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 2 احللقة السادسة –التجريد الصريح

ترك ، وال يمنع اكتفاء األئمة المصنفين بطريٍق واحد، و وعلقمة يقول: سمعت عمر بن الخطاب على المنبر يقول
 ئة ألفمنهم من يحفظ سبعما ؟غيره من الطرق إذا قامت به الحجة، وإال فأين ذهبت األحاديث التي يحفظها األئمة

يق ى من مائة طر رو  طرق، الحديث الواحد ربما ي   اهذه طرق، منهم من يحفظ ستمائة ألف حديث، هذه أيض   ،حديث
شيء فيسمى أحاديث، هذه الطرق أين ذهبت؟ لو بحثنا عنها في دواوين اإلسالم الموجودة ما وجدنا منها إال ال

يمنع  ه، فالبإذا ثبت الحديث عند بعضهم اكتفوا بشيء من دينها، ف ل  خ  ة بمجموعها معصومة من أن ت  م  القليل، األ  
 أن يكون قد سمعه عن عمر جمٌع غفير، واكتفوا بنقل علقمة؛ ألنه مما تثبت به الحجة، ويقوم عليه األمر.

غلط من زعم أن التعدد شرط لصحة الحديث أو شرط للبخاري في صحيحه كما يومئ إليه كالم  اعرف بهذا أيض  
نظم  البيهقي، ويقرره ابن العربي والكرماني الشارح وغيرهم، ولهذا يقول الصنعاني في الحاكم، وهو مذكور عن
 النخبة لما ذكر العزيز:
 للصيييييييييييييييييييييييييحي  فييييييييييييييييييييييييياعلم   اوليييييييييييييييييييييييييي  شيييييييييييييييييييييييييرط  

 

 وقييييييييييييييييييل: شيييييييييييييييييرٌط وهيييييييييييييييييو قيييييييييييييييييول الحييييييييييييييييياكم   
 

 وفي بعض النسخ من نظم النخبة قال:
 للصيييييييييييييييييييييييييحي  فييييييييييييييييييييييييياعلم   اوليييييييييييييييييييييييييي  شيييييييييييييييييييييييييرط  

 

 وقيييييييييييييييييييييد رميييييييييييييييييييييي مييييييييييييييييييييين قيييييييييييييييييييييال بيييييييييييييييييييييالتوهم   
 

ال إبسنٍد صحي  إال عن عمر، وال عن عمر  -عليه الصالة والسالم-هذا الحديث فرٌد مطلق، ال يروى عن النبي 
 ؟!عن طريق علقمة بن وقاص إلى آخر الطبقات األربع، فكيف يقول من يقول أن تعدد الرواة شرط لصحة الخبر

ن كلمتان خفيفتا»ذلك حديث أبي هريرة: وأول حديث في صحي  البخاري ينقض هذا الشرط ويبطله، وآخر حديٍث ك
نتشر، ابسواء، فرد في أربع طبقات، وفي الخامسة  سواء «األعمال بالنيات»حديث مثل  إلى آخره،. ..«على اللسان

كون  ، وغير ذلك من غرائب الصحي . المقصود أنى وكأنهما سيقا للرد على هذه الدعو  مثل حديث األعمال بالنيات
غيره و سالم بالقبول، وقال شيخ اإل ي  ق   ل  إلى من طريق واحد ال يقدح فيه، فهذا الحديث مما ت   الحديث فرد ال يروى 

صلى هللا -ر هذا الحديث، فقيل: لي  في أخبار النبي بقطعية هذا اللفظ، وقد تواتر عن األئمة النقل في تعظيم قد  
 الرحمن بن مهدي والشافعي وأحمد بن شيء أجمع وأغنى وأكثر فائدة من هذا الحديث، واتفق عبد -عليه وسلم

عه، ال: ربقحنبل وعلي بن المديني وأبو داود والترمذي والدارقطني وحمزة الكناني على أنه ثلث اإلسالم، ومنهم من 
: ايض  وقال ابن مهدي أ ايدخل في سبعين باب  قال الشافعي: ، و من العلم ايدخل في ثالثين باب  ابن مهدي:  وقال

 ، لذا يقول الشاعر:الحديث رأس كل باب هذا لجع  ينبغي أن ي  
 عميييييييييييييييييييييييييدة اليييييييييييييييييييييييييدين عنيييييييييييييييييييييييييدنا كلمييييييييييييييييييييييييياتٌ 

