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43 
 اإليمان قول وعمل

نَِّة َواْلَجَماَعةِ  :فصل:-رحمه اهلل- ؤلفقال الم  :َوِمْن ُأُصوِل َأْهِل السُّ
يَمانَ  - يَن َواإْلِ  .قَ ْوٌل، َوَعَملٌ : َأنَّ الدِّ
 .اْلَقْلِب، َواللَِّسانِ : قَ ْولُ  -
 .اْلَقْلِب، َواللَِّساِن، َواْلَجَوارِحِ : َوَعَملُ  -

الحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما 
 : بعد

فهذه مسألة شريفة من أعظم مسائل الدين واالعتقاد، وهي مسألة اإلميان، وقد كانت هذه املسألة من أوائل 
يت وقع فيها اخلُْلف يف أمة حممد صلى اهلل عليه وسلم، فإن أول بدعة ظهرت يف اإلسالم هي بدعة اخلوارج، املسائل ال

، إذ كانت اخلوارج تقول بكفر مرتكب الكبرية، فنشأ إثر ذلك قول مضاد، وبدعة الخوارج تتعلق بحد اإليمان وحقيقته
اهلل بأن من أصول، ومن كما مير بنا كثريًا للتبعيض، واألصول مجع  -رمحه–وهو قول املرجئة، كما سيتبني، فذكر الشيخ 

أصل، وهو ما يُبىن عليه غريه، فتبني أن هذه املسألة من املسائل الكبار واألصول العظام، ومن أصول أهل السنة أن الدين 
د أهل السنة واجلماعة أن واإلميان قول وعمل، وهذه من أعظم أصول أهل السنة واجلماعة، وهي حقيقة اإلميان، فيعتق

اإلميان له حقيقة مركبة من القول والعمل، ال القول وحده، وال العمل وحده، بل جمموع األمرين، فاإلميان قول وعمل، حىت 
أدركت حنو ألف ممن ُيكَتب عنهم احلديث من العلماء يف احلجاز، وخرسان، والشام، : " -رمحه اهلل -قال اإلمام البخاري 

،  فهي حمل إمجاع بني أهل السنة واجلماعة أن اإلميان "اإلميان قول وعمل ويزيد وينقص: ري ذلك، كلهم يقولواليمن، وغ
 .له حقيقة مركبة من القول والعمل

ذكر فبعد أن . قَ ْوُل اْلَقْلِب، َواللَِّساِن، وَعَمُل اْلَقْلِب، َواللَِّساِن، َواْلَجَوارِحِ  :مث إنه فصل هذه اجلملة العامة بقوله
: َعَملُ  :وأن العمل له ثالث شعب. قول القلب، واللسان: بنين أن القول له شعبتان تعود إىل أمرين؛ القول والعمل بأهنا

 :فدعونا نتأمل في هذه البنود الخمسة لنميز بينها. اْلَقْلِب، وعملَ اللَِّساِن، وعملَ اجلََْوارِحِ 
 ما يعقد عليه القلب من اليقينيات : تصديقه ويقينه؛ أيواملقصود به اعتقاده و  :قول القلب: األمر األول

 ،واملعارف الضروريات؛ كاعتقاد اإلنسان بأن اهلل واحد ال شريك له، وأنه مستحق لصفات الكمال، ونعوت اجلالل
ونار إخل ،  وأنه أرسل رساًل وأنزل كتًبا، وأنه جعل يوًما حياَسب فيه املرء، إن خريًا فخري وإن شرًّا فشر، وأن مَثَّ جنة

 .وقول القلب هو أصل اإلميان
 أشهد أن ال إله إال اهلل وأشهد : قول: االستعالن بالشهادتني؛ أي: فاملراد به :قول اللسان :األمر الثاني

فال حُيكم ألحد بإسالم حىت ينطق هبما، فمن أىب أن ينطق  ،أن حممًدا رسول اهلل، فإن هاتني اجلملتني بوابة اإلسالم
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 [2[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

ال حُيكم بإسالمه، بل القول الراجح أنه لو أقر هبما بقلبه، وأىب أن ينطق هبما بلسانه فإنه كافر ظاهرًا وباطًنا، هبما فإنه 
أنه لو قدر وفرض أن امرأً قد أقر بقلبه بالشهادتني، لكنه أىب أن يتلفظ  -رمحه اهلل-هبذا قطع شيخ اإلسالم ابن تيمية 

