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

 

 اإليمان بابالمخالفون ألهل السنة في ( 63)
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 . والصالة والسالم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين
أما وقد علمنا قول أهل السنة واجلماعة واعتربناه هو الوسط واملعيار فلننظر اآلن إىل أقوال  :أما بعد

 : المخالفون ألهل السنة والجماعة في هذا الباب صنفان : املخالفني
  .وهم الوعيدية :وصنف من أهل اإلفراط والتشدد .المرجئةوهم : التفريطصنف من أهل 

  :أهل السنة واجلماعة وسط يف باب اإلميان وحكم مرتكب الكبرية بني طرفني
 . وهم املرجئة: أهل التفريط والتساهل :الطرف األول

 . وهو الوعيدية من اخلوارج واملعتزلة: أهل التشدد والوعيد :والطرف الثاني
أن  -كحد فاصل–املرجئة ثالث طبقات، واعلموا  :التفريط والتساهل فهم ثالث طبقاتأما أهل 

من أخرج العمل عن مسمى اإليمان فهو اإلرجاء وصف يُطلق على كل من أخرج العمل عن مسمى اإلميان، 
 . هذا هو اجلامع جلميع طبقات املرجئة مرجئ،

املنسوبون إىل اجلهم بن صفوان السمرقندي، فإنه زعم أن اإلميان هو  الجهمية: لكن أشد المرجئة إرجاء
فجعلوا اإلميان جمرد معرفة القلب أو تصديق القلب، فإذا . فقط. هو تصديق القلب: معرفة القلب، أو رمبا قال

، ألنه يكفيك ما وال ريب أن هذا االعتقاد اعتقاد ساقط وباطل. أطاف بالقلب هذا األمر وعرفه فقد مت إميانه
  يرتتب عليه من اللوازم الفاسدة، ما الذي يرتتب عليه؟ يرتتب عليه أن مشركي العرب الذين بُعث فيهم النيب 

 [52: لقمان]{َولَِئن َسأَْلتَ ُهم مَّْن َخَلَق السََّمَواِت َواأَلْرَض لَيَ ُقوُلنَّ اللَّهُ }كانوا مؤمنني، ملاذا؟ ألهنم كانوا عارفني، 
، إذن لو كان اإلميان هو جمرد املعرفة واإلقرار لكان [78: الزخرف] {َسأَْلتَ ُهم مَّْن َخَلَقُهْم لَيَ ُقوُلنَّ اللَّهُ َولَِئن }

 أبو طالب مؤمن، ألن أبا طالب قد أنشد أبياتاً يثين فيها على النيب  مشركو العرب قد آمنوا، ولكان عم النيب 
 : وعلى دينه، يقول

 ديان الربية دينامن خري أ ولقد علمت بأن دين حممد
 لرأيتين مسحاً بذاك مبينا لوال املالمة أو خمافة سبة

 . ومع ذلك مل يشفع له علمه هذا وثناؤه على النيب 
أن يكون اليهود والنصارى مؤمنني، مل؟ ألن اهلل تعاىل قد قال : -على قول اجلهمية-أيضًا على ذلك  وللزم

، فلو كان اإلميان باملعرفة لكان اإلميان  [643 :البقرة]{َكَما يَ ْعرُِفوَن أَبْ َناَءُهمْ يَ ْعرُِفونَُه  }: عن اليهود والنصارى
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 [2[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

باليهود والنصارى مؤمنني، وهذا ال يقول به مسلم، وقد أكفرهم اهلل تعاىل يف ثالث آيات يف آخر ما نزل من 
 . القرآن، يف سورة املائدة

: تعاىل قد حكى عن فرعون وعن ملئه قولهعلى ذلك أن يكون فرعون وملؤه مؤمنني، مل؟ ألن اهلل  بل وللزم
َها أَنُفُسُهْم ظُْلمًا َوُعُلّواً } َقَنت ْ باملعرفة والعلم الباطن،  ، وشهد عليه موسى  [64:النمل]{َوَجَحُدوا ِبَها َواْستَ ي ْ

ميان ، إذن لو كان اإل [ 605:اإلسراء]{َقْد َعِلْمَت َما أَنَزَل َهُؤالِء ِإالَّ َربُّ السََّمَواِت َواأَلْرِض َبَصآِئرَ َ}: فقال
 . مبعىن املعرفة والتصديق الباطين لكان فرعون ومن معه مؤمنني، وال يقول بذلك مسلم

