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بسم اهلل الرمحن الرحيم
دحض أباطيل عبد احلميد اجلهني التي أوردها يف كتابه
ً
َّ
املسمى زورا بالرد العلمي
احللقة الثالثة

(إبطال دطقى اإلمجاع الؿـسقب إىل اإلمام الشافعل
بإدلة والبراهقـ)
قال الجفـل الحدادي يف كتابف (ص:)8
"قال اإلمام الشافعل رمحف اهلل :وكان اإلمجاع مـ الصحابة ،والتابعقـ مـ
بعدهؿ ،ومـ أدركـاهؿ يؼقلقن :اإليؿان ققل وطؿؾ وكقة ٓ ،يجزئ واحد مـ الثالثة
اإٓ بأخر."...
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:
اإلمام  -و َلف كِتَاب مصـ ٌ ِ
ِ
ٍ
اإليؿ ِ
ِ
ان َق َال :-
ٌ ُ َ
" َق َال َأ ُبق ُط َب ْقد ا ْل َؼاس ُؿ ْب ُـ َس َال ٍم ْ ِ َ ُ َ ُ
اػ فل ْ َ
قلِ :إْل ِل
َان َي ُؼ ُ
َه ِذ ِه َت ْس ِؿ َق ُة َم ْـ ك َ
اا َلينُل َل ِإْلو ٌلل َلو َلع َلؿ ٌلل َل ِلز ُلي َلو َل ِإْلـ ُلؼ ُل .
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مِـ َأ ْه ِؾ م اؽ َةُ :طبقدُ بـ ُطؿق ٍر الؾقثل َط َطاا بـ َأبِل رباحٍ مج ِ
اهدُ ْب ُـ َج ْب ِر َو ْاب ِـ َأبِل
ََ ُ َ
ُ ْ ُ
َْ
ْ
َ
َْ ْ
َار؛ اب ُـ َأبِل ك ِ
ِ ٍ
َجقحٍ ُط َب ْقدُ ال اؾ ِف ْب ُـ ُط َؿ َر؛ َط ْبدُ ال اؾ ِف ْب ُـ َط ْؿ ِرو ْب ِـ ُط ْث َؿ َ
ان
ُم َؾ ْق َؽ َة؛ َط ْؿ ُرو ْب ُـ ديـ ْ
ؽ بـ ج ِريحٍ كَافِع بـ جبق ٍر داود بـ َطب ِدالرحؿ ِـ ا ْلع اطار َطبدُ ال اؾ ِف بـ رج ٍ
ِ
اا.
ْ ُ َ َ
َ ُ ْ
َط ْبدُ ا ْل َؿؾِ ْ ُ َ
ُ ْ ُ ُ َْ َ ُ ْ ُ ْ ا ْ َ
ِ
الر ْح َؿ ِـ َأبق َح ِ
َومِ ْـ َأ ْه ِؾ ا ْل َؿ ِديـ َِةُ :م َح اؿدُ ْب ُـ ِش َف ٍ
از ٍم
اب ا
الز ْه ِر ُّيي َربِق َع ُة ْب ُـ َأبِل َط ْبد ا
ُ
اهقؿ ب ِـ َطب ِد الرحؿ ِـ ب ِـ َطق ٍ يحقك بـ س ِع ٍ
ِ
قد ْإَك َْص ِ
ار ُّيي ِه َشا ُم
ْ َ َْ ْ ُ َ
ْإَ ْط َر ُج َس ْعدُ ْب ُـ ْإب َر َ ْ ْ ا ْ َ ْ
َس ُم َح اؿدُ ْب ُـ َأبِل ِذ ْئ ٍ
الز َب ْق ِر َط ْبدُ ال اؾ ِف ْب ُـ ُط َؿ َر ا ْل ُع ْؿ ِر ُّيي َمال ِ ُؽ ْب ُـ َأك ٍ
ْاب ُـ ُط ْر َو َة ْب ِـ ُّي
ان اب ُـ بِ َال ٍل َط ْبدُ ا ْل َع ِز ِيز ب ُـ َط ْب ِد ال اؾ ِف َي ْعـِل الؿاجشقن َ -ط ْبدُ ا ْل َع ِز ِيز ب ُـ َأبِل َح ِ
از ٍم.
ْ
ْ
ُس َؾ ْق َؿ ُ ْ
ومِـ َأ ْه ِؾ ا ْلقؿ ِـَ :صاووس ا ْلقؿاكِل و ْه بـ مـَب ٍف معؿر بـ ر ِ
اش ٍد َط ْبدُ الر از ِ
اا ْب ُـ
َ ْ
ا
ُ ٌ َ َ ُّي َ ُ ْ ُ ُ ِّب َ ْ َ ُ ْ ُ َ
ََ
َه اؿا ٍم.
الشا ِمَ :م ْؽ ُح ٌ
َومِ ْـ َأ ْهؾ مِ ْص َر َو ا
قل إوزاطل َس ِعقدُ ْب ُـ َط ْب ِد ا ْل َع ِز ِيز ا ْل َقلِقدُ ْب ُـ ُم ْسؾِ ٍؿ
ِ
قب ال اؾ ْق ُث ْب ُـ
ُيقك ُُس ْب ُـ َي ِزيدَ إيظ َي ِزيدُ ْب ُـ َأبِل َحبِق ٍ َي ِزيدُ ْب ُـ شريح َسعقدُ ْب ُـ َأبِل َأ ُّيي َ
َس ْع ٍد َط ْبدُ ال اؾ ِف اب ُـ َأبِل َج ْع َػ ٍر ُم َع ِ
او َي ُة ْب ُـ َأبِل َ الِحٍ حققة ْب ُـ شريحَ ،ط ْبدُ ال اؾ ِف ْب ُـ َو ْه ٍ .
ْ
َو َم ْـ َس َؽ َـ ا ْل َع َقا ِ َؿ َو َغ ْق َر َها مِ ْـ ا ْل َج ِز َير ِةَ :م ْق ُؿ ُ
قن ْب ُـ مفرانَ ،ي ْح َقك ْب ُـ
ؽ بـ مال ِ ٍ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َط ْب ِد ا ْل َؽ ِر ِ
ؽ،
يؿَ ،م ْعؼ ُؾ ْب ُـ ُط َب ْقد ال اؾفُ ،ط َب ْقدُ ال اؾف ْب ُـ َط ْؿ ٍرو الرقلَ ،ط ْبدُ ا ْل َؿؾ ْ ُ َ
ِ
إس َح َ
الؿعايف ْاب ُـ ِط ْؿ َر َ
اا الػزاري ،مخؾد ْب ُـ
انُ ،م َح اؿدُ ْب ُـ َس َؾ َؿ َة ا ْل َح اراكلَ ،أ ُبق ْ
ػ بـ َأسب ٍ
ِ
اطَ ،ط َطا ُا ْب ُـ ُم ْسؾِ ٍؿُ ،م َح اؿدُ ْب ُـ كَثِ ٍقر ،ا ْل َف ْق َث ُؿ ْب ُـ
قس ُ ْ ُ ْ َ
ا ْل ُح َس ْق ِـَ ،طؾ ُّيل ْب ُـ بؽارُ ،ي ُ
َج ِؿق ٍؾ.
ِ
ِ
ِ
ِ
قع ْب ُـ
الربِ ُ
َوم ْـ َأ ْه ِؾ ا ْل ُؽق َفةَ :ط ْؾ َؼ َؿ ُةْ ،إَ ْس َق ُد ْب ُـ َي ِزيدَ َ ،أ ُبق َوائؾٍَ ،و َسعقدُ ْب ُـ ُج َب ْق ٍر ،ا
ٍ
ِ
ِ
ُخ َث ْقؿ َطامِ ٌر ا
قر ْب ُـ
قؿ الـ َاخعل ،ا ْل َح َؽ ُؿ ْب ُـ ُط َت ْق َب َةَ ،ص ْؾ َح ُة ْب ُـ ُم َص ِّبر َ ،مـ ُْص ُ
الش ْعبِ ُّيلْ ،إب َراه ُ
ا ْلؿعت َِؿ ِر ،س َؾؿ ُة بـ كفقؾ ،م ِغقر ُة الضبلَ ،ط َطاا بـ السائِ ِ  ،إسؿ ِ
اط ُقؾ ْب ُـ َأبِل َخال ِ ٍد،
َ َ ْ ُ
ُ ْ
ْ َ
ُ ْ ُ ا
ُ َ
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ان بـ مفرانْ ،إَ ْطؿ ُش ،ي ِزيدُ بـ َأبِل ِزي ٍ
ِ ٍ
ادُ ،س ْػ َق ُ
َأ ُبق َح اق َ
ان ْب ُـ
َ
َ ْ ُ
انَ ،ي ْح َقك ْب ُـ َسعقدُ ،س َؾ ْق َؿ ُ ْ ُ
َ
س ِع ٍ
ان ْاب ُـ ُط َق ْقـَة ،ا ْل ُػ َض ْقؾ ْب ُـ ِط َق ٍ
قد ال اث ْق ِر ُّييُ ،س ْػ َق ُ
اضَ ،أ ُبق ا ْل ِؿ ْؼدَ امَِ ،ثابِ ُت ْب ُـ ا ْل َع ْج َال ِن،
َ
ِ
ِ ِ
ْاب ُـ شبرمةْ ،اب ُـ َأبِل َل ْق َؾكُ ،ز َه ْق ٌرَ ،ش ِر ُ
ص ْب ُـ
يؽ ْب ُـ َط ْبد ال اؾف ،ا ْل َح َس ُـ ْب ُـ َ الحٍ َ ،ح ْػ ُ
اشَ ،أبق ْإَحق ِ ِ
ِ ٍ
قع ْب ُـ ا ْل َج اراحِ َ ،ط ْبدُ ال اؾ ِف ْب ُـ ك َُؿ ْق ٍرَ ،أ ُبق
صَ ،وك ُ
ْ َ
غ َقاثَ ،أ ُبق َب ْؽ ِر ْب ُـ َط اق ٍ ُ
ِ
يسَ ،ز ْيدُ ْب ُـ الحباب ،ا ْل ُح َس ْق ُـ ْب ُـ َطؾِ ٍّيل الجعػلُ ،م َح اؿدُ ْب ُـ
ُأ َسا َم َةَ ،ط ْبدُ ال اؾف ْب ُـ إ ْد ِر َ
بِ ْش ٍر العبديَ ،ي ْح َقك ْب ُـ َد َم َو ُم َح اؿدٌ َو َي ْع َؾك َو َط ْؿ ُرو َبـُق ُط َب ْق ٍد.
َومِ ْـ َأ ْه ِؾ ا ْل َب ْص َر ِة :ا ْل َح َس ُـ ْب ُـ َأبِل ا ْل َح َس ِـ ُم َح اؿدُ ْب ُـ ِس ِقريـ قتادة ْاب ُـ ِد َطا َم َة َب ْؽ ُر
ِ ِ
قب السختقاين ُيقك ُُس ْب ُـ ُط َب ْق ٍد َط ْبدُ ال اؾ ِف ْب ُـ َط ْق ٍن ُس َؾ ْق َؿ ُ
ان التقؿل
ْب ُـ َط ْبدال اؾف الؿزين َأ ُّيي ُ
ِه َشا ُم ْاب ُـ َح اس َ
ان الدستقائل ُش ْع َب ُة ْب ُـ ا ْل َح اجاجِ َح اؿا ُد ْب ُـ َس َؾ َؿ َة َح اؿا ُد ْب ُـ َز ْي ٍد َأ ُبق
ث بـ س ِع ٍ
ِ
ٍِ
ِ
قد ُم ْعت َِؿ ُر ْب ُـ
قؿ َأ ُبق َط َقا َك َة وهق ْب ُـ َخالد َط ْبدُ ا ْل َق ِار ْ ُ َ
ْإَ ْش َف ِ َي ِزيدُ ْاب ُـ ْإب َراه َ
ان التقؿل يحقك بـ س ِع ٍ
قد ا ْل َؼ اط ُ
ُس َؾ ْق َؿ َ
الر ْح َؿ ِـ ْب ُـ َم ْف ِد ٍّيي بِ ْش ُر ْب ُـ ا ْل ُؿ َػ اض ِؾ َي ِزيدُ
ان َط ْبدُ ا
َ َْ ْ ُ َ
ِ
ٍ
اط َقؾ َخالِدُ بـ ا ْلح ِ ِ
بـ زريع ا ْلؿ َمم ُؾ ابـ إسؿ ِ
الر ْح َؿ ِـ
ْ ُ َ
ْ ُ
ارث ُم َعا ُذ ْب ُـ ُم َعاذ َأ ُبق َط ْبد ا
ُ ِّب ْ ُ ْ َ
اس ٍ
ا ْلؿ ْؼ ِري .ومِـ َأ ْه ِؾ و ِ
ط :هشقؿ ْب ُـ َب ِش ٍقر َخالِدُ ْب ُـ َط ْب ِد ال اؾ ِف َطؾِ ُّيل ْب ُـ َطا ِ ٍؿ َي ِزيدُ ْب ُـ
َ
َ ْ
ُ
اك بـ م َز ِ
َه ُار َ
اح ٍؿ
ون َ ال ِ ُح ْب ُـ ُط َؿ َر ْب ِـ َطؾِ ِّبل ْب ِـ َطا ِ ٍؿَ .ومِ ْـ َأ ْه ِؾ ا ْل َؿ ْش ِر ِا :ا
الض اح ُ ْ ُ ُ
ان َطبدُ ال اؾ ِف بـ ا ْلؿبار ِك الـ ْاضر بـ شؿقؾ ج ِرير بـ َطب ِد ا ْلح ِؿ ِ
ِ
قد
َ
َ ُ ْ ُ ْ
ُ ْ ُ
َأ ُبق َج ْؿ َر َة ك َْص ُر ْب ُـ ط ْؿ َر َ ْ
ْ ُ َُ َ
الضبل.
َق َال َأبق ُط َب ْق ٍدَ :ه ُم َٓ ِا َج ِؿق ًعا َي ُؼق ُل َ ِ
يؿ ُ
صَ .لو ُل َلو َل ِإْلو ُلل
ان َق ْق ٌل َو َط َؿ ٌؾ َي ِزيدُ َو َيـْ ُؼ ُ
قنْ :اإل َ
ُ
االـ ِلَّنة ا ِإْلا َلؿ ِإْلع ُلؿ ُل
ول ِل ِله ِلع ِإْلـ َلي َلكا".اهـ.
َل ِإْل ِلل ُّس
أققل:
لؼد بؾغ طدد همٓا إئؿة (  ،)134اكظر [مجؿقع الػتاوى] ( -309/7
.)311
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االـ ِلَّنة ا ِإْلا َلؿ ِإْلع ُلؿ ُل
ول ِل ِله ِلع ِإْلـ َلي َلكا".
وأضا أبق طبقد ققلفَ " :لو ُل َلو َل ِإْلو ُلل َل ِإْل ِلل ُّس
ففمٓا إئؿة مـ التابعقـ فؿـ بعدهؿ ،وكؾفؿ أو جؾفؿ سابؼ لإلمام الشافعل
مل يزيدوا أو أحد مـفؿ طىل الؼقل بلن "اإليؿان ققل وطؿؾ يزيد ويـؼص " ،أٓ يدل
هذا كؾف طىل بطالن تؾؽ الزيادة ٓ" :يجزئ واحد مـ الثالثة اإٓ بأخر".
فـحـ كُس ِّبؾؿ بؿا كؼؾف الشافعل بؼقلف" :اإليؿان ققل وطؿؾ يزيد ويـؼص"؛ ٕكف
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 مجق ًعا باإلرجاا طىل
مذه الحدادية  ،وٓ سقؿا مـ كؼؾ طـفؿ إئؿة :أبق طبقد ،واإلمام البخاري ،وأبق
ٌ
حاتؿ ،وأبق زرطة أهنؿ كؾفؿ يؼقلقن :إن اإليؿان ٌ
وطؿؾ يزيد ويـؼص.
ققل
ٌ
ومـفؿ مـ يؼتصر طىل الؼقل بلن اإليؿانٌ :
وطؿؾ.
ققل،
ففؾ يرتدع الحدادية طـ التعؾؼ هبذه الزيادة الؿـسقبة إىل اإلمام الشافعل برأه
اهلل مـف ،أو يصرون طىل التشبث هبا؟ فقظفر لؾؼراا أهنؿ يؼذفقن السؾػ مجق ًعا
باإلرجاا .ويظفر لؾؼراا أن هذه الػئة شر مـ الخقارج.
ثؿ أققل:
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دس هذه الزيادة يف كتاب الاللؽائل.
وٓ كستبعد أن يؽقن بعض الخقارج قد ا
فألهؾ إهقاا مؽر وأٓطق معروفة:
- 1فؼد كذبقا طىل رسقل اهلل – ىل اهلل طؾقف وسؾؿ -كثقر ًا وكثقر ًا.
- 2وكذبقا طىل طظ رضل اهلل طـف ،وكت الروافض مؾقئة بالؽذب طىل طظ
رضل اهلل طـف وطىل أهؾ بقتف.
قال اإلمام مسؾؿ رمحف اهلل يف مؼدمة حقحف:
الض ِّبب ُّيلَ ،حدا َثـَا كَافِ ُع ْب ُـ ُط َؿ َرَ ،ط ِـ ْاب ِـ َأبِل ُم َؾ ْق َؽ َة،
َحدا َثـَا َد ُاو ُد ْب ُـ َط ْؿ ٍرو ا
َق َالَ :ك َت ْب ُت إِ َلك ْاب ِـ َط اب ٍ
اس َأ ْس َل ُل ُف َأ ْن َي ْؽ ُت َ لِل كِت ًَاباَ ،و ُي ْخ ِػل َطـِّبلَ ،ف َؼ َال:
اختِقارا ،و ُأ ْخ ِػل َطـْف»َ ،ق َالَ :فدَ َطا بِ َؼ َض ِ
ِ
اا
ُ
قر ْ َ ً َ
« َو َلدٌ كَا ٌح َأكَا َأ ْخت َُار َل ُف ْإُ ُم َ
الش ْل ُاَ ،ف َق ُؼ ُ
َطؾِ ٍّيلَ ،ف َج َع َؾ َي ْؽ ُت ُ مِـْ ُف َأ ْش َقا َاَ ،و َي ُؿ ُّير بِ ِف ا
قلَ « :واهللِ َما َق َضك بِ َف َذا
َطؾِ ٌّيل إِ آ َأ ْن َي ُؽ َ
قن َض اؾ».
ومؽرا ،ومـ ذلؽ الؽذب طىل شقخ
- 3ويؽذبقن طىل العؾؿاا كقدً ا
ً
اإلسالم ابـ تقؿقة رمحف اهلل ،ومـف ما قال ابـ الؼقؿ رمحف اهلل يف [روضة
الؿحبقـ] (ص:)131
"وأما مـ حاكؿتؿقكا إلقف وهق شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة فـحـ راضقن بحؽؿف
فليـ أباح لؽؿ الـظر الؿحرم وطشؼ الؿردان والـساا إجاك

