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و مقدمة مخترصة عن الفصل أ 
الباب 

املقدمة



ارجالخو فرقةبظهوراألمةيفاختالفأولحصل
.ملسلمنيادماءفاستحلوابالكبرية،كّفرتالتي

دعةلبفعلردةبوصفهااإلرجاءبدعةحدثتثم
اإلميان،مسمىمنالعملفأخرجتالخوارج،

.اناإلميكاملمؤمنًابكبريتهالفاسقليكون



منو فرقه،وتشعبتاإلرجاءيفاالنحرافتطور
ةاملعرفهواإلميانيقولمنالفرقتلكضمن
.باللهالجهلهووالكفربالله،



ملعلمهاإلرجاء،لبدعةاألمةسلفإنكاراشتد
الرشيعة،مأحكامنللتفلتواسًعابابًاتفتحأنها

.جوروالفالفسقوتربيراملعايص،شأنوتهوين
يفابتدعتما":-اللهرحمه-الزهريقال

يعني-هذهمنأهلهعىلأرضبدعةاإلسالم
."-اإلرجاء



والالعرص،هذاإىلموجودةاإلرجاءبدعةتزالال
-جاءاإلر مذهبوفق-اإلميانمسائلتُدرّستزال
اإلسالمية،والجامعاتاملعاهدمنكثرييف

تتوافقوفكريةسلوكيةمظاهرترسّبإىلإضافة
.املرجئةمذهبأصولمع



يدعومنُوجدأناملرجئةمذهبخطورةمنوزاد
هةملواجاألنجعالسبيلأنهبدعوىرصاحةإليه

.والغلوالتكفري



:التمهيد
مفهوم اإلميان عند أهل السنة



:أوًل 
:لغةاإلميان

.والتصديقاألمانة،:معنيانله
:أنهلغةً اناإلميبهيُفّسَّ ماأوىلأن-اللهرحمه-تيميةابنورجَّح
.وانقيادهالقلب،تصديقيتضمنالذياإلقرار



:، منهاوذكر بعض الفوارق بني التصديق واإلميان من جهة اللغة

:لفظاإلميان ليس مرادفًا للتصديق يف ال
ل يتعدى فالتصديق يتعدى بنفسه، واإلميان

.إل بالباء والالم

1



:عن ليس مرادفًا للتصديق يف املاإلميان 
ا أمنفالتصديق إخبار عنن ماناهدأ أو بينب، 
عننننننن لفنننننظ اإلميننننننان ل يسنننننتعمل إل يف ال ننننننر

.بائب

2



اإلمينننننننان يسنننننننتعمل يف اإلخبنننننننار عنننننننن األمنننننننور 
ر ؛ فنناذا أقننالغائبننة ونهوهننا مننه يدخلننه الريننب

ديق آمنننن، ب نننال  التصننن: بهنننا املسنننتمت  قينننل
.فانه متناول جمي  األخبار

3



:اختال  ما يقابلهه يف اللغة

4

كننذيب، يقابلننه التفالتصننديق
قناه أو صننننندَّ : فيقنننننال للُم نننننِر 

.كذبناه

فنننننال يقابلنننننه الكفنننننر،واإلمينننننان
آمننننننننننا لنننننننننه أو: يقنننننننننال للُم نننننننننِر 

.كذبناه



:ثانيًا
:رشًعااإلميان

.، يزيد وينقصقول وعملأجم  السلف أن اإلميان 
، أنننه قنننول القلننب، وعمننل القلنننب، ثنن  قننول اللسنننان: ومعننن  ذلنن 

.وعمل الجوارح



:فالقول قسهن
.قول القلب، وهو العتقاد.1
قنننننول اللسنننننان، وهنننننو األعنننننهل التننننن  .2

ذكر تنننننادى باللسنننننان، كالانننننهادتني والننننن
.ونهوها

:والعمل قسهن
عمننل القلننب، وهننو نيتننه وإخالصننه،.1

.ومهبته وانقياده
.وعمل الجوارح، وهو العبادات.2



فنننننناذا ذالنننننن، هننننننذه األربعننننننة، ذال اإلميننننننان 
.بأكمله

يننننننننة مل تنفنننننننن  بقتصننننننننديق القلننننننننب وإذا ذال 
.األجزاء

منن  اعتقنناد الصنندق عمننل القلننب وإذا ذال 
أهنل فهذا موضوع املعنننركة بني املرجئة و 

فأهننل السنننة مجمعننون عنن  ذوال. السنننة
نتفنناء اإلميننان، وأنننه ل ينفنن  التصننديق منن  ا

عمنننننننننننل القلنننننننننننب، كنننننننننننه مل ينفننننننننننن  إبلنننننننننننيس 
.وفرعون



:األدلة ع  حقيقة اإلميان الرشعية، ميكن إجهلها فيه ييل

:أصل اإلميان يف القلب

.22: سورأ املجادلة{ ميَانَ قُلُوِبِهُ  اإْلِ أُولََِٰئَ  كَتََب يِف }: قال تعاىل▪

مل يننا معانننر مننن آمننن بلسننانه، و : )-صنن  اللننه عليننه وسننل -قننال ▪
(.اإلميان إىل قلبهيدخل 



:قول اللسان

يَ  نَننا َوَمننا أُنننزَِل إِىَلَٰ إِبْننرَاهِ آَمنَّننا ِباللَّننِه َوَمننا أُنننزَِل إِلَيْ قُولُننوا}: قننال تعنناىل▪
َ ُمنننننننننوَ َٰ َوإِْسنننننننننَهِعيَل َوإِْسنننننننننَهاَق َويَْعُقنننننننننوَ  َواأْلَْسنننننننننبَ  ِٰ اِط َوَمنننننننننا أُو

ب ِهن ْ  َ النَِّبيننوَن ِمنن رَّ ِٰ ننْ َوِعيسننَ َٰ َوَمنا أُو ُهْ  َونَْهننُن  َل نَُفنر ُق بَننْيَ أََحندِّ م 
.13٦: سورأ البقرأ{ لَُه ُمْسلُِمونَ 

قولنوا أمرت أن أقاتل الناس حتن  ي: )-ص  الله عليه وسل -قال ▪
ل إلننننننه إل اللننننننه، فنننننناذا قالوهننننننا عصننننننموا مننننننن  دمننننننائه  وأمننننننواله  إل 

(.بهقها



:عمل الجوارح

، أي 143: سنننننورأ البقنننننرأ{ وَمنننننا كنننننان اللنننننه ليُضننننني  إميننننانك }: قننننال تعننننناىل▪
.صالتك  إىل بي، املقدس قبل ذل 