ظاهرًا، ومؤمن باطًنا، ال، ما دام أنه ال : ه يكون كافرًا ظاهرًا وباطًنا، ال نقولهبما بلسانه بال عذر مينعه من ذلك، فإن
يوجد مانع مينعه من النطق هبما، وأىب أن ينطق هبما فإنه يعد كافرًا؛ ألنه أخل بركن من أركان اإلميان وحقيقته، وهو 

 .قول اللسان
 ما يتحرك به القلب من : لقلب املراد بهفهو خيتلف عن قول القلب، فعمل ا :عمل القلب: األمر الثالث

ما يقوم يف القلب من احملبة، واخلوف، : النيات واإلرادات، وهذا شيء خيتلف عن اعتقاد القلب وتصديقه؛ أي
والرجاء، والتوكل، وحنو ذلك من األعمال القلبية هذا يسمى عمل القلب وليس قول القلب، فال بد أن منيز إذن بني 

، وقد مثلننا لقول هو إرادته ونيته: هو تصديقه وإيقانه، وعمل القلب: فقول القلبقلب، قول القلب وعمل ال
القلب باليقينيات واملعارف الضروريات؛ كأركان اإلميان الستة على وجه اإلمجال، وأما عمل القلب؛ فالتوكل، واحملبة، 

 .واخلوف، والرجاء، فبينهما فرق بنيِّ 
 ما زاد على جمرد التلفظ بالشهادتني، وهو ما يلهج به اللسان : د بهونقص عمل اللسان،: األمر الرابع

كالتسبيح، والتهليل، والتحميد، والتكبري، وتالوة القرآن، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، : من الكلم الطيب
نًا، إذا كان من الكلم والدعوة إىل اهلل، فإن هذا كله إميان، فما زاد على جمرد االستعالن بالشهادتني فإنه يعد إميا

 .الطيب املشروع
 األركان األربعة، أركان اإلنسان اليت يتحرك هبا، : ، واملقصود باجلوارحعمل الجوارح: األمر الخامس

الركوع، والسجود، والقيام، والقعود، : اليدين والرجلني وسائر أعضائه، فإنه يتعلق هبا عبادات، فعمل اجلوارح، مثل
والسعي بني الصفا واملروة، والوقوف بعرفة، ورمي اجلمار، ونقل اخلطا إىل املساجد، وإماطة األذى  والطواف بالبيت،

عن الطريق، وحنو ذلك، فإن هذه أعمال اجلوارح، وهي من اإلميان، وهبذا يتبني لكم أن مفهوم اإلميان عند أهل السنة 
 [261: األنعام]{ َوحَمَْياَي َومَمَاِت لِلَِّه َربِّ اْلَعاَلِمنيَ ُقْل ِإنَّ َصاَلِت َوُنُسِكي }واجلماعة يتناول الدين كله 

 :وإذا أردنا أن نقيم األدلة على هذه األمور الخمسة وجدنا شواهد ذلك في الكتاب والسنة وفيرة كثيرة
 :فمثًل 

:  سألهقول النيب صلى اهلل عليه وسلم يف حديث جربيل حني: قول القلب الذي هو اعتقاده وتصديقه، دليله
  (هِ َأْن تُ ْؤِمَن بِاهلِل، َوَماَلِئَكِتِه، وَُكتُِبِه، َوُرُسِلِه، َواْليَ ْوِم اْْلِخِر، َوتُ ْؤِمَن بِاْلَقَدِر َخرْيِِه َوَشرِّ : قال فأخربين عن اإلميان، قال)

 .فهذا هو قول القلب

                                                           
 
 (.8)صحيح مسلم  
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 [3[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

أُِمْرُت َأْن أُقَاِتَل النَّاَس َحىتَّ َيْشَهُدوا َأْن اَل إَِلَه ِإالَّ اللَُّه، ): قول النيب صلى اهلل عليه وسلم: قول اللسان، دليله
ًدا َرُسوُل اللَّهِ  قول اهلل : ويصلح شاهًدا لقول القلب ولقول اللسان ، (َحىتَّ يَ ُقوُلوا الَ إَِلَه ِإالَّ اللَّهُ )ويف رواية   (َوَأنَّ حُمَمَّ

َنا َوَما أُْنزَِل ِإىَل إِبْ رَاِهيَم َوِإْْسَاِعيَل َوِإْسَحاَق َويَ ْعُقوَب َواأْلَْسَباِط َوَما أُوِتَ  ُقوُلوا آَمنَّا بِاللَّهِ }عز وجل   ُموَسى َوَما أُْنزَِل إِلَي ْ
ُهْم َوحَنُْن َلُه ُمْسِلُمونَ  ، فإن هذا رمبا تناول قول [236:قرةالب]{ َوِعيَسى َوَما أُوِتَ النَِّبيُّوَن ِمْن َرهبِِّْم اَل نُ َفرُِّق بَ نْيَ َأَحٍد ِمن ْ