فَِبِعزَِّتَك ألْغوِيَ ن َُّهْم }: بل لو كان اإلميان باملعرفة لكان إبليس أيضًا مؤمناً؛ إذ أن إبليس قال لربه
 . فأقسم بعزة اهلل وبتدبريه وقدرته وغري ذلك [25: ص]{َأْجَمِعينَ 

تصورها يكفي يف إبطاهلا، ، يعين جمرد مقالة الجهمية وهم غالة المرجئة مقالة ساطقةين لكم فبهذا يتب
صحيح ال ينفع مع الكفر طاعة،  .ال يضر مع اإليمان ذنب، كما ال ينفع مع الكفر طاعة: وهم الذين يقولون

ال يضر مع : ، أما قوهلم [56: الفرقان]{ْن َعَمٍل َفَجَعْلَناُه َهَباًء مَّنُثوراً َوَقِدْمَنا ِإَلى َما َعِمُلوا مِ }: قال اهلل تعاىل
هذا باطل، ليس صحيحًا أنه ال يضر مع اإلميان ذنب، بل قد تضر الذنوب أصحاهبا من أهل . اإلميان ذنب

 . إن شاء اهلل تعاىل–الكبائر، كما سيأيت بيانه 
املنسوبون إىل حممد بن كرّام السجستاين، وهذه : من طبقات المرجئة فهم الكّرامية أما الطبقة الثانية

إن : يقولونالطائفة الكرّامية قد انقرضت، وهلا مقاالت يف كثري من أبواب الدين، فكانت مقالتهم عجيبة جداً، 
ِإَذا َجاءَك اْلُمَناِفُقوَن قَاُلوا َنْشَهُد ِإنََّك }: قول اهلل تعاىل ويكفي يف إسقاط هذا القول .هو قول اللسان: اإليمان

، فلو كان جمرد قول  [6:المنافقون]{َلَرُسوُل اللَِّه َواللَُّه يَ ْعَلُم ِإنََّك َلَرُسولُُه َواللَُّه َيْشَهُد ِإنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلَكاِذبُونَ 
أوىل الناس بذلك، والعجيب يف حال هؤالء الكرّامية أهنم يعتقدون كافياً يف إثبات اإلميان لكان املنافقون من اللسان  

المنافقون مؤمنون في الدنيا، وهم يوم القيامة مخلدون في : لكن يقولونمن نطق بلسانه فهو مؤمن حقاً، أن 
. ني يوم القيامة يف اجلنةإن املنافق: وهذا ال شك أنه تناقض، وقد أخطأ من نسب إىل الكرّامية أهنم يقولون .النار

وكأن من قال ذلك ظن أن، ملا رأى أن هذا الزم القول ألزمهم به، ولكنهم ال يلتزمون به، ويقعون يف تناقض؛ 
إهنم يعين نعاملهم معاملة املؤمنني، لو قالوا ذلك التسع احلال، : مؤمنني، ال يقولون. هم يف الدنيا مؤمنني: يقولون

ني، هم أي املنافقني مؤمنون، وهم يف اآلخرة خملدون يف النار، فهذا القول أيضًا قول ال، هم مؤمن: لكن يقولون
 . ساقط
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 [3[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

، فإن إخواننا هؤالء، وأقول -رمحهم اهلل–أصحاب أيب حنيفة  وهم مرجئة الفقهاء، :نأتي إلى الطبقة الثالثة
ة الفقهاء وبين مقالة عامة أنهم يسهلون في ذكر الفرق بين مقالة مرجئذلك ألن هذه مل تزل طريقة السلف 

ملا ألف رسالة يف اإلميان وذكر الطائفة  -رمحه اهلل–حىت إن أبا عبيد القاسم بن سالم  أهل السنة والجماعة،
أو حنو هذا . وقال بعض: األوىل وهم اجلهمية وشنع عليهم، مث بعد ذلك ملا حكى مقالة مرجئة الفقهاء قال

إن مثل هذا : مث خطأهم، ولكنه قال. يعين قدم يف الدين والعلم وكذا وكذاالكالم، وقال بعض العلماء ممن هلم 
أعين أبا عبيد مع مرجئة الفقهاء وكالمه فيهم ككالمه  -رمحه اهلل–الغلط مما يُتصور مثله ووقوعه، فلم يكن تعامله 

