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بسم اهلل الرمحن الرحيم
دحض أباطيل عبد احلميد اجلهني التي أوردها يف كتابه
ً
َّ
املسمى زورا بالرد العلمي
احللقة الثانية
زورا [الرد العؾؿل الرفقع طىل مؼآت
قال الجفـل يف (ص )7مـ كتابف الؿسؿك ً
الشقخ ربقع]:
"الؿسللة إوىل :دطقى الشقخ ربقع أن العؿؾ كؿال يف اإليؿان".
ثؿ قال تحت هذا العـقان:
"ذهب الشقخ ربقع إىل أن العؿؾ كؿال يف اإليؿان ،وطؾقف فنن اإليؿان طـده
يصح مـ غقر طؿؾ الجقارح ،وهذه الؿسللة َّقررها الشقخ ربقع يف طدة مؼآت لف".
كؿا يف مؼالف ( :هؾ يجقز أن ُير َمك باإلرجاء مـ يؼقلَّ :
إن اإليؿان أصؾ
َ
فرر)؟) ،وكؿا يف مؼالف ( :متعامل مغرور) ،ومؼالف ( :أحاديث الشػاطة
والعؿؾ كؿال ( ٌ
ويحتج طىل تؼرير هذا
الصحقحة تدمغ الخقارج والحدادية الؼطبقة) وغقر ذلؽ.
ُّج
الؼقل الذي وافؼ فقف الؿرجئة بلدلة طامة ومشتبفة وبلققال ٕئؿة اإلسالم لفا معـك
صحقح مقافؼ ٓطتؼادهؿ ،فقػسرها هق طىل معـك يػفؿ مـف اإلرجاء".اهـ
أققل:
إن هذه الؿؼآت الثالث التل اقتصر طىل ذكر طـاويـفا كؾفا قائؿة طىل البراهقـ
القاضحة وضقح الشؿس مـ كتاب اهلل وسـة رسقلف صىل اهلل طؾقف وسؾؿ.
وربقع ساق أققال أئؿة اإلسالم الؼائؿة طىل هذه إدلة والبراهقـ القاضحة الجؾقة،
وهذه البراهقـ وما بـل طؾقفا مـ مذهب أهؾ السـة والجؿاطة وأققال أئؿتفؿ كؾفا
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تديـ الؿذهب الحدادي الخارجل الؼائؿ طىل إصقل الباصؾة الؿضادة لؾؽتاب
والسـة وٕصقل أهؾ السـة ومـفجفؿ ا لسديد.
وهذه الؿؼآت الثالث التل اقتصر طىل ذكر طـاويـفا والتل قامت طىل البراهقـ
القاضحة بؾ والؿتقاترة كؾفا تديـ الحدادية ومـفجفؿ الباصؾ وأصقلفؿ الػاسدة.
وهاك ً
مؼآ واحدً ا مـفا أٓ وهق ذو العـقان[ :هؾ يجقز أن يرمك باإلرجاء مـ يؼقل:
اإليؿان أصؾ والعؿؾ كؿال].
فاقرأه وتلمؾف أيفا العاقؾ الؿـصػ الؿحترم لألدلة والبراهقـ وٕققال أهؾ السـة
وأئؿتفؿ.
قؾت:
والعؿؾ ٌ
َ
اإليؿان ٌ
َ
هؾ يجقز أن ُير َمك باإلرجاء مـ يؼقلَّ :" :
فرر )
أصؾ
إن
كؿال ( ٌ
"؟()1
بسؿ اهلل الرمحـ الرحقؿ
الحؿد هلل والصالة والسالم طىل رسقل اهلل وطىل آلف وصحبف ومـ اتبع هداه

.

أما بعد:
فنن اهلل قال يف محؽؿ كتابف طـ أهؾ الضالل ( :ومـ الـاس مـ يجادل يف اهلل بغقر طؾؿ
وٓ هدى وٓ كتاب مـقر ثاين ططػف لقضؾ طـ سبقؾ اهلل لف يف الدكقا خزي وكذيؼف يقم
الؼقامة طذاب الحريؼ) سقرة الحج(آية )10-9
وقال تعاىل  ( :ومـ الـاس مـ يجادل يف اهلل بغقر طؾؿ ويتبع كؾ شقطان مريد كتب
طؾقف أكف مـ تقٓه فاكف يضؾف ويفديف إىل طذاب السعقر ) الحج (آية.(4-3
وقال تعاىل يف شلن أحزاب الؽػر والضالل  ( :وجادلقا بالباصؾ لقدحضقا بف الحؼ
فلخذهتؿ فؽقػ كان طؼاب(.
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هذه يف أطداء الرسؾ الذيـ كذبقهؿ وحاربقهؿ بلشد أكقار الحرب وإذى والؽذب
طؾقفؿ وآفتراء.
وٕهؾ البدر وإهقاء والضالل كصقب مـ العداوة لؾحؼ وأهؾف وحرهبؿ بإكاذيب
والشائعات وجدالفؿ بالباصؾ لقدحضقا بف الحؼ  ،ومـ جدالفؿ بغقر طؾؿ وٓ هدى
وٓ كتاب مـقر.
ولفؿ كصقب مـ القطقد الذي تقطد اهلل بف أطداء الحؼ وأطداء الرسؾ ولفؿ كصقب
مـ الذم الذي ذم اهلل بف أهؾ الباصؾ والفقى.
ومـ أهؾ إهقاء والضالل الؿحاربقـ لؾحؼ وأهؾف فرقة الحدادية التل أكشئت يف
الظالم لحرب أهؾ السـة السابؼقـ والالحؼقـ ولحرب طؼائدهؿ وأصقلفؿ وهدمفا.
وحرهبؿ هذه ٓ تؼقم طىل شلء مـ الحؼ وٓ مـ العؾؿ والفدى ،وإكؿا تؼقم طىل
الؽذب والجفؾ والخقاكات ،إمقر التل ٓ غبار طؾقفا وٓ مخرج لفؿ مـفا ،وٓ طذر
لفؿ فقفا ؛فنهنا أمقر واضحة مؽشقفة لؽؾ ذي طؼؾ وبصر وبصقرة ،وكحـ ٓ
كؽػرهؿ -وإن كػروكا بغق ًا وطدواك ًا )!!( -ولؽـفؿ طـدكا مـ شر أهؾ البدر
وأجفؾفؿ.
ولؼد اخترطقا أصق ً
ٓ ٓ طالقة لفا بالؽتاب والسـة ٓ مـ قريب وٓ مـ بعقد ،مـفا :

 -1جـس العؿؾ ؛ وهق لػظ ٓ وجقد لف يف الؽتاب والسـة وٓ خاصؿ بف السؾػ وٓ
أدخؾقه يف قضايا اإليؿان ،اتخذوه بديالً لؿا قرره السؾػ مـ أن العؿؾ مـ اإليؿان
وأن اإليؿان ققل وطؿؾ واطتؼاد ،يزيد بالطاطات ويـؼص بالؿعاصل

.

وإذا أخذوا هبذا الؽالم طىل مضض فال يؽػل طـدهؿ أن يؼقل السؾػل :
اإليؿان ققل وطؿؾ واطتؼاد ويزيد ويـؼص حتك ٓ يبؼك مـف إٓ مثؼال ذرة وأدكك أدكك
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مـ مثؼال ذرة كؿا كطؼت بف إحاديث الـبقية الصحقحة.
بؾ أوجبقا طىل الـاس أن يؼقلقا ( :حتك ٓ يبؼك مـف شلء) والذي ٓ يؼقل هبذه
الزيادة ففق طـدهؿ مرجئ غال وحتك ولق قالفا بعض أهؾ السـة ففؿ طـدهؿ مرجئة
رغؿ أكقففؿ!!
فعىل طؼقدهتؿ هذه يؽقن حقايل تسعة وتسعقن بالؿائة مـ أهؾ السـة وأئؿتفؿ مرجئة
وإذا بقـ لفؿ خطقرة تلصقؾفؿ وفساده ازدادوا طـاد ًا وحرب ًا طىل أهؾ السـة.
 - 2الذي ٓ يبدر مـ ٓ يؽػر تارك جـس العؿؾ ففق طـدهؿ مرجئ غال رمز ًا إىل
تؽػقره.
وحتك وإن كػر تارك جـس العؿؾ ففق مرجئ طـدهؿ لؿاذا ؟.
أبقا!!
ٕهنؿ قد فصؾقا ثقب اإلرجاء لقؼؿصقا بف أهؾ السـة شاءوا أم ْ
 -3أئؿة الجرح والتعديؾ والحديث طـدهؿ لقسقا أهالً لؾحؽؿ طىل أهؾ البدر
وققاطدهؿ ٓ تـطبؼ طىل أهؾ البدر ؛ ٕن هذه الؿرتبة إكؿا هل لؾعؾؿاء ؛ أي طؾؿاء
الحدادية الجفؾة الؿجفقلقـ ،فنن همٓء لفؿ الحؼ أن يبدطقا وأن يؽػروا بالجفؾ
والظؾؿ.
-4بعض أصقلفؿ ضؾؾت إئؿة وبعضفا مـ صـع الشقطان.
 -5أحؽام يف التؽػقر تػقق أحؽام الخقارج.
فؿـ مل يؼؾد فالح ًا وأمثالف فؼد كسػ رسآت الرسؾ والؽتب التل كزلت طؾقفؿ

.

كذب الؼرآن والسـة َّ
غقر ُه مـ العؾؿاء َح َؽؿ ًا فؼد ًّ
وكذب اإلسالم
والذي َ
يرضك َ

.

 -6إىل افتراءات واهتامات بالؽػر لؿـ يـصحفؿ أو يخالػفؿ يف تؾؽ إمقر التل
اكػردت هبا هذه الطائػة ،وقد كاقشـاهؿ فقفا وبقـا أكاذيبفؿ وأباصقؾفؿ وجفآهتؿ .
والققم كحـ مع أصؾ مـ أصقلفؿ الفدامة أٓ وهق أن مـ يؼقل إن اإليؿان أصؾ
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والعؿؾ كؿال ( فرر ) ففق مرجئ!
وهبذا إصؾ الفدام يفدمقن أهؾ السـة وطؾؿاءهؿ!
وسقف أسقق مؼآت لعدد مـ فحقل أئؿة السـة وطظؿائفؿ يؼقلقن فقفا  :إن
اإليؿان أصؾ والعؿؾ كؿال أو تؿام أو فرر أو فرور.
وكـتظر مـ همٓء الحدادية إما إطالن كدمفؿ وتقبتفؿ مـ هذه الؿجازفات أو التؿادي
يف أحؽامفؿ وأباصقؾفؿ فقعرف الـاس مؽاهنؿ مـ السـة وأهؾفا.

