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 وقفات مع بعض تلبيسات وجهاالت عبد الحميد الجهني
 [كشف الخفاء عن مسألة محدثة استقوى بها اإلرجاء] في مقاله 

الحلقة األولى 
بسم اهلل الرمحن الرحيم 

احلمد هلل والصبلة والسبلـ على رسوؿ اهلل وعلى آلو وصحبو ومن اتبع ىداه، 
 :أما بعد

. فما رأيت مثل فرقة احلدادية يف الدعاوى الباطلة والعناد وادلكابرة وقلب احلقائق
 :فمن الدعاوى الباطلة قوؿ ىذا اجلهين يف مقدمة مقالو ىذا (ٔ
أما بعد فإف من غربة السنة يف ىذا الزمن ادلتأخر أف بعض ادلسائل اليت أمجع عليها "

بل صار القوؿ ، صار اخلبلؼ فيها خبلفا معتربا، السلف الصاحل من الصحابة والتابعني
وأصبح من ، ادلخالف إلمجاع السلف ىو القوؿ الراجح عند بعض من ينتسب إىل السنة

، وطرح األقواؿ ادلخالفة ألقواذلم، يدعو إىل إحياء السنن وفقو الصحابة رضي اهلل عنهم
بدأ : "وىذا مصداؽ قولو صلى اهلل عليو وسلم ، كأنو جاء ببدعة أو دعا إىل ضبللة، غريبا

أخرجو مسلم من حديث أيب ىريرة " اإلسبلـ غريباً، وسيعود كما بدأ غريباً ، فطوىب للغرباء
. رضي اهلل عنو

وكما تسلط ادلتكلموف ادلبتدعة من عهد قدًن على مسائل العقيدة فثبتوا مسائلهم ادلبتَدعة 
يف الكتب والرسائل حىت َنسي غالب الناس أهنا مسائل زلدثة ليست من علـو الصحابة 

". رضي اهلل عنهم
: ففي ىذا ادلقطع من العجائب

انظر قصره السلف على الصحابة والتابعني، وىذا أمر خطري تفتعلو الفرقة احلدادية  -ٔ
إلسقاط من بعد الصحابة والتابعني من السلف الصاحل ودفن جهودىم يف رفع راية السنة 

 .وىدمهم للبدع ودحر أىلها وبياف ضبلذلم فرقة فرقة
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 .دعوى اإلمجاع على كفر تارؾ الصبلة، وىذه الدعوى ال تثبت عن الصحابة -ٕ
فإف كاف يريد بدعوى اإلمجاع ما قالو عبد اهلل بن شقيق فقد بينا ضعف ىذه الدعوى، 

(. 58-48ص)التعليق اخلامس  [ادلقاالت األثرية يف الرد على تشغيبات احلدادية]انظر 
. ويف ىذا البياف ما يشفي ويكفي كل ذي عقل ودين وإنصاؼ

لقد أكثر احلدادية من دعاوى اإلمجاع اليت ال تثبت، وقد رد السلفيوف ىذه  -ٖ
للشيخ أمحد الزىراين، فقد  [ؿ الثقات يف رد دعاوى صاحب احلماماتاويأؽ]الدعاوى، انظر 

 .فند ىذه الدعاوى كلها باألدلة والرباىني
فدعاوى احلدادية لئلمجاع يصدؽ عليها ما نقلو اإلماـ ابن القيم رمحو اهلل، وأىل احلديث 

. عن اإلمامني أمحد والشافعي
: خبلؿ كبلمو عن أصوؿ اإلماـ أمحد (1/30) [إعبلـ ادلوقعني]قاؿ رمحو اهلل يف 

ـَ " ـُ َعَلى احلَِْديِث الصَِّحيِح َعَمبًل َواَل رَْأيًا َواَل ِقَياًسا َواَل قَػْوَؿ َصاِحٍب َواَل َعَد وَلَْ َيُكْن يُػَقدّْ
ُمونَُو َعَلى احلَِْديِث الصَِّحيِح، َوَقْد  يِو َكِثرٌي ِمْن النَّاِس إمْجَاًعا َويُػَقدّْ ِعْلِمِو بِاْلُمَخاِلِف الَِّذي ُيَسمّْ
مْجَاَع، وَلَْ َيِسْغ تَػْقِدميَُو َعَلى احلَِْديِث الثَّاِبِت، وََكَذِلَك الشَّاِفِعيُّ  َكذََّب َأمْحَُد َمْن ادََّعى َىَذا اإْلِ

َما اَل : أَْيً ا َن َّ يف رَِسالَِتِو اجلَِْديَدِة َعَلى َأفَّ َما اَل يُػْعَلُم ِفيِو ِ ِبَلٍؼ اَل يُػَقاؿ َلُو إمْجَاٌع، َوَلْفظُوُ 
. يُػْعَلُم ِفيِو ِخبَلٌؼ فَػَلْيَس إمْجَاًعا

مْجَاَع فَػُهَو :  َِْعت َأيب يَػُقوؿُ : َوقَاَؿ َعْبُد اللَِّو ْبُن َأمْحََد ْبِن َحْنَبلٍ  َما َيدَِّعي ِفيِو الرَُّجُل اإْلِ
مْجَاَع فَػُهَو َكاِذٌب، َلَعلَّ النَّاَس اْختَػَلُفوا، َما يُْدرِيِو، وَلَْ يَػْنَتِو إلَْيِو  فَػْليَػُقلْ  : َكِذٌب، َمْن ادََّعى اإْلِ

اَل نَػْعَلُم النَّاَس : اَل نَػْعَلُم النَّاَس اْختَػَلُفوا، َىِذِه َدْعَوى ِبْشٍر اْلَمرِيِسيّْ َواأْلََصمّْ، َوَلِكنَُّو يَػُقوؿُ 
ُلْغيِن َذِلَك، َىَذا َلْفظُوُ  . اْختَػَلُفوا، َأْو َلَْ يَػبػْ

َماـِ َأمْحََد َوَسائِِر أَِئمَِّة احلَِْديِث - َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم - َوُنُصوُص َرُسوِؿ اهلل  َأَجلُّ ِعْنَد اإْلِ
ـُ اْلِعْلِم بِاْلُمَخاِلِف، َوَلْو َساَغ لَتَػَعطََّلْت  َها تَػَوىَُّم إمْجَاٍع َمْ ُمونُُو َعَد ُموا َعَليػْ ِمْن َأْف يُػَقدّْ

ـَ َجْهُلُو بِاْلُمَخاِلِف َعَلى  النُُّصوُص، َوَساَغ ِلُكلّْ َمْن َلَْ يَػْعَلْم سُلَالًِفا يف ُحْكِم َمْسأََلٍة َأْف يُػَقدّْ
مْجَاِع، اَل َما َيظُنُُّو بَػْعُض  ـُ َأمْحَُد َوالشَّاِفِعيُّ ِمْن َدْعَوى اإْلِ َما النُُّصوِص؛ فَػَهَذا ُىَو الَِّذي أَْنَكَرُه اإْلِ

