متعالم مغرور يرمي جمهور أهل السنة وأئمتهم باإلرجاء

وبمخالفة السنة وإجماع الصحابة على تكفير تارك الصالة
"الحلقة الثانية"
التعليق السادس -قال عادل يف تعليقه على "الشرح واإلبانة " (ص )621مؤكةاا مةا يةر مة اإلمجةا علةى كفةر
تارك الصالة:
"ويف "تعظةةيق قةةار الصةةالة" ( )999قةةال حاةةبا ب ة را يةةه –رمحةةه اه :-قةةا ة ع ة را ة ل اه  -ةةلى اه
عليه والق -أن تارك الصالة كافر ،وكذلك كان رأي أ ل العلق م لان النيب  -لى اه عليه والق -حىل ي منا ذا أن
تارك الصالة عماا م غري عذر حىت يذ ب وقتها كافر".
أقووو  :حن كةةال اإلمةةا حاةةبا بة را يةةه -رمحةةه اه -ةةذا فيةةه نظةةر حن أراد هبةةذا الكةةال حمجةةا أ ةةل العلةةق مة

لان را ل اه  -لى اه عليه والق -حىل وقته على تكفري تارك الصالة.
 -6فهذا اإلمةا حممةا بة نصةر املةرويي ،و ة ممة يقة ل بكفةر تةارك الصةالة يقة ل بعةا نقلةه ألدلة مة ال يكفةر
تارك الصالة يف كتابه "تعظيق قار الصالة" (:)959-951 /2
" قال ا :فهذه األخبار تال على أن تارك الصالة حىت جتاوي وقتها غري كافر.
قال ا :وىف اتفا عام أ ل العلق على أن التارك للصالة حةىت خةرو وقتهةا متعمةاا ،يعيةا ا قاةا  ،مةا يةال علةى
أنه ليس بكافر ،ألن الكافر ال يؤمر بقاا ما ترك م الصالة يف ق ل عام العلما .
وكةةان مم ة ه ةةب ةةذا املةةذ ب م ة علمةةا أ ةةباث الةةاي الشةةافعي(- )6رض ةي اه عنةةه -وأ ةةبابه أب ة ة ر
وغريه ،وأب عبيا يف م افقيهق.
قال أب عبااه:
 - 6905وقةةا حةةا ي حممةةا بة ةةى ،قةةال :حةةا نا عبةةا العبيةةب بة عبةةا اه األوي ةةى ،قةةال :حةةا نا حبةرا يق بة
اعا ،ع اب شهاث أنه ائل عة الرلةل يةاك الصةالة؟ قةال :حن كةان حاةا تركهةا أنةه ابتةا دينةا غةري دية اإلاةال قتةل،
وحن كان حاا فااق ضرث ضربا مربحا واج ".
فالب ري و م أئم التابعني ال يُكفر باك الصالة حال اجلاحا هلا ،وم مل جيبةا ول هبةا فهة عنةاه فااةق ،وال
يبعا أن له نظرا م التابعني ،وما أعتقا أن تالميذه خيالف نه.
 - 6تأمل لياا احاا أ ل ال ن بعاهق لبعض ،فالشافعي مم ال يُكفر تارك الصالة ،وحمما ب نصر مم يُكفر تارك الصالة ،ومع ةذا يُعظةق الشةافعي
وياضى عنه ،و كذا اائر أ ل ال ن ؛ ا بعاهق بعاةا وحن اختلفة ا يف غةري العقائةا ،فكةق الفةرو بيةنهق وبةني عةادل وحببةه الةذي يرمة ن مة ال يُكفةر
تارك الصالة باإلرلا  ،فعلى مذ بهق يك ن أكثر أئم اإلاال مرلئ .
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فهذه جمم ع م علما الاي الب ري والشافعي وأ بابه أب ر وغريه وأب عبيا يف م افقيهق ،فهذه
اجملم ع منهق م ابق حابا  ،مثل اإلما الب ري واإلما مالك وأ بابه ومنهق اإلما الشافعي املت ىف ان ()292
وأ بابه ،بينما حابا كان قا ت يف ان ( ،)202ومنهق م عا ره كأيب ر ،فهذه اجملم ع وغري ق ال يُكفرون
تارك الصالة.
وقال اإلما حمما ب نصر مرة أخر يف (/2ص )901تابع لرقق (:)6992
" قةةال أب ة عبةةا اه رمحةةه اه تعةةاىل (يعةةي نف ةةه) :قةةا حكينةةا مقال ة ةةؤال الةةذي أكفةةروا تةةارك الصةةالة متعمةةاا
وحكينا مجل ما احتج ا به و ذا مذ ب مجهة ر أ ةباث الةاي وقو اوالفتهم جماعوة أاور عة أ ةباث الةاي

فأب ا أن يكفروا تارك الصالة حال حن ياكها لب دا أو حبا وااتكبارا وااتنكافا ومعاناة فبينئذ يكفر وقال بعاةهق تةارك
الصالة كتارك اائر الفرائض م ( )6البكاة و يا رماان والج وقال ا األخبار اليت لا ت يف اإلكفار بةاك الصةالة نظةري
األخبار اليت لا ت يف اإلكفار ب ائر الذن ث.
وقتاله كفر.
حن ق له  -لى اه عليه والق" :-اباث امل لق ف
 - 6990وال ترلع ا بعاي كفارا يارث بعاكق رقاث بعض.
 - 6992وق له  -لى اه عليه والق :-ال ترغب ا ع آبائكق فم رغب ع أبيه فقا كفر.
 - 6995وق له  -لى اه عليه والق :-م حلف بغري اه فقا أشرك.
 - 6995والطرية شرك.
 - 6991وما قال م لق مل لق كافر حال با به أحامها"  ،ومما أشبه ذه األخبار.
قال ا :وق وافقنوا جماعوة أحوحاا الحو ي علةى مة ارتكةب بعةض ةذه الةذن ث ال يكة ن كةافرا مرتةاا جيةب
ااتتابته وقتله على الكفر حن مل يتب وتأول ا هلذه األخبار تأويالت اختلف ا يف تأويالهتا.
قةةال ا :وكةةذلك األخبةةار الةةيت لةةا ت يف حكفةةار تةةارك الصةةالة تمةةل م ة التأويةةل مةةا احتملةةه اةةائر األخبةةار الةةيت
هكرنا ا.
واحتجة ا مةةع ةةذا لةةاكهق اإلكفةار بةةاك الصةةالة بأخبةةار ااةتال ا هبةةا علةةى أن تةةارك الصةالة حةةىت يةةذ ب وقتهةةا ال
يكفر حها مل ياكها حبا وال لب دا وال ااتكبارا".
فهذان النقالن م اإلما حمما ب نصر يةردان مةا قالةه اإلمةا حاةبا بة را يةه ،ويةبطالن مةباعق مة يةاعي أن
اإلما حابا نقل اإلمجا على تكفري تارك الصالة.
 - 6يف األ ل" :ع " ،و خطأ لعله م الن اخ.
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أضف حىل هلك أن اإلما حمما ب نصر هكر اخةتال أ ةل الةاي يف اإلميةان واإلاةال  ،ةل معنامهةا واحةا أو
أهنما خمتلفان يف املعىن ،وق مهق حىل الث ط ائف ،كل ذه الط ائف تر أنه خيرو م النار م يف قلبه مثقال هرة م
حميان ،وأن خرولهق ب بب ما يف قل هبق م حميان.
وقال اإلما حممةا بة نصةر املةرويي يف "تعظةيق قةار الصةالة" ( )509-529/2متبةا ا عة الطائفة الثالثة مة
أ ل الاي :
" قال أب عبااه :وقالت طائفة الثة ( )6و ةق اجلمهة ر األعظةق مة أ ةل ال ةن واجلماعة وأ ةباث الةاي ()2
اإلميةةان الةةذي دعةةا اه العبةةاد حليةةه وافاضةةه علةةيهق ة اإلاةةال الةةذي لعلةةه دينةةا وارتاةةاه لعبةةاده ودعةةا ق حليةةه و ة ضةةا
الكفةةر الةةذي اةخطهُ ،فقةةال( :وال يرضةةى لعبةةاده الكفةةر) ،وقةةال( :ورضةةيت لكةةق اإلاةةال دينةةا) ،وقةةال( :فمة يةةرد اه أن
يهايه يشرح اره لإلاال ) ،وقال( :أفم شرح اه اره لإلاال فه على ن ر م ربه).
فمةةاح اه اإلاةةال مثةةل مةةا مةةاح بةةه اإلميةةان ولعلةةه ااةةق نةةا وتبكية فةةأخرب أن مة أاةةلق فهة علةةى نة ر مة ربةةه
و ةةا وأخةةرب أنةةه دينةةه الةةذي ارتاةةاه فقةةا أحبةةه وامتاحةةه أال تةةر أن أنبيةةا اه وراةةله رغب ة ا فيةةه حليةةه واةةأل ه حيةةاه فقةةال
حبةرا يق خليةةل الةةرمح وحلاعيةةل هبيبةةه( :ربنةةا والعلنةةا م ةةلمني لةةك ومة هريتنةةا أمة م ةةلم لةةك) وقةةال ي اةةف( :ت ة في
م لما وألقي بالصالني) ،وقال( :وو ى هبا حبرا يق بنيه ويعق ث يا بي حن اه ا طفى لكق الاي فال مت ت حال وأنتق
م لم ن)".
مث ااتمر يف ا

األدل على أن معىن اإلميان واإلاال واحا ،حىل أن قال يف (:)501-500/2

"وقا لامعتنا ذه الطائفة التي فرقت بين اإليمان واإلسالم على أن اإليمان قو وعمول وأن الصةالة والبكةاة
م اإلميان وقا لامها اه دينا وأخرب أن الاي عنا اه اإلاال فقا لى اه اإلاال ما لى به اإلميان ولى اإلميةان مةا
لى به االاال ومثل هلك لا ت االخبار ع النيب لى اه عليه و الق.
اإلقةرار وأن العمةل لةيس منةه فقةا خةالف الكتةاث وال ةن وال فةر بينةه وبةني املرلئة حه
فم يعق أن اإلاال
يعمت أن اإلميان حقرار ما عمةل فقةا بةني اه يف كتابةه واةن نبيةه ةلى اه عليةه و اةلق أن اإلاةال واإلميةان ال يفاقةان
فم ا اه فقا آم به وم آم باه فقا خاع ه وقا أالق ه.
وم

ا و لى وقا بفرائض اه وانتهةى عمةا هنةى اه عنةه فقةا ااةتكمل االميةان واإلاةال املفةا

توورك موون شلو لوويزا فلوون يوواو عنووال اسووم اإليمووان و اإلسووالم حال أنةةه أنقة

مة غةةريه يف اإلاةةال واإلميةةان موون ريوور

 - 6أي م ط ائف أ ل الاي  ،و ي اليت ال تُفر بني اإلميان واإلاال .
 - 2فا أن ذا اإلما يعا ويصرح بأن الط ائف الثالث كلها م أ ل ال ن واجلماع وأ باث الاي .
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عليةه ومون

نقصان من اإلقرار بأن اهلل وموا قوا

وق باوول وحو ذ

و ا ولكة يةنق

مة اإلميةان الةذي ة تعظةيق للقةار

خا للهيب واجلالل والطاع للمصا به و اه عب و لل فمن شل يكون النقصان من إقراراهم بأن اهلل ق
وما قالال ح ذ.
قالوا :ومما ي ل على تحقيق قولنا أن من فرذ بين اإليمان واإلسالم ق جامعنا أن من أتى الكبوائر التوي
استوجب النار بر وبها لن ياو عنال اسم اإلسالم.
وشر م الكبائر وأعظمهق رك با هلا م أدخله اه النار ،فهق يةروون الةاي عة النةيب  -ةلى اه عليةه واةلق-

ويثبت نه أن اه يق ل أارجوا من النار من ان في قلبال مثقا اردلة من إيمان ومثقا برة ومثقا لعيرة.

فق أابر اهلل تبارك وتعوالى أن فوي قلووبهم إيمانوا أارجووا بهوا( )6مون النوار و ةق أشةر أ ةل الت حيةا الةذي ال

يبول يف ق لنا ويف ق ل م خالفنا عنهق ااق اإلاال .
وال لائب أن يك ن م يف قلبه حميان ي ت لب به اخلروو م النار( )2ودخ ل اجلن ليس مؤم باه.
إش جائا أن يفعل اإليمان ال ي يثاا عليال بقلبال من ليس بمؤمن كمةا ال لةائب أن يفعةل الكفةر بقلبةه مة
ليس بكافر.
أجوبة أدلة القائلين بتغاير اإليمان واإلسالم
وأمةةا مةةا احتجة ا بةةه ممةةا رو يف بعةةض الةةاي يف الةباخي أنةةه خيةةرو مة اإلميةةان وينةةب منةةه اإلميةةان وحنة هلةةك فقةةا
روينا ع اب عباس أنه قال ينب منه ن ر اإلميان ون ر اإلميان ليس كل اإلميان ،فإاا أراد بق له ينب منه اإلميان بعض

اإلميان ال كل اإلميان حىت ال يبقى فيه شي م اإلميان ،فل كان كذلك لكان كافرا حه يال عنه ااةق اإلميةان بأاةره فلموا
قا النبي حلى اهلل عليال و سلم عن اهلل عا و جل أارجوا من النار من وان فوي قلبوال مثوا اردلوة مون إيموان ألن
م ة دخةةل النةةار فقةةا لقةةي اه بالكبةةائر وقةةا أخةةرب النةةيب  -ةةلى اه عليةةه واةةلق -أن فووي قلوووبهم أجووااء موون اإليمووان
استحقوا ب ل اسم اإليمان ووجب لهم عليال الثوواا لوو شلو موا دالووا ال نوة؛ ألنةه ال يةاخل اجلنة مة البةالغني
العاقلني م ليس مؤم ألن اه عب و لل قال يف كتابه( :ولن عرضها كعر ال ما واألر أعات للذي آمنة ا بةاه
وراله) ،وقال  -لى اه عليه و الق" :-ال ياخل اجلن حال نفس مؤمن " ،ويف بعض الاي "ال ياخل اجلن حال نفس

