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 ،"الحدادية وتشغيبات شبهات على الرد في األثرية المقاالت "مضامين
( 24ص )مهم ملحق ومعها

 الرحيم الرحمن اهلل بسم

. احلمد هلل والصالة والسالـ على رسوؿ اهلل وعلى آلو وصحبو ومن اتبع ىداه

: أما بعد

فأرجو من القراء الكراـ، وخاصةمن ذباوب معهم من غري دراسة قراءة ىذه ادلضامني 
. ادلهمة، مث الصدع باحلق

توطئٌة مهمة جداً ذلذه ادلضامني تتضّمن موقف األئمة الواردة أمساؤىم من دعاوى 
. اإلمجاع

 

موقف اإلمامني أمحد والشافعي وغريمها، ومنهم شيخ اإلسالـ ابن تيمية واحلافظ "
: ابن القيم من دعاوى اإلمجاع

(: 19/271)" رلموع الفتاوى"يف - رمحو اهلل–قاؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية 

مْجَاِع َونَػَقَل آَخُر النػِّزَاَع "  إمَّا نَػْقاًل مسى قَائِلُو ؛ َوِإمَّا نَػْقاًل خِبِاَلٍؼ : َوِإَذا نَػَقَل َعاِِل اإْلِ
ُمْطَلًقا، وِلَْ ُيَسم قَائلو فَػَلْيَس لَِقاِئٍل َأْف يَػُقوَؿ نَػْقاًل خِلِاَلٍؼ ِلَْ يَػْثُبْت ؛ فَِإنَُّو ُمَقاِبٌل بَِأْف يُػَقاَؿ َوََل 

ـٌ َعَلى  مْجَاِع نَاٍؼ لِْلِخاَلِؼ، َوَىَذا ُمْثِبٌت َلُو، َواْلُمْثِبُت ُمَقدَّ مْجَاِع َبْل نَاِقُل اإْلِ يَػْثُبُت نَػْقُل اإْلِ
إمَّا ِلَضْعِف : ََيُوُز يف نَاِقِل النػِّزَاِع َأْف َيُكوَف َقْد َغِلَط ِفيَما أَثْػَبَتُو ِمْن اخلِْاَلِؼ : َوِإَذا ِقيَل . النَّايف 

ْسَناِد ؛ َأْو لَِعَدـِ الدَََّلَلِة، ِقيَل َلُو  َونَايف النػِّزَاِع َغَلطُُو أجوز ؛ فَِإنَُّو َقْد َيُكوُف يف اْلَمْسأََلِة : اإْلِ
ـَ  ُلْغُو ؛ َأْو بَػَلَغْتُو َوَظنَّ َضْعَف إْسَناِدَىا وََكاَنْت َصِحيَحًة ِعْنَد َغرْيِِه ؛ َأْو َظنَّ َعَد أَقػَْواٌؿ ِلَْ تَػبػْ
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الدَََّلَلِة وََكاَنْت َدالًَّة، َفُكلَما ََيُوُز َعَلى اْلُمْثِبِت ِمْن اْلَغَلِط ََيُوُز َعَلى النَّايف َمَع زِيَاَدِة َعَدـِ اْلِعْلِم 
ـَ اْلِعْلِم لَْيَس ِعْلًما بِاْلَعَدـِ . بِاخلِْاَلِؼ  اَل ِسيََّما ِفي َوَىَذا َيْشًَتُِؾ ِفيِو َعامَُّة اخلِْاَلِؼ ؛ فَِإفَّ َعَد

َواِل ُعَلَماِء أُمَِّة ُمَحمٍَّد  . الَِّ ي اَل ُيْحِ يَها  الَّ َر ُّب اْلَعاَلِمينَ - َ لَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلَّمَ -َأق ْ

ُرُه ِمْن اْلُعَلَماِء  ْجَماَع فَ َقْد َكَذَ  ؛ َىِذِه : َوِلَهَذا قَاَل َأْحَمد َوَغي ْ َمْن ادََّعى اْْلِ
ْجَماَع ََل أَْعَلُم نِزَاًعا :  ؛ َوَلِكْن يَػُقوُؿ َواأْلََ مِّم  ()َدْعَو  اْلَمرِيِسيَّ  َواَلَِّذيَن َكانُوا َيْذُكُروَن اْْلِ

بِأَنَّا ََل نَػْعَلُم نِزَاًعا، َويَػُقوُلوَف َىَذا ُىَو  : َكالشَّاِفِعيِّم َوأَِبي ثَ ْوٍر َوَغْيرِِىَما يُ َ سِّمُروَن ُمَراَدُىمْ 
مْجَاُع الَِّذي َندَِّعيو ". اإْلِ

متحدثاً عن  (30-1/29)" إعالـ ادلوقعني"يف - رمحو اهلل–وقاؿ اإلماـ ابن القيم 
-: رمحو اهلل–أصوؿ اإلماـ أمحد 

: وكاف فتاويو مبنية على مخسة أصوؿ" 

النصوص، فإذا وجد النص أفىت دبوجبو، وِل يلتفت إىل ما خالفو وَل من : أحدىا
خالفو كائنا من كاف، وذلذا ِل يلتفت إىل خالؼ عمر يف ادلبتوتة حلديث فاطمة بنت قيس، 
وَل إىل خالفو يف التيمم للجنب حلديث عمار بن ياسر، وَل خالفو يف استدامة احملـر الطيب 
الذي تطيب بو قبل إحرامو لصحة حديث عائشة يف ذلك، وَل خالفو يف منع ادلفرد والقارف 

من الفسخ إىل التمتع لصحة أحاديث الفسخ، وكذلك ِل يلتفت إىل قوؿ علي وعثماف 
وطلحة وأيب أيوب وأيب بن كعب يف ترؾ الغسل من اإلكساؿ لصحة حديث عائشة أهنا 

فاغتسال وِل يلتفت إىل قوؿ ابن عباس وإحدى - صلى اهلل عليو وسلم-فعلتو ىي ورسوؿ 
الروايتني عن علي أف عدة ادلتوىف عنها احلامل أقصى األجلني لصحة حديث سبيعة 

األسلمية، وِل يلتفت إىل قوؿ معاذ ومعاوية يف توريث ادلسلم من الكافر لصحة احلديث 
ادلانع من التوارث بينهما، وِل يلتفت إىل قوؿ ابن عباس يف الصرؼ لصحة احلديث خبالفو 

                                                           

 .واإلنصعف السنة أهل ذلك فليدرك واألصم، المريسي من لإلجمعدعت اددعاًء  أكثر والحدادية- 



 

3 
 

ولم يكن يقدم على الحديث وَل إىل قولو بإباحة حلـو احلمر كذلك، وىذا كثري جدا 
ال حيح عمال وال رأيا وال قياسا وال قول  احب وال عدم علمو بالمخالف الذي 

(. )يسميو كثير من الناس  جماعا ويقدمونو على الحديث ال حيح

وقد كذ  أحمد من ادعى ىذا اْلجماع ولم يسغ تقديمو على الحديث 
الثابت، وكذلك الشافعي أيضا نص في رسال و الجديدة على أن ما ال يعلم فيو بخالف 

ما َل يعلم فيو خالؼ فليس إمجاعا وقاؿ عبد اهلل بن أمحد بن :  ولفظوال يقال لو  جماع
( )ما يدعي فيو الرجل اْلجماع فهو كذ  من ادعى اْلجماع: حنبل مسعت أيب يقوؿ

َل نعلم الناس اختلفوا، ىذه :  لعل الناس اختلفوا ما يدريو، وِل ينتو إليو، فليقلفهو كاذ 
َل نعلم الناس اختلفوا أو ِل يبلغين ذلك ىذا : دعوى بشر ادلريسي واألصم، ولكنو يقوؿ

. لفظو

أجل عند اإلماـ أمحد وسائر أئمة - صلى اهلل عليو وسلم-ونصوص رسوؿ اهلل 
احلديث من أف يقدموا عليها توىم إمجاع مضمونو عدـ العلم بادلخالف، ولو ساغ لتعطلت 

النصوص، وساغ لكل من ِل يعلم سلالفا يف حكم مسألة أف يقدـ جهلو بادلخالف على 
النصوص؛ فهذا ىو الذي أنكره اإلماـ أمحد والشافعي من دعوى اإلمجاع َل ما يظنو بعض 

". الناس أنو استبعاد لوجوده

فما ىو رأي أىل العلم والسنة يف احلدادية ويف كثرة دعاواىم لإلمجاعات ألىداؼ 
خطرية وباطلة؟ 

 

                                                           

 .السنة ألهل المحعربة الحدادية الفرقة حعل وهذا- 

دي من وأكذب-   .الحدادية هم اإلجمعع يدَّ
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: بداية المضامين المنوه عنها

. تعريف أىل السنة لإلدياف(15-14ص)

. قوؿ ابن بطة بعدـ تكفري تارؾ الصالة (15ص)

. ربريف عادؿ لكالـ ابن بطة والربهباري (16ص)

مث قصره وصف أىل السنة على من َل يكفروف تارؾ الصالة؛ ليخرج من َل يكفرونو عن 
. دائرة أىل السنة، بل ىم عنده مرجئة

