
نالقـاعدة الخامسة والّسّتو

ـوون أهـ  ( أنهـ )من أصول أهـ  السـ ة ) ال يكفِّ

(القبلة بمطلق المعاصي والكبائو
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مـن اـان : أص  عقدي ع ـد أهـ  السـ ة والعماعـة

افـه معه أص  اإليمان وأساسه فإنـه ال يكفـو الرتو

ولــ  " بمطلــق المعاصــي: "بعــا الــ،نوقا ورــال

ا بالمعاصي والكبـائو  نن المعاصـي م هـا مـ: يق 

ًواا يكون افًوا وأما مطلق المعصية فال يكـون افـ

ــان ــق اإليم ــدإل مطل ــوة ع  ــ  للكبي ــالمنمن الفاع ا ف

. فأص  اإليمان موجود ع دإل لكن اماله مفقود



3

ـــا ـــ،نوق باعتب ر ت قســـ  ال

: نالتكفيو بها إلى رسمي
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ـــاني  ـــو  مب ـــو صـــاابها بت ـــي يكف ـــ،نوق الت ال

اإلســــالخ الخمــــ ا ويــــدأ  فيــــه  نــــوق أ أــــو 

.االسعود للص   وسب اهلل ورسوله

ـــو بهـــ،إل انمـــور أن يكـــون  وال يشـــتول للتكفي

فـي مقتوفها مستحالًّ لهاا فاشـتوال االسـتحالل

ــوج ع ــد الموج ــة  التكفيــو بهــ،إل انمــور إنمــا ع 

. وهو شول مودود
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ال،نوق التي من باق راـوق المحـارخ م ـ  ال نـا

وال يكفـو بهـا صـاابها. والسورة وشـوق الخمـو

ـــه  إال إ ا اســـتح  الفعـــ   ـــ قن إيمان ـــا ي وإنم

وعـــدخ التكفيـــو بهـــ،إل الـــ،نوق محـــ  . فيكفـــو

ــا للخــوار   اتفــاب بــين علمــاا أهــ  الســ ة أالًف

.  وجمهور الوعيدية
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ونالقـاعدة السادسة والّستّ 
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رســــ  يعارــــب فــــي 

الــــــــدنيا وا أـــــــــوة 

ـــــول  ـــــد المقت االموت

.بسيف الشوع

يا رس  ي عو في الدن

وا أـــــوة اـــــالمنمن 

.اإليمان التاخ
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يا رس  يعارب في الدن

م ـ  رتـال : دون ا أوة

ـــــأولينا  ـــــاة والمت البغ

وإرامــة الحــد علــى مــن 

.تاق توبة صحيحة

رســــ  يعارــــب فــــي 

: ا أــــوة دون الــــدنيا

م ـــــ  أهـــــ  ال،مـــــة 

.والم افقين

34
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ونالقـاعدة السابعة والّستّ 
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عقوبــة صــااب الاــور المتعــدي أشــد مــن عقوبــة 

ـــدنيا   ـــى نفســـه فـــي ال صـــااب الاـــور المقتصـــو عل

كـون وعقوبة صااب الاور المقتصو على نفسه رد ت

أشد عقوبة مـن صـااب الـ،نب المتعـدي و لـ  فـي 

ــدنيا فــي إعطــاا  ــة ال ــال دور لعقوب أاكــاخ ا أــوةا ف

.الحك  على المعين في ا أوة
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نالقـاعدة ال ام ة والّسّتو
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ــي تشــتم  ــة دار المــنم ين فــي ا أــوة الت الع 

علــى اــ  نعــي  وأعــالإل ال جــو إلــى وجــه اهلل عــ  

وج ا وه،ا أالًفا لمـن نـن أن الع ـة إنمـا هـي 

معود ال عي  بانا  والشوق ونحـوإلا امـا ن ـه

.بعا أه  الكالخ والصوفية وبعا الفقهاا



أن اهلل : الحــق فــي مفهــوخ اإليعــاق هــووالقــول 

مـا سبحانه أوجب على نفسه واـومخ علـى نفسـه ا

ة نطقت ب،ل  ال صـو؛  وممت ـع ع ـد أهـ  السـ 

. اله  القول بأن العباد يوجبون ويحومـون عليـه

فهو إيعاق أا؛ وارع من اهلل على نفسـها وهـو 

ي ته إيعاق وارع بفا  اهلل أو بعدله في ضوا مش

.  واكمته
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ت سبب ل ي  السعادة في ا أـوةا وليسـوانعمال 

ــد مــن عفــو اهلل  ــ  الب ــة أو عــوم و مــن  ب مقابل

له لت محى السـي ا  ورامتـه لتـأتي الخيـوا  وفاـ

ا لت اــاعف البواــا ا فهــ،ا مقــاخ الفاــ  واإلنعــاخ

وأما مقاخ العدل فهـو مـا اتبـه علـى نفسـه مـن 

ــومين فإنــه وارــع  ــاق الكــافوين وســائو المع عق

.  بعدله وفق اكمته
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بـــالخيوا  والمقتصـــد يـــدألون فـــيفالســـابق 