َعاٌد ِلُوُجوِدهِ  اىػ ".النَّاِس أَنَُّو اْسِتبػْ
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 :ادلكابرة الثانية من ىذا احلدادي (ٕ
(: 1035)رقم  (2/957) [تعظيم قدر الصبلة]أف اإلماـ زلمد بن نصر قاؿ يف كتابو 

َثيِن زُلَمَُّد ْبُن َ َْ ، قَاؿَ " ، قَاؿَ : َوَقْد َحدَّ ثَػَنا َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن َعْبِد اهلل اأْلَُوْيِسيُّ ثَػَنا : َحدَّ َحدَّ
ُرُؾ الصَّبَلَة  قَاؿَ  َا : "ِإبْػرَاِىيُم ْبُن َسْعٍد، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، أَنَُّو ُسِ َل َعِن الرَُّجِل، يَػتػْ ِإْف َكاَف ِإَّنَّ

َا ُىَو فَاِسٌق ُضِرَب َضْربًا ُمبَػرًّْحا  ْسبَلـِ قُِتَل، َوِإْف َكاَف ِإَّنَّ َر ِديِن اإْلِ تَػرََكَها أَنَُّو ابْػَتدََع ِديًنا َغيػْ
". َوُسِجنَ 

فني أف الزىري يرى أف تارؾ صفهذا إسناد ثابت كاجلبل إىل اإلماـ الزىري يفيد العقبلء ادلن
. الصبلة ادلنطلق من دين غري اإلسبلـ، يقصد اجلاحد لوجؤّا؛ فإنو كافر عنده يقتل

وإف كاف فاسًقا غري كافر وىو غري اجلاحد لوجؤّا؛ فإنو ي رب ضربًا مربًحا ويسجن، وَل 
.  كم بكفر وال بقتلو

، (4/240) [التمهيد]وىذا القوؿ قد نسبو إىل اإلماـ الزىري اإلماـ ابن عبد الرب يف 
 عبد الرمحن بن زلمد بن ج، وأبو الفر(330-2/329) [ادلغين]ونسبو إليو ابن قدامة يف 

[. اإلنصاؼ]مع  (3/30) [الشرح الكبري]أمحد بن قدامة يف 
( 17045)برقم  (9/232)يؤكد أف ىذا مذىب الزىري ما رواه عبد الرزاؽ يف مصنفو 

 ،من شرب يف رم اف فإف كاف ابتدع ديناً غري اإلسبلـ استتيب): عن معمر عن الزىري قاؿ
 (. والذي يًتؾ الصبلة مثل ذلك،وإف كاف فاسقاً من الفساؽ جلد ونكل وطّوؼ وّ ع بو

وىذا كبلـ جلي واضح ما رأيت أحًدا يكابر فيو إال ىذا احلدادي وحزبو، فلم يقروا ّٔذا 
القوؿ مع وضوح معناه وصحة إسناده وتداوؿ العلماء لو بدوف اعًتاض عليو أو شك فيو؛ 

. وذلك ألف منهجهم الباطل قائم على اجلهل وادلكابرة والكذب والتكذيب باحلق
بل والتكفري ألىل السنة، وقد كانوا يستخدموف التقية فف حهم اهلل يف ىذه األياـ فأظهر 
أعمدة منهجهم ىذا التكفري لكل من يعذر باجلهل، فلم يسلم من ىذا التكفري إال عدد 
قليل من أىل السنة ال يتجاوزوف عدد األصابع، وىم ال يكفروف وال يبدعوف من يعذر 

. باجلهل، بل جيلوهنم ويعتربوهنم إخواهنم ويعتربوف األئمة منهم أئمتهم
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. فالفرقة احلدادية شديدة العداوة ألىل السنة السابقني والبلحقني
فبل يبعد أف يكوف مذىب ىؤالء احلدادية مشتق من مذىب الروافض الذين يكفروف 

. الصحابة وأىل السنة إضافة إىل مذىب اخلوارج
فليدرؾ ذلك أىل السنة والسيما العقبلء خطر ىذه الفرقة وشدة عداوهتا للحق وأىلو 

. السابقني والبلحقني
اضرب : فهم اليـو طليعة أعداء السنة يف احلرب ألىل السنة حتت ستار السنة من باب
. اإلسبلـ بسيف اإلسبلـ، فالسنة ىي اإلسبلـ واحلدادية ي ربوهنا بسيف السلفية

: ومن الدعاوى الباطلة (ٖ
وطرح األقواؿ ، وأصبح من يدعو إىل إحياء السنن وفقو الصحابة رضي اهلل عنهم: قولو"

وىذا مصداؽ قولو صلى اهلل ،  كأنو جاء ببدعة أو دعا إىل ضبللة،  غريبا، ادلخالفة ألقواذلم
". بدأ اإلسبلـ غريباً، وسيعود كما بدأ غريباً ، فطوىب للغرباء: "عليو وسلم 

: أقوؿ
إف ىذا اجلاىل ليدعي لنفسو وحلزبو احلدادي اذلداـ بأهنم من الدعاة إىل إحياء السنن وفقو 

. الصحابة
وىذه دعوى عري ة ىي يف واٍد واحلدادية اجلهبلء البغاة يف واد آخر، فهم حرب على 

. دعاة السنة ادلتمسكني ّٔا، وورثة الصحابة والتابعني ذلم بإحساف
بل ىم حرب على أىل السنة السابقني والبلحقني ادلعظمني للنصوص القرآنية والنبوية، 

. ويردوف األحاديث الصحيحة بل وبعض اآليات القرآنية
: فًتد ىذه الفرقة احلدادية األحاديث الصحيحة ادلتواترة أحاديث الشفاعة واليت فيها

(. يخرج من النار قوم لم يعملوا خيًرا قط)
إف اهلل ال يغفر أف يشرؾ ): وردوا أحاديث ف ل التوحيد، ومن القرآف مثل قوؿ اهلل تعاىل

أَل تر كيف ضرب اهلل مثبلً  كلمة ): ، ومثل قوؿ اهلل تعاىل (بو ويغفر ما دوف ذلك دلن يشاء
 .(طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها يف السماء تؤيت أكلها كل حني بإذف رّٔا
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اإليمان بضع وسبعون شعبة أو بضعت وستون شعبة أعالها ال إله إال ): ومثل حديث
(. اهلل وأدناها إماطة األذى عن الطريق

وطعنوا فيمن  تج ّٔذه النصوص من السابقني والبلحقني، واخًتعوا أصواًل باطلة حلرب 
. أىل السنة ادلتمسكني بنصوص الكتاب والسنة ورميهم بالبدع

