
ون يرمون أهل السنة السابقني والالحقني وأئمتهم ياحلداديون التكفري
 )١(" فرعالعمل اإلميان أصل و" باإلرجاء ألنهم يقولون 

 .احلمد هللا والصالة والسالم عىل رسول اهللا وعىل آله وصحبه ومن اتبع هداه
 :أما بعد

من قال ( ومنها أصلهم ًفإن هناك من خيرتع أصوال حيارب هبا أهل السنة لريميهم باإلرجاء
 ).إن اإليامن أصل والعمل كامل وفرع

بن محد وعبداحلميد اجلهني وعبداهللا ا و احلداديون وعىل رأسهم فوزي األرشيوهؤالء هم
ن  وأهل شبكة األرشي احلداديون، وقد بينا هلم أصوان الغامدي صاحب شبكة اآلفاقبن ا

لبيان بل أرصوا عىل هذا اإلجرام هذا ا فلم يردعهم ١٤٢٧ من علم هذا هو قول أهل السنة
 .رمي أهل السنة السابقني والالحقني باإلرجاء

ستارهم فأعلنوا مذهبهم التكفريي اخلارجي يف مواقعهم فيصدق أويف هذه األيام هتكوا 
ات أظهرها اهللا عىل صفحات وجهه وفلتما أرس أحد رسيرة إال "عليهم قول اخللفية الراشد 

 ."لسانه
وكبار أئمتهم  أهل السنة واجلامعة  هم لون إن اإليامن أصل والعمل فرع أو كاملوالذين يقو

وسأذكر أسامء غريه يف هذا البيان ومنهم شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا يقول هذا ويكرره 
 .إن شاء اهللا

 : وقبل أن أورد كالم األئمة أسوق بعض األدلة يف هذا الشأن
َأمل ت: ( قال اهللا تعاىل ْ َ ِر كيف رضب اهللاَُّ مثال كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها يف َ َ َُ َ ْ َ َ َ َْ ِّ َ ِّ َ َ ْ ََ ٌ ِ َ ً ً َُ َ ٍ ٍ َِ ََ َ َ ًَ َ َ َ

ِالسامء  َ َتؤيت أكلها كل حني بإذن رهبا ويرضب اهللاَُّ األمثال للناس لعلهم يتذكرون ) ٢٤(َّ ُْ َ ْ ْ َ َ ِّ ََّ ُ َُ َْ َّ ُُ ََّ َ َّ ََ ُ َِ ِ َِ َ َ ْ ِ ْ ِ ِ ِ ٍ ُِ (
                                                           

 بين مرجئ قديم ومرجئ حوار مباشر: [انظر مقال عبد الحميد الجهني المنشور في شبكة اآلفاق بعنوان)  ١(
  .]ومعاصر



 .٢٤إبراهيم 
اإليامن بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة ": ال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم وق

 رواه "فأفضلها قول ال إله إال اهللا وأدناها إماطة األذى عن الطريق واحلياء شعبة من اإليامن
  مسلم

 ) :٩٩، ٦/٤٧(  يف مسنده -رمحه اهللا-قال اإلمام أمحد 
قال رسول :بة عن عائشة ريض اهللا عنه قالت حدثنا إسامعيل ثنا خالد احلذاء عن أيب قال

ًإن من أكمل املؤمنني إيامنا أحسنهم خلقا وألطفهم ب":صىل اهللا عليه وسلم   إسناد هذا ً
 )١٩( احلديث صحيح إن سلم من إرسال أيب قالبة وأخرجه ابن أيب شيبة يف اإليامن برقم 

 .قال حدثنا حفص عن خالد به 
حدثنا أمحد بن حنبل  ): ٦٠ /٥( ة قال أبو داوود يف سننه و له شاهد من حديث أيب هرير

قال رسول اهللا : بن سعيد عن حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال احدثنا حييى 
  ."أهله "ًأكمل املؤمنني إيامنا أحسنهم خلقا " :صىل اهللا عليه و سلم

يامن من طريقني برقم وابن أيب شيبة يف اإل )٤٧٢ و٢/٢٥٠( وأخرجه أمحد يف مسنده 
: حديث أيب هريرة هذا حديث : وقال  ) ١١٦٢ رقم ٢/٤٥٤(والرتمذي  ) ٢٠و١٨(

 .حسن صحيح 
 من أحب هللا وأبغض هللا وأعطى هللا "ًوله شاهد آخر من حديث أيب أمامة مرفوعا ولفظه 

وشاهد آخر من  )٤٦٨١ رقم ٥/٦٠( أخرجه أبو داود"ومنع هللا فقد استكمل اإليامن 
 .سهل بن معاذ عن أبيه ويروى من طريقني ضعيفني يقوي أحدمها اآلخر حديث 

 : إيل عدي بن عدي – ريض اهللا عنه –وكتب عمر بن عبدالعزيز 
ًإن لإليامن فرائض ورشائع وحدودا وسننا فمن استكملها استكمل اإليامن ومن مل " ً

وإن أمت فام أنا عىل يستكملها مل يستكمل اإليامن فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا هبا



 بإسناد ) ١٣٥رقم ٤٥(  أخرجه ابن أيب شيبة يف اإليامن "صحبتكم بحريص 
  ).١/١٩(ً وأورده البخاري يف كتاب اإليامن معلقا "صحيح"

 :أقول
ًوهذه األحاديث تدل عىل أن لإليامن أصال وكامال إذ الكامل ال يقوم إال عىل أصل ً. 

  : يف هذا املوضوع املهمكالم األئمة
بعد أن ذكر ) ٣٣٢-١/٣٣١( قال اإلمام حممد بن إسحاق بن منده يف كتابه اإليامن - ١

 : أقوال الطوائف يف اإليامن 
اإليامن هو الطاعات كلها بالقلب واللسان وسائر اجلوارح غري أن له :  وقال أهل اجلامعة"

 .أصال وفرعا 
القلب واللسان مع اخلضوع له فأصله املعرفة باهللا والتصديق له وبه وبام جاء من عنده ب

فإذا أتى هبذا ،مع ترك التكرب واالستنكاف واملعاندة ،واحلب له واخلوف منه والتعظيم له 
وال يكون مستكمال له حتى يأيت بفرعه ،األصل فقد دخل يف اإليامن ولزمه اسمه وأحكامه 

نبي صىل اهللا عليه وقد جاء اخلرب عن ال،وفرعه املفرتض عليه أو الفرائض واجتناب املحارم 
اإليامن بضع وسبعون أو ستون شعبة أفضلها شهادة أن ال إله إال اهللا : ( وسلم أنه قال

 ) .وأدناها إماطة األذى عن الطريق واحلياء شعبة من اإليامن 
  ."وبعضها بسائر اجلوارح ،وبعضها بالقلب ،فجعل اإليامن شعبا بعضها باللسان والشفتني 

أمل تر كيف رضب اهللا مثال (  قال اهللا عز وجل ") : ١/٣٥٠(اإليامن وقال أيضا يف كتاب 
 ) .كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها يف السامء تؤيت أكلها كل حني بإذن رهبا 

  ."ًفرضهبا مثال لكلمة اإليامن وجعل هلا أصال وفرعا وثمرا تؤتيه كل حني 
 



َّسنة واجلامعة يف اإليامن وأنه أصل وفرع وبني أن َّبني اإلمام ابن منده عقيدة أهل ال: أقول 
 : أصل اإليامن حمله القلب وأنه يكون بأمور منها

املعرفة باهللا والتصديق هللا و به وبام جاء من عنده بالقلب واللسان مع اخلضوع واحلب 
 .واخلوف والتعظيم الخ 

ع اجتناب املحارم واستدل وذكر أنه ال يستكمله العبد إال إذا أتى بفروعه املفروضة عليه م
 .عىل ذلك بحديث شعب اإليامن 

أمل تر كيف رضب اهللا مثال كلمة طيبة كشجرة طيبة : ( ويف النص الثاين ساق اآلية الكريمة 
 .اآلية ) أصلها ثابت وفرعها يف السامء 

ًثم قال فرضهبا مثال لكلمة اإليامن وجعل هلا أصال وفرعا وثمرا  ً. 
 أهل السنة واجلامعة الذين حكى عقيدهتم ومذهبهم هذا اإلمام فام رأي أهل الشغب يف

 ًأم هم أهل السنة حقا ؟ ! وساق بعض أدلتهم أهم مرجئة ؟
 .نريد اإلجابة الصادقة الرصحية 

