
مباحث اإلميان والصحابة واإلمامة 
اليت نقل فيها ابن كثري اإلمجاع يف تفسريه

)مجًعا ودراسة(

إعــــداد

الدكتور/ فهد بن عبد الرمحن املثيب الشمري
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ومن  أنفسنا  رشور  من  باهلل  ونعوذ  ونستغفره  ونستعينه  نحمده  هلل  احلمد  إن 
له ، وأشهد إال  له ، ومن يضلل فال هادي  سيئات أعاملنا ، من هيده اهلل فال مضل 
إله إال اهلل وحده ال رشيك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله صىل اهلل عليه وعىل آله 

وصحبه أما بعد :

فإن مسائل االعتقاد أهم مسائل الدين ، ويعتمد العلامء يف تقريرها عىل مصادر 
الترشيع األساسية وهي الكتاب والسنة وإمجاع سلف األمة ، وهو ما حيتج به علامء 
أهل السنة عىل خمالفيهم ، وإن املتتبع لطريقة علامء أهل السنة جيد أهنم كثريا ما ينقلون 
إمجاع العلامء عند تقريرهم ملسائل العقيدة ، ومن هنا بدأت التفكري يف مجع املسائل 
التي حكى فيها بعض العلامء اإلمجاع عىل مسائل العقيدة ، ووقع االختيار عىل تفسري 

ابن كثري ، وتأيت أمهية هذا البحث من جوانب :

أوال: مكانة مسائل االعتقاد، وأمهية هذا العلم .

ثانيا: منزلة اإلمجاع يف مصادر الترشيع حيث يأيت يف املرتبة الثالثة بعد الكتاب 
والسنة ، ومل يزل العلامء يف قديم الزمان وحديثه حيتجون بالكتاب والسنة واإلمجاع 

يف مسائل الدين .
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وتأيت مكانة إمجاع السلف من مكانة السلف أنفسهم ، فهم أصحاب القرون 
املفضلة الذين شهد هلم النبي صىل اهلل عليه وسلم باخلريية ، قال صىل اهلل عليه وسلم 

: )خري الناس قرين ثم الذين يلوهنم ثم الذين يلوهنم ... احلديث ( )1( .

الذين عرفوا  العلامء  من  يعد  ، حيث  اهلل  كثري رمحه  ابن  احلافظ  مكانة   : ثالثا 
تفسريه  ملكانة  باإلضافة   ، السلف  آثار  إىل  والرجوع  املنهج  املعتقد وسالمة  بسالمة 
يقلبه  طويال  عمرا  فيه  اهلل  رمحه  أمىض  حيث   ، التفسري  كتب  أعظم  من  يعد  الذي 

ويراجعه حتى ظهر بذلك املظهر النافع واملفيد .

ومما متيز به تفسري ابن كثري اشتامله عىل األحاديث واآلثار من مصادر متعددة 
املسائل  بعض  تفسريه  تضمن  كام   ، والتفسري  احلديث  كتب  ذلك  ومن  ومتنوعة، 

واملباحث الفقهية واللغوية .

الدراسات السابقة

من خالل البحث يف القوائم، وسؤال املختصني من أهل العلم والتخصص 
تبني يل ما ييل :

أوال : ما يتعلق بموضوع البحث فقد رأيت موضوعات متنوعة تتفق مع هذا 
املوضوع من حيث الفكرة، وهي كالتايل – عىل سبيل املثال - :

مجعا  الباري  فتح  يف  اإلمجاع  حجر  ابن  فيها  حكى  التي  العقدية  املسائل   -  1
ودراسة ، عبدالسالم اجلطييل ، رسالة ماجستري ، جامعة أم القرى .

)1(  صحيح البخاري ، حممد بن إسامعيل البخاري ، حتقيق : د. مصطفى ديب البغا ، دار ابن كثري، 
الياممة بريوت ، ط الثالثة ، 1407 ، كتاب الشهادات ، باب: ال يشهد عىل شهادة جور إذا 
أشهد )938/2( برقم : 2508 ، وصحيح مسلم ، مسلم بن احلجاج النيسابوري ، حتقيق 
: حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الرتاث العريب ، بريوت ، كتاب فضائل الصحابة ، باب: 

فضل الصحابة ثم الذين يلوهنم ثم الذين يلوهنم )1962/4( برقم : 2533
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2 - مسائل العقيدة التي حكى فيها شيخ اإلسالم ابن تيمية اإلمجاع يف أبواب 
 ، اجلهني  محدان  نارص   ، والفرق  واخلالفة  واإلمامة  اآلخر  واليوم  والقدر  النبوات 

رسالة ماجستري ، جامعة أم القرى .

3 - املسائل العقدية التي حكى فيها شيخ اإلسالم ابن تيمية اإلمجاع يف أبواب 
التوحيد عرض ودراسة . خالد اجلعيد ، رسالة ماجستري ، جامعة أم القرى .

4 - املسائل العقدية التي حكى فيها شيخ اإلسالم ابن تيمية اإلمجاع يف أبواب 
اإليامن باهلل واملالئكة والكتب مجعا ودراسة ، عيل جابر العلياين ، رسالة ماجستري ، 

جامعة أم القرى .

وأما هذا املوضوع )املسائل املتعلقة بمباحث اإليامن واإلمامة والصحابة التي 
نقل فيها ابن كثري اإلمجاع يف تفسريه( فلم يتم تسجيله كام مل يتم بحثه .

ثانيا : ما يتعلق بام كتب عن ابن كثري مل أجد من الدراسات سوى موضوعات 
تناولت منهجه يف تقرير العقيدة وهي كالتايل :

1 - منهج احلافظ ابن كثري يف تقرير مسائل أرشاط الساعة ، شداد راجح عيسى 
والد ، رسالة ماجستري ، جامعة امللك سعود .

 2 - منهج اإلمام ابن كثري يف تقرير عقيدة السلف، عيل بن حسني بن حييى بن 
موسى، رسالة ماجستري ، جامعة اإلمام حممد بن سعود 

3 - منهج ابن كثري يف تقرير توحيد األسامء والصفات والرد عىل املخالفني ، 
أمل بنت مبارك الغفييل ، رسالة ماجستري ، جامعة اإلمام حممد بن سعود .

البحوث  تلك  إن  حيث   ، البحث  موضوع  مع  تتفق  ال  املوضوعات  فهذه 
ُيعنى باإلمجاع عىل مسائل االعتقاد ،  تناولت منهج ابن كثري ، أما هذا البحث فهو 
وهي املسائل التي نقل فيها ابن كثري اإلمجاع يف كتابه تفسري القرآن العظيم؛ وذلك 
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ألمهية اإلمجاع واحلاجة إليه يف بيان عقيدة أهل السنة والرد عىل املخالفني كام سيأيت 
بيانه .

خطة البحث

هذا وقد جعلت خطة البحث عىل النحو التايل:

املقدمة ، وقد اشتملت عىل بيان أمهية موضوع البحث ، والدراسات السابقة 
ونظائر هذا البحث

املبحث األول : تعريف اإلمجاع وبيان حجيته يف أبواب العقيدة .

املطلب األول: تعريف اإلمجاع

املطلب الثاين : حجية اإلمجاع : وفيه مسائل :

املسألة األوىل : األدلة عىل حجية اإلمجاع 

املسألة الثانية : حجية اإلمجاع يف أبواب العقيدة

املبحث الثاين : املسائل العقائدية التي حكى فيها ابن كثري اإلمجاع .

املطلب األول : اإليامن ، وفيه مسائل .

املسألة األوىل : زيادة اإليامن وتفاضله يف القلوب

املسألة الثانية : اإليامن يزيد وينقص . 

املسألة الثالثة : عدم القول بكفر مرتكب الكبرية

املسألة الرابعة: إال من أكره وقلبه مطمئن باإليامن 

وفيه   ، املسلمني  غري  ومعاملة  اإلسالم  نواقض  بعض  ذكر   : الثاين  املطلب 
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مسائل :

املسألة األوىل : حقيقة السحر 

املسألة الثانية : جواز تزوج الكتابيات

املطلب الثالث : الصحابة ، وفيه مسائل :

املسألة األوىل : فضل أيب بكر الصديق .

املسألة الثانية: خالفة عثامن بن عفان ريض اهلل عنه .

املسألة الثالثة : كفر من سب عائشة ورماها بعد أن برأها القرآن 

املسألة الرابعة : أزواج النبي صىل اهلل عليه وسلم .

املطلب الرابع : اإلمامة ، وكيفية نصب اإلمام .

 ييل ذلك اخلامتة ، ثم املصادر واملراجع ثم فهرس املوضوعات .

منهج البحث

ابن كثري اإلمجاع من خالل  فيها احلافظ  نقل  التي  العقدية  املسائل  1 - أمجع 
األلفاظ التالية: اإلمجاع – االتفاق – نفي اخلالف واملنازعة.

2 - أقوم بدراسة املسائل العقدية دراسة خمترصة .

3 - أقوم بذكر مستند اإلمجاع عىل املسائل الواردة إن وجد .

4 - أذكر األدلة عىل كل مسألة مع ذكر ما يؤيد اإلمجاع من أقوال العلامء .

5 - أقوم بإرجاع أقواِل العلامء إىل مصادرها األصيلة .

6 - أعزُو اآلياِت القرآنية إىل مواضعها يف القرآن ، وذلك بذكر السورة واآلية .
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7 - أخّرج األحاديث النبوية من مصادرها األصيلة .

8- أقوم بعمل فهرسني : للمصادر واملحتوى . 

أهداف البحث

1 – بيان منهج السلف يف العقيدة وحكاية إمجاعهم عىل ذلك .

2 – الرد عىل املخالفني ملعتقد أهل السنة ، وبيان خمالفتهم إلمجاع السلف .

3 – االحتجاج بإمجاع السلف أقوى يف الرد عىل املخالفني ملعتقد أهل السنة

4 - دراسة هذا املوضوع من خالل بحث أكاديمي حيث مل يتم بحثه سابقا .

5 – تعزيز فكرة تتبع إمجاع السلف عىل مسائل العقيدة من خالل كتب أهل 
العلم التي تنقل اإلمجاع .

ويف ختام هذه املقدمة أسأل اهلل أن ينفع هبذا البحث كاتبه وعموم املسلمني 



435

مباحث اإلميان والصحابة واإلمامة

املبحث األول 

تعريف اإلمجاع وبيان حجيته يف أبواب العقيدة .

املطلب األول
تعريف اإلمجاع :

أوال : معنى اإلمجاع

اإلمجاع لغة : 

العزم وَأمْجَْعُت عىل األمر إمجاعًا وأمجعته، قال اهلل تعاىل:زب ٿ  ٹ رب ، 
قال الكسائي : » َأمْجَْعُت األمر ، وعىل األمر : إذا عزمت عليه« . ويطلق عىل االتفاق، 

ومنه قوهلم: أمجع القوم عىل كذا؛ أي: اتفقوا عليه . ومنه قوله تعاىل : زب ٻ ٻ 
پ پ  پ پڀ ربيوسف ، اآلية : 15 )1(. 

اإلمجاع اصطالحا : 

عىل  وفاته  بعد   ^ حممد  أمة  من  املجتهدين  اتفاق  األصوليني:  عند  اإلمجاع 
حكم رشعي)2(. 

)1(  انظر: لسان العرب ، أليب الفضل مجال الدين بن منظور املرصي . الطبعة األوىل . بريوت: دار 
الفكر، 1401هـ )53/8( . ، مادة : مجع ، واملصباح املنري يف غريب الرشح الكبري: للفيومي ، 
املكتبة العلمية، بريوت. ص109، واملعجم الوسيط ، إخراج د. إبراهيم أنيس ومجاعة، الطبعة 

الثانية، مطابع دار املعارف بمرص، )1393هـ( ، توزيع دار الباز بمكة املكرمة. ص 135
الدين  مجال  حتقيق:   ، احلفيد  رشد  بن  حممد  الوليد  أبو   ، الفقه  أصول  يف  الرضوري   : )2(  انظر 
العلوي ، دار الغرب اإلسالمي بريوت ، الطبعة األوىل 1994م ص46 ، التمهيد يف ختريج 
، ط  – بريوت  الرسالة  ، مؤسسة  بن احلسن األسنوي  الرحيم  ، عبد  الفروع عىل األصول 

األوىل 1400هـ ص451
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وقد اشتمل هذا التعريف عىل أربعة قيود)1(:

اتفاق بعض  العلامء املجتهدين، فال يصح  األول: أن يصدر االتفاق عن كل 
املجتهدين، وكذلك اتفاق غري املجتهدين كالعامة ومن مل تكتمل فيه رشوط االجتهاد.