. اإلمياف ينق  وينق  حىت ال يبقى منو شيء: مثل
اإلمياف قوؿ وعمل يزيد : مقدمني ىذا األصل على ما أمجع عليو أىل السنة من أف

. وينق 
فمن اقتصر على ىذا القوؿ فهو عندىم مرجئ، وىذا ت ليل ألىل السنة السابقني 

. والبلحقني
. من قاؿ اإلمياف أصل والعمل فرع فهو مرجئ :ومثل أصلهم الهدام

. وىذا قوؿ أىل السنة وأئمتهم، فهم مرج ة عند احلدادية
وقد سقنا أقواؿ أىل السنة وأئمتهم فلم تردعهم ىذه النقوؿ الصحيحة، بل أصروا على 
رمي من يقوؿ ّٔذا باإلرجاء، وحرّٔم، فلقد فاقوا اخلوارج ّٔذا التأصيل اخلبيث، وزادوا على 

. اخلوارج باألكاذيب واجلنايات وقلب احلقائق
: ىذا وىم يبنوف عقائدىم الشاذة على األحاديث ال عيفة واألقواؿ الشاذة اذلزيلة مثل

. إجبلس النيب صلى اهلل عليو وسلم على العرش
إن اهلل لما فرغ من خلق السماوات واألرض استلقى وجعل إحدى ): ومثل حديث

(. رجليه على األخرى
وكما تسلط ادلتكلموف ادلبتدعة من عهد قدًن على : "ومن هتوكو على أىل السنة قولو (ٗ

مسائل العقيدة فثبتوا مسائلهم ادلبتَدعة يف الكتب والرسائل حىت َنسي غالب الناس أهنا 
 ".مسائل زلدثة ليست من علـو الصحابة رضي اهلل عنهم

:  أقوؿ
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يوىم الناس ّٔذا الكبلـ أف أىل السنة الذي يرميهم باإلرجاء ظلما وبغيا أهنم إَّنا  - أ
تلقوا القوؿ بعدـ تكفري تارؾ الصبلة إَّنا تلقوه من ادلتكلمني ادلبتدعة، وىذا عني الكذب 
واالفًتاء على أىل السنة حقِّا الذين يأخذوف عقائدىم وعباداهتم وأحكامهم من الكتاب 

 .والسنة
لقد حارب السلُف الطائفُة ادلنصورة البدَع وأىَلها وبينوا فساد عقائدىم من روافض  - ب

الشريعة ]: وخوارج وجهمية ومعتزلة وصوفية وغريىم، بينوا ذلك يف كتب ورسائل عديدة، مثل
السنة لعبد ]لبللكائي، و[ شرح أصوؿ اعتقاد أىل السنة]البن بطة، و[ اإلبانتني]و [لآلجري

. لؤلصفهاين، وغريىا[ احلجة يف بياف احملجة]و[ السنة للخبلؿ]و [اهلل بن أمحد
وكم لشيخ اإلسبلـ ابن تيمية من ادلؤلفات يف بياف أىل البدع وىدـ عقائدىم، وكذلك 

البن القيم وابن عبد اذلادي وشيخ اإلسبلـ زلمد بن عبد الوىاب ومدرستو وإىل يومنا ىذا، 
. يقـو أىل السنة ببياف التوحيد والسنة ومنهج السلف وىدـ البدع وأىلها

فلماذا َل تذكر ىذه الطائفة ادلنصورة وتبني جهودىا يف بياف احلق ودحض البدع 
وال بلالت أيها ادللبس احلاقد على أىل السنة، ودلاذا َل تسلك أنت وفرقتك احلدادية 

مسلك أىل السنة يف بياف احلق واحًتاـ أىلو ودحض البدع وال بلالت بدؿ حربكم بالباطل 
!! والفجور ألىل السنة واحلق 

إف لعملكم ىذا لدالالت خطرية على ضبللكم وخبث طواياكم، وإنكم مسريوف من أىل 
. البدع وال بلؿ، ورلندوف حلرب أىل السنة والتوحيد

ذكره لشيخ اإلسبلـ ابن تيمية وابن القيم واإلماـ زلمد بن عبد الوىاب من باب التمويو؛ و
ليشعر الناس أنو على طريقتهم ومنهجهم، وىذا من الكذب ادلكشوؼ، فهو يف واد وىؤالء 

. األئمة يف واد آخر، فهل ىؤالء األئمة يرموف من ال يكفر تارؾ الصبلة باإلرجاء
فهذا اإلماـ زلمد ال يكفر تارؾ األركاف األربعة، ومنهجكم يقت ي احلكم عليو بأنو من 

. غبلة ادلرج ة
وىذا اإلماـ أمحد بن حنبل، وأبو عوانة وابن تيمية، وابن القيم، وابن عبد الوىاب وأعياف 

. أتباعو يعذروف باجلهل
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والعذر باجلهل عند الفرقة احلدادية من ادلوبقات حىت إف بعض أفراد ىذه الفرقة لريمي من 
. يعذر باجلهل بأهنم زنادقة

: قاؿ ىذا احلدادي الغايل وادللبس (٘
وراجت رواجا كبريا عند ،  ومن ادلسائل احملدثة اليت ليست من أقواؿ الصحابة وال التابعني"

ذىب إىل ىذا عدد قليل من علماء القرف ، احلكم على تارؾ الصبلة بأنو مسلم: ادلتأخرين
،  مث شاع اخلبلؼ وانتشر،  وَل يصح ىذا القوؿ عن أحد من علماء القرف الثاين،  الثالث

". حني شاعت بدعة اإلرجاء وانتشرت يف صفوؼ الفقهاء وادلؤلفني بعد القروف ادلف لة
: أقوؿ

إف يف ىذا ادلقطع من قوؿ ىذا احلدادي من الباطل ما ال جيرؤ عليو إال أىل اجلهل 
. واذلوى

إف اهلل ال يغفر أف يشرؾ بو ويغفر ما ): فهل الصحابة والتابعوف خيالفوف قوؿ اهلل تعاىل
.  آيتاف عظيمتاف من سورة النساء(دوف ذلك دلن يشاء

يخرج من النار قوم لم ): وىل الصحابة والتابعوف الذين رووا أحاديث الشفاعة ومنها
يخرج من النار من في قلبه أدنى : )، ورووا قولو صلى اهلل عليو وسلم(وا خيًرا قطليعم

(. أدنى أدنى من مثقال ذرة من إيمان
ىل ىؤالء الصحابة والتابعوف الذين رووا ىذه األحاديث حرفوا ىذه األحاديث أو تأولوىا 

لتوافقوا مذىب اخلوارج، وقالوا بكفر ىؤالء الذين برأهتم اآليتاف وأحاديث الشفاعة من 
الكفر، وحكمت ذلم بالتوحيد واإلمياف وإف كانوا من أىل الكبائر اليت استحقوا بسببها 

. دخوؿ النار
فهات أقواؿ الصحابة والتابعني يف رد ىذه األحاديث أو حتريفها مع حتريف اآليتني 