إن اإليؿان أصؾ وفرر " َّ
ٓ يجقز أن ُيرمك باإلرجاء مـ يؼقل "َّ :
ٕن هذا يؼتضل
تضؾقؾ طؾؿاء إمة
ومـفؿ إئؿة أيت ذكرهؿ وأققالفؿ:
وقبؾ أن أورد كالم إئؿة أسقق بعض إدلة يف هذا الشلن:
قال اإلمام أمحد-رمحف اهلل -يف مسـده ( :)99 ،47/6
"حدثـا إسؿاطقؾ ثـا خالد الحذاء طـ أبل قالبة طـ طائشة رضل اهلل طـف قالت :قال
رسقل صىل اهلل طؾقف وسؾؿ " :إن مـ أكؿؾ الؿممـقـ إيؿاك ًا أحسـفؿ خؾؼ ًا وألطػفؿ
بلهؾف".
إسـاد هذا الحديث صحقح إن سؾؿ مـ إرسال أبل قالبة وأخرجف ابـ أبل شقبة يف
اإليؿان برقؿ (  ) 19قال :حدثـا حػص طـ خالد بف.
و لف شاهد مـ حديث أبل هريرة قال أبق داوود يف ســف (  :) 60 / 5حدثـا أمحد بـ
حـبؾ حدثـا يحقك بـ سعقد طـ محؿد بـ طؿر طـ أبل سؾؿة طـ أبل هريرة قال :
قال رسقل اهلل صىل اهلل طؾقف و سؾؿ :

" أكؿؾ الؿممـقـ إيؿاكا أحسـفؿ خؾؼ ًا

".

