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 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
 ،"تصوحي  حود ع عبود اهلل بون  وقي  : "نووانبع الغامديصوان بن عبد اهلل  طلعُت على مقال أليب عاصمفقد ا

احلووودان ون مووون تتوووليأل وتبووود ع ألهوووأل احلووود ع والسووون  عليوووه  ووودافع فيوووه عووون أ ووور عبووود اهلل بووون  وووقي  م غوووافال  عووون موووا بووو  
 .وأئم هم

 :فهم على منهج احلدان   الباطأل طائف ان
 و  أهوأل السون ، وروا رنننوا باطلوه آل محودان علوى بعو  ك لكما يف تعليقوا  عوان  ،األوىل مرجئ ، والثاني  جهمي 

 .فهم راضون عن صنيعه ،"األ ري"ونافع عنه احلدان   يف موقعهم ارسمى ب
 .باجلهمي  فسيأيت يف مقال بعد هذا ارقالالسلفيني وأما وصفهم 

أليب عاصووم وموون كووان علووى  وواكل ه موون ارفوودوعني غووذه الفئوو  البافيوو  علووى اروونهج السوولف   أقووول هووذه نصوويح 
 .ه من علماء احلد ع والسن ائوعلم

هووء ء اربنيلووني، بووأل عسووى أن بأنفسووهم عوون ةوواراة بووو عاصووم وأمثالووه موون ارفوودوعني ف بئوووا فعسووى أن  سوو يق  أ
 .د للذ  عن السل  الررام وههان  من   نياول عليهم شمروا عن ساعد اجل

 :مناقشة أقوال أبي عاصم
  :(1ص)في  ديالغامقال أبو عاصم  -أولا 
فقد قرأ  مءخرا حتقيقا للشيخ ربيع بن هاني أل ر عبد : د هلل وصلى اهلل على حممد وعلى آله وسلم وبعد احلم"

وموا قرأتوه مون  أعلمه من صوح  األ ور هذا خالف مااهلل بن  قي  العقيل  يف حرم تارك الصالة وقد ضعفه سندا وم نا و 
 .ج  الدراس  أسأل اهلل أن  نفع بهه فرانت هذه ن ياس د    العلماء به يف مصنفاهتم نون نر  ، فقمت بدراس 

كوان أصوحا  حممود صولى اهلل عليوه وسولم    ورون  ويئا مون األعموال : " عن عبد اهلل بن  قي  العقيل  ، قوال 
 ."تركه كفر ف  الصالة 

.. ، بوه  توأل ، عون اجلر وريحود نا بشور بون ارف: بسونده عون  ق يبو  قوال  (7662: رقوم ) :رواه الرتمذي يف سننه
حممد بون عبيود بون حسوا  ، ومحيود بون مسوعدة : من طر   (038 :تعظيم قدر الصالة، رقم: )زي يف ك ابهواررو  .بلفظه
  ووورون  ووويئا مووون -صووولى اهلل عليوووه وسووولم-مل  رووون أصوووحا  النووو  : "ولفظوووه..  شووور بووون ارفتوووأل ، بوووه حووود نا ب: ، قوووا  
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وور ي    قسوو   ي ، بتووم اجلوويماجلر وور : ويف سوونده". األعمووال تركووه كفوور فوو  الصووالة ووُعونُّ الإبسصإ ووع يُد بإووُن ه  سووا س أسبُووو مسسإ وونإ  ، وُهوووس سس م 
ن نيس ، ما  سن   اْلإسام سس   اخإ وسلسطس  ث  س  بشر بن :  والراوي عن اجلر ري هوأربع وأربعني ومائ  روى له الس  ، قوسبإألس مسوإت ه  ب ثسالس

 ".ارفتأل ، وقد مسع منه قبأل ا خ الط
  

 :أقول
العلماء الذ ن اس دلوا بأ ر عبد اهلل بن  قي  مل  نيلعوا على ما  دل على ضعفه سندا  وم نوا ، ولوو اطلعووا هن  -1

ما علمنا  يئا من األعموال " : والدال على ضعفه روا   همساعيأل بن علي  ولفظها ،ضعفه را اح جوا بهما  دل على على 
 .(1320) رقم( 4/144)"السن "ل يف رواه اْلال، "تركه كفر ، ه  الصالة : قيأل 

 يف هذه الروا   الصحيح ؟، وأ ن ترف هم ل ارك الصالة؟وهمجاعهم  الصحاب  ذكرفأ ن  
سن، بصح  و  حُ أن الرتمذي روى هذا احلد ع، لرنه مل حيرم له ( 71ص)يف  (1)يف حبث  الساب  ذكر ُ  -7

سون ل وقفوه يف روا و  احلُ  وأه همنا سرت عن احلرم له بالصح  ولو كان صحيحا  عنده أو حسنا  لصرّح بذلك، والظاهر أن
 .بشر بن ارفتأل عن اجلر ري

 (: 38968)حد ع " مصنفه"قال ابن أيب  يب  يف  -3
ثوإ : كسانس  ُوقسالس : حسدَّ وسنسا جسر  ر  ، عسنإ مسنإُصورُّ ، عسنإ هبوإرساه يمس ، قسالس  ُخأُل النَّوارس هنإسسوان  يف  قوسلإب وه  م  ورإنسلُّ  س  سودإ بَّو   خس قسواُل حس

 .م نإ هميسانُّ 
يف اخ الف وتناق ، وسب  ذلك الغلو يف نعاوى ن د اإلمجاع، فيص  الصحاب  وال ابعو رم  فيفهذا على منهج

 . من هذا ال ناق  ارععومني، وحا ا الصحاب  وال ابعاإلمجاع
 

 :(1ص)في  قال أبو عاصم -ثانياا 
: قسوالس حيوب بإون معوني، بإون عبودة   وسنسا الليوع،  نا أسمحإسد بإن عل  اردائين  (: "4/444)قال ابن عدي يف الرامأل  "

 و ء  بينوهو قوال كهموس الوذي بينوه .لقنيان ر د حيب ا: قسالس حيب ، هناين عن اجلر ري فىت بالبصرة : قسالس عيسى بإن  ونس 
واجلر ووري : قسووالس .ا  أ ووو  زموون النيوواعونوموو، والنيوواعون كووان سوون  ا ن ووني و ال ووني ، اخوو لط قبووأل النيوواعون : فرووان  قووول 

وبشوور بإوون ، همساعيووأل : فموون مسووع عنووه قبووأل ا خوو الط ؟ قسووالس : قسووالس لووه ابإوون أيب موور  ، وأكووم موون خالوود ، أكووم موون أ ووو  
، وقوود أكوود مسوواع بشوور بوون ارفتووأل موون اجلر ووري ابوون رجوو  وابوون حجوور ، قووال ابوون رجوو  يف  وورح ." والثوووري، ارفتووأل 
، وقووال ابوون حجوور يف هوودي " ومموون مسووع منووه قبووأل أن ووو لط الثوووري وابوون عليوو  وبشوور بوون ارفتووأل (: " 7/108: )العلووأل

                                                 
 ."...م هم باإلرجاءم عامل مغرور  رم  مجهور أهأل السن  وأئ" - 1
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ه  عوون عبوود األعلووى وعبوود الوووارث وبشوور بوون  -اجلر ووري: أي –ومووا أخوورب البفوواري موون حد ثووه (: "..1/484)السوواري 
 ..."ارفتأل ، وهء ء مسعوا منه قبأل ا خ الط

 
 : أقول
وهووو ضووعي  مووون  ،هووذا ابوون أيب موور  حي مووأل أن  روووون هووو أبووو بروور الغسوواين الشووام  يف هسوونان ابوون عوودي -1

 .السابع ، وحي مأل أن  رون  ع د بن أيب مر  األنصاري   بأ  به، من السانس 
حملووه الصودي،  ر و  حد ثووه، أنخلوه البفوواري يف " :أيب حوامقووال ابون هوو ابوون ارنهوال السدوسو ،  وكهموس -7
حود ثا  واحودا  يف مناقو  روى لوه البفواري كان  قول بالقدر : ، وقال"لثقا ا"وذكره ابن حبان يف ، عنه فيحولالتعفاء 

 .عمر مقرونا  بغ ه
  (.0/441" )هتذ   ال هذ  "،  " حيدث عنه الثقا مل وقال الساج  كان قدر ا  ضعيفا  : قال احلاف 
 [.مقرونا  -خ ] كهمس بن ارنهال   : "وقال الذه 

 .يب عروب عن سعيد بن أ
 .اهتم بالقدر

 .وله حد ع منرر أنخله من أجله البفاري يف ك ا  التعفاء
 (.3/416" )اريعان"، " حمله الصدي: وقال أبو حام

 .بعد حبع يف عدن من ك   الرجالوالليع بن عبدة مل أق  له على ترمج ،  -3
 .وهسنان هذا حاله    ع مد عليه

عوون  "صوحيحه"يف  بنواء منهمووا علوى روا و  البفواريحجور، فالظواهر أن هوذا ني ابون رجو  وابوون ظس أموا حروم احلواف  
 .، أو تساهأل منهما كما   ساهأل كث  من احملد ني يف أحان ع الرتفي  والرتهي بشر عن اجلر ري

 فوواري مل  وورو عوون بشوور بوون ارفتووألبأن اإلمووام ال( 71ص)يف هووذا اروضوووع  (1)السوواب يف البحووع  وقوود أسوولفتُ  
،  وذكر مواضوع يف  ال و  احلود ع كورر البفواري هوذام ابعا ، وهو همساعيأل بون عليو ،    حد ثا  واحدا ؛ ألن له ه عن اجلر ري

م ابعووا ، فيووه لووه ومل  وورو مسوولم غووذا اإلسوونان ه  حوود ثا  واحوودا  لبشوور ، يف موضووعني منهووا م ابعوو  همساعيووأل بوون عليوو  ل بشوور
فو  أهوأل لالح جواب بوه فيموا  رو وه عون اجلر وري؛ ألنوه انمها أن بشرا  والظاهر أن هذا العمأل منهما ما كان ه  بسب  اع ق

 .مل  رو عنه ه  بعد ا خ الط
 

 :(2-1ص)في  قال أبو عاصم -ثالثاا 

                                                 
 ...".م عامل مغرور  رم  مجهور أهأل السن  وأئم هم باإلرجاء" - 1
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بوورقم )وقوود توبووع بشوور بوون ارفتووأل ،  تابعووه عبوود األعلووى ، عوون اجلر ووري عنوود ابوون أيب  وويب  يف ارصوون  : قلووت  "
ما كانوا  قولون لعمأل تركه رجوأل كفور فو  : " ،  عن عبد اهلل بن  قي  ولفظه  رواه بسنده عنه ، عن اجلر ري(79041:

( : 1/101)، قال العجل  يف الثقا  ( 133 )برقم : ويف ك ا  اإلميان " تركها كفر : كانوا  قولون : " قال " الصالة 
همساعيوأل بون عليو  عنود اْلوالل يف  ، وكوذا تابعوه " وعبد األعلى مون أصوحهم مساع وا، مسوع منوه قبوأل أن وو لط بثموان سونني"

..  نووا اجلر ووري ، بووه :  نووا همساعيووأل بوون هبووراهيم ، قووال : أيب عبوود اهلل ، قووال : موون طر وو  (1487: السوون  ،  رقووم )ك ووا  
   "".ةتركه كفر ، ه  الصال: ما علمنا  يئا من األعمال قيأل :" ولفظه 

 
 :ع الساب  يف هذا اروضوعقد بّينا يف البح: أقول
 .مما  بنيأل نعوى اإلمجاع ،ن الصحاب ما روى ه  عن عدن قليأل م عبد اهلل بن  قي أن  -1
، بشووور بووون ارفتوووأل مل  سووومع مووون اجلر وووري ه  بعووود ا خووو الط، فوووطن صووو َّ أنوووه مسوووع منوووه قبوووأل ا خووو الطوأن  -7

 .، أو  رون قد وهم فيهفيح مأل أنه مسع هذا األ ر بعد ا خ الط اح ما   قو ا  
 .ى هذا أن همساعيأل بن علي  قد رواه بنص وال  نص روا   بشرومما  دل عل

مون األعموال تركوه كفور فو    ورون  ويئا   -سولمصولى اهلل عليوه و -  رن أصحا  رسوول اهلل مل": فروا   بشر نصها
 ".الصالة

 ."تركه كفر ، ه  الصالة : قيأل  ما علمنا  يئا من األعمال": همساعيأل بن علي ونص روا   
 .واض  جدا  عند ارنصفني ينهماب والفري 
 .واع بار روا   همساعيأل بن علي  موافق  وم ابع  لروا   بشر من اررابرا  

 .بلف   وهم همجاعهم على هذا ال رف  ،ال رف  هىل الصحاب  ُتسن دفروا   بشر بن ارفتأل 
 .  من قر  ، و  من بعيد -وسلم صلى اهلل عليه-سند هذا ال رف  هىل أصحا  الن  اعيأل   تُ بينما روا   همس

 .-صلى اهلل عليه وسلم–ف  أصحا  حممد  نيحي مأل أن القائل "قيأل": وقوله 
قود  عبود اهلل بون  وقي  أو من ال ابعني، فوطن ،-صلى اهلل عليه وسلم-من أصحا  الن  وحي مأل أن القائأل واحد 
 .(14/98) "هتذ   الرمال"روى عن بع  ال ابعني، راجع 

 .وا   عبد األعلى فيها خمالف  لروا   بشر بن ارفتألوكذا ر 
 .  روا   بشر بن ارفتأل ،تقوي روا   همساعيأل بن علي فال جيوز اجلعم بأن قائليها هم الصحاب ، وه   
 .لران هلم موق  حازم منهاوعبد األعلى بن علي  لى روا يت همساعيأل لو اطلعوا عالذ ن صححوا روا   بشر و 
 .احلد ع روا   بشر على طر ق  أئم  غما واا ألعلّ معوا عليهلو اطل وأز د 
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  روا وو  بشوور، ولرنووه   سوواهأل يف قبوهلووا علووى طر قوو  كثوو  موون أهووأل احلوود ع يف وحي مووأل أن بعتووهم  عوورف ضووع
 .ال ساهأل يف روا ا  الرتفي  والرتهي 

 
 :(2ص)في  قال أبو عاصم -رابعاا 
تقووودم ذكوووره عنوووه ، ونقلوووه عنوووه الشووونقيني  يف أضوووواء البيوووان  احلووواكم كموووا: وقووود صوووححه بعووو  العلمووواء ومووونهم  "

: ويف اجملمووووع ( 1/744: ) ، وصوووححه النوووووي يف خالصووو  األحروووام يف مهموووا  السووونن وقواعووود اإلسوووالم ( 4/414)
قوال (1/784)ختر ج األحان ع واآل ار الواقع  يف تفس  الرشواف : والع لع  يف (  314)ويف ر اض الصاحلني (  3/3)
رواه (:  1/146)وهووء ء رجووال الصووحي  ان هووى ، وقووال ابوون العراقوو  يف طوورح ال ثر وو  : -ذكووره إلسوونان الرتمووذي بعوود –

، قوووووال ابووووون عوووووالن يف نليوووووأل الفووووواحلني ( 7/019)الرتموووووذي بسوووووند صوووووحي  ،وصوووووححه السوووووفاوي يف األجوبووووو  اررضوووووي  
خووال  ابوون حجوور الوووهي م  فقووال فووو  ( بطسوونان صووحي )« جامعووه»موون ( رواه الرتمووذي فووو  ك ووا  اإلميووان(: ")3/690)
 ".صحي  موقوف( : " 464:) صحي  الرتفي  رقم : وقال األلباين يف " وسنده حسن : « رح الومشراة»
 