ا هنننل تننندرون مننن: )لوفننند عبننند قنننيس-صننن  اللنننه علينننه وسنننل -قنننال ▪
ن شننهادأ أ : )اللننه ورسننوله أعلنن ، قننال: قننالوا( اإلميننان باللننه وحننده 

أن وإقننام الصننالأ، وإيتنناء الزكنناأ، وصننوم رمضننان، و ل إلننه إل اللننه، 
(.تعطوا ال مس من املغن 



:ثالثاً 
ذيادأ اإلميان 

ونقصانه

.صيةدلَّ الكتا  والسنة ع  أن اإلميان يزيد بالطاعة وينقص باملع

َنننننا الُْمْاِمنُنننننوَن الَّنننننِذيَن إَِذا ذُكِنننننَر اللَّننننن}: قنننننال تعننننناىل▪ ُه َوِجلَنننننْ، قُلُنننننوبُُهْ  َوإَِذاإَِّنَّ
.2:سورأ األنفال{  َرب ِهْ  يَتََوكَّلُونَ َوَعَ َٰ ذَاَدتُْهْ  إِميَانًا تُلِيَْ، َعلَيِْهْ  آيَاتُُه 

ب ما رأي، من ناقصات عقل ودين أذهن: )-ص  الله عليه وسل -قال ▪
ا وعقلننننا يننننقصنننان دينننننا ومنننا : "قلنننن(. للنننب الرجنننل الهننناذم منننن إحنننداكن

. (ألننيس شنهادأ املنرأأ مثننل نصنف شنهادأ الرجننل : قنال)، "رسنول اللنه 
فننننذل  منننن نقصننننان عقلهنننا، ألننننيس إذا حاضنننن، مل: )قنننال". بنننن :" قلنننن

. (فنننننذل  منننننن نقصنننننان دينهنننننا: )قنننننال". بننننن : "قلنننننن(. تصنننننل ومل تصننننن  



:رابًعا
حك  مرتكب 

الكبريأ

ريأ، وعندم دلَّ، النصوص من الكتنا  والسننة عن  عندم كفنر مرتكنب الكبن
خلنننوده يف الننننار إن دخلهنننا، منننامل يسنننتهل، وهنننذا منننن األصنننول العتقادينننة 

.املجم  عليها بني أهل السنة

نننَ  ِبننننِه }: قننننال تعنننناىل▪ لَِمننننن يَْغِفننننُر َمننننا ُدوَن َذَٰلِننننَ  وَ إِنَّ اللَّننننَه َل يَْغِفننننُر أَن يرُْشَن
.4٨: سورأ النساء{ يََااءُ 

لننه شننيئًا، بالتانننركوا ل بننايعوع عنن  أن : )-صنن  اللننه عليننه وسننل -قننال ▪
ن تفرتونننننه بننننني ، ول تزنننننوا، ول تقتلننننوا أولدكنننن ، ول تننننأتوا ببهتنننناتسنننننرقواول 

ه عنن  أيننديك  وأرجلكنن ، ول تعصننوا يف معننرو ، فمننن ور منننك  فننأجر 
ارأ لننه، اللننه، ومننن أصننا  مننن ذلنن  شننيئًا فعوقننب بننه يف النندنيا فهننو كفنن
فا عننه، ومن أصا  من ذل  شيئًا ث  سرته الله فهو إىل الله، إن شاء ع

(.  وإن شاء عاقبه



موقف الفرق من حك  مرتكب الكبريأ

ه  حك  مرتكب الكبريأ عند الفرق مرتتب ع  تعريف
:وتفصيل ذل لإلميان، 



اإلفراط: املوقف األول

:ال وارج واملعتزلة
ولننذل  قننول وعمننل، وهننو واحنند ل يتننبعَّض،: يعرّفننون اإلميننان بأنننه

.فهو ل يزيد ول ينقص
.وقالوا بت ليد مرتكب الكبريأ يف النار

هلون دمننه أمننا يف النندنيا اختلفننوا، فننال وارج يسننمونه كننافرًا ويسننت
.وماله

فهنننو خنننرج منننن اإلمينننان ومل يننندخل يف الكفنننر،: واملعتزلنننة يقولنننون
.يف منزلة بني املنزلتني



التفريط: املوقف الثاع

:املرجئة
  ومرتكننب الكبننريأ عنننده. أخرجننوا العمننل عننن مسننم  اإلميننان

.مامن كامل اإلميان



التوسط: املوقف الثالث

:أهل السنة
.قول وعمل يزيد وينقص: يعرفون اإلميان بأنه

، وإن مننامن باميانننه، فاسننق أو عنناص بكبريتننه: ولننذل  فمرتكننب الكبننريأ
.مات ومل يتُب فهو ته، مايئة الله، إن شاء عذبه، وإن شاء بفر له



و مقدمة مخترصة عن الفصل أ 
الباب 

:املبحث األول
تعريفه ونشأته-مفهوم اإلرجاء 



:املطلب األول
تعريف اإلرجاء

:اإلرجاء لغة: أوًل 
رتدددددده   دددددد: الشددددددد ءأحددددددي معانأدددددده الرددددددأ    ي ددددددال أرجددددددأ     ال أ َّ

ََّ ْوت دد  وِ }: تعدداى َ  تْْشدداء  ِمددَ ه  َ  تْْشدداء  ت ر ِجدد  ْمدد سددور { ي إِلْأ ددْ  ْمدد
أت امل ر جئة٥١: األحزاب .؛ ومَه سمِّ



:اصطالًحااإلرجاء:ثانأًا
:مَهاالصطالح يفلإلرجاءعي تعريفا ورد 

إرجددددددداء العمدددددددن عدددددددَ درجدددددددة اإلبدددددددا   وجعلددددددده مَزلدددددددة ثانأدددددددة  الَ دددددددبة ▪
أن لإلبدددا   ل أنددده جدددزء مَددده  وأ  اإلبدددا  يرَددداول األعددد ل عددد  سدددب

مدأ و  املجاز  أَ  هو ح أ ة يف مجرد الرصييق  وهذا الرعريدف
.مَ معَاه اللغوي أي مبعَى الرأ   واإلمهال

.تأ   الحكم فأ  جرى  ني الصحا ة مَ الفنت▪
لأده  حكدم عي ضددى تأ   حكم صاحب الكب   إى يوم ال أامدة فدال ▪

.ما
.ل يرض مع اإلبا   نب ك  ل تَفع مع الكفر طاعة▪



يرحددددددددددي  عددددددددددَ ال دددددددددول ال دددددددددداي
فدددددة مو دددددف تددددداريط  اتطذتددددده طا 