وأخرجف أمحد يف مسـده (  250/2و ) 472وابـ أبل شقبة يف اإليؿان مـ صريؼقـ
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برقؿ ( 18و ) 20والترمذي (  454/2رقؿ  ) 1162وقال  :حديث أبل هريرة هذا
حديث  :حسـ صحقح.
ولف شاهد آخر مـ حديث أبل أمامة مرفقط ًا ولػظف " مـ أحب هلل وأبغض هلل وأططك
هلل ومـع هلل فؼد استؽؿؾ اإليؿان " أخرجف أبق داود( 60/5رقؿ ) 4681وشاهد آخر
مـ حديث سفؾ بـ معاذ طـ أبقف ويروى مـ صريؼقـ ضعقػقـ يؼقي أحدمها أخر.
وكتب طؿر بـ طبدالعزيز – رضل اهلل طـف – إيل طدي بـ طدي:
"أن لإليؿان فرائض وشرائع وحدود ًا وســ ًا فؿـ استؽؿؾفا استؽؿؾ اإليؿان ومـ مل
يستؽؿؾفا مل يستؽؿؾ اإليؿان فنن أطش فسلبقـفا لؽؿ حتك تعؿؾقا هبا وإن أمت فؿا أكا
طىل صحبتؽؿ بحريص " أخرجف ابـ أبل شقبة يف اإليؿان ( 45رقؿ  ) 135بنسـاد
"صحقح" وأورده البخاري يف كتاب اإليؿان معؾؼ ًا (.)19/1
أققل:
وهذه إحاديث تدل طىل أن لإليؿان أصالً وكؿا ً
ٓ إذ الؽؿال ٓ يؼقم إٓ طىل أصؾ .
كالم إئؿة:
 -1قال اإلمام محؿد بـ إسحاق بـ مـده يف كتابف اإليؿان (  )332-331/1بعد أن
ذكر أققال الطقائػ يف اإليؿان :
"وقال أهؾ الجؿاطة :اإليؿان هق الطاطات كؾفا بالؼؾب والؾسان وسائر الجقارح غقر
أن لف أصال وفرطا.
فلصؾف الؿعرفة باهلل والتصديؼ لف وبف وبؿا جاء مـ طـده بالؼؾب والؾسان مع
الخضقر لف والحب لف والخقف مـف والتعظقؿ لف ،مع ترك التؽبر وآستـؽاف
والؿعاكدة ،فنذا أتك هبذا إصؾ فؼد دخؾ يف اإليؿان ولزمف اسؿف وأحؽامف ،وٓ
يؽقن مستؽؿال لف حتك يليت بػرطف وفرطف الؿػترض طؾقف أو الػرائض واجتـاب
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الؿحارم ،وقد جاء الخبر طـ الـبل صىل اهلل طؾقف وسؾؿ أكف قال ( :اإليؿان بضع
وسبعقن أو ستقن شعبة أفضؾفا شفادة أن ٓ إلف إٓ اهلل وأدكاها إماصة إذى طـ
الطريؼ والحقاء شعبة مـ اإليؿان).
فجعؾ اإليؿان شعبا بعضفا بالؾسان والشػتقـ ،وبعضفا بالؼؾب ،وبعضفا بسائر
الجقارح".
وقال أيضا يف كتاب اإليؿان (  " : )350/1قال اهلل طز وجؾ ( أمل تر كقػ ضرب اهلل
مثال كؾؿة صقبة كشجرة صقبة أصؾفا ثابت وفرطفا يف السؿاء تميت أكؾفا كؾ حقـ بنذن
رهبا ).
فضرهبا مثالً لؽؾؿة اإليؿان وجعؾ لفا أصال وفرطا وثؿرا تمتقف كؾ حقـ".
أققل:
ب َّقـ اإلمام ابـ مـده طؼقدة أهؾ السـة والجؿاطة يف اإليؿان وأكف أصؾ وفرر وب َّقـ أن
أصؾ اإليؿان محؾف الؼؾب وأكف يؽقن بلمقر مـفا :
الؿعرفة باهلل والتصديؼ هلل و بف وبؿا جاء مـ طـده بالؼؾب والؾسان مع الخضقر
والحب والخقف والتعظقؿ إلخ.
وذكر أكف ٓ يستؽؿؾف العبد إٓ إذا أتك بػروطف الؿػروضة طؾقف مع اجتـاب الؿحارم
واستدل طىل ذلؽ بحديث شعب اإليؿان.
ويف الـص الثاين ساق أية الؽريؿة ( :أمل تر كقػ ضرب اهلل مثال كؾؿة صقبة كشجرة
صقبة أصؾفا ثابت وفرطفا يف السؿاء ) أية.
ثؿ قال :فضرهبا مثالً لؽؾؿة اإليؿان وجعؾ لفا أصال وفرطا وثؿر ًا.
فؿا رأي أهؾ الشغب يف أهؾ السـة والجؿاطة الذيـ حؽك طؼقدهتؿ ومذهبفؿ هذا
اإلمام وساق بعض أدلتفؿ أهؿ مرجئة ؟! أم هؿ أهؾ السـة حؼ ًا ؟
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كريد اإلجابة الصادقة الصرحية.
 -2وقال اإلمام محؿد بـ كصر الؿروزي – رمحف اهلل -خالل مـاقشتف لؾؿرجئة :
"فؾؿا أقرت الؿرجئة بلن اإلقرار بالؾسان هق إيؿان يؽؿؾ بف تصديؼ الؼؾب  ،وٓ يتؿ
إٓ بف  ،ثؿ ب َّقـ اهلل تعاىل لـا  ،والرسقل صىل اهلل طؾقف وسؾؿ  :أكف أول اإلسالم  ،ثبت أن
مجقع اإلسالم مـ اإليؿان  ،فنن يؽـ شلء مـ اإلسالم لقس مـ اإليؿان  ،فاإلقرار
الذي هق أول اإلسالم لقس مـ اإليؿان  ،فبنيجاهبؿ أن أول اإلسالم بجارحة الؾسان
هق مـ اإليؿان باهلل  ،يؾزمفؿ أن يجعؾقا كؾؿا بؼك مـ اإلسالم مـ اإليؿان بعد ما
اإلقرار بالؾسان إيؿاك ًا  ،ثؿ شفدت الؿرجئ ُة أن اإلقرار
سؿك اهلل طز وجؾ  ،والرسقل
َ
الذي سؿاه الـبل صىل اهلل طؾقف وسؾؿ إسالم ًا هق إيؿان  ،فؿا بال سائر اإلسالم ٓ
يؽقن مـ اإليؿان  ،ففق يف إخبار مـ اإليؿان  ،ويف الؾغة  ،والؿعؼقل كذلؽ  ،إذ هق
خضقر باإلخالص  ،إٓ أن لف أصالً وفرط ًا  ،فلصؾف اإلقرار بالؼؾب طـ الؿعرفة ،
وهق الخضقر هلل بالعبقدية  ،والخضقر لف بالربقبقة  ،وكذلؽ خضقر الؾسان باإلقرار
باإللفقة باإلخالص لف مـ الؼؾب  ،والؾسان  ،أكف واحد ٓ شريؽ لف ثؿ فرور هذيـ
الخضقر لف بلداء الػرائض كؾفا  ،أمل تسؿع ققل الـبل صىل اهلل طؾقف وسؾؿ  " :اإلسالم
شفادة أن ٓ إلف إٓ اهلل وأن محؿد ًا رسقل اهلل  ،وإقام الصالة  ،وإيتاء الزكاة " وما طدا
مـ الػرائض َ ،فؾِؿ جع َؾ ِ
ت الؿرجئ ُة الشفاد َة إيؿاك ًا  ،ومل تجعؾ مجقع ما جعؾف الـبل
َ َ َ
جعؾت بعض ما سؿاه الـبل صىل اهلل
صىل اهلل طؾقف وسؾؿ مـ اإلسالم إيؿاك ًا ؟! وكقػ
ْ
طؾقف وسؾؿ إسالم ًا إيؿاك ًا  ،ومل تجعؾ مجقعف إيؿاك ًا وتبدأ بلصؾف  ،وتتبعف بػروطف ،
وتجعؾف كؾف إيؿاك ًا ؟! " تعظقؿ قدر الصالة (.)702-701/2
أ  -اكظر إىل ققلف طـ اإليؿان  " :إٓ أن لف أصالً وفرط ًا  ،فلصؾف اإلقرار بالؼؾب طـ
الؿعرفة  ،وهق الخضقر هلل بالعبقدية  ،والخضقر لف بالربقبقة  ...إلخ.
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ب – واكظر إىل ققلف  " :ثؿ فرور هذيـ الخضقر لف بلداء الػرائض كؾفا " أي أطؿال
الجقارح ".
جـ  -وإىل ققلف  " :وكقػ جعؾت بعض ما سؿاه الـبل صىل اهلل طؾقف وسؾؿ إسالم ًا
إيؿاك ًا  ،ومل تجعؾ مجقعف إيؿاك ًا وتبدأ بلصؾف  ،وتتبعف بػروطف  ،وتجعؾف كؾف إيؿاك ًا ؟! ".
–وقال أيض ًا  " :وقالت صائػة أخرى أيض ًا مـ أصحاب الحديث بؿثؾ مؼالة
همٓء([ )]2إٓ أهنؿ سؿقه مسؾؿ ًا لخروجف مـ مؾؾ الؽػر ،وإلقراره باهلل ،وبؿا قال،
كافر ٓ ،كافر باهلل ،ولؽـ
ومل يسؿقه مممـ ًا ،وزطؿقا أكف مع تسؿقتفؿ إياه باإلسالم ٌ
كافر مـ صريؼ العؿؾ ،وقالقا :كػر ٓ يـؼؾ مـ الؿؾة ،وقالقا :محال أن يؼقل الـبل
صىل اهلل طؾقف وسؾؿ (( ٓ يزين الزاين حقـ يزين وهق مممـ)) ،والؽػر ضد اإليؿان،
فال يزول([ )]3طـف اسؿ اإليؿان إٓ واسؿ الؽػر ٓزم لفٕ ،ن الؽػر ضد اإليؿان إٓ
أن الؽػر كػران :كػر هق جحد باهلل ،وبؿا قال ،فذلؽ ضد اإلقرار باهلل ،والتصديؼ بف،
وبؿا قال ،وكػر هق طؿؾ ضد اإليؿان الذي هق طؿؾ ،أٓ ترى ما روي طـ الـبل صىل
اهلل طؾقف وسؾؿ أكف قال ٓ (( :يممـ مـ ٓ يلمـ جاره بقائؼف)) ،قالقا  :فنذا مل يممـ فؼد
كػر ،وٓ يجقز غقر ذلؽ إٓ أكف كػر مـ جفة العؿؾ [إذ مل يممـ مـ جفة العؿؾ] ٕكف
ٓ يضقع الؿػترض طؾقف  ،ويركب الؽبائر إٓ مـ خقفف([  ،)]4وإن ما يؼؾ خقفف مـ
قؾة تعظقؿف هلل ،ووطقده ،فؼد ترك مـ اإليؿان التعظقؿ الذي صدر طـف الخقف والقرر
طـ الخقف ،فلقسؿ الـبل صىل اهلل طؾقف وسؾؿ أكف (( ٓ يممـ إذا مل يلمـ جاره
بقائؼف((.
ثؿ قد روى مجاطة طـ الـبل صىل اهلل طؾقف وسؾؿ أكف قال( :قتال الؿسؾؿ كػر ) ،وأكف
قال( :إذا قال الؿسؾؿ ٕخقف يا كافر ومل يؽـ كذلؽ فؼد باء بالؽػر) فؼد سؿاه الـبل
صىل اهلل طؾقف وسؾؿ بؼتالف أخاه كافر ًا ،وبؼقلف لف :يا كافر؛ كافر ًا وهذه الؽؾؿة دون
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الزكا ،والسرقة ،وشرب الخؿر .
قالقا :وأما ققل مـ احتج طؾقـا ،فزطؿ أكا إذا سؿقـاه كافر ًا ،لزمـا أن كحؽؿ طؾقف بحؽؿ
الؽافريـ باهلل ،فـستتقبف ،وكبطؾ الحدود طـفٕ ،كف إذا كػر ،فؼد زالت طـف أحؽام
الؿممـقـ ،وحدودهؿ ،ويف ذلؽ إسؼاط الحدود ،وأحؽام الؿممـقـ طـ كؾ مـ أتك
كبقرة ،فنكا مل كذهب يف ذلؽ إىل حقث ذهبقا.
ولؽـا كؼقل :لإليؿان أصؾ وفرر ،وضد اإليؿان الؽػر يف كؾ معـك ،فلصؾ اإليؿان:
اإلقرار والتصديؼ ،وفرطف إكؿال العؿؾ بالؼؾب ،والبدن ،فضد اإلقرار والتصديؼ
الذي هق أصؾ اإليؿان  :الؽػر باهلل ،وبؿا قال ،وترك التصديؼ بف ،ولف.
وضد اإليؿان الذي هق طؿؾ ،ولقس هق إقرار ،كػر ،لقس بؽػر باهلل [يـؼؾ طـ الؿؾة]
ولؽـ كػر يضقع العؿؾ كؿا كان العؿؾ إيؿاك ًا ،ولقس هق اإليؿان الذي هق إقرار باهلل،
فؽؿا كان مـ ترك اإليؿان الذي هق إقرار باهلل كافر ًا يستتاب ،ومـ ترك اإليؿان الذي
هق طؿؾ مثؾ الزكاة ،والحج ،والصقم ،أو ترك القرر طـ شرب الخؿر ،والزكا ،فؼد
زال طـف بعض اإليؿان ،وٓ يجب أن يستتاب طـدكا ،وٓ طـد مـ خالػـا مـ أهؾ
السـة ،وأهؾ البدر [ "...تعظقؿ قدر الصالة (.])519-517/2
والشاهد يف ققل هذه الطائػة مـ أهؾ السـة ( ولؽـا كؼقل :لإليؿان أصؾ وفرر ،وضد
اإليؿان الؽػر يف كؾ معـك ،فلصؾ اإليؿان :اإلقرار والتصديؼ ،وفرطف إكؿال العؿؾ
بالؼؾب ،والبدن).
 -3قال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة رمحف اهلل :
أ "-ثؿ هق يف الؽتاب بؿعـققـ(  : )2أصؾ ،وفرر واجب ،فإصؾ الذي يف الؼؾب
وراء العؿؾ ؛ فؾفذا يػرق بقـفؿا بؼقلف ( :آمـُقا و َط ِؿ ُؾقا الصالِح ِ
ات ) [البقـة ]7:والذي
َّ َ
َ َ
ُؽ ا َّل ِذي َـ ُي ْممِـ َ
يجؿعفؿا كؿا يف ققلف ( :إِك ََّؿا ا ْل ُؿ ْممِـ َ
ُقن ) [إكػال ،]2:و( َ
ٓ َي ْست َْل ِذك َ
ُقن)
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[التقبة.]44:
وحديث الحقاء ،ووفد طبد الؼقس ،وهق مركب مـ أصؾ ٓ يتؿ بدوكف ،ومـ واجب
كؼصا يستحؼ صاحبف العؼقبة ،ومـ مستحب يػقت بػقاتف طؾق الدرجة،
يـؼص بػقاتف ً
فالـاس فقف ضامل لـػسف ومؼتصد وسابؼ ،كالحج وكالبدن والؿسجد وغقرها مـ
إطقان ،وإطؿال والصػات ،فؿـ سقاء أجزائف ما إذا ذهب كؼص طـ إكؿؾ ومـف
ما كؼص طـ الؽؿال ،وهق ترك القاجبات أو فعؾ الؿحرمات ،ومـف ما كؼص ركـف
وهق ترك آطتؼاد والؼقل ،الذي يزطؿ الؿرجئة والجفؿقة أكف مسؿك فؼط ،وهبذا
تزول شبفات الػرق ،وأصؾف الؼؾب وكؿالف العؿؾ الظاهر ،بخالف اإلسالم فنن
أصؾف الظاهر ،وكؿالف الؼؾب ".)]6[( .
أققل:
فػل هذا الـص جعؾ الشقخ اإلسالم لإليؿان معـققـ أصالً وفرط ًا و أشار إىل كقن
العؿؾ كؿا ً
ٓ لإليؿان بؼقلف "فؿـ سقاء أجزائف ما إذا ذهب كؼص طـ إكؿؾ ومـف ما
كؼص طـ الؽؿال وهق ترك القاجبات أو فعؾ الؿحرمات إلخ وأكد هذا التؼرير بؼقلف
طـ اإليؿان ":وأصؾف الؼؾب وكؿالف العؿؾ الظاهر.
وقال طـ الػرق بقـف وبقـ اإلسالم  ( :بخالف اإلسالم ) فنن أصؾف الظاهر ،وكؿالف
الؼؾب".
فؿاذا يؼقل الؿتطػؾقن طىل طؾقم اإلسالم وطؼائده يف هذا اإلمام الجفبذ ويف تؼريره
هذا طـ اإليؿان والعؿؾ ؟!!.
ً
وحآ هق إصؾ،
طؾؿا
ب -وقال -رمحف اهلل " : -والديـ الؼائؿ بالؼؾب مـ اإليؿان ً
وإطؿال الظاهرة هل الػرور ،وهل كؿال اإليؿان .
فالديـ أول ما يبـك مـ أصقلف ويؽؿؾ بػروطف ،كؿا أكزل ال ّؾف بؿؽة أصقلف مـ
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التقحقد وإمثال التل هل الؿؼايقس العؼؾقة ،والؼصص ،والقطد ،والقطقد ،ثؿ أكزل
بالؿديـة ـ لؿا صار لف ققة ـ فروطف الظاهرة مـ الجؿعة والجؿاطة ،وإذان واإلقامة،
والجفاد ،والصقام ،وتحريؿ الخؿر والزكا ،والؿقسر وغقر ذلؽ مـ واجباتف
ومحرماتف.
فلصقلف تؿد فروطف وتثبتفا ،وفروطف تؽؿؾ أصقلف وتحػظفا ،فنذا وقع فقف كؼص
ضاهر فنكؿا يؼع ابتداء مـ جفة فروطف ؛ ولفذا قال صىل اهلل طؾقف وسؾؿ ( :أول ما
تػؼدون مـ ديـؽؿ إماكة ،وآخر ما تػؼدون مـ ديـؽؿ الصالة ) .)]7[(.
صرح شقخ اإلسالم هـا بلن اإليؿان هق إصؾ وإطؿال الظاهرة هل الػرور وهل
كؿال اإليؿان وأن أصقلف تؿد فروطف وتثبتفا وأن فروطف تؽؿؾ أصقلف.
ج -وقال -رمحف اهلل " : -وأما ققلفؿ :إن اهلل فرق بقـ اإليؿان والعؿؾ يف مقاضع
،ففذا صحقح  .وقد بقـا أن اإليؿان إذا أصؾؼ أدخؾ اهلل ورسقلف فقف إطؿال الؿلمقر
هبا.
وقد يؼرن بف إطؿال ،وذكركا كظائر لذلؽ كثقرة ؛ وذلؽ ٕن أصؾ اإليؿان هق ما يف
الؼؾب .وإطؿال الظاهرة ٓزمة لذلؽ  ٓ .يتصقر وجقد إيؿان الؼؾب القاجب مع
طدم مجقع أطؿال الجقارح ،بؾ متك كؼصت إطؿال الظاهرة كان لـؼص اإليؿان
الذي يف الؼؾب ؛فصار اإليؿان متـاو ً
ٓ لؾؿؾزوم والالزم وإن كان أصؾف ما يف الؼؾب ؛
وحقث ططػت طؾقف إطؿال ،فنكف أريد أكف ٓ يؽتػل بنيؿان الؼؾب بؾ ٓ بد معف مـ
إطؿال الصالحة " .)]8[(.
وهـا ذكر شقخ اإلسالم أن أصؾ اإليؿان هق ما يف الؼؾب وأن إطؿال الظاهرة ٓزمة
لف.
وٓ يريد هبذا التالزم إٓ التالزم بقـ إصؾ وفروطف.
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د -وقال -رمحف اهلل " : -وكذلؽ يذكر اإليؿان أو ً
ٓ ٕكف إصؾ الذي ٓ بد مـف.
ثؿ يذكر العؿؾ الصالح فنكف أيض ًا مـ تؿام الديـ ٓ بد مـف ،فال يظـ الظان اكتػاءه
بؿجرد إيؿان لقس معف العؿؾ الصالح " .)]9[(.
وهـا بقـ شقخ اإلسالم طـ اإليؿان هق إصؾ الذي ٓ بد مـف وأن العؿؾ الصالح مـ
تؿام الديـ ٓ بد مـف".
فلكت ترى أكف أطتبر العؿؾ مـ تؿام الديـ يعـك اإليؿان ،وهذا أمر ي ِّبدر بف أهؾ الػتـ
ففؾ مـ مدكر ".
هـ -وقال -رمحف اهلل: -

