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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 .هللا والصالة والسالم عىل رسول اهللا وعىل آله وصحبه ومن اتبع هداه احلمد
الصادق الصحيح ما بعد ـ فمن ميزات املسلم الصادق الواعي اإليامن أ

والسنة واالنقياد هلا واالبتعاد عن االنحراف عنها وعن حتريفها بنصوص الكتاب 
 . منها رد يشء وأ

 سواء غالهتم أو أهل اجلفاء ؛تلك األمور اخلطرية التي يسلكها أهل األهواء
 ،نه من أهل احلديثأعي ّ ومن هذين الصنفني من يتمسح بالسلفية ويد ،منهم

 بل هم من أشد الناس ،يثعن منهج السلف وأهل احلدبعد الناس أوهم من 
 . عىل أهل السنة السلفيني ًوحرباخصومة 

ومنهم الطائفة احلدادية القطبية التي انطلقت يف حرهبا ألهل احلديث والسنة 
منهج حممود احلداد القطبي املتسرت ومن منهج حممد قطب وتلميذه من باإلرجاء 

 .سفر احلوايل 
 ،قني منهم والالحقني باإلرجاءحممد قطب يرمي املجتمعات اإلسالمية الساب

 .ن اإلرجاء رش من العلامنيةأعي ّويد
ًواخرتع تلميذه سفر احلوايل لتقوية هذا املنهج أصال خطريا  سامه جنس ً

 .العمل
  فرفع راية ذلك املنهج اخلطري، وهذا األصل الباطل حلرب أهل السنة

 شغلها ة والتوحيدية القطبية التي جعلت حرب أهل السن الطائفة احلدادوالتوحيد
ًخداعا منهم التقية أخرى إىل ما سلف ذكره، ومنها الشاغل، مع إضافة أصول 
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 أمرهم وكيدهم عىل كثري من الناس وحتى عىل بعض العلامء الذين يخفواًومكرا ل
 يف حني أهنا ،تتظاهر هذه الطائفة أمامهم بالتمسك باملنهج السلفي والغرية عليه

 وواقعهم ،ً عليه وعىل أهله وتشوهيا هلذا املنهج وأهلهً حربامن أشد أهل األهواء
 .ومواقعهم تشهد بذلك

 .واحلاصل أن أمرهم خطري ورشهم مستطري
ًوقد بينا عددا من أصوهلم اهلدامة وانحرافاهتم اخلطرية ّ. 

الشفاعة وخمالفة عدم أخذهم بأحاديث  سلوكهم مسلك اخلوارج يف - ومنها
 هبا واحرتامها واألخذ الكامل بمضامينها أهل السنة واحلديث يف اإليامن

الذي ال ينطق عن  rودالالهتا واالنقياد هلا؛ ألهنا صادرة من رسول اهلدى 
يف بعض ردودي عىل بعض مقاالهتم التي خالفوا فيها هلم اهلوى، وقد رسدهتا 

، فلم يرفعوا بذلك  وخالفوا منهج السلف يف التسليم هبا،هذه األحاديث الرشيفة
ً وما زادوا إال عتوا ومضيا يف منهجهم ال،ًرأسا  .طبي اخلارجيقً

 .ختشى وأنا اليوم أعيدها للقراء الكرام وهلذه الطائفة لعلها تتذكر أو
 

ِّقال أحد غالة احلدادية الذين مل يسلموا ومل يقتنعوا بأحاديث الشفاعة إال  ُ
الشفاعات ًبالشفاعة يف املصلني فقط، وما عدى هذا الصنف فلم يرفعوا رأسا ب

 .فيهم
 ليس الصالة تارك أن ترى أفال: اللـه عبد أبو قال " : املروزي وقال ": قال

 بشفاعة اجلنة ودخول النار من اخلروج لـهم يرجى الذين اإلسالم ملة أهل من
 هريرة أبو رواه الذي الشفاعة حديث يف وسلم عليه اللـه صىل قال كام الشافعني
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 السجود بآثار يعرفون النار من خيرجون أهنم نهامع اللـه ريض مجيعا سعيد وأبو
 . املصلون هم بالشفاعة النار من للخروج املستحقني أن لك بني فقد

 فقال بالسجود النفاق وأهل اإليامن أهل بني ميز تعاىل اللـه أن ترى ال أو
َيوم{: تعاىل ْ ُيكشف َ َ ْ ٍساق َعن ُ َويدعون َ ْ ُ ََ َإىل ْ ِالسجود ِ ُ َفال ُّ ِيستط َ َ ْ َيعونَ  ذكرنا وقد }ُ

َوإذا{: تعاىل اللـه فقال كتابنا، صدر يف اآلية تفسري يف املروية األخبار َقيل َ ُهلم ِ ُ َ 
ْاركعوا ُ َ َيركعون َال ْ ُ ََ َوإذا{ ، }ْ ِ َقرىء َ ِ ُعليهم ُ ِ ْ َ ُالقرآن َ ُْ َيسجدون َال ْ ُ ُ  جعل تراه أفال . }َْ
 واآلخرة الدنيا يف يامنواإل النفاق أهل وبني واإلسالم الكفر ملة بني ما عالمة
 ." )٢/١٠١٠ : ( الصالة قدر تعظيم ". الصالة

  
 زلة وهذه ،-اهللا رمحه- املروزي نرص بن حممد هو هنا اهللا عبد أبو: أقول

 .له اهللا غفر ،)١(منه
 تدفع الصحيحني يف -عنهم اهللا ريض- هريرة وأيب وأنس سعيد أيب وأحاديث

 .هذا قوله
 الشفاعة أن الشفاعة يف -عنه اهللا ريض- سعيد أيب حديث يف ورد فقد -١
 .ألصناف جاءت

 هبذه قيامهم مع فهؤالء باحلج، القائمون الصائمون املصلون: األول الصنف
 .وأشد منهم ًعذابا أشد هبا يقوم ال فمن أوبقتهم، بذنوب النار دخلوا األركان

 يف بام النار من خرجوا فهؤالء خري، من دينار مثقال قلبه يف من: الثاين الصنف
                                                           

ّ أعتقد أن هذا الرجل لو نبه إىل الشفاعات األخرى اليت نصت عليها هذه األحاديث لغ- ١ َّري رأيه وألخذ مبا نصت ّ ّ
ّعليه من الشفاعات األخرى، ولغري رأيه هذا الذي تعلقت به الفرقة احلدادية ّ.  
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 .التوحيد يف إخالصهم ومنها القلوب، وأعامل اإليامن من قلوهبم
 مع اإليامن هو اخلري وهذا خري، من ذرة مثقال قلبه يف من الثالث والصنف
 .فيه اإلخالص
 .الصالة أهل غري من هم األصناف وهذه
 رءوافاق احلديث هبذا تصدقوين مل إن ": هذا حلديثه للسامعني سعيد أبو فيقول

 لدنه من ويؤت يضاعفها حسنة تك وإن ذرة مثقال يظلم ال اهللا إن: ( شئتم إن
 ." )عظيام أجرا

-  سعيد أيب حديث يف -وسلم عليه اهللا صىل- فيهم قال من: الرابع الصنف
 :املراحل هذه بعد ،-عنه اهللا ريض
 ومل املؤمنون وشفع النبيون وشفع املالئكة شفعت": -وجل ّعز- اهللا فيقول"
 خريا يعملوا مل قوما منها فيخرج النار من قبضة فيقبض الرامحني، أرحم إال يبق
 كام فيخرجون احلياة هنر له يقال اجلنة أفواه يف هنر يف فيلقيهم محام عادوا قد قط

 إىل يكون ما الشجر إىل أو احلجر إىل تكون تروهنا أال السيل محيل يف احلبة خترج
 اهللا رسول يا فقالوا أبيض يكون الظل إىل منها يكون وما وأخيرض أصيفر الشمس
 أهل يعرفهم اخلواتم رقاهبم يف كاللؤلؤ فيخرجون قال بالبادية ترعى كنت كأنك
 .قدموه خري وال عملوه عمل بغري اجلنة اهللا أدخلهم الذين اهللا عتقاء هؤالء اجلنة
 تعط مل ام أعطيتنا ربنا فيقولون لكم فهو رأيتموه فام اجلنة ادخلوا يقول ثم
 أفضل يشء أي ربنا يا فيقولون هذا من أفضل عندي لكم فيقول العاملني من أحدا
 ."أبدا بعده عليكم أسخط فال رضاي فيقول هذا من

 "صحيحه" يف ومسلم ،)٧٤٣٩ (حديث "صحيحه" يف البخاري أخرجه
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 شعيب حتقيق ويف) ٣/٩٤ ("املسند" يف وأمحد له، واللفظ ،)١٨٣ (حديث
 أبو وأخرجه ،)٢٣٤٥ ("املختارة" يف والضياء ،)١١٨٩٨ (رقم) ١٨/٣٩٤(

 و) ٤٤٩) (١/١٥٦ ("مسنده" يف عوانة وأبو ،)٢١٧٩ (برقم الطياليس داود
 ).٧٧٩-٧٧٦ص ("اإليامن" يف منده وابن ،)١٨٢،١٨٥-١/١٨١(