حاكيا قول طائفة من أهل احلديث خالل - رمحه اهللا   وقال اإلمام حممد بن نرص املروزي- ٢
ملرجئة بأن اإلقرار باللسان هو إيامن يكمل به تصديق فلام أقرت ا" :  -مناقشته للمرجئة

أنه أول : والرسول صىل اهللا عليه وسلم ، َّثم بني اهللا تعاىل لنا ، وال يتم إال به ، القلب 
، فإن يكن يشء من اإلسالم ليس من اإليامن ، ثبت أن مجيع اإلسالم من اإليامن ، اإلسالم 

 اإليامن ، فبإجياهبم أن أول اإلسالم بجارحة اللسان فاإلقرار الذي هو أول اإلسالم ليس من
يلزمهم أن جيعلوا كلام بقى من اإلسالم من اإليامن بعد ما سمى اهللا عز ، هو من اإليامن باهللا 

ًوالرسول اإلقرار باللسان إيامنا ، وجل  ُثم شهدت املرجئة أن اإلقرار الذي سامه النبي صىل ، َ
فهو يف األخبار ، فام بال سائر اإلسالم ال يكون من اإليامن ، امن ًاهللا عليه وسلم إسالما هو إي

ًإال أن له أصال ، إذ هو خضوع باإلخالص ، واملعقول كذلك ، ويف اللغة ، من اإليامن 



واخلضوع له ، وهو اخلضوع هللا بالعبودية ، فأصله اإلقرار بالقلب عن املعرفة ، ًوفرعا 
، واللسان ، قرار باإلهلية باإلخالص له من القلب وكذلك خضوع اللسان باإل، بالربوبية 

أمل تسمع قول النبي ، أنه واحد ال رشيك له ثم فروع هذين اخلضوع له بأداء الفرائض كلها 
وإقام ، ً اإلسالم شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا ": صىل اهللا عليه وسلم 

ًفلم جعلت املرجئة الشهادة إيامنا ، ائض  وما عدا من الفر"وإيتاء الزكاة ، الصالة  ُ ََ ِ َ َ َ َ ومل جتعل ، ِ
ْوكيف جعلت بعض ما سامه ! ًمجيع ما جعله النبي صىل اهللا عليه وسلم من اإلسالم إيامنا ؟

ًالنبي صىل اهللا عليه وسلم إسالما إيامنا  ، وتتبعه بفروعه ، ًومل جتعل مجيعه إيامنا وتبدأ بأصله ، ً
 ) .٧٠٢-٢/٧٠١( تعظيم قدر الصالة "!  ؟ًوجتعله كله إيامنا

ً إال أن له أصال وفرعا ":  انظر إىل قوله عن اإليامن - أ  ، فأصله اإلقرار بالقلب عن املعرفة ، ً
 .الخ ... واخلضوع له بالربوبية ، وهو اخلضوع هللا بالعبودية 

 أعامل  أي" ثم فروع هذين اخلضوع له بأداء الفرائض كلها ":  وانظر إىل قوله –ب 
  . "اجلوارح

ً وكيف جعلت بعض ما سامه النبي صىل اهللا عليه وسلم إسالما إيامنا ":  وإىل قوله - جـ  ً ،
  ."! ًوجتعله كله إيامنا ؟، وتتبعه بفروعه ، ًومل جتعل مجيعه إيامنا وتبدأ بأصله 

]) ٢[(ً وقالت طائفة أخرى أيضا من أصحاب احلديث بمثل مقالة هؤالء ": ً وقال أيضا –
ًإال أهنم سموه مسلام خلروجه من ملل الكفر، وإلقراره باهللا، وبام قال، ومل يسموه مؤمنا،  ً
ٌوزعموا أنه مع تسميتهم إياه باإلسالم كافر، ال كافر باهللا، ولكن كافر من طريق العمل، 

يزين ال (( حمال أن يقول النبي صىل اهللا عليه وسلم : كفر ال ينقل من امللة، وقالوا: وقالوا
عنه اسم اإليامن إال ]) ٣([، والكفر ضد اإليامن، فاليزول))الزاين حني يزين وهو مؤمن

كفر هو جحد باهللا، وبام : واسم الكفر الزم له، ألن الكفر ضد اإليامن إال أن الكفر كفران
قال، فذلك ضد اإلقرار باهللا، والتصديق به، وبام قال، وكفر هو عمل ضد اإليامن الذي هو 

ال يؤمن من ال يأمن جاره : (( أال ترى ما روي عن النبي صىل اهللا عليه وسلم أنه قالعمل، 



إذ مل [ فإذا مل يؤمن فقد كفر، وال جيوز غري ذلك إال أنه كفر من جهة العمل : ، قالوا ))هبوائق
، ])٤([ويركب الكبائر إال من خوفه، ألنه ال يضيع املفرتض عليه ] يؤمن من جهة العمل 

فقد ترك من اإليامن التعظيم الذي صدر عنه ، ووعيده، يقل خوفه من قلة تعظيمه هللاوإن ما 
ال يؤمن إذا مل يأمن (( فأقسم النبي صىل اهللا عليه وسلم أنه ، اخلوف والورع عن اخلوف

 )). جاره بوائقه 
 :الوأنه ق، ))قتال املسلم كفر :(( ثم قد روى مجاعة عن النبي صىل اهللا عليه وسلم أنه قال 

ومل يكن كذلك فقد باء بالكفر فقد سامه النبي صىل اهللا ) يا كافر )):( إذا قال املسلم ألخيه (( 
، والرسقة، ًيا كافر؛ كافرا وهذه الكلمة دون الزنا: وبقوله له، ًعليه وسلم بقتاله أخاه كافرا

 . ورشب اخلمر
لزمنا أن نحكم عليه بحكم ، ًفزعم أنا إذا سميناه كافرا، وأما قول من احتج علينا: قالوا

، فقد زالت عنه أحكام املؤمنني، ألنه إذا كفر، ونبطل احلدود عنه، فنستتيبه، الكافرين باهللا
فإنا مل نذهب ، وأحكام املؤمنني عن كل من أتى كبرية، ويف ذلك إسقاط احلدود، وحدودهم

 .يف ذلك إىل حيث ذهبوا 
اإلقرار : فأصل اإليامن، الكفر يف كل معنىوضد اإليامن ، لإليامن أصل وفرع: ولكنا نقول
فضد اإلقرار والتصديق الذي هو أصل ، والبدن، وفرعه إكامل العمل بالقلب، والتصديق

 .وله، وترك التصديق به، وبام قال، الكفر باهللا: اإليامن 
ولكن ] ينقل عن امللة ،[وضد اإليامن الذي هو عمل، وليس هو إقرار، كفر، ليس بكفر باهللا 

ًفر يضيع العمل كام كان العمل إبامنا، وليس هو اإليامن الذي هو إقرار باهللا، فكام كان من ك
ًترك اإليامن الذي هو إقرار باهللا كافرا يستتاب، ومن ترك اإليامن الذي هو عمل مثل الزكاة، 
واحلج، والصوم، أو ترك الورع عن رشب اخلمر، والزنا، فقد زال عنه بعض اإليامن، وال 

تعظيم قدر  ["...أن يستتاب عندنا، وال عند من خالفنا من أهل السنة، وأهل البدع جيب 
 )] .٥١٩-٢/٥١٧(الصالة 



 
وضد ، لإليامن أصل وفرع: ولكنا نقول (:والشاهد يف قول هذه الطائفة من أهل السنة

، بوفرعه إكامل العمل بالقل، اإلقرار والتصديق: فأصل اإليامن، اإليامن الكفر يف كل معنى
 ) .والبدن

 :  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا - ٣
 أصل ،وفرع واجب ،فاألصل الذي يف القلب وراء   : )٢( ثم هو يف الكتاب بمعنيني"-أ

ِآمنوا وعملوا الصاحلات(    : العمل ؛ فلهذا يفرق بينهام بقوله ِ َِ ََّ َُ َ  والذي جيمعهام كام  ] ٧ : البينة [    ) ُ
َإنام املؤمنون (    : يف قوله ُ ِ ْ ُْ َ َّ َال يستأذنك الذين يؤمنون ( ، و ] ٢ : األنفال [  )  ِ ُ ِ ِ ِْ ُ َ ََّ َ ُ َْ ْ   .  ] ٤٤ : التوبة [    )  َ

وحديث احلياء، ووفد عبد القيس،وهو مركب من أصل ال يتم بدونه، ومن واجب ينقص 
ة، فالناس فيه ًبفواته نقصا يستحق صاحبه العقوبة، ومن مستحب يفوت بفواته علو الدرج