" ثؿ أكثر الؿتلخريـ الذيـ كصروا ققل جفؿ يؼقلقن

بآستثـاء يف اإليؿان  ،ويؼقلقن

(:اإليؿان يف الشرر هق ما يقايف بف العبد ربف

،وإن كان يف الؾغة أطؿ مـ ذلؽ) ،فجعؾقا يف ((مسللة آستثـاء )) مسؿك اإليؿان ما
ادطقا أكف مسؿاه يف الشرر ،وطدلقا طـ الؾغة ،ففال فعؾقا هذا يف إطؿال  .ودٓلة
الشرر طىل أن إطؿال القاجبة مـ تؿام اإليؿان ٓ تحصك كثرة ،بخالف دٓلتف طىل
أكف ٓ يسؿك إيؿاكا ؛ إٓ ما مات الرجؾ طؾقف فنكف لقس يف الشرر ما يدل طىل هذا ،وهق
ققل محدث مل يؼؾف أحد مـ السؾػ " .)]10[(.
اكظر إىل شقخ اإلسالم كقػ صرح أن دٓلة الشرر طىل أن إطؿال القاجبة مـ تؿام
اإليؿان ٓ تحصك كثرة أي أهنا مـ كؿال اإليؿان فؼد جعؾ إطؿال القاجبة مـ تؿام
اإليؿان.
وهذا أمر مـؽر وإرجاء خطقر طـد جفال أهؾ الػتـ والشغب فؿاذا يؼقل فقفؿ مـ
يفقن مـ شلهنؿ و مـ خطر فتـتفؿ؟

" ويرى أكف يجب السؽقت طـفؿ

.

و -وقال -رمحف اهلل " : -وإذا ذكر اسؿ اإليؿان مجرد ًا ،دخؾ فقف اإلسالم وإطؿال
الصالحة ،كؼقلف يف حديث الشعب  ( :اإليؿان بضع وسبعقن شعبة ،أطالها :ققل ٓ
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إلف إٓ ال ّؾف ،وأدكاها :إماصة إذى طـ الطريؼ ) .وكذلؽ سائر إحاديث التل يجعؾ
فقفا أطؿال البر مـ اإليؿان.
ثؿ إن كػل اإليؿان طـد طدمفا ،دل طىل أهنا واجبة ،وإن ذكر فضؾ إيؿان صاحبفا -ومل
يـػ إيؿاكفَّ -
دل طىل أهنا مستحبة ؛فنن ال ّؾف ورسقلف ٓ يـػل اسؿ مسؿك أمر  -أمر ال ّؾف
بف ورسقلف -إ َّ
ٓ إذا ترك بعض واجباتف ،كؼقلف  ٓ( :صالة إٓ بلم الؼرآن) ،وققلفٓ ( :
إيؿان لؿـ ٓ أماكة لف ،وٓ ديـ لؿـ ٓ طفد لف ) وكحق ذلؽ.
فلما إذا كان الػعؾ مستحب ًا يف العبادة مل يـػفا ٓكتػاء الؿستحب ،فنن هذا لق جاز،
لجاز أن يـػل طـ مجفقر الؿممـقـ اسؿ اإليؿان والصالة والزكاة والحج ؛ٕكف ما مـ
طؿؾ إٓ وغقره أفضؾ مـف  .ولقس أحد يػعؾ أفعال البر مثؾ ما فعؾفا الـبل صىل اهلل
طؾقف وسؾؿ ؛بؾ وٓ أبق بؽر وٓ طؿر .فؾق كان مـ مل يلت بؽؿالفا الؿستحب يجقز
كػقفا طـف ،لجاز أن يـػل طـ مجفقر الؿسؾؿقـ مـ إولقـ وأخريـ ،وهذا ٓ يؼقلف
طاقؾ.
فؿـ قال :إن الؿـػل هق الؽؿال ،فنن أراد أكف كػل الؽؿال القاجب الذي يذم تاركف
ويتعرض لؾعؼقبة ،فؼد صدق .وإن أراد أكف كػل الؽؿال الؿستحب ،ففذا مل يؼع قط يف
كالم ال ّؾف ورسقلف ،وٓ يجقز أن يؼع ؛فنن مـ فعؾ القاجب كؿا وجب طؾقف ،ومل
يـتؼص مـ واجبف شقئ ًا ،مل يجز أن يؼال  :ما فعؾف ٓ حؼقؼة وٓ مجاز ًا  .فنذا قال
لألطرابل الؿسلء يف صالتف  (:ارجع َف َص ِّؾ ،فنكؽ مل ُت َص ِّؾ ) ،وقال لؿـ صىل خؾػ
الصػ-وقد أمره باإلطادة  ٓ ( : -صالة ل َػ ٍّذ خؾػ الصػ ) كان لترك واجب،
وكذلؽ ققلف تعاىل ( :إِك ََّؿا ا ْل ُؿ ْممِـ َ
اهدُ وا
ُقن ا َّل ِذي َـ آ َمـُقا بِال َّؾ ِف َو َر ُسقل ِ ِف ُث َّؿ َل ْؿ َي ْر َت ُابقا َو َج َ
بِ َلمقال ِ ِفؿ و َأك ُػ ِس ِفؿ فِل سبِق ِؾ ال َّؾ ِف ُأو َلئِ َؽ ُهؿ الص ِ
اد ُق َ
قن ) [الحجرات،]15 :يبقـ أن
ُ َّ
ْ
َْ ْ َ
َ
ْ
الجفاد واجب ،وترك آرتقاب واجب " .)]11[(.
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ذكر شقخ اإلسالم هـا حديث " اإليؿان بضع وسبعقن شعبة ،وذكر أن أطؿال البر مـ
اإليؿان ،وذكر ما يػقد أن لإليؿان كؿآ واجبا وكؿآ مستحبا ،وأكف إذا كػل اإليؿان
.

طـ الؿسؾؿ فنكؿا يراد هبذا الـػل كػل الؽؿال القاجب ٓ الؽؿال الؿستحب

مثؾ " ٓ صالة لؿـ مل يؼرأ بلم الؼرآن " ،فـػل الصالة هـا طـ مـ مل يؼرأ بلم الؼرآن
دلقؾ طىل وجقب قراءة الػاتحة ٓ استحباهبا وبعض العؾؿاء يؼقل إن الـػل هـا كػل
لؾؽؿال القاجب ٓ كػل لحؼقؼة الصالة.
وكػل اإليؿان طـ مـ ٓ أماكة لف يدل طىل أن إماكة مـ القاجبات وهل مـ كؿال
اإليؿان ،ولقس الؿراد بـػل اإليؿان طـف أكف كافر خارج مـ مؾة اإلسالم

.

وكـبف الؼارئ هـا طىل أن هذا الحديث ضعقػ ،وقد يؽقن طـد شقخ اإلسالم صالح ًا
لالحتجاج بف ،وطىل كؾ حال فنن قصد شقخ اإلسالم مـ التؿثقؾ بف يف مثؾ هذا
السقاق بقان أن مثؾ هذا الـػل إكؿا يراد بف كػل الؽؿال القاجب ٓ كػل حؼقؼة اإليؿان
وٓ كػل الؽؿال الؿستحب.
ويؾتحؼ هبذا مثؾ ققل الـبل صىل اهلل طؾقف وسؾؿ :

" ٓ يزين الزاين حقـ يزكك وهق

مممـ وٓ يسرق السارق حقـ يسرق وهق مممـ وٓ يشرب الخؿر حقـ يشرهبا وهق
مممـ وٓ يـتفب هنبة ذات شرف يرفع الـاس إلقف فقفا أبصارهؿ وهق مممـ

"متػؼ

طؾقف.
ومثؾ ققلف صىل اهلل طؾقف وسؾؿ  " :واهلل ٓ يممـ واهلل ٓ يممـ واهلل ٓ يممـ ققؾ :ومـ
يا رسقل اهلل قال  :الذي ٓ يلمـ جاره بقائؼف

" متػؼ طؾقف والؾػظ لؾبخاري .

