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 متعالم مغرور يرمي جمهور أهل السنة وأئمتهم باإلرجاء 
 وبمخالفة السنة وإجماع الصحابة على تكفير تارك الصالة

 
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 .احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه
 :أما بعد

مدن مللفدات أهدل السد ا ع العقايددء اسدن  الادن في دا فإين قد وقفُت على تعليقات لعادل آل محدان على عددد 
 .جبم ور أهل الس ا وأيمت مء وارمي م باإلرجا  ع تعليقاته اخلطريةء وسأذكر للقارئ ما اتيسر يل من تعليقاته

 
عطفدداع علددى  ( 212)رقددم ( 321-321ص" )الشددرو واإلبا ددا"قددال ع  -رمحدده اهلل–أن ابددن بطددا : التعليققا الو 

 :الستث ا  ع اإلميان كالم له ع ا
 .أن تعلَم أنَّ اإلسالم مع اه غري اإلميان: مث بعد ذلك"
 .امللا: اسمء ومع اه: فاإلسالم 

 .التصداق: اسمء ومع اه: واإلميان
 . مبصدق ل ا: ء اراد(وما أ ت مبلمن ل ا: )-عز وجل-قال اهلل 

ُ وا لَْ  ُقلْ  اآَم َّ  األْعرَابُ  قَاَلت  : )واآلُي ع صحا ما قل اه كثريء وم ه  (".َأْسَلْمَ ا ُقوُلوا َوَلك نْ  تُدْلم 
 

 :عّلَق عليه احملقق عادل بقوله
" احلجدددددا ع بيددددان احملجدددددا"ع  -رمحدددده اهلل–أمددددا ع الشدددددر  فقددددد قدددددال قددددوام السددددد ا . التصدددددداق: اإلميددددان ع الل ددددا"

 ".اإلميان ع الشر  عبارة عن مجيع الطاعات الباط ا والااهرة(: 3/101)
 

 :ليه ع هذا التعليق مالحاتانوع
أن تعراف ابن بطا لإلميان مما است كره أهل الس ا؛ أل ه تعراف أكثدر املرجةداء وبده قالدت األةدعرااء فأهدل : األوىل
 .اإلميان التصداق: اإلميان قول بالقلب واللسانء وعمل بالقلب واللسان واجلواروء واملرجةا اقولون: الس ا اقولون

–أمدا ع الشدر  فقدد قدال قدوام السد ا . التصدداق: اإلميدان ع الل دا : "قدق عداذ هدذه املشدكلا بقولدهأن احمل: والثا يا
 ".اإلميان ع الشر  عبارة عن مجيع الطاعات الباط ا والااهرة(: 3/101" )احلجا ع بيان احملجا"ع  -رمحه اهلل



 2 

بددأن م دده ال طددق باللسددانء وأاددن قددول أهددل  وهددذا التعراددف فيدده قصددور؛ أل دده ل اددذكر اعتقدداد القلددبء ول اصددرو فيدده
 .الس ا بأن اإلميان ازاد بالطاعات ء وا قص باملعصيا

وأعتقد أ ه علدى علدم بدأن أهدل السد ا ع هدذا العصدر قدد لقدوا األهدوال مدن طايفتدهء رغدم أن أهدل السد ا املعاصدران 
وا قص حد  ال ابقدى م ده مال مثقدال ذرةء  اإلميان قول وعمل واعتقادء ازاد بالطاعات وا قص باملعصياء وا قص: اقولون

 ".ح  ال ابقى م ه ةن : "وأحيا اع ازادون
 .ا قص وا قص ح  ال ابقى م ه مال مثقال ذرة: فرتمي م هذه الطايفا بأهنم مرجةا مذا قالوا

 فما رأي عادل ع هذه الطايفا؟
 ؟-رمح ما اهلل-وما رأا م ع تعراف ابن بطا وقوام الس ا 

 
 ": الشرو واإلبا ا"من ( 321-321ص)ع  -رمحه اهلل–على قول ابن بطا لثاني التعليا ا

عدّز –وخيرج الرجل من اإلميان مىل اإلسالمء وال خيرجه من اإلسالم مال الشرك باهللء أو برد فراضا من فرايض اهلل "
 ".ذبهء ومن ةا  غفر لهمن ةا  ع: جاحداع هباء فإن ترك ا هتاو اع أو كسالع؛ كان ع مشيةا اهلل عز وجل -وجل

 
 :عّلَق احملقق عادل على هذا ال ص بقوله

 (:13" )ع ةرو الس ا -رمحه اهلل–قال الربهباري " -3
مدن آادار رسدول اهلل  أو ارد ةيةاع  ءجلم ح  ارد آاا من كتاب اهلل عز و من أهل القبلا من اإلسال اع رج أحدنُ وال "

عليدك أن ررجده مدن  مدن ذلدك فقدد وجدبَ  إذا فعل ةديةاع ف ءأو اذبح ل ري اهلل ءأو اصلن ل ري اهلل -سلمصلى اهلل عليه و -
 ".سم ال باحلقيقامن ذلك ف و ملمن ومسلم باال مذا ل افعل ةيةاع و  ءاإلسالم

 (.3)ع االعتقاد وهن من طراق املص ف" رسالا مسدد"ع  -رمحه اهلل-حنوه قول اإلمام أمحد : " وبقوله -2
صدددلى اهلل عليددده -سدددياق مدددا روي عدددن ال ددد  ( 2()6/3012)والاللكددداين (. 2/124" )اطبقدددات احل ابلددد"ا ادددر  

ع أن املسدلم  ال تضددرهم الدذ وب الدا هددن الكبداير مذا مدداتوا عدن توبدا مددن غدري مصدرارء وال اوجددب التكفدري هبدداء  -وسدلم
 (.من ةا  عذهبمء ومن ةا  غفر هلم -عز وجل-ومن ماتوا عن غري توبا فأمرهم مىل اهلل 

وهذا القدول مدن أهدل السد ا ع سداير األعمدال مال الصدالة؛ فإ ده ال مدال  بيد  م ع ُكفدر تارك داء : "مث قال عادل
 ".سوا  كان ترك ا جاحداع هلاء أو ترك ا هتاو اع وتكاسالع 

 

                                                 
 .-رمحه اهلل–اعين ابن بطا  - 3

 .لاللكاين "لس ا واجلماعاةرو أصول اعتقاد أهل ا"من ( 3/342)ع  - 2
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 .رج من ال اكفر تارك الصالة من أهل الس اء فا تبهواضح ع أ ه خيُ  وهذا القول من عادل: أقو 
 

 : أقو ثم 
: كالم اإلمام ابن بطا واضح أ ه ال خيرج املسلم من اإلسالم مال الشدرك األكدربء ولدذا اسدتدل بقدول اهلل تعداىل  -3

 .(م نَّ اللََّه ال اَدْ ف ُر َأْن ُاْشَرَك ب ه  َواَدْ ف ُر َما ُدوَن َذل َك ل َمْن َاَشاُ  ) 
 .ةء مال الراد اجلاحد هلاوكالمه صراح بأن املسلم ال اكفر برتك الفرايضء وم  ا الصال -2
وارى أن من ترك ا هتاو اع أو كسالع اكون حتت مشيةا اهللء من ةا  عذبهء ومن ةا  غفر لهء آمذا باآلاا ومدا ع  

 .مع اها من أحاداث الشفاعا
مددن حيدث ادددري أو ال اددري بكددالم اإلمدام الربهبدداري الددذي  -رمحدده اهلل-أكدد احملقددق مدا ذهددب مليده ابددن بطدا  -1

ء وهدو واضدح ع أ ده ال اكفدر أحدداع مدن أهدل اإلسدالم مال بدرد وجحدود آادا مدن كتداب اهلل عدز "ةرو السد ا"ه من كتابه  قل
ء أو اصددلن ل ددري اهللء أو اددذبح ل ددري اهللء ف ددو ال  كددم -صددلى اهلل عليدده وسددلم-وجددلء أو اددرد ةدديةاع مددن آاددار رسددول اهلل 

 .الشركء فإن ل افعل ةيةاع من ذلكء فليس بكافر وال مشرك على مسلم بالكفر والشرك مال من وقع ع الكفر أو
 (.1)ء اعين أ ه  اقص اإلميان" ف و ملمن ومسلم باالسم ال باحلقيقا: "وقوله
 .وقد ال اكون ع ده مال مثقال ذرة أو أدىن من ذلكء كما ع أحاداث الشفاعا: أقو 

 
 . بالكبايرء وم  ا ترك الفرايضظاهر أ ه ال اكفر " رسالا مسدد"كالم اإلمام أمحد ع   -1

 : وقد ف م عادل من كالم اإلمام أمحد أ ه اكفر تارك الصالةء ولذا قال عقب كالم هذا اإلمام
وهذا القول من أهل الس ا ع ساير األعمال مال الصالةء فإ ه ال مال  بي  م ع كفر تارك داء سدوا  كدان ترك دا "

 ."جاحداع هلاء أو ترك ا هتاو اع وتكاسالع 
وف مه بعيدء بل لعله ف م من كالم ابن بطا والربهباري التكفري لتارك الصالةء وهذا الف م أبعد وأبعدء فكالم ما 

 .صراح جداع ع عدم التكفري واإلمراج من اإلسالم مال بالشرك األكربء أو برد فراضا من فرايض اهللء أي جيحدها
 :سالته مىل مسددأما ف من لكالم اإلمام أمحد فيلكده ما قاله ع ر 

وخيدرج الرجدل مدن اإلميدان مىل  .مذا أسدأت :و قصدا ه ءزاادتده مذا أحسد ت :واإلميان قول وعمل ازاد وا قص " -1
 ،أو يرد فريضة من فرائض اهلل عز وجل جاحقاا بهقا ،وال يخرجه من اإلسالم شيء إال الشرك باهلل العظيم ءاإلسالم

                                                 
َلْت قُدُلوبُدُ ْم َوم َذا تُل َيْت َعَلْي  ْم آاَاتُُه زَاَدتْدُ ْم : )ألن اهلل تعاىل قال ع كاملن اإلميان - 1 ُ وَن الَّذ اَن م َذا ذُك َر اللَُّه َوج  َا اْلُمْلم  الَّدذ اَن  م ميَا عا َوَعَلى َرهبه دْم اَدتَدوَكَّلُدونَ م َّنَّ

ُ وَن َحقًّا هَلُْم َدَرَجاٌت ع ْ َد َرهبه ْم َوَمْ ف َرٌة َور ْزٌق َكر يٌ  الصَّاَلَة َومم َّا َرَزقْدَ اُهْم اُدْ ف ُقونَ اُق يُموَن   (.أُولَة َك ُهُم اْلُمْلم 
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ء (3/111" )طبقدات احل ابلدا" ء" وإن شقاء عفقا عنقه ،إن شقاء عببقه ،اهللفإن تركها كسال أو تهاونقا كقان فقي مشقي ة 
 . شر دار املعرفا

وكدذا كدالم الربهبداريء وودا واضدحان جدداع ع عددم التكفدري بدرتك ( 1)فكالم ابن بطا مأموذ من كدالم اإلمدام أمحدد
 .-رمحه اهلل–أمحد الفرايضء وم  ا الصالةء وأهنما ال اكفران مال بالشركء وسلف ما ع هذا اإلمام 

 (.144ص)اجمللد األول " الس ا"والكد هذا ما رواه اخلالل ع  -6
 ءقدال زاادتده العمدل ؟مدا زاادتده و قصدا ه :سدألت أي :ا دا صداق قدال :قدال (1)أمرب ا حممدد بدن علدن: "حيث قال
من كدان قبدل زاادتده  :بالعمدل وقدالوأدا  الفرايض ف ذا ا قص وازادد  ءمثل تركه الصالة والزكاة واحلج ءو قصا ه ترك العمل

 ترى مميان احلجاج مثل مميان أي بكر وعمر رمح ما اهلل :وقد كان وكيع قال ءتاما فكيف ازاد التام فكما ازاد كذا ا قص
 ".؟
 

 .ف ذه االاا  صوص عن اإلمام أمحد ال اكفر في ا برتك الفرايضء مث ع ه روااا بتكفري تارك الصالة
ن أهل العلم ع عادل آل محدان ع قوله تعليقاع على أقوال أ اس مدن أهدل السد ا بدل علماي دا فما رأي امل صف  م

 :املستميت  ع  صرة الس ا والذب ع  ا
وهذا القول من أهل الس ا ع ساير األعمال مال الصالةء فإ ه ال مال  بي  م ع كفر تارك داء سدوا  كدان ترك دا "

 ".سالع جاحداع هلاء أو ترك ا هتاو اع وتكا
ومحداد بدن  أال خيرج قوله هذا الكثري والكثري من أهل الس ا واحلداث وم  م اإلمام الزهري واإلمام مالك وأصدحابه

وكثدري وكثدري بن سليمان والبدواطن والربيع املزين يد القاسم بن سالم وأبو اور و والشافعن وأصحابه وعلى رأس م أبو عب زاد
 .من أهل احلداث

 
بعددم تكفدري تدارك الصدالة وقولده بعددم تكفدري تدارك العمدلء هدل حي مدا قدال هدذا وذاك كدان  داإلمام أمح هل قولو 
 مرجةاع؟

بعدم تكفدري تداركن العمدلء وبددموهلم اجل دا بشدفاعا  -كما سيأيت  -وهل قول الربهباري وقول ابن بطا وابن الب ا  
 عا اإلرجا ؟هل أمرجت م هذه األقوال من الس ا مىل بد -صلى اهلل عليه وسلم-ال   

 .الرجل ال ارى أهل الس ا مال من اكفر تارك الصالةء ومن عداهم ليس من أهل الس امن هذا 
                                                 

 ".طبقات احل ابلا"وي لرسالا اإلمام أمحد كما ع األن ابن بطا هو الر  - 1

 احلداف : " (631)رقدم " تدذكرة احلفدا "اقداء قدال فيده الدذه  ع  ء(111)رقدم ( 3/104" )طبقدات احل ابلدا" هو أبو جعفر الدوراقء ا ادر ترمجتده ع - 1
و تمدل أن اكدون حممدد بدن علدن  ".الع حافاداع عارفدا اقداكان فاض: "قال اخلطيب...ب دادي الوراق بن م ران الاملتقن أبو جعفر حممد بن علن بن عبد اهلل

 .ء وكالوا من ةيوخ اخلالل(1/62) "تأراخ ب داد"ا أاضاعء ا ار بن عباس ال ساين وهو اقا
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الدرد "على قول أي علن احلسن بن أمحد بن عبد اهلل املعرو  بابن الب دا  احل بلدن ع كتابده  لعاد  التعليا الثالث

ء ذكدر فيده "خيرجون من ال ار من املوحدان( 6)بقوم -ليه وسلمصلى اهلل ع-اإلميان بشفاعا ال   "ع باب " على املبتدعا
صددلى اهلل -حددداث أي سددعيد اخلدددري عددن ال دد  ( 321-321ص)عدددداع مددن األحاداددث ع مابددات الشددفاعاء وم  ددا ع 

 :وقد رواه ابن الب ا  بتصر  مع امتصارء وسأ قل ما امتصره من صحيح مسلمء وهو -عليه وسلم
امللم دددون مدددن ال دددار فوالدددذي  فسدددن بيدددده مدددا مددد كم مدددن أحدددد بأةدددد م دددا ةددددة هلل ع  حددد  مذا ملدددص ".... -3