. ادلذكورتني



 8 

لقد صح عن اإلماـ الزىري وىو من كبار علماء القرف الثاين عدـ تكفري تارؾ الصبلة - 2
غري اجلاحد ذلا، وقصر التكفري على اجلاحد لوجؤّا، وىذا انطبلؽ منو من أحاديث الشفاعة 

. وغريىا ومن اآليتني ادلذكورتني
وال يبعد أف لو نظراء من الصحابة والتابعني يف عدـ تكفري تارؾ الصبلة غري اجلاحد 
لوجؤّا؛ انطبلقا من اآليتني وأحاديث الشفاعة الواضحة يف عدـ تكفري من يف قلبو أدىن 

. أدىن أدىن من مثقاؿ ذرة من اإلمياف، ومن أحاديث ف ل التوحيد
: وقاؿ ىذا احلدادي اجلهوؿ (ٙ
وراجت رواجا كبريا عند ،  ومن ادلسائل احملدثة اليت ليست من أقواؿ الصحابة وال التابعني"

ذىب إىل ىذا عدد قليل من علماء القرف ، احلكم على تارؾ الصبلة بأنو مسلم: ادلتأخرين 
حني ، مث شاع اخلبلؼ وانتشر، وَل يصح ىذا القوؿ عن أحد من علماء القرف الثاين، الثالث

".  شاعت بدعة اإلرجاء وانتشرت يف صفوؼ الفقهاء وادلؤلفني بعد القروف ادلف لة
: أقوؿ

ىذا الكبلـ من آّازفات احلدادية اليت قلد فيها من سبقو من احلدادية ادلتهورين، وبينا 
بطبلف ىذه آّازفات فيما سلف من الردود على ىؤالء ادلتهورين وادلعاندين على مذىب عنز 

. ولو طارت، وسيأيت ادلزيد من البياف
: قاؿ اجلهين احلدادي (ٚ
وال أحد ينكر أف أكثر ادلصنفني يف الفقو واخلبلؼ بعد القرف الثالث ىم على العقيدة "

،  ال يروف اإلعماؿ داخلة فيو، وىؤالء مرج ة يف باب اإلمياف،  األشعرية أو العقيدة ادلاتريدية
وىؤالء ىم الذين أشاعوا اخلبلؼ يف ىذه ادلسألة ، وعليو فتارؾ الصبلة ليس كافرا عندىم

يبحثها الفقهاء ، حىت صارت ىذه ادلسألة من مسائل الفقو اإلسبلمي، وأعطوه زمخا واعتبارا
ولشهرة ىذا القوؿ عند أتباع ، وتعرض أدلة الفريقني ويرجح بني القولني، يف مصنفاهتم

ونسي أغلب الناس أو تناسى أف ىذه ادلسألة فيها ! ادلذاىب الفقهية نسبوه إىل اجلمهور
،  لكن ادلرج ة َل ترفع رأسا ذلذا اإلمجاع، جيب الرجوع فيها إىل اإلمجاع األوؿ، إمجاع سلفي

استدلوا ّٔا على أف تارؾ الصبلة ، وجلبت عليو شبهات من أدلة شرعية، لغاية يف نفسها
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وَل يثبت عنهما كما سيأيت – ونسبوا القوؿ بعدـ التكفري إىل مالك والشافعي ،  ليس كافرا
. "حىت صدَّؽ أكثر الناس أف ادلسألة فيها خبلؼ معترب- إف شاء اهلل تعاىل 

: أقوؿ
إف االختبلؼ بني أىل السنة يف تارؾ الصبلة قدًن قبل وجود األشعرية وادلاتريدية،  -ٔ

وليس اخلبلؼ بينهم رمحهم اهلل مجيًعا ناشئ عن اذلوى، وال عن تقليد األشعرية وادلرج ة كما 
يفًتي ىذا اجلهوؿ، وإَّنا ىو ناشئ عن فهمهم ألقواؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم، 

فمنهم من فهم من إطبلؽ الكفر على تارؾ الصبلة أف ىذا الكفر ىو الكفر األكرب، ومنهم 
 .من فهم يف ضوء األدلة أنو الكفر األصغر الذي ال خيرج من ادللة

فإيهاـ الناس بأف اخلبلؼ يف تارؾ الصبلة إَّنا ىو مأخوذ عن ادلرج ة من الكذب 
والسفسطة، ومن الطعن يف أىل السنة الذين ال يكفروف تارؾ الصبلة انطبلقاً من الكتاب 
والسنة، فأىل السنة الذين يكفروف تارؾ الصبلة والذين ال يكفرونو كلهم  اربوف اإلرجاء 

. وأىلو، وي عوف حدِّا فاصبًل بني أىل السنة ادلرج ة
: فادلرج ة ذلم أقواؿ متفاوتة

. (اإلمياف ىو ادلعرفة): فمنهم من يقوؿ
. (ىو التصديق): ومنهم من يقوؿ
. (ىو التصديق بالقلب والقوؿ باللساف): ومن من يقوؿ

. وكلهم خيرجوف العمل من اإلمياف، ويروف أف العصاة أىل الكبائر كاملو اإلمياف
. ال ي ر مع اإلمياف ذنبٌ : وغبلهتم يقولوف

. ومنهم من يوجب على اهلل إدخاؿ العصاة اجلنة
. وخالف أىل السنة ادلرج ة على اختبلؼ أقواذلم

. اإلمياف قوؿ وعمل يزيد بالطاعة وينق  بادلعصية: فقالوا
قاؿ ىذا كل علماء السنة يف مجيع األعصار واألمصار من يكفر تارؾ الصبلة ومن ال 

. يكفره، وكلمتهم واحدة يف مواجهة اإلرجاء وغريه من األىواء والبدع
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وخالفهم خارجية العصر احلدادية فلم يقتنعوا مبا أمجع عليو السلف من أف اإلمياف قوؿ 
ومن اكتفى  (البد من القوؿ إنو ينق  حىت ال يبقى منو شيء): وعمل يزيد وينق ؛ فقالوا

. فهو عندىم مرجئ. يزيد وينق : عندىم بقوؿ السلف
وصاروا بسبب حقدىم وعداوهتم ألىل السنة خيًتعوف أصوالً باطلة م ادة ألصوؿ 

السلف ليتوصلوا ّٔا إىل الطعن يف أىل السنة السابقني والبلحقني، وقد أسلفنا بعض أصوذلم 
. الباطلة
: قاؿ اجلهين احلدادي (ٛ
جيب الرجوع فيها إىل ،  ونسي أغلب الناس أو تناسى أف ىذه ادلسألة فيها إمجاع سلفي"

وجلبت عليو ،  لغاية يف نفسها،  لكن ادلرج ة َل ترفع رأسا ذلذا اإلمجاع،  اإلمجاع األوؿ
". استدلوا ّٔا على أف تارؾ الصبلة ليس كافراً ،  شبهات من أدلة شرعية