 .الشفاعة يف -عنه اهللا ريض- مالك بن أنس حديث -٢
 ريب عىل فأستأذن فأنطلق... " :-وسلم عليه اهللا صىل- اهللا رسول يقول ومنه
 له أخر ثم اهللا يلهمنيه اآلن عليه أقدر ال بمحامد فأمحده يديه بني فأقوم يل فيؤذن
 تشفع واشفع تعطه وسل لك يسمع وقل رأسك ارفع حممد يا يل فيقال ساجدا
 شعرية أو برة من حبة مثقال قلبه يف كان فمن انطلق فيقال أمتي أمتي رب فأقول
 ثم املحامد بتلك فأمحده ريب إىل أرجع ثم فأفعل فأنطلق منها أخرجهف إيامن من
 واشفع تعطه وسل لك يسمع وقل رأسك ارفع حممد يا يل فيقال ساجدا له أخر
 من خردل من حبة مثقال قلبه يف كان فمن انطلق يل فيقال أمتي أمتي فأقول تشفع
 له أخر ثم املحامد بتلك فأمحده ريب إىل أعود ثم فأفعل فأنطلق منها فأخرجه إيامن

 تشفع واشفع تعطه وسل لك يسمع وقل رأسك ارفع حممد يا يل فيقال ساجدا
 من أدنى أدنى أدنى قلبه يف كان فمن انطلق يل فيقال أمتي أمتي رب يا فأقول
 .فأفعل فأنطلق النار من فأخرجه إيامن من خردل من حبة مثقال

 :-عنه اهللا ريض– أنس عن الراوي العنـزي هالل بن معبد قال
 لو قلنا اجلبان بظهر كنا فلام عنده من فخرجنا به أنبأنا الذي أنس حديث هذا

 عليه فدخلنا قال خليفة أيب دار يف مستخف وهو عليه فسلمنا احلسن إىل ملنا
 حديث مثل نسمع فلم محزة أيب أخيك عند من جئنا سعيد أبا يا فقلنا عليه فسلمنا
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 حدثنا قد قال زادنا ما قلنا هيه فقال احلديث فحدثناه ههي قال الشفاعة يف حدثناه
 كره أو الشيخ أنيس أدري ما شيئا ترك ولقد مجيع يومئذ وهو سنة عرشين منذ به
 ما). عجل من اإلنسان خلق: (وقال فضحك حدثنا له قلنا فتتكلوا حيدثكم أن

 .أحدثكموه أن أريد وأنا إال هذا لكم ذكرت
 يا يل فيقال ساجدا له أخر ثم املحامد بتلك فأمحده ابعةالر يف ريب إىل أرجع ثم"
 يل ائذن رب يا فأقول تشفع واشفع تعط وسل لك يسمع وقل رأسك ارفع حممد
 وعزيت ولكن إليك، ذاك ليس قال أو لك ذاك ليس قال اهللا إال إله ال قال فيمن

 ."اهللا إال إله ال قال من ألخرجن وجربيائي وعظمتي وكربيائي
 اإليامن كتاب يف ومسلم ،)٧٥١٠ (حديث "التوحيد" يف خاريالب رواه
-١/١٨٣ (عوانة وأبو ،)٣/١١٦ ("مسنده" يف وأمحد ،)١٩٣/٣٢٦ (حديث
 وابن ،)٢٣٤٥ ("املختارة" يف والضياء ،)٨٢٢-٨٢٠ص (منده وابن ،)١٨٤
  .)٢()٧١١-٢/٧١٠ ("التوحيد" يف خزيمة

 .ًأصنافا ولتتنا الشفاعة أن يفيد -عنه اهللا ريض- أنس حديث
 .إيامن من شعرية أو برة من حبة مثقال قلبه يف كان من: األول الصنف
 .إيامن من خردل من حبة مثقال قلبه يف كان من: الثاين
 .إيامن من خردل من حبة مثقال من أدنى أدنى أدنى قلبه يف كان من: الثالث
 ال": قال من وهم ،-وسلم عليه اهللا صىل- النبي فيهم يشفع صنف: الرابع

 وعظمتي وكربيائي وعزيت ولكن لك ذاك ليس ": له اهللا فيقول ،"اهللا إال إله
                                                           

 الحدیثان نّ وھؤالء األئمة الذین رووا ھذا الحدیث وحدیث أبي سعید یؤمنون بما تضمنھ ھذا- ٢
ذان الحدیثان من الشفاعات في األصناف المذكورة، وقبلھم الصحابة والتابعون الذین بلغھم ھ

 وغیرھما من أحادیث الشفاعة، فما ھو رأي الفرقة الحدادیة فیھم؟
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 ." اهللا إال إله ال قال من ألخرجن وجربيائي
 النار من اهللا وأخرجهم بذنوهبم، النار أدخلوا حممد أمة من األصناف فهذه
 .، وبام يف قلوهبم من اإليامن-وسلم عليه اهللا صىل- اهللا رسول بشفاعة
 وذلك ورمحته، وجربيائه وعظمته وكربيائه اهللا بعزة أخرجوا األخري صنفوال
 .الضعف هناية يف كان وإن وإيامهنم، توحيدهم بسبب

 الذنوب من الرتهيب والرتغيب؛ الرتهيب بني جيمعان احلديثان فهذان
 اإليامن يف والرتغيب الذنوب، عن املسلمون لريتدع عليها الشديدة والعقوبة
 .أهله من كونوالي والتوحيد
 سعيد أيب حديثي عىل وااطلع هذا احلدادي وغريه من احلدادية أن وأعتقد

 !!ولكن معليهُدت  به رد الذي بحثي خالل من -عنهام اهللا ريض– وأنس
 عليه اهللا صىل- اهللا رسول قال: قال -عنه اهللا ريض– هريرة أيب حديث -٣
 دعويت ُاختبأت وإين عوته،د نبي كل ّفتعجل مستجابة، دعوة نبي لكل": -وسلم
 باهللا يرشك ال أمتي من مات من اهللا شاء إن نائلة فهي القيامة، يوم ألمتي شفاعة

  ."ًشيئا
 "مسنده" يف وأمحد ،)١٩٩ (حديث "صحيحه" يف مسلم أخرجه

 "سننه" يف ماجه وابن ،)٣٦٠٢ (حديث "سننه" يف والرتمذي ،)١/٤٢٦(
 ) .١٢٣٧ (حديث "السنة رشح" يف والبغوي ،)٤٣٠٧ (حديث

  
 :اآلتية األحاديث أسلفناها التي الصحيحة األحاديث هذه إىل أضف

 رسول مع كنا: قال - عنه اهللا ريض- األشجعي مالك بن عوف حديث -١



  
  ٩ 

: قال راحلته، ذراع منا رجل كل فتوسد سفر، يف -وسلم عليه اهللا صىل- اهللا
 فإذا أطلبه، فذهبت متفق -وسلم عليه اهللا صىل- اهللا رسول أر فلم فاستيقظت

 كهدير هدير إذا كذلك نحن فبينام: قال أفزعني، الذى أفزعه قد جبل بن معاذ
 -وسلم عليه اهللا صىل– النبي جاء إذ كذلك نحن فبينام الوادي، بأعىل الرحى
 الشفاعة، وبني اجلنة أمتي نصف يدخل أن بني فخريين ريب، من آت أتاين: فقال

 أهل من جعلتنا ملا اهللا رسول يا والصحبة اهللا نشدكن: فقلنا الشفاعة، فاخرتت
 قد هم فإذا الناس، إىل انطلقنا ثم: قال شفاعتي، أهل من أنتم: قال شفاعتك
 عليه اهللا صىل- النبي فأتاهم -وسلم عليه اهللا صىل– اهللا رسول فقدوا حني فزعوا
 وبني جلنةا أمتي نصف يدخل أن بني فخريين ريب، من آت أتاين إنه: فقال -وسلم

 جعلتنا ملا والصحبة اهللا ننشدك اهللا، رسول يا: قالوا الشفاعة، فاخرتت الشفاعة،
 شفاعتي: قال عليه، أضبوا فلام شفاعتي، أهل من فأنتم: قال شفاعتك، أهل من
 "التوحيد" يف خزيمة ابن أخرجه ، "شيئا باهللا يرشك ال أمتي من مات ملن

 ).٦/٢٨ ("مسنده" يف محدأ واإلمام ،)٣٨٦ و٣٨٥ (رقم) ٢/٦٤١(
َّأن -عنه اهللا ريض– عباس ابن حديث -٢ َرسول َ ُ َّصىل- اهللاَِّ َ ِعليه اهللاَُّ َ ْ َ َوسلم َ ََّ َ - 
َقال ُأعطيت": َ ِْ ًمخسا ُ ْ ْمل َ َّيعطهن َ ُ ْ ٌّنبي َُ ِ ِقبيل َ ْ َوال َ َّأقوهلن َ ُ ُ ُ ًفخرا َ ْ ُبعثت َ ْ ِ َإىل ُ ًكافة ِالنَّاس ِ َّ َ 

ِاألمحر َ ْ َ ِواألسود ْ َ َْ َ ُونرصت ْ ْ ِ ُ ِبالرعب َ ْ ُّ َمسرية ِ َ ِ ٍشهر َ ْ ْوأحلت َ َّ ِ ُ ُالغنَائم ِيل َ ِ َ ْومل ْ َ َّحتل َ ِ ٍألحد َ َِ َ 
ِقبيل ْ ْوجعلت َ َ ِ ُ ُاألرض ِيل َ ْ َ ًمسجدا ْ ِ ْ ًوطهورا َ ُ ُوأعطيت ََ ِْ ُ َالشفاعة َ ََ َفأخرهتا َّ ُْ َّ َ ِألمتي َ َِّ َفهي ُ ِ َ 
ْملن ُيرشك َال َِ ِ ْ ًشيئا ِباهللاَِّ ُ ْ َ". 