استقصددا  احلددق مددن املددلم   هلل اددوم القيامددا إلمددواهنم الددذان ع ال ددار اقولددون رب ددا كددا وا اصددومون مع ددا واصددلون و جددون 
ل ددار مىل  صددف سدداقيا ومىل فيقددال هلددم أمرجددوا مددن عددرفتم فتحددرم صددورهم علددى ال ددار في رجددون ملقددا كثددريا قددد أمددذت ا

 .ركبتيه
 مث اقولددون رب ددا مددا بقددن في ددا أحددد ممددن أمرت ددا بدده فيقددول ارجعددوا فمددن وجددد  ع قلبدده مثقددال دا ددار مددن مددري -2 

 .فأمرجوه في رجون ملقا كثريا
مدري  مث اقولون رب ا ل  ذر في ا أحدا ممن أمرت ا مث اقول ارجعوا فمن وجدد  ع قلبده مثقدال  صدف دا دار مدن -1

 .فأمرجوه في رجون ملقا كثريا مث اقولون رب ا ل  ذر في ا ممن أمرت ا أحدا
مث اقول ارجعوا فمن وجد  ع قلبه مثقال ذرة من مري فأمرجوه في رجون ملقا كثريا مث اقولدون رب دا ل  دذر  -1

من اهلل ال االدم مثقدال ذرة ومن )  ءفي ا مريا وكان أبو سعيد اخلدري اقول من ل تصدقوين هبذا احلدداث فداقر وا من ةدةتم
 (.تك حس ا اضاعف ا والت من لد ه أجرا عايما 

ةفعت املاليكا وةفع ال بيدون وةدفع امللم دون ول ابدق مال أرحدم الدرامح  فيقدبض قبضدا  :فيقول اهلل عز وجل -1
اجل دا اقدال لده هندر احليداة في رجدون   من ال ار في رج م  ا قوما ل اعملوا مريا قط قدد عدادوا محمدا فيلقدي م ع هندر ع أفدواه

كمددا رددرج احلبددا ع محيددل السدديل أال تروهنددا تكددون مىل احلجددر أو مىل الشددجر مددا اكددون مىل الشددمس أصدديفر وأميضددر ومددا 
اكون م  ا مىل الال اكون أبيض فقالوا اا رسدول اهلل كأ دك ك دت ترعدى بالبادادا قدال في رجدون كداللللل ع رقداهبم اخلدوا  

مث اقدول ادملدوا اجل دا  هؤالء عتقاء اهلل البين أدخلهقم اهلل الننقة بغيقر عمقل عملقوخ وال خيقر ققاموخل اجل ا اعرف م أه
فما رأاتموه ف و لكم فيقولون رب ا أعطيت ا ما ل تعط أحدا من العامل  فيقول لكم ع دي أفضل من هدذا فيقولدون ادا رب دا 

 ".عده أبداأي ةن  أفضل من هذا فيقول رضاي فال أس ط عليكم ب
ء (341)حددددداث " صددددحيحه"ء ومسددددلم ع (9112)حددددداث " صددددحيحه"وهددددذا احلددددداث أمرجدددده الب دددداري ع 

" امل تدددددارة"ء والضددددديا  ع (33424)رقدددددم ( 34/121)وع حتقيدددددق ةدددددعيب ( 1/21" )املسددددد د"واللفددددد  لدددددهء وأمحدددددد ع 

                                                 
 ".قومل  : "ولعلهكذاء  - 6
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-3/343)و ( 112( )3/316" )مسدددد ده"ء وأبددددو عوا ددددا ع (2392)ء وأمرجدددده أبددددو داود الطيالسددددن بددددرقم (2111)
 (.992-996ص" )اإلميان"ء وابن م ده ع (341ء342

 
 (:321ص)ع  -رمحه اهلل-مث قال ابن الب ا   -9
لددديس لددده : )ع أهدددل الكبددداير مدددن أمتددده مالفددداع للقدرادددا ع قدددوهلم -صدددلى اهلل عليددده وسدددلم-فصدددل وةدددفاعا  بي دددا "
 (.ةفاعا

حتقى ال يقققى فقي النقار ء وةدفاعا غدريهء ورمحدا اهلل عدز وجدل بشدفاعته: ومن دمدل ال دار عقوبدا مدرج م  دا ع دد ا
 ".  مخلصاً، وآمن به، وإن لم يفعل الطاعات بعا ذلك( ال إله إال اهلل: )واحا قا  مرة واحاة في دار الانيا

بدده ا اددر مىل كددالم اإلمددام ابددن الب ددا  واسددتدالله بالشددفاعا ألهددل الكبددايرء ومدد  م املصددلون واملزكددونء ومددن ع قل -3
من اهلل ال االم مثقال ذرة ومن تك حس ا : ) بقول اهلل تعاىل -رضن اهلل ع ه-مثقال ذرة من مميانء واستدالل أي سعيد 

 .(اضاعف ا والت من لد ه أجرا عايما
 بقددنو  ءكددا وةددفع ال بيددون وةددفع امللم ددونةددفعت املالي قددد: فيقددول اهلل عددز وجددل : "وقولدده ع هددذا احلددداث -2

 ".الرامح  أرحمُ 
 ".محماع  في رجون وقد صاروا: ء قالليست لهم حسنة خلقاً كثيراً فيخرج فيقبض من ال ار قبضا " :قال
 : مث قال ابن الب ا  أمرياع  -1
ورحمة اهلل عز وجل حتى ال يققى في النقار بشفاعتهء وةفاعا غريهء : ومن دمل ال ار عقوبا مرج م  ا ع د ا"

 ".  مخلصاً، وآمن به، وإن لم يفعل الطاعات بعا ذلك( ال إله إال اهلل) :قا  مرة واحاة في دار الانيا واحا  
وإن لقققم يفعلقققوا الطاعقققات بعقققا وظددداهر حدددداث أي سدددعيد وكدددالم املللدددف ابدددن الب دددا  أن املدددذ ب  مدددن املوحددددانء 

كلمققة   أي)، فققإنهم يخرجققون مققن النققار بمققا فققي قلققوبهم مققن التوحيققا، بققل عنققا ابققن القنققاء وإن لققم يقولوهققا التوحيققا
ء وهذا تصراح من ابن الب دا  بعددم تكفدري أنهم يخرجون من النار بهبا التوحياإال مرة واحاة في دار الانيا ( التوحيا

 .تارك العمل
 فماذا ص ع احملقق عادل؟ 

ال ملده مال اهلل : "الدذي أمدذ باداهر أحادادث الشدفاعا وعلدى قولده مدن قدال -رمحده اهلل-عّلق على كالم ابدن الب دا  
 ".اع وآمن بهء ومن ل افعل الطاعات بعد ذلكخملص

من قاهلدا خملصداع مدن قلبده مث مدات علي دا ول ات يدأ لده العمدل؛ كمدا روي ع  -واهلل أعلدم-اراد : "عّلق علي ما بقوله
مث تقدَّم مىل الصدف ...فآمن به -صلى اهلل عليه وسلم-أن الرجل الذي كلمه ال   : وفيه -رضن اهلل ع ه–حداث جابر 
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 لقددد دملددتُ  ءن مسددالم صدداحبكملقددد حُسدد: "-صددلى اهلل عليدده وسددلم-ت ددَلء ول اصددل هلل سددجدة قددطء فقددال رسددول اهلل فقُ 
 ".عليه ومن ع ده لزوجت  له من احلور الع 

 ".هذا حداث صحيح اإلس اد ول خيرجاه: وقال( 2/314)رواه احلاكم 
 :أقو 

ابن الب ا ء وال ادل عليه كالمه من قرادب وال مدن بعيددء مث   من هذا التأوال لكالم ابن الب ا  باطلءال اقصده -3
 !كيف ادمل اهلل ال ار من هذا حاله؟

صدلى اهلل عليده –اجل داد حد  استشد د ع سدبيل اهللء وةد د لده رسدول اهلل معمعدا  أسلم وةر  فدوراع خيدو  رجل 
 .ج من احلور الع وه زُ حبسن اإلسالمء وأ ه دمل اجل ا وَ  -وسلم

 . وت دزه عما ا سبه مليه هذا الرجل تعاىل اهلل 
 ".من اإلسالم ا دم ما قبله: "اقول -صلى اهلل عليه وسلم-وهذا رسول رب العامل   -2

 :-رضن اهلل ع ه-قال لعمرو بن العاص  -صلى اهلل عليه وسلم-أن ال    -رمحه اهلل-فقد روى مسلم 
ء "؟وأن احلددج ا دددم مددا كددان قبلدده ؟هتدددم مددا كددان قبل ددا وأن اهلجددرة ءأمددا علمددت أن اإلسددالم ا دددم مددا كددان قبلدده "

 (.2131)ء وصحيح ابن مزميا حداث (323)حداث " صحيح مسلم"
 .فاستش اد عادل حبداث جابر غري صحيحء ف و ع وادء وقول ابن الب ا  ع واد آمر

خملصداعء وآمدن بدهء ( ملده مال اهللال : )ح  ال ابقى ع ال ار واحد قال مرة واحدة ع دار الدد يا: " فابن الب ا  اقول
 ". ومن ل افعل الطاعات بعد ذلك

وابدددن الب دددا  اعتقدددد أن هدددذا الدددذي تدددرك العمدددل بدددالفرايض اددددمل ال دددار بذ وبدددهء مث خيرجددده اهلل مدددن ال دددار بتوحيدددده 
 .وممالصه هلل ع التوحيد
مه فوراع ح  استش د قبل ع رجل أسلم وما  اجل اد ع سبيل اهلل عقب مسال -رضن اهلل ع ه-وحداث جابر 

 .أن اتمكن من العملء فأدمله اهلل اجل ا
 .واآلمر أدمله اهلل ال ار بذ وبه وبرتكه األعمال الصاحلاء مث رمحه فأمرجه من ال ار مبا ع قلبه من التوحيد 
 

 :قال احملقق مرة أمرى
دون العمددلء والددذي هددو مددذهب قددد اُف ددم مددن كددالم املصدد ف هددذا أ دده اددرى أن اإلميددان اكفددن فيدده القددول : قلددت"

أن  -(219)كمددا سدديأيت بددرقم –املرجةددا ع اإلميددان مالفدداع إلمجددا  أهددل السدد اء وهددذا لدديس بصددحيح فددإن املصدد ف صددرَّو 
 (".9)اإلميان قول وعملء وأن الصالة من اإلميانء وأن ترك ا هتاو اع وكسالع خُيرج من امللا ع أصح األقوال

                                                 
 على ت يري هذه العبارة؟ ء فال أدري ما الذي محل عادالع  "ع أصح الرواات : "عبارة ابن الب ا  - 9
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ل اكتدف بدالقول باللسدان كمدا اقولده غدالة املرجةداء بدل أضدا  مىل ذلدك اإلمدالصء من اإلمدام ابدن الب دا  : أقو 

وهو عمل القلدبء مدع تصدر ه جروجده مدن ال دارء أي أ ده اعتقدد وجدوب العمدل وأن تاركده ممدن اعاقبده اهلل بال دارء وال خيدرج 
 .م  ا مال بالشفاعا أو برمحا أرحم الرامح 

أمحددد وعدددد مددن أتباعددهء فددرتاهم أحيا دداع ال اكفددرون تددارك الصددالةء بددل تددارك ةددأن اإلمددام  ابددن الب ددا  ةددأنمث من  
واستسدالماع هلدا؛ اع م  م بأحادادث الشدفاعا مذأ تارك العملء كما  قل ا ذلك ع  م آ فاع؛ األركانء وتارة أمرى ال اكفرون

ع أ ه خيرج من ال دار شفاعا الصر ا ألهنم مذا وقفوا أمام ا ال اسع م مال التسليم هباء فإذا وقف أحدهم أمام أحاداث ال
مدددن ع قلبددده أدىن أدىن أدىن مثقدددال ذرة مدددن مميدددانء وخيدددرج مدددن ال دددار مدددن ل اعمدددل مدددرياع قدددط ال اسدددعه مال التسدددليم هبدددذه 

 .األحاداثء وهذا خيالف قول اخلوارج من ج اء وقول املرجةا من ج ا أمرى

فتددون ل صددوص الوعددد و صددوص ل ددار واخللددود في دداء وال التفدداخلوارج اكفددرون بالددذ وبء و كمددون علددى مرتكبي ددا با
 .الشفاعا

ء واوجبدون اجل دا ملدن ء وال اضر مع اإلميان ذ بمن ة د أن ال مله مال اهلل فإ ه مستكمل اإلميان: واملرجةا اقولون
ء ومدا في دا مدن فاعاة د أن ال مله مال اهلل مصراع بقلبه على ترك الفرايضء وال التفتون ل صدوص الوعيدد وال ألحادادث الشد

 .الدالالت على أن اإلميان ا قص ح  ال ابقى م ه مال أدىن أدىن أدىن من مثقال ذرة
علدى معاقبدا املدذ ب  بال دارء مث مدروج م  تْ ل الم ا بأحادادث الشدفاعا الدا دلّد (أي اخلوارج واملرجةا) فالطايفتان

 .م  ا بالشفاعا
ء وهددو اتحددد  عددن فددرق املرجةددا (611-2/611" )يم قدددر الصددالةتعادد"ع  قددال اإلمددام حممددد بددن  صددر املددروزي

 :وموقف م من  صوص الذم والوعيد ما مالصته
 .من فرقا م  م أ كرت هذه ال صوص وردهتا

 .وفرقا اا يا تأولت ا تأواالع باطالع 
ر وم كارهددا فلددم ميك  ددا جحددود األمبددا ءوفرقددا االثددا مددن املرجةددا كا ددت أةددد اتسدداعا ع معرفددا األمبددار : "مث قددال

ال ادزين حد  ادزين وهدو " :عدت أن قولدهفادّ  ءلعلم ا باستفاضت ا وة رهتا ع د العلما  فأقرت هبا وتأولت ا على غري تأوال ا
 .غري مقر بتحرميه ءمَّنا هو أن ازين مستحال للز ا "ملمن

قص ز داه وال سدرقته مدن ف و مدلمن مسدتكمل اإلميدان لديس اد  ءفأما من زىن وهو اعلم أن الز ا عليه حرام واقر به 
اهلل ملم دددا  نومن مدددات مضددديعا للفدددرايض مرتكبدددا للكبددداير مصدددرا علدددى ذلدددك بعدددد أن ال جيحددددها لقددد ءمميا ددده قلددديال وال كثدددريا

 .من أهل اجل ا مستكمل اإلميان
 .واستحالته فيما بعد ع باب اإلكفار برتك الصالة من ةا  اهلل وس دل على مفساد هذا التأوال 
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 .هلل ف لت احلوارج واملعتزلا والرافضا ع تأوال هذه األمبارقال أبو عبدا
وكفرت هبا املرجةا ةكا م  م ع قول الرسول صلى اهلل عليه و سلم أو تكذابا م  م ملن رواها من األيمدا الدذان  

 .م  م مبا جيب علي م (4)ال ال جيوز اهتام م وال الطعن علي م ج
ع دادن اهلل وةددة ذهداب فيده حد  ميرقدوا م ده مبجداوزهتم  غلدو :نهم ب  أمدراوهكذا عاما أهل األهوا  والبد  مَّنا 

