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مقدمة

إئء1

آلهوعلى محمد، نبينا على لام والوالصلاة العالمين، رب لد الحمد 
وبعد؛أجمعين، وصحبه 

حيث،الإيمان، ني الخلاف هو الأمة هده في حدث حلاف أول فإن 
الكبيرة،مرتكث، بتكفير القول وأحدثوا الصحابة، عصر في الخوارج ءلهرت| 

تكفيرفي حالفوهم ؤإن الوعيد أحكام في معهم فاتفقوا المعتزلة وتبعتهم 
فناقضن،المرحتة وأما الوعيدية، وصنا شمالهم ولدااث، الكبيرة، مرتكث، 

وماالكبيرة، مرتكب، عن الإيمان نفيهم في والمعتزلة الخواؤج من الوعيدية 
الإيمان،مى ممن العمل أحرجوا لكنهم الوعيد، أحكام من ذللت، على ترتب، 
الإيمان.مسمى عن الممل لإرجائهم الإرجاء، وصما عليهم أؤللق ولهدا 

إلىيعود جملته في كان ؤإن الإيمان، مسائل في ذلالثا بعد الخلاف واستمر 
اليوم.إلى قاتما الإيمان في الخلاف يزال ولا والرخة، الوعيدية طاهي 

تللت،بين ما و»ع الإيمان، في المنة لأهل المخالفة الذاهجؤ كثرة و*ع 
بينهامشترك أصل على تتفق أنها إلا التناقص حد إلى الاختلاف من اكJاش٣، 

لزمشيء منه ذهبا إذا وأنه الإيمان، في التفاوت، امنحالة دعوى وهو جميعا، 
وبينالثثة أهل بين الفارق هي الدعوى هده أصيحت، بحسث، ؛الكالية، انتفاؤه 
الهلواتم،هذه مجن طاتفة توجد فلا الإيمان. في لهم الخالقة الطواتف، جم.ح 

الإيمان.في التفاوت م دعوى هي عندها الشبهة وأساس إلا 
بينالمشترك الأصل ذللن، أنر بيان هو الحث،، هدا من الأساس والهدف 

ببيانعليهم، والرد الباطالة، اللوازم من التزموه ما على المداهب، نللت، 
بهتختص ما أن وبيان مذاهبهم، عليه بتوا الذي الأساس وبهللأن تناقضهم، 



=ئ__^^^_ً=ثث
الإجماع.ودلالة الشرعية الصوص لصريح مخالف منهم اهة طم 

ر؛مهنة قواعد بعدة التزمت فقئ المحث من الغاية س0 ولتحقيق 

لأعلالمخالفين مذاب من مذهب كل أصول بين التلازم إ٠لهار - ١ 
مننتيجة هو ما وبين ومتتد، ءقال.مة هو ما بين والتفريق الإيمان، في السنة 
هوفإنما المذاهب تلك من ^٠؛ كل يه يخممى ما أن وبيان الأصول، تلك 

بالضرورة.التيجة تلك تقتضي إليها اسندوا لمقدمات نتيجة 

ليموصالماواهب تلك مخالمة إدراك مجرد بين المرق، يتلهر وهنا 
إليه.تستند وما الماواهب تللخ، في الخالقة إدراك وبين الشرعية 

بيان«ع يجتمع بحيث المذاهب، نالك على للرد مهمة القاعدة وهانب0 
أنوالهمإليه تستند ما تناقضن بيان الشرعية للتموصن ، ٣٠الماو.اتلك مخالفة 
الماواهب؛تلك أصحاب على الحجة ياللك فتقوم ذاتها. في مقدماتها وتهافت، 

المقدمات.تللث، جهة من الشبهة لهم حصلت، إنما لأنهم 
لأهلالمخالفين أصول مجن بامحلل هو وما حق هو ما بين التفريق - ٢ 
يوافقونهمالمنة وأهل صحيح، الإيمان من الممل إن الوعيدية فقول السنة، 
عنالإيمان نفي الإيمان من الممل اعشار من يلزم أنه دعواهم لكن عليه، 

الأصل،؛ن،للئ، التسليم مجرد من الإيمان نني يلزم ولا باؤللة، الكبيرة مرتكس، 
فيالتماوت استحالة بدعوى الأصل بذللث، التسليم تقييد،هم جهة من يلزم ؤإنما 

إيمانه،ينقص الكبيرة بارتكاب الممل في المخالف أن عندهم فلزم الإيمان، 
بالكلية.ذهابه فيلزم 

الكبيرة،لمرتكبؤ الإيمان وأثبتوا الوعيدية، عارصوا حين المرجئة وكل.ا 
ذللتجمن يلزم أنه ادعوا لكنهم المبدأ، حيثج من صحح ذللث، في قولهم فإن 
فيداخلا يكون أن يمكن لا الممل وأن الكبيرة، مرتكس، إيمان نقصان عدم 

عنالإيمان نني عدم مجرد من يلزم لا وص بامحلل، ذللث، وكل الإيمان، ئى م
العلوائف،بين المشترك الأصل إلى استنادا ؛ذلكر التزموا ؤإنما الكبيرة، مرتكب، 

يستحيلوأنه الإيمان، في اكفاوت استحالة دمى وم المئة، لأهل الخالقة 



مقدمه

ص
منالعمل واعتبار الكسرة لمرتكب الإيمان إثبات بين الجمع الأصل هذا وفق 

الإيمان.

منمازه_، كل أن ؤإدراك التناقض، من المذاهب تلك بين ما بيان - ٣ 
منقبله المذاهب فيه وقعت ما تجتب أصحابه يحاول كان إنما المذ.اهب تلك 

المخالفات.