قاالت، وأن يعطي كل ذي حق مع اجلهمية، وهذا هو الذي ينبغي للعامل الراسخ ولطالب العلم املوَفق أن مييز بني امل
 َوِإَذا}: حقه، وأال حيشر اجلميع يف خندق واحد، بل مييز بني الطبقات، هكذا قام الدين على العدل واإلنصاف

 . [625: األنعام]{  فَاْعِدُلوا قُ ْلُتمْ 
عمل اإليمان قول باللسان واعتقاد بالجنان، وال: فما هي مقالة مرجئة الفقهاء؟ مرجئة الفقهاء يقولون

 . ثمرة من ثماره
 : ما هي أوجه االتفاق؟ وما هي أوجه االفتراق بينهم وبين أهل السنة والجماعة؟ انتبهوا لهذه األوجه

أن املطيع حممود يف الدنيا مثاب يف : جممعون على -مرجئة الفقهاء وأهل السنة واجلماعة– كال الفريقين
 . اآلخرة

 . أن العاصي مذموم يف الدنيا مستحق للعقوبة يف اآلخرة: متفقون على كال الفريقين
امتثال األوامر واجتناب املناهي وإقامة احلدود والتعزيرات وتعظيم : وجوب، على: متفقان على كال الفريقين

 . ال فرق. األمر والنهي
، وال الكبرية ال خيرج عن حد اإلميان أن مرتكب: متفقان على كال الفريقين -وهي قضية أساسية–مث 

اخلالف : إذن ليس مَث مشكلة، واألمر كما قال كثري من الشراح: أرأيتم، إذن لقائل أن يقول. يدخل يف دائرة الكفر
أن اخلالف بني أصحاب : ابن أيب العز احلنفي -رمحه اهلل–وهكذا قال شارح الطحاوية . بيننا وبينهم خالف لفظي

 . أيب حنيفة ومجهور أهل السنة خالف لفظي
، فلو أتينا مثاًل إىل بيان فيه ما هو لفظي، وفيه ما هو معنويولكن األمر عند التحقيق والتأمل يتبني بأن 

أن أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة يُدخلون العمل في : ألمرحقيقة اإلميان لوجدنا الفرق يف هذا ا
  .مسمى اإليمان وحقيقته وتركيبه، بينما مرجئة الفقهاء يخرجونه عنه ويجعلونه زائداً وليس داخالً فيه
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 [4[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

لكفر كما أن اإلميان تعلق بالقلب وباللسان وباجلوارج فا: أهل السنة واجلماعة يقولون: يف حد الكفر :أيضاً 
  .كفر اعتقادي، وكفر عملي: فالكفر عند أهل السنة والجماعة نوعان. أيضاً يتعلق بالقلب وباللسان وباجلوارح

كفر الجحود واالستحالل، . كال، الكفر فقط هو كفر اجلحود واالستحالل: ومرجئة الفقهاء يقولون
 . وليس هناك كفر عملي

هل : رع كفرًا فإننا نسميه باسمه، ثم ننظر بعد ذلككل ما سماه الشا: أهل السنة والجماعة يقولون
 . هذا الكفر كفر أكبر؟ أم كفر أصغر؟

 .ما سماه الشارع كفرًا من األعمال فهو ليس كفرًا حقيقيًا ولكنه كفر مجازي: مرجئة الفقهاء يقولون
: اس مها هبما كفرثنتان يف الن: )حينما يقول النيب : وهذا مما يصدق عليه أن اخلالف فيه لفظي، تأملوا

هو كفر : نقول كما قال النيب : ، طيب، أهل السنة واجلماعة يقولون(االستسقاء بالنجوم والنياحة عل امليت
يعين كفر أكرب . كفر خمرج عن امللة، وكفر ال خُيرج عن امللة: حقيقة، وليس جمازاً، لكن الكفر ينقسم إىل قسمني

 . حة على امليت من الكفر األصغروكفر أصغر، واالستسقاء بالنجوم والنيا
فهذا يبدو فيه االختالف أنه لفظي، . ليس كفرًا على احلقيقة، وإمنا كفر جمازي: مرجئة الفقهاء يقولون

وبالتايل فإن أهل السنة واجلماعة أسعد بالدليل، ألهنم وافقوا النص لفظًا ومعىن، ومرجئة الفقهاء وافقوا النص معىن 
 . وخالفوه لفظاً 

أهل السنة . وهي مسألة زيادة اإليمان ونقصانه: كذلك مثاًل حينما نأيت إىل مسألة أخرىطيب،  
 . اإليمان يزيد وينقص: والجماعة يقولون