ودادن اهلل موضدو  فدوق  ءبده حد  اقصدروا عدن حددود اهلل الدا حددها وجحدود (2)احلدود الا حدها اهلل ورسدوله أو ممفدا 
اصدن راجيدا ملدا وعدد خيدا  أن التقصري ودون ال لو ف دو أن اكدون املدلمن املدذ ب مايفدا ملدا وعدد اهلل مدن العقداب علدى املع

رجدو ااكون املعاصن الا ارتكب ا قد أحبطت أعماله احلس ا فال اتقبل ا اهلل م ده عقوبدا لده علدى مدا ارتكدب مدن معاصديه و 
له فيعفو له عما أتدى بده مدن سديةا واتقبدل م ده حسد اته الدا تقدرب هبدا مليده فيدملده اجل دا فدال ادزال وْ أن اتفضل اهلل عليه بطَ 

 ".ح  القى اهلل وهو ب  رجا  ومو على ذلك 
 

 .م  م من ا كر  صوص الوعيد واكذب هبا ءهذا هو واقع املرجةا: أقو 
 .وم  م من اتأوهلا تأوال فاحشاع  

ومن مدات مضديعاع  ءوسرق ال ا قص الزىن والسدرقا مدن مميا ده قلديالع وال كثدرياع  ن الرجل من زىنم :وأحس  م من اقول
 .على ذلك بعد أن ال جيحدها لقن اهلل ملم اع مستكمل اإلميان من أهل اجل ا اع مصر  ءيرمرتكباع للكبا ءللفرايض

ألهنددم ليسددوا علددى  ؛ م واددرمي م باإلرجددا للحددق عددادل أهددل السدد ا الددذان اضددلوايددف املرجةددا اُ طفبددأي طايفددا مددن 
 .وال لو فيه الل م م ا  عوذ بك من اهلوى ءم  جه

لوعددد والوعيدددء واعاهموهندداء واللفددون بي  دداء وال اضددربون بعضدد ا بددبعضء من أهددل السدد ا مجيعدداع الم ددون ب صددوص ا
 .فيحد  هذا امل  ج السداد ع أ فس م مو  اهلل ورجا ه

 
 .ع التكفري برتك الفرايض وعدمه -رمحه اهلل-ال صوص من كالم اإلمام أمحد ذكر ا فيما سلف: مالحظة

 .ابن تيميا ا قاله ةيخ اإلسالمالكد ما  قلته عن هذا اإلمام م
بعددددد تكفددددريه جلاحددددد هددددذه الفددددرايضء أو اسددددتحالله ( 633-9/630" )جممددددو  الفتدددداوى"ع  -رمحدددده اهلل-قددددال 

 : -احملرمات الااهرة املتواتر حترمي ا
ددْن َهددذ ه  اأْلَرَْكددان  اأْلَْربَدَعددا  َفف ددن التَّْكف ددري   " ددرَار  ب دداْلُوُجوب  مَذا تَدددَرَك َةددْيةعا م  قدْ ددَن ر َوااَدداٌت َعددْن  َوأَمَّددا َمددَع اإْل  ددَواٌل ل ْلُعَلَمددا   ه  أَقدْ

 :َأمْحَد 

                                                 

 .ء وهو مطأ واضح"جعالع " :ع األصل - 8
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ٍد م ْن اأْلَْربَدَعا  َح َّ احلَْجه : َأَحُدَها  ري ه    زَاٌ  بَدْ َ اْلُعَلَما    ءأَ َُّه َاْكُفُر ب تَدْرك  َواح  َفَمَ  َعَزَم َعلَدى  ءَوم ْن َكاَن ع  َجَواز  تَْأم 
 .َوه َن مْحَدى الرهَوااَات  َعْن َأمْحَد اْمَتاَرَها أَبُو َبْكرٍ  ءَوَهَذا قَدْوُل طَاي َفٍا م ْن السََّلف   .تَدرْك ه  ب اْلُكلهيَّا  َكَفرَ 
قدْدرَار  ب داْلُوُجوب  : َوالثَّاين   دْن َذل دَك َمدَع اإْل  دْن اْلفُ  ءأَ َّدُه اَل َاْكُفدُر ب تَددْرك  َةدْنٍ  م  دْن َوَهدَذا ُهدَو اْلَمْشدُ وُر ع ْ دَد َكث درٍي م  َقَ دا   م 

 . (30)َوُهَو مْحَدى الرهَوااَات  َعْن َأمْحَد اْمَتاَرَها اْبُن َبطََّا َوَغيدْرُهُ  ءَأْصَحاب  َأي  َح  يَفَا َوَمال ٍك َوالشَّاف ع نه 
دددَن الرهَوااَدددُا الثَّال ثَدددُا َعدددْن َأمْحَدددد ءاَل َاْكُفدددُر مالَّ ب تَددددْرك  الصَّددداَلة  : َوالثَّال دددُث  دددَلف  َوقَدددد ءَوه  دددْن السَّ دددْن ( 33)ْوُل َكث دددرٍي م  َوطَاي َفدددٍا م 

 . َأْصَحاب  َمال ٍك َوالشَّاف ع نه َوطَاي َفٍا م ْن َأْصَحاب  َأمْحَد 
 . َاْكُفُر ب تَدرْك َ ا َوتَدْرك  الزََّكاة  فَدَقْط : الرَّاب ُع وَ 
َمامَ  ءب تَدرْك َ ا: اخْلَام ُس وَ  َ ا ُدوَن تَدْرك  الصهَيام  َواحلَْجه  َوتَدْرك  الزََّكاة  مَذا قَاَتَل اإْل   ."َعَليدْ
 

-ف لال  علما  الس ا هلم مخسا أقوال ع تارك األركان األربعا أو بعضد اء وهدن رواادات عدن اإلمدام أمحدد : أقو 
 .-رمحه اهلل

صحاب أي من هذه األقوال أن التارك هلا ال اكفر مع اإلقرار بالوجوبء وهو املش ور ع د كثري من الفق ا  من أ
 .ح يفا ومالك والشافعنء وهو محدى الروااات عن أمحد امتارها ابن بطا وغريه كما اقول ةيخ اإلسالم

ء أي غددري ابددن بطدداء فددأرى أ دده ات دداول ابددن الب ددا  والربهبدداري ومسدددد الددذي  قددل عددن " وغددريه"وقددول ةدديخ اإلسددالم 
 .أمحد عدم التكفري

 أهل الس اء وعر  مذهب عادل ومن على ةاكلته فقد تعرتضه ومذا اطلع القارئ على هذه االمتالفات ب 
 .مةكاالت

أ ه اَر ُد على املقتصر على تكفري تارك الصالة أ ه ال اكفر بالثالاا األركان األمرىء وهن الزكاة  -3:م  ا
هذا  والصيام واحلجء وال اكفر مبا بعدها من األعمال من باب أوىلء فعلى مذهب عادل ومن على ةاكلته اكون

 .مت او اع هبذه األركان الثالاا وما بعدها من األعمال امل ما
ومذا كان ال ُاكفهر مال برتك األركان األربعا ف و ال ُاكفهر مبا بعدها من األعمالء وكذلك ال ُاكفهر برتك  -2

 .الصالة وال برتك رك   آمران
اكفر تارك العمل مشاركا كبرية جداع  فيكون معرضاع لس ط عادل ومن على ةاكلته؛ أل ه اشارك من ال 

 .استحق اإلحلاق به ع احلكم عليه بأ ه مرجئ على املذهب احلدادي وأمشى أن اكفرووا

                                                 

رُهُ  : "المقول ةيخ اإلس - 30  ".اإلبا ا الص رى"اإلسالم اشري مىل قول ابن بطا ع  ي من أصحاب اإلمام أمحدء فلعل ةيخء أ" اْمَتاَرَها اْبُن َبطََّا َوَغيدْ

11
 .ء فإ ه ابطل دعوى اإلمجا  على كفر تارك الصالة" قول كثري من السلفو : " -رمحه اهلل- ا ار مىل قول ةيخ اإلسالم - 
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ومن ال اكفر برتك الصالة ال اكفر برتك باقن األركان وال مبا بعدها من العملء ف و مرجئ ةداد اإلرجا ء ومن  
اكفر تارك الصالةء وم  م مجاهري أهل احلداث وح  عادل ومن على  كان مثل الزهري ومالك والشافعن ومجيع من ال

 . ةاكلته واقعون ع اإلرجا ؛ ألهنم ال اكفرون برتك األركان الثالااء فتصري األما كل ا مرجةا على م  ج عادل وأضرابه
 .من الرمن باإلرجا  لس ل جداع ع د اخلوارجء وع د عادل ومن على م  جه

اإلميددان قددول وعمددل واعتقددادء وخيددالف املرجةدداء : فددالء لعدددهلم وورع ددم واحددرتام م ملددن اقددول أمددا ع ددد أهددل السدد ا 
 .واست كر قوهلم وما الدي مليه

 (:41ص" )عقيدة السلف وأصحاب احلداث"ع  الصابوينممساعيل أبو عثمان  قال اإلمام
: بكر حممدد بدن ةدعيب اقدول مسعت أبا: مسعت أبا جعفر حممد بن صاق بن ها ئ اقول: ومسعت احلاكم اقول"
 أ ده ادذهب مدذهببده الادن  ءفقدام مليده رجدل مدن العبداد ؛قدم ابن املبدارك الدري: اقولمسحاق بن مبراهيم احل الن مسعت 
: فقدال . ال أمرجه مدن اإلميدان : ء قال  ؟اا أبا عبد الرمحن ما تقول فيمن ازين واسرق واشرب اخلمر: فقال له  ؛اخلوارج

ا وسدديةات  ءحسدد ات ا مقبولددا: املرجةددا تقددول  .املرجةددا  ال تقبلددين: قددال فء  اع مرجةدد ن علددى كددرب السددن صددرتاددا أبددا عبددد الددرمح
 ".ع اجل ا حس ا لش دت أين م فورة ء ولو علمت أين قبلت مين

 
 (:3002)رقم ( 1/143" )الس ا"وقال اخلالل ع 

 سعيد بن ممساعيل عن اعقوب بن اهيممبر  ا ا قال األسدي أمحد بن حممد ا ا قال س ل بن موسى أمربين "
 ".اإلرجا  من بري  هذا :قال ءوا قص ازاد اإلميان :قال من عن أمحد سألت :قال

اإلميان قول وعمل ازاد وا قص فقد مرج من اإلرجا  : ومن قال(: "321ص" )ةرو الس ا"وقال الربهباري ع 
 ء "أوله وآمره
 

 .حلد الفاصل ب  السين واملرجئا ار مىل قول ابن املبارك حيث جعل ا: أقو 
 .أن املرجئ اعتقد أن حس اته مقبولا وسيةاته م فورة 

 .وابن املبارك اقول بقول أهل الس ا من أن املسلم ال جيزم بقبول حس اتهء كما أ ه ال جيزم بأ ه من أهل اجل ا
 ". قصوا ازاد اإلميان : "وا ار مىل قول اإلمام أمحدء حيث اربئ من اإلرجا  من اقول

 .هفقد مرج من اإلرجا  أوله وآمر  ء" اإلميان قول وعمل ازاد وا قص" :والربهباري ُاصرهو بأن من قال
 .وأقوال هلال  األيما تدل على م صاف م وعدهلم

قارن ب  م  ج هلال  األيما وب  م  ج احلداداا الذان خيالفون أهل الس ا ع عدد من األصولء وع احلكم 
 .اإلميان قول وعمل ازاد وا قص وا قص ح  ال ابقى م ه مال أدىن أدىن أدىن من مثقال ذرة: ن اقولباإلرجا  على م
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وارجف احلداداون كثرياع وكثرياع على من اعتقد واقول هبذا التفصيلء والمن ب صوص الوعد والوعيدء واللف 
 .وجيمع بي  ا ع دما اعر  له أن بي  ا تعارضاع 

 .م  ج أهل الس اء وال سيما أيمت مفكم املسافا ب  م  ج م و 

 
 أقوا  العلماء في الحكم على تارك الصالة

 (:112-2/122" )امل ين"قال ابن قداما كما ع 
 باب احلكم فيمن ترك الصالة "
هلددا أو غددري جاحددد دعددن ملي ددا ع وقددت كددل صددالة  ومددن تددرك الصددالة وهددو بددالد عاقددل جاحددداع ): قددال : مسددألا  

  (.32()ومال قتلاالاا أاام فإن صلى 
فدإن كدان جاحددا لوجوهبدا  ءأو غدري جاحدد ءلوجوهبدا مما أن اكون جاحداع  :أن تارك الصالة ال خيلو :ومجلا ذلك 

 ءم ذلدكلهدوعُ  ء  وجوهبداره ُعد -وال اةدئ ببادادا  ءكاحلدداث اإلسدالم  -وهو ممن جي ل ذلدك  ءفإن كان جاهال به .ار فيه ُ 
قبل عذر ول اُ ل اُ  ءكال اةئ من املسلم  ع األمصار والقرى  ءل اكن ممن جي ل ذلكفإن  ءأل ه معذور ؛كم بكفرهول  ُ 

فدال خيفدى  ءواملسلمون افعلوهنا على الدوام ءألن أدلا الوجوب ظاهرة ع الكتاب والس ا ؛وحكم بكفره ءم ه ادعا  اجل ل
 ءوهددذا اصددري مرتدددا عددن اإلسددالم .ا  األمدداوال جيحدددها مال تكددذابا هلل تعدداىل ولرسددوله وممجدد ءوجوهبددا علددى مددن هددذا حالدده

 .وال أعلم ع هذا مالفا ءوالقتل ءحكمه حكم ساير املرتدان ع االستتابا
وم ده جيدب عليده أن اصدلن  ءسدقط الصدالةمن ذلدك ال اُ : ومن ترك ا ملر  أو عجز عن أركاهندا وةدروط ا قيدل لده  

 .على حسب طاقته
وال  ءومال وجدب قتلده ءفدإن صدلى ءمن صدليت ومال قتل داك: وقيدل لده  ءعل داعدن مىل فدُ  أو كسدالع  ومن ترك دا هتاو داع  

فددإن صددلى ومال قتددل  .و  بالقتددلوخُيدد ءدعى ع وقددت كددل صددالة مىل فعل دداواُدد ءق عليدده في دداضدديّ واُ  ءقتددل حدد   ددبس االادداع اُ 
 .بالسيف
 .الشافعنمحاد بن زاد ووكيع و وهبذا قال مالك و  
: قدال   -صدلى اهلل عليده و سدلم-ن ال د  وال اقتدل أل: قال أبدو ح يفدا قدال  سجن وبهضرب واُ اُ : وقال الزهري  

.  متفدق عليده "أو قتدل  فدس ب دري حدق ءأو ز دا بعدد محصدانءكفر بعد مميان : ال  ل دم امرئ مسلم مال بإحدى اال  "
: أقاتدل ال داس حد  اقولدوا  أمدرت أن "وقال ال د  صدلى اهلل عليده و سدلم   ءفال  ل دمه ءوهذا ل اصدر م ه أحد الثالاا

 .متفق عليه "فإذا قالوها عصموا مين دما هم وأمواهلم مال حبق ا ءال مله مال اهلل

                                                 
 .-محه اهللر -أي اخلرقن - 32



 13 

وال  ء(31)وألن القتدل لدو ةدر  لشدر  زجدرا عدن تدرك الصدالة ءكداحلج  ءفدال اقتدل برتكدهء وأل ه فر  من فدرو  الددان  
فال تثبت  ءوألن األصل حتري الدم .فال اشر ءعل الصالة دايما والقتل مي ع ف ءحتقق املزجور ع ه( 31)مي عجيوز ةر  زاجر 
  .واألصل عدمه ءأو معىن  ص ءاإلباحا مال ب ص