هىل  ، الصحاب  همنا بنوا تصوحيحهم علوى رواهر اإلسونانهىل الذ ن صححوا أ ر عبد اهلل بن  قي  ارنسو : أقول
وا علوى تصوحيحها، نتووار  الويتالروا و  روا صوححوا هوذه فووا عليهوا وقبن علي ، ولو  روا   همساعيأل قفوا علىجان  أهنم مل  

 .هذا ما نع قده فيهم
 ...".احلاكم: وقد صححه بع  العلماء ومنهم  : "وقوله
  :أقول

 .-رض  اهلل عنه- الذي تدافع عنه مل  سنده هىل أيب هر رةعبد اهلل بن  قي  أ ر هن  -أ
 .-رض  اهلل عنه- عبد اهلل بن  قي  عن أيب هر رة ىلهوهو عند احلاكم بطسنانه 

 .واحد من األنل  الدال  على ضع  أ ر عبد اهلل بن  قي وهذا 
 .ف ارة  سند هىل عبد اهلل بن  قي  وأخرى هىل أيب هر رة

 .عن ابن  قي  بلف  ياجلر ر وتارة  رو ه بشر بن ارفتأل عن 
 .بلف  آخرووالفه همساعيأل بن علي  ف و ه عن اجلر ري 

 .بلف  مغا ر للف  روا   بشر و رو ه عبد األعلى
 .هذا مع اح مال أن بشرا  ما روى هذا النص عن اجلر ري ه  بعد ا خ الط
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حان وع واآل وار التوعيف  األوارنت، فال سبيأل هىل تتعي  فطذا مل  تع  هذا األ ر غذه ا خ الفا  يف اإلسنان 
أجأل هذا األ ر الوذي هوذا حالوه، و  سويما واحلودان ون  صوححونه من كأل هذا   ، عليألو غل  با  ال تعي  والوالباطل ، 

 .لينيعنوا به يف أئم  اإلسالم واحلد ع
 
، ومل أجوده ه  بورقم (314)للنوووي بورقم  "ر واض الصواحلني"أحال أبو عاصم بوأ ر عبود اهلل بون  وقي  علوى  - 

(1802.) 
، فرجعوووت هىل هوووذا (3/3)للنوووووي " اجملمووووع"بووون  وووقي  هىل  أحوووال أبوووو عاصوووم تصوووحي  النوووووي أل ووور عبووود اهللو 

 .اروضع فلم أجده فيه
مل  أخوذ فوالنووي ذلك ، ومع راجعهامل أُ  ك   النوويهىل بع  هىل   وله حوا   أخرى( 3/19)وهمنا وجدته يف 

 .به، بأل أخذ بنقيته
صالة تراسال  موع اع قوانه وجوغوا فيمن ترك ال العلماء يف مذاه  (فرع): ""اجملموع"من  (3/10)يف قال حيع 

وقالوت طائفو   رفور . السول  واْللو ، وبه قوال مالوك واألكثورون مون فمذهبنا ارشهور ما سب  أنه  ق أل حدا ، و   رفر
وجيرى عليه أحرام اررتد ن يف كأل   ء، وهو مروي عن عل  بن أيب طالو ، وبوه قوال ابون اربوارك وهسوحاي بون راهو وه، 

 عن أمحد، وبه قال منصور الفقيه من أصحابنا كما سوب ، وقوال الثووري وأبوو حنيفو  وأصوحابه ومجاعو  روا  نيوهو أص  ال
   ".و   ق أل بأل  ععر وحيبس حىت  صل  من أهأل الروف  وارعين    رفر

 .مث عقبه بسوي حجج من  رفره وحجج من    رفره
 ع جووابر وبر وودة وروا وو   ووقي  فهووو أن كووأل وأمووا اجلوووا  عمووا احوو ج بووه موون كفووره موون حوود" :(3/71)قووال يف  مث

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 

 ."ا قياسهم    قبأل مع النصوص، فهذا خم صر ما   عل  بارسأل  واهلل أعلم بالصو مبا ذكرناه، و 
مالك عن ، وحرى ذلك ليس برافر فحرى عن مذهبه ارشهور أن تارك الصالة كسال   فقد خالفه النووي

 .من السل  واْلل واألكثر ن 
 .ألكثرون من السل  واْلل ا ووالفه على اإلمجاع فري  والفه كان  رى أن أ ر ابن  قي   دل ولو
ومل حيووك عوون اررفوور ن ل ووارك  الصووالة أهنووم طعنوووا فوويمن    رفووره كمووا  فعووأل احلدان وو  ارارقوو  عوون موونهج السوول   

 .احملارب  ألهله
 

 :(3ص)في  قال أبو عاصم -خامساا 
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الووذ ن  رجووى لوووهم  أفووال توورى أن تووارك الصووالة لوويس موون أهووأل ملوو  اإلسووالم: قووال أبووو عبوود اللوووه: " وقووال ارووروزي  "
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 

 وسوووإمس }: أو   توورى أن اللوووه تعوواىل ميووع بووني أهووأل اإلميووان وأهووأل النفوواي بالسووجون فقووال تعوواىل. نالنووار بالشووفاع  هووم ارصوولو 
عسوإنس ه ىلس الس ُجون  فسالس  سسإ سني يُعونس  شسُ  عسن سسايُّ وس ُدإ وقد ذكرنا األخبار اررو   يف تفس  اآل و  يف صودر ك ابنوا، فقوال { ُ رإ

ُُم ارإ }: اللوه تعاىل ُجُدونس }، { كسُعواإ  س  وسرإكسُعونس وسهذسا ق يألس هلس ُم الإُقرإآُن  س  سسإ أفوال توراه جعوأل عالمو  موا بوني . { وسه ذسا قُر ىءس عسلسيإه 
 ".( 7/1818: ) تعظيم قدر الصالة . " مل  الرفر واإلسالم وبني أهأل النفاي واإلميان يف الدنيا واآلخرة الصالة

 
 .، وهذه زل  منه، ففر اهلل له-رمحه اهلل- ارروزيأبو عبد اهلل هنا هو حممد بن نصر : أقول

 .ع قوله هذافيف الصحيحني تد -رض  اهلل عنهم-وأيب هر رة  وأحان ع أيب سعيد وأنس
 .يف الشفاع  أن الشفاع  جاء  ألصناف -رض  اهلل عنه-سعيد  فقد ورن يف حد ع أيب -1 

 ،أوبق هم بذنو  النار نخلوا األركان غذه قيامهم مع فهء ء باحلج، القائمون الصائمون ارصلون: األول الصن 
  .وأ د منهم عذابا   أ د غا  قوم   فمن

 وأعمووال اإلميووان موون قلوووغم يف مبووا النووار موون خرجوووا فهووء ء خوو ، موون ن نووار مثقووال قلبووه يف موون: الثوواين الصوون 
  .ال وحيد يف هخالصهم ومنها القلو ،

 .فيه اإلخالص مع اإلميان هو اْل  وهذا خ ، من ةذر  مثقال قلبه يف من الثالع والصن 
 .من ف  أهأل الصالةوهذه األصناف هم 

هن اهلل    ظلوووم )  :هن مل تصووودقوين غوووذا احلووود ع فووواقرءوا هن  وووئ م : "فيقوووول أبوووو سوووعيد للسوووامعني حلد ثوووه هوووذا
 ."(مثقال ذرة وهن تك حسن   تاعفها و ء  من لدنه أجرا عظيما 

بعووود هوووذه  ،-رضووو  اهلل عنوووه- يف حووود ع أيب سوووعيد -صووولى اهلل عليوووه وسووولم- قوووال فووويهم مووون :الصووون  الرابوووع
 :ارراحأل

فيقوووب   ، وووفعت ارالئروو  و ووفع النبيوووون و ووفع ارءمنووون ومل  بووو  ه  أرحووم الوورامحني" :-وجووأل عووعّ -فيقووول اهلل "
 قوال لوه هنور  فيي أفيواا الةنيةفيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط قد عادوا حمما فيلقييهم فيي نهير قبت  من النار 

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 

 .(1)هؤلء عتقاء اهلل الذين أدخلهم اهلل الةنة بغير عمل عملوا ول خير قدمواعرفهم أهأل اجلن  رقاغم اْلوام  
                                                 

 .انظر ما قال أهأل اجلن  هذا القول ه  يف الصن  الرابع - 1
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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  
 ."أسفط عليرم بعده أبدا أفتأل من هذا فيقولون  ا ربنا أي   ء أفتأل من هذا فيقول رضاي فال

، واللفوو  لووه، وأمحوود (103)حوود ع " صووحيحه"، ومسوولم يف (2439)حوود ع " صووحيحه"أخرجووه البفوواري يف 
، وأخرجووه أبووو (7344" )ارف ووارة"، والتووياء يف (11090)رقووم ( 10/394)ويف حتقيوو   ووعي  ( 3/94" )ارسووند"يف 

، وابون منووده يف (107،104-1/101)و ( 449( )1/146" )مسوونده"، وأبووو عوانو  يف (7129)ناون النييالسو  بورقم 
 (.229-226ص" )اإلميان"

 .الشفاعة في -عنه اهلل رضي- مالك بن أنس حديث -2
فأننيل  فأس أذن على ريب فيءذن يل فأقوم بني  د ه فأمحده  : "...-وسلم عليه اهلل صلى- اهلل رسول  قولومنه  

أخوور لووه سوواجدا فيقووال يل  ووا حمموود ارفووع رأسووك وقووأل  سوومع لووك وسووأل تعنيووه مبحاموود   أقوودر عليووه اآلن  لهمنيووه اهلل مث 
فمين اياف فيي قلميه مثقيال حمية مين بيرة أو  يعيرة مين جيمياف ف خر يه وا فع تشفع فأقول ر  أميت أميت فيقوال اننيلو  

ك وقوأل  سوومع فووأننيل  فأفعوأل مث أرجووع هىل ريب فأمحوده ب لوك احملاموود مث أخور لووه سواجدا فيقووال يل  وا حمموود ارفوع رأسوو منهيا
فمين ايياف فيي قلمييه مثقييال حمية ميين خيردل ميين جيميياف لوك وسوأل تعنيووه وا وفع تشووفع فوأقول أمويت أموويت فيقوال يل اننيلوو  

فأننيل  فأفعأل مث أعون هىل ريب فأمحده ب لوك احملامود مث أخور لوه سواجدا فيقوال يل  وا حممود ارفوع رأسوك وقوأل  ف خر ه منها
فيقال لي انطلق فمن اياف فيي قلميه أدنين أدنين أدنين مين أميت أميت  سمع لك وسأل تعنيه وا فع تشفع فأقول  ا ر  
 .فأننيل  فأفعأل مثقال حمة من خردل من جيماف ف خر ه من النار
 :-رض  اهلل عنه–قال معبد بن هالل العنوعي الراوي عن أنس 

سون فسولمنا عليوه هذا حد ع أنس الوذي أنبأنوا بوه ففرجنوا مون عنوده فلموا كنوا بظهور اجلبوان قلنوا لوو ملنوا هىل احل 
وهووو مسوو ف  يف نار أيب خليفوو  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 

 :ا أنري أنسوو  الشوويخ أو كووره أن حيوود رم ف  رلوووا قلنووا لووه حوود نا فتووحك وقووالسوون  وهووو  ومئووذ مجيووع ولقوود توورك  وويئا موو
 .ما ذكر  لرم هذا ه  وأنا أر د أن أحد رموه(. خل  اإلنسان من عجأل)

مث أرجع هىل ريب يف الرابع  فأمحده ب لك احملامد مث أخر له ساجدا فيقال يل  ا حممد ارفع رأسك وقأل  سمع لوك "
 ، قول يا رب ائذف لي فيمن قال ل جله جل اهلل قال ليس ذاك لك أو قال ليس ذاك جليكفوسأل تعط وا فع تشوفع 

 ."ولكن وعزتي وامريائي وعظمتي و مريائي ألخر ن من قال ل جله جل اهلل
، وأمحوووود يف (193/376) حوووود ع اإلميووووان ك ووووا  يف مسوووولمو  ،(2418)حوووود ع " ال وحيوووود"رواه البفوووواري يف  

، (7344" )ارف ووارة"، والتووياء يف (077-078ص)، وابوون منووده (104-1/103)عوانوو   ، وأبووو(3/116" )مسوونده"
 . ( 211-7/218" )ال وحيد"وابن خعمي  يف 
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 .أصنافا   لو نا ت الشفاع  أن  فيد -رض  اهلل عنه-حد ع أنس 
 . هميان من  ع ة أو ةبر  من حب  مثقال قلبه يفكان  من: األول الصن 
 .هميان من خرنل من حب  ثقالم قلبه يفكان  من: الثاين

 .هميان من خرنل من حب  مثقال من أنىن أنىن أنىن قلبه يف كان نم: الثالع 
: " لييه اهلل فيقييول ،"اهلل جل جلييه ل" :قييال ميين وهييم ،-وسوولم عليووه اهلل صوولى- النوو  فوويهم  شووفع صوون : الرابووع 

 ".ل جله جل اهلل  ولكن وعزتي وامريائي وعظمتي و مريائي ألخر ن من قال لكليس ذاك 
 عليوه اهلل صولى- اهلل رسوول بشوفاع  النوار مون اهلل وأخرجهم بذنوغم، النار أنخلوا حممد أم  من األصناف فهذه 
 .-وسلم

 كوان وهن وهميواهنم، توحيودهم بسوب  وذلوك ،وجم ائوه ورمح وه وعظم وه وكم ائه اهلل بععة أخرجوا األخ  والصن  
 .التع  هنا   يف

الرتهيو  مون الوذنو  والعقوبو  الشود دة عليهوا ل تودع ارسوولمون  ؛ ثان جيمعوان بوني الرتهيو  والرتفيو فهوذان احلود
 .عن الذنو ، والرتفي  يف اإلميان وال وحيد ليرونوا من أهله

عليووه  موون خووالل حبثوو  الووذي رنَّ  -رضوو  اهلل عنهمووا–وأع قوود أن أبووا عاصووم اطلووع عووأل حوود ث  أيب سووعيد وأنووس 
 !!ولرن

لرووووأل نوووو  نعوووووة : "-صوووولى اهلل عليووووه وسوووولم-قووووال رسووووول اهلل  :قووووال -رضوووو  اهلل عنووووه– يب هر وووورةأحوووود ع  -3
فهيي نائلية جف  ياء اهلل مين ميات  ،دعيوتي  يفاعة ألمتيي ييوق القيامية وجني اختم ت   ،أل كأل ن  نعوتوهف عجّ  ،مس جاب 

 ." ً  من أمتي ل يشرك باهلل  يئا
حوود ع " سووننه"والرتمووذي يف  ، (1/476) "مسوونده" وأمحوود يف ،(199)حوود ع " صووحيحه"مسوولم يف أخرجووه  

 . (1732)حد ع "  رح السن "، والبغوي يف (4382)حد ع  "سننه"، وابن ماجه يف (3687)
 
 :ضف جلن هذا األحاديث الصحيحة التي أسلفناها األحاديث اآلتيةأ
يف  -عليووه وسوولم صوولى اهلل- كنووا مووع رسووول اهلل  :قووال -رضوو  اهلل عنووه-حوود ع عوووف بوون مالووك األ ووجع   -1