قصر عادؿ وصف أىل السنة على من ُيكفر تارؾ الصالة، ليخرج من َل يكفره،  (20ص)
. وإف كاف يرى أنو رلـر يستحق القتل والعقاب الشديد من اهلل يف الدنيا واآلخرة

. سوؽ ربيع أقواؿ اخلوارج وادلرجئة يف اإلدياف (27ص)

فغلت احلوارج وادلعتزلة والرافضة يف : "نقل ربيع عن اإلماـ زلمد بن نصر قولو (28-27ص)
-، وكفرت هبا ادلرجئة شكاً منهم يف قوؿ الرسوؿ (أي نصوص الوعيد)تأويل ىذه األخبار 
اخل ...أو تكذيبا منهم دلن رواىا من األئمة- صلى اهلل عليو وسلم

. ىذا ىو واقع ادلرجئة، منهم من ينكر نصوص الوعيد ويكذب هبا: "قوؿ ربيع (29ص)

ومنهم من يتأوذلا تأوَلً فاحشاً، ومنهم من يرى اجملرمني من السراؽ والزناة وأمثاذلم أهنم 
. مؤمنوف مستكملوا اإلدياف

إف أىل السنة مجيعاً يؤمنوف بنصوص الوعد والوعيد، ويعظِّموهنا، : "قوؿ ربيع (30-29ص)
". ويؤلفوف بينها، وَل يضربوف بعضها ببعض
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نقل شيخ اإلسالـ ابن تيمية ألقواؿ العلماء يف تارؾ الصالة أو غريىا  (30ص)أوردربيع يف 
. من األركاف األربعة

ىذا بريء من : "، قاؿ"اإلدياف يزيد وينقص: "سئل اإلماـ أمحد عن من قاؿ (33ص)
اإلدياف قوؿ وعمل يزيد وينقص فقد خرج من اإلرجاء : من قاؿ: "وقوؿ الربهباري".اإلرجاء

". أولو وآخره

فهل يأخذ ادلسلموف دبا قرره أئمة اإلسالـ والسنة، أو يأخذوف بقوؿ احلدادية؛ أىل اجلهل 
واذلوى؟ 

احلدادية خيالفوف أىل السنة يف عدد من األصوؿ، ومنها احلكم باإلرجاء على من  (34ص)
اإلدياف قوؿ وعمل، يزيد وينقص، وينقص حىت َل يبقى منو إَل أدىن أدىن أدىن من : يقوؿ

. مثقاؿ ذرة

نقل ربيع قوؿ ابن قدامة يف تارؾ الصالة، ونقلو َلختالؼ العلماء وأدلتهم، (43-35ص)
وترجيحو لعدـ التكفري وسوقو لألدلة يف ذلك، وإلزاـ ربيع للحدادية إلزاماً قوياً بأف أحكامهم 

. تتناوؿ اإلماـ أمحد وعدداً من أتباعو من األئمة

ِل يكن أصحاب رسوؿ : " "احتجاج عادؿ بأثر عبد اهلل بن شقيق، أَل وىو قولو(50ص)
ونقد ربيع ذلذا ". يروف شيئا من األعماؿ تركو كفر غري الصالة- صلى اهلل عليو وسلم-اهلل 

. ، وبيانو لضعف ىذا األثر هبذا اللفظ باألدلة(58ص)األئر إىل 

رواية إمساعيل بن إبراىيم عن اجلريري عن عبد اهلل بن شقيق، وترجيح روايتو على  (57ص)
. رواية بشر بن ادلفضل
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دعوى اإلمجاع على كفر تارؾ الصالة َل توجد يف كتب اإلمجاع؛ َليف كتاب ابن  (57ص)
، وَل يف كتاب ابن القطاف، وَل يف استدراؾ شيخ اإلسالـ ابن  ادلنذر،وَليف كتاب ابن حـز

. تيمية على ابن حـز

 واحلدادية يصروف على دعوى اإلمجاع لريموا أئمة اإلسالـ الذين َل يكفروف تارؾ الصالة 
. باإلرجاء

ميزة أىل السنة ادلختلفني يف تارؾ الصالة واحًتاـ بعضهم لبعض، وثناء بعضهم  (58ص)
. على بعض، واحلدادية ضد ىذا ادلنهج

. مناقشة كالـ إسحاؽ الذي يتعلق بو من يدَّعي اإلمجاع (78-77ص)

. أدلة من َل ُيكفر تارؾ الصالة (78ص)

. استدَلؿ ربيع باألدلة على شدة عقوبة مانع الزكاة، فكيف بتارؾ الصالة (75-37ص)

أحاديث الشفاعة تتضّمن الوعد والوعيد الشديد دلرتكيب الكبائر، وأىل السنة  (88ص)
. يؤمنوف بذلك خبالؼ ادلرجئة

يف " الصحيحني"يف - رضي اهلل عنو–احتجاج اإلماـ ابن القيم حبديث أيب سعيد  (90ص)
فيخرج -: "صلى اهلل عليو وسلم–الشفاعة، وقولو جبميع ما تضّمنو من الشفاعات وبقولو 

فهذا السياؽ يدؿ على أف ىؤَلء : "، وقولو عند ىذه اجلملة"اهلل منها قوما ِل يعملوا خريا قط
" . ِل يكن يف قلوهبم مثقاؿ ذرة من خري ومع ىذا فأخرجتهم الرمحة

صلى اهلل عليو –وَل أعرؼ أحداً من علماء السلف تأوذلا، وقولو .وِل يتأوؿ ىذه اجلملة
عدداً من - صلى اهلل عليو وسلم-كما يف حديث أنس الصحيح، الذي فيو أف للنيب - وسلم

الشفاعات، ومنها أنو خيرج اهلل من النار بشفاعتو من يف قلبو أدىن أدىن أدىن مثقاؿ ذرة من 
َل إلو إَل : "من ربو الشفاعة فيمن قاؿ- صلى اهلل عليو وسلم–إدياف، مث يطلب النيب 
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َل : "مث خيرج اهلل بعزتو وجاللو ورمحتو من النار من قاؿ. ليس ذلك لك: ،فيقوؿ اهلل لو"اهلل
وإدياف أىل السنة مجيعاً هبذين احلديثني ادلتفق على صحتهماوما تضّمناه من ". إلو إَل اهلل

. الشفاعات وما بعدىا فيمن خيرجهم اهلل برمحتو وعزتو وكربيائو

ىذا إىل جانب األحاديث األخرى ادلتواترة الواضحة اجللية، وادلتواترة يف الشفاعة، واليت ترغم 
. اخلوارج السابقني واحلدادية الالحقني

حكاية شيخ اإلسالـ عن الصحابة والتابعني وأئمة ادلسلمني وأىل السنة  (93- 92ص)
. األخذ بأحاديث الشفاعة، وأنو خيرج من النار من يف قلبو مثقاؿ ذرة من إدياف

اإلماـ زلمد بن عبد الوىاب وابنو اإلماـ عبد اهلل واإلماـ عبد اللطيف آؿ  (96-94ص)
فما رأي . الشيخ واإلماـ ابن سحماف َل يكفروف إَل دبا أمجع عليو العلماء وىو الشهادتاف

احلدادية فيهم ؟؟ 

رمي عادؿ أىل السنة ادلعاصرين باإلرجاء، وبأهنم حيصروف الكفر يف اجلحود  (97ص)
. وىذا افًتاء عظيم على أىل السنة. والتكذيب

. بياف ربيع ألصناؼ ادلرجئة، وبيانو دلذاىبهم الباطلة (98ص)

بياف ربيع دلذىب أىل السنة يف تاركي العمل، وأهنم مستحقوف للذـ والعقاب  (100ص)
وأف أىل السنة يذموف الذـ الشديد من خيرجوف العمل من . الشديد يف الدنيا واآلخرة

. اإلدياف، وحيكموف عليهم بأهنم مرجئة 

اإلدياف قوؿ، وحنن :"نقل ربيع قوؿ اإلماـ سفياف بن عيينة يف ادلرجئة أهنم يقولوف(102ص)
وادلرجئة أوجبوا اجلنة دلن شهد أف َل إلو إَل اهلل مصرا بقلبو على . اإلدياف قوؿ وعمل: نقوؿ

ترؾ الفرائض، ومسوا ترؾ الفرائض ذنباً دبنػزلة ركوب احملاـر ، وليس بسواء؛ ألف ركوب احملاـر 
". من غري استحالؿ معصية ، وترؾ الفرائض متعمداً من غري جهل وَل عذر ىو كفر
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وتعليق ربيع على ىذا القوؿ ببياف ضالَلت ادلرجئة ومنها أهنم يعتقدوف أف إدياف أفجر الناس 
. مثل إدياف زلمد وجربيل وميكائيل 

قوؿ ربيع أىل السنة الذين يرميهم احلدادية باإلرجاء يقولوف ويعتقدوف أف اإلدياف  (103ص)
اخل ...قوؿ وعمل ويزيد وينقص

العمل شرط كماؿ، والرد : افًتاء عادؿ على أىل السنة ادلعاصرين بأهنم يقولوف(103ص)
. عليو