 "مصنفه" يف شيبة أيب وابن ،)١/٣٠١ ("مسنده" يف دأمح أخرجه
 ).١١٠٤٧ ("الكبري املعجم" يف والطرباين ،)٣٢١٧٥(
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َّأن-عنهام اهللا ريض– العاص بن عمرو بن اهللا عبد حديث -٣ َرسول َ ُ َّصىل اهللاَِّ َ َ 
ِعليه اهللاَُّ ْ َ َوسلم َ ََّ َعام َ ِغزوة َ َ ْ َتبوك َ ُ َقام َ ْمن َ ِالليل ِ ْ ِّيصيل َّ َ َجتمعَفا ُ َْ ُوراءه َ ََ ٌرجال َ َ ْمن ِ ِ 

ِأصحابه ِ َ ْ ُحيرسونه َ َ ُ ُ ْ َّحتى َ َإذا َ َّصىل ِ َوانرصف َ َ َ ْ ْإليهم، َ ِ ْ َ َفقال ِ َ ْهلم َ ُ ْلقد: َ َ ُأعطيت َ ِْ َالليلة ُ َ َّْ 
ًمخسا ْ َّأعطيهن َما َ ُ َ ِ ْ ٌأحد ُ َ ِقبيل، َ ْ َّأما َ َأنا َ ُفأرسلت َ ْ ِ ْ ُ َإىل َ ْكلهم ِالنَّاس ِ ِ ِّ ًعامة، ُ َّ َوكان َ َ ْمن َ ِقبيل َ ْ َ 
َإنام َّ ُيرسل ِ َ ْ َإىل ُ ِقومه، ِ ِ ْ ُونرصت َ ْ ِ ُ َعىل َ ِّالعدو َ َُ ِبالرعب، ْ ْ ُّ ْولو ِ َكان ََ ِبيني َ ْ ْوبينَهم َ ُ ْ َ ُمسرية َ َ ِ َ 

ٍشهر ْ َمللئ َ ِ ُمنْه َُ ًرعبا، ِ ْ ْوأحلت ُ َّ ِ ُ ُالغنَائم ِيل َ ِ َ َآكلها، ْ ُ َوكان ُ َ ْمن َ ِقبيل َ ْ َيعظمون َ ُِّ َ َأكلها، ُ َ ْ ُكانو َ  اَ
َحيرقوهنا، َ ُْ ِ ْوجعلت ُ َ ِ ُ ُاألرض ِيل َ ْ َ َمساجد ْ ِ َ ًوطهورا، َ ُ َأينَام ََ ْ ِأدركتني َ ْ َ َ ْ ُالصالة َ َ ُمتسحت َّ ْ َّ َ َ 
ُوصليت، ْ َ َوكان ََّ َ ْمن َ ِقبيل َ ْ َيعظمون َ ُِّ َ َذلك، ُ ِ َإنام َ َّ ُكانوا ِ َيصلون َ ُّ َ ْكنَائسهم ِيف ُ ِ ِ ِ ْوبيعهم، َ ِ ِ َ َِ 
ُواخلامسة َْ ِ َ َهي َ َهي َما ِ َقيل ِ ْسل: ِيل ِ َّفإن َ َّكل َِ ٍّنبي ُ ِ ْقد َ َسأل، َ َ ُفأخرت َ ْ َّ َ ِمسألتي َ َ َ ْ َإىل َ ِيوم ِ ْ َ 
ِالقيامة، َِ َ َفهي ْ ِ ْلكم َ ُ ْوملن َ َشهد ََِ ِ ْأن َ َإله َال َ َ َّإال ِ  ."اهللاَُّ ِ
َحدثنَا: قال) ٢/٢٢٢ ("مسنده" يف أمحد رواه َّ ُقتيبة َ َُ ْ ُبن َ ٍسعيد ْ ِ َحدثنَا َ َّ ُبكر َ ْ ُبن َ ْ 
َمرض َ ْعن ُ ِابن َ ِاهلاد ْ َ ْعن ْ ِعمرو َ ْ ٍشعيب ِابن َ ْ َ ْعن ُ ِأبيه َ ِ ْعن َ ِجده َ ِّ  يف املنذري وذكره به، َ

 "املجمع" يف اهليثمي وأورده ،)٤٣٣-٤/٤٣٢ ("والرتهيب الرتغيب"
)١٠/٣٦٧.( 

 عليه اهللا صىل- اهللا رسول قال: قال -عنه اهللا ريض– ذر أيب حديث -٤
 وأحلت واألسود األمحر إىل بعثت : قبيل أحد يعطهن مل مخسا أعطيت : ( -وسلم

 شهر مسرية من العدو فريعب بالرعب ونرصت قبيل ألحد حتل ومل الغنائم يل
 شفاعة دعويت واختبأت تعطه سل : يل وقيل ومسجدا طهورا األرض يل وجعلت
 ابن أخرجه ، )شيئا باهللا يرشك مل ملن -اهللا شاء إن - نائلة وهي القيامة يف ألمتي
 ).٤٠٧٧ ("مسنده" يف والبزار ،)٦٤٦٢ ("صحيحه" يف حبان



  
  ١١ 

َقال: قال -عنه اهللا ريض– موسى أيب حديث -٥ ُرسول َ ُ َّصىل- اهللاَِّ َ ِعليه اهللاَُّ َ ْ َ َ 
َوسلم ََّ ُأعطيت": -َ ِْ ًمخسا ُ ْ ُبعثت َ ْ ِ َإىل ُ ِاألمحر ِ َ ْ َ ِواألسود ْ َ َْ َ ْوجعلت ْ َ ِ ُ ُاألرض ِيل َ ْ َ ًطهورا ْ ُ َ 

ًومسجد ِ ْ َ ْوأحلت اَ َّ ِ ُ ُالغنَائم ِيل َ ِ َ ْومل ْ َ َّحتل َ َ ْملن ُ َكان َِ ِقبيل َ ْ ُونرصت َ ْ ِ ُ ِبالرعب َ ْ ُّ ًشهرا ِ ْ َ 
ُوأعطيت ِْ ُ َالشفاعة َ ََ َوليس َّ ْ ْمن ََ ٍّنبي ِ ِ َّإال َ ْوقد ِ َ َسأل َ َ ًشفاعة َ ََ ِّوإين َ ِ ُأخبأت َ ْ َ ْ ِشفاعتي َ َ َ َّثم َ ُ 
َجعلتها ُ ْ َ ْملن َ َمات َِ ْمن َ ِأمتي ِ َّ ْمل ُ ْيرشك َ ِ ْ ًشيئا ِباهللاَِّ ُ ْ  "مسنده" يف أمحد أخرجه ،"َ

َحدثنَا: قال ،)٤/٤١٦( َّ ُحسني َ ْ َ ُبن ُ ٍحممد ْ َّ َ َحدثنَا ُ َّ ُإرسائيل َ ِ َ ْ ْعن ِ ِأيب َ َإسحاق َ َ ْ ِأيب َعن ِ َ 
َبردة َ ِأيب َعن ُْ َموسى َ  يف الروياين وأخرجه ،)٦/٤٢٠ (كثري ابن وصححه به، ُ

 موسى بن اهللا عبيد حدثنا: قال معمر بن حممد طريق من) ٤٨٥ (برقم "مسنده"
 .به إرسائيل حدثنا

  
ِأيب حديث -٦ ٍّذر َ َريض- َ ِ ُعنْه اهللاَُّ َ َقال -َ َقال: َ ُرسول َ ُ َّصىل- اهللاَِّ َ ِعليه اهللاَُّ َ ْ َ َ 
َوسلم ََّ ِأتاين": -َ َ ْمن ٍآت َ ِّريب ِ ِفأخربين َ َ َ ْ َ ْأو َ َقال َ ِبرشين: َ َ َّ ُأنه َ َّ ْمن َ َمات َ ِأمتي ْنِم َ َّ ُيرشك َال ُ ِ ْ ُ 

ًشيئا ِباهللاَِّ ْ َدخل َ َ َاجلنَّة َ ُقلت َْ ْ ْوإن: ُ ِ َزنى َ ْوإن َ ِ َرسق َ َ َقال َ ْوإن َ ِ َزنى َ ْوإن َ ِ َرسق َ َ َ". 
 "صحيحه" يف ومسلم ،)١٢٣٧ (حديث "صحيحه" يف البخاري أخرجه