يتضمن أن يقول اإلنسان ذلك بلسانه معتقًدا إياه بقلبه، ال ميكن أن يؤمر بأن : {قُوُلوا}اللسان وقول القلب مًعا، فقوله 
 .يقوله بلسانه وال يواطئ قلبه لسانه، بل ال بد أن يتضمن األمرين

َوَما َكاَن اللَُّه لُِيِضيَع }: قول اهلل عز وجل :وأبينهاومن أدلة أن عمل الجوارح من اإليمان، ومن أشهرها 
؛ فإن هذه اْلية قد نزلت بعد حتويل القبلة، فقد ظل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بعد هجرته [243: البقرة]{ ِإميَاَنُكمْ 

َقْد }:حىت أنزل اهلل تعاىل يصلي حنو سبعة عشر شهرًا إىل بيت املقدس، ويقلب نظره يف السماء يرجو أن حيول إىل الكعبة
َلًة تَ ْرَضاَها َماِء فَ َلنُ َولِّيَ نََّك ِقب ْ ما بال إخوان لنا ماتوا : ، فقال قوم من الصحابة[244: البقرة] { نَ َرى تَ َقلَُّب َوْجِهَك يف السَّ

َوَما َكاَن }:  تعاىلعلى القبلة األوىل ضاعت صالهتم، ظنوا أهنم صلوا إىل غري القبلة فحبطت صالهتم وضاعت، فأنزل اهلل
 .، مل يقل صالتكم، فسمى الصالة إميانًا[243: البقرة] { اللَُّه لُِيِضيَع ِإميَاَنُكمْ 

َا } :قول اهلل عز وجل: ومن الدالئل أيًضا على هذه الخصال الخمس فيما يتعلق مثًل بعمل القلب ِإمنَّ
} ، فوجل القلب عمله، وجل القلب وخشيته من عمل القلب[1:األنفال] {قُ ُلوبُ ُهمْ  اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن ِإَذا ذُِكَر اللَُّه َوِجَلتْ 

ُلونَ  ، فالتوكل أيًضا عمل قليب، وكذلك قوله يف اْلية [1:األنفال] { َوِإَذا تُِلَيْت َعَلْيِهْم آيَاتُُه زَاَدتْ ُهْم ِإميَانًا َوَعَلى َرهبِِّْم يَ تَ وَكَّ
َا اْلُمْؤِمنُ } : األخرى ، فالريب مما يعتلي القلوب، فدل ذلك [21:احلجرات] { وَن الَِّذيَن آَمُنوا بِاللَِّه َوَرُسولِِه مُثَّ ملَْ يَ ْرتَابُواِإمنَّ

ميَانِ }:على أن الطمأنينة عمل قليب؛ وهلذا قال يف اْلية األخرى ، [206:النحل]{ ِإالَّ َمْن أُْكرَِه َوقَ ْلُبُه ُمْطَمِئنٌّ بِاإْلِ
ِكيَنَة يف قُ ُلوِب اْلُمْؤِمِننيَ }سكينة من أعمال القلوب،فالطمأنينة وال  [.4:الفتح]{ ُهَو الَِّذي أَنْ َزَل السَّ

ُعوَن، أَْو ِبْضٌع َوِستُّوَن، ) قول النيب صلى اهلل عليه وسلم :ومن شواهد هذه الخصال الجامعة اإِلميَاُن ِبْضٌع َوَسب ْ
، لو تأملنا يف هذه   (ميَانِ َفأَْفَضُلَها قَ ْوُل اَل إِلََه ِإالَّ اللَُّه، َوأَْدنَاَها ِإَماطَُة اأَلَذى َعِن الطَّرِيِق، َواحْلََياُء ُشْعَبٌة ِمَن اإلِ  ُشْعَبًة،

لب وقول اللسان، يتضمن قول الق[: فأعالها قول ال إله إال  اهلل: ]اجلمل النبوية لرأينا أهنا موزعة على هذه اخلصال، فقوله
وأدناها إماطة األذى عن ]؛ ألنه يقوهلا بلسانه معتقًدا إياها بقلبه، [فأعالها قول ال إله إال  اهلل: ]فإن هذا يدل عليه قوله