: أقوؿ
لقد نسي مجهور أىل السنة من فقهاء وزلدثني ىذا اإلمجاع أو تناسوه لغاية يف أنفسهم، 

. وَل ينسو احلدادية اخلارجية ورثة ادلريسي واألصم يف دعاوى اإلمجاع
فإف من َل يكفر تارؾ الصبلة عندىم مرجئ، وجهل أىل السنة الذين يكفروف تارؾ 

الصبلة، جهلوا احلكم على من َل يكفره، واىتدى إىل ىذا احلكم اخلوارج السابقوف واخلوارج 
. البلحقوف كاحلدادية شر اخللق واخلليقة، والذين يقرؤوف القرآف فبل جياوز حناجرىم

استدلوا ّٔا على أف تارؾ الصبلة ليس ، وجلبت عليو شبهات من أدلة شرعية: "وقولو
". كافرا
: أقوؿ

وىكذا يكوف الفقو، وىكذا يكوف احلكم على مجهور أىل السنة من فقهاء وزلدثني أهنم 
. من أىل الزيغ الذين يتبعوف ادلتشأّات

فأحاديث ف ل التوحيد وأحاديث الشفاعة واألحاديث األخرى اليت استدؿ ّٔا مجهور 
. أىل السنة واحلديث كلها من ادلتشأّات
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ومن حكم على ! فمن سبقك إىل ىذا احلكم على مجهور أىل السنة باتباع ادلتشأّات 
! أدلتهم الواضحة اجللية أهنا من ادلتشأّات 

أعتقد أف سلفك من اخلوارج َل خيطر بباذلم ىذا احلكم، وبرأ اهلل أىل السنة مجيًعا من 
. اتباع ادلتشأّات، ومن ىذا ادلنهج الباطل الذي انتهجو احلدادية اخلوارج آّازفني

يف شرح حديث عبادة  -(23/290)فهذا اإلماـ ابن عبد الرب رمحو اهلل يقوؿ يف التمهيد 
مَخُْس َصَلَواٍت َكَتبَػُهنَّ اهللُ َعَلى :  َِْعُت َرُسوَؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيِو َوَسلََّم يَػُقوؿُ : بن الصامت

َلِة َفَمْن أََتى ِِّٔنَّ َلَْ يَػْنَتِقْ  ِمْن َحقِّْهنَّ َشْيً ا اْسِتْخَفافًا ِِّٔنَّ َكاَف َحقِّا َعَلى  اْلِعَباِد يف اْليَػْوـِ َواللَّيػْ
بَوُ  : اهلل َأْف يُْدِخَلُو اجْلَنََّة َوَمْن َلَْ يَْأِت ِِّٔنَّ فَػَلْيَس َلُو ِعْنَد اهلل َعْهٌد ِإْف َشاَء َغَفَر َلُو َوِإْف َشاَء َعذَّ

ًدا ُمْؤِمًنا مبَا َجاَء " َوِفيِو َدلِيٌل َعَلى َأفَّ َمْن َلَْ ُيَصلّْ ِمَن اْلُمْسِلِمنَي يف َمِشيَ ِة اهلل ِإَذا َكاَف ُمَوحّْ
قًا ُمِقرِّا َوِإْف َلَْ يَػْعَمْل َوَىَذا يَػُردُّ قَػْوَؿ اْلُمْعَتزَِلِة َواخْلََوارِِج  ِبِو زُلَمٌَّد َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم ُمَصدّْ

ْسبَلـِ يف ِحنِي ُدُخولِِو ِفيِو َيُكوُف ُمْسِلًما قَػْبَل الدُُّخوِؿ يف َعَمِل  بَِأْسرَِىا َأاَل تَػَرى َأفَّ اْلُمِقرَّ بِاإْلِ
الصَّبَلِة َوَصْوـِ َرَمَ اَف بِِإقػْرَارِِه َواْعِتَقاِدِه َوُعْقَدِة نِيَِّتِو َفِمْن ِجَهِة النَّظَِر اَل جيَُِب َأْف َيُكوَف َكاِفرًا 

. ِإالَّ ِبَرْفِع َما َكاَف ِبِو ُمْسِلًما َوُىَو اجلُُْحوُد ِلَما َكاَف َقْد أَقَػرَّ ِبِو َواْعتَػَقَدُه َواهللُ أَْعَلمُ 
َوَقْد ذََكْرنَا اْخِتبَلَؼ اْلُعَلَماِء يف قَػْتِل َمْن َأىَب ِمْن َعَمِل الصَّبَلِة ِإَذا َكاَف َِّٔا ُمِقرِّا يف بَاِب َزْيِد 

". ْبِن َأْسَلَم ِمْن َىَذا اْلِكَتاِب َواحلَْْمُد هلل
. وىو  كي يف غري ىذا ادلوضع أف مجهور أىل السنة ال يكفروف تارؾ الصبلة

يف شرح حديث ابن عمر احلياء من اإلمياف بعد ذكر  (9/251)قاؿ يف التمهيد 
ىل اإلسبلـ واإلمياف متغايراف أو مها شيء واحد  : االختبلؼ

َا خَيَْتِلُفوَف يف التَّْسِمَيِة َواأْلَْلَقاِب َواَل ُيَكفُّْروَف َأَحًدا ِبَذْنٍب ِإالَّ أَنػَُّهُم : "قاؿ رمحو اهلل َوُرمبَّ
ُهْم َمْن ذََكْرنَا قَػْوَلُو يف بَاِب َزْيِد اْبِن َأْسَلَم َعْن  اْختَػَلُفوا يف تَارِِؾ الصَّبَلِة َوُىَو ُمِقرّّ َِّٔا َفَكفََّرُه ِمنػْ

ْنَكاِر الَِّذي ُىَو ِضدُّ التَّْصِديِق ُبْسِر ْبِن زِلَْجٍن  َوَأىَب اجلُْْمُهوِر َأْف ُيَكفُّْروُه ِإالَّ بِاجلَْْحِد َواإْلِ
قػْرَارِ  .  َعَلى َما ذََكْرنَا ُىَناَؾ َواحلَْْمُد هللَواإْلِ

ميَاُف ِعْنَدُىْم مِجَاُع الطَّاَعاِت  ميَاِف َوأَمَّا اْلُمْعَتزَِلُة فَاإْلِ فَػَهَذا َما بَػنْيَ أَْىِل السُّنَِّة َواجلََْماَعِة يف اإْلِ
َها َعْن َشْيٍء فهو فاسق ال مؤمن وال كافر وسواىم اْلُمَتَحقُّْقوَف بِااِلْعِتزَاِؿ  َوَمْن َقصََّر ِمنػْ
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ُهْم من قاؿ يف ذلك بقوؿ اخْلََوارِجِ  ُر : َأْصَحاَب اْلَمْنزَِلِة بَػنْيَ اْلَمْنزِلَتَػنْيِ َوِمنػْ اْلُمْذِنُب َكاِفٌر َغيػْ
ُمْؤِمٍن ِإالَّ َأفَّ الصُّْفرِيََّة ََتَْعُلُو َكاْلُمْشرِِؾ َوََتَْعُل َداَر اْلُمْذِنِب اْلُمَخاِلِف ذَلُْم َداَر َحْرٍب َوأَمَّا 