فؾقس الؿراد هـا تؽػقر همٓء العصاة بالؽبائر التل ارتؽبقها وٓ إخراجفؿ مـ
اإلسالم كؿا يعتؼد الخقارج ولقس الؿراد كػل كؿال اإليؿان الؿستحب طـفؿ وإكؿا
الؿراد كػل الؽؿال القاجب .
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فالذي ٓ يجقز أن يؼال إن لإليؿان كؿآ وتؿاما ماذا يؼقل يف كػل اإليؿان طـ الزاين
والسارق وشارب الخؿر والؿـتفب وممذي جاره ؟.
إن قال الؿراد كػل الؽؿال القاجب تبقـ بطالن مذهبف يف رمل مـ يؼقل بلن اإليؿان
أصؾ والعؿؾ كؿال.
وإن قال إن الؿـػل طـ العاصل  :الزاين وغقره إكؿا هق اإليؿان الؿؼابؾ لؾؽػر إكبر
الؿخرج مـ اإلسالم ،فؼد كادى طىل كػسف بلكف مـ الخقارج الؿؽػريـ بالذكقب

.

ح -وقال رمحف اهلل تعاىل يف الؿجؿقر (  " : )159-157/13وقالَ (:ض َر َب ال ّؾ ُف َم َثالً
ِ
ٍ ٍ
ِ
الس َؿاء ُت ْمتِل ُأ ُك َؾ َفا ك َُّؾ ِح ٍ
قـ بِنِ ْذ ِن
كَؾ َؿ ًة َص ِّق َب ًة ك ََش َجرة َص ِّق َبة َأ ْص ُؾ َفا َثابِ ٌت َو َف ْر ُط َفا فل َّ
َر ِّب َفا َو َي ْض ِر ُب ال ّؾ ُف إَ ْم َث َال لِؾـ ِ
َّاس َل َع َّؾ ُف ْؿ َيت ََذك َُّر َ
ون َو َم ُثؾ كَؾِ َؿ ٍة َخبِق َث ٍة ك ََش َج َر ٍة َخبِق َث ٍة
ت فِل ا ْلحق ِ
ض ما َلفا مِـ َقر ٍار ي َثب ُت ال ّؾف ا َّل ِذيـ آمـُق ْا بِا ْل َؼق ِل ال َّثابِ ِ
ِ
اة
ََ
ْ
ُ
َ ُ ِّ
اج ُت َّث ْت مـ َف ْق ِق إَ ْر ِ َ َ
ْ
َ َ
الدُّج ْكقا وفِل ِ
أخ َر ِة َو ُي ِض ُّجؾ ال ّؾ ُف ال َّظال ِ ِؿق َـ َو َي ْػ َع ُؾ ال ّؾ ُف َما َي َشاء ) [إبراهقؿ.]27-24 :
َ َ

وإصقل ملخقذة مـ أصقل الشجرة وأساس البـاء ؛ولفذا يؼال فقف  :إصؾ ما ابتـك
طؾقف غقره ،أو ما تػرر طـف غقره .
فإصقل الثابتة هل أصقل إكبقاء ،كؿا ققؾ:
أهيا الؿغتدي لتطؾب عؾؿــا ** كل عؾم عبد لعؾم الرســول
تطؾب الػرع كي تصحح حؽام ** ثم أغػؾت أصل أصل األصـول
وال ّؾف يفديـا وسائر إخقاكـا الؿممـقـ إىل صراصف الؿستؼقؿ ،صراط الذيـ أكعؿ ال ّؾف
طؾقفؿ مـ الـبققـ والصديؼقـ والشفداء والصالحقـ وحسـ أولئؽ رفق ًؼا.
وهذه إصقل يـبـل طؾقفا ما يف الؼؾقب ،ويتػرر طؾقفا.
وقد ضرب ال ّؾف مثؾ الؽؾؿة الطقبة التل يف قؾقب الؿممـقـ ،ومثؾ الؽؾؿة الخبقثة التل
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يف قؾقب الؽافريـ .والؽؾؿة هل قضقة جازمة وطؼقدة جامعة ،وكبقـا صىل اهلل طؾقف
وسؾؿ أويت فقاتح الؽالم ،وخقاتؿف وجقامعف ،فبعث بالعؾقم الؽؾقة والعؾقم إولقة
وأخرية طىل أتؿ قضقة ،فالؽؾؿة الطقبة يف قؾقب الؿممـقـ -وهل العؼقدة اإليؿاكقة
التقحقدية -كشجرة صقبة أصؾفا ثابت وفرطفا يف السؿاء ،فلصؾ أصقل اإليؿان ثابت
يف قؾب الؿممـ كثبات أصؾ الشجرة الطقبة وفرطفا يف السؿاء ( إِ َل ْق ِف َي ْص َعدُ ا ْل َؽؾِ ُؿ
الصال ِ ُح َي ْر َف ُع ُف ) [ فاصر ]10 :وال ّؾف -سبحاكفَ -م َّثؾ الؽؾؿة الطقبة،
ب َوا ْل َع َؿ ُؾ َّ
ال َّط ِّق ُ
أي :كؾؿة التقحقد ،بشجرة صقبة أصؾفا ثابت وفرطفا يف السؿاء " .
وهـا استدل شقخ اإلسالم هبذه أية التك ضرب اهلل فقفا الؿثؾ لؾؽؾؿة الطقبة كؾؿة
التقحقد واإليؿان بالشجرة الطقبة لفا أصؾ ثابت وفرطفا يف السؿاء فؽؿا أن لفذه
الشجرة الطقبة أصؾ يؼقم طؾقفا فرور ولفا ثؿار صقبة كذلؽ شجرة اإليؿان لفا أصؾ
ثابت ولفا فرور وثؿار صقبة وإصؾ كؿا قال ما اكبـك طؾقف غقره أو ما تػرر طـف غقره .
هؽذا يػفؿ العؾؿاء الراسخقن الؼرآن وأمثالف الؿضروبف وتؾؽ إمثال كضرهبا لؾـاس
وما يعؼؾفا إٓ العالؿقن.
وقال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة – رمحف اهلل:-
"قال طؿر بـ طبد العزيز  " :مـ طبد اهلل بغقر طؾؿ كان ما يػسد أكثر مؿا يصؾح " فلما
العؿؾ الصالح بالباصـ والظاهر  :فال يؽقن إٓ طـ طؾؿ  ،ولفذا أمر اهلل ورسقلف
بعبادة اهلل واإلكابة إلقف  ،وإخالص الديـ لف وكحق ذلؽ  ،فنن هذه إسؿاء تـتظؿ
العؾؿ والعؿؾ مجقع ًا  :طؾؿ الؼؾب وحالف  ،وإن دخؾ يف ذلؽ ققل الؾسان وطؿؾ
الجقارح أيض ًا  ،فنن وجقد الػرور الصحقحة مستؾزم لقجقد إصقل  ،وهذا ضاهر ،
لقس الغرض هـا بسطف " مجؿقر الػتاوى (.)382/2
وقال أيض ًا  " :والديـ الؼائؿ بالؼؾب مـ اإليؿان طؾؿ ًا وحا ً
ٓ هق " إصؾ " إطؿال
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الظاهرة هل " الػرور " وهل كؿال اإليؿان " مجؿقر الػتاوى (.)355/10
 -4قال اإلمام ابـ الؼقؿ رمحف اهلل يف إطالم الؿققعقـ (:)174-171/1
"ومـفا (أي :إمثال) ققلف تعاىل ( :أمل تر كقػ ضرب اهلل مثال كؾؿة صقبة كشجرة صقبة
أصؾفا ثابت وفرطفا يف السؿاء تميت أكؾفا كؾ حقـ بنذن رهبا ويضرب اهلل إمثال
لؾـاس لعؾفؿ يتذكرون) فشبف سبحاكف وتعاىل الؽؾؿة الطقبة بالشجرة الطقبة ؛ ٕن
الؽؾؿة الطقبة تثؿر العؿؾ الصالح ،والشجرة الطقبة تثؿر الثؿر الـافع ،وهذا ضاهر طىل
ققل مجفقر الؿػسريـ الذيـ يؼقلقن :الؽؾؿة الطقبة هل شفادة أن ٓ إلف إٓ اهلل فنهنا
تثؿر مجقع إطؿال الصالحة الظاهرة والباصـقة ؛فؽؾ طؿؾ صالح مرضل هلل ثؿرة هذه
الؽؾؿة ،ويف تػسقر طظ بـ أبل صؾحة طـ ابـ طباس قال( :كؾؿة صقبة) شفادة أن ٓ
إلف إٓ اهلل (كشجرة صقبة) وهق الؿممـ (أصؾفا ثابت) ققل ٓ إلف إٓ اهلل يف قؾب
الؿممـ (وفرطفا يف السؿاء) يؼقل :يرفع هبا طؿؾ الؿممـ إىل السؿاء.
وقال الربقع بـ أكس ( :كؾؿة صقبة) هذا مثؾ اإليؿان ؛فاإليؿان الشجرة الطقبة وأصؾفا
الثابت الذي ٓ يزول اإلخالص فقف وفرطف يف السؿاء خشقة اهلل ،والتشبقف طىل هذا
الؼقل أصح وأضفر وأحسـ ؛فنكف سبحاكف شبف شجرة التقحقد يف الؼؾب بالشجرة
الطقبة الثابتة إصؾ الباسؼة الػرر يف السؿاء طؾقا التل ٓ تزال تميت ثؿرهتا كؾ حقـ
،وإذا تلمؾت هذا التشبقف رأيتف مطابؼا لشجرة التقحقد الثابتة الراسخة يف الؼؾب التل
فروطفا مـ إطؿال الصالحة صاطدة إىل السؿاء ،وٓ تزال هذه الشجرة تثؿر
إطؿال الصالحة كؾ وقت بحسب ثباهتا يف الؼؾب ومحبة الؼؾب لفا وإخالصف فقفا
ومعرفتف بحؼقؼتفا وققامف بحؼققفا ومراطاهتا حؼ رطايتفا.
فؿـ رسخت هذه الؽؾؿة يف قؾبف بحؼقؼتفا التل هل حؼقؼتفا واتصػ قؾبف هبا واكصبغ
هبا بصبغة اهلل التل ٓ أحسـ صبغة مـفا فعرف حؼقؼة اإللفقة التل يثبتفا قؾبف هلل
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ويشفد هبا لساكف وتصدقفا جقارحف وكػك تؾؽ الحؼقؼة ولقازمفا طـ كؾ ما سقى اهلل
وواصل قؾبف لساكف يف هذا الـػل واإلثبات واكؼادت جقارحف لؿـ شفد لف بالقحداكقة
صائعة سالؽة سبؾ ربف ذلال غقر كاكبة طـفا وٓ باغقة سقاها بدٓ كؿا ٓ يبتغل الؼؾب
سقى معبقده الحؼ بدٓ فال ريب أن هذه الؽؾؿة مـ هذا الؼؾب طىل هذا الؾسان ٓ
تزال تميت ثؿرهتا مـ العؿؾ الصالح الصاطد إىل اهلل كؾ وقت ،ففذه الؽؾؿة الطقبة هل
التل رفعت هذا العؿؾ الصالح إىل الرب تعاىل وهذه الؽؾؿة الطقبة تثؿر كؾؿ ًا كثقر ًا
صقب ًا يؼاركف طؿؾ صالح فقرفع العؿؾ الصالح الؽؾؿ الطقب كؿا قال تعاىل ( :إلقف
يصعد الؽؾؿ الطقب والعؿؾ الصالح يرفعف ).
فلخبر سبحاكف أن العؿؾ الصالح يرفع الؽؾؿ الطقب ،وأخبر أن الؽؾؿة الطقبة تثؿر
لؼائؾفا طؿال صالحا كؾ وقت.
والؿؼصقد أن كؾؿة التقحقد إذا شفد هبا الؿممـ طارفا بؿعـاها وحؼقؼتفا كػقا وإثباتا
متصػا بؿقجبفا قائؿا قؾبف ولساكف وجقارحف بشفادتف ،ففذه الؽؾؿة الطقبة هل التل
رفعت هذا العؿؾ مـ هذا الشاهد أصؾفا ثابت راسخ يف قؾبف وفروطفا متصؾة بالسؿاء
وهل مخرجة لثؿرهتا كؾ وقت.
ومـ السؾػ مـ قال  :إن الشجرة الطقبة هل الـخؾة ويدل طؾقف حديث ابـ طؿر
الصحقح ،ومـفؿ مـ قال  :هل الؿممـ كػسف كؿا قال محؿد بـ سعد حدثـل أبل
حدثـل طؿل حدثـل أبل طـ أبقف طـ ابـ طباس ققلف  ( :أمل تر كقػ ضرب اهلل مثال
كؾؿة صقبة كشجرة صقبة ) يعـل بالشجرة الطقبة الؿممـ ويعـل بإصؾ الثابت يف
إرض والػرر يف السؿاء يؽقن الؿممـ يعؿؾ يف إرض ويتؽؾؿ فقبؾغ طؿؾف وققلف
السؿاء وهق يف إرض  .وقال ططقة العقيف يف ققلف ( :ضرب اهلل مثال كؾؿة صقبة
كشجرة صقبة ) قال :ذلؽ مثؾ الؿممـ ٓ يزال يخرج مـف كالم صقب وطؿؾ صالح
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يصعد إىل اهلل  .وقال الربقع بـ أكس  ( :أصؾفا ثابت وفرطفا يف السؿاء ) قال ذلؽ
الؿممـ ضرب مثؾف يف اإلخالص هلل وحده وطبادتف وحده ٓ شريؽ لف ( أصؾفا
ثابت) قال أصؾ طؿؾف ثابت يف إرض ( وفرطفا يف السؿاء ) قال ذكره يف السؿاء
،وٓ اختالف بقـ الؼقلقـ ،والؿؼصقد بالؿثؾ الؿممـ والـخؾة مشبفة بف وهق مشبف هبا
وإذا كاكت الـخؾة شجرة صقبة فالؿممـ الؿشبف هبا أوىل أن يؽقن كذلؽ ومـ قال مـ
السؾػ إهنا شجرة يف الجـة فالـخؾة مـ أشرف أشجار الجـة

