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 3 املقاالت األثرية يف اهرد عوى شبهات وتشغيبات احلدادية 

 

 املقدًٞ

وكعقذ باهلل مـ شرور أكػسـا، إن الحؿـد هلل، كحؿده وكستعقـف وكستغػره، 

 ومـ سقئات أطؿالـا، مـ يفده اهلل فال مضؾ لف، ومـ يضؾؾ فال هادي لف.

وأشفـد أن ٓ إلف إٓ اهلل وحده ٓ شريؽ لف، وأشفد أن محؿدًا طبده 

 ورسقلف.

.﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ﴿
(1)

 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  ﴿

.﴾ڦ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ
(2)

 

ے ے ۓ ۓ *  ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ  ﴿

.﴾﮲ ﮳ ﮴ ﮵﮶  ﮷ ﮸ ﮹ ﮺﮻  ﮼
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .[102]آل طؿران: (1)

 .[1]الـساء:  (2)

 .[71-70]إحزاب:  (3)
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 أًا بعد: 

، وشر إمقر ملسو هيلع هللا ىلصفنن خقر الحديث كتاب اهلل، وخـقر الفدي هدي محؿد 

 محدثاهتا، وكؾ محدثة بدطة، وكؾ بدطة ضاللة، وكؾ ضاللة يف الـار.

 بعد:أًا 

خـا العالمة ففذه مجؿقطة مـ الؿؼآت الرصقـة والبحقث العزيزة لشق

يف الرد طىل شبفات وتشغقبات  -حػظف اهلل–ربقع بـ هادي الؿدخظ 

ـ فقفا بؽؾ جالء ق  بَ  ،الحدادية يف طدة قضايا ومسائؾ طؼدية وحديثقة وفؼفقة

طىل أن الحدادية تـؽبت  الصحقحة والصريحة بإدلة القاضحة والبراهقـ

صريؼ السؾػ الصالح
(1)

العظقؿ يف  فؿحوحادت طـ مـفجفؿ الؼقيؿ وصر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـ تحؼقؼ لؽتب السؾػ  -محدانآل أمثال طادل -تباطف أوٓ تغتر بؿا قام بف محؿقد الحداد و (1)

 مثؾ:الصالح 

 مجع محؿقد الحداد. أبل حاتؿ وأبل زرطة طؼقدة -أ

 .طبداهلل بـ أمحد إلمام ل السـةو -ب

 . ٓبـ بطة  غرىاإلباكة الصو -ت

 تحؼقؼ طادل آل محدان!!!  اطتؼاد حرب الؽرماينو -ث

 .وغقرهاتعؾقؼ وإشراف  طبدالرمحـ الحجل!!!  لؾفروي  ذم الؽالم  وأهؾف -ج

 ثـايا والغرض مـ ذلؽ كشر سؿقمفؿ وأصقلفؿ الػاسدة وآرائفؿ الؽاسدة وشبفاهتؿ البائرة يف

لقضؾقا الـاس طـ جادة الحؼ  :ؿقمفؿ يف ثـايا هذه الؽتبفدسقا س: وبطقن هذه الؽتب العظقؿة

 الباصؾ بدطقى التحؼقؼ العؾؿل وإبراز تراث إمة.مـفج السؾػ الصالح والدطقة إىل مذهبفؿ 

والدكتقر و...( وٓ  بتؾؽ الطبعات الؼشقبة والتـضقدات  ،فال تغتر بؿا كتب طىل غالففا )تحؼقؼ

 .جد خطقر ديـ، وإمر  فنن إمر :لخذوكـ طىل حذر واكظر طؿـ ت ،الجؿقؾة

 =وهلل الحؿد والؿـة فؼد حؼؼ وشرح السؾػققن كتب آطتؼاد، وكتب الػؼف والحديث وأداب  
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 وغقرها مـ العؾقم، ومـ ذلؽ: =

 .شروح الشقخ العالمة طبدالعزيز بـ باز  -1

 .وشروح الشقخ العالمة محؿد أمان الجامل  -2

 .ؿد بـ صالح العثقؿقـ وشروح الشقخ العالمة مح -3

 .وشروح الشقخ العالمة أمحد بـ يحقك الـجؿل  -4

 وشروح الشقخ العالمة ربقع بـ هادي  الؿدخظ حػظف اهلل. -5

 الؿدخظ حػظف اهلل. وشروح الشقخ العالمة زيد بـ محؿد  -6

 وشروح الشقخ العالمة صالح الػقزان حػظف اهلل. -7

 ـ طبداهلل الجابري حػظف اهلل.وشروح الشقخ العالمة طبقد ب -8

 وشروح الدكتقر محؿد بـ طؿر بازمقل حػظف اهلل. -9

 الؿدخظ حػظف اهلل. وشروح الدكتقر محؿد بـ هادي   -10

 الدكتقر  طبداهلل بـ طبدالرحقؿ البخاري  حػظف اهلل.وشروح  -11

 وغقرهؿ مـ أهؾ العؾؿ  وصالهبؿ يف شتك البؼاع، وهلل الحؿد والؿـة.

 ٗأًا يف حتقٚق كتب االعتقاد فٌّ ذهم:
1- السـة  ٓبـ أبل طاصؿ    تحؼقؼ العالمة إلباين. 

2-  التقسؾ والقسقؾة  لشقخ اإلسالم ابـ تقؿقة تحؼقؼ الشقخ العالمة ربقع بـ هادي ،

 الؿدخظ حػظف اهلل.

 .لعبداهلل بـ أمحد  السـةو -3

 . ٓبـ خزيؿة التقحقدو -4

5- أهؾ السـة والجؿاطة شرح أصقل اطتؼاد لؽائلالل  .بتحؼقؼ أبل مالؽ أمحد الرياشل حػظف اهلل 

6- أصقل السـة  ٓبـ أبل زمـقـ حػظف اهلل. طبداهلل البخاري دكتقرتحؼقؼ ال 

 خالد الردادي حػظف اهلل. دكتقرتحؼقؼ ال لؾبرهباري  شرح السـةو -7

8- إمجاع السؾػ يف آطتؼاد كؿا حؽاه اإلمام حرب الؽرماين  الدكتقر تحؼقؼ وتعؾقؼ 

 محؿد بـ هادي الؿدخظ. دكتقرأسعد الزطتري بتؼديؿ ال

 وغقرها كثقر، وهلل الحؿد والؿـة.
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 أمقر طديدة مـفا: 

تبديعفؿ لؿـ يعذر بالجفؾ!! بؾ وصؾ أمرهؿ إىل تؽػقر مـ  -1

يعذر!!!
(1)

 

بؿسللة جـس العؿؾ!! أهؾ السـةإثارة الػتـ بقـ  -2
(2)

 

وخاصة أسد السـة محؿد كاصر  ،رمل أهؾ السـة والجؿاطة باإلرجاء -3

-ظف اهللحػ-، وتؾؿقذه البار شقخـا العالمة ربقع الديـ إلباين 
(3)

رغؿ  

كابـ باز وابـ طثقؿقـ ومحؿد أمان الجامل والتقيجري  طؾقفؿا ثـاء العؾؿاء

والؾحقدان والػقزان وزيد بـ  -رمحفؿ اهلل- والـجؿل ومحؿد البـا والقادطل

 ، وغقرهؿ.محؿد وطبقد الجابري ومحؿد بـ هادي

طىل الشقخ إلباينيف كؾ مؽان يثـقن  -حػظفؿ اهلل-وطؾؿاء السـة 
(4)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـ يعذر  مـفؿ يف هذه الؿسللة -ومـفؿ أئؿة الدطقة الـجدية– العؾؿاء مـ السابؼقـ والالحؼقـ (1)

يدل طىل أن هذه  مؿا التؽػقر:فضال طـ  فؿ البعضبعض تبديعومل يـؼؾ طـفؿ  ،ومـفؿ مـ ٓ يعذر

 تؽػقرية متسترة بالسؾػقة!!! يف حؼقؼة أمرها الحدادية الطائػة

رابط: ــالل هذا الـؾ مـ خــعذر بالجفــة الــقة مـ مسللــة الدطــر مققػ أئؿــواكظ

http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic =111576 

ضاهرة اإلرجاء يف الػؽر حقايل يف كتابف سػر ال -حسب طؾؿل-أول مـ أثار هذه الؿسللة  (2)

فلخذ  :باإلرجاء! ومـفا اكطؾؼ إىل اهتام إمام السـة محؿد كاصر الديـ إلباين  اإلسالمل

بالسؾػقة، كعقذ  تؽػقري متستر دادية فصقؾفالح !:هذه الؿسللة مـ الؼطبل سػر الحقايل الحدادية

 باهلل مـ شرهؿ.

اتحاف أهؾ يؿان وغقره هل طقـ طؼقدة السؾػ الصالح، اكظر كتابل طؼقدة شقخـا يف مسائؾ اإل (3)

، تؼديؿ الدكتقر: محؿد بازمقل، الصدق والعرفان بؽالم الشقخ ربقع يف مسائؾ اإليؿان

 والدكتقر: طبد اهلل البخاري.

باين يف طؼقدة أسد السـة يف هذا العصر العالمة محؿد كاصر الديـ إل مل يتؽؾؿ أحد مـ العؾؿاء  (4)

 صاحب  بؾ إن العؾؿاء الذيـ أثـقا طؾقف أمجعقا طىل أكف: ،قحا وٓ تصريحاؿوٓ يف خؾؼف ٓ تؾ= 
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 .سـة وطؼقدة صحقحة سؾػقة =

وتبرئتف مـ اإلرجاء كثقرة مجعتفا يف كتاب  والـؼقل طـ العؾؿاء يف الثـاء طىل العالمة إلباين 

يسر اهلل إتؿامف،  عالمة  إلباين مـ فرية اإلرجاءإتحاف الؼراء بؽالم العؾؿاء يف تبرئة البعـقان: 

 أقتصُر مـ تؾؽ الـؼقل طىل التايل:

 .العالمة اإلمام طبدالعزيز بـ باز  -1

يثقر بعضفؿ شبفات حقل طؼقدة العالمة الشقخ محؿد كاصر الديـ : السمال التايل سئؾ 

 ئة فؿا كصقحتؽؿ ٕولئؽ؟ويـسبقكف إىل بعض الػرق الضالة كالؿرج -حػظف اهلل-إلباين 

الشقخ كاصر الديـ إلباين مـ إخقاكـا الؿعروفقـ مـ الؿحدثقـ مـ أهؾ السـة " قال الشقخ:

والقاجب طىل كؾ مسؾؿ أن يتؼل اهلل  -كسلل اهلل لـا ولف التقفقؼ واإلطاكة طىل كؾ خقر-والجؿاطة 

 ."وأن ُيراقب اهلل يف العؾؿاء وأن ٓ يتؽؾ ؿ إٓ طـ كصقحة

وهو من  ، أكا طرفتف قديًؿاكاصر الديـ إلباين مـ خقاص إخقاكـا الؿعروفقـ :ال أيًضا وق

وهو والحؿد هلل من ... صالح صاحب سـة.... وهق أخ خقرة العؾامء ومن أصحاب العؼقدة الطقبة

 . " أهل السـة والجامطة

 .العالمة محؿد بـ صالح العثقؿقـ  -2

 ل الشقخ إلباين باإلرجاء.أبق رحقؿ يرم طـ شخص يدطك سئؾ 

 ٓ واهلل ما أطرفف." :فؼال 

ولؽـ مـ رمك الشقخ إلباين باإلرجاء فؼد أخطل إما أكف ٓ يعرف إلباين وإما أكف ٓ يعرف 

ُيباريف  اأحدً ٓ كعؾؿ أن   ٌع طـفا، إماٌم يف الحديث،، مدافِ إلباينُّ رجٌل من أهل السـة : اإلرجاء

ـ   يف طصركا، إذا رأى قبقل الشخص ذهب  ،يؽقن يف قؾبف حؼدٌ  -كسلل اهلل العافقة-بعَض الـاس  لؽ

والذيـ ٓ طقـ مـ الؿممـقـ يف الصدقات، يؾؿزون الُؿط ق  ـ الذيكػعؾ الؿـافؼقـ  يؾؿزه بشلٍء،

  ٓ  .َدهؿجفيجدون إ

بف، أطرفف مـ كت كعرفف الرجؾ ، ق الُؿؽثر مـ الصدقة، والؿتصّدق الػؼقريؾؿزون الؿتصد  

ـ  بعَض الـاس يريد أن ُيؽػ   ،سؾػيَّ العؼقدة، سؾقَم الؿـفج ،ابؿجالستف أحقاكً  ر طباَد اهلل بؿا َلؿ لؽ

طل أن  َمـ خالػف يف هذا التؽػقر ففق مرجٌئ،ُيؽػ   لذلؽ ٓ : اا وزورًا وهبتاكً كذبً  رهؿ اهلل بف، ثؿ  يد 

 ."تسؿعقا لفذا الؼقل مـ أّي إكساٍن صدر

وٓ أطؾم له  طامل محدث فؼقف وإن كان محدًثا أققى مـف فؼقًفا إلباين ": أيضًا وقال 

لؽـ الذيـ يريدون أن يؽػروا الـاس يؼقلقن طـف وطـ أمثالف: إهنؿ  ،كالًما يدل طؾى اإلرجاء أبًدا

بآستؼامة وسالمة  لؾشقخ إلباين  وأكا أشفُد  ،ففق مـ باب التؾؼقب بللؼاب السقء .مرجئة

 ."الؿعتؼد وحسن الؿؼصد
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ف لِ مـ اإلرجاء أو   طـف وتبرئتفودفاطفؿ  ،فويف صالح فويف طؾؿ تفطؼقد :يف

وبعد هذا كؾه يصر الحدادية طؾى خمالػة العؾامء إكابر وتـؽب صريؼفم  ،هرِ وآِخ 

فـعقذ  ،باإلرجاء -- صرار طؾى رمي اإلمام إلباينواإل

 سـة.باهلل مـ الفقى والحؼد الدفقـ ٕهؾ ال

وتضؾقؾ  ،آطتؿاد طىل إحاديث الضعقػة يف إثبات صػات اهلل  -4

مـ يـتؼدها ويبقـ ضعػفا وفؼ ققاطد أهؾ الحديث.
(1)

 

باإلرجاء. مل يؽػر تارك الصالة رمل مـ -5
(2)

 

.هلم كل من يـافح طـفم، ويـتصرو لعـ طؾؿاء السـة بالعقـ -6
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مـ هذا الؽتاب .  (237، 206) صاكظر  (1)

( متحدثا طـ  96-95)ص  البرهان يف معرفة طؼائد أهؾ إديانيف كتابف  قال السؽسؽل  (2)

وهل الػرقة الـاجقة الؿختصة بآستؼامة والفداية وأهؾ السـة والجؿاطة وقد " الػرقة الـاجقة:

وكسبقها  ،وافتراء طؾقفا ،ا مـفؿ لفاحسدً  :لضالل باسؿ غقر مقافؼ لؾحؼسؿتفا كؾ فرقة مـ فرق ا

 ."...إىل غقر ما تعتؼده

 :-وهؿ أصحاب طبداهلل بـ زيد-وتسؿقفا الؿـصقرية "ثؿ ذكر الؼدرية والرافضة إىل أن قال: 

طىل الصحقح مـ الؿذهب  مسؾؿ ا لقجقهباإن تارك الصالة إذا مل يؽـ جاحدً لؼقلفا:  :مرجئة

بؾ  ،ومجقع ذلؽ غقر صحقح يف حؼفا ،يؿان طـدهؿ ققل بال طؿؾ: هذا يمدي إىل أن اإلؼقلقنوي

 ها. هل الػرقة الفادية الؿفدية واطتؼادها هق آطتؼاد الصحقح...

وهؿ سائرون طىل  ديث فضؾ التقحقد وأحاديث الشػاطة،ا بلحاالحدادية ٓ يرفعقن رأًس  ٗأق٘ي:

 باهلل مـ شرهؿ.يف التؽػقر، كعقذ صريؼة الخقارج 

 مـ هذا الؽتاب. (166، 141ص)واكظر 

ًٓ بعـقان: أصقار الحدادية–اكظر مـ خالل هذا الرابط  (3)  :-مؼا

http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=134117&hl=&fro= 
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سـة يف بقان وصػ ما يستدل بف أهؾ السـة مـ أدلة مـ الؼرآن وال -7

."كباح كالب" :ضالل الحدادية بلهنا
(1)

 

دطاء اإلمجاع طىل مسائؾ مل يثبت فقفا إمجاع طـد أساصقـ العؾؿ ا -8

ك فقفؿا كابـ الؿـذر وابـ قلَ الذيـ لفؿ القد الط   ،العارفقـ باإلمجاع والخالف

وتضؾقؾ مـ يخالػفؿ يف هذا اإلمجاع الؿزطقم!! ،حزم وابـ تقؿقة وغقرهؿ
(2)

 

 يف عدٝ ًقاالت: اهعالًٞ زبٚع بّ ٓادٜ رٖ األً٘ز ٗغريٓا زد عوٍٚٔ شٚخِافؤ
وبؿخالػة  متعامل مغرور يرمل مجفقر أهؾ السـة وأئؿتفؿ باإلرجاء -1

 )الحؾؼة إوىل(. السـة وإمجاع الصحابة طىل تؽػقر تارك الصالة

وبؿخالػة  ة وأئؿتفؿ باإلرجاءمتعامل مغرور يرمل مجفقر أهؾ السـ -2

 )الحؾؼة الثاكقة(. السـة وإمجاع الصحابة طىل تؽػقر تارك الصالة

 .رد طىل طادل آل محدان الغامدي

 :وهدففا مـ ذلؽ الحدادية تتسؼط أثار القاهقة وإصقل الػاسدة -3

 .تضؾقؾ أهؾ السـة السابؼقـ والالحؼقـ

 رد طىل طبداهلل صقان الغامدي.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= msearch=1 . 

ًٓ بعـقان: أصقار الحدادية–اكظر مـ خالل هذا الرابط  (1)  :-مؼا

http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=134117&hl=&fro

msearch=1. 

 مـ هذا الؽتاب. (88، 79، 77، 57، 47ص)اكظر  (2)
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الؿبقـ وبؿا صح  مـ سـة رسقلف  ٓ يقصػ اهلل تعاىل إٓ بؿا يف كتابف -4

 (.الصادق إمقـ )الحؾؼة إوىل

ٓ يقصػ اهلل تعاىل إٓ بؿا يف كتابف الؿبقـ وبؿا صح  مـ سـة رسقلف  -5

 (.الصادق إمقـ )الحؾؼة الثاكقة

 ومـ سار طىل دربف. رد طىل طادل آل محدان الغامدي

ـاولفا ويعؿ فؾ تلقس :بقـ يديؽ مجعتفا يف كتاب واحد هذه الؿؼآت

  .يف زد شبٗات ٚتشػٝبات احلداد١ٜ رثس١ٜاألاملكاالت الـػع هبا وسؿقتف بـ: 

 ،أن يـػع هبذا الؽتاب مجقع الؿسؾؿقـ –طز شلكف وجؾت قدرتف–سائال الؿقىل 

 ،ا بطــا ضفر مـفا ومـػتـ مـف أن يجـبـا الـوأسلل

 :حؼـؿسؾؿقـ إىل الـرد ضال الـوأن ي

 فـادر طؾقـؼل ذلؽ والـف ولـإك

 وصىل اهلل طىل كبقـا محؿد

 وطىل آلف وصحبف وسؾؿ

 كتبه                                                     

 أمحد به حيٍى به خضر الزهراوً
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 املقال األول

ًتعامل ًغرور يرًي مجهور أهى اهشنة وأئٌتهٍ باإلرجاء 

 ةتارن اهصالومبخاهفة اهشنة وإمجاع اهصحابة عوى تلفري 

 ان الغامدي رد على عادل آل محد
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 احلوقٞ األٗىل

الحؿد هلل والصالة والسالم طىل رسقل اهلل وطىل آلف وصحبف ومـ اتبع 

 .هداه

 أًا بعد:
فنين قد وقػُت طىل تعؾقؼات لعادل آل محدان طىل طدد مـ مملػات أهؾ 

هؾ السـة وأئؿتفؿ، ويرمقفؿ السـة يف العؼائد، يسلء الظـ فقفا بجؿفقر أ

 . باإلرجاء يف تعؾقؼاتف الخطقرة، وسلذكر لؾؼارئ ما يتقسر يل مـ تعؾقؼاتف

 اهتعوٚق األٗي:
( 249( رقؿ )124-123)ص باكةواإل الشرح يف قال أن ابـ بطة 

 طىل كالم لف يف آستثـاء يف اإليؿان: اططػً 

 . اإليؿان ثؿ بعد ذلؽ: أن تعؾَؿ أن  اإلسالم معـاه غقر"

 . فاإلسالم: اسؿ، ومعـاه: الؿؾة
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 . واإليؿان: اسؿ، ومعـاه: التصديؼ

﴾ڄ ڃ ڃ ڃ﴿: قال اهلل 
(1)

 . ، يريد: بؿصدق لـا

ڑککککگگگ ﴿وأُي يف صحة ما قؾـاه كثقر، ومـف: 

﴾گ ڳ
(2)

" . 

 عّوَق عوٕٚ احملقق عادي بق٘هٕ:
 يف ام السـة أما يف الشرع فؼد قال قق .اإليؿان يف الؾغة: التصديؼ"

الؿحجة بقان يف الحجة (1/403 :)رع طبارة طـ مجقع الش يف اإليؿان

 ."الطاطات الباصـة والظاهرة

 ٗعوٕٚ يف ٓرا اهتعوٚق ًالحظتاْ:
  إوىل: أن تعريػ ابـ بطة لإليؿان مؿا يستـؽره أهؾ السـة: ٕكف تعريػ

يؿان ققل أكثر الؿرجئة، وبف قالت إشعرية، فلهؾ السـة يؼقلقن: اإل

بالؼؾب والؾسان، وطؿؾ بالؼؾب والؾسان والجقارح، والؿرجئة 

 . يؼقلقن: اإليؿان التصديؼ

  :الؾغة يف اإليؿان"والثاكقة: أن الؿحؼؼ طالج هذه الؿشؽؾة بؼقلف :

 بقان يف الحجة يف  السـة ققام قال فؼد الشرع يف أما .التصديؼ

 الطاطات مجقع ـط طبارة الشرع يف اإليؿان (1/403 :)الؿحجة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [.17يقسػ:] (1)

 .[14]الُحُجرات: (2)
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 . "والظاهرة الباصـة

وهذا التعريػ فقف قصقر: ٕكف مل يذكر اطتؼاد الؼؾب، ومل يصرح فقف بلن 

مـف الـطؼ بالؾسان، وأيـ ققل أهؾ السـة بلن اإليؿان يزيد بالطاطات، 

 . ويـؼص بالؿعصقة

وأطتؼد أكف طىل طؾؿ بلن أهؾ السـة يف هذا العصر قد لؼقا إهقال مـ 

رغؿ أن أهؾ السـة الؿعاصريـ يؼقلقن: اإليؿان ققل وطؿؾ واطتؼاد،  صائػتف،

يبؼك مـف إٓ يزيد بالطاطات ويـؼص بالؿعصقة، ويـؼص ويـؼص حتك ٓ 

 . (حتك ٓ يبؼك مـف شلء)يزيدون:  امثؼال ذرة، وأحقاكً 

فترمقفؿ هذه الطائػة بلهنؿ مرجئة إذا قالقا: يـؼص ويـؼص حتك ٓ يبؼك 

 . ذرةمـف إٓ مثؼال 

 فؿا رأي طادل يف هذه الطائػة؟

 ؟-رمحفؿا اهلل-وما رأيفؿ يف تعريػ ابـ بطة وققام السـة 

 :اهتعوٚق اهجاُٛ
 :واإلباكة الشرح مـ( 125-124ص) يف طىل ققل ابـ بطة 

ويخرج الرجؾ مـ اإليؿان إىل اإلسالم، وٓ يخرجف مـ اإلسالم إٓ "

أو  اهتاوكً  تركفا فنن هبا، جاحًدا هلل الشرك باهلل، أو برد فريضة مـ فرائض ا

 . ": إن شاء طذبف، وإن شاء غػر لف: كان يف مشقئة اهلل كساًل 
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 عّوَق احملقق عادي عوٟ ٓرا اهِص بق٘هٕ: 
  (41:)السـة شرح يف قال البرهباري  -1"

مـ أهؾ الؼبؾة مـ اإلسالم حتك يرد آية مـ كتاب اهلل  اوٓ ُكخرج أحدً 

 ًو يذبح لغقر اهلل، أو يصظ لغقر اهلل، أ ملسو هيلع هللا ىلصمـ آثار رسقل اهلل  ا، أو يرد شقئ

مـ ذلؽ فؼد وجَب طؾقؽ أن تخرجف مـ اإلسالم، وإذا مل  افنذا فعؾ شقئً 

 . مـ ذلؽ ففق مممـ ومسؾؿ بآسؿ ٓ بالحؼقؼة ايػعؾ شقئً 

يف آطتؼاد  رسالة مسدديف  وبؼقلف: كحقه ققل اإلمام أمحد  -2

. ؿصـػوهل مـ صريؼ ال
(1)

 

. (6/1059والاللؽائل ) . (2/428)صبؼات الحـابؾةاكظر 
(2)

 

يف أن الؿسؾؿقـ ٓ تضرهؿ الذكقب التل  ملسو هيلع هللا ىلصسقاق ما روي طـ الـبل 

هل الؽبائر إذا ماتقا طـ تقبة مـ غقر إصرار، وٓ يقجب التؽػقر هبا، وإن 

 . "لفؿإن شاء طذهبؿ، وإن شاء غػر  ماتقا طـ غقر تقبة فلمرهؿ إىل اهلل 

وهذا الؼقل مـ أهؾ السـة يف سائر إطؿال إٓ الصالة: "ثؿ قال طادل: 

فنكف ٓ خالف بقـفؿ يف ُكػر تاركفا، سقاء كان تركفا جاحدًا لفا، أو تركفا 

 . "هتاوكًا وتؽاسالً 

 أق٘ي: 
وهذا الؼقل مـ طادل واضح يف أكف ُيخرج مـ ٓ يؽػر تارك الصالة مـ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .يعـل ابـ بطة  (1)

 .لاللؽائل شرح أصقل اطتؼاد أهؾ السـة والجؿاطة( مـ 1/182يف ) (2)



 17 املقاالت األثرية يف اهرد عوى شبهات وتشغيبات احلدادية 

 
 . أهؾ السـة، فاكتبف

 أق٘ي: ثٍ
كالم اإلمام ابـ بطة واضح أكف ٓ يخرج الؿسؾؿ مـ اإلسالم إٓ  -1

ڻڻۀۀہہہہھ ﴿ولذا استدل بؼقل اهلل تعاىل:  :الشرك إكبر

﴾ھ ھ ھ ے
(1)

 . 

وكالمف صريح بلن الؿسؾؿ ٓ يؽػر بترك الػرائض، ومـفا الصالة،  -2

 . إٓ الراد الجاحد لفا

ؽقن تحت مشقئة اهلل، إن شاء طذبف، ويرى أن مـ تركفا هتاوكًا أو كسالً ي

 . وإن شاء غػر لف، آخذا بأية وما يف معـاها مـ أحاديث الشػاطة

مـ حقث يدري أو ٓ يدري  أكد الؿحؼؼ ما ذهب إلقف ابـ بطة  -3

، وهق واضح يف أكف شرح السـةبؽالم اإلمام البرهباري الذي كؼؾف مـ كتابف 

، أو يرد  برد وجحقد آية مـ كتاب اهلل ٓ يؽػر أحدًا مـ أهؾ اإلسالم إٓ

، أو يصظ لغقر اهلل، أو يذبح لغقر اهلل، ففق ٓ ملسو هيلع هللا ىلصشقئًا مـ آثار رسقل اهلل 

يحؽؿ طىل مسؾؿ بالؽػر والشرك إٓ مـ وقع يف الؽػر أو الشرك، فنن مل يػعؾ 

 . شقئًا مـ ذلؽ، فؾقس بؽافر وٓ مشرك

، يعـل أكف كاقص "ؼةففق مممـ ومسؾؿ بآسؿ ٓ بالحؼق"وققلف: 

. اإليؿان
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .[48]الـساء: (1)

ُف َوِجَؾْت ُقُؾقُبُفْؿ َوإَِذا ُتؾِقَْت  ٕن اهلل (2) ـَ إَِذا ُذكَِر الؾ  ِذي  =تعاىل قال يف كامظ اإليؿان: ﴿إِك َؿا اْلُؿْممِـُقَن ال 
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 أق٘ي: 
 . وقد ٓ يؽقن طـده إٓ مثؼال ذرة أو أدكك مـ ذلؽ، كؿا يف أحاديث الشػاطة

ضاهر أكف ٓ يؽػر بالؽبائر، ومـفا  رسالة مسددكالم اإلمام أمحد يف  -4

 . ترك الػرائض

ولذا قال  :وقد ففؿ طادل مـ كالم اإلمام أمحد أكف يؽػر تارك الصالة

 طؼب كالم هذا اإلمام:

وهذا الؼقل مـ أهؾ السـة يف سائر إطؿال إٓ الصالة، فنكف ٓ خالف "

 . "بقـفؿ يف كػر تاركفا، سقاء كان تركفا جاحدًا لفا، أو تركفا هتاوكًا وتؽاسالً 

وففؿف بعقد، بؾ لعؾف ففؿ مـ كالم ابـ بطة والبرهباري التؽػقر لتارك 

يف طدم التؽػقر  اعد، فؽالمفؿا صريح جد  ؿ أبعد وأبالصالة، وهذا الػف

 :واإلخراج مـ اإلسالم إٓ بالشرك إكبر، أو برد فريضة مـ فرائض اهلل، أي

 . يجحدها

 أًا فٌٔٛ هلالَ اإلًاَ أمحد فٚؤكدٖ ًا قاهٕ يف زساهتٕ إىل ًسدد:

واإليؿان ققل وطؿؾ يزيد ويـؼص: زيادتف إذا أحسـت، وكؼصاكف:  -5"

ج الرجؾ مـ اإليؿان إىل اإلسالم، وٓ يخرجف مـ اإلسالم ويخر .إذا أسلت

 :ا هباجاحدً  شلء إٓ الشرك باهلل العظقؿ، أو يرد فريضة مـ فرائض اهلل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا َرَزْقـَا = اَلَة َومِؿ  ـَ ُيِؼقُؿقَن الص  ِذي ُؾقَن ال  ِفْؿ َيَتَقك  ِػُؼقَن ُأوَلئَِؽ ُهْؿ ُيـْ َطَؾْقِفْؿ آَياُتُف َزاَدْتُفْؿ إِيَؿاًكا َوَطَؾك َرب 

ِفْؿ َوَمْغِػَرٌة َوِرْزٌق َكِريٌؿ﴾ ا َلُفْؿ َدَرَجاٌت ِطـَْد َرب   .ُهُؿ اْلُؿْممِـُقَن َحؼ 
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 ."فنن تركفا كسال أو هتاوكا كان يف مشقئة اهلل، إن شاء طذبف، وإن شاء طػا طـف

صبؼات الحـابؾة (1/343كشر دار الؿعرفة ،) . 

. لخقذ مـ كالم اإلمام أمحدفؽالم ابـ بطة م
(1)

 

يف طدم التؽػقر بترك  اكالم البرهباري، ومها واضحان جد  وكذا 

الػرائض، ومـفا الصالة، وأهنؿا ٓ يؽػران إٓ بالشرك، وسؾػفؿا يف هذا 

 . اإلمام أمحد 

 . (588الؿجؾد إول )ص السـةويمكد هذا ما رواه الخالل يف  -6

ـ طظأخبركا محؿد ب"حقث قال: 
(2)

قال: ثـا صالح قال: سللت أبل: ما  

زيادتف العؿؾ، وكؼصاكف ترك العؿؾ، مثؾ تركف الصالة  :زيادتف وكؼصاكف؟ قال

 . والزكاة والحج، وأداء الػرائض ففذا يـؼص ويزيد بالعؿؾ

فؽؿا يزيد كذا يـؼص،  ؟ا فؽقػ يزيد التاموقال: إن كان قبؾ زيادتف تام  

اج مثؾ إيؿان أبل بؽر وطؿر رمحفؿا ج  يؿان الحَ وقد كان وكقع قال: ترى إ

 . "اهلل؟

ففذه ثالثة كصقص طـ اإلمام أمحد ٓ يؽػر فقفا بترك الػرائض، ثؿ طـف 

 . رواية بتؽػقر تارك الصالة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .صبؼات الحـابؾةٕن ابـ بطة هق الراوي لرسالة اإلمام أمحد كؿا يف  (1)

ثؼة، قال فقف  (،435( رقؿ )1/308) صبؼات الحـابؾةهق أبق جعػر القراق، اكظر ترمجتف يف  (2)

الحافظ الؿتؼـ أبق جعػر محؿد بـ طظ بـ طبد اهلل بـ  "(: 614رقؿ ) .تذكرة الحػاظالذهبل يف 

. ويحتؿؾ أن يؽقن محؿد "كان فاضالً حافظًا طارفا ثؼة"مفران البغدادي القراق...قال الخطقب: 

 .وكالمها مـ شققخ الخالل (3/69 ،)تلريخ بغدادبـ طباس الـسائل وهق ثؼة أيضًا، اكظر بـ طظ ا
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طىل  ايف طادل آل محدان يف ققلف تعؾقؼً فؿا رأي الؿـصػقـ مـ أهؾ العؾؿ 

تقـ يف كصرة السـة والذب بؾ طؾؿائفا الؿستؿق ،أققال أكاس مـ أهؾ السـة

 طـفا:

وهذا الؼقل مـ أهؾ السـة يف سائر إطؿال إٓ الصالة، فنكف ٓ خالف "

 . "بقـفؿ يف كػر تاركفا، سقاء كان تركفا جاحدًا لفا، أو تركفا هتاوكًا وتؽاسالً 

أٓ يخرج ققلف هذا الؽثقر والؽثقر مـ أهؾ السـة والحديث ومـفؿ اإلمام 

وطىل  ،والشافعل وأصحابف ،ومحاد بـ زيد ،مالؽ وأصحابفواإلمام  ،الزهري

 ،والربقع بـ سؾقؿان ،والؿزين ،وأبق ثقر ،رأسفؿ أبق طبقد الؼاسؿ بـ سالم

 ؟!والبقيطل وكثقر وكثقر مـ أهؾ الحديث

وهؾ ققل اإلمام أمحد بعدم تؽػقر تارك الصالة وققلف بعدم تؽػقر تارك 

 ؟ارجئً هؾ حقـؿا قال هذا وذاك كان مالعؿؾ، 

بعدم تؽػقر  -كؿا سقليت-وهؾ ققل البرهباري وققل ابـ بطة وابـ البـاء 

هؾ أخرجتفؿ هذه  ،ملسو هيلع هللا ىلصتاركل العؿؾ، وبدخقلفؿ الجـة بشػاطة الـبل 

 إققال مـ السـة إىل بدطة اإلرجاء؟

إن هذا الرجؾ ٓ يرى أهؾ السـة إٓ مـ يؽػر تارك الصالة، ومـ طداهؿ 

 .لقس مـ أهؾ السـة

لعادل طىل ققل أبل طظ الحسـ بـ أمحد بـ طبد اهلل  ق اهجاهحاهتعوٚ
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باب اإليؿان ]يف  الرد طىل الؿبتدطةالؿعروف بابـ البـاء الحـبظ يف كتابف 

بؼقم ملسو هيلع هللا ىلصبشػاطة الـبل 
(1)

 ا، ذكر فقف طددً [يخرجقن مـ الـار مـ الؿقحديـ 

( حديث أبل 195-193مـ إحاديث يف إثبات الشػاطة، ومـفا يف )ص

وقد رواه ابـ البـاء بتصرف مع اختصار،  ملسو هيلع هللا ىلصسعقد الخدري طـ الـبل 

 ، وهق:صحقح مسؾؿوسلكؼؾ ما اختصره مـ 

حتى إذا خؾص الؿممـون من الـار فوالذي كػسي بقده ما » . . . .-1"

مـؽم من أحد بلشد مـا شدة هلل دم استؼصاء الحق من الؿممـقن هلل يوم الؼقامة 

يؼولون ربـا كاكوا يصومون معـا ويصؾون وحيجون  إلخواهنم الذين دم الـار

فتحرم صورهم طؾى الـار فقخرجون خؾؼا  .أخرجوا من طرفتم :فقؼال هلم

 . كثقرا قد أخذت الـار إلى كصف ساققة وإلى ركبتقه

ثم يؼولون ربـا ما بؼي فقفا أحد ممن أمرتـا به فقؼول ارجعوا فؿن  -2

 . خرجوه فقخرجون خؾؼا كثقراوجدتم دم قؾبه مثؼال ديـار من خقر فل

ثم يؼولون ربـا مل كذر فقفا أحدا ممن أمرتـا ثم يؼول ارجعوا فؿن  -3

وجدتم دم قؾبه مثؼال كصف ديـار من خقر فلخرجوه فقخرجون خؾؼا كثقرا ثم 

 . يؼولون ربـا مل كذر فقفا ممن أمرتـا أحدا

خرجوه ثم يؼول ارجعوا فؿن وجدتم دم قؾبه مثؼال ذرة من خقر فل -4

وكان أبق سعقد  ،فقخرجون خؾؼا كثقرا ثم يؼولون ربـا مل كذر فقفا خقرا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.لِؼقم)كذا، ولعؾف:  (1)
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ڃڃڃڃ ﴿إن مل تصدققين هبذا الحديث فاقرءوا إن شئتؿ  :الخدري يؼقل

﴾چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ
(1)

 . 

: شػعت الؿالئؽة وشػع الـبقون وشػع الؿممـون ومل يبق فقؼول اهلل  -5

ة من الـار فقخرج مـفا قوما مل يعؿؾوا خقرا قط إٓ أرحم الرامحقن فقؼبض قبض

قد طادوا محام فقؾؼقفم دم هنر دم أفواه الجـة يؼال له هنر الحقاة فقخرجون كام 

خترج الحبة دم محقل السقل أٓ تروهنا تؽون إلى الحجر أو إلى الشجر ما يؽون 

يا  :فؼالقا إلى الشؿس أصقػر وأخقضر وما يؽون مـفا إلى الظل يؽون أبقض

فقخرجون كالؾملم دم رقاهبم  :قال ؟كلكؽ كـت ترطك بالبادية ،رسقل اهلل

الخواتم يعرففم أهل الجـة همٓء طتؼاء اهلل الذين أدخؾفم اهلل الجـة بغقر 

 .ادخؾوا الجـة فام رأيتؿوه ففو لؽم :طؿل طؿؾوه وٓ خقر قدموه ثم يؼول

لؽم طـدي أفضل  :فقؼول .ربـا أططقتـا ما مل تعط أحدا من العالؿقن :فقؼولون

رضاي فال  :فقؼول ؟أي شيء أفضل من هذا ،يا ربـا :فقؼولون .من هذا

."«أسخط طؾقؽم بعده أبدا
(2)

 

 (:195يف )ص ثؿ قال ابـ البـاء  -7

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .[40]الـساء: (1)

حديث  صحقحف(، ومسؾؿ يف 7439حديث ) صحقحفوهذا الحديث أخرجف البخاري يف  (2)

( رقؿ 18/394( ويف تحؼقؼ شعقب )3/94) الؿسـد(، والؾػظ لف، وأمحد يف 183)

(، وأبق 2179جف أبق داود الطقالسل برقؿ )(، وأخر2345) الؿختارة(، والضقاء يف 11898)

 اإليؿان(، وابـ مـده يف 182،185-1/181( و )1/156( )449) مسـدهطقاكة يف 

 .(779-776)ص
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لؾؼدرية يف  ايف أهؾ الؽبائر مـ أمتف خالفً  ملسو هيلع هللا ىلصفصؾ وشػاطة كبقـا "

 . ققلفؿ: )لقس لف شػاطة(

فا طـدكا: بشػاطتف، وشػاطة غقره، ورمحة ومـ دخؾ الـار طؼقبة خرج مـ

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

 . "، وإن مل يػعؾ الطاطات بعد ذلؽاهلل( مخؾصًا، وآمـ بف

اكظر إىل كالم اإلمام ابـ البـاء واستدٓلف بالشػاطة ٕهؾ الؽبائر،  -1

، ومـ يف قؾبف مثؼال ذرة مـ إيؿان، واستدٓل ومـفؿ الؿصؾقن والؿزكقن

ڃڃڃڃچچچچڇڇ ﴿بؼقل اهلل تعاىل:  أبل سعقد 

 . ﴾ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ

: قد شػعت الؿالئؽة وشػع فقؼول اهلل »وققلف يف هذا الحديث:  -2

 . الـبقون وشػع الؿممـون، وبؼي أرحُم الرامحقن

حسـة، قال:  فقؼبض من الـار قبضة فقخرج خؾؼًا كثقرًا لقست هلمقال: 

 . "«قد صاروا محاًم فقخرجون و

 :اثؿ قال ابـ البـاء أخقرً  -3

ومـ دخؾ الـار طؼقبة خرج مـفا طـدكا بشػاطتف، وشػاطة غقره، ورمحة "

حتك ٓ يبؼك يف الـار واحٌد قال مرة واحدة يف دار الدكقا: )ٓ إلف إٓ  اهلل 

 . "لؽ، وإن مل يػعؾ الطاطات بعد ذاهلل( مخؾصًا، وآمـ بف
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وضاهر حديث أبل سعقد وكالم الؿملػ ابـ البـاء أن الؿذكبقـ مـ 

الؿقحديـ، وإن مل يػعؾقا الطاطات بعد التقحقد، فنهنؿ يخرجقن مـ الـار بؿا 

كؾؿة  :أي-يف قؾقهبؿ مـ التقحقد، بؾ طـد ابـ البـاء وإن مل يؼقلقها 

ار هبذا التقحقد، إٓ مرة واحدة يف دار الدكقا أهنؿ يخرجقن مـ الـ -التقحقد

 . ٖٚرا تصسٜح َٔ ابٔ ايبٓا٤ بعدّ تهفري تازى ايعٌُ

 فؿاذا صـع الؿحؼؼ طادل؟

الذي أخذ بظاهر أحاديث الشػاطة وطىل  طّؾؼ طىل كالم ابـ البـاء 

 . وآمـ بف، وإن مل يػعؾ الطاطات بعد ذلؽ امـ قال: ٓ إلف إٓ اهلل مخؾًص  ققلف

 ق عوٌٚٔا بق٘هٕ:عوَّ
قالفا مخؾصًا مـ قؾبف ثؿ مات طؾقفا ومل يتفقل لف  إنْ  - أطؾؿواهلل-يريد "

 ملسو هيلع هللا ىلص الـبل كؾؿف الذي الرجؾ أن: وفقف العؿؾ: كؿا روي يف حديث جابر 

م ثؿ. . . بف فآمـ  رسقل فؼال قط، سجدة هلل يصؾ ومل فُؼتَِؾ، الصػ إىل تؼد 

قن له د دخؾُت طؾقه وإن طـده لزوجتلؼ صاحبؽم، إسالم حُسن لؼد»: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 . «من الحور العقن

 . "هذا حديث صحقح اإلسـاد ومل يخرجاه"( وقال: 2/148رواه الحاكؿ )

 أق٘ي:
ٓ يؼصده ابـ البـاء، وٓ يدل  إن هذا التلويؾ لؽالم ابـ البـاء باصؾ، -1

 طؾقف كالمف مـ قريب وٓ مـ بعقد، ثؿ كقػ يدخؾ اهلل الـار مـ هذا حالف؟!
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معؿعة الجفاد حتك استشفد يف سبقؾ  يخقض ارجؾ أسؾؿ وشرع فقرً 

ج الجـة دخؾ وأكف اإلسالم، بحسـ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل، وشفد لف رسقل اهلل   مـ َوُزو 

 .العقـ الحقر

 . تعاىل اهلل وتــزه طؿا يـسبف إلقف هذا الرجؾ

 . «إن اإلسالم هيدم ما قبؾه»يؼقل:  ملسو هيلع هللا ىلصوهذا رسقل رب العالؿقـ  -2

أما » :ـ العاص قال لعؿرو ب ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبل  فؼد روى مسؾؿ 

طؾؿت أن اإلسالم هيدم ما كان قبؾه، وأن اهلجرة هتدم ما كان قبؾفا؟ وأن 

.«الحج هيدم ما كان قبؾه؟
(1)

 

، وققل ابـ البـاء فاستشفاد طادل بحديث جابر غقر صحقح، ففق يف وادٍ 

 . آخر يف وادٍ 

حتك ٓ يبؼك يف الـار واحد قال مرة واحدة يف دار "فابـ البـاء يؼقل: 

 . "، وآمـ بف، وإن مل يػعؾ الطاطات بعد ذلؽاالدكقا: )ٓ إلف إٓ اهلل( مخؾًص 

وابـ البـاء يعتؼد أن هذا الذي ترك العؿؾ بالػرائض يدخؾ الـار بذكقبف، 

 . ثؿ يخرجف اهلل مـ الـار بتقحقده وإخالصف هلل يف التقحقد

اد يف سبقؾ اهلل طؼب يف رجؾ أسؾؿ وخاض الجف وحديث جابر 

 . حتك استشفد قبؾ أن يتؿؽـ مـ العؿؾ، فلدخؾف اهلل الجـة امف فقرً إسال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) صحقح مسؾؿ ( و121حديث ،)صحقح ابـ خزيؿة ( 2515حديث). 
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وأخر أدخؾف اهلل الـار بذكقبف وبتركف إطؿال الصالحة، ثؿ رمحف 

 . فلخرجف مـ الـار بؿا يف قؾبف مـ التقحقد

 قاي احملقق ًسٝ أخس٠:
قؾت: قد ُيػفؿ مـ كالم الؿصـػ هذا أكف يرى أن اإليؿان يؽػل فقف "

إلمجاع أهؾ  اق مذهب الؿرجئة يف اإليؿان خالفً دون العؿؾ، والذي هالؼقل 

 -(237) برقؿ سقليت كؿا–فنن الؿصـػ صّرَح  :السـة، وهذا لقس بصحقح

 وكسالً  هتاوكاً  تركفا وأن اإليؿان، مـ الصالة وأن وطؿؾ، ققل اإليؿان أن

."إققال أصح يف الؿؾة مـ ُيخرج
(1)

 

 أق٘ي:
مل يؽتػ بالؼقل بالؾسان كؿا يؼقلف غالة الؿرجئة، بؾ إن اإلمام ابـ البـاء 

أضاف إىل ذلؽ اإلخالص، وهق طؿؾ الؼؾب، مع تصريحف بخروجف مـ 

كف يعتؼد وجقب العؿؾ وأن تاركف مؿـ يعاقبف اهلل بالـار، وٓ إ :الـار، أي

 . يخرج مـفا إٓ بالشػاطة أو برمحة أرحؿ الرامحقـ

ٓ  اد وطدد مـ أتباطف، فتراهؿ أحقاكً أمح ثؿ إن شلن ابـ البـاء شلن اإلمام

 يؽػرون تارك الصالة، بؾ تارك إركان، وتارة أخرى ٓ يؽػرون تارك

 اا مـفؿ بلحاديث الشػاطة واستسالمً ا: أخذً العؿؾ، كؿا كؼؾـا ذلؽ طـفؿ آكػً 

لفا: ٕهنؿ إذا وقػقا أمامفا ٓ يسعفؿ إٓ التسؾقؿ هبا، فنذا وقػ أحدهؿ أمام 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ًٓ طىل"يف أصح الروايتقـ"طبارة ابـ البـاء:  (1)  .تغققر هذه العبارة؟ ، فال أدري ما الذي محؾ طاد
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لشػاطة الصريحة يف أكف يخرج مـ الـار مـ يف قؾبف أدكك أدكك أدكك أحاديث ا

قط ٓ يسعف إٓ  اويخرج مـ الـار مـ مل يعؿؾ خقرً  مثؼال ذرة مـ إيؿان،

التسؾقؿ هبذه إحاديث، وهذا يخالػ ققل الخقارج مـ جفة، وققل 

 . الؿرجئة مـ جفة أخرى

بايٓاز ٚاخلًٛد فاخلٛازج ٜهفسٕٚ بايرْٛب، ٚحيهُٕٛ ع٢ً َستهبٝٗا 

 . ، وٓ يؾتػتقن لـصقص القطد وكصقص الشػاطةفٝٗا

فإْ٘ َشتهٌُ اإلميإ،  ؛َٔ شٗد إٔ ال إي٘ إال اهللوالؿرجئة يؼقلقن: 

 املٔ شٗد إٔ ال إي٘ إال اهلل َصسًّٚال ٜضس َع اإلميإ ذْب، ٜٚٛجبٕٛ اجل١ٓ 

ث ، وٓ يؾتػتقن لـصقص القطقد وٓ ٕحاديبكًب٘ ع٢ً تسى ايفسا٥ض

الشػاطة، وما فقفا مـ الدٓٓت طىل أن اإليؿان يـؼص حتك ٓ يبؼك مـف إٓ 

 . أدكك أدكك أدكك مـ مثؼال ذرة

مل يممـا بلحاديث الشػاطة التل  -الخقارج والؿرجئة :أي–فالطائػتان 

 . دّلْت طىل معاقبة الؿذكبقـ بالـار، ثؿ خروجفؿ مـفا بالشػاطة

- (2/644تعظقؿ قدر الصالةيف  قال اإلمام محؿد بـ كصر الؿروزي

(، وهق يتحدث طـ فرق الؿرجئة ومققػفؿ مـ كصقص الذم والقطقد 645

 ما خالصتف:

 .إن فرقة مـفؿ أكؽرت هذه الـصقص وردهتا

 . باصاًل رقة ثاكقة تلولتفا تلوياًل وف
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وفرقة ثالثة مـ الؿرجئة كاكت أشد اتساطا يف معرفة إخبار، "ثؿ قال: 

إخبار وإكؽارها لعؾؿفا باستػاضتفا وشفرهتا طـد  فؾؿ يؿؽـفا جحقد

ٓ يزين حقن »العؾؿاء فلقرت هبا وتلولتفا طىل غقر تلويؾفا، فاّدطت أن ققلف: 

 .  لؾزكا، غقر مؼر بتحريؿفإكؿا هق أن يزين مستحال   «يزين وهو مممن

فلما مـ زكك وهق يعؾؿ أن الزكا طؾقف حرام ويؼر بف، ففق مممـ مستؽؿؾ 

مات  ا، وإنْ  وٓ كثقرً ان لقس يـؼص زكاه وٓ سرقتف مـ إيؿاكف قؾقاًل اإليؿ

ا طىل ذلؽ بعد أن ٓ يجحدها لؼل اهلل مضقعا لؾػرائض مرتؽبا لؾؽبائر مصر  

 . مممـا مستؽؿؾ اإليؿان مـ أهؾ الجـة

وسـدل طىل إفساد هذا التلويؾ واستحالتف فقؿا بعد يف باب اإلكػار بترك 

 . الصالة إن شاء اهلل

ٛازج ٚاملعتزي١ ٚايسافض١ يف تأٌٜٚ ٖرٙ اخل ِتًََػَف :قال أبق طبداهلل

ا مـفؿ أو تؽذيبً  ملسو هيلع هللا ىلصا مـفؿ يف ققل الرسقل شؽ   ٚنفست بٗا املسج١٦ ،األخباز

لؿـ رواها مـ إئؿة الذيـ ٓ يجقز اهتامفؿ وٓ الطعـ طؾقفؿ جفال
(1)

مـفؿ  

 . بؿا يجب طؾقفؿ

إكؿا هؿ بقـ أمريـ: غؾق يف ديـ اهلل وهؽذا طامة أهؾ إهقاء والبدع 

وشدة ذهاب فقف حتك يؿرققا مـف بؿجاوزهتؿ الحدود التل حدها اهلل ورسقلف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .، وهق خطل واضح(جعالً )يف إصؾ:  (1)
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أو إخػاء
(1)

وجحقد بف حتك يؼصروا طـ حدود اهلل التل حدها، وديـ اهلل  

مقضقع فقق التؼصقر ودون الغؾق ففق أن يؽقن الؿممـ الؿذكب خائػا لؿا 

الؿعاصل راجقا لؿا وطد يخاف أن يؽقن الؿعاصل  وطد اهلل مـ العؼاب طىل

طؼقبة لف طىل ما  :التل ارتؽبفا قد أحبطت أطؿالف الحسـة فال يتؼبؾفا اهلل مـف

ارتؽب مـ معاصقف ويرجق أن يتػضؾ اهلل طؾقف بَطْقلف فقعػق لف طؿا أتك بف مـ 

ىل ذلؽ فال يزال ط ،سقئة ويتؼبؾ مـف حسـاتف التل تؼرب هبا إلقف فقدخؾف الجـة

 . "حتك يؾؼك اهلل وهق بقـ رجاء وخقف

 أق٘ي:
 . هذا هق واقع الؿرجئة، مـفؿ مـ يـؽر كصقص القطقد ويؽذب هبا

 . اومـفؿ مـ يتلولفا تلوٓ فاحًش 

ص الزكك والسرقة وأحسـفؿ مـ يؼقل: إن الرجؾ إن زكك وسرق ٓ يـؼ

 اا لؾؽبائر، مصر  لؾػرائض، مرتؽبً  ا، وإن مات مضقعً ا وٓ كثقرً مـ إيؿاكف قؾقاًل 

 . مستؽؿؾ اإليؿان مـ أهؾ الجـة ابعد أن ٓ يجحدها لؼل اهلل مممـً طىل ذلؽ 

فبلي صائػة مـ صقائػ الؿرجئة ُيؾحؼ طادل أهؾ السـة الذيـ يضؾؾفؿ 

ويرمقفؿ باإلرجاء: ٕهنؿ لقسقا طىل مـفجف، الؾفؿ إكا كعقذ بؽ مـ الفقى 

 . والغؾق فقف

ـقن بـصقص القطد والقطقد، ويعظ ؿقهنا، يمم اـة مجقعً إن أهؾ الس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.جػاء)كذا، ولعؾف:  (1)
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ويملػقن بقـفا، وٓ يضربقن بعضفا ببعض، فقحدث هذا الؿـفج السديد يف 

 . أكػسفؿ خقف اهلل ورجاءه

يف   ذكركا فقؿا سؾػ الـصقص مـ كالم اإلمام أمحدمالحظة: 

 . التؽػقر بترك الػرائض وطدمف

 . الم ابـ تقؿقةيمكد ما كؼؾتف طـ هذا اإلمام ما قالف شقخ اإلس

( بعد تؽػقره لجاحد 7/610-611) مجؿقع الػتاوىيف  قال 

 :-هذه الػرائض، أو استحاللف الؿحرمات الظاهرة الؿتقاتر تحريؿفا

َْرَبَعِة َفِػل  ْٕ َْرَكاِن ا ْٕ ـْ َهِذِه ا
ْقَراِر بِاْلُقُجقِب إَذا َتَرَك َشْقًئا مِ ا َمَع اإْلِ َوَأم 

ـْ َأْحَؿدالت ْؽِػقِر َأْقَقا  :ٌل لِْؾُعَؾَؿاِء ِهَل ِرَواَياٌت َط

، َوإِْن َكاَن فِل َجَقاِز  :َأَحُدَها َْرَبَعِة َحت ك اْلَحج  ْٕ ـْ ا
ُف َيْؽُػُر بَِتْرِك َواِحٍد مِ َأك 

ق ِة َكَػرَ  ِف بِاْلُؽؾ 
ـَ اْلُعَؾَؿاِء، َفَؿَتك َطَزَم َطَؾك َتْركِ َقْقُل َصائَِػٍة َوَهَذا  .َتْلِخقِرِه كَِزاٌع َبْق

ـْ َأْحَؿد اْخَتاَرَها َأُبق َبْؽرٍ  َواَياِت َط َؾِػ، َوِهَل إْحَدى الر  ـْ الس 
 . مِ

ْقَراِر بِاْلُقُجقِب، َوَهَذا ُهَق  :َوالث اكِل ـْ َذلَِؽ َمَع اإْلِ
َٓ َيْؽُػُر بَِتْرِك َشْلٍء مِ ُف  َأك 

ـْ اْلُػَؼَفاِء مِ 
، اْلَؿْشُفقُر ِطـَْد َكثِقٍر مِ افِِعل  ـْ َأْصَحاِب َأبِل َحـِقَػَة َوَمالٍِؽ َوالش 

َة َوَغْقُرهُ  ـُ َبط  ـْ َأْحَؿد اْخَتاَرَها اْب َواَياِت َط . َوُهَق إْحَدى الر 
(1)

 

ـْ َأْحَؿد، َوَقْقُل  :َوالث الُِث  َواَيُة الث الَِثُة َط اَلِة، َوِهَل الر  ٓ  بَِتْرِك الص  َٓ َيْؽُػُر إ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َة َوَغْقُرهُ )ققل شقخ اإلسالم:  (1) ـُ َبط  ، أي مـ أصحاب اإلمام أمحد، فؾعؾ شقخ اإلسالم (اْخَتاَرَها اْب

 .اإلباكة الصغرىيشقر إىل ققل ابـ بطة يف 
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َؾِػ  َكثِقرٍ  ـْ الس 

مِ
(1)

ـْ  
افِِعل  َوَصائَِػٍة مِ ـْ َأْصَحاِب َمالٍِؽ َوالش 

َوَصاِئَػٍة مِ

 . َأْصَحاِب َأْحَؿد

ابِعُ  َكاِة َفَؼطْ  :َوالر   . َيْؽُػُر بَِتْركَِفا َوَتْرِك الز 

َماَم َطَؾْقَفا ُدونَ  :َواْلَخامُِس  َكاِة إَذا َقاَتَؾ اإْلِ َقاِم  بَِتْرِكَفا، َوَتْرِك الز  َتْرِك الص 

 ها. َواْلَحج  

 أق٘ي:
ففمٓء طؾؿاء السـة لفؿ مخسة أققال يف تارك إركان إربعة أو بعضفا، 

 . وهل روايات طـ اإلمام أمحد 

أن التارك لفا ٓ يؽػر مع اإلقرار بالقجقب، وهق  

لشافعل، الؿشفقر طـد كثقر مـ الػؼفاء مـ أصحاب أبل حـقػة ومالؽ وا

وهق إحدى الروايات طـ أمحد اختارها ابـ بطة وغقره كؿا يؼقل شقخ 

 . اإلسالم

غقر ابـ بطة، فلرى أكف يتـاول ابـ  :، أي(وغقره) :وققل شقخ اإلسالم

 . البـاء والبرهباري ومسدد الذي كؼؾ طـ أمحد طدم التؽػقر

مذهب ؾع الؼارئ طىل هذه آختالفات بقـ أهؾ السـة، وطرف وإذا اص  

 . طادل ومـ طىل شاكؾتف فؼد تعترضف إشؽآت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فنكف يبطؾ دطقى اإلمجاع طىل كػر تارك  (:وققل كثقر مـ السؾػ):  اكظر إىل ققل شقخ اإلسالم (1)

 .الصالة
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 ًِٔا: 
أكف َيِرُد طىل الؿؼتصر طىل تؽػقر تارك الصالة أكف ٓ يؽػر بالثالثة  (1

الزكاة والصقام والحج، وٓ يؽػر بؿا بعدها مـ  :إركان إخرى، وهل

 اومـ طىل شاكؾتف يؽقن هذا متفاوكً إطؿال مـ باب أوىل، فعىل مذهب طادل 

 . ذه إركان الثالثة وما بعدها مـ إطؿال الؿفؿةهب

ر بؿا بعدها مـ  (2 ر إٓ بترك إركان إربعة ففق ٓ ُيؽػ  وإذا كان ٓ ُيؽػ 

ر بترك الصالة وٓ بترك ركـقـ آخريـ  . إطؿال، وكذلؽ ٓ ُيؽػ 

لسخط طادل ومـ طىل شاكؾتف: ٕكف يشارك مـ ٓ يؽػر  افقؽقن معرًض 

يستحؼ اإللحاق بف يف الحؽؿ طؾقف بلكف مرجئ  اشاركة كبقرة جد  ؿؾ متارك الع

 . وأخشك أن يؽػرومها ،طىل الؿذهب الحدادي

َٚٔ ال ٜهفس برتى ايصال٠ ال ٜهفس برتى باقٞ األزنإ ٚال مبا بعدٖا 

، وإن كان مثؾ الزهري ومالؽ َٔ ايعٌُ، فٗٛ َسج٧ شدٜد اإلزجا٤

الصالة، ومـفؿ مجاهقر أهؾ الحديث والشافعل ومجقع مـ ٓ يؽػر تارك 

ٚحت٢ عادٍ َٚٔ ع٢ً شانًت٘ ٚاقعٕٛ يف اإلزجا٤؛ ألِْٗ ال ٜهفسٕٚ برتى 

 . األزنإ ايثالرث١، فتصري األ١َ نًٗا َسج١٦ ع٢ً َٓٗج عادٍ ٚأضساب٘

طـد الخقارج، وطـد طادل ومـ طىل  اإن الرمل باإلرجاء لسفؾ جد  

 .مـفجف

ؿ وورطفؿ واحترامفؿ لؿـ يؼقل: اإليؿان لعدلف :أما طـد أهؾ السـة فال
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 . ققل وطؿؾ واطتؼاد، ويخالػ الؿرجئة، ويستـؽر ققلفؿ وما يمدي إلقف

طؼقدة السؾػ وأصحاب قال اإلمام أبق طثؿان إسؿاطقؾ الصابقين يف 

 (:84)ص الحديث

وسؿعت الحاكؿ يؼقل: سؿعت أبا جعػر محؿد بـ صالح بـ هاكئ 

ـ شعقب يؼقل: سؿعت إسحاق بـ إبراهقؿ يؼقل: سؿعت أبا بؽر محؿد ب

الحـظظ يؼقل: قدم ابـ الؿبارك الري: فؼام إلقف رجؾ مـ العباد، الظـ بف أكف 

ما تؼقل فقؿـ يزين  ،يا أبا طبد الرمحـ :يذهب مذهب الخقارج: فؼال لف

يا أبا  :فؼال .ٓ أخرجف مـ اإليؿان :ويسرق ويشرب الخؿر؟ قال

املسج١٦  .ال تكبًين املسج١٦ :فؼال .ارت مرجئً طىل كبر السـ ص ،طبدالرمحـ

حشٓاتٓا َكبٛي١، ٚس٦ٝاتٓا َػفٛز٠، ٚيٛ عًُت أْٞ قبًت َين  :تكٍٛ

 ها. حش١ٓ يشٗدت أْٞ يف اجل١ٓ

أخبرين مقسك بـ  (:1009( رقؿ )3/581) السـةالخالل يف  

بـ يعؼقب طـ اثـا إبراهقؿ  :ثـا محؿد بـ أمحد إسدي قال :سفؾ قال

قال:  .ـ قال: اإليؿان يزيد ويـؼصؿاطقؾ بـ سعقد قال: سللت أمحد طؿ  إس

 ها.هذا بريء مـ اإلرجاء

(: ومـ قال: اإليؿان ققل 123)ص شرح السـةالبرهباري يف  

 ها.وطؿؾ يزيد ويـؼص فؼد خرج مـ اإلرجاء أولف وآخره
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 أق٘ي: 
 اكظر إىل ققل ابـ الؿبارك حقث جعؾ الحد الػاصؾ بقـ السـل

 . إٔ املسج٧ ٜعتكد إٔ حشٓات٘ َكبٛي١ ٚس٦ٝات٘ َػفٛز٠: والؿرجئ

وابـ الؿبارك يؼقل بؼقل أهؾ السـة مـ أن الؿسؾؿ ٓ يجزم بؼبقل 

 . حسـاتف، كؿا أكف ٓ يجزم بلكف مـ أهؾ الجـة

اإليؿان )واكظر إىل ققل اإلمام أمحد، حقث يبرئ مـ اإلرجاء مـ يؼقل: 

 . (يزيد ويـؼص

ح بلن مـ قال: والبرهباري يُ  ، فؼد (اإليؿان ققل وطؿؾ يزيد ويـؼص)صر 

 . خرج مـ اإلرجاء أولف وآخره

 . وأققال همٓء إئؿة تدل طىل إكصاففؿ وطدلفؿ

قارن بقـ مـفج همٓء إئؿة وبقـ مـفج الحدادية الذيـ يخالػقن أهؾ 

ل السـة يف طدد مـ إصقل، ويف الحؽؿ باإلرجاء طىل مـ يؼقل: اإليؿان قق

وطؿؾ يزيد ويـؼص ويـؼص حتك ٓ يبؼك مـف إٓ أدكك أدكك أدكك مـ مثؼال 

 . ذرة

طىل مـ يعتؼد ويؼقل هبذا التػصقؾ،  اا وكثقرً ويرجػ الحداديقن كثقرً 

ا طـدما يعرض لف أن ويممـ بـصقص القطد والقطقد، ويملػ ويجؿع بقـف

 .ابقـفا تعارًض 
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 ؟ٓ سقؿا أئؿتفؿفؽؿ الؿسافة بقـ مـفجفؿ ومـفج أهؾ السـة، و

 :أق٘اي اهعوٌا١ يف احللٍ عوٟ تازن اهصالٝ
باب الحؽؿ فقؿـ ]  (2/329-332:)الؿغـلابـ قدامة كؿا يف  

 [ترك الصالة

قال :مسللة
(1)

لفا أو غقر  اترك الصالة وهق بالغ طاقؾ جاحدً  )ومـ :

 . فنن صىل وإٓ قتؾ( :جاحد دطل إلقفا يف وقت كؾ صالة ثالثة أيام

لقجقهبا، أو  اصالة ٓ يخؾق: إما أن يؽقن جاحدً ة ذلؽ: أن تارك الومجؾ

 بف، وهق مؿـ فنن كان جاهاًل  :ا لقجقهبا ُكظر فقففنن كان جاحدً  :غقر جاحد

ف وجقهبا، وُطؾ ؿ  -كالحديث اإلسالم، والـاشئ ببادية-يجفؾ ذلؽ  ُطر 

كالـاشئ  ذلؽ، ومل ُيحؽؿ بؽػره: ٕكف معذور، فنن مل يؽـ مؿـ يجفؾ ذلؽ،

مـ الؿسؾؿقـ يف إمصار والؼرى، مل ُيعذر ومل ُيؼبؾ مـف ادطاء الجفؾ، وحؽؿ 

بؽػره: ٕن أدلة القجقب ضاهرة يف الؽتاب والسـة، والؿسؾؿقن يػعؾقهنا 

ا هلل طىل الدوام، فال يخػك وجقهبا طىل مـ هذا حالف، وٓ يجحدها إٓ تؽذيبً 

ا طـ اإلسالم، حؽؿف حؽؿ مرتد   وهذا يصقر ،تعاىل ولرسقلف وإمجاع إمة

 . اسائر الؿرتديـ يف آستتابة، والؼتؾ، وٓ أطؾؿ يف هذا خالفً 

إن ذلؽ ٓ  :تركفا لؿرض أو طجز طـ أركاهنا وشروصفا ققؾ لف وإنْ 

 . ُيسؼط الصالة، وإكف يجب طؾقف أن يصظ طىل حسب صاقتف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . الخرقل :أي (1)
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ن صؾقت وإٓ إ :ُدطل إىل فعؾفا، وققؾ لف ا أو كساًل وإن تركفا هتاوكً 

، وُيضّقؼ طؾقف اقتؾف، وٓ ُيؼتؾ حتك يحبس ثالثً  وإٓ وجب ،فنن صىل .قتؾـاك

فنن صىل وإٓ  :فقفا، وُيدطك يف وقت كؾ صالة إىل فعؾفا، وُيخقف بالؼتؾ

 . قتؾ بالسقػ

 . والشافعل ،ووكقع ،ومحاد بـ زيد ،وهبذا قال مالؽ

ٕن  :وٓ يؼتؾ :قال وبف قال أبق حـقػة ،ُيضرب وُيسجـ :وقال الزهري

أو زكا ،كػر بعد إيامن :ٓ حيل دم امرئ مسؾم إٓ بنحدى ثالث»قال:  ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

 . متػؼ طؾقف «بعد إحصان، أو قتل كػس بغقر حق

أمرت أن » :ملسو هيلع هللا ىلصوهذا مل يصدر مـف أحد الثالثة، فال يحؾ دمف، وقال الـبل 

وا مـي دماءهم ٓ إله إٓ اهلل، فنذا قالوها طصؿ :أقاتل الـاس حتى يؼولوا

 . متػؼ طؾقف «وأمواهلم إٓ بحؼفا

وٕكف فرع مـ فروع الديـ، فال يؼتؾ بتركف، كالحج، وٕن الؼتؾ لق شرع 

ا طـ ترك الصالةلشرع زجرً 
(1)

، وٓ يجقز شرع زاجر يؿـع
(2)

تحؼؼ  

وٕن إصؾ  :فال يشرع ا،الؿزجقر طـف، والؼتؾ يؿـع فعؾ الصالة دائؿً 

 . ت اإلباحة إٓ بـص، أو معـك كص، وإصؾ طدمفتحريؿ الدم، فال تثب

﮷﮸﮹ ﴿ :إىل ققلف ﴾ھھ﴿ :ولـا ققل اهلل تعاىل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .كذا يف إصؾ (1)

 .هذه الؽؾؿة ساقطة مـ إصؾ، وُكب َف طؾقفا يف الحاشقة (2)
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﴾﮺﮻﮼﮽﮾

(1)
 وشرط يف تخؾقة ،فلباح قتؾفؿ 

سبقؾفؿ التقبة، وهل اإلسالم، وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة، فؿتك ترك الصالة 

من »: ملسو هيلع هللا ىلصوققل الـبل  ،ا مل يلت بشرط تخؾقتف، فبؼل طىل وجقب الؼتؾمتعؿدً 

«ا فؼد برئت مـه الذمةترك الصالة متعؿًد 
(2)

وقال  .وهذا يدل طىل إباحة قتؾف ،

 :«رواه مسؾؿ، والؽػر مبقح لؾؼتؾ «بقن العبد وبقن الؽػر ترك الصالة . 