ظامل لنفسه ومقتصد وسابق، كاحلج وكالبدن واملسجد وغريها من األعيان، واألعامل 
والصفات، فمن سواء أجزائه ما إذا ذهب نقص عن األكمل ومنه ما نقص عن الكامل، وهو 
ترك الواجبات أو فعل املحرمات، ومنه ما نقص ركنه وهو ترك االعتقاد والقول، الذي 

واجلهمية أنه مسمى فقط، وهبذا تزول شبهات الفرق، وأصله القلب وكامله يزعم املرجئة 
  ."  العمل الظاهر، بخالف اإلسالم فإن أصله الظاهر، وكامله القلب

 :أقول 
ًففي هذا النص جعل الشيخ اإلسالم لإليامن معنيني أصال وفرعا و أشار إىل كون العمل  ً

 إذا ذهب نقص عن األكمل ومنه ما نقص عن فمن سواء أجزائه ما"ًكامال لإليامن بقوله 
 :الكامل وهو ترك الواجبات أو فعل املحرمات إلخ وأكد هذا التقرير بقوله عن اإليامن

 .وأصله القلب وكامله العمل الظاهر "
وكامله ،فإن أصله الظاهر ) بخالف اإلسالم : ( وقال عن الفرق بينه وبني اإلسالم 



 ])٦([."القلب
 طفلون عىل علوم اإلسالم وعقائده يف هذا اإلمام اجلهبذ ويف تقريره هذا فامذا يقول املت

 !!.عن اإليامن والعمل ؟
ً والدين القائم بالقلب من اإليامن علام وحاال هو األصل، " : - رمحه اهللا- وقال -ب ً

    . واألعامل الظاهرة هي الفروع، وهي كامل اإليامن
روعه، كام أنزل اهللاّ بمكة أصوله من التوحيد فالدين أول ما يبنى من أصوله ويكمل بف

واألمثال التي هي املقاييس العقلية، والقصص، والوعد، والوعيد، ثم أنزل باملدينة ـ ملا صار 
له قوة ـ فروعه الظاهرة من اجلمعة واجلامعة، واألذان واإلقامة، واجلهاد، والصيام، وحتريم 

   . ه وحمرماتهاخلمر والزنا، وامليرس وغري ذلك من واجبات
فأصوله متد فروعه وتثبتها، وفروعه تكمل أصوله وحتفظها، فإذا وقع فيه نقص ظاهر فإنام 

أول ما تفقدون من دينكم  (    : يقع ابتداء من جهة فروعه ؛ وهلذا قال صىل اهللا عليه وسلم
 ]) ٧ ) .([ األمانة، وآخر ما تفقدون من دينكم الصالة

اإليامن هو األصل واألعامل الظاهرة هي الفروع وهي كامل رصح شيخ اإلسالم هنا بأن 
 .اإليامن وأن أصوله متد فروعه وتثبتها وأن فروعه تكمل أصوله 

فهذا ،إن اهللا فرق بني اإليامن والعمل يف مواضع : وأما قوهلم " : -رمحه اهللا-  وقال - ج
 .ل املأمور هبا وقد بينا أن اإليامن إذا أطلق أدخل اهللا ورسوله فيه األعام. صحيح 

وذكرنا نظائر لذلك كثرية ؛ وذلك ألن أصل اإليامن هو ما يف القلب ،وقد يقرن به األعامل 
ال يتصور وجود إيامن القلب الواجب مع عدم مجيع أعامل . واألعامل الظاهرة الزمة لذلك .

اإليامن بل متى نقصت األعامل الظاهرة كان لنقص اإليامن الذي يف القلب ؛فصار ،اجلوارح 
فإنه ،ًمتناوال للملزوم والالزم وإن كان أصله ما يف القلب ؛ وحيث عطفت عليه األعامل 

 ])٨ .(["أريد أنه ال يكتفي بإيامن القلب بل ال بد معه من األعامل الصاحلة 



 .وهنا ذكر شيخ اإلسالم أن أصل اإليامن هو ما يف القلب وأن األعامل الظاهرة الزمة له
 .التالزم إال التالزم بني األصل وفروعه وال يريد هبذا 

 .ً وكذلك يذكر اإليامن أوال ألنه األصل الذي ال بد منه " : -رمحه اهللا- وقال - د
فال يظن الظان اكتفاءه بمجرد ،ًثم يذكر العمل الصالح فإنه أيضا من متام الدين ال بد منه 

 ]) ٩ .(["إيامن ليس معه العمل الصالح 
م عن اإليامن هو األصل الذي ال بد منه وأن العمل الصالح من متام وهنا بني شيخ اإلسال

 ."الدين ال بد منه 
ِّوهذا أمر يبدع به أهل الفتن فهل من ،فأنت ترى أنه أعترب العمل من متام الدين يعنى اإليامن 

 . "مدكر 
ثناء يف  ثم أكثر املتأخرين الذين نرصوا قول جهم يقولون باالست" : -رمحه اهللا- وقال -هـ

وإن كان يف اللغة أعم ،هو ما يوايف به العبد ربه )) اإليامن يف الرشع :(( ويقولون ،اإليامن 
 ،مسمى اإليامن ما ادعوا أنه مسامه يف الرشع )) مسألة االستثناء ((فجعلوا يف ،من ذلك 

بة من وداللة الرشع عىل أن األعامل الواج. فهال فعلوا هذا يف األعامل ،وعدلوا عن اللغة 
بخالف داللته عىل أنه ال يسمى إيامنا ؛ إال ما مات الرجل عليه ،متام اإليامن ال حتىص كثرة 

 ]) ١٠ .(["وهو قول حمدث مل يقله أحد من السلف ،فإنه ليس يف الرشع ما يدل عىل هذا 
 انظر إىل شيخ اإلسالم كيف رصح أن داللة الرشع عىل أن األعامل الواجبة من متام اإليامن ال

 .حتىص كثرة أي أهنا من كامل اإليامن فقد جعل األعامل الواجبة من متام اإليامن
وهذا أمر منكر وإرجاء خطري عند جهال أهل الفتن والشغب فامذا يقول فيهم من هيون من 

 .  ويرى أنه جيب السكوت عنهم "شأهنم و من خطر فتنتهم؟
ًدا، دخل فيه اإلسالم واألعامل  وإذا ذكر اسم اإليامن جمر" : -رمحه اهللا- وقال -و

 قول ال إله إال  : اإليامن بضع وسبعون شعبة، أعالها (    :  الصاحلة،كقوله يف حديث الشعب



 وكذلك سائر األحاديث التي جيعل فيها أعامل الرب  .  )  إماطة األذى عن الطريق  : اهللاّ، وأدناها
  . من اإليامن

ومل ينف -ل عىل أهنا واجبة ،وإن ذكر فضل إيامن صاحبها  عند عدمها ،د اإليامن  ثم إن نفي 
 أمر اهللاّ به ورسوله -َّ دل عىل أهنا مستحبة ؛فإن اهللاّ ورسوله ال ينفي اسم مسمى أمر -إيامنه

ال إيامن ملن ال  (    :  ،وقوله  )  ال صالة إال بأم القرآن (   :  َّإال إذا ترك بعض واجباته ،كقوله -
  .  ونحو ذلك ) دين ملن ال عهد له أمانة له ،وال 

ًفأما إذا كان الفعل مستحبا يف العبادة مل ينفها النتفاء املستحب ،فإن هذا لو جاز ،جلاز أن 
ينفي عن مجهور املؤمنني اسم اإليامن والصالة والزكاة واحلج ؛ألنه ما من عمل إال وغريه 

النبي صىل اهللا عليه وسلم ؛بل وال أبو  وليس أحد يفعل أفعال الرب مثل ما فعلها   . أفضل منه
 فلو كان من مل يأت بكامهلا املستحب جيوز نفيها عنه، جلاز أن ينفي عن مجهور  . بكر وال عمر

 . املسلمني من األولني واآلخرين، وهذا ال يقوله عاقل
عرض  إن املنفي هو الكامل، فإن أراد أنه نفي الكامل الواجب الذي يذم تاركه ويت : فمن قال

 وإن أراد أنه نفي الكامل املستحب ،فهذا مل يقع قط يف كالم اهللاّ ورسوله  . للعقوبة ،فقد صدق
ًوال جيوز أن يقع ؛فإن من فعل الواجب كام وجب عليه ،ومل ينتقص من واجبه شيئا ،مل جيز  ،