إبطاؿ فرية عادؿ على أىل السنة ادلعاصرين أهنم حيصروف الكفر يف اجلحود  (104ص)
. والتكذيب، والرد عليو

حديثاً ضعيف اإلسناد، " إثبات احلد هلل"أورد أبو زلمد الدشيت يف كتابو  (214-202ص)
(. )منكر ادلنت

فتعلق بو عادؿ آؿ محداف وزميلو، وذىبا َيتهداف يف إثبات صحتو بطرؽ غريبة، َل زبرج - 1
عن طرؽ أىل الضالؿ يف التعلق باألحاديث الواىية، وإيهاـ الناس أهنا صحيحة، ونصو أف 

إف اهلل عز وجل دلا قضى خلقو استلقى، فوضع ): "قاؿ- صلى اهلل عليو وسلم–رسوؿ اهلل 
واعتقدا أف ىذا ".َل ينبغي ألحد من خلقو أف يفعل ىذا: إحدى رجليو على األخرى، وقاؿ

من صفات اهلل، وذىبا يؤكدانو بعزوه إىل أيب نعيم، وأبو نعيم ساؽ القصة، وِل يذكر فيها 
. ىذه اجلملة اليت َل تليق باهلل

وأخرياً فمن مغالطات أو كذب احملققني عادؿ الغامدي وقرينو أهنما ادعيا أف ىذا احلديث 
ىذا احلديث، ووجدتو يروي بإسناده " ادلعرفة"، فلم أجد يف كتاب "ادلعرفة"رواه ابن منده يف 

مضطجعاً - صلى اهلل عليو وسلم-أهنما رأيا رسوؿ اهلل "إىل عباد بن سبيم عن أبيو وعمو 

                                                           

 .للمصلحة تقديمه رأيت لكني المضعمين، هذه آخر في موضعه الحديث بهذا المتعلق الكالم- 
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فنعوذ باهلل من اذلوى والضالؿ والكذب على ". على ظهره، رافعاً إحدى رجليو على األخرى
. األئمة

. رواتو ثقات: (110)" العلو"ومن ذلك أهنما نسبا إىل الذىيب أنو قاؿ يف - 2

إسناده : "(108-107ص)" اجتماع اجليوش اإلسالمية"وادعيا أفَّ ابن القيم قاؿ يف - 3
". صحيح على شرط البخاري

". رواتو ثقات:"والذىيب ِل يقل عن ىذا احلديث الباطل

"". دلا فرغ اهلل من خلقو استوى على عرشو: ""إمنا صحح حديث

". دلا فرغ اهلل من خلقو استوى على عرشو: " وكذلك ابن القيم إمنا صحح حديث

ُىَو الَِّذي َخَلَق ): وىذا النص الذي ذكره اإلماماف الذىيب وابن القيم يتفق مع قوؿ اهلل تعاىل
َها  السََّماَواِت َواأْلَْرَض يف ِستَِّة أَيَّاـٍ مُثَّ اْستَػَوى َعَلى اْلَعْرِش يَػْعَلُم َما يَِلُج يف اأْلَْرِض َوَما خَيْرُُج ِمنػْ

، ويتفق (َوَما يَػْنزُِؿ ِمَن السََّماِء َوَما يَػْعرُُج ِفيَها َوُىَو َمَعُكْم أَْيَن َما ُكْنُتْم َواللَُّو دبَا تَػْعَمُلوَف َبِصريٌ 
. مع بقية آيات استواء اهلل على عرشو

انظر كيف يفًتي ىذاف احملققاف على العلماء تصحيح ىذا احلديث الباطل، الذي قد َل 
. يقبلو حىت اجملسمة الضالؿ

. وكم جهد ىذاف احلدادياف يف تصحيح ىذا احلديث الذي َل يليق جبالؿ اهلل

من تعليقهما على كتاب الدشيت، فدحضُت ىذا اجلهد ادلسيء إىل  (186-183ص)من 
-. عّز وجلّ -اهلل 

كالـ ىذين الرجلني على ىذا احلديث، وزلاولتهما تصحيحو، - إف شاء اهلل-وسوؼ أنزؿ 
مع ردي ادلفصل عليهما وادلتضّمن لبياف بطالف عملهما وادعائهما لصحتو وبطالف ادعائهما 
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إفَّ رجاؿ إسناد : أفَّ بعض العلماء أوردوه يف كتبهم، ومنهم الذىيب وابن القيم، وأهنما قاَل
. ىذا احلديث ثقات

أبو النضر، يرويو ليث، عن يزيد بن أيب - 4: "قاؿ احملققاف لكتاب الدشيت (187ص)ويف 
"". ادلسند"رواه أمحد يف .حبيب، عن أيب النضر بو

. وبرأ اهلل اإلماـ أمحد من رواية ىذا احلديث الباطل

وإمنا روى بإسناده إىل أيب النضر َأفَّ أَبَا َسِعيٍد اخْلُْدرِيَّ َكاَف َيْشَتِكي رِْجَلُو َفَدَخَل َعَلْيِو َأُخوُه 
َوَقْد َجَعَل ِإْحَدى رِْجَلْيِو َعَلى اأْلُْخَرى َوُىَو ُمْضَطِجٌع َفَضَربَُو بَِيِده َعَلى رِْجِلِو اْلَوِجَعِة َفَأْوَجَعُو 

َأوِلَْ : َفَما مَحََلَك َعَلى َذِلَك؟ قَاؿَ : بَػَلى، قَاؿَ : َأْوَجْعَتيِن، َأوِلَْ تَػْعَلْم َأفَّ رِْجِلي َوِجَعٌة؟ قَاؿَ : فَػَقاؿَ 
". َقْد نَػَهى َعْن َىِذهِ - َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلَّمَ -َتْسَمْع َأفَّ النَّيبَّ 

ورواية اإلماـ أمحد ذلذا احلديث هبذا اللفظ مع روايات من قبلو، كلهاتُبنيِّ بطالف ذلكم النص 
. ِل يقلو، وحاشاه أف يقولو- صلى اهلل عليو وسلم–ادلنكر، وأف رسوؿ اهلل 

: نقل ىذاف احلدادياف قوؿ أيب القاسم إمساعيل بن زلمد بن الفضل قولو (187ص)ويف 
، فلم يردعهما ىذا القوؿ عن التعلق هبذا " َل يصح ىذا احلديث: قاؿ كثري من احلفاظ"

. احلديث الذي َل يليق جبالؿ اهلل، فرّدا عليو بكالـ ىزيل، وأصرّا على األخذ بو

فما رأي علماء السنة فيمن يعتقد مثل ىذا احلديث الباطل، ويروج لو بالكذب واذلوى؟؟ 

بكالـ  (435-7/434)" رلموع الفتاوى" تكلم شيخ اإلسالـ ابن تيمية يف (108ص)
 .شديد على ادلالحدة وأىل الكالـ الباطل

. فبًته عادؿ الغامدي، مث نزّلو على أىل السنة الذين َل يكفروف تارؾ الصالة
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، (110-108ص)" ادلقاَلت األثرية" ، وانظره يف "اجملموع" انظر كالـ شيخ اإلسالـ يف 
. مع تعليقي عليو

وقوؿ ادلرجئة خيالف الرباىني من الكتاب والسنة، وما عليو الصحابة : " قوؿ ربيع(112ص)
". ومن اتبعهم بإحساف

.  أورد عادؿ حديثاً فيو راٍو مًتوؾ، وأورد بعده حديثاً صحيحاً (113ص)

وأىل السنة يوردون ىذا الحديث في أبوا  الرد على : " مث عّلق عليو بقولو
، فخالفوا بذلك أحاديث المرجئة الذين يرون ترك ال الة ليس بك ر يخرج من الملة

". والتابعني- رضي اهلل عنهم-وإمجاع الصحابة - صلى اهلل عليو وسلم-النيب 

وىو هبذا التقرير خيرج مجهور أىل السنة واحلديث وأئمتهم من السنة إىل البدعة، يرميهم 
دبخالفة اإلمجاع، وىذا خروج منو على منهج أىل السنة إىل مذىب اخلوارج، وذلك أف أىل 

السنة وأئمتهم الذين يكفروف تاركي الصالة يُعظموف إخواهنم الذي َل يكفروف تاركي 
الصالة، وَل يرموهنم باإلرجاء، وَل دبخالفة اإلمجاع، فعادؿ وإخوانو احلدادية إمنا يسريوف على 

منهج اخلوارج الذين يرموف أىل السنة عموماً باإلرجاء ألهنم َل يكفروف أىل الكبائر، 
. ويزيدوف على اخلوارج برميهم أىل السنة دبخالفة اإلمجاع

:  مث عّلقت على قولو ىذا

ادلظلوموف يعظموف سنة  (أي أىل السنة)فهم . وىذا أمر خطري جداً، لو دَلَلت خطرية"
، ويعملوف هبا، ويؤلفوف وَيمعوف بني نصوص الوعد -صلى اهلل عليو وسلم-رسوؿ اهلل 