جاءتقلما الكبيرة، مرتكث، بتكفير القول أحدث، من أول هم فالخوارج 
الشرعية،الأدلة وصرح للإجماع الخوارج قول مخالفة وعلموا المعتزلة بعلءهم 

بنفيالقول على وافقوهم ؤإن الكبيرة، مرتكيظ بتكفير القول على يوافقوهم لم 
عنوالكفر الإيمان نفي لذللثج نتيجة فالتزموا الكبيرة، مرتكب، عن الإيمان 
فيلللا.ث، نتيجة فوقعوا المنزلتين. هاتين بين منزلة في وأنه الكبيرة، مرتكب، 

إليهذهثن، ما بهللأن فحال٠وا المرجئة وأما ١ النقيضين رفعوا حيث التناقص 
كلإليه ذهبت، ما وبهللأن الكبيرة، مرتكّث، عن الإيمان بنفي القول من الوعيدية 

الشرعيةللتموصى مناقفى الوءيا.ية قول أن وعلموا ذللثط، على بناء منهما ءلائ٠ة 
فيالتفاوت استحالة دعوى في الوعيدية وافقوا لما لكنهم الإجماع، عليه وما 

فيالعمل أدخلوا لو أنهم لعلمهم الإيمان، من العمل اعسار يمكنهم لم الإيمان 
مرتكب،عن الإبان بنفكب القول من قبلهم الوعيدية به التزمتإ ما للزمهم الإيمان 

لكنهمالوعيدية، فيه وقعت.، مما هروبا حقيقته في المرجئة قول فكان الكبيرة، 
١الإج٠اع عليه وما الشرعية التموصى يه حالفوا احر، بامحلل في وقعوا 

وبيانالشرعية، يالنصوصي الإيمان في ثة الأهل لمذ.شّتإ لال الأمتن. — ٤ 
منالصالح السلف، عن والنقل الئئة، أهل إليه نمآإ ما على دلالتها وجه 

لتتحققالمصوص، تللث، دلالة يبين ما ؤلريمتهم التزم ومن والتابعين الصحابة 
١الشبهة يغر مع الحجة إقامة بذللث، 

أقوالعلى الرد وفي الإيمان، في الثئة أهل قول على الإجماع نقل - ٥ 
غيرحلاقهم وأن ، الخلاف، يقبل مما ليس فيه حالفوا ما أن ليعلم مخالفيهم، 

معتبر.



للإجماعمخالفتهم هع أنهم ليان العملية، المخالفين ثبهات مفن - ٦
المختلفاتبين سووا قد وأنهم اليقل، دلالة حالفوا ند الشرعية والتموصن 

متفاوتة،الإيمان ئعث، أن مع فيه، التقمى الإيمان انتفاء ادعوا حين 
الدلالةهذ0 وبيان الإيمان، في واجب هو وما ركن هو ما بين يمرنوا فلم 

محنهو ما وبين لتحققها منه بد لا ما بين والتفريق الأشياء، حقائق باعتبار 
الكمال،.عن نقصت ؤإن تحققها يمكن ؛حيث، كمالها، مجرد 

للعدل،تحقيقا به، التزموا وما أقوالهم إلى مذامبهم تقرير في الاستناد - ٧ 
يمكنهملا لوازم من السّنة أهل علماء به ألزمهم ما ذكر مع والإنصانج، 

منها.السنة أعل وموتف المذاهب،، _، ني البطلان وجه ليعلم عنها، الانفكاك 
•ساحث،سعة عر الحث، اشتمل وتاو 

نيالتفاوت عدم لدعوقا الأساس بيان في فكان الأول،، الميحس، فأما 
هووما ركن هو ما بين التسوية من عنها يلزم وما تناقضها. وبيان الإيمان، 

الإيمان.في واجب، 

استحالةدعوى؛ إلى الوعيدية استناد تقرير نفي الثاني، المبحث وأما 
الكبيرة،مرتكب عن الإيمان نفي من يه التزموا ما وأن الإيمان، في التفاوت 
إلىيستند إنما ، وعيدْ تخلفج إمكان وءد<م النار، في بالخلود عليه والحكم 

٠الدعوى نالك، 

التفاوتعدم دعوى إلم، المرجئة استناد تقرير ففي ، اكالث، المبحثؤ وأما 
إنماالإيمان ممى س العمل بإحراج القول، س به التزموا ما وأن الإيمان، في 

التسويةالدعوى بهده التزامهم نتيجة المرجئة يلزم وأنه ١لدءوكا• هذه إلى يتند 
الالإلزام *ذا ليفر ذكروه ما كل وأن الفاسق، ؤإيمان . الّك، إبمان بتن 

ءنه•يخرجهم 

أهلءند« الإيمان في التفاوت تند م بيان ففي، الراح، المبحن، وأما 
الكتابنصوص دلالة أوجه وتقرير ، ذللث، على الإجماع دلالة وثبوت السنة، 
الأصل.هازا على والئنة 



ثش=س=^^^===^===وئ،=
.عليها والرد الخوارج مذهب أصول بيان ففي الخامس، المحث، وأما 
الإيمانفى المعتزلة مذهب أصول بيان ففي المادص، المجحث، وأما 

عليها.والرد 

عليهمالرد *ع المرجئة هب من. أصول بيان ففي الماع، المحث، وأما 
كدللث،.