تجددددددددددداه أحددددددددددديا  الفرَدددددددددددة الرددددددددددد  
.و عت  ني الصحا ة

هدو  دول لدبع وال ول ال الث 
كدددددد  أ  ال ددددددول فددددددرئ املرجئددددددة  

هددددددو  ددددددول لددددددبع   ددددددال  الرا ددددددع
بره املرجئدددددة  وإ  ت ت بدددددت ن ددددد

.ألحي  عأَه

فهددددددو األدئ؛ وأمددددددا ال ددددددول األول
ألندددددددددده يشددددددددددمن فددددددددددرئ املرجئددددددددددة؛ 

ك  رحييدددددددديه للضددددددددا   املشدددددددد  
مدددن فدددأ   أَهدددا؛ وهدددو تدددأ   الع

عددددددَ اإلبددددددا ؛ مبعَددددددى إ راجدددددده 
.مَ م مى اإلبا 

.وهذا ما رجحه اإلمام سفأا   َ عأأَة  واإلمام الطربي رحمه  الله



:  املطلب ال اي
نشأ  اإلرجاء وتطوره

ت إطدددالئ هدددذا املصدددطلق كدددا  يف و دددت الفدددنت الرددد  حدددديث
.-رضوا  الله علأهم - ني الصحا ة 

:أما اإلرجاء املرعلق  اإلبا 



ه رحمدد- ددال  ردداد  ظهددر  عددي ال  نددني مددَ الهجددر  
إمنددددددددددا حددددددددددي  اإلرجدددددددددداء  عددددددددددي هزبددددددددددة ا ددددددددددَ "-اللدددددددددده

. هد٨٣  وكانت هزبره  عي سَة "األشعث

   دددال  هدددذا اإلرجددداء طا فدددة مدددَ الف هددداء واملحددديثني
ة لددددذل  أ طلددددق علددددأهم مرجئددددو اصددددة يف الكوفددددة  

.الف هاء

ر تعددددديد  األ دددددوال يف  كدددددر أوَّل مدددددَ  دددددال  ددددده  و كددددد
ت أ  نشددأ  اإلرجدداء كاندد-رحمدده اللدده-شددأا اإلسددالم 
وأ  أول مدددَ  الددده فدددأهم حددد د  دددَ أييف الكوفدددة  

. سلأ  



ا هددذا اإلرجدداء كددا  يف م ا لددة الطددوارل الددذيَ  ددالو 
رجئدددة الف هددداء ف دددا لرهم مالكبددد   مددددرتكب  ركفددد  

اإلبددددددددا  هددددددددو الرصدددددددددييق: مبددددددددا يَا ضددددددددهم؛ ف ددددددددالوا
َددده   ال لدددب واإل دددرار  الل دددا   واألعددد ل لأ دددت م
 َى وزعمدددوا أ  اإلبدددا  ل يزيدددي ول يدددَ    ول ي دددر
لكَددده مَددده  ومرتكدددب الكبددد   مددد مَ كامدددن اإلبدددا   و 

.معرض للوعأي  وهو تحت املشأئة

مرجئددة الف هدداء أ رجددوا العمددن مددَ م ددمى اإلبددا 
إل أنهددددم يوجبددددو  العمددددن ك ددددا ر أهددددن ال ددددَة  كدددد 

شدددأ  أنهدددم يف أنف دددهم ت يكوندددوا ممدددَ يرهددداو  يف
. العمن



إرجددداء مرجئدددة الف هددداء صدددار  ريعدددة إى ظهدددور فدددرئ
املرجئدددددة الغدددددال  الرددددد  جددددداء   عددددديهم وإى ظهدددددور 

ظ سدببًا الف ق  فصار  ل  الططأ الأ د  يف اللفد
. لططأ عظأم يف الع ا ي واألع ل



:اإلرجاءيف لتالر الفرئمَ

دددر  عدددَهم الغلدددو : الجهمأدددة مدددَ أوا دددن مدددَ ع 
يف اإلرجددددددداء الجهدددددددم  دددددددَ صدددددددفوا  وأتباعددددددده 
الدددددذيَ  هبدددددوا إى أ  اإلبدددددا  هدددددو املعرفدددددة 

. الله ف    وأ  اإلبا  ل يرفاضن



م  لطددوا أنهدد-رحمدده اللدده-و ددنيَّ شددأا اإلسددالم ا ددَ تأمأددة 
:يف ثالثة أوجه

دددددا  ددددديو :أحددددديها   ظدددددَهم أ  اإلبدددددا  يف ال لدددددب يكدددددو  تام 
.عمن ال لب؛ تصييق  ال عمن لل لب

ددددا:وال دددداي  دددديو  ظددددَهم أ  اإلبددددا  يف ال لددددب يكددددو  تام 
.وهذا ي ول  ه جمأع املرجئةالعمن الظاهر  

دد:وال الددث ددره الشددار  ف منددا كفَّ ره لنرفدداء  ددولهم كددن مددَ كفَّ
. -تبارك وتعاى-تصييق ال لب  الرب 



  ف     وًل  الل ا: اإلبا جعلوا: الكرامأة
ه يشء وإ  اعر ي الكفر   لبه فهو م مَ  وأن

. واحدددددددددددددددددي ل يرفاضدددددددددددددددددن  ول ي دددددددددددددددددر َى مَددددددددددددددددده



أ واله تزالل:واملاتريييةاألشاعر 
انرشاره وشمنهذا؛و رَاإىحارض 
أكرثوتبَرهااإلسالمأة األ طارمعظم

.اإلسالمأةاملعاهي



: ول اإلبا يفلهماألشاعر 

أي وْل  أحيوهووعمن واعر اد ولأنه:أحيه 
وأصحابال َةأهنفأهوافقو ياألشعري الح َ

.الحييث
رجمهو علأهوواف ه-املوجزيف كرهالذيوهو:وال اي

مجرداإلبا أ وهو-والجويَ كالبا الي األشاعر  
.ومعرفرهال لبالرصييق

رهمأمئونرصه األشاعر عَياشرهرالذيهوال ايوال ول
املذهبعلأهاسر رالذيوهواألشعري  عيجاءممَ
.املرأ ريَعَي



رهمفجمهو  الشهادتنيالَطقوأما
األحكامإلجراءرشطأنهاع 

يفرشطو أنف   الينأوية
املعرميهوواألولاإلبا  صحة
.املرأ ريَعَي



 هددب جمهددورهم إى أ  اإلبددا  هددو :املاتريييددة
 أنده الرصييق  ال لب ف    و هدب  عضدهم إى
يف الرصددددددييق  ال لددددددب واإل ددددددرار  الل ددددددا   وهددددددم
.لدبهذه امل ا ن يرف و  مدع األشداعر  يف الغا



