف اخللق والرزق واإلماتة واإلحياء وامللك والقدر

وأما الشـرك؛ فهـو   :(( -:-يقول ابن القيم  )٣(.يف احلب والتأله واخلضوع هلم والتذلل والتعظيم
ال يغفره اهللا إال بالتوبة منه، وهو أن يتخذ من دون اهللا ندا حيبه كمـا  : نوعان أكرب وأصغر؛ فاألكرب

: لعاملني، وهلذا قالوا آلهلتهم يف النـار حيب اهللا، وهو الشرك الذي تضمن تسوية آهلة املشركني برب ا
m��x��w��v��u��t��s��r��q����p����������o��n��ml مع إقرارهم بـأن اهللا وحـده   ٩٨ - ٩٧: الشعراء ،

وإمنا كانت هـذه  خالق كل شيء، وربه ومليكه، وأن آهلتهم ال ختلق وال ترزق، وال حتيي وال متيت، 
 .)٤())كما هو حال أكثر مشركي العامل التسوية يف احملبة والتعظيم والعبادة،

أن يأيت اإلنسان خبالل وأعمال خصها اهللا بذاته العلية، وجعلها شعارا للعبودية، : فحقيقة الشرك 
ألحد من الناس؛ كالسجود ألحد، والذبح بامسه، والنذر له، واالستغاثة به يف الشدة، كل ذلـك  

، هذا اإلنسان، أو امللك، أو اجلن كان يعتقد أن ويصبح اإلنسان به مشركًا، وإن ،يثبت به الشرك
الذي يسجد له، أو ينذر له، أو يذبح له، أو يستغيث به دون اهللا شأنا، وأن اهللا هـو  أو الكوكب 

   )٥(.اخلالق

                                           

، أصله من الرببر كان حلصني بن أيب احلر العنربي فوهبه البن عبـاس ، كرمة بن عبد اهللا الرببري أبو عبد اهللا املدين موىل ابن عباسع)١(
كان من أعلم الناس  ومالزمته إياه، وبأن غري واحد من العلماء قد رووا عنه وعدلوه، بثبتت عدالته بصحبة ابن عباس ،جليل ابعيت

، روى عن مجع من الصـحابة،  ’’طلبت العلم أربعني سنة‘‘: ،كان يقولطاف البلدان، وكانت األمراء تكرمه وتصله، بالتفسري واملغازي
سـري أعـالم    :، انظـر مات أعلم الناس وأشـعر النـاس  : فقيل؛ سنة سبع ومئة وكانت وفاته باملدينة ائة رجل،وروى عنه زهاء ثالمث

 .٤/٢٤٤، األعالم للزركلي ،١٣٨-٣/١٣٤، ذيب التهذيب ،١/١٠٠، العرب يف خرب من غرب، ٣٦-١٢/ ٥ مؤسسة الرسالة،.،طالنبالء
 .١/٣٩٢، تفسري الطربي)٢(
 .١/١٤٨، الشرك يف القدمي واحلديث، ٣٠٤الداء والدواء، : انظر)٣(
  .١/٣٣٩ مطبعة السنة احملمدية،.ط مدارج السالكني،)٤(
 .٥٥-٥٤رسالة التوحيد، للدهلويل، :انظر)٥(
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 ؛فهؤالء هم أعداء الرسل والتوحيد يف كل زمان ومكان، ولعمر اهللا إن كان عبدة األصنام قد خلو
    )١(.، أو شر منهم أو دوم، وتناول القرآن هلم كتناوله ألولئكفقد ورثهم من هو مثلهم

وتقـرب   ،وعادى املشـركني يف اهللا  ،وما جنا من شرك هذا الشرك األكرب إال من جرد توحيده هللا
ه وذلّ ،ورجاءه هللا ،وخوفه هللا ،فجرد حبه هللا ،ومعبوده ،وإهله ،واختذ اهللا وحده وليه ،مبقتهم إىل اهللا

ـ  ،وأخلص قصده هللا ،واستغاثته باهللا ،والتجاءه إىل اهللا ،واستعانته باهللا ،على اهللا وتوكله ،هللا ا متبع
 ، وإذا استغاث استغاث بـاهللا، وإذا استعان استعان باهللا ،إذا سأل سأل اهللا ملرضاته، امتطلب ،ألمره

واملشرك من  )٢(،اهللا والشرك أنواع كثرية ال حيصيها إال ،فهو هللا وباهللا ومع اهللا ؛وإذا عمل عمل هللا
شـركًا،   ي ما ارتكبهال يسممن ارتكب ذلك  كانوال فرق يف هذا إن . ارتكب ما يوجب الشرك

  !فتغري االسم ال يغري حقيقة املسمى، وال يزيل حكمهبذلك يثبت الشرك،  أن وال يعتقد

ــه  - ٢ ــاىلقول  ��m�¸�����¶��µ��´��³��²��±°��¯��®��¬��«��ª���©��¨��§��¦��¥��¤��£�l:تع

، فأمر تعاىل بإخالص النسـك لـه   ٢: الكوثر ��m���}�����|��{��zl:وقوله تعاىل ،١٦٣ – ١٦٢: األنعام
فال يصح أن يتقرب اإلنسان بسفك وعليه وكل ما أمر به شرعا فهو عبادة يتعني إفراد اهللا ا،  ،وحده

أو  يذبح للقـرب أو للجـن،  كمن  ؛ومن ذبح لغري اهللا الدم، أو بتقريب قربان، أو بنذر إال هللا وحده،
تعليقًا على -:- يقول ابن تيمية. ، وأشرك به شركًا خمرجا عن اإلسالمفقد عبد غري اهللا ؛للكوكب

 ،من االستعانة بغري اهللا االعبادة لغري اهللا أعظم كفر ((، ١٧٣: البقرة ��m��hg��f����e��d��cl:قول اهللا تعاىل
ه إليه حلرم، وإن قال فيه باسم اهللا، كما قد يفعله طائفة من منافقي ب الى هذا فلو ذبح لغري اهللا متقربوع

هؤالء مرتدين ال تبـاح  ..هذه األمة الذين قد يتقربون إىل الكواكب، بالذبح والبخور  وحنو ذلك، و
    )٣()).ذبيحتهم حبال

حتقق معـىن  الدين كله داخل يف العبادة، فإذا علم اإلنسان و:((-:-اهللا أبو بطني الشيخ عبدويقول 
ا من العبادة لغري اهللا، فقـد عبـده   اإلله، وأنه املعبود، وعرف حقيقة العبادة، تبني له أن من جعل شيئً

فتغري االسم ال يغري حقيقـة املسـمى، وال يزيـل     ..ا،ا أو إهلًا، وإن فر من تسميته معبودواختذه إهلً
قضاء احلاجـات وتفـريج الكربـات،    وسؤاهلم اد القبور من دعاء أصحاا، ما يفعله عب..و..حكمه

والتقرب إليهم بالذبائح والنذور، عبادة منهم للمقبـورين، وإن كـانوا ال يسـمونه وال يعتقدونـه     
    )٤(.))عبادة

                                           

 .٣٤٥-١/٣٤٣ مطبعة السنة احملمدية،.ط مدارج السالكني، :انظر) ١(
 .٣٤٧-١/٣٤٦ مطبعة السنة احملمدية،.ط مدارج السالكني، :انظر) ٢(
  .٢/٥٦٦اء الصراط املستقيم قتضا)٣(
 .١٩-١٨عقيدة املوحدين، والرد على الضالل واملبتدعني، :ضمن كتاب-الرسالة األوىل–االنتصار حلزب اهللا املوحدين )٤(
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 وجـد مىت ؛ فينايف اإلميان منافاة الضد للضد قسم قد جيتمع مع اإلميان، وآخر: أن الشرك قسمان  - - - -     بببب
ن ناحية بقاء أصل اإلميان مع الشرك أو انتفائه، فإن اجتمع اإلميان؛ والعربة يف هذا التقسيم مانتفى 

الشرك مع أصل اإلميان كان ذلك الشرك األصغر الذي ال خيرج من امللة، وصاحبه ال خيرج من ملة 
اإلسالم؛ ولكنه ناقص اإلميان، وحكمه حكم العصاة من املسلمني، وإن حصل الشـرك الـذي ال   

فذلك الشرك األكرب الذي خيرج من امللـة، وصـاحبه    ويضاده،جيتمع مع اإلميان حبال بل يناقضه 
   .خارج من ملة اإلسالم، ويف اآلخرة من املخلدين يف النار

وحكاه عن علماء أهل -:-؛ أورده حممد بن نصر املروزيوهذا أصل من أصول أهل السنة واجلماعة
   )١()).ال ينقل عن امللة..شرك يف التوحيد ينقل عن امللة، وشرك :انكالشرك شر(( :احلديث قائالً

  )٢()).الشرك شركان أصغر وأكرب  :((-:-شيخ اإلسالم ويقول 

بالتوبـة  إال ال يغفره اهللا : فاألكرب ؛أكرب وأصغر: فهو نوعان وأما الشرك: ((،-:-ويقول ابن القيم 
والتصنع  ،لرياءفكيسري ا: الشرك األصغر وأما....ا حيبه كما حيب اهللاوهو أن يتخذ من دون اهللا ند، منه

و أنا بـاهللا   ك،و هذا من اهللا ومن ،ما شاء اهللا وشئت: وقول الرجل للرجل..بغري اهللاواحللف  ،للخلق
وقد يكون  ،وكذاو لوال أنت مل يكن كذا  ،أنا متوكل على اهللا وعليكو ،و مايل إال اهللا وأنت ،وبك

إىل ما هو كفر ينقل عن ..الشرك فانظر كيف انقسم((  )٣(.))ا أكرب حبسب قائله ومقصدههذا شركً
   )٤()).امللة، وإىل ما ال ينقل عنها

هذا من أعظـم  ..و ..إميان وشرك ..وهو أن الرجل قد جيتمع فيه :أصل آخر هاهنا :((-:-ويقول 
��m��Z��Y:قال تعاىل..، وقد دلّ عليه القرآن..وخالفهم فيه غريهم من أهل البدع ،أهل السنة أصول

_��^��� � � �]��\��[����`l ١٠٦: يوسف، فإن كان مع (( )٥(؛))ا به سبحانه مع الشركفأثبت هلم إميان
وهـم   ،وإن كان معه تصديق لرسـله  .هذا الشرك تكذيب لرسله مل ينفعهم ما معهم من اإلميان باهللا

فهؤالء مستحقون للوعيـد   ؛مرتكبون ألنواع من الشرك ال خترجهم عن اإلميان بالرسل وباليوم اآلخر
وأما  .فاخلفي قد يغفر ؛شرك خفي وشرك جلي: وشركهم قسمان .ن استحقاق أرباب الكبائرأعظم م

   )٦()).ال يغفر أن يشرك به فإن اهللا ؛اجللي فال يغفره اهللا تعاىل إال بالتوبة منه

                                           

 .٢/٣١٠تعظيم قدر الصالة، ) ١(
  .٧/٥٢٤جمموعة الفتاوى، )٢(
 .٣٤٤ -١/٣٣٩مطبعة السنة احملمدية،.ط ،مدارج السالكني)٣(
 .٣٤وحكم تاركها، الصالة ) ٤(
 .٢٨٢-١/٢٨١السنة احملمدية . مدارج السالكني، ط: وانظر. ٣٥،الصالة وحكم تاركها)٥(
 .السنة احملمدية. ، ط١/٢٨٢مدارج السالكني)٦(
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الشرك يف توحيد اإلهلية  :((-:-ويقول  )١()).أصغر الشرك فيه أكرب و :((-:-ويقول السعدي
ا يدعوه فهو أن جيعل هللا ند :فأما الشرك األكرب .شرك أكرب جلي، وشرك أصغر خفي :نوعان..والعبادة

ا من أنواع العبادة، فهذا الشرك أو خيافه أو يرجوه أو حيبه كحب اهللا، أو يصرف له نوع ،كما يدعو اهللا
وال فرق يف  .ال يبقى مع صاحبه من التوحيد شيء، وهذا املشرك الذي حرم اهللا عليه اجلنة ومأواه النار

، أو يسميها بغري ذلك من هذا بني أن يسمي تلك العبادة اليت صرفها لغري اهللا عبادة، أو يسميها توسالً
وأما الشرك  .فكل ذلك شرك أكرب، ألن العربة حبقائق األشياء ومعانيها دون ألفاظها وعباراا ؛األمساء
كالغلو يف املخلوق الذي ال يبلغ رتبـة   ؛الشرك فهو مجيع األقوال واألفعال اليت يتوسل ا إىل :األصغر

كل وسيلة وذريعة يتطرق منها  (( أي أنه  )٢(.))وحنو ذلك ،ويسري الرياء ،العبادة، وكاحللف بغري اهللا
  .)٣()) ةيت مل تبلغ رتبة العبادإىل الشرك األكرب من اإلرادات واألقوال واألفعال ال

، وخيلـد  شرك أكرب خيرج من امللة :النوع األول :ك نوعانالشر:((-حفظه اهللا-ويقول الشيخ الفوزان
 ،كدعاء غري اللّه ؛صرف شيء من أنواع العبادة لغري اللّه :وهو، صاحبه يف النار إذا مات ومل يتب منه

واخلوف مـن املـوتى أو اجلـن أو     ،والنذور لغري اللّه من القبور واجلن والشياطني والتقرب بالذبائح
وتفريج  ،ورجاء غري اللّه فيما ال يقدر عليه إال اللّه من قضاء احلاجات ،أو ميرضوهالشياطني أن يضروه 

قال تعاىل ،مارس اآلن حول األضرحة املبنية على قبور األولياء والصاحلنيالكربات مما ي :�m��r

�����ª��©��¨��§��¦��¥��¤��£��¢��¡���~���}��|��{��z��y��x��w��v���u��t��s
��±��°��¯��®¬��«��³��²l ١٨: يونس.  

وهو  ،شرك أصغر ال خيرج من امللة، لكنه ينقص التوحيد، وهو وسيلة إىل الشرك األكرب :النوع الثاين
  :قسمان

  :فاأللفاظ؛ ألفاظ وأفعال: ، وهوعلى اللسان واجلوارح شرك ظاهر :القسم األول 

  ".كفر وأشركمن حلف بغري اللّه فقد " :غقال  ،كاحللف بغري اللّه -

! أجعلتين للّه ندا ؟" :فقال ،ما شاء اهللا وشئت: رجلٌله ملا قال  غقال ، ما شاء اللّه وشئت: وقول  -
  ".وحدهما شاء اللّه : لقُ

تفيد  ’’مث‘‘ ألن ؛ما شاء اهللا مث فالن، ولوال اللّه مث فالن: قالوالصواب أن ي .لوال اهللا وفالن: وقول -
�m��Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á��À: تعاىل قال كما ،اللّه ملشيئة تابعة دالعب مشيئة جتعلو، التراخي مع لترتيبا

���È��Çl تقتضي ال ،واالشتراك اجلمع ملطلق فهي :الواو وأما ٢٩: التكوير وال اترتيب اتعقيب. 

                                           

  .١١٥القول السديد شرح كتاب التوحيد،)١(
 . ٨٢-٨١القول السديد شرح كتاب التوحيد،)٢(
 .١٢١القول السديد شرح كتاب التوحيد،)٣(
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  .وهذا من بركات اللّه وبركاتك. ما يل إال اللّه وأنت: ومثله قول -

ا من العني وغريها، البالء أو دفعه، ومثل تعليق التمائم خوفًفمثل لبس احللقة واخليط لرفع  :وأما األفعال
أمـا إن  . األن اهللا مل جيعل هذه أسباب ،فهذا شرك أصغر ؛إذا اعتقد أن هذه أسباب لرفع البالء أو دفعه

  .فهذا شرك أكرب، ألنه تعلق بغري اللّه ؛اعتقد أا تدفع أو ترفع البالء بنفسها

، كالرياء والسـمعة  ؛وهو الشرك يف اإلرادات والنيات :شرك خفي :غرالقسم الثاين من الشرك األص
أو يتصدق ألجل  ،حسن صالتهكأن ي ؛مما يتقرب به إىل اهللا، يريد به ثناء الناس عليه كأن يعمل عمالً

أو يتلفظ بالذكر وحيسن صوته بالتالوة ألجل أن يسمعه النـاس فيثنـوا عليـه     ،أن ميدح ويثىن عليه
�m����ì��ë��ê��é��è����ç��æ���å����ä������������ã��â: قال اهللا تعاىل ،رياء إذا خالط العمل أبطلهوال .وميدحوه

�� �ï��î��íl يا رسول : قالوا، "أخوف ما أخاف عليكم الشرك األصغر " :غوقال النيب ، ١١٠: الكهف
كمن حيج أو يؤذن أو  ؛ويالعمل ألجل الطمع الدني :ومنه )١(".الرياء : قال !؟وما الشرك األصغر ،اللّه

تعس عبد الدينار، " :غقال النيب . أو يتعلم العلم الشرعي أو جياهد ألجل املال ،يؤم الناس ألجل املال
وإن مل يعـط   ،إن أُعطـي رضـي   ،تعس عبد الدرهم، تعس عبد اخلميصة، تعـس عبـد اخلميلـة   

  .....)٢(".سخط

  :واألصغر، وهياألكرب  كا بني الشريتخلص مما مر أن هناك فروقً]و[

١ - خرج من امللةالشرك األكرب ي، ؛ لكنه ينقص التوحيدخرج من امللةوالشرك األصغر ال ي.  

 .والشرك األصغر ال خيلد صاحبه فيها إن دخلها ،الشرك األكرب خيلد صاحبه يف النار - ٢

٣ - حبط مجيع األعمالالشرك األكرب ي، والشرك األصغر ال يريـاُء  حـبط ال حبط مجيع األعمال، وإمنا ي
 .والعملُ ألجل الدنيا العملَ الذي خالطاه فقط

  )٣()).والشرك األصغر ال يبيحهما، الشرك األكرب يبيح الدم واملال - ٤

  :على أن كل قسم من أنواع الشرك األصغر حيتمل أن ينقلب إىل شرك أكرب، وذلك من وجهني

 .اهللا معظما له كتعظيم اهللاإذا صاحبه اعتقاد قليب، وهو تعظيم غري اهللا كتعظيمه، كاحللف بغري  - ١

 

                                           

يف سلسلة األحاديث الصحيحة، -:-، واأللباين ١٧/٦١، )٢٣٥٢٦ (برقم ، و١٧/٥٩ ،)٢٣٥٢١ (أمحد يف مسنده برقم: أخرجه)١(
 ).٩٥١(، برقم٢/٦٣٤
 .١٣٦٠، ص١٥: التغابن ��m��qp���o��n��ml:البخاري، كتاب الرقاق، باب ما يتقى من فتنة املال، وقول اهللا تعاىل)٢(
 .٨٣-٨٠عقيدة التوحيد، ) ٣(
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أو كان يف أصل اإلميان، أو كثر حىت يغلب على العبد؛ كاملراءاة بأصل اإلميان، أو غلبة الرياء على العمل، أو  - ٢
 .)١(غلبة إرادة الدنيا حبيث ال يريد ا وجه اهللا

لشرك األصغر، وقد يكون من ا، قد يكون من الشرك األكربف داخل حتت النوعني؛ كما أن الشرك اخلفي
  . )٢(هو كل ما خفي من أنواع الشركإذ 

ما ظهـر  : اجللي..و..اجللي واخلفي،..و..إن الشرك فيه أكرب وأصغر،:((-:-يقول الشيخ حممد العثيمني 
ما ال يعلمه الناس من أصغر أو أكرب؛ كالرياء، : للناس من أصغر أو أكرب؛ كاحللف بغري اهللا، والسجود للصنم، واخلفي

إن اجللي ما اجنلى أمره وظهر كونه شركًا؛ ولو كان أصغر، واخلفي ما سوى : وقد يقال. أن مع اهللا إهلًا آخر واعتقاد
   . )٣())ذلك

وذا يتبني أن الشرك  يتعلق باالعتقاد والقول والعمل؛ وقد يكون شركًا أكرب يناقض اإلميان وينافيه، وقد 
بل جيتمع معه، فيقوم باملكلف إميان وشرك، وهذا هو احلق الذي يكون شركًا أصغر ينقص اإلميان لكن ال ينقضه 

عليه الدليل؛ و به يبطل ما قرره الرازي من جعل الشرك املناقض لإلميان حمصورا يف االعتقاد، دون القـول   دلّ
  !والعمل

  . يف نقد حد الرازي للشرك، وأقسامه: الوجه الثاين

بينما جعل الشرك يف العمـل  ، القلب يف احمصور لخلود يف النارشرك املوجب لال جعل سبق البيان بأن الرازي
  ؛اخللود يف النار إال إذا تضمن الشرك يف االعتقاد؛ وقسم الشرك إىل ثالثة أقساممعصية من املعاصي ال توجب 

، أو اعتقاد كون املعبود لغري اهللا وهو اعتقاد اإلهلية، واخلالقية: وهو شرك عبدة األوثان: شرك جلي -
   .حقًا للعبادة من دون اهللا، أو اعتقاد كون املعبود وسيطًا وشفيعا يقرب إىل اهللامست

تعلق القلب باألسباب والوسائط، أو االلتفات إىل غـري اهللا يف   طاعة النفس أو :وشرك خفي وهو -
أن شرك الريـاء مـن بـاب     غري-.ترك اإلخالص يف عبادة اهللا، وذلك هو الرياء: عبودية اهللا، أي

    .-ال تؤثر على اإلميان بنقص وال بطالن -عنده–ب، والذنوب الذنو

  !إثبات أن لألسباب أثرا يف مسبباا :مفاده: وشرك أخفى -

  . وزعم أن طريق اخلالص من الشرك حمصور باعتقاد أنه ال مؤثر وال مدبر إال اهللا

  : فيقال

                                           

 . ١/١٧٣الشرك يف القدمي واحلديث: انظر)١(
 . ١٨٠-١٧٩، ١٣٩-١/١٣٨الشرك يف القدمي واحلديث: انظر) ٢(
 . ١/٢٠٧القول املفيد على كتاب التوحيد)٣(



- ٦٤٣  - 

 

ض لإلميان ـاقـف يف بطالنه؛ فالشرك املنإن جمرد تصور مفهوم الشرك املناقض لإلميان عند الرازي كا :أوالً
إذا مل  -فإن الشرك يف القول والعمل  احبت ااعتقادي اأمر -عنده-فرع عن مفهوم اإلميان؛ فإنه ملا كان اإلميان  -عنده-

ال بل  ؛ايتضمن الشرك يف االعتقاد ال يكون شركًا مناقضا لإلميان، فاألقوال واألعمال الشركية مبجردها ليست شركً
صرف شيء من أنواع العبادة لغري اهللا : بد أن يتضمنها اعتقاد االستقاللية يف التأثري، والقدرة على االختراع؛ وهكذا

اعتقاد كون املعبود وسيطًا استحقاق العبادة ملن صرفت له، أو اعتقاد ليس شركًا مناقضا لإلميان لذاته إال إذا تضمن 
ة صـرفها  يالذبح والدعاء واالستغاثة واالستعانة وغريها من العبادات العملية والقول؛ فاهللا مؤثرا يف القرب منوشفيعا 

  . لغري اهللا ليس شركًا يناقض اإلميان مبجرده

الشرك املناقض لإلميان إىل جمرد االعتقاد، فإن جمرد النداءات واالستغاثات والذبح  وإذا تقرر أن الرازي قد رد
  . -يف نظره- يعد شركًا وال ضاللة لغري اهللا من غري اعتقاد شيء ال

  .أحواله أن يكون معصية وفسقًا ال اثر له على اإلميان أسوأ -يف نظر الرازي -بادة والعملوالشرك يف الع

؛ وذلك إذا خلو !وعليه فليس يف املسلمني املستغيثني بالكواكب واملخلوقات الذاحبني هلا شرك، بل هم برآء من الشرك
  :من اعتقاد ما بلي

 .اإلشراك يف الربوبية واخللق والتدبري واإلجياد  -١
 . اعتقاد التأثري لغري اهللا  -٢
 . اعتقاد األلوهية واستحقاق العبودية لغري اهللا -٣

وعليه فإذا صرف املرء نوعا من أنواع العبادة القولية أو العملية لغري اهللا لقضاء حاجاته الدنيوية مع علمه بأن 
 –وأن ما سواه خملوق ال يستقل بأمر من األمور ،ق للتعظيم باألصالة وحده ال شريك لهاهللا هو الفعال املطلق املستح

   )١(!فهو بريء من الشرك

مـن أفـراد    نوع صرف أي الشرك غري حمصور يف االعتقاد فحسب بل يقع بالقول والعمل، و أن واحلق
فه هللا ثبت أنه مأمور به من الشارع فصرفكل اعتقاد أو قول أو عمل ، شرك أكرب مناقض لإلميان؛ العبادة لغري اهللا

  )٢( .رك وكفر، وصرفه لغريه شوحده توحيد وإميان وإخالص

 ،٢: هود��ms���r��q����p �l:إن اهللا تعاىل قد فرض على عباده إفراده بالعبادة: ((-:-)٣(يقول األمري الصنعاين
اهللا تعاىل ليالً وارا، وسرا وجهـارا، وخوفًـا    ، ومن نادى٥: البينة ��m����o��n���m��l��k��j��i��hl:وإخالصها له

                                           

 . ١٣٦ -١/١٣٠، الشرك يف القدمي واحلديث، ١٠٠-٩٩ضوابط التكفري عند أهل السنة واجلماعة، : انظر)١(
 .١٤٩-١٤٨عفاف خمتار، .، كتاب التوحيد، د١٢١-١٢٠كتاب التوحيد، للسعدي، القول السديد شرح :انظر)٢(
فقيه، الدث، احمل ،اإلمام الكبري ،املعروف باألمري، حممد بن إمساعيل بن صالح بن حممد احلسين، الكحالين مث الصنعاين، أبو إبراهيم)٣(
يف يوم  ، وتويفّ ابكحالن ونشأ بصنعاءهـ ١٠٩٩ /ادى اآلخرة سنةولد ليلة اجلمعة نصف مج. من أئمة اليمن ،صويل، اتهد املطلقألا

ا للعلم استمر ناشر ،وكانت العامة ترميه بالنصب، أصيب مبحن كثرية من اجلهالء والعوام هـ ، ١١٨٢ /سنة، الثالثاء ثالث شهر شعبان
= 



- ٦٤٤  - 

 

�m���S: وطمعا، مث نادى معه غريه، فقد أشرك يف العبادة، فإن الدعاء من  العبادة، وقد مساه اهللا تعاىل عبادة يف قوله تعاىل
��[��Z����Y��X��W��V��U��Tl بعد قوله٦٠: غافر ،:�m�����RQ��P��Ol ١())٦٠: غافر(  .  

إن زعم الرازي بأن الشرك املناقض لإلميان حمصور يف القلب وأن األقوال واألعمال ليست شـركًا   :ثانيا
  :والرد عليه من طريقني، مناقضا لإلميان مبجردها، زعم ظاهر البطالن

  :النقض؛ وذلك بأن يقال: أحدمها

ل واألعمال عليه، وهو باطل إن القول بذلك فرع عن القول بأن اإلميان حمصور يف القلب، وال أثر لألقوا   - أ
  .فما هو فرع له كذلك -كما سبق–

  :إن القول بذلك يستلزم لوازم باطلة، وبطالن الالزم يدل على بطالن امللزوم؛ منها   - - - -     بببب

أن ال يكون لألقوال واألعمال الشركية أثر يف الشرك وجودا وعدما، وإمنا املؤثر يف الشرك على احلقيقة هو  - ١
رك مبجرده شرك سواء صاحبه القول والعمل أو مل يصاحبه؛ وعليه فال معىن لوقوع االعتقاد، واعتقاد الش

 . الشرك ما

أن ال يكون شيء من األقوال واألعمال شركًا إال مع االعتقاد، واالعتقاد من السرائر احملجوبة؛ وعليه فال  - ٢
 . يتحقق شرك مشرك قط إال بالنص اخلاص يف شخص خاص

على من قال قوالً شركيا أو عمل عمالً شركيا، وزعم أن  - كربأ كان أصغر أو سواًء-أن ال حيكم بالشرك - ٣
 . قوله لذلك أو فعله له ليس اعتقادا

ـت عليـه، إن القول بذلك يؤدي إىل التساهل يف األقوال واألعمال الشركية بدعوى عدم اعتقاد ما دلّ   - ت
  .بزعمه عدم اعتقاده ؛وتعطيل احلكم على من يستحقه

  : املعارضة: ثانيهما

  .ا دلت عليه النصوص املتكاثرة من إطالق الشرك على بعض األقوال واألعمال، ووصف املقارف هلا باملشركمب

سواء كانت  ،وحده ال شريك له النصوص املتكاثرة من أن العبادات القولية والعملية حق هللاومبا دلت عليه 
انتسب إىل اإلسالم وفكل من  ؛وإذا كان األمر كذلك. وحنوها أو دعاًءا ذحب ؛كانا من جعل شيئاً منها ملخلوق كائن 

افقد أشرك باهللا تعاىل يف عبادته، واختذ مع اهللا أنداد دماءهم غ ، وكان من جنس املشركني الذين استباح النيب
                                           

= 

البن حجر العسقالين، تطهري االعتقاد  األحكامملرام من أدلة سبل السالم يف شرح بلوغ ا: هاله حنو مئة مؤلف، من ،اوتصنيفً ا وإفتاًءتدريس
، ٣/١٣٢،معجم املؤلفني ،٦٩١-٢/٦٨٦البدر الطالع،: انظر. وغريها يف مصطلح احلديث، األثر، مثرات النظر يف علم اإلحلاد أدرانعن 

 .٦/٣٨، األعالم للزركلي
  .٦٨تطهري االعتقاد، )١(



- ٦٤٥  - 

 

، وال تغري املعاين؛ من تسمية ذلك شركًا؛ إذ العربة باحلقائق ال باملسميات؛ واألمساء ال أثر هلا وإن فر  )١(،وأمواهلم
  . )٢(ضرورة لغوية وعقلية وشرعية

 ،من يسجد للشـمس والقمـر والكواكـب     )٣(كان من أتباع هؤالء  :((-:-ولذا يقول شيخ اإلسالم
إن هذا ليس بشرك، وإمنا الشرك إذا  :يصوم هلا، وينسك هلا، ويتقرب إليها، مث يقولو ،ويدعوها كما يدعو اهللا تعاىل

ضطرار من دين اإلسالم أن هذا ومن املعلوم باال املدبرة يل، فإذا جعلتها سببا وواسطة مل أكن مشركًا، هياعتقدت أا 
  .)٤())شرك

ن صرف لغري اهللا شيئًا من أنواع ـم: ((يف هذا الشأن -:-ويقول الشيخ عبد اهللا بن عبد الرمحن أبو بطني
والتوكل، والذبح، والنذر، وغري ذلك؛ فقد عبد ذلك الغري  كاحلب، والتعظيم، واخلوف، والرجاء، والدعاء،...العبادة،

ومعلوم عند كل . ن تسمية فعله ذلك تأهلًا، وعبادةً، وشركًاـم واختذه إهلاً، وأشركه مع اهللا يف خالص حقه، وإن فر
 خيرجها تغيري االسـم  الزنا، والربا، واخلمر، بغري أمسائها، مل: أن حقائق األشياء ال تتغري بتغري أمساءها؛ فلو مسى: عاقل

  .زنا، وربا، ومخرا، وحنو ذلك: عن كوا

أن الشرك إمنا حرم لقبحه يف نفسه، وكونه متضمنا مسبة للرب، وتنقصه، وتشبيهه باملخلوقني، : ومن املعلوم
؛ كمـا أن  مشرك، شاء أم أىب: وحنو ذلك؛ فاملشرك..ا،، وتشفعتوسالً: كتسميته فال تزول هذه املفاسد بتغيري امسه؛

  .مراب، شاء أم أىب: واملرايبزان، شاء أم أىب؛ : الزاين

يستحلون الربا، باسم البيع؛ ويستحلون اخلمر، باسم آخر غري امسها، : أن طائفة من أمته غوقد أخرب النيب 
م مكائـد  من أعظ: ا مع االسم، ال مع احلقيقة، مل يستحقوا الذم؛ وهذهدائر: فلو كان احلكم  )٥(وذمهم على ذلك؛

ا، وحنو ذلـك؛  ، وتشفعتوسالً: وغري امسه بتسميته إياه ..يف قالب ا؛ أخرج هلم الشركا وحديثًدم قدميآالشيطان لبىن 
   (٦))).إىل سواء السبيل اهلاديواهللا 

                                           

 .٢/٨٦٤نعه، الوعد األخروي شروطه وموا:انظر) ١(
 . ٥٣تطهري االعتقاد عن أدران اإلحلاد،) ٢(
  .من أتباع املتكلمني ومن وافقهم ممن قرروا أن معىن التوحيد جمرد إفراد الرب باخللق والتأثري: أي)٣(
  .٢٢٨-١/٢٢٧درء التعارض، )٤(
 البخـاري يف  أخرجه واحلديث.." مر واملعازفليكونن من أميت أقوام يستحلون احلر واحلرير واخل : "قال غالنيب ففي احلديث أن )٥(

، وأبو داود، كتاب اللباس، باب ما جاء ١٢٠٥، صباب ما جاء فيمن يستحل اخلمر ويسميه بغري امسه يف كتاب األشربة، معلقًا،صحيحه 
 ).٩١(، برقم١/١٨٦يف السلسلة الصحيحة،  -: -واأللباين. ٤/٢٠٧يف اخلز، 

 .٢٩٩-٢/٢٩٨الدرر السنية، ) ٦(



- ٦٤٦  - 

 

ومن الناس من يسمون أنفسهم موحدين، وهم يفعلون مثل ما يفعـل  : ((-:- )١(حممد رشيد رضاويقول 
يسـموا   وقـد  ،لكنهم يفسدون يف اللغة كما يفسدون يف الدين، فال يسمون أعماهلم هذه عبادةمجيع املشركني، و

أو شفاعة، وال يسمون من يدعوم من دون اهللا أو مع اهللا شركاء، ولكن ال يأبون أن يسموهم أولياء وشفعاء،  توسالً
إال دعاء غري اهللا ونداؤه لقضاء احلاجات، وتفريج وإمنا احلساب واجلزاء على احلقائق ال على األمساء، ولو مل يكن منهم 

   )٢(" )).الدعاء هو العبادة": غ، فقد قال النيب  ألا باهللا وشركً ،الكربات، لكفى ذلك عبادة له هو

مجيعا وأن الشرك بالقول والعمل يقع مبجرده عتقاد أو القول أو العمل أو ا وذا يتضح أن الشرك يكون باال
به يبطل حد الرازي حلقيقة الشرك، وزعمه أن  عليه الدليل، و رانه باالعتقاد، وهذا هو احلق الذي دلّدون اشتراط اقت

  :يوضحه !االعتقادمل يتضمن الشرك يف  ا بإطالق، ماليس شركًغري اهللا أو الذبح والصوم له  دعاء 

دبري األمور، لكنهم أشركوا باهللا مـن  أن اهللا ذكر عن املشركني أم كانوا يعتقدون أن اهللا هو املتفرد بت :ثالثًا
{���~�����¡���m:قوله تعاىل: �جهة التوسط يف الطلب أو يف العبادة، واآليات الدالة على هذا املعىن كثرية من أبرزها

��¬��«��ª��©¨��§���¦��¥���������¤��£��¢l  وقوله٦١: العنكبـوت ، :�m��Ë��Ê��É��È��Ç�������Æ��Å��Ä

���Ð�����Ï��Î��Í��Ì����������Ù��Ø��×��Ö��ÕÔ��Ó��Ò��Ñl وقولـه ٨٩ – ٨٨: املؤمنون ،:��m��¯��®������¬��«��ª

��É��È��Ç��Æ��ÅÄ��Ã���ÂÁ�����À��¿��¾��½��¼��»��º��¹��¸����¶��µ��´��³��²��±��°l ٣١: يونس ،  

ل يف ذاته وصفاته وأفعاله ال يكفي هو املتفرد بالكما وأنه ،وذا يتبني أن جمرد اعتقاد أن اهللا هو املتفرد بتدبري األمور 
أن ذلك ال يكفي لتحقيق التوحيد واإلميان؛ بل ال بد من عبادة اهللا و إرادتـه وحـده   فكما لتحقيق التوحيد، وعليه 

توحيد اهللا باإلرادة والقصد حبيث يكون هو الغاية دون ما سواه، وتوحيـده  : إذ التوحيد يتضمن-بالقصد والعمل؛ 
فكذلك الشرك لـيس حمصـورا يف    .-النفع أو دفع الضر بسواهتعلق القلب يف جلب ل حبيث ال يباالستعانة والتوك

 ؛بعدم إخـالص القصـد واإلرادة   :فالشرك إما أن يكون اإلرادة املستلزمة للعمل،االعتقاد؛ بل هو شامل للشرك يف 
سواء اختذ تلك الوسـائط  . و دفع الضرباختاذ وسائط يف جلب النفع أ :وإما أن يكون، بإرادة غري اهللا باحلب والتأله

  . مبجرد الدعاء والطلب أو بالتقرب والعبادة

ا ليس شـركً -بغري اهللا ،  كالصوم والذبح وصرف الدعاء واالستغاثة– أو شرك الطلب أن شرك العبادة :وذا يتبني 
ا للعبادة مـن دون  مستحقًختراع، أو مستقالً بالتأثري والقدرة على االا يستلزم أن يكون املعبود عند من عبده اعتقادي

                                           

 ،،احلسيين النسـب األصلحممد رشيد بن علي رضا بن حممد مشس الدين بن حممد اء الدين بن منال علي خليفة القلموين، البغدادي )١(
، وتويف يف طريق عودته إىل القلمونهـ يف ١٢٨٢ /مجادي األول سنة ٢٧ولد يف  .اإلسالمي اإلصالحوأحد رجال ) املنار(صاحب جملة 
نه رجع عن ذلك واستبدهلا بالسنة، وقـد  أكان أول أمره يتعبد على طريقة الصوفية، إال . هـ١٣٥٤ /سنة األوىلمجاد  ٢٣القاهرة، يوم 

ترمجة القـرآن، تفسـري   تاريخ األستاذ اإلمام، : ات منهاامتاز بقدرة كبرية على الكتابة، له عدة مصنف أخذت عليه بعض املآخذ العقدية،
. ة احملمدية، السنة والشيعة أو الوهابية والرافضة، شبهات النصارى وحجج املسـلمني، وغريهـا  الفاحتة ومشكالت القرآن، خالصة السري

 .، وما بعدها٥٩ ، منهج الشيخ حممد رشيد رضا يف العقيدة٦/١٢٦، األعالم للزركلي: انظر
 . ٢/٣٥٣: وانظر منه .٤٢٢-٥/٤٢١تفسري املنار، )٢(
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ا أن ويف إرادة غري اهللا بالعبادة، ولو كان من حتقق  منه ذلك معتقد العمل الطلب ويفاهللا، فحسب وإمنا هو شرك يف 
، بل ذلك هللا وحـده، وإمنـا   عبادة، وأنه ليس ألحد سواه تدبري وال تصريف وال تأثرياهللا وحده هو الذي يستحق ال

  -!!!على ما جرت به العادة كما زعم الرازي–جاء النفع، أو دفع الضر صرفها لغريه ر

فكما يكون الشرك باالعتقاد كذلك يكون بالطلب وباإلرادة والعمل وال فرق، فال حيتاج إىل اشـتراط  : وعلى هذا 
   .)١(شركًا يكونمصاحبة اعتقاد األلوهية أو االستقاللية بالتأثري أو استحقاق العبودية ل

هو املألوه املعبود حمبـة  : من الشرك إال بتحقيق شهادة أن ال إله إال اهللا، واإلله يف الشرع خالصال أنه :رابعا
ورجاء ورغبة وتوكالً ودعاء واستعانة واستغاثة، وبون بعيد بني تفسري اإلله مبعىن املعبود، وبني تفسريه مبعىن القـادر  

 تعاىل، وهو اعتقاد وقول وعمل، ومتعلق التفسري الثـاين اعتقـاد   على االختراع؛ فإن متعلق التفسري األول التعبد هللا
الربوبية التامة هللا تعاىل، وهو اعتقاد قليب جمرد، والفرق بينهما كبري؛ فال يستوي من قصر التأله على جمـرد االعتقـاد   

فضالً عن االعتقاد القليب ارد القليب بربوبية اهللا تعاىل، ومن جعله قوالً وعمالً واعتقادا يشمل عمل القلب واجلوارح، 
   . )٢(بالربوبية

اإلله هو الذي يأهله القلب بكمال احلب والتعظيم، واإلجالل واإلكرام، واخلوف :((-:-يقول شيخ اإلسالم
  .  )٣())والرجاء وحنو ذلك

جمرد اعتقاد أن اهللا  وأساس احنراف الرازي احنرافه يف معىن اإلميان والتوحيد؛ فقد ظن أن املراد باإلميان والتوحيد
وخلص من الشرك فهو  فقد وصل إىل الدين احلق،وحده هو املتفرد باخلالقية، وعليه فكل من أفرد اهللا باخللق والتأثري، 

  .وهذا الظن باطل!! مؤمن موحد، ولو فعل ما فعل

 خلـق  وحده هللا أن اعتقاد :وهو ،الربوبية توحيد جمرد بالتوحيد املراد وليس(( :-:-يقول شيخ اإلسالم 
  ...الكالم أهل من يظنه من ذلك يظن كما ،العامل

 وحده بأنه وأقر ،عنه يرته ما كل عن ونزهه ،الصفات من تعاىل الرب يستحقه مبا أقر لو الرجل أن وذلك 
 تحقاملس اإلله هو وحده اهللا بأن فيقر ،اهللا إال إله ال أن يشهد حىت امؤمن وال بل اموحد يكن مل -شيء كل خالق

   .له شريك ال وحده اهللا بعبادة ويلتزم ،للعبادة

 فسر فإذا ؛اخللق ىعل القادر مبعين اإلله هو ليس ،العبادة يستحق الذي املعبود املألوه :مبعىن هو واإلله 
 الغاية هو التوحيد هذا إثبات وجعل ،اإلله وصف أخص هذا أن واعتقد ،االختراع ىعل القادر مبعين اإلله املفسر

 يعرفوا مل ،وأتباعه احلسن أيب عن ينقلونه الذي وهو ،الصفاتية املتكلمة من يفعله من ذلك يفعل كما ؛لتوحيدا يف

                                           

 -١/١٣٠، الشرك يف القـدمي واحلـديث،   ١٣٢-١٢٩، ١٢٣-١١٨، ١٠٠-٩٩اعة، ضوابط التكفري عند أهل السنة واجلم: انظر)١(
١٣٦ . 

 . ٣٦٤حقيقة التوحيد بني أهل السنة واملتكلمني، : انظر) ٢(
 .١٠/١٥٧جمموعة الفتاوى، ) ٣(
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 وكانوا ،شيء كل خالق وحده اهللا بأن مقرين كانوا العرب مشركي فإن ،رسوله به اهللا بعث الذي التوحيد حقيقة
�����^��_��`��m:تعاىل وقال .مشركني هذا مع �]��\��[��Z��Y��l تسأهلم: السلف من طائفة قال ،١٠٦: يوسف 
����m:تعاىل وقال .غريه يعبدون هذا مع وهم اهللا :فيقولون ؛واألرض السماوات خلق من �̈� � ��§��¦��¥����¤��£��¢

��Ã����Â��Á��À��¿¾��½��¼����»��º��¹��¸��¶��µ��´��³��²���±��°��¯��®¬��«��ª��©
Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê��É��È��Ç����Æ��Å��Ä���� �� � �Ù��Ø��×��Ö��ÕÔ��Ó��Ò��Ñ���� � � � � � �Ðl ٨٤: املؤمنون – 

 اهللا أن أقر من كل فليس، ٦١: العنكبوت ��m��©¨��§���¦��¥���������¤��£��¢��¡�����~���}l:تعاىل وقال ،٨٩
 يوايل ،سواه ما دون منه اخائفً له اراجي ،سواه دون له اداعي ،سواه ما دون له اعابد يكون وخالقه شيء كل رب
¥��¦���§��¨��©��������m:تعاىل قال وقد .عنه ى اعم وينهى ،به أمر مبا ويأمر ،رسله ويطيع ،فيه ويعادي ،فيه

®��¬��«��ª �lم الذين الشفعاء وأثبتوا ،شيء كل خالق اهللا بأن أقروا املشركني وعامة، ٣٩: األنفاليشركو 
����{��~��_��`����m�v��u��t���f��e��d���c��b����a:تعاىل قال ،اأنداد له وجعلوا ،به �|��{��� zy��x��w

��hgl تعاىل وقال ،٤٤ - ٤٣: الزمر:��m��¢��¡���~���}��|��{��z��y��x��w��v���u��t��s��r

��³��²��±��°��¯��®¬��«�����ª��©��¨��§��¦��¥��¤��£l تعاىل وقال، ١٨: يونس:��m���Å��Ä��Ã

��Ð���ÏÎ��Í��Ì��Ë��Ê��É��È��Ç���Æ�������������à��ß��Þ��Ý��Ü��Û��Ú���ÙØ��×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ

���â��ál تعاىل وقال، ٩٤: األنعام:��m��~}��|��{��z��y���xw�������v��u��t��s��r��q��p��o��n���ml البقرة :

 ويصوم تعاىل اهللا يدعو كما ويدعوها ،والكواكب والقمر للشمس يسجد من هؤالء أتباع من كان وهلذا، ١٦٥
 فإذا ،يل املدبرة هي أا اعتقدت إذا الشرك وإمنا؛ بشرك ليس هذا إن: يقول مث ،إليها ويتقرب ،هلا وينسك ،هلا

   )١()).شرك هذا أن اإلسالم دين من باالضطرار املعلوم ومن ،امشركً أكن مل وواسطة اسبب جعلتها

وحيد، والرباءة من مجيع ما خيالف ذلك من إذا تقرر ذلك فإن اخلالص من الشرك إمنا يكون بتحقيق اإلميان والت
وتصفيته من الشـرك  ذيبه  :إن حتقيق التوحيد ((: -:-السعدييقول الشيخ . األقوال أو األعمال أو االعتقادات

 يف ، وذلك بكمال اإلخالص هللاألكرب واألصغر، ومن البدع القولية االعتقادية، والبدع الفعلية العملية، ومن املعاصي
، ومن الشرك األصغر املنايف لكماله، شرك األكرب املناقض ألصل التوحيد، وبالسالمة من الواألفعال واإلرادات األقوال

  .)٢( ))، ومتنع كماله وتعوقه عن حصول آثارهلبدع واملعاصي اليت تكدر التوحيدوبالسالمة من ا

؛ والصـوم  األدعية والتسبيحاتمن  هلا بأنواع الدعاءو ،لكواكبتقريب القرابني ل قد قررإن الرازي  :خامسا
رجاء النفع، أو دفع ، األوقات واألمكنة واألخبرة املناسبة هلا يف زعمه يمن اللباس واخلوامت، وحتر هلا، واختاذ ما يناسبها

لوهية أ ما مل يتضمن اعتقادمناقضا لإلميان  ه شركًايعد مل وكل ذلك -على حد زعمه-الضر على ما جرت به العادة
فإذا فعل املرء ما سبق وخال قلبه عـن   اكب، مبعىن اعتقاد كوا مدبرة للعامل، وخالقة له، ومؤثرة فيه بذاا،الكو

حصـول النفـع     اعتقاد ألوهية الكواكب واعتقاد استقالليتها بالتأثري؛ مل يكن مشركًا السيما وقد تستر بدعوى

                                           

 .٢٢٨-١/٢٢٦درء التعارض، ) ١(
 .٧٤، القول السديد شرح كتاب التوحيد)٢(
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ورحـم   ،املشركني دين من احلنفاء دين يفزعمه هذا ب  أدخلف!!! على جمرى العادة ودفع الضر عند تلك األفعال
 صـنف  حـىت  ،املشركني دين من احلنفاء دين يف اأدخلو املتكلمني..متأخري من كثري:((اهللا شيخ اإلسالم حني قال

 . (١)))النجوم خماطبة و السحر يف املكتوم السر الرازي مصنف :مثل ،ذلك يف اتصنيفً بعضهم

إن من الناس مـن   :(( -:-يقول شيخ اإلسالمويف ذلك  ة عن اإلسالم،وقوله هذا شرك صريح، وهو رد
باس واخلوامت ما يظن ويدعو هلا بأنواع األدعية والتسبيحات، ويلبس هلا من الل ،يسجد للشمس وغريها من الكواكب

  . ة واألخبرة املناسبة هلا يف زعمه، ويتحرى األوقات واألمكنمناسبته هلا

من األولني واآلخرين؛ حىت شاع ذلك يف كثري ممن ينتسب  ك الذي ضل به كثريوهذا من أعظم أسباب الشر
علـى مـذهب    "السر املكتوم يف السحر وخماطبة النجـوم  : " ا مساهإىل اإلسالم، وصنف فيه بعض املشهورين كتاب

أمثـاهلم   و...لخي،، وأيب معشر الب )٢(ابن وحشية:..مثل املشركني من اهلند والصابئة، واملشركني من العرب وغريهم
��m��É��È��Ç:تعـاىل اهللا كما قال . الكتاب ممن دخل يف هذا  الشرك، وآمن باجلبت والطاغوت، وهم ينتسبون إىل أهل

���Û��Ú��Ù��Ø��×��Ö��Õ�������Ô��Ó���Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í���Ì��Ë��Ê��C��B��A
���M��L��K��J��I��H�����G��F��EDl السـحر، والطـاغوت  : اجلبت‘‘ :احد من السلف، وقد قال غري و٥٢ - ٥١: النساء :

  .وكالمها حق. ’’الشيطان‘‘: وبعضهم قال .’’األوثان

هؤالء جيمعون بني اجلبت الذي هو السحر، والشرك الذي هو عبادة الطاغوت، كما جيمعون بـني السـحر   
ه شرك حمرم، بل هذا مـن  أن -بل ودين مجيع الرسل  -ودعوة الكواكب، وهذا مما يعلم باالضطرار من دين اإلسالم 

  . )٣())لقومه كانت يف حنو هذا الشرك غأعظم أنواع الشرك الذي بعثت الرسل بالنهي عنه، وخماطبة إبراهيم اخلليل 

إما عن أصل الدين أو بعض  ؛اقد حيصل لبعضهم إميان ونفاق ويكون مرتد...أئمة أهل الكالم (( : ويقول
وهذا كثري غالب؛ السيما يف األعصار واألمصار اليت تغلب فيهـا اجلاهليـة    .إما ردة نفاق وإما ردة كفر ،شرائعه

  . هؤالء من عجائب اجلهل والظلم والكذب والكفر والنفاق والضالل ما ال يتسع لذكره املقاللف ،والكفر والنفاق

لكن ذلك  ؛احبهامل تقم عليه احلجة اليت يكفر ص ،إنه فيها خمطئ ضال: فقد يقال ؛وإذا كان يف املقاالت اخلفية
بـل اليهـود    ،اليت يعلم اخلاصة والعامة من املسلمني أا من دين املسلمني ،يقع يف طوائف منهم يف األمور الظاهرة
غا والنصارى واملشركون يعلمون أن حممد اب أمره بعبادة اهللا وحده ال شريك لـه  :مثل ،ر من خالفهافّوكَ ،عث، 

معـاداة اليهـود    :ومثل، فإن هذا أظهر شعائر اإلسالم ؛ن املالئكة والنبيني وغريهمم؛ ويه عن عبادة أحد سوى اهللا
   .حترمي الفواحش والربا واخلمر وامليسر وحنو ذلك  :ومثل ،والنصارى واملشركني

                                           

 .٢/٤٨١االستغاثة يف الرد على البكري، )١(
 ،يعرف بابن وحشية، وينعت بالصويف ،محد بن علي بن املختار بن عبد الكرمي بن جرثيا  الكسداين، الكلداين، من أهل قسنيأ أبو بكر)٢(

يف  األحـداق الطلسمات، كتاب السحر الكبري، نزهة  السر و :له من الكتب .عامل بالفالحة، والكيمياء، والسحر، والسموم، وغري ذلك
  .١/١٧٠، األعالم للزركلي، ١/٢١٢معجم املؤلفني، : ، انظر، وكتاب الفالحةاألقالمق، شوق املستهام يف معرفة رموز وفاترتيب األ

 .٧٧٨-٢/٧٧٧،اقتضاء الصراط املستقيم)٣(
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وإن كـانوا قـد يتوبـون مـن ذلـك       ،فكانوا مرتدين ؛ا من رءوسهم وقعوا يف هذه األنواعمث جتد كثري
ولكن مع مرض  ؛وتارة يعود إليها ،رءوس هؤالء هكذا جتده تارة يرتد عن اإلسالم ردة صرحية فكثري من..،ويعودون

واحلكايات عنهم  ،سلموا من نوع نفاقأن ي لّلكن قَ ؛وقد يكون له حال ثالثة يغلب اإلميان فيها النفاق ،يف قلبه ونفاق
  ...بذلك مشهورة

والقاضي أبو  ،أبو احلسن األشعري :يذكره كما ؛اوقد حكى أهل املقاالت بعضهم عن بعض من ذلك طرفً 
  .وغريهم..بكر بن الباقالين

كما صنف الرازي كتابـه يف   ؛أن منهم من يصنف يف دين املشركني والردة عن اإلسالم ؛وأبلغ من ذلك 
وإن  ،وهذه ردة عن اإلسالم باتفاق املسلمني ،وأقام األدلة على حسن ذلك ومنفعته ورغب فيه ،عبادة الكواكب

   . )١())مكان قد يكون عاد إىل اإلسال

بني السحر ودعوة الكواكب  ما قرره الرازي من اجلمع أن اإلسالم دين من باالضطرار املعلوم منأنه  :سادسا
فاتضـح أن   مل يدخله الرازي يف مسمى الشرك والتشبيه، وأدخل يف مسماه إثبات بعض الصفات، ، ومع ذلكشرك

   !!واإلميان؛ بل مساه تشبيها، وجعله أصالً لعبادة األوثان التوحيد ىمسم يف هيدخل مل رسله به اهللا بعث الذي التوحيد

 ىمسم يف يدخلونه ال..رسله به اهللا بعث الذي التوحيد :((عن املتكلمني - :-يقول شيخ اإلسالم ومن هنا
 يراد كان وإن- اللفظ فهذا ؛له شبيه ال..:قالوا إذا فإم ؛صفاته نفي ذلك يف وأدخلوا ،عليه اصطلحوا الذي التوحيد

 ونفي ،ملصنوعاته ومباينته خلقه ىعل علوه نفي :هذا يف يدرجون فإم .. ؛شيء كمثله ليس اهللا فإن -صحيح معىن به
 العلم وأهل ،شبيه له يكون وأن امنقسم امركب يكون أن يقتضي ذلك إثبات إن: ويقولون ،صفاته من ينفونه ما

  ) ٢(.))متثيالً وال ،اوانقسام اتركيب القرآن ا نزل اليت العرب لغة يف ىيسم ال ذاه مثل أن يعلمون

ووا عن عبـادة   ،القرآن يف مواضع يبني أن الرسل أمروا بعبادة اهللا وحده ال شريك له:((ويقول عنهم أيضا
   ....الشقاوةوأن املشركني هم أهل  ،وأن أهل السعادة هم أهل التوحيد ،شيء من املخلوقات سواه

 ،واإلميـان برسـله   ،قد تبني أن أصل السعادة والنجاة من العذاب هو توحيد اهللا بعبادته وحده ال شريك لهف
والنهي  ،ليس فيها األمر بعبادة اهللا وحده ال شريك له ،والعمل الصاحل؛ وهذه األمور ليست يف حكمتهم ،واليوم اآلخر

ومـن مل   ،فهم اآلمرون بالشرك والفاعلون له ؛ إمنا حدث برأي جنسهمبل كل شرك يف العامل ؛عن عبادة املخلوقات
 ،فقد يرجح غريه املشركني ؛ا ماوإن رجح املوحدين ترجيح ،هؤالء وهؤالء بل يقر ؛يأمر بالشرك منهم فلم ينه عنه

اوقد يعرض عن األمرين مجيع .م يف عبادة الكوا. افتدبر هذا فإنه نافع جدواملالئكـة  ،كـب وقد رأيت من مصنفا، 
فإمنا توحيدهم بالقول  ؛وهم إذا ادعوا التوحيد ،ما هو أصل الشرك -أنفس األنبياء وغريهم-األنفس املفارقة ،وعبادة

  !ال بالعبادة والعمل

                                           

 .  مؤسسة قرطبة. ، ط٤٤٨-١/٤٤٦،جممع امللك فهد. ، ط٥٧-٣/٥٣بيان تلبيس اجلهمية: ، وانظر٥٥-١٨/٥٢جمموعة الفتاوى، ) ١(
 .١/٢٢٨درء التعارض، )٢(
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وعبادته وحده ال شريك له؛ وهذا  ،والتوحيد الذي جاءت به الرسل ال بد فيه من التوحيد بإخالص الدين هللا 
وفيه من الكفر والضالل ما هو من  ،عونه إمنا هو تعطيل حقائق األمساء والصفاتوالتوحيد الذين يد. شيء ال يعرفونه

لكـان معهـم    ؛أن يصفوا اهللا مبا وصفته به رسله: وهو ،أعظم أسباب اإلشراك؛ فلو كانوا موحدين بالقول والكالم
، ا دون ما سواهويتخذوه إهلً ،يعبدوا اهللا وحدهبل ال بد أن  ؛وذلك ال يكفي يف السعادة والنجاة ،التوحيد دون العمل

    )١(!)).؟ال موحدون وال خملصون ،فكيف وهم يف القول والكالم معطلون جاحدون ؛ال إله إال اهللا :وهذا معىن قول

هذا هو التشـبيه يف  . والتشبيه للمخلوق بهالتشبه باخلالق  :حقيقة الشرك هو:((-:-ويقول ابن القيم 
، فعكس من نكس اهللا قلبه، غات صفات الكمال اليت وصف اهللا ا نفسه، ووصفه ا رسول اهللا ال إثب احلقيقة،

فاملشـرك مشـبه    وطاعـة،  سه األمر، وجعل التوحيد تشبيها، والتشبيه تعظيمابوأركسه بلَ ،وأعمى عني بصريته
وذلـك   ،والنفع والعطاء واملنع التفرد مبلك الضر :اإلهليةفإن من خصائص ؛ اإلهلية للمخلوق باخلالق يف خصائص

وجعل من ال  ،ق ذلك مبخلوق فقد شبهه باخلالقفمن علّ ؛يوجب تعليق الدعاء واخلوف والرجاء والتوكل به وحده
ميلك لنفسه نفعا وال ضرا وال حياةًا وال موت ن غريهع فضالً ،اوال نشور، ةُ .ن له األمر كلهملا شبيهاألمور كلها  فأزِم

 بل إذ فتح لعبده باب .وال معطى ملا منع ،ال مانع ملا أعطى ،وما مل يشأ مل يكن ،فما شاء كان إليه،رجعها وم ،بيديه
هذا العاجز الفقري بالذات بالقادر  فمن أقبح التشبيه تشبيه .وإن أمسكها عنه مل يرسلها إليه أحد ،رمحته مل ميسكها أحد

   .الغين بالذات

ملطلق من مجيع الوجوه، الذي ال نقص فيه بوجه من الوجوه، وذلك يوجب الكمال ا :اإلهليةومن خصائص 
أن تكون العبادة كلها له وحده، والتعظيم واإلجالل واخلشية والدعاء والرجاء واإلنابـة، والتوبـة والتوكـل    

  وشرعانع عقالًموي ،وفطرة أن يكون هللا وحده كل ذلك جيب عقالً وشرعا واالستعانة وغاية الذل مع غاية احلب؛
لـه،   ؛ فمن جعل شيئًا من ذلك لغريه فقد شبه ذلك الغري مبن ال شبيه له، وال مثل له، وال ندوفطرة أن يكون لغريه

وذلك أقبح التشبيه وأبطلُه، ولشدة قبحه، وتضمنه غايةَ الظلم، أخرب سبحانه عباده أنه ال يغفره، مع أنه كتب علـى  
  .)٢())نفسه الرمحة

الصـفات  الذين يثبتـون   دين عبادة األصنام كالفرع على مذهب املشبهةزعمه الرازي من أن  ما أن :سابعا
 .اعتقاد الشبه؛ باطل األوثانخلربية؛ كالوجه والعلو واالستواء على العرش، فالسبب يف عبادة ا

  :والكالم على ذلك من وجوه

مدح السحر والطلسـمات، ومل   كتب يف الذي وهو ،ذلك الرازي يذكر أن العجب من أنه :األول الوجه 
يكترث من الدعوة إىل الدعاء واالستغاثة والذبح والصوم لغري اهللا ما دام املقدم على ذلك معتقدا أنه ال خالق وال مدبر  

  !وال مؤثر إال اهللا

                                           

 .٥٨-١٨/٥٥جمموعة الفتاوى، ) ١(
 .٣١٥-٣١٣الداء والدواء، ) ٢(
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 حاله هذه تكون منو -شعر أو مل يشعر– والكواكب والقمر الشمس وعبادة تعاىل باهللا اإلشراكفأقر بذلك 
 ومل ،شـيئًا  به يشركون ال تعاىل اهللا يعبدون الذين التوحيد أهل ذمي أن صلحي كيف ؛اهللا غري وعبادة الشرك إقرار يف

 ،مـدة  وغريه الرازي إليهم ارتد الذين املشركني هلؤالء اجلهاد يرون بل ؛وثنا وال كوكبا وال قمرا وال مشسا ال يعبدوا
 كفر بالشرك األمر أن املسلمني بني نزاع ال لكن .اهللا عند سرائره فإن ؛إلسالما إىل الردة هذه عن رجعقد  كان وإن

  .مسلم من كان إذا وردة كفر فيه والترغيب عليه والثناء مدحه وأن ،مسلم من كان إذا وردة

يقرون و ،يقرون بتوحيد اهللا وعبادته وحده ال شريك له الذين ،وحده تعاىل هللا الدين وإخالص التوحيد فأهل
  !!الشرك أصل على املشركني يوافقون بأم يعيبهم أن للرازي يصلح كيف ؛توحيد اهللا العلمي القويلب

  ـا كتـاب اهللا،    والرازي كما تقدم أقر بدعاء غري اهللا والذبح والصوم له، ونفى الصفات اخلربية اليت جاء
 ؛نقض التوحيد من وجهـني  الذيوهو  ،هأن يعيب أهل اإلميان باهللا ورسول هكيف يصلح لف، غوأخرب عنها رسوله 

اهللا تعاىل وحقيقة عبادته ماال يـتم اإلميـان   صفات من ر وأنك ،ب يف ذلكورغّبل  ؛عبادة غري اهللا ودعائه حيث أقر
  !.؟باتباع املشركني -املوحدين الناهني عن الشرك-أهل اإلثبات  يعيب نأبعد هذا كيف يصلح له ف ،والتوحيد إال به

تقتضي أن الناس كانوا قبل ابتداع الشرك على املذهب الذي  رواية اليت نقلها الرازيأن هذه ال :الثاين الوجه
 ،فلما اعتقدوا ذلك اختذوا وثنا كما ذكره ،وأم كانوا حينئذ يعتقدون أن إله العامل نور عظيم ،مساه مذهب املشبهة

مث إنه بسبب هذا االعتقاد استحسنوا عبادة  ،األوثان فيكون هذا االعتقاد هو مذهب القوم يف الدهر األقدم قبل عبادة
وهي دين اإلسالم العام الذي  ،ومعلوم أن الناس كانوا قبل الشرك على دين اهللا وفطرته اليت فطر الناس عليها ،األوثان

´����m��Â��Á��À��¿���¾��½��¼»��º��¹���¸��¶�����µ:كما قال تعاىل ؛حد غريهأال يقبل اهللا من 

Å��Ä���Ã����Ç������Æl تعاىل وقال ،١٩: يونس:��m��y��x��w��v���u��t��s��r��q��p��o��n

��u��t���s���r��q��p��on��m��l��k��j���i��h��g��f��e��d��c��b��a �̀ �_��~����}��|��{��z
��£��¢��¡��� � � ��� �~��}��|��{��zy��x��w��vl كان بني " :أنه قال بعن ابن عباس وقد ثبت  ،٢١٣: البقرة

أنه ذكر يف حديث الشفاعة عن نوح  غوثبت يف الصحيح عن النيب   )١(".آدم ونوح عشرة قرون كلها على اإلسالم
��m��j��i��h��g��f��e��d:وقد قال تعاىل  )٢("ضنيب بعثه اهللا إىل أهل األر لُوأنت أو : "قول أهل املوقف له

��on��m���l��kl يف كل أمة رسوالً يدعوها إىل عبادة اهللا وحده ال فإذا كان اهللا تعاىل قد بعث ؛ ٣٦: النحل
 ،علم أنه مل يكن قبل قوم نوح مشركون ؛من بعثه اهللا تعاىل إىل أهل األرض لُونوح أو ،شريك له واجتناب الطاغوت

                                           

هذا ‘‘:، وقال٢/٥٢٠،)٣٧١١(واحلاكم يف املستدرك برقم، ٣٧٧/ ٢، وابن أيب حامت يف تفسريه، ٣/٦٢١الطربي يف تفسريه،  أخرجه)١(
وابن أيب  ،وابن املنذر ،وابن جرير ،البزارإىل  ،٢/٤٩٦ر املنثور، وعزاه السيوطي يف الد. ’’حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه

 .ب كلهم عن ابن عباس واحلاكم ،حامت
��m:أل البخاري، كتاب أحاديث األنبياء، باب قول اهللا)٢( �q�� �p��o��n��ml باب أدىن ، ومسلم، كتاب اإلميان، ٦٨٠ص...،٢٥: هود

 . ١٨٥-١/١٨٤، أهل اجلنة مرتلة فيها
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ومذهبهم هو املذهب الذي مساه مذهب املشبهة ثَبت  ،وأولئك على اإلسالم ،وإذا كان كذلك ؛كما قال ابن عباس
  .جب هذه احلكاية أن هذا هو مذهب األنبياء واملرسلني واملسلمني من كل أمةمبو

  !على أن مذهب األنبياء واملسلمني من كل أمة هو ما أمساه الرازي مذهب املشبهة أن هذه الرواية تدلّ: القصدو

وقد  .ون اإلله واملالئكةأم اشتغلوا بعبادة هذه األوثان على اعتقاد أم يعبد الروايةأن يف هذه  :ثالثال الوجه
فلم يذكر أم كانوا يعتقدون أم يعبـدون اهللا إذا   ؛ذكر اهللا تعاىل قول املشركني يف كتابه الذين جعلوا معه إهلًا آخر

، وعليه وذكر أم قالوا إمنا نعبدهم ليقربونا إىل اهللا زلفى ،ولكن ذكر أم اختذوا هذه األوثان شفعاء ،عبدوا األوثان
   !اد األوثان يعبدوا على اعتقاد أم يعبدون اهللا غلط عليهمبأن عب فالقول

سـلف  -؛ من الفالسفة الصابئني عن نفاة الصفات أن عبادة األوثان إمنا هي مشهورة ومعروفة :الرابع الوجه
فرعـون عـدو    :ومثل وقومه أعداء اخلليل عليه الصالة والسالم وأتباعه، )١(النمرود بن كنعان: مثل -الرازي وذويه

~��_��`����m���f��e��d��c��b��a:كذب موسى حيث قال؛ فإن فرعون وأتباعه ألموسى كليم الرمحن 
���on��m��l��k��j��i��h��gl فرعـون يف هـذا التكـذيب     فمن نفى العلو وافـق  ؛ ٣٧ – ٣٦: غافر

    .×ملوسى

يوجد إال يف أهل الكتب  الصريح ال بل التشبيه ؛مذهب املشبهة يه الرازيأن القول الذي يسم :امساخل الوجه
  )٢( .املسلمنيعن مشبهة اليهود ومشبهة  كاليهود واملسلمني كما ذكر الرازي ؛اإلهلية

أو الذي يقول منازعوهم ، تشبيه الذي يعري أهله بأنه تشبيهمن ليس له كتاب ال يعرف عنه شيء من الف: وعليه
  . إنه تشبيه

فإن اهللا مل يبعث رسوالً  .وإمنا كان من غريهم ،ك مل يكن من أهل الكتاباملعلوم أن أصل الشرإنه من  :فيقال
��m��r��q��p��on��m���l��k��j��i��h��g��f��e��d:كما قال تعاىل ،ومل يرتل كتابا إال بالتوحيد

�� yx��w��v�� �u��t��sl وقال تعاىل، ٣٦: النحل:��m�H��G� �F��E��D��C��B��A�N� �M�� � � � � � �L� � �K� � �J� � �I���
O��Pl وقال تعاىل ،٢٥: األنبياء:��m��½��¼��»��º��¹��¸��¶����µ��´��³��²��±��°��¯l ٤٥: الزخرف، 

��m��ba��`��_���~��}��|��{z��y��x��w��v��u��t���s��r��q��p��o��n��m��l��k��j��i:تعاىل وقال
� � �c�� �s� �r��q� �p� �o��n��m� �l� �k�� �j� � ih� �g��f� �e��dl تعاىلوقال ، ١٣: الشورى:��m������~� � }

                                           

على اإلسالم، حىت ملكهم، فدعاهم إىل عبـادة األوثـان   أهل بابل كان  ،ملك بابل،  د بن كوش بن كنعان بن حام بن نوحنمروال)١(
بالنار حني دعـاه إىل  ×إبراهيم إحراق  اولح ،غا وجترب وعتا وآثر احلياة الدنياباستمر يف ملكه أربعمائة سنة وكان قد طغا و ،ففعلوا

وادعى  ،فحاج إبراهيم اخلليل يف ذلك ؛محله اجلهل والضالل وطول اآلمال على إنكار الصانعبل هلة واألوثان، و الرباءة من اآل توحيد اهللا
  .  ١٦٧-١/١٦٥، البداية والنهاية، ٢٩٠-١/٢٠٧،١/٢٨٧تاريخ الرسل وامللوك، :، انظرلنفسه الربوبية

 . ٣٠أساس التقديس، : انظر )٢(
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� � ª©��¨��§� �¦��¥���¤��£��¢��¡���l وقال ،٢١: الشورى:��m��{���� �z��y��xw��v��u��t��� ��s��r��q

��§��¦���¥��¤��£���¢��¡�����~��}��|l ٥٢ – ٥١: املؤمنون.  