م ةلم " ولةيس هلةك متنةاقض وال خمتلةف ألن معنامهةا واحةا وملةا أخةرب النةيب  -ةلى اه عليةه واةلق -أن اهلل يخور مون
النار من ان في قلبال مثقا اردلة من إيمان في الال ال نة علمنا أنال لم ي الال ال نة إ وهو مسلم مؤمن".
أقو :
 - 6كذا ،والص اث" :به".
 - 2يف األ ل" :اإلميان" ،و خطأ واض يأباه ال يا .
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 -6ذا اعاا م اإلما حمما ب نصر وط ائف أ ل الاي بأن اه خيرو مرتكيب الكبائر م النار ،خيرلهق
ما يف قل هبق م اإلميان ،وأن الط ائف الثالث ال ختتلف يف ذا.
ويعا جبميع ط ائف أ ل الاي  ،وأهنق م أ ل ال ن .
و ذا التق يق منه حاا بالن ب للخال بينها يف ل اإلميان واإلاال شي واحا ،أو أن ناك فرقا بينهمةا؟،
والص اث يف ذه امل أل :
أهنما حها التمعا يف ايا واحةا افاقةا يف املعةىن ،كمةا يف حةاي لربيةل -عليةه ال ةال  ،-الةذي فةر فيةه راة ل
اه  -لى اه عليه والق -بني اإلاال واإلميان.
وحها افاقا التمعا يف املعىن ،كما يف ق له تعاىل( :حن الاي عنا اه اإلاال ).
فإن اإلاال يف ذه اآلي ياخل فيه اإلميان.
 -2يصرح اإلما اب نصر بأن أ ل الاي وال ن يعتق ون أن اإليمان قو وعمل ،وأن الصالة والا اة مون

اإليمووان ،و ةةذا اختصةةار منةةه ملعتقةةا أ ةةل ال ةةن والةةاي م ة أن األعمةةال الصةةال كلهةةا م ة اإلميةةان ،كمةةا يف الةةاي
الصبي " :اإلميان باع وات ن ،ويف رواي باع وابع ن شعب أعال ا :ال حله حال اه ،وأدنا ا :حماط األه ع الطريةق
.
 -0وينكر على مة يةبعق أن اإلاةال ة اإلقةرار وأن العمةل لةيس منةه ،وياينةه بأنةه قةا خةالف الكتةاث وال ةن ،
وأنه ال فر بينه وبني املرلئ حه يعمت أن اإلميان حقرار بال عمل.
 -2يصرح -رمحه اه -بأن م فر بني اإلميان واإلاال ( )6قةا وافةق الطائفة الثالثة يف أن مة أتةى الكبةائر الةيت
ت ت لب النار ل يبول عنه ااق اإلاال .
 -5ااةةتال –رمحةةه اه -علةةى أن مرتكةةب الكبةةائر ال يةةبول عنةةه ااةةق اإلاةةال ( )2مةةا رواه راة ل اه – ةةلى اه
عليةةه واةةلق -عة رث العةةاملني وأرحةةق الةرامحني" :أخرلة ا مة النةةار مة كةةان يف قلبةةه مثقةةال خردل ة مة حميةةان ومثقةةال بةةرة
ومثقال شعرية".
فه يعا بأن ط ائف أ ل الاي وال ن يثبت ن ذا الاي ويؤمن ن مام نه.
ويركب على حميان القلب بااق ط ائف أ ل الاي  ،وأن الذي أخرل ا م النار وأدخل ا اجلن م ذه األ نا
أهنةةق حاةةا ااةةتبق ا ةةذه الرمح ة مة اه عةةب ولةةل ب ةةبب مةةا يف قلة هبق مة اإلميةةان ،ومل يةةذكر شةةيئا مة أعمةةال اجل ة ارح ال
الصالة وال غري ا.
ويؤكا نا اب نصر -رمحه اه -بااق ححا الط ائف.
 - 6والذي فرق ا بني اإلميان واإلاال مها طائفتان م أ ل ال ن والاي  ،و نا التمعت أق ال الط ائف الثالث.
 - 2و ال يُفر بني اإلميان واإلاال .
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وينقةةل عة ابة عبةةاس –رضةةي اه عنةةه -أن املةراد مة قة ل النةةيب – ةةلى اه عليةةه واةةلق " :-ال ي ة يةبخي الةةباخي حةةني
ية يبخي وُ ُم يؤم " ،بأنه ينةب منه ن ر اإلميان ،ون ر اإلميان ليس كل اإلميان؛ ألنه ل نب منه كل اإلميان لكان كافرا.
أقو :

و ذا ق ل أ ل ال ن مجيعةا ،وخةالفهق يف ةذا وحنة ه اخلة ارو املكفةرون بالةذن ث والةاكم ن علةى مرتكبيهةا بالنةار
واخلل د فيها.

 -1ويحتج ابن نصر على قولال بأنال ياو اإليمان عن مرتكب الكبيرة بق ل النيب  -لى اه عليه واةلق-

فيمةا يةروي عة ربةه -عةةب ولةل -أنةه يقة ل" :أخرلة ا مة النةار مة كةان يف قلبةه مثقةةال خردلة مة حميةان"؛ ألن مة دخةةل
النةةار لقةةي اه بالكبةةائر ،وقةةا أخةةرب النةةيب  -ةةلى اه عليةةه واةةلق -أن يف قلة هبق ألةبا مة اإلميةةان ،ااةةتبق ا بةةذلك ااةةق

اإلميان ،وولب هلق عليه الث اث ،ل ال هلك ما دخل ا اجلن (...)6اخل
واحتج على ذا باآلي والاي املذك ري .
 -9وأكةةا هلةةك بق لةةه" :وملةةا أخةةرب النةةيب  -ةةلى اه عليةةه واةةلق -أن اه خيةةرو مة النةةار مة كةةان يف قلبةةه مثقةةال
خردل م حميان فياخله اجلن علمنا أنه مل ياخله اجلن حال و م لق مؤم ".
ومعةةرو أن حممةةا ب ة نصةةر مم ة يكفةةر ت ةةارك الصةةالة ،ومةةع هل ةةك كةةي أدل ة وأق ة ال ةةذه الط ائةةف ال ةةثالث،
ويصةةفهق بةةأهنق أ ةةل ال ةةن والةةاي  ،وال يةةرد أق ة اهلق ،وال يةةرميهق باإلرلةةا ؛ ألنةةه علةةى مةةذ بهق ،ويعلةةق ة وغةةريه مم ة
يكفةةرون تةةارك الصةةالة أن إلخة اهنق الةةذي ال يُكفةةرون تةةارك الصةةالة أدلةةتهق وبةرا ينهق علةةى أن اه خيةةرو مة النةةار مة يف
قلبه مثقال دينار م حميان وم يف قلبه  ،وم يف قلبه مثقال نصف دينار م حميان ومة يف قلبةه مثقةال شةعرية مة حميةان،
وم يف قلبه مثقال خردل م حميان ،وم يف قلبه مثقال هرة م حميان ،وم يف قلبةه أد أد أد مثقةال هرة مة حميةان،
وم مل يعمل خريا قط.
و ةةذه األ ةةنا مةةذك رة يف األحادي ة ال ة اردة يف الص ةةبيبني ،تةةأه الشةةفاع فةةيهق بعةةا الشةةفاع يف الق ةةائمني
بالصالة والصيا والج.
وال خيالف ما يف ذه األحادي الصبيب م القائق ،ويرمي أ لها باإلرلا حال اخل ارو وورا هق.
وبعض ؤال ال راث ياعفها انطالقاَ م منهجه الفااا ،وبعاهق ال ينكر ا عالني  ،ولك طعنه فيم يؤم
هبا ويقرر ا ،ورميه حيا ق بأهنق مرلئ يال على أنه ال يؤم هبةا ،فهةذا الطعة مة أو ضة األدلة أنةه ال يةؤم هبةا ،ولكنةه
يتخفى بذلك ،فمثله كمثل النعام اليت تاس رأاها يف الرمل ومؤخرهتا بادي للعيان.

6
نت خروو مرتكيب الكبائر م النار ما يف قلة هبق مة اإلميةان ،وهبةذا اإلميةان يف القلة ث ااةتبق ا اخلةروو مة النةار ،مث
 تأمل لياا ذه الفقرة اليت تام يدخ ل اجلن  ،و ذا ق ل ط ائف أ ل الاي .
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ومم ينكر ذه األحادي املرلئ الذي يق لة ن :حن العمةل لةيس مة اإلميةان ،وأنةه ال يبيةا وال يةنق  ،وأن حميةان
الفجار كإميان حمما ولربيل وميكائيل  -عليهق الصالة وال ال  ،-فهةق ال يؤمنة ن بةأن اإلميةان يةنق حةىت ال يبقةى منةه
حال أد أد أد م مثقال هرة.
مث حن أحادي الشفاع تال على أمري امني:
أحامها -بيان عق ب اه أل ل الكبائر بالنار ،الايما تاركي الفرائض.
و انيهم ةةا -بي ةةان فا ةةل الت حي ةةا ،وأن ةةه ال ةةبب يف حخ ة ةراو اجلهنمي ةةني م ة ة الن ةةار ،فال ةةذي يتنك ةةر ملا ةةم ن ةةذه
األحادية  ،ويرمةةي مة يةةؤم هبةةا ويق ة ل بةةاالالهتا باإلرلةةا ال يةةر للت حيةةا ةةذه املكانة العظيم ة عنةةا اه وعن ةا را ة له
واملؤمنني.
وير القارئ اتفا ط ائةف أ ةل الةاي علةى اإلميةان الصةاد بأحادية الشةفاع الةيت تةن علةى أنةه خيةرو مة
النار م يف قلبه أد أد أد م مثقال هرة م حميان وم مل يعمل خريا قط.
و ذا يبطل مباعق م ياعي اإلمجا على كفر تارك الصالة.

ا ترام أئمة السنة ألهل الح ي

قال أب نعيق –رمحه اه" :-حا نا أب أمحا الغطريفي( )6نا أب بكر حمما ب حاةبا بة خبمية نةا الربيةع قةال
لعت الشافعي يق ل حها رأيت رلةال مة أ ةباث الةاي كةأخي رأيةت رلةال مة أ ةباث النةيب ةلى اه عليةه واةلق"
"حلي األوليا " ( ،)699/9و"اري أعال النبال " (.)19-59/69
وقال أب عبا اه الاكق الني اب ري يف "معرف عل الاي (ص:)2
"لعت أبا ال ني حمما ب أمحا النظلي ببغااد يقة ل :لعةت أبةا حلاعيةل حممةا بة حلاعيةل الامةذي يقة ل :
كنت أنا وأمحا ب ال الامذي عنا أيب عبا اه أمحا ب حمما بة حنبةل فقةال لةه أمحةا بة ال ة  :يةا أبةا عبةا اه
هكروا الب أيب قتيل مك أ باث الاي فقال  :أ باث الاي ق ا  ،فقا أب عبا اه و ينفض بةه فقةال
 :ينايق ! ينايق ! ينايق ! ودخل البيت".
يقة ل اإلمةةا أمحةةا ةةذا فةةيم يشةةتق أ ةةل الةةاي  ،و ة يعلةةق أهنةةق قةةا خيالف نةةه فيبةامهق؛ ألهنةةق ال خيالف نةةه وال
خيالف ن غريه حال على أااس حجج وبرا ني ي تناون حليها.

 - 6حاناده بي  ،اب خبمي والربيع حمامان مشه ران ،وأب أمحا الغطريفي هكةره الةذ يب يف "تةذكرة الفةا " ( )992-996 /0بةرقق ( ،)962وو ةفه
بأنه الافظ املتق اإلما .
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وقال الاكق :لعت أبا علي ال ني ب علي الافظ يق ل :لعةت لعفةر بة حممةا بة اةنان ال ااةطي :يقة ل
لعةت أمحةا ابة اةنان القطةان يقة ل  :لةيس يف الةانيا متبةةا حال و ة يةبغض أ ةل الةاي وحها ابتةا الرلةل نةب حةةالوة
الاي م قلبه".

اهلل.-

ه ا ومن اآلا ين بأ ادي الشفاعة وما يؤي ها من السونة الصوحيحة اإلموام ابون القويم -ر موال
قال –رمحه اه -يف كتابه "حادي األرواح" (ص:)290-292
"ال له العشرون انه قا بت يف الصةبيبني مة حةاي أيب اةعيا اخلةاري يف حةاي الشةفاع فيقة ل عةب ولةل

شةةفعت املالئكة وشةةفع النبية ن وشةةفع املؤمنة ن ومل يبةةق حال أرحةةق الةرامحني ،فيقةةبض قباة مة النةةار ،فيخةةرو منهةةا ق مةةا مل
يعمل ا خريا قط قا عادوا محما ،فيلقيها يف هنر يف أف اه اجلن يقال له هنر الياة فيخرل ن كما خترو الب يف محيةل ال ةيل
فيق ة ل أ ةةل اجلن ة ةةؤال عتقةةا اه الةةذي أدخلهةةق اه اجلن ة بغةةري عمةةل عمل ة ه و ال خةةري قةةام ه ،فهةةؤال أح ةرقتهق النةةار
اروا محما و الفبق احملا بالنار وظاهر السياذ أنال لم

مجيعهق فلق يبق يف بان أحا ق م ضع مل مت ه النار حبي
يكن في قلوبهم مثقا شرة من اير ،فإن لفظ الاي

كذا فيق ل" :ارلع ا فمة ولةايف يف قلبةه مثقةال هرة مة خةري

فةةأخرل ه فيخرلة ن خلقةةا كثةريا ،مث يق لة ن ربنةةا مل نةةذر فيهةةا خةريا فيقة ل اه عةةب و لةةل :شةةفعت املالئكة وشةةفع النبية ن
وشفع املؤمن ن ،ومل يبق حال أرحق الرامحني فيقبض اه قبا م نار فيخرو منها ق ما مل يعمل ا خريا قةط" ،فه ا السوياذ

ي

على أن هؤ ء لم يكن في قلوبهم مثقا شرة من اير ومع ه ا فأارجتهم الر مة.
وم

ذا رمحتةه اةببانه وتعةاىل للةذي أو ةى أ لةه أن رقة ه بالنةار ويةذروه يف الةرب والببةر يعمةا منةه بأنةه يفة ت

