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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 
 

 املؤلف مقدمة
 

 أنفسنا، وسيئات شروراحلمد هلل، حنمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ ابهلل من  إن
 مضل له، ومن يضلل؛ فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال فال؛ من يهده هللا أعمالنا،

أاي ُّهااوحده ال شريك له، وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله  هللا،  الَِّذينا ءااماُنوا ات َُّقوا َيا
ُوُتنَّ ِإال  اّللَّا  ُمْسِلُمونا  واأانْ ُتمْ حاقَّ تُ قااتِِه واال َتا

(1)، ا أاي ُّها  بَُّكمُ النَّاُس ات َُّقوا را  َيا
لاقا  الَِّذي ٍة واخا لاقاُكْم ِمْن ن اْفٍس وااِحدا هااخا ِثريًا ِمن ْ ُهماا رِجاااًل كا  زاْوجاهاا واباثَّ ِمن ْ
وااألاْرحااما ِإنَّ اّللَّا كاانا عالاْيُكْم راِقيًبا ِبهِ واات َُّقوا اّللَّا الَِّذي تاسااءاُلونا  واِنسااءً 

(2)، 
ا أاي ُّها الاُكْم  ُيْصِلحْ   ساِديًداوا ات َُّقوا اّللَّا واُقوُلوا ق اْواًل الَِّذينا ءاامانُ  َيا لاُكْم أاْعما

فاازا ف اْوزًا عاِظيًما ف اقادْ ُذنُوباُكْم واماْن يُِطِع اّللَّا واراُسولاُه  لاُكمْ  واي اْغِفرْ 
 :بعد.. أما (3)

 ا،اهلدي؛ هدي حممد، وشر األمور حمداثهت وخرياحلديث؛ كتاب هللا،  أصدق فإن
 حمدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة.  وكل
  أن أمر الصالة؛ أمر عظيم يف اإلسالم، ولعظمته: اختص  -وإايكرمحين هللا - اعلم

األمة إليه، فيقال: أهل القبلة، أو أهل الصالة، وما  بنسبةدون بقية الفرائض 
يف هذا الدين، ولذلك مل توضع عن مكلَّف هبا،  الصالة ذاك إال لعظم شأن

ا عام، حىت  يف أشد األحوال، كما يف صالة اخلوف أثناء احلروب، والتكليف هبه
 والغين والفقري، واملسافر،الذَّكر واألنثى، واألحرار واملوايل، واملقيم  يشمل

ذلك، وقد أفاد يف بيان هذا األمر وأجاد، اإلمام حممد  وغري واملريض، والصحيح
                                                 

 .102 :اآلية ،عمران آل سورة  (1)

 .1 :اآلية ،النساء سورة  (2)

 .71-70 :اآلية،  األحزاب سورة  (3)
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" قدر الصالة تعظيمابه النفيس الفريد "يف كت -رمحه هللا تعاىل- املروزي ابن نصر
اختصت به الصالة، دون سائر الواجبات من أحكام، حىت كانت  ما وذكر

 للدين وأهله. شعارًا -حًقا-
  عن: فقد فرضت مخس مرات يف اليوم والليلة، وأُْعلهن الدينيف  وألمهيتها 

ا  ا الطهارة من عدة أبعلىاالجتماع هله  جهات. األصوات، واْشُُتهطت هله
  على قدر تعظيمه ألمر الصالة، السيما يف هذا  لإلسالم؛الرجل  وتعظيم

من  ولكنعجزان، أو حيل بيننا وبني كثري من شعائر اإلسالم فيه،  الذي الزمن
أبقى لنا عدة أبواب للعبودية، ومن أعظمها وأوسعها ابب  أن عزوجل؛ رمحة هللا
 لوالأن يكون هناك من يتعمد تركها، شأهنا يف النفوس، ُيستبعد  ولعظم الصالة،
(: 1/150التثريب" ) طرحولذلك قال أبوزرعة العراقي يف " أبعيننا، ما رأيناه

 الشيخبلغين عن بعض علماء املغرب، فيما حكاه يل صاحبنا  لقد .....حىت
: وهذه قالأنه تكلم يوًما يف ترك الصالة عمًدا، مث  املغريب، اإلمام أبوالطيب

تقع، ألن أحًدا من املسلمني ال يتعمد ترك  ومله  العلماء، فرضها املسألة مما
خمالط للناس، ونشأ عند أبيه مشتغاًل ابلعلم من  غريالصالة، وكان ذلك العامل 

 . وهللا أعلم.ادرسهذلك يف  فقال حىت كرب، ودرَّس، صغره،
  اهبا رأًسا، ومل ينعم هبا عيًنا، فال شك أن ا يرفعوخسر عبد مل  فخاب  لقائم هبه

خري من الذي يضيعها، وقد قال شيخ اإلسالم  -يف بعض األمور فّرطوإن -
 أقرب(: واحملافظ على الصالة؛ 32)ص" االختياراتيف " -هللارمحه - تيمية ابن

 إذا مل يقع يف الشرك أي  إىل الرمحة، ممن مل يصلها، ولو فعل ما فعل.ا
 .األكرب

  صفوفان: انتشار ظاهرة ترك الصالة، بني هذا الزم يفاملصائب العظمى  ومن 
 فقد يف اخلاصة والعامة، مع أن حكم ذلك عظيم عندهللا عزوجل، املسلمني،
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 ال(: 29)ص" الصالةيف أول كتابه " -تعاىل هللارمحه -ابن القيم  اإلمام قال
عمًدا؛ من أعظم الذنوب،  املفروضةترك الصالة  أن :املسلمون خيتلف

إمثه عند هللا أعظم من إمث قتل النفس، وأخذ األموال، ومن  وأن وأكرب الكبائر،
اخلمر، وأنه معرَّض لعقوبة هللا وسخطه، يف الدنيا  وشربإمث الزان والسرقة 

 واآلخرة.ا
بني الفقهاء؛ فال خالف يف  الصالة: وإن وقع خالف يف كفر اترك قلت

" احمللىيف " للعقوبة الشديدة، وقد قال ابن حزم واستحقاقه تفسيق اتركها،
خالف من أحدهم، وال من أحد من  بالمعنا  مقّرون(: ألهنم 2/243)

فرض ذاكًرا هلا، حىت خيرج وقتها؛ فإنه  صالةأن من تعمد ترك  يف األمة،
 ..اوالنكالفاسق، جمرح الشهادة، مستحق للضرب 

أن قال: وهذا كله  إىل(... 1/143اجملتهد" ) بدايةقال ابن رشد يف " وبنحوه
 .ااختالف فيه بني أحد من علماء املسلمني الما

اتركها،  تكفريأن هذا احلكم قد اتفقت عليه األمة، ولكنهم اختلفوا يف  أي
فبئس احلال حال اترك الصالة، الذي أخفُّ أحواله كذلك، فكيف إذا كان 

تكفريه، وإخراجه من ملة اإلسالم، وطرده من بني صفوف املؤمنني،  الراجح
 !املشركني؟ف وإحلاقه بصفو 

بن عبدالرمحن اإلشبيلي األندلسي،  عبداحلققال احلافظ أبوحممد  وقد
وهو -( 96)صوالتهجد"  الصالة" يف 581اخلراط، املتوَّفَّ سنة  اببن املعروف

ح عدم كفر اترك الصالة ممن واعلم رمحك هللا أن ترك الصالة، وإن مل يكن  : -يرجّه
فإنه أعظم األسباب املوصلة إىل الكفر،  -ليهمرضوان هللا ع-كما قال أولئك   كفًرا،

إىل شؤم العاقبة، وسوء اخلامتة، وأن املتمادي على تركها، منكوس القلب،  الداعية
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 واهي األركان، ورمبا هجمت عليه منيَّته، وهو كذلك، فاستفزّ  اإلميان، ضعيف
 هلل، مثمن إميانه، وأدخله يف مجلة أوليائه وإخوانه، ونعوذ اب بيدهما  الشيطان

   من ذلك، بكرمه ورمحته.ا به نعوذ
  ،الصالة، من املسائل اليت وقع فيها خالف قدمي شائع  اتركومسألة حكم  هذا

أبدلة، وملا رأيت الصراع قد اشتد من أجلها يف  منهمبني أهل العلم، واستدل كل 
رافها، والطريقة الراشدة؛ عزمت على مجع أط الواحدة،هذا العصر، بني أهل امللة 

والطريقة املرضية، فشرعت يف دراستها،  العلمية،ونقد األقوال فيها، حسب القواعد 
املسألة،  علىيّسر هللا عزوجل يل الوقوف  وملاونفسي إىل القول بعدم التكفري أميل، 

 صحتها يف أدلة الفريقني، من حيث ونظرتيف مظانـها من كتب أهل العلم، 
ى قول كل فريق؛ شرح هللا عزوجل صدري للقول من حيث داللتها عل مثوضعفها، 

 .-إن شاء هللا تعاىل-تفاصيل يراها الناظر يف هذا الكتاب  علىبكفر اترك الصالة، 
  ضروب: منها ترك جهحد للصالة، وهو كفر إبمجاع  علىأن ترك الصالة  واعلم

مد من يكفر، وال يفسق إبمجاع، ومنها ترك ع الاألمة، ومنها ترك نسيان، وصاحبه 
 النّهزاع،وهو الذي اشتهر فيه  -فعلها والتزامأي مع اإلقرار بوجوهبا، -غري جحد 

 مع للخطايب،" املعاملوانظر هذه الضروب يف " -على تفاصيل- تكفريهوالراجح 
 (.7/45السنن" ) خمتصر"
  يف هذه املسألة بني من كفَّر اترك الصالة، ومن مل  اخلالفأن يُعلم أن  وجيب

يف الُفرقة واالختالف، فضاًل عن التبديع  -لذاته- سبًبا، ال جيوز أن يكون يكفّهره
اترك الصالة؛ أبنه حروري، أو خارجي، أو قال بقول  كهفَّروالتضليل، فرُيْمهى من  

ابلذنوب، أو يـُْرمهى من مل يكفّهر اترك الصالة؛ أبنه  كفَّرصار فيه مضاهًيا لقول من  
 و أتثَّر ابإلرجاء، أو أن قوله خارج عن قول أهلأو قال بقول املرجئة، أ مرجئ،

 جعلوا الذينفإن هذا القول أو ذاك؛ خمالف ملا عليه سلف األمة،  االجتهاد،
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 يف مسائل االجتهاد، واليت يسع اجملتهدين اخلالفيف هذه املسألة، من  اخلالف
 يثين ماالختالف، وكلهم جمتهد معذور، ومأجور أجًرا أو أجرين، بل كان بعضه فيها

 على البعض اآلخر، مع وجود هذا االختالف.
 أقوال أهل العلم يف ذلك، لريتدع الناشئة أهل -إن شاء هللا تعاىل- هنا وسأذكر

 من هؤالء أو أولئك، وليعلموا أن من أصر على قوله بذلك، واإلفراط، الغلو
 تبع لغريانر الفتنة بني املؤمنني، حىت يوردهم املهالك؛ فإنه م إشعاليف  واستمر

 :(1)املؤمنني سبيل
 ذلك بعدالعلم  أهل.....مث اختلف : -هللارمحه -اإلمام حممد بن نصر املروزي  قال .1

 مث عن الصحابة رضي هللا عنهم، يف إكفار اتركها، ،أتويل ما روى عن النيب يف
 (.2/925" )الصالة"  القتل على من امتنع من إقامتها.ا وإجياب

 متعمًدا، الصالةكينا مقالة هؤالء الذين أكفروا اترك ( قال: قد ح2/936) ويف .2
مجهور أصحاب احلديث، وقد خالفتهم  مذهبمجلة ما احتجوا به، وهذا  وحكينا
يكفروا اترك الصالة، إال أن يُتكها  أن فأبوا أخرى من أصحاب احلديث، مجاعة

 ال بعضهم:إابًء، واستكباًرا، واستنكاًفا، ومعاندة، فحينئذ يكفر، وق أو جحوًدا،
 كتارك سائر الفرائض من الزكاة، وصيام رمضان، واحلج، وقالوا:  الصالة، اترك

اليت جاءت يف اإلكفار  األخباراليت جاءت يف اإلكفار بُتك الصالة؛ نظري  األخبار
 بُتك الذنوب...ا

                                                 
ر له مغفرة واسعة، من عامل، نسأل هللا تعاىل أن يغف زلةقال بذلك من العلماء قدميا أو حديثًا؛ فهي  ومن (1)

 وهللا املستعان. هبا،فنردها، وال ُنشنّهع عليه 
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 علماء من -يعين عدم التكفري- املذهب( قال: وكان من ذهب هذا 2/956) ويف .3
 وأبوثور وغريه، وأبوعبيد يف وأصحابه،الشافعي رضي هللا عنه : احلديث أصحاب
 .اموافقيهم

 يف يصف املخالفني -رمحه هللا، وهو ممن يكفر اترك الصالة-املروزي  ترى فأنت 
 من أهل العلم، وأصحاب احلديث. أبهنمذلك؛ 

 (: واختلف279-278) ص السلف وأصحاب احلديث" عقيدةالصابوين يف" وقال .4
ترك املسلم الصالة متعمًدا: فكفَّره أمحد بن حنبل، ومجاعة  يف احلديث أهل
 .... وذهب الشافعياإلسالموأخرجوه به من  -رمحهم هللا-علماء السلف  من

 إىل أنه ال يكفر، -رمحة هللا عليهم أمجعني-علماء السلف  من ومجاعة وأصحابه
ا.ا معتقًدادام  ما  لوجوهبه

 بني( االختالف 41-40)صأهل السنة"  داعتقااإلمساعيلي يف كتاب " وذكر .5
يتكلم اإلمساعيلي عن  الذينأي أهل السنة -يف ذلك، فقال: واختلفوا  السنة أهل

 مجاعة ....وأتول مجاعةيف متعمدي ترك الصالة املفروضة.... فكفَّره  -عقيدهتم
 يريد بذلك من تركها جاحًدا هلا..ا أنه منهم

 اترك تكفري يف العلم أهل(: اختلف 2/179السنة" ) شرحالبغوي يف " وقال .6
 املفروضة عمًدا..ا الصالة

 مل من( يف سياق كالمه على بعض أدلة 4/242" )التمهيدابن عبدالرب يف " وقال .7
 األئمة، ممن يقول: اإلميان قول من مجاعةاترك الصالة: هذا قول قال به  يكفّهر

املؤمن املقر؛ مستكمل إال أن املرجئة تقول:  أيًضا،به املرجئة  وقالت وعمل،
 أئمة أهل السنة واجلماعة يف اترك الصالة..ا اختالفوقد ذكران  اإلميان،
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 ( ذكر ما يدل على أن ابن شهاب ال يرى كفر اترك241-4/240) ويف .8
: أيًضا يف قول النيب القائل هو ما ذكران، القائل شهاب وابن :قال مث الصالة،

 : كان ذلك يف أولال إله إال هللا" حىت يقولوا: الناس،أن أقاتل  أمرت"
بعد، وقوله هذا يدل على أن اإلميان عنده؛ قول  الفرائضمث نزلت  اإلسالم،

 وعمل، وهللا أعلم.
 قول الطائفتني اللتني ذكران قوهلم قبل قول ابن شهاب، كلهم وهو: قال

  الصالة، كما علمت..ا اتركاختلفوا يف  وقد : اإلميان قول وعمل،يقولون
 واإلسراف؟! الغلويف زجر أهل  -اي أوىل األحالم والنهى-هناك أوضح من هذا  هلف 
 والتهجد" الصالةأبو حممد عبداحلق اإلشبيلي، املعروف اببن اخلراط يف " وقال .9

 املسلمني من سائرمن قال بتكفري اترك الصالة: وذهب  ذكر( بعد أن  96)ص
 صالة، متعمًدا؛ ال يكفر بُتكها،أن اترك ال إىلالسنة، احملدِ ثني وغريهم،  أهل
 إمنا أتى كبرية من الكبائر، إذا كان مؤمًنا هبا، مقرًا بفرضها..ا وأنه

(: وقد 7/302الفتاوى" ) جمموعاإلسالم، كما يف " شيخ وقال .10
أيت ابلشهادتني؛ فهو كافر، وأما األعمال األربعة،  ملأن من  على اتفق املسلمون

حنن إذا قلنا: أهل السنة متفقون على أنه ال يكفر و  اتركها، تكفري فاختلفوا يف
ففي تكفري  املباين،هذه  وأمابه املعاصي، كالزان والشرب،  نريدابلذنب؛ فإمنا 
 أنهعنه:  الرواايت وإحدىوعن أمحد يف ذلك نزاع،  ،مشهور اتركها نزاع
بكر وطائفة من أصحاب مالك، كابن  أيبواحدة منها، وهو اختيار  تركيكفر من 

: ال اثلثةإال بُتك الصالة والزكاة فقط، ورواية  يكفر: ال اثنيةرواية  وعنه حبيب،
يكفر إال  ال: ورابعةبُتك الصالة والزكاة، إذا قاتل اإلمام عليها،  إاليكفر 
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معروفة  أقوال وهذه: ال يكفر بُتك شيء منهن، وخامسة الصالة، بُتك
 .اللسلف

 أي قال بعدم التكفري، كما يشهد له-لك (: وأما إذا صلى، وقال ذ7/309) ويف 
  .امسألة اجتهاد فهذه -يظهر، وال أبس بزايدة أتمل فيما السياق

إذا ترك شيًئا من هذه األركان  ابلوجوب،( قال: وأما مع اإلقرار 7/610) ويف
 مث رواايت عن أمحد..ا هي التكفري أقوال للعلماء، ففي األربعة،

 .-هللا رمحه-عن أمحد  الرواايت ذكر
 احلديث( 1/68)" العلوم واحلكم جامعابن رجب يف " وقال .11

 بُتكخرج من اإلسالم، ويف خروجه من اإلسالم  الشهادتني؛ الثاين: ومن ترك
اإلسالم  مباينيف ترك بقية  وكذلك بني العلماء، مشهور خالفالصالة؛ 
 اخلمس..ا

 يف ذلك؛ اختالف ( كالمه يشري إىل أن االختالف21-1/20الباري" ) فتح" ويف 
 أهل العلم. بني

نقف على رمي عامل آلخر ابلبدعة، إذا خالفه يف حكم  ملمع كوننا -كله   فهذا
 عن طريقة أنواكل هذا يدل على أن كثريًا من املعاصرين، قد  -الصالة اترك

 استعرت الفتنة بينهم، بسبب اهلوى أحيااًن، وبسبب اجلهل مبنهج حيث السلف،
 املوّفق من وفقه هللا عز وجل، وهداه إىل صراط مستقيم. و  أحيااًن، السلف

  يفاء الشروط، وانتفاء املوانع، راجعتأن تكفري املعني، حيتاج إىل اس واعلم 
(، 488-12/487(، )231-3/229اإلسالم ) لشيخ "الفتاوى جمموع"

مع الشبهة، وإن كنت  التكفري أو على التكفري بدون موجب، جريًئافال تكن 
 أو ،فيمن كفَّره هللا ورسوله الكالم هلذا احلكم؛ فال جتنب عنه، إن كان أهالً 
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حكم شرعي، نتقرب إىل  -واحلالة هذه- أمجعت األمة على تكفريه، فإن التكفري
هلل عز وجل، ال  طاعةالسلفية،  ابلضوابط التأكد من ثبوته، بعدهللا عزوجل به، 

اثبت بذلك؛ فنفر من هذا األمر، دليل  هناك تقوية لشأن اخلوارج، وإذا مل يكن
الصاحل، ال تقوية ألمر  لسلفناواتباًعا  هللا، رغبة فيما عند األسد،فراران من 

 ينظر يف حال كثري من الطلبة املشتغلني ابلدعوة يف هذا العصر؛ والذي املرجئة،
وخلطًا، وإذا كان ذلك كذلك؛ فاخلطأ يف العفو، خري من اخلطأ يف  خبطًا يرى

ابلشبهات، فكذلك موجبات  تدرأألن ذلك ميكن استدراكه، واحلدود  ،العقوبة
ذلك، من ورود املهالك، وليُتكوا  يف اخلائضون وليحذراحلدود، ومن ذلك التكفري، 

 من قال يف مثل هؤالء:  وصدق العلم الراسخون، أهلالقوس لباريها، وهم 
 ادسـودت وجهـك بـاملـد ولـو  عنـك الكتابة لست منهـا  فـدع

 قال أيًضا: ومن
 وُحّسـاب  ُكتَّـاب     وللـدواوين  و  رجـال يعرفـون هبـا وللحـروب

مــن التحـذير مــن تكفـري املســلم، كمــا يف  -علـى مــا فيـه-قالـه الغــزايل  مــا وانظـر
 (.7املرتدين" )ب استتابة(.ك "12/300" )الفتح"
  ،الصالة"النجاة يف بيان حكم اترك  سبيل"وقد مسيت هذا الكتاب  هذا 

أن جيعل هذا الكتاب  العلى،سبحانه وتعاىل أبمسائه احلسىن، وصفاته  هللا واسأل
واآلخرة، وأن يبيَّض به وجهي ووجه والديَّ وأهلي  الدنيامن خزى  يلحجااًب 

جيزل يل به  وأنالدارين، وأن يغفر يل خطئي وزليت فيه ويف غريه،  يف مجيًعا
وميًتا، وأن ينفع به من وقف عليه من الفريقني، حًيا  أرضى،حىت  واملثوبة، العطاء

 يل يف إمتامه خريًا كثريًا. املساعدينإخواين  جيزي وأن
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  كتبه
 السليماين إمساعيلاحلسن مصطفى بن  أبو

 .1422من ذي القعدة//6ظهر السبت  بعد       
هللا من كيد احلاسدين، وظلم       حرسهااحلديث مبأرب،  دار

 أعلى هامتها على مر السنني، ونفع هبا             و  الظاملني،
 هذا إىل يوم الدين. يومنا من              
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 أدلة من كفَّر تارك الصالة، والكالم على ذلك يف

 
بكفر اترك الصالة، على ذلك أبدلة كثرية، منها آايت قرآنية،  القائلون استدل

 أدلة عقلية. ومنها إمجاع الصحابة، ومنها نبوية،وأحاديث 
 من القرآن الكرمي: األدلة: أوالً 
 
   (1  )تعاىل  بقوله استدلوا اٍق وايُْدعاْونا ِإَلا السُُّجوِد  ي اْوما ُيْكشاُف عاْن سا

اِشعاةً  ياْستاِطيُعونا  فاال انُوا  خا ُقُهْم ِذلٌَّة واقاْد كا أاْبصاارُُهْم ت اْرها
اِلمُ  السُُّجودِ يُْدعاْونا ِإَلا  ُهْم سا  .(1)ونا وا

(: فوجه 53) ص" الصالة" يف -رمحه هللا تعاىل-اإلمام ابن القيم  قال
املسلمني كاجملرمني،  جيعلالداللة من اآلية: أنه سبحانه أخرب أنه ال 

 اجملرمني،وأن هذا األمر ال يليق حبكمته وال حُبكمه، مث ذكر أحوال 
اقٍ عاْن سا  ُيْكشافُ  ي اْوما الذين هم ضد املسلمني، فقال: 

 وأهنم.. (2)
يُْدعون إىل السجود لرهبم تبارك وتعاىل، فُيحال بينهم وبينه، فال 

مع املسلمني، عقوبة هلم على ترك السجود له مع  السجوديستطيعون 

                                                 
 .43-42القلم، اآلية: سورة(  1)

 .41القلم، اآلية: سورة(  2)

 األول الفصل
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على أهنم مع الكفار واملنافقني،  يدلاملصلني يف دار الدنيا، وهذا 
كانوا من ولو   البقر،الذين تبقى ظهورهم إذا سجد املسلمون، كميامن 

  املسلمني؛ أُلذن هلم ابلسجود، كما أُذن للمسلمني.ا
 وهللا أعلم.  -رمحه هللا-القيم  ابناآلية كما قال  وظاهر
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   (2 )تعاىل:  وقوله سالاكاُكْم يف ساقارا  ماا َلْا ناُك ِمنا اْلُمصالِ نيا  قااُلوا 
 واُكنَّا َناُوُض ماعا اْْلااِئِضني ا  واُكنَّا اْلِمْسِكنيا  ُنْطِعمُ  ناكُ  واَلاْ 

يِن  بِي اْومِ  ُنكاذِ بُ  انا  حاىتَّ  الدِ  اْلياِقنيُ أااتا
(1). 

 (:54-53)ص" الصالة" يف -رمحه هللا تعاىل-اإلمام ابن القيم  قال
 كل واحد من هذه اخلصال، هو الذي سلكهم  يكونخيلو إما أن  فال
 ها:سقر، وجعلهم من اجملرمني، أو جمموع يف

 مستقاًل بذلك؛ فالداللة ظاهرة، وإن كان  منهاكان كل واحد   فإن
 األربعة؛ فهذا إمنا هو لتغليظ كفرهم وعقوبتهم، وإال األمور جمموع
 أتثري له يف ماالواحد منها، مقتٍض للعقوبة، إذ ال جيوز أن ُيضهم  فكل

عه، م ذُكرإىل ما هو مستقل هبا، ومعلوم أن ترك الصالة، وما  العقوبة،
 الدين، بل هو وحده كافٍ  بيومشرطا يف العقوبة على التكذيب  ليس

 فدّل على أن كل وصف ذُكر معه كذلك، إْذ ال ميكن العقوبة، يف
 فإذا كان األربعة،أن يقول: ال يُعذَّب إال من مجع هذه األوصاف  لقائل
 لٍ اْلُمْجرِِمنيا يف ضاال ِإنَّ وقد قال:  لإلجرام،واحد منها موجًبا  كل

يف النَّاِر عالاى ُوُجوِهِهْم ُذوُقوا ماسَّ ساقارا  ُيْسحاُبونا  ي اْوما   واُسُعرٍ 
(2)، 

انُوا أاْجراُموا الَِّذينا  ِإنَّ  :تعاىل وقال ءااماُنوا ياْضحاُكونا  الَِّذينا  ِمنا  كا
(3)، 

  اجملرمني ضد املؤمنني املسلمني.ا فجعل

                                                 
 .47-14اآلية:  ،دثرامل سورة(  1)

 .48-46 اآلية: ،القمر سورة(  2)

 . 29 :اآلية املطففني، سورة (3)
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 أن ذكر اآلايت: فلم يذكروا ( بعد1/127" )الصالةاملروزي يف " وقال
 من األعمال ُعذّهبوا عليها، قبل تركهم الصالة.ا شيًئا
  لو: ال خيفى أن يف هذا االستدالل هبذه اآلايت نوع احتمال، نعم: قلت
هلذا العقاب  مقتضٍ هناك دليل يدل على أن كل ما ذكر يف اآلية،  كان
 لدليل؟ وعلىلكن أين هذا ا قواًي،وجه االستقالل؛ لكان ذلك  على
 النفس شيء من االستدالل هبذه اآلايت على هذا احلكم، ففي ذلك

تطرق إليه االحتمال؛ سقط به تعني االستدالل،  ومااالحتمال،  لوجود
للعقوبة؛ أن يكون كل ما ذكر يف  مقتضًياوال يلزم من كون كل ما ذُكر 

من الكفر وما دونه  بسبباآلية كفرًا مستقاًل، فإن العقوبة تكون 
 الكبائر، وهللا أعلم.

 
 

 



 سبيل النجاة يف  بيان حكم تارك الصالة 
 
 

 

19 

   (3 )بقوله تعاىل  واستدلوا ٌِلْلُمصالِ نيا  ف اواْيل  ُهْم عاْن صاالِِتِْم  الَِّذينا
سااُهونا 

(1): 
 ":..... إذا ُعرف هذا؛ فالوعيدالصالةيف " -تعاىل هللارمحه -ابن القيم  قال

ُلُكْم يُوحاىِإَّنَّاا  ُقلْ اطرد يف القرآن للكفار، كقوله:  ابلويل ٌر ِمث ْ  أاانا باشا
ُُكْم ِإلاٌه وااِحٌد  ِإلاَّ  ْغِفُروُه واواْيٌل ِلْلُمْشرِِكنيا  فااْستاِقيُمواأاَّنَّاا ِإهلا  ِإلاْيِه وااْست ا
  اِفُرونا  الَِّذينا اةا واُهْم ِِبآلِخراِة ُهْم كا ال يُ ْؤُتونا الزَّكا

 واْيلٌ وقوله:  ،(2)
لاى عالاْيِه ُثَّ ُيِصرُّ ُمْستاْكِِبًا كاأانْ  ياْسماعُ  أافَّاٍك أاثِيٍم  ِلُكل ِ  ِت هللِا تُ ت ْ  ءااَيا
اٍب  َلاْ  ْرُه ِبعاذا ا ف اباشِ  ِإذاا  أالِيمٍ ياْسماْعها ًئا اَّتَّاذاهاا وا ي ْ تِناا شا  عاِلما ِمْن ءااَيا

اٌب ُمِهنيٌ  ُهُزًوا ُْم عاذا ُأولاِئكا هلا
اِفرِينا  واواْيلٌ : وقوله( 3)  ِمْن عاذاابٍ ِلْلكا

شاِديدٍ 
ِلْلُمطافِ ِفنيا  واْيلٌ إال يف موضعني، ومها:  ،(4)

(5)،  ٌِلُكل ِ  واْيل 
ُلمازاةٍ  ُُهازاةٍ 

 فعلق الويل ابلتطفيف وابهلمز واللمز، وهذا ال يكفر به ،(6)
بويل  أو الكفار،فـهوهْيُل اترك الصالة؛ إما أن يكون ملحًقا بويل  مبجرده،

 :لوجهنيبويل الكفار أوىل،  الفساق، فإحْلاقُهُ 
قد صح عن سعد بن أيب وقاص يف هذه اآلية، أنه قال: لو  أنه: أحدُها

 ضّيعوا وقتها. ولكنتركوها؛ لكانوا كفارًا، 

                                                 
 . 5-4 :اآلية املاعون، سورة (1)
 .7-6 :اآلية صلت،ف سورة (2)
 .9-6 :اآلية اجلاثية، سورة (3)

 .2 :اآلية إبراهيم، سورة (4)

 .1 :اآلية املطففني، سورة (5)

 .1 :اآلية اهلمزة، سورة (6)
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 (. 56-55)ص سنذكره من األدلة على كفره....ا ما: الثاين
كما سبق من كالم ابن القيم   حمتمل،( ويل: االستدالل بكلمة: )قلت

 .-رمحه هللا-
 فلم أجد هذه -رضي هللا عنه-بن أيب وقاص  سعداالستدالل أبثر  وأما

 على أثر سعد الكالمعنه يف كتب التفسري وغريها، وهاك  الزايدة
 :-رضي هللا عنه-

 عن مصعب بن سعد، قال:  مصرفطريق طلحة بن  فمن
عاْن صاالِِتِْم  ُهمْ  الَِّذينا تعاىل:  قوله سئل سعد عن

سااُهونا 
 : السهو عنها: تركها لوقتها.قال (1)

( والطربي يف 2/400" )التفسريعبدالرزاق يف" أخرجه
(، وهذا سند صحيح، 2/214( والبيهقي )24/630")التفسري"

 ثقة. وطلحة
 عاصم بن هبدلة عن مصعب بن سعد، قال:  طريق ومن

ُهْم عاْن  الَِّذينا أرأيت قول هللا:  أبتاه،قلت أليب: اي 
صاالِِتِْم سااُهونا 

ليس   إنهنفسه؟ قال:  حيدث ال أينا (1)
 كذلك، ولكن إضاعة الوقت.

-2/63( وأبويعلي )1/125/43" )الصالة"يفاملروزي  أخرجه
(. 2/214( والبيهقي )24/631" )تفسريه( والطربي يف "64/704

                                                 
 .5 :،اآليةاملاعون سورة (1)
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ه وحهسَّن ( إال أن عاصًما لني، وهو 1/330" )اجملمعاهليثميُّ يف " سنده
 قوي مبا قبله.