الثاين: ال بد أن يكون املجمعون من املسلمني، وال عربة بإمجاع األمم األخرى 
غري املسلمة .

الثالث: اإلمجاع إنام يكون حجة بعد وفاته ^ ، وال يقع يف حياته. 

الرابع: أن تكون املسألة املجمع عليها من األمور الدينية، وخيرج بذلك األمور 
الدنيوية والعقلية فال مدخل هلا هنا، إذ البحث يف اإلمجاع كدليل من أدلة الرشع .

وينقسم اإلمجاع باعتبار أهله إىل إمجاع عامة وخاصة :

فإمجاع العامة هو إمجاع عامة املسلمني عىل ما ُعلم من هذا الدين بالرضورة، 
كاإلمجاع عىل وجوب الصالة والصوم واحلج، وهذا قطعي ال جيوز فيه التنازع.

وإمجاع اخلاصة دون العامة هو ما جُيِمع عليه العلامُء، كإمجاعهم عىل أن الوطء 
مفسد للصوم، وهذا النوع من اإلمجاع قد يكون قطعًيا، وقد يكون غري قطعي، فال بد 

من الوقوف عىل صفته ومدى ثبوته ودليله للحكم عليه )2(. 

د بْن حَسنْي بن َحسْن اجليزاين  )1(  انظر : معامل أصول الفقه عند أهل السنة واجلامعة للجيزاين ، حممَّ
، دار ابن اجلوزي ، الطبعة : الطبعة اخلامسة ، 1427 هـ ص156 ، وانظر : األصول من علم 

األصول، حممد بن صالح بن حممد العثيمني ، دار ابن اجلوزي ، طبعة عام 1426هـ ص64
ابن  دار   ، العزازي  يوسف  بن  عادل  حتقيق:   ، البغدادي  اخلطيب   ، واملتفقه  الفقيه   : )2(  انظر 
اجلوزي بالسعودية، سنة 1417هـ. )246/1( ، ومعامل أصول الفقه عند أهل السنة واجلامعة 

ص 158
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لتعضيد  الرشك،  ونفي  تعاىل،  اهلل  كرؤية  االعتقاد  مسائل  يف  اإلمجاع  ويكون 
األدلة وتقويتها، ولدفع احتامل اخلطأ)1( ، وقد ُحِكي اإلمجاع يف مسائل االعتقاد)2(. 

عىل  كان  ومن  السلف  إمجاع  هو  االعتقاد  مسائل  يف  به  ُيعتد  الذي  واإلمجاع 
منهجهم وطريقتهم ، فال يعتد بخالف أهل األهواء ، فقد يكون املجتهد عاملا بالفقه 
واألصول؛ لكنه رمي ببدعة أو هوى لكن خالفه ال يؤثر يف مسائل االعتقاد ، وهذا 
ما قرره أهل العلم ، قال ابن القطان : » اإلمجاع عندنا إمجاع أهل العلم ، فأما من كان 

من أهل األهواء فال مدخل له فيه«)3(. 

وقال شيخ اإلسالم : » واإلمجاع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح 
. إذ بعدهم كثر االختالف وانترشت األمة«)4( . 

املطلب الثاني
حجية اإلمجاع

أمجع العلامء عىل أن اإلمجاع حجة رشعية .

الرشع،  االجتهاد يف كل عرص حجة من حجج  أهل  إمجاع   «  : اخلطيب  قال 
ودليل من أدلة األحكام ، مقطوع عىل مغيبه ، وال جيوز أن جتتمع األمة عىل اخلطأ«)5(. 

)1(  انظر: رفع احلاجب عن خمترص ابن احلاجب ، تاج الدين عبد الوهاب بن عيل السبكي، حتقيق: 
عيل معوض، عادل عبد املوجود ، عامل الكتب - لبنان / بريوت - 1999 م ، الطبعة : األوىل 

.)277 /2(
)2( انظر: مراتب اإلمجاع البن حزم ط. دار الكتب العلمية، بريوت. )ص:167( وما بعدها، 

)3(  البحر املحيط ، لبدر الدين الزركيش ، ضبط أصوله وعلق عليه د حممد حممد تامر ، دار الكتب 
العلمية بريوت ، الطبعة األوىل )468/4( .

)4( جمموع الفتاوى ، مجع عبد الرمحن بن حممد بن قاسم . الطبعة األوىل ، 1398هـ )157/3( .
)5( الفقيه واملتفقه )225/1( .
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وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية : » الطريق الرابع اإلمجاع وهو متفق عليه بني 
اجلملة،  يف  وغريهم  والكالم  احلديث  وأهل  والصوفية  الفقهاء  من  املسلمني  عامة 

وأنكره بعض أهل البدع من املعتزلة والشيعة« )1(. 

وال يعتد بإنكار الشيعة وبعض اخلوارج حلجية اإلمجاع)2( . 

ويمكن تفصيل احلديث عن حجية اإلمجاع يف املسائل التالية :

املسألة األوىل : األدلة على حجية اإلمجاع :

استدل أهل العلم عىل حجية اإلمجاع بأدلة من الكتاب والسنة ، وهي كثرية 
ومتنوعة لكن نذكر من أمهها ما ييل :

ڃ   ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   زب   : تعاىل  قوله   –  1
ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ  ڍ ڍ رب ، النساء:115 .

استدالل  ، وذكر  اآلية  ابن كثري عىل حجية اإلمجاع هبذه  استدل احلافظ  وقد 
الشافعي هبا عىل كون اإلمجاع حجة ، حيث قال: » فإنه قد ُضِمنت هلم العصمة يف 
لنبيهم ^. وقد وردت يف ذلك أحاديث  اجتامعهم من اخلطأ، ترشيًفا هلم وتعظيام 
صحيحة كثرية، قد ذكرنا منها طرًفا صاحلًا يف كتاب »أحاديث األصول«، ومن العلامء 
عىل  االحتجاج  يف  اهلل-  الشافعي-رمحه  عليه  عول  والذي  معناها،  تواتر  ادَّعى  من 
ُرم خمالفته هذه اآلية الكريمة، بعد الرتوي والفكر الطويل)3(.  كون اإلمجاع حجة حَتْ

وهو من أحسن االستنباطات وأقواها« )4(. 

)1( جمموع الفتاوى )341/11( .
)2( انظر : رفع احلاجب عن خمترص ابن احلاجب )144/2( .

)3(  انظر: كالم اإلمام الشافعي رمحه اهلل يف الرسالة، حتقيق أمحد حممد شاكر ، دار الكتب العلمية 
)ص471( يف إثبات حجية اإلمجاع ومناقشة اخلصوم

)4(  تفسري ابن كثري ، أبو الفداء إسامعيل ابن كثري حتقيق سامي بن حممد سالمة ، دار طيبة الطبعة: 
الثانية 1420هـ - 1999 م )412/2 – 413(
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وقال القرطبي عند قوله تعاىل : زب ڦ  ڦ ڦ رب : » دليل عىل صحة 
القول باإلمجاع«)1(. 

2 – وقوله تعاىل : زب ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ   ڦ ڦ ڦ 
ڄ ڄ ڄ ڄڃ ربالبقرة:143 .

قال احلافظ ابن حجر : »واآلية التي ترجم هبا – يعني البخاري - احتج هبا أهل 
لوا بقوله تعاىل : زب ڤ ڤ ڤرب.  األصول لكون اإلمجاع حجة، ألهنم ُعدِّ

أي عدوال ، ومقتىض ذلك أهنم عصموا من اخلطأ فيام امجعوا عليه قوال وفعال«)2(. 

وقال القرطبي : »وفيه دليل عىل صحة اإلمجاع ووجوب احلكم به؛ ألهنم إذا 
كانوا عدوال شهدوا عىل الناس« )3(.

3 - َعْن َأيِب مالك األَشعري ، قال : قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم : )إِنَّ 
اهللََّ َأَجاَرُكْم ِمْن َثاَلِث ِخاَلٍل : َأْن الَ َيْدُعَو َعَلْيُكْم َنبِيُُّكْم َفَتْهَلُكوا مَجِيًعا ، َوَأْن الَ َيْظَهَر 

َتِمُعوا َعىَل َضاَلَلٍة( )4(.  قِّ ، َوَأْن الَ َتْ َأْهُل اْلَباطِِل َعىَل َأْهِل احْلَ

وعند الرتمذي من حديث ابن عمر : أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال : 
)إن اهلل ال جيمع أمتي أو قال أمة حممد ^ عىل ضاللة ويد اهلل مع اجلامعة ، ومن شذ 

شذ إىل النار()5( .
الربدوين  أمحد   : حتقيق   ، القرطبي  اهلل  عبد  أبو   ، القرآن(  ألحكام  )اجلامع  القرطبي  )1(  تفسري 

وإبراهيم أطفيش ، دار الكتب املرصية – القاهرة ، الطبعة : الثانية ، 1384هـ )386/5( .
)2( فتح الباري ، أمحد بن عيل بن حجر العسقالين ، دار املعرفة - بريوت ، 1379 )317/13( 

)3( تفسري القرطبي )156/2(
 ، الفكر  دار  احلميد.  عبد  الدين  حميي  حممد   : حتقيق  السجستاين  داود  أليب   ، داود  أيب  )4(  سنن 
كتاب الفتن واملالحم ، باب : ذكر الفتن ودالئلها )98/4( برقم : 4253 ، ضعفه األلباين 
يف ضعيف اجلامع الصغري . لأللباين . الطبعة الثانية . بريوت : املكتب اإلسالمي، 1408هـ. 

برقم : 1532
)5(  ]صحيح[ سنن الرتمذي ، لإلمام أيب عيسى حممد بن عيسى بن َسوَرة الرتمذي . حتقيق أمحد 
حممد شاكر. الطبعة الثانية، 1398هـ كتاب الفتن ، باب : ما جاء يف لزوم اجلامعة )36/4( 
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 قال الشافعي : » فأما اجلامعة فال يمكن فيها كافة غفلة عن معنى كتاٍب وال 
سنٍة وال قياس إن شاء اهلل » )1(. 

وقال شيخ اإلسالم : » فال جتتمع األمة عىل ضالل كام قال صىل اهلل عليه وسلم 
: )ال تزال طائفة من أمتي عىل احلق ال يرضهم من خالفهم وال من خذهلم حتى تقوم 

الساعة( )2(... إىل غري ذلك من الدالئل الدالة عىل صحة اإلمجاع«)3( . 

 واملالحظ أن هذه النصوص املتقدمة تدل عىل أصلني عظيمني:

األصل األول: وجوب اتباع اجلامعة ولزومها، وحتريم مفارقتها وخمالفتها.

واألصل الثاين: عصمة هذه األمة عن اخلطأ والضاللة.

وهذان األصالن متالزمان: فإن قول األمة جمتمعة ال يكون إال حًقا، وكذلك 
فإن العصمة إنام تكون لقول الكل دون البعض.

وههنا مسألتان:

املسألة األوىل: أن هذه النصوص أفادت أن العصمة ثابتة لألمة دون اشرتاط عدد 
معني، بل إن أهل اإلمجاع متى ثبت اتفاقهم وجب اتباع قوهلم ، وثبتت العصمة هلم .

واملسألة الثانية: أن هذه النصوص تدل عىل أن اإلمجاع حجة ماضية يف مجيع 
العصور، سواء يف ذلك عرص الصحابة وعرص من بعدهم )4(. 

