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63 
 حكم مرتكب الكبيرة

نَِّة والَجَماَعةِ  :-رحمه اهلل-قال المؤلف   :َوِمْن ُأُصوِل َأْهِل السُّ
يَمانَ  - يَن َواْْلِ  .قَ ْوٌل، َوَعَملٌ : َأنَّ الدِّ
 .اْلَقْلِب، َواللَِّسانِ : قَ ْولُ  -
 .اْلَقْلِب، َواللَِّساِن، َواْلَجَوارِحِ : َوَعَملُ  -

يَمانَ  ُقُص بِاْلَمْعِصَيةِ : َوَأنَّ اْْلِ  .يَزِيُد بِالطَّاَعِة، َويَ ن ْ
َلِة ِبُمْطَلِق اْلَمَعاِصي َواْلَكَبائِِر، َكَما يَ ْفَعُلُه  - ُروَن َأْهَل اْلِقب ْ ُة ، َبْل اْْلُُخوَّ «اْلَخَوارِجُ »َوُهْم َمَع َذِلَك، ََل ُيَكفِّ

يَمانِيَُّة ثَابَِتٌة َمَع اْلَمَعاِصي  .اْْلِ
 [.871: البقرة]{ َفَمْن ُعِفَي َلُه ِمْن َأِخيِه َشْيٌء فَات َِّباٌع بِاْلَمْعُروفِ }: َكَما قَاَل ُسْبَحانَُه ِفي آيَِة اْلِقَصاصِ   -
نَ ُهَما فَِإْن بَ َغْت ِإْحَداُهَما َعَلى اْْلُْخَرى َوِإْن طَائَِفَتاِن ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن اقْ َتتَ ُلوا فَأَ }: َوقَاَل تَ َعاَلى - ْصِلُحوا بَ ي ْ

نَ ُهَما بِاْلَعْدِل َوَأْقِسطُ  وا ِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ اْلُمْقِسِطيَن فَ َقاتُِلوا الَِّتي تَ ْبِغي َحتَّى تَِفيَء ِإَلى َأْمِر اللَِّه فَِإْن فَاَءْت فََأْصِلُحوا بَ ي ْ
 [.81 - 9: الحجرات]{ وَن ِإْخَوٌة فََأْصِلُحوا بَ ْيَن َأَخَوْيُكمْ ِإنََّما اْلُمْؤِمنُ ( 9)

ْسََلَم بِاْلُكلِّيَِّة، َوََل ُيَخلُِّدونَُه ِفي النَّاِر، َكَما تَ ُقولُُه  ، َبِل اْلَفاِسُق َيْدُخُل «اْلُمْعَتزَِلةُ »َوََل َيْسُلُبوَن اْلَفاِسَق اْلِملِّيَّ اْْلِ
يَماِن الْ   [.99: النساء]{ فَ َتْحرِيُر َرقَ َبٍة ُمْؤِمَنةٍ }: ُمْطَلِق،َكَما ِفي قَ ْولهِفي اْسِم اْْلِ

يَماِن اْلُمْطَلِق، َكَما ِفي قَ ْوله تَ َعاَلى - ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن ِإَذا ذُِكَر اللَُّه َوِجَلْت }: َوَقْد ََل َيْدُخُل ِفي اْسِم اْْلِ
 [.9: اْلنفال]{ َلْيِهْم آيَاتُُه زَاَدتْ ُهْم ِإيَمانًاقُ ُلوبُ ُهْم َوِإَذا تُِلَيْت عَ 

اِرُق ِحيَن َيْسِرُق َوُهَو : ]َوقَ ْولُه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ  - ََل يَ ْزِني الزَّاِني ِحيَن يَ ْزِني َوُهَو ُمْؤِمٌن، َوََل َيْسِرُق السَّ
َوُهَو ُمْؤِمٌن، َوََل يَ ْنَتِهُب نُ ْهَبًة َذاَت َشَرٍف يَ ْرَفُع النَّاُس ِإلَْيِه ِفيَها أَْبَصارَُهْم ِحيَن  ُمْؤِمٌن، َوََل َيْشَرُب اْلَخْمَر ِحيَن َيْشَربُ َها

 [.يَ ْنَتِهبُ َها َوُهَو ُمْؤِمنٌ 
يَماِن، َأْو ُمْؤِمٌن بِِإيَمانِِه، فَاِسٌق ِبَكِبيَرتِِه؛ َفََل يُ ْعَطى : َونَ ُقولُ  - اَِلْسَم اْلُمْطَلَق، َوََل ُيْسَلُب ُهَو ُمْؤِمٌن نَاِقُص اْْلِ

 .ُمْطَلَق اَِلْسمِ 
ومن حسنات مذهب أهل السنة واجلماعة تقرير أن اإلميان يزيد وينقص، فإذا علم املؤمن بأن اإلميان يزيد وينقص 