والوعيد بفقو ووعي، وَل خيالفوف أي إمجاع، وما يدَّعيو ىذا الرجل من اإلمجاع ِل يثبت، ولو 
". ثبت عندىم لرفعوه على رؤوسهم
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وىم يؤمنوف بأف من يًتؾ فريضة من الفرائض فإنو يستحق دخوؿ النار، ويؤمنوف : " مث قلت
بنصوص الوعيد لكل أنواع أىل ادلعاصي، ويؤمنوف بأحاديث الشفاعة اليت تدؿ على دخوؿ 
كثري من العصاة النار، وأّف منهم من َل يبقى من إديانو إَل مثقاؿ ذرة، ومنهم َل يبقى من 

. إديانو إَل أدىن أدىن أدىن مثقاؿ ذرة

ويحكمون وحيكم أىل السنة على ادلمتنعني عن الصالة بالقتل، ويبغضوف تاركي الصالة، 
.  ، ويستدلوف باألحاديث الواردة يف تاركي الصالة على ضاللو وفسقوعليهم بأن عندىم ك ر

مثل إدياف - مهما بلغوا من اإلجراـ والفجور - بينما ادلرجئة يعتقدوف أف إدياف اجملرمني 
، وبعضهم يوجبوف على اهلل إدخالو -"صلى اهلل عليهم وسلم-جربيل وميكائيل وزلمد 

. اجلنة

وكاف اإلمجاع -: رمحو اهلل–قاؿ اإلماـ الشافعي : "-  نقلُت قوؿ عادؿ(124-123ص)
إف اإلدياف قوؿ وعمل ونية ، َل : من الصحابة والتابعني من بعدىم شلن أدركناىم يقولوف

َلبن تيمية " اإلدياف"، و(1593)، الاللكائي "َُيزئ واحد من الثالثة إَل باآلخر
(". 197ص)

َل َيزئ : "مث عّلقت على ىذا القوؿ دبا يدؿ على عدـ صحة ما نسب إىل الشافعي
، وأبو (192ص)" ، دبا نقلو ابن أيب حامت يف آداب الشافعي"واحد من الثالثة إَل باآلخر

وابن عبدالرب  (1/387" )مناقب الشافعي"والبيهقي يف  (115-9/114)" احللية"نعيم يف 
ناقالً عن احلاكم، كلهم ينقل  (47-1/46" )الفتح"وابن حجر يف  (81ص)" اَلنتقاء"يف 

، وِل ينقلوا عنو "اإلدياف قوؿ وعمل، يزيد وينقص: "عن الشافعي بأسانيدىم إليو أنو يقوؿ
". وَل َيزئ واحد من الثالثة إَل باآلخر: "دعوى اإلمجاع، وَل القوؿ ادلنسوب إليو
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وىذا يوافق ما نقلو األئمة البخاري وأبو حامت وأبو زرعة عن علماء األمصار، باب 
". اإلدياف قوؿ وعمل، يزيد وينقص"

 ".وَل َيزئ واحد من الثالثة إَل باآلخر: " وِل ينقلوا عنهم

أف اإلدياف قوؿ "كيف ينقل اإلماـ الشافعي اإلمجاع عن الصحابة والتابعني : مث أقوؿ
، مث يذىب إىل سلالفة ىذا اإلمجاع، فال "وعمل، ونية َل َيزئ واحد من الثالثة إَل باآلخر

اخل ...يكفر تارؾ الصالة، وَل تارؾ الزكاة

وَل َيزئ واحد من : " أَل يدؿ مذىب الشافعي ىنا على بطالف ما نسب إليو، ومنو
؟ "الثالثة إَل باآلخر

، وِل ينقلوا وَل "اإلدياف قوؿ وعمل يزيد وينقص"مث كيف يتفق أئمة اإلسالـ على أف 
، فهل تواصوا على كتماف ىذا القوؿ؟ "َل َيزئ واحد من الثالثة إَل باآلخر: "ينقلوف

. حاشاىم مث حاشاىم

مث كيف يذىب مجاىري أىل السنة واحلديث إىل سلالفة ىذا اإلمجاع فال يكفروف تارؾ 
الصالة؟ 

إف إحلاح احلادية التكفريية وإصرارىم على إثبات ىذا اإلمجاع ليدؿ على أف ىدفهم 
من وراء ىذا اإلصرار إمنا ىو الطعن يف مجاىري أىل السنة، وعلى رأسهم األئمة العظاـ 

ورميهم باإلرجاء، ومن أىدافهم سلالفة أىل السنة الذين يكفروف تارؾ الصالة، مث َل يرموف 
إخواهنم الذين َل يكفرونو َل باإلرجاء، وَل بغريه، بل حيبوف إخواهنم وحيًتموهنم؛ ألف ذلم أدلة 

. وبراىني يف ما ذىبوا إليو

فليدرؾ العاقل على أف ىذه احلدادية إمنا ىي فرقة خارجية تزيد على اخلوارج بالكذب 
. واخليانة
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. مث جاء أبو عاصم احلدادي الغايل ينتصر للحدادية ولصديقو عادؿ الغامدي

 جاء ليصحح أثر عبد اهلل بن شقيق، فبّينُت ضعف شبهاتو باألدلة العلمية على 
. منهج أىل احلديث

وليعلم القارئ أف الذين حيتجوف بأثر عبد اهلل بن شقيق ِل يدرسوا أسانيده ويأخذوا 
بالراجح منها، ولو درسوا دراسة علمية على طريقة أىل احلديث لرجحوا الرواية الصحيحة 

. عنو اليت َل تدؿ على اإلمجاع ادلزعـو

(. 152-142ص)انظر دعاواه وإسقاطي ذلا حبق من 

(: 3ص)قاؿ أبو عاصم يف  "(153-152ص)مث يف 

أفال ترى أف تارؾ الصالة ليس من أىل ملة : قاؿ أبو عبد اللػو : " ()وقاؿ ادلروزي" 
اإلسالـ الذين يرجى لػهم اخلروج من النار ودخوؿ اجلنة بشفاعة الشافعني كما قاؿ صلى 

اللػو عليو وسلم يف حديث الشفاعة الذي رواه أبو ىريرة وأبو سعيد مجيعا رضي اللػو عنهما 
أهنم خيرجوف من النار يعرفوف بآثار السجود فقد بني لك أف ادلستحقني للخروج من النار 

أو َل ترى أف اللػو تعاىل ميز بني أىل اإلدياف وأىل النفاؽ بالسجود . بالشفاعة ىم ادلصلوف
وقد ذكرنا  {يَػْوـَ ُيْكَشُف َعن َساٍؽ َويُْدَعْوَف ِإىَل السُّسُجوِد َفالَ َيْسَتِطيُعوفَ }: فقاؿ تعاىل

َوإَذا ِقيَل ذَلُُم ارَْكُعواْ َلَ }: األخبار ادلروية يف تفسري اآلية يف صدر كتابنا، فقاؿ اللػو تعاىل
أفال تراه جعل عالمة ما بني ملة . { َوِإَذا قُرِىَء َعَلْيِهُم اْلُقْرآُف َلَ َيْسُجُدوفَ }،  {يَػرَْكُعوفَ 

: تعظيم قدر الصالة . " الكفر واإلسالـ وبني أىل النفاؽ واإلدياف يف الدنيا واآلخرة الصالة
 (2/1010 .") 

 
                                                           

: قعاللمروزي: "قوألبيععصم- 

 .،الأستبعدأنهيرىأنعلمروزيغيرأبيعبدهللا،واليعرفأنعلمروزيهوأبودبدهللا"قعألبودبدهللا
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: أقوؿ

إف ىذا النص الذي نقلو أبو عاصم عن اإلماـ زلمد بن نصر قد حصل فيو بًت - 1
شنيع، أستبعد أف يكوف ىذا البًت من اإلماـ زلمد بن نصر ادلشهود لو باإلمامة وسعة 

. اَلطالع واحلفظ

فيستبعد منو ىذا العمل الشنيع، ومن اجلائز أف يكوف سقط احملذوؼ من ىذا 
احلديث على بعض نساخ كتابو، فاستغل أبو عاصم احلدادي ىذا العمل الشنيع والبًت 

الفظيع لتأييد منهجو التكفريي والطاعن يف أئمة اإلسالـ ومجاىري أىل السنة واحلديث، 
. والرامي ذلم باإلرجاء

شلا يدؿ على إدياف اإلماـ زلمد بن نصر بأحاديث الشفاعة وتسليمو دبضموهنا - 2
أنو نقل عن طائفة من أىل احلديث َل تفرؽ بني اإلدياف واإلسالـ، وأف معنامها واحد، نقل 

(. 535-2/533)" تعظيم قدر الصالة"عنهم ىذا ادلذىب يف 

وشلا يدلك على ربقيق قولنا أف من فرؽ بني اإلدياف واإلسالـ : قالوا: "مث قاؿ عنهم
 اليت استوجب النار بركوهبا لن يزوؿ عنو اسم اإلسالـ وشر قد جامعنا أن من أتى الكبائر

من الكبائر وأعظمهم ركوبا ذلا من أدخلو اهلل النار فهم يرووف احلديث عن النيب صلى اهلل 
عليو وسلم ويثبتونو أف اهلل يقوؿ أخرجوا من النار من كاف يف قلبو مثقاؿ خردلة من إدياف 