 ق مساك عن مصعب عن أبيه به، وفيه: ولكن طري ومن
الذي يصليها لغري وقتها، فذلك الساهي  صالته؛ الساهي عن

الصالة يف مواقيتها. أخرجه  تركه وقال مرة أخرى: عنها،
 حسن، ومساك صدوق. وسنده( 65/705-2/64أبويعلى)

 األزدي عن  إبراهيمُروى مرفوًعا، من طريق عكرمة بن  وقد
عن أبيه، قال:  سعد عن مصعب بن عمري ابنعبدامللك 

ُهْم عاْن  الَِّذينا : وجلهللا عز  قول عن سألت رسول هللا
اُهونا  صاالِِتِْم سا

عن  الصالة يؤخرون : هم الذينقال (1)
 وقتها.

 يف ( واملروزي392-1/198) -األستار" كشف" يفكما -البـزار  أخرجه
 رباين يف( والط2/140/822( وأبويعلي )1/124/42" )الصالة"
 ( والبغوي يف2/214/215( والبيهقي )2/377/2276" )األوسط"
 (.4/532" )تفسريه"

 برفعه خمالًفا الثقات، فـهرهفـُْعه منكر، وقد انفردضعيف، وقد  وعكرمة
 أخرجوا احلديث: الذينهبذا مجاعة من  صرح

 رواهوهو لنّي احلديث، وقد  عكرمة،البزار: ال نعلم أحًدا أسنده إال  قال -1
 أبيه عن سعد بن مصعب عن عبدامللك عنثقات احلفاظ ال

 موقوًفا.ا
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بن عمري، إالعكرمة  عبدامللكالطرباين: مل يـهْرفع هذا احلديث عن  وقال -2
 ابن إبراهيم.ا

 موقوفًا، وعكرمة بن إبراهيم قد ضعفه حيىي يصحالبيهقي: إمنا  وقال -3
 من أئمة احلديث.ا وغريه
 يح الوقف، وليس يف املوقوف الزايدة: أن الرفع منكر، والصحفاْلالصة

  تركوها؛ كانوا لوهي موضع الشاهد عند ابن القيم، وهي قوله: " اليت
 يف ذلك. -رمحه هللا-عليه ابن القيم  اعتمداملصدر الذي  فيُـْنظر" كفارا

 فيكون الشاهد يف قول الصحايب، ال يف اآلية، سعد؛لو صح ذلك عن  مث
 إال أن يقال: ابلكلية،قت، ال الُتك اآلية تتكلم عن إضاعة الو  ألن
 فهم صحايب، ومل خيالهْف، وهللا أعلم. هذا
 أنه سئل عن -رضي هللا عنه-عن ابن مسعود:  املعىنقد جاء هذا  نعم،
املاعون وغريها، فقال: على مواقيتها، قالوا: ما كنا نرى ذلك إال  آية

 : ذاك الكفر.قالعلى الُتك، 
: ثنا ابن وكيع قال: ثنا قال( 18/216)" تفسريهالطربي يف " أخرجه

 بن عبدالرمحن واحلسن بن )مسعود( عن القاسمعن املسعودي عن  أيب
 الَِّذينا مسعود أنه قيل له: إن هللا يكثر ذكر الصالة يف القرآن  ابن
سااُهونا  صاالِِتِمْ عاْن  ُهمْ 

دااِئُمونا صاالِِتِْم  عالاى و (1)
 عالاى و (2)

اِفظُونا ُيا  صاالِِتِمْ 
 : على مواقيتها....اخل.فقال (3)

                                                 
 .5اآلية:  املاعون، سورة(  1)
 . 23: اآلية معارج،ال سورة (2)

 .92 :اآلية األنعام، سورة (3)
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 وكيع هو سفيان، ال حيتج به، إال أين وقفت وابنسند ضعيف،  وهذا
(: ثنا 900/938-2/899" )الصالةبعد ذلك عند املروزي يف " عليه

 يُقل: ابن ومل" سعدبن  واحلسنأان وكيع به، غري أنه قال: " إسحاق
 قال املروزي، وكذاوهو كما  -عند الطربي تصحفكما - مسعود
 (: ثنا أيب ان وكيع به773" )برقم السنةعبدهللا بن أمحد يف " أخرجه

 بن مسعود عتبةواملسعودي هو عبدالرمحن بن عبدهللا بن  خمتصًرا،
 أن مساع وكيع منه قبل ذلك، كما يف إالاختلط أبخرة،  املسعودي،

 وية أيًضا.( قاله أمحد، وروايته عن القاسم ق6/210" )التهذيب هتذيب"
 ( من طريق حيىي بن سعيد1385برقم  /4" )السنةاخلالل يف " ورواه
( 1386،1389املسعودي به، مع خالف يف السند، وانظر رقم ) عن

  (.1534-1532)برقم به والاللكائي (292)ص "الشريعة"يف اآلجري ورواه
 من ابن -ومها ثقتان-: وإن كان مساع القاسم واحلسن أن يقال بقي

 الطبقة، فيكون هذهال يصح، إال أن املنقطع يشهد للمنقطع يف  مسعود
 يف املذاهب املنقولة عن الصحابة، -هللا شاءإن -لغريه، وسيأيت  حسًنا

 عنه، وهللا أعلم.  املعىنأثر ابن مسعود، ما يقوي هذا  يف
 رضي هللا-ابن تيمية مؤيًدا ما قاله ابن مسعود  اإلسالمقال شيخ  وقد
 هو مهمل غري إمناألن الشيء الضائع ليس هو معدوًما، وغريه:  -عنه

 (.2/53العمدة" ) شرح" .احمفوظ
 الطربي أن املراد ابآلية الُتك أحيااًن، وتضييع الوقت رجح قد: )تنبيه(
 (. 24/632" )التفسريانظر " أحيااًن،
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 (8/642املنثور" ) الدرأثر سعد يف " السيوطي عزا: )تنبيه آخر(
ن املنذر والفراييب وسعيد بن منصور وابن مردويه، وهللا إىل اب -أيًضا-

 أعلم.
 

 
   (4 )بقوله تعاىل  واستدلوا ِمْن ب اْعِدِهْم خاْلٌف أاضااُعوا الصَّالةا  فاخالافا

الشَّهاوااِت فاساْوفا ي اْلقاْونا غايًّا واات َّب اُعوا
(1.) 

 الداللة (: فوجه58-57)ص" الصالةيف " -هللارمحه -ابن القيم  قال
 ملن أضاع الصالة، النار،اآلية: أن هللا سبحانه، جعل هذا املكان من  من

 كان مع عصاة املسلمني؛ لكانوا يف الطبقة العليا  ولوالشهوات،  واتبع
 فإن أسفلها،طبقات النار، ومل يكونوا يف هذا املكان الذي هو  من
 اآلية دليل بل من أمكنة الكفار، ويف اإلسالم،ليس من أمكنة أهل  هذا

با  ِإال ي اْلقاْونا غايًّا  فاساْوفا  وهو قوله تعاىل: آخر، ماْن اتا
صااحِلًا واعاِملا  واءاامانا 

فلو كان مضيع الصالة مؤمًنا؛ مل ُيشُتط يف  ،(2)
 وأنه يكون حتصياًل للحاصل.ا اإلميان، توبته
الشيخ ابن  فتاوىكما يف " -رمحه هللا- عثيمنيالشيخ ابن  وقال

 أضاع( ط/دار عامل الكتب: فدّل هذا على أن من 1/324" )يمنيعث
 مبؤمن، واألصل يف نفى الصفة عن املوصوف؛ أن يكون فليس الصالة،

                                                 
 .59 :اآلية رمي،م سورة (1)
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 تلك الصفة كمالاتًما، إال أن يكون دليل على أن املراد انتفاء   نفًيا
 ....ا
الصَّالةا  أاضااُعوا: قوله تعاىل: قلت

 فّسره بعض الصحابة وغريهم ،(1)
 ذلك، وقد قال وحنوالوقت، أو اللهو فيها، أو ترك اخلشوع  بتضييع

 (:2/53العمدة" ) شرحيف" -رمحه هللا- تيميةاإلسالم ابن  شيخ
 وإبراهيمأتخريها عن وقتها، كذلك فّسرها ابن مسعود  وإضاعتها

 من غري خمالف هلم، قال ابن وغريهمبن حممد والضحاك  والقاسم
 هو ليسلغري وقتها، ألن الشيء الضائع؛  صالهتا: إضاعتها: مسعود

  إمنا هو مهمل غري حمفوظ ....ا معدوًما،
 ليس كفًرا، فال دليل يف اآلية على تكفري وقتهاالصالة عن  وأتخري

 العذاب، ملن وأليمالصالة، إمنا تدل اآلية على شديد العقوبة،  اترك
 الصالة، وال يلزم من ذلك الكفر.  ترك

 أبن اإلضاعة هنا الُتك، وأن هذا عذاب سلمنالو  إىل ذلك أننا أضف
 آخر، فقال: بوصففمعلوم أن هللا عزوجل قد وصفهم أيًضا  الكافرين،

الشَّهاوااتِ  واات َّب اُعوا
 وقد يصل هذا ببعض الناس إىل الكفر الصريح. ،(1)

 بصرحية يف التكفري، كما يف الدليل الثاين، يف وليستحمتملة،  فاآلية
املدثر، واالعتماد على هذا، ال على قول من ذهب إىل أن سورة  آايت

اآلية؛ إمنا يراد به الدخول يف اإلميان الكامل، أو  يفاإلميان املذكور 
عدمه، وأدلة من مل يكفّهر اترك  األصلاملداومة على اإلميان، ألن 

                                                 
 .59 :اآلية رمي،م سورة (1)



 سبيل النجاة يف  بيان حكم تارك الصالة 
 
 

 

26 

، -إن شاء هللا تعاىل- سيأيتالصالة؛ ال تنهض لتأويل اآلية بذلك، كما 
 لم.وهللا أع
 القاسم بن خميمرة يف اآلية، قد جاء من طرق: أثر: )تنبيه(

(: ثنا إسحاق بن إبراهيم أان 1/122/39" )الصالةاملروزي يف " قال •
يونس عن األوزاعي عن موسى بن سليمان عن القاسم بن  بن عيسى
ِمْن ب اْعِدِهْم خاْلٌف أاضااُعوا الصَّالةا  فاخالافا يف قوله تعاىل:  خميمرة
ُعواواات َّ  الشَّهاوااِت فاساْوفا ي اْلقاْونا غايًّا ب ا

 قال: أضاعوها عن مواقيتها. ،(1)
 إال موسى، فإنه ال حيتج به. مشاهري،سند رجاله ثقات  وهذا

(: ثين علي بن سعد الكندي 18/215" )تفسريهيف " الطربي وأخرج •
 القاسمعيسى بن يونس عن األوزاعي عن موسى بن سليمان عن  ثنا
وقد  صدوق،كان ترًكا؛ كان ُكْفرًا". وعلي بن سعد   ولو: "وزاد به،

 خالف إسحاق بن إبراهيم الثقة احلافظ، فزايدته هذه شاذة. 
 (: ثنا إسحاق بن زيد اخلطايب18/215" )تفسريهالطربي يف " وأخرج •

الفراييب عن األوزاعي عن القاسم بنحوه، واخلطايب ترمجه صاحب  ثنا
 عنه مجاعة، وروى(  8/122بن حبان )( ووثقه ا2/380" )األنساب"

 به، وال حيتج به. يستشهد فمثله
من طريق الوليد  -مرتني-( 18/215" )تفسريهالطربي يف " وأخرج •

 والوليدعن القاسم بنحوه،  -وهو األوزاعي-مسلم عن أيب عمرو  ابن
اخلالل يف  عندويسوى أيًضا، وقد دلس هنا وسوى، إال أنه  مدلس،



 سبيل النجاة يف  بيان حكم تارك الصالة 
 
 

 

27 

 الوليد: مسعت األوزاعي عن القاسم به، قال(، 1380برقم /4" )السنة"
 التسوية.  شبهة(، فبقيت 293،295عند اآلجري ) وكذا
 يبني لك هذا اخلالف:  شكالً  وهاك
 إبراهيم عن عيسى عن األوزاعي عن موسى عن سليمان عن القاسم )بدون الزايدة(. بن إسحاق

 )بـالزيـادة(. سليمان عن القاسم عيسى عن األوزاعي عن موسى بن عنبن سعد الكندي  علي
 القاسم )بـالزيـادة(. عنبن مسلم عن األوزاعي  الوليـد 

 مبراتب الرواة؛ يعلم ما يلي: معرفتهنظر يف هذا، مع  فمن
 عيسى، ألن إسحاق ثقة حافظ مشهور، عنإسحاق هي احملفوظة  رواية -د

 سعد صدوق، فالقول قول إسحاق. بنعلي  وخمالفه
والوليد يدلس  األوزاعي،خالف عيسى يف الرواية عن  بن مسلم الوليد -ذ

 فأسقط موسى بن سليمان، الذي التسوية،وهنا قد وقع يف  ويسوي،
 األثر، وكأهنَّ الوليد رأى موسى شيًخا يروي عنه األوزاعي، وال علة هو

 فالقول شيًئا،به، فأسقطه، وسوَّى السند ابلثقات، ومل يصنع بذلك  حيتج
 بذكر موسى بن سليمان، الذي األثر،شف عن علة عيسى، الذي ك قول
 حيتج به. ال

  لو" الرواية بدون ذكر زايدة: -يف هذا األثر ضعفعلى -عن القاسم  احملفوظ -ر
 تعاىل أعلم. وهللاكان ترًكا؛ كان كفرًا" 

 ( أن املراد217-18/216" )تفسريهالطربي يف " رجح: (آخر)تنبيه  
 مانْ  ِإالقولة تعاىل:  يفابالستثناء  يف اآلية: الُتك، واستدل ابإلضاعة
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با  صااحِلًا واعاِملا واءاامانا  اتا
 . قال: فلو كان الذين وصفهم أبهنم(1)

 ولكنهم مؤمنون،مؤمنني؛ مل يستثن منهم من آمن، وهم  ضيعوها
 وال يؤدون له فريضة، فسقة، قد آثروا هلل،كفارًا، ال يصلون   كانوا

  .اأنفسهم على طاعة هللا... شهوات
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   (5 )بقوله تعاىل:  أيًضا واستدلوا ْبُوا واأاقااُموا الصَّالةا واءاات اُوا الزَّكااةا  فاِإن  اتا
ينِ  فاِإْخوااُنُكمْ  يف الدِ 

(1) . 
(: فعلَّق أخوَّهتم 58)ص" الصالةيف " -رمحه هللا تعاىل-ابن القيم  قال

ا أخوة للمؤمنني، فال يكونو  ملللمؤمنني بفعل الصالة، فإذا مل يفعلوا؛ 
ةٌ  اْلُمْؤِمُنونا  ِإَّنَّاايكونون مؤمنني، لقوله تعاىل:  ِإْخوا

  .ا(2)
الصالة، وإيتاء الزكاة:  إبقامعلى ذلك غري واحد، أبن املراد  وأجاب

 كان املراد  لواعتقاد وجوهبما، والتزام فعلهما، ويدل على ذلك أنه؛ 
 ب من الشرك يف وقت اللوجب عدم احلكم ابإلسالم ملن ات الفعل؛
 منتصففيه الصالة، كمن أسلم بعد طلوع الشمس، أو بعد  جتب

 صلى، ومل حيل عليه احلول، لوفال جتب عليه صالة، وكذلك  الليل،
 فهل يبقى غري حمكوم إبسالمه، -وإن كان مالًكا للنصاب- عليهزكاة  فال
 فقريًا ال كانتوبته من الشرك، وصالته عاًما كاماًل أو أكثر، إن   مع

 الزكاة؟!. يؤدي
 "احمللىحنو هذا املعىن يف هذا اإلشكال: " انظرشك يف بطالن هذا،  ال
 تفسري( وما بعدها للمنبجي، و "1/157" )اللباب(، و "11/378)

 العلوم" حبر( وما بعدها، وتفسري السمرقندي "2/270" )اجلصاص
 (154،153)صاملقباس"  تنوير" الفريوزابدي( وتفسري 2/40-41)
 .بعدها( وما 6/84) لأللوسياملعاين"  روح(، و "8/81" )والقرطيب"
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العمدة"  شرحيف" -رمحه هللا- اإلسالمأجاب عن ذلك شيخ  وقد
( يف سياق الكالم على قتل اترك الصالة، إال أنه قد يستفاد 2/61)

 أعين مسألة كفر اترك الصالة.  املسألة،هذه  يف منه
 مل و كان جمرد اإللتزام، وإن عرى عن الفعل؛ل وألنهقال رمحه هللا:  فقد

 بني الصالة والزكاة وغريمها فرق، إذ من مل يلتزم مجيع يكن
  يقاتل، وأيًضا فإن اإللتزام، قد ال حيصل، لقوله: فإنه اإلسالم؛

 ْبُوا فاِإن اتا
 يقرالكفر، ال يكون اتئًبا حىت  منالتائب  فإن ،(1)

وألن اإللتزام إن أريد به  مه،ويلتز  ،به الرسول  جاء ماجبميع 
به؛ فليس يف اللفظ ما يدل على أنه املراد  واإلقرار الوجوب اعتقاد

 وحده....ا
 وإن كان كالمه-على ما حنن فيه هنا  اإلسالمداللة كالم شيخ  ووجه

لُّوامسألة أخرى، وهي الكالم على قوله تعاىل:  يف ِبيلاُهمْ  فاخا سا
(1)- 

  وجوه: من
حنكم له ابإلسالم  وكونناية يشمل اإلقرار واإللتزام والفعل، اآل ظاهر  -1

 أنه إن مل يفعل؛ ال يكفر، وهذا معىن كالم فيهاإلقرار، فليس  مبجرد
الصالة وإيتاء الزكاة حقيقة؛  إقامة(: ألن 61-2/60اإلسالم ) شيخ

 إمنا يراد له،... مث ذكر أن اإللتزام أول أسباب التخلية واإللتزام الفعل،
   وذكر أن أول األسباب مبْنزلة الشروع يف الفعل.ا -القتلأي من -
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 ُأجريت عليه األحكام، ابعتبار أن اإللتزام التـزم؛هنا: فمن  فكذلك
 الشروع يف الفعل، حىت يظهر خالفه.  مبْنزلة

إىل أن املراد اإللتزام: هل الفعل مراد من اآلية أم ال؟  ذهبملن  يقال  -2
 هلم: وملاذا قيللوا قواًل عظيًما، وإن قالوا: نعم؛ قالوا: ال؛ قا فإن

 دون الفعل؟ مع العلم أن االلتزام ال بد منه اإللتزاماآلية يف  حصرمت
 الصالة خصصتمجيع الواجبات، فلو كان املراد اإللتزام فقط؛ ملا  يف

أي فريضة، يكفر، مع مراعاة  يلتزمابلذكر، فإن من مل  والزكاة
 ذلك.واملوانع يف  الشروط

بُوا فاِإنْ تعاىل:  قولهيقال:  قد -3 اتا
يشمل التخلي عن الشرك،  ،(1)

 والزكاة،ابلواجبات، واإللتزام بفعلها، ومبا يف ذلك الصالة  واإلقرار
 من ذكر الصالة والزكاة بعد ذلك؛ فعلهما، ألن املراد فيكون

بُ  فاِإنْ قد سبق ضمن الشرط األول وهو قوله تعاىل:  التزامهما  ،(1)وااتا
 واألصل يف الكالم التأسيس، ال التأكيد. التكرار،حاجة إىل  فال

 إمنا والزكاة، الصالةيلزم من ذلك عدم احلكم إبسالم من اتب، والتزم  وال   -4
 مراعاته يف الفعل، فإن فعل؛ مت احلكم له معحيكم له ابإلسالم، 

 رب عنوإال دل عدم فعله على نقضه اإللتزام السابق، وقد ع بذلك،
 يف أمر ختلية السبيل وعدمه بقوله: فإذا التزموا اإلسالمشيخ  ذلك

 أخذانهم، وإالخليناهم ختلية مراعاة، فإن وفَـّْوا مبا التزموا؛  ذلك؛
 ...اوقتلناهم

                                                 
 . 11 :اآلية لتوبة،ا سورة (1)
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 : يلزم من ذلك تكفري اترك الزكاة، ألن الزكاة قرنت يف اآليةقيل فإن
 وهذا خالف قولكم؟  ابلصالة،
 اترك الزكاة هبذه اآلية غري مقبول، لورود أدلة : أن تكفريفاجلواب

حنو  ذكروخباًل، وقد  شحاً  تدل على عدم كفر اترك الزكاة أخرى،
اترك  حكمرسالته " يف -رمحه هللا تعاىل-ذلك شيخنا ابن عثيمني 

 فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمني" جمموع( من "12/129" )الصالة
 اترك الزكاة؛ يقدم على احلديث يف عدم تكفري منطوقأن  وذكر

 . ملخًصا  .االزكاة آية التوبة، يف تكفري اترك مفهوم
 عدم كفر اترك الصالة، كما هو احلال يف علىهناك أدلة تدل  وليس
الزكاة، وما استدل به الفريق اآلخر، سيأيت الكالم علية مفصالً  اترك

 كان: "العقيليوأيًضا، فأثر عبدهللا بن شقيق  -إن شاء هللا تعاىل-
 يرون شيًئا من األعمال تركه كفر غري ال ، الرسول أصحاب
 الزكاة،مبفهومه على إمجاع الصحابة على عدم كفر اترك  يدل" الصالة
 تكفري يف وما ورد عن ابن مسعود أهْورهدّهه،هذا موضع تقرير ذلك  وليس

 عبدهللا األمثل ألخطاء البيانكما بينته يف "  يصح،اترك الزكاة؛ فال 
هل ورد عن غريه من الصحابة؟ فإن صح عن غريه  ويُنظر ،"ألهدلا

 اإلمجاع،فينخرم بذلك  -النَّزاعوهو صريح يف موضع -من الصحابة 
 هناك على عدم تكفري اترك الزكاة، وليس الصحابةويبقى مجهور 

 اإلمجاعصحايب واحد يقول بعدم كفر اترك الصالة، والكالم على 
يف أدلة السنن  -إن شاء هللا تعاىل-يت اترك الصالة، سيأ كفرعلى  
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على الصالة، وإن اشُتكتا يف نظم هذه اآلية،  الزكاةواآلاثر، فال تقاس 
 وهللا أعلم.
 اآلية ميكن أن حيتج هبا على تكفري اترك الصالة، هذه أن: واْلالصة

 كان يف ذلك شيء من األخذ والرد، وهللا أعلم.   وإن
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   (6 )بقوله تعاىل:  أيًضا واستدلواواال صالَّى  صادَّقا  فاال  ْكاذَّبا   والاِكن
وات اواَلَّ 

(1). 
 (: فلما كان اإلسالم58)ص" الصالةيف " -تعاىل هللارمحه -ابن القيم:  قال

عدم التصديق،  ضدين،اخلرب، واالنقياد لألمر؛ جعل سبحانه له  تصديق
 والاِكنْ : فقالويل، وقابل التصديق ابلتكذيب، والصالة ابلت الصالة، وعدم
وات اواَلَّ  كاذَّبا 

 فكما أن املكذّهب كافر، فاملتويل عن الصالة كافر، فكما ،(1)
   اإلسالم ابلتكذيب؛ يزول ابلتويل عن الصالة....ا يزول

 جمموعكما يف " -رمحه هللا تعاىل-ابن تيمية  اإلسالمهذا قال: شيخ  وبنحو
(: ومل يضم إىل 1/129" )الصالة(. وقال املروزي يف "7/142" )الفتاوى

 شيًئا غري الصالة....ا التصديق
يقال: التكذيب كفر مطلًقا، وأما التويل أو ترك العمل؛ فمنه ما  قد: قلت

 بكفر اترك قالكفر، ومنه ما ليس بكفر، إال أن اآلية إىل قول من   هو
 أعلم.  وهللا أشبه، الصالة؛

 
 

 

                                                 
 .32-31 :اآلية لقيامة،ا سورة (1)
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   (7  )تعاىل: بقوله واستدلوا الصَّالةا واال تاُكونُوا ِمنا اْلُمْشرِِكنيا  واأاِقيُموا
(1)،   

(: فبنيَّ أن عالمة أن 1006-2/1005" )الصالةاملروزي يف " قال
 يكون من املشركني، ترك الصالة.ا

 الباب،بعض اآلايت يف هذا  -هللارمحه -وقد ذكر اإلمام ابن القيم  هذا
 مقررًا -رمحه هللا-فانظر ما قال  شيء من املنازعة، هباويف االستدالل 

   ص "الصالة" :العظيم كتابه يف اآلايت، هبذه التكفري مذهب
(58-60.) 

ببعض اآلايت على   مستدالً  -رمحه هللا تعاىل-ما ذكره املروزي  وانظر
 (، وهللا أعلم. 1007-2/1006كفر اترك الصالة، )

 
 

                                                 
 .31لروم، اآلية: ا سورة (1)
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 من األحاديث النبوية: األدلة: اثنًيا
 بعدة أحاديث نبوية، فمن ذلك: أيًضا اواستدلو 

 
    (1   )قوله" :وقد" ترك الصالة والكفر؛بني الرجل، وبني الشرك  إن 

عنه  وله -رضي هللا عنهما-هذا من حديث جابر بن عبدهللا  ورد
 طرق:

 .به سفيان عن جابر عن رسول هللا أيبطريق األعمش عن  فمن -أ
 (174،173 1/63أبوعوانة )و  -واللفظ له-( 82مسلم برقم ) أخرجه
 وأخرجه ،"الصالة تركالعبد، وبني الكفر أو الشرك؛  بني: "بلفظ

 ،"الكفر واإلميان؛ ترك الصالة بني( بلفظ: "2618) برقم الُتمذي
  برقم( بلفظ رواية أيب عوانة، وأخرجه ابن حبان 2619) وبرقم

 ي،( بلفظ رواية الُتمذ1020")املنتخب( وعبد بن محيد يف "1453)
 (،767) برقم" السنة"يف( وابنه عبدهللا 14979برقم ) وأمحد

" اجلامع( ويف "1376-1375برقم: /4" )السنةيف" واخلالل
" املصنفأيب شيبة يف" وابن(. 2/537/1371)
( وأبو 45( برقم )26) ص" اإلميان" ويف (167،30386،30385)

 اإلميان؛ إال تركه تركه وبني بني العبد، ليس: "بلفظيعلى 
(، والطحاوي يف 886)    "الصالةيف " واملرزوي ،"الصالة

( 869" )اإلابنة"يف ( وابن بطة8/201/3175" )املشكل"
" الصغري" ويف (5/271/5289" )األوسطوالطرباين يف "
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 ترك العبد، وبني الكفر؛ إال بني ليس( بلفظ: "799)برقم
( وأبونعيم يف 10/180" )التاريخواخلطيب يف " ،"الصالة

 ( والاللكائي219)  برقم" اإلميان( وابن مندة يف "8/256" )ليةاحل"
 (.3/366( والبيهقي )1515)

صرح أبوالزبري  كثريةويف مواضع  -طريق أيب الزبري عن جابر  ومن -ب
 مرفوًعا به: -ابلسماع من جابر

بسماع أيب الزبري، وأبوعوانة،  صرح( وقد 82مسلم ) أخرجه
( وابن 2620والُتمذي ) (4678) وأبوداود( 1/63/171،172)

 (3/124،125( وعبدالرزاق )1233( والدارمي )1078) ماجه
 ( وابنه15183( وأمحد )1043" )املنتخببن محيد يف " وعبد

" املصنفيف " شيبة(. وابن أيب 768) برقم" السنةيف " عبدهللا
( برقم 25) ص" اإلميان( وكذا أخرجه يف "6/167/30385)
( وبرقم 888،887) برقم" الصالة"املروزي يف  وأخرجه (44)
( 891وبرقم ) ،".... إال أن يدع صالة مكتوبة( بلفظ: "890)

( 4/142/1373" )السنةجابر، واخلالل يف" علىموقوفًا 
( 868،870" )اإلابنة( وابن بطة يف "2/537/1372" )اجلامعو"

( والطرباين 8/202/3178،3177،3176" )املشكل" يف والطحاوي
تزال طائفة من  ال( مع زايدة: "9/39/9077) "األوسطيف "
 برقم" الشريعةيف " اآلجريوأخرجه  احلديث، "....أميت

بني العبد املسلم، وبني الشرك؛ إال ترك  ليس" ( بلفظ:266)
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بني  ما( بلفظ: "1736( والدارقطين )267)  وبرقم" الصالة
( بلفظ: 1737) وبرقم" ترك الصالة واإلميان؛ الكفر أو الشرك،

" اإلميانوأخرجه ابن مندة يف " احلديث، "بني .... يسل"
الزبري وبرقم  أيب( إبسقاط 1514) برقم ( والاللكائي218،217)
السنة"  شرحيف " والبغوي( 3/366) ( والبيهقي1517،1516)
(. وعند الاللكائي 4/229" )التمهيد" ( وابن عبدالرب يف347)
يسى أان علي بن حممد بن ع أخربان (:4/828-829/1537)

يعين -أسد  أانيوسف بن يزيد  انبن حممد بن أمحد الواعظ  علي
عن جابر، وسأله: هل كنتم  الزبري ثنا زهري عن أيب -ابن موسى

بني العبد والكفر،  وما: ال، "قال تعدون الذنب فيكم كفًرا؟.
الزبري بدون هذا  أيبعن  يروونه واجلماعة" الصالةإال ترك 

وأسد بن موسى، وهو  ذلك، ن إىلالسؤال، فالنفس ال تطمئ
ويُنظر  ثقات،الرجال  وبقية امللقب أسد السنة، صدوق يُغرب،

 شيخ الاللكائي، وهللا أعلم.
طريق محاد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر مرفوًعا به؛  ومن)ج(         

 "الصغري( والطرباين يف "1783(، وأبويعلى )892املروزي ) أخرجه
(، والقضاعي يف 265(، واآلجري )3/366) (، والبيهقي374)
 هذا علة وأبوزرعة(. وقد ذكر أبوحامت 267الشهاب" ) مسند"

 (.1/110/298) للرازي" العللفانظر " الوجه،
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 بنيبن أيب سليم عن عطاء عن جابر مرفوًعا: " ليثطريق  ومن  )د(      
 العبد، وبني الشرك؛ بنيأو " ،"ترك الصالة الكفر؛وبني  الرجل،
 (670) برقم" السنةعبدهللا بن أمحد يف" أخرجه" الصالة ترك

 واحلديث ضعيف، وسنده (.7/345/7683) "األوسط" يف والطرباين
 .صحيح

  ()  سفيان بن وكيع ثنا أبوأسامة عن هشام عن احلسن عن جابر       وعن
وكيع يف حفظه   بن( وسفيان 2191به: أخرجه أبويعلى ) مرفوًعا

عن احلسن فيها ضعف،  -وهو ابن حسان-شام كالم، ورواية ه
 من (901)برقمأن الراجح فيه اإلرسال، فقد أخرجه املروزي  والظاهر

 أوىل احلسن مرساًل، وهذا عنطريق عيسى بن يونس عن هشام 
ما يف رواية هشام، عن احلسن من الكالم، وهللا  علىمن املسند، 

 أعلم.
(: ثنا عبيد هللا بن سعد 893) برقم" الصالةاملروزي يف " وأخرجه  )و(

إبراهيم ثين عمي يعقوب بن إبراهيم ثنا أيب عن ابن إسحاق ثين  ابن
بن جرب أيب احلجاج عن جابر بن عبدهللا  جماهدأابن ابن صاحل عن 

قال: قلت له: ما   ،هللاصاحب رسول  -رضي هللا عنه-األنصاري 
هد رسول يفرق بني الكفر واإلميان عندكم من األعمال، يف ع كان
 قال: الصالة. ؟هللا

 وابن إسحاق صدوق، وقد صرح ابلسماع، ثقات،سند رجاله  وهذا
أخرجه  به،سند حسن لذاته، ومن طريق يعقوب بن إبراهيم  فهو
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(، 876" )اإلابنة"يف( وابن بطة 1379برقم /4" )السنةيف" اخلالل
 (.4/829/1538وأخرجه الاللكائي )

 (: ثنا حممد بن حيىي ثنا إمساعيل بن889برقم ) املروزي وأخرج  )ز(
إبراهيم بن عقيل بن معقل بن منبه عن أبيه  ثينالصنعاين  عبدالكرمي

عنه جابر بن عبدهللا  سألتعقيل عن وهب بن منبه، قال: هذا ما 
 منفأخربين، سألته: يف املصلني  -رضي هللا عنهما-األنصاري 

 : ال، وأخربينلقاقال: ال، وسألته: هل فيهم من مشرك؟  طواغيت؟
 ،(1)"الشرك والكفر؛ ترك الصالة بني: "يقول مسع النيب أنه

 هللا، ومل يكن معاذالذنوبه شرًكا؟ قال:  ْدعون: أكانوا يه وسألته
 يف املصلني مشرًكا. يدعون
 من جهتني: -إن شاء هللا تعاىل- الروايةعلى هذه  والكالم

 

                                                 
هو ظاهر من الرواايت األخرى، وال خيفى  كما"  الرجل، وبني الشرك والكفر؛ ترك الصالة بنيولعله: " كذا، (1)

 النقص يف معىن هذه الرواية.
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 : جهة اإلسناد:األوَل
 هبم مجيًعا، لكن بقي الكالم: هل مسع وهب حيتجهذا السند  فرجال

 ( أن ابن3/140" )الكمال هتذيبجابر، أم ال؟ فقد جاء يف " من
ْدٍق، يفقال  معني  إمساعيل بن عبدالكرمي الصنعاين: ثقة، رجل صه

 هو إمنااليت يرويها عن وهب عن جابر، ليست بشيء،  والصحيفة
 جامعيف " وبنحوه شيًئا.ا جابروقع إليهم، ومل يسمع وهب من  كتاب

 (.296" )صالتحصيل
 "صحيحهبن معني: وروى أبوبكر ابن خزمية يف " حيىياملزي متعقًبا  قال
حممد بن حيىي عن إمساعيل بن عبدالكرمي عن إبراهيم بن عقيل عن  عن
 عبدهللا،عن وهب بن منبه، قال: هذا ما سألت عنه جابر بن  أبيه

 األسقية، وغلق وا األبواب اأوْكو : "يقول ،كانأن النيب  وأخربين
 .احلديث" .....