ف لدددوا ء وآتدددوا الزكددداة ءلصدددالة فدددإن تدددابوا وأقددداموا ا - مىل قولددده - فددداقتلوا املشدددرك  1:  2)  قدددول اهلل تعددداىل: ول دددا 
فمدد  تددرك الصددالة  ءوماتددا  الزكدداة ءقددام الصددالةمو  ءوهددن اإلسددالم ءاوةددريف ع رليددا سددبيل م التوبدد .فأبدداو قددتل م (سددبيل م

من تدرك الصدالة متعمددا " :-صلى اهلل عليه و سلم-وقول ال   . فبقن على وجوب القتل  ءمتعمدا ل اأت بشريف رليته
رواه  "تدرك الصدالةبد  العبدد وبد  الكفدر " :-ليده السدالمع-وقدال  .وهذا ادل علدى مباحدا قتلده (31")فقد بريت م ه الذما

ا قدال مَّند: قدال أبدو بكدر : وعن أ س قدال .  "هنيت عن قتل املصل " :-عليه السالم-وقال  .والكفر مبيح للقتل ءمسلم
رواه  "مذا ة دوا أن ال مله مال اهلل وأن حممددا رسدول اهلل وأقداموا الصدالة وآتدوا الزكداة":  -سلمصلى اهلل عليه و -رسول اهلل 
 ءوال مددال ء فسبددال تدملدده ال يابددا  ءوألهنددا ركددن مددن أركددان اإلسددالم ء ومدده أن غددري املصددل  ابدداو قددتل مفمف (36)الدددارقطين

واحلدداث اآلمدر . لدذي روا داه اددل علدى أن ترك دا كفدرٌ ألن اخلدرب ا ءوحدداث م حجدا ل دا ءفوجب أن اقتل تاركه كالشد ادة
وال اصدح قياسد ا علدى . ف  ص هبا عموم ما ذكدروه ءاصامث من أحاداث ا م .والصالة من حق ا " مال حبق ا" استثىن م ه 

 .ف فيهتلَ وال جيب القتل بفعل خمُ ء ف ع جواز تأمريهألن احلج خمتلَ ء احلج 
 ءقتدل من تدرك الصدالة ال ارتك داالاداهر أن مدن اعلدم أ ده اُ  : قل دا .ن هذا افضن مىل ترك الصالة بالكليام :وقوهلم 

وال اكددون القتددل هددو  ءفددال فايدددة ع بقايدده ءن ترك ددا بعددد هددذا كددان ميلوسددا مددن صددالتهفددإ ءسدديما بعددد اسددتتابته االاددا أاددام
وحتصيل ذلك بتفوات احتمال صدالة واحددة ال  ءمث لو فات به احتمال الصالة حلصل به صالة ألف م سان ء املفوت له

 .خيالف األصل
أل ده تدارك  ؛حددى الدرواات  عدن أمحددوهدو م ءمذا ابت هذا فااهر كالم اخلرقدن أ ده جيدب قتلده بدرتك صدالة واحددة 
حد  اضديق وقدت الدا  لكدن ال اثبدت الوجدوبُ  ءوألن األمبار تت اول تدارك صدالة واحددة ءفلزم قتله كتارك اال  ءللصالة
لددم أ دده اراددد فددإذا ضدداق وقت ددا عُ  ءفتصددري فايتددا ال جيددب القتددل بفواهتددا ءعلددم ترك ددا مال بفددوات وقت دداألن األوىل ال اُ ء بعدددها
أل ه قد ارتك الصالة  . عل االرابعا عن ف   واضيق وقتُ  ءصلوات والثا يا ال جيب قتله ح  ارتك اال َ  ءفوجب قتله ءترك ا

 .هعترب أن اضيق وقت الرابعا عن فعل ا ملا ذكر اواُ  ءفإذا تكرر ذلك االاا حتقق أ ه تارك ا رغبا ع  ا ءوالصالت  لشب ا

                                                 

 .كذا ع األصل  - 31

 .علي ا ع احلاةيا هذه الكلما ساقطا من األصلء و ُدبههَ  - 31
ء وهدو هبدذا اإلسد اد -صدلى اهلل عليده وسدلم-عن رسول اهلل  -رضن اهلل ع  ا- بإس اده مىل مكحول عن أم أمين( 6/123)" مس ده"رواه أمحد ع  - 31

 .لكن له ةواهد ارتقن هبا مىل درجا احلسن ل ريهأمينء و  أم ضعيفء ألن مكحوالع ل اسمع من

 .-رضن اهلل ع ه–ء ال من قول أي بكر -رضن اهلل ع  ما–من حداث ابن عمر ( 22)معىن هذا ال ص ع صحيح مسلم حداث  - 36



 14 

 ءوالعصدر ءكصالة الفجر  ءبعدهاما مع مىل أ ه من ترك صالة ال تُ  :وحكى ابن حامد عن أي مسحاق بن ةاقال
ألن الدوقت  كالوقدت الواحدد ع دد بعدض العلمدا  وهدذا قدول  ؛ل جيدب قتلده ءومن ترك األوىل من صاليت اجلمدع ءوجب قتله

 .حسن
فدن وال ادددفن بدد  فدال ا سددل وال اك ءفدروي أ دده اقتددل لكفدره كاملرتددد ؟هدل اقتددل لكفدره أو حددداع  :وامتلفدت الروااددا 
وهو مذهب احلسن والشع  و  (39)امتارها أبو مسحاق بن ةاقال و ابن حامد ءأحداع  وال ار ُ  ءوال اراه أحد ءاملسلم 

 :حممد بن احلسنوزاعن وابن املبارك ومحاد بن زاد ومسحاق و األأاوب الس تياين و 
 ".كفر ترك الصالةب  العبد وب  ال ":  -سلمصلى اهلل عليه و -لقول رسول اهلل  -3
مّن بد  الرجدل وبد  الشدرك تدرك : "اقدول -صلى اهلل عليه وسدلم–مسعت رسول اهلل : وع لف  عن جابر قال -2

 ".الصالة
" فمن ترك ا فقدد كفدر ءالصالة بي  ا وبي  م تركُ ":  -سلمصلى اهلل عليه و -قال رسول اهلل : وعن برادة قال  -1

 .مسلم رواهنّ  ء
 ".وآمر ما تفقدوهنا الصالة ءأول ما تفقدون من دا كم األما ا":  -سلمى اهلل عليه و صل-وقال ال    -1
 ".كل ةن  ذهب أمره ل ابق م ه ةن ": قال أمحد  
 ".ال ح  ع اإلسالم ملن ترك الصالة":  -رضن اهلل ع ه-وقال عمر  -1
 ".من ل اصل ف و كافر":  -رضن اهلل ع ه-وقال علن  -6
 ".من ل اصل فال دان له": د وقال ابن مسعو  -9
اددرون ةدديةا مددن األعمددال  -سددلمصددلى اهلل عليدده و - اكددن أصددحاب رسددول اهلل ل": وقددال عبددد اهلل بددن ةددقيق  -4

  .وألهنا عبادة ادمل هبا ع اإلسالم في رج برتك ا م ه كالش ادة ء" تركه كفر غري الصالة
 زاين اكدال  ءمع احلكدم بإسدالمه قتل حداع اُ  :والروااا الثا يا 

ُ
وأ كدر قدول  ءوهدذا امتيدار أي عبدد اهلل بدن بطدا ءنحَصدمل

 (.34)وذكر أن املذهب على هذا ل جيد ع املذهب مالفا فيه ء ه اكفرم: من قال 
 .الشافعنالفق ا  وقول أي ح يفا ومالك و وهذا قول أكثر  

                                                 

 .مد وابن ةاقالابن حا عن ابن قداما التكفري مال رك الصالة من احل ابلاء حيث ل  كوهذا القول ادل على قلا من اكفر تا - 39
أن هذا هو مذهب ابن بطدا الدذي اسدتقر عليدهء فالاداهر أ ده قدال هبدذا  انةيخ اإلسالم مليه الكد  سبه سبا ابن قداما هذا القول مىل ابن بطا مع ما  -34

ن أن تدارك الصدالة اقتدل حدداع ال كفدراعء مث الدذان ادرو ( 10ص" )الصالة"ء وذكر اإلمام ابن القيم ع كتابه من مللفاته الكثرية" با ا الكربىاإل"الرأي ع غري 
ء وا ار مىل م كار ابن بطا القول بالتكفريء وأ ه ل جيد ع املذهب مالفاع "وامتار أبو عبد اهلل ابن بطا هذه الروااا: "ذكر أ ه قول مالك والشافعنء مث قال

اقتدل كمدا اقتدل رك الصدالة هدل اقتدل حدداع كمدا اقتدل احملدارب والدزاينء أم تدا" :(10-22ص" )الصدالة وحكدم تارك دا"وقال اإلمام ابن القديم ع كتداب . فيه
وذكدر علمدا  )قول سعيد بن جبريء وعدامر الشدع  اقتل كما اقتل املرتدء وهذا : محداوا ء ووا روااتان عن اإلمام أمحدء فيه قوالن للعلمااملرتد والز داق ؟ 

وهذا االمتيار م ه ادل على أ ه ال اكفر : أقولء  "هذه الروااا اوامتار أبو عبد اهلل بن بطمالك والشافعنء   كفراعء وهو قولاقتل حداع ال: والثا ياء (آمران
 .تارك الصالة
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فقيل له  ءال مله مال اهلل: ال قول اأيت على ال اس زمان ال ابقى مع م من اإلسالم م": وروي عن حذافا أ ه قال  
 (.32")ت جي م من ال ار ال أبا لك: وما ا فع م ؟ قال : 

واهلل من : قلت  .غالمك: من ذحب ا ؟ قالوا :  ا ت يت مىل داري فوجدت ةاة مذبوحا فقلتُ : وعن واالن قال  
 .ه عن ذلك فأمرين بأكل افرجعت مىل ابن مسعود فسألت ءحنن علم اه فسمى: فقال ال سوة  ءغالمن ال اصلن

ال ملده مال اهلل ابت دن : ال دار مدن قدال علدى م من اهلل حدرّ  ":  -سدلمصدلى اهلل عليده و -والدليل على هذا قول ال د   
 ".بذلك وجه اهلل 

مث مدات  ءال ملده مال اهلل: ما مدن عبدد قدال ": فقال  -سلمصلى اهلل عليه و -أتيت رسول اهلل  :وعن أي ذر قال  
 ".مال دمل اجل ا على ذلك
مدن ةد د أن ال ملده مال اهلل ": اقدول  -سدلمصدلى اهلل عليده و -مسعدت رسدول اهلل : وعن عبادة بدن الصدامت قدال  

ن عيسى عبد اهلل ورسوله وكلمته ألقاها مىل مري وروو م ه وأن اجل ا حق وال ار حق أدملده اهلل أوأن حممدا عبده ورسوله و 
 ".اجل ا على ما كان من عمل

خيرج من ال ار من قدال ال ملده مال اهلل وكدان ع قلبده مدن ": قال  -سلمصلى اهلل عليه و -ن أ س أن رسول اهلل وع 
 .متفق على هذه األحاداث كل ا ومثل ا كثري ء" اخلري ما ازن برة

م مخدس صدلوات كتدب ن اهلل علدى العبدد ع اليدو ": قدال  -سلمصلى اهلل عليه و -الصامت أن ال   وعن عبادة بن  
ومددن ل اددأت هبددن  ءدملدده اجل دداافمددن جددا  هبددن ل اضدديع مدد  ن ةدديةا اسددت فافا حبق ددن كددان لدده ع ددد اهلل ع ددد أن  ءوالليلددا

 .ولو كان كافرا ل ادمله ع املشيةا (20")من ةا  عذبه ومن ةا  أدمله اجل ا ءفليس له ع د اهلل ع د
ا هشدام بدن حسدان عدن عبدد اهلل بدن عبدد الدرمحن ا حددا ا عبد الوهداب حدا ا  ىي حد: وقال اخلالل ع جامعه  

 ءمددرج مىل قبددا  فاسددتقبله رهددط مددن األ صددار  ملددون ج ددازة علددى بدداب -سددلمصددلى اهلل عليدده و -أن ال دد  "عددن أي ليلددا 
أكدان اشد د أن ال ملده مال : ) قدال  ء مملوك آلل فالن كدان مدن أمدره: ما هذا ؟ قالوا  -سلمصلى اهلل عليه و -فقال ال   

: ) فقددال هلددم ء قددد كددان اصددلن واددد : فقددالوا  ؟ (أمددا كددان اصددلن : ) فقددال  ء ولك دده كددان وكددان ء  عددم: قددالوا  ؟ ( اهلل
 ".( والذي  فسن بيده لقد كادت املاليكا حتول بيين وبي ه  ءوا عليه وادف وهارجعوا به ف سلوه وكف وه وصلّ 

وا علدى مدن صدلّ ":  -سدلمصلى اهلل عليه و -سول اهلل قال ر : وروي بإس اده عن عطا  عن عبد اهلل بن عمر قال  
 (.23")ال مله مال اهلل: قال 

                                                 

 (.1/191)ء واحلاكم (1012)حء أمرجه ابن ماجه حداث صحي - 32

ء وابددن أي (144)ء واحلميدددي (1191) قوعبددد الددرزا( 26)حددداث " املوطددأ"مددن طددرق رواهددا كددل مددن مالددك ع  وردَ  ءحددداث عبددادة هددذا صددحيح - 21
( 3913)ء وابن حبان (131)ء وع الكربى (3/210)ء وال ساين (3120)ء وأبو داود (3141)ء والدارمن (132ء 1/131)ء وأمحد (2/226)ةيبا 

 .(2139)و 
 .هذا احلداث ضعيف جداع  - 23
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رك ت سدديله والصددالة فإ  دا ال  علددم ع عصددر مددن األعصدار أحدددا مددن تدداركن الصدالة تُدد ءوألن ذلدك ممجددا  املسددلم  
ق بدد  زوجدد  لددرتك الصددالة مددع رّ  فُدددوال ءمورادده  ددع هددو مددريا َ وال مُ  ءهُ ه مريااَدد ددع وراتُددوال مُ  ءعليدده ودف دده ع مقددابر املسددلم 

ع أن تدددارك  وال  علدددم بددد  املسدددلم  مالفددداع  ءولدددو كدددان كدددافرا لثبتدددت هدددذه األحكدددام كل دددا ءلكثدددرة تددداركن الصدددالة ءأحددددوا
  .ولو كان مرتدا ل جيب عليه قضا  صالة وال صيام ءالصالة جيب عليه قضاؤها

: كقولده عليده السدالم  ءى احلقيقداال علد التشقيه له بالكفاروأما الحاديث المتقامة فهي على سقيل التغليظ و  
مدن قدال ألميده ادا كدافر فقدد ": وقولده  ء"بداهلل تدربؤ مدن  سدب ومن دق كفدرٌ ": وقولده  ء"سباب املسلم فسوق وقتاله كفدر"