من  ()ومثقاؿ برة ومثقاؿ شعرية فقد أخرب اهلل تبارؾ وتعاىل أف يف قلوهبم إديانا أخرجوا هبا
النار وىم أشر أىل التوحيد الذين َل يزوؿ يف قولنا ويف قوؿ من خالفنا عنهم اسم اإلسالـ 

ودخوؿ اجلنة ليس  ()وَل جائز أف يكوف من يف قلبو إدياف يستوجب بو اخلروج من اإلدياف

                                                           

 .النسعخ دمل من هذا ولعل ،"به: "والصواب كذا،- 

 .النسعخ دمل من هذا ولعل ،"النعر من: "والصواب كذا،- 
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دبؤمن باهلل إذ َل جائز أف يفعل اإلدياف الذي يثاب عليو بقلبو من ليس دبؤمن كما َل جائز 
". أف يفعل الكفر بقلبو من ليس بكافر

قد جامعنا أن من أتى الكبائر ال ي : " فقول ىذه الطائ ة من أىل الحديث
". اس وجب النار بركوبها

 وأنو يدل على ات اق طوائف أىل الحديث على األخذ الجاد بأحاديث الش اعة
. خيرج بالشفاعة من كاف يف قلبو مثقاؿ خردلة من إدياف ومثقاؿ برة ومثقاؿ شعرية

وىم أشر أىل ال وحيد الذين ال يزول في قولنا وفي قول : " وقولهم عن ىؤالء
". اخل ..من خال نا عنهم اسم اْلسالم

وكل ىذا قد سلم بو اإلماـ زلمد بن نصر وِل يعارضو بأي كلمة، وىذا يدؿ على أف 
ما حذؼ من احلديث الذي نقلو احلدادي أبو عاصم عن اإلماـ ابن نصر إمنا ىو من عمل 

. غريه خطأً كاف أو عمداً 

وَل أستبعد أف أبا عاصم قد اطلع على ىذا الكالـ الذي فيو اتفاؽ أىل احلديث 
. على األخذ بأحاديث الشفاعة وتسليم زلمد بن نصر هبذا اَلتفاؽ

. َل أستبعد أف ىذا احلدادي اطلع عليو فكتمو؛ ألنو يهدـ منهجو التكفريي

كيف اطلع على ذلكم النص ادلبتور واحتج بو، وخفي عليو ما نقلو اإلماـ ابن نصر 
وىذا اَلتفاؽ سابق على ذلكم : "من اتفاؽ أىل احلديث على األخذ بأحاديث الشفاعة

النص ادلبتور؟ 

. لقد أنكرُت على ىذا احلدادي نقل ىذا النص ادلبتور
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–وبينُت لو وللقراء أصناؼ أىل الكبائر الذين مشلتهم الشفاعات الثابتة عن النيب 
. يف الصحيحني وغريمها، وعلى رأسهم ادلصلوف الصائموف- صلى اهلل عليو وسلم

. من يف قلبو مثقاؿ دينار من خري: والصنف الثاين

. من يف قلبو مثقاؿ ذرة من خري : والصنف الثالث

شفعت ادلالئكة وشفع النبيوف وشفع : "فيهم- عّز وجل-يقوؿ اهلل : والصنف الرابع
ادلؤمنوف وِل يبق إَل أرحم الرامحني، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما ِل يعملوا خريا 

قط قد عادوا محما فيلقيهم يف هنر يف أفواه اجلنة يقاؿ لو هنر احلياة فيخرجوف كما زبرج احلبة 
اخل ...يف محيل السيل 

أعتقد أف ىذا احلدادي وإخوانو احلدادين قد اطلعوا على ىذه الشفاعات من كتب 
. أئمة احلديث، ولكنهم على طريقة اخلوارج َل يؤمنوف هبا

- 153ص)ولقد سقُت منها أحد عشر حديثاً يف ردي على أيب عاصم ىذا، انظر 
". ادلقاَلت األثرية"من  (165

الذي فيو ذكر - رضي اهلل عنهما–باإلضافة إىل حديث أيب سعيد وحديث أنس 
. الشفاعات يف ىذه األصناؼ

ويف آخره خيرج بالشفاعة من عندىم أدىن أدىن أدىن من مثقاؿ ذرة من إدياف، مث تأيت 
". َل إلو إَل اهلل: "رمحة أرحم الرامحني بعد ىذه ادلراحل، فيخرج اهلل من النار من قاؿ

صلى اهلل –وما رأيُت أحداً من أئمة اإلسالـ خيالف ىذه األحاديث، أو يتأوؿ قولو 
بأف ىؤَلء معذوروف ِل يتمكنوا من العمل، وإذا كانوا " ِل يعملوا خريا قط-: "عليو وسلم

معذورين ِل يتمكنوا من العمل فكيف يدخلهم اهلل النار ويعذهبم العذاب الشديد، وىو جلَّ 
. (َل يكلف اهلل نفساً إَل وسعها): وعال يقوؿ
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َنا ِإْصرًا َكَما مَحَْلَتُو َعَلى ): واهلل الرؤوؼ الرحيم يُعلِّم عباده أف يقولوا َربػََّنا َوَلَ رَبِْمْل َعَليػْ
.  (الَِّذيَن ِمن قَػْبِلَنا

ْلَنا َما َلَ طَاَقَة لََنا ِبوِ ): عباده أف يقولوا- أرحم الرامحني-ويُعلِّم ربنا  . (َربػََّنا َوَلَ رُبَمِّ

إف ىؤَلء الذين ِل يعملوا خرياً قط دلن أشد اجملرمني، فعذهبم اهلل على إجرامهم 
ادلتعمد العذاب الشديد؛ ألهنم متمكنوف من العمل، ومتمكنوف منو طوؿ حياهتم، أرجو شلن 

. يتأوؿ ىذا التأويل أف يعلن تراجعو عنو؛ ألنو خيالف القرآف والسنة

وأنا أسألو ما ىو عمل من يف قلبو أدىن أدىن أدىن من مثقاؿ ذرة من إدياف؟ وما ىو 
عمل من جاء بعده؟ 

. نقل أبو عاصم عن ابن بطة قوَلً لو يف تكفري تارؾ الصالة (167- 165ص)

: ، ونصو"ادلقاَلت األثرية"من  (168-167ص)فأجبتو بالكالـ اآليت وىو يف 

". أف ابن بطة نفسو َل يكفر تارؾ الصالة""

. وقاؿ بذلك اإلماـ ابن قدامة وشيخ اإلسالـ ابن تيمية

مث نقلُت عن ابن بطة نفسو كالماً يصرِّح فيو بأنو َل خيرج الرجل من اإلسالـ إَل 
" ادلقاَلت األثرية"انظر . الشرؾ، مث نقلُت كالماً حنوه عن اإلماـ أمحد والربهباري وابن البناء

(. 172-170ص)

نقل أبو عاصم عن ادلنذري والقرطيب وابن رجب أقواَلً ذلم يف تكفري تارؾ الصالة، 
(. 182-172ص)من " ادلقاَلت األثرية"فناقشتو يف ذلك، انظر 

. حنن َل ننكر أف ىناؾ علماء يكفروف تارؾ الصالة: وأقوؿ اآلف
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 ولكنهم َل يرموف إخواهنم يف السنة والتوحيد واحلديث الذين َل يكفروف تارؾ 
. الصالة باإلرجاء

. احلدادية الباغية: وَل يرميهم باإلرجاء إَل اخلوارج السابقوف، والالحقوف

عمن : وقد سئل أبناء الشيخ، ومحد بن ناصر: "قاؿ أبو عاصم (183- 182ص)
يستتاب، فإف تاب وإَل قتل كافراً مرتداً، كما : ترؾ الصالة كسالً من غري جحود ذلا؟ فأجابوا
العهد : "قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم: روى مسلم يف صحيحو من حديث بريدة قاؿ

، وعن جابر رضي اهلل عنو عن النيب صلى " الذي بيننا وبينهم الصالة، فمن تركها فقد كفر 
، وعن عبد " ليس بني العبد وبني الشرؾ والكفر إَل ترؾ الصالة : "اهلل عليو وسلم أنو قاؿ

كاف أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم َل يروف شيئاً من : "اهلل بن شقيق قاؿ
على أف ترؾ الصالة : ، رواه الًتمذي؛ فدلت ىذه األحاديث" األعماؿ ترْكو كفر إَل الصالة

كفر مستقل، من غري اقًتانو جبحد الوجوب؛ وذلك ألف جحد الوجوب َل خيتص بالصالة 
الدرر السنية . وحدىا، فإف من جحد شيئاً من فرائض اإلسالـ فهو كافر باإلمجاع

(4/200-201 .")

