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 [1[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

 االستثناء في اإليمان (73)
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 . حمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد، وعلى آله وصحبه أجمعينال
وهي مسألة اإلميان، : فقد شرعنا يف الدرس املاضي يف احلديث عن هذه املسألة الشريفة الكبرية :أما بعد

ْؤَمن به، وإنما عن، حديث عن في هذا الباب حديث ال عن اإليمان باعتبار المإن احلديث عن اإلميان : وقلنا
اجلهمية الذين جعلوا اإلميان جمرد املعرفة، مث أشدهم إرجاء هم : وبينا أن املرجئة ثالث طبقات اإليمان حقيقته،

الذين  -رمحهم اهلل–يليهم الكرَّامية الذين جعلوا اإلميان هو قول اللسان، مث مرجئة الفقهاء أصحاب أيب حنيفة 
ينهم وبني جعلوا اإلميان قول باللسان واعتقاد باجلنان، وجعلوا األعمال مثرة والزماً، جعلوها مثرة والزماً، وبّينا الفرق ب

بينما مرجئة . ال يضر مع اإلميان ذنب، كما ال ينفع مع الكفر طاعة: من أن غالة املرجئة يقولون: غالة املرجئة
مع اتفاقهم بأن العمل ليس داخاًل يف مسمى اإلميان، فقد اتفقوا على . بل يضر مع اإلميان ذنب: الفقهاء يقولون

سمى اإلميان، إال أن غالة املرجئة نفوا أثر األعمال على مرتكب يف م وهي أن العمل ليس داخالً : القضيةهذه 
: وأما مرجئة الفقهاء فقد أبوا ذلك وقالوا. ال يضر مع اإلميان ذنب، كما ال ينفع مع الكفر طاعة: الكبرية، وقالوا

كل العباد مطالبون املطيع حممود يف الدنيا مثاب يف اآلخرة، والعاصي مذموم يف الدنيا مستحق للعقوبة يف اآلخرة، و 
إما على سبيل الوجوب، وإما على سبيل االستحباب، ومطالبون بالكف عما هناهم اهلل : بامتثال ما أمر اهلل به

ويقولون بالتعزيرات الشرعية وبإقامة احلدود، مث إهنم . إما على سبيل التحرمي، وإما على سبيل الكراهة: تعاىل عنه
وال يصفونه بالكفر، بل يوافقون أهل السنة واجلماعة . ال خيرج عن حد اإلميانأن مرتكب الكبرية : يقولون أيضاً 

على ذلك، وبذلك صاروا متفقني يف هذه القضايا مع أهل السنة واجلماعة مما ضيق هوة اخلالف بني الفريقني، وإمنا 
 : جرى اخلالف يف بعض املسائل، أشرنا إليها، منها

فجعلوها مقتصرة فقط على قول اللسان، على  وهي حقيقة اإليمان،: ما يتعلق بالقضية األصلية: أوالا 
، بل إن من املاتُريدية، ويروى هذا عن أيب منصور -رمحه اهلل–قول اللسان واعتقاد اجلنان، كما قال الطحاوي 

صل ويف املاتُريدي أنه مل جيعل قول اللسان شرطاً، وإمنا هو فقط إلجراء األحكام الظاهرة، وإال مل يدخله يف األ
 . وهبذا يتقارب هذا القول مع قول املرجئة الغالة. حقيقة اإلميان
  .وهي زيادة اإلميان ونقصانه :إنهم فارقوا أهل السنة في مسألة كبيرة -أيضاا -ثم 

فأهل السنة واجلماعة يعتقدون أن اإلميان يزيد وينقص، وقد ذكر اهلل تعاىل يف كتابه ستة أدلة تدل على 
 قَالَ  الَِّذينَ }: ذكر اهلل أوهلا يف سورة آل عمران: زيادة اإلميان، ومن الزم ذلك نقصانه، فهذه األدلة على النسق
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: عمران آل]{ اْلوَِكيلُ  َونِْعمَ  اللَّهُ  َحْسبُ َنا َوقَاُلوا ِإيَماناا فَ َزاَدُهمْ  فَاْخَشْوُهمْ  َلُكمْ  َجَمُعوا َقدْ  النَّاسَ  ِإنَّ  النَّاسُ  َلُهمُ 
 آيَاتُهُ  َعَلْيِهمْ  تُِلَيتْ  َوِإَذا قُ ُلوبُ ُهمْ  َوِجَلتْ  اللَّهُ  ذُِكرَ  ِإَذا الَِّذينَ  اْلُمْؤِمُنونَ  ِإنََّما}  ، مث يف سورة األنفال[ 337