وهؾ هذه إٓ كذب

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

كالمف بقجف ولقٓ اإلصالة لذكركاها مجقعفا حتك

يعؾؿ القاقػ طؾقفا أهنا ٓ تصدر طؿـ دوكف فضال طـف وقؾت لؿـ أوقػـل طؾقفا هذه
كذب طؾقف ٓ يشبف كالمف وكان بعض إمراا قد أوقػـل طؾقفا قديؿا وهل بخط رجؾ
متفؿ بالؽذب وقال يل ما كـت أضـ الشقخ برقة هذه الحاشقة ثؿ تلمؾتفا فنذا هل
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كذب طؾقف ولقٓ اإلصالة لذكركا مـ فتاويف ما يبقـ أن هذه كذب."...
قال الجفـل يف كتابف (ص:)14 - 9
السـة يف أن اإليؿان ٓ يصح مـ غقر طؿؾ،
"ودوكؽ أيفا الؼارئ الؽريؿ أققال أئؿة ُّي
وهل كؾؿة إمجاع بقـفؿ مل يخالػفؿ سقى الؿرجئة ومـ كحا كحقهؿ".
ثؿ كؼؾ هبذا الصدد أققال طشرة مـ إئؿة.
قال:
" -1قال اإلمام الشافعل رمحف اهلل :وكان اإلمجاع مـ الصحابة ،والتابعقـ مـ بعدهؿ،
ومـ أدركـاهؿ يؼقلقن :اإليؿان ققل وطؿؾ وكقة ٓ ،يجزئ واحد مـ الثالثة اإٓ
بأخر.
كؼؾف طـف اإلمام الاللؽائل يف شرح أ قل آطتؼاد (  ،)886/5وشقخ اإلسالم ابـ
تقؿقة ،كؿا يف «مجؿقع الػتاوى » (  ،)308/7 ( ،)209/7وكالمها طزاه إىل كتاب
«إم» لؾشافعل".
أققل:
وال :إن هذا الؼقل الذي كُس إىل اإلمام الشافعل ٓ يثبت طـف بحال كؿا أسؾػـا.
ودوكؽ أيفا الؼارئ مرة ثاكقة إدلة القاضحة الجؾقة الدالة طىل بطالن كسبة هذا الؼقل
إىل هذا اإلمام:
 -1كؼؾ اإلمام ابـ أبل حاتؿ طـ اإلمام الشافعل يف [ داب الشافعل ومـاقبف]
(ص ،)192حقث قال رمحف اهلل:
"حدثـا أبل ،قال :سؿعت حرمؾة بـ يحقك قال :اجتؿع حػص الػرد ومصالا
اإلباضل طـد الشافعل يف دار الجروي يعـل بؿصر فاختصؿا يف اإليؿان فاحتج
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مصالا يف الزيادة والـؼصان ،واحتج حػص الػرد يف أن اإليؿان ققل ،فعال حػص
الػرد طىل مصالا وققي طؾقف ،وضعػ مصالا ،فحؿل الشافعل وتؼ ّؾد الؿسللة طىل
أن اإليؿان ققل وطؿؾ يزيد ويـؼص ،فطحـ حػص ًا الػرد وقطعف".
 -2وقال أبق كعقؿ يف "الحؾقة" (:)115-114/9
" حدثـا محؿد بـ طبد الرمحـ حدثـل أبق أمحد حاتؿ بـ طبداهلل الجفازي قال:
سؿعت الربقع بـ سؾقؿان يؼقل سؿعت الشافعل يؼقل :اإليؿان ققل وطؿؾ يزيد
بالطاطة ويـؼص بالؿعصقة ،ثؿ تال هذه أية ( :ويزداد الذيـ مـقا إيؿاكا  )...أية.
حدثـا طبداهلل بـ محؿد بـ يعؼقب ثـا أبق حاتؿ قال :سؿعت الربقع يحؽل طـ
الشافعل قال ما أطؾؿ يف الرد طىل الؿرجئة شقئا أققى مـ ققل اهلل تعاىل( :وما أمروا إٓ
لقعبدوا اهلل مخؾصقـ لف الديـ حـػاا ويؼقؿقا الصالة ويمتقا الزكاة وذلؽ ديـ
الؼقؿة)".
وقال –رمحف اهلل" :-حدثـا أبق محؿد بـ حقان ثـا طبداهلل بـ محؿد بـ يعؼقب ثـا أبق
حاتؿ قال :سؿعت حرمؾة بـ يحقك يؼقل :اجتؿع حػص الػرد ومصالن إباضل
طـد الشافعل يف دار الجروي وأكا حاضر واختصؿ حػص الػرد ومصالن يف اإليؿان
فاحتج طىل مصالن وققي طؾقف وضعػ مصالن فحؿك الشافعل وتؼؾد الؿسللة طىل
أن اإليؿان ققل وطؿؾ يزيد ويـؼص فطحـ حػصا الػرد وقطعف".
وأورده البقفؼل مـ هذا القجف يف "مـاق الشافعل" (.)387/1
 -3وقال ابـ طبد البر –رمحف اهلل -يف "آكتؼاا" (ص:)81
"وذكر أبق الؼاسؿ طبقداهلل بـ طؿر البغدادي الشافعل الذي استجؾبف الحؽؿ
الؿستـصر باهلل أمقر الؿممـقـ وأسؽـف الزهراا حدثـا محؿد بـ طظ قال :كا الربقع
قال :سؿعت الشافعل يؼقل :اإليؿان ققل وطؿؾ واطتؼاد بالؼؾ أٓ ترى ققل اهلل طز
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وجؾ ( :وما كان اهلل لقضقع إيؿاكؽؿ) ،يعـل