 مييييييييييييييييييييا هات وازهييييييييييييييييييييد ود شييييييييييييييييييييب  ماتييييييييييييييييييييرك ال
 

 مسييييييييييييييييييندات ميييييييييييييييييين قييييييييييييييييييول خييييييييييييييييييير البرييييييييييييييييييية 
 لييييييييييييييييييييييييييييي  يعنيييييييييييييييييييييييييييييك واعمليييييييييييييييييييييييييييين بنييييييييييييييييييييييييييييية

 

األحاديث األربعة يدور عليها اإلسالم فيما قرره أهل العلم، وجه البيهقي كونه ثلث العلم بأن كسب العبد يقع  هذه
بقلبه ولسانه وجوارحه، فالنية أحد أقسامها الثالثة بل أرجحها؛ ألنها قد تكون عبادة مستقلة وغيرها يحتاج إليها، ولذا 

ف عند جمٍع منهم، ولو والحديث فيه كالم ألهل العلم، بل هو مضع   «نية المؤمن خيٌر من عمله»ورد في الحديث: 
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من الناس ينوي الخير وال يستطيعه  النسبة للنية بدون عمل؛ ألن كثير  باثبت ال شك أن العمل بدون نية مرجوح 
 يثبت له أجره، لكن إذا عمل الخير بدون نية ال أجر له كما هو معروف.

لى إالبداية  تم فيدة والتي نصحنا اإلخوة المستمعين أن يتابعوا معنا الطبعة أشر المقدم: من خالل النسخة الموجو 
 هذه تب باب  في( ولم يك1ضرورة الرجوع إلى األصل، وإضافة اآلية ليستقيم المعنى، هناك كتب في البداية رقم )

 النسخة هذا الترقيم هل هو يغني عن األبواب أم أن هذه النسخة ليس فيها باب؟
د على باب، فلعله اعتم ة، لكن في الروايات األخرى توجد كلمه، في رواية أبي ذر واألصيلي ما فيهما فياألصل 

 رواية أبي ذر.
 ، ما المقصود بأطراف الحديث هنا؟احديث مكتوب أطرافه ثم ذكر ترقيم  المقدم: في آخر ال

 يعني وروده في صحي  البخاري في المواضع باألرقام المذكورة.
ديث، اظ الحكما ذكرتم، ومع ذلك هناك اختالف في بعض ألف -رضي هللا عنه-لحديث لم يروه إال عمر المقدم: ا

 ؟-صلى هللا عليه وسلم-أكثر من مرة عن النبي  ههل يعني هذا أنه سمع
إلى ع اظ يرجهذا االختالف في األلف د  هذا االختالف إلى من رواه من بعد يحيى بن سعيد، قد يكون مر   د  قد يكون مر  

لحديث من رواه بعد يحيى بن سعيد؛ ألنه عنه انتشر، والرواية بالمعنى عند أهل العلم جائزة بشروطها، رواية ا
 ا يحيلبمدلوالت األلفاظ وم اء بشروطها: أن يكون الراوي عالم  بالمعنى تجوز عند أهل العلم عند جمهور العلما
 روي بالمعنى، بل يجب عليه أن يأتي بلفظ الحديث.المعاني، أما إذا لم يكن كذلك فإنه ال يجوز له أن ي

من  إن رأيتم قبل الدخول في المفردات أن نشير إلى أن أحد وجهي التقسيم محذوف في الحديث، وهو وارد وثابت
 ل امرئ ماإنما األعمال بالنيات وإنما لك»معنى هذا؟ الحديث: ما ، أحد وجهي التقسيم، يرواية البخاري عن الحميد

حذوفة في وهذه م «فمن كانت هجرته إلى هللا ورسوله فهجرته إلى هللا ورسوله»وجه التقسيم: من أالوجه األول  «نوى 
ن أر الوجه الثاني من أوجه التقسيم، والذي يغلب على الظن ك  هذا الموضع ومذكورة في مواضع أخرى، إنما ذ  

 الحذف من اإلمام نفسه من البخاري، من اإلمام البخاري نفسه.
 لمقدم: وهو موجود في األصل بهذا اللفظ؟ا

محذوف في األصل، محذوف في األصل في الموضع األول هنا، لكن في مواضع في األصل موجود بهذا اللفظ، 
الذي يغلب على الظن أن الحذف من اإلمام  ؟-رحمه هللا تعالى-ود، فلماذا حذفه اإلمام البخاري الحقة موج