يقول : ، مث قبل ذلك، ال، بل بعده، يف سورة براءة موضعان [2: األنفال]{ يَ تَ وَكَُّلونَ  رَبِِّهمْ  َوَعَلى ِإيَماناا زَاَدتْ ُهمْ 
ُهمْ  ُسورَة   أُْنزَِلتْ  َما َوِإَذا} : اهلل عز وجل  ِإيَماناا فَ َزاَدتْ ُهمْ  آَمُنوا الَِّذينَ  فََأمَّا ِإيَماناا َهِذهِ  زَاَدْتهُ  أَيُُّكمْ  يَ ُقولُ  َمنْ  َفِمن ْ

 السَِّكيَنةَ  أَنْ َزلَ  الَِّذي ُهوَ }: يقول اهلل تعاىل: ، هذه أربعة، مث يف سورة الفتح[ 321: التوبة]{ َيْسَتْبِشُرونَ  َوُهمْ 
يقول : ورة املدثر، مث يف سورة املزمل، بل يف س[ 1: الفتح]{  ِإيَماِنِهمْ  َمعَ  ِإيَماناا لِيَ ْزَداُدوا اْلُمْؤِمِنينَ  قُ ُلوبِ  ِفي

تَ ُهمْ  َجَعْلَنا َوَما َمََلِئَكةا  ِإالَّ  النَّارِ  َأْصَحابَ  َجَعْلَنا َوَما}: اهلل تعاىل َنةا  ِإالَّ  ِعدَّ  ُأوُتوا الَِّذينَ  لَِيْستَ ْيِقنَ  َكَفُروا لِلَِّذينَ  ِفت ْ
 . ، فهذه ستة مواضع صرحية يف إثبات لفظ الزيادة[ 73: المدثر]{  ِإيَماناا آَمُنوا الَِّذينَ  َويَ ْزَدادَ  اْلِكَتابَ 

والنقصان من لوازم، يعين بني الزيادة والنقصان تالزم عقلي، فكل أمر قابل للزيادة فهو قابل للنقصان، فهو 
وإن مل يُنص عليه يف القرآن فإن هذا حتصيل حاصل، فإن الشيء قبل أن يزيد كان أنقص منه بعد الزيادة، فبالتايل 

ما رأيت : )ة والنقصان بينهما تالزم عقلي، على أننا جند دلياًل من السنة على لفظ النقصان، يف قول النيب الزياد
، ونقصان الدين من نقصان اإلميان، إذ اإلميان (من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل احلازم من إحداكن
 -حبمد اهلل–أما يف كالم الصحابة والتابعني فكثري والدين مبعىن، فهذا لفظ ُتسعف فيه السنة، ُعرب فيه بالنقصان، و 

 . الزيادة والنقصان: التعبري باألمرين
على أن اإلميان يزيد وينقص، حىت قال اإلمام  :وأهل السنة والجماعة مجمعون على هذه القضية

إلميان قول وعمل ا: كلهم يقول  -يف األمصار: أو–أدركت ألفًا من أهل العلم يف األقطار : -رمحه اهلل–البخاري 
يزيد، وال : أقول: أنه قال -رحمه اهلل–أنه قد ُحفظ عن اإلمام مالك يف القضية إمجاع، إال . ويزيد وينقص

  :على أحد توجيهين -واهلل أعلم–ويُوجه كَلم مالك . ينقص: يزيد، وال أقول: أقول. ينقص: أقول
فحيث اقتصر القرآن على . مبا عرب به القرآن أُعرب: أنه الحظ أو راعى لفظ القرآن فقال :التوجيه األول

 . لفظ الزيادة اكتفى به، فيكون هذا من باب التحرز والتحري ولزوم التعبري القرآين الذي بلغه، فبدا له أن يقول ذلك
: -يف اإلميان األوسط وغريه -رمحه اهلل–ولعله أسد ومال إليه شيخ اإلسالم ابن تيمية – والتوجيه الثاني