فإن ما اعتقدوه  فإن ذلك ينشئ يف نفسه حافزًا لزيادة اإلميان خبالف طريف الضاللة يف هذا الباب، وهم املرجئة والوعيدية،
من أن اإلميان شيء واحد إما أن يوجد كله أو يعدم كله يصيبه باإلحباط وعدم الرغبة يف االزدياد؛ فاملرجئة يعتقدون أن 
اإلميان شيء واحد، كما ميتلك أحدنا بطاقة اهلوية الوطنية ويضعها يف جيبه فيكون بذلك حيمل جنسية بلد ما، يقولون 
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 [2[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

: عن وصف إما أن يوجد أو ال يوجد، وبالتايل فال ينشأ عندهم دافع لزيادة اإلميان؛ ألهنم يقولوناإلميان كذلك هو عبارة 
جتاوزنا القنطرة وحصلنا على املراد فهذا أهم شيء، فنحن قد حققنا اإلميان؛ ألن اإلميان عندهم شيء واحد ال يزيد وال 

 .ينقص
 -والعياذ باهلل-العمل يف مسمى اإلميان إال أهنم وأشد من ذلك الوعيدية، فإن الوعيدية وإن كان يدخلون 

يهدرون اإلميان مبجرد فعل الكبرية أو ترك واجب، فيؤدي ذلك بصاحبه إىل اليأس والقنوط من رمحة اهلل فال يطلب زيادة 
 .اإلميان

ما امسه يف مث إنه بعد ذلك دخل يف أمساء الدين واإلميان، وذلك أن الناس قد اختلفوا يف اسم مرتكب الكبرية، 
 :فانقسموا إلى طرفين ووسطالدنيا؟ وما حكمه يف اآلخرة؟ 

 :أما من حيث أسماء الدين
 فإهنم يعدون مرتكب الكبرية مؤمًنا، لكنه مؤمن ناقص اإلميان، أو يسمونه مؤمن  فأهل السنة والجماعة

وسر ذلك أن أهل السنة واجلماعة يرون أن اإلميان مراتب  بإميانه فاسق بكبريته، لكنهم ال يزيلون عنه وصف اإلميان،
 .ودرجات، فمن فاته احلد األعلى منه رمبا بقي له أصل اإلميان، فال خيرجونه من اإلميان إال بفعل مكفر

 فإهنم يعدون مرتكب الكبرية مؤمًنا كامل اإلميان حىت إهنم يعدون إميان أفجر الناس كإميان  وأما المرجئة
س، يعدون إميان أفجر الناس كإميان أيب بكر وعمر وجربائيل وميكائيل؛ ألن اإلميان عندهم التصديق، أتقى النا

ق مؤمًنا كامل اإلميان  والتصديق حاصل هلذا وهلذا، فحينئٍذ ال فرق بني إميان هذا وإميان هذا، فبالتايل يعتربون من صدَّ
 فإهنم يزيلون عن مرتكب الكبرية اسم يديةعلى النقيض منهم الخوارج والمعتزلة الذين نسميهم الوع ،

ليس مبؤمن، غري أن : اإلميان، فالطائفتان متفقتان على إزالة اسم اإلميان عمن وقع منه كبرية أو ترك واجًبا، فيقولون
َكاِفٌر َوِمْنُكْم ُهَو الَِّذي َخَلَقُكْم َفِمْنُكْم  }اخلوارج تطرد القول فتقول هو كافر، إذ الناس إما مؤمن وإما كافر، وهذا حق

خرج من اإلميان ومل يدخل يف : ، فتخرجه من اإلميان وتدخله يف الكفر، وأما املعتزلة، فقالوا[2: التغابن]{ ُمْؤِمنٌ 
 .هذا من حيث أسماء الدين الكفر، فبقي يف منزلة بني منزلتني ال مؤمن وال كافر،

 :وأما من حيث الحكم اْلخروي
  مون على مرتكب الكبرية يف اآلخرة بأنه حتت املشيئة واإلرادة؛ حيكفإن أهل السنة والجماعة

، وألحاديث [84: النساء]{ ِإنَّ اللََّه اَل يَ ْغِفُر َأْن يُْشَرَك بِِه َويَ ْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمْن َيَشاءُ }:لقول اهلل تعاىل
لبه مثقال حبة مثقال ذرة مثقال برة مثقال الشفاعة املتكاثرة اليت فيها أن اهلل تعاىل خيرج من النار من كان يف ق

 .شعرية مثقال خردلة أدىن أدىن مثقال ذرة من ذلك من النار
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 [3[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