اه اببانه وتعاىل فه ا ق ل في المعاد والق رة ولم يعمل ايرا قط ومع ذا فقال له ما محلك على ما ةنعت؟

قال خشيتك وأنت تعلق فما تالفاه أن رمحه اه ،فلله اببانه وتعاىل يف خلقه حكق ال تبلغةه( )6عقة ل البشةر وقةا بةت
يف حةةاي أنةةس رضةةي اه عنةةه أن راة ل اه قةةال( :يقة ل اه عةةب و لةةل أخرلة ا مة النةةار مة هكةةرخي ي مةةا أو خةةافي يف
مقا )(.")2

 - 6لعله :ال تبلغها.
 -2رواه الامذي يف "اننه" حاي ( ،)2592مث قال " :ذا حاي ح غريب" .ورواه الاكق و ببه ووافقه الذ يب .ورواه اب خبمي يف "الت حيا"
م طر  ،رح مبارك ب فاال بال ما يف ححاا  ،انظر حاي ( .)250 ،252 ،256ورواه اب أيب عا ق يف كتاث "ال ن " حاي
(.)200وح نه األلباخي ألن مااره على مبارك ب فاال .واب فاال قال فيه الافظ اب حجر " :او يالس وي ي" .وقال الذ يب يف "الكاشف":
قال عفان ق م الن اك وكان وكان .وقال أب يرع حها قال :حا نا ،فه ق  ،وقال الن ائي :ضعيف".
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ذا الرلل الذي مل يعمل خريا قط،

 -6اإلما اب القيق بىن حكمه نا على حاي أيب اعيا وأياه حباي
وأمر أوالده أن رق ه...الاي .
وال شك أنه يؤم بأحادي الشفاع األخر واألحادي ال اردة يف فال ال حله حال اه وفال الت حيا.
والذي نعرفه ع اب القيق أنه ير كفر تارك الصالة.
لكنه ملا وقف أما حاي أيب اعيا يف الشفاع وما تاله مل ي عه حال االات ال هلا والصا مام هنا.
وكذلك يقال ع اإلما أمحا ،فإن له روايات عاياة يف تكفري تارك الصالة حينا وعا تكفريه حينا آخر ،ويف
تكفري تارك األركان تارة ،ويف عا تكفريه تارة أخر .
والظا ر أن ابب اختال رواياته مث فيأتُهُ حىل عا التكفري اات المه وحميانه بأحادي الشفاع .
وقل مثل هلك يف شيخ اإلاال اب تيمي  ،فإنه قا ير كفر تارك الصالة ،لكنه حها وقف أما أحادي
الشفاع اات لق هلا و ا مام هنا.
قال –رمحه اه -يف "جمم الفتاو " (:)062/6
اخل ارو والي ُم يعتبل أنيك ُروا شفاعتهُ أل ي ل اليكبائر فةقالُ ا  :ال ي يشف ُع أل ي ل اليكبائر بنا
"ولك كثريا م ي أ ي ل اليبا و ي

ب
على أن أ ي ل اليكبائر عينا ُ يق ال ية يغف ُر اللهُ هلُ يق وال ُخيير ُل ُه يق م ي النار بة يعا أ ين ي يا ُخلُ ا ال بشفاع وال غ يري اَ ،وَم ْ َه ُ
السن َِّة والْ م َ ِ
ِ ِ
َّ ِ ِ ِ
ِ
ِِ
حلَّى اللَّالُ َعلَْي ِال َو َسلَّ َم -يَ ْش َف ُع فِي أ َْه ِل
اعة أَنَّالُ َ -
ين َو َسائ ِر أ َْه ِل ُّ َ َ َ
ين َوأَئ َّمة ال ُْم ْسلم َ
الص َحابَة َوالتَّابع َ
ِ
ِ
ان أَ ٌ ؛ بل ي ْخر ِمن النَّا ِر من فِي قَو ْلبِ ِال ِمثْو َقا ُ بَّ ٍة ِمن إيم ٍ
اإل ِ
ِ
ان أ َْو
َْ
يم َ َ ْ َ ُ ُ ْ
َ ْ َ
الْ َكبَائ ِرَ ،وأَنَّالُ َ يُ َخلَّ ُ في النَّا ِر م ْن أ َْه ِل ِْ َ
ِمثْو َقا ُ َش َّرةٍ ِمن إيم ٍ
ان".
ْ َ

األخري ،و األ ث؛ ألن هلك أخذ منهق
والظا ر واه أعلق أن أخذ ؤال األئم بأحادي الشفاع
باجلمع بني نص ص ال عا وال عيا ،و املنهج الق ال ايا الذي خيالف به أ ل ال ن اخل ارو الذي يأخذون بنص ص
ال عيا ،ويهمل ن نص ص ال عا.
وخيالف ن به غالة املرلئ الذي يأخذون بنص ص ال عا ويهمل ن نص ص ال عيا.
 -2وق ل اإلما اب القيق -رمحه اه " :-فهذا ال يا يال على أن ؤال مل يك يف قل هبق مثقال هرة م

خري".

فالظا ر أنه يعتقا أهنق م أ ل الت حيا ،وأهنق ليس عنا ق شي يائا على الت حيا أي يعتقا بظا ر الاي
أهنق مل يعمل ا خريا قط ،واه أعلق.
 -0ال ين ةةى املطلةةع علةةى أحادية راة ل اه أن أحادية الشةةفاع تؤيةةا حةةاي أيب اةةعيا ،وال اةةيما حةةاي
أنةةس ،وكةةذلك قة ل اه تعةةاىل( :حن اللةةه ال ية يغفة ُةر أ ين يُ يشةةرك بةةه وية يغفة ُةر مةةا ُدون هلةةك لمة ي يشةةا ُ)كمةةا يفهمهةةا مجهة ر أ ةةل
ال ن خبال اخل ارو وغالة املرلئ .
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ه ا ومن أئمة السنة من يُكفر إ بترك الشهادتين أو يقع في نواقضها.
ومنهم:

 -6اإلما حمما ب عبا ال اث حما الاع ة ال لفي بعا اإلمامني اب تيمي واب القيق .
قال يف "الارر ال ني " (" :)692/6وائل الشيخ  /حممةا بة عبةا ال ةاث-رمحةه اه تعةاىل -عمةا يقاتةل عليةه؟
وعمةةا يكفةةر الرلةةل بةةه؟ فألةةاث :أركةةان اإلاةةال اخلم ة  ،أوهلةةا الشةةهادتان ،مث األركةةان األربع ة ؛ فاألربعة  :حها أقةةر هبةةا،
وتركهةةا هتاونةةا ،فةةنب وحن قاتلنةةاه علةةى فعلهةةا ،فةةال نكفةةره باكهةةا ؛ والعلمةةا  :اختلفة ا يف كفةةر التةةارك هلةةا ك ةةال مة غةةري
لب د ؛ وال نكفر حال ما أمجع عليه العلما كلهق ،و الشهادتان".
فعلما األم اختلف ا يف تكفري تارك األركان ك ال ،وأمجع ا على تكفري تاركها لب دا.
وأمجع ا على كفر تارك الشهادتني.
واإلما حمما ال يكفر حال ما أمجع ا عليه و الشهادتان .
وق له ذا ن واض يف عا تكفري تارك العمل؛ حه ليس ورا األركان اخلم م األعمال ما يكفر به ،بل ن
على أنه ال يكفر حال ما أمجع ا عليه ،و الشهادتان .
 -2وقال الشيخ عبا الرمح ب ح يف "الارر ال ني " ( )069/6تأكياا ملا قاله اإلما حمما ب عبا ال اث:
"األي الشريف عما نقاتل عليه ،وما نكفر به؟ فقال يف اجل اث :حنا ال نقاتل حال على ما أمجع عليه العلما كلهق ،و
الشهادتان بعا التعريف ،حها عر مث أنكر." ...
 -0وقال الشيخ عبا اللطيف يف "الارر ال ني " ( )219/6مؤكاا ما قاله آباؤه:
" وأخربهتق بربا ة الشيخ ،م

ذا املعتقا واملذ ب وأنه ال يكفر حال ما أمجع امل لم ن على تكفري فاعله ،من

الشرك األ بر والكفر بآيات اهلل ورسلال أو بشيء منها بع قيام الح ة وبلورها المعتبر كتكفري م عبا الصالني
ودعا ق مع اه ،ولعلهق أناادا له فيما ي تبقه على خلقه ،م العبادات واإلهلي و ذا :جممع عليه أ ل العلق
واإلميان".
 -2وقال اب ابمان يف الايا الشار (ص ،)05مطابع الريا  " :فم أنكر التكفري مجل فه حمج و
بالكتاث وال ن  ،وم فر بني ما فر اه ورا له م الذن ث ،ودان حبكق الكتاث وال ن  ،وحمجا األم يف الفر بني

الذن ث والكفر فقا أنصف ،ووافق أ ل ال ن واجلماع  .وحن مل نكفر أحاا بذنب دون الشرك األ بر الذي أمجعت
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األم على كفر فاعله ،حها قامت عليه الج  ،وقا حكى اإلمجا على هلك غري واحا كما حكاه يف "اإلعال " الب
حجر الشافعي".
فهؤال كبار أئم الاع ة ال لفي يف جنا ال يكفرون حال ما أمجعت األم على أنه كفر.
وعبارة اإلما حمما -رمحه اه" :-وال نكفر حال ما أمجع عليه العلما كلهق ،و الشهادتان".
والظا ر أن ذه امل اقف م ؤال األئم حاا ي مبني على األخذ بأحادي فال كلم الت حيا "ال حله حال
اه"  ،وعلى أحادي الشفاع اليت ي مبني على فال ومكان كلم الت حيا ،وما لقائلها املعتقا ملعنا ا املخل فيها
م اجلبا عنا اه على تفاوت أ لها يف العمل مقتاا ا والتقصري فيه  ،وعلى تفاوهتق يف ذا التقصري ،كما يف أحادي
الشفاع اليت تبني ذا التفاوت ،وقا الف هكر ا قريبا.
ذا وهلؤال األئم أق ال أخر ختالف أق اهلق ذه.
لك املتأمل والناظر يف األدل واإلمجا الذي هكروه يارك أن املعتما عنا ق ذا الق ل القائق على األدل
املذك رة واإلمجا  ،فما رأي عادل يف أق ال ؤال األئم ؟
التعليق السابع -قا عاد في (ص )702من تاا ابن البناء في "الرد على المبت عة":
ةت :تتبةةع أق ة ال أ ةةل ال ةةن م ة املتقةةامني واملتةةأخري يف أن العمةةل رك ة م ة أركةةان اإلميةةان يط ة ل ،وهبةةذا تعلةةق
"قلة ُ
ضةالل وخطةأ املرلئة يف عةا قة هلق بُركنية العمةةل يف اإلميةان ،وأن العمةةل عنةا ق شةةرا كمةال ،وأن اإلن ةةان يكة ن مؤمنةةا
بقلبه ول انه ،وحن مل يعمل جب ارحه!! كما رح بذلك البيج ري والك ري ،وغريمها مم تلقف ذا الق ل و رح به مة
مرلئة ةذا العصةر!! ممة يقة ل بةأن اإلميةان قة ل وعمةةل يف الظةا ر مث يتناقاة ن بعةا هلةك بةةأن تةارك العمةل بالكلية لةةيس
بكةةافر بةةل ة م ةةلق ،وأن م لةةه ومصةةريه حىل اجلن ة !! ويتناقا ة ن كةةذلك يف حصةةر ق الكفةةر يف اجلب ة د والتكةةذيب دون
الق ة ل والعمةةل!! واألد ةةى م ة هلةةك واألمةةر م ة جيعةةل حمجةةا أ ةةل ال ةةن علةةى ُركني ة العمةةل يف اإلميةةان م ة أق ة ال اخل ة ارو
املارق !!" .
أقو :
 -6وحن ومجيع أ ل ال ةن نقة ل :حن العمةل مة اإلميةان ،ونعتقةا هلةك اعتقةادا لايمةا ،ونقة ل بةه باطنةا وظةا را،
ون تال على هلك باألدل ال اضب م كتاث اه وان را له – لى اه عليه والق -وأق ال ال لف الصاحل.
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ونريب على هلك ،ونذ كل أ ل البا مة خة ارو وروافةض ومعتبلة ومرلئة و ة في وأحةباث ضةال  ،وحنةذر مةنهق
مجيعا ،ونبني ضالالهتق وأباطيلهق باألدل والربا ني وأق ال ال لف ،ونريب الشباث على هلك.
 -2وقة ل عةةادل " :وهبةةذا تعلةةق ضةةالل وخطةةأ املرلئة يف عةا قة هلق بُركنية العمةةل يف اإلميةةان ،وأن العمةةل عنةةا ق
شرا كمال ،وأن اإلن ان يك ن مؤمنا بقلبه ول انه ،وحن مل يعمل جب ارحه!! كما رح بذلك البيج ري والك ري".
أقو  :حن املرلئ أ نا  ،منهق م يق ل :اإلميان

