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 وال تثبت قدم اإلسالم إال على ظهر التسليم واالستسالم( 41)
 بسم اهلل الرحمن الرحيم 

 ..والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين
فمن رام علم ما  ,وال تثبت قدم اإلسالم إال على ظهر التسليم واالستسالم ) -رحمه اهلل-قال المؤلف 

وصافي المعرفة وصحيح  ,التسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيدبولم يقنع  ,حضر عنه علمه
فيتذبذب بين الكفر واإليمان والتصديق والتكذيب واإلقرار واإلنكار موسوساً تائهاً شاكاً زائغاً ال  ,اإليمان

 (.مؤمناً مصدقاً وال جاحداً مكذبا
 وال تثبت قدم اإلسالم إال ): -رمحه اهلل-قال الطحاوي , بسم اهلل الرمحن الرحيم احلمد هلل رب العاملني

 ( على ظهر التسليم و االستسالم
إذ , يعين قدم املسلم على إسالمه إال على ظهر التسليم واالستسالم (ال تثبت قدم اإلسالم)بارٌة مجيلٌة حمكمة ع

, أن التسليم واالستسالم أرٌض ثابتٌة قارة وقاعدٌة مطمئنة فال يثبت قدم اإلسالم إال على التسليم واالستسالم
وحنن إذا , فبني أنه ال يثبت إسالٌم إال باستسالم, جعةوالتسليم واالستسالم مبعىن لكن رمبا محل على هذا الس
 .هلل بالتوحيد واإلنقياد له بالطاعة واخللوص له من الشرك رجعنا إىل تعريف اإلسالم إصطالحاً فإنه يعين االستسالم

اس يظن أن من خالفاً ملن يتوهم أن هلل أدياناً عدة فبعضن الن, هذا اإلسالم هو دين اهلل تعاىل الذي ال دين له سواه
ِإنَّ {:  دين اهلل اإلسالم كما قال سبحانه وتعاىل, أديان اهلل اإلسالم واليهودية والنصرانية وهذا خطأ دين اهلل واحد

يَن ِعْنَد اللَِّه اإِلْساَلُم  َر {: ليس هلل إال دين واحد هو اإلسالم وهلذا قال[ 41/آل عمران] }الدِّ َوَمْن يَ ْبَتِغ َغي ْ
ْسالِم   [ .58/آل عمران] }ِديًنا فَ َلْن يُ ْقَبَل ِمْنُه َوُهَو ِف اْْلَِخَرِة ِمَن اخْلَاِسرِينَ اإْلِ

فاإلسالم باملعىن العام هو االستسالم هلل , لكن ينبغي أن نعلم أن اإلسالم له معنيان معىًن عام ومعىًن خاص
وهبذا بعث اهلل مجيع أنبياءه ورسله ما بعث اهلل نبيًا إال قال  ,بالتوحيد واإلنقياد له بالطاعة واخللوص له من الشرك

رُهُ {:  لقومه َوَما أَْرَسْلَنا ِمْن قَ ْبِلَك ِمْن {: وقال سبحانه, [ 81/األعراف] }يَا قَ ْوِم اْعُبُدوا اللََّه َما َلُكْم ِمْن إِلٍَه َغي ْ
هذا هو التوحيد هذا هو اإلسالم الذي بعث اهلل [  58/األنبياء] }نَا فَاْعُبُدونِ َرُسوٍل ِإالَّ نُوِحي إِلَْيِه أَنَُّه اَل إِلََه ِإالَّ أَ 

وذم , [ 558/البقرة] }ال نفرق بني أحد من رسله{به مجيع أنبيائه ال ختتلف لغتهم ِف ذلك وهلذا قال اهلل تعاىل 
دة كلهم يدعوا إىل التوحيد فدعوى األنبياء واح, اهلل ونعى على من يكفر باهلل ورسله ويفرق بني اهلل ورسله

 .واالستسالم هلل وحده
َوَأْسَلْمُت َمَع ُسَلْيَماَن {وهلذا يقولون ِف أخبارهم وِف إخبارهم وِف خطاباهتم وأنا أول املسلمني وكذلك أتباعهم  
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َواْشَهْد بِأَن ََّنا {,  [ 85/انآل عمر ] }َواْشَهْد بِأَنَّا ُمْسِلُمونَ {كذا احلواريون  , [11/النمل] }لِلَِّه َربِّ اْلَعاَلِمنيَ 
 .م مسلمون هكذا نطقوا وعربوا وعرفوا أنفسهمهفجميع أنبياء اهلل مجيع أتباع, [ 444/املائدة] }ُمْسِلُمونَ 