فإذا نقص فمعىن . نقص إميانه: ينقص فيستغل ذلك اخلوارج املكفرين، فإنه إذا قالوا: خشي أن يقول أن مالكاً 
اإلميان شيء واحد، إما أن يوجد كله أو يُعدم كله، فخشي أن جُيعل من ذلك مدخاًل، أن جُيعل ذلك : ذلك

 . ق اجلماعةمدخالً ملقالة اخلوارج وأهل التكفري، وبقيت، وعن اإلمام مالك رواية تواف
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، جند أن املرجئة والوعيدية على حد نجد عجباا  -مسألة زيادة اإلميان ونقصانه–والحظوا يف هذا املقام 
. اإلميان شيء واحد، ال يزيد وال ينقص: كلهم يقول  -مع أهنما طرفا نقيض–كلهم يقول : سواء يف هذه املقالة

ة اإلميان حقيقة واحدة، إما أن توجد كلها أو تُعدم كلها، لكن املرجئة تساهلوا يف إبقائها وإثباهتا، إذ فعندهم حقيق
لكنهم تشددوا يف . شيء واحد: اإلميان عندهم قول القلب، ورمبا أضافوا إليه قول اللسان، وأما الوعيدية فقالوا

 . إذا انثلم شيء من اإلميان ذهب كله: ه، فقالواذهابه، أولئك تساهلوا يف بقائه، مقابليهم تشددوا يف ذهاب
وأهل السنة واجلماعة ملا كانوا يرون أن مجيع متعلقات اإلميان تزيد وتنقص رأوا أنه يزيد بالطاعة وينقص 

ليس معىن ذلك أن فقط الطاعة واملعصية مها السببان . يزيد بالطاعة وينقص باملعصية: باملعصية، وحينما يقولون
إن اإلميان يزيد وينقص فقط مقتصر على : زيادته ونقصانه، تأملوا معي، ليس قول أهل السنة واجلماعةالوحيدان ل

أهنم أدخلوا العمل يف مسمى اإلميان، ال، عند أهل السنة واجلماعة حىت التصديقات تتفاوت، ألن حجة املرجئة 
 .ه قابلية للزيادة والنقصانانتهى األمر، ما في 2= 1+1التصديق شيء واحد، إذا علمت إنه : يقولون

بل حىت التصديقات يقع بينها تفاوت، فخرب الواحد ليس كخرب االثنني، : أهل السنة واجلماعة يقولون
وحديث اآلحاد ليس كاحلديث املتواتر، أليس كذلك؟ ذاك يفيد العلم النظري، وهذا يفيد العلم الضروري، ليس 

فحىت التصديقات اليت حملها القلب تتفاوت، ناهيك عن . تراه بعينكشيء يُقال لك، ليس كشيء : اخلرب كاملعاينة
يتفاوت فيها أهل اإلميان تفاوتاً عظيماً، فإن نور ال  أعمال القلوب، فإن أعمال القلوب مضامري واسعة وساح فساح

التوكل، بينهم مثل ما إله إال اهلل يتفاوت يف القلوب تفاوتًا عظيماً، فالناس ليسوا سواء يف احملبة واخلوف والرجاء و 
بني املشرق واملغرب ومثل ما بني السماء واألرض يف هذه األمور، وكذلك أقوال اللسان، فإن قول اللسان أيضاً 

أين الذين يذكرون اهلل قيامًا وقعودًا وعلى جنوهبم بالنسبة للذين ال يذكرون اهلل إال قلياًل؟ شتان، وكذلك : يتفاوت
 . يبيتون لرهبم سجداً وقياماً والذي ينقر صالته كنقر الغراب؟ شتان أين الذين: أعمال اجلوارح

الشرع، والعقل والنظر : إذن أهل السنة والجماعة دليلهم في إثبات زيادة اإليمان ونقصانه
دالئل متكاثرة على زيادة اإلميان ونقصانه، واآلخرون يعين عموا، وملا عموا عن هذه  الصحيح، الحس، الواقع،

