هل جيوز أن يُرمَى باإلرجاء من يقول :
" إنَّ اإلميانَ أصلٌ والعملَ كمالٌ ( فرعٌ ) "؟

()

بسم اهلل الرمحن الرحيم
الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه .
أما بعد :
فإن اهلل قال في محكم كتابه عن أهل الضالل :
( ومن الناس من جيادل يف اهلل بغري علم وال هدى وال كتاب منري ثااي عفهال لي ال عان ا يل
اهلل لل يف الدييا خزي ويذيقل يوم القيامة عذاب احلريق ) سورة الحج(آية )01-9
وقال تعاالى  ( :ومن الناس من جيادل يف اهلل بغري علم ويت ع كال يايفان مرياد كتا
عليل أيل من تواله فايل ي لل ويهديل إىل عذاب السعري ) الحج (آية. )4-3
وقااال تعااالى فااي زا ن أفاوال الك ا والضااالل  ( :وجااادلوا بال ا اال ليدح ااوا باال احلااق
فأخذهتم فكيف كان عقاب ) .
هذه في أعداء ال سل الذين كذبوهم وفاربوهم ب زد أناوا الحا ل واى و والكاذل
عليهم واالفت اء .
وىهل البد واىهواء والضالل نصاي مان العاداوة للحاو وأهلاه وفا بهم باىكا يا
والشااععات وجاادالهم بالبا ال ليدفضااوا بااه الحاو ا وماان جاادالهم بديا علاام وال هاادو وال
كتال مني .

( ) الجوال  :ال  .لما ا ؟ ىنه يقتضي تضليل أعمة اإلسالم .
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ولهم نصي من الوعيد الذي توعاد اهلل باه أعاداء الحاو وأعاداء ال سال ولهام نصاي
من الذم الذي م اهلل به أهل البا ل والهوو .
ومان أهال اىهاواء والضاالل المحااربين للحاو وأهلاه ف قاة الحدايياة التاي أنشاي فاي
الظالم لح ل أهل السنة السابقين والالفقين ولح ل عقاعدهم وأصولهم وهدمها .

وفا بهم هااذه ال تقااوم علااى زاايء ماان الحااو وال ماان العلاام والهاادو اوإنمااا تقااوم علااى

الكذل والجهل والخيانات ااىمور التي ال غبار عليها وال مخ ج لهم منها اوال عذر لهم
فيهااا ؛فإنهااا أمااور وا ااحة مكشااوفة لكاال ي عقاال وبص ا وبصااي ة اونحاان ال نك ا هم
-وإن ك ونا بدياً وعدواناً )!!( -ولكنهم عندنا من ز أهل البد وأجهلهم .

ولقد اخت عوا أصوالً ال عالقة لها بالكتال والسنة ال من ق ي وال من بعيد امنها :

 -0جنس العمل ؛ وهو ل ظ ال وجوي له في الكتال والسنة وال خاصام باه السال

وال أيخلوه في قضايا اإليمان ااتخذوه بديالً لماا قا ره السال مان أن العمال مان اإليماان

وأن اإليمان قول وعمل واعتقاي ايويد بالطاعات وينقص بالمعاصي .

وإ ا أخذوا بهذا الكالم على مضض فال يك ي عندهم أن يقول السل ي :
اإليمااان قااول وعماال واعتقاااي ويويااد وياانقص فتااى ال يبقااى منااه إال م قااال رة وأينااى
أينى من م قال رة كما نطق به اىفاييث النبوية الصحيحة .

باال أوجبااوا علااى الناااق أن يقولااوا ( :فتااى ال يبقااى منااه زاايء) والااذي ال يقااول بهااذه

الوياية فهو عندهم م جئ غال وفتى ولو قالها بعض أهال السانة فهام عنادهم م جياة رغام
أنوفهم !!
فعلااى عقياادتهم هااذه يكااون فااوالي تسااعة وتسااعون بالماعااة ماان أهاال الساانة وأعمااتهم
م جية
وإ ا بين لهم خطورة ت صيلهم وفسايه ازيايوا عناياً وف باً على أهل السنة .

 -2الااذي ال يبااد ماان ال يك ا تااارا جاانس العماال فهااو عناادهم م ج ائ غااال رم اواً
إلى تك ي ه .
وفتى وإن ك تارا جنس العمل فهو م جئ عندهم لما ا ؟ .
ىنهم قد فصلوا ثول اإلرجاء ليقمصوا به أهل السنة زاءوا أم أبوا !!
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 -3أعمااة الج ا ل والتعااديل والحااديث عناادهم ليسااوا أه االً للحكاام علااى أهاال البااد

وقواعاادهم ال تنطبااو علااى أهاال البااد ؛ ىن هااذه الم تبااة إنمااا هااي للعلماااء ؛ أي علماااء
الحدايية الجهلة المجهولين افإن هؤالء لهم الحو أن يبدعوا وأن يك وا بالجهل والظلام
.

 -4بعض أصولهم لل اىعمة وبعضها من صنع الشيطان .
 -5أفكام في التك ي ت وق أفكام الخوارج .
فمن لم يقلد فالحاً وأم اله فقد نس رساالت ال سل والكت التي نول عليهم .

والذي ي ى غي ه من العلماء فكماً فقد كذل الق آن والسنة وكذل اإلسالم .

 -6إلى افت اءات واتهامات بالك لمن ينصحهم أو يخاال هم فاي تلا اىماور التاي
ان يت بها هذه الطاع ة اوقد ناقشناهم فيها وبينا أكا يبهم وأبا يلهم وجهاالتهم .
واليااوم نحاان مااع أصاال ماان أصااولهم الهدامااة أال وهااو أن ماان يقااول إن اإليمااان أصاال
والعمل كمال ( ف

) فهو م جئ !

وبهذا اىصل الهدام يهدمون أهل السنة وعلماءهم !
وسوف أسوق مقاالت لعدي من فحول أعمة السنة وعظماعهم يقولاون فيهاا :
اإليمان أصل والعمل كمال أو تمام أو ف

إن

أو ف و .

وننتظا ا م اان ه ااؤالء الحدايي ااة إم ااا إع ااالن ن اادمهم وت ااوبتهم م اان ه ااذه المجازف ااات أو

التمايي في أفكامهم وأبا يلهم فيع ف الناق مكانهم من السنة وأهلها .

ال جيوز أن يُرمى باإلرجاء من يقول :
" إنَّ اإلميان أصل وفرع " ألنَّ هذا يقت

ت ليل علماء األمة

ومنهم األئمة اآلت ذكرهم وأقواهلم :
وقبل أن أوري كالم اىعمة أسوق بعض اىيلة في هذا الش ن:
قال اإلمام أمحد-رمحه اهلل -يف مسنده ( : )99 ,74/6
حدثنا إمساعيل ثنا خالد احلذاء عن أيب قالبة عن عائشة رضي اهلل عنه قالت :قال رسول صلى

3

اهلل عليه وسلم ":إن من أكمل املؤمنني إميانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله" .
إسناد هذا احلديث صحيح إن سلم من إرسال أيب قالبة وأخرجه ابن أيب شيبة يف اإلمياان بارقم
( ) 9قال حدثنا حفص عن خالد به .
و ل ا ا ا ا ااه ش ا ا ا ا اااهد م ا ا ا ا اان ح ا ا ا ا ااديث أيب هري ا ا ا ا اار ق ا ا ا ا ااال أب ا ا ا ا ااو داوود يف س ا ا ا ا ااننه ( :) 66/ 5
حدثنا أمحد بن حنبل حدثنا حيىي بن سعيد عن حممد بن عمر عن أيب سلمة عن أيب هرير قاال
 :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم  ":أكمل المؤمنين إيمانا أفسنهم خلقاً ".

وأخ جااه أفمااد فااي مساانده (  251/2و) 472واباان أبااي زاايبة فااي اإليمااان ماان ا يقين
با ا قم (01و ) 21والت مااذي ( 454/2رق اام  ) 0062وقااال  :فااديث أب ااي ه يا ا ة ه ااذا

فديث  :فسن صحيح .

وله زاهد آخ من فديث أبي أمامة م فوعاً ول ظه " مان أفا هلل وأبداض هلل وأعطاى هلل
ومنع هلل فقد استكمل اإليماان " أخ جاه أباو ياوي( 61/5رقام ) 4610وزااهد آخا مان
فديث سهل بن معا عن أبيه وي وو من يقين عي ين يقوي أفدهما اآلخ .
وكت عم بن عبدالعويو – ر ي اهلل عنه – إلي عدي بن عدي :

" أن لإليمااان ف ا اعض وز ا اعع وفاادوياً وساانناً فماان اسااتكملها اسااتكمل اإليمااان وماان لاام

يستكملها لم يستكمل اإليمان فإن أعش فس بينها لكم فتى تعملوا بهااوإن أما فماا أناا
على صحبتكم بح يص " أخ جه ابن أبي زيبة في اإليمان ( 45رقم  ) 035بإسناي
"صحيح" وأوريه البخاري في كتال اإليمان معلقاً (.) 09/0

أقول:

وهذه اىفاييث تدل على أن لإليمان أصالً وكماالً إ الكمال ال يقوم إال على أصل.