من العقائد الصحيحة والشرائع العادلة  صلى اهلل عليه وسلمأما اإلسالم باملعىن اخلاص فهو ما بعث اهلل به حممدًا 
وهو غري , واألخالق القومية واْلداب الرفيعة الذي أكمل به الدين وأمت به النعمة هذا هو اإلسالم باملعىن اخلاص

هي ليست  قبةفال بد أن ندرك العالقة بني الشرائع السماوية املتعا, معارٍض ملا قبله بل هو مصدٌق له ومهيمٌن عليه
 .عارض بل عالقُة تصديق واحتواءعالقة ت

مث ثلث مبحمٍد صلى اهلل , وذكر عيسى واإلجنيل, فإن اهلل سبحانه وتعاىل ذكر ِف سورة املائدة ذكر موسى والتوراة
قً {:  عليه وسلم والقرآن فقال بعد ذكره موسى وعيسى والتوراة واإلجنيل قال ا ِلَما َوأَنْ زَْلَنا إِلَْيَك اْلِكَتاَب بِاحلَْقِّ ُمَصدِّ

ولفظ اهليمنة يدل , فهو مصدٌق ألخباره مهيمٌن على أحكامه, [ 15/املائدة] }بَ نْيَ َيَدْيِه ِمَن اْلِكَتاِب َوُمَهْيِمًنا َعَلْيهِ 
فجاء هذا الدين مستوعباً ملا ِف قبله من الشرائع السابقة , على أنه حاكٌم قاٍض شاهد على ما مضى فيثبت وينسخ

 .فهذا هو اإلسالم باملعىن اخلاص, والعقائد املتينة ومثبتاً لبعض شرائعها وناسخاً لبعضهامن األخبار الصحيحة 
أَْم تَ ُقوُلوَن ِإنَّ {:  وأما اليهودية والنصرانية فإهنا ليست أدياٌن هلل تعاىل بل إن اهلل تعاىل ذكرها ِف سياق الذم فقال

-,  [ 411/البقرة] }َواأْلَْسَباَط َكانُوا ُهوًدا َأْو َنَصاَرى ُقْل أَأَنْ ُتْم أَْعَلُم أَِم اللَُّه ِإبْ رَاِهيَم َوِإْْسَاِعيَل َوِإْسَحاَق َويَ ْعُقوَب 
َوَمْن يَ ْرَغُب َعْن ِملَِّة {:  وقال, [ 76/آل عمران] }َما َكاَن ِإبْ رَاِهيُم يَ ُهوِديًّا َواَل َنْصرَانِيًّا َوَلِكْن َكاَن َحِنيًفا ُمْسِلًما {

فاهلل تعاىل مل يبعث موسى باليهودية ومل يبعث عيسى بالنصرانية وإمنا , [ 431/البقرة] }َم ِإالَّ َمْن َسِفَه نَ ْفَسهُ ِإبْ رَاِهي
 .بعث مجيع أنبيائه باإلسالم
وأما النصرانية فهي ما آل , دين موسى عليه السالم بعد حتريف احلاخامات واألحبار أما اليهودية فهي ما آل إليه

, ى عليه السالم بعد حتريف الرهبان والقسس واألساقفة فصارت تسمى يهودية وتسمى نصرانيةإليه دين عيس
فأصلها صحيح أصلها ديٌن منزٌل من عند اهلل ولكن ملا دخلت عليها هذه اإلضافات وهذه التحريفات اكتسبت 

 .اخلاص االسمهذا 
السماوية إال أن يذكرها مقيدة بأن يقول األديان  ليس هلل إال ديٌن واحد فلهذا خيطئ من يعرب ويقول األديان: فإذاً 

 .ذات األصل السماوي لكن ال يقال أديان ْساوية مبعىن أن كل ديٍن منها خمالٌف لآلخر ِف أصله
يعين كأبناء الضرائر أبوهم واحد ( األنبياء إخوٌة لعالت: )صلى اهلل عليه وسلمأما الشرائع فإهنا ختتلف فقد قال النيب 

 .املهم أنه ال بد ِف شرط اإلسالم من التسليم واالستسالم, ىت يعين دينهم واحد وشرائعهم متنوعةوأمهاهتم ش
فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة )
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كال أنا أؤمن مبا يدل عليه عقلي وما يقبله عقلي أو ذوقي أو   :من مل يقنع بالتسليم وإمنا قال (وصحيح اإليمان
حايل أو حنو ذلك وجعل ذلك حاكماً على ما جاء به النيب فهذا مل حيقق اإلسالم الذي أمر به فيحجبه مرامه ذلك 
 عن خالص التوحيد فال حيقق حقيقة التوحيد وال حيصل صاِف املعرفة بل تكون مشوبة بدرجٍة من الدرجات وال

