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 الرحيم الرمحن اهلل بسم

 دحض أباطيل عبد احلميد اجلهني التي أوردها يف كتابه
ا بالرد العلمي

ً
ى زور

َّ
 املسم

 احللقة الثالثة

إبطال دطقى اإلمجاع الؿـسقب إىل اإلمام الشافعل )

 (بإدلة والبراهقـ

 

 (:8ص)قال الجفـل الحدادي يف كتابف 

وكان اإلمجاع مـ الصحابة، والتابعقـ مـ : قال اإلمام الشافعل رمحف اهلل"

اإليؿان ققل وطؿؾ وكقة، ٓ يجزئ واحد مـ الثالثة : بعدهؿ، ومـ أدركـاهؿ يؼقلقن

ٓا بأخر  ."...إ

 :أققل

إن دطقى اإلمجاع هذه الؿـسقبة إىل اإلمام الشافعل ٓ تصح وٓ تثبت طـف وٓ 

 .طـ غقره مـ السؾػ قبؾف

 :وهاك أققال أئؿة السـة

كؼؾ شقخ اإلسالم ما ذكره أبق طبقد الؼاسؿ بـ سالم مـ أققال أهؾ السـة يف 

 :تعريػ اإليؿان، فؼال رمحف اهلل

ـُ  اْلَؼاِسؿُ  ُطَبْقدٍ  َأُبق َقاَل " َمامُ  َساَلمٍ  ْب يَؿانِ  فِل ُمَصـاٌػ  كَِتاٌب  َوَلفُ  - اإْلِ  -: َقاَل  اإْلِ

ـْ  َتْسِؿَقةُ  َهِذهِ  نُل : َيُؼقُل  َكانَ  َم ِل يَل لٌل  ااِإْل وِإْل لٌل   َل ؿَل عَل زِل يُل  وَل ِإْـلؼُل ُل   َل . وَل َل
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ـْ  ةَ  َأْهؾِ  مِ ـُ  َطَطااُ  الؾقثل ُطَؿْقرٍ  ْبـ ُطَبْقدُ : َمؽا ـُ  ُمَجاِهدُ  َرَباٍح  َأبِل ْب ـِ  َجْبرِ  ْب  َأبِل َواْب

ـُ  َطْؿُرو ُمَؾْقَؽَة؛ ـُ  ِديـَاٍر؛ ْب ـُ  الؾافِ  ُطَبْقدُ  َكِجقٍح  َأبِل اْب ـُ  الؾافِ  َطْبدُ  ُطَؿَر؛ ْب ـِ  َطْؿِرو ْب  ُطْثَؿانَ  ْب

ـُ  اْلَؿؾِِؽ  َطْبدُ  ـُ  َكافِعُ  َجِريٍح  ْب ـُ  َداُود ُجَبْقرٍ  ْب ـِ  ْب ْحَؿ ـُ  الؾافِ  َطْبدُ  اْلَعطاارُ  َطْبِدالرا . َرَجااٍ  ْب

ـْ  دُ : اْلَؿِديـَةِ  َأْهؾِ  َومِ ـُ  ُمَحؿا ْهِريُّي  ِشَفاٍب  ْب ـُ  َربِقَعةُ  الزا ـِ  َأبِل ْب ْحَؿ  َحاِزمٍ  َأُبق َطْبِدالرا

َْطَرُج  ْٕ ـُ  َسْعدُ  ا ـِ  إْبَراِهقؿَ  ْب ـِ  َطْبدِ  ْب ْحَؿ ـِ  الرا ـُ  َيْحَقك َطْقٍ   ْب َْكَصاِريُّي  َسِعقدٍ  ْب ْٕ  ِهَشامُ  ا

ـُ  ـِ  ُطْرَوةَ  اْب َبْقرِ  ْب ـُ  الؾافِ  َطْبدُ  الزُّي ـُ  َمالُِؽ  اْلُعْؿِريُّي  ُطَؿرَ  ْب دُ  َأَكسٍ  ْب ـُ  ُمَحؿا  ِذْئٍ   َأبِل ْب

ـُ  ُسَؾْقَؿانُ  ـُ  اْلَعِزيزِ  َطْبدُ  باَِللٍ  اْب ـُ  اْلَعِزيزِ  َطْبدُ  - الؿاجشقن َيْعـِل الؾافِ  َطْبدِ  ْب . َحاِزمٍ  َأبِل ْب

ـْ  ـِ  َأْهؾِ  َومِ ـُ  َوْهُ   اْلَقَؿاكِلُّي  َصاُووٌس : اْلَقَؿ ـُ  َمْعَؿرُ  ُمـَبِّبفٍ  ْب اِا  َطْبدُ  َراِشدٍ  ْب زا ـُ  الرا  ْب

امٍ  . َهؿا

ـْ  امِ  مِْصرَ  َأْهؾ َومِ ـُ  َسِعقدُ  إوزاطل َمْؽُحقٌل : َوالشا ـُ  اْلَقلِقدُ  اْلَعِزيزِ  َطْبدِ  ْب  ُمْسؾِؿٍ  ْب

ـُ  ُيقُكُس  ـُ  َيِزيدُ  إيظ َيِزيدَ  ْب ـُ  َيِزيدُ  َحبِقٍ   َأبِل ْب ـُ  َسِعقدُ  شريح ْب ْقُث  َأيُّيقَب  َأبِل ْب ـُ  الؾا  ْب

ـُ  الؾافِ  َطْبدُ  َسْعدٍ  ـُ  ُمَعاِوَيةُ  َجْعَػرٍ  َأبِل اْب ـُ  َ الٍِح  َأبِل ْب ـُ  الؾافِ  َطْبدُ  شريح، حققة ْب . َوْهٍ   ْب

ـْ  ـَ  َوَم ـْ  َوَغْقَرَها اْلَعَقاِ ؿَ  َسَؽ ـُ  َمْقُؿقنُ : اْلَجِزيَرةِ  مِ ـُ  َيْحَقك مفران، ْب  ْب

ـُ  َمْعِؼُؾ  اْلَؽِريِؿ، َطْبدِ  ِف، ُطَبْقدِ  ْب ـُ  الؾافِ  ُطَبْقدُ  الؾا ـُ  اْلَؿؾِِؽ  َطْبدُ  الرقل، َطْؿٍرو ْب  َمالٍِؽ، ْب

ـُ  الؿعايف دُ  ِطْؿَراَن، اْب ـُ  ُمَحؿا اكِل، َسَؾَؿةَ  ْب ـُ  مخؾد الػزاري، إْسَحاَا  َأُبق اْلَحرا  ْب

، ـِ ـُ  َطؾِلُّي  اْلُحَسْق ـُ  ُيقُسُػ  بؽار، ْب ـُ  َطَطااُ  َأْسَباٍط، ْب دُ  ُمْسؾٍِؿ، ْب ـُ  ُمَحؿا ـُ  اْلَفْقَثؿُ  َكثِقٍر، ْب  ْب

. َجِؿقؾٍ 

ـْ  َْسَقدُ  َطْؾَؼَؿُة،: اْلُؽقَفةِ  َأْهؾِ  َومِ ْٕ ـُ  ا ـُ  َوَسِعقدُ  َوائٍِؾ، َأُبق َيِزيَد، ْب بِقعُ  ُجَبْقٍر، ْب ـُ  الرا  ْب

، َطامِرٌ  ُخَثْقؿ ْعبِلُّي ـُ  اْلَحَؽؿُ  الـاَخِعل، إْبَراِهقؿُ  الشا ـُ  َصْؾَحةُ  ُطَتْقَبَة، ْب ٍ ، ْب ـُ  َمـُْصقرُ  ُمَصرِّب  ْب

ـُ  َسَؾَؿةُ  اْلُؿْعَتِؿِر، ـُ  َطَطااُ  الضبل، ُمِغقَرةُ  كفقؾ، ْب ائِِ ، ْب ـُ  إْسَؿاِطقُؾ  السا  َخالٍِد، َأبِل ْب
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ـُ  َيْحَقك َحقااَن، َأُبق ـُ  ُسَؾْقَؿانُ  َسِعقٍد، ْب َْطَؿُش، مفران، ْب ْٕ ـُ  َيِزيدُ  ا ـُ  ُسْػَقانُ  ِزَياٍد، َأبِل ْب  ْب

، َسِعقدٍ  ـُ  ُسْػَقانُ  الثاْقِريُّي ـُ  اْلُػَضْقؾ ُطَقْقـَة، اْب ـُ  َثابُِت  اْلِؿْؼَداِم، َأُبق ِطَقاٍض، ْب  اْلَعْجاَلِن، ْب

ـُ  ـُ  شبرمة، اْب ـُ  َشِريُؽ  ُزَهْقٌر، َلْقَؾك، َأبِل اْب ِف، َطْبدِ  ْب ـُ  الؾا ـُ  اْلَحَس ـُ  َحْػُص  َ الٍِح، ْب  ْب

ـُ  َبْؽرِ  َأُبق ِغَقاٍث، َْحَقِص، َأُبق َطقااٍش، ْب ْٕ ـُ  َوكِقعُ  ا اِح، ْب ـُ  الؾافِ  َطْبدُ  اْلَجرا  َأُبق ُكَؿْقٍر، ْب

ـُ  الؾافِ  َطْبدُ  ُأَساَمَة، ـُ  َزْيدُ  إْدِريَس، ْب ـُ  الحباب، ْب ـُ  اْلُحَسْق دُ  الجعػل، َطؾِلٍّي  ْب ـُ  ُمَحؿا  ْب

ـُ  َيْحَقك العبدي، بِْشرٍ  دٌ   َدمَ  ْب . ُطَبْقدٍ  َبـُق َوَطْؿُرو َوَيْعَؾك َوُمَحؿا

ـْ  ـُ : اْلَبْصَرةِ  َأْهؾِ  َومِ ـُ  اْلَحَس ـِ  َأبِل ْب دُ  اْلَحَس ـُ  ُمَحؿا ـُ  قتادة ِسقِريـ ْب  َبْؽرُ  ِدَطاَمةَ  اْب

ـُ  فِ  ْب ـُ  ُيقُكُس  السختقاين َأيُّيقُب  الؿزين َطْبِدالؾا ـُ  الؾافِ  َطْبدُ  ُطَبْقدٍ  ْب  التقؿل ُسَؾْقَؿانُ  َطْقنٍ  ْب

ـُ  ِهَشامُ  انَ  اْب ـُ  ُشْعَبةُ  الدستقائل َحسا اِج  ْب ادُ  اْلَحجا ـُ  َحؿا ادُ  َسَؾَؿةَ  ْب ـُ  َحؿا  َأُبق َزْيدٍ  ْب

َْشَفِ   ْٕ ـُ  َيِزيدُ  ا ـُ  وهق  َطَقاَكةَ  إْبَراِهقَؿ َأُبق اْب ـُ  اْلَقاِرِث  َطْبدُ  َخالِدٍ  ْب ـُ  ُمْعَتِؿرُ  َسِعقدٍ  ْب  ْب

ـُ  َيْحَقك التقؿل ُسَؾْقَؿانَ  ـِ  َطْبدُ  اْلَؼطاانُ  َسِعقدٍ  ْب ْحَؿ ـُ  الرا ـُ  بِْشرُ  َمْفِديٍّي  ْب ؾِ  ْب  َيِزيدُ  اْلُؿَػضا

ـُ  ُؾ  زريع ْب ـُ  اْلُؿَممِّب ـُ  َخالِدُ  إْسَؿاِطقَؾ  اْب ـُ  ُمَعاذُ  اْلَحاِرِث  ْب ـِ  َطْبدِ  َأُبق ُمَعاذٍ  ْب ْحَؿ  الرا