املعرف بالقلب فقط ،و ق مرلئ اجلهمي ،

ومنهق م يق ل :اإلميان التصايق ،و ق األشاعرة.
ومنهق م يق ل :اإلميان النطق بالل ان و ق الكرامي .
ومنهق م يق ل :اإلميان تصايق بالقلب ونطق بالل ان ،و ق مرلئ الفقها .
ومنهق م ينكر نص ص ال عيا.
ومنهق م ير أن مرتكب الكبائر واملصر على ترك الفرائض مؤم م تكمل اإلميان ،وحها لقي اه أدخلةه اجلنة ،
بل مجيعهق يعتقاون أنه مؤم م تكمل اإلميان.
وكل ذه األ نا خيرل ن العمل م اإلميان.
وأق اهلق كلها باطل .
فهؤال مجيعا خالف ا نص ص الكتاث وال ن  ،فال ا بذلك.
قا ليخ اإلسالم في مناقشتال للمرجزة:
" الي يلهُ الثاخي م ي غلط " الي ُم يرلئ " :
صايق فةق يط ُدون أ يعمال الي ُقلُ ث ؛ كما تةقا ع ي لهمي الي ُم يرلئ  .الثال ُ
ُّه يق أن ما يف اليق يلب م ي ياإلميان لييس حال الت ي
ظنة ُ
ُّه يق أن ياإلميان الذي يف اليق يلب ي ُك ُن ت ًّاما ب ُاون ش يي ٍ م ي ياأل يعمال"" ،اإلميان"( ،ص.)692
ظنة ُ
وقال شيخ اإلاال –رمحه اه -يف "اإلميان" (ص:)692
ان معه اليعمل ،ال على حمي ٍ
ت اليم ياح حال على حمي ٍ
ان خ ٍال ع ي عمة ٍل ،فةإها عُةر أن الةذ
ص ُد ُ نا أنهُ ملي يةثيبُ ي
" واليم يق ُ
ُ
ُ ُ
واليعقاث واقع يف تة يرك اليعمل كان بة يعا هلك نباعُ ُه يق ال فائاة فيه ،ب يل ي ُك ُن نباعةا ل يفظيًّةا( ،)6مةع أنة ُه يةق خمُيطئُة ن يف الل يفةظ،
2
ةض النةةاس ُيكةةى ةةذا ع ةينة ُه يق
ُخمةةال ُف ن ل يلكتةةاث وال ُّ ةةن  ،وح ين ق ةالُ ا  :حنةةهُ ال ي ُ
اة ُّةرهُ ت ة يةرُك اليعمةةل فةهةةذا ُك يفةةر( ) ةةري ؛ وبة يعة ُ
اُّرُ يق تة يرُكها ،و ذا ق يا ي ُك ُن قة ي ل اليغالي
وأنة ُه يق ية ُق لُ ن  :حن الله فةر على اليعباد فةرائض وملي يُريد مينة ُه يق أ ين ية يعملُ ا وال ي ُ

 - 6يشري بذلك حىل مرلئ الفقها  ،الذي يعتقاون ب ق الذ والعقاث مل ترك العمل.
 - 2يشري هبذا حىل غالة املرلئ .
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6
ةاس
الةةذي ية ُق لُة ن  :ال ية يا ُخ ُل النةةار مة ي أ ي ةةل التة يحيةةا أحةةا( ) ،لكة ي مةةا عل يمةةت ُمعيةنةةا أ يحكةةي عينةةهُ ةةذا اليقة ي ل ،وحاةةا النة ُ
اة ُّةر مةةع
ي ُك نةةهُ يف الي ُكتُةةب ،وال يةُعيةنُة ن قائلةةهُ وق ة يا ي ُك ة ُن ق ة ي ُل م ة ي ال خةةال لةةهُ م ة ي الي ُف ةةا والي ُمنةةافقني ية ُق لُة ن  :ال ي ُ
ض كال الرادي على الي ُم يرلئ و ف ُه يق هبذا".
ياإلميان هنيب أ يو مع التة يحيا ،وبة يع ُ

أقو  :أ ةل ال ةن يق لة ن ويؤكةاون أن الةذ والعقةاث الشةايا واقةع يف تةرك العمةل ،ويةذم ن مة خيةرو العمةل مة
اإلميان وال يق ل :حن اإلميان يبيا وينق  ،ويُكفرون غالهتق.
وحن نق ل :حن اإلميان يبيا وينق وينق حىت ال يبقى منه حال أد أد أد م مثقال هرة.
وعادل يرمي مجه ر أ ل ال ن ال ابقني والالحقني باإلرلا  ،فبأي طائف م ط ائف اإلرلا يلبقهق؟
وقو عاد بع ما ش ر قو المرجزة:
" كما رح بذلك البيج ري والك ري ،وغريمها مم تلقف ذا الق ل و رح به م مرلئ ذا العصر!! مم
يق ل بأن اإلميان ق ل وعمل يف الظا ر مث يتناقا ن بعا هلك بأن تارك العمل بالكلي ليس بكافر بل م لق ،وأن
م له ومصريه حىل اجلن !!".
أقو  :حن م جيعل أ ل ال ن املعا ري اآلخذي بنص ص را ل اه – لى اه عليه والق -م أ ل اإلرلا
لظامل شايا الظلق.
وال ي تغرث ذا م حن ان جيعل مجه ر أ ل ال ن والاي ال ابقني والالحقني وعلما ق م املرلئ ؛ ألهنق
مل يكفروا تارك الصالة ،وعلى رأس ؤال اإلما الب ري واإلما مالك ومحاد ب ييا واإلما الشافعي وأ باهبق م أ ل
ال ن والاي وغري ق ،ومنهق اإلما أمحا يف عاد م أق اله والربهباري واب بط واب البنا الذي ال يكفرون تارك
العمل بالكلي يف بعض أق اهلق.
واب قاام وكثري م النابل ال يكفرون تارك الصالة.
فهؤال مجيعا وم قال بق هلق مرلئ على مذ ب عادل.

وأقو  :وم يُكفر تارك الصالة حها وقف أما أحادي الشفاع ال ي عه حال األخذ هبا ،واالبتعاد ع تأويلها؛

ألهنا تتام عق ب تاركي الصالة وغري ق بإدخاهلق النار.
وتتام حخرالهق منها بت حيا ق وبشفاع النيب  -لى اه عليه والق -واألنبيا واملؤمنني ،مث أخريا برمح
أرحق الرامحني ،وفيهق م يف قلبه أد أد أد مثقال هرة م حميان ،فأي عملهق و الهتق ،و ذا حمياهنق؟
 - 6ايأه كال لإلما حمما ب نصر يؤيا ذا الق ل.
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وفيهق م مل يعمل خريا قط.
ذا ما عرفناه م تصرفات كثري م أئم ال ن والاي  ،بل على ذا ط ائف أ ل الاي كما أالفنا.
خبال عادل الذي يتظا ر وفرقته باإلميان هبذه األحادي  ،مث ارب ن حربا شع ا م يؤم هبا وي لق
بصري نطق را ل اه هبا ،فما هنب م يأخذ بأحادي الشفاع  ،و ي قا تامنت تعذيب تارك الصالة وتارك غري ا
م األعمال جبرائمهق ،مث خيرلهق اه م النار ب بب ت حيا ق ،وما يف قل هبق م اإلميان واإلخالص؟
ضالال وخمطئني ومرلئ مل أشا الظلق ،فاملرلئ كما
حن اعتبار أ ل ال ن املؤمنني بنص ص الكتاث وال ن ُ
يق ل اإلما افيان ب عيين  " :يق ل ن اإلميان ق ل  ،وحن نق ل :اإلميان ق ل وعمل .واملرلئ أولب ا اجلن مل شها أن
ال حله حال اه ُمصرا( )6بقلبه على ترك الفرائض  ،ول ا ترك الفرائض هنبا منةبل رك ث احملار  ،وليس ب ا ؛ ألن رك ث
احملار م غري ااتبالل معصي  ،وترك الفرائض متعماا م غري لهل وال عذر كفر(" ،")2ال ن " لعبا اه ب أمحا
(ص )091أ ر ( ،)922وقا نقل عادل ذا الق ل ع افيان –رمحه اه.-
وبرأ اه أ ل ال ن اابقهق والحقهق م ذا الق ل الغايل يف اإلرلا وم أ له.
فهل أ ل ال ن يق ل ن :اإلميان ق ل فقط وخيرل ن األعمال الصال م اإلميان ،ويق ل ن ب ل ث دخ ل اجلن
لتارك الفرائض واألعمال؟
و ل يق ل ن يف أفجر الناس :حن حميانه كإميان لربيل وميكائيل وحمما -عليهق الصالة وال ال -؟
واملرلئ يق ل ن :م مل يصق ،ومل يصل بعا أن يقر به فه م تكمل اإلميان.
وأ ل ال ن الذي يرميهق عادل باإلرلا يق ل ن ويعتقاون أن اإلميان ق ل وعمل ،ق ل بالقلب والل ان ،وعمل
بالقلب واجل ارح ،وأنه يبيا حىت يصري أمثال اجلبال ،وينق حىت ال يبقى منه حال أد أد أد م مثقال هرة ،كما
دل على هلك أحادي الشفاع اليت دلت على تعذيب العصاة بالنار ،وفيهق م يصلي ويص و ج.
حن م يلبق أ ل ال ن -الذي ذه عقياهتق -باملرلئ لظامل غش  ،ومثله مثل م ي ي بني الثر والثريا،
وم ي ي بني الظلمات والن ر والظل والرور.
وين ب عادل حىل أ ل ال ن املعا ري أهنق يق ل ن :اإلميان شرا كمال ،و ةذا مة البهةت العظةيق ،فأ ةل ال ةن
املعا ري ك لفهق يق ل ن :حن العمل م اإلميان ،وال يق ل ن :شرا كمال.
ورث ال ما واألر حخي ألول م أنكر ذا الق ل يف ذا العصر.
أنكرته على خالا العنربي حه نقل ذا الق ل ،ون به حىل أ ل ال ن .
فأنكرته عليه ،وطلبت منه حذفه م راالته قبل أن يطبعها.
 - 6يف الن الذي نقله عادل" :مقرا" ،فص بناه م طبع "دار اب القيق" ،حتقيق د :حمما ب اعيا القبطاخي.
 - 2ذا مذ ب افيان وبعض أ ل ال ن  ،و أحا األق ال اليت أالفنا ا.
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أكات ذا اإلنكار عليه بشاة ملا ه ب حىل الك يت وأ ار ذا الق ل.
و ُ
وااتمررت يف حنكةار ةذا القة ل حىل ي منةا ةذا ،وال أعلةق اةلفيا يف اململكة والةيم ومصةر واجلبائةر واملغةرث يقة ل
هبذا الق ل.
فليأت بالقائلني هبذا الق ل م أ ل ال ن يف ذه البلاان م كتةبهق أو مقةاالهتق أو أشةرطتهق ،فةإن عجةب عةر
الناس هبته وظلمه وفرقته اليت حتارث أ ل ال ن بالتهاويل واالفاا ات.
وقو عاد هنا عن أهل السنة المعاحرين:
"ويتناقا ن كذلك يف حصر ق الكفر يف اجلب د والتكذيب دون الق ل والعمل!!".
أقو  :حن أ ل ال ن املعا ري ك لفهق ال صرون الكفةر يف اجلبة د والتكةذيب دون القة ل والعمةل ،فهةذا مة
االفاا عليهق.
وأنا وأ ل ال ن أول م أنكر هلك على قائله.
وناي اه بأن الكفر يك ن باجلب د بالقلب وبالق ل مثل م ي ب اه أو ي ب الرا ل أو غريه م األنبيةا أو
ي ب الاي أو يكذث ب ي م القرآن وحن هلك مما يكفر به القائل بل انه.
وأنه يك ن بالفعل باجل ارح كم ي جا للصنق أو ميته املصبف برلله ،أو يتعما الصالة لغري القبل .
فن ب ذا حىل أ ل ال ن املعا ري أو ال ابقني م الفج ر القاتل.
وقولووال " :واألد ةةى مة هلةةك واألمةةر مة جيعةةل حمجةةا أ ةةل ال ةةن علةةى ُركنية العمةةل يف اإلميةةان مة أقة ال اخلة ارو
املارق !!" .
أقو  :حن أ ل ال ن ال ابقني والالحقني متفق ن على أن العمل الصةاحل كلةه مة اإلميةان خبةال ط ائةف املرلئة
الذي ال يعتقاون أن العمل م اإلميان ،وأ ل ال ن يكفرون مرلئ اجلهمي .
وال يقة ل أحةةا مةةنهق يف مة يقة ل بةةأن العمةةل مة اإلميةةان :حن ةةذا القة ل مة أقة ال اخلة ارو ،وحن كةةان اخلة ارو
ي افق ن أ ل ال ن يف أن العمل م اإلميان ،لكنهق ملا خالف ا أ ل ال ن يف مرتكيب الكبائر فكفةرو ق وحكمة ا علةى مة
مات مصرا على كبرية بأنه كافر خملا يف النار وااتبل ا بذلك دما امل لمني حارهبق أ ل ال ن بال ةيف وال ةنان ،وكثةري
م أ ل ال ن كفرو ق هبذا وبغريه م ضالالهتق.
بل حذر منهق را ل اه – لى اه عليه والق وأمر بقتلهق وقتاهلق ،وو فهق بأهنق ميرق ن م الةاي كمةا ميةر
ال ةةهق مة الرمية  ،وو ةةفهق بةةأهنق شةةر اخللةةق واخلليقة  ،واتفةةق الصةةباب علةةى قةةتلهق وقتةةاهلق ،وعلةةى رأاةهق علةةي بة أيب
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طالةةب –رضةةي اه عنةةه -أحةةا اخللفةةا الراشةةاي  ،وملةةا اشةةتا اجلهيمةةاني ن الةةاادي ن علةةى أ ةةل ال ةةن  ،و ةةار شةةغلهق
الشاغل الطع فيهق ،ورم ق باإلرلا  ،و اروا ال يفةاون عة ه أ ةل ال ةن والطعة فةيهق شةبه ق بةاخل ارو ،وقةا قةال
ال لف" :م عالم أ ل البا الطع يف أ ل ال ن .
وملا بلغ اإلما أمحا أن اب أيب قتيل يق ل :أ باث الاي ق ا  ،فقا أب عبا اه و ينفض به فقال
 :ينايق ! ينايق ! ينايق ! ودخل البيت" ،معرف عل الاي " (ص.)2
و ا أنت الي م أشا الناس على أ ل ال ن ال ابقني  ،فاميهق باإلرلا ؛ ألهنق ال يكفرون تارك الصالة.
وتفةةاي علةةى أ ةةل ال ةةن املعا ةري  ،وتقةةذفهق بةةالب ائق ،ويةةرت ع ة اةةاعا اجلةةا لتبقيةةق كتةةب أ ةةل ال ةةن يف
العقائا ،وم أعظق أ اافك يف النهة بتبقيةق ةذه الكتةب حةرث أ ةل ال ةن  ،فقةا لعلةتهق ةافا لةك يف كةل كتةاث
حققتةةه ،و ةةذا أمةةر مل يفعلةةه خ ة ارو العصةةر وال مةةرلئتهق حال الك ة ري وتالميةةذ اةةيا قطةةب ،بةةل ةةؤال ال يلبق ة نكق يف
حرث أ ل ال ن .
فإن كةان عنةاك اةلفي ةادق  ،فةاحا ال ةلفيني أ ةل ال ةن ال ةابقني والالحقةني ،واعةا بظلمةك هلةق وجتنيةك
عليهق.
وتب حىل اه ت ب نص حا.
ولقا كنا نارك م أااليب الاادي وطع هنق يف بعةض ال ةلفيني املعا ةري أهنةق يهةاف ن حىل الطعة يف ال ةلف،
وفعةةال طع ة الةةااد يف شةةيخ اإلاةةال اب ة تيمي ة واب ة القةةيق واب ة أيب العةةب ،وجتةةاوث معةةه أتباعةةه ،فلمةةا بينةةا ظلةةق الةةااد
وافاا ه عليهق ار الاادي يتظا رون باحاا اب تيمي  ،وحن ال نصاقهق لقرائ عنانا.
و ا أنت الي تطع يف أ ةل ال ةن القةاامى واملعا ةري وتةرميهق بالاةالل واإلرلةا وت ةر يف هلةك ،ومةا أظة
الاادي حال يؤياونك.
وحن خاهلا ختفى على الناس تعلق
ومهما تك عنا امرئ م خليق
وعنا اه جتتمع اخلص .
التعليووق الثووامن -قةةال عةةادل معلقةةا علةةى "كتةةاث الةةرد علةةى املبتاعة " (ص )269-299مةةاعيا حمجةةا الصةةباب
نةا كالمةا لشةيخ