 .رمبا كان فساداً خمرجاً عن امللة ورمبا كان دون ذلك, حيقق صحيح اإلميان بل إميانه فيه فساد
:  والتذبذب هو الرتدد وهي من صفات املنافقني كما قال ربنا عز وجل (فيتذبذب بين الكفر واإليمان): هلذا قال

أما املؤمن فشأنه أنه ينحاز إىل اهلدى والوحي , [413: النساء]{  اَلءِ َهؤُ  ِإىَل  َواَل  َهُؤاَلءِ  ِإىَل  اَل  َذِلكَ  بَ نْيَ  ُمَذْبَذِبنيَ }
واحلق وال يرتدد كما يفعل املنافق الذي يقبل ويدبر كما وصفه اهلل تعاىل ِف سورة البقرة ببضع عشرة آية وقال مشبهاً 

 .[51: البقرة]{  واقَامُ  َعَلْيِهمْ  َأْظَلمَ  َوِإَذا ِفيهِ  َمَشْوا هَلُمْ  َأَضاءَ  ُكلََّما}:  هلم
فيتذبذب بين الكفر واإليمان والتصديق والتكذيب واإلقرار واإلنكار موسوسًا تائهًا شاكاً زائغاً ال مؤمنًا ): قال

إذًا هذا توصيٌف حلال املرتدد املنافق الذي مل جيد حالوة اإلميان ومل يطمئن قلبه  (مصدقًا وال جاحدًا مكذبا
وتارًة يروق له , وتارًة إىل عادات قومه وتارًة إىل كذا وكذا هتلو قباإلسالم فهو تارًة ينزع إىل هواه وتارًة ينزع إىل مع

 .شيء مما جاء به الرسل فهو متذبذب متأرجح ال تستقر له قدم
ان احلق هو أن يسلم اإلنسان وجهه هلل رب العاملني وخيضع للنص فإذا جاء النص عن اهلل أو عن رسول اهلل فاإلمي

 يُ ْؤِمُنونَ  اَل  َوَربِّكَ  َفاَل }:  خضع له وطأطأ رأسه وقبله وطابت به نفسه كما قال ربنا عز وجل صلى اهلل عليه وسلم
نَ ُهمْ  َشَجرَ  ِفيَما حُيَكُِّموكَ  َحىتَّ  هذه [ 78: النساء]{  َتْسِليًما َوُيَسلُِّموا َقَضْيتَ  ممَّا َحَرًجا أَنْ ُفِسِهمْ  ِف  جيَُِدوا اَل  مُثَّ  بَ ي ْ

حقيقة اإلميان فمن حققها حصل خالص التوحيد وصاِف املعرفة وصحيح اإلميان وسلم من التذبذب واإلنكار 
والتيه هو الضياع قال موسوسًا تائهًا شاكًا والشك  ,والوسوسة هي حديث النفس, وعافاه اهلل تعاىل من الوسوسة

والزيغ هو اإلحنراف وامليل وخالصة ذلك كله ال ( زائغاً ), هو أن يبقى اإلنسان بني تصديٍق وتكذيب بدرجٍة متساوية
 .مؤمناً مصدقاً وال جاحداً مكذبا وبئس احلال

السنة واجلماعة وهذا ما وقع فيه املتكلمون الذين وهلذا مينع هبذه احلال البئيسة من سلك مسلكًا غري مسلك أهل  
ارتضوا املسالك الكالمية املبنية على املقدمات العقلية واملنطق األرسطي اليوناين ال يطمئنون بسبب هذه املسالك 

 ,واملناهج الدخيلة بل يصابون بالوحشة وعدم اإلستقرار حىت إن كبارهم يصرحون هبذا ويقولن ِف هذا قواًل عظيماً 
 : يقول الرازي وهو من كبار املنظرين ومقعدي أقواهلم يقول ِف آخر عمره

 وأكثر سعي العاملني ض        اللُ **  ن      هاي      ة إق      دام الع     قول عق       ال                                     
 وغاية دنيانا أذًى ووب                             الٌ **  وأرواحنا ِف وحشٍة من جسومنا                                  
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 سوى أن مجعنا فيه قيل وقال**  ومل نستفد من حبثنا طول عمرنا                                   
 :ويقول الشهرستاين