أنو وإف قاتل على - رمحو اهلل-صرّح اإلماـ زلمد بن عبد الوىاب : "فأجبتو بقويل
األركاف األربعة بعد الشهادتني، إَل أنو َل ُيكفر إَل بًتؾ الشهادتني، وحكى اإلمجاع على 
ذلك، وتابعو على ىذا من أبنائو الشيخ عبد اهلل ومن أحفاده الشيخ عبداللطيف والشيخ 

، ومع علم احلدادية بو فهم  سليماف بن عبد اهلل، ومن أتباعو ابن سحماف، وىذا أمر معلـو
". يرموف من َل ُيكفر تارؾ الصالة باإلرجاء

وأعتقد أهنم يعتقدوف يف اإلماـ زلمد ومن سار على هنجو يف عدـ التكفري : "مث قلت
". بأي عمل إَل بالشهادتني بأهنم من ادلرجئة، ولكنهم يستخدموف التقية وادلراوغات
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ىل أبناء الشيخ ومحد بن ناصر الذين يكفروف تارؾ الصالة ىل ىم : وأقوؿ اآلف
يرموف من َل يكفر تارؾ الصالة باإلرجاء؟ حاشاىم، مث حاشاىم أف يسريوا على طريقة 

. اخلوارج اليت أرغى فيها احلداديوف وأزبدوا، ومنهم أبو عاصم

: من مقالو (5ص)قاؿ أبو عاصم يف : "(184-183ص)

اختلف العلماء، رمحهم اهلل، يف تارؾ : وأجاب الشيخ محد بن ناصر بن معمر"
فذىب أبو حنيفة والشافعي يف أحد قوليو، ومالك، إىل أنو َل : الصالة كسالً من غري جحود

والشافعي يف أحد  ()وذىب إمامنا أمحد بن حنبل. واحتجوا دبا رواه عبادة؛ حيكم بكفره
قوليو، وإسحاؽ بن راىويو وعبد اهلل بن ادلبارؾ والنخعي، واحلكم وأيوب السختياين وأبو داود 

الطيالسي، وغريىم من كبار األئمة والتابعني، إىل أنو كافر، وحكاه إسحاؽ بن راىويو 
-4/201): الدرر السنية ..."إمجاعاً، وذكره يف كتاب الزواجر عن مجهور الصحابة والتابعني

202 .")

: أقوؿ

انظر إىل العالمة محد بن ناصر كيف يًتحم على مجيع العلماء ادلختلفني يف تارؾ - أ
. الصالة، وِل يغمز أي مغمز يف من َل ُيكفر تارؾ الصالة

وليس كذلك احلدادية، إذ ذلم منهج غري منهج أىل السنة واحلديث، بل ىم من ِفَرؽ 
. اخلوارج اخلارجني على علماء السنة والطاعنني فيهم والرامني ذلم بالضالؿ واإلرجاء

وانظر إىل الشيخ محد حيث ِل يتشبث بدعوى اإلمجاع، وعقبو بقوؿ اجلمهور، - ب
ولو اطلع ىو وغريه على سلالفة إمساعيل بن علية وعبد األعلى لِرواية بشر بن ادلفضل 

". ادلتضمنة دعوى اإلمجاع دلا حكى ىذا اإلمجاع ادلزعـو
                                                           

 لإلمعمأحمدقولبعدمتكفيرتعركعلصالة،وقوآلخر: أقول- 

 .اليكفرفيهبتركعألركعنعألربعة،ذكرذلكشيخعإلسالمعبنتيمية
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(: 5ص)قاؿ أبو عاصم يف ": " ادلقاَلت األثرية"من  (185ص)

عمود اإلسالـ، فكوف تركها كفر أكرب - أي الصالة -وىي : "وقاؿ الشيخ ابن باز"
َل يستغرب؛ وذلذا ذكر عبد اهلل بن شقيق العقيلي التابعي اجلليل عن أصحاب النيب صلى 

، فهذا يدؿ على أف تركها " أهنم كانوا َل يروف شيئاً تركو كفر غري الصالة: "اهلل عليو وسلم
" . كفر أكرب بإمجاع الصحابة رضي اهلل عنهم

حكم تارؾ الصالة، وىل يبطل عقد النكاح : "اجلزء العاشر من رلموع الفتاوى " 
"". إذا كاف أحد الزوجني َل يصلي قبل الزواج؟

انظر إىل العالمة ابن باز، حيث أبدى رأيو يف تكفري تارؾ الصالة، وِل يـر من : أقوؿ
على سلالفة إمساعيل بن علية وعبد األعلى لبشر - رمحو اهلل-ِل ُيكفره باإلرجاء، ولو اطلع 

. بن ادلفضل يف حكاية اإلمجاع دلا استشهد حبكاية بشر

َل، ىو من أىل : مث إنو ُسئل عمن َل ُيكفر تارؾ العمل ىل ىو مرجئ؟ فقاؿ
.". ىػ1418السنة العاشرة، شواؿ  (94)، العدد "رللة الفرقاف"، "السنة

. وىذا الكالـ ضد منهج احلدادية الذين يرموف باإلرجاء من َل يكفر تارؾ العمل

(: 6ص)قاؿ أبو عاصم يف  " (187-185ص)

الصالة ركن من : "ومن إجابات اللجنة الدائمة حوؿ حكم تارؾ الصالة قوذلم " 
أركاف اإلسالـ فمن تركها جاحداً لوجوهبا فهو كافر باإلمجاع، ومن تركها هتاوناً وكسالً فهو 

كافر على الصحيح من قويل العلماء يف ذلك، واألصل يف ذلك عمـو األدلة اليت دلت على 
احلكم بكفره وِل تفرؽ بني من تركها هتاوناً وكسالً ومن تركها جاحداً لوجوهبا، فروى اإلماـ 

قاؿ رسوؿ اهلل صلى : أمحد وأىل السنن بسند صحيح من حديث بريدة بن احلصيب قاؿ
وروى مسلم يف . «العهد الذي بيننا وبينهم الصالة فمن تركها فقد كفر»: اهلل عليو وسّلم
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بني » : صحيحو عن جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنو عن النيّب صلى اهلل عليو وسّلم أنّو قاؿ
كاف أصحاب : ، وروى عبد اهلل بن شقيق قاؿ«الرجل وبني الكفر والشرؾ ترؾ الصالة

رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسّلم َل يروف شيئاً من األعماؿ تركو كفر إَل الصالة، رواه 
(". 1912)الفتوى رقم ." الًتمذي

انظر إىل اللجنة الدائمة، فإهنم وإف كّفروا تارؾ الصالة ِل يطعنوا يف من َل : أقوؿ
. ُيكفره

ولو علموا دبخالفة إمساعيل بن علية وعبد األعلى لبشر بن ادلفضل دلا حكوا ىذا 
. اإلمجاع ادلزعـو

واحلاصل أف العلماء الذين ُيكفروف تارؾ الصالة َل نراىم إَل حيًتموف من َل ُيكفره، 
ويعتربوهنم إخواهنم ومن علماء السنة، وَيلوهنم ويعرفوف ذلم قدرىم، ويعتقدوف أف ذلم براىني 

. فيما ذىبوا إليو، وأهنم بعيدوف عن اذلوى

وكذلك من َل ُيكفروف تارؾ الصالة َل ينظروف إلخواهنم الذين ُيكفروف تارؾ 
الصالة، إَل بعني اإلجالؿ واَلحًتاـ والتقدير، ويعتربوهنم من أىل السنة وأئمتهم، ويعتقدوف 

". أف ذلم براىينهم فيما ذىبوا إليو، وأهنم بعيدوف عن اذلوى

: قاؿ أبو عاصم " (189- 187ص)

وليس حبثي يف اخلالؼ أو اإلمجاع يف مسألة حكم تارؾ الصالة فهذا شأف آخر " 
". وإمنا حبثي حوؿ صحة األثر فقط واستدَلَلت الفقهاء بو

: أقوؿ

إف حبثك هبذه الطريقة خطأ، َل سيما وأنت قد وقفَت على تضعيف ىذا األثر - 1
. باألدلة والرباىني
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وأنت رأيَت بنفسك سلالفة إمساعيل بن علية لِبشر بن ادلفضل يف ىذا األثر، وىو 
. أقوى وأرجح يف اجلريري وغريه من بشر، وكذلك سلالفة عبد األعلى لِبشر

وليس حبثي يف اخلالؼ أو اإلمجاع يف مسألة حكم تارؾ الصالة فهذا : " قولك- 2
". شأف آخر وإمنا حبثي حوؿ صحة األثر فقط واستدَلَلت الفقهاء بو

قوؿ غريب عجيب، وذلك أف مقالك إمنا تدندف فيو إلثبات اإلمجاع على كفر تارؾ 
. الصالة، ذلك اإلمجاع الذي َل ولن يثبت

مث لو كنَت تنشد احلق لكفاؾ ذلك زاجراً عن اللجوء إىل تقليد علماء ذلم عذرىم، 
وَل عذر لك يف تقليدىم، فهم ِل يطلعوا على سلالفة إمساعيل بن علية وعبد األعلى لِبشر، 
ولو اطلعوا عليها دلا احتجوا برواية بشر الضعيفة ادلرجوحة، اليت َل تصلح لالحتجاج هبا، َل 

. يف ىذا ادلوضوع، وَل فيما ىو دونو

ليس لك أي حق أف تنصر الفرقة احلدادية الباغية على أىل السنة، اخلارجة - 3
عليهم احملاربة ذلم، فلم تًتؾ أىل السنة ادلعاصرين وَل السابقني من بغيها وظلمها، فال تراىا 

