الحدادية تتسقط اآلثار الواهية واألصول الفاسدة

وهدفها من ذلك تضليل أهل السنة السابقين والالحقين
بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه.
أما بعد:
طلعت على مقال أليب عاصم عبد اهلل بن صوان الغامدي بعنووان " :تصوحي حود ع عبود اهلل بون وقي "،
فقد ا ُ
وودافع فيووه عوون أ وور عبوود اهلل بوون ووقي م غووافال عوون مووا ب و عليووه احلوودان ون موون تتووليأل وتبوود ع ألهووأل احلوود ع والسوون
وأئم هم.
فهم على منهج احلدان الباطأل طائف ان:
األوىل مرجئ  ،والثاني جهمي  ،كما يف تعليقوا عوانل آل محودان علوى بعو ك و أهوأل السون  ،وروا رنننوا باطلوه
نافع عنه احلدان يف موقعهم ارسمى بو"األ ري" ،فهم راضون عن صنيعه.
وأما وصفهم السلفيني باجلهمي فسيأيت يف مقال بعد هذا ارقال.
أقووول هووذه نصوويح أليب عاصووم وموون كووان علووى وواكل ه موون ارفوودوعني غووذه الفئ و البافي و علووى اروونهج السوولف
وعلمائه من علماء احلد ع والسن .
فعسووى أن سو يق أبووو عاصووم وأمثالووه موون ارفوودوعني ف بئووا بأنفسووهم عوون ةوواراة هووء ء اربنيلووني ،بووأل عسووى أن
شمروا عن ساعد اجلد للذ عن السل الررام وههان من نياول عليهم.

مناقشة أقوال أبي عاصم:

أولا -قال أبو عاصم الغامدي في (ص:)1
"احلمد هلل وصلى اهلل على حممد وعلى آله وسلم وبعد  :فقد قرأ مءخرا حتقيقا للشيخ ربيع بن هاني أل ر عبد
اهلل بن قي العقيل يف حرم تارك الصالة وقد ضعفه سندا وم نا وهذا خالف ما أعلمه من صوح األ ور وموا قرأتوه مون
العلماء به يف مصنفاهتم نون نر  ،فقمت بدراس ه فرانت هذه ن يج الدراس أسأل اهلل أن نفع به.
اس د
عن عبد اهلل بن قي العقيل  ،قوال  " :كوان أصوحا حممود صولى اهلل عليوه وسولم ورون ويئا مون األعموال
تركه كفر ف الصالة ".
رواه الرتمذي يف سننه( :رقوم  )7662 :بسونده عون ق يبو قوال  :حود نا بشور بون ارفتوأل  ،عون اجلر وري  ،بوه ..
بلفظه .وارروزي يف ك ابه( :تعظيم قدر الصالة ،رقم )038 :من طر  :حممد بون عبيود بون حسوا  ،ومحيود بون مسوعدة
 ،قووا  :حوود نا بشوور بوون ارفتووأل  ،بووه  ..ولفظووه" :مل روون أصووحا الن و -صوولى اهلل عليووه وسوولم -وورون وويئا موون
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ُّ
صووري سقو مو إون
وهو سوو سسووع ُ
يد بإو ُون ه سووا س أسبوُوو سم إسووعُون الإبس إ
األعمووال تركووه كفوور فو الصووالة" .ويف سوونده :اجلر ووري  ،بتووم اجلوويمُ ،
ني  ،ما سن أربع وأربعني ومائ روى له الس  ،والراوي عن اجلر ري هو :بشر بن
إ
اخسولس س
اْلسام سس إ
ط قسوإب سأل سم إوته بثس سالث سن س
ارفتأل  ،وقد مسع منه قبأل ا خ الط".
أقول:
 -1هن العلماء الذ ن اس دلوا بأ ر عبد اهلل بن قي مل نيلعوا على ما دل على ضعفه سندا وم نوا ،ولوو اطلعووا
على ما دل على ضعفه را اح جوا به ،والدال على ضعفه روا همساعيأل بن علي ولفظها " :ما علمنا يئا من األعموال
قيأل  :تركه كفر  ،ه الصالة " ،رواه اْلالل يف "السن "( )144/4رقم (.)1320
فأ ن ذكر الصحاب وهمجاعهم يف هذه الروا الصحيح ؟ ،وأ ن ترف هم ل ارك الصالة؟
 -7ذكر ُ يف حبث الساب ( )1يف (ص )71أن الرتمذي روى هذا احلد ع ،لرنه مل حيرم له بصح و ُحسن،
لصرح بذلك ،والظاهر أنه همنا سرت عن احلرم له بالصح أو احلُسون ل وقفوه يف روا و
ولو كان صحيحا عنده أو حسنا ّ
بشر بن ارفتأل عن اجلر ري.
 -3قال ابن أيب يب يف "مصنفه" حد ع (:)38968
سح َّد سونسا سجر ر  ،سع إن سمإن ُ ُّ
وال سحبَّو سخ إورسن ُّل
وار هنإ سسوان يف قسو إلبوه مثإو سق ُ
يم  ،قس سال  :سكا سن وُ سق سال  :س سو إد ُخ ُأل النَّ س
صور  ،سع إن هبإوسراه س
من هميس ُّ
ان.
إ
فهذا على منهجرم فيد اإلمجاع ،فيص الصحاب وال ابعون يف اخ الف وتناق  ،وسب ذلك الغلو يف نعاوى
اإلمجاع ،وحا ا الصحاب وال ابعني من هذا ال ناق ارععوم.
ثانيا -قال أبو عاصم في (ص:)1
وال حيوب بإون معوني:
سمحسد بإن عل اردائين  ،وسنسا الليوع بإون عبودة  ،قس س
" قال ابن عدي يف الرامأل ( " :)444/4نا أ إ
قس سال عيسى بإن ونس  :هناين عن اجلر ري فىت بالبصرة  ،قس سال حيب  :ر د حيب القنيان.قوال كهموس الوذي بينوه وبينوه و ء
وال  :واجلر ووري
فرووان قووول  :اخو لط قبووأل النيوواعون  ،والنيوواعون كووان سوون ا ن ووني و ال ووني  ،وموا أ ووو زموون النيوواعون.قسو س
وال  :همساعيووأل  ،وبشوور بإوون
وال لووه ابإوون أيب موور  :فموون مسووع عنووه قبووأل ا خو الط ؟ قسو س
أكووم موون أ ووو  ،وأكووم موون خالوود  ،قسو س
ارفتووأل  ،والثوووري ، ".وقوود أكوود مسوواع بشوور بوون ارفتووأل موون اجلر ووري ابوون رج و وابوون حجوور  ،قووال ابوون رج و يف وورح
العلووأل " :)108/7( :ومموون مسووع منووه قبووأل أن و و لط الثوووري وابوون علي و وبشوور بوون ارفتووأل "  ،وقووال ابوون حجوور يف هوودي

" - 1م عامل مغرور رم مجهور أهأل السن وأئم هم باإلرجاء."...
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السوواري (.." :)484/1ومووا أخوورب البفوواري موون حد ثووه –أي  :اجلر ووري -ه عوون عبوود األعلووى وعبوود ال ووارث وبشوور بوون
ارفتأل  ،وهء ء مسعوا منه قبأل ا خ الط."..
أقول:
 -1يف هسوونان ابوون عوودي هووذا ابوون أيب موور حي مووأل أن رووون هووو أبووو بروور الغسوواين الشووام  ،وهووو ضووعي موون
السابع  ،وحي مأل أن رون ع د بن أيب مر األنصاري بأ به ،من السانس .
 -7وكهموس هوو ابوون ارنهوال السدوسو  ،قووال ابون أيب حوام" :حملووه الصودي ،ر و حد ثووه ،أنخلوه البفوواري يف
التعفاء فيحول عنه ،وذكره ابن حبان يف "الثقا " ،وقال :كان قول بالقدر روى لوه البفواري حود ثا واحودا يف مناقو
عمر مقرونا بغ ه.
قال احلاف  :وقال الساج كان قدر ا ضعيفا مل حيدث عنه الثقا " " ،هتذ ال هذ " (.)441/0
وقال الذه  " :كهمس بن ارنهال [ خ  -مقرونا ].
عن سعيد بن أيب عروب .
اهتم بالقدر.
وله حد ع منرر أنخله من أجله البفاري يف ك ا التعفاء.
وقال أبو حام :حمله الصدي" " ،اريعان" (.)416/3
 -3والليع بن عبدة مل أق له على ترمج  ،بعد حبع يف عدن من ك الرجال.
وهسنان هذا حاله ع مد عليه.
أموا حروم احلوافظسني ابون رجو وابوون حجور ،فالظواهر أن هوذا بنواء منهمووا علوى روا و البفواري يف "صوحيحه" عوون
بشر عن اجلر ري ،أو تساهأل منهما كما ساهأل كث من احملد ني يف أحان ع الرتفي والرتهي .
ولفت يف البحووع السوواب ( )1يف هووذا اروضوووع (ص )71أن اإلمووام البفوواري مل وورو عوون بشوور بوون ارفتووأل
وقوود أسو ُ
عن اجلر ري ه حد ثا واحدا؛ ألن له م ابعا ،وهو همساعيأل بون عليو  ،كورر البفواري هوذا احلود ع يف ال و مواضوع ،وذكر
يف موضووعني منهووا م ابع و همساعيووأل بوون علي و لبشوور ،ومل وورو مسوولم غووذا اإلسوونان ه حوود ثا واحوودا لبشوور لووه فيووه م ابعووا ،
والظاهر أن هذا العمأل منهما ما كان ه بسب اع قانمها أن بشرا فو أهوأل لالح جواب بوه فيموا رو وه عون اجلر وري؛ ألنوه
مل رو عنه ه بعد ا خ الط.
ثالثا -قال أبو عاصم في (ص:)2-1
" - 1م عامل مغرور رم مجهور أهأل السن وأئم هم باإلرجاء."...
3

" قلووت  :وقوود توبووع بشوور بوون ارفتووأل  ،تابعووه عبوود األعلووى  ،عوون اجلر ووري عنوود ابوون أيب وويب يف ارصوون (بوورقم
)79041:رواه بسنده عنه  ،عن اجلر ري  ،عن عبد اهلل بن قي ولفظه  " :ما كانوا قولون لعمأل تركه رجوأل كفور فو
الصالة " قال  " :كانوا قولون  :تركها كفر " ويف ك ا اإلميان  :برقم (  ،) 133قال العجل يف الثقا (: )101/1
"وعبد األعلى مون أصوحهم مساعوا ،مسوع منوه قبوأل أن وو لط بثموان سونني"  ،وكوذا تابعوه همساعيوأل بون عليو عنود اْلوالل يف
ك ووا (السوون  ،رقووم )1487 :موون طر و  :أيب عبوود اهلل  ،قووال  :نووا همساعيووأل بوون هبوراهيم  ،قووال  :نووا اجلر ووري  ،بووه ..
ولفظه  ":ما علمنا يئا من األعمال قيأل  :تركه كفر  ،ه الصالة"".
أقول :قد بيّنا يف البحع الساب يف هذا اروضوع:

 -1أن عبد اهلل بن قي ما روى ه عن عدن قليأل من الصحاب  ،مما بنيأل نعوى اإلمجاع.
 -7وأن بشوور بوون ارفت ووأل مل سوومع م وون اجلر ووري ه بع وود ا خ و الط ،ف ووطن ص و َّ أن ووه مسووع من ووه قبووأل ا خ و الط،
فيح مأل أنه مسع هذا األ ر بعد ا خ الط اح ما قو ا ،أو رون قد وهم فيه.
ومما دل على هذا أن همساعيأل بن علي قد رواه بنص وال نص روا بشر.
فروا بشر نصها" :مل رن أصحا رسوول اهلل -صولى اهلل عليوه وسولم -ورون ويئا مون األعموال تركوه كفور فو
الصالة".
ونص روا همساعيأل بن علي " :ما علمنا يئا من األعمال قيأل  :تركه كفر  ،ه الصالة ".
والفري بينهما واض جدا عند ارنصفني.
واع بار روا همساعيأل بن علي موافق وم ابع لروا بشر من اررابرا .
فروا بشر بن ارفتأل تُسند ال رف هىل الصحاب  ،بلف وهم همجاعهم على هذا ال رف .
بينما روا همساعيأل تُسند هذا ال رف هىل أصحا الن -صلى اهلل عليه وسلم -من قر  ،و من بعيد.
وقوله" :قيأل" حي مأل أن القائلني ف أصحا حممد –صلى اهلل عليه وسلم.-
وحي مأل أن القائأل واحد من أصحا الن -صلى اهلل عليه وسلم ،-أو من ال ابعني ،فوطن عبود اهلل بون وقي قود
روى عن بع ال ابعني ،راجع "هتذ الرمال" (.)98/14
وكذا روا عبد األعلى فيها خمالف لروا بشر بن ارفتأل.
فال جيوز اجلعم بأن قائليها هم الصحاب  ،وه تقوي روا همساعيأل بن علي  ،روا بشر بن ارفتأل.
والذ ن صححوا روا بشر لو اطلعوا على روا يت همساعيأل بن علي وعبد األعلى لران هلم موق حازم منها.
وأز د لو اطلعوا عليهما ألعلّوا غما روا بشر على طر ق أئم احلد ع.
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وحي مووأل أن بعتووهم عوورف ضووع روا و بشوور ،ولرنووه سوواهأل يف قبوهلووا علووى طر ق و كث و موون أهووأل احلوود ع يف
ال ساهأل يف روا ا الرتفي والرتهي .
رابعا -قال أبو عاصم في (ص:)2

" وقوود صووححه بع و العلموواء وموونهم  :احلوواكم كمووا تقوودم ذكووره عنووه  ،ونقلووه عنووه الشوونقيني يف أض وواء البيووان
( ، )414/4وص ووححه الن ووووي يف خالص و األحر ووام يف مهم ووا الس وونن وقواع وود اإلس ووالم  )744/1 ( :ويف اجملم وووع :
( ) 3/3ويف ر اض الصاحلني ( )314والع لع يف  :ختر ج األحان ع واآل ار الواقع يف تفس الرشواف ()784/1قوال
–بعوود ذكووره إلسوونان الرتمووذي  :-وهووء ء رجووال الصووحي ان هووى  ،وقووال ابوون العراق و يف طوورح ال ثر و ( :)146/1رواه
الرتمو ووذي بسو ووند صو ووحي ،وصو ووححه السو ووفاوي يف األجوب و و اررضو ووي ( ، )019/7قو ووال ابو وون عو ووالن يف نليو ووأل الفو وواحلني
((" :)690/3رواه الرتمووذي ف و ك ووا اإلميووان) موون «جامعووه» (بطسوونان صووحي ) خووال ابوون حجوور ال ووهي م فقووال ف و
« رح الومشراة» :وسنده حسن " وقال األلباين يف  :صحي الرتفي رقم  " : )464 (:صحي موقوف".
أقول :الذ ن صححوا أ ر عبد اهلل بن قي ارنسو هىل الصحاب همنا بنوا تصوحيحهم علوى رواهر اإلسونان ،هىل
جان أهنم مل قفوا على روا همساعيأل بن علي  ،ولو وقفووا عليهوا روا صوححوا هوذه الروا و الويت تووارنوا علوى تصوحيحها،
هذا ما نع قده فيهم.
وقوله " :وقد صححه بع العلماء ومنهم  :احلاكم."...
أقول:

أ -هن أ ر عبد اهلل بن قي الذي تدافع عنه مل سنده هىل أيب هر رة -رض اهلل عنه.-
وهو عند احلاكم بطسنانه هىل عبد اهلل بن قي عن أيب هر رة -رض اهلل عنه.-
وهذا واحد من األنل الدال على ضع أ ر عبد اهلل بن قي .
ف ارة سند هىل عبد اهلل بن قي وأخرى هىل أيب هر رة.
وتارة رو ه بشر بن ارفتأل عن اجلر ري عن ابن قي بلف .
ووالفه همساعيأل بن علي ف و ه عن اجلر ري بلف آخر.
و رو ه عبد األعلى بلف مغا ر للف روا بشر.
هذا مع اح مال أن بشرا ما روى هذا النص عن اجلر ري ه بعد ا خ الط.
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فطذا مل تع هذا األ ر غذه ا خ الفا يف اإلسنان وارنت ،فال سبيأل هىل تتعي األحان وع واآل وار التوعيف
والباطل  ،و غل با ال تعي وال عليأل ،كأل هذا من أجأل هذا األ ر الوذي هوذا حالوه ،و سويما واحلودان ون صوححونه
لينيعنوا به يف أئم اإلسالم واحلد ع.
 أحال أبو عاصم بوأ ر عبود اهلل بون وقي علوى "ر واض الصواحلني" للنوووي بورقم ( ،)314ومل أجوده ه بورقم(.)1802
وأح ووال أب ووو عاص ووم تص ووحي الن ووووي أل وور عب وود اهلل ب وون ووقي هىل "اجملم وووع" للن ووووي ( ،)3/3فرجع ووت هىل ه ووذا
اروضع فلم أجده فيه.
وهمنا وجدته يف ( )19/3وله حوا أخرى هىل بع هىل ك النووي مل أُراجعها ،ومع ذلك فوالنووي مل أخوذ
به ،بأل أخذ بنقيته.
حيع قال يف ( )10/3من "اجملموع"(" :فرع) يف مذاه العلماء فيمن ترك الصالة تراسال موع اع قوانه وجوغوا
فمذهبنا ارشهور ما سب أنه ق أل حدا ،و رفر ،وبه قوال مالوك واألكثورون مون السول واْللو  .وقالوت طائفو رفور
وجيرى عليه أحرام اررتد ن يف كأل ء ،وهو مروي عن عل بن أيب طالو  ،وبوه قوال ابون اربوارك وهسوحاي بون راهو وه،
وهو أص الروا ني عن أمحد ،وبه قال منصور الفقيه من أصحابنا كما سوب  ،وقوال الثووري وأبوو حنيفو وأصوحابه ومجاعو
من أهأل الروف وارعين رفر و ق أل بأل ععر وحيبس حىت صل ".
مث عقبه بسوي حجج من رفره وحجج من رفره.
مث قووال يف (" :)71/3وأمووا اجلووا عمووا احو ج بووه موون كفووره موون حوود ع جووابر وبر وودة وروا و ووقي فهووو أن كووأل
ذلك حممول على أنه ارك الرافر يف بع أحرامه وهوو وجوو الق وأل وهوذا ال أو وأل م عوني للجموع بوني نصووص الشورع
وقواعده اليت ذكرناها ،وأما قياسهم فمرتوك بالنصوص اليت ذكرناها ،واجلوا عما احو ج بوه أبوو حنيفو أنوه عوام خمصووص
مبا ذكرناه ،وقياسهم قبأل مع النصوص ،فهذا خم صر ما عل بارسأل واهلل أعلم بالصوا ".
فقد خالفه النووي فحرى عن مذهبه ارشهور أن تارك الصالة كسال ليس برافر ،وحرى ذلك عن مالك
واألكثر ن من السل واْلل .
ولو كان رى أن أ ر ابن قي دل على اإلمجاع فري والفه ووالفه األكثرون من السل واْلل .
ومل حيووك عوون اررفوور ن ل ووارك الصووالة أهنووم طعنووا فوويمن رفووره كمووا فعووأل احلدان و ارارقو عوون موونهج السوول
احملارب ألهله.
خامس ا -قال أبو عاصم في (ص:)3
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" وقووال ارووروزي  " :قووال أبووو عبوود اللووه :أفووال توورى أن تووارك الصووالة لوويس موون أهووأل ملو اإلسووالم الووذ ن رجووى لووهم
اْلروب من النار ونخول اجلن بشفاع الشافعني كما قال صلى اللوه عليه وسولم يف حود ع الشوفاع الوذي رواه أبوو هر ورة
وأبو سعيد مجيعا رض اللوه عنهما أهنم ورجون من النار عرفوون بث وار السوجون فقود بوني لوك أن ارسو حقني للفوروب مون
النووار بالشووفاع هووم ارصوولون .أو توورى أن الل ووه تعوواىل ميووع بووني أهووأل اإلميووان وأهووأل النفوواي بالسووجون فقووال تعوواىل { :سو إووسم
إش عن س ُّ
اي سوُ إد سع إو سن ه سىل الس ُجون فسالس س إسسنييعُو سن} وقد ذكرنا األخبار اررو يف تفس اآل و يف صودر ك ابنوا ،فقوال
ُر س ُ س س
يأل سهلُ ُم إارسكعُواإ س سو إرسكعُو سن}  { ،سوه سذا قُرىءس سعلسإيه ُم الإ ُق إرآ ُن س س إس ُج ُدو سن}  .أفوال توراه جعوأل عالمو موا بوني
اللوه تعاىل { :سوه سذا ق س
مل الرفر واإلسالم وبني أهأل النفاي واإلميان يف الدنيا واآلخرة الصالة " .تعظيم قدر الصالة .") 1818/7 ( :
أقول :أبو عبد اهلل هنا هو حممد بن نصر ارروزي -رمحه اهلل ،-وهذه زل منه ،ففر اهلل له.
وأحان ع أيب سعيد وأنس وأيب هر رة -رض اهلل عنهم -يف الصحيحني تدفع قوله هذا.
 -1فقد ورن يف حد ع أيب سعيد -رض اهلل عنه -يف الشفاع أن الشفاع جاء ألصناف.
الصن األول :ارصلون الصائمون القائمون باحلج ،فهء ء مع قيامهم غذه األركان نخلوا النار بذنو أوبق هم،
فمن قوم غا أ د عذابا منهم وأ د.
الصوون الثوواين :موون يف قلبووه مثقووال ن نووار موون خ و  ،فهووء ء خرج ووا موون النووار مبووا يف قلوووغم موون اإلميووان وأعمووال
القلو  ،ومنها هخالصهم يف ال وحيد.
والصن الثالع من يف قلبه مثقال ذرة من خ  ،وهذا اْل هو اإلميان مع اإلخالص فيه.
وهذه األصناف هم من ف أهأل الصالة.
فيقووول أبووو سووعيد للسووامعني حلد ثووه هووذا " :هن مل تصوودقوين غووذا احلوود ع فوواقرءوا هن ووئ م ( :هن اهلل ظلووم
مثقال ذرة وهن تك حسن تاعفها و ء من لدنه أجرا عظيما )".
الص وون الراب ووع :م وون ق ووال ف وويهم -ص وولى اهلل علي ووه وس وولم -يف ح وود ع أيب س ووعيد -رضو و اهلل عن ووه ،-بع وود ه ووذه
ارراحأل:
"فيقووول اهلل -عو ّوع وجووأل " :-ووفعت ارالئر و و ووفع النبيووون و ووفع ارءمنووون ومل ب و ه أرحووم ال ورامحني ،فيقووب
قبت من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط قد عادوا حمما فيلقييهم فيي نهير فيي أفيواا الةنية قوال لوه هنور
احلياة فيفرجون كما ختورب احلبو يف محيوأل السويأل أ تروهنوا تروون هىل احلجور أو هىل الشوجر موا روون هىل الشومس أصويفر
وأخيتر وما رون منها هىل الظأل روون أبوي فقوالوا وا رسوول اهلل كأنوك كنوت ترعوى بالبان و قوال فيفرجوون كواللءلء يف
رقاغم اْلوام عرفهم أهأل اجلن هؤلء عتقاء اهلل الذين أدخلهم اهلل الةنة بغير عمل عملوا ول خير قدموا(.)1

 - 1انظر ما قال أهأل اجلن هذا القول ه يف الصن الرابع.
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مث قول انخلوا اجلن فما رأ موه فهو لرم فيقولون ربنا أعنيي نا ما مل تعط أحدا مون العوارني فيقوول لروم عنودي
أفتأل من هذا فيقولون ا ربنا أي ء أفتأل من هذا فيقول رضاي فال أسفط عليرم بعده أبدا".
أخرجووه البفوواري يف "صووحيحه" حوود ع ( ،)2439ومسوولم يف "صووحيحه" حوود ع ( ،)103واللفو لووه ،وأمحوود
يف "ارسووند" ( )94/3ويف حتقي و ووعي ( )394/10رقووم ( ،)11090والتووياء يف "ارف ووارة" ( ،)7344وأخرجووه أبووو
ناون النييالسو بورقم ( ،)7129وأبووو عوانو يف "مسوونده" ( )449( )146/1و ( ،)107،104-101/1وابون منووده يف
"اإلميان" (ص.)229-226
 -2حديث أنس بن مالك -رضي اهلل عنه -في الشفاعة.

ومنه قول رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم ..." :-فأننيل فأس أذن على ريب فيءذن يل فأقوم بني د ه فأمحده
مبحاموود أقوودر عليووه اآلن لهمنيووه اهلل مث أخوور لووه سوواجدا فيقووال يل ووا حمموود ارفووع رأسووك وقووأل سوومع لووك وسووأل تعنيووه
وا فع تشفع فأقول ر أميت أميت فيقوال اننيلو فمين اياف فيي قلميه مثقيال حمية مين بيرة أو يعيرة مين جيمياف ف خر يه

منهيا فووأننيل فأفعوأل مث أرجووع هىل ريب فأمحوده ب لوك احملاموود مث أخور لووه سواجدا فيقووال يل وا حمموود ارفوع رأسوك وقوأل سوومع
لوك وسوأل تعنيووه وا وفع تشووفع فوأقول أمويت أموويت فيقوال يل اننيلو فمين ايياف فيي قلمييه مثقييال حمية ميين خيردل ميين جيميياف
ف خر ه منها فأننيل فأفعأل مث أعون هىل ريب فأمحده ب لوك احملامود مث أخور لوه سواجدا فيقوال يل وا حممود ارفوع رأسوك وقوأل
سمع لك وسأل تعنيه وا فع تشفع فأقول ا ر أميت أميت فيقال لي انطلق فمن اياف فيي قلميه أدنين أدنين أدنين مين
مثقال حمة من خردل من جيماف ف خر ه من النار فأننيل فأفعأل.
قال معبد بن هالل العنوعي الراوي عن أنس –رض اهلل عنه:-
هذا حد ع أنس الوذي أنبأنوا بوه ففرجنوا مون عنوده فلموا كنوا بظهور اجلبوان قلنوا لوو ملنوا هىل احلسون فسولمنا عليوه
وهووو مسو ف يف نار أيب خليفو قووال فوودخلنا عليووه فسوولمنا عليووه فقلنووا ووا أبووا سووعيد جئنووا موون عنوود أخيووك أيب محووعة فلووم
نسمع مثأل حد ع حد ناه يف الشفاع قال هيه فحد ناه احلود ع فقوال هيوه قلنوا موا زاننوا قوال قود حود نا بوه منوذ عشور ن
سوون وهووو ومئووذ مجيووع ولقوود توورك وويئا موا أنري أنسو الشوويخ أو كووره أن حيوود رم ف رلووا قلنووا لووه حوود نا فتووحك وقووال:
(خل اإلنسان من عجأل) .ما ذكر لرم هذا ه وأنا أر د أن أحد رموه.
"مث أرجع هىل ريب يف الرابع فأمحده ب لك احملامد مث أخر له ساجدا فيقال يل ا حممد ارفع رأسك وقأل سمع لوك

وسأل تعط وا فع تشوفع ف قول يا رب ائذف لي فيمن قال ل جله جل اهلل قال ليس ذاك لك أو قال ليس ذاك جليك،
ولكن وعزتي وامريائي وعظمتي و مريائي ألخر ن من قال ل جله جل اهلل".

رواه البف وواري يف "ال وحي وود" ح وود ع ( ،)2418ومس وولم يف ك ووا اإلمي ووان ح وود ع ( ،)376/193وأمح وود يف
"مسوونده" ( ،)116/3وأبووو عوان و ( ،)104-103/1وابوون منووده (ص ،)077-078والتووياء يف "ارف ووارة" (،)7344
وابن خعمي يف "ال وحيد" (. )211-218/7
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حد ع أنس -رض اهلل عنه -فيد أن الشفاع ت ناول أصنافا.
الصن األول :من كان يف قلبه مثقال حب من برة أو ع ة من هميان.
الثاين :من كان يف قلبه مثقال حب من خرنل من هميان.
الثالع :من كان يف قلبه أنىن أنىن أنىن من مثقال حب من خرنل من هميان.
الرابووع :صوون

شووفع فوويهم النو -صوولى اهلل عليووه وسوولم ،-وهييم ميين قييال" :ل جلييه جل اهلل" ،فيقييول اهلل لييه" :

ليس ذاك لك ولكن وعزتي وامريائي وعظمتي و مريائي ألخر ن من قال ل جله جل اهلل ".
وسلم.-

فهذه األصناف من أم حممد أنخلوا النار بذنوغم ،وأخرجهم اهلل مون النوار بشوفاع رسوول اهلل -صولى اهلل عليوه

والصن األخ أخرجوا بععة اهلل وكم ائه وعظم وه وجم ائوه ورمح وه ،وذلوك بسوب توحيودهم وهميواهنم ،وهن كوان
يف هنا التع .
فهوذان احلود ثان جيمعوان بوني الرتهيو والرتفيو ؛ الرتهيو مون الوذنو والعقوبو الشود دة عليهوا ل تودع ارسوولمون
عن الذنو  ،والرتفي يف اإلميان وال وحيد ليرونوا من أهله.
رن عليووه
وأع قوود أن أبووا عاصووم اطلووع عووأل حوود ث أيب سووعيد وأنووس –رض و اهلل عنهمووا -موون خووالل حبث و الووذي َّ
ولرن!!
 -3ح وود ع أيب هر وورة –رض و و اهلل عن ووه -ق ووال :ق ووال رس ووول اهلل -ص وولى اهلل علي ووه وس وولم" :-لر ووأل ن و و نع وووة
عجأل كأل ن نعوتوه ،وجني اختم ت دعيوتي يفاعة ألمتيي ييوق القيامية ،فهيي نائلية جف ياء اهلل مين ميات
مس جاب  ،ف ّ
من أمتي ل يشرك باهلل يئاً" .