ـْ . اْلُؿْؼِري ـُ  هشقؿ: َواِسطٍ  َأْهؾِ  َومِ ـُ  َخالِدُ  َبِشقرٍ  ْب ـُ  َطؾِلُّي  الؾافِ  َطْبدِ  ْب ـُ  َيِزيدُ  َطاِ ؿٍ  ْب  ْب

ـُ  َ الُِح  َهاُرونَ  ـِ  ُطَؿرَ  ْب ـِ  َطؾِلِّب  ْب ـْ . َطاِ ؿٍ  ْب اكُ : اْلَؿْشِرِا  َأْهؾِ  َومِ حا ُـ  الضا  ُمَزاِحؿٍ  ْب

ـُ  َكْصرُ  َجْؿَرةَ  َأُبق ـُ  الؾافِ  َطْبدُ  ِطْؿَرانَ  ْب ـُ  الـاْضرُ  اْلُؿَباَركِ  ْب ـُ  َجِريرُ  شؿقؾ ْب  اْلَحِؿقدِ  َطْبدِ  ْب

. الضبل

اِ : ُطَبْقدٍ  َأُبق َقاَل  َٓ يَؿانُ : َيُؼقُلقنَ  َجِؿقًعا َهُم وَل  .َوَيـُْؼُص  َيِزيدُ  َوَطَؿٌؾ  َقْقٌل  اإْلِ لُل  وَل ُل وِإْل   َل

لِل  ـَّنةِل   َل ِإْل ولُل  االُّس ؿُل عِإْل ا  ِلهِل  ااِإْلؿَل كَل ِإْـليَل  .اهـ."عِل

 :أققل

-7/309[ )مجؿقع الػتاوى]، اكظر (134)لؼد بؾغ طدد همٓا إئؿة 

311.) 
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وَل ": وأضا  أبق طبقد ققلف لُل  وَل ُل وِإْل لِل   َل ـَّنةِل   َل ِإْل ولُل  االُّس ؿُل عِإْل ا  ِلهِل  ااِإْلؿَل كَل ِإْـليَل  ."عِل

ففمٓا إئؿة مـ التابعقـ فؿـ بعدهؿ، وكؾفؿ أو جؾفؿ سابؼ لإلمام الشافعل 

، أٓ يدل "اإليؿان ققل وطؿؾ يزيد ويـؼص"مل يزيدوا أو أحد مـفؿ طىل الؼقل بلن 

ٓا بأخر": هذا كؾف طىل بطالن تؾؽ الزيادة  ".ٓ يجزئ واحد مـ الثالثة إ

؛ ٕكف "اإليؿان ققل وطؿؾ يزيد ويـؼص": فـحـ ُكسؾِّبؿ بؿا كؼؾف الشافعل بؼقلف

 .مقافؼ لؿا قالف أئؿة اإلسالم الؿذكقرون

وكرد هذه الزيادة لظفقر بطالهنا ومخالػتفا لؿا قالف وكؼؾف أئؿة اإلسالم القارد 

 .ذكرهؿ فقؿا أسؾػـا

 .وكؼؾف اإلمام البخاري طـ ألػ طامل مـ مختؾػ بؾدان اإلسالم

وفقؿا كؼؾف أبق حاتؿ وأبق زرطة الرازيان طـ طؾؿاا اإلسالم مـ مختؾػ 

 .البؾدان

وفقؿا كؼؾف أبق طبقد طـ طؾؿاا مختؾػ البؾدان اإلسالمقة، وقد مضك يف  در 

 .هذا الؿؼال

فؾق سؾؿـا هبذه الزيادة ٓقتضك هذا التسؾقؿ رمل السؾػ مجقًعا باإلرجاا طىل 

أبق طبقد، واإلمام البخاري، وأبق : ، وٓ سقؿا مـ كؼؾ طـفؿ إئؿةمذه  الحدادية

 .إن اإليؿان ققٌل وطؿٌؾ يزيد ويـؼص: حاتؿ، وأبق زرطة أهنؿ كؾفؿ يؼقلقن

 .ققٌل، وطؿٌؾ : ومـفؿ مـ يؼتصر طىل الؼقل بلن اإليؿان

ففؾ يرتدع الحدادية طـ التعؾؼ هبذه الزيادة الؿـسقبة إىل اإلمام الشافعل برأه 

اهلل مـف، أو يصرون طىل التشبث هبا؟ فقظفر لؾؼراا أهنؿ يؼذفقن السؾػ مجقًعا 

 .ويظفر لؾؼراا أن هذه الػئة شر مـ الخقارج. باإلرجاا

 :ثؿ أققل
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 .وٓ كستبعد أن يؽقن بعض الخقارج قد دسا هذه الزيادة يف كتاب الاللؽائل

 :فألهؾ إهقاا مؽر وأٓطق  معروفة

 .كثقرًا وكثقراً -  ىل اهلل طؾقف وسؾؿ– فؼد كذبقا طىل رسقل اهلل  -1

وكذبقا طىل طظ رضل اهلل طـف، وكت  الروافض مؾقئة بالؽذب طىل طظ  -2

 .رضل اهلل طـف وطىل أهؾ بقتف

 :قال اإلمام مسؾؿ رمحف اهلل يف مؼدمة  حقحف

َثـَا ـُ  َداُودُ  َحدا ، َطْؿٍرو ْب بِّبلُّي َثـَا الضا ـُ  َكافِعُ  َحدا ـِ  ُطَؿَر، ْب ـِ  َط  ُمَؾْقَؽَة، َأبِل اْب

ـِ  إَِلك َكَتْبُت : َقاَل  : َفَؼاَل  َطـِّبل، َوُيْخِػل كَِتاًبا، لِل َيْؽُتَ   َأنْ  َأْسَلُلفُ  َطبااسٍ  اْب

ُُمقرَ  َلفُ  َأْخَتارُ  َأَكا َكاِ ٌح  َوَلدٌ » ْٕ  بَِؼَضااِ  َفَدَطا: َقاَل  ،«َطـْفُ  َوُأْخِػل اْختَِقاًرا، ا

، ْلُا، بِفِ  َوَيُؿرُّي  َأْشَقاَا، مِـْفُ  َيْؽُتُ   َفَجَعَؾ  َطؾِلٍّي  : »َفَقُؼقُل  الشا
ِ
 بَِفَذا َقَضك َما َواهلل

ٓا  َطؾِلٌّي   .«َضؾا  َيُؽقنَ  َأنْ  إِ

ويؽذبقن طىل العؾؿاا كقًدا ومؽًرا، ومـ ذلؽ الؽذب طىل شقخ  -3

روضة ]اإلسالم ابـ تقؿقة رمحف اهلل، ومـف ما قال ابـ الؼقؿ رمحف اهلل يف 

 (:131ص )[الؿحبقـ

 بحؽؿف راضقن فـحـ تقؿقة ابـ اإلسالم شقخ وهق إلقف حاكؿتؿقكا مـ وأما"

 كذب إٓ هذه وهؾ إجاك  والـساا الؿردان وطشؼ الؿحرم الـظر لؽؿ أباح فليـ

 التل الػتقا وأما طـف حؽقتؿقه ما بخال  كاصؼة كؾفا وفتاواه تصاكقػف وهذه طؾقف ضاهر

 حتك مجقعفا لذكركاها اإلصالة ولقٓ بقجف كالمف تـاس  ٓ طؾقف فؽذب حؽقتؿقها

 هذه طؾقفا أوقػـل لؿـ وقؾت طـف فضال دوكف طؿـ تصدر ٓ أهنا طؾقفا القاقػ يعؾؿ

 رجؾ بخط وهل قديؿا طؾقفا أوقػـل قد إمراا بعض وكان كالمف يشبف ٓ طؾقف كذب

 هل فنذا تلمؾتفا ثؿ الحاشقة هذه برقة الشقخ أضـ كـت ما يل وقال بالؽذب متفؿ
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 ."...كذب هذه أن يبقـ ما فتاويف مـ لذكركا اإلصالة ولقٓ طؾقف كذب

 

 (:14 - 9ص)قال الجفـل يف كتابف 

ـة يف أن اإليؿان ٓ يصح مـ غقر طؿؾ، " ودوكؽ أيفا الؼارئ الؽريؿ أققال أئؿة السُّي

 ".وهل كؾؿة إمجاع بقـفؿ مل يخالػفؿ سقى الؿرجئة ومـ كحا كحقهؿ

 .ثؿ كؼؾ هبذا الصدد أققال طشرة مـ إئؿة

 :قال

وكان اإلمجاع مـ الصحابة، والتابعقـ مـ بعدهؿ، : قال اإلمام الشافعل رمحف اهلل- 1"

ٓا : ومـ أدركـاهؿ يؼقلقن اإليؿان ققل وطؿؾ وكقة، ٓ يجزئ واحد مـ الثالثة إ

 .بأخر

، وشقخ اإلسالم ابـ (5/886)كؼؾف طـف اإلمام الاللؽائل يف شرح أ قل آطتؼاد 

، وكالمها طزاه إىل كتاب (7/308)، (7/209 )«مجؿقع الػتاوى»تقؿقة، كؿا يف 

 ." لؾشافعل«إم»

 :أققل

 . إن هذا الؼقل الذي ُكس  إىل اإلمام الشافعل ٓ يثبت طـف بحال كؿا أسؾػـا: وال

ودوكؽ أيفا الؼارئ مرة ثاكقة إدلة القاضحة الجؾقة الدالة طىل بطالن كسبة هذا الؼقل 

 :إىل هذا اإلمام

 [ داب الشافعل ومـاقبف] كؼؾ اإلمام ابـ أبل حاتؿ طـ اإلمام الشافعل يف -1

 :، حقث قال رمحف اهلل(192ص)

 اجتؿع حػص الػرد ومصالا : سؿعت حرمؾة بـ يحقك قال: حدثـا أبل، قال"

 فاحتج اإليؿان يف فاختصؿا بؿصر يعـل الجروي دار يف الشافعل طـد اإلباضل
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 حػص فعال ققل، اإليؿان أن يف الػرد حػص واحتج والـؼصان، الزيادة يف مصالا

 طىل الؿسللة وتؼّؾد الشافعل فحؿل مصالا، وضعػ طؾقف، وققي مصالا طىل الػرد

. "وقطعف الػرد حػصاً  فطحـ ويـؼص، يزيد وطؿؾ ققل اإليؿان أن

(: 115-9/114 )"الحؾقة" يف كعقؿ أبق وقال- 2 

 :قال الجفازي طبداهلل بـ حاتؿ أمحد أبق حدثـل الرمحـ طبد بـ محؿد حدثـا "

 يزيد وطؿؾ ققل اإليؿان: يؼقل الشافعل سؿعت يؼقل سؾقؿان بـ الربقع سؿعت

 .أية ( ...إيؿاكا  مـقا الذيـ ويزداد : )أية هذه تال ثؿ بالؿعصقة، ويـؼص بالطاطة

 طـ يحؽل الربقع سؿعت: قال حاتؿ أبق ثـا يعؼقب بـ محؿد بـ طبداهلل حدثـا

 إٓ أمروا وما: )تعاىل اهلل ققل مـ أققى شقئا الؿرجئة طىل الرد يف أطؾؿ ما قال الشافعل