التؽؿ إىل بقت الؿؼدس ،فسؿك

الصالة إيؿاكا وهل ققل وطؿؾ وطؼد ،قال الربقع :وسؿعت الشافعل يؼقل :اإليؿان
يزيد ويـؼص".
 -4وقال البقفؼل –رمحف اهلل -يف "مـاق الشافعل" (:)385/1
" أخبركا أبق طبد اهلل :محؿد بـ طبد اهلل الحافظ ،قال :حدثـل الزبقر بـ طبد القاحد
الحافظ ،بلسداباذ ،قال :حدثـل يقسػ بـ طبد إحد ،قال :حدثـا الربقع بـ
سؾقؿان ،قال :سؿعت الشافعل  -رضل اهلل طـف -يؼقل :اإليؿان ققل وطؿؾ ،ويزيد
ويـؼص".
 -5وقال الحافظ ابـ حجر –رمحف اهلل -يف "فتح الباري" (:)47-46/1
"وقال الحاكؿ يف مـاق

الشافعل :حدثـا أبق العباس إ ؿ أخبركا الربقع قال:

سؿعت الشافعل يؼقل :اإليؿان ققل وطؿؾ ،ويزيد ويـؼص .وأخرجف أبق كعقؿ يف
ترمجة الشافعل مـ الحؾقة مـ وجف خر طـ الربقع وزاد  :يزيد بالطاطة ويـؼص
بالؿعصقة .ثؿ تال( :ويزداد الذيـ مـقا إيؿاكا) أية".
أققل:
هذان اإلمامان :حرمؾة والربقع مـ أبرز تالمقذ اإلمام الشافعل ومل يـؼال طـف هذا
الؼقل ،بؾ كؼال ما تراه مـ الؽالم الذي يتػؼ مع كالم أئؿة السـة ،ولق كان هذا ثابتًا
طـ اإلمام الشافعل َلــَ َؼ َاله ،وهمٓا طدد مـ أئؿة السـة يـؼؾقن هذا الؼقل دون أي
تردد.
ثاك ًقا :إن هذا اإلمجاع الؿزطقم مل يـؼؾف أحد مـ العؾؿاا الؽبار الذيـ أ الػقا كت ًبا خا ة
باإلمجاطات ،وطىل رأسفؿ اإلمام أبق بؽر محؿد بـ إبراهقؿ بـ الؿـذر الؿتقىف سـة
( )318يف كتابف اإلمجاع ،حقث ذكر طد ًدا مـ اإلمجاطات تتعؾؼ بالصالة بؿا فقفا
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الؾباس والقتر مـ رقؿ (  ،)76-33ومل يذكر يف هذا الؿقضع اإلمجاع طىل كػر تارك
الصالة.
ثؿ قال يف (ص )158كتاب الساحر والساحرة:
إمجاعا".
" -60كتاب تارك ااصالة .ال و ؽر :مل جي فقفي
ً
ففذا اإلمام ابـ الؿـذر العالمة القاسع آصالع وهق مـ تالمقذ تالمقذ اإلمام
الشافعل ومـ أطر الـاس بؿذهبف مل يجد إمجا ًطا طىل كػر تارك الصالة ،أٓ يدل هذا
وذاك طىل بطالن هذا اإلمجاع الؿـسقب إىل اإلمام الشافعل؟!
ثؿ قال هذا اإلمام -أطـل ابـ الؿـذر -يف كتابف [اإلشرا طىل مذاه العؾؿاا]
(:)247-246/8
" - 1باب اختال أهؾ العؾؿ يف تارك الصالة
قال أبق بؽر:
م  - 5414اختؾػ أهؾ العؾؿ فقؿـ ترك الصالة طامد ًا حتك يخرج وقتفا لغقر طذر.
فؼالت صائػة :هق كافر.
هذا ققل إبراهقؿ الـخعل ،وأيقب السختقاين ،وابـ الؿبارك ،وأمحد ،وإسحاا.
وقال أمحد ٓ :يؽػر أحد بذك إٓ تارك الصالة طؿد ًا ،فنن تارك الصالة إىل أن يدخؾ
وقت الة أخرى يستتاب ثالث ًا.
وبف قال سؾقؿان بـ داود ،وأبق خقثؿة ،وأبق بؽر بـ أبل شقبة.
تلؿ ِله ذه ااطائػة كافر ًا.
و اات طائػة :لتتاب ،فنن تاب وإال تل .ومل ِّم
ذا ول مؽحول ،و ه ال مااك ،ومحاد ن ز ي ،ووكقع ،وااشافعي.
قال الشافعل" :وقد ققؾُ :يستتاب تارك الصالة ثال ًثا ،وذلؽ إن شاا اهلل حسـ ،فنن
ىل يف الثالث وإٓ قتؾ".
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وفقف ققل ثالث :وهق أن يضرب ويسجـ .هذا ققل الزهري.
وسئؾ الزهري طـ رجؾ ترك الصالة ،قال :إن كان إكؿا تركفا ابتد ٍع ديـ ًا غقر ِ
اإلسالم
قتؾ ،وإن كان إكؿا هق فاسؼ ،ضرب ضرب ًا مبرح ًا وسجـ.
وقال الـعؿان :يضرب ويحبس حتك يصظ.
ففمٓا طدد مـ إئؿة ومـفؿ اإلمام الشافعل ٓ يؽػرون تارك الصالة.
وهذا اإلمام محؿد بـ كصر الؿروزي ،وهق مؿـ يؼقل بؽػر تارك الصالة يؼقل بعد
كؼؾف ٕدلة مـ ٓ يؽػر تارك الصالة يف كتابف "تعظقؿ قدر الصالة" (:)957-956 /2
"قالقا :ففذه إخبار تدل طىل أن تارك الصالة حتك تجاوز وقتفا غقر كافر.
قالقا :وىف اتػاا طامة أهؾ العؾؿ طىل أن التارك لؾصالة حتك خرج وقتفا متعؿدا،
يعقدها قضاا ،ما يدل طىل أكف لقس بؽافرٕ ،ن الؽافر ٓ يممر بؼضاا ما ترك مـ
الصالة يف ققل طامة العؾؿاا.
وكان مؿـ ذه

هذا الؿذه

مـ طؾؿاا أ حاب الحديث الشافعل  -رضل اهلل

طـف -وأ حابف أبق ثقر وغقره ،وأبق طبقد يف مقافؼقفؿ".
وأققل:
إن ققل اإلمام الشافعل ومـ قبؾف :مؽحقل ،ومالؽ ،ومحاد بـ زيد ،ووكقع بعدم
تؽػقر تارك الصالة يدل طىل بطالن هذا اإلمجاع وطىل بطالن كسبتف إىل اإلمام
الشافعل.
وقد أ الػ يف اإلمجاع بعد اإلمام ابـ الؿـذر :ابـ حزم ،وابـ الؼطان ،مل يذكرا إمجا ًطا
طىل كػر تارك الصالة ،وهذا مؿا يمكد بطالن دطقى هذا اإلمجاع".
وقال اإلمام البغقي رمحف اهلل يف [شرح السـة] (  )180/2باب وطقد تارك الصالة:
ار ُك الص ِ
الشافِ ِع ُّيلَ :ت ِ
" َو َق َال َح اؿا ُد ْب ُـ َز ْي ٍدَ ،و َم ْؽ ُح ٌ
قلَ ،و َمال ِ ٌؽَ ،و ا
الة كَا ْل ُؿ ْر َتدِّب َ ،وٓ
ا
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َي ْخ ُر ُج بِ ِف َط ِـ الدِّب ِ
يـ.
ِ
الر ْأ ِيُ َٓ :ي ْؼت َُؾَ ،ب ْؾ ُي ْح َب ُس َو ُي ْض َر ُب َحتاك ُي َص ِّبؾ َل،
َو َق َال ُّي
الز ْه ِر ُّييَ ،وبِف َق َال َأ ْ َح ُ
اب ا
الزك ِ
ك ََؿا َٓ ُي ْؼت َُؾ َت ِ
َاةَ ،وا ْل َح ِّبج".اهـ
الص ْقمَِ ،و ا
ار ُك ا
وقال اإلمام ابـ الؼقؿ –رمحف اهلل -يف "كتاب الصالة" (ص )9-5ط/قطر:
"حؽؿ تارك الصالة طؿد ًا.
ٓ يختؾػ الؿسؾؿقن أن ترك الصالة الؿػروضة طؿدً ا مـ أطظؿ الذكقب وأكبر
إثؿف طـد اهلل أطظؿ مـ إثؿ قتؾ الـػس وأخذ إمقال ومـ إثؿ الزكا
الؽبائر وأن َ
والسرقة وشرب الخؿر وأكف متعرض لعؼقبة اهلل وسخطف وخزيف يف الدكقا وأخرة.
ثؿ اختؾػقا يف قتؾف ويف كقػقة قتؾف ويف كػره.
فلفتك سػقان بـ سعقد الثقري وأبق طؿرو إوزاطل وطبد اهلل بـ الؿبارك ومحاد بـ
زيد ووكقع بـ الجراح ومالؽ بـ أكس ومحؿد بـ إدريس الشافعل وأمحد بـ حـبؾ
وإسحاا بـ راهقيف وا حاهبؿ بلكف يؼتؾ.
ثؿ اختؾػقا يف كقػقة قتؾف فؼال مجفقرهؿ :يؼتؾ بالسقػ ضربا يف طـؼف .وقال بعض
الشافعقة :يضرب بالخش