وسبب ذلك هو خطؤهم األصلي يف تعريف حقيقة اإلميان وأنه فقط جمرد قول القلب أو اعتقاد القلب أو القضية، 
أنا مؤمن : وهو هل يقول املرء :ومما نشأ عنها أيضاا مسألة االستثناء في اإليمانمعرفة القلب، نشأ عنها ما نشأ، 

أهنم قالوا باالستثناء : وغريه أم ال؟ فأما أهل السنة واجلماعة واملأثور عن الصحابة كابن مسعود ؟ -إن شاء اهلل–
وتعليلهم هلذا مبين على أن عدم االستثناء حيصل به . -إن شاء اهلل–أنا مؤمن : يف اإلميان، يعين أن يقول اإلنسان

إميان كامل، ومنه إميان واجب، ومنه أصل اإلميان، فلو فمنه : التزكية، ألن اإلميان عند أهل السنة واجلماعة يتفاوت
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 [4[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

: للركب الذين لقوه، قال وهبذا قال ابن مسعود . أنا من أهل اجلنة: ومل يستثن كأمنا قال. أنا مؤمن: قال إنسان
كم يعين ذلك أنكم إذا قلتم وقطعتم ألنفسكم بأن!. حنن أهل اجلنة: قولوا: قال. حنن املؤمنون: من القوم؟ قالوا

إذ أن ذلك، إذ أن املؤمنني هم أهل اجلنة، فكان الصحابة والتابعون يرون . حنن أهل اجلنة: املؤمنون فكأمنا تقولون
 . [72: النجم]{َفَل تُ زَكُّوا أَنُفَسُكمْ }: االستثناء يف اإلميان خوفاً من التزكية، وقد قال اهلل عز وجل

بناء على . إن شاء اهلل: مبا خُيتم له، فهم رمبا قالوا. تم لهوهو أن العبد ال يعلم مبا خيُ  :وهناك تعليل آخر
من سوء اخلامتة أو حنو  -مثالً –رجائهم أن اهلل تعاىل يدمي عليهم وصف اإلميان، وهذا التعليل الذي هو اخلوف 

ألة املوافاة، ذلك ليس هو التعليل الذي عللت به الُكاّلبية وتبعهم عليه األشاعرة يف مسألة االستثناء، عللوها مبس
الُكاّلبية وتبعهم األشعرية يقولون باالستثناء يف اإلميان، لكن مأخذهم ليس مأخذ أهل السنة واجلماعة، عللوا ذلك 

ألنه إذا كان مكتوبًا عند : ما هو أنه خيشى من سوء اخلامتة، ال، قالوا. ألنه ال يدري مبا يوايف: مبسألة املوافاة، قالوا
أنا مؤمن : هل أنت مؤمن؟ جيب أن يقول: مكتوباً من أهل النار فإنه جيب أن يقول إذا قيل: واهلل من أهل النار، أ

ال باعتبار اخلامتة، وإمنا باعتبار ما قد كتبه اهلل له يف األزل، وهذا تعليل مل يقل به أحد من أهل . -إن شاء اهلل–
 . بية واألشاعرةالسنة واجلماعة، وإمنا أمر انفرد به هؤالء املتكلمون من الُكاّل 
االستثناء يف اإلميان  ال يجوز االستثناء في اإليمان،: أما المرجئة على اختَلف طبقاتهم فإنهم قالوا

فهو مرتدد، كأنه . -إن شاء اهلل–أنا مؤمن : فعندهم أن اإلنسان إذا قال. شك، واإلميان جزم، البد فيه من القطع
ال، فهذا فيه تردد، ألن اإلميان عندهم شيء واحد كما مثلنا سابقاً،   ميكن، وميكن. -إن شاء اهلل–أنا مؤمن : يقول

هل أنت سعودي؟ ما : كالبطاقة الوطنية، اهلُوية الوطنية، إما أن تكون متتلكها أو ال تكون، فلو قيل لك مثالً 
: م يقولونألنك إما أن تكون كذلك أو ال تكون، فه. إن شاء اهلل: ما تقول. -إن شاء اهلل–أنا سعودي : تقول

بناء على أصلهم الذي أشرنا إليه، فهذا أيضاً . هذا االستثناء تردد، وجيب القطع يف مسائل اإلميان: هذا الرتدد، أو
 . من يعين سبب االختالف، أو نقاط االختالف بني أهل السنة واجلماعة واملرجئة