 صحيح إىل وهب بن منبه، وفيه ردٌّ على من إسناداملزي: وهذا  قال
 مقدمة على اإلثبات؛: إنه مل يسمع من جابر، فإن الشهادة على قال

أهل  عندعلى النفي، وصحيفة مهام عن أيب هريرة؛ مشهورة  الشهادة
 ُيستنكر مساعه منه، فكيفجابر،  ووفاة أيب هريرة، قبل وفاة العلم،
   (3/140.)مجيًعا يف بلد واحد.ا وكاان
  ( متعقًبا على ما قاله املزي:1/316التهذيب" ) هتذيباحلافظ يف " قال
 أخوه وأما: أما إمكان السماع؛ فال ريب فيه، ولكن هذا يف مهام، قلت
اض الذي وقع فيه البحث؛ فال مالزمة بينهما، وال حيسن اإلعُت  وهب
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ابن معني بذلك اإلسناد، فإن الظاهر؛ أن ابن معني كان يُغلّهط  على
 عندهيف هذه اللفظة عن وهب: )سألت جابًرا( والصواب  إمساعيل

 )عن جابر(، وهللا أعلم.ا
 : فهذا ابن معني يصرح بعدم لقاء وهب جلابر، ومرة أخرى يقول:قلت

 من هو كتاب، وقال مرة:هو صحيفة، وليست بشيء.ا إمنا
(، وال يلزم من كوهنا صحيفة، ضعف 296)ص" التحصيل جامع"

 احلديث، كما ال خيفى، وهللا أعلم. 
 هواللقاء والسماع، كما  ثبوتيدل على  -رمحه هللا-ابن خزمية  وصنيع

استدل بذلك على  -رمحه هللا-واملزي  كتابه،ظاهر من شرطه يف  
 السماع.

( يف 1819) برقم" الكىنإىل ذلك أن اإلمام مسلًما قال يف " أضف
 للتأكيدهذا  ويراجع ترمجة وهب: مسع جابر بن عبدهللا وابن عباس.ا

 التبييض، وهللا أعلم.  حال" الكىنمنه، فإين مل أقف على كتاب "
 موجوًدا بني األئمة، فالقواعد تشهد بتقدمي االختالفكان هذا   فإذا

 لم.على النايف، كما قال املزي آنًفا، وهللا أع املثبت
 أن وهب بن منبه مات سنة -املزي لكالمتفسريًا -إىل ذلك  أضف
مات سنة  وجابر ،132عشرة ومائة، ومهام مات سنة بضع
72، 57مات سنة  وأبوهريرة، قد مسع من أيب هريرة،  ومهام

أن يسمع وهب الذي هو أكرب من مهام، من جابر  أوىل فمن ابب
يصرح إمام بنفي  ملرب، ما أيب هريرة، وهذا أمر معت بعد ماتالذي 
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وهذا  النايف،أما وقد خولف؛ فاملثبت مقدم على  يُعارض، السماع، ومل
 أمر يعضد ما قد ترجح، وهللا تعاىل أعلم.

 : لو سلمنا بعدم مساع وهب من جابر، وإمنا ذلك صحيفة،أن يقال بقي
العمل ابلوجادة أو املكاتبة، إذا توفرت شروط ذلك، كما هو  فاألصل

 ابلكتاب،عن األئمة، وال يلزم من نفي السماع، نفي العمل  رمشهو 
 أعلم.  وهللا
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  : الكالم على املْْت:الثانية اجلهة
 ،"يْدعون الذنوب شركا؟ قال: معاذ هللا أكانواقول وهب جلابر: " أن
 : الشركبقاعدةمحلناه على أن الصحابة ما كان عندهم القول  إن

 وأن بعض املواضع اليت أطلق فيها ر،أصغمنه أكرب، ومنه  شركان،
إن كان هذا هو املراد؛  الكفر،يراد به شرك الذنب، ال شرك  الشرك،

 ففي النفس من ذلك شيء.
أطلق؛ فاملراد به شرك  إذاكان املراد من جواب جابر: أن الشرك   وإن

من  حينذاك،إال لقرينة صارفة، فيكون  -كما هو يف الصالة-الكفر، 
كان املراد كذلك؛ فال إشكال يف هذا، وعلى هذا   شرك الذنب، فإن

كالم جابر، حىت تْسلهم قواعد أهل السنة من االضطراب يف   حُيملالوجه 
 أعلم. تعاىلهذا الباب، وهللا 

بني أحدكم، وبني أن يكفر،  ليسعن قتادة عن جابر مرفوًعا: " معمر)ح(    
( 3/124/5006أخرجه عبدالرزاق ) ،"يدع صالة مكتوبة أنإال 

 ابلسماع. يصرحوقتادة مدلس، ومل 
( ومرسل 125/5008-3/124مكحول عند عبدالرزاق ) ومرسل

" اجلامع( ويف "1377برقم /4" )السنةعطاء عند اخلالل يف "
" اإلابنةبن احلسني، انظره يف" علي( ومعضل حممد بن 1377برقم/4)

 (. 888) برقم بطة البن
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    (2 )بريدة حديثعىن حديث جابر، من جاء هذا احلكم مب وقد: 
العهد الذي بيننا وبينهم الصالة،  إن: "قال ،رسول هللا عن
 (،2621(، والُتمذي )463النسائي ) أخرجه" تركها؛ فقد كفر فمن
(، 1/48/11(، واحلاكم )1454(، وابن حبان )1079) ماجه وابن

وابن (، 769) برقم "السنة"(، وابنه عبدهللا يف 5/346/355) وأمحد
( 26) ص" اإلميان( ويف "6/167/30387" )املصنفأيب شيبة يف "

 يف واخلالل(، 894،895،896" )الصالة" يف(، واملروزي 46)برقم 
- 2/538" )اجلامع( و"143/1374-4/142" )السنة"

بطة  وابن( 2/35/1734،1733) والدارقطين (،539/1378
 وبينهم ترك بيننا( بلفظ: "268(، واآلجري )874" )اإلابنة"يف

-1519-1518( والاللكائي )1733) والدارقطين" ....الصالة
" التمهيدعبدالرب يف " وابن (3/366( والبيهقي )1520

 بريدةعن عبدهللا بن  واقد طريق احلسني بن من(. كلهم 4/230)
( 17/594" )النبالءيف" الذهيببه، وهذا سند صحيح. ورواه  أبيهعن 
 بريدة. ذكر بدون
 الد بن عبيد عن عبدهللا بن بريدة عن أبيه مرفوًعا به.خ طريق ومن

 (،1734( والدارقطين )3/896" )الكاملعدي يف " ابن أخرجه
 ال حيتج به، لكن احلديث صحيح مبا سبق، وهللا أعلم. وخالد

 : من طريق يزيد الرقاشي عن أنس أن رسول هللاأنس.. ومن حديث 
 فقد لصالة، فإذا تركها؛بني العبد والشرك، إال ترك ا ليس: "قال
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 (،900-897(، واملروزي )1080ابن ماجه ) أخرجه" أشرك
 يفوانظره بقصة  سبق،إال أن احلديث صحيح مبا  ضعيف، والرقاشي

 ابن (، ومن طريق أيب جعفر الرازي عن الربيع882بطة ) البن" اإلابنة"
 "ترك الصالة متعمًدا؛ فقد كفر جهارًا منمرفوًعا: " أنسأنس عن 

(، وهذا سند ضعيف، وال 3348" )األوسط" يف الطرباين خرجهأ
 هذافلم أقف عليها إال يف  ،"جهارًاذلك احلديث، أما كلمة: " يضر

 وهللا أعلم. الضعيف، السند
 من هذه والداللة( 1521الاللكائي برقم ) عند ثوِبن حديث وانظر.. 

 على التكفري ظاهرة جلية، وهللا أعلم.  األحاديث
اترك الصالة، وقد  كفرديث وما قبله ظاهر الداللة جًدا على  احل وهذا 

 أخرى،سلَّم املخالفون من األئمة بذلك، إال أهنم أتولوها بتأويالت 
 . -سيأيت إن شاء هللا تعاىل-ألدلة أخرى 

 احلد الفاصل، وهلذه الكلمة  معناها ليس" ...العهد: "كلمة: قيل فإن
 : امليثاق. معناهاالفاصل، وإمنا  معاٍن كثرية، مل يُذكر فيها احلد

 احلفاظاألمان، أو الذمة، أو  أوكان معناها: امليثاق،   سواء: فاجلواب 
 بيننا الضمان، فكل هذا مع بقية احلديث: ".... أوورعاية احلرمة، 

هذا يدل على كفر من ترك  كل"  فقد كفر تركها؛وبينهم .... ومن 
ه؛ ال يسمن وال يغين من حتت طائلالصالة، وإطالة البحث مبا ال 

فيه،  وردتجوع، وكلمة العهد خيتلف معناها حسب السياق الذي 
وهي هنا تدل على كفر من ترك هذا العهد أو هذا امليثاق، وقد فهم 
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احلديث ذلك، كما تقدم، وراوي احلديث أدرى مبرويّه،  راويجابر 
ذيل حاجة بعد هذا كله، إىل تطويل  فالوالصحابة أمجعوا على ذلك، 

مث يف النهاية  الباحثني،البحث، مبا ال فائدة منه، كما هو صنيع بعض 
 أخرى!!  أبدلةُيسلَّم أبن احلديث دال على التكفري، لوال أنه ُصرهف 

 . -مبشيئة هللا تعاىل-سيأيت مفصاًل  -عنده-األدلة الصارفة  على واجلواب 
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    (3" :واحتجوا أيًضا حبديث أنس )رسول هللا كان،  ُإذا طلع   يُِغري
 "وكان يسمع األذان، فإن مسع أذااًن؛ أمسك، وإال أغار الفجر،
 ( وقد ذكر هذا الدليل هلذا382( ومسلم )610البخاري  ) أخرجه

 (.4/227" )التمهيد، انظر "-هللارمحه -ابُن عبدالرب  الفريق
 : أن عدم األذان، دليل على عدم الصالة، وأن عدمالداللة منه ووجه

 دليل على أن القرية مشركة ابهلل عزوجل، وظاهر هذا يف الصالة
متتنع عن األذان،  اليتاملشركني، ال على القرية املسلمة  على اإلغارة

قوًما، َل يكن  بناإذا غزا  كانولكنها تؤدي الصالة، ولفظ البخاري: "
يغزوبنا حىت يصبح، وينظر: فإن مسع أذااًن؛ كفَّ عنهم، وإن َل 

 واملراد أن األذان شعار القرى احلديث،" ااًن؛ أغار عليهم....أذ يسمع
تركه من القرى يف ذلك الوقت، فليس من القرى  فمن املسلمة،
 هذا كان  ولوكبريهم وصغريهم،   ،النيبولذلك أغار عليهم  املسلمة،

 عليه احلديث دلياًل على القتل فقط، ال التكفري؛ لكان القتل ملن وجبت
 حكم وجعلعلى اجلميع،  أغار لواقع أن الرسولالصالة فقط، وا

 مع الكفر، وهللا أعلم.  إالالذرية حكم املقاتلة، وهذا ال يكون 
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    (4 )حبديث حمجن بن األدرع السلمي:  واحتجوا 
 يقال له: ُبْسر بن حمجن عن أبيه حمجن، الديل،طريق رجل من بين  من
ابلصالة، فقام رسول  أُذّهنف ،كان يف جملس مع الرسول هللا   أنه
مث رجع، وحمجن يف جملسه، مل يصلّه معه، فقال رسول  فصلى، :هللا
 "برجل مسلم؟ ألستمنعك أن تصلي مع الناس؟  ما: " هللا

 إذاصليت يف أهلي، فقال له: " ولكين: بلى، اي رسول هللا، قال
يف  مالك أخرجه" مع الناس، وإن قد كنت صليت فصل ِ  جئت؛

 "الكربى( ويف "857" )اجملتىبيف " والنسائي( 298) برقم" املوطأ"
( 1/244")املستدرك"يف واحلاكم (2405) حبان وابن (930)

" تصلي؟ ال فمالك: "بلفظ (3/420/3932وعبدالرزاق )
" ....ما منعك أن تصلي معنا؟( بلفظ: "3933برقم ) وأخرجه

العي"  شفاء"( من 299) برقم" املسندكما يف "  والشافعي
( 18978) ( وبرقم16395-16393( وأمحد من رقم )1/239)

أيب  وابن" مسلم برجل ألستلكن يف هذا املوضع بدون قوله: "
 شرح"يف  والطحاوي( 2/206/958واملثاين" ) اآلحادعاصم يف "

 (1/415من وجوه(. والدارقطين )363، 1/362معاين اآلاثر" )
البيهقي ( و 702-696من رقم /20" )الكبرييف " والطرباين

 (.3/430/856السنة" ) شرح( والبغوي يف "2/300)
ُبسر، فإنه مستور، مع أن احلافظ  أجلالسند ضعيف من  وهذا
 : صدوق.بقوله ترمجه
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هو  هل" ُبسريف اخلالف بني الرواة يف " عبدالربما قاله ابن  وانظر
-4/222" )التمهيدأو ابلشني املعجمة، يف " املهملة، ابلسني
224.) 
 :للحديثجه آخر و  وهناك

عمران بن أيب أنس عن حنظلة بن  حدثينطريق ابن إسحاق  من
عن رجل من بين الديل، قال: صليت الظهر يف  األسلمى علي
 برسول هللا فمررتمث خرجت أبابعهرهيل، أُلْصدرها إىل الراعي،  بييت،
، يصلي ابلناس الظهر، فمضيت، فلم أصل معه، فلما أصدرت وهو 

منعك َي  مافقال يل: " ،ُت، ذُكر ذلك لرسول هللاورجع أابعهرهي،
: فقلت:اي رسول هللا، فقال" بنا؟فالن، أن تصلي معنا، حني مررتا 
 ".وإنْ إين قد كنت صليت يف بييت، قال: "

 (.1/86/84) الصحابة" معجم" يف قانع وابن( 17890) أمحد أخرجه
وقد صرح  صدوق،سند حسن، رجاله ثقات، وابن إسحاق  وهذا

 لتحديث.اب
 برجل ألست: "ليس فيه قول النيب الوجهأن هذا  ومعلوم
 ".مسلم؟

 .-خيفى الكما -موضع الشاهد.  وهو
 : إن القصة واحدة؛ فيكون موضع الشاهد منكًرا، لتفرد منقلنا فإن

 ولعل هذا يظهر-خمتلفة  القصة: إن قلنا وإنحيتج به، خمالًفا الثقة،  ال
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 فيكون موضع الشاهد ضعيًفا، وما -ددعلى التع وحُتملألفاظها،  من
 وهللا أعلم. شاهد،من احلديث فليس فيه  صح
 قاله ابن عبدالرب:  ما ،من هذا احلديث الفريقالشاهد عند هذا  ووجه

ليس مبسلم، وإن  يصلي؛دليل على أن من ال  -وهللا أعلم-هذا  ويف
بني أهل العلم، وتقرير هذا  اختالفموحًدا، وهذا موضع  كان

هذا احلديث: أن أحًدا ال يكون مسلًما؛ إال أن يصلي،  يف طاباخل
 (. 4/224" )التمهيد"  فمن مل يصل؛ فليس مبسلم.ا

(: وجعل الفارق بني 67-66)ص" الصالةابن القيم يف " وقال
 إنكوأنت جتد حتت ألفاظ احلديث: " الصالة، والكافر؛املسلم 
ال تتكلم؟ وهذا كما تقول: مالك  ،"مسلًما؛ لصليت كنتلو 

؟ ولو كان اإلسالم  بناطق؟ ألْست وما لك ال تتحرك، ألْست حبيٍّ
برجل  ألْستملا قال: ملن رآه ال يصلي: " الصالة؛ عدم يثبت مع
 ".امسلم؟
 : أبن موضع الشاهد ال يصح، فليس دلياًل يف موضععن ذلك وجياب
 وهللا أعلم. النّهزاع،

 وأيب السائب الثقفي ومرسل حديث أيب مشيلة املعىنأنه يشهد هلذا  إال
العبد الذي مات، فألقاه األنصار يف البئر،  قصةأيب مليكة يف  ابن

أن ال إله إال هللا.... أكان يصلي  يشهد أكان: "فسأل عنه النيب
عليه،  والصالةإبخراجه وإحسان تغسيله وتكفينه،  أمر مث" ....

إن شاء هللا - (14وسيأيت يف أدلة من مل يكفر اترك الصالة، برقم )
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املسلمني، ملا كان معه  معاملةأنه عومل  على وهو يدل -تعاىل
على أن فْقد أحد هذين األمرين،  فّدلشهادة التوحيد والصالة، 

ُعلّهق بشرطني، ال يتم  إذا يؤدي إىل انتفاء هذا احلكم، فاحلكم
 بوجود أحدمها، وهللا أعلم. 
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    (5  )أيوب األنصاري، قال: جاء رجل إىل  حبديث أيب أيًضا واستدلوا
" دينه؟ ما: إن يل ابن أخ ال ينتهي عن احلرام، قال: "فقال ،النيب
منه دينه، فإن أىب؛ فابتعه  استوهبويوحد هللا، قال: " يصلي،: قال
 فأخربه، ،: فطلب الرجل ذاك منه، فأىب عليه، فأتى النيبقال" منه

اّللَّا ال ي اْغِفُر أاْن  ِإنَّ ونزلت: فقال: وجدتُّه شحيًحا على دينه، قال: 
واي اْغِفُر ماا ُدونا ذاِلكا ِلماْن ياشااءُ  ِبهِ  ُيْشراكا 

(1). 
( والطرباين يف 3/971/5424" )التفسريابن أيب حامت يف " أخرجه

من طريق واصل بن السائب  كالمها(  4/177/4063" )الكبري"
 .بهيوب الرقاش، عن أىب سورة ابن أخي أيب أيوب عن أيب أ

فإنه إىل الوهاء  أيوب،سند ضعيف جًدا، بسبب ابن أخي أيب  وهذا
 أقرب، ومل يدرك عمه أيًضا، وواصل ضعيف.

 : أن العم ملا سئل عن دين ابن أخيه، فأجاب أبنهالشاهد ووجه
ويوحد هللا، فدل ذلك على أن هذا أقل ما يصح به الدين،  يصلي،

مل يبق معه إال ما ذكره من عن احلرام، و  ينتهيال سيما والرجل ال 
 التوحيد والصالة. 

 : أن هذا على ما فيه من أخذ ورد، فإن العمدة يف دفعهواجلواب
 وهاء السند، وهللا أعلم.  على

 
 

                                                 
 . 48 :آليةاالنساء،  سورة (1)
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   (6   )النيب حبديثأيًضا  واستدلوا: 
وأن آخر ما يبقى من دينكم  األمانة،ما تفقدون من دينكم  أول"

 ".تفقدون الصالة ما...وآخر .رواية: " ويف" الصالة
 )صحيح لغريه(:

 عنهم: هللاجاء من حديث مجاعة من الصحابة رضي  وقد 
عن شداد بن معقل  رفيعطريق عبدالعزيز بن  منابن مسعود:  حديث -1

 األمانة،أول ما تفقدون من دينكم  إنمسعت ابن مسعود يقول: "
)الذين(  القوموإن آخر ما يبقى من دينكم الصالة، وليصلني  
: اي أاب قالوا ،"ال دين هلم، وليُ ْنزعان  القرآن من بني أظهركم

 ُيسرى"عبدالرمحن، ألسنا نقرأ القرآن، وقد أثبتناه يف مصاحفنا؟ قال: 
 ".فال يبقى منه شيء الرجال،عليه لياًل، فُيْذهب به من أجواف 

 مكارم( واخلرائطي يف "3/363/5981عبدالرزاق ) أخرجه
 ( خمتصًرا، بدون ذكر نـهزْع القرآن وما بعده، وأخرجه170" )األخالق
( والبيهقي يف 9562، برقم8699برقم  /9" )الكبرييف " الطرباين

 (.4/80بغداد" ) اتريخ( واخلطيب يف"4/325/5273" )الشعب"
 ال حيتج به، وإن ترمجه احلافظ بقوله: فشدادسند فيه لني،  وهذا

 .صدوق
  وإن كان موقوفًا، فله حكم الرفع،وهذا  ثقة،بن رفيع  وعبدالعزيز

 هو ظاهر، وهللا أعلم. كما



 سبيل النجاة يف  بيان حكم تارك الصالة 
 
 

 

56 

 عن عبدهللا بن هاين أيب الزهرى، قال كهيلطريق سلمة بن   ومن
أول ما تفقدون من دينكم األمانة، وآخر ما تفقدون  إن: "عبدهللا
 ".الصالة
 مكارم( وابن أيب الدنيا يف "7/259/35867ابن أيب شيبة ) أخرجه

 (، والطرباين1391برقم  /4" )السنةواخلالل يف " (267" )األخالق
 ( وأبوالزهرى قال فيه البخاري: ال يتابع9754برقم /9" )الكبري" يف

 ابن سعد والعجلي وابن توثيقالتهذيب"  هتذيبحديثه، ويف " على
كل حال: ففي   وعلىويُنظر هل توثيق األولنْي له أو لغريه،  حبان،

د قول البخاري فيه ما قد سبق، النفس شيء من االحتجاج به، بع
 أعلم البخاريثبت توثيق الثالثة أليب الزهرى هذا؛ فاإلمام  وإن

 يف هذا الفن من هؤالء. وأرسخ
 تعاىل أعلم.  وهللاأن هذا يقوي ما سبق يف هذه اجلملة،  إال

من طريق املعاَّف بن سليمان ثين  -رضي هللا عنه-عمر  حديث -1
 املسيباألنصاري عن سعيد بن  انفع عن حيىي بن سعيد بن حكيم

ما يرفع من الناس  أول: "قال اخلطاب عن رسول هللا بن عن عمر
 أخرجه" فيهما يبقى الصالة، ُوربَّ ُمصلٍ  ال خري  وآخر األمانة،
"  الشعب( والبيهقي يف "387" )الصغري" يف الطرباين

ضعيف، أو ضعيف جًدا: فحكيم  سند وهذا(  4/325/5274)
سعيد من عمر فيه خالف  ومساع أقرب، الوهاء ابن انفع إىل

 مشهور.
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 حذيفة: حديث   -3

 عن محيد بن عبدهللا الفلسطيين ثين عمارطريق عكرمة بن  من
ما تفقدون من  أولأخي حذيفة عن حذيفة قال: " بن عبدالعزيز
 . احلديث" اْلشوع، وآخر ما تفقدون من دينكم الصالة.... دينكم
 (. 4/469" )ستدركاملاحلاكم يف " أخرجه

وتلميذه محيد؛  احلال،سند ضعيف: ابن أخي حذيفة جمهول  وهذا
 فهو جمهول احلال، روى عنه اثنان، اليامي؛كان هو محيد بن زايد   إن

 مل يكنه؛ فيُنظر. وإن
بن حجّيل عن  ثوابطريق موسى بن إمساعيل عن  منأنس:  حديث  -4

دون من دينكم ما تفق أول: "اثبت عن أنس، قال رسول هللا 
 ".األمانة
الكبري"   التاريخ" يفأخرجه البخاري عن موسى به خمتصرًا،  هكذا

برقم /1الشهاب" ) مسندطريقه القضاعي يف" ومن( 2/158)
( اتًما عن 165األخالق" ) مكارم(، وأخرجه اخلرائطي يف "216

اثبت: قد  وقال" الصالة وآخرهنصر بن داود عن موسى به، وفيه: "
   .ايؤدهاجل يصوم ويصلي، وإن ائتمن على أمانة؛ مل يكون الر 

 ( من طريق4/410/1583" )املختارةيف " الضياءأخرجه اتًما  وكذا
ومتام يف  -ُخرَّزاذوهو ابن عبدهللا بن حممد -بن ُخرَّزاذ به  عثمان
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( من طريق ابن 2/325/708البسام" ) الروضيف " كما"  الفوائد"
 ُخرَّزاذ، وذكر مقالة اثبت.

 فال حاجة للُتجيح، وإن مل يكن اختصره؛ اختصره؛كان البخاري   فإن
 وعثمان ثقة، ُخرَّزاذ،خيالفه: نصر بن داود وعثمان بن  فالبخاري

" النبالءمتام، فإن يكن هو املُتجم يف" شيخالطريق إليه  ويف
كان غريه؛   وإن : ثقة مأمون.االكناينقال  فقد(؛ 15/57)

 . فيُنظر
(، فإن 8/472والتعديل" ) اجلرحلعله املُتجم يف "بن داود،  ونصر

 يكنه؛ فقد قال أبوحامت: حمله الصدق. 
 وال للُتجيح؛ فالبخاري إمام، والقول قوله، اضطررانكل حال: إن   وعلى
 يف احلديث مجلة الصالة، وهي الشاهد يف هذا احلديث، يكون
 .فتأمل
 حجّيل جمهول، وهللا أعلم. بنإىل ذلك أن ثواب  أضف

 ما تفقدون من دينكم أولمقلواًب بلفظ: " أنسرواه الرقاشي عن  وقد
 ".الصالة
 (2/213أصبهان" ) أخبار( ويف"6/265" )احلليةأبونعيم يف " أخرجه

 هو أضعف ممنضعيف، وهذا التخليط منه، إن سلم السند  والرقاشي
 وهللا أعلم. منه،
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( 7182) برقم" الكبري"يفالطرباين  عندشداد بن أوس  حديث وأما  -5
". وال شاهد يف هذا األمانةأول ما تفقدون من دينكم  إنفبلفظ: "

 اللفظ.
 الرفع،قول ابن مسعود اثبت عنه موقوفًا، وله حكم  أن: اْلالصة

 "الصحيحةوانظر " ضّر،بعد ذلك من أحاديث: إن نفع؛ وإال ما  وما
 ( وهللا أعلم.4/319/1739) -رمحة هللا عليه-األلباين  لشيخنا
 أيب حديثمن هذا احلديث، وهو  -الشاهدملوضع -ما يشهد  وهناك
 : أمامة

 ُعرى اإلسالم، عروة عروة، فكلما لتُ ْنقضنَّ : "قال رسول هللا أن
 احلكم، نقًضاعروة، تشبث الناس ِبليت تليها، فأوهلا  انتقضت
 ".الصالة وأخرهن

( وأمحد 4/92( واحلاكم )15/111/6715ابن حبان ) أخرجه
( 8/116/7486" )الكبري( ومن طريقه الطرباين يف "5/251)

" الشعب( والبيهقي يف "764" )السنةأمحد يف " بن وعبدهللا
من طريق الوليد بن مسلم ثين عبدالعزيز  كلهم(،  4/326/5277)

ثين سليمان بن حبيب عن  املهاجربن إمساعيل بن عبيد هللا بن أيب 
 أيب أمامة به.

