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 الرحٌم الرحمن هللا بسم

 وان بالجنان والتصدٌق باللسان االقرار هو واالٌمان هللا رحمه قال        

 هللا صلى هللا رسول عن صح ما وجمٌع القران فً تعالى هللا انزل ما جمٌع

 سواء اصله فً واهله واحد واالٌمان حق كله والبٌان الشرع من وسلم علٌه

 . الهوى ومخالفة بالتقوى بٌنهم والتفاضل

 اقرار االٌمان تعرٌف ٌعنً باللسان االقرار هو واالٌمان هللا رحمه قوله

 من اال ٌقول هللا به النطق من بد فال به الشخص وٌنطق ٌتكلم ٌعنً باللسان

 سبحانه قال الشهادة باب من هذا به النطق من البد ٌعلمون وهم بالحق شهد

 هو قال االقرار بالشهادة النطق من فالبد باهلل ءامنا قل وقال باهلل ءامنا قولوا

 ال فقال اسلم ي للٌهود قال لما والسالم الصالة علٌه والنبً باللسان االقرار

 قال والسالم الصالة علٌه والنبً بالقول بالتشهد ٌكون االسالمو اسالمه فأعلن

 باللسان االقرار من بد فال تفلحوا هللا اال اله ال قولوا قرٌش معشر ٌا لقرٌش

 من بد فال بالقلب التصدٌق ٌعنً بالجنان والتصدٌق باللسان القرارا قالوا لذلك

 وافراده ربوبٌته وافراد واحد هللا بان به وٌؤمن بقلبه ٌعتقد ان الشخص

واقتصر المصنف على هذا  وعظمتهه بجالل ٌلٌق كما وصفاته سمائهبأ

التعرٌف وهو اإلقرار والتصدٌق بالقلب وهذا التعرٌف منه رحمه هللا فٌه 

نقص وبقً العمل باألركان واقتصر المصنف على التعرٌف هذا وهو قول 

الكرامٌة ٌقولون  باطل وهو قول المرجئة الذٌن انقسموا الى اربعة طوائف

قهاء مثل ما عرفه المصنف قول قول واالشاعرة ٌقولون تصدٌق ومرجئة الف

وتصدٌق والجهمٌة ٌقولون ٌكفً المعرفة ٌعنً ٌكفً انك تعرف ان الرب 

واحد تؤمن ما تؤمن ال ٌضر هذا تعرٌفهم وهذه الطوائف االربع االشاعرة 

والكرامٌة والجهمٌة ومرجئة الفقهاء هؤالء كلهم مرجئة فهذا التعرٌف فٌه 
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ركان وٌضاف الٌه اٌضا ٌزٌد األقص والصواب ان ٌضاف الٌه وعمل بن

ٌمان ٌزٌد وٌنقص وهذا تعرٌف اهل عة وٌنقص بالعصٌان كما سٌاتً فاإلبالطا

السنة والجماعة ثم قال رحمه هللا وجمٌع ماصح عن رسول هللا صلى هللا علٌه 

وسلم من الشرع والبٌان ٌعنً جمٌع ماجاء من احادٌث ثابتة عن النبً صلى 

ٌعنً بالوحً  خذ بها من الشرعنت متواترة او احادا نألم سواء كاهللا علٌه وس

ظهار ٌعنً عطف خاص على عام شرع من الشرع والبٌان هذا عطف لإل

كتاب صفاته البٌان ومن صفاته البالغ ومن صفاته التعلٌم ومن صفاته محكم 

 احكمت ءاٌاته وهكذا فكل ما صح عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص من امور الدٌن حق و نؤمن

بها ونتبعها ثم بعد ذلك عاد الى المسالة االولى مسالة االٌمان قال واالٌمان 

واحد ٌعنً االٌمان الذي امر هللا عز وجل به واحد كما قال سبحانه وان هذا 

صراطً مستقٌما واحد فال ٌختلف قل اننً هدانً ربً الى صراط مستقٌم 

حد ثم قال واهله فً وقال سبحانه اهدنا الصراط المستقٌم لذلك االٌمان وا

اصله سواء على قول المصنف ان جمٌع المؤمنٌن من الصحابة الى افسق 

الناس اٌمانهم واحد وهذا غٌر صحٌح فقوله واصله فً غٌر اهله سواء نقول 

هذه العبارة غٌر سلٌمة وهذا من معتقد المرجئة وانما نقول واهله فً اصله 

اد الذٌن ءامنوا اٌمانا وقال غٌر سواء ٌتفاوتون هللا عز وجل ٌقول وٌزد

سبحانه والذٌن اهتدوا زادهم هدى وقال سبحانه واذا تلٌت علٌهم ءاٌته زادتهم 

اٌمانا والنبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌقول فً حدٌث ابً سعٌد فً البخاري ومسلم من رأى منكم 