يعين حنن  :من الشرع والبيان كله حق وجميع ما صح عن رسول اهلل : قال الشيخ بعد ذلك، قال
ألن املقام هنا مقام احلديث عن . والبيان كله إميان من الشرع ومجيع ما صح عن رسول اهلل : نود أن الشيخ قال

 من التصديقات واألعمال هي إميان، فاللفظ الذي نتمناه أن يُقال يف اإلميان، فجميع اخلصال اليت أمر هبا النيب 
له إن كان فإن كان خربًا فاإلميان فاإلميان بتصديقه، وإن كان طلبًا فاإلميان بقو . كله إميان: أن يُقال: هذا املقام

قواًل، وبفعله إن كان فعاًل، وإن كان هنيًا فبالكف عنه إن كان قوالً، والكف عنه إن كان فعالً، هكذا، فاإلميان 
ما الفرق بني اإلميان : اإلميان عند اإلطالق يعين الدين، وهذا ميكن ينقلنا إىل: ينتظم مجيع أبواب الدين، وهلذا
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 [5[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

ولكن هذا ال  .أنهما مترادفان: قيل: قيل في ذلك أقوال متعددةواإلسالم؟ واإلسالم؟ ما هو الفرق بني اإلميان 
لكن دعونا نذكر القول . اإلسَلم هو الكلمة: وقيليستقيم على اإلطالق، ألن اهلل ميز بينهما، قد ميز بينهما، 

 نص واحد افرتق إذا اجتمعا يف .أنهما إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا: وهو أن يُقال: احملرر يف هذا
يعين إذا افرتقا بأن : معنامها، فصار اإلسالم يعين األعمال الظاهرة، واإلميان يعين العقائد الباطنة، وإذا افرتقا اجتمعا

جاء كل منهما يف نص مستقل فكل منهما يدل على اآلخر، يدل على الدين كله، نبني ذلك باملثال، يقول اهلل 
َوَعَلى  اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن ِإَذا ذُِكَر اللَُّه َوِجَلْت قُ ُلوبُ ُهْم َوِإَذا تُِلَيْت َعَلْيِهْم آيَاتُُه زَاَدتْ ُهْم ِإيَماناا ِإنََّما }: سبحانه وتعاىل

َناُهْم يُنِفُقونَ ( 2)رَبِِّهْم يَ تَ وَكَُّلوَن  أليس يدل على اإلميان هنا  [ 7-2:األنفال]{الَِّذيَن يُِقيُموَن الصَََّلَة َوِممَّا َرزَق ْ
الدين كله؟ يدل على الدين كله، الشرائع الظاهرة كالصالة والزكاة واحلج والصيام، وعلى العقائد الباطنة كوجل 

 . القلوب والتوكل على اهلل
ا بَِأْمَواِلِهْم ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن آَمُنوا بِاللَِّه َوَرُسوِلِه ثُمَّ َلْم يَ ْرتَابُوا َوَجاَهُدو }: قال اهلل تعاىل

أليس اجلهاد عمل؟ إذن هم آمنوا، مجعوا بني اإلميان وبني اجلهاد، فصار اإلميان يف  [ 31:الحجرات]{َوأَنُفِسِهمْ 
َلْم َيُكِن الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َأْهِل }: هذه اآلية يدل على الدين كله، متامًا هو يف مثل معىن قول اهلل تعاىل عن الدين

َنُة اْلِكَتاِب وَ  ُلو ُصُحفاا مَُّطهََّرةا ( 3)اْلُمْشرِِكيَن ُمنَفكِّيَن َحتَّى تَْأتِيَ ُهُم اْلبَ ي ِّ ِفيَها ُكُتب  قَ يَِّمة  ( 2)َرُسول  مَِّن اللَِّه يَ ت ْ
َنُة ( 7) ا ِإالَّ لِيَ ْعُبُدوا اللََّه ُمْخِلِصيَن َلُه َوَما أُِمُرو ( 1)َوَما تَ َفرََّق الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِإالَّ ِمن بَ ْعِد َما َجاءتْ ُهُم اْلبَ ي ِّ