ِّارجع فصل  (   :  فإذا قال لألعرايب امليسء يف صالته   .ً  ما فعله ال حقيقة وال جمازا : أن يقال  َ َ
ِّ،فإنك مل تصل َ ٍّال صالة لفذ خلف  (   :   -وقد أمره باإلعادة -،وقال ملن صىل خلف الصف  )  ُ َ

َّإنام املؤمنون الذين آمنوا باهللاَِّ ورسوله ثم (    :  كان لرتك واجب، وكذلك قوله تعاىل  ) الصف ُ َ َ َُ َِ ِ ِ َِ َِ ُ َُّ ُْْ َّ ِ
ُمل يرتابوا وجاهدوا  ََ َ َ ُ َْ ْ َبأمواهلم وأنفسهم يف سبيل اهللاَِّ أولئك هم الصادقون َ ُ ُِ ِ ِ َِِّ ْ َ َُ َ ْ ْ ُْ َ َ ُ َِ ِ ِِ ِ َ (

 ]) ١١[ .(  "،يبني أن اجلهاد واجب، وترك االرتياب واجب  ] ١٥ : احلجرات [ 
وذكر أن أعامل الرب من اإليامن ، اإليامن بضع وسبعون شعبة "ذكر شيخ اإلسالم هنا حديث

وأنه إذا نفي اإليامن عن املسلم فإنام ،امن كامال واجبا وكامال مستحبا وذكر ما يفيد أن لإلي،
 .يراد هبذا النفي نفي الكامل الواجب ال الكامل املستحب 



فنفي الصالة هنا عن من مل يقرأ بأم القرآن دليل عىل  ،" ال صالة ملن مل يقرأ بأم القرآن "مثل 
 يقول إن النفي هنا نفي للكامل الواجب ال وجوب قراءة الفاحتة ال استحباهبا وبعض العلامء

 .نفي حلقيقة الصالة 
ونفي اإليامن عن من ال أمانة له يدل عىل أن األمانة من الواجبات وهي من كامل اإليامن 

 .وليس املراد بنفي اإليامن عنه أنه كافر خارج من ملة اإلسالم ،
ً شيخ اإلسالم صاحلا وقد يكون عند،وننبه القارئ هنا عىل أن هذا احلديث ضعيف 

وعىل كل حال فإن قصد شيخ اإلسالم من التمثيل به يف مثل هذا السياق بيان ،لالحتجاج به 
أن مثل هذا النفي إنام يراد به نفي الكامل الواجب ال نفي حقيقة اإليامن وال نفي الكامل 

 .املستحب 
اين حني يزنى وهو مؤمن  ال يزين الز": ويلتحق هبذا مثل قول النبي صىل اهللا عليه وسلم 

وال يرسق السارق حني يرسق وهو مؤمن وال يرشب اخلمر حني يرشهبا وهو مؤمن وال 
 .متفق عليه "ينتهب هنبة ذات رشف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن 

ومن يا :  واهللا ال يؤمن واهللا ال يؤمن واهللا ال يؤمن قيل":ومثل قوله صىل اهللا عليه وسلم 
 . متفق عليه واللفظ للبخاري "الذي ال يأمن جاره بوائقه : اهللا قال رسول 

فليس املراد هنا تكفري هؤالء العصاة بالكبائر التي ارتكبوها وال إخراجهم من اإلسالم كام 
يعتقد اخلوارج وليس املراد نفي كامل اإليامن املستحب عنهم وإنام املراد نفي الكامل 

 . الواجب
يقال إن لإليامن كامال ومتاما ماذا يقول يف نفي اإليامن عن الزاين والسارق فالذي ال جييز أن 

 .وشارب اخلمر واملنتهب ومؤذي جاره ؟ 
إن قال املراد نفي الكامل الواجب تبني بطالن مذهبه يف رمي من يقول بأن اإليامن أصل 

 .والعمل كامل 



يامن املقابل للكفر األكرب املخرج من الزاين وغريه إنام هو اإل: وإن قال إن املنفي عن العايص 
 .فقد نادى عىل نفسه بأنه من اخلوارج املكفرين بالذنوب ،اإلسالم 

ًرضب اهللاُّ مثال كلمة  (   :  وقال") : ١٥٩-١٣/١٥٧( وقال رمحه اهللا تعاىل يف املجموع - ح ََ َِ َ ً َ َ َ
ِطيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها يف  َ َ َ ْ َ ِّ َ َ ُِّ ْ َ َ َ ً ٌَ ِ ُ َ ٍ ٍ َ ُالسامء تؤيت أكلها كل حني بإذن رهبا ويرضب اهللاُّ َ َ َ َِ ِْ َْ ِّ َ َ َِّ ْ ِ ٍ ِِ َّ َُ ُ ُ ُ

َاألمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق األرض ما  ْ َ َ َ ُ ْ ِْ َ َِ ْ ْ َ َ َ ُ ََ َّ َ َ َ َ َِ ٍ ٍ ٍ ٍ ِْ ُ َِ َِ ََ َ َ َِّ ُ َّ َ َِ َّ
َهلا من قرار يثبت اهللاُّ الذين آم ََ ِّ ُِ َِّ ُ َ ٍَ َ ُّنوا بالقول الثابت يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة ويضل اهللاُّ َ ْ ِْ ُ َ َ َ َ ِْ ِ ِ َِ َِ ِْ ُّ ِ َِّ َ ِْ ُ

َالظاملني ويفعل اهللاُّ ما يشاء  َ َ َ ََ ُ ْ ََّ   . ] ٢٧- ٢٤ : إبراهيم [   )ِِ
 األصل ما ابتنى عليه  : واألصول مأخوذة من أصول الشجرة وأساس البناء ؛وهلذا يقال فيه 

    . ع عنه غريهغريه ،أو ما تفر
   : فاألصول الثابتة هي أصول األنبياء ،كام قيل

 م عبد لعلم الرســولـــل علـك    ـاــــأهيا املغتدي لتطلب علمـ
 ثم أغفلت أصل أصل األصـول     تطلب الفرع كي تصحح حكام

م من واهللاّ هيدينا وسائر إخواننا املؤمنني إىل رصاطه املستقيم ،رصاط الذين أنعم اهللاّ عليه
  . ًالنبيني والصديقني والشهداء والصاحلني وحسن أولئك رفيقا

  . وهذه األصول ينبني عليها ما يف القلوب ،ويتفرع عليها
وقد رضب اهللاّ مثل الكلمة الطيبة التي يف قلوب املؤمنني، ومثل الكلمة اخلبيثة التي يف 

ونبينا صىل اهللا عليه وسلم أويت  هي قضية جازمة وعقيدة جامعة،  الكلمة   و . قلوب الكافرين
وخوامته وجوامعه، فبعث بالعلوم الكلية والعلوم األولية واآلخرية عىل أتم  فواتح الكالم،

 كشجرة طيبة -وهي العقيدة اإليامنية التوحيدية-قضية، فالكلمة الطيبة يف قلوب املؤمنني 
 املؤمن كثبات أصل أصلها ثابت وفرعها يف السامء، فأصل أصول اإليامن ثابت يف قلب

ُإليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه  (  الشجرة الطيبة وفرعها يف السامء ُ َ ُ َّ َ َ ُ ِّ َ ْ َ َْ َّْ َ ُِ ُِ ْ ْ َِ َ ُ ِ (  ]   



ه  ] ١٠ : فاطر َّ مثل الكلمة الطيبة ،أي-سبحانه-ّ والل ّ  كلمة التوحيد ،بشجرة طيبة أصلها   : َ
   ."  ثابت وفرعها يف السامء

استدل شيخ اإلسالم هبذه اآلية التى رضب اهللا فيها املثل للكلمة الطيبة كلمة التوحيد وهنا 
واإليامن بالشجرة الطيبة هلا أصل ثابت وفرعها يف السامء فكام أن هلذه الشجرة الطيبة أصل 
يقوم عليها فروع وهلا ثامر طيبة كذلك شجرة اإليامن هلا أصل ثابت وهلا فروع وثامر طيبة 

 .كام قال ما انبنى عليه غريه أو ما تفرع عنه غريه واألصل 
هكذا يفهم العلامء الراسخون القرآن وأمثاله املرضوبه وتلك األمثال نرضهبا للناس وما 

 .يعقلها إال العاملون 
  : - رمحه اهللا–وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 فأما العمل "أكثر مما يصلح  من عبد اهللا بغري علم كان ما يفسد ":  قال عمر بن عبد العزيز "
فال يكون إال عن علم ، وهلذا أمر اهللا ورسوله بعبادة اهللا واإلنابة : الصالح بالباطن والظاهر 