اإْلبَاِضيَُّة فَػَتْجَعُلُو َكاِفَر نِْعَمٍة َوَلِكنػَُّهْم خُيَلُّْدونَُو يف النَّاِر ِإْف َلَْ يَػُتْب ِمَن اْلَكِبريَِة َواَل َيْسَتِحلُّوَف 
َماَلُو َكَما َيْسَتِحلُُّو الصّْْفرِيَُّة َوذَلُْم َظَواِىُر آيَاٍت يُػبَػْرِىُنوَف َِّٔا َقْد َفسََّرتْػَها السُّنَُّة َوَقْد َمَ ى َعَلى 
َما َفسََّرِت السُّنََّة يف َذِلَك ُعَلَماُء اأْلُمَِّة ُروّْيَنا َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِداهلل َصاِحِب َرُسوِؿ اللَِّو َصلَّى 

َمَعاَذ : قَاؿَ . َأُكْنُتْم تَػُعدُّوَف َشْيً ا ِمَن الذُّنُوِب ُكْفرًا َأْو ِشرًْكا َأْو نَِفاقًا: َلوُ اهلل َعَلْيِو َوَسلََّم أَنَُّو ِقيَل 
. ُمْؤِمِننَي ُمْذنِِبنيَ : اهلل َوَلِكنَّا نَػُقوؿُ 

َوَلْواَل َأفَّ ِكَتابَػَنا َىَذا ِكَتاُب َشرِْح َمَعاين السَُّنِن الثَّابَِتِة يف اْلُمَوطَِّأ حلَََدْدنَا الرَّدَّ َعَلْيِهْم ُىَنا َوَقْد 
َأْكثَػَر اْلُعَلَماُء ِمَن الرَّدّْ َعَلْيِهْم وََكْسِر أَقػَْواذلِِْم وََكَذِلَك َأْكثَػُر أَْىِل احلَِْديِث ِمْن رَِوايَِة اآْلثَاِر يف 
ْلَنا  يِعِهْم َعَلى َما ذََكْرُت َلَك َوَما تَػْوِفيِقي ِإالَّ بِاهلل َعَلْيِو تَػوَكَّ ميَاِف َوَمَداِر اْلَباِب ُكلِّْو ِعْنَد مجَِ اإْلِ

َنا ". َوإِلَْيِو أَنَػبػْ
فهل مجهور أىل السنة مرج ة  

. وىل ابن عبد الرب مرجئ
وىل نقل ىذا الكبلـ عن ادلرج ة وادلتكلمني واألشاعرة  

وىل يقدـ نقلو وأمثالو من أئمة السنة ىذا ادلذىب عن مجهور أىل السنة، أو يقدـ أقواؿ 
! احلدادية اجلهاؿ واحملرفني ادلعاندين للحق وأىلو 

: قاؿ احلدادي ادلسفسط (ٜ
وَل يثبت عنهما كما سيأيت إف شاء – ونسبوا القوؿ بعدـ التكفري إىل مالك والشافعي "

". حىت صدَّؽ أكثر الناس أف ادلسألة فيها خبلؼ معترب- اهلل تعاىل 
: أقوؿ

إف أكثر الناس مبا فيهم احملدثوف والفقهاء صدقوا ّٔذا القوؿ الباطل، واىتدى احلدادية 
اجلهبلء ادلسفسطوف على جهلهم وضبلذلم، فهم أعلم من اإلماـ ابن ادلنذر الذي َل جيد 
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، وابن القطاف اللذين ألَّفا يف مسائل  إمجاًعا على كفر تارؾ الصبلة، وأعلم من ابن حـز
. اإلمجاع صغريىا وكبريىا فلم يقفوا على ىذا اإلمجاع الذي عرفو اجلهبلء

. وإنكاره أف مالًكا والشافعي يكفراف تارؾ الصبلة وأنو سيأيت الكبلـ يف ذلك
. ىذه مكابرة، وسيأيت إبطاؿ دعواه: وضلن نقوؿ

: وقاؿ اجلهين احلدادي اخلارجي (ٓٔ
صلد أف ادلرج ة ادلعاصرة القائلني بأف تارؾ أعماؿ ، وعند النظر والتدقيق يف ىذا اخلبلؼ"

وشغبت بو على مذىب السلف يف ، قد استقوت ّٔذا اخلبلؼ أميا استقواء، اجلوارح ال يكفر
فادلرج ة ، فتبني أف ما قرره وثبتو وأشاعو ادلرج ة السلف قد أفاد منو اخللف ، باب اإلمياف

وادلرج ة ادلعاصرة ضربت إمجاع ، القدمية ضربت إمجاع السلف الصاحل على كفر تارؾ الصبلة
". وادلسألتاف متبلزمتاف، السلف الصاحل على كفر تارؾ العمل

: أقوؿ
إف احلدادية اخلوارج ادلعاصرة قد استقوت بقوؿ ومنهج اخلوارج األوائل أميا استقواء وىي 
أىل على منهج اخلوارج  السالفني يف رمي أىل السنة باإلرجاء، بل على منهج ادلنصورية من 

. البدع
وعمدة أىل السنة السابقني والبلحقني إَّنا ىي النصوص القرآنية والنبوية ال كما يفًتي 

. احلداديوف ومنهم اجلهين
وقد سبق لو أف تارؾ الصبلة تارؾ عمل، فإرجافو ىنا بتارؾ العمل إَّنا ىو تقليد ألحد 

. كبار القطبيني التكفرييني؛ ليقوي مذىب سيد قطب يف التكفري
: وقاؿ اجلهين احلدادي- 11
واحلسن ، أما اإلمجاع على كفر تارؾ الصبلة فقد حكاه جابر بن عبداهلل رضي اهلل عنهما"

وزلمد بن ، وإسحاؽ بن راىويو، وعبداهلل بن شقيق العقيلي، وأيوب السختياين، البصري
وواحد من ىؤالء لو حكى اإلمجاع ، نصر ادلروزي رمحة اهلل عليهم، ىذا فيما وقفت عليو

". لكاف حجة فكيف ّٔم مجيعا
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: أقوؿ
، وال أستبعد [ادلقاالت األثرية]لقد رد ربيع ىذه الدعاوى لئلمجاع باألدلة والرباىني، انظر 

أف ىذا الرجل قد وقف على ىذا الرد ولكن داءه التقليد األعمى والعناد  مبلف على َتاىل 
. احلقائق اجللية الواضحة