:الكب  مرتكبيفاملرجئةمذهب

منالعإ راليفأصلهمع  َاء:األس ء ابيف
امنكم مَالكب  مرتكبف  اإلبا م مىمَ

أنهع والج عةال َةأهن ول طال اإلبا  
.اإلبا نا  

لجملةايفموافق ولهم:اآل ر يفاألحكام ابيف
ي الواحيالشط إ :فأ ولو ال َة أهنل ول
.الجَةيي لهثم الَاراللهيعذ ه



و مقدمة مخترصة عن الفصل أ 
الباب 

:املبحث الثاين
اقع ترسب املفاهيم اإلرجائية يف الو 

املعارص
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:تعريف اإلميان يف االصطالح بأنه التصديق

الح مننننن  ظانننننر مءننننناهر اإلرجننننناا انتانننننار ا تعرينننننف اإلمينننننان يف االصنننننط
بأننننننننه التصنننننننديق  أهنننننننملا التعرينننننننف منننننننأ و   ننننننن  املرج نننننننة الاننننننننر   

هننن  املتقننندمخ أ اصنننة ا، نننا رو  أقننند ببنننوىل  ننن  منننا ن نننبوىل    ظ 
.اللغة م  ظنهم ظجمعوا    ظن اإلميان هو التصديق

.ارصاملعالواقعيفاإلرجائيةاملفاهيمترسبمءاهرظبرز:ا،ألاملطلب



:يجاب     لك بأأجه  مبها

نقنننننننا ج نننننننو  اإلجننننننن    ننننننن  ظن . ظ
رآن اإلمينننان يف اللغنننة قبننن  نننن أل القننن
لننه  هننو التصننديق  يلننم يوجنند منن  نق

أ  ا انننننان ننقننننن   ننننن  أا ننننند ظأ ا بنننننخ 
.يال يعد  ج   ا

:ديقليس اإلميان مراجي ا للتص. ب
م  أ لنننك ظن لفنننن اإلمينننان ال ي نننتع

 ال يف الخنننننننننننو  ننننننننننن   ائنننننننننننب  أظمنننننننننننا 
: اإل بنننننننننننار  ننننننننننن  املاننننننننننناهد اقنننننننننننول

طلعنننننننننو الاننننننننننمس  أ ربنننننننننو يننننننننننال 
.آمبا ا  يقال صدقبا: يقال

ق   ا ينننننره ظنننننه مننننراج  للتصنننندي. ج
 ال  ن التصنننننننديق ال ي نننننننون: يقنننننننولهم

: به جوابانبالقلب ظأ الل ان؛ 
املبننننننننننننع  يا،يعننننننننننننال ت ننننننننننننم  :ا،أل

ا .تصديق 
ديق ظنننه   ا اننان ظصننله التصنن:الثنناين

يهنننننننننو تصنننننننننديق مخصنننننننننو  اننننننننن  ظن 
الصنننننننننالو ج ننننننننناا مخصنننننننننو  أالحننننننننن  

.قصد مخصو 
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:التهوي  م  االلت ام بأ  ام الرش  الءاهرو بحجة ظن اإلميان يف القلب

عيننار ا يوجنند يف ا،مننة منن  يننر  ظن االلتنن ام با،  ننام الءنناهرو لننيس م
.للصالح  أظن الباط  هو املهم بحجة ظن اإلميان يف القلب



:الد و هملىلآ ار

التهنننننننننوي  مننننننننن  ا،  نننننننننام التننننننننن  
جننننننننننننننااا الرشينننننننننننننننعة ب يجابهننننننننننننننا 

.االحجاب

ينننننننتل بننننننناب للجهلنننننننة أظصنننننننحاب
.ا،هواا للوقو  يف املحرماا

م انتقننننننننا  منننننننن  يلتنننننننن م بأ  ننننننننا
امنننه الاننننر ؛ ،ن اثننن  ا مننن  ظ  

.ظيعال ظاهرو

:  ننمخأتلتقنن  هننملىل النند و  مننع مننا يننرأج لننه العل نيننخ منن  تق ننيم النندي     ق
.جوهر ألباب:  انيه   لياا أقاور  أ: ظأله 



أهملا املءهر مثرو  قيدو املرج نة النملي  ظ رجنوا العمن 
منننن  م ننننم  اإلمينننننان  أهننننو مننننا ظننننننت  نفننننيهم للننننتالزم بنننننخ

.الباط  أالءاهر

ط  ا تقنناج الننتالزم بننخ صننالح البنناظهنن  ال ننبة أمننملهب 
و أالءاهر  ي  يءهر    البدن م  ا،قوال أا، ن ل هن

ن م  موجب ما يف القلب أالزمه  ا  ظن ما يقوم بالبد
؛ ي ننن  ا،قنننوال أا، ننن ل لنننه ظيينننا تنننأ   يننني  يف القلنننب

.ل   القلب هو ا،ص مبه  يؤ ر يف اآل ر  
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:االضطراب يف مفهوم ال  له  ال الله
  ننننننراج املرج ننننننة للعمنننننن  منننننن  م ننننننم  اإلميننننننان ظج     اضننننننطراب 

ال لمة مفهوم المة التو يد  يتجد مءاهر الرشك املباقية لهملىل
د أهنو ينر  م   بل أنملر لغ  الله يقنوم بهنا من  يبطنق ب لمنة التو ين

.بالل ان،ن اإلميان  بدىل تصديق بالقلب أ قراربأنه ال يبقيها  
نننننه ال لهننننا مقتيننننياتها ألوازمهننننا  ألهننننا منننندلولها الصنننننريل بأ الاننننهاجوأ

.معبوج بحق  ال الله
ينه قولنه   أي-ريض اللنه  بنه-أي تدل بعينهم ثثن   نديث  تبنان 

  لنه  ن الله قد  رم  ن  البنار من  قنال ال: )-ص  الله  ليه أسلم-
(. ال الله يبتغ  بمللك أجه الله



:يجاب     لك

مننننن  ظن املنننننبه  ال نننننليم يف التعا
هننو ضننمالانننر ية البصننو  مننع 

يهنننا بعينننها    بعنننا  أالبءنننر  ل
جملننننننننننننننننننننننننة  أرج متاننننننننننننننننننننننننابهها    

.مح مها

أرج بنننننننالبءر يف البصنننننننو  التننننننن 
  ييهنننننا تعلينننننق ج نننننول الجبنننننة ثننننن