أهل  وهذا من الفروق الحقيقية،. كال، اإلميان شيء واحد، ال يزيد وال ينقص: مرجئة الفقهاء يقولون
أن التصديقات تتفاوت  -أيضاً –مسمى اإلميان، ألهنم يرون  السنة واجلماعة نظرًا ألهنم يُدخلون األعمال يف

عرب عنه باللسان قالوا. اإلميان يزيد وينقص: يقولون
ُ
اإلميان : مرجئة الفقهاء ملا كان اإلميان عندهم اعتقاد القلب امل

 . فهذا فرق حقيقي. إما أن يوجد كله أو يُعدم كله. شيء واحد، إما أن يُوجد كله أو يُعدم كله
أهل السنة والجماعة  :مسألة االستثناء في اإليمان: ضًا من املقارنة وأوجه االفرتاق بني الطائفتنيأي

. أنا مؤمن إن شاء اهلل: يعين ما املقصود باالستثناء يف اإلميان؟ يعين قول اإلنسان .ُيجيزون االستثناء في اإليمان
 . بل رمبا يوجبون ذلك

ألن اإلميان عندهم شيء واحد، كما لو كنت  .ستنثاء في اإليمانال يجوز اال: مرجئة الفقهاء يقولون
إما أن متلكها أو ال : ، كما لو ُهوية أو جنسية لبلد معينة-ُهوية: وهذا صواهبا بضم اهلاء–متلك َهوية أو ُهوية 
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 [5[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

شيء  ألن اإلميان عندهم ال يتفاضل،. إما أن يكون عندك، أو ال يكون: كذلك اإلميان: متلكها، فهم يقولون
أنا : واحد، إما أن، ألنه متعلق بالقلب فقط، أما أهل السنة واجلماعة فإهنم ال يسوغون أن يقول اإلنسان بإطالق

 . بإطالق فقد زكى نفسه. أنا مؤمن: ألن اإلميان عندهم درجات، فإذا قال اإلنسان. مؤمن
 :، أن المؤمنين يتفاضلونأن المؤمنين يتفاضلون: كذلك من أوجه االفتراق عند أهل السنة والجماعة

ُهمْ } ُهمْ  لِنَ ْفِسهِ  ظَاِلم   َفِمن ْ ُهمْ  ُمْقَتِصد   َوِمن ْ َراتِ  َساِبق   َوِمن ْ : ، ففي املؤمنني من يقال عنه[ 65: فاطر]{ بِاْلَخي ْ
وفيهم من هو دون ذلك، ويُفرق أهل السنة واجلماعة بني اإلميان املطلق ومطلق اإلميان، فاإلميان . أكمل إمياناً 

  .الحد األدنى منه: هو اإليمان الكامل، ومطلق اإليمان: المطلق
فاإليمان  -في أصله سواء وأهله: قال -رحمه اهلل–كما مر بنا في كالم الطحاوي –مرجئة الفقهاء 

إميان أفجر الناس كإميان جربائيل وميكائيل وحممد وسائر األنبياء  إيمان أتقى الناس كإيمان أفجر الناس،: عندهم
عليهم صلوات اهلل وسالمه، ألن هذا اإلميان شيء إما أن يُعرف أو ال يُعرف، وإمنا يكون التفاضل يف التقوى 

 . أرأيتم؟ فهم ال يقولون بتفاضل املؤمنني. واألعمال وهي خارج اإلميان
خالف : ، وأنه ال يُقالأثر هذا االختالف -معشر طلبة العلم–من أوجه الفرق، لكي يتبني لنا : أيضاً 

فأهل ، الوالية  تتبعض: عند أهل السنة والجماعة: الواليةال، خالف حقيقي، . خالف لفظي فقط. صوري
اوت، ون املؤمن حبسب درجته إميانه وطاعته وتقواه، ويوالونه على هذا، ويرون أن الوالية تتفالسنة واجلماعة حيب

الُكمل أعظم ما يوالون الفساق، فللفساق نوع مواالة ولكنها ليست كمواالة  فيوالون أهل، أصحاب اإلميان
 . أصحاب العلم واإلميان والتقى

، وهلذا يقعون يف هم كلهم متفقون في أصل اإليمانعند مرجئة الفقهاء الوالية سواء، ال فرق، ألن
 . إشكاالت ولبس كثري