لحميدي، فالسبب في ذلك أن الوجه األول من أوجه التقسيم الذي حذفه البخاري البخاري؛ ألنه ثابت من رواية ا
تأليفه هذا الكتاب الهجرة إلى هللا ورسوله، وإنما أراد أو ب -ولو من ب عد-يوحي بالتزكية، وأن اإلمام البخاري قصد 

ر بالقربة شع  ن الجملة المحذوفة ت  قصد حذف هذه الجملة مجانبة للتزكية التي ال يناسب ذكرها في هذا المقام، وذلك أ
كان مذهب اإلمام البخاري و أو ال؟ الحصر بالقربة المحضة، والجملة المبقاة تحتمل التردد بين أن يكون ما قصده 

جواز اختصار الحديث، وهو قول كثير من العلماء شريطة أال يتعلق المذكور بالمحذوف، يعني  -رحمه هللا تعالى-
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 4 سةداحللقة السا –التجريد الصريح

المحذوف لبيان المذكور، شريطة أن ال يتعلق المذكور بالمحذوف، وأن يكون الراوي في منزلة بحيث ال يحتاج إلى 
 .االزيادة في الخبر إذا رواه تام   م بالتقصير وعدم الضبط إذا حذف أوه  ت  ال ي  

إذا  ث أماالحدي بشيء من م بأنه حذف أو لم يضبط أو لم يتقن أو أخل  ه  ت  واإلمام البخاري منزلته أكبر من أن ي  
أخل  ديث بليتهم بأنه لم يضبط الح اومرة  ناقص   اع مرة  تام  م  منزلة الراوي الذي اختصر الحديث بحيث لو س   تكان

رحمه هللا -إلمام اومنزلة ، ام فيه فيما إذا رواه تام  ، أو زاد فيه من عنده مما لم يثبت، بل وه  اببعضه إذا رواه ناقص  
 على ذلك. تربو -تعالى

هوم ه بالمفمن زعم أنها تفيدل اخالف   احقيقي   اأداة حصر، وإفادتها للحصر بالمنطوق وضع   "إنما" مفردات الحديث:
 {نت ْم َتْعَمل ونَ َن َما ك  ْجَزوْ ِإنََّما ت  }ال حقيقة، وهي بمثابة االستثناء بعد النفي كما في قوله تعالى:  امجاز   اال وضع   اف  ر  ع  

نت ْم َتْعَمل وَن{ الَّ }َوَما ت ْجَزْوَن إِ وقوله:  [7 ]سورة التحريم }ِإنََّما ، فكون اآلية جاءت مرة  [39 ]سورة الصافات َما ك 
نت ْم َتْعَمل وَن{ ل  ، د[39 افات]سورة الص نت ْم َتْعَمل وَن{َما ك   الَّ }َوَما ت ْجَزْوَن إِ ، ومرة  [7 سورة التحريم] ت ْجَزْوَن َما ك 

وِلَنا اْلبَ بمثابة ما وإال، وكقوله: على أن: "إنما"  }َوَما َعَلى قوله:  ، مع[12 ن]سورة التغاب غ {ال}َفِإنََّما َعَلى َرس 
وِل إِ  س   بسواء.  إال، مثل اإلثبات بعد النفي سواء، فهي مثل ما و [19 ]سورة العنكبوت غ {الاْلبَ  الَّ الرَّ

ي ففي )أل(  «إنما األعمال بالنيات»من جهة ثانية في الخبر، وهي تعريف جزئي الجملة  اويستفاد الحصر أيض  
ع الجمة األعمال لالستغراق، أي جميع األعمال بالنيات، وهو من مقابلة الجمع بالجمع، األعمال والنيات، ومقابل

هم، قولهم: ركب القوم دواب ، أي كل عمل بنية كل عمل ال بد له من نية، كما فيابالجمع تقتضي القسمة آحاد  
ركب  واحد ال، كل ؟واحدة ثم ركبوا واحدة واأو ركبوها على التعاقب ركب ؟المقصود أن جميع القوم ركبوا دابة واحدة

 واحدة، وهذا ما يقتضيه مقابلة الجمع بالجمع.
إذا  مجزئة أي جميع األعمال البدنية، قليلها وكثيرها، فرضها ونفلها، الصادرة من المكلفين صحيحة أو "األعمال"و

: قولمن الناس من ي :الفعل  في شرح البخاري:  -رحمه هللا تعالى-يقول الحافظ ابن رجب  .كانت مصاحبة للنيات
، لجوارحومنهم من يقوله: هو أعم من العمل، فمن هؤالء من قال: الفعل يدخل فيه القول وعمل ا مرادٌف للعمل، وه