فقمووت فووذهبت  -صوولى اهلل عليووه وسوولم- فاسوو يقظت فلووم أر رسووول اهلل :قووال ،ف وسوود كووأل رجووأل منووا ذراع راحل ووه ،سووفر
فبينموا  ي،فبينموا نون كوذلك هذا هود ر كهود ر الرحوى بوأعلى الووان :قال ،فطذا معاذ بن جبأل قد أفععه الذى أفععين ،أطلبه

ففوو ين بووني أن  وودخأل نصوو  أموويت اجلنوو   ،أتوواين آ  موون ريب :فقووال -يووه وسوولمصوولى اهلل عل– نوون كووذلك هذ جوواء النوو 
أنو م مون  :رسوول اهلل روا جعل نوا مون أهوأل  وفاع ك قوال وا  ننشودك اهلل والصوحب  :فقلنا ،فاخرت  الشفاع  ،وبني الشفاع 
فأتواهم النو   - عليوه وسولمصولى اهلل–فطذا هم قد فععوا حوني فقودوا رسوول اهلل  ،مث اننيلقنا هىل النا  :قال ،أهأل  فاعيت
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فواخرت   ،ففو ين بوني أن  ودخأل نصو  أمويت اجلنو  وبوني الشوفاع  ،هنه أتواين آ  مون ريب :فقال -صلى اهلل عليه وسلم-
فلمووا  ،فووأن م موون أهووأل  ووفاعيت :قووال ،ننشوودك اهلل والصووحب  رووا جعل نووا موون أهووأل  ووفاع ك ، ووا رسووول اهلل :قووالوا ،الشووفاع 

رقووم ( 7/641" )ال وحيوود"، أخرجووه ابوون خعميوو  يف " عيت روون مووا  موون أموويت    شوورك بوواهلل  وويئا ووفا :قووال ،أضووبوا عليووه
 .(6/70" )مسنده"، واإلمام أمحد يف (306و 304)

ووولَّمس -أسنَّ رسُسوووولس اللَّوووه   -رضووو  اهلل عنوووه–ابووون عبوووا   حووود ع -7 وووا ملسإ " :قسوووالس  -صسووولَّى اللَّوووُه عسلسيإوووه  وسسس أُعإني يوووُت سسإس 
ورإُ  ب الر عإو ُوعإنيسهُ  ووسن  وسُنص  سسإ سمحإسور  وساألإ افَّو   األإ ر ا بُع ثإُت ه ىلس النَّا   كس ٌّ قوسبإل   وس س أسُقوهُلُنَّ فسفإ لَّوتإ يل  الإغسنسوائ ُم نَّ نس   رُّ وسُأح  و سةس  سوهإ    مسس 

ا وسطسُهووور ا  د  وج  سرإُض مسسإ ودُّ قوسبإل وو  وسُجع لسوتإ يل  األإ سحس ييَفاَعَة فََ خفْرتي َهيا أِل مفتِييي َفِهيَي ِلَمييْن َل ي ْشيِرك  بِاللفييِه َوأ  وسملسإ حتس وألَّ أل  ُ  الشف ْعِطيي
 .(1)"َ ْيئاا

" ارعجوووم الربووو "والنيوووماين يف ، (37124" )مصووونفه"وابووون أيب  ووويب  يف  ،(1/381" )مسووونده"أمحووود يف أخرجوووه 
(11842). 

وولَّمس عسووامس فسووعإوسة   نَّ أس -رضوو  اهلل عنهمووا– حوود ع عبوود اهلل بوون عموورو بوون العوواص -3 رسُسووولس اللَّووه  صسوولَّى اللَّووُه عسلسيإووه  وسسس
ووىتَّ ه ذسا صسوولَّى وسانإصسوو اب ه  حيسإُرُسووونسُه حس ووحس وونإ أسصإ ووال  م  وونإ اللَّيإووأل  ُ صسوولم  فسوواجإ سمسعس وسرساءسُه ر جس ُوومإ  ،رسفس ه لسوويإه مإ توسبُوووكس قسووامس م  لسقسوودإ  :فوسقسووالس هلس

ومإ عسامَّو    ،س ا مسا أُعإني يوسُهنَّ أسحسد  قوسبإل  أُعإني يُت اللَّيوإلس س سسإ  لإُت ه ىلس النَّا   ُكلمه  وه   ،أسمَّا أسنسا فسأُرإس  وأُل ه ىلس قوسوإم  وانس مسونإ قوسبإل و  ه منَّسوا  ُورإسس  ،وسكس
وورإُ  عسلسووى الإعسووُدوم ب الر عإوو    رُّ لسُمل وو س  ،وسُنص  ووهإ وو سُة  س وونوسُهمإ مسس  ووانس بوسيإووين  وسبوسيوإ نإووُه ُرعإب ووا وسلسوووإ كس ووا ،م  لَّووتإ يل  الإغسنسووائ ُم آُكُلهس ووانس مسوونإ  ،وسُأح  وسكس

لسهسا انُوا حُيإر ُقونوسهسا  ،قوسبإل    ُوعسظمُمونس أسكإ دس وسطسُهور ا ،كس سرإُض مسسساج  ُت وسصسلَّيإتُ  ،وسُجع لستإ يل  األإ ُة َتسسسَّحإ وسكسانس  ،أس وإنسمسا أسنإرسكس إين  الصَّالس
ووه مإ وسب وويسع ه مإ  ،ظمُمووونس ذسل ووكس مسوونإ قوسبإل وو   ُوعس  نسائ س  ووانُوا ُ صسوول ونس يف  كس وو س ق يووألس يل   ،ه منَّسووا كس

وو س مسووا ه 
ووُ  ه  ووألإ فسوو :وساْلإسام سس د قسوودإ سس ط نَّ ُكووألَّ نسوو  

أسلسيت  ه ىلس  وسوإم  الإق يسامس   ، سسأسلس   ." َّ اللَّهُ فسه  س لسُرمإ وسل مسنإ  سه دس أسنإ  س ه لسهس ه   ،فسأسخَّرإُ  مسسإ
وور و : قوال (7/777" )مسوونده"أمحود يف رواه   وُر بإووُن ُمتسورس عسوونإ ابإوون  اهلإسوان  عسوونإ عسمإ وودَّ وسنسا بسرإ ووع يدُّ حس وودَّ وسنسا قُو وسيإبسووُ  بإوُن سس حس

ه  ا " اجملموع"يف  ، وأورنه اهليثمو (433-4/437" )الرتفيو  والرتهيو "، وذكوره ارنوذري يف به بن  ُ عسيإ ُّ عسنإ أسب يه  عسنإ جسدم
(18/362). 

أعنييووووت سسووووا مل : )  -سوووولمصوووولى اهلل عليووووه و -قووووال رسووووول اهلل  :قووووال -رضوووو  اهلل عنووووه–حوووود ع أيب ذر  -4
بعثت هىل األمحر واألسون وأحلت يل الغنائم ومل حتأل ألحد قبل  ونصر  بالرعو  ف عو  العودو مون :  عنيهن أحد قبل  

سأل تعنيه واخ بأ  نعويت  فاع  ألميت يف القيام  وه  نائلو  : أل يل مس ة  هر وجعلت يل األرض طهورا ومسجدا وقي
 .(4822" )مسنده"والبعار يف  ،(6467" )صحيحه"حبان يف ابن  هأخرج  ،(رن مل  شرك باهلل  يئا  -هن  اء اهلل -

ولَّ -قسالس رسُسوُل اللَّه   :قال -رض  اهلل عنه–أيب موسى حد ع  -4 وا بُع ثإوُت " :-مس صسولَّى اللَّوُه عسلسيإوه  وسسس أُعإني يوُت سسإس 
لَّتإ يل  الإغسنسائ ُم وسملسإ حُتسألَّ ل مس  ا وسُأح  د  سرإُض طسُهور ا وسمسسإج  وسن  وسُجع لستإ يل  األإ سسإ سمحإسر  وساألإ ر ا ه ىلس األإ ورإُ  ب الر عإو    سوهإ نإ كسانس قوسبإل و  وسُنص 

                                                 
1
 .يف هسنانه  ع د بن أيب ز ان ضعي ، ولرنه  رتق  هىل نرج  احلسن مبا بعده - 
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د ه   بسأإُ   سفساعسيت  مُثَّ جسعسلإ ُوهسا ل مسنإ مسا س وسأُعإني يُت الشَّفساعس س وسلسيإسس م نإ نس   ور كإ ب اللَّوه    َّ وسقسدإ سسأسلس  سفساعس   وسه ينم أسخإ م نإ أُمَّويت  ملسإ ُ شإ
رسائ يأُل عسنإ أسيب  ه سإحسايس عس : ، قال(4/416)" مسنده"يف أمحد  هأخرج ،" سيإئ ا ُ بإُن حُمسمَّدُّ حسدَّ وسنسا ه سإ ن أسيب  بُورإنسةس حسدَّ وسنسا ُحسسنيإ

مون طر و  حممود بون معمور ( 404)بورقم " مسونده"، وأخرجه الرو اين يف (6/478) ، وصححه ابن كث به عسن أسيب  ُموسسى
 .حد نا عبيد اهلل بن موسى حد نا هسرائيأل به :قال

 
ووو س اللَّوووُه عسنإوووهُ -أسيب  ذسرد  حووود ع -6 ووولَّمس صسووولَّى اللَّووو-قسوووالس رسُسووووُل اللَّوووه   :قسوووالس  -رسض  ووونإ رسيبم " :-ُه عسلسيإوووه  وسسس أستسووواين  آ ُّ م 

بوسرسين  أسوإ قسالس  وسه نإ زسىنس وسه نإ سسرسيس قسوالس وسه نإ زسىنس  :قُولإتُ  َدَخَل اْلَةنفةَ  ئاا َبشفَرِني أَنفه  َمْن َماَت ِمْن أ مفِتي َل ي ْشِرك  بِاللفِه َ يْ  :فسأسخإ
 ".وسه نإ سسرسيس 

 (.94)حد ع " صحيحه"، ومسلم يف (1732)حد ع " صحيحه"أخرجه البفاري يف 
 
 (:4/320" )سننه"قال الرتمذي يف  -2
 باب ما  اء فيمن يموت وهو يشهد أف ل جله جل اهلل "

عون  ،عون ابون حم  وع ،عن حممود بون حيوب بون حيوان ،عن ابن عجالن ،حد نا الليع :، قالحد نا ق يب  -7630
مل تبرووو  ؟ فوووواهلل لوووئن  مهوووال   :فقوووا ،نخلوووت عليوووه وهوووو يف اروووو  فبريوووت :قوووال ت أنوووهعووون عبوووانة بووون الصوووام ،لصوووانبح ا

مون حود ع مسع وه مون  واهلل موا :مث قوال ،ألنفعنوك ولوئن اسو نيعتُ  ،عت أل فعن لوكفم ولئن  ُ  ،أل هدن لك اس شهد ُ 
موه اليووم وقود أحويط وسووف أحود ر ،لروم فيوه خو  ه  حود  رموه ه  حود ثا واحودا -سلمصلى اهلل عليه و -رسول اهلل 

م اهلل عليوه من  هد أن   هله ه  اهلل وأن حممودا رسوول اهلل حورّ  : قول -سلمصلى اهلل عليه و -مسعت رسول اهلل  ،بنفس 
  ".النار

ز ود بون خالود قوال مسعوت ابون أيب عمور ويف البا  عن أيب برر وعمر وعثمان وعلو  وطلحو  وجوابر وابون عمور و  
  .حممد بن عجالن كان  ق  مأمونا يف احلد ع : قول مسعت ابن عيين   قول

 .هذا حد ع حسن صحي  فر   من هذا الوجه :الرتمذيقال  
صوولى اهلل -وي عوون العهووري أنووه سووئأل عوون قووول النوو  وقوود رُ  ،والصووناحب  هووو عبوود الوورمحن بوون عسوويل  أبووو عبوود اهلل 
هووذا يف أول اإلسووالم قبووأل نووعول الفوورائ  واألمووور همنووا كووان " :فقووال ،"موون قووال   هلووه ه  اهلل نخووأل اجلنوو " :-سوولمعليووه و 
  .(1)"والنه 

                                                 
صلى اهلل - ما مسعوها من رسول اهلل"   هله ه  اهلل"أل فتأن الرواة الذ ن رووا أحان ع  -7له هسنان،  ليس -1: هري    سلم به؛ ألنهع قول ال: أقول - 1

ول الفورائ  واألواموور والنوواه ، ومونهم أبوو هر ورة وعبوانة بوون الصوامت ومعواذ بون جبوأل وأبوو سووعيد اْلودري وعبود اهلل بون عمورو بوون ع ه  بعود نو -عليوه وسولم
 .-عا  اهلل عنهم مجي  رض-العاص 
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قوال أبووو عيسوى ووجووه هوذا احلوود ع عنود أهووأل العلووم أن أهوأل ال وحيوود سويدخلون اجلنوو  وهن عوذبوا بالنووار بووذنوغم  
 ".فطهنم   ولدون يف النار

 
وعوود والوعيوود، وهووو ، وهووو جيمووع بووني نصوووص ال(1)هووذا هووو القووول احلوو  وهووو مووذه  أهووأل السوون  مجيعووا  : أقييول

وال  مذه  اْلوارب الوذ ن   علقوون بنصووص الوعيود فحسو ، وووال  موذه  اررجئو  الوذ ن   علقوون بنصووص الوعود 
 .رأسا  بنصوص الوعيدو   رفعون 
 
 :"صحيحه"يف  -رمحه اهلل–قال اإلمام مسلم  -0

د ين عموو  بوون هووان  قووال حوود ين حوو :بوون جووابر قووالاعوون  (بوون مسوولما عووين )حوود نا ناون بوون ر وويد حوود نا الوليوود 
مون قوال أ وهد أن   هلوه " :-صلى اهلل عليه وسلم-قال رسول اهلل  :حد نا عبانة بن الصامت قال، بن أيب أمي  اجنانة 

بوون أم وه وكلم ووه ألقاهووا هىل موور  وروح منووه وأن اه  اهلل وحوده    وور ك لووه وأن حمموودا عبوده ورسوووله وأن عيسووى عبوود اهلل و 
 .(70)حد ع  ،"أنخله اهلل من أي أبوا  اجلن  الثماني   اء  ،أن النار ح اجلن  ح  و 

يف هووذا اإلسوونان  ؛وحوود ين أمحوود بوون هبووراهيم الوودورق  حوود نا مبشوور بوون همساعيووأل عوون األوزاعوو  عوون عموو  بوون هووان 
 .(70)حد ع ،"ي   اءمن أي أبوا  اجلن  الثمان"ومل  ذكر  "أنخله اهلل اجلن  على ما كان من عمأل" :مبثله ف  أنه قال

 :-رمحه اهلل- وقال -9
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 

 ووا  :قووال ،لبيووك رسووول اهلل وسووعد ك :قووال ، ووا معوواذ :قووال ،ومعوواذ بوون جبووأل رن فووه علووى الرحووأل -صوولى اهلل عليووه وسوولم-
موا مون عبود  شوهد أن    :قوال ،لبيوك رسوول اهلل وسوعد ك :قوال ، وا معواذ :قوال ،سوول اهلل وسوعد كلبيك ر  :قال ،معاذ

 :قووال ،أفووال أخووم غووا النووا  فيس بشووروا ، ووا رسووول اهلل :قووال ،هلووه ه  اهلل وأن حمموودا عبووده ورسوووله ه  حرمووه اهلل علووى النووار
 .(37)حد ع  "فأخم غا معاذ عند موته تأمثا ،" هذا   رلوا"