أخرجووه مسوولم يف "صووحيحه" حوود ع ( ،)199وأمحوود يف "مسوونده" ( ، )476/1والرتمووذي يف "سووننه" حوود ع
( ،)3687وابن ماجه يف "سننه" حد ع ( ،)4382والبغوي يف " رح السن " حد ع (. )1732
أضف جلن هذا األحاديث الصحيحة التي أسلفناها األحاديث اآلتية:
 -1حوود ع عوووف بوون مالووك األ ووجع -رضو اهلل عنووه -قووال :كنووا مووع رسووول اهلل -صوولى اهلل عليووه وسوولم -يف
سووفر ،ف وسوود كووأل رجووأل منووا ذراع راحل ووه ،قووال :فاسو يقظت فلووم أر رسووول اهلل -صوولى اهلل عليووه وسوولم -فقمووت فووذهبت
أطلبه ،فطذا معاذ بن جبأل قد أفععه الذى أفععين ،قال :فبينموا نون كوذلك هذا هود ر كهود ر الرحوى بوأعلى الوواني ،فبينموا
نوون كووذلك هذ جوواء النو –صوولى اهلل عليووه وسوولم -فقووال :أتوواين آ موون ريب ،فف و ين بووني أن وودخأل نصو أموويت اجلن و
وبني الشفاع  ،فاخرت الشفاع  ،فقلنا :ننشودك اهلل والصوحب وا رسوول اهلل روا جعل نوا مون أهوأل وفاع ك قوال :أنو م مون
أهأل فاعيت ،قال :مث اننيلقنا هىل النا  ،فطذا هم قد فععوا حوني فقودوا رسوول اهلل –صولى اهلل عليوه وسولم -فأتواهم النو
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صلى اهلل عليه وسلم -فقال :هنه أتواين آ مون ريب ،ففو ين بوني أن ودخأل نصو أمويت اجلنو وبوني الشوفاع  ،فواخرتالشووفاع  ،قووالوا :ووا رسووول اهلل ،ننشوودك اهلل والصووحب رووا جعل نووا موون أهووأل ووفاع ك ،قووال :فووأن م موون أهووأل ووفاعيت ،فلمووا
أضووبوا عليووه ،قووال :ووفاعيت روون مووا موون أموويت شوورك بوواهلل وويئا"  ،أخرجووه ابوون خعمي و يف "ال وحيوود" ( )641/7رقووم
(304و  ،)306واإلمام أمحد يف "مسنده" (.)70/6
 -7حوود ع اب وون عب ووا –رض و اهلل عن ووه -أ َّ
ص ولَّى اللَّووهُ سعلسإي ووه سو سس ولَّ سم -قسو س
سن سر ُس و س
وال" :أ إُعنيي و ُ
وت سسإس ووا سملإ
وول اللَّووه  -س
وت يل الإغسنسوائ ُم
ت ه سىل النَّا سكافَّو إاأل إ
سس سوون سونُص إور ُ بالر إعو سمسو سسة س إوه ُّر سوأُحلَّ إ
وُ إعنيس ُه َّن نس ٌّ قسوإبل سوس أسقُوُهلُ َّن فس إفرا بُعثإ ُ
سمحسور سو إاأل إ
وسمل سحت َّوأل أل ُّ
ض سم إسوجدا سوطس ُهووورا َوأ ْع ِطييُ ال ف
اعةَ فََخ ْفرتي َهيا ِأل فمتِييي فَ ِه َيي لِ َمي ْين َل ي ْشي ِرك بِاللفي ِيه
شي َف َ
سحود قسوإبلو سو ُجعلس إ
وت يل إاأل إسر ُ
سإ
س
َ ْيئاا"(.)1

أخرجووه أمحوود يف "مسوونده" ( ،)381/1وابوون أيب وويب يف "مصوونفه" ( ،)37124والني وماين يف "ارعجووم الرب و "
(.)11842
وام سفو إوعسوة
 -3حوود ع عبوود اهلل بوون عموورو بوون العوواص –رض و اهلل عنهمووا-أس َّن سر ُسو س
ص ولَّى اللَّووهُ سعلسإيووه سو سس ولَّ سم سعو س
وول اللَّووه س
وال سهلوُ إوم :لسسق و إد
ف هلسو إويه إم ،فسو سقو س
تسوبُو س
ص وسر س
واجس سم سع سوسراءسهُ ر سجووال مو إون أ إ
ص ولم فسو إ
ص ولَّى سوانإ س
وحابه سإحي ُر ُسووونسهُ سحو َّوىت ه سذا س
وام مو إون اللَّإيووأل ُ س
ووك قسو س
سصو س
ت ه سىل النَّا ُكلمه إوم سع َّامو  ،سوسكوا سن سم إون قسوإبلو هَّمنسوا وُإر سس ُوأل ه سىل قسو إوموه،
سحد قسوإبل  ،أ َّسما أسنسا فسأ إُرس إل ُ
أ إُعني ُ
يت اللَّإيولس س سسإسا سما أ إُعنييسو ُه َّن أ س
وت يل الإغسنسووائ ُم آ ُكلُ سهووا ،سوسكووا سن سمو إون
سونُصو إور ُ سعلسووى الإ سعو ُود مو بالر إعو  ،سولسو إوو سكووا سن بسوإيووين سوبسوإي ونسو ُه إم سمسو سةُ س و إوه ُّر لس ُملو س مإنووهُ ُر إعبووا ،سوأُحلَّو إ
ت ،سوسكا سن
ض سم سساج سد سوطس ُهورا ،أسإونس سما أ إسن سرسكإين َّ
قسوإبل وُ سعظم ُمو سن أس إكلس سها ،سكانُوا ُإحيرقُونسو سها ،سو ُجعلس إ
صلَّإي ُ
الص سالةُ سَتس َّس إح ُ
ت يل إاأل إسر ُ
ت سو س
اْلسام سسو ُ ه و س سمووا ه و س قيو سوأل يل :سسو إوأل فسوط َّن ُكو َّوأل نسو د قسو إد
صوولو سن يف سكنسائسووه إم سوبوويسعه إم ،سو إ
سمو إون قسوإبل و وُ سعظم ُمووو سن ذسلو س
وك ،هَّمنوسوا سكووانُوا ُ س
سخ إر ُ سم إسأسلسيت ه سىل سو إوم الإقيس سام  ،فسه س لس ُر إم سول سم إن س ه سد أس إن س هلسهس هَّ اللَّهُ".
سسأ سسل ،فسأ َّ
ُّ
ت سور سعو إون ابإوون ا إهلسوان سعو إون سع إموورو
إور بإو ُون ُم س
رواه أمحود يف "مسوونده" ( )777/7قوال :سحو َّود سونسا قُوسوإيبسو ُ بإ ُون سسووعيد سحو َّود سونسا بسر ُ
ابن ُ سعإي ُّ سع إن أسبيه سع إن سجدمه به ،وذكوره ارنوذري يف "الرتفيو والرتهيو " ( ،)433-437/4وأورنه اهليثمو يف "اجملموع"
(.)362/18
 -4ح وود ع أيب ذر –رضو و اهلل عن ووه -ق ووال :ق ووال رس ووول اهلل -ص وولى اهلل علي ووه وس وولم ( : -أعنيي ووت سس ووا مل
عنيهن أحد قبل  :بعثت هىل األمحر واألسون وأحلت يل الغنائم ومل حتأل ألحد قبل ونصر بالرعو ف عو العودو مون
مس ة هر وجعلت يل األرض طهورا ومسجدا وقيأل يل  :سأل تعنيه واخ بأ نعويت فاع ألميت يف القيام وه نائلو
 هن اء اهلل -رن مل شرك باهلل يئا ) ،أخرجه ابن حبان يف "صحيحه" ( ،)6467والبعار يف "مسنده" (.)4822وت
 -4حد ع أيب موسى –رض اهلل عنه -قال :قس سال سر ُس ُ
وت سسإسوا بُعثإ ُ
صولَّى اللَّوهُ سعلسإيوه سو سسولَّ سم" :-أ إُعنيي ُ
ول اللَّه  -س
ت يل الإغسنسائ ُم سوسملإ ُحتس َّأل ل سم إن سكا سن قسوإبلو سونُص إور ُ بالر إعو س إوهرا
ه سىل إاأل إ
ض طس ُهورا سوسم إسجدا سوأُحلَّ إ
سس سون سو ُجعلس إ
ت يل إاأل إسر ُ
سمحسر سو إاأل إ
 - 1يف هسنانه ع د بن أيب ز ان ضعي  ،ولرنه رتق هىل نرج احلسن مبا بعده.
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اعيت ُمثَّ سج سع إلُو سها ل سم إن سما س م إن أ َُّمويت سملإ ُ إشورإك باللَّوه
يت َّ
اع سوه مين أ إ
سخبسأإ ُ س سف س
س م إن نس د هَّ سوقس إد سسأ سسل س سف س
الش سف س
سوأ إُعني ُ
اع س سولسإي س
ُّ
اي سعن أسيب بوُإرسن سة
يأل سع إن أسيب ه إس سح س
س إيئا" ،أخرجه أمحد يف "مسنده" ( ،)416/4قال :سح َّد سونسا ُح سس إ ُ
ني بإ ُن ُحمس َّمد سح َّد سونسا ه إسسرائ ُ
وسى به ،وصححه ابن كث ( ،)478/6وأخرجه الرو اين يف "مسونده" بورقم ( )404مون طر و حممود بون معمور
سعن أسيب ُم س
قال :حد نا عبيد اهلل بن موسى حد نا هسرائيأل به.
ص ولَّى اللَّ وهُ سعلسإي ووه سو سس ولَّ سم" :-أستسوواين آ ُّ م و إون سرميب
وال سر ُس و ُ
وال :قسو س
 -6حوود ع أسيب سذ در  -سرض و س اللَّووهُ سعإن ووهُ -قسو س
وول اللَّووه  -س
ِ
شرنِي أَنفه من م َ ِ ِ
وال سوه إن سز سىن
ت :سوه إن سز سىن سوه إن سسسر سي قس س
فسأ إ
ْةنفةَ قُو إل ُ
ات م ْن أ فمتي َل ي ْش ِرك بِاللفه َ ْيئا َد َخ َل ال َ
َْ َ
سخبسوسرين أ إسو قس سال :بَ ف َ
سوه إن سسسر سي".
أخرجه البفاري يف "صحيحه" حد ع ( ،)1732ومسلم يف "صحيحه" حد ع (.)94
 -2قال الرتمذي يف "سننه" (:)320/4