ينفعوأن الكريم، لوجهه خالصا العمل هذا يجعل أن افه أسأل وختاما.. 
٠مجيب سميع إنه له 





-—١١۶٢الأي4ان فى التفاوت سم دعوى أساس 
=—ض======لأشإا 

الأولالوبدتثح 

الإيصانق التماوت عدم دعوى أساس 

الإيمانني لهم المخالفة الطواف وحمح الئنة أهل بين الخلاف يستند 
فيالتفاوت استحالة دعواهم وهو ثبهاتهم، جميع إليه رجع واحد أصل إلى 

منالعلوائف نالك به التزمت ما جمح الدعوى هذه عن تمئ ثم الإيمان. 
والاختلاف.التاين من الطواف تلك بين ما مع الباطلة، اللوازم 

العملاعتار بتن جمعوا مد لكولهم اهمْ مرتكب كزوا إنما ذالخوارج 
عنالإيمان نفي فلزمهم الإيمان، في التفاوت استحالة دعوى وبين الإيمان من 

ليسفمن والكفر، الإيمان بين واسهلة لا لأنه تكفيره نالتزمحوا الكبيرة، مجرتكب، 
5امأّإلا يكون فلا إيمان معه 

بتكفيرالخوارج لمول موجبا الإيمان من العمل اعتبار مجرد وليس 
الإيمانمجن العمل اعتبارهم قيدوا ند لأنهم ذلك لزمهم الكبيرة، مرتكج، 
بالكبيرةينمص لا الإيمان أن فلزمهم الإيمان، في التفاوت استحالة بدعوى 

نقيقه.لكونه الكفر لزم الإيمان انتفى ؤإذا بالكلية، ينتفي ؤإنما 

وافقواند لأنهم المنزلتين بين بالمنزلة نالوا إنما المعتزلة وكل.لائ، 
الإيمان،في التفاوت استحالة دعوى وفي الإيمان، من العمل أن في الخوارج 

التزموقد الكبيرة، مرتكب عن الإيمان بنفي القول من الخوارج لزم ما فلزمهم 
عنالإيمان نفي محن يلزم أنه في الخوارج خالفوا لكنهم ؛دللتا، المعتزلة 

الكبيرةمرتكب، بكفر الحكم نفي في واستندوا بكفره، الحكم الكثيرة محرتكب، 
لأنبمؤمن؛ ليس الكبيرة مرتكب، أن لدلكا تبعا وادعوا الإجماع، دلالة إلى 

الضرورةلأن بكافر ليس أنه كما ذللثج، تقتضى زعموا كما العملية الضرورة 



الإبمانفي التفاوت سم دعوى اساس 

الإيمانمنزلتي بين منزلة ني إنه : نالواهنا ومن ذلك. تقتضي الشرعية 
ندبهذا أنهم علموا وما الضرورتين. إحدى مخالفة ش للونؤع تجنبا والكفر، 

يجتمعانلا كما والنقصان النقيضين، رفعوا حيث الضرورة متانضة في وقعوا 
يرتفعان.لا ^٧؛، فإنهما 

مرتكببتكفير للقول موجا الإيمان من العمل اعتار مجرد يكن لم وكما 
المنزلتين،بين بالمنزلة المعتزلة بقول يتعلق ما فكذلك الحوائج، عند الكبيرة 

المنزلتين،بين بالخزلة لقولهم موجبا الإيمان من العمل اعتبارهم مجرد فلس 
المشترئيالدعوى الإيمان من العمل اعتيار نيدوا ند لأنهم بذلك التزموا ؤإنما 

القولمن عليه اتفقوا ما وهي الإيمان، في الئنة لأهل الخالقة ال٠لواتم، بين 
ذهابمن يلزم أنه في للخوايج مخالفتهم ْع الإيمان، في التفاوت باستحالة 

الكفر.نوت باللكلية الإيمان 

شبهةمن لموا ملو والمعتزلة الخ,وارج من الوءيل.ية أن يفلهر ويذ.ا 
ؤينقص،يزيد الإيمان أن في الثنة أهل لوافقوا الإيمان في التفاوت استحالة 

ذلكعلى رتبوه ما ولا بالكلية. الإيمان انتفاء الكبيرة ارتكاب، من يلزم لا وأنه 
الباؤللة.اللوازم مجن 

هنلأ0إلى لاسننادهم الإيمان من العمل أحرجوا فإنما المرجئة، وكدللث، 
بنفيالقول من الوعيدية إليه ذهبت ما مخالفة علموا ند أنهم وذللت، الدعوى، 

مقتضىهو وما الدين، من بالضرورة معلوم هو لما الكبيرة مرتكب عن الإيمان 
معهمسلموا لما لكنهم ذللت،، في الوعيدية قول بيعللأن فحكموا الإجم؛ع، 

نفيعدم بين الجمع استحالة لزمهم الإيمان في التفاوت استحالة بدعوى 
لوأنهم وعلموا الإيمان، من العمل اعتبار وبين الكبيرة مرتكب عن الإيمان 
عنالإيمان نفي بعدم القول يمكنهم لم الإيمان مسمى في الممل أدحلوا 
الوعيديةحالفوا ولو ذلكا، في الوعيدية مواقفة يلزمهم بل الكبيرة، مرتكب 

عدمللزمهم - اختاروه ما وهو - الكبيرة مرتكب، عن الإيمان نفي ؛عل.م ونالوا 
أصلكان ؤإن الوعيدية، قول مقابل ش نولهم فكان الإيمان، من العمل اعتبار 