 :-رمحه اهلل-وقال  -18
حود نا أبوو معاو و  عون  :قال أبو كر و  ،حد نا سهأل بن عثمان وأبو كر   حممد بن العالء مجيعا عن أيب معاو  

 ،أصا  النا  ةاع ، را كان فعوة تبوك :قال ( ك األعمش)أو عن أيب سعيد  ،عن أيب صاحل عن أيب هر رة ،األعمش
 :قوال ،"افعلووا" :-صلى اهلل عليه وسلم-فقال رسول اهلل  ،فنحرنا نواضحنا فأكلنا وانهنا  ا رسول اهلل لو أذنت لنا :قالوا

لعوأل  ،مث انع اهلل هلوم عليهوا بالمكو  ،ولرون انعهوم بفتوأل أزوانهوم ، وا رسوول اهلل هن فعلوت قوأل الظهور :فقوال ،فجاء عمور
مث نعووووا بفتووووأل  ،ال فوووودعا بننيووووع فبسوووونيهقوووو ،"نعوووم" :-صوووولى اهلل عليووووه وسوووولم-فقووووال رسووووول اهلل  ،اهلل أن جيعوووأل يف ذلووووك

                                                 
 .وه  مسأل  تارك الصالة، والصوا  هو طر ق  اجلمع بني النصوص -رمحهم اهلل-اخ لفوا فيها  -فيما أعلم-  واحدة فقط ه  مسأل - 1
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حووىت اج مووع  ،قووال وجيوو ء اآلخوور برسوورة ،وجيوو ء اآلخوور بروو  َتوور :قووال ،فجعووأل الرجووأل جيوو ء بروو  ذرة :قووال ،أزوانهووم
خوووذوا يف " :مث قوووال ،عليوووه بالمكووو  -صووولى اهلل عليوووه وسووولم-فووودعا رسوووول اهلل  :قوووال ،علوووى الننيوووع مووون ذلوووك  ووو ء  سووو 

 ،وفتولت فتول  ،فأكلوا حوىت  وبعوا :قال ،عي هم حىت ما تركوا يف العسرر وعاء ه  مألوهفأخذوا يف أو  :قال ،"أوعي رم
أ وووهد أن   هلوووه ه  اهلل وأين رسوووول اهلل    لقوووى اهلل غموووا عبووود فووو   ووواك " :-صووولى اهلل عليوووه وسووولم-فقوووال رسوووول اهلل 
 .(72)حد ع  "فيحج  عن اجلن 

ر و بن العاص حد ع -11 ل ُص رسُجال  من : " قال رسول اللَّه   :قال عسبإد اللَّه  بن عسمإ هن اللَّهس عسع وجأل  سسإ سفإ
ألد مسد  الإبسصسر  مُثَّ  ج  الًّ ُكأل  س  ج  ع نيس س  عس   وست سإ  قول أستُونإر ُر من هذا  سيإئا   أميت على رؤو  اْلإسالسئ     وم الإق يسامس   فوسيوسنإُشُر عليه ت سإ

ر  أو حسسسنس   فوسيُبوإهسُت الرَُّجأُل فيقول  س  ا رس م فيقول بوسلسى هن لك أسرسلسمس إكس ك بيت احلإساف ظُ  ونس قال  س  ا رس م فيقول أسلسكس ُعذإ
هسُد أسنإ  س ه لسهس ه  اهلل وان رسُب له ب نيساقس   فيها أس إ دسة   س رُلإمس الإيوسوإمس عسلسيإكس فوسُ فإ نسا حسسسنس   وساح  وسرسُسولُُه فيقول  حُمسمَّدا  عسبإُدهُ  ع نإدس

الَُّ  يف الَّ   فوسيُوقساُل انك  س ُتظإلسُم قال فوسُ وضسُع السمج  ُروُه فيقول  ا رس م ما هذه الإب نيساقسُ  مع هذه السمج  كسفَّ ُّ قال   أسحإت 
يم   م  اللَّه  الرمحن الرَّح  الَُّ  وس وسُقلست  الإب نيساقسُ  وس س  وسثوإُقأُل   ء ب سإ  ".فسنيسا ست  السمج 

، (774)، وابن حبان (4388)، وابن ماجه حد ع (7639)، والرتمذي حد ع (7/713)أخرجه أمحد 
، وليس كما قال، فطسنانه صحي ، وقد صححه احلاكم والذه  واأللباين، انظر " حد ع حسن فر  : "وقال الرتمذي
 (.134)الصحيح  
 

  . شرك باهلل  يئا  وكأل هذه األحان ع تدل على أن الشفاع  ت ناول كأل موحد مل 
غذه األحان ع اليت تبلغ نرج  ال واتر، و  علقون باآل ار الواهي ، نسأل اهلل الثبا  علوى  فاحلدان      رفعون رأسا  

 .احل  والعافي 
 

 :(4-3ص)في  قال أبو عاصم -سادساا 
، نا احلسن بن سالم : قال خنت زكر ا، حد نا أبو العبا  عبد اهلل بن عبد الرمحن العسرري : " وقال ابن بني   "

عوون عيسووى بوون هووالل ، حوود ين كعوو  بوون علقموو  : قووال، نووا سووعيد بوون أيب أ ووو  : قووال، نووا أبووو عبوود الوورمحن ارقوور  : قووال
موون حوواف  : فقووال، عوون رسووول اهلل صوولى اهلل عليووه وسوولم أنووه ذكوور الصووالة  ومووا ، عوون عبوود اهلل بوون عموورو ،  (1)الصووديف

                                                 
   هتووووذ"، ومل  ووووذكرا فيووووه جرحووووا  و  تعوووود ال ، ويف (6/798" )اجلوووورح وال عوووود أل"، وابوووون أيب حووووام يف (6/306" )ال ووووأر خ الربوووو "ذكووووره البفوووواري يف  - 1

، وفيوه "صودوي: "، ومعلوم أن ابن حبان    ع د ب و يقه ألنه  و   اجملهولني، وقال احلاف  ابن حجور" و قه ابن حبان: "، قال احلاف  ابن حجر"ال هذ  
 .نظر
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و وأيت ، ومن مل حياف  عليها مل ترن له نورا و  برهانا و  جناة  وم القيام  ، جناة  وم القيام  عليها كانت له نورا وبرهانا و 
 ."وأيب بن خل ، وهامان ، وفرعون ،  وم القيام  مع قارون 

فهووذه األخبووار واآل ووار والسوونن عوون النوو  والصووحاب  وال ووابعني كلهووا توودل العقووالء : قووال الشوويخ عبيوود اهلل بوون حمموود 
وحسوبك مون ذلوك موا نوعل ، وهخراجوه مون ارلو  ، وجاحد الفورائ  ، ان بقلبه أنىن حياء على ترف  تارك الصالة ومن ك

مث وصو  احلنفواء والوذ ن هوم فو  مشوركني [. 31: احلوج]{ حنفواء هلل فو  مشوركني بوه}: قال اهلل عع وجوأل، به الر ا  
لصني له الد ن حنفاء و قيمووا الصوالة و ءتووا العكواة وذلوك وما أمروا ه  ليعبدوا اهلل خم}[ 604:ص: ]فقال عع وجأل، به 

وأن الوود ن ، وتقدسووت أمسوواؤه أن احلنيوو  ارسوولم هووو علووى الوود ن القوويم ، فأخمنووا جووأل  نوواؤه [. 4: البينوو ]{ ن وون القيموو 
صروهم واقعدوا فاق لوا ارشركني حيع وجدَتوهم وخذوهم واح}: فقال عع وجأل، وه  اء العكاة ، القيم هو بطقام  الصالة 

فوطن توابوا وأقواموا الصوالة }: وقوال تعواىل[. 4: ال وبو ]{ هلم كأل مرصد فطن تابوا وأقاموا الصالة وآتوا العكاة ففلووا سوبيلهم
وأي نليوأل علوى أن اإلميوان ، فوأي بيوان رمحروم اهلل  روون أبوني مون هوذا [. 11: ال وبو ]{ وآتوا العكواة فوطخوانرم يف الود ن

وهمجواع ، وسون  رسوول اهلل صولى اهلل عليوه وسولم ، الة والعكاة من اإلميوان  روون أنل مون ك وا  اهلل وأن الص، قول وعمأل 
واق فواء آ وارهم رمحو  اهلل ، بوأل تنيموئن هىل اتبواعهم ، وفقهائهم الذ ن   تسو وحش القلوو  مون ذكورهم ، علماء ارسلمني 

 ... "عليهم 
صسو َّ عسون  : ال حممود بون نصور اروروزي  مسعوت هسوحاي  قوولوقو(: " 1/712)وقال ارنذري يف الرتفي  والرتهيو  

م  م : النَّوو   وونإ لسووُدن  النَّوو   ووأل  الإع لإووم  م  ووانس رسأإُي أسهإ ووذل كس كس ، وسكس وواف ر  ووىتَّ : أسنَّ تسووار كس الصَّووالسة  كس رُّ حس وونإ فسوو إ  ُعووذإ وودا  م  أسنَّ تسووار كس الصَّووالسة  عسمإ
هس س وسقوإ ُوهسا كساف ر    "". سذإ

  
 .بني  نفسه   ُ رفر تارك الصالة ابن هن :ولأق

 .(7/331) "ارغين"يف ك ابه صرّح بذلك اإلمام ابن قدام  فلقد 
 اإلمووام ابوون القوويم هوتلميووذ ،(2/618" )ةموووع الف وواوى"يف  -رمحووه اهلل- وصوورّح بووذلك  وويخ اإلسووالم ابوون تيميوو 

" الشووورح الربووو "ن حممووود بووون قدامووو  ارقدسووو  يف ومشوووس الووود ن أبوووو الفووورب عبووود الووورمحن بووو ،(38ص) "الصوووالة"يف ك وووا  
وذكور أن اروذه  علووى  ،نوه  رفوره: أنرور قوول موون قوال أنوه و ابون بنيو  أن توارك الصووالة  ق وأل حودا ،  عونحروى ( 3/36)

 .هذا مل جيد يف ارذه  خالفا فيه
 .األنل  الرث ة اليت َتنع من احلرم عليه بالرفروذكر الشيخ عبد الرمحن بن حممد  

" اإلنصووواف يف معرفووو  الوووراج  مووون اْلوووالف"بوووذلك العالمووو  عوووالء الووود ن أبوووو احلسووون ارووورناوي يف ك ابوووه  و وووهد
 .وقال بعد ذكر العلماء الذ ن  رفرون تارك الصالة وحرمه( 3/30)
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اروذه  :  هنوه  رفور وقوال: وأنرور قوول مون قوال  واره أبوو عبود اهلل ابون بنيو ،  ق وأل حودا  اخ: والروا و  الثانيو : "قال
 ."ى هذا مل أجد يف ارذه  خالفهعل

 ( .48-3/39)انظر . أن عدنا  من العلماء احلنابل  اخ اروا هذا ونصوا عليه يف مءلفاهتمأبو احلسن مث ذكر  
 ."اإلبان  الرمى" قول ابن بني  ب رف  تارك الصالة مدسوسا  يف ك ابهوهين ألخشى أن  رون 

 بون قدامو   " قنوعار"اإلموام حممود بون عبود الوهوا  يف حا وي ه علوى  وقال العالم  الشيخ سليمان بن عبود اهلل بون
 (1/181- 187:) 

 غسوأل و   رفون و   صولى عليوه  ، هحودامها  ق وأل لرفوره كاررتود و "وهأل  ق أل حدا  أو كفرا ؟ فيه روا  وان": قوله"
قوووال احلسووون والنفعووو  والشوووع  وبوووه  ،ابووون حامووودو   ووودفن بوووني ارسووولمني اخ ارهوووا أبوووو هسوووحاي بووون  ووواقال وابووون عقيوووأل و 

العهود الوذي بيننوا وبيونهم : "-صولى اهلل عليوه وسولم-واألوزاع  وابن اربارك وهسوحاي وحممود بون احلسون لقوول رسوول اهلل 
رضو  –حود ع حسون صوحي ، وقوال عمور : رواه اإلموام أمحود والنسوائ  والرتموذي وقوال، " الصالة، فمن تركها فقد كفور

 .(1)"من مل  صأل فهو كافر: "-رض  اهلل عنه-، وقال عل  "سالم رن ترك الصالة  ح  يف اإل: "-اهلل عنه
 رون  يئا من األعمال تركه كفور  -سلمصلى اهلل عليه و -  رن أصحا  رسول اهلل مل: "وقال عبد اهلل بن  قي 

 ".ف  الصالة
 .يب عبد اهلل بن بني وهذا اخ يار أ، والروا   الثاني   ق أل حدا  مع احلرم بطسالمه كالعاين احملصن

وذكووور قوووول مووون قوووال هنوووه  رفووور وذكووور أن اروووذه  علوووى هوووذا وهوووو قوووول أكثووور الفقهووواء مووونهم أبوووو حنيفووو  ومالوووك  
" (7)هن اهلل حورم علوى النوار مون قوال   هلوه ه  اهلل  ب غو  بوذلك وجوه اهلل: "-صلى اهلل عليه وسولم-والشافع  لقول الن  

وورب مون النوار مون قوال   هلوه ه  اهلل وكوان يف  : "صولى اهلل عليوه وسولم قوال– أن رسول اهلل -رض  اهلل عنه-وعن أنس 
 .، م ف  عليهما"قلبه من اْل  ما  عن برة
سووس صوولوا  ك ووبهن اهلل ": قووال  -سوولمصوولى اهلل عليووه و -أن النوو   -رضوو  اهلل عنووه– الصووامتوعوون عبووانة بوون 
لوه عنود  مل  رونومون مل  وأ  غون  ،دخلوه اجلنو  عهود أن ه عنود اهلل حاف  عليهن كوان لوفمن  ،على العبد يف اليوم والليل 

هىل فوو  ذلووك، وألن ذلووك همجوواع  ولووو كووان كووافرا مل  دخلووه يف ارشوويئ  ،"هن  وواء عذبووه وهن  وواء أنخلووه اجلنوو  ،اهلل عهوود
 منوع مو اث مورو وه ارسلمني فطننا   نعلم يف عصر من األعصار أحودا  مون توارك  الصوالة تورك تغسويله والصوالة عليوه، و 

وأما األحان ع ار قدم  فهو  علوى وجوه ال غلوي  وال شوبيه بالرفوار . مع كثرة تارك  الصالة، ولو كفر لثب ت هذه األحرام
" مون حلو  بغو  اهلل فقود أ ورك: "، وقوله"سبا  ارسلم فسوي وق اله كفر: "  على احلقيق  كقوله عليه الصالة والسالم

 ".وهذا أصو  القولني: قال اروف . وف  ذلك

                                                 
 .أ ر عل     ثبت - 1

 .أي حّرم اهلل خلون اروحد ن يف النار - 7



 16 

 
   ُ رفورالعالمو  ابون بنيو   أكابر العلماء العارفني مبذه  اإلموام أمحود وأصوحابه علوى أنفهذه عدة  هانا  من 

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

جاحوودا  غووا، فووطن تركهووا هتاونووا  أو كسووال ؛   -عووّع وجووأل– الشوورك بوواهلل، أو بوورن فر توو  موون فوورائ  اهلل ورجوه موون اإلسووالم ه 
 ".هن  اء عذبه، وهن  اء ففر له: كان يف مشيئ  اهلل عع وجأل