إَل تتلمس وتبحث عن أي شيء يوصلها إىل تبديعهم وحرهبم، ولو كاف ذلم أدلة وبراىني 
على ثبوتو أو نفيو، أَل ترى أهنم يبدعوف من َل ُيكفِّر تارؾ الصالة، وعلى رأسهم أئمة 

اإلسالـ؛ كاإلماـ الزىري واإلماـ مالك واإلماـ الشافعي، بل واإلماـ أمحد، الذي لو روايات 
يف تارؾ الصالة وكثري من أتباعو وأبرزىم َل ُيكفروف تارؾ الصالة، ومنهم اإلماـ ابن بطة 

. واإلماـ ابن قدامة وغريىم

بل بعضهم َل ُيكفر تارؾ العمل كما سقنا أقواذلم سلفاً، فما مصريىم على منهج 
احلدادية؟ 
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بل ومجاىري أىل السنة واحلديث يروف خروج ادلذنبني من النار دبا يف قلوهبم من 
على منهج احلدادية؟ - أيضاً -اإلدياف؛ آخذين ذلك من أحاديث الشفاعة، فما مصريىم 

لقد كاف من الواجب عليك الذب عن أىل السنة وأئمتهم الذين يتطاوؿ عليهم 
". ىؤَلء اجلهلة البغاة

. فما ازداد ىذا احلدادي إَل فتنة وشراً فاؽ فيهما أسالفو: وأقوؿ اآلف

:  ملحقمهم

. أحاديث الشفاعة متواترة، يؤمن هبا أىل السنة واحلديث وِل يتأولوىا

(: 75ص)" أصوؿ السنة"فهذا اإلماـ أمحد إماـ أىل السنة يقوؿ يف  -1

واإلدياف بشفاعة النيب صلى اهلل عليو وسلم، وبقـو خيرجوف من النار بعدما احًتقوا وصاروا " 
. كيف شاء اهلل وكما شاء- كما جاء يف األثر-فحماً، فيؤمر هبم إىل هنر على باب اجلنة 

". إمنا ىو اإلدياف بو والتصديق بو

. فهذا اإلماـ أمحد يعترب اإلدياف بأحاديث الشفاعة من أصوؿ السنة

 إمنا ىو اإلدياف والتصديق، فهل احلدادية ومن يؤيدىم على ىذا ادلنهج احلق؟: ويقوؿ

ربت حديث  (2/399)" كتاب السنة"وىذا اإلماـ ابن أيب عاصم يقوؿ يف  -2
(:  832)رقم 

واألخبار اليت روينا عن نبينا صلى اهلل عليو وسلم فيما فضلو اهلل بو من الشفاعة وتشفيعو " 
وال اد يشفع فيو أخبار ثابتة موجبة بعلم حقيقة ما حوت على ما اقتصصنا  ()إياه فيما

                                                           

 ".فيمن: "األصل ولعل- 
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 وقد ذكرناىا ما دؿ على عقده من الكتاب عن األخبار الموجبة للعلم الم واترة كافر
". جعلنا اهلل وكل مؤمن هبا مؤمل ذلا من أىلها

.  انظر إىل حكم ىذا اإلماـ على الصاد عن أحاديث الشفاعة ادلتواترة

ذكر اإلماـ زلمد بن نصر اختالؼ أىل احلديث والسنة يف لفظي اإلدياف  -3
واإلسالـ، ىل مها شيء واحد أو أهنما يفًتقاف؟ 

وقسمهم إىل ثالث طوائف يف ىذا اَلختالؼ؛ طائفتاف منهم تفرؽ بينهما، وذكر أدلتهما 
. على ىذا التفريق، وطائفة ثالثة منهم َل تفرؽ بينهما

:  ، ذاكراً قوؿ الطائفة الثالثة(535-533ص)" تعظيم قدر الصالة"فقاؿ يف 

اليت فرقت بني اإلدياف واإلسالـ على أف اإلدياف قوؿ وعمل  ()وقد جامعتنا ىذه الطائفة" 
وأف الصالة والزكاة من اإلدياف وقد مسامها اهلل دينا وأخرب أف الدين عند اهلل اإلسالـ فقد مسى 
اهلل اإلسالـ دبا مسى بو اإلدياف ومسى اإلدياف دبا مسى بو اَلسالـ ودبثل ذلك جاءت اَلخبار 
عن النيب صلى اهلل عليو و سلم فمن زعم أف اإلسالـ ىو اإلقرار وأف العمل ليس منو فقد 

إذ زعمت أف اإلدياف إقرار دبا عمل،  ()خالف الكتاب والسنة وَل فرؽ بينو وبني ادلرجئة
فقد بني اهلل يف كتابو وسنة نبيو صلى اهلل عليو و سلم أف اإلسالـ واإلدياف َل يفًتقاف فمن 
صدؽ اهلل فقد آمن بو ومن آمن باهلل فقد خضع هلل وقد أسلم هلل ومن صاـ وصلى وقاـ 

ومن ترك بفرائض اهلل وانتهى عما هنى اهلل عنو فقد استكمل اَلدياف واإلسالـ ادلفًتض عليو 
 إَل أنو أنقص من غريه يف اإلسالـ من ذلك شيئا فلن يزول عنو اسم اْليمان وال اْلسالم

واإلدياف من غري نقصاف من اإلقرار بأف اهلل وما قاؿ حق َل باطل وصدؽ َل كذب ولكن 
ينقص من اإلدياف الذي ىو تعظيم للقدر خضوع للهيبة واجلالؿ والطاعة للمصدؽ بو وىو 

                                                           

 .المذكور كتعبه في ذكرهمع أسلف طعئفتعن همع إنمع واإلسالم اإليمعن بين المفرق أن الواقع- 

 .مرجئ هو بل- 
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اهلل عز و جل فمن ذلك يكوف النقصاف َل من إقراراىم بأف اهلل حق وما قالو صدؽ قالوا 
 قد جامعنا أن من أتى الكبائروشلا يدلك على ربقيق قولنا أف من فرؽ بني اإلدياف واإلسالـ 

اليت استوجب النار بركوهبا لن يزوؿ عنو اسم اإلسالـ وشر من الكبائر وأعظمهم ركوبا ذلا 
أن اهلل من أدخلو اهلل النار فهم يرووف احلديث عن النيب صلى اهلل عليو وسلم ويثبتونو 

يقوألخرجوا من النار من كان في قلبو مثقال خردلة من  يمان ومثقال برة ومثقال شعيرة 
من النار وىم أشر أىل ()فقد أخبر اهلل تبارك وتعالى أن في قلوبهم  يمانا أخرجوا بها

ال وحيد الذين ال يزول في قولنا وفي قول من خال نا عنهم اسم اْلسالم وال جائز أن 
ودخوؿ اجلنة ليس دبؤمن باهلل  () يستوجب بو اخلروج من الناريكون من في قلبو  يمان

 كما َل جائز أف  ذ ال جائز أن ي عل اْليمان الذي يثا  عليو بقلبو من ليس بمؤمن
". يفعل الكفر بقلبو من ليس بكافر

:  أقوؿ

. انظر كيف أمجع أىل احلديث على األخذ بأحاديث الشفاعة- 1

أخرجوا من النار من كاف يف قلبو مثقاؿ خردلة من : "انظر كيف أخذوا بقوؿ اهلل- 2
". إدياف ومثقاؿ برة ومثقاؿ شعرية من إدياف

فسلموا هبذا النص الواضح اجللي عن اهلل بأف اهلل أخرجهم من النار دبا يف قلوهبم من اإلدياف، 
ولو كاف عندىم شيء أو أشياء من أعماؿ اجلوارح لذكرىا وأشهد أف اهلل َل يقوؿ إَل حقاً 

. وَل يشهد إَل باحلق، وأنو َل يظلم مثقاؿ ذرة

 .َل يقوؿ إَل حقاً، وَل يشهد إَل باحلق- صلى اهلل عليو وسلم–وأف رسوؿ اهلل 

                                                           

 ".به: "والصواب كذا،- 

 اإليمعن : " فيعألصل- 

 .،وهوخطأواضح،والظعهرأنهمنبعضعلنسعخ،والصوابمعأثبتنعهبداللةالسيعق"
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، أوذلم ادلصلوف ادلزكوف -صلى اهلل عليو وسلم– وأنو قد نصَّ على أصناؼ يشفع فيهم 
. ادلؤدوف للصياـ واحلج

.  وآخرىم من عنده أدىن أدىن أدىن من مثقاؿ ذرة من إدياف

". َل إلو إَل اهلل: " وبعده تأيت رمحة أرحم الرامحني، فيخرج من النار من قاؿ

 فمن يقوؿ بأف ىذين الصنفني من ادلصلني، ويصر على ذلك مثل اخلوارجاحلدادية ويطعن 
فيمن آمن وأخذ هبما، فقد سلك مسلك اجلهمية وادلعتزلة والقدرية الرادين للنصوص القرآنية 

والنبوية واحملرفني وادلعطلني دلا دّلت عليو تلك النصوص اليت َل يأتيها الباطل من بني يديها 
. وَل من خلفها