كالم اىعمة
 -0قال اإلمام محمد بن إسحاق بن منده في كتابه اإليمان ( )332-330/0بعد أن
ذكر أقوال الطوائف يف اإلميان :
" وقال أهل اجلماعة :اإلميان هاو الطاعاا كلهاا بالقلا واللساان وساائر اجلاوار غيا أن
له أصال وف عا .
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فأصااله املعرفااة باااهلل والتصاادي لااه وبااه ومبااا جاااء ماان عنااده بالقلا واللسااان ما اخلضااو لااه
واحل له واخلوف منه والتعظيم له ,م ترك التكرب واالستنكاف واملعاند ,فإذا أتى هبذا األصل

فقااد دخاال يف اإلميااان ولزمااه امسااه وأحكامااه ,وال يكااون مسااتكمال لااه فتااى ي ا تي ب عااه وف عااه
املفا

عليااه أو الفاارائض واجتنااا احملااارم ,وقااد جاااء اخلاارب عاان النااي صاالى اهلل عليااه وساالم أنااه

قااال ( :اإليمااان بضااع وساابعون أو سااتون زااعبة أفضاالها زااهاية أن ال إلااه إال اهلل وأيناهااا
إما ة اى و عن الط يو والحياء زعبة من اإليمان ) .
فجعل اإلميان شاعبا بعضاها باللساان والشافتني ,وبعضاها بالقلا ,وبعضاها بساائر اجلاوار
".
وقال أيضا في كتال اإليمان ( " : )351/0قال اهلل عز وجال ( أمل تر كيف ضارب
اهلل مثال كلمة ي ة كشجرة ي ة أصلها ثابت وفرعها يف السماء تؤت أكلها كال حا
بإذن رهبا ) .
فضرهبا مثال لكلمة اإلميان وجعل لها أصال وف عا ومثرا تؤتيه كل حني " .
وبني أن
أقول َ :بني اإلمام ابن منده عقيد أهل السنة واجلماعة يف اإلميان وأنه أصل وفر َ

أصل اإلميان حمله القل وأنه يكون بأمور منها:
املعرفااة باااهلل والتصاادي هلل و بااه ومبااا جاااء ماان عنااده بالقلا واللسااان ما اخلضااو واحل ا
واخلوف والتعظيم اخل .
وذكر أنه ال يستكمله العباد إال إذا أتاى بفروعاه املفروضاة علياه ما اجتناا احملاارم واساتدل
على ذلك حبديث شع اإلميان .
ويف ال اانص الث ااا س ااا

اآلي ااة الكرمي ااة  ( :أمل تااار كياااف ضااارب اهلل ماااثال كلماااة ي اااة

كشجرة ي ة أصلها ثابت وفرعها يف السماء ) اآلية .
مث قال فضرهبا مثال لكلمة اإلميان وجعل هلا أصال وفرعا ومثرا .
فما رأي أهل الشغ يف أهل السنة واجلماعة الاذين حكاى عقيادوم وماذهبهم هاذا اإلماام
وسا بعض أدلتهم أهم مرجئة ؟! أم هم أهل السنة حقا ؟
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ن يد اإلجابة الصايقة الص يحة .
 -2وقااال اإلمااام محمااد باان نصا الما وزي – رفمااه اهلل -خااالل مناقشااته للم جيااة :
"فلما أقر املرجئة بأن اإلقرار باللسان هو إميان يكمل به تصادي القلا  ,وال ياتم إال باه  ,مث
ب َاني اهلل تعاال لنااا  ,والرساول صالى اهلل عليااه وسالم  :أناه أول اإلسااالم  ,ثبات أن ييا اإلسااالم
ماان اإلميااان  ,فااإن يكاان شاايء ماان اإلسااالم لااي ماان اإلميااان  ,فااإلقرار الااذي هااو أول اإلسااالم
لااي ماان اإلميااان  ,فبإناااهبم أن أول اإلسااالم اارحااة اللسااان هااو ماان اإلميااان باااهلل  ,يلاازمهم أن
نعلوا كلماا بقاى مان اإلساالم مان اإلمياان بعاد ماا مساى اهلل عاز وجال  ,والرساول اإلقارار باللساان
إمياناا  ,مث شاهد املرجئاة أن اإلقارار الاذي مسااه الناي صالى اهلل علياه وسالم إساالما هاو إميااان ,
فما بال سائر اإلسالم ال يكون من اإلميان  ,فهو يف األخبار من اإلميان  ,ويف اللغة  ,واملعقول
كذلك  ,إذ هو خضو باإلخالص  ,إال أن له أصال وفرعا  ,فأصله اإلقرار بالقل عن املعرفاة
 ,وهااو اخلضااو هلل بالعبوديااة  ,واخلضااو لااه بالربوبيااة  ,وكااذلك خضااو اللسااان باااإلقرار باإلهليااة
بااإلخالص لاه مان القلا  ,واللسااان  ,أناه واحاد ال شاريك لاه مث فاارو هاذين اخلضاو لاه بااأداء
وسلم  " :اإلساالم شاهاد أن ال
الفرائض كلها  ,أمل تسم قول الني صلى اهلل عليه
إلااه إال اهلل وأن حمماادا رسااول اهلل  ,وإقااام الصااال  ,وإيتاااء الزكااا " ومااا عاادا ماان الفارائض  ,فلِاام
جعل ِ
ت املرجئة الشهاد إميانا  ,ومل جتعل يي ما جعلاه الناي صالى اهلل علياه وسالم مان اإلساالم
إميانا ؟! وكيف جعلت بعض ما مساه الني صلى اهلل عليه وسلم إساالما إمياناا  ,ومل جتعال ييعاه
إميانااا وتب ادأ بأصااله  ,وتتبعااه بفروعااه  ,وجتعلااه كلااه

إميانااا ؟! " تعظاايم قاادر الصااال

(. )462-46 /2
أ  -انظاار إل قولااه ع اان اإلميااان  " :إال أن ل ااه أصااال وفرع ااا  ,فأصااله اإلق ارار بالقل ا ع اان
املعرفة  ,وهو اخلضو هلل بالعبودية  ,واخلضو له بالربوبية  ...اخل .

– وانظاار إل قولااه  " :مث فاارو هااذين اخلضااو لااه بااأداء الف ارائض كلهااا " أي أعمااال

اجلوار " .
جا  -وإل قوله  " :وكيف جعلت بعض ما مساه الني صلى اهلل عليه وسلم إسالما إميانا ,
ومل جتعل ييعه إميانا وتبدأ بأصله  ,وتتبعه بفروعه  ,وجتعله كله إميانا ؟! " .