إكؿا  :قال أبق بؽر :وطـ أكس قال ،«هنقت طن قتل الؿصؾقن»: وقال 

ا رسول اهلل وأقاموا وأن حمؿًد  إذا شفدوا أن ٓ إله إٓ اهلل» :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسقل اهلل 

. رواه الدارقطـل «الصالة وآتوا الزكاة
(3)

 

أن غقر الؿصؾقـ يباح قتؾفؿ، وٕهنا ركـ مـ أركان اإلسالم،  :فؿػفقمف

ٓ تدخؾف الـقابة بـػس، وٓ مال، فقجب أن يؼتؾ تاركف كالشفادة، وحديثفؿ 

والحديث أخر  ،ٕن الخبر الذي رويـاه يدل طىل أن تركفا كػرٌ  :حجة لـا

 . والصالة مـ حؼفا ،«إٓ بحؼفا»استثـك مـف 

وٓ يصح ققاسفا طىل  .ثؿ إن أحاديثـا خاصة، فـخص هبا طؿقم ما ذكروه

ٕن الحج مختَؾػ يف جقاز تلخقره، وٓ يجب الؼتؾ بػعؾ ُمختَؾػ  ،الحج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .[5]التقبة: (1)

، وهق ملسو هيلع هللا ىلص طـ رسقل اهلل ( بنسـاده إىل مؽحقل طـ أم أيؿـ 6/421) مسـدهرواه أمحد يف  (2)

ًٓ مل يسؿع مـ أم أيؿـ، ولؽـ لف شقاهد يرتؼل هبا إىل درجة  هبذا اإلسـاد ضعقػ، ٕن مؽحق

 .الحسـ لغقره

 . بؽر أبل ققل مـ ٓ ،( مـ حديث ابـ طؿر 22معـك هذا الـص يف صحقح مسؾؿ حديث ) (3)
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 . فقف

 . وققلفؿ: إن هذا يػضل إىل ترك الصالة بالؽؾقة

ترك الصالة ٓ يتركفا، سقؿا بعد  ـ يعؾؿ أكف ُيؼتؾ إنْ الظاهر أن م :قؾـا

ا مـ صالتف، فال فائدة يف فنن تركفا بعد هذا كان مقموًس  :استتابتف ثالثة أيام

بؼائف، وٓ يؽقن الؼتؾ هق الؿػقت لف، ثؿ لق فات بف احتؿال الصالة لحصؾ 

بف صالة ألػ إكسان، وتحصقؾ ذلؽ بتػقيت احتؿال صالة واحدة ٓ 

 . ػ إصؾيخال

إذا ثبت هذا فظاهر كالم الخرقل أكف يجب قتؾف بترك صالة واحدة، وهق 

إحدى الروايتقـ طـ أمحد: ٕكف تارك لؾصالة، فؾزم قتؾف كتارك ثالث، وٕن 

إخبار تتـاول تارك صالة واحدة، لؽـ ٓ يثبت القجقُب حتك يضقؼ وقت 

وقتفا، فتصقر فائتة ٓ يجب ٕن إوىل ٓ ُيعؾؿ تركفا إٓ بػقات  :التل بعدها

الؼتؾ بػقاهتا، فنذا ضاق وقتفا ُطؾؿ أكف يريد تركفا، فقجب قتؾف، والثاكقة ٓ 

ٕكف  :يجب قتؾف حتك يترك ثالَث صؾقات، ويضقؼ وقُت الرابعة طـ فِعؾفا

قد يترك الصالة والصالتقـ لشبفة، فنذا تؽرر ذلؽ ثالثا تحؼؼ أكف تاركفا 

 . يضقؼ وقت الرابعة طـ فعؾفا لؿا ذكركاهرغبة طـفا، وُيعتبر أن 

وحؽك ابـ حامد طـ أبل إسحاق بـ شاقال: أكف إن ترك صالة ٓ ُتجؿع 

إىل ما بعدها، كصالة الػجر، والعصر، وجب قتؾف، وإن ترك إوىل مـ 
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صاليت الجؿع، مل يجب قتؾف: ٕن الققتقـ كالققت القاحد طـد بعض 

 . وهذا ققل حسـ .العؾؿاء

؟ فروي أكف يؼتؾ لؽػره االرواية: هؾ يؼتؾ لؽػره أو حد  ت واختؾػ

قـ، وٓ يرثف أحد، وٓ كالؿرتد، فال يغسؾ وٓ يؽػـ وٓ يدفـ بقـ الؿسؾؿ

وابـ حامد ،، اختارها أبق إسحاق بـ شاقالايرُث أحدً 
(1)

وهق مذهب  ،

ومحاد بـ  ،وابـ الؿبارك ،وإوزاطل ،وأيقب السختقاين ،والشعبل ،الحسـ

 ومحؿد بـ الحسـ: ،وإسحاق ،زيد

 . «بقن العبد وبقن الؽػر ترك الصالة» :ملسو هيلع هللا ىلصلؼقل رسقل اهلل  -1

 الرجل بقن إنّ »: يؼقل ملسو هيلع هللا ىلصويف لػظ طـ جابر قال: سؿعت رسقل اهلل  -2

 . «الصالة ترك الشرك وبقن

بقــا وبقـفم ترُك الصالة، فؿن » :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسقل اهلل  :وطـ بريدة قال -3

ـّ «تركفا فؼد كػر  . مسؾؿ ، رواه

أول ما تػؼدون من ديـؽم إماكة، وآخر ما » :ملسو هيلع هللا ىلصوقال الـبل  -4

 . «تػؼدوهنا الصالة

 . خره مل يبؼ مـف شلءآكؾ شلء ذهب  :قال أمحد

 . يف اإلسالم لؿـ ترك الصالة : ٓ حظ  وقال طؿر  -5

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابـ قدامة التؽػقر إٓ  وهذا الؼقل يدل طىل قؾة مـ يؽػر تارك الصالة مـ الحـابؾة، حقث مل يحؽ (1)

 .طـ ابـ حامد وابـ شاقال
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 . : مـ مل يصؾ ففق كافروقال طظ  -6

 . مـ مل يصؾ فال ديـ لف :وقال ابـ مسعقد -7

يرون شقئا  ملسو هيلع هللا ىلصمل يؽـ أصحاب رسقل اهلل  :وقال طبد اهلل بـ شؼقؼ -8

وٕهنا طبادة يدخؾ هبا يف اإلسالم فقخرج  :مـ إطؿال تركف كػر غقر الصالة

 . بتركفا مـف كالشفادة

مع الحؽؿ بنسالمف، كالزاين الُؿحَصـ،  اُيؼتؾ حد   والرواية الثانية:

وذكر أن  .إكف يؽػر :كؽر ققل مـ قالوهذا اختقار أبل طبد اهلل بـ بطة، وأ

. ا فقفمل يجد يف الؿذهب خالفً  ،الؿذهب طىل هذا
(1)

 

 . والشافعل ،ومالؽ ،وققل أبل حـقػة ،وهذا ققل أكثر الػؼفاء

يليت طىل الـاس زمان ٓ يبؼك معفؿ مـ  :وروي طـ حذيػة أكف قال

تـجقفؿ مـ الـار  :لوما يـػعفؿ؟ قا :فؼقؾ لف .ٓ إلف إٓ اهلل :اإلسالم إٓ ققل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كسبة ابـ قدامة هذا الؼقل إىل ابـ بطة مع ما كسبف شقخ اإلسالم إلقف يمكدان أن هذا هق مذهب ابـ  (1)

مـ مملػاتف الؽثقرة،  اإلباكة الؽبرىبطة الذي استؼر طؾقف، فالظاهر أكف قال هبذا الرأي يف غقر 

( الذيـ يرون أن تارك الصالة يؼتؾ حدًا ٓ كػرًا، 30)ص الصالةيف كتابف وذكر اإلمام ابـ الؼقؿ 

، واكظر إىل "واختار أبق طبد اهلل ابـ بطة هذه الرواية"ثؿ ذكر أكف ققل مالؽ والشافعل، ثؿ قال: 

إكؽار ابـ بطة الؼقل بالتؽػقر، وأكف مل يجد يف الؿذهب خالفًا فقف. وقال اإلمام ابـ الؼقؿ يف كتاب 

الصالة وحؽؿ تاركفا تارك الصالة هؾ يؼتؾ حدًا كؿا يؼتؾ الؿحارب والزاين، "(: 30-29)ص

أم يؼتؾ كؿا يؼتؾ الؿرتد والزكديؼ؟ فقف ققٓن لؾعؾؿاء، ومها روايتان طـ اإلمام أمحد، إحدامها: 

كقة: يؼتؾ كؿا يؼتؾ الؿرتد، وهذا ققل سعقد بـ جبقر، وطامر الشعبل )وذكر طؾؿاء آخريـ(، والثا

، أققل: "يؼتؾ حدًا ٓ كػرًا، وهق ققل مالؽ والشافعل، واختار أبق طبد اهلل بـ بطة هذه الرواية

 .وهذا آختقار مـف يدل طىل أكف ٓ يؽػر تارك الصالة
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. ٓ أبا لؽ

(1)
 

مـ  :اكتفقت إىل داري فقجدت شاة مذبقحة فؼؾُت  :وطـ وآن قال

كحـ  :فؼال الـسقة .واهلل إن غالمل ٓ يصظ :قؾت .غالمؽ :ذبحفا؟ قالقا

 . طؾؿـاه فسؿك، فرجعت إىل ابـ مسعقد فسللتف طـ ذلؽ فلمرين بلكؾفا

ٓ إله  :هلل حّرم طؾى الـار من قالإن ا» :ملسو هيلع هللا ىلصوالدلقؾ طىل هذا ققل الـبل 

 . «إٓ اهلل يبتغي بذلك وجه اهلل

ٓ إله إٓ  :ما من طبد قال» :فؼال ملسو هيلع هللا ىلصأتقت رسقل اهلل  :وطـ أبل ذر قال

 . «اهلل، ثم مات طؾى ذلك إٓ دخل الجـة

من شفد أن » :يؼقل ملسو هيلع هللا ىلصسؿعت رسقل اهلل  :وطـ طبادة بـ الصامت قال

بده ورسوله وأن طقسى طبد اهلل ورسوله وكؾؿته ٓ إله إٓ اهلل وأن حمؿدا ط

ألؼاها إلى مريم وروح مـه وأن الجـة حق والـار حق أدخؾه اهلل الجـة طؾى ما 

 . «كان من طؿل

خيرج من الـار من قال ٓ إله إٓ اهلل » :قال ملسو هيلع هللا ىلصوطـ أكس أن رسقل اهلل 

  .ومثؾفا كثقر ، متػؼ طىل هذه إحاديث كؾفا«وكان دم قؾبه من الخقر ما يزن برة

مخس صؾوات كتبفن اهلل » :قال ملسو هيلع هللا ىلصوطـ طبادة بـ الصامت أن الـبل 

طؾى العبد دم القوم والؾقؾة، فؿن جاء هبن مل يضقع مـفن شقئا استخػافا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(4/473(، والحاكؿ )4049صحقح، أخرجف ابـ ماجف حديث ) (1)

 



 42 املقاالت األثرية يف اهرد عوى شبهات وتشغيبات احلدادية   

 
بحؼفن كان له طـد اهلل طفد أن يدخؾه الجـة، ومن مل يلت هبن فؾقس له طـد 

«اهلل طفد، إن شاء طذبه وإن شاء أدخؾه الجـة
(1)

ا مل يدخؾف يف ولق كان كافرً  ،

 . الؿشقئة

: حدثـا يحقك حدثـا طبد القهاب حدثـا هشام جامعفوقال الخالل يف 

خرج إىل  ملسو هيلع هللا ىلصبـ حسان طـ طبد اهلل بـ طبد الرمحـ طـ أبل شؿقؾة أن الـبل ا

ما » :ملسو هيلع هللا ىلصقباء فاستؼبؾف رهط مـ إكصار يحؿؾقن جـازة طىل باب، فؼال الـبل 

أكان يشفد أن ٓ إله إٓ » :قال .ل فالن كان مـ أمرهمؿؾقك ٔ :قالقا «؟هذا

قد كان  :فؼالقا «أما كان يصؾي؟» :فؼال .ولؽـف كان وكان .كعؿ :قالقا «اهلل؟

ارجعوا به فغسؾوه وكػـوه وصّؾوا طؾقه وادفـوه، »فؼال لفؿ:  .يصظ ويدع

 . «والذي كػسي بقده لؼد كادت الؿالئؽة حتول بقـي وبقـه

 :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسقل اهلل  :طـ ططاء طـ طبد اهلل بـ طؿر قالوروي بنسـاده 

 . «ٓ إله إٓ اهلل :صّؾوا طؾى من قال»

ا فإْٓا ال ْعًِ يف عصس َٔ األعصاز أحّدوٕن ذلؽ إمجاع الؿسؾؿقـ، 

ى تػشًٝ٘ ٚايصال٠ عًٝ٘ ٚدفٓ٘ يف َكابس املشًُني، َٔ تازنٞ ايصال٠ ُتِس

ُ٘ َُٓع ٚزرثُت٘ َريارَث ق بقـ زوجقـ لترك قراَث مقرثف، وٓ ُفر   ُمـع هق م، وٓٚال 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( وطبد 96حديث ) الؿقصليف حديث طبادة هذا صحقح، ورَد مـ صرق رواها كؾ مـ مالؽ  (1)

(، 319، 5/315(، وأمحد )2/296(، وابـ أبل شقبة )388(، والحؿقدي )4575الرزاق )

(، وابـ حبان 314(، ويف الؽبرى )1/230(، والـسائل )1420(، وأبق داود )1585والدارمل )

 .(2417( و )1731)
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ا لثبتت هذه إحؽام الصالة مع أحدمها، لؽثرة تاركل الصالة، ولق كان كافرً 

يف إٔ تازى ايصال٠ جيب عًٝ٘ قضاؤٖا،  اٚال ْعًِ بني املشًُني خالًففا، كؾ

 . ا مل جيب عًٝ٘ قضا٤ صال٠ ٚال صٝاّٚيٛ نإ َستدًّ

ع٢ً سبٌٝ ايتػًٝظ ٚايتشبٝ٘ ي٘ بايهفاز ٚأَا األحادٜث املتكد١َ فٗٞ 

 :، وققلف«سباب الؿسؾم فسوق وقتاله كػر»: ، كؼقلف ال ع٢ً احلكٝك١

فؼد باء هبا  ،من قال ٕخقه يا كافر» :، وققلف«كػٌر باهلل تبرؤ من كسب وإن دق»

من أتى حائضا أو امرأة دم دبرها فؼد كػر بام أكزل طؾى » :وققلف «أحدمها

ُمطركا بـوء الؽواكب ففو كافر باهلل مممن  :ومن قال» :، قال«حمؿد

شارب الخؿر » :، وققلف«من حؾف بغقر اهلل فؼد أشرك» :، وققلف«بالؽواكب

، وأشباه هذا مؿا أريد بف التشديد يف القطقد، وهق أصقب «كعابد وثن

ها. الؼقلقـ واهلل أطؾؿ
(1)

 

بترك ركـ واحد هذا وتؼدم أن لإلمام أمحد روايات أخر، مـفا أكف ُيؽػر 

مـ إربعة، ومـفا أكف يؽػر بالصالة وحدها، ومـفا أكف ٓ يؽػر إٓ بترك 

 . إركان إربعة

 ففؾ همٓء العؾؿاء مرجئة؟ وهؾ اإلمام أمحد حقـؿا كان يرى طدم

؟، وهؾ كان ابـ بطة مـ الؿرجئة حقـؿا أخذ االتؽػقر بإركان إربعة مرجئً 

 بـ البـاء مرجئ بتؼريره الؽالم السابؼ؟برواية اإلمام أمحد؟ وهؾ ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(20-3/15لؾـقوي ) الؿجؿقعواكظر  (1)
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 والشافعل ومجفقر أهؾ الحديث مرجئة؟ ،ومالؽ ،الزهري :وهؾ إئؿة

 . إكف ٓ يرمل همٓء باإلرجاء وأمثالفؿ إٓ مـ طـده كزطة خارجقة ققية

 :اهتعوٚق اهسابع
وقد " :الشرح واإلباكة( مـ 126-125يف )ص اطىل ققل طادل معؾؼً 

 الصالة تارك تؽػقر يف باباً  (2/117 )الؽبرى اإلباكة يف طؼد ابـ بطة 

كاة وإباحة قتالفؿ، وقتؾفؿ إذا فعؾقا الز وماكع الصالة، تارك كػر باب: )فؼال

 .ذلؽ(

 ترك إٓ والؽػر العبد بقن لقس»: ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ وأسـد حديث جابر 

 . «الصالة

 اعأض اإلسالم يف ٓمرئٍ  حظّ  ٓ: قال صعـ، لؿا وققل طؿر 

 .الصالة

لؿا سئؾ: ما كان ُيػّرق بقـ الؽػر واإليؿان  وققل جابر بـ طبد اهلل 

 .؟ فؼال: الصالةملسو هيلع هللا ىلصطـدكؿ مـ إطؿال يف طفد رسقل اهلل 

 .لف ديـ فال يصؾ مل مـ: أيًضا وقال. الؽػر تركفا: وققل ابـ مسعقد 

 يدع الصالة وققل الحسـ البصري: بقـ العبد وبقـ أن يشرك فقؽػر: أنْ 

 . مـ غقر طذر

 . ، ففق طـدي أكػر مـ الحؿاراابـ الؿبارك: إذا قال: أصظ غدً  وققل
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 إخبار ففذه: قال ثؿ وأثار، إحاديث مـ غقرها وأسـد ابـ بطة 

 ومـ العؼالء، تدل كؾفا والتابعقـ، والصحابة ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ والســ وأثار

حقاة أدكك بؼؾبف كان
(1)

وجاحد الػرائض، وإخراجف طىل تؽػقر تارك الصالة،  

 . "لخ، ثؿ ذكر إدلة مـ كتاب اهلل تعاىل طىل ذلؽإ. . . مـ الؿؾة

قؾت: وتلمؾ ققلف: )تارك الصالة وجاحد الػرائض(، فػّرَق "قال طادل: 

بقـفؿا، وأصؾؼ الؽػر طىل مجرد ترك الصالة، وأما سائر الػرائض فجعؾ 

 . الؽػر فقفا طىل الجحقد لفا

 الذكقب ذكر باب] (2/162 :)الؽبرى اإلباكة يف وقال ابـ بطة 

 ومل إطؿال تؾؽ ذكر ثؿ ،[الؿؾة طـ خارج غقر كػر إىل بصاحبفا تصقر التل

 . "كػر فؼد تركفا مـ أن ملسو هيلع هللا ىلص الـبل أخبر التل الصالة مـفا يذكر

 أق٘ي:
ٓ يـػل ما  اإلباكة الؽبرىإن هذا الؽالم الذي قرره ابـ بطة يف  -1

 . باكة الصغرىاإلقرره يف 

، وهل اإلباكة الصغرىيف  ففق قد قال بنحدى الروايتقـ طـ أمحد 

، وهل تؽػقر اإلباكة الؽبرىالؼقل بعدم التؽػقر، وقال بالرواية إخرى يف 

تارك الصالة وماكع الزكاة، وكؾتامها مـ أققال أهؾ السـة، فؾؿ يخرج ابـ بطة 

إخرى ٓ تخرج طـ أققال أهؾ  طـ أققال أهؾ السـة، وأققال ابـ بطة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ."أدكك حقاء": برىاإلباكة الؽيف  (1)



 46 املقاالت األثرية يف اهرد عوى شبهات وتشغيبات احلدادية   

 
 . فنكف خطل الصغرىالسـة، إٓ يف تعريػف لإليؿان يف 

بؼريـة  :يحتؿؾ أن يريد بف الجاحد "تارك الصالة"إن ققل ابـ بطة:  -2

بعدم تؽػقر تارك العؿؾ، وبؿا كسبف إلقف إئؿة ابـ  اإلباكة الصغرىققلف يف 

الؼقؿ مـ أكف ٓ يؽػر تارك الصالة، وابـ  ،وشقخ اإلسالم ابـ تقؿقة ،قدامة

وهؿ أطرف بؿذهبف مـ طادل وغقره، والظاهر أن هذا الؼقل هق الذي استؼر 

 . إذ أن هـاك مملػات كثقرة ٓبـ بطة غقر اإلباكتقـ :طؾقف رأيف

يرى طادل أن مؿا يدل طىل إمجاع الصحابة طىل كػر تارك الصالة أثر  -3

 مـ طـدكؿ واإليؿان الؽػر بقـ يػرق كان مالؿا سئؾ:  جابر بـ طبد اهلل 

 . الصالة: فؼال ؟ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل طفد يف إطؿال

 . وهذا إثر لقس مؿا يحتج بف

 . الؿغازيمحؿد بـ إسحاق بـ يسار صاحب  :ٕن يف إسـاده (أ

 . إكف صدوق، ومـفؿ مـ يؽذبف :وهق مختؾػ فقف، فؿـ العؾؿاء مـ يؼقل

 م أمحد فقف لؿا سئؾ طـف:وأطدل إققال فقف ققل اإلما

فؼال: أما يف الؿغازي وأشباهف فقؽتب طـف، وأما يف الحالل والحرام 

. فقحتاج إىل مثؾ هذا، ومد يده وضؿ أصابعف
(1)

 

وققل ابـ معقـ: صدوق ولقس بحجة وقال فقف مرة أخرى: لقس بذاك، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أكف ٓ يحتج برواية ابـ إسحاق يف الحالل والحرام: ٕكف لقس بالؼقي،  يريد اإلمام أمحد  (1)

 .وكذلؽ ٓ يحتج بف يف العؼائد
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.هق ضعقػ

(1)
 

 . ة هذا إثرمخالػتف لؿـ هق أحػظ مـف يف رواي :مـ إدلة طىل ضعػف (ب

 (2/904 )تعظقؿ قدر الصالةقال محؿد بـ كصر الؿروزي يف كتابف 

 (:947رقؿ )

أخبركا أبق خقثؿة طـ أبل الزبقر قال: سؿعت  :حدثـا يحقك بـ يحقك قال

 :قال .ٓ :قال ؟ا، وسللف رجؾ: أكـتؿ تعدون الذكب فقؽؿ شركً  اجابرً 

 ها. لصالةترك ا :قال ؟ما بقـ العبد وبقـ الؽػر :وسئؾ

مل يـؼؾ طـ الصحابة هذا الحؽؿ طىل تارك   افقرى الؼارئ أن جابرً 

الصالة، وإكؿا هق الذي حؽؿ طؾقف بالؽػر، وشتان بقـ ما يّدطقف طادل مـ 

 .اإلمجاع وبقـ ققل جابر وحؽؿف وحده

 ًٓ : ٕكف ٓ يقافؼ اقػ طىل ققل جابر هذا فلغػؾف طؿدً و وأطتؼد أن طاد

 أصحاب يؽـ مل"ما أققل أكف كؼؾ ققل طبد اهلل بـ شؼقؼ:  هقاه، والدلقؾ طىل

 كتاب مـ كؼؾف ،"الصالة غقر كػر تركف إطؿال مـ شقًئا يرون ملسو هيلع هللا ىلص الـبل

الصالة قدر تعظقؿ (948) برقؿ( 2/904) كصر بـ لؿحؿد . 

 . ا(، بالؾػظ الذي كؼؾتف آكػً 947) وترك أثر جابر قبؾف مباشرة تحت رقؿ

بقـ العبد وبقـ أن يشرك "قل الحسـ البصري: ومؿا احتج بف هـا ق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(194-7/191ٓبـ أبل حاتؿ ) الجرح والتعديؾاكظر  (1)
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 كػسف، الحسـ ققل أكف الؼارئ يقهؿ الؼقل وهذا ،"فقؽػر أن يدع الصالة

 بؾغـل: فؼال الصحابة، طـ الؼقل هذا الحسـ روى إكؿا كذلؽ، إمر ولقس

 فقؽػر يشرك أن وبقـ العبد بقـ": يؼقلقن كاكقا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل أصحاب أن

 . "طذر رغق مـ الصالة يدع أن

 ،-طؾقفؿ اهلل رضقان-وهق أثر ضعقػ: ٕكف مل يسؿعف مـ الصحابة 

 . بؾغـل: قال وإكؿا

 . الحسـ ققل مـ أكف طىل لف طادل سقق يف السبب ما أدري فال

 :اهتعوٚق اخلاًس
 :الشرح واإلباكة( مـ 126طىل ققل طادل يف )ص

الرد طىل  ومسللة تؽػقر تارك الصالة قد تؽؾؿت طـفا يف تعؾقؼل طىل"

(، وذكرت هـالؽ أن هذه الؿسللة 238ٓبـ البـاء تحت حديث ) الؿبتدطة

محؾ إمجاع بقـ الصحابة والتابعقـ مـ غقر تػريؼ طـدهؿ بقـ مـ تركفا 

وذكرت أن الخالف إكؿا وقع بعد طصر الصحابة  ،جحقدًا، أو هتاوكًا وكسالً 

 ضعػف وبقان إلكؽاره ُيذكر وإكؿا بف، طبرة فال . 

 مـ شقًئا يرون ملسو هيلع هللا ىلص الـبل أصحاب يؽـ مل: قال طـ طبد اهلل بـ شؼقؼ 

 . الصالة غقر كػر تركف إطؿال

 . (948)الصالة قدر تعظقؿ يف والؿروزي ،(2622) حديث الترمذي رواه
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 صح   قد:  راهقيف بـ إسحاق قال (990 )الصالة قدر تعظقؿويف 

ؽ كان رأي أهؾ العؾؿأن تارك الصالة كافر، وكذل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل طـ
(1)

مـ  

ا مـ غقر طذر حتك يذهب إىل يقمـا هذا أن تارك الصالة طؿدً  ملسو هيلع هللا ىلصلدن الـبل 

 . وقتفا كافر

تعظقؿ قدر يف  ومؿـ كؼؾ اإلمجاع كذلؽ: محؿد بـ كصر الؿروزي 

الصالة
(2)

 . " (2/75)العؿدة شرح يف (، وابـ تقؿقة 2/925) 

 أق٘ي:
أن هذه الؿسللة محؾ  الرد طىل الؿبتدطةدطقاه هـا ويف تعؾقؼف طىل 

ا، أو مـ تركفا جحقدً إمجاع بقـ الصحابة والتابعقـ مـ غقر تػريؼ طـدهؿ بقـ 

 . ا وكساًل هتاوكً 

 طبرة فال وذكرت أن الخالف إكؿا وقع بعد طصر الصحابة "وققلف: 

 . لخإ " . . .ضعػف وبقان إلكؽاره ُيذكر وإكؿا بف،

 أق٘ي:

 :س قٟٛ َٔ ٚجٛٙيف ٖرٙ ايدع٣ٛ ْظ

 . "إن هذه الؿسللة محؾ إمجاع بقـ الصحابة والتابعقـ"اكظر إلقف يؼقل:  (1

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ف استصعب ذكر اإلمجاع، ، وأطتؼد أك"وكذلؽ كان رأي أهؾ العؾؿ"اكظر إىل ققل اإلمام إسحاق:  (1)

 .وٓ شؽ أكف مقضع هتّقب

 .الظاهر أن ققل ابـ كصر هذا مبـل طىل دطقى طبد اهلل بـ شؼقؼ اإلمجاع، وهذه الدطقى مل تثبت (2)
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وذكرت أن الخالف إكؿا وقع بعد طصر "ثؿ اكظر إىل ققلف مرة أخرى: 

 ."الصحابة 

 . فلسؼط مـ حقث ٓ يدري إمجاع التابعقـ

 يرون ملسو هيلع هللا ىلصمل يؽـ أصحاب الـبل "احتجاجف بؼقل طبد اهلل بـ شؼقؼ:  -2

 ."مـ إطؿال تركف كػر غقر الصالة اشقئً 

 . (948)تعظقؿ قدر الصالة(، والؿروزي يف 2622رواه الترمذي حديث )

قد  تعظقؿ قدر الصالةوذلؽ أن الترمذي وابـ كصر يف : فقف كظر ققي

رويا ققل طبد اهلل بـ شؼقؼ هذا مـ صريؼ بشر بـ الؿػضؾ طـ سعقد بـ 

كان قد اختؾط مدة ثالث سـقات يف آخر  إياس الجريري، والجريري هذا

 . حقاتف

وقد كّص العؾؿاء طىل الرواة الذيـ سؿعقا مـ الجريري قبؾ اختالصف، 

وطبد القارث  ،وهؿ إسؿاطقؾ بـ طؾقة وهق أرواهؿ طـف، والسػقاكان وشعبة

 ،ووهقب بـ خالد ،ومعؿر ،وطبد القهاب بـ طبد الؿجقد الثؼػل ،بـ سعقدا

لؽ ٕن همٓء سؿعقا مـ أيقب السختقاين قبؾ اختالط وذ :ويزيد بـ زريع

درك الجريري، وقد قال أبق داود فقؿا رواه طـف أبق طبقد أجري: كؾ مـ أ

 . أيقب فسؿاطف مـ الجريري جقد

 ،وطقسك بـ يقكس ،والذيـ سؿعقا مـف بعد التغقر: إسحاق إزرق
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.ويزيد بـ هارون ،ويحقك بـ سعقد الؼطان ،ومحؿد بـ طدي

(1)
 

( أسؿاء طدد مـ 4/7) هتذيب التفذيبوذكر الحافظ ابـ حجر يف 

العؾؿاء الذيـ ذكروا أن الجريري كان قد اختؾط، ثؿ قال: وقال العجظ: 

 ها. بصري ثؼة واختؾط بآخره

 . فقؿـ روى طـف بعد آختالط :فزاد ابـ الؿبارك

 . وابـ الؿبارك مل يدرك أيقب السختقاين

 أق٘ي:
وهذا مؿا يمكد أن بشر بـ الؿػضؾ مل يسؿع ، لؿػضؾوكذلؽ بشر بـ ا

سؿع مـ  االط، فؿـ طـده دلقؾ واضح أن بشرً مـ الجريري إٓ بعد آخت

 . الجريري قبؾ آختالط فؾقلت بف

 :ًّٗ املِاسب أْ أس٘ق زٗاٙٞ اهرتًرٜ ألثس عبد اهلل بّ شقٚق

حدثـا قتقبة حدثـا بشر بـ الؿػضؾ طـ  :اإلمام الترمذي  

ٓ ملسو هيلع هللا ىلص قال كان أصحاب محؿد  :الجريري طـ طبد اهلل بـ شؼقؼ العؼقظ

 . مـ إطؿال تركف كػر غقر الصالة ايرون شقئً 

طـ محؿد بـ طبقد  تعظقؿ قدر الصالةوكذلؽ رواه محؿد بـ كصر يف 

 . بـ حساب ومحقد بـ مسعدة طـ بشر بـ الؿػضؾ طـ الجريري بفا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(127مع التعؾقؼ طؾقف، لعالء الديـ طظ رضا )ص آغتباط بؿـ رمل بآختالطاكظر كتاب  (1)
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 اا طـده أو حسـً ولق كان صحقحً  مذي بصحة وٓ حسـ،ومل يحؽؿ لف التر

لصّرح بذلؽ، والظاهر أكف إكؿا سؽت طـ الحؽؿ لف بالصحة أو الحسـ 

 . لتققػف يف رواية بشر بـ الؿػضؾ طـ الجريري

قد رويا طـ بشر بـ الؿػضؾ طـ  اإن البخاري ومسؾؿً  :فإٕ قٌٝ

 .الجريري

ٓ ػضؾ طـ الجريري إطـ بشر بـ الؿ أن البخاري مل يروِ  :فاجل٘اب

وهق إسؿاطقؾ بـ طؾقة، الؿؼدم يف  امتابعً  : ٕن لبشر بـ الؿػضؾاا واحدً حديثً 

 . الرواية طـ الجريري طىل بؼقة أصحابف

 :صحقحف يف البخاري  

ـْ  - 2654 َثـَا اْلُجَرْيِري  َط ِؾ َحد  ـُ اْلُؿَػض  َثـَا بِْشُر ْب ٌد َحد  َثـَا ُمَسد  َحد 

ـِ  ـِ ْب ْحَؿ ـْ َأبِقِف  َطْبِدالر  ُئُؽْم بَِلْكَبِر » :ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل الـ بِل   :َقاَل  َأبِل َبْؽَرَة َط َٓ ُأَكبِّ َأ

ِه َوُطُؼوُق » :َقاَل  ،َبَؾك َيا َرُسقَل الؾ فِ  :َقاُلقا ،َثاَلًثا «اْلَؽَبائِرِ  ْشَراُك بِالؾَّ اإْلِ

َٓ َوقَ » :َفَؼاَل  ،َوَكاَن ُمت ؽًِئا ،َوَجَؾَس  «اْلَوالَِدْينِ  ورِ َأ َفَؿا َزاَل  :َقاَل  «ْوُل الزُّ

ُرَها َحت ك ُقْؾـَا َلْقَتُف َسَؽَت   . ُيَؽر 

ـُ إِْبَراِهقؿَ  ـِ  :َوَقاَل إِْسَؿاِطقُؾ ْب ْحَؿ َثـَا َطْبُدالر  َثـَا اْلُجَرْيِري  َحد   . َحد 

َثـَا: وقال – 6273 ـُ  َطؾِل   َحد  َثـَا الؾ فِ  َطْبدِ  ْب ـُ  بِْشرُ  َحد  ؾِ  ْب َثـَا اْلُؿَػض   َحد 

ـْ  اْلُجَرْيِري   ـِ  َطْبدِ  َط ْحَؿ ـِ  الر  ـْ  َبْؽَرةَ  َأبِل ْب  :ملسو هيلع هللا ىلص الؾ فِ  َرُسقُل  َقاَل  :َقاَل  َأبِقفِ  َط
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« َٓ ِه » :َقاَل  .َبَؾك َيا َرُسقَل الؾ فِ  :َقاُلقا «اْلَؽَبائِرِ  بَِلْكَبرِ  ُأْخبُِرُكمْ  َأ ْشَراُك بِالؾَّ اإْلِ

َثـَا بِْشٌر مِْثَؾُف َوَكاَن ُمت ؽًِئا َفَجَؾَس َفَؼاَل  ،«ْلَوالَِدْينِ َوُطُؼوُق ا ٌد َحد  َثـَا ُمَسد   :َحد 

ورِ » َٓ َوَقْوُل الزُّ ُرَها َحت ك ُقْؾـَا «َأ  . َلْقَتُف َسَؽَت  :َفَؿا َزاَل ُيَؽر 

َثـَا: وقال – 6919 دٌ  َحد  َثـَا ُمَسد  ـُ  بِْشرُ  َحد  ؾِ  ْب َثـَا اْلُؿَػض   . اْلُجَرْيِري   َحد 

ـُ إِْبَراِهقَؿ َأْخَبَرَكا َسِعقٌد ح وَ  َثـَا إِْسَؿاِطقُؾ ْب ـُ َحْػٍص َحد  َثـِل َقْقُس ْب َحد 

ـْ َأبِقِف  ـُ َأبِل َبْؽَرَة َط ـِ ْب ْحَؿ َثـَا َطْبُد الر   :ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل الـ بِل   :َقاَل  اْلُجَرْيِري  َحد 

ورِ َأْكَبُر اْلَؽَبائِرِ اإْلِ » وِر َوَشَفاَدُة الزُّ ِه َوُطُؼوُق اْلَوالَِدْيِن َوَشَفاَدُة الزُّ  «ْشَراُك بِالؾَّ

ورِ » :َثاَلًثا َأوْ  ُرَها َحت ك ُقْؾـَا َلْقَتُف َسَؽَت  «َقْوُل الزُّ  . َفَؿا َزاَل ُيَؽر 

 طـ بشر بـ الؿػضؾ طـ فقرى الؼارئ أن اإلمام البخاري مل يروِ 

فؼط، وأكف أورده يف ثالثة مقاصـ، يف مقصـقـ مـفا  اواحدً  االجريري إٓ حديثً 

يدطؿ رواية بشر برواية إسؿاطقؾ بـ طؾقة الؿؼدم طىل بشر وطىل غقره يف 

 . الرواية طـ الجريري

 . لف متابعات اا واحدً كذلؽ مسؾؿ مل يرو لبشر إٓ حديثً و



لؿػضؾ وحدثـل طبقد اهلل بـ طؿر الؼقاريري حدثـا بشر بـ ا -913

حدثـا الجريري طـ أبل العالء حقان بـ طؿقر طـ طبد الرمحـ بـ سؿرة قال: 

إذ اكؽسػت الشؿس فـبذهتـ  ملسو هيلع هللا ىلصبقـؿا أكا أرمل بلسفؿل يف حقاة رسقل اهلل 
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 ،يف اكؽساف الشؿس الققم ملسو هيلع هللا ىلصٕكظرن إىل ما يحدث لرسقل اهلل  :وقؾت

ظ طـ فاكتفقت إلقف وهق رافع يديف يدطق ويؽبر ويحؿد ويفؾؾ حتك ج

 . الشؿس فؼرأ سقرتقـ وركع ركعتقـ

وحدثـا أبق بؽر بـ أبل شقبة حدثـا طبد إطىل بـ طبد إطىل طـ  -913

الجريري طـ حقان بـ طؿقر طـ طبد الرمحـ بـ سؿرة وكان مـ أصحاب 

إذ  ملسو هيلع هللا ىلصقال: كـت أرتؿل بلسفؿ يل بالؿديـة يف حقاة رسقل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل 

يف  ملسو هيلع هللا ىلصٕكظرن إىل ما حدث لرسقل اهلل  ،واهلل :كسػت الشؿس فـبذهتا فؼؾت

فلتقتف وهق قائؿ يف الصالة رافع يديف فجعؾ يسبح  :قال .كسقف الشؿس

فؾؿا حسر طـفا قرأ  :ويحؿد ويفؾؾ ويؽبر ويدطق حتك حسر طـفا قال

 . سقرتقـ وصىل ركعتقـ

حدثـا محؿد بـ الؿثـك حدثـا سامل بـ كقح أخبركا الجريري طـ  -913

طؿقر طـ طبد الرمحـ بـ سؿرة قال: بقـؿا أكا أترمك بلسفؿ يل طىل حقان بـ 

 . ثؿ ذكر كحق حديثفؿا .إذ خسػت الشؿس ملسو هيلع هللا ىلصطفد رسقل اهلل 

قد أورد طـد رواية هذا الحديث متابعتقـ  افقرى الؼارئ أن اإلمام مسؾؿً 

يرو طـ مل  اـ كقح لبشر بـ الؿػضؾ، وأن مسؾؿً مـ طبد إطىل ومـ سامل ب

 . فؼط اا واحدً جريري إٓ حديثً بشر طـ ال

وأحاديث الؿختؾطقـ تروى إذا وجد لفا ما يعضدها، فؿـ هـا روى لف 
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 . الشقخان الحديثقـ الؿذكقريـ

ضعػ أثر طبد اهلل بـ شؼقؼ مـ جفة أخرى، وهل دطقاه إمجاع  -3

الصحابة طىل كػر تارك الصالة، تؾؽ الدطقى التل مل تثبت طىل محؽ الـؼد، 

ة إىل ضعػ إسـادها مـ صريؼ بشر بـ الؿػضؾ طـ الجريري هذا باإلضاف

وذلؽ أن طبد اهلل بـ شؼقؼ مل يرو إٓ طـ طدد قؾقؾ مـ  :طـ طبد اهلل بـ شؼقؼ

 وهؿ:، الصحابة

 . طؿر بـ الخطاب  (1

 .  طػان بـ وطثؿان  (2

 .  صالب أبل بـ وطظ (3

 .  طباس بـ اهلل وطبد (4

 . الجدطاء أبل بـ اهلل وطبد (5

 . الحؿساء أبل ـب اهلل وطبد (6

 . رجاء أبل بـ رجاء بقـفؿا :وققؾ إدرع، بـ ومحجـ (7

 . رة بـ كعب البفزيوم (8

 . وأبق ذر  (9

 .  هريرة وأبق (10

 .  الؿممـقـ أم وطائشة (11
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 الخطاب بـ طؿر بـ اهلل وطبد (12

(1)
 بـ يعؼقب قال فؼد :كظر وفقف ،

بد اهلل ط طـ طؾق ا سللت: قال الرحقؿ طبد بـ محؿد حدثـل: الػسقي سػقان

 .بـ شؼقؼ هؾ رأى طبد اهلل بـ طؿر؟ قال: ٓ، ولؽـف رأى أبا ذر وأبا هريرةا

بـ شؼقؼ ما رأى إٓ اثـقـ مـ اففذا طظ بـ الؿديـل يصرح بلن طبداهلل 

، فؽقػ تصح دطقى طبداهلل بـ شؼقؼ إمجاع ملسو هيلع هللا ىلصأصحاب رسقل اهلل 

وهق مل يرو  الصحابة طىل كػر تارك الصالة، وطدم تؽػقرهؿ بسائر إطؿال،

 إٓ طـ هذا العدد الؼؾقؾ؟

كقػ تصح دطقى طبد اهلل بـ شؼقؼ إمجاع الصحابة وهؿ يزيد طددهؿ 

 طىل مائة ألػ؟

 . مـ الؿملػات يف الصحابة اابـ حجر طددً  فؼد ذكر الحافظ

يف ذلؽ مقزت فقف الصحابة مـ غقرهؿ:  اا كبقرً فجؿعت كتابً "ثؿ قال: 

القققف طىل العشر مـ أسامل  اقعً ع ذلؽ فؾؿ يحصؾ لـا مـ ذلؽ مجوم

ومـ  ملسو هيلع هللا ىلصالصحابة بالـسبة إىل ما جاء طـ أبل زرطة الرازي، قال: تقيف الـبل 

جؾ وامرأة كؾفؿ قد روى طـف رآه وسؿع مـف زيادة طىل مائة ألػ إكسان مـ ر

."أو رؤية اسؿاطً 
(2)

 

( رقؿ 4/144) السـةوإقرب إىل الصحة ما رواه الخالل يف  -4

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . (15/90)هتذيب الؽؿالاكظر  (1)

 . (1/4)مؼدمة اإلصابةاكظر  (2)
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(1378) . 

قال: حدثـا أبق طبد اهلل، قال: ثـا إسؿاطقؾ بـ إبراهقؿ، قال: ثـا 

مـ إطؿال ققؾ تركف  اما طؾؿـا شقئً الجريري، طـ طبد اهلل بـ شؼقؼ، قال: 

 ها. كػر إٓ الصالة

ففذا الؽالم ٓ إشؽال فقف: ٕكف لقس فقف دطقى إمجاع الصحابة، بؾ وٓ 

أو اثـقـ أو ثالثة مـ  االؼائؾ واحدً  الصحابة، وقد يؽقن كسبة هذا الؽالم إىل

الصحابة أو مـ التابعقـ، ويحتؿؾ أكف إكؿا يـػل طؾؿ كػسف، وقد طرفـاك أن 

طبد اهلل بـ شؼقؼ مل يرو إٓ طـ طدد قؾقؾ حقايل العشرة مـ مجؿقع ما يزيد 

، ومؿا يؾػت الـظر أكف مل يرو طـ ملسو هيلع هللا ىلصطىل مائة ألػ مـ أصحاب الـبل 

يف مقصـف العراق، ومـفؿ سعد بـ أبل وقاص أمقر الصحابة الذيـ كاكقا 

وأكس  ،وسؾؿان الػارسل ،وحذيػة بـ القؿان ،وطبد اهلل بـ مسعقد ،العراق

بـ مالؽ الذي تقيف سـة اثـتقـ وتسعقـ مـ الفجرة، وهق مـ سؽان البصرة ا

 .التل هل مسؽـ طبد اهلل بـ شؼقؼ

كؼد مراتب زم، وٓبـ ح مراتب اإلمجاعاستعرضُت كتب اإلمجاع:  -5

ٕبل الحسـ  اإلقـاع يف مسائؾ اإلمجاعلشقخ اإلسالم ابـ تقؿقة، و اإلمجاع

طـ هذا اإلمجاع الؿزطقم، فؾؿ أقػ لف طىل طقـ وٓ أثر،  ابـ الؼطان بحثً ا

 ؟اهذا اإلمجاع لق كان ادطاؤه صحقحً فؾؿاذا مل يذكر همٓء إئؿة 
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م أبل بؽر محؿد بـ إبراهقؿ بـ بؾ مل أجد إٓ ما يدفعف، وهق ققل اإلما

.اإلمجاع( يف كتاب 318الؿـذر الؿتقىف )
(1)

 

قال أبق بؽر
(2)

 ها. ا: مل أجد فقفؿا إمجاطً 

كظقره يف  ففذا اإلمام الؿحدث الحافظ القاسع آصالع، الذي قؾ  

 . طىل كػر تارك الصالة االعؾؿاء مل يجد إمجاطً 

 فال  الصحابة طصر بعد وقع إكؿا الخالف أن وذكرت"وققل طادل: 

 . "ضعػف وبقان إلكؽاره ُيذكر وإكؿا بف، طبرة

 أق٘ي:
كثقرون، وفقفؿ أئؿة  اوهتاوكً  يؽػر تارك الصالة كساًل  إن الؿخالػقـ لؿـ

 طظؿاء مـ فؼفاء ومحدثقـ، ولفؿ أدلتفؿ الؽثقرة، وهؿ مجتفدون،

بعضفؿ ترم فؾخالففؿ مؽاكتف واطتباره، ومـ هـا ٓ تجد الطرفقـ إٓ يح

: ٕن اختالف الطرفقـ قائؿ طىل إدلة مـ الؽتاب ابعضا ويققر بعضفؿ بعًض 

 . والسـة

طىل إهقاء كؿا هق الشلن يف مخالػات أهؾ البدع ٕهؾ  اولقس قائؿً 

 . السـة، فاففؿ هذا وقػ طـد حدك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .[كتاب تارك الصالة - كتاب الساحر والساحرة] (، كشر دار صقبة158)ص (1)

 .يعـل كػسف (2)
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 :عوٟ اإلًاًني ًاهم ٗاهصافعٛ زمحٌٔا اهلل ثِا١ اإلًاَ أمحد  

مالؽ بـ   (391-392:)الدم بحر يف ادي يقسػ بـ طبد الف 

أكس بـ مالؽ بـ أبل طامر بـ طؿرو بـ الحارث، أحد إئؿة: قال طبد اهلل 

 . بـ أمحد: قؾت ٕبل: مـ أثبت أصحاب الزهري؟ قال: مالؽ أثبت يف كؾ شلءا

ا؟ قال: ضربف بعض الػضؾ بـ زياد: سللت أمحد: مـ ضرب مالؽً 

 . ه، وكان ٓ يجقزه، فضربف لذلؽالقٓة يف صالق الؿؽر

أصحاب الزهري أحب إلقؽ؟ قال:  لف يف رواية ابـ إبراهقؿ: أي   

إىل معؿر أحد إٓ  يضؿـقؾة روايتف، وبعده معؿر، وما  يف مالؽ أحبفؿ إيل  

 .ا فققف، وأصؾب مـف لؾحديثأصبت معؿرً 

: مالؽ يف ابـ إبراهقؿ: سئؾ طـ مالؽ وابـ طققـة يف الزهري، فؼال 

 . الزهري أثبت مع قؾة ما روى

 . يف رواية الؿروذي: مالؽ حجة 

الؿروذي: سؿعتف يؼقل: مالؽ بـ أكس طـدي إمام مـ أئؿة  

. الؿسؾؿقـ
(1)

 

 . "مالؽ مـ أثبت الـاس، وكان يخطئ يف رواية الؿقؿقين: كان 

  (1/21:)الجامعالؿروذي يف العؾؾ ومعرفة الرجال ضؿـ  

وسئؾ أبق طبد اهلل طـ شعقب، فؼال: ما فقفؿ إٓ ثؼة، وجعؾ يؼقل: تدري مـ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) العؾؾ ومعرفة الرجال ( 1/32ضؿـ الجامع). 
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الثؼة؟ إكؿا الثؼة يحقك بـ الؼطان، تدري مـ الحجة؟ شعبة وسػقان حجة، 

 .الحجةقؾُت: ويحقك؟ قال: يحقك وطبد الرمحـ وأبق كعقؿ  .ومالؽ حجة

 . "االثبت، كان أبق كعقؿ ثبتً 

بـ حـبؾ ُيسلل طـ سػقان ومالؽ إذا  وسؿعت أمحد"أبق زرطة:  

فؿالؽ وإوزاطل؟ قال:  :قؾت .اختؾػا يف الرأي؟ قال: مالؽ أكبر يف قؾبل

ققؾ لف: فؿالؽ وإبراهقؿ؟ قال  .مالؽ أحب إيل وإن كان إوزاطل مـ إئؿة

.": ضعف مع أهؾ زماكف-كلكف شـعف-
(1)

 

 :(362-361ص) الدم بحر يف يقسػ بـ طبد الفادي  

قال أمحد: إن اهلل يؼقض لؾـاس طىل رأس كؾ مائة سـة مـ يعؾؿفؿ "

 . الســ

وروى الػضؾ بـ زياد طـ أمحد، قال: هذا الذي ترون كؾف أو طامتف مـ 

 . الشافعل، وما بت  مـذ ثالثقـ سـة إٓ وأكا أدطق لؾشافعل وأستغػر لف

دهؿ ا، أحرً حَ الؿقؿقين: سؿعت أمحد يؼقل: ستة أدطق لفؿ َس 

 . الشافعل

أبق الؼاسؿ البغقي: حدثـل صالح بـ أمحد قال: مشك أبل مع بغؾة  

الشافعل، فبعث إلقف يحقك بـ معقـ، فؼال: يا أبا زكريا، لق مشقت مـ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(53-52)ص سمآت أبل زرطة الدمشؼل لإلمام أمحد اكظر (1)
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 .الجاكب أخر كان أكػع لؽ

."أبق داود: ما رأيت أمحد بـ حـبؾ يؿقؾ إىل أحد مقؾف إىل الشافعل 
(1)

 

 أق٘ي:
ر تارك ان الجؾقالن مالؽ والشافعل طىل رأس مـ ٓ ُيؽػ  هذان اإلمام

 . ، مع تؽػقرمها لؾجاحد الؿعاكداوهتاوكً  الصالة كساًل 

ثؿ هؽذا كرى اإلمام أمحد يؽثر مـ اإلشادة هبؿا، والثـاء العاصر طؾقفؿا، 

 . اا واحترامً ل مع ِركاب اإلمام الشافعل تلدبً والؿش

يخرج بف الرجؾ مـ  ا وكساًل ة هتاوكً ان طدم تؽػقر تارك الصالأرأيت لق ك

أكان اإلمام أمحد يتلخر طـ الحؽؿ  اة إىل اإلرجاء طـد أهؾ السـة حؼ  السـ

 باإلرجاء طؾقفؿا والتحذير مـفؿا؟

وهؾ باقل أهؾ السـة مؿـ يؽػر تارك الصالة سقتلخرون طـ إصدار هذا 

 . الحؽؿ طؾقفؿا وطىل مـ يسقر طىل هنجفؿا؟ كال

أمحد طؾقفؿا إىل هذه الدرجة التل أحؾ فؿا فقفا يـطؾؼ مـ فثـاء اإلمام 

مـفج أهؾ السـة الؼائؿ طىل الؽتاب والسـة يف احترام إخقاهنؿ الؿتؿسؽقـ 

 . (ا وهتاوكً ضقة )طدم تؽػقر تارك الصالة كساًل بالؽتاب والسـة يف هذه الؼ

لف وهذا اإلمام أمحد ٓ يرمل باإلرجاء مـ ٓ ُيؽػر تارك الػرائض، بؾ 

ققل يقافؼفؿ فقف، كؿا أسؾػـا كؼؾ ذلؽ طـف: ٕن لفؿ أدلتفؿ وبراهقـفؿ مـ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . (8/20، 22)تذهقب هتذيب الؽؿالواكظر  (1)
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 .الؽتاب والسـة

وبقـ مـفج طادل ومـ طىل  االؿسافة بقـ مـفج أهؾ السـة حؼ   فؽؿ هل

باإلرجاء، ويجعؾقن ذلؽ شغؾفؿ  اكؾتف، الذيـ يرمقن أهؾ السـة حؼ  شا

 . الشاغؾ

 :ا يمٚع اهلل زمحٍٍٔٔ اهصافعٛ ثِا١ اهعوٌا١ عوٟ اإلًاَ أمحد، ًِٗ
ٕبل مسفر الغساين: تعرف مـ يحػظ طىل إمة أمر ديـفا؟ قال:  

 . يعـل: أمحد .شابٌّ يف كاحقة الؿشرق

قال  .إذا قال: حدثـا اال يل الشافعل: رأيت ببغداد شاب  الؿزين: ق

 . قؾُت: ومـ هق؟ قال: أمحد بـ حـبؾ .الـاس كؾفؿ: صدق

: سؿعُت الشافعل يؼقل: خرجت مـ بغداد فؿا خؾػُت هبا حرمؾة 

 .  أفضؾ، وٓ أطؾؿ، وٓ أفؼف، وٓ أتؼك مـ أمحد بـ حـبؾرجاًل 

الزطػراين: قال يل الشافعل: ما رأيت أطؼؾ مـ أمحد، وسؾقؿان بـ  

 . داود الفاشؿل

محؿد بـ إسحاق بـ راهقيف: حدثـل أبل، قال: قال يل أمحد بـ  

عال حتك أريؽ مـ مل ُير مثؾف، فذهب بل إىل الشافعل، قال أبل: وما حـبؾ: ت

 .رأى الشافعل مثؾ أمحد بـ حـبؾ، ولقٓ أمحد وبذل كػسف، لذهب اإلسالم

 . يريد الؿحـة
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ها.وروي طـ إسحاق بـ راهقيف، قال: أمحد حجة بقـ اهلل وبقـ خؾؼف

(1)
 

، ومتػؼقن اـادً ا وطؼقن طىل تؽػقر تارك الصالة جحقدً وأهؾ السـة متػ

الؽػر إكبر،  :طىل إصالق الؽػر طؾقف، لؽـ بعضفؿ يريدون بنصالق الؽػر

الؽػر إصغر، وإذا كان حال همٓء الباققن هق  :والباققن يريدون بنصالقف

هذا يطؾؼقن طىل الجاحد الؽػر إكبر، وطىل غقر الجاحد الؽػر إصغر فؼد 

مراطاهتؿ ٕحاديث الشػاطة طؿؾقا بـصقص التؽػقر إىل حد بعقد، مع 

 . بالجـة، وكحق ذلؽ (ٓ إلف إٓ اهلل)وأحاديث القطد لؿـ يؼقل: 

وهذا وذاك يجعؾفؿ أقرب إىل الصقاب: ٕهنؿ مجعقا بقـ إخذ 

 . بـصقص القطد وإخذ بـصقص القطقد

ًّٗ أدهٞ ٓؤال١ عوٟ عدَ احللٍ عوٟ تازن اهصالٝ باهلفس األكرب املخسج ًّ اإلسالَ 
 ٙأتٛ:ًا 

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ﴿ققل اهلل تعاىل:  (1

﴾ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶
(2)

 . 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ﴿وققل اهلل تعاىل: 

﴾ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ
(3)

 . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سقر أطالم الـبالء (11/195-196). 

 .[48]الـساء: (2)

 .[116]الـساء: (3)
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 . ، مػتر طىل اهللاغقر اهلل، ويتخذ مع اهلل أكدادً  والؿشرك باهلل يعبد

 . لقس كذلؽ، بؾ هق يؽػر بإكداد وتارك الصالة كساًل 

غقرها مـ الػرائض، مؼر معترف بقجقب الصالة و وتارك الصالة كساًل 

لذا أمجع العؾؿاء طىل  :مػتر طىل اهلل، معترض طىل تشريع اهلل اوتاركفا جحقدً 

 . الصالة أو غقرها مـ الػرائض فريضةتؽػقر جاحد 

 أحادٙح اهصفاعٞ: ا، ال جخ٘د دهٞ ًّ ال ٙلفس تازن اهصالٝ كساًلًّٗ أ -2
 . الطقيؾ ـفا حديث أبل سعقد الخدري وم (أ

ثم يضرب الجسر طؾى جفـم وحتل الشػاطة ويؼولون الؾفم . . . »ومـف: 

دحض مزلة فقه خطاصقف »وما الجسر؟ قال:  ،، ققؾ: يا رسقل اهلل«سؾم سؾم

وكاللقب وحسك تؽون بـجد فقفا شويؽة يؼال هلا: السعدان، فقؿر الؿممـون 

يح وكالطقر وكلجاويد الخقل والركاب فـاج كطرف العقن وكالبرق وكالر

مسؾم وخمدوش مرسل ومؽدوس دم كار جفـم حتى إذا خؾص الؿممـون من 

ما مـؽم من أحد بلشد مـا شدة هلل دم استؼصاء الحق  ،الـار فوالذي كػسي بقده

ربـا كاكوا  :من الؿممـقن هلل يوم الؼقامة إلخواهنم الذين دم الـار يؼولون

فتحرم  .أخرجوا من طرفتم :فقؼال هلم .صؾون وحيجونيصومون معـا وي

 ها قد أخذت الـار إلى كصف ساققا كثقًر صورهم طؾى الـار فقخرجون خؾؼً 

ارجعوا  :فقؼول .ما بؼي فقفا أحد ممن أمرتـا به ،ربـا :وإلى ركبتقه ثم يؼولون
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ا ثم ا كثقًر فقخرجون خؾؼً  .فؿن وجدتم دم قؾبه مثؼال ديـار من خقر فلخرجوه

ارجعوا فؿن وجدتم دم  :ثم يؼول .ا ممن أمرتـاربـا مل كذر فقفا أحًد  :يؼولون

 :فقخرجون خؾؼا كثقرا ثم يؼولون .قؾبه مثؼال كصف ديـار من خقر فلخرجوه

ارجعوا فؿن وجدتم دم قؾبه مثؼال  :ا ثم يؼولمل كذر فقفا ممن أمرتـا أحًد  ،ربـا

مل كذر فقفا  ،ربـا :ثم يؼولون ،اا كثقًر فقخرجون خؾؼً  .ذرة من خقر فلخرجوه

وكان أبق سعقد الخدري يؼقل إن مل تصدققين هبذا الحديث فاقرءوا إن  «اخقًر 

ڃڃڃڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ﴿شئتؿ: 

﴾ڌڌ
(1)

: شػعت الؿالئؽة وشػع الـبقون وشػع فقؼول اهلل » 

الؿممـون ومل يبق إٓ أرحم الرامحقن فقؼبض قبضة من الـار فقخرج مـفا قوما 

هنر  :مل يعؿؾوا خقرا قط قد طادوا محام فقؾؼقفم دم هنر دم أفواه الجـة يؼال له

أٓ تروهنا تؽون إلى الحجر  ،الحقاة فقخرجون كام خترج الحبة دم محقل السقل

أو إلى الشجر ما يؽون إلى الشؿس أصقػر وأخقضر وما يؽون مـفا إلى الظل 

 :قال ؟ترطك بالباديةكلكؽ كـت  ،يا رسقل اهلل :فؼالقا «؟يؽون أبقض

همٓء طتؼاء اهلل  ،فقخرجون كالؾملم دم رقاهبم الخواتم يعرففم أهل الجـة»

ادخؾوا  :الذين أدخؾفم اهلل الجـة بغقر طؿل طؿؾوه وٓ خقر قدموه ثم يؼول

أططقتـا ما مل تعط أحدا من  ،ربـا :الجـة فام رأيتؿوه ففو لؽم فقؼولون

أي شيء  ،يا ربـا :فقؼولون .من هذا لؽم طـدي أفضل :فقؼول .العالؿقن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .[40]الـساء: (1)
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.«رضاي فال أسخط طؾقؽم بعده أبدا :فقؼول ؟أفضل من هذا

(1)
 

 فدل  هذا الحديث أن الشػاطة ستؽقن ٕصـاف مـ هذه إمة:

  الصـػ إول: الؿصؾقن الصائؿقن الؼائؿقن بالحج، ففمٓء مع

قم هبا أشد ؼتفؿ، فؿـ ٓ يؼققامفؿ هبذه إركان دخؾقا الـار بذكقب أوب

 . مـفؿ وأشد اطذابً 

  الصـػ الثاين: مـ يف قؾبف مثؼال ديـار مـ خقر، ففمٓء خرجقا مـ الـار

بؿا يف قؾقهبؿ مـ اإليؿان وأطؿال الؼؾقب، ومـفا إخالصفؿ يف 

 . التقحقد

  والصـػ الثالث مـ يف قؾبف مثؼال ذرة مـ خقر، وهذا الخقر هق اإليؿان

 . مع اإلخالص فقف

 قط، يخرجفؿ اهلل مـ الـار بؿا يف  ابع: صـػ مل يعؿؾقا خقرً لصـػ الراا

قؾقهبؿ مـ اإليؿان واإلخالص وبؿحض رمحة اهلل، ويسؿقفؿ أهؾ 

أدخؾفؿ الجـة بغقر طؿؾ طؿؾقه، وٓ خقر  :الجـة طتؼاء اهلل، ويؼقلقن

 . قدمقه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، والؾػظ 183حديث ) صحقحف(، ومسؾؿ يف 7439حديث ) صحقحفأخرجف البخاري يف  (1)

(، والضقاء يف 11898( رقؿ )18/394( تحؼقؼ شعقب )3/94) الؿسـدلف، وأمحد يف 

الؿختارة (2345( وأخرجف أبق داود الطقالسل برقؿ ،)وأبق طقاكة يف 2179 ،)مسـده 

 .(779-776)ص اإليؿان(، وابـ مـده يف 182،185-1/181( و )449( )1/156)
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وهذا الـػل إكؿا هق ٕطؿال الجقارح ٓ ٕطؿال الؼؾقب، ومـفا 

  .إخالص التقحقد

الذي ٓ يؼقل إٓ الحؼ، وٓ يـطؼ طـ  ملسو هيلع هللا ىلصصّرح هبذا كؾف رسقل اهلل 

 . الفقى

 . يف الشػاطة حديث أكس بـ مالؽ  (ب

فلكطؾق فلستلذن طؾى ربي فقمذن لي  . . .»: ملسو هيلع هللا ىلصومـف يؼقل رسقل اهلل 

ثم أخر له  ،فلقوم بقن يديه فلمحده بؿحامد ٓ أقدر طؾقه أن يؾفؿـقه اهلل

وسل تعطه واشػع  ،ارفع رأسك وقل يسؿع لك ،يا حمؿد :ا فقؼال ليساجًد 

اكطؾق فؿن كان دم قؾبه مثؼال حبة من  :فقؼال .أمتي أمتي ،رب :فلقول .تشػع

فلكطؾق فلفعل ثم أرجع إلى ربي فلمحده  .برة أو شعقرة من إيامن فلخرجه مـفا

 وقل يسؿع ،ارفع رأسك ،يا حمؿد :ا فقؼال ليبتؾك الؿحامد ثم أخر له ساجًد 

فؿن  ،اكطؾق :فقؼال لي .أمتي أمتي :فلقول .واشػع تشػع ،وسل تعطه ،لك

فلكطؾق فلفعل ثم  .كان دم قؾبه مثؼال حبة من خردل من إيامن فلخرجه مـفا

 ،يا حمؿد :فقؼال لي .اأطود إلى ربي فلمحده بتؾك الؿحامد ثم أخر له ساجًد 

 ،يا رب :فلقول .واشػع تشػع ،وسل تعطه ،وقل يسؿع لك ،ارفع رأسك

فؿن كان دم قؾبه أدكى أدكى أدكى من مثؼال حبة  ،اكطؾق :فقؼال لي .أمتي أمتي

 . «فلكطؾق فلفعل .من خردل من إيامن فلخرجه من الـار
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هذا حديث أكس  :قال معبد بـ هالل العــزي الراوي طـ أكس 

لق مؾـا إىل  :فؾؿا كـا بظفر الجبان قؾـا ،فخرجـا مـ طـده .الذي أكبلكا بف

فدخؾـا طؾقف  :قال .الحسـ فسؾؿـا طؾقف وهق مستخػ يف دار أبل خؾقػة

جئـا مـ طـد أخقؽ أبل محزة فؾؿ كسؿع مثؾ  ،يا أبا سعقد :فسؾؿـا طؾقف فؼؾـا

 .حديث حدثـاه يف الشػاطة

قد حدثـا بف  :قال .ما زادكا :قؾـا .هقف :فؼال ،فحدثـاه الحديث .هقف :قال

ولؼد ترك شقئا ما أدري أكسل الشقخ أو  ،مـذ طشريـ سـة وهق يقمئذ مجقع

 .كره أن يحدثؽؿ فتتؽؾقا

﴾ٿٿٿٹ﴿فضحؽ وقال:  .حدثـا :قؾـا لف
(1)

ما ذكرت  ،

 . لؽؿ هذا إٓ وأكا أريد أن أحدثؽؿقه

ا ثم أرجع إلى ربي دم الرابعة فلمحده بتؾك الؿحامد ثم أخر له ساجًد »

 .واشػع تشػع ،عطوسل ت ،وقل يسؿع لك ،ارفع رأسك ،يا حمؿد :فقؼال لي

 :أو قال .لقس ذاك لك :قال .ائذن لي فقؿن قال ٓ إله إٓ اهلل ،يا رب :فلقول

ٕخرجن من  ،وطظؿتي وجبريائي ،لقس ذاك إلقك، ولؽن وطزيت وكبريائي

.«قال ٓ إله إٓ اهلل
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .[37]إكبقاء: (1)

(، 193/326حديث ) [كتاب اإليؿان](، ومسؾؿ يف 7510حديث ) [التقحقد]رواه البخاري يف  (2)

(، 822-820(، وابـ مـده )ص184-1/183(، وأبق طقاكة )3/116) مسـدهوأمحد يف 

 . (2/710-711)التقحقد(، وابـ خزيؿة يف 2345) الؿختارة. والضقاء يف 
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 :اٙفٚد أْ اهصفاعٞ تِاي أصِاًف حدٙح أُس  

 ـ برة أو شعقرة مـ إيؿانالصـػ إول: مـ كان يف قؾبف مثؼال حبة م . 