" باب ما اء فيمن يموت وهو يشهد أف ل جله جل اهلل

 -7630حد نا ق يب  ،قال :حد نا الليع ،عن ابن عجالن ،عن حممود بون حيوب بون حيوان ،عون ابون حم وع ،عون
الصووانبح  ،عوون عبووانة بوون الصووامت أنووه قووال :نخلووت عليووه وهووو يف ارووو فبريووت ،فقووا :مهووال مل تبر و ؟ ف وواهلل لووئن
نيعت ألنفعنوك ،مث قوال :واهلل موا مون حود ع مسع وه مون
اس شهد ُ أل هدن لك ،ولئن ُ مفعت أل فعن لوك ،ولوئن اسو ُ
رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم -لروم فيوه خو ه حود رموه ه حود ثا واحودا ،وسووف أحود رموه اليووم وقود أحويط
بنفس  ،مسعت رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم -قول :من هد أن هله ه اهلل وأن حممودا رسوول اهلل ح ّورم اهلل عليوه
النار".
ويف البا عن أيب برر وعمر وعثمان وعلو وطلحو وجوابر وابون عمور وز ود بون خالود قوال مسعوت ابون أيب عمور
قول مسعت ابن عيين قول :حممد بن عجالن كان ق مأمونا يف احلد ع.
قال الرتمذي :هذا حد ع حسن صحي فر من هذا الوجه.
والصووناحب هووو عبوود الوورمحن بوون عسوويل أبووو عبوود اهلل ،وقوود ُروي عوون العهووري أنووه سووئأل عوون قووول النو -صوولى اهلل
عليووه وسوولم" :-موون قووال هلووه ه اهلل نخووأل اجلن و " ،فقووال" :همنووا كووان هووذا يف أول اإلسووالم قبووأل نووعول الف ورائ واألموور
والنه "(.)1
 - 1أقول :قول العهري سلم به؛ ألنه -1 :ليس له هسنان -7 ،أن الرواة الذ ن رووا أحان ع فتأل " هله ه اهلل" ما مسعوها من رسول اهلل -صلى اهلل
عليوه وسولم -ه بعود نوعول الفورائ واألواموور والنوواه  ،ومونهم أبوو هر ورة وعبوانة بوون الصوامت ومعواذ بون جبوأل وأبوو سووعيد اْلودري وعبود اهلل بون عمورو بوون
العاص -رض اهلل عنهم مجيعا.-
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قوال أبووو عيسوى ووجووه هوذا احلوود ع عنود أهووأل العلووم أن أهوأل ال وحيوود سويدخلون اجلنو وهن عوذبوا بالنووار بووذنوغم
فطهنم ولدون يف النار".
أقييول :هووذا هووو القووول احل و وهووو مووذه أهووأل السوون مجيعووا( ،)1وهووو جيمووع بووني نصوووص الوعوود والوعيوود ،وهووو
وال مذه اْلوارب الوذ ن علقوون بنصووص الوعيود فحسو  ،وووال موذه اررجئو الوذ ن علقوون بنصووص الوعود
و رفعون رأسا بنصوص الوعيد.
 -0قال اإلمام مسلم –رمحه اهلل -يف "صحيحه":
حوود نا ناون بوون ر وويد حوود نا الوليوود ( عووين ابوون مسوولم) عوون ابوون جووابر قووال :حود ين عمو بوون هووان قووال حوود ين
جنانة ابن أيب أمي  ،حد نا عبانة بن الصامت قال :قال رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم" :-مون قوال أ وهد أن هلوه
ه اهلل وحوده وور ك لووه وأن حمموودا عبوده ورسووله وأن عيسووى عبوود اهلل وابوون أم وه وكلم ووه ألقاهووا هىل موور وروح منووه وأن
اجلن ح وأن النار ح  ،أنخله اهلل من أي أبوا اجلن الثماني اء " ،حد ع (.)70
وحوود ين أمحوود بوون هبوراهيم الوودورق حوود نا مبشوور بوون همساعيووأل عوون األوزاعو عوون عمو بوون هووان ؛ يف هووذا اإلسوونان
مبثله ف أنه قال" :أنخله اهلل اجلن على ما كان من عمأل" ومل ذكر "من أي أبوا اجلن الثماني اء" ،حد ع(.)70
 -9وقال -رمحه اهلل:-
حد نا هسحاي بن منصور أخمنا معاذ بن هشام قال حد ين أيب عن ق انة قال حد نا أنوس بون مالوك أن نو اهلل
صوولى اهلل عليووه وسوولم -ومعوواذ بوون جبووأل رن فووه علووى الرحووأل ،قووال :ووا معوواذ ،قووال :لبيووك رسووول اهلل وسووعد ك ،قووال :ووامعاذ ،قال :لبيك رسوول اهلل وسوعد ك ،قوال :وا معواذ ،قوال :لبيوك رسوول اهلل وسوعد ك ،قوال :موا مون عبود شوهد أن
هلووه ه اهلل وأن حمموودا عبووده ورسووله ه حرمووه اهلل علووى النووار ،قووال :ووا رسووول اهلل ،أفووال أخووم غووا النووا فيس بشووروا ،قووال:
"هذا رلوا"  ،فأخم غا معاذ عند موته تأمثا" حد ع (.)37
 -18وقال -رمحه اهلل:-
حد نا سهأل بن عثمان وأبو كر حممد بن العالء مجيعا عن أيب معاو  ،قال أبو كر و  :حود نا أبوو معاو و عون
األعمش ،عن أيب صاحل عن أيب هر رة ،أو عن أيب سعيد ( ك األعمش) قال :را كان فعوة تبوك ،أصا النا ةاع ،
قالوا :ا رسول اهلل لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا وانهنا ،فقال رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم" :-افعلووا" ،قوال:
فجاء عمور ،فقوال :وا رسوول اهلل هن فعلوت قوأل الظهور ،ولرون انعهوم بفتوأل أزوانهوم ،مث انع اهلل هلوم عليهوا بالمكو  ،لعوأل
اهلل أن جيع ووأل يف ذل ووك ،فق ووال رس ووول اهلل -ص وولى اهلل علي ووه وس وولم" :-نع ووم" ،قو وال ف وودعا بنني ووع فبس وونيه ،مث نع ووا بفت ووأل
 - 1ه مسأل واحدة فقط -فيما أعلم -اخ لفوا فيها -رمحهم اهلل -وه مسأل تارك الصالة ،والصوا هو طر ق اجلمع بني النصوص.
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أزوانهووم ،قووال :فجعووأل الرجووأل جيو ء برو ذرة ،قووال :وجيو ء اآلخوور برو َتوور ،قووال وجيو ء اآلخوور برسوورة ،حووىت اج مووع
علووى الننيووع موون ذلووك و ء س و  ،قووال :فوودعا رسووول اهلل -صوولى اهلل عليووه وسوولم -عليووه بالمك و  ،مث قووال" :خووذوا يف
أوعي رم" ،قال :فأخذوا يف أوعي هم حىت ما تركوا يف العسرر وعاء ه مألوه ،قال :فأكلوا حوىت وبعوا ،وفتولت فتول ،
فقووال رس ووول اهلل -ص وولى اهلل علي ووه وس وولم" :-أ ووهد أن هلووه ه اهلل وأين رس ووول اهلل لق ووى اهلل غم ووا عب وود ف و وواك
فيحج عن اجلن " حد ع (.)72
ص سر ُجال من
 -11حد ع سعإبد اللَّه بن سع إمرو بن العاص قال :قال رسول اللَّه " : هن اللَّهس سعع وجأل س إسس إفل ُ
صر ُمثَّ قول أستُوإنر ُر من هذا س إيئا
أميت على رؤو إ
اْلسالسئ وم الإقيس سام فسويسوإن ُش ُر عليه ت إس سع سوت إسع س
ني سجالًّ ُكأل سج دأل سمد الإبس س
الر ُج ُأل فيقول س ا سر م فيقول بسولسى هن لك
ك ك بيت إ
ت َّ
احلسافظُو سن قال س ا سر م فيقول أسلس س
أسرسلس سمإ س
ك ُع إذر أو سح سسنس فسويُإبو سه ُ
ك فسوُ إفسر ُب له بنيساقس فيها أس إ سه ُد أس إن س هلسهس ه اهلل وان ُحمس َّمدا سعإب ُدهُ سوسر ُسولُهُ فيقول
عإن سدنسا سح سسنس سواح سدة س رُإل سم الإيسو إوسم سعلسإي س
السجالَّ ُ يف سك َّف ُّ قال
السجالَّ فسويُو سق ُ
وض ُع م
سحت ُروهُ فيقول ا سر م ما هذه الإبنيساقس ُ مع هذه م
ال انك س تُظإلس ُم قال فسوُ س
أإ
الرحيم".
السجالَّ ُ سووس ُقلست الإبنيساقس ُ سو س سوثإو ُق ُأل ء ب إسم اللَّه الرمحن َّ
فسنيسا س ت م
أخرجه أمحد ( ،)713/7والرتمذي حد ع ( ،)7639وابن ماجه حد ع ( ،)4388وابن حبان (،)774
وقال الرتمذي" :حد ع حسن فر "  ،وليس كما قال ،فطسنانه صحي  ،وقد صححه احلاكم والذه واأللباين ،انظر
الصحيح (.)134
وكأل هذه األحان ع تدل على أن الشفاع ت ناول كأل موحد مل شرك باهلل يئا.
رفعون رأسا غذه األحان ع اليت تبلغ نرج ال واتر ،و علقون باآل ار الواهي  ،نسأل اهلل الثبا علوى
فاحلدان
احل والعافي .
سادس ا -قال أبو عاصم في (ص:)4-3

" وقال ابن بني  " :حد نا أبو العبا عبد اهلل بن عبد الرمحن العسرري  ،خنت زكر ا قال :نا احلسن بن سالم ،
قووال :نووا أبووو عبوود الوورمحن ارقوور  ،قووال :نووا سووعيد بوون أيب أ ووو  ،قووال :حوود ين كعو بوون علقمو  ،عوون عيسووى بوون هووالل
الصووديف( ، )1عوون عبوود اهلل بوون عموورو  ،عوون رسووول اهلل صوولى اهلل عليووه وسوولم أنووه ذكوور الصووالة ومووا  ،فقووال :موون حوواف

 - 1ذك ووره البف وواري يف "ال ووأر خ الربو و " ( ،)306/6واب وون أيب ح ووام يف "اجل وورح وال ع وود أل" ( ،)798/6ومل ووذكرا في ووه جرح ووا و تع وود ال ،ويف "هت ووذ
ال هذ " ،قال احلاف ابن حجر" :و قه ابن حبان"  ،ومعلوم أن ابن حبان ع د ب و يقه ألنه و اجملهولني ،وقال احلاف ابن حجور" :صودوي" ،وفيوه
نظر.
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عليها كانت له نورا وبرهانا وجناة وم القيام  ،ومن مل حياف عليها مل ترن له نورا و برهانا و جناة وم القيام  ،و وأيت
وم القيام مع قارون  ،وفرعون  ،وهامان  ،وأيب بن خل ".
قووال الشوويخ عبيوود اهلل بوون حمموود :فهووذه األخبووار واآل ووار والسوونن عوون النو والصووحاب وال ووابعني كلهووا توودل العقووالء
ومن كان بقلبه أنىن حياء على ترف تارك الصالة  ،وجاحد الفورائ  ،وهخراجوه مون ارلو  ،وحسوبك مون ذلوك موا نوعل
به الر ا  ،قال اهلل عع وجوأل{ :حنفواء هلل فو مشوركني بوه} [احلوج .]31 :مث وصو احلنفواء والوذ ن هوم فو مشوركني
به  ،فقال عع وجأل[ :ص{ ]604:وما أمروا ه ليعبدوا اهلل خملصني له الد ن حنفاء و قيمووا الصوالة و ءتووا العكواة وذلوك
ن وون القيمو } [البين و  .]4 :فأخمنووا جووأل نوواؤه  ،وتقدسووت أمسوواؤه أن احلنيو ارسوولم هووو علووى الوود ن القوويم  ،وأن الوود ن
القيم هو بطقام الصالة  ،وه اء العكاة  ،فقال عع وجأل{ :فاق لوا ارشركني حيع وجدَتوهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا
هلم كأل مرصد فطن تابوا وأقاموا الصالة وآتوا العكاة ففلووا سوبيلهم} [ال وبو  .]4 :وقوال تعواىل{ :فوطن توابوا وأقواموا الصوالة
وآتوا العكواة فوطخوانرم يف الود ن} [ال وبو  .]11 :فوأي بيوان رمحروم اهلل روون أبوني مون هوذا  ،وأي نليوأل علوى أن اإلميوان
قول وعمأل  ،وأن الصالة والعكاة من اإلميوان روون أنل مون ك وا اهلل  ،وسون رسوول اهلل صولى اهلل عليوه وسولم  ،وهمجواع
علماء ارسلمني  ،وفقهائهم الذ ن تسو وحش القلوو مون ذكورهم  ،بوأل تنيموئن هىل اتبواعهم  ،واق فواء آ وارهم رمحو اهلل
عليهم ." ..
صو َّ سعون
وقال ارنذري يف الرتفي والرتهيو ( " :)712/1وقوال حممود بون نصور اروروزي مسعوت هسوحاي قوول :س
ي أ إسهووأل الإع إلووم مو إون لسو ُودن النَّو م :أ َّ
النَّو م :أ َّ
الص والسة سع إموودا مو إون سف و إ عُ و إذ ُّر سحو َّوىت
سن تسووارسك َّ
سن تسووارسك َّ
الص والسة سكووافر ،سوسكووذل س
ك سكووا سن سرأإ ُ
س إذ سه س سوقإوُو سها سكافر"".
أقول :هن ابن بني نفسه

ُرفر تارك الصالة.

صرح بذلك اإلمام ابن قدام يف ك ابه "ارغين" (.)331/7
فلقد ّ
وصو ّورح بووذلك وويخ اإلسووالم ابوون تيميو -رمحووه اهلل -يف "ةموووع الف وواوى" ( ،)618/2وتلميووذه اإلمووام ابوون القوويم
يف ك ووا "الصووالة" (ص ،)38ومشووس الوود ن أبووو الفوورب عبوود الوورمحن ب ون حمموود بوون قدام و ارقدس و يف "الشوورح الرب و "
( )36/3حروى عون ابون بنيو أن توارك الصووالة ق وأل حودا ،وأنوه أنرور قوول موون قوال  :هنوه رفور ،وذكور أن اروذه علووى
هذا مل جيد يف ارذه خالفا فيه.
وذكر الشيخ عبد الرمحن بن حممد األنل الرث ة اليت َتنع من احلرم عليه بالرفر.
و ووهد ب ووذلك العالمو و ع ووالء ال وود ن أب ووو احلس وون ار وورناوي يف ك اب ووه "اإلنص وواف يف معرفو و الو وراج م وون اْل ووالف"
( )30/3وقال بعد ذكر العلماء الذ ن رفرون تارك الصالة وحرمه.
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قال" :والروا و الثانيو  :ق وأل حودا اخ واره أبوو عبود اهلل ابون بنيو  ،وأنرور قوول مون قوال  :هنوه رفور وقوال :اروذه
على هذا مل أجد يف ارذه خالفه".
مث ذكر أبو احلسن أن عدنا من العلماء احلنابل اخ اروا هذا ونصوا عليه يف مءلفاهتم .انظر (. )48-39/3
وهين ألخشى أن رون قول ابن بني ب رف تارك الصالة مدسوسا يف ك ابه "اإلبان الرمى".
وقال العالم الشيخ سليمان بن عبود اهلل بون اإلموام حممود بون عبود الوهوا يف حا وي ه علوى "ارقنوع" بون قدامو
( :)187 -181/1
"قوله" :وهأل ق أل حدا أو كفرا؟ فيه روا وان" ،هحودامها ق وأل لرفوره كاررتود و غسوأل و رفون و صولى عليوه
و وودفن بووني ارسوولمني اخ ارهووا أبووو هسووحاي بوون وواقال وابوون عقيووأل وابوون حاموود ،وبووه قووال احلسوون والنفع و والشووع
واألوزاع وابن اربارك وهسوحاي وحممود بون احلسون لقوول رسوول اهلل -صولى اهلل عليوه وسولم" :-العهود الوذي بيننوا وبيونهم
الصالة ،فمن تركها فقد كفور"  ،رواه اإلموام أمحود والنسوائ والرتموذي وقوال :حود ع حسون صوحي  ،وقوال عمور –رضو
اهلل عنه " :-ح يف اإلسالم رن ترك الصالة" ،وقال عل -رض اهلل عنه" :-من مل صأل فهو كافر"(.)1
وقال عبد اهلل بن قي " :مل رن أصحا رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم -رون يئا من األعمال تركه كفور
ف الصالة".
والروا الثاني ق أل حدا مع احلرم بطسالمه كالعاين احملصن ،وهذا اخ يار أيب عبد اهلل بن بني .
وذكوور قووول موون قووال هنووه رفوور وذكوور أن ارووذه علووى هووذا وهووو قووول أكثوور الفقهوواء موونهم أبووو حنيف و ومالووك
والشافع لقول الن -صلى اهلل عليه وسولم" :-هن اهلل حورم علوى النوار مون قوال هلوه ه اهلل ب غو بوذلك وجوه اهلل(")7
وعن أنس -رض اهلل عنه -أن رسول اهلل –صولى اهلل عليوه وسولم قوال " :وورب مون النوار مون قوال هلوه ه اهلل وكوان يف
قلبه من اْل ما عن برة" ،م ف عليهما.
وعوون عبووانة بوون الصووامت –رضو اهلل عنووه -أن النو -صوولى اهلل عليووه وسوولم -قووال " :سووس صوولوا ك ووبهن اهلل
على العبد يف اليوم والليل  ،فمن حاف عليهن كوان لوه عنود اهلل عهود أن دخلوه اجلنو  ،ومون مل وأ غون مل رون لوه عنود
اهلل عهوود ،هن وواء عذبووه وهن وواء أنخلووه اجلن و " ،ولووو كووان كووافرا مل دخلووه يف ارشوويئ هىل ف و ذلووك ،وألن ذلووك همجوواع
ارسلمني فطننا نعلم يف عصر من األعصار أحودا مون توارك الصوالة تورك تغسويله والصوالة عليوه ،و منوع مو اث مورو وه
مع كثرة تارك الصالة ،ولو كفر لثب ت هذه األحرام .وأما األحان ع ار قدم فهو علوى وجوه ال غلوي وال شوبيه بالرفوار
على احلقيق كقوله عليه الصالة والسالم" :سبا ارسلم فسوي وق اله كفر" ،وقوله" :مون حلو بغو اهلل فقود أ ورك"
وف ذلك .قال اروف  :وهذا أصو القولني".
ثبت.
 - 1أ ر عل
حرم اهلل خلون اروحد ن يف النار.
 - 7أي ّ
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فهذه عدة هانا من أكابر العلماء العارفني مبذه اإلموام أمحود وأصوحابه علوى أن العالمو ابون بنيو
تارك الصالة(.)1

ُرفور

صرح ابن بني يف "الشرح واإلبان " (ص )174-174بقوله" :وورب الرجأل مون اإلميوان هىل اإلسوالم ،و
 -1بأل ّ