وإماطة األذى عن الطريق من أي الشعب؟ من عمل اجلوارح، فإن الذي ميد يده لريفع شوًكا أو حجرًا من طريق [: الطريق

                                                           
 
 (.55)صحيح مسلم , (52)صحيح البخاري 

 
 (.55)صحيح مسلم , (295)صحيح البخاري 

 
 (.22)صحيح مسلم 
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 [4[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

واحلياء من أي هذه [ واحلياء شعبة من اإلميان]اًل بدنًيا، فهو من اإلميان أيًضا، مث قال يف آخر احلديث الناس يزاول عم
 .اخلصال؟ من عمل القلب إذ احلياء دليل حياة القلب، وإمنا ْسي حياًء؛ ألنه يدل على حياة القلب

ان له حقيقة مركبة من القول والعمل هو أن ما ذهب إليه أهل السنة واجلماعة من أن اإلمي -حبمد اهلل -فتبني هبذا
 .القول الصحيح الذي تدل عليه النصوص

حىت إنه رمبا بعض اللغويني حكى االتفاق على ذلك،  التصديق،: وقد زعم بعضهم أن معنى اإليمان في اللغة
َوَما أَْنَت }: لوا بقول اهلل تعاىلاإلميان يف اللغة هو التصديق، والواقع أنه عند التأمل، واستد: ولكن هذا ال ُيسلَّم، فقالوا

، ولكن احلقيقة أن اإلميان نوع خاص من التصديق؛ إذ أن فيه معىن االئتمان، [21:يوسف] { مبُْؤِمٍن لََنا َوَلْو ُكنَّا َصاِدِقنيَ 
سي منها، فلو قال إال يف شيء ُمَغيَّب، ففيه معىن األمانة واالئتمان خبالف األمور اليت ميكن التحقق احل( آمن: )فال يقال

؛ ألن هذا أمر يدرك، لكن األمور -بطلوع الشمس -آمنت له، أو آمنت به : ما تقول . طلعت الشمس: لك قائل مثاًل 
املغيبة اخلفية اليت يكون مدارها على الثقة واالئتمان يقال عنها هذا املعىن، فإذن الواقع أن اإلميان ليس مرادفًا للتصديق، 

اإلقرار املستلزم : ستحب بعض أهل العلم تفسريه باإلقرار، وأن أقرب كلمة لتفسري اإلميان لغًة أنهلكنه تصديق خاص، وا
إال ملن حصل عنده قبول ورضا وانقياد، وهبذا يتطابق املعىن ( آمن: )للقبول والرضا واالنقياد، هذه حقيقة اإلميان، فال يقال
االصطالحي أن اإلميان قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل  اللغوي مع املعىن الشرعي، فنحن قد قلنا يف التعريف

 .القلب واللسان واجلوارح
 :وربما عبر أهل السنة بتعبيرات مغايرة، لكن المؤدى واحد

  اإلميان قول باللسان، واعتقاد باجلنان، وعمل باألركان، وهذا يدل على ما يدل عليه : كقول بعضهم مثاًل
 .التعريف األول
 خشية أن يظن أن كلمة القول ال تتناول إال تلفظ اللسان، . قول، وعمل، ونية: عضهمورمبا قال ب

 .ليثبت اعتقاد القلب، فيكون قد زادها من باب التحوج( ونية)فأضاف 
  احرتازًا من أن يكون العمل على خالف السنة، . قول، وعمل، ونية، واتباع للسنة: وبعضهم يقول مثاًل

 .فال يكون مشروًعا
  اكتفى بالعلم السابق بأن العمل املقصود هو العمل املشروعوبعضهم. 

فال يستنكر اإلنسان وجود اختالف يف التعبريات، فإن مآهلا إىل حقيقة واحدة، فأهل السنة واجلماعة ُمطِبقون 
 .على هذا األمر، وأن اإلميان له حقيقة مركبة من القول والعمل ال خيتلفون يف هذا

 :المرجئة، والوعيدية: ، لكنهم يؤولون إىل جمموعتنيأما المخالفون في هذا الباب فهم أصناف شتى
 :، لكنهم درجات وطبقاتفالمرجئة هم كل من أخرج العمل عن مسمى اإليمان
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  وهم الذين  أشد المرجئة إرجاًء هم الجهمية المنسوبون إلى الجهم بن صفوان السمرقندي،: أواًل
يمات الثالث اخلبيثة؛ جيم اإلرجاء، وجيم اجلرب، وجيم التجهم، فأصحاب جهم اجتمعت فيهم اجتمعت فيهم اجل