 غير أن مرجئة من أتى باإلميان وحصل له التصديق فهو يف اجلنة  :وأما المرجئة فإنهم يقولون
ة يف اآلخرة حتت املشيئة إن مرتكب الكبري : ويقولونالفقهاء خاصة يقولون بما تقول به أهل السنة والجماعة، 

 .واإلرادة خالفًا لغالة املرجئة من اجلهمية
 إنه خملد يف النار، وبنين الشيخ رمحه اهلل هذا ورد عليهم، : فإهنم مجيًعا يقولون وأما الوعيدية

َلِة ِبُمْطَلِق الْ  -أهل السنة واجلماعة: أي-َوُهْم َمَع َذِلكَ : فقال ُروَن َأْهَل اْلِقب ْ َمَعاِصي َواْلَكَبائِِر، َكَما يَ ْفَعُلُه ََل ُيَكفِّ
يعين مع اعتقادهم بأن اإلميان يزيد وينقص وأن اإلميان قول وعمل مع ذلك ال  وهم مع ذلك. «اْلَخَوارِجُ »

يكفرون أهل القبلة مبطلق املعاصي والكبائر، يعين ال يكفرون بأي معصية أو بأي كبرية، وذلك أن املعاصي 
ر؛ فالسجود لغري اهلل، واالستهزاء بدين اهلل، وإلقاء املصحفوالكبائر تنقسم إىل  ر وما ليس مبكفِّ  -ما هو مكفِّ

يف القاذورات، وقتل نيب هذه مكفرات وال ريب، لكن الزنا، السرقة، أكل الربا، الفرار والتويل يوم  -شرفه اهلل
يراد به عموم من " أهل القبلة"صطلح الزحف هذه كبائر، فأهل السنة واجلماعة ال يكفرون أهل القبلة، وهذا امل

تسمى باإلسالم واستقبل الكعبة، فهو لفظ واسع، فكل َمن شهد أن ال إله إال اهلل وأن حممًدا رسول اهلل، 
إنه من أهل القبلة، فهذا املصطلح من أوسع املصطلحات فيندرج فيه أهل السنة، وأهل : واستقبل القبلة يقال عنه

رة، فال  . يكفروهنم مبطلق املعاصي والكبائرالبدع غري املكفِّ
يَمانِيَُّة ثَابَِتٌة َمَع اْلَمَعاِصي«اْلَخَوارِجُ »َكَما يَ ْفَعُلُه : قال ُة اْْلِ هذا رد على اخلوارج الذين يكفرون : ، َبْل اْْلُُخوَّ

رية، فاستدل بقول اهلل بإبقاء اهلل تعاىل لألخوة اإلميانية ملرتكب الكب -رمحه اهلل-بارتكاب الكبرية، فاستدل الشيخ 
: فيم هذا؟ يف القاتل الذي قتل نفًسا، قال اهلل [871: البقرة]{ َفَمْن ُعِفَي َلُه ِمْن َأِخيِه َشْيٌء فَات َِّباٌع بِاْلَمْعُروفِ }:تعاىل

أًخا للمقتول، فدل ذلك على أن  ، فسمى اهلل القاتلفَات َِّباٌع بِاْلَمْعُروفِ ، من أخيه املقتول، َفَمْن ُعِفَي َلُه ِمْن َأِخيِه َشْيءٌ 
 .القتل مع كونه كبرية بل من أعظم الكبائر، ومع ذلك فإنه مل يُزِل وصف اإلميان، بل أثبت اهلل األخوة اإلميانية للقاتل

نَ ُهَما فَِإْن ب َ }:قوله تعاىل: والدليل اآلخر َغْت ِإْحَداُهَما َعَلى َوِإْن طَائَِفَتاِن ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن اقْ َتتَ ُلوا فََأْصِلُحوا بَ ي ْ
تأملوا كيف أن اهلل َعدَّ الطائفتني من املؤمنني، : [9: الحجرات]{ اْْلُْخَرى فَ َقاتُِلوا الَِّتي تَ ْبِغي َحتَّى َتِفيَء ِإَلى َأْمِر اللَّهِ 

ولكنه ليس الكفر الذي  مع أن اقتتال املسلمني فيما بينهم كبرية، وأي كبرية حىت مساها النيب صلى اهلل عليه وسلم كفرًا،
، ومع ذلك فقد مساهم اهلل مؤمنني، وأثبت هلم األخوة اإلميانية [ِسَباُب اْلُمْسِلِم ُفُسوٌق، َوِقَتالُُه ُكْفرٌ : ]خيرج عن امللة، فقال

َا اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوةٌ }:بقوله  [.01: احلجرات]{ ِإَّنَّ
فأين  ،الذين يزيلون اسم اإلميان عن مرتكب الكبرية فهاتان اآليتان يف الواقع رد قوي على مذهب اخلوارج