ورجوه موون اإلسووالم ه الشوورك بوواهلل ،أو بوورن فر تو موون فورائ اهلل –عوّوع وجووأل -جاحوودا غووا ،فووطن تركهووا هتاونووا أو كسووال؛
كان يف مشيئ اهلل عع وجأل :هن اء عذبه ،وهن اء ففر له".
فظاهر هذا الرالم أنه ُرفر ه بالشرك األكم الذي حاربه األنبياء مجيعا -صلوا اهلل وسالمه عليهم.-
 -2قال اإلماق أحمد –رحمه اهلل:-
" واإلميووان قووول وعمووأل ع وود و وونقص :ز انتووه هذا أحسوونت ،ونقصووانه :هذا أسووأ  .وووورب الرجووأل موون اإلميووان هىل
اإلسالم ،ول يخر ه من اإلسالق يء جل الشرك باهلل العظيم ،أو يرد فريضة من فرائض اهلل عز و ل احيدا بهيا،
فإف تراها اسال أو تهاونا ااف في مشيئة اهلل ،جف اء عذبه ،وجف اء عفا عنه"" ،طبقا احلنابل " ( )343/1روا
مسدن ،نشر نار ارعرف .
 -3وسييئل -رحمييه اهلل" :-مووا ز انتووه ونقصووانه؟ قووال ز انتووه العمووأل ،ونقصووانه توورك العمووأل ،مثووأل تركووه الصووالة
والعكاة واحلج ،وأناء الفرائ فهذا نقص و ع د بالعموأل وقوال :هن كوان قبوأل ز انتوه تاموا فريو ع ود ال وام فرموا ع ود كوذا
نقص ،وقد كان وكيع قال :ترى هميان احلجاب مثأل هميان أيب برر وعمر رمحهما اهلل ؟"" ،السن " للفالل (.)400/1
 -4وقال المربهاري –رحمه اهلل -في رح السنة" (:)41
"و ُنرب أحدا من أهأل القبل من اإلسالم حىت رن آ من ك ا اهلل عع وجأل ،أو رن يئا مون آ وار رسوول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم -أو صل لغ اهلل ،أو ذب لغ اهلل ،فطذا فعأل ويئا مون ذلوك فقود وجو س عليوك أن خترجوه موناإلسالم ،وهذا مل فعأل يئا من ذلك فهو مءمن ومسلم با سم باحلقيق ".
 -5وقال ابن المناء -رحمه اهلل -في "الرد علن الممتدعة" (ص:)195
"فص ووأل و ووفاع نبين ووا -ص وولى اهلل علي ووه وس وولم -يف أه ووأل الرب ووائر م وون أم ووه خالف ووا للقدر و يف ق وووهلم( :ل وويس ل ووه
فاع ).

 - 1باإلضاف هىل بيان مذاه العلماء يف عصاة اروحد ن مهما بلغت ذنوغم.
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ومن نخوأل النوار عقوبو خورب منهوا عنودنا :بشوفاع ه ،و وفاع فو ه ،ورمحو اهلل عوع وجوأل حتين ل يمقين فيي النيار

واحد قال مرة واحدة في دار الدنيا( :ل جله جل اهلل) مخلص ا ،وآمن به ،وجف لم يفعل الطاعات بعد ذلك"(.)1

فما رأي أيب عاصم يف أقوال هء ء األئم الذ ن ُرفرون تارك الصالة ،بأل و تارك العموأل ،هوأل هوم مون أهوأل
ض ّالل مرجئ كما قوله احلدان ون؟  ،نر د منه توضي موقفه.
السن وأئم هم كما هو رأي أهأل السن  ،أو هم ُ
وقييول أبييي عاصييم" :وقووال ارنووذري يف الرتفي و والرتهي و ( " :)712/1وقووال حمموود بوون نصوور ارووروزي مسعووت
ي أ إسهأل الإع إلم م إن لس ُدن النَّ م :أ َّ
ص َّ سعن النَّ م :أ َّ
الصوالسة سع إمودا
سن تسوارسك َّ
سن تسارسك َّ
الصالسة سكافر ،سوسكذل س
هسحاي قول :س
ك سكا سن سرأإ ُ
م إن سف إ عُ إذ ُّر سح َّىت س إذ سه س سوقإوُو سها سكافر".
7
نت أن عدنا كث ا من العلماء قبلوه
نت يف مقايل الساب ( ) أن كالم اإلمام هسحاي ف صحي  ،وبيّ ُ
أقول :قد بيّ ُ

ومن معاصر ه

ُرفرون تارك الصالة.

سابعا -قال أبو عاصم في (ص :)4
"وق ووال الق وورط يف ال فس و ( " :)23/0وذهب ووت مجاع و م وون الص ووحاب وال ووابعني هىل أن م وون ت وورك ص ووالة واح وودة
ون ُمه ومالُه حال ن ،و ر ه ور ه
م ع ممدا حىت ورب وقُها لغ عذر ،وأىب من أنائها وقتائها وقال أُصل فطنه كافر ،س
إم ماله كحروم موال اررتو ّد؛ وهوو قوول هسوحاي .قوال هسوحاي :وكوذلك
من ارسلمني ،و س ا  ،فطن تا وه قُ ألُ ،
وحر ُ
كان رأي أهأل العلم من لس ُدن الن ّ صلى اهلل عليه وسلّم هىل زماننا هذا"".
أقول :قول القرط  " :وذهبت مجاع من الصحاب وال ابعني"  ،واضو يف أنوه مل و ّدع اإلمجواع الوذي ت ّدعونوه وهن

نقأل قول هسحاي ،ولو كان مق نعا بقول هسحاي را قال  " :وذهبت مجاع من الصحاب وال ابعني...اخل".
ثامن ا -قال أبو عاصم في (ص:)5

 - 1هذا بناء منه على أحان ع الشفاع وعلى فتأل ال وحيد ،وهذا بشرط أن س مر اب ا على ال وحيود حوىت ميوو عليوه ،فوال وأيت مبوا نقتوه مون الشورك
والرفر ،و مبا نايف اإلخالص ،وأرى أن يف قوله " :مرة واحدة يف نار الدنيا" تساهال .
" - 7م عامل مغرور رم مجهور أهأل السن وأئم هم باإلرجاء."...
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" وقووال ابوون رج و يف جووامع العلوووم واحلرووم (" : )69/1وقووال عبووداهلل بوون ووقي  " :كووان أصووحا رسووول اهلل
صوولى اهلل عليووه وسوولم وورون موون األعمووال وويئا تركووه كفوور ه الصووالة"  ،وقووال أبووو( )1أ ووو السووف ياين " :توورك الصووالة
كفوور و لو فيووه" .وذهو هىل هووذا القووول مجاعو موون السوول واْللو وهووو قووول ابوون اربووارك وأمحوود وهسووحاي وحرووى
هسحاي عليه همجاع أهأل العلم وقال حممد بن نصر ارروزي هو قول مجهوور أهوأل احلود ع وذهو طائفو مونهم هىل أن مون
ترك يئا من أركان اإلسالم اْلمس عمدا أنوه كوافر وروى ذلوك عون سوعيد بون جبو ونوافع واحلروم وهوو روا و عون اإلموام
أمحد اخ ارها طائف من أصحابه وهو قول ابن حبي من ارالري " .
التعليق:

 -1قولييه " :وقووال ابوون رجو يف جووامع العلوووم واحلرووم (" : )69/1وقووال عبووداهلل بوون ووقي  " :كووان أصووحا
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

رون من األعمال يئا تركه كفر ه الصالة"".

أقول :تقدم الرالم على ضع أ ر عبد اهلل بن قي هسنانا وم نا؛ األمر الذي

دع ةا لقائأل.

مع أن ابن رج -رمحه اهلل -مل صمرح ب صحي أ ر عبد اهلل بن قي .
 -2وقوله" :وقال أ و السف ياين " :ترك الصالة كفر و ل فيه"".
أقول :عدم العلم باْلالف ليس علما ،والعهري ممن سبقه وهو

رفر تارك الصالة.

و بعد أن كث ا ممن سبقه أو عاصره ُرفرون تارك الصالة ،وهو علمهم.
سيما وقد ام د العامل اإلسالم من أقصى خراسان رقا هىل األندلس فربا ،ومن أرميني وأذربيجان مشوا هىل
أقصى اليمن جنوبا ،ونعوى همجاع الصحاب تص .
 -3وقوله" :وذه هىل هذا القول مجاع من السل واْلل ".
أقول:
أ -انظوور هىل ابوون رجو -رمحووه اهلل -حيووع مل وودَّع اإلمجوواع ،ولووو كووان أ وور عبوود اهلل بوون ووقي يف نعوووى اإلمجوواع
صحيحا عنده را جترأ أحد على خمالف ه ،ورا قال ابن رج هذا القول كغ ه من أهأل السن .
 وانظر هىل ابن رج حيع مل نيعن يف من ُرفر تارك الصالة ،ومل نقأل طعن أحد من السل فيهم. - 1كذا ،والصوا  :أ و السف ياين.
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جو -بأل له كالم آخر ،على حد ع من أحان ع رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم.-
قال –رمحه اهلل -يف"جامع العلوم واحلرم" (:)483-488/7
" احلد ع الثاين واألربعون
عن أنس بن مالك -رض اهلل عنه -قال :مسعت رسوول اهلل -صولى اهلل عليوه وسولم -قوول" :قوال اهلل تعواىل :وا
ابن آنم هنك ما نعوتين ورجوتين ففر لوك علوى موا كوان منوك و أبوايل ،وا ابون آنم لوو بلغوت ذنوبوك عنوان السوماء مث
اس غفرتين ففر لك ،ا ابن آنم هنك لو أتي ين بقرا األرض خنيا ا ،مث لقي ين تشرك يب يئا ألتي ك بقراغا مغفرة".
رواه الرتمذي وقال :حد ع حسن.
هذا احلد ع تفرن به الرتمذي خرجه من طر كث بن فائد ،حد نا سعيد بن عبيد ،مسعت برر بن عبداهلل ارعين
قول :حد نا أنس ،فذكره ،وقال :حسن فر  ،نعرفه ه من هذا الوجه .ان هى.
وهسنانه بأ به .وسعيد بن عبيد هو اهلنائ  ،قال أبو حام :يخ .وذكره ابن حبان يف "الثقا " ،ومن زعم
أنه ف اهلنائ فقد وهم ،وقال الدارقنيين :تفرن به كث بن فائود ،عون سوعيد مرفوعوا ،ورواه سو إلم بون ق يبو  ،عون سوعيد بون
عبيد ،فوقفه على أنس.
قلت :قد روي عنه مرفوعا وموقوفا ،وتابعه على رفعه أ تا أبو سعيد موىل بين ها م ،فرواه عون سوعيد بون عبيود
مرفوعا أ تا ،وقد روي أ تا من حد ع ابت ،عن أنس مرفوعا ،ولرن قال أبو حام :هو منرر.
وقد ُروي أ تا من حد ع أيب ذر ،خرجه اإلمام أمحد مون روا و وهر بون حو و عون معود رر  ،عون أيب ذر
عن الن -صلى اهلل عليه وسلم -رو ه عن ربه تعاىل فذكره مبعناه ،ورواه بعتهم عن هر عن عبد الرمحن ابون فونم عون
أيب ذر ،وقيأل :عن هر ،عن أم الدرناء ،عن أيب الدرناء ،عن الن -صلى اهلل عليه وسلم -و ص هذا القول.
وروي من حد ع ابن عبوا خرجوه النيوماين مون روا و قويس بون الربيوع ،عون حبيو بون أيب ابوت عون سوعيد بون
ُ
جب عن ابن عبا عن الن -صلى اهلل عليه وسلم.-
وروي بعته من وجوه أخر ،ففورب مسولم يف "صوحيحه" مون حود ع ارعورور بون سوو د عون أيب ذر عون النو -
ُ
صلى اهلل عليه وسلم -قوال " :قوول اهلل تعواىل :مون تقور موين وما تقربوت منوه ذراعوا ،ومون تقور موين ذراعوا تقربوت منوه
باعا ،ومن أتاين ميش  ،أتي ه هرول  ،ومن لقيين بقرا األرض خنييئ شرك يب يئا لقي ه بقراغا مغفرة".
وخوورب اإلمووام أمحوود موون روا و أخشوون السدوسو  ،قووال :نخلووت علووى أنووس ،فقووال :مسعووت رسووول اهلل -صوولى اهلل
عليووه وسوولم -قووول" :والووذي نفسو بيووده لووو أخنيووأم حووىت َتووأل خنيا وواكم مووا بووني السووماء واألرض ،مث اسو غفرم اهلل لغفوور
لرم".
قد تتمن حد ع أنس اربدوء بذكره أن هذه األسبا الثال حيصأل غا ارغفرة:
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أحدها :الدعاء مع الرجاء ،فطن الدعاء مأمور به ،وموعون عليوه باإلجابو  ،كموا قوال تعواىل" :وقوال ربروم انعووين
أس ج لرم" [فافر.]68:
ويف "السنن األربع " عن النعمان بن بش عن الن صلى اهلل عليه وسلم -قال" :هن الودعاء هوو العبوانة ،مث توال
هذه اآل .
ويف حوود ع آخوور خرجووه الني وماين مرفوعووا" :موون أعني و الوودعاء أعني و اإلجاب و  ،ألن اهلل تعوواىل قووول( :انعوووين
أس ج لرم)".
ويف حد ع آخر" :ما كان اهلل ليف على عبد با الدعاء ،و غل عنه با اإلجاب ".
لروون الوودعاء سووب مقو ل جابو مووع اسو رمال ورائنيه ،وان فوواء موانعووه ،وقوود ت فلو هجاب ووه ،ن فوواء بعو
رائنيه وموانعه وآنابه يف رح احلد ع العا ر.
روطه ،أو وجون بع موانعه ،وقد سب ذكر بع
ومن أعظم رائنيه :حتور القل ورجاء اإلجاب من اهلل تعاىل ،كما خرجه الرتمذي مون حود ع أيب هر ورة عون
قبأل نعاء من قل ُّ ُّ
فافأل هُّ".
الن -صلى اهلل عليه وسلم -قال" :انعوا اهلل وأن م موقنون باإلجاب  ،فطن اهلل
ُ
ويف "ارسند" عن عبود اهلل بون عمورو عون النو -صولى اهلل عليوه وسولم -قوال" :هن هوذه القلوو أوعيو  ،فبعتوها
أوعى من بع  ،فطذا سأل م اهلل ،فاسألوه وأن م موقنون باإلجاب  ،فطن اهلل س جي لعبد نعاء من رهر قل ُّ ُّ
فافأل".
مث قال –رمحه اهلل -يف (ص:)412-416
"السوب الثالوع مون أسووبا ارغفورة :التوحييد ،وهييو السيم األعظييم فمين فقيدا فقييد المغفيرة ،وميين ياء بييه