برقم : 2167 ، قال األلباين : صحيح . دون »ومن شّذ شّذ يف النار«. انظر صحيح اجلامع ، 
حديث رقم : 1848

)1( الرسالة ص 475
)2(  صحيح البخاري ، كتاب عالمات النبوة ، باب : قول النبي ^ : ال تزال طائفة من أمتي عىل 

احلق ظاهرين ، )2667/6( برقم : 6881
)3(  منهاج السنة ، شيخ اإلسالم بن تيمية ، حتقيق: د. حممد رشاد سامل ، مؤسسة قرطبة ، الطبعة 

األوىل . )332/6( .
)4( انظر : معامل أصول الفقه عند أهل السنة واجلامعة ص 162 وما بعدها
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ا، وإما أن يكون باطاًل،  4 - أن نقول: إمجاع األمة عىل يشء: إما أن يكون حقًّ
ا فهو حجة، وإن كان باطاًل فكيف جيوز أن جُتِمع هذه األمة التي هي أكرم  فإن كان حقًّ
األمم عىل اهلل منذ عهد نبيها إىل قيام الساعة عىل أمر باطل ال يرىض به اهلل؟ هذا من 

أكرب املحال )1(. 

املسألة الثانية : حجية اإلمجاع يف أبواب العقيدة

 ، الترشيع  أبواب  أهم  من  والعقيدة   ، الترشيع  مصادر  من  مصدر  اإلمجاع 
 ، السلف  إمجاع  عىل  العقيدة  مسائل  يف  السنة  أهل  من  املحققون  َيستدل  ما  وكثرًيا 
وذلك ألمهيته يف إقامة احلجج والرباهني عىل املخالفني من أصحاب األقوال املحدثة 
االعتقاد  أبواب  يف  ُصنِّفت  التي  للمصنفات  املتتبع  وإن   ، السلف  ملنهج  واملخالفة 
الاللكائي-رمحه  القاسم  أبو  عليه  سار  الذي  املنهج  ذلك  ومن   ، جليا  ذلك  يلحظ 
اهلل-ابتداء بعنوان الكتاب حيث سامه :]رشح أصول اعتقاد أهل السنة واجلامعة من 

الكتاب والسنة وإمجاع الصحابة والتابعني ومن بعدهم[.

 ، يقررها  التي  العقدية  املسائل  عىل  السلف  إمجاع  حيكي  كتابه  يف  نجده  كام 
وحينام ذكر منهجه يف كتابه قال : » فإِّن أوجب ما عىل املرء ، معرفة اعتقاد الدين ، 
وما كّلف اهلل به عباده من َفهم توحيده وصفاته ، وتصديق رسله بالدالئل واليقني ، 
والتوصل إىِل طرقها ، واالستدالل عليها باحلجج والرباهني ، وكان من أعظم مقول 
، وأوضح حجِة ومعقول : كتاب اهلل احلق املبني ، ثم قول رسول اهلل ^ َوصحابته 
األخيار املتقني ، ثم ما أمجع عليه السلف الصاحلون ، ثم التمسك بمجموعها واملقام 

عليها إىِل يوم الدين«)2(. 

)1( انظر : األصول من علم األصول ص65
)2(  رشح أصول اعتقاد أهل السنة واجلامعة ، أليب القاسم الاللكائي ، حتقيق د أمحد سعد محدان 

) 9 / 1 (
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وقال أبو احلسن األشعري: »ونعول فيام اختلفنا فيه عىل كتاب ربنا-عز و جل-
وسنة نبينا̂  وإمجاع املسلمني وما كان يف معناه« )1(. 

الكالم  فهذا   «  : األشعري  احلسن  أبو  قاله  ما  عىل  تعقيبا  اإلسالم  شيخ  قال 
وأمثاله يف كتبه وكتب أئمة أصحابه : يبينون أهنم يعتصمون يف مسائل األصول التي 
تنازع فيها الناس بالكتب والسنة واإلمجاع، وأن دينهم التمسك بالكتاب والسنة وما 
ُروي عن الصحابة والتابعني وأئمة احلديث، ثم خصوا اإلمام أمحد باالتباع واملوافقة 
ملا أظهر من السنة بسبب ما وقع له من املحنة ، فأين هذا من قول من ال جيعل الكتاب 

والسنة واإلمجاع طريقا إىل معرفة صفات اهلل، وأمثال ذلك من مسائل األصول)2( . 

وقال يف موضع آخر : » وال جيوز ألحد أن يعدل عام جاء يف الكتاب والسنة، 
واتفق عليه سلف األمة وأئمتها إىل ما أحدثه بعض الناس »)3( . 

وقال قوام السنة اإلمام أبو القاسم األصبهاين : »ال هدى إال يف القرآن كالم 
لنا رسوله حممد ^،  الذي هو علمه ، وفيام سنه  ربنا-عز وجل-ووحيه ، وتنزيله 
وما أمجع عليه الصحابة اهلداة املهديون-رضوان اهلل عليهم-أمجعني ، وما مىض عليه 

بعدهم خيار التابعني، ثم أئمة املحدثني وسلف العلامء من الفقهاء املرضيني« )4(. 

وقد أوضح ابن القيم رمحه اهلل إمجاع األمة عىل مسائل االعتقاد ، حيث قال : 
» إنه ال يعلم آية من كتاب اهلل وال نص صحيح عن رسول اهلل يف باب أصول الدين 

اجتمعت األمة عىل خالفه«)5( . 

)1(  اإلبانة عن أصول الديانة، أليب احلسن األشعري ، حتقيق : بشري عيون ، مكتبة املؤيد ، الرياض 
الطبعة الرابعة .ص 63 

)2(  درء تعارض العقل والنقل ، أمحد بن عبد احلليم بن تيمية ، حتقيق : حممد رشاد سامل، مكتبة 
ابن تيمية ، القاهرة . )7 / 105( 

)3( جمموع الفتاوى )490/11( .
)4(  احلجة يف بيان املحجة . أبو القاسم اسامعيل األصبهاين ، حتقيق : حممد بن ربيع املدخيل، دار 

الراية، سنة 1419هـ )19/1(
العاصمة  ، دار  الدخيل اهلل  : د. عيل بن حممد  ابن قيم اجلوزية ، حتقيق   ، املرسلة  )5(  الصواعق 

الرياض، الطبعة الثالثة ، 1418 ، )833/3( .
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تعليق : 

من خالل ما سبق ذكره من أقوال أهل العلم يتضح ما ييل :

إمجاع األمة عىل مسائل االعتقاد ، وأنه ال يمكن أن يكون هناك نص صحيح - 
أمجعت األمة عىل خالفه .

َيْعِدل عام دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، وأمجع -  أنه ال جيوز ألحد أن 
وأهم  الدين  أصول  وألهنا  ألمهيتها؛  االعتقاد  أبواب  يف  السيام  األمة  سلف  عليه 

العلوم وأرشفها .

والرباهني عىل -  األدلة  أقوى  ، وهو من  العقيدة حجة  أبواب  أن اإلمجاع يف 
املخالفني من أصحاب األقوال املحدثة، واملخالفة ملنهج أهل السنة واجلامعة .



444

مباحث اإلميان والصحابة واإلمامة

املبحث الثاني 

 املسائل العقائدية اليت حكى فيها ابن كثري اإلمجاع 

املطلب األول
 اإلميان 

متهيد : 

حيسن بنا يف بداية هذا املبحث أن نعرف باإليامن :

تعريف اإلميان :

اإليامن لغة : التصديق واإلقرار .

قول   . وعمل  قول  بأنه:  اإليامن  السنة  أهل  ف  عرَّ فقد  الرشعي  التعريف  أما 
منهم  واحد  غري  حكى  وقد  اجلوارح،  وعمل  القلب  وعمل  اللسان،  وقول  القلب 
اإلمجاع عىل ذلك كابن عبد الرب يف )التمهيد()1( ولقد تلقى أهل السنة هذا التعريف 
الدالة  الصحيحة  النبوية  واألحاديث  القرآنية،  للنصوص  اتباعًا  والتسليم،  بالقبول 

عىل أن اإليامن تصديق بالقلب وإقرار باللسان، وعمل باجلوارح

فمن األدلة عىل أن اإليامن تصديق بالقلب:

قوله تعاىل: زب ڳ ڳ ڳ ڱ ڱرب ]احلجرات، آية 14[

وقوله تعاىل: زب ٹ ٹ ٹ ڤ  ڤ  رب ]املجادلة، آية 22[

)1(  انظر : التمهيد ، أبو عمر ابن عبد الرب حتقيق : مصطفى العلوى و حممد البكرى ، مؤسسة 
قرطبة ، ) 248/9( ، وانظر : جمموع فتاوى ابن تيمية )308/7، 472/12( وتفسري ابن 

كثري )39/1(، وفتح الباري )47/1( .
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يقولون: هو  فتارة  اإليامن،  تعريف  الصالح يف  السلف  عبارات  تنوعت  وقد 
بالقلب وعمل باجلوارح، وتارة  باللسان واعتقاد  قول وعمل، وتارة يقولون: قول 

يقولون: هو قول وعمل ونية، وتارة يقولون: قول وعمل ونية واتباع السنة .

ذلك  بني  كام  معنوي،  اختالف  العبارات  هذا  بني  فليس  صحيح،  هذا  وكل 
شيخ اإلسالم ابن تيمية قائاًل: _ » إذا قالوا: قول وعمل فإنه يدخل يف القول قول 

القلب واللسان مجيعًا، وهذا هو املفهوم من لفظ القول والكالم«)1( .

املسألة األوىل : زيادة اإلميان وتفاضله يف القلوب

نص اإلمجاع الذي نقله احلافظ ابن كثري : وقوله: زب ڦ ڦ ڦ ڄ  ڄ 
ڄ  ڄ ڃ  ڃ رب كقوله: زب ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 

ڤ  ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  ڃ رب ]التوبة: 124[

وقد استدل البخاري، وغريه من األئمة هبذه اآلية وأشباهها، عىل زيادة اإليامن 
وتفاضله يف القلوب، كام هو مذهب مجهور األمة، بل قد حكى اإلمجاع عىل ذلك غري 

واحد من األئمة، كالشافعي، وأمحد بن حنبل، وأيب عبيد«)2( .

تعليق :

اإليامن : قول وعمل ، يزيد بالطاعة وينقص باملعصية ، ويتفاضل أهله فيه ، 
وهذا هو قول أهل السنة واجلامعة.

قال احلافظ أبو بكر اإلسامعييل يف حكايته ملعتقد أئمة احلديث: » ويقولون : إن 
اإليامن قول وعمل ومعرفة ، يزيد بالطاعة وينقص باملعصية ، من كثرت طاعته َأْزَيُد 

إيامنا ممن هو دونه يف الطاعة« )3( . 
)1( جمموع فتاوى ابن تيمية )170/7، 171( بترصف يسري، وانظر )505/7، 506( .

)2( تفسري ابن كثري )12/4( .
دار   . اخلميس  عبدالرمحن  حممد  حتقيق   . اإلسامعييل  بكر  أليب  احلديث،  أهل  أئمة  )3(  اعتقاد 

العاصمة الرياض . الطبعة األوىل ، 1412 هـ ، ص 63 ، 64
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ومما يدل عىل تفاضله ما ثبت يف الصحيحني من حديث أيب هريرة ريض اهلل 
عنه قال : قال رسول اهلل صىل اهلل عليه و سلم : )اإليامن بضع وستون شعبة واحلياء 
شعبة من اإليامن ( زاد مسلم : )فأفضلها قول ال إله إال اهلل وأدناها إماطة األذى عن 

الطريق ( )1(.

قال ابن َمنَده : » فجعل اإليامن شعبا بعضها باللسان والشفتني وبعضها بالقلب 
وبعضها بسائر اجلوارح ، فشهادة أن ال إله إال اهلل فعل اللسان ، تقول َشِهدت أشهد 
شهادة، والشهادة فعله بالقلب واللسان ال اختالف بني املسلمني يف ذلك ، واحلياء يف 

القلب، وإماطة األذى عن الطريق فعل سائر اجلوارح« )2(. 