يف الرد على مذهب اخلوارج، وهو أن اهلل سبحانه -رمحه اهلل -ونضيف إليها آية ثالثة استدل هبا اإلمام الشافعي ! يذهبون؟
فقد أمجع الفقهاء على أن َمن  ،[22: النساء]{ فَ َتْحرِيُر َرقَ َبٍة ُمْؤِمَنةٍ }:وتعاىل قال يف كفارة اليمني ويف كفارة قتل اخلطأ

أنه حيصل له بذلك التكفري، فهذا دليل على أنه يستحق  -زانًيا، سارقًا، مغتابًا، َّناًما، مقرتفًا ألنواع الكبائر-أعتق عبًدا
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 [4[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

 :درجات كما أسلفنا -أيها الكرام-اسم اإلميان، لكنه إَّنا نال من اإلميان مطلق االسم ال االسم املطلق، فإن اإلميان 
 :أصل اإلميان واإلميان الواجب واإلميان الكامل

 .هو اإلتيان بالشهادتني واعتقاد معنامها والتهيؤ للعمل مبقتضامها فأصل اْليمان
 .أن يضم إىل ذلك فعل الواجبات وترك احملرمات وحسب واْليمان الواجب

 .تمايز املؤمنونأن يضم إىل ذلك فعل املستحبات وترك املكروهات، فبهذا ي ثم اْليمان الكامل
 .فلذلك ميكن أن يكون مؤمًنا َمن كان متلطًخا بشيء من أسباب الفسق، وال خيرجه ذلك عن مسمى اإلميان

فسقت : الفاسق مأخوذ من الفسق، والفسق يف اللغة هو اخلروج، تقول العرب :َوََل َيْسُلُبوَن اْلَفاِسَق اْلِملِّيَّ : قال
مترة فاسقة، ومسي : أراد اإلنسان مثاًل أن يتناوهلا من الِقْنو فخرجت من قشرها، قالالتمرة، إذا خرجت من قشرها، فإذا 

العاصي فاسًقا؛ خلروجه عن طاعة اهلل عز وجل، واْلِملِّيَّ نسبة إىل ملة اإلسالم، فهم ال يسلبون الفاسق امللي اسم اإلميان 
وال خيلدونه يف النار، يعين العطف على : ، يعينونه في النارويخلد: يعين ال ينفون عنه اإلميان متاًما، ويف نسخيت: بالكلية

كما تقوله املعتزلة، وذلك أن املعتزلة توافق اخلوارج على مسألة : كما يف نسخكم  وَل يخلدونه في النار، «وَل»: قوله
هذه اجلملة خص هبا سلب الفاسق امللي اسم اإلميان، وإن مل تبلغ به أن تسميه كافرًا، لكنها ختلده يف النار؛ فلذلك 

يَمانِ  :املعتزلة، والشيخ دقيق يف عباراته؛ هلذا قال ومل يذكر مسألة التكفري، وإَّنا ذكر :َوََل َيْسُلُبوَن اْلَفاِسَق اْلِملِّيَّ اْسَم اْْلِ
نزعوا عنه مسألة التكفري فيمن مضى، وهم مع ذلك ال يكفرون أهل القبلة كما يفعله اخلوارج، فاملعتزلة من حتزلقهم أهنم 

 .اسم اإلميان ومل يصفوه بالتكفري، فبني الشيخ براءة أهل السنة من طريقة اخلوارج ومن طريقة املعتزلة
ا وقف رجل على حْلقة احلسن البصري، وسأله عن مرتكب الكبرية  إنهم سموا بهذا اَلسم: والمعتزلة قيل َلمن

أنا أقول إنه ال مؤمن وال كافر : ا، فبادر واصل بن عطاء، وقالليصوغ جوابً  -رمحه اهلل-أمؤمن هو أم كافر؟ فأطرق احلسن 
يقرر مذهبه انضم إليه عمرو بن عبيد  -مسجد البصرة-بل هو يف منزلة بني منزلتني، مث قام إىل سارية من سواري املسجد 

ء يسمون املعتزلة، وقد اعتزلنا واصل، فسموا معتزلة، هكذا جاء يف رواية تارخيية، فاملهم أن هؤال: وآخرون، فقال احلسن
املأمون واملعتصم والواثق، وحصل بسببهم احملنة : صار هلم شيء من الشنآن إبنان عهد بعض خلفاء بين العباس الثالثة

بالقول خبلق القرآن، وطال أهل السنة منهم األذى الكثري، وهم أول َمن مارس االمتحان واإلرهاب الفكري على 
لعقالنية إال أهنم يف احلقيقة هم الذين صادروا العقول وتسلطوا عليها وأرادوا محل غريهم بقوة املسلمني، فهم مع ادعائهم ل