 إال عبدالعزيز بن إمساعيل، فقد ترمجه ثقات،سند حسن، رجاله  وهذا
 ( وسأل عنه أابه فقال:5/377والتعديل" ) اجلرحأيب حامت يف" ابن

 به أبس.ا ليس
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 ابلتحديث بينه -يف أكثر هذه املصادر- صرحبن مسلم قد  والوليد
نَّا بذلك تدليسه، وصرح  وبني  بني شيخه، ابلتحديثشيخه، فأمه

 ته، وهللا أعلم.شيخه، فأمهنَّا بذلك تسوي وشيخ
احلاكم حتريف يف السند، فقال: عبدالعزيز عن  عند وقع :)تنبيه(

هو ابن عبيدهللا بن محزة  وعبدالعزيزإمساعيل بن عبيدهللا .... مث قال: 
الذهيب،  ذلكبن صهيب، ومع ذلك؛ فقد صحح سنده، وتبعه على 

 إال أنه قال: قلت: عبدالعزيز ضعيف.ا
املصادر تدل على  وبقيةقع فيه احلاكم، ابن لك الوهم الذي و  وقد

يف  -تعاىلرمحه هللا -ذلك، وقد نبَّه على ذلك أيًضا شيخنا األلباين 
 (، وقد صحح احلديث،1/229/571الُتغيب والُتهيب" ) صحيح"

 عند هللا تعاىل.  والعلم
 قاله اإلمام أمحد: كل شيء ما يف هذا احلديث: الشاهد وجه
 العمدة" شرحء، انظر قول أمحد هذا يف "آخره، مل يبق منه شي ذهب
على  الكبري الشرح(. ويف"2/75/76اإلسالم ابن تيمية ) لشيخ
 أوىل النهى شرح املنتهى" معونة( و "1/385" )املغين" حباشية" املقنع

 (،35القيم ص ) البن ،"الصالة( البن النجار احلنبلي، ويف"1/507)
 فارجع إليها، وداللة ،"الصالةأمحد يف " رسالةنقلوا هذا من  وقد

 وهللا أعلم.  قوية،على ذلك  احلديث
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   (7 واستدلوا أيًضا بقوله ): 
 "وذروة سنامه اجلهاد الصالة،األمر اإلسالم، وعموده  رأس"

 حسن مبجموع طرقه، من حديث معاذ، وهاك طرقه، حديث وهو
 عليها: والكالم

 عن معاذ قال: كنتالنجود عن أيب وائل  أيبطريق عاصم بن  فمن .1
قريًبا منه، وحنن نسري، فقلت: اي  يوًماسفر، فأصبحت  يف النيب  مع

 لقدمن النار؟ قال: " ويباعدينرسول هللا، أخربين بعمل يدخلين اجلنة، 
 والعليه؛ تعبد هللا،  هللاسألتين عن عظيم، وإنه ليسري على من يس ره 

 وحتج وتصوم رمضان،الصالة، وتؤيت الزكاة،  وتقيمتشرك به شيًئا، 
 أدلك على أبواب اْلري؟ الصوم ُجنَّة، أالقال: " مث" البيت

 من الرجلتطفئ اْلطيئة، كما يطفئ املاء النار، وصالة  والصدقة
ُجُنوُُبُْم عاِن اْلماضااِجعِ  ت اتاجاافا : مث تال: قال" الليل جوف

(1)، 
وعموده،  برأس األمر كله، أخِبك أالقال: " مث يعملونبلغ:  حىت

 اإلسالم، األمر رأس: بلى اي رسول هللا، قال: "قلت" سنامه؟ وذروة
 أخِبك مبالك أالقال: " مث" سنامه اجلهاد وذروةالصالة،  وعموده
 عليك ُكفَّ بلساين، قال: " فأخذ: بلى اي نيب هللا، قلت" كله؟  ذلك
 تكثكلوإان ملؤاخذون مبا نتكلم به؟ فقال: " هللا،". فقلت: اي نيب هذا
 علىأو -َي معاذ، وهل يكب الناس يف النار على وجوههم  أمك

 ".إال حصائد ألسنتهم -مناخرهم
                                                 

 .16 :آليةا ،جدةالس سورة (1)
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 (11394" )الكربىوالنسائي يف" -له اللفظ-و( 2616) الُتمذي أخرجه
( 3973اختصر موضع الشاهد، فلم يذكره، وكذا ابن ماجه ) لكن

( ومن طريقه أمحد 11/194/20303عبدالرزاق ) وأخرجه
أن  والظاهر" األمر وعموده الصالة ورأس( لكن فيه: "5/231)

 والطرباين(  112" )املنتخبيف " محيدوأخرجه عبد بن  سقطًا، فيه
 الشاهد. بدون( من طريق عبدالرزاق 266برقم  /20" )الكبري" يف

 العلوم واحلكم" جامععليه ابن رجب يف" تكلمسند ضعيف، وقد  وهذا
 احلديث، الُتمذين، متعقًبا تصحيح ( احلديث التاسع والعشرو 2/127)

 نظر من وجهني: -رمحه هللا-: وفيما قاله فقال
ن، وكان أيبمل يثبت مساع  أنه: أحدُها  وائل من معاذ، وإن كان قد أدركه ابلسّه

 وغريه، يستدلون كأمحدابلشام، وأبووائل ابلكوفة، وما زال األئمة   معاذ
 حامت الرازي يف مساع أيب وائلهذا، وقد قال أبو  مبثلانتفاء السماع  على
 مل يعين أنه ابلشام،أيب الدرداء: قد أدركه، وكان ابلكوفة، وأبوالدرداء  من

 يصح له السماع منه.
يف مساع أيب وائل من  توقفواحكى أبوزرعة الدمشقي عن قوم أهنم  وقد

 عمر، أو نفْوه، فسماعه من معاذ أبعد.
 اصم بن أيب النجود عن شهر بنسلمة عن ع بنقد رواه محاد  أنه: الثاين

 -( وبدون الشاهد5/248)-عن معاذ، أخرجه أمحد خمتصرًا  حوشب
ألن احلديث معروف من رواية  ابلصواب،قال الدارقطين: وهو أشبه 

 شهر، على اختالف عليه فيه.
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 مرسلة يقيناً، وشهر خمتلف يف توثيقه معاذ: ورواية شهر عن قلت
من رواية شهر عن عبدالرمحن بن غهْنم  د،أمحخرجه اإلمام  وقد وتضعيفه،

 النـّزالعروة بن النـزَّال أو  روايةعن معاذ، وخرجه اإلمام أمحد أيًضا، من 
وال  عروة بن أيب شبيب، كالمها عن معاذ، ومل يسمع وميمونبن عروة، 

  ميمون من معاذ، وله طرق أخرى عن معاذ، كلها ضعيفة.ا
 .-رمحه هللا-ابن رجب  كالم
 فقد -على لني يف حفظه-: أن عاصم بن أيب النجود من ذلك صفتلخ

( أن 988السؤال ) يف" العللورجح الدارقطين يف " فيه، اضطرب
 حديث شهر، وقد ذكر الدارقطين وجوه االختالف عليه، ورجح احلديث

 الطريق. هذه
 به،بن هْبرام عن شهر عن عبدالرمحن بن غهْنم عن معاذ  عبداحلميد .2

 (5/236بدون الشاهد يف) ورواه( 246-5/245) أمحد أخرجه
 (.115برقم /20" )الكبريالطرباين يف " وكذا

 ضعيف، وابن غهْنم من كبار ثقات التابعني، وشهرصدوق،  وعبداحلميد
 مسع معاًذا، فهذا السند يصلح يف الشواهد. وقد

 ابن غهْنم، وكل هذا يؤيد قول الدارقطين يف ذهكرقد توبع يف  وشهر
(: وأحسنها إسناًدا حديث عبداحلميد بن 988السؤال/6/79" )العلل"

رام،   اتبعه عن شهر عن ابن غهْنم عن معاذ.ا ومنهبه
 /20رواية ابن غهْنم عن معاذ، أخرجها الطرباين ) يفمتابعة لشهر  وهناك
يم 141برقم الزهري عن  ثين( من طريق عبدالرمحن بن يزيد بن مته
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الصالة، وإيتاء  إقامة: وقوامهوفيه: " ابن غهْنم عن معاذ به، عبدالرمحن
شهر  لطريقبن يزيد ضعيف، وهذا الطريق يشهد  وعبدالرمحن" الزكاة

 ابن حوشب يف ذكر الصالة، دون ذكر الزكاة، وهللا أعلم.
أيب  ابن أخرجهطريق عروة بن النـزَّال أو النـزّال بن عروة عن معاذ به،  ومن .3

" املصنفيف " (، وأخرجه1) برقم" اإلميانشيبة يف "
( 5/237بدون الشاهد، وأخرجه أمحد ) خمتصًرا( 4/208/19305)

( 20/181السجدة ) سورة" تفسريه( والطربي يف "560) والطيالسي
( 304برقم/20" )الكبريوأخرجه الطرباين يف " الشاهد،لكن بدون 
( والبيهقي يف 988السؤال  /77-6/76" )العلل" والدارقطين يف

(. وعروة هذا قد وثقه ابن حبان، ومل يذكر 4/13/4225" )الشعب"
عنه غري احلكم، وترمجه بقوله: مقبول، وهو إىل  راوايً " التهذيبيف "

سبق من كالم ابن رجب أن عروة مل يسمع من معاذ  وقد أقرب، اجلهالة
 فهذا الوجه ال يُدفع عن االستشهاد به. ذلك؛أيًضا، ومع 

ومطواًل، أخرجه ابن  خمتصرًاه طريق ميمون بن أيب شبيب عن معاذ ب ومن .4
" الكبري( والطرباين يف "5/237( وأمحد )2) برقم" اإلميانأيب شيبة يف "

(، 9/20"  )الكربى( والبيهقي يف "291،292،293،294برقم /20)
شهر  بطريقمل يسمع من معاذ، إال أنه يتقوى  ولكنوميمون صدوق، 

بن متيم  يزيد محن بنعلى ضعفها، واملشهود هلا برواية عبدالر  املتصلة
 وهللا هو ظاهر، كمافاحلديث مبجموع هذا حسن،   -على ضعفها-

 أعلم.
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برقم  /2" )االرواءيف" -هللارمحه -قد ضعفه شيخنا األلباين  واحلديث
أبن احلديث إذا ورد  مستدالً " سنامه اجلهاد وذروة( إال مجلة: "413

سبق  وقدوه، من وجوه منقطعة يف موضع واحد، فال يتقوى هبذه الوج
، كما ذكر -الراجحعلى -علمت أنه متصل من حديث شهر  أن

على  توبع، أضف إىل ذلك أن شهرًا نفسه قد -رمحه هللا- الدارقطين
حسن لغريه، فكيف إذا انضم  وحدهمن طريق ابن غهْنم  فاحلديث ذلك،

 فإنشبيب؟  أيبإىل ذلك غريه من طريق عروة بن النَّزال، وميمون بن 
: قلنا وإن شهرًا،ما أخذاه عن عبدالرمحن بن غهْنم؛ فهذا يقوي : إهنقلنا

 بن غهْنم؛ فهذا له وجه ما يف تقوية عبدالرمحنأخذاه عن غري  إهنما
شهر، كما ال خيفى، وعلى كل حال، فاحلديث حسن لغريه، وهذا  حديث
 -رمحه هللا- األلباينما ذهب إليه الُتمذي، وهو ما قرره شيخنا  يقوي

 (3209) برقمابن ماجه"  صحيح( و"2110) برقمالُتمذي"  صحيح"يف
 أعلم. تعاىلصححه فيهما، وهللا  فقد

من طريق حممد بن  احلديث" العللالدارقطين يف " ذكر :)تنبيه(
 بهأيب بكر بن أيب مليكة عن املثىن بن الصباح عن عمرو  بن عبدالرمحن
 عن جده عن معاذ به. أبيه شعيب عن

 مُتوك، واملثىن شيخه ضعيف، فال يُفرح هبذا، هذاكة أن ابن أيب ملي إال
 أعلم. وهللا

 ": الصالة وعمودهيف مجلة: " شاهد وللحديث: قلت -1
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( من طريق 3/39/2807" )اإلميان شعبأخرج البيهقي يف " فقد
: اي رسول فقالشعبة عن قتادة عن عكرمة عن عمر قال: جاء رجل، 

ومن  لوقتها، الصالةقال: "هللا، أي شيء أحب عند هللا يف اإلسالم؟ 
 قالالبيهقي:  قال" ترك الصالة؛ فال دين له، والصالة عماد الدين

  أبوعبدهللا: عكرمة مل يسمع من عمر، وأظنه أراد عن ابن عمر.ا
واآلاثر الواقعة يف ختريج  األحاديث ختريجما قاله الزيلعي يف " وانظر

(، 19رقم ) فقرة( احلديث السادس، 1/42الكشاف للزخمشري" )
" القدير فيضوانظر تضعيف العراقي له ابلضعف واالنقطاع يف "

 (. 3568األلباين رمحه هللا ) لشيخنااجلامع"  ضعيف( و "4/326)
الُتغيب  كتابيف " األصبهاينعزاه الزيلعي أيًضا إىل أيب القاسم  وقد

 هللا: قال رسول قالأيب إسحاق عن احلارث عن علي،  عنوالُتهيب" 
" :واحلارث  انتهى،" عماد اإلسالم، واجلهاد سنام العمل صالةال

   .اجًداضعيف 
  وإذاال إشكال فيهم،  إسحاقمن صنيع الزيلعي أن من دون أيب  ويظهر

 ترجح يف أمره أنه ضعيف، وليس قدكان كذلك، فاحلارث 
 هذاعنعنته، والظاهر من  ملعرفةويُنظر من تلميذ أيب إسحاق،  ابملُتوك،
  االستشهاد به، وعدم نزوله عن ذلك، وهللا أعلم. يفحلديث قوة هذا ا
( إىل أيب نعيم 1/308احلبري" ) التلخيصقد عزاه احلافظ يف " واحلديث

بن سليم عن بالل بن حيىي، قال: جاء  حبيب عنالصالة"  كتابيف "
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احلافظ:  قال" عمود الدين الصالةفسأله؟ فقال: " ،رجل إىل النيب 
  ثقات.امرسل، رجاله  وهو
ص  للسخاوىاحلسنة"  املقاصديصلح أيًضا يف الشواهد، وانظر " فهذا

 (، وهللا تعاىل أعلم. 632( برقم )266)
 العمدة" شرحيف " اإلسالم،قاله شيخ  ما: احلديثالشاهد من  ووجه

 وقع عمود الفسطاط؛ وقع مجيعه، ومل ينتفع به.ا ومىت(: 2/75)
 (: ووجه االستدالل به، أنه أخرب64)ص" الصالةابن القيم يف " وقال

 عليه اخليمة، فكما تقومالصالة من اإلسالم، مبْنزلة العمود الذي  أن
 الصالة،اخليمة، بسقوط عمودها؛ كذا يذهب اإلسالم بذهاب  تسقط

  .ا(1)وقد احتج أمحد هبذا بعينه
 (: انقاًل عن أمحد: وقد جاء يف35)ص" الصالةابن القيم يف " وقال

ألست تعلم أن  ،"الدين عمود الصالةقال: " أنه النيب  عن احلديث
وإذا  واألواتد،سقط عموده؛ سقط، ومل ينتفع ابلطنب  إذا الفسطاط،
 من الصالة وكذلك واألواتد؟ ابلطنب انتفعت الفسطاط؛ قام عمود
 يسري.  بتصرف اإلسالم.ا

 تكن صرحية، وهللا أعلم.  مل ظاهرة، وإن ذلكاحلديث على  فداللة
 

 
 

                                                 
  يكـــنى احتمـــال أنـــه قـــد يـــُتك عمـــود الـــدين، وإن مل ( مـــا يـــدل علـــ34)ص" الصـــالة" يفأن يف كـــالم ابـــن القـــيم  مـــع (1)

 كافًرا.
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   (8  )أيًضا حبديث عبدهللا عهمرو عن النيب واستدلوا ذكر الصالة أنه 
له نورًا، وبرهااًن، وجناة من  كانتحافظ عليها؛   منفقال: " يوًما،
ومن َل يافظ عليها؛ َل تكن له نورًا، وال جناة،  القيامة،يوم  النار
 بن وُأيب   برهااًن، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وال

 ".خلف
 (6576( وأمحد )1467( وابن حبان )2721الدارمي ) أخرجه

 (353" )املنتخب"يف( وعبد بن محيد 782" )السنةعبدهللا يف" وابنه
" املشكليف" والطحاوي( 1/133/58" )الصالةيف" واملروزي

( 1767" )األوسطيف " والطرباين( 8/207/3180،3181)
( إىل 1/292" )اجملمعيثمي يف "الشاهد، وعزاه اهل بدونخمتصًرا 

( واآلجري يف 895" )اإلابنة"يفابن بطة  وأخرجه" الكبري" الطرباين يف
( كلهم من طريق كعب بن علقمة عن عيسى بن 298) "الشريعة"

وأما  صدوق،عبدهللا بن عمرو به. وكعب  عن الصديفهالل 
 يف" والتاريخ املعرفةالفسوي يف " وذكرهحبان،  ابن عيسى فقد وثقه

أهل مصر، وظاهر هذا أن الرجل ال ينـزل  من ثقات التابعني
". إال أن التقريبوبه ترمجه احلافظ يف " ،"صدوق" عن درجة:
والفسوي عندمها تساهل، ال سيما األول، فعند  حبانيقال: ابن 

ال أعلم دلياًل يوجب ذلك، فأان على  لكينذلك ال حُيتج به، 
 أعلم.  وهللا يل خالفه، يظهرحسنه، حىت 
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 :الصالةاالستدالل ُبذا احلديث على كفر اترك  وجه
من مل حيافظ على الصالة، مع كبار رؤس أهل  ذكر النيب أن

 يكون من كان كذلك إال كافرًا. فال الكفر،
 ( فقال: إن8/208" )املشكليف " الطحاويُّ هذا االستدالله  ورد

مع يف جهنم من ألن هللا عز وجل جي توّهم،ذلك، ليس كما  يف األمر
ومن سواهم من أهل  املنافقني،ذُكر يف هذا احلديث، ومن سواهم من 

 اآلكلني عليهم،اإلسالم، املضّيعني لفرائضه عليهم، املنتهكني حلرمه 
ُكُلونا أاْمواالا  ِإنَّ ألموال اليتامى، بقوله فيهم:  تااماى الَِّذينا َيْا  اْلي ا

ُكُلونا يف  رًا واساياْصلاْونا ساِعريًا وِِنِمْ بُطُ ظُْلًما ِإَّنَّاا َيْا انا
مهْن  ومنهم ،(1)

وهاهم ممن ذكره يف كتابه، وعلى لسان  بعضهم  فكان ، رسولهسه
 ومنهم كافرون،  فمنهممع بعض يف جهنم، انًسا خمتلفة، 

 ومن كفر، دار عذابه، فيما كانوا عليه من مجيًعامسلمون، ومجعتهم 
 .االتوفيقوجل نسأله  عز وهللا إسالم، ومن نفاق، تضييع
 ليس حبجة ملزمة على تكفري اترك احلديثكل حال، فهذا   وعلى

 مجيع الوجوه، منفإنه ال يلزم من املعية املساواة يف األحكام  الصالة،
 سواء منهم من كفر اترك الصالة، أم- األمةاملتفق عليه بني  ومن

يف  فرعون، ومن ذُكروا كعذابأن عذاب اترك الصالة، ليس   -ال
ْنِزعانَّ  ُثَّ لكل شيء قدرًا، وقد قال تعاىل  هللافقد جعل  احلديث،  لان ا

                                                 
 .10اآلية:  النساء، السورة(  1)
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ِعِتيًّا الرَّمْحانِ ُكلِ  ِشيعاٍة أاي ُُّهْم أاشادُّ عالاى   ِمنْ 
 فكيف يكون حكم ،(1)

، مثل حكم من اتفقت -بعد التابعني-يف تكفريه  اخلالفاشتهر  من
شك يف كفرهم؛ سابقها وال حقها على كفرهم، بل من  األمة
الفريق املكفّهر لتارك الصالة على ذلك؛ خروج  هذا! وجواب كفر؟

 عليهم، وهللا أعلم. اآلخرعن ظاهر احلديث، وهو جواب الفريق 
 (: وأما حديث عبدهللا1/147التثريب" ) طرح"يفابن العراقي  وقال
)عمرو(، فهو وإن كان صحيًحا؛ فال يلزم من كونه يكون يوم  ابن

 يف النار خملًداأن يكون  خلف؛ع فرعون وهامان وُأيب بن م القيامة
يُغفر له،  أوبل قد يُعذَّب معهم يف النار، وخيرج ابلشفاعة،  معهم،

  أعلم.ا وهللا
 

 
 

                                                 
 .69اآلية:  مرمي، السورة(  1)
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   (9 واستدلوا على تكفري اترك الصالة حبديث أيب الدرداء، وهو من )طريق 
أم الدرداء  راشد بن جنيح احلماين أيب حممد عن شهر بن حوشب عن

تشرك  ال -1": بتسع : أوصاين رسول هللاقالعن أيب الدرداء 
ترتكان الصالة املكتوبة  وال -2 ُحر ِقت،ِبهلل شيًئا وإن ُقطِ عت، أو 

 تشربن وال -3 الذمة، منهمتعمًدا، ومن تركها متعمًدا؛ برئت 
َّترج  أن أمراكوالديك، وإن  وأطع -4 كل شر،  مفتاحاْلمر، فإِنا 

رأيت  وإن األمر،تنازعن والة  وال -5 نياك، فاخرج هلما،من د
 أصحابك، تفرر من الزحف، وإن هلكت، وفر   وال -6 أنك أنت،

ويف - على ترفع عصاك وال -8من طولك على أهلك،  وأنفق -7
 يف هللا عز وجل". وأخفهم -9 أهلك، -عن رواية

 ورد من حديث مجاعة من الصحابة: وقد )حسن مبجموع طرقه(
 وابن( 18املفرد" ) األدب: أخرجه البخاري يف"هذاأيب الدرداء  حديث   -1

( والبيهقي يف 3،2،1على اجلملة ) مقتصرًا (4034ماجه )
(، والاللكائي يف 3،2،1( مقتصرًا على اجلملة )5589" )الشعب"
 الزوائد" جممعيف " اهليثمي( وعزاه 1524اعتقاد أهل السنة" ) شرح"
 هذامن طريق راشد به، وعلة  كلهم"  الكبري" ( للطرباين يف1/295)

فيه من املقال املشهور، غري أن احلديث له  ملااحلديث شهر، 
 :أخرى شواهد
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 : أميمة موالة رسول هللا  حديث   -2
(  479برقم  /24" )الكبري( والطرباين يف "4/41احلاكم ) أخرجه

 الكالعيىي أبوحي ثناكالمها من طريق يزيد بن سنان أىب فروة الرهاوى 
 أميمة، نفري، قال: دخلت على بنعن جبري  -وهو سليم بن عامر-

 دخل عليه رجل، فقال: إذ ،أوضئ رسول هللا كنتفقالت:  
تنازعن والة  والأنه أبدل اجلملة اخلامسة: " إال..... فذكره، أوصين

تزدد يف َّتوم أرضك، فإنك أتيت يوم القيامة  وال: "بقوله" األمر....
 ". أرضني سبعك مقدار وعلى عنق

 يزيد بن سنان، فقد أْغلظ بعضهم القول أجلسند ضعيف من  وهذا
 واهية، إذا روايتهجترحيه، وخفف آخرون، ومنهم من فصَّل، وجعل  يف

 احلافظعنه ابنه حممد، فالراجح يف حاله أنه ضعيف، كما قال  روى
، وبعد إال أن رواية ابنه عنه واهية، وهذا ليس منها ،"التقريبيف "
حال يزيد؛ فحديث شهر يتقوى هبذا يف مثان مجل، إبستثناء  معرفة
 زايدة: دوناخلامسة، وحديث يزيد هذا يتقوى يف مثان مجل،  اجلملة

إن -هلا ما يقويها  شهرأن زايدة  إال" تزدد يف َّتوم أرضك..... وال"
 وذلك من حديث: -شاء هللا تعاىل

( من طريق حبر بن نصر ان 7/304البيهقي ) أخرجه الذيأامْين:  أم -1
 عن مكحول عن -وهو التنوخي-بكر ان سعيد بن عبدالعزيز  بن بشر

واملعصية، فإن ِبملعصية حل  وإَيكزايدة: " وفيهأهمْين به،....  أم
 وأنتأصاب الناس مواتن  وإذا: "وزايدة" سخط هللا عز وجل
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 سند رجاله كلهم ثقات، إال أن مكحوال مل وهذا" فاثبت فيهم؛
 من أم أمين.  سمعي

أخرجها ابن عساكر  به،طريق أخرى إىل سعيد بن عبدالعزيز  وله
 (.2026" )االرواء( كما يف"17/18/1)

احلسني بن احلسن  انأخرى عنده أيًضا من طريق ابن صاعد  وطريق
:.... يقولأان سفيان بن عينية عن يزيد بن جابر مسعت مكحواًل 

يف  لذلك بعد ذكره -هللارمحه - فذكره مرساًل، قال شيخنا األلباين
هو ابن حريث  واحلسني": وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات، االرواء"

 بن احلسن اخلزاعي موالهم.ا
من  أيًضا،" االرواء" يف -رمحه هللا-طريق أخرى، ذكرها شيخنا  وله

هللا بن  عبيدطريق إبراهيم بن زبريق عن إمساعيل بن عياش ثنا 
 أم أهمْين به، أخرجها عنيمان بن موسى عن مكحول وسل الكالعي

 مل وإبراهيم: -رمحه هللا-( قال شيخنا األلباين 17/322/1عساكر ) ابن
  أجد له ترمجة.ا

إمساعيل بن  علىمن حديث معاذ ما يدل على اختالٍف  وسيأيت
 عياش، وأن هذه الرواية عنه منكرة.

 ،لنيبا إىل: مكحول روى مرساًل يقال أنتقرير ذلك بقي  وبعد
فإذا كان كذلك؛ فمن نظر  ،عن أم أمين عن رسول هللا  ومنقطًعا

رمحه هللا من  األلباينحسب ما أبرزه شيخنا -يف اإلسنادين إليه 
 ذلكعلم أن احلديث حمفوظ ابلوجهني، وعلى  -رجال إسناد املرسل
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 دون مبرسله اسُتْشههدفزايدة أم أمين يف اإلسناد مقبولة، والتابعي إذا 
 بذلك،الصحايب، مع علمنا بسقوط الواسطة اليت حدثتُه ذكر 

 صحة يتضح وهبذافاالستشهاد به مع وجود الصحايب؛ ال أبس به، 
بن  يزيدتقوية اجلملة اخلامسة من حديث أىب الدرداء، وأما زايدة 

 وإن كانت فإهنا" تزدد يف َّتوم أرضك.....اخل وال: "سنان
 أحاديث أخرى، ليس احلديث، فمعناها صحيح يف هذامن  ضعيفة

 هذا موضع الكالم عليها، وهللا أعلم.
 معاذ: حديث   -4  
 صفوان بن عمرو عنطريق أىب اليمان عن إمساعيل بن عياش  من)أ(      

 عبدالرمحن بن جبري بن نفري عن -وهو السكسكي احلمصي-
معاذ مرفوًعا، بعشر كلمات، مثل حديث أم أمين،  عن احلضرمي

 أىب الدرداء:  حديثلة اخلامسة من لكن إبسقاط اجلم
فوق إمساعيل  فيمن( ورجال هذا السند 5/238أمحد ) أخرجه
 مقبولة؛ وهذا منها، إال أن الشامينيوإمساعيل روايته عن  ثقات،

والُتهيب"  الُتغيبيسمع من معاذ، قاله املنذري يف " مل عبدالرمحن
(1/383 .) 

السند، وخالفه  هبذاثقة معروف، ورواه عن إمساعيل  وأبواليمان
على من  -رمحه هللا-األلباين  الشيخبن زبريق، ومل يقف  إبراهيم
وغريها منكر، وهللا  املعروفة،فال شك أن رواية أيب اليمان هي  ترمجه،
 أعلم.
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عن أىب  حلبسطريق عمرو بن واقد عن يونس بن ميسرة بن  ومن)ب(   
" تغلل والفيها: " مجل، زاد بعشراخلوالين عن معاذ مرفوًعا،  إدريس
 (8/58" )األوسط( ويف"156برقم /20" )الكبريالطرباين يف" أخرجه

-1( ابجلملة )9/306" )احللية(، وأخرجه يف "7956) برقم
والظاهر أنه وهم أو  واقد،( لكن جعله من طريق هارون بن 8،7،5

 حتريف، وهذا سند ال يفرح به، فـهعهْمر و مُتوك.
 -وهو سعيد- مرميطريق ابن أىب  منلصامت: عبادة بن ا حديث  -5      

 عن يزيد بن قوذر عن عبدالرمحنانفع بن يزيد ثين سيار بن  ثنا
 ( أخرجه املروزي3،2،1عن عبادة مرفوًعا، ابجلملة ) شريحبن  سلمة

( وعندمها 1522( برقم)2،1جبملة ) والاللكائي( 920")الصالة"يف
انظر  احلال،جمهول بن قوذر  ويزيد ،"امللة من خرج فقدبلفظ: "

 ": الامليزان( وسلمة قال عنه يف "9/284والتعديل" ) اجلرح"
 .يعرف

" الكبري( للطرباين يف "4/219" )الزوائد جممععزاه يف " واحلديث
تركبوا املعصية، فإِنا  وال: "وزاد( 8،6،4،3،2،1اجلملة ) فذكر

قال الذهيب: ال يعرف،  شريح،وقال: وفيه سلمة بن  ،"سخط هللا
 وبقية رجاله رجال الصحيح.ا

 هذا السند ليس من طريق يزيد بن قوذر، أنصنيع اهليثمي:  وظاهر
 اهليثمي، تساهلأنه من طريقه، وقد عرفه اهليثمي، أو يعد هذا من  أو

 ذلك أوىل الوجوه، وهللا أعلم. ولعل
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( 20122عبدالرزاق ) أخرجه: إمساعيل بن أمية مرسلمن  وجاء
  اي رسول هللا..... فذكر اجلملة أوصينل: معمر عنه قال رج عن

 ( أي بدون الشاهد يف أمر الصالة. 9،8،7،4،1)
 فقد: "والثابت" خرج من امللة فقد: "مجلةهذا، فال تصح  وعلى
 فرق، كما ال خيفى؟.  وبينهما" منه الذمة برئت
 منها ما جاء بتسع مجل، ومنها ما جاء األحاديث،أن هذه  اعلم

والثابت فيها مثان مجل من  ذلك،هو أقل من ما  ومنها بعشر،
 والوهي " -هللاإن شاء -حديث أىب الدرداء، وُيضم إليها التاسعة 

 وإَيك: "مجلةويضم إىل ذلك أيًضا  اخل"تنازعن والة األمر......
فإهنا جاءت من طريقني فيهما انقطاع،  اخل"....واملعصية 

، -تعاىل هللاشاء  إن-فهي إىل احُلْسن أقرب  جمهول، فيهاوأخرى 
أصاب  وإذاوكذلك مجلة: " ذلك،األدلة يف  عموم ال سيما مع
كان يف سندها انقطاع، إال أنه   وإن اخل"..... الناس مواتن

 من الزحف. الفرارالدرداء يف النهي عن  أيب يشهد هلا حديث
 احلديث، فجملتان: هذاالذي مل يثبت يف  أما

طريق يزيد بن سنان، وهو ": ألهنا من أرضك.... وَّتوم وإَيك" -1
زيد  بنحديث سعيد  من" الصحيحنيإال أن معناها يف " ضعيف،
 وعائشة.
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من طريق عمرو بن واقد، وهو مُتوك، لكن  ألهنا": تغلل وال" -1
 .(1)الغلول اثبت من أدلة كثرية، وهللا أعلم عن النهي

متعمًدا، برئت  تركها ومن: " قولهالشاهد من احلديث:  وجه
 له لكانتابن القيم: ولو كان ابقًيا على إسالمه؛  قال "الذمة منه
 (.64)ص" الصالة" من اإلسالم.ا ذمة
 شرحاإلسالم يف " شيخهذا ليس مبتعني يف تكفريه، وقد قال  لكن

 برئتفقد  عمًدا،ترك الصالة  من(: .....قوله: "2/94العمدة" )
 .ايلزم ذلك أحكام الكفر يف حقه، كاملنافقني وال" منه الذمة

 يف غري هذا، فيحتاج إىل مزيد -رمحه هللا-يكون سياق كالمه  وقد
 أعلم.  وهللا أتمل،
: أن قول مبتعنيعلى أن االحتجاج هبذا احلديث ليس  ويدل
يرد يف غري الكفر، كما عند  قدمنه الذمة"  برئت فقد: "النيب

فوق  ِبت من: "قال رسول هللا أنأمحد وأىب داود وغريمها، 
الذمة"  منهله إج ار، فوقع، فمات؛ فِبئت  سوليبيت، 
برقم  -رمحه هللا تعاىل-األلباين  لشيخنا" الصحيحة" يف وانظره

 سلسلة( وما ذكرته يف "7/262املعبود" ) عون"( وانظر 828)
( يف العدد الثاين، بل قد جاء 24) رقم السؤال" ةالفتاوى الشرعي

                                                 
القيم  البنالكايف"  اجلوابللحديث يف حتقيق " خترجيي، من -مع شيء من التصرف-التخريج منقول  هذا (1) 

نوع غرابة عن  فيهولذلك فسياق الكالم  -ء والدواء"الغطاء بتحقيق أحاديث وآاثر الدا كشفوقد مسيته: "-
 موضوع هذا الكتاب، وهللا أعلم.
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آلبق كافرًا، من ابب تسمية العبد ا اإلميان عند مسلم يف كتاب
أبق؛ فقد برئت منه  عبد أميا: "قال  رسول هللا أنحديث جرير 

املعلم بفوائد مسلم"  إكماليف" عياضما قاله  وانظر" الذمة
( والقرطيب 2/58مسلم" ) شرح"يف (، وما قاله النووي1/327)

يدل على أن التكفري ليس مبتعني  ذلك (، فكل1/256" )املفهم"يف
نعم؛ قد يُراد بذلك الكفر، لكن الدليل إذا تطرق اجلملة،  هذهمن 

 االستدالل، وهللا تعاىل أعلم.  تعنيإليه االحتمال، سقط به 
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   (10) عبادة بن الصامت، قال: دعاان النيب  حبديثأيًضا  واستدلوا، 
 والطاعة،ِبيعنا على السمع  أن: "فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا

 وأُْثرة علينا، وأن ال ويسران،وعسران   منشطنا ومكرهنا، يف
أهله، إال أن تروا كفًرا بواًحا، عندكم من هللا فيه  األمر ننازع
( ومسلم يف  7056يف كتاب الفنت برقم ) البخاري أخرجه" برهان

 (. 3/1470( )8كتاب اإلمارة الباب )
 أن رسول هللا  -عنهارضي هللا -بضميمة حديث أم سلمة  وذلك

 ومنفتعرفون وتُنكرون، فمن عرف، برئ،  أمراء، ونستك: "قال
 ال،" : أفال نقاتلهم؟ قال:قالوا" سلم، ولكن من رضي واتبع أنكر؛

 (. 1854أخرجه مسلم ) ،"ما صلَّْوا
 الشاهد من هذا الدليل:  وجه

 والة األمور، إال إذا أتوا بكفر بواح، منازعةحديث عبادة: حرم  أن
بواح، أو  كفر عز وجل، على أنه  بّينة وبرهان من عند هللا فيه

 صراح.
إال إذا  األمراء،هؤالء  مقاتلة حديث أم سلمة: حرم النيب ويف

على أن  احلديثنيجمموع  فدل" ما صلوا ال،تركوا الصالة، لقوله: "
اترك الصالة، وقع يف الكفر البواح، الذي قامت األدلة على أنه  

 فأين يف هذا كفر دون كفر؟! صريح،كفر 
 يفيد حكم التكفري، إال أن ذلك مستفاد الأم سلمة وحده  يثوحد
 وهللا أعلم.  احلديثني،جمموع  من
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البيان"  أضواءيف " -رمحه هللا- الشنقيطيذكر اإلمام  وقد
( بعض أدلة هذا الفريق، ومنها هذان احلديثان؛ مث قال 4/311)

   ....االقول(: وهذا من أقوى أدلة أهل هذا 4/312)   يف
 من بيان وجه الشاهد من هذين سبق( خلص ما 4/315) ويف

من أقوى أدلة أهل هذا القول، وذكر  وهذامث قال:  احلديثني،
 ننابذهم أفالبن مالك عند مسلم:....وفيه: " عوف حديث

 وقال: وفيه ،"فيكم الصالة.... أقامواما  ال،: "قال" ِبلسيف؟
 وهذا ترى.ا كماة،  الواضحة على قتاهلم، إذا مل يقيموا الصال الداللة

 يكون إال بعد كفرهم، كما سبق، وهللا أعلم. ال
 ما أقاموا فيكم ال،(: قوله: "66-4/65" )املفهمالقرطيب يف " قال

 ظاهره: ما حافظوا على الصلوات املعهودة، حبدودها، ،"الصالة
وقيل: معناه: ما داموا على   وأظهروه،على ذلك،  وداموا وأحكامها،

: كما قال   ابملسلمني،كما قد عرّب عن املصلني   كلمة اإلسالم،
  املسلمني، واألول أظهر...ا أي" قتل املصلني عن ِنيت"

هذين احلديثني داللة على كفر اترك الصالة،  يف ليسقيل:  فإن
 عبادة أابح املنازعة عند الكفر البواح، وحديث أم سلمة حديث ألن

من القتال جواز املنازعة ترك الصالة، وال يلزم  عنداملقاتلة  أابح
 . -كما قاله بعضهم-

قتال األمراء الذين يُتكون الصالة جائز، وهذا ال  أن :فاجلواب
القتال إىل القتل، فكيف ال  يُفضييكون إال بقوة وشوكة، وقد 
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بعد هذه  منازعةيكون قتاهلم بطائفة وشوكة، مبيًحا للمنازعة؟ وأي 
 احلالة؟ 
وإن أفضى ذلك - وشوكة،لقتال بطائفة أظهر يف املنازعة: ا وأيهما

 أم جمرد عزل أمري وتوليته غريه؟!  -إىل القتل
يتبع ذلك توليته إمام  أنهإن أفضى القتال إىل القتل، فال شك  مث

 آخر، فكيف ال يكون ذلك منازعة؟! 
والعلم عند  الصالة،أن جمموع احلديثني دال على كفر اترك  فصح

 هللا تعاىل. 
 