 ).٩٤ (حديث
  
 ):٤/٣٧٨ ("سننه" يف الرتمذي قال -٧
 اهللا إال إله ال أن يشهد وهو يموت فيمن جاء ما باب "

 حييى بن حممد عن عجالن، ابن عن الليث، حدثنا: قال قتيبة، حدثنا -٢٦٣٨
 دخلت: قال أنه الصامت بن عبادة عن الصانبحي، عن حمرييز، ابن عن حيان، بن



  
  ١٢ 

 ألشهدن ُاستشهدت لئن فواهللا ؟ تبكي مل ًمهال: لفقا فبكيت، املوت يف وهو عليه
ِّشفعت ولئن لك،  من ما واهللا: قال ثم ألنفعنك، ُاستطعت ولئن لك، ألشفعن ُ

 حدثتكموه إال خري فيه لكم -وسلم عليه اهللا صىل- اهللا رسول من سمعته حديث
 اهللا رسول سمعت بنفيس، أحيط وقد اليوم أحدثكموه وسوف واحدا، حديثا إال
 ّحرم اهللا ولرس حممدا وأن اهللا إال إله ال أن شهد من: يقول -وسلم عليه اهللا صىل-
 ."النار عليه اهللا

 بن وزيد عمر وابن وجابر وطلحة وعيل وعثامن وعمر بكر أيب عن الباب ويف
 عجالن بن حممد: يقول عيينة ابن سمعت يقول عمر أيب ابن سمعت قال )٣(خالد
 .احلديث يف مأمونا ثقة كان

 .الوجه هذا من غريب صحيح حسن حديث هذا: الرتمذي قال
 أنه الزهري عن ُروي وقد اهللا، عبد أبو عسيلة بن الرمحن عبد هو والصنابحي

 ،"اجلنة دخل اهللا إال إله ال قال من": -وسلم عليه اهللا صىل- النبي قول عن سئل
 .)٤("والنهي واألمر الفرائض نزول قبل اإلسالم أول يف هذا كان إنام": فقال

 سيدخلون وحيدالت أهل أن العلم أهل عند احلديث هذا ووجه عيسى أبو قال
 ."النار يف خيلدون ال فإهنم بذنوهبم بالنار عذبوا وإن اجلنة
  

 بني جيمع وهو ،])٦([ًمجيعا السنة أهل مذهب وهو احلق القول هو هذا: أقول
                                                           

مر وعثمان إلى آخرھم إلى من خالفھم من رووا أحادیث الشفاعة من عأضف أبا بكر و - ٣
  .الصحابة الكرام

ّالظاھر أن ھذا القول ال یثبت عن اإلمام الزھري، ولھذا عبر عنھ الترمذي بصیغة التمریض  - ٤
ّ، ولم یذكر لھ إسنادا، ولھذا تعقبھ الترمذي بالقول الصواب عن أھل العلم"يور" ً. 
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 بنصوص يتعلقون الذين اخلوارج مذهب خيالف وهو والوعيد، الوعد نصوص
 وال الوعد صبنصو يتعلقون الذين املرجئة مذهب وخيالف فحسب، الوعيد
 .الوعيد بنصوص ًرأسا يرفعون

  
 :"صحيحه" يف -اهللا رمحه– مسلم اإلمام قال -٨

: قال جابر ابن عن) مسلم ابن يعني (الوليد حدثنا رشيد بن داود حدثنا
 الصامت بن عبادة حدثنا ، أمية أيب ابن جنادة حدثني قال هانئ بن عمري حدثني

 اهللا إال إله ال أن أشهد قال من": -سلمو عليه اهللا صىل- اهللا رسول قال: قال
 وكلمته أمته وابن اهللا عبد عيسى وأن ورسوله عبده حممدا وأن له رشيك ال وحده
 أبواب أي من اهللا أدخله حق، النار وأن حق اجلنة وأن منه وروح مريم إىل ألقاها
 ).٢٨ (حديث ،" شاء الثامنية اجلنة

 األوزاعي عن إسامعيل بن مبرش حدثنا الدورقي إبراهيم بن أمحد وحدثني
 ما عىل اجلنة اهللا أدخله": قال أنه غري بمثله اإلسناد هذا يف هانئ؛ بن عمري عن
 ).٢٨(حديث ،"شاء الثامنية اجلنة أبواب أي من" يذكر ومل "عمل من كان
 :-اهللا رمحه- وقال -٩

 لقا قتادة عن أيب حدثني قال هشام بن معاذ أخربنا منصور بن إسحاق حدثنا
 عىل رديفه جبل بن ومعاذ -وسلم عليه اهللا صىل- اهللا نبي أن مالك بن أنس حدثنا

 لبيك: قال معاذ، يا: قال وسعديك، اهللا رسول لبيك: قال معاذ، يا: قال الرحل،
 من ما: قال وسعديك، اهللا رسول لبيك: قال معاذ، يا: قال وسعديك، اهللا رسول
: قال النار، عىل اهللا حرمه إال ورسوله عبده احممد وأن اهللا إال إله ال أن يشهد عبد
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 معاذ هبا فأخرب ، "يتكلوا إذا": قال فيستبرشوا، الناس هبا أخرب أفال اهللا، رسول يا
 ).٣٢ (حديث "تأثام موته عند

 :-اهللا رمحه- وقال -١٠
 قال معاوية، أيب عن مجيعا العالء بن حممد كريب وأبو عثامن بن سهل حدثنا

 عن أو هريرة، أيب عن صالح أيب عن ش،األعم عن معاوية أبو احدثن: كريب أبو
 يا: قالوا جماعة، الناس أصاب تبوك، غزوة كان ملا: قال) األعمش شك (سعيد أيب

 اهللا صىل- اهللا رسول فقال وادهنا، فأكلنا نواضحنا فنحرنا لنا أذنت لو اهللا رسول
 قل فعلت إن اهللا رسول يا: فقال عمر، فجاء: قال ،"افعلوا": -وسلم عليه

 أن اهللا لعل بالربكة، عليها هلم اهللا ادع ثم أزوادهم، بفضل ادعهم ولكن الظهر،
 بنطع فدعا قال ،"نعم": -وسلم عليه اهللا صىل-  اهللا رسول فقال ذلك، يف جيعل

 وجييء: قال ذرة، بكف جييء الرجل فجعل: قال أزوادهم، بفضل دعا ثم فبسطه،
 يشء ذلك من النطع عىل اجتمع حتى بكرسة، اآلخر وجييء قال متر، بكف اآلخر
 خذوا": قال ثم بالربكة، عليه -وسلم عليه اهللا صىل- اهللا رسول فدعا: قال يسري،

 مألوه، إال وعاء العسكر يف تركوا ما حتى أوعيتهم يف فأخذوا: قال ،"أوعيتكم يف
 ليهع اهللا صىل- اهللا رسول فقال فضلة، وفضلت شبعوا، حتى فأكلوا: قال

 شاك غري عبد هبام اهللا يلقى ال اهللا رسول وأين اهللا إال إله ال أن أشهد": -وسلم
 ).٢٧ (حديث "اجلنة عن فيحجب
ْعبد حديث -١١ ِعمرو بن اهللاَِّ َ ْ  َعز اهللاََّ إن"  : اهللاَِّ رسول قال: قال العاص بن َ
ُيستخلص وجل َِ ْ َ ًرجال ْ ُ ِاخلالئق رؤوس عىل أمتي من َ ِ َ َ ِالق يوم ْ ِيامةْ َ ُفينْرش َ ُ َ ًتسعة عليه َ َ ْ ِ 

َوتسعني ِ ِْ ِسجال َ ُّكل ِ ٍّسجل ُ ِ ُّمد ِ ِالبرص َ َ َ َّثم ْ ُأتنْكر يقول ُ ِ ُ ًشيئا هذا من َ ْ َأظلمتك َ ْ َ َ َ  كتبتي َ



  
  ١٥ 

َاحلافظون ُ ِْ ِّرب يا َال قال َ َألك فيقول َ َ ٌعذر َ ْ ٌحسنَة أو ُ َ ُفيبهت َ َ ْ ُ ُالرجل َ ُ ِّرب يا َال فيقول َّ َ 
َبىل فيقول َعندنا لك نإ َ َ ْ ًحسنة ِ َ َ ًواحدة َ َ ِ َظلم َال َ ْ َاليوم ُ َْ َعليك ْ ْ َ ُفتخرج َ َ ْ ُ ٌبطاقة له َ َ َ  فيها ِ
ُأشهد َ ْ ْأن َ َإله َال َ َ ًحممدا وان اهللا إال ِ َّ َ ُعبده ُ ْ ُورسوله َُ َُ ُ ُأحرضوه فيقول َ ُْ ِ ِّرب يا فيقول َ  ما َ
ُالبطاقة هذه َ َ ِ ِالسجالت هذه مع ْ َّ ِ ُفيقال ِّ َ ُظلمُت َال انك َُ َ ُفتوضع قال ْ َ ُ ُالسجالت َ َّ ِ ٍكفة يف ِّ َّ َ 
ِفطاشت قال َ َ ُالسجالت َ َّ ِ ِوثقلت ِّ َ ُ َ ُالبطاقة َ َ َ ِ َوال ْ ُيثقل َ ُ ْ ِبسم يشء َ ْ ِالرحيم الرمحن اهللاَِّ ِ ِ َّ". 