ومل حيدث يف أهل الكتاب وأتباع الرسل من العرب وبين إسرائيل وغريهم شرك إال مأخوذ من غـري أهـل   
الذين كانوا على ملة إبراهيم إمـام   ،الشرك يف العرب -سيد خزاعة- )١(ةعمكما ابتدع عمرو بن حلي بن قَ؛ الكتاب
وكذلك بنو إسرائيل  ،مبكة بأوثان نقلها من الشام اليت كانت إذ ذاك دار الصابئة للمشركني ابتدعه هلم .غاحلنفاء 

جرياـم   مـن وإمنا حدث فيهم هذا  .-تعاىل وتقدس-ك يف كتابه عبد من عبد منهم األوثان كما ذكر اهللا تعاىل ذل
مذهب التشبيه ال يعرف إال عمن هو من أهل كتـابٍ   اه الرازيفإذا كان أصل املذهب الذي مس .الصابئة املشركني
قوم الـذين  علم أن الشرك مل يبتدعه أوالً ال ،وأهل الكتاب مل يكونوا هم الذين ابتدعوا الشرك أوالً ،مرتل من السماء

  .مساهم أهل التشبيه

فمن املعلوم أن املرسلني كلهم ليس فيهم  ؛تشبيها الرازي أنه إذا كان اإلشراك متضمنا ملا مساه :دسالسا الوجه
وال ، غفليس يف القرآن عن حممد  ،تشبيها الرازي وال ى الناس عن هذا الذي مساه ،من تكلم بنقض هذا املذهب

وال يف األحاديث املأثورة عن أحد من املرسـلني   ،وال يف التوراة واإلجنيل وغريمها من الكتب ،عن املرسلني املتقدمني
أو أن يصـفوه   ،أو فوق العـامل  ،أو فوق العرش ،أم وا املشركني أو غريهم أن يقولوا إن اهللا تعاىل فوق السموات

احد بأن اهللا ليس بداخل العامل وال خارجـه، وال  بل وال عنهم حرف و ؛تشبيها الرازيبالصفات اخلربية اليت يسميها 
  .يشار إليه، وال ليس جبسم، وال متحيز، وال حنو ذلك مما يقرر الرازي وأمثاله

وال تكلموا مبا ، وال ذموه وال أنكروه فإن كان الشرك متضمنا ملا مساه تشبيها، والرسل مل تنه عما مساه تشبيها 
كلهم كانوا مقررين  -صلوات اهللا عليهم وسالمه-ثبت أن املرسلني  ،يف هذا التشبيهتوحيد وترتيه ينا الرازيهو عند 

  .وذلك يقتضي أنه حق ،تشبيها اههلذا الذي مس

من أعظم احلجج على صحة مذهب خصـومه   يفه ؛حقا تإن كانا واحتج  فهذه الرواية اليت نقلها الرازي
مفتر يف نفس  كاذب بوإما خمصوم مغلو. يمفتر إما كاذب وفه ،كذب هيكن حقا فتوإن مل  ،هم مشبهةاالذين مس

   .عليه املذهب الذي انتصر

أن ما نقله الرازي إن كان حقًا؛ فهو من أعظم احلجج على صحة مذهب خصمه املثبتني للصفات : والقصد
  !اخلربية

                                           

ونصب األصنام للعرب، يروى عنـه   ×زاعة اليت تولت البيت، هو أول من غري دين إمساعيل، زعيم قبيلة خعمرو بن حلي بن قمعة)١(
ما هذه األصـنام الـيت    :فقال هلم ؛يعبدون األصناموجدهم فلما قدم مآب من أرض البلقاء  ؛خرج من مكة إىل الشام يف بعض أمورهأنه 

ا فأسري به إىل أفال تعطونين منها صنم :فقال هلم .ونستنصرها فتنصرنا ،افنستمطرها فتمطرن ،هذه أصنام نعبدها :قالوا له !؟أراكم تعبدون
السرية النبوية البن هشام، :انظر .وأمر الناس بعبادته وتعظيمه ،فنصبه ،فقدم به مكة ،ا يقال له هبلفأعطوه صنم !؟فيعبدوه ،أرض العرب

  .٤٣٥، ائل العربسبائك الذهب يف معرفة قب، ٥٨٧-٢/٥٨٣، البداية والنهاية، ٧٨-١/٧٦
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الوثن علـى صـورة اهللا   ومل يعلم أحد منهم كان يعتقد أن  ،أن الشرك كان فاشيا يف العرب :سابعال الوجه
، جعل األوثان صورا ملن يعظمونه من األنبياء والصاحلني :مثل ؛وله أسباب معروفة ،وقبلهم كان يف أمم كثرية ،تعاىل

ومل يعرف عن أحد من هؤالء املشركني أنه اعتقـد أن الـوثن    .وطالسم ملا يعبدونه من املالئكة والنجوم وحنو ذلك
  !فتراءافَعلم أن هذا  ؛صورة اهللا

وأن  ،فمن املعلوم أن غريه من أسباب الشرك أعظـم وأكثـر   ؛لو كان هذا من أسباب الشرك :ثامنال الوجه
غريهم فالشرك يف  ،فإن كان الشرك يف بعض مثبتة هذه الصفات عيبا ؛الشرك يف غري هؤالء الذين مساهم مشبهة أكثر

  .د فيهم من الشرك أعظم وأكربمبا يوج الصفاتوكان الطعن والعيب على نفاة  ،أكثر وأكثر

   ؛كالم جممل )فَثَبت أن دين عبادة األصنام كالفرع على مذهب املُشبهة( :قوله :تاسعال الوجه

فإذا كان األصل مستلزما لوجود الفرع الفاسد كان فساد الفرع وعدمه  ،فإن من الفرع ما يكون الزما ألصله
   .دليالً على فساد األصل وعدمه

فال يلزم من فساده وعدمه فساد األصل  ،الغالب ع ما يكون مستلزما لألصل ال يكون الزما له وهوومن الفرو
  .ولكن يلزم من فساده وعدمه فساد هذا الفرع وعدمه ،وعدمه

��m���Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì���Ë������Ê��É��È��Ç������������Æ��Å��Ä:كما قال اهللا تعاىل ؛فاألول 

����������C��B��A����V��U��T��S��R���Q����P��O��N��M���L��K���J��I��H��GF��E��D

��\���[��Z��Y��X��Wl فال  .وكلمة الكفر واعتقاد الشرك ،كلمة اإلميان واعتقاد التوحيد :فالكلمتان؛ ٢٦ - ٢٤: إبراهيم
ففساد العمل وهو الفرع  ،أورث عمالً فاسدا فإذا كان االعتقاد فاسدا ،ريب أن االعتقادات توجب األعمال حبسبها

كشرب اخلمر الذي يصد عن ذكر  ؛وكذلك األعمال احملرمة اليت تورث مفاسد ،على فساد أصله وهو االعتقاد يدلّ
ففسادها  ،فهذه املفاسد الناشئة من هذا العمل هي فرع الزم لألصل ،ويوقع العداوة والبغضاء ،اهللا تعاىل وعن الصالة

  .فهو علة لفرعه وموجب له ؛كل أصلوهكذا  ،على فساد األصل يدلّ

 ،كاحلياة املصححة للحركـات واإلدراكـات   ؛فاألصل الذي يكون شرطًا ال يكون علة :أما القسم الثاين 
 ،فهذه األصول ال تستلزم وجود الفروع .وأصول الفقه اليت هي العلم بأجناس أدلة الفقه وصفة االستدالل وحنو ذلك

وذلك نظري  ،إذ قد يكون فساده من جهة أخرى غري جهة األصل ،ذلك فساد أصله وإذا كان الفرع فاسدا مل يوجب
وخيرج امليت مـن   ،خيرج احلي من امليت -تعاىل وتقدس-واهللا  ،فالوالدان أصل للولد ،تولد احليوان بعضه من بعض

  .واملؤمن يلد الكافر ،فالكافر يلد املؤمن ،احلي

 ،بل اعتقاد التشبيه احملض ليس موجبا لعبادة األصنام ؛ثبوت الصفاتفمن املعلوم أن اعتقاد  ؛وإذا كان كذلك 
مثل البشر ميكن معه أن جيعل  -تعاىل وتقدس-اعتقاد أن اهللا  :أكثر ما يف الباب أن يقال ،باعثًا عليهال و ،وال داعيا إليه

فيكون ذلك  ،صنم على صورة اهللا تعاىلعل الفإنه ال جي ؛خبالف من مل يعتقد هذا االعتقاد ،الصنم على صورة اهللا تعاىل
فإن كل  ؛وهذا القدر إذا صح مل يوجب فساد ذلك االعتقاد بالضرورة .االعتقاد شرطًا يف اختاذ الصنم على هذا الوجه

فساد  ومل يدلّ ،واعتقادات صحيحة ،باطل يف العامل من االعتقادات واإلرادات وتوابعها هي مشروطة بأمور صحيحة
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فإن اإلنسان ال يصدر منه عمل إال بشرط كونـه   ،شروطة على فساد تلك األصول اليت هي شرط هلاهذه الفروع امل
  .ومل يدل فساد ما يفعله من االعتقادات واإلرادات على فساد هذه الصفات ،حيا قادرا شاعرا

 ،قربونا إىل اهللا زلفىإمنا نعبدهم لي :والذين أشركوا باهللا تعاىل وتقدس وعبدوا معه إهلًا آخر كانوا يقولون 
لبيك ال شريك لك إال  :كما كانوا يقولون يف تلبيتهم ،ويعتقدون أن اهللا ميلكهم ،هم شفعاؤنا عند اهللا :ويقولون

��m��a���`��_��~��}��|��{��z��y��x��wv���u��t��s��r:وقد قال تعاىل )١(.شريكًا هو لك متلكه وما ملك
g��f��e��d��c��b����ihl خرب عنهم سبحانه وتعاىل بقوله تعاىلأوقد  ،٢٨: الروم:��m��¦��¥

��¸��¶��µ��´��³��²±��°���¯��®¬��«��ª��©��¨��§l وقال، ٢٥: لقمان:��m�� �̈����§��¦��¥����¤��£��¢

��Ã����Â��Á��À��¿¾��½��¼����»��º��¹��¸��¶��µ��´��³��²���±��°��¯��®¬��«��ª��©
��Î��Í��Ì��Ë��Ê��É��È��Ç������ �Æ��Å��Ä���Ù��Ø��×��Ö��ÕÔ��Ó��Ò��Ñ����� � � � � �Ð�����Ïl ٨٤: املؤمنون – 

يؤمنون أنه رب كل شيء وهم ‘‘ :قال عكرمة، ١٠٦: يوسف ��m��`��_��^������]��\��[��Z��Yl:وقال تعاىل، ٨٩
 ،ملكه وأن هذه الشفعاء والشركاء ،فإذا كانوا إمنا أشركوا به العتقادهم أنه رب كل شيء ومليكه  )٢(.’’يشركون به

فهل يكون ما ابتدعوه من الشرك  ؛مث اعتقدوا مع ذلك أن عبادة هذه األوثان تنفعهم عنده ،وآمنوا بأنه رب كل شيء
  !؟الذي هو فرع مشروط بذلك األصل قادحا يف صحة ذلك اإلميان واإلقرار احلق الذي قالوه

ة األصنام؛ السيما وأن فساد الفرع قد أن اعتقاد ثبوت الصفات أو التشبيه احملض ليس موجبا لعباد :والقصد
  !يكون من جهة أخرى غري جهة األصل

اد الشمس والقمر والكواكب واملالئكة واألنبيـاء  أن الذين أشركوا باهللا تعاىل حقيقة من عب :العاشر الوجه
مر والكواكب واملالئكة إمنا فعلوا ذلك العتقادهم وجود الشمس والق ؛والذين اختذوا أوثانا هلذه املعبودات ،والصاحلني

فهل يكون ذلك قادحا يف وجودها ويف اعتقاد ما هي متصفة بـه أم   ،واعتقادهم ما تفعله من اخلري تشبيها ،واألنبياء
ن مل يكـن  إو ،يف املالئكة والنبيني ويقدح ،يف العلوم الطبيعية والرياضية  فلزم الرازي أن يقدح ؛فإن كان ذلك !؟ال

  !احلجة باطالً ما ذكره منكان كذلك 

وأنزل به كتبه مبثل كـالم أيب   ،أن االستدالل يف توحيد اهللا تعاىل الذي بعث به رسله :عشر اديالوجه احل
  !له عن األمم املتقدمة يليق مبثل الرازي وذويهونقْ ،معشر املنجم

ونقل لنا شيئًا  - كمن أسلم من الصحابة والتابعني-أترى أيب معشر لو كان من علماء أهل الكتاب املسلمني  
إذا كان الناقل ، أكان جيوز لنا يف الشريعة تصديق ذلك اخلرب إذا مل نعلم صدقه من جهة أخرى ،عن األنبياء املتقدمني

��m��Sال تصدقوا أهل الكتاب وال تكذبوهم، و:"أنه قال غويف الصحيح عن نبينا  ،!؟لنا إمنا أخذه عن أهل الكتاب

                                           

 .١/٧٨السرية النبوية البن هشام، : انظر) ١(
 .١٣/٣٧٣تفسري الطربي، :انظر) ٢(
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X��W���V��U��Tl وإمنا خربة الرجل بكالم الصابئة املشركني عباد !؟فكيف وأبو معشر الناقل لذلك،  )١("١٣٦: البقرة 
 الكفار مع املؤمنني أهله وحبال ،رسله به اهللا بعث الذي بالتوحيد ومعرفة خربة الناس أقلِّ من وهم ،وحنوهم الكواكب
   !املشركني

الثُّبوت  :يقال له ،)م كالفرع على مذهب املشبهةثَبت أن دين عبادة األصنا( :الرازي قول :عشر ثاينال الوجه
ذكر تومل  ،ذكرهمتمل إال أنك إمنا هو خرب عن أمم متقدمني  رويتهوهب أن ما  ،إمنا يكون بذكر حجة عقلية أو مسعية

إن إنه ف ؛دينـممن حيتج بنقله يف الدين بإمجاع أئمة ال أبو معشروليس إمنا نقلته عن أيب معشر،  ،يف معرفة ذلك كإسناد
، ٦: احلجرات�����mV��U��T��S�����R��Q��P��Ol:اهللا تعاىل وتقدس قالد وق ،مل يكن كافرا منافقًا كان فاجرا فاسقًا

خربا مرسالً ال يثبت به حكـم يف   كلكان هذا عند غفلو قدر أن هذا النقل نقله بعض أئمة التابعني عن رسول اهللا 
 ،فهذا خرب يف غاية االنقطاع ممن ال تقبلُ روايتـه  ،أيب معشر عن أمم متقدمةوالناقل له مثل فكيف  ؛فرع من الفروع

  !!؟فهل يحسن بذي عقل أو دين أن يثبت ذا شيئًا يف أصل الدين

الـيت   غاألخبار املستفيضة عن رسول اهللا اآليات القرآنية ود إىل مع الرازيومن العجب العجيب أن هذا  
قدحا يشبه قدح  داللتها فقدح يف ؛واتفق على صحتها مجيع العارفني ،ورثة األنبياء واملرسلنيو ،أئمة الدين هتوارثها عن

نعوذ  ،أئمة الشرك والضالل ،مث حيتج يف أصل الدين بنقل أيب معشر أحد املؤمنني باجلبت والطاغوت ،الزنادقة املنافقني
(٢) . سبحانه وتعاىل أعلمواهللا ،واهللا املستعان على ما يصفون ،باهللا من شرورهم وأقواهلم

 

لقد رغب الرازي يف دعاء املالئكة، واالستغاثة م، وقصدهم يف امللمات والشدائد، حبجة أن الشـرائع   :ثامنا
  .  متطابقة على أن املالئكة هي املتولية لتدبري كل نوع من أنواع حوادث هذا العامل

كـل  لجعل قد  اهللاوأن ئكة تقسم األمر وتدبره بإذن اهللا، املالأنه ولئن أتت الشريعة بإثبات أن  :أوالً: فيقال
تدبري كثري من أمور العامل  العلوي والسفلي، من األمطار،  إليهم وكلو تدبري أمر من أمور الدنيا وأمور اآلخرة، منهم

 يتعدى ما قدر اللكن ذلك - ؛واألجنة، واحليوانات، واجلنة، والنار وغري ذلك والنبات، واألشجار، والرياح، والبحار،
   !! فليس يف ذلك مندوحة عن القول مبشروعية دعائهم والتضرع هلم، )٣( -هلم وما حد ورسم

والتضـرع   من املستحيل شرعا وفطرة وعقالً أن تأيت هذه الشريعة املطهرة الكاملة بإباحة دعاء املالئكةو
   )٤(.طلسمات، واختاذ القرابني وإراقة الدماء لذلكوامللمات وعمل ال اتماملهواالستغاثة م يف واالستعانة م  هلم،

                                           

 .٩٢٥، ص١٣٦: البقرة ��mX��W���V��U��T��Sl:البخاري، كتاب التفسري، باب)١(

 .مؤسسة قرطبة.، ط٤٥٩-١/٤٤٦جممع امللك فهد، . ، ط٨٣-٣/٥٣بيان تلبيس اجلهمية : انظر) ٢(
 .١٩-١٨، دالئل الرسوخ،٨٣٦-٢/٨٣٣إغاثة اللهفان، : ، وانظر٩٠٨ ،٩٠٣، ٨٠٨،سري السعديتف :انظر) ٣(
 .١٩٠-٣٥/١٦٧جمموعة الفتاوى:، وانظر١٥٥-١٥٤، نواقض اإلميان القولية والعملية، ١٩-١٦دالئل الرسوخ :انظر)٤(
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بل هذا من الشرك الصريح املناقض لإلميان، اليت أتت الشرائع بالنهي عنه وذمه واإلخبار عن قبحـه، وأنـه   
ـ  .سبحانه ال يغفره ت كما أن عبادة اهللا وحده ال شريك له وإفراده بالدعاء والطلب فيما ال يقدر عليه إال هو قد دلّ

 )١(.جوبه الكتب السماوية، واتفقت عليه الدعوة الرسالية، وهو أصل الدين وقاعدته ال يعتريه نسخ وال ختصيصعلى و

وتسخري املالئكة وتدبريها وإرساهلا إمنا هو من األدلة على كمال ملك اهللا وإهليته واستحقاقه أن يعبد 
�m��A:كة من صنيع من دعاهم من دون اهللا، فقالولذا فقد أخرب اهللا سبحانه عن تربأ املالئ )٢(وحده ال شريك له،

�RQ��P��O��N��M��L��K��J��� � �I��H��G��F��E��D��C��B���Y��X��WV��U��� � � � � � �T�� � �S
Z��[l وبرؤوا أنفسهم من ذلك ،رتهوا اهللا عن شرك املشركني به، ف٤١ - ٤٠: سبأ.  

ة والنجوم وعبادم، وهذا حقيقة دين الصابئة، أن هذا القول الذي قاله الرازي رجوع إىل دعاء املالئك :ثانيا
أَوقع الرازي فيه ظنه أن العبادة ال تكون عبادة وشركًا إال إذا اعتقد التأثري من دون اهللا، فهذا الشرط هو الذي أوقعه 

  .وقد تقدم بيان فساد ذلك )٣(فيما وقع فيه من جتويز دعاء املالئكة والترغيب فيه،

ل املنفعة، ودفع املضرة على جمرى العادة عند عمل الطلسمات، وإراقة الـدماء،  وأما دعوى حصو :ثالثًا
  :والدعاء والتضرع والتسبيح لغري اهللا، فيقال فيها

من الشيء ال يعين الترخيص فيه؛ والترغيب واحلث عليه، فقد أخرب سبحانه عن اخلمر  إن حصول املنفعة -١
أو احلث عليهما،   تكن املنفعة سبيالً إىل الترخيص فيهما،وامليسر أن فيهما إمث كبري ومنافع للناس، مث مل

ت التجارب على حصـول  ل عليه الرازي أن تلك األعمال الشركية قد جرت العادة، ودلّوغاية ما عو
ـ  ، ومن املعلوم أنه ال يصح تناول أي وسيلة مـن الوسـائل  !املنفعة وقضاء احلاجات عندها ت وإن دلّ

ا هو مباح شرعا، فالغايات ال تـربر الوسـائل، وال ريـب أن االسـتغاثة     التجارب عن منفعتها، إال م
ات وجلب املنافع، من الوسائل احملرمة يف دين اهللا، بل من الشرك األكـرب  باملخلوقات ودعاؤها لدفع البلي

   )٤( .املخرج عن ملة اإلسالم

كني عند أصنامهم الضطرارهم، أن العلماء قد صرحوا أن اهللا تعاىل قد يستجيب لدعاء الكافرين واملشر -٢
لدعاء لوإظهار انكسارهم، وموافقتهم أو قات اإلجابة، واهللا تعاىل جييب دعاء املضطر، فيظن اجلاهل أن 

عند تلك األصنام تأثريا يف إجابة تلك الدعوة وقضاء احلاجة، فكذلك القول فيما حيصل من املنفعة ودفع 
 . )٥(تضرع وإراقة الدماء والصوم هلااملضرة عند دعاء الكواكب واملالئكة، وال

                                           

  .  ٢٢-٢١دالئل الرسوخ،:انظر)١(
  .  ١٩دالئل الرسوخ،:انظر)٢(
    ٢٠، ١٦سوخ،دالئل الر:انظر)٣(
 .٩دالئل  الرسوخ : انظر) ٤(
 . ٣٩٦-١/٣٩٥، إغاثة اللهفان، ٢/٦٥٨اقتضاء الصراط املستقيم، : ، وانظر٣/١٢١٩الشرك يف القدمي واحلديث:انظر) ٥(
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أن العلماء قد صرحوا أنه كثريا ما تقضى حوائج عباد األصنام عند التجائهم إىل أصنامهم، ولكن ال ألجل  -٣
أن لألصنام تأثريا يف ذلك، بل إمنا حيدث ذلك استدراجا من الشياطني، هلذا املشرك، حيث تأيت الشياطني 

راجا له، وازديادا له يف اإلضالل واإلغواء؛ فإن الشياطني تطيع من بينـه  وتساعده يف بعض حاجاته استد
وبينهم صلة وأخوة بسبب الشرك ودعاء غري اهللا واالستغاثة به؛ فكذلك القول فيما حيصل مـن املنفعـة   

 . )١(ودفع املضرة عند دعاء الكواكب واملالئكة، والتضرع وإراقة الدماء والصوم هلا

  :كم السحر، والكهانة، والتنجيم، والرقى اهولة، والتسمية بالتعبيد لغري اهللايف بيان ح :تاسعا

   :فإنه ينقسم إىل قسمني :أما السحر

قراءات وطالسم يتوصل ا الساحر إىل استخدام الشياطني فيما يريـد بـه ضـرر    : أي؛ عقد ورقى :األول
بالكلية؛ ألن عماد هذا الضرب من السحر اسـتخدام  وهذا شرك أكرب مناقض لإلميان، وخمرج عن اإلسالم  املسحور،

الشياطني، واستخدامها ال يتأتى إال عن طريق التقرب إليها مبا حتب، من الذبح وتقدمي القرابني، والسجود، وإهانـة  
  . معظمات اإلسالم وغري ذلك من الكفر

 اا فشيئًيف بدن املسحور بإضعافه شيئًؤثر في، أدوية وعقاقري تؤثر على بدن املسحور وعقله وإرادته وميله :الثاين
، ويف عقله، فرمبا يصل إىل اجلنون والعياذ بـاهللا ، ويف تصوره بأن يتخيل األشياء على خالف ما هي عليه، حىت يهلك

   )٢(.وهذا عدوان وفسق، ينقص من اإلميان

خدام الشـياطني  فإن كان باست ،كفر، وفسق: السحر ينقسم إىل قسمني:((-:-يقول الشيخ حممد العثيمني
   .)٣())وما أشبه ذلك، فهو كفر

فإن كان السحر مما يعظم فيه غري اهللا  ؛التحقيق يف هذه املسألة هو التفصيل:((-:-الشنقيطي الشيخ يقولو
فهو كفر بال نزاع، ومن هذا النوع سحر هـاروت ومـاروت    ؛كالكواكب واجلن وغري ذلك مما يؤدي إىل الكفر

�m��N������M��L��K���J��I: عليه قوله تعـاىل  كما دلّ فإنه كفر بال نزاع، ؛املذكور يف سورة البقرة
��Q���P��Ol  وقوله تعاىل ،١٠٢: البقـرة:��m���ed��c��b��a��`��_��^��]��\��[��Zl  قولـه و ،١٠٢: البقـرة:�

m��ih��g��f��e��d��c���b��a��`��_l ١٠٢: البقرة...  

خبواص بعض األشياء من دهانات وغريها، فهو حرام حرمـة   كاالستعانة؛وإن كان السحر ال يقتضي الكفر
   )٤(.))شديدة، ولكنه ال يبلغ بصاحبه الكفر

                                           

 .٦٥٨-٢/٦٥٧اقتضاء الصراط املستقيم،  :، وانظر١٢٢٠-٣/١٢١٩الشرك يف القدمي واحلديث: انظر) ١(
 . ٨٢٢-٢/٨٢٠، الوعد األخروي ١/٤٨٩على كتاب التوحيد القول املفيد: انظر) ٢(
 .١/٥١٣القول املفيد على كتاب التوحيد) ٣(
 .٤/٥٦٩دار عامل الفوائد، .أضواء البيان، ط) ٤(
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ا، وقد ال يكـون  قد يكون كفر..عمل السحر حرام، وهو من الكبائر باإلمجاع، و:((-:-النووي  يقولو
١()).ا بل معصيته كبرية، فإن كان فيه قول أو فعل يقتضي الكفر كفر، وإال فالكفر(    

الـذي   هو :والكاهن، )٢(ااملنجم كاهنى التنجيم، وهو أحد أقسام الكهانة، ولذا يسم: بالسحر ومما يلحق
ألا تقرب إىل الشـياطني مبـا   من الشرك؛  ، والكهانة ال ختلو)٣(.وخيرب الناس عن الكوائن ،يدعي مطالعة علم الغيب

، وشرك يف األلوهية من حيث التقرب إىل غري اللّه للّه يف علمهحيث ادعاء مشاركة ا فهي شرك يف الربوبية من. بونحي
  .)٥("غفصدقه مبا يقول فقد كفر مبا أنزل على حممد  أو عرافًا امن أتى كاهن" :غ وقد قال )٤( .بشيء من العبادة

قـع يف  فهو االستدالل باألحوال الفلكية على احلوادث األرضية، مبعىن أن املنجم يربط مـا ي  :التنجيموأما  
   )٦( .األرض حبركات النجوم، وطلوعها وغروا، واقتراا وتفرقها

فقد اقتبس شعبة من السـحر زاد مـا    ؛من اقتبس شعبة من النجوم: " غلقوله  ا،إمنا كان سحر والتنجيم
��mu�����v:فقد صرح رسول اهللا بأن علم النجوم من السحر، وقد قال اهللا تعـاىل :(( -:-يقول ابن تيمية .)٧("زاد

��z���y��x�����������wl على أن أهل النجوم ال يفلحون، ال يف الـدنيا وال يف   فإن االستقراء يدلّ ؛وهكذا الواقع ،٦٩: طه
    )٨(.))اآلخرة

  

  

                                           

 .١٤/٤٢٧شرح صحيح مسلم للنووي، ) ١(
 .١٠/٢٧٦، فتح الباري البن حجر، ١٩٣،  ٣٥/١٧٢الفتاوى، ة، وجمموع١٢/١٨٢شرح السنة للبغوي  :انظر)٢(
 )كهن(، مادةالنهاية البن األثري ،١٢/١٨٢شرح السنة للبغوي ، ٤٤٤، )كهن(، مادةفرداتامل :وانظر ،٤/٢٢٨معامل السنن للخطايب )٣(
اللجنـة الدائمـة    ، فتاوى٤١٧، شرح الفقه األكرب ملال علي قاريألزهر يف الروض ا، منح ١٠/٢٧٦فتح الباري البن حجر،  ،٤/٢١٤
 . ٥١٨ان القولية والعملية، ، نواقض اإلمي١/٣٩٣
 . ١٠٥عقيدة التوحيد) ٤(
، ١/٣٥٤النهي عن إتيان احلـائض،   :، بابالطهارة وسننها :، وابن ماجه، كتاب٩/٢٤٠،) ٩٥٠٢(أمحد يف مسنده برقم: أخرجه)٥(
جاء يف كراهية إتيـان   ما :،باب غ الطهارة عن رسول اهللا :أبوابالترمذي، ، و٤/١٤٥يف الكاهن، : الطب، باب :أبو داود، كتابو

دار الغـرب  .ط،١/١٧٨،’’ ..ال نعرف هذا احلديث إال من حديث حكيم األثرم، عن أيب متيمة اهلجيمي عن أيب هريرة‘‘ :، وقالاحلائض
هذا حديث صحيح على شرطهما مجيعا من حديث ابـن سـريين ومل   ‘‘:، وقال٤٧-١/٤٦)١٥( واحلاكم يف املستدرك برقم اإلسالمي،

 ).٣٣٨٧(، برقم٧/١١٥٦يف سلسلة األحاديث الصحيحة، -:-،واأللباين ’’خيرجاه
 .٥١٩، نواقض اإلميان القولية والعملية، ٢/٧٨١، تيسري العزيز احلميد، ٣٥/١٩٢جمموع الفتاوى :انظر)٦(
، األدب :بوابن ماجه، كتا .’’إسناده صحيح‘‘ : -:-وقال الشيخ أمحد شاكر ،٢/٤٨٠،) ٢٠٠٠(أمحد يف مسنده برقم: أخرجه)٧(

يف سلسـلة األحاديـث    -:-، واأللباين ١٤٦-٤/١٤٥يف النجوم، : الطب، باب: أبو داود، كتاب، و٤/٢١٥تعلم النجوم،  :باب
 ). ٧٩٣(، برقم٢/٤٢٠الصحيحة، 

   .٣٥/١٩٣جمموع الفتاوى )٨(
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منها ؛ا له أنواعوالتنجيم الذي يعد سحر :-  

لي مركبة على تأثري بأن املوجودات يف العامل السفمنهم ا ئة، اعتقادبعبادة النجوم كما كان يفعل الصا - ١
وها، زاعمني أن روحانية تلك النجـوم  تلك النجوم، ولذا بنوا هياكل لتلك النجوم، وعبدوها وعظم

   )١(.وال شك أن هذا كفر باإلمجاع. تترتل عليهم فتخاطبهم وتقضي حوائجهم

أن لكل  اعتقادو ،حبركات النجوم وتنقالا على ما حيدث يف املستقبل من احلوادث والوقائع االستدالل - ٢
وإدعـاء  علم الغيب،  إدعاءويف هذا النوع  .بغريه اا أو مقترننها تأثريات يف كل حركاته منفردجنم م
شاركة اهللا يف صفة من صفاته اخلاصة وهي علم الغيب، وتكذيب ملزعم  هكفر خمرج من امللة؛ ألنذلك 

��m��\��[��Z����Y���X��W:قوله تعـاىل و ،٥٩: األنعام ��m��ÅÄ���Ã��Â��Á��À��¿��¾��½l:لقوله سبحانه

��a`���_��^��]l ستثناءوهذا من أقوى أنواع احلصر؛ ألنه بالنفي واال، ٦٥: النمل. 

٣ - ا من العدد معما يفعله من يكتب حروف أيب جاد، وجيعل لكل حرف منها قدرا، وجيري على ذلك لوم
فًا معروأمساء اآلدميني واألزمنة واملكنة وغريها، وجيمع مجعا عنده، ويطرح منه طرحا، ويثبـت  ا خاص

إثباتعشر املعروفة عند أهل احلساب، مث حيكم على تلك القواعـد   االثينإىل األبراج ا، وينسبه ا خاص
   )٢(.بالسعود والنحوس وغريها مما يوحيه إليه الشيطان

ـ بعلـم الت  ، وأما ما يعـرف أكرب يناقض اإلميان شركهذه األنواع من التنجيم وما شاها ف وهـو   :رييس
  .االستدالل بالشمس والقمر والكواكب على القبلة واألوقات واجلهات، فهذا النوع ال بأس به 

وهو االستدالل باألحوال الفلكيـة   :نوع يسمى علم التأثري: التنجيم نوعان :((-:-يقول الشيخ السعدي
غيب الذي انفرد به، أو تصديق ملن ادعى ذلـك،  ودعوى ملشاركة اهللا يف علم ال ،فهذا باطل ؛على احلوادث الكونية

ملا فيه من هذه الدعوى الباطلة، وملا فيه من تعلق القلب بغري اهللا، وملا فيه من فساد العقـل، ألن   ؛وهذا ينايف التوحيد
  .سلوك الطرق الباطلة وتصديقها من مفسدات العقول واألديان

س والقمر والكواكب على القبلة واألوقات واجلهات، فهذا وهو االستدالل بالشم :علم التسيري: النوع الثاين
النوع ال بأس به، بل كثري منه نافع قد حث عليه الشارع إذا كان وسيلة إىل معرفة أوقات العبادات، أو إىل االهتداء به 

  .يف اجلهات

                                           

العقيدة الطحاوية بتحقيق عمـرية،   ، شرح٣٥/١٧٧ جمموعة الفتاوى، :، وانظر٥٢٠-٥١٩نواقض اإلميان القولية والعملية، : انظر) ١(
 . ٧٨٢-٢/٧٨١، تيسري العزيز احلميد ،٢/٢٦٦
، تيسري ٣٥/١٧١ جمموعة الفتاوى، ،٢٣٠-٤/٢٢٩معامل السنن للخطايب : انظرو، ٥٢٠-٥١٩نواقض اإلميان القولية والعملية: انظر) ٢(

 .٢٣٥-٢/٢٣٣امل الفوائد، دار ع.، طأضواء البيان ،٧٠٥-٢/٧٠١ ،معارج القبول ،٢/١٨٢العزيز احلميد،
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هو املنايف للتوحيد  وبني ما أباحه أو استحبه أو أوجبه، فاألول ،فيجب التفريق بني ما ى عنه الشارع وحرمه
   )١(.))دون الثاين 

فهو معرفة أقدار األفـالك  : حساب وأحكام؛ فأما احلساب: إن النجوم نوعان:((-:-ويقول شيخ اإلسالم
فهذا يف األصل علم صحيح ال ريب فيـه، كمعرفـة األرض   . والكواكب، وصفاا ومقادير حركاا، وما يتبع ذلك

  ...تدقيق منه كثري التعب قليل الفائدة؛وصفتها، وحنو ذلك؛ لكن مجهور ال

من األنبياء كان ساحرا، وهم يـذكرون   فمن املمتنع أن يكون نيب ؛وأما األحكام اليت هي من جنس السحر 
ما هو دعاية الكواكب وعبادة : ومنها. الشرائع والسنن: هذا يصلح لعمل النواميس، أي: أنواعا من السحر، ويقولون

وال  ،شرك الذي يعلم كل من آمن باهللا ورسوله باالضطرار أن نبيا من األنبياء ال يأمر بـذلك هلا، وأنواع من ال
  : النجوم اليت من السحر نوعان((و )٢()).علمه

  .وهو االستدالل حبركات النجوم على احلوادث، من جنس االستقسام باألزالم: علمي :أحدمها

كطالسم وحنوها، وهذا من  ماوية بالقوى املنفعلة األرضية؛إنه القوى الس: وهو الذي يقولون: عملي :الثاين 
  .فضرره أعظم من نفعه ؛أرفع أنواع السحر، وكل ما حرمه اهللا ورسوله

فاجلهل يف ذلك أضعف، ومضرة . فالثاين وإن توهم املتوهم أن فيه تقدمة للمعرفة باحلوادث، وأن ذلك ينفع  
العامة بالتجربة والتواتر أن األحكام اليت حيكم ا املنجمـون يكـون   ذلك أعظم من منفعته؛ وهلذا قد علم اخلاصة و

وهو االستدالل على احلوادث  ؛وصناعة  التنجيم اليت مضموا األحكام والتأثري((  )٣()).الكذب فيها أضعاف الصدق
تاب والسـنة وإمجـاع   صناعة حمرمة بالك: والقوابل األرضية ةاألرضية باألحوال الفلكية، والتمزيج بني القوى الفلكي

    )٤()).٦٩: طه ��m��z���y��x�����������w��v���ul:األمة؛ بل هي حمرمة على لسان مجيع املرسلني يف مجيع امللل قال اهللا تعاىل

وإن مل يقترن معه اعتقاد االستقاللية -أن جمرد دعاء الكواكب واالستعانة ا كفر وشرك حمض : وذا يتضح
فهو  -ه اللّه من رسلهغري من استثنا-لم الغيب بأي وسيلة من الوسائل من ادعى عأن ، و -العبادةبالتأثري أو استحقاق 

  .)٥(و التنجيم أو غري ذلكأسواء ادعى ذلك بواسطة الكهانة ؛ كاذب كافر

أن قول الرازي عن التنجيم والسحر والطلسمات أا من الشرائع، قول باطل، بل الشرائع جممعة على : ويتبني
 ! مي ذلكحتر

                                           

  .٧-٢/٥القول املفيد على كتاب التوحيد: ، وانظر١٩٦-١٩٥القول السديد شرح كتاب التوحيد، )١(
  .١٨٢-٣٥/١٨١ جمموعة الفتاوى،)٢(
  .١٧٢-٣٥/١٧١ جمموعة الفتاوى،)٣(
  .٣٥/١٩٢ جمموعة الفتاوى،)٤(
 . ١٠٠عقيدة التوحيد)٥(
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}��|����m:؛ فهي وسواس من الشيطان، أوحاها إىل أوليائه؛ كما قال تعـاىل وأما الرقى اهولة املعاين

��a`��_��������~��}l  ٢(، "شـرك   )١(والتمائم والتولة إن الرقى"  : غوعليها حيمل قول النيب ، ١٢١: األنعـام( 
أو من أمساء الشياطني وال يدري هل فيه  ،أو من أمساء املالئكة ،وذلك ألن املتكلم به ال يدري أهو من أمساء اهللا تعاىل

٣(أو رقية أو سحر ،أو فيه نفع أو ضر ،وهل هو حق أو باطل ،أو إميان كفر(.  

فهي حمرمة شرعا، وقد تكون شركًا أكرب يناقض اإلميان؛ وذلك إذا قصد ا  وأما التسمية بالتعبيد لغري اهللا؛
فهو من الشـرك   ؛أو الرجاء أو احملبة أو غاية التعظيم، أما إذا احنصر التعبيد يف جمرد العلمية حقيقة التعبد من اخلوف

   )٤(. األصغر الذي ينقص اإلميان

ان املشركون يعبدون أنفسهم وأوالدهم لغري اهللا؛ فيسـمون بعضـهم عبـد    ك:((-:-يقول شيخ اإلسالم
وبعضهم عبد مناة وغري ذلك مما يضيفون فيه  ،عبد العزىوبعضهم  ،وبعضهم عبد الالت..وبعضهم عبد مشس..الكعبة

 ،ذلك وعبدهم هللا وحده غفغري النيب ...من مشس أو وثن أو بشر أو غري ذلك مما قد يشرك باهللا ،التعبيد إىل غري اهللا
   .. وحنو هذا،  )٥(كما مسى عبد الرمحن بن عوف ؛وعبد الرمحن ،عبد اهللا: فسمى مجاعات من أصحابه

وتغري األمساء  ،غتعبيد اخللق لرم كما سنه رسول اهللا : اإلسالم الذي هو الدين اخلالص هللا وحدهوشريعة 
    )٦()).واألمساء الكفرية إىل األمساء اإلميانية ،إىل األمساء اإلسالميةالشركية 

  .مواتأن الرازي قد قرر تعظيم املزارات والقبور والتربك ا واالستعانة بأصحاا من األ :عاشرا

                                           

، القـول  ١/٢٠٠، )تول(النهاية يف غريب احلديث،  :انظر. ما حيبب املرأة إىل زوجها من السحر: -ح الواوبكسر التاء وفت-: التولَة) ١(
 . ١/٦٥٠، سلسلة األحاديث الصحيحة، ١٠٩السديد شرح كتاب التوحيد، 

الطب، : ابوابن ماجه، كت  .’’إسناده حسن‘‘ : -:-، وقال الشيخ أمحد شاكر٣/٥١٣،) ٣٦١٥(أمحد يف مسنده برقم: أخرجه)٢(
، )٨٣٥٩( ، واحلاكم يف املسـتدرك بـرقم  ١٣٧/ ٤، تمائميف تعليق ال: الطب، باب: ، وأبو داود، كتاب٤/١٢٨تعليق التمائم، : باب

يف سلسـلة األحاديـث الصـحيحة،    -:-واأللباين ’’ هذا حديث صحيح اإلسناد على شرط الشيخني ومل خيرجاه‘‘ :، وقال٤/٥٨٠
  ).٣٣١(، برقم١/٦٤٨
 . ٦٣٥-١/٦٣٤معارج القبول: رانظ) ٣(
 .٢٢١-١/٢١٩الشرك يف القدمي واحلديث: انظر) ٤(
ولد بعد الفيـل  . عبد الرمحن بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن احلارث بن زهرة بن كالب بن مرة القرشي الزهري، يكىن أبا حممد)٥(

أحد الثمانيـة  مناقبه عظيمة، فهو  .عبد الرمحن غول اهللا عبد الكعبة، فسماه رس: عبد عمرو، وقيل: ، كان امسه يف اجلاهليةنيبعشر سن
وأحد الستة أصـحاب   ،أحد العشرة املشهود هلم باجلنةو ، ا الذين سبقوا إىل اإلسالم، وأحد اخلمسة الذي أسلموا على يد أيب بكر

كان من  .ا  بايع عثمانأسند رفقته أمرهم إليه حىت ،أنه تويف وهو عنهم راض غعن رسول اهللا  اأخرب عمر  نالشورى الذي
بينه وبني سعد  غآخى رسول اهللا ، كان كثري اإلنفاق يف سبيل اهللا ،ا وسائر املشاهدشهد بدرو املهاجرين األولني، مجع اهلجرتني مجيعا،

رفـة  االسـتيعاب يف مع  :انظـر . ودفن بالبقيع ،سنة وسبعنيسنة إحدى وثالثني باملدينة، وهو ابن مخس  ا تويف. ا بن الربيع
 .١٧٨-٤/١٧٦، اإلصابة يف متييز الصحابة، ٤٨٠-٣/٤٧٥، أسد الغابة يف معرفة الصحابة، ٤٤٥-٤٤٢األصحاب، 

 .٣٧٩-١/٣٧٨جمموعة الفتاوى، ) ٦(
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وأفئـدم   ،وال تليق إال بعقوهلم السـخيفة  ،من أعمال أهل الشرك اليت ال يفعلها غريهمال شك أن  :فيقال
يف كتابه وال  �يقصد اجلهال من تعظيم ما مل يأذن اهللا  ما ،وأبصارهم املغشي عليها ،وقلوم املطبوع عليها ،الضعيفة

ينتابه  ،اعيد ا لذلك املكانمتخذً، ويتربك ا ،وخيتلف إليها ،ويعظمها ،ه؛ كمن يلذ بالقبور واملزاراتميعظتسنة نبيه ب
  . كفعل عابدي األوثان يف تعظيمهم أوثام واعتيادهم إليها،ويعتاد االختالف إليه

جلب أن االستعانة باألموات وسؤاهلم  وقصدهم بالسؤال، وال شك ،االستعانة باألمواتوآل م األمر إىل بل 
  )١(.شرك يناقض التوحيد واإلميانأو حنو ذلك من قضاء احلوائج  ،أو رد غائب ،أو شفاء مريض ،ضرأو دفع  ،خري

والسنة اليت سنها يف قبور األنبياء والصاحلني وعامة املؤمنني تنايف هـذا  ، غ ء به حممدمث إن الشرع الذي جا
ور ما صحت به األحاديث النبوية، وجرى القب سن عندغ القول الشنيع الذي افتراه الرازي وتبطله، وتعارضه، فإنه 

من السالم عند زيارا، والدعاء ألصحاا، وسؤال اهللا العافية هلم، من جنس ما شـرعه يف  : عليه عمل علماء األمة
، وى عن عبادة اهللا عند القبور، والصالة فيها وإليها، وخص قبور األنبياء والصاحلني بلعن  )٢(الصالة على جنائزهم

يف  غ ذها مساجد؛ يعبد فيها تعاىل ويدعى، وتواترت بذلك األحاديث خمرجة يف الصحيحني؛ فمنـها قولـه  من اخت
خشي أن  ،لوال ذلك ألبرز قربه :قالت عائشة ".أنبيائهم مساجد لعن اهللا اليهود اختذوا قبور" :منهمرضه الذي مل يقم 

لعنة اهللا علـى اليهـود   " :غ وقوله، )٤("أنبيائهم مساجدقاتل اهللا اليهود اختذوا قبور :"غ ، وقوله )٣(ايتخذ مسجد
كانوا يتخذون قبور  أال وإن من كان قبلكم" :غ وقوله) ٥(.حيذر ما صنعوا" والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد

ها وإمنا ى عن الصالة عنـد .  )٦("إين أاكم عن ذلك ،أال فال تتخذوا القبور مساجد ،أنبيائهم وصاحليهم مساجد
واختاذها مساجد؛ ملا يفضي إليه من دعائها واالستغاثة ا، وقصدها للحوائج واملهمات، والتقرب إليها بالنذر والنحر 

  .وحنو ذلك من القربات

                                           

 . ٦٥٨-٢/٦٥٦، ٦٤٥-٢/٦٤٣معارج القبول بشرح سلم الوصول، : انظر) ١(
وإنـا إن شـاء اهللا    ،الم عليكم أهل الديار من املؤمنني واملسلمنيالس" :أن يقولوا يعلمهم إذا خرجوا إىل املقابر غرسول اهللا كان )٢(

  . ٢/٦٧١، مسلم، كتاب اجلنائز، باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء ألهلها، "أسأل اهللا لنا ولكم العافية ،لالحقون

، ومسلم، ٩١٦، ص٣٠: الزمر ��m���Ö��Õ��Ô��Ó��×l:وقول اهللا تعاىل ،ووفاته غالبخاري، كتاب املغازي، باب مرض النيب ) ٣(
 .١/٣٧٦كتاب املساجد ومواضع الصالة، باب النهي عن بناء املساجد على القبور واختاذ الصور فيها، والنهي عن اختاذ القبور مساجد، 

ء املسـاجد  ، ومسلم، كتاب املساجد ومواضع الصالة، باب النهي عن بنا٩٣، ص..البخاري، كتاب الصالة، باب الصالة يف البيعة )٤(
 .١/٣٧٦على القبور واختاذ الصور فيها، والنهي عن اختاذ القبور مساجد، 

، ومسلم، ٩١٦، ص٣٠: الزمر ��m��×���Ö��Õ��Ô��Ól:وقول اهللا تعاىل ،ووفاته غالبخاري، كتاب املغازي، باب مرض النيب )٥(
 .١/٣٧٧اذ الصور فيها، والنهي عن اختاذ القبور مساجد، كتاب املساجد ومواضع الصالة، باب النهي عن بناء املساجد على القبور واخت

مسلم، كتاب املساجد ومواضع الصالة، باب النهي عن بناء املساجد على القبور واختاذ الصور فيها، والنهي عن اختاذ القبور مساجد، ) ٦(
٣٧٨-١/٣٧٧. 
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تدعى وترجى، ومن شـم  : فجاء هذا الرازي فهتك ستر الشريعة، واقتحم احلمى، وشاق اهللا ورسوله، وقال
ف أن هذا الذي قاله الرازي من جنس عبادة األصنام واألوثـان،  رءت به الرسل عوعرف شيئًا مما جا ،رائحة العلم
      )١(.ت عليه السنة والقرآن، وال يستريب يف ذلك عاقل من نوع اإلنسانمناقض ملا دلّ

  .أن الرازي قد جعل من الشرك اخلفي طاعة النفس، ومقصوده بذلك إتباع اهلوى :احلادي عشر 

وى ليس على درجة واحدة، بل هو على درجات؛ فمنه ما يكون كفرا أو شركًا أكـرب،  اهل إن إتباع: فيقال
  .ومنه ما يكون كبرية، ومنه ما يكون صغرية من الصغائر

ا فهذا مشرك شـركً  ؛أو االستهزاء به، أو اإلعراض عنه، اتبع هواه حىت قاده إىل تكذيب الرسول إنوعليه ف
أو  كدعاء الكواكب، ؛شرك أكرب أو كفر أكرب ت األدلة على أنهارتكاب ما دلّوهكذا كل من قاده اهلوى إىل . أكرب

، فهو مشرك بعمله وإن اتبع هواه فحلف بغري اهللا تعاىل، أو راءى. أو استحالل الزنا أو اخلمر ،جحد املعلوم بالضرورة
وإن اتبع هواه ففعـل  . فاسق زنا أو شرب اخلمر من غري استحالل، فهوكال ؛وإن اتبع هواه ففعل كبرية. ا أصغرشركً

  .، فهو عاص غري فاسقصغرية

  .  إن من اتبع هواه فهو مشرك بإطالق: يقود إىل أمور متفاوتة، فال يصح أن يقال وذا يعلم أن إتباع اهلوى 

ن يعبدون من دون اهللا ـون، والذيـات؛ فمنهم املشركـاع اهلوى درجـاتب: ((-:-يقول شيخ اإلسالم
ما : يتخذ إهله الذي يعبده، وهو: ، أي٢٣: اجلاثية ��m��E������D���C��B��Al: علم وال برهان؛ كما قالبال يستحسنونما 

   )٣()).صاحب اهلوى الذي اتبع هواه بغري هدى من اهللا، له نصيب ممن اختذ إهله هواه(( و. )٢( ))يهواه من آهلة

ا رسله  ألوقد تقوم عليه احلجة اليت بعث اهللا ، وقد يقوى فيكون كبرية، ..اتباع اهلوى يكون ذنبا:((ويقول
ويعاندها مشاقًا للرسول من بعد ما تبني له اهلدى، متبعا غري سبيل املؤمنني؛ فيكون مرتـدا منافقًـا، أو مرتـدا ردة    

  .  )٤())ظاهرة

تنقسـم إىل  وأما باملعىن األخـص؛ ف . على أن املعاصي من حيث املعىن العام ميكن أن تعترب من الشرك األصغر
  .شرك أكرب، شرك أصغر، معصية كبرية، معصية صغرية :أنواع

�:إن املعاصي كلها شرك أصغر، ألن احلامل عليها اهلوى، وقد قال تعاىل:((-:-يقول الشيخ حممد العثيمني
m��I��H��G��F��E������D���C��B��Al ٥( ))٢٣: اجلاثية(.  

                                           

 . ٣٢٩-٣٢٨منهاج التأسيس والتقديس يف كشف شبهات داود بن جرجيس، : انظر) ١(
  .١٠/٥٩٢جمموعة الفتاوى،)٢(
  .١٠/٢٦٢جمموعة الفتاوى،)٣(
 ، بتصرف ٦٧٤مكتبة دار املنهاج، . شرح األصبهانية، ط)٤(
 . ١/٢٠٧القول املفيد على كتاب التوحيد)٥(
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وأما باملعىن األخـص؛  . س العام ميكن أن نعتربها من الشركاملعاصي من حيث املعىن العام أو اجلن :((ويقول
  )١( )).معصية صغرية -٤ .معصية كبرية -٣ .شرك أصغر -٢ .شرك أكرب-١:فتنقسم إىل أنواع

وقد يكون شركًا  وبعد؛ فقد اتضح أن اتباع اهلوى املخالف للحق يعترب من الشرك؛ وقد يكون شركًا أصغر،
اهلوى من أنواع الشرك اخلفي، إال أنه خمالف للسلف ألنه مل يسلم بأن املعاصي تؤثر على أكرب، ولئن عد الرازي اتباع 

  .  اإلميان بنقص أو بطالن

أن الرازي قد ذكر أن شرك الرياء من أنواع الشرك اخلفي إال أنه مل يسلم كون الرياء بوابة  :الثاين عشر
  !!للنفاق ولنقص اإلميان أو نقضه

وصاحبه يف الدرك األسفل  ،ويراد به النفاق الذي هو أعظم الكفر ،اأطلق يف كتاب اهللا كثريالرياء قد  :فيقال 
«������¼���½��¾��¿�����m��Í��Ì��Ë��Ê���É��È��������Ç��Æ��ÅÄ��Ã��Â��Á��À:كما قال تعـاىل  ؛من النار

���Ü��Û��Ú��Ù��Ø��×��ÖÕ��Ô��Ó���Ò��Ñ����Ð��ÏÎl وقال تعاىل، ٢٦٤: البقرة:��m�A���D��C��B

��T��S���R��Q��P��O��N��M��LK���J��I��H���G��F��El وقال تعـاىل ، ٣٨: النساء:��m��k��j��i��h

��{��z����������y��x��w��v��u��t������s��r��q������p��o��n��m���ll وغري ذلك مـن اآليـات   ، ١٤٢: النساء
  .النازلة يف املنافقني بلفظ الرياء

   غاه النيب ـاء الذي مسـوبني الري ،ةـو النفاق األكرب املخرج عن امللـالذي هاء ـرق بني هذا الريـوالف

فالنية هي الفرق يف العمل يف تعيينه  )٢(،"إمنا األعمال بالنيات وإمنا لكل امرئ ما نوى:"شركًا أصغر خفيا هو حديث
ـ   ،م من الرياء يف فعلـه لوس ،العمل هو إرادة اهللا والدار اآلخرة فإن كان الباعث على؛ وفيما يراد به ا وكـان موافقً

والشرك فذلك النفاق األكرب ؛ ألوإن كان الباعث على العمل هو إرادة غري اهللا ، فذلك العمل الصاحل املقبول ؛للشرع
 ؛ولكن دخل عليه الرياء يف تزيينـه وحتسـينه  ؛ والدار اآلخرة ألوإن كان الباعث على العمل هو إرادة اهللا األكرب، 

ولكنه ينقص من العمل  ؛وهذا ال خيرج من امللة ،وفسره بالرياء العملي ،الشرك األصغر غذي مساه النيب فذلك هو ال
أنا أغىن الشركاء عن :"وهذا هو املراد بقوله تعاىل يف احلديث القدسي )٣(،وقد يغلب على العمل فيحبطه كله ،بقدره

  ."أشرك معي فيه غريي تركته وشركه الشرك، من عمل عمالً

                                           

 . ٦٦-١/٦٥القول املفيد على كتاب التوحيد)١(
��m��H���G��F�������E����D���C�����B��A:وقول اهللا جل ذكـره  ،غكيف كان بدء الوحي إىل رسول اهللا باب  ،دء الوحيب، كتاب البخاري)٢(

���LK��J��Il وأنه يدخل فيه الغزو وغريه من األعمـال ، "إمنا األعمال بالنية: "غباب قوله ، ومسلم، كتاب اإلمارة، ١ص،  ١٦٣: النساء .
١٥١٦-٣/١٥١٥ . 
 . ٦١٥-٢/٦١٣معارج القبول: انظر) ٣(
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مل أثبه على عمله : ؛ أي"تركته وشركه : " قوله  :((عند شرحه للحديث -:-حممد العثيمني ل الشيخيقو
الذي أشرك فيه، وقد يصل هذا الشرك إىل حد الكفر، فيترك اهللا مجيع أعماله، ألن الشرك حيبط األعمال إذا مـات  

   )١()). عليه

اإلميان، أما إذا كان الرياء يف أصل اإلميان أو كثر  فهو شرك أصغر ينقص ؛أن الرياء إذا كان يسريا :والقصد
   )٢(.فهو شرك أكرب خمرج عن امللة ؛حىت غلب على أعمال العبد

الرازي قد جعل من الشرك اخلفي تعلق القلب باألسباب والوسائط، وجعل الشـرك   أن :الثالث عشر  
  !األخفى إثبات أن لألسباب أثرا يف مسبباا

  :د أن يعرف يف األسباب ثالثة أمورى العبنه جيب علإ :فيقال

   .اا أو قدرا إال ما ثبت أنه سبب شرعأن ال جيعل منها سبب: أحدها

أن ال يعتمد عليها، بل يعتمد على مسببها ومقدرها، مع قيامه باملشروع منها، وحرصه على النـافع  : ثانيها
  .منها

، واهللا تعاىل ال خروج هلا عنه ،مرتبطة بقضاء اهللا وقدرهأن يعلم أن األسباب مهما عظمت وقويت فإا : ثالثها
ليقوم ا العباد ويعرفوا بذلك متام حكمته  ؛إن شاء أبقى سببيتها جارية على مقتضى حكمته: يتصرف فيها كيف يشاء

علموا كمال ولي ،لئال يعتمد عليها العباد ؛وإن شاء غريها كيف يشاء .حيث ربط املسببات بأسباا واملعلوالت بعللها
   )٣(.عبد يف نظره وعمله جبميع األسباب، فهذا هو الواجب على الملطلق واإلرادة املطلقة هللا وحده، وأن التصرف اقدرته

الشـرائع   تعطيل للعقل، وجناية على-بدعوى محاية التوحيد واإلميان -فإن إنكار األسباب  ؛إذا علم ذلك
   .واإلميان والنبوات والتوحيد

 ،لزاد على عشرة آالف موضع ؛لو تتبعنا ما يفيد إثبات األسباب من القرآن والسنة :((-:-يميقول ابن الق
قوم يف  تكلم‘‘ :وهلذا قال من قال من أهل العلم ؛والعقل والفطر ويكفي شهادة احلس ،ومل نقل ذلك مبالغة بل حقيقة

فشاوا املعطلة الـذين   ؛رون التوحيدبذلك ينص أموظنوا  ،إنكار األسباب فأضحكوا ذوي العقول على عقوهلم
وتكليمـه ملالئكتـه    ،وتكلمه بكتبه ،عرشه واستواءه على ،ه على خلقهوعلو ،أنكروا صفات الرب ونعوت كماله

ووصـفه   ،كمـال  وترتيهه عن كلّ ،فما أفادهم إال تكذيب اهللا ورسله ؛وظنوا أم بذلك ينصرون التوحيد ،وعباده
نه ينصر بـذلك حـدوث   أوظن  ،وأن يقوم به فعل البتة ،أفعاله عنه اهللا ونظري من نز .’’بصفات املعدوم واملستحيل

  .صل الفعل واخللق مجلةأوقد أنكر  ،ا بعد أن مل يكنوكونه خملوقً ،العامل

                                           

 .٢/١٣٠ب التوحيدالقول املفيد على كتا)١(
 .  ١٧٣-١/١٧١الشرك يف القدمي واحلديث: انظر) ٢(
 . ١٠٦-١٠٥القول السديد شرح كتاب التوحيد، : انظر) ٣(
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 ؛مث من أعظم اجلناية على الشرائع والنبوات والتوحيد إيهام الناس أن التوحيد ال يتم إال بإنكار األسباب 
العقالء أنه ال ميكن إثبات توحيد الرب سبحانه إال بإبطال األسباب ساءت ظنوم بالتوحيد ومبن جـاء   فإذا رأى

   .ا لألسباب من القرآنا من الكتب أعظم إثباتوأنت ال جتد كتاب ،به

واألسـباب واملسـببات    ،ا هلذاوهو الذي جعل هذا سبب ،إذا كان اهللا خالق السبب واملسبب !ويا هللا العجب
كما أبطل إحراق النـار علـى خليلـه     ؛الشيء أبطلها ةإن شاء أن يبطل سببي ،منقادة حلكمه ،وع مشيئته وقدرتهط

ى وإن شاء خلَّ ،وإن شاء أقام لتلك األسباب موانع متنع تأثريها مع بقاء قواها .وإغراق املاء على كليمه وقومه ،إبراهيم
وأي شرك يترتب  ،يوجب ذلك يف التوحيد فأي قدح. ذا وهذا وهذافهو سبحانه يفعل ه ؛بينها وبني اقتضائه آلثارها

ـ  ،واملاء ال يغـرق  ،ولكن ضعفاء العقول إذا مسعوا أن النار ال حترق !ه من الوجوهجعلى ذلك بو  ،ال يشـبع  زواخلب
ختار يشـاء  وإمنا اخلالق امل ؛وليس فيه قوة ،وال هو سبب هلذا األثر ،وال تأثري لشيء من ذلك البتة ،والسيف ال يقطع

ومل يدر  ،وإفراد الرب باخللق والتأثري ،هذا هو التوحيد :قالت !حصول كل أثر من هذه اآلثار عند مالقاة كذا لكذا
ا يف كتبهم ينفرون به كما تراه عيان ،وتسليط ألعداء الرسل على ما جاؤوا به ،هذا القائل أن هذا إساءة ظن بالتوحيد

    )١()).ماال يضره العدو العاقل قد يضر جلاهللصديق اوال ريب أن ا ،الناس عن اإلميان

كما أن التعلق باألسباب والوسائط وقطع النظر عن مسببها، واعتقاد أا هي اجلالبة للنفع الدافعة للضر، 
  :وقوع يف الشرك األكرب من ناحيتني

  .ا مع اهللا يف اخللق والتدبرييف الربوبية حيث اعتقد شريكًاإلشراك  :األوىل 

   )٢(.ا ورجاء لنفعهوعلق به قلبه طمع ،يف العبودية حيث تأله لذلك اإلشراك :الثانيةو

  ع يف ـد وقـا، فقـضار، وكان السبب ليس مشروعد أن اهللا وحده هو النافع الااعتقومن أتى بالسبب مع 

وكـان   ،ضارهو النافع ال  وحدهد أن اهللاااعتقوإن أتى بالسبب مع . ألنه أثبت سببا مل جيعله اهللا سببا ؛الشرك األصغر
    )٣(.السبب مشروعا، فال شك أن هذا من اإلميان

 ،ا نقص يف العقلوحمو األسباب أن تكون أسباب ،اللتفات إىل األسباب شرك يف التوحيدأن ا: وذا يتضح
   )٤(.لعقل والشرعا جيتمع فيه مقتضي التوحيد واالعبد مأمور مبو ،واإلعراض عن األسباب بالكلية قدح يف الشرع

  

  

                                           

 .، وما بعدها١٠٣مبدأ السببية عند األشاعرة دراسة نقدية، : انظر: ، ولالستزادة٥٣٥-٢/٥٣٤، شفاء العليل)١(
 .١٠٦القول السديد شرح كتاب التوحيد، : انظر)٢(
  .١٦٦-١/١٦٤، القول املفيد على كتاب التوحيد،١٠٦القول السديد شرح كتاب التوحيد، : انظر)٣(
  .١٠/٣٥جمموعة الفتاوى، : انظر)٤(
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  :الناس يف األسباب طرفان ووسط(( :-:-يقول الشيخ العثيمني 

  .واألشعرية  )١(اهللا، كاجلربية،من ينكر األسباب، وهم كل من قال بنفي حكمة : األول

  ..ا،من يغلو يف إثبات األسباب حىت جيعلوا ما ليس بسبب سبب :الثاين

ولكنهم ال يثبتون من األسباب إال ما أثبته اهللا سبحانه ورسوله، سـواء   من يؤمن باألسباب وتأثرياا، :الثالثة
كان سببا شرعياا أو كوني. وال شك أن هؤالء هم الذين آمنوا باهللا إميانا، وآمنوا حبكمتـه، حيـث ربطـوا    ا حقيقي

  .)٢())األسباب مبسبباا، والعلل مبعلوالا، وهذا من متام احلكمة

من قال من أهل الكالم إن اهللا يفعل عند األسباب ال ا، فعبارته خمالفة لكتـاب اهللا  أن : وخالصة القول 
ألمور املشهودة، ومن زعم أا مستقلة بالفعل، فهو مشرك خمالف للعقل والدين، واحلق إثبات أن لألسـباب  او

    )٣(.تأثريا بإذن مسببها وهو اهللا سبحانه وتعاىل

    !من الشرك اعتقاد كون العمل مؤثرا يف إجياب الثواب أو دفع العقابأن الرازي قد جعل  :الرابع عشر

ا ملا يناله العباد من الثـواب  أن العبادات شرعت أمثانقول الرازي هذا مقابل لقول املعتزلة الذين يرون  :فيقال
متقابلتان أشد هذان القوالن و  )٤(، فهو عوض عن األعمال ومقابل هلا،مبرتلة استيفاء أجرة األجري ن الثوابوأ ،والنعيم
  )٥(،البتـة ا بـاجلزاء  لألعمال ارتباطً واعلجيمل  فالرازي ومن على شاكلته من األشعرية؛ وبينهما أعظم التباين ،التقابل
 ،وكالمها بالنسبة إليه سـواء  ،من أفىن عمره يف معصيتهعلى وينعم  ،أن يعذب اهللا من أفىن عمره يف طاعته واوجوز

                                           

أن العباد جمبورون على أعماهلم ومقهورون، وال دور هلم فيها؛ بل هـم مضـطرون   : فرقة كالمية منحرفة تقول باجلرب؛ مبعىن: يةاجلرب)١(
إىل الرب، وأول من قال ذه املقالة يف اإلسـالم   يضيفونهالفعل حقيقة عن العبد و تضاف إليهم على سبيل ااز؛ فهم ينفون إليها، وإمنا

ربيـة  ج: صنفاناجلعد بن درهم، وأخذها عن اليهود، وأول من أظهرها تلميذه اجلهم بن صفوان، يف أوائل املائة الثانية للهجرة، واجلربية 
وهم اجلهمية أتبـاع  ، وال استطاعة أصالًهي اليت ال تثبت للعبد فعالً وال قدرة على الفعل ف: أما اجلربية اخلالصة ؛سطةتومخالصة وجربية 

وهـذه جربيـة   تنسب أفعاهلم إليهم على ااز، والناس ، قيقة إال اهللا وحده، فهو الفاعلال فعل ألحد يف احل هاجلهم بن صفوان القائل بأن
الفعل يكون عندها و ،للعبد قدرة غري مؤثرة يف الفعل فهم يثبتون، القائلة بالكسب تمثلة يف األشاعرةفهي امل ؛ة املتوسطةاجلربيأما متقدمة، و

-١/٩٧، امللل والنحل٢٣-٣/٢٢، الفصل٢١٢-٢١١، الفرق بني الفرق١/٣٣٨مقاالت اإلسالميني: ال ا، وهذه جربية متأخرة، انظر
 . ١٠٣٦-٢/١٠٣٥، املوسوعة امليسرة يف األديان واملذاهب١٩٤، ١٨٧رشد ، الكشف عن مناهج األدلة البن ٩٨

 . ١٦٥-١/١٦٤القول املفيد على كتاب التوحيد،) ٢(
  .١/٥٨الفتاوى الكربى، : انظر)٣(
 .٢١٦-٢١١، املعتزلة وأصوهلم اخلمسة،٦١٦، ٦١٤شرح األصول اخلمسة، : انظر)٤(
، دراسة وحتقيق اجلزء التاسع يف القضاء والقـدر مـن كتـاب املطالـب     ٢٠٣ر للرازي، القضاء والقد٩/٢٣٤املطالب العالية :انظر)٥(

ــة ــري ،٢/٣٠٦العالي ــبري التفس ــج(الك ــج(، )١٣٢ص٧ج٣م ــج(، )٧٦ص١٠ج٤م ــج(، )١٠ص١١ج٤م  ،)١٢٤ص١٤ج٥م
-١٥٩، لوامع البينات، ٥٧٩-٥٧٦ ركايب،.أسرار الترتيل،ط ،)٢٥٤-٢٥٣ص ٢٦ج ٩مج(،)١٦٨ص١٧ج٦مج(،)٨٩ص١٦ج٦مج(

١٦٠. 
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والكل عندهم راجـع   )١(،وأكثر وأفضل درجات ع صاحب العمل القليل على من هو أعظم منه عمالًأن يرف واوجوز
   )٢(.إىل حمض املشيئة من غري تعليل وال سبب وال حكمة تقتضي ختصيص هذا بالثواب وهذا بالعقاب

مل جيعلـوا   ريةألشـع او ،مثن لهاليت هي  ،مبحض األعمال تهوجعل ،الثوابأوجبت على اهللا سبحانه  فاملعتزلة
وجاءت  ،منحرفتان عن الصراط املستقيم الذي فطر اهللا عليه عباده ،والطائفتان جائرتان ،البتةا يف اجلزاء لألعمال تأثري

كاقتضاء سـائر   ؛مقتضية هلما ،أن األعمال أسباب موصلة إىل الثواب والعقاب :وهو ،ونزلت به الكتب ،به الرسل
اعلموا :"كما قال  ؛دخول اجلنة بالعمل غ وهلذا نفى النيب ،وثوابه ء اهللاا جلزايست مثنومع هذا فل ،األسباب ملسبباا

ـ   :قالوا ".ا عمله اجلنةل أحددخلن ي: "، ويف لفظ)٣("أن لن يدخل أحدكم عمله اجلنة  !؟ول اهللاـوال أنت يـا رس
 !؟وال أنت يا رسـول اهللا : قالوا "ا منكم عملهحدلن ينجي أ :"ويف لفظ، )٤("وال أنا إال أن يتغمدين اهللا بفضل ورمحة :"الـق

: قال !؟وال أنت يا رسول اهللا :فقيل ".ما من أحد يدخله عمله اجلنة : "، ويف لفظ)٥("وال أنا إال أن يتغمدين اهللا برمحة" :قال
¯��°�����±���®���m:كمـا يف قولـه  ؛وأثبت سبحانه دخول اجلنة بالعمل   )٦(".إال أن يتغمدين ريب برمحة ،وال أنا "

��³��²l وقوله٣٢: النحل ،:��m��Å��Ä���������������Ã��Â��Á��À��¿��¾l إذ توارد  ؛وال تنايف بينها ،٧٢: الزخرف
  .النفي واإلثبات ليس على معىن واحد

  .املعتزلةعلى  ارد ،ا هلاا وعوضوكون األعمال مثن ،مبجرد األعمال اجلنة فاملنفي استحقاق 

 �m��³��²��±�����°��¯��®l: ، وهلذا قال وجودهاهللا من كرم العبد ا ملا ينالهبعمال أسبااألن وكواملثبت  

الذين يقولون ال ارتباط بني األعمال  األشعريةا على رداملثبتة لدخول اجلنة بالعمل الصاحل فهذه باء السببية  ،٣٢: النحل
  .وال هي أسباب له ،واجلزاء

الذين يرون قول أهل السنة  واحلق  ،كما هي مبطلة لقول أولئك ،ل هؤالءالنصوص مبطلة لقووذا يظهر أن 
على نفسـه  أن اهللا سبحانه وتعاىل قد جعل األعمال الصاحلة سببا لدخول اجلنة، والنجاة من النار، وهو الذي أوجب 

   )٧(.ثواب عباده املؤمنني، تفضالً منه وكرما

                                           

 ).١٣٦ص ١٢ج ٤مج(،)٤٤ص ١٢ج ٤مج(،)٢٢١ص٨ج٣مج(الكبري التفسري :انظر) ١(
 . السنة احملمدية. ، ط١/٩٣مدارج السالكني: انظر) ٢(
 .١٣٦٥، صباب القصد واملداومة على العملالبخاري،كتاب الرقائق، )٣(
باب لن يدخل أحد اجلنة  وأحكامهم، ، ومسلم، كتاب صفات املنافقني١٢٢٠متين املريض املوت، صباب البخاري،كتاب املرضى، )٤(

  .٤/٢١٧٠، بل برمحة اهللا تعاىل ،بعمله
باب لن يـدخل  ، ومسلم، كتاب صفات املنافقني وأحكامهم، ١٣٦٥، صباب القصد واملداومة على العملالبخاري،كتاب الرقائق، )٥(

  .٤/٢١٦٩، بل برمحة اهللا تعاىل ،أحد اجلنة بعمله
  .٤/٢١٦٩، بل برمحة اهللا تعاىل ،باب لن يدخل أحد اجلنة بعملهني وأحكامهم، مسلم، كتاب صفات املنافق)٦(
 . السنة احملمدية. ، ط٩٦-١/٩١مدارج السالكني: انظر) ٧(
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اعتقاد كون العمل سببا مؤثرا يف إجياب الثواب أو دفع : ن الشركوذا  البيان يبطل ما قرره الرازي من أن م
  . العقاب

  .أن الرازي قد جعل من الشرك العمل ألجل الثواب والفوز باجلنة واخلالص من النار   :اخلامس عشر

يـه  غري التقرب إلو ،بعمله غري وجه اهللا ة املرءرادإ :هووالنيات  اإلرادات يفتقدم أن حد الشرك  :فيقال
، فيعمل لوجه اهللا، وللتقرب إليـه  أفعاله وأقواله وإرادته ونيته يفأن خيلص هللا  :هو واإلخالص )١(،وطلب اجلزاء منه
  . وطلب اجلزاء منه

حيصل بإرادة املرء ثواب اهللا كمـا زعـم    إذا كان اإلشراكوفإرادة وجه اهللا بالعمل ال ينايف إرادة ثوابه، 
إرادة ثواب من املعلوم أن املرسلني كلهم ليس فيهم من تكلم بنقض املرسلون، والرازي، لتكلم بالنهي عن ذلك 

ه، وقوله يف غاية تشركًا، بل هذا من شطحات الرازي ورعون الرازي وال ى الناس عن هذا الذي مساه ،اهللا بالعمل
  :  من وجوه، وبيان ذلك البطالن

عليهم خبوفهم من  اهللا وثناءبل  ؛ودعائهم وسؤاهلم ،قنياألنبياء والرسل والصديأن قوله خمالف ألحوال  :األول
¶��¸������m���À��¿��¾��½��¼��»��º��¹: كما قال تعاىل يف حق خواص عباده ،النار ورجائهم للجنة

���Ê��É����������È��Ç��Æ���Å��ÄÃ��Â��Ál وقال عن أنبيائه ورسله ،٥٧: اإلسراء :�m��§���¦��¥��¤��£�������¢���¡

��ª��©��¨���½������¼��»��º��¹���¸��¶µ���´�����³���²��±��°��¯��®��¬���«

�� �Ä� �Ã��Â� �Á�� À¿��¾l ا من عذابنا، والضمري يف قوله: ، أي٩٠ – ٨٩: األنبياءا فيما عندنا، ورهبرغب:�
m� � �¸l نبياء املذكورين يف هذه السورة عند عامة املفسرينعائد على األ ،٩٠: األنبياء. والررجاء الرمحة  :هبغب والر

  )٢( .واخلوف من النار عندهم أمجعني

استعاذم به : وجعل منها ،وأثىن عليهم بأحسن أعماهلم ،عباده الذين هم خواص خلقهعن ذكر سبحانه قد و
 ��m��È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã���Â������Á��À��¿��¾½��¼��»��º��¹������¸��¶l:فقال تعـاىل  ،من النار

  .٦٦ – ٦٥: الفرقان

�m��G���F��E������D���C��B��A: فقال تعاىل ؛أم توسلوا إليه بإميام أن ينجيهم من النار: نهموأخرب ع 

��L��K��J���I��Hl وأن ينجيهم من النار ،وسيلة اإلميان: فجعلوا أعظم وسائلهم إليه ،١٦: آل عمران.  

: فقال تعاىل ؛يتعوذون به من نارهو ،أم كانوا يسألونه جنته :وأخرب تعاىل عن سادات العارفني أويل األلباب
�m��l��k��j������i��h��g��f��e��d��c��b�����a��`��_��~��}��|��{������z��y

��¨��§����¦��¥��¤��£¢��¡�����~��}���|��{���z����� � �y��x��w��v��u��t��s��r��q�����p��o��n���m

                                           

 . ٣١٢الداء والدواء،: انظر)١(
، تفسـري  ٤٠٦-٣/٤٠٥، تفسـري السـمعاين،   ٢٤٦٦-٨/٢٤٦٥، تفسري ابن أيب حـامت،  ٣٩٠-١٦/٣٨٩تفسري الطربي، :انظر) ٢(
 .٥٣٠، تفسري السعدي،١٩٤-٣/١٩٣، تفسري ابن كثري،٣/١٩٠لبغوي،ا
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� �½��¼����»��º��¹��¸��¶��µ��´³��²��±����°��¯��®��¬��«��ª��©��Ã��Â��Á��À��¿��¾
���Ð��Ï��Î��Í��Ì��ËÊ��É��È���Ç��Æ��Å���Äl وال خالف أن املوعود به على ألسنة رسله، ١٩٤ – ١٩٠: آل عمران :

  .سألوها اليتهي اجلنة 

�m��Ú��Ù��Ø��×��Ö��Õ��Ô������Ó��Ò��Ñ��Ð����Ï��Î��Í��Ì: غوقال عن خليله إبـراهيم  

���Û�K��J��I��H��G��F��E��D��C��B��A����]��\��[����Z��Y��X������W��V��U��T�����S��R�����������Q������P�����O��N��M�������L

��g��f��������e��d���c��b��a��`��_��^l وهو اخلزي يوم البعث ،واستعاذ به من النار ،فسأل اهللا اجلنة ؛٨٩ – ٨٢: الشعراء.  

^���_��`����m��gf��e��d��c��b��a:فقال ؛ا عليه مسئوالًأا كانت وعد: وأخربنا سبحانه عن اجلنة

��x��w��v��u��t������s���rq��p��o��n��m��l��k��j��i������hl يسأله إياها عبـاده   :أي ،١٦ – ١٥: الفرقان
  .وأولياؤه

أن من سأهلا له : وأخرب ،أن يسألوا له يف وقت اإلجابة عقيب األذان أعلى مرتلة يف اجلنة: أمته غوأمر النيب 
ا آت حممد ،اللهم رب هذه الدعوة التامة والصالة القائمة :من قال حني يسمع النداء" :غ ؛ فقالليه شفاعتهت عحلّ

   )١( ".حلت له شفاعيت يوم القيامة؛ ا الذي وعدتها حممودوابعثه مقام ،الوسيلة والفضيلة

فإذا وجدوا  ؛تبعون جمالس الذكريت .الًضإن هللا تبارك وتعاىل مالئكة سيارة فُ:" قال غالنيب  ويف الصحيح عن
ا فيه ذكر قعدوا معهمجملس، فـإذا تفرقـوا    ،حىت ميلئوا ما بينهم وبني السماء الدنيا ،ا بأجنحتهموحف بعضهم بعض

جئنا من عند عباد لك يف  :فيقولون !؟من أين جئتم :وهو أعلم م ألفيسأهلم اهللا  :قال .عرجوا وصعدوا إىل السماء
 :قال .يسألونك جنتك :قالوا ؟وماذا يسألوين :قال .يكربونك ويهللونك وحيمدونك ويسألونكيسبحونك و ،األرض

 :قالوا ؟ومم يستجريونين :قال .ويستجريونك :قالوا !؟فكيف لو رأوا جنيت :قال !ال أي رب :قالوا !؟وهل رأوا جنيت
 :فيقول :قال .ويستغفرونك :قالوا !؟يفكيف لو رأوا نار :قال .ال :قالوا !؟وهل رأوا ناري :قال !.من نارك يا رب

   . )٢("فأعطيتهم ما سألوا وأجرم مما استجاروا .قد غفرت هلم

  .واالستعاذة من النار واخلوف منها ،والقرآن والسنة مملوءان من الثناء على عباده وأوليائه بسؤال اجلنة ورجائها

أعين على نفسك ": ال ملن سأله مرافقته يف اجلنةوق ،)٣("استعيذوا باهللا من النار":ألصحابه غ النيبل وقد قا
  )٥(".جعله اهللا معي يوم القيامة ،أال رجل يأتينا خبرب القوم:" وقال يوم األحزاب )٤(،"بكثرة السجود

                                           

استحباب القول مثل قول املؤذن ملـن   :بابالصالة،  :، ومسلم، كتاب١٢٥الدعاء عند النداء، ص  :األذان، باب :البخاري، كتاب) ١(
 .٢٨٩-١/٢٨٨، مث يسأل اهللا له الوسيلة غمسعه مث يصلي على النيب 

  .٢٠٧٠-٤/٢٠٦٩، فضل جمالس الذكر :بابوالدعاء والتوبة واالستغفار، الذكر  :، كتابمسلم)٢(
 .٤١٣، ١/٤١٢ما يستعاذ منه يف الصالة،  :املساجد ومواضع الصالة، باب :مسلم، كتاب أخرجه: بنحوه)٣(
 .١/٣٥٣فضل السجود واحلث عليه،  :الصالة، باب :مسلم، كتاب)٤(
 .٣/١٤١٤ألحزاب، غزوة ا :اجلهاد والسري، باب :مسلم، كتاب)٥(
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وأن تكون  ،ا على عمله هلاحتريض ،من عمل كذا وكذا أدخله اهللا اجلنة: ولو ذهبنا نذكر ما يف السنة من قوله 
  .ا وذلك يف مجيع األعماللطال ذلك جد: العمل هي الباعثة على

: ويقـول  ،حيرض عليه غغغغ    ورسول اهللا شركًا،فكيف يكون العمل ألجل الثواب وخوف العقاب  ؛وعليه
ا وأن حممد ،أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له :من قال" :من فعل كذا فتحت له أبواب اجلنة الثمانية؛ كقوله

أدخله  ؛وأن النار حق ،وأن اجلنة حق ،يسى عبد اهللا وابن أمته وكلمته ألقاها إىل مرمي وروح منهوأن ع ،عبده ورسوله
من شهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له :"ويف لفظ  )١(".أبواب اجلنة الثمانية شاء اهللا من أي، ا عبده وأن حممد

أدخله اهللا اجلنة على  ؛والنار حق ،واجلنة حق ، وروح منهوأن عيسى عبد اهللا ورسوله وكلمته ألقاها إىل مرمي ،ورسوله
  .)٢("ما كان من العمل

ا أميا مسلم كسا مسـلم  ": قولهو  )٣("وحبمده غرست له خنلة يف اجلنةالعظيم سبحان اهللا  :من قال": هوقول 
ا على عري كساه اهللا من خضر اجلنةثوب، من ":قولهو  )٤(".ن مثار اجلنةا على جوع أطعمه اهللا موأميا مسلم أطعم مسلم

واحلديث مملوء مـن    )٦(". وما خرفة اجلنة ؟ قال جناها !يا رسول اهللا :قيل ".اجلنة  )٥(ا مل يزل يف خرفةعاد مريض
   !الشرك؟أفتراه حيرض املؤمنني على  ؛ذلك

ا على ذكر منهم فـال  العمل على طلب اجلنة والنجاة من النار مقصود الشارع من أمته ليكونا دائمأن  :الثاين
  .هو حمض اإلميان: والعمل على حصول اجلنة والنجاة من النار ،وألن اإلميان ما شرط يف النجاة ،ينسوما

 :هـألصحاب يوم ذات غ قالف ،ها هلم ليخطبوهافوصفها وجالَّ ،عليها أصحابه وأمته غ وقد حض النيب 
 ،ور مطرد ،وقصر مشيد ،ورحيانة تز ،نور يتألأل -!رب الكعبةو-هي  ،فإن اجلنة ال خطر هلا !؟أال مشمر للجنة" 

                                           

��m��T���S��R��Q��P��O��N��ML��K��J��I���H��G��F��E��D��C��B��A:باب قولـه ، كتاب أحاديث األنبياء، البخاري)١(

��|��{��zy��x��w����v��u��t��s��rq��p��o��n��m��lk�������j��i��h��gf��e��d��cb��a�� �̀�_^���]��\��[Z��Y��X��W��V��U

��~��}l ا، ٧٠٧ص..١٧١: النساء١/٥٧، ومسلم، كتاب اإلميان، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل اجلنة قطع. 
��m��T���S��R��Q��P��O��N��ML��K��J��I���H��G��F��E��D��C��B��A:باب قولـه  ، كتاب أحاديث األنبياء،البخاري)٢(

�����j��i��h��gf��e��d��cb��a�� �̀�_^���]��\��[Z��Y��X��W��V��U����|��{��zy��x��w����v��u��t��s��rq��p��o��n��m��lk

��~��}l ا، ٧٠٧ص..١٧١: النساء١/٥٧، ومسلم، كتاب اإلميان، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل اجلنة قطع. 
، ’’غريبحديث حسن ذا ه‘‘: وقال والتحميد والتهليل والتكبري التسبيح فضل يف جاء ماباب  ،أبواب الدعواتالترمذي، : أخرجه)٣(
صحيح على شرط مسلم حديث هذا ‘‘: ، وقال١/٦٨٦)١٨٩٩( واحلاكم يف املستدرك برقمدار الغرب اإلسالمي، .ط ،٤٥٧-٥/٤٥٦

  ).٦٤(، برقم١٣٦-١/١٣٤يف سلسلة األحاديث الصحيحة، -:-واأللباين . ’’ومل خيرجاه
، ٢١٥-٢/٢١٤يف فضـل سـقي املـاء،   : الزكاة، بـاب  :، كتابأبو داود، و١٠/٤٧، ) ١١٠٤٣(أمحد يف مسنده برقم: أخرجه)٤(
دار .ط ،٤/٢٤١ .’’غريـب حديث هذا ‘‘: وقال ما جاء يف صفة أواين احلوض، :باب ،صفة القيامة والرقائق والورع :أبوابالترمذي، و

 .٢٣٧-٢٣٦ضعيف سنن الترمذي، :انظر. ’’ضعيف‘‘:-:-وقال األلباين  الغرب اإلسالمي،
النهاية :انظر ،خرفْت النخلة أخرفها خرفاً وخرافاً: يقال ،اسم ما يخترف من النخل حني يدرِك: اخلُرفة بالضم و. ناء ثَمرِهايف اجت :أي)٥(

 .٢/٢٤، )خرف(ر، مادةيف غريب األث
 .٤/١٩٨٩ ،باب فضل عيادة املريض ، كتاب الرب والصلة واآلداب،مسلم)٦(
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 ".يف دور عالية سليمة ية ،يف حربة ونضرة ،ايف مقام أبد ،وحلل كثرية ،وزوجة حسناء مجيلة ،وفاكهة كثرية نضيجة
   )١(".إن شاء اهللا :قولوا" :قال !يا رسول اهللا ،حنن املشمرون هلا :فقال الصحابة

ومـن مل يسـأله    ،فإنه حيب أن يسأل ،ويستعيذوا به من ناره ،ه حيب من عباده أن يسألوه جنتهاهللا سبحانو 
  .وأعظم ما استعيذ به من النار، وأعظم ما سئل اجلنة ،يغضب عليه

والقيام بعبوديته كلها أوىل من تعطيـل   ،وطلبها عبودية للرب .مرضي له ،فالعمل لطلب اجلنة حمبوب للرب
ى ووه ،وضعفت مهته ،فترت عزائمه ؛ورجاء هذه واهلرب من هذه ،لقلب من مالحظة اجلنة والناروإذا خال ا. بعضها
 وهذا أمـر معلـوم   ،والسعي أمت ،واهلمة أشد ،كان الباعث له أقوى: هلا ا للجنة وعمالًوكلما كان أشد طلب ،باعثه

  . بالذوق

وأخربهم عن تفاصيل ما  ،وعرضها عليهم ،هلم وزينها ،ا للشارع ملا وصف اجلنة للعبادولو مل يكن هذا مطلوب
وقـد  ، هلا سعيها السعيا هلم على ا هلم إليها وحثًكل هذا تشويقً ؛وما عداه أخربهم به جممالً ،تصل إليه عقوهلم منها

واملسـارعة يف   ،واملبادرة إليهـا  ،وهذا حث على إجابة هذه الدعوة، ٢٥: يونس �m����×��Ö���Õ��Ô���Ól: ألقال اهللا 
  .إلجابةا

بل هي  ؛ا رد األشجار والفواكه والطعام والشراب واحلور العني واألار والقصوراجلنة ليست امسأن  :الثالث
وقرة العـني   ،ومساع كالمه ،التمتع بالنظر إىل وجه اهللا الكرمي: ومن أعظم نعيم اجلنة .اسم لدار النعيم املطلق الكامل

فأيسر يسري  ،اة ما فيها من املأكول واملشروب وامللبوس والصور إىل هذه اللذة أبدال نسبة للذو ،بالقرب منه وبرضوانه
ا يف وأتى به منكر، ٧٢: التوبة ��m��´³��²��±��°l:كما قال تعاىل؛ أكرب من اجلنان وما فيها من ذلك: من رضوانه

  .فهو أكرب من اجلنة: شيء كان من رضاه عن عبده أي :أي ،سياق اإلثبات

ويف حديث  ،)٢("أل ا أحب إليهم من النظر إىل رمفما أعطوا شيئً:" -حديث الرؤية- ديث الصحيحويف احل
    )٣(".ومل يلتفوا إليه ،وذهلوا عنه ،نسوا ما هم فيه من النعيم: اورأوا وجهه عيان ،أنه سبحانه إذا جتلى هلم" :آخر

سيما عند فوز احملبني هناك مبعينة وال .يف اخليالأو يدور  ،مما خيطر بالبال وهو أجلّ ،وال ريب أن األمر هكذا
   .احملبة؛ فإن املرء مع من أحب

                                           

، ٧/٣٧٠الضعيفة، سلسلة األحاديث : انظر -:-، وضعفه األلباين ٤/٥٣٥ صفة اجلنة، :، بابالزهد :ابن ماجه، كتاب: أخرجه)١(
 ).٣٣٥٨(حديث رقم

 . ١/١٦٣مسلم، كتاب اإلميان، باب إثبات رؤية املؤمنني يف اآلخرة رم سبحانه وتعاىل،  )٢(
، شرح أصـول اعتقـاد أهـل السـنة     "يروا نعمة قبل ذلكيتجلى هلم تبارك وتعاىل عن وجهه فكأم مل " :أخرجه الاللكائي بلفظ)٣(

 .٣/٥٤٦،واجلماعة
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هو  -واهللا–وهذا ! ؟داين نعيم تلك املعية ولذا وقرة العني اوأي فوز ي ،وأي قرة عني ،وأي لذة ،فأي نعيم
وعليـه   ،وبه طابت اجلنـة  ،ة وحيااوهو روح مسمى اجلن ، واللواء الذي أمه العارفون،الذي مشر إليه احملبونالعلَم 
  .قامت

 قالفكيف ي :عد قصد ذلك من الشرك؟ا من نارهوال خوفً ،ا جلنتهال يعبد اهللا طلببل وي ،!  