 
 



 سبيل النجاة يف  بيان حكم تارك الصالة 
 
 

 

82 

   (11( واحتجوا حبديث أنس عند البخاري برقم )أن 393،392،391 )
صالتنا، واستقبل قبلتنا، وأكل  صلى من: "قال  هللارسول 

 املسلم، الذي له ذمة هللا وذمة رسوله، فال فذلك ذبيحتنا؛
 ".هللا يف ذمته َُّتِْفروا

حىت يقولوا: ال إله إال هللا،  الناس؛أن أقاتل  أمرترواية: " ويف
 صالتنا، واستقبلوا قبلتنا، وذحبوا ذبيحتنا؛ وصلواالوها، ق فإذا
 ".حرمت علينا دماؤهم وأمواهلم، إال حبقها، وحساُبم على هللا فقد
هللا، واستقبل قبلتنا، وصلى  إالشهد أن ال إله  منرواية: " ويف

 فهو املسلم، له ما للمسلم، وعليه ما ذبيحتنا؛وأكل  صالتنا،
 ".املسلم على
احلرام، وعلى ذلك  وحترميكل الذبيحة حتليل احلالل، أب واملراد

 فاحلديث صاحل لالستدالل به يف هذا الباب، وهللا أعلم. 
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   (12" واحتج بعضهم حبديث أيب هريرة يف )برقم  البخاري عند" الصحيحني
 يوم َيتون أوأميت يُْدعاْون  إن(: "246( وعند مسلم برقم )136)

جلني من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن القيامة، ُغرًَّا ُما 
 ". فليفعليطيل ُغرَّته؛ 

: اي نيب هللا، أتعرفنا؟ قالوا(: .... 247رواية عند مسلم برقم ) ويف
علىَّ غر اً  تردونلكم سيما ليست ألحٍد غريكم،  نعم،قال: "

مل  فإنه أصاًل،". فمن مل يصلَّ ُماجَّلني من آاثر الوضوء،.....
 الوضوء، الظاهر يف املراد من هوفال وضوء إال لصالة، وهذا يتوضأ، 

األمة اليت  منال وضوء النوم وحنو ذلك، وعلى ذلك: فليس هو 
 سيماها الوضوء، وبذلك يكون كافرًا من ترك الصالة، وهللا أعلم. 
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   (13 وقد حيتج حبديث عثمان بن أيب العاص ، قال: إن وفد ثقيف، ملا )
أرقَّ لقلوهبم،  ليكونأنزهلم املسجد،  ،رسول هللا  على قدموا

فقال رسول هللا  جُيهبـَّْوا،فاشُتطوا عليه أن ال حُيْشهروا، وال يـُْعشروا، وال 
" :فيهأن ال حُتْشروا، وال تُ ْعشروا، وال خري يف دين ليس  لكم 

 ". ركوع
( ومن طريق أيب داود 4/218( وأمحد )3026أبوداود برقم ) أخرجه

 (. 5/305النبوة" ) دالئلجه البيهقي يف "أخر 
عن عثمان ابن  احلسنمن طريق محاد بن سلمة عن محيد عن  كلهم

 أيب العاص به. 
عثمان بن أيب  منمدلس، وقد عنعن، وقد أثبت مساعه  واحلسن

قال  املزي( وإن كان 60ص ) له" العللالعاص علىُّ بن املديين يف "
  : مل يسمع منه.ا(: وقيل6/98الكمال" ) هتذيبيف "

للجهاد والغزو، وأال  جُيمعوااشُتطوا أن ال حُيشروا: أي  فهؤالء
: أي ال جُيهبَّوايُعشر: أي ال يعطوا عشر الصدقات والزكوات، وأن ال 

خري  الترك الصالة، وقال: " على ُيصهلُّوا، فلم يقرهم رسول هللا 
فال  احلديث ال يصح، كما سبق، لكن". يف دين ليس فيه ركوع

دفع  أوحاجة للخوض يف وجه داللته على كفر اترك الصالة، 
أيب داود"  ضعيفيف " -رمحه هللا-ذلك، وقد ضعفه شيخنا األلباين 

 (، وهللا تعاىل أعلم. 3026) برقم
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عنها: إما لعدم صحتها،  أعرضتأحاديث أخرى،  هناك: )تنبيه(
اإليرادات  ضبعأو لعدم ظهور داللتها يف موضع النـزاع، أو لقبوهلا 

عليها، وإن كان بعض ما ذكرته هنا، فيه بعض هذه الوجوه، ورأيت 
 ذكرت كفاية وهداية، وهللا أعلم. فيماأن 

 الصحابة على ذلك: إمجاع: أدلة من كفر اترك الصالة ومن :اثلثًا
بشيء من التفصيل، عند  الدليل،حترير هذا  -إن شاء هللا تعاىل- وسيأيت

وهللا  كفَّره،مل يكفَّر اترك الصالة على من  الكالم على أجوبة من 
 املستعان.  
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 عقلية تدل على كفر اترك الصالة:  أدلة:  رابًعا
 :-رمحه هللا-القيم  ابن)أ( وهناك دليل عقلي، استدل به اإلمام 

اختالف املالكية يف استتابة  يف" تعليقهذكر كالم الطرطوشي يف " فقد
 ال: ال يستتاب، ألن هذا حد من احلدود يقامالصالة، وأن بعضهم ق اترك

 فال ُتسقطه التوبة، كالزاين والسارق. عليه،
قال: يُقتل حًدا، فإنه إذا كان  مناإلمام ابن القيم: وهذا القول يلزم  قال

الزىن واحملاربة،  علىحده على ترك الصالة القتل؛ كان كمن حده القتل 
اإلمام،  إىل الرفعسقطها التوبة بعد واحلدود جتب أبسباهبا املتقدمة، وال تُ 

 أسلم وإذا يلزمه هذا، ألنه جعله كاملرتد، فالوأما من قال: يُقتل لكفره؛ 
على  املنري الضوء(، وانظر "36)ص" الصالة"من سقط عنه القتل.ا

(، وقد ذكر هذا اإلشكال ابن العراقي عن 3/315) للصاحليالتفسري" 
 (.1/149) التثريب" طرحأصحاهبم، انظر " بعض

(: قال إسحاق: ولقد 955 برقم /2/932" )الصالةاملروزي يف " قال)ب(   
ملن يُعرف  ابإلميان،جعلوا )الصالة( من بني سائر الشرائع، كاإلقرار 

 مصلًياإقراره، وذلك أبهنم أبمجعهم قالوا: من ُعرف ابلكفر، مث رأوه 
منه إقرارًا الصالة يف وقتها، حىت صلى صلوات، مث مات، ومل يعلموا 

 والحُيكم له حبكم اإلميان، ومل حيكموا له يف صوم رمضان،  أنهابللسان؛ 
 الصالة يف الزكاة، وال يف اإلحرام ابحلج مبثل ذلك، فمن كان موقع

بني سائر الفرائض عنده كذلك: أن يصري الكافر بصالته، خارًجا  من
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مل جيحد هبا؛ فقد  بُتكه الصلوات عمره كافرًا، إذا املؤمنمن كفره، ومل ير 
 .ابقولهأخطأ، وصار انقًضا لقوله 

( عن إسحاق، وانظر تفسري 4/226" )التمهيديف " عبدالربذكره ابن  وكذا
 (.1/142املمهدات" ) املقدماتإسحاق يف " لكالمأيب الوليد بن رشد 

 ( مباينة الصالة1010-2/1002" )الصالةيف " -رمحه هللا-املروزي  ذكر)ج( 
مل تزل مفتاح  فالصالةمال، يف الفضل؛ وعظيم القدر، األع لسائر

 ابإلميانشرائع دين اإلسالم وعقده، ال تزول عنه أبًدا، ومل تزل مقرونة 
يف دين املالئكة واألنبياء واخللق أمجعني، مل يكن هلل عزوجل دين 

وال  زكاة املالئكةوسائر الفرائض ليس كذلك، ليس على  قط،بغريها 
الفرائض  أخص صالة ال تسقط عنهم،.... وهيصيام وال حج، وال

املسلمني  بني ومعلًمايف اإلسالم، وأشهرها منارًا للدين،  للداخللزوًما 
يغز عليهم حىت  مل قوًما، إذا غزا كان  واملشركني، أال ترى أن النيب 

عليهم، وكذلك   أغاريصبح، فإن مسع أذااًن؛ أمسك، وإن مل يسمعه؛ 
بني ملة اإلسالم،  منارًا التوحيدشهر معامل كان الصديق يفعل، فهي أ

العامة؛  تركها فإن ومباينة ملة الكفر إال إبقامتها، الكفر،وملة 
يُعرف به.....  عهلهم   انطمس منار الدين كله، فال يبقى للدين رسم، وال

أوىل  -الصالة أي أقام- أنهإىل أن قال: ويف ذلك داللة على 
.... الكفر  بني ملة اإلميان، وملةاإلميان، بياانً  بتحقيقالشرائع 

عالمة ما بني ملة الكفر واإلسالم، وبني أهل  جعل: أفال تراه لوقا
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شيء من  مع : الصالة.....اواآلخرةالنفاق واإلميان يف الدنيا 
 التلخيص.

 ( يف شرح احلديث1/149العلوم واحلكم" ) جامعابن رجب يف " ذكر)د(    
 بكفرال على كفر اترك الصالة، أن أمحد وإسحاق استد الثالث،
 أعظم، وانظر كالم هللألنه ترك السجود آلدم، فُتك السجود  إبليس،
 "الصالة( وانظر حنو ذلك يف "4/226" )التمهيدخمتصرًا يف " إسحاق
 ( ويف هذا حبث ونظر، وهللا أعلم.997برقم  2/934) للمروزي

  (  )فإن  وأيًضا،(: 7/613الفتاوى"  ) جمموعشيخ اإلسالم كما يف " قال
شعار املسلمني الصالة، وهلذا يعرب عنهم هبا، فيقال: اختلف أهل 

 يقولون: اإلسالميني،واختلف أهل القبلة، واملصنفون ملقاالت  الصالة،
 صلى من": "الصحيحني" ويفاإلسالميني، واختالف املصلني"  مقاالت"

له ما لنا، واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا؛ فذلك املسلم،  صالتنا،
 هذه النصوص كثرية يف الكتاب والسنة.ا وأمثال" علينا ما وعليه

 إميااًن، كما -على وجه االستقالل-سائر األعمال، مسيت  دونالصالة  إن)و(  
كاانا اّللَُّ ِلُيِضيعا ِإميااناُكمْ   وامااقوله تعاىل:  يف

 واملفسرون على أن ،(1)
 .الصالةبذلك  املراد
  العمدة" شرحيف" -رمحه هللا-ابن تيمية  اإلسالمشيخ  أشار لذلك وقد

(2/87.) 

                                                 
 .143اآلية:  البقرة، سورة (1) 
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 عمله وقوله، وحتّصل طمأنينة القلب تصدق: ألن الصالة وقال
تصديقهم بفرض  جمرداحلق، وال يصح أن يكون املراد به  إىل واستقراره

الصالة، ألن هذه اآلية نزلت فيمن صلى إىل بيت املقدس، ومات، ومل 
الكعبة، ولو كان جمرد التصديق؛ لهشهرهكهُهْم يف ذلك كلُّ الصالة إىل  يدرك
 ....االناس
لَّم به يف تكفري اترك الصالة، األدلةوبعض هذه  هذا،  العقلية، قد ال ُيسه

 الكتاب والسنة، أدلةأنه يصفو من ذلك شيء ينضم إىل ما سبق من  إال
 سلف األمة، وهللا أعلم وأحكم.  وفهم
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الصالة على هذه األدلة،  تاركجوبة من مل يكفر على أ الكالم

 ومناقشة ذلك.
 

األدلـــة مـــن القــــرآن والســـنة وإمجـــاع الصـــحابة علـــى تكفــــري اترك  ذكـــر بعـــد
أن يـُْعلهـم أن كثـريًا مـن هـذه األدلـة صـريح يف تكفـري اترك  فيجب الصالة،

اآلخـــر قـــد أجـــاب علـــى هـــذه األحاديـــث بعـــدة  الفريـــقالصـــالة، إال أن 
 .-هللا تعاىل شاءإن -ها، وأبني الرد عليها أجوبة، أذكر 

  جهة  مناألحاديث الصرحية يف التكفري، ال تصح  أن: األول اجلواب
(: وأما 3/250" )الفصليف " -رمحه هللا-قال ابن حزم  فقدالسند، 

تصح من طريق  فالأن ترك الصالة شرك؛  يف األحاديث الواردة
  اإلسناد.ا

 "الصالةيثية السابقة، بل قد قال املروزي يف "ابلدراسة احلد مردود وهذا
 فإهنم جممعون بُتكها،(: وإن كانت العلماء خمتلفة يف اإلكفار 1/133)

نسبتها  صحته. أي دون تردد يف الرواية إبكفار من تركها....ا على
 فالتأويل فرع القبول. ها،يدل على ذلك؛ أتويلهم إاي ومما ،هللا لرسول

  األدلة حممولة على التغليظ والزجر، والتشبه ابلكفار،  هذه أن: الثاين
وتعاىل، أو أن اترك الصالة؛ يف صورة  سبحانهالذين ال يسجدون هلل 

 الثاني الفصل
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( 386-1/384الكبري" ) الشرحالكافر، ال كافرًا على احلقيقة، انظر "
  (.10/79العريب ) البناألحوذي"  عارضة( و"1/227" )اجملتهد بداية"و
  إال إذا كان بسبب اجلحود، أما الُتك  كفرًا،ُتك ال يكون  ال أن: الثالث

 لسانمع اإلقرار ابلوجوب؛ فال، واستدلوا بقوله تعاىل على  اجملرد،
 يوسف:

 ِ ت اراْكُت ِملَّةا ق اْوٍم ال يُ ْؤِمُنونا ِِبهللِ  ِإين
قال الصابوين مبيّهًنا وجه  ،(1)

 استدالهلم ابآلية:
 عقيدة" من لكن تركه جاحًدا له.اففارقه، و  بكفر،يك تلبَّس  ومل

 (.279-278) ص  السلف"
  القاري"  عمدةكفر نعمة البدن، انظر "  أوهذا كفر النعمة،  أن: الرابع

 (.10/79األحوذي" ) عارضة( و "1/189) للعيين
  الكفار يف بعض أحكامهم، وهو  مشاركةهذا حممول على  أن: اْلامس

وهو - الكفر يوجبه ما، وبني الرجل بنيوأتويله: " القتل، وجوب
وهو - الكفر حكموبني  الرجل، بنيأو " ،"الصالة ترك -القتل
 للنووي" اجملموعحذف مضاف، انظر" على فهو "الصالة ترك -القتل

 لشهاب" الذخرية( و "1/612) للشربييناحملتاج"  مغين( و "3/17)
 (.2/482الدين القرايف )

  مرقاةمن غري عذر، انظر " اللاالستحهذا حممول على  أن: السادس 
 ( وغريه.2/271) للقاري املفاتيح"

                                                 
 .37يوسف، اآلية:  سورة  (1) 
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  بفاعله إىل الكفر، كما قيل: املعاصي   يؤولترك الصالة قد  أن: السابع
( و 4/422الربيف ترتيب متهيد ابن عبدالرب" ) فتح" انظر الكفر، بريد

 . -رمحهما هللا تعاىل-( البن العراقي 1/147) "التثريب طرح"
 مرقاةميوت كافرًا، انظر " أنمن قال: خُيشى على اترك الصالة،  وبنحوه

 -رمحه هللا-األلباين  لشيخنا" الضعيفة"و( 2/271) للقارياملفاتيح" 
(1/132.) 
  األوطار" نيلانظر " ،"قارب الكفر قد" :معىنهذا حممول على  أن: الثامن   

(1/318.) 
  الذي يغطي إميان اترك حممول على الكفر اللغوي،  هذا أن: التاسع

عليه، مغطيًا له، وليس الكفر ابهلل عز  غالًباالصالة، ويغّيبه، حىت يصري 
 ( وما بعدها.8/203) للطحاوي" املشكلوجل، انظر "

  حممول على اإلصرار على الُتك، والرضى ابلقتل،  هذه أن: العاشر
ا، وهذا  ( وما بعده43ص ) -رمحه هللا- األلباين لشيخنا" الصالةانظر "

يف عدة مواضع، منها  -هللارمحه -كالم لشيخ اإلسالم ابن تيمية 
 الفتاوى". جمموع( من "22/48-49)

 من عدة وجوه، منها:  األجوبةعلى هذه  والرد
بني اإلميان والكفر،ومل جُتعل فريضة  فارقةً الصالة  جعل النيب  أن األول: -

املروزي  قالإال الصالة، كما  واإلميان،من أعمال العباد، عالمة بني الكفر 
يف  فهذا (، والبينية تقتضي التمييز بني الشيئني،1/132" )الصالةيف "

 رمحه-ابن عثيمني  لشيخنااملمتع"  الشرح"من حد، وهذا يف حد.ا
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(، ولو أخذان ابلتأويالت السابقة، ملا كان للصالة مزية على 2/27) -هللا
وإن  -الواجبات، جاحًدا له فإن من ترك أي واجب من  ذلك،غريها يف 

وإن كان غري -استحل شيًئا مما حرم هللا  منيكفر، وكذا  -كان غري الصالة
ابلذكر يف هذا  الصالةيكفر، فما الفائدة من ختصيص  -ترك الصالة

 فال -كما يف آية يوسف-املوضع؟ وكون الُتك قد يكون مصحواًب جبحود؛ 
 يلزم منه أن كل الُتك كذلك. 

ملا حرم هللا، كفر جمرد، سواء  االستحاللد ملا أوجب هللا، أو إن اجلحو  مث
، أم ال، وسواء  ال،  أماملستحلُّ هذا احملرمه،  تركفعل اجلاحُد هذا الواجبه

ْمُلها احلكم ابلُتك، ال بشيء من اجلحود واالستحالل، علقتواألحاديث   فحه
 على اجلحود؛ تعليق لألحكام على شيء غري وارد يف األحاديث.

هذا حممول على أنه كفر دون كفر؛ فتأويل بعيد،  أن على احلمل وكذلك  - 
أو فهْعلها من الكفر األصغر عند  ترُْكهافإن األحاديث ذكرت أمورًا كثرية، 

هذا املوضع؟ مث إن  يفعلماء السنة، فلماذا ُخصت الصالة ابلذكر 
كرب، إىل الكفر األ يشري" …الذي بيننا وبينهم الصالة العهدحديث: "

هم املشركون الكفار، أو  هل" بينهم؟: "فهمهنه املراد ابلضمري يف قوله 
فكيف  األول،يف كفر دون كفر؟ ال شك أن املراد  وقعت مسلمةطائفة 

 طائفةذلك على األمر الثاين؟ مث هل كانت هناك  بعد حُيمل هذا احلديث
؟ حىت قد اجتمعت يف قرية ما، أو جهة ما، وقد وقعوا يف كفر دون كفر

 وبنيبيننا  أي" !الذي بيننا وبينهم الصالة؟ العهدفيقال: " إليهم،يشار 
 من ُعرهفوا بكفر دون كفر؟!
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على التغليظ والزجر، ال على احلقيقة، فيه فتح ابب عظيم  األحاديث ومحل  - 
كما ال خيفى، فاألحاديث فيها زجر وتغليظ، لكن   األهواء،للزاندقة وأهل 

 مراد!!  غريظاهرها  ليس معىن هذا: أن
على مشاركة الكفار يف أفعاهلم، وهو ترك السجود هلل؛ فليس يف  احلمل وأما  -

ال يكفر، فاألصل أن من فـهعهل فهْعل الكفار، الذي  السجودهذا أن اترك 
إال لدليل يصرفه عن ذلك، وال دليل  يكفر،حكم الشرع بكفر فاعله؛ أنه 

 .أعلموهللا  هنا مع املخالف، إال جمرد التأويل،
ذلك على املعىن اللغوي، أو أن اترك الصالة، مقارب الكفر، أو  محل وأما  -

هذا صرف لألحاديث الصرحية عن ظاهرها بدون  فكلخُيشى عليه الكفر؛ 
واألدلة اليت استدل هبا الفريق اآلخر،سيأيت اجلواب  لذلك، موجب
 .-هللا تعاىل شاءإن - مفصالً  عليها

 هبذا احلكم، وهناك أمور أخرى أيًضا، تركها قد يؤول الصالةت ملاذا ُخصَّ  مث  -
إىل الكفر، أو خيشى عليه الكفر، أو حُيمل ما ورد يف تكفريه على  بصاحبه
 كل هذا يرد هذه التأويالت.  اللغوي؟الكفر 

مشاركة الكفار يف بعض أحكامهم، وهو القتل، فليس يف ذلك ما  عن وأما  -
 دون حبكم، وال دليل على ختصيص األحاديث إطالق بقية األحكام مينع

 بل املسلم الزاين احملصن يُقتل، ابلكفار،آخر، وأيًضا فليس القتل خاًصا 
والفروج، أو لُتكه احلفاظ على حق املسلمني يف  األعراض على العتدائه
 احلفاظ على لُتكهوكذلك القاتل يقتل، العتدائه على الدماء، أو  الفروج،

 منوكذلك يُقتل من ترجح قتله عند العلماء  الدماء، املسلمني يف حق
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من شبهاته، وهلذا األمر  املسلمنيلعقائد  وسالمة أهل البدع، دفًعا لشره،
حكًما خاًصا  القتلعند أهل العلم، فليس  معروفة شروط وضوابط

 اتركابلكفار، حىت حُيمل عليه ما جاء يف األحاديث املصرحة بُكْفر 
   الصالة، وهللا أعلم.

من الشرائع الظاهرة املتواترة؛  غريهاالطائفة اليت متتنع عن الزكاة أو  وكذلك
كثري، أو قليل منهم، حىت يؤدوا   قتليقاتلها اإلمام، وإن أفضى ذلك إىل 

مع - احلكم،أو غريه من احلقوق، فلماذا خصت الصالة هبذا  املالحق 
من  الفارقةوهنا األعمال املذكورة، يف هذه األحكام، بك وهذه اشُتاكها

دون غريها من األعمال؟ أضف إىل ذلك أن  -األعمال بني اإلميان والكفر
 -قتله الراجحوإن كان -موضع نزاع بني العلماء  الصالة، اتركقتل 

 الصرحية أبمر خمتلف فيه؟ األحاديثفكيف تؤول 
ذلك على اإلصرار على الُتك الكلي، مع الرضى ابلقتل؛ فهذا  محل وأما  -

، عند ذكر مذاهب أهل العلم -هللا تعاىل شاءإن -سأفرده ابلبحث  موضع
 الذي يكون به الكفر عندهم؟ املوضعالذين يكفرون اترك الصالة، وحترير 

  شرحيف " -رمحه هللا-وقفت على جواب لشيخ اإلسالم ابن تيمية  وقد 
 وأهسهدَّ  أمنت( تناول فيه الكثري مما سبق ذكره، بكالم 84-2/77" )العمدة

 ذكرته، فأحتاج إىل نقل املهم منه:  مما
حممول على كفر دون كفر، كما قال  هذا: قيل فإن: -رمحه هللا-قال  فقد
 ُهمُ َلْا ياُْكْم مباا أانْ زالا هللُا فاُأولاِئكا  وامانْ قوله تعاىل  يفعباس  ابن
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اِفُرونا    فعل أدلة من القرآن والسنة حتكم ابلكفر على من وذكر... .(1)اْلكا
 ُثأو ترك كذا، وذلك من الكبائر، ال الكفر األكرب، بال خالف،  كذا،
 ابب واسع متسع.  وهذا :قال
: حُيمل على كفر النعمة، أو على املبالغة الناس بعضقال  ورمبا: قال

ألن الكفر الناقل عن امللة، والشرك الذي ال يغفره  الشرك، يف والتغليظ
سفل من النار، ال يثبت مبجرد هذه للدرك األ املوجب هللا، والنفاق

 عند أحد من أهل السنة، لكن عند اخلوارج واملعتزلة الذين أتولوا األفعال،
هذا الكالم على وفق رأيهم، وأعرضوا عما سواه، مما يفّسره ويبني  ظاهر

 خالف اإلميان. هومعناه، الذي 
اإلميان،  : الكفر املطلق ال جيوز أن يراد به إال الكفر الذي هو خالفقيل
 هذا هو املعىن الشرعي، وال سيما إذا قوبل ابإلميان، فإنه جيب محله ألن

لو صح هذا يف بعض املواضع، فهنا إمنا أراد به الكفر  مث ،(2)ذلك على
إن شاء -كما ُنصَّ عليه يف احلديث، وكما سيأيت تفسريه   لإلميان،املخالف 
 .-هللا تعاىل

                                                 
 .44اآلية:  املائدة، سورة(  1)

  (1/65 )عرف الشارع، على الكفـر الـذي هـو ضـد التوحيـد.ا يف": إطالق الشرك الفتحاحلافظ يف " وقال( 2)
الســــــاري"  إرشــــــاد( و "70( ويف نســــــخة ص)209-1/208" )االقتضــــــاء( وانظــــــر "18احلــــــديث ) حتــــــت

( وعنـــدي أن 28-2/27) -رمحـــه هللا-عثيمـــني  ابـــن لشـــيخنااملمتـــع"  الشـــرح( للقســـطالين و "1/145)
 -هللا رمحـه-عنها لقرينـة خارجـة، وهـذا مـا سيشـري إليـه شـيخ اإلسـالم  اخلروجهي األصل، وميكن  القاعدة هذه

 أعلم. وهللابعد قليل، 
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ط يف مجيع هذه املواضع، ولذلك مل يُنقل أتويله بكفر النعمة؛ فساق وأما -
عليه؛  هللاالسلف، ألن كفر النعمة؛ إن أُريد به جحد إنعام  عنهذا 

ليس فيها ما يتضمن اإلنعام  املواضعصريح، مع أن هذه  كفرفهذا 
يف الشكر، فليس بعض األعمال هبذا  التقصريأُريد به  وإن خبصوصه،
الفرائض؛ فقد قصر يف شكر شيًئا من  ترك بل كل من بعض،أوىل من 

كافرًا على هذا الوجه، مث إنه ال مناسبة بني   يسمىنعمة هللا، فينبغي أن 
من الدالالت الكثرية يف  تدبرهذلك، وبني أكثر هذه املواضع، ملن 

مع وجود هذه  اإلميان، على ثبوت أصل واإلمجاعالكتاب والسنة، 
 األعمال. 

 . (1)ر لذلكبعضهم على مقارنة الكف محله ورمبا -
عمن تركها جاحًدا، غري مقر بوجوهبا يف اجلملة،  الُتك من حيمل الناس ومن -

وحاالً  ومكااًن،ابلذكر؛ لعموم فرضها زمااًن  -أي الصالة- ويكون ختصيصها
  .(2)وحماالً 

 أو على سبيل املبالغة والتغليط؛ فلعمري، أي مبالغة هوقول من يقول:  وأما -
احملدود من غري جمازفة وال جماوزة، ومن اعتقد أن  هالوجتغليظ، لكن على 

الُتغيب، أو يذمه على سبيل  سبيلعماًل على  ميدح رسول هللا 
قواًل عظيماً، بل  قالالُتهيب، مبجاوزة يف موضعه، وزايدة يف نعته؛ فقد 

وهلذا ملا  -إن فهم مضمون كالمه، وأصر عليه- ،قد كفر ابهلل ورسوله

                                                 
 سبق يف كالمي الرد على هذا التأويل. قد (1)
 من كالم شيخ اإلسالم اجلواب على هذا مفصاًل. -هللا شاءإن - سيأيت(  2)
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أنه قد  تومًها ،بن عمرو، أن يكتب ما مسع من النيب  عبدهللاهنت قريش 
والذي نفسي  كتب،اقال: " الرضى،ال يقوله يف  ما يقول يف الغضب،

 . (1)"بيده، ما خرج من بينهما إال حق  
 ينطق عن اهلوى، إن هو إال وحي يوحي؟! ما وهو  كيف،

حده،  يف الشيء، بذكر أحسن صفاته، من غري جماوزة يُرغّهب هو  نعم،
القبيح، ببيان أقبح صفاته، من غري جماوزة أيًضا، إمنا جيوز أن  الفعلويذم 

عن احلد، بسائر الناس، الذين ال حيفظون منطقهم، وال  الزائدةيُظن املبالغة 
سيما الشعراء وحنوهم، وهلذا زجر اإلمام أمحد عن  اليـُْعصهمون يف كالمهم، 

 مقصودخيرجها عن  أشياء،ئة على املرج أتوهلاأتويل أحاديث الوعيد، حيث 
 أتولت اجلهمية والقدرية األحاديث املخالفة ألهوائهم، كما  ،الرسول 

 .خيرجها عن مقصودة  أتويالً 
 يف اجلملة،محله على كفر دون كفر، فهذا محل صحيح، وحممل مستقيم يف  وأما -

من  كثري  يف والتابعني وأصحابه عن النيب  جاءمثل هذا الكالم، وهلذا 
 املواضع مفّسرًا، لكن الكفر الوارد يف الصالة، هو الكفر األعظم، لوجوه: 

 الكفر املطلق، هو الكفر األعظم املخرج عن امللة، فينصرف أن: أحدها -
 إىل ذلك، لقرائن انضمت غريإليه، وإمنا ُصرف يف تلك املواضع إىل  اإلطالق

شيء يوجب  هناالكالم، ومن أتمل سياق كل حديث، وجده معه، وليس 
 صرفه عن ظاهره، بل هنا ما تقرره على الظاهر.