والتابعني على تكفري تارك الصالة م غري تفريق عنا ق بني م تركها لب دا أو هتاونا وك ةال ،واةا
اإلاال اب تيمي -رمحه اه -ذا نصه:
" وم ي آتاهُ اللهُ ع يلما وحميانا ؛ علق أنهُ ال ي ُك ُن عينا الي ُمتأخري م ي الت يبقيةق حال مةا ُ ة ُدون يحتقيةق ال ةلف ال يف
اليع يلق وال يف اليعمل وم ي كان لهُ خيبةةرة بالنظريةات واليع يقليةات وبالعمليةات علةق أن مة يذ ب الصةباب دائمةا أ يرلة ُ مة ي ق ة ي ل
اث ق يا ابق حلييه م ي قةيبله".
م ي بة يعا ُ يق وأنهُ ال يةيبتا ُ أحا قة يال يف ياإل ياال حال كان خطأ وكان الص ُ
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أقووو  :قةةا اةةلف يف ةةذا البب ة قريبةةا بيةةان بطةةالن دع ة

اإلمجةةا باألدلة والربا ةةني ،واة

أناقشةةه يف بعةةض

الفقرات يف ذا التعليق.

أقو  :حن شيخ اإلاال اب تيمي ليصرح يف العايا م أق اله بفال أ ةل ال ةن والةاي وعلةى امتةااد العصة ر

ويعتةةرب ق الطائف ة املنص ة رة ،وال يريةةا هبةةذا الكةةال الةةذي نقلةةه عنةةه عةةادل حال املالحةةاة وأ ةةل الاةةالالت مة أ ةةل الكةةال
الباطل ،وايا كالمه واباقه واض فيما أق ل.
قال -رمحه اه -يف "جمم الفتاو " (:)201-205/9
ت بةه ال ُّ ةن ُ .
ص ُرهُ ال ي ُك ُن عارفا حبقيق دي ياإل ياال يف هلك وال مةا لةا ي
" وكثري م ي أ ي ل اليكال يف كث ٍري مما يةين ُ

القيقة بة يةل م خةةذ أُخةةر قة يا
ةت م خةةذ ُ يق يف ي
صة ُةر مةةا ظهةةر مة ي ق ة ي هل يق بغة يةري اليم خةةذ الةةيت كانة ي
وال مةةا كةةان علييةةه ال ةةل ُ
ف  .فةيةين ُ
ف مثيل ذا اليكال
ضطراث و ي
تةلق ي ا ع ي غ يري يق م ي أ ي ل اليبا فةيةق ُع يف كال ُؤال م ي التةناقُض واال ي
اخلطأ ما ه به ال ل ُ
ف ل يلكتاث وال ُّ ن وُكل ما خةالف اليكتةاث
وأ ي له فإن كالم ُه يق يف ه مثيل ذا اليكال كثري  .واليكال ُ اليم يذ ُم ُ ُ الي ُمخال ُ
وال ُّ ن فة ُه باطل وكذث فة ُه ُخمالف للش ير واليع يقل (ومت ي
ت كلم ُ ربةك ة ياقا وعة ياال )  .فةه ُةؤال لمةا اُ يشةتُهر عينةا ُ يق عة ي
ت اليعيب ُةا علييةه وُ ة مةا يُة ايف بةه
أ ي ل ال ُّ ن أنة ُه يق ي ي تثيةنُ ن يف ياإلميان ورأ يوا أن ذا ال ميُيك ُ حال حها ُلعةل ياإلميةا ُن ُ ة مةا ميةُ ُ
ةاروا ي ُك ة ن ةةذا ع ة ي ال ةةلف ؛ و ةةذا اليق ة ي ُل ملي ية ُقة يةل بةةه أحةةا م ة ي
اليعيبة ُةا ربةةهُ ظنُّة ا أن ياإلميةةان عينةةا ال ةةلف ُ ة ةةذا ؛ فصة ُ
ال لف ؛ ولك ُؤال حك يهُ عينة ُه يق حب ب ظنه يق  :لما رأ يوا أن قة ي هلُ يق ال يةتة لهُ حال على ذا ياأل ي ةل وُ يةق يةاعُ ن أن مةا
الةاي  .ومثي ُةل ةذا يُ ل ُةا كثةريا يف مةذا ب
نص ُروهُ م ي أ ي ل ل يه ٍق يف ياإلميان ُ قة ي ُل الي ُمبققني والنُّظةار مة ي أ ي ةباث ي
ض النُّظار وأظيهر ُحجتهُ يف هلك وملي ية يعر ي حقيقة ق ة ي ل ال ةلف ؛ فةية ُقة ُل مة ي عةر ُحجة ُةؤال
ال لف اليت خالفها بة يع ُ
ُدون ال ةةلف أ يو م ة ي يةُعظ ُم ُهة يةق لمةةا ي ةةراهُ م ة ي متيُّةةب يق علييةةه  :ةةذا قة ة ي ُل الي ُمبققةةني  .وقةةال الي ُمبق ُق ة ن  .وي ُك ة ُن هلةةك م ة ي
ِِ
ِِ
ِ
ين َوبَو ْع ِ
وج ُ فِي َ َالِم بَو ْع ِ
ين.
ياألقية ال اليباطل الي ُمخالف ل يلع يقل مع الش ير ؛ َو َه َ ا َ ث ًيرا َما يُ َ
ض ال ُْملْح َ
ض ال ُْم ْبتَ ع َ

وم ي آتاهُ اللهُ ع يلما وحميانا ؛ علق أنهُ ال ي ُكة ُن عينةا الي ُمتةأخري مة ي الت يبقيةق حال مةا ُ ة ُدون يحتقيةق ال ةلف ال يف
اليع يلق وال يف اليعمل وم ي كان لهُ خيبةرة بالنظريات واليع يقليةات وبالعمليةات علةق أن مة يذ ب الصةباب دائمةا أ يرلة ُ مة ي ق ة ي ل
اث ق يا ابق حلييه م ي قةيبةلهُ".
م ي بة يعا ُ يق وأنهُ ال يةيبتا ُ أحا قة يال يف ياإل ياال حال كان خطأ وكان الص ُ

فشيخ اإلاال يقصا بكالمه ذا امللباي وأ ل الكال الاالني ،كما ير هلك القارئ الكرمي.
فتن ةبيل عةادل ةذا الكةال الشةايا  -يف أ ةل الاةةالل وامللبةاي  -علةى أ ةل ال ةن والةاي وأئمةتهق الةةذي ال
يةةرون تكفةةري تةةارك الصةةالة بنةةا علةةى مةةا عنةةا ق م ة اجلةةج والربا ةةني تن ةبيل باطةةل ظةةامل ،ف ةإن ةةؤال اةةائرون علةةى مةةنهج
الصباب عقياة ومنهجا وأخالقا وعااوة أل ل الاالل وبيان ضالهلق.
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وانظةةر حىل قة ل شةةيخ اإلاةةال  " :و ةةذا كثةةريا مةةا يُ لة ُةا يف كةةال بة يعةةض الي ُميبتةاعني وبة يعةةض الي ُم يلبةةاي "  ،مةةع اةةائر
طعنه يف النة عني مة أ ةل الاةالل تةارك مةا يكنةه عةادل أل ةل الةاي وال ةن مة الةبغض ،وأنةه ينتهةب أي فر ة للطعة
فيهق وتش يههق.
التعليق التاسع -قال عادل يف (ص )269يف تعليقه على كتاث "الرد على املبتاع ":
"قلت :وقا لعل بعض أئم ال ن ترك تكفري تارك الصالة م أق ال املرلئ :
قةةال ابة معةةني –رمحةةه اه :-قيةةل لعبةةا اه بة املبةةارك :حن ةةؤال (يعةةي املرلئة ) يق لة ن :مة مل يصةةق ،ومل يصةةل
بعا أن يقر به فه مؤم م تكمل اإلميان.
قال عبا اه :ال نق ل حن كما يق ل ؤال  ،م ترك الصالة متعماا م غري عل حةىت أدخةل وقتةا يف وقةت فهة
كافر" .تعظيق قار الصالة" (.")922
أقو  :أ ر اب املبارك ال يثبت عنه؛ ألن يف حاناده راويا جمه ال

أمحا ب حكيق ،قال الافظ اب حجر يف

"ل ان امليبان" رقق (" :)569جمه ل".
وأعتقا أن عادال أدرك ضعف ذا اإلاناد حىل اب املبارك ،فلجأ حىل ق له:
" قال اب معني –رمحه اه :-قيل لعبا اه ب املبارك...اخل
ةةب قة ل ابة املبةةارك -رمحةةه اه -فهة ال يقصةةا بكالمةةه أ ةةل ال ةةن والةةاي الةةذي ال يكفةةرون
وعلةةى فةةر
تارك الصالة ،وبينهق وبني املرلئ بعا املشرقني .وحاةا يقصةا حن ة عنةه ةذا القة ل :املرلئة الةذي يق لة ن مة مل يصةق
ومل يصةةل بعةةا أن يقةةر بةةه ،فه ة مةةؤم م ةةتكمل اإلميةةان .وب ةرأ اه أ ةةل ال ةةن والةةاي م ة ةةذا الق ة ل الباطةةل ،فةةإهنق
يق ل ن :اإلميان ق ل وعمل واعتقاد ،يبيا وينق حىت ال يبقى منه حال مثقال هرة بنا على األدل والربا ني.
وقة ل املرلئة خيةةالف الربا ةةني مة الكتةةاث وال ةةن  ،ومةةا عليةةه الصةةباب ومة اتةةبعهق بإح ةةان ،فظهةةر للقةةارئ أن
عادال ينةبل الكال يف غري منايله ،وأنه ينتهب أي فر للطع يف أ ل ال ن والاي .
مث حن املرلئ يق ل ن :اإلميان ق ل ،وأولب ا دخ ل اجلن مل ترك الفرائض.
قال ا يا بة اةعيا اهلةروي :اةألنا اةفيان بة عيينة عة اإلرلةا  ،فقةال :يق لة ن( :اإلميةان قة ل)  ،وحنة نقة ل:
(اإلميان ق ل وعمل) ،واملرلئ أولب ا اجلن مل شها أن ال حله حال اه مصرا بقلبةه علةى تةرك الفةرائض ،ولة ا تةرك الفةرائض
هنبا منةبل رك ث احملار  ،وليس ب ا ؛ ألن رك ث احملار م غري ااتبالل معصي  ،وترك الفرائض متعماا مة غةري لهةل
وال عذر كفر...رواه عبا اه ب أمحا يف "ال ن " (.)922
وقا نقل عادل ذا الكال يف تعليقه على كتاث "الرد على املبتاع " (ص.)292
ون أل عادال ل أ ل ال ن ي لب ن اجلن مل يصر بقلبه على ترك الفرائض؟
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التعلي ووق العال وور -عل ةةى قة ة ل عب ةةا اه ابة ة اإلم ةةا أمح ةةا -رمحهم ةةا اه -يف كت ةةاث "ال ةةن " (ص)090-092

حاي (:)969
" حا ي ا يا ب اةعيا اهلةروي ،نةا ال ليةا بة م ةلق ،عة األوياعةي ،عة يبيةا الرقاشةي ،قةال :اةألت أنةس بة
مالك -رضي اه عنه -فقةال :قةال راة ل اه  -ةلى اه عليةه واةلق" :-بةني العبةا وبةني الشةرك تةرك الصةالة فةإها تركهةا
فقا أشرك".
علق عليه عادل بق له:
"رواه اب ة مالةةه ( ،)6929واملةةرويي يف "تعظةةيق قةةار الصةةالة" ( 299و  ،)292ورو م ةةلق ( )6()619حن ة ه
م حاي لابر –رضي اه عنه -وايأه برقق (.)922
وأ ل ال ن ي ردون ذا الةاي يف أبة اث الةرد علةى املرلئة الةذي يةرون تةرك الصةالة لةيس بكفةر خيةرو مة امللة ،
فخالف ا بذلك أحادي النيب  -لى اه عليه والق -وحمجا الصباب -رضي اه عنهق -والتابعني.
قةةال ابة معةةني –رمحةةه اه :-قيةةل لعبةةا اه بة املبةةارك :حن ةةؤال (يعةةي املرلئة ) يق لة ن :مة مل يصةةق ،ومل يصةةل
بعا أن يقر به فه مؤم م تكمل اإلميان.
قال عبا اه :ال نق ل حن كما يق ل ؤال  ،م ترك الصالة متعماا م غري عل حةىت أدخةل وقتةا يف وقةت فهة
كافر" .تعظيق قار الصالة" (.)922

قةةال حممةةا ب ة نصةةر -رمحةةه اه -يف "تعظةةيق قةةار الصةةالة" ( ..." :)925/2هكرنةةا األخبةةار املروي ة ع ة النةةيب -
لى اه عليه والق -يف حكفار تاركها  -يعي :الصالة ،-وحخراله حياه م املل  ،وحباح قتال م امتنع مة حقامتهةا ،مث
لا نا ع الصباب -رضي اه عنهق -مثل هلك ،ومل جيئنا ع أحا منهق خال هلك...اخل.
ع أيب الببري قال :لعت لابرا -رضي اه عنه -واأله رلل :أكنتق تعاون الذنب فيكق شركا؟ قال :ال .قال:
وائل ما بني العبا وبني الكفر؟ قال :ترك الصالة.
ويف رواي  :ما كان فر بني الكفر وبني اإلميان عناكق م األعمال على عها را ل اه  -لى اه عليه
والق-؟ قال :الصالة" .تعظيق قار الصالة" ( ،)929واخلالل ( ،)6099والاللكائي (.")6529
أقو  :الكال على تعليقه ذا م ول ه.