 .-صلوا  اهلل وسالمه عليهم-فظاهر هذا الرالم أنه   ُ رفر ه  بالشرك األكم الذي حاربه األنبياء مجيعا  
 
 :-رحمه اهلل–ل اإلماق أحمد قا -2
وووورب الرجووأل موون اإلميوووان هىل  .هذا أسووأ  :ونقصووانه ،ز انتووه هذا أحسووونت :واإلميووان قووول وعمووأل  ع وود و وونقص " 
 ،أو يرد فريضة من فرائض اهلل عز و ل  احيدا بهيا ،ول يخر ه من اإلسالق  يء جل الشرك باهلل العظيم ،اإلسالم

روا    (1/343" )طبقا  احلنابل " ،"وجف  اء عفا عنه ،جف  اء عذبه ،في مشيئة اهللفإف تراها اسال أو تهاونا ااف 
 .، نشر نار ارعرف مسدن

مثوووأل تركوووه الصوووالة  ،ونقصوووانه تووورك العموووأل ،قووال ز انتوووه العموووأل ؟موووا ز انتوووه ونقصوووانه" :-رحميييه اهلل- سيييئلو  -3
ان قبوأل ز انتوه تاموا فريو   ع ود ال وام فرموا  ع ود كوذا هن كو :وأناء الفرائ  فهذا  نقص و ع د بالعموأل وقوال ،والعكاة واحلج

 (.1/400)للفالل " السن "، "؟ ترى هميان احلجاب مثأل هميان أيب برر وعمر رمحهما اهلل :وقد كان وكيع قال ، نقص
 
 (:41" )في  رح السنة -رحمه اهلل–قال المربهاري و  -4
مون آ وار رسوول اهلل  أو  رن  يئا   ،جأل  من ك ا  اهلل عع و م حىت  رن آ من أهأل القبل  من اإلسال ا  رب أحدنُ و  "

عليوك أن خترجوه مون  مون ذلوك فقود وجو س  طذا فعأل  ويئا  ف ،أو  ذب  لغ  اهلل ،أو  صل  لغ  اهلل -سلمصلى اهلل عليه و -
 ".سم   باحلقيق من ذلك فهو مءمن ومسلم با  هذا مل  فعأل  يئا  و  ،اإلسالم
 
 (:195ص)" الرد علن الممتدعة"في  -ه اهللرحم-قال ابن المناء و  -5
لووويس لوووه : )يف أهوووأل الربوووائر مووون أم وووه خالفوووا  للقدر ووو  يف قووووهلم -صووولى اهلل عليوووه وسووولم-فصوووأل و وووفاع  نبينوووا "
 (. فاع 

                                                 
 .حد ن مهما بلغت ذنوغمباإلضاف  هىل بيان مذاه  العلماء يف عصاة ارو  - 1
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حتين ل يمقين فيي النيار بشوفاع ه، و وفاع  فو ه، ورمحو  اهلل عوع وجوأل : ومن نخوأل النوار عقوبو  خورب منهوا عنودنا
 .  (1)"مخلصاا، وآمن به، وجف لم يفعل الطاعات بعد ذلك( ل جله جل اهلل: )ة في دار الدنياواحد قال مرة واحد

 
بأل و  تارك العموأل، هوأل هوم مون أهوأل  ،رفرون تارك الصالةفما رأي أيب عاصم يف أقوال هء ء األئم  الذ ن    ُ 

 .مرجئ  كما  قوله احلدان ون؟ ، نر د منه توضي  موقفهُضاّلل أو هم  ،السن  وأئم هم كما هو رأي أهأل السن 
 

وقوووال حممووود بووون نصووور اروووروزي  مسعوووت (: " 1/712)وقوووال ارنوووذري يف الرتفيووو  والرتهيووو  : "وقيييول أبيييي عاصيييم
م : هسحاي  قول أل  الإع لإم  م نإ : صس َّ عسن  النَّ   ، وسكسذل كس كسانس رسأإُي أسهإ م  أسنَّ تسار كس الصَّالسة  كساف ر  ودا  : لسُدن  النَّ   أسنَّ تسوار كس الصَّوالسة  عسمإ

هس س وسقوإ ُوهسا كساف ر   رُّ حسىتَّ  سذإ  ".م نإ فس إ  ُعذإ
 

أن كالم اإلمام هسحاي ف  صحي ، وبّينُت أن عدنا  كث ا  من العلماء قبلوه  (7)قد بّينُت يف مقايل الساب : أقول
 . ومن معاصر ه   ُ رفرون تارك الصالة

 
  

  :(4 ص)في  قال أبو عاصم -سابعاا 
وذهبوووت مجاعووو  مووون الصوووحاب  وال وووابعني هىل أن مووون تووورك صوووالة واحووودة (: " 0/23)وقوووال القووورط  يف ال فسووو  "

م عممدا  حىت ورب وقُ ها لغ  عذر، وأىب من أنائها وقتائها وقال   ُأصل  فطنه كافر، ونسُمه ومالُه حال ن، و   ر ه ور  ه 
ُم مال ه كحروم موال اررتوّد؛ وهوو قوول هسوحايمن ارسلمني وكوذلك  : قوال هسوحاي. ، و س  ا ، فطن تا  وه  قُ أل، وُحرإ

 .""كان رأي أهأل العلم من لسُدن النّ  صلى اهلل عليه وسّلم هىل زماننا هذا
 

وهن  ي تّدعونوهالوذ اإلمجواع عواضو  يف أنوه مل  ودّ  ، "وذهبت مجاع  من الصحاب  وال ابعني : "قول القرط : أقول
 ".اخل...وذهبت مجاع  من الصحاب  وال ابعني : "، ولو كان مق نعا  بقول هسحاي را قال نقأل قول هسحاي

 
 (:5ص)قال أبو عاصم في  -ثامناا 

                                                 
الشورك هذا 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  - 1

 .تساهال  " واحدة يف نار الدنيامرة ": و  مبا  نايف اإلخالص، وأرى أن يف قوله  ،والرفر
 ...".غرور  رم  مجهور أهأل السن  وأئم هم باإلرجاءم عامل م" - 7
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كووان أصوووحا  رسوووول اهلل : " وقووال عبوووداهلل بوون  وووقي ( : "1/69)وقووال ابووون رجوو  يف جوووامع العلوووم واحلروووم  "
توورك الصووالة  : "أ ووو  السووف ياين  (1)، وقووال أبووو" ن موون األعمووال  وويئا تركووه كفوور ه  الصووالةصوولى اهلل عليووه وسوولم    وورو 

وذهوو  هىل هووذا القووول مجاعوو  موون السوول  واْللوو  وهووو قووول ابوون اربووارك وأمحوود وهسووحاي وحرووى " .كفوور   و لوو  فيووه
وذهو  طائفو  مونهم هىل أن مون هسحاي عليه همجاع أهأل العلم وقال حممد بن نصر ارروزي هو قول مجهوور أهوأل احلود ع 

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
كووان أصووحا  : " وقووال عبووداهلل بوون  ووقي ( : "1/69)وقووال ابوون رجوو  يف جووامع العلوووم واحلرووم  ": قولييه -1

 "."رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم    رون من األعمال  يئا تركه كفر ه  الصالة
 

 .لقائأل؛ األمر الذي    دع ةا   م نا  و  هسنانا   الرالم على ضع  أ ر عبد اهلل بن  قي  تقدم: أقول
 .اهلل بن  قي  مل  صرمح ب صحي  أ ر عبد -رمحه اهلل-مع أن ابن رج  

 
 "."ترك الصالة كفر   و ل  فيه: "وقال أ و  السف ياين ": وقوله -2
 

 .عدم العلم باْلالف ليس علما ، والعهري ممن سبقه وهو    رفر تارك الصالة: أقول
 .رفرون تارك الصالة، وهو    علمهمو   بعد أن كث ا  ممن سبقه أو عاصره    ُ  
مشوا   هىل  أرميني  وأذربيجانعامل اإلسالم  من أقصى خراسان  رقا  هىل األندلس فربا ، ومن   سيما وقد ام د ال 

 .، ونعوى همجاع الصحاب    تص أقصى اليمن جنوبا  
 
 ".وذه  هىل هذا القول مجاع  من السل  واْلل ": وقوله -3 

 
   :قولأ
كووان أ وور عبوود اهلل بوون  ووقي  يف نعوووى اإلمجوواع   حيووع مل  وودَّع اإلمجوواع، ولووو -رمحووه اهلل-انظوور هىل ابوون رجوو   -أ
 .ورا قال ابن رج  هذا القول كغ ه من أهأل السن  ،را جترأ أحد على خمالف هعنده صحيحا  

 .، ومل  نقأل طعن أحد من السل  فيهمرفر تارك الصالة نيعن يف من    ُ   ابن رج  حيع ملوانظر هىل -  
                                                 

 .أ و  السف ياين: كذا، والصوا   - 1
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 .-صلى اهلل عليه وسلم-رسول اهلل ن ع أحاعلى حد ع من بأل له كالم آخر،  -جو
 (:483-7/488" )جامع العلوم واحلرم"يف -رمحه اهلل–قال 

 احلد ع الثاين واألربعون  " 
 وا  :قوال اهلل تعواىل" : قوول -سولمصولى اهلل عليوه و -مسعت رسوول اهلل  :قال -عنه اهلل رض -عن أنس بن مالك 

 وا ابون آنم لوو بلغوت ذنوبوك عنوان السوماء مث  ،ا كوان منوك و  أبوايلابن آنم هنك ما نعوتين ورجوتين ففر  لوك علوى مو
 ".مث لقي ين   تشرك يب  يئا ألتي ك بقراغا مغفرة ،ابن آنم هنك لو أتي ين بقرا  األرض خنيا ا  ا ،اس غفرتين ففر  لك
 .حد ع حسن :رواه الرتمذي وقال

مسعت برر بن عبداهلل ارعين  ،حد نا سعيد بن عبيد ،رتمذي خرجه من طر   كث  بن فائدهذا احلد ع تفرن به ال 
 .ان هى .  نعرفه ه  من هذا الوجه ،حسن فر   :قالو  ،فذكره ،حد نا أنس : قول

ومن زعم  ،"الثقا "وذكره ابن حبان يف  . يخ :قال أبو حام ،وسعيد بن عبيد هو اهلنائ  .وهسنانه   بأ  به 
عون سوعيد بون  ،م بون ق يبو ورواه سولإ  ،عون سوعيد مرفوعوا ،تفرن به كث  بن فائود :ارقنيينوقال الد ،أنه ف  اهلنائ  فقد وهم

 .أنسعلى فوقفه  ،عبيد
فرواه عون سوعيد بون عبيود  ،بين ها م أبو سعيد موىلأ تا  وتابعه على رفعه  ،عنه مرفوعا وموقوفا يقد رو  :قلت 

 .هو منرر :لرن قال أبو حامو  ،عن أنس مرفوعا ،أ تا من حد ع  ابت يوقد رو  ،مرفوعا أ تا
عون أيب ذر  ،خرجه اإلمام أمحد مون روا و   وهر بون حو و  عون معود رر  ،من حد ع أيب ذر تا أ يو وقد رُ  
بون فونم عون ان عبد الرمحن ورواه بعتهم عن  هر ع ، رو ه عن ربه تعاىل فذكره مبعناه -وسلم صلى اهلل عليه-عن الن  
 .و   ص  هذا القول -سلمصلى اهلل عليه و -عن الن   ،عن أيب الدرناء ،رناءعن أم الد ،عن  هر :قيألو  ،أيب ذر

بون أيب  ابوت عون سوعيد بون  حبيو عون  ،من حد ع ابن عبوا  خرجوه النيوماين مون روا و  قويس بون الربيوع يو ورُ  
 .-وسلم صلى اهلل عليه-عن الن   جب  عن ابن عبا 

- ذر عون النو  عورور بون سوو د عون أيبارمون حود ع  "صوحيحه"ففورب مسولم يف  ،بعته من وجوه أخر يو ورُ  
ومون تقور  موين ذراعوا تقربوت منوه  ،مون تقور  موين  وما تقربوت منوه ذراعوا : قوول اهلل تعواىل" :قوال -وسلم صلى اهلل عليه

 ".ومن لقيين بقرا  األرض خنييئ     شرك يب  يئا لقي ه بقراغا مغفرة ،أتي ه هرول  ،ومن أتاين ميش  ،باعا
صوولى اهلل -مسعووت رسووول اهلل  :فقووال ،نخلووت علووى أنووس :قووال ،ب اإلمووام أمحوود موون روا وو  أخشوون السدوسوو وخوور 

مث اسوو غفرم اهلل لغفوور  ،والووذي نفسوو  بيووده لووو أخنيووأم حووىت َتووأل خنيا وواكم مووا بووني السووماء واألرض" : قووول -وسوولم عليووه
 ."لرم

 :أل غا ارغفرةقد تتمن حد ع أنس اربدوء بذكره أن هذه األسبا  الثال   حيص 
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وقوال ربروم انعووين " :كموا قوال تعواىل  ،وموعون عليوه باإلجابو  ،فطن الدعاء مأمور به ،الدعاء مع الرجاء :أحدها 
 [.68:فافر] "أس ج  لرم

مث توال  ة،هن الودعاء هوو العبوان" :قال -وسلم صلى اهلل عليه عن النعمان بن بش  عن الن  "السنن األربع "ويف  
 .هذه اآل  
انعووووين ) :ألن اهلل تعووواىل  قوووول ،مووون أعنيووو  الووودعاء أعنيووو  اإلجابووو " :يف حووود ع آخووور خرجوووه النيوووماين مرفوعووواو  

 (".أس ج  لرم
 ".و غل  عنه با  اإلجاب  ،ما كان اهلل ليف   على عبد با  الدعاء" :ويف حد ع آخر 
 ن فوواء بعوو   ،هجاب ووه  وقوود ت فلوو ،وان فوواء موانعووه ،لروون الوودعاء سووب  مقوو   ل جابوو  مووع اسوو رمال  وورائنيه 
 . رح احلد ع العا ريف وآنابه  ، وقد سب  ذكر بع   رائنيه وموانعهأو وجون بع  موانعه ، روطه

كما خرجه الرتمذي مون حود ع أيب هر ورة عون   ،حتور القل  ورجاء اإلجاب  من اهلل تعاىل :ومن أعظم  رائنيه 
 ". هُّ  فافألُّ  من قل ُّ  نعاء      قبألُ  طن اهللف ،وقنون باإلجاب انعوا اهلل وأن م م" :قال -وسلمصلى اهلل عليه -الن  

فبعتوها  ،هن هوذه القلوو  أوعيو " :قوال -وسولمصولى اهلل عليوه - اهلل بون عمورو عون النو  عن عبود "ارسند"ويف  
  ."فافألُّ  قل ُّ  رهرمن  فطن اهلل    س جي  لعبد نعاء   ،فاسألوه وأن م موقنون باإلجاب  ،فطذا سأل م اهلل ،من بع  ىأوع

 (:412-416ص)يف  -رمحه اهلل–مث قال 
 بييه  ياء وميين ،المغفيرة فقييد افقيد فمين األعظييم السيم  وهييو ،التوحييد :ارغفورة أسووبا  مون الثالوع السوب " 