                                                 
 (.245-246) ص" واألمة" الغمة ببيان خصائص رسول هللا  كشفيف " خرجتهوقد  صحيح،(  1) 



 سبيل النجاة يف  بيان حكم تارك الصالة 
 
 

 

99 

" ُبم ُكفر وُها" ،"كفر  وقتالهذلك الكفر منكَّر ُمْبهم، مثل قوله: " أن: الثاين -
 ذلك. وشبه" ِبهلل ُكفر: "وقوله
 "...الشركقال " أو" بني العبد وبني الكفر  ليس: "بقولهُعرّهف ابلالم  وهنا

 امللة. عن ف إىل الكفر املعروف، وهو املخرجاملعرَّف ينصر  والكفر
بعضها:  ويف ،(1)"خرج من امللة فقدبعض األحاديث: " يف أنالثالث:  -

كله يقتضي أن   وهذا" الكفروبني  بينهبعضها: " ويف" وبني اإلميان بينه"
ُلُه إىل اإلميان إن فعله،   عنه إن تركه.  وخترجهالصالة حهدٌّ، تُْدخه

: وقوله "الصالةبني العبد وبني الكفر، إال ترك  ليسه: "قول أن :الرابع -
تركه كفر؛ إال  األعماليرون شيًئا من  ال أصحاب ممد  كان"

به إال الكفر األعظم، ألن بينه وبني غري ذلك مما  يرادجيوز أن  ال" الصالة
 كفًرا، أشياء كثرية، وال يقال: فقد خيرج عن امللة، أبشياء غري الصالة،  ُيسمى

العموم  وعلى املفروضة،نقول: هذا ذُكر يف سياق ما كان من األعمال  انأل
فإنه ليس من  االعتقادات، يوجب تركه الكفر، وما سوى ذلك من

 الظاهرة. األعمال
 غريها خرج هذا الكالم خمرج ختصيص الصالة، وبيان مرتبتها على أنه :اْلامس -

 يف ذلك عامة الفرائض. يف اجلملة، ولو كان ذلك الكفر فسًقا؛ لشاركها 
 الدين، فإذا ذهب آخره، ذهب كله. آخربهنيَّ أهنا  أنه السادس: -
هي العهد الذي بيننا وبني الكفار، وهم  الصالةبهنيَّ أن  أنه السابع: -

 العهد؛ذلك أن من ترك هذا  واقتضىخارجون عن امللة، ليسوا داخلني فيها، 
                                                 

 اللفظ. هبذايصح  ال(  1)
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يف الكفر  إال الدين، وال يكون هذا من أتى به؛ فقد دخل يف أنفقد كفر، كما 
 .امللةاملخرج عن 

 "الصالة تركحظَّ يف اإلسالم ملن  ال": -رضي هللا عنه-قول عمر  أن :الثامن -
أنه  مع ،(1)وغريه امللة، وكذلك قول ابن مسعود عنشيء يف خروجه  أصرح

هذا بهنيَّ أن إخراجها عن الوقت؛ ليس هو الكفر، وإمنا هو الُتك ابلكلية، و 
 يكون إال فيما خيرج عن امللة. ال
 يقوم،فإن فسطاطًا على غري عمود ال  معاذ،تقدم من حديث  ما التاسع: -

 قول من محلها يـهْبطلالدين ال يقوم إال ابلصالة، قال: ويف هذه الوجوه  كذلك
 من تركها جاحًدا.  على

 ليس" :وقوله "يرون شيًئا من األعمال، تركه كفر..... ال كانواقوله: " وأيًضا
بذلك،  الصالة يوجب اختصاص مماذلك  وغري" بني العبد وبني الكفر......

هو  نفسه اجلحود وألنوترك اجلحود ال فرق فيه بني الصالة وغريها، 
فكيف يُعلَّق  ينفعه، الكفر، من غري ترك، حىت لو فعلها مع ذلك؛ مل

 على ما مل يُْذكهر؟ احلكم
 وألن عام فيمن تركها جحوًدا أو تكاساًل،وهو  الُتك،املذكور هو  وألن

 هذا عدول عن حقيقة الكالم من غري موجب، فال يُلتفت إليه.ا
على أتويالت من مل يكفّهر اترك الصالة، ألدلة من كفَّر  الرد يفالثاين:  الوجه

 اترك الصالة:

                                                 
، أما أثر ابن مسعود: فقد سبق بعضه يف األدلة القرآنية -تعاىلإن شاء هللا -لكالم على اآلاثر يف ذلك ا سيأيت (1)

 هناك أنه حسن اإلسناد، وهللا أعلم. وذكرتعلى كفر اترك الصالة، 
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أول الناس دخوال يف  والصحابةاجلميع حمكوم بفهم سلف هذه األمة،  أن
 هللا عنهم جممعون على كفر اترك الصالة: رضي  ذلك، وهم

 شيًئايرون  ال أصحاب ممد  كانقال عبدهللا بن شقيق العقيلي: " فقد
 ( واحلاكم2622الُتمذي) أخرجه" إال الصالة كفر؛من األعمال تركه  

 ( كلهم من905/948-2/904" )الصالة( واملروزي يف "1/48/12)
عن عبدهللا بن  -إايسوهو سعيد بن -ري بشر بن املفّضل عن اجلُرهيْ  طريق

هذا األثر  وسندشقيق به، إال أن احلاكم جعله من قول أيب هريرة، وفيه نظر، 
 فنفىرجاله ثقات، إال أن اجلريري متكلم فيه من قبل التغري أو االختالط، 

.ا ( وأثبت 6/154" )النبالء" من أمحد اختالطه، وقال: كرب الشيخ فرقَّ
ومل يُذكر بشر بن املفضل يف مجلة من روى  الراجح،ولعله  غريه االختالط،

" النريات الكواكبالكيال قال يف " ابنعنه قبل االختالط أو بعده، إال أن 
بشر بن  رواية(: وقد روى الشيخان للجريري من 184) ص

  ....ااملفّضل
ألثر قبل االختالط، فيـهْقوى ا اجلريريإن يقال: إهنما علما أن روايته عن  فإما

هي قبل االختالط أو  هلبذلك، وإما أن يقال: روايته عنه غري مميزة، 
 حديث بشر ما أخرجاه له عن اجلريري، وعلى منوالشيخان انتقيا  بعده؟،

، يشري إىل -رمحه هللا-شيخنا األلباين  وصنيعفال يقوى األثر بذلك،  هذا؛
 يب والُتهيب"الُتغ صحيحاألول، ألنه قد صحح األثر يف " للوجه اعتماده

الُتمذي"  صحيح"يفجابر يشهد له، وصححه أيًضا  أثر( وذكر أن 564)
اترك الصالة"  حكميف " -رمحه هللا-األلباين  شيخنا (، وانظر رسالة2114)
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بصحة األثر لذاته، أم ال، فإن أثر جابر  قلنا وسواء( وما بعدها، 16)ص
 ق قوة، وهللا أعلم.به أثر عبدهللا بن شقي فيزداديدل على هذا املعىن، 

بشر بن املفضل من اجلريري  مساع: لقد أثبت احلافظ فأقولأاْستْدِرُك  ُث
(: وما أخرج البخاري من 405) صالساري"  هدىفقال يف" االختالط،قبل 

إال عن عبداألعلى وعبدالوارث وبشر بن املفضل،  -يعين اجلريري- حديثه
لذاته،  صحيًحايكون األثر  وهبذا ...ااإلختالطوهؤالء مسعوا منه قبل 

 ويزداد قوة حبديث جابر، وهللا أعلم.
" املصنفعبدهللا بن شقيق أخرجه ابن أيب شيبة يف" أثر :(تنبيه)
(: ثنا عبداألعلى 137( برقم )49)ص" اإلميان" و( 6/172/30437)

 غريكانوا يقولون لعمل تركه رجل: كفر؛   ما" عن اجلريري به. بلفظ:
" السنة: تركها كفر، وأخرجه اخلالل يف "يقولونا : كانو قال" الصالة

من األعمال قيل: تركه كفر؛ إال  شيًئا علمنا ما( بلفظ: "4/144/1378)
 اجلريري به. عن إمساعيل بن إبراهيم رواه" الصالة

 (: أان4/829/1539ما أخرجه الاللكائي ) أيًضا،يشهد لذلك  ومما
 ثنا ،-هو بن أمحد- عبدهللا، أان -هو ابن احلسني-بن أمحد أان أمحد  عبيدهللا

 جعفر ثنا جعفر بن عوف عن احلسن قال: بلغين أن بنأيب ثنا حممد 
 فيكفر؛ العبد وبني أن يشرك، بنييقولون: " كانوا  رسول هللا  أصحاب

أخرجه ابن بطة  -أيًضا-طريق أمحد  ومن ".اأن يدع الصالة من غري عذر
 (.87) "اإلابنةيف "
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 أي" أن يشرك، فيكفر وبني: "لقولهال على الكفر األكرب، ال حيمل إ وهذا
" السنة" يف شرك الكفر، ال شرك الذنب، مث وقفت عليه عند اخلالل يف يقع

 احلسن(: ثنا أبوعبدهللا ثنا حممد بن جعفر ثنا عوف عن 4/142/1372)
قال: بلغين ..... األثر. وهذا سند صحيح إىل احلسن، فإن نفع ما قد سبق 

 وإال ما ضره، وهللا أعلم.  -ذلككوهو  -
  ما :-وهو راوي حديث تكفري اترك الصالة-جلابر  قالسبق أن جماهًدا  وقد

 رسول يف عهد األعمال،كان يفرق بني الكفر واإلميان عندكم من 
 وهو حديث حسن. ،قال: الصالة ؟هللا 

منبه، قال: هذا ما سألت عنه جابر بن  بنما رواه وهب  وكذلك
: يف املصلني من طواغيت؟ قال: ال، وسألته: هل سألته فأخربين،عبدهللا، 

الشرك والكفر ترك  بنياحلديث: " جابرفيهم من مشرك؟ قال: ال، وساق 
 يْدعون الذنوب شرًكا؟ قال: معاذ هللا.... أكانواه : وسألته: قال" الصالة

نفى  كيفالفهم، وأتمل  هذاالنصوص تدل على إمجاع الصحابة على  فهذه
محل الشرك  من على يسمون الذنوب شرًكا، ففيه ردُّ  كانوار كون الصحابة  جاب

يف -هذا املوضع  على هنا على شرك الذنب، ال شرك الكفر، وقد علَّْقتُ 
فارجع إليه  اإلشكاالت، مبا يزيل بعض -بعض طرق حديث جابر

 هناك.
  مل قدعوى اإلمجاع، ألن عبدهللا بن شقي يف: إن هناك من ينازع قيل فإن 

 إمنا أدرك عدًدا قليالً منهم، فال ُيسلَّم بدعوى اإلمجاع. الصحابة،يلق مجيع 
 من وجوه: فاجلواب
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i.  يفاإلمجاع، وقد قال الشوكاين  صيغةكالم عبدهللا بن شقيق صيغته   أن 
 (: والظاهر من الصيغة، أن هذه املقالة، اجتمع1/315األوطار" ) نيل"

 مجع" ...رسول هللا  أصحاب كان" -أي قوله-الصحابة، ألنه  عليها
 من املشعرات بذلك.ا وهومضاف، 

، عند ما محله على غري الكفر، عهلهىرد املباركفوري  وبه  فقال القاريّه
املباركفوري: قلت: بل قول عبدهللا بن شقيق هذا، بظاهره يدل على أّن 

الصالة كفر، والظاهر من  تركيعتقدون أن  كانوا  هللا  رسولأصحاب 
أصحاب  كان: "قولهصيغة، أن هذه املقالة اجتمع عليها الصحابة، ألن ال

  من املشعرات بذلك.ا وهومضاف،  مجع" ....رسول هللا 
 (.7/370األحوذي" ) حتفة" من

شقيق حاٍك لإلمجاع، ال راواًي عن الصحابة، وحاكي  بنعبدهللا  أن  -ب
 حممد اإلمجاع، فهذا ال يلزم أن يكون مدرًكا جلميع من نقل عنهم اإلمجاع؛

 وغريهم القيم وابنبن نصر املروزي وابن عبدالرب والنووي وابن تيمية 
: إهنم مل العلماءينقلون إمجاع الصحابة يف مواضع كثرية، ومل يقل أحد من 

 يسمعوا من الصحابة، فدعواهم مردودة!!
 جابرينفرد بذلك، بل حكاه  مللو سلمنا بذلك؛ فعبدهللا بن شقيق  أننا -1

ُمْسنهًدا - كما سبق، وقد نفى جابر  ،هللا  رسولن الصحابة يف عهد ع
شرك  ال هنا شرك الذنب، ابلشركأن يكون املراد  -ذلك إىل الصحابة

من  مساعه عبدهللا بن شقيق أخذ هذا الفهم عن جابر، فإن ولعلالكفر، 
 أعلم. وهللاجابر ممكن جًدا، 
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ذلك، ومل أقف على  ىعلغري واحد من العلماء إمجاع الصحابة  نقل -1
قول أحد منهم يطعن يف ذلك، ولو ُوجد ذلك عن بعضهم؛ فاملثبت 

على النايف، ال سيما يف مثل هذا املوضع، الذي حتفه كل هذه  مقدم
 اترك على كفر الصحابةفمن هؤالء العلماء الذين أثبتوا إمجاع  القرائن،
 الصالة:

ثنا حممد بن حيىي ثنا  (:2/925/978" )الصالةاملروزي يف " أخرجه ما -1
الصالة ُكْفر، ال خُيتلاُف  ت اْركُ ثنا محاد بن زيد عن أيوب قال:  أبوالنعمان

 .افيه
 إال أن أاب النعمان وهو حممد بن الفضل ثقات،سند رجاله  وهذا

 قبل عنه الذهلي روىامللقب بعارم، ثقة تغري أبخرة، وقد  السدوسي،
ص  للعالئيني" املختلط كتاب" حاشيةاإلختالط، انظر 

 الصالح والسخاوي ذلك. ابن( فقد نقل احملققان عن 117،119)
(: مسعت 2/929/990" )الصالة" يفأخرجه املروزي  ما -1

اترك الصالة كافر،  أن : قد صح عن رسول هللا يقول إسحاق
يومنا  إَل رأي أهل العلم، من لدن النيب  كان وكذلك

ر، حىت يذهب وقتها  عذ غريعمًدا، من  الصالة هذا: أن اترك
 .اكافر

 (: إذا أىب من قضائها،226-4/225" )التمهيدابن عبدالرب يف " وزاد
 : ال أصليها،..... مث ذكر تفسري إسحاق لذهاب الوقت.وقال
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(: مث ذكران األخبار املروية عن 2/925" )الصالةاملروزي يف " قال -2
 ة قتال منإكفار اتركها، وإخراجه إايه من امللة، وإابح يف  النيب
 مثل ذلك، -عنهم هللارضي -جاءان عن الصحابة  ُثمن إقامتها،  امتنع
 يف بعد ذلك العلممث اختلف أهل  ،منهم خالف ذلك أحدجيئنا عن  وَل

مث عن الصحابة رضي هللا عنهم يف إكفار  ،أتويل ما ُروى عن النيب 
راء نصر املروزي من أهل االستق بنأن حممد  ومعلوم اتركها .....ا

اإلمجاع والنّهزاع، كما  ومواضعالتام، واملعرفة الواسعة أبقوال أهل العلم، 
ابختالف  الناسصرح بذلك أبوبكر اخلطيب، فقد قال: كان من أعلم 

  الصحابة ومن بعدهم يف األحكام.ا
األئمة ابختالف العلماء  أعلمالذهيب مؤيًدا ذلك: يقال: إنه كان  قال

بغداد"  اتريخ( وانظر "14/34" )بالءالن" من  على اإلطالق.ا
 عبدهللا. أيب( ترمجة حممد بن نصر املروزي الفقيه 3/315)

 وقد ( عن ابن حزم،1/393والُتهيب" ) الُتغيبيف " املنذريحكاه  وقد  -4
 هلؤالء نعلم والذكر مجاعة من الصحابة على كفر اترك الصالة، وقال: 

 من الصحابة خمالًفا.ا
 ( أن هذا الكالم ليس وارًدا يف مسألة2/242" )احمللى"رأيته يف  والذي
قد نبه  -هللارمحه -اترك الصالة، وقد وجدت شيخنا األلباين  تكفري
 (.1/235الُتغيب والُتهيب" ) صحيحيف" -أيًضا-ذلك  على

 هذا إمجاع وألن(: 2/75العمدة" ) شرحيف " اإلسالمشيخ  قال  -5
 "اإلسالم، ملن ترك الصالةحظ يف  القول عمر: " وذكر الصحابة،
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: وهذا مبحضر من قال" إسالم ملن َل يصل ال" أو
 لتعقب ذلك. وجهكان للمخالف   وإن الصحابة....ا

 ( إمجاع الصحابة على ذلك، لقول67)ص" الصالةيف" القيمابن  نقل  -6
 "ملن ترك الصالة إسالم ال": -دون إنكار عليه-مبحضر الصحابة  عمر

 ". الصالةالم ملن ترك حظ يف اإلس ال" أو
- رجل من الصحابة، خالف ما ادعاه هؤالء العلماء  أبيمل نظفر  أننا

 إمجاع الصحابة على كفر اترك الصالة، حىت نرد على عبدهللا من
الذي يؤيده  -رضي هللا عنه-بل وجدان كالم جابر  قوله،شقيق  ابن

 ىل مافكيف ُتُْتك كل هذه الرباهني، ويسمع بعد ذلك إ ويعزره،
 من كثريًاإىل زعزعة الثقة يف دعوى اإلمجاع، مع أننا نقبل   يؤدي

 اإلمجاع، مبا هو دون ذلك؟  دعاوى
    مل  -رضي هللا عنهما-جابر بن عبدهللا  أبنعلى ذلك:  اْعرُتِض فإن

يلق مجيع الصحابة، ولعله قد خفي عليه قول بعضهم بعدم التكفري. 
 سيما والصحابة ألوف كثرية.  ال

طرد ذلك القول؛ ملا صح لنا إمجاع يف الدنيا، فإذا كان  لو: فاجلواب
 اإلمجاع؛ فمن الذي سُيقبل قوله؟!  بدعوىالصحايب ال يُقبل قوله 

فاألصل أن دعوى العامل  النجم، وراء واجعلها" لعلدع عنك: " مث
خالفها،  يظهرابإلمجاع؛ دعوى مقبولة، حىت  -فضاًل عن الصحايب-

ائلون بعدم التكفري؛ أن يظفروا بصحايب واحد يقول ومل يستطع الق
بل ومل يصح هلم عن التابعني عن أحد غري الزهري، وهو من  بقوهلم،
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رضي هللا -ُيستدل على هذا القول أبن جابرًا  فكيفصغار التابعني، 
 وصدروأيب بكر،  ،هللا  رسولقد فاتته بعض األحكام زمن  -عنه

 وهذا !فانتهوا؟حىت هناهم عمر،  -رضي هللا عنهما-من خالفة عمر 
خطأ  علىإمنا اعتمدانه للدليل الذي وقفنا عليه، فأين الدليل الدال 

جابر يف موضع النـزاع هنا؟ وكيف يُردُّ قول جابر، مبثل هذا القياس 
 املستعان.  وهللاالفاسد؟ 

  (22" )اإلميانابن أيب شيبة قد أخرج يف" أبن: ْاعرُتِض على ذلك فإن 
 قال: شبيب(: ثنا وكيع عن عمر بن منبه عن سوار بن 31) برقم
رجل إىل ابن عمر فقال: إن ها هنا قوًما يشهدون علّى ابلكفر،  جاء
 : فقال: أال تقول: ال إله إال هللا، فتكذهبم.اقال

 وثق ابن معني عمر بن منبه، وهو عمر بن قدإسناد صحيح،  وهذا
 والتعديل" اجلرحب، انظر "بن منبه، ووثق أيًضا سوار بن شبي مزيد

 ( ووكيع إمام مشهور، فهذا يدل على أن ابن6/135(، )4/270)
؛ هذا وجه -وإن مل يصلّه -إله إال اله  الحيكم ابإلسالم ملن قال:  عمر

 استدالل من اعُتض بذلك.
  : ليس يف هذا األثر: أن ترك الصالة ليس كفًرا، فإن هذا األثرفاجلواب

طلقة الواردة يف عصمة دم من قال: ال إله إال من األحاديث امل كغريه
 دخوله اجلنة، أووكذلك احلكم إبسالم من قال: ال إله إال هللا،  هللا،

يف أدلة من مل يكّفر اترك الصالة، ومل  األحاديث،معىن هذه  وسيأيت
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 قد -هبذا النص-من سبق ذكرهم ممن ادعى اإلمجاع؛ أن ابن عمر  يفهم
 !!اإلمجاع خالف
 عمر هنا عمل القلب، الذي منه ما هو أصل ابنفلم يذكر  وأيًضا

 يصح اإلسالم بدونه، وجوابكم على هذا، هو جوابنا وال لإلميان،
قولكم يف الصالة، إال أنه قد يقال: املقام يف احلكم الدينوي ال  على

إىل ذلك: أن ابن عمر يقصد بقوله: أن من قال:  وُيضافاألخروى، 
وقد ثبت أن ترك الصالة شرك، وكما  الشرك،قع يف ال إله إال هللا، ومل ي

شرك اجلحود أو التكذيب  يفأن قول ال إله إال هللا، ال ينفع من وقع 
 أو اإلابء واألستكبار....

وترك الصالة، فال ينفق  هللا،ذلك، فكذلك من قال: ال إله إال  وحنو
أثر  ظاهرقوله هذا، وأي جواب لكم يف حق اجلاحد، هو خروج عن 

جواب ملن كفَّر اترك الصالة على أثر ابن  -أيًضا-ن عمر، وهو اب
أيًضا: هل أثر ابن عمر ظاهر الداللة على قولكم، كما  يقالعمر، مث 

قول خمالفيكم، وكما أن اإلمجاع صرحية  علىأن األدلة املرفوعة صرحية 
 على خالف قولكم؟ 

داللة على أو صريح ال ظاهرأظن أن أحًدا يقول: إن اثر ابن عمر  وال
 -الصرحيةفضاًل عن -قولنا، فإذا كان ذلك كذلك، فالداللة الظاهرة 

 مقدمة على الداللة اخلفية احملتملة، وهللا أعلم. 
  جبواب حذيفة على صلة بن زفر، وأنْاعرُتِض على ذلك أيًضا وإن : 

 اجلواب فسيأيتيدل على أن حذيفة ال يرى تكفري اترك الصالة؛  ذلك
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 الكالم على أدلة من مل يكفر اترك يف -هللا تعاىل إن شاء- عليه
 شاء إن-على مذاهب الصحابة، وسيظهر هنالك  مالكال ويف الصالة،

 ابجلهل، العذرضعف هذا القول، وأن هذا األثر أشبه بباب  -تعاىل هللا
 هبذا الباب، وهللا أعلم.   ال
  حاديث: أبن من روى من الصحابة األاْعرُتِض على ذلك أيًضا وإن 

 التكفري، بعدماستدل هبا من مل يكفّهر اترك الصالة؛ فهو قائل  اليت
 لإلمجاع. خارق

: أن هذا كالم غري مسلَّم به، فمىت كانت الرواية مذهًبا فاجلواب
 !للراوي؟

 -على أسوأ األحوال-وما عليهم، ولو سلمنا  ماهلمالسنة يروون  فأهل
 بن شقيق وعبدهللاح جابر يف اجلملة، فليس له وجه هنا، لتصري هبذا

 إبمجاع الصحابة على خالف ذلك، ذكرهم،ومن سبق  العقيلي،
 البعيد؟!  الفهمنُتك هذا األمر الرشيد، ملثل هذا  فكيف

  فقد ُيستدل على نفي اإلمجاع يف هذا الباب، بقول ابن املنذروأيًضا : 
(: كتاب الساحر والساحرة، كتاب اترك 179) ص" اإلمجاع" يف

 أجد فيهما إمجاًعا.ا مل ة،الصال
 هذا الكالم مع كونه غري صريح يف موضع النـزاع؛ فهو أن :فاجلواب

بقول من ادعى اإلمجاع، وهم أعلى وأعلم من ابن املنذر، ومن  مردود
 يعلم، وهللا تعاىل أعلم. ملعلم؛ حجة على من 
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  دااًل على اإلمجاع، ملا زاده عنه  ليس: إن كالم إسحاق قيل فإن
أىب من قضائها،  إذا(: "226-4/225" )التمهيديف " عبدالرب ابن

  ".اأصليهاوقال: ال 
 لإلمتناع واإلابء، ال جملرد الُتك. كفرهذلك يدل على أن   وأن

 :وجوهعلى ذلك من  فاجلواب
إسحاق ابلسند الصحيح عند املروزي، ليس فيه هذه  عنأن الذي نُقهله  -1

أواًل، مث بعد ذلك، ننظر يف  الزايدةهذه  الزايدة؛ فال بد من معرفة سند
ابن القيم واملنذري نقال هذا  أن للمروزي" الصالةفقهها، ويف حاشية "

 -حفظه هللا-النص بدون زايدة عن املروزي عن إسحاق، ونبه احملقق 
على أن ابن عبدالرب، زاد هذه الزايدة، فهذا كله يورث الريبة يف نسبة 

 الزايدة إلسحاق. هذه
أىب من  إذافهل يلزم من قول إسحاق: " ذلك؛و فرضنا صحة ل -2

 الرجل غري مقر بوجوهبا؟ أو أنه مقر أن" وقال: ال أصليها قضائها،
أنه غري ملتزم هبا؟ مبعىن أنه غري مسّلم أبهنا الزمة له، وإن  إال بوجوهبا،

على هذا،  يدلعلى غريه؟! ليس يف كالم إسحاق ما  بوجوهبا أقر
يلزم  والنه أصر على عدم القضاء، أو عدم الصالة أصاًل، : أمعناه إمنا

أن يصحب ذلك اعتقاد عدم الوجوب، أو عدم اإللتزام ابلصالة، أو 
 رضي ابلقتل، وهذا أمر آخر. أنهحيمل على 
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أن إسحاق نفسه أنكر على من أّول كالم ابن  وضوًحا؛ومما يزيد ذلك  -3
ابن املبارك: إن اترك الصالة قال  عندمااملبارك يف تكفري اترك الصالة، 

 فأوله بعضهم أبن ذلك حممول على الرد، فقال إسحاق: احلمار،من  أكفر
أن قال: فهذا نقض  إىلهلم: فالراد للفرائض كلها يكفر؟....  فقلنا 

(، 998-2/997) للمروزي" الصالة" من يف الصالة.ا لدعواه
لى ع -فقط-بعد ذلك: إن إسحاق ينقل اإلمجاع  يقال فكيف
 عند اإلابء؟! الكفر

أيًضا: أن إسحاق مذهبه تكفري اترك الصالة،  وضوًحاومما يزيد األمر  -4
 تركه الصالة، وإن مل يصحب ذلك امتناع وإابء ابلقلب، أو ما يقوم جملرد

 قدابللسان، أو ابلفعل، والنص الثابت عنه عند املروزي، فيه: " مقامه
وكذلك، كان رأي  فر،كااترك الصالة   أن هللا  رسولصح عن 

 فمذهبه يف احلديث املرفوع واضح، مث هذا هو يبين اخل،"العلم.... أهل
 فهل" كان رأي أهل العلم.....  وكذلكعلى ذلك فيقول: " اإلمجاع
يقال: واإلمجاع عند إسحاق على خالف فهمه للحديث  أنيصح 

 فهل كان إسحاق ال يعي ما خيرج من رأسه؟ وهل كان املرفوع؟
 هبذا النص، أم يورد على نفسه األدلة؟ لنفسهحيتج  إسحاق

 ابن عبدالرب، قد عنديزيد األمر وضوًحا أيًضا: أن هذه الزايدة اليت  ومما -5
 واحلكمابلتعبري نفسه عند حكاية مذهب النخعي  عبدالربابن  ذكرها
فهم  فهل ،"التمهيد( يف "4/225وابن املبارك وأمحد وإسحاق ) وأيوب

اإلابء  عند التكفري هوعبارة أن مذهب هؤالء املذكورين: أحد من هذه ال
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كذلك؛ فال   ذلكواالمتناع، ال جمرد الُتك؟ واجلواب؛ ال، فإذا كان 
اإلابء  وجودوجه لتأويل كالم إسحاق، ومحهْله على التكفري بشرط 

صلى  وإن كفر جمرد،  كلهواالمتناع واالستكبار واالستنكاف، فهذا  
  تعاىل.الرجل، والعلم عند هللا

  إمجاع الصحابة، والعلماء قد اشتهر اخلالف  يصح كيفقيل:  فإن
 بينهم بعد ذلك؟ 

 :من وجوه فاجلواب
التكفري؛ مل يبلغه اإلمجاع، ويف النفس شيء  بعدمقد يقال: من قال  -1

 هذا الوجه، لكثرة من خالف يف ذلك، وُيْستبعد يف حقهم من كثري
 .بذلكعدم العلم  مجيًعا،

 ملخالف،ظنًيا غري ملزم، مبعىن عدم العلم اب إمجاًعايُقال: لعلهم رأوه  وقد -2
 إذا كانوا مل يعلموا العلماء،نظر أيًضا، ألن هذا العدد الكبري من  وفيه

 أمساؤهم من الصحابة؛ فهذا يدل على عدم وجود ذُكهرهتْ ملن  خالفا
 بذلك. اإلمجاعفيثبت  املخالف،

 األحاديثع، لكن أتولوه، كما أتولوا يقال: ثبت عندهم اإلمجا  أن -3
 ومل يظهر هلم أن هذا اإلمجاع، كفر؛على أنه كفر دون   املرفوعة،

" الصالةالكفر املخرج من امللة، كما قال املروزي يف" على إمجاع
 روىاختلف أهل العلم بعد ذلك، يف أتويل ما  ُث(:..... 2/925)

إكفار  يف  -رضي هللا عنهم-عن الصحابة  ُث ، النيب عن
 على من امتنع من إقامتها.ا القتل وإجياب اتركها،
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 -رمحه هللا-الصحابة هبذا، شيخنا األلباين  أقوالذهب إىل أتويل  وقد
 (. وهذا التأويل مردود، ألن هناك87) برقم" الصحيحةيف " كما
 الصالة من ُخصَّتمن األعمال تركها كفر دون كفر، فلماذا  كثريًا
 ! وهل كان الصحابة ال يرون منالوصف؟هبذا  بقية األعمال بني

 الصالة؟! إالاملُتوكة، ما هو كفر دون كفر؛  األعمال
 ابن قولمردود، كما هو معروف من  هذا :فاجلواب: نعم، قيل فإن

 بغري ما أنزل هللا، وغري ذلك، وإن قيل: ال، سقط هذا احلكميف  عباس
 وهللا أعلم. ظاهر،كما هو   التأويل،
 : على هذا الوجه، والذي يليه، وهو:هنا اجلواب يف والعمدة

 حمجوجكل حال، فإذا ثبت اإلمجاع، فمن خالف بعد ذلك؛ فهو   وعلى -4
 سبًبا يف زعزعة الثقة يف الالحق،السابق، ولو جعلنا اخلالف  ابإلمجاع
 لسقط كثري من اإلمجاعات اليت ادعاها أهل العلم، السابق؛ اإلمجاع
ويف هذا من املفسدة ماال خيفى، وهللا تعاىل  ن،اآلعليها حىت  والعمل
 أعلم.
  عبدهللا بن شقيق، مروية بطريق  من: إن دعوى اإلمجاع قيل فإن

بطريق اآلحاد؛ ليس حبجة عند أكثر  املروى واإلمجاع اآلحاد،
 للمنبجي" والكتابيف اجلمع بني السنة  اللباب" من الناس.ا

(1/156.) 
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 عارية عن الدليل، والصحيح -سلمنا هبا أن-: أن هذه دعوى فاجلواب
احملققني من أهل العلم: قبول خرب اآلحاد يف هذا ويف غريه،  عند

 عند أهل العلم، وهللا أعلم. آخروتفصيل هذا له موضع 
  تكفري اترك الصالة هو قول الصحابة، أن: الوجه الثاين هذا فخالصة 

 مع األدلة،ح نفهم الكتاب والسنة بفهمهم، فهل نُتك صري وحنن
 حمتملة، بل وبعضها عند التحقيق ألدلةالصحابة على هذا الفهم،  إمجاع
 ملن يكفَّر اترك الصالة؟؟ حجة

 عن من مل يكفّهر اترك -هللارمحه -أن ذكر شيخ اإلسالم  سبق :)تنبيه(
وأحاديث فيها إطالق الكفر على بعض  آبايتاالستدالل  الصالة،
 يف شأن الصالة على ذلك، وكذلك فقد قاسوا ما ورد وأهنم الكبائر،

 (.238-4/235" )التمهيدانظر " بتوسع،هذا ابن عبدالرب  ذكر
 مبا يلي: ذلك،اجلواب على  ومص ل

  التوحيد، كما سبق من ضداألصل يف إطالق الكفر أو الشرك، أنه  أن   -1   
اآلخر، قد  الفريقاحلافظ وغريه، إال أن األدلة اليت استدل هبا  كالم

رفت عن ظاهرها، إما أبدلة نقلية أخرى، وإما إبمجاع أهل السنة، صُ 
أن هذه كبائر، ال توجب مبجردها اخللود يف النار، فهل حصل  على

الواردة يف تكفري اترك الصالة، حىت  األحاديثمثل هذا اإلمجاع يف 
 يقاس هذا على ذاك؟!