والبعد  ،وسخطه ،وغضبه ،وإهانته ،فإن ألرباا من عذاب احلجاب عن اهللا -أعاذنا اهللا منها-وكذلك النار 
هو الذي أوجـب التـهاا يف   : بل التهاب هذه النار يف قلوم ؛مهم وأرواحهمأعظم من التهاب النار يف أجسا: عنه

 .ت إليهارومنها س ،أبدام

  .من النار: هو اجلنة ومهرم: والصاحلني ،والشهداء ،والصديقني ،فمطلوب األنبياء واملرسلني

¯���m�®��¬������������³���²���±��°: قال اهللا تعاىلفاتضح أن من يريد اهللا ويريد ثوابه هم خواص خلقه، 

���¼��»���º��¹�����¸��¶��µ��´l غفهذا خطابه خلري نساء العاملني أزواج نبيه ؛ ٢٩: األحزاب.  

فأخرب ؛ ١٩: اإلسـراء  ��m��`��_��^���]��\��[��Z��Y��X��W��V���U��Tl:وقال اهللا تعاىل 
  .سعي من أراد اآلخرة: أن السعي املشكور

��m��e���d��c��b:يف يوم أحد -يو غ وهم أصحاب نبيه-اص أوليائه قوله خلو: وأصرح منها 
�ji��h��g���fl فإن إرادة اآلخرة عبـارة  ؛ فقسمهم إىل هذين القسمني اللذين ال ثالث هلما؛ ١٥٢: آل عمران

   )١(.إرادة الثواب ال تنايف إرادة اهللاف ،عن إرادة اهللا تعاىل وثوابه

العمل ألجل الثواب والفوز باجلنة واخلالص مـن  : زي من أن من الشركوذا  البيان يبطل ما قرره الرا
  !النار

  ! مقابلة وجوه إحسان اهللا بشكره حماولة أن الرازي قد جعل من الشرك  :السادس عشر

ومقام الشكر  ،صلى اهللا عليهم وسلم أمجعني الشكر سبيل رسل اهللا وأنبيائه أخص خلقه وأقرم إليه : فيقال
  .يندرج فيه مجيع مقامات اإلميانمقام رفيع 

فعل د عبإضافة ال :د ذه الدعوىاإن أر، مقابلة وجوه إحسان اهللا بشكره حماولة من الشرك: وقول الرازي
شرك مـن   افلعمر اهللا هذ: وغاب بذلك عن كونه حبول اهللا وقوته ومنته على عبده  ،وأنه كان به ،إىل نفسه الشكر

   . كاذب باطل ادعاء عباد، وهوجنس شرك من نفى خلق أفعال ال

أقل العباد كما ، وهم  اهللا هم خواص ورين الذينمن سعى جاهدا أن يكون من الشك :د ذه الدعوىاإن أرو
 ،بالشـكر  عبادهأمر سبحانه  اهللافإن  ،فهذا بالشطح أليق منه باملعرفة، ١٣: سبأ ��m��É��È���Ç��Æ��Ål:قال تعاىل

                                           

 . السنة احملمدية. ، ط٨٢-٢/٧٦مدارج السالكني: انظر) ١(
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 مأن شكره وامع ذلك أن يشهد موأمره، به املزيد موأوجب هل ،ممنه واستدعاه ،به ميهوأحبه وأثىن عل ،مورضيه منه
، واإلميان والتوحيد، فالشكر أمر من اهللا، وامتثال العبد له شكر هو حمض العبوديةالفهذا  ،به وبإذنه ومشيئته وتوفيقه

فإنه إمنا هو حمسن إىل  ؛وال يستطيع شكره ،بهوإن كان ال حيسن مقابلة املنعم  ،فال يذم ما أتى به نعمة من اهللا عليه،
  .به لنعم الرب مكافئنفسه بالشكر ال أنه 

فإنه تعاىل هـو املـنعم    ،ا وال أقلها وال أدىن نعمة من نعمهنعمه أبد يكافئفالرب تعاىل ال يستطيع أحد أن  
 ،فإنه هو احملسن إىل عبده بنعمه ،ليهفال يستطيع أحد أن حيصى ثناء ع ،املتفضل اخلالق للشكر والشاكر وما يشكر عليه

 ..فشكره نعمة من اهللا أنعم ا عليه حتتاج إىل شكر آخر وهلم جرا ،وأحسن إليه بأن أوزعه شكرها

وثناؤه عليه  ،ورضاه منه به ،على هذا الشكر لعبدحمبته ل: ومن متام نعمته سبحانه وعظيم بره وكرمه وجوده 
مث  ،ينعم عليك ،ال كرم فوقه الذيوهذا غاية الكرم ، بالعبد ال تعود منفعته على اهللاوفائدته خمتصة  ة الشكرومنفع ،به

 ،ا لتوايل نعمه واتصـاهلا إليـك  وجيعله سبب ،مث يعيد إليك منفعة شكرك ،ويرضى عنك بذلك ،يوزعك شكر النعمة
  . )١(والزيادة على ذلك منها

  .اهللا من حيث هي هي الفرح بنعمة أن الرازي قد جعل من الشرك : السابع عشر

فيتولد من إدراكه حالـة تسـمى الفـرح     ،الفرح لذة تقع يف القلب بإدراك احملبوب ونيل املشتهى :فيقال 
��m��{�����z��y��x��w����v��u��t��s��r:ذكر سبحانه األمر بالفرح بفضله وبرمحته عقيب قولهقد و ،والسرور

�� �̀��_��~��}����|l عقيبـها -ال حيث قال جل وع، ٥٧: يونس- :�m��h���g��f��e���d��c����b��a

��kj���il فذلك خري من كل ما جيمع الناس  ،وال شيء أحق أن يفرح العبد به من فضل اهللا ورمحته، ٥٨: يونس
   .هذا هو الذي ينبغي أن يفرح به :أي ،من أعراض الدنيا وزينتها

��m��¶���µ��´��³��²±��°:كقوله تعاىل ؛جاء يف الذم :فاملطلق، ومقيد ،مطلق :جاء الفرح يف القرآن على نوعنيوقد 

��¹�����¸l وقوله ، ٧٦: القصص:��m���¨��§��¦���¥l ١٠: هود.  

��m��Ø��×��Ö�����Õ��Ô:كقولـه ، فهو مذموم ؛مقيد بالدنيا ينسي صاحبه فضل اهللا ومنته :أيضا نوعان :واملقيد

���Þ��Ý��Ü��Û���Ú��Ùl ٤٤: األنعام.  

��m��e���d��c����b��a:كقولـه  ،فضل ورمحة بالسبب: اوهو نوعان أيض ،بفضل اهللا وبرمحتهمقيد  :والثاين

��k��j���i��h���g��fl كقوله ،وفضل باملسبب، ٥٨: يونس:��m��x��w��v��u���t���sl ١٧٠: آل عمران  .  

وأبصرته لشغلها ذلك  إذ لو شهدت ذلك ،يها وينسبها عيوا وآفاا ونقائصهانيبسط النفس وميوالفرح بالنعمة 
  .قريباملنعم وهنا يكون املكر إليه  املرء ا فإن الفرح بالنعمة قد ينسيوأيض، عن الفرح
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��m��Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ë���Ê:قوله تعـاىل  ؛مل يقارنه خوف ومما يدل على أن الفرح من أسباب املكر ما

���Þ��Ý��Ü��Û���Ú��Ù��Ø��×��Ö�����Õ��Ô���Ó��Ò��Ñl وقال قوم قـارون لـه   ، ٤٤: األنعام:��m��¶���µ��´��³��²±��°

��¹�����¸l فالفرح مىت كان باهللا، ٧٦: القصص، ومبا من ومىت خال عن  ،ا للخوف واحلذر مل يضر صاحبهاهللا به مقارن
   . )١(ذلك ضره وال بد

ذلك شرك،  إال أنه مل يدل على أن ؛الدليل على أن الفرح بالنعمة من حيث هي هي مذموم وعليه فإن دلّ
، وقد جاءت النصوص على النص الشرعي وقوفالاألمساء واملسميات يف املصطلحات الشرعية واألصل  يف باب 

ألنه األصل  ؛بذم الفرح بذلك، ومل تأت بتسمية ذلك شركًا حىت نسميه بذلك، فاألوىل الوقوف مع النص الشرعي
  .احلاكم

آدم وحواء عليهما السالم بالولد يف مصاحل الدنيا، بعد أن الرازي قد جعل من الشرك انتفاع  :الثامن عشر
  .أن عزما على أن جيعاله وقفًا على طاعة اهللا

`���m��p��o��n���m��lk��j��i��h��g��f��e��d���c��b��a:قوله تعاىلإن : أوالً: فيقال

���j��ih����g��f��e��d��c��b��a���`��_��~��}��|��{��z��y��x���w��v��u��ts��r��q
��v���u��t��s��r��q��p��o��n��m��l��kl أي: املراد منه، ١٩١ – ١٨٩: األعراف:��m� � �c��b��a��`l  أيها

���m.الرجال والنساء، املنتشرون يف األرض على كثرتكم وتفرقكم �f��e��dl  غوهو آدم أبو البشر.���m��h��g

il ا إذا كانت منه حصل بينهما من  ؛األجل أن يسكن إليه ؛خلق من آدم زوجته حواء: أي ،١٨٩: األعرافأل
���m.املناسبة واملوافقة ما يقتضي سكون أحدمها إىل اآلخر، فانقاد كل منهما إىل صاحبه بزمام الشهوة �n�� �ml 

 ا هلا قدر الباري أن يوجد من تلك الشهوة وذلك اجلماع النسل، وحينئذ حملَت حمالًجتللها جمامع: أي  ،١٨٩: األعراف
يفًا، وذلك يف ابتداء احلمل، ال حتس به األنثى، وال يثقلهاخف.��m� �ul استمرت به و�m� �� �vl  ،به حني كرب يف بطنها

ما الشفقة على الولد، وعلى خروجه حيفحينئذ صار يف قلوفدعوا ؛ا ال آفة فيه كذلكا، ساملًا، صحيح��m��z��y��x

��{l اولد�m� �|l نقص فيهصاحل  اخللقة تامها، ال: أي ��m� � �`��_��~��}l ١٨٩: األعراف .�m��b��a

��cl ؛على وفق ما طلبا، ومتت عليهما النعمة فيه��mh����g��f��e��d l جعال للّه شركاء : أي� ،١٩٠: األعراف
مياه بعبد غري اللّه إما أن يس ؛يف ذلك الولد الذي انفرد اللّه بإجياده والنعمة به، وأقر به أعني والديه، فَعبداه لغري اللّه

وحنو ذلك، أو يشركا باللّه يف العبادة، بعدما من اللّه عليهما مبا " عبد الكعبة"و " ىعبد العز"و " عبد احلارث"كـ 
 .من من النعم اليت ال حيصيها أحد من العباد

م يف اجلنس، وال شك الكالم يف آدم وحواء، مث انتقل إىل الكال وهذا انتقال من النوع إىل اجلنس، فإن أولَّ
م يف ذلك ظاملون أشد الظلم، سواء أن هذا موجود يف الذرية كثريا، فلذلك قررهم اللّه على بطالن الشرك، وأ

وجعل هلم مـن   ،كان الشرك يف األقوال، أم يف األفعال، فإن اخلالق هلم من نفس واحدة، الذي خلق منها زوجها
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دة والرمحة ما يسكن بعضهم إىل بعض، ويألفه ويلتذ به، مث هداهم إىل ما به ا، مث جعل بينهم من املوأنفسهم أزواج
ا، تتشوف إليه نفوسـهم،  ا موقتمث أوجد الذرية يف بطون األمهات، وقت، حتصل الشهوة واللذة واألوالد والنسل

ويدعون اللّه أن خيرجه سويما صحيححق أن يعبـدوه، وال  أفـال يسـت  ، ا، فأمت اللّه عليهم النعمة وأناهلم مطلو
ولكن األمر جاء على العكس، فأشركوا باللّه من  ،ا، وخيلصوا له الدينيشركوا به يف عبادته أحد�m��t��s��r��q

��y��x��w��v���ul لعابديها: ، أي١٩٢ – ١٩١: األعراف��m���~��}��|��{��zl ١( ١٩٢: األعراف(.   

  .)٢(استدالالً ذه اآلية ×من الغرائب نسبة وجود الشرك يف آدم إن  :ثانيا

وذكر ذلك القول على سـبيل  ، )٣(السالم  مان الرازي وإن مل يرجح كون اآلية يف آدم وحواء عليهإ : ثالثًا
   :إال أنه يقالالترتل؛ 

انتفاع آدم وحواء عليهما السالم بالولد يف مصاحل الدنيا، بعد أن عزما على أن جيعاله وقفًا على طاعة إن  - ١
عبـدي   إذا هم :ألقال اهللا  :"قال غعن رسول اهللا يعد معصية فضالً عن أن يكون شركًا، ف اهللا، ال

بسيئة  وإذا هم ،فإن عملها كتبتها عشر حسنات إىل سبع مائة ضعف ،حبسنة ومل يعملها كتبتها له حسنة
 إذا هـم  :ألاهللا قال : "أنه قال غوعنه  )٤("فإن عملها كتبتها سيئة واحدة ،ومل يعملها مل أكتبها عليه

 ،حبسنة فلم يعملها فاكتبوها حسـنة  وإذا هم ،فإن عملها فاكتبوها سيئة ،عبدي بسيئة فال تكتبوها عليه
٥("افإن عملها فاكتبوها عشر(. 

على أن ذلك  فاحلديث نص على أن من عزم على الطاعة ومل يفعلها كُتبت له حسنة، وليس فيه ما يدلّ
  .ركًامعصية، فضالً عن أن يكون ش

، فأما أن يكون ذلك العمل شركًا من وصف العمل بكونه شركًا وصف عام يدخل فيه مجيع املكلفنين إ - ٢
  !آدم وحواء عليهما السالم، ومن غريمها قربة وطاعة، فال قائل به

انتفاع آدم وحواء عليهما السالم بالولد يف مصاحل الدنيا، بعد أن عزمـا   أنه من العجب أن جيعل الرازي - ٣
من عمل عمالً  ،أنا أغىن األغنياء عن الشرك" :غ اهللا، هو املراد من قولهن جيعاله وقفًا على طاعة على أ

 .فهذا فهم فاسد، وهو حتريف للكلم عن مواضعه !!"!أشرك فيه غريي تركته وشركه

باطلـة،  تبىن على التوحيد فهي ال فكل عبادة  ،فاحلديث إمنا أتى لتقرير وإرساء توحيد العبادة هللا تعاىل 
العمل اخلالص ا، وال يقبل إال ال يقبل عمالً فيه شرك أبد، وهو سبحانه الشركاء عن املشاركةأغىن اهللا و

                                           

 . ٣١١تفسري السعدي )١(
 . ٢١٨-١/٢٠٩الشرك يف القدمي واحلديث: انظر) ٢(
 ). ٩٢-٨٥ص١٥ج٥جم(التفسري الكبري: انظر)٣(
 . ١/١١٧مسلم، كتاب اإلميان، باب إذا هم العبد حبسنة كتبت، وإذا هم بسيئة مل تكتب،  )٤(
 . ١/١١٧مسلم، كتاب اإلميان، باب إذا هم العبد حبسنة كتبت، وإذا هم بسيئة مل تكتب،  )٥(
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وقد يصل هذا الشرك إىل حد الكفر، فيتـرك اهللا  ، على عمله الذي أشرك فيهفال يثيب العبد ، له وحده
   )١(.مجيع أعماله ، ألن الشرك حيبط األعمال إذا مات عليه

 :أنه ينتج عن  مفهوم الرازي اخلاطئ حلقيقة الشرك املناقض لإلميان مفاسد عظيمة، منها :سع عشرالتا

، أو الشرك باألقوال واألعمال العبادات القولية أو العمليةشرك يف الجعل  :مثل ؛تغيري بعض احلقائق الدينية  - ١
 . رياء ال أثر له على اإلمياناليت ال أثر هلا على اإلميان، والزعم بأن ال مبرتلة املعصية الشركية

أن جمرد الطلب والتقرب إىل غري اهللا بالعبادة ال يكون شركًا مناقضا لإلميان بذاته ما مل يتضمن شرك  - ٢
 . االعتقاد

 !مسلم األقوال واألعمال الشركية؛  ، أو بسببأن املرتد بسبب الشرك يف العبادات القولية أو العملية - ٣

وكل مـاال   ،وكل ما ال يؤدي إىل اعتقاد التأثري لغري اهللا ،يف اخللق والتدبري أن كل ما ال يؤدي إىل الشرك - ٤
يصاحبه اعتقاد األلوهية واستحقاق العبودية لغري اهللا ال يكون شركًا عند الرازي ولو كان استغاثة أو نذرا 

 )٢(.أو صوما أو ذحبا أو غريها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           

 . ١٣٠-٢/١٢٩القول املفيد على كتاب التوحيد: انظر )١(
 . ١/١٣٥الشرك يف القدمي واحلديث: انظر) ٢(
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   :يف تفسريه مجلة من األحكام املتعلقة بالكفر، والشرك، يف الدنيا واآلخرةذكر الرازي 

  :ني يف دار الدنيا؛ منهاأما األحكام الدنيوية، فقد قرر الرازي مجلة من األحكام  املتعلقة بالكفار واملشرك

  .وز مواالة املشركني والكافرينأنه ال جت 

�mr��q����p��o���������b��a��`_��~��}��|��{������z��y��x��w��vu��t�����s: يقول عند تفسريه لقوله تعاىل

���n��m��l��k��j��i��h��gf��e����d��cl ت اآلية على أنه ال جيوز مواالة املشركني دلّ(، ٨٩: النساء
 ��m��H��G��F��E��D��C��B��Al:واإلحلاد، وهذا متأكد بعموم قوله تعـاىل  ،واملشتهرين بالزندقة ،واملنافقني

أن أعز األشياء وأعظمها عند مجيع اخللق هو الدين؛ ألن ذلك هو األمر الذي به يتقـرب إىل  : ، والسبب فيه١: متحنةامل
ويتوسل به إىل طلب السعادة يف اآلخرة، وإذا كان كذلك كانت العداوة احلاصلة بسببه أعظـم أنـواع    ،اهللا تعاىل

  . )١() املوضع الذي يكون أعظم موجبات العداوة حاصالً فيهالعداوة، وإذا كان كذلك امتنع طلب احملبة والوالية يف

فليس هلم البتة مـا   ؛وأما الكفار(، ٧٣: األنفال ��m��¡���~��}��|���{l:ويقول عند تفسريه لقوله تعاىل 
يوجب شيئًا من أسباب الفضيلة؛ فوجب كون املسلمني منقطعني عنهم من كل الوجوه؛ فال يكون بينهم واليـة وال  

  .)٣()بوجه من الوجوه )٢()صرةمنا(

��m��ãâ��á����à��ß��Þ���Ý��Ü��Û��Ú��Ù��Ø��×��Ö��Õ��Ô��Ó���Ò��Ñ:ويقول عند تفسريه لقوله تعاىل

���é��è�����ç�����æ��å��äl ى يف اآلية املتقدمة( ،٥٧: املائدة ٤()عن مواالة مجيع الكفار..اعلم أنه تعاىل( .  

وأم يقتلون، ويؤسرون، وتأخذ أمواهلم، وتسىب ذراريهم، فليس هلم جنة جهاد الكفار واملشركني، : ومنها
  .وهذا من عذام يف الدنيا -إال بالعهد وامليثاق-من القتل، 

  : أما عذاب الكافر يف الدنيا؛ فهو من وجهني(: يقول 

  .ذاب الدنياشاكله حىت لو ترك الكفر مل حيسن إيقاعه به، فذلك داخل يف عالقتل والسيب وما  :أحدمها

  . )٥()ما يلحق الكافر من األمراض واملصائب :والثاين 

  

                                           

  ). ٢٢١ص١٠ج٤جم(التفسري الكبري)١(
  !، والسياق يقتضيه٤/٥٧٨األستانة، . وهو خطأ، والتصحيح من ط) مناصلة(يف الطبعة املعتمدة  )٢(
 ،)٢٠٩ص٩ج٣مج( ،)١٨٦-١٨٢ص٨ج٣مج( ،)١٣-١١ص٨ج٣مج(الكبري التفسري: وانظر ،)٢١١ص١٥ج٥جم(التفسري الكبري)٣(
ــج( ــج( ،)١٦ص١٢ج٤م ــج( ،)٢٢٢ص١٥ج٥م ــج( ،)١١٥ص١٦ج٦م ــج( ،)١٨٦ص٢٤ج٨م  ،)١٣٠ص٢٨ج١٠م
  ). ٢٩٨-٢٩٧ص٢٩ج١٠مج( ،)٢٧٧ص٢٩ج١٠مج(
 ). ٣٢ص١٢ج٤جم(التفسري الكبري)٤(
  ). ٧٢ص٨ج٣مج(التفسري الكبري)٥(
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  . )١()والقتل ،والسيب ،والصغار ،الذلّ..أحكام الكفار (من :ويقول

، ٣٤: الرعـد  ��m���î��í��ì��ë��ê��é��è��çæ��å��ä��ãâ���á��à��ß��Þl :ويقول عند تفسريه لقوله تعاىل
بني عذاب الدنيا وبني عذاب اآلخرة الذي هو أشق، وأنه ال دافع هلم عنـه ال يف   بني أنه مجع هلم.. اعلم أنه تعاىل (

  . )٢()واإلهانة عذاب الدنيا فبالقتل والقتال واللعن والذمالدنيا وال يف اآلخرة، أما 

  : منها ؛وأما األحكام األخروية؛ فقد قرر الرازي مجلة من األحكام املتعلقة م يف دار اآلخرة

  . ر، وخلودهم فيها، وحترمي اجلنة عليهمدخوهلم النا

   )٣(.)اتفقت األمة على أن من مات على الكفر فإن اهللا يعذبه أبدا(:يقول

|��{��~�����_���`����m��m��l��k��j����i����h��g��f��e��d��c���b��a:يقول عند تفسريه لقوله تعاىلو 

¡�����~��}���|{��z��y��x��w��v��u��t��s���r��q��po��n��l اعلـم  ( ،٤١ – ٤٠: األعراف
  .)٤()أنه تعاىل ملا بني من حاهلم أم ال يدخلون اجلنة ألبتة، بني أيضا أم يدخلون النار

إن ( ،٢٢: الفرقـان  ��m��a��`��_���^��]��\��[���Z��Y��X��Wl:ويقول عند تفسريه لقوله تعـاىل 
  .)٥()جعل اهللا ذلك حراما: أي. فران واجلنة والبشرىحراما حمرما عليكم الغ: املالئكة، ومعناه: القائلني هم

: البقـرة  ��m��Ã����Â��Á��À��¿��¾��½��¼��»���º��¹���������¸��¶��µl:ويقول عند تفسريه لقوله تعاىل

  . )٦()ومنها اخللود يف النار ،اللعن لو مات: احلكم املرتب على الذين ماتوا على الكفر جمموع أمور منها(، ١٦١

                                           

 ). ٢١٩ص١٠ج٤مج(التفسري الكبري)١(
 ،)١٨٧-١٨٦ص٧ج٣مج( ،)١٢-١١ص٤ج٢مج( ،)٦١ص٦ج٢مج(التفسري الكبري: وانظر، )٥٨-٥٧ص١٩ج٧جم(فسري الكبريالت)٢(
ــج( ــج( ،)٧٢-٧١ص٨ج٣م ــج( ،)١٨٦-١٨٣ص٨ج٣م ــج( ،)٢٤ص١٣ج٥م ــج( ،)٢٣٣ص١٣ج٥م  ،)١٣٦ص١٥ج٥م
 ،)٢٢٠ص١٥ج٥جم( ،)١٨٤-١٨٢ص١٥ج٥مج( ،)١٦٤-١٦٣ص١٥ج٥جم( ،)٢٣٦-٢٣٤ص١٥ج٥مج( ،)٢١٩ص١٥ج٥مج(
ــج( ــج( ،)٢٢٧-٢٢٦ص١٥ج٥م ــج( ،)٢٣٥-٢٣٤ص١٥ج٥م ــج( ،)٢ص١٦ج٦م ــج( ،)٢٣ص١٦ج٦م  ،)٣٠ص١٦ج٦م
ــج( ــج( ،)٥٤ص١٦ج٦م ــج( ،)١٣٥-١٣٤ص١٦ج٦م ــج( ،)٢٣٠ص١٦ج٦م ــج( ،)٥٤ص١٩ج٧م  ،)٥٨-٥٧ص١٩ج٧م
ـ ( ،)٤٥-٤٢ص٢٨ج١٠مـج ( ،)١٨٠ص٢٤ج٨مـج ( ،)١٧٤ص٢٢ج٨مـج ( ،)٢٣٣ص٢٠ج٧مج(  ،)٩٤-٩٣ص٢٨ج١٠جم
  ). ١٦٠-١٥٩ص٣١ج١١مج( ،)٢٨٣ص٢٩ج١٠مج(
)٣ (اية العقول)أ/١٨٦ق/٢.( 
  ). ٧٧ص١٤ج٥جم(التفسري الكبري)٤(
ــبري )٥( ــري الك ــ(التفس ــر ،)٧١ص٢٤ج٨جم ــبري : وانظ ــري الك ــ(التفس ــ(،)٧٨-٧٦ص١٤ج٥جم -١٢٢ص١٩ج٧جم

  ). ٣٠٩ص٢٩ج١٠مج(،)٥١-٥٠ص٢٥ج٩مج(،)١٨٠ص٢٤ج٨مج(،)١٢٣
 ،)١٧٠ص٨ج٣مـج ( ،)٢٠ص٧ج٣مـج ( ،)١٦٨-١٦٧ص٤ج٢مـج (التفسري الكبري: ، وانظر)١٦٧ص٤ج٢مج(التفسري الكبري)٦(
 ،)٥١ص١١ج٤مـج ( ،)١١٩ص١٠ج٤مـج ( ،)١٢ص٩ج٣مـج ( ،)٤-٣ص٩ج٣مـج ( ،)١٩٣ص٨ج٣مج( ،)١٧٣ص٨ج٣مج(
ــج( ــج( ،)١٤٩ص١١ج٤م ــج( ،)٢٣٤ص١١ج٤م ــج( ،)٦٩ص١٢ج٤م ــج( ،)١٩٤-١٩٢ص١٣ج٥م  ،)٧٠ص١٤ج٥م

= 
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 ،١٠٣: املؤمنون ��m��Ô��Ó���Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ë���Êl:د تفسريه لقوله تعاىلويقول عن
  :..فقد وصفهم اهللا تعاىل بأمور ؛وأما األشقياء(

، وداللته على خلود الكفار ١٠٣: املؤمنـون  ��m��Ô��Ó���Ò��Ñl:قوله: وثانيها ..أم خسروا أنفسهم :أحدها
  .)١()يف النار بينة

هـذه  (، ١٠: املائدة �m��H��G���F��E��D��C���������B��Al: لقوله تعاىلويقول عند تفسريه 
، يفيد احلصـر،  ١٠: املائـدة  �m��H��G���F��El: اآلية نص قاطع يف أن اخللود ليس إال للكفار؛ ألن قوله

  . )٢()املالزمون هلا: أصحاب الصحراء؛ أي: واملصاحبة تقتضي املالزمة؛ كما يقال

��m���e��d��c��b��a��`_��^��]���\��[����Z��Y��X��W��V:وله تعاىلويقول عند تفسريه لق

���z��y��x��w��v��ut��s��r���q��p��o��n��m��l��k����j��ih��g��fl إنه تعاىل جعل (، ٧٢: املائدة
س هلـم  هو أن اهللا حرم عليهم اجلنة، وجعل مأواهم النار، وأنه لي]و[أعظم أنواع الوعيد والتهديد يف حق املشركني، 

  .)٣()وال شافع يشفع هلم ،ناصر ينصرهم

إن الشرك يوجب أن يلقي صاحبه يف جهنم ملوما مدحورا، فاللوم واخلذالن حيصل يف الدنيا، وإلقاؤه (: ويقول
  .)٤()يف جهنم حيصل يوم القيامة

  

  

                                           
= 

ــج( ــج( ،)٨٦-٨٥ص١٤ج٥م ــج( ،)٢٢٣ص١٥ج٥م ــج( ،)٩-٧ص١٦ج٦م ــج( ،)٢٣ص١٦ج٦م  ،)١٦-١٥ص١٨ج٦م
ــج( ــج( ،)٥٦-٥٥ص١٨ج٦م ــج( ،)٦٦ص١٨ج٦م ــج( ،)١٠-٩ص١٩ج٧م ــج( ،)٤٧ص١٩ج٧م  ،)٥٨-٥٧ص١٩ج٧م
ـ ( ،)١٧٥-١٧٤ص٢١ج٧مـج ( ،)١٦٠ص٢٠ج٧مـج ( ،)٢١٧ص١٩ج٧مج( ،)١١٠-١٠٩ص١٩ج٧مج(  ،)١١٤ص٢٢ج٨جم
ــج( ــج( ،)١٢ص٢٣ج٨م ــج( ،)٦٧ص٢٣ج٨م ــج( ،)٨٦-٨٥ص٢٥ج٩م ــج( ،)١٨٦ص٢٥ج٩م  ،)٢٢٩ص٢٥ج٩م
ــج( ــج( ،)٢٣٢-٢٣١ص٢٥ج٩م ــج( ،)٤١ص٢٧ج٩م ــ( ،)٧٧ص٢٧ج٩م ــج( ،)٢٢٦ص٢٧ج٩جم  ،)١٣٤ص٢٨ج١٠م
  ). ١٧١ص٣٢ج١١مج( ،)٤٩ص٣٢ج١١مج( ،)٨٥ص٣١ج١١مج( ،)٥١ص٣١ج١١مج( ،)١٤-١٣ص٣١ج١١مج(
  ). ٣٣ص٩ج٣مج(التفسري الكبري: وانظر ،)١٢٣ص٢٣ج٨جم(التفسري الكبري)١(
  ). ١٨٢ص١١ج٤مج(التفسري الكبري)٢(
  ). ٥٩ص١٢ج٤جم(التفسري الكبري)٣(
 ،)٧٢-٧١ص٨ج٣مـج (،)١٨٧-١٨٦ص٧ج٣مج(،)١٣٠ص٥ج٢مج(التفسري الكبري: وانظر ،)٢١٤ص٢٠ج٧جم(التفسري الكبري)٤(
ــج( ــج(،)١٠٥ص٨ج٣مـــ ــج(،)١٣٣-١٣٢ص٨ج٣مـــ ــج(،)١٧٣ص٨ج٣مـــ  ،)٢١٩-٢١٨ص٨ج٣مـــ
ــج( ــج(،)٤٢ص١٤ج٥م ــج(،)٦٧-٦٣ص١٨ج٦م ــج(،)٥٨-٥٧ص١٩ج٧م ــ(،)١٠٤ص١٩ج٧م  ،)٣١-٣٠ص٢٦ج٩جم
   ). ٢٤٧-٢٤٦ص٢٨ج١٠مج(
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  .عدم قبول عمل الكافر، واملشرك، وحبوطه: ومنها

  . )٢()الطاعة مع الكفر ال تكون مقبولة(: ويقول.)١()لعمل معهالكفر إذا جاء فال زنة ل:(الرازي يقول 

¯����m����¾�����½��¼��»��º��¹��¸���¶���µ���´��³��²��±��°:ويقول عند تفسريه لقوله تعاىل

���Æ�����������Å��Ä����Ã��Â��Á��À��¿l  ت هذه اآلية على أن شيئًا من أعمال الرب ال يكون مقبوالً دلّ(، ٥٤: التوبـة
  .)٣()اهللا مع الكفر باهللاعند 

  . )٤()وال كان معترفًا باحلشر ،حيث مل يكن على شرع أصالً ؛الكافر املشرك أحبط عمله(: ويقول

ألنه شرط قبـول   ،لفقد شرط ثبوا وإثباا وهو اإلميان( إنه حبطت أعماله :عن حبوط عمل الكافر: ويقول
وإذا مل يقبل اهللا العمل ال يكـون لـه   ، ٤٠: غـافر  ��mÇ��Æ�������Å��Ä��Ã��Â��Á��À��������Èl:قال تعاىل ،العمل
فإذا حصل الكفـر   ؛والوعد من اهللا مشروط حبصول اإلميان ،العمل ال يستلزم الثواب إال حبكم الوعد (و ،)٥()وجود

   )٨()٧(.)الكفر أزاله بعد ثبوته  )٦()ال أن( لفوات شرطهفات املشروط 

¥��¦��§���¨��©���m���±��°���¯��®���¬��«��ª:ويقول عند تفسريه لقوله تعاىل

���Å��Ä��Ã��Â��Á��À��¿��¾����½��¼��»��º��¹��¸��¶���µ��´��³��²l  آل

فإبدال املدح : اعلم أنه تعاىل بين ذا أن حماسن أعمال الكفار حمبطة يف الدنيا واآلخرة، أما الدنيا(، ٢٢ - ٢١: عمران
يرتل م من القتل والسيب، وأخذ األموال منهم غنيمة، واالسترقاق هلم، إىل غري  ما: بالذم، والثناء باللعن، ويدخل فيه

  . )٩()فبإزالة الثواب إىل العقاب ؛وأما حبوطها يف اآلخرة. الظاهر فيهم ذلك من الذلّ

                                           

  ). ١٢٩ص٢٥ج٩جم(التفسري الكبري)١(
 ). ١٣٢ص٨ج٣مج( الكبريالتفسري) ٢(
  ). ١٧٤ص٢١ج٧جم(،)١٩٦-١٩٣ص٨ج٣مج(التفسري الكبري: وانظر ،)٩٠ص١٦ج٦مج(التفسري الكبري)٣(
  ). ٧١ص٢٨ج١٠جم(التفسري الكبري)٤(
  ). ٣٦ص٢٨ج١٠مج(التفسري الكبري: ، وانظر)٣٧ص٢٨ج١٠مج(التفسري الكبري) ٥(
 .)١٥٩٢٣:(فرعي/رقم، )ب-٣٣٤/ق(خمطوط للتفسري الكبريوالتصحيح من ) ألن(فيما وفقت عليه من نسخ للتفسري) ٦(
 ). ١٩٦ص٨ج٣مج(التفسري الكبري)٧(
ال شك أن الكافر قد حبطت أعماله، ألن شرط قبول العمل اإلميان، فإذا انتفى الشرط انتفى مشروطه، والشرط املشروط هنا لـيس  )٨(

 ان األمرين، فشرط الوجود معناه أن الفعل مل يوجد أصالً لفقدشرط وجود كما قرر الرازي، بل شرط ثواب وجزاء ومكافأة، وفرق بني
شرط وجوده، بينما شرط الثواب معناه أن الفعل قد وجد، ولكن ال ثواب عليه لفقدان شرط الثواب، وبناء على ذلك فالكـافر عنـدما   

ول باحلبوط، فليس هناك جزاء أصالً حىت حيـبط،  ليتفادى الق ؛والرازي إمنا جعله شرط وجود. يعمل خريا، فعند الرازي هو مل يعمل شيئًا
لكنه ال يستحق املكافأة يف اآلخرة؛ ألن الوعد  ،على أن الكافر قد يعمل خريا بينما النصوص تدلّ. وهذا يتماشى مع قوله مبحالية احملابطة

 .يف اآلخرة مشروط باإلميان
 ). ٢١٥ص٧ج٣مج(التفسري الكبري)٩(
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فقد حبط عمله يف الدنيا، ومل يصل إىل شيء من السعادات يف  ؛بل كل من كفر باهللا.. املشركني ..إن(:ويقول
  .  )١()آلخرة البتةا

   . عدم تعلق املغفرة ما، ونفي الشفاعة يف حقهما: ومنها

بين ( ،٣٤: حممد �m��j��i��h����g��f��������������e��d���c��b��a��`��_��~������������}��|��{l: يقول عند تفسريه لقوله تعاىل
اق ـل اهللا بـفض أن أعماهلم وإن بطلت لكن ظانّأن اهللا ال يغفر الشرك، وما دون ذلك يغفره إن شاء، حىت ال يظن 

  .)٢()وإن مل يغفر هلم بعملهم ،يغفر هلم بفضله

إنه تعاىل قسـم  ( ،٤٨: النسـاء  ��m���~��}��|���{��z��y����x��w��v���u��t��s��rl:ويقول عند تفسريه لقوله تعاىل
  )٣().أنه غري مغفور قطعامث حكم على الشرك ب ..؛وما سوى الشرك ،الشرك: املنهيات على قسمني

  .)٤()اإلمجاع على أنه تعاىل ال يغفر الكفر إال بالتوبة عنه، والدخول يف اإلميان(انعقد : ويقول

  . )٥()إن عمل الكافر الذي له صورة احلسنات حمبط، وذنبه الذي هو أقبح السيئات غري مغفور(: ويقول

  .  )٧()ال شفاعة يف حق الكفارعندنا أنه (:، ويقول)٦( )ال شفاعة يف الكفر(:ويقول

  .)٨()إن األمة جممعة على أن الشفاعة يف إسقاط عقاب الكفر غري جائزة(:ويقول

                                           

 ،)٢١٥ص٧ج٣مـج ( ،)١٨٥ص٥ج٢مـج ( ،)٢١٢ص٤ج٢مـج (التفسـري الكـبري  : وانظر ،)١٤٨ص١١ج٤جم(التفسري الكبري)١(
ــج( ــج( ،)١٩٦-١٩٤ص٨ج٣م ــج( ،)٨ص١٦ج٦م ــج( ،)١٤ص١٦ج٦م ــج( ،)١٠٦-١٠٥ص١٩ج٧م  ،)٩-٧ص٢٤ج٨م
 ،)١٨٣-١٨٢ص٢٥ج٩مج( ،)١٧٩ص٢٥ج٩مج(،)٦٨ص٢٥ج٩مج(،)١٢٦ص٢٤ج٨مج(،)٧٢ص٢٤ج٨مج( ،)٧٠ص٢٤ج٨مج(
ــج( ــج( ،)١٢٠ص٢٧ج٩مــ ــج( ،)٣٧-٣٦ص٢٨ج١٠مــ ــج( ،)٤٣-٤٢ص٢٨ج١٠مــ  ،)٤٦ص٢٨ج١٠مــ
   ). ٦١ص٣٢ج١١مج( ،)٧٢-٧١ص٢٨ج١٠مج(،)٤٩ص٢٨ج١٠جم(
 ،)١٢٣ص١٠ج٤مـج ( ،)١٠٥ص٨ج٣مـج ( ،)١٤٣ص٣ج١مـج (التفسري الكـبري : وانظر ،)٧٢ص٢٨ج١٠جم(التفسري الكبري)٢(
ــج( ــج( ،)٧١-٧٠ص١٤ج٥مـ ــج( ،)١٤٨-١٤٧ص١٦ج٦مـ ــج( ،)٢١٠-٢٠٩ص١٦ج٦مـ  )٢٢٩-٢٢٨ص٢١ج٧مـ
   ).٢٦ص٣١ج١١جم(،)١٤٦-١٤٥ص٢٧ج٩مج( ،)١٥٠ص٢٤ج٨مج(،
-١٢٤ص١٠ج٤مـج (،)١٠٧-١٠٦ص١٠ج٤مج(،)٢٢٦ص١ج١مج(التفسري الكبري: وانظر ،)١٢٤ص١٠ج٤مج(التفسري الكبري)٣(

ـ ( ،)٢٠٢ص٢٠ج٧مـج ( ،)١٩١ص٢٠ج٧مـج ( ،)٢١٢ص١٦ج٦مـج ( ،)٤٦-٤٥ص١١ج٤جم( ،)١٢٦  ،)٢٣٧ص٢٥ج٩جم
  ).٣٠٠ص٢٩ج١٠مج(
  ). ٩٤ص١٩ج٧جم(التفسري الكبري)٤(
  ). ٧٢ص٢٨ج١٠جم(ريالتفسري الكب)٥(
  ). ٣١ص٤ج٢مج(التفسري الكبري)٦(
  ). ٥١ص٢٧ج٩جم(التفسري الكبري)٧(
  ). ١٣٤ص١٩ج٧مج(التفسري الكبري)٨(
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 ��m��a��`���_��^��]��\��[��Zl:اعلم أن الكافر ال ناصر له وال شفيع يوم القيامة على ما قال(: ويقول

  .)١() ٢٨: األنبياء �m��m��l��k��j��il ،١٨: غافر

��m��ÃÂ��Á����À��¿��¾��½��¼��»��º��¹��¸���¶��µ��������´��³��²:فسريه لقوله تعـاىل ويقول عند ت

���Ì��Ë��Ê��É��È����Ç��Æ��Å��Äl ن أنه ال خالص هلم عن هذا العذاب األليم بسبب ( ،٩١: آل عمرانإنه تعاىل ملا بي
  . )٢()الفدية، بين أيضا أنه ال خالص هلم عنه بسبب النصرة واإلعانة والشفاعة

يف األحكام املترتبة على الكفر والشرك، لكن  -من حيث اجلملة-ولئن وافق الرازي أهل السنة واجلماعة 
  !عليه هذه األحكام؟ تنطبقيبقى السؤال فيمن 

وقد ظهر جليا أن الرازي أخرج من مسمى الكفر والشرك ما هو منه، وأدخل فيه ما ليس منه، فوقع يف  
  :مفسدتني عظيمتني

أنه أدخل يف مسمى اللفظ ما ليس منه، فحكم له حبكم املراد من اللفظ، فساوى بني ما فرق اهللا : اإحدامه
  .بينهما

أن أخرج من مسمى اللفظ بعض أفراده الداخلة حتته، فسلب عنه حكمه، ففرق بني ما مجع اهللا :والثانية 
  )٣(.بينهما

تعلقة بالكفر والشرك، وبني قول الرازي املـبين  فظهر ذا أن بني قول أهل السنة واجلماعة يف األحكام امل
اعلى أصوله األشعرية بون اشديد!  

  

  

  

  

                                           

ــبري )١( ــري الكـ ــج(التفسـ ــر ،)١٦٧ص٣٠ج١٠مـ ــبري : وانظـ ــري الكـ ــج(التفسـ  ،)٢٠٧-٢٠٦ص٦ج٢مـ
ــج( ــج(،)١٣٣ص٨ج٣م ــج(،)١٤٤ص٩ج٣م ــج(،)٥٤-٥٣ص١١ج٤م  ،)٢٩-٢٨ص١٣ج٥مــج(،)٢٣٣ص١٢ج٤م
   ). ١١٩ص٢٩ج١٠مج(،)٣٠٢ص٢٨ج١٠مج(،)٢٧٢ص٢٨ج١٠جم(،)٧٤ص٢٧ج٩جم(،)٥٢ص٢٧ج٩مج(،)٢٣٢ص٢٥ج٩مج(
 ). ٢٢٢ص١٥ج٥مج(التفسري الكبري: ، وانظر)١٣٣ص٨ج٣مج(التفسري الكبري)٢(
  . ٣٣-٣٢، طبعة أخرى باسم زاد املهاجر إىل ربه١١الرسالة التبوكية البن القيم : انظر)٣(
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 .اواألحكام املتعلقة  موقف الرازي من الردة: املطلب األول

  :معىن الردة يف اللغة، وعرف الشرع عند الرازي: أوالً

  :الردة يف اللغة عند الرازي-أ

انقالب الشيء إىل  :اددتمعىن االرو(، )١(عتهجر: ه أيدتدر: قالوع، يجهي الر: ة يف اللغةيرى الرازي أن الرد
 �m���l��k��jl(:، وقوله)٣()ارجع بصري :أي، ٩٦: يوسف �m��JI��Hl(:، ومنه قوله تعاىل)٢()حالة قد كان عليها

يف مدة ذلك  هنتعجرأحق بِ (:، أي٢٢٨: البقرة �m�e�����d��c��b���a��`��_���gfl:قولهو ،)٤()جعارفَ :أي ،٦٤: الكهف
   )٥(.)التربص

: يونس ��m��£¢����¡������~��}l:، قال تعاىل)٦()عبارة عن صرف الشيء إىل املوضع الذي جاء منه :الرد(فـ

 :أي( ،١٠: النازعـات  ��m�³��²l:، وقـال )٧()ورجعوا إىل املـوىل احلـق   ،أعرضوا عن املوىل الباطل ( :أي، ٣٠
مر٨(.)ونجع(   

  :الشرع عند الرازيعرف الردة يف -ب

ـ  (فـ ،)٩()الرجوع عن اإلميان :..الردة(أن : يرى الرازي ا للشـرائع  اسم املرتد إمنا يتناول من كـان تاركً
  .)١١()اإلميانمن يكفر بعد بذلك  وصفوإمنا ي(، )١٠()اإلسالمية

                                           

 ،)١٨٢ص ٢٧ج  ٩جم(،)٥٤ص ٢٢ج ٨جم(،)٢٩ص ١٧ج ٦جم(،)٢١٨ص ٥ج ٢جم(،)١١٢ص ٣ج ١جم(التفسري الكبري:انظر)١(
 ).٣٥ص ٣١ج١١جم(
 ).٢٠٩ص ١٨ج ٦جم(التفسري الكبري)٢(
 ).٢٠٩ص ١٨ج ٦جم(التفسري الكبري)٣(
   ).١٤٨-١٤٧ص ٢١ج ٧جم(التفسري الكبري)٤(
   ).٩٣ص ٦ج ٢جم(التفسري الكبري)٥(
  ).٨٥ص ١٧ج ٦جم(التفسري الكبري)٦(
  ).٨٥ص ١٧ج ٦جم(ري الكبريالتفس)٧(
 ).١٥٢ص ٢٨ج ١٠جم(التفسري الكبري)٨(
 ).١٢٥ص ٢٠ج ٧جم(التفسري الكبري)٩(
 ).٢١ص ١٢ج ٤جم(التفسري الكبري)١٠(
 ).١٠٤ص ٩ج ٣جم(التفسري الكبري)١١(
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�m��f��e��d��c��b���a��`��_��~��o��n��m��l��k��j���i����h��g :ومنه قوله تعاىل 

��sr��q��pl م كانوا يريدون رجوع املؤمنني عن اإلميان( :، أي١٠٩: البقرةمن بعد ما تبني هلـم أن اإلميـان    ،أ
   )١(.)صواب وحق

 إىليردوكم  (:، أي١٤٩: آل عمران ���m�J��I��H������G��F��E���D��C��B��Al:وقوله
   )٢(.)الكفر بعد اإلميان

، ×ال ترجعوا عن الدين الصحيح إىل الشك يف نبوة موسـى  (:أي ،٢١: املائدة ���m���§��¦��¥��¤l:وقوله
ا بأن اهللا تعاىل ينصرهم عليهم، فلـو مل  كان هذا وعد ،ملا أخرب أن اهللا تعاىل جعل تلك األرض هلم ×وذلك ألنه

   )٣(.)ية والنبوةفيصريوا كافرين باإلهل ؛×صاروا شاكني يف صدق موسى ؛يقطعوا ذه النصرة

أنعبد من دون اهللا  :أي( ،٧١: األنعـام  �m���o��n��m��l��k��j��i��h��g��f��e��d���c��b��a��`��_l:وقوله
وهدانا  ،النافع الضار ما ال يقدر على نفعنا وال على ضرنا، ونرد على أعقابنا راجعني إىل الشرك بعد أن أنقدنا اهللا منه

  .)٤()!لإلسالم؟

– الرازي عند – والكفر اإلميان حمل فإذا كان، والكفر أن حد الردة فرع عن حد اإلميان :ل هناوحقيق بالقو
تعاىل إال إذا  اهللا عن دين افال يكون الشخص مرتد، و القلب فقط هالردة حمل كون يففي املقابل س، فحسب،  القلب

  !أو عمل حمصورة يف القلب، وال تقع بقول فالردةوعليه  !رجع عن االعتقاد احلق

أن ...واعلـم ( :إال أن هذا املعىن مل يقرره الرازي جبالء يف حديثه عن الردة، وإن كان قد ظهر يف قولـه 
والنصرة إما بسبب القرابة أو بسبب احملبة مع اعتقاد أن  ،واملظاهرة ،واملعونة ،الركون إليهم :الكفار مبعىن مواالة

ألن املواالة ذا املعىن قد جتره إىل استحسان طريقته والرضا  ؛عنه إال أنه منهي ؛فهذا ال يوجب الكفر ؛دينه باطل
 ��m¾��½��¼��»��º��¹��¸���¶l:فقال ؛هـرم هدد اهللا تعاىل فيـفال ج؛ المـه عن اإلسـك خيرجـوذل ؛بدينه

   . )٥()٢٨: آل عمران

وهذا ممنـوع   ،تواله ألجلهبكفره وي اأن يكون راضي .. حيتمل ؛للكافر ااعلم أن كون املؤمن موالي (:وقوله
حيل أن فيست ،والرضا بالكفر كفر ،وتصويب الكفر كفر ،ا له يف ذلك الدينألن كل من فعل ذلك كان مصوب ؛منه

ذه الصفة ايبقى مؤمن ٦()مع كونه(.  

                                           

 ).٢٤٤ص ٣ج ١جم(التفسري الكبري)١(
 ).٣٠ص ٩ج ٣جم(التفسري الكبري)٢(
 ).١٠٣ص ٢١ج ٧جم(،)١٠١ص ٣ج ١جم(التفسري الكبري :روانظ). ١٩٨ص ١١ج ٤جم(التفسري الكبري)٣(
  ).٢٩ص ١٣ج ٥جم(التفسري الكبري)٤(
 ).١١ص ٨ج ٣جم(التفسري الكبري)٥(
 ).١١ص ٨ج ٣جم(التفسري الكبري)٦(
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 ،واملعونـة  ،الركـون إلـيهم  وما سبق صريح يف أن الردة عند الرازي ال تقع باملواالة املطلقة للكفار و
  !!ما مل يتضمن ذلك اعتقاد حسن دين الكافر وصوابه والنصرة ،ظاهرةوامل

   )١( !!مطلقًاالقولية والعملية وهذا مبين على حصره اإلميان والكفر يف القلب، ومنعه التكفري باملعاصي 

ذبـح   اأن مسـلم لو  (:فنص على وقوع الردة بالعمل قائالً  ؛هذا وقد صرح الرازي مبا ال يتأتى على مذهبه
  .)٢()وذبيحته ذبيح مرتد ،اا التقرب إىل غري اهللا صار مرتدوقصد بذحبه ،ذبيحة

  :األحكام املتعلقة بالردة عند الرازي:ثانيا

أن مجاعة من املتكلمني زعموا أن شرط صحة اإلميان  :هو..وحبث أصويل ( قرر الرازي أن الردة يتفرع عنها
  .)٣()والكفر حصول املوافاة

 :املشعر برفضه هلا؛ بل وأبطلها صراحة يف قوله] الزعم[عرضها هنا بلفظ  إن كان الرازي قدومسألة املوافاة و
منا أن ما أتى فلو مات على الكفر عل ؛أن شرط حصول اإلميان أن ال ميوت على الكفر :وهو ،قول من اعترب املوافاة(

٤()وهذا قول ظاهر السقوط ،ابه أوالً كان كفر(.   

 شرط حصول اإلميان أن ال يصدر الكفر ..أن:..قول أصحاب املوافاة(: مواطن أخرى؛ فقالها يفإال أنه قد أقر
ملا  :إذا ثبت هذا فنقول ،الذي صدر عنه أوالً ما كان إميانفإذا كانت اخلامتة على الكفر علمنا أن ا ؛عنه يف وقت قط

  .)٥()قط اا أنه ما كان مؤمنعلمن ؛لى الكفركان ختم إبليس ع

  .)٦()أن املوافاة شرط يف صحة اإلميان..ناذكر(:وقال

ا، ا إال أنه ما كان عند اهللا إميانا مث كفر، فذلك اإلميان السابق، وإن كنا نظنه إميانأنه إذا كان مؤمن..ثبت(:وقال
فظهر أن املوافاة شرط لكون اإلميان إميان٧(.)اا، والكفر كفر(   

  

  

  

                                           

  . وقد تقدم بسط الكالم يف هذه املسائل، ونقد موقف الرازي منها) ١(
 ).١١ص ٥ج ٢جم(التفسري الكبري)٢(
 ).٣٦ص ٦ج ٢جم(التفسري الكبري)٣(
 ).١٢٨ص ٢ج ١جم(التفسري الكبري)٤(
  ). ١٢٢ص١٥ج٥جم(، )٤٧ص ٧ج ٣جم(التفسري الكبري:، وانظر)٢٣٧ص ٢ج ١جم(التفسري الكبري)٥(
 ).٣٨ص ٦ج ٢جم(التفسري الكبري)٦(
 ).٣٦ص ٦ج ٢جم(التفسري الكبري)٧(
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  : تعلقة بالردة، يف الدنيا واآلخرةهذا وقد ذكر الرازي مجلة من األحكام امل

وال  ،ويقاتل إىل أن يظفـر بـه   )١(،به الظفرأنه يقتل عند :..الدنيا(فمن األحكام املتعلقة باملرتد يف الدار 
   .)٤())٣(وال يستحق املرياث من املسلمني  )٢(،وتبني زوجته منه ،احسن ا وال ثناًءوال نصر يستحق من املؤمنني مواالةً

واألقوال واألعمال ليسـت داخلـة يف    -على مذهب الرازي-كيف يحكم على املرء بالردة: الوهنا يق
مقصورة على ما يف القلب وهو من السرائر احملجوبة؛ وعليـه   -عنده -بل الردة!! مسمى اإلميان والكفر والردة

دة واألحكام املتعلقة فال يتحقق ردة مرتد قط إال بالنص اخلاص يف شخص شخص، وهذا يف احلقيقة سد لباب الر
  !ا يف الدنيا

  .)٥()حبوط أعماهلم يف اآلخرة:(ومن األحكام املتعلقة باملرتدين يف الدار اآلخرة

النصـوص الـيت   أول  ،)٧()بالتحابط حمال ..القول(، وأن )٦()فساد القول باإلحباط(ولـما تقرر عند الرازي 
بل فيه مضرة؛ ألا  ؛فتلك الردة عمل ليس فيه فائدة بالردة؛أتى  ء إذارأن امل: ابأن املراد منه وردت حببوط عمل املرتد

إنه أبطـل حقـه و   : ولذلك يقال يستحق به الثواب؛جيد بعمل  بدله وكان ميكنه أن يأيت ،فعل يستحق به العقاب
  !!أحبطه

��m��t��s��r���q��p��o��n��m��l��k��j���i��h:الرازي عند تفسريه لقوله تعاىل يقول

�vu���~��}��|��{���zy��x��wl أن املرتـد   :املراد من اإلحباط الوارد يف كتاب اهللا هو(، ٢١٧: البقرة
فإذا مل يـأت   ،األن اآليت بالردة كان ميكنه أن يأيت بدهلا بعمل يستحق به ثواب ؛إذا أتى بالردة فتلك الردة عمل حمبط

إنـه   :قالي ،بل يستفيد منه أعظم املضار ؛ايستفيد منه نفع وأتى بدله ذا العمل الرديء الذي ال ،بذلك العمل اجليد
إمـا أن   ؛هذا الذي ذكرناه يف تفسري اإلحباط(و)٨(،)بل فيه مضرة ؛أتى بعمل باطل ليس فيه فائدة :أي ،أحبط عمله

                                           

 ٢٣ج ٨جم( ،)٢٠١ص ٢٠ج ٧جم( ،)٢٢٦ص ١٥ج ٥جم( ،)٢٣٣ص ١٣ج ٥جم( ،)٢١٢ص ١١ج ٤جم(التفسري الكبري: انظر)١(
 .٢٧٢، ٥/٢٧١، ١/١٠٢مؤسسة الرسالة، .، احملصول،ط)١٢٥ص ٢٧ج ٩جم( ،)١٧١ص

 .٥/٣٢٢مؤسسة الرسالة، .، احملصول،ط)١٧١ص ٢٣ج ٨جم(التفسري الكبري:انظر)٢(
  ).٢١٠-٢٠٩ص ٩ج ٣جم(التفسري الكبري: انظر)٣(
 ).٣٨ص ٦ج ٢جم(التفسري الكبري)٤(
  ).٣٨ص ٦ج ٢جم(التفسري الكبري)٥(
 ).١٢٨ص ٢ج ١جم(التفسري الكبري)٦(
ـ (، )٢٣٧ص٢ج١مـج (التفسـري الكـبري  :وانظـر ). ١٢٧ص ٢ج ١جم(التفسري الكبري)٧( ـ (، )٤٧ص٧ج٣جم ، )١٤٢ص٧ج٣جم
 )٩٤-٩٣ص١١ج٤مـج ( ،)١٠٣ص١٠ج٤مـج (، )٧٦ص ١٠ج  ٤مج(، )١٩٦-١٩٥ص ٨ج ٣جم(،)٢٢٠-٢١٩ص٧ج٣جم(
ــج( ــج(،)٢٢٩ص١١ج٤م ــج(،)١٧٦ص١٦ج٦م ــج(،)١٣٥ص٢١ج٧م ــ( ،)٢٢٦ص٢٢ج٨م ــة  ،)١٩٠ص٢٣ج٨جم اي

، حمصل أفكار املتقدمني واملتأخرين وبذيله كتاب تلخيص ٥٦٥مكتبة دار التراث . ، احملصل، ط)ب/ ٢١٨ق/٢(، )أ/٢٠٢ق/٢(العقول
  .٣٢٣-٢/٣٢٠، تفسري الفخر الرازي للكفر يف القرآن الكرمي، ٣٤٧-٣٤٥، الفكر األخالقي عند فخر الدين الرازي، ٢٣٦احملصل،

  ).١٤٩ص ١١ج ٤مج(التفسري الكبري :، وانظر)٣٨ص ٦ج ٢جم(التفسري الكبري)٨(
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ب املصري ا وجوإن كان جماز ،فإن كان حقيقة فيه وجب املصري إليه .وإما أن ال يكون ،يكون حقيقة يف لفظ اإلحباط
ألنا ذكرنا الدالئل القاطعة يف مسألة أن املوافاة شرط يف صحة اإلميان على أن القول بأن أثر الفعل احلادث يزيل  ؛إليه

   )١(.)أثر الفعل السابق حمال

ـ أم ال يستفيدون من تلك الردة ثواب: معناه( ن حبوط عمل املرتدينوعلى هذا فإ بـل   ؛ا يف اآلخـرة ا ونفع
 �m��~��}��|��{���zy��x��wl: فقال تعـاىل  ؛مث بني كيفية تلك املضرة ،نها أعظم املضاريستفيدون م

  .)٢()٢١٧: البقرة

نه تعاىل حكم بأن الذين كفروا بعد إميام إ(:يقول الرازيالعذاب األليم واخلسران العظيم، اللعن و: ومنها
ويعـذم يف   ،يلعنهم اللعن العظـيم ..بل كما ال يهديهم ،ن األمر غري مقصور عليهإ..مث، مينعهم اهللا تعاىل من هدايته

  . )٣()اآلخرة على سبيل التأبيد واخللود

�m��t��s��r���q��p��o��n��m��l��k��j���i��h( :عند تفسريه لقولـه تعـاىل   ويقول

��~��}��|��{���zy��x��w��vul ذكر تعاىل ،٢١٧: البقرة )وعيدفقـال  ؛على الـردة  اا شديد:��m��h

j���i����vu��t��s��r���q��p��o��n��m��l��kl واستوجب العذاب الدائم يف  ،٢١٧: البقرة
  .)٤()النار

�����m��{��z��y��x��w��v���u��t��s:ويقول عند تفسريه لقوله تعاىل �r��q��p��o��n��m
��q��p��o��n��m���l��k��j��i��h��g��f���e��d��c��b��a��`��_��~������}��|

��v��u���t��s��r��¦���¥��¤��£��¢��¡�����~��}���|{��z��y��x��w
��©��¨��§l بصفات ستة..اعلم أن املوجب هلذا اخلسران هو أن اهللا تعاىل وصفهم(، ١٠٩ -  ١٠٦: النحل:  

أم  :والصفة الثالثة ،أم استحقوا العذاب األليم :والصفة الثانية ،أم استوجبوا غضب اهللا :الصفة األوىل 
أنه تعاىل طبع على  :والصفة اخلامسة ،أنه تعاىل حرمهم من اهلداية :والصفة الرابعة ،الدنيا على اآلخرة استحبوا احلياة

 ،ا يراد م من العذاب الشديد يوم القيامـة أنه جعلهم من الغافلني عم :والصفة السادسة ،قلوم ومسعهم وأبصارهم
الصفات الستة اليت كل واحد منها من أعظم األحـوال  فثبت أنه حصل يف حقهم هذه  ؛فال جرم ال يسعون يف دفعها

  ..املانعة عن الفوز باخلريات والسعادات

                                           

 ).٣٨ص ٦ج ٢جم(التفسري الكبري)١(
 ).٣٨ص ٦ج ٢جم(التفسري الكبري)٢(
 ).١٢٨ص ٨ج ٣جم(التفسري الكبري)٣(
 ).٣٦ص ٦ج ٢جم(التفسري الكبري)٤(
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 ،هم اخلاسرون ال غريهم :أي ،١٠٩: النحل m���©��¨��§��¦���¥��¤��£��¢l:فلهذا السبب قال
  . )٢()١()واهللا أعلم ،واملقصود التنبيه على عظم خسرام

�m���s��r���q��p��o��n��m��l��k��j���i��h:عاىلأن ظاهر قوله ت هذا وقد بني الرازي 

��~��}��|��{���zy��x��w��vu��tl  أن االرتداد إمنا يتفرع عليه األحكام  يقتضي ( ،٢١٧: البقـرة
  . )٣()أما إذا أسلم بعد الردة مل يثبت شيء من هذه األحكام ،املذكورة إذا مات املرتد على الكفر

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           

 ).١٩٨ص ١١ج ٤جم(التفسري الكبري :، وانظر)١٢٥-١٢٤ص ٢٠ج ٧مج(التفسري الكبري)١(
 ). ٤٦-٤٥ص ١١ج ٤مج(،)١٣١-١٣٠ص ٨ج ٣مج(التفسري الكبري:وانظر) ٢(
 ).١٤٩ص ١١ج ٤مج(،)٣٧ص ٦ج ٢جم(التفسري الكبري :، وانظر)٣٦ص ٦ج ٢جم(التفسري الكبري)٣(
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ا على ضوء عقيـدة أهـل   واألحكام املتعلقة  ،نقد موقف الرازي من الردة: املطلب الثاين
 .السنة واجلماعة

   .)١(كتب اللغة يف أصل اللغة صحيح موافق ملا ذكرته " الردة  "ما ذكره الرازي يف معىن لفظ  :أوالً

عنـدما   وهف والكفر، اإلميان حده حلقيقةفرع عن حلقيقة الردة الرازي  حد تبني من العرض السابق أن :ثانيا
ففـي املقابـل   . ، وأنكر أن يكون من األعمال واألقوال ما يعد إميانا وكفرا يف نفسهالكفر يف القلبواإلميان  حصر

  !حمصورة يف القلب، وال تقع بقول أو عمل -عنده– كون الردةتس

  : وقد خالف الرازي أهل السنة واجلماعة يف أمورٍ جمملها ما يلي

 .اعن مسماه األعمال واألقوالوإخراجه  ،يف القلب ةلرداأن  هريقرت - ١

بقول أو  -على مذهبه-أا ال تتعلق : ، حيثحتته الداخلة أفراده بعضالردة  لفظ مسمى منإخراجه  - ٢
 . عمل

 . اضطرابه وتناقضه يف مسألة الردة حيث علقها بالعمل - ٣

 . )٢(اضطرابه وتناقضه يف مسألة املوافاة - ٤

 ، وهو الـردة أن الشخص أتى بفعل يستحق به العقاب: بأن املراد منه ةتأويله اإلحباط بسبب الرد - ٥
أزيل بعد ثبوته،  -ثواب اإلميان والطاعة–، ال أن الثواب وكان ميكنه أن يأيت بعمل يستحق به الثواب

 .مبحالية احملابطة -الباطل- قوله مبين على وهذا

حد الردة؛ وذلك ألن كل ما سبق يف نقـد  وليست هنا حاجة إىل تفصيل احلديث يف نقد موقف الرازي من 
لذا سيكون  )٣(سيما وأن الردة نوع خاص من الكفر،أن يقال مرة أخرى هنا، ال موقفه من حد الكفر ميكن يف احلقيقة

  : الرد عليه من وجهني فقط -بعون اهللا-

                                           

ت يف غريب القرآن، ، املفردا٢/٣٨٦،)رد(معجم مقاييس اللغة البن فارس، مادة  ،٤٧٣/ ٢،)ردد(الصحاح للجوهري، مادة: انظر) ١(
، خمتار الصحاح حملمد بـن أيب بكـر الـرازي، مـادة     ٣٤٧-١/٣٤٦، )ردد(، أساس البالغة للزخمشري، مادة١٩٩-١٩٨،)رد(مادة 

، املعجـم الوسـيط،   ٨/٩٠،)ردد(، تـاج العـروس، مـادة   ١٨٥-٥/١٨٤، )ردد(،لسان العرب البن منظـور، مـادة  ٢٣٩،)ردد(
 . ١/٣٣٧،)رده(مادة

   .من هذا البحث ٣١٥-٣٠٨صفحة : رازي على مسألة املوافاة، راجعتقدم نقد ال) ٢(
 .٢٢/٢٣، ٢٠/١٠٢جمموعة الفتاوى،: انظر) ٣(



- ٦٩٥  - 

 

  :ردة وأقسامها وأحكامهايف بيان حقيقة ال: ولالوجه األ

     يقول الشيخ الفوزان  )١(،ولـل أو قـأو فع ادـباعتقا ـالم إمـعن اإلسوع ـهي الرج: اـشرعردة ـال
  :-حفظه اهللا-

�m��o��n��m��l��k��j���i��h: قال تعاىل ،الكفر بعد اإلسالم :الردة يف االصطالح الفقهي هي((

��~��}��|��{���zy��x��w��vu��t��s��r���q��pl ٢١٧: البقرة... 

  :هي ،أربعة أقسام إىلونواقض اإلسالم كثرية ترجع ، ض من نواقض اإلسالمالردة حتصل بارتكاب ناق]و[

أو ادعاء النبوة، أو تصديق ، أو أحد من رسله ،أو مالئكته ،>أو رسوله  ،كسب اللّه تعاىل: الردة بالقول - ١
 . ذلكمن يدعيها، أو دعاء غري اللّه، أو االستعانة به فيما ال يقدر عليه إال اللّه، أو االستعاذة به يف

 ،وإلقاء املصحف يف املواطن القـذرة  ،والذبح هلا ،كالسجود للصنم والشجر واحلجر والقبور: الردة بالفعل - ٢
 ...وعمل السحر وتعلمه وتعليمه

أو أن اخلبز حرام، أو أن الصالة غري  ،كاعتقاد الشريك للّه، أو أن الزنا واخلمر والربا حالل: الردة باالعتقاد - ٣
 .ا ومثله ال جيهلها قطعيأمجع على حله أو حرمته أو وجوبه إمجاع واجبة، وحنو ذلك مما

أو يف حل اخلبز ، أو شك  ،أو حترمي الزنا واخلمر ،كمن شك يف حترمي الشرك ؛الردة بالشك يف شيء مما سبق - ٤
لزمانأو يف صالحيته هلذا ا ،أو يف دين اإلسالم ،أو يف صدقه ،رسالة غريه من األنبياء أو > يف رسالة النيب. 

رواه ".بني العبد وبني الكفر والشرك ترك الصالة: " >؛ كمن ترك الصالة متعمدا؛ لقول النيب الردة بالترك - ٥
  )٣(.)) )٢(مسلم

كل من أتى بعد اإلسالم من القول أو الفعـل مبـا ينـاقض    : املرتد:((-:-ويقول شيخ اإلسالم
   )٤()).حبيث ال جيتمع معه ،اإلسالم

أن دين اهللا يكون على القلـب باالعتقـاد،   : اعلم رمحك اهللا((:-:-ن عبد الوهابالشيخ حممد بويقول 
وباحلب والبغض، ويكون على اللسان بالنطق وترك النطق بالكفر، ويكون على اجلوارح بفعل أركان اإلسالم، وترك 

   )٥(.))ر؛ فإذا اختل واحدة من هذه الثالث، كفر وارتداألفعال اليت تكفّ

                                           

 .٣٨-٣٧من الردة واملرتدين، لفهد القرشي، ي، موقف الصحابة ٥١-٥٠نواقض اإلميان القولية والعملية، : انظر) ١(
 .١/٨٨ لصالة،ا ترك على من الكفر اسم بيان إطالق باب اإلميان، كتاب)٢(
 .٩٨-٩٧عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها،) ٣(
 .٣/٨٦٥، الصارم املسلول)٤(
 .١٠/٨٧،النجدية األجوبةالدرر السنية يف )٥(
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اللـسـان،  قول القلب وعمله، وقول -ردة مقابل حلد اإلميان، فكما أن اإلميان قول وعملوعليه فإن حد ال
اىل يف خربه، أو كتكذيب اهللا تع ؛اقلبي فقد تكون الردة قوالً قول وعمل، - اأيض -، فإن الردة -وعمل اجلوارح
 االستكبار عن اتباع الرسول ، أو> سولهأو ر كبغض اهللا تعاىل ؛اعمالً قلبي وقد تكون ،أل اهللامع  ااعتقاد أن خالقً

تعاىل، وقد تقع الردة  أو االستهزاء بدين اهللا  ،>رسوله  أو ،اهللا  تعاىل كسب ؛د تكون الردة قوالً باللسان، وق>
  .)١(، أو مظاهرة الكفار ومناصرم على املؤمننياملصحف كالسجود للصنم، أو إهانة ؛من أعمال اجلوارح بعمل ظاهر

، وأغلظ منه، وعقوبة مرتكبها األصلي إال أا شر من الكفر )٢(،من الكفر اخاصوإن كانت نوعا والردة 
  .أعظم من عقوبة الكافر األصلي

   )٣()).كفر الردة أغلظ باإلمجاع من الكفر األصلي:((-:-يقول شيخ اإلسالم  

عقوبة املرتد أعظم من  السنة بأن وقد استقرت(()٤()).واملرتد شر من الكافر األصلي من وجوه كثرية:((ويقول
  : عقوبة الكافر األصلي من وجوه متعددة

  .خبالف الكافر األصلي ،أن املرتد يقتل بكل حال، وال يضرب عليه جزية، وال تعقد له ذمة: منها

 فإنه ؛خبالف الكافر األصلي الذي ليس هو من أهل القتال ،ا عن القتالأن املرتد يقتل وإن كان عاجز: ومنها
  ...ال يقتل عند أكثر العلماء 

  .، إىل غري ذلك من األحكام، خبالف الكافر األصليؤكل ذبيحتهناكح، وال تأن املرتد ال يرث، وال ي :ومنها

فالردة عن شرائعه أعظم من خروج اخلارج  ؛وإذا كانت الردة عن أصل الدين أعظم من الكفر بأصل الدين  
  ...األصلي عن شرائعه

؛ يف تلك الشرائع ممن مل يدخل بعد املسلم األصلي إذا ارتد عن بعض شرائعه كان أسوأ حاالً..أنوذا يتبني 
    )٥()).وأمثاهلم ممن قاتلهم الصديق ،مانعي الزكاة: مثل

 ،ا عند اهللاهؤالء أعظم جرم.. على عقبيهاكانت مسلمة فارتدت عن اإلسالم وانقلبت ((إذا طائفة ال: يقولو
ا ما مل يرجعوا إىل ما خرجوا فإن هؤالء جيب قتلهم حتم؛ ؤمنني من الكافر األصلي من وجوه كثريةوامل ،وعند رسوله

وال تؤكـل   ،وال يفادى مبـال وال رجـال   ،وال يطلق أسريهم ،وال أمان ،وال هدنة ،ال جيوز أن يعقد هلم ذمة ،عنه

                                           

-٣٩من الردة واملرتدين، يوما بعدها، موقف الصحابة  ٨٨، سايسينجأحكام املرتد يف اإلسالم، لعبد اهللا حليم  :انظر يف ذلك) ١(
٤٤. 

 .٢٢/٢٣، ٢٠/١٠٢وعة الفتاوى،جمم: انظر) ٢(
  .٢٨/٤٧٨ جمموعة الفتاوى،)٣(
 .٢٨/٤٠٠جمموعة الفتاوى،  :، وانظر٢/١٩٣جمموعة الفتاوى، )٤(
  .٣/٥٥٠الفتاوى الكربى، )٥(
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ويقتل من قاتل منهم ومـن مل يقاتـل؛   . اقمع بقائهم على الردة باالتف وال يسترقون، وال تنكح نساؤهم ،ذبائحهم
  .وكذا نساؤهم عند اجلمهور ،والزمن باتفاق العلماء ،واألعمى ،كالشيخ اهلرم

وجيوز  ،ا عند اجلمهورعليه واملفاداة به إذا كان أسري وجيوز املن ،والكافر األصلي جيوز أن يعقد له أمان وهدنة 
وال تقتل نساؤهم إال أن يقاتلن بقـول أو عمـل    ،وتنكح نساؤهم ،امهمويؤكل طع ،ا أن يعقد له ذمةإذا كان كتابي
  . كما دلت عليه السنة ،وكذلك ال يقتل منهم إال من كان من أهل القتال عند مجهور العلماء. باتفاق العلماء

   (١).))يف الدين والدنيا من الكافر املستمر على كفره فالكافر املرتد أسوأ حاالً

على شخص ما ال يكون إال بقولٍ أو فعل مكفرٍ؛  -يف أحكام الدنيا-ليه هنا أن احلكم بالردةومما لزم النبيه ع
فال مؤاخذة ما ما مل يظهرا يف  -وحملهما القلب-ألن الفعل والقول مها ما يظهر من اإلنسان؛ وأما االعتقاد أو الشك

  .)٢("بطوم أشقإين مل أُومر أن أنقب قلوب الناس وال ":>قولٍ أو فعلٍ؛ لقوله 

فهو كافر خارج عن امللة علـى   ؛ومل يظهره يف قولٍ وال فعلٍ) باعتقاد أو شك(فمن ارتد عن اإلسالم بقلبه  
حىت يعرب عنه لسانه  -من عصمة الدم واملال-احلقيقة، ويف الدرك األسفل من النار، ولكن تجرى عليه أحكام الدنيا

  .بقولٍ، أو تعرب عنه جوارحه بفعلٍ

هو عام  "نم"قوله (( ،)٣("من بدل دينه فاقتلوه  :">تعليقًا على قوله  -:-نا يقول احلافظ ابن حجرومن ه
  ..،جري عليه أحكام الظاهرفإنه ت ؛ثبت عليه ذلك يف الظاهرومل ي ،ختص منه من بدله يف الباطن

واهللا يتـوىل   ،على الظـاهر  على أن إظهار اإلميان حيصن من القتل، وكلهم أمجعوا على أن أحكام الدنيا فدلّ
         )٤())."شققت عن قلبه  هالّ" ألسامة  >وقد قال  ،السرائر

  :هذا ويترتب على ثبوت الردة أحكام منها

  .فإن تاب ورجع إىل اإلسالم يف خالل ثالثة أيام قبل منه ذلك وترك ؛استتابة املرتد - ١

  (٥) ".وه دينه فاقتلمن بدل ":>لقوله  ؛إذا أىب أن يتوب وجب قتله  - ٢

                                           

 .٤١٤-٢٨/٤١٣جمموعة الفتاوى، ) ١(
، ٨٩٥، صمن قبل حجة الـوداع إىل الي بباب بعث علي بن أيب طالب وخالد بن الوليد رضي اهللا البخاري، كتاب املغازي، ) ٢(

 .٢/٧٤٢ومسلم، كتاب الزكاة، باب ذكر اخلوارج وصفام، 
  .١٤٥٢، ص..حكم املرتد واملرتدة واستتابتهم: باب. استتابة املرتدين، واملعاندين، وقتاهلم: البخاري، كتاب)٣(
 . ٣٤٧-١٢/٣٤٦فتح الباري، البن حجر، ) ٤(
يقول شـيخ   -بدون استتابة: أي-ردة جمردة، وردة مغلظة شرع القتل على خصوصها: على نوعنيحقيق بالتنبيه هنا بيان أن الردة ) ٥(

، ٢٠/١٠٣، جمموعة الفتاوى، ))يفرق يف املرتد بني الردة اردة فيقتل إال أن يتوب وبني الردة املغلظة فيقتل بال استتابة:((-:-اإلسالم
  .٥٢-٤٧من الردة واملرتدين،  يموقف الصحابة  ،٧٠١-٣/٦٩٦الصارم املسلول، :وانظر
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ا لبيت املال من حني قتلـه أو  وإال صار فيئً ،فإن أسلم فهو له ؛مينع من التصرف يف ماله يف مدة استتابته  - ٣
 .موته على الردة

 .انقطاع التوارث بينه وبني أقاربه فال يرثهم وال يرثونه - ٤

لمني، وإمنا يـدفن يف  وال يدفن يف مقابر املس ،وال يصلى عليه ،فإنه ال يغسل ؛إذا مات أو قتل على ردته - ٥
 .)١(مقابر الكفار، أو يوارى يف التراب يف أي مكان غري مقابر املسلمني

يف األحكام املتفرعة على الردة، لكن يبقـى   -من حيث اجلملة-ولئن وافق الرازي أهل السنة واجلماعة 
  !السؤال فيمن تنطبق عليه هذه األحكام؟

أخرج من مسمى الردة ما هو منه، فوقع يف ف ؛القول أو العملفقد ظهر أن الرازي مل يثبت وقوع الردة ب 
  :مفسدة عظيمة

حيث أخرج من مسمى اللفظ بعض أفراده الداخلة حتته، فسلب عنه حكمه، ففرق بـني مـا مجـع اهللا    
  )٢(.بينهما

على  فظهر ذا أن بني قول أهل السنة واجلماعة يف األحكام املتفرعة على الردة، وبني قول الرازي املبين
اأصوله األشعرية بون اشديد!  