يَن ُحنَ َفاَء َويُِقيُموا الصََّلَة َويُ ْؤُتوا الزََّكاَة َوَذِلَك ِديُن اْلَقيَِّمةِ  إذن الدين يشمل القول والعمل،  [1-3: البينة]{الدِّ
والعمل، ويف حديث وفد  فاإلميان عند اإلطالق مشل القول والعمل، وكذلك اإلسالم عند اإلطالق يشمل القول

آمركم باإلميان باهلل وحده، أتدرون ما : )قال هلم النيب  -وهو من أقوى األدلة على ما قررناه آنفاً –عبد القيس 
اإلميان باهلل وحده؟ أن تشهدوا أن ال إله إال اهلل، وأن حممداً رسول اهلل وتقيموا الصالة وتؤتوا الزكاة وتصوموا رمضان 

اإلميان مباذا؟ بأركان اإلسالم، مما يدل على أهنما عند االفرتاق   ، فذكر، فسر هلم النيب (ن املغنموتؤدوا اخلمس م
 . كل واحد يشمل اآلخر ويدل عليه، كالمها يعين الدين كله

فإن اإلميان يعين العقائد الباطنة، واإلسالم يعين الشرائع الظاهرة، وأوضح مثال لذلك : أما عند االقرتان
اإلسالم أن تشهد أن : )أخربين عن اإلسالم؟ قال: ، قاليل، ففي حديث جربيل، قال جربيل للنيب حديث جرب 

ال إله إال اهلل، وأن حممدًا رسول اهلل، وتقيم الصالة، وتؤيت الزكاة، وتصوم رمضان، وحتج البيت إن استطعت إليه 
أن تؤمن باهلل ومالئكته وكتبه : )اإلميان؟ قالفأخربين عن : ، مباذا فسر اإلسالم؟ بالشرائع الظاهرة، قال(سبيالً 

 . ، ففسر اإلميان باألعمال الباطنة(ورسله واليوم اآلخر، وتؤمن بالقدر خريه وشره
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 [6[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

 [31: الحجرات]{قَاَلِت اأَلْعَراُب آَمنَّا ُقل لَّْم تُ ْؤِمُنوا َوَلِكن ُقوُلوا َأْسَلْمَنا}: قال اهلل تعاىل: مثال آخر
. كذبك الناس وآمنا بك، قاتلك الناس وكففنا عنك، وكذا: وقالوا  أسد امتنوا على النيب هؤالء أعراب من بين

ميتنون، وزعموا أهنم مؤمنون، فاهلل تعاىل مل يقرهم على هذه الدعوى العريضة أهنم مؤمنون، وبنّي أن اإلميان الذي 
َوَلمَّا َيْدُخِل اإِليَماُن ِفي }: وهلذا قالناوله هو احلد األدىن، وأهنم بعد بعد بعد مل يبلغوا حقيقة اإلميان، 

، هل معىن ذلك أهنم كفار؟ ال، ليسوا كفارًا وال منافقني كما ظن ذلك وتومهه بعض [31: الحجرات]{قُ ُلوِبُكمْ 
نفى عنهم اإلميان  أنكم كفرة، ال، {لَّْم تُ ْؤِمُنوا}: ليس املقصود {قَاَلِت اأَلْعَراُب آَمنَّا ُقل لَّْم تُ ْؤِمُنوا}املفسرين، 
قد صدق عليكم وصف اإلسالم لقبولكم املبدئي وإظهاركم االستسالم هلل عز  {َوَلِكن ُقوُلوا َأْسَلْمَنا}الكامل، 

يعين بعد بشاشة اإلميان مل  {َوَلمَّا َيْدُخِل اإِليَماُن ِفي قُ ُلوِبُكمْ }وجل ونطقكم بالشهادتني والتزامكم الظاهري، 
حالوته ولذته ونعيمه وأنسه وهبجته، فهذا يدل على التفريق بني اإلميان واإلسالم، وأن من  تباشر قلوبكم فتجدوا

 . فقد أخطأ. مها مبعىن واحد باإلطالق: قال
َفَما َوَجْدنَا ِفيَها ( 71)فََأْخَرْجَنا َمن َكاَن ِفيَها ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن }: قال اهلل تعاىل يف قصة لوط :موضع ثالث