6

– وقال أيضا  " :وقالت طائفة أخرى أيضاا مان أصاحا احلاديث مبثال مقالاة هاؤالء ()2
إال أهنم مسوه مسلما خلروجه من ملل الكفر ,وإلقاراره بااهلل ,ومباا قاال ,ومل يساموه مؤمناا ,ومعماوا
أنه م تسميتهم إيااه باإلساالم كاا ٌفر ,ال كاافر بااهلل ,ولكان كاافر مان طريا العمال ,وقاالوا :كفار
ال ينقال مان امللاة ,وقاالوا :حماال أن يقاول الناي صالى اهلل علياه وسالم (( ال ياز الازا حاني يااز
وهو ماؤمن)) ,والكفار ضاد اإلمياان ,فاليازول( ) عناه اسام اإلمياان إال واسام الكفار المم لاه ,ألن
الكفر ضد اإلميان إال أن الكفر كفران :كفر هو جحد باهلل ,ومبا قال ,فذلك ضد اإلقرار باهلل,
والتصدي به ,ومبا قال ,وكفر هو عمل ضد اإلميان الذي هاو عمال ,أال تارى ماا روي عان الناي
صلى اهلل عليه وسلم أنه قال (( :ال يؤمن من ال يأمن جاره بوائقة)) ,قاالوا  :فاإذا مل ياؤمن فقاد
كفر ,وال ناوم رياذ ذلاك إال أناه كفار مان جهاة العمال [ إذ مل ياؤمن مان جهاة العمال ] ألناه ال
يضي املف عليه  ,ويرك الكبائر إال من خوفاه( ,)7وإن ماا يقال خوفاه مان قلاة تعظيماه هلل,
ووعيده ,فقد ترك من اإلميان التعظيم الذي صدر عنه اخلوف والور عان اخلاوف ,فأقسام الناي
صلى اهلل عليه وسلم أنه (( ال يؤمن إذا مل يأمن جاره بوائقه )).
مث قااد روى ياعااة عاان النااي صالى اهلل عليااه وساالم أنااه قااال  ((:قتااال املساالم كفاار )) ,وأنااه
قاال  ((:إذا قاال املسالم ألخيااه )) (:ياا كاافر ) ومل يكاان كاذلك فقاد بااء بااالكفر فقاد مسااه النااي
صاالى اهلل عليااه وساالم بقتالااه أخاااه كااافرا ,وبقولااه لااه :يااا كااافرا كااافرا وهااذه الكلمااة دون الزنااا,
والسرقة ,وشر اخلمر.
قااالوا :وأمااا قااول ماان احاات علينااا ,فاازعم أنااا إذا مسيناااه كااافرا ,لزمنااا أن كاام عليااه حبكاام
الكااافرين باااهلل ,فنسااتتيبه ,ونبطاال احلاادود عنااه ,ألنااه إذا كفاار ,فقااد مالاات عنااه أحكااام املااؤمنني,
وحادودهم ,ويف ذلااك إسااقاد احلاادود ,وأحكااام املااؤمنني عان كاال ماان أتااى كبااذ  ,فإنااا مل نااذه
يف ذلك إل حيث ذهبوا .
ولكنا نقول :لإلميان أصل وفر  ,وضد اإلميان الكفر يف كل معاى ,فأصال اإلمياان :اإلقارار
والتص اادي  ,وفرع ااه إكم ااال العم اال بالقل ا  ,والب اادن ,فض ااد اإلق ارار والتص اادي ال ااذي ه ااو أص اال
 )2ا لطائفة األول هي من أهل السنة واحلديث الذين يقولون القول املشهور يف مرتك الكبذ إنه مؤمن فاس أو مؤمن
ناقص اإلميان.
 يف األصل فيزيل والتصحيح من كتا اإلميان البن تيمية (. ) 64 - 7والظاهر أنه حصل هنا سقط ولعل أصل الكالم إال من قلة خوفه والسيا يرشد إل هذا .
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اإلميان  :الكفر باهلل ,ومبا قال ,وترك التصدي به ,وله.
وضاد اإلمياان الاذي هاو عمال ,ولاي هاو إقارار ,كفار ,لاي بكفار بااهلل [ينقال عان امللااة ],
ولكاان كفاار يضااي العماال كمااا كااان العماال إمبانااا ,ولااي هااو اإلميااان الااذي هااو إقارار باااهلل ,فكمااا
كان من ترك اإلميان الذي هو إقارار بااهلل كاافرا يساتتا  ,ومان تارك اإلمياان الاذي هاو عمال مثال
الزكا  ,واحل  ,والصوم ,أو تارك الاور عان شار اخلمار ,والزناا ,فقاد مال عناه بعاض اإلمياان ,وال
نا أن يسااتتا عناادنا ,وال عنااد ماان خالفنااا ماان أهاال الساانة ,وأهاال البااد [ "...تعظاايم قاادر

الصال (. ])5 9-5 4/2

والشاااهد يف قااول هااذه الطائفااة ماان أهاال الساانة ( ولكنااا نقااول :لإلميااان أصاال وفاار  ,وضااد
اإلميااان الكفاار يف كاال معااى ,فأصاال اإلميااان :اإلق ارار والتصاادي  ,وفرعااه إكمااال العماال بالقل ا ,
والبدن) .
 -3قال زيخ اإلسالم ابن تيمية رفمه اهلل :

أ "-مث ه ااو يف الكت ااا مبعني ااني( : )2أص اال ,وف اار واج ا ,فاألص اال ال ااذي يف القل ا وراء
العمل ا فلهذا يفر بينهما بقوله ( :آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّاالِ َاتِ ) [البيناة ]4:والاذي نمعهماا كماا
يف قوله ( :إِيَّمَا الْمُؤْمِنُونَ ) [األنفال ,]2:و( الَ يَسْتَأْذِيُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُاونَ ) [التوباة .]77:وحاديث
احليااء ,ووفاد عباد القي ,وهااو مركا مان أصاال ال ياتم بدوناه ,ومان واجا يانقص بفواتاه نقصااا
يسااتح صاااحبه العقوبااة ,وماان مسااتح يفااو بفواتااه علااو الدرجااة ,فالنااا فيااه ااامل لنفسااه
ومقتصااد وساااب  ,كاااحل وكالباادن واملسااجد وريذه اا ماان األعيااان ,واألعمااال والصاافا  ,فماان
سواء أجزائه ما إذا ذه نقص عن األكمل ومنه ما نقص عن الكمال ,وهو ترك الواجباا أو
فعال احملرماا  ,ومناه ماا نقاص ركناه وهاو تارك االعتقااد والقاول ,الاذي يازعم املرجئاة واجلهمياة أناه
مساامى فقااط ,وهبااذا تاازول شاابها الفاار  ,وأصااله القل ا وكمالااه العماال الظاااه ا بخااالف
اإلسالم فإن أصله الظاه ا وكماله القل ".

()6

(  ) 5يعين اإلميان .
( ) 6جممو الفتاوى (.)6 4/4
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 أقول :ففي هذا الانص جعال الشايإل اإلساالم لإلمياان معنياني أصاال وفرعاا و أشاار إل كاون العمال
كماااال لإلميااان بقولااه "فماان س اواء أجزائااه مااا إذا ذه ا نقااص عاان األكماال ومنااه مااا نقااص عاان
الكمال وهو ترك الواجباا أو فعال احملرماا إخل وأكاد هاذا التقريار بقولاه عان اإلمياان ":وأصاله
القل وكماله العمل الظاهر .
وقال عن الفر بينه وبني اإلسالم  ( :خبالف اإلسالم ) فإن أصله الظاهر ,وكماله القل
".
فماذا يقول املتطفلون على علوم اإلسالم وعقائده يف هذا اإلمام اجلهبذ ويف تقريره هذا
عن اإلميان والعمل ؟!!.

ااال هاو اىصاالا
علماا وف ً
ل -وقاال -رفماه اهلل " : -والادين القااعم بالقلا ماان اإليماان ً
واىعمال الظاه ة هي ال و ا وهي كمال اإليمان .

فالاادين أول مااا يبااى ماان أص اوله ويكماال بفروعااه ,كمااا أناازل اللتااه مبكااة أص اوله ماان التوحيااد
واألمثاال الاه هاي املقاايي العقلياة ,والقصاص ,والوعاد ,والوعياد ,مث أنازل باملديناة ا ملاا صاار لاه
قااو ا فروعااه الظاااهر ماان اجلمعااة واجلماعااة ,واألذان واإلقامااة ,واجلهاااد ,والصاايام ,ولاار اخلماار
والزنا ,وامليسر وريذ ذلك من واجباته وحمرماته.
فأصوله متد فروعه وتثبتها ,وفروعه تكمال أصاوله ولفظهاا ,فاإذا وقا فياه نقاص ااهر فإ اا
يق ا ابتااداء ماان جهااة فروعااه ا وهلااذا قااال صاالى اهلل عليااه وساالم ( :أول مااا تفقاادون ماان دياانكم
()4
األمانة ,وآخر ما تفقدون من دينكم الصال ) .
صر شيإل اإلسالم هنا بأن اإلميان هو األصل واألعمال الظاهر هي الفرو وهي كمال اإلميان
وأن أصوله متد فروعه وتثبتها وأن فروعه تكمل أصوله .

ج -وقااال -رفمااه اهلل " : -وأمااا قااوهلم :إن اهلل فاار بااني اإلميااان والعماال يف مواض ا ,فهااذا
صحيح  .وقد بينا أن اإلميان إذا أطل أدخل اهلل ورسوله فيه األعمال املأمور هبا .
وقد يقرن باه األعماال ,وذكرناا نظاائر لاذلك كثاذ ا وذلاك ألن أصال اإلمياان هاو ماا يف القلا
.واألعمال الظاهر المماة لاذلك  .ال يتصاور وجاود إمياان القلا الواجا ما عادم ييا أعماال
( )4جممو الفتاوى (. ) 56- 55/ 6
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اجلاوار ,بال ماىت نقصات األعمااال الظااهر كاان لانقص اإلميااان الاذي يف القلا افصاار اإلميااان
متناوال للملزوم والالمم وإن كان أصله ما يف القل ا وحيث عطفات علياه األعماال ,فإناه أرياد
( )
أنه ال يكتفي بإميان القل بل ال بد معه من األعمال الصاحلة " .
وهنا ذكر شيإل اإلسالم أن أصل اإلميان هو ما يف القل وأن األعمال الظاهر الممة له.
وال يريد هبذا التالمم إال التالمم بني األصل وفروعه .
ي -وقال -رفمه اهلل " : -وكذلك يذكر اإلميان أوال ألنه األصل الذي ال بد منه .