قننننننننننال المننننننننننة التو ينننننننننند نجنننننننننند ظن 
البصنننننو  املطلقنننننة قننننند جنننننااا 
مقينندو يف ظ اجيننث ظ ننر   انن 
يف  نننننننننديث  تبننننننننننان هنننننننننملا ييننننننننننه 
: ا ننننننننننيفاق اإل ننننننننننال  يف قولننننننننننه

(.يبتغ  بمللك أجه الله)

ن جننننااا ظ اجيننننث اثنننن و تفينننند ظ 
ه الاننننننننهاجتخ تعبنننننننن   بنننننننناجو اللنننننننن
ن أ نننندىل أتننننرك الانننننرك  أالنننننتلف

هنننننو  بنننننوان  لنننننك أجليلنننننه  يعننننن  
ظن -ريض اللنننه  نننبه -ابننن   منننر 

صننننننن  اللنننننننه  لينننننننه -رسنننننننول اللنننننننه 
ببننن  اإلسنننالم  ننن : قنننال-أسنننلم
ر ثنا ظن ينعبند اللنه  أين فن:  مس

جأننننننننننه  أ قنننننننننام الصنننننننننالو  أ يتننننننننناا 
(.  ال ااو  أصوم رميان



يهنننننننملا الحنننننننديث أمنننننننا يف معبننننننناىل مننننننن  
ا، اجينننننننث الهنننننننا ميفاجينننننننة أيجمعهنننننننا 

ظن القننول هبنننا لنننيس : أجننه أا ننند أهنننو
هننننننننو مجننننننننرج الننننننننتلفن بنننننننن  هننننننننو القيننننننننام 
ثننننننننننندلولها مننننننننننن   بننننننننننناجو اللنننننننننننه أتنننننننننننرك 

.الرشك
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(: ن العم  رشق ا ل يف اإلميان: )ترجيد مقولة. ظ
ل أهنن  منن  مقنننوالا ال ثنن  منن  املرج نننة الننملي  يننرأن ظن ا، ننن 
ق لي ننننو جا لننننة يف م ننننم  اإلميننننان أظن اإلميننننان هننننو التصنننندي

بالقلنننننب أاإلقنننننرار بالل نننننان  أظمنننننا ظ ننننن ل الجنننننوارح يهننننن  رشق
.ا ل يقط

.نأهملا مخالف إلج   ال لف    رابية العم  يف اإلميا



:ظمري   املقولةبهملىلقالم بعااستبدأقد

يهمهننم لننبعا ا، اجيننث  أهننو يهنننم م
يلت منننننننننوا ييننننننننننه ثننننننننننبه  ظهنننننننننن  ال ننننننننننبة يف
االسنننننننتدالل مننننننن  الجمنننننننع بنننننننخ البصنننننننو 

  بهننننننا بحيننننننث تتفننننننق أال تختلننننننف  أينعمنننننن
ا .جميع 

اسننننننتبدأا    ظقنننننننوال لننننننبعا ظهننننننن  العلنننننننم  
ابن  أم   لك ما ا تهر م  تف   الحناين

إلج نننال ال نننلف للعمننن  -ر منننه اللنننه- جنننر 
ظن ظراجأا بنمللك"يف م م  اإلمينان؛ بنأنهم 

ا، نننننن ل رشق يف ا لننننننه  أمنننننن  هبننننننا ناننننننأ 
".القول بال ياجو أالبقص



لفهنننننم -ر منننننه اللنننننه-ثعارضنننننة يهنننننم الحننننناين :يجننننناب  ننننن   لنننننك
.ال لف  يهم يرأن رابية العم  يف م م  اإلميان

ننننا بف نننناجىل أظيننننراجىل  يقنننند يصنننن لوا أال يجعننن  ال ننننلف العمنننن  متعلق 
ا منا القول ييه  يم  ا،  ل ما هو رشق يف صحة اإلمينان أمبهن

أال نبة هو رشق يف ا له  أالفيص  يف  لك نصنو  ال تناب
.أيهم ال لف
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:الزعم بأن ترك العمل مطلًقا نقص يف اإلميان. ب
لم ال ، ومفااه  نن اسسا(تااكك نا ا العمال)يطلق عليه مسألة 

رائض يكفااااار مغاااااص بلوااااا  معاكااااايه و نلباااااه و ن  اااااان تاك ًاااااا للفااااا
.مرتكبًا للمحرمات

وهااااااااطا مااااااااي نيطاااااااار اسياااااااااهر، ويكفاااااااا  يف  ساااااااااه  ننااااااااه ي ماااااااار 
.االستغانة بالفرائض واللانبات، والجرنة عىل اسحرمات



ان،  نااصا الساالع م عقااك عااىل ك  يااة العماال يف مساام  اإلمياا
 ا  ص نن ه اك  رقًا بني ن ا العمل وآحااه    ماي تارك نا
ان وال العمال مطلًقاا  اام يسام  ع اك الساالع ممم ًاا  امال اإلمياا

.ناقص اإلميان، بل هل  ا ر مرتك عي اإلسمم



:الزعمهطاعىلالرهوهومي

نن اللاااااااااااااااه  ااااااااااااااار  عاااااااااااااااىل 
 بلاااااايا سااااااجكة واحااااااكة  
 ااااااااااامت م ع غااااااااااا متعمااااااااااًكا 

.ناحًكا  سم   ا رًا

نن علااااااصو اليغااااااله عر اااااالا 
كاااااااااىل -نعااااااااا  الرسااااااااال  
ا ونقااارو -اللاااه علياااه وسااالم

بااااااااه باللسااااااااان، لكاااااااا غم م
صهم يتبعاالا عيعتااه  ساا

.الله  فاًكا

كتر ميبني رقالننه
نون العمل،وتركاإلقراك
 الممم ًايكلنالاسرو

.والعملباإلقراك



نن ونااااله ناااا ا العمااااال : الخمكااااة
ل عط لصاااحة اإلمياااان، وتااارك العمااا

قض واإلعرا  عي الطاعة بالكلية نا
.ألكل اإلميان
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:حرص الكفر يف اعتقاه القلب. ن
مسم يفالعملهيل بعكمالقل عىلمب  وهطا

الكفر الثموميبالقلب التصكيقهلاإلميانونناإلميان،
نوبالجحله،نوبالتكطيب، ماالقلبباعتقاه اليكلن

.باالستحم 
يففرًا ليا إنه فرننهعىلمجمًعاقلاًل نو عًم  انوما

.الكفرعىلعممةهلو منانفسه،
.األشاعرةمطهبهلوهطا



:حرص الكفر يف اعتقاه القلب يرّه  نملك م غا

ة اإلناااصا عاااىل عاااكه ماااي اسكفااارات القللياااة والعمليااا
القلاااااب، اسعرو اااااة و  اااااض م غاااااا اليت ااااامي التكاااااطيب ب