َر بَ ْيت   ظن بعض الناس أن هذا دليل على أن اإلميان واإلسالم مبعىن  [73-71: الذاريات]{مَِّن اْلُمْسِلِمينَ  َغي ْ
فََأْخَرْجَنا َمن َكاَن ِفيَها }عند التأمل جيد اإلنسان الفرق، : واحد، ألن املعِنيني يف ختام اآليتني واحد، لكن الواقع

من املخَرجون؟  {اْلُمْؤِمِنينَ }، وهؤالء مؤمنون حقاً؟ واّل ال؟ مؤمنون حقاً، من املخَرجون؟ لوط وابنته{ِمَن اْلُمْؤِمِنينَ 
َر بَ ْيت  مَِّن اْلُمْسِلِمينَ }لوط وابنته، وهؤالء مؤمنون حقاً؟ واّل ال؟ مؤمنون حقاً،  ماذا يضم  {َفَما َوَجْدنَا ِفيَها َغي ْ

وهو رب البيت  ن ملا كانت القوامة للوط ذلك البيت؟ يضم لوطًا وابنتيه وزوجته، وزوجته ليست مؤمنة، لك
صارت السمة والوصف لذلك البيت أنه بيت إسالم، باعتبار القيم عليه ومن له السلطان عليه، فُوصف باإلسالم، 

أن البالد اليت يفتحها أهل اإلسالم وختضع لسيطرة املسلمني يقولون عنها : هكذا، ولذلك يقول الفقهاء عن الدار
م، دار إسالم، حىت وإن كان غالب أهلها كفار، حىت وإن كان غالب أهلها كفار، ألن العربة ماذا؟ دار إسال

 . بالسلطان
 . إذن هذا هو الفرق بني اإلميان واإلسالم

هذا مما ننازعه فيه، فاإلميان ليس شيئًا واحداً، بل  :واإليمان واحد: -رحمه اهلل–طيب، قال الشيخ 
 . اإلميان يتفاضل
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 [7[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

والواقع أن يف هذه اجلملة ما ميكن أن يُدخل به على الشيخ  :ن واحد، وأهله في أصله سواءواإليما: قال
إذن ما الذي يقابل : وأهله يف أصله: ، يعين وعلى أصحابه من مرجئة الفقهاء، ألهنم حينما قالوا-رمحه اهلل–

 . األصل؟ الفرع، فمعىن هذا أن هناك تفاوت يف الفروع
الشيخ  :، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى ومَلزمة اأَلولىوأهله في أصله سواء: قال

جيعل هذه اخلصال خارج اإلميان، جيعلها من مثراته ولوازمه وتوابعه، فيجعل التفاضل ليس يف اإلميان بأن  -رمحه اهلل–
 :قول اهلل تعاىل: والدليل على ذلك أهل اإلميان يتفاضلون،: املؤمنني يتفاضلون، أما أهل السنة واجلماعة فيقولون

َنا ِمْن ِعَباِدنَا} ُهْم ظَاِلم  }... إذن الذي سيأيت ذكرهم كله [ 72:فاطر]{ثُمَّ َأْورَثْ َنا اْلِكَتاَب الَِّذيَن اْصطََفي ْ َفِمن ْ
َراِت بِِإْذِن اللَّهِ  ُهْم َساِبق  بِاْلَخي ْ ُهم مُّْقَتِصد  َوِمن ْ كيف مراتب اإلميان؟   -يا رعاكم اهلل–تأملوا : ، وهلذا{لِّنَ ْفِسِه َوِمن ْ

تصوروا اإلميان عبارة عن ثالث دوائر حييط بعضها ببعض، فالذي، أرجو االنتباه والتصور، التصور تقرييب هذا، 
فالذي حقق أصل اإلميان، مبعىن أنه شهد أن ال إله إال اهلل وأن حممدًا رسول اهلل، والتزم مبدلول الشهادتني نقول 

ونسكنه الدائرة الداخلية، طيب، فإن هو فعل الواجبات وترك احملرمات فقط، . و مؤمن عنده أصل اإلميانه: عنه
أرأيت إن صليت املكتوبات وصمت : يا رسول اهلل: فعل الواجبات وترك احملرمات كالرجل الذي قال للنيب 