واحدأ.شبهتهم 



الإبمانفي التفاوت سم دعوى أساس 

يلزمهملم الإيمان في التماوت استحالة بشبهة يسالموا لم المرحئة أن ولو 
ؤإنماالإيمان، من العمل اعتبار عدم المجيرة مرتكب لإيمان إباتهم *ّجرد *ن 

الشبهة.نالك إلى لأسايمم ذلك لنمهم 

فيالئئة لأهل المخالفة الهلوائف به التزمت ما جمع أن يعلم وبذا 
الإيمان،في التفاوت استحالة دعوى من عليه اتفقوا ما إلى يعود فإنما الإيمان 

عنالإيمان نفي وعدم الإيمان من العمل اعتبار بين الجمع يمكنهم لم بحيث 
الا"ءوى،لتللث، اللوازم إحدى منهم ٠لادفة كل اختارت ثم الكبيرة، ءرتكس، 
منحميعا سلموا ولو الإجماع، مقتفى لها المقابالة الطائفة اعتبرته ما وحالفت 

الباؤللة.اللوازم تلك من شيء فى يقعوا لم الشبهة تلك 

بلوالمرجئة، الوعيدية به التزمت مما بشيء السنة أهل يلتزم لم ولهذا 
مرتكباعن الإيمان نفى عدم وبين الإيمان من العمل بان القول بين جمعوا 

استحالةبدعوى يسالموا لم لأنهم التنانص؛ في يقلعوا أن دون الكثيرة، 
.عليها وردوا الدعوى تللئا بْللأن بينوا بل الإيمان، في التفاوت 

استحالةدعوى أثر من بيانه محبق ما تيمية ابن الإسلام شيح ؤيلخص 
فيقول:الإيمان في الئنة لأهل المخاكة الطوائف على الإيمان في التفاوت 
والجهمبةوالمعتزلة والمرجئة الخوارج من الإيمان في الفزق هذه نزاع اوأصل 
ثبتؤإذا جميعه، زال يعضه زال إذا واحوأ، شيئا الإيمان جعلوا أنهم وغيرهم 

الييتال كما بعضه، وبقاء يعفه بذهاب يقولوا فلم جميعه، ثبتا بعضه 
•الايمازأرا، من جمة مثقال تله م كان من النار من *بممج 

اذه فإذا الإيمان، من كلها الطائت واJعتزلة: الخوارج نالت ثم 
ليسالكبيرة صاحب بأن فحكموا مائره، فدهب الإيمان بحفي ذهب بعضها 

الإيمان.من شيء معه 

إمايتبعص، لا واحدا شيئا إلا الأيمان ليس والجهمية؛ المرجئة وقالت 

بلفنل( ١٩٣)الإيمان: كاب لم، وم(؛ ٤٤)الإيمان: كاب البخاري، أحرجه 
عقارب.
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كقولواللسان؛ القالب تمديق أو الجهمية، كقول القالب، تصديق مجرد 
ذهبذب فإذا ت، جرءا صارت، الأصال أدحيا إذا لأئ : غالواالمرجئة، 

دادمادج،المعتزلة تول ومحو الإيمان، من الكسرة ذي إ-محرنج نيلزم بعضه، 
عدمه.على بعدمها فيستدل ودلائل لوازم له يكون ند لكن، 

متناقضين،الحديث وأهل والجماعة اللف يعد العناتمتين من كل وكان 
بعضبزوال يزول لا ذلك،؛ مع ونالوا وعمل، قول الإيمان ؛ نالواحيث 

الأعمال«أا،.

إحراجفي يسندون أنهم المرجئة لشبهة بيانه في حزم ابن الإمام ؤيذم 
لوأنهم وذكروا الإيمان، في التماوت استحالة دعوى إلى الإيمان من العمل 

ذيإحراج في الوعيدية موافقة للزمهم الإيمان مسمى في الأعمال أدحلموا 
الإيمان.من الكسرة 

كانت*لو يمولون؛ وأنهم ذللا، في سهتهم حزم ابن الإمام ؤيحكي 
وفارقالأيمان، ضح ند منها شيئا ضح من لكان ؤإيمانا توحيد.أ الأعمال 
أصحابحتلزم إنما الحجة وهذه ؛ قالوامؤمنا. يكون ألا فوجي، الإيمان، 
الإيمانيدهاب، يقولون لأنهم المعتزلة؛ ولا الخوارج تلزم لا حاصة، الحدين، 

الأءمال«لى.جمالة؛اضاءة

لأصحابلازما حجة ضموه الذي هذا جعلوا قد المرجئة كانت ؤإدا 
تتفقالذي الأصل على يوافقونهم لا الحديث أصحاب فلأن خاصة، الحدJثا 

وعندالإيمان، في التماوت، استحالة دعوى من الوعيده مع المرجئة فيه 
الكبيرةمرتكّب، عن الإيمان بنفي قولهم في أخطأوا ؤإن الوعيدية أن المرجئة 

أهلبخلافح الإيمان، من العمل اعتار في نولهم بلازم التزموا قل أنهم إلا 
اعتباربين جمعوا حيث متناقضون، الوعيدية وعند المرجئة عند فإنهم السنة 

علىفالمرجئة الكبيرة. مرتكعب، عن الإيمان نفي عدم وبين الإيمان من العمل 

.( ٥١١- ٥١٠)U/ ^^عكاوىبحالإملأماينسيةت )١( 
(.YXA)-1/حرم: لأبن ص، والأماء الملل ش الضل )٢( 
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ومنأولا، الإيمان من العمل اعتبارهم جهة من الئنة أهل على يردون هذا 
يردفإنما الوعيدية وأما ثانيا، الكبيرة مرتكب عن الإيمان نفيهم عدم جهة 

نفيهموأما الإيمان، من العمل اعتبارهم وهو واحد وجه من المرجئة عليهم 
لازمأنه إلا المرجئة عند حطا كان ؤإن فإنه الكبيرة مرتكب عن الإيمان 

نفيهمعدم في المرجئة يخطا حكموا ؤإن فإنهم الوعيدية وكذلالئ، للوعيدية. 
منالعمل اعتبارهم لعدم لازما ذللث، يرون أنهم إلا الكبيرة مرنكم، لإيمان 

الإيمان.