 وسريت طرِف بني تلك املعامل **  لعمرك قد طفت املعاهد كلها                               
 على ذقٍن أو قارعاً سن ن                 ادمٍ **  فلم أرى إال واضعاً كف حائٍر                               

ويقول غريه إين آوي إىل فراشي فأضع امللحفة , وهو يصف حال هؤالء املتكلمني الذين تتجاذهبم املقاالت واألهواء
ْلخر فيديل هؤالء حبججهم فال أزال على ذلك حىت يروق على وجهي فيديل هؤالء حبججهم فأنقلب على شقي ا

ما هبذا أمرنا وال هبذا تعبدنا بل إن اهلل تعاىل أنزله دينًا ليكون طمأنينًة للنفوس وانشراحًا للصدور ال أن , الفجر
 .فدل ذلك على أن من مل يسلك طريق أهل اهلدى فإنه سوف يبوء هبذه النتيجة, يكون شقاًء هلما

قد خضت البحر اخلضم وتركت علوم أهل اإلسالم واشتغلت بعلم الكالم وإن مل ينقذين اهلل تعاىل : يينيقول اجلو 
فكل ذلك يدلنا على , وكان يتمىن أن ميوت على عقيدة عجائز نيسابور, فيا ويل أمي أو ياوياله أو كالماً مثل هذا

 .الستسالم هلل عز وجلأن من شرط اإلميان الصحيح واهلدى والطمأنينة أن حيقق اإلنسان ا
وهذا حق وذلك أن اإلنسان يعتليه قصوٌر وتقصري فرمبا  (ونقول اهلل أعلم فيما اشتبه علينا علمه ): قال الشيخ

وذلك أن اهلل سبحانه  ,ليس راجعًا إىل النص وإمنا هو راجٌع إىل الفهم االشتباهاشتبه عليه شيء من األشياء وهذا 
ووصفه بأنه [4: هود]{ ُفصَِّلتْ  مُثَّ  آيَاتُهُ  ُأْحِكَمتْ  ِكَتابٌ } :  تعاىل قد وصف كتابه كله بأنه حمكم فقال سبحانه

كما أن اهلل تعاىل وصف كتابه بأنه كله متشابه لكن التشابه الذي وصف به كله يراد , حكيم مبعىن حاكم وحمكم
وأن بعضه يصدق بعضاً لكن وقد عرفنا اإلحكام العام والتشابه العام يبقى أن هناك إحكاٌم به أن بعضه يشبه بعضاً 

 ِمْنهُ  اْلِكَتابَ  َعَلْيكَ  أَنْ َزلَ  الَِّذي ُهوَ }:  خاص وتشابٌه خاص وهو الذي دلت عليه آية ال عمران قول اهلل عز وجل
 .[6: عمران آل]{ ُمَتَشاهِبَاتٌ  َوُأَخرُ }, عين عامته ومجلتهي [6: عمران آل]{ اْلِكَتابِ  أُم   ُهنَّ  حُمَْكَماتٌ  آيَاتٌ 

 قُ ُلوهِبِمْ  ِف  الَِّذينَ  َفَأمَّا ُمَتَشاهِبَاتٌ  َوُأَخرُ }أثبت اهلل تعاىل بأن مث آيات متشاهبات يعين تشتبه على بعض الناس  : إذاً 
َنةِ  اْبِتَغاءَ  ِمْنهُ  َتَشابَهَ  َما فَ َيتَِّبُعونَ  َزْيغٌ  يعين إذا الحت هلم هذه اْليات محالة [6: عمران آل]{ تَْأِويِلهِ  َواْبِتَغاءَ  اْلِفت ْ

ة ويتشبثون بداللٍة مومهة من لاألوجه اليت حتتمل أكثر من معىن زاغت هبم األهواء وصاروا ينزعون إىل املعاين الباط
 ِإالَّ  َيذَّكَّرُ  َوَما َرب َِّنا ِعْندِ  ِمنْ  ُكل   ِبهِ  آَمنَّا يَ ُقوُلونَ  اْلِعْلمِ  ِف  ُخونَ َوالرَّاسِ  اللَّهُ  ِإالَّ  تَْأِويَلهُ  يَ ْعَلمُ  َوَما}:  مث قال, هذه اْليات

أشار إىل مسلك الراسخني ِف العلم ِف ما اشتبه عليهم علمه  -رمحه اهلل-فالشيخ , [6: عمران آل]{ اأْلَْلَبابِ  أُوُلو
 .وهو أهنم يكلون ما اشتبه عليهم علمه إىل اهلل عز وجل

 وصلى اهلل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 