.

حؽؿة تشبقف الؿممـ بالشجرة ويف هذا الؿثؾ مـ إسرار والعؾقم والؿعارف ما يؾقؼ
بف ويؼتضقف طؾؿ الذي تؽؾؿ بف وحؽؿتف.
فؿـ ذلؽ أن الشجرة ٓ بد لفا مـ طروق وساق وفرور وورق وثؿر فؽذلؽ شجرة
اإليؿان واإلسالم لقطابؼ الؿشبف الؿشبف بف ،فعروقفا العؾؿ والؿعرفة والقؼقـ ،وساقفا
اإلخالص وفروطفا إطؿال وثؿرهتا ما تقجبف إطؿال الصالحة مـ أثار الحؿقدة
والصػات الؿؿدوحة وإخالق الزكقة والسؿت الصالح والفدى والدل الؿرضل
فقستدل طىل غرس هذه الشجرة يف الؼؾب وثبقهتا فقف هبذه إمقر".
أققل:
 -1اكظر إىل ققلف ٕ :ن الؽؾؿة الطقبة تثؿر العؿؾ الصالح والؽؾؿة الطقبة طـد
الجؿفقر هل شفادة أن ٓ إلف إٓ اهلل تثؿر إطؿال الصالحة الظاهرة والباصـة  ،كؾ
طؿؾ صالح مرضل هلل ثؿرة هذه الؽؾؿة.
 -2واكظر إىل ققلف  :والتشبقف طىل هذا الؼقل أصح وأضفر وأحسـ فنكف سبحاكف شبف
شجرة التقحقد يف الؼؾب بالشجرة الطقبة الثابتة إصؾ الباسؼة الػرر يف السؿاء طؾق ًا
 ....إىل ققلف  :وإذا تلمؾت هذا التشبقف رأيتف مطابؼ ًا لشجرة التقحقد الثابتة الراسخة يف
الؼؾب التل فروطفا مـ إطؿال الصالحة صاطدة إىل السؿاء وٓ تزال هذه الشجرة
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تثؿر إطؿال الصالحة  ....إلخ.
 -3وإىل ققلف  " :ويف هذا الؿثؾ مـ إسرار والعؾقم والؿعارف ما يؾقؼ بف ويؼتضقف
ٍ
وساق وفرور
طؾؿ الذي تؽؾؿ بف وحؽؿتف فؿـ ذلؽ أن الشجرة ٓ بد لفا مـ طروق
وورق وثؿر ،فؽذلؽ شجرة اإليؿان واإلسالم ؛لقطابؼ الؿشبف بف فعروقفا العؾؿ
َ
والؿعرفة والقؼقـ ،وساقف َا اإلخالص ،وفرو ُطفا إطؿال وثؿرهتُ َا ما تقجبف إطؿال
الصالحة مـ أثار الحؿقدة والصػات الؿؿدوحة وإخالق الزكقة والس ِ
ؿت
َّ
الصالح والفدي والدل الؿرضل ،فقستدل طىل َغ ْر ِ
س هذه الشجرة يف الؼؾب وثبقهتا
فقف هبذه إمقر ".
فتراه هـا اطتبر اإلخالص والتقحقد شجرة يف قؾب الؿممـ وفروطفا اإلطؿال الخ .
والشرك والؽذب والرياء شجرة يف قؾب الؽافر وذكر أن ثؿارها يف الدكقا الخقف
وثؿارها يف أخرة الزققم و العذاب إلقؿ وأحال بالؿثؾققـ إىل الؼرآن سقرة
إبراهقؿ .
ففؾ هذا اإلمام مرجئ طـد أجفؾ الػرق ؟!
بؾ أهؾ السـة كؾفؿ مرجئة طىل أصؾفؿ ومذهبفؿ ،ومـفؿ مجفقر الؿػسريـ ،لؽـ
الؼرآن والسـة يبرآن أهؾ السـة وأئؿتفؿ مؿا يؼذففؿ بف الحدادية  :خقارج ومرجئة
العصر تبع ًا لؾخقارج إولقـ.
وقال -رمحف اهلل -يف كتابف الػقائد (ص )180-179صـ دار مؽتبة الصػا ):
"واإلخالص والتقحقد شجرة يف الؼؾب ؛ فروطفا إطؿال وثؿرها صقب الحقاة يف
الدكقا والـعقؿ الؿؼقؿ يف أخرة ،وكؿا أن ثؿار الجـة ٓ مؼطقطة وٓ مؿـقطة فثؿرة
التقحقد واإلخالص يف الدكقا كذلؽ.
والشرك والؽذب والرياء ؛ شجرة يف الؼؾب ثؿرها يف الدكقا الخقف والفؿ والغؿ
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وضقؼ الصدر وضؾؿة الؼؾب ،وثؿرها يف أخرة الزققم والعذاب الؿؼقؿ ،وقد ذكر اهلل
هاتقـ الشجرتقـ يف سقرة إبراهقؿ".
 -5وقال الحافظ ابـ رجب -رمحف اهلل -يف جامع العؾقم والحؽؿ (:)151/1
"وقد ضرب العؾؿاء مثؾ اإليؿان بؿثؾ شجرة لفا أصؾ وفرور وشعب فاسؿ الشجرة
يشؿؾ ذلؽ كؾف ،ولق زال شلء مـ شعبفا وفروطفا مل يزل طـفا اسؿ الشجرة ،وإكؿا
يؼال :هل شجرة كاقصة أو غقرها أتؿ مـفا.
وقد ضرب اهلل مثؾ اإليؿان بذلؽ يف ققلف تعاىل ( ضرب اهلل مثال كؾؿة صقبة كشجرة
صقبة أصؾفا ثابت وفرطفا يف السؿاء تقيت ُأكؾفا كؾ حقـ بنذن رهبا ) (إبراهقؿ .)24:
والؿراد بالؽؾؿة كؾؿة التقحقد ،وبلصؾفا التقحقد الثابت يف الؼؾقب ،وأكؾفا  :هق
إطؿال الصالحة الـاشئة مـف.
وضرب الـبل صىل اهلل طؾقف وسؾؿ مثؾ الؿممـ والؿسؾؿ بالـخؾة ولق زال شلء مـ
فرور الـخؾة أومـ ثؿرها مل يزل بذلؽ طـفا اسؿ الـخؾة بالؽؾقة ،وإن كاكت كاقصة
الػرور أو الثؿر .
وقال أيض ًا يف فتح الباري شرح صحقح البخاري (:) 28-27/1وقد ضرب اهلل ورسق ُلف مثؾ اإليؿان واإلسالم بالـخؾة ،قال اهلل تعاىل  ( :ضرب اهلل
ٍ
كشجرة صقبة أصؾفا ثابت وفر ُطفا يف السؿاء تميت ُأ ُك َؾفا كؾ حقٍـ ِ
بنذن
مثال كؾؿ ًة صقبة
َ
َ
رهبا ) ( إبراهقؿ .) 24-23
ِ
لسان
فالؽؾؿة الطقبة هل كؾؿة التقحقد وهل أساس اإلسال ِم ،وهل جاري ُة طىل
ِ
وارتػار فرطفا يف
ثبقت التصديؼ هبا يف قؾب الؿممـ ،
وثبقت أصؾفا هق
الؿممـ
ُ
ُ
ُ
ِ
وب ُسققفا وأهنا تخرق الحجب وٓ تتـاهك َ
دون العرش ِ
السؿاء هق طؾق هذه الؽؾؿة ُ
،وإتقاكُفا أكؾفا كؾ ٍ
حقـ:
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ِ
هق ما يرفع بسببفا لؾؿممـ يف كؾ ٍ
ِ
الطقب والعؿ ِؾ الصالح ِ ؛ ففق
الؼقل
حقـ مـ
ثؿرهتا .
ِ
ِ
ِ
الـخؾة .
الؿسؾؿ كؿث ِؾ
الؿممـ أو
وجعؾ الـبل صىل اهلل طؾقف وسؾؿ مثؾ
وقال صاوس  :مثؾ ( اإلسالم ) كشجرة أصؾفا الشفاد ُة ،وسا ُق َفا كذا وكذا ،وور ُق َفا
ٍ
ٍ
ور َر
وثؿر َها :
ُ
ثؿر لفا ،وٓ خقر يف إكسان ٓ َ
القرر ،وٓ خ َقر يف شجرة ٓ َ
كذا وكذا ُ ،
فقف .
ِ
ِ
والـخؾة مـ فروطفا وأغصاهنا وورقِف َا وثؿرها
الشجرة
مسؿك
ومعؾقم أن ما دخؾ يف َّ
ِ
اسؿ َفا ؛ولؽـ يؼال  :هل شجر ُة كاقص ُة
إذا ذهب شلء مـف مل يذهب طـ الشجرة ُ
،وغقرها أكؿؾ مـفا ،فنن قطع أص ُؾفا وسؼطت مل تبؼ شجر ًة ؛وإكؿا تصقر َحطب ًا
،فؽذلؽ اإليؿان واإلسالم إذا َ
زال مـف بعض ما يدخؾ يف مسؿاه مع بؼاء أركان بـقاكف
ِ
ِ
ٓ ُ
ب آسؿ طـف لـؼصف
اسؿ اإلسال ِم واإليؿان بالؽؾقة ،وإن كان قد ُسؾِ َ
يزول بف ُ
ِ
ِ
.
أطؾؿ
واهلل ُ
بخالف ما اهندمت أركا ُك ُف وبـقا ُك ُف فنكف يزول مسؿاه بالؽؾقة ُ ،
أققل :
وهذا الؿثؾ الؼرآين مـ أققى وأوضح إمثؾة وإدلة طىل أن لإليؿان أصالً وفروط ًا
وهذا الؿثؾ وتػسقره مـ أققى ما يرد بف طىل الخقارج الذيـ يؽػرون الؿممـ
بارتؽاب الؽبقرة ويخرجقكف مـ اإلسالم ٕ،ن طؼقدهتؿ الػاسدة تؼقل  :إن اإليؿان إذا
ذهب بعضف ذهب كؾف.
وهق أيض ًا رد طىل الؿرجئة الذيـ يعتؼدون أن العؿؾ لقس مـ اإليؿان ،ويعتؼدون
أيض ًا أكف إذا ذهب بعضف ذهب كؾف ،ويـؽرون أن يؽقن العؿؾ مـ اإليؿان