 ديـ وذلؽ الزكاة ويمتقا الصالة ويؼقؿقا حـػاا الديـ لف مخؾصقـ اهلل لقعبدوا

. "(الؼقؿة

 أبق ثـا يعؼقب بـ محؿد بـ طبداهلل ثـا حقان بـ محؿد أبق حدثـا"-: اهلل رمحف– وقال

 إباضل ومصالن الػرد حػص اجتؿع :يؼقل يحقك بـ حرمؾة سؿعت: قال حاتؿ

 اإليؿان يف ومصالن الػرد حػص واختصؿ حاضر وأكا الجروي دار يف الشافعل طـد

 طىل الؿسللة وتؼؾد الشافعل فحؿك مصالن وضعػ طؾقف وققي مصالن طىل فاحتج

. "وقطعف الػرد حػصا فطحـ ويـؼص يزيد وطؿؾ ققل اإليؿان أن

(. 1/387 )"الشافعل مـاق " يف القجف هذا مـ البقفؼل وأورده

(: 81ص )"آكتؼاا" يف- اهلل رمحف– البر طبد ابـ وقال- 3 

 الحؽؿ استجؾبف الذي الشافعل البغدادي طؿر بـ طبقداهلل الؼاسؿ أبق وذكر"

 الربقع كا: قال طظ بـ محؿد حدثـا الزهراا وأسؽـف الؿممـقـ أمقر باهلل الؿستـصر

 طز اهلل ققل ترى أٓ بالؼؾ  واطتؼاد وطؿؾ ققل اإليؿان: يؼقل الشافعل سؿعت :قال
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 فسؿك الؿؼدس، بقت إىل  التؽؿ يعـل ،(إيؿاكؽؿ لقضقع اهلل كان وما: )وجؾ

 اإليؿان :يؼقل الشافعل وسؿعت: الربقع قال وطؼد، وطؿؾ ققل وهل إيؿاكا الصالة

. "ويـؼص يزيد

(: 1/385 )"الشافعل مـاق " يف- اهلل رمحف– البقفؼل وقال- 4

 القاحد طبد بـ الزبقر حدثـل: قال الحافظ، اهلل طبد بـ محؿد: اهلل طبد أبق أخبركا "

 بـ الربقع حدثـا: قال إحد، طبد بـ يقسػ حدثـل: قال بلسداباذ، الحافظ،

 ويزيد وطؿؾ، ققل اإليؿان: يؼقل- طـف اهلل رضل -الشافعل سؿعت: قال سؾقؿان،

. "ويـؼص

(: 47-1/46 )"الباري فتح" يف- اهلل رمحف– حجر ابـ الحافظ وقال- 5 

: قال الربقع أخبركا إ ؿ العباس أبق حدثـا: الشافعل مـاق  يف الحاكؿ وقال"

 يف كعقؿ أبق وأخرجف. ويـؼص ويزيد وطؿؾ، ققل اإليؿان: يؼقل الشافعل سؿعت

 ويـؼص بالطاطة يزيد : وزاد الربقع طـ  خر وجف مـ الحؾقة مـ الشافعل ترمجة

. "أية( إيؿاكا  مـقا الذيـ ويزداد ):تال ثؿ. بالؿعصقة

 : أققل

 هذا طـف يـؼال ومل الشافعل تالمقذ اإلمام أبرز مـ حرمؾة والربقع: هذان اإلمامان

السـة، ولق كان هذا ثابًتا  أئؿة كالم مع يتػؼ الذي الؽالم مـ تراه ما كؼال بؾ الؼقل،

طـ اإلمام الشافعل َلــََؼاَله، وهمٓا طدد مـ أئؿة السـة يـؼؾقن هذا الؼقل دون أي 

 .تردد

ػقا كتًبا خا ة :ثاكًقا  إن هذا اإلمجاع الؿزطقم مل يـؼؾف أحد مـ العؾؿاا الؽبار الذيـ ألا

باإلمجاطات، وطىل رأسفؿ اإلمام أبق بؽر محؿد بـ إبراهقؿ بـ الؿـذر الؿتقىف سـة 

يف كتابف اإلمجاع، حقث ذكر طدًدا مـ اإلمجاطات تتعؾؼ بالصالة بؿا فقفا  (318)



9 

 

، ومل يذكر يف هذا الؿقضع اإلمجاع طىل كػر تارك (76-33)الؾباس والقتر مـ رقؿ 

 .الصالة

 :كتاب الساحر والساحرة (158ص)ثؿ قال يف 

 ."مل  جي فقفي إمجاًعا:  ال   و  ؽر. كتاب تارك ااصالة- 60"

ففذا اإلمام ابـ الؿـذر العالمة  القاسع آصالع وهق مـ تالمقذ تالمقذ  اإلمام 

الشافعل ومـ أطر  الـاس بؿذهبف مل يجد إمجاًطا طىل كػر تارك الصالة، أٓ يدل هذا 

 !وذاك طىل بطالن هذا اإلمجاع الؿـسقب إىل اإلمام الشافعل؟

 [اإلشرا  طىل مذاه  العؾؿاا]يف كتابف - أطـل ابـ الؿـذر-ثؿ قال هذا اإلمام 

(8/246-247:) 

 الصالة تارك يف العؾؿ أهؾ اختال  باب - 1"

: بؽر أبق قال

. طذر لغقر وقتفا يخرج حتك طامداً  الصالة ترك فقؿـ العؾؿ أهؾ اختؾػ - 5414 م

. كافر هق: صائػة فؼالت

. وإسحاا وأمحد، الؿبارك، وابـ السختقاين، وأيقب الـخعل، إبراهقؿ ققل هذا

 يدخؾ أن إىل الصالة تارك فنن طؿدًا، الصالة تارك إٓ بذك  أحد يؽػر ٓ: أمحد وقال

. ثالثاً  يستتاب أخرى  الة وقت

. شقبة أبل بـ بؽر وأبق خقثؿة، وأبق داود، بـ سؾقؿان قال وبف

هِل  ومل.  تل وإال تاب فنن  لتتاب،: طائػة و اات . كافراً  ااطائػة  ذه تلؿِّم

. وااشافعي ووكقع، ز ي،  ن ومحاد مااك،  ال و ه مؽحول،  ول  ذا

 فنن حسـ، اهلل شاا إن وذلؽ ثالًثا، الصالة تارك ُيستتاب: ققؾ وقد": الشافعل قال

. "قتؾ وإٓ الثالث يف  ىل
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. الزهري ققل هذا. ويسجـ يضرب أن وهق: ثالث ققل وفقف

 اإِلسالم غقر ديـاً  ابتدعٍ  تركفا إكؿا كان إن: قال الصالة، ترك رجؾ طـ الزهري وسئؾ

. وسجـ مبرحاً  ضرباً  ضرب فاسؼ، هق إكؿا كان وإن قتؾ،

. يصظ حتك ويحبس يضرب: الـعؿان وقال

. ففمٓا طدد مـ إئؿة ومـفؿ اإلمام الشافعل ٓ يؽػرون تارك الصالة

 بعد يؼقل الصالة تارك بؽػر يؼقل مؿـ وهق الؿروزي، كصر بـ محؿد اإلمام وهذا

(: 957-956/ 2 )"الصالة قدر تعظقؿ" كتابف يف الصالة تارك يؽػر ٓ مـ ٕدلة كؼؾف

. كافر غقر وقتفا تجاوز حتك الصالة تارك أن طىل تدل إخبار ففذه: قالقا"

 متعؿدا، وقتفا خرج حتك لؾصالة التارك أن طىل العؾؿ أهؾ طامة اتػاا وىف: قالقا

 مـ ترك ما بؼضاا يممر ٓ الؽافر ٕن بؽافر، لقس أكف طىل يدل ما قضاا، يعقدها

. العؾؿاا طامة ققل يف الصالة

 اهلل رضل -الشافعل الحديث أ حاب طؾؿاا مـ الؿذه  هذا ذه  مؿـ وكان

 ."مقافؼقفؿ يف طبقد وأبق وغقره، ثقر أبق وأ حابف- طـف

 :وأققل

مؽحقل، ومالؽ، ومحاد بـ زيد، ووكقع بعدم : إن ققل اإلمام الشافعل ومـ قبؾف

تؽػقر تارك الصالة يدل طىل بطالن هذا اإلمجاع وطىل بطالن كسبتف إىل اإلمام 

 .الشافعل

ابـ حزم، وابـ الؼطان، مل يذكرا إمجاًطا : وقد ألاػ يف اإلمجاع بعد اإلمام  ابـ الؿـذر

 ."طىل كػر تارك الصالة، وهذا مؿا يمكد بطالن دطقى هذا اإلمجاع

: باب وطقد تارك الصالة (2/180) [شرح السـة]وقال اإلمام البغقي رمحف اهلل يف 

ادُ  َوَقاَل " ـُ  َحؿا افِِعلُّي  َوَمالٌِؽ، َوَمْؽُحقٌل، َزْيٍد، ْب الةِ  َتاِركُ : َوالشا ، الصا  َوٓ َكاْلُؿْرَتدِّب
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ـِ  بِفِ  َيْخُرُج  ـِ  َط ي . الدِّب

، َوَقاَل  ْهِريُّي ْأِي  َأْ َحاُب  َقاَل  َوبِفِ  الزُّي  ُيَصؾِّبَل، َحتاك َوُيْضَرُب  ُيْحَبُس  َبْؾ  ُيْؼَتُؾ، َٓ : الرا

ْقِم، َتاِركُ  ُيْؼَتُؾ  َٓ  َكَؿا َكاِة، الصا  اهـ."َواْلَحجِّب  َوالزا

 :قطر/ط (9-5ص) "كتاب الصالة"يف - رمحف اهلل–وقال اإلمام ابـ الؼقؿ 

 .حؽؿ تارك الصالة طؿداً "

 وأكبر الذكقب أطظؿ مـ طؿًدا الؿػروضة الصالة ترك أن الؿسؾؿقن يختؾػ ٓ

 الزكا إثؿ ومـ إمقال وأخذ الـػس قتؾ إثؿ مـ أطظؿ اهلل إثَؿف طـد وأن الؽبائر

 .وأخرة الدكقا يف وخزيف وسخطف اهلل لعؼقبة متعرض وأكف الخؿر وشرب والسرقة

. كػره ويف قتؾف كقػقة ويف قتؾف يف اختؾػقا ثؿ

 بـ ومحاد الؿبارك بـ اهلل وطبد إوزاطل طؿرو وأبق الثقري سعقد بـ سػقان فلفتك

 حـبؾ بـ وأمحد الشافعل إدريس بـ ومحؿد أكس بـ ومالؽ الجراح بـ ووكقع زيد

 .يؼتؾ بلكف وا حاهبؿ راهقيف بـ وإسحاا

 بعض وقال .طـؼف يف ضربا بالسقػ يؼتؾ :مجفقرهؿ فؼال قتؾف كقػقة يف اختؾػقا ثؿ

 بالسقػ يـخس :سريج ابـ وقال .يؿقت أو يصظ أن إىل بالخش  يضرب :الشافعقة

. لرجقطف وأرجك زجره يف أبؾغ ٕكف يؿقت؛ حتك

 شلا كؾ يف اإلحسان كت  اهلل إن": وسؾؿ طؾقف اهلل  ىل بؼقلف يحتجقن والجؿفقر

 إزهاقا وأسرطفا الؼتالت أحسـ بالسقػ العـؼ وضرب "الؼتؾة فلحسـقا قتؾتؿ فنذا

 الـخس دون إطـاا ضرب الؿرتديـ الؽػار قتؾ يف سبحاكف اهلل سـ وقد لؾـػس

 بدكف مجقع إىل إمل لقصؾ بالحجارة الؼتؾ الؿحصـ الزاين حؼ يف شرع وإكؿا بالسقػ

 الزكا إىل والداطل الؼتالت أشـع الِؼتؾة تؾؽ وٕن بالحرام؛ الؾذة إلقف و ؾت حقث

تذكقًرا  يف هذه العؼقبة وٕن الداطل؛ ققة مؼابؾة يف غؾظة فجعؾت الطِّبباع يف ققي داع
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جؿ لقطٍ  لؼقم اهلل بعؼقبة . الػاحشة ارتؽاب طىل بالحجارة بالرا