علم : ًإليه ، وإخالص الدين له ونحو ذلك ، فإن هذه األسامء تنتظم العلم والعمل مجيعا 
 ، فإن وجود الفروع ًالقلب وحاله ، وإن دخل يف ذلك قول اللسان وعمل اجلوارح أيضا

 جمموع "الصحيحة مستلزم لوجود األصول ، وهذا ظاهر ، ليس الغرض هنا بسطه 
 ) .٢/٣٨٢(الفتاوى 

ً والدين القائم بالقلب من اإليامن علام وحاال هو ": ًوقال أيضا   واألعامل " األصل "ً
 ) . ١٠/٣٥٥( جمموع الفتاوى " وهي كامل اإليامن " الفروع "الظاهرة هي 

 ):١٧٤-١/١٧١( قال اإلمام ابن القيم رمحه اهللا يف إعالم املوقعني - ٤
أمل تر كيف رضب اهللا مثال كلمة طيبة كشجرة طيبة : ( قوله تعاىل ) أي األمثال ( ومنها "

أصلها ثابت وفرعها يف السامء تؤيت أكلها كل حني بإذن رهبا ويرضب اهللا األمثال للناس 
 وتعاىل الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة ؛ ألن الكلمة الطيبة فشبه سبحانه) لعلهم يتذكرون 



وهذا ظاهر عىل قول مجهور ،والشجرة الطيبة تثمر الثمر النافع ،تثمر العمل الصالح 
الكلمة الطيبة هي شهادة أن ال إله إال اهللا فإهنا تثمر مجيع األعامل : املفرسين الذين يقولون

ويف تفسري عيل ،ل صالح مريض هللا ثمرة هذه الكلمة الصاحلة الظاهرة والباطنية ؛فكل عم
وهو ) كشجرة طيبة(شهادة أن ال إله إال اهللا ) كلمة طيبة: (بن أيب طلحة عن ابن عباس قالا

يرفع هبا : يقول) وفرعها يف السامء(قول ال إله إال اهللا يف قلب املؤمن ) أصلها ثابت(املؤمن 
 .عمل املؤمن إىل السامء 

هذا مثل اإليامن ؛فاإليامن الشجرة الطيبة وأصلها الثابت ) كلمة طيبة: ( ن أنسوقال الربيع ب
والتشبيه عىل هذا القول أصح ،الذي ال يزول اإلخالص فيه وفرعه يف السامء خشية اهللا 

وأظهر وأحسن ؛فإنه سبحانه شبه شجرة التوحيد يف القلب بالشجرة الطيبة الثابتة األصل 
وإذا تأملت هذا التشبيه ، علوا التي ال تزال تؤيت ثمرهتا كل حني الباسقة الفرع يف السامء

رأيته مطابقا لشجرة التوحيد الثابتة الراسخة يف القلب التي فروعها من األعامل الصاحلة 
وال تزال هذه الشجرة تثمر األعامل الصاحلة كل وقت بحسب ثباهتا يف ،صاعدة إىل السامء 

فيها ومعرفته بحقيقتها وقيامه بحقوقها ومراعاهتا حق القلب وحمبة القلب هلا وإخالصه 
 .رعايتها 

فمن رسخت هذه الكلمة يف قلبه بحقيقتها التي هي حقيقتها واتصف قلبه هبا وانصبغ هبا 
بصبغة اهللا التي ال أحسن صبغة منها فعرف حقيقة اإلهلية التي يثبتها قلبه هللا ويشهد هبا 

قيقة ولوازمها عن كل ما سوى اهللا وواطأ قلبه لسانه لسانه وتصدقها جوارحه ونفى تلك احل
يف هذا النفي واإلثبات وانقادت جوارحه ملن شهد له بالوحدانية طائعة سالكة سبل ربه 
ذلال غري ناكبة عنها وال باغية سواها بدال كام ال يبتغي القلب سوى معبوده احلق بدال فال 

ان ال تزال تؤيت ثمرهتا من العمل الصالح ريب أن هذه الكلمة من هذا القلب عىل هذا اللس
فهذه الكلمة الطيبة هي التي رفعت هذا العمل الصالح إىل الرب ،الصاعد إىل اهللا كل وقت 

ًتعاىل وهذه الكلمة الطيبة تثمر كلام كثريا طيبا يقارنه عمل صالح فريفع العمل الصالح  ً ً



 ) . والعمل الصالح يرفعه إليه يصعد الكلم الطيب: ( الكلم الطيب كام قال تعاىل 
 

وأخرب أن الكلمة الطيبة تثمر لقائلها ،فأخرب سبحانه أن العمل الصالح يرفع الكلم الطيب 
 .عمال صاحلا كل وقت 

واملقصود أن كلمة التوحيد إذا شهد هبا املؤمن عارفا بمعناها وحقيقتها نفيا وإثباتا متصفا 
فهذه الكلمة الطيبة هي التي رفعت هذا  ،بموجبها قائام قلبه ولسانه وجوارحه بشهادته

العمل من هذا الشاهد أصلها ثابت راسخ يف قلبه وفروعها متصلة بالسامء وهي خمرجة 
 .لثمرهتا كل وقت 

 ،إن الشجرة الطيبة هي النخلة ويدل عليه حديث ابن عمر الصحيح : ومن السلف من قال 
عد حدثني أيب حدثني عمي حدثني أيب هي املؤمن نفسه كام قال حممد بن س: ومنهم من قال 

يعني ) أمل تر كيف رضب اهللا مثال كلمة طيبة كشجرة طيبة : ( عن أبيه عن ابن عباس قوله 
بالشجرة الطيبة املؤمن ويعني باألصل الثابت يف األرض والفرع يف السامء يكون املؤمن 

قال عطية العويف يف و. يعمل يف األرض ويتكلم فيبلغ عمله وقوله السامء وهو يف األرض 
ذلك مثل املؤمن ال يزال خيرج منه : قال) رضب اهللا مثال كلمة طيبة كشجرة طيبة : ( قوله

أصلها ثابت وفرعها يف : ( وقال الربيع بن أنس . كالم طيب وعمل صالح يصعد إىل اهللا 
 ( قال ذلك املؤمن رضب مثله يف اإلخالص هللا وحده وعبادته وحده ال رشيك له) السامء 

 ،قال ذكره يف السامء ) وفرعها يف السامء ( قال أصل عمله ثابت يف األرض ) أصلها ثابت 
واملقصود باملثل املؤمن والنخلة مشبهة به وهو مشبه هبا وإذا ،وال اختالف بني القولني 

كانت النخلة شجرة طيبة فاملؤمن املشبه هبا أوىل أن يكون كذلك ومن قال من السلف إهنا 
 .اجلنة فالنخلة من أرشف أشجار اجلنة شجرة يف 

 .حكمة تشبيه املؤمن بالشجرة



ويف هذا املثل من األرسار والعلوم واملعارف ما يليق به ويقتضيه علم الذي تكلم به 
 .وحكمته 

فمن ذلك أن الشجرة ال بد هلا من عروق وساق وفروع وورق وثمر فكذلك شجرة اإليامن 
وساقها اإلخالص ،فعروقها العلم واملعرفة واليقني ،به واإلسالم ليطابق املشبه املشبه 

وفروعها األعامل وثمرهتا ما توجبه األعامل الصاحلة من اآلثار احلميدة والصفات املمدوحة 
واألخالق الزكية والسمت الصالح واهلدى والدل املريض فيستدل عىل غرس هذه الشجرة 

  ."يف القلب وثبوهتا فيه هبذه األمور 
 :أقول 

ألن الكلمة الطيبة تثمر العمل الصالح والكلمة الطيبة عند اجلمهور هي :  انظر إىل قوله - ١
شهادة أن ال إله إال اهللا تثمر األعامل الصاحلة الظاهرة والباطنة ، كل عمل صالح مريض هللا 

 .ثمرة هذه الكلمة 
نه شبه شجرة والتشبيه عىل هذا القول أصح وأظهر وأحسن فإنه سبحا:  وانظر إىل قوله - ٢

: إىل قوله .... ًالتوحيد يف القلب بالشجرة الطيبة الثابتة األصل الباسقة الفرع يف السامء علوا 
ًوإذا تأملت هذا التشبيه رأيته مطابقا لشجرة التوحيد الثابتة الراسخة يف القلب التي فروعها 

.... عامل الصاحلة من األعامل الصاحلة صاعدة إىل السامء وال تزال هذه الشجرة تثمر األ
 .لخإ
 ويف هذا املثل من األرسار والعلوم واملعارف ما يليق به ويقتضيه علم ":  وإىل قوله - ٣

َالذي تكلم به وحكمته فمن ذلك أن الشجرة ال بد هلا من عروق وساق وفروع وورق  ٍ
 ،ليقنيفكذلك شجرة اإليامن واإلسالم ؛ليطابق املشبه به فعروقها العلم واملعرفة وا ،وثمر

َوفروعها األعامل وثمرهتا ما توجبه األعامل الصاحلة من اآلثار احلميدة ،َوساقها اإلخالص  ُ ُ
ِوالصفات املمدوحة واألخالق الزكية والسمت الصالح واهلدي والدل املريض  فيستدل ،َّ

ِعىل غرس هذه الشجرة يف القلب وثبوهتا فيه هبذه األمور  ْ َ" . 