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

حتك يؿقت؛ ٕكف أبؾغ يف زجره وأرجك لرجقطف.
والجؿفقر يحتجقن بؼقلف ىل اهلل طؾقف وسؾؿ" :إن اهلل كت

اإلحسان يف كؾ شلا

فنذا قتؾتؿ فلحسـقا الؼتؾة" وضرب العـؼ بالسقػ أحسـ الؼتالت وأسرطفا إزهاقا
لؾـػس وقد سـ اهلل سبحاكف يف قتؾ الؽػار الؿرتديـ ضرب إطـاا دون الـخس
بالسقػ وإكؿا شرع يف حؼ الزاين الؿحصـ الؼتؾ بالحجارة لقصؾ إمل إىل مجقع بدكف
حقث و ؾت إلقف الؾذة بالحرام؛ وٕن تؾؽ ِ
الؼتؾة أشـع الؼتالت والداطل إىل الزكا
تذكقرا
داع ققي يف ال ِّبطباع فجعؾت غؾظة يف مؼابؾة ققة الداطل؛ وٕن يف هذه العؼقبة
ً
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ٍ
بالرجؿ بالحجارة طىل ارتؽاب الػاحشة.
بعؼقبة اهلل لؼقم لقط ا
ثؿ قال رمحف اهلل:
"فصؾ
وقال ابـ شفاب الزهري وسعقد بـ الؿسق وطؿر بـ طبد العزيز وأبق حـقػة وداود
ابـ طظ والؿزين يحبس حتك يؿقت أو يتقب وٓ يؼتؾ ،واحتج لفذا الؿذه
رواه أبق هريرة طـ الـبل

بؿا

ىل اهلل طؾقف وسؾؿ قال" :أمرت أن أقاتؾ الـاس حتك

يؼقلقا ٓ إلف إٓ اهلل ،فنذا قالقها طصؿقا مـل دمااهؿ وأمقالفؿ إٓ بحؼفا" رواه
البخاري.
ٍ
امرئ مسؾؿ يشفد
وطـ ابـ مسعقد قال :قال الـبل ىل اهلل طؾقف وسؾؿ ٓ" :يحؾ دم
أن ٓ إلف اهلل وأين رسقل اهلل إٓ بنحدى ثالث الثق الزاين والـػس بالـػس والتارك
لديـف الؿػارا لؾجؿاطة" .أخرجاه يف الصحقحقـ.
قالقا :وألهنا من ااشرائع ااعؿؾقة فال ؼتل تركفا كالصقام والزكاة والحج.
وه ْؿ
قه ْؿ َو ُخ ُذ ُ
قال الؿقجبقن لؼتؾف قال اهلل تعاىلَ { :فا ْق ُت ُؾقا ا ْل ُؿ ْش ِركِق َـ َح ْق ُث َو َجدْ ُت ُؿ ُ
ٍ
الزكَا َة َف َخ ُّيؾقا
الصال َة َو َت ُقا ا
اح ُص ُر ُ
وه ْؿ َوا ْق ُعدُ وا َل ُف ْؿ ك اُؾ َم ْر َ د َفنِ ْن َت ُابقا َو َأ َقا ُمقا ا
َو ْ
َسبِق َؾ ُف ْؿ} فلمر بؼتؾفؿ حتك يتقبقا مـ شركفؿ ويؼقؿقا الصالة ويمتقا الزكاة.
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.
وطىل رأس همٓا إئؿة :سعقد بـ الؿسق  ،والزهري ،وطؿر بـ طبد العزيز رضل
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:
" -2قال اإلمام أمحد بـ حـبؾ رمحف اهلل :اإليؿان ٓ يؽقن اإٓ بعؿؾ.
رواه طـف اإلمام الخالل يف «السـة» (.")566/3
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:
"واإليؿان ققل وطؿؾ يزيد ويـؼص :زيادتف إذا أحسـت ،وكؼصاكف :إذا أسلت.
ويخرج الرجؾ مـ اإليؿان إىل اإلسالم ،وٓ يخرجف مـ اإلسالم شلا إٓ الشرك باهلل
العظقؿ ،أو يرد فريضة مـ فرائض اهلل طز وجؾ جاحدا هبا ،فنن تركفا كسال أو هتاوكا
كان يف مشقئة اهلل ،إن شاا طذبف ،وإن شاا طػا طـف" " ،صبؼات الحـابؾة" (،)343/1
كشر دار الؿعرفة.
فاإلمام أمحد هـا ٓ يؽػر بترك الصالة وٓ يؽػر إٓ بالشرك باهلل العظقؿ ،أو الجحقد،
ويمكد ققلف هذا ما رواه طـف الخالل يف السـة ( ،)588/1حقث قال:
أخبركا محؿد بـ طظ قال :ثـا الح قال :سللت أبل ما زيادتف وكؼصاكف؟ قال :زيادتف
العؿؾ وكؼصاكف ترك العؿؾ مثؾ تركف الصالة والزكاة والحج وأداا الػرائض ففذا
يـؼص ويزيد بالعؿؾ.
وقال :إن كان قبؾ زيادتف تاما فؽقػ يزيد التام؟ فؽؿا يزيد كذا يـؼص ،وقد كان وكقع
قال :ترى إيؿان الحجاج مثؾ إيؿان أبل بؽر وطؿر رمحفؿا اهلل؟ .إسـاده حقح.
وهذان الؼقٓن يستػاد مـفؿا رجقطف طـ تؽػقر تارك الصالة؛ اكطال ًقا مـ أحاديث
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الشػاطة ،واهلل أطؾؿ.
وقال كحقه ابـ بطة يف كتابف "الشرح واإلباكة" (ص.)125-124
ومـ كالم أبل طظ الحسـ بـ أمحد الؿعرو بابـ البـاا الحـبظ يف كتابف

"الرد طىل

الؿبتدطة" خالل حديثف طـ الشػاطة (ص )195-193قال:
"فصؾ وشػاطة كبقـا  -ىل اهلل طؾقف وسؾؿ -يف أهؾ الؽبائر مـ أمتف خالف ًا لؾؼدرية يف
ققلفؿ( :لقس لف شػاطة).
ومـ دخؾ الـار طؼقبة خرج مـفا طـدكا :بشػاطتف ،وشػاطة غقره ،ورمحة اهلل طز وجؾ
حتك ٓ يبؼك يف الـار واحد قال مرة واحدة يف دار الدكقا ٓ ( :إلف إٓ اهلل) مخؾص ًا،
و مـ بف ،وإن مل يػعؾ الطاطات بعد ذلؽ".
ومعرو طـ اإلمام أمحد أكف يبرئ مـ اإلرجاا مـ يؼقل" :اإليؿان يزيد ويـؼص".
قال الخالل يف "السـة" ( )581/3رقؿ (:)1009
"أخبرين مقسك بـ سفؾ قال :ثـا محؿد بـ أمحد إسدي قال :ثـا إبراهقؿ بـ يعؼقب
طـ إسؿاطقؾ بـ سعقد قال :سللت أمحد طـ مـ قال :اإليؿان يزيد ويـؼص ،قال :هذا
بريا مـ اإلرجاا".
وقال اإلمام البرهباري يف "شرح السـة" ( ص" :)123ومـ قال :اإليؿان ققل وطؿؾ
يزيد ويـؼص فؼد خرج مـ اإلرجاا أولف و خره".
اإلرج ِ
ااِ :إْل ِل
اا َلينُل َل ِإْلو ٌلل ِل َلال َلع َلؿ ٍلل َو َي ُؼ ُ
َو َق َال اإلمام ال ُػ َض ْقؾ بـ طقاض َ " :ي ُؼ ُ
قل
قل َأ ْه ُؾ ْ ِ ْ َ
ا ْل َج ْف ِؿ اق ُةِ :إْل ِل
اا َلينُل ا ِإْلا َلؿ ِإْلعرِل َلف ُلة ِل َلال َل ِإْلو ٍلل َلو َلال َلع َلؿ ٍلل.
السـ ِاةِ :إْل ِل
َو َي ُؼ ُ
اا َلينُل ا ِإْلا َلؿ ِإْلعرِل َلف ُلة َلوا ِإْلا َلؼ ِإْلو ُلل َلوا ِإْلا َلع َلؿ ُلل.
قل َأ ْه ُؾ ُّي
َلف َلؿ ِإْلن َل َلالِ :إْل ِل
اا َلينُل َل ِإْلو ٌلل َلو َلع َلؿ ٌلل َلف َلؼ ِإْلي َل َلخ َلذ ِلا ِإْلا َلوثِلق َلؼ ِلة.
ِ
يؿ ُ
ان َق ْق ٌل بِ َال َط َؿ ٍؾَ .ف َؼدْ َخا َص َر؛ َِٕ اك ُف َٓ َيدْ ِري َأ ُي ْؼ َب ُؾ إِ ْق َر ُار ُه َأ ْو ُي َر ُّيد َط َؾ ْق ِف
َو َم ْـ َق َالْ :اإل َ
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بِ ُذكُقبِ ِف"" ،السـة" لإلمام طبداهلل بـ أمحد (.)376/1
يبرئقن مـ اإلرجاا مـ يؼقل اإليؿان ققل وطؿؾ يزيد ويـؼص ،وأكتؿ
ففمٓا إئؿة ِّب
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:
وسئؾ اإلمام سفؾ بـ طبد اهلل الت ُّْيستَري (ت 283هـ) رمحف اهلل طـ اإليؿان ما
"ُ -3
هق؟ فؼال:
ققٓ بال طؿؾ ففق كػر ،وإذا كان ً
هق ققل وكقة وطؿؾ وسـة؛ ٕن اإليؿان إذا كان ً
ققٓ
وطؿالً بال كقة ففق كػاا ،وإذا كان قق ً
ٓ وطؿالً وكقة بال سـة ففق بدطة.