 :ثؿ قال رمحف اهلل

 فصؾ "

 وداود حـقػة وأبق العزيز طبد بـ وطؿر الؿسق  بـ وسعقد الزهري شفاب ابـ وقال

 بؿا الؿذه  لفذا واحتج يؼتؾ، وٓ يتقب أو يؿقت حتك يحبس والؿزين طظ ابـ

 حتك الـاس أقاتؾ أن أمرت": قال وسؾؿ طؾقف اهلل  ىل الـبل طـ هريرة أبق رواه

 رواه "بحؼفا إٓ وأمقالفؿ دمااهؿ مـل طصؿقا قالقها فنذا اهلل، إٓ إلف ٓ يؼقلقا

. البخاري

مسؾؿ يشفد امرٍئ  دم يحؾ ٓ": وسؾؿ طؾقف اهلل  ىل الـبل قال: قال مسعقد ابـ وطـ

أن ٓ إلف اهلل وأين رسقل اهلل إٓ بنحدى ثالث الثق  الزاين والـػس بالـػس والتارك 

. أخرجاه يف الصحقحقـ. "لديـف الؿػارا لؾجؿاطة

 . كالصقام والزكاة والحجوألهنا من ااشرائع ااعؿؾقة فال  ؼتل  تركفا :قالقا

ـَ َحْقُث َوَجْدُتُؿقُهْؿ َوُخُذوُهْؿ }: قال الؿقجبقن لؼتؾف قال اهلل تعاىل َفاْقُتُؾقا اْلُؿْشِركِق

َكاَة َفَخؾُّيقا  الَة َو َتُقا الزا َواْحُصُروُهْؿ َواْقُعُدوا َلُفْؿ ُكؾا َمْرَ ٍد َفنِْن َتاُبقا َوَأَقاُمقا الصا

 . فلمر بؼتؾفؿ حتك يتقبقا مـ شركفؿ ويؼقؿقا الصالة ويمتقا الزكاة{َسبِقَؾُفؿْ 

ومـ قال ٓ يؼتؾ تارك الصالة يؼقل متك تاب مـ شركف سؼط طـف الؼتؾ وإن مل يؼؿ 

  ."الصالة وٓ  تك الزكاة وهذا خال  ضاهر الؼر ن

ففمٓا طدد مـ أئؿة اإلسالم مـ قبؾ اإلمام الشافعل ٓ يؽػرون تارك الصالة ويرون 

 .قتؾف إن مل يت  ويؾتزم الصالة

سعقد بـ الؿسق ، والزهري، وطؿر بـ طبد العزيز رضل : وطىل رأس همٓا إئؿة

اهلل طـفؿ وهؿ مـ التابعقـ، ففمٓا إئؿة مـ أطقان التابعقـ ٓ يؽػرون تارك الصالة 
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 .ومـفجفؿ هذا يدل طىل بطالن دطقى اإلمجاع

 :ثؿ قال الجفـل

ٓا بعؿؾ: قال اإلمام أمحد بـ حـبؾ رمحف اهلل- 2"  .اإليؿان ٓ يؽقن إ

 ."(3/566 )«السـة»رواه طـف اإلمام الخالل يف 

 :أققل

 .ٓ يبعد أن يؽقن قصد اإلمام أمحد بقان أمهقة العؿؾ يف اإلسالم، وكحـ كؼقل بذلؽ

ومعرو  طـ اإلمام أمحد أكف يؼقل بؽػر تارك الصالة، ومعرو  طـف ققلف يف رسالتف 

 :إىل مسدد

. أسلت إذا: وكؼصاكف أحسـت، إذا زيادتف: ويـؼص يزيد وطؿؾ ققل واإليؿان"

 باهلل الشرك إٓ شلا اإلسالم مـ يخرجف وٓ اإلسالم، إىل اإليؿان مـ الرجؾ ويخرج

 هتاوكا أو كسال تركفا فنن ،هبا جاحدا وجؾ طز اهلل فرائض مـ فريضة يرد أو العظقؿ،

 ،(1/343 )"الحـابؾة صبؼات" ، "طـف طػا شاا وإن طذبف، شاا إن اهلل، مشقئة يف كان

. الؿعرفة دار كشر

فاإلمام أمحد هـا ٓ يؽػر بترك الصالة وٓ يؽػر إٓ بالشرك باهلل العظقؿ، أو الجحقد، 

 :، حقث قال(1/588)ويمكد ققلف هذا ما رواه طـف الخالل يف السـة 

 زيادتف :قال وكؼصاكف؟ زيادتف ما أبل سللت :قال  الح ثـا :قال طظ بـ محؿد أخبركا

 ففذا الػرائض وأداا والحج والزكاة الصالة تركف مثؾ العؿؾ ترك وكؼصاكف العؿؾ

 .بالعؿؾ ويزيد يـؼص

 وكقع كان وقد يـؼص، كذا يزيد فؽؿا التام؟ يزيد فؽقػ تاما زيادتف قبؾ كان إن :وقال

 . حقح إسـاده. اهلل؟ رمحفؿا وطؿر بؽر أبل إيؿان مثؾ الحجاج إيؿان ترى :قال

وهذان الؼقٓن يستػاد مـفؿا رجقطف طـ تؽػقر تارك الصالة؛ اكطالًقا مـ أحاديث 
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 .الشػاطة، واهلل أطؾؿ

 (.125-124ص) "الشرح واإلباكة"وقال كحقه ابـ بطة يف كتابف 

الرد طىل "ومـ كالم أبل طظ الحسـ بـ أمحد الؿعرو  بابـ البـاا الحـبظ يف كتابف 

 :قال (195-193ص) خالل حديثف طـ الشػاطة "الؿبتدطة

 يف لؾؼدرية خالفاً  أمتف مـ الؽبائر أهؾ يف- وسؾؿ طؾقف اهلل  ىل -كبقـا وشػاطة فصؾ"

(. شػاطة لف لقس: )ققلفؿ

 وجؾ طز اهلل ورمحة غقره، وشػاطة بشػاطتف،: طـدكا مـفا خرج طؼقبة الـار دخؾ ومـ

 مخؾصًا،( اهلل إٓ إلف ٓ: )الدكقا دار يف واحدة مرة قال واحد الـار يف يبؼك ٓ حتك

. "ذلؽ بعد الطاطات يػعؾ مل وإن بف، و مـ

 ".ويـؼص يزيد اإليؿان": ومعرو  طـ اإلمام أمحد أكف يبرئ مـ اإلرجاا مـ يؼقل

(: 1009 )رقؿ( 3/581 )"السـة" يف الخالل قال

 يعؼقب بـ إبراهقؿ ثـا :قال إسدي أمحد بـ محؿد ثـا :قال سفؾ بـ مقسك أخبرين"

 هذا: قال ويـؼص، يزيد اإليؿان: قال مـ طـ أمحد سللت: قال سعقد بـ إسؿاطقؾ طـ

. "اإلرجاا مـ بريا

 وطؿؾ ققل اإليؿان: قال ومـ"(: 123ص )"السـة شرح" يف البرهباري وقال اإلمام

 ."و خره أولف اإلرجاا مـ خرج فؼد ويـؼص يزيد

ْرَجااِ  َأْهُؾ  َيُؼقُل ": اإلمام الُػَضْقؾ بـ طقاض َوَقاَل  نُل : اإْلِ ِل يَل لٌل  ااِإْل وِإْل لٍل   ِلالَل   َل ؿَل  َوَيُؼقُل  عَل

نُل : اْلَجْفِؿقاةُ  ِل يَل ةُل  ااِإْل رِلفَل عِإْل لٍل   ِلالَل  ااِإْلؿَل وِإْل الَل   َل لٍل  وَل ؿَل  .عَل

ـاةِ  َأْهُؾ  َوَيُؼقُل  نُل : السُّي ِل يَل ةُل  ااِإْل رِلفَل عِإْل لُل  ااِإْلؿَل وِإْل ااِإْلؼَل لُل  وَل ؿَل ااِإْلعَل  .وَل

نِإْل  ؿَل الَل  فَل نُل :  َل ِل يَل لٌل  ااِإْل وِإْل لٌل   َل ؿَل عَل يِإْل  وَل ؼَل ذَل  فَل ةِل   َلخَل ثِلقؼَل وَل  . ِلااِإْل

ـْ  يَؿانُ : َقاَل  َوَم َكافُ  َخاَصَر؛ َفَؼدْ  .َطَؿؾٍ  باَِل  َقْقٌل  اإْلِ
ِ
 َطَؾْقفِ  ُيَردُّي  َأوْ  إِْقَراُرهُ  َأُيْؼَبُؾ  َيْدِري َٓ  ٕ



15 

 

 (.1/376) لإلمام طبداهلل بـ أمحد "السـة"، "بُِذُكقبِفِ 

ئقن مـ اإلرجاا مـ يؼقل اإليؿان ققل وطؿؾ يزيد ويـؼص، وأكتؿ  ففمٓا إئؿة يبرِّب

أيفا الحداديقن ٓ ترفعقن رؤوسؽؿ هبذه إققال الؼائؿة طىل العدل واإلكصا ، بؾ 

أكتؿ تخالػقهنؿ وتخالػقن الؿئات مـ أهؾ السـة يف أققالفؿ السديدة؛ ٕكؽؿ لستؿ 

طىل مـفجفؿ، بؾ أكتؿ طىل مـفج الخقارج الذيـ يـصبقن العداا ٕهؾ السـة 

 .والجؿاطة

 

 :ثؿ قال الجفـل

رمحف اهلل طـ اإليؿان ما  (هـ283ت)وُسئؾ اإلمام سفؾ بـ طبد اهلل التُّيْسَتري - 3"

 :هق؟ فؼال

 ًٓ ًٓ بال طؿؾ ففق كػر، وإذا كان قق هق ققل وكقة وطؿؾ وسـة؛ ٕن اإليؿان إذا كان قق

ًٓ وطؿالً وكقة بال سـة ففق بدطة اإلباكة ». وطؿالً بال كقة ففق كػاا، وإذا كان قق

 (.2/814) لإلمام ابـ بطة «الؽبرى

لقس تعريػ سفؾ بـ طبد اهلل التُّيستري رمحف اهلل لإليؿان يخالػ التعريػ : قؾت

 ().أن اإليؿان ققل وطؿؾ، بؾ هق شرح لف: الؿتقاتر طـ السؾػ

 :ُيبّقـ ذلؽ شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة فقؼقل

يتضؿـ الؼقل والعؿؾ الباصـ والظاهر؛ : (يعـل أن اإليؿان ققل وطؿؾ)ققل السؾػ 

، ثؿ (وكقةٌ ): لؽـ لؿا كان بعض الـاس قد ٓ يػفؿ دخقل الـقِة يف ذلؽ؛ قال بعضفؿ

وهذا . أن مطؾؼ الؼقل والعؿؾ والـقة ٓ يؽقن مؼبقٓ إٓ بؿقافؼِة السـةِ : بقـ  خرون

                                         
كال، ليس شرًحا لقول السلف؛ ألن السلف مل جيمعوا على كفر تارك الصالة، وقد تقدم كالم : أقول ()

 .األئمة الذين ال يكفرون تارك الصالة، بل تقدمت أقوال من ال يكفر إال بالشرك
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ققل وطؿؾ لقبقـقا اشتؿالف طىل الجـس ومل يؽـ : حؼ أيضا فنن ُأولئِؽ قالقا