فقييد أتين بي عظم أسييماب المغفييرة ،قييال اهلل تعييالن( :جف اهلل ل يغفيير أف يشييرك بييه ويغفيير مييا دوف ذلييك لميين يشيياء)
[النساء ،]40:فمون جواء موع ال وحيود بقورا األرض -وهوو ملءهوا أو موا قوار مألهوا -خنيا وا ،لقيوه اهلل بقراغوا مغفورة،
لرن هذا مع مشيئ اهلل -عع وجأل -فطن واء ففور لوه ،وهن واء أخوذه بذنوبوه ،مث كوان عاقب وه أن ولود يف النوار ،بوأل
ورب منها ،مث دخأل اجلن .
قال بعتهم :اروحد ُلقى يف النوار كموا ُلقوى الرفوار  ،و سلقوى فيهوا موا سلقوى الرفوار ،و بقوى فيهوا كموا
بقى الرفار ،فطن كمأل توحيد العبد وهخالصه هلل فيه ،وقام بشروطه كلها بقلبه ولسانه وجوارحه ،أو بقلمه ولسانه عند

الموت ،أوج ذلك مغفرة ما سل من الذنو كلها ،ومنعه من نخول النار بالرلي .
فموون حتقو برلمو ال وحيوود قلبُوه ،أخرجووت منووه كووأل مووا سوووى اهلل حمبو وتعظيمووا وهجووال ومهابو وخشووي ورجوواء
وتوكال ،وحينئذ ُحتسري ذنوبه وخنيا اه كلهوا ولوو كانوت مثوأل زبود البحور ،ورمبوا قلب هوا حسونا  ،كموا سوب ذكوره يف تبود أل

السويئا حسونا  ،فيإف هيذا التوحييد هيو اإلاسيير األعظيم ،فليو وضي ذرة منهيا( )1علين ميال اليذنوب والخطايييا

 - 1كذا ،ولعأل الصوا " :منه".
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لقلمها حسنات كما يف "ارسوند" وفو ه ،عون أم هوان عون النو -صولى اهلل عليوه وسولم -قوال" :ل جليه جل اهلل ل تتيرك
ذنما ول يسمقها عمل"(.)1

ويف "ارسند" عن دان بن أو وعبوانة بون الصوامت أن النو -صولى اهلل عليوه وسولم -قوال ألصوحابه" :ارفعووا
أ د رم وقولوا :هله ه اهلل ،فرفعنا أ د نا سواع  ،مث وضوع رسوول اهلل -صولى اهلل عليوه وسولم -وده مث قوال" :احلمود هلل
اللهووم بعث ووين غووذه الرلم و وأم ورتين غووا ووعوودتين اجلن و عليهووا وهنووك ختل و اريعووان" ،مث قووال" :أبشووروا فووطن اهلل قوود ففوور
لرم"(.")7
انظر جلن أقوال الحافظ ابن ر

:

 -1قوله " :من أسبا ارغفرة :ال وحيد ،وهو السب األعظم ،فمن فقدة ف سق سد ارغفرة".
 -7انظر هىل اس شهانه باآل الررمي ( :هن اهلل غفر أن شرك به و غفر ما نون ذلك رن شاء).
فالشرك ارانع عنده من ارغفرة هو أن جيعأل العبد هلل ر را وندا يف العبانة.
 -3تأمووأل قولووه " :فموون جوواء مووع ال وحيوود ب ُق ورا األرض -وهووو ملءهووا أو مووا ُقووار مألهووا -خنيا ووا ،لقيووه اهلل
ب ُقراغا مغفرة ،لرن هذا مع مشيئ اهلل عع وجأل ،فطن اء سففر له ،وهن اء أخذه بذنوبه".
وهذا رن منه على اررجئ الذ ن رون أنه تر مع اإلميان ذن  ،وعلى اْلوارب الذ ن رفرون بالذنو .
 -4تأمأل قوله " :مث كان عاقب ه أن ُولَّد يف النار ،بأل ورب منها ،مث دخأل اجلن ".
وهووذا اس و نان منووه علووى اآل و الررمي و وتقر وور رووذه أه ووأل السوون الووذ ن عظمووون ال وحي وود ،فووال ُرفوورون تووارك الص ووالة،
وجيمعووون بووني نصوووص الوعوود والوعيوود ،فووال سو ون علووى موونهج اْلووارب الووذ ن علقووون بنصوووص الوعيوود ،و ل ف ووون هىل
نصوووص الوعوود ،و س و ون علووى موونهج اررجئ و الووذ ن علقووون بنصوووص الوعوود و ل ف ووون هىل نصوووص الوعيوود ،وخ و
األمور أوسنيها.
 -4تأمأل قوله " :فمن حتق برلمو ال وحيود قلبُوه ،أخرجوت منوه كوأل موا سووى اهلل حمبو وتعظيموا وهجوال ومهابو
وخشي ورجاء وتوكال ،وحينئذ ُإحتسر ُي ذنوبه وخنيا اه كلها ولو كانت مثأل زبد البحر ،ورمبا قلب ها حسنا ".
ويف هذا رن على اْلوارب اآلخذ ن بنصوص الوعيد رافتني األخذ بنصوص الوعد ،وار جاهلني رنوعل هله ه اهلل كلمو
ال وحيد.
 - 1أخرجه أمحد يف "مسنده" (  ،)474/6وهسنانه ضعي فيه أبو معشر جني بن عبد الرمحن السندي ضعي  ،وفيه صاحل موىل وجعة ةهول ،وله
م ابع فيها ضع .
 - 7أخرجووه أمحوود يف "مسوونده" ( ،)174/4ويف هسوونانه را وود بوون ناون" ،قووال ابوون معووني :لوويس بووه بووأ قو  ،وقووال عثمووان الوودارم عوون نحوويم :هووو ق و
ع ووم بوه ،قووال احلواف ابوون حجور :قلووت :وذكوره ابوون حبوان يف الثقووا " "هتوذ ال هووذ "
عنودي ،وقوال البفوواري :فيوه نظوور ،وقوال الوودارقنيين :ضوعي
وضعفه الدارقنيين".
( ،)774/3وقال يف "ال قر "" :صدوي له أوهام" ،وقال الذه يف "الرا " " :خم ل فيه ،و قه ابن معنيّ ،
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 -6وتأمووأل قولووه " :فووطن هووذا ال وحيوود هووو اإلكس و األعظووم ،فلووو وضووع منووه ذرة علووى جبووال الووذنو واْلنيا ووا،
لقلبها حسنا ".
وهذا ه انة منه بال وحيد ،و تمن الرن على اْلوارب ومن سار على هنجهم من الذ ن نوعلون ال وحيد منوعل ه.
ونسأل من رم من رفر تارك جنس العمأل أو تارك العمأل باإلرجاء و ّدعون اإلمجواع علوى كفور توارك جونس
العمأل ،فهأل ابن رج ومن هو أعلم منه ممن سل ذكرهم جيهلون هذا اإلمجاع ،أو هم علمونه و وذهبون هىل خمالف وه؟،
مث هأل جت مع األم على خمالف النصوص الصرحي من الر ا والسن  ،ومنها ما ذكرته يف هذا البحع؟
اللهم هنا نعظمك ونعظم توحيدك ونءمن بوعدك ووعيدك ،ونءمن برأل ما أخم وأمر به رسولك -صلى اهلل عليه
وسلم.-
تاسعا -قال أبو عاصم في (ص:)5

" وقد سئأل أبناء الشيخ ،ومحود بون ناصور :عمون تورك الصوالة كسوال مون فو جحوون هلوا؟ فأجوابوا :سو ا  ،فوطن
تووا وه ق ووأل كووافرا مرتوودا ،كمووا روى مسوولم يف صووحيحه موون حوود ع بر وودة قووال :قووال رسووول اهلل صوولى اهلل عليووه وسوولم:
"العهد الذي بيننا وبينهم الصالة ،فمن تركها فقد كفور "  ،وعون جوابر رضو اهلل عنوه عون النو صولى اهلل عليوه وسولم أنوه
قال" :ليس بني العبود وبوني الشورك والرفور ه تورك الصوالة "  ،وعون عبود اهلل بون وقي قوال" :كوان أصوحا رسوول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم رون يئا مون األعموال إتركوه كفور ه الصوالة"  ،رواه الرتموذي؛ فودلت هوذه األحان وع :علوى أن
و ص بالصوالة وحودها ،فوطن مون
ترك الصالة كفر مس قأل ،من ف اقرتانه جبحد الوجو ؛ وذلك ألن جحد الوجو
جحد يئا من فرائ اإلسالم فهو كافر باإلمجاع .الدرر السني (.")781-788/4
صرح اإلمام حممد بن عبد الوها -رمحه اهلل -أنه وهن قاتأل على األركان األربعو بعود الشوهانتني ،ه أنوه
أقولّ :

ُرفوور ه بوورتك الشووهانتني ،وحرووى اإلمجوواع علووى ذلووك ،وتابعووه علووى هووذا موون أحفووانه الشوويخ عبوود الوورمحن بوون حسوون
والشويخ عبود اللنييو والشويخ سووليمان بون عبود اهلل ،ومون أتباعووه ابون سوحمان ،وهوذا أمور معلوووم ،وقود نشورناه مورارا ،ومووع
علم احلدان به فهم رمون من ُرفر تارك الصالة باإلرجاء.
وأع قد أهنم ع قدون يف اإلمام حممد ومن سوار علوى هنجوه يف عودم ال رفو بوأي عموأل ه بالشوهانتني بوأهنم مون
اررجئ  ،ولرنهم س فدمون ال قي وارراوفا .
عا را -قال أبو عاصم في (ص:)5
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"وأجا الشيخ محد بون ناصور بون معمور :اخ لو العلمواء ،رمحهوم اهلل ،يف توارك الصوالة كسوال مون فو جحوون:
فذه أبو حنيف والشافع يف أحد قوليه ،ومالك ،هىل أنه حيرم برفره؛ واح جوا مبا رواه عبوانة .وذهو همامنوا أمحود
بوون حنبووأل والشووافع يف أحوود قوليووه ،وهسووحاي بوون راهو ووه وعبوود اهلل بوون اربووارك والنفعو  ،واحلرووم وأ ووو السووف ياين وأبووو
ناون النييالسو  ،وف و هم موون كبووار األئم و وال ووابعني ،هىل أنووه كووافر ،وحروواه هسووحاي بوون راهو ووه همجاعووا ،وذكووره يف ك ووا
العواجر عن مجهور الصحاب وال ابعني"...الدرر السني .")787-781/4( :
أقول:
رتحم على مجيع العلماء ارف لفني يف تارك الصالة ،ومل غمع أي مغموع

أ -انظر هىل العالم محد بن ناصر كي
يف من ُرفر تارك الصالة.
ولوويس كووذلك احلدان و  ،هذ هلووم موونهج فو موونهج أهووأل السوون واحلوود ع ،بووأل هووم موون فو سوري اْلووارب اْلووارجني علووى
علماء السن والنياعنني فيهم والرامني هلم بالتالل واإلرجاء.
 وانظور هىل الشويخ محود حيوع مل شوبع بودعوى اإلمجواع ،وعقبوه بقوول اجلمهوور ،ولوو اطلوع هوو وفو ه علووىخمالف همساعيأل بن علي وعبد األعلى لروا بشر بن ارفتأل ار تمن نعوى اإلمجاع را حرى هذا اإلمجاع ارععوم.
الحادي عشر -قال أبو عاصم في (ص:)5
س غر ؛ وهلذا ذكر عبد
وورون وويئا تركووه كفوور فو

"وقال الشيخ ابن باز" :وه -أي الصالة  -عمون اإلسالم ،فرون تركها كفر أكم
اهلل بوون ووقي العقيلو ال ووابع اجلليووأل عوون أصووحا النو صوولى اهلل عليووه وسوولم" :أهنوم كووانوا
الصالة"  ،فهذا دل على أن تركها كفر أكم بطمجاع الصحاب رض اهلل عنهم" .
" اجلووعء العا وور موون ةموووع الف وواوى " :حرووم تووارك الصووالة ،وهووأل بنيووأل عقوود النروواح هذا كووان أحوود الووعوجني
صل قبأل العواب؟"".

أقيول :انظور هىل العالمو ابون بواز ،حيووع أبودى رأ ووه يف ترفو توارك الصووالة ،ومل ورم مون مل ُرفووره باإلرجواء ،ولووو

اطلع -رمحه اهلل -على خمالف همساعيأل بن علي لبشر بن ارفتأل يف حرا اإلمجاع را اس شهد حبرا بشر.

ثم جنه سئل عمن ل يكفر تارك العمل هل هو مر ئ؟ فقال :ل ،هو من أهل السنة"" ،ةل الفرقان" ،العدن

( )94السن العا رة ،وال 1410هو.
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الثاني عشر -قال أبو عاصم في (ص:)6
" وموون هجابووا اللجنو الدائمو حووول حرووم تووارك الصووالة قوووهلم " :الصووالة ركوون موون أركووان اإلسووالم فموون تركهووا
جاحدا لوجوغا فهو كافر باإلمجاع ،ومن تركها هتاونا وكسال فهو كافر على الصحي من قويل العلمواء يف ذلوك ،واألصوأل
يف ذلك عموم األنل اليت نلك على احلرم برفره ومل تفري بني من تركها هتاونا وكسال ومن تركها جاحدا لوجوغا ،فروى
اإلمام أمحد وأهأل السنن بسند صحي من حد ع بر دة بن احلصي قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلّم« :العهد
الذي بيننا وبينهم الصالة فمن تركها فقد كفر» .وروى مسلم يف صحيحه عن جابر ابن عبد اهلل رض اهلل عنه عن النو ّ
صوولى اهلل عليووه وس ولّم أنوّوه قووال « :بووني الرجووأل وبووني الرفوور والشوورك توورك الصووالة» ،وروى عبوود اهلل بوون ووقي قووال :كووان
أصووحا رسووول اهلل صوولى اهلل عليووه وسولّم وورون وويئا موون األعمووال تركووه كفوور ه الصووالة ،رواه الرتمووذي ".الف وووى رقووم
(.")1917
أقول :انظر هىل اللجن الدائم  ،فطهنم وهن ك ّفروا تارك الصالة مل نيعنوا يف من

ُرفره.