«اإلباكة

الؽبرى» لإلمام ابـ بطة (.)814/2
قؾت :لقس تعريػ سفؾ بـ طبد اهلل التُّيستري رمحف اهلل لإليؿان يخالػ التعريػ
الؿتقاتر طـ السؾػ :أن اإليؿان ققل وطؿؾ ،بؾ هق شرح لف) (.
ُيب ّقـ ذلؽ شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة فقؼقل:
ققل السؾػ (يعـل أن اإليؿان ققل وطؿؾ) :يتضؿـ الؼقل والعؿؾ الباصـ والظاهر؛
لؽـ لؿا كان بعض الـاس قد ٓ يػفؿ دخقل ِ
الـقة يف ذلؽ؛ قال بعضفؿ( :وكق ٌة) ،ثؿ
ِ
ِ
السـة .وهذا
بؿقافؼة
بقـ خرون :أن مطؾؼ الؼقل والعؿؾ والـقة ٓ يؽقن مؼبقٓ إٓ

شرحا لقول السلف؛ ألن السلف مل جيمعوا على كفر تارك الصالة ،وقد تقدم كالم
( ) أقول :كال ،ليس ً
األئمة الذين ال يكفرون تارك الصالة ،بل تقدمت أقوال من ال يكفر إال بالشرك.
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حؼ أيضا فنن ُأولئِؽ قالقا :ققل وطؿؾ لقبقـقا اشتؿالف طىل الجـس ومل يؽـ
مؼصقدهؿ ذكر ػات إققال وإطؿال؛ وكذلؽ ققل مـ قال :اطتؼاد بالؼؾ
وققل بالؾسان وطؿؾ بالجقارح ،جعؾ الؼقل والعؿؾ اسؿا لؿا يظفر؛ فاحتاج أن
يضؿ إىل ذلؽ اطتؼاد الؼؾ وٓبد أن يدخؾ يف ققلف :اطتؼاد الؼؾ أطؿال الؼؾ
ِ
ِ
وخشقة اهلل؛ والتقكؾ طىل اهلل وكحق ذلؽ ،فنن دخقل
الؿؼاركة لتصديؼف مثؾ ح اهلل
أطؿال الؼؾ يف اإليؿان أوىل مـ دخقل أطؿال الجقارح باتػاا الطقائِػ كؾفا .اكتفك
«مجؿقع الػتاوى» (.")506/7
أققل:
ثؿ اكظر إىل طؿؾ هذا الرجؾ ،يعتر بلن ققل السؾػ :اإليؿان ققل وطؿؾ.
ثؿ يرجػ هق وحزبف طىل مـ يؼقل :اإليؿان ققل وطؿؾ ويزيد ويـؼص .ويرمقهنؿ
باإلرجاا.
ثؿ إن كالم سفؾ فقف تؽػقر لتارك العؿؾ والصالة ،وبف يؼقل بعض السؾػ؛ ً
أخذا
مـفؿ بـصقص فقفا تؽػقر تارك الصالة ،ويخالػفؿ بعض السؾػ ،ولفؿ أدلتفؿ
الؽثقرة ،ومـفا :أحاديث فضؾ التقحقد ،وأحاديث الشػاطة الؿتقاترة ،ويف بعضفا ذكر
أكف يخرج مـ الـار صبؼات مـفا :يخرج مـ الـار مـ يف قؾبف أدكك أدكك أدكك مـ مثؼال
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 ُمس اؾؿ هبا طـد السؾػ أهؾ السـة مجقع ًا ،وٓ
يخالػفؿ فقفا إٓ أهؾ الضالل مـ الخقارج والؿعتزلة .والحدادية يركضقن وراا
همٓا الضالل فقؼقلقن :إن أحاديث الشػاطة مـ الؿتشابف.
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:
[طبد الحؿقد الجفـل يؼقل إن أحاديث الشػاطة مـ الؿتشابف].
تػسقرا لؽالم سفؾ.
وققل شقخ اإلسالم ٓ يعد
ً
وإكؿا فقف بقان وتركقز طىل أطؿال الؼؾقب ،وأن دخقلفا يف اإليؿان أوىل مـ دخقل
أطؿال الجقارح باتػاا.
والحدادية ٓ يؼقؿقن وزكًا ٕطؿال الؼؾقب.
ثؿ قال الجفـل:
أج ِّبري رمحف اهلل يف
" -4وقال اإلمام ُ

«الشريعة» ( ( :)274/1باب :الؼقل بلن

اإليؿان تصديؼ بالؼؾ  ،وإقرار بالؾسان ،وطؿؾ بالجقارح ٓ يؽقن مممـًا ،اإٓ أن
تجتؿع فقف هذه الخصال الثالث).
ثؿ قال رمحف اهلل :اطؾؿقا رمحـا اهلل وإياكؿ أن الذي طؾقف طؾؿاا الؿسؾؿقـ أن اإليؿان
واج طىل مجقع الخؾؼ ،وهق تصديؼ بالؼؾ وإقرار بالؾسان وطؿؾ بالجقارح.
ثؿ اطؾؿقا أكف ٓ تجزئ الؿعرفة بالؼؾ والتصديؼ اإٓ أن يؽقن معف اإليؿان بالؾسان
كط ًؼا ،وال جتزئ معرفة ااؼؾب ،وكطق ااؾلان ،حتى ؽون عؿل ااجوارح

 ،فنذا

كؿؾت فقف هذه الثالث الخصال :كان مممـ ًا ا
والسـة ،وققل
دل طىل ذلؽ الؼر نُّ ،ي
طؾؿاا الؿسؾؿقـ.
وقال أيض ًا (  :)275/1إطؿال –رمحؽؿ اهلل -بالجقارح :تصديؼ طـ اإليؿان
بالؼؾ والؾسان ،فؿـ مل يصدا اإليؿان بعؿؾف وبجقارحف :مثؾ الطفارة ،والصالة،
والزكاة ،والصقام والحج والجفاد ،وأشباه لفذه ورضل مـ كػسف بالؿعرفة والؼقل مل
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يؽـ مممـ ًا ،ومل يـػعف الؿعرفة والؼقل ،وكان تركف لؾعؿؾ تؽذيب ًا مـف إليؿاكف ،وكان
العؿؾ بؿا ذكركاه تصديؼ ًا مـف إليؿاكف ،وباهلل التقفقؼ .اكتفك
وقال رمحف اهلل (  :)311/1بؾ كؼقل والحؿد هلل قق ً
ٓ يقافؼ الؽتاب والسـة ،وطؾؿاا
الؿسؾؿقـ الذيـ ٓ يستقحش َمـ َذكَرهؿ ،وقد تؼدم ذكركا لفؿ :إن اإليؿان معرفة
بالؼؾ تصديؼ ًا يؼقـ ًا ،وققل بالؾسان ،وطؿؾ بالجقارح،