اطتؼاد بالؼؾ  : مؼصقدهؿ ذكر  ػات إققال وإطؿال؛ وكذلؽ ققل مـ قال

وققل بالؾسان وطؿؾ بالجقارح، جعؾ الؼقل والعؿؾ اسؿا لؿا يظفر؛ فاحتاج أن 

اطتؼاد الؼؾ  أطؿال الؼؾ  : يضؿ إىل ذلؽ اطتؼاد الؼؾ  وٓبد أن يدخؾ يف ققلف

الؿؼاركِة لتصديؼف مثؾ ح  اهلل وخشقِة اهلل؛ والتقكؾ طىل اهلل وكحق ذلؽ، فنن دخقل 

اكتفك . أطؿال الؼؾ  يف اإليؿان أوىل مـ دخقل أطؿال الجقارح باتػاا الطقائِػ كؾفا

 ."(7/506 )«مجؿقع الػتاوى»

 :أققل

 .اإليؿان ققل وطؿؾ: ثؿ اكظر إىل طؿؾ هذا الرجؾ، يعتر  بلن ققل السؾػ

ويرمقهنؿ . اإليؿان ققل وطؿؾ ويزيد ويـؼص: ثؿ يرجػ هق وحزبف طىل مـ يؼقل

 .باإلرجاا

ثؿ إن كالم سفؾ فقف تؽػقر لتارك العؿؾ والصالة، وبف يؼقل بعض السؾػ؛ أخًذا 

مـفؿ بـصقص فقفا تؽػقر تارك الصالة، ويخالػفؿ بعض السؾػ، ولفؿ أدلتفؿ 

أحاديث فضؾ التقحقد، وأحاديث الشػاطة الؿتقاترة، ويف بعضفا ذكر : الؽثقرة، ومـفا

يخرج مـ الـار مـ يف قؾبف أدكك أدكك أدكك مـ مثؼال : أكف يخرج مـ الـار صبؼات مـفا

 .ذرة مـ إيؿان، وبعدها تليت شػاطة أرحؿ الرامحقـ

ففذا الصـػ لقس لفؿ أطؿال غقر التقحقد، وما يؼقم طؾقف التقحقد، ولقس لفؿ شلا 

مـ أطؿال الجقارح، وأحاديث الشػاطة ُمسؾاؿ هبا طـد السؾػ أهؾ السـة مجقعًا، وٓ 

والحدادية يركضقن وراا . يخالػفؿ فقفا إٓ أهؾ الضالل مـ الخقارج والؿعتزلة

 .إن أحاديث الشػاطة مـ الؿتشابف: همٓا الضالل فقؼقلقن

 .وهذا مـفؿ طقـ الضالل
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 فلحاديث الشػاطة مـ الـصقص الؿحؽؿة التل اتػؼ طىل التسؾقؿ هبا أهؾ السـة 

 .والجؿاطة أولفؿ و خرهؿ

: وتذكر أيفا الؼارئ الؽريؿ أققال أئؿة السـة التل أسؾػـا يف مؼايل السابؼ بعـقان

 .[الحؿقد  الجفـل يؼقل إن أحاديث الشػاطة مـ الؿتشابف طبد]

 .وققل شقخ اإلسالم ٓ يعد تػسقًرا لؽالم سفؾ

وإكؿا فقف بقان وتركقز طىل أطؿال الؼؾقب، وأن دخقلفا يف اإليؿان أوىل مـ دخقل 

 .أطؿال الجقارح باتػاا

 . والحدادية ٓ يؼقؿقن وزًكا ٕطؿال الؼؾقب

 :ثؿ قال الجفـل

ي رمحف اهلل يف - 4" الؼقل بلن : باب: )(1/274 )«الشريعة»وقال اإلمام أُجرِّب

ٓا أن  اإليؿان تصديؼ بالؼؾ ، وإقرار بالؾسان، وطؿؾ بالجقارح ٓ يؽقن مممـًا، إ

 .(تجتؿع فقف هذه الخصال الثالث

اطؾؿقا رمحـا اهلل وإياكؿ أن الذي طؾقف طؾؿاا الؿسؾؿقـ أن اإليؿان : ثؿ قال رمحف اهلل

 .واج  طىل مجقع الخؾؼ، وهق تصديؼ بالؼؾ  وإقرار بالؾسان وطؿؾ بالجقارح

ٓا أن يؽقن معف اإليؿان بالؾسان  ثؿ اطؾؿقا أكف ٓ تجزئ الؿعرفة بالؼؾ  والتصديؼ إ

، فنذا وال جتزئ معرفة  ااؼؾب، وكطق  ااؾلان، حتى  ؽون عؿل  ااجوارحكطًؼا، 

ـة، وققل : كؿؾت فقف هذه الثالث الخصال كان مممـًا دلا طىل ذلؽ الؼر ن، والسُّي

 .طؾؿاا الؿسؾؿقـ

تصديؼ طـ اإليؿان : بالجقارح- رمحؽؿ اهلل–إطؿال : (1/275)وقال أيضًا 

مثؾ الطفارة، والصالة، : بالؼؾ  والؾسان، فؿـ مل يصدا اإليؿان بعؿؾف وبجقارحف

والزكاة، والصقام والحج والجفاد، وأشباه لفذه ورضل مـ كػسف بالؿعرفة والؼقل مل 



18 

 

يؽـ مممـًا، ومل يـػعف الؿعرفة والؼقل، وكان تركف لؾعؿؾ تؽذيبًا مـف إليؿاكف، وكان 

 اكتفك. العؿؾ بؿا ذكركاه تصديؼًا مـف إليؿاكف، وباهلل التقفقؼ

ًٓ يقافؼ الؽتاب والسـة، وطؾؿاا : (1/311)وقال رمحف اهلل  بؾ كؼقل والحؿد هلل قق

إن اإليؿان معرفة : الؿسؾؿقـ الذيـ ٓ يستقحش َمـ َذَكرهؿ، وقد  تؼدم ذكركا لفؿ

وال  ؽون مممـًا إالَّن هبذه بالؼؾ  تصديؼًا يؼقـًا، وققل بالؾسان، وطؿؾ بالجقارح، 

 اكتفك. ، والحؿد هلل طىل ذلؽااثالثة، ال جيزئ  عضفا عن  عض

 :أققل

إن أققال اإلمام أجري تتضؿـ كػل اإليؿان طـ مـ ٓ يؼقم بلطؿال الجقارح، 

 :وهذا

 .يحتؿؾ أكف يؽػر تارك طؿؾ الجقارح-1

 .ويحتؿؾ أكف يؼصد أكف كػٌر ٓ يخرج  احبف مـ مؾة اإلسالم- 2

اكِل َيْزكِل َٓ »-:  ىل اهلل طؾقف وسؾؿ–كؿا يف ققلف  ـَ  الزا ، َوُهقَ  َيْزكِل ِحق ـٌ
َٓ  ُمْممِ  َو

اِرُا  َيْسِرُا  ـَ  السا ، َوُهقَ  َيْسِرُا  ِحق ـٌ
َٓ  ُمْممِ ـَ  اْلَخْؿرَ  َيْشَرُب  َو ـٌ  َوُهقَ  َيْشَرُبَفا ِحق  ."ُمْممِ

 . "يممـ ٓ واهلل يممـ، ٓ واهلل يممـ، ٓ واهلل"-:  ىل اهلل طؾقف وسؾؿ–ومثؾ ققلف 

 ".بقائؼف جاره يلمـ ٓ الذي" :قال ؟ اهلل رسقل يا ومـ :ققؾ

ـْ »-:  ىل اهلل طؾقف وسؾؿ–ومثؾ ققلف   َكاِهـًا، َأوْ  ُدُبِرَها، فِل اْمَرَأةً  َأوِ  َحائًِضا، َأَتك َم

َقفُ  دٍ  َطَؾك ُأْكِزَل  بَِؿا َكَػرَ  َفَؼدْ  َيُؼقُل، بَِؿا َفَصدا  .«ُمَحؿا

 .وما جرى مجرى هذه الـصقص مؿا يؼصد بف كػر دون كػر طـد أهؾ السـة

ويرجح هذا آحتؿال الثاين إيؿاكف الؿطؾؼ وتسؾقؿف الؿطؾؼ بؽؾ أحاديث الشػاطة 

 ."الشريعة"وأحاديث فضؾ التقحقد كؿا يف كتابف 
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 :وهاك بعض أققالف

 (:274ص) "الشريعة"يف - رمحف اهلل–قال 

يَؿانِ  وُجقِب  باُب "-1 َػاَطةِ  اإْلِ  .بِالشا

دُ  َقاَل   ـُ  ُمَحؿا ـِ  ْب َػاَطةِ  اْلُؿـْؽِرَ  َأنا  ، الؾافُ  َرِحَؿُؽؿُ  اْطَؾُؿقا: اْلُحَسْق ـْ  َأنا  َيْزُطؿُ  لِؾشا  َدَخَؾ  َم

ُبقنَ  اْلُؿْعَتِزَلةِ  َمْذَهُ   َوَهَذا ، مِـَْفا بَِخاِرٍج  َفَؾْقَس  الـاارَ   إِنْ  َسـَْذُكُرَها َوبَِلْشَقااَ  ، بَِفا ُيَؽذِّب

ا ، َتَعاَلك الؾافُ  َشااَ  ـِ  ، َوَجؾا  َطزا  الؾافِ  كَِتاِب  فِل َأْ ٌؾ  َلَفا مِؿا  اهللُ  َ ؾاك الؾافِ  َرُسقلِ  َوُسـَ

ـِ  ، َوَسؾاؿَ  َطَؾْقفِ  َحاَبةِ  َوُسـَ ـْ  َطـُْفؿْ  الؾافُ  َرِضَل  الصا  ُفَؼَفااِ  َوَقْقلِ  ، بِنِْحَسانٍ  َتبَِعُفؿْ  َوَم

ـَ  ـِ  إَِلك َيْؾَتِػُتقنَ  َٓ ، ُكؾافُ  َهَذا ُيَخالُِػقنَ  َفاْلُؿْعَتِزَلةُ  اْلُؿْسؾِِؿق  َطَؾْقفِ  اهللُ  َ ؾاك الؾافِ  َرُسقلِ  ُسـَ

َٓ  ، َوَسؾاؿَ  ـِ  إَِلك َو َؿا َطـُْفؿْ  الؾافُ  َرِضَل  َأْ َحابِفِ  ُسـَ  َوبَِؿا ، اْلُؼْر نِ  بُِؿَتَشابِفِ  ُيَعاِرُضقنَ  َوإِكا

ـَ  َصِريُؼ  َهَذا َوَلْقَس  ، ِطـَْدُهؿْ  اْلَعْؼُؾ  َأَراُهؿُ  َؿا اْلُؿْسؾِِؿق ـْ  َصِريُؼ  َهَذا َوإِكا ـْ  َزااَ  َقدْ  َم  َط

ْقَطانُ  بِفِ  َلِعِ   َوَقدْ  اْلَحؼِّب  َصِريِؼ  َرَكا َوَقدْ  ، الشا ـْ  َوَجؾا  َطزا  الؾافُ  َحذا  ، ِ َػتِفِ  َهِذهِ  مِؿا

َرَكاُهؿُ  َرَكاُهؿْ  َوَسؾاؿَ  َطَؾْقفِ  اهللُ  َ ؾاك الـابِلُّي  َوَحذا ةُ  َوَحذا ؿا
ـَ  َأئِ  .َوَحِديًثا َقِديًؿا اْلُؿْسؾِِؿق

ا َرَكاُهؿُ  َما َفَلما َرَكاُهؿُ ، َوَسؾاؿَ  َطَؾْقفِ  اهللُ  َ ؾاك َكبِقِّبفِ  َطَؾك َوَأْكَزَلفُ  َوَجؾا  َطزا  الؾافُ  َحذا  َوَحذا