 .التوحيد شجرة يف قلب املؤمن وفروعها اإلعامل الخ فرتاه هنا اعترب اإلخالص و
والرشك والكذب والرياء شجرة يف قلب الكافر وذكر أن ثامرها يف الدنيا اخلوف وثامرها يف 

 . اآلخرة الزقوم و العذاب األليم وأحال باملثليني إىل القرآن سورة إبراهيم 
 !فهل هذا اإلمام مرجئ عند أجهل الفرق ؟

ومنهم مجهور املفرسين ،لكن القرآن ،كلهم مرجئة عىل أصلهم ومذهبهم بل أهل السنة 
ًخوارج ومرجئة العرص تبعا : والسنة يربآن أهل السنة وأئمتهم مما يقذفهم به احلدادية 

 .للخوارج األولني 
 ) :طـ دار مكتبة الصفا ) ١٨٠-١٧٩ص( يف كتابه الفوائد -رمحه اهللا-وقال 

 القلب ؛ فروعها األعامل وثمرها طيب احلياة يف الدنيا واإلخالص والتوحيد شجرة يف"
وكام أن ثامر اجلنة ال مقطوعة وال ممنوعة فثمرة التوحيد ،والنعيم املقيم يف اآلخرة 
 .واإلخالص يف الدنيا كذلك 

والرشك والكذب والرياء ؛ شجرة يف القلب ثمرها يف الدنيا اخلوف واهلم والغم وضيق 
وقد ذكر اهللا هاتني ،مرها يف اآلخرة الزقوم والعذاب املقيم وث،الصدر وظلمة القلب 

  ."الشجرتني يف سورة إبراهيم 
 ) .١/١٥١( يف جامع العلوم واحلكم - رمحه اهللا- وقال احلافظ ابن رجب - ٥
وقد رضب العلامء مثل اإليامن بمثل شجرة هلا أصل وفروع وشعب فاسم الشجرة يشمل "

هي : وإنام يقال،ا وفروعها مل يزل عنها اسم الشجرة ولو زال يشء من شعبه،ذلك كله 
 .شجرة ناقصة أو غريها أتم منها

رضب اهللا مثال كلمة طيبة كشجرة طيبة ( وقد رضب اهللا مثل اإليامن بذلك يف قوله تعاىل 
  ). ٢٤:إبراهيم ) (ُأصلها ثابت وفرعها يف السامء تويت أكلها كل حني بإذن رهبا 

هو األعامل : وأكلها ،وبأصلها التوحيد الثابت يف القلوب ، التوحيد واملراد بالكلمة كلمة



 .الصاحلة الناشئة منه
ورضب النبي صىل اهللا عليه وسلم مثل املؤمن واملسلم بالنخلة ولو زال يشء من فروع 

وإن كانت ناقصة الفروع أو ،النخلة أومن ثمرها مل يزل بذلك عنها اسم النخلة بالكلية 
 . الثمر
  ) :٢٨-١/٢٧(ًيضا يف فتح الباري رشح صحيح البخاري وقال أ

رضب اهللا مثال : ( قال اهللا تعاىل ،ُوقد رضب اهللا ورسوله مثل اإليامن واإلسالم بالنخلة 
ِكلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها يف السامء تؤيت أكلها كل حني بإذن رهبا  ٍ َ ََ ُ ُ ُ ٍ ً ) (

  ) .٢٤-٢٣إبراهيم 
ِوهي جارية عىل لسان املؤمن ،ِ هي كلمة التوحيد وهي أساس اإلسالم فالكلمة الطيبة ِ ُ

ُوثبوت أصلها هو ثبوت التصديق هبا يف قلب املؤمن  ُوارتفاع فرعها يف السامء هو علو هذه ،ُ
َالكلمة وبسوقها وأهنا خترق احلجب وال تتناهى دون العرش ِ  ُ ُ ٍوإتياهنا أكلها كل حني ،ِ ُ: 

ِمؤمن يف كل حني من القول الطيب والعمل الصالح ِ ؛ فهو ثمرهتا هو ما يرفع بسببها لل ِ ِ ٍ . 
ِوجعل النبي صىل اهللا عليه وسلم مثل املؤمن أو املسلم كمثل النخلة  ِ ِ ِ . 

َوساقها كذا وكذا ،ُكشجرة أصلها الشهادة ) اإلسالم ( مثل : وقال طاوس  َوورقها كذا ،ُ ُ
َوثمرها ،وكذا  َرة ال ثمر هلا َوال خري يف شج،ُالورع :ُ َوال خري يف إنسان ال ورع فيه ،ٍ َ ٍ . 

َومعلوم أن ما دخل يف مسمى الشجرة والنخلة من فروعها وأغصاهنا وورقها وثمرها إذا  ِ ِ ِ َّ
َذهب يشء منه مل يذهب عن الشجرة اسمها ؛ولكن يقال  ُ ُهي شجرة ناقصة : ِ وغريها أكمل ،ُ

ًفإن قطع أصلها وسقطت مل تبق شجرة ؛،منها  ًوإنام تصري حطبا ُ فكذلك اإليامن واإلسالم ،َ
ِإذا زال منه بعض ما يدخل يف مسامه مع بقاء أركان بنيانه ال يزول به اسم اإلسالم واإليامن  ِ ُ ُ َ

ُوإن كان قد سلب االسم عنه لنقصه بخالف ما اهندمت أركانه وبنيانه فإنه يزول ،ِبالكلية  ُ َُ ُ ِ ِ ُ
 . ُواهللاُ أعلم ،ِمسامه بالكلية 



ًوهذا املثل القرآين من أقوى وأوضح األمثلة واألدلة عىل أن لإليامن أصال وفروعا : قول أ ً
وهذا املثل وتفسريه من أقوى ما يرد به عىل اخلوارج الذين يكفرون املؤمن بارتكاب الكبرية 

 .إن اإليامن إذا ذهب بعضه ذهب كله : ألن عقيدهتم الفاسدة تقول ،وخيرجونه من اإلسالم 
ًويعتقدون أيضا أنه إذا ،ًيضا رد عىل املرجئة الذين يعتقدون أن العمل ليس من اإليامن وهو أ

 . وينكرون أن يكون العمل من اإليامن ،ذهب بعضه ذهب كله 
 ) : ٩-٨ص( يف فتح املجيد - رمحه اهللا- قال اإلمام عبد الرمحن بن حسن - ٦
 اهللا رسله من توحيد العبادة وبيانه املذكور فموضوعه يف بيان ما بعث به]) ١٢([وأما كتابه "

باألدلة من الكتاب والسنة ، وذكر ما ينافيه من الرشك األكرب أو ينايف كامله الواجب ، من 
  ."الرشك األصغر ونحوه ، وما يقرب من ذلك أو يوصل إليه 

كرب إن توحيد العبادة هو مضمون شهادة أن ال إله إال اهللا أصل اإليامن وأن الرشك األ: أقول 
ينايف هذا التوحيد والرشك األصغر ينايف كامله وإذن فلإليامن أصل وكامل عند هذا اإلمام 

 .وهذا سري منه عىل طريق السلف 
 فإن القرآن إما خرب عن اهللا وأسامئه وصفاته ":  قوله - رمحه اهللا-ونقل عن اإلمام ابن القيم 

عوة إىل عبادته وحده ال رشيك له وأفعاله وأقواله ،فهو التوحيد العلمي اخلربي ،وإما د
وخلع ما يعبد من دونه ،فهو التوحيد اإلرادي الطلبي ،وإما أمر وهني وإلزام بطاعته وأمره 
وهنيه ،فهو حقوق التوحيد ومكمالته ،وإما خرب عن إكرام أهل التوحيد وما فعل هبم يف 