 حديث ماجه وابن ،)٢٦٣٩ (حديث والرتمذي ،)٢/٢١٣ (أمحد أخرجه
 وليس ، "غريب سنح حديث": الرتمذي وقال ،)٢٢٥ (حبان وابن ،)٤٣٠٠(
 انظر واأللباين، والذهبي احلاكم صححه وقد صحيح، فإسناده قال، كام

 ).١٣٥ (الصحيحة
  

 باهللا يرشك مل موحد كل تتناول الشفاعة أن عىل تدل األحاديث هذه وكل
 .ًشيئا

، فيسلكون التواتر درجة تبلغ التي األحاديث هبذه ًرأسا يرفعون ال فاحلدادية
 مما والعافية احلق عىل الثبات اهللا نسأل ،ردها وعدم التسليم هبامسلك اخلوارج يف 

 منهج الصحابة الكرام ؛وقعوا فيه من الضالل واالنحراف عن املنهج احلق
 .والسلف الصالح
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ذكر اإلمام حممد بن نرص  املروزي يف كتابه تعظيم قدر الصالة اختالف أهل 

 .)٥٥٦-٥٠٦ص(يامن من السنة واحلديث يف الفرق بني  اإلسالم واإل
 :وقسمهم يف هذا االختالف املعني إىل ثالث طوائف

 .طائفتان تفرق بني اإليامن واإلسالم
وثالثة ال تفرق بينهام وهم مجهور أهل احلديث كام قال رمحه اهللا، وساق لكل 

 .طائفة من أهل احلديث أدلتها
 ):٢/٥٠٦(قال رمحه اهللا يف بداية هذا البحث 

ال يزين الزاين : (ا يف تفسري قول النبي صىل اهللا عليه وسلماختلف أصحابن"
 :، فقالت طائفة منهم)حني يزين وهو مؤمن

 خيرجه أن غري من عنه اإليامن اسم إزالة سلم و عليه اهللا صىل النبي أراد إنام
 زنى إذا :وقالوا واإلسالم اإليامن بني وفرقوا اسمه عنه يزيل وال اإلسالم من

 .مسلم وهو بمؤمن فليس
 قالت( :وتعاىل تبارك اهللا قولب واإلسالم اإليامن بني لتفريقهم واحتجوا

 ).أسلمنا قولوا ولكن تؤمنوا مل قل آمنا االعراب
 يثبت عام واإلسالم ،بالتوحيد بالعمل به االسم يثبت ،خاص اإليامن :فقالوا

 أيب بن سعد بحديث واحتجوا ،الكفر ملل من واخلروج بالتوحيد به االسم
 )٥(:الذي وقاص

 عن الزهري عن معمر أنا الرزاق عبد أنا إبراهيم بن إسحاق حدثنا - ٥٦٠ 
                                                           

 .كذا يف املطبوع) ٥(
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 أعطى سلم و عليه اهللا صىل اهللا رسول أن أبيه عن وقاص أيب بن سعد بن عامر
 ومل  وفالنا فالنا أعطيت ،اهللا رسول يا :فقلت شيئا منهم رجال يعط ومل رجاال
 أعادها حتى مسلم أو :سلم و عليه اهللا صىل النبي فقال مؤمن وهو فالنا تعط
 هم آخرين وأمنع رجاال أعطي إين :قال ثم .مسلم أو :يقول والنبي .ثالثا سعد
 اهـ.النار يف وجوههم عىل يكبوا أن خمافة منهم إيل أحب

 . عىل قوهلم هذاثم ساق أدلة أخرى
خارج أهنم ال يريدون بنفي اإليامن عنه أنه كافر ) ٥١٣ص(ثم نقل عنهم يف 
 :من اإليامن كله، فقال

 ألصل ضد الكفر :قالوا .الكفر ضد اإليامن ليس :هذا قوهلم يف هلم قيل فإن"
 الذي اإليامن أصل يزول حتى الكفر يثبت فال وفرعا أصال لإليامن ألن ؛اإليامن

 ."الكفر ضد هو
َّثم واصل األخذ والرد  بني هذه الطائفة وبني إخواهنم من أهل احلديث إىل َ

 ).٥١٧ص(
 ):٥١٧ص ( آخرثم قال يف

 مقالة بمثل احلديث أصحاب من أيضا أخرى طائفة وقالت: قال أبو عبد اهللا"
 ومل ،قال وبام باهللا وإلقراره الكفر ملل من خلروجه ؛مسلام سموه أهنم إال هؤالء
 كافر ولكن باهللا كافر ال كافر باإلسالم إياه تسميتهم مع أنه وزعموا مؤمنا يسموه

 يزين ال( النبي يقول أن حمال :وقالوا امللة عن ينقله ال كفر وقالوا العمل طريق من
 إال اإليامن اسم عنه فيزيل ،اإليامن ضد والكفر )مؤمن وهو يزين حني الزاين
 جحد هو كفر كفران الكفر أن إال اإليامن ضد الكفر ألن ؛له الزم الكفر واسم
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 .قال وبام به لتصديقوا باهللا اإلقرار ضده فذلك  ،قال وبام باهللا
 صىل النبي عن يرو ما ترى أال ،عمل هو الذي اإليامن ضد عمل هو وكفر

 .")بوائقه جاره يأمن ال من منؤي ال( :قال أنه سلم و عليه اهللا
ثم ساق حججهم والنقاش بينهم وبني إخواهنم من أهل احلديث إىل 

 ).٥٢٩ص(
 ):٥٢٩ص ( آخرثم قال يف
  وأصحاب واجلامعة السنة أهل من األعظم جلمهورا وهم- ثالثة طائفة وقالت

 الذي اإلسالم هو عليهم وافرتضه إليه العباد اهللا دعا الذي اإليامن :-احلديث 
 .إليه ودعاهم لعباده دينا وارتضاه جعله

 ).الكفر لعباده يرىض وال( :فقال ،سخطه الذي الكفر ضد وهو
 ).دينا االسالم لكم ورضيت( :وقال
 ).لإلسالم صدره يرشح هيديه أن اهللا دير فمن( :وقال
 ).ربه من نور عىل فهو لإلسالم صدره اهللا رشح أفمن( :وقال
 أن فأخرب ،وتزكية ثناء اسم وجعله اإليامن به مدح ما بمثل اإلسالم اهللا فمدح

 أحبه فقد ،ارتضاه الذي دينه أنه وأخرب ،وهدى ربه من نور عىل فهو أسلم من
 إبراهيم فقال إياه وسألوه إليه فيه رغبوا ورسله اهللا بياءأن أن ترى أال ،وامتدحه
 :ذبيحه وإسامعيل الرمحن خليل
 ).لك مسلمة أمة ذريتنا ومن لك مسلمني واجعلنا ربنا(

 ).بالصاحلني حلقنيأو مسلام توفني( :يوسف وقال
 فال الدين لكم اصطفى اهللا إن بني يا ويعقوب بنيه إبراهيم هبا ووىص( :وقال
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 ).مسلمون وأنتم الإ متوتن
 ).اهتدوا فقد أسلموا فإن أأسلمتم واألميني الكتاب أوتوا للذين وقل( :وقال
 إىل )إبراهيم إىل أنزل وما إلينا أنزل وما باهللا آمنا قولوا( :آخر موضع يف وقال

 بأن اهللا فحكم ،)اهتدوا فقد به آمنتم ما بمثل آمنوا فإن مسلمون له ونحن( :قوله
 ."بينهام سوى فقد اهتدى فقد آمن ومن تدىاه فقد أسلم من

 ).٥٣٥ص(ا هلذه الطائفة بصحة قوهلم إىل ًجَجُ ح رمحه اهللاثم ساق
 واإلسالم اإليامن بني فرق من أن قولنا حتقيق عىل يدلك ومما": ثم قال

 اسم عنه يزول لن بركوهبا النار استوجب التي الكبائر أتى من أن :جامعنا قد
 يروون فهم النار اهللا أدخله من هلا ركوبا وأعظمهم بائرالك من ورش ،اإلسالم
 النار من أخرجوا( :يقول اهللا أن ويثبتونه سلم و عليه اهللا صىل النبي عن احلديث

 ).شعرية ومثقال برة ومثقال إيامن من خردلة مثقال قلبه يف كان من
 أرش وهم نارال من )٦(به أخرجوا إيامنا قلوهبم يف أن وتعاىل تبارك اهللا أخرب فقد

 .اإلسالم اسم عنهم خالفنا من قول ويف قولنا يف يزول ال الذين التوحيد أهل
 ودخول )٧(النار من اخلروج به يستوجب إيامن قلبه يف من يكون أن جائز وال
 ليس من بقلبه عليه يثاب الذي اإليامن يفعل أن جائز ال إذ باهللا بمؤمن ليس اجلنة