 وكذلك ما ثبت يف الصحيحني أيضا من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه قال: 
قال  ؟  ماذا  ثم  قيل  باهلل ورسوله(،  )إيامن  قال  ؟  أفضل  األعامل  أي  النبي ^  ُسِئل 

)جهاد يف سبيل اهلل(، قيل ثم ماذا ؟ قال )حج مربور( )3(. 

املسألة الثانية: اإلميان يزيد وينقص . 

نص اإلمجاع الذي نقله احلافظ ابن كثري : » يقول تعاىل: زب ٿ ٿ ٿ ٹرب 
لبعض  بعضهم  يقول  أي:  ؟  رب  ڤڦ  ڤ   ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  زب  املنافقني  فمن 

أيكم زادته هذه السورة إيامنا؟ قال اهلل تعاىل: زب ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 
ڄ  رب .

)1(  صحيح البخاري ، كتاب اإليامن ، باب : أمور اإليامن )12/1( برقم : 9 صحيح مسلم كتاب 
اإليامن  احلياء وكونه من  وأدناها وفضيلة  وأفضلها  اإليامن  بيان عدد شعب  باب:   ، اإليامن 

)63/1( برقم : 35
)2(  اإليامن البن منده،حتقيق د. عيل بن حممد الفقيهي. الطبعة الثانية . بريوت : مؤسسة الرسالة، 

1406هـ ) 1 / 332 ( .
 ،  1447  : برقم   )553/2( املربور  احلج  فضل   : باب   ، احلج  كتاب   ، البخاري  )3(  صحيح 
وصحيح مسلم كتاب اإليامن ، باب : بيان كون اإليامن باهلل تعاىل أفضل األعامل )88/1( 

برقم : 83 .
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وهذه اآلية من أكرب الدالئل عىل أن اإليامن يزيد وينقص، كام هو مذهب أكثر 
السلف واخللف من أئمة العلامء، بل قد حكى اإلمجاع عىل ذلك غري واحد«)1( . 

التعليق : 

اإليامن يزيد وينقص، وقد قرر ذلك علامء السلف عىل مر العصور واألزمان 
وذكروا ما يدل عليه من نصوص الكتاب والسنة ، وقد عقد اإلمام حممد بن إسامعيل 
البخاري : » باب : زيادة اإليامن ونقصانه ، وقول اهلل تعاىل : زب ۈ ٴۇ رب 
 . ، اآلية : 31  املدثر  زب ڱ ڱ ں ں  رب سورة   ، ، اآلية : 13  الكهف  سورة 
ڇ  ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ رب  ڇ  چ  زب چ چ   : وقال 
سورة املائدة ، اآلية : 3 . فإذا ترك شيئا من الكامل فهو ناقص ، ثم ساق حديث أنس 
بن مالك ريض اهلل عنه عن النبي ^ قال : )خيرج من النار من قال: ال إله إال اهلل ويف 
ة من  قلبه وزن شعرية من خري ، وخيرج من النار من قال: ال إله إال اهلل ويف قلبه وزن ُبرَّ

خري ، وخيرج من النار من قال: ال إله إال اهلل ويف قلبه وزن ذرة من خري ( )2( . 

وقد حكى اتفاق السلف عىل أن اإليامن : اعتقاد وقول وعمل يزيد بالطاعة 
وينقص باملعصية غرُي واحد من أهل العلم ؛ كأيب زرعة وأيب حاتم)3( ، والشافعي)4(، 
كتابه رشح  السلف يف  بذلك من علامء  قال  الاللكائي من  ، وقد ذكر  والبخاري)5( 

أصول اعتقاد أهل السنة واجلامعة )6( .

)1( تفسري ابن كثري )239/4( .
 .  44  : برقم   )24/1( ونقصانه  اإليامن  زيادة   : باب   ، اإليامن  كتاب   ، البخاري  )2(  صحيح 

وصحيح ومسلم كتاب اإليامن ، باب : أدين أهل اجلنة منزلة فيها )180/1( برقم : 193 .
)3( رشح أصول اعتقاد أهل السنة واجلامعة لاللكائي، حتقيق د أمحد سعد محدان )176( .

 . الدمام   ، القيم  ابن  . دار  أبو عمر  القبول ، حلافظ حكمي . حتقيق عمر بن حممود  )4(  معارج 
الطبعة األوىل، 1410هـ ، )600/2( .

)5( فتح الباري ) 1 / 47 ( .
)6( رشح أصول اعتقاد أهل السنة واجلامعة )832/4( .
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وقد نقل احلافظ ابن حجر قول : »البخاري قال : لقيت أكثر من ألف رجل 
من العلامء باألمصار، فام رأيت أحدا منهم خيتلف يف أن اإليامن قول وعمل ويزيد 
كثري  مجع  عن  باألسانيد  ذلك  نقل  يف  والاللكائي  حاتم  أيب  ابن  وأطنب  وينقص، 
من الصحابة والتابعني وكل من يدور عليه اإلمجاع من الصحابة والتابعني، وحكاه 

فضيل بن عياض ووكيع عن أهل السنة واجلامعة« )1(. 

حديث  من  مسلم  صحيح  يف  ثبت  ما  ونقصانه  اإليامن  زيادة  عىل  يدل  ومما 
حنظلة ريض اهلل عنه قال : كنا عند رسول اهلل ^ فوعظنا فذكر النار ، قال : ثم جئت 
إىل البيت فضاحكت الصبيان والعبت املرأة، قال: فخرجت فلقيت أبا بكر فذكرت 
ذلك له فقال : وأنا قد فعلت مثل ما تذكر ، فلقينا رسول اهلل ^ فقلت : يا رسول 
اهلل نافق حنظلة ، فقال : )مه؟( فحدثته باحلديث فقال أبو بكر : وأنا قد فعلت مثل ما 
فعل ، فقال : )يا حنظلة ساعة وساعة ، ولو كانت تكون قلوبكم كام تكون عند الذكر 

لصافحتكم املالئكة حتى تسلم عليكم يف الطرق( )2( . 

قال حافظ حكمي بعد أن ساق هذا احلديث : »وعىل هذا إمجاع األئمة املعتدِّ 
بإمجاعهم، وأن اإليامن قول وعمل ويزيد وينقص، وإذا كان ينقص بالَفرْتة عن الذكر 

فألن ينقص بفعل املعايص من باب أوىل«)3( . 

وكذلك ما ثبت يف الصحيحني من حديث أيب سعيد اخلدري ريض اهلل عنه أن 
رسول اهلل̂  قال : )يا معرش النساء تصدقن فإين رأيتكن أكثر أهل النار( . فقلن وبم 

)1(  فتح الباري )47/1(، وانظر : التمهيد البن عبد الرب )238/9 - 243(، وقال شيخ اإلسالم: 
 ... الصحابة  فيه خمالف من  يعرف  الصحابة ومل  منه عن  الزيادة والنقصان  لفظ  ثبت  »وقد 

والزيادة قد نطق هبا القرآن يف عدة آيات كقوله تعاىل : زب ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  
 : انظر   »2  : األنفال  سورة  رب  ڃ  ڃ  ڃ   ڄ  ڄ   ڄ  ڄ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 

جمموع الفتاوى )224/7(.
)2(  صحيح مسلم، كتاب التوبة ، باب : فضل دوام الذكر والفكر يف أمور اآلخرة واملراقبة وجواز 

ترك ذلك يف بعض األوقات واالشتغال بالدنيا )2106/4( برقم : 2750
)3( معارج القبول )1007/3( .
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ذلك يا رسول اهلل ؟ قال )تكثرن اللعن وتكفرن العشري ، ما رأيت من ناقصات عقل 
ودين َأْذَهَب لُِلبِّ الرجل احلازم من إحداكن( )1( .

املسألة الثالثة : عدم القول بكفر مرتكب الكبرية

ڻ  ڻ  زب  »فقوله:  كثري:  ابن  احلافظ  حكاه  الذي  اإلمجاع  نص 
غري  اإليامن  أن  عىل  دليل   ،35  : األحزاب  رب  ہ     ۀ  ۀ 

گ   گ  گ  ک  کک  ک  ڑ  ڑ  زب  تعاىل:  لقوله  منه،  أخص  وهو  اإلسالم، 
ال   ( الصحيحني:  ويف  ]احلجرات:14[.  ڱرب  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 
يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن()2(. فيسلبه اإليامن، وال يلزم من ذلك كفره بإمجاع 

املسلمني، فدل عىل أنه أخص منه« )3(. 

التعليق :

رون أحًدا من أهل القبلة بالكبائر كرشب اخلمر  عقيدة أهل السنة أهنم ال ُيكفِّ
والزنا والرسقة ما مل يستحل هذه الكبرية ، فهو مؤمن بإيامنه فاسق بمعصيته وكبريته، 
وُحكمه يف اآلخرة إذا مات ومل يتب فأمره إىل اهلل إن شاء عفا عنه ، وإن شاء عذبه 

وأدخله النار ، ومصريه إىل اجلنة .

القبلة  أهل  رون  ُيكفِّ ال  واجلامعة  السنة  أهل  أن  اإلسالم  شيخ  أوضح  وقد 
ثابتة مع املعايص  بمطلق املعايص والكبائر كام يفعله اخلوارج ، بل األخوة اإليامنية 

كام قال سبحانه وتعاىل يف آية القصاص : زب ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 
ڻ  ڻ ڻۀ رب)178( سورة البقرة .

 ،  1393 : برقم  الزكاة عىل األقارب )531/2(   : باب   ، الزكاة  ، كتاب  البخاري  )1(  صحيح 
ومسلم كتاب اإليامن ، باب : بيان نقصان اإليامن بنقص الطاعات )86/1( برقم : 79

)2(  صحيح البخاري ، كتاب احلدود، باب : ما حيذر من احلدود الزنا ورشب اخلمر )2487/6( برقم 
: 6390 ، وصحيح مسلم ، يف اإليامن، باب: بيان نقص اإليامن باملعايص )76/1( رقم : 57

)3( تفسري ابن كثري )418/6( .
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ويقولون : هو مؤمن ناقص اإليامن أو مؤمن بإيامنه فاسق بكبريته فال يعطى 
االسم املطلق وال يسلب مطلق االسم)1(. 

األمة،  واتفق عليه سلف هذه  والسنة،  الكتاب  ما دلت عليه نصوص  وهذا 
ومن األدلة عىل ذلك ما ييل:

قال تعاىل : زب ڻ ڻ ۀ ۀ  ہ ہ ہ   ہ ھ ھ  ھ ھ ےے ۓ ۓ 
ڭ ڭ ڭ ڭ     ۇ  ۇ رب سورة النساء : 48 .

فأخرب تعاىل أن الذنوب التي دون الرشك حتت مشيئة اهلل إن شاء غفر لصاحبها، 
وإن شاء عذبه .

رون بالكبرية ، قال شيخ اإلسالم : »واخلوارج هم أول  أما اخلوارج فإهنم ُيكفِّ
رون بالذنوب، ويكفرون من خالفهم يف بدعتهم، ويستحلون  ر املسلمني ُيكفِّ من َكفَّ
رون من خالفهم فيها، وأهل  دمه وما له ، وهذه حال أهل البدع يبتدعون بدعة، وُيكفِّ
السنة واجلامعة َيتَّبعون الكتاب والسنة ويطيعون اهلل ورسوله، َفَيتَّبِعون احلق ويرمحون 

اخللق«)2(. 

وأما استدالهلم بحديث : )ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن( )3( . فاجلواب 
عليه ما ذكره النووي يف رشحه هلذا احلديث حيث قال :

» فالقول الصحيح الذي قاله املحققون : أن معناه ال يفعل هذه املعايص وهو 
كامل اإليامن وهذا من األلفاظ التي تطلق عىل نفى اليشء ويراد نفى كامله ، وخمتاره 
كام يقال: ال علم إال ما نفع ، وال مال إال اإلبل ، وال عيش إال عيش اآلخرة ، وإنام 
تأولناه عىل ما ذكرناه حلديث أبى ذر وغريه : من قال ال اله إال اهلل دخل اجلنة وإن 

)1( انظر : جمموع الفتاوى )152/3( .
)2( جمموع الفتاوى )279/3( .