ما : سأؿ رلاىد بن جرب جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنو: وسيأيت مناقشة أمهها، ومنها قولو
كاف يفرؽ بني الكفر واإلمياف عندكم من األعماؿ يف عهد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم  

، وإسناده (2/672)، واإلبانة الكربى البن بطة (892)تعظيم قدر الصبلة . الصبلة: قاؿ
. حسن
: أقوؿ
 دلاذا َل تسق إسناد ىذا القوؿ عن جابر، َأأِلَفَّ فيو ابن إسحاؽ  -ٔ
خالف ابن إسحاؽ يف نقل ىذا القوؿ عن جابر ما ىو مشهور عن جابر، تارة يرويو  -ٕ

تعظيم ]وعند زلمد بن نصر يف  [صحيح مسلم]عن النيب صلى اهلل عليو وسلم كما ىو يف 
عن أيب الزبري عن جابر  (887)عن أيب سفياف عن جابر، و (886)برقم  [قدر الصبلة
 .عن جابر مرفوًعا (888)مرفوًعا، وكذا 

. وقد وقف اجلهين على ىذه الطرؽ فتجاىلها
: قاؿ رمحو اهلل (947)برقم  [تعظيم قدر الصبلة]وأورد زلمد بن نصر أي ا يف 

ثَػَنا َ َْ  ْبُن َ َْ ، قَاؿَ "  َِْعُت َجاِبرًا َرِضَي اهلل : َأْخبَػَرنَا أَبُو َخْيَثَمَة، َعْن َأيب الزُّبَػرْيِ، قَاؿَ : َحدَّ
ْنَب ِفيُكْم ِشرًْكا  قَاؿَ : َعْنُو َوَسأََلُو َرُجلٌ  َوُسِ َل َما بَػنْيَ اْلَعْبِد َوبَػنْيَ : قَاؿَ . اَل : َأُكْنُتْم تَػُعدُّوَف الذَّ
. تَػْرُؾ الصَّبَلةِ : اْلُكْفِر  قَاؿَ 

. فهذا ىو الثابت عن جابر رواية عن النيب صلى اهلل عليو وسلم، وإجابة دلن سألو
فرواية ابن إسحاؽ اليت استدؿ ّٔا اجلهين وغريه شاذة أو منكرة، وال يغفل النصوص 

 .الصحيحة ويتعلق بالشواذ إال الشُّذَّاذ
 .(بلغين أف أصحاب زلمد صلى اهلل عليو وسلم): وقوؿ احلسن ضعيف؛ ألنو قاؿ -ٖ
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 .(بإسناد صحيح): فهذا منقطع، أو مع ل، ومن جرأة وجهل اجلهين قولو
كاف أصحاب زلمد صلى اهلل عليو وسلم ال يروف شي ا ): وقوؿ عبد اهلل بن شقيق -ٗ

 .ضعيف ّٔذا اللفظ، وقد بينت ضعفو باألدلة (من األعماؿ تركو كفر غري الصبلة
ما : "والصحيح عن عبد اهلل بن شقيق رواية إ اعيل بن علية ونصُّها عن عبداهلل بن شقيق

". علمنا شيً ا من األعماؿ قيل تركو كفر إال الصبلة
فهذا الن  ال يدؿ على اإلمجاع من قريب وال من بعيد، فلم ينسبو ابن شقيق ال إىل 

. الصحابة وال إىل غريىم، وقد يكوف واحًدا أو اثنني أو ثبلثة، وقد يكوف ىو القائل
فيًتؾ احلدادية ىذا القوؿ الثابت عن عبد اهلل بن شقيق ويتعلقوف مبا نسب إليو من القوؿ 

 .ال عيف الشاذ؛ ألهنم شواذ
: وشلا يزيد رواية بشر بن ادلف ل ضعًفا

أف احلاكم روى بإسناده إىل قتيبة عن بشر بن ادلف ل عن اجلريري عن عبداهلل بن  (ٔ
كاف أصحاب رسوؿ اهلل ال يروف شيً ا من األعماؿ تركو : شقيق عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو

 .كفر غري الصبلة
: ، قاؿ رمحو اهلل(1/7) [ادلستدرؾ]انظر 

أخربنا أمحد بن سهل الفقيو ببخارى، حدثنا قيس بن أنيف، حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا 
. بشر بن ادلف ل، عن اجلريري، عن عبد اهلل بن شقيق، عن أيب ىريرة، بو

 [اإلرشاد]وإسناده صحيح إىل بشر بن ادلف ل إال قيس بن أنيف، ذكره اخلليلي يف 
(. 5/617[ )األنساب]، وكذلك السمعاين يف (3/974)

. والظاىر أنو رلهوؿ
وعلى كلٍّ، فهذا األثر الذي يتعلق بو احلداديوف ال يثبت؛ الضطراب بشر بن ادلف ل فيو، 

. ودلخالفة إ اعيل بن علية لو، وإ اعيل بن علية فوقو وأحفظ منو
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أف أيوب من تبلميذ الزىري، والزىري ال يكفر تارؾ الصبلة، وال يبعد أف يكوف  (ٕ
الزىري قد أخذ من شيوخو من الصحابة وكبار التابعني عدـ تكفري تارؾ الصبلة، ومالك 

 .أخذ ىذا احلكم من شيخو الزىري، ولعلو أخذ عن غري الزىري من شيوخو
وأما دعوى إسحاؽ اإلمجاع فقد بينَّا ضعف ىذه الدعوى يف الرد على عادؿ الغامدي، 

(. 79-76ص) [ادلقاالت األثرية]انظر 
وواحد من ىؤالء ، وزلمد بن نصر ادلروزي رمحة اهلل عليهم، ىذا فيما وقفت عليو: "وقولو

". لو حكى اإلمجاع لكاف حجة فكيف ّٔم مجيعا
: أقوؿ

. ال تثبت ىذه الدعوى يف ادليزاف العلمي
ومن العجب أف ُيسِلك ىذا اجلهين العجيب زلمد بن نصر فيمن يدعي اإلمجاع، وىو 

. نفسو ينقل االختبلؼ يف تارؾ الصبلة
(: 938-2/936) [تعظيم قدر الصبلة]قاؿ رمحو اهلل يف 

َنا مُجَْلَة َما اْحَتجُّوا ِبِو، " َنا َمَقاَلَة َىُؤاَلِء الَِّذيَن َأْكَفُروا تَارَِؾ الصَّبَلِة ُمتَػَعمًّْدا، َوَحَكيػْ َقْد َحَكيػْ
ُهْم مَجَاَعٌة ُأْخَرى َعْن َأْصَحاِب احلَِْديِث  َوَىَذا َمْذَىُب مُجُْهوِر َأْصَحاِب احلَِْديِث، َوَقْد َخاَلَفتػْ
َفأَبَػْوا َأْف ُيَكفُّْروا تَارَِؾ الصَّبَلِة ِإالَّ َأْف يَػتػْرَُكَها ُجُحوًدا، َأْو ِإبَاًء، َواْسِتْكَبارًا َواْسِتْنَكافًا، َوُمَعاَنَدًة 