 الثاين: مـ كان يف قؾبف مثؼال حبة مـ خردل مـ إيؿان . 

  الثالث: مـ كان يف قؾبف أدكك أدكك أدكك مـ مثؼال حبة مـ خردل مـ

 . إيؿان

  (ٓ إلف إٓ اهلل)، وهؿ مـ قال: ملسو هيلع هللا ىلصالرابع: صـػ يشػع فقفؿ الـبل ،

وطظؿتي  لقس ذاك لك ولؽن وطزيت وكبريائي»فقؼقل اهلل لف: 

 . «وجبريائي ٕخرجن من قال ٓ إله إٓ اهلل

ففذه إصـاف مـ أمة محؿد أدخؾقا الـار بذكقهبؿ، وأخرجفؿ اهلل مـ 

 . ملسو هيلع هللا ىلصالـار بشػاطة رسقل اهلل 

وطظؿتف وجبريائف ورمحتف،  ،والصـػ إخقر أخرجقا بعزة اهلل وكبريائف

ففذان  ،وذلؽ بسبب تقحقدهؿ وإيؿاهنؿ، وإن كان يف هناية الضعػ

الترهقب مـ الذكقب والعؼقبة  ،الحديثان يجؿعان بقـ الترهقب والترغقب

الشديدة طؾقفا لقرتدع الؿسؾؿقن طـ الذكقب، والترغقب يف اإليؿان 

 . والتقحقد لقؽقكقا مـ أهؾف

وقد وردت أحاديث كثقرة يف الترهقب مـ الؿعاصل كالربا، الذي قال 

ڀ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ﴿اهلل يف أهؾف: 
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ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 

﴾ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک * ڇ ڍ
(1)

 . 

، فحؽؿ اهلل طىل همٓء الؿرابقـ بلهنؿ أصحاب الـار هؿ فقفا خالدون

 . ﴾ژ ژ ڑ ڑ ک ک ﴿وقال فقفؿ: 

رون  ومع ذلؽ مل ُيؽػر أهؾ السـة مـ الؿرابقـ إٓ الؿستحؾقـ، وٓ ُيؽػ 

 . مـ طداهؿ

 . هذا ومل يرد يف تاركل الصالة مثؾ هذه إحؽام العظقؿة

والذي يؽػر تارك الصالة، ويحؽؿ طىل مـ ٓ يؽػره باإلرجاء، وٓ يؽػر 

الؿرابقـ، ويحؿؾ هذه إحؽام طىل الؿستحؾقـ، فعىل مـفجف يعتبر هق مـ 

 .غالة الؿرجئة

گگگڳڳ ﴿: اوقال اهلل يف قاتؾ الـػس متعؿدً 

﴾ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ
(2)

 . 

يف الـار مع غضب اهلل  الصريح يف خؾقد قاتؾ الـػس متعؿدً وهذا القطقد ا

طؾقف ولعـف يؾزم مـ يؽػر تارك الصالة أن يؽػره: ٕن اهلل حؽؿ طؾقف 

 . بالخؾقد، ومل يحؽؿ طىل تارك الصالة بؿثؾ هذا الحؽؿ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .[276-275]البؼرة: (1)

 .[93]الـساء: (2)
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ٱٻٻٻٻ ﴿ـػس: أضػ إىل ذلؽ ققل اهلل تعاىل يف قاتؾ ال

پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 

﴾ٿ ٿ
(1)

 . 

 . ومل يؼؾ مثؾ هذا يف تارك الصالة

ر تارك الصالة هذيـ الـصقـ  ع مـ ٓ ُيؽػ  البالغقـ هناية -فنن محؾ ُمبد 

طىل الؼاتؾ الؿستحؾ لزمف أن يحؿؾ كصقص  -الشدة يف إحؽام والزجر

 .  التـاقضتؽػقر تارك الصالة طىل الؿستحؾ، وإٓ وقع يف

﴾ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ﴿وقال تعاىل: 
(2)

 . 

﴾ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ  ﴿وقال تعاىل: 
(3)

 . 

﴾ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ﴿وقال تعاىل: 
(4)

 . 

فؼد حؽؿ اهلل طىل مـ مل يحؽؿ بؿا أكزل بالؽػر والظؾؿ والػسؼ، هبذه 

 . فقفؿ اجعؾ الؽػر والظؾؿ والػسؼ محصقرً  إذ :الصقغ الؿػقدة لؾحصر

 . إحؽام أشد مـ إحؽام طىل تارك الصالة وهذه

هذه إحؽام تحؿؾ طىل الؿستحؾ لؾحؽؿ بغقر  :فنن قال طادل وأمثالف

 . ما أكزل اهلل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .[32]الؿائدة: (1)

 .[44]الؿائدة:  (2)

 .[45]سقرة الؿائدة:  (3)

 .[47]سقرة الؿائدة:  (4)
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 . ققؾ لفؿ: يؾزمؽؿ مثؾ هذا التلويؾ يف تارك الصالة

َٓ ُيْمِمُن، »يف الذي يمذي جاره:  ملسو هيلع هللا ىلصويؼقل رسقل اهلل  ِه  َٓ ُيْمِمُن، َوالؾَّ ِه  َوالؾَّ

َٓ ُيْمِمُن َو  ِه  ِف؟ َقاَل: «الؾَّ ـْ َيا َرُسقَل الؾ  َٓ َيْلَمُن َجاُرُه َبَوايَِؼهُ »، ِققَؾ: َوَم .«الَِّذي 
(1)

 

ـ يمذي جاره بلققى أسالقب الـػل: اإليؿان طؿ   ملسو هيلع هللا ىلصفؼد كػك رسقل اهلل 

مـ اإلقسام باهلل ثالث مرات طىل كػل اإليؿان طـف، وأكد هذا الؼسؿ الؿؽرر 

 . ػلبتؽرار الـ

فنن محؾ طادل وأمثالف هذا الـػل الؿمكد بلشد أكقاع التلكقد طىل 

 . الؿستحؾ إليذاء جاره صاروا مرجئة طىل مذهبفؿ

أما السؾػ الؿؽػرون لتارك الصالة فنهنؿ يحترمقن إخقاهنؿ غقر 

الؿؽػريـ لف، ويعتبروهنؿ مـ أهؾ السـة، ويعتبرون طؾؿاءهؿ مـ أطالم 

 . رجاء، حاشاهؿ أن يػعؾقا ذلؽالسـة، وٓ يرمقهنؿ باإل

كقػ وهؿ يعؾؿقن أن إخقاهنؿ مجتفدون، ولفؿ أدلتفؿ وبراهقـفؿ طىل 

 . ما ذهبقا إلقف

، فنن أصابقا فؾفؿ أجران :وأن لفؿ أجر الؿجتفديـ يف ففؿ الـصقص

 . ملسو هيلع هللا ىلصوا فؾفؿ أجر واحد، كؿا كص  طىل ذلؽ رسقل اهلل لوإن أخط

فقفؿ وهؿ يممـقن هبذه الـصقص، ففؾ يجقز لعادل وأمثالف أن يطعـقا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(6016حديث ) صحقحفجف البخاري يف أخر (1)
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ويؼقلقن: إن كان مرتؽبق هذه الؽبائر مستحؾقـ ٓرتؽاهبا ففؿ كػار، وإن 

كاكقا غقر مستحؾقـ ففؿ مجرمقن ومستحؼقن لؾعذاب والـؽال الشديد 

، والؿرجئة ٓ تؼقل هذا، ا وكساًل ذا يؼقلقن يف تارك الصالة هتاوكً بالـار، وك

 . ه إصـاف الجـة، إىل آخر ضالٓهتؿبؾ تقجب طىل اهلل أن يدخؾ هذ

ـْ َتَرَك ركـً  واكظر إىل  مـ أركان اإلسالم، وسلسقق اهذا الترهقب لَِؿ

 ًٓ  . يف الترهقب مـ مـع زكاة إمقال مثا

َما » يؼقل: ملسو هيلع هللا ىلصأكف سؿع رسقل اهلل  روى مسؾؿ بنسـاده إىل أبل هريرة 

َٓ ُيَمدِّ  ٍة  َٓ فِضَّ َّٓ مِ  يِمْن َصاِحِب َذَهٍب َو َفا إِ إَِذا َكاَن َيْوُم اْلِؼَقاَمِة  ـَْفا َحؼَّ

َحْت َلُه َصَػائَِح ِمْن َكاٍر َفُلْحؿِ  ـُْبُه  ،َكاِر َجَفـَّمَ  يَطَؾْقَفا فِ  َي ُصػِّ َفُقْؽَوى بَِفا َج

ـُُه َوَضْفُرهُ  اَم َبَرَدْت ُأِطقَدْت َلُه فِ  ،َوَجبِق ـَةٍ َيْوٍم َكاَن ِمْؼَداُرُه َخْؿِسقَن َألْ  يُكؾَّ  ،َف َس

ا إَِلى الـَّارِ   . «َحتَّى ُيْؼَضى َبْقَن اْلِعَباِد َفُقَرى َسبِقُؾُه إِمَّا إَِلى اْلَجـَِّة َوإِمَّ

َٓ ُيَمدِّ » :َقاَل  ؟َفاإِلبُِؾ  ،َيا َرُسقَل الؾ فِ  :قِقَؾ  َٓ َصاِحُب إِِبٍل  َفا  يَو ـَْفا َحؼَّ ِم

َفا َح  َّٓ  ،َؾُبَفا َيْوَم ِوْرِدَهاَوِمْن َحؼِّ إَِذا َكاَن َيْوُم اْلِؼَقاَمِة ُبطَِح َلَفا بَِؼاٍع َقْرَقرٍ َأْوَفَر  إِ

ـََفا َفِصقاًل َما َكاكَ  َٓ َيْػِؼُد ِم ُه بَِلْفَواِهَفا ْت  اَم َمرَّ  ،َواِحًدا َتَطُمُه بَِلْخَػافَِفا َوَتَعضُّ ُكؾَّ

ََٓها ُردَّ َطَؾْقِه ُأْخَراَها فِ  ـٍَة َحتَّى َيْوٍم َكا يَطَؾْقِه ُأو َن ِمْؼَداُرُه َخْؿِسقَن َأْلَف َس

ا إَِلى الـَّارِ   . «ُيْؼَضى َبْقَن اْلِعَباِد َفُقَرى َسبِقُؾُه إِمَّا إَِلى اْلَجـَِّة َوإِمَّ

َٓ » :َقاَل  ؟َفاْلَبَؼُر َواْلَغـَؿُ  ،َيا َرُسقَل الؾ فِ  :قِقَؾ  ـٍَم  َٓ َغ َٓ َصاِحُب َبَؼرٍ َو َو
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ـَْفا يُيَمدِّ  ـَْفا َشْقًئا  ِم َٓ َيْػِؼُد ِم َفا إَِّٓ إَِذا َكاَن َيْوُم اْلِؼَقاَمِة ُبطَِح َلَفا بَِؼاٍع َقْرَقرٍ  َحؼَّ

َٓ َجْؾَحاءُ  ،َلْقَس فِقَفا َطْؼَصاءُ  َٓ َطْضَباءُ  ،َو ـْطُِحُه بُِؼُروكَِفا َوَتَطُمُه بَِلْضاَلفَِفا ،َو  ،َت

ََٓها ُردَّ  اَم َمرَّ َطَؾْقِه ُأو ـٍَة  يَطَؾْقِه ُأْخَراَها فِ  ُكؾَّ َيْوٍم َكاَن ِمْؼَداُرُه َخْؿِسقَن َأْلَف َس

ا إَِلى الـَّارِ   . «َحتَّى ُيْؼَضى َبْقَن اْلِعَباِد َفُقَرى َسبِقُؾُه إِمَّا إَِلى اْلَجـَِّة َوإِمَّ

 َي َوهِ  ،لَِرُجٍل ِوْزرٌ  َي اْلَخْقُل َثاَلَثٌة هِ » :قال ؟فالخقؾ ،ققؾ: يا رسقل اهلل

ا الَّتِ  ،لَِرُجٍل َأْجٌر  َي لَِرُجٍل ِسْتٌر َوهِ  َلُه ِوْزٌر َفَرُجٌل َرَبَطَفا ِرَياًء َوَفْخًرا  َي هِ  يَفَلمَّ

ا الَّتِ  ،َلُه ِوْزرٌ  َي َوكَِواًء َطَؾى َأْهِل اإِلْساَلِم َففِ   يَرَبَطَفا فِ  َلُه ِسْتٌر َفَرُجٌل  َي هِ  يَوَأمَّ

ِه ُثمَّ  ـْ  َسبِقِل الؾَّ ِه فِ َلْم َي َٓ ِرَقابَِفا َففِ ضُ  يَس َحقَّ الؾَّ ا الَّتِ  ،َلُه ِسْتٌر  َي ُفوِرَها َو  يَوَأمَّ

َْٕهِل اإِلْساَلِم فِ  َسبِقلِ  يُه َأْجٌر َفَرُجٌل َرَبَطَفا فِ ِهَى لَ  ِه  َمْرٍج َوَرْوَضٍة َفاَم  يالؾَّ

ْوَضِة ِمْن َش َأَكَؾْت ِمْن َذلَِك اْلَؿْر  َّٓ  يءٍ ِج َأِو الرَّ ـَاٌت  إِ ُكتَِب َلُه َطَدَد َما َأَكَؾْت َحَس

ـَاٌت  َٓ َتْؼَطُع صَِوَلَفا َفاْسَتـَّْت  ،َوُكتَِب َلُه َطَدَد َأْرَواثَِفا َوَأْبَوالَِفا َحَس َشَرًفا َأْو  َو

 َّٓ َٓ َمرَّ بَِفا َصاحِ  َشَرَفْقِن إِ ـَاٍت َو ُه َلُه َطَدَد آَثاِرَها َوَأْرَواثَِفا َحَس ُبَفا َطَؾى َكَتَب الؾَّ

ـَاٍت  ُه َلُه َطَدَد َما َشِرَبْت َحَس َٓ ُيرِيُد َأْن َيْسِؼَقَفا إَِّٓ َكَتَب الؾَّ ُه َو ـْ  . «َكْفرٍ َفَشرَِبْت ِم

  يَّ َما ُأْكِزَل َطؾَ » :َقاَل  ؟َفاْلُحُؿرُ  ،َيا َرُسقَل الؾ فِ  :قِقَؾ 
َّٓ  يءاْلُحُؿرِ َش  يفِ َهِذِه  إِ

ُة اْلَج  أَيةُ  کک *ڎڈڈژژڑ﴿ اِمَعةُ اْلَػاذَّ

«﴾ک ک گ گ 
(1)

.
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .[8-7]الزلزلة: (1)

(2) صحقح مسؾؿ ( واإلمام أمحد يف 987حديث ،)مسـده ( 7563حديث). 
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 . ففذا القطقد الشديد لؿاكعل الزكاة، وأشد مـف القطقد لتارك الصالة

 . بؾ هق أشد طذابًا وأكؽك، كؿا دل  طىل ذلؽ أحاديث الشػاطة كػسفا

ففؾ يجقز أن ُيرمك باإلرجاء مـ هذا مـفجف؟: يممـ بـصقص القطد 

 ــزلفا مـازلفا؟وكصقص القطقد، ويملػ بقـفا، ويُ 

 .الؾفؿ إكا كعقذ بؽ مـ الظؾؿ والفقى

 

 ربٍع به هادي عمري املدخلً/ كتبه
 ه71/77/7311

 ٌتبعه احللقة الثاوٍة إن شاء اهلل
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 احلوقٞ اهجاُٚٞ

 :اهتعوٚق اهسادس
ما يرى من  ا( ممكًد 126)ص الشرح واإلباكةقال طادل دم تعؾقؼه طؾى 

 اإلمجاع طؾى كػر تارك الصالة:

: قد صح   راهقيف بـ إسحاق قال( 990) "الصالة قدر تعظقؿ"يف و

أن تارك الصالة كافر، وكذلؽ كان رأي أهؾ العؾؿ مـ  ملسو هيلع هللا ىلصطـ رسقل اهلل 

ا مـ غقر طذر حتك يذهب إىل يقمـا هذا أن تارك الصالة طؿدً  ملسو هيلع هللا ىلصلدن الـبل 

 . "وقتفا كافر

 أق٘ي:
أراد هبذا الؽالم  هذا فقف كظر إن إن كالم اإلمام إسحاق بـ راهقيف 

 . إىل وقتف طىل تؽػقر تارك الصالة ملسو هيلع هللا ىلصإمجاع أهؾ العؾؿ مـ لدن رسقل اهلل 

ففذا اإلمام محؿد بـ كصر الؿروزي، وهق مؿـ يؼقل بؽػر تارك  -1

تعظقؿ قدر يؼقل بعد كؼؾف ٕدلة مـ ٓ يؽػر تارك الصالة يف كتابف  ،الصالة

  (2 /956-957:)الصالة
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ار تدل طىل أن تارك الصالة حتك تجاوز وقتفا غقر قالقا: ففذه إخب"

 .كافر

اتػاق طامة أهؾ العؾؿ طىل أن التارك لؾصالة حتك خرج وقتفا  قالقا: ويف

ٕن الؽافر ٓ يممر بؼضاء  :ا، يعقدها قضاء، ما يدل طىل أكف لقس بؽافرمتعؿدً 

 .ما ترك مـ الصالة يف ققل طامة العؾؿاء

طؾؿاء أصحاب الحديث الشافعل وكان مؿـ ذهب هذا الؿذهب مـ
(1)

 

 وأصحابف أبق ثقر وغقره، وأبق طبقد يف مقافؼقفؿ . 

 أبق طبداهلل: 

وقد حدثـل محؿد بـ يحقك، قال: حدثـا طبد العزيز بـ  -1035

، قال: حدثـا إبراهقؿ بـ سعد، طـ ابـ شفاب أكف سئؾ طـ لطبداهلل إويس

ركفا أكف ابتدع ديـا غقر ديـ اإلسالم الرجؾ يترك الصالة؟ قال: إن كان إكؿا ت

 . "قتؾ، وإن كان إكؿا هق فاسؼ ضرب ضربا مبرحا وسجـ

فالزهري وهق مـ أئؿة التابعقـ ٓ ُيؽػر بترك الصالة إٓ الجاحد لفا، 

ومـ مل يجحد وجقهبا ففق طـده فاسؼ، وٓ يبعد أن لف كظراء مـ التابعقـ، 

 . وما أطتؼد أن تالمقذه يخالػقكف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ر تارك الصالة، ومحؿد بـ تلمؾ جقدً  (1) ا احترام أهؾ السـة بعضفؿ لبعض، فالشافعل مؿـ ٓ ُيؽػ 

ر تارك الصالة، ومع هذا ُيعظؿ الشا فعل ويترضك طـف، وهؽذا سائر أهؾ السـة: كصر مؿـ ُيؽػ 

ا وإن اختؾػقا يف غقر العؼائد، فؽؿ الػروق بقـفؿ وبقـ طادل وحزبف الذيـ يحترم بعضفؿ بعًض 

ر تارك الصالة باإلرجاء، فعىل مذهبفؿ يؽقن أكثر أئؿة اإلسالم مرجئة  !.يرمقن مـ ٓ ُيؽػ 
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مجؿقطة مـ طؾؿاء الحديث الزهري والشافعل وأصحابف أبق ثقر ففذه 

وغقره وأبق طبقد يف مقافؼقفؿ، ففذه الؿجؿقطة مـفؿ مـ سبؼ إسحاق، مثؾ 

ومـفؿ اإلمام الشافعل الؿتقىف سـة  ،اإلمام الزهري واإلمام مالؽ وأصحابف

(، ومـفؿ مـ 238( وأصحابف، بقـؿا إسحاق كان قد تقيف سـة )204)

رون تارك الصالةطاصره ك  . لبل ثقر، ففذه الؿجؿقطة وغقرهؿ ٓ ُيؽػ 

 (:1002( تابع لرقؿ )936/ص2وقال اإلمام محؿد بـ كصر مرة أخرى يف )

: قد حؽقـا مؼالة همٓء الذيـ -يعـل كػسف- قال أبق طبد اهلل "

وهذا مذهب مجفقر  ،وحؽقـا مجؾة ما احتجقا بف ،اأكػروا تارك الصالة متعؿدً 

الحديث وقد خالػتفؿ مجاطة أخرى طـ أصحاب الحديث فلبقا أن أصحاب 

ا أو إباء واستؽبارا واستـؽافا يؽػروا تارك الصالة إٓ إن يتركفا جحقدً 

تارك الصالة كتارك سائر الػرائض  :وقال بعضفؿ ،ومعاكدة فحقـئذ يؽػر

مـ
(1)

إخبار التل جاءت يف  :وقالقا ،والحج ،وصقام رمضان ،الزكاة 

 . ر بترك الصالة كظقر إخبار التل جاءت يف اإلكػار بسائر الذكقباإلكػا

 . «سباب الؿسؾم فسوق وقتاله كػر»: ملسو هيلع هللا ىلصكحق ققلف 

 . «ٓ ترجعوا بعدي كػارا يضرب بعضؽم رقاب بعض»و -1003

 . «ٓ ترغبوا طن آبائؽم فؿن رغب طن أبقه فؼد كػر»: ملسو هيلع هللا ىلصوققلف  - 1004

 . «فؼد أشرك من حؾف بغقر اهلل»: ملسو هيلع هللا ىلصوققلف  - 1005

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .، وهق خطل لعؾف مـ الـساخ(طـ)يف إصؾ:  (1)
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 . والطقرة شرك - 1005

ومؿا أشبف هذه  ،"وما قال مسؾؿ لؿسؾؿ كافر إٓ باء بف أحدمها - 1006

 .إخبار

قالقا: وقد وافؼـا مجاطة أصحاب الحديث طىل مـ ارتؽب بعض هذه 

ا يجب استتابتف وقتؾف طىل الؽػر إن مل يتب ا مرتد  الذكقب ٓ يؽقن كافرً 

 . تلويالت اختؾػقا يف تلويالهتاوتلولقا لفذه إخبار 

قالقا: وكذلؽ إخبار التل جاءت يف إكػار تارك الصالة يحتؿؾ مـ 

 . التلويؾ ما احتؿؾف سائر إخبار التل ذكركاها

واحتجقا مع هذا لتركفؿ اإلكػار بترك الصالة بلخبار استدلقا هبا طىل أن 

ا وٓ باء وٓ جحقدً تارك الصالة حتك يذهب وقتفا ٓ يؽػر إذا مل يتركفا إ

 . "استؽبارا

ففذان الـؼالن مـ اإلمام محؿد بـ كصر يردان ما قالف اإلمام إسحاق بـ 

طل أن اإلمام إسحاق كؼؾ اإلمجاع طىل تؽػقر  راهقيف، ويبطالن مزاطؿ مـ يد 

 . تارك الصالة

أضػ إىل ذلؽ أن اإلمام محؿد بـ كصر ذكر اختالف أهؾ الحديث يف 

، هؾ معـامها واحد أو أهنؿا مختؾػان يف الؿعـك، وقسؿفؿ اإليؿان واإلسالم

إىل ثالث صقائػ، كؾ هذه الطقائػ ترى أكف يخرج مـ الـار مـ يف قؾبف 
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 . مثؼال ذرة مـ إيؿان، وأن خروجفؿ بسبب ما يف قؾقهبؿ مـ إيؿان

 تعظقؿ قدر الصالةوقال اإلمام محؿد بـ كصر الؿروزي يف 

 طائػة الثالثة مـ أهؾ الحديث:طـ ال ا( متحدثً 2/529-530)

قال أبق طبداهلل: وقالت صائػة ثالثة"
(1)

وهؿ الجؿفقر إطظؿ مـ أهؾ  

السـة والجؿاطة وأصحاب الحديث
(2)

اإليؿان الذي دطا اهلل العباد إلقف  

وافترضف طؾقفؿ هق اإلسالم الذي جعؾف ديـا وارتضاه لعباده ودطاهؿ إلقف 

﴾ڇڍڍڌ﴿ؼال: وهق ضد الؽػر الذي َسِخَطُف، ف
(3)

، وقال: 

﴾ڍڍڌڌ﴿
(4)

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ، وقال: ﴿

﴾پ
(5)

﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ﴿، وقال: 
(6)

 . 

 ،فؿدح اهلل اإلسالم بؿثؾ ما مدح بف اإليؿان وجعؾف اسؿ ثـاء وتزكقة

فلخبر أن مـ أسؾؿ ففق طىل كقر مـ ربف وهدى وأخبر أكف ديـف الذي ارتضاه 

بقاء اهلل ورسؾف رغبقا فقف إلقف وسللقه إياه فؼال فؼد أحبف وامتدحف أٓ ترى أن أك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ق بقـ اإليؿان واإلسالم :أي (1)  .مـ صقائػ أهؾ الحديث، وهل التل ٓ ُتػر 

ح بلن الطقائػ الثالث كؾفا مـ أهؾ السـة والجؿاطة وأصحاب  (2) فترى أن هذا اإلمام يعترف ويصر 

 .الحديث

َمر: (3)  .[7]الز 

 .[3:الؿائدة] (4)

 .[125]إكعام: (5)

َمر: (6)  .[22]الز 
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 ٺٿٿٿٿٹوإسؿاطقؾ ذبقحف: ﴿إبراهقؿ خؾقؾ الرمحـ 

﴾ٹٹٹ
(1)

 ﴾ۈئ ۈئ ۆئ ۆئوقال يقسػ: ﴿ ،
(2)

، 

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ وقال: ﴿

﴾﮲ ﮳ ﮴ ﮵
(3)

" . 

ثؿ استؿر يف سقق إدلة طىل أن معـك اإليؿان واإلسالم واحد، إىل أن 

 :(536-2/533قال يف )

وقد جامعتـا هذه الطائػة التل فرقت بقـ اإليؿان واإلسالم طىل أن "

اإليؿان ققل وطؿؾ وأن الصالة والزكاة مـ اإليؿان وقد سؿامها اهلل ديـا 

وأخبر أن الديـ طـد اهلل اإلسالم فؼد سؿك اهلل اإلسالم بؿا سؿك بف اإليؿان 

 . ملسو هيلع هللا ىلصبار طـ الـبل خوسؿك اإليؿان بؿا سؿك بف آسالم وبؿثؾ ذلؽ جاءت إ

فؿـ زطؿ أن اإلسالم هق اإلقرار وأن العؿؾ لقس مـف فؼد خالػ الؽتاب 

إذ زطؿت أن اإليؿان إقرار بؿا طؿؾ فؼد  :والسـة وٓ فرق بقـف وبقـ الؿرجئة

أن اإلسالم واإليؿان ٓ يػترقان فؿـ صدق اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصبقـ اهلل يف كتابف وسـة كبقف 

 . ضع هلل وقد أسؾؿ هللفؼد آمـ بف ومـ آمـ باهلل فؼد خ

ومـ صام وصىل وقام بػرائض اهلل واكتفك طؿا هنك اهلل طـف فؼد استؽؿؾ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .[128]البؼرة: (1)

 .[101]يقسػ: (2)

 .[132]البؼرة: (3)
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آيؿان واإلسالم الؿػترض طؾقف ومـ ترك مـ ذلؽ شقئا فؾـ يزول طـف اسؿ 

اإليؿان وٓ اإلسالم إٓ أكف أكؼص مـ غقره يف اإلسالم واإليؿان مـ غقر 

ولؽـ  ،حؼ ٓ باصؾ وصدق ٓ كذبكؼصان مـ اإلقرار بلن اهلل وما قال 

يـؼص مـ اإليؿان الذي هق تعظقؿ لؾؼدر خضقع لؾفقبة والجالل والطاطة 

فؿـ ذلؽ يؽقن الـؼصان ٓ مـ إقراراهؿ بلن اهلل  ،لؾؿصدق بف وهق اهلل 

 . حؼ وما قالف صدق

قالقا: ومؿا يدلؽ طىل تحؼقؼ ققلـا أن مـ فرق بقـ اإليؿان واإلسالم قد 

ـ أتك الؽبائر التل استقجب الـار بركقهبا لـ يزول طـف اسؿ جامعـا أن م

 . اإلسالم

وشر مـ الؽبائر وأطظؿفؿ ركقبا لفا مـ أدخؾف اهلل الـار، ففؿ يروون 

أخرجوا من الـار من كان دم » :ويثبتقكف أن اهلل يؼقل ملسو هيلع هللا ىلصالحديث طـ الـبل 

 . «قؾبه مثؼال خردلة من إيامن ومثؼال برة ومثؼال شعقرة

خبر اهلل تبارك وتعاىل أن يف قؾقهبؿ إيؿاكا أخرجقا هبافؼد أ
(1)

مـ الـار  

وهؿ أشر أهؾ التقحقد الذيـ ٓ يزول يف ققلـا ويف ققل مـ خالػـا طـفؿ اسؿ 

 .اإلسالم

وٓ جائز أن يؽقن مـ يف قؾبف إيؿان يستقجب بف الخروج مـ الـار
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ."بف"كذا، والصقاب:  (1)

 .، وهق خطل واضح يلباه السقاق"اإليؿان"يف إصؾ:  (2)
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 . ودخقل الجـة لقس بؿممـ باهلل

اإليؿان الذي يثاب طؾقف بؼؾبف مـ لقس بؿممـ كؿا ٓ إذ ٓ جائز أن يػعؾ 

 . جائز أن يػعؾ الؽػر بؼؾبف مـ لقس بؽافر

 :أج٘بٞ أدهٞ اهقا٢وني بتػاٙس اإلمياْ ٗاإلسالَ
وأما ما احتجقا بف مؿا روى يف بعض الحديث يف الزاين أكف يخرج مـ 

يـزع  :ف قالفؼد رويـا طـ ابـ طباس أك ،اإليؿان ويـزع مـف اإليؿان وكحق ذلؽ

مـف كقر اإليؿان وكقر اإليؿان لقس هق كؾ اإليؿان، فنكؿا أراد بؼقلف يـزع مـف 

اإليؿان بعض اإليؿان ٓ كؾ اإليؿان حتك ٓ يبؼك فقف شلء مـ اإليؿان، فؾق 

 ملسو هيلع هللا ىلصفؾؿا قال الـبل  ،إذ زال طـف اسؿ اإليؿان بلسره :اكان كذلؽ لؽان كافرً 

ٕن مـ  :«كان دم قؾبه مثال خردلة من إيامنأخرجوا من الـار من » :طـ اهلل 

أن يف قؾقهبؿ أجزاء مـ  ملسو هيلع هللا ىلصوقد أخبر الـبل  ،دخؾ الـار فؼد لؼل اهلل بالؽبائر

اإليؿان استحؼقا بذلؽ اسؿ اإليؿان ووجب لفؿ طؾقف الثقاب لقٓ ذلؽ ما 

ٕن  :دخؾقا الجـة: ٕكف ٓ يدخؾ الجـة مـ البالغقـ العاقؾقـ مـ لقس بؿممـ

 ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ﴿قال يف كتابف:  اهلل 

﴾ڻڻ
(1)

، ويف بعض «ٓ يدخل الجـة إٓ كػس مممـة»: ملسو هيلع هللا ىلص، وقال 

ولقس ذلؽ بؿتـاقض وٓ  ،«ٓ يدخل الجـة إٓ كػس مسؾؿة» :الحديث

أن اهلل يخرج مـ الـار مـ  ملسو هيلع هللا ىلصولؿا أخبر الـبل  ،ٕن معـامها واحد :مختؾػ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .[21]الحديد: (1)
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لجـة طؾؿـا أكف مل يدخؾف الجـة إٓ كان يف قؾبف مثؼال خردلة مـ إيؿان فقدخؾف ا

 . "وهق مسؾؿ مممـ

 أق٘ي:
هذا اطتراف مـ اإلمام محؿد بـ كصر وصقائػ أهؾ الحديث بلن  -1

اهلل يخرج مرتؽبل الؽبائر مـ الـار، يخرجفؿ بؿا يف قؾقهبؿ مـ اإليؿان، وأن 

 . الطقائػ الثالث ٓ تختؾػ يف هذا

 . مـ أهؾ السـة ويعترف بجؿقع صقائػ أهؾ الحديث، وأهنؿ

سالم وهذا التؼسقؿ مـف إكؿا هق بالـسبة لؾخالف بقـفا يف هؾ اإليؿان واإل

 بقـفؿا؟ والصقاب يف هذه الؿسللة: اشلء واحد، أو أن هـاك فرقً 

أهنؿا إذا اجتؿعا يف سقاق واحد افترقا يف الؿعـك، كؿا يف حديث جبريؾ 

 ؿانبقـ اإلسالم واإلي ملسو هيلع هللا ىلص، الذي فّرق فقف رسقل اهلل . 

ڃڃچچ ﴿وإذا افترقا اجتؿعا يف الؿعـك، كؿا يف ققلف تعاىل: 

﴾چ
(1)

 . 

 . فنن اإلسالم يف هذه أية يدخؾ فقف اإليؿان

ح اإلمام ابـ كصر بلن أهؾ الحديث والسـة يعتؼدون أن اإليؿان  -2 يصر 

ققل وطؿؾ، وأن الصالة والزكاة مـ اإليؿان، وهذا اختصار مـف لؿعتؼد أهؾ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .[19]آل طؿران: (1)
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حديث مـ أن إطؿال الصالحة كؾفا مـ اإليؿان، كؿا يف الحديث السـة وال

اإليامن بضع وستون، ودم رواية بضع وسبعون شعبة أطالها: ٓ »الصحقح: 

 . «إله إٓ اهلل، وأدكاها: إماصة إذى طن الطريق

ويـؽر طىل مـ يزطؿ أن اإلسالم هق اإلقرار وأن العؿؾ لقس مـف،  -3

إذ  :تاب والسـة، وأكف ٓ فرق بقـف وبقـ الؿرجئةويديـف بلكف قد خالػ الؽ

 . زطؿت أن اإليؿان إقرار بال طؿؾ

ح  -4 بلن مـ فّرق بقـ اإليؿان واإلسالم يصر 
(1)

قد وافؼ الطائػة  

 . الثالثة يف أن مـ أتك الؽبائر التل تستقجب الـار لـ يزول طـف اسؿ اإلسالم

اإلسالم اسؿ ـفط يزول ٓ الؽبائر مرتؽب أن طىل استدل  -5
(2)

 بؿا 

 من الـار من أخرجوا»: الرامحقـ وأرحؿ العالؿقـ رب طـ ملسو هيلع هللا ىلصل اهلل رسق رواه

 . «شعقرة ومثؼال برة ومثؼال إيامن من خردلة مثؼال قؾبه دم كان

ففق يعترف بلن صقائػ أهؾ الحديث والسـة يثبتقن هذا الحديث 

 . ويممـقن بؿضؿقكف

أهؾ الحديث، وأن الذيـ أخرجقا  ويركز طىل إيؿان الؼؾب باسؿ صقائػ

مـ الـار وأدخؾقا الجـة مـ هذه إصـاف أهنؿ إكؿا استحؼقا هذه الرمحة مـ 

مـ أطؿال الجقارح ٓ  اؾقهبؿ مـ اإليؿان، ومل يذكر شقئً بسبب ما يف ق اهلل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والذيـ فّرققا بقـ اإليؿان واإلسالم مها صائػتان مـ أهؾ السـة والحديث، وهـا اجتؿعت أققال  (1)

 .الطقائػ الثالث

ق بقـ اإليؿان واإلسالم (2)  .وهق ٓ ُيػر 
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 . الصالة وٓ غقرها

 . باسؿ إحدى الطقائػ ويمكد هـا ابـ كصر 

اكِي َيْزكِي َٓ »: ملسو هيلع هللا ىلص الـبل ققل مـ ؿرادال أن ويـؼؾ طـ ابـ طباس   الزَّ

 هق لقس اإليؿان وكقر اإليؿان، كقر مـف يــزع بلكف ،«ُمْمِمٌن  َوُهوَ  َيْزكِي ِحقَن 

 . كافًرا لؽان اإليؿان كؾ مـف كزع لق ٕكف اإليؿان: كؾ

 أق٘ي:
، وخالػفؿ يف هذا وكحقه الخقارج الؿؽػرون اوهذا ققل أهؾ السـة مجقعً 

 . والحاكؿقن طىل مرتؽبقفا بالـار والخؾقد فقفابالذكقب 

ويحتج ابـ كصر طىل ققلف بلكف ٓ يزول اإليؿان طـ مرتؽب الؽبقرة  -6

أخرجوا من الـار من كان »أكف يؼقل:  فقؿا يروي طـ ربف  ملسو هيلع هللا ىلصبؼقل الـبل 

: ٕن مـ دخؾ الـار لؼل اهلل بالؽبائر، وقد أخبر «دم قؾبه مثؼال خردلة من إيامن

أن يف قؾقهبؿ أجزاء مـ اإليؿان، استحؼقا بذلؽ اسؿ اإليؿان،  ملسو هيلع هللا ىلص الـبل

. . . ووجب لفؿ طؾقف الثقاب، لقٓ ذلؽ ما دخؾقا الجـة
(1)

 . لخإ 

 . واحتج طىل هذا بأية والحديث الؿذكقريـ

أن اهلل يخرج مـ الـار مـ  ملسو هيلع هللا ىلصولؿا أخبر الـبل "وأكد ذلؽ بؼقلف:  -7

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تلمؾ جقدًا هذه الػؼرة التل تضّؿـْت خروج مرتؽبل الؽبائر مـ الـار بؿا يف قؾقهبؿ مـ اإليؿان،  (1)

وهبذا اإليؿان يف الؼؾقب استحؼقا الخروج مـ الـار، ثؿ دخقل الجـة، وهذا ققل صقائػ أهؾ 

 .الحديث
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ن فقدخؾف الجـة طؾؿـا أكف مل يدخؾف الجـة إٓ كان يف قؾبف مثؼال خردلة مـ إيؿا

 . "وهق مسؾؿ مممـ

ومعروف أن محؿد بـ كصر مؿـ يؽػر تارك الصالة، ومع ذلؽ يحؽل 

أدلة وأققال هذه الطقائػ الثالث، ويصػفؿ بلهنؿ أهؾ السـة والحديث، وٓ 

يرد أققالفؿ، وٓ يرمقفؿ باإلرجاء: ٕكف طىل مذهبفؿ، ويعؾؿ هق وغقره مؿـ 

رون تارك الصالة أدلتفؿ  يؽػرون تارك الصالة أن إلخقاهنؿ الذيـ ٓ ُيؽػ 

وبراهقـفؿ طىل أن اهلل يخرج مـ الـار مـ يف قؾبف مثؼال ديـار مـ إيؿان ومـ يف 

ومـ يف قؾبف مثؼال كصػ ديـار مـ إيؿان ومـ يف قؾبف مثؼال شعقرة مـ  ،قؾبف

مـ يف قؾبف مثؼال ذرة مـ إيؿان، إيؿان، ومـ يف قؾبف مثؼال خردلة مـ إيؿان، و

 . قط اذرة مـ إيؿان، ومـ مل يعؿؾ خقرً  ومـ يف قؾبف أدكك أدكك أدكك مثؼال

، تليت الصحقحقـوهذه إصـاف مذكقرة يف إحاديث القاردة يف 

 . الشػاطة فقفؿ بعد الشػاطة يف الؼائؿقـ بالصالة والصقام والحج

حة مـ الحؼائؼ، ويرمل أهؾفا وٓ يخالػ ما يف هذه إحاديث الصحق

 . باإلرجاء إٓ الخقارج ووراثفؿ

مـ مـفجف الػاسد، وبعضفؿ ٓ  اعض همٓء القراث يضعػفا اكطالقً وب

يـؽرها طالكقة، ولؽـ صعـف فقؿـ يممـ هبا ويؼررها، ورمقف إياهؿ بلهنؿ 

مرجئة يدل طىل أكف ٓ يممـ هبا، ففذا الطعـ مـ أو ضح إدلة أكف ٓ يممـ 
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ا، ولؽـف يتخػك بذلؽ، فؿثؾف كؿثؾ الـعامة التل تدس رأسفا يف الرمؾ هب

 .وممخرهتا بادية لؾعقان

ومؿـ يـؽر هذه إحاديث الؿرجئة الذيـ يؼقلقن: إن العؿؾ لقس مـ 

اإليؿان، وأكف ٓ يزيد وٓ يـؼص، وأن إيؿان الػجار كنيؿان محؿد وجبريؾ 

يممـقن بلن اإليؿان يـؼص  ، ففؿ ٓ-طؾقفؿ الصالة والسالم-ومقؽائقؾ 

 .حتك ٓ يبؼك مـف إٓ أدكك أدكك أدكك مـ مثؼال ذرة

 ثٍ إْ أحادٙح اهصفاعٞ تدي عوٟ أًسّٙ ٓاًني:
 . بقان طؼقبة اهلل ٕهؾ الؽبائر بالـار، ٓسقؿا تاركل الػرائض :أحدُٖا

بقان فضؾ التقحقد، وأكف السبب يف إخراج الجفـؿققـ مـ  :ٚرثاُْٝٗا

ي يتـؽر لؿضؿقن هذه إحاديث، ويرمل مـ يممـ هبا ويؼقل الـار، فالذ

بدٓٓهتا باإلرجاء ٓ يرى لؾتقحقد هذه الؿؽاكة العظقؿة طـد اهلل وطـد 

 . رسقلف والؿممـقـ

ويرى الؼارئ اتػاق صقائػ أهؾ الحديث طىل اإليؿان الصادق 

أدكك بلحاديث الشػاطة التل تـص طىل أكف يخرج مـ الـار مـ يف قؾبف أدكك 

 . قط ال ذرة مـ إيؿان ومـ مل يعؿؾ خقرً أدكك مـ مثؼا

 . وهذا يبطؾ مزاطؿ مـ يّدطل اإلمجاع طىل كػر تارك الصالة
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 :احرتاَ أ٢ٌٞ اهسِٞ ألٓى احلدٙح

الغطريػل أمحد أبق حدثـا": أبق كعقؿ  
(1)

 بـ محؿد بؽر أبق ثـا 

 مـ رجال رأيُت  إذا :يؼقل الشافعل سؿعت :قال الربقع ثـا خزيؿة بـ إسحاق

."ملسو هيلع هللا ىلص الـبل أصحاب مـ رجال رأيت كلين الحديث أصحاب
(2)

 

 (:4)ص معرفة طؾقم الحديثأبق طبد اهلل الحاكؿ الـقسابقري يف  

سؿعت أبا الحسقـ محؿد بـ أمحد الحـظظ ببغداد يؼقل: سؿعت أبا "

كـت أكا وأمحد بـ الحسـ  :إسؿاطقؾ محؿد بـ إسؿاطقؾ الترمذي يؼقل

يا  :ترمذي طـد أبل طبد اهلل أمحد بـ محؿد بـ حـبؾ فؼال لف أمحد بـ الحسـال

أصحاب  :ذكروا ٓبـ أبل قتقؾة بؿؽة أصحاب الحديث فؼال ،أبا طبد اهلل

زكديؼ! زكديؼ!  :فؼام أبق طبد اهلل وهق يـػض ثقبف فؼال .الحديث ققم سقء

 . "زكديؼ! ودخؾ البقت

هؾ الحديث، وهق يعؾؿ أهنؿ قد اإلمام أمحد هذا فقؿـ يشتؿ أ

يخالػقكف فقحترمفؿ: ٕهنؿ ٓ يخالػقكف وٓ يخالػقن غقره إٓ طىل أساس 

 . حجج وبراهقـ يستـدون إلقفا

سؿعت أبا طظ الحسقـ بـ طظ الحافظ يؼقل: سؿعت "الحاكؿ:  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تذكرة "قع إمامان مشفقران، وأبق أمحد الغطريػل ذكره الذهبل يف إسـاده صحقح، ابـ خزيؿة والرب (1)

 .(، ووصػف بلكف الحافظ الؿتؼـ اإلمام912( برقؿ )972-971/ 3) "الحػاظ

(2) إولقاء حؾقة (9/109)، ولـبالءا أطالم سقر (10/59-60). 
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جعػر بـ محؿد بـ سـان القاسطل: يؼقل سؿعت أمحد بـ سـان الؼطان 

لدكقا متبدع إٓ وهق يبغض أهؾ الحديث وإذا ابتدع الرجؾ لقس يف ا :يؼقل

 . "كزع حالوة الحديث مـ قؾبف

هذا ومـ أخذيـ بلحاديث الشػاطة وما يميدها مـ السـة الصحقحة 

 . اإلمام ابـ الؼقؿ 

  كتابف يف إرواح حادي (273-272ص:) " القجف

سعقد الخدري يف  مـ حديث أبل الصحقحقـكف قد ثبت يف أ :العشرون

شػعت الؿالئؽة وشػع الـبققن وشػع الؿممـقن  :حديث الشػاطة فقؼقل 

ومل يبؼ إٓ أرحؿ الرامحقـ، فقؼبض قبضة مـ الـار، فقخرج مـفا ققما مل 

يعؿؾقا خقرا قط قد طادوا محؿا، فقؾؼقفا يف هنر يف أفقاه الجـة يؼال لف هنر 

همٓء  :السقؾ فقؼقل أهؾ الجـة فقخرجقن كؿا تخرج الحبة يف محقؾ ،الحقاة

طتؼاء اهلل الذيـ أدخؾفؿ اهلل الجـة بغقر طؿؾ طؿؾقه و ٓ خقر قدمقه، ففمٓء 

أحرقتفؿ الـار مجقعفؿ فؾؿ يبؼ يف بدن أحدهؿ مقضع مل تؿسف الـار بحقث 

صاروا محؿا وهق الػحؿ الؿحترق بالـار وضاهر السقاق أكف مل يؽـ يف قؾقهبؿ 

ارجعوا فؿن وجدتم دم »فنن لػظ الحديث هؽذا فقؼقل:  :مثؼال ذرة مـ خقر

مل  ،ربـا :قؾبه مثؼال ذرة من خقر فلخرجوه فقخرجون خؾؼا كثقرا، ثم يؼولون

: شػعت الؿالئؽة وشػع الـبقون وشػع فقؼول اهلل  .اكذر فقفا خقًر 

فقؼبض اهلل قبضة من كار فقخرج مـفا  .الؿممـون، ومل يبق إٓ أرحم الرامحقن
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، ففذا السقاق يدل طىل أن همٓء مل يؽـ يف قؾقهبؿ «مل يعؿؾوا خقرا قط قوما

 . مثؼال ذرة مـ خقر ومع هذا فلخرجتفؿ الرمحة

ومـ هذا رمحتف سبحاكف وتعاىل لؾذي أوصك أهؾف أن يحرققه بالـار 

ويذروه يف البر والبحر زطؿا مـف بلكف يػقت اهلل سبحاكف وتعاىل ففذا قد شؽ 

ما محؾك طؾى ما » :رة ومل يعؿؾ خقرا قط ومع هذا فؼال لفيف الؿعاد والؼد

 . فؿا تالفاه أن رمحف اهلل ،«خشقتك وأكت تعؾم :صـعت؟ قال

فؾؾف سبحاكف وتعاىل يف خؾؼف حؽؿ ٓ تبؾغف
(1)

 . طؼقل البشر 

 أخرجوا يؼول اهلل »أن رسقل اهلل قال:  وقد ثبت يف حديث أكس 

. «دم مؼاممن الـار من ذكرين يوما أو خافـي 
(2)

 

ديث اإلمام ابـ الؼقؿ بـك حؽؿف هـا طىل حديث أبل سعقد وأيده بح -1

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

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .لعؾف: ٓ تبؾغفا (1)

ـٌ َغِريٌب " (، ثؿ قال:2594حديث ) ســفرواه الترمذي يف  (2)  ."هذا َحِديٌث َحَس

 ورواه الحاكؿ وصححف ووافؼف الذهبل.

مبارك بـ فضالة بالسؿاع يف إحداهـ، اكظر  مـ صرق، صّرح التقحقدورواه ابـ خزيؿة يف 

 (.453، 452، 451حديث )

 (.833حديث ) السـةورواه ابـ أبل طاصؿ يف كتاب 

وابـ فضالة قال فقف الحافظ ابـ حجر: ، لةٕن مداره طىل مبارك بـ فضا :حسـف إلباين

: قال طػان ثؼة مـ الـساك وكان وكان. الؽاشػ . وقال الذهبل يف"صدوق يدلس ويسقي"

 ."وقال الـسائل: ضعقػ .ففق ثؼة .وقال أبق زرطة إذا قال: حدثـا
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وٓ شؽ أكف يممـ بلحاديث الشػاطة إخرى وإحاديث القاردة يف 

 . فضؾ ٓ إلف إٓ اهلل وفضؾ التقحقد

 . ابـ الؼقؿ أكف يرى كػر تارك الصالةوالذي كعرفف طـ 

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

 . آستسالم لفا والصدع بؿضؿقهنا

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

، ويف طدم آخر، ويف تؽػقر تارك إركان تارة اا وطدم تؽػقره حقـً الصالة حقـً 

 . تؽػقره تارة أخرى

ٖٛ لُتُف إىل طدم التؽػقر قْ ثؿ فَ  ،والظاهر أن سبب اختالف رواياتف

 . استشالَ٘ ٚإمياْ٘ بأحادٜث ايشفاع١

مثؾ ذلؽ يف شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة، فنكف قد يرى كػر تارك  ْؾ قُ وَ 

يهٓ٘ إذا ٚقف أَاّ أحادٜث ايشفاع١ استشًِ هلا ٚصدع الصالة، 

 . مبضُْٛٗا

  يف الػتاوى مجؿقع (1/318:) " ـْ َأْهِؾ اْلبَِدِع
ـ  َكثِقًرا مِ

َوَلؽِ

َْهِؾ اْلَؽَبائِِر َفَؼاُلقا
ِ
َْهِؾ  :َواْلَخَقاِرِج َواْلُؿْعَتِزَلِة َأْكَؽُروا َشَػاَطَتُف ٕ

ِ
َٓ َيْشَػُع ٕ

َٓ  .اْلَؽَبائِرِ  ـْ  بِـَاًء َطَؾك َأن  َأْهَؾ اْلَؽَبائِِر ِطـَْدُهْؿ 
َٓ ُيْخِرُجُفْؿ مِ ُف َلُفْؿ َو َيْغِػُر الؾ 

َٓ َغْقِرَها،  َٓ بَِشَػاَطِة َو َٚايتََّاِبِعنَي الـ اِر َبْعَد َأْن َيْدُخُؾقَها  َُٖب ايصَََّخاَب١ِ  ََِر َٚ
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 ُ٘ ََّْ َُاَع١ِ َأ َٚاْيَج  ١ََِّٓ ٌِ ايشَُّ ِٖ ََٚسا٥ِِس َأ ُِنَي  ًِ ُُِش ١ََُِّ اْي ٌِ  ملسو هيلع هللا ىلصََٚأ٥ِ ِٖ َِٜشَفُع ِفٞ َأ

ـْ اْيَهَبا٥ِِس ـْ الـ اِر َم
يَؿاِن َأَحٌد: َبْؾ َيْخُرُج مِ ـْ َأْهِؾ اإْلِ

َٓ ُيَخؾ ُد فِل الـ اِر مِ ُف  ، َوَأك 

ـْ إيَؿانٍ 
ٍة مِ ـْ إيَؿاٍن َأْو مِْثَؼاُل َذر 

 . "فِل َقْؾبِِف مِْثَؼاُل َحب ٍة مِ

هق أن أخذ همٓء إئؿة بلحاديث الشػاطة  -واهلل أطؾؿ-والظاهر 

إخقر، وهق إصقب: ٕن ذلؽ أخذ مـفؿ بالجؿع بقـ كصقص القطد 

والقطقد، وهق الؿـفج الحؼ السديد الذي يخالػ بف أهؾ السـة الخقارج 

 . الذيـ يلخذون بـصقص القطقد، ويفؿؾقن كصقص القطد

ويخالػقن بف غالة الؿرجئة الذيـ يلخذون بـصقص القطد ويفؿؾقن 

 . كصقص القطقد

ففذا السقاق يدل طىل أن همٓء مل يؽـ ": مام ابـ الؼقؿ وققل اإل -2

 . "يف قؾقهبؿ مثؼال ذرة مـ خقر

فالظاهر أكف يعتؼد أهنؿ مـ أهؾ التقحقد، وأهنؿ لقس طـدهؿ شلء زائد 

 . قط، واهلل أطؾؿ اظاهر الحديث أهنؿ مل يعؿؾقا خقرً طىل التقحقد أي يعتؼد ب

هلل أن أحاديث الشػاطة تميد ٓ يـسك الؿطؾع طىل أحاديث رسقل ا -3

ڻڻۀ ﴿حديث أبل سعقد، وٓ سقؿا حديث أكس، وكذلؽ ققل اهلل تعاىل: 

﴾ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے
(1)

كؿا يػفؿفا مجفقر أهؾ السـة  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .[48]الـساء: (1)
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 . بخالف الخقارج وغالة الؿرجئة

ر إٓ بترك الشفادتقـ أو يؼع يف كقاقضفا  . هذا ومـ أئؿة السـة مـ ٓ ُيؽػ 

:ًٍِٔٗ 
م محؿد بـ طبد القهاب إمام الدطقة السؾػقة بعد اإلمامقـ ابـ اإلما -1

 . تقؿقة وابـ الؼقؿ

 وسئؾ الشقخ محؿد بـ طبدالقهاب" (1/102 :)الدرر السـقةيف  

  طؿا يؼاتؾ طؾقف؟ وطؿا يؽػر الرجؾ بف؟ فلجاب: أركان اإلسالم

قر هبا، وتركفا إذا أ فإربعة ،الخؿسة، أولفا الشفادتان، ثؿ إركان إربعة

اختؾػقا يف  :، فـحـ وإن قاتؾـاه طىل فعؾفا، فال كؽػره بتركفا: والعؾؿاءاهتاوكً 

مـ غقر جحقد: وٓ كؽػر إٓ ما أمجع طؾقف العؾؿاء  كػر التارك لفا كساًل 

 . "كؾفؿ، وهق الشفادتان

ر ، وأمجعقا طىل تؽػقؾػقا يف تؽػقر تارك إركان كساًل فعؾؿاء إمة اخت

 . اجحقدً  تاركفا

 . وأمجعقا طىل كػر تارك الشفادتقـ

 . واإلمام محؿد ٓ يؽػر إٓ بؿا أمجعقا طؾقف وهق الشفادتان

وققلف هذا كص واضح يف طدم تؽػقر تارك العؿؾ: إذ لقس وراء إركان 

الخؿسة مـ إطؿال ما يؽػر بف، بؾ كص طىل أكف ٓ يؽػر إٓ بؿا أمجعقا طؾقف، 

 . وهق الشفادتان
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 (1/317 )الدرر السـقةقال الشقخ طبد الرمحـ بـ حسـ يف و -2

سللـل الشريػ طؿا كؼاتؾ "لؿا قالف اإلمام محؿد بـ طبد القهاب:  اتلكقدً 

طؾقف، وما كؽّػر بف؟ فؼال يف الجقاب: إكا ٓ كؼاتؾ إٓ طىل ما أمجع طؾقف 

  ." . . .العؾؿاء كؾفؿ، وهق الشفادتان بعد التعريػ، إذا طرف ثؿ أكؽر

ما قالف  ا( ممكدً 1/467) الدرر السـقةوقال الشقخ طبد الؾطقػ يف  -3

 آباؤه:

وأخبرهتؿ ببراءة الشقخ، مـ هذا الؿعتؼد والؿذهب وأكف ٓ يؽػر إٓ  "

بؿا أمجع الؿسؾؿقن طىل تؽػقر فاطؾف، مـ الشرك إكبر والؽػر بآيات اهلل 

بر كتؽػقر مـ طبد ورسؾف أو بشلء مـفا بعد ققام الحجة وبؾقغفا الؿعت

لف فقؿا يستحؼف طىل خؾؼف، مـ  اـ ودطاهؿ مع اهلل، وجعؾفؿ أكدادً الصالحق

 . "العبادات واإللفقة وهذا: مجؿع طؾقف أهؾ العؾؿ واإليؿان

(، مطابع الرياض: 35)ص الضقاء الشارقوقال ابـ سحؿان يف  -4

بقـ ما فرق فؿـ أكؽر التؽػقر مجؾة ففق محجقج بالؽتاب والسـة، ومـ فرق "

اهلل ورسقلف مـ الذكقب، ودان بحؽؿ الؽتاب والسـة، وإمجاع إمة يف الػرق 

وكحـ مل كؽػر  .سـة والجؿاطةبقـ الذكقب والؽػر فؼد أكصػ، ووافؼ أهؾ ال

بذكب دون الشرك إكبر الذي أمجعت إمة طىل كػر فاطؾف، إذا قامت  اأحدً 

 اإلطالمواحد كؿا حؽاه يف  طؾقف الحجة، وقد حؽك اإلمجاع طىل ذلؽ غقر

 . "ٓبـ حجر الشافعل
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ففمٓء كبار أئؿة الدطقة السؾػقة يف كجد ٓ يؽػرون إٓ بؿا أمجعت إمة 

 . طىل أكف كػر

وٓ كؽػر إٓ ما أمجع طؾقف العؾؿاء كؾفؿ، ": وطبارة اإلمام محؿد 

 . "وهق الشفادتان

ل مبـقة طىل إخذ والظاهر أن هذه الؿقاقػ مـ همٓء إئؿة إكؿا ه

، وطىل أحاديث الشػاطة التل (ٓ إلف إٓ اهلل)بلحاديث فضؾ كؾؿة التقحقد 

هل مبـقة طىل فضؾ ومؽاكة كؾؿة التقحقد، وما لؼائؾفا الؿعتؼد لؿعـاها 

الؿخؾص فقفا مـ الجزاء طـد اهلل طىل تػاوت أهؾفا يف العؿؾ بؿؼتضاها 

صقر، كؿا يف أحاديث الشػاطة التل والتؼصقر فقف، وطىل تػاوهتؿ يف هذا التؼ

 . اذا التػاوت، وقد سؾػ ذكرها قريبً تبقـ ه

 . هذا ولفمٓء إئؿة أققال أخرى تخالػ أققالفؿ هذه

لؽـ الؿتلمؾ والـاضر يف إدلة واإلمجاع الذي ذكروه يدرك أن الؿعتَؿد 

يف طـدهؿ هذا الؼقل الؼائؿ طىل إدلة الؿذكقرة واإلمجاع، فؿا رأي طادل 

 أققال همٓء إئؿة؟

 :اهتعوٚق اهسابع
 :الرد طىل الؿبتدطة( مـ كتاب ابـ البـاء يف 207قال طادل يف )ص

قؾُت: تتبع أققال أهؾ السـة مـ الؿتؼدمقـ والؿتلخريـ يف أن العؿؾ "
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ركـ مـ أركان اإليؿان يطقل، وهبذا تعؾؿ ضالل وخطل الؿرجئة يف طدم 

ان، وأن العؿؾ طـدهؿ شرط كؿال، وأن اإلكسان ققلفؿ ُبركـقة العؿؾ يف اإليؿ

يؽقن مممـًا بؼؾبف ولساكف، وإن مل يعؿؾ بجقارحف!! كؿا صّرح بذلؽ 

البقجقري والؽقثري، وغقرمها مؿـ تؾّؼَػ هذا الؼقل وصّرح بف مـ مرجئة 

هذا العصر!! مؿـ يؼقل بلن اإليؿان ققل وطؿؾ يف الظاهر ثؿ يتـاقضقن بعد 

بالؽؾقة لقس بؽافر بؾ هق مسؾؿ، وأن مآلف ومصقره إىل  ذلؽ بلن تارك العؿؾ

الجـة!! ويتـاقضقن كذلؽ يف حصرهؿ الؽػر يف الجحقد والتؽذيب دون 

الؼقل والعؿؾ!! وإدهك مـ ذلؽ وإمّر مـ يجعؾ إمجاع أهؾ السـة طىل 

 . "ُركـقة العؿؾ يف اإليؿان مـ أققال الخقارج الؿارقة!!

 أق٘ي:
مـ اإليؿان، وكعتؼد ذلؽ  السـة كؼقل: إن العؿؾوكحـ ومجقع أهؾ  -1

، وكستدل طىل ذلؽ بإدلة القاضحة اا وضاهرً ا، وكؼقل بف باصـً ا جازمً اطتؼادً 

 . الصالح السؾػ وأققال ملسو هيلع هللا ىلصمـ كتاب اهلل وسـة رسقلف 

وكربل طىل ذلؽ، وكذم كؾ أهؾ البدع مـ خقارج وروافض ومعتزلة 

، وكبق ـ ضالٓهتؿ اـفؿ مجقعً وأحزاب ضالة، وكحذر مومرجئة وصقفقة 

 . وأباصقؾفؿ بإدلة والبراهقـ وأققال السؾػ، وكربل الشباب طىل ذلؽ

وهبذا تعؾؿ ضالل وخطل الؿرجئة يف طدم ققلفؿ "وققل طادل:  -2

ُبركـقة العؿؾ يف اإليؿان، وأن العؿؾ طـدهؿ شرط كؿال، وأن اإلكسان يؽقن 
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ارحف!! كؿا صّرح بذلؽ البقجقري مممـًا بؼؾبف ولساكف، وإن مل يعؿؾ بجق

 . "والؽقثري

 أق٘ي:
إن الؿرجئة أصـاف، مـفؿ مـ يؼقل: اإليؿان هق الؿعرفة بالؼؾب فؼط، 

 . وهؿ مرجئة الجفؿقة

 . اإليؿان هق التصديؼ، وهؿ إشاطرة َِٚٓٗ َٔ ٜكٍٛ:

 . اإليؿان هق الـطؼ بالؾسان وهؿ الؽرامقة َِٚٓٗ َٔ ٜكٍٛ:

ان تصديؼ بالؼؾب وكطؼ بالؾسان، وهؿ مرجئة اإليؿ َِٚٓٗ َٔ ٜكٍٛ:

 . الػؼفاء

 . يـؽر كصقص القطقد َِٚٓٗ َٔ

يرى أن مرتؽب الؽبائر والؿصر طىل ترك الػرائض مممـ  َِٚٓٗ َٔ

مستؽؿؾ اإليؿان، وإذا لؼل اهلل أدخؾف الجـة، بؾ مجقعفؿ يعتؼدون أكف مممـ 

 . مستؽؿؾ اإليؿان

 . إليؿانوكؾ هذه إصـاف يخرجقن العؿؾ مـ ا

 . وأققالفؿ كؾفا باصؾة

 . خالػقا كصقص الؽتاب والسـة، فضّؾقا بذلؽ اففمٓء مجقعً 

ـْ َغَؾِط " شقخ اإلسالم يف مـاقشتف لؾؿرجئة: 
اْلَقْجُف الث اكِل مِ
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ٓ  الت ْصِديَؼ َفَؼْط دُ  :اْلُؿْرِجَئةِ  يَؿاِن َلْقَس إ ـْ اإْلِ

وَن َضـ ُفْؿ َأن  َما فِل اْلَؼْؾِب مِ

ـْ جفؿقة اْلُؿْرِجَئةِ  َم َط  . َأْطَؿاِل اْلُؼُؾقِب: َكَؿا َتَؼد 

ـْ  :الث الُِث 
ا بُِدوِن َشْلٍء مِ يَؿاَن ال ِذي فِل اْلَؼْؾِب َيُؽقُن َتام  َضـ ُفْؿ َأن  اإْلِ

َْطَؿالِ  ْٕ ."ا
(1)

 

ُف " (:172ص) اإليؿان يف شقخ اإلسالم   َواْلَؿْؼُصقُد ُهـَا َأك 

ـْ َطَؿٍؾ، َفنَِذا لَ  َٓ َطَؾك إيَؿاٍن َخاٍل َط ٓ  َطَؾك إيَؿاٍن َمَعُف اْلَعَؿُؾ،  ْؿ َيْثُبْت اْلَؿْدُح إ

َٓ َفاِئَدَة  م  َواْلِعَؼاَب َواقٌِع فِل َتْرِك اْلَعَؿِؾ َكاَن َبْعَد َذلَِؽ كَِزاُطُفْؿ  ُطِرَف َأن  الذ 

فِقِف، َبْؾ َيُؽقُن كَِزاًطا َلْػظِق ا
(2)

، َمَع َأك ُفْؿ ُمْخطُِئقَن فِل الؾ ْػِظ، ُمَخالُِػقَن لِْؾؽَِتاِب 

ـ ِة، َوإِْن َقاُلقا ُه َتْرُك اْلَعَؿِؾ َفَفَذا ُكْػرٌ  :َوالس  َٓ َيُضر  ُف  إك 
(3)

َوَبْعُض  :َصِريٌح  

َف َفَرَض َطَؾك :الـ اِس ُيْحَؽك َهَذا َطـُْفْؿ َوَأك ُفْؿ َيُؼقُلقنَ  اْلِعَباِد َفَرائَِض َوَلْؿ  إن  الؾ 

ـَ  ِذي ُهْؿ َتْرُكَفا، َوَهَذا َقْد َيُؽقُن َقْقَل اْلَغالَِقِة ال  َٓ َيُضر  ُيِرْد مِـُْفْؿ َأْن َيْعَؿُؾقَها َو

ـْ َأْهِؾ الت ْقِحقِد َأَحدٌ  :َيُؼقُلقنَ 
َٓ َيْدُخُؾ الـ اَر مِ

(4)
ـْ َما َطؾِْؿت ُمَعق ـًا َأْحؽِل 

، َلؽِ

َٓ ُيَعق ـُقَن َقائَِؾُف َوَقْد َيُؽقُن  َطـْفُ  َهَذا اْلَؼْقَل، َوإِك َؿا الـ اُس َيْحُؽقَكُف فِل اْلُؽُتِب، َو

ـَ َيُؼقُلقنَ  اِق َواْلُؿـَافِِؼق ـْ اْلُػس 
َٓ َخاَلَق َلُف مِ ـْ  يَؿاِن َذْكٌب  :َقْقُل َم َٓ َيُضر  َمَع اإْلِ

ـَ َطَؾك اْلُؿْرِجَئِة َوَصَػُفْؿ بَِفَذاَأْو َمَع الت ْقِحقِد، َوَبْعُض كَ  ي اد   . "اَلِم الر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) اإليؿان(192، )ص. 