)3(  صحيح البخاري، كتاب احلدود، باب: ما حيذر من احلدود الزنا ورشب اخلمر )2487/6( برقم: 
6390 ، وصحيح مسلم، يف اإليامن، باب: بيان نقص اإليامن باملعايص )76/1( رقم : 57
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زنى وان رسق ... مع إمجاع أهل احلق عىل أن الزاين والسارق والقاتل وغريهم من 
أصحاب الكبائر غري الرشك ال يكفرون بذلك ، بل هم مؤمنون ناقصو اإليامن«)1( . 

املسألة الرابعة: إال من أكره وقلبه مطمئن باإلميان

نص اإلمجاع الذي حكاه احلافظ ابن كثري : أنزل اهلل: زب  ڍ ڌ ڌ  ڎ 
ڎ ڈ رب النحل : 106 ، وهلذا اتفق العلامء عىل أنه جيوز أن ُيَواىل املكَره 

عىل الكفر، إبقاًء ملهجته«)2(. 

التعليق :

يأبى ما  بلفظه مكرها ، وقلبه  هذا استثناء ممن كفر بلسانه ، ووافق املرشكني 
يقول، وهو مطمئن باإليامن باهلل .

به املرشكون حتى قارهبم يف بعض  ويدل عىل ذلك قصة عامر بن يارس حني عذَّ
ما أرادوا، فشكا ذلك إىل النبي صىل اهلل عليه وسلم، فقال النبي صىل اهلل عليه وسلم: 
)كيف تد قلبك؟( قال: مطمئنا باإليامن قال النبي صىل اهلل عليه وسلم: )إن عادوا 

فعد()3( .

قال احلافظ : » وأما من أكره عىل ذلك فهو معذور باآلية، ألن االستثناء من 
اإلثبات نفي، فيقتيض أن ال يدخل الذي أكره عىل الكفر حتت الوعيد« )4(. 

– بريوت ، ط الثانية ، 1392  )1(  رشح النووي عىل صحيح مسلم ، دار إحياء الرتاث العريب 
. )41/2(

)2( تفسري ابن كثري )606/4( .
)3(  تفسري الطربي )جامع البيان يف تأويل القرآن( ، حممد بن جرير الطربي ، حتقيق : أمحد حممد 
شاكر ، مؤسسة الرسالة ، ط : األوىل ، 1420 هـ )14/ 122(. قال احلافظ : وهو مرسل 

ورجاله ثقات . انظر : فتح الباري )312/12( .
)4( فتح الباري )312/12( .
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ويدل عىل ذلك أيضا قول النبي صىل اهلل عليه وسلم : )إن اهلل قد تاوز يل عن 
أمتي اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه( . )1( .

زب  ڍ ڌ ڌ  ڎ ڎ   : قوله  اهلل عنهام يف  ابن عباس ريض  وعن 
ڈ رب  قال : أخرب اهلل أن من كفر بعد إيامنه فعليه غضب من اهلل ، وأما من أكره 
بلسانه ، وخالفه قلبه باإليامن لينجو بذلك من عدوه فال حرج عليه ؛ أن اهلل إنام يأخذ 

العباد بام عقدت عليه قلوهبم )2(. 

زب  ک   : قوله  من  مقدم  فاالستثناء  هذا  » وعىل   : ابن حجر  احلافظ  قال 
ک  رب ( كأنه قيل : فعليهم غضب من اهلل إال من أكره ، ألن الكفر يكون بالقول 

والفعل من غري اعتقاد ، وقد يكون باعتقاد، فاستثنى األول وهو املكره« )3(. 

املطلب الثاني
ذكر بعض نواقض اإلسالم ومعاملة غري املسلمني .

متهيد :

يف بداية هذا املطلب حيسن بنا التعريف بنواقض اإلسالم .

تعريف نواقض :

بالرجوع إىل معاجم اللغة نجد أن النقض يطلق عىل: إفساد ما أبَرْمت من عقد 
أو بناء، فهو بمعنى نكث اليشء، وانتثار العقد. والنقض ضد اإلبرام ونقيضك الذي 

خيالفك)4(. 
)1(  ]صحيح[، سنن ابن ماجه ، أبو عبد اهلل حممد بن يزيد، ابن ماجه القزويني، مكتبة أيب املعاطي. 
يف كتاب: الطالق، باب: طالق املكره والنايس، )199/3( . وسنن البيهقي، أمحد بن احلسني 
 –  1414 املكرمة،  مكة   - الباز  دار  مكتبة  عطا  القادر  عبد  حممد  حتقيق:  البيهقي،  بكر  أبو 
1994، باب : جامع األيامن من حنث ناسيا ليمينه أو مكرها عليه )356/7( . قال األلباين: 

صحيح . انظر : صحيح اجلامع برقم : 1731
)2( أخرجه الطربي يف تفسريه )305/17(

)3( الفتح )313/12(
)4( انظر: لسان العرب البن منظور )242/7( ، مادة : نقض
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يقول الفيومي : » ونقضت احلبل نقضًا حللت َبْرمه، ومنه ما يقال نقضت ما 
أبرمه إذا أبطلته، وانتقض هو بنفسه، وانتقضت الطهارة بَطلت، وانتقض اجلرح بعد 
برئه واألمر بعد التئامه فسد، وتناقض الكالمان تدافعا كأن كل واحد نقض اآلخر، 

ويف كالمه تناقض إذا كان بعضه يقتيض إبطال بعض« )1(. 

ويف التنزيل جاءت مادة : )نقض( يف مواضع. منها قوله تبارك وتعاىل: زبڻ 
وقوله   ،]92 آية  ]النحل،  رب  ھ   ھ  ہ  ہ  ہ  ہ   ۀ     ۀ 
وقوله   ،]91 آية  رب]النحل،  ڳ  گ  گ   گ  گ  زب  وتعاىل:  سبحانه 

سبحانه وتعاىل زب ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ   ٹ ٹ  ڤ رب ]الرعد، آية 20[ .

أو  اعتقادات،   : هي  النواقض  أن  القول  فيمكن  االصطالحي  التعريف  أما 
أقوال أو أفعال تزيل اإليامن وتقطعه، وإذا كان اإليامن قائاًم عىل اعتقاد، ومن ثم فإن 

رات تنقض اإليامن، بينام سائر املعايص تنقص اإليامن)2( .  تلك املكفِّ

املسألة األوىل: حقيقة السحر 

نص اإلمجاع الذي نقله احلافظ ابن كثري: »وقد ذكر الوزير أبو املظفر حييى بن 
هبرية بن حممد بن هبرية يف كتابه: »اإلرشاف عىل مذاهب األرشاف« باًبا يف السحر، 
فقال: أمجعوا عىل أن السحر له حقيقة إال أبا حنيفة، فإنه قال : ال حقيقة له عنده« )3(. 

التعليق :

قبل الرشوع يف التعليق عىل نص اإلمجاع الذي نقله ابن كثري حيسن بنا أن نمهد 
هلذا املوضوع بتعريف السحر .

)1( املصباح املنري ص 762 .
)2( انظر : نواقض اإليامن القولية والعملية ، للدكتور عبدالعزيز العبداللطيف )54/1(

)3( تفسري ابن كثري )371/1( .
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تعريف السحر : 

التعريف اللغوي : وهو كل ما َلُطَف مْأخذه ، ودق .

َب فـيه إلـى الشيطان وبمعونة منه . ْحُر : َعَمٌل ُتُقرِّ قال ابن منظور : » السِّ

ْحر : رصف اليشء عن حقـيقته إلـى غريه ، فكأن الساحر لـام رأى  وَأصل السِّ
الباطل فـي صورة الـحق وخّيل اليشء علـى غري حقـيقته قد سحر اليشء عن وجهه 

أي رصفه » )1( .

وقال القرطبي : » ومنه ما يكون كالما حيفظ ، ورقى من أسامء اهلل تعاىل)2( ، 
وقد يكون من عهود الشياطني ، ويكون أدوية وأدخنة وغري ذلك » )3( .

تعريف السحر يف الرشع :

يف  هبا  يسحرون  الساحرة  أو  الساحر  يعقدها  ُعقد  عن  عبارة  هو   : والسحر 
حال تقرهبم للشياطني ، وهذا هو معنى قول اهلل تعاىل : زب ڄ ڄ ڃ ڃ  

ڃ ڃ رب سورة الفلق ، اآلية : 4

قال الشوكاين : » وذلك أهنن كن ينفثن يف عقد اخليوط حني يسحرن هبا« )4( .

قال القرطبي : زب ڃ ڃ  ڃ رب يعني : الساحرات الالئي ينفثن يف 
عقد اخليط حني يرقني عليها .

وقال : النفث يف العقد : إنام أريد به السحر املرض باألرواح« )5( .

)1( لسان العرب ) 348/4( ، مادة : سحر ، وانظر : خمتار الصحاح ، نفس املادة ، ص ) 122 (
)2(  وهذا متويه من الساحر ليخدع الناس ، وإال فالرقى بأسامء اهلل ليست سحرا ، وإنام هي من 

الرقى الرشعية .
)3( اجلامع ألحكام القرآن ) 44/2 ( ، وانظر : تفسري ابن كثري ) 148/1 ( .

)4( فتح القدير ) 520/5 ( .
)5( اجلامع ألحكام القرآن )257/20 ، 258 ( .
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السحر كاملعتزلة  أنكر  ففيه رّد عىل من  ابن كثري  الذي ذكره  نص اإلمجاع  أما 
وغريهم ، حيث يرى أهل السنة أنه يوجد سحر وسحرة ، وأن السحر كائن ، وأن 

السحرة ال يملكون رضا وال نفعا إال بإذن اهلل .

وقد عقد اإلمام احلافظ إسامعيل التيمي األصبهاين يف كتاب احلجة فصال : ) 
يف بيان أن السحر له حقيقة ( واستدل بقوله تعاىل : زب ڀ ڀ     ٺ 
ٺ ٺ  ٺ رب  البقرة : 102 ، وقوله : زب پ پ ڀ   ربيونس : 80 ، 

. وقوله : زب ې ې  ى  رب األعراف : 116 )1(. 

 »: احلديث  أصحاب  السلف  لعقيدة  حكايته  يف  الصابوين  عثامن  أبو  وقال 
ويشهدون أن يف الدنيا سحرا وسحرة إال أهنم ال يرضون أحدا إال بإذن اهلل ، قال اهلل 
عز وجل : زب ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ رب ] سورة البقرة ، اآلية : 

 . )2( »] 102

وهو  حقيقة  ويقتل  حقيقة  ُيمِرُض  السحر  ،وأن  حق  الساحر  فسحر  وعليه 
موجود عىل احلقيقة.

قال تعاىل : زب ڄ ڄ ڃ ڃ  ڃ ڃ رب سورة الفلق، اآلية:4، 
فلو مل يكن له حقيقة ملا أمر اهلل باالستعاذة منه .

وأما ما نقل عن أيب حنيفة من كونه ال حقيقة له فاجلواب عليه :

أن السحر نوعان:

قسم منه ختييل . لقول اهلل تعاىل: زب ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  رب]طه/66[ - 
وقوله: زب ې ې ې  ى  رب ]األعراف/116[

)1( احلجة ) 1 / 519 (
الطبعة  اجلديع.  نارص  د.  حتقيق   . الصابوين  عثامن  أليب  احلديث،  وأصحاب  السلف  )2(  عقيدة 

األوىل . الرياض : دار العاصمة ، 1415ه ، ص 96
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قسم منه له حقيقة .- 

ڃ   ڃ  ڄ  ڄ  زب  تعاىل:  قوله  حقيقة  منه  أن  عىل  والدليل 
رش  من  باالستعاذة  اهلل  أمر  ملا  حقيقة  للسحر  أن  فلوال  ]الفلق/4[  ڃڃرب 

النفاثات ، وهن السواحر اللوايت يعقدن العقد وينفثن فيهن .

الصواب  هو  هذا  حقيقة،  منه  يكون  ونوع  خيال،  منه  نوع  نوعان:  فالسحر 
الذي تدل عليه النصوص .