 ."بكافر ليس من بقلبه لكفرا يفعل أن جائز ال كام بمؤمن
 عىل أنه خيرج من  من أهل احلديثالثالث الطوائفوهنا اتفقت كلمة هذه 

 .إلخ... النار من كان يف قلبه مثقال خردلة من إيامن

                                                           
 .وهو خطأ) هبا: (يف األصل) ٦(
 .وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه) من اإليامن: (يف األصل) ٧(
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واتفقوا عىل أنه خيرج من النار بام يف قلبه من اإليامن ويستوجب اجلنة بام يف 
 .قلبه من اإليامن

ٌ، إال أنه موحد مل يرشك ذنوب عظيمة وبدون عملألن هذا الصنف لقي اهللا ب
 .اخلروج من النار، ثم دخول  اجلنةَّ؛ فاستحق هبذا التوحيد  عز وجلباهللا

 هذا -َّكام مر ذلك بالقارئ-ً مجيعا  واحلديثوهذا يؤمن به أهل السنة
 وأحاديث فضل ، واآليات القرآنيةباإلضافة إىل أحاديث الشفاعة الكثرية،

 .التوحيد
، مثل الفرقة الفهم يف هذا اخلوارج ومن سار عىل هنجهم من أهل األهواءوخي
 .احلدادية

 
وخيرجونه من ملة اإلسالم ال يعتقدون كفرون تارك الصالة ُالذين ي: مالحظة

ًأن له عمال صاحلا ويعتقدون أنه خملد يف النار، ومل جيعلوا تارك العمل نوعا آخر  ً ً
 .)كام هو صنيع احلدادية القطبية(

حيرتمون إخواهنم من أهل السنة واحلديث ) أي أهل السنة(فهم   ومع ذلك
 .سالمالذين ال يكفرون تارك الصالة، ويرون كبارهم من أئمة اإل

خواهنم الذين يكفرونه فال إكام أن الذين ال يكفرون تارك الصالة حيرتمون 
 .يطعنون فيهم

ق  وكلهم جمتهدون يصدألن لكل طرف أدلته؛ إذ تارك الصالة تتجاذبه األدلة
َإذا": عليهم احلديث الصحيح َحكم ِ َ ُاحلاكم َ َِ َفاجتهد ْ ََ ْ َّثم َ َأصاب ُ َ ُفله َ َ ِأجران َ َ ْ َوإذا َ ِ َ 

َحكم َ َفاجتهد َ ََ ْ َّثم َ َأخطأ ُ َ ْ ُفله َ َ ٌأجر َ ْ َ". 
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 "صحيحه"، ومسلم يف )٧٣٥٢( حديث "صحيحه" أخرجه البخاري يف 
 ).١٧١٦(حديث 

 ويف الوقت نفسه يرى أن أخاه وإن صاب يف اجتهادهفكل طرف يرى أنه قد أ
 . مغفور له خطؤهأخطأ فإنه مأجور عىل اجتهاده

 .والطائفة احلدادية جهلت هذا املنهج أو أهنا تتجاهله
 إىل حرب أهل السنة تضللهم وترميهم ْومن هذا الباب أو ذاك انطلقت

 . وبعضهم يرميهم بالتجهم،باإلرجاء
فصار هلم سالحان حياربون ارك الصالة تارك العمل، ثم اخرتعوا إىل جانب ت

 .هبام أهل السنة
 ذلك األمر ،وهذا من جهلهم أو من إمعاهنم يف حرب أهل السنة واحلديث

 .الذي مل خيطر ببال غالة اخلوارج
 ًا صاحلًعمالاملكفرين لتارك الصالة ال يعتقدون أن له أهل السنة  َّثم إن
 . عند اهللا ًمقبوال

ادهم هذا مل يطعنوا يف إخواهنم الذين مل يكفروا تارك الصالة كام تقعومع ا
 .أسلفنا

فظهر أن املنهج احلدادي بعيد كل البعد عن منهج أهل السنة املكفرين لتارك 
 .الصالة

 :موقف اإلمام أمحد من تارك العمل
 ):١/٥٨٨ ("السنة" اخلالل يف قال

 ما زيادته ونقصانه قال أخربنا حممد بن عيل قال ثنا صالح قال سألت أيب"
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زيادته العمل ونقصانه ترك العمل مثل تركه الصالة والزكاة واحلج وأداء 
الفرائض فهذا ينقص ويزيد بالعمل وقال إن كان قبل زيادته تاما فكيف يزيد التام 
فكام يزيد كذا ينقص وقد كان وكيع قال ترى إيامن احلجاج مثل إيامن أيب بكر 

 ."وعمر رمحهام اهللا
 ):١/٣٤٣ ("طبقات احلنابلة" يف -رمحه اهللا–قال اإلمام أمحد و
 أسأت إذا ونقصانه أحسنت إذا زيادته وينقص يزيد وعمل قول واإليامن"
 الرشك إال يشء اإلسالم من خيرجه وال اإلسالم إىل اإليامن من الرجل وخيرج
 أو كسال اتركه فإن هبا جاحدا وجل عز اهللا فرائض من فريضة يرد أو العظيم باهللا

 ."عنه عفا شاء وإن عذبه شاء إن اهللا مشيئة يف كان هتاونا
، وال يكفر إال بالرشك باهللا العظيمفهذان نصان عن اإلمام أمحد ال يكفر فيهام 

 .عملبرتك ال
 :موقف اإلمام الربهباري

 ):٤١ص( "رشح السنة" يف -رمحه اهللا–قال اإلمام الربهباري 
 عز اهللا كتاب من آية يرد حتى اإلسالم من القبلة أهل من أحد خيرج وال"
 أو اهللا لغري يصيل أو وسلم عليه اهللا صىل اهللا رسول آثار من شيئا يرد أو وجل
 اإلسالم من خترجه أن عليك وجب فقد ذلك من شيئا فعل إذاف اهللا لغري يذبح
 ."باحلقيقة ال سمباال ومسلم مؤمن فهو ذلك من شيئا يفعل مل فإذا

 :ابن بطةموقف اإلمام 
 :من الرشح واإلبانة) ١٢٥-١٢٤ص( يف -رمحه اهللا–قال اإلمام ابن بطة 

 الرشك إال اإلسالم من خيرجه وال اإلسالم، إىل اإليامن من الرجل وخيرج"
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 هتاونا تركها فإن هبا، جاحدا -وجل عز- اهللا فرائض من فريضة برد أو ،باهللا
  ."له غفر شاء وإن ه،عذب شاء إن ،-وجل عز- اهللا مشيئة يف كان وكسال

 
 :موقف ابن البناء

 ): ١٩٥ ص( "املبتدعة عىل الرد" يف -اهللا رمحه- البناء ابن قال
 ًخالفا أمته؛ من الكبائر أهل يف -وسلم عليه اهللا صىل- نبينا وشفاعة فصل"

 .)شفاعة له ليس: (قوهلم يف للقدرية
 اهللا ورمحة غريه، وشفاعة بشفاعته، عندنا؛ منها خرج عقوبة النار دخل ومن 
 اهللا إال إله ال: الدنيا دار يف واحدة مرة قال واحد النار يف يبقى ال حتى ؛وجل عز

 ."ذلك بعد الطاعات يفعل مل وإن به، وآمن ،ًخملصا
 .ًوكان قد ذكر قبل هذا الكالم عددا من أحاديث الشفاعة: أقول

ملوحدين  بأن اؤالء األئمة يف أقواهلم هذهترصحيات واضحة من هفهذه 
 .، وإن كانوا من تاركي األعاملمن النار بتوحيدهم خيرجون 

 :موقف اإلمام ابن القيم 
 ):٢٧٣-٢٧٢ص ("األرواح حادي" كتابه يف -اهللا رمحه– قال

 يف اخلدري سعيد أيب حديث من الصحيحني يف ثبت قد انه العرشون الوجه"
 املؤمنون وشفع النبيون وشفع املالئكة شفعت وجل عز فيقول الشفاعة حديث

 يعملوا مل قوما منها فيخرج النار، من قبضة فيقبض الرامحني، أرحم إال يبق ومل
 فيخرجون احلياة هنر له يقال اجلنة أفواه يف هنر يف فيلقيها محام، عادوا قد قط خريا
 اهللا أدخلهم الذين اهللا عتقاء هؤالء اجلنة أهل فيقول السيل محيل يف احلبة خترج كام
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 يف يبق فلم مجيعهم النار أحرقتهم فهؤالء ،قدموه خري ال و عملوه عمل غريب اجلنة
 بالنار املحرتق الفحم وهو محام صاروا بحيث النار متسه مل موضع أحدهم بدن

 هكذا احلديث لفظ فإن ،خري من ذرة مثقال قلوهبم يف يكن مل أنه السياق وظاهر
 فيخرجون فأخرجوه خري من ذرة مثقال قلبه يف وجدتم فمن ارجعوا": فيقول
 املالئكة شفعت: جل و عز اهللا فيقول خريا فيها نذر مل ربنا يقولون ثم كثريا، خلقا
 من قبضة اهللا فيقبض الرامحني أرحم إال يبق ومل املؤمنون، وشفع النبيون وشفع