  :يف نقد موقف الرازي من إحباط عمل املرتد: الوجه الثاين

بأن املـراد  ، أول النصوص املثبتة إلحباط عمل املرتد قوله مبحالية احملابطةسبق البيان بأن الرازي اطرادا على 
ومل يقرر  نه أن يأيت بعمل يستحق به الثواب؛وكان ميك ،فعل يستحق به العقاببأتى إذا ارتد فقد أن الشخص : امنه

 .أزيل بعد ثبوته بسبب الردة -ثواب اإلميان والطاعة–أن الثواب 

�m���i��h: ، قال تعاىلإذا مات عليها اإلنسانثبت بالنصوص أن الردة حتبط مجيع احلسنات  :أوالً: فيقال

�}��|��{���zy��x��w��vu��t��s��r���q��p��o��n��m��l��k��j���~l البقــرة :

٢١٧.   

من  ،٢١٧: البقرة ��m��l��k��j���i��hl:يعين بقوله جل ثناؤه:(( عند تفسريه لآلية -:-الطربي  يقول
 ،٦٤: الكهـف  ��m��jl:يعين بقوله، ٦٤: الكهف ��m��n��m���l��k��jl:يرجع منكم عن دينه، كما قال جل ثناؤه

رفالن حقه من فالن: ومن ذلك قيل .عاج وقوله...إذا استرجعه منه :استرد:��m��o��n��ml  يقول٢١٧: البقـرة ، :
فيمت قبل أن يتوب من كفره، فهم الذين حبطت  ،٢١٧: البقـرة  ��m��o��n��ml م،من يرجع عن دينه دين اإلسال

                                           

 . ٩٨،عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها: انظر) ١(
  .٣٣-٣٢، طبعة أخرى باسم زاد املهاجر إىل ربه١١الرسالة التبوكية البن القيم : انظر)٢(
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ذهاب ثواا، وبطـول األجـر   : وبطوهلا. ، بطلت وذهبت٢١٧: البقرة ��m��r���q��pl:يعين بقوله .أعماهلم
   )١()).ا واجلزاء يف دار الدنيا واآلخرةعليه

أخرب تعاىل أن من ارتد عن اإلسالم، بأن اختار عليه الكفر واستمر على ذلك حىت : ((-:-ويقول السعدي
ا،مات كافر��m��vu��t��s��r���q��pl ٢()). ٢١٧: البقرة(   

�m��l��k��j���i��h: عاىلت الردة مبطلة لألعمال إذا مات عليها؛ لقوله:((-:-ويقول الشيخ العثيمني

��r���q��p��o��n��ml تعاىل من ارتد عن دينه مث عاد إليه مل يبطل عمله السابق؛ لقوله..و.٢١٧: البقرة :
�m����o��n��ml ٣())٢١٧: البقرة(.   

 ،فالسيئات حتبطهـا التوبـة   ؛ا كان يف النارإن ارتد عن اإلسالم ومات مرتد:((-:-ويقول شيخ اإلسالم
   )٤()).حتبطها الردة واحلسنات

فإنه إذا مات على ذلك حبط  ؛اأو كتابي ،اا مشركًبأن يصري الرجل كافر الردة عن اإلسالم وأما(( :ويقول
��m��p��o��n��m��l��k��j���i��h:كقوله ؛كما نطق بذلك القرآن يف غري موضع ،عمله باتفاق العلماء

��vu��t��s��r���ql وقوله ،٢١٧: البقرة:�m��Ð��Ï���Ô��Ó��Ò��Ñl وقوله ،٥: املائدة:��m��£��¢��¡

��¨��§���������¦��¥��¤l وقوله ،٨٨: األنعام:�m��ª��©��¨������§l ٥()).٦٥: الزمر(   

فإنه ال حيكم بأن إميانـه   ؛ا مث ارتداتفاق األئمة على أن من كان مؤمن(( -:-قد حكى شيخ اإلسالم  بل
٦(؛الة والصيام واحلج قبل اإلكمالمبرتلة من أفسد الص ،ااألول كان فاسد(  قال كما قال اهللا تعاىلوإمنا ي :�m��Ï

��Ô��Ó��Ò��Ñ���Ðl وقـال  ،٥: املائدة:��m��ª��©��¨������§l  وقـال  ،٦٥: الزمـر:��m�¡����������������¦��¥��¤��£��¢

§��¨l  ٨٨: األنعـام، وبطالن ، وحترمي ذبائحه ،ا يف نفسه لوجب أن حيكم بفساد أنكحته املتقدمةولو كان فاسد
قوم مث ارتد بحىت لو كان قد حج عن غريه كان حجه باطالً، ولو صلى مدة  ،وبطالن عباداته مجيعها ،إرثه املتقدم

كان عليهم أن يعيدوا صالم خلفه، ولو شهد أو حكم مث ارتد لوجب أن تفسـد شـهادته وحكمـه وحنـو     
   )٧()).إلمجاعوهذا كله خالف ما ثبت بالكتاب والسنة وا...ذلك

                                           

 .٣/٦٦٦تفسري الطربي، ) ١(
 .٩٧تفسري السعدي، ) ٢(
عن هذه املسألة بكالم جيد يف كتابـه   -:-،وقد تكلم شيخ اإلسالم ابن القيم٣/٦١البقرة، للعثيمني-تفسري القرآن الكرمي، الفاحتة) ٣(

 .  ٢٥-٢٣الوابل الصيب، 
 .٨/٢٧١جمموعة الفتاوى، )٤(
  .٢٥٨-٤/٢٥٧جمموعة الفتاوى، )٥(
بـل  ! مياناملوافاة شرط يف صحة اإل من أن -والذي نصره الرازي يف مواضع دون أخرى -وهذا يدل على فساد قول أصحاب املوافاة)٦(

 . احلق أن املرتد كان له إميان صحيح أحبط بالردة
 .١/٤٢واملسائل، البن تيمية، الرسائل جمموعة :، وانظر٦٤-١١/٦٣جمموعة الفتاوى، )٧(
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خمالفة تامة ملا ذكره أهل  باطل مردود؛ ملخالفتهوذا يتضح أن املعىن الذي ذكره الرازي يف إحباط عمل املرتد 
  .على أن املوت على الردة حيبط اإلميان والعمل بعد ثبوته بل وملخالفته لظواهر اآليات اليت تدلّ ؛العلم

تبطل مجيع احلسنات إذا مات  -كما تقدم-، بل هي وحسبقاب الردة ليست جمرد عمل يستحق به الع :ثانيا
 ال الكبائر واملعاصي الـيت  يلزم منه التسوية بينها وبني غريها من، وجعلها جمرد عمل يستحق عليه العقاب رءعليها امل

  .وال تبطل مجيع احلسنات ،رج من الدينخت

ل الصاحلة اليت فعلها املرتد قبل الردة، وإمنا يقع على إن اإلحباط على هذا التأويل ليس واقعا على األعما :ثالثًا
بطالن الردة واحلكم عليها بأا عمل سيء ورديء، وهذا التأويل : -على حد زعمه–الردة نفسها، فاملراد باإلحباط 

  . تأويلوال شك أن ذلك من أفسد لوازم هذا ال  )١(باطل شرعا وعقالً؛ ألنه يؤدي إىل إثبات إميان املرتد مع ردته؛

  . وذا يبطل تأويل الرازي للنصوص الدالة على إحباط عمل املرتد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           

 .٢/٣٢٨تفسري الفخر الرازي للكفر يف القرآن الكرمي، : انظر)١(
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  :الرازي من الكفر وأنواعه واألحكام املتعلقة به أخلص إىل ما يلي وبعد مناقشة موقف

  :النتائج
  .موافق ملا ذكرته كتب اللغةيف اللغة  " الكفر  "معىن لفظ  يف الرازيما ذكره  - ١

ه ما لبـث أن تنـاقض   ؛ لكنعن مسماه عمال واألقوالوأخرج األ ،يف القلب كفرالأن  قرر الرازي - ٢
 !ال يدخل إال يف أفعال القلوب كفرفأبطل قول من ذهب إىل أن ال

 . التكذيب واإلنكار القليب ملا علم بالضرورة جميء الرسول بهيف  كفرحصر الرازي ال - ٣

 . أو خبرب الواحد  -على مذهبه-م باالستداللأخرج الرازي من حد الكفر إنكار وتكذيب ما عل - ٤

 .حصول العقائد الباطلةعبارة عن  وهو ،يف القلب الكفرأن  الرازي قرر - ٥

  .حصر الرازي الكفر يف الكفر االعتقادي؛ ومل جيعل من األعمال واألقوال ما يعد كفرا - ٦

 .يكون من األعمال واألقوال ما هو كفر يف نفسه أن الرازي نفى - ٧

  .أن يكون هناك إباء واستكبار عن الطاعة مع عدم الكفر جوز الرازي - ٨

 .قرر الرازي أن ترك جنس املأمور مع وجود التصديق ال يكون كفرا - ٩

التكذيب القليب واإلنكار أصل املكفرات عند الرازي، ومن على شاكلته من املرجئة؛ لذلك توسعوا  - ١٠
  .يف اشتراط االستحالل حىت يف األمور املكفرة لذاا

أن ما  :التخريج األول؛ للرازي فيما ورد من وصف لبعض األعمال واألقوال بالكفر خترجيانكان  - ١١
إمنا هو لكونه دليالً على التكذيب واإلنكار وعالمة  ؛ورد من وصف لألقوال واألعمال بالكفر

ل، االستحال بصرف مناط التكفري إىلتأويل النص  :التخريج الثاينوأمارة عليه، ال أنه كفر مبجرده، 
 .أو التكذيب أو إنكار الوجوب، فيعود الكفر إىل ما قام بالقلب من االعتقاد، دون األعمال واألقوال

 . العقلي مبسألة النظر واالستدالل كفرربط الرازي احلكم بال - ١٢

 .مبسألة النظر واالستدالل العقلي خمالفة منهجية بالكفريف ربط الرازي احلكم  - ١٣

عليه الشرع؛ بل علم  تثبت باألدلة الشرعية، وال تثبت بشيء مل يدلّاألمساء واألحكام الشرعية إمنا  - ١٤
  !مبجرد العقل

، وعلى هذا فال يسـوغ  هو من املسائل الشرعية ال من املسائل العقليةوكافرا ا الرجل مؤمنكون  - ١٥
 .ةحادث مبسألة عقلية كفرربط احلكم بال

م أن يعتقـدها؛ كـالرتول،   حكم الرازي بكفر من أثبت بعض األمور اليت جيب على كل مسـل  - ١٦
 .واالستواء، وغريها



- ٧٠٢  - 

 

 !حكمه عنهبذلك  فسلب؛ حتته الداخلة أفراده بعضالكفر  لفظ مسمى منأخرج الرازي  - ١٧

 !اللفظ من املراد حبكم له فحكم منه ليس ماأدخل الرازي يف مسمى لفظ الكفر  - ١٨

 . جعل الرازي الكفر كله نوعا واحدا هو الكفر املخرج عن امللة - ١٩

؛ وعلى هذا فال يقوم باملكلف إميـان  والكفر اإلمياناملكلف ال ميكن أن ينفك عن  أنازي الرقرر  - ٢٠
 .كفرو

 .التكفري نفيا عاما الرازي نفى - ٢١

  .قول الرازي يف التكفري مقابل لقول من أثبت التكفري بكل ذنب مطلقًا، وكال القولني باطل - ٢٢

 وقولا، ال نكفر من أهل القبلة أحد: من يقولقول  وسط بنيقول أهل السنة واجلماعة يف التكفري  - ٢٣
  .من يكفر املسلم بكل ذنب دون النظر إىل توفر شروط التكفري وانتفاء موانعه

ولكن حتقق التكفري على املعـني   التكفري عند أهل السنة من الوعيد، فيطلق القول به على العموم، - ٢٤
 . له من توفر شروط، وانتفاء موانع البد

واجلماعة حق هللا تعاىل، ال يطلق إال على من يستحقه شرعا، وال تردد يف  التكفري عند أهل السنة - ٢٥
  .إطالقه على من ثبت كفره بشروطه الشرعية

 !ضعف الرازي حد القاضي الباقالين يف الكفر، إال أنه ما لبث أن قال به - ٢٦

 !الكفر عند الرازي أعم من الشرك - ٢٧

 !اضطرب الرازي يف العالقة بني الكفر والشرك - ٢٨

 .لرازي وتناقض يف مسألة التكفرياضطرب ا - ٢٩

 .اضطرب الرازي وتناقض يف حد الكفر - ٣٠

 .تأثر الرازي بقول مرجئة الفقهاء يف حد الكفر - ٣١

قول من ذهـب إىل أن  فذكر أنوعا من الكفر غري التكذيب القليب، كما أبطل  ؛اضطرب الرازي - ٣٢
    .أو بالفعلأن الكفر قد يكون بالقول، ، وأثبت ال يدخل إال يف أفعال القلوبالكفر 

 . عرض الرازي قول املعتزلة يف أن الكفر من األمساء الشرعية بال إنكار - ٣٣

  . ينايف اإلميان منافاة الضد للضد قسم قد جيتمع مع اإلميان، وآخر: الكفر قسمان - ٣٤

  . الكفر أعم من التكذيب؛ فكل من كذب الرسول كافر، وليس كل كافر مكذبا - ٣٥

 ، وهـذا رع بقول أو عمل، فإمنا كفره النتفاء التصديق من قلبهالرازي أن كل من كفره الشا نظَ - ٣٦
خمالف للشرع والعقل واحلس وإمجاع العقالء ظن .  



- ٧٠٣  - 

 

 .إن الكفر يكون باالعتقاد أو القول أو العمل أو ما مجيعا - ٣٧

  .إن الكفر يكون بقول اللسان وعمل اجلوارح، كما يكون باعتقاد القلب وعمله - ٣٨

عالمة جمرد ع مبجرده دون اشتراط اقترانه بالتكذيب، أو الزعم بكوما إن الكفر بالقول والعمل يق - ٣٩
  .أو دليالً عليه

 !الشرك عند الرازي اسم لغوي - ٤٠

 !فقرر أن الشرك اسم شرعي ؛تأثر الرازي باملعتزلة - ٤١

٤٢ - ا عدالرازي صاحب شرك العمل مسلم! 

 .العمل عند الرازي، يعد من الفسق، وال يوجب اخللود يف الناريف شرك ال - ٤٣

 .  العمل عند الرازي ال يؤثر على اإلميان، وال ينقضه، ألنه مبرتلة املعاصي يف شركال - ٤٤

 .  الرازي ال يؤثر على اإلميان، وال ينقضه، ألنه مبرتلة املعاصي شرك الرياء عند - ٤٥

 !االعتقاد القليب هو مناط الشرك املوجب للخلود يف النار عند الرازي - ٤٦

تقاد اإلهلية، واخلالقية لغري اهللا، أو اعتقاد كون املعبود مسـتحقًا  الشرك اجللي عند الرازي جمرد اع - ٤٧
 !أو اعتقاد كون األصنام سببا مؤثرا حلصول الشفاعة والقرب من اهللا للعبادة من دون اهللا،

 .قسم الرازي الشرك إىل شرك جلي ظاهر، وشرك خفي - ٤٨

 .اللفظ من املراد حبكم له فحكمأدخل الرازي يف مسمى الشرك ما ليس منه،  - ٤٩

 .حكمه عنه فسلب ؛أخرج الرازي من مسمى الشرك املناقض لإلميان ما هو منه - ٥٠

 !حد الشرك عند الرازي فرع عن تصوره حلقيقة اإلميان - ٥١

الشرك يف األعمال والطاعات عند الرازي ال يدخل يف الشرك املوجب للخلود يف النار، كمـا أن   - ٥٢
 . وال يوجب اخللود يف النارترك األعمال بالكلية ال يخرج من مسمى اإلميان، 

أخرج الرازي الشرك يف األعمال عن حقيقة الشرك املوجب للكفر، كما أخرج األعمـال عـن    - ٥٣
  ! حبيث ال يترتب الكفر عليها حقيقة اإلميان

 !طريق اخلالص من الشرك عند الرازي حمصور يف اعتقاد أنه ال مؤثر وال مدبر إال اهللا - ٥٤

 !ألخبار املستفيضة وحيتج بأقوال الزنادقة يف أصول الدينالرازي يقدح يف داللة القرآن وا - ٥٥

٥٦ - من األقوال ما هو شرك مناقض لإلميان تناقض الرازي فعد! 
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قوالً وعمالً، قول القلب وعمله، وقول اللسان وعمل  -عند أهل السنة واجلماعة-كان اإلميانملا  - ٥٧
ضاد قول القلب أو عمله، أو ي نا أمإ فهو ؛كان الشرك املناقض لإلميان يتعلق بذلك مجيعااجلوارح، 

 . ضاد قول اللسان أو عمل اجلوارحي

 .  اإلرجاء يف اإلميان هو أساس إخراج الشرك العملي من الشرك املناقض لإلميان - ٥٨

فه هللا وحـده توحيـد وإميـان    فصر ؛كل اعتقاد أو قول أو عمل ثبت أنه مأمور به من الشارع - ٥٩
  .وإخالص، وصرفه لغريه شرك وكفر

 ؛على ذلك الغري إهلًا، أو مل يطلقخيتص به سبحانه، سواء أطلق  هو أن يفعل لغري اهللا شيئًاالشرك  - ٦٠
  .فالعربة باحلقائق ال مبجرد املسميات

وفطرة وعقالً أن تأيت هذه الشريعة املطهرة الكاملة بعمل الطلسمات، والذبح  من املستحيل شرعا  - ٦١
 .  ات وامللماتميف املهاالستغاثة به ودعاء غريه ووالصوم لغري اهللا، 

وتصفيته من الشرك األكرب واألصغر، ومن البدع القولية االعتقادية، والبـدع  ذيبه  اإلميانحتقيق  - ٦٢
، وبالسالمة رادات، وذلك بكمال اإلخالص هللا يف األقوال واألفعال واإلالفعلية العملية، ومن املعاصي

، وبالسالمة من البـدع  األصغر املنايف لكمالهومن الشرك ، إلميانمن الشرك األكرب املناقض ألصل ا
 .، ومتنع كماله وتعوقه عن حصول آثارهاإلميانواملعاصي اليت تكدر 

 .غلط الرازي حني زعم أن الشرك يف العمل ال يناقض اإلميان ما مل يتضمن الشرك يف االعتقاد - ٦٣

حبيث ال - االعتقادالشرك يف العمل، والشرك يف :أي-ال يصح أن يعلق أحد نوعي الشرك باآلخر - ٦٤
 . يعترب شركًا إال إذا اقترن باآلخر

 . الشرك ليس حمصورا على إثبات شريك مع اهللا يف أمسائه وصفاته وأفعاله - ٦٥

وإن كان صاحبه يعتقد أنه  ؛بل قد يكون بالقول أو العمل ؛الشرك ال ينحصر يف االعتقاد وحسب - ٦٦
 .عالهأف يفصفاته وال  يفذاته وال  يفشريك له  سبحانه ال

ا أكرب يناقض اإلميان شركًيتعلق باالعتقاد والقول والعمل؛ وقد يكون  شركالالدليل على أن  دلّ - ٦٧
لكن ال ينقضه بل جيتمع معه، فيقوم باملكلف إميان  ؛ا أصغر ينقص اإلميانشركًوينافيه، وقد يكون 

 . شركو

 !ك إال بدليل شرعياحلكم بالشرك شرعي، وعليه فليس ألحد أن حيكم على قول أو فعل أنه شر - ٦٨

اخلالص من الشرك إمنا يكون بتحقيق اإلميان والتوحيد، والرباءة من مجيع ما خيالف ذلـك مـن    - ٦٩
 .األقوال أو األعمال أو االعتقادات

يف أصل اإلميان أو كثر حـىت  كان أما إذا  ،فهو شرك أصغر ينقص اإلميان ؛الرياء إذا كان يسريا - ٧٠
 .رب خمرج عن امللةفهو شرك أك ؛غلب على أعمال العبد
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الشـرائع والنبـوات    تعطيل للعقل، وجناية على ؛إنكار األسباب بدعوى محاية التوحيد واإلميان - ٧١
 . واإلميان والتوحيد

 ،ا نقـص يف العقـل  وحمو األسباب أن تكـون أسـباب   ،اللتفات إىل األسباب شرك يف التوحيدا - ٧٢
ا جيتمع فيه مقتضي التوحيد والعقل ر مبالعبد مأموو ،واإلعراض عن األسباب بالكلية قدح يف الشرع

  .والشرع

  .نتج عن مفهوم الرازي اخلاطئ حلقيقة الشرك املناقض لإلميان مفاسد عظيمة - ٧٣

  .موافق ملا ذكرته كتب اللغةيف اللغة " الردة  "معىن لفظ  يف الرازيما ذكره  - ٧٤

ما لبث أن تنـاقض   ؛ لكنهاعن مسماه عمال واألقوالوأخرج األ ،يف القلب ردةالقرر الرازي أن  - ٧٥
 . ردة تقع بالعملأن ال ثبتفأ

 !حكمه عنهبذلك  فسلب، حتته الداخلة أفراده بعضالردة  لفظ مسمى منأخرج الرازي  - ٧٦

 .قوله مبحالية احملابطةوذلك اطرادا على  ،املرتد أولّ الرازي النصوص املثبتة إلحباط عمل - ٧٧

أحكام متعلقة بالكفر والشـرك  ذكره من وافق الرازي أهل السنة واجلماعة من حيث اجلملة فيما  - ٧٨
 . والردة

 . عملبالقول وتقع بالالردة  كذلك، فحد الردة مقابل حلد اإلميان، فكما أن اإلميان قول وعمل - ٧٩

 .، إال أا شر منهخاص من الكفرالردة نوع  - ٨٠

 .يف الدين والدنيا من الكافر املستمر على كفره الكافر املرتد أسوأ حاالً - ٨١

 إميان صحيح أُحبط بالردةاملرتد كان له  - ٨٢

الكفر والشرك والردة واألحكـام املتعلقـة    منالرازي  عرض موقف -حبمد اهللا وتوفيقه-وذا يكتمل 
   .؛ وبه يتم الكالم عن موقف الرازي من أمساء الذم الشرعيةبذلك ونقده
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  :النتائج:أوالً

 وسوء األحوال ،والضعف السياسي ،وااليار ،واالضطرابات ،فنتعاش الرازي يف حقبة من أدوار ال - ١
 -يف عصره- يف البالد مل يكن حجر عثرة يف سبيل النشاط العلمي والثقايف االجتماعية؛ غري أن ذلك

بل إن ذلك انعكس اجيابيا على احلركة العلمية والثقافية؛  فنضجت ملكة البحث والتأليف يف نفوس 
إىل  روح التنافس بني امللوك والسالطني على استجالب العلمـاء واملفكـرين   تاملسلمني؛ كما دب

 .بالطهم

مـن  له وما اجتمع . نبوغ الرازي ناشئ عن ترعرعه يف بيت علم وفضل، وشغفه بالعلم، وعلو مهته - ٢
على تقريـر   أعانتهوذاكرة  ،ستوعبةموحافظة  واسع، اطالع  و ،الذهنيف وصحة  ،العبارةيف سعة 

 . لرباهنياألدلة وا

مثل الرازي مرحلة خطرية يف مسرية املذهب األشعري؛ فقد استقصى يف كتبه ما جاء به متقـدمو   - ٣
اجتهادات يف املـذهب   األشاعرة وزاد عليه؛ كما خلط مسائل الكالم مبسائل الفلسفة، وكانت له

 .أو الصوفيةيف خروجه عن قول األشعري إىل قول املعتزلة أو اجلهمية أو الفالسفة  تاألشعري أثر

إمنا نتج عن تعمقه يف علمي الكالم والفلسفة  هاضطرابو من أكثر املتكلمني حرية واضطرابا،الرازي  - ٤
واختالطهما يف فكره؛ فتجده مييل تارة إىل املتكلمني، وتارة أخرى إىل الفالسفة، وتارة ثالثة حيـار  

 .األدلة العقلية يف نظره وحبثه حبسب ما توافقه وإمناا منه لنصر الباطل؛ وليس هذا تعمدويقف؛ 

فيها على تعويله يف طلب الدين على الكتـاب   على توبة وحسن اعتقاده؛ نص للرازي وصية تدلّ - ٥
ه للطرق الكالمية والفلسفيةوالسنة، وذم. 

تسمية تفسري الرازي بالتفسري الكبري هي من صنيع الرازي نفسه، وهو وإن مل ينص على اسم تفسريه  - ٦
وقد سلك الرازي يف تأليفه املنهج التحليلي املبين  .ال أنه مساه بالتفسري الكبري يف بعض كتبهإ ؛يف أثنائه

على طريقة التحليل التام والتفصيلي للنص القرآين، وما يتعلق به من مباحث أصولية وكالمية وفقهية 
 ،والدينيـة  ،ةوالفلسـفي  ،بني املباحث الكالمية فيهجمع ف ولغوية وبالغية وكونية وطبية وغريها،

  .واللغوية، والفلكية، وضمنه حماولته للتوفيق بني الفلسفة والدين

التفسري الكبري من بدايته إىل ايته من تأليف الرازي، وال ميكن البت بتحديد تأريخ معني بدأ الرازي  - ٧
الرازي  تضح من التواريخ اليت وضعهافيه بتأليف تفسريه وال تأريخ معني انتهى فيه من تأليفه، وقد ا

أنه اشتغل بتأليف تفسريه الكبري علـى فتـرات    من السور عند انتهائه من تفسريهايف ايات قسم 
السور كما هي يف القرآن الكرمي حسب تسلسل سور مل يفسر متقطعة، ويف أماكن خمتلفة، كما أنه 

  .املصحف

أمـر ممكـن    لائساملونفائس  فوائداستنباط ال على أن اإلكثار منلتنبيه ألف الرازي تفسريه الكبري ل - ٨
الذي استبعدوا  -لغي والعناداأهل اجلهل و- بعض احلساد بتبالنسبة له، وكَ احلصول قريب الوصول
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، وقد اتسم تفسريه بكثرة االستنباطات واالستطرادات اليت تبعد كثريا عـن  !قدرته على حتقيق ذلك
  .جمال التفسري

مسلم ومؤمن وكافر ومشرك ومرتد ومنافق، وحكـم  :ثلاملقصود باألمساء واألحكام أمساء الدين؛ م - ٩
 .خالف وقع يف األمة اإلسالمية كل اسم يف الدارين، واخلالف يف هذه املسألة هو أولّ

إال أنه خالفهم يف املنهج،  ؛وافق الرازي أهل السنة واجلماعة يف مدلول مصطلح األمساء واألحكام - ١٠
األصول اليت ال تعلم إال بالسـمع، فـال ميكـن     ائلاملسفمسائل األمساء واألحكام عند الرازي من 

 !بالعقل االستدالل عليها

، والرازي وإن !منهج الرازي يف االستدالل على مسائل األمساء واألحكام مستقى من منهج املعتزلة - ١١
يف  وافق املعتزلة على أن السمع مصدر مستقل يف إثبات مسائل األمساء واألحكام إال أنه خـالفهم 

 .حيث محلها على احلقيقة اللغوية ؛اليت وردت يف الشرع األمساءاألصل يف 

عرف اإلميان بالتصديق الذي  حد اإلميان والكفر والردة؛ فسرى الرازي على مذهبه األشعري يف - ١٢

القليب، وأخرج األعمال  واإلنكاريف القلب وإن مل يقترن به قول وال عمل، وعرف الكفر بالتكذيب 

وحصر الردة يف القلب،  ،ه نوعا واحدا؛ هو الكفر املخرج عن امللةوجعل ،واألقوال عن مسماه

 .وأنكر كون اإلميان األول للمرتد إميان صحيح أحبط بالردة ،وأخرج األعمال واألقوال عن مسماها

وأثبت االستثناء يف  تأثري الطاعات واملعاصي على اإلميان،الرازي أنكر : يف مسائل اإلميان واإلسالم - ١٣

الوصف باإلسالم يثبت  وأن، قرر أن احلكم باإلسالم والكفر شرعيو .ه يف اإلسالممنعاإلميان، و

أنه مل جيعل النطق بالشهادتني والعمل ركنا من أصل اإلميان الذي ال جناة من إال  بالنطق بالشهادتني،

ول خبلق وأطلق الق النار على جمرد املعرفة والتصديق،اخللود يف النار إال به؛ بل علق النجاة من 

 . اإلميان

سلك الرازي مسلكي األشاعرة يف العالقة بني اإلميان واإلسالم، ويف مسألة زيادة اإلميان ونقصانه،  - ١٤

 .يف مسألة وعيد أصحاب الكبائروويف حكم إميان املقلد، 

أن الفسق عبارة عن اخلروج من طاعة اهللا إىل معصيته، وجعله نوعا واحدا؛ فلم يقسمه  الرازي قرر - ١٥
أثبت اسم اإلميان املطلـق والتقـوى   كما وفسق غري خمرج عن امللة؛ فسق أكرب خمرج عن امللة،  إىل

  . واإلحسان للفاسق امللي

، الباطل، وأنه عبارة عن إظهار اإلميان واحلق وإضمار الكفر وأن النفاق اسم إسالميالرازي  قرر - ١٦
، وأنكر دور العمل فيه بالكلية ،عتقادوحصره يف اال ؛هو الكفر املخرج عن امللةوجعله نوعا واحدا؛ 

 .غكما أنكر وجود النفاق بعد زمان النيب 
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١٧ - االعتقاد القليب هو مناط الشرك ن أن قسم الرازي الشرك إىل شرك جلي ظاهر، وشرك خفي، وبي
ال يؤثر على اإلميان، وال ينقضه، ألنـه  شرك الرياء و ، وأن الشرك بالعملاملوجب للخلود يف النار

 !ة املعاصي، وجعل طريق اخلالص من الشرك حمصور يف اعتقاد أنه ال مؤثر وال مدبر إال اهللامبرتل

ضالل الرازي يف مسائل األمسـاء  هو أساس ونفي التبعيض يف األمساء الشرعية اإلرجاء يف اإلميان  - ١٨
  .واألحكام

تارة قول  ريقرفتجده  ؛اتسم موقف الرازي من مسائل األمساء و األحكام بالتناقض واالضطراب - ١٩
ويأخذ  ،األشاعرة وينصره وحيتج له ويرد على من خالفه، مث جتده ينقضه تارة أخرى، ويعترض عليه

 !. آخرمبذهب 

، وتارة بن صفوان جلهمقول اباملعرفة موافقًا لتارة رفه حد اإلميان؛ فع تأثر الرازي بأقوال الفرق يف - ٢٠
مرجئة الفقهاء، وتارة باالعتقاد لقول قرار موافقًا لكرامية، وتارة بالتصديق واإلقول ابالقول موافقًا ل

 .والقول والعمل مقررا للتالزم بني الظاهر والباطن

عن مذهبه يف الكفر؛ فأبطل قول من ذهب إىل أن الكفر ال يكون إال يف القلب، وقرر غفل الرازي  - ٢١
، كما قال كار القليب، وذكر أنواعا أخرى من الكفر غري التكذيب واإلن ر بالقول والعملوقوع الكف

 .بقول مرجئة الفقهاء يف حد الكفر

وإن كان الرازي قد قال –؛قول األشعري فيها عنخرج  يف مسائل األمساء واألحكام أقوال رازيلل - ٢٢
ـ يعرتالتصديق بصفات اهللا من شرائط اإلميان، و هجاخرإ :وهي-!بقول األشعري فيها يف مواطن  هف

الـذنوب إىل   هقسـم تاالستثناء يف اإلميان، و هومنعلم واالعتقاد، التصديق باحلكم الذهين املغاير للع
  .رصغائر وكبائ

وافق الرازي اجلهم بن صفوان وذلك حني عرف اإلميان باملعرفة، وأخرج التصديق بصفات اهللا من  - ٢٣
 !شرائط اإلميان، ومنع االستثناء يف اإلميان

أخرج الفاسق امللي من : ذلك حنيفجنح إىل قول الوعيدية يف مواطن، و غفل الرازي عن مذهبه - ٢٤
وحصر موانع إنفاذ الوعيد ونفى عنه والية اهللا مطلقًا،  ،، وأخرجه من نصوص الوعد بالكليةاإلميان

  .والشفاعةدون العفو  يف التوبة والطاعة العظيمة

تأثر الرازي باملرجئة اخلالصة؛ وظهر ذلك جليا يف موقفه من نصوص الوعيد؛ حيث قرر أن اخلُلف  - ٢٥
وخص  يف الوعيد كرم، ومحل الوعيد على التهديد دون احلقيقة، وقرر أن صاحب الكبرية ال يعذب،

 .الوعيد بالكفار

قـرر  عرف اإلميان بالقول والعمل واالعتقاد، وغفل الرازي عن مذهبه؛ واقترب من احلق؛ حني  - ٢٦
قد ينفى لـنقص فيـه ال   التالزم بني الظاهر والباطن، وأثبت زيادة اإلميان بالطاعة، وقرر أن االسم 

 .، وقرر وقوع الكفر بالقول والعمللزواله بالكلية
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يف تقسيمه الذنوب إىل ه اليت يحمل عليها االستثناء، ووافق الرازي احلق يف بعض املآخذ والوجو  - ٢٧
وتعـذيب   إىل القطع بالعفو عن بعض فساق أهل امللة فيهصغائر وكبائر، ويف مسلكه الذي ذهب 

، وأنه جيتمع يف مرتكب الكبرية الثواب والعقاب، واملـدح  خليد للعصاة إذا عذبوا، ومنع التبعضهم
، ويف وإثباته الشفاعة والعفو عن فساق أهل امللة، وأن مرتكب الكبرية مندرج حتت الوعـد ، والذم

 .والكفر والشرك والردة ويف األحكام املتعلقة بالنفاق ،تفريقه بني الكفر والنفاق

ئل األمساء واألحكام مسائل مسعية حمضة ال جمال للعقل فيهـا، وأن الكفـر   زعم الرازي أن مسا - ٢٨
واإلميان أحكام شرعية، لكنه تناقض فاستدل بالعقل على بعض مسائل األمساء  واألحكام، كما ربط 

 .  وهو النظر واالستدالل العقلي-بأمر عقلي-إلميان والكفر والنفاقا-احلكم الشرعي

 بني ىساوف ،اللفظ من املراد حبكم له حكمف ؛منه ليس ما اء الشرعيةاألمس مسمى يف أدخل الرازي - ٢٩
 ؛حكمه عنه سلبف ،حتته الداخلة أفراده بعض األمساء الشرعية مسمى من وأخرج. بينهما اهللا فرق ما
ن قول أهل السنة أن بيخمالفته للسلف يف األمساء الشرعية، و فظهر ذا  .بينهما اهللا مجع ما بني فرقف

ن قول الرازي املبين على أصوله األشعرية بون ، وبياملتعلقة على األمساء الشرعيةماعة يف األحكام واجل
 !شديد

إن اخلطأ يف األمساء الشرعية ليس كاخلطأ يف غريها من األمساء؛ لتعلق أحكام الدنيا واآلخرة ـا؛   - ٣٠
إمهال هذا و فإنه شاف كاف، فإنه جيب الرجوع يف مسمى األمساء الشرعية إىل بيان اهللا ورسوله لذا

حرمتها، كما يفسد التصـور يف فهـم مـراد اهللا     يلغي الشرعية األساس يف فهم مدلوالت األمساء
 .ورسوله

إن مسألة اإلميان والكفر والنفاق متعلقة مبسألة أول الواجبات ووجوب النظر وبالفاسـق امللـي    - ٣١
 .وتكفري أهل البدع

اء واألحكام واضح متام الوضوح، متناسق، متميز، سديد، قول أهل السنة واجلماعة يف باب األمس - ٣٢
سليم من التناقض، وسط بني املرجئة والوعيدية؛ فقد مجعوا مبحاسن األقوال، واستمسكوا بصحيح 

  .املنقول وصريح املعقول

العقيدة اليت قررها الرازي يف مسائل األمساء واألحكام عقيدة فاسدة؛ تضعف اإلميـان بالوعيـد،    - ٣٣
فما ابتدعت يف اإلسالم بدعة  )١(؛من ثوب سابري مر الفرائض واحملارم، وتترك اإلسالم أرقوون أ

 .أضر على أهله منها

                                           

)١ (ل الثياب الرقيقةيف تفصي‘‘: ثوب رقيق؛ وكل رقيق سابري، قال الثعاليب: السابري :ا يستشف منه ما وراءهف إذا كان رقيقًثوب ش ،
ب إذا كان أرق منه،مث س..فقـه اللغـة،   ١١/٤٩١، )سرب(تاج العروس، مادة: انظر. ’’ابري إذا كان البسه بني املكتسي والعريانمث س ،
١٦٩. 
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 :ثانيا التوصيات

إنه على الرغم من كل البحوث اليت دارت موضوعاا حول الفخر الرازي، إال أنه ال يزال الرازي جماالً  - ١
مـن   -عد اجلد وائتزر بإزار الصرب واملصابرة واملرابطـة ملن مشر عن سا-واسعا خصبا للبحث والدراسة

 :جوانب عديدة؛ منها

 -عرض ونقد على ضوء عقيدة أهل السنة واجلماعة-موقف الرازي من موانع إنفاذ الوعد والوعيد -
فإين مل أتناول هذا املوضوع بالدراسة، على ما له من أمهية؛ وذلك لصلته مبوضوعات أخرى تقتضي 

 .آمل أن يقوم به باحثون آخرونتفرغًا خاصا، 

 . -عرض ونقد على ضوء عقيدة أهل السنة واجلماعة-معاين أمساء اهللا احلسىن عند الرازي  -

وتقييم ما  بكتب التفاسري اليت بث مؤلفوها من خالهلا عقائد خمالفة، وتسليط النقد عليها، العنايةضرورة  - ٢
دة احلق إىل نصابه، ليبقى كالم اهللا يف مبنـاه ويف  ا يف إعاسعي -بعلم ومعرفة وحجة وبرهان-، ورد فيها

فهذه . ترتوي حماوالت التحريف يف حيز العدمومعناه حمفوظًا ساملًا من أن ميسه حتريف أو تبديل أو تغيري، 
 .جادة مطروقة حلراسة تفسري كالم اهللا، والدفع عنه من كل صارف له عن وجهه

هذه العقائد هلا آثار  ة واجلماعة، فإند املخالفة لعقيدة أهل السنضرورة توعية األجيال املسلمة خبطر العقائ - ٣
 .منها؛ غالبا ما تكون سيئة فادحةلوازم تلزم  كما أن هلذه العقائد، على الشرائع واألفراد واتمعاتسيئة 

  .وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم، واحلمد هللا رب العاملني
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� � ¢�� �̄ � ®� � ¬«� � ª� � ©� � ¨� � §� � � ¦� � ¥� � ¤� � £

��¸��¶��µ��´���³��²���±��°l � �

٥٠٤-٥٠٣، ٩٥  ٢٧٩ – ٢٧٨  

�m���±��°��¯��®��¬«��ª��©��¨��§���¦��¥��¤
��¸��¶��µ��´���³��²l � �

٤٣٣  ٢٧٩  

�m��Ö� � Õ� � Ô� � � � Ó� � Ò� � Ñ� � ÐÏ� Î� � Í� � Ì� � Ë� � Ê٤٨١، ٤١٢  ٢٨١  



- ٧٢١  - 

 

���Ú��Ù���Ø��×l � �

�m� �H��G��F��E��D��C��B��A��KJ���I
��V��U��T��S�� � � �R� �Q�� PO��N��M��L
��b��a��`��_��^��]��\�� � �[��Z��YX��W
����p�� �o��n��m��l��k��j��i��� � � � � �h��g�� � fe��d��c
��{� � �z��y��xw��v��u��t� �s� �r� � �q
��f��e��d�� �c��b��a��`��_� �~� � }|
��p� �o� � nm� �l�� �k��j��i� �h� �g

���{��z��y��x���w���v��ut��s��r��q���~���}��|
���®��¬������«��ª©��¨��§��¦��¥��¤��£������¢��¡
��¹¸��� �¶�� �µ��´��³��²��±��°��¯
��Å��Ä�� ÃÂ��Á� � �À��¿�� � �¾� � ½¼��»� �º
��Ñ��Ð� � ÏÎ� �Í��ÌË� � �Ê�� ÉÈ��Ç��Æ

���Ô��Ó��Òl � �

٤٥٨، ٤٥٦، ٣٦٨  ٢٨٢  

�m����t� �s���r��q� �p��o�� nm��l��k�� � � �j��i��h� �g
��{��z��yx��� �w��v���u��a��� `_��~��}��|
��f��e��d�����c��bl � �

٤٠٠  ٢٨٤  

�m��r��q�� � � � �p� � on��m��l� � �k�� �j��i��h��g
��}�� |{� �z� �y� �x� �w� �v� �u�� �t� �s

��¦��¥��¤��£��¢��¡����~l � �

٢٨٥  
، ٢١٠صفحة)٥(، حاشية١٥٩

٤٠٣، ٣٠٣  

�m���µ´��³��²��±��°��¯��®¬��«��ª��©�¨��§
��Á��À��¿��¾½��¼��»����º��¹��¸��¶���Ã���Â

��ÓÒ��Ñ��Ð����Ï��Î��Í���Ì��Ë��ÊÉ��È��Ç��Æ����Å����Ä
��Þ� �Ý� �Ü� �Û� �Ú� � � ÙØ� �×� � �Ö� �Õ� �Ô

���à��ßl  

٤٤٨  ٢٨٦  

  

_|  � �

����  ���� ���  �	
���  

�m��Í��Ì��Ë���Ê��ÉÈ��Ç��Æ��Å���Ä��Ã���Â��Á��À��¿��¾��½l   ٥٥٥  ٨  



- ٧٢٢  - 

 

�mLK��J���I��H��G���F��E�D���C��B��Al   ٦٧١، ٣٣١  ١٦  

mSRQPONMl   ٣٣١  ١٧  

�m��d�� � �c�� �b���a�� � `_��^��]��\��[��Z�� � � �Y�� �X���W�� � � �V��U���T

��g��f��el   
٣٤٨  ١٨  

�m��v��u���t�� � �s��r��q��p��o��n��ml��k���j��i��h

��d��c��b��a��`��_���~��}��|��{z��y���x��wl   
١٩  

١٧٦،  ١٧٣ ،
، ١٧٧صفحة )١(حاشية
٢١٦، ١٨٢، ١٧٨ ،
٢٢٥، ٢١٨، ٢١٧،  

�m���r��q��p��o��n� � ml��k� �j� �i�� � �h��g� �f��e

��¢� �¡� � �~� �}� � �|� �{� �z� � yx��w� �v��u� � ts
��¤£l   

٢٤١  ٢٠  

�m��°��� �̄�®���¬��«��ª��©��¨���§��¦��¥
��»� �º��¹ �̧ �¶� � �µ��´� �³� �²� �±

���Å��Ä��Ã��Â��Á��À��¿��¾����½��¼l  
٦٨٤  ٢٢ - ٢١  

�m�¹��¸���¶��µ �́�³��²��±��°��¯��®��¬���¼��»��º

��Ì��Ë��Ê��É��ÈÇ��Æ��Å��ÄÃ���Â��Á��À�����¿��¾��½l   
٢٨  

٥٠٦، ٥٠٥، ٤٤٠ ،
٦٨٩، ٥٧٢  

� m��k� �j� � ih� � � �g� �f� �e� � �d� �c� � �b� �a� �`� �_� �^

mll   
٢٠٢  ٣١  

�mz��y���x��w��v��u��t��s��rq��p��o��nl   ٥٨٦  ٣٢  

�m���Ë��Ê��É��ÈÇ��Æ��Å��Ä��Ã���Â���Á��À���¿���¾��½

��Î��Í��Ì���Ó��Ò��Ñ��Ð��Ïl  
٢١٢  ٥٢  

�m��k� � � � j� �i� � hg� � �f��e�� �d� �c� �b��a

���mll   
٣٢٨  ٥٧  

� m����¿� �¾� � ½¼� �»� �º� �¹� �¸� �¶� �µ� � �´� �³� �²

��ÁÀl   
٤٧١  ٦٨  

�m���Ì��Ë��Ê��É��� � �È��Ç��Æ��� � � � �Å��Ä��Ã��Â��Á��À���¿

��Ù��Ø���×��Ö��Õ��Ô��Ó�� �Ò�� �Ñ��Ð��Ï��Î��Í

���Úl   
٤٣٠، ٤٢٧  ٧٧  

�m�_������k��j��i��h��g��f��� � �e��d��c��b�� � � � � �a��� � � �`٥٧٩  ٧٩  



- ٧٢٣  - 

 

������������y��x��� � � �w��v���� �� � � � � � � � �u��t��s���� �r��q��p��o���n��m��l
��{��zl   

�m�����k��j��i��h��g��f��� � �e��d��c��b�� � � � � �a��� � � �`��_
��x� �w��v�� � � � �u� �t� �s� � � � �r� �q� �p� �o� � �n� �m� �l

�}��|��{��zy���g��f����e��d��cb��a���`����_��~
���j��i��hl  

٥٧٩  ٨٠ - ٧٩  

� m��h� � g� �f� � � �e� �d� � cb� �a� � �`� � � �_� �~� �}� �|
���jil   

٥٧٩  ٨٠  

�m��v��u��t�� �s��r� �q��� �p� �o��n��m� �l��k
���¦¥��¤��£��¢��¡�����~}��|���{��z��y��x��w

���±��°��¯��®��¬��«��ª��©¨��§l   
١١٠  ٨١  

�m�¾��½� �¼� �»���Å� �Ä�� � � � � �Ã��Â� �Á� �À� �¿
���É��È��Ç��Æl   

٨٣  
-١٨٠صفحة) ٧(حاشية

٢١٧، ١٨١   

�m��L��K��� � � � �J��I��H��G��F��E��D��C��B��A

��X��W��V� �U��T��S��R��Q���P��O��N��M

��^��]���\��[��Z����Yl   
١٠٨  ٨٤   

�m���l��k��j��i��h��g��f��e��d��c����b��a��`��_l   ٨٥  

) ١(ة، حاشي١٧٦،  ١٧٣ 
،  ١٧٨، ١٧٧صفحة

٢١٦،  ٢١٠، ١٨٢  ،
٢١٨، ٢١٧  ،

، ٢١٩صفحة )٢(حاشية
٣٥١، ٢٢٥   

�m��x��w��v��u�� � �t��s��r��q��p��o��n��m

��`��_������~��}��|��{��zyl  
٨١  ٨٦  

�m����À��¿��¾��½��¼��»��º��¹��¸���¶��µ������ ��´��³��²

���Ì��Ë��Ê��É��È����Ç��Æ��Å��Ä��ÃÂ��Ál   
٦٨٦  ٩١  

�my��e���d��c�����b��a���`������_���~��}��|{��zl   ٦١٢  ٩٥  

�m�¢��¡������~��}��|��{z���y��x��w��vu����t��s��r��q
¨��§��¦¥��¤��£���¯®��¬��«��ª��©l   

٥٨٢، ٥٧٠، ١٣١  ٩٧  



- ٧٢٤  - 

 

�m�� �̀�_��� �̂�]��\��[��Z��Y��X��W��V��U��Tl   ٤٨٢، ١  ١٠٢  

�m� �́ �³� �²��±��°��¯��®�� ¬«�� � �ª��©��¨��§���������

��»��º���������¹��¸��¶��µl   
٤٢٢، ٤١٧  ١٠٦  

�m���������� �́ �³� �²��±��°��¯��®�� ¬«�� � �ª��©��¨��§

��Ã��Â��Á��À��¿������¾��½��¼��»��º������ � � �¹��¸��¶��µ

��Æ��Å��Äl  
٣٨٥  ١٠٧ – ١٠٦    

�m���W��V��U��� � � �T��S��R��Q��P��O��N

����d��c�� ba� �`� �_��^��]� � �\��[� � ZY� �X

��g��f��el  
٣٧٢  ١١٠  

mÉÈÇÆÅÄÃÂÁ�À��¿l   ٥٦٤  ١١٥  

�mNM��L��K���J��IH��G��F�E�D�CB��Al   ٣٨٧  ١٢٢  

�m��Å�� �Ä� �Ã�� ÂÁ��À��¿��¾��½� �¼�� � � �»��º
��Ç��Æl   

   ٤٣٤صفحة)٦(حاشية  ١٣٠

�m��Å�� �Ä� �Ã�� ÂÁ��À��¿��¾��½� �¼�� � � �»��º
��Í�������Ì��Ë��Ê���É��È��Ç��Æl   

٥٧١، ٤٣٦  ١٣١ – ١٣٠  

�m��Í�������Ì��Ë��Ê���É��Èl   ٥٧١، ٤٣٦، ٤١٩  ١٣١  

�m���Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Îl   ٤٥٠  ١٣٢  

�m��K��J��I���H��G��F��E��D��C��B��A
��M��Ll   

٤١٩  ١٣٣  

�m�� �̈ �§��¦��¥�� � �¤���� �£��¢��¡�����~��}��|���{
����� �̧�¶��µ��´��³��²��±��°���¯®��¬��«��ª��©

��Â��Á��À�� �¿� �¾�� ½¼��»��º��¹���D��C��B��A
��G��F��El   

٥٥٠  ١٤١ – ١٣٩  

� m��S� �R� � �Q� �P� �O� �N� �M� �L� �K� �J� �I� � � H
��UTl   

٣٣٤  ١٤٢  

�m��J��I��H�������G��F��E���D��C��B��A
���M��L��Kl � �

٦٨٩  ١٤٩  

�m���v��u��t��sr��q��p��o���n��m��l
��c��b��a`��_���~��}��|��{��z��y��x��w

٦٧٥، ٣٨٤  ١٥٢  



- ٧٢٥  - 

 

��l��k��ji��h��g���f��e���d��p���on��m
��y������x��w��v��u��t��sr��ql   

�m��½��¼��»��º��������¹��¸��¶���µ�� �́�³��²��±��°���¯

��Î��ÍÌ��Ë��Ê��É��È��Ç��Æ���Å��Ä��Ã��Â��� � � � � �Á��À��¿��� � � �¾

��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò���ÑÐ��Ïl   
٥٧٥  ١٥٦  

�m��J������I��H��G��F��E��D��C��B��Al   ٥٣٢  ١٦٦  

�m�A���NM��L��K��J�� � � � �I��H��G��F��E��D��C��B
��_� � ^]��\��[��Z� �Y�� XW�� �V� � �U� �T��S� �R��Q��P� �O
��n��m��lk��j������i��h��g��f��ed��c��b��a�����`

��q��p���ol   

٥٥٠، ٥٤٦-٥٤٥، ٥٣٢  ١٦٧ - ١٦٦  

�m��\��[��Z��Y��XW���V���U��T��S��R��Q��P��O��NM��L��K
�c��b��a�����`��_��^]���j�� �� � �i��h��g��f��ed

��q��p���o��n��m��lkl   
١٦٧  

٥٢٧، ٢٨٩، ١٥٣ ،
٥٤٧، ٥٤٥، ٥٣٢ ،
٥٦٩، ٥٥٠، ٥٤٨  

�m����¡�����~��}���� �|��{��z��y��x��w��v��u���t���s
���§��¦��¥����¤��£��¢l   

٦٧٦  ١٧٠  

�m��µ��´����³��²��±��°��¯��®��¬��«������ª��©��¨l   ٤١٢  ١٧١  

�m� �Ì� �Ë��Ê��É��È��Ô��Ó��Ò��� � � �Ñ��Ð��Ï��Î��Í
���Ù��Ø��×��Ö��Õl   

٢٨٩، ٢٦٦، ٢٦٢  ١٧٣  

�m���]��\��������[��Z��Y��X��W����V��U����T��S��Rl   ١٠٧  ١٧٥  

�m��«�������ª��©��¨§��¦��¥����¤��£��¢��¡������~��}�������|��{���������z��y
��¾��½��¼»���º��¹��¸¶��µ��´��³��²��±��°��¯��®���� � � �¬

�¿���Ã��Â����Á��Àl   
٥٥٠  ١٧٩  

�m��ÕÔ��� �Ó��Ò��Ñ�� ÐÏ��� � �Î��Í��Ì��Ë��Ê��É����È��Ç��Æ��Å���Ä
��å��ä���ã��â��áà��ß��Þ��Ý���ÜÛ��Ú��Ù��Ø��×��Ö

���æl   
٤٢٧، ٤٢٤  ١٨٠  

�m��c��b��� � �a��`��_��~��}��|��{��� � � �z� �y
��o��n���m��l��k��j����� �i��h��g��f��e��d

u��t��s��r��q�����p����~��}���|��{���z����� � �y��x��w��v
��®��¬��«��ª� �©� �¨� �§� � � �¦� �¥��¤� � £¢��¡� ��
��½��¼����»��º��¹��¸��¶��µ��´³��²��±����°��¯

٦٧٢-٦٧١  ١٩٤ – ١٩٠  



- ٧٢٦  - 

 

��Î��Í��Ì��ËÊ��É��È���Ç��Æ��Å���Ä��Ã��Â��Á��À��¿��¾
���Ð��Ïl   

�m��¨��§����¦��¥��¤��£¢��¡�����~��}���|��{l   ٤٢٠، ٤١٨  ١٩٢  

�m� �̧¶µ�� ´³��²��±�� � �°� �¯��®��¬��«��ª� �©
À¿��¾��½��¼����»��º��¹l   

٤١٢  ١٩٣  

�m���Ð��Ï��Î��Í��Ì��ËÊ��É��È���Ç��Æ��Å���Ä��Ã��Â��Ál   ٤١٨  ١٩٤  

�m��P��O��NM��L��K���J��I��H��G��F��E��D��C��B��A

�����]��\��[��Z��Y��X��W��V���U��T��S��RQ

�e���d��c��b��a��`��_��^������k��ji��h��g��f

���o��n��m��ll  

٤١٨، ٤١٢  ١٩٥  

  

`�| � �

����  ���� ���  �	
���  

�m��L��� �K��J��I��H��G��F��E��D��C��B��A

��[��Z��YX����W���V��U��T��S��RQ���������P��O��N��M

��_��^��]��������\l   
١  ١  

�m��}���|��{��z��y��x��w��v��u��t
��b��a�� �̀�_~l   

١٠  
٤٩٩، ٤٩٨، ٤٣٨، ٤٢٦ ،
٦٠٥، ٥١٠، ٥٠٨، ٥٠٤  

�m�� �̄ � �®��¬� �«� �ª� � ©¨� �§��¦

��¸¶� �µ�� � � � �́ �³��²� �±��°

���¼��»��º��¹l   
٤٢٤  ١٣  

�m�� �̄ � �®��¬� �«� �ª� � ©¨� �§��¦

��¸¶� �µ�� � � � �́ �³��²� �±��°

��À��¿� �¾��½�� �¼� �»��º��¹

��È��Ç� �Æ� �Å� �Ä� � � �Ã� �Â� �Á

���Ê��Él   

٤٣٦  ١٤ – ١٣  

�m� �Â��Á��À��¿� �¾� �½��Ä� � � �Ã

���Ê��É��È��Ç��Æ��Ål   
٤٩٩، ٤٣٧، ٤٣٦، ٤٢٤  ١٤  



- ٧٢٧  - 

 

�m��s��r����� � � � � � �q���p��o��n��m��l��k��j
��_��~��}��|����{��zy��x��w��v��u��t
��g� � � f� � e� � d� � c� � � � � � b� � a� � `
��q� � p� � o� � n� � m� � l� � k� � j� � � � � � i� � h

��y��x��w��v��u��t���srl   

٤٣٧  ١٨ – ١٧  

�m�e��d��c������b��a��`���g���f
��q� � p� � o� � n� � m� � l� � k� � j� � � � � � i� � h

��y��x��w��v��u��t���srl   
٤٣٨، ٤٣٧، ٤٢٧، ٣٨٦  ١٨  

�m����¦� � ¥¤� � £� � ¢� � ¡� � �� � ~� � }� � |� � � � � � {� � z
������°� � ¯� � ®� � � � � � ¬� � «� � � � ª� � � ©� � ¨� � � � §

��»�� º�� �¹�� � � � � � � � � �¸� � ¶�� µ �́ �³�� ²±
���Â��Á��À��¿��¾��½��¼l   

١٣٠  ١٩  

�m� �[�����Z��Y�� �̀�_��^��]��\
��n��m���lk��j��i��hg��f��e��d��c���b��a

��r��q��p���������ol   
٤٣٩-٤٣٨، ٤٢٥  ٢٩  

�m�� �̀�_��^��]��\��[�����Z��Y
��n��m���lk��j��i��hg��f��e��d��c���b��a
��x��w�� �v��u�� � �t��s��r��q��p�� �o

��a��`���_��~��}��|��{z��yl   

٥١٠، ٤٩٩  ٣٠ – ٢٩    

�m�� � �t��s��|��{z��y��x��w���v��u
��a��`���_��~��}l   

٤٣٨، ٤٢٥  ٣٠  

�m��j��i��� � � � �h��g��f��e��d��c��b
���n������m��l��kl   

٣١  

،  ٣٧٨صفحة )٧(، حاشية٣٧٥ 
، ٤٠٥صفحة )٣(، حاشية٣٨٠

٤٦٢، ٤٦١، ٤٤٠، ٤٣٩ ،
٤٦٥    

�m��I��H���G��F��E��D��C��B��A

��T��S���R��Q��P��O��N��M��LK���Jl   
٦٦٦  ٣٨  

�m��`_�� �^��]�� �\��� �[�� �Z��Y��X��W��V��U

��e��d������c��b��al   
٣٣٨  ٣٩  

�m��q��p��o��n��m�� lk��j���i�� �h��g��f٤١٤  ٤٠  
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��v��u��t�����s��rl   

�m��¡�� �~��}��|�� �{��z� �y�� � �x��w��v�� �u��t� �s��r

��¨���§������¦��¥��¤��£��¢l   
٤٨  

 ٤٠٢، ٤٠١، ٣٣٢، ٥٦  ،
٤٠٥،  ٤٠٤ ،

، ٤٠٦، ٤٠٥صفحة)٣(حاشية
٤٣٢، ٤١٩، ٤٠٩، ٤٠٧ ،
٤٨٩، ٤٦٢، ٤٤٠، ٤٣٥ ،

٦٨٥،  ٤٩١، ٤٩٠  

� m��Ï� �Î��Í� � �Ì� �Ë� �Ê� �É� �È� �Ç

��Ø��×��Ö��Õ���� � � �Ô��Ó���Ò��Ñ��Ð

���Û��Ú��Ù��K��J��I��H��� � �G��F�� ED��C��B��A

���M��Ll   

٦٤٩  ٥٢ - ٥١  

m��c�� �b�� �a� �`� �_��~��}��|��{��z
on�mlkjihgfedl   

٥٨٠  ٥٦  

�m��Ò� � ÑÐ��Ï�� �Î� �Í��Ì��Ë� �Ê��É��È��Ç
��àß��Þ��Ý��Ü�������Û��Ú��Ù��Ø�������×��Ö��Õ��Ô���Ó

���å��ä��ã��â��ál   
٥٠٠، ٤٣٣، ٩٦  ٥٩  

�m��j��i��h��g� � �f��e� �d� �c��b�� � � �a��`

��o��n���m��l��kl   
٥٤١  ٦١  

�m��i� �h��g��f� � �e� �d� �c� �b��a

��q��p��o��n���m��l��k��jl   
٥٣٤  ٦٣  

�m����µ��´��³��²��±�� �°�� �¯� �®��¬

��¿� �¾� � �½� �¼� �»� � º� �¹� � ¸� � ¶

���ÁÀl   
٦٥  

١٦٥، ١٤٢، ١٣٦، ٩٨ ،
٢٣٠، ٢٠٢، ١٩١  

�m��w��v���u��t���s��r��� �q�� �� �p����o��nm��l��k

��y��xl   
٥١٠، ٣٣٦، ٥٦  ٨٢  

�m�Y��X��W��V��U����`��_ �̂�]��\��[��Z
k��j��i��h��g��fe��d���c��b��a����n��m��ll   

٥٣٣، ٢٨٥  ٨٨  

�m������z��y��x��w��vu��t�����s����� � �r��q����p��o
��e� � � �d��c��b� �a� � `_� �~� �}� �|� �{

���n��m��l��k��j��i��h��gfl   
٦٨١  ٨٩  
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�m��L���K��J��IH������ � �G��F��E��D��C����� � �� � �B��A
��V� � � � � �U� �T�� �S� �R��Q��P��O��N��M

��^��]��\��[� � �Z��Y�� XW��� ���a�� �̀ �_
��k��j��i��h��g���f��e��dc��b
��u� �t� � sr��q��p��o��n� � �m��l
��_�� �~��}|��{��z��y��x��w���v

��b��a��`l   

٤٧١، ٣٨٢، ١٥٣  ٩٢  

�m��i��h��g��f���e��d��c
��s��r��q�����p��o��n��m��l���k��jl   

٩٣  
 ٤٢٥، ٥٦ ،

  ٥٠٨، ٤٤٣صفحة)٦(حاشية

�m� �{��z��y��x��� �w� �v��u���t���~��}��|
��§�� �¦��¥��¤��£�� �¢��¡���
��±��°���¯®��� �¬��«��ª��©��¨
��½�� � � � � � �¼��»�� � � �º�� ¹¸���¶��µ��´��³��²

���À��¿��¾l   

٢٦٤، ١٧٢  ٩٤  

�m��{� �z�� yx��w��v��u��t�� � � � �s��r��q��p
��hg� �f��e��d� �c� �b� �a� �`� � � _~� �}� �|

��o��n��m��lk���j��il   
٤٢٦  ٩٧  

�m� �h� �g� �f�� �e� �d��n� �m��l� �k��j� �i

��z���yx��w��v��u����t��s��r��q��p���o

��~��}��|��{l   
٤٠٦  ١١١ - ١١٠  

�m��}��|��{��z���yx��w��v��u����t��s��r

��~l   
٤٠٦  ١١١  

�m��a`��� �_��~���}��|��{����z��y��x�� �w��v��u��t

��i����h��g��f��e��d��c��bl   
٤٩١، ٤٩٠، ٤٨٩، ٤٤٢  ١١٦  

�mE��D��C��B��A�� ���F
��S� � RQ� �P� � �O� � NM� �L� �K�� �J��I��H� �G

��X��W��V��U��Tl   
٤١٠، ٤٠٦  ١٢٢  

�m��b��a��`�� _ �̂ �]��\��[�� � � � � �Z��Y
��n��m��l��k��j��i��h��g��f��e����d��cl   

٤٢٥  ١٢٣  

�m����x��w��v��u��t��s��r��q��p���o٤١٨، ٤١٢، ٣٢٨  ١٢٤  
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��_��~��}��|��{��z��yl   

�m��d��c��b��a���`��j���i��h��g��f��e
��r��q����������p��o��n��ml����������kl   

١٧٥  ١٢٥  

�m���s� �r��q��p��o��n��m��l�� �k
��~� � � � � �}� �|� � {z� �y� �x� �w� �v��u��t
��f� � � �e� �d� � �c� �b� �a� �`� �_

��hgl   

٢٣٠  ١٣٦  

�m��t��s��r�����q��p���o��n����� �� ��� �m��l��k��j��i
�����{��z��y�����x��w��v��u������}��|l   

٢٦٧  ١٣٧  

�m��¥��¤��£��¢��¡�����~l   ٥٣٥  ١٣٨  

�m��Ã� �Â��Á��À��¿��¾� �½� �¼���»� �º��¹��¸
��Ð��Ï��ÎÍ��Ì��Ë��Ê��É��È��Ç���Æ��Å����Ä
���Û��Ú��Ù��Ø��×��Ö��Õ��Ô��Ó���ÒÑl   

٥٨٥، ٥٣٥، ٥٢٥  ١٤٠  

�m��q����� �p��o��n��m���l��k��j��i��h

��y��x��w��v��u��t������s��r����������{��zl   
٦٦٦، ١٠٤  ١٤٢  

�m��¬��«��ª��©��¨��§��¦��¥��¤�� �£��¢

���®l   
٥٢٩  ١٤٥  

�m��Í� �Ì�� ËÊ��É��È� � � �Ç��Æ� �Å��Ä

���Ð��Ï��Îl   
٤٢٣  ١٤٧  

�m��k��j��i��h��g��f��e��d�� �c��b

��t��s��r��q��p��on��m���ll   
٤٤٨  ١٥٢  

�m��J�����I����H��G��F��E��D����C��B��A
�NM��L��K���W����V��U��T���S��R��Q��P��O

��Xl   
٥٤٨  ١٥٥  

  

|�a� �

����  ���� ���  �	
���  

�m��c����b��a��`��_~��}��|��{��z٩٨  ١  
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��q� �p� � �o� � n� � ml� �k� �j� �i� �h� �g� � �f� � e� �d
srl   

�m��K�� �J�� � � � �I��H��G��F��E��D��C��B��A
��T� � � �S� �R�� �Q��P��O��N��M��L

��]\���[��Z��Y��X��W��V��U��`_��^
��k�� ji��h��g�� �f��e�� � � �d��c��b��a
��t��s��r��q��p�� �o��n��m��l
��a��`��_�� ~}��|��{��z���y� �x��w�� vu

���c��bl  

٣  
، ٢١٧، ١٧٧صفحة)١(حاشية

٣٥٥، ٢٧١، ٢٣٩  

�m��µ� � �´� �³� �²� �±� �°� � ¯®� �¬� �«� �ª
��Á��À��¿���¾��½��¼��»��º¹��¸��¶
��Ê��É��È���Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â

ÎÍ��Ì��Ë����Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ���Ð��Ï
���Ú��Ù��Ø��×l   

٦٩٩  ٥  

�m��I���H��G��F��E��D��C��B��A
��P� �O�N� �M� �L� �K� �J
��]��\����[��Z�����������Y��X���WV��U�������T��S��RQ
��i� �h��g� �f��e��d� � �c��b� �a��`� �_� �^
��r�� qp��o��n��m���l��k��j
����{��z��y��x��w��v��u���t��s

�_��~��}��|����a��`l   

  ٤٨٧صفحة)٤(حاشية  ٦

�m��G���F��E��D��C����� � � � �B��A

��Hl   
٦٨٣  ١٠  

�m��rq��p���o��n��m��l��k��j��i��h

��}��|��{���z����y��x��w��v��u��t��s

��¨��§��¦¥��¤���£��¢��¡�����~

���������µ� �´� �³� � ²±� �°� �¯� � ®¬��«� � �ª��©

���¹��¸��¶l   

٦٠٣، ١٣٧  ١٧  

�m���~��}���|��{����¦��¥��¤��£��¢����������¡

��ª��©��¨���§l   
٦٨٩، ٥٨٠  ٢١  

�m��L� � �K�� JI��H��G� �F� �E��D� �C� �B��A٣٦٨  ٢٤  
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��R��Q��P���O��N��Ml   

�m��_��~�� �}��|��{� �z��y��x��w��v��u��t

��l��k��j����i��h���gf��e�����d��c��b��a��`

��n��ml   
٤٨٣، ٤٨١، ٣٩٣  ٢٧  

�m�q��p��o� �n��m��l�� �k����s��r
��|���{��z��y��x��w��v��u��t
��ih��g��f��e���d��cb��a��`��_��~��}

��o���n��m��l��k��jl   

٤٢٧  ٣٣  

�m��º��¹��¸��¶� �µ� � � �´�� �³��²��±��°��¯
��Ç��Æ��ÅÄ��Ã��Â��Á���À��¿���¾��½��¼��»

���É��È���JI��� �H��G��F���E��D��C��B��A
��N��M��L���Kl   

٤١٤  ٣٧ – ٣٦  

m�C��B��A�����K��� JI�� � �H��G��F�� �E��D
��N��M��Ll� �

٤١٤  ٣٧  

�m��V��� � � � � � �U��T��S��R���Q��P��O
��]���\����[��Z��YX���Wl   

٤٤٤  ٣٨  

�m��k��j��i��h��g��f�� �e��d��c
���v��u��ts��r��q��p��o��n���m��l
��~� �}�� � �|��{��z��y��xw
��«��ª���©��¨���§¦��¥��¤��£��¢��¡�

³���²±��°���¯��®��¬����¹��¸��¶��µ��´
���Å� �Ä� �Ã� �Â� �Á� �À� �¿�� � ¾½� �¼� �»� �º
��Ñ��Ð��Ï��Î��Í��ÌË���Ê���É��È��ÇÆ

���Òl   

١٠٧  ٤١  

�m��{��z��y��x��wv��u���t��s��r��q

��c� �b��a��`��_��~�� � � �}��|

���l� �k� �j� � ih� �g� �fe�d

��x��w�� �v��u��t�� sr��q��p��o��n��m

��}��|��{��z��yl   

٣٨٦، ١٩٢، ١٣٧  ٤٤    

�m��L�� �K��JI��H��G��F��E��D��C��B��A
��[��Z�����Y��X��W��V��U��TS��R��Q��P��O��NMl   

٥٨٦، ٥٠٦  ٥١  
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�m��L�� �K��JI��H��G��F��E��D��C��B��A
��[��Z��� � �Y��X��W��V��U�� TS��R��Q��P��O��NM
��f��e��d��c���b��a��`��_��^��]��\
��t��s��r��q��p���o��n��m��l��k��j��i��hg��u
�� �̀�_��~��}��|��{��z���y��x��w��v
��k��j��i��h��g��fe����d���cb��al   

٥٩٩-٥٩٨  ٥٣ – ٥١  

�m����Á��À��¿��¾���½��¼��»��º��¹��¸��¶
��Ä��Ã��Âl   

١٠٤  ٥٥  

�m���Ý��Ü��Û��Ú��Ù��Ø��×��Ö��Õ��Ô��Ó���Ò��Ñ
���é��è��������������ç�����æ��å��ä��ãâ��á����à��ß��Þl   

٦٨١  ٥٧  

�m´����Â� �Á� � À¿� �¾� � �½� �¼� �»� � º¹� �¸� �¶� �µ
��Ï��Î��Í��Ì�����Ë��Ê������������������É��È��ÇÆ�������Å��Ä��Ã
��Ü������� �Û��ÚÙ��Ø������×��Ö�����Õ��Ô��Ó��ÒÑ��Ð
��é� �è� �ç� � æå� �ä� �ã� �â�� � áà� �ß� �Þ� �Ý

���ë��êl   

٦٠٨، ٥٩٥  ٦٤  

�m��a��`_��^��]���\��[����Z��Y��X��W��V

�e��d��c��b����m��l��k����j��ih��g��f

��x� �w��v� � ut� �s� �r� � �q� �p� �o� �n

���z��yl   

٦٨٣، ٤١٣  ٧٢  

�m���g��f���e��d��cb��a��`��_��~��}��|��{

�������r��q�� �p��o��n��m��l� �k� � ji�� � � �h

��v��u��t���sl   
٦٠٣، ٥٨٥  ٧٣  

�m��u� � � � � � �t� �s��r� �q��p� �o��n��m

��|���{��z��y��x��w���vl   
١٤٢، ١٣١  ٨١  

�m��L��K���J��I��H��G��F��E��D��C��B��A
��W��V���U��T��S��R��Q��PO��N��Ml   

٣٩٤  ٨٣  

�m��L��K���J��I��H��G��F��E��D��C��B��A
��Y��X��W��V���U��T��S��R��Q��PO��N��M
���f��e��d��c��b��a���� �`��_��^��]��\��[��Z

��h��gl   

٤٨٦  ٨٤ - ٨٣  
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�m� �o��n��m��l��k��j���i���ts��r����� �q��p
��x������w��v��ul   

٤٨٦، ٤٨٥، ٣٩٤  ٨٥  

�m��`��_��~��}��|���{��������z��yl   ٤١٣  ٨٦  

�m��£��¢��¡���� � � ����~��}��|���� � �{��z��y

��§��¦��¥��¤l   
٢١٢، ١٨٤  ١١١  

�m��Ë��Ê��É��È���Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á

���Ð��Ï��Î��Í��Ìl   
٢٦٦  ١١٣  

�mÔ��Ó��Ò��� �Ñ��Ð��Ï��Î��Ú��Ù��Ø��×��Ö��Õ
é��è�����ç��æ��åä��ã��â��á��à��ßÞ�����Ý��Ü�������Ûl   

٤٠٩  ١١٩  

  

b|� �

����  ���� ���  �	
���  

�m��JI��� � � � � � � �H��G��F��E��D��C��B��A

��P��O��N�������M��L��Kl   
٦١٢  ١  

�m��}|��{��z�����y��x��wv��u����� � � � �t��s��r��q

��¡�������~l   
٣٩٢  ٣٢  

�m� �£� �¢��¬� � � �«�� � � �ª� �©� � ¨§� �¦� �¥�� �¤

��²��±��°��¯��®l   
٥٨٩، ١٢١  ٣٣  

�m���y� �x��w��v�� � �u� �t� �s��r�� �q� �p�� �o

�����¦��¥���¤��£��¢�������¡�����~��}�����|�����{��z

��¬��«��ª��©��¨��§l   
٦٣٤  ٤١ – ٤٠  

�m��Ô���Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ë���Ê

Þ��Ý��Ü��Û���Ú��Ù��Ø��×��Ö�����Õ���l   
٦٧٧، ٦٧٦  ٤٤  

�m��m��l���������k��j��i��h������g����������f��el   ٤٢٣  ٤٩  

�m��Î� � ÍÌ�� � � �Ë��Ê���É��È��Ç��Æ���Å��Ä

��Ù� �Ø� �×�� �Ö� �Õ� �Ô� �Ó� �Ò� �Ñ��Ð� �Ï

�� �Þ� �Ý��Ü� �Û��Ú��C��B��A

��O��N� �M� � LK� �J� �I�� �H� �G� �F��E��D

٥٩٨  ٥٣ – ٥٢  
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��Q��Pl   

�m� � �Ã� �Â��Á��À��¿��¾��½��É�� � � �È��Ç� �Æ�� ÅÄ

��Õ��Ô�� � � � � � �Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì�� ËÊ

���ß��Þ����������Ý��Ü��Û��Ú���Ù��Ø��×��Öl   
٦٦١  ٥٩  

�m��d��c��b��a��`��_��~���}��|��{��z

�����q��p��o��n��m��l��k��j��i��h���g��f��e

��v��u��t��s��������������rl   
٦٣٤  ٦٤ – ٦٣  

�m� �e��d�� �c��b��a��`��_��k��j��i��h��g��f

��v� �u��t��s� �r��q��p�� �o� �n��m� �l

���¤£��¢� �¡� ���� � �~� �}� � |{��z��y� �x�� �w

��©��¨��§��¦��¥l  

٦٨٩  ٧١  

�m��k��j��i��h��g��f��e��d�� �c��b��a��`��_

��v� �u��t��s� �r��q��p�� �o� �n��m� �l

���¤£��¢� �¡� ���� � �~� �}� � |{��z��y� �x�� �w

���¬��«��ª��©��¨��§��¦��¥������°��¯®

��´��³���²��±l   

١٧٤، ٦٧-٦٦  ٧٢ – ٧١  

�m��Y� �X��W��V��U��T��S��R

���[��Zl   
٢٦٤  ٧٥  

�m��J�� � � �I��H��G��F�� � �E��D��C��B��A

��L��Kl   
٦١٤، ٣٩٩، ٣٨٤، ٨٩  ٨٢  

�m��£��¢��¡���~��}��|��{��z��� � � � �y��x��w��v

��¨��§���������������¦��¥��¤l   
٦٩٩  ٨٨  

�m� �¬��«��ª��©��´��³� �²��±�� � °¯��®

��½������¼��»��º��¹��¸��¶��µl   
٤١  ٨٩  

�m�Ç� �Æ� � ÅÄ� �Ã�� ÂÁ� �À� �¿� �¾����È

���Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì��ËÊ��Él   
٢٠٣  ٩٠  

�m��Í��Ì��Ë��Ê��É��È��Ç���Æ���Å��Ä��Ã

���ÙØ��×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð�� � ÏÎ

���â��á�������������à��ß��Þ��Ý��Ü��Û��Úl   
٦٤٨  ٩٤  

�m��Ó��Ò��Û����Ú��Ù��Ø��×����� �Ö��� � �� � �� �Õ��Ô٥٤٤  ١١٠  
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���ß��Þ��Ý��Ül   

�m��¦��¥��¤£��¢���¡�� �~���}��|��� �{��z

��¨��§l   
٤٥١  ١١٥  

�m��M��L����K��J��I��H���G��F��E��D��C��B��A
����Y��X���� � �W��� � � � � � � �V��U��TS��R��Q��P��O��N

���a��`��_��^��]��\��[Zl   
٣٣٦  ١١٩   

�md��c��b����k���������j��i��h���g��fe
��o��n�����������m��ll   

٤٨٤  ١٢٠  

�m��{� � zy� �x� �w� �v� � � �u� � � �t� � � � s� �r� �q��p
��d��c��b�� a �̀ �_��� � �~� �}��|

���f��el   
٦٦٣، ٦١٣  ١٢١  

�m��h��g��f��e��dc��b����a��`l   ٤٤٣  ١٣٤  

�m�����¬� � �«��ª�� © �̈ �§��¦��¥� �¤��£��� �¢� �¡

� �´��³�� ²±��°��¯®��º�� ¹¸�� � �¶��µ

��Ä��Ã��Â��Á� � � �À��¿��¾� � ½¼��»

��Ñ��Ð��ÏÎ������Í��Ì��Ë�����Ê��É��È��Ç��ÆÅ

���Õ��Ô��Ó��Òl  

٢٢٩  ١٥١  

�m��j���i��h����g��f��e��dc��b��a��`��_��~

��o��n��m��l��kl   
٤٠٦  ١٦٠  

�m��®� �¬��«��ª�� �©� � �̈ �§��¦��¥��¤��£

��¸�����¶��µ��´��³��²��±°��¯l   
٦٣٨  ١٦٣ – ١٦٢  

�m��¸�����¶��µ��´��³��²��±°��¯��®l   ١٨٠  ١٦٣  

  

c|� �

����  ���� ���  �	
���  

�m��^��]��\[��Z����� �Y��X��W��V��U���� � �T��S��R��Q
���`��_l   

٢٠٢  ٣  

�m���q���p��o��n��m��l��kj��i��h٥١٢، ٤١٨  ٩ - ٨  



- ٧٣٧  - 

 