إخراج العمل : إنكار أفعال العباد، وجيم اإلرجاء: نفي الصفات، جيم اجلرب: هذه اجلينات اخلبيثة، جيم التجهم أي
عرف بقلبه فهو مؤمن، فجعلوا اإلميان هذا  اإلميان هو معرفة القلب فقط، فمن: عن مسمى اإلميان، فهؤالء القوم قالوا

: احلد األدىن، وهذا الِغالف الرقيق، فحصروه مبعرفة القلب، فعندهم أن من عرف بقلبه، فهو مؤمن، حىت إهنم يقولون
 ال يضر مع اإلميان ذنب، كما ال ينفع مع الكفر طاعة، وال ريب أن جمرد تصور هذا القول كاٍف يف إسقاطه، ملاذا؟

 :و كان اإليمان هو مجرد المعرفةألنه ل
َماَواِت َواأْلَْرَض لَيَ ُقوُلنَّ اللَّهُ }: ، فإهنم قد عرفوالكان مشركو العرب مؤمنين - { َولَِئْن َسأَْلتَ ُهْم َمْن َخَلَق السَّ

َماَواِت َواأْلَْرَض لَيَ ُقوُلنَّ َخَلَقُهنَّ الْ }، [11:لقمان] ، فالزم ذلك [9:الزخرف]{ َعزِيُز اْلَعِليمُ َولَِئْن َسأَْلتَ ُهْم َمْن َخَلَق السَّ
أن يكون من ْساهم اهلل مشركني أن يكونوا مؤمنني؛ ألهنم قد عرفوا، الزم ذلك أن يكون أبو طالب الذي مات على 

 :       ملة عبد املطلب مؤمًنا؛ ألنه قد صرح باملعرفة حىت إنه أنشد أبياتًا يف هذا، منها قوله
ٍد َوَلَقْد َعِلْمُت   ِمْن َخرْيِ أَْديَاِن اْلرَبِيَِّة ِديَنا... بَِأنَّ ِديَن حُمَمَّ

 َلَوَجْدَتِِن َْسًْحا ِبَذاَك ُمِبيَنا... َلْواَل اْلَماَلَمُة أَْو ِحَذاُر َمَسبٍَّة 
 .فهو قد عرف، لكنها هذه املعرفة مل تنقله من الكفر إىل اإلميان، فهي جمرد معرفة

؛ ألن مؤمنينلكان اليهود والنصارى  -
، شهد اهلل هلم باملعرفة، فلو كان جمرد املعرفة  [246:البقرة]{ يَ ْعرُِفونَُه َكَما يَ ْعرُِفوَن أَبْ َناَءُهم}اهلل تعاىل قد قال عنهم 

كاٍف يف إثبات اإلميان ملا أكفرهم اهلل تعاىل يف كتابه يف أكثر من ثالثة مواضع؛ ثالثة منها يف سورة املائدة، وهي من 
: ما أنزل من القرآن، بل لو كان اإلميان هو املعرفة لكان فرعون وملؤه مؤمنني، مِلَ؟ ألن اهلل تعاىل قد قال عنهمآخر 

َها أَنْ ُفُسُهمْ } َقَنت ْ ليس جمرد معرفة فقط، بل معرفة ويقني، ومع ذلك فهم أكفر [ 24:النمل] {َوَجَحُدوا هِبَا َواْستَ ي ْ
َماَواِت َواأْلَْرِض }:م، فقالالكافرين، وشهد عليه موسى عليه السال َلَقْد َعِلْمَت َما أَنْ َزَل َهُؤاَلِء ِإالَّ َربُّ السَّ

 !.فقد عِلم، لكن علمه ذلك مل يكن كافًيا يف إثبات اإلميان له، فأين يذهبون؟[ 201:اإلسراء]{َبَصائِرَ 
ألن إبليس قد  لكان إبليس مؤمًنا؛ -

ُهْم َأمْجَِعنيَ فَِبِعزَِّتَك أَلُْغوِي َ }: عرف اهلل وقال : ، قال[61:اإلسراء]{قَاَل أَرَأَيْ َتَك َهَذا الَِّذي َكرَّْمَت َعَليَّ }، [21:ص]{ن َّ
فَأَْنِظْرين ِإىَل يَ ْوِم }: ، قال[16ٍ:ص]،[21:األعراف]{َخَلْقَتِِن ِمْن نَاٍر َوَخَلْقَتُه ِمْن ِطنيٍ }