مث يذكر العمل الصاحل فإنه أيضا من متام الدين ال بد منه ,فال يظن الظان اكتفااءه مبجارد
()9
إميان لي معه العمل الصاحل " .
وهنا بني شيإل اإلسالم عن اإلميان هو األصل الذي ال بد مناه وأن العمال الصااحل مان متاام
الدين ال بد منه ".
فأنت ترى أنه أعترب العمال مان متاام الادين يعاى اإلمياان ,وهاذا أمار يبعاد باه أهال الفام فهال مان
مدكر ".
ها -وقال -رفمه اهلل " : -مث أكثر املتأخرين الذين نصاروا قاول جهام يقولاون باالساتثناء

يف اإلميان ,ويقولاون  ((:اإلمياان يف الشار )) هاو ماا ياوايف باه العباد رباه ,وإن كاان يف اللغاة أعام
م اان ذل ااك ,فجعلا اوا يف ((مس ااألة االس ااتثناء )) مس اامى اإلمي ااان م ااا ادعا اوا أن ااه مس ااماه يف الش اار
,وعاادلوا عاان اللغااة ,فهااال فعلاوا هااذا يف األعمااال  .وداللااة الشاار علااى أن األعمااال الواجبااة ماان
متام اإلميان ال لصاى كثار ,خباالف داللتاه علاى أناه ال يسامى إمياناا ا إال ماا ماا الرجال علياه
ماان الساالف "
فإنااه لااي يف الشاار مااا ياادل علااى هااذا ,وهااو قااول حماادل مل يقلااه أحااد
() 6
.
انظر إل شيإل اإلسالم كيف صر أن داللة الشر على أن األعمال الواجباة مان متاام اإلمياان ال
لصى كثر أي أهنا من كمال اإلميان فقد جعل األعمال الواجبة من متام اإلميان.
وهذا أمر منكر وإرجاء خطذ عند جهال أهل الفم والشاغ فمااذا يقاول فايهم مان يهاون مان
( )5جممو الفتاوى (. ) 9 /4
( )6جممو الفتاوى (. ) 99/4
( ) 6جممو الفتاوى (. ) 7 /4
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شأهنم و من خطر فتنتهم؟" ويرى أنه ن السكو عنهم .

و -وقااال -رفمااه اهلل " : -وإذا ذكاار اساام اإلميااان جمااردا ,دخاال فيااه اإلسااالم واألعمااال

الصاحلة,كقوله يف حديث الشاع  ( :اإليمان بضع وسبعون زعبةا أعالهاا :قاول ال إلاه إال
اللّااها وأيناهااا :إما ااة اى و عاان الط يااو ) .وكااذلك سااائر األحاديااث الااه نعاال فيهااا أعمااال

الرب من اإلميان.
مث إن نفاي اإلمياان عناد عادمها ,دل علاى أهناا واجباة ,وإن ذكار فضال إمياان صااحبها -ومل ينااف
إميانهَ -
دل على أهنا مستحبة افإن اللته ورسوله ال ينفي اسم مسمى أمر  -أمر اللته باه ورساوله
( ال إيماان
إالَ إذا ترك بعض واجباته ,كقوله  ( :ال صال إال بأم القرآن ) ,وقولاه :لمن ال أمانة له اوال يين لمن ال عهد له ) و و ذلك.
فأما إذا كاان الفعال مساتحبا يف العبااد مل ينفهاا النتفااء املساتح ,فاإن هاذا لاو جاام ,جلاام أن
ينفي عن يهور املؤمنني اسم اإلميان والصال والزكا واحل األنه ما من عمل إال وريذه أفضال
منه  .ولاي أحاد يفعال أفعاال الارب مثال ماا فعلهاا الناي صالى اهلل علياه وسالم ابال وال أباو بكار
وال عماار .فلااو كااان ماان مل يااأ بكماهلااا املسااتح نااوم نفيهااا عنااه ,جلااام أن ينفااي عاان يهااور
املسلمني من األولني واآلخرين ,وهذا ال يقوله عاقل.
فمن قال :إن املنفي هاو الكماال ,فاإن أراد أناه نفاي الكماال الواجا الاذي ياذم تاركاه ويتعار
للعقوب ااة ,فق ااد ص ااد  .وإن أراد أن ااه نف ااي الكم ااال املس ااتح ,فه ااذا مل يق ا ق ااط يف ك ااالم اللتااه
ورسوله ,وال نوم أن يق افإن من فعل الواج كماا وجا علياه ,ومل يناتقص مان واجباه شايئا
,مل ناز أن يقاال  :مااا فعلاه ال حقيقااة وال جمااما  .فاإذا قااال لاعارايب املساايء يف صاالته  (:ارجا
فص عل ,فإنك مل تص عل ) ,وقال ملن صلى خلف الصف-وقد أمره باإلعااد  ( : -ال صالة ل اذ
خل ا الص ا ) كااان لا ك واجا  ,وكااذلك قولااه تعااال ( :إِنمااا المؤِمنااون الا ِاذين آمنااوا بِاللا ِاه
يل الل ِاه أوليِا هام الص ِ
ورسولِ ِه ثام لام يا تاابوا وجاهادوا بِا موالِ ِهم وأن ِسا ِهم فِاي سابِ ِ
اايقون )
(

[احلجرا ,] 5:يبني أن اجلهاد واج  ,وترك االرتيا واج " .
ذكاار شاايإل اإلسااالم هن اا حااديث" اإلميااان بض ا وساابعون شااعبة ,وذكاار أن أعمااال الاارب ماان
اإلميان ,وذكر ما يفيد أن لإلميان كماال واجبا وكماال مستحبا ,وأنه إذا نفاي اإلمياان عان املسالم
(

) جممو الفتاوى (. ) 5- 7/4
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)

فإ ا يراد هبذا النفي نفي الكمال الواج ال الكمال املستح .
مثل " ال صال ملن مل يقرأ بأم القرآن " ,فنفي الصال هنا عن من مل يقارأ باأم القارآن دليال
على وجو قراء الفالة ال استحباهبا وبعض العلماء يقول إن النفي هنا نفي للكمال الواجا
ال نفي حلقيقة الصال .
ونفي اإلميان عن من ال أمانة له يدل على أن األمانة من الواجبا وهي من كمال اإلمياان
,ولي املراد بنفي اإلميان عنه أنه كافر خارج من ملة اإلسالم .
وننبااه القااار هنااا علااى أن هااذا احلااديث ضااعيف ,وقااد يكااون عنااد شاايإل اإلسااالم صاااحلا
لالحتجاج به ,وعلى كل حال فإن قصد شيإل اإلسالم من التمثيل به يف مثل هذا السيا بيان
أن مثاال هااذا النفااي إ ااا ي اراد بااه نفااي الكمااال الواج ا ال نفااي حقيقااة اإلميااان وال نفااي الكمااال
املستح .
ويلتح ا هبااذا مثاال قااول النااي صاالى اهلل عليااه وساالم  " :ال يون اي الوانااي فااين يونااى وهااو

مؤمن وال يس ق السارق فين يس ق وهو مؤمن وال يش ل الخم فين يش بها وهو مؤمن
وال ينته نهبة ات ز ف ي فع الناق إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن "متف عليه .

ومث ا اال قول ا ااه ص ا االى اهلل علي ا ااه وس ا االم  ":واهلل ال ي ا ااؤمن واهلل ال ي ا ااؤمن واهلل ال ي ا ااؤمن قي ا اال:

ومن يا رسول اهلل قال  :الذي ال ي من جاره بواعقه " متف عليه واللفظ للبخاري .
فلي املراد هنا تكفذ هؤالء العصا بالكبائر اله ارتكبوها وال إخاراجهم مان اإلساالم كماا
يعتقد اخلاوارج ولاي املاراد نفاي كماال اإلمياان املساتح عانهم وإ اا املاراد نفاي الكماال الواجا
.
فال ااذي ال ني ااز أن يق ااال إن لإلمي ااان كم اااال ومتام ااا م اااذا يق ااول يف نفا اي اإلمي ااان ع اان الا ازا
والسار وشار اخلمر واملنته ومؤذي جاره ؟ .
إن قال املراد نفي الكمال الواج تبني بطالن مذهبه يف رماي مان يقاول باأن اإلمياان أصال
والعمل كمال .
وإن قال إن املنفي عن العاصي  :الزا ورياذه إ اا هاو اإلمياان املقابال للكفار األكارب املخارج
من اإلسالم ,فقد نادى على نفسه بأنه من اخلوارج املكفرين بالذنو .
ل -وقااال رفمااه اهلل تعااالى فااي المجمااو ( " : )059-057/03وقااال (:ضَارَبَ اللُالُ
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مَثَالً كَلِمَةً َيِّ َةً كَشَجَرةٍ َيِّ َةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِ السَّمَاء تُؤْتِ أُكُلَهَا كُلَّ حِ ٍ بِاإِذْنِ
رَبِّهَااا ويَ ْارِبُ اللُالُ األَمْثَااالَ لِلنَّاااسِ لَعَلَّهُامْ يَتَاذَكَّرُونَ وَمَثالُ كَلِمَاةٍ خَ ِيثَاةٍ كَشَاجَرَةٍ خَ ِيثَاةٍ
ت فِا ا ْل َيَاا ِة الاديْيَا وَفِا
ت اللُا ُل الَّا ِذي َن آ َمنُاو ْا بِاا ْل َق ْو ِل الثَّابِا ِ
ر ُي َث ِّا ُ
ض مَا َلهَا مِن َقرَا ٍ
ر ِ
أل ْ
ت مِن َف ْو ِق ا َ
ا ْج ُت َّث ْ
اآلخِرَةِ وَيُ ِلُّ اللُلُ الظَّالِمِ َ ويَهْعَلُ اللُلُ مَا يَشَاء ) [إبراهيم. ]24-27:
واألصول مأخوذ من أصول الشجر وأسا البناء اوهلذا يقال فيه  :األصل ما ابتى عليه ريذه
,أو ما تفر عنه ريذه .
فاألصول الثابتة هي أصول األنبياء ,كما قيل:
أيها المدتدي لتطل علمااا ** كل علم عبد لعلم ال سااول
تطل ال كي تصحح فكما ** ثم أغ ل أصل أصل اىصاول
واللته يهدينا وسائر إخواننا املؤمنني إل صراطه املستقيم ,صراد الاذين أنعام اللتاه علايهم مان
النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني وحسن أولئك رفيقا.
وهذه األصول ينبين عليها ما يف القلو ,ويتفر عليها.
وقااد ضاار اللتااه مثاال الكلمااة الطيبااة الااه يف قلااو املااؤمنني ,ومثاال الكلمااة اخلبيثااة الااه يف
قلااو الكااافرين .والكلمااة هااي قضااية جاممااة وعقيااد جامعااة ,ونبينااا صاالى اهلل عليااه وساالم أو
فاواتح الكالم,وخوامتااه وجوامعااه ,فبعااث بااالعلوم الكليااة والعلااوم األوليااة واآلخريااة علااى أ قضااية,
فالكلمة الطيبة يف قلو املؤمنني -وهي العقيد اإلميانية التوحيدية -كشجر طيبة أصالها ثابات
وفرعهااا يف السااماء ,فأصاال أصااول اإلميااان ثاباات يف قل ا املااؤمن كثبااا أصاال الشااجر الطيبااة
وفرعهاا يف السااماء ( إِلَيْالِ يَصْاعَدُ الْكَلِامُ الفَّيِّا ُ وَالْعَمَالُ الصَّاالِ ُ يَرْفَعُالُ )

[ فاااطر] 6:

وال ا تال ت -س اابحانه -مثَاال الكلم ااة الطيب ااة ,أي  :كلم ااة التوحي ااد ,بش ااجر طيب ااة أص االها ثاب اات
وفرعها يف السماء " .
وهنااا اسااتدل شاايإل اإلسااالم هبااذه اآليااة الااىت ضاار اهلل فيهااا املثاال للكلمااة الطيبااة كلمااة التوحيااد
واإلمياان بالشاجر الطيبااة هلاا أصال ثاباات وفرعهاا يف السااماء فكماا أن هلاذه الشااجر الطيباة أصاال
يقااوم عليهااا فاارو وهلااا مثااار طيبااة كااذلك شااجر اإلميااان هلااا أصاال ثاباات وهلااا فاارو ومثااار طيبااة
واألصل كما قال ما انبى عليه ريذه أو ما تفر عنه ريذه .
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هكذا يفهم العلمااء الراساخون القارآن وأمثالاه املضاروبه وتلاك األمثاال نضارهبا للناا وماا يعقلهاا
إال العاملون .
وقال شيإل اإلسالم ابن تيمية – رمحه اهلل: -
" قااال عماار باان عبااد العزيااز  " :ماان عبااد اهلل بغااذ علاام كااان مااا يفسااد أكثاار ااا يصاالح " فأمااا
العماال الصاااحل بالباااطن والظاااهر  :فااال يكااون إال عاان علاام  ,وهلااذا أماار اهلل ورس اوله بعباااد اهلل
واإلنابااة إليااه  ,وإخااالص الاادين لااه و ااو ذلااك  ,فااإن هااذه األمساااء تنااتظم العلاام والعماال ييعااا :
علاام القلا وحالااه  ,وإن دخاال يف ذلااك قااول اللسااان وعماال اجلاوار أيضااا  ,فااإن وجااود الفاارو
بس ااطه "
الص ااحيحة مس ااتلزم لوج ااود األص ااول  ,وه ااذا اااهر  ,ل ااي الغ اار هن ااا
جممو الفتاوى (. ) 2/2
وقال أيضا  " :والدين القائم بالقل من اإلميان علما وحااال هاو " األصال " واألعماال الظااهر
هي " الفرو " وهي كمال اإلميان " جممو الفتاوى (. ) 55/ 6
 -4قال اإلمام ابن القيم رفمه اهلل في إعالم الموقعين (:)074-070/0
" ومنها ( أي األمثال ) قوله تعال  ( :ألم ت كي

ل اهلل م ال كلمة يباة كشاج ة يباة

أصلها ثاب وف عها في السماء تؤتي أكلها كل فين بإ ن ربها ويض ل اهلل اىم ال للناق
لعلهاام يتااذك ون ) فشاابه ساابحانه وتعااال الكلمااة الطيبااة بالشااجر الطيبااة ا ألن الكلمااة الطيبااة
تثمر العمل الصااحل ,والشاجر الطيباة تثمار الثمار النااف ,وهاذا ااهر علاى قاول يهاور املفسارين
الااذين يقولااون :الكلمااة الطيبااة هااي شااهاد أن ال إلااه إال اهلل فإهنااا تثماار يي ا األعمااال الصاااحلة
الظاهر والباطنية افكل عمل صاحل مرضي هلل مثر هذه الكلمة ,ويف تفسذ علي بن أيب طلحاة

ع اان اب اان عب ااا ق ااال( :كلم ااة يب ااة) ش ااهاد أن ال إل ااه إال اهلل (كش ااج ة يب ااة) وه ااو امل ااؤمن
(أصلها ثاب ) قول ال إلاه إال اهلل يف قلا املاؤمن (وف عهاا فاي الساماء) يقاول :يرفا هباا عمال
املؤمن إل السماء .
وقااال الربيا باان أنا  ( :كلمااة طيبااة) هااذا مثاال اإلميااان افاإلميااان الشااجر الطيبااة وأصاالها
الثاباات الااذي ال ياازول اإلخااالص فيااه وفرعااه يف السااماء خشااية اهلل ,والتشاابيه علااى هااذا القااول
أصح وأ هر وأحسن افإنه سبحانه شبه شجر التوحيد يف القل بالشجر الطيبة الثابتة األصل
الباسااقة الفاار يف السااماء علاوا الااه ال تازال تااؤ مثروااا كاال حااني ,وإذا تأملاات هااذا التشاابيه رأيتااه
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مطابقا لشجر التوحيد الثابتة الراسخة يف القل الاه فروعهاا مان األعماال الصااحلة صااعد إل
السماء ,وال تازال هاذه الشاجر تثمار األعماال الصااحلة كال وقات حبسا ثباواا يف القلا وحمباة
القل هلا وإخالصه فيها ومعرفته حبقيقتها وقيامه حبقوقها ومراعاوا ح رعايتها .
فمن رسخت هذه الكلمة يف قلبه حبقيقتها اله هي حقيقتهاا واتصاف قلباه هباا وانصاب هباا
بصبغة اهلل اله ال أحسن صبغة منها فعرف حقيقاة اإلهلياة الاه يثبتهاا قلباه هلل ويشاهد هباا لساانه
وتصاادقها جوارحااه ونفااى تلااك احلقيقااة ولواممهااا عاان كاال مااا سااوى اهلل وواطااأ قلبااه لسااانه يف هااذا
النفي واإلثبا وانقاد جوارحه ملن شهد له بالوحدانية طائعة سالكة سبل ربه ذلال ريذ ناكباة
عنهااا وال بارييااة س اواها باادال كمااا ال يبتغااي القل ا سااوى معبااوده احل ا باادال فااال ري ا أن هااذه
الكلمة من هاذا القلا علاى هاذا اللساان ال تازال تاؤ مثرواا مان العمال الصااحل الصااعد إل اهلل
كل وقت ,فهذه الكلمة الطيبة هي اله رفعت هذا العمل الصاحل إل الر تعال وهاذه الكلماة
الطيبة تثمر كلما كثذا طيبا يقارنه عمل صاحل فذف العمل الصاحل الكلم الطي كماا قاال تعاال
 ( :إليه يصعد الكلم الطي والعمل الصالح ي فعه ) .