هذه بعض، أو معظم أوجه االتفاق واالفرتاق بني الطائفتني، ولكن كما ترون يعين أن األمر بالنظر إىل األثر 
لو زىن زان الظاهر واألحكام اإلجرائية ال يظهر له شيء على السطح، ملاذا؟ ألن إخواننا من أصحاب أيب حنيفة 

ألقاموا عليه احلد، لو شرب شارب ألقاموا عليه احلد، يثنون على احملسنني واملطيعني ويرجون هلم وخيافون على 
فلهذا ال يظهر أثر الفرق، خبالف . املسيئني كما خناف، وُُيرون األحكام واحلدود والتعزيرات وغري ذلك سواء بسواء

أصحاب أيب حنيفة ال . ع اإلميان ذنب، كما ال ينفع مع الكفر طاعةال يضر م: املرجئة الغالة الذين يقولون
 . إن العاصي مذموم يف الدنيا مستحق للوعيد وللعقاب يف اآلخرة: يقولون. ال يضر مع اإلميان ذنب: يقولون

 . وهم اجلهمية والكرّامية ومرجئة الفقهاء: طيب، قد فرغنا من هذه الطبقات الثالث من املرجئة



 أحمد القاضي: د  الشيخ فضيلة                                                                                                                                                                 طحاويةالعقيدة ال  شرح 

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 [6[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

قد تناولوا هذه القضية واعتنوا هبا غاية العناية، وصنفوا فيها املصنفات،  -رمحهم اهلل–أن السلف : واعلموا
وردوا على املرجئة الغالة، كما ردوا أيضًا على مرجئة الفقهاء، وحسموا األمر بشكل مل يبق معه أدىن التباس، 

. أركان اإلميان، كما القلب، كما اللسان وأن العمل ركن من: واتضح موقف أهل السنة واجلماعة من مسألة العمل
يعين اجلوارح يتعلق هبا اإلميان كما يتعلق اإلميان بالقلب، وكما يتعلق باللسان، ال إشكال عندهم، وهبذا يتبني لكم 
خطأ بعض إخواننا املعاصرين الذين أيضًا قابلوا بدعة ببدعة، فلما رأوا التكفرييني والغالة يف هذا الزمان وأهنم 

 وهذا عبارة ليست صحيحة،. إن العمل شرط كمال ال شرط صحة: فرون ببعض األعمال، قابلوهم بالقوليك
هو الذي يلزم من عدمه العدم؟ : كيف يكون الشيء شرطًا والشرط. ال يُقال عن ركن العمل أنه شرط كمال

وقول اللسان، بل هو  ويكون يف نفس الوقت كمال؟ هذا ال يستقيم، ال يكون العمل مستثىن دون قول القلب 
 . كقول القلب وكعمل اللسان، وكقول اللسان، كذلك أيضاً عمل اجلوارح

إن العمل شرط كمال : فبعض إخواننا الذي يشتغلون بالسنة واحلديث صاروا يقولون هبذا القول، ويقولون
خلطأ ال يُعاجل باخلطأ، ا: وكأهنم بذلك يريدون دفع مقالة التكفرييني والغالة، لكن دومًا نقول. وليس شرط صحة

فهذه املقالة مقالة حمدثة، وهلذا صدرت . وإمنا يعاجل بالصواب، فال حيملنا شنآن قوم على أن ننتقل إىل طرف آخر
عن اللجنة الدائمة لإلفتاء يف اململكة وعن بعض العلماء بصفتهم الشخصية فتاوى مطولة ومبسوطة يف إنكار هذا 

سنة واجلماعة، والواجب على طلبة العلم املنتمني إىل السلف واتباع السنة أن يرجعوا القول ونشازه عن مقالة أهل ال
إىل احلق وأن تكون كلمتهم سواء، فإن هذه القضية قد قُتلت حبثاً، وفرغ منها أهل السنة واجلماعة، ومل يبق فيها 

 . جمال اللتباس
الء الغالة يوافقون أهل السنة واجلماعة يف فإن هؤ  :وهو جانب الغالة: الجانب اآلخرأما إذا انتقلنا إىل 

ما شاء اهلل، هذا هو  . اإليمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل باألركاننعم، : تعريف اإلميان، فيقول قائلهم
. إن من انتقص شيئًا من هذه األركان هدم إميانه بالكلية: املطلوب، لكنهم يفسدون هذا أميا إفساد حينما يقولون

يعين من اعتقاد القلب أو قول اللسان أو عمل اجلوارح من الواجبات أو وقع يف . تقص شيئًا من هذه األركانمن ان
هؤالء هم الوعيدية، وإنما ُسموا وعيدية لقولهم بإنفاذ شيء من احملرمات، فقد هدم إميانه كله، هدم إميانه كله، 