 ُهقَ }: َوَسؾاؿَ  َطَؾْقفِ  اهللُ  َ ؾاك لِـَبِقِّبفِ  َقاَل  َوَجؾا  َطزا  الؾافَ  َفنِنا  ، َوَسؾاؿَ  َطَؾْقفِ  اهللُ  َ ؾاك الـابِلُّي 

ـا  ، ُمْحَؽَؿاٌت   َياٌت  مِـْفُ  اْلؽَِتاَب  َطَؾْقَؽ  َأْكَزَل  الاِذي   ل ]{ُمَتَشابَِفاٍت  َوُأَخرُ  اْلؽَِتاِب  ُأمُّي  ُه

رُ  َوَما}: َقْقلِفِ  إَِلك[ 7: طؿران كا ٓا  َيذا َْلَباِب  ُأوُلق إِ ْٕ  .{ا

 :ققل هذا اإلمام

ـَ  َصِريُؼ  َهَذا َوَلْقَس " َؿا اْلُؿْسؾِِؿق ـْ  َصِريُؼ  َهَذا َوإِكا ـْ  َزااَ  َقدْ  َم  َلِعِ   َوَقدْ  اْلَحؼِّب  َصِريِؼ  َط

ْقَطانُ  بِفِ  َرَكا َوَقدْ  ، الشا ـْ  َوَجؾا  َطزا  الؾافُ  َحذا َرَكاُهؿُ  ، ِ َػتِفِ  َهِذهِ  مِؿا  اهللُ  َ ؾاك الـابِلُّي  َوَحذا

 إلخ. "...َوَسؾاؿَ  َطَؾْقفِ 

تـطبؼ هذه التحذيرات طىل الػرقة الحدادية التل ترجػ وهتقش طىل أحاديث فضؾ 
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 .التقحقد وأحاديث الشػاطة ومـ يسؾؿ هبا

َثـَا-715 ـُ  َهاُرونُ  َأْحَؿدَ  َأُبق َحدا ـِ  ُيقُسَػ  ْب َثـَا: َقاَل  ِزَيادٍ  ْب دُ  َحدا ـُ  ُمَحؿا  ُطَؿرَ  َأبِل ْب

اِب  َطْبدُ  َأَكا: َقاَل  اْلَعَدكِلُّي  ـْ  ، الثاَؼِػلُّي  اْلَقها ـِ  ، َأيُّيقَب  َط ـِ  َط ـْ  ، ُمَؾْقَؽةَ  َأبِل اْب  َطائَِشةَ  َط

 َطَؾْقَؽ  َأْكَزَل  الاِذي ُهقَ } َقَرأَ  َوَسؾاؿَ  َطَؾْقفِ  اهللُ  َ ؾاك الؾافِ  َرُسقَل  َأنا  َطـَْفا الؾافُ  َرِضَل 

ـا  ُمْحَؽَؿاٌت   َياٌت  مِـْفُ  اْلؽَِتاَب  َيةَ [ 7: طؿران  ل ]{اْلؽَِتاِب  ُأمُّي  ُه ْٔ  إَِذا: »َفَؼاَل  ا

ـَ  َرَأْيُتؿُ  ِذي ـَ  َفُفؿُ  فِقفِ  ُيَجاِدُلقنَ  الا ِذي  .«َفاْحَذُروُهؿْ  َوَجؾا  َطزا  الؾافُ  َطـَك الا

َثـَا-716 ـُ  َبْؽرِ  َأُبق َحدا ـُ  ُيقُكُس  كا: َقاَل  َداُودَ  َأبِل ْب َْ َبَفاكِلُّي  َحبِقٍ   ْب ْٕ  َأُبق كا: َقاَل  ا

َقالِِسلُّي  َداُودَ  ادٌ  َأْكَبَلَكا: َقاَل  الطا ـَ  َيْعـِل َحؿا ـِ  َسَؾَؿةَ  اْب ـِ  َط ـِ  ، ُمَؾْقَؽةَ  َأبِل اْب  ، اْلَؼاِسؿِ  َط

ـْ  َيةَ  َهِذهِ  َوَسؾاؿَ  َطَؾْقفِ  اهللُ  َ ؾاك الؾافِ  َرُسقُل  َتاَل : َقاَلْت  َتَعاَلك الؾافُ  َرِحَؿَفا َطائَِشةَ  َط ْٔ  ا

 َقْقلِفِ  إَِلك[ 7: طؿران  ل ]{ُمْحَؽَؿاٌت   َياٌت  مِـْفُ  اْلؽَِتاَب  َطَؾْقَؽ  َأْكَزَل  الاِذي ُهقَ }

ا}: َوَجؾا  َطزا  ـَ  َفَلما ِذي  مِـْفُ [ 7: طؿران  ل ]{َتَشاَبفَ  َما َفَقتابُِعقنَ  َزْيغٌ  ُقُؾقبِِفؿْ  فِل الا

اُهؿُ  َقدْ : »َوَسؾاؿَ  َطَؾْقفِ  اهللُ  َ ؾاك الؾافِ  َرُسقُل  َقاَل : َقاَلْت   َفنَِذا ، َلُؽؿْ  َوَجؾا  َطزا  الؾافُ  َسؿا

 ."َثاَلًثا َقاَلَفا «َفاْحَذُروُهؿْ  َرَأْيُتُؿقُهؿْ 

ففذه الـصقص تـطبؼ طىل الحدادية ومـفؿ هذا الجفـل، فؾقتقبقا إىل اهلل مـ 

 .محاربة كصقص الؽتاب والسـة، ومـ محاربة مـ يسؾؿ هبا ويـؼاد لفا

 .وساا أدلة أخرى

 (:277-276ص)ثؿ قال يف - 2

دُ  َقاَل " ـُ  ُمَحؿا ـِ  ْب َب  إِنا : َتَعاَلك الؾافُ  َرِحَؿفُ  اْلُحَسْق َػاَطةِ  اْلُؿَؽذِّب  َتْلِويؾِفِ  فِل َأْخَطلَ  بِالشا

ـِ  بِفِ  َخَرَج  َفاِحًشا َخَطلً  ـاةِ  اْلؽَِتاِب  َط  .َوالسُّي

ـَ   َياٍت  إَِلك َطَؿدَ  َأكافُ  َوَذلَِؽ    َأكاُفؿْ : َوَجؾا  َطزا  الؾافُ  َأْخَبرَ  ، اْلُؽْػرِ  َأْهؾِ  فِل َكَزَلْت  اْلُؼْر نِ  مِ

ـَ  َغْقرُ  َأكاُفؿْ  الـاارَ  َدَخُؾقا إَِذا ا، مِـَْفا َخاِرَجْق فَل ؾَل عَل جَل بُل  فَل ذِّم ؽَل ةِل  ااِإْلؿُل اعَل ػَل  نَل  فِلي  ِلااشَّن
يِل حِّم وَل ، ااِإْلؿُل



21 

 

ةِل  إِلثِإْل َلاتِل  فِلي َوَسؾاؿَ  َطَؾْقفِ  اهللُ  َ ؾاك الؾافِ  َرُسقلِ  َأْخَبارِ  إَِلك َيْؾَتِػْت  َوَلؿْ  اعَل ػَل َفا ااشَّن َؿا َأكا  ِهَل  إِكا

َْهؾِ 
ِ
قاِ  بَِؼْقلِفِ  َفَخَرَج  ، َهَذا َطَؾك َيُدلُّي  َواْلُؼْر نُ  ، اْلَؽَبائِرِ  ٕ ـْ  السُّي  َأْهُؾ  َطَؾْقفِ  َما ُجْؿَؾةِ  َط

َْيَؿانِ  ْٕ َبعَ  ، ا ـْ }: َوَجؾا  َطزا  الؾافُ  َقاَل  َسبِقؾِِفؿْ  َغْقرَ  َواتا ُسقَل  ُيَشاقِِؼ  َوَم ـْ  الرا ـَ  َما َبْعدِ  مِ  َتَبقا

ـَ  َسبِقؾِ  َغْقرَ  َوَيتابِعْ  اْلُفَدى َلفُ  فِ  اْلُؿْممِـِق  {َمِصقًرا َوَساَاْت  َجَفـاؿَ  َوُكْصؾِفِ  َتَقلاك َما ُكَقلِّب

 .[115: الـساا]

 :أققل

ولؾحدادية كصق  مـ ضالل همٓا الذيـ كص طؾقفؿ اإلمام أجري، وما وجفف 

إلقفؿ مـ الذم والطعـ؛ ٕن همٓا الحدادية يعتبرون أحاديث الشػاطة القاضحة 

والؿتقاترة مـ الؿتشابف، ويرمقن باإلرجاا مـ يممـ هبا ويسؾؿ هبا ويرى أهنا مـ 

 بِفِ  ُيْشَركَ  َأنْ  َيْغِػرُ  َٓ  الؾافَ  إِنا ): الؿحؽؿات، كؿا أهنؿ ٓ يرفعقن رأًسا بؼقل اهلل تعاىل

ـْ  َذلَِؽ  ُدونَ  َما َوَيْغِػرُ   .(َيَشااُ  لَِؿ

 :ثؿ قال

دُ  َقاَل  ـُ  ُمَحؿا ـِ  ْب ـْ  َفُؽؾُّي : الؾافُ  َرِحَؿفُ  اْلُحَسْق ـَ  َردا  َم  َوَسؾاؿَ  َطَؾْقفِ  اهللُ  َ ؾاك الؾافِ  َرُسقلِ  ُسـَ

ـَ  ـْ  َفُفقَ  َأْ َحابِفِ  َوُسـَ ُسقَل  َشاَقَؼ  مِؿا  َقُبقَل  بَِتْركِفِ  َتَعاَلك الؾافَ  َوَطَصك ، َوَطَصاهُ  الرا

ـِ  ـَ ـْ  َوَأْكَصَػ  اْلُؿْؾِحدُ  َهَذا َطَؼَؾ  َوَلقْ  ، السُّي  َوَجؾا  َطزا  الؾافِ  َأْحَؽامَ  َأنا  َطؾِؿَ  ، َكْػِسفِ  مِ

َؿا َخْؾَؼفُ  بِفِ  َتَعبادَ  َما َوَجِؿقعَ  ـَ  ُتْمَخذُ  إِكا ـاةِ  اْلؽَِتاِب  مِ فُ  َأَمرَ  َوَقدْ  ، َوالسُّي  َكبِقافُ  َوَجؾا  َطزا  الؾا

اَلمُ  َطَؾْقفِ  ـَ  َأنْ : السا ا َطَؾْقفِ  َأْكَزَلفُ  َما لَِخْؾِؼفِ  ُيَبقِّب  َوَأْكَزْلـَا}: ِذْكُرهُ  َجؾا  َفَؼاَل  ، بِفِ  َتَعباَدُهؿْ  مِؿا

ْكرَ  إَِلْقَؽ  ـَ  الذِّب َل  َما لِؾـااسِ  لُِتَبقِّب ُرونَ  َوَلَعؾاُفؿْ  إَِلْقِفؿْ  ُكزِّب  .[44: الـحؾ ]{َيَتَػؽا

ـَ  َوَقدْ   تِفِ  -َوَسؾاؿَ  َطَؾْقفِ  اهللُ  َ ؾاك- َبقا ُما
ِ
ـْ  َطَؾْقِفؿْ  َوَجؾا  َطزا  الؾافُ  َفَرَض  َما َجِؿقعَ  ٕ  مِ

َْحَؽامِ  َجِؿقعِ  ْٕ ـَ  ا ْكَقا َأْمرَ  َلُفؿْ  َوَبقا ِخَرةِ  َوَأْمرَ  الدُّي ْٔ  َوَلؿْ  بِفِ  ُيْممِـُقا َأنْ  َيـَْبِغل َما َوَجِؿقعَ  ا