 .يعتؼدون بقققع الذم والعؼاب لؿـ ترك العؿؾيشقر بذلؽ إىل مرجئة الػؼفاء، الذيـ  (2)

 .يشقر هبذا إىل غالة الؿرجئة (3)

 .سقليت كالم لإلمام محؿد بـ كصر يميد هذا الؼقل (4)
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 أق٘ي: 
أهؾ السـة يؼقلقن ويمكدون أن الذم والعؼاب الشديد واقع يف ترك 

العؿؾ، ويذمقن مـ يخرج العؿؾ مـ اإليؿان وٓ يؼقل: إن اإليؿان يزيد 

رون غالهتؿ  . ويـؼص، وُيؽػ 

ؼص حتك ٓ يبؼك مـف إٓ أدكك وكحـ كؼقل: إن اإليؿان يزيد ويـؼص ويـ

 . أدكك أدكك مـ مثؼال ذرة

وطادل يرمل مجفقر أهؾ السـة السابؼقـ والالحؼقـ باإلرجاء، فبلي 

 صائػة مـ صقائػ اإلرجاء يؾحؼفؿ؟

كؿا صّرح بذلؽ البقجقري " وققل طادل بعدما ذكر ققل الؿرجئة:

ئة هذا والؽقثري، وغقرمها مؿـ تؾّؼَػ هذا الؼقل وصّرح بف مـ مرج

العصر!! مؿـ يؼقل بلن اإليؿان ققل وطؿؾ يف الظاهر ثؿ يتـاقضقن بعد 

ذلؽ بلن تارك العؿؾ بالؽؾقة لقس بؽافر بؾ هق مسؾؿ، وأن مآلف ومصقره إىل 

 ."الجـة!!

 أق٘ي:
 ملسو هيلع هللا ىلصيجعؾ أهؾ السـة الؿعاصريـ أخذيـ بـصقص رسقل اهلل  ـْ مَ  إن  

 . اإلرجاء لظامل شديد الظؾؿ أهؾ مـ

ستغرب هذا مـ إكسان يجعؾ مجفقر أهؾ السـة والحديث السابؼقـ وٓ ي
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والالحؼقـ وطؾؿاءهؿ مـ الؿرجئة: ٕهنؿ مل يؽػروا تارك الصالة، وطىل 

واإلمام الشافعل  ،ومحاد بـ زيد ،واإلمام مالؽ ،رأس همٓء اإلمام الزهري

 وأصحاهبؿ مـ أهؾ السـة والحديث وغقرهؿ، ومـفؿ اإلمام أمحد يف طدد مـ

وابـ البـاء الذيـ ٓ يؽػرون تارك العؿؾ  ،وابـ بطة ،والبرهباري ،أققالف

 . بالؽؾقة يف بعض أققالفؿ

 اففمٓء مجقعً  ،وابـ قدامة وكثقر مـ الحـابؾة ٓ يؽػرون تارك الصالة

 !.ومـ قال بؼقلفؿ مرجئة طىل مذهب طادل

 ٗأق٘ي:
ر تارك الصالة إذا وقػ أمام أحاديث الشػاطة ٓ يسعف إٓ  ومـ ُيؽػ 

إخذ هبا، وآبتعاد طـ تلويؾفا: ٕهنا تتضؿـ طؼقبة تاركل الصالة وغقرهؿ 

 . بندخالفؿ الـار

وإكبقاء  ملسو هيلع هللا ىلصوتتضؿـ إخراجفؿ مـفا بتقحقدهؿ وبشػاطة الـبل 

برمحة أرحؿ الرامحقـ، وفقفؿ مـ يف قؾبف أدكك أدكك أدكك  اوالؿممـقـ، ثؿ أخقرً 

 ؿؾفؿ وصالهتؿ، وهذا إيؿاهنؿ؟مثؼال ذرة مـ إيؿان، فليـ ط

 . قط اوفقفؿ مـ مل يعؿؾ خقرً 

هذا ما طرفـاه مـ تصرفات كثقر مـ أئؿة السـة والحديث، بؾ طىل هذا 

 . صقائػ أهؾ الحديث كؿا أسؾػـا

بخالف طادل الذي يتظاهر هق وفرقتف باإليؿان هبذه إحاديث، ثؿ 
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رسقل اهلل هبا، فؿا  شعقاء مـ يممـ هبا ويسؾؿ بصريح كطؼ ايحاربقن حربً 

ذكب مـ يلخذ بلحاديث الشػاطة، وهل قد تضّؿـت تعذيب تارك الصالة 

وتارك غقرها مـ إطؿال بجرائؿفؿ، ثؿ يخرجفؿ اهلل مـ الـار بسبب 

 تقحقدهؿ، وبؿا يف قؾقهبؿ مـ اإليؿان واإلخالص؟

ًٓ إن اطتبار أهؾ السـة الؿممـقـ بـص  قص الؽتاب والسـة ُضاّل

رجئة لؿـ أشد الظؾؿ، فالؿرجئة كؿا يؼقل اإلمام سػقان بـ ومخطئقـ وم

والؿرجئة  .وكحـ كؼقل: اإليؿان ققل وطؿؾ ،يؼقلقن اإليؿان ققل"طققـة: 

اؿـ شفد أن ٓ إلف إٓ اهلل ُمصر  أوجبقا الجـة ل
(1)

، بؼؾبف طىل ترك الػرائض 

بؿــزلة ركقب الؿحارم، ولقس بسقاء: ٕن  اوسؿقا ترك الػرائض ذكبً 

مـ غقر  ا، وترك الػرائض متعؿدً ركقب الؿحارم مـ غقر استحالل معصقة

"جفؾ وٓ طذر هق كػر
(2)

 .
(3)

 

وبرأ اهلل أهؾ السـة سابؼفؿ وٓحؼفؿ مـ هذا الؼقل الغايل يف اإلرجاء 

 . ومـ أهؾف

ويخرجقن إطؿال  .ففؾ أهؾ السـة يؼقلقن: اإليؿان ققل فؼط

دخقل الجـة لتارك الػرائض  الصالحة مـ اإليؿان، ويؼقلقن بقجقب
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، فصّقبـاه مـ صبعة دار ابـ الؼقؿ، تحؼقؼ د: محؿد بـ سعقد "مؼراً "يف الـص الذي كؼؾف طادل:  (1)

 .الؼحطاين

(2) السـة سػقان طـ الؼقل هذا طادل كؼؾ وقد ،(722) أثر( 306ص) أمحد بـ اهلل لعبد . 

 .هذا مذهب سػقان وبعض أهؾ السـة، وهق أحد إققال التل أسؾػـاها (3)
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 !وإطؿال؟

وهؾ يؼقلقن يف أفجر الـاس: إن إيؿاكف كنيؿان جبريؾ ومقؽائقؾ ومحؿد 

 طؾقفؿ الصالة والسالم؟

والؿرجئة يؼقلقن: مـ مل يصؿ، ومل يصؾ بعد أن يؼر بف ففق مستؽؿؾ 

 . اإليؿان

ان وأهؾ السـة الذيـ يرمقفؿ طادل باإلرجاء يؼقلقن ويعتؼدون أن اإليؿ

ققل وطؿؾ، ققل بالؼؾب والؾسان، وطؿؾ بالؼؾب والجقارح، وأكف يزيد 

حتك يصقر أمثال الجبال، ويـؼص حتك ٓ يبؼك مـف إٓ أدكك أدكك أدكك مـ 

مثؼال ذرة، كؿا دل  طىل ذلؽ أحاديث الشػاطة التل دّلت طىل تعذيب العصاة 

 . بالـار، وفقفؿ مـ يصظ ويصقم ويحج

بالؿرجئة لظامل غشقم،  -الذيـ هذه طؼقدهتؿ-ة إن مـ يؾحؼ أهؾ السـ

ومثؾف مثؾ مـ يسقي بقـ الثرى والثريا، ومـ يسقي بقـ الظؾؿات والـقر 

 . والظؾ والحرور

ويـسب طادل إىل أهؾ السـة الؿعاصريـ أهنؿ يؼقلقن: اإليؿان شرط 

كؿال، وهذا مـ البفت العظقؿ، فلهؾ السـة الؿعاصريـ كسؾػفؿ يؼقلقن: إن 

 . مـ اإليؿان، وٓ يؼقلقن: شرط كؿال العؿؾ

 . إين ٕول مـ أكؽر هذا الؼقل يف هذا العصر ،ورب السؿاء وإرض
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 . إذ كؼؾ هذا الؼقل وكسبف إىل أهؾ السـة :أكؽرتف طىل خالد العـبري

 . فلكؽرتف طؾقف، وصؾبت مـف حذفف مـ رسالتف قبؾ أن يطبعفا

 . الؽقيت وأثار هذا الؼقل وأكدُت هذا اإلكؽار طؾقف بشدة لؿا ذهب إىل

يف  ال إىل يقمـا هذا، وٓ أطؾؿ سؾػق  واستؿررت يف إكؽار هذا الؼق

 . الؿؿؾؽة والقؿـ ومصر والجزائر والؿغرب يؼقل هبذا الؼقل

فؾقلت بالؼائؾقـ هبذا الؼقل مـ أهؾ السـة يف هذه البؾدان مـ كتبفؿ أو 

ضؾؿف هق وفرقتف التل مؼآهتؿ أو أشرصتفؿ، فنن طجز طرف الـاس هبتف و

 . تحارب أهؾ السـة بالتفاويؾ وآفتراءات

 وققل طادل هـا طـ أهؾ السـة الؿعاصريـ:

ويتـاقضقن كذلؽ يف حصرهؿ الؽػر يف الجحقد والتؽذيب دون الؼقل "

 . "والعؿؾ!!

 أق٘ي:
إن أهؾ السـة الؿعاصريـ كسؾػفؿ ٓ يحصرون الؽػر يف الجحقد 

 . ؾ، ففذا مـ آفتراء طؾقفؿوالتؽذيب دون الؼقل والعؿ

 . وأكا وأهؾ السـة أول مـ أكؽر ذلؽ طىل قائؾف

وكديـ اهلل بلن الؽػر يؽقن بالجحقد بالؼؾب وبالؼقل مثؾ مـ يسب اهلل 
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أو يسب الرسقل أو غقره مـ إكبقاء أو يسب الديـ أو يؽذب بآية مـ الؼرآن 

 . وكحق ذلؽ مؿا يؽػر بف الؼائؾ بؾساكف

لػعؾ بالجقارح كؿـ يسجد لؾصـؿ أو يؿتفـ الؿصحػ وأكف يؽقن با

 . برجؾف، أو يتعؿد الصالة لغقر الؼبؾة

 . فـسبة هذا إىل أهؾ السـة الؿعاصريـ أو السابؼقـ مـ الػجقر الؼاتؾ

وإدهك مـ ذلؽ وإمّر مـ يجعؾ إمجاع أهؾ السـة طىل ُركـقة "وققلف: 

 . "العؿؾ يف اإليؿان مـ أققال الخقارج الؿارقة!!

 أق٘ي:
إن أهؾ السـة السابؼقـ والالحؼقـ متػؼقن طىل أن العؿؾ الصالح كؾف مـ 

اإليؿان بخالف صقائػ الؿرجئة الذيـ ٓ يعتؼدون أن العؿؾ مـ اإليؿان، 

 . وأهؾ السـة يؽػرون مرجئة الجفؿقة

وٓ يؼقل أحد مـفؿ فقؿـ يؼقل بلن العؿؾ مـ اإليؿان: إن هذا الؼقل مـ 

وإن كان الخقارج يقافؼقن أهؾ السـة يف أن العؿؾ مـ  أققال الخقارج،

فؽػروهؿ وحؽؿقا  اإليؿان، لؽـفؿ لؿا خالػقا أهؾ السـة يف مرتؽبل الؽبائر

طىل كبقرة بلكف كافر مخؾد يف الـار واستحؾقا بذلؽ دماء  اطىل مـ مات مصر  

الؿسؾؿقـ حارهبؿ أهؾ السـة بالسقػ والسـان، وكثقر مـ أهؾ السـة 

 . ؿ هبذا وبغقره مـ ضالٓهتؿكػروه
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 بلهنؿ ووصػفؿ وقتالفؿ، بؼتؾفؿ وأمر ملسو هيلع هللا ىلصبؾ حّذر مـفؿ رسقل اهلل 

الرمقة، ووصػفؿ بلهنؿ شر الخؾؼ  مـ السفؿ يؿرق كؿا الديـ مـ يؿرققن

والخؾقؼة، واتػؼ الصحابة طىل قتؾفؿ وقتالفؿ، وطىل رأسفؿ طظ بـ أبل 

 طىل الحداديقن لجفقؿاكققنا اشتد ولؿا الراشديـ، الخؾػاء أحد صالب 

 وصاروا باإلرجاء، ورمقهؿ فقفؿ، الطعـ الشاغؾ شغؾفؿ وصار السـة، أهؾ

هؾ السـة والطعـ فقفؿ شبفقهؿ بالخقارج، وقد قال أ ذم طـ يػترون ٓ

 . َٔ عال١َ أٌٖ ايبدع ايطعٔ يف أٌٖ ايش١ٓالسؾػ: 

ققم  ولؿا بؾغ اإلمام أمحد أن ابـ أبل قتقؾة يؼقل: أصحاب الحديث

ودخؾ  .زكديؼ! زكديؼ! زكديؼ! :سقء، فؼام أبق طبد اهلل وهق يـػض ثقبف فؼال

.البقت
(1)

 

فترمقفؿ  ،وها أكت الققم مـ أشد الـاس طىل أهؾ السـة السابؼقـ

 .باإلرجاء: ٕهنؿ ٓ يؽػرون تارك الصالة

وتػتري طىل أهؾ السـة الؿعاصريـ، وتؼذففؿ بالبقائؼ، وشّؿرت طـ 

ؼقؼ كتب أهؾ السـة يف العؼائد، ومـ أطظؿ أهدافؽ يف ساطد الجد لتح

لؽ يف كؾ  احرب أهؾ السـة، فؼد جعؾتفؿ هدفً  الـفقض بتحؼقؼ هذه الؽتب

كتاب حؼؼتف، وهذا أمر مل يػعؾف خقارج العصر وٓ مرجئتفؿ إٓ الؽقثري 

 . وتالمقذ سقد قطب، بؾ همٓء ٓ يؾحؼقكؽؿ يف حرب أهؾ السـة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) معرفة طؾقم الحديث (4)ص. 
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صادقة، فاحترم السؾػققـ أهؾ السـة السابؼقـ فنن كان طـدك سؾػقة 

 . والالحؼقـ، واطترف بظؾؿؽ لفؿ وتجـقؽ طؾقفؿ

 . اوتب إىل اهلل تقبة كصقًح 

ولؼد كـا كدرك مـ أسالقب الحدادية وصعقهنؿ يف بعض السؾػققـ 

صعـ الحداد يف شقخ  فدفقن إىل الطعـ يف السؾػ، وفعاًل الؿعاصريـ أهنؿ ي

بـ الؼقؿ وابـ أبل العز، وتجاوب معف أتباطف، فؾؿا بّقـا اإلسالم ابـ تقؿقة وا

ضؾؿ الحداد وافتراءه طؾقفؿ صار الحدادية يتظاهرون باحترام ابـ تقؿقة، 

 .لؼرائـ طـدكا :وكحـ ٓ كصدقفؿ

ْْمَ وَ  ْْ تَ اَم ْف ْْطِ  ْن ُؽ ْْ َد ـْ ْْ ئٍ رِ اْم ْْقْ ؾِ َخ  ْن ِم  ةٍ َؼ

 

 وَ  
 مِ َؾْعْ تُ  اسِ ى الـََّْؾْى طَ َػْْخ ا تَ فَ الَ َخ  نْ إِ

أكت الققم تطعـ يف أهؾ السـة الؼدامك والؿعاصريـ وترمقفؿ وها   

 .بالضالل واإلرجاء وتسرف يف ذلؽ، وما أضـ الحدادية إٓ يميدوكؽ

ْْْْْْأَ  ْْْْْْمَ  اهللِ ا وَ َم ْْْْْْ إنَّ الُظؾ  مٌ مْ ُش

 

ْْْْومُ   َْْْْو الظَُّؾ ْْْْيُء ُه َٓ َزاَل الُؿِس  َو

ْيِن َكْؿِضْْْي  اِن َيْْْْوَم الْْْدِّ يَّ  إَِلْْْى الْْْدَّ

 

َْْْْْد اهللِ تَ   ْْْْْتَ ْج وطـ ُْْْْْع الُخ ِؿ  ومُ ُص

 ْْْْ ْْْْؾَ عْ تَ َس ْْْْوُم إِ ُم َي ْْْْقْ ؼَ تَ ا الْ ذَ ا َضُؾ  اـَ

 

 ِه َمِْْْن الَؿُؾْْْومُ َلْْْاإلِ  َد ـًْْْْدا طِ َغْْْ 

 :اهتعوٚق اهجاًّ 
 ا( مدطق  210-209)ص الرد طىل الؿبتدطةطىل كتاب  اادل معؾؼً قال ط

تػريؼ طـدهؿ بقـ  إمجاع الصحابة والتابعقـ طىل تؽػقر تارك الصالة مـ غقر

لشقخ اإلسالم ابـ تقؿقة  ا، وساق هـا كالمً ا وكساًل ا أو هتاوكً جحقدً  مـ تركفا
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 :هذا كصف 

ـْ "
ـَ مِ ِري َٓ َيُؽقُن ِطـَْد اْلُؿَتَلخ  ُف  ُف ِطْؾًؿا َوإِيَؿاًكا: َطؾَِؿ َأك  ـْ آَتاُه الؾ  َوَم

 َٓ َٓ فِل اْلِعْؾِؿ َو َؾِػ  ٓ  َما ُهَق ُدوَن َتْحِؼقِؼ الس  ـْ َكاَن الت ْحِؼقِؼ إ فِل اْلَعَؿِؾ َوَم

َحاَبِة َدائًِؿا  اِت َواْلَعْؼؾِق اِت وبالعؿؾقات َطؾَِؿ َأن  َمْذَهَب الص  َلُف ِخْبَرٌة بِالـ َظِري 

ٓ  َكاَن َخَطًل  ْساَلِم إ ًٓ فِل اإْلِ َٓ َيْبَتِدُع َأَحٌد َقْق ُف  ـْ َبْعَدُهْؿ َوَأك  ـْ َقْقل َم
َأْرَجُح مِ

ـْ َقْبؾِفِ َوَكاَن الص  
 . "َقاُب َقْد َسَبَؼ إَلْقِف مِ

 أق٘ي:
بقان بطالن دطقى اإلمجاع بإدلة  اقد سؾػ يف هذا البحث قريبً 

 . والبراهقـ، وسقف أكاقشف يف بعض الػؼرات يف هذا التعؾقؼ

 أق٘ي:
ح يف العديد مـ أققالف بػضؾ أهؾ السـة  إن شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة لقصر 

د العصقر ويعتبرهؿ الطائػة الؿـصقرة، وٓ يريد هبذا والحديث وطىل امتدا

الؽالم الذي كؼؾف طـف طادل إٓ الؿالحدة وأهؾ الضالٓت مـ أهؾ الؽالم 

 . الباصؾ، وسقاق كالمف وسباقف واضح فقؿا أققل

   يفمجؿقع الػتاوى (7/435-436:) " ـْ َأْهِؾ
َوَكثِقٌر مِ

ا َيـْ  َٓ اْلَؽاَلِم فِل َكثِقٍر مِؿ  ْساَلِم فِل َذلَِؽ َو ـِ اإْلِ َٓ َيُؽقُن َطاِرًفا بَِحِؼقَؼِة ِدي ُصُرُه 

ـ ةُ  َؾُػ  .َما َجاَءْت بِِف الس  َٓ َما َكاَن َطَؾْقِف الس  ـْ َقْقلِِفْؿ بَِغْقِر  .َو
َفَقـُْصُر َما َضَفَر مِ
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تِل َكاَكْت َمآِخَذُهْؿ فِل اْلَحِؼقَؼِة َبْؾ بَِؿآِخ  ـْ َغْقِرِهْؿ اْلَؿآِخِذ ال  ْقَها َط َذ ُأَخَر َقْد َتَؾؼ 

 َما َذم  
ْضطَِراِب َواْلَخَطلِ

ِ
ـْ الت ـَاُقِض َوآ

ِء مِ َٓ ـْ َأْهِؾ اْلبَِدِع َفَقَؼُع فِل َكاَلِم َهُم
مِ

َؾُػ مِْثَؾ َهَذا اْلَؽاَلِم َوَأْهؾِِف َفنِن  َكاَلَمُفْؿ فِل َذم  مِْثِؾ َهَذا اْلَؽاَلمِ   .َكثِقرٌ  بِِف الس 

ـ ِة َوُكؾ َما َخاَلَػ اْلؽَِتاَب  َواْلَؽاَلُم اْلَؿْذُمقُم ُهَق اْلُؿَخالُِػ لِْؾؽَِتاِب َوالس 

ْرِع َواْلَعْؼِؾ  ـ َة َفُفَق َباصٌِؾ َوَكِذٌب َفُفَق ُمَخالٌِػ لِؾش   ھھھ﴿َوالس 

﴾ھے
(1)

ـْ َأْهِؾ الس   ، ا ُاْشُتِفَر ِطـَْدُهْؿ َط ِء َلؿ  َٓ ُفْؿ َيْسَتْثـُقَن فِل َفَفُم ـ ِة َأك 

يَؿاُن ُهَق َما َيُؿقُت اْلَعْبُد َطَؾْقِف  ٓ  إَذا ُجِعَؾ اإْلِ ـُ إ
َٓ ُيْؿؽِ يَؿاِن َوَرَأْوا َأن  َهَذا  اإْلِ

َؾِػ ُهَق َهَذا يَؿاَن ِطـَْد الس 
ُف َضـ قا َأن  اإْلِ َفَصاُروا  :َوُهَق َما ُيَقافِل بِِف اْلَعْبُد َرب 

َؾِػ يَ  ـْ الس  َؾِػ  :ْحُؽقَن َهَذا َط ـْ الس 
ـ   :َوَهَذا اْلَؼْقُل َلْؿ َيُؼْؾ بِِف َأَحٌد مِ

َوَلؽِ

ِء َحَؽْقُه َطـُْفْؿ بَِحَسِب َضـ ِفؿْ  َٓ ٓ  َطَؾك َهَذا  :َهُم ُف إ َٓ َيَتَقج  لَِؿا َرَأْوا َأن  َقْقَلُفْؿ 

ُطقَن َأن  َما َكَصرُ  َْصِؾ َوُهْؿ َيد  ْٕ يَؿاِن ُهَق َقْقُل ا ـْ َأْصِؾ َجْفٍؿ فِل اإْلِ
وُه مِ

ـْ َأْصَحاِب اْلَحِديِث 
ـَ َوالـ ظ اِر مِ ِؼق َومِْثُؾ َهَذا ُيقَجُد َكثِقًرا فِل َمَذاِهِب  .اْلُؿَحؼ 

َتُف فِل َذلَِؽ َوَلْؿ َيْعِرْف َحِؼقؼَ  تِل َخاَلَػَفا َبْعُض الـ ظ اِر َوَأْضَفَر ُحج  َؾِػ ال  َة الس 

َؾِػ  ـْ ُيَعظ ُؿُفْؿ لَِؿا  :َقْقِل الس  َؾِػ َأْو َم ِء ُدوَن الس  َٓ َة َهُم ـْ َطَرَف ُحج  َفَقُؼقُل َم

ـْ َتَؿق ِزِهْؿ َطَؾْقفِ 
ـَ  :َيَراُه مِ ِؼق ُؼقنَ  .َهَذا َقْقُل اْلُؿَحؼ  َوَيُؽقُن َذلَِؽ  .َوَقاَل اْلُؿَحؼ 

َْقَقاِل اْلَباصَِؾِة اْلُؿَخا ْٕ ـْ ا
ْرعِ مِ َوَهَذا َكثِقًرا َما ُيقَجُد فِل َكاَلِم  :َلَػِة لِْؾَعْؼِؾ َمَع الش 

ـَ  ـَ َوَبْعِض اْلُؿْؾِحِدي  . َبْعِض اْلُؿْبَتِدِطق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .[115]إكعام: (1)
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ُف ِطْؾًؿا َوإِيَؿاًكا ـْ آَتاُه الؾ  ـْ الت ْحِؼقِؼ  :َوَم

ـَ مِ ِري َٓ َيُؽقُن ِطـَْد اْلُؿَتَلخ  ُف  َطؾَِؿ َأك 

ٓ  َما ُهَق ُدو ـْ َكاَن َلُف ِخْبَرٌة إ َٓ فِل اْلَعَؿِؾ َوَم َٓ فِل اْلِعْؾِؿ َو َؾِػ  َن َتْحِؼقِؼ الس 

ـْ 
َحاَبِة َدائًِؿا َأْرَجُح مِ اِت َواْلَعْؼؾِق اِت وبالعؿؾقات َطؾَِؿ َأن  َمْذَهَب الص  بِالـ َظِري 

ًٓ فِ  َٓ َيْبَتِدُع َأَحٌد َقْق ُف  ـْ َبْعَدُهْؿ َوَأك  ٓ  َكاَن َخَطًل َوَكاَن َقْقل َم ْساَلِم إ ل اإْلِ

ـْ َقْبَؾفُ  َقاُب َقْد َسَبَؼ إَلْقِف َم  . "الص 

فشقخ اإلسالم يؼصد بؽالمف هذا الؿؾحديـ وأهؾ الؽالم الضالقـ، كؿا 

 . يرى ذلؽ الؼارئ الؽريؿ

طىل  -يف أهؾ الضالل والؿؾحديـ-فتــزيؾ طادل هذا الؽالم الشديد 

وأئؿتفؿ الذيـ ٓ يرون تؽػقر تارك الصالة بـاء طىل ما  أهؾ السـة والحديث

ن طىل مـفج طـدهؿ مـ الجج والبراهقـ تــزيؾ باصؾ ضامل، فنن همٓء سائرو

 . وطداوة ٕهؾ الضالل وبقان ضاللفؿ اا وأخالقً الصحابة طؼقدة ومـفجً 

ْعِض َوَهَذا َكثِقًرا َما ُيقَجُد فِل َكاَلِم بَ "واكظر إىل ققل شقخ اإلسالم: 

ـَ  ـَ َوَبْعِض اْلُؿْؾِحِدي مع سائر صعـف يف الـقطقـ مـ أهؾ الضالل  ،"اْلُؿْبَتِدِطق

تدرك ما يؽـف طادل ٕهؾ الحديث والسـة مـ البغض، وأكف يـتفز أي فرصة 

 . لؾطعـ فقفؿ وتشقيففؿ

 :اهتعوٚق اهتاسع
 :الرد طىل الؿبتدطة( يف تعؾقؼف طىل كتاب 210قال طادل يف )ص
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وقد جعؾ بعض أئؿة السـة ترك تؽػقر تارك الصالة مـ أققال قؾت: "

 الؿرجئة:

 -الؿرجئة يعـل- همٓء إن: الؿبارك بـ اهلل لعبد ققؾ: قال ابـ معقـ 

 . أن يؼر بف ففق مممـ مستؽؿؾ اإليؿان بعد يصؾ ومل يصؿ، مل مـ: يؼقلقن

ا مـ دً ؼقل همٓء، مـ ترك الصالة متعؿقال طبد اهلل: ٓ كؼقل كحـ كؿا ي

 ".  (982)تعظقؿ قدر الصالة .يف وقت ففق كافر اغقر طؾة حتك أدخؾ وقتً 

 أق٘ي:
ًٓ  يثبت طـف: ٕن يف إسـاده راويً أثر ابـ الؿبارك ٓ هق أمحد بـ  ا مجفق

 . مجفقل (:519رقؿ ) لسان الؿقزانحؽقؿ، قال الحافظ ابـ حجر يف 

ًٓ أدرك ضعػ هذا اإلسـاد إىل اب ـ الؿبارك، فؾجل إىل وأطتؼد أن طاد

 . لخإ ". . . الؿبارك بـ اهلل لعبد ققؾ: قال ابـ معقـ  " ققلف:

ففق ٓ يؼصد بؽالمف أهؾ السـة  وطىل فرض صحة ققل ابـ الؿبارك 

والحديث الذيـ ٓ يؽػرون تارك الصالة، وبقـفؿ وبقـ الؿرجئة بعد 

لذيـ يؼقلقن مـ مل وإكؿا يؼصد إن صح  طـف هذا الؼقل: الؿرجئة ا .الؿشرققـ

وبرأ اهلل أهؾ  .يصؿ ومل يصؾ بعد أن يؼر بف، ففق مممـ مستؽؿؾ اإليؿان

فنهنؿ يؼقلقن: اإليؿان ققل وطؿؾ  :السـة والحديث مـ هذا الؼقل الباصؾ

واطتؼاد، يزيد ويـؼص حتك ٓ يبؼك مـف إٓ مثؼال ذرة بـاء طىل إدلة 
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 . والبراهقـ

مـ الؽتاب والسـة، وما طؾقف الصحابة وققل الؿرجئة يخالػ البراهقـ 

ًٓ ومـ اتبع يــزل الؽالم يف غقر مـازلف،  فؿ بنحسان، فظفر لؾؼارئ أن طاد

 . وأكف يـتفز أي فرصة لؾطعـ يف أهؾ السـة والحديث

ثؿ إن الؿرجئة يؼقلقن: اإليؿان ققل، وأوجبقا دخقل الجـة لؿـ ترك 

 . الػرائض

ػقان بـ طققـة طـ اإلرجاء، فؼال: سقيد بـ سعقد الفروي: سللـا س 

وكحـ كؼقل: )اإليؿان ققل وطؿؾ(، والؿرجئة  ،يؼقلقن: )اإليؿان ققل(

لػرائض، بؼؾبف طىل ترك ا الؿـ شفد أن ٓ إلف إٓ اهلل مصر  أوجبقا الجـة 

بؿــزلة ركقب الؿحارم، ولقس بسقاء: ٕن  اوسّؿقا ترك الػرائض ذكبً 

مـ غقر  امعصقة، وترك الػرائض متعؿدً حالل ركقب الؿحارم مـ غقر است

ر... .جفؾ وٓ طذر هق كػ
(1)

 

 الرد طىل الؿبتدطةوقد كؼؾ طادل هذا الؽالم يف تعؾقؼف طىل كتاب 

 . (208)ص

 ًٓ هؾ أهؾ السـة يقجبقن الجـة لؿـ يصر بؼؾبف طىل ترك  :وكسلل طاد

 الػرائض؟

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . (722)السـةرواه طبد اهلل بـ أمحد يف  (1)
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 :اهتعوٚق اهعاشس 
 السـةيف كتاب  -فؿا اهللرمح-طىل ققل طبد اهلل بـ اإلمام أمحد 

 (:710( حديث )303-302)ص

حدثـل سقيد بـ سعقد الفروي، ثـا القلقد بـ مسؾؿ، طـ إوزاطل، "

: ملسو هيلع هللا ىلصفؼال: قال رسقل اهلل  طـ يزيد الرقاشل، قال: سللت أكس بـ مالؽ 

 . "«بقن العبد وبقن الشرك ترك الصالة فنذا تركفا فؼد أشرك»

 طّؾَؼ طؾقف طادل بؼقلف:

 و   (897الصالة قدر تعظقؿ(، والؿروزي يف 1080رواه ابـ ماجف )"

(160) مسؾؿ وروى ،(898
(1)

 برقؿ وسقليت  جابر حديث مـ كحقه 

(744)". 

وأهؾ السـة يقردون هذا الحديث يف أبقاب الرد طىل الؿرجئة الذيـ 

يرون ترك الصالة لقس بؽػر يخرج مـ الؿؾة، فخالػقا بذلؽ أحاديث الـبل 

 . والتابعقـ إمجاع الصحابة و ملسو هيلع هللا ىلص

 يعـل- همٓء إن: الؿبارك بـ اهلل لعبد ققؾ: ابـ معقـ  

ؿ، ومل يصؾ بعد أن يؼر بف ففق مممـ مستؽؿؾ يص مل مـ: يؼقلقن -الؿرجئة

 . اإليؿان

ا مـ ؼقل همٓء، مـ ترك الصالة متعؿدً طبد اهلل: ٓ كؼقل كحـ كؿا ي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(134/82الصقاب برقؿ ) (1)
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.ت ففق كافريف وق اغقر طؾة حتك أدخؾ وقتً 

(1)
 

 . . ." (2/925 :)تعظقؿ قدر الصالةيف  محؿد بـ كصر  

، -يعـل: الصالة-يف إكػار تاركفا  ملسو هيلع هللا ىلصذكركا إخبار الؿروية طـ الـبل 

وإخراجف إياه مـ الؿؾة، وإباحة قتال مـ امتـع مـ إقامتفا، ثؿ جاءكا طـ 

 . لخإ . . .مثؾ ذلؽ، ومل يجئـا طـ أحد مـفؿ خالف ذلؽ الصحابة 

وسللف رجؾ: أكـتؿ تعدون الذكب  ا طـ أبل الزبقر قال: سؿعت جابرً 

قال: وسئؾ ما بقـ العبد وبقـ الؽػر؟ قال: ترك  .فقؽؿ شركا؟ قال: ٓ

 .الصالة

ما كان فرق بقـ الؽػر وبقـ اإليؿان طـدكؿ مـ إطؿال طىل  ٚيف زٚا١ٜ:

.قال: الصالة ؟ملسو هيلع هللا ىلصطفد رسقل اهلل 
(2)

 

 أق٘ي:
 :ىل تعؾقؼف هذا مـ وجقهالؽالم ط

 . يزيد الرقاشل :: ٕن يف إسـادهاأن حديث أكس هذا ضعقػ جد   -1

وكان  .وقال اإلمام أمحد: مـؽر الحديث .قال فقف الـسائل وغقره: متروك

 . سعقد يحؿؾ طؾقف، وقال الػالس: لقس بالؼقي

(، وساق الذهبل ثالثة 4/418) الؿقزانر، اكظر َخ وفقف أققال أُ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ةتعظقؿ قدر الصال (982). 

(2) تعظقؿ قدر الصالة (947( والخالل ،)1527(، والاللؽائل )1379)". 
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 .يث مـ رواياتف الؿـؽرةأحاد

القلقد بـ مسؾؿ، وهق مشفقر بتدلقس التسقية، وهق أشد  :ويف إسـاده

 . أكقاع التدلقس وشرها، وقد طـعـ يف هذا اإلسـاد

 :فٔرا احلدٙح يف إسِادٖ عوتاْ
أن صاحبفا متروك، فؿثؾ هذا الحديث ٓ يؼبؾ التؼقية وٓ  :إحداُٖا

 . يعتضد بف

يـبف الؼراء طىل ما يف إسـاد هذا الحديث مـ شدة ويمخذ طىل طادل أكف مل 

لقشعر الؼراء أن الحديث صحقح، مروٌي  :الضعػ، وأشار إىل حديث جابر

وإذا جاءه  طـ صحابققـ، فؽان طؾقف أن يبقـ شدة ضعػ حديث أكس،

 . حديث جابر بق ـ درجتف مـ الصحة أو الحسـ

الرد طىل الؿرجئة  وأهؾ السـة يقردون هذا الحديث يف أبقاب"ققلف:  -2

الذيـ يرون ترك الصالة لقس بؽػر يخرج مـ الؿؾة، فخالػقا بذلؽ أحاديث 

 . "والتابعقـ وإمجاع الصحابة  ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

 أق٘ي:
ًٓ  (أ هبذا التؼرير يخرج مجفقر أهؾ السـة والحديث وأئؿتفؿ مـ  إن طاد

دهك السـة إىل البدطة، ويحصر أهؾ السـة يف مـ يؽػر تارك الصالة، وإ

 وإمّر مـ هذا أكف يحؽؿ طىل أهؾ السـة بلهنؿ خالػقا إحاديث واإلمجاع،
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 . ، لف دٓٓت خطقرةاوهذا أمر خطقر جد  

ويعؿؾقن هبا، ويملػقن ويجؿعقن بقـ  ،ملسو هيلع هللا ىلصففؿ يعظؿقن سـة رسقل اهلل 

طقف مـ  كصقص القطد والقطقد بػؼف ووطل، وٓ يخالػقن أي إمجاع، وما يد 

 . ، ولق ثبت طـدهؿ لرفعقه طىل رؤوسفؿاإلمجاع مل يثبت

ر تارك الصالة مـ أهؾ السـة وأئؿتفؿ  (ب كقػ يعتبر طادل مـ ٓ ُيؽػ 

 مرجئة؟

وهؿ يممـقن بلن مـ يترك فريضة مـ الػرائض يستحؼ دخقل الـار، 

ويممـقن بـصقص القطقد لؽؾ أكقاع أهؾ الؿعاصل، ويممـقن بلحاديث 

مـ العصاة الـار، وأّن مـفؿ مـ ٓ يبؼك مـ  الشػاطة التل تدل طىل دخقل كثقر

.إيؿاكف إٓ مثؼال ذرة، ومـفؿ ٓ يبؼك مـ إيؿاكف إٓ أدكك أدكك أدكك مثؼال ذرة
(1)

 

ويحؽؿ أهؾ السـة طىل الؿؿتـعقـ طـ الصالة بالؼتؾ، ويبغضقن تاركل 

الصالة، ويحؽؿقن طؾقفؿ بلن طـدهؿ كػر، ويستدلقن بإحاديث القاردة 

 . الصالة طىل ضاللف وفسؼفيف تاركل 

مفؿا بؾغقا مـ اإلجرام -بقـؿا الؿرجئة يعتؼدون أن إيؿان الؿجرمقـ 

 . ملسو هيلع هللا ىلصمثؾ إيؿان جبريؾ ومقؽائقؾ ومحؿد  -والػجقر

 ،(اهلل إٓ إلف ٓ)ويف الققت كػسف يممـقن بإحاديث التل تدل طىل فضؾ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والؿرجئة ٓ يممـقن بزيادة اإليؿان وٓ بـؼصاكف مخالػقـ بذلؽ كصقص الؽتاب والسـة، وٓ  (1)

 .يعبمون بـصقص القطقد
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 ومـفا الجـة، ؾدخ شقًئا بف يشرك ٓ اهلل لؼل مـ أن تضّؿـت التل وإحاديث

تل ال ، ذر أبل وحديث اهلل طبد بـ جابر وحديث مسعقد ابـ حديث

 :، حقث قال صحقحفرواها اإلمام مسؾؿ يف 

حدثـا محؿد بـ طبد اهلل بـ كؿقر حدثـا أبل ووكقع طـ إطؿش،  -92 "

وقال ابـ كؿقر:  .ملسو هيلع هللا ىلصقال وكقع: قال رسقل اهلل -طـ شؼقؼ، طـ طبد اهلل، 

، وقؾت «من مات يشرك باهلل شقئا دخل الـار»يؼقل:  -ملسو هيلع هللا ىلص سؿعت رسقل اهلل

 . أكا: ومـ مات ٓ يشرك باهلل شقئا دخؾ الجـة

وحدثـا أبق بؽر بـ أبل شقبة وأبق كريب قآ: حدثـا أبق معاوية،  -93

رجؾ فؼال: يا  ملسو هيلع هللا ىلصطـ إطؿش طـ أبل سػقان طـ جابر قال: أتك الـبل 

مات ٓ يشرك باهلل شقئا دخل الجـة،  من»رسقل اهلل ما الؿقجبتان؟ فؼال: 

 . «ومن مات يشرك باهلل شقئا دخل الـار

وحدثـل أبق أيقب الغقالين سؾقؿان بـ طبد اهلل وحجاج بـ  -93

الشاطر، قآ: حدثـا طبد الؿؾؽ بـ طؿرو، حدثـا قرة طـ أبل الزبقر، حدثـا 

ٓ يشرك به من لؼي اهلل »يؼقل:  ملسو هيلع هللا ىلصجابر بـ طبد اهلل قال سؿعت رسقل اهلل 

 . «شقئا دخل الجـة، ومن لؼقه يشرك به دخل الـار

 . قال أبق أيقب: قال أبق الزبقر: طـ جابر

 :قال -وهق ابـ هشام-وحدثـل إسحاق بـ مـصقر أخبركا معاذ  -93
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 . ، بؿثؾف. . قال ملسو هيلع هللا ىلصحدثـل أبل، طـ أبل الزبقر، طـ جابر، أن كبل اهلل 

حدثـا محؿد  :، قال ابـ الؿثـكوحدثـا محؿد بـ الؿثـك وابـ بشار -94

بـ جعػر حدثـا شعبة طـ واصؾ إحدب طـ الؿعرور بـ سقيد، قال: ا

، فبشرين أكه أتاين جبريل »أكف قال:  ملسو هيلع هللا ىلصسؿعت أبا ذر يحدث طـ الـبل 

من مات من أمتك ٓ يشرك باهلل شقئا دخل الجـة، قؾت: وإن زكى وإن سرق؟ 

 . «قال: وإن زكى وإن سرق

ث الصحقحة إىل جاكب كصقص صحقحة كثقرة حجزت ففذه إحادي

 . كثقرًا مـ أهؾ السـة والحديث طـ تؽػقر تارك الصالة

وأهؾ السـة يقردون هذا الحديث"مـ مجازفات طادل ققلف:  (جـ
(1)

يف  

أبقاب الرد طىل الؿرجئة الذيـ يرون ترك الصالة لقس بؽػر يخرج مـ 

 . ".. . الؿؾة

 أق٘ي:
 ًٓ ـ أخرج البخاري ومسؾؿ وأبق داود والترمذي هذا أي :وأكا أسلل طاد

الحديث؟ وهات ترامجفؿ التل يرمقن فقفا مـ مل يؽػر تارك الصالة 

 . باإلرجاء

يف الرواية طـ الضعػاء والؿتروكقـ، وقد  اإن ابـ ماجف متساهؾ جد  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فنذا تركفا فؼد بقـ العبد وبقـ الشرك ترك الصالة، "يعـل حديث أكس السالػ الذكر بؾػظ:  (1)

 ."أشرك
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باب ما ]اكػرد برواية هذا الحديث، ومع هذا أورده تحت ترمجة هذا كصفا: 

 . ، ومل يؼؾ: باب مـ مل يؽػر تارك الصالة ففق مرجئ[ك الصالةجاء فقؿـ تر

سئؾ"وطبد اهلل بـ اإلمام أمحد أورده تحت ترمجة هذا كصفا: 
(1)

طـ  

، ومل يؼؾ: -طـ هذا الحديث اوهل بعقدة جد  - "لرد طىل الؿرجئةاإليؿان وا

 . باب بقان أن مـ مل يؽػر تارك الصالة ففق مرجئ

 أهؾ السـة وأئؿتفؿ؟فؿا هذه إراجقػ طىل 

مـ يتابع تعؾقؼاتؽ طىل كتب السـة والعؼقدة يجدك شديد  ،أيا طادل

التسؾط طىل أهؾ السـة السابؼقـ والالحؼقـ، والحؽؿ طؾقفؿ بإحؽام 

الجائرة وتضؾقؾفؿ بؿا تزطؿف مـ مخالػتفؿ إلمجاع الصحابة والتابعقـ 

 . وٓ تصح دطقى اإلمجاع ،ملسو هيلع هللا ىلصوٕحاديث الرسقل 

 ويجؾقهنا يعظؿقهنا هؿ بؾ ،ملسو هيلع هللا ىلصيخالػقن أحاديث الرسقل وهؿ ٓ 

 يؿعـ ٓ مـ طـد تعارض مـ فقفا يظفر قد ما بقـ ويجؿعقن فقفا، ويتػؼفقن

ـة، ويعرفقن الس أهؾ مـ يخالػفؿ مـ يحترمقن كػسف الققت يف وهؿ الـظر،

ٓ بالجفؾ والفقى، وإكؿا بالحجج  لفؿ قدرهؿ، ويـاقشقن أققالفؿ،

 . والبراهقـ

ؿاذا هذا التسؾط الظامل مـ طادل وأمثالف طىل أهؾ السـة إجالء فؾ

الؿعظؿقـ لؾسـة والؿتؿسؽقـ هبا، الؿحاربقـ لؿـ خالػفا واتبع هقاه مـ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .يعـل اإلمام أمحد (1)
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أهؾ البدع مـ الؿرجئة والخقارج والروافض والصقفقة الؼبقرية وأهؾ 

وحدة القجقد وأهؾ وحدة إديان ومـ شايعفؿ ودافع طـفؿ، وكؾ مـ 

 ؟!ـ مـفج اهلل الحؼاكحرف ط

 إن: الؿبارك بـ اهلل لعبد ققؾ:  معقـ ابـ قال"ققلف:  -3

 ففق بف يؼر أن بعد يصؾ ومل يصؿ، مل مـ: يؼقلقن -الؿرجئة يعـل- همٓء

 . اإليؿان مستؽؿؾ مممـ

مـ  اة متعؿدً مـ ترك الصال :طبد اهلل: ٓ كؼقل كحـ كؿا يؼقل همٓء 

.قت ففق كافرغقر طؾة حتك أدخؾ وقتًا يف و
(1)

 

 أق٘ي:
قػ: ٕن يف إسـاده تؼّدم الؽالم طىل أثر طبد اهلل بـ الؿبارك وبقان أكف ضع

ًٓ راويً   .ا مجفق

 .(111اكظر بقان ضعػف، والتعؾقؼ طؾقف )ص

 (2/925 :)تعظقؿ قدر الصالةيف  قال محؿد بـ كصر "ققلف:  -4

 -يعـل: الصالة -اركفا يف إكػار ت ملسو هيلع هللا ىلصذكركا إخبار الؿروية طـ الـبل  . . ."

وإخراجف إياه مـ الؿؾة، وإباحة قتال مـ امتـع مـ إقامتفا، ثؿ جاءكا طـ 

 . لخإ . . .مثؾ ذلؽ، ومل يجئـا طـ أحد مـفؿ خالف ذلؽ الصحابة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تعظقؿ قدر الصالة (982). 
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وسللف رجؾ: أكـتؿ تعدون الذكب  طـ أبل الزبقر قال: سؿعت جابرًا 

وبقـ الؽػر؟ قال: ترك قال: وسئؾ ما بقـ العبد  .فقؽؿ شركا؟ قال: ٓ

 .الصالة

ما كان فرق بقـ الؽػر وبقـ اإليؿان طـدكؿ مـ إطؿال طىل  ٚيف زٚا١ٜ:

.قال: الصالة ؟ملسو هيلع هللا ىلصطفد رسقل اهلل 
(1)

 

 أق٘ي:
ًٓ لع يرى أن يف كالم اإلمام محؿد بـ كصر هذا ما يدل طىل إمجاع  ؾ طاد

ؼقؼ الذي فقف الصحابة، والظاهر أن ابـ كصر استـد إىل كالم طبد اهلل بـ ش

 . دطقى اإلمجاع

والحؼ أن دطقى اإلمجاع هذه ٓ تثبت، وقد بّقـا بطالن دطقى هذا 

 . اإلمجاع بإدلة فقؿا سؾػ

 . شؼقؼ بـ اهلل طبد إىل اإلسـاد ضعػ :ومـفا

ا قؾقؾ طدد طـ إٓ يرو مل أكف :ومـفا بؾ صّرح طظ بـ  الصحابة، مـ جد 

َر مـ الصحابة إٓ اثـقـ الذيـ يزيد طددهؿ الؿديـل أن طبد اهلل بـ شؼقؼ مل ي

.طىل مائة ألػ
(2)

 

وسللف رجؾ: أكـتؿ  طـ أبل الزبقر قال: سؿعت جابرًا "وققلف: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تعظقؿ قدر الصالة (947( والخالل ،)1527(، والاللؽائل )1379). 

 . (2/128-129)الؿعرفة والتلريخاكظر كتاب  (2)
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قال: وسئؾ ما بقـ العبد وبقـ الؽػر؟  .تعدون الذكب فقؽؿ شركا؟ قال: ٓ

 . قال: ترك الصالة

ٕطؿال طىل ما كان فرق بقـ الؽػر وبقـ اإليؿان طـدكؿ مـ ا ٚيف زٚا١ٜ:

.قال: الصالة ؟ملسو هيلع هللا ىلصطفد رسقل اهلل 
(1)

 

 أق٘ي:
 . إسـاد هذه الرواية طـ جابر صحقح

حدثـا يحقك بـ يحقك قال أخبركا أبق خقثؿة " :اإلمام محؿد بـ كصر

، وسللف رجؾ: أكـتؿ تعدون الذكب طـ أبل الزبقر قال: سؿعت جابرًا 

رك ـر؟ قال: تـوبقـ الؽػقال: وسئؾ ما بقـ العبد  .ا؟ قال: ٓـؽؿ شركـفق

 ."الصالة

 ٗيف ٓرا اهِص عّ جابس:
 . طدم التؽػقر بالذكقب طـد الصحابة  -1

كػسف يرى كػر تارك الصالة ومل يـسب ققلف هذا إىل أحد  اأن جابرً  -2

 . غقره مـ الصحابة

 وٓ أدري لؿاذا حذف طادل إسـاد هذه الرواية؟

 أَ 
ِ
ارك الصالة: إمر الذي يّدطل طادل فا مل تـص طىل تؽػقر الصحابة لتك  ٕ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تعظقؿ قدر الصالة (947( والخالل ،)1527(، والاللؽائل )1379.) 
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 أكف إمجاع مـ الصحابة طىل تؽػقره؟

 أم العجز طـ كتابة اإلسـاد؟

ويف رواية: ما كان فرق بقـ الؽػر وبقـ اإليؿان طـدكؿ مـ "وققلف: 

.قال: الصالة ؟ملسو هيلع هللا ىلصإطؿال طىل طفد رسقل اهلل 
(1)

 

 أق٘ي:

.ذا البحثهذه الرواية ضعقػة، وقد بّقـُت ضعػفا فقؿا سؾػ مـ ه
(2)

 

 :اهتعوٚق احلادٜ عصس
( 206)ص الرد طىل الؿبتدطةطّرف أبق الحسـ ابـ البـاء يف كتابف 

اإليؿان بلكف التصديؼ يف الؾغة، وهق يف الشريعة: التصديؼ ومجقع الطاطات 

 . والقاجبات والـقافؾ مع اجتـاب الؿعاصل

 . "حوهق ققل بالؾسان، ومعرفة بالؼؾب، وطؿؾ بالجقار"ثؿ قال: 

 طّؾق طؾقه طادل بؼوله:

كؼؾ اإلمجاع غقر واحد مـ أهؾ السـة طىل أن لإليؿان ثالثة أركان، وأكف "

 ٓ يؼبؾ إيؿان أحد إٓ إذا استؽؿؾ هذه إركان الثالثة، ومؿـ كؼؾ ذلؽ:

 مـ والتابعقـ الصحابة مـ اإلمجاع وكان: قال اإلمام الشافعل  -1

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) عظقؿ قدر الصالةت (947( والخالل ،)1527(، والاللؽائل )1379). 

 مـ هذا البحث. (121اكظر )ص (2)
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 واحد ُيجزئ ٓ ،وكقة وطؿؾ ققل إليؿانا إن: يؼقلقن أدركـاهؿ مؿـ بعدهؿ

 تقؿقة ٓبـ اإليؿانو ،(1593) الاللؽائل ".بأخر إٓ الثالثة مـ

 ."(197ص)

 أق٘ي:
 ،والؼقل بالؾسان ،صحقح أن لإليؿان ثالثة أركان: آطتؼاد بالؼؾب (1

 . والعؿؾ بالجقارح

 . الصالة والزكاة والصقام والحج ٚأزنإ ايعٌُ باجلٛازح أزبع١:

كثقر مـ أهؾ السـة ٓ يؽػرون إٓ بترك الصالة فؼط، وٓ يؽػرون و

بباقل إركان، فعىل ما كؼؾف طادل مـ اإلمجاع مـ أكف ٓ يؼبؾ إيؿان أحد إٓ 

إذا استؽؿؾ هذه إركان الثالثة يؽقن مـ ٓ يؽػر بترك الزكاة والصقام 

 . مـ الؿرجئة -وهل أركان طظقؿة لإليؿان-والحج، 

غقر الشافعل؟ ففاتف،  -الؿـسقب إىل الشافعل-هذا اإلمجاع مـ كؼؾ  (2

 . وإٓ ففذه الدطقى مـ إباصقؾ التل ٓ أصؾ لفا

 إمٓ يثبت هذا الـؼؾ طـ اإلمام الشافعل، وٓ يقجد يف كتبف ٓ  (3

 إموٓ غقرها، وقد صّرح محؼؼ كتاب الاللؽائل بلكف مل يجده يف 

 . لؾشافعل، وإمر كذلؽ

ومؿا يبطؾ هذه الدطقى ما كؼؾف ابـ أبل حاتؿ طـ اإلمام الشافعل يف  (4
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آداب الشافعل ومـاقبف (192)ص . 

اجتؿع  :قال يحقك بـ حرمؾة سؿعت :قال أبل حدثـا": حقث قال 

حػص الػرد ومصالق
(1)

اإلباضل 
(2)

يعـل -طـد الشافعل يف دار الجروي  

الزيادة والـؼصان، واحتج  فاحتج مصالق يف ،فاختصؿا يف اإليؿان -بؿصر

حػص الػرد يف أن اإليؿان ققل، فعال حػص الػرد طىل مصالق وققي طؾقف، 

وضعػ مصالق، فحؿل الشافعل وتؼّؾد الؿسللة طىل أن اإليؿان ققل وطؿؾ 

 . "الػرد وقطعف ايزيد ويـؼص، فطحـ حػًص 

حدثـا محؿد بـ "  (9/114-115:)الحؾقةأبق كعقؿ يف  

سؿعت الربقع بـ  :حدثـل أبق أمحد حاتؿ بـ طبداهلل الجفازي قالطبدالرمحـ 

سؿعت الشافعل يؼقل: اإليؿان ققل وطؿؾ يزيد بالطاطة  :سؾقؿان يؼقل

. أية . . .﴾ڱڱں ں﴿ :ويـؼص بالؿعصقة، ثؿ تال هذه أية
(3)

 

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

ما أطؾؿ يف الرد طىل الؿرجئة شقئا أققى مـ ققل اهلل  :قاليحؽل طـ الشافعل 

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ ﴿تعاىل: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .لؾبقفؼل مـاقب الشافعل، والحؾقة، كؿا يف "مصالن"كذا، والظاهر أن الصقاب:  (1)

 ."إكؿاصل"لؾبقفؼل:  مـاقب الشافعليف  (2)

ثر:(3)  .[31]الؿد 
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﴾ہ ہ ہ

(1)
" . 

  :"يعؼقب بـ محؿد بـ طبداهلل ثـا حقان بـ محؿد أبق حدثـا 

 الػرد حػص اجتؿع :يؼقل يحقك بـ حرمؾة سؿعت: قال حاتؿ أبق ثـا

 حػص واختصؿ حاضر وأكا الجروي دار يف الشافعل طـد إباضل ومصالن

الن وققي طؾقف وضعػ مصالن مص طىل فاحتج اإليؿان يف ومصالن الػرد

الشافعل وتؼؾد الؿسللة طىل أن اإليؿان ققل وطؿؾ يزيد ويـؼص  لفحؿ

 . "فطحـ حػصا الػرد وقطعف

 .  (1/387)مـاقب الشافعلوأورده البقفؼل مـ هذا القجف يف 

وذكر أبق الؼاسؿ " (:81ص) آكتؼاء يف ابـ طبد البر  

طبقداهلل بـ طؿر البغدادي الشافعل الذي استجؾبف الحؽؿ الؿستـصر باهلل 

 :أمقر الؿممـقـ وأسؽـف الزهراء حدثـا محؿد بـ طظ قال: كا الربقع قال

أٓ ترى ققل  ،سؿعت الشافعل يؼقل: اإليؿان ققل وطؿؾ واطتؼاد بالؼؾب

﴾ککگگگ﴿: اهلل 
(2)

ـل صالتؽؿ إىل بقت الؿؼدس، ، يع

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

 . "يؼقل اإليؿان يزيد ويـؼص

أخبركا أبق طبداهلل: "  (1/385:)الشافعل مـاقب يف البقفؼل  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .[5]البق ـة: (1)

 .[143البؼرة:] (2)
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محؿد بـ طبد اهلل الحافظ، قال: حدثـل الزبقر بـ طبد القاحد الحافظ، 

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

 . "يؼقل: اإليؿان ققل وطؿؾ، ويزيد ويـؼص قال: سؿعت الشافعل 

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

 :: حدثـا أبق العباس إصؿ أخبركا الربقع قالمـاقب الشافعلالحاكؿ يف 

 . ويزيد ويـؼص ،اإليؿان ققل وطؿؾ :ؼقلسؿعت الشافعل ي

مـ وجف آخر طـ الربقع  الحؾقةوأخرجف أبق كعقؿ يف ترمجة الشافعل مـ 

...﴾ڱڱںں﴿ :ثؿ تال .يزيد بالطاطة ويـؼص بالؿعصقة :وزاد
(1)

 

 ."أية

 أق٘ي:
مـ إساكقد مدارها طىل صاحبل الشافعل:  ايرى الؼارئ الؽريؿ طددً 

ؾة بـ يحقك يخبران طـ اإلمام الشافعل بلكف يؼقل: الربقع بـ سؾقؿان وحرم

ذا ، ومل يـؼال طـف اإلمجاع الؿزطقم، وه"اإليؿان ققل وطؿؾ يزيد ويـؼص"

يف مشارق إرض ومغارهبا، ٓ يزيدون طىل  االؼقل هق ققل أهؾ السـة مجقعً 

 . هذا الـص الؿـؼقل هـا طـ الشافعل هبذه إساكقد

لؼقت أكثر مـ ألػ " :ؾ البخاري اإلمام محؿد بـ إسؿاطق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثر:(1)  .[31]الؿد 
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 ،والبصرة ،والؽقفة ،والؿديـة ،ومؽة ،أهؾ الحجاز :رجؾ مـ أهؾ العؾؿ

ا بعد قرن ثؿ قركا بعد ات قركً لؼقتفؿ كر   ،ومصر ،والشام ،وبغداد ،وواسط

قرن أدركتفؿ وهؿ متقافرون مـذ أكثر مـ ست وأربعقـ سـة أهؾ الشام 

ربع مرات يف سـقـ ذوي طدد بالحجاز والبصرة أ ،ومصر والجزيرة مرتقـ

ستة أطقام وٓ أحصل كؿ دخؾت الؽقفة وبغداد مع محدثل أهؾ خراسان 

 ،بـ الحسـ بـ شؼقؼاوطظ  ،ويحقل بـ يحقل ،مـفؿ: الؿؽل بـ إبراهقؿ

 ."وشفاب بـ معؿر ،وقتقبة بـ سعقد

 :مـ العؾؿاء مـ مختؾػ البؾدان، مـفؿ اثؿ ذكر طددً 

وأبق  ،وأبق خقثؿة ،وأبق معؿر ،ويحقك بـ معقـ ،اإلمام أمحد بـ حـبؾ

 .طبقد الؼاسؿ بـ سالم

ا وأن ٓ يطقل ذلؽ واكتػقـا بتسؿقف همٓء كل يؽقن مختصرً " 

وذلؽ  :إٔ ايدٜٔ قٍٛ ٚعٌُ :ا مـفؿ يختؾػ يف هذه إشقاءفؿا رأيت واحدً 

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ﴿لؼقل اهلل: 

."﴾ۀہہہ
(1)

 

لت أبل وأبا زرطة طـ مذاهب أهؾ السـة يف لس"حاتؿ: ابـ أبل 

 ،أصقل الديـ وما أدركا طؾقف العؾؿاء يف مجقع إمصار وما يعتؼدان مـ ذلؽ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(195-1/194لاللؽائل ) شرح أصقل اطتؼاد أهؾ السـةاكظر  (1)
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فهإ َٔ أدركـا العؾؿاء يف مجقع إمصار حجازا وطراقا وشاما ويؿـا  :فؼآ

".اإلميإ قٍٛ ٚعٌُ ٜزٜد ٜٚٓكص :َرٖبِٗ
(1)

  

 أق٘ي:
وأبق زرطة يـؼؾقن تعريػ اإليؿان  ،وأبق حاتؿ ،اريففمٓء إئؿة: البخ

اإليؿان ققل "طـ أئؿة اإلسالم يف مجقع أمصار الؿسؾؿقـ أهنؿ يؼقلقن: 

، كؿا كؼؾ ذلؽ البخاري طـ أكثر مـ ألػ طامل، وكؿا كؼؾ طـفؿ أبق "وطؿؾ

 . حاتؿ وأبق زرطة

 . هنؿ يؼقلقن: اإليؿان ققل وطؿؾ، يزيد ويـؼصإ

 . اإلمجاع الذي كسب إىل اإلمام الشافعل ومل يحِؽ أحد مـفؿ

وكان اإلمجاع مـ الصحابة والتابعقـ مـ بعدهؿ مؿـ "مـ أكف يؼقل: 

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

".إٓ بأخر
(2)

 

ففؾ أئؿة اإلسالم يف مشارق إرض ومغارهبا تؿالما طىل كتؿان هذا 

 اإلمجاع؟

 هؾ يرى طادل وصائػتف أن همٓء إئؿة يف مجقع إمصار مرجئة؟و

 .إن مـفجفؿ لقؼتضل ذلؽ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(1/198لاللؽائل ) شرح أصقل اطتؼاد أهؾ السـةاكظر  (1)

 .(197ٓبـ تقؿقة )ص اإليؿان(، و1593الاللؽائل ) (2)
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رون  ٓسقؿا وطادل يخرج مجاهقر أهؾ السـة مـ أهؾ السـة: ٕهنؿ ٓ ُيؽػ 

تارك الصالة، وقد مّر بؽ هذا: وٕن صائػتف ٓ يؽػل طـدها هذا التعريػ 

 . لإليؿان

يؿان ققل وطؿؾ يزيد ويـؼص ويـؼص إذ ٓ بد أن يؼقل الؿسؾؿ: إن اإل

حتك ٓ يبؼك مـف شلء، فنذا قال: اإليؿان ققل وطؿؾ يزيد ويـؼص ويـؼص 

ففق  -ملسو هيلع هللا ىلص كؿا دل  طىل ذلؽ سـة رسقل اهلل-حتك ٓ يبؼك مـف إٓ مثؼال ذرة 

 . طـدهؿ مرجئ

 . ملسو هيلع هللا ىلصكعقذ باهلل مـ هذا الغؾق الؿدمر والؿصادم لسـة رسقل اهلل 

فف أهؾ السـة بعد ضفقر أن الصحابة مل يُ  (5 فقا اإليؿان، وإكؿا طر  عر 

الؿرجئة يف طفد التابعقـ: ٕن أول مـ قال باإلرجاء صؾؼ بـ حبقب العــزي 

الؿتقىف ما بقـ التسعقـ إىل الؿائة، وققؾ: ذر بـ طبد اهلل بـ زرارة الفؿداين 

 الذي مات قبؾ الؿائة، وهذا مؿا يقهـ دطقى هذا اإلمجاع، الذي لق صح  

 . لصار أكثر أهؾ السـة مرجئة، ولؽان الخقارج أوىل بالحؼ وبالصحابة

شرحف لؿختصر ســ أبل داود يف  ومؿا يمكد هذا ققل ابـ الؼقؿ 

والذي صح طـ الـبل " (:12/456لؾعظقؿ آبادي ) بحاشقة طقن الؿعبقد

فنكف قد ثبت فقفؿ الحديث  :اخلٛازج :ذمفؿ مـ صقائػ أهؾ البدع هؿ ملسو هيلع هللا ىلص

وكؾؿف  ،ملسو هيلع هللا ىلصٕن مؼالتفؿ حدثت يف زمـ الرسقل  :قه كؾفا صحاحمـ وج
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 . رئقسفؿ

والتجفؿ، والحؾقل وغقرها مـ البدع  ،وأما اإلرجاء، والرفض، والؼدر

أدركت آخر طصر  :وبدطة الؼدر .فنهنا حدثت بعد اكؼراض طصر الصحابة

الصحابة، فلكؽرها مـ كان مـفؿ حق ا: كعبداهلل بـ طؿر، وابـ طباس، 

 مـ الصحابة طىل مقققف هق فنّكؿا ذمفؿ مـ يجلء ما وأكثر، الفؿا وأمث

 . فقف ققلفؿ

ثؿ حدثت بدطة اإلرجاء بعد اكؼراض طصر الصحابة، فتؽؾؿ فقفا كبار 

ثؿ حدثت بدطة التجفؿ بعد  ،التابعقـ الذيـ أدركقها كؿا حؽقـاه طـفؿ

ئؿة واستػحؾ أمرها واستطار شرها يف زمـ إ .اكؼراض طصر التابعقـ

 ها. "كاإلمام أمحد وذويف

الذي كؼؾف  ومؿا ُيبطؾ كؼؾ اإلمجاع ققل شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة 

مذهب " :الرد طىل الؿبتدطة( مـ تعؾقؼف طىل كتاب 207طادل يف )ص

الصحابة ومجاهقر السؾػ مـ التابعقـ لفؿ بنحسان وطؾؿاء الؿسؾؿقـ: أن 

 . "وطؿؾ الؼؾب والجقارح اإليؿان ققل وطؿؾ، أي: ققل الؼؾب والؾسان،

فـسب شقخ اإلسالم هذا الؿذهب إىل الصحابة ومجاهقر السؾػ، ومل 

يـسبف إىل كؾ السؾػ، وكحـ كعتؼد أن الصحابة والتابعقـ لفؿ بنحسان 

ولذا قاتؾ الصحابة ماكعل الزكاة  :يممـقن كؾ اإليؿان أن العؿؾ مـ اإليؿان
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ِف َلْق ة، فؼال أبق بؽر مع أهؾ الردة ٕهنؿ امتـعقا طـ أداء الزكا : َوالؾ 

ِف  وَكَفا إَِلك َرُسقِل الؾ  .َلَؼاَتْؾُتُفْؿ َطَؾك َمـِْعَفا ملسو هيلع هللا ىلصَمـَُعقكِل َطـَاًقا َكاُكقا ُيَمد 
(1)

 

، لؽـ أطتؼد أن الصحابة ما طّرفقا اإليؿان بلي اوطىل هذا أهؾ السـة مجقعً 

ٓ بعد طصرهؿ، كؿا ٕن أسباب تعريػف مـ اإلرجاء وغقره مل تظفر إ :تعريػ

 . سؾػ بقان ذلؽ

وأن التابعقـ ومـ بعدهؿ ما طّرفقه إٓ بؼقلفؿ: اإليؿان ققل وطؿؾ يزيد 

ويـؼص، كؿا ُكؼؾ ذلؽ طـ أئؿة اإلسالم يف مشارق إرض ومغارهبا، وأهنؿ 

ما قالقا: ٓ يجزئ واحد مـ الثالثة إٓ بأخر، وأكف ٓ يؼبؾ إيؿان أحد إٓ 

 . ثةإذا استؽؿؾ الثال

وتلمؾ التعريػ الذي كسبف شقخ اإلسالم إىل مـ ذكرهؿ مـ أن اإليؿان 

ققل وطؿؾ: ققل الؼؾب والؾسان، وطؿؾ الؼؾب والجقارح، ومل يـؼؾ طـفؿ 

 .بؼقة هذا التعريػ الؿـسقب إىل الشافعل 

أحاديث الشػاطة،  ملسو هيلع هللا ىلصكقػ يؼقلقن هذا، وهؿ يـؼؾقن طـ رسقل اهلل 

ـ يف قؾبف مثؼال ديـار مـ إيؿان، ومـ يف قؾبف وفقفا: أكف يخرج مـ الـار م

مثؼال كصػ ديـار مـ إيؿان، ومـ يف قؾبف مثؼال ذرة مـ إيؿان، ومـ يف قؾبف 

 .أدكك أدكك أدكك مثؼال ذرة مـ إيؿان

 .قط اا مل يعؿؾقا خقرً ويخرج اهلل مـ الـار ققمً 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(20(، ومسؾؿ حديث )1456حديث ) صحقحفأخرجف البخاري يف  (1)
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 .قّدمقهمـ الـار ويدخؾفؿ الجـة مـ غقر طؿؾ طؿؾقه وٓ خقر  اويخرج أكاًس 