حكاية شيخ اإلسالـ ابن تيمية إمجاع الصحابة والتابعني وأئمة ادلسلمني وسائر أىل السنة 
واجلماعة على األخذ بأحاديث الشفاعة، وأنو خيرج من النار من يف قلبو مثقاؿ ذرة من 

. إدياف

 (: 1/318)" مجموع ال  او "في - رحمو اهلل–قال 

ََل َيْشَفُع : َوَلِكنَّ َكِثريًا ِمْن أَْىِل اْلِبدَِع َواخْلََوارِِج َواْلُمْعَتزَِلِة أَْنَكُروا َشَفاَعَتُو أِلَْىِل اْلَكَبائِِر فَػَقاُلوا "
أِلَْىِل اْلَكَبائِِر بَِناًء َعَلى َأفَّ أَْىَل اْلَكَبائِِر ِعْنَدُىْم ََل يَػْغِفُر اللَُّو ذَلُْم َوََل خُيْرُِجُهْم ِمْن النَّاِر بَػْعَد َأْف 

َوَمْذَىُب ال ََّحابَِة َوال َّاِبِعيَن َوأَِئمَِّة اْلُمْسِلِميَن َوَساِئِر َأْىِل َيْدُخُلوَىا ََل ِبَشَفاَعِة َوََل َغرْيَِىا 
السُّبنَِّة َواْلَجَماَعِة أَنَُّو َ لَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم َيْشَ ُع ِفي َأْىِل اْلَكَباِئِر َوأَنَُّو اَل ُيَخلَُّد ِفي النَّاِر 
يَماِن َأَحٌد ؛ َبْل َيْخُرُج ِمْن النَّاِر َمْن ِفي قَ ْلِبِو ِمثْ َقاُل َحبٍَّة ِمْن  يَماٍن َأْو ِمثْ َقاُل  ِمْن َأْىِل اْْلِ

". َذرٍَّة ِمْن  يَمانٍ 
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-. رحمو اهلل–وقال بمضمون أحاديث الش اعة اْلمام ابن القيم 

(:  273-272ص)" حادي األرواح إىل بالد األفراح"قاؿ يف كتابو 

: إنو قد ثبت يف الصحيحني من حديث أيب سعيد اخلدري يف حديث الشفاعة"

شفعت ادلالئكة وشفع النبيوف وشفع ادلؤمنوف وِل يبق إَل أرحم - عز وجل-فيقوؿ اهلل " 
 قد عادوا محما فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قطالرامحني فيقبض قبضة من النار 

فيلقيها يف هنر يف أفواه اجلنة يقاؿ لو هنر احلياة فيخرجوف كما زبرج احلبة يف محيل السيل 
بغير عمل عملوه وال خير فيقوؿ أىل اجلنة ىؤَلء عتقاء اهلل الذين أدخلهم اهلل اجلنة 

فهؤَلء أحرقتهم النار مجيعهم فلم يبق يف بدف أحدىم موضع ِل سبسو النار حبيث ،"قدموه
أنو لم يكن في قلوبهم مثقال ذرة صاروا محما وىو الفحم احملًتؽ بالنار، وظاىر السياؽ 

ارجعوا فمن وجدمت يف قلبو مثقاؿ ذرة من خري : فيقوؿ:" فإف لفظ احلديث ىكذامن خير
-: عز وجل-ربنا ِل نذر فيها خريا، فيقوؿ اهلل : فأخرجوه فيخرجوف خلقا كثريا مث يقولوف

شفعت ادلالئكة وشفع النبيوف وشفع ادلؤمنوف وِل يبق إَل أرحم الرامحني فيقبض اهلل قبضة من 
فهذا السياق يدل على أن ىؤالء لم يكن في ،"النار فيخرج منها قوما ِل يعملوا خريا قط

. قلوبهم مثقال ذرة من خير ومع ىذا فأخرج هم الرحمة

 ومن ىذا رمحتو سبحانو وتعاىل للذي أوصى أىلو أف حيرقوه بالنار ويذروه يف الرب والبحر 
زعماً منو بأنو يفوت اهلل سبحانو وتعاىل فهذا قد شك يف ادلعاد والقدرة وِل يعمل خريا قط، 

ما محلك على ما صنعت؟ قاؿ خشيتك وأنت أعلم فما تالفاه أف رمحو : ومع ىذا فقاؿ لو
عقوؿ البشر وقد ثبت يف حديث أنس  ()اهلل، فللو سبحانو وتعاىل يف خلقو حكم َل تبلغو

أخرجوا من -:عز وجل-يقوؿ اهلل :"قاؿ- صلى اهلل عليو وسلم–رضي اهلل عنو أف رسوؿ اهلل 
". النار من ذكرين يوما أو خافين يف مقاـ

                                                           

 ".التبلغهع: "،والظعهرأنهتصحيفعلنسعخ،والظعهرأنعلصواب"التبلغه: "فيعألصل- 



 

29 
 

. فقد أخذ ىذا اإلماـ دبضموف ىذه األحاديث مائة يف ادلائة

. وىو مذىب أىل السنة واحلديث كما أسلفنا

وأجـز أف أحاديث الشفاعة وأحاديث فضل التوحيد من أعظم أدلة مجهور أىل السنة الذين 
. َل يكفروف تارؾ الصالة

ومثل ىذا القبوؿ يغيظ احلدادية، ويعتربوف ىذا القبوؿ إرجاء وأىلو مرجئة، وقد َيعلونو من 
. غالة ادلرجئة

-15ص)" مقدمة حادي األرواح"يف - رمحو اهلل–وأختم ىذا ادلقاؿ بقوؿ اإلماـ ابن القيم 
16 :)

واهلل يعلم ما قصدت، وما جبمعو وتأليفو أردت، فهو عند لساف كل عبد وقلبو، وىو ادلطلع "
على نيتو وكسبو، وكاف جل ادلقصود منو بشارة أىل السنة دبا أعد اهلل ذلم يف اجلنة، 

فإهنمادلستحقوف للبشرى يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة، ونعم اهلل عليهم باطنة وظاىرة، وىم 
أولياء الرسوؿ وحزبو، ومن خرج عن سنتو فهم أعداؤه وحربو، َل تأخذىم يف نصرة سنتو 

مالمة اللواـ، وَل يًتكوف ما صح عنو لقوؿ أحد من اَلناـ، والسنة أجل يف صدورىم من أف 
يقدموا عليها رأيا فقهيا أو حبثا جدليا أو خياَل صوفيا أو تناقضا كالميا أو قياسا فلسفيا أو 
حكما سياسيا، فمن قدـ عليها شيئا من ذلك فباب الصواب عليو مسدود، وىو عن طريق 

". الرشاد مصدود

رأياً فقهياً، أو - صلى اهلل عليو وسلم-فيا أيها احلداديونثقوا أننا َل نقدـ على سنة رسوؿ اهلل 
. حبثاً جدلياً، أو خياَلً صوفياً، وَل تناقضاً كالمياً، أو قياساً فلسفياً، أو حكماً سياسياً 

. وسنة خلفائو الراشدين بالنواجذ- صلى اهلل عليو وسلم-بل نعض على سنة رسوؿ اهلل 
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فيا أيها احلداديوف خذوا بنصوص الشفاعة اليت تدؿ دَللة واضحة كالشمس على الوعد 
العظيم للمؤمنني ادلستقيمني ونعيمهم، وتدؿ دَللة واضحة كالشمس على الوعيد الشديد 

كلمة التوحيد وسعة رمحة اهلل، " َل إلو إَل اهلل"والعذاب األليم للمنحرفني، مث تدؿ على فضل 
. اليت يرحم هبا من عنده أدىن أدىن أدىن مثقاؿ ذرة من اإلدياف والتوحيد

 وأنتم ربتجوف بكالـ بعض الناس، ولكننا على منهج السلف َل نأخذ بكالـ الناس إذا 
خالف النصوص النبوية الواضحة، واليت أخذ هبا أىل السنة وفيهم أعلم بكثري شلن تتعلقوف 

. بأقواذلم

وِل تقتصروا يف القاؿ والقيل على بعض العلماء، بل ذىبتم ربتجوف وتأخذوف بأقواؿ كل من 
. ىبَّ ودبَّ من أنصاؼ وأرباع العلماء

وترجفوف على أىل السنة واحلق بكتابات الكذابني واخلونة واجملهولني مثل الزاكوري 
. واحلمامايت

 ولن تغين عنكم ىذه األراجيف شيئاً يف الدنيا واآلخرة، بل ما فيها وما وراءىا إَل اخلسراف 
لُِيِحقَّ احلَْقَّ )، (َولَيَػْنُصَرفَّ اللَُّو َمْن يَػْنُصرُُه ِإفَّ اللََّو َلَقِويٌّي َعزِيزٌ )ادلبني،واحلق يعلو وَل يعلى عليو، 
. (َويُػْبِطَل اْلَباِطَل َوَلْو َكرَِه اْلُمْجرُِموفَ 

. اللهم انصر دينك وأعِل كلمتك

. وصلى اهلل على نبينا زلمد وعلى آلو وصحبو وسلم

ربيع بن ىادي عمري : كتبو

ىػػ 19/8/1435

 