قوٌل  إليمانكن الي  اإليمان بالتمني ولد بن عمير: ي  ب  ، ويشهد لهذا قول ع  والعمل ال يدخل فيه القول عند اإلطالق
 جه الخالل. مل على هذا، خر  ، يعني القول يدخل في الفعل وال يدخل في العلعم  ل وعمٌل ي  فع  ي  

ومنهم من قال: العمل ما يحتاج إلى عالج ومشقة، والفعل أعم من ذلك، ومنهم من قال: العمل ما يحصل منه 
وما  -رحمه هللا-رجب من ذلك، كل هذا من كالم الحفاظ ابن  أعم، والفعل ار  الطين آج   تأثير في المعمول، كعمل

العمل أشرف من الفعل، فال يطلق العمل إال على ما فيه شرٌف ورفعة بخالف الفعل، ، ومنهم من قال: ايليه أيض  
وهذا فيه نظر،  :-رحمه هللا-يقول الحافظ ابن رجب  ،ع، ومعناه ظهر وأشرف، وهذا فيه نظرم  ل ل  م  فإن مقلوب ع  

ا لماذا؟ يقول: فإن عمل السيئات يسمى أعماال ، كما قال تعالى:  وء  وقال:  [123 سورة النساء] ي ْجَز ِبِه{}َمن َيْعَمْل س 
، فإن هللا تعالى إنما اولو قيل عك  هذا لكان متوجه  ، [40 ]سورة غافر ِمْثَلَها{ الَّ ي ْجَزى إِ  ال}َمْن َعِمَل َسيِ َئة  فَ 

 }َأَلْم َتَر َكْيَف َفَعَل َربَُّك ِبَعاٍد{، [45 ]سورة إبراهيم }َوَتَبيََّن َلك ْم َكْيَف َفَعْلَنا ِبِهْم{يضيف إلى نفسه الفعل كقوله تعالى: 
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، [18 ]سورة الحيج }ِإنَّ َّللاََّ َيْفَعل  َما َيَشاء{ [1 ]سورة الفيل }َأَلْم َتَر َكْيَف َفَعَل َربَُّك ِبَأْصَحاِب اْلِفيِل{، [6 ]سورة الفجر
ْم ِممَّا َعِمَلْت َأْيِديَنا َأْنَعام ا{}َأَوَلْم َيَرْوا َأنَّا َخَلْقَنا لَ وإنما أضاف العمل إلى يديه كما قال:  ولي   ،[71 ]سورة ييي  ه 

، واشتق سبحانه لنفسه -عليه السالم-المراد هنا الصفة الذاتية بغير إشكال، وإال استوى خلق األنعام وخلق آدم 
{أسماء من الفعل دون العمل، قال تعالى:   .[107 سورة هود] }ِإنَّ َربََّك َفعَّاٌل لِ َما ي ِريد 

لنية، اإن العمل يتناول القول، ويعتبر له : في موضع آخر من شرحه للبخاري  -تعالى رحمه هللا-ثم قال ابن رجب 
ح صر   .حج وصوابها صر  فيها خر   ،النسخة المطبوعة من شرح ابن رجب ،ح أبو عبيد القاسم بن سالمصر  أخرج أو و 

ه  عليصلى هللا-دخول القول في العمل، وأن األقوال تدخل في قوله أبو عبيد القاسم بن سالم في كتاب الطالق له ب
ن رجب ذا كالم ابوأبو عبيد محله من معرفة لغة العرب المحل الذي ال يجهله عالم، ه «األعمال بالنيات»: -وسلم
 .-رحمة هللا عليه-

فعلن حلف لي يحنث أو ال؟ وكذا لو وقد اختلف الناس لو حلف ال يعمل عمال  أو ال يفعل فعال ، فقال: قوال  هليقول: 
ان األيم بين الفقهاء، وذكر في كتب اأو ليعملن هل يبر بالقول أم ال؟ وقد حكى القاضي أبو يعلى في ذلك اختالف  

يمان وال يحنث، لكن هل سبب ذلك أن القول ال يدخل في العمل، أو سببه أمٌر آخر وهو أن األ ر  له أنه ال يب  
 لبي طاوأخذه من رواية أب :-رحمه هللا تعالى-؟ نسمع ما يقوله الحافظ ابن رجب عرافوالنذور مردها إلى األ