وطزيت وكبريائي وطظؿتي وجبريائي ٕخرجن من قال ٓ إله »ويؼقل اهلل: 

 .«إٓ اهلل

 ففؾ همٓء أتقا بؽؾ إركان واستؽؿؾقا اإليؿان؟

أن يخالػ أققالف  ملسو هيلع هللا ىلصوهؾ يجرؤ أحد يخشك اهلل ويققر رسقل اهلل 

 الثابتة ثبقت الجبال؟

رج الذيـ وهذه الـصقص هل أسؾحة أهؾ السـة يف الرد طىل الخقا

رون بالذكقب، ويحؽؿقن طىل مرتؽبقفا بـار الخؾقد  . ُيؽػ 

 ٗيف اهِٔاٙٞ ُق٘ي:
قـ طىل إكف قد تبّقـ بالدراسة الجادة أن دطقى إمجاع الصحابة والتابع (1

 . مل تثبت ا وكساًل تؽػقر تارك الصالة هتاوكً 

مل يثبت، وكقػ يثبت  وأن تعريػ اإليؿان الؿـسقب إىل الشافعل 

ڻڻۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ﴿تعارض مع ققل اهلل تعاىل: وهق ي

﴾ھ ے
(1)

 ، ومع أحاديث الشػاطة وأحاديث مؽاكة التقحقد وفضائؾف؟

وهؾ أئؿة اإلسالم وطؾؿاؤه يف مشارق إرض ومغارهبا مل يعؾؿقا هذا 

 . التعريػ، أو أهنؿ تقاصئقا طىل طدم كؼؾف؟، حاشاهؿ وحاشاهؿ

لتركفا ففق كافر، إٓ إذا كان يجفؾ  إن تارك الصالة إن كان مستحال   (2

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .[48:]الـساء (1)
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وجقهبا كالحديث العفد باإلسالم، أو يعقش يف بادية بعقدة طـ أمصار الؿسؾؿقـ 

  .وُقراهؿ فُقبق ـ لف أمهقتفا ووجقهبا، فنن طاكد واستؿر يف تركفا ففق كافر

مع اطتؼاده بقجقهبا، ففذا ُيدطك إىل  ا وهتاوكً وإن كان تركفا كساًل 

ن أبك أن يصظ هذه الصالة حتك خرج وقتفا، فالذي كديـ اهلل بف الصالة، فن

أكف فاسؼ مجرم يجب قتؾف إذا أصر  طىل تركفا، وكبغضف يف اهلل، وكحذر مـف 

بقن العبد وبقن الؽػر »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصومـ شره، وكطؾؼ طؾقف الؽػر: ٕن رسقل اهلل 

 . «ترك الصالة

ي لؼل اهلل ولقس ولقٓ أحاديث الشػاطة وحديث صاحب البطاقة الذ

 . طـده طؿؾ ولؽـ طـده ٓ إلف إٓ اهلل فغػر لف وأدخؾف الجـة

 . وحديث الرجؾ الذي أمر أهؾف أن يحرققه ويذروه يف البر والبحر

من قال: ٓ إله إٓ اهلل، وكػر بام يعبد من دون اهلل حرم ماله »وأحاديث 

.«ودمه وحسابه طؾى اهلل
(1)

 

.«كه ٓ إله إٓ اهلل دخل الجـةمن مات وهو يعؾم أ»: ملسو هيلع هللا ىلصوققلف 
(2)

 

ُه َيْبَتِغي بَِذلَِك »: ملسو هيلع هللا ىلصوققلف  َّٓ الؾَّ َٓ إَِلَه إِ َم َطَؾى الـَّاِر َمْن َقاَل  َه َقْد َحرَّ َفنِنَّ الؾَّ

هِ  .«َوْجَه الؾَّ
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(23حديث ) [اإليؿان]رواه مسؾؿ يف  (1)

 .(26حديث ) [اإليؿان]رواه مسؾؿ يف  (2)

 .(33(، ومسؾؿ حديث )1186، 425حديث ) صحقحفأخرجف البخاري يف  (3)
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َّٓ ال»: ملسو هيلع هللا ىلصوققلف  َٓ إَِلَه إِ ُه َأْسَعُد الـَّاِس بَِشَػاَطتِي َيْوَم اْلِؼَقاَمِة َمْن َقاَل  ؾَّ

.«َخالًِصا ِمْن َقْؾبِِه َأْو َكْػِسهِ 
(1)

 

أشفد أن ٓ إله إٓ اهلل وأين رسول اهلل ٓ يؾؼى اهلل هبام طبد »: ملسو هيلع هللا ىلصوققلف 

.«غقر شاك فقفام إٓ دخل الجـة
(2)

 

من شفد أن ٓ إله إٓ اهلل وأن حمؿدا رسول اهلل حرم اهلل طؾقه »: ملسو هيلع هللا ىلصوققلف 

.«الـار
(3)

 

ڻڻۀۀہہہ ﴿ؿة وققل اهلل: لقٓ هذه إحاديث العظق

﴾ہھھھھے
(4)

لؽػركا تارك الصالة الؽػر إكبر الذي يخرج  

 . صاحبف مـ اإلسالم

وإذا كان هذا واقعـا فـرى أكف ٓ يرمقـا وأسالفـا باإلرجاء إٓ ضامل مل يرفع 

 . رأسف هبذه إحاديث الـبقية

 السـة وأهؾ وأصحابف ملسو هيلع هللا ىلصوكرى أن مذهبف يؼتضل رمل رسقل اهلل 

 . باإلرجاء حديثوال

 ما رأيؽؿ يف مـ يؽػر تارك الصالة مـ السؾػ؟ فإٕ قايٛا:

 . إهنؿ طىل رؤوسـا كحبفؿ وكجؾفؿ، ولفؿ أجر الؿجتفديـ فِق٘ي:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(99حديث ) صحقحفأخرجف البخاري يف  (1)

 .(27رواه مسؾؿ حديث ) (2)

 .(29رواه مسؾؿ حديث ) (3)

 .[48ـساء:]ال (4)
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وٕهنؿ يحترمقن إخقاهنؿ مـ أهؾ السـة مؿـ ٓ ُيؽػرون تارك الصالة، 

 . وٓ يصػقهنؿ باإلرجاء، كؿا سؾػ يف التعؾقؼ الخامس

ـدهؿ مـ إدلة والبراهقـ ما يؿـع مـ رمقفؿ باإلرجاء، ٕهنؿ يرون أن ط

 . بؾ ما يحؿؾفؿ طىل احترامفؿ وتؼديرهؿ

 . إن فالكا رمك باإلرجاء مـ ٓ يؽػر تارك الصالة فإذا قٌٝ:

إن هذا مـ زٓت العؾؿاء التل حّذر السؾػ مـ اتباطفا وتؼؾقد  فج٘ابٕ:

حذير والحذر مـف: ٕكف صاحبفا، ومـ قّؾده فؼد خالػ مـفج السؾػ يجب الت

  .متبع لفقاه ومـ الؿتبعقـ لؾشقاذ والغرائب مـ إققال التل يذم مـ تتبعفا

ومؿا يـبغل التػطـ لف أن الذي يؽػر بترك الصالة مـ أهؾ السـة ٓ يؽػر بؿا 

 . طداها مـ أركان اإلسالم كالزكاة والصقم والحج وما بعدها مـ إطؿال الصالحة

 بإركان إربعة ٓ يؽػر بؿا وراءها مـ إطؿال والذي ٓ يؽػر إٓ

الصالحة وغقرها: ٕكف إذا كان ٓ يؽػر بثالثة مـ أركان اإلسالم فألن ٓ 

 . يؽػر بغقرها مـ باب أوىل

والذي ٓ يؽػر إٓ بترك الصالة ومـع أداء الزكاة ٓ يؽػر مـ ترك الصقم 

 . باب أوىلوالحج، فعدم تؽػقره لؿا وراءها مـ إطؿال مـ 

وإذن فلهؾ السـة مجؿعقن طىل طدم التؽػقر بؿا وراء إركان إربعة 

ر بؿا وراءها مخالػ إلمجاطفؿ، وسالؽ صريؼ  مـ إطؿال، فالذي ُيؽػ 
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 . ا التؽػقر بارتؽاب الؽبائر مطؾؼً الخقارج يف

وهذا يديـ مـ يؽػرون تارك جـس العؿؾ ومرادهؿ بذلؽ ترك العؿؾ، 

 . بتدطقه لحرب أهؾ السـة والشغب طؾقفؿوهق ققل جديد ا

فؾشدة فتـتفؿ وشغبفؿ طىل أهؾ السـة زادوا هذا إصؾ، ومل يؽتػقا 

ر بترك  بتؽػقر تارك الصالة الذي يغـقفؿ طـ التؽػقر بؿا بعده: ٕن الذي ُيؽػ 

 . الصالة مـ السؾػ ٓ يعتد بلطؿال هذا التارك مفؿا كاكت

لؿحاربقـ ٕهؾ السـة يرى الؿتابع ومـ شدة هقى همٓء الؿعاصريـ ا

طىل أكف  ملسو هيلع هللا ىلصبلحاديث الشػاطة التل كص  رسقل اهلل  اًس لفؿ أهنؿ ٓ يرفعقن رأ

خرج يخرج مـ الـار مـ يف قؾبف أدكك أدكك أدكك مـ مثؼال ذرة مـ إيؿان وي

وطزيت وكبريائي وطظؿتي »وققل اهلل:  ،قط، امـ الـار ققم مل يعؿؾقا خقرً 

 . مـ الـار :أي ،«ن قال: ٓ إله إٓ اهللٕخرجن م وجبريائي

بعد الشػاطة يف مـ يخرج مـ الـار مـ العامؾقـ  ملسو هيلع هللا ىلصذكرهؿ رسقل اهلل 

 . الذيـ كاكقا يصؾقن ويصقمقن ويحجقن

 . (ملسو هيلع هللا ىلصٓ إلف إٓ اهلل، محؿد رسقل اهلل )بلحاديث فضؾ  اوٓ يرفعقن رأًس 

ر تارك الصالة مـ السؾػ أحدهؿ  فنهنؿ إذا وقػ :بخالف مـ ُيؽػ 

 ،أمامفا استسؾؿ لفا، وصدع بؿضؿقهنا كؿا قّدمـا ذلؽ طـ اإلمام أمحد

 . رمحفؿ اهلل وابـ الؼقؿ وغقرهؿ ،وابـ تقؿقة ،وابـ البـاء ،وابـ بطة ،والبرهباري
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وما مـع إخقاهنؿ مـ أهؾ السـة مـ تؽػقر تارك الصالة إٓ ققل اهلل تعاىل: 

﴾ڻڻۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے﴿
(1)

 . 

ٓ مـفج الؿرجئة  ،وأحاديث الشػاطة ،ث فضائؾ التقحقدوأحادي

 اذي ٓ يعرف قدرهؿ، وٓ يؼقؿ وزكً الباصؾ، الذي يؼذففؿ بف طادل ال

ر جفقدهؿ يف التؿسؽ بالؽتاب  لعؼائدهؿ ومـاهجفؿ الصحقحة، وٓ ُيؼد 

 . والسـة والدطقة إلقفؿا والذب طـفؿا

 ،البدع مـ الؿرجئةوالؿقآة والؿعاداة مـ أجؾفؿا، ومقاجفة أهؾ 

 . والصقفقة طىل اختالف صرقفا ،والروافض ،والخقارج

 . ملسو هيلع هللا ىلصومقاجفة هذه الِػَرق بالحجج والبراهقـ مـ كتاب اهلل وسـة رسقلف 

مع التحذير مـفؿ وإمر هبجراهنؿ، ويف الققت كػسف الصبر طىل ما 

 . يقاجفقكف مـ ألقان إذى ومـ طداوات وتشقيفات هذه الِػَرق الضالة

 . الؾفؿ إكا كعقذ بؽ مـ الفقى

 . وصىل اهلل طىل كبقـا محؿد وطىل آلف وصحبف وسؾؿ

 كتبه
 ربٍع به هادي عمري املدخلً

 ه71/77/7311

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .[48]الـساء: (1)
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 املقال الثاني

 احلدادية تتشقط اآلثار اهواهية واألصوي اهفاسدة

وهدفها ًن ذهم تضويى أهى اهشنة اهشابقني 

 واهالحقني

 لغامديرد على عبد اهلل صوان ا
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الحؿد هلل والصالة والسالم طىل رسقل اهلل وطىل آلف وصحبف ومـ اتبع 

 هداه،

 أًا بعد:
اص ؾعُت طىل مؼال ٕبل طاصؿ طبد اهلل بـ صقان الغامدي بعـقان:  فؼدِ 

]تصحقح حديث طبد اهلل بـ شؼقؼ[، يدافع فقف طـ أثر طبد اهلل بـ شؼقؼ، 

ديقن مـ تضؾقؾ وتبديع ٕهؾ الحديث والسـة ا بـك طؾقف الحدامتغافاًل طؿ  

 .وأئؿتفؿ

 فٍٔ عوٟ ًِٔج احلدادٙٞ اهباطى طا٢فتاْ:
   إوىل مرجئة، والثاكقة جفؿقة، كؿا يف تعؾقؼات طادل آل محدان طىل

ا رددكا باصؾف دافع طـف الحدادية يف مققعفؿ بعض كتب أهؾ السـة، ولؿ  

 . ففؿ راضقن طـ صـقعف [:إثري]الؿسؿك بـ

 . وأما وصػفؿ السؾػققـ بالجفؿقة فسقليت يف مؼال بعد هذا الؿؼال

 أق٘ي:
هذه كصقحة ٕبل طاصؿ ومـ كان طىل شاكؾتف مـ الؿخدوطقـ هبذه 

 . الػئة الباغقة طىل الؿـفج السؾػل وطؾؿائف مـ طؾؿاء الحديث والسـة

بلكػسفؿ  والفقربفعسك أن يستقؼظ أبق طاصؿ وأمثالف مـ الؿخدوطقـ 
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اراة همٓء الؿبطؾقـ، بؾ طسك أن يشؿروا طـ ساطد الجد لؾذب طـ طـ مج

 . السؾػ الؽرام وإهاكة مـ يتطاول طؾقفؿ

 

 (: 1قاي أب٘ عاصٍ اهػاًدٜ يف )ص :أٗاًل
ا الحؿد هلل وصىل اهلل طىل محؿد وطىل آلف وسؾؿ وبعد: فؼد قرأت ممخرً "

بد اهلل بـ شؼقؼ العؼقظ يف حؽؿ تارك تحؼقؼا لؾشقخ ربقع بـ هادي ٕثر ط

وهذا خالف ما أطؾؿف مـ صحة إثر وما  ،اا ومتـً الصالة وقد ضعػف سـدً 

قرأتف مـ استدٓٓت العؾؿاء بف يف مصـػاهتؿ دون كؽقر، فؼؿت بدراستف 

 :فؽاكت هذه كتقجة الدراسة أسلل اهلل أن يـػع بف

ٓ يرون  ملسو هيلع هللا ىلصب محؿد كان أصحا" :قال ،طـ طبد اهلل بـ شؼقؼ العؼقظ

 . "شقئا مـ إطؿال تركف كػر غقر الصالة

قتقبة قال: حدثـا بشر  ( بسـده طـ2667رواه الترمذي يف ســف: )رقؿ: 

والؿروزي يف كتابف: )تعظقؿ قدر  .بؾػظف . .بف  ،طـ الجريري ،بـ الؿػضؾا

ومحقد بـ  ،( مـ صريؼ: محؿد بـ طبقد بـ حساب830الصالة، رقؿ:

مل يؽـ أصحاب الـبل "ولػظف:   . .بف  ،حدثـا بشر بـ الؿػضؾ :قآ ،مسعدة

 ،ويف سـده: الجريري ."يرون شقئا مـ إطؿال تركف كػر غقر الصالة ملسو هيلع هللا ىلص

ـْ اْلَخامَِسِة 
ـُ إَِياَس َأُبق َمْسُعقٍد اْلَبْصِري  ثَِؼٌة مِ بضؿ الجقؿ، وُهَق َسِعقُد ْب
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ـَ  مات سـة أربع وأربعقـ ومائة روى لف الستة،  ،اْخَتَؾَط َقْبَؾ َمْقتِِف بَِثاَلِث ِسـِق

 . "وقد سؿع مـف قبؾ آختالط ،والراوي طـ الجريري هق: بشر بـ الؿػضؾ

 أق٘ي:
إن العؾؿاء الذيـ استدلقا بلثر طبد اهلل بـ شؼقؼ مل يطؾعقا طىل ما يدل  (1

 اصؾعقا طىل ما يدل طىل ضعػف لؿا احتجقا بف، طىل ضعػف سـدًا ومتـًا، ولقِ 

ما طؾؿـا شقئا مـ "والدال طىل ضعػف رواية إسؿاطقؾ بـ طؾقة ولػظفا: 

".إٓ الصالة ،تركف كػر :إطؿال ققؾ
(1)

 

فليـ ذكر الصحابة وإمجاطفؿ يف هذه الرواية الصحقحة؟، وأيـ تؽػقرهؿ 

 لتارك الصالة؟

ذكرُت يف بحثل السابؼ (2
(2)

( أن الترمذي روى هذا 50يف )ص 

ؿ لف بصحة وٓ ُحسـ، ولق كان صحقحًا طـده أو حسـًا الحديث، لؽـف مل يحؽ

لصّرح بذلؽ، والظاهر أكف إكؿا سؽت طـ الحؽؿ لف بالصحة أو الُحسـ 

 . لتققػف يف رواية بشر بـ الؿػضؾ طـ الجريري

َثـَا َجِريرٌ 30960حديث ) مصـػفقال ابـ أبل شقبة يف  (3 ـْ  ،(: َحد  َط

ـْ إْبَراِهقؿَ  ،َمـُْصقرٍ  َٓ َيْدُخُؾ الـ اَر إْكَساٌن فِل َقْؾبِِف مِْثَؼاُل  :َكاَن ُيَؼاَل  :َل َقا ،َط

ـْ إيَؿانٍ 
 .َحب ِة َخْرَدٍل مِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(1378( رقؿ )4/144) السـةرواه الخالل يف  (1)

...متعامل مغرور يرمل مجفقر أهؾ السـة وأئؿتفؿ باإلرجاء(2)
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ففذا طىل مـفجؽؿ يػقد اإلمجاع، فقصقر الصحابة والتابعقن يف اختالف 

وسبب ذلؽ الغؾق يف دطاوى اإلمجاع، وحاشا الصحابة والتابعقـ  :وتـاقض

  .مـ هذا التـاقض الؿزطقم

 (:1قاي أب٘ عاصٍ يف )ص :ثاًُٚا
َثـَا  ،ثـا َأْحَؿد ْبـ طظ الؿدائـل"(: 4/444قال ابـ طدي يف الؽامؾ )"

هناين طـ  :َقاَل يحقك ْبـ معقـ: َقاَل طقسك ْبـ يقكس ،الؾقث ْبـ طبدة

قال كفؿس الذي بقـف  .يريد يحقك الؼطان :َقاَل يحقك ،الجريري فتك بالبصرة

والطاطقن كان سـة اثـتقـ  ،اختؾط قبؾ الطاطقن :لوبقـف شلء فؽان يؼق

وأكبر  ،والجريري أكبر مـ أيقب :َقاَل . ومات أيقب زمـ الطاطقن ،وثالثقـ

 :َقاَل  ؟فؿـ سؿع طـف قبؾ آختالط :َقاَل لف اْبـ أبل مريؿ ،مـ خالد

وقد أكد سؿاع بشر بـ الؿػضؾ  ،".والثقري ،وبشر ْبـ الؿػضؾ ،إسؿاطقؾ

قال ابـ رجب يف شرح العؾؾ:  ،بـ رجب وابـ حجرمـ الجريري ا

ومؿـ سؿع مـف قبؾ أن يختؾط الثقري وابـ طؾقة وبشر بـ "(: 2/180)

 أخرج وما. . "(: 1/405) الساري هدي يف حجر ابـ وقال ،"الؿػضؾ

 وبشر القارث وطبد إطىل طبد طـ إٓ -الجريري :أي– حديثف مـ البخاري

 . ". . آختالط قبؾ فمـ سؿعقا وهمٓء ،الؿػضؾ بـا

 أق٘ي: 
ابـ أبل مريؿ يحتؿؾ أن يؽقن هق أبق بؽر  :يف إسـاد ابـ طدي هذا (1
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الغساين الشامل، وهق ضعقػ مـ السابعة، ويحتؿؾ أن يؽقن يزيد بـ أبل 

 . مريؿ إكصاري ٓ بلس بف، مـ السادسة

محؾف "وكفؿس هق ابـ الؿـفال السدوسل، قال ابـ أبل حاتؿ:  -2

، يؽتب حديثف، أدخؾف البخاري يف الضعػاء فقحقل طـف، وذكره ابـ الصدق

، وقال: كان يؼقل بالؼدر روى لف البخاري حديثًا واحدًا يف الثؼاتحبان يف 

 . مـاقب طؿر مؼروكًا بغقره

."قال الحافظ: وقال الساجل كان قدريًا ضعقػًا مل يحدث طـف الثؼات
(1)

 

 . مؼروكا [ -خ كفؿس بـ الؿـفال ] "وقال الذهبل: 

 .طـ سعقد بـ أبل طروبة

 .اهتؿ بالؼدر

 .ولف حديث مـؽر أدخؾف مـ أجؾف البخاري يف كتاب الضعػاء

."وقال أبق حاتؿ: محؾف الصدق
(2)

 

والؾقث بـ طبدة مل أقػ لف طىل ترمجة، بعد بحث يف طدد مـ كتب  (3

 .الرجال

 .هذا حالف ٓ يعتؿد طؾقف وإسـادٌ 

ـ رجب وابـ حجر، فالظاهر أن هذا بـاء مـفؿا أما حؽؿ الحافَِظقـ اب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) هتذيب التفذيب (8/451). 

(2) الؿقزان (3/416). 
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طـ بشر طـ الجريري، أو تساهؾ مـفؿا  صحقحفطىل رواية البخاري يف 

 .كؿا يتساهؾ كثقر مـ الؿحدثقـ يف أحاديث الترغقب والترهقب

وقد أسؾػُت يف البحث السابؼ 
(1)

( أن اإلمام 52يف هذا الؿقضقع )ص 

ـ الجريري إٓ حديثًا واحدًا: ٕن لف البخاري مل يرو طـ بشر بـ الؿػضؾ ط

متابعًا، وهق إسؿاطقؾ بـ طؾقة، كرر البخاري هذا الحديث يف ثالثة مقاضع، 

يذكر يف مقضعقـ مـفا متابعة إسؿاطقؾ بـ طؾقة لِبشر، ومل يرو مسؾؿ هبذا 

اإلسـاد إٓ حديثًا واحدًا لبشر لف فقف متابعات، والظاهر أن هذا العؿؾ مـفؿا 

 بسبب اطتؼادمها أن بشرًا غقر أهؾ لالحتجاج بف فقؿا يرويف طـ ما كان إٓ

 .الجريري: ٕكف مل يرو طـف إٓ بعد آختالط

 (:2-1قاي أب٘ عاصٍ يف )ص :ثاهجًا
طـ الجريري طـد  ،تابعف طبد إطىل ،وقد تقبع بشر بـ الؿػضؾ :قؾت"

 ،ريريطـ الج ،رواه بسـده طـف (29851:ابـ أبل شقبة يف الؿصـػ )برقؿ

ما كاكقا يؼقلقن لعؿؾ تركف رجؾ كػر غقر " :طـ طبد اهلل بـ شؼقؼ ولػظف

(، 133برقؿ ) :ويف كتاب اإليؿان "تركفا كػر :كاكقا يؼقلقن" :قال "الصالة 

وطبد إطىل مـ أصحفؿ سؿاًطا، سؿع " :(1/181قال العجظ يف الثؼات )

ـ طؾقة طـد الخالل وكذا تابعف إسؿاطقؾ ب ،"مـف قبؾ أن يختؾط بثؿان سـقـ

ثـا إسؿاطقؾ بـ  :قال ،أبل طبد اهلل :مـ صريؼ (1402 :رقؿ ،يف كتاب )السـة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ... متعامل مغرور يرمل مجفقر أهؾ السـة وأئؿتفؿ باإلرجاء(1)
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 :ما طؾؿـا شقئا مـ إطؿال ققؾ" :ولػظف . .بف  ،ثـا الجريري :قال ،إبراهقؿ

   .""إٓ الصالة ،تركف كػر

 أق٘ي:
 قد بّقـا يف البحث السابؼ يف هذا الؿقضقع:

ما روى إٓ طـ طدد قؾقؾ مـ الصحابة، مؿا أن طبد اهلل بـ شؼقؼ  -1

 . يبطؾ دطقى اإلمجاع

وأن بشر بـ الؿػضؾ مل يسؿع مـ الجريري إٓ بعد آختالط، فنن  -2

صح  أكف سؿع مـف قبؾ آختالط، فقحتؿؾ أكف سؿع هذا إثر بعد آختالط 

ًٓ ققيًا، أو يؽقن قد وهؿ فقف  . احتؿا

ـ طؾقة قد رواه بـص يخالػ كص رواية ومؿا يدل طىل هذا أن إسؿاطقؾ ب

 . بشر

يرون شقئًا مـ  ملسو هيلع هللا ىلصمل يؽـ أصحاب رسقل اهلل " فسٚا١ٜ بشس ْصٗا:

 . "إطؿال تركف كػر غقر الصالة

تركف  :ما طؾؿـا شقئا مـ إطؿال ققؾ"ْٚص زٚا١ٜ إمساعٌٝ بٔ ع١ًٝ: 

 . "إٓ الصالة  ،كػر

 . ا طـد الؿـصػقـوالػرق بقـفؿا واضح جد  

ار رواية إسؿاطقؾ بـ طؾقة مقافؼة ومتابعة لرواية بشر مـ واطتب
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 . الؿؽابرات

فرواية بشر بـ الؿػضؾ ُتسـِد التؽػقر إىل الصحابة، بؾػظ يقهؿ إمجاطفؿ 

 . طىل هذا التؽػقر

ٓ مـ  ملسو هيلع هللا ىلصبقـؿا رواية إسؿاطقؾ ٓ ُتسـد هذا التؽػقر إىل أصحاب الـبل 

 . قريب، وٓ مـ بعقد

 . ملسو هيلع هللا ىلص محؿد أصحاب غقر الؼائؾقـ نأ يحتؿؾ "ققؾ"وققلف: 

فنن  :، أو مـ التابعقـملسو هيلع هللا ىلصويحتؿؾ أن الؼائؾ واحد مـ أصحاب الـبل 

.طبد اهلل بـ شؼقؼ قد روى طـ بعض التابعقـ
(1)

 

 . وكذا رواية طبد إطىل فقفا مخالػة لرواية بشر بـ الؿػضؾ

فال يجقز الجزم بلن قائؾقفا هؿ الصحابة، وهل تؼقي رواية إسؿاطقؾ بـ 

 . طؾقة، ٓ رواية بشر بـ الؿػضؾ

والذيـ صححقا رواية بشر لق اصؾعقا طىل روايتل إسؿاطقؾ بـ طؾقة 

 . وطبد إطىل لؽان لفؿ مققػ حازم مـفا

لق اصؾعقا طؾقفؿا ٕطّؾقا هبؿا رواية بشر طىل صريؼة أئؿة  :ُٙدِشَأَٗ 

 .الحديث

قبقلفا ويحتؿؾ أن بعضفؿ يعرف ضعػ رواية بشر، ولؽـف يتساهؾ يف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . (15/90)هتذيب الؽؿالراجع  (1)
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 . طىل صريؼة كثقر مـ أهؾ الحديث يف التساهؾ يف روايات الترغقب والترهقب

 (:2قاي أب٘ عاصٍ يف )ص :ازابع 
وكؼؾف  ،الحاكؿ كؿا تؼدم ذكره طـف :وقد صححف بعض العؾؿاء ومـفؿ"

وصححف الـقوي يف خالصة  ،(4/515طـف الشـؼقطل يف أضقاء البقان )

 :( ويف الؿجؿقع1/245)  :اإلسالم إحؽام يف مفؿات الســ وققاطد

تخريج إحاديث  :والزيؾعل يف (314( ويف رياض الصالحقـ ) 3/3)

 إلسـاد ذكره بعد–(قال 1/204وأثار القاقعة يف تػسقر الؽشاف )

 صرح يف العراقل ابـ وقال ،اكتفك الصحقح رجال وهمٓء: -الترمذي

 يف السخاوي فوصحح ،صحقح بسـد الترمذي رواه (:1/146) التثريب

(: 3/698قال ابـ طالن يف دلقؾ الػالحقـ ) ،(2/819إجقبة الؿرضقة )

)بنسـاد صحقح( خالػ « جامعف»)رواه الترمذي فـل كتاب اإليؿان( مـ "

وقال  "وسـده حسـ «: شرح الـؿشؽاة»ابـ حجر الـفقتؿل فؼال فـل 

 . "صحقح مقققف " :(565) :صحقح الترغقب رقؿ :إلباين يف

 ي:أق٘
الذيـ صححقا أثر طبد اهلل بـ شؼقؼ الؿـسقب إىل الصحابة إكؿا بـقا 

إىل جاْب أِْٗ مل ٜكفٛا ع٢ً زٚا١ٜ تصحقحفؿ طىل ضاهر اإلسـاد، 

إمساعٌٝ بٔ ع١ًٝ، ٚيٛ ٚقفٛا عًٝٗا ملا صخخٛا ٖرٙ ايسٚا١ٜ اييت تٛازدٚا 

 . ، هذا ما كعتؼده فقفؿع٢ً تصخٝخٗا
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 . ". . . الحاكؿ :ومـفؿوقد صححف بعض العؾؿاء "وققلف: 

 أق٘ي: 
 . إن أثر طبد اهلل بـ شؼقؼ الذي تدافع طـف مل يسـده إىل أبل هريرة  (أ

 . وهق طـد الحاكؿ بنسـاده إىل طبد اهلل بـ شؼقؼ طـ أبل هريرة 

 . وهذا واحد مـ إدلة الدالة طىل ضعػ أثر طبد اهلل بـ شؼقؼ

 . إىل أبل هريرةفتارة يسـد إىل طبد اهلل بـ شؼقؼ وأخرى 

 . وتارة يرويف بشر بـ الؿػضؾ طـ الجريري طـ ابـ شؼقؼ بؾػظ

 . ويخالػف إسؿاطقؾ بـ طؾقة فقرويف طـ الجريري بؾػظ آخر

 . ويرويف طبد إطىل بؾػظ مغاير لؾػظ رواية بشر

هذا مع احتؿال أن بشرًا ما روى هذا الـص طـ الجريري إٓ بعد 

 . آختالط

األرثس بٗرٙ االختالفات يف اإلسٓاد ٚاملنت، فال  فإذا مل ٜضعف ٖرا

، ويغؾؼ باب سبٌٝ إىل تضعٝف األحادٜث ٚاآلرثاز ايضعٝف١ ٚايباط١ً

التضعقػ والتعؾقؾ، كؾ هذا مـ أجؾ هذا إثر الذي هذا حالف، وٓسقؿا 

 . والحداديقن يصححقكف لقطعـقا بف يف أئؿة اإلسالم والحديث

 رياض الصالحقـ بـ شؼقؼ طىل أحال أبق طاصؿ بلثر طبد اهلل (ب

 . (1087(، ومل أجده إٓ برقؿ )314لؾـقوي برقؿ )
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 الؿجؿقعوأحال أبق طاصؿ تصحقح الـقوي ٕثر طبد اهلل بـ شؼقؼ إىل 

 . (، فرجعت إىل هذا الؿقضع فؾؿ أجده فقف3/3لؾـقوي )

لـقوي بعض إىل كتب ا إىلأخرى  حقآت( ولف 3/19وإكؿا وجدتف يف )

 . مل ُأراجعفا، ومع ذلؽ فالـقوي مل يلخذ بف، بؾ أخذ بـؼقضف

)فرع( يف مذاهب العؾؿاء فقؿـ ": الؿجؿقع( مـ 3/18حقث قال يف )

ترك الصالة تؽاسالً مع اطتؼاده وجقهبا فؿذهبـا الؿشفقر ما سبؼ أكف يؼتؾ 

وقالت  .حدًا، وٓ يؽػر، وبف قال مالؽ وإكثرون مـ السؾػ والخؾػ

ائػة يؽػر ويجرى طؾقف أحؽام الؿرتديـ يف كؾ شلء، وهق مروي طـ طظ ص

بـ أبل صالب، وبف قال ابـ الؿبارك وإسحاق بـ راهقيف، وهق أصح ا

الروايتقـ طـ أمحد، وبف قال مـصقر الػؼقف مـ أصحابـا كؿا سبؼ، وقال 

الثقري وأبق حـقػة وأصحابف ومجاطة مـ أهؾ الؽقفة والؿزين ٓ يؽػر وٓ 

   ."ؼتؾ بؾ يعزر ويحبس حتك يصظي

 . ثؿ طؼبف بسقق حجج مـ يؽػره وحجج مـ ٓ يؽػره

وأما الجقاب طؿا احتج بف مـ كػره مـ حديث "(: 3/21ثؿ قال يف )

جابر وبريدة ورواية شؼقؼ ففق أن كؾ ذلؽ محؿقل طىل أكف شارك الؽافر يف 

كصقص  بعض أحؽامف وهق وجقب الؼتؾ وهذا التلويؾ متعقـ لؾجؿع بقـ

الشرع وققاطده التل ذكركاها، وأما ققاسفؿ فؿتروك بالـصقص التل 
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ذكركاها، والجقاب طؿا احتج بف أبق حـقػة أكف طام مخصقص بؿا ذكركاه، 

وققاسفؿ ٓ يؼبؾ مع الـصقص، ففذا مختصر ما يتعؾؼ بالؿسللة واهلل أطؾؿ 

 . "بالصقاب

الصالة كسالً فؼد خالػف الـقوي فحؽك طـ مذهبف الؿشفقر أن تارك 

 . لقس بؽافر، وحؽك ذلؽ طـ مالؽ وإكثريـ مـ السؾػ والخؾػ

ولق كان يرى أن أثر ابـ شؼقؼ يدل طىل اإلمجاع فؽقػ يخالػف ويخالػف 

  ؟!إكثرون مـ السؾػ والخؾػ

أِْٗ طعٓٛا فُٝٔ ال ٜهفسٙ ومل يحؽ طـ الؿؽػريـ لتاركل الصالة 

 . شًف احملازب١ ألًٖ٘نُا ٜفعٌ احلداد١ٜ املازق١ عٔ َٓٗج اي

 (:3قاي أب٘ عاصٍ يف )ص :اخاًس 
قال أبق طبد الؾـف: أفال ترى أن تارك الصالة لقس مـ " :وقال الؿروزي "

أهؾ مؾة اإلسالم الذيـ يرجك لـفؿ الخروج مـ الـار ودخقل الجـة بشػاطة 

يف حديث الشػاطة الذي رواه أبق هريرة وأبق سعقد  ملسو هيلع هللا ىلصالشافعقـ كؿا قال 

أهنؿ يخرجقن مـ الـار يعرفقن بآثار السجقد فؼد بقـ لؽ أن  مجقعا 

أو ٓ ترى أن الؾـف  .الؿستحؼقـ لؾخروج مـ الـار بالشػاطة هؿ الؿصؾقن

حسخسمس ﴿تعاىل مقز بقـ أهؾ اإليؿان وأهؾ الـػاق بالسجقد فؼال تعاىل: 
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﴾حصمصجضحضخضمض

(1)
وقد ذكركا إخبار الؿروية يف تػسقر  

﴾مئىئيئجبحبخب﴿ل الؾـف تعاىل: أية يف صدر كتابـا، فؼا
(2)

، 

﴾ىۉۉېېېې﴿
(3)

أفال تراه جعؾ طالمة ما بقـ مؾة  ،

 ".الؽػر واإلسالم وبقـ أهؾ الـػاق واإليؿان يف الدكقا وأخرة الصالة

 ."( 2/1010)  :تعظقؿ قدر الصالة

 أق٘ي:
، وهذه زلة مـف، غػر اهلل أبق طبد اهلل هـا هق محؿد بـ كصر الؿروزي 

 .تدفع ققلف هذا الصحقحقـيف  بل سعقد وأكس وأبل هريرة وأحاديث أ ،لف

يف الشػاطة أن الشػاطة جاءت  فؼد ورد يف حديث أبل سعقد   (1)

 . ٕصـاف

   الصـػ إول: الؿصؾقن الصائؿقن الؼائؿقن بالحج، ففمٓء مع

ققامفؿ هبذه إركان دخؾقا الـار بذكقب أوبؼتفؿ، فؿـ ٓ يؼقم هبا أشد 

  .أشدطذابًا مـفؿ و

   الصـػ الثاين: مـ يف قؾبف مثؼال ديـار مـ خقر، ففمٓء خرجقا مـ الـار

بؿا يف قؾقهبؿ مـ اإليؿان وأطؿال الؼؾقب، ومـفا إخالصفؿ يف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .[42]الؼؾؿ: (1)

 .[48]الؿرسالت: (2)

 .[21]آكشؼاق: (3)
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 .التقحقد

   والصـػ الثالث مـ يف قؾبف مثؼال ذرة مـ خقر، وهذا الخقر هق اإليؿان

 . مع اإلخالص فقف

 .ٖٚرٙ األصٓاف ِٖ َٔ غري أٌٖ ايصال٠

إن مل تصدقوين هبذا الحديث "فقؼقل أبق سعقد لؾسامعقـ لحديثف هذا: 

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ﴿فاقرءوا إن شئتم: 

."﴾ڍ ڌ ڌ
(1)

 

   يف حديث أبل سعقد  ملسو هيلع هللا ىلصالصـػ الرابع: مـ قال فقفؿ بعد هذه ،

: شػعت الؿالئؽة وشػع الـبقون وشػع فقؼول اهلل » الؿراحؾ:

رحم الرامحقن، فقؼبض قبضة من الـار فقخرج الؿممـون ومل يبق إٓ أ

مـفا قوما مل يعؿؾوا خقرا قط قد طادوا محام فقؾؼقفم دم هنر دم أفواه الجـة 

يؼال له هنر الحقاة فقخرجون كام خترج الحبة دم محقل السقل أٓ تروهنا 

تؽون إلى الحجر أو إلى الشجر ما يؽون إلى الشؿس أصقػر وأخقضر 

كلكؽ  ،يا رسقل اهلل :فؼالقا ،«الظل يؽون أبقضوما يؽون مـفا إلى 

فقخرجون كالؾملم دم رقاهبم الخواتم » :قال ؟كـت ترطك بالبادية

يعرففم أهل الجـة همٓء طتؼاء اهلل الذين أدخؾفم اهلل الجـة بغقر طؿل 

.«طؿؾوه وٓ خقر قدموه
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .[40]الـساء: (1)

 ما قال أهؾ الجـة هذا الؼقل إٓ يف الصـػ الرابع. ،اكظر(2)
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ـا ما مل ادخؾوا الجـة فام رأيتؿوه ففو لؽم فقؼولون ربـا أططقت» :ثؿ يؼقل

تعط أحدا من العالؿقن فقؼول لؽم طـدي أفضل من هذا فقؼولون يا ربـا أي 

.«شيء أفضل من هذا فقؼول رضاي فال أسخط طؾقؽم بعده أبدا
(1)

 

 . يف الشػاطة حديث أكس بـ مالؽ  (2)

فلكطؾق فلستلذن طؾى ربي فقمذن لي فلقوم ...»: ملسو هيلع هللا ىلصيؼقل رسقل اهلل  ومـف

له ساجدا  رِّ ِخ ثم أَ  ،أقدر طؾقه أن يؾفؿـقه اهللبقن يديه فلمحده بؿحامد ٓ 

 .عػَّ َش ارفع رأسك وقل يسؿع لك وسل تعطه واشػع تُ  ،يا حمؿد :فقؼال لي

اكطؾق فؿن كان دم قؾبه مثؼال حبة من برة أو  :فقؼال .أمتي ،أمتي ،ربِّ  :فلقول

ك فلكطؾق فلفعل ثم أرجع إلى ربي فلمحده بتؾ .شعقرة من إيامن فلخرجه مـفا

ارفع رأسك وقل يسؿع لك  ،يا حمؿد :ا فقؼال ليله ساجًد  رُّ ِخ الؿحامد ثم أَ 

اكطؾق فؿن كان دم  :فقؼال لي .أمتي ،أمتي :فلقول .عػَّ َش وسل تعطه واشػع تُ 

فلكطؾق فلفعل ثم أطود إلى  .قؾبه مثؼال حبة من خردل من إيامن فلخرجه مـفا

ارفع رأسك  ،يا حمؿد :فقؼال لي ،اله ساجًد  رُّ ِخ ربي فلمحده بتؾك الؿحامد ثم أَ 

فقؼال  .أمتي ،أمتي ،يا رب :فلقول .عػَّ َش وقل يسؿع لك وسل تعطه واشػع تُ 

أدكى من مثؼال حبة من خردل من  ،أدكى ،اكطؾق فؿن كان دم قؾبه أدكى :لي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، والؾػظ 183حديث ) صحقحف(، ومسؾؿ يف 7439حديث ) صحقحفأخرجف البخاري يف  (1)

(، والضقاء يف 11898( رقؿ )18/394( ويف تحؼقؼ شعقب )3/94) الؿسـدلف، وأمحد يف 

الؿختارة (2345( وأخرجف أبق داود الطقالسل برقؿ ،)وأبق طقاكة يف 2179 ،)مسـده 

 .(779-776)ص اإليؿان(، وابـ مـده يف 182،185-1/181( و)449( )1/156)
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 .«فلكطؾق فلفعل .إيامن فلخرجه من الـار

أكس  هذا حديث :قال معبد بـ هالل العــزي الراوي طـ أكس 

ا إىل الحسـ ـَ ؾْ لق مِ  :الذي أكبلكا بف فخرجـا مـ طـده فؾؿا كـا بظفر الجبان قؾـا

فدخؾـا طؾقف فسؾؿـا طؾقف  :قال .فسؾؿـا طؾقف وهق مستخػ يف دار أبل خؾقػة

جئـا مـ طـد أخقؽ أبل محزة فؾؿ كسؿع مثؾ حديث  ،يا أبا سعقد :فؼؾـا

 .ما زادكا :قؾـا .هقف :ديث فؼالفحدثـاه الح .هقف :قال .حدثـاه يف الشػاطة

قد حدثـا بف مـذ طشريـ سـة وهق يقمئذ مجقع ولؼد ترك شقئا ما أدري  :قال

فضحؽ وقال:  .حدثـا :قؾـا لف .فتتؽؾقا :أكسل الشقخ أو كره أن يحدثؽؿ

﴾ٿ ٿ ٿ ٹ﴿
(1)

 . ما ذكرت لؽؿ هذا إٓ وأكا أريد أن أحدثؽؿقه ،

ا له ساجًد  رُّ ِخ بتؾك الؿحامد ثم أَ  أرجع إلى ربي دم الرابعة فلمحده ثم»

 .عػَّ َش ارفع رأسك وقل يسؿع لك وسل تعط واشػع تُ  ،يا حمؿد :فقؼال لي

 :أو قال .لقس ذاك لك :قال .ائذن لي فقؿن قال ٓ إله إٓ اهلل ،يا رب :فلقول

لقس ذاك إلقك، ولؽن وطزيت وكبريائي وطظؿتي وجبريائي ٕخرجن من 

.«ٓ إله إٓ اهلل :قال
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .[37]إكبقاء:(1)

(، 193/326حديث )[ كتاب اإليؿان]، ومسؾؿ يف (7510حديث ) [التقحقد]رواه البخاري يف  (2)

(، 822-820(، وابـ مـده )ص184-1/183(، وأبق طقاكة )3/116) مسـدهوأمحد يف 

 . (2/710-711)التقحقد(، وابـ خزيؿة يف 2345) الؿختارةوالضقاء يف 
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  :اٙفٚد أْ اهصفاعٞ تتِاٗي أصِاًف حدٙح أُس  

  :مـ كان يف قؾبف مثؼال حبة مـ برة أو شعقرة مـ إيؿان اهصِف األٗي. 

  :ُٛمـ كان يف قؾبف مثؼال حبة مـ خردل مـ إيؿان اهجا. 

  :أدكك مـ مثؼال حبة مـ خردل مـ  ،أدكك ،مـ كان يف قؾبف أدكك اهجاهح

 .إيؿان

  :إلف إٓ اهلل"، وهؿ مـ قال: ملسو هيلع هللا ىلصفؿ الـبل صـػ يشػع فق اهسابع ٓ" ،

لقس ذاك لك ولؽن وطزيت وكبريائي وطظؿتي »فقؼقل اهلل لف: 

 .«وجبريائي ٕخرجن من قال ٓ إله إٓ اهلل

ففذه إصـاف مـ أمة محؿد أدخؾقا الـار بذكقهبؿ، وأخرجفؿ اهلل مـ 

 . ملسو هيلع هللا ىلصالـار بشػاطة رسقل اهلل 

 وكبريائف وطظؿتف وجبريائف ورمحتف، والصـػ إخقر أخرجقا بعزة اهلل

 . وذلؽ بسبب تقحقدهؿ وإيؿاهنؿ، وإن كان يف هناية الضعػ

ففذان الحديثان يجؿعان بقـ الترهقب والترغقب: الترهقب مـ الذكقب 

لقرتدع الؿسؾؿقن طـ الذكقب، والترغقب يف  :والعؼقبة الشديدة طؾقفا

 . لقؽقكقا مـ أهؾف :اإليؿان والتقحقد

 خالل مـ أن أبا طاصؿ اصؾع طىل حديثل أبل سعقد وأكس  وأطتؼد

 !!ولؽـ طؾقف رد   الذي بحثل
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 دطوة كبي لؽل»: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل قال: قال حديث أبل هريرة  (3)

ابة، فتعّجل كل كبي دطوته، وإين اختبلُت دطويت شػاطة ٕمتي يوم مستج

.«شقئاً  الؼقامة، ففي كائؾة إن شاء اهلل من مات من أمتي ٓ يشرك باهلل
(1)

 

 أضف إىل ٓرٖ األحادٙح اهصخٚخٞ اهيت أسوفِآا األحادٙح اآلتٚٞ:

يف  ملسو هيلع هللا ىلصقال: كـا مع رسقل اهلل  حديث طقف بـ مالؽ إشجعل  (1)

سػر، فتقسد كؾ رجؾ مـا ذراع راحؾتف، قال: فاستقؼظت فؾؿ أر رسقل اهلل 

أفزطـل، قال:  يفؼؿت فذهبت أصؾبف، فنذا معاذ بـ جبؾ قد أفزطف الذ ملسو هيلع هللا ىلص

فبقـؿا كحـ كذلؽ إذا هدير كفدير الرحك بلطىل القادي، فبقـؿا كحـ كذلؽ 

 أمتي كصف يدخل أن بقن فخقرين ربي، من آت أتاين»: فؼالملسو هيلع هللا ىلص إذ جاء الـبل 

، فؼؾـا: كـشدك اهلل والصحبة يا «رت الشػاطةفاخت الشػاطة، وبقن الجـة

، قال: «ػاطتيأكتم من أهل ش»قال:  .لؿا جعؾتـا مـ أهؾ شػاطتؽ ،رسقل اهلل

 فلتاهؿملسو هيلع هللا ىلص  ثؿ اكطؾؼـا إىل الـاس، فنذا هؿ قد فزطقا حقـ فؼدوا رسقل اهلل

ن أن يدخل كصف أمتي بق فخقرين ربي، من آت أتاين إكه»: فؼال ملسو هيلع هللا ىلص الـبل

، قالقا: يا رسقل اهلل، كـشدك اهلل «الجـة وبقن الشػاطة، فاخترت الشػاطة

، فؾؿا «كتم من أهل شػاطتيفل»قال:  .والصحبة لؿا جعؾتـا مـ أهؾ شػاطتؽ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ســف (، والترمذي يف1/426) مسـده(، وأمحد يف 199حديث ) صحقحفأخرجف مسؾؿ يف  (1)

حديث  شرح السـة(، والبغقي يف 4307حديث ) ســف(، وابـ ماجف يف 3602حديث )

(1237). 
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.«شػاطتي لؿن مات من أمتي ٓ يشرك باهلل شقئا»أضبقا طؾقف، قال: 

(1)
 

 َلمْ  َخْؿًسا ُأْططِقُت »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص الؾ فِ  َرُسقَل  َأن   حديث ابـ طباس  (2)

َٓ  َقْبؾِي َكبِي   ُيْعَطُفنَّ  ةً  الـَّاسِ  إَِلى ُبِعْثُت  َفْخًرا َأُقوُلُفنَّ  َو َ  َكافَّ ْٕ َْسَوِد ْح ا ْٕ َؿرِ َوا

ََحٍد َقْبؾِي  ِٕ ـَائُِم َوَلْم َتِحلَّ  ْت لِي اْلَغ ْطِب َمِسقَرَة َشْفرٍ َوُأِحؾَّ َوُكِصْرُت بِالرُّ

تِي َفِفَي  ُمَّ
ِٕ ْرُتَفا  َػاَطَة َفَلخَّ َْرُض َمْسِجًدا َوَصُفوًرا َوُأْططِقُت الشَّ ْٕ َوُجِعَؾْت لِي ا

ِه َش  َٓ ُيْشرُِك بِالؾَّ .«ْقًئالَِؿْن 
(2)

 

 َطامَ  ملسو هيلع هللا ىلص الؾ فِ  َرُسقَل  َأن   حديث طبد اهلل بـ طؿرو بـ العاص  (3)

ـْ  َقامَ  َتُبقكَ  َغْزَوةِ  ـْ َأْصَحابِِف َيْحُرُسقَكُف  مِ
ْقِؾ ُيَصؾ ل َفاْجَتَؿَع َوَراَءُه ِرَجاٌل مِ الؾ 

ْقَؾَة َخْؿًسا َما َلَؼْد ُأْططِ »َحت ك إَِذا َصؾ ك َواْكَصَرَف إَِلْقِفْؿ، َفَؼاَل َلُفْؿ:  قُت الؾَّ

ا َأَكا َفلُ ُأْططَِقُفنَّ أَ  اَم َحٌد َقْبؾِي، َأمَّ ًة، َوَكاَن َمْن َقْبؾِي إِكَّ ِفْم َطامَّ ْرِسْؾُت إَِلى الـَّاِس ُكؾِّ

ـَُفْم َمِسقَر  ْطِب، َوَلْو َكاَن َبْقـِي َوَبْق ُة ُيْرَسُل إَِلى َقْوِمِه، َوُكِصْرُت َطَؾى اْلَعُدوِّ بِالرُّ

ـَائُِم آُكُؾَفا، َوَكاَن َمْن َقْبؾِي ُيَعظُِّؿوَن  ُه ُرْطًبا، َوُأِحؾَّْت لِي اْلَغ ـْ َشْفرٍ َلُؿؾَِئ ِم

ـَاَم َأْدَرَكْتـِي  َْرُض َمَساِجَد َوَصُفوًرا، َأْي ْٕ َأْكَؾَفا، َكاُكوا ُيْحرُِقوَكَفا، َوُجِعَؾْت لِي ا

ْقُت، َوَكانَ  ْحُت َوَصؾَّ اَلُة َتَؿسَّ وَن  الصَّ اَم َكاُكوا ُيَصؾُّ َمْن َقْبؾِي ُيَعظُِّؿوَن َذلَِك، إِكَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مسـده(، واإلمام أمحد يف 386و 385( رقؿ )2/641) التقحقدأخرجف ابـ خزيؿة يف  (1)

(6/28). 

 يف (، والطبراين32175) مصـػف(، وابـ أبل شقبة يف 1/301) مسـدهأخرجف أمحد يف  (2)

الؿعجؿ الؽبقر (11047.)

 يزيد بـ أبل زياد ضعقػ، ولؽـف يرتؼل إىل درجة الحسـ بؿا بعده. :يف إسـاده
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ِسِفْم َوبَِقِعِفْم، َواْلَخاِمَسُة ِهَي َما ِهَي ِققَل لِي: َسْل َفنِنَّ ُكلَّ َكبِيٍّ َقْد 

ـَائِ فِي َك

ْرُت َمْسَلَلتِي إَِلى َيْوِم اْلِؼَقاَمِة، َفِفَي َلُؽْم َولَِؿْن َشِفَد  َّٓ  َسَلَل، َفَلخَّ َٓ إَِلَه إِ َأْن 

هُ  .«الؾَّ
(1)

 

أططقت مخسا مل يعطفن »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل قال: قال حديث أبل ذر  (4)

بعثت إلى إمحر وإسود وأحؾت لي الغـائم ومل حتل ٕحد قبؾي  :أحد قبؾي

وكصرت بالرطب فقرطب العدو من مسقرة شفر وجعؾت لي إرض صفورا 

ويت شػاطة ٕمتي دم الؼقامة وهي سل تعطه واختبلت دط :ومسجدا وققل لي

.«لؿن مل يشرك باهلل شقئا -إن شاء اهلل- كائؾة
(2)

 

 َخْؿًسا ُأْططِقُت »: ملسو هيلع هللا ىلص الؾ فِ  َرُسقُل  َقاَل : قال حديث أبل مقسك  (5)

َْحَؿرِ  إَِلى ُبِعْثُت  ْٕ َْسَودِ  ا ْٕ َ  لِي َوُجِعَؾْت  َوا ْٕ ْت لِي ا ْرُض َصُفوًرا َوَمْسِجًدا َوُأِحؾَّ

ـَائِ  َػاَطَة اْلَغ ْطِب َشْفًرا َوُأْططِقُت الشَّ ُم َوَلْم ُتَحلَّ لَِؿْن َكاَن َقْبؾِي َوُكِصْرُت ِبالرُّ

ي َأْخَبْلُت َشَػاَطتِي ُثمَّ َجَعْؾُتَفا لَِؿْن َماَت  َّٓ َوَقْد َسَلَل َشَػاَطًة َوإِكِّ َوَلْقَس ِمْن َكبِيٍّ إِ

ِه َشْقًئا تِي َلْم ُيْشرِْك بِالؾَّ .«ِمْن ُأمَّ
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َثـَا َبْؽُر  (2/222مسـدهرواه أمحد يف  (1) ـُ َسِعقٍد َحد  َثـَا ُقَتْقَبُة ْب ـْ ا( قال: َحد  ـِ اْلَفاِد َط ـْ اْب ـُ ُمَضَر َط ْب

ـْ  ـِ ُشَعْقٍب َط ِه بفَطْؿِرو ب ـْ َجد   .َأبِقِف َط

 الؿجؿع(، وأورده الفقثؿل يف 4/432-433) الترغقب والترهقبوذكره الؿـذري يف 

(10/367.) 

 . (4077)مسـده(، والبزار يف 6462) صحقحفأخرجف ابـ حبان يف  (2)

ٍد َحد   (4/416مسـدهأخرجف أمحد يف  (3) ـُ ُمَحؿ  ـُ ْب َثـَا ُحَسْق ـْ َأبِل إِْسَحاَق (، قال: َحد   =َثـَا إِْسَرائِقُؾ َط
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ِف  حديث َأبِل َذرٍّ  (6) َأَتاكِي آٍت ِمْن َربِّي »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل الؾ 

ِه َشْقئًا َدَخَل اْلَجـََّة  َٓ ُيْشرُِك بِالؾَّ تِي  ُه َمْن َماَت ِمْن ُأمَّ َركِي َأكَّ َفَلْخَبَركِي َأْو َقاَل: َبشَّ

.«َوإِْن َسَرَق  َوإِْن َزَكى :ُقْؾُت: َوإِْن َزَكى َوإِْن َسَرَق َقاَل 
(1)

 

باب ما جاء فقؿـ يؿقت وهق "  (4/378:)ســفقال الترمذي يف  (7)

 :يشفد أن ٓ إلف إٓ اهلل

حدثـا قتقبة، قال: حدثـا الؾقث، طـ ابـ طجالن، طـ محؿد بـ  -2638

يحقك بـ حقان، طـ ابـ محقريز، طـ الصاكبحل، طـ طبادة بـ الصامت أكف 

لئـ  ،فقاهلل ؟: مفالً مل تبؽللفبؽقت، فؼا دخؾت طؾقف وهق يف الؿقتقال: 

عت ٕشػعـ لؽ، ولئـ استطعُت  استشفدُت ٕشفدن لؽ، ولئـ ُشػ 

لؽؿ فقف خقر  ملسو هيلع هللا ىلصٕكػعـؽ، ثؿ قال: واهلل ما مـ حديث سؿعتف مـ رسقل اهلل 

ا، وسقف أحدثؽؿقه الققم وقد أحقط بـػسل، إٓ حدثتؽؿقه إٓ حديثا واحدً 

من شفد أن ٓ إله إٓ اهلل وأن حمؿدا رسول اهلل »يؼقل:  ملسو هيلع هللا ىلصسؿعت رسقل اهلل 

  .«حّرم اهلل طؾقه الـار

ويف الباب طـ أبل بؽر وطؿر وطثؿان وطظ وصؾحة وجابر وابـ طؿر  

سؿعت ابـ طققـة يؼقل:  :سؿعت ابـ أبل طؿر يؼقل :وزيد بـ خالد قال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .َطـ َأبِل ُبْرَدَة َطـ َأبِل ُمقَسك بف =

( مـ صريؼ محؿد بـ 485برقؿ ) مسـده(، وأخرجف الروياين يف 6/420وصححف ابـ كثقر )

 .معؿر قال: حدثـا طبقد اهلل بـ مقسك حدثـا إسرائقؾ بف

 .(94حديث ) صحقحفؿ يف (، ومسؾ1237حديث ) صحقحفأخرجف البخاري يف  (1)
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 .محؿد بـ طجالن كان ثؼة ملمقكا يف الحديث

 . ـ صحقح غريب مـ هذا القجفقال الترمذي: هذا حديث حس

والصـابحل هق طبد الرمحـ بـ طسقؾة أبق طبد اهلل، وقد ُروي طـ 

، «من قال ٓ إله إٓ اهلل دخل الجـة»: ملسو هيلع هللا ىلصالزهري أكف سئؾ طـ ققل الـبل 

."إكؿا كان هذا يف أول اإلسالم قبؾ كزول الػرائض وإمر والـفل"فؼال: 
(1)

  

أهؾ التقحقد  أن   :ـد أهؾ العؾؿووجف هذا الحديث ط :قال أبق طقسك

 . "سقدخؾقن الجـة وإن طذبقا بالـار بذكقهبؿ فنهنؿ ٓ يخؾدون يف الـار

 أق٘ي:

ال الحؼ وهق مذهب أهؾ السـة مجقعً هذا هق الؼق
(2)

، وهق يجؿع بقـ 

كصقص القطد والقطقد، وهق يخالػ مذهب الخقارج الذيـ يتعؾؼقن 

رجئة الذيـ يتعؾؼقن بـصقص بـصقص القطقد فحسب، ويخالػ مذهب الؿ

 .القطد وٓ يرفعقن رأسًا بـصقص القطقد

 :صحقحف يف قال اإلمام مسؾؿ  (8)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أن الرواة الذيـ رووا أحاديث فضؾ  -2لقس لف إسـاد،  -1أققل: ققل الزهري ٓ يسؾؿ بف: ٕكف:  (1)

إٓ بعد كزول الػرائض وإوامر والـقاهل، ومـفؿ  ملسو هيلع هللا ىلصما سؿعقها مـ رسقل اهلل  "ٓ إلف إٓ اهلل"

-خدري وطبد اهلل بـ طؿرو بـ العاص أبق هريرة وطبادة بـ الصامت ومعاذ بـ جبؾ وأبق سعقد ال

اهلل طـفؿ مجقًعا رضل

وهل مسللة تارك الصالة،  -رمحفؿ اهلل-اختؾػقا فقفا  -فقؿا أطؾؿ-إٓ مسللة واحدة فؼط (2)

والصقاب هق صريؼة الجؿع بقـ الـصقص.
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طـ ابـ جابر قال:  -يعـل ابـ مسؾؿ-حدثـا داود بـ رشقد حدثـا القلقد 

حدثـا طبادة بـ  ،حدثـل جـادة ابـ أبل أمقة :حدثـل طؿقر بـ هاكئ قال

ال أشفد أن ٓ إله إٓ اهلل وحده ٓ من ق»: ملسو هيلع هللا ىلصالصامت قال: قال رسقل اهلل 

شريك له وأن حمؿدا طبده ورسوله وأن طقسى طبد اهلل وابن أمته وكؾؿته 

ألؼاها إلى مريم وروح مـه وأن الجـة حق وأن الـار حق، أدخؾه اهلل من أي 

 «.أبواب الجـة الثامكقة شاء

وحدثـل أمحد بـ إبراهقؿ الدورقل حدثـا مبشر بـ إسؿاطقؾ طـ 

أدخؾه اهلل »زاطل طـ طؿقر بـ هاكئ: يف هذا اإلسـاد بؿثؾف غقر أكف قال: إو

«.من أي أبواب الجـة الثامكقة شاء» :ومل يذكر «الجـة طؾى ما كان من طؿل
(1)

 

 :وقال  (9)

حدثـل أبل طـ  :حدثـا إسحاق بـ مـصقر أخبركا معاذ بـ هشام قال

بـ جبؾ رديػف طىل ومعاذ  ملسو هيلع هللا ىلصحدثـا أكس بـ مالؽ أن كبل اهلل  :قتادة قال

، «يا معاذ»قال:  .، قال: لبقؽ رسقل اهلل وسعديؽ«يا معاذ»الرحؾ، قال: 

، قال: لبقؽ رسقل اهلل «يا معاذ»قال:  .قال: لبقؽ رسقل اهلل وسعديؽ

ما من طبد يشفد أن ٓ إله إٓ اهلل وأن حمؿدا طبده ورسوله »قال:  .وسعديؽ

 .فقستبشروا :اهلل، أفال أخبر هبا الـاس ، قال: يا رسقل«إٓ حرمه اهلل طؾى الـار

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(28) حديث (1)
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."فلخبر هبا معاذ طـد مقتف تلثؿا ،«إذا يتؽؾوا»قال: 

(1)
 

 :وقال   (11)

حدثـا سفؾ بـ طثؿان وأبق كريب محؿد بـ العالء مجقعا طـ أبل 

معاوية، قال أبق كريب: حدثـا أبق معاوية طـ إطؿش، طـ أبل صالح طـ 

طؿش( قال: لؿا كان غزوة تبقك، أبل هريرة، أو طـ أبل سعقد )شؽ إ

أصاب الـاس مجاطة، قالقا: يا رسقل اهلل لق أذكت لـا فـحركا كقاضحـا فلكؾـا 

، قال: فجاء طؿر، فؼال: يا رسقل اهلل «افعؾوا»: ملسو هيلع هللا ىلصفؼال رسقل اهلل  .وادهـا

، ولؽـ ادطفؿ بػضؾ أزوادهؿ، ثؿ ادع اهلل لفؿ طؾقفا رُ فْ الظ   ؾ  فعؾت قَ  إنْ 

فدطا  :، قال«كعم»: ملسو هيلع هللا ىلصفؼال رسقل اهلل  .ؾ اهلل أن يجعؾ يف ذلؽلع :بالبركة

بـطع فبسطف، ثؿ دطا بػضؾ أزوادهؿ، قال: فجعؾ الرجؾ يجلء بؽػ ذرة، 

ويجلء أخر بؽسرة، حتك اجتؿع طىل  :قال: ويجلء أخر بؽػ تؿر، قال

طؾقف بالبركة، ثؿ قال:  ملسو هيلع هللا ىلصالـطع مـ ذلؽ شلء يسقر، قال: فدطا رسقل اهلل 

، قال: فلخذوا يف أوطقتفؿ حتك ما تركقا يف العسؽر وطاء «ا دم أوطقتؽمخذو»

: ملسو هيلع هللا ىلص، قال: فلكؾقا حتك شبعقا، وفضؾت فضؾة، فؼال رسقل اهلل همألإٓ 

أشفد أن ٓ إله إٓ اهلل وأين رسول اهلل ٓ يؾؼى اهلل هبام طبد غقر شاك فقحجب »

.«طن الجـة
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(32) حديث (1)

 .(27حديث ) (2)
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إن » :ملسو هيلع هللا ىلصاص قال: قال رسقل الؾ ِف حديث َطْبد الؾ ِف بـ َطْؿِرو بـ الع  (11)

َه َطز وجل َيْسَتْخؾُِص َرُجاًل من أمتي طؾى رؤوس اْلَخاَلئِِق يوم اْلِؼَقاَمِة  الؾَّ

ْسِعقَن ِسِجالًّ ُكلُّ ِسِجلٍّ َمدُّ اْلَبَصرِ ُثمَّ يؼول
ـُْشُر طؾقه تِْسَعًة َوتِ ـْؽُِر من هذا  :َفَق َأُت

َأَلَك ُطْذٌر أو  :فقؼول .َٓ يا َربِّ  :قال ؟فُِظونَ َأَضَؾَؿْتَك كتبتي اْلَحا ؟َشْقئاً 

ـَةٌ  ُجُل فقؼول ؟َحَس ًة  :َبَؾى :فقؼول .َٓ يا َربِّ  :َفُقْبَفُت الرَّ ـَ ـَْدَكا َحَس إن لك ِط

َٓ ُضْؾَم اْلَقْوَم َطَؾْقَك  َٓ إَِلَه إٓ اهلل و :َفُتْخَرُج له بَِطاَقٌة فقفا .َواِحَدًة  ن أَأْشَفُد َأْن 

دًا َطْبُدُه َوَرُسوُلهُ حُمَ  ما هذه اْلبَِطاَقُة مع  ،يا َربِّ  :فقؼول .َأْحِضُروهُ  :فقؼول .ؿَّ

ِجالَِّت  َٓ ُتْظَؾمُ إ :َفُقَؼاُل  ؟هذه السِّ ةٍ  :قال .كك  ِجالَُّت دم َكػَّ  :قال .َفُتوَضُع السِّ

ِجالَُّت َوَثؼُ َْفطَ  َٓ َيْثؼُ َْؾِت اْلبَِطاقَ ْاَشِت السِّ  نِ ؿَ ْح رَّ ِْه الْْسِم الؾَّ ُْل شيء بِ ُْة َو

ِحقمِ ْال .«رَّ
(1)

 

ٚنللٌ ٖللرٙ األحادٜللث تللدٍ عًلل٢ إٔ ايشللفاع١ تتٓللاٍٚ نللٌ َٛحللد مل         

 .ٜشسى باهلل ش٦ًٝا

فالحدادية ٓ يرفعقن رأسًا هبذه إحاديث التل تبؾغ درجة التقاتر، 

 . ويتعؾؼقن بأثار القاهقة، كسلل اهلل الثبات طىل الحؼ والعافقة

  (:4-3أب٘ عاصٍ يف )صقاي  :سادسًا
 ،حدثـا أبق العباس طبد اهلل بـ طبد الرمحـ العسؽري" :وقال ابـ بطة"

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وابـ حبان 4300(، وابـ ماجف حديث )2639ث )(، والترمذي حدي2/213أخرجف أمحد ) (1)

فنسـاده صحقح، وقد صححف  :، ولقس كؿا قال"حديث حسـ غريب"(، وقال الترمذي: 225)

 . (135)الصحقحةالحاكؿ والذهبل وإلباين، اكظر 
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قال: كا  ،قال: كا أبق طبد الرمحـ الؿؼرئ ،ختـ زكريا قال: كا الحسـ بـ سالم

طـ طقسك بـ هالل  ،قال: حدثـل كعب بـ طؾؼؿة ،سعقد بـ أبل أيقب

الصديف
(1)

 ،أكف ذكر الصالة يقما ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  طـ رسقل ،طـ طبد اهلل بـ طؿرو ،

من حافظ طؾقفا كاكت له كورا وبرهاكا وكجاة يوم الؼقامة، ومن مل »فؼال: 

ويليت يوم الؼقامة  ،حيافظ طؾقفا مل تؽن له كورا وٓ برهاكا وٓ كجاة يوم الؼقامة

 .«وأبي بن خؾف ،وهامان ،وفرطون ،مع قارون

وأثار والســ طـ الـبل  قال الشقخ طبقد اهلل بـ محؿد: ففذه إخبار

والصحابة والتابعقـ كؾفا تدل العؼالء ومـ كان بؼؾبف أدكك حقاء طىل تؽػقر 

وحسبؽ مـ ذلؽ ما  ،وإخراجف مـ الؿؾة ،وجاحد الػرائض ،تارك الصالة

﴾ٱٻٻٻٻ﴿قال اهلل طز وجؾ:  ،كزل بف الؽتاب
(2)

ثؿ وصػ  ،

ڱ ڳڳ﴿فؼال طز وجؾ:  ،الحـػاء والذيـ هؿ غقر مشركقـ بف

﴾ڱڱڱںںڻڻڻڻۀۀہہہ
(3)

 

وتؼدست أسؿاؤه أن الحـقػ الؿسؾؿ هق طىل الديـ  ،فلخبركا جؾ ثـاؤه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (6/290 ،)الجرح والتعديؾ(، وابـ أبل حاتؿ يف 6/386) التلريخ الؽبقرذكره البخاري يف (1)

،  "وثؼف ابـ حبان"، قال الحافظ ابـ حجر: هتذيب التفذيب، ويف وٓ تعدياًل  امل يذكرا فقف جرًح و

، "صدوق"ومعؾقم أن ابـ حبان ٓ يعتد بتقثقؼف ٕكف يقثؼ الؿجفقلقـ، وقال الحافظ ابـ حجر: 

وفقف كظر.