القاعـــدة دون اســـت  ااا والفاســـق الـــ،ي أأـــ  

باإليمــان الواجــب فهــو لــي  مــن أهــ  الوعــد 

بالع ة ب  معوم للوعيـد  وإن اـان مهلـه إلـى 

أيـو فهـو تحـت المشـي ةا ومـا اـان اــ،ل  دلم 

ــا  ــه أو العــ،اق تبًع ــي اق ــو ف ــواع العف ــى ج عل

. لحكمة اهلل البالغة
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ونالقـاعدة التاسعة والّستّ 

لـ  وأن اهلل ل  يعلِّق وعد الع ة إال باس  اإليمـان )

بـارإل يعلقه باس  اإلسالخ مع إيعـابه اإلســالخ وإأ

(أنه دي ه ال،ي ارتااإل

19



20

لــ  يوجــد بحــال نــن يعلــق الوعــد بالع ــة علــى 

خ اس  اإلسـالخا وإنمـا الموجـود مـدم اسـ  اإلسـال

ج  وانمو به واإلأبار أنه الدين ال،ي ارتااإل اهلل

وعلّـــق اهلل الوعـــد بالع ـــة علـــى اســـ  . وعــ 

: اإليمان دون اإلسالخ نمور هي



أوال 

21

اس  اإلسالخ يت اول من اان مـن أهـ  الوعيـد

ــان  ــ ه  اإليم ــي ع ــد ن ف ــائو ور ــي الكب اموتكب

المطلــــق الممــــدوم أصــــحابه ممــــا يقتاــــي 

 ـة تعوضه  للوعيد وال،خ  فلو علمق الوعـد بالع

يًِّ ـا إ  على اإلسالخ لتعارضت ال صو؛ تعارًضا ب

ايف يتوعده  بال ار ويعده  بالع ـة فـي  ن

.وااد



 انًيا
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الم ــافقين يــدألون فــي المســلمين مــن جهــة

موا الخطاق واناكاخ في الدنيا  ننه  استسل

- وسـلاهلل عليـه صلى -ناهًوا وعامله  ال بي 

بجــاهوه   وبــدأوله  فــي اســ  اإلســالخ ال 

.يمكن أن َيعده  اهلل بالع ة



 الً ا
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اإليمان ي صـوج إلـى إيمـان البـامن امـا رـور 

الخ ال صو؛  وإ ا علمق الوعد بالع ـة علـى اإلسـ

فإنــه رــد يكــون فيـــه إســالخ البــامن ورـــد ال 

يكون  وعليه فقـد يختلـف اإلسـالخ فـي بعـا

لف صورإل مما يم ع أن يعلِّق الحك  بما رد يتخ

. أاياًنا
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ع ــــد اســــتقواا ال صــــو؛ الشــــوعية يتماــــ  أن 

اإلبطــــال الكلــــيا واإلبطــــال : اإلبطـــال رســــمين

ون فاإلبطال الكلي لعميـع السـي ا  يكـ. الع ئي

تاق بالتوبة المقبولة وهي التي أ متدات في الك

كـون والس ةا واإلبطال الكلي لعميع الحسـ ا  ي

.  بالودة
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و تختن الع ة به،ا الحك  دون ال ار لورود الخبـ

ال : )- صلى اهلل عليه وسـل-رال رسول اهلل : ب،ل  

ـول   ا : َت ال  َجَهـ م   ي لقَقـى فيهـا وَتق  ـن َم نيـد  هـ ق من

ا   ا َفَي قَ وني َبعق ها اتمى َيَاَع َرقُّ العن مةن فيها َرَدَمه 

ا  وَتق ول   ـَ ا وال : إلى َبعق تنـَ  وَاَومن ا بعن م ْق ْق َرـ َرـ

 لهـا َألق 
 
ـَ  اهللم ٌ  اتمـى ي  قشن ًقـاا َي ال  في الَع مةن َفاق

َ  الَع مةن  َ ه  ق َفاق كن . متفق عليه( في سق
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(اومخ الع ة على الكـافوين... فإن اهلل )
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ه،ا الحك  في اق أه  الكفو هو من انمور 

ن المستقوة لدى ال اس جميًعا من أه  انديا

ـــي مفهـــوخ  ـــوا ف ـــة الهـــا وإن اأتلف الكتابي

لــه واندلــة مستفياــة بــ،ل   م هــا رو. الكفــو

 {: تعــالى
 
َخ اهللم ــون ق بنــاهللمن َفَقــدق َاــوم إننمــه  َمــن ي شق

.[ ٧٢: المائدة]}َعَليقهن القَع مَة َوَمأقَواإل  ال مار  
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