 .السلطان على اعتقاد الباطل
يَماِن ِفي ِمْثِل قَ ْوله :قال فتأملوا قول : [99: النساء]{ فَ َتْحرِيُر َرقَ َبٍة ُمْؤِمَنةٍ }: َبِل اْلَفاِسُق َيْدُخُل ِفي اْسِم اْْلِ

هكذا باإلطالق، فيدخل يف ذلك أي رقبة، ولو شاهبا شيء من ارتكاب «َرقَ َبٍة ُمْؤِمَنٍة » {فَ َتْحرِيُر َرقَ َبٍة ُمْؤِمَنةٍ }: اهلل تعاىل
الكبائر، فيحصل هبا الكفارة سواء كانت كفارة ميني أو مجاع يف هنار رمضان أو ظهار أو قتل خطأ أو غري ذلك مما رتب 

 .اهلل تعاىل عليه كفارة العتق
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 [5[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

يَماِن اْلُمْطَلِق، َكَما ِفي قَ ْوله: قال ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن ِإَذا ذُِكَر اللَُّه َوِجَلْت }: َوَقْد ََل َيْدُخُل ِفي اْسِم اْْلِ
ِجَلْت قُ ُلوبُ ُهْم َوِإَذا تُِلَيْت ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن ِإَذا ذُِكَر اللَُّه وَ }. وهي أداة حصر ِإنََّما: تأملوا اآلية هذه: {قُ ُلوبُ ُهمْ 

ُلوَن  ا َرَزقْ َناُهْم يُ ْنِفُقوَن ( 9)َعَلْيِهْم آيَاتُُه زَاَدتْ ُهْم ِإيَمانًا َوَعَلى رَبِِّهْم يَ تَ وَكَّ ُأولَِئَك ُهُم ( 6)الَِّذيَن يُِقيُموَن الصَََّلَة َوِممَّ
اإلميان الكامل، فهذا قد ال يقع لكثري ممن : م اإلميان املطلق؛ أيإذن هذا هو اس: [4 - 9: اْلنفال]{ اْلُمْؤِمُنوَن َحقًّا

َا اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن آَمُنوا بِاللَِّه َوَرُسولِِه }:نسميهم مؤمنني، ألهنا ال تتوفر فيهم مجيع هذه الصفات، وكذلك قول اهلل تعاىل ِإَّنَّ
إذن أعطاهم اهلل اسم [ 01: احلجرات]{ نْ ُفِسِهْم يف َسِبيِل اللَِّه أُولَِئَك ُهُم الصَّاِدقُونَ مُثَّ ملَْ يَ ْرتَابُوا َوَجاَهُدوا بَِأْمَواهلِِْم َوأَ 

 .اإلميان املطلق؛ لتوفر هذه الصفات فيهم
األدلة القاضية على مذهب اخلوارج أراد أن يبني ما حيتج به اخلوارج ويبني خطأ  -رمحه اهلل-وملنا أن ذكر الشيخ 

ََل يَ ْزِني الزَّاِني ِحيَن يَ ْزِني َوُهَو ُمْؤِمٌن، َوََل ]-صلى اهلل عليه وسلم-عليهم ال هلم، وهو قول النيب فهمهم وأن الدليل 
اِرُق ِحيَن َيْسِرُق َوُهَو ُمْؤِمٌن، َوََل َيْشَرُب اْلَخْمَر ِحيَن َيْشَربُ َها َوُهَو ُمْؤِمٌن، َوََل يَ ْنَتهِ  ٍف ُب نُ ْهَبًة َذاَت َشرَ َيْسِرُق السَّ

ذات قيمة تتعلق هبا مهم الناس، ال : هنبة ذات شرف، يعين [:يَ ْرَفُع النَّاُس ِإلَْيِه ِفيَها أَْبَصاَرُهْم ِحيَن يَ ْنَتِهبُ َها َوُهَو ُمْؤِمنٌ 
حبل أو عصا أو شيء ال قيمة له وال يلتفت إليه، فمن قارف شيًئا من هذه األمور األربعة وما شاهبها فليس مبؤمن، لكن 

ميان الذي نفاه النيب صلى اهلل عليه وسلم؟ زعمت اخلوارج واملعتزلة أن اإلميان املنفي هو اإلميان كله، وأنه مل يبَق له ما اإل
من اإلميان شيء، وهذا باطل بل اإلميان الذي نفاه النيب صلى اهلل عليه وسلم يف هذه األمثلة األربعة هو اإلميان الواجب، 

 عليه وسلم نفى عن هؤالء األربعة أصل اإلميان ملا اكُتفي بقطع يد السارق، وال لجلد الزاي لو كان النيب صلى اهلل: فيقال
غري احملصن، وال لجلد شارب اخلمر، وحنو ذلك لكان يقطع رأسه لو كان زال عنه اسم اإلميان مطلًقا، فعاد هذا الدليل 