وال ؽون مممـ ًا َّنإال هبذه

ااثالثة ،ال جيزئ عضفا عن عض ،والحؿد هلل طىل ذلؽ .اكتفك
أققل:
إن أققال اإلمام أجري تتضؿـ كػل اإليؿان طـ مـ ٓ يؼقم بلطؿال الجقارح،
وهذا:
-1يحتؿؾ أكف يؽػر تارك طؿؾ الجقارح.
كػر ٓ يخرج احبف مـ مؾة اإلسالم.
 -2ويحتؿؾ أكف يؼصد أكف ٌ
الزاكِل ِحق َـ َي ْزكِل َو ُه َق ُم ْممِ ٌـَ ،و َٓ
كؿا يف ققلف – ىل اهلل طؾقف وسؾؿَ َٓ « :-ي ْزكِل ا
الس ِ
ار ُا ِحق َـ َي ْس ِر ُا َو ُه َق ُم ْممِ ٌـَ ،و َٓ َي ْش َر ُب ا ْل َخ ْؿ َر ِحق َـ َي ْش َر ُب َفا َو ُه َق ُم ْممِ ٌـ".
َي ْس ِر ُا ا
ومثؾ ققلف – ىل اهلل طؾقف وسؾؿ" :-واهلل ٓ يممـ ،واهلل ٓ يممـ ،واهلل ٓ يممـ" .
ققؾ :ومـ يا رسقل اهلل ؟ قال" :الذي ٓ يلمـ جاره بقائؼف".
ومثؾ ققلف – ىل اهلل طؾقف وسؾؿ« :-مـ َأ َتك حائِ ًضاَ ،أ ِو امر َأ ًة فِل دب ِر َهاَ ،أو ك ِ
َاهـًا،
ْ
َ
َ ْ
َْ
ُُ
َف َصدا َق ُف بِ َؿا َي ُؼ ُ
قلَ ،ف َؼدْ َك َػ َر بِ َؿا ُأك ِْز َل َط َؾك ُم َح اؿ ٍد».
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
وأحاديث فضؾ التقحقد كؿا يف كتابف "الشريعة".
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وهاك بعض أققالف:
قال –رمحف اهلل -يف "الشريعة" (ص:)274
اإليؿ ِ
وج ِ ِ
ان بِ ا
الش َػا َط ِة.
باب ُ
ُ "- 1
قب ْ َ
َق َال ُم َح اؿدُ ْب ُـ ا ْل ُح َس ْق ِـ :ا ْط َؾ ُؿقا َر ِح َؿ ُؽ ُؿ ال اؾ ُف َ ،أ ان ا ْل ُؿـْؽِ َر ل ِ ا
ؾش َػا َط ِة َي ْز ُط ُؿ َأ ان َم ْـ َد َخ َؾ
الـ َاار َف َؾ ْق َس بِ َخ ِ
ارجٍ مِـ َْفا َ ،و َه َذا َم ْذ َه ُ ا ْل ُؿ ْعت َِز َل ِة ُي َؽ ِّبذ ُب َ
قن بِ َفا َ ،وبِ َل ْش َقا َا َسـ َْذك ُُر َها إِ ْن
ِ ِ
َشاا ال اؾف َتعا َلك  ،مِؿا َلفا َأ ٌؾ فِل كِت ِ ِ
اهلل
ا َ ْ
َ ُ َ
َاب ال اؾف َط از َو َج اؾ َ ،و ُسـ َِـ َر ُسقل ال اؾف َ اؾك ُ
ان  ،و َقق ِل ُف َؼف ِ
َط َؾق ِف وس اؾؿ  ،وسـ َِـ الصحاب ِة ر ِضل ال اؾف َطـْفؿ ومـ َتبِعفؿ بِنِحس ٍ
اا
َ
َ ْ
ُ ُ ْ َ َ ْ َُ ْ ْ َ
ا َ َ َ َ
ْ َ َ َ َ ُ
ِ ِ
قن َه َذا ُك اؾ ُفَ َٓ ،ي ْؾت َِػت َ
ا ْل ُؿ ْسؾِ ِؿق َـ َفا ْل ُؿ ْعت َِز َل ُة ُي َخال ِ ُػ َ
اهلل َط َؾ ْق ِف
ُقن إِ َلك ُسـ َِـ َر ُسقل ال اؾف َ اؾك ُ
َو َس اؾ َؿ َ ،و َٓ إِ َلك ُسـ َِـ َأ ْ َحابِ ِف َر ِض َل ال اؾ ُف َطـ ُْف ْؿ َوإِك َاؿا ُي َع ِ
ار ُض َ
قن بِ ُؿت ََشابِ ِف ا ْل ُؼ ْر ِن َ ،وبِ َؿا
َأ َر ُاه ُؿ ا ْل َع ْؼ ُؾ ِطـْدَ ُه ْؿ َ ،و َل ْق َس َه َذا َص ِر ُيؼ ا ْل ُؿ ْسؾِ ِؿق َـ َوإِك َاؿا َه َذا َص ِر ُيؼ َم ْـ َقدْ َزا َا َط ْـ
َص ِر ِ
الش ْق َط ُ
يؼ ا ْل َح ِّبؼ َو َقدْ َل ِع ِ بِ ِف ا
ان َ ،و َقدْ َح اذ َركَا ال اؾ ُف َط از َو َج اؾ مِ اؿ ْـ َه ِذ ِه ِ َػتِ ِف ،
ِ
ِِ
َاهؿ الـابِل اؾك اهلل َط َؾق ِف وس اؾؿ وح اذرك ُ ِ
يؿا َو َح ِدي ًثا.
َو َح اذ َرك ُ ُ ُّي َ
َاه ْؿ َأئ اؿ ُة ا ْل ُؿ ْسؾؿق َـ َقد ً
ُ ْ َ َ َ َ َ َ
ِ
َاه ُؿ
اهلل َط َؾ ْق ِف َو َس اؾ َؿَ ،و َح اذ َرك ُ
َف َل اما َما َح اذ َرك ُ
َاه ُؿ ال اؾ ُف َط از َو َج اؾ َو َأك َْز َل ُف َط َؾك َكبِ ِّبقف َ اؾك ُ
ِ ِ
ِ
اهلل َط َؾ ْق ِف َو َس اؾ َؿُ { :ه َق
اهلل َط َؾ ْقف َو َس اؾ َؿ َ ،فنِ ان ال اؾ َف َط از َو َج اؾ َق َال لـَبِ ِّبقف َ اؾك ُ
الـابِ ُّيل َ اؾك ُ
َاب و ُأ َخر مت ََشابِف ٍ
ِ
ِ
ِ
ات} [ ل
ات ُم ْح َؽ َؿ ٌ
َاب مِـْ ُف َي ٌ
َ
ا الذي َأك َْز َل َط َؾ ْق َؽ ا ْلؽت َ
ات ُ ،ه اـ ُأ ُّيم ا ْلؽت ِ َ ُ ُ
طؿران ]7 :إِ َلك َق ْقل ِ ِفَ { :و َما َي اذك ُار إِ آ ُأو ُلق ْإَ ْل َب ِ
اب}.
ققل هذا اإلمام:
" َو َل ْق َس َه َذا َص ِر ُيؼ ا ْل ُؿ ْسؾِ ِؿق َـ َوإِك َاؿا َه َذا َص ِر ُيؼ َم ْـ َقدْ َزا َا َط ْـ َص ِر ِ
يؼ ا ْل َح ِّبؼ َو َقدْ َل ِع ِ
الش ْق َط ُ
بِ ِف ا
اهلل
ان َ ،و َقدْ َح اذ َركَا ال اؾ ُف َط از َو َج اؾ مِ اؿ ْـ َه ِذ ِه ِ َػتِ ِف َ ،و َح اذ َرك ُ
َاه ُؿ الـابِ ُّيل َ اؾك ُ
َط َؾ ْق ِف َو َس اؾ َؿ ."...إلخ
تـطبؼ هذه التحذيرات طىل الػرقة الحدادية التل ترجػ وهتقش طىل أحاديث فضؾ
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التقحقد وأحاديث الشػاطة ومـ يسؾؿ هبا.
ػ ب ِـ ِزي ٍ
َ -715حدا َثـَا َأ ُبق َأ ْح َؿدَ َه ُار ُ
اد َق َالَ :حدا َثـَا ُم َح اؿدُ ْب ُـ َأبِل ُط َؿ َر
قس َ ْ َ
ون ْب ُـ ُي ُ
ِ
ا ْل َعدَ كِ ُّيل َق َالَ :أكَا َط ْبدُ ا ْل َق اه ِ
قب َ ،ط ِـ ْاب ِـ َأبِل ُم َؾ ْق َؽ َة َ ،ط ْـ َطائِ َش َة
اب ال اث َؼػ ُّيل َ ،ط ْـ َأ ُّيي َ
ِ
َر ِض َل ال اؾ ُف َطـ َْفا َأ ان َر ُس َ
اهلل َط َؾ ْق ِف َو َس اؾ َؿ َق َر َأ { ُه َق ا ال ِذي َأك َْز َل َط َؾ ْق َؽ
قل ال اؾف َ اؾك ُ
ِ
ات ُه اـ ُأ ُّيم ا ْلؽِت ِ
َاب} [ ل طؿرانْ ]7 :أ َي َة َف َؼ َال « :إِ َذا
ات ُم ْح َؽ َؿ ٌ
َاب مِـْ ُف َي ٌ
ا ْلؽت َ
ِ
اد ُل َ ِ ِ
ر َأيتُؿ ا ال ِذيـ يج ِ
وه ْؿ».
اح َذ ُر ُ
قن فقف َف ُف ُؿ ا الذي َـ َطـَك ال اؾ ُف َط از َو َج اؾ َف ْ
َ ُ َ
َ ْ ُ
َ -716حدا َثـَا َأ ُبق َب ْؽ ِر ْب ُـ َأبِل َد ُاو َد َق َال :كا ُيقك ُُس ْب ُـ َحبِق ٍ ْإَ ْ َب َفاكِ ُّيل َق َال :كا َأ ُبق
داود ال اطقال ِ ِسل َق َالَ :أ ْكب َلكَا حؿاد يعـِل ابـ س َؾؿ َة َط ِـ اب ِـ َأبِل م َؾق َؽ َة َ ،ط ِـ ا ْل َؼ ِ
اس ِؿ ،
ُ ْ
َ َ ا ٌ َْ ْ َ َ َ
َ ُ َ َ ُّي
ْ
َطـ َطائِ َش َة ر ِحؿفا ال اؾف َتعا َلك َقا َل ْتَ :ت َال رس ُ ِ
اهلل َط َؾ ْق ِف َو َس اؾ َؿ َه ِذ ِه ْأ َي َة
َ ََ ُ َ
ْ
َ ُ
قل ال اؾف َ اؾك ُ
ِ
ِ
ات} [ ل طؿران ]7 :إِ َلك َق ْقل ِ ِف
ات ُم ْح َؽ َؿ ٌ
َاب مِـْ ُف َي ٌ
{ ُه َق ا الذي َأك َْز َل َط َؾ ْق َؽ ا ْلؽت َ
َط از َو َج اؾَ { :ف َل اما ا ال ِذي َـ فِل ُق ُؾقبِ ِف ْؿ َز ْي ٌغ َف َق اتبِ ُع َ
قن َما َت َش َاب َف} [ ل طؿران ]7 :مِـْ ُف
َقا َل ْتَ :ق َال رس ُ ِ
اه ُؿ ال اؾ ُف َط از َو َج اؾ َل ُؽ ْؿ َ ،فنِ َذا
اهلل َط َؾ ْق ِف َو َس اؾ َؿَ « :قدْ َس اؿ ُ
َ ُ
قل ال اؾف َ اؾك ُ
وه ْؿ» َقا َل َفا َث َال ًثا".
اح َذ ُر ُ
َر َأ ْيت ُُؿ ُ
قه ْؿ َف ْ
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.
 -2ثؿ قال يف (ص:)277-276
" َق َال ُم َح اؿدُ ْب ُـ ا ْل ُح َس ْق ِـ َر ِح َؿ ُف ال اؾ ُف َت َعا َلك :إِ ان ا ْل ُؿ َؽ ِّبذ َب بِ ا
الش َػا َط ِة َأ ْخ َط َل فِل َت ْل ِويؾِ ِف
َخ َط ًل َف ِ
اح ًشا َخ َر َج بِ ِف َط ِـ ا ْلؽِت ِ
السـ ِاة.
َاب َو ُّي
و َذل ِ َؽ َأ اكف َطؿدَ إِ َلك ي ٍ
ات مِ َـ ا ْل ُؼ ْر ِن ك ََز َل ْت فِل َأ ْه ِؾ ا ْل ُؽ ْػ ِر َ ،أ ْخ َب َر ال اؾ ُف َط از َو َج اؾَ :أك ُاف ْؿ
َ
َ
ُ َ
إِ َذا َد َخ ُؾقا الـ َاار َأك ُاف ْؿ َغ ْق ُر َخ ِ
ار َج ْق َـ مِـ َْفاَ ،لف َلج َلع َلؾفَل ا ا ِإْلا ُلؿ َلؽ ِّمذ ُلب ِل َّن
اع ِلة فِلي ا ِإْلا ُلؿ َلو ِّمح ِلي َلن،
ااش َلػ َل
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قل ال اؾ ِف اؾك اهلل َط َؾق ِف وس اؾؿ فِلي إِل ِإْلث ِل
ِ
ار رس ِ
ات َّن
اع ِلة َأك َافا إِك َاؿا ِه َل
ااش َلػ َل
َ
َل
ُ ْ َ َ َ
َو َل ْؿ َي ْؾتَػ ْت إِ َلك َأ ْخ َب ِ َ ُ
َِٕه ِؾ ا ْل َؽبائِ ِر  ،وا ْل ُؼر ُن يدُ ُّيل َط َؾك ه َذا َ ،ف َخرج بِ َؼقل ِ ِف الس ِ
قا َط ْـ ُج ْؿ َؾ ِة َما َط َؾ ْق ِف َأ ْه ُؾ
َ
ْ
َ َ ْ
َ ْ َ
َ
ُّي
ِ
ِ
ِ
الر ُس َ
قل مِ ْـ َب ْع ِد َما َت َب اق َـ
ْإَ ْي َؿان َ ،وا ات َب َع َغ ْق َر َسبِقؾ ِف ْؿ َق َال ال اؾ ُف َط از َو َج اؾَ { :و َم ْـ ُي َشاق ِؼ ا
َل ُف ا ْل ُفدَ ى َو َي اتبِ ْع َغ ْق َر َسبِق ِؾ ا ْل ُؿ ْممِـِق َـ ك َُق ِّبل ِف َما َت َق الك َوك ُْصؾِ ِف َج َفـ َاؿ َو َسا َا ْت َم ِص ًقرا}
[الـساا.]115 :
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
رأسا بؼقل اهلل تعاىل( :إِ ان ال اؾ َف َٓ َي ْغ ِػ ُر َأ ْن ُي ْش َر َك بِ ِف
الؿحؽؿات ،كؿا أهنؿ ٓ يرفعقن ً
َو َي ْغ ِػ ُر َما ُد َ
ون َذل ِ َؽ ل ِ َؿ ْـ َي َشا ُا).
ثؿ قال:
ِ ِ
ِ
اهلل َط َؾ ْق ِف َو َس اؾ َؿ
َق َال ُم َح اؿدُ ْب ُـ ا ْل ُح َس ْق ِـ َرح َؿ ُف ال اؾ ُفَ :ف ُؽ ُّيؾ َم ْـ َر اد ُسـَ َـ َر ُسقل ال اؾف َ اؾك ُ
ِ
ِ
قل َو َط َصا ُه َ ،و َط َصك ال اؾ َف َت َعا َلك بِت َْركِ ِف َق ُب َ
الر ُس َ
قل
َو ُسـَ َـ َأ ْ َحابِف َف ُف َق م اؿ ْـ َشا َق َؼ ا
السـ َِـ  ،و َلق َط َؼ َؾ َه َذا ا ْلؿ ْؾ ِ
ػ مِ ْـ َك ْػ ِس ِف َ ،طؾِ َؿ َأ ان َأ ْح َؽا َم ال اؾ ِف َط از َو َج اؾ
حدُ َو َأك َْص َ
َ ْ
ُ
ُّي
ِ
قع َما َت َع ابدَ بِ ِف َخ ْؾ َؼ ُف إِك َاؿا ُت ْم َخ ُذ مِ َـ ا ْلؽِت ِ
السـ ِاة َ ،و َقدْ َأ َم َر ال اؾ ُف َط از َو َج اؾ َكبِ اق ُف
َو َجؿ َ
َاب َو ُّي
ِ
الس َال ُمَ :أ ْن ُي َب ِّبق َـ ل ِ َخ ْؾ ِؼ ِف َما َأك َْز َل ُف َط َؾ ْق ِف مِ اؿا َت َع ابدَ ُه ْؿ بِ ِف َ ،ف َؼ َال َج اؾ ِذك ُْر ُهَ { :و َأك َْز ْلـَا
َط َؾ ْقف ا
الذك َْر ل ِ ُت َب ِّبق َـ لِؾـ ِ
ااس َما ك ِّبُز َل إِ َل ْق ِف ْؿ َو َل َع اؾ ُف ْؿ َي َت َػ اؽ ُر َ
إِ َل ْق َؽ ِّب
ون} [الـحؾ.]44 :
ِ ِِ ِ
ِ
قع َما َف َر َض ال اؾ ُف َط از َو َج اؾ َط َؾ ْق ِف ْؿ مِ ْـ
اهلل َط َؾ ْقف َو َس اؾ َؿ ُٕ -امتف َجؿ َ
َو َقدْ َب اق َـ  َ -اؾك ُ
ِ
ِ ِ
ِ
قع َما َيـْ َب ِغل َأ ْن ُي ْممِـُقا بِ ِف َو َل ْؿ
َجؿق ِع ْإَ ْح َؽا ِم َو َب اق َـ َل ُف ْؿ َأ ْم َر الدُّي ْك َقا َو َأ ْم َر ْأخ َرة َو َجؿ َ
قن حتاك َأ ْط َؾؿفؿ َأمر ا ْلؿق ِ
ت َوا ْل َؼ ْب ِر َو َما َي ْؾ َؼك ا ْل ُؿ ْممِ ُـ َ ،و َما َي ْؾ َؼك
َ ُ ْ َْ َ ْ
َيدَ ْط ُف ْؿ َج َف َؾ ًة َٓ َي ْع َؾ ُؿ َ َ
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اار َح ًآ ب ْعدَ َح ٍ
ا ْل َؽافِ ُر َ ،و َأ ْم َر ا ْل َؿ ْح َش ِر َوا ْل ُق ُقق َ َو َأ ْم َر ا ْل َجـ ِاة َوالـ ِ
ال َي ْع ِر ُف ُف َأ ْه ُؾ ا ْل َح ِّبؼ ،
َ
َو َسـ َْذك ُُر ك اُؾ َب ٍ
اب فِل َم ْق ِض ِع ِف إِ ْن َشا َا ال اؾ ُف َت َعا َلك".
أققل:
استػقدوا أيفا الحدادية مـ كالم هذا اإلمام وٓ تؽقكقا مـ الذيـ يشاققن اهلل ورسقلف
ىل اهلل طؾقف وسؾؿ.
اع َلة إِلك َلَّني ِل َلي ِل َل
ثؿ وا ؾ الؽالم إىل (ص  ،)279ثؿ قال " :اب َلما ُلر ِلو َل َل َّنن َّن
أل ِإْل ِلل
ااش َلػ َل
ا ِإْلا َلؽ َل ائِلرِل".
اعتِلي ِل َل
أل ِإْل ِلل ا ِإْلا َلؽ َل ائِلرِل ِلم ِإْلن
ثؿ ساا حديثقـ مـ صرا طـ جابر وطـ أكس كصفؿا « َلش َلػ َل
ُل َّنمتِلي».
اب َما ُر ِو َي َأ ان ا
الش َػا َط َة ل ِ َؿ ْـ َل ْؿ ُي ْش ِر ْك بِال اؾ ِف َت َعا َلك شقئ ًا".
-3ثؿ قال يف (صَ " :)280ب ُ
ثؿ أورد حديث ًا طـ أبل هريرة مـ ثالث صرا طـ أبل الح وطـ أبل سعقد الؿؼبري
طـ أبل هريرة –رضل اهلل طـف -قال :قال رسقل اهلل – ىل اهلل طؾقف وسؾؿ« :-ل ِ ُؽ ِّبؾ
َكبِ ٍّيل َد ْط َق ٌة ُم ْست ََج َاب ٌة َف َت َع اج َؾ ك ُّيُؾ َكبِ ٍّيل َد ْط َق َت ُف َو َأ اخ ْر ُت َد ْط َقتِل َش َػا َط ًة ُِٕ امتِل َف ِف َل كَائِ َؾ ٌة إِ ْن
ات َٓ ُي ْش ِر ُك بِال اؾ ِف َش ْق ًئا».
َشا َا ال اؾ ُف َم ْـ َم َ
وكص حديث أبل سعقد طـ أبل هريرة –رضل اهلل طـف -قالُ :ق ْؾ ُت َ :يا َر ُس َ
قل ال اؾ ِف َم ْـ
ِ ِ
ِ
َأ ْس َعدُ الـ ِ
اهلل َط َؾ ْق ِف َو َس اؾ َؿَ " :ل َؼدْ َضـَـ ُْت َيا
ااس بِ َش َػا َطت َؽ َي ْق َم ا ْلؼ َقا َمة؟ َف َؼ َال الـابِ ُّيل َ اؾك ُ
َأبا ُهرير َة َأ ْن َٓ يس َل َلـِل َطـ َه َذا ا ْلح ِد ِ
يث َأ َحدٌ َأ او َل مِـ َْؽ  ،ل ِ َؿا َر َأ ْي ُت مِ ْـ ِح ْر ِ َؽ ،
َ
ْ
َْ
َ ََْ
َأ ْس َعدُ الـ ِ
ااس بِ َش َػا َطتِل َي ْق َم ا ْل ِؼ َقا َم ِة َم ْـ َق َال َٓ :إِ َل َف إِ آ ال اؾ ُف َخال ِ ًصا مِ ْـ َك ْػ ِس ِف ".
أققل:
اب َما ُر ِو َي َأ ان
" َب ُ