َعثُونَ  لدالة على معرفته باهلل، وإثبات ربوبيته وبعض صفاته، فلو  إىل غري ذلك من اْليات ا[ 19:ص]،[36:احلجر]{يُ ب ْ
، ال شك أن مقالتهم ساقطة، وأهنا من أبعد األقوال !كان اإلميان هو املعرفة لكان إبليس مؤمًنا، فأين تذهب اجلهمية؟

 .يف باب اإلميان



 أحمد القاضي: د  الشيخ فضيلة                                                     العقيدة الواسطية                                                                                                               شرح 

 
 

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

 

 يليهم من طبقات المرجئة : ثانًيا
مد بن كرنام السجستاين، وهلم مقاالت شاذة من ضمنها هذه املقالة، ، وهم املنسوبون إىل حمالكرامية: فرقة يقال لها

فإهنم زعموا أن اإلميان هو قول اللسان، وأن من قال بلسانه فهو مؤمن ظاهرًا وباطًنا، وواضح جلي أن هذه املقالة 
ِإَذا َجاَءَك }: ل اهلل تعاىلأيًضا مقالة ساقطة؛ ألن الزمها أن يكون املنافقون مؤمنني، إذ املنافقون يقولون بألسنتهم، قا

، [ 2:املنافقون]{ُمَناِفِقنَي َلَكاِذبُونَ اْلُمَناِفُقوَن قَاُلوا َنْشَهُد إِنََّك َلَرُسوُل اللَِّه َواللَُّه يَ ْعَلُم إِنََّك َلَرُسولُُه َواللَُّه َيْشَهُد ِإنَّ الْ 
عي هؤالء الكرامية أن جمرَد قول اللسان دليُل اإلميان ، هذا عجب، ومن تناقضهم أهنم !ظاهرًا وباطًنا فكيف يدن

حيكمون بأن من قال بلسانه فهو مؤمن، وأن املنافق يف الدنيا مؤمن، مث حيكمون عليه يف اْلخرة بأنه خملد يف النار، فيا 
، وقد كيف حتكمون بإميانه يف الدنيا، مث حتكمون بتخليده يف النار يف اْلخرة، هذا تناقض بنيِّ ظاهر! سبحان اهلل

إن املنافق يكون يف اجلنة، فقد : حينما نسبوا إىل الكرامية أهنم يقولون -رمحه اهلل -أخطأ بعض الناس، ومنهم ابن حزم
 .ظنوا أن الزم القول قول، والواقع أهنم ال يقولون بذلك، وهذا دليل تناقضهم

  أما القول الثالث من مقاالت
إذ األحناف يف  -رمحه اهلل -؟ فقهاء الكوفة، وهم أصحاب أيب حنيفةفقهاء من المرجئة فهو مقالة مرجئة الفقهاء،

األعمال : هذا الباب خالفوا مجهور أهل السنة واجلماعة، فقصروا اإلميان على قول اللسان واعتقاد القلب فقط، وقالوا
. شيء خارج عنه ليست داخلة يف مسمى اإلميان وال حقيقته وال ماهيته، بل هي الزم له ومثرة، فهي ليست منه بل

اِكها، : وقد قال هبذا القول محاد بن أيب سليمان شيخ أيب حنيفة، وأبو حنيفة، ومجع من فقهاء الكوفة وعباِدها ونسن
ليست بعيدة وال مغربة؛ وهلذا يفرق بينهم وبني املرجئة الغالة، ذلك أهنم يوافقون أهل السنة  -يف الواقع-ومقالة هؤالء 

يف األحكام، وإمنا خيتلفون معهم يف األْساء، فمرجئة الفقهاء أصحاب أيب حنيفة، ومنهم اإلمام واجلماعة موافقة كثرية 
، ومل يذكر عمل "واإلميان هو اإلقرار باللسان والتصديق باجلنان: "الطحاوي صاحب العقيدة الطحاوية حينما قال

 .األركان، وهي من أهم املواضع اليت تستدرك على منت العقيدة الطحاوية
فلو أجرينا مقارنة بين مذهب أهل السنة والجماعة ومذهب مرجئة الفقهاء في هذا األمر لوجدنا عدة 

 : مواضع للتفاق
 .كال الطائفتني يرون أنه جيب على الناس امتثال أوامر اهلل واجتناب مناهيه  :الموضع األول
 .يف اْلخرةكال الطائفتني يقولون املطيع حممود يف الدنيا ومثاب   :الموضع الثاني

 .كال الطائفتني يقول العاصي مذموم يف الدنيا مستحق للعقوبة يف اْلخرة  :الموضع الثالث
 .مرتكب الكبرية ال خيرج عن اإلميان، وال يوصف بالكفر: كال الطائفتني يقولون  :الموضع الرابع