بالق ي.

 -6أن حاي أنس ذا ضعيف لاا؛ ألن يف حاناده يبيا الرقاشي.
قال فيه الن ائي وغريه :ماوك ،وقال اإلما أمحا :منكر الاي  ،وكان اعيا مل عليه ،وقةال الفةالس :لةيس

 - 6الص اث برقق (.)22/602
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وفيه أق ال أخر ،انظر "امليبان" ( ،)262/2واا الذ يب ال أحادي م رواياته املنكرة.
ويف حاناده ال ليا ب م لق ،و مشه ر بتةاليس الت ة ي  ،و ة أشةا أنة ا التةاليس وشةر ا ،وقةا عةنع يف ةذا
اإلاناد.
فهذا الاي يف حاناده علتان ،ححاامها أن احبها ماوك ،فمثل ذا الاي ال يقبل التق ي وال يعتاا به.
ويؤخذ على عادل أنه مل ينبه القةرا علةى مةا يف حاةناد ةذا الةاي مة شةاة الاةعف ،وأشةار حىل حةاي لةابر
ةةبي  ،مةةروي ع ة ةةبابيني ،فكةةان عليةةه أن يبةةني شةةاة ضةةعف حةةاي أنةةس،وحها لةةا ه
ليشةةعر الق ةرا أن الةةاي
حاي لابر بني درلته م الصب أو ال .
 -7قولال" :وأ ل ال ن ي ردون ذا الاي يف أب اث الرد على املرلئ الذي يرون ترك الصالة ليس بكفر خيرو
م املل  ،فخالف ا بذلك أحادي النيب  -لى اه عليه والق -وحمجا الصباب -رضي اه عنهق -والتابعني".
أقو :

أ -حن عادال هبذا التقرير خيرو مجه ر أ ل ال ن والةاي وأئمةتهق مة ال ةن حىل الباعة  ،و صةر أ ةل ال ةن يف
ةذا أنةه كةق علةى أ ةل ال ةن بةأهنق خةالف ا األحادية واإلمجا ،و ةذا أمةر

م يكفر تارك الصالة ،واألد ةى واألمةر مة
خطري لاا ،له دالالت خطرية.
فهةةق يعظم ة ن اةةن را ة ل اه  -ةةلى اه عليةةه واةةلق ،-ويعمل ة ن هبةةا ،ويؤلف ة ن وجيمع ة ن بةةني نص ة ص ال عةةا
وال عيا بفقه ووعي ،وال خيالف ن أي حمجا  ،وما ياعيه م اإلمجا مل يثبت ،ول بت عنا ق لرفع ه على رؤواهق.
ا -كيف يعترب عادل م ال يُكفر تارك الصالة م أ ل ال ن وأئمتهق مرلئ ؟

و ق يؤمن ن بةأن مة يةاك فرياة مة الفةرائض ي ةتبق دخة ل النةار ،ويؤمنة ن بنصة ص ال عيةا لكةل أنة ا أ ةل
املعا ي ،ويؤمن ن بأحادي الشفاع الةيت تةال علةى دخة ل كثةري مة العصةاة النةار ،وأن مةنهق مة ال يبقةى مة حميانةه حال
مثقال هرة ،ومنهق ال يبقى م حميانه حال أد أد أد مثقال هرة(.)6
و كةةق أ ةةل ال ةةن علةةى املمتنعةةني ع ة الصةةالة بالقتةةل ،ويبغا ة ن تةةاركي الصةةالة ،و كم ة ن علةةيهق بةةأن عنةةا ق
كفر ،وي تال ن باألحادي ال اردة يف تاركي الصالة على ضالله وف قه.
بينما املرلئ يعتقاون أن حميان اجملرمني  -مهما بلغ ا م اإللرا والفج ر  -مثل حميان لربيل وميكائيل وحمما
 -لى اه عليهق والق.-

 - 6واملرلئ ال يؤمن ن ببيادة اإلميان وال بنقصانه خمالفني بذلك نص ص الكتاث وال ن  ،وال يعبؤون بنص ص ال عيا.
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ويف ال قت نف ه يؤمن ن باألحادي اليت تال على فال "ال حله حال اه" ،واألحادي اليت تاةمنت أن مة لقةي
اه ال يشةةرك بةةه شةةيئا دخةةل اجلن ة  ،ومنهةةا حةةاي اب ة م ةةع د وحةةاي لةةابر ب ة عبةةا اه وحةةاي أيب هر –رضةةي اه
عنهق ،-اليت روا ا اإلما م لق يف " بيبه" ،حي قال -رمحه اه:-
"  -92حا نا حمما ب عبا اه ب اةري حةا نا أيب ووكيةع عة األعمة  ،عة شةقيق ،عة عبةا اه( ،قةال وكيةع:
قال را ل اه  -لى اه عليه والق.-وقال اب اري :لعةت راة ل اه ةلى اه عليةه واةلق) يقة ل" :مة مةات يشةرك
باه شيئا دخل النار" ،وقلت أنا :وم مات ال يشرك باه شيئا دخل اجلن .
 -90وحا نا أب بكر ب أيب شيب وأب كريب قاال :حةا نا أبة معاوية  ،عة األعمة عة أيب اةفيان عة لةابر
قةةال :أتةةى النةةيب  -ةةلى اه عليةةه واةةلق -رلةةل فقةةال :يةةا راة ل اه مةةا امل لبتةةان؟ فقةةال" :مة مةةات ال يشةةرك بةةاه شةةيئا
دخل اجلن  ،وم مات يشرك باه شيئا دخل النار" .
 -90وحةا ي أبة أية ث الغةيالخي اةليمان بة عبةا اه وحجةةاو بة الشةاعر ،قةاال :حةا نا عبةا امللةك بة عمةةرو،
حا نا قرة ع أيب الببري ،حا نا لابر ب عبا اه قال لعت را ل اه  -لى اه عليه والق -يقة ل" :مة لقةي اه ال
يشرك به شيئا دخل اجلن  ،وم لقيه يشرك به دخل النار".
قال أب أي ث :قال أب الببري :ع لابر .
 -90وحا ي حابا ب منص ر أخربنا معاه (و اب شا ) قال حةا ي أيب ،عة أيب الةببري ،عة لةابر ،أن
نيب اه  -لى اه عليه والق -قال ،مثله .
 -92وحا نا حمما ب املثىن واب بشار ،قال اب املثىن حا نا حمما ب لعفر حا نا شعب ع وا ل األحاث
ع ة املعةةرور ب ة ا ة يا ،قةةال :لعةةت أبةةا هر ةةاث ع ة النةةيب  -ةةلى اه عليةةه واةةلق -أنةةه قةةال" :أتةةاخي لربيةةل -عليةةه
ال ال  ،-فبشرخي أنه م مات مة أمتةك ال يشةرك بةاه شةيئا دخةل اجلنة  ،قلةت :وحن ي وحن اةر ؟ قةال :وحن ي وحن
ار ".
فهذه األحادي الصبيب حىل لانب نص ص بيب كثرية حجبت كثريا م أ ةل ال ةن والةاي عة تكفةري
تارك الصالة.
جو -م جمايفات عادل ق له" :وأ ل ال ن ية ردون ةذا الةاي ( )6يف أبة اث الةرد علةى املرلئة الةذي يةرون تةرك

الصالة ليس بكفر خيرو م املل ."...

أقو  :وأنا أاأل عادال أي أخرو البخاري وم لق وأب داود والامذي ذا الةاي ؟ و ةات تةرامجهق الةيت يرمة ن

فيها م مل يكفر تارك الصالة باإلرلا .

 - 6يعي حاي أنس ال الف الذكر بلفظ" :بني العبا وبني الشرك ترك الصالة ،فإها تركها فقا أشرك".
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حن ابة مالةةه مت ةةا ل لةةاا يف الرواي ة ع ة الاةةعفا واملاوكةةني ،وقةةا انفةةرد برواي ة ةةذا الةةاي  ،ومةةع ةةذا أورده
حتت ترمج ذا نصها" :باث ما لا فيم ترك الصالة" ،ومل يقل" :باث م مل يكفر تارك الصالة فه مرلئ".
وعبةةا اه بة اإلمةةا أمحةةا أورده حتةةت ترمجة ةةذا نصةةها" :اةةئل( )6عة اإلميةةان والةةرد علةةى املرلئة " -و ةةي بعيةةاة
لاا ع ذا الاي  ،-ومل يقل :باث بيان أن م مل يكفر تارك الصالة فه مرلئ.
فما ذه األراليف على أ ل ال ن وأئمتهق؟
أيا عادل م يتابع تعليقاتك على كتب ال ن والعقياة جياك شايا الت لط على أ ل ال ن ال ابقني
والالحقني ،والكق عليهق باألحكا اجلائرة وتاليلهق ما تبعمه م خمالفتهق إلمجا الصباب والتابعني وألحادي
الرا ل  -لى اه عليه والق ،-وال تص دع اإلمجا .
و ق ال خيالف ن أحادي الرا ل – لى اه عليه والق ،-بل ق يعظم هنا وجيل هنا ويتفقه ن فيها ،وجيمع ن
بني ما قا يظهر فيها م تعار عنا م ال ميع النظر ،و ق يف ال قت نف ه ام ن م خيالفهق م أ ل ال ن ،
ويعرف ن هلق قار ق ،ويناقش ن أق اهلق،ال باجلهل واهل  ،وحاا بالجج والربا ني.
فلماها ذا الت لط الظامل م عادل وأمثاله علةى أ ةل ال ةن األلةال املعظمةني لل ةن واملتم ةكني هبةا ،احملةاربني
ملة خالفهةا واتبةةع ة اه مة أ ةةل البةا مة املرلئة واخلة ارو والةروافض والصة في القب رية وأ ةل وحةةاة ال لة د وأ ةل وحةةاة
األديان وم شايعهق ودافع عنهق ،وكل م احنر ع منهج اه الق.
 -0قولال " :قال اب معني –رمحه اه :-قيل لعبا اه ب املبارك :حن ؤال (يعي املرلئ ) يق ل ن :م مل يصةق،
ومل يصل بعا أن يقر به فه مؤم م تكمل اإلميان.
قال عبا اه :ال نق ل حن كما يق ل ؤال  ،م ترك الصالة متعماا م غري عل حةىت أدخةل وقتةا يف وقةت فهة

كافر" .تعظيق قار الصالة" (.")922

أقو  :تقا الكال على أ ر عبا اه ب املبارك وبيان أنه ضعيف؛ ألن يف حاناده راويا جمه ال.
انظر بيان ضعفه ،والتعليق عليه (ص.)62
 -2قولال" :قال حمما ب نصر -رمحه اه -يف "تعظيق قار الصالة" ( ..." :)925/2هكرنا األخبار املروية عة
النةةيب  -ةةلى اه عليةةه واةةلق -يف حكفةةار تاركهةةا  -يعةةي :الصةةالة ،-وحخرالةةه حيةةاه مة امللة  ،وحباحة قتةةال مة امتنةةع مة
حقامتها ،مث لا نا ع الصباب -رضي اه عنهق -مثل هلك ،ومل جيئنا ع أحا منهق خال هلك...اخل.
 - 6يعي اإلما أمحا -رمحه اه.-
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ع أيب الببري قال :لعت لابرا -رضي اه عنه -واأله رلل :أكنتق تعاون الذنب فيكق شركا؟ قال :ال .قةال:
وائل ما بني العبا وبني الكفر؟ قال :ترك الصالة.
ويف رواي ة  :مةةا كةةان فةةر بةةني الكفةةر وبةةني اإلميةةان عنةةاكق م ة األعمةةال علةةى عهةةا را ة ل اه  -ةةلى اه عليةةه
والق-؟ قال :الصالة" .تعظيق قار الصالة" ( ،)929واخلالل ( ،)6099والاللكائي (.")6529
أقو  :لعل عادال ير أن يف كال اإلما حمما ب نصر ذا ما يال على حمجا الصباب  ،والظا ر أن ابة نصةر
ااتنا حىل كال عبا اه ب شقيق الذي فيه دع اإلمجا .
والق أن دع اإلمجا ذه ال تثبت ،وقا بينا بطالن دع ذا اإلمجا باألدل فيما الف.
ومنها – ضعف اإلاناد حىل عبا اه ب شقيق.
ومنها – أنه مل يرو حال ع عاد قليل لةاا مة الصةباب  ،بةل ةرح علةي بة املةايي أن عبةا اه بة شةقيق مل يةر
م الصباب حال ا نني الذي يبيا عاد ق على مائ ألف.
انظر كتاث "املعرف والتأريخ" (.)629-622/2
وقولال " :ع أيب الببري قال :لعت لابرا -رضي اه عنه -واأله رلل :أكنتق تعاون الذنب فيكق شركا؟ قةال:
ال .قال :وائل ما بني العبا وبني الكفر؟ قال :ترك الصالة.
ويف رواي ة  :مةةا كةةان فةةر بةةني الكفةةر وبةةني اإلميةةان عنةةاكق م ة األعمةةال علةةى عهةةا را ة ل اه  -ةةلى اه عليةةه
والق-؟ قال :الصالة" .تعظيق قار الصالة" ( ،)929واخلالل ( ،)6099والاللكائي (.")6529
أقو  :حاناد ذه الرواي ع لابر بي .
قال اإلما حمما ب نصر  " :حا نا ى ب ى قال أخربنا أب خيثم ع أيب الببري قال :لعت لةابرا -رضةي
اه عنةةه ،-واةةأله رلةةل :أكنةةتق تعةةاون الةةذنب فةةيكق شةةركا؟ قةةال :ال .قةةال :واةةئل مةةا بةةني العبةةا وبةةني الكفةةر؟ قةةال :تةةرك
الصالة".
ويف ذا الن ع لابر:
 -6عا التكفري بالذن ث عنا الصباب –رضي اه عنهق.-
 -2أن لابرا نف ه ير كفر تارك الصالة ومل ين ب ق له ذا حىل أحا غريه م الصباب .
وال أدري ملاها حذ عادل حاناد ذه الرواي ؟
أألهنا مل تن على تكفري الصباب لتارك الصالة؛ األمر الذي ياعي عادل أنه حمجا م الصباب على تكفريه؟
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أ العجب ع كتاب اإلاناد؟
وقولووال" :ويف رواية  :مةةا كةةان فةةر بةةني الكفةةر وبةةني اإلميةةان عنةةاكق مة األعمةةال علةةى عهةةا راة ل اه  -ةةلى اه
عليه والق-؟ قال :الصالة" .تعظيق قار الصالة" ( ،)929واخلالل ( ،)6099والاللكائي (.")6529
نت ضعفها فيما الف م
أقو  :ذه الرواي ضعيف  ،وقا بي ُ

ذا البب  ،انظر (ص )62م اللق األوىل.