املسألة الثانية: إباحة تزويج الكتابيات

نص اإلمجاع الذي نقله احلافظ ابن كثري : » قال أبو جعفر بن جرير، رمحه اهلل، 
بعد حكايته اإلمجاع عىل إباحة تزويج الكتابيات: وإنام كره ابن عمر ذلك، لئال يزهد 

الناس يف املسلامت، أو لغري ذلك من املعاين »)1( .

التعليق :

إباحة نكاح الكتابيات من املسائل التي ورد ذكرها يف القرآن الكريم يف سورة 
ې  ۉ   ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ٴۇۋ  ۈ  ۈ  ۆ  زب   : تعاىل  قوله  وهي  املائدة 
ې ې ېى ى ائ ائ ەئ  ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ 
ۈئ ۈئ  ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئی ی ی  ی جئ 
حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب  رب املائدة : 5 ، وقد أوضح شيخ اإلسالم 
أن آية املائدة مل ينسخها يشء ، وأنه قد ثبت حل طعام أهل الكتاب بالكتاب والسنة 
ثبت  أحدمها  حل  ثبت  فإذا   ، ذبائحهم  يف  كالكالم  نسائهم  يف  والكالم   ، واإلمجاع 
حل اآلخر ، ويدل عىل ذلك أن حذيفة بن اليامن تزوج هيودية ومل ُينِكر عليه أحد من 

الصحابة، فدلَّ عىل أهنم كانوا جمتمعني عىل جواز ذلك )2(.
)1( تفسري ابن كثري )583/1( .

)2( انظر : جمموع الفتاوى )216/35(
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چ   ڃ  ڃ  ڃڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  زب   : تعاىل  قوله  وأما 
ۈئ  ۈئ  ۆئ    زب   : تعاىل  وقوله   ،  221  : البقرة  رب   ڇ  چ  چ  چ 
البقرة  سورة  بعد  نزلت  متأخرة  وهي  خاصة  املائدة  فآية   ،10  : ېئرباملمتحنة 
 ، ذبائحهم  ويبيحون  الكتابيات  نكاح  زون  جُيَوِّ والعلامء   ، العلامء  باتفاق  واملمتحنة 
بآية  منسوخة  أو  خمصوصة  اآلية  هذه   : قالوا   . عام  املرشكني  لفظ   : قالوا  إذا  لكن 

ې  ۉ   ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ٴۇۋ  زب ۆ ۈ ۈ   : تعاىل  قوله  وهو   ، املائدة 
ې ې ېى ى ائ ائ ەئ  ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ 
ۈئ ۈئ  ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئی ی ی  ی جئ 

حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب  رب املائدة : 5 )1(. 
املطلب الثالث 

الصحابة
متهيد : 

حيسن بنا يف بداية هذا املبحث أن نعرف بالصحابة :

تعريف الصحابة وبيان فضلهم :

الصحابة : مجع صحايب، وهو من صحب النبي ^ أو رآه ولو ساعة من هنار 
فهو من أصحاب النبي ^)2( .

بيان فضلهم ، وأن اهلل تعاىل قد  الكتاب والسنة عىل  وقد تضافرت نصوص 
ريض عنهم ، وأن حمبتهم من اإليامن ، ومن ذلك ما ييل :

)1(  انظر : اجلواب الصحيح فيمن بدل دين املسيح ، أمحد بن عبد احلليم بن تيمية ، حتقيق : د.عيل 
نارص ،د.عبد العزيز العسكر دار العاصمة – الرياض ، ط األوىل ، 1414 )115/3(

)2( فتح الباري )5/7(.
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قال اهلل تعاىل : زب ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پ پ پ      ڀ ڀڀ  ڀ 
ڦ  ڤ  ڤڤ  ڤ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ٿٿ  ٿ  ٿ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 
چ  چ  چ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ           ڄ  ڄ  ڄ   ڦڦ  ڦ  
ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ   ڌ  ڍ  ڇڍ  ڇ   ڇ   ڇ  چ 

ڑڑ  رب سورة الفتح : 29

پ  پ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زب   : تعاىل  وقال 
پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ   ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ         ٿ 

ٿ ٹٹ  ٹ ٹ ڤ ڤ رب سورة التوبة : 100

ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ   ۈ  ۆ  ۆ  :زب  تعاىل  وقال 
ۅ ۉ   ۉ ې  رب التوبة : 117

قال  اهلل عليه و سلم  النبي صىل  اهلل عنه عن  بن مسعود ريض  اهلل  وعن عبد 
شهادة  تسبق  أقوام  جييء  ثم  يلوهنم  الذين  ثم  يلوهنم  الذين  ثم  قرين  الناس  )خري   :

أحدهم يمينه ويمينه شهادته ( )1( . 

املسألة األوىل : فضل أبي بكر الصديق 

نص اإلمجاع الذي نقله احلافظ ابن كثري : قال اهلل تعاىل: زب ڦ ڦ     ڦ  رب 
الليل : 21 أي: ولسوف يرىض من اتصف هبذه الصفات.وقد ذكر غري واحد من 
املفرسين أن هذه اآليات نزلت يف أيب بكر الصديق، ريض اهلل عنه، حتى إن بعضهم 

حكى اإلمجاع من املفرسين عىل ذلك)2(. 

)1(  صحيح البخاري ، كتاب الشهادات ، باب: ال يشهد عىل شهادة جور إذا أشهد )938/2( 
برقم : 2508 ، وصحيح مسلم ، كتاب فضائل الصحابة ، باب: فضل الصحابة ثم الذين 

يلوهنم ثم الذين يلوهنم )1962/4( برقم : 2533
)2( تفسري ابن كثري )422/8( .
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التعليق :

أفضل الصحابة أبو بكر الصديق ريض اهلل عنه ، وقد دل عىل هذا الفضل ما نزل فيه 
من آيات وما ورد يف فضله من أحاديث وآثار ، وقد أمجع عىل ذلك أهل السنة واجلامعة .

ھ  ھ  ھ   ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  :زب  تعاىل  قال 
ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ   ڭ  ڭ      ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 
ې  ې   ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ   ۈٴۇ 
ۆئ   ۇئ  وئۇئ  وئ  ەئ  ەئ  ائائ   ى  ى  ې 

ۆئۈئربسورة التوبة : 40 .

قال شيخ اإلسالم : »ال ريب أن الفضيلة التي حصلت أليب بكر يف اهلجرة مل 
حتصل لغريه من الصحابة بالكتاب و السنة واإلمجاع ، فتكون هذه األفضلية ثابتة له 

دون عمر وعثامن و عيل و غريهم من الصحابة فيكون هو اإلمام« )1(. 

وقد ثبت يف الصحيحني من حديث أيب بكر ريض اهلل عنه قال : قلت للنبي 
»وأنا يف الغار لو أن أحدهم نظر حتت قدميه ألبرصنا فقال: )ما ظنك يا أبا بكر باثنني 

اهلل ثالثهام( )2( .

وعن ابن عباس ريض اهلل عنهام قال : خرج رسول اهلل̂  يف مرضه الذي مات فيه 
عاصبا رأسه بخرقة، فقعد عىل املنرب، فحمد اهلل وأثنى عليه ثم قال: ) إنه ليس من الناس 
أحد َأَمنَّ َعَلَّ يف نفسه وماله من أيب بكر بن أيب قحافة، ولو كنت متخذا من الناس خليال 

الختذت أبا بكر خليال، ولكن خلة اإلسالم أفضل .. احلديث()3(.
)1( منهاج السنة )121/7( .

برقم:   )1337/3( وفضلهم  املهاجرين  مناقب  باب:  املناقب،  كتاب  البخاري،  )2(  صحيح 
3453، وصحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة، باب: من فضائل أيب بكر الصديق ريض اهلل 

عنه )1854/4( برقم: 2381 .
، باب : اخلوخة واملمر يف املسجد )178/1( برقم : 455 ،  البخاري يف املساجد  )3(  صحيح 
وصحيح مسلم ، كتاب فضائل الصحابة ، باب : من فضائل أيب بكر الصديق ريض اهلل عنه 

)1854/4( برقم : 2382 .
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املسألة الثانية : خالفة عثمان بن عفان رضي اهلل عنه 

ٻ  ٱ  :زب  تعاىل  قوله  عند  كثري  ابن  احلافظ  حكاه  الذي  اإلمجاع  نص 
ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ  ڀ  پ  پ     پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
ٺٿ  رب التوبة: 123 ، حيث ذكر قتال املرشكني يف جزيرة العرب واستتباب 
املهاجرين  » ... أمجع الصحابة من   : للنبي ^ ثم أليب بكر ثم لعمر ثم قال  األمر 

واألنصار. عىل خالفة أمري املؤمنني ]أيب عمرو[ عثامن بن عفان شهيد الدار« )1( .

التعليق :

تضافرت نصوص السنة يف بيان فضل عثامن وحمبة النبي ^ له . 

وأما يف شأن البيعة له فقد بايعه الصحابة من غري رغبة وال رهبة ، وذلك حينام 
ُتويف عمر بن اخلطاب، ومل ينكر هذه الوالية منكر منهم ، قال اإلمام أمحد : مل جيتمعوا 
عىل بيعة أحد ما اجتمعوا عىل بيعة عثامن، وسئل عن خالفة النبوة فقال : كل بيعة 
كانت باملدينة وهو كام قال ، فإهنم كانوا يف آخر والية عمر أعز ما كانوا وأظهر ما 

كانوا قبل ذلك )2(. 

ويف خرب مبايعة الناس لعثامن باخلالفة قال املِْسور بن خمرمة : تشّهد عبد الرمحن 
بن عوف ثم قال : أما بعد يا عيل إين قد نظرت يف أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثامن 
اهلل ورسوله واخلليفتني  أبايعك عىل سنة   : فقال   . نفسك سبيال؟  ، فال جتعلن عىل 
األجناد  وأمراء  واألنصار  املهاجرون  الناس  وبايعه  الرمحن  عبد  فبايعه   ، بعده  من 

واملسلمون )3(. 

)1( تفسري ابن كثري )238/4( .
)2( انظر : منهاج السنة )153/6، 154( .

 : برقم  الناس )2634/6(  اإلمام  يبايع  كيف   : باب   ، األحكام  كتاب   ، البخاري  )3(  صحيح 
. 6781
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وقد بوب البخاري خلرب مبايعة عثامن بقوله : » باب : قصة البيعة واالتفاق عىل 
عثامن بن عفان ريض اهلل عنه« )1( .

وعثامن   ، عثامن  بيعة  عىل  اتفقوا  كام  بيعة  عىل  الناس  يتفق  مل   «  : أمحد  وقال 
متواّدون  متحاّبون  متفقون  مؤتلفون  وهم  أيام  ثالثة  تشاورهم  بعد  املسلمون  ه  والَّ
معتصمون بحبل اهلل مجيعا، وقد أظهرهم اهلل ، وأظهر هبم ما بعث به نبيه من اهلدى 

ودين احلق« )2(.

وقال شيخ اإلسالم : » وأما بيعة عثامن فاتفق الناس كلهم عليها« )3(.

املسألة الثالثة : كفر من سب عائشة ورماها بعد أن برأها القرآن .

زب ڳ   ڳ ڳ   : تعاىل  قال   «  : كثري  ابن  احلافظ  الذي حكاه  اإلمجاع  نص 
ڳ ڱ     ڱ  ڱ ڱ ں   ں ڻ   ڻ ڻ ڻ  ۀ ۀ ہ 
ھ  ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ  ڭ  ھ          ہ ہ ھ  ہ 

ۇ ۇ    ۆ ۆ رب سورة النور .

خمرج  ج  -ُخرِّ الغافالت  املحصنات  يرمون  للذين  تعاىل  اهلل  من  وعيد  هذا 
الغالب -املؤمنات.

التي كانت  بالدخول يف هذا من كل حمصنة، وال سيام  املؤمنني أوىل  فأمهات 
سبب النزول، وهي عائشة بنت الصديق-ريض اهلل عنها-، وقد أمجع العلامء- رمحهم 
اهلل-قاطبة عىل أن َمْن َسبَّها بعد هذا، ورماها بام رماها به بعد هذا الذي ذكر يف هذه 

اآلية، فإنه كافر؛ ألنه معاند للقرآن«)4( . 