استدل بدليل صحيح على قضية باطلة فإن الدليل  أن كل من" الذي استدلوا به دلياًل عليهم، وهي قاعدة عظيمة، وهو
وذكر له شواهد، وانتدب عدٌد من طلبة -رمحه اهلل-، وهذا أمر قد نبه عليه شيخ اإلسالم ابن تيمية "يعود دلياًل عليه ال له

صحيحة كيف ما استدلوا به من أدلة : العلم مجع هذه الشواهد من مجيع املسائل يف قلب األدلة على الطوائف املضلة؛ أي
اَل يَْأتِيِه اْلَباِطُل ِمْن بَ نْيِ َيَدْيِه َواَل ِمْن َخْلِفِه ( 80)َوإِنَُّه َلِكَتاٌب َعزِيٌز }:تعود عليهم ال هلم، وهذا مصداق قول اهلل تعاىل

يدٍ  ر القرآن لباطله فإن القرآن يعود عل[ 82، 80: فصلت]{ تَ ْنزِيٌل ِمْن َحِكيٍم محَِ  .يه ال لهفكل من أراد أن يسخِّ
أن املنفي هنا هو اإلميان الواجب وليس أصل  [:ََل يَ ْزِني الزَّاِني]:إذن تبني املراد بقول النيب صلى اهلل عليه وسلم

أن املنفي هو اإلميان الكامل، وهم يريدون بالكمال هنا : اإلميان، وقد جتدون يف بعض عبارات السلف أهنم يقولون
 .ب فلينتبه هلذاالكمال الواجب ال الكمال املستح

هو مؤمن ناقص : ما يقوله أهُل السنة واجلماعة بعد مقالة هؤالء وهؤالء، فيقولون -رمحه اهلل-مث بنين الشيخ 
ناقص اْليمان أو مؤمن بإيمانه ، إذ اإلميان عند أهل السنة واجلماعة يزيد وينقص، فهذا الفاسق امللي مؤمن لكنه اْليمان
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 [6[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

ما أتى به من خصال اإلميان فهو مؤمن هبا : مؤمن بإميانه؛ أي: وهذا أيُضا من تعبرياهتم أهنم يقولون ،فاسق بكبيرته
 .حصل له وصف اإلميان هبا، وأما ما اقرتفه من الكبائر واملعاصي فهو فسق فيه

اإلميان : ؛ أي(اَِلْسَم اْلُمْطَلقَ  َفََل يُ ْعَطى) َفََل يُ ْعَطى اَِلْسَم اْلُمْطَلَق، َوََل ُيْسَلُب ُمْطَلَق اَِلْسِم، :قال
وهذا هو القسطاس املستقيم، وهو ميزان االعتدال . ال ينفى عنه اإلميان بالكلية:أي: (َوََل ُيْسَلُب ُمْطَلَق اَِلْسمِ ).الكامل

 .والتوسط كما هي طريقة أهل السنة واجلماعة يف مجيع أبواب الدين
مسألة اَلستثناء في "في هذا المقام  -رحمه اهلل-ا الشيخ ومما يلتحق بمسائل اْليمان التي لم يذكره

هل يقول اإلنسان أنا مؤمن إنه شاء اهلل أم ال يقول؟ فهي من املسائل، وقد أحملنا إليها يف : ، وهي الثنية؛ مبعىن"اْليمان
وظ عن عبد اهلل بن مسعود إن أهل السنة واجلماعة كانوا يقولون باالستثناء يف اإلميان، وهذا حمف: الدرس املاضي، وقلنا

 .قل أنا مؤمن إن شاء اهلل: وأصحابه وغريهم أهنم يقولون باالستثناء يف اإلميان، يعين يقولون
راجع إىل اعتقادهم بأن اإلميان مراتب ودرجات وأن إطالق القول : وسبب ذلك بالنسبة ْلهل السنة والجماعة

وا أَنْ ُفَسُكْم ُهَو أَْعَلُم مبَِن ات ََّقى}:تزكية لنفسه، وقد قال تعاىل .أنا مؤمن، وال يستثين: يف ذلك؛ بأن يقول اإلنسان { َفاَل تُ زَكُّ
، فهذا هو مأخذ أهل السنة واجلماعة يف هذا األمر أن االستثناء لدفع تزكية النفس؛ وهلذا قال ابن مسعود [22: النجم]

هال قالوا حنن أهل اجلنة؛ ألن َمن يصف : حنن املؤمنون، فقال :ملَّا حدثه بعُض أصحابه أهنم لقوا ركًبا فسألوهم َمن؟ فقالوا
 .نفسه بأنه مؤمن كأَّنا يقول عن نفسه أي من أهل اجلنة، وَمن ذا الذي يقطع لنفسه بأنه من أهل اجلنة