منكرا فلٌغٌره بٌده فإن لم ٌستطع فبلسانه فإن لم ٌستطع فبقلبه وذلك اضعف 

ٌمان ٌزٌد ٌمان ٌخلق كما ٌخلق الثوب فاإلٌمان فٌه ضعف وقال ان االاال

رضً هللا ٌمان ابً بكر ه واهله فً اصله سواء غٌر صحٌح فإوٌنقص فقول

عنه لٌس كإٌمان الفساق وهكذا واٌمان ابً بكر وعمر والصحابة لٌس كإٌمان 
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هم من بعدهم وهكذا لذلك قال وأهله فً أصله سواء نقول بل الصحٌح أن

ٌتفاوتون وكما فً صحٌح البخاري قال أخرج من النار من فً قلبه أدنى أدنى 

مثقال ذرة من اٌمان ففٌه نقص ثم قال ٌتفاضلون ذكر اشٌاء كلها امور قلبٌة 

 ٌتفاضلون بالخشٌة والتقى ومخالفة الهوى ومالزمة االولى

لتقى نعم هنا بالخشٌة والتقى عمل قلبً نقول هذا صحٌح ٌتفاضلون بالخشٌة وا

من ٌخشى هللا ٌزٌد ومن ال ٌخشاه ٌنقص إٌمانه والتقى كذلك ثم قال ومخالفة 

الهوى نقول مخالفة الهوى هذه جملة مجملة ٌدخل فٌها اعمال القلوب وٌدخل 

فٌها اعمال الجوارح قال ومالزمة االولى ٌعنً ٌستبقون الصالحات ٌعنً 

المة الى ثالثة اقسام فقال ثم تسابقون الى الخٌرات و هللا عز وجل قسم هذه اٌ

اورثنا الكتاب الذٌن اصطفٌنا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد 

ومنهم سابق بالخٌرات باذن هللا فلٌس اٌمانهم واحد وتفاضلهم فً المراتب هو 

بسبب تفاضلهم فً االٌمان واضح لكم وقوله التفاضل بٌنهم نقول نستطٌع ان 

ان مخالفة الهوى ٌدخل فٌها الجوارح فٌلزم منه ان نرد على المصنف ونقول 

ٌكون فً التعرٌف الجوارح واذا كان ٌقصد مخالفة الهوى باالعمال القلبٌة 

ومالزمة االولى بالعمال القلبٌة نقول بتعرٌفك هذا هو مذهب االرجاء وال 

 ٌصح فتبٌن مما سبق ان االٌمان ٌتفاوت الناس فٌه تفاوتا كبٌرا كما بٌن السماء

واالرض وانه ٌزٌد وٌنقص وٌزٌد بالطاعة وٌنقص بالعصٌان وان من افسد 

ابواب العبادات االخذ بمذهب االرجاء فهو ٌعطل االعمال الصالحة وهللا عز 

وجل رتب الجنة بالعمل الصالح قال سبحانه ان الذٌن ءامنوا وعملوا 

ة شرا االصالحات وقال فمن ٌعمل مثقال ذرة خٌرا ٌره ومن ٌعمل مثقال ذر

ٌره ومن لوازم قولهم ابطال الصالة وابطال الصٌام وابطال الجهاد وابطال 

الحج وابطال االذان وابطال الجمعة وهكذا النهم ٌقولون ٌكفً القلب ومنهم 
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من ٌقول ٌكفً التصدٌق ومنهم من ٌقول االقرار ومنهم من ٌقول ٌكفً 

سعى كثٌرا للعمل التصدٌق مع االقرار وكلها باطلة فٌجب على المسلم ان ٌ

 لٌرتقً اٌمانه الى االعلى وهللا اعلم .الصالح 

س/ ٌقول باي سبب اقتصر االمام الطحاوي على قوله التصدٌق ولم ٌذكر 

 االعمال ؟

النه انتشر فً عصره رحمه هللا المذهب هذا الرجاء فعرف به رحمه هللا وهذا 

ن كبار االحناف ما ٌنقص من قدره فهو امام عظٌم ومحدث كبٌر وفقٌه وهو م

 تقرٌبا . 321ومتقدم توفى 