طر دا مُ : قدال  ومدن": قدال  ء"مدن أتدى حايضدا أو امدرأة ع دبرهدا فقدد كفدر مبدا أ دزل علدى حممدد  ": وقولده  "با  هبا أحددوا
ةددارب اخلمددر  ": وقولدده  ء"مددن حلددف ب ددري اهلل فقددد أةددرك ": وقولدده ء "ب ددو  الكواكددب ف ددو كددافر بدداهلل مددلمن بالكواكددب 

 ".وهو أصوب القول  واهلل أعلم ءوأةباه هذا مما أراد به التشداد ع الوعيد ء"كعابد وان
 (.20-1/31)لل ووي " اجملمو "وا ار 

 
أمحددد رواادات أمددرء م  دا أ دده ُاكفدر بددرتك ركدن واحددد مدن األربعدداء وم  دا أ دده اكفدر بالصددالة هدذا وتقدددم أن لإلمدام 

 .وحدهاء وم  ا أ ه ال اكفر مال برتك األركان األربعا
ف دل هدلال  العلمدا  مرجةددا؟ وهدل اإلمدام أمحددد حي مدا كدان ادرى عدددم التكفدري باألركدان األربعددا مرجةداع؟ء وهدل كددان 

 ا أمذ بروااا اإلمام أمحد؟ وهل ابن الب ا  مرجئ بتقراره الكالم السابق؟ابن بطا من املرجةا حي م
 وهل األيما الزهري ومالك والشافعن ومج ور أهل احلداث مرجةا؟
 .م ه ال ارمن هلال  باإلرجا  وأمثاهلم مال من ع ده  زعا مارجيا قواا

 
 :"إلبا االشرو وا"من ( 326-321ص)معلقاع ع  عادل على قول -رابعالتعليا ال

بداب كفدر : )بابداع ع تكفدري تدارك الصدالة فقدال( 339/ 2" )اإلبا دا الكدربى"ع  -رمحده اهلل–وقد عقد ابن بطا  " 
 (.تارك الصالةء وما ع الزكاة ومباحا قتاهلمء وقتل م مذا فعلوا ذلك

فدددر مال تدددرك لدديس بددد  العبددد والك: "-صدددلى اهلل عليدده وسدددلم–عدددن ال دد   -رضدددن اهلل ع دده–وأسدد د حدددداث جددابر 
 ".الصالة

 . المرئ ع اإلسالم أضا  الصالة ال ح ّ : ملا طعنء قال -رضن اهلل ع ه–وقول عمر 
مدا كدان اُفدّرق بد  الكفدر واإلميدان ع ددكم مدن األعمدال ع : ملدا سدةل -رضدن اهلل ع  مدا–وقول جابر بن عبد اهلل 

 . الصالة: ؟ فقال-صلى اهلل عليه وسلم-ع د رسول اهلل 
 . من ل اصل فال دان له: ترك ا الكفرء وقال أاضاع : -رضن اهلل ع ه–مسعود  وقول ابن
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 . عذر أن اد  الصالة من غري: ب  العبد وب  أن اشرك فيكفر: وقول احلسن البصري
 .أصلن غداعء ف و ع دي أكفر من احلمار: مذا قال: وقول ابن املبارك
–ف ددذه األمبددار واآلاددار والسدد ن عددن ال دد  : آلاددارء مث قددالغريهددا مددن األحاداددث وا -رمحدده اهلل–وأسدد د ابددن بطددا 

علدى تكفدري تدارك الصدالةء  (22)والصحابا والتابع ء كل ا تدل العقال ء ومن كان بقلبه أدىن حياة -صلى اهلل عليه وسلم
 ."اخلء مث ذكر األدلا من كتاب اهلل تعاىل على ذلك...وجاحد الفرايضء وممراجه من امللا

ء ففددّرَق بي  مدداء وأطلددق الكفددر علددى جمددرد تددرك (تددارك الصددالة وجاحددد الفددرايض: )وتأمددل قولدده: تقلدد: "قددال عددادل
 .الصالةء وأما ساير الفرايض فجعل الكفر في ا على اجلحود هلا

بدداب ذكددر الددذ وب الدا تصددري بصدداحب ا مىل كفددر غددري /2/362" )اإلبا دا الكددربى"ع  -رمحدده اهلل–وقدال ابددن بطددا 
صدلى اهلل عليده وسدلم أن مدن ترك دا فقدد  – ذكدر تلدك األعمدال ول ادذكر م  دا الصدالة الدا أمدرب ال د  ء مث(مارج عن امللا

 ".كفر
 :أقو 

 ."الص رى اإلبا ا" ع قرره ما ا فن ال" الكربى اإلبا ا" عابن بطا  قرره الذي الكالم هذا من -3
 وقددال التكفددريء بعدددم القددول وهددن ء"لصدد رىا اإلبا ددا" ع -اهلل رمحدده- أمحددد عددن الددرواات  بإحدددى قددال قددد ف ددو 
 ابدن خيدرج فلدم السد اء أهل أقوال من وكلتاوا الزكاةء وما ع الصالة تارك تكفري وهن ء"الكربىاإلبا ا " ع ىاألمر  بالروااا
" رىالصدد "ء مال ع تعرافدده لإلميددان ع السدد ا أهددل أقددوال عددن رددرج ال األمددرى بطددا ابددن وأقددوال ءالسدد ا أهددل أقددوال عددن بطددا

 .فإ ه مطأ
بعدددم تكفددري " اإلبا دا الصدد رى" تمددل أن اراددد بده اجلاحدددء بقرا ددا قولدده ع " تدارك الصددالة: "من قدول ابددن بطددا -2

تدارك العمددلء ومبددا  سدبه مليدده األيمددا ابدن قدامددا وةدديخ اإلسددالم ابدن تيميددا وابددن القديم مددن أ دده ال اكفدر تددارك الصددالةء وهددم 
ات كثدرية البدن بطدا اهر أن هدذا القدول هدو الدذي اسدتقر عليده رأادهء مذ أن ه داك مللفدوالادأعر  مبذهبه من عادل وغريهء 

 .غري اإلبا ت 
رضن اهلل -ارى عادل أن مما ادل على ممجا  الصحابا على كفر تارك الصالة أار جابر بن عبد اهلل  -1

 –صلى اهلل عليه وسلم  –سول اهلل ما كان افرق ب  الكفر واإلميان ع دكم من األعمال ع ع د ر : " ملا سةل -ع  ما
  ".الصالة: فقال

 .وهذا األار ليس مما  تج به

 .ألن ع مس اده حممد بن مسحاق بن اسار صاحب امل ازي -أ
                                                 

 ".أدىن حيا ": "اإلبا ا الكربى"ع  - 22
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 .وهو خمتلف فيهء فمن العلما  من اقول م ه صدوقء وم  م من اكذبه

 :وأعدل األقوال فيه قول اإلمام أمحد فيه ملا سةل ع ه

 ازي وأةباهه فيكتب ع ه ء وأما ع احلالل واحلرام فيحتاج مىل مثل هذاء ومد اده وضم أما ع امل: فقال
 (.21)أصابعه

 .ليس بذاكء هو ضعيف: صدوق وليس حبجا وقال فيه مرة أمرى: وقول ابن مع 

 (.321-9/323)ا ار اجلرو والتعدال البن أي حا  

 .روااا هذا األار من األدلا على ضعفه خمالفته ملن هو أحف  م ه ع  -ب

 (:219)رقم ( 2/201" )تعايم قدر الصالة"قال حممد بن  صر املروزي ع كتابه 

 :وسأله رجل ء-رضن اهلل ع ه- مسعت جابراع  :حدا ا  ىي بن  ىي قال أمرب ا أبو ميثما عن أي الزبري قال
 ".ال ترك الصالةأك تم تعدون الذ ب فيكم ةركا قال ال قال وسةل ما ب  العبد وب  الكفر ق

ل ا قل عن الصحابا هذا احلكم على تارك الصالةء ومَّنا هو الذي  -رضن اهلل ع ه-فريى القارئ أن جابراع 
 .حكم عليه بالكفرء وةتان ب  ما اّدعيه عادل من اإلمجا  وب  قول جابر وحكمه وحده

ق هواهء والدليل على ما أقول أ ه  قل قول وأعتقد أن عادالع وقف على قول جابر هذا فأغفله عمداع؛ أل ه ال اواف
" ارون ةيةاع من األعمال تركه كفر غري الصالة  –صلى اهلل عليه وسلم  –ل اكن أصحاب ال   : " عبد اهلل بن ةقيق
 (.214)برقم ( 2/201)حملمد بن  صر " تعايم قدر الصالة"ء  قله من كتاب 

 .للف  الذي  قلته آ فاع ء با(219)وترك أار جابر قبله مباةرة حتت رقم 

ء وهذا القول اوهم "ب  العبد وب  أن اشرك فيكفر أن اد  الصالة : " ومما احتج به ه ا قول احلسن البصري
بل ين أن أصحاب : القارئ أ ه قول احلسن  فسهء وليس األمر كذلكء مَّنا روى احلسن هذا القول عن الصحاباء فقال

 ".ب  العبد وب  أن اشرك فيكفر أن اد  الصالة من غري عذر: " كا وا اقولون  –صلى اهلل عليه وسلم  -رسول اهلل 

                                                 
 .ال  تج به ع العقايد يس بالقويء وكذلكأ ه ال  تج بروااا ابن مسحاق ع احلالل واحلرام؛ أل ه ل -ه اهللرمح- اراد اإلمام أمحد - 21
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بل ين ء فال أدري ما السبب : ء ومَّنا قال–رضوان اهلل علي م  –وهو أار ضعيف؛ أل ه ل اسمعه من الصحابا 
 . ع سوق عادل له على أ ه من قول احلسن

 ": اإلبا ارو و الش" من( 326ص) ع عادل على قول -التعليا الخامس
 حددداث حتددت الب ددا  البددن "املبتدعددا علددى الددرد" علددى تعليقددن ع  ددا ع تكلمددت قددد الصددالة تددارك تكفددري ومسددألا"

 ءجحدوداع  ترك دا من ب  ع دهم تفراق غري من والتابع  الصحابا ب  ممجا  حمل املسألا هذه أنء وذكرت ه الك (214)
ء ومَّندا اُدذكر إل كداره بده عدربة فدال -رضدن اهلل عد  م– الصدحابا عصدر بعدد وقدع مَّندا اخلدال  أن وذكرت .وكسالع  هتاو اع  أو

 .وبيان ضعفه
ارون ةيةاع من األعمال  -صلى اهلل عليه وسلم-ل اكن أصحاب ال   : قال -رمحه اهلل– عبد اهلل بن ةقيقعن 

 .(214) "ةتعايم قدر الصال"ء واملروزي ع (2622)رواه الرتمذي حداث . "تركه كفر غري الصالة
يده صدلى اهلل عل-عن رسدول اهلل  قد صحَّ : -رمحه اهلل–قال مسحاق بن راهواه ( 220" )تعايم قدر الصالة"وع 

مىل اوم دا هدذا أن  -سلمصلى اهلل عليه و -من لدن ال    (21)العلم أهل يوكذلك كان رأ ءتارك الصالة كافر أن -سلمو 
 .كافرتارك الصالة عمدا من غري عذر ح  اذهب وقت ا  

ء وابددن (2/221) (21)"تعادديم قدددر الصددالة"ع  -رمحدده اهلل-حممددد بددن  صددر املددروزي : وممددن  قددل اإلمجددا  كددذلك
 (".2/91" )ةرو العمدة"ع  -رمحه اهلل–تيميا 

 
 :أقو 

 تفرادق غدري مدن والتدابع  الصدحابا بد  ممجدا  حمدل املسدألا هدذه أن "املبتدعدا على الرد" على تعليقه وع ه ا عواهد
  .وكسالع  هتاو اع  أو ءجحوداع  ترك ا من ب   دهمع

ء ومَّنددا اُددذكر إل كدداره بدده عددربة فددال -رضددن اهلل عدد  م– الصددحابا عصددر بعددد وقددع مَّنددا اخلددال  أن وذكددرت: "وقولدده
 ".اخل...وبيان ضعفه
  

 .وجوه من قوي  ار الدعوى هذه ع: أقو  
 .والتابع  باالصحا ب  ممجا  حمل املسألا هذه من: اقول مليه ا ار -3
 .-رضن اهلل ع  م- الصحابا عصر بعد وقع مَّنا اخلال  أن وذكرت: "أمرى مرة قوله مىل ا ار مث 
 .التابع  ممجا  ادري ال حيث من فأسقط 

                                                 

 .ء وأعتقد أ ه استصعب ذكر اإلمجا ء وال ةك أ ه موضع هتّيب"العلم أهل يوكذلك كان رأ : "ا ار مىل قول اإلمام مسحاق - 21

 .وى عبد اهلل بن ةقيق اإلمجا ء وهذه الدعوى ل تثبتالااهر أن قول ابن  صر هذا مبين على دع - 21
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ادددرون ةددديةاع مدددن  -صدددلى اهلل عليددده وسدددلم-ل اكدددن أصدددحاب ال ددد   ": ةدددقيق بدددن اهلل عبدددد بقدددول احتجاجددده -2
 .(214" )تعايم قدر الصالة"ء واملروزي ع (2622)رواه الرتمذي حداث ". األعمال تركه كفر غري الصالة

 .قوي  ار فيه 
 بددن بشددر طراددق مددن هدذا ةددقيق بددن اهلل عبددد قدول رواددا قددد" الصددالة قدددر تعاديم" ع  صددر وابددن الرتمددذي أن وذلدك

 .حياتهمدة اال  س وات ع آمر  واجلراري هذا كان قد امتلطء اجلراري مااس بن سعيد عن املفضل
 ع ددهء أرواهددم وهددو عليددا بددن ممساعيددل وهددم امتالطددهء قبددل اجلراددري مددن مسعددوا الددذان الددرواة علددى العلمددا   ددصّ  وقددد
 زرادعء بدن وازادد مالدد بدن هيدبو و  ومعمدر الثقفدن اجمليدد عبدد بدن الوهداب وعبدد سدعيد بدن الوار  وعبد وةعبا والسفيا ان

 :اآلجدري عبيدد أبدو ع ده رواه فيمدا داود أبدو قدال وقدد ءتاليف اجلرادريقبدل امد السد تياين أادوب مدن مسعوا هلال  ألن وذلك
  . جيد اجلراري من فسماعه أاوب أدرك من كل

 وازادد القطدان سدعيد بدن و دىي عددي بدن وحممدد ادو س بدن وعيسدى األزرق مسدحاق :الت دري بعدد م ده مسعوا والذان
 ".هارون بن

 .(329ص) عال  الدان علن رضال ءعليه قالتعلي مع باالمتاليف رمن مبن االغتبايف كتاب ا ار
 قدد كدان اجلرادري أن ذكدروا الدذان العلمدا  مدن عددد أمسدا ( 1/9" )الت دذاب هتدذاب" ع حجدر ابن احلاف  وذكر

 ".بصري اقا وامتلط بآمره ": العجلن وقال: "قال مث امتلطء
 .االمتاليف بعد ع ه روى فيمن املبارك ابن فزاد
 .الس تياين أاوب ادرك ل كر املبا وابن

 .املفضل بن بشر وكذلك :أقو 
 مسع بشراع  أن واضح دليل ع ده فمن االمتاليفء بعد مال اجلراري من اسمع ل املفضل بن بشر أن الكد مما وهذا 