فأخرب سبحانه أن العمل الصاحل يرف الكلم الطي ,وأخرب أن الكلمة الطيباة تثمار لقائلهاا
عمال صاحلا كل وقت .
واملقصاود أن كلماة التوحياد إذا شاهد هباا املاؤمن عارفاا مبعناهاا وحقيقتهاا نفياا وإثباتاا متصافا
مبوجبها قائماا قلباه ولساانه وجوارحاه بشاهادته ,فهاذه الكلماة الطيباة هاي الاه رفعات هاذا العمال
ماان هااذا الشاااهد أصاالها ثاباات راسااإل يف قلبااه وفروعهااا متصاالة بالسااماء وهااي رجااة لثمروااا كاال
وقت .
وم اان الس االف م اان ق ااال  :إن الش ااجر الطيب ااة ه ااي النخل ااة وي اادل علي ااه ح ااديث اب اان عم اار
الصحيح ,ومنهم من قال  :هي املؤمن نفسه كما قاال حمماد بان ساعد حادثين أيب حادثين عماي
حاادثين أيب عاان أبيااه عاان اباان عبااا قولااه  ( :أمل تااار كياااف ضااارب اهلل ماااثال كلماااة ي اااة
كشاااجرة ي اااة ) يعااين بالشااجر الطيبااة املااؤمن ويعااين باألصاال الثاباات يف األر والفاار يف
السماء يكون املؤمن يعمل يف األر ويتكلم فيبل عمله وقوله الساماء وهاو يف األر  .وقاال

عطية العويف يف قوله ( :ضرب اهلل مثال كلمة ي ة كشجرة ي ة ) قال :ذلاك مثال املاؤمن
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ال يزال خيرج منه كالم طي وعمل صاحل يصاعد إل اهلل  .وقاال الربيا بان أنا :

( أصالها

ثابت وفرعها يف السماء ) قال ذلك املؤمن ضر مثلاه يف اإلخاالص هلل وحاده وعبادتاه وحاده
ال ش اريك لااه ( أصاالها ثاباات ) قااال أصاال عملااه ثاباات يف األر ( وفرعهااا يف السااماء ) قااال
ذكره يف السماء ,وال اختالف بني القولني ,واملقصود باملثل املؤمن والنخلة مشبهة به وهو مشبه
هبا وإذا كانت النخلة شجر طيبة فاملؤمن املشبه هبا أول أن يكون كذلك ومن قال مان السالف
إهنا شجر يف اجلنة فالنخلة من أشرف أشجار اجلنة .
فكمة تشبيه المؤمن بالشج ة
ويف ه ااذا املث اال م اان األس ارار والعل ااوم واملع ااارف م ااا يلي ا ب ااه ويقتض اايه عل اام ال ااذي تكل اام ب ااه
وحكمته .
فمن ذلك أن الشجر ال بد هلا من عرو وساا وفارو وور ومثار فكاذلك شاجر اإلمياان
واإلسااالم ليطاااب املشاابه املشاابه بااه ,فعروقهااا العلاام واملعرفااة واليقااني ,وساااقها اإلخااالص وفروعهااا
األعمااال ومثروااا مااا توجبااه األعمااال الصاااحلة ماان اآلثااار احلمياد والصاافا املمدوحااة واألخااال
الزكية والسمت الصاحل واهلدى والدل املرضي فيستدل على رير هذه الشجر يف القل وثبووا
فيه هبذه األمور " .
 أقول :-

انظ اار إل قول ااه  :ألن الكلم ااة الطيب ااة تثم اار العم اال الص اااحل والكلم ااة الطيب ااة عن ااد
اجلمهور هي شاهاد أن ال إلاه إال اهلل تثمار األعماال الصااحلة الظااهر والباطناة ,
كل عمل صاحل مرضي هلل مثر هذه الكلمة .
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وانظاار إل قولااه  :والتشاابيه علااى هااذا القااول أصااح وأ هاار وأحساان فإنااه ساابحانه
شاابه شااجر التوحيااد يف القل ا بالشااجر الطيبااة الثابتااة األصاال الباسااقة الفاار يف
الس ااماء عل ا اوا  ....إل قول ااه  :وإذا تأمل اات ه ااذا التش اابيه رأيت ااه مطابق ااا لش ااجر
التوحيد الثابتة الراسخة يف القلا الاه فروعهاا مان األعماال الصااحلة صااعد إل
السماء وال تزال هذه الشجر تثمر األعمال الصاحلة  ....اخل .
وإل قولااه  " :ويف هااذا املثاال ماان األس ارار والعلااوم واملعااارف مااا يلي ا بااه ويقتض ايه

-
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علم الذي تكلام باه وحكمتاه فمان ذلاك أن الشاجر ال باد هلاا مان عارو وساا
وفاارو وور ومثاار ,فكااذلك شااجر اإلميااان واإلسااالم اليطاااب املشاابه بااه فعروقهااا
العلاام واملعرفااة واليقااني ,وساااقها اإلخااالص ,وفروعهااا األعمااال ومثروااا مااا توجبااه
األعم ااال الصا اااحلة ما اان اآلثا ااار احلميا ااد والصا اافا املمدوحا ااة واألخا ااال الزكيا ااة
وال َسا ِ
امت الصاااحل واهلاادي والاادل املرض اي ,فيسااتدل علااى رياار ِ هااذه الشااجر يف
القل وثبووا فيه هبذه األمور ".
ف اه هنا اعترب اإلخالص والتوحيد شجر يف قل املؤمن وفروعها اإلعمال اخل .
والشرك والكذ والرياء شجر يف قل الكافر وذكر أن مثارهاا يف الادنيا اخلاوف ومثارهاا يف
اآلخر الزقوم و العذا األليم وأحال باملثليني إل القرآن سور إبراهيم .
فهل هذا اإلمام م جئ عند أجهل ال ق ؟!
بل أهال السانة كلهام مرجئاة علاى أصالهم وماذهبهم ,ومانهم يهاور املفسارين ,لكان القارآن
والساانة يااربآن أهاال الساانة وأئم اتهم اا يقااذفهم بااه احلداديااة  :خ اوارج ومرجئااة العصاار تبعااا
للخوارج األولني .

وقال -رفمه اهلل -في كتابه ال واعد (ص )011-079ا يار مكتبة الص ا ) :

" واإلخااالص والتوحيااد شااجر يف القلا ا فروعهااا األعمااال ومثرهااا طيا احليااا يف الاادنيا
والنع ا اايم املق ا اايم يف اآلخ ا اار ,وكم ا ااا أن مث ا ااار اجلن ا ااة ال مقطوع ا اة وال نوع ا ااة فثم ا اار التوحي ا ااد
واإلخالص يف الدنيا كذلك .
والشاارك والكااذ والرياااء ا شااجر يف القل ا مثرهااا يف الاادنيا اخلااوف واهلاام والغاام وضااي
الص اادر و لم ااة القل ا ا ,ومثره ااا يف اآلخ اار الزق ااوم والع ااذا املق اايم ,وق ااد ذك اار اهلل ه اااتني
الشجرتني يف سور إبراهيم " .

 -5وقال الحافظ ابن رج -رفمه اهلل -في جامع العلوم والحكم (. )050/0

" وقااد ضاار العلماااء مثاال اإلميااان مبثاال شااجر هل اا أصاال وفاارو وشااع فاساام الشااجر يش امل
ذلك كله ,ولو مال شيء من شعبها وفروعها مل يزل عنها اسم الشجر ,وإ اا يقاال :هاي شاجر
ناقصة أو ريذها أ منها.
وقاد ضاار اهلل مثال اإلمياان بااذلك يف قولاه تعااال ( ضاارب اهلل مااثال كلمااة ي ااة كشااجرة
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ي ة أصلها ثابت وفرعها يف السماء توت أُكلها كل ح بإذن رهبا ) (إبراهيم .) 27:
وامل اراد بالكلم ااة كلم ااة التوحيااد ,وبأص االها التوحي ااد الثاب اات يف القلااو ,وأكله ااا  :ه ااو األعم ااال
الصاحلة الناشئة منه.
وضر الناي صالى اهلل علياه وسالم مثال املاؤمن واملسالم بالنخلاة ولاو مال شايء مان فارو النخلاة
أومن مثرها مل يزل بذلك عنها اسم النخلة بالكلية ,وإن كانت ناقصة الفرو أو الثمر.
-وقال أيضاً في فتح الباري ز ل صحيح البخاري (: ) 21-27/0

وقد ضر اهلل ورسوله مثل اإلميان واإلسالم بالنخلة ,قال اهلل تعال  ( :ضرب اهلل مثال كلماةً
ي ة كشجرةٍ ي ة أصلها ثابت وفرعُهَا يف السماء تؤت أُكُلَهَاا كال حايٍن باإذنِ رهباا ) (
إب اهيم . ) 24-23