 0( 0 0  Gد

الإيمانفي الثئة لأهل المخالفة العلوائف عله س الدى والأماس 
الإيمانبعض انتفاء من يلزم أنه ظنوا أنهم الإيمان في التفاويتف باستحالة القول 
منمحله حلو مع الإيمان من انتفى ما انتفاء لاستحالة معه، نقيضه ثبوت 
الملبتقابل مثيل من هو والكفر الإيمان بين التقابل لأن نقيقه؛ ثبوت؛ 

كمانقيقه، انتفاء حال في النقيضين أحد ثبوت، فيه يلزم الذي والإيجاب، 
الالمقيمين أن معنى وهن.ا نقيضه، ثبوت حال في المقيمين أحد انتفاء يلزم 

أنهالإيمان بنقصان قبل إذا أنه ذللث، على بناء وظنوا يرتفعان، ولا يجتمعان 
حالفي المنتفي الإيمان عن بدلا حل قد للإيمان المنافي الكفر يكون أن يلزم 

منمعه بما مؤمنا الحال تللثؤ في الشخص يكون أن يلزم وحينئذ المقمان، 
القيمين.اجتماع لاستحالة محال، وذلك، الكفر، من معه بما كافرآ الإيمان 

منهم،كل عند الإيمان حقيقة في احتلفوا ؤإن الئنة لأهل والمحالفون 
عليهكما الصديق أو الجهمية، عليه كما المعرفة إما واحدة، حصالة هو وهل 

يختلفونلا أنهم إلا الوعيدية، عليه كما مرتجة حقيقة هو أو المتكلمين، مرجثة 
انتفاؤهامنها شيء ذهاب من يلزم وأنه المفاوت، تقبل لا الحقيقة تلك، أن في 

تللث،في القص إن يقولوزت واحدة حملة الإيمان إن يقولون: فالذين بالكلية، 
•يقول من عند الجهل إما معها، نقيضها تحقق جهة من إلا يكون لا الخصلة 

هوالإيمان إن يقول: من عند التكذس، ؤإما المعرفة، هو الإيمان إن 
فيجعلون- الوعيدية وهم - مركبة حقيقة الإيمان إن ت يقول من وأما المصديق، 
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يلزمبحيث المتنافية، الثن_ا اجتماع نبيل من الإيمان في القص من يلزم ما 
شعبمن معه بما كانرأ الإيمان، ئن_، من معه بما مؤمنا الثخمى يكون أن 

بالكلية.انتفاؤه الإيمان نقص من ءتل.هم يلزم فإنه الحاكين كلتا وش الكفر، 

*لجماعتيميةت ابن الإسلام شيح يقول ذلك في شبهنهم تقرير وم، 
فإنهكالعشرة، أجزائها؛ يعص بزوال تزول المركبة الحقيقة أن ذللئ، قي شبهتهم 

زال،إذا كالكنجبين، المركبة؛ الأجسام وكيلك، عشرة، تبق لم بعضها زال، إذا 
أنوالمن مركثا الإيمان كان فإذا ت قالوا مكنجبيتا، كونه عن حرج جزأيه أحد 

والمعتزلة،الخواؤج نول وهذا يعضها، بزوال زواله لزم وباطنه ظاهرة وأعمال 
مجنفيه بما كانرآ الإيمان، من فيه يما مؤمنا الرجل يكون أن يلزم ولأنه • قالوا 

الإجماع*لا،.حلاقه هذا أن وادعوا ؤإيمان، كفر به فيقوم الكفر، 
كنجبينواليالخشرة لال، الأمتي من هنا الإسلام شيح عنهم ذكره وما 

الإيمانبعص يذهابخ القول، اعتبروا ولماذا الباب،، هذا في شبهتهم حقيقة يبين 
بمخالفةمقصودهم وهو المقلية، للضرورة مناقضا ؛الكلية انتفائه عدم مع 

عرفوهقد أنهم إلى تتند لا إليه ذهبوا ما على الإجماع دعواهم لأن الإجماع؛ 
أننمور مجرد إلى تستند ؤإنما عليه، أجمعوا قد العالماء وأن القل، ؛٥^^٠ 
•أحد يخالفها أن يمكن لا الش العقلية الضرورة مقتضى هو قولهم 

وصفأن به مرادهم فإن عشرة، العدد وهو الأول،، بالثال، يتعلق وفيما 
ينتفىبل أكثر، أو واحد بعدد فيه القص حمول، ْع يتحقى لا عثرة بأنه العدد 
ْععثرة العل.د بقاء يتمور لا فكما عنه، يختلف احر عل.د ؤيعقبه عشرة، العدد 

فيه.القمي حصول، |ع الإيمان يقاء أيضا يتصور لا قالوا فيه، القمي حصول، 
الخلمن مركب شراب، وهو - كنجبين اليسمى مما به مثلوا ما وأما 

فإنهالمحو. هذا عر تركيبه حال في إلا الاسم بهذا يسمى ولا والخسلرآ،، 
عناصرمن لها بد لا مادة كل فإن مائة، كل يعم ؤإنما المثال، بهذا يختص لا 