مل يفهمها اليت حهكهمهْت تلك األدلة أبهنا كفر،  األعمالهذه  أن  -2
 يف الواردةعلى أهنا الكفر األكرب، وقد فهموا من األحاديث  الصحابة



 سبيل النجاة يف  بيان حكم تارك الصالة 
 
 

 

116 

 أبن الصالة ُخصت من األعمال وصرحواالصالة، الكفر األكرب،  ترك
 نسوّهي بني ما أمجع الصحابة على أنه كفر أكرب، فكيف بذلك،

 !دون كفر؟ كفرما أمجعوا على أنه   وبني
 ة كانوا يرون أن ترك كثري منالصحاب أنالوجه يدل على  وهذا

  أبهنا األعمال،الظاهرة كفر دون كفر، ومل خيصوا الصالة من  األعمال
 مناقشةدون كفر، كما فهمه الفريق اآلخر، وقد سبق قبل قليل  كفر

 هذا الفهم، وهللا أعلم. 
  فعلى ماذا -صور كثرية من الكفر غري ترك الصالة  هناك: قيل فإن 

 ؟" الرجل والكفر ترك الصالة بنيحديث: " حتملون
 : أن املراد ابحلديث تكفري اترك الصالة، من مجلة أعمالفاجلواب

 بني كان يفرق  ما: جلابرالظاهرة، وهذا يتفق متاًما مع قول جماهد  اجلوارح
 اإلميان والكفر عندكم من األعمال؟

يرون  ال أصحاب رسول هللا  كانالعقيلي: " شقيقعبدهللا بن  وقول
وإن كانت هناك  ،"تركه كفر؛ غري الصالة األعمال من اشيئً 

 وليستيكفر اتركها؛ فهي اندرة،  -غري الصالة- للجوارح أعمال
رأى رجاًل يريد أن يقتل نبًيا،  كمنكعموم الصالة، وذلك    األمة عامة يف

أن يلحقه أذى، فلم  دون ،الدفاع عن النيب  على قادر وهو
فهذا  -م ابن تيمية رمحه هللاذلك شيخ اإلسال ذكر كما-يفعل، 

الصالة  خبالفخمصوص، ويف حق رجل معني،  زمن ويف اندر،أمر 
 واألزمنة، واألحوال، وهللا املستعان. األشخاص، يف اليت هي عامة
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  أدلة الذين يكفرون اترك الصالة، فيها مزااي أن: مما سبق فتلخص 
 ومن ذلك: اآلخر،تكن مع الفريق  مل واضحة

صريح يف تكفري اترك الصالة، وأي أتويل له بغري الكفر  أدلتهم ضبع: األول
 اإليراد منمن امللة؛ أتويل مردود، غري مستقيم، وغري سامل  املخرج

 (: عطف الشرك4/311: )للشنقيطي" البيان أضواءويف " واإلعُتاض،
 لكونه كافرًا.ا قويالكفر يف حديث جابر؛ أتكيد  على

 ند من مل يكفّهر، دليل يصرح أبن اتركع يردإىل ذلك أنه مل  أضف
فهموا ذلك من أدلة يف فضل  إمناوليس بكافر،  مؤمن الصالة

وهذا كله له أتويل غري ما ذكروه، كما سيأيت  ذلك، وغريالشهادتني، 
يف  -رمحه هللا-قاله الشيخ ابن عثيمني  ماوانظر  -تعاىل إن شاء هللا-

 رسالته.
 حابة، ومجهور التابعني؛ على ذلك، وليس معمن الص السلف،فهم  أن  :الثاين

 سنده صحفيما -اآلخر صحايب واحد، وليس معهم من التابعني  الفريق
 غري الزهري، وهو من صغار التابعني. -عندي

 احلديث،من مجلة من فهم هذا الفهم؛ جابر بن عبدهللا، وهو راوي  أن: الثالث
 احلديث أدرى مبرويه، وهللا تعاىل أعلم. وراوي

 
 

 
 لفصل الثالثا 
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 يف أدلة من مل يكفَّر تارك الصالة، والكالم على ذلك.
 

   (1)  ،استدل املانعون من التكفري لتارك الصـالة، حبـديث عبـادة بـن الصـامت
 مــن الناحيــة احلديثيــة، مث أتكلــم -إن شــاء هللا تعــاىل-وســأذكر الكــالم عليــه 

 عليه من الناحية الفقهية.

   ء بلفـظ جممـل، وبلفـظ مفصَّـل، فأمـا اجملمـل،فاعلم أن حديث عبادة قـد جـا 
مخ   س يقـــول " مسعـــت رســـول هللا : -رضـــي هللا عنـــه-فهـــو قـــول عبـــادة 

ص  لوات، كت  بهن هللا عزوج  ل عل  ى العب  اد، فم  ن ج  اء ُب  ن، َل يض  ي ع 
اجلن ة، منهن شيًئا، استخفافًا حبقهن؛ كان ل ه عن د هللا عه د أن يُدخل ه 

ب  ه، وإنوم  ن َل َيت ُب  ن، فل  يس ل  ه عن  د هللا عه   ش  اء  د، إن ش  اء عذَّ
 مخ س ص لوات، افرتض هن". واللفـظ املفصـل هـو: "غفر له، أو أدخله اجلنة

 هللا عل  ى عب  اده، م  ن أحس  ن وض  وءهن، وص  الهن ل  وقتهن، ف  أ  رك  وعهن،
وس  جودهن، وخش  وعهن؛ ك  ان ل  ه عن  د هللا عه  د أن يغف  ر ل  ه، وم  ن َل 

"، أو عذب ه يفعل؛ فليس له عند هللا عهد، إن ش اء غف ر ل ه، وإن ش اء
بنحــو هــذا، بــل يف اللفــظ اجملمــل رواايت تــدل علــى معــىن املفصَّــل أيًضــا، 

 وهللا أعلم. 
 وقد جاء اللفظ اجململ يف عدة مصادر: 
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( ب/األمــر ابلــوتر، عــن حيــىي بــن 270فأخرجــه مالــك يف "املوطــأ" بــرقم ) -أ
سـعيد األنصـاري عـن حممـد بـن حيـىي بـن حهبّـان عـن ابـن حمرييـز، أن رجــاًل 

ْخـــدهجي، مســـع رجـــاًل ابلشـــام، ُيكـــين أاب حممـــد، مـــن بـــين
ُ
 كهنهانـــة، يُـــْدعهى امل

 يقــول: إن الــوتر واجــب، فقــال املخــدجي: فـهُرْحــُت إىل عبــادة بــن الصــامت،
فاعُتضـــت لـــه، وهـــو رائـــح إىل املســـجد، فأخربتـــه ابلـــذي قـــال أبوحممـــد، 

.... فـــذكره. ومـــن  فقـــال عبـــادة: كـــذب أبوحممـــد، مسعـــت رســـول هللا
( والنســــــائي يف 1420أخرجـــــه كــــــل مـــــن أيب داود بــــــرقم ) طريـــــق مالــــــك
( واملــــروزي كمــــا يف "خمتصــــر 1/330( ويف "اجملتــــىب"  )322"الكــــربى" )

ـــام الليـــل" ص ) ( والبـــزار يف 3167( والطحـــاوي يف "املشـــكل" )271قي
 ( والشاشـــي يف "املســـند" بـــرقم4( بـــرقم )40"غرائـــب حـــديث مالـــك" ص)

 ( والبيهقــي63-1/62كامــل" )( وابــن عــدى يف "ال1286،1284،1281)
 ( والبغــــوي238( ويف "االعتقــــاد" ص)10/217(، )2/467،8يف "الكــــربى" )

 (،7/92( وابـــن عســـاكر يف"اتريـــخ دمشـــق"  )4/104/977يف"شـــرح الســـنة" )
 ( وهــــذا ســــند449-447( معلًقــــا، والضــــياء يف "املختــــارة" رقــــم )7/176)

ال : "مقبول"، ومثلـه رجاله ثقات، إال املخدجي، فقد ترمجه احلافظ بقوله
 مــن "التمهيــد"  حُيــتج بــه، وقــال ابــن عبــدالرب: هــو حــديث صــحيح اثبــت.ا

( واستنكر ابن دقيق العيد تصحيحه إايه، مع حكمـه 23/288-289)
 (. 2/192على املخدجي أبنه جمهول، انظر "التلخيص" )

قلت: ولقد أجاب ابن عبـدالرب عـن ذلـك، فقـال: وإمنـا قلنـا: إنـه حـديث 
ألنـــه ُروي عـــن عبـــادة مـــن طـــرق اثبتـــة صـــحاح، مـــن غـــري طريـــق  اثبـــت،
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(، وســيأيت حكمــي 23/289)  املخــدجي، مبثــل روايــة املخــدجي...ا
واحلـــديث أيًضـــا صـــححه  -إن شـــاء هللا تعـــاىل-علـــى احلـــديث يف النهايـــة 

 (، وعنــد ابـــن عســاكر مـــن روايــة مالـــك والليـــث4/20النــووي يف "اجملمـــوع" )
وم  ن ج  اء، وق  د اس  تخف ي، وبلفــظ: "عــن حيــىي، بــدون ذكــر املخــدج

 " وحيــافظ علــى وضــوئهنَل يض  يعهن" وقــال أحــد الــرواة: يقــول: "حبقه  ن....
 مــن "اتريــخ دمشــق"، وكــون ابــن عســاكر مل يــذكر املخــدجي، ومــواقيتهن.ا

فـــال يغـــري يف احلكـــم شـــيًئا، فـــإن الـــذي رواه عـــن مالـــك بـــذكر املخـــدجي؛ 
خــدجي، وهــو حممـــد أكثــر وأشــهر مــن ابــن عســاكر عـــن مالــك بــدون امل

 الدمشقي، أحد الرواة عن مالك.
ابـن ورواه يزيد بن هارون أان حيىي بن سـعيد األنصـاري أن حممـد بـن حيـىي   -ب

الشـام،  وكـان يسـكن-حبان أخربه أن ابن حمرييـز القرشـي مث اجلمحـي أخـربه 
أن رجـــاًل وهـــو رجـــل مـــن كنانـــة أخـــربه ، أن املخـــدجي -وكـــان أدرك معاويـــة

 يكىن أاب حممد.....احلديث.  -نت له صحبةوكا -من الشام

ـــــــــــن أىب شـــــــــــيبة 1/370( والـــــــــــدارمي )22796أخرجـــــــــــه أمحـــــــــــد ) ( واب
"احلــديث، وم  ن أنق  ص م  ن حقه  ن ش  يًئا....( بلفــظ: "2/92/6851)

ــــــــني يف "أصــــــــول الســــــــنة" ص) ــــــــن أيب زمن ــــــــرقم )258واب وأخرجــــــــه ( 180( ب
ا، وم ن ان تقص م نهن ش يئً ( بلفـظ: "3/196/1281"املسـند" )الشاشي يف 

-2/951) واملــــــــــــــــــروزي يف "الصــــــــــــــــــالة" "اس                  تخفافًا حبقه                  ن .....
952/1029.) 
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 ومـــن طريـــق هشـــيم أان حيـــىي بـــن ســـعيد أان حممـــد بـــن حيـــىي بـــن حبـــان  -ج
األنصـــاري عـــن ابـــن حمرييـــز، قـــال: جـــاء رجـــل إىل عبـــادة بـــن الصـــامت، 

بلفــظ: فقــال: اي أاب الوليــد، إين مسعــت أاب حممــد األنصــاري.....احلديث، 
أخرجـه ابـن  "نتقصهن استخفافًا حبقهن؛ َل  يك ن ل ه عن د هللا عه د....ومن ا"

(، وهشــيم بــن بشــري ثقــة، وقــد صــرح 1732حبــان يف "صــحيحه" بــرقم )
ابإلخبار، ومل يذكر املخدجي، وعبدهللا بن حمرييز، ممـن يـروى عـن عبـادة، 

 .-إن شاء هللا تعاىل-ولكن سيأيت الُتجيح يف ذكر املخدجي وعدمه، 

حيىي بن سعيد القطـان عـن حيـىي بـن سـعيد األنصـاري ثـىن حممـد بـن وعن   -د
ْخـدهجي

ُ
 حيىي بـن حبـان عـن ابـن حمرييـز عـن رجـل مـن كنانـة، يقـال لـه: امل

 (.22824..... احلديث. أخرجه أمحد )
-   ومن طريق أيب عمر الضرير عن محاد عن حيىي بن سـعيد عـن حممـد بـن

عـن رجـل مـن كنانـة، قـال:  -يـزيعـين ابـن حمري -حيىي بن حبان عـن عبـدهللا 
....وم   ن َل ي   واف ُب   ن، اس   تخفافًا مسعـــت عبادة....احلـــديث، وفيـــه: "

( وقـد تصـحف ذكـر أيب 1/361"احلديث، أخرجـه البيهقـي )حبقهن....
 ُعمــر الضــرير إىل أيب عهمــرو، وأبــوعمر هــو حفــص بــن عمــر الضــرير البصــري،

 صدوق عامل. 
د األنصـاري، وحممـد بـن عجـالن ومن طريق ابـن عيينـة عـن حيـىي بـن سـعي  -و

عن حممد بن حيىي بن حبان عن ابـن حمرييـز عـن املخـدجي.... احلـديث. 
  ( والطـــرباين يف "مســـند الشـــاميني"388أخرجـــه احلميـــدي يف "مســـنده" )

-4/115( وأبـــــــــو الشـــــــــيخ يف "طبقـــــــــات احملـــــــــدثني أبصـــــــــبهان" )2182)
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ميــدي (، إال أن احل23/291( وابــن عبــدالرب يف "التمهيــد" )116/881
قــال: "عــن ابــن حمرييــز أن املخــدجي قــال لعبــادة"، واجلميــع رووه عــن ابــن 

عن املخـدجي، حـىت ابـن عبـدالرب الـذي رواه مـن طريـق احلميـدي، حمرييز 
 كذلك.   رواه

ومن طريق الليث عن حيىي بن سعيد عن حممد بـن حيـىي بـن حبـان عـن   -ز
 الكنــاين: فلقيــتابــن حمرييــز أن رجــاًل مــن كنانــة، قــال ابــن حمرييــز: قــال 

( 3168عبــادة.... فــذكر احلـــديث، أخرجــه الطحــاوي يف "املشـــكل" )
 (.2/467) والبيهقي

وعن معمر أو ابن عيينة عن حيىي بـن سـعيد ثنـا حممـد بـن حيـىي بـن حبـان  -ح
عـــن املخـــدجي ....  -وكـــان مـــن أهـــل الشـــام-عـــن ابـــن حمرييـــز اجلمحـــي 

 (.3/6/4575احلديث، أخرجه عبدالرزاق )
ريــق مالــك ومعمــر وابــن عيينــة عــن حيــىي بــن ســعيد عــن حممــد بــن ومــن ط -ط

 حيىي عن ابن حمرييز عن املخدجي به.
(، وقـــد ســـبق طريـــق كـــل 2181أخرجـــه الطـــرباين يف "مســـند الشـــاميني" )

 منهم منفرًدا عن حيىي بن سعيد األنصاري.
فهــذه الطــرق عــن حيــىي بــن ســعيد األنصــاري، وقــد اختلــف عليــه يف ذهْكــر 

فال ذين رووه ع ن مم د ب ن ي ح ب ن حب ان ع ن م ذهْكـره، املخدجي وعـد
 ابن مرييز عن املخدجي به، هم:
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يزيـد بـن هــارون   -2مالـك بـن أنـس، واخلـالف عليــه ال يلتفـت إليـه. -1
محــــــــــــــاد   -5 ابن عيينة -4حيىي بن سعيد القطان             -3
 معمر.-7         الليث بن سعد-6

املخــدجي، فــال شــك يف ثبــوت الروايــة ورواه هـــشيم عــن حيــىي بــدون ذكــر 
بذكر املخدجي، فتحمل روايـة هشـيم علـى أهنـا خمتصـرة، إمـا مـن هشـيم، 
أو ممن فوقه، واحلديث مشهور بذكر املخدجي، وهو علـة هـذا احلـديث، 

مــــن قبــــل وال يقــــال: مسعــــه ابــــن حمرييــــز عالًيــــا وانزاًل، ألن خمــــرج احلــــديث 
مـن طريـق  (، وقد أخرجـه5/131)املخدجي، كما قال أبونعيم يف "احللية" 

الصناحبي عن عبادة: غريب من حديث الصُّناحبي عـن عبـادة، ومشـهورة 
 رواية ابن حمرييز عن املخدجي عن عبادة.ا

دون من رواه ُمعهالَّ مبفاوز، وهللا  -وهو هشيم-قلت: وألن من رواه جُمهوًَّدا 
 أعلم.

 دجي:وقد توبع يح بن سعيد األنصاري على ذكر املخ   -
 فرواه حممـد بـن عمـرو عـن حممـد بـن حيـىي عـن ابـن حمرييـز عـن املخـدجي بـه، -1

 "احلديث. ومن جاءُبن، وقد انتقص من حقهن شيًئا....بلفظ: "
 ( ب/ذكــر نفــي العــذاب يــوم1731أخرجــه ابــن حبــان يف "صــحيحه" بــرقم )

 القيامـــة عمـــن أتـــى الصـــلوات اخلمـــس حبقوقهـــا. وأخرجـــه املـــروزي يف
 م ن ج اء ِبلص لوات اْلم س، ق د( بلفـظ: "1051"الصالة" بـرقم )

ُب  ن، وق  د ان  تقص  أكمله  ن، َل ين  تقص م  ن حقه  ن ش  يًئا.... وم  ن ج  اء
 " احلديث.حقهن شيًئا.... من
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....وم   ن َل ( بلفـــظ: "1287-1282وأخرجـــه الشاشـــي يف "املســـند" )
" احلــديث، وحممــد بـن عمــرو صــدوق لـه أوهــام، لكــن قــد َيت ُب ن.....

 ي روى الرواية هنا جمملة ومفصلة، كما هو واضح.توبع، ولعله هو الذ
( من طريق عبدالوهاب ابن 2/302ورواه اخلطايب يف "غريب احلديث" )

عطاء عن حممـد بـن عمـرو عـن حممـد بـن حيـىي عـن املخـدجي عـن عبـادة 
مرجوجــة، ولــه مرفوًعــا، ومل يســق لفظــه، ومل يــذكر ابــن حمرييــز، وهــذه روايــة 

 .-إن شاء هللا تعاىل-ائشة رواية أخرى ستأيت يف حديث ع

ورواه شعبة عن عبدربـه بـن سـعيد عـن حممـد بـن حيـىي بـن حبـان عـن ابـن  -2
وم  ن ج  اء ُب  ن، وق  د ان  تقص م  نهن حمرييــز عــن املخــدجي بــه، بلفــظ: "

 "احلديث. شيًئا، استخفافًا حبقهن.....

 ( والطحـــاوي يف "املشـــكل"2417( وابـــن حبـــان )1401أخرجـــه ابـــن ماجـــه )
 م  ن( بلفــظ: "2183والطــرباين يف"مســند الشــامني" ) (3169) -موقوفًــا-

ج  اء ُب  ن ي  وم القيام  ة كم  ا أم  ر هللا، َل يس  تخف بش  يء م  ن حق  وقهن 
البغـوي "، ورواه ....ومن َل جييء ُبن يوم القيامة استحفافًا حبقه ن....

( بــرقم 8/366( والضــياء يف"املختــارة" )1571يف "مســند ابــن اجلعــد" )
(450.) 

ة، ومل أقــف علــى قــول ألحــد مــن األئمــة، يشــري بــه وعبدربــه بــن ســعيد ثقــ
 إىل أن شـعبة وهــم يف اســم عبدربـه بــن ســعيد، وإمنــا هـو حيــىي بــن ســعيد،

ومها أخوان، فنبقى على الظاهر، وتوهيم األئمة بدون مستند؛ ال يعتمد، 
 وهللا أعلم. 
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ورواه ابـــن إســـحاق ثـــين حممـــد بـــن حيـــىي بـــن حبـــان عـــن ابـــن حمرييـــز عـــن  -ج
...من لقيه، وقد انتقص منهن شيًئا، اس تخفافًا بلفـظ: " املخدجي به،
 "احلديث. حبقهن.....

 ( بعنعنـة ابـن3170( والطحاوي يف "املشكل" )22857أخرجه أمحد )
 إســــــحاق، وروايــــــة أمحــــــد فيهــــــا زايدة التصــــــريح ابلســــــماع، فهــــــي زايدة

 مقبولة، وابن إسحاق صدوق.
وايــة ابــن عيينــة عــن وقــد ســبق مــن روايــة حممــد بــن عجــالن، وذلــك مــن ر  -د

حيىي بن سعيد وحممد بن عجالن عن حممد بن حيىي عـن ابـن حمرييـز عـن 
املخدجي به، وحممد بن عجالن صـدوق، وسـيأيت خـالف عنـه يف ذلـك 

 . -إن شاء هللا تعاىل-
-  ورواه انفع بن عبدالرمحن بـن أيب نعـيم ثـين حممـد بـن حبـان عـن ابـن

ــــال: أشــــه حمرييــــز ــــادة ق ــــع عــــن عب  د لســــمعت رســــول هللاعــــن أيب رفي
 فذكره.  يقول....

   ( وابــن املقــر" يف "املعجــم"967أخرجــه ابــن أيب عاصــم يف "الســنة" )
(، وقـــد ذهـــب بعضـــهم إىل أن أاب رفيـــع هـــو املخـــدجي، ورجـــح 1272)

(، 1/132/364أبوحــامت أن احملفــوظ: املخــدجي، انظر"العلــل" للــرازي )
هــذه الطريــق أخرجــه وانفــع صــدوق يف احلــديث، ثبــت يف القــراءة، ومــن 

 ( إال أنه قال: املخدجي.2186الطرباين يف "مسند الشامني" )
 ورواه عمـر بـن علــي املقـدمي عــن سـعد بــن سـعيد أخــي حيـىي بــن سـعيد عــن -و

 ....حممد بن حيىي بن حبان عن ابن حمرييـز ثـين املخـدجي بـه، بلفـظ: "
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خرجـه " أومن أتى ُبن، وقد انتقص منهن شيًئا، اس تخفافًا حبقه ن....
 (. وســعد بــن ســعيد صــدوق ســيئ2184الطــرباين يف "مســند الشــاميني" )

يتقــوى  احلفــظ، وعمــر املقــدمي يــدلس تدليًســا مريًبــا، لكــن هــذا الطريــق
 بغريه.

ومــن طريــق إمساعيــل بــن أيب أويــس ثــين أخــي عــن ســليمان بــن بــالل عــن  -ز
سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن حممد بن إبراهيم عن حممد ابن 

....وم ن أت ى عن ابن حمرييز عن املخدجي عـن عبـادة بـه، بلفـظ: " حيىي
الطـرباين " أخرجـه ُبن، وق د ان تقص م نهن ش يًئا، اس تخفافًا حبقه ن....

( واملـــــــــــــــــــــروزي يف "الصـــــــــــــــــــــالة" 2185يف "مســـــــــــــــــــــند الشـــــــــــــــــــــاميني" )
(2/954/1032.) 

 وإمساعيــل ممــن لــه أوهــام، وأخــوه وســعد ثقتــان، وحممــد بــن إبــراهيم يُنظــر مــن
 إال أن هذا يتقوى مبا قبله. ترمجه؟ 

إن شـاء  -ورواه ُعقهْيل بن خالد بـن عهقهيـل، وسـيأيت الكـالم عليـه مفصـاًل  -ح
 يف ذكر من خالف حيىي بن سعيد، برقم )ب(. -هللا تعاىل

 وقد خولف يح بن سعيد يف ذكر املخدجي: -  
 -وهـو ابـن أيب حسـن املـازين-فرواه زائدة بـن قدامـة عـن عمـرو بـن حيـىي  -أ 

 ثين حممد بن حيىي بن حبان عن ابن حمرييـز قـال: قيـل لعبـادة: إن أاب
 حممد يزعم أن الوتر واجب؟ قال عبادة ......فذكره.

( واملــــــــــروزي يف "الصــــــــــالة" 1283أخرجــــــــــه الشاشــــــــــي يف "مســــــــــنده" )
 (، وعمرو بن حيىي ثقة.2/953-954/1031)
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ُعقهْيــل بــن ومــن طريــق حممــد بــن ُعزيــز األيلــي ثنــا ســالمة بــن روح عــن  -ب
خالد ثين حممد بـن حيـىي أن عبـدهللا بـن حمرييـز حدثـه أن رجـاًل متـارهى هـو 
وأبوحممــد األنصــاري يف الــوتر، فقــال أبوحممــد: هــو مبْنزلــة الصــالة، فأتيــت 

 مثله. عبادة، فذكر عن النيب 
(: ثنا عمرو بـن أيب 2187هكذا أخرجه الطرباين يف "مسند الشاميني" )

ُعزيــز بــه، وظــاهر هــذا أن الســائل لعبــادة هــو ابــن الطــاهر ثنــا حممــد بــن 
حمرييز، إال أن الطحاوي رواه عن حممد بن ُعزيز بـه، أن ابـن حمرييـز قـال: 
إن رجالً متارى هو ورجل من األنصار، يقال له: أبوحممد، يف الوتر، قال 
أبوحممــد: هــو مبْنزلــة الصــالة، وقــال الرجــل اآلخــر: مــن الســنة، ال ينبغــي 

مبْنزلـــة الفريضـــة، فســـألت عـــن ذلـــك عبـــادة بـــن الصـــامت تركهـــا، ولـــيس 
األنصـــاري، مبـــا قلنـــا كـــالان، قـــال: وكـــان رجـــاًل فيـــه حـــدة، فقـــال: كـــذب 

 أبوحممد، مرارًا.....وذكره.
( فقولـــه: "فســـألت عـــن ذلـــك 8/198/3171انظـــر "مشـــكل اآلاثر" )

عبادة بن الصـامت األنصـاري، مبـا قلنـا كـالان" يـدل علـى أن السـائل هـو 
قـد  الذي متارى مع أيب حممد األنصاري، ال ابـن حمرييـز، وهـذا الرجـلالرجل 

فيــه صــرحت الــرواايت الســابقة أبنــه املخــدجي، فظهــر أن طريــق الطــرباين 
ــــى ذكــــر  ــــن ســــعيد عل ــــع حيــــىي ب ــــل ممــــن اتب اختصــــار، وهبــــذا يكــــون ُعقهْي
املخــدجي، خبــالف مــا صــرح بــه الطحــاوي، إال أن الســند إىل عقيــل فيــه 

ُعزيــز فيــه ضــعف، ويف مساعــه مــن عمــه نظــر، وكــذا ضــعف، فمّحمــد بــن 
سالمة له أوهام، وقيـل: مل يسـمع مـن عمـه، إمنـا حيـدث مـن كتبـه، وعلـى  
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كــل حــال؛ فهــذا يتقــوى مبــا ســبق مــن طــرق صــرحت بــذكر املخــدجي، 
 واسطًة بني ابن حمرييز وعبادة، وهللا أعلم.

ابـــن  ومـــن طريـــق حممـــد بـــن عجـــالن عـــن حممـــد بـــن حيـــىي بـــن حبـــان عـــن  -ج    
 -يقــال لــه: أبوحممــد-، حمرييــز قــال: ذكــر رجــل مــن أصــحاب رســول هللا

 الوتر، فقال: إنه واجب، فذكرُت ذلك لعبادة....فذكره.
(، وقــــد رواه هكــــذا عــــن ابــــن 3172أخرجــــه الطحــــاوي يف "املشــــكل" )

عجالن الطحاويُّ: ثنا احلسن بن غليـب األزدي ثنـا حيـىي بـن عبـدهللا بـن 
 مد بن عجالن به.بكري ثين الليث ثىن حم

وقد سبق أن الليـث قـد رواه عـن حيـىي بـن سـعيد عـن حممـد بـن حيـىي عـن 
 عــن عبــادة بــه، وقــد -وهــو املخــدجي-ابــن حمرييــز عــن رجــل مــن كنانــة 

رواه هكــذا عــن الليــث عبــدهللا بــن صــاحل كاتــب الليــث، وفيــه كــالم مــن 
 جهــة حفظــه، وقــد اختلــف علــى حيــىي بــن عبــدهللا بــن بكــري، فــرواه عنــه

 د بــن إبــراهيم بــن ملحــان عــن الليــث بروايــة كاتــب الليــث، وابــن ملحــانأمحــ
 ثقــة، وأمــا روايــة الطحــاوي، فعــن احلســن بــن غليــب، وهــو ال أبس بــه، والثقــة

مقـــدم عليـــه، فصـــح أن احملفـــوظ عـــن ابـــن بكـــري روايـــة ابـــن ملحـــان بـــذكر 
( واتبــع ابــنه بكــري علــى 2/467املخــدجي، كمــا يف "الكــربى" للبيهقــي )

الراجحــة عنــه كاتــُب الليــث، فيكــون ذكــر ابــن عجــالن فــيمن وافــق  الروايــة 
حيــــىي بــــن ســــعيد؛ هــــو احملفــــوظ، ويــــدل علــــى ذلــــك أيًضــــا أن هــــذه الطريــــق 
انفــردت ابلتصــريح أبن ابــن حمرييــز هــو الــذي ذكــر اخلــالف لعبــادة، خبــالف 
مجيــع الــرواايت، حــىت روايــة عمــرو املــازين، ففيهــا: عــن ابــن حمرييــز، قــال: 
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.... ومل يصرح أبنه السائل لعبادة، كما يف هذه الرواية اليت مل قيل لعبادة.
 حيفظها ابن غليب شيخ الطحاوي، وهللا أعلم.