 .[31]الحج:  (2)

 .[5]البقـة:  (3)
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فؼال طز وجؾ:  ،وإيتاء الزكاة ،وأن الديـ الؼقؿ هق بنقامة الصالة ،الؼقؿ

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﴿

﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ 

﴾
(1)

ڳڳڱڱڱڱ ﴿وقال تعاىل:  ،

﴾ں ں ڻ
(2)

. 

وأي دلقؾ طىل أن اإليؿان ققل  ،يؽقن أبقـ مـ هذا فلي بقان رمحؽؿ اهلل

وسـة  ،وأن الصالة والزكاة مـ اإليؿان يؽقن أدل مـ كتاب اهلل ،وطؿؾ

وفؼفائفؿ الذيـ ٓ تستقحش  ،، وإمجاع طؾؿاء الؿسؾؿقـملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل 

 ".واقتػاء آثارهؿ رمحة اهلل طؾقفؿ ،بؾ تطؿئـ إىل اتباطفؿ ،الؼؾقب مـ ذكرهؿ

وقال محؿد بـ كصر "(: 1/217يف الترغقب والترهقب ) وقال الؿـذري

الَِة َكافٌِر،  : َأن  َتاِرَك الص  ـِ الـ بِل  الؿروزي  سؿعت إسحاق يؼقل: َصح  َط

ـْ َغْقِر 
الَِة َطْؿدًا مِ : َأن  َتاِرَك الص  ـْ َلُدِن الـ بِل 

َوَكذلَِؽ َكاَن َرْأُي َأْهِؾ اْلِعْؾِؿ مِ

 . ""ْذَهَب َوْقُتَفا َكافِرٌ ُطْذٍر َحت ك يَ 

 أق٘ي:
فؾؼد صّرح بذلؽ اإلمام ابـ : إن ابـ بطة كػسف ٓ ُيؽػر تارك الصالة

 .  (2/331)الؿغـلقدامة يف كتابف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .[5]التقبة:  (1)

 .[11]التقبة:  (2)
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 مجؿقع الػتاوىيف  وصّرح بذلؽ شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة 

(، وشؿس 30)ص الصالة(، وتؾؿقذه اإلمام ابـ الؼقؿ يف كتاب 7/610)

 الشرح الؽبقرأبق الػرج طبد الرمحـ بـ محؿد بـ قدامة الؿؼدسل يف  الديـ

، وأكف أكؽر ققل مـ اصالة يؼتؾ حد  ( حؽك طـ ابـ بطة أن تارك ال3/36)

 . قال: إكف يؽػر، وذكر أن الؿذهب طىل هذا مل يجد يف الؿذهب خالفا فقف

الحؽؿ وذكر الشقخ طبد الرمحـ بـ محؿد إدلة الؽثقرة التل تؿـع مـ 

 . طؾقف بالؽػر

وشفد بذلؽ العالمة طالء الديـ أبق الحسـ الؿرداوي يف كتابف 

اإلكصاف يف معرفة الراجح مـ الخالف (3/38 وقال بعد ذكر العؾؿاء )

 . الذيـ يؽػرون تارك الصالة وحؽؿف

اختاره أبق طبد اهلل ابـ بطة، وأكؽر ققل  اوالرواية الثاكقة: يؼتؾ حد  " 

 . "الؿذهب طىل هذا مل أجد يف الؿذهب خالفف إكف يؽػر وقال: :مـ قال

ثؿ ذكر أبق الحسـ أن طددًا مـ العؾؿاء الحـابؾة اختاروا هذا وكصقا طؾقف 

.يف مملػاهتؿ
(1)

 

وإين ٕخشك أن يؽقن ققل ابـ بطة بتؽػقر تارك الصالة مدسقسًا يف 

 . اإلباكة الؽبرىكتابف 

طبد اهلل بـ اإلمام محؿد بـ طبدالقهاب العالمة الشقخ سؾقؿان بـ  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) اإلكصاف يف معرفة الراجح مـ الخالف (3/39-40). 
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 (:102 -1/101)  ٓبـ قدامة الؿؼـعيف حاشقتف طىل 

إحدامها يؼتؾ لؽػره  :؟ فقف روايتاناا أو كػرً وهؾ يؼتؾ حد  "ققلف: "

كالؿرتد وٓ يغسؾ وٓ يؽػـ وٓ يصىل طؾقف وٓ يدفـ بقـ الؿسؾؿقـ 

امد، وبف قال الحسـ اختارها أبق إسحاق بـ شاقال وابـ طؼقؾ وابـ ح

والـخعل والشعبل وإوزاطل وابـ الؿبارك وإسحاق ومحؿد بـ الحسـ 

 ،«كػر فؼد تركفا فؿن الصالة، وبقـفم بقــا الذي العفد»: ملسو هيلع هللا ىلصلؼقل رسقل اهلل 

 وقال صحقح، حسـ حديث: وقال والترمذي والـسائل أمحد اإلمام رواه

 مل مـ":  طظ الوق ،"الصالة ترك لؿـ اإلسالم يف حظ ٓ":  طؿر

."كافر ففق يصؾ
(1)

  

يرون شقئا مـ  ملسو هيلع هللا ىلصمل يؽـ أصحاب رسقل اهلل "وقال طبد اهلل بـ شؼقؼ: 

 ."إطؿال تركف كػر غقر الصالة

مع الحؽؿ بنسالمف كالزاين الؿحصـ، وهذا  ايؼتؾ حد   :والرواية الثاكقة

 . اختقار أبل طبد اهلل بـ بطة

أن الؿذهب طىل هذا وهق ققل أكثر إكف يؽػر وذكر  :وذكر ققل مـ قال 

 طؾى حرم اهلل إن»: ملسو هيلع هللا ىلصالػؼفاء مـفؿ أبق حـقػة ومالؽ والشافعل لؼقل الـبل 

اهلل وجه بذلك يبتغي اهلل إٓ إله ٓ قال من الـار
(2)

 رسقل أن  أكس وطـ "

 ما الخقر من قؾبه دم وكان اهلل إٓ إله ٓ قال من الـار من خيرج»: قال ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أثر طظ ٓ يثبت.(1)

 أي: حّرم اهلل خؾقد الؿقحديـ يف الـار.(2)
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 .تػؼ طؾقفؿام ،«برة يزن

 كتبفن صؾوات مخس» :قال ملسو هيلع هللا ىلص الـبل أن وطـ طبادة بـ الصامت 

 أن طفد اهلل طـد له كان طؾقفن حافظ فؿن والؾقؾة، القوم دم العبد طؾى اهلل

 شاء وإن طذبه شاء إن طفد، اهلل طـد له يؽن مل هبن يلت مل ومن الجـة، يدخؾه

وٕن ذلؽ  :ئة إىل غقر ذلؽولق كان كافرا مل يدخؾف يف الؿشق ،«الجـة أدخؾه

مـ تاركل الصالة  آ كعؾؿ يف طصر مـ إطصار أحدً  إمجاع الؿسؾؿقـ فنكـا

ترك تغسقؾف والصالة طؾقف، وٓ مـع مقراث مقروثف مع كثرة تاركل الصالة، 

وأما إحاديث الؿتؼدمة ففل طىل وجف  .ولق كػر لثبتت هذه إحؽام

الحؼقؼة كؼقلف طؾقف الصالة والسالم: التغؾقظ والتشبقف بالؽػار ٓ طىل 

 «من حؾف بغقر اهلل فؼد أشرك»، وققلف: «سباب الؿسؾم فسوق وقتاله كػر»

 . "قال الؿقفؼ: وهذا أصقب الؼقلقـ .وغقر ذلؽ

ففذه طدة شفادات مـ أكابر العؾؿاء العارفقـ بؿذهب اإلمام أمحد 

.وأصحابف طىل أن العالمة ابـ بطة ٓ ُيؽػر تارك الصالة
(1)

  

: بؼقلف( 125-124ص) واإلباكة الشرحبؾ صّرح ابـ بطة يف  -1

 الشرك إٓ اإلسالم مـ يخرجف وٓ اإلسالم، إىل اإليؿان مـ الرجؾ ويخرج"

 كسالً: أو هتاوكاً  تركفا فننْ  :هبا جاحداً   اهلل فرائض مـ فريضة برد أو باهلل،

 . ": إن شاء طذبف، وإن شاء غػر لفاهلل  مشقئة يف كان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باإلضافة إىل بقان مذاهب العؾؿاء يف طصاة الؿقحديـ مفؿا بؾغت ذكقهبؿ.(1)
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فظاهر هذا الؽالم أكف ٓ ُيؽػر إٓ بالشرك إكبر الذي حاربف إكبقاء 

 . -صؾقات اهلل وسالمف طؾقفؿ-مجقعًا 

واإليؿان ققل وطؿؾ يزيد ويـؼص: زيادتف إذا " :قال اإلمام أمحد  -2

ويخرج الرجؾ مـ اإليؿان إىل اإلسالم، وٓ  .أحسـت، وكؼصاكف: إذا أسلت

إٓ الشرك باهلل العظقؿ، أو يرد فريضة مـ فرائض  يخرجف مـ اإلسالم شلء

تركفا كسال أو هتاوكا كان يف مشقئة اهلل، إن شاء طذبف،  فننْ  :جاحدا هبا اهلل 

( رواية مسدد، كشر دار 1/343) صبؼات الحـابؾة، "وإن شاء طػا طـف

 . الؿعرفة

 ما زيادتف وكؼصاكف؟ قال زيادتف العؿؾ، وكؼصاكف ترك": وسئؾ  -3

العؿؾ، مثؾ تركف الصالة والزكاة والحج، وأداء 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
(1)

 

وٓ ُكخرج أحدًا مـ " : (41)السـة شرح يف وقال البرهباري  -4

، أو يرد شقئًا مـ آثار أهؾ الؼبؾة مـ اإلسالم حتك يرد آية مـ كتاب اهلل 

أو يصظ لغقر اهلل، أو يذبح لغقر اهلل، فنذا فعؾ شقئًا مـ ذلؽ  ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل 

فؼد وجَب طؾقؽ أن تخرجف مـ اإلسالم، وإذا مل يػعؾ شقئًا مـ ذلؽ ففق 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) السـة ( 1/588لؾخالل). 
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 . "قؼةمممـ ومسؾؿ بآسؿ ٓ بالحؼ

فصؾ " (:195)ص الرد طىل الؿبتدطةيف  وقال ابـ البـاء  -5

يف أهؾ الؽبائر مـ أمتف خالفًا لؾؼدرية يف ققلفؿ: )لقس لف  ملسو هيلع هللا ىلصوشػاطة كبقـا 

 . شػاطة(

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

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

"اهلل( مخؾصًا، وآمـ بف، وإن مل يػعؾ الطاطات بعد ذلؽ
(1)

. 

ُٜهفسٕٚ تازى  فُا زأٟ أبٞ عاصِ يف أقٛاٍ ٖؤال٤ األ١ُ٥ ايرٜٔ ال 

، بؾ وٓ تارك العؿؾ، هؾ هؿ مـ أهؾ السـة وأئؿتفؿ كؿا هق رأي ايصال٠

ْسٜد َٓ٘ تٛضٝح ! ن؟أهؾ السـة، أو هؿ ُضاّلل مرجئة كؿا يؼقلف الحداديق

 .َٛقف٘

(: 1/217وقال الؿـذري يف الترغقب والترهقب )"وققل أبل طاصؿ: 

: َأن  " ـِ الـ بِل  وقال محؿد بـ كصر الؿروزي  سؿعت إسحاق يؼقل: َصح  َط

: َأن   ـْ َلُدِن الـ بِل 
الَِة َكافٌِر، َوَكذلَِؽ َكاَن َرْأُي َأْهِؾ اْلِعْؾِؿ مِ َتاِرَك َتاِرَك الص 

ـْ َغْقِر ُطْذٍر َحت ك َيْذَهَب َوْقُتَفا َكافِرٌ 
الَِة َطْؿدًا مِ  . "الص 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طىل التقحقد  تقحقد، وهذا بشرط أن يستؿر ثابتًاالهذا بـاء مـف طىل أحاديث الشػاطة وطىل فضؾ (1)

حتك يؿقت طؾقف، فال يليت بؿا يـؼضف مـ الشرك والؽػر، وٓ بؿا يـايف اإلخالص، وأرى أن يف 

تساهالً  "مرة واحدة يف دار الدكقا"ققلف : 
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 أق٘ي: 

قد بّقـُت يف مؼايل السابؼ
(1)

أن كالم اإلمام إسحاق غقر صحقح، وبّقـُت  

  .أن طددًا كثقرًا مـ العؾؿاء قبؾف ومـ معاصريف ٓ ُيؽػرون تارك الصالة

  (:4قاي أب٘ عاصٍ يف )ص  :اسابع 
وذهبت مجاطة مـ الصحابة "(: 8/73وقال الؼرصبل يف التػسقر )"

دًا حتك يخرج وقُتفا لغقر طذر،  والتابعقـ إىل أن مـ ترك صالة واحدة متعؿ 

وأبك مـ أدائفا وقضائفا وقال ٓ ُأصظ فنكف كافر، وَدُمف وماُلف حالٓن، وٓ 

وُحْؽُؿ مالِف كحؽؿ يرثف ورثتف مـ الؿسؾؿقـ، ويستتاب، فنن تاب وإٓ ُقتؾ، 

قال إسحاق: وكذلؽ كان رأي أهؾ العؾؿ  .مال الؿرتّد: وهق ققل إسحاق

 . ""إىل زماكـا هذا ملسو هيلع هللا ىلصمـ َلُدن الـبّل 

 أق٘ي:
واضح يف أكف مل  ،"وذهبت مجاطة مـ الصحابة والتابعقـ"ققل الؼرصبل: 

بؼقل  ان كؼؾ ققل إسحاق، ولق كان مؼتـعً يّدع اإلمجاع الذي تّدطقكف وإ

 . "لخإ. . . وذهبت مجاطة مـ الصحابة والتابعقـ" :سحاق لؿا قالإ

 ِ  (:5قاي أب٘ عاصٍ يف )ص :اثاً
وقال طبداهلل بـ " :(1/69وقال ابـ رجب يف جامع العؾقم والحؽؿ )"

ٓ يرون مـ إطؿال شقئا تركف كػر إٓ  ملسو هيلع هللا ىلصكان أصحاب رسقل اهلل  "شؼقؼ: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ... .متعامل مغرور يرمل مجفقر أهؾ السـة وأئؿتفؿ باإلرجاء (1)
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وقال أبق ،"الصالة

(1)
.  "ترك الصالة كػر ٓ يختؾػ فقف" :أيقب السختقاين 

وذهب إىل هذا الؼقل مجاطة مـ السؾػ والخؾػ وهق ققل ابـ الؿبارك 

وأمحد وإسحاق وحؽك إسحاق طؾقف إمجاع أهؾ العؾؿ وقال محؿد بـ كصر 

الؿروزي هق ققل مجفقر أهؾ الحديث وذهب صائػة مـفؿ إىل أن مـ ترك 

ر وروى ذلؽ طـ سعقد بـ شقئا مـ أركان اإلسالم الخؿس طؿدا أكف كاف

جبقر وكافع والحؽؿ وهق رواية طـ اإلمام أمحد اختارها صائػة مـ أصحابف 

 .  "وهق ققل ابـ حبقب مـ الؿالؽقة

 اهتعوٚق:

وقال " :(1/69وقال ابـ رجب يف جامع العؾقم والحؽؿ )"ققلف:  (1

ٓ يرون مـ إطؿال شقئا  ملسو هيلع هللا ىلصكان أصحاب رسقل اهلل "طبداهلل بـ شؼقؼ: 

 . ""كف كػر إٓ الصالةتر

 أق٘ي:

تؼدم الؽالم طىل ضعػ أثر طبد اهلل بـ شؼقؼ إسـادًا ومتـًا: إمر الذي ٓ 

ًٓ لؼائؾ  . يدع مجا

ح بتصحقح أثر طبد اهلل بـ شؼقؼ مع أن ابـ رجب   . مل يصر 

 . ""ترك الصالة كػر ٓ يختؾػ فقف" :وقال أيقب السختقاين"وققلف:  (2

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ب السختقاين.كذا، والصقاب: أيق(1)
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 أق٘ي: 
، والزهري مؿـ سبؼف وهق ٓ يؽػر تارك االخالف لقس طؾؿً طدم العؾؿ ب

مؿـ سبؼف أو طاصره ٓ ُيؽػرون تارك الصالة،  اوٓ يبعد أن كثقرً  ،الصالة

 . وهق ٓ يعؾؿفؿ

ٓسقؿا وقد امتد العامل اإلسالمل مـ أقصك خراسان شرقًا إىل إكدلس 

ًٓ إىل أقصك القؿـ جـق بًا، ودطقى إمجاع غربًا، ومـ أرمقـقة وأذربقجان شؿا

 . الصحابة ٓ تصح

 . "وذهب إىل هذا الؼقل مجاطة مـ السؾػ والخؾػ"وققلف:  (3

  أق٘ي:
عِ  اكظر إىل ابـ رجب  (أ اإلمجاع، ولق كان أثر طبد اهلل بـ  حقث مل يد 

شؼقؼ يف دطقى اإلمجاع صحقحًا طـده لؿا تجرأ أحد طىل مخالػتف، ولؿا قال 

 . مـ أهؾ السـة ابـ رجب هذا الؼقل كغقره

واكظر إىل ابـ رجب حقث مل يطعـ يف مـ ٓ ُيؽػر تارك الصالة، ومل  (ب

 . يـؼؾ صعـ أحد مـ السؾػ فقفؿ

 . ملسو هيلع هللا ىلصبؾ لف كالم آخر، طىل حديث مـ أحاديث رسقل اهلل  (جْ

  يف والحؽؿ العؾقم جامع (2/400-403:) " الحديث الثاين

قال »يؼقل:  ملسو هيلع هللا ىلصعت رسقل اهلل قال: سؿ طـ أكس بـ مالؽ  :وإربعقن
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اهلل تعالى: يا ابن آدم إكك ما دطوتـي ورجوتـي غػرت لك طؾى ما كان مـك 

وٓ أبالي، يا ابن آدم لو بؾغت ذكوبك طـان السامء ثم استغػرتـي غػرت لك، 

يا ابن آدم إكك لو أتقتـي بؼراب إرض خطايا، ثم لؼقتـي ٓ تشرك بي شقئا 

 . رواه الترمذي وقال: حديث حسـ .«ٕتقتك بؼراهبا مغػرة

هذا الحديث تػرد بف الترمذي خرجف مـ صريؼ كثقر بـ فائد، حدثـا 

سعقد بـ طبقد، سؿعت بؽر بـ طبداهلل الؿزين يؼقل: حدثـا أكس، فذكره، 

 . اكتفك .وقال: حسـ غريب، ٓ كعرفف إٓ مـ هذا القجف

 .أبق حاتؿ: شقخوسعقد بـ طبقد هق الفـائل، قال  ،وإسـاده ٓ بلس بف

، ومـ زطؿ أكف غقر الفـائل فؼد وهؿ، وقال الثؼاتوذكره ابـ حبان يف 

الدارقطـل: تػرد بف كثقر بـ فائد، طـ سعقد مرفقطا، ورواه سْؾؿ بـ قتقبة، 

 . طـ سعقد بـ طبقد، فققػف طىل أكس

قد روي طـف مرفقطا ومقققفا، وتابعف طىل رفعف أيضًا أبق سعقد مقىل قوت: 

هاشؿ، فرواه طـ سعقد بـ طبقد مرفقطا أيضا، وقد روي أيضا مـ بـل 

 . حديث ثابت، طـ أكس مرفقطا، ولؽـ قال أبق حاتؿ: هق مـؽر

وقد ُروي أيضا مـ حديث أبل ذر، خرجف اإلمام أمحد مـ رواية شفر بـ 

يرويف طـ ربف تعاىل فذكره  ملسو هيلع هللا ىلصيؽرب، طـ أبل ذر طـ الـبل  حقشب طـ معد

 .بؿعـاه
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فؿ طـ شفر طـ طبد الرمحـ بـ غـؿ طـ أبل ذر، وققؾ: طـ ورواه بعض

 . وٓ يصح هذا الؼقل ملسو هيلع هللا ىلصشفر، طـ أم الدرداء، طـ أبل الدرداء، طـ الـبل 

وُروي مـ حديث ابـ طباس خرجف الطبراين مـ رواية ققس بـ الربقع، 

 . ملسو هيلع هللا ىلصطـ حبقب بـ أبل ثابت طـ سعقد بـ جبقر طـ ابـ طباس طـ الـبل 

مـ حديث  صحقحفقه أخر، فخرج مسؾؿ يف وُروي بعضف مـ وج

يؼول اهلل تعالى: من تؼرب »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصالؿعرور بـ سقيد طـ أبل ذر طـ الـبل 

مـي شبرا تؼربت مـه ذراطا، ومن تؼرب مـي ذراطا تؼربت مـه باطا، ومن أتاين 

يؿشي، أتقته هرولة، ومن لؼقـي بؼراب إرض خطقئة ٓ يشرك بي شقئا لؼقته 

 . «رةبؼراهبا مغػ

وخرج اإلمام أمحد مـ رواية أخشـ السدوسل، قال: دخؾت طىل أكس، 

لو أخطلتم حتى متأل  ،والذي كػسي بقده»يؼقل:  ملسو هيلع هللا ىلصفؼال: سؿعت رسقل اهلل 

 . «خطاياكم ما بقن السامء وإرض، ثم استغػرتم اهلل لغػر لؽم

قد تضؿـ حديث أكس الؿبدوء بذكره أن هذه إسباب الثالثة يحصؾ 

 غػرة:هبا الؿ

فنن الدطاء ملمقر بف، ومقطقد طؾقف باإلجابة،  :الدطاء مع الرجاء أحدٓا:

﴾ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿كؿا قال تعاىل: 
(1)

. 

إن الدطاء »قال: ملسو هيلع هللا ىلص طـ الـعؿان بـ بشقر طـ الـبل  الســ إربعةويف  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .[60]غافر: (1)
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 . ، ثؿ تال هذه أية«هو العبادة

ططي من أططي الدطاء أ»ويف حديث آخر خرجف الطبراين مرفقطا: 

 . «﴾ٺ ٺ ٺ ﴿اإلجابة، ٕن اهلل تعالى يؼول: 

ما كان اهلل لقػتح طؾى طبد باب الدطاء، ويغؾق طـه »ويف حديث آخر: 

 . «باب اإلجابة

لؽـ الدطاء سبب مؼتض لإلجابة مع استؽؿال شرائطف، واكتػاء مقاكعف، 

ٓكتػاء بعض شروصف، أو وجقد بعض مقاكعف، وقد سبؼ  :وقد تتخؾػ إجابتف

 . بعض شرائطف ومقاكعف وآدابف يف شرح الحديث العاشرذكر 

حضقر الؼؾب ورجاء اإلجابة مـ اهلل تعاىل، كؿا  َٚٔ أعظِ شسا٥ط٘:

ادطوا اهلل وأكتم »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصخرجف الترمذي مـ حديث أبل هريرة طـ الـبل 

 . «اهلل ٓ يؼبُل دطاًء من قؾٍب غافٍل ٓهٍ  فننَّ  :موقـون باإلجابة

إن هذه الؼؾوب »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصطبد اهلل بـ طؿرو طـ الـبل طـ  الؿسـدويف 

أوطقة، فبعضفا أوطى من بعض، فنذا سللتم اهلل، فاسللوه وأكتم موقـون 

  .«اهلل ٓ يستجقب لعبد دطاًء من ضفر قؾٍب غافلٍ  فننَّ  :باإلجابة

  ايشبب ايثايث َٔ أسباب املػفس٠:" (:417-416ص) يف 

ؿ فؿـ فؼده فؼد الؿغػرة، ومـ جاء بف فؼد أتك التقحقد، وهق السبب إطظ

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ﴿بلطظؿ أسباب الؿغػرة، قال اهلل تعاىل: 
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﴾ھھے

(1)
وهق مؾمها أو ما -، فؿـ جاء مع التقحقد بؼراب إرض 

فنن  خطايا، لؼقف اهلل بؼراهبا مغػرة، لؽـ هذا مع مشقئة اهلل  -يؼارب مألها

بذكقبف، ثؿ كان طاقبتف أن ٓ يخؾد يف الـار، بؾ شاء غػر لف، وإن شاء أخذه 

 . يخرج مـفا، ثؿ يدخؾ الجـة

وٓ َيؾؼك فقفا ما  ،قال بعضفؿ: الؿقحد ٓ ُيؾؼك يف الـار كؿا ُيؾؼك الؽػار

َيؾؼك الؽػار، وٓ يبؼك فقفا كؿا يبؼك الؽػار، فنن كؿؾ تقحقد العبد 

وجقارحف، أو بؼؾبف ولساكف  وإخالصف هلل فقف، وقام بشروصف كؾفا بؼؾبف ولساكف

طـد الؿقت، أوجب ذلؽ مغػرة ما سؾػ مـ الذكقب كؾفا، ومـعف مـ 

 . دخقل الـار بالؽؾقة

فؿـ تحؼؼ بؽؾؿة التقحقد قؾُبف، أخرجت مـف كؾ ما سقى اهلل محبًة 

وتعظقؿا وإجالٓ ومفابة وخشقة ورجاء وتقكال، وحقـئذ ُتحَرق ذكقبف 

بد البحر، وربؿا قؾبتفا حسـات، كؿا سبؼ وخطاياه كؾفا ولق كاكت مثؾ ز

ذكره يف تبديؾ السقئات حسـات، فنن هذا التقحقد هق اإلكسقر إطظؿ، فؾق 

وضع ذرة مـفا
(2) 

طىل جبال الذكقب والخطايا لؼؾبفا حسـات كؿا يف 

الؿسـد  إله إٓ اهلل ٓ تترك ذكبا »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصوغقره، طـ أم هاكئ طـ الـبل ٓ

.«وٓ يسبؼفا طؿل
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .[48]الـساء: (1)

."مـف"كذا، ولعؾ الصقاب: (2)

ضعقػ: فقف: أبق معشر كجقح بـ طبد الرمحـ  إسـادهو ،  (6/425)مسـدهأخرجف أمحد يف  (3)

 زة مجفقل، ولف متابعة فقفا ضعػ.جوالسـدي ضعقػ، وفقف صالح مقىل 
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قال  ملسو هيلع هللا ىلصطـ شداد بـ أوس وطبادة بـ الصامت أن الـبل  الؿسـدويف 

، فرفعـا أيديـا ساطة، ثؿ «ارفعوا أيديؽم وقولوا: ٓ إله إٓ اهلل»ٕصحابف: 

الحؿد هلل الؾفم بعثتـي هبذه الؽؾؿة »يده ثؿ قال:  ملسو هيلع هللا ىلصوضع رسقل اهلل 

أبشروا »ثؿ قال: ، «وأمرتـي هبا ووطدتـي الجـة طؾقفا وإكك ٓ ختؾف الؿقعاد

.«فنن اهلل قد غػر لؽم
(1)

  

 اُظس إىل أق٘اي احلافظ ابّ زجب:
مـ أسباب الؿغػرة: التقحقد، وهق السبب إطظؿ، فؿـ "ققلف:  -1

 . "فؼدة فَؼَد الؿغػرة

ٔية الؽريؿة:  -2 ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ﴿اكظر إىل استشفاده با

 . ﴾ھ ھ ھھے

يف  اهلل شريؽًا وكد   جعؾ العبدفالشرك الؿاكع طـده مـ الؿغػرة هق أن ي

 . العبادة

وهق مؾمها أو ما -فؿـ جاء مع التقحقد بُؼراب إرض "تلمؾ ققلف:  -3

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لقس بف بلس " :ابـ معقـإسـاده راشد بـ داود، قال  (، ويف4/124) مسـدهأخرجف أمحد يف  (1)

قال و ،"فقف كظر" :وقال البخاري ،"هق ثؼة طـدي" :وقال طثؿان الدارمل طـ دحقؿ ،"ثؼة

 "الثؼاتقؾت: وذكره ابـ حبان يف "، قال الحافظ ابـ حجر: "ضعقػ ٓ يعتبر بف" :الدارقطـل

هتذيب التفذيب (3/225.) 

مختؾػ فقف، وثؼف ابـ ":  الؽاشػ، وقال الذهبل يف "صدوق لف أوهام": التؼريبوقال يف 

 ."معقـ، وضّعػف الدارقطـل
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 ، فننْ خطايا، لؼقف اهلل بُؼراهبا مغػرة، لؽـ هذا مع مشقئة اهلل  -ُيؼارب مألها

 . "شاء َغػر لف، وإن شاء أخذه بذكقبف

ٓ يضر مع اإليؿان ذكب، وطىل  وهذا رد مـف طىل الؿرجئة الذيـ يرون أكف

 . الخقارج الذيـ يؽػرون بالذكقب

ثؿ كان طاقبتف أن ٓ ُيخؾ د يف الـار، بؾ يخرج مـفا، ثؿ "تلمؾ ققلف:  -4

 . "يدخؾ الجـة

وهذا استـاٌد مـف طىل أية الؽريؿة وتؼرير لؿذهب أهؾ السـة الذيـ 

بقـ كصقص القطد  يعظؿقن التقحقد، فال ُيؽػرون تارك الصالة، ويجؿعقن

والقطقد، فال يسقرون طىل مـفج الخقارج الذيـ يتعؾؼقن بـصقص القطقد، 

وٓ يؾتػتقن إىل كصقص القطد، وٓ يسقرون طىل مـفج الؿرجئة الذيـ 

يتعؾؼقن بـصقص القطد وٓ يؾتػتقن إىل كصقص القطقد، وخقر إمقر 

 . أوسطفا

، أخرجت مـف كؾ ما فؿـ تحؼؼ بؽؾؿة التقحقد قؾُبف"تلمؾ ققلف:  -5

سقى اهلل محبة وتعظقؿا وإجالٓ ومفابة وخشقة ورجاء وتقكال، وحقـئذ 

ُتْحَرُق ذكقبف وخطاياه كؾفا ولق كاكت مثؾ زبد البحر، وربؿا قؾبتفا 

 . "حسـات

ويف هذا رد طىل الخقارج أخذيـ بـصقص القطقد رافضقـ إخذ 



 182 املقاالت األثرية يف اهرد عوى شبهات وتشغيبات احلدادية   

 
 . اهلل كؾؿة التقحقد بـصقص القطد، والؿتجاهؾقـ لؿــزلة ٓ إلف إٓ

فنن هذا التقحقد هق اإلكسقر إطظؿ، فؾق وضع مـف "وتلمؾ ققلف:  -6

 . "ذرة طىل جبال الذكقب والخطايا، لؼؾبفا حسـات

هذا إشادة مـف بالتقحقد، ويتضؿـ الرد طىل الخقارج ومـ سار طىل 

 . هنجفؿ مـ الذيـ ٓ يــزلقن التقحقد مــزلتف

ػر تارك جـس العؿؾ أو تارك العؿؾ باإلرجاء وكسلل مـ يرمل مـ ٓ يؽ

فٌٗ ابٔ زجب َٚٔ ٖٛ أعًِ  :ويّدطقن اإلمجاع طىل كػر تارك جـس العؿؾ

َٓ٘ ممٔ سًف ذنسِٖ جيًٕٗٛ ٖرا اإلمجاع، أٚ ِٖ ٜعًُْٛ٘ ٜٚرٖبٕٛ 

؟، ثؿ هؾ تجتؿع إمة طىل مخالػة الـصقص الصريحة مـ إىل خمايفت٘

 يف هذا البحث؟ الؽتاب والسـة، ومـفا ما ذكرتف 

الؾفؿ إكا كعظؿؽ وكعظؿ تقحقدك وكممـ بقطدك ووطقدك، وكممـ بؽؾ 

 . ملسو هيلع هللا ىلصما أخبر وأمر بف رسقلؽ 

 (:5قاي أب٘ عاصٍ يف )ص :اتاسع 
وقد سئؾ أبـاء الشقخ، ومحد بـ كاصر: طؿـ ترك الصالة كسالً مـ غقر "

روى  جحقد لفا؟ فلجابقا: يستتاب، فنن تاب وإٓ قتؾ كافرًا مرتدًا، كؿا

العفد الذي ": ملسو هيلع هللا ىلصمسؾؿ يف صحقحف مـ حديث بريدة قال: قال رسقل اهلل 

أكف  ملسو هيلع هللا ىلصطـ الـبل  وطـ جابر  ،"بقــا وبقـفؿ الصالة، فؿـ تركفا فؼد كػر 



 183 املقاالت األثرية يف اهرد عوى شبهات وتشغيبات احلدادية 

 
وطـ طبد اهلل بـ  ،"لقس بقـ العبد وبقـ الشرك والؽػر إٓ ترك الصالة "قال: 

إطؿال تْركف كػر  ٓ يرون شقئًا مـ ملسو هيلع هللا ىلصكان أصحاب رسقل اهلل "شؼقؼ قال: 

رواه الترمذي: فدلت هذه إحاديث: طىل أن ترك الصالة كػر  ،"إٓ الصالة

مستؼؾ، مـ غقر اقتراكف بجحد القجقب: وذلؽ ٕن جحد القجقب ٓ 

يختص بالصالة وحدها، فنن مـ جحد شقئًا مـ فرائض اإلسالم ففق كافر 

 . "(201-4/200الدرر السـقة ) .باإلمجاع

 أق٘ي:
قاتؾ طىل إركان  أكف وإنْ  اإلمام محؿد بـ طبد القهاب  صّرح

ٚحه٢ اإلمجاع إربعة بعد الشفادتقـ، إٓ أكف ٓ ُيؽػر إٓ بترك الشفادتقـ، 

، وتابعف طىل هذا مـ أحػاده الشقخ طبد الرمحـ بـ حسـ والشقخ ع٢ً ذيو

ا أمر طبد الؾطقػ والشقخ سؾقؿان بـ طبد اهلل، ومـ أتباطف ابـ سحؿان، وهذ

ُٜهفس معؾقم، وقد كشركاه مرارًا،  َٚع عًِ احلداد١ٜ ب٘ فِٗ ٜسَٕٛ َٔ ال 

 . تازى ايصال٠ باإلزجا٤

وأطتؼد أهنؿ يعتؼدون يف اإلمام محؿد ومـ سار طىل هنجف يف طدم 

التؽػقر بلي طؿؾ إٓ بالشفادتقـ بلهنؿ مـ الؿرجئة، ولؽـفؿ يستخدمقن 

  .التؼقة والؿراوغات

 (:5عاصٍ يف )ص قاي أب٘ :اس عاش
وأجاب الشقخ محد بـ كاصر بـ معؿر: اختؾػ العؾؿاء، رمحفؿ اهلل، يف "
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تارك الصالة كسالً مـ غقر جحقد: فذهب أبق حـقػة والشافعل يف أحد 

وذهب  .واحتجقا بؿا رواه طبادة :ققلقف، ومالؽ، إىل أكف ٓ يحؽؿ بؽػره

بـ راهقيف وطبد اهلل  إمامـا أمحد بـ حـبؾ والشافعل يف أحد ققلقف، وإسحاق

بـ الؿبارك والـخعل، والحؽؿ وأيقب السختقاين وأبق داود الطقالسل، ا

وغقرهؿ مـ كبار إئؿة والتابعقـ، إىل أكف كافر، وحؽاه إسحاق بـ راهقيف 

الدرر " ...إمجاطًا، وذكره يف كتاب الزواجر طـ مجفقر الصحابة والتابعقـ

 ."(202-4/201) :السـقة

 أق٘ي: 
ظر إىل العالمة محد بـ كاصر كقػ يترحؿ طىل مجقع العؾؿاء اك (أ

 . مـ ٓ ُيؽػر تارك الصالة الؿختؾػقـ يف تارك الصالة، ومل يغؿز أي مغؿز يف

إذ لفؿ مـفج غقر مـفج أهؾ السـة والحديث،  :ولقس كذلؽ الحدادية

بؾ هؿ مـ فَِرق الخقارج الخارجقـ طىل طؾؿاء السـة والطاطـقـ فقفؿ 

  .ـ لفؿ بالضالل واإلرجاءوالرامق

واكظر إىل الشقخ محد حقث مل يتشبث بدطقى اإلمجاع، وطؼبف بؼقل  (ب

ؾع هق وغقره طىل مخالػة إسؿاطقؾ بـ طؾقة وطبد إطىل اص   الجؿفقر، ولقِ 

لِرواية بشر بـ الؿػضؾ الؿتضؿـة دطقى اإلمجاع لؿا حؽك هذا اإلمجاع 

  .الؿزطقم
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 (:5 )صقاي أب٘ عاصٍ يف :احلادٜ عصس 

طؿقد اإلسالم، فؽقن  -أي الصالة -وهل "وقال الشقخ ابـ باز: "

تركفا كػر أكبر ٓ يستغرب: ولفذا ذكر طبد اهلل بـ شؼقؼ العؼقظ التابعل 

 غقر كػر تركف شقئاً  يرون ٓ كاكقا أهنؿ": ملسو هيلع هللا ىلصالجؾقؾ طـ أصحاب الـبل 

 .  " الصحابة بنمجاع أكبر كػر تركفا أن طىل يدل ففذا- ،"الصالة

حؽؿ تارك الصالة، وهؾ يبطؾ " :الجزء العاشر مـ مجؿقع الػتاوى"

 . ""طؼد الـؽاح إذا كان أحد الزوجقـ ٓ يصظ قبؾ الزواج؟

 أق٘ي:
ِّاكظر إىل العالمة ابـ باز، حقث أبدى رأيف يف تؽػقر تارك الصالة،   ٚمل ٜس

ُٜهفسٙ باإلزجا٤ لبشر  طىل مخالػة إسؿاطقؾ بـ طؾقة ، ولق اصؾع َٔ مل 

 . بـ الؿػضؾ يف حؽاية اإلمجاع لؿا استشفد بحؽاية بشرا

 ؟ٌٖ ٖٛ َسج٧ثؿ إكف ُسئؾ طؿـ ٓ ُيؽػر تارك العؿؾ 

."ال، ٖٛ َٔ أٌٖ ايش١ٓفؼال: 
(1)

 

 (:6قاي أب٘ عاصٍ يف )ص :اهجاُٛ عصس

الصالة " :ومـ إجابات الؾجـة الدائؿة حقل حؽؿ تارك الصالة ققلفؿ "

ؿـ تركفا جاحدًا لقجقهبا ففق كافر باإلمجاع، ومـ ركـ مـ أركان اإلسالم ف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .هـ1418( السـة العاشرة، شقال 94مجؾة الػرقان، العدد ) (1)
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تركفا هتاوكًا وكسالً ففق كافر طىل الصحقح مـ ققيل العؾؿاء يف ذلؽ، 

وإصؾ يف ذلؽ طؿقم إدلة التل دلؽ طىل الحؽؿ بؽػره ومل تػرق بقـ مـ 

تركفا هتاوكًا وكسالً ومـ تركفا جاحدًا لقجقهبا، فروى اإلمام أمحد وأهؾ 

: ملسو هيلع هللا ىلصـد صحقح مـ حديث بريدة بـ الحصقب قال: قال رسقل اهلل الســ بس

وروى مسؾؿ يف . «العفد الذي بقــا وبقـفم الصالة فؿن تركفا فؼد كػر»

بقن الرجل وبقن »أّكف قال:  ملسو هيلع هللا ىلصطـ الـبّل  بـ طبد اهلل ف طـ جابر صحقح

، وروى طبد اهلل بـ شؼقؼ قال: كان أصحاب «الؽػر والشرك ترك الصالة

ٓ يرون شقئًا مـ إطؿال تركف كػر إٓ الصالة، رواه  ملسو هيلع هللا ىلص رسقل اهلل

 . "(1912الػتقى رقؿ ) ".الترمذي

 أق٘ي:
مـ ٓ  كّػروا تارك الصالة مل يطعـقا يف اكظر إىل الؾجـة الدائؿة، فنهنؿ وإنْ 

 . ُيؽػره

ولق طؾؿقا بؿخالػة إسؿاطقؾ بـ طؾقة وطبد إطىل لبشر بـ الؿػضؾ لؿا 

 .الؿزطقم حؽقا هذا اإلمجاع

أن العؾؿاء الذيـ ُيؽػرون تارك الصالة ٓ كراهؿ إٓ يحترمقن  ٗاحلاصى:

مـ ٓ ُيؽػره، ويعتبروهنؿ إخقاهنؿ ومـ طؾؿاء السـة، ويجؾقهنؿ ويعرفقن 

لفؿ قدرهؿ، ويعتؼدون أن لفؿ براهقـ فقؿا ذهبقا إلقف، وأهنؿ بعقدون طـ 

 .الفقى
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رون إلخقاهنؿ الذيـ ُيؽػرون وكذلؽ مـ ٓ ُيؽػرون تارك الصالة ٓ يـظ

تارك الصالة، إٓ بعقـ اإلجالل وآحترام والتؼدير، ويعتبروهنؿ مـ أهؾ 

السـة وأئؿتفؿ، ويعتؼدون أن لفؿ براهقـفؿ فقؿا ذهبقا إلقف، وأهنؿ بعقدون 

 .طـ الفقى

 قاي أب٘ عاصٍ: :اهجاهح عصس
ة ففذا ولقس بحثل يف الخالف أو اإلمجاع يف مسللة حؽؿ تارك الصال"

 . "شلن آخر وإكؿا بحثل حقل صحة إثر فؼط واستدٓٓت الػؼفاء بف

 أق٘ي:
إن بحثؽ هبذه الطريؼة خطل، ٓسقؿا وأكت قد وقػَت طىل تضعقػ  -1

 .هذا إثر بإدلة والبراهقـ

وأكت رأيَت بـػسؽ مخالػة إسؿاطقؾ بـ طؾقة لِبشر بـ الؿػضؾ يف هذا 

يري وغقره، وكذلؽ مخالػة طبد إطىل إثر، وهق أققى وأرجح يف الجر

 . لِبشر

ولقس بحثل يف الخالف أو اإلمجاع يف مسللة حؽؿ تارك "ققلؽ:  -2

الصالة ففذا شلن آخر وإكؿا بحثل حقل صحة إثر فؼط واستدٓٓت 

 . "الػؼفاء بف

ٚذيو إٔ َكايو إمنا تدْدٕ فٝ٘ إلرثبات  :ققل غريب طجقب



 188 املقاالت األثرية يف اهرد عوى شبهات وتشغيبات احلدادية   

 
 . ذيو اإلمجاع ايرٟ ال ٚئ ٜثبتاإلمجاع ع٢ً نفس تازى ايصال٠، 

طـ الؾجقء إىل تؼؾقد طؾؿاء  اكـَت تـشد الحؼ لؽػاك ذلؽ زاجرً  ثؿ لق

لفؿ طذرهؿ، وٓ طذر لؽ يف تؼؾقدهؿ، ففؿ مل يطؾعقا طىل مخالػة إسؿاطقؾ 

ؾعقا طؾقفا لؿا احتجقا برواية بشر اص   بـ طؾقة وطبد إطىل لِبشر، ولقِ ا

 تصؾح لالحتجاج هبا، ٓ يف هذا الؿقضقع، وٓ الضعقػة الؿرجقحة، التل ٓ

 .فقؿا هق دوكف

يٝص يو أٟ حل إٔ تٓصس ايفسق١ احلداد١ٜ ايباغ١ٝ ع٢ً أٌٖ  -3

، الخارجة طؾقفؿ الؿحاربة لفؿ، فؾؿ تترك أهؾ السـة الؿعاصريـ وٓ ايش١ٓ

السابؼقـ مـ بغقفا وضؾؿفا، فال تراها إٓ تتؾؿس وتبحث طـ أي شلء 

بديعفؿ وحرهبؿ، ولق كان لفؿ أدلة وبراهقـ طىل ثبقتف أو كػقف، يقصؾفا إىل ت

ر تارك الصالة، وطىل رأسفؿ أئؿة اإلسالم:  أٓ ترى أهنؿ يبدطقن مـ ٓ ُيؽػ 

كاإلمام الزهري واإلمام مالؽ واإلمام الشافعل، بؾ واإلمام أمحد، الذي لف 

ن تارك الصالة، روايات يف تارك الصالة وكثقر مـ أتباطف وأبرزهؿ ٓ ُيؽػرو

ومـفؿ اإلمام ابـ بطة واإلمام ابـ قدامة واإلمام طبد الرمحـ بـ محؿد 

 . الؿؼدسل وغقرهؿ

بؾ بعضفؿ ٓ ُيؽػر تارك العؿؾ كؿا سؼـا أققالفؿ سؾػًا، فؿا مصقرهؿ 

 طىل مـفج الحدادية؟
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بؾ ومجاهقر أهؾ الحديث يرون خروج الؿذكبقـ مـ الـار بؿا يف قؾقهبؿ 

طىل  -أيضاً -آخذيـ ذلؽ مـ أحاديث الشػاطة، فؿا مصقرهؿ  مـ اإليؿان:

 مـفج الحدادية؟

يكللد نللإ َللٔ ايٛاجللب عًٝللو ايللرب عللٔ أٖللٌ ايشلل١ٓ ٚأ٥ُللتِٗ ايللرٜٔ    

 .  ٜتطاٍٚ عًِٝٗ ٖؤال٤ اجل١ًٗ ايبػا٠

ً٘قف اإلًاَ أمحد ٗاهصافعٛ ٗغريٌٓا، ًٍِٗٔ شٚخ اإلسالَ ابّ تٌٚٚٞ ٗاحلافظ 
 ابّ اهقٍٚ ًّ دعا٠ٗ اإليماع:

  (19/271:)الػتاوى مجؿقع يف شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة  

ْجَؿاِع َوَكَؼَؾ آَخُر الـ َزاعَ " ا َكْؼاًل  :َوإَِذا َكَؼَؾ َطالِؿ اإْلِ ؾُف: َوإِم 
ا َكْؼاًل سؿك َقائِ إم 

ٍف َلْؿ َيْثُبْت: ُف َفَؾْقَس لَِؼائٍِؾ َأْن َيُؼقَل َكْؼاًل لِِخاَل ؾَ ُمْطَؾًؼا، َوَلْؿ ُيَسؿ َقائِ  بِِخاَلٍف 

ُف ُمَؼابٌِؾ بَِلْن ُيَؼاَل  ْجَؿاعِ  :َفنِك  َٓ َيْثُبُت َكْؼُؾ اإْلِ ْجَؿاِع َكاٍف  ،َو َبْؾ َكاقُِؾ اإْلِ

ٌم َطَؾك الـ افِل َيُجقُز فِل  :َوإَِذا ِققَؾ  .لِْؾِخاَلِف، َوَهَذا ُمْثبٌِت َلُف، َواْلُؿْثبُِت ُمَؼد 

ـْ اْلِخاَلِف َكاقِِؾ الـ َزاِع َأْن َيُؽق
ْسـَاِد: َأْو  :َن َقْد َغؾَِط فِقَؿا َأْثَبَتُف مِ ا لَِضْعِػ اإْلِ إم 

َلِة، قِقَؾ َلفُ  َٓ ُف َقْد َيُؽقُن فِل اْلَؿْسَلَلِة  :لَِعَدِم الد  َوَكافِل الـ َزاِع َغَؾُطُف أجقز: َفنِك 

ـ  َضْعَػ إْس  ـَاِدَها َوَكاَكْت َصِحقَحًة ِطـَْد َغْقِرِه: َأْو َأْقَقاٌل َلْؿ َتْبُؾْغُف: َأْو َبَؾَغْتُف َوَض

ـْ اْلَغَؾِط َيُجقُز 
ًة، َفُؽؾَؿا َيُجقُز َطَؾك اْلُؿْثبِِت مِ َلِة َوَكاَكْت َدال  َٓ ـ  َطَدَم الد  َض

ُة اْلخِ  .َطَؾك الـ افِل َمَع ِزَياَدِة َطَدِم اْلِعْؾِؿ بِاْلِخاَلِف  اَلِف: َوَهَذا َيْشَتِرُك فِقِف َطام 

ٍد  ِة ُمَحؿ  ِسق َؿا فِل َأْقَقاِل ُطَؾَؿاِء ُأم  َٓ تِل  ملسو هيلع هللا ىلصَفنِن  َطَدَم اْلِعْؾِؿ َلْقَس ِطْؾًؿا بِاْلَعَدِم  ال 
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ـْ اْلُعَؾَؿاءِ 

: َولَِفَذا َقاَل َأْحَؿد َوَغْقُرُه مِ ـَ ٓ  َرب  اْلَعاَلِؿق ـِ  :َٓ ُيْحِصقَفا إ َطك  َم اد 

ْجَؿاَع َفَؼْد َكذَ  ََصؿ  اإْلِ ْٕ َب: َهِذِه َدْطَقى اْلَؿِريِسل  َوا
(1)

ـْ َيُؼقُل 
َٓ َأْطَؾُؿ  :: َوَلؽِ

ُروَن  .كَِزاًطا افِِعل  َوَأبِل َثْقٍر َوَغْقِرِهَؿا ُيَػس  ْجَؿاَع َكالش 
ـَ َكاُكقا َيْذُكُروَن اإْلِ ِذي َوَال 

َٓ َكْعَؾُؿ كَِزاًطا، َوَيُؼقُلقَن َهذَ  :ُمَراَدُهؿْ  ا  ِطقفبَِلك  ْجَؿاُع ال ِذي َكد   ."ا ُهَق اإْلِ

 متحدثاً  (1/29-30 )الؿققعقـ إطالم يف وقال اإلمام ابـ الؼقؿ 

 كان فتاويف مبـقة طىل مخسة أصقل:و" :طـ أصقل اإلمام أمحد 

الـصقص، فنذا وجد الـص أفتك بؿقجبف، ومل يؾتػت إىل ما  أحدٖا:

ا مل يؾتػت إىل خالف طؿر يف خالػف وٓ مـ خالػف كائـا مـ كان، ولفذ

الؿبتقتة لحديث فاصؿة بـت ققس، وٓ إىل خالفف يف التقؿؿ لؾجـب لحديث 

طؿار بـ ياسر، وٓ خالفف يف استدامة الؿحرم الطقب الذي تطقب بف قبؾ 

إحرامف لصحة حديث طائشة يف ذلؽ، وٓ خالفف يف مـع الؿػرد والؼارن مـ 

سخ، وكذلؽ مل يؾتػت إىل ققل طظ الػسخ إىل التؿتع لصحة أحاديث الػ

وطثؿان وصؾحة وأبل أيقب وأبل بـ كعب يف ترك الغسؾ مـ اإلكسال 

فاغتسال ومل يؾتػت إىل ققل  ملسو هيلع هللا ىلصلصحة حديث طائشة أهنا فعؾتف هل ورسقل 

ابـ طباس وإحدى الروايتقـ طـ طظ أن طدة الؿتقىف طـفا الحامؾ أقصك 

يؾتػت إىل ققل معاذ ومعاوية يف إجؾقـ لصحة حديث سبقعة إسؾؿقة، ومل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ما أشبف دطاوى الحدادية بدطاوى الؿريسل وإصؿ (1)
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تقريث الؿسؾؿ مـ الؽافر لصحة الحديث الؿاكع مـ التقارث بقـفؿا، ومل 

يؾتػت إىل ققل ابـ طباس يف الصرف لصحة الحديث بخالفف وٓ إىل ققلف 

بنباحة لحقم الحؿر كذلؽ، وهذا كثقر جدا ومل يؽـ يؼدم طىل الحديث 

ققل صاحب وٓ طدم طؾؿف الصحقح طؿال وٓ رأيا وٓ ققاسا وٓ 

بالؿخالػ الذي يسؿقف كثقر مـ الـاس إمجاطا ويؼدمقكف طىل الحديث 

.الصحقح
(1)

 

طك هذا اإلمجاع ومل يسغ تؼديؿف طىل الحديث اد   ـِ وقد كذب أمحد مَ  

الثابت، وكذلؽ الشافعل أيضا كص يف رسالتف الجديدة طىل أن ما ٓ يعؾؿ فقف 

: ما ٓ يعؾؿ فقف خالف فؾقس إمجاطا وقال بخالف ٓ يؼال لف إمجاع ولػظف

سؿعت أبل يؼقل: ما يدطل فقف الرجؾ اإلمجاع  :طبد اهلل بـ أمحد بـ حـبؾ

لعؾ الـاس اختؾػقا ما يدريف، ومل  :طك اإلمجاع ففق كاذباد   ـِ ففق كذب مَ 

هذه دطقى بشر الؿريسل وإصؿ،  .يـتف إلقف، فؾقؼؾ: ٓ كعؾؿ الـاس اختؾػقا

  .هذا لػظف ،أو مل يبؾغـل ذلؽ ،: ٓ كعؾؿ الـاس اختؾػقاولؽـف يؼقل

أجؾ طـد اإلمام أمحد وسائر أئؿة الحديث مـ  ملسو هيلع هللا ىلصوكصقص رسقل اهلل  

أن يؼدمقا طؾقفا تقهؿ إمجاع مضؿقكف طدم العؾؿ بالؿخالػ، ولق ساغ 

لتعطؾت الـصقص، وساغ لؽؾ مـ مل يعؾؿ مخالػا يف حؽؿ مسللة أن يؼدم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قه طىل أحاديث الشػاطة الؿتقاترة كحال الحدادية الذيـ يؼدمقن أثر طبد اهلل بـ شؼقؼ وكح :أي (1)

 الذي يخرج أهؾف مـ الـار بسبب فضؾف واإلخالص فقف. ،وطىل أحاديث فضؾ التقحقد
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الـصقص: ففذا هق الذي أكؽره اإلمام أمحد والشافعل  جفؾف بالؿخالػ طىل

 . "مـ دطقى اإلمجاع ٓ ما يظـف بعض الـاس أكف استبعاد لقجقده

وإضافة إىل ما سؾػ مـ دٓٓت أحاديث الشػاطة وأحاديث فضؾ 

التقحقد طىل أن الؿسؾؿ ٓ يخرجف مـ اإلسالم إٓ الشرك إكبر وهق اتخاذ 

وأكف وإن طققب بالـار ٓ بد أن يخرج مـفا إىل الجـة  الـد أو إكداد مع اهلل،

 . بؿا طـده مـ التقحقد، ولق كان أدكك أدكك أدكك مـ مثؼال ذرة مـ إيؿان

 . وإضافة إىل ما صّرح بف بعض العؾؿاء هبذا الخصقص

 إضافٞ إىل كى ًا سبق ُس٘ق ق٘ي اإلًاَ اهبخازٜ ٗأق٘اي بعض أ٢ٌٞ اهتفسري:
َباب اْلَؿَعاِصل مـ َأْمِر "  (1/26:)قحفصحيف   البخاري 

ْرِك، لَِؼْقِل الـبل  ُر َصاِحُبَفا بِاْرتَِؽابَِفا إٓ بِالش  َك » :ملسو هيلع هللا ىلصاْلَجاِهؾِق ِة، وٓ ُيَؽػ  إِكَّ

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ﴿، َوقَْقِل الؾ فِ تَعَالَك: «امُْرٌؤ فِقَك َجاِهؾِقَّةٌ 

 . ﴾ھھے

ٓ يؽػر بارتؽاهبا، وٓ يؽػر العبد يرى البخاري أن مرتؽب الؿعاصل 

 . إٓ بارتؽاب الشرك إكبر

 (5/125 )تػسقرهاإلمام أبق جعػر محؿد بـ جرير الطبري يف  

ساء: 48لمية ) ـ سقرة اـل  ھ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ﴿( م

 . ﴾ے
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  :"ہ  ۀ ۀ ہ ہ ہ ڻ ڻ﴿: تعاىل ققلف تلويؾ يف الؼقل

 ﴾.ھھے   ھ   ھ

ـاؤه يعـل بذلؽ ج ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ﴿ؾ ث

﴾ڑ
(1)

، وأن اهلل ٓ يغػر أن يشرك بف، فنن اهلل ٓ يغػر الشرك بف والؽػر، 

 .ويغػر ما دون ذلؽ الشرك لؿـ يشاء مـ أهؾ الذكقب وأثام

يف مقضع كصب  ﴾ہہہ﴿وإذ كان ذلؽ معـك الؽالم فنن ققلف 

لق كان  بقققع يغػر طؾقفا، وإن شئت بػؼد الخافض الذي كان يخػضفا

اهلل ٓ يغػر بلن يشرك بف طىل تلويؾ  ضاهرا، وذلؽ أن يقجف معـاه إىل أن

  .". . . الجزاء، كلكف ققؾ: إن اهلل ٓ يغػر ذكبا مع شرك أو طـ شرك

وقد أباكت هذه أية أن كؾ صاحب كبقرة فػل " (:5/126يف )

  .تؽـ كبقرة شركا باهللشاء طػا طـف وإن شاء طاقبف طؾقف، ما مل  مشقئة اهلل، إنْ 

﴾ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﴿الؼقل يف تلويؾ ققلف تعاىل: 
(2)

. 

يعـل بذلؽ جؾ ثـاؤه: ومـ يشرك باهلل يف طبادتف غقره مـ خؾؼف، فؼد 

  .افترى إثؿا طظقؿا، يؼقل: فؼد اختؾؼ إثؿا طظقؿا

وإكؿا جعؾف اهلل تعاىل ذكره مػتريا: ٕكف قال زورا وإفؽا بجحقده وحداكقة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .[47]الـساء: (1)

 .[48]الـساء: (2)
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وإقراره بلن هلل شريؽًا مـ خؾؼف وصاحبة أو ولد، فؼائؾ ذلؽ مػتر، اهلل 

( مـ 116، راجع تػسقر آية )"وكذلؽ كؾ كاذب ففق مػتر يف كذبف مختؾؼ لف

 . سقرة الـساء

ففذا اإلمام الطبري يرى أن كؾ صاحب كبقرة تحت مشقئة اهلل، إن  -1

 . ة شركًا باهللشاء طػا طـف وإن شاء طاقبف طؾقف، ما مل تؽـ تؾؽ الؽبقر

 . فّسر الشرك باهلل بلكف طبادة غقر اهلل مـ خؾؼف -2

بجحقد وحداكقة اهلل وإقراره بلن هلل شريؽًا مـ خؾؼف "فسر الشرك  -3

 . "وصاحبة أو ولد، وأن قائؾ ذلؽ مػتر طىل اهلل

وأهؾ الؿعاصل والؽبائر ومـفا ترك الصالة وإن تركقا القاجبات  

صدق طؾقفؿ أهنؿ جحدوا وحداكقة اهلل، وٓ يصدق وارتؽبقا الؿحرمات ٓ ي

طؾقفؿ أهنؿ أقروا بلن هلل شريؽًا، ففؿ داخؾقن تحت مشقئة اهلل: إن شاء طذهبؿ 

وإن شاء طػا طـفؿ، وهذا هق الؿعـك الصحقح لفذه أية الؽريؿة، بؾ هل 

  .كص صريح يف هذا الؿعـك

 ڳڳڳ﴿يميد هذا التػسقر ققل اهلل تعاىل يف الؿشركقـ: 

﴾ڻ ڻ ڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ
(1)

وقال تعاىل: ، 

﴾ۅ ۋ   ۋ  ٴۇ  ۈ   ۈ﴿
(2)

. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .[30]سقرة إبراهقؿ:  (1)

 .[22]سقرة البؼرة:  (2)
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ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ﴿وققلف تعاىل: 

﴾ھ ھ ھ ھ ے
(1)

 . ، إىل غقر ذلؽ مـ أيات

 . وتارك العؿؾ الذي مل يؼع يف الشرك مل يتخذ مع اهلل أكداداً 

ويالحظ أن ابـ جرير مل يتعرض لذكر تارك جـس العؿؾ، أو تارك 

  .العؿؾ

ْكِب َأْطَظؿُ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل وسلل ابـ مسعقد  َأْن »قال:  ؟: َأي  الذ 

ا وهو َخَؾَؼَك  ِه كِدًّ ؟، قال: «َتْجَعَل لِؾَّ َأْن َتْؼُتَل َوَلَدَك من َأْجِل َأْن »، قال: ُثؿ  َأيٌّ

؟، قال: «َيْطَعَم َمَعَك  .«َأْن ُتَزاكَِي َحؾِقَؾَة َجاِركَ »، قال: ُثؿ  َأيٌّ
(2)

  

 :ققلف تعاىل" (:246-5/245الؼرصبل يف تػسقره لفذه أية ) 

﴾ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ﴿
(3)

ـبل   ﮳  ﮲ ۓ ۓ﴿تال:  ملسو هيلع هللا ىلصروي أن ال

﴾﮴
(4)

ڻڻۀۀہ ﴿يا رسقل اهلل والشرك؟، فــزل:  :، فؼال لف رجؾ

، وهذا مـ الؿحؽؿ الؿتػؼ طؾقف الذي ٓ ﴾ہہہھھھھے

د مـ الؿتشابف الذي ق ﴾ہھھھھے﴿ ،اختالف فقف بقـ إمة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .[9]سقرة فصؾت:  (1)

 .(86حديث ) [اإليؿان]يف (، ومسؾؿ 4477حديث ) [التػسقر]أخرجف البخاري يف  (2)

 .[48]الـساء: (3)

َمر: (4)  .[53]الز 
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قد أباكت هذه أية أن كؾ  :تؽؾؿ العؾؿاء فقف، فؼال محؿد بـ جرير الطبري

صاحب كبقرة فػل مشقئة اهلل تعاىل إن شاء طػا طـف ذكبف، وإن شاء طاقبف طؾقف 

 :قد بقـ اهلل تعاىل ذلؽ بؼقلف :وقال بعضفؿ .ما مل تؽـ كبقرتف شركا باهلل تعاىل

﴾ڳ ڳ ڳ ڱ گ گ گگڳ﴿
(1)

فلطؾَؿ أكف   

 .أن يغػر الصغائر لؿـ اجتـب الؽبائر وٓ يغػرها لؿـ أتك الؽبائر يشاء

 .[الػرقان]وذهب بعض أهؾ التلويؾ إىل أن هذه أية كاسخة لؾتل يف آخر 

بستة أشفر،  [الػرقان]بعد  [الـساء]كزلت سقرة  :قال زيد بـ ثابت

ع وسقليت بقان الجؿ .ٓ كسخ: ٕن الـسخ يف إخبار يستحقؾ والصحقح أنْ 

طـ  الترمذيويف  .إن شاء اهلل تعاىل [الػرقان]بقـ أي يف هذه السقرة ويف 

 ڻڻۀ﴿ما يف الؼرآن آية أحب إيّل مـ هذه أية  :طظ بـ أبل صالب قال

 . "هذا حديث حسـ غريب :، قال﴾ہہہہھھھھے  ۀ

يرى الؼرصبل أن كقن اهلل ٓ يغػر الشرك ويغػر ما دون ذلؽ مـ  -1

ًٓ طىل ذلؽ بأية والحديث الذي الؿحؽؿ الؿتػؼ  طؾقف طـد إمة مستد

 . استشفد بف

، وكؼؾ ﴾ہھھھھے﴿وذكر آختالف يف ققلف تعاىل:  -2

طـ ابـ جرير يف معـاها ما يقافؼ ما حؽاه مـ اتػاق إمة طىل أن اهلل ٓ يغػر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .[31]الـساء: (1)
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 . الشرك، ويغػر ما دون ذلؽ لؿـ يشاء

بائر، والظاهر أكف يشقر إىل ثؿ أشار إىل رأي مـ يخالػ يف أصحاب الؽ

 . مذهب الخقارج الذيـ يؽػرون بالؽبائر

 . ومل يشر إىل مـ يؽػر بجـس العؿؾ أو ترك العؿؾ

( مـ سقرة 48( لمية )4/99-100) تػسقرهابـ كثقر يف 

ثؿ أخبر تعاىل " :﴾ڻڻۀۀہہہہھھھھے﴿الـساء: 

 ھہھ﴿أي: ٓ يغػر لعبد لؼقف وهق مشرك بف  ،﴾ۀۀہہہ﴿أكف 

 .أي: مـ طباده ،﴾ھے﴿مـ الذكقب  :أي ،﴾ھ

 وقد وردت أحاديث متعؾؼة هبذه أية الؽريؿة، فؾـذكر مـفا ما تقسر:

)الحديث إول(: قال اإلمام أمحد: حدثـا يزيد، حدثـا صدقة بـ  

مقسك، حدثـا أبق طؿران الجقين، طـ يزيد بـ بابـقس، طـ طائشة قالت: 

ـد اهلل ثالثة: ديوان ٓ يعبل اهلل به شقئا، الدواوين ط» :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسقل اهلل 

وديوان ٓ يترك اهلل مـه شقئا، وديوان ٓ يغػره اهلل، فلما الديوان الذي ٓ يغػره 

وقال:  .أية ﴾ڻڻۀۀہہہ﴿: اهلل فالشرك باهلل، قال اهلل 

﴾چچچچڇڇڇڇڍ﴿
(1)

، وأما الديوان الذي ٓ 

وبقن ربه من صوم يوم تركه أو صالة  يعبل اهلل به شقئا فظؾم العبد كػسه فقام بقـه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .[72]الؿائدة: (1)
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فنن اهلل يغػر ذلك ويتجاوز إن شاء، وأما الديوان الذي ٓ يترك اهلل مـه  :تركفا

 . "تػرد بف أمحد ،«شقئا فظؾم العباد بعضفم بعضا، الؼصاص ٓ حمالة

أن اهلل ٓ يغػر لؿـ لؼل ربف  :يؼقل ابـ كثقر بؿا تضؿـتف هذه أية، وهق

يغػر ما دون الشرك مـ الذكقب لؿـ يشاء مـ طباده، فؿا  وهق مشرك، وأكف

 . دون الشرك مـ الذكقب طـده تحت مشقئة اهلل إن شاء طػا وإن شاء طاقب

 ساق بعد هذا ثالثة طشر حديثًا تتعؾؼ بؿعـك أية وتمكده: -2

 . مـفا الصحقح، ومـفا الحسـ، ومـفا الضعقػ الؿـجبر

﴾﮶ۓۓ﮲﮳﮴﮵﴿ثؿ قال: وققلف تعاىل:  -3
(1)

 

﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ﴿كؼقلف: 
(2)

. 