ولو علموا مبفالف همساعيأل بن علي وعبد األعلى لبشر بن ارفتأل را حروا هذا اإلمجاع ارععوم.
واحلاصووأل أن العلموواء الووذ ن ُرفوورون تووارك الصووالة ن وراهم ه حيرتمووون موون ُرفووره ،و ع ووموهنم هخ وواهنم وموون
علماء السن  ،وجيلوهنم و عرفون هلم قدرهم ،و ع قدون أن هلم براهني فيما ذهبوا هليه ،وأهنم بعيدون عن اهلوى.
وك ووذلك م وون ُرف وورون ت ووارك الص ووالة نظ وورون إلخو وواهنم ال ووذ ن ُرف وورون ت ووارك الص ووالة ،ه بع ووني اإلج ووالل
وا حورتام وال قوود ر ،و ع ووموهنم موون أهووأل السوون وأئمو هم ،و ع قوودون أن هلووم بوراهينهم فيمووا ذهبووا هليووه ،وأهنووم بعيوودون عوون
اهلوى.
الثالث عشر -قال أبو عاصم:
" وليس حبث يف اْلالف أو اإلمجاع يف مسأل حرم توارك الصوالة فهوذا وأن آخور وهمنوا حبثو حوول صوح األ ور
الفقهاء به".
فقط واس د
أقول:
وقفت على تتعي هذا األ ر باألنل والماهني.
 -1هن حبثك غذه النير ق خنيأ ،سيما وأنت قد س
ت بنفسك خمالف همساعيأل بن علي لبشر بن ارفتأل يف هذا األ ر ،وهو أقوى وأرج يف اجلر ري وفو ه،
وأنت رأ س
وكذلك خمالف عبد األعلى لبشر.
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 -7قولك " :وليس حبث يف اْلالف أو اإلمجاع يف مسأل حروم توارك الصوالة فهوذا وأن آخور وهمنوا حبثو حوول
الفقهاء به".
صح األ ر فقط واس د
قووول فر و عجي و  ،وذلووك أن مقالووك همنووا تدنوودن فيووه إل بووا اإلمجوواع علووى كفوور تووارك الصووالة ،ذلووك اإلمج واع
الذي ولن ثبت.
كنت تنشود احلو لرفواك ذلوك زاجورا عون اللجووء هىل تقليود علمواء هلوم عوذرهم ،و عوذر لوك يف تقليودهم،
مث لو س
فهووم مل نيلع ووا علووى خمالف و همساعيووأل بوون علي و وعبوود األعلووى لبشوور ،ولووو اطلع ووا عليهووا رووا اح ج ووا بروا و بشوور التووعيف
اررجوح  ،اليت تصل لالح جاب غا ،يف هذا اروضوع ،و فيما هو نونه.
 -3لوويس لووك أي حو أن تنصوور الفرقو احلدان و البافيو علووى أهووأل السوون  ،اْلارجو علوويهم احملاربو هلووم ،فلووم توورتك
أهأل السن ارعاصر ن و السوابقني مون بغيهوا ورلمهوا ،فوال تراهوا ه تو لمس وتبحوع عون أي و ء وصولها هىل تبود عهم
وحوورغم ،ولووو كووان هلووم أنلو وبوراهني علوى بوتووه أو نفيووه ،أ توورى أهنووم بوودعون موون ُر مفوور تووارك الصووالة ،وعلووى رأسووهم
أئم اإلسالم؛ كاإلمام العهري واإلمام مالك واإلمام الشوافع  ،بوأل واإلموام أمحود ،الوذي لوه روا وا يف توارك الصوالة وكثو
موون أتباعووه وأبوورزهم ُرفوورون تووارك الصووالة ،وموونهم اإلمووام ابوون بني و واإلمووام ابوون قدام و واإلمووام عبوود الوورمحن بوون حمموود
ارقدس وف هم.
بأل بعتهم ُرفر تارك العمأل كما سقنا أقواهلم سلفا ،فما مص هم على منهج احلدان ؟
بووأل ومجوواه أهووأل احلوود ع وورون خووروب ارووذنبني موون النووار مبووا يف قلوووغم موون اإلميووان؛ آخ وذ ن ذلووك موون أحان ووع
الشفاع  ،فما مص هم -أ تا -على منهج احلدان ؟
لقد كان من الواج عليك الذ عن أهأل السن وأئم هم الذ ن نياول عليهم هء ء اجلهل البغاة.

موقف اإلماق أحمد والشافعي وغيرهما ،ومنهم يخ اإلسالق ابن تيميية والحيافظ ابين القييم مين

دعاوى اإل ماع:

قال يخ اإلسالق ابن تيمية –رحمه اهلل -في "مةموع الفتاوى" (:)271/19

" وهذسا نسو سقووأل عووامل إاإل إمجوواع ونسو سقووأل آخوور النم ووعاع َّ :همووا نسو إقووال مسووى قسائلوه ؛ وه َّمووا نسو إقووال او سوال ُّ
ف ُمنيإلسقووا ،سوسملإ ُ سسووم قسوا ًُ ُه
س س س سُ س س
س س
ُ س
س
وال وس وثإبووت نوس إقووأل إاإل إمجوواع بووأل نساقووأل إاإل إمجوواع نسووافُّ
ُّ
س ل سقائو ُّوأل أس إن سو ُقو س
وول نوس إقووال ْلو سوالف سملإ سوثإبُو إ
وت ؛ فسطنوَّوهُ ُم سقابووأل ب وأس إن وُ سقو س س س ُ ُ ُ س س إ ُ س
فسولسو إوي س
يموا أسإوبسسوهُ م إون
ووز يف نساقوأل النمو سوعاع أس إن س ُروو سن قسو إد سفلو س
ت ُم سقودَّم سعلسوى النَّوايف .سوه سذا قي سوأل  :سجيُ ُ
ل إلف سالف ،سوسه سذا ُمثإبت لسهُ ،سوالإ ُمثإب ُ
طفس
ت إع إاإل إسنسان ؛ أ إسو ل سع سدم َّ
إ
اْل سالف َّ :هما ل س
يأل لسهُ  :سونسايف النوسمعاع سفلسنيُهُ أجوز ؛ فسطنَّهُ قس إد س ُرو ُن يف الإ سم إسوأسلس أسقإو سووال سملإ
الدس لس  ،ق س
يح عإن سود سفو إ ه ؛ أ إسو رس َّون سع سود سم َّ
ووز سعلسوى
وت سنالَّو  ،فس ُرل سموا سجيُ ُ
الدس لسو سوسكانس إ
هسنسان سها سوسكانس إ
تسوإبولُ إغهُ ؛ أ إسو بسولسغسإهُ سورس َّن س
ض إع س إ
ت س
صوح س
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س
اْل سالف  .سوسه سذا س إش سرت ُك فيه سع َّام ُ إ
وز سعلسى النَّايف سم سع زس سانة سع سدم الإع إلم ب إ
الإ ُمثإبت م إن الإغسلسط سجيُ ُ
اْل سالف ؛ فسط َّن سع سد سم الإع إلم لس إوي س
ُّ
وال
ني ؛ سوهلوس سذا قس س
ويها هَّ سر الإ سعوالسم س
صولَّى اللَّوهُ سعلسإيوه سو سسولَّ سم -الَّويت س ُإحيص س
ع إلما بالإ سع سودم س سويَّ سما يف أسقإو سووال عُلس سمواء أ َُّمو ُحمس َّمود  -س
1
ول  :س أ إسعلس ُم نسعاعا
سص مم( ) ؛ سولسر إن سو ُق ُ
أإ
سمحسد سو سفإيو ُرهُ م إن الإعُلس سماء  :سم إن َّان سعى إاإل إمجس س
اع فسو سق إد سك سذ س ؛ سهذه سن إع سوى الإ سمر س َّ سو إاأل س
اع سكالشَّافع م سوأسيب وس إوُّر سو سف إ مهسا وُ سف مس ُرو سن ُمسر سان ُه إم  :بأسنَّا س نسو إعلس ُم نسعاعوا ،سوسو ُقولُوو سن سهو سذا ُه سوو إاإل إمجسواعُ
سواسلَّذ سن سكانُوا س إذ ُك ُرو سن إاإل إمجس س
الَّذي نسدَّعيه".
وقال اإلماق ابن القيم –رحمه اهلل -في "جعالق الموقعين" ( )33-29/1متحدثا عن أصيول اإلمياق أحميد

–رحمه اهلل:-

" وكان ف او ه مبني على سس أصول:
أحدها :النصوص ،فطذا وجد النص أفىت مبوجبه ،ومل ل فت هىل موا خالفوه و مون خالفوه كائنوا مون كوان ،وهلوذا مل
ل فت هىل خالف عمر يف ارب وت حلد ع فاطم بنت قويس ،و هىل خالفوه يف ال ويمم للجنو حلود ع عموار بون اسور،
و خالفه يف اس دام احملرم النيي الذي تنيي به قبأل هحرامه لصح حد ع عائش يف ذلك ،و خالفوه يف منوع ارفورن
والقارن من الفسخ هىل ال م ع لصح أحان ع الفسوخ ،وكوذلك مل ل فوت هىل قوول علو وعثموان وطلحو وأيب أ وو وأيب
بن كع يف ترك الغسأل من اإلكسال لصح حد ع عائش أهنا فعل ه ه ورسول -صولى اهلل عليوه وسولم -فاف سوال ومل
ل فت هىل قول ابن عبا وهحدى الروا ني عن علو أن عودة ار ووى عنهوا احلاموأل أقصوى األجلوني لصوح حود ع سوبيع
األسولمي  ،ومل ل فووت هىل قووول معوواذ ومعاو و يف تور ووع ارسوولم موون الرووافر لصووح احلوود ع ارووانع موون ال ووارث بينهمووا ،ومل
ل فت هىل قول ابن عبا يف الصرف لصح احلد ع االفه و هىل قوله بطباحو حلووم احلمور كوذلك ،وهوذا كثو جودا ومل
رن قدم على احلد ع الصحي عمال و رأ ا و قياسا و قوول صواح و عودم علموه بارفوال الوذي سوميه كثو
من النا همجاعا و قدمونه على احلد ع الصحي (.)7
وقود كوذ أمحوود مون انعوى هووذا اإلمجواع ومل سووغ تقدميوه علوى احلوود ع الثابوت ،وكوذلك الشووافع أ توا نووص يف
رسال ه اجلد دة على أن ما علم فيه االف قال له همجاع ولفظوه :موا علوم فيوه خوالف فلويس همجاعوا وقوال عبود
اهلل بن أمحد بن حنبأل مسعت أيب قول :ما دع فيه الرجأل اإلمجاع فهو كذ من انعى اإلمجاع فهو كاذ لعأل النوا
اخ لفوا ما در ه ،ومل ن ه هليه ،فليقأل :نعلوم النوا اخ لفووا ،هوذه نعووى بشور ارر سو واألصوم ،ولرنوه قوول :نعلوم
النا اخ لفوا أو مل بلغين ذلك هذا لفظه.
 - 1ما أ به نعاوى احلدان بدعاوى ارر س واألصم.
 - 7أي كحال احلدان الذ ن قدمون أ ر عبد اهلل بن قي ونوه على أحان ع الشفاع ار واترة وعلى أحان ع فتأل ال وحيد ،الذي ورب أهله من النار
بسب فتله واإلخالص فيه.
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ونصوص رسول اهلل -صلن اهلل علييه وسيلم -أ يل عنيد اإلمياق أحميد وسيائر أئمية الحيديث مين أف يقيدموا عليهيا

تييوهم ج ميياع مضييمونه عييدق العلييم بالمخييالف ،ولووو سوواع ل عنيلووت النصوووص ،وسوواع لرووأل موون مل علووم خمالفووا يف حرووم
مسوأل أن قودم جهلوه بارفوال علووى النصووص؛ فهوذا هوو الووذي أنروره اإلموام أمحود والشووافع مون نعووى اإلمجواع مووا
ظنه بع النا أنه اس بعان لوجونه".
أحان ووع الش ووفاع وأحان ووع فت ووأل ال وحيوود عل ووى أن ارسوولم ورج ووه م وون
وهضوواف هىل م ووا سوول م وون ن
اإلسالم ه الشرك األكم وهو اختاذ الند أو األندان مع اهلل ،وأنه وهن عوق بالنار بد أن ورب منها هىل اجلن مبا عنده
من ال وحيد ،ولو كان أنىن أنىن أنىن من مثقال ذرة من هميان.
صرح به بع العلماء غذا اْلصوص.
وهضاف هىل ما ّ
هضاف هىل كأل ما سب نسوي قول اإلمام البفاري وأقوال بع

أئم ال فس :

قال المخاري-رحمه اهلل -في "صحيحه" (:)26/1
وك
" بسا الإ سم سعاص مون أ إسمور إ
وك إام ُورؤ في س
مورك ،ل سق إوول النو " : هنَّ س
اجلساهليَّو  ،و ُ سر َّف ُور س
صواحبُو سها ب إارت سراغسوا ه بالش إ
سجاهليَّ " ،سوقسو إول اللَّه تسو سع ساىل( :ه َّن اللَّهس س سو إغف ُر أس إن ُ إشسرسك به سوسو إغف ُر ما ُنو سن ذلك ل سم إن س سشاءُ).
رفر بارتراغا ،و رفر العبد ه بارترا الشرك األكم.
رى البفاري أن مرتر ارعاص
وقال اإلماق أبو عفر محمد بن رير الطمري في تفسييرا ( )125/5لآليية ( )44مين سيورة النسياء( :جف
اهلل ل يغفر أف يشرك به ويغفر ما دوف ذلك لمن يشاء).
غفور أن شورك بوه و غفور موا نون ذلوك رون شواء ومون

قال –رمحه اهلل" :-القول يف تأو أل قوله تعاىل( :هن اهلل
شرك باهلل فقد افرتى همثا عظيما).
عوين بوذلك جوأل نواؤه ( وا أ هوا الوذ ن أوتووا الر وا آمنووا مبوا نعلنوا مصودقا روا معروم) ،وأن اهلل غفور أن شوورك
به ،فطن اهلل غفر الشرك به والرفر ،و غفر ما نون ذلك الشرك رن شاء من أهأل الذنو واآل ام.
وهذ كووان ذلووك مع و الرووالم فووطن قولووه ( أن شوورك بووه ) يف موضووع نص و بوقوووع غفوور عليهووا ،وهن ووئت بفقوود
اْلاف الذي كوان وفتوها لوو كوان رواهرا ،وذلوك أن وجوه معنواه هىل أن اهلل غفور بوأن شورك بوه علوى تأو وأل اجلوعاء،
كأنه قيأل :هن اهلل غفر ذنبا مع رك أو عن رك."...
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مث قال يف (:)176/4
"وقد أبانت هذه اآل أن كأل صاح كب ة فف مشيئ اهلل ،هن اء عفوا عنوه وهن واء عاقبوه عليوه ،موا مل ترون
كب ة ركا باهلل.
القول يف تأو أل قوله تعاىل( :ومن شرك باهلل فقد افرتى همثا عظيما).
عين بذلك جأل نواؤه :ومن يشرك باهلل في عمادتيه غييرا مين خلقيه ،فقود افورتى همثوا عظيموا ،قوول :فقود اخ لو

همثا عظيما.

وهمنا جعله اهلل تعاىل ذكره مفرت وا؛ ألنه قال زورا وجفكا بةحودا وحدانية اهلل وجقيرارا بي ف هلل يريكا مون خلقوه

وصاحب أو ولد ،فقائأل ذلك مفرت ،وكذلك كأل كاذ فهو مفرت يف كذبه خم ل له" ،راجع تفس آ و ( )116مون سوورة
النساء.