اكظر إىل ترمجة هذا اإلمام لفذيـ الحديثقـ طـ أبل هريرة بؼقلف:
ا
مسؾؿا بؿا دل طؾقف هذان الحديثان ،وكؾ
الش َػا َط َة ل ِ َؿ ْـ َل ْؿ ُي ْش ِر ْك بِال اؾ ِف َت َعا َلك شق ًئا "
ً
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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.
ثؿ قال رمحف اهلل يف (ص:)281
ِ
ِ
اهلل َط َؾ ْق ِف َو َس اؾ َؿ « ل ِ ُؽ ِّبؾ َكبِ ٍّيل َد ْط َق ٌة َيدْ ُطق بِ َفاَ ،و ْ
اخ َت َب ْل ُت
" َب ُ
اب ذك ِْر َق ْقل الـابِ ِّبل َ اؾك ُ
َد ْط َقتِل َش َػا َط ًة ُِٕ امتِل».
ثؿ أورد حديث ًا مـ ثالث صرا طـ أبل هريرة وكصف:
أن رسقل اهلل – ىل اهلل طؾقف وسؾؿ -قال« :ل ِ ُؽ ِّبؾ َكبِ ٍّيل َد ْط َق ٌة َيدْ ُطق بِ َفا َف َلكَا ُأ ِريدُ إِ ْن َشا َا
ال اؾ ُف َأ ْن َأ ْخ َتبِ َ َد ْط َقتِل َش َػا َط ًة ُِٕ امتِل َي ْق َم ا ْل ِؼ َقا َم ِة».
أخرجف البخاري يف الرقاا حديث ( ،)6570وأمحد يف "الؿسـد" (.)494/2
ثؿ أورد حديث ًا طـ أكس –رضل اهلل طـف -رواه أمحد والبخاري ومسؾؿ.
ِ
ِ
اهلل َط َؾ ْق ِف َو َس اؾ َؿ «إِ ان ال اؾ َف
ثؿ قال يف (ص  )282باب (َ " :)67ب ُ
اب ذك ِْر َق ْقل الـابِ ِّبل َ اؾك ُ
الش َػا َط َة َف ْ
اخت َْر ُت ا
ػ ُأ امتِل ا ْل َجـا َة َأ ِو ا
الش َػا َط َة».
َخ اق َركِل َب ْق َـ َأ ْن ُيدْ ِخ َؾ كِ ْص َ
ِ ِ
اهلل
وساا حديث ًا صقيالً طـ طق بـ مالؽ إشجعل قالُ :كـاا َم َع َر ُسقل ال اؾف َ اؾك ُ
ض َأ ْس َػ ِ
َط َؾ ْق ِف َو َس اؾ َؿ فِل َب ْع ِ
ار ِه.
وساا قطعة مـف« :إِ اكف َأ َتاكِل ال اؾق َؾ َة ٍ
ت مِ ْـ َر ِّببل َط از َو َج اؾ َف َخ اق َركِل َب ْق َـ ا
الش َػا َط ِة َو َب ْق َـ َأ ْن
ْ
ُ
ِ
الش َػا َط َة» َف َؼا ُلقاَ :يا َر ُس َ
ػ ُأ امتِل ا ْل َجـا َة َف ْ
اخت َْر ُت ا
اج َع ْؾـَا مِ ْـ َأ ْه ِؾ
ُيدْ ِخ َؾ كِ ْص َ
قل ال اؾف ْ ،
ِ
َش َػا َطتِ َؽ َ ،ف َؼ َال َر ُس ُ
اعتِلي
اهلل َط َؾ ْق ِف َو َس اؾ َؿُ « :ل ِإْلش ِلف ُلي َلم ِإْلن َلح َلض َلركِلي َل َّنن َلش َلػ َل
قل ال اؾف َ اؾك ُ
اِل َلؿ ِإْلن َلم َل
ات ِلم ِإْلن ُل َّنمتِلي َلال ُل ِإْلشرِل ُلك ِلاا َّنؾ ِله َلش ِإْلق ًئا» ،ولؼد سؾؿ هذا اإلمام هبذا الحديث وما يف
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معـاه ،والحدادية يحاربقن أشد الحرب مـ يسؾؿ هبذه إحاديث.
ثؿ ساقف مرة أخرى طـ طق بـ مالؽ