 .به فليأت االمتاليف قبل اجلراري من
 

 .ومن امل اسب أن أسوق روااا الرتمذي ألار عبد اهلل بن ةقيق
 :-اهلل رمحه–قال اإلمام الرتمذي 

-قدال كدان أصدحاب حممدد : حدا ا قتيبا حدا ا بشر بن املفضدل عدن اجلرادري عدن عبدد اهلل بدن ةدقيق العقيلدن  "
 ".من األعمال تركه كفر غري الصالة ال ارون ةيةاع  -صلى اهلل عليه و سلم

ن بشدر ومحيدد بدن مسدعدة عدحسداب عن حممد بدن عبيدد بدن " تعايم قدر الصالة"وكذلك رواه حممد بن  صر ع 
 .بن املفضل عن اجلراري به
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ول  كم له الرتمذي بصحا وال حسنء ولو كان صحيحاع ع ده أو حس اع لصرّو بذلكء والاداهر أ ده مَّندا سدكت 
 .احلسن لتوقفه ع روااا بشر بن املفضل عن اجلراري وأعن احلكم له بالصحا 

 .ارياجلر  عن املفضل بن بشر عن رواا قد ومسلماع  الب اري نم قيل فإن
 متابعدداع  املفضددل بددن لبشددر ألن واحددداع؛ حددداثاع  مال اجلراددري عددن املفضددل بددن بشددر عددن اددرو ل الب دداري أن فدداجلواب 

  .وهو ممساعيل بن علياء املقدم ع الروااا عن اجلراري على بقيا أصحابه
 ":صحيحه"ع  -رمحه اهلل–قال الب اري  

اَدَ ا ب ْشرُ  - 2611 اَدَ ا ُمَسدٌَّد َحدَّ َن اللَّدُه  َحدَّ اَدَ ا اجْلَُرْار يُّ َعْن َعْبد  الرَّمْحَن  ْبن  َأي  َبْكَرَة َعْن أَب يه  َرض  ْبُن اْلُمَفضَّل  َحدَّ
ُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيه  َوَسلََّم َأاَل أُ َدبهُةُكْم ب َأْكرَب  اْلَكَباي ر  َااَلاعا قَاُلوا  ْةدرَاُك ب اللَّده  بَدَلى اَا َرسُ َعْ ُه قَاَل قَاَل ال َّ   وَل اللَّده  قَداَل اإْل 

 ".ْلَ ا لَْيَتُه َسَكتَ َوُعُقوُق اْلَوال َدْان  َوَجَلَس وََكاَن ُمتَّك ةعا فَدَقاَل َأاَل َوقَدْوُل الزُّور  قَاَل َفَما زَاَل ُاَكرهرَُها َح َّ قدُ 
اَدَ ا اجْلُرَ : مث قال  يَم َحدَّ اَدَ ا َعْبُد الرَّمْحَن  َوقَاَل م مْسَاع يُل ْبُن م بْدرَاه   .ْار يُّ َحدَّ

اَدَ ا اجْلَُراْدر يُّ َعدْن َعْبدد  الدرَّمْحَن  : وقال – 6291 اَدَ ا ب ْشُر ْبُن اْلُمَفضَّل  َحددَّ اَدَ ا َعل نُّ ْبُن َعْبد  اللَّه  َحدَّ بْدن  َأي  َبْكدَرَة َحدَّ
ْةدرَاُك َعْن أَب يه  قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَّه  َصلَّى اللَُّه َعلَ  ْيه  َوَسلََّم َأاَل ُأْمرب ُُكْم ب َأْكرَب  اْلَكَباي ر  قَاُلوا بَدلَدى اَدا َرُسدوَل اللَّده  قَداَل اإْل 

ثْدلَدُه وََكداَن ُمتَّك ةعدا َفَجلَدَس فَدَقداَل َأاَل  اَدَ ا ب ْشدٌر م  اَدَ ا ُمَسددٌَّد َحددَّ َمدا زَاَل ُاَكرهرَُهدا َوقَددْوُل الدزُّور  فَ ب اللَّه  َوُعُقوُق اْلَوال دَدْان  َحددَّ
 ".َح َّ قُدْلَ ا لَْيَتُه َسَكتَ 

اَدَ ا اجْلَُرْار يُّ : وقال – 6232 اَدَ ا ب ْشُر ْبُن اْلُمَفضَّل  َحدَّ اَدَ ا ُمَسدٌَّد َحدَّ  .َحدَّ
يَم َأْمبَدَر َدا َسدع يٌد اجلُْ   اَدَ ا م مْسَاع يُل بْدُن م بْددرَاه  اَدَ ا َعْبدُد الدرَّمْحَن  بْدُن َأي  َبْكدَرَة و و َحدََّاين  قَدْيُس ْبُن َحْفٍص َحدَّ َراْدر يُّ َحددَّ

ْةدرَاكُ  ُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيه  َوَسلََّم َأْكبَددُر اْلَكبَداي ر  اإْل  َن اللَُّه َعْ ُه قَاَل قَاَل ال َّ    ب اللَّده  َوُعُقدوُق اْلَوال دَدْان  َوَةدَ اَدُة َعْن أَب يه  َرض 
 ".لزُّور  َااَلاعا َأْو قَدْوُل الزُّور  َفَما زَاَل ُاَكرهرَُها َح َّ قُدْلَ ا لَْيَتُه َسَكتَ الزُّور  َوَةَ اَدُة ا

فددريى القددارئ أن اإلمددام الب دداري ل اددرو عددن بشددر بددن املفضددل عددن اجلراددري مال حددداثاع واحددداع فقددطء وأ دده أورده ع 
بدددن عليدددا املقددددم علدددى بشدددر وعلدددى غدددريه ع الرواادددا عدددن رواادددا بشدددر برواادددا ممساعيدددل اددددعم االادددا مدددواطنء ع مدددوط   م  دددا 

  .اجلراري
 

 .متابعات له واحداع  حداثاع  مال لبشر ارو ل مسلم وكذلك
 :-رمحه اهلل–قال 
وحددداين عبيددد اهلل بددن عمددر القددواراري حدددا ا بشددر بددن املفضددل حدددا ا اجلراددري عددن أي العددال  حيددان بددن  -231

ي مدددا أ دددا أرمدددن بأسددد من ع حيدداة رسدددول اهلل صدددلى اهلل عليددده وسدددلم مذ ا كسدددفت ب :عمددري عدددن عبدددد الدددرمحن بدددن مسددرة قدددال
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الشمس ف بذهتن وقلت أل ادرن مىل مدا  دد  لرسدول اهلل صدلى اهلل عليده وسدلم ع ا كسدا  الشدمس اليدوم فا ت يدت مليده 
 .وهو رافع اداه ادعو واكرب و مد وا لل ح  جلن عن الشمس فقرأ سورت  وركع ركعت 

حدا ا أبدو بكدر بدن أي ةديبا حددا ا عبدد األعلدى بدن عبدد األعلدى عدن اجلرادري عدن حيدان بدن عمدري عدن و  -231
ك ددت أر ددن بأسدد م يل باملدا ددا ع حيدداة   :عبددد الددرمحن بددن مسددرة وكددان مددن أصددحاب رسددول اهلل صددلى اهلل عليدده وسددلم قددال
رن مىل مدا حدد  لرسدول اهلل صدلى اهلل عليده رسول اهلل صدلى اهلل عليده وسدلم مذ كسدفت الشدمس ف بدذهتا فقلدت واهلل أل اد

وسلم ع كسو  الشمس قال فأتيته وهو قايم ع الصالة رافع اداه فجعل اسبح و مد وا لل واكرب وادعو ح  حسر 
 .ع  ا قال فلما حسر ع  ا قرأ سورت  وصلى ركعت 

عمدري عدن عبدد الدرمحن بدن مسدرة  حدا ا حممد بن املثىن حدا ا سدال بدن  دوو أمرب دا اجلرادري عدن حيدان بدن -231
 .بي ما أ ا أترمى بأس م يل على ع د رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مذ مسفت الشمس مث ذكر حنو حداث ما :قال

لبشدر  روااا هذا احلداث متابعت  من عبد األعلدى ومدن سدال بدن  دوو ع د فريى القارئ أن اإلمام مسلماع قد أورد
  .ارو عن بشر عن اجلراري مال حداثاع واحداع فقطء وأن مسلماع ل بن املفضل

 .املذكوران احلداث  الشي ان له روى ه ا فمن ءااعضده ما هلا وجد مذا تروى امل تلط  وأحاداث
ضددعف أاددر عبددد اهلل بددن ةددقيق مددن ج ددا أمددرىء وهددن دعددواه ممجددا  الصددحابا علددى كفددر تددارك الصددالةء تلددك  -1

 عددن اجلراددري عددن املفضددل بددن بشددر قدددء هددذا باإلضددافا مىل ضددعف مسدد ادها مددن طراددقالدددعوى الددا ل تثبددت علددى حمددك ال 
  .الصحابا من قليل عدد عن مال ارو ل ء وذلك أن عبد اهلل بن ةقيقةقيق بن اهلل عبد

 أي بددن وعلددن -1 .-ع دده اهلل رضددن– عفددان بددن وعثمددان -2. -ع دده اهلل رضددن– اخلطدداب بددن عمددر -3: وهددم
 أي بدن اهلل وعبدد -6 .اجلددعا  أي بدن اهلل وعبدد -1 .ع ده اهلل رضدن-عباس بن اهلل وعبد -1 .-ع ه اهلل رضن- طالب

 اهلل رضدن– ذر وأبو -2 الب زيء كعب بن ومرة -4 .رجا  أي بن رجا وقيل بي  ما  األدر ء بن وحمجن -9 .احلمسا 
 بدن عمدر بدنا اهلل وعبدد -32 .-اع  د اهلل رضدن- املدلم   أم وعايشدا -33 .-ع ده اهلل رضدن– ةهرادر  وأبدو -30 .-ع ه

: قدال الدرحيم عبدد بدن حممدد حدداين: الفسدوي سدفيان بدن اعقدوب قدال فقدد  ارء وفيه ء(26)-ماع   اهلل رضن– اخلطاب
 بددن علددن ف ددذا هراددرةء وأبددا ذر أبددا رأى ولك دده الء: قددال عمددر؟ بددن اهلل عبددد رأى هددل ةددقيق بددن اهلل عبددد عددن عليدداع  سددألت
 تصددح فكيددف ء-وسددلم عليدده اهلل صددلى- اهلل رسددول أصددحاب مدن اا دد  مال رأى مددا ةددقيق بددن اهلل دعبدد بددأن اصددرو املدداين
 عدن مال ادرو ل وهدو األعمدالء بسداير تكفدريهم وعددم الصدالةء تدارك كفدر علدى الصدحابا ممجدا  ةدقيق بن اهلل عبد دعوى
 ؟القليل العدد هذا

 ألف؟ مايا على عددهم ازاد وهم الصحابا ممجا  ةقيق بن اهلل عبد دعوى تصح كيف
 .الصحابا ع املللفات من عدداع  حجر ابن احلاف  ذكرفقد 

                                                 
 (.31/20" )هتذاب الكمال"ا ار  - 26
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كبرياع ع ذلك ميزت فيه الصحابا من غريهم؛ ومع ذلك فلدم  صدل ل دا مدن ذلدك مجيعداع  باع اكت فجمعت": قال مث
صددلى اهلل عليدده - دد  تددوع ال: الوقددو  علددى العشددر مددن أسددامن الصددحابا بال سددبا مىل مددا جددا  عددن أي زرعددا الددرازيء قددال

 ".ومن رآه ومسع م ه زاادة على مايا ألف م سان من رجل وامرأة كل م قد روى ع ه مساعاع أو رؤاا -وسلم
 (.3/1" )اإلصابا مقدما" ا ار
 .(3194) رقم( 1/311" )الس ا" ع اخلالل رواه ما لصحامىل ا واألقرب -1
مدا : "ا دا اجلرادريء عدن عبدد اهلل بدن ةدقيقء قدال: مبدراهيمء قدالا دا ممساعيدل بدن : حدا ا أبدو عبدد اهللء قدال" :قال 

 ".علم ا ةيةاع من األعمال قيل تركه كفر مال الصالة
 

 وقدد الصدحاباء مىل الكدالم هدذا  سدبا وال بدل الصدحاباء ممجدا  دعدوى فيده لديس أل ده فيه؛ مةكال ال الكالم ف ذا
 عبدد أن عرف داك وقدد و تمل أ ه مَّنا ا فن علم  فسهء التابع ء من أو الصحابا من االاا أو اا   أو واحداع  القايل كونا

 اهلل صدلى- ال د  أصدحاب مدن ألدف مايدا علدى ازادد مدا جممدو  مدن العشدرة حدوايل قليدل عددد عدن مال ارو ل ةقيق بن اهلل
 أمدري وقداص أي بدن سدعد ومد  م ءالعدراق موط ده ع كدا وا الدذان الصدحابا عدن ادرو ل أ ده ال ادر الفدت وممدا ء-وسلم عليه

 مددن وتسددع  اا تدد  سدد ا تددوع الددذي مالددك بددن وأ ددس الفارسددن وسددلمان اليمددان بددن وحذافددا مسددعود بددن اهلل وعبددد العددراق
 .ةقيق بن اهلل عبد مسكن هن الا البصرة سكان من وهو اهلجرةء

 
بددهء ومَّنددا اُددذكر  فددال عددربة -رضددن اهلل عدد  م–وذكددرت أن اخلددال  مَّنددا وقددع بعددد عصددر الصددحابا  ": عددادل وقددول

 ."إل كاره وبيان ضعفه
 

 وهلدم وحمددا ء فق دا  مدن عامدا  أيمدا وفدي م ءونكثدري ملن اكفر تدارك الصدالة كسدالع وهتاو داع   امل الف  من: أقو 
 وادددوقر بعضدددا بعضددد م  دددرتم مال الطدددرف  تدددد ال ه دددا ومدددن واعتبدددارهء مكا تددده فل الف دددم جمت ددددونء وهدددم ءالكثدددرية أدلدددت م
 .والس ا الكتاب من األدلا على قايم الطرف  امتال  ألن اع؛بعض بعض م

 .حدك ع د وقف هذا فاف م الس اء ألهل البد  أهل خمالفات ع الشأن هو كما األهوا  علىايماع ق وليس
  

- رحمهما اهلل-على اإلمامين مالك والشافعي  -رحمه اهلل-ثناء اإلمام أحما 
 :.(122-123" )حبر الدم"ع  -رمحه اهلل–بن عبد اهلادي اوسف قال 

: أليقلت : قال عبد اهلل بن أمحد: األيمامالك بن أ س بن مالك بن أي عامر بن عمرو بن احلار ء أحد "
  .ن مالك أابت ع كل ة: الزهري ؟ قالمن أابت أصحاب 
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وكان ال جييزهء ضربه بعض الوالة ع طالق املكرهء : من ضرب مالكا ؟ قال: سألت أمحد: وقال الفضل بن زااد
 .فضربه لذلك

 مالك أحب م ميل ع: أي أصحاب الزهري أحب مليك ؟ قال: وقيل له ع روااا ابن مبراهيم
 .قلا روااتهء وبعده معمرء وما اضمن مىل معمر أحد مال أصبت معمرا فوقهء وأطلب م ه للحداث

 . الزهري أابت مع قلا ما روىمالك ع: سةل عن مالك وابن عيي ا ع الزهريء فقال: وقال ابن مبراهيم
 .مالك حجا: وقال ع روااا املروذي