)1( صحيح البخاري )1353/3(.
)2( منهاج السنة )233/6( .

)3( املصدر السابق )233/8( .
)4( تفسري ابن كثري )31/6 – 32( .
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التعليق :

مكذٌب  ألنه  كافر  اهلل  برأها  أن  عنها-بعد  اهلل  عائشة-ريض  يرمي  فالذي 
»وهلذا   : اهلل-بقوله  تيمية-رمحه  ابن  اإلسالم  شيخ  اإلمجاع  هذا  أكد  وقد  للقرآن، 
ذكر غري واحد من العلامء اتفاق الناس عىل أن من قذفها بام برأها اهلل تعاىل منه فقد 

كفر ألنه مكذب للقرآن«)1(. 

النور:  رب  ى   ى  ې          ې       ې  ې      ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  زب  تعاىل:  قال 
17، فمن عاد لذلك فليس بمؤمن .

روى اخلالل عن أيب بكر املروذي، قال: سألت أبا عبد اهلل عمن يشتم أبا بكر 
وعمر وعائشة؟ قال: ما أراه عىل اإلسالم )2(. 

للرجل  أذية  أعظم  ألن   ^ النبي  أذية  يريدون  الذين  املنافقون  رماها  وقد 
يف  املنافقني  مسلك  الرافضة  سلك  وقد   ، بالفاحشة  زوجته  ورمي  أهله  يف  الطعن 
أها اهلل ، قال شيخ اإلسالم : » وهؤالء الرافضة  ذلك، وسبُّوها ورموها بعد أن برَّ
من  وغريه   ^ نبينا  فيؤذون  بالفاحشة  نوح  وامرأة  عائشة  األنبياء  أزواج  يرمون 
املنافقني املكذبني للرسل ... فهل هؤالء  األنبياء من األذى بام هو من جنس أذى 
امرأة  بغت  ما  أنه  فعندهم  السنة  أهل  وأما   ، وتناقضا  جهال  الناس  أعظم  من  إال 
نبي قط ، وأن ابن نوح كان ابنه كام قال تعاىل وهو أصدق القائلني : )ونادى نوح 

ابنه(«)3( . 

)1(  الرد عىل البكري )تلخيص كتاب االستغاثة(، أمحد بن عبد احلليم بن تيمية، حتقيق: حممد عيل 
عجال ، مكتبة الغرباء األثرية - املدينة املنورة، ط األوىل ، 1417هـ، )656/2 – 657( .
)2( السنة للخالل، حتقيق د عطية الزهراين . دار الراية . الطبعة الثانية، 1415هـ. )493/3( .

)3( منهاج السنة )190/4(.
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املسألة الرابعة : أزواج النيب صلى اهلل عليه وسلم 

نص اإلمجاع الذي حكاه احلافظ ابن كثري : » أمجع العلامء قاطبة عىل أن من 
بعده؛ ألهنن  أنه حيرم عىل غريه تزوجها من  أزواجه  تويف عنها رسول اهلل ^ من 

أزواجه يف الدنيا واآلخرة وأمهات املؤمنني«)1( .

التعليق :

اهلل  سامهن  وقد  املؤمنني،  أم  هلا  يقال   ^ النبي  أزواج  من  واحدة  كل 
ۋ  ۈٴۇ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  زب   : املؤمنني، قال اهلل تعاىل  تعاىل أمهات 
أمجع  وقد  عاما  علام  لألمة  معلوم  أمر  وهذا   «  : اإلسالم  شيخ  قال   ، رب  ۋۅ
احرتامهن  وجوب  وعىل  غريه  عىل  موته  بعد  هؤالء  نكاح  حتريم  عىل  املسلمون 
فهن أمهات املؤمنني يف احلرمة والتحريم ولسن أمهات املؤمنني يف املحرمية«)2( . 

ں  ڱ  زب   : ، قال اهلل تعاىل  فال جيوز اخللوة هبن ، وقد أمرن باحلجاب 
ھ  ھ  ھ  ہ  ہہ  ہ  ۀ  ۀ    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 
ۅ  ۅ  ۋ  زب   : تعاىل  وقال   ، رب  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ   ےے  ھ 
وئ  وئ  ەئ             ەئ  ائائ  ى  ى  ې  ېې  ې  ۉ   ۉ 
ی  ی  ی  ی  ىئ   ىئىئ  ېئ  ېئ  ېئ   ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ 

جئ حئ رب. 

)1( تفسري ابن كثري )455/6( .
)2( منهاج السنة )207/4(
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املطلب الرابع
اإلمامة ، وكيفية نصب اإلمام

متهيد :

حيسن بنا يف بداية هذا املطلب أن نعرف باإلمامة .

تعريف اإلمامة : 

هم وأمَّ هبم : تقدمهم ،  اإلمامة يف اللغة مصدر من الفعل ) أمَّ ( تقول : ) أمَّ
وهي اإلمامة ، واإلمام : كل ما ائتم به من رئيس أو غريه ( )1( .

ويقول ابن منظور : ) اإلمام كل من ائتم به قوم كانوا عىل الرصاط املستقيم أو 
كانوا ضالني .. واجلمع : أئمة ، وإمام كل يشء قيُِّمه واملصلح له( )2( .

أما التعريف االصطالحي فقد عرفها العلامء بعدة تعريفات ولعل تعريف ابن 
خلدون هو أرجحها - يف نظر الباحث - حيث قال : » هي محل الكافة عىل مقتىض 
النظر الرشعي يف مصاحلهم األخروية والدنيوية الراجعة إليها ، إذ أحوال الدنيا ترجع 
كلها عند الشارع إىل اعتبارها بمصالح اآلخرة ، فهي يف احلقيقة خالفة عن صاحب 

الرشع يف حراسة الدين وسياسة الدنيا به« )3(. 

هذا وقد ورد لفظ ) اإلمام ( يف القرآن الكريم بصيغة اإلفراد يف عدة مواضع 
منها قوله تعاىل حكاية عن إبراهيم عليه وعىل نبينا الصالة والسالم : زب ۀ ۀ ہ  

)1(  القاموس املحيط للفريوز آبادي : جمد الدين حممد بن يعقوب )78/4( . ن . دار اجليل : بريوت
)2( لسان العرب البن منظور : مجال الدين حممد بن مكرم )24/12( مادة ) أمم (

)3(  املقدمة للعالمة ابن خلدون )ص 190( . ط . الرابعة 1398 هـ . ن . دار الباز للنرش والتوزيع 
. مكة .
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ۆ  ۆ  ۇ       ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓۓ  ے  ے  ھ    ھ  ھھ  ہ   ہ   ہ   
ك للناس إماًما ُيؤَتم به ، وُيقتَدى به ( )1(.  ُ ۈ ۈ رب . واملعنى : ) أين ُمَصريِّ

ے    ھ   زب   : املؤمنني  دعاء  عن  حكاية  تعاىل  قوله  يف  ورد  كام 
ےربأي : ) أئمة يقتدي بنا من بعدنا ( قال البخاري : ) أئمة َنقتدي بمن قبلنا ، 

وَيقتدي بنا من بعدنا ( )2(. 

يقوله  بالنص كام  تنال  » واإلمامة   : ابن كثري  احلافظ  نقله  الذي  اإلمجاع  نص 
طائفة من أهل السنة يف أيب بكر، أو باإليامء إليه كام يقول آخرون منهم، أو باستخالف 
اخلليفة آخر بعده كام فعل الصديق بعمر بن اخلطاب، أو برتكه شورى يف مجاعة صاحلني 
كذلك كام فعله عمر، أو باجتامع أهل احلل والعقد عىل مبايعته أو بمبايعة واحد منهم 

له فيجب التزامها عند اجلمهور وحكى عىل ذلك إمام احلرمني اإلمجاع«)3( .

التعليق :

اإلمامة والوالية تنعقد عند أهل السنة بأمور : 

األول : اإلمامة بالنص أو باإليامء، كام كان يف شأن خالفة أيب بكر الصديق ريض 
اهلل عنه ، باإلضافة إىل االختيار ، فخالفة أيب بكر الصديق ريض اهلل عنه باإلضافة 
الصحابة  باختيار  أيضا  انعقدت  فقد  إليه  األمر   ^ النبي  بتفويض  ثابتة  كوهنا  إىل 
ومبايعتهم له ، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: » والتحقيق يف خالفة أيب بكر - وهو 
الذي يدل عليه كالم أمحد- أهنا انعقدت باختيار الصحابة ومبايعتهم ، وأن النبي ^ 
أخرب بوقوعها عىل سبيل احلمد هلا والرىض هبا، وأنه أمر بطاعته وتفويض األمر إليه، 

الطربي  جرير  بن  ملحمد   ) القرآن  آي  تأويل  عن  البيان  جامع   ( املسمى  الطربي  )1(  تفسري 
. )529/1(

)2(  صحيح البخاري : كتاب : االعتصام ، باب : االقتداء بسنن الرسول ^ )2654/6(
)3( تفسري ابن كثري )221/1( .
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وأنه دل األمة وأرشدهم إىل بيعته فهذه األوجه الثالثة اخلرب واألمر واإلرشاد ثابت 
من النبي ^« )1(. 

الثاين : استخالف اخلليفة خليفة من بعده ، كام يف خالفة عمر بن اخلطاب فإهنا 
ثبتت اخلالفة بالعهد من أيب بكر، حيث َعِهَد باخلالفة إىل عمر فبايعه الناس، وثبتت 

له البيعة، واتفقت األمة بعده عليه .

الثالث : اإلمجاع ، فإذا أمجعوا عىل شخص ونصبوه إمامًا صار إمامًا ، كام أمجع 
األمر  جعل  قد  اخلطاب  بن  عمر  إن  حيث   ، عفان  بن  عثامن  خالفة  عىل  املسلمون 
شورى يف ستة ، وأن ثالثة تركوه لثالثة : عثامن ، وعيل ، وعبدالرمحن ، وأن الثالثة 
اتفقوا عىل أن عبدالرمحن خيتار واحدا منهام ، وبقي عبدالرمحن ثالثة أيام حلف أنه مل 
ينم فيها كبري نوم يشاور املسلمني ، وقد اجتمع باملدينة أهل احلل والعقد حتى أمراء 
األمصار ، وبعد ذلك اتفقوا عىل مبايعة عثامن بغري رغبة وال رهبة ، فيلزم أن يكون 

عثامن هو األحق )2(. 

الرابع : بيعة أهل احلل والعقد له واختيارهم له ، وهي التي يسميها أهل العلم 
عفان  بن  وعثامن  الصديق  بكر  أيب  خالفة  عىل  أيضا  ينطبق  وهذه   ، االختيار  والية 

ريض اهلل عنهام .

اخلامس : القهر : فلو خرج رجل واستوىل عىل احلكم وجب عىل الناس أن 
يدينوا له حتى ولو كان قهرًا بال رىًض منهم ، حيث إنه قد استوىل عىل السلطة ، ألنه 

لو نوزع هذا احلاكم الذي وصل للحكم بالقوة حلصل بذلك رشٌّ كثري .

ومن ذلك ما حصل يف دولة بني أمية ، فإن منهم من استوىل بالقهر والغلبة 
وصار خليفًة يسمى خليفة وُيدان له بالطاعة امتثاالً ألمر اهلل عز وجل )3(. 

)1( جمموع الفتاوى )48/35( .
)2( انظر : منهاج السنة )158/8(

فارينية البن عثيمني )56/2( )3( انظر : رشح العقيدة السَّ
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اخلامتة والتوصيات

أهم النتائج اليت توصلت إليها :

1 – إمجاع أهل العلم عىل مسائل االعتقاد وأصول الدين .

2 – مستند اإلمجاع هو الدليل الرشعي ، فهذه األمة ال جتتمع إال بدليل رشعي، 
وال يمكن أن يكون إمجاعها عن هوى، أو قوالً عىل اهلل بغري علم

3 – اإلمجاع قد دل عىل حجيته أدلة من الكتاب والسنة ، وهي كثرية ومتنوعة .