–رضل اهلل طـف .-أخرجف اإلمام أمحد

( ،)493/4ثؿ ساا أبقاب ًا أخرى يف الشػاطة.
ثؿ قال يف (ص َ " : )290ق َال ُم َح اؿدُ ْب ُـ ُح َس ْق ٍـ َر ِح َؿ ُف ال اؾ ُف َت َعا َلكَ :ف َلكَا َأ ْر ُجق ل ِ َؿ ْـ َم َـ
قن مِ َـ الـ ِ
الش َػا َط ِة َوبِ َؼ ْق ٍم ُي ْخ َر ُج َ
بِ َؿا َذك َْركَا مِ َـ ا
اار مِ َـ ا ْل ُؿ َق ِّبح ِدي َـ َ ،وبِ َج ِؿق ِع َما َت َؼدا َم
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
اهلل َط َؾ ْق ِف َو َس اؾ َؿ
ذك ُْركَا َل ُف َ ،وبِ َجؿق ِع َما َسـ َْذك ُُر ُه إِ ْن َشا َا ال اؾ ُف م َـ ا ْل َؿ َح ابة لؾـابِ ِّبل َ اؾك ُ
َو َِٕ ْه ِؾ ب ْقتِ ِف َو ُذر ايتِ ِف َو َ َحابتِ ِف َو َأ ْز َو ِ
اج ِف َر ِض َل ال اؾ ُف َطـ ُْف ْؿ َأ ْج َؿ ِعق َـَ :أ ْن َي ْر َح َؿـَا َم ْق َٓكَا
ِّب
َ
َ
يؿ َ ،و َٓ َي ْح ِر َمـَا َوإِ اياك ُْؿ مِ ْـ َت َػ ُّيضؾِ ِف َو َر ْح َؿتِ ِف َ ،و َأ ْن ُيدْ ِخ َؾـَا َوإِ اياك ُْؿ فِل َش َػا َط ِة َكبِ ِّبقـَا
ا ْل َؽ ِر ُ
ِ
ِ
ِ
ٍ
الص َحاب ِة َو َأ ْه ِؾ ب ْقتِ ِف َ ،و َأ ْز َو ِ
اج ِف
ُم َح اؿد َ اؾك ُ
َ
اهلل َط َؾ ْقف َو َس اؾ َؿ َ ،و َش َػا َطة َم ْـ َذك َْركَا م َـ ا َ
َر ِض َل ال اؾ ُف َطـ ُْف ْؿ َأ ْج َؿ ِعق َـ َ ،لو َلم ِإْلن َلك َّنذ َلب ِل َّن
قب  ،ك ََؿا َق َال َأك َُس
اع ِلة َ ،لف َلؾ ِإْلق َلس َلا ُله فِلقفَل ا َلك ِلص ٌل
ااش َلػ َل
بـ مال ِ ٍ
ؽ –رضل اهلل طـف."-
ْ ُ َ
أققل:
وأكا ربقع أؤمـ بلحاديث الشػاطة الؿتقاترة والثابتة طـ خاتؿ الـبقـ وسقد الشػعاا –
طؾقف الصالة والسالم ،-وٓ أكؽر مـفا كؾؿة وٓ حرف ًا ،وأرجق اهلل أن يدخؾـل يف
شػاطة محؿد – ىل اهلل طؾقف وسؾؿ ،-وأن يعقذين مـ حال مـ يـؽرها ويعدها مـ
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 بغق ًا وطدواك ًا ،وبـاا مـفؿ
طىل مـفج باصؾ وأ قل فاسدة مـاقضة لـصقص الؽتاب والسـة ومـفج السؾػ
الصالح.
ثؿ قال الجفـل:
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" -5وقال اإلمام أبق طبد اهلل بـ بطة رمحف اهلل يف

«اإلباكة» (  )795/2بعد أن ذكر

أيات الدالة طىل أن العؿؾ مـ اإليؿان :-فؼد تؾقت طؾقؽؿ مـ كتاب اهلل طز وجؾ
ما يدل العؼالا مـ الؿممـقـ أن اإليؿان ققل وطؿؾ،

و ن من صيَّن ق ااؼول وترك

ااعؿل كان ِّم
ال َّنإال عؿل وال عؿ ً
مؽذ ًا وخارج ًا من اا ين ،و ن اهلل ال ؼ ل و ً
ال َّنإال
ؼول .اكتفك".
أققل:
وٓبـ بطة ققل خر بعدم تؽػقر تارك الصالة ،بؾ يؼقل" :ويخرج الرجؾ مـ اإليؿان
إىل اإلسالم وٓ يخرجف مـ اإلسالم إٓ الشرك باهلل أو يرد فريضة مـ فرائض اهلل."...
إلخ .اكظر [الشرح واإلباكة] (ص.)125-124
تسؾقؿا مـف بلحاديث فضؾ
وٓ يبعد أن يؽقن قد رجع طـ التؽػقر إىل هذا الؼقل؛
ً
التقحقد وأحاديث الشػاطة ،وتلس ًقا بلئؿة اإلسالم الذيـ ٓ يؽػرون إٓ بالشرك.
ثؿ قال الجفـل:
" -6وقال اإلمام الزاهد الؼدوة شقخ قرصبة أبق طبد اهلل بـ أبل َز َمـقـ رمحف اهلل
(ت399هـ) يف (أ قل السـة ص

 :)207واإليؿان باهلل هق بالؾسان والؼؾ ،

وتصديؼ ذلؽ العؿؾ؛ فااؼول وااعؿل ر ـان ال ؼوم حيمها إال صاح ه .اكتفك".
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:
" -7وقال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة رمحف اهلل :حؼقؼة الديـ :هق الطاطة وآكؼقاد،
وذلؽ إكؿا يتؿ بالػعؾ ٓ بالؼقل فؼط؛ فؿن مل ػعل هلل شقئ ًا في دان هلل د ـ ًا ،ومن ال د ن
اه ففو كافر .اكتفك( .شرح العؿدة – كتاب الصالة ص.)86
وقال أيض ًا رمحف اهلل :وقد تبقـ أن الديـ ٓ بد فقف مـ ققل وطؿؾ ،وأكف يؿتـع أن يؽقن
الرجؾ مممـا باهلل ورسقلف بؼؾبف أو بؼؾبف ولساكف ومل َيمد واجبا ضاهرا وٓ الة وٓ
زكا ًة وٓ قاما وٓ غقر ذلؽ مـ القاجباتٕ ٓ ،جؾ أن اهلل أوجبفا ،مثؾ أن َيمدي
إماك َة 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
ٍ
شلا مـ القاجبات التل يختص بنيجاهبا
يؽقن الرجؾ مممـا باهلل ورسقلف مع طدم
محؿد ىل اهلل طؾقف وسؾؿ.
ٍل
شيء من ااواج ات –سقا ٌا جعؾ فعؾ
ومن ال :حصول اا ين ااواجب يون فعل
كان خمط ًئا ً
خطل قـا ،و ذه

تؾؽ القاجبات ٓزما لف أو جز ًاا مـف ففذا كزاع لػظل-
يعة اارجاء ااتي عظم االؾف واألئِل ُل
ُل
ؿة ااؽالم يف ؾفا و ااوا فقفا من ااؿؼاالت

ِل
ااغؾقظة ما و معروف  ،والصال ُة هل أطظؿفا وأطؿفا وأولفا وأجؾفا .اكتفك (مجؿقع
الػتاوى .")612/7
أققل:
معرو طـ شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة أكف يؽػر تارك الصالة ،ومعرو طـف التسؾقؿ
تسؾقؿا مطؾ ًؼا.
بلحاديث الشػاطة
ً
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.
وهذا تؾؿقذه اإلمام ابـ الؼقؿ يؼقل يف كتابف "حادي إرواح" (ص:)306
"القجف العشرون اكف قد ثبت يف الصحقحقـ مـ حديث أبل سعقد الخدري يف حديث
الشػاطة فقؼقل طز وجؾ شػعت الؿالئؽة وشػع الـبققن وشػع الؿممـقن ومل يبؼ إٓ
أرحؿ الرامحقـ ،فقؼبض قبضة مـ الـار ،فقخرج مـفا ققما مل يعؿؾقا خقرا قط قد طادوا
محؿا ،فقؾؼقفؿ يف هنر يف أفقاه الجـة يؼال لف هنر الحقاة فقخرجقن كؿا تخرج الحبة يف
محقؾ السقؾ فقؼقل أهؾ الجـة همٓا طتؼاا اهلل الذيـ أدخؾفؿ اهلل الجـة بغقر طؿؾ
طؿؾقه و ٓ خقر قدمقه ،ففمٓا أحرقتفؿ الـار مجقعفؿ فؾؿ يبؼ يف بدن أحدهؿ مقضع
مل تؿسف الـار بحقث اروا محؿا وهق الػحؿ الؿحترا بالـار وضاهر السقاا أكف مل يؽـ
يف قؾقهبؿ مثؼال ذرة مـ خقر؛ فنن لػظ الحديث هؽذا فقؼقل" :ارجعقا فؿـ وجدتؿ
يف قؾبف مثؼال ذرة مـ خقر فلخرجقه فقخرجقن خؾؼا كثقرا ،ثؿ يؼقلقن ربـا مل كذر فقفا
خقرا فقؼقل اهلل طز و جؾ :شػعت الؿالئؽة وشػع الـبققن وشػع الؿممـقن ،ومل يبؼ
إٓ أرحؿ الرامحقـ فقؼبض اهلل قبضة مـ كار فقخرج مـفا ققما مل يعؿؾقا خقرا قط"،
ففذا السقاا يدل طىل أن همٓا مل يؽـ يف قؾقهبؿ مثؼال ذرة مـ خقر ومع هذا
فلخرجتفؿ الرمحة.
خقرا
ففذا اإلمام ابـ الؼقؿ رمحف اهلل يسؾؿ بحديث أبل سعقد -الذي فقف( :مل يعؿؾقا ً
تسؾقؿا مطؾ ًؼا بؼقلف( :وظا ر االقاق كه مل ؽن يف ؾوهبم مثؼال ذرة من خقر).
قط)-
ً
ثؿ قال ابـ الؼقؿ رمحف اهلل:
"ومـ هذا رمحتف سبحاكف وتعاىل لؾذي أو ك أهؾف أن يحرققه بالـار ويذروه يف البر
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والبحر زطؿا مـف بلكف يػقت اهلل سبحاكف وتعاىل ففذا قد شؽ يف الؿعاد والؼدرة ومل
يعؿؾ خقرا قط ومع هذا فؼال لف ما محؾؽ طىل ما ـعت؟ قال خشقتؽ وأكت أطؾؿ،
فؿا تالفاه أن رمحف اهلل ،فؾؾف سبحاكف وتعاىل يف خؾؼف حؽؿ ٓ تبؾغف( ) طؼقل البشر وقد
ثبت يف حديث أكس رضل اهلل طـف أن رسقل اهلل قال( :يؼقل اهلل طز و جؾ أخرجقا مـ
الـار مـ ذكرين يقما أو خافـل يف مؼام)".
أققل:
إن اإلمام ابـ الؼقؿ رمحف اهلل بـك حؽؿف هـا طىل حديث أبل سعقد وأيده بحديث هذا
الرجؾ الذي مل يعؿؾ خقر ًا قط ،وأمر أوٓده أن يحرققه...الحديث.
وٓ شؽ أكف يممـ بلحاديث الشػاطة إخرى وإحاديث القاردة يف فضؾ ٓ إلف إٓ
اهلل وفضؾ التقحقد.
والذي كعرفف طـ ابـ الؼقؿ أكف كان يرى كػر تارك الصالة.
لؽـف لؿا وقػ أمام حديث أبل سعقد يف الشػاطة وما تاله مل يسعف إٓ آستسالم لفا
والصدع بؿضؿقهنا.
وكذلؽ يؼال طـ اإلمام أمحد ،فنن لف روايات طديدة يف تؽػقر تارك الصالة حقـ ًا
وطدم تؽػقره حقـ ًا خر ،ويف تؽػقر تارك إركان تارة ،ويف طدم تؽػقره تارة أخرى.
والظاهر أن سب

اختال

رواياتف ثؿ فقل ُت ُف إىل طدم التؽػقر هق استسالمف وإيؿاكف

بلحاديث الشػاطة وأحاديث فضؾ التقحقد.
وقؾ مثؾ ذلؽ يف شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة ،فنكف قد يرى كػر تارك الصالة ،لؽـف إذا
وقػ أمام أحاديث الشػاطة استسؾؿ لفا و دع بؿضؿقهنا ،ومـفا أحاديث ريحة
يف الشػاطة يف مـ ٓ يشرك باهلل شق ًئا.

( ) والصواب" :ال تبلغها".
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