 (يشيياء لميين ذلييك دوف مييا ويغفيير بييه يشييرك أف يغفيير ل اهلل جف) :تعييالن اهلل قييال ،المغفييرة أسييماب بيي عظم نأتيي فقييد
 ،مغفورة بقراغوا اهلل لقيوه ،خنيا وا -مألهوا  قوار  موا أو ملءهوا وهوو- األرض بقورا  ال وحيود موع جواء نفمو ،[40:النساء]

 بوأل ،النوار يف ولود   أن عاقب وه كوان مث ،بذنوبوه أخوذه  واء وهن ،لوه ففور  واء فطن -وجأل عع- اهلل مشيئ  مع هذا لرن
 .اجلن   دخأل مث ،منها ورب

 كموا فيهوا ى بقو و ، و   سلقوى فيهوا موا  سلقوى الرفوار،  الرفوار ىلقو ُ  كموا نوارال يف ىلق ُ    اروحد :بعتهم قال 
 عند ولسانه بقلمه أو ،وجوارحه ولسانه بقلبه كلها بشروطه وقام ،فيه هلل وهخالصه العبد توحيد كمأل فطن ،الرفار ى بق

 .بالرلي  النار نخول من ومنعه ،كلها الذنو  من سل  ما مغفرة ذلك أوج  ،الموت
 ورجوواء وخشووي  ومهابوو  وهجووال  وتعظيمووا حمبوو    اهلل ىسووو  مووا كووأل منووه أخرجووت ،هقلبُوو ال وحيوود برلموو  حتقوو  فموون 
 تبود أل يف ذكوره سوب  كموا ،حسونا  قلب هوا ورمبوا ،البحور زبود مثوأل كانوت ولوو كلهوا وخنيا اه ذنوبه يرس حتُ  وحينئذ ،وتوكال

 والخطايييا اليذنوب  ميال علين (1)ذرة منهيا وضي  وفلي ،األعظيم اإلاسيير هيو التوحييد هيذا فيإف ،حسونا  السويئا 
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 تتيرك ل اهلل جل جليه ل" :قوال -وسولم عليوه اهلل صولى- النو  عون هوان  أم عون ،وفو ه "ارسوند" يف كما حسنات لقلمها
 .(1)"عمل يسمقها ول ذنما

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

 ".ال وحيد، وهو السب  األعظم، فمن فقدة فقسدس ارغفرة: من أسبا  ارغفرة: " قوله -1
 (.هن اهلل    غفر أن  شرك به و غفر ما نون ذلك رن  شاء: )انظر هىل اس شهانه باآل   الررمي  -7

 .ندا  يف العبانةو  را  أن جيعأل العبد هلل  ر فالشرك ارانع عنده من ارغفرة هو 
خنيا وووا، لقيوووه اهلل  -وهووو ملءهوووا أو موووا  ُقوووار  مألهوووا-فمووون جووواء موووع ال وحيووود بُقووورا  األرض : " تأمووأل قولوووه -3

 ".بُقراغا مغفرة، لرن هذا مع مشيئ  اهلل عع وجأل، فطن  اء فسفر له، وهن  اء أخذه بذنوبه
 .ميان ذن ، وعلى اْلوارب الذ ن  رفرون بالذنو وهذا رن منه على اررجئ  الذ ن  رون أنه    تر مع اإل

 ".مث كان عاقب ه أن   ُولَّد يف النار، بأل ورب منها، مث  دخأل اجلن : " تأمأل قوله -4
 ،، فوووال ُ رفووورون توووارك الصوووالةوهوووذا اسووو نان  منوووه علوووى اآل ووو  الررميووو  وتقر ووور روووذه  أهوووأل السووون  الوووذ ن  عظموووون ال وحيووود

هىل فووال  سوو ون علووى موونهج اْلوووارب الووذ ن   علقووون بنصوووص الوعيوود، و   ل ف ووون ، والوعيوود وجيمعووون بووني نصوووص الوعوود
نصوووص الوعوود، و   سوو ون علووى موونهج اررجئوو  الووذ ن   علقووون بنصوووص الوعوود و   ل ف ووون هىل نصوووص الوعيوود، وخوو  

 .األمور أوسنيها
موا سووى اهلل حمبو  وتعظيموا وهجوال  ومهابو  فمن حتق  برلمو  ال وحيود قلبُوه، أخرجوت منوه كوأل : " تأمأل قوله -4

 ".وخشي  ورجاء وتوكال، وحينئذ حُتإرسُي 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   

 .حيدال و 
                                                 

عة ةهول، وله جو ضعي  فيه أبو معشر جني  بن عبد الرمحن السندي ضعي ، وفيه صاحل موىل  هسنانهو  ،(6/474) " مسنده"أخرجه أمحد يف  - 1
 .م ابع  فيها ضع 

هووو  قوو   :وقووال عثمووان الوودارم  عوون نحوويم ،لوويس بووه بووأ   قوو  :ابوون معوونيقووال "، ويف هسوونانه را وود بوون ناون، (4/174" )مسوونده"أخرجووه أمحوود يف  - 7
" هتوذ   ال هووذ  " "وذكوره ابوون حبوان يف الثقووا : قلووت: ، قووال احلواف  ابوون حجورضوعي     ع ووم بوه :قوال الوودارقنيينو  ،فيوه نظوور :وقوال البفوواري ،عنودي

 ."خم ل  فيه، و قه ابن معني، وضّعفه الدارقنيين" : "الرا  "، وقال الذه  يف "صدوي له أوهام": "ال قر  "، وقال يف (3/774)
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فووطن هووذا ال وحيوود هووو اإلكسوو  األعظووم، فلووو وضووع منووه ذرة علووى جبووال الووذنو  واْلنيا ووا، : " وتأمووأل قولووه -6
 ".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
أل أو تارك العمأل باإلرجاء و ّدعون اإلمجواع علوى كفور توارك جونس ونسأل من  رم  من    رفر تارك جنس العم

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؟ 

صلى اهلل عليه -للهم هنا نعظمك ونعظم توحيدك ونءمن بوعدك ووعيدك، ونءمن برأل ما أخم وأمر به رسولك ا
 .-وسلم

 
 (:5ص)قال أبو عاصم في  -تاسعاا 

 سو  ا ، فوطن : عمون تورك الصوالة كسوال  مون فو  جحوون هلوا؟ فأجوابوا: وقد سئأل أبناء الشيخ، ومحود بون ناصور "
: قووال رسووول اهلل صوولى اهلل عليووه وسوولم: كمووا روى مسوولم يف صووحيحه موون حوود ع بر وودة قووال  تووا  وه  ق ووأل كووافرا  مرتوودا ،

، وعون جوابر رضو  اهلل عنوه عون النو  صولى اهلل عليوه وسولم أنوه " العهد الذي بيننا وبينهم الصالة، فمن تركها فقد كفور "
كوان أصوحا  رسوول اهلل : "ن  وقي  قوال، وعون عبود اهلل بو" ليس بني العبود وبوني الشورك والرفور ه  تورك الصوالة : "قال

علوى أن : ، رواه الرتموذي؛ فودلت هوذه األحان وع" صلى اهلل عليه وسلم    رون  يئا  مون األعموال ترإكوه كفور ه  الصوالة
ترك الصالة كفر مس قأل، من ف  اقرتانه جبحد الوجو ؛ وذلك ألن جحد الوجو    و ص بالصوالة وحودها، فوطن مون 

 (".781-4/788)الدرر السني  . باإلمجاعائ  اإلسالم فهو كافر جحد  يئا  من فر 
 

ه  أنوه  ،بعود الشوهانتني بعو ر أنه وهن قاتأل على األركان األ -رمحه اهلل-صرّح اإلمام حممد بن عبد الوها  : أقول
بوون حسوون  عبوود الوورمحنالشوويخ  هأحفووان، وتابعووه علووى هووذا موون ، وحرووى اإلمجوواع علووى ذلووكك الشووهانتنيرفوور ه  بوورت    ُ 
، وهوذا أمور معلوووم، وقود نشورناه مورارا ، ومووع سوحمانومون أتباعووه ابون والشويخ سووليمان بون عبود اهلل، عبود اللنييو  الشويخ و 

 .باإلرجاءرفر تارك الصالة فهم  رمون من    ُ به علم احلدان   
شوهانتني بوأهنم مون ال رفو  بوأي عموأل ه  بال وأع قد أهنم  ع قدون يف اإلمام حممد ومن سوار علوى هنجوه يف عودم

  .اررجئ ، ولرنهم  س فدمون ال قي  وارراوفا 
 

 (:5ص)قال أبو عاصم في  -عا راا 
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: اخ لو  العلمواء، رمحهوم اهلل، يف توارك الصوالة كسوال  مون فو  جحوون: وأجا  الشيخ محد بون ناصور بون معمور"
وذهو  همامنوا أمحود . واح جوا مبا رواه عبوانة؛ فذه  أبو حنيف  والشافع  يف أحد قوليه، ومالك، هىل أنه   حيرم برفره

بوون حنبووأل والشووافع  يف أحوود قوليووه، وهسووحاي بوون راهو ووه وعبوود اهلل بوون اربووارك والنفعوو ، واحلرووم وأ ووو  السووف ياين وأبووو 
ناون النييالسوو ، وفوو هم موون كبووار األئموو  وال ووابعني، هىل أنووه كووافر، وحروواه هسووحاي بوون راهو ووه همجاعووا ، وذكووره يف ك ووا  

 (".787-4/781): الدرر السني  ..."عواجر عن مجهور الصحاب  وال ابعنيال
 

  :أقول
مغموع يف تارك الصالة، ومل  غمع أي  انظر هىل العالم  محد بن ناصر كي   رتحم على مجيع العلماء ارف لفني -أ

 .رفر تارك الصالةيف من    ُ 
ي اْلوووارب اْلووارجني علووى حلوود ع، بووأل هووم موون ف وورس فوو  موونهج أهووأل السوون  واولوويس كووذلك احلدان وو ، هذ هلووم موونهج 

  .والرامني هلم بالتالل واإلرجاء علماء السن  والنياعنني فيهم
 ه علووى وفووانظور هىل الشويخ محود حيوع مل   شوبع بودعوى اإلمجواع، وعقبوه بقوول اجلمهوور، ولوو اطلوع هوو  - 

  .اإلمجاع را حرى هذا اإلمجاع ارععوم تمن  نعوىار  بشر بن ارفتألروا   ل  خمالف  همساعيأل بن علي  وعبد األعلى 
 

 (:5ص)قال أبو عاصم في  -الحادي عشر
عمون اإلسالم، فرون تركها كفر أكم    س غر ؛ وهلذا ذكر عبد  -أي الصالة -وه  : "وقال الشيخ ابن باز"

م كووانوا    وورون  وويئا  تركووه كفوور فوو  أهنوو: "اهلل بوون  ووقي  العقيلوو  ال ووابع  اجلليووأل عوون أصووحا  النوو  صوولى اهلل عليووه وسوولم
 " .فهذا  دل على أن تركها كفر أكم بطمجاع الصحاب  رض  اهلل عنهم، " الصالة

حرووم تووارك الصووالة، وهووأل  بنيووأل عقوود النروواح هذا كووان أحوود الووعوجني   : "اجلووعء العا وور موون ةموووع الف وواوى " 
 "". صل  قبأل العواب؟

   
رفووره باإلرجواء، ولووو حيووع أبودى رأ ووه يف ترفو  توارك الصووالة، ومل  ورم مون مل  ُ  ،زانظور هىل العالموو  ابون بوا: أقيول

 .على خمالف  همساعيأل بن علي  لبشر بن ارفتأل يف حرا   اإلمجاع را اس شهد حبرا   بشر -رمحه اهلل-اطلع 
، العدن "لفرقانةل  ا" ،"ل، هو من أهل السنة: كفر تارك العمل هل هو مر ئ؟ فقالئل عمن ل ي  ثم جنه س  

 .هو1410السن  العا رة،  وال ( 94)
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 (:6ص) قال أبو عاصم في -الثاني عشر

الصووالة ركوون موون أركووان اإلسووالم فموون تركهووا : "وموون هجابووا  اللجنوو  الدائموو  حووول حرووم تووارك الصووالة قوووهلم   " 
لصحي  من قويل العلمواء يف ذلوك، واألصوأل جاحدا  لوجوغا فهو كافر باإلمجاع، ومن تركها هتاونا  وكسال  فهو كافر على ا

يف ذلك عموم األنل  اليت نلك على احلرم برفره ومل تفري بني من تركها هتاونا  وكسال  ومن تركها جاحدا  لوجوغا، فروى 
العهد »: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسّلم: اإلمام أمحد وأهأل السنن بسند صحي  من حد ع بر دة بن احلصي  قال

بن عبد اهلل رض  اهلل عنه عن النوّ  اوروى مسلم يف صحيحه عن جابر . «ي بيننا وبينهم الصالة فمن تركها فقد كفرالذ
كووان : ، وروى عبوود اهلل بوون  ووقي  قووال«بووني الرجووأل وبووني الرفوور والشوورك توورك الصووالة» : صوولى اهلل عليووه وسووّلم أنّووه قووال

الف وووى رقووم ." ا  موون األعمووال تركووه كفوور ه  الصووالة، رواه الرتمووذيأصووحا  رسووول اهلل صوولى اهلل عليووه وسووّلم    وورون  وويئ
(1917.") 
  
 .رفرهانظر هىل اللجن  الدائم ، فطهنم وهن كّفروا تارك الصالة مل  نيعنوا يف من    ُ  :أقول 

 .لبشر بن ارفتأل را حروا هذا اإلمجاع ارععوم ولو علموا مبفالف  همساعيأل بن علي  وعبد األعلى
موون هخووواهنم و  ووموهنم رفووره، و ع  حيرتمووون موون    ُ هرفوورون تووارك الصووالة   نووراهم اصووأل أن العلموواء الووذ ن  ُ واحل 

 .علماء السن ، وجيلوهنم و عرفون هلم قدرهم، و ع قدون أن هلم براهني فيما ذهبوا هليه، وأهنم بعيدون عن اهلوى
اإلجووووالل  بعووووني ه رفوووورون تووووارك الصووووالة، لووووذ ن  ُ    نظوووورون إلخووووواهنم اتووووارك الصووووالة وكووووذلك موووون   ُ رفوووورون  

و ع قوودون أن هلووم بووراهينهم فيمووا ذهبوووا هليووه، وأهنووم بعيوودون عوون  ،، و ع ووموهنم موون أهووأل السوون  وأئموو هموا حوورتام وال قوود ر
  .اهلوى

 
 : عاصم قال أبو -الثالث عشر 

األ ور ن آخور وهمنوا حبثو  حوول صوح  وليس حبث  يف اْلالف أو اإلمجاع يف مسأل  حرم توارك الصوالة فهوذا  وأ "
 ".فقط واس د    الفقهاء به

  
 :أقول
 .هن حبثك غذه النير ق  خنيأ،   سيما وأنت قد وقفتس على تتعي  هذا األ ر باألنل  والماهني -1

ه، بشر بن ارفتأل يف هذا األ ر، وهو أقوى وأرج  يف اجلر ري وفو  بنفسك خمالف  همساعيأل بن علي  ل   وأنت رأ تس 
 .بشرذلك خمالف  عبد األعلى ل  وك



 25 

وليس حبث  يف اْلالف أو اإلمجاع يف مسأل  حروم توارك الصوالة فهوذا  وأن آخور وهمنوا حبثو  حوول  : "قولك -7
 ".األ ر فقط واس د    الفقهاء بهصح  

اع ، ذلووك اإلمجوووذلووك أن مقالووك همنووا تدنوودن فيووه إل بووا  اإلمجوواع علووى كفوور تووارك الصووالة ،عجيوو قووول فر وو  
 .الذي   ولن  ثبت