 .قتضيه الشريعةبوجوب إقامة احلدود والتعزيرات على ما ت: كال الطائفتني يقولون  :الموضع الخامس
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فلهذا قال من قال إذن اخلالف بني مجهور أهل السنة وبني مرجئة الفقهاء أصحاب أيب حنيفة خالف لفظي 
شكلي، ولكن عند التأمل جند أنه فعاًل هناك اتفاق يف األحكام، وهناك خالف يف األْساء واأللفاظ، فهناك فروقات بني 

 .الطائفتني
 :نقاط االختلف، فكما ذكرنا نقاط االتفاق لنذكر

اإلميان قول وعمل، فيدخلون : أهل السنة واجلماعة، وهذا هو الفارق األساس بني الطائفتني يقولون :الفرق األول
العمل يف حقيقة اإلميان ومسماه وماهيته وحده وتعريفه جيعلونه جزء مسمى اإلميان، أما مرجئة الفقهاء فيخرجون العمل 

 بل العمل قدر زائد عن اإلميان، وأن اإلنسان ميكن أن يكون مؤمًنا بال عمل، فالعمل عن مسمى اإلميان، ويقولون كال
 .             مثرة ال أقل وال أكثر

اإلميان ال يزيد وال : اإلميان يزيد وينقص، بينما مرجئة الفقهاء يقولون: أهل السنة واجلماعة يقولون :الفرق الثاني
 .ألن اإلميان عندهم جمرد التصديق إما أن يوجد وإما أال يوجد، إما أن يوجد كله أو يعدم كله ينقص، بل هو شيء واحد؛

: أن أهل السنة واجلماعة جييزون أو رمبا يوجبون أحيانًا االستثناء يف اإلميان، وهو أن يقول اإلنسان :الفرق الثالث
اعة درجات ومراتب فيه إميان كامل وإميان واجب وأصل إميان، أنا مؤمن إن شاء اهلل، مِلَ؟ ألن اإلميان عند أهل السنة واجلم

أنا مؤمن إن شاء اهلل، ملاذا؟ حىت ال : ال تقل أنا مؤمن بإطالق، قل: فأهل السنة يقولون باالستثناء يف اإلميان، يقولون
إلميان؛ ألن اإلميان تزكي نفسك، وتدعي أنك أتيت جبميع خصال اإلميان، بينما مرجئة الفقهاء مينعون االستثناء يف ا

ا وتردًُّدا؛ فألجل ذلك منعوا : عندهم شيء واحد هو التصديق، فلو قال أحد وا ذلك شكًّ أنا مؤمن إن شاء اهلل لعدن
 .االستثناء يف اإلميان

اعتقادي وعملي، بينما مرجئة الفقهاء : أن أهل السنة واجلماعة يرون أن الكفر ينقسم إىل قسمني :الفرق الرابع
الكفر إال اجلحود واالستحالل، يعِن االعتقادي فقط، وليس عندهم شيء اْسه كفر عملي، بينما أهل السنة  ال يرون

كال بل الكفر يتعلق بالقلب وباللسان وباجلوارح، كما أن اإلميان يتعلق بالقلب وباللسان وباجلوارح، : واجلماعة يقولون
الل، وباللسان بأن يتلفظ بكلمة الكفر بال مسوغ وال إكراه، فالكفر أيًضا يتعلق بالقلب بأن يقع عنده جحود واستح

إن : وباجلوارح بأن يفعل فعاًل كفريًّا؛ كالسجود لغري اهلل أو مثاًل إهانة املصحف أو مثاًل قتل نيب أو ما أشبه، فيقولون
لب فقط بناًء على أصلهم، الكفر حقيقي يتعلق بالقلب وباللسان وباجلوارح، بينما مرجئة الفقهاء يقصرون الكفر على الق

 .وهو أن اإلميان هو التصديق
َنا }أن أهل السنة واجلماعة يرون أنَّ املؤمنني يتفاضلون يف إمياهنم  :الفرق الخامس مُثَّ أَْورَثْ َنا اْلِكَتاَب الَِّذيَن اْصَطَفي ْ