ى دة ونو ق امرأته طلقة  واحمن رواية أبي طالب عن أحمد في رجٍل طل   هوأخذه يعني القاضي أبا يعلى أخذ ما ذكر 
فظ ا هذا له هذا بالعمل، إنمشب  قال أحمد: ما ي «األعمال بالنيات»حتج بقوله: ، قال بعضهم: له نيته، وي  اثالث  

ما ألم  إن -الىرحمه هللا تع-، وال هو من العمل، اإلمام أحمد م عليه بالنيةحك  المرجئة يقولون: القول هو عمل، ال ي  
ق ن يوافمإلى أمٍر مهم، وهو أن تفسير العمل بالقول أو القول بالعمل هو قول المرجئة؛ ألن من المرجئة من يقول 
رج عن السلف على أن اإليمان قوٌل وعمل، اإليمان اعتقاد وعمل، فيجزم بأن أو يفسر العمل هنا بالقول، فال يخ

السلف  العمل في قولد بهذا الكالم الرد على من يفسر إنما يري -الىرحمه هللا تع-، واإلمام أحمد مذهب المرجئة
 في معنى اإليمان بالقول، وأن القول عمل ويكفي في مسمى اإليمان. 

-هذا كالم اإلمام  .العملإنما هذا لفظ المرجئة يقولون: القول هو عمل ال يحكم عليه بالنية، وال هو من يقول: 
تسمية القول عمال  بكل حال، وأنه ال يدخل تحت قوله: وهذا ظاهٌر في إنكار ب: ، قال ابن رج-رحمه هللا تعالى

وكذلك ذكر أبو بكٍر عبد العزيز بن جعفر في كتاب السنة، قال ابن رجب: وهذا على يقول:  «األعمال بالنيات»
والنذور أقوال ويعتبر لها إطالقه ال يص ، فإن كنايات الطالق كلها أقوال، ويعتبر لها النية، وكذلك ألفاظ األيمان 

ر النية في بطالن نكاح ر فيها النية عند أحمد، كما تؤث   النية، وألفاظ عقود البيع والنكاح وغيرها أقوال وتؤث    اأيض  
عتقها صداقها أنه  من أعتق أمته وجعل على أن   -هللارحمه -التحيل على الربا، وقد نص أحمد  التحليل، وعقود

ذلك وعتقها انعقدا بهذا القول، فأرجعه إلى النية، وكذلك ألفاظ الكفر المحتملة بيعتبر له النية، فإن أراد نكاحها 
ع فيها إلى العرف، والقول ال رج  ، واستدل القاضي أبو يعلى على عدم الحنث بذلك بأن األيمان ي  اتصير بالنية كفر  
يمان والنذور إلى األعراف، فمن حلف ال يم  دابة  مثال  جمهور العلماء يردون األ عرف، نعميسمى عمال  في ال
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يعد قد م  هذه الدابة، وإن كان الشعر في حكم المنفصل،  اووضع يده على ظهرها وم  شعرها يحنث؛ ألنه عرف  
 نفصل.وإن كان الشعر في حكم الم اثه؛ ألنه م  الدابة عرف  ن   ح  لكن العرف يجعل هذا العمل ي  

ناس من ومن الواستعماال ، قال ابن رجب:  ا، فيدل على تغايرهما عرف  اولهذا يعطف القول على العمل كثير  يقول: 
: وقد وهذا الذي ذكره ابن خشاب النحوي وغيره، يقول مى الفعل وال يدخل في مسمى العملقال: القول يدخل في مس

و   ورد تسمية القول فعال  في القرآن في قوله تعالى: ي وِحي  نِس َواْلِجن ِ اِطيَن اإلِ ا َشيَ }َوَكَذِلَك َجَعْلَنا ِلك لِ  ِنِبيٍ  َعد 
ور ا َوَلْو َشاء َربَُّك َما َفَعل وه { َف اْلَقْوِل غ ر  ْم ِإَلى َبْعٍض ز ْخر  ه  وأما  ما فعلوه وهو قول، [112 األنعام سورة] َبْعض 

ق وإن كانت فعل كف لكن ال يطل وأما التروك فهي .-تعالى هللارحمه -انتهى كالم الحافظ ابن رجب  التروك،
 ، وإن جاء استعماال ، قد قال بعض الصحابة:اعليها لفظ العمل عرف  