تَارُِؾ الصَّبَلِة َكَتارِِؾ َسائِِر اْلَفرَاِئِض َعِن الزََّكاِة، َوِصَياـِ َرَمَ اَف، : َوقَاَؿ بَػْعُ ُهمْ . َفِحيَنِ ٍذ َيْكُفرُ 
اأْلَْخَباُر الَّيِت َجاَءْت يف اإْلِْكَفاِر بِتَػْرِؾ الصَّبَلِة َنِظرُي اأْلَْخَباِر الَّيِت َجاَءْت يف : َواحلَْجّْ، َوقَاُلوا

ِسَباُب اْلُمْسِلِم ُفُسوٌق َوِقَتالُُه »: اإْلِْكَفاِر ِبَسائِِر الذُّنُوِب ضَلَْو قَػْولِِو َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَسلَّمَ 
َوقَػْولُُو َصلَّى اهللُ َعَلْيِو . «اَل تَتْرِجُعوا بَتْعِدي ُكفَّفارًا َيْضِرُب بَتْعُضُ ْم رِقَاَب بَتْعضٍ »وَ « ُكْفرٌ 
: َوقَػْولُُو َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَسلَّمَ « اَل تَتْرَ ُبوا َعْن  بَاِاُ ْم َفَمْن رَِ َ  َعْن أَبِيِه فَتَقْد َكَفرَ »: َوَسلَّمَ 
َكاِفٌر ِإالَّف : َوَما قَاَل ُمْسِلٌم ِلُمْسِلمٍ « »َوالطِّطيَتَرُة ِشْر ٌ « »َمْن َحَلَف ِبَ ْيِر اللَّفِه فَتَقْد َأْشَر َ »

. َوشلَّا َأْشَبَو َىِذِه اأْلَْخَبارَ « َأَحُدُهَما بَاَء ِبهِ 
َوَقْد َوافَػَقَنا مَجَاَعُة َأْصَحاِب احلَِْديِث َعَلى َمِن اْرَتَكَب بَػْعَض َىِذِه الذُّنُوِب اَل َيُكوُف : قَاُلوا

َكاِفرًا ُمْرَتدِّا جيَُِب اْسِتَتابَِتِو َوقَػْتِلِو َعَلى اْلُكْفِر ِإْف َلَْ يَػُتْب، َوتََأوَُّلوا ذِلَِذِه اأْلَْخَباِر تَْأِويبَلٍت 
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وََكَذِلَك اأْلَْخَباُر الَّيِت َجاَءْت يف ِإْكَفاِر تَارِِؾ الصَّبَلِة َ َْتِمُل ِمَن : قَاُلوا. اْختَػَلُفوا يف تَْأِويبَلهِتَا
التَّْأِويِل َما اْحَتَمَلُو َسائُِر اأْلَْخَباِر الَّيِت ذََكْرنَاَىا َواْحَتجُّوا َمَع َىَذا لِتَػرِْكِهُم اإْلِْكَفاَر بِتَػْرِؾ الصَّبَلِة 
تُػَها اَل َيْكُفُر ِإَذا َلَْ يَػتػْرُُكَها ِإبَاًء، َواَل  بَِأْخَباٍر اْسَتَدلُّوا َِّٔا َعَلى َأفَّ تَارَِؾ الصَّبَلِة َحىتَّ َيْذَىَب َوقػْ

". ُجُحوًدا، َواَل اْسِتْكَبارًا
فهذا النقل من اإلماـ زلمد بن نصر عن مجاعة من أىل احلديث وسوقو ألدلتهم على عدـ 

. كفر تارؾ الصبلة كسبًل ال جحوًدا يرد ما ينقلو شلن يسمى إمجاًعا وىو ليس كذلك
. أضف إىل ذلك ما نقلو عن الشافعي وأصحابو، وعن الزىري

بعد نقلو ألدلة من ال يكفر تارؾ  (957-2/956) [تعظيم قدر الصبلة]قاؿ رمحو اهلل يف 
: الصبلة كسبًل 

َر َكاِفرٍ : قَاُلوا" تَػَها َغيػْ َويف : قَاُلوا. فَػَهِذِه اأْلَْخَباُر َتُدؿُّ َعَلى َأفَّ تَارَِؾ الصَّبَلِة َحىتَّ َُتَاِوَز َوقػْ
ًدا يُِعيُدَىا َقَ اًء،  تُػَها ُمتَػَعمّْ َما اتػَّْفاِؽ َعامَِّة أَْىِل اْلِعْلِم َعَلى َأفَّ التَّارَِؾ لِلصَّبَلِة َحىتَّ َخرََج َوقػْ
َيُدؿُّ َعَلى أَنَُّو لَْيَس ِبَكاِفٍر؛ أِلَفَّ اْلَكاِفَر اَل يُػْؤَمُر ِبَقَ اِء َما تَػَرَؾ ِمَن الصَّبَلِة يف قَػْوِؿ َعامَِّة 

 .اْلُعَلَماءِ 
الشَّاِفِعيُّ َرِضَي اهللُ َعْنُو وََكاَف شلَّْن َذَىَب َىَذا اْلَمْذَىَب ِمْن ُعَلَماِء َأْصَحاِب احلَِْديِث 

. أَبُو ثَػْوٍر َوَغيػْرُُه، َوأَبُو ُعبَػْيٍد يف ُمَواِفِقيِهمْ : َوَأْصَحابُوُ 
َثيِن زُلَمَُّد ْبُن َ َْ ، قَاؿَ : قَاَؿ أَبُو َعْبِد اهلل ثَػَنا َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن َعْبِد اهلل : َوَقْد َحدَّ َحدَّ
، قَاؿَ  ُرُؾ : اأْلَُوْيِسيُّ ثَػَنا ِإبْػرَاِىيُم ْبُن َسْعٍد، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، أَنَُّو ُسِ َل َعِن الرَُّجِل، يَػتػْ َحدَّ
َا ُىَو : "الصَّبَلَة  قَاؿَ  ْسبَلـِ قُِتَل، َوِإْف َكاَف ِإَّنَّ َر ِديِن اإْلِ َا تَػرََكَها أَنَُّو ابْػَتدََع ِديًنا َغيػْ ِإْف َكاَف ِإَّنَّ

. فَاِسٌق ُضِرَب َضْربًا ُمبَػرًّْحا َوُسِجنَ 
فلماذا َل يرفع احلدادية رأًسا ّٔذه النقوؿ عن زلمد بن نصر، واليت تدؿ على بطبلف 

 !دعاوى اإلمجاع على كفر تارؾ الصبلة 