يااااه كااااىل اللااااه عل-سااااب اللااااه تعااااا ، نو كساااالله :م ااال
.، نو السجله لوض الله-وسلم



تغزن ، ومي اسنن مي سب الله وكسلله طلًعا بوض  ر 
،  اص   ار ا اا ر باط ًاا وهااهًر بالله وآياتاه وكسالله  غال 

، اللاااااااااه  لاااااااااصت الكفااااااااااك يف القااااااااارآن وحكااااااااام بكفااااااااارهم
ْك  ََفااااَر لََقاااا} : واسااااتحقاقغم اللعيااااك بغااااا،  قللااااه تعااااا 

.73:اسائكة{ ة  الَِّطيَي قَالُلا  ِنَّ اللََّه ثَالُِث ثَمثَ 



ننااااااه   ا  ااااااان اسكّفاااااار هاااااال اعتقاااااااه الحاااااال،  لاااااايا يف
الساااااب ماااااا ياااااك  عاااااىل نن السااااااب مساااااتحل   يجاااااب 

وهااطا ياام  نااص القاارآن الااط عااىل قااللغم نال يكفاار، 
غال تكفاض بل يكلنالن  فااًكا  : و ن قاللاحكم بكفرهم،

.ابوض ملنب    م يجعللا نفا السبب مكفًر 



يكفر -عليه الصمة والسمم-القل  بأن ساب الرسل  
يلزم م اه   ا  ان مستحًم و ن م يكي مستحًم  سق 

 منااااااا نن ال نثاااااار للسااااااب يف التكفااااااض وناااااالًها وعااااااكًما، و 
سلاو اسمثر هل االعتقاه   إن اعتقك حل السب  فر

ا اقاا ن بااه ونااله السااب نو م يقاا ن، وهااطا ياام  ماا
.ننمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام علياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااه العلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااصو



والساااااااااابب األعياااااااااام ال ااااااااااطراب اسرن ااااااااااة ومااااااااااي 
. يراج العمل مي مسم  اإلميان: وا قغم هل
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ر هعاالأ نن  كاهة اإلنسااان بعملااه الااكنيا وعااكم قصااك الكفاا. ب
:مي ملانم التكفض

فار، مي قاا  الكفار نو عملاه عاماًكا عاسًاا  قاك  : زعم القائل نن
ا   ام ونما مي م يره الكفر، و منا نكاه تحصايل عار  ماي الاكني

.يكفر



ك نن اللاااااه   ااااار ماااااي  فااااار باللاااااه ماااااي بعااااا
 ميانااااااه و  اااااار وعيااااااك  يف ا ياااااارة، ثاااااام

ََ ِبااااااأَنَُّغُم اْسااااااتَ }: قااااااا  اَة َحبُّلا الَْحيَااااااَ َٰلِاااااا
نْيَا َعااىَل اْ ِياارَةِ  ،  باانيَّ نن 107:ال حاال{ الااكُّ

اللعيااااااك اسااااااتحقل  بغااااااطا، ومعلاااااالم نن 
لااااااااام بااااااااااب التصاااااااااكيق والتكاااااااااطيب والع

والجغاااااال لاااااايا هاااااال مااااااي باااااااب الحااااااب 
.والبوض

ر حااا  نن اللااه اساات    مااي نطااق بااالكف
فر  فار ال اإل را ،  ُعلم نن الاتكلم باالك

.يف حا  اإل را 

-معلياااااه الصااااامة والسااااام -قااااال  ال بااااا  
 رًا يصااااابج الرنااااال ممم ًاااااا وميساااااا   اااااا)

بيام هي اه وميسا  ممم ًا ويصبج  ا رًا ي
.كوا  مسلم( بعر  مي الكنيا

كنيا مي الت  بي   نن  كاهة اإلنسان بعمله الوهطا القل  م اقض لل صلص الرصيحة
:م غانسباب الكفر، 



ك ،  اااااإنَّ قصاااااقصاااااك الكفااااار وقصاااااك العمااااالو ااااارق باااااني
العمااااك اسقاباااال للخطااااأ   غاااال مااااي: العماااال   ا نكيااااك بااااه

ي ًا  ماااي وطااا  وكقاااة ال يي غاااا شااا: ملانااام التكفاااض، م الاااه
ماااازق  تبااااني لااااه ننغااااا قاااارآن  غااااطا ال يكفاااار، بخاااام  مااااي

.َاسصحع   يكفر ولل م يقصك نن يكفر بطل



نن ماااي قااااا  نو  عاااال مااااا هاااال  فاااار  : الخمكااااة
رًا     ال  ََفاار بااطلَ و ن م يقصااك نن يكاالن  ااا 
.يكاه يقصك الكفر نحك  ال ما شاو الله
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:اإللحاح عىل القل  بأن ترك الصمة ليا  فرًا
وهطا اسيغار يااص  اي ب ا  قللاه عاىل نن الصامة ماي نعاص 

منااا الجاالاكح، وعماال الجاالاكح عط يف  ااص  اإلميااان، والكفاار   
.يكلن باالعتقاه

ىل مااي نهغاار اسسااائل التاا  ننماام الصااحابة عااومسااألة الصاامة 
. فر تاك غا

غااااااا واستأماااااال يف ال صاااااالص التاااااا  وكهت يف شااااااأن الصاااااامة ونن
ر عااااىل الحااااك الفاكاااال بااااني الكفاااار واإلميااااان ساااايككك ننااااه ال يصااااا

.تر غا  رصاًكا مستمرًا مي يصكق بأن الله نمر بغا نكًم 
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:التغليي مي شأن عكم تحكيم الرشيعة
ر وهطا ناتج عي  يراج العمل مي مسم  اإلميان، وحاارص الكفا

الحكم يف القلااااب  قاااا   وب اااااو عليااااه ع ااااك مااااي تااااأثر باإلكناااااو  اااا
فاار بوااض مااا ننااز  اللااه مااا هام كاااحبه بااض ناحااك للنلبااه  غاال  

.نكور
ََ اَل يُْمِم ُااالنَ }: وقاااك قااااا  اللاااه تعااااا  َحتَّاااا َٰ يَُحكَلُماااالَك  َااااَم َوَكبَلاااا