(.٥١)U/؛ مجموعذاوىثمخالإم.لأماينسيةت )١( 
(.n٣٦٣/سنا: لأبن القانون، اننلر: )٢( 
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الأكسجينغازي من مركب فإنه مثلا؛ كالماء يدونها، تتحقق ولا منها تتركب 
لمأحدهما انتفى ؤإذا باجتمامهما، إلا الماء وجود يمكن ولا والهيدروجض، 

بقاءيتصور لا فكما ينتف، لم الذي الأحر العنصر يبقى ؤإنما ماء، ١^١^؛، يكن 
يتصورلا الإيمان وكنلالئ، هؤلاء; قال منه تتركب، مما شيء انتماء مع الأشياء 

منه.شيء انتفاء مع يقاوه 

منالممل اعتبار بين الجمع باستحالة حكموا الشبهة هذه على وبناء 
ؤإنماذلكؤ، في يختلفوا ولم الكبيرة، لمرتكتا الإيمان ثبوتا وبين الإيمان 
الإيمان،من الممل اعتبار إلى الوعيدية فذبه يلتزمون، اللازُين بأي احتلموا 

مجرتكب،عن الإيمان نفي عليه بتوا لكنهم الئثة، أهل عليه يوافقهم حق وهذا 
بياته.سبق ما على حكمه في ذللتا بعد اختلفوا نم الكبيرة، 

أيضاوهزا الكبيرة، لمرتكسؤ الإيمان بإثبات فالتزمجوا المرجثة وقابلتهم 
مىممن العمل إحراج عيه بنوا لكنهم الئنة، أهل عليه وانفهم يض 

الإيمان.

المبمعواصتحالة الأيمان في اكفاوت امتحالة دعوى بين التلازم لوجه 
القولأن الكسرة: مرتكب عن الأيمان نقي لعدم الأيمان من الممل اعتاد محن 

ذمك،إذا أنه يقتضي ينقص ولا يزيد لا وأنه الإيمان في التفاوت باستحالة 
أنلزم الإيمان من الممل إن فيل فإذا بالكلية، ذهابه لزم الإيمان من شيء 

باستحالةالقول أن كما محرم، فعل أو واجم، بترك الإيمان؛الخالقة ينتفي 
الكبيرةمرتكبا عن الإيمان نفي عدم وبين الإيمان من الممل اعشار بين الجمع 

إذاوأنه التفاوت،، يقبل لا الإيمان أن إلى الاستناد جهة مجن إلا يتصور لا 
بالكلية.ينتفي أن لزم يعفه ذهب 

الأصلؤيكون الإشكال، أساس هو الأول الأصل يكون هذا وعلى 
عنالإيمان ينمي أن لزم الإيمان مسمى في الممل ألحل فمن له، لازما الثاني 

لحولبّفي، أن لنومه الكبيرة مرتكب عن الإيمان ، يتفلم ومن الكبيرة، مرتكب، 
الإيمان.مى مفي الممل 
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ماببطلان حكموا ؤإن فإنهم والمرحثة الوعيدية طاتفتي من طاتفة وكل 
مخالفيهمقول في بالتناقض يحكمون لا أنهم إلا الأحرى العلاتفة إليه ذهبت 

أحرحواحيث المرحئة قول ببطلان حكموا ؤإن فالوعيدية الطائفة، تلاث< من 
لمرتكب،الإيمان لإثباتهم لازم ذلك أن يرون لكنهم الإيمان مسمى من الممل 

عنالإيمان نفوا حيث، الوعيارية قول يبطلان حكموا ؤإن والرجنة الكبيرة، 
الإيمان.من الممل لاعتارهم لهم لازم ذلك أن يرون أنهم إلا المثرة مرتكب، 

بالماقصالحكم على مممقتان والمرجئة الوعيدية من الطاضين كلتا لكن 
نفمحاعدم يبتن الإيمان من الممل اعتبار بين جمعوا حبنا الئنة، أهل قول في 

الإمحلأمشخ عنهم حكام فيما بيانه مبق قد وهذا الكبيرة' مرتكبا عن الإيمان 
وأهلوالجماعة الملف، يعد الهنائفتين من كل ءوكان قال؛ حبثؤ تيمية ابن 

يزوللا ذللث، هع وقالوا وعمل، قول الإيمان قالوا حيث، متناقضين، الحلأيثإ 
الأعمالءأبعض بزوال 

الفولواعتبر المسألة، ُذْ في الئثة أهل بتناقص الرازي صرح وند 
الوعيديةقول بأن ذللث، مقابل في وصح قال. كما المعوية غاية في بقولهم 

الخافض.عن وبعيد للقياس >د 

الإيمانامم تحت، داحلة الأعمال بأن االقا،طون الرازي: .ضل ذللث، وفي 
غاباتم وهذا الإيمان، عن يخرج لا الفاسق ه: الشافعي فقال اختلفوا، 

نامحت،فقد ُعضما ار.ت،  ٠٠نمد  ٠٠٠١ء لمحس اسما الأمان كان ل لأنه ة؛ المعي 

ص.بتي ألا المجموع،»وجب ذلك، 
عنيخرج الفاسق ؛ وقالواالقياس، طردوا فقد والخوارج المعتزلة فأما 

ولاالإيمان عن يخرج إنه المعتزلآت؛ فقالت، بهادا، القائلون احتلف، ثم الإيمان، 
فييدحل إنه ت الخوارج وقالنتإ الخزلتين، بين منزلة وهو الكفر، في يدحل 

الكفر.صلأ

لإلأ/\\هاتيمية؛ ابن الإمملأم شخ قتاوى ُجمرع )١، 
(.١٢٩لالرازي:ص)ا>آأ_ الدين، اصول )٢( 
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أهلنول وهو — الشافعي الإمام عن ذكره لما الرازي نفد من رواصح 
مجنيلزم وانه الإيمان، في التفاوت استحالة دعوى إلى امتني إنما أنه — ثة ال

أهلأن مع بعضه، فوات بمجرد الإيمان ينفي أن الإيمان من العمل اعتبر 
يلزمونفكيف الدعوى. بهذه لمون يلا - الشافعي الإمام ومنهم - الئئة 

بلوازمها؟.