ه فهو ال جيوز االستثناء يف اإلميان، ومن استثىن يف إميان: قالوا وأما المرجئة فإنهم منعوا اَلستثناء في اْليمان،
إن شاء : شاك؛ ألن اإلميان عندهم، ما هو؟ التصديق فقط، فلما كان اإلميان عندهم هو جمرد التصديق صار َمن يقول

إن شاء : هل أنت مثاًل مصري؟ هل أنت عراقي؟ هل أنت سعودي؟ فقال: مرتدد، كما لو قيل لرجل من الناس مثاًل . اهلل
أمؤمن أنت، فال تقل إن شاء اهلل : نعم أو ال، فهم قالوا إذا قيل: إما أن يقولفهذا ال يستقيم، ملاذا؟ ألن مثل هذا . اهلل

اًكا حىت  قل نعم، مِلَ؟ ألن اإلميان عندهم هو التصديق، فبناًء على أصلهم منعوا االستثناء يف اإلميان وعدوا من يستثين ُشكَّ
اًكا، لكن هذا مبين  . على أصلهم الفاسدإهنم ينبزون أهل السنة هبذا اللقب ويسموهنم ُشكًّ

ألهنم يطلبون القطع فيه، واإلميان عندهم شيٌء واحد،  وكذلك أيًضا الوعيدية يمنعون اَلستثناء في اْليمان؛
 .فكل من اعتقد أن اإلميان شيء واحد إما أن يوجد كله أو يعدم كله فإنه مينع االستثناء يف اإلميان

 : نقول: وخروًجا من هذا اَللتباس
 .احلامل على االستثناء يف اإلميان هو خوف تزكية النفس فاالستثناء واجبإن كان  -
 .وإن كان احلامل على االستثناء يف اإلميان الشك والرتدد يف أصل اإلميان فاالستثناء حمرم -
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 [7[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

وإن كان احلامل على االستثناء هو التربك بذكر املشيئة فهذا جائز، فقد قال اهلل تعاىل يف أمر يقيين  -
رِيَن اَل خَتَاُفونَ }:همقطوع في ، فقد [22: الفتح]{ لََتْدُخُلنَّ اْلَمْسِجَد احلَْرَاَم ِإْن َشاَء اللَُّه آِمِننَي حُمَلِِّقنَي رُُءوَسُكْم َوُمَقصِّ

 .يقول املؤمن أحيانًا إن شاء اهلل من باب التربك بذكر املشيئة ال من باب الشك والرتدد
 .ل االلتباسفهذا التفصيل هو الذي حيصل به زوا

يف هذا املوضوع املهم ومل يزل حبمد اهلل اعتقاد أهل السنة واجلماعة  -أيها اإلخوان-هذه هي مذاهب الناس 
مستقرًّا على هذا األمر ال خيتلفون عليه منذ نشأت اخلوارج واملرجئة غري أنه يف العقود األخرية نشأ ناشئة وحصل شغٌب يف 

َنة واملنتسبني إىل طريقة السلف مبا ظنوه  مسألة بسبب وجود التكفريين الذين جرى منهم غلو وتكفري فقابلهم بعض املتسن ِّ
نعم اإلميان قول وعمل، : إصالًحا خلطئهم لكنهم أخطئوا حيث أرادوا أن يصلحوا ما أفسد غريهم بفساد مثله، فقالوا

مل يقل هبا أهل السنة واجلماعة وإَّنا لكن العمل شرط كمال ال شرط صحة، وهذه لفظة دخيلة على أهل السنة واجلماعة 
إن العمل شرط كمال ال شرط : إن اإلميان قول وعمل مث تقول: قال هبا الشاعرة، وهي عبارة متناقضة؛ إذ كيف تقول

شرط معلوم أن الشرط يلزم من عدمه العدم، فكيف يكون شرطًا ويكون يف الوقت نفسه جمرد كمال ال : صحة، فإن قولك
ة متناقضة يف بنيتها وذاهتا، والذي محل هؤالء على أن يقولوا هذا القول ما وجدوه من غالة التكفريين أصل، فهذه عبار 

إن العمل شرط  : الذين يستسهلون تكفري الناس، فأرادوا أن يقابلوهم مبا يطامن من غلوائهم ويقلل من أمر العمل فيقولون
ة دخيلة على أهل السنة واجلماعة، ومل يقل هبا أحد من كمال ال شرط صحة، فينبغي أن نعلم أن هذه العبارة عبار 

السلف، وإَّنا قاهلا بعض األشاعرة، وجيب العود إىل ما كان عليه السلف الصاحل؛ وهلذا صدر عن اللجنة الدائمة لإلفتاء 
 .بيانات متعددة حول هذه املسألة والرد على من قال هبا