ـُ  َيْؾَؼك َوَما َواْلَؼْبرِ  اْلَؿْقِت  َأْمرَ  َأْطَؾَؿُفؿْ  َحتاك َيْعَؾُؿقنَ  َٓ  َجَفَؾةً  َيَدْطُفؿْ   َيْؾَؼك َوَما ، اْلُؿْممِ
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ًٓ  َوالـاارِ  اْلَجـاةِ  َوَأْمرَ  َواْلُقُققَ   اْلَؿْحَشرِ  َوَأْمرَ  ، اْلَؽافِرُ   ، اْلَحؼِّب  َأْهُؾ  َيْعِرُففُ  َحالٍ  َبْعدَ  َحا

 ".َتَعاَلك الؾافُ  َشااَ  إِنْ  َمْقِضِعفِ  فِل َباٍب  ُكؾا  َوَسـَْذُكرُ 

 :أققل

استػقدوا أيفا الحدادية مـ كالم هذا اإلمام وٓ تؽقكقا مـ الذيـ يشاققن اهلل ورسقلف 

 . ىل اهلل طؾقف وسؾؿ

ا  اب": ، ثؿ قال(279ص)ثؿ وا ؾ الؽالم إىل  وِل َل  مَل نَّن  رُل ةَل   َل اعَل ػَل يَل  ااشَّن يَل  إِلكَّن
لِل   ِل َل ِإْل

 ألِل

ائِلرِل   ".ااِإْلؽَل َل

تِلي»ثؿ ساا حديثقـ مـ صرا طـ جابر وطـ أكس كصفؿا  اعَل ػَل لِل  شَل َل ِإْل
ائِلرِل  ألِل نِإْل  ااِإْلؽَل َل

 مِل

تِلي مَّن
 .« ُل

َػاَطةَ  َأنا  ُرِوَي  َما َباُب "(: 280ص)ثؿ قال يف -3 ـْ  الشا  ."َتَعاَلك شقئاً  بِالؾافِ  ُيْشِركْ  َلؿْ  لَِؿ

ثؿ أورد حديثًا طـ أبل هريرة مـ ثالث صرا طـ أبل  الح وطـ أبل سعقد الؿؼبري 

 لُِؽؾِّب »-:  ىل اهلل طؾقف وسؾؿ–قال رسقل اهلل : قال- رضل اهلل طـف–طـ أبل هريرة 

َؾ  ُمْسَتَجاَبةٌ  َدْطَقةٌ  َكبِلٍّي  ْرُت  َدْطَقَتفُ  َكبِلٍّي  ُكؾُّي  َفَتَعجا تِل َشَػاَطةً  َدْطَقتِل َوَأخا ُما
ِ
 إِنْ  َكائَِؾةٌ  َفِفَل  ٕ

ـْ  الؾافُ  َشااَ   .«َشْقًئا بِالؾافِ  ُيْشِركُ  َٓ  َماَت  َم

ـْ  الؾافِ  َرُسقَل  َيا: ُقْؾُت : قال- رضل اهلل طـف–وكص حديث أبل سعقد طـ أبل هريرة   َم

 َيا َضـَـُْت  َلَؼدْ  ": َوَسؾاؿَ  َطَؾْقفِ  اهللُ  َ ؾاك الـابِلُّي  َفَؼاَل  اْلِؼَقاَمِة؟ َيْقمَ  بَِشَػاَطتَِؽ  الـااسِ  َأْسَعدُ 

ـْ  َيْسَلَلـِل َٓ  َأنْ  ُهَرْيَرةَ  َأَبا َل  َأَحدٌ  اْلَحِديِث  َهَذا َط ـْ  َرَأْيُت  لَِؿا ، مِـَْؽ  َأوا  ، ِحْرِ َؽ  مِ

ـْ  اْلِؼَقاَمةِ  َيْقمَ  بَِشَػاَطتِل الـااسِ  َأْسَعدُ  ٓا  إَِلفَ  َٓ : َقاَل  َم فُ  إِ ـْ  َخالًِصا الؾا  ." َكْػِسفِ  مِ

 :أققل

 َأنا  ُرِوَي  َما َباُب ": اكظر إىل ترمجة هذا اإلمام لفذيـ الحديثقـ طـ أبل هريرة بؼقلف

َػاَطةَ  ـْ  الشا  مسؾًؿا بؿا دل طؾقف هذان الحديثان، وكؾ "َتَعاَلك شقًئا بِالؾافِ  ُيْشِركْ  َلؿْ  لَِؿ



23 

 

أهؾ السـة يسؾؿقن هبا وبلحاديث الشػاطة كؾفا الؿتقاترة كؾفا، ويرون أن هذه 

الـصقص الـبقية الصحقحة حؼ، ومـ الؿحؽؿات، ويسؾؿقن بؿا دلت طؾقف 

 .وتضؿـتف

والحدادية يرون أهنا مـ الؿتشابف، ويرجػقن طؾقفا وطىل مـ يممـ هبا ويرى أهنا مـ 

 .الؿحؽؿات ويسؾؿ هبا، ويحاربقكف أشد الحرب ويرمقكف باإلرجاا

 (:281ص)ثؿ قال رمحف اهلل يف 

 َواْخَتَبْلُت ، بَِفا َيْدُطق َدْطَقةٌ  َكبِلٍّي  لُِؽؾِّب  »َوَسؾاؿَ  َطَؾْقفِ  اهللُ  َ ؾاك الـابِلِّب  َقْقلِ  ِذْكرِ  َباُب "

تِل َشَػاَطةً  َدْطَقتِل ُما
ِ
ٕ». 

 :ثؿ أورد حديثًا مـ ثالث صرا طـ أبل هريرة وكصف

 َشااَ  إِنْ  ُأِريدُ  َفَلَكا بَِفا َيْدُطق َدْطَقةٌ  َكبِلٍّي  لُِؽؾِّب »: قال-  ىل اهلل طؾقف وسؾؿ–أن رسقل اهلل 

تِل َشَػاَطةً  َدْطَقتِل َأْخَتبَِ   َأنْ  الؾافُ  ُما
ِ
 .«اْلِؼَقاَمةِ  َيْقمَ  ٕ

 (.2/494 )"الؿسـد"، وأمحد يف (6570)أخرجف البخاري يف الرقاا حديث 

 .رواه أمحد والبخاري ومسؾؿ- رضل اهلل طـف–ثؿ أورد حديثًا طـ أكس 

 الؾافَ  إِنا  »َوَسؾاؿَ  َطَؾْقفِ  اهللُ  َ ؾاك الـابِلِّب  َقْقلِ  ِذْكرِ  َباُب "(: 67)باب  (282ص)ثؿ قال يف 

ـَ  َخقاَركِل تِل كِْصَػ  ُيْدِخَؾ  َأنْ  َبْق َػاَطةَ  َأوِ  اْلَجـاةَ  ُأما َػاَطةَ  َفاْخَتْرُت  الشا  .«الشا

 اهللُ  َ ؾاك الؾافِ  َرُسقلِ  َمعَ  ُكـاا: وساا حديثًا صقيالً طـ طق  بـ مالؽ إشجعل قال

 .َأْسَػاِرهِ  َبْعضِ  فِل َوَسؾاؿَ  َطَؾْقفِ 

ْقَؾةَ  َأَتاكِل إِكافُ »: وساا قطعة مـف ـْ   ٍت  الؾا ـَ  َفَخقاَركِل َوَجؾا  َطزا  َربِّبل مِ َػاَطةِ  َبْق ـَ  الشا  َأنْ  َوَبْق

تِل كِْصَػ  ُيْدِخَؾ  َػاَطةَ  َفاْخَتْرُت  اْلَجـاةَ  ُأما ـْ  اْجَعْؾـَا ، الؾافِ  َرُسقَل  َيا: َفَؼاُلقا «الشا  َأْهؾِ  مِ

يُل : »َوَسؾاؿَ  َطَؾْقفِ  اهللُ  َ ؾاك الؾافِ  َرُسقُل  َفَؼاَل  ، َشَػاَطتَِؽ  فِل شِإْل نِإْل   ُل كِلي مَل رَل ضَل نَّن  حَل تِلي  َل اعَل ػَل  شَل

نِإْل  ؿَل
اتَل  اِل نِإْل  مَل

تِلي مِل مَّن
رِلكُل  الَل   ُل شِإْل هِل   ُل ًئا  ِلااؾَّن قِإْل ، ولؼد سؾؿ هذا اإلمام هبذا الحديث وما يف «شَل



24 

 

 .معـاه، والحدادية يحاربقن أشد الحرب مـ يسؾؿ هبذه إحاديث

أخرجف اإلمام أمحد -. رضل اهلل طـف–ثؿ ساقف مرة أخرى طـ طق  بـ مالؽ 

 .، ثؿ ساا أبقابًا أخرى يف الشػاطة(4/493)

دُ  َقاَل "( : 290ص)ثؿ قال يف  ـُ  ُمَحؿا ـٍ  ْب ـْ  َأْرُجق َفَلَكا: َتَعاَلك الؾافُ  َرِحَؿفُ  ُحَسْق ـَ  لَِؿ   َم

ـَ  َذَكْرَكا بَِؿا َػاَطةِ  مِ ـَ  ُيْخَرُجقنَ  َوبَِؼْقمٍ  الشا ـَ  الـاارِ  مِ ـَ  مِ ِدي مَ  َما َوبَِجِؿقعِ  ، اْلُؿَقحِّب  َتَؼدا

ـَ  الؾافُ  َشااَ  إِنْ  َسـَْذُكُرهُ  َما َوبَِجِؿقعِ  ، َلفُ  ِذْكُرَكا  َوَسؾاؿَ  َطَؾْقفِ  اهللُ  َ ؾاك لِؾـابِلِّب  اْلَؿَحباةِ  مِ

َْهؾِ 
ِ
تِفِ  َبْقتِفِ  َوٕ يا ـَ  َطـُْفؿْ  الؾافُ  َرِضَل  َوَأْزَواِجفِ  َوَ َحاَبتِفِ  َوُذرِّب َكا َيْرَحَؿـَا َأنْ : َأْجَؿِعق َٓ  َمْق

َٓ  ، اْلَؽِريؿُ  اُكؿْ  َيْحِرَمـَا َو ـْ  َوإِيا ؾِفِ  مِ اُكؿْ  ُيْدِخَؾـَا َوَأنْ  ، َوَرْحَؿتِفِ  َتَػضُّي  َكبِقِّبـَا َشَػاَطةِ  فِل َوإِيا

دٍ  ـْ  َوَشَػاَطةِ  ، َوَسؾاؿَ  َطَؾْقفِ  اهللُ  َ ؾاك ُمَحؿا ـَ  َذَكْرَكا َم َحاَبةِ  مِ  َوَأْزَواِجفِ  ، َبْقتِفِ  َوَأْهؾِ  الصا

ـَ  َطـُْفؿْ  الؾافُ  َرِضَل  نِإْل  ، َأْجَؿِعق مَل بَل  وَل ذَّن ةِل  كَل اعَل ػَل قِإْلسَل  ،  ِلااشَّن ؾَل هُل  فَل ا اَل قبٌل  فِلقفَل
صِل  َأَكُس  َقاَل  َكَؿا ، كَل