هل الرشك وما فعل هبم الدنيا وما يكرمهم به يف اآلخرة ،فهو جزاء توحيده ،وإما خرب عن أ
يف الدنيا من النكال وما حيل هبم يف العقبى من العذاب ،فهو جزاء من خرج عن حكم 

 "التوحيد ،فالقرآن كله يف التوحيد وحقوقه وجزائه ،ويف شأن الرشك وأهله وجزائهم 
 ]) ١٣.([انتهى

طاعات فام ًانظر كيف جعل للتوحيد بأنواعه حقوقا ومكمالت وهي األوامر والنواهي وال



 .حكم ابن القيم والشيخ عبد الرمحن هل قالوا هنا بقول املرجئة 
 .فام أكثر سعي احلدادية هلدم أهل السنة وأصوهلم العظيمة بجهاالهتم ووساوسهم 

 يف كتاب التوحيد يف باب من الرشك لبس احللقة واخليط -رمحه اهللا- قال اإلمام حممد 
 والبن أيب حاتم عن حذيفة : ثم قال ،األدلة الخ ،ساق يف الباب بعض ... ونحومها 

وما يؤمن أكثرهم باهللا إال ( ًأنه رأى رجال يف يده خيط من احلمى فقطعه وتال قوله تعاىل 
 ) .وهم مرشكون 

 "وتال قوله (  قوله ") : ١٠٥-١٠٤ص(قال الشيخ عبد الرمحن بن حسن يف فتح املجيد 
 باآلية عىل أن -ريض اهللا عنه-استدل حذيفة )  "وما يؤمن أكثرهم باهللا إال وهم مرشكون 

هذا رشك ، ففيه صحة االستدالل عىل الرشك األصغر بام أنزله اهللا يف الرشك األكرب لشمول 
اآلية ودخوله يف مسمى الرشك ، وتقدم معنى هذه اآلية عن ابن عباس وغريه يف كالم شيخ 

حابة ما يبني كامل علمهم بالتوحيد وما اإلسالم وغريه ، واهللا أعلم ، ويف هذه اآلثار عن الص
  . "ينافيه أو ينايف كامله 

فهنا يثني اإلمام عبد الرمحن عىل الصحابة بكامل علمهم بالتوحيد وما ينافيه وينايف كامله 
 .وهذا حق فمن أعلم باهللا وبدينه من الصحابة الكرام رضوان اهللا عليهم 

 يف كتاب تيسري - رمحه اهللا-بن عبدالوهاب  وقال الشيخ سليامن بن عبداهللا بن حممد - ٧
 ) :١١٤ص (العزيز احلميد يف رشح كتاب التوحيد 

 ، فإن كامل اإلسالم هو األمر باملعروف والنهي عن املنكر ومتام ذلك باجلهاد يف سبيل اهللا "
فقد ال يكون عنده من العلم باملنكر ورضره ما عند ،فلم يعرف غريه ،ومن نشأ يف املعروف 

  ."وال يكون عنده من اجلهاد ألهله ما عند اخلبري هبم ،لمه من ع
ًوهنا يثبت الشيخ سليامن بن عبد اهللا أن لإلسالم كامال هو األمر باملعروف والنهي عن املنكر 

 .ومتام ذلك باجلهاد يف سبيل اهللا 



ىل  يف رده ع– رمحه اهللا – وقال اإلمام عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن حسن آل الشيخ - ٨
أي ( فمحا اهللا بدعوته ": افرتاءات عثامن بن منصور عىل اإلمام حممد بن عبد الوهاب 

شعار الرشك ومشاهده ، وهدم بيوت الكفر والرشك ومعابده ، وكبت ) ًاإلمام حممدا
الطواغيت وامللحدين ، وألزم من ظهر عليه من البوادي وسكان القرى بام جاء به حممد 

َّالتوحيد واهلدى ، وكفر من أنكر البعث واسرتاب فيه من أهل صىل اهللا عليه وسلم من 
اجلهالة واجلفاء ، وأمر بإقامة الصالة وإيتاء الزكاة وترك املنكرات واملسكرات ، وهنى عن 
االبتداع يف الدين ، وأمر بمتابعة سيد املرسلني والسلف املاضني ، يف األصول والفروع من 

واستبان بدعوته منهاج الرشيعة والسنن وقام .  واستعلن مسائل الدين ، حتى ظهر دين اهللا
ّقائم األمر باملعروف والنهي عن املنكر ، وحدت احلدود الرشعية ، وعزرت التعازير الدينية  ُ
، وانتصب علم اجلهاد ، وقاتل إلعالء كلمة اهللا أهل الرشك والعناد ، حتى سارت دعوته 

ملسلمني وعامتهم ومجع اهللا به القلوب بعد شتاهتا وثبت نصحه هللا ولكتابه ولرسوله وألئمة ا
 مصباح الظالم يف الرد عىل من كذب "، وتألفت بعد عداوهتا ، وصاروا بنعمة اهللا إخوانا 

 ) .١٧ص(الشيخ اإلمام 
 ": ًوقال اإلمام عبد اللطيف أيضا خالل مناقشته لعثامن بن منصور وبيان جهله وضالله 

اإليامن بام رد به عىل املتكلمني من أهل منطق اليونان فظن أن ولذلك رد عىل أهل التوحيد و
. والنهي عن الرشك وسد ذرائعه ، وقطع وسائله وتبني حقيقته . البحث يف التوحيد وحتقيقه 

والفرق بني أصغره وأكربه هو من جنس أبحاث املتكلمني املخالفني للسلف يف خوضهم يف 
ولذلك رد عىل املسلمني بام رد به ابن .  العرش مسألة اجلوهر والعرض ، وبقية املقوالت

وذكر أن حتقيق التوحيد وذكر أصوله وفروعه وثمراته وبيان الرشك . عقيل عىل املتكلمني 
 .وذكر أصوله وفروعه ووسائله وذرائعه من جنس بدعة املتكلمني وانفتح هبا البثق 

لم واهلدى واعرف ما فقف هنا واعترب واعرف بعد هذا الرضب من الناس عن طريق الع
 ).٣٧٨ص( مصباح الظالم ") إن هم إال كاألنعام بل هم أضل سبيال : ( تضمنه قوله تعاىل 



وكليات ، وعندهم اآلن وأمام أعينهم تشاد يف اجلامعات كليات باسم كليات أصول الدين 
 .الرشيعة أي الفروع 

حيد ؟ عىل مذهب فعىل أي أساس قامت هذه التسميات عىل أيدي علامء السنة والتو
 .اإلرجاء عند احلدادية وعىل مذهب أهل السنة عند أهل السنة 

ًوأقوهلا رصحية لو قال عامل أن يف األعامل أصوال مثل األركان األربعة الصالة والزكاة 
 .والصوم واحلج لقلت وغريي نعم وال حرج يف ذلك 

ر ذلك علامء السنة وقد ومع ذلك فهي مرتبطة بأعامل القلوب وقائمة عىل أساسها كام قر
 . فال ختالف وال تصادم بني هذا القول وذاك ، ذكرنا أقواهلم وأدلتهم يف هذا املقال 

تيسري الكريم الرمحن (  يف -رمحه اهللا- قال العالمة الشيخ عبد الرمحن بن نارص السعدي - ٩
  ) :٤٢٥ص : يف تفسري كالم املنان 

( وهي شهادة أن ال إله إال اهللا وفروعها )  كلمة طيبة أمل تر كيف رضب اهللا مثال( يقول تعاىل 
وهي ) يف السامء(منترش ) وفرعها ( يف األرض ) أصلها ثابت ( وهي النخلة ) كشجرة طيبة 

فكذلك شجرة اإليامن ) كل حني بإذن رهبا ( ثمرهتا : أي ) تؤيت أكلها ( ،ًكثرية النفع دائام 
والعمل الصالح ،وفرعها من الكلم الطيب .ًتقادا ًعلام واع،أصلها ثابت يف قلب املؤمن ،
يصعد إىل اهللا منه من األعامل ،ًيف السامء دائام ،واآلداب احلسنة ،واألخالق املرضية ،

ويرضب اهللا األمثال ( ما ينتفع به املؤمن وينفع غريه ،واألقوال التي خترجها شجرة اإليامن 
ًفإن يف رضب األمثال تقريبا للمعاين ،ه ما أمرهم به وهناهم عن) للناس لعلهم يتذكرون 

ويتبني املعنى الذي أراده اهللا غاية البيان ويتضح غاية ،املعقولة من األمثال املحسوسة 
فهذه صفة كلمة ،فلله أتم احلمد وأكمله وأعمه . وهذا من رمحته وحسن تعليمه ،الوضوح 