ء من نصو  وأحاديث وغري ذلك، وهي من املتشابه الذي وهناك بعض اإلشكاالت اليت قد يشهرها بعض هؤال 
جيب أن يرد إىل احملكم، فإن املؤمن إذا اشتبه عليه شيء فعليه أن يرد املتشابه إىل احملكم، كما هي طريقة الراسخني يف 

ُر ِإالَّ أُوُلو اأْلَْلَبابِ يَ ُقوُلوَن آَمنَّا بِِه ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد رَب ِّنَ }:العلم، فاهلل تعاىل قال عن الراسخني يف العلم : آل عمران]{ ا َوَما َيذَّكَّ
، فإذا وجدت النصو  الصرحية الصحيحة البينة الداللة على أمر ما، مث ُوجد نصٌّ مشكل فإن على اإلنسان أن [2

ال إله إال اهلل َمن كان آخر كالمه يف الدنيا ]ما يستدل به بعضهم  :ومن ذلك مثًَل يعتصم باحملكم وحيمل املتشابه عليه، 
اإلميان قول : هذا قد دخل اجلنة مبجرد كلمة ال إله إال اهلل، فهذا ال يقضي على ما قدمنا من أن: قالوا[ دخل اجلنة

َمن كان آخر  : ]وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان واجلوارح، فإن مراد النيب صلى اهلل عليه وسلم بقوله
ا متهيًئا للعمل مبقتضاها، فرمبا قاهلا قائل فلم يتح له العمل مثاًل [  اهللكالمه من الدنيا ال إله إال

ً
أن يقوهلا معتقًدا عامل

فيكون حبكم العامل، كما جرى للغالم اليهودي الذي أتاه النيب صلى اهلل عليه وسلم يف مرض موته، وأمره أن يشهد أن ال 
فشهد شهادة احلق، فلم . أطع أبا القاسم: كأَّنا يستشريه، فقال له أبوهإله إال اهلل وأن حممًدا رسول اهلل، فنظر إىل أبيه  

احلمد هلل الذي أنقذه من النار يب، فيحمل على مثل هذا، أو : يلبث أن خرج النيب صلى اهلل عليه وسلم أن مات، فقال
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 [8[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

ت غزوة أحد خرج بسالحه على مثل قصة اأْلَُصرْيِِم، أصرمي بين عبد األشهل الذي كان معرًضا عن اإلسالم فلما وقع
وحارب مع املسلمني، وهو مل يعمل عماًل حىت أثبتته اجلراح وأدركه بعض أصحابه من بين عبد األشهل وهو جيود بنَفِسه، 

كيف، وقد كنت كارًها هلذا األمر؟ فقال أقرئ رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم السالَم، وأخربه أي أشهد أن ! أصريم:فقال
فهذا الرجل مل يدرك أن يعمل حىت كان أبو هريرة يلغز هبذا،  -رضي اهلل عنه- وأنه رسول اهلل، مث جاد بروحه ال إله إال اهلل

 .َمن رجل دخل اجلنة مل يركع هلل ركعة؟ فيحمل على مثل ذلك: ويقول
أهلها، من أهل واهلل سبحانه وتعاىل أيَضا ال يوفق لقول ال إله إال اهلل يف هذه اللحظات العصيبة إال من كان من 

اإلميان العاملني به، فال تصدر عن أحد كان يف دنياه مع اإلمكان قادرًا على العمل مث مل يعمل، وكذلك أيًضا ما ورد يف 
فإن هذا الذي نفاه النيب صلى اهلل عليه وسلم، مل [ إن اهلل يدخل أقواًما اجلنة مل يعملوا خريًا قط: ]أحاديث الشفاعة

، -يف قلوهبم إميان-يراد به من األعمال الصاحلة املعروفة، ولكن قد يكون أقل عمل عملوه أهنم آمنوا  قد: يعملوا خريًا قط
فهذا اإلميان الذي قام يف قلوهبم وصاحبه عمل قليب من حمبة، أو خوف، أو رجاء هو يف احلقيقة عمل، فيكون املنفي 

نص موهم أو مشكل جيب أن ينظر إليه يف سياق النصو   عماًل معيًنا أو خريًا معيًنا، ومع ذلك فإنه كما أسلفنا أي
 .احملكمة األخرى، وللعلماء أجوبة أخرى عن هذا

فهذا ما يتعلق مبسألة اإلميان، فيجب على طالب العلم أن يكون على بينة من ربه فيها، فنسأل اهلل تعاىل أن 
 .ة ال تبور وأن حيسن عاقبتنا يف مجيع األموريرزقنا وإياكم إميانًا جازًما ويقيًنا راسًخا وعماًل صاحلًا وجتار 

 .وصلى اهلل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 .واهلل أعلم

 