ااصَّ قََ ااِ اايَص َشااَجَر بَيْاا َُغْم ثُاامَّ اَل يَِجااُكوا يِف نَ  يَْ  نُفِسااِغْم َحرًَنااا مَل
ويف هااط  : "، قااا  اإلمااام الجصاااص65:ال ساااو{ َويَُساالَلُملا تَْساالِيًص 

واماار ا يااة هاللااة عااىل نن مااي كه شااي ًا مااي نواماار اللااه تعااا ، نو ن 
لاو  غاال ياااكج مااي اإلساامم، ساا-كااىل اللااه عليااه وساالم-كساالله 

كه  مااااي نغااااة الأااااَ  يااااه، نو مااااي نغااااة تاااارك القاااال  واالنقياااااه، 
".واالمت اا مي التسليم



:ر األ ربالقيله الت   ن تل رت يف مسألة الحكم بوض ما ننز  الله  إنغا ال تعك مي الكف

نن تكااالن يف حااالاها األعياااان ال.نن تكلن السياهة للرشيعة
.يف األملك العامة

م نن يقاار بااأن حكاام اللااه هاال الحكاا
الحاااااااق، مااااااام  قاااااااراك  بأناااااااه عااااااااص 
ب  اااااااااااااه حكااااااااااااام اللاااااااااااااه يف هاااااااااااااط  

.الق ية
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:تسويغ الدعوة إىل العلامنية يف املجتمعات املسلمة
تصوور كريو   استغل العلامنيون األثر الذي تركه الفكر اإلرجايئ عىل

ضوووي فزعموووا  ن العلامنيووة يمووا ي مووا املسوولمق لة ي ووة اإل ووان  
.ال تُصادم الديا يال تُعارضهتةتها ما مذاهب ي فكار

رسووة إمنووا هوور إ ووراا للسياسووة يالت اموويم االجتامعوور مووا  ي ووز املام
.الدي ية؛ ليكون الديا مجرد مامرسة شخصية فردية

ز عووووو–ي ن الوووووديا ريميا يإ وووووانا يمعاملوووووة ي ضوووووو  الضوووووم  إىل اللوووووه 
.يليس ترشيًعا يسياسة-يجل



عليه؛للردكاف  ي دهاملذهبهذاتصور
ملمتكا ياةيم هجيديلةدياا اإلسالمألن

.يمكانزمان  لكلالصالحيهو
يَايَ ِك َينُسُ َصاَلِت إِن  قُل  }:تعاىلقال َيَمة 

.162:األنعام{ال َعالَِمقَ رَب  لِل هِ َيَماَمِت 
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:الخلل يف ع يدة الوالء يالرباء
ديق  يإ ووراا يهوور نتيجووة يةيعيووة لريموورة التعريوون  اإل ووان  نووه التصوو

.العمل عا مسمى اإل ان



ر  ةكوم قرر  عض العلامنية  ن ت سيم الةشور عىل  ساس الديا هو
لزموان الواقع ال الشور ؛  ي  نها مجرد اجتهوادات تختلون  وا تالف ا
نتيجوووة ياملكوووان  يموووا ثوووم  فلووويس لهوووا  سووواس يف الفكووور اإلسوووالمر؛ ي 

.لذلك يد ل يف  هل الوالء الكفار ماداموا غ  مةار ق



صولا يال اظر لع يدة  هل الس ة يالجامعة سيجد  ن الوالء يالورباء   
امل عاميم ما  صول الع يدة؛ يهو مة ر عىل الفهوم الودقيق يالشو

.ل صوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  الكتووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووواب يالسووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ة
لكفوور مووواالة  هوول اإل ووان يالصووالمي  يالوورباءة مووا ا: اإل ووان تضوووى مُ 

.ي هله
مووا يمووواالة مووا  لعوووا عمووالً صووالًةا ي  ووَر سوويهًا  ةسووب مووا معهووم

اإل ووووان يالصووووالمي  يمعوووواداتهم  ةسووووب مووووا هووووم عليووووه مووووا الفسوووواد 
.ياملعايص

ةب ي هووول السووو ة يف هوووذا الةووواب يسوووا  وووق الغوووا  يالجوووايف؛  سووو
.التمسك مبدلوالت ال صو  الرشعية
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:تسويغ الدعوة إىل الت ريب  ق اإلسالم ي ديان  هل الكتاب
عورب ثالثوة يتتدرا   ي ة الت ريب  ق األديوان يف العصوور الةودي 

:مستويات



صائصه الع دية  أن يكون لكل ديا  : الت ريب دين التوفيق  ي التلفيق
اء  يجه يالتعةدية املميزة  يا رتام ع يدة اآل ر يإ راز  يجه االتفاق يإقص
ة ياملودة اال تالف  يالتعاين عىل تة يق ال يم املشرتكة  يإشاعة املةة

.يهذا هو االتجاه السائد. ياملجامالت الدي ية



 وووة  اعت ووواد صوووواب جميوووع صوووور التوووديا  يانتامئهوووا لة ي: ي ووودة األديوووان
.يا دة يإن ت وعت صور التديا



وا  االلت اييوة التور تسو: تو يد األديان تمد ع وا   جعل الوديا يا وًدا  إم 
 يودة الديا الجديد ما مصادر شتى   ي  السعر الجتوذاب اآل وريا نةوو ع

.معي ة أل د األديان
ة عىل  ن يعالقة اإلرجاء  هذه الدعوة مبستوياتها الريالثة ظاهرة؛ فهر مة ي

ل اإل ان هو التصديق؛ يما قال  ن اإل ان هو مجرد اعت اد صدق الرسوو 
!ما غ  متا عة؛ لزمه  ن يكون هؤالء كلهم مؤم ق



.يحمتييع مفهوم اإل ان الرشعر  تضخيم الجوانب املشرتكة  يإهامل الكفر الرص

.إرجاء الةكم عليهم إىل اآل رة  مع يضومي ي ا ة ال صو  يف ذلك

 وووه يُ وووادي يقووود يوجووود يف املسوووتو  األيل موووا يُ ووورر كُفووور اليهوووود يال صوووار   يلك
يهووووووذا  إرجوووووواء الةكووووووم علوووووويهم يف اآل وووووورة  ياللووووووه هووووووو الووووووذي يتوووووووىل  سووووووا هم  

-:يتضما اإلرجاء ما جهتق



ألديوان يال يخفى ضالل دعو  الت ريب  ق ا
مق  ال امئووة عووىل تصووةيح  ديووان غوو  املسوول

 ي عوووووودم الةكووووووم  كفوووووورهم  يال يجوووووووز ملسوووووولم
 َيَُّهووووا قُوووول  يَووووا}:الوووودعوة إليهووووا  قووووال اللووووه تعوووواىل