 . التوحيد وثباهتا يف قلب املؤمن 
من : يف رشح باب ) ١٤-٣/١٣املجموعة الكاملة ( ول السديد  وقال رمحه اهللا يف الق-



 :حقق التوحيد دخل اجلنة بغري حساب 
فإن حتقيق التوحيد هتذيبه وتصفيته من ، وهذا الباب تكميل للباب الذي قبله وتابع له "

ومن ،والبدع الفعلية العملية ،ومن البدع القولية االعتقادية ،الرشك األكرب واألصغر 
وبالسالمة من الرشك ، وذلك بكامل اإلخالص هللا يف األقوال واألفعال واإلرادات املعايص

وبالسالمة من البدع ،ومن الرشك األصغر املنايف لكامله ،األكرب املناقض ألصل التوحيد 
  . "وتعوقه عن حصول آثاره ،واملعايص التي تكدر التوحيد ومتنع كامله 

ًصال ينافيه الرشك األكرب وله كامل ينافيه الرشك فهنا رصح الشيخ السعدي بأن للتوحيد أ
 .األصغر وأن البدع واملعايص متنع من كامل اإليامن 

ًفامذا يريد من ينكر أن لإليامن أصال وكامال  وبأي حق يضلل من يثبت ما أثبته اهللا ) ًفرعا(ً
 . ورسوله وقال به علامء السنة وأئمتها 

  ) :٨٧/٨٨(لبيان لشجرة اإليامن  وقال رمحه اهللا يف كتاب التوضيح وا-
وأعظم ،فهذا كتاب حيتوي عىل مباحث اإليامن التي هي أهم مباحث الدين :  أما بعد "

 الكفيل بتحقيق هذه األصول -ًأصول احلق واليقني ؛مستمدا ذلك من كتاب اهللا الكريم 
ق الكتاب وتفرسه التي تواف: ومن سنة نبيه حممد صىل اهللا عليه وسلم -ًحتقيقا ال مزيد عليه 

ًمبتدئا بتفسريه . ًوتفصل كثريا من مطلقاته ،وتعرب عن كثري من جممالته  ِ ًمثنيا بذكر أصوله ،ُ ِْ ُ
ًومن أي يشء يستمد ؟ مثلثا بفوائده وثمراته ،ومقوماته  ِّ  .وما يتبع هذه األصول ،ُ

ا ثابت وفرعها يف ًأمل تر كيف رضب اهللا مثال كلمة طيبة كشجرة طيبة أصله: ( قال اهللا تعاىل 
/ ١٤) ( السامء تؤيت أكلها كل حني بإذن رهبا ويرضب اهللا األمثال للناس لعلهم يتذكرون 

٢٥-٢٤. (  
موصوفة ، بشجرة هي أطيب األشجار - التي هي أطيب الكلامت- فمثل اهللا كلمة اإليامن 

كل وقت ، تزال وثمراهتا ال،ونامؤها مستمر ،أصوهلا ثابتة مستقرة : هبذه األوصاف احلميدة 



 .والثمرات النافعة ،تغل عىل أهلها وعىل غريهم املنافع املتنوعة ،وكل حني 
 

ًوهذه الشجرة متفاوتة يف قلوب املؤمنني تفاوتا عظيام  بحسب تفاوت هذه األوصاف التي ،ً
 .وصفها اهللا هبا 

وعها ؛وجيتهد وأصوهلا وفر،ومعرفة أوصافها وأسباهبا ،فعىل العبد املوفق أن يسعى ملعرفتها 
ًعلام وعمال : يف التحقق هبا  والسعادة العاجلة واآلجلة ،فإن نصيبه من اخلري والفالح . ً

  ."بحسب نصيبه من هذه الشجرة 
 فعىل العبد أن يسعى ملعرفتها ومعرفة أوصافها ": انظر قوله عن شجرة اإليامن وتفاوهتا 

  . "الخ ... وأسباهبا وأصوهلا وفروعها 
ً أن لإليامن أصوال وفروعا وكامال وأن :ل عليه الكتاب والسنة وكالم األئمةوحاصل ما د ًً

 .اإليامن كالشجرة الطيبة هلا أصل وفروع وثامر وتلك الفروع والثامر من تلك الشجرة 
فأين هذا املذهب األصيل القائم عىل الكتاب والسنة وآمن به أساطني األمة من مذهب 

أي أنه ليس من شجرة ، من اإليامن وأنه ال يزيد وال ينقص اإلرجاء الذي ال يعترب العمل
 .اإليامن ،وأهل السنة يعتربون العمل من اإليامن وفرع وكامل لإليامن ومن شجرة اإليامن 

وهذا ما تيرس نقله من كالم األئمة العلامء والتعليقات املوجزة عليه وأسأل اهللا أن ينرص دينه 
 .ا حممد وآله وصحبه وسلم ويعيل كلمته وصىل اهللا عىل نبين

 وكـتـبه ربيع بن هادي بن عمري املدخيل
 هـ١٤٢٧/ شوال /١٠

 
 



  :ملحق فيه منوذج من تكفري احلدادية يف شبكة اآلفاق وشبكة األثري
 :قال أمحد احلازمي

 أهل بعض حتى استثناء دون مطلقا املعارصين أقوال من يتحرر أن العلم طالب عىل جيب«
 مثل - ،عديدة مسائل يف خلل عندهم حصل العلم أهل كبار اجلادة، عىل هم الذين العلم
 ذكرها التي واألسباب الردة بكتاب مايتعلق ويقرأ بنفسه العلم طالب فريجع - املسائل هذه
 .»العلم أهل

 بن اجلهم إن وواهللا زنادقة أكثرهم بالسلفيني أنفسهم يسمون الذين وهؤالء«: ويقول
 .»منهم حاال أحسن صفوان

 أكثرهم سلفيني أنفسهم يسمون الذين: بعنوان اليوتيوب يف مقطع: [الفقرتني مصدر 
 ]٢٦ الرشيط املستفيد مفيد رشح من مأخوذ وهو، !زنادقة

 َكفر فقد وتركه العلم أهل كالم عىل وقف قد كان إن هذا باجلهل، يعذر الذي«: ويقول 
 . »وارتد

 ]١٣ الرشيط توحيدال تارك بكفر املستفيد مفيد رشح من: [املصدر 
 والضالالت البدع من مصان أنه -السعودية أي- البلد هذا أن نظن كنا«: ويقول 

 مرتدين يكونوا مل إن منهم كثري العلم إىل ينتسب من أن وجدنا..والكفريات والرشكيات
 .»!مبتدعة فسقة فهم

 http://safeshare.tv/w/wSpFRxnmTT: املصدر 
 .»بعينه ّكفره«: بالقوانني حيكم الذين احلاكم عن ويقول 
 . ]االخري و السادس الدرس يف املخترص الرشح الثالثة االصول رشح: [ املصدر 

http://safeshare.tv/w/wSpFRxnmTT


وهذه صورة من شبكة األثري من مشاركة العضو بن محد األثري فيها 
  :تكفري صريح للشيخ ربيع



  



 
 ---------------------------------------------------

-----------------------------  
 :احلوايش

 . ملاذا ؟ ألنه يقتيض تضليل أئمة اإلسالم . ال : اجلواب ]) ١([
الطائفة األوىل هي من أهل السنة واحلديث الذين يقولون القول املشهور يف مرتكب ]) ٢[

 . الكبرية إنه مؤمن فاسق أو مؤمن ناقص اإليامن
 ) .٣٠٧( تيمية  يف األصل فيزيل والتصحيح من كتاب اإليامن البن-] ٣[
 والظاهر أنه حصل هنا سقط ولعل أصل الكالم إال من قلة خوفه والسياق يرشد إىل - ] ٤[

 . هذا 
 . يعني اإليامن ] ) ٥( [
 ).٧/٦٣٧ (جمموع الفتاوى]) ٦([
 ) .٣٥٦-١٠/٣٥٥(جمموع الفتاوى ]) ٧([
 ) .٧/١٩٨(جمموع الفتاوى ) ٨(
 ) .٧/١٩٩(جمموع الفتاوى ) ٩(

 ) .٧/١٤٣(وع الفتاوى جمم] ) ١٠([
 ) .١٥- ٧/١٤(جمموع الفتاوى ] ) ١١( [
  .-رمحه اهللا -يعني كتاب التوحيد لإلمام حممد بن عبدا لوهاب ]) ١٢([
  ).٣/٤٤٩( وانظر مدارج السالكني ) ١٦- ١٥ص(فتح املجيد ]) ١٣([