فقال النيب .  أزيد على هذا وال أنقصواهلل ال: ، فوىل الرجل وهو يقول(نعم: )أأدخل اجلنة؟ قال... رمضان وكذا
( :أفلح وأبيه إن صدق) الذي أتى بأصل اإلميان وضم إليه فعل الواجبات وترك احملرمات فقط، يعين قد أحاط ،

أو سكن يف الدائرة الثانية، اليت هي دائرة اإلميان الواجب، طيب، الذي أتى بأصل اإلميان وفعل الواجبات 
ترك احملرمات واملكروهات وخوارم املروءات هذا  قد سكن الدائرة الكربى احمليطة، وهي دائرة واملستحبات واملروءات و 

 . اإلميان الكامل، فصار اإلميان ميكن أن جنعله أصل اإلميان واإلميان الواجب واإلميان الكامل
إال اهلل وأشهد أن  أشهد أن ال إله: هو احلد الفاصل بني اإلميان والكفر، بأن يقول اإلنسان :فأصل اإليمان

خالص، هذا اإلنسان قد أتى بأصل اإلميان، أعلن التزامه وتصديقه وقبوله والتزامه مبا يرد عليه، . حممداً عبده ورسوله
فعل الواجبات وترك احملرمات فقد أتى باإلميان الواجب املقتضي لدخول اجلنة، فإن هو ضّم إىل : فإن هو صدق

 . وهات فقد أتى باإلميان الكاملذلك فعل املستحبات وترك املكر 
ثُمَّ َأْورَثْ َنا اْلِكَتاَب الَِّذيَن }: طيب، إذا أردنا أن ننزل البوستتني يف اآلية على هذه الدوائر، يقول اهلل تعاىل

ُهْم ظَاِلم  لِّنَ ْفِسهِ  َنا ِمْن ِعَباِدنَا َفِمن ْ الداخلية، ألنه مل من هذا الظامل لنفسه؟ الذي يف الدائرة   [ 72:فاطر]{اْصطََفي ْ
إما برتك واجب أو فعل حمرم، فهذا عنده أصل اإلميان، طيب، : يأت بشرط الدائرة الوسطى، ملاذا؟ ألنه ظامل لنفسه

ُهم مُّْقَتِصد  } ال، حدي، حدي إين أفعل الواجبات وأترك : من املقتصد؟ صاحب اإلميان الواجب، قال {َوِمن ْ
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 [8[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

ُهْم َساِبق  }يعين أنت اآلن قد أتيت باإلميان الواجب فأبشر باجلنة، طيب، كرت خريك، كما نقول، . احملرمات َوِمن ْ
َراِت بِِإْذِن اللَّهِ  ما شاء اهلل، هذا السابق باخلريات هو الذي يف الدائرة الواسعة الكربى، هكذا يتصور أهل  {بِاْلَخي ْ
 . السنة واجلماعة اإلميان

ما فيه، ما فيه متايز، ما فيه طبقات يف اإلميان، ما فيه : واحدفماذا يقول؟ واإلميان  -رمحه اهلل–أما الشيخ 
 . تفاضل بني املؤمنني

ألنه ما فيه إال إميان، إما أن يوجد أو ال يوجد، مثل أن يكون ُهوية وطنية، أن  :وأهله في أصله سواء
هكذا يكون معك تكون سعودي أو مصري أو ميين أو غري ذلك، إما أن تكون معك أو ال تكون، انتهى األمر، 

هذه البطاقة أو ليست معك، انتهى األمر، فحينما متلك مثاًل بطاقة وطنية ما فيه يعين رتب فيها، هي بطاقة لكل 
 . الناس سواسية

 -رمحه اهلل–الواقع أن هذا من الشيخ  :والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى ومَلزمة اأَلولى
 -رمحه اهلل–والشيخ ، جلماعة جيعلون اخلشية والتقى ومالزمة األوىل من خصال اإلميانإقرار بالتفاضل، أهل السنة وا

 . بناء على أنه ال جيعل العمل داخالً يف مسمى اإلميان جيعلها ال تؤثر يف أصل اإلميان وحقيقته
 .وصلى اهلل على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين

 