االم ,وهاي جارياة علاى لس ِ
فالكلمة الطيبة هي كلمة التوحياد وهاي أساا اإلس ِ
اان املاؤم ِن وثباو
أصلها هاو ثباو التصادي هباا يف قلا املاؤمن ,وارتفاا فرعهاا يف الساماء هاو علاو هاذه الكلم ِاة
وبسوقها وأهنا ختر احلج وال تتناهى دون العرشِ ,وإتياهنا أكلها كل حني :
هو ما يرف بسببها للمؤمن يف كل حني من ِ
القول الطي ِ و ِ
العمل الصاحلِ ا فهو مثروا .
ِ
وجعل الني صلى اهلل عليه وسلم مثل املؤم ِن أو املسل ِم ِ
النخلة .
كمثل
وقال طاو  :مثل ( اإلسالم ) كشجر أصلها الشهاد ,وسااقاها كاذا وكاذا ,وورقاهاا كاذا وكاذا
,ومثرها :الور ,وال خذ يف شجر ال مثر هلا ,وال خذ يف إنسان ال ور فيه .
ومعلااوم أن مااا دخاال يف مس ا َمى الشااجرِ والنخلا ِاة ماان فروعهااا وأريصاااهنا وورقِهااا ومثرهااا إذا ذه ا
شايء مناه مل يااذه عان الشاجرِ امسهااا اولكان يقاال  :هااي شاجر ناقصاة ,وريذهااا أكمال منهااا
,فإن قط أصلها وسقطت مل تب شاجر اوإ اا تصاذ حطباا ,فكاذلك اإلمياان واإلساالم إذا مال
االم واإلمي ِ
منه بعض ماا يادخل يف مساماه ما بقااء أركاان بنياناه ال يازول باه اسام اإلس ِ
اان بالكلي ِاة
,وإن كااان قااد ساالِ االساام عنااه لنقصااه خبا ِ
االف مااا اهناادمت أركانااه وبنيانااه فإنااه ياازول مسااماه
ِ
بالكلية ,واهلل أعلم .
أقول  :وهذا املثل القرآ من أقوى وأوضح األمثلة واألدلة على أن لإلميان أصاال وفروعاا وهاذا
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املثل وتفسذه من أقوى ما يرد به على اخلوارج الاذين يكفارون املاؤمن بارتكاا الكباذ وخيرجوناه
ذه ا
ماان اإلسااالم ,ألن عقياادوم الفاسااد تقااول  :إن اإلميااان إذا ذه ا بعضااه
كله .
وهااو أيضااا رد علااى املرجئااة الااذين يعتقاادون أن العماال لااي ماان اإلميااان ,ويعتقاادون أيضااا أنااه إذا
ذه بعضه ذه كله ,وينكرون أن يكون العمل من اإلميان .
 -6قال اإلمام عبد ال فمن بن فسن -رفمه اهلل -في فتح المجيد (ص: )9-1

" وأمااا كتابااه ( ) 2املااذكور فموضااوعه يف بيااان مااا بعااث بااه اهلل رسااله ماان توحيااد العباااد وبيانااه
باألدلااة ماان الكتااا والساانة  ,وذكاار مااا ينافيااه ماان الشاارك األكاارب أو ينااايف كمالااه الواجا  ,ماان
الشرك األصغر و وه  ,وما يقر من ذلك أو يوصل إليه " .
أق ااول  :إن توحي ااد العب اااد ه ااو مض اامون ش ااهاد أن ال إل ااه إال اهلل أص اال اإلمي ااان وأن الش اارك
األكاارب ينااايف هااذا التوحيااد والشاارك األصااغر ينااايف كمالااه وإذن فلإلميااان أصاال وكمااال عنااد هااذا
اإلمام وهذا سذ منه على طري السلف .
ونقل عن اإلمام ابن القايم -رمحاه اهلل -قولاه  " :فاإن القارآن إماا خارب عان اهلل وأمسائاه وصافاته
وح ااده ال
وأفعال ااه وأقوال ااه ,فه ااو التوحي ااد العلم ااي اخل ااربي ,وإم ااا دع ااو إل عبادت ااه
شاريك لاه وخلا مااا يعباد مان دوناه ,فهااو التوحياد اإلرادي الطلاي ,وإماا أماار وهناي وإلازام بطاعتااه
وأمره وهنيه ,فهو حقو التوحيد ومكمالته ,وإماا خارب عان إكارام أهال التوحياد وماا فعال هبام يف
الدنيا وما يكرمهم به يف اآلخر ,فهو جزاء توحيده ,وإما خرب عن أهال الشارك وماا فعال هبام يف
الدنيا مان النكاال وماا حيال هبام يف العقاا مان العاذا ,فهاو جازاء مان خارج عان حكام التوحياد
( )
,فالقرآن كله يف التوحيد وحقوقه وجزائه ,ويف شأن الشرك وأهله وجزائهم " انتهى .
انظر كياف جعال للتوحياد بأنواعاه حقوقاا ومكماال وهاي األوامار والناواهي والطاعاا
فما حكم ابن القيم والشيإل عبد الرمحن هل قالوا هنا بقول املرجئة .
فما أكثر سعي احلدادية هلدم أهل السنة وأصوهلم العظيمة اهاالوم ووساوسهم .
( ) 2يعين كتا التوحيد لإلمام حممد بن عبدا لوها -رمحه اهلل . -
( ) فتح اجمليد (ص ) 6- 5وانظر مدارج السالكني ( .) 779/
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قااال اإلمااام محمااد -رفمااه اهلل -يف كتااا التوحيااد يف بااا ماان الشاارك لااب احللقااة
واخليط و ومها  ...اخل ,سا يف البا بعض األدلة ,مث قال  :والبن أيب حا عن حذيفة

أنه رأى رجال يف يده خيط من احلمى فقطعه وتال قولاه تعاال ( وماا ياؤمن أكثارهم بااهلل إال
وهم مشركون ) .
قال الشيإل عبد الرمحن بن حسن يف فتح اجمليد (ص " : ) 65- 67قوله ( وتال قولاه "

وما يؤمن أكثرهم بااهلل إال وهام مشاركون " ) اساتدل حذيفاة -رضاي اهلل عناه -باآلياة
على أن هاذا شارك  ,ففياه صاحة االساتدالل علاى الشارك األصاغر مباا أنزلاه اهلل يف الشارك األكارب
لشمول اآلية ودخولاه يف مسامى الشارك  ,وتقادم معاى هاذه اآلياة عان ابان عباا ورياذه يف
كااالم شاايإل اإلسااالم وريااذه  ,واهلل أعلاام  ,ويف هااذه اآلثااار عاان الصااحابة مااا يبااني كمااال علمهاام
بالتوحيد وما ينافيه أو ينايف كماله " .
فهنا يثين اإلمام عبد الرمحن على الصحابة بكمال علمهم بالتوحيد وما ينافيه وينايف كمالاه
وهذا ح فمن أعلم باهلل وبدينه من الصحابة الكرام رضوان اهلل عليهم .
 -7وقال الشايخ ساليمان بان عباداهلل بان محماد بان عبادالوهال -رفماه اهلل -فاي كتاال
تيسي العويو الحميد في ز ل كتال التوفيد (ص : )004
" فااإن كمااال اإلسااالم هااو األماار باااملعروف والنهااي عاان املنكاار ومتااام ذلااك باجلهاااد يف ساابيل اهلل
,ومن نشأ يف املعاروف ,فلام يعارف رياذه ,فقاد ال يكاون عناده مان العلام بااملنكر وضارره ماا عناد
من علمه ,وال يكون عنده من اجلهاد ألهله ما عند اخلبذ هبم " .
وهنا يثبت الشيإل ساليمان بان عباد اهلل أن لإلساالم كمااال هاو األمار بااملعروف والنهاي عان
املنكر ومتام ذلك باجلهاد يف سبيل اهلل .

 -1وقااال اإلمااام عبااد اللطي ا باان عبااد ال ا فمن باان فساان آل الشاايخ – رفمااه اهلل –
في ريه على افت اءات ع مان بن منصور على اإلمام محمد بن عبد الوهاال  " :فمحاا اهلل
بدعوتااه (أي اإلمااام حمماادا) شااعار الشاارك ومشاااهده  ,وهاادم بيااو الكفاار والشاارك ومعابااده ,
وكبت الطوارييت وامللحدين  ,وألزم من هر علياه مان الباوادي وساكان القارى مباا جااء باه حمماد
صلى اهلل عليه وسلم من التوحيد واهلدى  ,وك َفر من أنكر البعث واس ا فيه مان أهال اجلهالاة
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واجلفاااء  ,وأماار بإقامااة الصااال وإيتاااء الزكااا وتاارك املنكارا واملسااكرا  ,وهنااى عاان االبتاادا يف
الدين  ,وأمار مبتابعاة سايد املرسالني والسالف املاضاني  ,يف األصاول والفارو مان مساائل الادين ,
حااىت هاار دياان اهلل واسااتعلن  .واسااتبان بدعوتااه منهاااج الش اريعة والساانن وقااام قااائم األماار
باملعروف والنهي عن املنكر  ,وح تد احلدود الشرعية  ,وعزر التعامير الدينية  ,وانتص علام
اجلهاااد  ,وقاتاال إلعااالء كلمااة اهلل أهاال الشاارك والعناااد  ,حااىت سااار دعوتااه وثباات نصااحه هلل
ولكتابااه ولرس اوله وألئمااة املساالمني وعااامتهم وي ا اهلل بااه القلااو بعااد شااتاوا  ,وتألفاات بعااد
علااى ماان كااذ الشاايإل
عااداووا  ,وصاااروا بنعمااة اهلل إخوانااا " مصاابا الظااالم يف الاارد
اإلمام (ص. ) 4
وقال اإلمام عبد اللطيف أيضا خالل مناقشته لعثمان بن منصور وبيان جهله وضاالله " :
ولذلك رد على أهال التوحياد واإلمياان مباا رد باه علاى املتكلماني مان أهال منطا اليوناان فظان أن
البحث يف التوحيد ولقيقاه  .والنهاي عان الشارك وساد ذرائعاه  ,وقطا وساائله وتباني حقيقتاه .
يف خوضاهم
والفر بني أصغره وأكربه هو من جن أحباال املتكلماني املخاالفني للسالف
يف مسااألة اجلااوهر والعاار  ,وبقيااة املقااوال العشاار  .ولااذلك رد علااى املساالمني مبااا رد بااه اباان
عقيل على املتكلمني  .وذكر أن لقي التوحيد وذكار أصاوله وفروعاه ومثراتاه وبياان الشارك وذكار
أصوله وفروعه ووسائله وذرائعه من جن بدعة املتكلمني وانفتح هبا البث .
فقف هنا واعترب واعرف بعد هذا الضر من النا عن طريا العلام واهلادى واعارف ماا تضامنه
قوله تعال  ( :إن هم إال كاأليعام بل هم أضل يال ) " مصبا الظالم (ص .) 4