ـُ   ."-رضل اهلل طـف–َمالٍِؽ  ْب

 :أققل

–وأكا ربقع أؤمـ بلحاديث الشػاطة الؿتقاترة والثابتة طـ خاتؿ الـبقـ وسقد الشػعاا 

، وٓ أكؽر مـفا كؾؿة وٓ حرفًا، وأرجق اهلل أن يدخؾـل يف -طؾقف الصالة والسالم

، وأن يعقذين مـ حال مـ يـؽرها ويعدها مـ - ىل اهلل طؾقف وسؾؿ–شػاطة محؿد 

 .الؿتشابف، ويقرد طؾقفا الشبف مثؾ الحدادية

وإين ٕرجق أن يقفؼفؿ اهلل إىل التقبة الـصقح مـ هذه إسالق  والؿقاقػ، ومـ 

صعـفؿ يف أهؾ السـة السابؼقـ والالحؼقـ ورمقفؿ باإلرجاا بغقًا وطدواكًا، وبـاا مـفؿ 

طىل مـفج باصؾ وأ قل فاسدة مـاقضة لـصقص الؽتاب والسـة ومـفج السؾػ 

 .الصالح

 :ثؿ قال الجفـل
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بعد أن ذكر  (2/795 )«اإلباكة»وقال اإلمام أبق طبد اهلل بـ بطة رمحف اهلل يف - 5"

فؼد تؾقت طؾقؽؿ مـ كتاب اهلل طز وجؾ -: أيات الدالة طىل أن العؿؾ مـ اإليؿان

ق  ااؼول وترك ما يدل العؼالا مـ الؿممـقـ أن اإليؿان ققل وطؿؾ،  و ن من صيَّن

ااعؿل كان مؽذِّم ًا وخارجًا من اا ين، و ن اهلل ال  ؼ ل  واًل إالَّن  عؿل وال عؿاًل إالَّن 

 ."اكتفك.  ؼول

 :أققل

ويخرج الرجؾ مـ اإليؿان ": وٓبـ بطة ققل  خر بعدم تؽػقر تارك الصالة، بؾ يؼقل

. "...إىل اإلسالم وٓ يخرجف مـ اإلسالم إٓ الشرك باهلل أو يرد فريضة مـ فرائض اهلل

 (.125-124ص) [الشرح واإلباكة]اكظر . إلخ

وٓ يبعد أن يؽقن قد رجع طـ التؽػقر إىل هذا الؼقل؛ تسؾقًؿا مـف بلحاديث فضؾ 

 .التقحقد وأحاديث الشػاطة، وتلسًقا بلئؿة اإلسالم الذيـ ٓ يؽػرون إٓ بالشرك

 :ثؿ قال الجفـل

وقال اإلمام الزاهد الؼدوة شقخ قرصبة أبق طبد اهلل بـ أبل َزَمـقـ رمحف اهلل - 6"

واإليؿان باهلل هق بالؾسان والؼؾ ، : (207أ قل السـة ص)يف  (هـ399ت)

 ."اكتفك. فااؼول وااعؿل  ر ـان ال  ؼوم  حيمها إال  صاح هوتصديؼ ذلؽ العؿؾ؛ 

 :وكحـ كؼقل

إن العؿؾ مـ اإليؿان، ولف أمهقة كبرى طـد اهلل وطـد رسقلف وطـد أهؾ السـة 

والجؿاطة، وأن تارك العؿؾ أو بعضف مستحؼ لغض  اهلل ومستحؼ لؾعذاب الشديد 

 .بالـار

وكممـ بحصقل الشػاطة لؾؿقحديـ حتك لؿـ كان يف قؾبف أدكك أدكك أدكك مثؼال ذرة 

 .مـ إيؿان
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 :ثؿ قال الجفـل

هق الطاطة وآكؼقاد، : حؼقؼة الديـ: وقال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة رمحف اهلل- 7"

فؿن مل  ػعل هلل شقئًا في دان هلل د ـًا، ومن ال د ن وذلؽ إكؿا يتؿ بالػعؾ ٓ بالؼقل فؼط؛ 

 (.86 كتاب الصالة ص–شرح العؿدة ). اكتفك. اه ففو كافر

وقد تبقـ أن الديـ ٓ بد فقف مـ ققل وطؿؾ، وأكف يؿتـع أن يؽقن : وقال أيضًا رمحف اهلل

الرجؾ مممـا باهلل ورسقلف بؼؾبف أو بؼؾبف ولساكف ومل يَمد واجبا ضاهرا وٓ  الة وٓ 

زكاًة وٓ  قاما وٓ غقر ذلؽ مـ القاجبات، ٓ ٕجؾ أن اهلل أوجبفا، مثؾ أن يَمدي 

إماكَة أو يصدا الحديث أو يعدل يف قسؿف وحؽؿف مـ غقر إيؿان باهلل ورسقلف مل 

يخرج بذلؽ مـ الؽػر، فنن الؿشركقـ وأهؾ الؽتاب يرون وجقب هذه إمقر فال 

يؽقن الرجؾ مممـا باهلل ورسقلف مع طدم شلٍا مـ القاجبات التل يختص بنيجاهبا 

 .محؿد  ىل اهلل طؾقف وسؾؿ

سقاٌا جعؾ فعؾ –  حصول اا ين ااواجب  يون فعل شيءٍل من ااواج ات: ومن  ال

كان خمطًئا خطًل  قـا، و ذه - تؾؽ القاجبات ٓزما لف أو جزًاا مـف ففذا كزاع لػظل

 يعةُل اارجاء ااتي  عظم االؾف واألئِلؿةُل ااؽالم يف   ؾفا و ااوا فقفا من ااؿؼاالت 

مجؿقع )اكتفك . ، والصالُة هل أطظؿفا وأطؿفا وأولفا وأجؾفاااغؾقظةِل ما  و معروف

 ."(7/612الػتاوى 

 :أققل

معرو  طـ شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة أكف يؽػر تارك الصالة، ومعرو  طـف التسؾقؿ 

 .بلحاديث الشػاطة تسؾقًؿا مطؾًؼا

وطـدما يؼػ العاقؾ طىل إيؿان هذا اإلمام وتسؾقؿف التام بلحاديث الشػاطة، وبلكف 

يخرج اهلل مـ الـار مـ يف قؾبف مثؼال ذرة مـ إيؿان يجزم بلكف قد رجع طـ تؽػقره 
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لتارك الصالة، ومـ يصر طىل أن شقخ اإلسالم بؼل طىل ققلف بؽػر تارك الصالة، 

وطىل مثؾ كالمف هـا فنكف يشعر الـاس بلن شقخ اإلسالم وقع يف التـاقض وحاشاه مـ 

 .ذلؽ

 (:306ص) "حادي إرواح"وهذا تؾؿقذه اإلمام ابـ الؼقؿ يؼقل يف كتابف 

 حديث يف الخدري سعقد أبل حديث مـ الصحقحقـ يف ثبت قد اكف العشرون القجف"

 إٓ يبؼ ومل الؿممـقن وشػع الـبققن وشػع الؿالئؽة شػعت وجؾ طز فقؼقل الشػاطة

 طادوا قد قط خقرا يعؿؾقا مل ققما مـفا فقخرج الـار، مـ قبضة فقؼبض الرامحقـ، أرحؿ

 يف الحبة تخرج كؿا فقخرجقن الحقاة هنر لف يؼال الجـة أفقاه يف هنر يف فقؾؼقفؿ محؿا،

 طؿؾ بغقر الجـة اهلل أدخؾفؿ الذيـ اهلل طتؼاا همٓا الجـة أهؾ فقؼقل السقؾ محقؾ

 مقضع أحدهؿ بدن يف يبؼ فؾؿ مجقعفؿ الـار أحرقتفؿ ففمٓا ،قدمقه خقر ٓ و طؿؾقه

 يؽـ مل أكف السقاا وضاهر بالـار الؿحترا الػحؿ وهق محؿا  اروا بحقث الـار تؿسف مل

 وجدتؿ فؿـ ارجعقا": فقؼقل هؽذا الحديث لػظ فنن ؛خقر مـ ذرة مثؼال قؾقهبؿ يف

 فقفا كذر مل ربـا يؼقلقن ثؿ كثقرا، خؾؼا فقخرجقن فلخرجقه خقر مـ ذرة مثؼال قؾبف يف

 يبؼ ومل الؿممـقن، وشػع الـبققن وشػع الؿالئؽة شػعت: جؾ و طز اهلل فقؼقل خقرا

 ،"قط خقرا يعؿؾقا مل ققما مـفا فقخرج كار مـ قبضة اهلل فقؼبض الرامحقـ أرحؿ إٓ

 هذا ومع خقر مـ ذرة مثؼال قؾقهبؿ يف يؽـ مل همٓا أن طىل يدل السقاا ففذا

. الرمحة فلخرجتفؿ

مل يعؿؾقا خقًرا ): الذي فقف-ففذا اإلمام ابـ الؼقؿ رمحف اهلل يسؾؿ بحديث أبل سعقد  

 (.خقر من ذرة مثؼال  ؾوهبم يف  ؽن مل  كه االقاق وظا ر: )تسؾقًؿا مطؾًؼا بؼقلف- (قط

 :ثؿ قال ابـ الؼقؿ رمحف اهلل

 البر يف ويذروه بالـار يحرققه أن أهؾف أو ك لؾذي وتعاىل سبحاكف رمحتف هذا ومـ"
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 ومل والؼدرة الؿعاد يف شؽ قد ففذا وتعاىل سبحاكف اهلل يػقت بلكف مـف زطؿا والبحر

 أطؾؿ، وأكت خشقتؽ قال  ـعت؟ ما طىل محؾؽ ما لف فؼال هذا ومع قط خقرا يعؿؾ

 وقد البشر طؼقل ()تبؾغف ٓ حؽؿ خؾؼف يف وتعاىل سبحاكف فؾؾف اهلل، رمحف أن تالفاه فؿا

 مـ أخرجقا جؾ و طز اهلل يؼقل: )قال اهلل رسقل أن طـف اهلل رضل أكس حديث يف ثبت

. "(مؼام يف خافـل أو يقما ذكرين مـ الـار

 :أققل 

 هذا بحديث وأيده سعقد أبل حديث طىل هـا حؽؿف بـك الؼقؿ رمحف اهلل ابـ إن اإلمام

. الحديث...يحرققه أن أوٓده وأمر قط، خقراً  يعؿؾ مل الذي الرجؾ

 إٓ إلف ٓ فضؾ يف القاردة وإحاديث إخرى الشػاطة بلحاديث يممـ أكف شؽ وٓ

. التقحقد وفضؾ اهلل

. الصالة تارك كػر يرى كان أكف الؼقؿ ابـ طـ كعرفف والذي

 لفا آستسالم إٓ يسعف مل تاله وما الشػاطة يف سعقد أبل حديث أمام وقػ لؿا لؽـف

. بؿضؿقهنا والصدع

 حقـاً  الصالة تارك تؽػقر يف طديدة روايات لف فنن أمحد، اإلمام طـ يؼال وكذلؽ 

. أخرى تارة تؽػقره طدم ويف تارة، إركان تارك تؽػقر ويف  خر، حقـاً  تؽػقره وطدم

 وإيؿاكف استسالمف هق التؽػقر طدم إىل فقلُتفُ  ثؿ رواياتف اختال  سب  أن والظاهر 

 .الشػاطة وأحاديث فضؾ التقحقد بلحاديث

 إذا لؽـف الصالة، تارك كػر يرى قد فنكف تقؿقة، ابـ اإلسالم شقخ يف ذلؽ مثؾ وقؾ 

بؿضؿقهنا، ومـفا أحاديث  ريحة  و دع لفا استسؾؿ الشػاطة أحاديث أمام وقػ

. يف الشػاطة يف مـ ٓ يشرك باهلل شقًئا

                                         

 ".ال تبلغها: "والصواب ()



29 

 

وكتبف 

ربقع بـ هادي طؿقر 

 هـ1437/مجادى إوىل/18

 