وال ، رة من أصحاب الكبائر فالبد أن ينفذ اهلل فيه وعيدهكل من توعدهم اهلل تعاىل بوعيد يف اآلخ: لقوهلم الوعيد،
 . ينظرون يف أحاديث الشفاعة وال غريها، ويرون أن من ارتكب كبرية بفعل أو ترك فقد هدم إميانه بالكلية

يف غري ما حديث كما قال اإلمام  وهم الذين أخرب عنهم النيب  :الخوارج: أحدهما :هؤالء الصنفان
ما فيه فرقة من الفرق : ورمبا جمموعها أكثر، لكن املقصود. فيه عشرة أحاديث صح عن رسول اهلل : أمحد
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 [7[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

حظيت بعناية وبيان وتسمية وتوصيف ِخلقي وُخلقي كما اخلوارج، وذلك اللتباس أمرهم، ألن ظاهر أمرهم 
حتقرون صالتكم عند صالهتم، وصيامكم عند : )بادة، كما قال النيب الصالح واحلمية للدين واالجتهاد يف الع

 ، فلما كانت فتنتهم عظيمة وحمنتهم مدهشة بنّي النيب (صيامهم، ميرقون من الدين كما ميرق السهم من الرمية
: لقول اهلل تعاىلإن من ارتكب كبرية فقد خرج من اإلميان ودخل يف الكفر : حاهلم متام البيان، فحينئذ، قالت اخلوارج

ف اإلميان لزم أن حيل عليه ، فمن أُزيل عنه وص[5: التغابن]{ُهَو الَِّذي َخَلَقُكْم َفِمنُكْم َكاِفر  َوِمنُكم مُّْؤِمن  }
أما المعتزل فكما هي عادتهم، يعني مذهبهم هجين في كل أبواب وصف الكفر، ليس مَث إال إميان أو كفر، 

إذن أين ذهب؟ خرج . إنه قد خرج من اإلميان لكنه مل يدخل يف الكفر: فقالت املعتزلة الدين، واألشاعرة مثلهم،
إنه يف منزلة بني : ، فقالوااخترعوا عقيدة المنزلة بين المنزلتينذهب؟ من اإلميان ومل يدخل يف الكفر، أين 

واصل بن عطاء، ويف ذلك قصة : وهي مقالة مل ُيسبقوا إليها، وأول من قال هبا. املنزلتني، ال هو مؤمن وال كافر
رتكب ، فجاء أعرايب وسأل احلسن عن حكم م-رمحه اهلل–مشهورة، إذ كان واصل من أصحاب احلسن البصري 

يعتنون بالبيان وضبط كلماهتم، فابتدر  -رمحهم اهلل–الكبرية، فأطرق احلسن يصوغ جواب، ألن األئمة السلف 
مث قام إىل سارية من . هو مؤمن وال هو كافر، بل هو يف منزلة بني منزلتني: أنا ال أقول: واصل بن عطاء وقال

اعتزلنا : مثل عمرو بن ُعبيد وغريه، قال احلسن سواري مسجد البصرة يقرر مذهبه، واجتمع عليه بعض أصحابه
هكذا قيل يف بعض الروايات، فهؤالء أخرجوا مرتكب الكبرية عن مسمى اإلميان، ولكنهم . معتزلة: فُسموا. واصل

إنه : هذا ليس مثل قول أهل السنة واجلماعة: مل يدخلوه يف مسمى الكفر، وجعلوه يف منزلة بني املنزلتني، والحظوا
يعين له وصف اإلميان، . الفاسق مؤمن، مؤمن فاسق: يقولون. فاسق: ال، أهل السنة واجلماعة حينما يقولون. فاسق

يف منزلة بني : مؤمن بإميان فاسق بكبريته، لكن هؤالء حينما يقولون: لكن إميانه ناقص بسبب فسقه، أو يقولون
وهذا هو االفرتاق ، ميان، قد زال عنه وصف اإلميانيلتزمون بأن هذا مرتكب الكبرية قد زال عنه وصف اإل. املنزلتني

مسألة مرتكب : إذن هذه مقاالت الناس يف هذه املسألة العظيمة . بني أهل السنة واجلماعة وبني هؤالء الوعيدية
 .وصلى اهلل على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. الكبرية

 
 
 
 

 