أنهملقولهم، مقررأ الأثاعرة، أصحابه عن الرازي يقل أحر موؤلن وفي 
نولهمع المجترة مرتكب عن الإيمان يف لم حيث الثافم،، الإمام نول يمون 

أنالعقول بدائه في تقرر ®قد يقولون• أنهم عّءم لذكر الإيمان• من العمل بأن 
وأنبد لا الأشٍاء نالك، أحد نوات نعتد أشياء مجمؤع كان إذا الشيء مس 
العملفوات عند لكان الأيمان مص من جزءأ العمل كان فلو المسمى، يقون 
الأيمان.يتى ألا وجج، 

يقول!ثم الإيمان، مسمى في داخل العمل إن ت يقول الشافعي لكن 
٠متاقضة هدا فكان العمل، فوات بحد باق الإيمان 

فاتإذا ت قالوا الإيمان، مى ممن جزء العمل ؛ قالوالما المعتزلة بلى، 
٠التتاقضن مي يعطوا متتفلما القول هدا فكان الإيمان، اصم يبق لم العمل 

والاعتقاد،الإدار هو الإيمان في الأصل فتقول؛ يجيب أن وللشافعي 
اسمعليها يهللق قد الشيء ونواح وتوابعه' الإيمان تمرات فإنها الأعمال فأما 

كماالتواع، تلك فوات مع الأمم يبقى كان ؤإن المجاز، سبيل على الشيء 
فناءبعد باق الشجرة اسم أن ْع الشجرة، من، إنها يقال قد الشجرة أغماز أن 

،.١١٠ههناتكان الأغصان. 

تنديإنما الشافحير الإمام كلام نفد في أصحابه م، الرازي ذكره وما 
كمايالثداهة عليها استدلوا اكي، الإيمان، في، المفاوت استحالة دعوى إلى 

-الئنة أهل قول هو الذي - الثافحي، الإمام قول على حكموا ولذا . قالوا

!٤٧. للرازي: الثاض، الإزم منام، 
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الكبيرةمرتكب حكم في لهم مخالفتهم ْع المعترلة قول وجعلوا بالتناقفس، 
٠التناقفي عن يعيدا 

يكونبأن إلا الشافعي الإمام لقول مقبولا تخريجا الرازي يجد ولم 
الإيمانإلى يضاف بحث حقيقته، من لا وتوابعه، الإيمان ثمرات من العمل 

وأصحابهالرازي عند يمكن لا أنه هدا ومعنى الحقيقة، لا المجاز سبيل عالي 
لدعوىذللث، لمعارصة وجه، بأي الحقيقة هملى الإيمان من الحمل اعتبار 

الإيمان.في التماوت استحالة 

فيالئنة لأهل المخالفة الهلوائف، تقرير في بيانه سبى مما والحاصل 
النقصأن ظنوا أنهم الإيمان في التفاوت استحالة دعوى في لشبهتهم الإيمان 

الإيمانمن ثيء ذهبا إذا بأنه فجزموا معه، نقيقه محيون يستلزم الإيمان في 
الإيمان،في ركن هر فيما القص بين يفرقوا ولم بالكلية، انتفاؤه لزم 

بينالجمع باستحالة القول نللث، على ورتبوا فيه، واجبا هو فيما والنقص 
وادعواالكبيرة، مرتكب، عن الإيمان نفى عادم وبين الإيمان من العمل اعتبار 

أهلقول في بالتناقض ذلك، على بناء وحكموا تناقص، بينهما الجمع أن 
الئنة.

0 0 0 0 0

الئنةأهل قول في الناقص من الطرالم، هال0 ادعته ما أن والحقيقة 
وماالإيمان، في التفاوت استحالة دعوى من إليه ذهبوا ما وأن باطلة، دعوى 

الإيمانمن العمل اعتبار بين الجمع باستحالة القول من ذللثا نتيجة به التزموا 
التسويةمنه يلزم حيث التناقص، هو الكثيرة مرتكبج عن الإيمان نفي عدم وبين 

هيمختلفين بين والسوية فيه، واجبا هو وما الإيمان في ركن هو ما بين 
اكاقص.حقيقة 

الحملأن هو الإيمان من العمل بأن القول عاليه يدل ما غاية أن وذللثج 
إيمانانتفاء منه يلزم لا لكنه بدونه، تحقق لا الإيمان وأن الإيمان، حقيقة من 

بالعملللاكزام نقضا ت، ليالكبيرة ؛ارتكامحث، المخالفة لأن الكبيرة؛ مرتكث، 



ال~ذثحءاالآي«ان في التفاوت عدم دعوى أساس 

المخالفوليس به، الالتزام ني نقص هي ؤإنما الإيمان، أصل ص هو الذي 
الالذي العمل ني لكلمخالف فيه وركن الإيمان أصل من هو الذي العمل في 