مث لو كنتس تنشود احلو  لرفواك ذلوك زاجورا  عون اللجووء هىل تقليود علمواء هلوم عوذرهم، و  عوذر لوك يف تقليودهم، 
فهوووم مل  نيلعووووا علوووى خمالفووو  همساعيوووأل بووون عليووو  وعبووود األعلوووى ل بشووور، ولوووو اطلعووووا عليهوووا روووا اح جووووا بروا ووو  بشووور التوووعيف  

 .اب غا،   يف هذا اروضوع، و  فيما هو نونهاررجوح ، اليت   تصل  لالح ج
 
فلووم توورتك  ،اْلارجوو  علوويهم احملاربوو  هلووم ،لوويس لووك أي حوو  أن تنصوور الفرقوو  احلدان وو  البافيوو  علووى أهووأل السوون  -3

بود عهم تفوال تراهوا ه  تو لمس وتبحوع عون أي  و ء  وصولها هىل  ،أهأل السن  ارعاصر ن و  السوابقني مون بغيهوا ورلمهوا
أ  توورى أهنووم  بوودعون موون   ُ رفموور تووارك الصووالة، وعلووى رأسووهم  ، بوتووه أو نفيووه ىهلووم أنلوو  وبووراهني علووكووان ولووو   ،موحوورغ
كثو  يف توارك الصوالة و  الوذي لوه روا وا  ،كاإلمام العهري واإلمام مالك واإلمام الشوافع ، بوأل واإلموام أمحود  ؛اإلسالم أئم 
واإلمووام عبوود الوورمحن بوون حمموود  وموونهم اإلمووام ابوون بنيوو  واإلمووام ابوون قداموو ، ةرفوورون تووارك الصووالأتباعووه وأبوورزهم    ُ  موون

 .وف هم ارقدس 
 فما مص هم على منهج احلدان  ؟ ،سلفا  بأل بعتهم   ُ رفر تارك العمأل كما سقنا أقواهلم 

أحان ووع  ذ ن ذلووك مووننووار مبووا يف قلوووغم موون اإلميووان؛ آخووبووأل ومجوواه  أهووأل احلوود ع  وورون خووروب ارووذنبني موون ال
 على منهج احلدان  ؟ -أ تا  -، فما مص هم الشفاع 

 .وأئم هم الذ ن   نياول عليهم هء ء اجلهل  البغاة أل السن هعليك الذ  عن أ من الواج كان لقد  
 

موقف اإلماق أحمد والشافعي وغيرهما، ومنهم  يخ اإلسالق ابن تيميية والحيافظ ابين القييم مين 
 :دعاوى اإل ماع

 (:19/271" )مةموع الفتاوى"في  -رحمه اهلل–الق ابن تيمية قال  يخ اإلس
وورُ  وسه ذسا نوسقسووألس عسووامل   " ووال  : النومووعساعس  اإلإ مجإسوواع  وسنوسقسووألس آخس فُّ ُمنيإلسق وواقسائ لوو مسووىهمَّووا نوسقإ ووال  ا  ووالس ووم ،ُه ؛ وسه مَّووا نوسقإ ًُ قسوو وسملسإ ُ سس ُه ا  

وووال  ْل  وووالس  وووأُل اإلإ مجإسووواع  بسوووألإ نساق وووأُل اإلإ مجإسووواع  نسوووافُّ فوسلسووويإسس ل قسائ وووألُّ أسنإ  وسُقوووولس نوسقإ فُّ ملسإ  وسثإبُوووتإ ؛ فسط نَّوووُه ُمقساب وووأل  ب وووأسنإ  ُوقسوووالس وس س  وسثإبُوووُت نوسقإ
ف   الس ا ُمثإب ت  لسهُ  ،ل لإف  ُووُز يف  نساق وأل  النوموعساع  أسنإ  سُروونس : وسه ذسا ق يوألس . ب ُت ُمقسودَّم  عسلسوى النَّوايف  وسالإُمثإ  ،وسهسذس ونإ  جيس وا أس وإبس سوُه م  قسودإ فسل وطس ف يمس
ف   لس   : اْلإ الس نسان  ؛ أسوإ ل عسدسم  الدَّ س وأسلس   أسقوإووسال  ملسإ : ق يألس لسُه  ،همَّا ل تسعإ   اإلإ سإ وسنسايف  النومعساع  فسلسنيُُه أجوز ؛ فسط نَُّه قسدإ  سُروُن يف  الإمسسإ

ُلغإُه ؛ أسوإ بوسلسغس إُه وسرسنَّ ضسعإ س  انسوتإ نسالَّو    توسبوإ لسو   وسكس يحس   ع نإودس فسو إ ه  ؛ أسوإ رسونَّ عسودسمس الدَّ س نسان هسا وسكسانستإ صسوح  ُووُز عسلسوى فسُرل ،هسإ وا جيس مس
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ف   رتس ُك ف يه  عسامَّ ُ . الإُمثإب ت  م نإ الإغسلسط  جيسُوُز عسلسى النَّايف  مسعس ز  سانسة  عسدسم  الإع لإم  ب اْلإ الس ا  سشإ ف  ؛ فسط نَّ عسدسمس الإع لإم  لسويإسس  وسهسذس اْلإ الس
واء  أُمَّو   حُمسمَّودُّ  ويَّمسا يف  أسقوإووسال  ُعلسمس ا ب الإعسودسم   س س  ولَّمس -ع لإم  ا قسوالس  -صسولَّى اللَّوُه عسلسيإوه  وسسس ويهسا ه َّ رس   الإعسوالسم نيس ؛ وسهل سوذس الَّويت   س حُيإص 

سصسمم : اء  أسمحإسد وسفسيوإرُُه م نإ الإُعلسمس   س أسعإلسُم ن عساع ا : ؛ وسلسر نإ  وسُقوُل  (1)مسنإ انَّعسى اإلإ مجإساعس فوسقسدإ كسذس س ؛ هسذ ه  نسعإوسى الإمسر  س  َّ وساألإ
سا  ُوفسسمُرونس ُمرسانسُهمإ 

انُوا  سذإُكُرونس اإلإ مجإساعس كسالشَّاف ع  م وسأسيب   وسوإرُّ وسفس إ مه  ا ُهووس  ،أسنَّا  س نوسعإلسُم ن عساع واب  : وساسلَّذ  نس كس وذس اإلإ مجإسواُع  وس وسُقولُوونس هس
  ."هالَّذ ي نسدَّع ي

 
 متحدثاا عن أصيول اإلمياق أحميد (33-1/29" )جعالق الموقعين"في  -رحمه اهلل–وقال اإلماق ابن القيم 

 :-رحمه اهلل–
  :وكان ف او ه مبني  على سس  أصول"  
وهلوذا مل  ،ومل  ل فت هىل موا خالفوه و  مون خالفوه كائنوا مون كوان، جد النص أفىت مبوجبهفطذا و  ،النصوص: أحدها   

 ،يف ال ويمم للجنو  حلود ع عموار بون  اسور هو  هىل خالفو ، ل فت هىل خالف عمر يف ارب وت  حلد ع فاطم  بنت قويس
و  خالفوه يف منوع ارفورن  ،يف ذلكيف اس دام  احملرم النيي  الذي تنيي  به قبأل هحرامه لصح  حد ع عائش   هو  خالف

وكوذلك مل  ل فوت هىل قوول علو  وعثموان وطلحو  وأيب أ وو  وأيب  ،والقارن من الفسخ هىل ال م ع لصح  أحان ع الفسوخ
فاف سوال ومل  -صولى اهلل عليوه وسولم-بن كع  يف ترك الغسأل من اإلكسال لصح  حد ع عائش  أهنا فعل ه ه  ورسول 

عنهوا احلاموأل أقصوى األجلوني لصوح  حود ع سوبيع   عن علو  أن عودة ار ووى وهحدى الروا  ني  ل فت هىل قول ابن عبا 
ومل  ،ومل  ل فووت هىل قووول معوواذ ومعاو وو  يف تور ووع ارسوولم موون الرووافر لصووح  احلوود ع ارووانع موون ال وووارث بينهمووا ،األسولمي 

وهوذا كثو  جودا ومل ، احو  حلووم احلمور كوذلك ل فت هىل قول ابن عبا  يف الصرف لصح  احلد ع االفه و  هىل قوله بطب
 رن  قدم على احلد ع الصحي  عمال و  رأ ا و  قياسا و  قوول صواح  و  عودم علموه بارفوال  الوذي  سوميه كثو  

 .(7)من النا  همجاعا و قدمونه على احلد ع الصحي 
وكوذلك الشووافع  أ توا نووص يف  ،وقود كوذ  أمحوود مون انعوى هووذا اإلمجواع ومل  سووغ تقدميوه علوى احلوود ع الثابوت 

موا    علوم فيوه خوالف فلويس همجاعوا وقوال عبود  :رسال ه اجلد دة على أن ما    علم فيه االف    قال له همجاع ولفظوه
ما  دع  فيه الرجأل اإلمجاع فهو كذ  من انعى اإلمجاع فهو كاذ  لعأل النوا   :اهلل بن أمحد بن حنبأل مسعت أيب  قول

  نعلوم  :ولرنوه  قوول ،واألصوم  سو هوذه نعووى بشور ارر  ،  نعلوم النوا  اخ لفووا :فليقأل ،ومل  ن ه هليه ،اخ لفوا ما  در ه
  .النا  اخ لفوا أو مل  بلغين ذلك هذا لفظه

                                                 
 .ما أ به نعاوى احلدان   بدعاوى ارر س  واألصم - 1
الذي ورب أهله من النار  ،لى أحان ع فتأل ال وحيدأي كحال احلدان   الذ ن  قدمون أ ر عبد اهلل بن  قي  ونوه على أحان ع الشفاع  ار واترة وع - 7

 .بسب  فتله واإلخالص فيه
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أ يل عنيد اإلمياق أحميد وسيائر أئمية الحيديث مين أف يقيدموا عليهيا  -لن اهلل علييه وسيلمص-ونصوص رسول اهلل  
وسوواع لرووأل موون مل  علووم خمالفووا يف حرووم  ،ولووو سوواع ل عنيلووت النصوووص ،لييم بالمخييالفتييوهم ج ميياع مضييمونه عييدق الع

فهوذا هوو الووذي أنروره اإلموام أمحود والشووافع  مون نعووى اإلمجواع   مووا  ؛مسوأل  أن  قودم جهلوه بارفوال  علووى النصووص
 ". ظنه بع  النا  أنه اس بعان لوجونه

  
ان وووع فتوووأل ال وحيووود علوووى أن ارسووولم   ورجوووه مووون أحان وووع الشوووفاع  وأحن    هىل موووا سووول  مووون هضووواف  و 

نه وهن عوق  بالنار   بد أن ورب منها هىل اجلن  مبا عنده أو  ،اإلسالم ه  الشرك األكم وهو اختاذ الند أو األندان مع اهلل
 .من مثقال ذرة من هميانمن ال وحيد، ولو كان أنىن أنىن أنىن 

 .ذا اْلصوصوهضاف  هىل ما صرّح به بع  العلماء غ 
 :نسوي قول اإلمام البفاري وأقوال بع  أئم  ال فس سب  هضاف  هىل كأل ما  

 
 (:1/26" )صحيحه"في  -رحمه اهلل-قال المخاري

، ل قسووإل  النو   " بُوهسا ب ارإت رساغ سوا ه  ب الشمورإك  ور  اجلإساه ل يَّو  ، و  ُ رسفَّوُر صسواح  وُرؤ  ف يوكس  ه نَّوكس : " بسا  الإمسعساص   مون أسمإ امإ
رسكس ب ه  وس وسغإف ُر ما ُنونس ذلك ل مسنإ  سشساءُ ): ، وسقوسوإل  اللَّه  توسعساىلس "جساه ل يَّ     .(ه نَّ اللَّهس  س  وسغإف ُر أسنإ ُ شإ

 .األكم  رى البفاري أن مرتر  ارعاص     رفر بارتراغا، و   رفر العبد ه  بارترا  الشرك
 

جف : )مين سيورة النسياء( 44)لآليية ( 5/125)محمد بن  رير الطمري في تفسييرا وقال اإلماق أبو  عفر 
 (.اهلل ل يغفر أف يشرك به ويغفر ما دوف ذلك لمن يشاء

ومون  هن اهلل    غفور أن  شورك بوه و غفور موا نون ذلوك رون  شواء: )القول يف تأو أل قوله تعاىل: "-رمحه اهلل–قال 
 (. شرك باهلل فقد افرتى همثا  عظيما  
اهلل    غفور أن  شوورك ، وأن ( وا أ هوا الوذ ن أوتووا الر وا  آمنووا مبوا نعلنوا مصودقا روا معروم) عوين بوذلك جوأل  نواؤه 

   .و غفر ما نون ذلك الشرك رن  شاء من أهأل الذنو  واآل ام ،فطن اهلل    غفر الشرك به والرفر، به
وهن  ووئت بفقوود  ،وضووع نصوو  بوقوووع  غفوور عليهووايف م (أن  شوورك بووه  )وهذ كووان ذلووك معوو  الرووالم فووطن قولووه 

  ،أن  شورك بوه علوى تأو وأل اجلوعاءبواهلل    غفور  أن وذلوك أن  وجوه معنواه هىل  ،اْلاف  الذي كوان وفتوها لوو كوان رواهرا
 ...". هن اهلل    غفر ذنبا مع  رك أو عن  رك :كأنه قيأل
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 (:4/176)مث قال يف 
موا مل ترون   ،هن  اء عفوا عنوه وهن  واء عاقبوه عليوه ،ة فف  مشيئ  اهللوقد أبانت هذه اآل   أن كأل صاح  كب  "

  .كب ة  ركا باهلل
  (.ومن  شرك باهلل فقد افرتى همثا عظيما: )القول يف تأو أل قوله تعاىل

فقود اخ لو   : قوول ،فقود افورتى همثوا عظيموا ،ومن يشرك باهلل في عمادتيه غييرا مين خلقيه : عين بذلك جأل  نواؤه
  .اهمثا عظيم

مون خلقوه  ألنه قال زورا وجفكا بةحودا وحدانية اهلل وجقيرارا بي ف هلل  يريكاا  ؛وهمنا جعله اهلل تعاىل ذكره مفرت وا
مون سوورة ( 116)، راجع تفس  آ و  "وكذلك كأل كاذ  فهو مفرت يف كذبه خم ل  له ،فقائأل ذلك مفرت ،وصاحب  أو ولد

 .النساء
كب ة حتت مشيئ  اهلل، هن  اء عفا عنه وهن  اء عاقبه عليه، ما مل   فهذا اإلمام النيمي  رى أن كأل صاح  -1

 .ترن تلك الرب ة  ركا  باهلل
 .فّسر الشرك باهلل بأنه عبانة ف  اهلل من خلقه -7
جبحون وحداني  اهلل وهقراره بأن هلل  ر را  من خلقه وصاحب  أو ولد، وأن قائأل ذلك مفرت علوى "فسر الشرك  -3

 ".اهلل
وهن تركووا الواجبوا  وارتربووا احملرموا     صودي علويهم أهنوم جحودوا ومنها ترك الصالة ارعاص  والربائر وأهأل  