 يكن مل هؤالء أن عىل يدل السياق فهذا ،"قط خريا يعملوا مل قوما منها فيخرج نار
 .الرمحة فأخرجتهم هذا ومع خري من ذرة مثقال مقلوهب يف

 يف ويذروه بالنار حيرقوه أن أهله أوىص للذي وتعاىل سبحانه رمحته هذا ومن
 والقدرة املعاد يف شك قد فهذا وتعاىل سبحانه اهللا يفوت بأنه منه زعام والبحر الرب
 وأنت خشيتك قال صنعت؟ ما عىل محلك ما له فقال هذا ومع قط خريا يعمل ومل

 عقول )٨(تبلغه ال حكم خلقه يف وتعاىل سبحانه فلله اهللا، رمحه أن تالفاه فام تعلم
 و عز اهللا يقول: (قال اهللا رسول أن عنه اهللا ريض أنس حديث يف ثبت وقد البرش
 .")مقام يف خافني أو يوما ذكرين من النار من أخرجوا جل
 هذا بحديث وأيده سعيد أيب حديث عىل هنا حكمه بنى القيم ابن اإلمام -١
 .احلديث...حيرقوه أن أوالده وأمر قط، ًخريا يعمل مل الذي الرجل
 ال فضل يف الواردة واألحاديث األخرى الشفاعة بأحاديث يؤمن أنه شك وال

 .التوحيد وفضل اهللا إال إله
 .الصالة تارك كفر يرىكان  أنه القيم ابن عن نعرفه والذي

                                                           
 ".ال تبلغھا: "والصواب - ٨
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 إال يسعه مل تاله وما الشفاعة يف سعيد أيب حديث أمام وقف ملا لكنه
 .بمضموهنا والصدع هلا االستسالم
 الصالة تارك تكفري يف عديدة روايات له فإن أمحد، اإلمام عن يقال وكذلك

 تارة تكفريه عدم ويف تارة، األركان تارك تكفري ويف آخر، ًحينا تكفريه وعدم ًحينا
 .أخرى

ُأتهفي ثم رواياته اختالف سبب أن والظاهر  استسالمه هو التكفري عدم إىل ُ
 .الشفاعة بأحاديث وإيامنه

 الصالة، تارك كفر يرى قد فإنه تيمية، ابن اإلسالم شيخ يف ذلك مثل وقل
 .بمضموهنا وصدع هلا استسلم الشفاعة أحاديث أمام وقف إذا لكنه

 ):١/٣١٨ ("الفتاوى جمموع" يف -اهللا رمحه– قال
َّولكن" َِ ًكثريا َ ِ ْمن َ ِهلَأ ِ ِالبدع ْ َ ِ ِواخلوارج ْ ِ َ َ ِواملعتزلة َْ َ ِ َ ْ ُأنكروا َُْ َ ْ ُشفاعته َ َ َ َ ِألهل َ ْ َ ِالكبائر ِ ِ َ َ ْ 
ُفقالوا َ ُيشفع َال : َ ََ ِألهل ْ ْ َ ِالكبائر ِ ِ َ َ ًبنَاء ْ َعىل ِ َّأن َ َأهل َ ْ ِالكبائر َ ِ َ َ ْعنْدهم ْ ُ َ ُيغفر َال ِ ِ ْ ْهلم اهللاَُّ َ ُ َوال َ َ 

رجهم ْخيْ ُ ُ ِ ْمن ُ ْبع ِالنَّار ِ ْأن َدَ َيدخلوها َ ُ ُ ْ ِبشفاعة َال َ َ َ َ َوال ِ َغريها، َ ِ ْ ُومذهب َ ََ ْ ِالصحابة َ َ َ َّ 
َوالتابعني ِ ِ َّ ِوأئمة َ َِّ َ َاملسلمني َ ِ ِ ْ ِوسائر ُْ ِ َ ِأهل َ ْ ِالسنَّة َ ِواجلامعة ُّ َ َ َ ْ ُأنه َ َّ َّصىل- َ ِعليه اهللاَُّ َ ْ َ َوسلم َ ََّ َ- 

ُيشفع ََ ِأهل ِيف ْ ْ ِالكبائر، َ ِ َ َ ُوأنه ْ ََّ لد َال َ ُخيَ َّ ْمن ِالنَّار ِيف ُ ِأهل ِ ْ ِاإليامن َ َ ِ ٌأحد ْ َ ْبل ؛ َ رج َ ُخيْ ُ ْمن َ ِ 
ْمن ِالنَّار ِقلبه ِيف َ ِ ْ ُمثقال َ َ ْ ٍحبة ِ َّ ْمن َ ٍإيامن ِ ْأو َ ُمثقال َ َ ْ ٍذرة ِ َّ ْمن َ ٍإيامن ِ َ". 

 وهو األخري، هو الشفاعة بأحاديث األئمة هؤالء أخذ أن أعلم واهللا والظاهر
 املنهج وهو والوعيد، الوعد نصوص بني باجلمع منهم أخذ ذلك ألن األصوب؛

 بنصوص يأخذون الذين اخلوارج السنة أهل به خيالف الذي السديد احلق
 .الوعد نصوص وهيملون الوعيد،
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 نصوص وهيملون الوعد بنصوص يأخذون الذين املرجئة غالة به وخيالفون
 .الوعيد
 مل هؤالء أن عىل يدل السياق ذافه ": -اهللا رمحه- القيم ابن اإلمام وقول -٢
 ."خري من ذرة مثقال قلوهبم يف يكن

 عىل زائد يشء عندهم ليس وأهنم التوحيد، أهل من أهنم يعتقد أنه فالظاهر
 .أعلم واهللا قط، ًخريا يعملوا مل أهنم احلديث بظاهر يعتقد أي التوحيد
 حديث ؤيدت الشفاعة أحاديث أن اهللا رسول أحاديث عىل املطلع ينسى ال -٣
َّإن: (تعاىل اهللا قول وكذلك أنس، حديث سيام وال سعيد، أيب ُيغفر َال اهللاََّ ِ ِ ْ ْأن َ َ 

َيرشك َ ْ ِبه ُ ُويغفر ِ ِ ْ َ َدون ما َ ْملن ذلك ُ ُيشاء َِ َ  بخالف السنة أهل مجهور يفهمها كام)َ
 .املرجئة وغالة اخلوارج
ِّيكفر ال من السنة أئمة ومن هذا  .نواقضها يف يقع أو الشهادتني برتك إال ُ

 :ومنهم
 تيمية ابن اإلمامني بعد السلفية الدعوة إمام الوهاب عبد بن حممد اإلمام -١
  .القيم وابن

- الوهاب عبد بن حممد / الشيخ وسئل"): ١/١٠٢ ("السنية الدرر" يف قال
 اإلسالم أركان: فأجاب به؟ الرجل يكفر وعام عليه؟ يقاتل عام -تعاىل اهللا رمحه

 وتركها هبا، أقر إذا : فاألربعة ؛ األربعة األركان ثم الشهادتان، وهلاأ اخلمسة،
 كفر يف اختلفوا : والعلامء ؛ برتكها نكفره فال فعلها، عىل قاتلناه وإن فنحن ًهتاونا،
 وهو كلهم، العلامء عليه أمجع ما إال نكفر وال ؛ جحود غري من ًكسال هلا التارك

 ."الشهادتان
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 تاركها تكفري عىل وأمجعوا ًكسال، األركان تارك تكفري يف فوااختل األمة فعلامء
 .ًجحودا

 .الشهادتني تارك كفر عىل وأمجعوا
  .الشهادتان وهو عليه أمجعوا بام إال يكفر ال حممد واإلمام
 األركان وراء ليس إذ العمل؛ تارك تكفري عدم يف واضح نص هذا وقوله
 وهو عليه، أمجعوا بام إال يكفر ال أنه عىل نص بل به، يكفر ما األعامل من اخلمسة

  .الشهادتان
  
 . آل الشيخحسن بن الرمحن عبدمنهم اإلمام و -٢

 بن حممد اإلمام قاله ملا ًتأكيدا) ١/٣١٧ ("السنية الدرر" يف -رمحه اهللا–قال 
 إنا: اجلواب يف فقال به؟ ّنكفر وما عليه، نقاتل عام الرشيف سألني": الوهاب عبد
 إذا التعريف، بعد الشهادتان وهو كلهم، العلامء عليه أمجع ما عىل إال نقاتل ال

 ."... أنكر ثم عرف
  
 .آل الشيخ اللطيف عبدمنهم اإلمام و -٣

 :آباؤه قاله ما ًمؤكدا) ١/٤٦٧ ("السنية الدرر" يف -رمحه اهللا–قال 
 أمجع بام إال يكفر ال وأنه واملذهب املعتقد هذا من الشيخ، برباءة وأخربهتم "