��������{� �z� �y�� �x� �w� �v��u��t� �s� �r
��~��}��|l   

�m�v��u��t��s���|��������{��z��y���x��w
��~��}l   

٤١٩  ٩  

�m��P���O��N��M��L��K��J��I��HG��F��E���D��C��B��A

��S��R��Ql   
٥٨١، ٣٨٦، ١٢١  ١٢  

�m���¼��»º��¹��¸��¶��µ��´��³���²

��¿��¾�����½l   
٤١٣  ٣٦  

�m��Ì��Ë��ÊÉ����� �È����Ç�� � � � � � �Æ��Å��Ä��� �Ã��Â��� �Á��À

Ô���Ó�����Ò��Ñ��ÐÏ��Î��Í������������Ù��Ø��×��Ö��Õ

�������æ��å��ä��ã��â��á��à��ß��� ÞÝ��Ü��Û��Ú

���è��çl   

٦٣٤  ٣٧  

�m��g��f��e��d��c���b��a��`���_�����~��}��|

���r� �q��po��n� �m� �l��k� �j� � � �i� � � �h

��~��}���|{��z��y��x��w��v��u��t��s

��¡���l   

٦٨٢  ٤١ – ٤٠  

�m�¡�����~���������}��|{���z��y��x���¢l   ٤٤٠  ٥٥  

�m��®�� ¬«��ª��©����¨��§��¦���¥��¤��£

��´��³��²��±��°���¯l   
٤٨٦، ٤٨٥، ٣٩٣  ٥٦  

�m���SR��Q��P��O��N��M��L��K��J���I
�� �̂�]�� �\��[��Z��Y��X��W��V��� �U� �T

��f���e��d��c��b��a��`_l   
٣٣٤  ٦٩  

� m��¬� �«� �ª� � ©¨� � §� �¦� � � �¥� � ¤

��¯®l   
٣٦٩  ١٠٢  

�ms��r��q��p��o�������������������|��{��z��yx��w��v��u���t

��`���_��~��}l � �
٢٢٢، ١٧٤  ١٢٦،  

�m��K�� �J� �I��H��G��F��E��D� �C� �B��A

��YX�����������W��V���U��TS��R��Q��P��O��N��ML

��a��`� �_��^���]��\�� � �[��Z

��c��bl � �

٤٨٦، ٩٩  ١٥٦  
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� m���l� �k� �j� �i� � hg� �f� �e� �d� �c

���������q��p��o��nm��s��rl � �
  ٣٩-٣٨صفحة)٨(حاشية  ١٨٠

�m��i��h� �g��f��e��d� � �c��b� �a� �`
��u�� ts� �r��q��p��o��n���m�� lk��j
��_��~� �}��|��{��z� �y��x� � �w� �v

`l � �

٦٧٧   ١٨٩  

�m��i��h� �g��f��e��d� � �c��b� �a� �`
��u�� ts� �r��q��p��o��n���m�� lk��j
���`��_��~��}��|��{��z��y��x���w��v

��d��c��b��a��l��k���j��ih��� �g��f��e
��v���u��t��s��r��q��p��o��n��ml � �

٦٧٧  ١٩١ – ١٨٩    

�m��l��k���j��ih����g��f��e��d��c��b��a
��n��ml� �

٦٧٧، ٦٢٧  ١٩٠   

�m��z��y��x��w��v���u��t��s��r��q��p��o
���~��}��|��{l � �

٦٧٨   ١٩٢ - ١٩١  

�m���~��}��|��{��z��y��x��wl � ٦٧٨  �١٩٢    

�mf��e������l��k��j��i��h���gl � ١٨٤  �١٩٩   

�m��b���a��`��_��~��}��|��{��z���y

�l��k� � �j� �i� �h� �g��f��e� �d��c

ml   
٤٨٢   ٢٠٢ – ٢٠١  

�m��m��l��k���j��i��h��g��fl   ٢٧١    ٢٠٢  

  

d�|� �

����  ���� ���  �	
���  

�m��L���K��J��IH��G��F��E��DC��B��A
��U��������T��S��R��Q��P��ON��M��Vl   

٩٩  ١   

�m�� �̀ �_� �^�� �]��\� �[� �Z� �Y��X��W
��h��g���f��e���d��c���b��al   

١٣١، ١٠٧،  ٩٩،  ٩٦   ٢  ،
١٦٩،  ١٥٥، ١٣٦، ١٣٤  ،
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٢٨٢، ٢٧١، ٢٦٣،  ٢١٢  ،
٢٩٦، ٢٩١ ،

  ٤٧١، ٢٩٦صفحة)٤(حاشية

�m�� �̀ �_� �^�� �]��\� �[� �Z� �Y��X��W
��i��h� �g�� �f� �e� � �d� �c� � �b� �a

o��n���m��l��k��j��l   
٩٩  ٣ – ٢  

�m�� �̀ �_� �^�� �]��\� �[� �Z� �Y��X��W
��i��h� �g�� �f� �e� � �d� �c� � �b� �a
��r��q��p��o��n���m��l��k��j
��|��{��z��y��x���w��v��u��tsl   

٤ – ٢  
١٦٦، ١٦٣، ١٤٢، ١٠٨ ،

٤٧٢، ٣٠٤، ١٦٧    

�m��z��y��x���w��v��u��ts��r��q��p
��|��{l  

٤  
٢٩٨، ٢٩٧، ٢٩٦، ٩٧ ،

٥٤٩، ٣٠٨  

�m��f� �e� �d� �c� �b� �a� �`� � �_� �~� �}
���h��gl   

٨٩  ٥  

�m��³��²��±��°�� �¯��®��¬� �«��ª��©

��µ��´l   
٤٢٥  ١٥  

�m��³��²��±��°�� �¯��®��¬� �«��ª��©

��¾� �½� �¼��»� �º� � �¹� �¸� �¶� �µ� �´

��ÉÈ��Ç��Æ��Å��Ä�� �Ã��Â�� �Á��À��¿

���Ì��Ë��Êl   

٤٤١  ١٦ – ١٥  

�m��Á��À��¿��¾��½��¼��»��º���¹��¸��¶�

��Ë� �Ê�� ÉÈ� �Ç� �Æ� �Å� �Ä� � �Ã� �Â

Ìl   
٥٠٨، ٤٢٥  ١٦  

�m��¬��«��ª���� � �©��¨��§�� �¦��¥

��̧ ��¶��µ��´��³��²��±���°��¯®l   
٦٤٨  ٣٩  

�m��K�� �J��I��H� �G��F��E� �D��C��B��A

��T��S��R����Q��P��O��N��M��L

���̀ � �_� � ^]�� �\� �[� � �Z��Y� �X��W� �V��U

��d��c��b��al   

٣٩٠، ١٠٠  ٤١  

�m� �k� �j���q� �p��o��n��m��l٨٩  ٧٢  



- ٧٤٠  - 

 

���|� � {z� �y��x��w��v��u��t��s� � �r
��i� � � hg��f� �e� �d� �c��b� �a� �`� �_��~� �}
��s��r���q��p�� �o��n��m��l��k��j

��z��y��x��w��v��utl   

�m���¦��¥��¤��£���¢��¡���~��}��|���{
��ª��©��¨��§l   

٦٨١  ٧٣  

�m��´��³��²��±��°� �¯�� �®��¬��«
�»º��¹���¸��¶��µ���À��������¿��¾���½��¼l   

١٠٠  ٧٤  

  

|�e� �

����  ���� ���  �	
���  

�m�����~� �}��|� � � �{� � � �z� �y� �x
��ª��©� �¨� � §¦��¥��¤� �£�� �¢��¡

���¶��µ��́ ��³���²��±°��¯��®��¬�����«l   
٢٣٣  ٥  

�m��ed� �c� � � � � �b� �a� �`� � � � �_� �^��]��\� �[
��l��k���j��i��h��g��fl   

٣٧٣  ٨  

�m�l��k��j��i��h���qp��o� � �n��m
��v��u�����t��s��rl   

٢٣٣  ١١  

� m��³� � �²� �±� �°� �¯� �®� �¬
��¿��¾��½��¼»���º¹��¸��¶��µ��´

���Ä��Ã�����������������Â�����Á��Àl   
٣٩٠، ١٠٧، ١٠٠  ١٣  

�m��~��}��|��{��z��y��x���w����v��u
���h��g��f��e��d��c��b��a���`_l   

٤١٤  ١٧  

�mq��p��o��n��m��l��k��j��i��� � ���r
��~��}��|���{��zy��x��w��v��u��t��s

��¢��¡���l   
١٠٨، ٩٩  ١٨  

�m��^� �]��\���[��Z��Y��X��W��V

��h��g��f�� � �e��d�� � cb��a�� � � � �`��_

��j��il   
٥٨٦  ٢٣  



- ٧٤١  - 

 

�m���r�� �q��p��o��n��m�� � � � �l� �k

��y���x�� � � � �w��v��u��t��s

��c��b��a��`���_��~��}��|��{��z

�j��i��h��gf��e��d����m��l��kl   

٣٦٩  ٢٤  

�m���Z��Y��X��W��V��U��T��S���R��Q

��_��^��]��\��[l   
٣٣٠  ٣٣  

�m��h��g��f��e�� � �d� �c�� �b� �a��`

���qp� �o� �n� �m��l� �k� �j� � �i

��z��y��x��� � �w��v��u��t��s��r

��~��}��|��{l   

٤٢٦  ٣٤  

�m��K���� � � � � � � � � � � � � �J��I��H��G��FE��D��C��B��A

P���O��N��M��L����XW��V��U��T���S��R��Q

��b��a�� �̀ �_� � �^�� ]\��[��Z��Y

��cl   

٥٧١  ٣٧  

�m��q��p��o��n��m��l� � �k��j��i

��w��v��u��t���s��rl   
١٣٧، ٨٨  ٤٥  

�m��«�� �ª��©��¨§��¦��¥��¤��£��¢��¡�� ��

��®��¬l   
٤٤٧  ٥٣  

�m��¹��¸���¶�� �µ� � �´��³��²��±� �°��¯

�Ã��Â��Á��À��¿�� � �¾� � � � �½��¼��»� �º���

���Æ�����������Å��Äl   
٦٨٤، ٥٢٦، ٤٤٧، ١٠٤  ٥٤  

�m��ji��h��g��f��e��d��c��b���a��`
��r��q��p��o��n��m���l��kl   

٥٥٠  ٦٤  

�m��|� � {� � zy� � x� � w� � v� � u� � � t�� s
��a��`��������������_��~���}l   

٦٠٤، ٦٠٣  ٦٥  

�m��|� � {� � zy� � x� � w� � v� � u� � � t�� s
����e��d��c��b��a��`����_��~���}�����f

��q� � p� � � o� � n� � m� � l� � k� � j� � i� � hg
��s��rl   

٦٦ - ٦٥  
٥٥٠، ٥٣١-٥٣٠، ٥٢٨ ،

٦٠٣، ٥٨٥، ٥٧٦  

�m��m� � l� � k� � j� � i� � hg� � f� � � � e� � d� � c� � b٦٠٣، ٥٢٨  ٦٦  
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��s��r��q��p���o��nl   

�m��{��z��yx��w��v���u��t
���¦¥� � ¤� � £� � ¢¡� � �� � ~� � }� � � |

��«��ª��©�� �̈���§l  
٥٣٢، ٤٥٩  ٦٧  

�mc��b��a�����h��g��fe��d
��o� �n� �m� �l� � � � �k� �j� �i
��{��z��y��x�� wv��u��t��sr���q��p

���|l � �

٥٣٢، ٥٠٦  ٧١  

�m��¦���¥��¤��£��¢��¡�����~��}
��²��±��°��� ¯®��¬��«��ª��©��¨��§

���º��¹����¸���¶��µ��´³l � �

٦٧٤، ٢٠٩  ٧٢  

�m��X��W��V��U��T��S��R��Q� � �P��O
a��`��_��^]��\��[��Z��������Y���������f���e��d��c��b

��t��s��r����q��p��o��nm��l��k��j��i��hg
��a��`��_��~��}����|��{��z��y��xw��v��ul � �

٥٨٥، ٥٣٤، ٥٢٨  ٧٤  

�m��k��j��i� �h� � �g� �f� �e� �d� �c� �b
��v��u��t��s��r��q��p���o��n��m��l
������¢� �¡���� �~� �}��|� �{� �z��y� � � �x��w

��ª��©��¨��§��¦��¥��¤���£l � �

٥٣٢، ٥٣١، ٥٢٦  ٧٧- ٧٥  

�m��¦��¥��¤���£��� � � �¢��¡�����~��}��|��{��z
��ª��©��¨��§l � �

٥٣٢، ٥٣١  ٧٧  

�m��¯���� � � �®��¬��«ª��©���¨���§��¦��¥��¤��£��¢��¡���

��´���³��²��±��°l � �
٥٣٤، ٣٧٢  ٨٤  

�m��f��ed��c��b��a`��� � � �_�� �̂�]��\
�������s��r���q��p��o��nm��l���kj���i��h��g

��v��u���tl � �

٥٥٤  ١٠١  

�m��a��`��_��~����}���|��{��z���y��x��w
���i��h���g��f��e��dc��bl � �

٤٤٥  ١٠٢  

�m����©�� �̈�§��¦��¥����¤��£��¢��¡������� �~��}
��¯��®��¬��«��ªl � �

٤٩٣، ٤٨٩  ١٠٤  
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�m��Î��Í��ÌË��Ê��É��È��Ç��Æ���� � �Å��Ä��Ã
���Ð��Ïl � �

٥٥٨، ٥٥٧، ٣٠٦  ١٠٦  

�m� D� � C� � B� � A���H� � � G� � F� � E
��T� � � S� � R� � Q� � � PO� � N� � M� � L� � K� � � � � J� � I

��[���Z��Y��X��W��VUl � �

٥٤٥  ١٠٧  

�m��a� � `� � _� � ~� � }� � � |� � {� � z� � � � y� � x� � w
��o� � n� � ml� � � � � k� � j� � � i� � h� � g� � f� � e� � d� � � � c� � b
��z� � � y� � x� � w� � � v� � u� � t� � s� � r� � q� � � p

���¥��¤��£��¢��¡���~��}�����|��{l � �

٥٤٥-٥٤٤  ١١٠ - ١٠٩  

�m����°��¯���®��¬��«��ª��©��¨��§��¦
��½��¼��»��º¹���¸��¶��µ��´��³��²±
��ÈÇ� � Æ� � Å� � Ä� � Ã� � ÂÁ� � � À� � ¿� � ¾

���Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��ÎÍ��Ì��Ë�����Ê���Él � �

٤٧٢، ٣٢٨، ١٦٦  ١١١  

m��EDCBA

��K��J� �I��� � �H��G��F

��R��Q���P���ON��M��Ll � �

٤٧٢، ١٦٦  ١١٢  

�m\��[��Z��Y��X��W��V��U��T��S�����_��^]

��f���e��d��c��b��a��`l � �
٢٩٢، ٢٧٢، ٢٦٣، ٢٦٢  ١٢٤  

�m��_��^]���\��[��Z��Y��X��W��V��U��T��S

��i� �h��g��f�� �e��d��c��b��a��`

��q� �p� �o� � n� � �m� �l� �k� �j

��s��rl   

٢٩٠-٢٨٩  ١٢٥ – ١٢٤  

  

|��f� �

����  ���� ���  �	
���  

�m��r��q� �p��o�� � � � � � �n� � ml��k��j�� ih��g��f
��|��{��z�� yx�� �w��v��u��t��s

��¦��¥��������¤��£����¢���¡�����~��}l   
٣٨٥  ٤    

� m�����J� �I� �H� �G� � FE� �D� �C� �B� �A٤٥٣  ١٥  



- ٧٤٤  - 

 

��W� � � � � �V� �U��T� �S� � RQ��P� �O�� �N� �M��L��K
���f��e����� � � � �d��cb��a��`��_��^��]��\[��Z��Y��X

��l��k�����j��i��h��gl   

�m�x� �w� �v� � �u� �t� �s� �r���z��y
��¦� �¥��¤��£��¢� � ¡�� �~�� �}��|��{
��²��±��°��¯��®¬��«�����ª��©��¨��§

��³l   

٦٤٨، ٦٤٠، ٦٢٢  ١٨  

�m���¾��½��¼»��º��¹���¸��¶���µ��´
��Ç������Æ��Å��Ä���Ã��Â��Á��À��¿l   

٦٥٢  ١٩  

�mÞ��Ý��Ü���Û��Ú���Ù��Ø����×��Ö���Õ��Ô���Ól   ٦٧٤  ٢٥  

�m� �J��I��H��G�� FE��D��C��B��A���ML�� � �K
��U��T��S��R��QP��O��Nl   

٤٨٧، ٤٨٥  ٢٦  

�m�����a� �`��_� � ^]��\��[��Z��Y��X��W���V
��n� � � ml��k� �j� �i� �h��g��f� � ed� �c� �b

��u��t��s��r��qp��ol   
٤٢٦  ٢٧  

�m��£¢����¡������~��}��|{��z��y��� �� � � � � �x��w��v
��©��¨����������§��¦��¥��¤l   

٦٨٨  ٣٠  

�m�®�� � � � �¬��«��ª��� �́ �³��²��±��°��¯
���ÂÁ�� � � �À��¿��¾��½��¼��»��º��¹��¸�� � �¶��µ

��É��È��Ç��Æ��ÅÄ��Ãl   
٦٤٦  ٣١  

�m��Â��������������Á���À��¿¾��½��¼��»��º��¹��¸������¶��µ

���Ë��Ê��É��������È��������Ç��Æ��ÅÄ��Ãl   
٥٩٠  ٣٩  

�m��M���L��KJ��I��H��G��F��E��D��C��B��A
UT���S��R��QP��O��N����Y��X��W���Vl   

٤٢٧  ٥٤  

�m����|��{�����z��y��x��w����v��u��t��s��r
�� �̀��_��~��}l   

٦٧٦  ٥٧  

�m��j���i��h�� �g� �f��e�� �d��c�� � �b��a
kl   

٦٧٦  ٥٨  

�m��ª� �©� � �¨� � §¦� �¥� � ¤£�� � ¢¡� ��� �~��}
��¶µ� �´��³� �²�� � �±� � � ° �̄ �®� �¬� �«

٣٣٧  ٦٨  



- ٧٤٥  - 

 

��¾��½��¼����»��º��¹��¸l   

�mr� �q��p� �o� � ���y� �x� �w� � �v� �u� �t� �s
��d� �c� �b� � a� � �`� �_� �~� � }|� �{� �z

��fel   
١٣٦، ١٣٢  ٨٣  

� m�����q� � p�o�n�m� �l� � � k� � j� �i� �h� �g
srl   

١٩٢، ١٨٥  ٨٤  

�m��Ã��Â��Á��À��¿��¾��½��¼���»��º
��Ï���Î��Í��Ì��Ë��ÊÉ��È��Ç��Æ��Å��Ä

���Ø���×��Ö��Õ��Ô����Ó��Ò��Ñ��Ðl  
٥٩٩  ٨٨  

�m�E��D��C��B��A����I��� �H��G��F

��L���K��Jl   
٥٩٩  ٨٩  

�m��U��T��S��R��� �Q��P��O��N��M

��c�����b��a���`��_��^��]��\��[���Z��Y��X��WV

��j��i��h��g���f��e��dl   
٥٩٩، ٥٧٨  ٩٠  

�m��r��q��p���o��n��m��l��kl   ٥٩٩  ٩١  

�m����Ý��Ü��Û��Ú��Ù��Ø×��Ö���Õ��Ô��Ó���Ò��Ñ��Ð��Ï��Î

���ß��Þl   
٦٣٤  ١٠٦  

  

|�g�

����  ���� ���  �	
���  

�m��z��y�����x��w��v������u��ts���r��q����pl   ٦٤٣  ٢  

�m��¢��¡�����~���}��|��{��z��y

���¨��§��¦���¥��¤£l   
٦٧٦  ١٠  

�m��v��u��t��s��r���q��p��o��n
��}��|��{��z���yx��wl   

٣٢٨  ٢٣  

�m�������©��¨��§��¦��¥��¤���£��¢��¡���~����}��|
�«ª���±��°������¯��®������¬l   

٦٢٢  ٥٠  



- ٧٤٦  - 

 

�m���~��}�� |{��z��y��x�� �w
��h��g���f��e��d��c��b��a��`��_

��s��r���q���p��o��nm���l��k��j��il   
٤٥٠، ٣٩٠  ٨٦ – ٨٥  

�m���q� � � p� �o� � nm� � �l��k� �j� �i� �h� �g
��s��rl   

٤٥٠، ٣٩٠، ١٠٠  ٨٦  

�m��|��{��z��y���x��w��v��u��t
£� �¢� � ¡� ��� � ~� � }� �����¨� �§� � � � �¦� � � ¥¤

ª©l   
٥٩٨  ٨٧  

�m��¤��£���¢��¡������ � �~��}�����|��{��z��y

��ª��������©��¨��§��¦¥l   
٥١٥، ٤٠٥  ١١٤  

  

|�h� �

����  ���� ���  �	
���  

�m�����~��}���|��{��z��yl   ٤٩  ٢  

�m��½��¼������»��º��¹��¸��¶��µ��´l   ٥٣٠  ١٢  

�m����a� �`� �_��^�� �]� �\��[� � � � �Z� �Y
��l���k��j��i��h��g�����f��e��dc��bl   

١٣٢، ١٣٠١٢٩، ، ٨٦، ٧٧  ١٧  

�m��K� � �J�� � �I��H� � GF��E���D��C��B��A

��X��W�� � �V� �U��T��S��R� �Q�� PO��N� �M��L

��]��\���[���Z��Yl   
٦٢٠  ٣٨  

�m��M��L����K��JI��H��G��F��E��D��C��B��A
��V��U���T��S��R��Q��P��O��Nl   

٦٨٨  ٩٦  

�m� �°��¯������»��º¹��¸��¶��µ��´��³��²��±
��Å� � �Ä� � ÃÂ��Á� �À� �¿� �¾� �½��¼

��È��Ç��Æl   
١٩٢، ١٨٠  ١٠١  

�m��`��_��^������]��\��[��Z��Yl   ٦٥٦، ٦٤٨، ٦٣٩، ١٥٥  ١٠٦  

�m���}��|{��z��y��x��w��vu�����t��s��r���q��p
��c��b���a��`��_��~l   

٣٤٨  ١٠٨  



- ٧٤٧  - 

 

�m��°���¯��®��¬��«��ª��©��¨��§���¦
�±���¼�������»��º��¹��¸��¶��µ��´³��²l   

  ٢٢٧صفحة)٢(حاشية  ١١٠

  

|���i� �

����  ���� ���  �	
���  

�m��º¹���¸��¶��µ��´����������³��²��±��°��¯��®��¬
��ÄÃ��Â� � �Á� �À�� ¿¾� � � �½� �¼��»

���Ì��Ë���Ê��É��ÈÇ��Æ��Ål   
٤١٣  ٥  

�m��H�� �G� �F��E��D��C��B��A

�RQ��P���� � �O��N��M��L��K��JI����U��T��S

��W��Vl   
٤١٧، ٤٠٩  ٦  

�m��P���O��N��ML��K���� � � ��J��I��H���G��F��E��D���� � �C��B��A

��R��Ql   
٣٤٨  ١٩  

�m��ì��ë��ê��é��è��çæ��å��ä��ãâ���á��à��ß��Þ
���î��íl   

٦٨٢  ٣٤  

�m��M���LK��J���I��H��GF��E��D��C��B��A
��X� �W�� �V�� UT� �S��R� �Q� � PO� �N

Yl   
٤٨٧  ٣٥  

  

|�j� �

����  ���� ���  �	
���  

�m��p��on��m��l��k��j��i��h���g��f
��{���z��y��x��wv��u��t��s��r���ql   

١٣٤، ١٢٩، ٨٧، ٦٣، ٤٩  ٤  

�m��«ª��©�� �¨��§��¦� �¥� �¤�� �£��¢

��� �́ �³��²��±��°� �¯�� � �®�� �¬

������Â��Á���À��¿��¾��½��¼��»��º��¹��¸��¶µ

���È��Ç��Æ��Å��Ä��Ãl   

٥٨٩، ٤٠٢  ١٠  



- ٧٤٨  - 

 

�m��Í��Ì���Ë�� � � � �Ê� �É��È� �Ç��Æ��Å� �Ä

���Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��E��D������������C��B��A

��N��M���L��K�� �J��I� �H��GF

��Y��X��W��V��U��T��S��R���Q����P��O

��\���[��Zl   

٦٥٥  ٢٦ - ٢٤  

  

|�k� �

����  ���� ���  �	
���  

�m��ª��©��¨��§��¦���¥l   ٣٩٢  ٤٥  

  

  

|��l� �

����  ���� ���  ���	
�  

�m���g��f���e��d�����c��ba��`��_��^��]���\l   ٣٧٦  ١٨  

�m��I���H��G��F��E��D��C��B��A
��U��T��S���R��Q��P��O��N��M��LK��J

��W��Vl   
٤٢٢، ٤١٨، ٤١٧  ٢٧  

�m��d��c��ba��`��_~��}��|��{��z���y��x
��q���p��o��n��ml��k��j��ih��g��f���el   

٣٩٥، ٢٦٤  ٣٠  

�m�{��z���y��x���d��c��ba��`��_~��}��|
��q�� �p��o��n�� ml��k��j�� ih��g��f�� �e
��~}��|�� �{��z�� yx��w��v��u��t��s��r

��¤��£��¢��¡������������l   

٣٩٥  ٣١ - ٣٠  

�m��®� �¬� �«� �ª�� ©¨� �§�� �¦� �¥
��³��²��±�����°��¯l   

٦٧٠  ٣٢  

�m��m���l� �k��j��i��h��g��f� �e��d
��w��v���u��t��s��r��q��p��on��yx

، ١٩٦، ١٧٧صفحة) ١(حاشية  ٣٦



- ٧٤٩  - 

 

ba��`��_���~��}��|��{�zl   ٦٥٣، ٦٥٢، ٢٣٢  

�m��Ë��Ê��É��È��ÇÆ��Å���Ä��Ã���Â��Á��À��¿l   ١٧٧صفحة )١(حاشية  ٥٢  

� m��×� �Ö� �Õ� �Ô� �Ó� � ÒÑ� �Ð� � � �Ï� � �Î� �Í� �Ì
��ÙØl   

٣٦٠، ٣٥٥   ٥٣  

�m��Ø��×��Ö��Õ��Ô��Ó�� ÒÑ��Ð�� � �Ï�� �Î��Í��Ì
�������Ü��Û���Ú��Ù�������ä��ã��â��á��à��ß��Þ����Ý

��I��H��G��FE��DC��B��Al   
٢٦  ٥٥ – ٥٣  

�m��{���z��y��x��w��v��u�� � �t��s��r��q��p
��¨� � §¦� � �¥��¤� �£� �¢� �¡� � �~� �}� �|

��ª��©l   
٤٢٦  ٦١  

�m��j��i��hg��f��e��d���c��b��a��`
��l���kl   

٥٦٦  ١٠٥  

�m��v� � �u��t� �s� � � �r��q� �p� �o� �n��m
�y��x��w���_��~��� � � �}��|��{��z

���e��d��c��b��a��`l   
٦٠٤،  ٦٠٢، ١٠٧، ٨٧  ١٠٦   

�m��v� � �u��t� �s� � � �r��q� �p� �o� �n��m
��_��~��� � � �}��|��{��z� �y��x��w
��h��g��f�� �e� �d��c��b��a� �`
��q� �p� � o� � n� �m� � �l� �k� �j� �i

��s��rl   

٦٠٤، ٦٠٢  ١٠٧ – ١٠٦  

�m��n��m���l��k��j��i��h��g��f
�p��o���s��r��ql   

٦٠٢  ١٠٧  

�m��v� � �u��t� �s� � � �r��q� �p� �o� �n��m
��_��~��� � � �}��|��{��z� �y��x��w
��h��g��f�� �e� �d��c��b��a� �`
��q� �p� � o� � n� �m� � �l� �k� �j� �i
��y� �x� �w� �v� �u� � �t� �s� �r
��£��¢��¡�����~��}���|{��z

��©��¨��§��¦���¥��¤l   

٦٩٢  ١٠٩ - ١٠٦  

�m�� �̈�§��¦���¥��¤��£��¢��©l   ٦٩٣  ١٠٩  



- ٧٥٠  - 

 

�m��L��K���J��I��H��G��F��E��D��C��B��A

��Q��P���O��N��Ml   
٤٤٢  ١١١  

  

  

|�m� �

����  ���� ���  �	
���  

�m��©�� �¨��§�� ¦¥��¤��£�� ¢¡�����~��}

��±��°���¯��®��¬��«��ª

���¹��¸��¶��µ��´��³��²l   
٥٧٥، ٤٠٦  ٧  

�m��Ì��Ë��Ê��� � � �É��È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á

�Ï��Î��Í�l   
٣٦٩  ١٦  

�m��\��[� �Z� �Y� �X� �W� �V�� �U� �T

��`��_��^���]l   
٦٧٥، ٦٢٩  ١٩  

�m��¿��¾��½��¼��»��º��¹��� � �¸��¶

���Ê��É����������È��Ç��Æ���Å��ÄÃ��Â��Á���Àl   
٦٧١  ٥٧  

�m��O���N���M��L��KJ���I��H��G��F����E��D����C��B��A
��U�����������T��S��R��QPl   

  ١٨١-١٨٠صفحة) ٧(حاشية  ٦٧

�m���k��j��i��h������g��f��e��d��c��b��a���`

��n��m�����ll   
٥٦٤  ٨٩  

�m��y��x��w���v��u��t��s��r��q��p��ol   ٥٧٥-٥٧٤  ٩٠  

�m��¾��½��¼��»�� � �º��¹���¸��¶��µ��´��³��²��±

��Á��À��¿l   
٥٧٤  ٩٤  

�m��º��¹��¸��¶���µ��´���³��²��±��°��¯

��¿��¾��½����¼��»l   
١٠٢  

، ٨٣صفحة ) ٣(ة، حاشي٨٣
٥٩٩، ٥٩٧، ١٢١  

  

  

  



- ٧٥١  - 

 

|����n� �

����  ���� ���  �	
���  

�m���¹��̧¶��µ�� �́����³��²��±��°��¯���®��¬��«l   ٣٦٠  ١  

�m� � �Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��E��D��C��B��A
��Q� �P��O� � NM�� �L� �K��J�I�� HG��F

��S��Rl � �
١٥٣  ٥ - ٤  

� m��«� �ª� �©� �¨� � � §¦� �¥� �¤� �£� �¢
��¯��®��¬l   

٢٩٢، ٢٩١  ١٣  

�m���Ï��Î��Í��ÌË��Ê��É��È��Ç���Æ
���Ú��������Ù��Ø��×��Ö��Õ��Ô��Ó��ÒÑ��Ðl   

٣٣٦  ١٥  

�m��v��u��t��s��r�����q��p����o��n
��a`� � _� � � � � � ~� � }� � |� � {� � z� � � y� � x� � w

��k��j��i���h��g��fe���d��c��bl   
٤٦٢، ٣٧٥  ٤٩  

�m��v��u����� � ��t���� �s����r��q���p���o����n��m��l
w� ���¢� � ¡� � �� � ~� � }� � |� � � {z� � � � � y� � x

��©��¨��§��¦���¥¤��£l   
٥٠  

٤٥٨، ٤٥٧، ٤٥٦، ٣٦٧ ،
٤٥٩  

�m���¦��¥��¤��£��¢��¡�� �~��}��|���{

���²��±��°��¯��®��¬��«��ª��©��¨§l   
٤٠٣  ٥٨  

�m��n��m���l��k��j��ih�������������g��f��e��dl   ٦٩٨، ٦٨٨  ٦٤  

m�a� �`�� _~�� �}��|� �{��z��y��x� �w� ���c� �b

��edl   
١٧٦  ٨٨  

�m����ä����� � � �� � � �ã��â��áà����� �ß����Þ��Ý��Ü��Û��Ú����� �Ù��Ø����� �×���Ö
���ï��î��í����ì��ë��ê��é��è����ç��æ���ål   

٦٤١، ٦٣٥  ١١٠  

  

|���o� �

����  ���� ���  �	
���  

�m��b��a�����������`��_��~��}��|�������{��zl   ٤٨٢  ١٨  



- ٧٥٢  - 

 

�m� �z��� � �y��x��w��v��¡���~��}��|��{
����®��¬��«��ª���©��¨��§��¦��¥��¤���£��¢

��²��±��°����¯l   
٥٨٢  ٦٠ – ٥٩  

�m��°����¯�� � �®��¬��«��ª���©��¨��§��¦��¥
��²��±l   

٥٨٢  ٦٠  

�m��À��¿����¾���������½�������¼��»º���¹������¸��¶��µ��´��³
��Î��Í��Ì����Ë��Ê��É��È���ÇÆ��� �Å��Ä��� �Ã��Â��Á

Ð������Ï����×��Ö���������Õ��Ô��Ó���Ò��Ñl   
٣٩١  ٦٣ – ٦١  

�m��s��r���q�����p����o����n��m��l��kl � ٤٢٦، ٣٩١  �٧٢  

�m��Ö��Õ��Ô��Ó��� ÒÑ��Ð��Ï��Î��Í

���Û��Ú����Ù��Ø��×l   
٢٩٢، ٢٩١، ٢٦٥، ٢٦٢  ٧٦  

�m��������p� � �o��n��m� �l� �k�� �j� �i��h�� �g
��s��r��ql   

٤٢٦  ٨٦ – ٨٥  

�m���w��v��u��t�����}��|������{���z���y��xl   ١٠٢  ٨٧  

  

p�����|� �

����  ���� ���  �	
���  

�m��h��g��f��e��d��c��b��a��`���_��^l   ٣٣٧  ١٦  

�m��ÃÂ��Á����À��¿��¾��½��¼��»�����º��¹��¸
��Ï��Î�����Í��Ì��Ë��Ê��ÉÈ��Ç�����Æ��Å��Äl   

٣٢٣  ٤٧  

�m��Ú���Ù������Ø��×��Ö��Õ��Ô�����Ó��Ò��Ñ��Ðl   ٤٢٢، ٤١٧، ١٥٥  ٤٨  

�m��v�� �u��ts��� � � � � � � � �r�� �q���p��on��m��l��k��j��i��h
��z���y��x�����������wl   

٦٦٢، ٦٦٠  ٦٩  

�m��qp��o��n��m��l�� kj�� �i��h� �g� � �f� �e��d
��z��y��x��w��v��u��t���s��r

��¡�����~��}���|���{l   
١٣٢  ٧١  

�mÖ��Õ��Ô��Ó�����Ò��Ñ��Ð��Ï���Î��Í���Ì��Ë��Ê�����×l   ٤٤٣  ٧٤  



- ٧٥٣  - 

 

�m��Ø��×���Ö��Õ��Ô��Ó�����Ò��Ñ��Ð��Ï���Î��Í���Ì��Ë��Ê
��â�������á��à��ß��Þ���Ý��Ü���Û��Ú���Ùl   

٥٠٨، ٤٤٣، ٤٢٥  ٧٥ – ٧٤  

�mâá��à��ß��ÞÝÜ�Û�ÚÙ�Øl   ٤٤٣، ٢٤٨، ١٣٩، ٨٩، ٨٨  ٧٥  

�m��â�������á��à��ß��Þ���Ý��Ü���Û��Ú���Ù��Ø
è��ç��æ��å���ä��ã���ì��ëê��é�ðï��î��íl   

٣٢٩  ٧٦ – ٧٥  

� m��î� �í� �ì� � ëê� �é�è� �ç� �æ� �å� � �ä� �ã
ðïl   

٣٢٩  ٧٦  

�m��n��m��l��k��j��i���h���g��f��el   ٤٠٣  ٨٢  

�m��È��Ç��Æ���Å��Ä��Ã��ÂÁ��À��¿��¾��½l   ٤٢٥  ١١١  

� m���Ò� �Ñ� �Ð� � � Ï� �Î� �Í� �Ì� �Ë� �Ê� �É

��ÔÓl   
١٣٩، ٨٨  ١١٢  

  

|�q� �

����  ���� ���  �	
���  

�m��À��Æ��Å��Ä��Ã��Â����Ál   ٥٧٥  ٢٣  

�m���N��M��������L���K���J���I��H��G��F��E��D��C��B��A
��P��Ol   

٦٥٣، ٢٣٢، ١٩٦  ٢٥  

�m��m��l��k��j��i�� �h��g��f��e��d��c
��r���q��p��o��nl   

٦٨٦  ٢٨  

�m��[��Z��Y��X�� � WV��UT��S��R��Q
��e��d��c��b��a��`���_��^��]��\

�k��j��i�� �h��g��f���p��o��n��m��l
���|��{��z��y����x��w��v��u��t��s��r���q

��b��a��`�����������_��~}l   

٤٤٢  ٢٩ – ٢٦  

�m��~}�� �|��{��z��y� � � �x� �w��v��u��t��s
��b��a��`����_l   

٤٤٢  ٢٩  

�m��d� � cb� �a� � �̀ �_� �^�� �]� �\��[��Z

ponmlkjihgfel   
٥١٢، ٤٤٧  ٤٧  



- ٧٥٤  - 

 

� m¢� � �¡���ª� �©� �¨� �§� � � ¦� �¥� �¤� �£�

��� �́����³���²��±��°��¯��®��¬���«

��¾��½������¼��»��º��¹���¸��¶µ

���Ä��Ã��Â��Á��À¿l   

٦٧١  ٩٠ – ٨٩  

�m��¶µ���´�� � � �³���²��±��°��¯��®

��À¿��¾��½���� � �¼��»��º��¹���¸

���Ä��Ã��Â��Ál   
٦٧١  ٩٠  

�m�����f�� �e��d��c��b��a��`�� �_��^

��j��i����h��gl � �
٢٤٨، ١٣٩  ٩٤  

�m��¸���¶���Â��Á��À��¿�������¾�����½��¼��»º������¹l   ٤١  ١١٢  

  

|��r� �

����  ���� ���  �	
���  

�m��t�� sr��q��p��o��n�� ml��k��j�� � � �i��h�� � �g��f

����� �~� � }|��{��z� �y��x� �w� �v� � �u

��£��¢���¡l   
٥٥٠، ٥٢٧  ١١  

mnmlkjihgfl   ٣٣٢  ٥٠  

  

|��s� �

����  ���� ���  �	
���  

�m��D��C��B��Al   ٤٧١  ١  

�m���J��I��H��G��F��E��D��C��B��Al   ٤٧٢، ١٦٦، ٩٦  ٢ – ١  

�m��K���J��I��H��G��F��E��D��C��B��A
��U��T���S��R� �Q��P��O��� � � �N��M��L
��`��_���^��]���\��[��Z��Y��X��W��V
��k��j��i��h��g��f���e��d��c��b��a
��u��t��s��r��q��p���o��n��m��l

٩٦  ١٠ - ١  



- ٧٥٥  - 

 

�|��{��z��y��x���w��v���}l   

�m��K���J��I��H��G��F��E��D��C��B��A
��U� �T�� �S��R� �Q��P� �O��N��M� �L
��`��_���^��]���\��[��Z��Y��X��W��V
��k��j��i��h��g��f���e��d��c��b��a
��u��t��s��r��q��p���o��n��m��l
��~��}� �|��{� �z��y� �x�� �w��v

��d��c��b��a��`�����_l   

١٠٨  ١١ – ١  

�m�u��t���}��|��{��z��y��x���w��v
��d��c��b��a��`�����_��~l  

٤٧٢، ١٦٦  ١١ – ٩  

�m��b� �a� �`�� � � �_��~��}� �|��{� �z
��d��cl   

١٧٠  ١١ – ١٠  

�m��x��w��v��u���t��s��r��ql  ٥٩٨، ٥٨٩  ٤٧  

�m��{��� � �z��y�� xw��v��u��t�� � � �s��r��q
��§��¦���¥��¤��£���¢��¡�����~��}��|l   

٦٥٤  ٥٢ – ٥١  

m���Ù��Ø��×��Ö���Õ��Ôl   ٦١٣  ٥٨  

�m���ß��Þ��Ý��Ü��Û��Úl   ٦٢٤  ٥٩  

�m��«��ª��©��¨��§��¦��¥�¤�£�¢
��¹� �¸��¶��µ� �´� �³� �²� � �±��°� �¯� � ®¬
��Å��Ä��Ã����Â��Á��À��¿¾��½��¼����»��º
����������Ð�����Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê��É��È��Ç�������Æ

���Ù��Ø��×��Ö��ÕÔ��Ó��Ò��Ñl   

٦٥٦، ٦٤٨  ٨٩ – ٨٤  

�m��Î��Í��Ì��Ë��Ê��É��È��Ç���� �� �Æ��Å��Ä
���Ù��Ø��×��Ö��ÕÔ��Ó��Ò��Ñ����������Ð�����Ïl   

٦٤٦  ٨٩ – ٨٨  

�m��É��È��Ç��Æ��Å��Ä��Ãl  ٣٨٦  ١٠٢  

�m���Ò��Ñ� �Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ë�� �Ê
��Ô��Ól   

٦٨٣، ٣٨٧  ١٠٣  

�m��Ë�� �Ê��É��È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã
��Õ��Ô��Ó���Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì

٥١٢  ١٠٤ – ١٠٢  



- ٧٥٦  - 

 

��Ö���Û��������������Ú��Ù��Ø�����×l   

�m��I��H��G��F��E����D��C��B��Al   ٣٨٦  ١٠٥  

  

|��t� �

����  ���� ���  �	
���  

�m��X���W��V���U���T��SR����Q��P����O����� ��N��M��L��K
��e� �d��c�� �b�� a`��_��^��]�� �\�� �[� �Z� �Y

��g��fl   
٩٥  ٢  

�mb��a��`���_��� � �~��}��|�������f��e����d���c
��p��o���n��m��lk��j��i��h��gl   

٤٥٨، ٤٥٧، ٣٧٤  ٤  

�m��©���¨��§���¦����� �¥��¤��£��¢��¡�����~��}
����¸��¶��µ��´��³��²���±���°��¯���®��¬«��ª
�����Æ��ÅÄ��Ã��Â��Á��À��¿��¾���½��¼��»��º�����������¹
��Ñ����������Ð�����Ï��Î��Í��Ì���Ë��Ê��É�����È��Ç��Ò
���Ý��Ü���Û��Ú��Ù���Ø��×��Ö��Õ��Ô���Ól   

٣٨٦  ١٠ – ٦  

�m��O�� �N��M�� LK��J��I��H�� GF��E��D��C��B��� � � � �A
����� �̂ �]��� �\���[��Z��YX���W��V��U��T��S��� �R��QP

��a��`��_l   
٤٥٨، ٤٣٤، ٣٨٣، ٩٦  ١١  

�m���»��º��������¹�������¸��¶������µ��´��³��²��±l   ٤٣٤، ٣٨٣، ١٠٨، ٩٥  ١٧  

�m��r��q��p��o��n��m���l��k��j��i��h
��_��~��}��|��{��zy��x��wv��u�����t��s

��e��d��c��b���a`l   
٤٤٨  ٢٢  

�m���g��f��e��d��c��b��a��`��_��~���}
��m���l��k��j��ihl   

٤٧  
٥٨٦،  ٤٧٨، ١٥٥، ١٥٤ ،

٥٨٧  

�m���g��f��e��d��c��b��a��`��_��~���}
��p��o��n��m���l��k��j��ih���t������s���r��q

��¢��¡����������~����}��|��{��z��y��x��w��v��ul   
١٤٢  ٤٩ - ٤٧  

�m���g��f��e��d��c��b��a��`��_��~���}١٦٤  ٥١ - ٤٧  



- ٧٥٧  - 

 

��t������s���r��q���p��o��n��m���l��k��j��ih
��¢��¡�������� � �~��� �}��|��{��z��y��x��w��v��u
���±� � °¯��®��¬� �«��ª� � �©��¨� �§�� � �¦� �¥��¤��£

�³��²���¾��� �½��¼��� �»��º��¹��� � � � � � �¸��¶���µ���´
��É��È��Ç��ÆÅ��Ä��� �Ã��Â�� �Á�� � � �À��¿

��Êl   

�m���±�� °¯��®��¬��«��ª�� �©��¨��§��� �¦��¥��¤��£
���µ��� �́�³��²l   

٥٣٢  ٥٠  

�m����Ã��Â���Á�����À��¿��¾����½��¼����»��º��¹���¸��¶
��Ê��É��È��Ç��ÆÅ��Äl   

٢٠٢، ١٤٢  ٥١  

�m��d� �c��b���a�� �`��_�� � �^��]� �\
��m��l� �k��j��i� �h�� � �g��f�� �e
�����x� � �w� � vu� �t� �s� �r� �q�p� �o� �n
��b� �a� �`� � � _� �~� � }� � |{� z�y

dcl   

٣٦٩  ٥٥  

�m��K��J���I��H��G��F��E��D��C��B���A
�����V��U�� �T��S��R� � QP��O�� � �N��M� �L
��� �̀ �_��^��]���\��[�� ZY��X��W

d�����c��b��a�����k��j��i��h��g��fel   

٦٢  
١٥٥، ١٤٢، ١٠٨، ٩٧ ،

١٦٩، ١٦٨-١٦٧  

�m��u� � ts� �r�� � � � �q��p�o��n��m��l
��_��� �~��}��|{��z��y���x��w��v
��i��h��g������f��e��d��c��b���a��`l   

٢٠٢  ٦٣  

  

|��u� �

����  ���� ���  �	
���  

�m��i��� � � � � �h��gf��e��d��c��b��a��`��_���^
��l��k��jl   

٤٨٧  ١٥  

�m��i���� � � � � � �h��gf��e��d��c��b��a��`��_���^
��u��t���� ��� ���s���rq��p��o��n��m��l��k��j

٦٧٢  ١٦ – ١٥  



- ٧٥٨  - 

 

��x��w��vl   

�m������ �̈ �§� �¦��¥� �¤��£� �¢�� �¡
���²��±��°��¯��®���¬��«��ª©l   

٥٠٨  ١٩  

� m��_� � �^� �]� �\� �[� � � Z� �Y� �X� �W
��a`l   

٦٨٢  ٢٢  

�ml��k��j�� � �i��h��g��� � � ����p��o��n��m
��y��x��w�����v����u���t��s��r��ql� �

   ٤٢٩صفحة)١(حاشية  ٢٨ - ٢٧

�m��Ë��ÊÉ��� �È��Ç��Æ��Å��Ä�� � �Ã��Â��Á
���Ò��Ñ��Ð��ÏÎ��Í��Ìl   

٥٧٥  ٣٢  

�m��a�����������`��_��~��}��|��{����z��yl   ٢٢٨  ٣٨  

�m��À��¿��¾½��¼��»��º��¹��� � � �¸��¶
��Æ��Å��Ä��Ã���Â������Á��È��Çl   

٦٧١  ٦٦ – ٦٥  

�m��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì���Ë�� � �Ê��É
���Ô��Ól   

٢٢٨  ٦٧  

�m����K�� � � �J��I��� � � �H� �G�� �F��E��D��C���B� �A

��X��W����V��U����T��S��RQ���P��O�����N��M��Ll   
٥٠٨  ٦٨  

�m����K�� � � �J��I��� � � �H� �G�� �F��E��D��C���B� �A

�U�� � �T��S�� RQ���P��O�� � � �N��M��L���X��W�� � �V

��a��`������_��^��]��\��[����Z��Yl  
٤٢٥  ٦٩ – ٦٨  

�m�g��f��e������d��c��b���a����`��_��~l   ١٨٤  ٧٢  

  

  

|�v� �

����  ���� ���  �	
���  

�m��Ø�� �×��Ö��Õ�� � �Ô� �Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï���Î��Í

���ß��Þ��Ý��Ü��Û��Ú��Ùl   
٥٩٨  ١٩ – ١٨  

�m���ß��Þ��Ý��Ü��Û��Ú��Ù��Øl   ٥٦٥  ١٩  



- ٧٥٩  - 

 

�m��Ô������Ó��Ò��Ñ��Ð����Ï��Î��Í��Ìl   ٢٩٥  ٨٢  

�m��×��Ö��Õ��Ô��� � � �Ó��Ò��Ñ��Ð��� �Ï��Î��Í��Ì

� � �Û� �Ú��Ù��Ø��E� �D� �C� �B� �A

��R�����������Q������P�����O��N��M�������L���K��J��I��H��G��F

��a��`��_��^��]��\��[����Z��Y��X������W��V��U��T�����S

��f��������e��d���c��b��gl   

٦٧٢  ٨٩ – ٨٢  

�m��c��b��a���`��_l   ٤١٩  ٩٤  

�m��x��w��v��u��t��s��r��q����p����������o��n��ml   ٦٣٧، ٦٣٢  ٩٨ – ٩٧  

�m��x��w��v��u��tl   ٤١٩  ٩٨  

�m���ï��î��í��ì��ë��ê��él   ٥٩٨، ١٣٢  ١١١  

�m��v��u�����t��sl   ١٣٤، ١٢٩، ٨٧  ١٩٥  

�m��l����k��j������i��h��g��f��e��n��ml   ٦٣٥  ٢١٣  

  

  

|��w� �

����  ���� ���  �	
���  

�m���������J� � � �I� �H� � GF� �E� �D��C��B� �A

��M��L��Kl   
٥٩٩، ٥٩٠، ٥٨٩، ١٢١  ١٤  

�m���¥��¤��£��¢��¡���l   ١٨٧  ٣١  

� m��°��¯� �®�� �¬� �«� �ª� �©� �¨

��¼��»��º��¹��¸¶��µ����´��³²��±l� �
١٨  ٦٢  

�m`���_��^��]��\��[��Z�� � �Y���X��W��d�� � � � �c��b�� a

��f��el   
٦٦١  ٦٥  

�m��q��p��o����n��m������l��kj��i�����h����g��f��e
��t��s��rl   

١٨٥  ٨١  

�m���������~��}��|��{��z���� � � �y��x��w��v��� �u��� �t��s
��¡�����l   

٥٩٠  ٨٤  



- ٧٦٠  - 

 

�m��N��M���L��K��J��I��H��G��F��E��D���C��B��A

����X� � W� � V� � �U� �T� � �S� � R� �Q� �P� �O����������

��ZYl   
٤٢٥  ٩٠ - ٨٩  

  

|���x� �

����  ���� ���  �	
���  

mut�}|�����{zyxwvl   ٣٠صفحة)٧(حاشية  ٣.  

�m��Ä��Ã��Â��ÁÀ��¿��¾���½��¼��»�����º��¹

��Ð� �Ï� �Î� �Í� � � � �Ì� � ËÊ� �É� �È� � � �Ç� �Æ� � �Å

���ÒÑl   
٣٣٦  ٥٠  

�m����y��x��w��vu��t��s��r��q��p�����o��n
������~��}��|��{��z���������¦����¥��¤����£��¢��¡

��©��¨����§l   
٥٩٨  ٥٧  

�m����£��¢��¡���~����}��|��������{��z��y��x���w��v
��´��³��²±��°���̄ ���®��¬��«��ª��©���� �̈��§��¦���¥��¤

��¹�����¸��¶���µl   
٦٧٧، ٦٧٦  ٧٦  

�m��i��h��g��� �f� � ed�� � � � �c��b�� �a� � `_��~��}��|��{��z
��n�����m����l��kj���p��ol   

٦٣٥  ٨٨  

  

|�y� �

����  ���� ���  �	
���  

�m�����|����{��z��y��x��w��v��u��t��s��r��q
��©��¨�� � � � �§��¦� �¥�� ¤£��¢� �¡�����~��}

��«��ªl   
٥٥٠  ٣ – ١  

�m��H���G��F��E��D��C��B��A
��M��L�����������K��J��Il  

٣٣٢، ٣٣١  ٧  

�mZ��Y���X��W��V���U��T��S��RQ���P�����O��N٣٣٩  ��٨  



- ٧٦١  - 

 

���e��d�����������������c��b��a��`����_��^]��\���[l   

�m������a�� � �`� � � �_�� ~}��|� �{��z�� �y�� xw�� � � �v� �u��t

��c�����bl   
١٣٢  ٢٦  

� m��������v� �u� � t� �s� � r� �q�p� �o

��~� � }� � |� � {� � zy� � x� � w

��d��c��b��a���`_l   
٦٢٤  ٤١  

�m���¦��¥����� � � � �¤��£��¢��¡�����~���}
��§��¬��«��ª��©¨l   

٦٤٨، ٦٤٦  ٦١  

�m��^��]��\��[��Z��Y��X��W��V���U��T��S

��c��b��a����`��_l   
  ١٨١-١٨٠صفحة) ٧(حاشية  ٦٥

  

|��z� �

����  ���� ���  �	
���  

�m��Ì� �Ë� �Ê� �É��È�� �Ç� �Æ� �Å

� � �Î� �Í��G��F��E��D�� �C� �B� �A

��L��K��J��I���Hl   
٣٣٠  ١٦ – ١٥  

� m� t� � s� �r� � q� �p� � o� �n� �m� ����v� �u

��xwl   
٢٨٣  ٢٠  

�m��~��}��|��{��z��y��x��wv���u��t��s��r
�g��f�e�dcba�`�_

���on��m��lkjihl   
٦٥٦  ٢٨  

�m��L� � �K��J��I��H��G��F�� �E��D�� �C��B��A
��S��R��Q��P��O����N��Ml   

٦٢٣  ٣٣  

�m��s��r��q�� po��n��m��l�� � � �k��j� �i
��{��z��y��x��wv��u���tl   

٦٢٦  ٣٨  

  

  

  



- ٧٦٢  - 

 

|�{� �

����  ���� ���  �	
���  

�m����b��a��`_��^��]��\��[���Z��Y��X���W��V

��e��d��cl   
٤١٧، ٣٧١  ١٣  

�m��a��`� �_� �~� �}� �|� �{�� � �z� �y� �x
��i��h��g��f��e���dc��bl   

١٧٦  ٢٢  

�m��°���¯��®¬��«��ª��©��¨��§��¦��¥
��¸��¶��µ��´��³��²±l   

٦٥٦  ٢٥  

  

|�|� �

����  ���� ���  �	
���  

m����\����[�����Z��Y���X��W��V���������U��T��S��R
���b��a��`���_��^��]l   

٥١١  ١٣  

�m��Ã����� �Â��Á��À��¿��¾��½¼��»���º��¹��¸
Î�Í��Ì�Ë��Ê���É��È��Ç��Æ���Å��Äl   

٤٥٧، ٤٥٦  ٢٠  

  

  

|��}� �

����  ���� ���  �	
���  

�m��J���I��H��G��F��E��D��C��B��A
�S��R��Q��P��O��NM���L��K��l   

١٣٨  ٧  

�m��������f��e��d��c��b��a��`��_�� ~}���|
��r��q���p��o��n��m��lk��j��i��h��g
��¡�����~��}|��{���z��y��x��w��vu��t��s

��¤��£��¢l   

١٠٤  ١٩  

�m��¶� �µ� �´� � � � �³� � �²� � �±��°� �¯�� �®� �¬٦٧٥  ٢٩  



- ٧٦٣  - 

 

���¼��»���º��¹�����¸l   

�m��J�� �I��H��G��F��E� �D��C��B��A
�M��L��K���P��O��Nl   

١٣٩  ٣١  

�m��w���v��u��t��s��r
�}|{zyx
��£¢¡�~
�©��¨��§��¦��¥���¤
���²��±��°��¯��®��¬��«��ªl   

٢٠٨  ٣٥  

�m��M���L��K��J��I��H��G��F��E����D��C����� �� � �B��A

��Z��Y�����X��W����V��U��T��S��R��QP��O��Nl   
٢٠٢  ٣٦  

�m����� �~��}��|��{��z��y��x��w��v��u
��¢��¡��¬� � �«� �ª� � �©��¨��§��¦�� ¥¤�� � �£

��¯��®l   
٤٨٢، ١  ٧١ – ٧٠  

  

|�~� �

����  ���� ���  �	
���  

�m���s��r��q��po��n��m����l��k
��v��u���tl   

٣٣٢، ٣٢٩  ٤  

�m�� �̄ � � � � �®��¬��«��� � � �ª��©��� �¨���§��¦��¥��¤

��µ���´������³���²��±��°l   
٣٤٨  ٦  

�m����¼��»����º��¹��¸���¶��µ���´��³���������������½

��É��È���Ç��Æ��Å��ÄÃ��Â��Á����À��¿¾l   
٦٧٥  ١٣  

�m���s���r��q��p��o��nm��l��k��jl   ٤١٧  ١٧  

�m��Z��Y��X��W��V��U��T����S��R

��g��f��� �e��d��cb��a��`��_��^��]��\���[

��s�� � �r��q��p��� on��m��l��k��j��i��h

��v��u���������������tl   

٥٦٦  ٣٣  

�m�C��B��A���J�����I��H��G��F��E��D٦٥٨  ٤١ - ٤٠  



- ٧٦٤  - 

 

��WV��U���� � � � � �T��� �S�� RQ��P��O��N��M��L��K
��[��Z��Y��Xl   

  

|�� �

����  ���� ���  �	
���  

�m���x� �w��v��u��t�� sr��q��p��o���n
��|�����������{��z��������yl   

٣٣٢  ٧  

�m��¼��»��º��¹��¸���¶µ��´��³����²��±�°��¯
Ã��Â��Á���À��¿¾��½����Ç��ÆÅ��Ä

��Ë�������Ê���É��Èl   
٣٤٧، ٢٣٧، ١٥٣  ١٠  

�m�����i�� h�� g� � f� � � � � � e� � � d� � � � � c� � b� � � a� � `
��s� � r� � q� � p� � on� � m� � � � l� � � � � � k� � � � � � j
��}� � � |� � {� � z� � y� � x� � w� � � v� � ut

���ih� � g� � f� � � � � e� � � d� � c� � � b� � a� � �̀ � � _� � ~
��s���r�������q��p��o��nm��l��k��jl   

٦٣٥-٦٣٤  ١٤ – ١٣  

�m��E��D��C��B��Al   ٣٣٧  ١٩  

�m��¯�� ®¬��«��ª���©��¨��§��¦
��»���º���¹��¸��¶���µ´��³��²��±��°l   

٥٠٣، ١٥٨  ٢٨  

�m��\� �[�� ZY�� �X� �W��V� � �U��T� �S
��f��ed��c��b��a��`��_���^��]

��j��i��h���gl   
٢٧٢، ٢١٦-٢١٥  ٣٢  

  

|�¡� �

����  ���� ���  �	
���  

�m�{��z�����y��x��w��v��u���}��|l   ٩٩  ٧  

  



- ٧٦٥  - 

 

|���¢� �

����  ���� ���  �	
���  

�m��l��k��j��i��h��g���f��e��d���������c��bl   ٣٥٧صفحة )٧(، حاشية٣٥٧   ٣٥  

�m��~��}��|�� �{��z� � yx��w� �v��u

��`��_l   
٣٩٥  ١١٣  

�m��S��R��������������Q���P����O��N��M���L��K���J��Il   ٣٣٧  ١٥٧ – ١٥٦  

  

|�£� �

����  �� �����  �	
���  

�m��{��z��y��x���wv��u��t��sr��q��p��o��n��m

��f�����e��d������c����b���a��`��_��~��}��|l   
٤١  ٢٢  

�m��©��¨��� �§����� �¦��¥��¤��£���¢��¡���

��«��ªl   
٥٩٩  ٧٤ - ٧٣  

�m��ì��ë��ê���é��èl   ١٢١  ٨٢  

  

|��¤� �

����  ���� ���  �	
���  

�m�~��}��|��{��zy��x��w� � �v���`� � � �_

��n��m��l��k���j��i��h��g��f��e���� �d���c��b��a

��y��x�w���v��u��t���s��r�����q��pol   
٦٢٢  ٣  

�m��v� � ut��s�� �r� �q� � po� �n� �m� � �l� �k��j
���d���c��b��a��`_�~��}��|��{��zy���x��w

���n��m��l���k����j��ih����������������g��f��el   
٣١٢  ٧  

�m� � �s����r��q��p��o���{���z�����y��x����w��v��u��t
��©�� � � � � � �¨�� � � �§��¦��¥��¤��£��¢��¡�� � � � � � � ��� �~��}��|

٦٣٥  ٨  



- ٧٦٦  - 

 

��¶��µ���´��³���²��±°��¯��®��¬��«ªl   

�m��n��m��l���k��j��i��h���gf��e��d��c��b
��|�� �{��z��y��x��w��v�� � � �u��t��s�� � � �r� � qp��o

�i��h��gf����e��d��c��b��a �̀�_��~����}����jl   
٤٣٣، ٤٠٠  ١٦ – ١٥  

�m����e� �d� �c��b�� a �̀ �_��~�� � �}��|� � �{��z��y� �x
���j��i��h��gfl   

٥٠٢  ١٦  

�m����w��v���ut��s��r����q��p��o��n��m��l��k
��¢��¡������ ~}��|��{��z��y��x

���©��¨��§��¦��¥��¤£l   
٣٣٦  ١٨ – ١٧  

m���¤£��¢��¡������~}��|��{��z��y
���©��¨��§��¦��¥l� �

٣٣٦  ١٨  

�m��Ã��Â���Á��À��¿��¾��½��¼��»��º��¹��¸��¶
��Í��Ì��Ë��Ê��É��ÈÇ��Æ��ÅÄl   

٤٤٤  ٢٠  

�m��M���L��KJ��I��H��G���F���E��D��C��B��A
���W��V��U��T��S��RQ��P��O��Nl   

٨٧  ٢٢  

�m��¼��»��º��¹��¸��¶���µ��´l   ١٣٤، ١٢٩، ٨٧  ٢٨  

�m��_��~� �}�� � � �|� �{� � � zy��x� �w��v� �u��t

���k��j��i��hg��f��e��d���c��b����a��`

��q��p��o���n��mll   
٦٤٨  ٤٤ - ٤٣  

�m���~��}����|��{��z��y��x��w��v��u��t��s
��«����������ª����������©���¨�����§��¦¥�������¤�����£��¢��¡l  

٥٣  
٤٠٩، ٤٠٨، ٤٠٠، ٥٦ ،

٤٩٣، ٤٩١، ٤٨٩، ٤١٧  

�m���~��}����|��{��z��y��x��w��v��u��t��s
��®��¬��«������ �� ��ª����� �� �� �©���¨�����§��¦¥����� ��¤�����£��¢��¡
��º��¹��¸��¶���� � � �µ��´��³��²��±��°��¯

��»l   

٤٩٠  ٥٤ - ٥٣  

�m��¸��¶������ �µ��´��³��²��±��°��¯��®��¬
��»��º��¹l   

٤٠٨  ٥٤  

�m����������Ø��×��Ö��Õ��Ô� �Ó��Ò� �Ñ�� � � �Ð��� �Ï��Î��Í
���Û��Ú��Ùl   

٤٠٠  ٥٦  



- ٧٦٧  - 

 

�m���J��I��H��G��F��E��D���C��B���Al   ٣٩١  ٥٧  

�m��lk��j��i��h�� � � � � � �g��f��e�� � �d��c
��r��q��p��o���n��ml   

٣٩١  ٦٠  

�m��lk��j��i��h�� � � � � � �g��f��e�� � �d��c
������v��u��t��s��r��q��p��o���n��m

��~��}��|��{��z��y��x���wl   
٣٩١  ٦١ – ٦٠  

�m�z��y��x�� �w��� � � �v��u��t��s���|��{
��~��}l   

٣٩٢، ٣٩١  ٦١  

�m��ª��©��¨����� �§��¦��¥��¤��£���¢��¡���
��¯��®��¬��«l   

٦٩٩  ٦٥  

                                                           

|�¥  

����  ���� ���  �	
���  

�m���ji��� � � � � �h�� �g�� � �f�� ed��c���b��a��`��_��^���]

��m���l����kl   
٤٨٩، ٤٠٣  ٣  

� m��Z� � YX� �W� �V� � � �U� � T� �S� �R� �Q
��a��`���_��^��]��\��[l   

٦٨٦  ١٨  

�m��e� �d��c� �b� �a��`� �_� �~�� � � � �}� �|
���on��m��l� �k� �j� �i� �h� �g�� �f
��z��y���xw��v��u��t��s��r��q��p

�����~��}���|��{l   

٦٥٣  ٣٧ – ٣٦  

�m��Ã��Â��Á��À�� � ¿¾�� � � � � �½� �¼��»��º��¹��¸
���Ç��Æ���� � � �Å��Ä����Ì��Ë��Ê��É���È
���Ð��Ï�����Î��Íl   

٦٨٤، ٤١٥، ٤٠٩، ٣٨٣  ٤٠  

�m��V��U��T���S�� � RQ��P��O��N��M
��[��Z����Y��X��Wl   

٦٤٤، ٦٣٥  ٦٠  

  

  



- ٧٦٨  - 

 

|��¦� �

����  ���� ���  �	
���  

�m��w���� �v����u��t��s��r��q���p��o��n��m��l

��y��xl   
٥٤٢، ٣١٨،  ٢٩٩  ٣٣  

  

|§  

����  ���� ���  �	
���  

�m��J�� �I��H��G�� �F��E��DC��B���� � �A
��V���� �U��� TS���� � � � �R��Q��PO��N��ML���K

��X��Wl   
٦٢٤  ١١  

�m��t���s��r��q��p��o��n��m��l��k��j��i
��ba��`��_���~��}��|��{z��y��x��w��v��u
��n� �m� �l� �k�� �j� � ih� �g��f� �e��d� �c

��s��r��q��p��ol   

٦٥٣  ١٣  

�mÀ��¿� � ¾½��¼��»�� º¹��¸����Ã� � � ÂÁ
��Ð��Ï��ÎÍ���Ì��Ë��ÊÉ��È��Ç��Æ����Å��Ä
��Ý��ÜÛ��Ú��Ù��� �Ø�� � ×Ö��Õ��Ô���Ó�� ÒÑ

���ã��â��á��àß��Þl   

١٠٨  ١٥  

�m��ª©�� ¨�� §��¦��¥���¤� �£��¢��¡����� �� �� ~��}
��µ� � ´� � ³� � ²� � � ±°� � ¯� � ®� � ¬� � � � «

��̧ ��¶l   
٦٥٤-٦٥٣  ٢١  

�m��ÁÀ� � ¿� � � ¾� � ½� � ¼� � »�� � º� � ¹
� Ç� � Æ� � Å� � Ä�� Ã� � � Â���Ê�� � ÉÈ

���Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��ÏÎ��Í��Ì��Ël   
٤١٦، ٣٢٩  ٢٢  

�m��f� �e� �d��c� �b� �a� �`� � � �_� �~�}� �|

���h��gl   
٤٩٣، ٤٨٩، ٤٠٣  ٢٥  

�m��×��Ö��Õ��Ô���Ó���Ò��Ñ��Ð��Ï

��Ù����������Øl   
٤٠٣  ٣٠  



- ٧٦٩  - 

 

�m��G��������������F��E��D���C��B��Al   ٤٠٣  ٣٢  

�m����_��^��]������������\��[��Z��Y�����������`l   ٤٠٣  ٣٤  

� m��f� �e� � � d� �c� �b� �a�`� �_� �~

hgl   
٤٦٢  ٣٧  

�m��M� � �L��K� �J�� �I� �H� � GF��E� �D�� �C��B��A

��Z��Y��� XW��V��U��T�� � � � �S��R��Q��P��O��N

��^���]��\�����[l   
٩٩  ٥٢  

  

|�¨� �

����  ���� ���  �	
���  

�m��M� � �L��K�� � �J� �I��H�� � �G��F� �E��D��C��B��A

�O���N����V��U��T��S��R��Q��Pl   
٥٩٨  ٢٣  

�m��º��¹��¸��¶�� � �µ��´� �³��²� �±��°� �¯

��½��¼��»l   
٦٥٣، ٢٣٢  ٤٥  

�m��~��}��|��{��z���y��xl   ٣١٢  ٥٥  

�m��Å��Ä��Ã��Â��Á��À��¿��¾l   ٦٧٠  ٧٢  

�m��¾��½��� �¼�� � � � �»��º��¹��¸��¶��µ��´��³

��Á��À��¿l   
٣٣٨  ٨٦  

�m�Ê��É��ÈÇ��Æ���Å��Ä��Ã��Â���Ël   ٥٩٩  ٨٧  

  

|�©� �

����  ���� ���  �	
���  

�m��k��j��i��h��g��fl  ٤١٦، ٣٩٠  ٥١  

�m��p��o����n��m��l��k��j��i��h��g��f

���u��t��s��r��ql   
٤١٦، ٣٩٠  ٥٣ - ٥١  



- ٧٧٠  - 

 

  

|�ª  

����  ���� ���  �	
���  

�m��º� � �¹� �¸� �¶� �µ��´��³� �²� �±

ÁÀ¿¾½¼»��ÄÃ��Âl   
٥١  ٢١  

�mE������D���C��B��A����M���L��K��J��I��H��G��F

��Z��Y���X��WV��U��T��S��R��Q��P��O��Nl   
٦٦٥، ٦٢٣  ٢٣  

�m��i��h��gf��e��� � � �d��c��b��a���`��_��� �� �^�� �]��\��[

��r��q���p��o�����n��ml���k��jl   
٥٧٤  ٢٤  

�m���Ü��Û��Ú��Ù��Ø��×��Ö�� �Õ�� � �Ô��Ó���Ò
��Þ��Ýl   

٣٨٥  ٣١    

  

|��«� �

����  ��� ����  �	
���  

�m����É��È��Ç�� �Æ��� �Å� � �Ä� �Ã��Â��Á��À��¿��¾��½

���Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê��F��E��� � � � � � � �D��� � � �C���B��A

��J������������I��H��Gl   
٦٣٥  ٦ - ٥  

  

|�¬� �

����  ���� ���  �	
���  

�m���������T��S��R��Q��P��� � �O��N��M��L��K���J

�]��\��[��Z����Y�������������X��WV���U�l   
٣٣٢  ٢   
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  فهرس األحاديث النبوية

����� ��� �	
��� 

 ١٠٩  ).حديث وفد عبد قيس=( ..."أتدرون ما اإلميان باهللا وحده" 

  ٥٨٩ ..".الطعن يف: يف أميت مها م كفر اثنتان "

 ٣٨٠صفحة)١(حاشية  ..".اجتنبوا السبع املوبقات "

   ٦٣٦   !..".؟أجعلتين للّه ندا" 

   ٦٤١ ".أخوف ما أخاف عليكم الشرك األصغر" 

 ٣٤٥  ".أدخلهم اهللا اجلنة بغري عمل" 

 ٢٨٥  ..".إذا أذنب نكت يف قلبه" 

 ٤٣١  ..".ذا اقتتل املسلمان بسيفهماإ" 

  ٣٥٠ ..".إذا نازلتم أهل حصن أو مدينة" 

   ٦٧٨ "...حبسنة إذا هم عبدي"

  ٦٧٨   "...بسيئة إذا هم عبدي"

 ٥٤٣  ..".أربع من كن فيه كان منافقًا خالصا" 

 ٣٤٥  ..".ارجع فصل "

   ٦٧٢ ..".استعيذوا باهللا من النار "

  ٢٠٧صفحة)١( حاشية  ...".اإلسالم عالنية"

 ٦٧٠  ...".اعلموا أن لن يدخل أحدكم" 

   ٦٧٢ ..".أعين على نفسك "
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  ٤٦٤ !..".؟أال أنبئكم بأكرب الكبائر" 

   ٦٧٢ ..".أال رجل يأتينا خبرب القوم" 

 ٦٧٤  ! ".؟أال مشمر للجنة" 

 ١٤٣  ..".أال وإن يف اجلسد" 

   ٦٦٤ ..".أال وإن من كان قبلكم كانوا" 

   ٤٩٢ ..".أمر بقوم من أميت" 

 ١١٠  ..".أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا" 

  ٨٢ ..".أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا" 

 ١٥٧  ".إن أتقاكم وأعلمكم باهللا أنا " 

 ٢٧٣  ..".إن أكمل املؤمنني إميانا أحسنهم "

  ٨٩ .)حديث جربيل=( ..".أن تؤمن باهللا ومالئكته" 

  ١٩٠ ..".أن تقول أسلمت وجهي "

  ٦٣٥ ".إن الدعاء هو العبادة " 

 ٢٠٧  ..".أعطى رهطًا وسعد جالس > أن رسول اهللا" 

  ٦٦٣ ..".إن الرقى والتمائم والتولة" 

 ١٥٢  ..".إن صالتنا هذه ال يصلح فيها شيء من كالم الناس" 

   ٦٧٢ ..".جمالس الذكرإن هللا تبارك وتعاىل مالئكة سيارة فُضالً يتتبعون " 

 ١٥٢  ..".إن اهللا جتاوز ألميت عما حدثت به أنفسها" 

"اإن هللا تسعة وتسعني امس."..  
-٣٨صفحة)٨(حاشية

٣٩  
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  ٤٣٠ ..".إن اهللا خلق الرحم" 

   ٤٨٤ ..".إن اهللا كتب اإلحسان" 

  ١٥٢ ..".إن اهللا حيدث من أمره ما شاء "

 ٤٩١  ..".إن اهللا يقبل التوبة" 

 ١٩٠  ..".أن يسلم قلبك" 

 ١٥٧  ..".أنا أعلمكم باهللا" 

   ٦٢٧ ..".أنا أغىن الشركاء" 

  ١٨  "أنا عند ظن عبدي يب " 

 ١٩٦  ..".إنك تأيت قوما أهل كتاب" 

  ٦٦٦ ..".إمنا األعمال بالنيات" 

 ٥٣٣صفحة )٣(حاشية  .".إمنا أنا بشر وإنكم ختتصمون إيل، ولعل بعضكم أن يكون أحلن حبجته من بعض؛" 

  ٦٩٧ ..".إين مل أُومر أن أنقب قلوب الناس وال أشق بطوم" 

 ٣٨٧  ..".آية املنافق ثالث" 

  ٦٧٣ ..".أميا مسلم كسا مسلما"

 ١٠٩  ).حديث شعب اإلميان( ...".=أو بضع وستون شعبة ،اإلميان بضع وسبعون"

 ٩٧  ". اإلميان بضع وسبعون بابا "

  ١٢٣ ..".سالم على مخسبين اإل" 

   ٦٩٥ ".بني العبد وبني الكفر والشرك ترك الصالة "

   ٦٤١ ..".تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم" 

 ٥٣٠  ..".ثالث من كن فيه فهو منافق "
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  ٥٥٨ ".فإن عليه شعبة"..."ثالث من كن فيه فهو منافق"

 ؛>افقني هم الذين حدثوا الـنيب  هذا احلديث يف املن" .."ثالث من كن فيه فهو منافق" 
 ."فأخلفوه ؛ووعدوه أن خيرجوا معه .فخانوه ؛وائتمنهم .فكذبوه

٥٥٦، ٥٣٠  

  ٤٢٩ ..".ثالثة ال يكلمهم اهللا" 

  ٣٨٤ ".احلياء من اإلميان" 

   ٥٥٦  ..".مث الذين يلوم ،خري الناس قرين"

 ١٨٤   "الرضا بالقضاء باب اهللا األعظم"

  ٤٢صفحة)١(حاشية  ..".ى ثالث وسبعنيعل ستفترق أميت"

 ٤٩٢  ".شفاعيت ألهل الكبائر من أميت" 

   ٤٦١ ..".الصلوات اخلمس واجلمعة إىل اجلمعة" 

  ١٣٥ ..".العينان تزنيان وزنامها النظر" 

 "٤٨٥  ".يف اجلنة ألالزيادة بالنظر إىل وجه اهللا  > فسر النيب 

 ١١٠  !".؟فلم ال تتبعوين" 

  ٦٧٤ ..".عطوا شيئًافما أ" 

 ٣٤٥  ..".فيخرج منها قوما" 

  ٦٦٤ ..".قاتل اهللا اليهود اختذوا" 

 ٦٦٤صفحة) ٢(حاشية  .."السالم عليكم :يعلمهم إذا خرجوا إىل املقابر أن يقولوا >كان رسول اهللا " 

 ٣٧٥  .."اإلشراك :الكبائر "

  ٤٢٨  ...".كل مسكر "

  ١٦٩ ..".ال إميان ملن ال أمانة" 
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  ٥٨٩ ..".ال ترجعوا بعدي" 

  ٦٥٧ ..".ال تصدقوا أهل الكتاب وال تكذبوهم"

 .."                     ال تلعنوه "
، ٤٤٣صفحة)٦(حاشية

٤٩٩     

 ١٣١  ..".ال يؤمن من ال يأمن جاره" 

   ٤٩٩ ..".ال يدخل اجلنة قاطع"

 ١٣١  ..".ال يزين الزاين" 

    ٤٨٧صفحة)٥(حاشية  "ال يقتل مسلم بكافر " 

 ٤٩٩-٤٩٨  ...".يف اخلمر عشرة؛ عاصرها >لعن رسول اهللا " 

  ٤٩٩ ..".لعن اهللا آكل الربا" 

  ٤٩٩ ..".لعن اهللا السارق" 

  ٦٦٤ ..".لعن اهللا اليهود اختذوا قبور" 

   ٦٦٤ ".لعنة اهللا على اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد" 

  ٤٣٣  ".إن رمحيت سبقت غضيب: كتب عنده فوق عرشه اخللقملا قضى اهللا " 

   ٦٧٠ ".لن يدخل أحدا عمله اجلنة" 

 "ا منكم عملهلن ينجي أحد". 
 ،٤٠٤صفحة)٢(حاشية

٦٧٠      

 ٦٧  ..".عامل الغيب ،فاطر السماوات واألرض ،وإسرافيل ،وميكائيل ،اللهم رب جربائيل" 

 ١٤٣   ..".لو خشع قلب هذا"

  ١٠٠ ".مبؤمن من بات شبعانا وجاره جائع ليس"
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   ٥٩٢ ..".ليس بني العبد وبني الكفر "

 ٢٧٩  ".ليس اخلرب كاملعاين" 

  ٢٧٨ ".ليس اخلرب كاملعاينة "

 ٥٥٦  ".ليس من بلد إال سيطوله الدجال إال مكة واملدينة "

 ٦٤٥  ..".ليكونن من أميت أقوام يستحلون احلر "

   ٥٠٨  ".ي فيها إال هذه اآلية الفاذة اجلامعةما أنزل اهللا عل"

 ٣٨٠   !".؟ما تعدون الكبائر"

 ٤٣٠  ."؟ما حق اهللا على العباد "

   ٢٣٣ ..".ما رأيت من ناقصات عقل ودين"

  ٦٧٠ ".ما من أحد يدخله عمله "

   ٤٩٢ ..".ما من رجل مسلم ميوت فيقوم على جنازته"

 ٢٠٩  ..".املسلم من سلم املسلمون" 

   ٥٨٩ ..".من أتى امرأة يف دبرها فقد" 

   ٦٦٠ ..".من أتى كاهنا أو عرافًا فصدقه "

   ٤٩٩ ..".من أحدث يف املدينة حدثًا "

 ٦٦٠  ..".من اقتبس شعبة من النجوم" 

 ٤٢٨  ..".من أكل بأخيه أكلة" 

   ٦٩٧ ..".من بدل دينه فاقتلوه"

   ٥١٣ ..".من ترك صالة العصر" 