ُهمْ  ُهْم ُمْقَتِصٌد َوِمن ْ ُهْم ظَامِلٌ لِنَ ْفِسِه َوِمن ْ رَاِت بِِإْذِن اللَّهِ  ِمْن ِعَباِدنَا َفِمن ْ ، بينما يرى مرجئة الفقهاء أن [31:فاطر]{َساِبٌق بِاخْلَي ْ
املؤمنني سواء، وأنه ال تفاضل بينهم، وأن التفاضل يف األعمال، واألعمال خارج اإلميان، أما املؤمنون فهم يف أصله سواء؛ 

فال يفرقون بني املؤمنني، بل جيعلون اإلميان . "وهم يف أصله سواء: "ألن أصله عندهم هو التصديق، كما قال الطحاوي
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 [8[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

، إميان أفسق الناس كإميان أيب بكر وعمر "إن إميان أفجر الناس كإميان أتقى الناس: "حد واحد، حىت إهنم ليقولون
 .وعثمان، أو هذا الزم قوهلم

 .فتبني هبذا أن بني الطائفتني فروق بعضها حقيقي موضوعي معنوي وبعضها شكلي صوري
وهو ما يتعلق بالوالية، فأهل السنة واجلماعة يرون أن :  -الفرق السادس -ا وهناك فرق إضافي أيًضاطبعً 

الوالية تتفاوت حبسب اإلميان، فتبدل الوالية ملن كان أكثر إميانًا، ومن كان دون ذلك تقل الوالية يف حقه، فالوالية عند 
 املؤمن بقدر ما فيه من إميان، وبالتايل فسوف تتفاوت هذه أهل السنة واجلماعة تتفاوت حبسب اإلميان، فأنت توايل

 .الوالية، بينما مرجئة الفقهاء جيعلون الوالية واحدة، ال فرق بني مؤمن ومؤمن
فإذن هناك فروق لكن مع ذلك فاخلطب سهل، واخلُلف بني أهل السنة واجلماعة وبني مرجئة الفقهاء قليل، حىت 

تشنيع البليغ الذي يشنعونه على املرجئة الغالة، فقد شنع السلف على املرجئة الغالة أميا إن األئمة ال يشنعون عليهم ال
تشنيع، وذموهم وعابوهم، وهلم يف ذلك مقاالت شديدة يف الرد على املرجئة، لكن مرجئة الفقهاء أمرهم قريب؛ ألنا 

تناب مناهيه وإقامة احلدود والتعزيرات ورسوم الدين وإياهم متفقون يف التطبيق ويف العمل، فاجلميع يأمر بفعل أوامر اهلل واج
املختلفة، وكذلك أيًضا يف قضية التكفري، مع أهنم ال جيعلون التكفري إال باجلحود واالستحالل، لكنهم من أوسع املذاهب 

علوهنا دلياًل جي -وإن مل يقولوا هي كفر بعينها -ألهنم جيعلون بعض األشياء -أعِن مرجئة الفقهاء األحناف -يف التكفري
أو كذا لكان كافرًا؛ ألن هذا دليل على كفر يف ( مسيجد)أو ( مصحيف)لو قال : على الكفر يف القلب، حىت إهنم قالوا

القلب، فيبقى أن كثريًا من املسائل اليت بني مجهور أهل السنة وبني مرجئة الفقهاء اخلالف فيها لفظي والتطبيق العملي 
 .شبه متفق

ألف كتابًا يف اإلميان يف معامله  -رمحه اهلل-، وهو من كبار األئمة-رمحه اهلل-سم بن سالم وأبو عبيد القا
واستكمال درجاته، ذكر املرجئة الغالة، وذمهم ذًما ذريًعا، ونفاهم عن الدين وامللة، وملا ذكر مرجئة الفقهاء أالن القول يف 

طالب العلم إىل أنه ينبغي أن يستعمل أسلوب العدل  إهنم غلطوا يف شيء يغلط يف مثله، وهذا ينبه: حقهم، وقال
واإلنصاف يف أحكامه، فال حيشر املخالفني يف خندق واحد، بل مييز بينهم، فأهل البدع ليسوا سواًء، منهم من يكون 

به، ف   قريًبا من السنة، ومنهم من يكون بعيًدا، وال حيسن أن يعامل اجلميع معاملة واحدة، لكن يعامل كل أحد مبا يليق
ْحَسانِ }  [.211:األنعام]{َوِإَذا قُ ْلُتْم فَاْعِدُلوا} ،[90:النحل]{ ِإنَّ اللََّه يَْأُمُر بِاْلَعْدِل َواإْلِ

 .كل هؤالء الذين حتدثنا عنهم يقال عنهم مرجئة، فحد اإلرجاء إخراج العمل عن مسمى اإلميان
 .وصلى اهلل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 .أعلمواهلل 
 