.

 -6قال اإلمام طبد الرمحـ بـ حسـ -رمحف اهلل -يف فتح الؿجقد (ص:)9-8
"وأما كتابف ([ )]12الؿذكقر فؿقضقطف يف بقان ما بعث بف اهلل رسؾف مـ تقحقد العبادة
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وبقاكف بإدلة مـ الؽتاب والسـة  ،وذكر ما يـافقف مـ الشرك إكبر أو يـايف كؿالف
القاجب  ،مـ الشرك إصغر وكحقه  ،وما يؼرب مـ ذلؽ أو يقصؾ إلقف".
أققل :
إن تقحقد العبادة هق مضؿقن شفادة أن ٓ إلف إٓ اهلل أصؾ اإليؿان وأن الشرك إكبر
يـايف هذا التقحقد والشرك إصغر يـايف كؿالف وإذن فؾإليؿان أصؾ وكؿال طـد هذا
اإلمام وهذا سقر مـف طىل صريؼ السؾػ.
وكؼؾ طـ اإلمام ابـ الؼقؿ -رمحف اهلل -ققلف  " :فنن الؼرآن إما خبر طـ اهلل وأسؿائف
وصػاتف وأفعالف وأققالف ،ففق التقحقد العؾؿل الخبري ،وإما دطقة إىل طبادتف وحده ٓ
شريؽ لف وخؾع ما يعبد مـ دوكف ،ففق التقحقد اإلرادي الطؾبل ،وإما أمر وهنل وإلزام
بطاطتف وأمره وهنقف ،ففق حؼقق التقحقد ومؽؿالتف ،وإما خبر طـ إكرام أهؾ التقحقد
وما فعؾ هبؿ يف الدكقا وما يؽرمفؿ بف يف أخرة ،ففق جزاء تقحقده ،وإما خبر طـ أهؾ
الشرك وما فعؾ هبؿ يف الدكقا مـ الـؽال وما يحؾ هبؿ يف العؼبك مـ العذاب ،ففق
جزاء مـ خرج طـ حؽؿ التقحقد ،فالؼرآن كؾف يف التقحقد وحؼققف وجزائف ،ويف شلن
الشرك وأهؾف وجزائفؿ " اكتفك .)]13[(.
اكظر كقػ جعؾ لؾتقحقد بلكقاطف حؼقق ًا ومؽؿالت وهل إوامر والـقاهل
والطاطات فؿا حؽؿ ابـ الؼقؿ والشقخ طبد الرمحـ هؾ قالقا هـا بؼقل الؿرجئة

.

فؿا أكثر سعل الحدادية لفدم أهؾ السـة وأصقلفؿ العظقؿة بجفآهتؿ ووساوسفؿ.
قال اإلمام محؿد -رمحف اهلل -يف كتاب التقحقد يف باب مـ الشرك لبس الحؾؼة
والخقط وكحقمها  ...الخ ،ساق يف الباب بعض إدلة ،ثؿ قال  :وٓبـ أبل حاتؿ طـ
حذيػة أكف رأى رجالً يف يده خقط مـ الحؿك فؼطعف وتال ققلف تعاىل ( وما يممـ
أكثرهؿ باهلل إٓ وهؿ مشركقن ).
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قال الشقخ طبد الرمحـ بـ حسـ يف فتح الؿجقد (ص  " : )105-104ققلف ( وتال
ققلف " وما يممـ أكثرهؿ باهلل إٓ وهؿ مشركقن " ) استدل حذيػة -رضل اهلل طـف-
بأية طىل أن هذا شرك  ،فػقف صحة آستدٓل طىل الشرك إصغر بؿا أكزلف اهلل يف
الشرك إكبر لشؿقل أية ودخقلف يف مسؿك الشرك  ،وتؼدم معـك هذه أية طـ ابـ
طباس وغقره يف كالم شقخ اإلسالم وغقره  ،واهلل أطؾؿ  ،ويف هذه أثار طـ الصحابة
ما يبقـ كؿال طؾؿفؿ بالتقحقد وما يـافقف أو يـايف كؿالف ".
ففـا يثـل اإلمام طبد الرمحـ طىل الصحابة بؽؿال طؾؿفؿ بالتقحقد وما يـافقف ويـايف
كؿالف وهذا حؼ فؿـ أطؾؿ باهلل وبديـف مـ الصحابة الؽرام رضقان اهلل طؾقفؿ.
 -7وقال الشقخ سؾقؿان بـ طبداهلل بـ محؿد بـ طبدالقهاب -رمحف اهلل -يف كتاب
تقسقر العزيز الحؿقد يف شرح كتاب التقحقد (ص :)114
"فنن كؿال اإلسالم هق إمر بالؿعروف والـفل طـ الؿـؽر وتؿام ذلؽ بالجفاد يف
سبقؾ اهلل ،ومـ كشل يف الؿعروف ،فؾؿ يعرف غقره ،فؼد ٓ يؽقن طـده مـ العؾؿ
بالؿـؽر وضرره ما طـد مـ طؾؿف ،وٓ يؽقن طـده مـ الجفاد ٕهؾف ما طـد الخبقر
هبؿ".
وهـا يثبت الشقخ سؾقؿان بـ طبد اهلل أن لإلسالم كؿا ً
ٓ هق إمر بالؿعروف والـفل
طـ الؿـؽر وتؿام ذلؽ بالجفاد يف سبقؾ اهلل.
 -8وقال اإلمام طبد الؾطقػ بـ طبد الرمحـ بـ حسـ آل الشقخ – رمحف اهلل – يف رده
طىل افتراءات طثؿان بـ مـصقر طىل اإلمام محؿد بـ طبد القهاب :

" فؿحا اهلل

بدطقتف (أي اإلمام محؿد ًا) شعار الشرك ومشاهده  ،وهدم بققت الؽػر والشرك
ومعابده  ،وكبت الطقاغقت والؿؾحديـ  ،وألزم مـ ضفر طؾقف مـ البقادي وسؽان
الؼرى بؿا جاء بف محؿد صىل اهلل طؾقف وسؾؿ مـ التقحقد والفدى  ،وك َّػر مـ أكؽر
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البعث واستراب فقف مـ أهؾ الجفالة والجػاء  ،وأمر بنقامة الصالة وإيتاء الزكاة
وترك الؿـؽرات والؿسؽرات  ،وهنك طـ آبتدار يف الديـ  ،وأمر بؿتابعة سقد
الؿرسؾقـ والسؾػ الؿاضقـ  ،يف إصقل والػرور مـ مسائؾ الديـ  ،حتك ضفر ديـ
اهلل واستعؾـ  .واستبان بدطقتف مـفاج الشريعة والســ وقام قائؿ إمر بالؿعروف
وحدّ ت الحدود الشرطقة  ،وطزرت التعازير الديـقة  ،واكتصب
والـفل طـ الؿـؽر ُ ،
طؾؿ الجفاد  ،وقاتؾ إلطالء كؾؿة اهلل أهؾ الشرك والعـاد  ،حتك سارت دطقتف وثبت
كصحف هلل ولؽتابف ولرسقلف وٕئؿة الؿسؾؿقـ وطامتفؿ ومجع اهلل بف الؼؾقب بعد
شتاهتا  ،وتللػت بعد طداوهتا  ،وصاروا بـعؿة اهلل إخقاكا " مصباح الظالم يف الرد طىل
مـ كذب الشقخ اإلمام (ص.)17
وقال اإلمام طبد الؾطقػ أيض ًا خالل مـاقشتف لعثؿان بـ مـصقر وبقان جفؾف وضاللف:
"ولذلؽ رد طىل أهؾ التقحقد واإليؿان بؿا رد بف طىل الؿتؽؾؿقـ مـ أهؾ مـطؼ
الققكان فظـ أن البحث يف التقحقد وتحؼقؼف  .والـفل طـ الشرك وسد ذرائعف  ،وقطع
وسائؾف وتبقـ حؼقؼتف  .والػرق بقـ أصغره وأكبره هق مـ جـس أبحاث الؿتؽؾؿقـ
الؿخالػقـ لؾسؾػ يف خقضفؿ يف مسللة الجقهر والعرض  ،وبؼقة الؿؼقٓت العشر .
ولذلؽ رد طىل الؿسؾؿقـ بؿا رد بف ابـ طؼقؾ طىل الؿتؽؾؿقـ  .وذكر أن تحؼقؼ
التقحقد وذكر أصقلف وفروطف وثؿراتف وبقان الشرك وذكر أصقلف وفروطف ووسائؾف
وذرائعف مـ جـس بدطة الؿتؽؾؿقـ واكػتح هبا البثؼ.
فؼػ هـا واطتبر واطرف بعد هذا الضرب مـ الـاس طـ صريؼ العؾؿ والفدى واطرف
ما تضؿـف ققلف تعاىل  ( :إن هؿ إٓ كإكعام بؾ هؿ أضؾ سبقال )