 بيشء أو ورسله اهللا بآيات والكفر األكرب الرشك من فاعله، تكفري عىل املسلمون
 اهللا، مع ودعاهم الصاحلني عبد من كتكفري املعترب وبلوغها احلجة قيام بعد منها
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 عليه جممع: وهذا واإلهلية العبادات من خلقه، عىل يستحقه فيام له ًأندادا وجعلهم
 ."واإليامن العلم أهل
  
 .سحامن ابن منهم اإلمامو -٤

 أنكر فمن ": الرياض مطابع ،)٣٥ص ("الشارق الضياء" يف -رمحه اهللا–قال 
 من ورسوله اهللا فرق ما بني فرق ومن والسنة، بالكتاب حمجوج فهو مجلة التكفري

 الذنوب بني الفرق يف األمة وإمجاع والسنة، الكتاب بحكم ودان الذنوب،
 دون بذنب ًأحدا نكفر مل ونحن. واجلامعة السنة لأه ووافق أنصف، فقد والكفر
 وقد ،احلجة عليه قامت إذا فاعله، كفر عىل األمة أمجعت الذي األكرب الرشك
 ."الشافعي حجر البن "اإلعالم" يف حكاه كام واحد غري ذلك عىل اإلمجاع حكى

  
 بام إال  يف أقواهلم هذهكفرونُي ال نجد يف السلفية الدعوة أئمة كبار فهؤالء

 .كفر أنه عىل األمة أمجعت
 كلهم، العلامء عليه أمجع ما إال نكفر وال": -اهللا رمحه- حممد اإلمام وعبارة

 ."الشهادتان وهو
  

 بأحاديث األخذ عىل مبنية هي إنام األئمة هؤالء من املواقف هذه أن والظاهر
 هي التي بني يف املذنالشفاعة أحاديث وعىل ،"اهللا إال إله ال" التوحيد كلمة فضل
 من فيها املخلص ملعناها املعتقد لقائلها وما التوحيد، كلمة ومكانة فضل عىل مبنية
 وعىل ، فيه والتقصري بمقتضاها العمل يف أهلها تفاوت عىل اهللا عند اجلزاء
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 تبني التي الشفاعة أحاديث يف كام ، املؤدي إىل دخول النارالتقصري هذا يف تفاوهتم
 .ًقريبا ذكرها لفس وقد التفاوت، هذا

 .كفرون فيها تارك الصالةُي أخرى أقوالأو لبعضهم  األئمة وهلؤالء هذا
 عندهم َاملعتمد أن يدرك ذكروه الذي واإلمجاع األدلة يف والناظر املتأمل لكن

 .واإلمجاع املذكورة األدلة عىل القائم القول هذاهو 
يث السابقني منهم  أهل التوحيد والسنة واحلدأقوال يف احلدادية رأي فام

 والالحقني؟
وما رأي أهل السنة املعارصين وعلامئهم يف طائفة احلدادية الذين يرمون أهل 

 ًاحلديث وأئمتهم باإلرجاء، بل يرمون كثريا منهم بالتجهم؟
 .-رمحه اهللا– إىل كالم هؤالء األئمة النبالء كالم اإلمام ابن باز وأضيف

 ل هو مرجئ؟ُفقد سئل عمن ال يكفر تارك العمل ه
 ." هو من أهل السنة،ال": -رمحه اهللا–فقال 
 ، السنة العارشة،)٩٤( العدد "جملة الفرقان" هذه اإلجابة املنصفة ْنرشت

 ).هـ١٤١٨( عام ،شوال
 . بسنتني–رمحه اهللا –أي قبيل وفاته 

سهم بكالم ، لكنهم كعادهتم ال يرفعون رؤووقد علم احلداديون هبذه الفتوى
 كام هي عادة ، القائمة عىل احلجج والرباهني،السابقني والالحقنيأئمة اإلسالم 

 .أهل األهواء املبتدعني
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 :ويف اخلتام أقول
 .اختلف أهل السنة يف تكفري تارك الصالة

 .فذهب بعضهم إىل أنه كافر باهللا
 الرجل بني إن" : -صىل اهللا عليه وسلم– منها قول النبي ،واحتجوا بأحاديث

 .)٨٢( رواه مسلم حديث ،"الصالة ترك فروالك الرشك وبني
 تركها فمن الصالة وبينهم بيننا الذي العهد": -صىل اهللا عليه وسلم-وقوله 

 ).٢٦٢١( حديث "سننه" رواه الرتمذي يف ،"كفر فقد
 .ونحومها

 .وذهب بعضهم إىل عدم تكفريه الكفر األكرب
ألصغر الذي ال  الكفر ا:وأجابوا عن األحاديث السابقة بأن املراد بالكفر

 .خيرج من اإلسالم
والتشبيه وأن املراد من األحاديث التي فيها إطالق الكفر عليه إنام هو التغليظ 

 .بالكفار ال عىل احلقيقة
ُسباب« : -صىل اهللا عليه وسلم–وهذا مثل قوله  َ ِاملسلم ِ ِ ْ ٌفسوق، ُ ُوقتاله ُُ َُ َ ٌكفر ِ ْ ُ«. 

َأيام«: -صىل اهللا عليه وسلم–ومثل قوله  ُّ ٍرجل َ ُ َقال َ ِألخيه َ ِ ُكافر، َيا َِ ِ ْفقد َ َ َباء َ  َِهبا َ
َأحدمها ُ ُ َ َ«. 

ْمن: -صىل اهللا عليه وسلم–ومثل قوله  َأتى َ ًحائضا َ ِ ْأو َ ًامرأة َ َ َ َدبرها ِيف ْ ِ ُ ْأو ُ ِكاهنًا َ َ 
ُفصدقه ََ َبام ََّ ُيقول ِ ُ ْفقد َ َ َكفر َ َ َبام َ َأنزل ِ َ ْ َعىل اهللاَُّ َ ٍحممد َ َّ َ َّصىل ُ ِعليه اهللاَُّ َ ْ َ َوسلم َ ََّ َ. 

 .ًوساق ابن قدامة نصوصا أخرى من هذا النوع
 .قول هؤالء هو أصوب القولني: وقال
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 .واألمر كذلك: أقول
 "ال إله إال اهللا"يؤكد هذا القول الثاين أحاديث فضل التوحيد وفضل 

 .ًوأحاديث الشفاعة املتواترة، وقد أسلفنا عددا منها
 إن نائلة فهي":  عن شفاعته - اهللا عليه وسلمصىل–وفيها يقول رسول اهللا 

ريض –، كام يف حديث أيب هريرة "ًشيئا باهللا يرشك ال أمتي من مات من اهللا شاء
 .-اهللا عنه

ِشفاعتي: -ريض اهللا عنه– ومن حديث عوف بن مالك َ َ ْملن َ ُيرشك َال َِ ِ ْ ًشيئا ِباهللاَِّ ُ ْ َ 
ْمن ِأمتي ِ َّ ُ. 

ريض اهللا –  اهللا بن عمرو بن العاصونحوه من حديث ابن عباس وعبد
 .-عنهم

 حممدا وأن اهللا إال إله ال أن شهد من: -ريض اهللا عنه– ومن حديث عبادة
 .النار عليه اهللا حرم اهللا رسول

 إال إله ال أن يشهد عبد من ما: -صىل اهللا عليه وسلم–ومن حديث معاذ قوله 
 .ارالن عىل اهللا حرمه إال ورسوله عبده حممدا وأن اهللا

إىل آخر األحاديث، واملراد من التحريم عىل النار حتريم اخللود مجعا بني 
 . النصوص 

 .ويؤكد هذا املذهب حديث البطاقة
َّإن: (وقبلها قول اهللا تعاىل ُيغفر ال اهللاََّ ِ ِ ْ ْأن َ َيرشك َ َ ْ ِبه ُ ُويغفر ِ ِ ْ َ َدون َما َ َذلك ُ ِ ْملن َ َِ 

ُيشاء َ َ.( 
وأئمتهم قاطبة وأئمة اإلسالم بعدهم إىل وقد أسلفنا تسليم أهل احلديث 
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 . إال اخلوارج وفرقة احلدادية بام سلفيومنا هذا
ما بني وقدمنا أن أهل السنة املكفرين لتارك الصالة والذين ال يكفرونه 

 .الطائفتني إال املودة والتحاب يف اهللا
ًفهم مجيعا صفا واحدا ضد أهل البدعووأضيف اآلن ووق ً  من جهمية ً

ًوروافض ومرجئة يبينون ضالهلم وحيذرون منهم صيانة لدين اهللا وذبا وخوارج 
الفرقة احلدادية التي جعلت شغلها الشاغل احلرب عنه، وهذا بخالف ما عليه 

 .عىل أهل السنة والتوحيد
 .فإذا تظاهروا بالكالم عىل بعض أهل البدع فإنام ذلك من ذر الرماد يف العيون

يتوفانا عليه وأن ينرص دينه عىل أهل ه احلق وأن نسأل اهللا أن يثبتنا عىل دين
 .الكفر والبدع والضالل

  . وصىل اهللا عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم
 

 كتبه                          
 عمريربيع بن هادي 

 هـ٢٩/٥/١٤٣٥  
 
 