طـ ابـ مسعقد  الصحقحقـلؿعـك هذه أية: وثبت يف  اممكدً  

ْكِب َأْطَظُؿ؟، قال:  ا وهو »أكف قال: قؾت: يا رسقل اهلل َأي  الذ  ِه كِدًّ َأْن َتْجَعَل لِؾَّ

 .، وذكر تؿام الحديث«َخَؾَؼَك 

؟، قال:  َتْؼُتَل َوَلَدَك من َأْجِل َأْن َيْطَعَم  َأنْ »وتؿام الحديث: قؾت: ُثؿ  َأيٌّ

؟، قال: «َمَعَك   . «َأْن ُتَزاكَِي َحؾِقَؾَة َجاِركَ »، قؾت: ُثؿ  َأيٌّ

قال:  ملسو هيلع هللا ىلصثؿ ساق حديثًا طـ الحسـ طـ طؿران بـ حصقـ أن رسقل اهلل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .[48]الـساء: (1)

 .[13]لؼؿان:(2)
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 ۓۓ﮲﮳﴿، ثؿ قرأ: «أٓ أخبركم بلكبر الؽبائر اإلشراك باهلل»

 . ﴾﮴﮵﮶

 . ػر بالذكقب، ومـفا ترك العؿؾ أو جـس العؿؾإىل مـ يؽ رْ ِش ومل يُ 

 ڻڻۀۀہہہ﴿لؼقل اهلل تعاىل:  تػسقرهالسعدي يف  

يخبر تعاىل أكف ٓ يغػر لؿـ " (:182-181)ص ﴾ہھھھھے

صغائرها  ،ويغػر ما دون الشرك مـ الذكقب ،ا مـ الؿخؾقققـأشرك بف أحدً 

 ،ؿتف مغػرتفوذلؽ طـد مشقئتف مغػرة ذلؽ، إذا اقتضت حؽ ،وكبائرها

فالذكقب التل دون الشرك قد جعؾ اهلل لؿغػرهتا أسبابا كثقرة كالحسـات 

وكدطاء  ،ويقم الؼقامة ،والبرزخ ،الؿاحقة، والؿصائب الؿؽػرة يف الدكقا

ومـ فقق ذلؽ كؾف رمحتف التل  ،وشػاطة الشافعقـ ،الؿممـقـ بعضفؿ لبعض

 .أحؼ هبا أهؾ اإليؿان والتقحقد

الؿشرك قد سد طىل كػسف أبقاب الؿغػرة،  فنن   :وهذا بخالف الشرك

وأغؾؼ دوكف أبقاب الرمحة، فال تـػعف الطاطات مـ دون التقحقد، وٓ تػقده 

 .الؿصائب شقئا وما لفؿ يقم الؼقامة مـ شافعقـ وٓ صديؼ محقؿ

افترى  :أي ،﴾ۓۓ﮲﮳﮴﮵﮶﴿ :ولفذا قال تعاىل

مـ تراب الـاقص مـ مجقع ى الؿخؾقق ق  وأي ضؾؿ أطظؿ مؿـ َس  ،جرمًا كبقراً 

 -فضال طؿـ طبده-الػؼقر بذاتف مـ كؾ وجف، الذي ٓ يؿؾؽ لـػسف  ،القجقه
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بالخالؼ لؽؾ شلء، الؽامؾ مـ  -ا، وٓ مقتا وٓ حقاة وٓ كشقراكػعا وٓ ضر  

 ،مجقع القجقه، الغـل بذاتف طـ مجقع مخؾققاتف، الذي بقده الـػع والضر

ففؾ أطظؿ  ،إٓ فؿـف تعاىل ،عؿة بالؿخؾقققـالذي ما مـ ك ،والعطاء والؿـع

ولفذا حتؿ طىل صاحبف بالخؾقد بالعذاب وحرمان  ؟مـ هذا الظؾؿ شلء

﴾ڍ ڍ ڌ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ﴿الثقاب 
(1)

وهذه  ،

 وأما التائب فنكف يغػر لف الشرك فؿا دوكف ،أية الؽريؿة يف حؼ غقر التائب

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ﴿ :كؿا قال تعاىل

﴾ۓ ﮲ ﮳ ﮴
(2)

 . "لؿـ تاب إلقف وأكاب :أي ،

 اُظس إىل ق٘ي اهعالًٞ ابّ سعدٜ:
ويغػر ما  ،ا مـ الؿخؾقققـيخبر تعاىل أكف ٓ يغػر لؿـ أشرك بف أحدً " -1

وذلؽ طـد مشقئتف مغػرة  ،صغائرها وكبائرها ،دون الشرك مـ الذكقب

 . "...ذلؽ

ؿغػرهتا أسبابا فالذكقب التل دون الشرك قد جعؾ اهلل ل"وققلف:  -2

 . ". . . كثقرة

وهذا بخالف الشرك فنن الؿشرك قد سد طىل كػسف أبقاب الؿغػرة، "

 . . . وأغؾؼ دوكف أبقاب الرمحة، فال تـػعف الطاطات مـ دون التقحقد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .[72]الؿائدة: (1)

َمر: (2)  .[53]الز 



 201 املقاالت األثرية يف اهرد عوى شبهات وتشغيبات احلدادية 

 
وأي ضؾؿ أطظؿ مؿـ سقى الؿخؾقق مـ تراب الـاقص مـ "وققلف:  -3

 . . . مجقع القجقه

 . مـ الؿخؾقققـ يف طبادتف االعبد هلل كد   الشرك هق أن يجعؾ ففق يرى أن

وٓ يعتبر الؿعاصل كبقرها وصغقرها مـ الشرك الذي ٓ يغػر، بؾ طـده 

كثقرة، أما  اويرى أن لذلؽ أسبابً  ما طدا الشرك مـ الذكقب يغػره اهلل،

 .الؿشرك فؼد سد هذه إبقاب طىل كػسف

 أق٘ي:
تقحقد وهق السبب ال"وأما الؿقحد فؽؿا يؼقل الحافظ ابـ رجب: 

إطظؿ فؿـ فؼده فؼد الؿغػرة ومـ جاء بف فؼد أيت بلطظؿ أسباب 

 . "لخإ...الؿغػرة

  (1/70:)الػتاوى مجؿقع يف شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة  

ـِ َلُف فِل ِطَباَدتِِف َواْستَِعاَكتِِف فِل اْلُؼْرآنِ " ي ِف َوإِْخاَلُص الد  ا َكثِقٌر ِجد   :َوَتْقِحقُد الؾ 

ْساَلِم َوآِخُرهُ  ُل اإْلِ يَؿاِن َوَأو  ُأِمْرُت َأْن »: ملسو هيلع هللا ىلصَكَؿا َقاَل الـ بِل   ،َبْؾ ُهَق َقْؾُب اإْلِ

هِ  ًدا َرُسوُل الؾَّ ُه َوَأنَّ حُمَؿَّ َّٓ الؾَّ َٓ إَلَه إ ي » :َوَقاَل  «ُأَقاتَِل الـَّاَس َحتَّى َيْشَفُدوا َأْن  إكِّ

َٓ َيُؼولُ  َْطَؾُم َكؾَِؿًة  َّٓ َوَجَد ُروُحُه َلَفا َرْوًحإَ ـَْد اْلَؿْوِت َأَحٌد إ َمْن » :َوَقاَل  «َفا ِط

هُ  َّٓ الؾَّ َٓ إَلَه إ يَؿانِ  «َوَجَبْت َلُه اْلَجـَّةُ  :َكاَن آِخُر َكاَلِمِه  ـِ َواإْلِ ي  ،َوُهَق َقْؾُب الد 

َْطَؿاِل َكاْلَجَقاِرِح َلفُ  ْٕ  ."َوَسائُِر ا
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   يف كتابفة جؾقؾة يف التقسؾ والقسقؾةقاطد ( 945فؼرة:) 

 ."فنن التقحقد هق سر الؼرآن ولب اإليؿان"

 أق٘ي:
هذه أققال مـ يعظؿ التقحقد ويعرف مــزلتف وثؿاره، ويػرق بقـ الشرك 

إكبر الؿخرج مـ اإلسالم وبقـ ما دوكف مؿا يطؾؼ طؾقف لػظ الشرك كترك 

إلسالم وتـػعف شػاطة رسقل اهلل الصالة وغقره مؿا ٓ يخرج بف الؿقحد مـ ا

وشػاطة الؿالئؽة وإكبقاء والؿممـقـ، ولق كان يف قؾبف أدكك أدكك أدكك  ملسو هيلع هللا ىلص

مـ مثؼال ذرة مـ التقحقد واإليؿان، وبعد كؾ ذلؽ رمحة أرحؿ 

 الشػاطة أحاديث يفملسو هيلع هللا ىلص كؿا كص  طىل ذلؽ رسقل اهلل  -جؾ وطال-الرامحقـ 

 . التقحقد فضؾ وأحاديث

 . شفدك طىل أكـا كممـ بذلؽ إيؿاكًا صادقًا ٓ ريب وٓ شؽ فقفالؾفؿ إكـا ك

 . وصىل اهلل طىل كبقـا محؿد وطىل آلف وصحبف وسؾؿ

 كتبه                                                

 ربٍع به هادي عمري املدخلً      
 هـ52/75/7311      
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 املقال الثالث

 مبا يف كتابه املبني ال يوصف اهلل تعاىل إال 

 ملسو هيلع هللا ىلصومبا صحَّ ًن سنة رسوهه اهصادق األًني 
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 احلوقٞ األٗىل ًّ اهسد عوٟ عادي آي محداْ
ْ دا ادي آي مح سد عوٟ ع  احلوقٞ األٗىل ًّ اه

 

 اتبع ومـ وصحبف آلف وطىل اهلل رسقل طىل والسالم والصالة هلل الحؿد

 . هداه

 :بعد أًا
ولؿـفج السؾػ  ملسو هيلع هللا ىلصؽتاب اهلل وسـة رسقلف فؼد كثرْت الؿخالػات ل

الصالح وأصقلفؿ الؿستؿدة مـ كتاب اهلل وسـة رسقلف مـ أكاس يّدطقن 

أهنؿ طىل مـفج السؾػ، وهؿ ما بقـ غال يتجاوز حدود مـفج السؾػ، وما 

بقـ جاف مؼصر تؼصقرًا شـقعًا يف آلتزام بؿـفج السؾػ والتؿسؽ بف، 

 .اكبقن، وطـف شاردونوكؾفؿ طـ صراط اهلل الؿستؼقؿ ك

ومـفؿ طادل آل محدان يف تعؾقؼاتف طىل طدد مـ كتب العؼائد، فنكف يتشبث 

ؾقات الباصؾة، ويف هذا الؿؼال قبإحاديث الضعقػة، بؾ وببعض اإلسرائ

لؿملػف أبل الؼاسؿ  "إثبات الحد هلل"سلكاقشف يف بعض تعؾقؼاتف طىل كتاب 
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 . الدشتل 

ؾؼارئ الؽريؿ وغقره مـفج السؾػ الصالح وقبؾ هذه الؿـاقشة سلبقـ ل

يف قبقل إحاديث يف أبقاب العؼقدة ويف أبقاب الحالل والحرام، وأهنؿ 

يشترصقن صحة إحاديث يف هذه إبقاب، ويحذرون مـ قبقل إحاديث 

 . الضعقػة وتتبعفا وروايتفا

 وسـة اهلل بؽتاب التؿسؽ ضرورة يدرك اإلسالم طرف مسؾؿ كؾو

 وما لفا مـ الضابطقن، العدول الثؼات رواها والتل طـف، لثابتةا ملسو هيلع هللا ىلص رسقلف

 . وأخرة الدكقا يف محقدة وطقاقب آثار

 بإحاديث الخاصة مـفا الدواويـ يف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل سـة كْت و  دُ  ؼدلو

 . -اهلل رمحفؿا- ومسؾؿ لؾبخاري كالصحقحقـ الصحقحة

 كبؼقةضعقػ وال والحسـ الصحقح بقـ يجؿع ؿاما يؼارهبا م اـفوم

 . ، والصحقح ٓبـ خزيؿة، والصحقح ٓبـ حبانةستال الؽتب

فنن حصؾت مـفؿ غػؾة أو  ،ضعػف بّقـقا ضعقػاً  حديثاً  همٓء روى وإذا

 . بإدلة ضعػف بقان والحديث السـة أهؾ مـ غقرهؿ يتقىل تساهؾ فنكف

 والغريبة الضعقػة إحاديث رواية مـ إئؿة مـ إطالم رحذّ لؼد و

 . ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل طىل الؿؽذوبةو

 . حـبؾ بـ أمحد اإلمام مـفؿ



 207 املقاالت األثرية يف اهرد عوى شبهات وتشغيبات احلدادية 

 
 شرح أصقل اطتؼاد أهؾ السـةقال اإلمام أبق الؼاسؿ الاللؽائل يف 

 (:777( رقؿ )3/502)

 حـبؾ محؿد بـ بـ محدأ اهلل طبد أبا لتلس :قال إسحاق، بـ حـبؾ قال"

 فؼال ؟الدكقا اءالسؿ إىل زلـيـ اهلل نإ ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ ىترو التل إحاديث طـ

 ،صحاح أساكقد كاكت إذا مـفا شقئا كرد وٓ هبا وكصدق هبا كممن :اهلل طبد أبق

 . "حؼ ملسو هيلع هللا ىلص الرسقل بف جاء ما نأ وكعؾؿ ،ققلف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل طىل كرد وٓ

 (:14( رقؿ )50)ص أصقل السـةوقال اإلمام أمحد يف 

إحاديث من  ملسو هيلع هللا ىلصواإليامن بالرؤية يوم الؼقامة كام ُروي طن الـبي " 

 . "الصحاح

  (1/408:)شرح طؾؾ الترمذييف  وقال ابـ رجب 

 الغرائب الحديث شر" :قال  أمحد طـ الـػقظ طثؿان بـ طظ وكؼؾ"

 . "طؾقفا عتؿديُ  وٓ هبا عؿؾيُ  ٓ التل

 طىل وأقبؾقا الحديث تركقا" :يؼقل أمحد سؿعت الؿروذي وقال

 ."!؟فقفؿ الػؼف أقؾ ما ،الغرائب

 :شرح طؾؾ الترمذي( مـ 409-1/408ـ رجب يف )وقال اب

 هذه تؽتبقا ٓ" :يؼقل مرة غقر أمحد سؿعت يحقك بـ أمحد وقال"

 ."الضعػاء طـ وطامتفا مـاكقر فنهنا الغرائب إحاديث
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 طؾقفؿ يغؾب الزمان هذا يف الحديث صالبل أكثر" :الخطقب بؽر أبق قال

 بؿا وآشتغال ،الؿعروف دون الؿـؽر وسؿاع ،الؿشفقر دون الغريب كتب

 صار لؼد حتك ،والضعػاء الؿجروحقـ رواية مـ والخطل السفق فقف وقع

 لعدم وذلؽ ،مطرحاً  طـف مصدوفاً  والثابت ،اً ـبمجت أكثرهؿ طـد الصحقح

 يف وزهدهؿ ،بالتؿققز طؾؿفؿ وكؼصان ،ومحؾفؿ الرواة بلحقال معرفتفؿ

 الفـاأس مـ وإطالم ،حدثقـالؿمـ  إئؿة طؾقف كان ما خالف وهذا ،تعؾؿف

 ."الؿاضقـ

( طىل كالم الخطقب 1/409) شرح العؾؾطّؾؼ الحافظ ابـ رجب يف 

 بؼقلف:هذا 

 الحديث إىل يـتسب مؿـ كثقراً  وكجد حؼ، الخطقب ذكره الذي وهذا"

 الغريبة بإجزاء ويعتـل ،وكحقهاالستة  كالؽتب الصحاح بإصقل يعتـل ٓ

 مجؿع وهل ،الدارقطـل أفراد أو ،الطبراين معاجؿو ،البزار مسـد وبؿثؾ

 . "والؿـاكقر الغرائب

يف هذا  ببعض الـؼقل طـ اإلمام أمحد  -إن شاء اهلل-هذا وسـليت 

 .الباب لقزداد الؼارئ بصقرة بالؿـفج الحؼ، وما يؼابؾف مـ الباصؾ

 أق٘ي:
 الرواة مـ إئؿة مـ طدد تحذير صحقحف مؼدمة يف مسؾؿ وروى
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 .والضعػاء والؿتفؿقـ ابقـالؽذ

 وابـ طققـة بـ وسػقان الثقري وسػقان وشعبة مالؽ إئؿة همٓء ومـ

 أهؾكَر  مل" :قال حقث الؼطان، سعقد بـ ويحقك، الؿبارك بـ اهلل وطبدطقن، 

 طىل الؽذب يجري": مسؾؿ قال ،"الحديث يف مـفؿ أكذب شلء يف الخقر

 . "الؽذب يتعؿدون وٓ، لساهنؿ

 . ضعػاء ولؽـفؿ خقر، أهؾ أهنؿ لؽبذ يعـل 

 ومحزةالـخعل  وإبراهقؿ الشعبل إئؿة همٓء مـ -أيضاً - مسؾؿ وذكر

مسعر، و الحؿقد، طبد بـ وجرير السؾؿل الرمحـ طبد وأبق طقن وابـ الزيات

 ويزيد طبقد بـ ويقكس ومهام وأيقب، زيد، بـ ومحاد مطقع، أبل بـ وسالم

 بـ وإسؿاطقؾ كعقؿ وأبق الػزاري إسحاق وأبق مسفر، بـ وطظ هارون بـا

 . طؿرو بـا اهلل وطبقد كقسةأ أبل بـ وزيد معقـ بـ ويحقك طؾقة

 مـ( 28ص) يف إئؿة همٓء أققال سرد بعد اإلمام مسؾؿ  قال ثؿ

مؼدمة صحقحف: 

 وإخبارهؿ الحديث رواة متفؿل يف العؾؿ أهؾ كالم مـ ذكركا ما وأشباه"

 لؿـ كػاية ذكركا وفقؿا استؼصائف طىل بذكره الؽتاب ليطق ،كثقر معايبفؿ طـ

 أكػسفؿ ألزمقا وإكؿا ،وبقـقا ذلؽ مـ قالقا فقؿا الؼقم مذهب وطؼؾ تػفؿ

 ،سئؾقا حقـ بذلؽ وأفتقا إخبار وكاقظ الحديث رواة معايب طـ الؽشػ
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 تحريؿ أو بتحؾقؾ تليت إكؿا الديـ أمر يف إخبار إذ ،الخطر طظقؿ مـ فقف لؿا

 لؾصدق بؿعدن لقس لفا الراوي كان فنذا ،ترهقب أو ترغقب أو هنل أو أمر وأ

 مؿـ ،لغقره فقف ما يبقـ ومل طرفف قد مـ طـف الرواية طىل أقدم ثؿ ،وإماكة

 طىل يممـ ٓ إذ ،الؿسؾؿقـ لعقام غاشا ،ذلؽ بػعؾف آثؿا كان ،معرفتف جفؾ

 أو ولعؾفا ،ضفابع يستعؿؾ أو ،يستعؿؾفا أن إخبار تؾؽ سؿع مـ بعض

 وأهؾ الثؼات رواية مـ الصحاح إخبار أن مع ،لفا أصؾ ٓ ،أكاذيب أكثرها

 . مؼـع وٓ بثؼة لقس مـ كؼؾ إىل يضطر أن مـ أكثر الؼـاطة

 هذه مـ وصػـا ما طىل الـاس مـ يعرج مؿـ كثقرا أحسب وٓ 

 فقفا ؿاب معرفتف بعد بروايتفا ويعتد ،الؿجفقلة وإساكقد الضعاف إحاديث

 إرادة هبا وآطتداد روايتفا طىل يحؿؾف الذي أن إٓ والضعػ التقهـ مـ

 ػوألّ  الحديث مـ فالن مجع ما أكثر ما :يؼال وٕن ،العقام طـد بذلؽ التؽثر

 . العدد مـ

 ،فقف لف كصقب فال الطريؼ هذا وسؾؽ ،الؿذهب هذا العؾؿ يف ذهب ومـ

 . اهـ"طؾؿ ىلإ يـسب أن مـ أوىل جاهال يسؿك بلن وكان

 طؾقفا والحػاظ الـبقية السـة محاية يف طظقؿة جفقد السـة وٕئؿة هذا

 . لرواياهتاتصدوا  الذيـ الرجال يف الؿملػات وتللقػ

، طىل لؾعجظ الثؼاتو ،حبان ٓبـ الثؼاتـك :الثؼات يف كتباً  ػقافللّ 
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 .شاهقـ ٓبـ الثؼاتو تساهؾ فقفؿا،

 . والؽذابقـ والؿبتدطة الضعػاء يفكتبًا  وأّلػقا

  الؿجروحقـو لؾـسائل والؿتروكقـ الضعػاءو ،لؾبخاري الضعػاءـك

 .ولؾدارقطـل طدي ٓبـ الضعػاءوٓبـ حبان، 

 بقضع رملطؿـ  الحثقث الؽشػ كتاب مثؾ ،القضاطقـ ويف

 . الحؾبل الديـ لبرهان الحديث

 . وضعػائفؿ ثؼاهتؿ الرواة بقـ تجؿع وكتباً 

 . حاتؿ أبل ٓبـ والتعديؾ الجرحو ،لؾبخاري لتلريخاـك

 الذي ،أمحد لإلمام العؾؾـك ،إحاديث طؾؾ بقان يف مملػات ولفؿ

 . حاتؿ وأبل زرطة ٕبل العؾؾو ،الؿديـل ٓبـ العؾؾـوك الخالل، مجعف

 مـ وغقرهآبـ الجقزي،  العؾؾ الؿتـاهقةو ،لؾدارقطـل العؾؾو

 . الباب هذا يف الؿملػات

 الؿقضقطاتـك ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل طىل الؿؽذوبة قضقطاتؿال يف وأّلػقا

 والقاهل والؿقضقع الضعػ شديد طـ اإللفل الؽشػو ،الجقزي ٓبـ

 . لؾشقكاين الػقائد الؿجؿقطة، والطرابؾسل الحسقـل محؿد بـ لؿحؿد

ا أبق هذه مؼدمة مفؿة كدلػ مـفا إىل مـاقشة بعض إحاديث التل أورده

، مع مـاقشة بعض التعؾقؼات إثبات الحد هلليف كتابف  الؼاسؿ الدشتل 
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طىل كتابف، تؾؽؿ التعؾقؼات التل قام هبا الؿحؼؼان لفذا الؽتاب، ومها طادل 

آل محدان ورفقؼف أبق معاذ، وتعؾقؼاهتؿا هل الؿؼصقدة يف الدرجة إوىل، هذا 

 .ادلويف اطتؼادي أن الؿشؽالت إكؿا هل مـ طؿؾ ط

 طز وجؾ هلل الحد إثبات كتابف يف الدشتل  محؿد أبق قال

 :(186-183ص)

: قال -لـا كتب فقؿا- العراقل أمحد بـ إسؿاطقؾ الػضؾ أبق أخبركا"

 الؿديـل طقسك أبل بـ بؽر أبل بـ محؿد مقسك أبق الحافظ اإلمام أكبلكا

 أكا ،ريذة بـ بؽر أبق أكا ،ذيقالؽقش العباس بـ أمحد غالب أبق أكا ،إصبفاين

 بـ وأمحد الـقفظ سؾقؿان بـا جعػر كا ،الطبراين الؼاسؿ أبق الحافظ اإلمام

 الؿـذر بـ إبراهقؿ كا: قالقا ،الؿؽل داود بـ وأمحد الؿصري رشديـ

 طـ الحارث بـ سعقد طـ ،أبقف طـ ،سؾقؿان بـ فؾقح بـ محؿد كا ،الحزامل

ـٍ  بـ داهللقطب   :قال ُحـَْق

 :فؼال  الـعؿان بـ قتادة جاءين إذ سجال أكا بقـا

 قد أكف خبرتأُ  قد فنين الخدري، سعقد أبل إىل حـقـ ابـ يا بـا اكطؾؼ 

 رجؾف رافعاً  مستؾؼقاً  فقجدكاه ،سعقد أبل طىل دخؾـا حتك فاكطؾؼـا. اشتؽك

 ِرْجؾِ  إىل يده الـعؿان بـ قتادة فرفع .وجؾسـا فسؾؿـا، القسرى، طىل القؿـك

 مأ بـا يا ،اهلل سبحان: سعقد أبق فؼال شديدةً  َقْرَصةً  َرَصَفاَفؼَ  سعقد أبل
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 لام وجل طز اهلل إن»: قال ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل إن .أردت كاذ: لف فؼال. تـلأوجع

 يـبغي ٓ: وقال إخرى، طؾى رجؾقه إحدى فوضع ،استؾؼى خؾؼه قضى

 .اً أبد أفعؾف ٓ واهلل جرم، ٓ: سعقد أبق فؼال «هذا يػعل أن هخؾؼ من ٕحد

إصػر ابـ رواه: مقسك أبق قال
(1)

 ،فؾقح بـ محؿد طـ ،إبراهقؿ طـ ،

 قتادة طـ ،يسار بـ سعقد الحباب أبل طـ ،الـضر أبل سامل طـ ،أبقف طـ

. 

 محؿد طـ ،الؿـذر بـ إبراهقؿ طـ، الصقري الؿبارك بـ محؿد ورواه 

 سعقد ـب وبسر حـقـ بـ طبقد طـ، الـضر أبل سامل طـ ،أبقف طـ ،فؾقح بـا

 . قتادة طـ كالمها

: سعقدٍ  بـ وُبْسرِ  الُحَباِب  وأبل حـقـ بـ طبقد سقى أيضاً  قتادة طـ ورواه

 . طتبة بـ طبداهلل بـ طبقداهلل

 بـ ومحؿد ،غايناالّص  إسحاق بـ محؿد :الؿـذر بـ إبراهقؿ طـ ورواه

 وأمحد الـقفظ، سؾؿان بـ وجعػر ،الصقري الؿبارك بـ ومحؿد ،الؿصػك

 . وغقرهؿ إصػر وابـ ،الؿؽل داود بـ وأمحد ،رشديـ بـا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابـ إصػر هق: أمحد بـ محؿد بـ إصػر أبق بؽر البغدادي، قال أبق كعقؿ: )صاحب غرائب طـ  (1)

ػاظ(. وقال الدارقطـل: )يروي طـ الؽقفققـ غقره أثبت مـف(، أققل: وٓ يستبعد أن يؽقن هذا الح

(. 4/396لؾخطقب ) تاريخ بغداد(، و1/134ٕبل كعقؿ ) تاريخ أصبفانمـ غرائبف. اكظر: 

 أحال طىل ترمجتف أبق طؿر أسامة العتقبل.
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 بـ بؽر وأبق ،حـبؾ بـ أمحد اإلمام بـ اهلل طبد :الحػاظ مـ بف ثوحدّ 

 . الطبراين الؼاسؿ وأبق ،طاصؿ أبل

 . "الصحابة معرفة" يف كعقؿ وأبق ه،مـد بـ اهلل طبد أبق وأورده

 . مرفقطاً  أيضاً   أوس بـ شداد طـ يوورُ 

 كعب وطـ مقققفًا،  طجرة بـ وكعب طباس، بـ اهلل بدط طـ يوورُ 

 . أيضاً  إحبار

ڈژژ ﴿: تعاىل ققلف يف  مسعقد بـ طبداهلل طـ ويورُ 

 .الؿعـك هذا ﴾ڑ

 رجال مـ طامتفؿ  وشداد قتادة صريؼ مـ الحديث هذا ورواةُ 

 . "الصحقح

 ًستعًِٚا باهلل: أق٘ي
 الؿتساهؾقـ، مـ يعد ومؽاكتف وحػظف طؾؿف طىل الؿديـل مقسك أبق -1

 أبل ترمجة يف (4/1335 )الحػاظ تذكرة يف  الذهبل الحافظ قال

 أبل طىل بف استدرك الذي ،الصحابة معرفة كتاب: تصاكقػف ومـ": مقسك

 َا نثس٠ َع ،مثؾفا إىل يسبؼ ومل جقدها الطقآت وكتاب الحافظ، كعقؿ

 .". . . ٚاملٛضٛع ايٛاٖٞ َٔ فٝٗا

 مـ الؿـذر: بـ إبراهقؿ طـ الرواة إىل أساكقده  مقسك بقأ يذكر مل -2
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 مػاوز وبقـفؿ وبقـف ،معف ومـ الصاغاين إسحاق بـ محؿد إىل إصػر ابـ

 .، وهذا يدل طىل تساهؾ أبل مقسك اإلبؾ أطـاق دوهنا عطتـؼ

 تلخذون طؿـ فاكظروا ،ديـ العؾؿ هذا إن" :قال ابـ سقريـ 

".ديـؽؿ
(1)

 

 شاء مـ لؼال اإلسـاد ولقٓ ،الديـ مـ اإلسـاد": رك وقال ابـ الؿبا

 ."شاء ما

".اإلسـاد يعـل الؼقائؿ الؼقم وبقـ بقــا": -أيضاً -وقال ابـ الؿبارك 
(2)

 

 كؽارة متـف ويف ،ضعػ هذاحديث قتادة بـ الـعؿان  إسـاديف  -3

 . شديدة

 :جٔتني فٌّ اإلسِاد ضعف أًا
 وفقفؿا ،أبقف طـ سؾقؿان بـ حفؾق بـ محؿد إسـاده يف أن :أٚالُٖا

 .ضعػ

 . "يفؿ صدوق،": ابـ حجر الحافظ فقف قال، فؿحؿد

 . "معقـ ابـ لّقـف: الؽاشػ يف الذهبل وقال

 بـ معاوية إىل بنسـاده( 8/59) حاتؿ أبل ٓبـ والتعديؾ الجرح ويف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مؼدمة صحقح مسؾؿ (14)ص. 

(2) مؼدمة صحقح مسؾؿ (15)ص. 
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 وٓ بثؼة لقس سؾقؿان بـ فؾقح": يؼقل معقـ بـ يحقك سؿعت: قال صالح

 . "ابـف

 . ابـف يفو فقف معقـ ابـ كالم تؼدم فؼد فؾقح وأما

 حاتؿ وأبق معقـ ابـ قال: الؽاشػ يف ترمجتف يف الذهبل الحافظ وقال

 . "بالؼقي لقس :والـسائل

 : (7/85)والتعديؾ الجرح ويف

 فؾقح :قال كفأ معقـ بـ يحقك طـ الدوري محؿد بـ العباس طىل قرئ"

 ي،الدراورد دون وهق بحديثف، يحتج وٓ يبؼق لقس سؾقؿان بـا

 .مـف ثبتأ يوالدراورد

لقس  :فؼال ،طـ فؾقح بـ سؾقؿان لبأسللت وقال ابـ أبل حاتؿ: 

 ."يبالؼق

هو وابـه ، واهي الحديثوسئؾ أبق زرطة طـ فؾقح؟ فحرك رأسف وقال: 

".حمؿد بن فؾقح مجقعًا واهقان
(1)

 

 أق٘ي:
ـٌ   . شديد وهذا صع

 . "صدوق كثقر الخطلِ "ح: وقال الحافظ ابـ حجر يف فؾق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سمآت البردطل ٕبل زرطة ( 112رقؿ). 
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وإذا كان هذا حال فؾقح بـ سؾقؿان وابـف محؿد، فؾؿاذا مل يبقـ حالفؿا 

أٓ يحتؿ طؾقفؿا واجب الـصقحة أن ُيبق ـا حالفؿا، ٓ سقؿا  !طادل ورفقؼف؟

وهذا الحديث يتعؾؼ بلهؿ العؼائد، وطـ فعؾ مـ أفعال اهلل جؾ وطال وتــزه 

 . رةطؿا يف هذا الحديث مـ الـؽا

 . أن يف إسـاد هذا الحديث اضطرابا :ٚرثاْٝتُٗا

طـ سعقد بـ الحارث طـ طبقد بـ حـقـ طـ  :فتارة يؼقل فؾقح وابـف

 . قتادة بـ الـعؿان 

وتارة يؼقٓن: طـ سامل أبل الـضر طـ أبل الحباب سعقد بـ يسار طـ 

 . قتادة 

ـ قتادة وتارة طـ سامل أبل الـضر طـ طبقد بـ حـقـ وبسر بـ سعقد ط

 . 

 . وهذا آضطراب مؿا يمكد ضعػفؿا الشديد وضعػ هذا الحديث

هذا آضطراب الذي يزيد الحديث  -أيضاً -فؾؿاذا تجاهؾ الؿحؼؼان 

 ضعػًا طىل ضعػ، وكؽارة طىل كؽارة؟

 :ُقد عٌى احملققني
قال الؿحؼؼان طادل وقريـه دم تعؾقؼفام طؾى كالم الؿملف الدشتي  -1



 218 املقاالت األثرية يف اهرد عوى شبهات وتشغيبات احلدادية   

 
(186)ص

(1)
: 

 كؾٌّ مـ: رواه طـ قتادة بـ الـعؿان  (1)"

ـ محؿد بـ فؾقح طـ أبقف طبقد بـ حـقـ: يرويف إبراهقؿ الحزامل، ط -1

 . بـ الحارث طـ طبقد بـ حـقـ بفطـ سعقد 

 رواه طـ إبراهقؿ الحزامل كؾ مـ:-

(، ومـ صريؼف أبق كعقؿ يف 580) "السـة"ابـ أبل طاصؿ يف  -أ

تخريج السـة(: 2/132/1) "الؿعرفة"يف (، وابـ مـده 5752) "الؿعرفة"

 . ، والصقاب إثباتف"فؾقح بـ سؾقؿان"لؽـ سؼط مـ اإلسـاد 

 . جعػر بـ سؾقؿان، وأمحد بـ رشديـ، وأمحد بـ داود -ث-ت -ب

(، وطـف أبق كعقؿ 18( )19/13) "الؽبقر"رواه طـ الثالثة الطبراين يف 

 . (5752) "الؿعرفة"يف 

 (:8/100وائد )مجؿع الز"قال الفقثؿل يف 

 بـ وأمحد ،الـقفظ سؾقؿان بـ جعػر :ثالثة مشايخ طـ الطبراين رواه"

 ثـانوآ ،ضعقػ رشديـ بـ فلمحد ،الؿؽل داود بـ وأمحد ،الؿصري رشديـ

 . اهـ"الصحقح رجال رجالف وبؼقة ،أطرففؿا مل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قّدم لف وطّؾؼ طؾقف أبق "أققل هذا بـاء طىل ما وجدتف يف صرة كتاب الدشتل هذا مـ الؽالم أيت:  (1)

. وإكف مع هذا لقغؾب طىل "معاذ مسؾط ابـ بـدر العتقبل َو أبق طبد اهلل طادل بـ طبد اهلل آل محدان

 ات التل سلكاقشفا إكؿا هل تعؾقؼات طادل.ضـل أن هذه التعؾقؼ
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.تاريخ مصركذا قال، وأمحد بـ داود: وّثؼف ابـ يقكس يف 

(1)
 

 أق٘ي:
الؽالم طىل صقلف ٓ فائدة فقف: ٕكف ٓ يػقد صحة هذا الحديث هذا  (أ

 . الؿـؽر

 (،5752ٕبل كعقؿ، حديث رقؿ ) "الؿعرفة"كتاب  رجعُت إىل (ب

 تف قد قال:فقجد

 ثـا ،الؿـذر بـ إبراهقؿ ثـا ،سؾقؿان بـ جعػر ثـا ،أمحد بـ سؾقؿان حدثـا"

 بـ طبقد طـ ،رثالحا بـ سعقد طـ ،أبقف طـ ،سؾقؿان بـ فؾقح بـ محؿد

 إبراهقؿ ثـا ،طاصؿ أبل بـ بؽر أبق ثـا ،محؿد بـ اهلل طبد وحدثـا ،ح ،حـقـ

 ،الحارث بـ سعقد طـ ،فؾقح بـ محؿد ثـا: قال ،كتابل يف قرأه ،الؿـذر بـا

 :يل فؼال ،الـعؿان بـ قتادة جاءين إذ جالس، أكا بقـا :قال ،حـقـ بـ طبقد طـ

 ،اشتؽك قد أكف خبرتأُ  قد فنين ،الخدري سعقد بلأ إىل حـقـ ابـ يا بـا اكطؾؼ»

 طىل القؿـك رجؾف رافعا مستؾؼقا فقجدكاه ،سعقد أبل طىل دخؾـا حتك فاكطؾؼـا

 سعقد أبل رجؾ إىل يده الـعؿان بـ قتادة فرفع ،وجؾسـا فسؾؿـا ،القسرى

 ،أوجعتـل ،أم ابـ يا !اهلل سبحان :سعقد أبق فؼال ،شديدة قرصة فؼرصفا

 . كالما وذكر .ذلؽ طـ هنك ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل إن ،أردت ذلؽ :لف فؼال

 الغريب الؽالمخاٍل مـ  "الؿعرفة"فالؼارئ يرى أن هذا الـص يف كتاب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .تاريخ الذهبلمـ  (282)وفقات  (1)
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 خؾؼف قضك لؿا -طزوجؾ- اهلل إن" الؿـؽر، الذي يدكدن حقلف طادل:

 ."إخرى طىل رجؾقف إحدى ووضع استؾؼك

ايٛاقع إٔ ايٓصَّ ٚ ،فُٔ ايعجا٥ب إٔ حيٌٝ عادٍ إىل نتاب أبٞ ْعِٝ

ٍٍ َٔ ٖرٙ اجل١ًُ ايػسٜب١ املٓهس٠ ، ألقس هذا العؿؾ مـ التؾبقسات فٝ٘ خا

 !الؿذمقمة؟

فؾؿ  "الؿعرفة"وأما ابـ مـده فؼد بحثُت طـ هذا الـص يف كتابف  (ج

( حديثًا يرويف بنسـاده إىل طباد بـ تؿقؿ طـ 1/321أجده، ووجدُت فقف يف )

 إحدى رافعاً  ضفره، طىل مضطجعاً  ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسقل رأيا أهنؿا"أبقف وطؿف: 

 ."إخرى طىل رجؾقف

 (:186قال الؿحؼؼان دم تعؾقؼفام طؾى كالم الدشتي )ص -2

أمحد بـ الحسقـ الرقل -هـ"
(1)

 . 

و 179) "إبطال التلويالت"طـف أبق بؽر الخالل، ذكره أبق يعىل يف 

183) . 

 . (: رواتف ثؼات110) "العؾق"قال الذهبل يف 

(: إسـاده 108-107)ص "اجتؿاع الجققش"الؼقؿ يف  وقال ابـ

 ."صحقح طىل شرط البخاري

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مل أقػ لفذا الرجؾ طىل ترمجة بعد بحث. (1)
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"رواتف ثؼات"(: 110) "العؾق"قال الذهبل يف ": قوهلام

(1)
 . 

 أق٘ي:
إن الـص الذي وّثؼ رواتف الذهبل بعقد كؾ البعد طـ الـص الذي يريدان 

 . تؿشقتف

 (:110( رقؿ )1/524) العؾقفالذهبل قال يف 

 خؾؼه من اهلل فرغ لام» :يؼقل ملسو هيلع هللا ىلص الـبل سؿع الـعؿان بـ ةقتاد حديث"

 . "لف السـة كتاب يف الخالل بؽر أبق رواه ،ثؼات رواتف ،«طرشه طؾى استوى

ففذا الـص مع ضعػ إسـاده يؿؽـ آستئـاس بف: ٕكف ٓئؼ بجالل اهلل 

وطظؿتف، ويممـ بؿعـاه أهؾ السـة: ٕكف يقافؼ كصقص الؼرآن والسـة، وإن 

 .الذهبل قد تساهؾ يف ققلف: رواتف ثؼات كان

 . فؽؿ هق الػرق بقـ الـصقـ

 :وقول الؿحؼؼقن

(: إسـاده 108-107)ص "اجتؿاع الجققش"وقال ابـ الؼقؿ يف "

صحقح
(2)

 ."طىل شرط البخاري 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كؿا بّقـا  ،هذا كظر ققي، فنن يف إسـاده فؾقح بـ سؾقؿان وابـف، ومها ضعقػانالذهبل يف ققل الحافظ  (1)

 ذلؽ فقؿا سؾػ.

 كظر، كؿا بّقـا ذلؽ قريبًا. "إسـاده صحقح"هذا الحديث:  يف ققل اإلمام ابـ الؼقؿ طـ (2)
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 أق٘ي: 
، اجتؿاع الجققش اإلسالمقةكعؿ، قال اإلمام ابـ الؼقؿ هذا الؽالم يف 

لام فرغ »يؼقل:  ملسو هيلع هللا ىلص: سؿعت رسقل اهلل ـعؿان لؽـف طىل ققل قتادة بـ ال

 . «اهلل من خؾؼه استوى طؾى طرشه

وهذا كالم يؾقؼ بجالل اهلل تبارك وتعاىل، وإن تساهؾ اإلمام ابـ الؼقؿ يف 

 . ققلف: إسـاده صحقح

أما الـص الؿـؽر الذي تجفدان يف تصحقحف، فؼد استـؽره اإلمام ابـ 

 . الؼقؿ، وضّعػف، وبّقـ سبب ضعػف

لؾعظقؿ آبادي  شرح هتذيب الســ بحاشقة طقن الؿعبقدفؼال يف كتابف 

(13/214:) 

 إسحاق بـ محؿد طـ إصؿ طـ الحاكؿ رواه الذي الحديث وأما"

 طـ أبقف طـ فؾقح بـ محؿد طـ املحزال الؿـذر بـ إبراهقؿ طـ ايناغالص

 إذ الؿسجد يف جالس أكا بقـؿا :قال حـقـ بـ طبقد طـ الحارث بـ سعقد

هجاء
(1)

 بـا اكطؾؼ :قال ثؿ أكاس إلقف فثاب فتحدث فجؾس الـعؿان بـ قتادة 

 دخؾـا حتك فاكطؾؼـا ،اشتؽك قد أكف خبرتأُ  قد فنين ،الخدري سعقد أبل إىل

 القسرى طىل القؿـك رجؾف واضعاً  مستؾؼقا فقجدكاه ،الخدري سعقد أبل طىل

 قرصة فؼرصفا الخدري سعقد أبل جؾرِ  إىل يده قتادة فرفع، وجؾسـا فسؾؿـا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كذا. (1)
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 . شديدة

 فذكر- ،أردت ذلؽ :قال ،أوجعتـل أم ابـ يا ،اهلل سبحان :سعقد أبق فؼال

 . هذا مثؾ يػعؾ أن خؾؼل مـ ٕحد يـبغل ٓ :فقف وقال -آستؾؼاء حديث

 :طؾتان لف الحديث ففذا

 . بف سؾقؿان بـ فؾقح اكػراد :إحداهما

 بـ فؾقح :يؼقل ـمعق بـ يحقك سؿعت :الدوري طباس قال وقد 

 سؾقؿان بـ فؾقح :الدارمل طثؿان رواية يف وقال ،بحديثف يحتج ٓ سؾقؿان

 . ضعقػ

 . بالؼقي لقس :الـسائل وقال

 خالفة يف مات الـعؿان بـ قتادة فنن ،مـؼطع حديث أكف :الثانية والعلة

 . طؿر طؾقف وصىل ،طؿر

 ققل يف سـة وسبعقن مخس ولف ،ومائة مخس سـة مات حـقـ بـ وطبقد

"أطؾؿ واهلل مـؼطعة الـعؿان بـ قتادة طـ روايتف فتؽقن ،بؽقر وابـ القاقدي
(1)

.  

 . يف هذا الحديث الؿـؽر هذا كالم اإلمام ابـ الؼقؿ 

 :(187-186قال الؿحؼؼان دم تعؾقؼفام طؾى كالم الدشتي )ص -3

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـعؿان، وكذا الحافظ ( روايتف طـ قتادة بـ ال6/250) بتذهقب التفذيأثبت الحافظ الذهبل يف  (1)

  (7/63.)هتذيب التفذيبابـ حجر يف 
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رواه طـف الحسـ بـ محؿد الخالل،  .محؿد بـ إسحاق الصاغاين -و"

 . (182)إبطال التلويالتق يعىل يف ذكره أب

قال أبق محؿد الخالل: هذا حديث إسـاده كؾفؿ ثؼات، وهؿ مع ثؼتفؿ 

 . "(189)ص إبطال التلويالت .طىل شرط الصحقحقـ مسؾؿ والبخاري

 أق٘ي:
 فؾقح ضعػ طرفَت  فؼد لف، يسؾؿ ٓ هذا الخالل محؿد أبل كالمإن 

 .  لؼقؿا ابـ اإلمام كالم ومـ سبؼ مؿا وابـف

  (:187قال طادل دم تعؾقؼه طؾى كالم الدشتي )ص -4

 . (: لؽـف قال: هذا حديث مـؽر761) "إسؿاء"ورواه البقفؼل يف  "

يف  قؾت: وهذا مؿا أمؾتف طؾقف أشعريتف، وقد رّد طؾقف ابـ الؼقؿ 

 . "( كؿا سقليت4/1527) "الصقاطؼ"

 أق٘ي:
فؿقة طؿقم تلويالهتؿ، ٓ إن اإلمام ابـ الؼقؿ قد رّد هـا طىل الج

بخصقص حديث آستؾؼاء، ثؿ ذكر حديث آستؾؼاء أثـاء هذا الرد، ولؼد 

 . طرف الؼارئ أن اإلمام ابـ الؼقؿ قد ضّعػ هذا الحديث

والذي يترجح يل أن تضعقػف هق يف الؿرحؾة إخقرة، وهق الصقاب، 

  .وذكره خالل رده طىل الجفؿقة غقر صقاب سقاء تؼّدم أو تلخر
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  (:187قال طادل دم تعؾقؼه طؾى كالم الدشتي )ص -5

 . سعقد بـ يسار أبق الحباب -2"

يرويف: ابـ إصػر، طـ إبراهقؿ الحزامل، طـ محؿد بـ فؾقح، طـ أبقف، 

رواه الحؽؿ بـ  .طـ سعقد بـ يسار أبل الحباب بف طـ سامل أبل الـضر،

 . "/أ(1/241) "الصػات"معبد، ذكره ابـ الؿحب يف 

 ٘ي:أق
قد أسؾػـا بقان فؼدان إسـاد أبل مقسك إىل ابـ إصػر، وأسؾػـا بقان ما 

 . يف إسـاد هذا الحديث مـ آضطراب، وما يف متـف مـ الـؽارة

 . فؿـ العجائب أن يحتج هذان الرجالن بحديث هذا حالف 

قال الؿحؼؼان -6
(1)

 :(187دم تعؾقؼفام طؾى كالم الدشتي )ص 

 . ف لقث، طـ يزيد بـ أبل حبقب، طـ أبل الـضر بفأبق الـضر، يروي -4" 

(: 8/100) "الؿجؿع"(، قال الفقثؿل يف 3/42الؿسـد )"رواه أمحد يف 

 ها.رواه أمحد، ورجالف رجال الصحقح: إٓ أن أبا الـضر مل يسؿع مـ أبل سعقد

( كالمها طـ يقكس، طـ 861ورواه الحارث بـ أبل أسامة )زوائده/

 .لقث بف

( طـ أبل العالء الحسـ، 2830بـ مـقع )الؿطالب العالقة/ورواه أمحد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أو طادل. (1)
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(: رواه ابـ مـقع، 2/158) "الؿجردة"قال البقصقري  .طـ لقث بف

 . "والحارث، وأمحد بسـد صحقح

 أق٘ي:
روى اإلمام أمحد حديث أبل الـضر، ولؽـف غقر حديث آستؾؼاء، وإكؿا 

 . فقف الـفل طـ وضع إحدى الرجؾقـ طىل إخرى

 . فقف: إن اهلل استؾؼك ووضع إحدى رجؾقف طىل إخرىولقس 

 . وهذا كص الحديث طـد اإلمام أمحد

  (3/42:)الؿسـديف  قال 

ـْ َأبِل الـ ْضِر َأن  َأَبا " ـِ َأبِل َحبِقٍب َط ـْ َيِزيَد ْب َثـَا َلْقٌث َط َثـَا ُيقُكُس َحد  َحد 

َفَدَخَؾ َطَؾْقِف َأُخقُه َوَقْد َجَعَؾ إِْحَدى ِرْجَؾْقِف  َسِعقٍد اْلُخْدِري  َكاَن َيْشَتؽِل ِرْجَؾفُ 

ُْخَرى َوُهَق ُمْضَطِجٌع َفَضَرَبُف بَِقِده َطَؾك ِرْجؾِِف اْلَقِجَعِة َفَلْوَجَعُف َفَؼاَل  ْٕ  :َطَؾك ا

َطَؾك َفَؿا َحَؿَؾَؽ  :َقاَل  ،َبَؾك :َقاَل  ؟َأَوَلْؿ َتْعَؾْؿ َأن  ِرْجؾِل َوِجَعةٌ  ،َأْوَجْعَتـِل

ـْ َهِذهِ  ملسو هيلع هللا ىلصَأَوَلْؿ َتْسَؿْع َأن  الـ بِل   :َقاَل  ؟َذلَِؽ   . "َقْد َكَفك َط

فقرى الؼارئ أن اإلسـاد غقر إسـاد قتادة بـ الـعؿان، وأن الؿتـ غقر 

 . الؿتـ، ولقس فقف ذكر استؾؼاء اهلل تعاىل

 . ( إسـادًا ومتـاً 861برقؿ ) زوائد مسـد الحارثوهق كذلؽ يف 

لخ، الذي ٓ يؾقؼ إ. . . ؿا يمكد الضعػ الشديد يف لػظ آستؾؼاءوهذا م
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 . بجالل اهلل

فنحالتفؿا طىل مسـد اإلمام أمحد وزوائد مسـد الحارث مـ الؿغالطات 

 .الؼبقحة

-187قال طادل أو رفقؼه دم تعؾقؼه طؾى كالم الدشتي دم )ص -7

188): 

ك كؿا سبؼ، ومل أقػ طبقد اهلل بـ طبد اهلل بـ طتبة: ذكره أبق مقس -5" 

 . طؾقف

ب([: وسئؾ أبق الؼاسؿ 1/241) "الصػات"قال ابـ الؿحب ]

فؼال: قال كثقر من إسؿاطقؾ بـ محؿد بـ الػضؾ الشافعل طـ هذا الحديث 

 . اهـ. الحػاظ: ٓ يصح هذا الحديث

قؾت: لؽـ كالم الحافظ أبل مقسك الؿديـل طىل الحديث أمتـ وأققى، 

ـ الـعؿان، وذكر صرقف، ومـ حّدث بف مـ الحػاظ، حقث ذكر حديث قتادة ب

وذكر شقاهده، ثؿ قال: ورواة هذا الحديث مـ صريؼ قتادة وشداد طامتفؿ 

 . "واكظر كالمف يف الؿتـ .مـ رجال الصحقح

 أق٘ي:
قد سبؼ بقان أكف لقس ٕبل مقسك أساكقد إىل كؾ الرواة الذيـ ذكر  -1 

الؿـذر، فؽقػ يؽقن كالمف أمتـ أهنؿ رووا هذا الحديث طـ إبراهقؿ بـ 
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 . وأققى، وهذا واقعف؟، كعقذ باهلل مـ الفقى

إن الؽثقر مـ الحػاظ الذيـ ضّعػقا حديث آستؾؼاء لعىل الحؼ  -2

والصقاب، وإهنؿ لعىل مـفج السؾػ يف كؼد إسـاد هذا الحديث ومتـف الؿـؽر 

 . الذي ٓ يؾقؼ بجالل اهلل

د اهلل بـ طتبة؟ وما إسـاده؟ وما هق مـ روى حديث طبقد اهلل بـ طب -3

 لػظف؟، ويف أيٍّ مـ مصـػات إئؿة هق؟

 فلي ققؿة لرواية هذه شلهنا؟

وققل اإلمام أبل الؼاسؿ إسؿاطقؾ بـ محؿد بـ الػضؾ التقؿل  -4

  .جقابًا لؿـ سللف طـ هذا الحديث الؿـؽر، فؼال: قال كثقر مـ الحػاظ: ٓ يصح

 أق٘ي:
ل الؼاسؿ بلن كثقرًا مـ الحػاظ قالقا: ٓ يصح كان هذا الجقاب مـ أب

هذا الحديث يؽػل أن يؽقن رادطًا لفذيـ الؿحؼؼقـ وٕمثالفؿا أو لؿـ 

 طارضف مـفؿا بؼقلف قؾت:

 . "لؽـ كالم الحافظ أبل مقسك الؿديـل طىل الحديث أمتـ وأققى "

 . فؾقس إمر كؿا ذكر هذا الؿعارض بالفقى 

ؿتاكة لؽالم يػؼد صاحبف إساكقد التل َتسؼط بؾ مـ أيـ جاءت الؼقة وال

 . الؿتقن بدوهنا غاية السؼقط



 229 املقاالت األثرية يف اهرد عوى شبهات وتشغيبات احلدادية 

 
إن ما ذكره أبق مقسك الؿديـل
(1)

مـ إساكقد التل رواها كؾ مـ ابـ  

لخ إ. . . إصػر ومحؿد بـ الؿبارك الصقري ومحؿد بـ إسحاق الصاغاين 

ا ضعقػان، هذه إساكقد كؾفا تدور طىل فؾقح بـ سؾقؿان وابـف محؿد ومه

وقد اضطربا فقفا اضطرابًا يقهـ هذا الحديث، ويدل دٓلة واضحة طىل أكف 

مـ أشد الؿـؽرات التل يرفضفا مـفج السؾػ الؼائؿ طىل الؽتاب والســ 

 . الصحقحة

 . هذا باإلضافة إىل أن أبا مقسك لقس لف أساكقد إىل ابـ إصػر ومـ ذكر معف

لحػاظ: طبد اهلل بـ اإلمام أمحد بـ وحّدث بف مـ ا": وأما قول أبي موسى

 . "حـبؾ، وأبق بؽر بـ أبل طاصؿ، وأبق الؼاسؿ الطبراين

 فأق٘ي:

مل كجد رواية طبد اهلل بـ أمحد لفذا الحديث، وما أضـ أكف يروي هذا 

 . الحديث الؿـؽر

 (:568تحت رقؿ ) "السـة"أما رواية أبل بؽر بـ أبل طاصؿ ففل يف كتاب 

إسحاق إبراهقؿ الحزامل، وقرأت مـ كتابف ثؿ مزقف، قال أبق "فؼد قال: 

: حؾػت أن ٓ أراه إٓ مزقتف، فاكؼطع مـ صرف الؽتاب  وقال يل واطتذر إيل 

طـ محؿد بـ فؾقح، طـ سعقد بـ الحارث، طـ طبد اهلل بـ ُمـقـ قال: بقـا أكا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .أبل مقسك الؿديـل  مـ هذا الؿؼال تساهؾ (244صأسؾػـا يف )قد بّقـا فقؿا  (1)
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جالس يف الؿسجد إذ جاءه
(1)

 إلقف ثابثؿ  فتحدث فجؾس قتادة بـ الـعؿان 

يا ابـ مـقـ بـا اكطؾؼ :ؼالف ،سكا
(2)

 خبرتأُ  قد فنين ،الخدري سعقد أبل إىل 

 مستؾؼقا فقجدكاه ،سعقد أبل طىل دخؾـا حتك فاكطؾؼـاقال:  ،اشتؽك قد أكف

 فؼرصف يده قتادة فرفعقعدكا، و فسؾؿـا إحدى رجؾقف طىل إخرى، عاراف

تسؿع رسقل ، قال أبق سعقد: أوجعتـل، قال ذلؽ أردت، أمل شديدة قرصة

لام قضى اهلل خؾؼه استؾؼى ثم وضع إحدى رجؾقه طؾى »يؼقل:  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

 ."، قال أبق سعقد: كعؿ«إخرى ثم قال: ٓ يـبغي أن يػعل مثل هذا

إكؿا مّزق مـ كتابف هذا  -وهق إبراهقؿ بـ الؿـذر-فالظاهر أن أبا إسحاق 

 . الحديث، وحؾػ أن ٓ يراه إٓ مّزقف: ٕكف يف غاية الـؽارة

ثؿ إن ابـ أبل طاصؿ متساهؾ، يروي إحاديث الضعقػة والؿـؽرة، 

ومـفا هذا الحديث
(3)

. 

 . والطبراين أشد تساهالً مـ ابـ أبل طاصؿ

 (: 141)ص الؽػايةقال الخطقب يف 

قؾت: وأكثر صالبل الحديث يف هذا الزمان يغؾب طىل إرادهتؿ َكْتُب "

الؿعروف، وآشتغال بؿا وقع الغريب دون الؿشفقر، وسؿاع الؿـؽر دون 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كذا. (1)

 ابـ حـقـ. :الصقاب (2)

 ٓبـ أبل طاصؿ. "السـة"( مـ 696( و )7( و )3اكظر حديث رقؿ ) (3)
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 صار لؼد حتكفقف السفق والخطل مـ روايات الؿجروحقـ والضعػاء، 

 لعدم كؾف وذلؽ ،مطرحا طـف افمصدو والثابت مجتـبا أكثرهؿ طـد الصحقح

 يف وزهدهؿ بالتؿققز طؾؿفؿ وكؼصان ومحؾفؿ الرواة بلحقال معرفتفؿ

 أسالفـا مـ وإطالم ثقـالؿحد مـ إئؿة طؾقف كان ما خالف وهذا ،تعؾؿف

" الؿاضقـ
(1)

 . 

طىل كالم الخطقب مميدًا لف، فؼال يف  فعّؾؼ الحافظ ابـ رجب 

شرح طؾؾ الترمذي (1/409:) 

وكجد كثقرًا مؿـ يـتسب إىل الحديث  وهذا الذي ذكره الخطقب حؼ، "

ويعتـل بإجزاء  ،ة وكحقهاتكالؽتب الس ،ٓ يعتـل بإصقل الصحاح

وهل  ،أو أفراد الدارقطـل ،ومعاجؿ الطبراين ،بؿثؾ مسـد البزارالغريبة و

  ."مجؿع الغرائب والؿـاكقر

 (:1/441) -أيضاً - شرح العؾؾوقال ابـ رجب يف 

 :فؼال أمحد -وذكر لف حديث بريد هذا-سؿعت أمحد  :قال أبق داود "

 وجعؾ يـؽر صؾب الطرق .أحاديث ضعقػة  :يطؾبقن حديثًا مـ ثالثقـ وجفاً 

 .أو كحق هذا الؽالم .ٓ يـتػعقن بف  لءش :قال ،كحق هذا

وإكؿا كره أمحد تطؾب الطرق الغريبة الشاذة الؿـؽرة
(2)

وأما الطرق  ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أققل: لؼد وقع التساهؾ يف الجؿؾة مـ قبؾ زمان الخطقب. (1)

 وطىل هذا الؿـفج طادل وشريؽف يف تحؼقؼ كتاب الدشتل. (2)
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الصحقحة الؿحػقضة فنكف كان يحث طىل صؾبفا كؿا ذكركاه طـف يف أول 

 . "الؽتاب

 ومل، (وَي رُ ) :التؿريض بصقغة مقسك أبق ذكره فؼد شداد حديث وأما

فقف  يؽقن أن يبعد فال الحديث، أئؿة مـ جفخرّ  مـ وٓ ،متـف وٓ إسـاده يذكر

 . راٍو مـ الؿتروكقـ

 مـ أكف مع ؟،الـعؿان بـ قتادة حديث شقاهد مـ بلكف تجزمان فؽقػ 

 . آخر واد يف قتادة وحديث ،واد يف يؽقن أن الجائز

 . كذاب أو متروك إسـاده يف يؽقن أن جقاز ومع

 طـفؿا رطبّ  فنكف ،طجرة بـ وكعب طباس ابـ يثحد يف ذلؽ مثؾ وقؾ

 . (ُروَي ): التؿريض بصقغة

 سرائؾقات،اإل يروي وهق ،الؽتاب أهؾ مـ فلصؾف إحبار كعب وأما

 لروايات أصالً  روايتف تؽقن أن فقجقز ،الؿـؽر الـص هذا روى قد كان فنن

 . مقسك أبق ذكرهؿ مـ كؾ

 يف ،[صف سقرة] تػسقر يف هأجد مل  مسعقد بـ اهلل طبد إىل سبكُ  وما

 . التػسقر كتب مـ طدد يف، ومل أجده مقسك أبق ذكره الذي الؿقضع

 يقـاور طىل قامت التل إققال فذهل ثؿ ما الػائدة مـ سرد أبل مقسك

 . وَي ورُ  روى خطام وٓ لفا زمام ٓ أخرى روايات وطىل، ضعقػقـ
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 إىل الـؽارة ديدالش الحديث هذا كسبة يف يغامر أن لؾؿممـ يـبغل وٓ

 .وهق يف باب آطتؼاد ويف صػات اهلل جؾ  وطال سقؿا ٓ ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل

  

 كتبه

 ربٍع به هادي عمري املدخلً
 هـ71/7/7313        
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 ًّ اهسد عوٟ عادي آي محداْ اهجاُٚٞاحلوقٞ 

هيشننغبوا  واملنلننرة املنننها احلنندادف حيتفنني أهوننه باألحادينن  اهواهيننة 

 .بى هيطعنوا فيهٍ أهى اهشنة اهشابقني اهالحقنيبها عوى مجهور 

 

 

الحؿد هلل والصالة والسالم طىل رسقل اهلل وطىل آلف وصحبف ومـ اتبع 

 ،هداه

 أًا بعد:
ففذه هل الحؾؼة الثاكقة مـ الرد طىل طادل آل محدان يف تعؾؼف بالحديث 

 قضى لام إن اهلل »، والذي فقف: الؿـؽر الؿـسقب إىل قتادة بـ الـعؿان 

 .«خؾؼه استؾؼى، فوضع إحدى رجؾقه طؾى إخرى

وكحـ كسقر طىل مـفج السؾػ الصالح يف إثبات صػات اهلل القاردة يف 

الصحقحة، وٓ كؼبؾ يف هذا الباب وغقره:  ملسو هيلع هللا ىلص كتاب اهلل ويف سـة رسقل اهلل
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خاصة أبقاب الحالل والحرام إحاديَث الؿـؽرة وأثار الغريبة، ٓسقؿا إذا 

 . طىل ما ٓ يؾقؼ بجالل اهلل وطزتف وطظؿتف اشتؿؾت

، "إثبات الحد"( من حاشقة 188قال الؿحؼؼان أو أحدمها دم )ص -8

 ويغؾب طؾى ضـي أكه طادل آل محدان:

الحؽؿ طىل الحديث"
(1)

: 

اختؾػ أهؾ العؾؿ يف الحؽؿ طىل هذا الحديث، ومؿـ صحح هذا 

 الحديث:

 . شتلأبق مقسك الؿديـل، كؿا كؼؾ كالمف الد -1

 . ، كؿا تؼّدم قريباً "السـة"الخالل يف  -2

([، قال: إسـاده صحقح 108)ص"اجتؿاع الجققش"ابـ الؼقؿ يف ] -3

 . طىل شرط البخاري

 . "(، وقال: رواتف ثؼات110) "العؾق"الذهبل يف  -4

 أق٘ي:
لؿاذا أمهؾَت الؽثقر مـ الحػاظ الذيـ رّدوا هذا الحديث الؿـؽر والذيـ 

 أبق الؼاسؿ التقؿل؟ ذكرهؿ الحافظ

ورواة هذا الحديث مـ صريؼ قتادة " وققل أبل مقسك أو الدشتل:

ُتفؿ مـ رجال الصحقح وشداد   . "طام 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كػًا.أي: حديث آستؾؼاء الؿذكقر آ (1)
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 أق٘ي: 
إذ مـ الؿعؾقم  ٓ يعد تصحقًحا: "ؿ مـ رجال الصحقحطاّمُتف" :إن ققلف

طـد أهؾ الحديث أن هـاك فرقًا بقـ أن يؼقل الؿحدث: هذا حديث صحقح، 

 .زمًا بالحؽؿ بصحتففقؽقن جا

وبقـ أن يؼقل: رجال هذا الحديث مـ رجال الصحقح، أو إسـاد هذا 

الحديث صحقح: ٕكف كؿ مـ حديث إسـاده مـ رجال الصحقح، وهق 

 . يـطقي طىل طؾة قادحة

ويف كتب العؾؾ أحاديث كثقرة، أدخؾفا أئؿة الحديث يف كتبفؿ، مع أن 

 . ىل طؾؾ قادحةضاهر أساكقدها الصحة، بقـؿا هل تـطقي ط

 . أطّؾفا الدارقطـل وغقره الصحقحقـبؾ هـاك أحاديث يف 

 (:81)ص طؾقم الحديثيف كتابف  ابـ الصالح  

اطؾؿ أن معرفة طؾؾ الحديث مـ أجّؾ طؾقم الحديث وأدقفا وأشرففا، "

ٚإمنا ٜضطًع بريو أٌٖ احلفظ ٚاخلرب٠ ٚايفِٗ ايثاقب، ٖٚٞ عباز٠ عٔ 

الحديث الذي  :فالحديث الؿعؾؾ هق: ١ قادح١ فٝ٘أسباب خف١ٝ غاَض

ٜٚتطسم ذيو اصؾع فقف طىل طؾة تؼدح يف صحتف مع أن ضاهره السالمة مـفا، 

 َٔ حٝث ايظاٖس. اجلاَع شسٚط ايصخ١ ،إىل اإلسٓاد ايرٟ زجاي٘ رثكات

ويستعان طىل إدراكفا بتػرد الراوي وبؿخالػة غقره لف مع قرائـ تـضؿ إىل 

هبذا الشلن طىل إرسال يف الؿقصقل، أو وقػ يف الؿرفقع،  ذلؽ تـبف العارف
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بحقث يغؾب طىل ضـف  أٚ ِٖٚ ٚاِٖ بػري ذيو،أو دخقل حديث يف حديث، 

ٚنٌ ذيو َاْع َٔ احلهِ بصخ١ . ذلؽ، فقحؽؿ بف أو يتردد فقتققػ فقف

 ."َا ٚجد ذيو فٝ٘

 أق٘ي:
ن فؾقح بـ سؾقؿا :فؽقػ بحديث مداره طىل شخصقـ مضّعَػقـ، ومها

 وابـف محؿد، ومتـف واضح الـؽارة؟

 . طك العشرات أكف صحقح وهذا حالف فال تؼبؾ دطقاهؿاد   ولقِ 

 . ""السـة"الخالل يف  -2": وقوله

 أق٘ي:
، وأضـ أن الذي طزا إلقف هذا يًدالٍ ايش١ٓال ٜٛجد ٖرا احلدٜث يف 

الحديث واهؿ، فؽقػ وقد طرف الؼارئ الؿـصػ الػطـ ضعػ إسـاد هذا 

 ديث وكؽارة متـف؟الح

فنن أصر  طادل طىل هذه الـسبة إىل الخالل، فؾقبرز لـا كص تصحقحف مـ 

 . لؾخالل السـةكتاب 

 ٗأق٘ي:
([، قال: إسـاده 108)ص"اجتؿاع الجققش"ابـ الؼقؿ يف ]"إن ققلؽ: 

 . ملّ املػاهطات ٗاهتوبٚسات اهصِٚعٞ ،"صحقح طىل شرط البخاري
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ايكٍٛ يف احلدٜث املٓشٛب إىل قتاد٠ بٔ إمنا قاٍ ٖرا  فابـ الؼقؿ 

ال حدٜث ، «لام فرغ اهلل من خؾؼه استوى طؾى طرشه»:  ايٓعُإ

إسـاده صحقح طىل "، مع أن ققلف: فنكف قد ضّعػف  :االستًكا٤ املٓهس

 . فقف تساهؾ "شرط البخاري

 .َػايط١ أخس٣ "(، وقال: رواتف ثؼات110) "العؾق"الذهبل يف "وققلؽ: 

حديث قتادة بـ الـعؿان سؿع "إكؿا قال هذا يف كالم هذا كصف: فالذهبل 

رواتف ثؼات،  «لام فرغ اهلل من خؾؼه استوى طؾى طرشه»يؼقل:  ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

 . لف السـةورواه أبق بؽر الخالل يف كتاب 

إن اهلل استؾؼك طىل ضفره، ووضع إحدى  :فؾؿ يصحح الـص الذي فقف

 . رجؾقف طىل إخرى

 . تساهؾ "رواتف ثؼات"ثؿ إن يف ققلف: 

قال ابـ معقـ "  (2/125:)الؽاشػيف فؾقح بـ سؾقؿان يف  

 . "وأبق حاتؿ والـسائل: لقس بالؼقي

 . "لّقـف ابـ معقـ"( يف محؿد بـ فؾقح: 2/211) الؽاشػيف  

 أق٘ي:

".فؾقح بـ سؾقؿان لقس بثؼة وٓ ابـف"ابـ معقـ:  
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الجرح والتعديؾ ( 8/59ٓبـ أبل حاتؿ). 