وحدانيو  اهلل، و   صودي علويهم أهنوم أقوروا بوأن هلل  ور را ، فهووم ناخلوون حتوت مشويئ  اهلل؛ هن  واء عوذغم وهن  واء عفووا 
 .   نص صر   يف هذا ارع عنهم، وهذا هو ارع  الصحي  هلذه اآل   الررمي ، بأل ه

ب يل ه  ُقألإ َتسس وَُّعواإ فسط نَّ مسص  سُكمإ ه ىلس النَّار  : ) ء د هذا ال فس  قول اهلل تعاىل يف ارشركني ل واإ عسن سس ان ا لمُيت  ، (وسجسعسُلواإ للَّه  أسندس
انا  : )، وقال تعاىل([ 38: )سورة هبراهيم ]  ([. 77: )سورة البقرة ]، (وسأسنُ مإ توسعإلسُمونس فسالس جتسإعسُلواإ للَّه  أسندس

انا  ذسل كس رس   الإعسالسم نيس : )وقوله تعاىل ُفُرونس ب الَّذ ي خسلس س األرإضس يف  وسوإمسنيإ  وسجتسإعسُلونس لسُه أسندس : سورة فصلت]، (ُقألإ أسئ نَُّرمإ لس سرإ
 .، هىل ف  ذلك من اآل ا ([9)

 .الشرك مل   فذ مع اهلل أندانا   وتارك العمأل الذي مل  قع يف
 .و الح  أن ابن جر ر مل   عرض لذكر تارك جنس العمأل، أو تارك العمأل

أسنإ جتسإعسوألس ل لَّوه  ن ودًّا وهوو  :أسي  الوذَّنإ   أسعإظسوُم قوال: -صولى اهلل عليوه وسولم-رسوول اهلل  -رضو  اهلل عنوه–وسأل ابن مسوعون 
ووأل  أسنإ  سنيإعسوومس مسعسووكس أس  :قووال ؟،مُثَّ أسيٌّ  :القوو ،خسلسقسووكس  ووار كس  :قووال ؟،مُثَّ أسيٌّ  :القوو ،نإ توسقإ ُووألس وسلسوودسكس موون أسجإ س حسل يلسوو س جس ،  " أسنإ تُوووعساين 

 (.06)حد ع " اإلميان"، ومسلم يف (4422)حد ع " ال فس "أخرجه البفاري يف 
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 (:246-5/245)وقال القرطمي في تفسيرا لهذا اآلية 

فقال له  ،(هن اهلل  غفر الذنو  مجيعا) :تال أن الن   يرو  (    غفر أن  شرك به هن اهلل ): قوله تعاىل "
وهذا من احملرم ، (هن اهلل    غفر أن  شرك به و غفر ما نون ذلك رن  شاء: )علوفن ؟، ا رسول اهلل والشرك: رجأل 

 ،من ار شابه الذي قد ترلم العلماء فيه ( و غفر ما نون ذلك رن  شاء ) .فيه بني األم  اخ الفار ف  عليه الذي   
 ،قد أبانت هذه اآل   أن كأل صاح  كب ة فف  مشيئ  اهلل تعاىل هن  اء عفا عنه ذنبه: فقال حممد بن جر ر النيمي 

بائر هن جت نبوا ك): قد بني اهلل تعاىل ذلك بقوله : وقال بعتهم  .وهن  اء عاقبه عليه ما مل ترن كب ته  ركا باهلل تعاىل
 .أنه  شاء أن  غفر الصغائر رن اج ن  الربائر و   غفرها رن أتى الربائر علمس فأ (ما تنهون عنه نرفر عنرم سيئاترم

 "النساء"نعلت سورة : قال ز د بن  ابت  ".الفرقان"وذه  بع  أهأل ال أو أل هىل أن هذه اآل   ناسف  لليت يف آخر 
وسيأيت بيان اجلمع بني اآلي يف  . س حيأل ألن النسخ يف األخبار ؛ نسخوالصحي  أن   ،بس   أ هر "الفرقان"بعد 

من  ما يف القرآن آ   أح  هيلّ : ويف الرتمذي عن عل  بن أيب طال  قال  .هن  اء اهلل تعاىل "الفرقان"هذه السورة ويف 
 ". حسن فر  هذا حد ع: قال  ،(هن اهلل    غفر أن  شرك به و غفر ما نون ذلك رن  شاء)هذه اآل   

 رى القرط  أن كون اهلل    غفر الشرك و غفر ما نون ذلك من احملرم ار ف  عليه عند األم  مس د   على  -1 
 .ذلك باآل   واحلد ع الذي اس شهد به

، ونقأل عن ابن جر ر يف معناها ما  واف  ما (و غفر ما نون ذلك رن  شاء: )وذكر ا خ الف يف قوله تعاىل -7 
 .من اتفاي األم  على أن اهلل    غفر الشرك، و غفر ما نون ذلك رن  شاءحراه 

 .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 
   

جف اهلل ل يغفير أف يشيرك بيه : )مين سيورة النسياء( 44)يية لآل( 133-4/99)وقال ابن اثيير فيي تفسييرا 
 (: ويغفر ما دوف ذلك لمن يشاء

أي من  (و غفر ما نون ذلك) غفر لعبد لقيه وهو مشرك به   : أي(    غفر أن  شرك به)مث أخم تعاىل أنه "
  .من عبانه :أي (رن  شاء)الذنو  

 :فلنذكر منها ما تيسر ،وقد ورن  أحان ع م علق  غذه اآل   الررمي 
عون  ع ود  ،حود نا أبوو عموران اجلووين ،حد نا صودق  بون موسوى، حد نا  ع د: قال اإلمام أمحد (:احلد ع األول ) 
ون ووان    ورتك  ،ن وان    عبأ اهلل بوه  ويئا ؛الدواو ن عند اهلل  ال  : " قال رسول اهلل  :عن عائش  قالت ،بن بابنو 
هن اهلل    غفور أن  : )قوال اهلل عوع وجوأل ،فأما الد وان الذي    غفره اهلل فالشورك بواهلل ،   غفره اهللون وان  ،اهلل منه  يئا



 31 

وأمووا الوود وان الووذي    عبووأ اهلل بووه  وويئا فظلووم  ،(هنووه موون  شوورك بوواهلل فقوود حوورم اهلل عليووه اجلنوو   : )وقووال .اآل وو  ( شوورك بووه 
وأما الد وان الذي  ،فطن اهلل  غفر ذلك و  جاوز هن  اء تركها، كه أو صالةمن صوم  وم تر  ربهالعبد نفسه فيما بينه وبني 

 ".تفرن به أمحد " .القصاص   حمال  ،   رتك اهلل منه  يئا فظلم العبان بعتهم بعتا
 قول ابن كث  مبا تتمن ه هذه اآل  ، وهو أن اهلل    غفر رن لق  ربه وهو مشرك، وأنه  غفر ما نون الشرك من  
 .لذنو  رن  شاء من عبانه، فما نون الشرك من الذنو  عنده حتت مشيئ  اهلل هن  اء عفا وهن  اء عاق ا
 :ساي بعد هذا  ال   عشر حد ثا  ت عل  مبع  اآل   وتءكده -7 
 .منها الصحي ، ومنها احلسن، ومنها التعي  ارنجم 

 (.هن الشرك لظلم عظيم  ): كقوله  (ا عظيما ومن  شرك باهلل فقد افرتى همث ): وقوله تعاىل: مث قال -3
أسي  الذَّنإ    ا رسول اهلل : قلت: و بت يف الصحيحني عن ابن مسعون أنه قال :مث قال مءكدا  رع  هذه اآل  

 .، وذكر َتام احلد عأسنإ جتسإعسألس ل لَّه  ن دًّا وهو خسلسقسكس  :قال ؟،أسعإظسمُ 
ووأل  أسنإ  سنيإعسوومس مسعسووكس  :قووال ؟،مُثَّ أسيٌّ  :قلووت: "وَتووام احلوود ع س  :قووال ؟،مُثَّ أسيٌّ  :قلووت ،أسنإ توسقإ ُووألس وسلسوودسكس موون أسجإ أسنإ تُوووعساين 

 ".حسل يلس س جسار كس 
أ  أخمكم بأكم الربائر اإل راك : "قال مث ساي حد ثا  عن احلسن عن عمران بن حصني أن رسول اهلل 

 (.مثا عظيما ومن  شرك باهلل فقد افرتى ه ): باهلل، مث قرأ
 .ومنها ترك العمأل أو جنس العمألومل  شر هىل من  رفر بالذنو ، 

 
( جف اهلل ل يغفير أف يشيرك بيه ويغفير ميا دوف ذليك لمين يشياء: )وقال السعدي في تفسييرا لقيول اهلل تعيالن

 (:142-141ص)
ن الوذنو  ، صوغائرها وكبائرهوا مو الشوركوم تعاىل أنه    غفر رن أ رك به أحدا من ارفلوقني ، و غفر ما نون " 

فالووذنو  الوويت نون الشوورك قوود جعووأل اهلل رغفرهتووا أسووبابا  . ، وذلووك عنوود مشوويئ ه مغفوورة ذلووك، هذا اق تووت حرم ووه مغفرتووه 
كثووو ة كاحلسووونا  اراحيووو ، وارصوووائ  اررفووورة يف الووودنيا ، والووومزخ ، و ووووم القيامووو  ، وكووودعاء اروووءمنني بعتوووهم لوووبع  ، 

 . ذلك كله رمح ه اليت أح  غا أهأل اإلميان وال وحيد فوي ومن . و فاع  الشافعني 
وهذا االف الشرك فطن ارشرك قد سد على نفسه أبوا  ارغفرة، وأفل  نونه أبوا  الرمحو ، فوال تنفعوه النياعوا  

 .  (من  افعني و  صد   محيم)من نون ال وحيد، و  تفيده ارصائ   يئا وما هلم  وم القيام  
وأي ظلييم أعظييم مميين .  كبوو ا    افوورتى جرمووا  : أي  (فقوود افوورتى همثووا عظيمووا وموون  شوورك بوواهلل ): قووال تعوواىل وهلووذا 

فتوال عمون -الذي   ميلوك لنفسوه  ،بذاته من ال و ه الناقص من  مي  الو وا ، الفقير سوى المخلوق من تراب
عون مجيوع  الرامأل من مجيع الوجوه، الغين بذاته ،باْلال  لرأل   ء -نفعا و  ضرا، و  موتا و  حياة و  نشورا  -عبده



 31 

فهأل أعظوم مون هوذا . منه تعاىل فخملوقاته، الذي بيده النفع والتر ، والعنياء وارنع ، الذي ما من نعم  بارفلوقني ، ه  
اجلنوو   هنووه موون  شوورك بوواهلل فقوود حوورم اهلل عليووه) الظلووم  وو ء ؟ وهلووذا حوو م علووى صوواحبه بوواْللون بالعووذا  وحرمووان الثوووا 

قوأل ): وأما ال ائ  فطنه  غفر له الشرك فما نونوه  كموا قوال تعواىل . وهذه اآل   الررمي  يف ح  ف  ال ائ  .  (ومأواه النار
 ."رن تا  هليه وأنا : أي  ( ا عباني الذ ن أسرفوا على أنفسهم   تقننيوا من رمح  اهلل هن اهلل  غفر الذنو  مجيعا 

 :سعدي انظر هىل قول العالم  ابن
موون الووذنو  ، صووغائرها  الشووركوووم تعوواىل أنووه    غفوور روون أ وورك بووه أحوودا موون ارفلوووقني ، و غفوور مووا نون " -1

 ...".وكبائرها ، وذلك عند مشيئ ه مغفرة ذلك
 ...".فالذنو  اليت نون الشرك قد جعأل اهلل رغفرهتا أسبابا كث ة : "وقوله -7
علوووى نفسوووه أبووووا  ارغفووورة، وأفلووو  نونوووه أبووووا  الرمحووو ، فوووال تنفعوووه وهوووذا اوووالف الشووورك فوووطن ارشووورك قووود سووود "

 ...النياعا  من نون ال وحيد
 ...الناقص من مجيع الوجوه وأي رلم أعظم ممن سوى ارفلوي من ترا  : "وقوله -3

 . فهو  رى أن الشرك هو أن جيعأل العبد هلل ندا  من ارفلوقني يف عبانته
ها من الشرك الذي    غفر، بأل عنده ما عدا الشرك من الذنو   غفوره اهلل،و ورى و   ع م ارعاص  كب ها وصغ  

 .أن لذلك أسبابا  كث ة، أما ارشرك فقد سد هذه األبوا  على نفسه
 

فمن فقده فقد ارغفرة ومن جاء ال وحيد وهو السب  األعظم ": وأما اروحد فرما  قول احلاف  ابن رج : أقول
 ".اخل...با  ارغفرةبه فقد أيت بأعظم أس

 (:1/28" )ةموع الف اوى"يف  -رمحه اهلل–وقال  يخ اإلسالم ابن تيمي  
و  عسانس  ه  يف  الإُقورإآن   " ُص الدم ن  لسُه يف  ع بسانست وه  وساسإ الس يُد اللَّه  وسه خإ م  : وستوسوإح  والس ميسوان  وسأسوَُّل اإلإ سإ ا بسوألإ ُهووس قوسلإوُ  اإلإ  ودًّ ث و   ج  كس

ا رسُسووُل }  :كسمسا قسالس النَّ    صسلَّى اللَُّه عسلسيإه  وسسسلَّمس . رُُه وسآخ   وهسُدوا أسنإ  س هلسوهس ه َّ اللَّوُه وسأسنَّ حُمسمَّود  أُم رإُ  أسنإ أُقسات ألس النَّا س حسىتَّ  سشإ
سعإلسُم كسل مس    س  وسُقوهلُسا ع نإدس الإمسوإ   أس } : وسقسالس { اللَّه   وا هينم ألس ودس ُروُحوُه هلسسوا رسوإح  وه  } : وسقسوالس { حسد  ه َّ وسجس م  وُر كسالس وانس آخ  مسونإ كس

ميسان  { وسجسبستإ لسُه اجلإسنَُّ  :  س هلسهس ه َّ اللَُّه  سعإمسال  كساجلإسوسار ح  لسهُ . وسُهوس قوسلإُ  الدم ن  وساإلإ   ".وسسسائ ُر األإ
 (:944)فقرة " يف ال وسأل والوسيل  قاعدة جليل "يف ك ابه  -رمحه اهلل-وقال 

 ".فطن ال وحيد، هو سر القرآن ول  اإلميان "
 

عل ه ومثاره، و فري بوني الشورك األكوم ارفورب مون اإلسوالم وبوني موا وال وحيد و عرف منمن  عظم هذه أقوال : أقول
صولى -وتنفعوه  وفاع  رسوول اهلل م الشرك كورتك الصوالة وفو ه مموا   وورب بوه اروحود مون اإلسواللف  نونه مما  نيل  عليه 
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و ووووفاع  ارالئروووو  واألنبيوووواء وارووووءمنني، ولووووو كووووان يف قلبووووه أنىن أنىن أنىن موووون مثقووووال ذرة موووون ال وحيوووود  -اهلل عليووووه وسوووولم
يف  -صولى اهلل عليوه وسولم–كموا نوصَّ علوى ذلوك رسوول اهلل   -جوأل وعوال-واإلميان، وبعود كوأل ذلوك رمحو  أرحوم الورامحني 

 .وأحان ع فتأل ال وحيدأحان ع الشفاع  
 .فيه ك اللهم هننا نشهدك على أننا نءمن بذلك هميانا  صانقا    ر   و  

 .وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم
 ك به            
 ربيع بن هاني عم  اردخل        

 هو74/17/1433             
 