التعلي ووق الح ووادي عش وور -عةةر أب ة ال ة اب ة البنةةا يف كتابةةه "الةةرد علةةى املبتاع ة " (ص )291اإلميةةان بأنةةه
التصايق يف اللغ  ،و يف الشريع  :التصايق ومجيع الطاعات وال البات والن افل مع التناث املعا ي.
مث قال" :و ق ل بالل ان ،ومعرف بالقلب ،وعمل باجل ارح".
علق عليه عادل بق له:
"نقةةل اإلمجةةا غةةري واحةةا مة أ ةةل ال ةةن علةةى أن لإلميةةان ال ة أركةةان ،وأنةةه ال يقبةةل حميةةان أحةةا حال حها ااةةتكمل
ذه األركان الثال  ،ومم نقل هلك:
 -6قال اإلما الشافعي –رمحه اه :-وكان اإلمجا م الصباب والتابعني م بعا ق ممة أدركنةا ق يق لة ن :حن
اإلمية ةةان ق ة ة ل وعمة ةةل وني ة ة  ،ال ُجي ة ةبئ واحة ةةا م ة ة الثال ة ة حال بة ةةاآلخر" ،الاللكة ةةائي ( ،)6590و"اإلمية ةةان" الب ة ة تيمي ة ة
(ص.")699
أقو :
 -6ةبي أن لإلميةةان ال ة أركةةان :االعتقةةاد بالقلةب والقة ل بالل ةةان والعمةةل بةةاجل ارح ،وأركةةان العمةةل بةةاجل ارح
أربع  :الصالة والبكاة والصيا والج ،وكثري م أ ل ال ن ال يكفرون حال باك الصالة فقةط ،وال يكفةرون ببةاقي األركةان،
فعلى ما نقله عادل م اإلمجا م أنه ال يقبل حميان أحا حال حها ااةتكمل ةذه األركةان الثال ة يكة ن مة ال يكفةر بةاك
البكاة والصيا والج- ،و ي أركان عظيم لإلميان -م املرلئ .
 -2م نقل ذا اإلمجا  -املن ث حىل الشافعي -غري الشةافعي؟ فهاتةه ،وحال فهةذه الةاع مة األباطيةل الةيت
ال أ ل هلا.
 -0ال يثبةةت ةةذا النقةةل ع ة اإلمةةا الشةةافعي ،وال ي لةةا يف كتبةةه ال "األ " وال غري ةةا ،وقةةا ةةرح حمقةةق كتةةاث
الاللكائي بأنه مل جياه يف "األ " للشافعي ،واألمر كذلك.
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 -2ومما يبطل ذه الاع

ما نقله اب أيب حايف ع اإلما الشافعي يف "آداث الشافعي ومناقبه" (ص.)692

يو و ق ووا –ر م ووال اهلل" :-ح ةةا نا أيب ق ةةال لع ةةت حرمل ة ب ة

ةةى ق ةةال التم ةةع حف ة

الف ةةرد ومص ةةال ()6

اإلباضةةي( )2عنةةا الشةةافعي يف دار اجلةةروي يعةةي مصةةر فاختصةةما يف اإلميةةان فةةاحتج مصةةال يف البيةةادة والنقصةةان ،واحةةتج
حف الفرد يف أن اإلميان ق ل ،فعال حفة الفةرد علةى مصةال وقة ي عليةه ،وضةعف مصةال  ،فبمةي الشةافعي وتقلةا
امل أل على أن اإلميان ق ل وعمل يبيا وينق  ،فطب حفصا الفرد وقطعه".
وقا أبو نعيم في "الحلية" (:)111-111/9
" حةا نا حممةةا بة عبةةا الةرمح حةةا ي أبة أمحةةا حةايف بة عبةااه اجلهةةايي قةال لعةةت الربيةع بة اةليمان يقة ل
لعت الشةافعي يقة ل :اإلميةان قة ل وعمةل يبيةا بالطاعة ويةنق باملعصةي  ،مث تةال ةذه اآلية ( :ويةبداد الةذي آمنة ا حميانةا
...اآلي
حةةا نا عبةةااه بة حممةةا بة يعقة ث نةةا أبة حةةايف قةةال :لعةةت الربيةةع كةةي عة الشةةافعي قةةال مةةا أعلةةق يف الةةرد
على املرلئ شيئا أق م ق ل اه تعاىل( :وما أمروا حال ليعباوا اه خملصني له الاي حنفا ويقيم ا الصالة ويؤت ا البكةاة
وهلك دي القيم )".
وقووا –ر مووال اهلل " :-حةةا نا أبة حممةةا بة حيةةان نةةا عبةةااه بة حممةةا بة يعقة ث نةةا أبة حةةايف قةةال :لعةةت

حرمل بة ةى يقة ل التمةع حفة الفةرد ومصةالن األباضةي عنةا الشةافعي يف دار اجلةروي وأنةا حاضةر واختصةق حفة
الفرد ومصالن يف اإلميان فاحتج على مصالن وق ي عليه وضعف مصالن فبمى الشافعي وتقلا امل أل على أن اإلميةان
ق ل وعمل يبيا وينق فطب حفصا الفرد وقطعه".
وأورده البيهقي م ذا ال له يف "مناقب الشافعي" (.)029/6
وقا ابن عب البر –ر مال اهلل -في "ا نتقاء" (ص:)11
"وهكر أب القااق عبيااه ب عمر البغاادي الشافعي الذي ااتجلبه الكق امل تنصر باه أمري املؤمنني وأاةكنه
الب را حا نا حمما ب علي قال :نا الربيةع قةال لعةت الشةافعي يقة ل :اإلميةان قة ل وعمةل واعتقةاد بالقلةب أال تةر قة ل
اه عةةب ولةةل( :ومةةا كةةان اه لياةةيع حميةةانكق) ،يعةةي ةةالتكق حىل بيةةت املقةةاس ،ف ةةمى الصةةالة حميانةةا و ةي قة ل وعمةةل
وعقا ،قال الربيع :ولعت الشافعي يق ل اإلميان يبيا وينق ".

 - 6كذا ،والظا ر أن الص اث" :مصالن" ،كما يف "اللي " ،و"مناقب الشافعي" للبيهقي.
 - 2يف "مناقب الشافعي" للبيهقي" :األااطي".
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وقا البيهقي –ر مال اهلل -في "مناقب الشافعي" (:)511/1

" أخربنةةا أبة عبةةا اه :حممةةا بة عبةةا اه الةةافظ ،قةةال :حةةا ي الةببري بة عبةةا ال احةةا الةةافظ ،بأاةةااباه ،قةةال:
حةا ي ي اةةف بة عبةةا األحةةا ،قةال :حةا نا الربيةةع بة اةةليمان ،قةةال :لعةت الشةةافعي -رضةةي اه عنةه -يقة ل :اإلميةةان
ق ل وعمل ،ويبيا وينق ".
وقا الحافظ ابن

ر –ر مال اهلل -في "فتح الباري" (:)12-14/1

"وقال الاكق يف مناقب الشافعي  :حا نا أب العباس األ ق أخربنا الربيع قال  :لعت الشافعي يق ل  :اإلميان
ق ل وعمل  ،ويبيا وينق  .وأخرله أب نعيق يف ترمج الشافعي م اللي م وله آخر ع الربيع وياد  :يبيا بالطاع
وينق

باملعصي  .مث تال (ويبداد الذي آمن ا حميانا) اآلي ".
أقو  :ير القارئ الكرمي عادا م األاانيا ماار ا على احيب الشافعي :الربيع ب اليمان وحرمل ب

ى

خيربان ع اإلما الشافعي بأنه يق ل " :اإلميان ق ل وعمل يبيا وينق "  ،ومل ينقال عنه اإلمجا املبع  ،و ذا الق ل
ق ل أ ل ال ن مجيعا يف مشار األر ومغارهبا ،ال يبياون على ذا الن املنق ل نا ع الشافعي هبذه األاانيا.
قا اإلمام محم بن إسماعيل البخاري –ر مال اهلل:-

" لقيت أكثر م ألف رلل م أ ل العلق أ ل الجاي ومك واملاين والك ف والبصرة ووااط وبغااد والشا
ومصر لقيتهق كرات قرنا بعا قرن مث قرنا بعا قرن أدركتهق و ق مت افرون منذ أكثر م ات وأربعني ان أ ل الشا
ومصر واجلبيرة مرتني والبصرة أربع مرات يف انني هوي عاد بالجاي ات أع ا وال أحصي كق دخلت الك ف وبغااد
مع حما ي أ ل خرااان منهق :املكي ب حبرا يق و يي ب يي وعلي ب ال ب شقيق وقتيب ب اعيا وشهاث ب
معمر".
مث هكر عادا م العلما م خمتلف البلاان ،منهق اإلما أمحا ب حنبل و ى ب معني وأب معمر وأب خيثم
وأب عبيا القااق ب اال .
مث قال " :واكتفينا بت ميه ؤال كي يك ن خمتصرا وأن ال يط ل هلك فما رأيت وا ا منهم يختلف في ه ه

األلياء أن ال ين قو وعمل ،وهلك لق ل اه( :وما أمروا حال ليعباوا اه خملصني له الاي حنفا ويقيم ا الصالة
ويؤت ا البكاة وهلك دي القيم )"  ،انظر "شرح أ ل اعتقاد أ ل ال ن " لاللكائي (.)695-692/6
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وقا ابن أبي اتم " :االت أيب وأبا يرع ع مذا ب أ ل ال ن يف أ ل الاي وما أدركا عليه العلما يف

مجيع األمصار وما يعتقاان م هلك فقاال أدركنا العلما يف مجيع األمصار حجايا وعراقا وشاما ومينا فكان من م هبهم
اإليمان قو وعمل ياي وينقص"  ،انظر "شرح أ ل اعتقاد أ ل ال ن " لاللكائي (.)692/6
أقووو  :فهةةؤال األئمة  :البخةةاري وأبة حةةايف وأبة يرعة ينقلة ن تعريةةف اإلميةةان عة أئمة اإلاةةال يف مجيةةع أمصةةار
امل ةةلمني أهنةةق يق ل ة ن" :اإلميةةان ق ة ل وعمةةل" ،كمةةا نقةةل هلةةك البخةةاري ع ة أكثةةر مة ألةةف عةةامل ،وكمةةا نقةةل عةةنهق أب ة
حايف وأب يرع .
أهنق يق ل ن :اإلميان ق ل وعمل ،يبيا وينق .
ومل ك أحا منهق اإلمجا الذي ن ب حىل اإلما الشافعي.
م أنه يق ل" :وكان اإلمجا م الصباب والتابعني م بعا ق مم أدركنا ق يق ل ن :حن اإلميان ق ل وعمةل ونية
 ،ال ُجيبئ واحا م الثال حال باآلخر" ،الاللكائي ( ،)6590و"اإلميان" الب تيمي (ص.")699
فهل أئم اإلاال يف مشار األر ومغارهبا متالؤا على كتمان ذا اإلمجا ؟
و ل ير عادل وطائفته أن ؤال األئم يف مجيع األمصار مرلئ ؟
حن منهجهق ليقتاي هلك.
ال ايما وعادل خيرو مجا ري أ ل ال ن م أ ل ال ن ؛ ألهنق ال يُكفرون تةارك الصةالة ،وقةا مةر بةك ةذا؛ وألن
طائفته ال يكفي عنا ا ذا التعريف لإلميان.
حه ال با أن يق ل امل لق :حن اإلميان ق ل وعمل يبيا وينق وينق حىت ال يبقى منةه شةي  ،فةإها قةال :اإلميةان
ق ل وعمل يبيةا ويةنق ويةنق حةىت ال يبقةى منةه حال مثقةال هرة  -كمةا دل علةى هلةك اةن راة ل اه -ةلى اه عليةه
والق ،-فه عنا ق مرلئ .
نع ه باه م ذا الغل املامر واملصاد ل ن را ل اه  -لى اه عليه والق.-
 -5أن الصةةباب مل يُعرفة ا اإلميةةان ،وحاةةا عرفةةه أ ةةل ال ةةن بعةةا ظهة ر املرلئة يف عهةةا التةةابعني؛ ألن أول مة قةةال
باإلرلةةا طلةةق بة حبيةةب العنةةبي املتة ىف مةةا بةةني الت ةةعني حىل املائة  ،وقيةةل :هر بة عبةةا اه بة يرارة اهلمةةااخي الةةذي مةةات
قبل املائ  ،و ذا مما ي دعة ةذا اإلمجةا  ،الةذي لة ة لصةار أكثةر أ ةل ال ةن مرلئة  ،ولكةان اخلة ارو أوىل بةالق
وبالصباب .
ومما يؤكا ذا ق ل اب القيق -رمحه اه -يف "شةرحه ملختصةر اةن أيب داود حباشةي عة ن املعبة د" للعظةيق آبةادي
(:)251/62
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"والةةذي ة عة النةةيب  -ةةلى اه عليةةه واةةلق -همهةةق مة ط ائةةف أ ةةل البةةا ةةق ( :اخلة ارو) ،فإنةةه قةةا بةةت
فيهق الاي م ول ه كلها باح ،ألن مقالتهق حا ت يف يم الرا ل  -لى اه عليه والق ،-وكلمه رئي هق .
وأمووا اإلرجوواء ،والوورفض ،والقو ر  ،والووت هم ،والحلووو وريرهووا موون البو ع فانهووا و ت بعو انقوورا

عصوور

الصحابة  .وباعة القةار  :أدركةت آخةر عصةر الصةباب  ،فأنكر ةا مة كةان مةنهق حيةا :كعبةااه بة عمةر ،وابة عبةاس،
وأمثاهلما –رضي اه عنهق.-وأكثر ما جيي م همهق فإاا
م

ت ب عة اإلرجاء بع انقرا

عنهم  ،مث حا ت باع التجهق بعا انقرا

مق

على الصباب م ق هلق فيه.