 ٤٣٠-٤٢٩  ..".ا مما يبتغي به وجه اهللان تعلم علمم "
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 ٤٢٩  ..".من حافظ عليها كانت له" 

  ٣٩٣ ..".من حج فلم يرفث" 

 ٦٣٦  ..".من حلف بغري اللّه فقد كفر أو أشرك" 

  ٤٣٠ ..".من حلف على ميني كاذبا" 

 ٤٢٨  ..".من سلك طريقًا يطلب به علما" 

   ٦٧٣ ..". وحده ال شريك لهمن شهد أن ال إله إال اهللا" 

  ٤٢٨ ..".من ظلم قيد شرب من أرض" 

 ٦٧٣  ..".من عاد مريضا مل يزل يف خرفة اجلنة" 

 ٣١٢  ..".من عادى يل وليا"

  ١٦٤ ".من غشنا فليس منا"

 ٦٧٣  ..".وأن حممدا عبده ورسوله ،أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له :من قال"

  ٦٧٢ ..".اللهم رب هذه الدعوة التامة والصالة "حني يسمع النداءمن قال "

 ٦٧٣  ..".وحبمدهالعظيم من قال سبحان اهللا " 

  ١٩٧ ..".من كان آخر كالمه" 

  ٤٢٩ ...".من لقي اهللا مدمن مخر" 

 ١٦٧  ..".من مات ومل يغز" 

 ٦٣٥  ..".من مات وهو يدعو هللا ندا دخل النار" 

  ٥٦ ..".ذا أهلكت األمم من قبلكم باختالفهم على أنبيائهم !ممهالً يا قو" 

   ٥٣٣  ".حنن حنكم بالظاهر"

  ٨٨ !".؟هال شققت عن قلبه" 
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  ٣٨٠صفحة)١(حاشية  "هن تسع "

 "٦٥٢  ..".ل نيب بعثه اهللاوأنت أو    

   ٣٨٥ ".وإن رغم أنف أيب الدرداء"

 ٥٠٤  ".وإن شرب اخلمر ،وإن سرق ،وإن زىن"

   ٥٤٢ ..".وإن صلى، وصام" 

  ٢٣٣  ..".ومتكث الليايل"

 ٣٠٣   ..".واهللا إين ألرجو أن أكون أخشاكم هللا"

 "١٥٢  ..".كب الناس يف النار على وجوههموهل ي  

 ٤٩١  ".ويتوب اهللا على من تاب"

 ٣٤٤  ..".اذهب بنعلي هاتني.. يا أبا هريرة"

  ٨٧ ..".يا مقلب القلوب"

  ٦٧٤ ".م تبارك وتعاىل عن وجهه؛ فكأم مل يروا نعمة قبل ذلكيتجلى هل"

   ٤٧٥ ..".جيعل يف ضحضاح من النار"

 ٢٧٣  ".ال إله إال اهللا ويف قلبه وزن شعرية من خري :خيرج من النار من قال" 

 ١٤٨   " مياناإلمن  خيرج من النار من كان يف قلبه مثقال حبة"

  ٨٣ ".به مثقال ذرة من إميانخيرج من النار من كان يف قل" 
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  ييييفهرس أقوال الصحابة 

���� ��� ����� �	
��� 

اجلس بنا نؤمن ساعة؛ فيجلسـان  "
 ".فيذكران اهللا وحيمدانه

 ٢٨٩  ا معاذ بن جبل

 ٥٣٩  ا عمر بن اخلطاب ..".إن أخوف ما أخاف عليكم"

أنتم إن شاء اهللا املؤمنـون، وهـو   " 
 ".أمريكم

  ٣١٥ ب بكر الصديق عائشة بنت أيب

 "  إمنا كان النفاق على عهـد الـنيب 

<".. 
  ٥٥٣ احذيفة بن اليمان 

اإلميان يزيد وينقص، قيل له ومـا  "
إذا ذكرنا اهللا : زيادته ونقصانه؟ قال

ومحدناه وسبحناه فتلك زيادته؛ وإذا 
 " .غفلنا ونسينا فتلك نقصانه

 ٢٨٩  ا عمري بن حبيب اخلطمي

 ١٣٠  ب عبد اهللا ابن عباس :..".ى أربعة أوجهتفسري القرآن عل"

دعنا عنك، دعنا عنك، فـو اهللا إن  "
الرجل ليقلب عن دينه يف السـاعة  

 ".الواحدة فيخلع منه

   اأبو الدرداء 

 
٥٥١   

فإين  -ابنة له  -زوجوا فالنا فالنة " 
كنت قلت له فيهـا قـوالً شـبيها    

 ."بالعدة
   ٥٤٧ بعبد اهللا بن عمرو بن العاص 

 !"نة هو أو يف النار؟فاسألوه أيف اجل"
اهللا أعلم، فقال له عبد : فقال ؛فسألوه

فهال وكلت األوىل كما وكلت ": اهللا

 ٣١١  ا عبد اهللا بن مسعود
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 ".اآلخرة

  ٥٤٧ احذيفة بن اليمان      .."القلوب أربعة" 

كان بني آدم ونوح عشرة قـرون  "
 "كلها على اإلسالم

 ٦٥٢  ب عبد اهللا ابن عباس

 ا يسأل حذيفةا كان عمر
 .عن نفسه

 ٥٥٢  ابن اخلطاب  عمر

   ٤٥٦  اابن عباسعبد اهللا   ..".كفر دون كفر"

 ٤٥٦  اابن عباسعبد اهللا  ..".كل شيء نسبه اهللا"

 ٥٤٠  ب ابن عمرعبد اهللا  ".كنا نعدها نفاقًا" 

ال صغرية مع اإلصرار، وال كبرية مع "
 ".االستغفار

 ٣٧٤  ب عباس عبد اهللا ابن

  ٢٧٩ ا عبد اهللا بن مسعود ".اللهم زدين إميانا ويقينا وفقها"

ال يأمن البالء،  -ثالثًا  -اللهم غفرا "
واهللا إن الرجـل  ! من يأمن الـبالء؟ 

ليفنت يف ساعة واحدة، فينقلب عـن  
 ".دينه

 ٥٥١  اأبو الدرداء 

   ٤٧٩ اعبد اهللا بن مسعود  ".اللهم نعم " 

يقني جتده شديدا صلبا  :يقنيمن ال" 
ال يغريه شيء وال يشركه الشيطان، 

 ".يقني جتد فيه ضعفًا :ومن اليقني

  ب عبد اهللا بن عمرو بن العاص

 
٢٧٩  

املنافق الذي يصف اإلسـالم وال  " 
 ".يعمل به

  احذيفة بن اليمان 

 
٥٣٩  

  ٥٥٤ احذيفة بن اليمان  ..".املنافقون الذين فيكم"
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  ٢٨٩ ا عمر بن اخلطاب ".إميانا، فيذكرون اهللا هلموا نزدد"

يا ابن أخي، لو هلـك املنـافقون   " 
 ..".الستوحشتم يف طرقاتكم

   ٥٥٥ احذيفة بن اليمان 

يا رسـول اهللا إن يل مـوايل مـن    "
  .."اليهود

  ٥٩٩  ا عبادة بن الصامت

ما لوعـدي خلـف ألهـل    : يريد"
  "طاعيت و ال أهل معصييت

  ٥١١  اابن عباسعبد اهللا 
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 فهرس األبيات الشعرية 

����� �	
��� 

ــدى  ــر مـ ـــرِ وللشـ   إِنَّ للْخيـ
  

  
  

  وكـــالَ ذَلـــك وجـــه وقَبـــلْ
     ٢٢٩  

 ــدالثَّم مــامٍ ســراعٍ وارِدإىل ح           تـَر ـَي إذ نظ   ٤١ واحكُم كحكْمِ فَتـاة احل

  قَــةَ متنِهــا متــواترا  يعلُــو طَرِي
  

  
  

ــا هظَالَم ــوم جالن ــر ــة كَفَ ــي لَيلَ ف  
   

٥٦٤  

ــائرا ــورا غَ ــد وغَ جــي ن ف ــوِين هي  
  

ــوائرا     ا جهــد قَص ــن ــقًا ع اسفَو  
    ٣٦٨  

  

  

 فهرس البلدان والبقاع

����� �	
��� 

 ١٥  .خوارزم

١٣   .الري    

  ٥٥٦  .السبخة

ترِس١٥  .انطَب  

 ١٧  .هراة
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 فهرس الفرق والطوائف 

���
��  �	
���  

    ٥٧٨  .االحتادية

  ١٩   .األشاعرة

   ٢٢  .أهل الكالم و املتكلمون

  ١٤   .الباطنية

   ٢١  .التصوف

   ٤٢٥  .الثنوية

    ٦٦٩  .اجلربية

  ٢١   .اجلهمية

    ٥٧٨  .احلروفية

  ١٩٥   .احلشوية

٥٧٨   .ةاحللولي  

   ٣٣  .اخلوارج

٥٧٤   .ةالدهري  

   ٦٥  .الروافض

  ٢٣١-٢٣٠   .دقةاالزن

  ١٣   .الشيعة

  ٦٢   .الصابئة
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  ٢١  .الفالسفة

  ٢٣٥   .الفالسفة املشائني

   ٥٥  .القدرية

  ٥٠١   .القرامطة

  ٩٠   .الكرامية

  ٣٥٩   .اللفظية

   ٣١٦  .املاتريدية

    ٥٧٧  . اسمة

   ٢٣٠  .اوس

   ٣٣  .املرجئة

  ٥٧٧   .املشبهة

  ٢١-٢٠   .عتزلةامل

   ٦٢  .املالحدة

  ٦٤    .الوعيدية
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 فهرس املصطلحات واأللفاظ الغريبة 

������  �	
���  

    ٥٧٨  االحتاد

   ٢٦٤  .التجلي

    ٥٧٧     .اجلسم

   ٥٧٨  .احللول

   ٣٣٩  .احليز

    ٤٦٥  .الذوق

  ٢٢٣   .الضدان

   ٦٠  .الطرد

  ١٧٤   .العرض

  ٢٠٥   .العرض ال يبقى زمانني

   ٦٠  .عكسال

  ٤٨٧   .عموم اجلنس ألنواعه

    ٤٨٧  .عموم الكل ألجزائه

  ٢٦٤   .الكشف

  ٣٥   .املاهية

  ٢٢٣   .املختلفان

    ٢٦٤  .املشاهدات
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 فهرس األعالم املترجم هلم

� !� "�#$�� �	
��� 

  ٢٠ .أبو بكر إبراهيم األصفهاين .إبراهيم بن أيب بكر األصفهاين

ن محدان إبراهيم بن أمحد بن عمر ب
  ٣٥٦ .أبو إسحاق بن شاقال .بن شاقال

  ٢٠ .القطب املصري .إبراهيم بن علي بن حممد السلمي

إبراهيم بن حممد بن إبـراهيم بـن   
 .يينئمهران اإلسفرا

 ٣٠٩  .أبو إسحاق اإلسفرائيين

 ٥٤٠ .إبراهيم التيمي .إبراهيم بن يزيد التيمي

بن خلف بن وهب بن حذافـة   أيب
  .اجلمحي

٤٢٩  .بن خلف أيب 

أمحد بن احلسني بن علي بن عبد اهللا 
 .بن موسى

 ٢٧٢ .البيهقي

 ١٢٨ .اإلمام أمحد .أمحد بن حنبل

 ١٦ .الكمال السمناين .أمحد بن زيد السمناين

أمحد بن عبد احلليم بن عبد السـالم  
 .ابن تيمية

 ٢٢ .شيخ اإلسالم ابن تيمية

 ١٥٧ .رجحابن  .أمحد بن علي بن حممد العسقالين

أمحد بن علي بن املختار بـن عبـد   
 .الكرمي الكسداين

 ٦٤٩ .ابن وحشية

 ٣٥١ .أبو العباس بن سريج .أمحد بن عمر بن سريج

 ٦١٩ .أرسطو .طاليس اأرسط
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 ٨٨-٨٧ .ب أسامة بن زيد .أسامة بن زيد بن حارثة

 ٤٧٧ .إسحاق بن راهويه .إسحاق بن إبراهيم بن خملد التميمي

 ١٣٥ .اجلوهري .اد اجلوهريإمساعيل بن مح

 ٢٠٨ .ابن كثري .إمساعيل بن عمر بن كثري

 ٣٤٥ .ا أنس بن مالك .بن النضر األنصاري أنس بن مالك

أيوب بن أيب متيمة كيسان السختياين 
 .البصري

 ٥٥٧ .أيوب السختياين

جابر بن عبد اهللا بن عمرو بن حرام 
 .األنصاري السلمي

 ٥٣٠ .اجابر بن عبد اهللا األنصاري 

 ٦٢٦ .أبو معشر .جعفر بن حممد بن عمر البلخي

جندب بن جنادة بن قيس بن عمرو 
 .الغفاري

  

  .اأبو ذر

 

٤٢٩ 

 ٨١ .جهم بن صفوان .جهم بن صفوان

 ٢٢٦ .حافظ حكمي .حافظ بن أمحد بن علي حكمي

حذيفة بن حسل بن جابر بن عمرو 
 .بن ربيعة

 ٥٣٩ .ا حذيفة بن اليمان

 ١٣٦ .احلسن البصري .حلسن البصرياحلسن بن أيب ا

احلسني بن احلسن بن حممد بن حليم 
 .البخاري اجلرجاين

 ١٦٢ .احلليمي

احلسني بن عبد اهللا بن احلسن بـن  
 .علي

 ٢٣٦ .ابن سينا
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 ١١٢ .البغوي .احلسني بن مسعود بن حممد

محد بن حممد بن إبراهيم بن اخلطاب 
 .البسيت

 ٤٧٨ .اخلطايب

 ٣٦٨ .رؤبة .العجاج بن التميمي رؤبة بن عبد اهللا

 ٥٨٦ .ابن جنيم .زين الدين بن إبراهيم بن حممد

 ٢٠٦ .اسعد بن أيب وقاص .سعد بن مالك بن أهيب

سفيان بن سعيد بن مسـروق بـن   
 .حبيب بن رافع

 ٢٧٠ .سفيان الثوري

 ١٠٥  .ابن عيينة .سفيان بن عيينة ابن أيب عمران

بد سليمان بن عبد اهللا بن حممد بن ع
 .الوهاب

 ٦٣٤ .سليمان بن عبد اهللا آل الشيخ  

صاحل بن فوزان بن عبد اهللا مـن آل  
 .فوزان

 ٤٥٨ .الشيخ الفوزان

طاوس بن كيسان اخلوالين اهلمداين 
 .اليماين

 ٤٥٦ .طاوس

عائشة بنت عبد اهللا بن عثمان بـن  
 .عامر بن عمرو القرشي

 ٣١٥ .لعائشة 

عبادة بـن الصـامت بـن قـيس     
 .األنصاري

  ٥٩٩ .ا عبادة بن الصامت

 ٤٥-٤٤ .عبد اجلبار القاضي .عبد اجلبار بن أمحد بن عبد اجلبار

 ١٢٣ .بن رجبا .بن رجب عبد الرمحن بن أمحد

عبد الرمحن بن أمحد بن عبد الغفـار  
 .اإلجيي

 ٢٨١ .اإلجيي، صاحب املواقف
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عبد الـرمحن بـن صـخر األزدي    
 .الدوسي

  

  .ا أبو هريرة

 

٣٤٤-٣٤٣ 

 ١١١ .األوزاعي .لرمحن بن عمرو بن حيمدعبد ا

 ٦٦٣ .ا عبد الرمحن بن عوف .بن عبد عوف عبد الرمحن بن عوف

 ١٧٩ .األصم .عبد الرمحن بن كيسان

عبد الرمحن بن حممد أيب حامت ابـن  
إدريس بن املنذر التميمي احلنظلـي  

 .الرازي
 ١١١ .ابن أيب حامت

 ٥١ .يالسعدالشيخ  .السعدي بن ناصر عبد الرمحن

بن حممد بن عبد الوهاب عبد السالم 
 .البصري

 ٣٨٢ .أبو هاشم اجلبائي

عبد العزيز بن عبد اهللا بن عبد الرمحن 
 .بن حممد بن عبد اهللا آل باز

 ٢٩٣ .ابن بازالشيخ 

عبد اهللا بن أيب بن مالك بن احلارث 
 .ابن عبيد اخلزرجي

 ٥٣٨ .ابن سلول

مة عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن قدا
 .بن مقدام بن نصر احلنبلي

 ٤٥٩ .ابن قدامة

 ٣٨٣ .الكَعيب .عبد اهللا بن أمحد بن حممود الكَعيب

عبد اهللا بن الزبري بن عيسى بن عبيد 
 .اهللا بن أسامة احلميدي

 ٤٧٧ .احلميدي

 ١١٩ .بالّابن كُ .عبد اهللا بن سعيد بن كالب القطان

 ١٣٠ .ب بن عباساعبد اهللا بن عباس بن عبد املطلب بن 
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 .بن عبد منافهاشم 

 ٥٥٥ .أبا بطني عبد اهللا  .عبد اهللا بن عبد الرمحن أبا بطني

عبد اهللا بن عبيد اهللا بن أيب مليكـة  
 .التيمي

 ٥٥٢ .ابن أيب مليكة

عبد اهللا بن عثمان بن عامر القرشي 
 .التيمي

 ٧٠ .ا أبو بكر الصديق

عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب القرشي 
 .العدوي

 ٥٤٠ .ب بن عمرا

عبد اهللا بن عمرو بن العاص بن وائل 
 .القرشي السهمي

٢٧٩ .ب مروابن ع 

عبد اهللا بن مسعود بن غافـل بـن   
 .حبيب اهلذيل

 ٢٧٩ .ا ابن مسعود

عبد امللك بن عبد اهللا بن يوسف بن 
 .حممد اجلويين

 ٣٠٩ .أبو املعايل اجلويين

 ٤٧٥ .أبو طالب .عبد مناف بن عبد املطلب بن هاشم

عبيد اهللا بن عبد الكرمي بن يزيد بن 
 .فروخ القرشي املخزومي

 ١١١ .أبو زرعة الرازي

عبيد اهللا بن حممد بـن حممـد بـن    
 .محدان

 ١٠٦ .ابن بطة

 ٢٨٥ .عطاء .عطاء بن أيب رباح الفهري

 ٦٣٧ .عكرمة .عكرمة بن عبد اهللا الرببري

 ١١٩ .ابن حزم .علي بن أمحد بن سعيد

 ٢١ .األشعريأبو احلسن عيل بن أيب بشر إسحاق علي بن إمسا
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 .بن سامل األشعري

 ١٢٣ .شارح الطحاويةابن أيب العز،  .علي بن علي ابن أيب العز

علي بن حممد بن علي السيد الـزين  
احلسيين اجلرجاين احلنفي، املعـروف  

 .بالسيد الشريف
 ٢٨٢ .اجلرجاين، شارح املواقف    

عبـد   عمر بن اخلطاب بن نفيل بن
 .العزى القرشي العدوي

 ١٦٧ .ا عمر بن اخلطاب

عمر بن عبد العزيز بن مروان بـن  
 .احلكم األموي

 ١٤٥ .عمر بن عبد العزيز

 ٦٥٤ .عمرو بن حلي .بن قمعة عمرو بن حلي

األنصاري عمري بن حبيب بن حباشة 
              .اخلطمي

 ٢٨٩ .ا اخلطمي بن حبيب عمري

   ٣٨٥ .ا أبو الدرداء .عومير بن عامر بن مالك

 ٥٩٤ .القاضي عياض .عياض بن موسى بن عياض السبيت

 ٥١ .أبو عبيد القاسم بن سالم .بن عبد اهللا القاسم بن سالم

قتادة بن دعامة بن عزيز السدوسـي  
 .البصري

 ٢٩٥ .قتادة

 ٥٦٤ .لبيد .لبيد بن ربيعة

 ٣١٠ .اإلمام مالك .مالك بن أنس بن مالك

 ١٦ .اد اجليلي .اد اجليلي

حممد األمني بن حممد املختار بن عبد 
 .القادر الشنقيطي

 ٥٤ .الشنقيطيالشيخ 
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 ٣٩٧-٣٩٦ .اخلالدي .حممد بن إبراهيم بن شهاب

حممد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل 
 .الشيخ

 ٦٠٧ .حممد بن إبراهيم آل الشيخالشيخ 

حممد بن إبراهيم بن علي بن املرتضى 
 .بن اهلادي

 ٢٢ .ابن الوزير

 ٥٠ .ابن القيم .حممد بن أيب بكر بن أيوب الزرعي

حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فـرح  
 .القرطيب

 ٤٦١ .القرطيب

حممد بـن أمحـد بـن أيب سـهل     
 .السرخسي

 ٥٠٧ .السرخسي

 ٣٥٨ .السفاريين احلنبلي .حممد بن أمحد بن سامل السفاريين

 ٣٥٧ .هيبالذ .حممد بن أمحد بن عثمان بن قيماز

 ٢٠ .الشافعياإلمام  .حممد بن إدريس بن العباس

حممد بن إدريس بن املنذر بـن داود  
 .بن مهران احلنظلي

 ١١١ .أبو حامت الرازي

 ٥٩٤ .ابن خزمية .حممد بن إسحاق بن خزمية

حممد بن إمساعيل بن إبـراهيم بـن   
 .املغرية بن بردزبه

 ١١١ .البخاري

حممد بـن إمساعيـل بـن صـالح     
 .لصنعاينا

 ٦٤٤-٦٤٣ .األمري الصنعاين

 ٢٠ .تاج الدين األرموي .حممد بن احلسن الشافعي

حممد بن احلسـني بـن عبـد اهللا    
 .اآلجري

 ١٠٦ .اآلجري
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 ١٤٥ .القاضي أبو يعلى .حممد بن احلسني بن حممد بن خلف

 ١١٢ .الطربيابن جرير  .حممد بن جرير

 ٣١٩ .ابن سريين .حممد بن سريين البصري

حممد بن صاحل بن حممد بن سليمان 
 .عثيمني الوهييب التميمي

 ٢٧٣ .ابن عثيمني الشيخ

 ٤٦٣ .ابن عاشور .حممد الطاهر بن عاشور

 ٤٨ .أبو بكر الباقالين .حممد بن الطيب بن حممد بن جعفر

حممد بن عبد اهللا بن عبيد بن عمـري  
 .الليثي املكي

 ٥٥٦ .حممد املُحرِم

 ٩٨ .أبو علي اجلبائي .بن سالم حممد بن عبد الوهاب

عبد الوهاب بن سـليمان  بن حممد 
 .التميمي النجدي

 ١١٢ .الشيخ حممد بن عبد الوهاب

 ٤٥ .أبو احلسني البصري .حممد بن علي بن الطيب

 ١٧٣-١٧٢ .األنباري .حممد بن قاسم األنباري

ام بن عراق بن حزابـة  رحممد بن كُ
 .السجستاين

 ١٢٢ .امرابن كُ

مد بن حممد بن حممد بـن أمحـد   حم
 .الطوسي

 ٨٣ .الغزايلأبو حامد 

 ١٢٢ .الصاحلي .حممد بن مسلم الصاحلي

حممد بن مسلم بن عبـد اهللا ابـن   
 .شهاب الزهري

 ٣١٩ .الزهري

 ١١٥ .املروزي .حممد بن نصر ابن احلجاج املروزي
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 ٦٤٦ .رشيد رضا حممد .حممد رشيد بن علي رضا

 ٣١٧ .األلباين الشيخ .باينحممد ناصر الدين األل

 ٢٨١ .األلوسي .حممود بن عبد اهللا احلسيين األلوسي

 ١٦٧ .مسلم .مسلم بن احلجاج

 ١٥٢ .ا معاذ بن جبل .بن عمرومعاذ بن جبل 

 ٥٢٢ .أبو عبيدة .معمر بن املثىن

منصور بن حممد بن عبد اجلبار بـن  
 .أمحد بن حممد التميمي

 ٥٥ .أبو املظفر السمعاين

 ١٠١ .أبو حنيفةاإلمام  .نعمان بن ثابت التيميال

 ٦٥٣ .النمرود .النمرود بن كنعان

هبة اهللا بن احلسن بن منصور الطربي 
 .الرازي الشافعي

 ١٠٦ .الاللكائي

الوليد بن املغرية بن عبـد اهللا بـن   
 .عمرو

 ٥٨١ .الوليد بن املغرية

 ٢٣٢ .الفراء .حيىي بن زياد بن عبد اهللا

 ٢٢٦ .النووي .بن مري حيىي بن شرف

 ٤٠٧ .حيىي بن معاذ الرازي .الرازي بن جعفر حيىي بن معاذ

يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن عبد 
 .الرب النمري القرطيب املالكي

  

  . ابن عبد الرب

 

٥٣ 
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  واملصادر املراجعفهرس 

بن صاحل املقرن، دار طويق عبد الكرمي : عاما مع مساحة العالمة الشيخ حممد بن صاحل بن عثيمني، تأليف ١٤ - ١
  . م٢٠٠١-هـ١٤٢٢للنشر والتوزيع، 

 ) أ (
عبيد اهللا بن حممـد بـن بطـة    : تصنيف اإلمام) الشرح واإلبانة على أصول السنة والديانة(اإلبانة الصغرى - ٢

 .م٢٠٠١-هـ١٤٢٢، ١الرياض، ط-العكربي، دار أطلس، اململكة العربية السعودية
الشيخ اإلمام أبو عبد اهللا عبيد اهللا بن حممد : ة وجمانبة الفرق املذمومة، تأليفاإلبانة عن شريعة الفرقة الناجي - ٣

ـ ١٤١٥، ٢، دار الرايـة، ط جمموعـة مـن البـاحثني   : قيق ودراسةبن بطة العكربي احلنبلي، حت -هـ
 )اإلبانة الكربى.=(م١٩٩٤

 .هـ١٤١٣، ١ض،  طأحباث يف االعتقاد، عبد العزيز بن حممد العبد اللطيف، دار الوطن للنشر، الريا - ٤
علي بن عبد العزيز بن : ابن احلنبلي وكتابه الرسالة الواضحة يف الرد على األشاعرة، دراسة وحتقيق وتعليق - ٥

 . م٢٠٠٧-هـ١٤٢٨، ١الرياض، ط -علي الشبل، مكتبة الرشد، اململكة العربية السعودية
 .ن حممود القزوين، دار صادر، بريوتاإلمام العامل زكرياء بن حممد ب: ، تصنيفوأخبار العباد آثار البالد - ٦
عبد : إعداد -مجعاً وترتيباً ودراسة-اآلثار الواردة عن السلف يف مسائل اإلميان وما ينافيه يف تفسري الطربي - ٧

قسم العقيدة  .كلية الدعوة وأصول الدين.الة مقدمة لنيل درجة الدكتوراهاهللا بن سليمان بن حممد العمر، رس
. ناصر بن عبد الكـرمي العقـل  .د.أ :إشراف .ة اإلمام حممد بن سعود اإلسالميةمعجا. واملذاهب املعاصرة

 .هـ١٤٢٣
منيف بن عايش بن مـرزم النفيعـي   :إعداد الطالب -عرض ونقد-أثر الفكر االعتزايل يف عقائد األشاعرة - ٨

 .أم القـرى جامعة . قسم العقيدة.دينكلية الدعوة وأصول ال. رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه . العتييب
 .م١٩٩٩-هـ١٤٢٠. أمحد بن سعد بن محدان الغامدي.د.إشراف أ

ابن قيم اجلوزية، حققه  بكر أيب بن اهللا حممد عبد أيب الشيخ العالمة مشس الدين: ، تأليفالذمة أهل أحكام - ٩
ة اململك– الدمام ، دار رمادي،العاروري توفيق شاكرأيب أمحد  ،البكري أمحد يوسفأيب براء : وعلق عليه

 .م١٩٩٧ - هـ١٤١٨، ١العربية السعودية، ط

األستاذ إحسان : أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم، قدم له: اإلحكام يف أصول األحكام، تأليف - ١٠
  . عباس، دار اآلفاق، بريوت

أحكام القرآن، أليب يكر حممد بن عبد اهللا املعروف بابن العريب، حتقيق علي حممد البجاوي، دار املعرفـة،   - ١١
  .لبنان-ريوتب
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رسالة مقدمة ). عبد احلليم حاج أمحد(عبد اهللا حليم سايسينج : إعداد الطالب -أحكام املرتد يف اإلسالم  - ١٢
جامعـة أم  . شعبة الفقـه . قسم الفقه وأصوله. كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية. لنيل درجة املاجستري

  .م١٩٨٢-هـ١٤٠٢. يونس سليمان السنهوري. د: إشراف. مكة املكرمة. القرى
إحياء علوم الدين، لإلمام أيب حامد الغزايل، وامشه ختريج احلافظ العراقي، وبذيلـه كتـاب اإلمـالء يف     - ١٣

إشكاالت اإلحياء لإلمام الغزايل، وكتاب تعريف األحياء بفضائل اإلحياء للشيخ العيدروس، دار الفكـر،  
  .م١٩٧٥-هـ١٣٩٥، ١ط

واملشبهة، لإلمام أيب حممد عبد اهللا بن مسلم بـن قتيبـة الكاتـب     االختالف يف اللفظ والرد على اجلهمية - ١٤
، ١دار الرايـة، الريـاض، ط   عمر بن حممود أبـو عمـر،   :الدينوري، قدم له وعلق عليه وخرج أحاديثه

  . م١٩٩١-هـ١٤١٢

أمحد بن  :شيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين، حتقيق:اإلخنائية، أو الرد على اإلخنائي، تأليف - ١٥
  .م٢٠٠٠-هـ١،١٤٢٠مونس العرتي، دار اخلراز، اململكة العربية السعودية، جدة، ط

: الشيخ العالمة حممد األمني بن حممد املختار اجلنكي الشنقيطي، حتقيق: آداب البحث واملناظرة، تأليف - ١٦
، ١كة املكرمة، ط، دار عامل الفوائد، مبكر بن عبد اهللا أبو زيد: إشراف سعود بن عبد العزيز العريفي،

  . هـ١٤٢٦

اإلمام اجلليل أيب : تأليف ،)حديث وفقه، فراسة وطب، تاريخ وأدب، لغة ونسب(آداب الشافعي ومناقبه  - ١٧
حممد زاهد بن حسن الكوثري، قدم له وحقق أصله  :ب كلمة عنهتكَحممد عبد الرمحن بن أيب حامت الرازي، 

  .م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤، ١ط لبنان،-العلمية، بريوتعبد الغين عبد اخلالق، دار الكتب : وعلق عليه

سعود بن عبد العزيز بن حممد العريفي، دار عامل الفوائد، :األدلة العقلية النقلية على أصول االعتقاد، تأليف - ١٨
  . هـ١٤١٩، ١مكة، ط -اململكة العربية السعودية

حممد بن عبد العزيز الشايع،  :عرض وتقومي يف ضوء عقيدة السلف، تأليف االعتقادية، اهليتميآراء ابن حجر  - ١٩
  .هـ١٤٢٧، ١الرياض، ط-مكتبة دار املنهاج، اململكة العربية السعودية

أحالم بنت حممد  -دراسة ونقد على ضوء مذهب السلف-آراء فخر الدين الرازي العقدية يف النبوة والرسالة - ٢٠
إشراف . ختصص العقيدة. .مبكةكلية التربية للبنات . رسالة مقدمة لنيل درجة املاجستريبن سعد الوادي، 

  .م١٩٩٨ -هـ١٤١٩. ابتسام بنت أمحد حممد مجال.د.أ

عبد اهللا بن حممد بن عبد العزيز .د:تأليف - عرض ونقد-مصنفات شيخ اإلسالم ابن تيميةآراء املرجئة يف  - ٢١
  .م٢٠٠٧-هـ١٤٢٨، ١السند، دار التوحيد، الرياض، ط

كتاب األربعني من مسانيد : حممد بن احلسني اآلجري، ويليه اإلمام أيب بكر: ، تأليفكتاب األربعني حديثًا - ٢٢
اإلمام أيب سعد عبد اهللا بن عمر بن أيب نصر القشريي، : املشايخ العشرين عن األصحاب األربعني، تأليف

  .م٢٠٠٠-هـ١٤٢٠، ٢بدر بن عبد اهللا البدر، أضواء السلف، الرياض، ط: حققهما وخرج أحاديثهما
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ن للعالمة اإلمام فخر امللة والدين حممد بن عمر الرازي، مطبعة جملس دائرة املعارف األربعني يف أصول الدي - ٢٣
أمحد حجازي . د: طبعة أخرى، تقدمي وحتقيق وتعليق.هـ١٣٥٣، ١ط العثمانية، ببلدة حيدر أباد الدكن،

  .   هـ١٤٢٤-م٢٠٠٤، ١السقا، دار اجليل، ط

إمام احلرمني عبد امللك بن عبد اهللا اجلويين  :تأليف األدلة يف أصول االعتقاد، اإلرشاد إىل قواطعكتاب  - ٢٤
، ١ط لبنان،-الشيخ زكريا عمريات، دار الكتب العلمية، بريوت: الشافعي، علق عليه وخرج آياته وأحاديثه

  .م١٩٩٥-هـ١٤١٦

حممد باسل عيون السود، : أساس البالغة، أليب القاسم جار اهللا حممود بن عمر بن أمحد الزخمشري، حتقيق - ٢٥
  .م١٩٩٨-هـ١٤١٩، ١لبنان، ط-ار الكتب العلمية، بريوتد

أساس التقديس يف علم الكالم لإلمام فخر الدين الرازي، مع مقدمة ودراسة حتليلية، للدكتور حممد  - ٢٦
  . م١٩٩٣، ١ط ي، دار الفكر اللبناين، بريوت،ـبـالعري

عبد اهللا دجني السهلي، دار : حتقيقشيخ اإلسالم ابن تيمية، دراسة و: االستغاثة يف الرد على البكري، تأليف - ٢٧
  .م١٩٩٧-هـ١٤١٧، ١الوطن، الرياض، ط

ـ ١٤٢٥، ١حممد رشاد سامل، دار الفضيلة، الرياض، السـعودية، ط : االستقامة، البن تيمية، حتقيق - ٢٨ -هـ
  . م٢٠٠٥

 لإلمام احلافظ أيب عمر يوسف بن عبد اهللا بن عبد الرب القرطيب النمـري،  يف معرفة األصحاب  االستيعاب - ٢٩
   . م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣، ١عادل مرشد، دار األعالم، ط: صححه وخرج أحاديثه

: عز الدين ابن األثري أيب احلسن علي بن حممد اجلزري، حتقيق وتعليق: أسد الغابة يف معرفة الصحابة، تأليف - ٣٠
نعم حممد عبد امل: األستاذ الدكتور: الشيخ علي حممد معوض، الشيخ عادل أمحد عبد املوجود، قدم له وقرظه

  .لبنان-مجعة طاهر النجار، دار الكتب العلمية، بريوت: عبد الفتاح أبو سنة، الدكتور: الربي، الدكتور

عبد الرمحن عمرية، عبد املنعم .د :أسرار الترتيل وأنوار التأويل، لإلمام فخر الدين الرازي، حتقيق وتصحيح - ٣١
عبد القادر أمحد عطا، : بتحقيق: ة أخرىطبعم، ٢٠٠٠، ١، طفرج درويش، ركايب للنشر والتوزيع، القاهرة

  .دار املسلم

حممد جة : أسرار العربية، تأليف اإلمام أيب الربكات عبد الرمحن بن حممد بن أيب سعيد األنباري، حتقيق - ٣٢
  .البيطار

الدكتور سليمان دنيا، دار : اإلشارات والتنبيهات أليب علي بن سينا مع شرح  نصري الدين الطوسي، حتقيق - ٣٣
  .٣ارف، طاملع

هاين حممد حامد : ، إعداد"حتقيق ودراسة"، تأليف اإلمام فخر الدين الرازياإلشارة يف علم الكالمكتاب  - ٣٤
القاهرة، قسم العقيدة -يف العقيدة والفلسفة، كلية أصول الدين) التخصص(حممد، رسالة لنيل درجة املاجستري
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حممد عبد الفضيل القوصى، / د.صايف، أحمىي الدين أمحد ال/ د.أ :جامعة األزهر، إشرافوالفلسفة، 
  . م٢٠٠٧-هـ١٤٢٨

عبد احلسني املبارك، مؤسسة .د :اشتقاق أمساء اهللا، أليب القاسم عبد الرمحن بن إسحاق الزجاجي، حتقيق - ٣٥
  .م١٩٨٦-هـ١٤٠٦، ٢الرسالة، ط

ـ : ، تأليفالصحابة متييزاإلصابة يف  - ٣٦ ت هـذه  أمحد بن علي بن حممد العسقالين املعروف بابن حجر، طبع
م، يف بلدة كلكنا بعد مقابلتها على النسخة اخلطية احملفوظة يف دار ١٨٥٣النسخة طبق النسخة املطبوعة سنة 

  .الكتب باألزهر الشريف مبصر، مث على النسخة املوقوفة على طلبة العلم برواق الشوام من األزهر
 قسم الدراسات العليا الشرعية، لنيل األصول اخلمسة عند املعتزلة وموقف السلفيني منها، رسالة مقدمة إىل - ٣٧

درجة املاجستري يف العقيدة، جبامعة امللك عبد العزيز، كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، مكة املكرمـة،  
  .  م١٩٧٧-هـ١٣٩٧عوض اهللا جاد أمحد حجازي، . د.أ:صاحل زين العابدين الشييب، إشراف: إعداد

، ١حممد بن عبد الرمحن اخلميس، دار الصميعي، ط.د :يفأصول الدين عند اإلمام أيب حنيفة، تأل - ٣٨
 .م١٩٩٦-هـ١٤١٦

، ١طأصول الدين، لإلمام أيب منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي البغدادي، مطبعة الدولة، استانبول،  - ٣٩
  .م١٩٢٨-هـ١٣٤٦

ر اخلطيب فخر الدين حممد بن عم: ، تأليف)معامل أصول الدين(أصول الدين للرازي، وهو الكتاب املسمى  - ٤٠
: تقدمي وتعليق: طبعة أخرى .طه عبد الرؤوف سعد، املكتبة األزهرية للتراث: الرازي، راجعه وقدم له

  .م١٩٩٢، ١لبنان، ط-مسيح دغيم، دار الفكر اللبناين، بريوت.د

الشيخ العالمة حممد األمني بن حممد املختار اجلكين : يف إيضاح القرآن بالقرآن، تأليفأضواء البيان  - ٤١
خرج آياته  :طبعة أخرىهـ، ١٤٢٦، ١ار عامل الفوائد، ط، دبكر بن عبد اهللا أبو زيد: إشراف قيطي،الشن

  .هـ١٤٢٤-م٢٠٠٣، ٢لبنان، ط-الشيخ حممد عبد العزيز اخلالدي، دار الكتب العلمية، بريوت: وأحاديثه

، "يف مقاالتهشرح مجلة ما حكاه عنهم أبو احلسن األشعري وقرره "اعتقاد أهل السنة أصحاب احلديث - ٤٢
  .م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤، ١حممد بن عبد الرمحن اخلميس، دار الصميعي، ط. د :تأليف

جواب اإلمام أمحد على أسئلة تلميذه أيب بكر املروذي، جواب أيب :وبذيله: ، تأليفاعتقاد أهل السنةكتاب  - ٤٣
ديث البن بكر  اخليب البغدادي عن سؤال بعض أهل دمشق يف الصفات، فصل يف الثناء على أصحاب احل

، ١مجال عزون، دار ابن حزم، الرياض، ط: الشيخ محاد بن حممد األنصاري، حتقيق:عقيل احلنبلي، تقريظ
  .م١٩٩٩-هـ١٤٢٠

أيب بكر أمحد بن احلسني بن علي بن موسى البيهقي، علق : االعتقاد واهلداية إىل سبيل الرشاد، للحافظ اإلمام - ٤٤
فضيلة الشيخ عبد الرمحن بن صاحل احملمود، : له وعلق عليه مساحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي، قدم: عليه

  .م١٩٩٩-هـ١٤٢٠، ١أبو عبد اهللا أمحد بن إبراهيم أبو العينني، دار الفضيلة، ط :حققه وعلق عليه



- ٨١٥  - 

 

احلسني حممد بن القاضي أيب يعلى الفراء احلنبلي، رواية الشيخ أيب سعيد عبد اجلبار بن  االعتقاد، أليبكتاب  - ٤٥
: ل األعرايب عن مساع لعبد الرمحن بن إبراهيم بن أمحد بن عبد الرمحن املقدسي، حتقيق وتعليقحيىي بن هال

- هـ١٤٢٣، ١الرياض، ط-حممد بن عبد الرمحن اخلميس، دار أطلس اخلضراء، اململكة العربية السعودية.د
  .م٢٠٠٢

الصوفية والفرق اإلسالمية اعتقادات فرق املسلمني واملشركني، لإلمام فخر الدين الرازي، ومعه حبث يف  - ٤٦
-هـ١٣٥٦علي سامي النشار، مكتبة النهضة املصرية، : لألستاذ مصطفى بك عبد الرزاق، مراجعة وحترير

  .م١٩٣٨

خري الدين : ، تأليف)املستعربني واملستشرقنيقاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب و(األعالم  - ٤٧
  .م٢٠٠٢، ٥، طلبنان-الزركلي، دار العلم للماليني، بريوت

حممد بن : أعالم احلديث يف شرح صحيح البخاري، لإلمام أيب سليمان محد بن حممد اخلطايب، حتقيق ودراسة - ٤٨
ع فر. كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية. ل سعود، حبث مقدم لنيل درجة الدكتوراهآسعد بن عبد الرمحن 

  .هـ١٤٠٦-١٤٠٥. سيفأمحد حممد نور .إشراف د .جامعة أم القرى. الكتاب والسنة

سؤال وجواب يف العقيدة، حلافظ ٢٠٠أعالم السنة املنشورة العتقاد الطائفة الناجية املنصورة، املطبوع باسم  - ٤٩
  .م١٩٩٩، ١حلمي بن إمساعيل الرشيدي، دار العقيدة، ط: بن أمحد حكمي، ضبط نصوصه وخرج أحاديثه

عبد اهللا حممد بن أيب بكر املعروف بابن قيم اجلوزية،  مشس الدين أيب :إعالم املوقعني عن رب العاملني، تأليف - ٥٠
-هـ١٤١١، ١لبنان، ط-حممد عبد السالم إبراهيم، دار الكتب العلمية، بريوت: رتبه وضبطه وخرج آياته

  .م١٩٩١

سهل بن رفاع بن .د :أعمال القلوب حقيقتها وأحكامها عند أهل السنة واجلماعة وعند خمالفيهم، إعداد - ٥١
م، جامعة اإلمام حممد بن ٢٠٠٥-هـ١٤٢٦، )الدكتوراه(، رسالة لنيل درجة العامليةـيبعتيل الروقي اليسه

، )٥٦(سعود اإلسالمية، عمادة البحث العلمي، سلسلة مشروع وزارة التعليم العايل لنشر ألف رسالة علمية
  .صدرت مبناسبة االحتفال مبرور مائة عام على تأسيس اململكة العربية السعودية

نبيل أبـو  .علي أبو زيد، ود.د: عصر وأعوان النصر، لصالح الدين خليل بن أبيك الصفدي، حققهأعيان ال - ٥٢
سورية، -مازن عبد القادر املبارك، دار الفكر، دمشق: حممود سامل حممد، قدم له.حممد موعد، ود.عمشة، ود

   .م١٩٩٨-هـ١٤١٨، ١لبنان، ط-دار الفكر املعاصر، بريوت
العالمـة  : اإلمام العالمة مشس الدين ابن قيم اجلوزية، ختـريج : شيطان، تصنيفإغاثة اللهفان يف مصايد ال - ٥٣

، ١علي حسن عبد احلميد احلليب، دار ابـن اجلـوزي، ط  : احملدث الشيخ حممد ناصر الدين األلباين، حتقيق
  .هـ١٤٢٤

  . مصر األستاذ أمحد الشنقيطي، مطبعة التقدم،:أيب الفرج األصبهاين، تصحيح األغاين، لإلمامكتاب  - ٥٤



- ٨١٦  - 

 

اإلفادة من مفتاح دار السعادة للعالمة شيخ اإلسالم أيب عبد اهللا مشس الدين حممد بن أيب بكر ابن قيم  - ٥٥
-هـ١٤١٤، ١جدة، ط-أيب أسامة سليم بن عيد اهلاليل، مكتبة الصحابة، السعودية: اجلوزية، تأليف

  .م١٩٩٣

سرور املقدسي، الغين ابن عبد الواحد بن احلافظ تقي الدين أيب حممد عبد : االقتصاد يف االعتقاد، تأليف - ٥٦
، ٣أمحد بن عطية بن علي الغامدي، مكتبة العلوم واحلكم، املدينة املنورة، ط.د: حققه وعلق عليه

  .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣

؛ أمحد بن عبد احلليم بن تيمية ابن اإلسالم شيخ :، تأليفاجلحيم أصحاب ملخالفة املستقيم الصراط اقتضاء - ٥٧
  .ناصر بن عبد الكرمي العقل، مكتبة الرشد، الرياض.د: ة، حتقيق وتعليقعبد السالم بن تيمي

فضيلة : عبد العزيز بن عبد اهللا املبدل، تقدمي: مجع ودراسة وحتقيق أقوال التابعني يف مسائل التوحيد واإلميان، - ٥٨
، ١لريـاض، ط الشيخ علي بن نفيع العلياين، دار التوحيـد، ا .د.الشيخ عبد اهللا بن حممد الغنيمان، فضيلة أ

  .م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤
هشام بن إمساعيل بن علـي الصـيين،    ،_مجع ودراسة وحتقيق_أقوال الصحابة املسندة يف مسائل االعتقاد  - ٥٩

جامعة أم . فرع العقيدة. كلية الدعوة وأصول الدين). الدكتوراه(رسالة مقدمة لنيل درجة التخصص العليا
  .هـ١٤١٨. يأمحد بن سعد بن محدان الغامد.د.إشراف أ. القرى

حممود .د :، حتقيق ودراسةي بن حممد بن محزة احلسين العلويهبة اهللا بن عل :تأليف أمايل ابن الشجري، - ٦٠
  .حممد الطناحي، مكتبة اخلاجني، القاهرة

األمايل يف احلديث، نظم الفوائد وتقريب املراد للرائد، للقاضي عبد اجلبار، خمطوط، مصور من دار الكتب  - ٦١
  .٨١٦٥ماملصرية، فلم برق

اإلمام ابن تيمية وقضية التأويل، دراسة ملنهج ابن تيمية يف اإلهليات وموقفه من املتكلمني والفالسفة  - ٦٢
  . م٢٠٠٠، ٥الدكتور حممد السيد اجلليند، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ط: والصوفية، تأليف

رسالة مقدمـة لنيـل درجـة    . أمحد العوايشة: اإلمام ابن جرير الطربي ودفاعه عن عقيدة السلف، إعداد - ٦٣
 .جامعـة أم القـرى  . فرع العقيدة. كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية . الدكتوراه يف الشريعة اإلسالمية

  .م١٩٨٣-هـ١٤٠٣.راشد بن راجح بن حممد.د.إشراف
صالح الدين النتشة،  جودي:إعداد الطالب يف ضوء عقيدة السلف، االعتقادية وآراءهبكر الباقالين  اإلمام أبو - ٦٤

جامعة أم . فرع العقيدة. كلية الدعوة وأصول الدين. رسالة مقدمة لنيل درجة املاجستري يف العقيدة اإلسالمية
 .م١٩٨٩-هـ١٤٠٩فاروق أمحد الدسوقي، .د:إشراف.القرى 

نشر عبد العزيز ادوب، دار سنحون لل: اإلمام احلكيم فخر الدين الرازي من خالل تفسريه، تأليف - ٦٥
  . م٢٠٠٨-هـ١٤٢٩، ١والتوزيع، دار ابن حزم للنشر والتوزيع، ط



- ٨١٧  - 

 

الدكتور علي حممد حسن العماري، مطابع شركة اإلعالنات : اإلمام فخر الدين الرازي حياته وآثاره، تأليف - ٦٦
  . م١٩٦٩-هـ١٣٨٨الشرقية، 

مة لقسم العقيدة والفلسفة، اإلمام فخر الدين الرازي منهجه وآراؤه يف املسائل الكالمية، رسالة دكتوراه مقد - ٦٧
حممد مشس الـدين  .د.أ: إشراف إبراهيم حممد إبراهيم، :كلية أصول الدين، جامعة األزهر، إعداد الباحث

 . م١٩٧٦-هـ١٣٩٦إبراهيم، عام
  .  عمر أبو بكر، بيت األفكار الدولية: اإلمام ادد العالمة احملدث حممد ناصر الدين األلباين، تأليف - ٦٨
موسم بن منري بن مبارك  :، إعدادبن نصر املروزي وجهوده يف بيان عقيدة السلف والدفاع عنهاحممد  اإلمام - ٦٩

: النفيعي، رسالة مقدمة لنيل درجة املاجستري، كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، جامعة أم القرى، إشراف
  .هـ١٤١٣حممد بن سعيد بن سامل القحطاين، سنة

الدكتور حسن حبشي، القاهرة، : ، حتقيقابن حجر العسقاليناإلسالم احلافظ لشيخ  إنباء الغمر بأبناء العمر - ٧٠
  . م١٩٦٩-هـ١٣٨٩

سعود .د: حيىي بن أيب اخلري العمراين، دراسة وحتقيق :االنتصار يف الرد على املعتزلة القدرية األشرار، تأليف - ٧١
  .بن عبد العزيز اخللف، أضواء السلف

جودة .د :الكوفيني، أليب الربكات بن األنباري، حتقيق ودراسةو يف مسائل اخلالف بني البصريني اإلنصاف - ٧٢
  .١رمضان عبد التواب، مكتبة اخلاجني، القاهرة، ط.د :مربوك حممد مربوك، راجعه

اإلنصاف فيما جيب اعتقاده وال جيوز اجلهل به، للقاضي أيب بكر بن الطيب الباقالين البصري، حتقيق وتعليق  - ٧٣
  .م٢٠٠٠-هـ١٤٢١، ٢ن الكوثري، املكتبة األزهرية للتراث، طحممد زاهد بن احلس: وتقدمي

أيب عبد اهللا حممد بن : إيثار احلق على اخللق يف رد اخلالفات إىل املذهب احلق من أصول التوحيد، تأليف - ٧٤
 .١٩٨٣-هـ١٤٠٣، ١لبنان، ط-املرتضى اليماين املشهور بابن الوزير، دار الكتب العلمية، بريوت

، ٥حممد ناصر الدين األلباين، املكتب اإلسالمي، ط: اإلسالم ابن تيمية، خرج أحاديثه شيخ: اإلميان، تأليف - ٧٥
  .م١٩٩٦ -هـ١٤١٦

، لإلمام أبو عبيد القاسم بن سالم، حققه وقدم له )، وسننه، واستكماله، ودرجاتهومعامله(اإلميان كتاب  - ٧٦
للطبعة  ١لنشر والتوزيع، الرياض، طحممد ناصر الدين األلباين، مكتبة املعارف ل :وخرج أحاديثه وعلق عليه

 .م٢٠٠٠-هـ١٤٢١الشرعية الوحيدة، 

احلافظ أيب بكر عبد اهللا بن حممد بن أيب شيبة، حققه وقدم له وخرج أحاديثه وعلق : اإلميان، تصنيفكتاب  - ٧٧
  . م٢٠٠١-هـ١٤٢١، ١حممد ناصر الدين األلباين، مكتبة املعارف للنشر والتوزيع، الرياض، ط: عليه

بن إسحق بن حيىي بن منده، رواية ولده أيب عمرو عبد الوهاب بن منده، إجازة  حممد إلميان للحافظاكتاب  - ٧٨
علي بن حممد بن ناصر . د.أ: ورواية أيب الفضل الباطرقاين مساعاً منه، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه

  . هـ١٤٢١، ٤الفقيهي، دار الفضيلة، الرياض، ط



- ٨١٨  - 

 

أمحد بن عطية بن علي الغامدي، مكتبة العلوم واحلكم، املدينة .د: تأليف اإلميان بني السلف واملتكلمني، - ٧٩
  .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣، ١املنورة، ط

حممد بن حممود آل خضري، راجعه : اإلميان عند السلف وعالقته بالعمل وكشف شبهات املعاصرين، تأليف - ٨٠
كتور عبد الرمحن بن صاحل الشيخ عبد اهللا بن عبد العزيز بن عقيل، الشيخ الد: وقدم له أصحاب الفضيلة

احملمود، الشيخ الدكتور عبد العزيز بن حممد آل عبد اللطيف، الشيخ علوي بن عبد القادر السقاف، مكتبة 
  .م٢٠٠٧- هـ١٤٢٨، ١الرياض، ط -الرشد، اململكة العربية السعودية

  )ب (  
زين الدين بن إبراهيم : في، تأليفالنس أيب الربكات عبد اهللا بن أمحد: البحر الرائق شرح كرت الدقائق، للشيخ - ٨١

منحة اخلالق على البحر الرائق، حملمـد  : بن حممد املعروف بابن جنيم املصري احلنفي، ومعه احلواشي املسماة
الشيخ زكريا عمريات، : أمني عابدين املعروف بابن عابدين الدمشقي احلنفي، ضبطه وخرج آياته وأحاديثه

  .م١٩٩٧-هـ١٤١٨، ١ط لبنان،-دار الكتب العلمية، بريوت
عمـر  .د:عبد القادر عبد اهللا العاين، راجعه :الشيخ: قه، للزركشي، قام بتحريرهالبحر احمليط يف أصول الف - ٨٢

ـ ١٤١٣، ٢ط سليمان األشقر، وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية بالكويت، دار الصفوة، الغردقة، -هـ
 .م١٩٩٢

علي بن حممد : د بن أيب بكر بن أيوب ابن قيم اجلوزية، حتقيقاإلمام أيب عبد اهللا حمم :بدائع الفوائد، تأليف - ٨٣
  .بكر بن عبد اهللا أبو زيد، دار عامل الفوائد :العمران، إشراف

عبد الرمحن  :اعتىن ذه الطبعة ووثقها ،الدمشقي بن كثري القرشياالفداء إمساعيل  يبألالبداية والنهاية،  - ٨٤
   . م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦، ٩لبنان، ط-ريوتالالدقي، حممد غازي بيضون، دار املعرفة، ب

حممد بن علي بن حممد الشوكاين، حققه وعلق عليه : البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن السابع، تأليف - ٨٥
  . م٢٠٠٦-هـ١٤٢٧، ١بريوت، ط-حممد حسن حالق، دار ابن كثري، دمشق: وضبط نصه وصنع فهارسه

قي الشاطبية والدرى، ومعه القراءات الشاذة وتوجيهها من البدور الزاهرة يف القراءات العشر املتواترة من طري - ٨٦
  .  لبنان-لغة العرب، لعبد الفتاح القاضي، دار الكتاب العريب، بريوت

اجلويين، علق عليه إمام احلرمني أيب املعايل عبد امللك بن عبد اهللا بن يوسف  :الربهان يف أصول الفقه، تأليف - ٨٧
- هـ١٤١٨، ١ط، لبنان-، دار الكتب العلمية، بريوتصالح بن حممد بن عويضة: وخرج أحاديثه

  .م١٩٩٧

: الربهان يف معرفة عقائد أهل األديان، للشيخ العالمة أيب الفضل عباس بن منصور السكسكي احلنبلي، حتقيق - ٨٨
  . هـ١٤١٧-م١٩٩٦، ٢الزرقاء، ط-الدكتور بسام علي سالمة العموش، مكتبة املنار، األردن

عبد اهللا : ، للحافظ نور الدين علي بن أيب بكر اهليثمي، حتقيقالزوائد ومنبع الفوائدحتقيق جممع يف  بغية الرائد - ٨٩



- ٨١٩  - 

 

 . م١٩٩٤-هـ١٤١٤لبنان، -حممد الدويش، دار الفكر، بريوت

شيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن : بيان تلبيس اجلهمية يف تأسيس بدعهم الكالمية، تأليف - ٩٠
: طبعة أخرى .هـ١٤٢٦ ة مطبوعة مبجمع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف،تيمية احلراين، رسائل علمي
  .حممد بن عبد الرمحن بن قاسم، مؤسسة قرطبة: بتصحيح وتكميل وتعليق

مصطفى : طه عبد احلميد طه، مراجعة.د:البيان يف غريب إعراب القران، أليب الربكات بن األنباري، حتقيق - ٩١
 . م١٩٨٠-هـ١٤٠٠تاب، اهليئة املصرية العامة للك السقا،

  )ت (  
تاج العروس من جواهر القاموس، للسيد حممد مرتضى احلسيين الزبيدي، سلسلة تصدرها وزارة اإلرشاد  - ٩٢

  .واألنباء يف الكويت

، ملؤرخ اإلسالم مشس الدين أيب عبد اهللا حممد بن أمحد بن عثمان تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم - ٩٣
، ١، بريوت، طيبشار عواد معروف، دار الغرب اإلسالم.د :صه، وعلق عليهالذهيب، حققه، وضبط ن

  .م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤

حممد أبو الفضل : أبو جعفر حممد بن جرير الطربي، حتقيق: ، تأليف)تاريخ الطربي(تاريخ الرسل وامللوك  - ٩٤
  .م١٩٦٧-هـ١٣٨٧، ٢القاهرة، ط-إبراهيم، دار املعارف، مصر

، ائرة املعارف العثمانيةحممد بن إمساعيل بن إبراهيم اجلعفي البخاري ، د  اهللا دأبو عب: التاريخ الكبري، تأليف - ٩٥
  .هاشم الندوي وآخرون: حتقيق

اإلمام احلافظ أيب : تاريخ مدينة السالم، وأخبار حمدثيها وذكر قطاا العلماء من غري أهلها ووارديها، تأليف - ٩٦
بشار عواد معروف، دار .د :بط نصه، وعلق عليهبكر أمحد بن علي بن ثابت اخلطيب البغدادي، حققه، وض

    . )تاريخ بغداد. =(م٢٠٠١-هـ١٤٢٢، ١، بريوت، طيالغرب اإلسالم

أيب حممد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدّينوري، علق عليه ووضع حواشيه : تأويل مشكل القرآن، تأليف - ٩٧
  .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣، ١، طلبنان-إبراهيم مشس الدين، دار الكتب العلمية، بريوت :وفهارسه

  .م١٩٧٨- هـ١٣٩٨، ٣حسن أيوب، ط:تبسيط العقائد اإلسالمية، تأليف - ٩٨

أيب املعني ميمون بن حممد  :دي، تأليفيتبصرة األدلة يف أصول الدين على طريقة اإلمام أيب منصور املاتر - ٩٩
  .م١٩٩٣، ١ط قربص،-كلود سالمة، اجلفان واجلايب للطباعة والنشر، ليماسول:النسفي، حتقيق وتعليق

ين، عرف الكتاب وتـرجم  ق اهلالكني، أليب املظفر اإلسفرائيالتبصري يف الدين ومتييز الفرقة الناجية عن الفر - ١٠٠
  .  ١الشيخ حممد زاهد بن احلسن الكوثري، املكتبة األزهرية، ط: للمؤلف وخرج أحاديثه وعلق حواشيه



- ٨٢٠  - 

 

اإلمام أيب جعفر حممد بن جرير :  اهلدى، تأليفالتبصري يف معامل الدين أو كتاب فيه تبصري أويل النهى معامل - ١٠١
علي بن عبد العزيز بن علي الشبل، مع حواشي وتعليقات لسماحة الشيخ :بن يزيد الطربي، حتقيق وتعليق

  .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥، ١مكتبة الرشد، ط_ رمحه اهللا_عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز

عبد : اهللا حممد بن أيب بكر بن أيوب ابن قيم اجلوزية، حتقيقاإلمام أبو عبد : التبيان يف أميان القرآن، تأليف - ١٠٢
  .هـ١٤٢٩، ١بكر بن عبد اهللا أبو زيد، دار علم الفوائد، ط: اهللا بن سامل البطاطي، إشراف

شيخ اإلسالم تقي الدين أمحد بن تيمية، حققه : تأليف -حتقيق ودراسة-التحفة العراقية يف األعمال القلبية - ١٠٣
، ١حيىي بن حممد بن عبد اهللا اهلنيدي، مكتبة الرشد، الرياض، ط/د: ديثه وآثارهوعلق عليه وخرج أحا

  .م٢٠٠٠-هـ١٤٢١

جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السـيوطي، شـرح   : تدريب الراوي يف شرح تقريب النواوي، لإلمام - ١٠٤
، ١لبنـان، ط -تأبو عبد الرمحن صالح بن حممد بن عويضة، دار الكتب العلمية، بريو: ألفاظه وعلق عليه

  . م١٩٩٦-هـ١٤١٧

شيخ اإلسالم تقي  :، تأليف)حتقيق اإلثبات لألمساء والصفات وحقيقة اجلمع بني القدر والشرع(التدمرية  - ١٠٥
  .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣، ٧حممد بن عواد السعوي، مكتبة العبيكان، ط.د :الدين أيب العباس بن تيمية، حتقيق

سينا، ويف آخرها  اهللا بنيخ الرئيس أيب علي احلسني بن عبد الش: تسع رسايل يف احلكمة والطبيعيات، تأليف - ١٠٦
  .٢حنني إسحاق، دار العرب، ط: قصة سالمان، وأبسال، ترمجها من اليوناين

حممد بن إبراهيم العجالن، .د: شيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم بن تيمية، دراسة وحتقيق: التسعينية، تأليف - ١٠٧
  .م١٩٩٩-هـ١٤٢٠، ١مكتبة املعارف، الرياض، ط

حممد بن إمساعيل بن صالح بن األمري الصنعاين، اعتىن : تطهري االعتقاد عن أردان اإلحلاد، لإلمام ادد اتهد - ١٠٨
-هـ١٤٣٠، ١دماج، ط -صعدة-أبو العباس حممد بن جربيل الشحري، مكتبة اإلمام الوادعي، اليمن: به

  .م٢٠٠٩

أمحد أبو اد، دار .أ: بط نصوصه وخرج أحاديثهوزي، ضتعظيم قدر الصالة، لإلمام حممد بن نصر املر - ١٠٩
  .م٢٠٠٣-هـ١٤٢٣، ١العقيدة، ط

فضيلة الشيخ الدكتور صاحل بن فوزان بن عبد اهللا : التعليقات املختصرة على منت العقيدة الطحاوية، تأليف - ١١٠
  . م٢٠٠١-هـ١٤٢٢، ١اململكة العربية السعودية، ط-الفوزان، دار العاصمة، الرياض

خضر حممد نبها، .د :ويليه تفسري أيب مسلم حممد بن حبر األصفهاين، دراسة وحتقيق ،ر األصمتفسري أيب بك - ١١١
 . لبنان- رضوان السيد، دار الكتب العلمية، بريوت.د :تقدمي



- ٨٢١  - 

 

تفسري آيات أشكلت على كثري من العلماء حىت ال يوجد يف طائفة من كتب التفسري فيها القول الصواب بل  - ١١٢
شيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم ابن تيمية، دراسة : خطأ، تأليفال يوجد فيها إال ما هو 

  .م١٩٩٦-هـ١٤١٧، ١عبد العزيز بن حممد اخلليفة، مكتبة الرشد، الرياض، ط: وحتقيق

الشيخ عادل أمحد : تفسري البحر احمليط، حملمد بن يوسف الشهري بأيب حيان األندلسي، دراسة وحتقيق وتعليق - ١١٣
الدكتور زكريا عبد ايد املنويت، الدكتور أمحد : ود، الشيخ علي حممد معوض، شارك يف حتقيقهعبد املوج

- هـ١٤١٣، ١لبنان، ط- الدكتور عبد احلي الفرماوي، دار الكتب العلمية، بريوت: النجويل اجلمل، قرظه
  .م١٩٩٣

دار التونسية للنشر، تونس، العالمة الشيخ حممد الطاهر ابن عاشور، ال: تفسري التحرير والتنوير، تأليف - ١١٤
  .م١٩٨٤

حممد أمحد حممد حممود، رسـالة  : تفسري الفخر الرازي للكفر يف القرآن الكرمي، ومناقشة الباحث له، إعداد - ١١٥
سيد موسـى إبـراهيم   . د.أ :دكتوراه، مقدمة لقسم التفسري، كلية أصول الدين، جامعة األزهر، إشراف

  . م١٩٩٢-هـ١٤١٢البيومي، عام 

، ٢السيد حممد رشيد رضا، دار املنار، القاهرة، ط: تفسري املنار، تأليف رآن احلكيم، املشتهر باسمتفسري الق - ١١٦
  .م١٩٤٧-هـ١٣٦٦

أيب منصور حممد بن حممد بن حممود املاتريدي : تفسري القرآن العظيم املسمى تأويالت أهل السنة، تصنيف - ١١٧
- هـ١٤٢٥، ١لبنان، ط-ة، بريوتفاطمة يوسف اخلمي، مؤسسة الرسال: السمرقندي احلنفي، حتقيق

  ).تأويالت أهل السنة.=( م٢٠٠٤

تفسري القرآن العظيم لإلمام اجلليل احلافظ عماد الدين أبو الفداء إمساعيل بن كثري القرشي الدمشقي، دار  - ١١٨
  ). تفسري ابن كثري.=(م١٩٦٩-هـ١٣٨٨لبنان، -املعرفة، بريوت

١١٩ - عبد الرمحن بن حممد بن إدريس  :، تأليفحابة والتابعنيوالص غا عن رسول اهللا تفسري القرآن العظيم مسند
 مركز الدراسات والبحوث مبكتبة نزار الباز، مكتبة: أسعد حممد الطيب، إعداد :، حتقيقالرازي ابن أيب حامت
  ).تفسري ابن أيب حامت.=(م١٩٩٧-هـ١٤١٧، ١.، طالرياض-، مكة املكرمةنزار مصطفى الباز 

، لفضيلة )ات، ق، الذاريات، الطور، النجم، القمر، الرمحن، الواقعة، احلديداحلجر(تفسري القرآن الكرمي  - ١٢٠
- هـ١٤٢٥، ١اململكة العربية السعودية، ط-حممد بن صاحل العثيمني، دار الثريا، عنيزة: الشيخ العالمة

  .م٢٠٠٤

ار ابن اجلوزي، حممد بن صاحل العثيمني، د: ، لفضيلة الشيخ العالمة-الفاحتة، البقرة-تفسري القرآن الكرمي  - ١٢١
  .هـ١٤٢٣، ١اململكة العربية السعودية، ط



- ٨٢٢  - 

 

أيب املظفر السمعاين منصور بن حممد بن عبد اجلبار التميمي املروزي الشافعي :تفسري القرآن، لإلمام العالمة - ١٢٢
، ١أيب متيم ياسر بن إبراهيم، أيب بالل غنيم بن عباس غنيم، دار الوطن، الرياض، ط:السلفي، حتقيق

  ).تفسري السمعاين.=(م١٩٩٧-هـ١٤١٨

إلمام الفخر الرازي، إعداد مكتب حتقيق دار إحياء التراث العريب، دار إحياء التراث العريب، ل التفسري الكبري، - ١٢٣
-هـ١٤٠١، ١بريوت، ط-دار الفكر، لبنان :طبعة أخرى .م٢٠٠١-هـ١٤٢٢، ٤لبنان، ط–بريوت 
 ،بهية املصرية لصاحبها عبد الرمحن حممد مصطفىاملطبعة العبد الرمحن حممد، : التزام: طبعة أخرى .م١٩٨١
 :طبعة أخرى .م١٨٦٢املطبعة األمريية، القاهرة، : طبعة أخرى .م١٩٣٨-هـ١٣٥٧، ١، طالقاهرة
املكتبات إدارة املخطوطات و من مصورخمطوط  .هـ١٢٩٤، اآلستانة بعةط، تفسري أيب السعود اامشه

  . مكتبة تشستربييت ،١٣١٣٩الفرعي / و الرقم ١٥٩٢٣الفرعي / اإلسالمية بالكويت؛ الرقم 

  .م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦الدكتور حممد حسني الذهيب، دار احلديث، القاهرة، : التفسري واملفسرون، تأليف - ١٢٤

تقريب التهذيب، للحافظ أمحد بن علي بن حجر العسقالين، مع التوضيح واإلضافة من كالم احلافظني املزي  - ١٢٥
أبو األشبال صغري أمحـد شـاغف   : عليه ووضحه وأضاف إليه وابن حجر أو من مآخذمها، حققه وعلق

  .هـ١٤٢٣بكر عبد اهللا أبو زيد، دار العاصمة، النشرة الثانية : الباكستاين، تقدمي

عبد احلميد بن علي أبو .د :للقاضي أيب بكر الباقالين، قدم له وحققه وعلق عليه" الصغري" التقريب واإلرشاد - ١٢٦
  .م١٩٩٣-هـ١٤١٣، ١زنيد، مؤسسة الرسالة، ط

تلبيس إبليس للحافظ اإلمام مجال الدين أيب الفرج عبد الرمحن ابن اجلوزي البغدادي، الدراسة والتحقيـق   - ١٢٧
  . م١٩٩٩-هـ١٤٢٠، ٥لبنان، ط-السيد اجلميلي، دار الكتاب العريب، بريوت.د: والتعليق

حققه وخرج أحاديثه وعلق  املعروف بالرد على البكري، لشيخ اإلسالم ابن تيمية، االستغاثة كتاب تلخيص - ١٢٨
  .١٤١٧، ١، طاملنورة املدينة ،األثرية الغرباء مكتبة، عجال علي حممد:عليه

عماد الدين أمحد : وتلخيص الدالئل، للقاضي أيب بكر حممد بن الطيب الباقالين، حتقيق متهيد األوائلكتاب  - ١٢٩
  .م١٩٨٧-هـ١٤٠٧، ١حيدر، مؤسسة الكتب الثقافية، ط

أيب املعني النسفي احلنفي املاتريدي،  اإلمام: ين، أو التمهيد لقواعد التوحيد، تأليفالتمهيد يف أصول الد - ١٣٠
  .املكتبة األزهرية للتراث الشيخ حممد عبد الرمحن الشاغول الشافعي األشعري،: حتقيق

ي التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد، أليب عمر يوسف بن عبد اهللا بن حممد ابن عبد الرب النمر - ١٣١
  .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣، ١ط لبنان،–شهاب الدين أبو عمرو، دار الفكر، بريوت : حققه وضبطه القرطيب،

التناسب يف تفسري اإلمام الرازي دراسة يف أسرار االقتران، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه، جامعـة أم   - ١٣٢
  . سعوديمنال مبطي حامد امل: القرى، كلية اللغة العربية، قسم البالغة والنقد، إعداد

عفاف بنت /د:، تأليف"دراسة نقدية يف ضوء عقيدة أهل السلف"تناقض أهل األهواء والبدع يف العقيدة  - ١٣٣
  . م٢٠٠٠-هـ١٤٢١، ١حسن بن حممد خمتار، مكتبة الرشد، الرياض، ط



- ٨٢٣  - 

 

ي، قدم التنبيه والرد على أهل األهواء والبدع، لإلمام أيب احلسني حممد بن أمحد بن عبد الرمحن امللطي الشافع - ١٣٤
  .م٢٠٠٧ -هـ١٤٢٨حممد زاهد بن احلسن الكوثري، املكتبة األزهرية للتراث، القاهرة، : له وعلق عليه

قاضي القضاة عماد الدين أيب احلسن عبد اجلبار بن أمحد، املكتبة األزهرية  :ترتيه القرآن عن املطاعن، تأليف - ١٣٥
  .م٢٠٠٦، ١للتراث، القاهرة، ط

ـ    - ١٣٦  :لإلمـام الطـربي، حتقيـق    األخبـار،  مـن  غن رسـول اهللا  ذيب اآلثار وتفصـيل الثابـت ع
   . مطبعة املدين، القاهرة. حممود حممد شاكر، ط

إبراهيم الزيبق، عادل مرشد، :احلافظ أيب الفضل أمحد بن حجر العسقالين، باعتناء: ذيب التهذيب، تصنيف - ١٣٧
  . مؤسسة الرسالة

  .ر املصرية للتأليف والترمجةذيب اللغة، أليب منصور حممد بن أمحد األزهري، الدا - ١٣٨

، لإلمام العالمة أيب عبد اهللا حممد بن حممد يوسف السنوسي، "أم الرباهني"ذيب واختصار شروح السنوسية  - ١٣٩
وهو ذيب لشرح العالمة أمحد بن عيسى األنصاري، مع تعليقات مفيدة من شروح كبار العلماء على هذه "

  .م٢٠٠٥- هـ١٤٢٥، ١ كامل، دار املصطفى، طعمر عبد اهللا.د:، اختصار وذيب"العقيدة

أيب بكر حممد بن إسحاق بن خزمية، دراسة : ، تصنيف إمام األئمة ألصفات الرب  التوحيد وإثباتكتاب  - ١٤٠
 .م١٩٨٨-هـ١٤٠٨، ١عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان، دار الرشد، الرياض، ط. د :وحتقيق

  .فتح اهللا خليف، دار اجلامعات املصرية.د:وقدم لهدي، حققه ي، لإلمام أيب منصور املاترالتوحيدكتاب  - ١٤١

  .م٢٠٠٤-هـ ١٤٢٥، ١عفاف حسن خمتار، مكتبة الرشد، ط.د: التوحيد، تأليفكتاب  - ١٤٢

توضيح بعض املصطلحات العلمية يف شرح العقيدة الطحاوية، ومعه األسئلة واألجوبة املرضية على شرح  - ١٤٣
- هـ١٤٢٠، ١إيالف الدولية للنشر والتوزيع، طحممد بن عبد الرمحن اخلميس، دار : الطحاوية، بقلم

  .م١٩٩٩

بن حممد بن عبد  الشيخ العالمة سليمان بن عبد اهللا: تيسري العزيز احلميد يف شرح كتاب التوحيد، تأليف - ١٤٤
-هـ١٤٢٨، ١أسامة بن عطايا بن عثمان العتييب، دار الصميعي للنشر  والتوزيع، ط: الوهاب، حتقيق

  . م٢٠٠٧

الشيخ عبد : العالمة عبد الرمحن بن ناصر السعدي، تقدمي: محن يف تفسري كالم املنان، تأليفتيسري الكرمي الر - ١٤٥
عبد الرمحن بن معال : ومقابلة لصاحل العثيمني، اعتىن به حتقيقًااهللا بن عبد العزيز بن عقيل، الشيخ حممد ا

  ).تفسري السعدي.=(م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣، ١لبنان، ط-اللوحيق، مؤسسة الرسالة، بريوت

، ٧اململكة العربية السعودية، ط-حممود الطحان، مكتبة املعارف، الرياض.د :تيسري مصطلح احلديث، تأليف - ١٤٦
  .م١٩٨٥-هـ١٤٠٥

  



- ٨٢٤  - 

 

  )ث ( 
حممد بـن ناصـر    :ثبت اإلمام السفاريين احلنبلي، وإجازته لطائفة من أعيان علماء عصره، حتقيق وتعليق - ١٤٧

  .العجمي، دار البشائر اإلسالمية

  )ج ( 
أيب األشـبال الـزهريي، دار ابـن    : أيب عمر يوسف بن عبد الرب، حتقيق: ن العلم وفضله، تأليفجامع بيا - ١٤٨

  . هـ١٤٢٧، ٧اجلوزي، ط
عبد اهللا بن عبد احملسـن  . د: ، أليب جعفر حممد بن جرير الطربي، حتقيقالقرآنآي تأويل  عنجامع البيان  - ١٤٩

-هـ١٤٢٢، ١مية بدار هجر، القاهرة، طالتركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية واإلسال
 ).تفسري الطربي.(= م٢٠٠١

  .جدة – املدين دار، سامل رشاد حممد. د :حتقيق ،تيمية بن، الالرسائل جامع - ١٥٠
 -اجلامع الصحيح وهو سنن الترمذي أليب عيسى حممد بن عيسى بن سورة، دار الكتب العلمية، بـريوت  - ١٥١

بشـار عـواد   .د :ها وخرج أحاديثها وعلق عليهـا حقق :طبعة أخرى .م١٩٨٧-هـ١٤٠٨، ١لبنان، ط
، ملتزم الطبع أمحد شاكر وآخرون :بتحقيق :طبعة أخرى .م١٩٩٦، ١معروف، دار الغرب اإلسالمي، ط

  .وأوالده، مصر مصطفى احلليبشركة مكتبة ومطبعة : والنشر
محن بـن شـهاب الـدين    اإلمام احلافظ الفقيه زين الدين أيب الفرج عبد الر: جامع العلوم واحلكم، تأليف - ١٥٢

شعيب األرناؤوط، إبراهيم باجس، مؤسسـة الرسـالة،   : البغدادي مث الدمشقي الشهري بابن رجب، حتقيق
 .  م١٩٩٩-هـ١٤١٩، ٨بريوت، ط

اإلمام أبو عبد اهللا حممد بن أمحد األنصاري القرطيب، دار الكتب العلميـة،  : تأليف اجلامع ألحكام القرآن، - ١٥٣
 ).تفسري القرطيب=(.م١٩٩٣-هـ١٤١٣ بريوت،-لبنان

أشرف على حتقيقه وختريج  اإلمام احلافظ أيب بكر أمحد بن احلسني البيهقي، :اجلامع لشعب اإلميان، تأليف - ١٥٤
  .م٢٠٠٣-هـ١٤٢٣، ١خمتار أمحد الندوي، مكتبة الرشد، ط: أحاديثه

مد عزيز مشس، حم: جامع املسائل، لشيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم ابن تيمية، حتقيق - ١٥٥
  . هـ١٤٢٩، ١بكر بن عبد اهللا أبو زيد، دار عامل الفوائد، مكة املكرمة، ط: إشراف

اجلرب واالختيار يف الفكر اإلسالمي، رسالة مقدمة إىل قسم الدراسات العليا الشرعية، لنيل درجة الدكتوراه  - ١٥٦
صاحل زين : مية، مكة املكرمة، إعداديف العقيدة، جبامعة امللك عبد العزيز، كلية الشريعة والدراسات اإلسال

  .  م١٩٨١-هـ١٤٠١عبد العزيز عبد اهللا عبيد، . د.أ: العابدين الشييب، إشراف
، حبث علي بن عبد العزيز بن علي الشبل :، إعداداجلذور التارخيية حلقيقة الغلو والتطرف واإلرهاب والعنف - ١٥٧

، اململكة العربية م٢٠٠٤ -هـ١٤٢٥ ،اإلرهاب العلمية للمؤمتر العاملي عن موقف اإلسالم من مقدم للجنة
  .السعودية، وزارة التعليم العايل، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
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أيب زيد حممد بن أيب اخلطاب القرشي، حققه وعلق عليه : مجهرة أشعار العرب يف اجلاهلية واإلسالم، تأليف - ١٥٨
-هـ١٣٩٩، ١مام حممد بن سعود اإلسالمية، طحممد علي اهلامشي، جامعة اإل: الدكتور: وزاد يف شرحه

  .م١٩٧٩

حممد أمحد لوح، دار ابن القيم، دار ابن عفان، : جناية التأويل الفاسد على العقيدة اإلسالمية، تأليف الدكتور - ١٥٩
  . م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤، ١ط

، رسالة احلوسين إبراهيمهشام بن خليل بن  :يف تقرير مسائل اإلميان، إعداد -/-جهود اإلمام ابن القيم  - ١٦٠
، كلية الدعوة وأصول الدين، قسم العقيدة، اجلامعة اإلسالمية باملدينـة  )املاجستري(مقدمة لنيل درجة العاملية

  .هـ١٤٢٥-هـ١٤٢٤/عبد الرزاق بن عبد احملسن البدر، سنة.د.أ :املنورة، إشراف
الدكتوراه، كلية اللغة ، رسالة لنيل درجة جهود الفخر الرازي يف النحو والصرف، حممد عبد القادر هنادي - ١٦١

 .هـ١٤٠٥. أمحد مكي األنصاري.إشراف د .جامعة أم القرى. فرع اللغة. ربيةالع
تعدل ثلـث   �mD��C��B��Alمن أن  >جواب أهل العلم واإلميان بتحقيق ما أخرب به رسول الرمحن  - ١٦٢

أبو عمر الندوي  :هشيخ اإلسالم تقي الدين أمحد بن تيمية، حققه وخرج أحاديثه وعلق علي :تأليف القرآن،
  .هـ١٤٢١، ١عبد العزيز بن فتحي بن السيد ندا، دار القاسم، الرياض، ط

أمحد بن عبد احلليم بن تيميـة  ، لشيخ اإلسالم أيب العباس تقي الدين اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح - ١٦٣
 ،دار العاصمةاحلمدان،  محدان حممد.د ،عبد العزيز إبراهيم العسكر.د ، علي حسن ناصر.د: حتقيق ،احلراين
 .م١٩٩٩-هـ١٤١٩، ٢اململكة العربية السعودية، ط-الرياض

عبـد  : اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية، حمليي الدين أيب حممد عبد القادر بن حممد القرشي احلنفي، حتقيق - ١٦٤
  .م١٩٩٣-هـ١٤١٣، ٢الفتاح حممد احللو، هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن، ط

مشس الدين حممد بن عبد الـرمحن بـن حممـد    : الدرر يف ترمجة شيخ اإلسالم ابن حجر، تأليفاجلواهر و - ١٦٥
  . م١٩٩٩-هـ١٤١٩، ١لبنان، ط-إبراهيم  باجس عبد ايد، دار ابن حزم، بريوت :السخاوي، حتقيق

  )ح ( 
بن قيم اجلوزيـة،  اإلمام أيب عبد اهللا حممد بن أيب بكر بن أيوب ا: حادي األرواح إىل بالد األفراح، تأليف - ١٦٦

  .هـ١٤٢٨، ١بكر بن عبد اهللا أبو زيد، دار عامل الفوائد، ط: زائد بن أمحد النشريي، إشراف: حتقيق
، وامشـها الشـرح   مد السنوسـي ؤلفها حمالرباهني مل أمشرح  ىحممد الدسوقي عل ة العالمة الشيخحاشي - ١٦٧

  .م١٨٧٣ ةسن ،مصر .املذكور، ط
العزيز املانع على العقيدة الواسطية لشيخ اإلسالم أيب العباس أمحد بن عبد  حاشية العالمة الشيخ حممد بن عبد - ١٦٨

أبو حممد أشرف بن عبـد  : احلليم ابن تيمية، مع تعليقات نافعة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، اعتىن ا
 . ١املقصود، أضواء السلف، ط

يل بن حممد افظ قوام السنة أيب القاسم إمساعاحلجة يف بيان احملجة وشرح عقيدة أهل السنة، إمالء اإلمام احل - ١٦٩
  .حممد بن ربيع بن هادي عمري املدخلي، دار الراية: هاين، حتيق ودراسةبن الفضل التيمي األصب
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، ٣عبد العال سامل مكرم، دار الشـروق، ط .د:احلجة يف القراءات السبع، لإلمام ابن خالويه، حتقيق وشرح - ١٧٠
  . م١٩٧٩-هـ١٣٩٩

الدكتور حممد أمحد اخلطيب، : يف العامل اإلسالمي، عقائدها وحكم اإلسالم فيها، تأليفاحلركات الباطنية  - ١٧١
  .م١٩٨٦-هـ١٤٠٦،  ٢دار عامل الكتب، ط

  .عبد الرحيم صمايل السلمي، دار املعلمة للنشر والتوزيع: حقيقة التوحيد بني أهل السنة واملتكلمني، تأليف - ١٧٢
-نعيم أمحد بن عبد اهللا األصفهاين، دار الكتب العلمية، بريوت األصفياء، للحافظ أيب تحلية األولياء وطبقا - ١٧٣

  .م١٩٨٨-هـ١٤٠٩، ١لبنان، ط
األستاذ اجلليل الشيخ إمساعيل بن موسى بن عثمان احلامدي، : للسنوسي، تأليفحواش على شرح الكربى  - ١٧٤

 يوسف السنوسيحممد بن أيب عبد اهللا : لإلمامعلى عمدة أهل التوفيق والتسديد شرح عقيدة أهل التوحيد 
 .م١٩٣٦-هـ١٣٥٤، ١احلسين، مطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده مبصر، ط

  )خ ( 
أمحد حجازي السقا، دار .د: اإلمام فخر الدين الرازي، حتقيق: خلق القرآن بني املعتزلة وأهل السنة، تأليف - ١٧٥

  .م١٩٩٢-هـ١٤١٣، ١اجليل، بريوت، ط
غالب بن علي عـواجي، املكتبـة   .د :اإلسالم منها، تأليف اخلوارج تارخيهم وآراؤهم االعتقادية وموقف - ١٧٦

 .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣، ٣اململكة العربية السعودية، ط-العصرية، جدة

  )د ( 
 . م١٨٨٢البستاين، مطبعة املعارف، بريوت، : دائرة املعارف، وهو قاموس عام لكل فن ومطلب، تأليف - ١٧٧

حممد أمجـل  :  بكر بن أيوب ابن قيم اجلوزية، حققهاإلمام أيب عبد اهللا حممد بن أيب :الداء والدواء، تأليف - ١٧٨
بكر بن عبد اهللا أبو زيد، دار عامل الفوائـد،  : زائد بن أمحد النشريي، إشراف :اإلصالحي، خرج أحاديثه

 .هـ١٤٢٩، ١ط
شيخ اإلسالم تقي الدين أمحد : درء تعارض العقل والنقل أو موافقة صحيح املنقول لصريح املعقول، تأليف - ١٧٩

  .حممد رشاد سامل.د: ، حتقيقحلليم ابن تيمية احلراين الدمشقيا بن عبد

: دراسات يف قواعد الترجيح املتعلقة بالنص القرآين يف ضوء ترجيحات الرازي، دراسة نظرية تطبيقية، تأليف - ١٨٠
- هـ١٤٣١، ١عبد اهللا بن عبد الرمحن بن سليمان الرومي، دار التدمرية، اململكة العربية السعودية، ط

   .م٢٠١٠

دراسة وحتقيق اجلزء التاسع  يف القضاء والقدر من كتاب املطالب العالية لإلمام فخر الدين الرازي، إعـداد   - ١٨١
نادية عبد اهلادي عبد السالم، رسالة لنيل درجة املاجستري، كلية الدراسات اإلسـالمية والعربيـة   : الطالبة

ـ ١٤٢١جناح حممود الغنيمي،.د.أ :فللبنات بالقاهرة، قسم العقيدة والفلسفة، جامعة األزهر، إشرا -هـ
  .م٢٠٠٠
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 الدكتور: الدرة فيما جيب اعتقاده، لإلمام أيب حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم، دراسة وحتقيق وتعليق - ١٨٢
-هـ١٤٠٨، ١أمحد بن ناصر بن حممد احلمد، سعيد بن عبد الرمحن بن موسى القزقي، مطبعة املدين، ط

  .م١٩٨٨
النجدية، جمموعة رسائل ومسائل علماء جند األعالم من عصر الشيخ حممد بن عبد الدرر السنية يف األجوبة  - ١٨٣

عبد الرمحن بن حممد بن قاسم العاصمي، القحطاين : الوهاب إىل عصرنا هذا، مجع الفقري إىل عفو ربه القدير
  . م١٩٩٦-هـ١٤١٧، ٦النجدي، ط

افظ العصر شهاب الدين أمحد بن علي بن حممد شيخ اإلسالم ح: ، تأليفالثامنة املائةالدرر الكامنة يف أعيان  - ١٨٤
 . م١٩٩٣-هـ١٤١٤ابن حممد بن علي بن أمحد الشهري بان حجر العسقالين، دار اجليل، بريوت، 

الدكتور عبد اهللا بن عبد احملسـن التركـي،   : الدر املنثور يف التفسري باملأثور، جلالل الدين السيوطي، حتقيق - ١٨٥
  . م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤، ١دراسات العربية واإلسالمية، القاهرة، طبالتعاون مع مركز هجر للبحوث وال

عبد اللطيف بن عبد الرمحن آل الشـيخ، مطبعـة املقتطـف    : دالئل الرسوخ يف الرد على املنفوخ، للشيخ - ١٨٦
  .هـ١٣٠٥واللطائف، مصر، القاهرة، 

وله وخرج أحاديثه دالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة، أليب بكر أمحد بن احلسني البيهقي، وثق أص - ١٨٧
-هـ١٤٠٨، ١لبنان، دار الريان للتراث، ط-عبد املعطي قلعجي، دار الكتب العلمية، بريوت: وعلق عليه

  . م١٩٨٨
 .حممد عبد اهللا دراز، دار القلم، الكويت.د :، تأليف)حبوث ممهدة لدراسة تاريخ األديان(الدين - ١٨٨
 دار ابن قتيبة، الورد الربوسي وليم بن: وتصحيحبعناية ، رؤبة بن العجاج :ج، تأليفديوان رؤبة بن العجا - ١٨٩

  للطباعة والنشر، الكويت

 .بريوت، دار صادر، لبيد بن ربيعة العامري :، تأليفديوان لبيد بن ربيعة العامري - ١٩٠

م، طبعة ٢٠٠٥-هـ١٤٢٦، ٢لبنان، ط-ديوان النابغة الذبياين، اعتىن به حمدو طماس، دار املعرفة، بريوت - ١٩١
 .، القاهرة٢، دار املعارف، طمد أبو الفضل إبراهيمحم: ى بتحقيقأخر

  )ذ (  
عبد الرمحن بن . د :اإلمام احلافظ عبد الرمحن بن أمحد بن رجب، حتقيق: الذيل على طبقات احلنابلة، تأليف - ١٩٢

   .م٢٠٠٥-هـ١٤٢٥، ١سليمان العثيمني، مكتبة العبيكان، الرياض، ط
أبو هاجر حممد السـعيد بـن بسـيوين    : الذهيب، حتقيق افظملؤرخ اإلسالم احلالعرب يف خرب من غرب،  ذيول - ١٩٣

 .م١٩٨٥-هـ١٤٠٥، ١لبنان، ط-زغلول، دار الكتب العلمية، بريوت

  )ر ( 
حممد حامد الفقـي، دار  : رد اإلمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر املريسي العنيد، صححه وعلق عليه - ١٩٤

  .بريوت-الكتب العلمية، لبنان
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  .م١٣٩٩، ٢همية، لإلمام أمحد بن حنبل، القاهرة، طالرد على الزنادقة واجل - ١٩٥
شيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم بن عبد : الرد على الشاذيل يف حزبيه، وما صنفه يف آداب الطريق، تأليف - ١٩٦

، ١عامل الفوائد، ط زيد، داربكر بن عبد اهللا أبو : علي بن حممد عمران، إشراف :السالم ابن تيمية، حتقيق
  .هـ١٤٢٩

والزنادقة واجلهمية واملعتزلة والرافضة ضمن الفتاوى الكربى البن تيمية،  الرد على الطوائف امللحدةكتاب  - ١٩٧
  .م١٩٨٧-هـ١٤٠٨، ١بريوت، ط-الد السادس، دار الكتب العلمية، لبنان

مصدر تقي الدين أيب العباس أمحد بن تيمية احلراين،  :املنطقيني، لإلمام العالمة شيخ اإلسالم الرد علىكتاب  - ١٩٨
عبد الصمد شرف الدين الكتيب، طبعـة القيمـة، مبـاي،    : السيد سليمان الندوي، نشره :مبقدمة العالمة

  .م١٩٤٩-هـ١٣٦٨
بكر بن عبد اهللا أبو زيد، دار العاصمة للنشر والتوزيع، اململكة العربية السعودية، الرياض، : الردود، تأليف - ١٩٩

 . هـ١٤١٤، ١ط
حيىي اهلادي، الشريف املرتضى، القاسم الرسي، القاضي عبد اجلبار، : عالمرسائل العدل والتوحيد، لألئمة األ - ٢٠٠

 .لبنان-سيف الدين الكاتب، دار مكتبة احلياة، بريوت: أيب رشيد النيسابوري، اختارها وقدم هلا
يد حممد عر: اإلمام أيب عبد اهللا حممد بن أيب بكر بن أيوب ابن قيم اجلوزية، حتقيق: ية، تأليفكالرسالة التبو - ٢٠١

  .بكر بن عبد اهللا أبو زيد، دار عامل الفوائد: مشس، إشراف

 أبو: هلا وقدم للعربية نقلهاإمساعيل بن عبد الغين الدهلوي، :، لإلمام)اإلميان تقوية(بـ املسمى التوحيد رسالة - ٢٠٢
 ،١ط دمشق، -سورية ،القلم وحي دار، الغوري املاجد عبد سيد: ا اعتىن، الندوي احلسين علي احلسن
  .م ٢٠٠٣

اإلمام أيب نصر عبيد اهللا بن : رسالة السجزي إىل أهل زبيد يف الرد على من أنكر احلرف والصوت، تأليف - ٢٠٣
عبد اهللا، اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة،  كرمي با حممد با: سعيد بن حامت الوايلي السجزي، حتقيق ودراسة

  . هـ١٤١٣، ١مركز البحث العلمي و إحياء التراث اإلسالمي، ط
أيب القاسم عبد الكرمي بن هوازن القشريي، وعليها هوامش من : الرسالة القشريية يف علم التصوف، تأليف - ٢٠٤

 .شرح شيخ اإلسالم زكريا األنصاري، مطبعة حممد علي صبيح وأوالده، مصر
خليـل  األستاذ عبد الوهاب : الشيخ أبو حامد حممد املقدسي، حتقيق: رسالة يف الرد على الرافضة، تأليف - ٢٠٥

  .  م١٩٨٣-هـ١٤٠٣، ١الرمحن، الدار السلفية، بومبائي، اهلند، ط
، للعالمة السيد الشريف حممد بن جعفر الكتاين، كتب الرسالة املستطرفة لبيان مشهور كتب السنة املشرفة - ٢٠٦

 ية،حممد املنتصر بن حممد الزمزمي بن حممد بن جعفر الكتاين، دار البشائر اإلسالم :مقدماا ووضع فهارسها
   .م١٩٩٣-هـ١٤١٤، ٥لبنان، ط-بريوت

، أيب بكر عبد اهللا بن حممد بن عبيد بن سفيان ابن أيب الدنيا: للحافظضائه والتسليم بأمره، بق هللاالرضا عن  - ٢٠٧

ـ ١٤١٣، ١لبنـان، ط -مصطفى عبد القادر عطا، مؤسسة الكتب الثقافية، بريوت: وحتقيق دراسة -هـ
  .م١٩٩٣
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على أرواح األموات واألحياء بالدالئل من الكتاب والسنة واآلثـار وأقـوال   الروح البن القيم يف الكالم  - ٢٠٨
  .لبنان-اإلمام مشس الدين أيب عبد اهللا بن قيم اجلوزية، دار الندوة اجلديدة، بريوت: العلماء، تأليف

العـريب،   للعالمة األلوسي البغدادي، دار إحياء التراث روح املعاين يف تفسري القرآن الكرمي والسبع املثاين، - ٢٠٩
  .)تفسري األلوسي=(بريوت

يف شرح السرية النبوية البن هشام، لإلمام احملدث عبد الرمحن السهيلي، ومعه السرية النبوية  الروض األنف - ٢١٠
عبد الرمحن الوكيل، دار الكتب اإلسالمية لصاحبها توفيق عفيفـي  :لإلمام ابن هشام، حتقيق وتعليق وشرح

  .م١٩٦٧-هـ١٣٨٧، ١عامر، ط
اإلمام مشس الدين حممد بن أيب بكر بن أيوب الدمشـقي احلنبلـي،   : بني ونزهة املشتاقني، تأليفروضة احمل - ٢١١

أمحد مشس الدين، منشورات حممد علي بيضون، : املعروف بابن القيم، خرج آياته وأحاديثه ووضع حواشيه
  .م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤، ٣لبنان، ط -دار الكتب العلمية، بريوت

يف أصول الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل، أليب حممد عبد اهللا بن أمحد ابن روضة الناظر وجنة املناظر  - ٢١٢
رحها نزهة اخلاطر العاطر، لعبد القادر بن أمحد بن مصطفى الدمشقي، شقدامة املقدسي الدمشقي، ومعها 

 .م١٩٩٠-هـ١٤١٠، ٣مكتبة املعارف، الرياض، ط

  )ز ( 
شـعيب   :وزية، حقق نصوصه وخرج أحاديثه وعلـق عليـه  زاد املعاد يف هدي خري العباد، البن قيم اجل - ٢١٣

، ٣الكويـت، ط  األرنؤوط، عبد القادر األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بريوت، مكتبة املنـار اإلسـالمية،  
  .م١٩٨٢-هـ١٤٠٢

أبو حممد أشرف بن عبد املقصود، مكتبة  :زاد املهاجر إىل ربه، اإلمام ابن قيم اجلوزية، اعتىن ا وعلق عليها - ٢١٤
  .هـ١٤١١، ٢ام البخاري، مصر، طاإلم

ليت جتري جمـرى  اكتاب يؤصل ويشرح األلفاظ والتعابري واألمثال واألقوال (الزاهر يف معاين كلمات الناس  - ٢١٥
أيب بكر حممد بن القاسم بن حممد بن بشار ابن األنباري، قرأه وعلـق  : ، تأليف)األمثال على ألسنة الناس

 -م٢٠٠٤، ١لبنـان، ط -ي بيضون، دار الكتب العلمية، بـريوت حيىي مراد، منشورات حممد عل. د :عليه
عز الدين البـدوي النجـار، مؤسسـة    : حامت صاحل الضامن، اعتىن به.د :حتقيق :طبعة أخرى .هـ١٤٢٤

  .م١٩٩٢-هـ ١٤١٢، ١الرسالة، بريوت، ط
  .ـه١٢٨٤ ،مصرة، اخلريي ةاملطبع، طبعة اهليتميابن حجر  :، تأليفالزواجر عن اقتراف الكبائر - ٢١٦
عبد الرزاق بن عبد احملسن البدر، دار كنوز إشـبيليا،  : زيادة اإلميان ونقصانه وحكم االستثناء فيه، تأليف - ٢١٧

 .م٢٠٠٦-هـ١٤٢٧، ٢اململكة العربية السعودية، ط-الرياض

  )س ( 
 :، لإلمام فخر الدين الرازي، تقدمي وحتقيـق ساحرة الطرف يف االستعاذة والبسملة واالسم والفعل واحلرف - ٢١٨

  .م٢٠٠٦-هـ١٤٢٧، ١، ط، مكتبة دار الزمان للنشر والتوزيعحممد حممد فهمي عمر.د.أ
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: أبو الفوز حممد أمني البغدادي الشهري بالسويدي، منشورات:، تأليفسبائك الذهب يف معرفة قبائل العرب - ٢١٩
  .لبنان-حممد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بريوت

توفيق بـن  : إعداد. ل مؤلفات شيخ اإلسالم ابن تيميةمن خال السببية عند أهل السنة واجلماعة وخمالفيهم - ٢٢٠
قسم العقيدة واملـذاهب  . كلية الدعوة وأصول الدين. رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه. إبراهيم احمليش

. عبد العزيـز بـن عبـد اهللا الراجحـي    .د.أ: إشراف. جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية. املعاصرة
  .هـ١٤٢٤

 :حممد بن عبد اهللا بن محيد النجدي، حققه وقدم له وعلق عليه :وابلة على ضرائح احلنابلة، تأليفالسحب ال - ٢٢١
-هـ١٤١٦، ١عبد الرمحن بن سليمان العثيمني، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط.بكر بن عبد اهللا أبو زيد، د

   .م١٩٩٦
  .م١٩١٦ ةسن القاهرة،-مصراحلجرية،  ةاملطبع .ط ، فخر الرازي :، تأليفالنجوم أسراراملكتوم يف  رسال - ٢٢٢
  .هـ١٣١٣، ١إبراهيم حلمي بن حسني الويف، اآلستانة، ط :سالم األحكم على سواد األعظم، تأليف - ٢٢٣
الدين األلباين، مكتبة دار املعـارف،   سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، حممد ناصر - ٢٢٤

  .م١٩٩٥-هـ١٤١٥جديدة منقحة ومزيدة، .الرياض، ط
حممد ناصر الدين بن احلـاج نـوح   : ، تأليفسلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة - ٢٢٥

  . م ١٩٩٢ -هـ  ١٤١٢، ١، طة العربية السعوديةلكاملم -الرياض ، دار املعارف، األلباين
، دار الكتاب اإلسـالمي  ،حممد خليل بن علي املرادي الدرر يف أعيان القرن الثاين عشر، أليب الفضل سلك - ٢٢٦

   .القاهرة
السمعيات يف فكر اإلمام الرازي من خالل تفسريه مفاتح الغيب، رسالة دكتوراه مقدمة لقسم الفلسفة، كلية  - ٢٢٧

سهري فضل اهللا أبو وافيـه،  .د.أ: د،إشرافسعاد مسلَّم حممد محا: األدب، جامعة عني مشس، إعداد الباحثة
 . م١٩٩٦-هـ١٤١٧عام

عطية بن عتيق الزهراين، دار .د :أليب بكر أمحد بن حممد ابن هارون بن يزيد اخلالل، دراسة وحتقيق السنة، - ٢٢٨
  .م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦، ٣الراية، ط

الدكتور : ، حتقيق ودراسةأيب عبد الرمحن عبد اهللا بن  أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين السنة، لإلمامكتاب  - ٢٢٩
  . م١٩٩٦-هـ١٤١٦، ٤حممد بن سعيد بن سامل القحطاين، دار عامل الكتب، الرياض، ط

تعليقات مصباح الزجاجة يف : سنن ابن ماجه، بشرح اإلمام أيب احلسن احلنفي املعروف بالسندي، وحباشيته - ٢٣٠
سب املعجم املفهـرس وحتفـة   زوائد ابن ماجه، حقق أصوله وخرج أحاديثه على الكتب الستة، ورقمه ح

  .م١٩٩٦-هـ١٤١٦، ١لبنان، ط-الشيخ خليل مأمون شيحا، دار املعرفة، بريوت :األشراف
لإلمام احلافظ أيب داود سليمان بن األشعث السجستاين األزدي، ومعه كتاب معامل السـنن   ،سنن أيب داود - ٢٣١

عزت عبيد الدعاس وعادل السـيد،   :للخطايب، وهو شرح عليه مع ختريج أحاديثه وترقيمها، إعداد وتعليق
  .م١٩٩٧-هـ١٤١٨، ١لبنان، ط-دار ابن حزم، بريوت
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: سنن النسائي، بشرح احلافظ جالل الدين السيوطي، وحاشية اإلمام السندي، حققه ورقمه ووضع فهارسه - ٢٣٢
  .م١٩٩٢-هـ١٤١٢، ٢لبنان، ط-مكتب حتقيق التراث اإلسالمي، دار املعرفة، بريوت

اإلمام مشس الدين حممد بن عثمان الذهيب، أشرف على حتقيق الكتاب وخـرج  : تصنيف، النبالء أعالم سري - ٢٣٣
م، طبعة أخـرى  ٢٠٠٦-هـ١٤٢٧، ١ط، لبنان-حممود شاكر، دار إحياء التراث العريب، بريوت: أحاديثه
 -هــ   ١٤٠٥ ،٣، طمؤسسة الرسـالة ، جمموعة من احملققني بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط :بتحقيق
 . م ١٩٨٥

مصطفى السقا، إبراهيم األبياري، عبد :، حققها وضبطها وشرحها ووضع فهارسهابن هشامال النبوية سريةال - ٢٣٤
 .لبنان-احلفيظ شليب، املكتبة العلمية، بريوت

  )ش ( 
إمام احلرمني أيب املعايل عبد امللك بن عبد اهللا بن يوسف اجلويين الشافعي، :الشامل يف أصول الدين، تأليف - ٢٣٥

  .م١٩٩٩-هـ١٤٢٠، ١لبنان، ط-اهللا حممود حممد عمر، دار الكتب العلمية، بريوت عبد: وضع حواشيه
شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، البن عماد، شهاب الدين أيب الفالح عبد احلي بن أمحـد العكـري    - ٢٣٦

عبد القـادر  : ى حتقيقه وخرج أحاديثهلحممود األرناؤوط، أشرف ع: احلنبلي الدمشقي، حققه وعلق عليه
  .م١٩٨٦-هـ١٤٠٦، ١، طبريوت-وط، دار ابن كثري، دمشقاألرناؤ

شرح أمساء اهللا احلسن للرازي ، وهو الكتاب املسمى لوامع البينات شرح أمساء اهللا تعاىل والصفات، لفخر  - ٢٣٧
طه عبد الرءوف سعد، املكتبة األزهريـة  : الدين حممد بن عمر اخلطيب الرازي، راجعه وقدم له وعلق عليه

 .م٢٠٠٠-هـ١٤٢٠للتراث، 
شرح اإلشارات والتنبيهات البن سينا، لفخر الدين حممد عمر الرازي، مع شرح نصري الـدين الطوسـي،    - ٢٣٨

  .مكتبة احلرم املكي الشريف
: شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة من الكتاب والسنة وإمجاع الصحابة والتابعني من بعدهم، تأليف - ٢٣٩

أمحد بـن  .د: اهللا ابن احلسن بن منصور الطربي الاللكائي، حتقيقالشيخ اإلمام العامل احلافظ أيب القاسم هبة 
  .م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦، ٩سعد بن محدان الغامدي، دار طيبة، الرياض، ط

اإلمام أمحد بن احلسني بن أيب هاشـم،  : شرح األصول اخلمسة، لقاضي القضاة عبد اجلبار بن أمحد، تعليق - ٢٤٠
 .م١٩٦٥-هـ١٣٨٤، ١ط عبد الكرمي عثمان، مكتبة وهبة،.د :حققه وقدم له

فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان، دار : شرح ثالثة األصول، لفضيلة الشيح حممد بن صاحل العثيمني، إعداد - ٢٤١
  .م٢٠٠٠-هـ١٤٢١، ١الثريا، الرياض، ط

، لإلمام برهان الدين إبراهيم "حتفة املريد على جوهرة التوحيد"شرح جوهرة التوحيد، وهو الكتاب املسمى - ٢٤٢
  .م٢٠٠٢، ١املكتبة األزهرية للتراث، ط الباجوري،

يف اإلسالم واإلميان واإلحسان، املعروف باسم كتاب اإلميان األوسط، لشـيخ   ×شرح حديث جربيل  - ٢٤٣
  .علي بن خبيت الزهراين، دار ابن اجلوزي.د: أمحد بن عبد احلليم ابن تيمية، دراسة وحتقيق: اإلسالم



- ٨٣٢  - 

 

، ٢حسن عمر، منشورات جامعة قاريونس، بنغازي، ط شرح الرضى على الكافية، تصحيح وتعليق يوسف - ٢٤٤
 .م١٩٩٦

شرح رياض الصاحلني من كالم سيد املرسلني، لإلمام احلافظ الفقيه أيب زكريا حميي الدين حيىي النـووي،   - ٢٤٥
  . ٢حممد بن صاحل العثيمني، دار البصرة، مصر، اإلسكندرية، ط: فضيلة الشيخ: شرحه وأماله

: حملدث الفقيه احلسني بن مسعود البغوي، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثـه اإلمام ا: شرح السنة، تأليف - ٢٤٦
 . م١٩٨٣-هـ١٤٠٣، ٢شعيب األرناؤوط، و حممد زهري الشاويش، املكتب اإلسالمي، بريوت، ط

شرح صحيح مسلم لإلمام النووي، حمي الدين أيب زكريا حيىي بن شرف النووي الشافعي، راجعه فضـيلة   - ٢٤٧
  .٣لبنان، ط-ر القلم، بريوتخليل امليس، دا: الشيخ

شرح العقائد النسفية، ألفه الشيخ العالمة الفقيه الشافعي األصويل سعد الدين التفتازاين، ومعه كتاب العقائد  - ٢٤٨
طه عبد الرءوف سعد، املكتبة  :جنم الدين النسفي السمرقندي، حققه وقدم له: النسفية، ألفه الشيخ العالمة

  . م٢٠٠٠-هـ١٤٢١، ١ط األزهرية للتراث،
شيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم بن تيمية، حققه، وعلق عليه، وخـرج  :شرح العقيدة األصفهانية، تأليف - ٢٤٩

 :باسم ؛م، طبعة أخرى٢٠٠١-هـ١٤٢٢، ١سعيد بن نصر بن حممد، مكتبة الرشد، الرياض، ط :أحاديثه
التوزيع، اململكـة العربيـة   حممد بن عوده السعوي، مكتبة دار املنهاج، للنشر و: شرح األصبهانية، حتقيق
  .  هـ١٤٣٠، ١السعودية، الرياض، ط

العالمة  :، تأليف"الدرة املضية يف عقد أهل الفرقة املرضية"الكواكب الدرية لشرح  شرح العقيدة السفارينية، - ٢٥٠
أبو حممد شرف بن عبـد   :الشيخ حممد بن عبد العزيز بن مانع، حقق نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه

  .م١٩٩٧-هـ١٤١٨، ١الرياض، ط ضواء السلف،املقصود، أ
عبد الرمحن بن صـاحل  : فضيلة الشيخ عبد الرمحن بن ناصر الرباك، إعداد: شرح العقيدة الطحاوية، تأليف - ٢٥١

  .م٢٠٠٨-هـ١٤٢٩، ١السديس، دار التدمرية، الرياض، ط
حققه وعلـق   ،دمشقيال بن أيب العز اإلمام القاضي علي بن علي بن حممد :شرح العقيدة الطحاوية، تأليف - ٢٥٢

بريوت  عبد اهللا بن عبد احملسن التركي، شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة،.د: عليه وخرج أحاديثه وقدم له
عبد الرمحن عمرية، مكتبة املعارف، الرياض، .د :حتقيق :طبعة أخرى .م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤، ٢لبنان، ط –
 .م١٩٨٦-هـ١٤٠٧، ٢ط

، حممد خليل هـراس  العالمة: ، تأليفد بن عبد احلليم بن تيمية أمحلشيخ اإلسالم  شرح العقيدة الواسطية - ٢٥٣
  .٣، طدار اهلجرة ، ويليه ملحق الواسطية، علوي بن عبد القادر السقاف: ضبط نصه وخرج أحاديثه

مساحة الشيخ حممد الصاحل العثيمني، خرج أحاديثه : شرح العقيدة الواسطية لشيخ اإلسالم ابن تيمية، شرحه - ٢٥٤
  .هـ ١٤٢٢، رجب ٧اململكة العربية السعودية، ط بن فواز الصميل، دار ابن اجلوزي، سعد: واعتىن به

، اجلزء الثاين من أول كتاب الصالة إىل آخر باب آداب املشـي إىل  تيمية بن، لشيخ اإلسالم االعمدة شرح - ٢٥٥
، الرياضودية، خالد بن علي بن حممد املشيقح، دار العاصمة، اململكة العربية السع: الصالة، اعتىن بإخراجه

 .م١٩٩٧-هـ١٤١٨ ،١ط



- ٨٣٣  - 

 

أمحد حجازي أمحد السقا، مكتبة األجنلـو  : اإلمام فخر الدين الرازي، حتقيق :شرح عيون احلكمة، تأليف - ٢٥٦
  .املصرية، القاهرة

أبو منصور  :، شرحه اإلمام"املنت املنسوب إىل اإلمام أيب حنيفة النعمان بن ثابت الكويف"شرح الفقه األكرب - ٢٥٧
عبد اهللا بن إبراهيم األنصاري، طبع على  :بن حممود احلنفي السمرقندي، عين بطبعه ومراجعتهحممد بن حممد 

  .نفقة الشئون الدينية بدولة قطر
م ابن القيم اجلوزية، شـرح  شرح القصيدة النونية، املسماة الكافية الشافية يف االنتصار للفرقة الناجية لإلما - ٢٥٨

 .م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤، ٣بريوت، ط-علمية، لبنانحممد خليل هراس، دار الكتب ال.د :وحتقيق
: شرح الكوكب املنري، املسمى مبختصر التحرير أو املخترب املبتكر شرح املختصر يف أصول الفقـه، تـأليف   - ٢٥٩

حممد .د: حممد بن أمحد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي احلنبلي املعروف بابن النجار، حتقيق: العالمة الشيخ
 .م١٩٩٧-هـ١٤١٨مكتبة العبيكان، الرياض،  نزيه محاد،.الزحيلي، و د

أيب معاذ طارق بن عوض اهللا بن حممـد،  : شرح لغة احملدث منظومة يف علم مصطلح احلديث، نظم وشرح - ٢٦٠
  . م٢٠٠٢-هـ١٤٢٢، ١مكتبة ابن تيمية، ط

، دار الغـرب  عبد ايد تركي :شرح اللمع، أبو إسحاق إبراهيم الشريازي، حققه وقدم له ووضع فهارسه - ٢٦١
 .م١٩٨٨-هـ١٤٠٨، ١لبنان، ط-إلسالمي، بريوتا

 :لفضيلة الشـيخ  :والشرح_ /_شرح مسائل اجلاهلية لشيخ اإلسالم ادد الشيخ حممد بن عبد الوهاب - ٢٦٢
-هـ١٤٢١، ١الرياض، ط-صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان، دار العاصمة، اململكة العربية السعودية.د

  . م٢٠٠١
  .الدين يعيش ابن علي بن يعيش النحوي، إدارة الطباعة املنريية، مصرشرح املفصل، للعالمة موفق  - ٢٦٣
اإلمام مسعود بن عمر بن عبد اهللا الشهري بسعد الدين التفتازاين، حتقيق وتعليق مـع  : شرح املقاصد، تأليف - ٢٦٤

فضيلة الشيخ صاحل موسى شرف، منشورات الشريف  :عبد الرمحن عمرية، تصدير.د :مقدمة يف علم الكالم
  .م١٩٨٩-هـ١٤٠٩، ١ي، طالرض

  .م١٩٧٦، ١شرح املقدمة احملسبة، لطاهر بن أمحد بن بابشاذ، حتقيق خالد عبد الكرمي، الكويت، ط - ٢٦٥
السيد الشريف علي بن حممد اجلرجـاين،  : شرح املواقف، للقاضي عضد الدين عبد الرمحن اإلجيي، تأليف - ٢٦٦

حممود عمر الدمياطي، دار الكتـب  : صححهومعه حاشيتا السيالكويت واجلليب على شرح املواقف، ضبطه و
  .م١٩٩٨-هـ١٤١٩، ١لبنان، ط-العلمية، بريوت

- هـ١٤٢٢، ١أبو بكر حممد زكريا، مكتبة الرشد، الرياض، ط :الشرك يف القدمي واحلديث، تأليف - ٢٦٧
  .م٢٠٠١

ـ .د: الشريعة لإلمام احملدث أيب بكر حممد بن احلسني اآلجري، دراسة وحتقيقكتاب  - ٢٦٨ ر بـن  عبد اهللا بن عم
  .  م١٩٩٩-هـ١٤٢٠، ٢سليمان الدميجي، دار الوطن، ط

  . هـ١٣١٢حقوق املصطفى للقاضي عياض رمحه اهللا تعاىل، تركيا،  الشفا بتعريفكتاب  - ٢٦٩



- ٨٣٤  - 

 

اإلمام مشس الدين حممد بن أيب بكر بن قيم : شفاء العليل يف مسائل القضاء والقدر واحلكمة والتعليل، تأليف - ٢٧٠
  .م١٩٩٩-هـ١٤٢٠، ١ن احلفيان، مكتبة العبيكان، طعمر بن سليما: اجلوزية، حتقيق

أمحد . د:اإلمام فخر الدين الرازي حممد بن عمر بن احلسني، حتقيق: الشفاعة العظمى يف يوم القيامة، تأليف - ٢٧١
  .م١٩٨٨، ١حجازي أمحد السقا، املكتبة األزهرية للتراث، القاهرة، ط

، أيب الـدنيا  عبيد بن سفيان القرشي املعروف بـابن  بكر عبد اهللا بن حممد بن أيب :تأليف،  أل الشكر هللا - ٢٧٢

، ١لبنـان، ط -أبو هاجر حممد السعيد بن بسيوين زغلول، مؤسسة الكتب الثقافية، بريوت: وحتقيق دراسة
  .م١٩٩٣-هـ١٤١٣

  ) ص ( 

  
 السيد أمحد صقر، طبع مبطبعة عيسى البايب احلليب: الصاحيب، أليب احلسني أمحد بن فارس بن زكريا، حتقيق - ٢٧٣

  . وشركاؤه، القاهرة
بن  احلليم عبد بن أمحد شيخ اإلسالم تقي الدين أيب العباس: ، تأليفغ الرسول شامت على املسلول الصارم - ٢٧٤

 أمحـد  كـبري  حممد، احللواين عمربن  اهللا عبد حممد: حتقيق، دراسة واحلراينالنمريي  تيمية بنعبد السالم ا
حممد بن سعيد القحطاين، دار املعايل، .بن عبد اهللا أبو زيد، دبكر . د :فضيلة الشيخ العالمة: ، تقدميشودري

  م٢٠٠٧-هـ١٤٢٨، ٢ط

أمحد عبد الغفور عطار، دار : إمساعيل بن محاد اجلوهري، حتقيق:الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تأليف - ٢٧٥
  .٤لبنان،ط -العلم للماليني، بريوت

الدين علي بن بلبان الفارسي، حققه وخرج أحاديثه األمري عالء : صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، تأليف - ٢٧٦
  .م١٩٩٣-هـ١٤١٤، ٢شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط: وعلق عليه

حممد ناصر الدين األلباين، مكتبة الـدليل، اململكـة العربيـة    :صحيح األدب املفرد لإلمام البخاري، بقلم - ٢٧٧
  .م١٩٩٧-هـ١٤١٨، ٤السعودية، اجلبيل الصناعية، ط

لإلمام أيب عبد اهللا حممد بن إمساعيل البخاري اجلعفي، دار السـالم للنشـر والتوزيـع،     ،البخاري صحيح - ٢٧٨
  .م١٩٩٧-هـ١٤١٧، ١الرياض، ط

- هـ١٤٢١، ١حممد ناصر الدين األلباين، مكتبة املعارف، الرياض، ط :صحيح الترغيب والترهيب، تأليف - ٢٧٩
  .م٢٠٠٠

زهري : حممد ناصر الدين األلباين، أشرف على طبعه: تأليف، )الفتح الكبري(صحيح اجلامع الصغري وزيادته،  - ٢٨٠
  . م١٩٨٦-هـ١٤٠٦، ٢الشاويش، املكتب اإلسالمي، ط

حممد ناصر الدين األلباين، بتكليف مـن مكتـب   : صحيح سنن ابن ماجه باختصار السند، صحح أحاديثه - ٢٨١
  . م١٩٨٦-هـ١٤٠٧، ١بريوت، ط-التربية العريب لدول اخلليج، الرياض، توزيع املكتب اإلسالمي



- ٨٣٥  - 

 

حممد ناصر الدين األلباين، بتكليف من مكتب التربية : صحيح سنن أيب داود باختصار السند، صحح أحاديثه - ٢٨٢
زهـري الشـاويش، توزيـع املكتـب     : العريب لدول اخلليج، الرياض، اختصر أسانيده وعلق عليه وفهرسه

-هـ١٤١٩، ١لرياض، طمكتبة املعارف، ا: م، طبعة أخرى١٩٨٩-هـ١٤٠٩، ١بريوت، ط-اإلسالمي
  .م١٩٩٨

زهري الشاويش، مكتب : حممد ناصر الدين األلباين، إشراف: صحيح سنن الترمذي، باختصار السند، تأليف - ٢٨٣
  . م١٩٨٨-هـ١٤٠٨، ١التربية العريب لدول اخلليج، ط

حممد ناصر الدين األلباين، أشرف علـى طباعتـه   : صحيح سنن النسائي باختصار السند، صحح أحاديثه - ٢٨٤
 . م١٩٨٨-هـ١٤٠٩، ١زهري الشاويش، مكتب التربية العريب لدول اخلليج، ط: ليق عليه وفهرستهوالتع

للحافظ " وذكر أيامه وغزواته وسراياه والوفود إليه غ ما صح من سرية رسول اهللا"،النبوية السرية صحيح - ٢٨٥
  .هـ١،١٤٢١، طاألردن -عمان، اإلسالمية املكتبة، األلباين الدين ناصر حممد: ابن كثري، بقلم

، حممد فؤاد عبد البـاقي : احلسني مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري، حتقيق أيبلإلمام صحيح مسلم،  - ٢٨٦
نشر وتوزيع رئاسة إدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشـاد، باململكـة العربيـة السـعودية،     

  .م١٩٨٠هـ١٤٠٠

بدر بن يوسف املعتوق، : الطربي، حققه وعلق عليهاإلمام أيب جعفر حممد بن جرير : صريح السنة، تأليف - ٢٨٧
  .م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦، ٢الشيخ بدر بن عبد اهللا البدر، دار اخللفاء للكتاب اإلسالمي، ط :راجعه

عبد اهللا السبت، دار الفتح، : عبد الرمحن الوكيل، تقدمي الشيخ: الصفات اإلهلية بني السلف واخللف، تأليف - ٢٨٨
  .م١٩٩٦-هـ١٤١٦، ١الشارقة، ط

حممد بن خليفة بن علي التميمي، أضواء السلف، الرياض، .د: ، تأليف-أقسامها. تعريفها-صفات اإلهليةال - ٢٨٩
  .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٢، ١ط

صفة العلو هللا الواحد القهار، ملوفق الدين أبو حممد عبد اهللا بن أمحد بن قدامـة املقدسـي، دار الصـحابة     - ٢٩٠
  . م١٩٩٣-هـ١٤١٣، ١للتراث، طنطا، ط

عبد الرقيب بن علي، إشراف : أيب جعفر بن حممد الفريايب، حتقيق: املنافقني، لإلمام احملدثصفة النفاق، وذم  - ٢٩١
ـ ١٤١٠، ١القـاهرة، ط -بريوت، مكتبة السنة-مقبل بن هادي الوداعي، دار ابن زيدون: ومراجعة -هـ
  .م١٩٩٠

عبـد اهللا  : قيـق ابن قيم اجلوزيـة، حت  أيوب بكر أيب بن حممد اهللا عبد أيب: ، لإلمامتاركها وحكم الصالة - ٢٩٢
  .املنشاوي، مكتبة اإلميان، املنصورة

 بكر أيبالشيخ الصاحل  بن حممدالشيخ اإلمام أيب عبد اهللا  :تصنيف، واملعطلة اجلهمية على املرسلة الصواعق - ٢٩٣
 حممـد  بن علي .د :بابن قيم اجلوزية، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه وقدم له بن سعد، الشهري أيوب بن

  .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٨ ،٣ط، الرياض، العاصمة دار، اهللا الدخيل



- ٨٣٦  - 

 

صون املنطق والكالم عن فن املنطق والكالم، جلالل الدين السيوطي، ويليه خمتصر السيوطي لكتاب نصيحة  - ٢٩٤
علي سامي النشـار، دار الكتـب    :علق عليه أهل اإلميان يف الرد على منطق اليونان، لتقي الدين بن تيمية،

 .لبنان-العلمية، بريوت

  )  ض( 
ومن نسب إىل الكذب ووضع احلديث، ومن غلب على حديثه الوهم، ومن يتهم يف بعض  الضعفاء،كتاب  - ٢٩٥

حديثه، وجمهول روى ما ال يتابع عليه، وصاحب بدعة يغلو فيها ويدعو إليها؛ وإن كانت حاله يف احلديث 
دي بن عبد ايد بـن  مح: أيب جعفر حممد بن عمرو بن موسى بن محاد العقيلي، حتقيق: مستقيمة، تأليف

  .م٢٠٠٠-هـ١٤٢٠، ١إمساعيل السلفي، دار الصميعي، الرياض، ط
هـ  ١٤٢١ ،١، الرياض، طمكتبة املعارف ،حممد ناصر الدين األلباين: ضعيف الترغيب والترهيب، تأليف - ٢٩٦

  .م ٢٠٠٠ -
دين األلباين، حممد ناصر ال: ضعيف سنن الترمذي لإلمام احلافظ حممد بن عيسى بن سورة الترمذي، تأليف - ٢٩٧

 . م٢٠٠٠-هـ١٤٢٠، ١مكتبة املعارف، الرياض، ط
 مشس الدين حممد بن عبد الرمحن السخاوي، دار اجليل، بريوت،: الضوء الالمع ألهل القرن التاسع، تأليف - ٢٩٨

 . م١٩٩٢-هـ١٤١٢، ١ط
ون مع مكتبة دار مد الصاحلي، مؤسسة النور بالتعاالضوء املنري على التفسري، البن القيم، مجع علي احلمد احمل - ٢٩٩

  .السالم
، ١عبد اهللا بن حممـد القـرين، مؤسسـة الرسـالة، ط     :ضوابط التكفري عند أهل السنة واجلماعة، تأليف - ٣٠٠

 .م١٩٩٢-هـ١٤١٣

  ) ط ( 
طبقات احلفاظ، لإلمام احلافظ الشيخ جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي، راجع النسخة وضبط  - ٣٠١

 .م١٩٨٣-هـ١٤٠٣، ١لبنان، ط -اف الناشر، دار الكتب العلمية، بريوتجلنة من العلماء بإشر: أعالمها
: طبقات احلنابلة، للقاضي أيب احلسني حممد بن أيب يعلى الفراء البغدادي احلنبلي، حققه وقدم له وعلق عليه - ٣٠٢

 :وقف على طبعه وصححه :ة أخرىطبع، م١٩٩٩-هـ١٤١٩عبد الرمحن بن سليمان العثيمني، : الدكتور
    .م١٩٥٢-هـ١٣٧١الفقي، مطبعة السنة احملمدية،  حممد حامد

الطبقات السنية يف تراجم احلنفية، للموىل تقي الدين بن عبد القادر التميمي الداري الغزي املصري احلنفي،  - ٣٠٣
حممد توفيق عويضة، جلنة إحياء التراث اإلسـالمي،  : عبد الفتاح حممد احللو، يشرف على اإلصدار: حتقيق

  .م١٩٧٠-هـ١٣٩٠القاهرة، 
حممود : طبقات الشافعية الكربى، لتاج الدين أيب نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكايف السبكي، حتقيق - ٣٠٤

  . م١٩٦٤-هـ١٣٨٣، ١حممد الطناحي، عبد الفتاح حممد احللو، دار إحياء الكتب العربية، ط



- ٨٣٧  - 

 

هبة الدمشقي، اعـتىن  أليب بكر أمحد بن حممد بن عمر بن حممد، تقي الدين ابن قاضي شطبقات الشافعية  - ٣٠٥
احلافظ عبد العليم خان، مطبعة جملس دائرة املعارف العثمانية حبيـدر  : بتصحيحه وعلق عليه ورتب فهارسه

 . م١٩٧٨-هـ١٣٩٨، ١ط أباد، اهلند،

عبد احلفيظ منصور، دار املدار اإلسالمي، : طبقات الشافعية، لعماد الدين إمساعيل بن عمر ابن كثري، حتقيق - ٣٠٦
 . م٢٠٠٤، ١ط

كمال يوسف احلـوت، دار الكتـب   : عبد الرحيم األسنوي مجال الدين، حتقيق: طبقات الشافعية، تأليف - ٣٠٧
 . م١٩٨٧-هـ١٤٠٧، ١لبنان، ط-العلمية، بريوت

أبو فهر حممود حممد شاكر، مطبعة : حممد بن سالم اجلمحي، قرأه وشرحه: طبقات فحول الشعراء، تأليف - ٣٠٨
 .املدين، القاهرة

 ،دار الرائـد العـريب  ، عباس إحسان.د :، حققه وقدم لهالشريازي الشافعي إسحاق طبقات الفقهاء، أليب - ٣٠٩
    .م١٩٧٠ لبنان،-بريوت

، ١علي حممد عمر، مكتبة اخلاجني، القـاهرة، ط .د:الطبقات الكبري، حملمد بن سعد بن منيع الزهري، حتقيق - ٣١٠
  . م٢٠٠١-هـ١٤٢١

: حتقيق حجر العسقالين،للحافظ ابن  ، بالتدليسالتقديس مبراتب املوصوفني أهلتعريف  أو طبقات املدلسني - ٣١١
   .١ط ،عمان ،مكتبة املنار، اهللا القريويت عاصم بن عبد. د

لبنـان،  -، بريوت٢ثلزر، ط -سوسنة ديعشلد: أمحد بن حيىي بن املرتضى، حتقيق: تأليف، طبقات املعتزلة - ٣١٢
 . م١٩٨٧-هـ١٤٠٧

سليمان بن صاحل اخلزي، مكتبة العلوم واحلكم، : يقأمحد بن حممد األدنروي، حتق: طبقات املفسرين، تأليف - ٣١٣
 .م١٩٩٧-هـ١٤١٧، ١املدينة املنورة، ط

، ١علي حممد عمري، مكتبة وهبة، ط: طبقات املفسرين، للحافظ جالل الدين عبد الرمحن السيوطي، حتقيق - ٣١٤
  . م١٩٧٦-هـ١٣٩٦

حممد أبو الفضل إبراهيم، : حتقيقطبقات النحويني واللغويني، أليب بكر حممد بن احلسن الزبيدي األندلسي،  - ٣١٥
  . ٢دار املعارف، ط

طريق اهلجرتني وباب السعادتني، تأليف اإلمام أيب عبد اهللا حممد بن أيب بكر بن أيوب ابن قـيم اجلوزيـة،    - ٣١٦
بكر بن عبد اهللا أبو زيـد،  : زائد بن أمحد النشريي، إشراف: حممد أمجل اإلصالحي، خرج أحاديثه: حققه

 . هـ١٤٢٩، ١للنشر والتوزيع، طدار عامل الفوائد 

  ) ظ ( 

: إعداد الطالـب  )الدكتوراه(ظاهرة اإلرجاء يف الفكر اإلسالمي، رسالة مقدمة لنيل درجة التخصص العليا - ٣١٧
  .م١٩٩٩-هـ١٤٢٠، ١األستاذ حممد قطب، دار الكلمة، ط :سفر بن عبد الرمحن احلوايل، إشراف



- ٨٣٨  - 

 

 ) ع ( 

أبو هاجر حممد السعيد بن بسيوين زغلول، دار : الذهيب، حتقيق افظملؤرخ اإلسالم احلالعرب يف خرب من غرب،  - ٣١٨
   .م١٩٨٥-هـ١٤٠٥، ١لبنان، ط-الكتب العلمية، بريوت

عبد الـرحيم عبـد   .د.أ :، حتقيقربيتعبد الرمحن بن حسن اجل :، تأليفعجائب اآلثار يف التراجم واألخبار - ٣١٩
  . م١٩٩٧دار الكتب املصرية، القاهرة،  عبد العظيم رمضان، مطبعة.د.أ :الرمحن عبد الرحيم، تقدمي

الشيخ عرفان بن سليم : اإلمام فخر الدين الرازي، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: عجائب القرآن، تأليف - ٣٢٠
  . م٢٠٠٦-هـ١٤٢٧بريوت، -العشا حسونة، املكتبة العصرية، صيدا

، ابن قيم اجلوزيـة  بن أيوب  بكرحممد بن أيب اهللا عبد اإلمام أيب :عدة الصابرين وذخرية الشاكرين، تأليف - ٣٢١
، ١مكة املكرمة، ط بكر بن عبد اهللا أبو زيد، دار عامل الفوائد، :، إشرافإمساعيل بن غازي مرحبا :حتقيق

   .هـ١٤٢٩

القاضي أيب يعلى حممد بن احلسني الفراء البغدادي احلنبلي، حققه وعلق عليه : العدة يف أصول الفقه، تأليف - ٣٢٢
- هـ١٤١٠، ٢د بن علي سري املباركي، الرياض، اململكة العربية السعودية، طالدكتور أمح: وخرج نصه

  .  م١٩٩٠

العذب النمري من جمالس الشنقيطي يف التفسري، للشيخ العالمة حممد األمني بـن حممـد املختـار اجلنكـي      - ٣٢٣
، ٢، طبكر بن عبد اهللا أبو زيد، دار عـامل الفوائـد   :خالد بن عثمان السبت، إشراف: الشنقيطي، حتقيق

  .هـ١٤٢٦
حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي البكري فخر الدين الرازي، دار الكتب : عصمة األنبياء، تأليف - ٣٢٤

  . م١٩٨١-هـ١٤٠١، ١لبنان، ط -العلمية، بريوت
حممد بن عبد اهللا زربان الغامدي، مكتبـة  : عقائد الثالث والسبعني فرقة، أليب حممد اليماين، حتقيق ودراسة - ٣٢٥

  .هـ١٤١٤، ١اململكة العربية السعودية، ط -واحلكم، املدينة املنورة العلوم
سليمان بن صاحل بن عبـد العزيـز   : ، تأليف"ودراسة عرضا"د الرب يف التوحيد واإلميانعقيدة اإلمام ابن عب - ٣٢٦

  .م١٩٩٦-هـ١٤١٦، ١الغصن، دار العاصمة، ط
فضيلة الشيخ : تعطيل والبدع وغري ذلك، بقلمعقيدة التوحيد وبيان ما يضادها من الشرك األكرب واألصغر وال - ٣٢٧

  .هـ١٤١٨، ١صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان، دار القاسم، الرياض، ط/الدكتور
شيخ :عقيدة السلف وأصحاب احلديث، أو الرسالة يف اعتقاد أهل السنة وأصحاب احلديث واألئمة، تأليف - ٣٢٨

أبو الـيمني   :لصابوين، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليهأيب عثمان إمساعيل بن عبد الرمحن ا :اإلسالم اإلمام
  . م٢٠٠٣-هـ١٤٢٣، ١املنصوري، دار املنهاج، ط

، ١حممد ناصر الدين األلباين، مكتبة املعارف، الرياض، ط: للعالمة احملدث: العقيدة الطحاوية شرح وتعليق - ٣٢٩
  .  م١٩٧٨-هـ١٣٩٨، ١أخرى، املكتب اإلسالمي، بريوت، ط. م، ط٢٠٠١-هـ١٤٢٢



- ٨٣٩  - 

 

: ، تقدميعبد اهللا بن سعدي الغامدي العبديل :، مجع وترتيبعقيدة املوحدين والرد على الضالل واملبتدعني - ٣٣٠
 .م ١٩٩٩ -هـ  ١٤١٩، ١مساحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز، دار الطرفني، ط

سبيل الرشـاد، دار   ارحممد الزبيدي، د.د:العقيدة النظامية، إلمام احلرمني عبد امللك اجلويين، دراسة وحتقيق - ٣٣١
  .م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤، ١النفائس، ط

علم املعاين يف التفسري الكبري للفخر الرازي وأثره يف الدراسات البالغية، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه  - ٣٣٢
فائزة سامل صاحل حيـىي  : يف علوم البالغة، جامعة أم القرى، كلية اللغة العربية، فرع األدب، إعداد الطالبة

 . م١٩٩٢-هـ١٤١٢عام أمحد، 

عبد اهللا بن عبد الرمحن بن صاحل آل بسام، دار : مساحة الشيخ: علماء جند خالل مثانية قرون، تأليف - ٣٣٣
 .  هـ١٤١٩، ٢العاصمة، اململكة العربية السعودية، الرياض، ط

يوسف أمحد بن : عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، معجم لغوي أللفاظ القرآن الكرمي، تأليف الشيخ - ٣٣٤
لبنان، -حممد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بريوت: بن عبد الدائم املعروف بالسمني احلليب، حتقيق

  .  م١٩٩٦-هـ١٤١٧، ١ط

اإلمام العالمة حممد بن إبراهيم الوزير اليمـاين،  : العواصم والقواصم يف الذب عن سنة أيب القاسم، تصنيف - ٣٣٥
، ١شعيب األرنـؤوط، مؤسسـة الرسـالة، بـريوت، ط     :يهحققه وضبط نصه وخرج أحاديثه وعلق عل

  .م١٩٩٢-هـ١٤١٢
عون املعبود شرح سنن أيب داود، للعالمة أيب الطيب حممد مشس احلق العظيم أبادي، مع شرح احلافظ ابـن   - ٣٣٦

حممد عبد احملسن، صاحب املكتبة السـلفية  : عبد الرمحن حممد عثمان، الناشر: قيم اجلوزية، ضبط وحتقيق
  . م١٩٦٨-هـ١٣٨٨، ٢املنورة، طباملدينة 

  .إبراهيم السامرائي مهدي املخزومي،. د:عبد الرمحن اخلليل بن أمحد الفراهيدي، حتقيق العني، أليبكتاب  - ٣٣٧

موفق الدين أيب العباس أمحد بن القاسم بن خليفة السعدي اخلزرجي : عيون األنباء يف طبقات األطباء، تأليف - ٣٣٨
   . الدكتور نزار رضا، دار مكتبة احلياة، بريوت: قيقاملعروف بابن أيب أصيبعة، شرح وحت

  ) غ ( 
اإلمام مشس الدين أيب اخلري حممد بن حممد بن حممد بن علـي ابـن   : غاية النهاية يف طبقات القرآء، تأليف - ٣٣٩

-هـ١٤٢٧، ١لبنان، ط-برجستراسر، دار الكتب العلمية، بريوت.ج :اجلزري الدمشقي الشافعي، حتقيق
   .م٢٠٠٦

: نظام الدين احلسن بن حممد بن حسني القمي النيسابوري، حتقيق: قرآن ورغائب الفرقان، تأليفغرائب ال - ٣٤٠
  .م ١٩٩٦ -هـ  ١٤١٦، ١ط لبنان،-الشيخ زكريا عمريان، دار الكتب العلمية، بريوت
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حسني حممد حممد شرف، .د: الشيخ اإلمام أيب عبيد القاسم بن سالم اهلروي، حتقيق: غريب احلديث، تأليف - ٣٤١
ـ ١٤٠٤األستاذ عبد السالم حممد هارون، اهليئة العامة لشئون املطابع األمريية، القـاهرة،  : اجعةمر -هـ

 .م١٩٨٤

  ) ف ( 
على حممد البجاوي، حممد أبو : جار اهللا حممود بن عمر الزخمشري، حتقيق: فائق يف غريب احلديث، للعالمةال - ٣٤٢

 .هـ١٤١٤-م١٩٩٣الفضل إبراهيم، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 
 مصطفى ،عطا القادر عبد حممد :، لإلمام العالمة تقي الدين ابن تيمية، حتقيق وتعليق وتقدميالكربى الفتاوى - ٣٤٣

  .م١٩٨٧ - هـ١٤٠٨ ،١ط ،لبنان -بريوت، العلمية الكتب دار ،عطا القادر عبد
ش، رئاسة الرزاق الدرويفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و اإلفتاء، مجع وترتيب الشيخ أمحد بن عبد  - ٣٤٤

  .الرياض -اإلفتاء، دار املؤيد، اململكة العربية السعوديةإدارة البحوث العلمية و
حممد بـن  : فتاوى ورسائل مساحة الشيخ حممد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، مجع وترتيب وحتقيق - ٣٤٥

  . هـ١٣٩٩، مطبعة احلكومة، مكة املكرمة، ١عبد الرمحن بن قاسم، ط
الباري بشرح صحيح البخاري، لإلمام احلافظ أيب الفضل شهاب الدين أمحد بن علـي ابـن حجـر    فتح  - ٣٤٦

أبو عبد اهللا عبد السالم بن حممد بن عمر علـوش، مكتبـة   : العسقالين، وضع حواشي الكتاب وعلق عليه
  .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥، ١ط الرياض، -الرشد، اململكة العربية السعودية

حممـود بـن   : ي، للحافظ زين الدين أيب الفرج ابن رجب احلنبلي، حتقيقفتح الباري شرح صحيح البخار - ٣٤٧
شعبان بن عبد املقصود، إبراهيم بن إمساعيل القاضي، حممد بن عوض املنقوش، عالء بن مصطفى بن مهام، 
جمدي بن عبد اخلالق الشافعي، السيد بن عزت املرسي، صالح بن سامل املصرايت، صربي بن عبد اخلـالق  

  .م١٩٩٦-هـ١٤١٧، ١اململكة العربية السعودية، ط -مكتبة الغرباء األثرية، املدينة املنورةالشافعي، 
مطبعة العاصمة، .عبد احملي علي حمفوظ، ط :صديق حسن خان، الناشر :فتح البيان يف مقاصد القرآن، تأليف - ٣٤٨

  .م١٩٦٥القاهرة، 
إعداد  حممد بن علي بن حممد الشوكاين،: ليففتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسري، تأ - ٣٤٩

 - ابن كـثري، دمشـق  دار ابن كثري و دار الكلم الطيب، دار  مكتب التحقيق العلمي يف: وتصحيح وتنفيذ
  .م١٩٩٤-هـ١٤١٤، ١، طبريوت - ، دار الكلم الطيب، دمشقبريوت

محد بن عبد .د :مية، دراسة وحتقيقلشيخ اإلسالم تقي الدين أيب العباس أمحد ابن تي الفتوى احلموية الكربى، - ٣٥٠
- هـ١٤٢٥، ٢ط الرياض،-احملسن التوجيري، دار الصميعي للنشر والتوزيع، اململكة العربية السعودية

  .م٢٠٠٤

  .فخر الدين الرازي وآراؤه الكالمية والفلسفية حملمد صاحل الزركان، دار الفكر - ٣٥١

  . ٢زار، منشاة املعارف، اإلسكندرية، طالدكتور أمحد حممود اجل: فخر الدين الرازي والتصوف، تأليف - ٣٥٢

 . م١٩٧٧الدكتور فتح اهللا خليف، دار اجلامعات املصرية، اإلسكندرية، : فخر الدين الرازي، تأليف - ٣٥٣
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الفراسة، دليلك إىل معرفة أخالق الناس وطبائعهم، وكأم كتاب مفتوح، لإلمام فخر الدين الرازي، حتقيق  - ٣٥٤
  .  آن، القاهرةمصطفى عاشور، مكتبة القر: وتعليق

حممد حمىي الدين عبد : الفرق بني الفرق، لعبد القاهر بن طاهر بن حممد البغدادي االسفرائيين التميمي، حتقيق - ٣٥٥
  .م١٩٩٥-هـ١٤١٦بريوت، -احلميد، املكتبة العصرية، صيدا

لعربيـة  عبد اهللا بن حممد العسكر، دار طيبة، اململكـة ا  :فسق األعمال أحكامه ودالالته الشرعية، تأليف - ٣٥٦
  .م٢٠٠٨-هـ١٤٢٩، ١الرياض، ط-السعودية

رميا بنت مقرن الشيخ، رسالة مقدمـة لنيـل درجـة     :الفسق وأحكامه عند أهل السنة واملخالفني، إعداد - ٣٥٧
قسم العقيدة واملذاهب املعاصرة، جامعة اإلمـام  . كلية الدعوة وأصول الدين). املاجستري(التخصص العاملية

  .هـ١٤٢٤-١٤٢٣. عبد الكرمي بن حممد احلميدي. د.اف أإشر .حممد بن سعود اإلسالمية
، ١عبد العزيز بن حممد العبد اللطيف، مـدار الـوطن للنشـر، الريـاض، ط    .د: الفسق والنفاق، تأليف - ٣٥٨

  .م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤
الفصل يف امللل واألهواء والنحل، لإلمام أيب حممد علي بن أمحد بن حزم الظاهري، وامشه امللل والنحـل   - ٣٥٩

  .هـ١٣١٧، ١ الفتح حممد بن عبد الكرمي الشهرستاين، دار الفكر، طلإلمام أيب
فصول من كتاب االنتصار ألصحاب احلديث، لإلمام أيب املظفر منصور بن حممد السمعاين، مجع فصـوله   - ٣٦٠

  .هـ١٤٢٨، ١حممد بن حسني اجليزاين، مكتبة دار املنهاج، الرياض، ط.د :وعلق عليه
أيب القاسم البلخي، القاضي عبد اجلبار، احلاكم اجلشمي، اكتشفها : تأليففضل االعتزال وطبقات املعتزلة،  - ٣٦١

  .  فؤاد السيد، الدار التونسية للنشر: وحققها
، ١أمحد بن سعد بن محدان، دار طيبه للنشر والتوزيـع، ط .د: فطرية املعرفة وموقف املتكلمني منها، إعداد - ٣٦٢

  .م١٩٩٤-هـ١٤١٥
طبعة جملس دائرة املعـارف  ، طبع مبيب حنيفة النعمان بن ثابت الكويفأ األعظم لإلمام ،لفقه األكرباكتاب  - ٣٦٣

  .هـ١٣٤٢، الدكن حيدرأباد ،النظامية
عبد الرزاق املهدي، دار إحياء التراث العريب، : فقه اللغة وسر العربية، أليب منصور الثعاليب، حتقيق ومراجعة - ٣٦٤

  .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٢، ١لبنان، ط-بريوت
احلسني عبد الفتاح جادو عبد الفتاح،  حبث مقدم لنيـل  : دين الرازي، إعدادالفكر األخالقي عند فخر ال - ٣٦٥

حامد طـاهر،  . د.أ: درجة املاجستري، بقسم الفلسفة اإلسالمية، كلية دار العلوم، جامعة القاهرة، إشراف
  . م٢٠٠١-هـ١٤٢٢عام

لعصر احلديث، رسـالة  فكر اإلمام الرازي يف اإلهليات من خالل تفسريه مفاتيح الغيب ومدى توظيفه يف ا - ٣٦٦
مقدمة من جامعة األزهر، كلية أصول الدين بالقاهرة، قسم العقيدة والفلسفة، لنيل درجة الدكتوراه، إعداد 

  . م١٩٩١-هـ١٤١٢رجب حممود الديب، : الطالب

فكر اإلمام الرازي يف النبوات من خالل تفسريه مفاتيح الغيب ومدى توظيفه يف العصر احلـديث، إعـداد    - ٣٦٧
 .كلية أصول الدين. رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه يف العقيدة والفلسفة . أمحد حممد علي ليلة :وتقدمي
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سعد الـدين  . د.حميي الدين أمحد الصايف، أ. د.أ: إشراف. القاهرة -جامعة األزهر. قسم العقيدة والفلسفة
  .م١٩٩٢-هـ١٤١٣. السيد صاحل

  .دار اجلامعات املصرية، اإلسكندرية دكتور فتح اهللا خليف،:فالسفة اإلسالم، تأليف - ٣٦٨

حممد عزيز مشس، دار عامل : الفوائد، لإلمام أيب عبد اهللا حممد بن أيب بكر بن أيوب ابن قيم اجلوزية، حتقيق - ٣٦٩
 .هـ١٤٢٩، ١الفوائد، مكة املكرمة، ط

  ) ق ( 
د العزيز اخللـف،  سعود بن عب.د :القاضي أبو يعلى وكتابه مسائل اإلميان دراسة وحتقيق، حققه وعلق عليه - ٣٧٠

  .هـ١٤١٠، ١دار العاصمة، الرياض، ط

ربيع بن هادي عمري : شيخ اإلسالم ابن تيمية، دراسة وحتقيق: قاعدة جليلة يف التوسل والوسيلة، تأليف - ٣٧١
  . م١٩٨٨-هـ١٤٠٩، ١املدخلي، مكتبة لينة للنشر والتوزيع، ط

- هـ١٤٠٣ بريوت، ،ي، دار الفكرالقاموس احمليط، للشيخ جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوز أباد - ٣٧٢
  .م١٩٨٣

ناصر بن عبد الكرمي العقل، دار الوطن، . د: القدرية واملرجئة نشأما وأصوهلما وموقف السلف منها، تأليف - ٣٧٣
  . م١٩٩٧-هـ١٤١٨، ١ط

  . م١٩٩٢-هـ١٤١٢، ١القراءات العشر املتواترة من طريقي الشاطبية والدرة، للشيخ حممد كرمي راجح، ط - ٣٧٤

حممد املعتصم باهللا  :در، لإلمام فخر الدين حممد بن عمر الرازي، ضبط نصه وصححه وعلق عليهالقضاء والق - ٣٧٥
  .م١٩٩٠-هـ١٤١٠، ١البغدادي، دار الكتاب العريب، بريوت، ط

  .م١٨٦٩املعلم بطرس البستاين، بريوت، : قطر احمليط، تأليف - ٣٧٦

بن مقبول السفياين، رسالة لنيل درجة  قواعد األمساء واألحكام عند شيخ اإلسالم ابن تيمية، حممد بن بسيس - ٣٧٧
أمحد بن سعد بن محدان .د.أ :إشراف .جامعة أم القرى. فرع العقيدة. ينكلية الدعوة وأصول الد. املاجستري
  .هـ١٤٢٤. الغامدي

أبو  :القواعد املثلى يف صفات اهللا وأمسائه احلسىن، للشيخ حممد الصاحل العثيمني، خرج أحاديثه وعلق عليه - ٣٧٨
  .م١٩٩٦-هـ١٤١٦ رف بن عبد املقصود، أضواء السلف، الرياض، أصداء اتمع، بريدة،حممد أش

 :حقق نصوصه وصححها أليب طالب املكي،-الكتاب اجلامع يف التصوف وتربية املريدين-قوت القلوب - ٣٧٩
  .م١٩٩٦-هـ١٤١٦، ١عبد املنعم احلنفي، دار الرشاد، القاهرة، ط.د

عبد الرمحن بن ناصر : حممد عبد الوهاب، تأليف العالمة:مام اددالقول السديد شرح كتاب التوحيد، لإل - ٣٨٠
  .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥، ١صربي بن سالمة شاهني، دار الثبات، ط: السعدي، حتقيق
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، ١حممد بن صاحل العثيمني، دار ابن اجلوزي، ط: القول املفيد على كتاب التوحيد، شرح فضيلة الشيخ - ٣٨١
 . هـ١٤٢١

  ) ك ( 
: شيخ اإلسالم اإلمام فخر الدين الرازي، حتقيق الدكتور :ل وفصول العلل، تأليفالكاشف عن أصول الدالئ - ٣٨٢

  . م١٩٩٢-هـ١٤١٣، ١أمحد حجازي السقا، دار اجليل، بريوت، ط
أيب عبد اهللا حممد بن حممود بن عباد العجلي األصـفهاين،  : الكاشف عن احملصول يف علم األصول، تأليف - ٣٨٣

حممد عبـد  .د.أ :د عبد املوجود، الشيخ علي حممد معوض، قدم لهالشيخ عادل أمح: حتقيق وتعليق ودراسة
  .م١٩٩٨-هـ١٤١٩، ١ط لبنان،-الرمحن مندور، دار الكتب العلمية، بريوت

عز الدين أيب احلسن علي بن أيب الكرم حممد بن حممد الشيباين املعروف بـابن  : الكامل يف التاريخ، تأليف - ٣٨٤
-هـ١٤٢٧لبنان، -بد السالم تدمري، دار الكتاب العريب، بريوتالدكتور عمر ع: األثري، حققه واعتىن به

  . م٢٠٠٦

الشيخ  :وتعليق اهللا بن عدي اجلرجاين، حتقيق عبداإلمام احلافظ أيب أمحد  :الكامل يف ضعفاء الرجال، تأليف - ٣٨٥
الكتـب  دار  عادل أمحد عبد املوجود، الشيخ علي حممد معوض، األستاذ الدكتور عبد الفتاح أبو سـنة، 

  .لبنان-بريوت علمية،ال
بشري : اإلمام مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: الكبائر، تأليف - ٣٨٦

  .م١٩٩٧-هـ١٤١٨، ٥حممد عيون، مكتبة دار البيان، دمشق، ط
 :اخلطيـة اإلمام ادد أيب حسن الشيخ حممد بن عبد الوهاب، قابله على أصـوله   :الكبائر، تأليفكتاب  - ٣٨٧

: إمساعيل األنصاري، ورقم اآليـات : إمساعيل األنصاري، حممد عيد، عبد العزيز بن إبراهيم الفريح، وحققه
  . صاحل بن حممد احلسن

، ترجم لطفي عبد البديع.د: هانوي، حتقيقحممد علي الفاروقي الت: كشاف اصطالحات الفنون، تأليف - ٣٨٨
  .أمني اخلويل.أ: جعهعبد النعيم حممد حنني، را.د :النصوص الفارسية

أيب القاسم جار اهللا حممود بن عمر : الكشاف عن حقائق الترتيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل، تأليف - ٣٨٩
يج أحاديث الكشاف، لإلمام احلافظ ابن حجر رالكايف الشاف يف خت: الزخمشري اخلوارزمي، ويليه

العتزال، لإلمام ناصر الدين أمحد ابن املنري العسقالين، وبذيله كتاب االنتصاف فيما تضمنه الكشاف من ا
االسكندري املالكي، وحاشية األستاذ الفاضل حممد عليان املرزوقي الشافعي من أكابر علماء األزهر، 

  .لبنان-ومشاهد اإلنصاف على شواهد الكشاف، دار املعارف، بريوت

إمساعيل بن حممد العجلوين : ، تأليفكشف اخلفاء ومزيل اإللباس عما اشتهر من األحاديث على ألسنة الناس - ٣٩٠
   .هـ١٣٥١مكتبة القدس، لصاحبها حسام الدين القدسي، القاهرة، اجلراحي، 

الكشف عن مناهج األدلة يف عقائد امللة البن رشد، مع مدخل ومقدمة حتليلية وشروح للمشرف على  - ٣٩١
  .م٢٠٠١، ٢، طتية، بريوحممد عابد اجلابري، مركز دراسات الوحدة العرب: املشروع الدكتور
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أبو البقاء أيوب بن موسى احلسيين الكفوي، : ، تأليفجم يف املصطلحات والفروق اللغويةالكليات مع - ٣٩٢
  .م١٩٩٢-هـ١٤١٣، ٢حممد املصري، دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة، ط -عدنان درويش : حتقيق

سام الدين اهلندي، ضبطه وفسر كرت العمال يف سنن األقوال واألفعال، للعالمة عالء الدين علي املتقي بن ح - ٣٩٣
 الشيخ صفوة السقا، مؤسسة الرسالة،: الشيخ بكري حياين، صححه ووضع فهارسه ومفتاحه: غريبه

  .م١٩٨٥-هـ١٤٠٥، ٥بريوت، ط

 . م٢٠٠٠-هـ١٤٢٠، ١عاصم بن عبد اهللا القريويت، ط: كوكبة من أئمة اهلدى ومصابيح الدجى، أعدها - ٣٩٤

  ) ل ( 
أمحد حجازي السقا، املكتبـة األزهريـة   .د :، لإلمام فخر الدين الرازي، حتقيقلباب اإلشارات والتنبيهات - ٣٩٥

  .م١٩٨٦، ١للتراث، مصر، ط
 حتقيق، حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي احلنبلي أيب اإلمام املفسر: ، تأليفاللباب يف علوم الكتاب - ٣٩٦

حممد .د:حتقيقه برسالته اجلامعية، شارك يف الشيخ علي حممد معوض، الشيخ عادل أمحد عبد املوجود :وتعليق
ـ ١٤١٩، ١لبنان، ط-حممد املتويل الدقي حرب، دار الكتب العلمية، بريوت.سعد رمضان حسن، د -هـ

  .م١٩٩٨
. مركز ريز نكاري. مصور من مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية. خمطوط. للرازي: اللذات - ٣٩٧

  . إيران. قم

أمني حممد عبد الوهاب، حممد الصادق العبيدي،  :نظور، اعتىن بتصحيحهالسان العرب لإلمام العالمة ابن م - ٣٩٨
  .م١٩٩٩- هـ١٤١٩، ٣لبنان، ط-، بريوتاث العريب، مؤسسة التاريخ العريبدار إحياء التر

عبد الفتاح أبو غدة، اعتىن : لسان امليزان، لإلمام احلافظ أمحد بن علي بن حجر العسقالين، اعتىن به الشيخ - ٣٩٩
ـ ١٤٢٣، ١سليمان بن عبد الفتاح أبو غدة، مكتب املطبوعات اإلسـالمية، ط : تهبإخراجه وطباع -هـ

  . م٢٠٠٢
حميي  :اإلمام أيب إسحاق إبراهيم بن علي الشريازي، حققه وقدم له وعلق عليه: اللمع يف أصول الفقه، تأليف - ٤٠٠

 ،١بـريوت، ط -الدين ديب مستو، يوسف علي بديوي، دار الكلم الطيـب، دار ابـن كـثري، دمشـق    
  .م١٩٨٨-هـ١٤٠٨

الشيخ حممد  :، تأليفلوامع األنوار البهية وسواطع األسرار األثرية لشرح الدرة املضية يف عقد الفرقة املرضية - ٤٠١
 .بن أمحد السفاريين األثري احلنبلي

  ) م ( 
، ١أمحد بن عوض اهللا بن داخل اللـهييب احلـريب، دار العاصـمة، ط   : املاتريدية دراسةً وتقومياً، تصنيف - ٤٠٢

  هـ١٤١٣
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دكتور أمحد هنداوي هالل، أمرية : املباحث البيانية يف تفسري الفخر الرازي، دراسة بالغية تفصيلية، تأليف - ٤٠٣
  . م١٩٩٩-هـ١٤٢٠، ١للطباعة، عابدين، ط

حممد : حتقيق وتعليق املباحث املشرقية يف علم اإلهليات والطبيعيات، لإلمام فخر الدين حممد بن عمر الرازي، - ٤٠٤
  .غدادياملعتصم باهللا الب

حبث مقـدم  . مجعان بن حممد بن أمحد الشهري :إعداد الطالب". دراسة نقدية"مبدأ السببية عند األشاعرة  - ٤٠٥
 .جامعـة أم القـرى  . قسم العقيدة. كلية الدعوة وأصول الدين. لنيل درجة املاجستري يف العقيدة اإلسالمية

  .م٢٠٠٨-هـ١٤٢٩سنة. أمحد السيد رمضان.د.أ :إشراف
الدكتور حسن : سيف الدين اآلمدي، حتقيق وتقدمي: معاين ألفاظ احلكماء واملتكلمني، تأليف املبني يف شرح - ٤٠٦

  . م١٩٩٣-هـ١٤١٣، ٢حممود الشافعي، مكتبة وهبة، القاهرة، ط
عدنان حممد زرزور، مكتبة دار التـراث،  .د :اين، حتقيقذمتشابه القرآن، للقاضي عبد اجلبار بن أمحد اهلم - ٤٠٧