 .(29) مالك بن أ س ع دي ممام من أيما املسلم : مسعته اقول: وقال املروذي
 ء "كان مالك من أابت ال اسء وكان خيطئ: وقال ع روااا امليموين

 
 (:3/23)ضمن اجلامع " العلل ومعرفا الرجال "وقال املروذي ع 

تدري من الثقا؟ مَّنا الثقا  ىي بن : ما في م مال اقاء وجعل اقول: سةل أبو عبد اهلل عن ةعيبء فقالو "  
.  ىي وعبد الرمحن وأبو  عيم احلجا: و ىي؟ قال: ء ومالك حجاء قلتُ ةعبا وسفيان حجاالقطانء تدري من احلجا؟ 
 ".الثبتء كان أبو  عيم ابتاع 

 
. ك أكرب ع قل مال :قال ؟عن سفيان ومالك مذا امتلفا ع الرأي ُاسأل بل محد بن حأومسعت : "قال أبو زرعا

كأ ه -قال  ومبراهيم؟لك فما :قيل له .ن كان األوزاعن من األيمامو  ميل أحبمالك  :قال ؟قلت فمالك واألوزاعن
 ( .11-12ص" )سلاالت أي زرعا الدمشقن لإلمام أمحد" "زما ه أهلضعه مع : -ة عه

 
 (: 162-163ص" )حبر الدم"ع  -رمحه اهلل–بن عبد اهلادي وقال اوسف 

 .من اعلم م الس ن س ا هلل اقيض لل اس على رأس كل مايامن ا: قال أمحد"
م ذ االا  س ا مال  الشافعنء وما بتُّ  هذا الذي ترون كله أو عامته من: وروى الفضل بن زااد عن أمحدء قال

 .وأ ا أدعو للشافعن وأست فر له
 .ستا أدعو هلم سحراء أحدهم الشافعن: مسعت أمحد اقول: مليموينوقال ا

مشى أي مع ب لا الشافعنء فبعث مليه  ىي بن مع ء : حداين صاق بن أمحد قال: وقال أبو القاسم الب وي
 .اا أبا زكرااء لو مشيت من اجلا ب اآلمر كان أ فع لك: فقال

 (.24") أحد ميله مىل الشافعنل مييل مىلما رأات أمحد بن ح ب: وقال أبو داود

                                                 
27
  .(3/12)ضمن اجلامع " العلل ومعرفا الرجال"  - 
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هذان اإلمامان اجلليالن مالك والشافعن على رأس من ال ُاكفر تارك الصالة كسالع وهتاو اعء مع تكفريوا : أقو 

 .للجاحد املعا د
مث هكذا  رى اإلمام أمحد اكثر من اإلةادة هبماء والث ا  العاطر علي ماء واملشن مع ر كاب اإلمام الشافعن تأدباع 

 .احرتاماع و 
أرأات لو كان عدم تكفري تارك الصالة هتاو اع وكسالع خيرج به الرجل من الس ا مىل اإلرجا  ع د أهل الس ا حقاع 

 أكان اإلمام أمحد اتأمر عن احلكم باإلرجا  علي ما والتحذار م  ما؟
لى من اسري على وهل باقن أهل الس ا ممن اكفر تارك الصالة سيتأمرون عن مصدار هذا احلكم علي ما وع 

 .هنج ما؟ ء كال
فث ا  اإلمام أمحد علي ما مىل هذه الدرجا الا أحلَّ ما في ا ا طلق من م  ج أهل الس ا القايم على الكتاب 

 (.عدم تكفري تارك الصالة كسالع وهتاو اع )والس ا ع احرتام ممواهنم املتمسك  بالكتاب والس ا ع هذه القضيا 
ارمن باإلرجا  من ال ُاكفر تارك الفرايضء بل له قول اوافق م فيهء كما أسلف ا  قل ذلك وهذا اإلمام أمحد ال  

 .ع ه؛ ألن هلم أدلت م وبراهي  م من الكتاب والس ا
فكم هن املسافا ب  م  ج أهل الس ا حقاع وب  م  ج عادل ومن على ةاكلتهء الذان ارمون أهل الس ا حقاع 

 .لشاغلباإلرجا ء وجيعلون ذلك ة ل م ا
 

 :-رحمهم اهلل جميعاً – إلمام أحما، ومنهم الشافعيعلى االعلماء  ثناء
 .أمحد: اعين املشرقء  احيا ع ةاب  : قال ؟ دا  ا أمر األما على  ف  من تعر : ال ساين مس ر ألي قيل" 

 ؟ هددو ومددن: قلددتُ  .صدددق: كل ددم ال دداس قددال حدددا اء: قددال مذا ةدداباع  بب ددداد رأاددت: الشددافعن يل قددال: املددزين قددال
 .ح بل بن أمحد: قال

 وال أفقددهء وال أعلددمء وال أفضددلء رجددال هبددا ملفددتُ  فمددا ب ددداد مددن مرجددت: اقددول الشددافعن مسعددتُ : حرملددا وقددال
 .ح بل بن أمحد من أتقى

 .اهلالن داود ابن وسليمان أمحدء من أعقل رأات ما: الشافعن يل قال: الزعفراين وقال
ر مثلددهء تعددال حدد  أراددك مددن ل اُدد: قددال يل أمحددد بددن ح بددل: حددداين أيء قددال: اددهقددال حممددد بددن مسددحاق بددن راهو 

 - اإلسددالمولددوال أمحددد وبددذل  فسددهء لددذهب ء مددا رأى الشددافعن مثددل أمحددد بددن ح بددلو : مىل الشددافعنء قددال أي يفددذهب 
 .اراد احمل ا

                                                                                                                                                                                     
 (.22ء 4/20" )تذهيب هتذاب الكمال"وا ار  - 24
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 (.326-33/321" )ال بال سري أعالم "ء "أمحد حجا ب  اهلل وب  ملقه: وروي عن مسحاق بن راهواهء قال
 

وأهل الس ا متفقدون علدى تكفدري تدارك الصدالة جحدوداع وع داداعء ومتفقدون علدى مطدالق الكفدر عليدهء لكدن بعضد م 
ارادددون بددإطالق الكفددر الكفددر األكددربء والبدداقون ارادددون بإطالقدده الكفددر األصدد رء ومذا كددان حددال هددلال  البدداقون هددو هددذا 

ء وعلددى غددري اجلاحددد الكفددر األصدد ر فقددد عملددوا ب صددوص التكفددري مىل حددد بعيدددء مددع اطلقددون علددى اجلاحددد الكفددر األكددرب
 .باجل اء وحنو ذلك" ال مله مال اهلل: "مراعاهتم ألحاداث الشفاعا وأحاداث الوعد ملن اقول

 .وهذا وذاك جيعل م أقرب مىل الصواب؛ ألهنم مجعوا ب  األمذ ب صوص الوعد واألمذ ب صوص الوعيد
 :ال  على عدم احلكم على تارك الصالة بالكفر األكرب امل رج من اإلسالم ما اأيتومن أدلا هل 

تَدددَرى م نَّ اللَّدَه اَل اَدْ ف ددُر َأْن ُاْشدَرَك ب دده  َواَدْ ف دُر َمددا ُدوَن َذل دَك ل َمددْن َاَشداُ  َوَمددْن ُاْشدر ْك ب اللَّدده  فَدَقدد  افدْ : )تعدداىل اهلل قدول -3
ا  (.م ْْثعا َعا يمع

 َضداَلالع م نَّ اللََّه اَل اَدْ ف ُر َأْن ُاْشَرَك ب ه  َواَدْ ف ُر َما ُدوَن َذل َك ل َمْن َاَشداُ  َوَمدْن ُاْشدر ْك ب اللَّده  فَدَقدْد َضدلَّ : )عاىلوقول اهلل ت
ا  (.بَع يدع

 .واملشرك باهلل اعبد غري اهللء وات ذ مع اهلل أ داداعء مفرت على اهلل
 .و اكفر باأل دادوتارك الصالة كسالع ليس كذلكء بل ه 

 معدرت  ءاهلل علدى مفدرت جحدوداع  وتارك دا الفدرايضء مدن وغريهدا الصدالة بوجدوب معدرت  مقر كسالع  الصالة وتارك
 .ء لذا أمجع العلما  على تكفري جاحد فرضيا الصالة أو غريها من الفرايضاهلل تشراع على

 :لشفاعةا أحاديث ة من ال يكفر تارك الصالة كساًل، ال جحوداً أدل ومن -2
 .الطوال -ع ه اهلل رضن اخلدري سعيد أي حداث وم  ا -أ

 ؟ادا رسدول اهلل ومدا اجلسدر :قيدل ءمث اضرب اجلسر على ج  م وحتل الشفاعا واقولون الل م سدلم سدلم...: "وم ه
فيمدر امللم دون كطدر   ءالسدعدان :دحض مزلا فيه مطاطيف وكالليدب وحسدك تكدون ب جدد في دا ةدواكا اقدال هلدا :قال

لعدد  وكددالربق وكددالراح وكددالطري وكأجاواددد اخليددل والركدداب ف دداج مسددلم وخمدددوج مرسددل ومكدددوس ع  ددار ج دد م حدد  مذا ا
ملص امللم ون من ال ار فوالذي  فسن بيده ما م كم من أحد بأةدد م دا ةددة هلل ع استقصدا  احلدق مدن املدلم   هلل ادوم 

ا اصددومون مع ددا واصددلون و جددون فيقددال هلددم أمرجددوا مددن عددرفتم فتحددرم القيامددا إلمددواهنم الددذان ع ال ددار اقولددون رب ددا كددا و 
صدورهم علدى ال دار في رجدون ملقدا كثدريا قدد أمدذت ال دار مىل  صدف سداقيا ومىل ركبتيده مث اقولدون رب دا مدا بقدن في دا أحددد 

مث اقولون رب ا ل  دذر  فأمرجوه في رجون ملقا كثريا ممن أمرت ا به فيقول ارجعوا فمن وجد  ع قلبه مثقال دا ار من مري
في ا أحدا ممن أمرت ا مث اقول ارجعوا فمدن وجدد  ع قلبده مثقدال  صدف دا دار مدن مدري فدأمرجوه في رجدون ملقدا كثدريا مث 
اقولون رب ا ل  ذر في ا ممن أمرت ا أحدا مث اقول ارجعوا فمن وجد  ع قلبه مثقال ذرة من مري فأمرجوه في رجون ملقدا  
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من  ) :وين هبدذا احلدداث فداقر وا من ةدةتمرب ا ل  ذر في ا مريا وكان أبو سعيد اخلدري اقدول من ل تصددق كثريا مث اقولون
ةددفعت املاليكددا  :فيقددول اهلل عددز وجددل ء(اهلل ال االددم مثقددال ذرة ومن تددك حسدد ا اضدداعف ا واددلت مددن لد دده أجددرا عايمددا

قد  فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قطض قبضا من ال ار وةفع ال بيون وةفع امللم ون ول ابق مال أرحم الرامح  فيقب
عادوا محما فيلقي م ع هنر ع أفواه اجل ا اقال له هنر احلياة في رجون كما ررج احلبا ع محيل السيل أال تروهندا تكدون مىل 

لوا اددا رسددول اهلل  احلجدر أو مىل الشددجر مددا اكددون مىل الشددمس أصديفر وأميضددر ومددا اكددون م  ددا مىل الادل اكددون أبدديض فقددا
يعرفهم أهقل الننقة هقؤالء عتققاء اهلل القبين أدخلهقم كأ ك ك ت ترعى بالباداا قال في رجون كاللللل ع رقاهبم اخلوا  

مث اقول ادملوا اجل ا فما رأاتموه ف و لكم فيقولون رب ا أعطيت دا مدا ل تعدط  اهلل الننة بغير عمل عملوخ وال خير قاموخ
قول لكم ع دي أفضدل مدن هدذا فيقولدون ادا رب دا أي ةدن  أفضدل مدن هدذا فيقدول رضداي فدال أسد ط أحدا من العامل  في
 ."عليكم بعده أبدا

ء واللفدد  لددهء وأمحددد (341)حددداث " صددحيحه"ء ومسددلم ع (9112)حددداث " صددحيحه"أمرجدده الب دداري ع 
ء وأمرجدده أبددو داود (2111)" امل تددارة"ء والضدديا  ع (33424)رقددم ( 34/121)حتقيددق ةددعيب ( 1/21" )املسد د"ع 

ء وابدددددن م دددددده ع (341ء342-3/343)و ( 112( )3/316" )مسددددد ده"ء وأبدددددو عوا دددددا ع (2392)الطيالسدددددن بدددددرقم 
 (.992-996ص" )اإلميان"

 :األما هذه من ألص ا  ستكون الشفاعا أن احلداث هذا دلَّ ف
 ءأوبقت م بذ وب ال ار دملوا األركان ذههب قيام م مع ف لال  باحلجء القايمون الصايمون املصلون: األول الص ف

  .وأةد م  م عذاباع  أةد هبا اقوم ال فمن
 وأعمددال اإلميددان مددن قلددوهبم ع مبددا ال ددار مددن مرجددوا ف ددلال  مددريء مددن دا ددار مثقددال قلبدده ع مددن: الثدداين الصدد ف

  .التوحيد ع ممالص م وم  ا القلوبء
 .فيه اإلمالص مع اإلميان هو اخلري ذاوه مريء من ذرة مثقال قلبه ع من الثالث والص ف
 مبحددضمبددا ع قلددوهبم مددن اإلميددان واإلمددالص و  ال ددار مددن اهلل خيددرج م قددطء مددرياع  اعملددوا ل صدد ف: الرابددع الصدد ف

 .قدموه مري وال عملوهء عمل ب ري اجل ا أدمل م واقولون اهللء عتقا  اجل ا أهل واسمي م ءا اهللرمح
 .وارو ال ألعمال القلوبء وم  ا ممالص التوحيدوهذا ال فن مَّنا هو ألعمال اجل

 .اهلوى عن ا طق وال احلقء مال اقول ال الذي -وسلم عليه اهلل صلى- اهلل رسول كله هبذا صرّو
 .الشفاعا ع -ع ه اهلل رضن- مالك بن أ س حداث -ب
يل فأقوم ب  اداه فأمحده فأ طلق فأستأذن على ري فيلذن  : "...-وسلم عليه اهلل صلى- اهلل رسول اقولوم ه  

مبحامددد ال أقدددر عليدده اآلن ال م يدده اهلل مث أمددر لدده سدداجدا فيقددال يل اددا حممددد ارفددع رأسددك وقددل اسددمع لددك وسددل تعطدده 
واةفع تشفع فدأقول رب أمدا أمدا فيقدال ا طلدق فمدن كدان ع قلبده مثقدال حبدا مدن بدرة أو ةدعرية مدن مميدان فأمرجده م  دا 
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ري فأمحددده بتلددك احملامددد مث أمددر لدده سدداجدا فيقددال يل اددا حممددد ارفددع رأسددك وقددل اسددمع لددك  فددأ طلق فأفعددل مث أرجددع مىل
وسددل تعطدده واةددفع تشددفع فددأقول أمددا أمددا فيقددال يل ا طلددق فمددن كددان ع قلبدده مثقددال حبددا مددن مددردل مددن مميددان فأمرجدده 