" مصباح الظالم

(ص.)378
وطـدهؿ أن وأمام أطقـفؿ تشاد يف الجامعات كؾقات باسؿ كؾقات أصقل الديـ ،
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وكؾقات الشريعة أي الػرور.
فعىل أي أساس قامت هذه التسؿقات طىل أيدي طؾؿاء السـة والتقحقد ؟ طىل مذهب
اإلرجاء طـد الحدادية وطىل مذهب أهؾ السـة طـد أهؾ السـة.
وأققلفا صريحة لق قال طامل أن يف إطؿال أصق ً
ٓ مثؾ إركان إربعة الصالة
والزكاة والصقم والحج لؼؾت وغقري كعؿ وٓ حرج يف ذلؽ.
ومع ذلؽ ففل مرتبطة بلطؿال الؼؾقب وقائؿة طىل أساسفا كؿا قرر ذلؽ طؾؿاء السـة
وقد ذكركا أققالفؿ وأدلتفؿ يف هذا الؿؼال  ،فال تخالػ وٓ تصادم بقـ هذا الؼقل
وذاك .
 -9قال العالمة الشقخ طبد الرمحـ بـ كاصر السعدي -رمحف اهلل -يف ( تقسقر الؽريؿ
الرمحـ يف تػسقر كالم الؿـان  :ص :) 425
يؼقل تعاىل ( أمل تر كقػ ضرب اهلل مثال كؾؿة صقبة ) وهل شفادة أن ٓ إلف إٓ اهلل
وفروطفا ( كشجرة صقبة ) وهل الـخؾة ( أصؾفا ثابت ) يف إرض ( وفرطفا ) مـتشر
(يف السؿاء) وهل كثقرة الـػع دائؿ ًا  (،تميت أكؾفا ) أي  :ثؿرهتا ( كؾ حقـ بنذن رهبا )
فؽذلؽ شجرة اإليؿان ،أصؾفا ثابت يف قؾب الؿممـ ،طؾؿ ًا واطتؼاد ًا .وفرطفا مـ
الؽؾؿ الطقب ،والعؿؾ الصالح ،وإخالق الؿرضقة ،وأداب الحسـة ،يف السؿاء
دائؿ ًا ،يصعد إىل اهلل مـف مـ إطؿال وإققال التل تخرجفا شجرة اإليؿان ،ما يـتػع
بف الؿممـ ويـػع غقره ( ويضرب اهلل إمثال لؾـاس لعؾفؿ يتذكرون ) ما أمرهؿ بف
وهناهؿ طـف ،فنن يف ضرب إمثال تؼريب ًا لؾؿعاين الؿعؼقلة مـ إمثال الؿحسقسة
،ويتبقـ الؿعـك الذي أراده اهلل غاية البقان ويتضح غاية القضقح ،وهذا مـ رمحتف
وحسـ تعؾقؿف  .فؾؾف أتؿ الحؿد وأكؿؾف وأطؿف ،ففذه صػة كؾؿة التقحقد وثباهتا يف
قؾب الؿممـ .
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وقال رمحف اهلل يف الؼقل السديد ( الؿجؿقطة الؽامؾة  )14-13/3يف شرح باب :مـ حؼؼ التقحقد دخؾ الجـة بغقر حساب:
"وهذا الباب تؽؿقؾ لؾباب الذي قبؾف وتابع لف ،فنن تحؼقؼ التقحقد هتذيبف وتصػقتف
مـ الشرك إكبر وإصغر ،ومـ البدر الؼقلقة آطتؼادية ،والبدر الػعؾقة العؿؾقة
،ومـ الؿعاصل وذلؽ بؽؿال اإلخالص هلل يف إققال وإفعال واإلرادات
،وبالسالمة مـ الشرك إكبر الؿـاقض ٕصؾ التقحقد ،ومـ الشرك إصغر الؿـايف
لؽؿالف ،وبالسالمة مـ البدر والؿعاصل التل تؽدر التقحقد وتؿـع كؿالف ،وتعققف
طـ حصقل آثاره ".
ففـا صرح الشقخ السعدي بلن لؾتقحقد أصالً يـافقف الشرك إكبر ولف كؿال يـافقف
الشرك إصغر وأن البدر والؿعاصل تؿـع مـ كؿال اإليؿان.
فؿاذا يريد مـ يـؽر أن لإليؿان أصالً وكؿا ً
ٓ (فرط ًا) وبلي حؼ يضؾؾ مـ يثبت ما
أثبتف اهلل ورسقلف وقال بف طؾؿاء السـة وأئؿتفا .
وقال رمحف اهلل يف كتاب التقضقح والبقان لشجرة اإليؿان (:) 88/87"أما بعد :ففذا كتاب يحتقي طىل مباحث اإليؿان التل هل أهؿ مباحث الديـ
،وأطظؿ أصقل الحؼ والقؼقـ ؛مستؿد ًا ذلؽ مـ كتاب اهلل الؽريؿ  -الؽػقؾ بتحؼقؼ
هذه إصقل تحؼقؼ ًا ٓ مزيد طؾقف  -ومـ سـة كبقف محؿد صىل اهلل طؾقف وسؾؿ :التل
تقافؼ الؽتاب وتػسره وتعبر طـ كثقر مـ مجؿالتف ،وتػصؾ كثقر ًا مـ مطؾؼاتف .
م ِ
بتدئ ًا بتػسقره ُ ،م ْثـِق ًا بذكر أصقلف ومؼقماتف ،ومـ أي شلء يستؿد ؟ ُمث ِّؾث ًا بػقائده
ُ
وثؿراتف ،وما يتبع هذه إصقل.
قال اهلل تعاىل  ( :أمل تر كقػ ضرب اهلل مثالً كؾؿة صقبة كشجرة صقبة أصؾفا ثابت
وفرطفا يف السؿاء تميت أكؾفا كؾ حقـ بنذن رهبا ويضرب اهلل إمثال لؾـاس لعؾفؿ
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يتذكرون ) ( .) 25-24 /14
فؿثؾ اهلل كؾؿة اإليؿان  -التل هل أصقب الؽؾؿات -بشجرة هل أصقب إشجار
،مقصقفة هبذه إوصاف الحؿقدة  :أصقلفا ثابتة مستؼرة ،وكؿاؤها مستؿر ،وثؿراهتا
ٓ تزال ،كؾ وقت وكؾ حقـ ،تغؾ طىل أهؾفا وطىل غقرهؿ الؿـافع الؿتـقطة
،والثؿرات الـافعة.
وهذه الشجرة متػاوتة يف قؾقب الؿممـقـ تػاوت ًا طظقؿ ًا ،بحسب تػاوت هذه
إوصاف التل وصػفا اهلل هبا.
فعىل العبد الؿقفؼ أن يسعك لؿعرفتفا ،ومعرفة أوصاففا وأسباهبا ،وأصقلفا وفروطفا
؛ويجتفد يف التحؼؼ هبا  :طؾؿ ًا وطؿالً  .فنن كصقبف مـ الخقر والػالح ،والسعادة
العاجؾة وأجؾة بحسب كصقبف مـ هذه الشجرة".
اكظر ققلف طـ شجرة اإليؿان وتػاوهتا :

" فعىل العبد أن يسعك لؿعرفتفا ومعرفة

أوصاففا وأسباهبا وأصقلفا وفروطفا  ...إلخ ".
ٓ وفروط ًا وكؿا ً
وحاصؾ ما دل طؾقف الؽتاب والسـة وكالم إئؿة أن لإليؿان أصق ً
ٓ
وأن اإليؿان كالشجرة الطقبة لفا أصؾ وفرور وثؿار وتؾؽ الػرور والثؿار مـ تؾؽ
الشجرة.
فليـ هذا الؿذهب إصقؾ الؼائؿ طىل الؽتاب والسـة وآمـ بف أساصقـ إمة مـ
مذهب اإلرجاء الذي ٓ يعتبر العؿؾ مـ اإليؿان وأكف ٓ يزيد وٓ يـؼص ،أي أكف لقس
مـ شجرة اإليؿان ،وأهؾ السـة يعتبرون العؿؾ مـ اإليؿان وفرر وكؿال لإليؿان
ومـ شجرة اإليؿان.
وهذا ما تقسر كؼؾف مـ كالم إئؿة العؾؿاء والتعؾقؼات الؿقجزة طؾقف وأسلل اهلل أن
يـصر ديـف ويعظ كؾؿتف وصىل اهلل طىل كبقـا محؿد وآلف وصحبف وسؾؿ

.
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وكـتـبف ربقع بـ هادي بـ طؿقر الؿدخظ
10 /شقال1427 /هـ/

صدر هذا الؿؼال يف التاريخ الؿذكقر ،أي :قبؾ تسع سـقات ،فؾؿ يردطفؿ ما فقف مـ
حؼ ومـ أققال أئؿة اإلسالم؛ لتؿؽـ الفقى والضالل مـ قؾقهبؿ.
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