  .القاهرة
حممد بن احلسن بن فورك، : الشيخ أيب احلسن األشعري إمام أهل السنة، تأليف شيخ املتكلمنيجمرد مقاالت  - ٤٠٨

  .م٢٠٠٥-هـ١٤٢٥، ١أمحد عبد الرحيم السايح، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ط. د.أ :حتقيق وضبط
ربيع  -لسنة السابعةا–] ٢٧[جملة تراثنا، نشرة فصلية تصدرها مؤسسة آل البيت إلحياء التراث، العدد الثاين  - ٤٠٩

  .ق.هـ١٤١٢-مجاد الثانية -مجاد األوىل -الثاين

 وديوان رؤبة بن، للعجاج والزفيان األراجيزديوان و ،األصمعيات ، ويشتمل علىجمموع أشعار العرب - ٤١٠
  .م١٩٠٣مدينة ليبسيغ يف سنة .ط، الورد الربوسي وليم بن :بعناية وتصحيح ،العجاج

فهد بن ناصر بن إبراهيم : خ حممد بن صاحل العثيمني، مجع وترتيبجمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشي - ٤١١
  .م١٩٩٤-هـ١٤١٤، ٢السليمان، دار الثريا، اململكة العربية السعودية، ط

عبد العزيز بن عبد اهللا بن عبد الـرمحن بـن   : جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة، تأليف الفقري إىل عفو ربه - ٤١٢
 . هـ١٤٢١، ٣سعد الشويعر، دار أصداء اتمع، طحممد بن . د: ، مجع وترتيب وإشراف/باز

حبث حـول  -٣أصول التصحيح، -٢فعله، رسالة فيما على املتصدرين لطبع الكتب القدمية -١:جمموع فيه - ٤١٣
عبد : ، للعالمة احملققعقيدة العرب يف وثنيتهم-٥، من عرفات إىل مزدلفة غسرية النيب -٤ تفسري الرازي،

ماجد بن عبد العزيز الزيادي، املكتبـة  : ، أعدها للنشر وعلق عليهاماين مث املكيالرمحن بن حيىي املعلمي الي
 .م١٩٩٦-هـ١٤١٧، ١املكية، ط

حميـي   :، وفيها تفاسري لسور القرآن، والرد على البريوين، وغريها، مجعها وحققهاجمموعة رسائل ابن سينا - ٤١٤
  .م٢٠٠٩باريس،-الدين الكردي، دار بيبليون

حممد رشيد رضا، : شيخ اإلسالم ابن تيمية، خرج أحاديثه وعلق حواشيه: سائل، تأليفجمموعة الرسائل وامل - ٤١٥
  .جلنة التراث العريب

هشـام بـن   .د:اموعة العلية من كتب ورسائل وفتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية، اموعة الثانية، حتقيـق  - ٤١٦
  هـ١٤٢٤، ١إمساعيل بن علي الصيين، دار ابن اجلوزي، ط
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 عامر اجلزار،: شيخ اإلسالم تقي الدين أمحد بن تيمية احلراين، اعتىن ا وخرج أحاديثهاجمموعة الفتاوى ل - ٤١٧
  .م٢٠٠١-هـ١٤٢١، ٢ط دار الوفاء، أنور الباز،

 -، مركز صاحل بن صاحل الثقايف، عنيزة:اموعة الكاملة ملؤلفات الشيخ عبد الرمحن بن ناصر السعدي  - ٤١٨
  .م١٩٨٧-هـ١٤٠٧اململكة العربية السعودية، 

فخر الدين حممد بن عمر بن : حمصل أفكار املتقدمني واملتأخرين من العلماء واحلكماء واملتكلمني، تأليف - ٤١٩
طه عبد  :اخلطيب الرازي، وبذيله كتاب تلخيص احملصل، للعالمة نصري الدين الطوسي، راجعه وقدم له

  .الرؤوف سعد، مكتبة الكليات األزهرية، القاهرة

أبو عبد اهللا حممد بن : أفكار املتقدمني واملتأخرين من احلكماء واملتكلمني، تأليفحمصل  احملصل، وهوكتاب  - ٤٢٠
-عمان حسني أتاى، دار الرازي، مكتبة دار التراث،.د:عمر بن حسني فخر الدين الرازي، تقدمي وحتقيق

   .م١٩٩١-هـ١٤١١، ١األردن، ط

عادل : الدين حممد بن عمر الرازي، حتقيقاإلمام األصويل املفسر فخر  :احملصول يف علم أصول الفقه، تأليف - ٤٢١
طبعة م، ١٩٩٩-هـ١٤٢٠، ٢، طبريوت-أمحد عبد املوجود، علي حممد معوض، املكتبة العصرية، صيدا

  .طه جابر فياض العلواين، مؤسسة الرسالة.د :دراسة وحتقيق :أخرى

عبد .د: ، حتقيقهابن سيداملرسي املعروف ب هاحملكم واحمليط األعظم، أليب احلسن علي بن إمساعيل بن سيد - ٤٢٢
  .م٢٠٠٠-هـ١٤٢١، ١بريوت، ط- دار الكتب العلمية، لبنان احلميد هنداوي،

حممد منري الدمشقي، إدارة الطباعة املنريية، : أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم، حتقيق: احمللى، تأليف - ٤٢٣
  . هـ١٣٥٢، ١مصر، ط

- هـ١٤٠٣در الرازي، مؤسسة علوم القرآن، حممد بن أيب بكر بن عبد القا: خمتار الصحاح، تأليف - ٤٢٤
  .م١٩٨٣

اإلمام احملقق حممد بن أيب بكر، عرف بابن قيم  :، تأليفواملعطلة اجلهمية على املرسلة الصواعقخمتصر  - ٤٢٥
رئاسة إدارات البحوث العلمية واإلفتاء : ن املوصلي، من توزيعب حممد: اجلوزية، اختصره الشيخ الفاضل

احلسن بن عبد .د :قرأه وخرج نصوصه وعلق عليه وقدم له: طبعة أخرى، ضوالدعوة واإلرشاد، الريا
  .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥، ١الرمحن العلوي، أضواء السلف، ط

حممد ناصر الدين األلبـاين، أشـرف   : احلافظ مشس الدين الذهيب، حتقيق: العلو للعلي الغفار، تأليف خمتصر - ٤٢٦
 . م١٩٩١-هـ١٤١٢، ٢زهري الشاويش، املكتب اإلسالمي، ط: عليه

 -القسم الثاين/ دراسة وحتقيق-) ـه٤٥٨ - ٣٨٠( خمتصر املعتمد يف أصول الدين للقاضي أيب يعلى الفراء  - ٤٢٧
 ،مشاعل بنت خالد بن عمر باقاسـي : حىت اية الكتاب، إعداد الطالبة] يف إرسال الرسل [من أول فصل 

جامعة أم . فرع العقيدة. صول الدينكلية الدعوة وأ). اجستريامل(وىل رسالة مقدمة لنيل درجة التخصص األ
 .هـ١٤٢٤ الدميجي، عبد اهللا بن عمر.د :إشراف ،القرى



- ٨٤٧  - 

 

، الطبعة الكربى هاملخصص، أليب احلسن علي بن إمساعيل النحوي اللغوي األندلسي املعروف بابن سيد - ٤٢٨
  .هـ١٣١٦، ١ط األمريية ببوالق، مصر،

إلمام العالمة أيب عبد اهللا حممد بن أيب بكر بن أيوب مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني، ل - ٤٢٩
، ٤، بريوت، طحممد املعتصم باهللا البغدادي، دار الكتاب العريب :ابن قيم اجلوزية، حتقيق وتعليق

- هـ١٣٧٥حممد حامد الفقي، مطبعة السنة احملمدية، القاهرة، : حتقيق: طبعة أخرىم، ١٩٩٧-هـ١٤١٧
  . م١٩٩٥

للدكتور عبد الرمحن البـدوي،   -ملعتزلة، األشاعرة، اإلمساعيلية، القرامطة، النصريية ا -مذاهب اإلسالميني، - ٤٣٠
  .م١٩٩٧دار العلم للماليني، بريوت، 

بكر : حممد األمني بن حممد املختار الشنقيطي، إشراف: مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر، تأليف الشيخ - ٤٣١
  . هـ١٤٢٦، ١كرمة، طبن عبد اهللا أبو زيد، دار عامل الفوائد، مكة امل

، دار العاصمة،  ١أمحد بن عبد الرمحن القاضي، ط: مذهب أهل التفويض يف نصوص الصفات، تأليف - ٤٣٢
  .م١٩٩٦-هـ١٤١٦

العالمة عبد الرمحن جالل الدين السيوطي، شرحه وضبطه وصححه وعنون : املزهر يف علوم العربية، تأليف - ٤٣٣
، حممد أبو الفضل إبراهيم، علي حممد البخاري، مكتبة حممد أمحد جاد املوىل بك: موضوعاته وعلق حواشيه
  .٣دار التراث، القاهرة، ط

خالد .د :، تأليف"عرض ونقد على ضوء الكتاب والسنة"مسائل أصول الدين املبحوثة يف علم أصول الفقه - ٤٣٤
  .هـ١٤٢٦، ١عبد اللطيف حممد نور عبد اهللا، اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، ط

إعـداد  تزالية يف تفسري الكشاف يف ضوء ما ورد يف كتاب االنتصار البن املنري عرض ونقـد،  املسائل االع - ٤٣٥
   .م١٩٩٨-هـ١٤١٨، ١دار األندلس للنشر والتوزيع، حائل، طغرم اهللا الغامدي، بن صاحل : األستاذ

يش، املكتب زهري الشاو: مسائل اإلمام أمحد بن حنبل رواية إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري، حتقيق - ٤٣٦
هــ وانتـهى منـه    ١٣٩٤بريوت، يطبع لألول مرة عن نسخة وحيدة بـدء بطبعـه سـنة     اإلسالمي،

  . هـ١٤٠٠سنة

أيب : ي السنة أيب عبد اهللا أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين، تأليفياإلمام أمحد عامل األمة وحم مسائلكتاب  - ٤٣٧
السيد : ، ومقدمة تصدير التعريف به، بقلمداوود سليمان األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد السجستاين

  .بريوت- حممد رشيد رضا، دار املعرفة، لبنان

أمحد .د :املسائل اخلمسون يف أصول الدين، لإلمام فخر الدين الرازي حممد بن عمر بن احلسني، حتقيق - ٤٣٨
  .م١٩٩٠-هـ١٤١٠، ٢حجازي السقا، دار اجليل، بريوت، املكتب الثقايف، القاهرة، ط



- ٨٤٨  - 

 

خالد بن مسعود اجلعيد، علي بن : ، إعداد-مجعاً ودراسة-عقدية اليت حكى فيها ابن تيمية اإلمجاع املسائل ال - ٤٣٩
عبد اهللا بن حممد الدميجي، دار اهلدي النبوي، مصر، دار /د: جابر العلياين، ناصر بن محدان اجلهين، إشراف

  .م٢٠٠٧-هـ١٤٢٨، ١الفضيلة، السعودية، ط

القاضي أيب يعلى حممد بن  :تني والوجهني مسائل من أصول الديانات، تأليفاملسائل العقدية من كتاب الرواي - ٤٤٠
، ١سعود بن عبد العزيز اخللف، أضواء السلف، الرياض ، ط.د:احلنبلي، حتقيق ياحلسني الفراء البغداد

   .م١٩٩٩-هـ١٤١٩
، حبث مقدمة  وادالع بن حسن دخيل بن غيم .مجعاً، وتصنيفاً، ودراسة املسائل املتفق عليها بني النحويني - ٤٤١

لنيل درجة الدكتوراه يف النحو والصرف، كلية اللغة العربية، ختصص النحو والصرف، جامعة أم القرى، 
  .هـ١٤٢٣عبد الرمحن بن حممد بن إمساعيل، .د.أ :إشراف

ان عبد اإلله بن سليم.د :املسائل والرسائل املروية عن اإلمام أمحد بن حنبل يف العقيدة، مجع وحتقيق ودراسة - ٤٤٢
 .م١٩٩٥-هـ١٤١٦، ٢بن سامل األمحدي، دار طيبة، ط

شرح املسايرة يف علم الكالم، للكمال بن أيب شريف، مع حاشية زين الدين قاسم على  املسامرة يفكتاب  - ٤٤٣
  . املسايرة، دار البصائر، القاهرة

تقادات الـذهيب  املستدرك على الصحيحني لإلمام احلافظ أيب عبد اهللا احلاكم النيسابوري، طبعة متضمنة ان - ٤٤٤
، وبذيله تتبع أوهام احلافظ اليت سكت عليها الذهيب، أليب عبد الرمحن مقبل بن هادي الـوادعي، دار  /

  . م١٩٩٧-هـ١٤١٧، ١احلرمني للطباعة والنشر والتوزيع، ط
حممد بن عبد الـرمحن  : املستدرك على جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية، مجعه ورتبه وطبعه على نفقته - ٤٤٥

  .هـ١٤١٨، ١حممد بن قاسم، ط بن
احلافظ أيب القاسم سليمان بن أمحد بن أيوب اللخمي الطرباين، حققـه وخـرج   : مسند الشاميني، تأليف - ٤٤٦

  .م١٩٨٩-هـ١٤٠٩، ١محدي عبد ايد السلفي، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط: أحاديثه
اكر،محزة أمحـد الـزين، دار   أمحد حممد ش: املسند، لإلمام أمحد بن حممد بن حنبل، شرحه وصنع فهارسه - ٤٤٧

  . م١٩٩٥-هـ١٤١٦، ١احلديث، القاهرة، ط

املسودة يف أصول الفقه، تتابع على تصنيفه ثالثة من أئمة آل تيمية؛ جمد الدين أبو الربكات عبد السالم بن  - ٤٤٨
لعباس عبد اهللا بن اخلضر، شهاب الدين أبو احملاسن عبد احلليم بن عبد السالم، شيخ اإلسالم تقي الدين أبو ا

حممد حميي : أمحد بن حممد بن أمحد احلراين، حقق أصوله وعلق حواشيه: أمحد بن عبد احلليم، مجعها وبيضها
  . الدين عبد احلميد، مطبعة املدين، القاهرة

عبد الرمحن بن عبد اللطيف بن عبد اهللا آل الشيخ، دار اليمامة للبحث  :مشاهري علماء جند وغريهم، تأليف - ٤٤٩
  .هـ١٣٩٤، ٢ر، طوالترمجة والنش

، ٢ط صادق سليم صادق، مكتبة الرشد، الرياض،: املصادر العامة للتلقي عند الصوفية عرضاً ونقداً، تأليف - ٤٥٠
 .م٢٠٠٦-هـ١٤٢٧



- ٨٤٩  - 

 

. العالمة أمحد بن حممد بن علي املقري الفيومي، ط: للرافعي، تأليف املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري - ٤٥١
  . هـ١٣٢٢، ١مطبعة التقدم العلمية، مصر، ط

  .١، حملمد بن إبراهيم احلمد، دار ابن خزمية، ط"دراسة وحتليل" مصطلحات يف كتب العقائد - ٤٥٢

" علم الكالم"ويف لسان املسلمني" باثولوجيا"املطالب العالية من العلم اإلهلي، وهو املسمى يف لسان اليونانيني - ٤٥٣
أمحد حجازي السقا، دار الكتاب .د :اإلمام فخر الدين الرازي، حتقيق :، تأليف"الفلسفة اإلسالمية" أو

  .م١٩٨٧-هـ١٤٠٧، ١العريب، بريوت، ط

الشيخ العالمة حافظ بن أمحد : معارج القبول، بشرح سلم الوصول إىل علم األصول يف التوحيد، تأليف - ٤٥٤
حممد صبحي بن حسن حالق، دار ابن : احلكمي، حققه وعلق عليه وضبط نصه وخرج أحاديثه وآثاره

  .هـ١٤٢٤، ٢العربية السعودية، طاجلوزي، اململكة 

حممد عبد اهللا : معامل الترتيل، لإلمام حميي السنة أيب حممد احلسني بن مسعود البغوي، حققه وخرج أحاديثه - ٤٥٥
تفسري .= (م٢٠٠٦- هـ١٤٢٧، ٢عثمان مجعة ضمريية، سليمان مسلم احلرش، دار طيبة، ط.النمر، د
  ).البغوي

بن حممد اخلطايب البسيت، وهو شرح سنن اإلمام أيب داود، طبعه معامل السنن، لإلمام أيب سليمان محد  - ٤٥٦
  .م١٩٣٢-هـ١٣٥١، ١املطبعة العلمية حبلب، ط حممد راغب الطباخ،: وصححه

، ويليه احملقق من علم سني الرازياملعامل يف أصول الفقه، تأليف اإلمام فخر الدين حممد بن عمر بن احل - ٤٥٧
الرمحن بن إمساعيل املقدسي، حتقيق حممد حسن حممد حسن  األصول، تأليف أيب شامة شهاب الدين عبد

  .م٢٠٠٧، ١لبنان، ط -إمساعيل، دار الكتب العلمية، بريوت

عبد اجلليل عبده شليب، .د :أليب إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج، شرح وحتقيق معاين القرآن وإعرابه، - ٤٥٨
  .م١٩٨٨-هـ١٤١٨، ١عامل الكتب، ط

علي .أ :عبد الفتاح إمساعيل شليب، مراجعة.د :، حتقيقريا حيىي بن زياد الفراءأيب زك :معاين القرآن، تأليف - ٤٥٩
  .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٢، ٣النجدي ناصف، مطبعة دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة، ط

عواد بن عبد اهللا املعتق، مكتبة الرشد، الرياض، : املعتزلة وأصوهلم اخلمسة وموقف أهل السنة منها، تأليف - ٤٦٠
  . م١٩٩٦-هـ١٤١٧، ٣ط

، ١حممد خليفة التميمي، أضواء السلف، ط.د :معتقد أهل السنة واجلماعة يف أمساء اهللا احلسىن، تأليف - ٤٦١
  .م١٩٩٩-هـ١٤١٩

حممد خليفة التميمي، أضواء السلف، . د:معتقد أهل السنة واجلماعة يف توحيد األمساء والصفات، تأليف - ٤٦٢
  .م١٩٩٩-هـ١٤١٩، ١ط



- ٨٥٠  - 

 

أيب احلسني حممد بن علي الطيب البصري املعتزيل، اعتىن بتهذيبه  :أليفالفقه، ت املعتمد يف أصولكتاب  - ٤٦٣
حممد بكر، حسن حنفي، املعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية، : حممد محيد اهللا، بتعاون: وحتقيقه
 .   م١٩٦٤-هـ١٣٨٤دمشق، 

عبد اهللا بن عبد الرمحن : شيخأيب عبد اهللا عامر عبد اهللا فاحل، تقدمي فضيلة ال: معجم ألفاظ العقيدة، تصنيف - ٤٦٤
 . م١٩٩٧-هـ١٤١٧، ١بن جربين، مكتبة العبيكان، طا

معجم ألفاظ القرآن الكرمي، جممع اللغة العربية، اإلدارة العامة للمجمعات وإحياء التراث، مجهورية مصر  - ٤٦٥
 .م١٩٨٨- هـ١٤٠٩، ٢العربية، ط

أبو معاذ طارق بن عوض اهللا بن : حتقيقاملعجم األوسط، للحافظ أيب القاسم سليمان بن أمحد الطرباين،  - ٤٦٦
  . م١٩٩٥-هـ١٤١٥حممد، أبو الفضل عبد احملسن بن إبراهيم احلسيين، دار احلرمني، القاهرة، 

معجم البلدان، للشيخ أيب عبد اهللا ياقوت بن عبد اهللا احلموي الرومي البغـدادي، دار صـادر، بـريوت،     - ٤٦٧
  . م١٩٧٧-هـ١٣٩٧

والنحو للغة والفلسفة واملنطق والتصوف اتعريفات علم الفقه وت وقاموس ملصطلحا(عجم التعريفات م - ٤٦٨
حممد صديق : ، للعالمة علي بن حممد السيد الشريف اجلرجاين، حتقيق ودراسة)والصرف والعروض والبالغة

  .املنشاوي، دار الفضيلة

 ،اجلزائـري  ا من كتاب السيد نور الـدين هالل العسكري وجزًء أيبمعجم الفروق اللغوية احلاوي لكتاب  - ٤٦٩
  هـ١،١٤١٢اإلسالمي، طمؤسسة النشر  :حتقيق

مجيل صليبا، دار الكتاب .د: املعجم الفلسفي باأللفاظ العربية والفرنسية واالنكليزية والالتينية، تأليف - ٤٧٠
  .م١٩٨٢لبنان، -اللبناين، بريوت

 .م١٩٨٣-هـ١٤٠٣قاهرة، املعجم الفلسفي، جممع اللغة العربية، اهليئة العامة لشؤون املطابع األمريية، ال - ٤٧١

، ١عمر رضا كحالة، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط :، تأليف)تراجم مصنفي الكتب العربية(املؤلفني  معجم - ٤٧٢
 .م١٩٩٣-هـ١٤١٤

عبد السالم حممد هارون ، دار : أيب احلسني أمحد بن فارس بن زكريا، حتقيق: معجم مقاييس اللغة، تأليف - ٤٧٣
  .م١٩٩١-هـ١٤١١، ١اجليل، بريوت، ط

أمحد خمتار عمر،مبساعدة فريق عمل، مؤسسة .د:عجم املوسوعي أللفاظ القرآن الكرمي وقراءاته، إعدادامل - ٤٧٤
  .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣، ١سطور املعرفة، ط

إبراهيم مصطفى، أمحد حسن الزيات، حامد عبد القادر، حممد علي النجار، : املعجم الوسيط، قام بإخراجه - ٤٧٥
  .تركيا -املكتبة اإلسالمية، استانبول



- ٨٥١  - 

 

، ١عادل بن يوسف الغزازي، دار الوطن للنشر، ط: رفة الصحابة، أليب نعيم األصبهاين، حتقيقمع - ٤٧٦
  .م١٩٩٨-هـ١٤١٩

  .هـ١٤١٩، ١عبد اهللا بن حممد القرين، دار عامل الفوائد، ط: املعرفة يف اإلسالم مصادرها وجماالا، تأليف - ٤٧٧

األخبار، للحافظ أيب الفضل زين الدين عبد  املغين عن محل األسفار يف األسفار يف ختريج ما يف اإلحياء من - ٤٧٨
، ١أبو حممد أشرف بن عبد املقصود، مكتبة دار طربية، الرياض، ط :الرحيم بن احلسني العراقي، اعتىن به

  .م١٩٩٥-هـ١٤١٥

على خمتصر أيب القاسـم   أيب حممد عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن قدامة املقدسي، :املغين البن قدامة، تأليف - ٤٧٩
حسني بن عبد اهللا بن أمحد اخلرقي، من مطبوعات رئاسة إدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة عمر بن 

 .م١٩٨١-هـ١٤٠١واإلرشاد، اململكة العربية السعودية، مكتبة الرياض احلديثة، الرياض، 
الـدين،   مفاتيح الغيب ومنهج الرازي فيه، رسالة مقدمة لنيل درجة املاجستري، جامعة األزهر، كلية أصول - ٤٨٠

  . عبد الرحيم أمحد طحان: قسم التفسري، إعداد الطالب

املفاهيم التربوية عند اإلمام فخر الدين الرازي من خالل كتابه التفسري الكبري املسمى مفاتيح الغيب، رسالة  - ٤٨١
م التربية علمية مقدمة لنيل درجة املاجستري يف التربية اإلسالمية واملقارنة، جامعة أم القرى، كلية التربية، قس

 . هـ١٤١٣-هـ١٤١١علي حسني فهد غاصب، عام: اإلسالمية واملقارنة، إعداد الطالب
مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة، لإلمام العالمة ابن قيم اجلوزيـة، دار الكتـب العلميـة،     - ٤٨٢

  . م١٩٩٨-هـ١٤١٩لبنان، -بريوت

ضبطه  ،حممد املعروف بالراغب األصفهاين ني بنأبو القاسم احلس: املفردات يف غريب القرآن، تأليف - ٤٨٣
  .م١٩٩٩-هـ١٤٢٠، ٢ط لبنان، -حممد خليل عيتاين، دار املعرفة، بريوت: وراجعه

حممد : اإلمام أيب احلسن علي بن إمساعيل األشعري، حتقيق :مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني، تأليف - ٤٨٤
  . م١٩٩٠-هـ١٤١١وت، بري -حمي الدين عبد احلميد، املكتبة العصرية، صيدا

  .امللخص يف احلكمة واملنطق، لفخر الدين  حممد بن عمر الرازي، خمطوط مصور عن جملس شواري بتركيا - ٤٨٥

أمري علي مهنا، : أيب الفتح حممد بن عبد الكرمي بن أيب بكر أمحد الشهرستاين، حتقيق: امللل والنحل، تأليف - ٤٨٦
  . م٢٠٠١-هـ٨،١٤٢١لبنان، ط-علي حسن فاعور، دار املعرفة، بريوت

 مناظرات جرت يف بالد ما وراء النهر يف احلكمة واخلالف وغريها، بني اإلمام فخر الدين الرازي، وغـريه،  - ٤٨٧
  .هـ١٣٥٥، ١اهلند، ط-مطبعة جملس دار املعارف العثمانية، حيدر أباد

النجـار، دار   دكتور عبد ايـد : فخر الدين الرازي، تقدمي وحتقيق: مناظرة يف الرد على النصارى، تأليف - ٤٨٨
 . م١٩٨٦لبنان، -الغرب اإلسالمي، بريوت

بلقاسم الغايل، .د: ، تأليف-حياته وآثاره-شيخ اجلامع األعظم حممد الطاهر ابن عاشور: من أعالم الزيتونة - ٤٨٩
  .م١٩٩٦-هـ١٤١٧، ١ط لبنان،-بريوت دار ابن حزم،



- ٨٥٢  - 

 

عبد اهللا .د :حممد بن اجلوزي، حتقيق مناقب اإلمام أمحد بن حنبل، للحافظ أيب الفرج عبد الرمحن بن علي بن - ٤٩٠
  .٢بن عبد احملسن التركي، دار ابن خلدون، ط

أمحد حجازي .د:اإلمام فخر الدين الرازي حممد بن عمر بن احلسني، حتقيق: مناقب اإلمام الشافعي، تأليف - ٤٩١
  .م١٩٨٦-هـ١٤٠٦، ١مصر، ط -السقا، مكتبة الكليات األزهرية، القاهرة

  .السيد أمحد صقر، مكتبة دار التراث، القاهرة: ر أمحد بن احلسني البيهقي، حتقيقمناقب الشافعي، أليب بك - ٤٩٢

حممد : املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم، أليب الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد بن اجلوزي ،دراسة وحتقيق - ٤٩٣
-بـريوت  نعيم زرزور، دار الكتب العلمية،: عبد القادر عطا، مصطفى عبد القادر عطا، راجعه وصححه

  .م١٩٩٢-هـ١٤١٢، ١لبنان، ط

علي بن سلطان حممد القاري، ومعه التعليق  :منح الروض األزهر يف شرح الفقه األكرب، للعالمة احملدث الفقيه - ٤٩٤
لبنان، -وهيب سليمان غاوجي، دار البشائر اإلسالمية، بريوت: امليسر على شرح الفقه األكرب، تأليف الشيخ

  .م١٩٩٨-هـ١٤١٩، ١ط

: ه وعلق عليههلية يف ذيب شرح الطحاوية، لإلمام علي بن أيب العز احلنفي، أعده وخرج أحاديثاملنحة اإل - ٤٩٥
فضيلة الشيخ عبد اهللا بن عبد الرمحن اجلربين، دار ابن اجلوزي، اململكة : مي، تقدميينعبد اآلخر محاد الغ
  .هـ١٤٢٤، ٧العربية السعودية، ط

، ١يب، دار الفكر اللبنـاين، بـريوت، ط  ـحممد العري: ازي، تأليفاملنطلقات الفكرية عند اإلمام الفخر الر - ٤٩٦
 . م١٩٩٢

حممد بن عبد الوهاب رمحهما : ابن تيمية، وشيخ اإلسالم: شيخ اإلسالم-من مشاهري اددين يف اإلسالم،  - ٤٩٧
طبـع   صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان،: ، نبذة عن حياما وجهادمها ومثرات دعوما، بقلم-اهللا تعاىل

ونشر الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد، الرياض، اململكة العربية السعودية، 
  .هـ١٤٠٨، ١ط

الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحن : منهاج التأسيس والتقديس يف كشف شبهات داود بن جرجيس، تأليف - ٤٩٨
  . م١٩٨٧-هـ١٤٠٧، ٢رمجة، الرياض، طبن حسن آل الشيخ، دار اهلداية للطبع والنشر والت

بن ا تقي الدين أمحد بن عبد احلليم  شيخ اإلسالم :يف نقض كالم الشيعة القدرية، تأليف منهاج السنة النبوية - ٤٩٩
  .م١٩٨٦-هـ١٤٠٦، ١، طد حممد رشاد سامل: احلراين الدمشقي، حتقيق تيمية

أيب عبد اهللا احلسني بن احلسـن احلليمـي،   الشيخ اإلمام احلافظ : شعب اإلميان، تصنيف املنهاج يفكتاب  - ٥٠٠
  .م١٩٧٩-هـ١٣٩٩، ١حلمي حممد فودة، دار الفكر، ط: حتقيق

عثمان علي حسن، مكتبة الرشد، : منهج االستدالل على مسائل االعتقاد عند أهل السنة واجلماعة، تأليف - ٥٠١
  .م٢٠٠٦-هـ١٤٢٧، ٥الرياض، ط-اململكة العربية السعودية



- ٨٥٣  - 

 

احلوايل، وأصله مقال للشيخ سفر بن عبد الرمحن  دة، تعقيب على مقاالت الصابوين،منهج األشاعرة يف العقي - ٥٠٢
 ! .هل األشاعرة من أهل السنة واجلماعة؟: ، بعنوان)٦٢(نشر يف جملة اجلامعة اإلسالمية، عدد 

 .عبد اهللا نومسوك، مكتبة دار القلم والكتاب.د: ، تأليفالشوكاين يف العقيدةاإلمام منهج  - ٥٠٣
مكتبـة الغربـاء    السنة واجلماعة ومنهج األشاعرة يف توحيد اهللا، خالد عبد اللطيف حممد نور،منهج أهل  - ٥٠٤

 .م١٩٩٥-هـ١٤١٦، ١األثرية، املدينة النبوية، ط

جابر إدريس علي أمري، : منهج السلف واملتكلمني يف موافقة العقل للنقل وأثر املنهجني يف العقيدة، تأليف - ٥٠٥
  .م١٩٩٨-هـ١٤١٩، ١أضواء السلف، الرياض، ط

منهج الشيخ حممد رشيد رضا يف العقيدة، تامر حممد حممود متويل، دار ماجد عسريي، اململكة العربية  - ٥٠٦
  .هـ٢٠٠٤-هـ١٤٢٥، ١جدة، ط-السعودية

تقي الدين أيب العباس أمحد بن : املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلثار، املعروف باخلطط املقريزية، تأليف - ٥٠٧
  . م١٩٨٧، ٢لثقافة الدينية، القاهرة، طعلي املقريزي، مكتبة ا

  .عبد الرمحن بن أمحد اإلجيي، عامل الكتب، بريوت: املواقف يف علم الكالم، تأليف - ٥٠٨

عيسى بن عبد اهللا السـعدي، دار  .د :موانع إنفاذ الوعيد، دراسة ألسباب سقوط العذاب يف اآلخرة، تأليف - ٥٠٩
  .هـ١٤٢٦، ١ابن اجلوزي، ط

عبد الرمحن عمرية، دار .د :ايف األباضي، خرج أحاديثه وعلق على نصوصهاملوجز، أليب عمار عبد الك - ٥١٠
  .م١٩٩٠-هـ١٤١٠، ١اجليل، بريوت، ط

  .م١٩٨٤، ١عبد الرمحن البدوي، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط: موسوعة الفلسفة، للدكتور - ٥١١

  .م١٩٩٣، ١عريب، بريوت، طالدكتور حيىي شامي، دار الفكر ال: موسوعة املدن العربية واإلسالمية، إعداد - ٥١٢

مانع بن محـاد  . د: املوسوعة امليسرة يف األديان واملذاهب واألحزاب املعاصرة، إشراف وختطيط ومراجعة - ٥١٣
  . م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤، ٥اجلهين، دار الندوة العاملية للطباعة والنشر والتوزيع، ط

، ١لبنان، ط- اشرون، بريوتمسيح دغيم، مكتبة لبنان ن.موسوعة مصطلحات اإلمام فخر الدين الرازي، د - ٥١٤
  .م٢٠٠١

 .م١٩٩٩، ١رفيق العجم، مكتبة لبنان، ط: موسوعة مصطلحات التصوف اإلسالمي، الدكتور - ٥١٥

عبد الرمحن بن صاحل بن صاحل احملمود، مكتبة الرشد، الرياض، .د:موقف ابن تيمية من األشاعرة، تأليف - ٥١٦
  .م١٩٩٥-هـ١٤١٥، ١ط

األشاعرة والصوفية، مع حتقيق كتابه اجتماع اجليوش اإلسالمية على موقف ابن القيم من اجلهمية واملعتزلة و - ٥١٧
الدكتور عواد بن عبد اهللا املعتق، مطابع الفرزدق التجارية، الرياض، : غزو املعطلة واجلهمية، دراسة وحتقيق

 .  م١٩٨٨-هـ١٤٠٨، ١ط



- ٨٥٤  - 

 

ريب، رسالة مقدمة لنيـل  موقف أهل السنة واجلماعة من األسباب وآراء املخالفني، ليلى نوري املغامسي احل - ٥١٨
 :درجة املاجستري يف العقيدة، كلية الدعوة وأصول الدين، فرع العقيـدة، جامعـة أم القـرى، إشـراف    

  هـ١٤١٩-هـ١٤١٨بركات عبد الفتاح دويدار، .د.أ
يف ضـوء عقيـدة أهـل السـنة     دراسـة نقديـة   " موقف الرازي من آيات الصفات يف التفسري الكبري  - ٥١٩

رسالة مقدمة لنيل درجة املاجستري يف العقيدة، . ية بنت ياسني بن عبد الرمحن البدريسام: إعداد".واجلماعة
عبد اهللا بن عمر بـن سـليمان   .د.أ :كلية الدعوة وأصول الدين، فرع العقيدة، جامعة أم القرى، إشراف

 .هـ١٤٢٨الدميجي، 
يدة أهل السنة واجلماعة، حبث موقف الرازي من القضاء والقدر يف التفسري الكبري، دراسة نقدية يف ضوء عق - ٥٢٠

أنفال بنت : أخيت لنيل درجة املاجستري يف العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين، جبامعة أم القرى، إعداد قدمم
 .  هـ١٤٣٢، حيىي بن حممد ربيع.د.أ :، إشرافحيىي إمام

صاحل بن غرم اهللا الدكتور : موقف شيخ اإلسالم ابن تيمية من آراء الفالسفة ومنهجه يف عرضها، إعداد - ٥٢١
  . م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤، ١الغامدي، مكتبة املعارف، ط

يل درجة الدكتوراه، موقف شيخ اإلسالم ابن تيمية من اإلمام فخر الدين الرازي يف اإلهليات، حبث مقدم لن - ٥٢٢
. د.أ:ابتسام أمحد حممد مجال، إشراف: ، كلية الدعوة وأصول الدين، جامعة أم القرى، إعدادبقسم العقيدة

  .  م١٩٩١-هـ١٤١١ات عبد الفتاح دويدار، برك

يف  موقف شيخ اإلسالم من املعتزلة، قدرية عبد احلميد شهاب الدين، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه - ٥٢٣
عبد العزيز عبد .د.أ :العقيدة، كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، فرع العقيدة، جامعة أم القرى، إشراف

 .هـ١٤٠٥-هـ١٤٠٤اهللا عبيد، 

رسالة . فهد بن حممد بن عبد الرمحن القرشي :إعداد الطالب -من الردة واملرتدين  ي موقف الصحابة - ٥٢٤
أمحد .د: إشراف .جامعة أم القرى. قسم العقيدة .كلية الدعوة وأصول الدين. مقدمة لنيل درجة املاجستري

  .هـ١٤٢٤. بن عبد اللطيف العبد اللطيف

لكتاب والسنة، لسليمان بن صاحل بن عبد العزيز الغصن، دار موقف املتكلمني من االستدالل بنصوص ا - ٥٢٥
  . م١٩٩٦-هـ١٤١٦، ١العاصمة للنشر والتوزيع، ط

  ) ن (  
حممد عبـد العزيـز   : النرباس شرح شرح العقائد، جلامع املعقول واملنقول عمدة املتكلمني واحملققني العالمة - ٥٢٦

  .الفرهاري
عبد .د :لم األعالم تقي الدين أيب العباس أمحد بن تيمية، حتقيقالعالمة شيخ اإلسالم ع النبوات، اإلمامكتاب  - ٥٢٧

  .م٢٠٠٠-هـ١٤٢٠، ١العزيز بن صاحل الطويان، أضواء السلف، ط
الشيخ الرئيس أبو علي احلسني ابن علي بن سينا، حقق نصوصه وخرج : النجاة يف املنطق واإلهليات، تأليف - ٥٢٨

  .م١٩٩٢-هـ١٤١٢، ١بريوت، طالدكتور عبد الرمحن عمرية، دار اجليل، : أحاديثه



- ٨٥٥  - 

 

نزهة النظر يف توضيح خنبة الفكر يف مصطلح أهل األثر، للحافظ أمحد بن علي بن حجر العسقالين، حتقيق  - ٥٢٩
  . م٢٠٠٨- هـ١٤٢٩، ٢عبد اهللا بن ضيف اهللا الرحيلي، ط: وتعليق

ي، أشـرف علـى   النشر يف القراءات العشر، للحافظ أيب اخلري حممد بن حممد الدمشقي الشهري بابن اجلزر - ٥٣٠
  .  علي حممد الضباع، دار الفكر: األستاذ: تصحيحه ومراجعته

العالمة : النصيحة يف صفات الرب جل وعال، وتتضمن عقيدة اإلمام عبد اهللا بن يوسف اجلويين، تأليف - ٥٣١
- هـ١٤٠٥، ٤زهري الشاويش، املكتب اإلسالمي، ط: الشيخ أمحد بن إبراهيم الواسطي الشافعي، حتقيق

  .م١٩٨٥

، تأليف اإلمام احلافظ جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي، حـرره  م العقيان يف أعيان األعياننظ - ٥٣٢
  . م١٩٢٧لبنان، -الدكتور فيليب حىت، املكتبة العلمية، بريوت

عطية عتيق عبد اهللا الزهـراين،  : النفاق والزندقة وأثرمها يف مواجهة الدعوة اإلسالمية قدميا وحديثًا، إعداد - ٥٣٣
قسم الدراسات . كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية).املاجستري(سالة مقدمة لنيل درجة التخصص األوىلر

األسـتاذ حممـد الغـزايل،    : إشراف. جامعة امللك عبد العزيز مبكة املكرمة. العليا الشرعية، فرع العقيدة
  .هـ١٤٠٠-م١٣٩٩

عبد الرمحن بن مجيل قصاص، حبث مقدم لنيل درجة  :النفاق واملنافقون يف ضوء السنة النبوية املطهرة، إعداد - ٥٣٤
عبد العزيز عبد .د: املاجستري، كلية الدعوة وأصول الدين، قسم الكتاب والسنة، جامعة أم القرى، إشراف

 .  هـ١٤١٦اهللا احلميدي، 
بـو  حممد حسيين أ: الدكتور: النفس وخلودها عند فخر الدين الرازي، دراسة حتليلية نقدية مقارنة، تأليف - ٥٣٥

  . م١٩٨٩، ١سعده، توزيع شركة الصفا للطباعة والترمجة، القاهرة،  ط
حممد صـغري  : اإلمام فخر الدين حممد عمر الرازي، حتقيق الدكتور: النفس والروح وشرح قوامهما، تأليف - ٥٣٦

  . حسن املعصومي
، لتوحيـد لى املريسي اجلهمي العنيد فيما افترى على اهللا عز وجـل مـن ا  عنقض اإلمام عثمان بن سعيد  - ٥٣٧

مكتبة الرشد ، فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا الراجحي: قدم له، الدكتور رشيد بن حسن األملعي:حتقيق
 ).نقض الدارمي على بِشر املريسي(.=م١٩٩٨-هـ١٤١٨، ١، طشركة الرياض -

حممد عبد الشيخ : شيخ اإلسالم تقي الدين ابن تيمية، حقق األصل املخطوط وصححه :نقض املنطق، تأليف - ٥٣٨
عبـد اهللا  : حممد حامد الفقي، خرج أحاديثه :الرزاق محزة، الشيخ سليمان بن عبد الرمحن الصنيع، صححه

  . م١٩٩٩-هـ١٤١٩، ١لبنان، ط-حممود حممد عمر، دار الكتب العلمية، بريوت

عمري، الدكتور ربيع بن هادي : النكت على كتاب ابن الصالح للحافظ ابن حجر العسقالين، حتقيق ودراسة - ٥٣٩
 . هـ١٤١٥-م١٩٩٤، ٣دار الراية للنشر والتوزيع، ط

  .   الفردجيوم، مكتبة الثقافة الدينية: اية اإلقدام يف علم الكالم لعبد الكرمي الشهرستاين، حرره وصححه - ٥٤٠



- ٨٥٦  - 

 

اإلمام فخر الدين حممد بن عمر بن احلسني الرازي، عارضه بأصوله : اية اإلجياز يف دراية اإلعجاز، تأليف - ٥٤١
  .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٤، ١نصر اهللا حاجي مفيت أوغلي، دار صادر، بريوت، ط.د: هوحقق

 .علم كالم) ٧٤٨(، للرازي، خمطوط مصور من دار الكتب املصرية، رقماية العقول يف دراية األصول - ٥٤٢
 :ق، لإلمام جمد الدين أيب السعادات املبارك بن حممد اجلزري ابن األثري، حتقيالنهاية يف غريب األثر واحلديث - ٥٤٣

  .، حممود حممد الطناحي، دار إحياء الكتب العربيةطاهر أمحد الزاوي
حممد أمحد عبد العزيز، دار : أبو الفداء احلافظ بن كثري الدمشقي، حتقيق: النهاية يف الفنت واملالحم، تأليف - ٥٤٤

  .احلديث
، ٥لذهيب، الكويت، طا محممد احلمود النجدي، مكتبة اإلما: النهج األمسى يف شرح أمساء اهللا احلسىن، تأليف - ٥٤٥

  .هـ١٤٢٣
حممد بن عبد اهللا بن علي الـوهييب، دار  .د :نواقض اإلميان االعتقادية وضوابط التكفري عند السلف، إعداد - ٥٤٦

  .م٢٠٠١-هـ١٤٢٢، ٢اململكة العربية السعودية، ط-املسلم، الرياض
اللطيف، مدار الوطن للنشـر،  عبد العزيز بن حممد بن علي العبد .د: نواقض اإلميان القولية والعملية، تأليف - ٥٤٧

  .هـ١٤٢٧، ٣الرياض، ط
-هـ١٤١٨، ١نونية القحطاين، أليب حممد عبد اهللا بن حممد األندلسي القحطاين، دار احلرمني، القاهرة، ط - ٥٤٨

 .م١٩٩٨

  ) هـ ( 
عبد العزيـز بـن عبـد اهللا    : اهلداية الربانية يف شرح العقيدة الطحاوية عقيدة أهل السنة واجلماعة، تأليف - ٥٤٩

 .م٢٠٠٩-هـ١٤٣٠، ١اجحي، دار التوحيد للنشر، الرياض، طالر

  ) و ( 
اإلمام أيب عبد اهللا حممد بن أيب بكر بن أيوب ابن قيم اجلوزية، : الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب، تأليف - ٥٥٠

  .  بكر بن عبد اهللا أبو زيد، دار عامل الفوائد: عبد الرمحن بن حسن بن قائد، إشراف: حتقيق
، تركي مصـطفى ،أمحد األرناؤوط : صالح الدين خليل بن أيبك الصفدي، حتقيق: يات، تأليفوايف بالوفال - ٥٥١

   .م٢٠٠٠ -هـ١،١٤٢٠لبنان، ط  -بريوت العريب، دار إحياء التراث
عيسى بن عبد اهللا السعدي، دار عامل الفوائد، مكة املكرمـة،  .د: الوعد األخروي شروطه وموانعه، تأليف - ٥٥٢

  .هـ١٤٢٢، ١ط
: ، حتقيـق العباس مشس الدين أمحد بن حممد بن أيب بكر بن خلكان يبوأنباء أبناء الزمان، أل ناألعيا وفيات - ٥٥٣

 . بريوت –دار صادر إحسان عباس، 
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  ) ي ( 
اإلمام أيب املواهب عبد الوهاب بن أمحد الشعراين، ضبطه : اليواقيت واجلواهر يف بيان عقائد األكابر، تأليف - ٥٥٤

 .م٢٠٠٧-هـ١٤٢٨، ٢لبنان، ط-علي، دار الكتب العلمية، بريوتالشيخ عبد الوارث حممد : وصححه
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  فهرس املوضوعات 
 ١ .............................................................................................................................................. :املقدمة

 ٢ ........................................................................................................................... :املوضوع اختيار أسباب

 ٣ ................................................................................................................................. :السابقة الدراسات

 ٤ ........................................................................................................................................:البحث خطة

 ٧ ....................................................................................................................................... :البحث منهج

 ١٠ ................................................................................................................................ وتقدير شكر

 ١٢ ............................................................................................................................................ التمهيد

 ١٣ .................................................................................................. :وحياته الرازي عصر دراسة:األول املبحث

 ١٣ ........................................................................................................... :الرازي عصر: أوالً

 ١٣ ........................................................................................................ :يةالسياس احلالة- أ

 ١٤ .................................................................................................... :االجتماعية احلالة-ب

 ١٤ ............................................................................................... :والثقافية العلمية احلالة-ج

 ١٥ ............................................................................................................ :الرازي حياة: نياثا

 ١٥ ............................................................................................................ :ونسبه امسه- أ

 ١٦ ....................................................................................................... :ونشأته مولده-ب

 ١٦ .............................................................................................................. :هشيوخ-ج

 ١٧ ................................................................................................................. :وفاته-د

 ١٩ ............................................................................................................ :تالميذه-هـ

 ٢٠ ............................................................................................... :والعقدي الفقهي مذهبه-و

 ٢٣ ............................................................................................................... :مؤلفاته-ز

 ٢٤ ...................................................................................................... :الكبري بالتفسري التعريف: الثاين املبحث

 ٢٤ ............................................................................................................... :ريالتفس اسم- أ

 ٢٥ ........................................................................................... :الرازي إىل التفسري نسبة توثيق-ب

 ٢٨ ............................................................................ :له تأليفه وسبب للتفسري، الرازي تأليف تاريخ-ج

 ٣٠ ................................................................... :ذلك من الرازي وموقف واألحكام، باألمساء املقصود: الثالث املبحث

 ٣٠ ............................................................... :واالصطالح اللغة يف واألحكام باألمساء املقصود: األول املطلب

 ٣٠ ................................................................................. :اللغة يف واألحكام باألمساء املقصود: أوالً

 ٣٠ ............................................................................................................. :اللغة يف األمساء-أ

 ٣١ ......................................................................................................... :اللغة يف األحكام- ب

 ٣٢ ........................................................................... :االصطالح يف واألحكام باألمساء املقصود: ثانيا

 ٣٥ ....................................................... .- ونقد عرض- واألحكام األمساء معىن من الرازي موقف: الثاين املطلب

 ٣٥ ............................................................................... ":اسم" كلمة اشتقاق من الرازي موقف - أ

 ٣٦ ........................................................................................ :الرازي عند" االسم" تعريف -ب

 ٤٠ ........................................................................................... :الرازي عند" حلُكما" معاين-ج
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 ٤٢ ........................................................................... :الرازي عند االصطالح يف واألحكام األمساء-د

 ٤٤ ......................................................... -ونقد عرض– واألحكام األمساء مسائل تقرير يف الرازي منهج: الرابع املبحث

 ٤٤ ................................................................ :واألحكام األمساء مسائل تقرير يف الرازي منهج: األول املطلب

 ٤٤ ........................................................... :حكامواأل األمساء مسائل على االستدالل يف الرازي منهج: أوالً

 ٤٨ .................................................................... :الرازي عند الشرع يف وردت اليت األمساء حقيقة: ثانيا

 ٥٠ ...................... :واجلماعة السنة أهل عقيدة ضوء على واألحكام األمساء مسائل تقرير يف الرازي منهج نقد: الثاين املطلب

 ٥٠ ....................................................... :واألحكام األمساء مسائل على االستدالل يف الرازي منهج نقد: أوالً

 ٥٠ .......................................... :واألحكام األمساء مسائل على بالعقل االستدالل الرازي عمن نقد يف: األول اجلانب

 ٥٢ ............................... :واألحكام األمساء مسائل على اآلحاد خبرب االستدالل من الرازي موقف نقد يف: الثاين اجلانب

 ٥٦ ......................................................... :النقلية األدلة بني تعارض من الرازي زعمه ما نقد يف: الثالث اجلانب

 ٥٧ .............................................. :واألحكام األمساء مسائل نصوص حيال الرازي اجتاهات نقد يف: الرابع اجلانب

 ٦٧ ......................................................... :الشرع يف وردت اليت األمساء حقيقة من الرازي موقف نقد: ثانيا

 ٧٠ ................................................................................................................... :النتائج

 ٧٤ .................................. -ونقد عرض-ا املتعلقة واألحكام واملسائل الشرعية املدح أمساء من الرازي موقف: األول الباب

 ٧٥ ....................................................... -ونقد عرض-بينهما والعالقة واإلسالم اإلميان من الرازي موقف: األول الفصل

 ٧٦ ................................................................. -ونقد عرض- اإلميان معىن من الرازي موقف :األول املبحث

 ٧٧ ............................................................................ .اإلميان معىن من الرازي موقف: األول املطلب

 ٧٧ ................................................................................................. :الرازي عند اللغة يف اإلميان-أ

 ٧٧ ...................................................................................... :الرازي عند عالشر عرف يف اإلميان- ب

 ٧٩ ..................................................................................... :التصديق مفهوم من الرازي موقف: أوالً

 ٨١ .................................................................................... :الرازي عند بالشهادتني النطق مكانة: ثانيا

 ٨٤ ............................................................................................... :الرازي عند العمل مكانة: ثالثًا

 ٨٦ ............................................................................... :مذهبه إلثبات الرازي وضعها اليت القيود: رابعا

٩٤ ........................................... :اإلميان مسمى يف العمل دخول على تدل اليت النصوص من الرازي موقف: اخامس 

 ٩٤................................ ):ااز( االستعارة سبيل على محله أو والتصديق، اإلقرار منه املقصود بأن النص تأويل-١

 ٩٥............................................ :النفي حقيقة دون والتهديد، والوعيد الزجر منه املقصود بأن النص تأويل-٢

 ٩٦.................. .راتهومث وشرائعه ومتامه اإلميان كمال أو الناس، من والكُمل األفاضل، منه املقصود بأن النص تأويل-٣

 ٩٧....................................................................................... :احلصر على اآليات داللة إنكار-٤

 ١٠١ ................................................................................ :اإلميان يف الفرق بأقوال الرازي تأثر: سادسا

 ١٠٥ ................................. .واجلماعة السنة أهل عقيدة ضوء على اإلميان معىن من الرازي موقف نقد: الثاين املطلب

 ١٠٥ ............................................. :ذلك على واألدلة السلف عند لإلميان الشرعية احلقيقة  بيان يف: األول اجلانب

 ١٠٧ .................................................... :وعمل قول وأنه اإلميان يف السنة أهل قول صحة على الدالة األدلة

 ١٠٧ ..................................................................................................... :الكتاب من-أ

 ١٠٩ ..................................................................................................... :السنة من- ب

 ١١٠ ....................................................................................................... :اإلمجاع-ج

 ١١٤ .......................................... .منه الرازي موقف على والرد السلف عند التصديق مفهوم بيان يف: الثاين اجلانب

 ١١٤ ............................................................................... :السلف عند التصديق مفهوم بيان: أوالً
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 ١١٦ ...................................................................... :التصديق معىن من الرازي موقف على الرد: ثانيا

 ١١٦ ........................................ :واالعتقاد للعلم املغاير الذهين باحلكم التصديق الرازي تعريف على الرد-أ

 ١٢٠ .............................. :القلب علم جمرد هو-عنده– اإلميان متام هو الذي التصديق بأن زعمه على الرد- ب

 ١٢٢ .................... .ذلك من الرازي موقف على والرد اإلميان من والعمل بالشهادتني النطق مكانة بيان يف: الثالث اجلانب

 ١٢٩ ............................................................ .مذهبه إلثبات رازيال وضعها اليت القيود نقد يف: الرابع اجلانب

 ١٢٩ ............. :التصديق هو الشرع يف اإلميان أن على األدلة فيه الرازي عرض والذي األول القيد نقد يف: األول الوجه

 ١٢٩ ................................................................................ :باللغة الرازي احتجاج على دالر-أ

 ١٣٧ .................................................................. :واألخبار باآليات الرازي احتجاج على الرد- ب

 ١٤١ ............................................................................ :باملعقول الرازي احتجاج على الرد-ج

 التصديق هو بل اللساين، التصديق هو ليس الشرع يف اإلميان أن الرازي فيه قرر والذي الثاين القيد نقد يف: الثاين الوجه
 ١٥٠ ............................................................................................................... :النفساين

 ١٥٥ ........ :التصديق مطلق عن عبارة ليس الشرع يف اإلميان أن الرازي فيه قرر والذي الثالث القيد نقد يف: ثالثال الوجه

 ١٥٦ ........... !ناإلميا شرائط من اهللا بصفات التصديق يكون أن فيه الرازي نفى والذي الرابع القيد نقد يف: الرابع الوجه

 ١٦١ ............................ :اإلميان مسمى يف العمل دخول على الدالة النصوص من الرازي موقف نقد يف: اخلامس اجلانب

 ١٦١ .................):ااز( االستعارة سبيل على محله أو والتصديق، اإلقرار منه داملقصو بأن النص الرازي تأويلنقد -١

 ١٦٤ ............................. :النفي حقيقة دون والتهديد، والوعيد الزجر منه املقصود بأن النص الرازي تأويلنقد -٢

 ١٦٦ ... :ومثراته وشرائعه ومتامه اإلميان كمال أو الناس، من والكُمل األفاضل، منه املقصود بأن النص الرازي تأويلنقد -٣

 ١٦٩ ..................................................................... :احلصر على اآليات لداللة الرازي إنكارنقد  -٤

 ١٧١ .......................................- ونقد عرض-اإلميان وبني بينه والعالقة اإلسالم معىن من الرازي موقف: الثاين املبحث

 ١٧٢ ................................................ .اإلميان وبني بينه والعالقة اإلسالم معىن من الرازي موقف: األول املطلب

 ١٧٢ ..................................................................... :الرازي عند الشرع وعرف اللغة يف اإلسالم معىن: أوالً

 ١٧٢ ........................................................................................ :الرازي عند اللغة يف اإلسالم-أ

 ١٧٣ ............................................................................. :الرازي عند الشرع عرف يف اإلسالم- ب

 ١٨١ .......................................................... :واإلميان اإلسالم بني غايرت اليت النصوص من الرازي موقف:ثانيا

 ١٨٢ ................ :-مترادفان أما أي-اإلميان هو فاإلسالم: الشرعي املعىن يف أما اللغوي، املعىن على التغاير محله: أوالً

 ١٨٣ ..................................................... .أعم فاإلسالم املفهوم، يف واإلميان اإلسالم بني التغاير إثباته: ثانيا

 ١٨٣ ....................................................................... الوجود يف واالحتاد املفهوم يف التغاير إثباته-أ

 ١٨٤ ....................................................................................... :املفهوم يف التغاير إثبات- ب

 ١٨٨ ...... .واجلماعة السنة أهل عقيدة ضوء على اإلميان وبني بينه والعالقة اإلسالم معىن من الرازي موقف نقد: الثاين املطلب

 ١٨٨ ............................................................. :وجوه من عليه املتوجه والنقد الترادف، مسلك: األول املسلك

 ٢٤٠ .................................................................... :عليه املتوجه والنقد بيانه، التغاير؛ مسلك: الثاين املسلك

 ٢٤٠ ................................................................................................................ :بيانه-أ

 ٢٤١ ................................................................................................:عليه املتوجه النقد - ب

 ٢٤٦ ...................................................................... :اإلميان وبني بينه لعالقةوا  اإلسالم من السلف موقف

 ٢٥٢ ................................................................................................................. :النتائج

 ٢٥٨ ........................ -ونقد عرض- عليهما املترتبة واألحكام واإلسالم باإلميان املتعلقة املسائل من الرازي موقف: الثاين الفصل

 ٢٥٩ ....................................................... -ونقد عرض-ونقصانه اإلميان زيادة من الرازي موقف: األول املبحث
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 ٢٦٠ ................................................................. .ونقصانه اإلميان زيادة من الرازي موقف: األول املطلب

 ٢٦٢ .................................................................... :والنقصان الزيادة تثبت اليت النصوص من الرازي موقف

 إال والنقصان للزيادة قابل ال( إذ األعمال، أي وآثاره، اإلميان مثرات يف والنقصان الزيادة منه املراد بأن النص تأويل-١
 ٢٦٢ .............................................................................................................. ):األعمال

 ٢٦٢ ............................................................. :اإلميان على والدوام الثبات منه املراد بأن النص تأويل-٢

 ٢٦٣ ......................................................................................... :منه اداملر بأن النص تأويل-٣

 ٢٦٣ .......................................... !التفاوت يقبل ال ألنه اليقني؛ و التصديق زيادة ال الدليل، استحضار دوام-أ

 ٢٦٣ ................................................................................... .به املؤمن بزيادة التصديق زيادة- ب

 ٢٦٣ ........................................................ .القلب نور وقوة واملعرفة والتجلي بالكشف الزيادة تأويل -ج

 ٢٦٥ ....................................................................... :الثواب يف الزيادة منه املراد بأن النص تأويل-٤

 ٢٦٥ ...................................................... :والتسديد والتوفيق األلطاف زيادة منه املراد بأن النص تأويل-٥

 ٢٦٨ ....................... .اجلماعةو السنة أهل عقيدة ضوء على ونقصانه اإلميان زيادة من الرازي موقف نقد: الثاين املطلب

 ٢٦٨ .................................................... :ذلك على األدلة وذكر وينقص، يزيد اإلميان أن بيان يف: األول اجلانب

 ٢٧١ ........................................ :واحلس والعقل واإلمجاع لسنةوا الكتاب من ونقصانه اإلميان زيادة على األدلة

 ٢٧١ ......................................................................................................... :الكتاب-أ

 ٢٧٣ ......................................................................................................... :السنة- ب

 ٢٧٤ ....................................................................................................... :مجاعاإل- ت

 ٢٧٥ .......................................................................................................... :العقل-ج

 ٢٧٦ .......................................................................................................... :احلس- د

 ٢٧٦ ......................................... :ونقصانه اإلميان زيادة نفي يف عليها اعتمد اليت رازيال شبهة نقد يف: الثاين اجلانب

 ٢٨٥ ...................................... :ونقصانه اإلميان زيادة على الدالة النصوص من الرازي موقف نقد يف: الثالث اجلانب

 للزيادة قابل ال( إذ األعمال،: أي وآثاره، اإلميان مثرات يف والنقصان الزيادة منه املراد بأن النص الرازي تأويلنقد  -١
 ٢٨٦ ................................................................................................ ):األعمال إال والنقصان

 ٢٨٧ ................................................ :اإلميان على والدوام الثبات منه املراد بأن النص الرازي تأويلنقد  -٢

 ٢٨٨ !التفاوت يقبل ال ألنه اليقني؛ و التصديق زيادة ال الدليل، استحضار دوام: منه املراد بأن النص الرازي تأويلنقد  -٣

 ٢٨٨ ........................................................... .به املؤمن زيادة: منه املراد بأن النص الرازي تأويلنقد  -٤

 قني؛الي و التصديق زيادة ال القلب، نور وقوة واملعرفة والتجلي بالكشف الزيادة: منه املراد بأن النص الرازي تأويلنقد  -٥
 ٢٩٠ .................................................................................................. !التفاوت يقبل ال ألنه

 ٢٩٠ .......................................................... :الثواب يف الزيادة منه املراد بأن النص الرازي تأويلنقد  -٦

 ٢٩١ ......................................... :والتسديد والتوفيق األلطاف زيادة منه داملرا بأن النص الرازي تأويلنقد  -٧

 ٢٩٢ ......................... !لغوي حبث ونقصانه اإلميان زيادة مسألة يف البحث أن من الرازي زعمه ما نقد يف: الرابع اجلانب

 ٢٩٤ ................................................ -ونقد عرض-واإلسالم اإلميان يف االستثناء من الرازي موقف: الثاين املبحث

 ٢٩٥ ...........................................................واإلسالم اإلميان يف االستثناء من الرازي موقف: األول املطلب

 ٣٠٠ ................ .واجلماعة السنة أهل عقيدة ضوء على واإلسالم اإلميان يف االستثناء من الرازي موقف نقد: الثاين املطلب

 ٣٠١ ............................................................. :واجلماعة السنة أهل عند االستثناء فيها جيوز اليت الوجوه: أوالً

 ٣٠٣ .............................................................. :واجلماعة السنة أهل عند االستثناء فيها مينع اليت الوجوه: ثانيا

 ٣٠٥ ................................... .الرازي عند اإلميان يف االستثناء عليها يحمل اليت والوجوه املآخذ نقد يف: األول اجلانب



- ٨٦٢  - 

 

 ٣١٥ ......................... !لفظي خالف اإلميان يف االستثناء مسألة يف فاخلال أن من الرازي زعمه ما نقد يف: الثاين اجلانب

 ٣١٨ ............................................................. :اإلسالم يف االستثناء من الرازي موقف نقد يف: الثالث اجلانب

 ٣٢١ .......................................... -ونقد عرض-واإلسالم باإلميان املتعلقة األحكام من الرازي موقف: الثالث املبحث

 ٣٢٢ ..................................................... .واإلسالم باإلميان املتعلقة األحكام من الرازي موقف :األول املطلب

 ٣٤٢ ........... .واجلماعة السنة أهل عقيدة ضوء على واإلسالم باإلميان املتعلقة األحكام من الرازي موقف نقد: الثاين املطلب

 ٣٤٣ ......................... .والعمل والنطق املعرفة بني وتفريقه اردة، املعرفة على األحكام الرازي بناء نقد يف: األوىل الوقفة

 ٣٤٦ ............................... .بالفالسفة تأثر الثواب يستحق مبجردها أن والزعم فطرية، اردة املعرفة أن يف: الثانية الوقفة

 ٣٤٨ .......................................................... .النظر وجوب على باآليات الرازي احتجاج نقد يف: الثالثة الوقفة

 ٣٥٢ ........................................................................ .املقلد إميان من الرازي موقف نقد يف: الرابعة الوقفة

  ٣٥٤ ................................. - ونقد عرض- نفيه أو اإلميان خبـلق القول إطالق مسألة من الرازي موقف :الرابع املبحث

 ٣٥٥ ................................................نفيه أو اإلميان خبلق القول إطالق مسألة من الرازي موقف: األول املطلب

 ٣٥٦ ..... .واجلماعة السنة أهل عقيدة ضوء على نفيه أو اإلميان خبلق القول إطالق مسألة من الرازي موقف نقد: الثاين املطلب

 ٣٥٦ ........................................................... :بدعة نفيه أو اإلميان خبلق القول إطالق أن بيان يف: األول الوجه

 ٣٥٨ .......................................................... :املسألة هذه أصول يف للسلف لرازيا خمالفة بيان يف: الثاين الوجه

 ٣٦٠ ........................................:اإلميان خبلق القول إطالق يف مذهبه على الرازي به استدل ما نقد يف: الثالث الوجه

 ٣٦١ ................................................................................................................. :النتائج

 ٣٦٥ ................................... - ونقد عرض-ا تعلقةامل واألحكام واملسائل الشرعية الذم أمساء من الرازي موقف: الثاين الباب

 ٣٦٦  ....................................  .-عرض ونقد-م املتعلقة به  كاموقف الرازي من الفسق واملسائل واألح :األول الفصل

 ٣٦٧ ..................................................................... .وأقسامه الفسق معىن من الرازي موقف: األول املبحث

 ٣٦٧ .............................................................................. :الرازي عند وشرعا لغة الفسق معىن: أوالً

 ٣٦٧ ................................................................................................... :الرازي عند لغة الفسق-أ

 ٣٦٨ ............................................................................................... :الرازي عند شرعا الفسق- ب

 ٣٦٩ ................................................................................... :الفسق أقسام من الرازي موقف:ثانيا

 ٣٧٥ .................................. .والصغرية الكبرية وحد وكبائر، صغائر إىل الذنوب تقسيم من الرازي موقف: الثاين املبحث

 ٣٧٥ ...............................................................:وكبائر صغائر إىل الذنوب تقسيم من الرازي موقف: أوالً

 ٣٧٦ ......................................................................... والصغرية الكبرية تعريف من الرازي موقف:ثانيا

 ٣٨١ ............................................................ .-وحكمه امسه– امللي الفاسق من الرازي موقف: الثالث املبحث

 ٣٨١ .......................................................... :الدنيا يف ووصفه الكبرية مرتكب اسم من الرازي موقف: أوالً

 ٣٨١ ....................................................................... :امللي للفاسق اإلميان اسم ثبوت من الرازي موقف-أ

 ٣٨٢ ..................................................... :امللي للفاسق اإلميان مسمى إثبات يف خالفه من على الرازي رد 

 ٣٨٢ .......................................................................................................... :املعتزلة: أوالً

 ٣٨٥ ................................................................................................ :اخلوارج على رد: ثانيا

 ٣٨٧ ......................................................................................... :البصري احلسن على رد: ثالثًا

 ٣٩٠ ..................................................................... :امللي للفاسق التقوى اسم ثبوت من الرازي موقف- ب

 ٣٩٣ .................................................................... امللي للفاسق اإلحسان اسم ثبوت من الرازي موقف-ج

 ٣٩٥ ................................................................ :اآلخرة يف الكبرية مرتكب حكم من الرازي موقف: ثانيا

 ٣٩٦ ......................... . عذبوا إذا -  للعصاة التخليد مبنع القطع مع املعاصي، أهل بعض عن بالعفو القطع: األول املسلك



- ٨٦٣  - 

 

 ٣٩٧ ....................................................................................... :الواقفة املرجئة مسلك: الثاين املسلك

 ٤٠١ ........................................................... :الكبائر أهل بعض عن بالعفو القطع على الرازي أدلة: أوالً

 ٤٠٨ ....................................................................... .منقطع الفساق وعيد أن على الرازي أدلة: ثانيا

 ٤١٧ ................................................................. :امللي الفاسق حكم يف خالفه من على الرازي رد 

 ٤١٧ ............................................ : الكبائر أهل عن العقاب بنفي قطعوا الذين اخلالصة املرجئة: أوالً

 ٤٢٤ ....................................................... : الكبائر ألهل الدائم بالوعيد قطعوا الذين املعتزلة: ثانيا

 ٤٣٣ .......................................................................................... :الوعيد نصوص من الرازي موقف

 ٤٣٣ ............ .مراد غري وظاهره والتغليظ الزجر مورد ورد أنه: أي والترهيب، التهديد منه رادامل أن على النص محل -أ

 ٤٣٤ ......................................................................... :كافر ألنه املستحل؛ حق يف الوعيد محل - ب

 ٤٣٦ ..................................................... :الوعيد نصوص من العصاة وإخراج بالكفار، الوعيد صيصخت-ج

 ٤٤٠ ................................ :ذلك يفعل أال للمؤمن ينبغي أي: النهي ومعناه اخلرب، لفظ اللفظ بأن النص تأويل - د

 ٤٤٠ ............................................ :بالوعيد القطع تفيد ال العموم صيغ بأن الزعم أو العموم صيغ إنكار-هـ

 ٤٤١ .................. :الوعد نصوص وتغليب ترجيح مثَّ ومن متعارضة، الوعد وعمومات الوعيد عمومات بأن الزعم -و

 ٤٤٥ ..................................................... :الطاعات حيبط ال فالفسق هذا وعلى باإلحباط، القول إبطال -ز

 - ٤٥٤ - ...... .واجلماعة سنةال أهل عقيدة ضوء على به املتعلقة واألحكام واملسائل الفسق من الرازي موقف نقد: الرابع املبحث

 - ٤٥٦ - ...................................................................... :وأنواعه الفسق حقيقة بيان يف: األول الوجه

 - ٤٦٠ - .............................. .والصغائر الكبائر حد كروذ وكبائر، صغائر إىل الذنوب انقسام بيان يف: الثاين الوجه

 - ٤٦٠ - ............................................................... .وكبائر صغائر إىل الذنوب انقسام إثبات: األول اجلانب

 - ٤٦٤ - .......................................................... .السلف عند والصغائر الكبائر تعريف ذكر يف: الثاين اجلانب

 - ٤٦٦ - ............................................................. .والصغائر للكبائر الرازي تعريفات نقد يف: الثالث اجلانب

 - ٤٦٧ - ............... !واحملسن باملتقي له ووصفه امللي للفاسق املطلق اإلميان اسم تهإثبا يف الرازي على الرد: الثالث الوجه

 - ٤٦٨ - ............................................. .امللي للفاسق املطلق اإلميان اسم إثباته يف الرازي على الرد: األول اجلانب

 - ٤٧٤ - !عنه املنهي فعل مبرتلة ذنبا -والفرائض بالشهادتني النطق من- به املأمور ترك جعله يف الرازي على الرد: الثاين اجلانب

 - ٤٧٤ - ................................................ .عنه املنهي وفعل به املأمور ترك بني تسويته على الرد: األول املقام

 - ٤٧٥ - ............................................ .فاسقًا بالشهادتني النطق تارك تسميته يف الرازي على الرد:الثاين املقام

 - ٤٧٦ - ............................ .فاسقًا -مطلقًا تركًا- املفروض العمل تارك تسميته يف لرازيا على الرد: الثالث املقام

 - ٤٧٩ - ......................................................... :مطلقًا باملعاصي التكفري الرازي نفي على الرد: الثالث اجلانب

 - ٤٨١ - ............................................. .امللي للفاسق واحملسن املتقى اسم إثباته يف الرازي على الرد: الرابع اجلانب

 - ٤٨١ - .......................................................... .امللي للفاسق املتقي اسم إثبات بطالن على يدل ما: أوالً

 - ٤٨٤ - ......................................................... .امللي للفاسق احملسن اسم إثبات بطالن على يدل ما: ثانيا

 - ٤٨٧ - ...........................امللي للفاسق واحملسن املتقي اسم إثبات يف عليها استند اليت الرازي شبهة على الرد: ثالثًا

 - ٤٨٨ - .................... !الكبائر أصحاب وعيد مسألة يف الرازي سلكه والذي الوقوف مسلك على الرد: الرابع الوجه

 اهللا قبول على دلّت أا إذ خالفه؛ على النصوص بتظافر منقوض ملوحدين،ا عصاة يف الرازي توقف أن بيان يف: األول اجلانب
 - ٤٨٩ - ........... .له يغفر من ومنهم قطعا النار سيدخل من العصاة من أن على دلّت وكذلك عباده، من تاب من توبة تعاىل

 - ٤٨٩ - ......................................................................................................... :الكتاب-أ

 - ٤٩١ - ......................................................................................................... :السنة- ب

 - ٤٩٣ - ...................................................................................................... :اإلمجاع -ج



- ٨٦٤  - 

 

.الوعيدية قول من واألئمة للسلف خمالفة وأعظم بدعة، أعظم يعد الرازي سلكه الذي الوقوف لكمس أن بيان يف: الثاين اجلانب
 ........................................................................................................................ - ٤٩٥ - 

 - ٤٩٥ - ............................................................ :الوعيد نصوص من الرازي موقف نقد: اخلامس الوجه

 - ٤٩٦ - .......................................................... .والوعيد الوعد نصوص من احلق املوقف بيان: األول اجلانب

 - ٥٠٠ - ............................................................. :الوعيد لنصوص الرازي تأويالت على الرد: الثاين اجلانب

 - ٥٠٠ - ....... :والتغليظ الزجر مورد ورد أنه أي والترهيب؛ التهديد منه املراد أن على النص محله يف الرازي على الرد-١

 - ٥٠٣ - .................................................. :كافر ألنه املستحل؛ حق يف الوعيد محله يف الرازي على الرد-٢

 - ٥٠٣ - ........................... :الوعيد نصوص من العصاة وإخراجه بالكفار، الوعيد ختصيصه يف الرازي على الرد-٣

 - ٥٠٥ - ........ذلك يفعل أال للمؤمن ينبغي أي: النهي ومعناه اخلرب، لفظ اللفظ بأن النص تأويله يف الرازي على الرد -٤

 - ٥٠٦ - .................... :بالوعيد القطع تفيد ال العموم صيغ بأن زعمه أو العموم لصيغ إنكاره يف الرازي على الرد-٥

 .:الوعد نصوص وتغليبه ترجيحه مثَّ نـوم متعارضة، الوعد وعمومات الوعيد عمومات بأن زعمه يف الرازي على الرد-٦
..........................................................................................................- ٥٠٩ 

- 

 - ٥١٢ - .............................. :الطاعات حيبط ال الفسق أن وزعمه باإلحباط، القول إبطاله يف الرازي على الرد-٧

 - ٥١٧ - ........................................................................................................... :النتائج

 - ٥٢١ - ........................................ -ونقد عرض- به املتعلقة واألحكام واملسائل النفاق من الرازي موقف: الثاين الفصل

 - ٥٢٢ - .................................................... .به املتعلقة واملسائل النفاق، معىن من الرازي موقف: األول املبحث

 - ٥٣٣ - ............................................................. .بالنفاق املتعلقة األحكام من الرازي موقف: الثاين املبحث

 - ٥٣٦ - ................ .واجلماعة السنة أهل عقيدة ضوء على به املتعلقة واملسائل النفاق من الرازي موقف نقد: الثالث املبحث

 - ٥٣٧ - ............................... :العقلي واالستدالل النظر مبسألة اقبالنف احلكم الرازي ربط على الرد: األول الوجه

 - ٥٣٨ - ............................................................................... :النفاق حقيقة بيان يف: الثاين الوجه

 - ٥٤٢ - ............................................ :بعض دون كفر النفاق عضوب نوعان، النفاق أن بيان يف: الثالث الوجه

 - ٥٤٥ - .............................................................................. :املنافقني أنواع بيان يف: الرابع الوجه

 - ٥٥١ - .................................................................... .زمان كل يف املنافقني وجود يف: اخلامس الوجه

 - ٥٦٠ - ........................................................................................................... :النتائج

 - ٥٦٢ - ........................................ -ونقد عرض- به املتعلقة واألحكام وأنواعه الكفر من الرازي موقف: الثالث الفصل

 - ٥٦٣ - ................................................................ -ونقد عرض-الكفر من الرازي موقف :األول املبحث

 - ٥٦٤ - ................................................ .به املتعلقة واملسائل الكفر، معىن من الرازي موقف: األول املطلب

 - ٥٨٣ - ............. .واجلماعة السنة أهل عقيدة ضوء على به املتعلقة واملسائل الكفر من الرازي موقف نقد: الثاين املطلب

 - ٥٨٤ - ............................................................................ :وأنواعه الكفر حقيقة بيان يف: األول الوجه

 - ٥٩٣ - ................................................................................ :للكفر الرازي حد نقد يف: الثاين الوجه

 - ٦٠١ - ........................... !بالكفر واألقوال األعمال لبعض وصف من ورد مما الرازي موقف على الرد: الثالث الوجه

 - ٦٠٥ - ..................................................................... :التكفري من الرازي موقف على الرد: الرابع الوجه

 - ٦٠٨ - ................................. :العقلي واالستدالل النظر مبسألة بالكفر احلكم الرازي ربط على الرد: اخلامس الوجه

 - ٦١١ - ................................................................ -ونقد عرض-الشرك من الرازي موقف :الثاين املبحث

 - ٦١٢ - ............................................... .به املتعلقة واملسائل الشرك، معىن من الرازي موقف: األول املطلب

 - ٦٣٠ - ...... .واجلماعة السنة هلأ عقيدة ضوء على به املتعلقة واملسائل الشرك، معىن من الرازي موقف نقد: الثاين املطلب



- ٨٦٥  - 

 

 - ٦٣١ - ........................................................................... .وأنواعه الشرك حقيقة بيان يف: األول الوجه

 - ٦٤٢ - ..................................................................... .وأقسامه للشرك، الرازي حد نقد يف: الثاين الوجه

 - ٦٨٠ - .................................................... .والشرك بالكفر املتعلقة األحكام من الرازي موقف :الثالث املبحث

 - ٦٨٧ - ........................................... .-ونقد عرض-ا املتعلقة واألحكام الردة من الرازي موقف :الرابع املبحث

 - ٦٨٨ - ...................................................... .ا املتعلقة واألحكام الردة من الرازي موقف: األول املطلب

 - ٦٨٨ - ................................................................. :الرازي عند الشرع وعرف اللغة، يف الردة معىن: أوالً

 - ٦٨٨ - ....................................................................................... :الرازي عند اللغة يف الردة-أ

 - ٦٨٨ - ............................................................................ :الرازي عند الشرع عرف يف دةالر- ب

 - ٦٩٠ - ............................................................................... :الرازي عند بالردة املتعلقة األحكام:ثانيا

 - ٦٩٤ - ........... .واجلماعة السنة أهل عقيدة ضوء على ا املتعلقة واألحكام الردة، من الرازي موقف نقد: الثاين املطلب

 - ٦٩٥ - ............................................................... :وأحكامها وأقسامها الردة حقيقة بيان يف: األول الوجه

 - ٦٩٨ - .............................................................:املرتد عمل إحباط من الرازي موقف نقد يف: الثاين هالوج

 - ٧٠١ - ........................................................................................................... :النتائج

 - ٧٠٦ - .................................................................................................................................. اخلـامتة

 - ٧٠٧ - ............................................................................................................................. :النتائج:أوالً

 - ٧١١ - ......................................................................................................................... :التوصيات ثانيا

 - ٧١٢ - .......................................................................................................................... العامة الفهارس

 - ٧١٣ - ..................................................................................................................القرآنية اآليات فهرس

 - ٧٨٧ - ............................................................................................................... النبوية األحاديث فهرس

 - ٧٩٥ - ......................................................................................................... يييي الصحابة أقوال فهرس

 - ٧٩٨ - ................................................................................................................ الشعرية األبيات فهرس

 - ٧٩٨ - ................................................................................................................. والبقاع البلدان فهرس

 - ٧٩٩ - ................................................................................................................ والطوائف الفرق فهرس

 - ٨٠١ - .................................................................................................. الغريبة واأللفاظ املصطلحات فهرس

 - ٨٠٢ - ............................................................................................................. هلم املترجم األعالم فهرس

 - ٨١١ - ................................................................................................................ واملصادر املراجع فهرس

 - ٨٥٨ - ...................................................................................................................... املوضوعات فهرس



 

  

  

  

  