لَوُه ُكم  َجِميًعوا ال وِذيال  واُس إِي  رَُسووُل الل وِه إِلَوي  
َر ِ   وووووووواَمَياِت َياأل   إِلََٰووووووووَه إاِل  ُهووووووووَو اَل ۖ  ُمل ووووووووُك الس 

ِيووور َيُ ِيوووُت  ِةووور  ل وووِه َيرَُسوووولِِه ال   فَووونِم ُوا ِ الۖ  يُة 
وووووور  ال وووووووِذي يُووووووؤ ِمُا ِ الل ووووووو ُم  ُعووووووووُه ِه يَكَلِاَمتِووووووِه َيات ةِ األ 

كووووووام جوووووواءت . 158: األعووووووراف{ لََعل ُكووووووم  تَه تَووووووُدينَ 
اللووووووووه عليووووووووه صووووووووىل -  اديوووووووو  عووووووووا الرسووووووووول 

.ه يةووووووة يف كفوووووور موووووا   يووووووؤما  وووووو-يسووووولم



.الدعوة إىل الةوار  ق األديان
ازل يُ اموور فيهووا إىل مضووامق هووذا الةووووار  فووإذا  لووت مووا الت ووو

الكفووور عوووا املةوووادو ياألصوووول الشوووورعية  ي  تتضوووما تصوووةيح
فاألصوووووووووووووووووووول فيهووووووووووووووووووووا املووووووووووووووووووووورشيعية؛ -عووووووووووووووووووووز يجوووووووووووووووووووول– اللووووووووووووووووووووه 



يالةوووووار الشووووورعر  ووووق املسوووولمق ي هوووول الكتوووواب  يغوووو هم مووووا 
:الكفار يكون عىل نوعق

يهوووو يظيفوووة :  ووووار الووودعوة: األيل
املرسووووووووووووووووولق يال ةيوووووووووووووووووق يالووووووووووووووووودعاة 

.ال اصةق

: ة ووووووار السياسوووووة الشوووووورعي: الريووووواي
 ووق يهوو مووا تفرضووه يةيعوة التعوواي 

الةشووووووووور؛  ةكووووووووم الجوووووووووار ياملصووووووووالح
املتةادلووووة  يهووووذا ال وووووو  مووووا الةووووووار 
ياملعاهووووووووووودات يُو كووووووووووول ألي  األمووووووووووور 
ي هووووووووووول الةووووووووووول  يالع ووووووووووود  يتضوووووووووووةعه 

.ال واعد العامة يف الرشيعة
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:الدعوة إىل  رية االعت اد يفق املفهوم الغريب.  
 ريوووووة االعت ووووواد موووووا املصوووووعلةات املعوووووا ة املجملوووووة؛ فوووووال
يصووووووح إيووووووالق ال ووووووول  صووووووةته  ي عوووووودم صووووووةته   وووووول ال وووووود مووووووا

.التفصيل
 ديووار فووإن كووان امل صووود  هووذا املصووعلح  ن الكووافر امل وويم يف

اإلسوالم  اإلسالم ال يُجورب  ي يُكوره عوىل تورن دي وه يالود ول يف
.فهذا صةيح يال إشكال فيه
ل  الةووق يف الكفووور يالضوووال ععووواه يإذا كووان امل صوووود  ن اللووه 

ضووالل  فهووذا  ايوول؛ فاللووه   يععوور   ووًدا الةووق يف الكفوور يال
م؛ يإن عدم اإلكوراه عوىل د وول اإلسوال ! فضالً عىل  ن ي رشه

الد ال يُععيووووووه الةووووووق يف الوووووودعوة إىل الكفوووووور يالضووووووالل يف  وووووو
.اإلسالم



:الدعوة إىل إلغاء  د  الر دة. ب
جو  يقد كرثت يف هذا العرص الدعوة إىل ذلك  إموا  إنكوار م

لخريا  ي  صوووره يف الوور دة امل رتنووة  ووا. ذلووك الةوود يف الشووور 
.املسلح

توة يف ييجوب قتل املرتد  ًدا  هو ما الةديد الورشعية الريا 
.الس ة الصةيةة ياإلجام  الرصيح



:العالجوسائل:الثايناملطلب

العناية بنـرش مذهب أهل السلف ومـنجهج  ي
.تلقي العقيدة

بيــــــــال أاــــــــل ئــــــــال  وا  ــــــــ ا  امل   ــــــــة  وهــــــــ  
امء العـــــدو  اـــــت بيـــــال الألســـــا  والســـــنة ي ا ســـــ

ا واملصــطل ا   وتهــاوام   ــامف الســلف ي هــذ
.البا 



  ا ـــــب وســـــطية أهـــــل الســـــنة بـــــ   ـــــ ي بـــــ اام 
.الغل  والهفاء ي مسائل اإلميال

ال  ــــــ ف ي هــــــذك املســــــائل     ســــــب الســــــلف
والسـنة الصالح وأمئة الديت املبنية اـ  الألسـا 

.وأق ا  السلف



ال ذر مـت الهـدا  املـذم   ي أاـ   العقيـدة 
  ملــــا يعتــــب اــــ  يلــــظ مــــت امل ــــايي  الع ي ــــة

وهـــ  مـــا  ـــال بغـــ  الـــ   أو مـــا   ي قـــ  مصـــل ة 
.رشاية تدفع با الً وت ج  ال  

ماةخااالعل  أهل  يُنسبفيامالسثبت
.ا اسقادمسائلياإل امفمخالفةي ه 



يهـــــــــب أل يألـــــــــ ل الخطـــــــــا  الـــــــــدا   والعبـــــــــ   
ـــــا   يجـــــس  بها ـــــب ويغفـــــل   ـــــا مس اام ً  ا ـــــب خطابً

أخــ م مــت الــديت  ومــت يلــظ و ــ   الســ اامل بــ 
. ا بي ال  اء والخ  

الــــــــ د اــــــــ  الهــــــــب  الســــــــي تثــــــــار ي هــــــــذا البــــــــا 
.و قضجا بالدليل وال هة



ي والسســـــ فالــــديت مقاومــــة الغلــــ  والسهــــدد ي 
السألفـــــــ    ل مـــــــت أهـــــــ  أســـــــبا   جـــــــ ر اإلر ـــــــاء 

ة  مقابلــــــة يلــــــظ الغلــــــ  بــــــ دة فعــــــل  ــــــ  منضــــــبط
لهـــــ ف ومعالهـــة الغلــــ  يألـــ ل بــــا لس ا  بنصـــ   ا
.وف  فج  سلف ا مة والامئجا املعسربيت



ب  د الل ت   