عصر الصحابة ،فتكلم فيها بار التابعين ال ين أدر وها موا كينواه

عصر التابعني .وااتفبل أمر ا وااتطار شر ا يف يم األئم كاإلما أمحا

وهويه " .ا ة
ومما يُبطل نقل اإلمجا ق ل شيخ اإلاال اب تيمي -رمحه اه -الذي نقله عادل يف (ص )299م تعليقه على
كتاث "الرد على املبتاع ":
"مذ ب الصباب ومجا ري ال لف م التابعني هلق بإح ان وعلما امل لمني :أن اإلميان ق ل وعمل ،أي :ق ل
القلب والل ان ،وعمل القلب واجل ارح".
فن ب شيخ اإلاال ذا املذ ب حىل الصباب ومجا ري ال لف ،ومل ين به حىل كل ال لف ،وحن نعتقا أن
الصباب والتابعني هلق بإح ان يؤمن ن كل اإلميان أن العمل م اإلميان ،ولذا قاتل الصباب مانعي البكاة مع أ ل الردة
ألهنق امتنع ا ع أدا البكاة ،فقال أب بكر -رضي اه عنه" :-والله ل ي منةعُ خي عناقا كانُ ا يةُؤُّدونةها حىل ر ُا ل الله -
لى اللهُ علييه والق -لقاتة يلتُة ُه يق على مينعها" ،أخرله البخاري يف " بيبه" حاي ( ،)6251وم لق حاي
(.)29
وعلى ذا أ ل ال ن مجيعا ،لك أعتقا أن الصباب ما عرف ا اإلميان بأي تعريف ،ألن أاباث تعريفه م
اإلرلا وغريه مل تظهر حال بعا عصر ق ،كما الف بيان هلك.
وأن التابعني وم بعا ق ما عرف ه حال بق هلق :اإليمان قو وعمل ياي وينقص ،ما نُقل شل عن أئمة
اإلسالم في مشارذ األر ومغاربها ،وأنهم ما قالوا :ي ائ وا من الثال ة إ باآلار ،وأنال يقبل إيمان
أ

إ إشا استكمل الثال ة.

وتأمل التعريف الذي ن به شيخ اإلاال حىل م هكر ق م أن اإلميان ق ل وعمل؛ ق ل القلب والل ان ،وعمل
القلب واجل ارح ،ومل ينقل عنهق بقي ذا التعريف املن ث حىل الشافعي -رمحه اه.-
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كيف يق ل ن ذا ،و ق ينقل ن ع را ل اه  -لى اه عليه والق -أحادي الشفاع  ،وفيها :أنه خيرو م
النار م يف قلبه مثقال دينار م حميان ،وم يف قلبه مثقال نصف دينار م حميان ،وم يف قلبه مثقال هرة م حميان،
وم يف قلبه أد أد أد مثقال هرة م حميان.
وخيرو اه م النار ق ما مل يعمل ا خريا قط.
وخيرو أنااا م النار وياخلهق اجلن م غري عمل عمل ه وال خري قام ه.
ويق ل اه " :وعبه وكربيائي وعظميت ولربيائي ألخرل م قال ال حله حال اه".
فهل ؤال أت ا بكل األركان وااتكمل ا اإلميان؟
و ل جيرؤ أحا خيشى اه وي قر را ل اه  -لى اه عليه والق -أن خيالف أق اله الثابت ب ت اجلبال؟
و ذه النص ص ي أالب أ ل ال ن يف الرد على اخل ارو الذي يُكفرون بالذن ث ،و كم ن على مرتكبيها
بنار اخلل د.
وفي النهاية نقو :
تثبت.

 -6حنةةه قةةا تبةةني بالارااة اجلةةادة أن دعة

حمجةا الصةةباب والتةةابعني علةةى تكفةةري تةةارك الصةةالة هتاونةةا وك ةةال مل

وأن تعريف اإلميان املن ث حىل الشافعي –رمحه اه -مل يثبت ،وكيف يثبت و ة يتعةار مةع قة ل اه تعةاىل( :
حن الل ةةه ال ية يغف ة ُةر أ ين يُ يش ةةرك ب ةةه وية يغف ة ُةر م ةةا ُدون هل ةةك لمة ة ي يش ةةا ُ ) ،وم ةةع أحادية ة الش ةةفاع وأحادي ة مكانة ة الت حي ةةا
وفاائله؟
و ل أئم اإلاال وعلماؤه يف مشار األر ومغارهبا مل يعلم ا ذا التعريف ،أو أهنق ت اطئة ا علةى عةا نقلةه؟،
حاشا ق وحاشا ق.
 -2حن تارك الصالة حن كان م تبال لاكها فه كافر ،حال حها كان جيهةل ول هبةا كالةاي العهةا باإلاةال  ،أو
يعي يف بادي بعياة ع أمصار امل لمني وقُرا ق فيُبني له أمهيتها وول هبا ،فإن عانا وااتمر يف تركها فه كافر.
وحن كان تركها ك ال وهتاونا مع اعتقاده ب ل هبةا ،فهةذا يُةاعى حىل الصةالة ،فةإن أي أن يصةلي ةذه الصةالة حةىت
خةةرو وقتهةةا ،فالةةذي نةةاي اه بةةه أنةةه فااةةق جمةةر جيةةب قتلةةه حها أ ةةر علةةى تركهةةا ،ونبغاةةه يف اه ،وحنةةذر منةةه ومة شةةره،
ونطلق عليه الكفر؛ ألن را ل اه  -لى اه عليه والق -قال" :بني العبا وبني الكفر ترك الصالة".
ةةاحب البطاقة الةةذي لقةةي اه ولةةيس عنةةاه عمةةل ولكة عنةةاه ال حلةةه حال اه
ولة ال أحادية الشةةفاع وحةةاي
فغفر له وأدخله اجلن .
وحاي الرلل الذي أمر أ له أن رق ه ويذروه يف الرب والببر.
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وأحادي "م قال" :ال حله حال اه" ،وكفر ما يعبا م دون اه حر مالةه ودمةه وح ةابه علةى اه" ،رواه م ةلق
يف "اإلميان" حاي (.)20
وق لةةه  -ةةلى اه عليةةه واةةلق" :-م ة مةةات و ة يعلةةق أنةةه ال حلةةه حال اه دخةةل اجلن ة " ،رواه م ةةلق يف "اإلميةةان"
حاي (.)21
وق لةةه  -ةةلى اه عليةةه واةةلق " :-فةةإن اللةةه قة يا حةةر علةةى النةةار مة ي قةةال ال حلةةه حال اللةةهُ يةيبتغةةي بةةذلك و يلةةه اللةةه"،
أخرله البخاري يف " بيبه" حاي ( ،)6621 ،225وم لق حاي (.)00
وق لةه  -ةةلى اه عليةه واةةلق " :-أ ياةةع ُا النةاس بشةةفاعيت ي ة ي اليقيامة مة ي قةال ال حلةةه حال اللةةهُ خالصةا مة ي قة يلبةةه أ يو
نة يف ه" ،أخرله البخاري يف " بيبه" حاي (.)99
وق له  -لى اه عليه واةلق " :-أشةها أن ال حلةه حال اه وأخي راة ل اه ال يلقةى اه هبمةا عبةا غةري شةاك فيهمةا
حال دخل اجلن " ،رواه م لق حاي (.)29
وق لةةه  -ةةلى اه عليةةه واةةلق " :-م ة شةةها أن ال حلةةه حال اه وأن حممةةاا را ة ل اه حةةر اه عليةةه النةةار" ،رواه
م لق حاي (.)29
ل ال ذه األحادي العظيم وق ل اه ( :حن الله ال ية يغف ُر أ ين يُ يشةرك بةه وية يغف ُةر مةا ُدون هلةك لمة ي يشةا ُ) لكفرنةا
تارك الصالة الكفر األكرب الذي خيرو احبه م اإلاال .
وحها كان ذا واقعنا فنر أنه ال يرمينا وأاالفنا باإلرلا حال ظامل مل يرفع رأاه هبذه األحادي النب ي .
ونر أن مذ به يقتاي رمي را ل اه – لى اه عليه والق -وأ بابه وأ ل ال ن والاي باإلرلا .
فإن قال ا :ما رأيكق يف م يكفر تارك الصالة م ال لف؟
فنق ل :حهنق على رؤوانا حنبهق وجنلهق ،وهلق ألر اجملتهاي .
وألهنةةق ام ة ن حخ ة اهنق م ة أ ةةل ال ةةن مم ة ال يُكفةةرون تةةارك الصةةالة ،وال يصةةف هنق باإلرلةةا  ،كمةةا اةةلف يف
التعليق اخلامس.
ألهنق يرون أن عنا ق م األدل والربا ني ما مينع م رميهق باإلرلا  ،بل ما ملهق على احاامهق وتقاير ق.
فإها قيل :حن فالنا رمى باإلرلا م ال يكفر تارك الصالة.
فج ابه :حن ذا م يالت العلما اليت حذر ال ةلف مة اتباعهةا وتقليةا ةاحبها ،ومة قلةاه فقةا خةالف مةنهج
ال لف جيب التبذير والذر منه؛ ألنه متبع هل اه وم املتبعني للش اه والغرائب م األق ال اليت يذ م تتبعها.
ومما ينبغي التفط لةه أن الةذي يكفةر بةاك الصةالة مة أ ةل ال ةن ال يكفةر مةا عةاا ا مة أركةان اإلاةال كالبكةاة
والص والج وما بعا ا م األعمال الصال .
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والذي ال يكفر حال باألركان األربع ال يكفر ما ورا ا م األعمال الصال وغري ا؛ ألنه حها كان ال يكفر بثال
م أركان اإلاال فألن ال يكفر بغري ا م باث أوىل.
والةةذي ال يكفةةر حال بةةاك الصةةالة ومن ةع أدا البكةةاة ال يكفةةر مة تةةرك الص ة والةةج ،فعةةا تكفةةريه ملةةا ورا ةةا م ة
األعمال م باث أوىل.
وحهن فأ ل ال ن جممع ن على عا التكفري ما ورا األركان األربع م األعمال ،فالذي يُكفر ما ورا ةا خمةالف
إلمجاعهق ،واالك طريق اخل ارو يف التكفري بارتكاث الكبائر مطلقا.
و ذا ياي م يكفرون تارك لنس العمل ومراد ق بذلك ترك العمل ،و ق ل لايا ابتاع ه لرث أ ل ال ةن
والشغب عليهق.
فلشةةاة فتنةةتهق وشةةغبهق علةةى أ ةةل ال ةةن يادوا ةةذا األ ةةل ،ومل يكتف ة ا بتكفةةري تةةارك الصةةالة الةةذي يغنةةيهق ع ة
التكفري ما بعاه؛ ألن الذي يُكفر باك الصالة م ال لف ال يعتا بأعمال ذا التارك مهما كانت.
ؤال املعا ري احملاربني أل ل ال ن ير املتابع هلق أهنق ال يرفع ن رأاا بأحادي الشفاع الةيت
وم شاة
ن را ل اه  -لى اه عليه والق -على أنه خيرو م النار م يف قلبه أد أد أد م مثقال هرة م حميان وخيرو
م النةار قة مل يعملة ا خةريا قةط ، ،وقة ل اه " :وعةبه وكربيةائي وعظمةيت ولربيةائي ألخةرل مة قةال :ال حلةه حال اه" ،
أي م النار .
هكر ق را ل اه  -ةلى اه عليةه واةلق -بعةا الشةفاع يف مة خيةرو مة النةار مة العةاملني الةذي كةان ا يصةل ن
ويص م ن و ج ن.
وال يرفع ن رأاا بأحادي فال "ال حله حال اه ،حمما را ل اه  -لى اه عليه والق."-
خبةال مة يُكفةر تةارك الصةالة مة ال ةلف ،فةةإهنق حها وقةف أحةا ق أمامهةا اات ةلق هلةا ،و ةا ماةم هنا كمةةا
قامنا هلك ع اإلما أمحا والربهباري واب بط واب البنا واب تيمي واب القيق وغري ق-رمحهق اه.-
ومةةا منةةع حخ ة اهنق م ة أ ةةل ال ةةن م ة تكفةةري تةةارك الصةةالة حال ق ة ل اه تعةةاىل ( :حن اللةةه ال ية يغفة ُةر أ ين يُ يشةةرك بةةه
وية يغف ُر ما ُدون هلك لم ي يشا ُ ) ،وأحادي فاةائل الت حيةا وأحادية الشةفاع ال مةنهج املرلئة الباطةل ،الةذي يقةذفهق
ب ةةه ع ةةادل ال ةةذي ال يع ةةر ق ةةار ق ،وال يق ةةيق وين ةةا لعقائ ةةا ق ومن ةةا جهق الص ةةبيب  ،وال يُق ةةار لهة ة د ق يف التم ةةك
بالكتاث وال ن والاع ة حليهما والذث عنهما.
وامل االة واملعاداة م أللهما ،وم اله أ ل البا م املرلئ واخل ارو والروافض والص في على اختال طرقها.
وم اله ذه الفر بالجج والربا ني م كتاث اه وان را له  -لى اه عليه والق.-
مةةع التبةةذير مةةنهق واألمةةر هبج ةراهنق ،ويف ال قةةت نف ةةه الصةةرب علةةى مةةا ي اله نةةه م ة أل ة ان األه وم ة عةةااوات
وتش يهات ذه الفر الاال .
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اللهق حنا نع ه بك م اهل .
و لى اه على نبينا حمما وعلى آله و ببه والق.
كتبه
ربيع ب ادي عمري املاخلي
 6200/66/69ة
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