وعناادهم اآلن وأمااام أعياانهم تشاااد يف اجلامعااا كليااا باساام كليااا أصااول الاادين  ,وكليااا
الشريعة أي الفرو .
فعل ااى أي أس ااا قام اات ه ااذه التس ااميا عل ااى أي اادي علم اااء الس اانة والتوحي ااد ؟ عل ااى م ااذه
اإلرجاء عند احلدادية وعلى مذه أهل السنة عند أهل السنة .
وأقوهلا صرحية لو قال عامل أن يف األعمال أصوال مثل األركان األربعة الصال والزكا والصاوم
واحل لقلت وريذي نعم وال حرج يف ذلك .
وما ذلاك فهاي مرتبطاة بأعماال القلاو وقائمااة علاى أساساها كماا قارر ذلاك علمااء الساانة
وقد ذكرنا أقواهلم وأدلتهم يف هذا املقال  ,فال ختالف وال تصادم بني هذا القول وذاك .
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 -9قال العالمة الشيخ عبد ال فمن بن ناص السعدي -رفمه اهلل -في ( تيساي الكا يم
ال فمن في ت سي كالم المنان  :ص : ) 425
يقااول تعااال ( ألاام ت ا كياا

ا ا ل اهلل ماا ال كلمااة يبااة ) وهااي شااهاد أن ال إلااه إال اهلل

وفروعهااا ( كشااجرة ي ااة ) وهااي النخلااة ( أصاالها ثاباات ) يف األر ( وفرعهااا ) منتشاار
(يف السماء) وهي كثذ النف دائماا  (,تاؤت أكلاها ) أي  :مثرواا ( كال حا باإذن رهباا )
فكذلك شجر اإلميان ,أصلها ثابت يف قل املؤمن ,علماا واعتقاادا .وفرعهاا مان الكلام الطيا
,والعمل الصاحل ,واألخال املرضية ,واآلدا احلسنة ,يف السماء دائما ,يصاعد إل اهلل مناه مان
األعمال واألقوال اله خترجها شجر اإلميان ,ما ينتف به املؤمن وينفا رياذه

( وي ارب اهلل

األمثااال للناااس لعلااهم يتااذكرون ) مااا أماارهم بااه وهناااهم عنااه ,فااإن يف ضاار األمثااال تقريبااا
للمعااا املعقولااة ماان األمثااال احملسوسااة ,ويتبااني املعااى الااذي أراده اهلل ريايااة البيااان ويتضااح ريايااة
الوضااو ,وهااذا ماان رمحتااه وحساان تعليمااه  .فللااه أ احلمااد وأكملااه وأعمااه ,فهااذه صاافة كلمااة
التوحيد وثباوا يف قل املؤمن .
 -وقال رفمه اهلل في القول السديد ( المجموعاة الكاملاة  )04-03/3فاي زا ل باال

 :من فقو التوفيد يخل الجنة بدي فسال :
" وهذا البا تكميل للبا الذي قبله وتاب له ,فإن لقي التوحيد وذيبه وتصفيته مان الشارك
األكاارب واألصااغر ,وماان البااد القوليااة االعتقاديااة ,والبااد الفعليااة العمليااة ,وماان املعاصااي وذلااك
بكم ااال اإلخ ااالص هلل يف األق اوال واألفع ااال واإلرادا ,وبالس ااالمة م اان الش اارك األك اارب املن اااقض
ألصل التوحيد ,ومان الشارك األصاغر املناايف لكمالاه ,وبالساالمة مان الباد واملعاصاي الاه تكادر
التوحيد ومتن كماله ,وتعوقه عن حصول آثاره " .
فهنا صر الشيإل السعدي بأن للتوحيد أصال ينافيه الشرك األكارب ولاه كماال ينافياه الشارك
األصغر وأن البد واملعاصي متن من كمال اإلميان .
فمااذا يرياد مان ينكار أن لإلمياان أصاال وكمااال (فرعاا) وباأي حا يضالل مان يثبات ماا أثبتااه
اهلل ورسوله وقال به علماء السنة وأئمتها .
 -وقال رفمه اهلل في كتال التو يح والبيان لشج ة اإليمان (: ) 11/17
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" أمااا بعااد  :فهااذا كتااا حيتااوي علااى مباحااث اإلميااان الااه هااي أهاام مباحااث الاادين ,وأعظاام
أصااول احل ا واليقااني امسااتمدا ذلااك ماان كتااا اهلل الكاار  -الكفياال بتحقي ا هااذه األصااول
لقيقااا ال مزيااد عليااه  -وماان ساانة نبيااه حممااد صاالى اهلل عليااه وساالم :الااه توافا الكتااا وتفسااره
وتعاارب عاان كثااذ ماان جممالتااه ,وتفصاال كث اذا ماان مطلقاتااه  .مبتا ِادئا بتفسااذه ,مثنِيااا بااذكر أص اوله
ومقوماته ,ومن أي شيء يستمد ؟ مثلعثا بفوائده ومثراته ,وما يتب هذه األصول .
قاال اهلل تعاال  ( :أمل تاار كيااف ضارب اهلل مااثالً كلمااة ي ااة كشاجرة ي ااة أصاالها ثاباات
وفرعهااا يف السااماء تااؤت أكلااها كاال ح ا بااإذن رهبااا وي اارب اهلل األمثااال للناااس لعلااهم
يتذكرون ) ( . ) 25-27 / 7
فمثاال اهلل كلمااة اإلميااان  -الااه هااي أطي ا الكلمااا  -بشااجر هااي أطي ا األشااجار ,موصااوفة
هبذه األوصاف احلميد  :أصوهلا ثابتة مستقر ,و اؤها مستمر ,ومثراوا ال تزال ,كل وقت وكل
حني ,تغل على أهلها وعلى ريذهم املناف املتنوعة ,والثمرا النافعة .
وهااذه الشااجر متفاوتااة يف قلااو املااؤمنني تفاوتااا عظيمااا ,حبس ا تفاااو هااذه األوصاااف الااه
وصفها اهلل هبا .
فعلاى العبااد املوفا أن يسااعى ملعرفتهااا ,ومعرفاة أوصااافها وأسااباهبا ,وأصااوهلا وفروعهااا اونتهااد يف
التحقا هبااا  :علمااا وعماال  .فااإن نصاايبه مان اخلااذ والفااال ,والساعاد العاجلااة واآلجلااة حبسا
نصيبه من هذه الشجر " .
انظر قوله عن شجر اإلمياان وتفاوواا  " :فعلاى العباد أن يساعى ملعرفتهاا ومعرفاة أوصاافها
وأسباهبا وأصوهلا وفروعها  ...اخل " .
وحاصاال مااا دل عليااه الكتااا والساانة وكااالم األئمااة أن لإلميااان أصااوال وفروعااا وكماااال وأن
اإلميان كالشجر الطيبة هلا أصل وفرو ومثار وتلك الفرو والثمار من تلك الشجر .
فااأين هااذا املااذه األصاايل القااائم علااى الكتااا والساانة وآماان بااه أساااطني األمااة ماان مااذه
اإلرجاء الذي ال يعترب العمل من اإلميان وأنه ال يزيد وال ينقص ,أي أنه لي من شجر اإلمياان
,وأهل السنة يعتربون العمل من اإلميان وفر وكمال لإلميان ومن شجر اإلميان .
وهذا ما تيسر يقلل من كالم األئمة العلماء والتعليقات املوجزة عليل وأ أل اهلل أن ينصر دينل ويعل
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كلمتل وصلى اهلل على ي ينا حممد وآلل وص ل و لم .
وكاتا ل ربيع بن هادي بن عمري املدخل
/ 1يوال 241 /ها
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