الإيمان.،ي واجما يكون أن يجاوز 
هووما ركن هو ما بين التفريق عدم والمرجئة الوعيدية قول وحاصل 

•الاحر على به حكموا بما أحدهما على حكموا بل الإيمان، ني واجب 
ظنوالكنهم ذلك، في أصابوا الإيمان من العمل إن قالوا حين فالوعيدية 

غيماالمخالف على فحكموا الكبيرة، مرتكب، إيمان بانتفاء الحكم منه يلزم أنه 
ركن.هو فيما المخالف على به يحكم  ١٠٠واجب هو 

ذلك،في أصابوا الكبيرة مرتكب إيمان انتفاء يعدم نالوا حين والمرجثة 
الخالقأن الكثيرة مرتك٣ا عن الإيمان انتفاء عدم من يلزم أنه ظنوا لكنهم 

الإنه قالوا بل أيضا، إيمانه ينتفي لا الإيمان في ركن هو الذي العمل بترك 
بهيحكم بما ركن هو فيما المخالف على فحكموا ينتفي، أن عن قفلا يتقمى 

واجب.هر فيما المخالف على 

فيالتفاوت استحالة لدعوى الاستدلال من هزلأء ذكره ما وغاية 
ماأن على يل.ل فإنما بالكلية، ذهابه لزم الإيمان يعص ذهب إذا وأنه الإيمان، 

لزمالركن ذلك انتفى إذا وأنه به، إلا تحقمح، لا الشيء فإن الشيء في ركن هو 
جهةمن هو حعلؤهم وليس عاقل، فيه يخالفا لا وها-ا الشيء. ذلك انتفاء 
هوما بين تفريقهم عدم جهة من أخهلآوا ؤإتما الضرورية، الحقيقة هذه تقرير 
وبينركن هو ما بين الضيق أن مع فيه، واجبا هو ما وبين الإيمان في ركن 

والكونية.الشرعية الحقاس في بالضرورة معلوم يركن ليس ما 
بينالتفريق من الشريعة يه جاءت ما ؛الضرورة المعلوم من كان ولهذا 

الملة،من بالخروج فيها الرافع على ؤيحكم الإيمان، بها ينتفي التي المواقض 
بينبالتفريق جاءت كما ينتفي. أن دون الإيمان بها ينقص التي الذنوبج وبين 

يعلل.أن دون الكمال عن به ينقص ما وبين العمل به يهلل ما 
أوصلاته على بمكم فإنه مثلا الحج أو الصلاة أركان من ركنا ترك فمن 



الإيمانفي التفاوت عدم دعوى أساس ؤتلحأ 
معيصحان فإنهما واجباتهما، من سيئا ترك من بخلاف بالبطلان، حجه 

الواجب.الكمال عن نقصهما 

لمالحقيقة تلك أركان من ركن انتفى فإذا مركبة، حقيقة كذلك والإيمان 
ينفيلا الإيمان فإن الإيمان، في يركن ليس ما بخلاف شيء، الإيمان من يثق 

بحيه.يتقصى ؤإنما يانتفائه، 

بيانه،سبق ما على الشرعية الحقائق في ؛الضرورة معلوم هن.ا أن وكما 
مثالمن الرازي ذكره وما الكونية. الحقائق في بالضرورة معلوم كذللث، فإنه 

فالشجرةلذلك. مثالأ يصالح الشافعي الإمام كلام تخريج به أراد الذي الشجرة 
لتحققها؛منه يد لا فيما النقص بخلاف شجرة، تبقى أغصانها بعمى نقمى ؤإن 

توابعمن، الشجرة أغصان أن يدعي والرازي بانتفائه. تنتفي فإنها مثلا، كالجنع 
معشجرة عليها يطلؤ، أن يمكن بأنه لذلكا تدل ؤيالشجرة، من لا الشجرة، 

يكونفإنما الشجرة من الشجرة أغصان إن قيل إذا وأنه التواع، تلك فوات 
الحقيقة.سبيل على لا المجاز سبيل على 

إنت يقول وأن هر، ١^١ التعتم، هذا في يقع ألا للرازي يمكن وكان 
شيءأو أغصانها قطع بحد الشجرة لكن حقيقة، الشجرة من الشجرة أغصان 

ركنهو ما فات إذا لكن شجرة، كونها مع كمالها، عن تنقص أن بل لا منها 
شجرة.نمى أن يمكن لا حينئذ فإنها فيها 

بهينتفي ما بين الفرق وبيان الئنة، أهل عند الأصل هذا تقربم وفي 
الشرعيةللحقائق ذللث، وشمول ينتفي، أن دون به ينقصى ما وبين الشيء 

سواء- لأمور الجامعة الحقيقة ارإن ت تيمية ابن الإسلام شيخ يقول والكونية 
مائرهايزول فقد الأجزاء طلئ، بعضى زال إذا - الأعراض أو الأعيان في كانت، 

.. سائرها. زوال المجتمحة الأمور بعمى زوال من يلزم ولا يزول• لا وقد 
العباداتمن ذللث، غير أو الحج أو الصلاة أو الإيمان أن عاقل يدعي ولا 

زوالقبل كان كما المركب، المجتمع ذللث، بقي يحضها زال إذا لأمور المتناولة 
كمامجتمعة بقبتإ يعضها زال إذا الدار أو الشجرة إن أحد يقول ولا بعضه، 

بقيأجزانه بحمى زال إذا الحيوان من غيره أو ان الإنأن ولا كاسح، 








































































































































































































