 ل  فيييييييييييييييييييييييييييييذاك منيييييييييييييييييييييييييييييا العميييييييييييييييييييييييييييييل المضيييييييييييييييييييييييييييييل       ليييييييييييييييييييييييييييييييئن قعيييييييييييييييييييييييييييييييدنا والنبيييييييييييييييييييييييييييييييي يعميييييييييييييييييييييييييييييييل  
 

ام ا الصييورد على هذ ال ، لكن قدضل   عمال  م   -صلى هللا عليه وسلم-فسم ى قعودهم وتركهم العمل مشاركة للنبي 
رات وهو ترك المفطرات، ترك المفطرات الصيام بهذا االعتبار ترك، فكيف تشترط له النية؟ الصيام ترٌك للمفط

 تروك الن الإ ية؛ ألنه عبادة، فيشكل على قولهمإمساٌك عن هذه المفطرات األكل والشرب والجما ، وال بد له من ن
و ل كما هوالصيام وأنه يشترط له النية، وال صيام لمن لم يبيت النية من الليتحتاج إلى نية؛ ألنها ليست بعمل، 

زم معروف، وهذا في صيام الفرض، أما في صيام النفل فإنه يجزئ ولو كانت من نهار، وعلى كل حال الترك والع
م لكها ألنها ، أما من تر ا، ولذا يؤجر من ترك المعاصي قصد  على عدم الفعل فعل، ولو لم يكن إال فعل القلب

 نزا ، تخطر على باله فإنه ال يؤجر على ذلك، أما من خطرت على باله المعصية وتركها فإنه يؤجر على تركها بال
 فال تدخل في الحديث هذا لي  على إطالقه، لكن من قصد اتفقولهم أن التروك ليست بعمل فال تحتاج إلى ني

 الطاعة فإنه يؤجر على هذا القصد. ترك المعصية بعد أن خطرت على باله، أو قصد فعل 
ها ما صل أنوأما النية وهي عمل القلب فال يتناولها الحديث، النية عمل، عمل القلب ال يتناولها الحديث لماذا؟ األ

ة ت إلى نيتناولها الحديث، لكن الحديث ال يتناول النية؛ لئال يلزم التسلسل؛ ألن النية إذا احتاجي أندامت عمل 
ضي، ي الماقبلها تحتاج إلى نية، والنية التي قبلها تحتاج إلى نية وهكذا، وهذا ما يسمى بالتسلسل ف فالنية التي

 ى شكر،فيمنعه كثيٌر من أهل العلم، لكن التسلسل في المستقبل ال إشكال فيه وصحي ، ولذا الشكر نعمة يحتاج إل
 الشكر بخالف تسلسل النية. والشكر الثاني نعمة يحتاج إلى شكر وهكذا، ولذا لم يمنعوا تسلسل

يمكن أن  جئة، هلهذا قول المر أن : اإلمام أحمد قوله لما قال: بأن العمل هو القول أو القول هو العمل، المقدم
ذا إرجئة نقول أو نوضح كالم أحمد أن مقصود اإلمام أحمد بأن القول هو العمل أو العمل هو القول أو الم

 اون أيض  أعمال الجوارح؛ ألنه أشكل على بعض الناس؛ ألن أهل السنة يقولقصروه على ذلك ولم يدخلوا فيه 
 القول هو من العمل كما قرر أبو عبيد وغيره في كتاب اإليمان؟

هو بصدد الرد على المرجئة، وتشديده في هذه المسألة للرد على هذه الفرقة  -رحمه هللا تعالى-اإلمام أحمد 
رحمه هللا - أحمد ل بالقول، وأن العمل ال يشمل إال عمل اللسان فقط، واإلمامالمبتدعة الذين يقصرون تفسير العم
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حينما ينفي هذا ال يريد أن القول ال يدخل في مسمى العمل، وإنما ينكر على هذه الفرقة جعل العمل بإزاء  -تعالى
عروف عند أهل العلم قاطبة أخرى من أعمال الجوارح غير اللسان، وإال م ا، بحيث ال يشمل العمل أمور  االقول تمام  

عمل اليدين عمل، عمل الرجلين عمل، وعمل سائر الجوارح  اأن حركة اللسان عمل، واللسان جزء من البدن، وأيض  
عمل، وعمل القلب عمل؛ ألنه جزٌء من اإلنسان وجزٌء من البدن، فالعمل أشمل من القول، وأشمل من عمل القلب، 

  .ا كلهامن عمل الجوارح، بحيث يضمهوأشمل 