4 - اإلمجاع الذي ُيعتد به يف مسائل االعتقاد هو إمجاع السلف ومن كان عىل 
منهجهم وطريقتهم ، فال يعتد بخالف أهل األهواء .

5 - اإلمجاع مصدر من مصادر الترشيع ، والعقيدة من أهم أبواب الترشيع ، 
وكثريا ما يستدل املحققون من أهل السنة يف مسائل العقيدة عىل إمجاع السلف .

إيضاح  بيان  مزيد  إىل  حتتاج  العلم  أهل  عليها  أمجع  التي  املسائل  بعض   –  6
وتفصيل ، وهو ما قمت به يف هذا البحث .

التوصيات :

العلم السيام يف مسائل  أهل  متفرقه من كتب  ، ومجع  باإلمجاع  االهتامم   - 1
االعتقاد وذلك ألمرين :

األول : كونه مصدرا أساسيا من مصادر الترشيع .

الثاين : االحتجاج به عىل املخالفني ملنهج النبي ^ وعقيدة سلف األمة .
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– أحث طلبة العلم عىل الرجوع ملا أمجع عليه سلف األمة السيام القرون   2
األوىل ، وهي القرون املفضلة الذين شهد هلم النبي ^ باخلريية .

3 – احلاجة إلثراء املكتبة العقدية ببحوث تتناول اإلمجاع يف مسائل العقيدة ، 
وليس املكتبة الفقهية فحسب ، فاملباحث العقدية ال تقل أمهية عن املباحث الفقهية 

إن مل تكن أهم .
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املراجع واملصادر

1 -  اإلبانة عن أصول الديانة ، أليب احلسن األشعري ، حتقيق : بشري عيون ، مكتبة 
املؤيد ، الرياض الطبعة الرابعة .

2 -  األصول من علم األصول، حممد بن صالح بن حممد العثيمني ، دار ابن اجلوزي 
، طبعة عام 1426هـ

3 -  اعتقاد أئمة احلديث ، أليب بكر اإلسامعييل . حتقيق حممد عبدالرمحن اخلميس . 
دار العاصمة الرياض . الطبعة األوىل ، 1412 هـ 

، البن مندة. حتقيق د. عيل بن حممد الفقيهي. الطبعة الثانية . بريوت :  4 -  اإليامن 
مؤسسة الرسالة، 1406هـ

5 -  البحر املحيط يف أصول الفقه ، لبدر الدين الزركيش ، ضبط أصوله وعلق عليه د 
حممد حممد تامر ، دار الكتب العلمية بريوت ، الطبعة األوىل 

6 -  تفسري القرآن العظيم ، أبو الفداء إسامعيل ابن كثري حتقيق سامي بن حممد سالمة، 
دار طيبة الطبعة : الثانية 1420هـ - 1999 م

7 -  تلخيص كتاب االستغاثة )الرد عىل البكري( ، أمحد بن عبد احلليم بن تيمية ، 
حتقيق : حممد عيل عجال ، مكتبة الغرباء األثرية - املدينة املنورة، الطبعة األوىل، 

1417هـ

 ، البكرى  حممد  و  العلوى  مصطفى   : حتقيق  الرب  عبد  ابن  عمر  أبو   ، التمهيد    - 8
مؤسسة القرطبة

 ، األسنوي  احلسن  بن  الرحيم  عبد   ، األصول  عىل  الفروع  ختريج  يف  التمهيد    - 9
مؤسسة الرسالة – بريوت ،الطبعة األوىل 1400هـ.
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10 -  جامع البيان يف تأويل القرآن )تفسري الطربي(، حممد بن جرير الطربي ، حتقيق: 
أمحد حممد شاكر ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة : األوىل ، 1420 هـ 

11 -  اجلامع ألحكام القرآن ، أبو عبد اهلل القرطبي ، حتقيق : أمحد الربدوين وإبراهيم 
أطفيش ، دار الكتب املرصية – القاهرة ، الطبعة : الثانية ، 1384هـ 

12 -  اجلواب الصحيح ، أمحد بن عبد احلليم بن تيمية ، حتقيق: د.عبد العزيز العسكر 
دار العاصمة – الرياض ، الطبعة األوىل، 1414هـ. 

13 -  احلجة يف بيان املحجة ، أبو القاسم اسامعيل األصبهاين ، حتقيق : حممد بن ربيع 
املدخيل، دار الراية، سنة 1419هـ .

14 -  درء تعارض العقل والنقل ، أمحد بن عبد احلليم بن تيمية ، حتقيق : حممد رشاد 
سامل، مكتبة ابن تيمية ، القاهرة .

16 -  الرسالة ، اإلمام احلجة حممد بن إدريس الشافعي ، حتقيق أمحد حممد شاكر ، 
دار الكتب العلمية.

عيل  بن  الوهاب  عبد  الدين  تاج   ، احلاجب  ابن  خمترص  عن  احلاجب  رفع    - 17
 / لبنان   - الكتب  عامل   ، املوجود  عبد  عادل  معوض،  عيل   : حتقيق  السبكي، 

بريوت - 1999 م ، الطبعة : األوىل. 

18 -  سنن ابن ماجه ، أبو عبد اهلل حممد بن يزيد ، ابن ماجه القزويني ، مكتبة أيب 
املعاطي .

الدين عبد احلميد.  19 -  سنن أيب داود، أليب داود السجستاين حتقيق : حممد حميي 
دار الفكر. 

20 -  سنن الرتمذي . لإلمام أيب عيسى حممد بن عيسى بن سورة الرتمذي . حتقيق 
أمحد حممد شاكر. الطبعة الثانية، 1398هـ.
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21 -  السنن الكربى ، أمحد بن احلسني أبو بكر البيهقي، حتقيق : حممد عبد القادر عطا 
مكتبة دار الباز - مكة املكرمة ، 1414 هـ– 1994م.

22 - السنة ، للخالل . حتقيق د عطية الزهراين . دار الراية . الطبعة الثانية، 1415هـ.

23 -  رشح أصول اعتقاد أهل السنة واجلامعة، أليب القاسم الاللكائي، حتقيق د: أمحد 
سعد محدان .

24 -  صحيح البخاري، حممد بن إسامعيل البخاري، حتقيق: د. مصطفى ديب البغا، 
دار ابن كثري، الياممة بريوت ، الطبعة الثالثة ، 1407هـ. 

25 -  صحيح اجلامع الصغري . لأللباين . الطبعة الثانية . بريوت : املكتب اإلسالمي، 
1408هـ.

26 -  صحيح مسلم ، مسلم بن احلجاج النيسابوري ، حتقيق : حممد فؤاد عبد الباقي، 
دار إحياء الرتاث العريب بريوت

27 -  الصواعق املرسلة ، ابن قيم اجلوزية ، حتقيق : د. عيل بن حممد الدخيل اهلل ، دار 
العاصمة الرياض، الطبعة الثالثة ، 1418

، حتقيق: مجال  احلفيد  بن رشد  الوليد حممد  أبو   ، الفقه  الرضوري يف أصول    - 28
الدين العلوي ، دار الغرب اإلسالمي بريوت ، الطبعة األوىل 1994م

نارص  د.  حتقيق   . الصابوين  عثامن  أليب   . احلديث  أصحاب  السلف  عقيدة    - 29
اجلديع. الطبعة األوىل . الرياض : دار العاصمة ، 1415هـ

30 -  فتح الباري، أمحد بن عيل بن حجر العسقالين، دار املعرفة - بريوت، 1379هـ.

31 -  الفقيه واملتفقه ، اخلطيب البغدادي ، حتقيق: عادل بن يوسف العزازي ، دار ابن 
اجلوزي بالسعودية، سنة 1417هـ.
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اجليل:  دار  يعقوب،  بن  حممد  الدين  جمد   : آبادي  للفريوز  املحيط  القاموس    - 32
بريوت.

33 -  لسان العرب . أليب الفضل مجال الدين بن منظور املرصي . الطبعة األوىل . 
بريوت: دار الفكر، 1401هـ.

 34 -  جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية . مجع عبد الرمحن بن حممد بن قاسم . 
الطبعة األوىل ، 1398هـ.

35 -  مراتب اإلمجاع ، أبو حممد عيل بن أمحد بن حزم األندليس الظاهري ، دار الكتب 
العلمية - بريوت .

36 -  املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري: للفيومي ، املكتبة العلمية، بريوت.

37 -  معارج القبول ، حلافظ حكمي . حتقيق عمر بن حممود أبو عمر . دار ابن القيم، 
الدمام . الطبعة األوىل، 1410هـ.

د بْن حَسنْي بن َحسْن اجليزاين،  38 -  معامل أصول الفقه عند أهل السنة واجلامعة ، حممَّ
دار ابن اجلوزي ، الطبعة : الطبعة اخلامسة ، 1427 هـ .

39 -  املعجم الوسيط ، إخراج د. إبراهيم أنيس ومجاعة، الطبعة الثانية، مطابع دار 
املعارف بمرص، )1393هـ( توزيع دار الباز بمكة املكرمة.

40 -  مقدمة ابن خلدون ، للعالمة ابن خلدون. ط . الرابعة 1398 هـ . ن . دار الباز 
للنرش والتوزيع . مكة.

سامل،  رشاد  حممد  د.  حتقيق:  تيمية،  بن  اإلسالم  شيخ  النبوية،  السنة  منهاج    - 41
مؤسسة قرطبة ، الطبعة األوىل .
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فهرس احملتوى

429 املقدمة 

435 املبحث األول : تعريف اإلمجاع وبيان حجيته يف أبواب العقيدة . 

435 املطلب األول : تعريف اإلمجاع 

437 املطلب الثاين : حجية اإلمجاع 

438 املسألة األوىل:األدلة عىل حجية اإلمجاع  

441 املسألة الثانية : حجية اإلمجاع يف أبواب العقيدة 

444 املبحث الثاين : املسائل العقائدية التي حكى فيها ابن كثري اإلمجاع 

444 املطلب األول : اإليامن . 

444 تعريف اإليامن 

445 املسألة األوىل : زيادة اإليامن وتفاضله يف القلوب 

446 املسألة الثانية: اإليامن يزيد وينقص 

449 املسألة الثالثة : عدم القول بكفر مرتكب الكبرية 

451 املسألة الرابعة: إال من أكره وقلبه مطمئن باإليامن 

452 املطلب الثاين : ذكر بعض نواقض اإلسالم ومعاملة غري املسلمني 

452 تعريف النواقص 

453 املسألة األوىل: حقيقة السحر 
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454 تعريف السحر 

456 املسألة الثانية: إباحة تزوج الكتابيات 

457 املطلب الثالث : الصحابة  

457 تعريف الصحابة 

458 املسألة األوىل : فضل أيب بكر الصديق 

460  املسألة الثانية : خالفة عثامن بن عفان ريض اهلل عنه 

461 املسألة الثالثة : كفر من سب عائشة ورماها بعد أن برأها القرآن 

463 املسألة الرابعة : أزواج النبي صىل اهلل عليه وسلم  

464 املطلب الرابع : اإلمامة ، وكيفية نصب اإلمام 

464 تعريف اإلمامة 

467 اخلامتة والتوصيات 

469 املراجع واملصادر 

473 فهرس املحتوى  



حمتويات العدد

األديـــان واملـــذاهب

الصفحة 	 	 	 	 	 	 املوضوع	 	

]112-11[ 1- حقيقة النصريية 

]188-113[ 2- اهلدية وأثرها يف الدعوة إىل اهلل 

]252-189[ 3- حتريز التنزيه وحترير التشبيه 

]286-253[ 4- بدع املآتم وموقف اإلسالم منها 

]232-287[ 5- أثر خالف آريوس عىل نص العهد اجلديد 

]388-233[ 6- السحر حقيقته وحكمه 

]426-389[ 7- اتصاف اهلل بالسمع والبرص عند املتكلمني 

]476-428[ 8- مباحث اإليامن والصحابة واإلمامة  