 -1فهذا اإلمام النيمي رى أن كأل صاح كب ة حتت مشيئ اهلل ،هن اء عفا عنه وهن اء عاقبه عليه ،ما مل
ترن تلك الرب ة ركا باهلل.
فسر الشرك باهلل بأنه عبانة ف اهلل من خلقه.
ّ -7
 -3فسر الشرك "جبحون وحداني اهلل وهقراره بأن هلل ر را من خلقه وصاحب أو ولد ،وأن قائأل ذلك مفرت علوى
اهلل".
صودي علويهم أهنوم جحودوا
وأهأل ارعاص والربائر ومنها ترك الصالة وهن تركووا الواجبوا وارتربووا احملرموا
وحدانيو اهلل ،و صودي علويهم أهنوم أقوروا بوأن هلل ور را ،فهووم ناخلوون حتوت مشويئ اهلل؛ هن واء عوذغم وهن واء عفووا
عنهم ،وهذا هو ارع الصحي هلذه اآل الررمي  ،بأل ه نص صر يف هذا ارع .
سندانا لميُتلواإ سعن سسبيله قُ إأل سَتسوَّعُواإ فسط َّن سمص سُك إم ه سىل النَّار)،
ء د هذا ال فس قول اهلل تعاىل يف ارشركني ( :سو سج سعلُواإ للَّه أ س
سندانا سوأسنُ إم تسو إعلس ُمو سن)[ ،سورة البقرة .])77( :
[سورة هبراهيم  ،]) 38( :وقال تعاىل( :فسالس سإجت سعلُواإ للَّه أ س
ني)[ ،سورة فصلت:
ض يف سو إوسم إني سوسإجت سعلُو سن لسهُ أ س
سندانا ذسل س
ك سر الإ سعالسم س
األر س
وقوله تعاىل( :قُ إأل أسئنَّ ُر إم لسس إر ُف ُرو سن بالَّذي سخلس س إ
( ،])9هىل ف ذلك من اآل ا .
وتارك العمأل الذي مل قع يف الشرك مل فذ مع اهلل أندانا.
و الح أن ابن جر ر مل عرض لذكر تارك جنس العمأل ،أو تارك العمأل.
وسأل ابن مسوعون –رضو اهلل عنوه -رسوول اهلل -صولى اهلل عليوه وسولم :-أسي ال َّوذنإ أ إسعظس ُوم قوال :أس إن سإجت سع سوأل للَّوه نودًّا وهوو
سي؟ ،قووال :أس إن تُو سوعاينس سحليلسو س سجووارسك" ،
وك ،ق والُ :مثَّ أ ٌّ
وك ،ق والُ :مثَّ أ ٌّ
سجووأل أس إن سنيإ سعو سوم سم سعو س
سخلس سقو س
سي؟ ،قووال :أس إن تسو إقُو سوأل سولسو سود سك موون أ إ
أخرجه البفاري يف "ال فس " حد ع ( ،)4422ومسلم يف "اإلميان" حد ع (.)06
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وقال القرطمي في تفسيرا لهذا اآلية (:)246-245/5
"قوله تعاىل  ( :هن اهلل غفر أن شرك به ) روي أن الن  تال( :هن اهلل غفر الذنو مجيعا) ،فقال له
رجأل  :ا رسول اهلل والشرك؟ ،فنوعل( :هن اهلل غفر أن شرك به و غفر ما نون ذلك رن شاء) ،وهذا من احملرم
ار ف عليه الذي اخ الف فيه بني األم  ( .و غفر ما نون ذلك رن شاء ) من ار شابه الذي قد ترلم العلماء فيه،
فقال حممد بن جر ر النيمي  :قد أبانت هذه اآل أن كأل صاح كب ة فف مشيئ اهلل تعاىل هن اء عفا عنه ذنبه،
وهن اء عاقبه عليه ما مل ترن كب ته ركا باهلل تعاىل .وقال بعتهم  :قد بني اهلل تعاىل ذلك بقوله ( :هن جت نبوا كبائر
علم أنه شاء أن غفر الصغائر رن اج ن الربائر و غفرها رن أتى الربائر.
ما تنهون عنه نرفر عنرم سيئاترم) فأ س
وذه بع أهأل ال أو أل هىل أن هذه اآل ناسف لليت يف آخر "الفرقان" .قال ز د بن ابت  :نعلت سورة "النساء"
بعد "الفرقان" بس أ هر ،والصحي أن نسخ؛ ألن النسخ يف األخبار س حيأل .وسيأيت بيان اجلمع بني اآلي يف
هيل من
هذه السورة ويف "الفرقان" هن اء اهلل تعاىل .ويف الرتمذي عن عل بن أيب طال قال  :ما يف القرآن آ أح ّ
هذه اآل (هن اهلل غفر أن شرك به و غفر ما نون ذلك رن شاء) ،قال  :هذا حد ع حسن فر ".
 -1رى القرط أن كون اهلل غفر الشرك و غفر ما نون ذلك من احملرم ار ف عليه عند األم مس د على
ذلك باآل واحلد ع الذي اس شهد به.
 -7وذكر ا خ الف يف قوله تعاىل( :و غفر ما نون ذلك رن شاء) ،ونقأل عن ابن جر ر يف معناها ما واف ما
حراه من اتفاي األم على أن اهلل غفر الشرك ،و غفر ما نون ذلك رن شاء.
مث أ ار هىل رأي من وال يف أصحا الربائر ،والظاهر أنه ش هىل مذه اْلوارب الذ ن رفرون بالربائر.
ومل شر هىل من رفر جبنس العمأل أو ترك العمأل.
وقال ابن اثيير فيي تفسييرا ( )133-99/4لآليية ( )44مين سيورة النسياء( :جف اهلل ل يغفير أف يشيرك بيه
ويغفر ما دوف ذلك لمن يشاء):
غفر لعبد لقيه وهو مشرك به (و غفر ما نون ذلك) أي من

"مث أخم تعاىل أنه ( غفر أن شرك به) أي:
الذنو (رن شاء) أي :من عبانه.
وقد ورن أحان ع م علق غذه اآل الررمي  ،فلنذكر منها ما تيسر:
(احلد ع األول ) :قال اإلمام أمحد :حد نا ع د ،حد نا صودق بون موسوى ،حود نا أبوو عموران اجلووين ،عون ع ود
بن بابنو  ،عن عائش قالت :قال رسول اهلل " : الدواو ن عند اهلل ال ؛ ن وان عبأ اهلل بوه ويئا ،ون ووان ورتك
اهلل منه يئا ،ون وان غفره اهلل ،فأما الد وان الذي غفره اهلل فالشورك بواهلل ،قوال اهلل عوع وجوأل ( :هن اهلل غفور أن
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شوورك بووه ) اآل و  .وقووال ( :هنووه موون شوورك بوواهلل فقوود حوورم اهلل عليووه اجلنو ) ،وأمووا الوود وان الووذي عبووأ اهلل بووه وويئا فظلووم
العبد نفسه فيما بينه وبني ربه من صوم وم تركه أو صالة تركها ،فطن اهلل غفر ذلك و جاوز هن اء ،وأما الد وان الذي
رتك اهلل منه يئا فظلم العبان بعتهم بعتا ،القصاص حمال "  .تفرن به أمحد".
قول ابن كث مبا تتمن ه هذه اآل  ،وهو أن اهلل غفر رن لق ربه وهو مشرك ،وأنه غفر ما نون الشرك من
الذنو رن شاء من عبانه ،فما نون الشرك من الذنو عنده حتت مشيئ اهلل هن اء عفا وهن اء عاق .
 -7ساي بعد هذا ال عشر حد ثا ت عل مبع اآل وتءكده:
منها الصحي  ،ومنها احلسن ،ومنها التعي ارنجم.
 -3مث قال :وقوله تعاىل ( :ومن شرك باهلل فقد افرتى همثا عظيما ) كقوله ( :هن الشرك لظلم عظيم ).
مث قال مءكدا رع هذه اآل  :و بت يف الصحيحني عن ابن مسعون أنه قال :قلت :ا رسول اهلل أسي َّ
الذنإ
ك ،وذكر َتام احلد ع.
أ إسعظس ُم؟ ،قال :أس إن سإجت سع سأل للَّه ندًّا وهو سخلس سق س
وك ،قلووتُ :مثَّ أ ٌّ
وَتووام احلوود ع" :قلووتُ :مثَّ أ ٌّ
سجووأل أس إن سنيإ سعو سوم سم سعو س
سي؟ ،قووال :أس إن تسو إقُو سوأل سولسو سود سك موون أ إ
سي؟ ،قووال :أس إن تُو سوعاينس
سحليلس س سجارسك".
مث ساي حد ثا عن احلسن عن عمران بن حصني أن رسول اهلل  قال" :أ أخمكم بأكم الربائر اإل راك
باهلل ،مث قرأ ( :ومن شرك باهلل فقد افرتى همثا عظيما ).
ومل شر هىل من رفر بالذنو  ،ومنها ترك العمأل أو جنس العمأل.
وقال السعدي في تفسييرا لقيول اهلل تعيالن( :جف اهلل ل يغفير أف يشيرك بيه ويغفير ميا دوف ذليك لمين يشياء)
(ص:)142-141
"وم تعاىل أنه غفر رن أ رك به أحدا من ارفلوقني  ،و غفر ما نون الشورك مون الوذنو  ،صوغائرها وكبائرهوا
 ،وذلووك عنوود مشوويئ ه مغفوورة ذلووك ،هذا اق تووت حرم ووه مغفرتووه  .فالووذنو الوويت نون الشوورك قوود جعووأل اهلل رغفرهتووا أسووبابا
كث و ة كاحلس وونا اراحي و  ،وارص ووائ اررف وورة يف ال وودنيا  ،وال وومزخ  ،و وووم القيامو و  ،وك وودعاء ار ووءمنني بعت ووهم ل ووبع ،
و فاع الشافعني  .ومن فوي ذلك كله رمح ه اليت أح غا أهأل اإلميان وال وحيد .
وهذا االف الشرك فطن ارشرك قد سد على نفسه أبوا ارغفرة ،وأفل نونه أبوا الرمحو  ،فوال تنفعوه النياعوا
من نون ال وحيد ،و تفيده ارصائ يئا وما هلم وم القيام (من افعني و صد محيم) .
وهلووذا قووال تعوواىل  ( :وموون شوورك بوواهلل فقوود افوورتى همثووا عظيمووا) أي  :افوورتى جرمووا كبو ا  .وأي ظلييم أعظييم مميين
سوى المخلوق من تراب الناقص من مي الو وا  ،الفقير بذاته من ال و ه ،الذي ميلوك لنفسوه -فتوال عمون
عبده -نفعا و ضرا ،و موتا و حياة و نشورا  -باْلال لرأل ء ،الرامأل من مجيع الوجوه ،الغين بذاته عون مجيوع
31

خملوقاته ،الذي بيده النفع والتر  ،والعنياء وارنع  ،الذي ما من نعم بارفلوقني  ،ه فمنه تعاىل  .فهأل أعظوم مون هوذا
الظلووم و ء ؟ وهلووذا حو م علووى صوواحبه بوواْللون بالعووذا وحرمووان الثووا (هنووه موون شوورك بوواهلل فقوود حوورم اهلل عليووه اجلن و
ومأواه النار)  .وهذه اآل الررمي يف ح ف ال ائ  .وأما ال ائ فطنه غفر له الشرك فما نونوه كموا قوال تعواىل ( :قوأل
ا عباني الذ ن أسرفوا على أنفسهم تقننيوا من رمح اهلل هن اهلل غفر الذنو مجيعا ) أي  :رن تا هليه وأنا ".
انظر هىل قول العالم ابن سعدي:
" -1وووم تعوواىل أنووه غفوور روون أ وورك بووه أحوودا موون ارفلوووقني  ،و غفوور مووا نون الشوورك موون الووذنو  ،صووغائرها
وكبائرها  ،وذلك عند مشيئ ه مغفرة ذلك."...
 -7وقوله " :فالذنو اليت نون الشرك قد جعأل اهلل رغفرهتا أسبابا كث ة."...
"وه ووذا ا ووالف الش وورك ف ووطن ارش وورك ق وود س وود عل ووى نفس ووه أب ووا ارغف وورة ،وأفل و نون ووه أب ووا الرمح و  ،ف ووال تنفع ووه
النياعا من نون ال وحيد...
 -3وقوله " :وأي رلم أعظم ممن سوى ارفلوي من ترا الناقص من مجيع الوجوه...
فهو رى أن الشرك هو أن جيعأل العبد هلل ندا من ارفلوقني يف عبانته.
و ع م ارعاص كب ها وصغ ها من الشرك الذي غفر ،بأل عنده ما عدا الشرك من الذنو غفوره اهلل،و ورى
أن لذلك أسبابا كث ة ،أما ارشرك فقد سد هذه األبوا على نفسه.
أقول :وأما اروحد فرما قول احلاف ابن رج " :ال وحيد وهو السب األعظم فمن فقده فقد ارغفرة ومن جاء
به فقد أيت بأعظم أسبا ارغفرة...اخل".
وقال يخ اإلسالم ابن تيمي –رمحه اهلل -يف "ةموع الف اوى" (:)28/1
اسو سعانس ه يف الإ ُق إورآن  :سكثو جودًّا بس إوأل ُه سوو قسو إلو ُ إاإلميسوان سوأ َّسو ُل إاإل إس سوالم
" سوتسو إوح ُ
ص ال مد ن لسهُ يف عبس سانتوه سو إ
يد اللَّه سوه إخ سال ُ
صلَّى اللَّهُ سعلسإيه سو سسلَّ سم { :أُم إر ُ أس إن أُقسات سأل النَّا س سح َّىت س إش سوه ُدوا أس إن س هلسوهس هَّ اللَّوهُ سوأ َّ
وول
سن ُحمس َّمودا سر ُس ُ
سوآخ ُرهُ  .سك سما قس سال النَّ س
وال  { :سم إون سكوا سن آخ ُور سك سالموه
اللَّه } سوقس سال  { :م
وحوهُ سهلسوا سرإوحوا } سوقس س
هين سأل إسعلس ُم سكل سم س سو ُقوُهلسا عإن سد الإ سم إو أس سحد هَّ سو سج سود ُر ُ
اجلسسوارح لسهُ".
اجلسنَّ ُ } سوُه سو قسو إل ُ ال مد ن سو إاإلميسان  .سو سسائ ُر إاأل إسع سمال سك إ
ت لسهُ إ
س هلسهس هَّ اللَّهُ  :سو سجبس إ
وقال -رمحه اهلل -يف ك ابه "قاعدة جليل يف ال وسأل والوسيل " فقرة (:)944
" فطن ال وحيد ،هو سر القرآن ول اإلميان".
أقول :هذه أقوال من عظم ال وحيد و عرف منوعل ه ومثاره ،و فري بوني الشورك األكوم ارفورب مون اإلسوالم وبوني موا
نونه مما نيل عليه لف الشرك كورتك الصوالة وفو ه مموا وورب بوه اروحود مون اإلسوالم وتنفعوه وفاع رسوول اهلل -صولى
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اهلل علي ووه وس وولم -و ووفاع ارالئرو و واألنبي وواء وار ووءمنني ،ول ووو ك ووان يف قلب ووه أنىن أنىن أنىن م وون مثق ووال ذرة م وون ال وحي وود
وص علوى ذلوك رسوول اهلل –صولى اهلل عليوه وسولم -يف
واإلميان ،وبعود كوأل ذلوك رمحو أرحوم الورامحني -جوأل وعوال -كموا ن َّ
أحان ع الشفاع وأحان ع فتأل ال وحيد.
اللهم هننا نشهدك على أننا نءمن بذلك هميانا صانقا ر و ك فيه.
وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
ك به
ربيع بن هاني عم اردخل
1433/17/74هو
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