يل اا حممد ارفع رأسك وقل اسمع لك  م  ا فأ طلق فأفعل مث أعود مىل ري فأمحده بتلك احملامد مث أمر له ساجدا فيقال
وسل تعطده واةدفع تشدفع فدأقول ادا رب أمدا أمدا فيقدال يل ا طلدق فمدن كدان ع قلبده أدىن أدىن أدىن مدن مثقدال حبدا مدن 

 .مردل من مميان فأمرجه من ال ار فأ طلق فأفعل
 :-رضن اهلل ع ه–قال معبد بن هالل الع دزي الراوي عن أ س 

أ بأ دا بده ف رج دا مدن ع دده فلمدا ك دا با در اجلبدان قل دا لدو مل دا مىل احلسدن فسدلم ا عليده هذا حداث أ س الدذي  
وهددو مسددت ف ع دار أي مليفددا قددال فدددمل ا عليدده فسددلم ا عليدده فقل ددا اددا أبددا سددعيد جة ددا مددن ع ددد أميددك أي محددزة فلددم 

زاد دا قدال قدد حددا ا بده م دذ عشدران  سمع مثل حداث حدا اه ع الشفاعا قال هيه فحدا اه احلدداث فقدال هيده قل دا مدا 
 :سدد ا وهددو اومةددذ مجيددع ولقددد تددرك ةدديةا مددا أدري أ سددن الشدديخ أو كددره أن  ددداكم فتتكلددوا قل ددا لدده حدددا ا فضددحك وقددال

 .ما ذكرت لكم هذا مال وأ ا أراد أن أحداكموه(. ملق اإل سان من عجل)
ساجدا فيقال يل اا حممد ارفع رأسك وقل اسمع لدك  مث أرجع مىل ري ع الرابعا فأمحده بتلك احملامد مث أمر له"

ولكن  ءوسل تعط واةفع تشفع فأقول اا رب ايذن يل فيمن قال ال مله مال اهلل قال ليس ذاك لك أو قال ليس ذاك مليك
 ."من قال ال مله مال اهلل وعزيت وكربااين وعاما وجربااين ألمرجن

ء وأمحددددد ع (321/126) حددددداث اإلميددددان كتدددداب ع سددددلممو  ء(9130)حددددداث " التوحيددددد"رواه الب دددداري ع  
ء (2111" )امل تددارة"ء والضدديا  ع (422-420ص)ء وابددن م ددده (341-3/341)ء وأبددو عوا ددا (1/336" )مسدد ده"

 . ( 933-2/930" )التوحيد"وابن مزميا ع 
 .أص افاع  ت ال الشفاعا أن افيد -رضن اهلل ع ه-حداث أ س 

 . مميان من ةعرية أو ةبر  من حبا مثقال بهقل عكان  من: األول الص ف
 .مميان من مردل من حبا مثقال قلبه عكان  من: الثاين

 .مميان من مردل من حبا مثقال من أدىن أدىن أدىن قلبه ع كان نم: الثالث 
لديس  : "لده اهلل فيقدول ء"اهلل مال ملده ال" :قدال مدن وهدم ء-وسدلم عليه اهلل صلى- ال   في م اشفع ص ف: الرابع 

 ".ولكن وعزيت وكربااين وعاما وجربااين ألمرجن من قال ال مله مال اهلل  لكذاك 
 عليده اهلل صدلى- اهلل رسدول بشدفاعا ال دار مدن اهلل وأمرج م بذ وهبمء ال ار أدملوا حممد أما من األص ا  ف ذه 

 .-وسلم
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 كدان ومن ومميداهنمء توحيددهم بسدبب وذلدك ءوجرباايده ورمحتده وعامتده وكرباايه اهلل بعزة أمرجوا األمري والص ف 
 لريتدد  علي دا الشددادة والعقوبدا الدذ وب مدن الرتهيدب. والرتغيدب الرتهيدب بد  جيمعدان احلدداثان ف ذان. الضعف هنااا ع

 .ليكو وا من أهله والتوحيد اإلميان ع والرتغيب ءالذ وب عن املسلمون
الَّدددذ اَن اَدددْأُكُلوَن الرهبَدددا اَل : )الدددذي قدددال اهلل ع أهلدددهء كالربدددا املعاصدددن مدددن الرتهيدددب ع كثدددرية أحادادددث وردت وقدددد

َدا اْلبَدْيدعُ  ثْدُل الرهبَدا َوَأَحدلَّ اللَّدُه اْلبَدْيدَع َوَحدرََّم الرهبَدااَدُقوُموَن م الَّ َكَما اَدُقوُم الَّذ ي اَدَتَ بَّطُُه الشَّْيطَاُن م َن اْلَمسه َذل َك ب أَ دَُّ ْم قَداُلوا م َّنَّ   م 
مَيَْحدُق  ُب ال َّدار  ُهدْم ف يَ دا َمال دُدونَ َفَمْن َجاَ ُه َمْوع اٌَا م ْن َربهه  فَا ْدتَدَ ى فَدَلُه َمدا َسدَلَف َوأَْمدرُُه م ىَل اللَّده  َوَمدْن َعداَد َفُأولَة دَك َأْصدَحا

 (.اللَُّه الرهبَا َواُدْري  الصََّدقَات  َواللَُّه اَل  ُ بُّ ُكلَّ َكفَّاٍر أَا يمٍ 
 .على هلال  املراب  بأهنم أصحاب ال ار هم في ا مالدوناهلل فحكم 

 (.َواللَُّه اَل  ُ بُّ ُكلَّ َكفَّاٍر أَا يمٍ : )وقال في م 
 .ومع ذلك ل ُاكفر أهل الس ا من املراب  مال املستحل ء وال ُاكفهرون من عداهم

 . ارد ع تاركن الصالة مثل هذه األحكام العايماهذا ول
ال اكفددر املددراب ء و مددل هددذه األحكددام علددى و  ءالددذي اكفددر تددارك الصددالةء و كددم علددى مددن ال اكفددره باإلرجددا و 

 .املستحل ء فعلى م  جه اعترب هو من غالة املرجةا
ا ف يَ ددا وَ : )ع قاتددل الدد فس متعمددداع اهلل وقددال  ا َفَجددزَاُؤُه َجَ دد َُّم َمال دددع دددع ددَب اللَّددُه َعَلْيدده  َوَلَع َددُه َوَمددْن اَدْقتُددْل ُمْلم  عددا ُمتَدَعمه َغض 

 (.َوأََعدَّ َلُه َعَذابعا َعا يمعا
مع غضب اهلل عليه ولع ه الزم من اكفدر تدارك الصدالة ع ال ار وهذا الوعيد الصراح ع ملود قاتل ال فس متعمداع 

 .أن اكفره؛ ألن اهلل حكم عليه باخللودء ول  كم على تارك الصالة مبثل هذا احلكم
دا ب  َددرْي  : )مىل ذلدك قدول اهلل تعداىل ع قاتدل الد فسأضدف  دْن َأْجدل  َذل ددَك َكَتبدْ َدا َعلَدى بَدين  م ْسدرَاي يَل أَ َّدُه َمدْن قَدتَدَل  َدْفسع م 

يععا َا قَدَتَل ال َّاَس مجَ   (. َدْفٍس َأْو َفَساٍد ع  اأْلَْر   َفَكَأَّنَّ
 .ول اقل مثل هذا ع تارك الصالة

علدى القاتدل  -البال   هنااا الشدة ع األحكام والزجدر - تارك الصالة هذان ال ص   ُاكفهربده  من الل مُ فإن مح
 .الصالة على املستحلء ومال وقع ع الت اقضتارك املستحل لزمه أن  مل  صوص تكفري 

َا أَ زَل اللَُّه َفُأولَة َك ُهُم اْلَكاف ُروَن : )وقال تعاىل  .[11: رة املايدةسو ]( َوَمْن لَْ َ ُْكْم مب 
َا أَ زَل اللَُّه َفُأولَة َك ُهُم الاَّال ُموَن )  :وقال تعاىل  .[11: سورة املايدة]( َوَمْن لَْ َ ُْكْم مب 
ُقوَن )  :وقال تعاىل َا أَ زَل اللَُّه َفُأولَة َك ُهُم اْلَفاس   .[19: سورة املايدة]( َوَمْن لَْ َ ُْكْم مب 

مذ جعدل الكفددر  ءهبدذه الصديد املفيدددة للحصدر ء  كدم مبدا أ ددزل بدالكفر والالدم والفسددقفقدد حكدم اهلل علدى مددن ل
 .والالم والفسق حمصوراع في م
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 .وهذه األحكام أةد من األحكام على تارك الصالة
  .فإن قال عادل وأمثاله هذه األحكام حتمل على املستحل للحكم ب ري ما أ زل اهلل

 .ل ع تارك الصالةالزمكم مثل هذا التأوا: قيل هلم
 ءَواللَّده  اَل ادُدْلم نُ  ءَواللَّده  اَل ادُدْلم نُ  ءَواللَّده  اَل ادُدْلم نُ : )ي جدارهذع الذي ال  -صلى اهلل عليه وسلم-واقول رسول اهلل 

 (.6036)حداث  "صحيحه"ء أمرجه الب اري ع (الَّذ ي اَل اَْأَمُن َجارُُه بَدَواا َقهُ  :قَالَ  ؟َوَمْن اَا َرُسوَل اللَّه   :ق يلَ 
من الذي جاره بأقوى أساليب ال فدن؛ مدن اإلقسدام بداهلل  ناإلميان ع -صلى اهلل عليه وسلم-فقد  فى رسول اهلل 

 .اال  مرات على  فن اإلميان ع هء وأكد هذا القسم املكرر بتكرار ال فن
جددداره صدداروا مرجةدددا علدددى  املسددتحل إلادددذا علدددى فددإن محدددل عددادل وأمثالددده هدددذا ال فددن امللكدددد بأةدددد أ ددوا  التأكيدددد 

 .مذهب م
أما السلف املكفرون لتارك الصالة فإهنم  رتمدون ممدواهنم غدري املكفدران لدهء واعتدربوهنم مدن أهدل السد اء واعتدربون 

 .علما هم من أعالم الس اء وال ارموهنم باإلرجا ء حاةاهم أن افعلوا ذلك
 .  م على ما ذهبوا مليهكيف وهم اعلمون أن ممواهنم جمت دونء وهلم أدلت م وبراهي

 .وأن هلم أجر اجملت دان ع ف م ال صوصء فإن أصابوا فل م أجران
 .  -صلى اهلل عليه وسلم-ومن أمطةوا فل م أجر واحدء كما  صَّ على ذلك رسول اهلل 

 هددذه الكبدداير مرتكبددومن كددان  :الم ددون هبددذه ال صددوصء واقولددونفددي م وهددم  وااطع دد ف ددل جيددوز لعددادل وأمثالدده أن
مستحل  الرتكاهبا ف م كفارء ومن كدا وا غدري مسدتحل  ف دم جمرمدون ومسدتحقون للعدذاب وال كدال الشدداد بال دارء وكدذا 

اجل دداء مىل هددذه األصدد ا   علددى اهلل أن ادددملتوجددب هددذاء بددل  تقددولء واملرجةددا ال اقولددون ع تددارك الصددالة هتاو دداع وكسددالع 
 .آمر ضالالهتم

 . األموال زكاة م ع من الرتهيب عمثاالع  وسأسوق اإلسالمء أركان من اع رك  كَ رَ تدَ  ل َمنْ  الرتهيب ا ار مىل هذاو 
 : اقول -وسلم عليه اهلل صلى- اهلل رسول مسع أ ه -ع ه اهلل رضن- هرارة أي مىل بإس اده مسلم  روى

ار فدأمحن ما من صاحب ذهب وال فضا ال الدي م  ا حق ا مال مذا كان اوم القياما صفحت لده صدفايح مدن  د"
سدد ا حدد   علي ددا ع  ددار ج دد م فيكددوى هبددا ج بدده وجبي دده وظ ددره كلمددا بددردت أعيدددت لدده ع اددوم كددان مقددداره مخسدد  ألددف

اقضددى بدد  العبدداد فددريى سددبيله ممددا مىل اجل ددا وممددا مىل ال ددار قيددل اددا رسددول اهلل فاإلبددل قددال وال صدداحب مبددل ال اددلدي م  ددا 
ا كان اوم القياما بطح هلا بقا  قرقدر أوفدر مدا كا دت ال افقدد م  دا فصديال واحددا حق ا ومن حق ا حلب ا اوم وردها مال مذ

تطله بأمفاف ا وتعضده بأفواه دا كلمدا مدر عليده أوالهدا رد عليده أمراهدا ع ادوم كدان مقدداره مخسد  ألدف سد ا حد  اقضدى 
 .ب  العباد فريى سبيله مما مىل اجل ا ومما مىل ال ار
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وال  م قال وال صاحب بقر وال غ م ال الدي م  ا حق ا مال مذا كدان ادوم القيامدا بطدح  اا رسول اهلل فالبقر :قيل 
هلا بقا  قرقر ال افقد م  ا ةيةا ليس في دا عقصدا  وال جلحدا  وال عضدبا  ت طحده بقروهندا وتطدله بأظالف دا كلمدا مدر عليده 

لعبدداد فددريى سددبيله ممددا مىل اجل ددا وممددا مىل أوالهددا رد عليدده أمراهددا ع اددوم كددان مقددداره مخسدد  ألددف سدد ا حدد  اقضددى بدد  ا
 .ال ار

اا رسول اهلل فاخليل قال اخليل االاا هن لرجل وزر وهى لرجدل سدرت وهدى لرجدل أجدر فأمدا الدا هدن لده وزر  :قيل 
فرجل ربط ا راا  وف را و وا  على أهل اإلسالم ف دن لده وزر وأمدا الدا هدن لده سدرت فرجدل ربط دا ع سدبيل اهلل مث ل اد س 
حق اهلل ع ظ ورها وال رقاهبا ف ن له سرت وأما الا هن له أجر فرجل ربط دا ع سدبيل اهلل ألهدل اإلسدالم ع مدرج وروضدا 
فمددا أكلددت مددن ذلددك املددرج أو الروضددا مددن ةددن  مال كتددب لدده عدددد مددا أكلددت حسدد ات وكتددب لدده عدددد أرواا ددا وأبواهلددا 

اهلل له عدد آاارها وأرواا ا حس ات وال مدر هبدا صداحب ا علدى  حس ات وال تقطع طوهلا فاست ت ةرفا أو ةرف  مال كتب
هنر فشربت م ه وال اراد أن اسقي ا مال كتب اهلل له عدد ما ةربت حس ات قيدل ادا رسدول اهلل فداحلمر قدال مدا أ دزل علدن 

 (".را ارهاره ومن اعمل مثقال ذرة ة فمن اعمل مثقال ذرة مريا) :ع احلمر ةن  مال هذه اآلاا الفاذة اجلامعا
 (.9161) حداث" مس ده" ع أمحد واإلمام ء(249) حداث" صحيح مسلم"
 

 .ف ذا الوعيد الشداد ملا عن الزكاةء وأةد م ه الوعيد لتارك الصالة
 .بل هو أةد عذاباع وأ كىء كما دلَّ على ذلك أحاداث الشفاعا  فس ا
د و صددوص الوعيدددء واللددف بي  دداء واُ دددزهلا ف ددل جيددوز أن اُرمددى باإلرجددا  مددن هددذا م  جدده؟؛ اددلمن ب صددوص الوعدد

 م ازهلا؟
 .الل م م ا  عوذ بك من الالم واهلوى

 
 هكتب              
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