 239 املقاالت األثرية يف اهرد عوى شبهات وتشغيبات احلدادية 

 
"واهل الحديث هق وابـف محؿد."قح: فؾوقال أبق زرطة يف 

(1)
 

ًٓ يعرف هذا يف فؾقح وابـف  . وٓ أستبعد أن طاد

 ثٍ أق٘ي:
وهذا الؾػظ مع ضعػ إسـاده يدطؿف كصقص ٓ تحصك مـ كتاب اهلل 

ڈ ﴿، مـفا سبع آيات تـص طىل استقاء اهلل طىل طرشف: ملسو هيلع هللا ىلصوسـة رسقلف 

﴾ڑ ژ ژ
(2)

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ﴿، 

يات، ومـفا آيات الصعقد إلقف تعاىل، وآيات الــزول مـف ، إىل آخر أ﴾ڀ

 .جؾ وطال

إلثبات طؾق  اجتؿاع الجققش اإلسالمقةوقد أّلػ ابـ الؼقؿ كتابف الؼقؿ 

الصقاطؼ الؿرسؾة طىل الجفؿقة اهلل طىل مخؾققاتف، واستقائف طىل طرشف، و

 . إلثبات طؾق اهلل واستقائف طىل طرشف والؿعطؾة

 . العؾق لؾعظ الغػاركتاب  وأّلػ الذهبل

ف محتؿؾ إلثبات استقاء اهلل طىل طرشف ػُ عْ فؾق جاء حديث ضعقػ َض 

 . وطؾقه طؾقف وطىل سائر خؾؼف لؿشاه أهؾ الحديث

أما مثؾ هذا الحديث الؿـؽر يف آستؾؼاء الذي تريدان تؿشقتف 

 . وتصحقحف، ففذا مـؽؿا مخالػ لؿـفج السؾػ ومؼاصدهؿ الـبقؾة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سمآت البردطل ٕبل زرطة ( 112رقؿ). 

 .[5]صف: (2)
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الؿحؼؼانقال  -9

(1)
 :"إثبات الحد هلل"( من حاشقة 189-188دم )ص 

 ومؿا يشفد لفذا الحديث:"

ٓ يستؾِؼَقنَّ أحدكم ثم »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال  حديث جابر بـ طبد اهلل  -1

 . ([2099]رواه مسؾؿ ). «يضع إحدى رجؾقه طؾى إخرى

هنك أن يثـل الرجؾ إحدى  ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبل  حديث أبل هريرة  -2

 . خرىرجؾقف طىل إ

(، وابـ حبان يف 4/277) "شرح الؿعاين"]رواه الطحاوي يف 

 . ([5554) "صحقحف"

 . ، كؿا تؼدمحديث شداد بـ أوس  -3

طـ إسؿاطقؾ بـ راشد أثر ابـ طباس  -4
(2)

قال: استؾؼقت فرفعت  

إحدى رجظ طىل ركبتل، فرماين سعقد بحصقات، ثؿ قال: إن ابـ طباس كان 

 .يـفك طـ هذا

 . (5573( و) 5572)  "مصـػف"ـ أبل شقبة يف رواه اب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أو طادل. (1)

إسؿاطقؾ "(: 2/169) "الجرح والتعديؾ"إسؿاطقؾ بـ راشد السؾؿل ، قال فقف ابـ أبل حاتؿ يف  (2)

بـ أبل إسؿاطقؾ، روى طـ سعقد ابـ راشد السؾؿل وهق إسؿاطقؾ بـ أبل إسؿاطقؾ أخق محؿد 

، ومل يذكر فقف جرحًا وٓ  "ابـ جبقر روى طـف حصقـ بـ طبد الرمحـ السؾؿل، يعد يف الؽقفققـ

 تعديالً، ففق مجفقل طـده.
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 . حديث كعب بـ طجرة  -5

 . /أ(1/241) "الصػات"(، وابـ الؿحب يف 5574رواه ابـ أبل شقبة )

/أ( 1/241) "الصػات"ورواه خشقش بـ أصرم، ذكره ابـ الؿحب يف 

(6881) "شرح الؿعاين" ورواه الطحاوي يف
(1)

. 

. /أ(1/241) "الصػات"لؿحب يف ورواه الحؽؿ بـ معبد، ذكره ابـ ا

 . وإسـاده صحقح، ولف حؽؿ الرفع

ولػظفا: طـ أبل وائؾ قال: كان إشعث، وجرير بـ طبد اهلل، وكعب 

 . قعقدًا، فرفع إشعث إحدى رجؾقف طىل إخرى وهق قاطد

 . "ضعفا، فنكف ٓ يصؾح لبشر :فؼال لف كعب بـ ُطجرة

 أق٘ي:
جابر إىل حديث كعب بـ طجرة،  إن كؾ هذه إحاديث مـ حديث -1

 لقس فقفا أي شفادة لؿا يف حديث قتادة مـ الؽالم الؿـؽر، أٓ وهق ققلف:

 . "لؿا قضك خؾؼف استؾؼك، ووضع إحدى رجؾقف طىل إخرى إن اهلل "

 . فسردمها لفذه إحاديث يف غقر مقضعف، بؾ هق مـ الؿغالطات

جؾقـ طىل إخرى ، ولػظ آستؾؼاء ووضع إحدى الرففل يف وادٍ 

 .آخر الؿـسقبان إىل اهلل تعاىل يف وادٍ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.6741مل أجده يف هذا الؿقضع، ووجدتف برقؿ ) (1)



 242 املقاالت األثرية يف اهرد عوى شبهات وتشغيبات احلدادية   

 
 صحقح، وحديث أبل هريرة  إن حديث جابر  ٗأق٘ي: -2

 . حسـ، ولؽـفؿا ٓ يشفدان لذلؽ الحديث الشديد الـؽارة 

ثؿ لؿاذا تلخذ ما ترى أكف لؽ، وهتؿؾ ما ترى أكف طؾقؽ: شلن أهؾ  -3

 إهقاء؟

هؿ وغقرَ  والطحاوي   والـسائل   والترمذي   ًؿاأمل تعؾؿ أن  البخاري  ومسؾ

قد رووا طـ طباد بـ تؿقؿ طـ طؿف طبد اهلل بـ زيد بـ طاصؿ الؿازين أكف رأى 

 . إحدى رجؾقف طىل إخرى مستؾؼقًا يف الؿسجد، واضًعا ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

َثـَا  (:475حديث ) [الصالة]يف كتاب   اإلمام البخاري  َحد 

ـُ مَ  ِف ْب ُف َطْبُدالؾ  ِف َأك  ـْ َطؿ  ـِ َتِؿقٍؿ َط ـْ َطب اِد ْب ـِ ِشَفاٍب َط ـْ اْب ـْ َمالٍِؽ َط ْسَؾَؿَة َط

ِف  ُمْسَتْؾِؼًقا فِل اْلَؿْسِجِد َواِضًعا إِْحَدى ِرْجَؾْقِف َطَؾك  ملسو هيلع هللا ىلصَرَأى َرُسقَل الؾ 

ُْخَرى ْٕ  . ا

ـِ اْلُؿَسّقِب َقاَل:  ـْ َسِعقِد ْب ـِ ِشَفاٍب َط ـْ اْب َكاَن ُطَؿُر َوُطثَْؿاُن  َوَط

 . َيْػَعاَلِن َذلَِؽ 

آستؾؼاء ووضع  :باب – (5969حديث ) - كتاب الؾباس]ثؿ رواه يف 

 [. الرجؾ طىل إخرى

ـْ   ـُ ِشَفاٍب َط َثـَا اْب ـُ َسْعٍد َحد  َثـَا إِْبَراِهقُؿ ْب ـُ ُيقُكَس َحد  َثـَا َأْحَؿُد ْب َحد 

ـِ َتِؿقٍؿ بف   .َطب اِد ْب
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 . (6287حديث ) [آستؾؼاء :باب – كتاب آستئذان]ثؿ رواه يف 

ْهِري  َقاَل: َأْخَبَركِل   َثـَا الز  َثـَا ُسْػَقاُن َحد  ِف َحد  ـُ َطْبِد الؾ  َثـَا َطؾِل  ْب َحد 

ـُ َتِؿقٍؿ بف  . َطب اُد ْب

ا حدثـ" (:2100حديث ) [كتاب الؾباس والزيـة]اإلمام مسؾؿ يف  

يحقك بـ يحقك، قال: قرأت طىل مالؽ، طـ ابـ شفاب، طـ طباد بـ تؿقؿ، 

ملسو هيلع هللا ىلصطـ طؿف أكف: رأى رسقل اهلل 
(1)

مستؾؼقًا يف الؿسجد واضعًا إحدى رجؾقف  

 ."طىل إخرى

 أق٘ي:

ٓ أستبعد أن الؿحؼؼ لؽتاب الدشتل قد رأى هذا الحديث طىل إقؾ 

ف، وهذا مـ كتؿان الحؼ الذي لرأي : اكتصاًرا، ولؽـف أغػؾفصحقح مسؾؿيف 

 . أهؾف أشد الذم ملسو هيلع هللا ىلصذم اهلل ورسقلف 

وما يػقده مـ  ملسو هيلع هللا ىلصوقد تؽؾؿ العؾؿاء فقؿا يظفر مـ تعارض بقـ طؿؾ الـبل 

 طـ ذلؽ. ملسو هيلع هللا ىلصجقاز آستؾؼاء ووضع إحدى الرجؾقـ طىل إخرى، وبقـ هنقف 

بعد أن ساق - (4/279 )شرح معاين أثاريف  الطحاوي  

فاحتؿؾ أن يؽقن أحد " :-ـفل طـ آستؾؼاء وأحاديث اإلباحةأحاديث ال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وابـ حبان يف 2765حديث ) "ســف"(، والترمذي يف 4866حديث ) "ســف"ورواه أبق داود يف  (1)

 .(5552حديث ) "صحقحف"
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، وهؿ إمريـ قد كسخ أخر، فؾؿا وجدكا أبا بؽر وطؿر وطثؿان 

، وطؾؿفؿ بلمره، ملسو هيلع هللا ىلصالخؾػاء الراشدون الؿفديقن، طىل قرهبؿ مـ رسقل اهلل 

ث بالحديث ؽ بعده، بحضرة أصحابف مجقًعاقد فعؾقا ذل ، وفقفؿ الذي حد 

يف الؽراهة، فؾؿ يـؽر ذلؽ أحد مـفؿ، ثؿ فعؾف  ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل إول طـ 

فؾؿ يـؽر  ،طبداهلل بـ مسعقد وابـ طؿر وأسامة بـ زيد وأكس بـ مالؽ 

 . طؾقفؿ مـؽر

ثبت بذلؽ أن هذا هق ما طؾقف أهؾ العؾؿ، مـ هذيـ الخبريـ 

 . "الؿرفقطقـ، وبطؾ بذلؽ ما خالػف لؿا ذكركا وبقـا

يشبف  -يعـل الخطابل-قال الشقخ " :ــ أبل داودسالؿعؾ ؼ طىل  

إذ كان لباسفؿ إزر،  :أن يؽقن إكؿا هنك طـ ذلؽ مـ أجؾ اكؽشاف العقرة

والغالب: أن أزرهؿ غقر سابغة، والؿستؾؼل إذا رفع ، دون السراويالت

إحدى رجؾقف طىل إخرى مع ضقؼ اإلزار مل يسؾؿ أن يـؽشػ شلء مـ 

 . فخذه، والػخذ طقرة

، أو كان ٓبسف طـ التؽشػ متقققًا، فال بلس لما إذا كان اإلزار سابًغاف

."بف، وهق وجف الجؿع بقـ الخبريـ، واهلل أطؾؿ
(1)

 

ًٓ اصؾع طىل إقؾ طىل كالم الطحاوي  . وأطتؼد أن طاد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(4865( الحاشقة طىل حديث )5/187) ســ أبل داوداكظر  (1)
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إسؿاطقؾ بـ  :إذ يف اإلسـاد إلقف :فال يثبت طـف وأما أثر ابـ طباس 

مل يرو إٓ طـ سعقد بـ جبقر، ومل يرو طـف إٓ  إذ :راشد السؾؿل، وهق مجفقل

.حصقـ بـ طبد الرمحـ السؾؿل فؼط
(1)

 

 :فال كستطقع أن كؼقل: لف حؽؿ الرفع وأما أثر كعب بـ طجرة 

ٕكف ٓ يتحدث طـ أمر غقبل، وإكؿا تحدث طـ أمر مـ مسارح  -1

 . آجتفاد

عؾ هذا، أو يػ ملسو هيلع هللا ىلصأطتؼد أن هذا الصحابل الجؾقؾ لق رأى رسقل اهلل  -2

 . فعؾف ملسو هيلع هللا ىلصبؾغف أن رسقل اهلل 

فعال  وأن الخؾقػتقـ الراشديـ طؿر بـ الخطاب وطثؿان بـ طػان 

 . "ضعفا، فنكف ٓ يصؾح لبشر"ذلؽ، لؿا استـؽر هذا الػعؾ قائالً: 

 ٗٓرٖ آثاز عّ اهصخابٞ ٗغريٍٓ تفٚد ج٘اش ٗضع إحد٠ اهسجوني عوٟ األخس٠:

ُجِؾ َيْجؾُِس   (8/408-410:)مصـػفقال ابـ أبل شقبة يف  فِل الر 

 .َوَيْجَعُؾ إْحَدى ِرْجَؾْقِف َطَؾك إُْخَرى

ِف،  -25897 ـْ َطؿ  ـِ َتِؿقٍؿ، َط ـْ َطب اِد ْب ، َط ْهِري  ـِ الز  َثـَا اْبـ ُطَقْقـََة، َط َحد 

ْجَؾْقِف َطَؾك ُمْسَتْؾِؼًقا فِل اْلَؿْسِجد، َقْد َوَضَع إْحَدى رِ  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َرَأْيُت الـ بِل  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لإلمام ابـ أبل  الجرح والتعديؾ(، و1114( رقؿ )1/353لإلمام البخاري ) التلريخاكظر  (1)

 .(567( رقؿ )1/169حاتؿ )
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 .إُْخَرى

ـُ َسِعقدٍ  -25898 َثـَا َيْحَقك ْب ـِ َطْجالَنَ  ،َحد  ِد ْب ـْ ُمَحؿ  ـِ  ،َط ـْ َيْحَقك ْب َط

ـِ َمالٍِؽ   ْب
ِ
ـْ َأبِقفِ  ،َطْبِد اهلل ُدخَؾ َطَؾك ُطَؿَر َأو ُرِئل ُمْسَتْؾِؼًقا َواِضًعا  :َقاَل  ،َط

 .إْحَدى ِرْجَؾْقِف َطَؾك إُْخَرى

ـُ ُمَعاِوَيةَ  -25899 َثـَا َمْرَواُن ْب ـٍ  ،َحد  ـِ ُحَسْق ـْ ُسْػَقاَن ْب َط
(1)

ـِ  ، َط

ْهِري   ـِ َطْبِد اْلَعِزيزِ  ،الز  ـْ ُطَؿَر ْب ـِ اْلَحاِرِث  ،َط  ْب
ِ
ـِ َطْبِد اهلل  ْب

ِ
ـْ َطْبِد اهلل ُف  ،َط َأك 

ـَ َزْيٍد َجالًِسا َواِضًعا إْحَدى ِرْجَؾْقِف َطؾَ   . ك إُْخَرىَرَأى ُأَساَمَة ْب

َثـَا َوكِقعٌ  -25900 ـْ ُأَساَمةَ  ،َحد  ـْ َكافِعٍ  ،َط ـُ ُطَؿَر  :َقاَل  ،َط َكاَن اْب

 . َيْضَطِجُع َفَقَضُع إْحَدى ِرْجَؾْقِف َطَؾك إُْخَرى

َثـَا َأُبق ُأَساَمةَ  -25901 ـْ ُأَساَمةَ  ،َحد  ـُ ُطَؿَر  ،َط ـْ َكافٍِع، َقاَل: كان اْب َط

َٓ َيَرى بَِذلَِؽ َبْلًساَيْسَتْؾِؼل طَ   ،َؾك َقَػاُه َوَيَضُع إْحَدى ِرْجَؾْقِف َطَؾك إُْخَرى 

َٓ َيَرى بَِذلَِؽ َبْلًسا  . َوَيْػَعُؾُف َوُهَق َجالٌِس 

َثـَا َوكِقعٌ  -25902 ـْ إْسَرائِقَؾ  ،َحد  ـْ ِطْؽِرَمةَ  ،َط ـْ َجابٍِر، َط إك َؿا  :َقاَل  ،َط

ـْ َذلَِؽ َأهْ  ـُ َطؾِلٍّ  ،ُؾ اْلؽَِتاِب َيـَْفك َط ُد ْب  . َٓ َبْلَس بف :َوَقاَل َطامٌِر َوُمَحؿ 

َثـَا َوكِقعٌ  -25903 ـِ الَغِسقؾ ،َحد  ـِ اْب ـُ َأبِل  :َقاَل  ،َط َثـِل َطْؿُرو ْب حد 

ًٓ َفَعَؾفُ  ،َطْؿٍرو  . َوَضَع إْحَدى ِرْجَؾْقِف َطَؾك إُْخَرى :َأن  باِلَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يف رواية سػقان بـ حسقـ طـ الزهري ضعػ. (1)
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َثـَا َوكِ  -25904 ـْ َطْبِد اْلَعِزيِز اْلَؿاِجُشقنِ  ،قعٌ َحد  ْهِري   ،َط ـِ الز  ـْ  ،َط َط

ـِ اْلُؿَسق ِب   . َأن  ُطَؿَر َوُطْثَؿاَن َكاَكا َيْػَعالَكِفِ  ،َسِعقِد ْب

َثـَا َوكِقعٌ  -25905 ـْ ُسْػَقانَ  ،َحد  ـْ َجابِرٍ  ،َط َط
(1)

ـِ  ، ـِ ْب ْحَؿ ـْ َطْبِد الر  َط

فِ  ،إَْسَقدِ  ـْ َطؿ  ـَ َمْسُعقٍد فِل إََراِك ُمْسَتْؾِؼًقا َواِضًعا إْحَدى  :َقاَل  ،َط َرَأْيُت اْب

﴾ہ ہ ھ ھ ھ ھ ﴿ :ِرْجَؾْقِف َطَؾك إُْخَرى َوُهَق َيُؼقُل 
(2)

 . 

ـُ َمْفِديٍّ  -25906 َثـَا اْب ـْ ُسْػَقانَ  ،َحد  ـْ ِطْؿَراَن  ،َط ـَ ُمْسؾِؿٍ -َط  -َيْعـِل اْب

 . اِضًعا إْحَدى ِرْجَؾْقِف َطَؾك إُْخَرىَرَأْيُت َأَكًسا وَ  :َقاَل 

ـُ َهاُرونَ  -25907 َثـَا َيِزيُد ْب امِ  ،َحد  ـِ اْلَعق  ـِ اْلَحَؽؿِ  ،َط َسَلْلُت  :َقاَل  ،َط

ُجِؾ َيْجؾُِس  ـِ الر  َٓ  :َفَؼاَل  ؟َوَيَضُع إْحَدى ِرْجَؾْقِف َطَؾك إُْخَرى ،َأَبا مِْجَؾٍز َط

َؿاَواِت َوإَْرَض فِل  :َقاُلقا ،َشْلٌء َكِرَهْتُف اْلَقُفقدُ  إك َؿا ُهقَ  ،َبْلَس بِفِ  ُف َخَؾَؼ الس  إِك 

امٍ  ْبِت َفَجَؾَس تِْؾَؽ اْلِجْؾَسةَ  ،ِست ِة َأي   .ُثؿ  اْسَتَقى َيْقَم الس 

َثـَا َوِكقعٌ  -25908 ـْ َأبِل ِهالَلٍ  ،َحد  ـَ  ،َط ـِ ِسقِري ـِ اْب ـَ  ،َط َأن  َهاُروَن ْب

 :َقاَل َلُف َوُهَق َجالٌِس َطَؾك َسِريِرِه َواِضًعا إْحَدى ِرْجَؾْقِف َطَؾك إُْخَرى ،اٍب ِرئَ 

 .َٓ  :َقاَل  ؟ُيْؽَرُه َهَذا َيا َأَبا َبْؽرٍ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( هق الجعػل، وهق رافضل، وقد وّثؼف مجاطة، والظاهر أن سػقان 25902هـا ويف إثر رقؿ ) جابر (1)

 روى طـف قبؾ أن يظفر رفضف.

 .[85]يقكس: (2)
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ـُ ُحَباٍب  -25909 َثـَا َزْيُد ْب ـُ اْلُؿـِْذرِ  :َقاَل  ،َحد  بِقُع ْب َثـِل الر   :َقاَل  ،حد 

َثـِل َأبِل ـَ اْلَحـَِػق ِة َواِضًعا إْحَدى ِرْجَؾْقِف َطَؾك َرأَ  :َقاَل  ،َحد  َد ْب ْيُت ُمَحؿ 

 .إُْخَرى

ـِ  -25910 ْحَؿ ـُ َطْبِد الر  َثـَا ُحَؿْقُد ْب ـْ إْسَرائِقَؾ  ،َحد   :ققَؾ َلفُ  :َقاَل  ،َط

ْعبِل  َيَضُع إْحَدى ِرْجَؾْقِف َطَؾك إُْخَرى  . "َكَعؿْ  :َقاَل  ؟َأَرَأْيت الش 

مـ كِره أن يضع إحدى ِرجؾقِف طىل  بٔ أبٞ شٝب١ عكب ٖرا ايباب:ٚقاٍ ا

 . إخرى

ـُ ُفَضْقؾٍ  -25911 ُد ْب َثـَا ُمَحؿ  ـٍ  ،َحد  ـْ ُحَصْق ـِ أبل  ،َط ـْ إْسَؿاِطقَؾ ْب َط

َفَرَماكِل  ،اْسَتْؾَؼْقت َفَرَفْعت إْحَدى ِرْجَؾْل َطَؾك ُرْكَبتِل :َقاَل  ،إْسَؿاِطقَؾ َراِشدٍ 

ـْ َهَذا :ُثؿ  َقاَل  ،َحَصَقاٍت َسِعقٌد بِ  ـَ َطب اٍس َكاَن َيـَْفك َط .إن  اْب
(1)

 

َثـَا َوِكقعٌ  -25912 ـْ َأبِل ِهالَلٍ  ،َحد  َط
(2)

ـَ  ، ـِ ِسقِري ـِ اْب ـِ  ،َط ـِ اْب َط

ُف َكِرَه َأْن َيْضَطِجَع َوَيَضَع إْحَدى ِرْجَؾْقِف َطَؾك إُْخَرى ،َطب اسٍ   . َأك 

ثَ  -25913 ـْ َواِصٍؾ، َأن  َجِريًرا َجَؾَس َحد  ـْ إِْسَؿاِطقؾ، َط قٌع، َط
 ـَا َوكِ

َٓ َيْصُؾُح لَِبَشٍر.   َوَوَضَع إْحَدى ِرْجَؾْقِف َطَؾك إُْخَرى َفَؼاَل َلُف َكْعٌب: َضْعَفا، ففَذا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تؼّدم بقان ضعػ هذا إثر لجفالة إسؿاطقؾ بـ راشد. (1)

د، وتؽؾؿ فقف قال الحافظ ابـ حجر: صدوق، فقف لقـ، وقال الـسائل: لقس بالؼقي، ووّثؼف أبق داو (2)

طدد مـ إئؿة، وقال ابـ طدي بعد أن ذكر لف أحاديث كؾفا أو طامتفا غقر محػقضة: ولف غقر ما 

 "هتذيب التفذيب"ذكرت، ويف بعض رواياتف ما ٓ يقافؼف طؾقف الثؼات، وهق مؿـ يؽتب حديثف.

(9/196.) 
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َثـَا َوِكقعٌ  -25914 ـِ إَْطَؿشِ  ،َحد  ةَ  ،َط ـِ ُمر   ْب

ِ
ـْ َطْبِد اهلل ـْ َطْؿرِ  ،َط و َط

ـِ َفْرَقدٍ ا ـِ ُطْتَبَة ْب َٓ َيْصُؾُح لَِبَشرٍ  ،َضْعَفا :َقاَل َلفُ  ،َأن  َكْعًبا ،ْب  . َفنِن  َهَذا 

ـُ ُمَعاذٍ  -25915 َثـَا ُمَعاُذ ْب ـْ َحبِقٍب  ،َحد  ٌد َوَقْد  :َقاَل  ،َط َرآكِل ُمَحؿ 

 :َفَؼاَل  :َقاَل  ،ِه اْلُقْسَرىَوَضْعت ِرْجؾِل َهَؽَذا َوَوَضَع َقَدَمُف اْلُقْؿـَك َطَؾك َفِخذِ 

ـِ  :َقاَل  ،َقْد َتَقاَصُموا َطَؾك اْلَؽَراِهَقِة َلَفا ،اْرَفْعَفا  :َقاَل  ،َفَذَكْرت ذلؽ لِْؾَحَس

 . فَؽاَكِت اْلَقُفقُد َيْؽَرُهقَكُف َفَخاَلَػُفَؿ اْلُؿْسؾُِؿقنَ 

َثـَا ُحَؿْقدٌ  -25916 ـٍ  ،َحد  ـْ َحَس ـْ ُمِغقَرةَ  ،َط ـْ  ،َط ُف كان  ،إْبَراِهقؿَ َط َأك 

ُجُؾ َفَقَضَع َطِؼَبُف َطَؾك َفِخِذِه وقال كُ  :يؽره َأْن َيْجؾَِس الر   . ُهَق الت َقر 

َثـَا ُحَؿْقدٌ  -25917 ـٍ  ،َحد  ـْ َحَس ـْ َلْقٍث  ،َط ـْ ُمَجاِهدٍ  ،َط ُف َكَفك َطـْفُ  ،َط  . َأك 

ـُ إْدِريَس  -25918 َثـَا اْب ـْ َلْقٍث  ،َحد  َط
(1)

ـْ َصاُووسٍ  ، َع  ،َط ُف َكِرَه الت َرب  َأك 

 . "ِجْؾسة ُمْفؾِؽة :َوَقاَل 

 أق٘ي بعد ٓرا:
وابـ طؿر وابـ مسعقد  ،وطؿر وطثؿان ملسو هيلع هللا ىلصإكف قد تؼّدم أن رسقل اهلل 

 .كاكقا يػعؾقكف، كؿا تؼّدم الجؿع بقـ الـفل والجقاز  وأكس وغقرهؿ

الصحة  -محفؿ اهللر-وتؼّدم يف الحؾؼة إوىل اشتراط أئؿة اإلسالم 

، وتحذيرهؿ مـ رواية وتتبع إحاديث ملسو هيلع هللا ىلصلؼبقل ما يروى طـ رسقل اهلل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فؾؿ يتؿقز حديثف قبؾ  هق ابـ أبل سؾقؿ، وهق مؿـ اختؾط -يف هذا إثر والذي قبؾف-لقث  (1)

 آختالط مـ حديثف بعد اختالصف.
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 .الضعقػة، ومـ همٓء إئؿة اإلمام أمحد 

يشترط الصحة لؼبقل إحاديث التل  وأطقد الؼقل بلن اإلمام أمحد 

 . تروى يف أبقاب العؼائد

 الـؼؾدرء تعارض العؼؾ ويف  شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة  

 :السـةكالم الخالل يف كتاب " (:2/29-31)

: )أخبرين يقسػ بـ مقسك أن السـةوقال أبق بؽر الخالل يف كتاب 

 أهؾ الجـة يـظرون إىل رهبؿ  :ققؾ لف -يعـل أمحد بـ حـبؾ-أبا طبداهلل 

قال: كعؿ، يـظر ويـظرون إلقف، ويؽؾؿفؿ ويؽؾؿقكف،  ؟ويؽؾؿقكف ويؽؾؿفؿ

 . اء(كقػ شاء وإذا ش

 :أخبرين أبل حـبؾ بـ إسحاق قال :قال: )وأخبرين طبد اهلل بـ حـبؾ قال

كحـ كممـ بلن اهلل طىل العرش كقػ شاء وكؿا شاء، بال حد وٓ  :قال طؿل

صػة يبؾغفا واصػ أو يحده أحد، فصػات اهلل لف ومـف، وهق كؿا وصػ 

﴾ٿٹٹ﴿كػسف 
(1)

﴾ٹٹڤ﴿بحد وٓ غاية  
(2)

هق  

ة وطالم الغققب، وٓ يدركف وصػ واصٍػ، وهق كؿا طامل الغقب والشفاد

وصػ كػسف، ولقس مـ اهلل شلء محدود، وٓ يبؾغ طؾؿ قدرتف أحد، غؾب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .[103]إكعام: (1)

 .[103]سقرة إكعام:  (2)
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ٺٿٿٿٹ ﴿إشقاء كؾفا بعؾؿف وقدرتف وسؾطاكف 

﴾ٹ
(1)

، وكان اهلل قبؾ أن يؽقن شلء، واهلل هق إول وهق أخر، وٓ 

 .يبؾغ أحد حد  صػاتف

سللت أبا طبد اهلل  :ك أن حـبال حدثفؿ، قالوأخبرين طظ بـ طقس :قال

إن اهلل تبارك وتعالى يـْزل كل لقؾة إلى السامء »: طـ إحاديث التل ُتروى

 ؟وما أشبف هذه إحاديث ،«إن اهلل يضع قدمه»:و «إن اهلل يرى»:و «الدكقا

ق هبا، وٓ كقػ وٓ معـك  :فؼال أبق طبد اهلل  ٓ كؽق ػفا :أي–كممـ هبا، وكصد 

ففا بالتلويؾ، فـؼقل وٓ كرد مـفا شقئًا، وكعؾؿ أن ما  -معـاها كذا :وٓ كحر 

وٓ كرد طىل اهلل ققلف، وٓ  إذا كان بلساكقد صحاح، ،جاء بف الرسقل حؼ

 . "يقصػ اهلل بلكثر مؿا وصػ بف كػسف بال حد وٓ غاية، لقس كؿثؾف شلء

رقؿ  ؾ السـةشرح أصقل اطتؼاد أهأبق الؼاسؿ الاللؽائل يف  

أكا طبقد اهلل بـ محؿد بـ أمحد قال: أكا طثؿان بـ أمحد قال: كا " (:2090)

 ملسو هيلع هللا ىلصما يروى طـ الـبل  -يعـل أمحد بـ حـبؾ-حـبؾ قال: قؾت: ٕبل طبد اهلل 

يف الشػاطة فؼال: هذه أحاديث صحاح كممـ هبا وكؼر، وكؾ ما روي طـ 

 ؟وققم يخرجقن مـ الـار قؾت لف:. كممـ هبا وكؼر بلساكقد جقدة ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

ودفعـاه رددكا طىل اهلل أمره، قال  ملسو هيلع هللا ىلصفؼال: كعؿ، إذا مل كؼر بؿا جاء بف الرسقل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .[11]سقرة الشقرى:  (1)
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﴾ڻڻڻڻۀۀہہ﴿: اهلل 

(1)
، قؾت: والشػاطة؟ 

يف الشػاطة والحقض، ففمٓء يؽذبقن  ملسو هيلع هللا ىلصقال كؿ حديث يروى طـ الـبل 

مـ الـار  يخرجهبا ويتؽؾقن، وهق ققل صـػ مـ الخقارج، وإن اهلل تعاىل ٓ 

."أحدا بعد إذ أدخؾف، والحؿد هلل الذي طدل طـا ما ابتالهؿ بف
(2)

 

اطرف أيفا الػطـ الشحقح بديـف مـفج اإلمام أمحد، أٓ تراه يشترط 

لإليؿان بصػات اهلل أن يؽقن مـصقصًا طؾقفا يف كتاب اهلل، ومـصقصًا طؾقفا 

 . وٓ كتعدى ذلؽ الثابتة بإساكقد الصحقحة، ويؼقل: ملسو هيلع هللا ىلصيف سـة رسقل اهلل 

ففق ٓ يؼبؾ يف هذا الباب إحاديث الضعقػة وٓ أققال البشر الؿخالػة 

لؾؽتاب أو السـة، وهذا مـفج أساصقـ أئؿة اإلسالم، رمحفؿ اهلل وأطىل 

 . مـازلفؿ يف دار الـعقؿ

قال الؿحؼؼان -11
(3)

 :"إثبات الحد هلل"( من حاشقة 189دم )ص 

 . ، وقد مضكد حديث طبد اهلل بـ مسعق -6 "

 .ورواه إسحاق بـ راهقيف بؿعـك حديث قتادة بـ الـعؿان 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .[7]الحشر: (1)

مشفقر جدًا طـ اإلمام أمحد وأهؾ الحديث اشتراط الصحة لؼبقل إحاديث الؿتعؾؼة بصػات اهلل  (2)

والحرام، وقد مضك كؼؾ هذا طـ أئؿة السؾػ، ففؾ يؾتزم  وسائر العؼائد، والؿتعؾؼة بالحالل

 الحداديقن هذا الؿـفج؟

 أو طادل. (3)
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 . "/ب(1/237) "الصػات"ذكره ابـ الؿحب يف 

 أق٘ي:
، وقد رجعـا إىل تػسقر ققل اهلل ٓ ُيعرف كص حديث ابـ مسعقد 

ـ سقرة صف، كؿا أشار إىل ذلؽ الدشتل،  ﴾ڈ ژ ژ ڑ﴿تعاىل:  م

التػسقر، كتػسقر ابـ جرير وابـ كثقر  فؾؿ كجده بعد تػتقش طدد مـ كتب

 . والبغقي والدر الؿـثقر لؾسققصل

 عِٕ ٗٓ٘ اآلتٛ: هلين ٗجدت ُصًّا
 الرد طىل الجفؿقةيف كتاب  اإلمام طثؿان بـ سعقد الدارمل  

 (:35( رقؿ )77)ص

حدثـا مقسك بـ إسؿاطقؾ، حدثـا محاد، يعـل ابـ سؾؿة، طـ طاصؿ، "

، قال: ما بقـ السؿاء الدكقا والتل تؾقفا مسقرة  طـ زر، طـ ابـ مسعقد

مخسؿائة طام، وبقـ كؾ سؿاءيـ مسقرة مخسؿائة طام، وبقـ السؿاء السابعة 

وبقـ الؽرسل مخسؿائة طام، وبقـ الؽرسل إىل الؿاء مخسؿائة طام، والعرش 

 . "طىل الؿاء، واهلل تعاىل فقق العرش، وهق يعؾؿ ما أكتؿ طؾقف

 . (140برقؿ ) الـؼضوأورده يف كتاب 

 . (139، 138برقؿ ) التقحقدورواه اإلمام ابـ خزيؿة يف كتاب 

 . (279(، برقؿ )2/688-689) العظؿةورواه أبق الشقخ يف كتاب 
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حدثـا القلقد، حدثـا إسحاق بـ إبراهقؿ، حدثـا حجاج، حدثـا  

 . محاد، طـ طاصؿ بف

( بنسـاده 67(، رقؿ )1/417) كتاب العؾقوأورده الحافظ الذهبل يف 

 . إىل طبد الرمحـ بـ مفدي طـ محاد بـ سؾؿة بف

هذا الـص، فقؼال: إن هذا  فنن كان الؿراد بحديث ابـ مسعقد 

الـص يف واد، ولػظ آستؾؼاء ووضع إحدى الرجؾقـ طىل إخرى يف واد 

 . آخر، وما هؽذا يا سعد تقرد اإلبؾ

قال الؿحؼؼان -11
(1)

 :"إثبات الحد هلل"ن حاشقة ( م189دم )ص 

 . أثر كعب إحبار  -7"

(5574(، وابـ أبل شقبة )21/501تػسقر ابـ جرير )
(2)

 . 

ٕبل الشقخ  "العظؿة"(، و2/2608]واكظر: تػسقر ابـ أبل حاتؿ )

(2/234])" . 

 أق٘ي:
 .تػسقرهأثر كعب أورده ابـ جرير يف 

  ( 25/7يف تػسقر سقرة الشقرى:) ؿد بـ مـصقر حدثـا مح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أو طادل. (1)

 رجعُت إىل الؿقضع الذي أحال طؾقف طادل، فؾؿ أجد هذا إثر طـ كعب. (2)
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الطقسل، قال: ثـا حسقـ بـ محؿد، طـ أبل معشر، طـ محؿد بـ ققس، 

قال: جاء رجؾ إىل كعب فؼال: يا كعب أيـ ربـا؟ فؼال لف الـاس: دّق اهلل 

يؽ  يؽ طالؿا ازداد، وإنْ  فننْ  :تعاىل، أفتسال طـ هذا؟ فؼال كعب: دطقه

متؽئ، واضع إحدى  وهو طؾى العرش العظقمسللَت أيـ ربـا، . جاهال تعّؾؿ

ئة سـة، ا، ومسافة هذه إرض التل أكت طؾقفا مخسؿرجؾقه طؾى إخرى

ئة سـة، حتك ائة سـة، وكثافتفا مخسؿاومـ إرض إىل إرض مسقرة مخسؿ

وكثافتفا  ،ئة سـةاتّؿ سبع أرضقـ، ثؿ مـ إرض إىل السؿاء مسقرة مخسؿ

ثؿ تػطر ،واهلل طؾى العرش متؽئ ،ئة سـةامخسؿ
(1)

 . السؿاوات 

 ...﴾ ڤڤڦڦڦ﴿ ثؿ قال كعب: اقرءوا إن شئتؿ

"أية
(2)

. 

 أق٘ي:
 . أثر كعب هذا إسـاده ضعقػ جدًا، ومتـف مـؽر جداً  -1

 (2/626 :)الؿغـلمحؿد بـ ققس، قال فقف الذهبل يف  :إذ يف إسـاده

. محؿد بـ ققس، شقخ أبل معشر السـدي، قال ابـ معقـ: لقس بشلء "

 . "وققاه غقره

 . : ضعقػالتؼريبوقال ابـ حجر يف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َؿاَواُت َيَتَػط رْ ﴿، يخالػ ققل اهلل تعاىل: "ثؿ تػطر السؿاوات"ققل كعب:  (1)  .﴾نَ َتَؽاُد الس 

 .[5]الشقرى: (2)
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كان كثقر الحديث ضعقػًا، وقال أبق "أبق معشر، قال ابـ سعد:  :وفقف

وذكره ابـ البرقل فقؿـ احتؿؾت روايتف يف  .لف أحاديث مـاكقر :داود أيضا

مـؽر الحديث وكان أمقا  :وقال الساجل ،الؼصص ومل يؽـ متقـ الرواية

وقال الحاكؿ  .ـ كؿقر كان ٓ يحػظ إساكقداب :وقال .صدوقا إٓ أكف يغؾط

أبق  :وقال الخؾقظ .ضعقػ :وقال الدارقطـل .لقس بالؿتقـ طـدهؿ :أبق أمحد

معشر لف مؽان يف العؾؿ والتاريخ وتاريخف احتج بف إئؿة وضعػقه يف 

الحديث وكان يـػرد بلحاديث أمسؽ الشافعل طـ الرواية طـف وتغقر قبؾ أن 

روى طـ كافع وابـ الؿـؽدر  :وقال أبق كعقؿ .را شديدايؿقت بسـتقـ تغق

.وهشام بـ طروة ومحؿد بـ طؿرو الؿقضقطات ٓ شلء
(1)

  

."الحافظ ابـ حجر: أفحش فقف الؼقل فؾؿ يصب وصػف 
(2)

 

 . "ضعقػ أسـ واختؾط": التؼريبويف 

 ٗأًا ُلازٝ املنت:
 . «واهلل طؾى العرش متؽئ»فػل ققلف: 

 . «واضع إحدى رجؾقه طؾى إخرى»: ويف ققلف طـ اهلل

ٓ يبعد أن يؽقن هذا إثر مـ روايات كعب اإلسرائقؾقة، بؾ هق  -2

 . واضح أكف مـ اإلسرائقؾقات، وكعب مع حسـ إسالمف يروي الباليا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 والؽالم فقف كثقر. (1)

(2) هتذيب التفذيب (10/422). 
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َوَقاَل " (:7361حديث رقؿ ) صحقحفيف  اإلمام البخاري  

ـْ  ـِ َسِؿَع  َأُبق اْلَقَؿاِن َأْخَبَرَكا ُشَعْقٌب َط ْحَؿ ـُ َطْبِد الر  ْهِري  َأْخَبَركِل ُحَؿْقُد ْب الز 

َْحَباِر َفَؼاَل: إِْن َكاَن  ْٕ ـْ ُقَرْيٍش بِاْلَؿِديـَِة َوَذَكَر َكْعَب ا
ُث َرْهًطا مِ ُمَعاِوَيَة ُيَحد 

ـْ َأْهِؾ اْلؽِتَ  ُثقَن َط ـَ ُيَحد  ِذي ـَ ال  ِثق ِء اْلُؿَحد  َٓ ـْ َأْصَدِق َهُم
اِب َوإِْن ُكـ ا َمَع مِ

 . "َذلَِؽ َلـَْبُؾق َطَؾْقِف اْلَؽِذَب 

( رقؿ 7/453-455) تذهقب التفذيبيف  الحافظ الذهبل  

أسؾؿ يف خالفة الصديؼ، ويؼال: يف " ( يف ترمجة كعب إحبار:5695)

 . خالفة طؿر، ويؼال: أدرك الجاهؾقة

 . ملسو هيلع هللا ىلصأرسؾ طـ الـبل 

 . وبث كثقرًا من اإلسرائقؾقاتطائشة، وروى طـ طؿر وصفقب )س(، و

روى طـف: أبق هريرة )د ت س(، وابـ طباس )فؼ(، وابـ طؿر، ومعاوية 

)خ(، وابـ امرأتف ُتَبقع )س(، وأبق سالم مؿطقر )قد(، وأبق رافع الصائغ 

)د(، وسعقد بـ الؿسقب، وططاء بـ أبل رباح، وخالد بـ معدان، 

 . وطبدالرمحـ بـ مغقث )س(، وصائػة

 . "وكثقر مـ همٓء مل يؾؼف بؾ أرسؾ طـف

بعد الثـاء - (3 /489 )سقر أطالم الـبالءيف  -أيضاً -الذهبل  

 : -طىل كعب
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، فجالس أصحاب محؿد وقدم الؿديـة مـ القؿـ يف أيام طؿر "

، ويلخذ الســ طـ فؽان حيدثفم طن الؽتب اإلسرائقؾقة، وحيػظ طجائب، ملسو هيلع هللا ىلص

 . "م، متقـ الدياكة، مـ كبالء العؾؿاءالصحابة، وكان حسـ اإلسال

( بعدما أورد 10/413الحافظ ابـ كثقر يف تػسقر سقرة الـؿؾ ) 

 صائػة مـ إخبار يف قصة مؾؽة سبل مع كبل اهلل سؾقؿان:

وإقرب يف مثؾ هذه السقاقات أهنا متؾؼاة طـ أهؾ الؽتاب، مؿا يقجد "

فقام كؼال إلى هذه  - تعاىلسامحفؿا اهلل-يف صحػفؿ، كروايات كعب ووهب 

إمة من أخبار بـي إسرائقل، من إوابد والغرائب والعجائب، مما كان وما مل 

وقد أغـك اهلل سبحاكف طـ ذلؽ بؿا هق أصح . يؽن، ومما حرف وبدل وكسخ

 . "مـف وأكػع وأوضح وأبؾغ، وهلل الحؿد والؿـة

 . أبٛ حامتٗٓرا ُص أثس كعب اهرٜ أحاي بٕ عادي إىل تفسري ابّ 

   يفتػسقره (2/492-493( برقؿ )2608:) "ثـا  ،حدثـا أبل

طـ طؿر  ،حدثـل خالد بـ يزيد طـ سعقد بـ أبل هالل ،ثـا الؾقث ،أبق صالح

إن اهلل تعاىل جعؾ ما بقـ السؿاء  :ذكر طؾق الجبار فؼال ،أن كعبا ،مقىل غػرة

وما بقـ كؾ سؿاءيـ  ،وكثػ السؿاء مثؾ ذلؽ ،وإرض مسقرة مخسؿائة سـة

فجعؾ ما بقـ كؾ  ،ثؿ خؾؼ سبع أرضقـ ،وكثػفا مثؾ ذلؽ ،مثؾ ذلؽ

وكان  ،وكثػ كؾ أرض مثؾ ذلؽ ،بقـ سؿاء الدكقا وإرض ما ،أرضقـ
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ثؿ ذهب بالؿاء حتك  ،فرفع الؿاء حتك جعؾ طؾقف العرش ،العرش طىل الؿاء

السؿاء إىل أسػؾف فؿا بقـ أطىل الؿاء الذي طىل  ،جعؾف تحت إرض السابعة

)كؿا بقـ أسػؾف(
(1)

كؿا بقـ السؿاء العؾقا إىل إرض السػىل، وذلؽ مسقرة  

أربع طشرة ألػ
(2)

ففؿ ققام يف  ،جاثقة ضفقرهؿ ،ثؿ خؾؼ خؾؼًا لعرشف ،سـة 

ثؿ ذهب الجبار تعاىل طؾقا  ،والعرش فقق مجامجفؿ ،الؿاء ٓ يجاوز أقدامفؿ

ٿٹٹٹٹ ﴿قؼقل: حتك ما يستطقعقن أن يـظروا إلقف ف

"﴾ڤ
(3)

. 

 أق٘ي:

أبق صالح طبد اهلل بـ صالح كاتب الؾقث، صدوق كثقر  يف ٖرا اإلسٓاد:

 . الغؾط، ثبت يف كتابف، وكاكت فقف غػؾة

طؿر بـ طبد اهلل الؿدين مقىل ُغػرة، قال فقف الحافظ الذهبل: طامة  ٚفٝ٘:

 . حديثف مرسؾ، ضّعػف الـسائل ووّثؼف ابـ سعد

 . ضعقػ وكان كثقر اإلرسال حجر: وقال الحافظ ابـ

ففذا إثر الؿـسقب إىل كعب يف غاية الـؽارة، وهق وإن كان يف إسـاده 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كذا، والظاهر أهنا ألػاظ مؼحؿة. (1)

 ."أربع طشرة ألػا سـة"يف إصؾ:  (2)

 .[103]إكعام: (3)
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 . ضعػ لؽـ إسرائقؾقتف واضحة جدًا، ولقت ابـ أبل حاتؿ مل يـؼؾف غػر اهلل لف

ومع ذلؽ فؾقس فقف شاهد لؾحديث الؿـسقب إىل قتادة بـ الـعؿان كؿا 

 . يقهؿ ذلؽ الؿحؼؼان أو طادل

 (:234( رقؿ )2/610-612) العظؿةأبق الشقخ يف كتاب  

حدثـا القلقد بـ أبان، حدثـا يعؼقب بـ سػقان، حدثـا أبق صالح، حدثـل "

الؾقث، حدثـل خالد بـ يزيد، طـ سعقد بـ أبل هالل، أن زيد بـ أسؾؿ 

: وهق يف كػر فؼال -يعـل رجؾ-حدثف، طـ ططاء بـ يسار، أكف قال: أتك كعبًا 

فلطظؿ الؼقم، فؼال كعب:  .يا أبا إسحاق! حدثـل طـ الجبار تبارك وتعاىل

فنكف إن كان جاهالً لتعؾؿ، وإن كان طالؿًا ازداد طؾؿًا، ثؿ قال  :دطقا الرجؾ

كعب: أخبرك أن اهلل تعاىل خؾؼ سبع سؿاوات، ومـ إرض مثؾفـ، ثؿ 

قا وإرض، يـ كؿا بقـ السؿاء الدكءجعؾ تبارك وتعاىل ما بقـ كؾ سؿا

وجعؾ كثػفا مثؾ ذلؽ، ثؿ رفع العرش فاستقى طؾقف، فؿا مـ السؿقات 

سؿاء إٓ لفا أصقط كلصقط الرحؾ العاليف أول ما يرتحؾ مـ ثؼؾ الجبار 

 . "قال أبق صالح: العاليف: الجديد يريد. تبارك وتعاىل فققفـ

 . قفأبق صالح تؼدم الؽالم ف :ويف إسـاد هذا إثر اإلسرائقظ الؿـؽر

 . ملسو هيلع هللا ىلصمل يرد يف أي حديث صحقح طـ الـبل  «إصقط»ولػظ 

وأثار التل يذكر فقفا هذا الؾػظ أطتؼد أن أصؾفا هذا إثر وكحقه مـ 
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 . روايات كعب إحبار، والحؿؾ فقف طىل كعب أكثر مـ الحؿؾ طىل رواتف

مـ  ومع هذا فال شاهد فقف لؾحديث الؿـسقب إىل قتادة بـ الـعؿان 

 .  مـ بعقد، كؿا يرى الؼارئقريب وٓ

ويف أثر كعب طـد ابـ أبل حاتؿ زيادات فقفا غرابة جدًا، ولقس فقف ذكر 

ومع كؾ ذلؽ فؾقس يف هذيـ الـصقـ  ،إصقط الؿقجقد يف رواية أبل الشقخ

إن اهلل "، والذي فقف: ملسو هيلع هللا ىلصأي شاهد لؾحديث الؿـسقب إىل قتادة بـ الـعؿان 

 دى رجؾقف طىل إخرىلؿا قضك خؾؼف استؾؼك فقضع إح" . 

وإذا طرف الؿسؾؿ أن كعب إحبار وهق أفضؾ مسؾؿة أهؾ الؽتاب قد 

بث  كثقرًا مـ اإلسرائقؾقات العجقبة والؿـؽرة والغريبة، وٓ يبعد أن يؽقن 

الحديث الؿـسقب إىل قتادة بـ الـعؿان مـ هذه اإلسرائقؾقات الؿلخقذة طـ 

اتف، وٓ سقؿا ما يرويف فقؿا يتعؾؼ كعب، فقجب الحذر أشد الحذر مـ رواي

وأفعالف الؿؼدسة، وكذلؽ يجب الحذر مـ  -جؾ وطال-بصػات اهلل 

 . مرويات أهؾ الؽتاب الؿـؽرة والغريبة والؿحرفة

ًٓ يحتػل هبذه أثار اإلسرائقؾقة  ٗمما ٙوفت أُظاز أٓى اهسِٞ: أن طاد

الق مـف مـ ذلؽ الباصؾة، ويستشفد هبا فقؿا يتعؾؼ بصػات اهلل، وهذا اكط

 !.الؿـفج الحدادي الؼائؿ طىل الجفؾ والفقى
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( معؾؼًا طىل 1/414-416) العؾقيف كتاب  قال الذهبل  

وإصقط القاقع بذات العرش مـ جـس إصقط الحاصؾ " :«إصقط»كؾؿة 

 ثم لػظيف الرحؾ، فذاك صػة لؾرحؾ ولؾعرش، ومعاذ اهلل أن كعّده صػة هلل، 

.إصقط مل يلت به كص ثابت
(1)

 

وققلـا يف هذه إحاديث: إكـا كممـ بؿا صح مـفا، وبؿا اتػؼ السؾػ طىل 

إمراره وإقراره، فلما ما يف إسـاده مؼاٌل، أو اختؾػ العؾؿاء يف قبقلف وتلويؾف 

فنكـا ٓ كتعرض لف بتؼرير، بؾ كرويف يف الجؿؾة وكبقـ حالف، وهذا الحديث 

فقف مؿا تقاتر مـ طؾق اهلل فقق طرشف مؿا يقافؼ آيات إكؿا سؼـاه لؿا 

 . "الؽتاب

 فاشرتط اهرٓيب هإلمياْ بٔرٖ األحادٙح شسطني:

 .صحتفا األٍٚ:

 اتػاق السؾػ طؾقفا، وهذا هق الؿـفج الحؼ، وقد أسؾػـا طـ ٚايثاْٞ:

 . ملسو هيلع هللا ىلصكثقر مـ أئؿة السؾػ اشتراط الصحة يف إحاديث الؿسـدة إىل رسقل اهلل 

لتعؾؼ بإحاديث الؿـؽرة واإليؿان بؿا دّلت طؾقف، فؾقس مـ مـفج أما ا 

 . السؾػ يف شلء، وإكؿا يتشبث هبا أهؾ إهقاء

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اكتبف لؼقل الذهبل هذا يف لػظ إصقط. (1)
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- (21/160سقر أطالم الـبالءيف  قال الذهبل  

ولعبد الؿغقث غؾطات تدل طىل ... " (، يف ترمجة طبد الؿغقث بـ زهقر:161

بـ يسار صحابل، وصحح حديث آستؾؼاء، وهق  قؾة طؾؿف: قال مرة: مسؾؿ

."مـؽر، فؼقؾ لف يف ذلؽ، فؼال: إذا رددكاه، كان فقف إزراء طىل مـ رواه!
(1)

 

 . إىل ققل الذهبل يف حديث آستؾؼاء إكف حديث مـؽر أصغ

 ٗأشٙد األًس تأكٚدًا، فأق٘ي:

ما زطؿف الؿحؼؼان أو طادل مـ أن أثر 
(2)

 كعب بؿعـك حديث قتادة بـ 

الـعؿان، فؾقس إمر كذلؽ، كؿا هق واضح، فؾقس يف أثر كعب ذكر 

 :آستؾؼاء وإكؿا فقف آتؽاء، وآتؽاء يغاير آستؾؼاء، كعؿ يتػؼان يف ققلفؿا

، فػل أثر كعب إضافة مـؽر إىل مـؽر طـد "يضع إحدى رجؾقف طىل إخرى"

ف، وما ورد  مـ مـ يعظؿ اهلل وٓ يعتؼد إٓ ما ورد مـ صػات اهلل يف كتاب

 . الذي ٓ يـطؼ طـ الفقى ملسو هيلع هللا ىلصصحقح سـة رسقل اهلل 

ثؿ يظفر يل أن إحاديث التل جاء فقفا آستؾؼاء وإصقط وآتؽاء إكؿا 

وأصحابف  ملسو هيلع هللا ىلصأصؾفا أحاديث كعب إحبار اإلسرائقؾقة، وبرأ اهلل رسقلف 

 مـفا . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خشقة اإلزراء طىل مـ رواه؟ فؿاذا سقؼقل إن هذا لؼقل طجاب، كقػ يصحح حديثًا باصالً  أق٘ي: (1)

 .ملسو هيلع هللا ىلصغدًا إذا سئؾ طـ تصحقح كالم باصؾ ُكسب إىل رسقل اهلل 

 وقد طرف الؼارئ أن أثر كعب قد جاء طىل وجقه مختؾػة.( 2)
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ا طرشف، وأكف  فقف إثبات طؾق اهلل طىل وقد كؼؾ أهؾ العؾؿ طـ كعب كص 

 . فقق طباده

 . (244( رقؿ )2/625-626) العظؿةفؼد روى أبق الشقخ يف كتاب 

حدثـا الحسـ بـ طظ بـ كصر، حدثـا محؿد بـ إسؿاطقؾ "قال: 

السؾؿل، حدثـا كعقؿ بـ محاد، حدثـا أبق صػقان إمقي، طـ يقكس بـ يزيد، 

ل: قال اهلل قا طـ الزهري، طـ سعقد بـ الؿسقب، طـ كعب إحبار 

: « أكا اهلل فقق طبادي، وطرشل فقق مجقع خؾؼل، وأكا طىل العرش أدبر أمر

 شلء مـ أمر طبادي يف سؿائل وأرضل وإن حجبقا 
 
طبادي، ٓ يخػك طظ

طـل
(1)

فال يغقب طـفؿ طؾؿل، وإيل  مرجع كؾ خؾؼل فلكبئفؿ بؿا خػل  

ـ شئت مـفؿ طؾقفؿ مـ طؾؿل، أغػر لؿـ شئت مـفؿ بؿغػريت، وأطذب م

 . "«بعؼابل

كعقؿ بـ محاد الخزاطل، قال الحافظ ابـ حجر: صدوق،  :ويف إسـاده

 . يخطئ كثقراً 

 . ( بنسـاده إىل كعقؿ بـ محاد بف6/7) الحؾقةورواه أبق كعقؿ يف 

 .  (2/187-188)العرشيف كتاب  وأورده الحافظ الذهبل 

ؽبري وغقرمها بنسـاد رواه أبق الشقخ إصبفاين وابـ بطة الع" 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هذه الجؿؾة معـاها غقر صحقح، فنن اهلل ٓ يحجب طؾؿف وبصره شلء. (1)
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صحقح مـ حديث أبل صػقان إمقي أحد رجال مسؾؿ، واسؿف طبد اهلل بـ 

 . "سعد بـ طبد الؿؾؽ بـ مروان، طـ يقكس بـ زيد، فذكره

 . (، وقال: رواتف ثؼات287( برقؿ )2/863) "العؾقوأورده يف كتاب 

وقال كعقؿ بـ محاد، وهق صدوق يخطئ كثقرًا،  :وقد طرفت أن يف إسـاده

 . : يف حديثف لقـالؿقزانالذهبل يف 

 اجتؿاع الجققش اإلسالمقةيف  وأورده اإلمام ابـ الؼقؿ 

 . (130-129)ص

قال الؾقث بـ سعد حدثـل خالد . قول كعب إحبار ": فؼال 

بـ يزيد طـ سعقد بـ أبل هالل أن زيد بـ أسؾؿ حدثف طـ ططاء بـ يسار ا

 .كػر، فؼال: يا أبا إسحاق حدثـل طـ الجبار قال: أتك رجؾ كعبًا، وهق يف

فلطظؿ الؼقم ققلف، فؼال كعب: دطقا الرجؾ، فنن كان جاهالً تعّؾؿ، وإن كان 

طالؿًا ازداد طؾؿًا، ثؿ قال كعب: أخبرك أن اهلل خؾؼ سبع سؿقات ومـ 

يـ كؿا بقـ السؿاء الدكقا وإرض، ءإرض مثؾفـ، ثؿ جعؾ ما بقـ كؾ سؿا

 . ؽ، ثؿ رفع العرش فاستقى طؾقفوكثػفـ مثؾ ذل

وقال كعقؿ بـ محاد: أخبركا أبق صػقان إمقي، طـ يقكس بـ يزيد، طـ 

الزهري طـ سعقد بـ الؿسقب طـ كعب قال: قال اهلل يف التقراة: أكا اهلل فقق 

طبادي، وطرشل فقق مجقع خؾؼل، وأكا طىل طرشل، أدبر أمقر طبادي، ٓ 

 شلء مـ أمر طبادي 
 
يف سؿائل وٓ يف أرضل، وإيل  مرجع خؾؼل، يخػك طظ
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فلكبئفؿ بؿا خػل طؾقفؿ مـ طؾؿل، أغػر لؿـ شئت مـفؿ بؿغػريت، وأطاقب 

 . "مـ شئت بعؼابل

ومل يتعرض اإلمام ابـ الؼقؿ إلسـادي هاتقـ الروايتقـ بتصحقح وٓ 

 . تضعقػ

 . أما إول فؾؿ يذكر إسـاده إىل الؾقث بـ سعد، وسقليت الؽالم طؾقف

 . وأما الثاين فػل إسـاده كعقؿ بـ محاد، وقد طرف الؼارئ حالف

ومع هذا فال كؽارة يف متـقفؿا، وٓ حرج مـ كؼؾفؿا لالستئـاس هبؿا، 

، بؾ مها ملسو هيلع هللا ىلصوٕهنؿا ٓ يخالػان كصًا مـ كتاب اهلل وٓ مـ سـة رسقل اهلل 

 . مقافؼان لـصقص الؽتاب والسـة يف إثبات طؾق اهلل، واستقائف طىل طرشف

وٓ يصح آستشفاد هبؿا لدطؿ الحديث الؿـسقب إىل قتادة بـ الـعؿان 

الذي فقف وصػ اهلل بؿا ٓ يؾقؼ بجاللف ، . 

بؾ مها يدٓن طىل شدة ضعػ الحديث الؿـسقب إىل قتادة بـ الـعؿان 

  ،وشدة ضعػ أثر كعب السابؼ الذي فقف كسبة آتؽاء إىل اهلل تعاىل

 . ؾقف طىل إخرىوالزطؿ أكف وضع إحدى رج

ا ، ويعزر رسقلف -جؾ وطال-الذي ُيعظ ؿ اهلل  هذا، وطىل الؿممـ حؼ 

ويققره أن يحذر كؾ الحذر مـ إخذ بإحاديث الضعقػة والقاهقة 

والؿقضقطة يف مجآت العؼقدة وفروع الشريعة، وأن يتؿسؽ بـصقص 
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كؾ  الؽتاب وكصقص السـة الصحقحة يف طؼقدتف وطبادتف وأخالقف ويف

 . شئقن حقاتف، ويعض طؾقفا بالـقاجذ

وحقث أن مؼايل هذا يتعؾؼ بالؽالم طىل حديث ضعقػ، استدل بف مـ ٓ 

ق بقـ إحاديث الصحقحة والضعقػة طىل إثبات صػة هلل ٓ تؾقؼ بجاللف  ُيػر 

 . وطظؿتف

إٓ  -جؾ وطال-مخالػًا بذلؽ مـفج مجفقر السؾػ الذيـ ٓ يصػقن اهلل 

الذي ٓ يـطؼ طـ  ملسو هيلع هللا ىلصػسف، أو بؿا ثبت وصح  طـ رسقل اهلل بؿا وصػ بف ك

الفقى مـ صػات الؽؿال والجالل مـ غقر تحريػ وٓ تعطقؾ، ومـ غقر تشبقف 

 ٺٿٿٿٹ﴿وٓ تؿثقؾ، طىل أساس ققل اهلل تعاىل: 

﴾ٹ
(1)

 . لقس كؿثؾف شلء، ٓ يف ذاتف وٓ يف صػاتف، وٓ يف أفعالف :، أي

 . قاع الؿؿاثؾة والؿشاهبةفؼد كػك اهلل طـ كػسف كؾ أك

وأثبَت لـػسف السؿع الؿحقط بؽؾ الؿسؿقطات، والبصر الؿحقط بؽؾ 

الؿبصرات، والعؾؿ الؿحقط بؽؾ الؿعؾقمات، ٓ يخػك طؾقف شلء يف 

 . إرضقـ وٓ يف السؿاوات

وهق طىل كؾ شلء قدير، ٓ يعجزه شلء يف إرض وٓ يف السؿاوات، لف 

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ﴿لعىل، إسؿاء الحسـك والصػات ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .[11]سقرة الشقرى:  (1)
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﮵   *ہ ہ ہ ھ ھ ﮴  ﮳  ﮲  ھ ے ے ۓ ۓ

﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ 

ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ  *﯀ 

﴾ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ
(1)

﴾ڈ ژ ژ ڑ﴿، 
(2)

، وهق 

 .العظ إطىل

دل  طىل طؾقه طىل مجقع مخؾققاتف واستقائف طىل طرشف كحق ألػ دلقؾ، 

اجتؿاع ػ يف إثبات طؾق اهلل كتابف ، وقد ألّ كؿا قال اإلمام ابـ الؼقؿ 

الصقاطؼ الؿرسؾة ، وكتاب الجققش اإلسالمقة طىل الؿعطؾة والجفؿقة

 .طىل الجفؿقة والؿعطؾة

وأّلَػ الحافظ الذهبل كذلؽ يف إثبات طؾق اهلل واستقائف طىل طرشف 

 .العؾق لؾعظ الغػار، وكتاب العرشكتابقـ: كتاب 

رة يف العؼائد طؿقمًا، ويف إثبات طؾق اهلل ولؾسؾػ الصالح مملػات كثق

 . واستقائف طىل طرشف طىل وجف الخصقص

 القاسطقة، ومـفا ومـفا مملػات شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة 

بقان تؾبقس ، ودرء تعارض العؼؾ والـؼؾومـفا ، التدمريةو الحؿقيةو

ة ومـ سار ، ويرد طىل الجفؿق-جؾ وطال-، يثبت فقفا صػات اهلل الجفؿقة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .[24 - 22]الحشر: (1)

 .[5]صف: (2)
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 . طىل هنجفؿ يف تعطقؾ صػات اهلل

رحؿ اهلل سؾػـا الصالح وجزاهؿ بؿا طؿؾقا أحسـ الجزاء، وأسؽـفؿ 

 . إن ربـا لسؿقع الدطاء وألحؼـا هبؿ طؿالً وجزاء ومصقًرا: فسقح جـاتف،

 .وصىل اهلل طىل كبقـا محؿد وطىل آلف وصحبف وسؾؿ

 كتبه                                                

 ربٍع به هادي عمري املدخلً
 هـ6/5/7313
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