فتلخص مما تقدم أن الذين اتبعوا يح بن سعيد على ذكر املخدجي،  - 
 مجاعة، وهم: 

 حممد بن عمرو بن علقمة، وهو ممن يهم، مع كونه صدوقًا يف دينه. -1
 وهو ثقة.ربه بن سعيد،  عبد -2
 ابن إسحاق، وهو صدوق. -3
 وهو صدوق. -على الراجح عنه-حممد بن عجالن  -4
 انفع بن عبدالرمحن بن أيب نعيم، وهو صدوق. -5
ســـعد بـــن ســـعيد، وهـــو صـــدوق ســـيء احلفـــظ، ويف الســـند إليـــه مـــن  -6

 يدلس.

 حممد بن إبراهيم، ويُنظر من ترمجه. -7
 ثبت.وهو ثقة  -على الراجح عنه-ُعقهْيل بن خالد بن عهقهْيل،  -8

وأما من خالف حيىي ومن معه: فهو عمرو بن حيىي املازين، وهو ثقـة، ومل 
يصــح ذلــك عــن ابــن عجــالن وعقيــل، فروايــة املــازين غــري حمفوظـــة، وهللا 

 أعلم.
(: 1/89/239)بق  ي الك  الم عل  ى الرواي  ة امل  ذكورة يف"العل  ل" لل  رازي

زيد  قال ابن أيب حامت: ثنا أبو صاحل، عن الليث عن هشام بن سعد عن
 بن أسلم عن حممد بن حيىي بن حبان عن ابن حمرييز عن عبادة به.
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 فظاهر هذا أن زيد بن أسـلم خـالف حيـىي بـن سـعيد ومـن اتبعـه، لكـن
يف السند إليه أبوصاحل، وأبو صـاحل فيـه كـالم مـن قبـل حفظـه، وقـد سـبق 
 يف ذكــر طريــق ابــن عجــالن، أن أاب صــاحل رواه عــن الليــث عــن حيــي بــن

 بـن حيـىي عـن ابـن حمرييـز عـن املخـدجي عـن عبـادة، سعيد عن حممـد
وأبوصــاحل توبــع علــى هــذه الروايــة، ابلروايــة الراجحــة عــن حيــىي بــن عبــدهللا 
ابن بكري عن الليث، وأبو صاحل يف حفظـه كـالم، فإمـا أن يقـال: إنـه قـد 
اضـــطرب يف هـــذا احلـــديث، وإمـــا أن يقـــال: إن الـــراوي عنـــه بـــدون ذكـــر 

 هــو أشــهر مــن املطلــب بــن شــعيب املــروزياملخــدجي ابــن أيب حــامت، و 
واملطلــب وإن كــان ثقــة عــن أيب صــاحل يف  -الــراوي عنــه بــذكر املخــدجي-

اجلملة، إال أن ابن أيب حامت أوىل منـه، فعنـد ذاك يقـال: إن أاب صـاحل قـد 
 خـالف حيـىي بـن عبــدهللا بـن بكـري، وهـو ثقــة يف الليـث، فيكـون مقــدًما

 على أيب صاحل على كل حال.
 علــى ذلــك أن أاب حــامت أعــل حــديث الصــناحبي هبــذه الروايــة، فيلــزم وال يــرد

 مــن ذلــك صــحتها، ألن اإلمــام مــنهم ال يــذكر كــل أدلتــه علــى مــا يقــول،
وألن أاب صـــاحل توبـــع علـــى هـــذه الروايـــة بـــذكر ابـــن حمرييـــز، ومل يـــذكر يف 
 الروايـــة املعلـــة، فالروايـــة املعلـــة مل ختـــالف روايـــة أيب صـــاحل وحـــده، بـــل

 اايت كثــرية، فأخــذان مــن أيب صــاحل مــا توبــع عليــه، وهــو جعــلخالفــت رو 
 يف-احلــــديث مــــن روايــــة ابــــن حمرييــــز، ومل أنخــــذ منــــه إســــقاط املخــــدجي 

 ألن غــريه مــن األئمــة قــد ذكــره، وال يـُْقبــل -إحــدى روايتيــه عــن الليــث



 سبيل النجاة يف  بيان حكم تارك الصالة 
 
 

 

131 

ا مــن العلــة،
ً
 جتويــد أيب صــاحل هلــذه الروايــة، وروايتــه للحــديث جيــًدا ســامل

 فظ وأكثر؛ يروونه معالًّ، وهللا أعلم.وغريه ممن هم أح
 وعلى هذا؛ فال يُعـد زيـد بـن أسـلم متابًعـا للمـازين يف خـالف حيـىي بـن

 سعيد األنصاري ومن اتبعه، والعلم عند هللا تعاىل.
 وقد توبع ممد بن يح بن حبان يف ذكر املخدجي:  -     

أيب عبلة ثين فرواه هانئ بن عبدالرمحن بن أيب عبلة عن عمه إبراهيم بن 
ومن لقيه قد عبدهللا بن حمرييز عن املخدجي عن عبادة به، بلفظ: "

 "احلديث.انتقص شيًئا منهن استخفافًا حبقهن....
 (، وهانئ ذكره ابن حبان2188أخرجه الطرباين يف "مسند الشاميني" )

( 35( وعمه ثقة، وقد رواه أيًضا الطرباين برقم )9/247يف"الثقات" )
 خري، واضطراب يف السند. مع تقدمي وأت

 وعلى كل حال، فال تطمئن النفس إىل هذه املتابعة، وهللا تعاىل أعلم.
بدون -ورواه إمساعيل بن أُمية عن حممد بن حيىي بن حبان عن عبادة 

مخس صلوات، افرتضهن هللا ، بلفظ: "-ذكر واسطة بينه وبني عبادة
" قهن شيًئا.....على العباد، فمن جاء ُبن كاْماًل، َل ينتقص من ح

 احلديث.
( وعزاه 2/13/1078أخرجه مسدد، كما يف "إحتاف اخلرية املهرة" )

إىل أمحد بن منيع: ثنا هشام عن حيىي بن سعيد أان حممد بن حيىي به، 
 وهذا سند ضعيف إلعضاله، وال يُقدم على ما سبق، ملا سبق.
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بن  وقد رواه أبوغسان حممد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء  -
عن أيب عبدهللا عبدالرمحن الصُّناحبي، قال: زعم أبوحممد أن الوتر  يسار

 واجب، فقال عبادة: كذب أبوحممد، أشهد لسمعت رسول هللا
مخس صلوات، افرتضهن هللا على عباده، من أحسن وضوءهن، يقول:"

 وصالهن لوقتهن، فأ  ركوعهن، وسجودهن، وخشوعهن؛ كان له
 ه، ومن َل يفعل؛ فليس له عند هللا عهد، إن شاءعندهللا عهد أن يغفر ل
 ".غفر له، وإن شاء عذبه

 الشافعي يف ر( وأبوبك22807( وأمحد )425أخرجه أبوداود )
( 956/1034-2/955( واملروزي يف"الصالة" )847"الغيالنيات" )

( وأبونعيم يف "احللية" 9311،4655والطرباين يف "األوسط" )
 الوضوء والوقت والسجود واخلشوع وحنوه، ( خمتصًرا بدون ذكر5/131)

( 4/105/978( والبغوي يف "شرح السنة" )3/366ورواه البيهقي )
( والضياء يف "املختارة" 292-23/291وابن عبدالرب يف "التمهيد" )

(385-386.) 
 وهذا سند رجاله كلهم ثقات، وظاهره الصحة، إال أنه جاء يف "العلل"

ابن  عن حديث رواه أبوغسان حممد (: سألت أيب1/89/239للرازي )
: مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبادة عن النيب

أن ال  من صلى الصلوات اْلمس، فأ  ركوعها؛ كان له عندهللا عهد"
 " قال أيب: مسعت هذا احلديث عن عبادة منذ حني، وكنتُ يعذبه...

ابن  وحممد عبدالرمحنأنكره، ومل أفهم عورته، حىت رأيته اآلن، أخربان أب
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زيد أيب حامت، قال: حدثنا أبوصاحل عن الليث عن هشام بن سعد عن 
 بن أسلم عن حممد بن حيىي بن حبان عن ابن حمرييز عن عبادة

يقول:..... فعلمُت أن الصحيح هذا، وأن حممد  مسعت رسول هللا
ابن مطرف مل يضبط هذا احلديث، وكان حممد بن مطرف ثقة، وقد قال 

نعيم بعد إخراج هذا احلديث، يف "احللية": غريب من حديث أبو 
  عبادة.ا عن ابن حمرييز عن املخدجي رواية عن عبادة، ومشهوره الصناحبي

 وقد سبق الكالم على عدم ذكر املخدجي، وأن من جّود الرواية، فرواها
 بدون املخدجي اجملهول؛ فإن جتويده غري جيد، وهللا أعلم.

نا النعمان بن داود بن حممد بن عبادة بن الصامت عن ورواه أبونعيم ث -
عبادة بن الوليد عن أبيه الوليد بن عبادة، أنه امُتى رجالن....فذكر 

 افرتض هللا مخس صلوات على خلقه، من أداهنالقصة، ويف احلديث: "
 كما افرتض عليه، َل ينتقص من حقهن شيًئا، استخفافًا به؛ لقي هللا وله

لقي  ه اجلنة، ومن انتقص من حقهن شيًئا، استخفافًا؛عنده عهد يدخل ب
 ".هللا وال عهد له، إن شاء عذبه، وإن شاء عفر له

 (. والنعمان ال1285،1177( والشاشي )1053أخرجه املروزي )
 حيتج  به.

 ورواه زمعة بن صاحل عن الزهري عن أيب إدريس اخلوالين، قال: -
 ذكروا الوتر، فقال، فيهم عبادة، فجلست إىل أصحاب النيب 

أاتين جِبيل من ": -مرفوًعا-بعضهم: هو سنة.... فذكر قصة، وفيها 
عندهللا تعاَل، وقال: إن ربك أرسلين إليك: أين فرضت على أمتك 
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 ويف-حبقوقهن وطهور هن"  -أو وافاهن-مخس صلوات، فمن أداهن 
"على وضوئهن ومواقيتهن وسجودهن، وما افرتضت عليه  :-رواية

إن له عهًدا أن أدخله اجلنة، ومن انتقص من حقوقهن شيًئا؛ فيهن؛ ف
 ".فال عهد له على ، إن شئت عذبته، وإن شئت غفرت له

 ( وزمعة ضعيف.1054( واملروزي )573أخرجه الطيالسي يف "املسند" )
ومن طريق يعقوب القاري عن عمرو بن أيب عمرو عن املطلب عن عبادة  -

 على العباد، فمن أتى ُبن، قد مخس صلوات، كتبهن هللامرفوًعا: "
حفظ حقهن، فإن له عندهللا عهًدا أن يدخله اجلنة، ومن أتى ُبن، 
قد أضاع شيًئا من حقهن استخفافًا؛ فإنه َل يكن له عندهللا عهد، إن 

 ".شاء عذبه، وإن شاء رمحه
( واملطلب مل 180/1265-3/179أخرجه الشاشي يف "املسند" )

 (.209راسيل البن أيب حامت ص)يسمع من عبادة، انظر امل
وهذه الطرق األخرية على ضعف يف سندها، إال أهنا تقوي يف اجلملة  -

الرواية املفصلة ال اجململة املوجودة يف بعض حديث املخدجي؛ إال أن 
يقال: إن احلديث من هذه الطرق غري مشهور، كما قال أبوحامت 

إاّل أخذان بظاهر وأبونعيم يف حديث الصناحبي، فإن صرح به أحد، و 
 السند، وهللا أعلم.

رسم يوضح لك طرق حديث عبادة، مشريًا  -إن شاء هللا تعاىل-وسيأيت 
بشيء، (، وأما اجململة فال أشري هلا إىل الرواية املفصلة هبذا الرمز )
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عبادة  وذلك بعد كالمي على األحاديث األخرى، اليت تشهد حلديث
 .-إن شاء هللا تعاىل-
 أحاديث مبعىن حديث عبادة ابلرواية املفصلة، فمن ذلك:فقد رويت  -
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 حديث كعب بن عجرة، وله طريقان: -1
فمن طريق عبدالرمحن بن نعمان األنصاري ثين إسحاق بن سعد ابن   -أ

 هللاكعب بن عجرة عن أبيه عن كعب، قال: خرج علينا رسول 

موالينا،  ، وحنن يف املسجد سبعة، مّنا ثالثة من عهرهبنا، وأربعة من
، أو أربعة من عهرهبنا، وثالثة من موالينا، قال: فخرج علينا النيب 

" قلنا: ما جيلسكم هاهنا؟من حجره، حىت جلس إلينا فقال: "
انتظار الصالة قال: فنكت إبصبعه ونكس ساعة، مث رفع إلينا 

قال قلنا: هللا ورسوله هل تدرون ما يقول ربكم؟" رأسه، فقال: "
يقول: من صلى الصالة لوقتها، فأقام حدها؛ كان  إنهأعلم، قال:"

له ُبا على  عهد أدخله اجلنة، ومن َل يصل الصالة لوقتها، وَل 
يقم حدها؛ َل يكن له عندي عهد، إن شئت أدخلته النار، وإن 

 ".شئت أدخلته اجلنة
( 371( وعبد بن محيد يف "املنتخب" )1226أخرجه الدارمي )

( والطرباين يف "الكبري" 3173يف "املشكل" )والطحاوي 
 ( وفيه سعد بن إسحاق بن كعب عن أبيه...19/143/314)

وهذا سند فيه نظر، فعبدالرمحن بن النعمان صدوق رمبا غلط، 
وحديثه حُيسَّن لو سلم من النكارة والوهم، وإسحاق بن سعد، 
 وُروى: ابن سعيد، واألول أصح، قال الذهيب يف ترمجته يف "امليزان"

يف  روى عن عبدالرمحن بن النعمان، هكذا ذكره البخاري (:1/343)
"الضعفاء"، فقال: أنبأان أبونعيم، مث قال البخاري: قد روى هذا 
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عن احلديث سعد بن إسحاق بن كعب عن حممد بن حيىي بن حبان 
ابن  ابن حمرييز، كذا قال، فإن كان أراد سعد بن إسحاق بن كعب

ابن ىي القطان، فإن إسحاق عجرة؛ فإنه ثقة، حّدث عنه مالك وحي
امسه  سعد، ال يُدرى من هو، أهْوال وجود له، بل أرى أنه انقلب

 على عبدالرمحن بن النعمان، وهلذا مل يذكره عامة من مجع يف
  الضعفاء، وهللا أعلم.ا

( زاد البخاري فقال: فاهلل أعلم 1/387قلت: ويف "التاريخ الكبري" )
إال ال، ألن إسحاق ليس يعرف أنه حمفوظ أم  -يعين إسحاق-به 

ابن  هبذا، ال أدري حفظه، أم ال، قال أبوعبدهللا: أهاب أنه أراد سعد
  إسحاق.ا

 وابن كعب جمهول احلال.
 ومن طريق حممد بن سابق ثنا مالك بن مغول عن أيب حصني عن  -ب

 (3174الشعيب عن كعب مبثله، أخرجه الطحاوي يف "املشكل" )
 ومن فوقه ثقات أثبات، إال أن حيىي سئل:وحممد بن سابق صدوق، 

 مسع الشعيب من كعب بن عجرة، فقال:مسع من عبدالرمحن ابن أيب
 "حاشية هتذيب الكمال" انظر عن كعب بن عجرة.ا ليلي

(14/30.) 
 ( بنحوه، وفيه السري19/142/312وأخرجه الطرباين يف "الكبري" )

وقد أخرجه  عن الشعيب عن كعب به، -وهو مُتوك-ابن إمساعيل 
 (. 23/292ابن عبدالرب يف "التمهيد" ) أيًضا
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 ومن طريق هاشم بن القاسم عن عيسى بن املسيب البجلي عن
 (18132الشعيب عن كعب بن عجرة به، أخرجه أمحد برقم )

( ويف "األوسط" 19/142/311والطرباين يف "الكبري" )
( 293-23/292( ويف "التمهيد" البن عبدالرب )5/92/4764)
 فيه هاشم إىل هشيم.  تصحفو 

 وقد اتبع هامشًا صفوان بن هبرية عند السهمي يف"اتريخ جرجان"
(، إال أن عيسى بن املسيب ضعيف، وقد سبق 497( برقم )296)

 على مساع الشعيب من كعب. الكالم
ومن طريق مسكني بن صاحل عن الشعيب عن كعب به، أخرجه  -

 سكني يُنظر من ترمجه،( وم19/143/313الطرباين يف "الكبري" )
 وكذا هناك من حيتاج يف السند إىل نظر، وانظر ما قال اهليثمي يف

 "اجملمع".
 وحديث كعب يف اجلملة ال يُدفع عن التحسني بطريقيه، فكيف

 وغريه يشهد له، كما مر من حديث عبادة.
 حديث أيب قتادة: -2

انفع من طريق بقية بن الوليد عن ضبارة بن عبدهللا عن دويد بن 
 عن الزهري عن سعيد بن املسيب أن أاب قتادة بن ربعي أخربه، أن

مخس إن هللا تبارك وتعاَل افرتض على أميت قال: " رسول هللا 
 صلوات، وعهد عنده عهًدا، من حافظ عليهن لوقتهن؛

 ".أدخله هللا اجلنة، ومن َل يافظ عليهن؛ فال عهد له عنده
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( وعنده تصريح 1403جه )( وابن ما430أخرجه أبوداود برقم )
 (،4/1422بقية ابلسماع، وكذا عند ابن عدي يف "الكامل" )

(، 272-271املروزي، كما يف "خمتصر قيام الليل" ص ) وأخرجه
 ( وفيه لني،8/325وشيخ بقية مُتجم يف "الثقات" البن حبان )

 ودويد بن انفع ال أبس به.
ع الزوائد" بنحوه، ذكره اهليثمي يف "جمم حديث ابن مسعود -3

( وعزاه للطرباين يف "الكبري" قال: وفيه يزيد بن 1/302)
وترمجه ابن أيب حامت، ومل يذكره جبرح أو تعديل، وانظر  قتيبة،

(، ويُنظر أيًضا 10/381/10555يف"املعجم الكبري" )احلديث 
 وهو الفضل بن األغر الكاليب عن أبيه. شيخ يزيد،

(: 4/215/4012لطرباين )بنحوه، يف"األوسط" ل حديث عائشة -4
 ان عبدهللا بن أيب رومان اإلسكندراين -وهو الرازي-ثنا علي بن سعيد 

سلمة عن ثنا عيسى بن واقد عن حممد بن عمرو الليثي عن أيب 
من جاء ِبلصلوات اْلمس يوم القيامة، قد حافظ عائشة مرفوًعا: "

يًئا؛ على وضوئها، ومواقيتها، وركوعها، وسجودها، َل ينقص منها ش
جاء وله عندهللا عهٌد أن ال يعذبه، ومن جاء، وقد انتقص منهن 

 ".شيئًا؛ فليس له عندهللا عهد، إن شاء رمحه، وإن شاء عذبه
 ويظهر يل أن عيسى بن واقد  قد خالف يزيد بن زريع، الراوي
 للحديث عن حممد بن عمر عن حممد بن حيىي بن حبان عن ابن

ابن وقد توبع يزيد بن زريع من يزيد حمرييز عن املخدجي عن عبادة، 
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 وعلى كل حال: فيظهر أن -إن كان حمفوًظا-هارون على هذا 
 الراجح كونه من حديث عبادة، وهللا أعلم. 

فهذه األحاديث تقوي حديث عبادة على الرواية املفصلة، وهللا 
 تعاىل أعلم.

 أخرجه املروزي، كما يف "خمتصر قيام الليل" حديث أيب هريرة: -5
.....ومن أتى ُبن، وقد ضيع حقهن ( بلفظ: "271ص )

 " احلديث، وفيه خالد بن خملداستخفافًا، َل يكن له عهد....
 حيتج به. القطواين، وال

وهاك رسم شجرة إسناد حديث عبادة، والكالم عليه، والرواية 
 (، وهللا املستعان. املفضلة رمزها )
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 مالك اجلماعة عن

 والقطان
  ومعمر

      

 مرفوًعا عن عبادة عن املخدجي  عن ابن مرييز  عن ممد بن يح عن يح بن سعيد األنصاري

       

مرفوًعا عن عبادة  عن ابن مرييز عن ممد بن يح عن يح بن سعيد عن مالك  مروان بن ممد الدمشقي 

        
 أمحد

 والدارمي
  والذهلي

عن يزيد 
 ابن هارون

 مرفوًعا عن عبادة عن املخدجي عن ابن مرييز عن ممد بن يح بن سعيدعن يح 

        
ابن أيب شيبة 

 وعيسى بن أمحد
  العسقالين

 مرفوًعا عن عبادة عن املخدجي عن ابن مرييز عن ممد بن يح عن يح بن سعيد عن يزيد بن هارون

        

 اجلماعة

 مبا فيهم
 احلميدي

 عن ابن عيينة 
 عن يح بن سعيد
 مرفوًعا عن عبادة عن املخدجي عن ابن مرييز عن ممد بن يح  وممد بن عجالن

        

 عن ابن عيينة احلميدي
 عن يح بن سعيد
 مرفوًعا إن املخدجي قال لعبادة به عن ابن مرييز عن ممد بن يح  وممد بن عجالن

        

        مرفوًعا عن عبادة  عن ابن مرييز عن ممد بن يح عيدعن يح بن س هشي م 

   مرفوًعا عن عبادة عن املخدجي عن ابن مرييز عن ممد بن يح عن يح بن سعيد مح  اد 

       

املطلب بن شعيب عن أيب صاحل عن 
 الليث

 مرفوًعا عن عبادة عن املخدجي عن ابن مرييز عن ممد بن يح عن يح بن سعيد

 مرفوًعا عن عبادة  عن ابن مرييز عن زيد بن أسلم عن هشام بن سعد  ابن أيب حا  عن أيب صاحل عن الليث

 مرفوًعا عن عبادة عن املخدجي عن ابن مرييز عن ممد بن يح عن يح بن سعيد ابن ملحان عن يح بن بكري عن الليث

ابن ُغليب عن يح بن بكري 
 عن الليث

 مرفوًعا عن عبادة  عن ابن مرييز عن ممد بن يح عجالن عن ممد بن

   

 عن املخدجي  عن ممد بن يح
  

 مرفوًعا عن عبادة عن ممد بن عمرو   عبدالوهاب بن عطاء
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 يزيد بن زريع 
  وابن هارون

 
 عن ممد بن عمرو

 

 
 

 عن ممد بن عمرو
 
 
 
 

عن ممد بن عمرو 

 
 مرفوًعا عبادةعن  عن ممد بن يح

     

 
 

 ابن هارون
     

 
 

 عن أيب سلمة

    

 مرفوًعا عن عائشة   عيسى بن واقد  

 مرفوًعا عن عبادة عن املخدجي عن ابن مرييز عن ممد بن يح عن عبدربه بن سعيد عن شعبة   اجلماعة 

 مرفوًعا عن عبادة عن املخدجي ابن مرييز عن عن ممد بن يح عن عبدربه بن سعيد عن شعبة   بعضهم 

 
 
 
 

 
 حممد بن عزيز عن سالمة بن روح

ابن إسحاق 

وانفع بن عبدالرمحن 
وسعد بن سعيد 
وممد بن إبراهيم 
عن عقيل بن خالد 

 

 
 مرفوًعا عن عبادة عن املخدجي عن ابن مرييز عن ممد بن يح

  
 بعضهم

 عمر بن يح املازين
  نعن ابن عجال

 

 
 عن ممد بن يح

 
 

 

 عن ابن مرييز
 

 

 
 عن عبادة

 

 
 مرفوًعا

      

 مرفوًعا عن عبادة   عن ممد بن يح إمساعيل بن أميه  

 عن ابن مرييز عن إبراهيم بن أيب عبلة هاين بن عبدالرمحن  
عن 

 املخدجي
 مرفوًعا عن عبادة

 ة بن الوليدممد بن عبادة   عن عباد   النعمان بن داود  
 عن الوليد ابن

 عبادة
 مرفوًعا عن عبادة

 عن الزهري زمعه بن صاحل   
 عن أيب إدريس

 اْلوالين
 مرفوًعا عن عبادة

 يعقوب القاري   
عن عمرو بن 

 أيب عمر
مرفوًعا عن عبادة عن عبداملطلب 

  وًعامرف عن عبادة عن الصناحبي عن عطاء بن يسار عن زيد بن أسلم ممد بن مطرف 

 ومن نظر يف الرسم املفصل لشجرة اإلسناد، يتضح له أمور كثرية، منها:  -  
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أن أكثر طرق احلديث، تدور على حممد بن حيىي بن حبان، وهو ثقة فقيه، وأكثر  -1
 طرق احلديث من طريقه، تدور على حيىي بن سعيد األنصاري، وهو ثقة ثبت.

حيىي  حىت ننظر يف طريق الطرق اليت عليها اختالف؛ نرجئ الكالم عليها، -2
 ابن سعيد األنصاري.

يوجد خالف على بعض تالمذة حيىي، وهم مالك ويزيد بن هارون وابن عيينة والليث،  -3
 وهناك من مل خيتلف عليه، فنرجئ الكالم عنهم، حىت ننظر فيمن اختلف عليه.

 فالراجح عن مالك: رواية اجلماعة عنه، يف ذكر املخدجي، والرواية اجململة. -4

الراجح عن يزيد بن هارون: قول أمحد والدارمي والذهلي، يف ذكر و  -5
 املخدجي، وابلرواية اجململة.

 وقد يقال: احلديث على الوجهني، ملخالفة ابن أيب شيبة، وهو ثقة حافظ، 
واتبعه عيسى العسقالين، وهو ثقة يغرب، وأعين بقويل: "على الوجهني" 

 اثبت عند اجلميع.أي اجململ واملفصل، وإال فذهكر املخدجي 
 وهبذا يظهر أن الراجح عن مالك، يلتقي مع الراجح عن يزيد بن هارون، -6

ال  وهناك خالف آخر على يزيد بن هارون، يف روايته عن حممد بن عمرو،
سعيد، ال عن حممد عن حيىي بن سعيد، واحلفاظ يروونه عنه عن حيىي بن 
القول قول احلفاظ ف بن عمرو، فإن كان احلديث عنه على الوجهني؛ وإال

 .-وهو الذي متيل إليه النفس-عنه 

وأما ابن عيينة: فاجلماعة يروونه عنه ابللفظ اجململ، وبذكر املخدجي،  -7
 واحلميدي رواه عنه ابللفظ اجململ، ومل يصرح أبن املخدجي انقل للحديث،

 هو الذي شهد القصة ونقلها -وقد مسع من عبادة-وظاهره أن ابن حمرييز 
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واحلميدي نفسه روى احلديث مع اجلماعة على الوجه السابق  ملن بعده،
إن صح سنده إىل -بذكر املخدجي، كما عند ابن عبدالرب يف "التمهيد" 

 مع -إن صحت عنه-وعلى كل حال، فرواية احلميدي  -احلميدي
 اجلماعة؛ أوىل من روايته وحده، وإن صحت الرواية اليت عند ابن عبدالرب؛

، وهبذا يكون الراجح عن ابن عيينة ذكر املخدجي، فرواية اجلماعة أوىل
 وأما اإلمجال والتفصيل، فقد رواه جمماًل، مل خُيتلف عليه يف ذلك، وينضم

 بذلك ابن عيينة إىل مالك ويزيد هارون.
وأما الليث: فقد رواه عنه أبوصاحل كاتبه، وهو لني يف حفظه، ورواه عنه  -8

 ر أواًل يف رواية أيب صاحل: فقد رواهحيىي بن بكري، وهو ثقة يف الليث، فننظ
 بذكر املخدجي، وخالفه ابن أيب حامت، -وهو ثقة-عنه املطلب بن شعيب 

 وهو ثقة حافظ إمام، فرواه بوجه آخر، ومسى شيخ الليث هشام بن سعد،
 : أبوصاحل متكلم فيه من قبل حفظه، وهو الذي اضطرب يففإما أن يقال

بل  يقبل منه رواية احلديث بعدة أوجه، رواية هذا احلديث، ولني احلفظ ال
 ُيستدل بذلك على ضعفه واضطرابه، وحتميل أيب صاحل عهدة

 االضطراب؛ أوىل من توهيم املطلب بن شعيب الثقة. 
: ابن أيب حامت أحفظ من املطلب وأشهر، فالقول قوله عن وإما أن يقال 

 على أن  أيب صاحل، ال سيما وسياق رواية ابن أيب حامت للحديث، يدل
اعتمد على هذه الرواية، يف توهيم حممد بن مطرف  -رمحه هللا-أاب حامت 

الثقة، فما كان ليعل رواية ابن مطرف الثقة، برواية أيب صاحل اللينة عنده، 
لكن جياب عن ذلك: أبن اإلمام من األئمة ال يلزمه أن يربز كل أدلته يف 
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احلديث عن ابن حمرييز،  إعالل الرواية، ولعل أاب حامت اعتمد على شهرة
بدون ذكر الصناحبي، الذي ذُكهره يف رواية حممد بن مطرف، وأبرز ابنُه هذا 

 احلديث لالعتضاد لالعتماد.  
؛ وإال فقد بقيت خمالفة أخرى أليب صاحل، حيث خالف حيىي فإن قُِبلا هذا..   

 ابن بكر الثقة يف الليث، فجعل ابُن بكري احلديثه من طريق الليث عن
حيىي بن سعيد، واحلديث مشهور بيحىي بن سعيد، ال هبشام بن سعد، وال 
زيد بن أسلم، والراجح عن حيىي بن بكري، رواية ابن ملحان، ألنه ثقة، 
خبالف رواية ابن غليب، فإنه ال أبس به، والثقة مقدم عليه،  وابن غليب 

ا من العلة، مل يذكر يف روايته املخدجي، وجهوَّده السند، أي رواه جيًدا سا
ً
مل

وال يُقبل هذا إال ممن كان مثل من رواه معاًل أو أرفع، فُتجح عن حيىي بن 
ال عن حممد بن بكري ذكر املخدجي، وأن الليث يرويه عن حيىي بن سعيد، 

خمتلًفا عليه،  عجالن، خالًفا ملا قال ابن غليب، وعلى ذلك فيكون أبوصاحل
مع -كون روايته منكرة، ملخالفته خمالًفا للثقة، فحسب القواعد العامة، ت

للثقة، وقد سبقت اإلشارة إىل اجلواب على من احتج بصنيع أيب  -لينه
 . -رمحهما هللا تعاىل-حامت وابنه 

هبذا يظهر لنا أن رواية الليث وابن هارون وابن عيينة ومالك ابللفظ  -9
اجململ، وذكر املخدجي، كل هذا يوافق ما رواه القطان ومعمر عن حيىي 

بن سعيد، فهؤالء ستة من جبال احلفظ، روهْوه عن حيىي بن سعيد ابللفظ ا
 اجململ، وبذكر املخدجي، ذاك اجملهول، الذي هو علة هذه الرواية.
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وقد خالفهم يف حيىي هشيم: فرواه عن حيىي بن سعيد ابللفظ املفّصل، وبدون  -10
ماعة يف ذكر ذكر املخدجي، واتبعه محاد يف ذكر اللفظ املفصل، إال أنه وافق اجل

 املخدجي، فال شك أن الراجح عن حيىي اللفظ اجململ، وذكر املخدجي.

 وحيىي بن سعيد قد توبع، وقد خولف أيًضا:  -11
 مجاعة، وهم: -دون اللفظ اجململ-فتابعه على ذكر املخدجي  

a. .ابن إسحاق، وهو صدوق 
b. .انفع بن عبدالرمحن، وهو صدوق 

c. .سعد بن سعيد، وهو سيء احلفظ 

d.  إبراهيم، ويُنظر من ترمجه.حممد بن 

e.  وُعقهْيل بن خالد، وهو ثقة ثبت، إال أن يف السند إليه ضعًفا، غري أنه
 يصلح لالعتضاد به.

 فهؤالء وافقوا حيىي يف روايته عن حممد بن حيىي عن ابن حمرييز عن املخدجي 
 به، وخالفوه: فرووه عن حممد بن حيىي ابللفظ املفصل.

فصل وذكر املخدجي: عبدربه بن سعيد، وهو وقد اتبعهم على اللفظ امل 
قد وهم يف  -الراوي عن حيىي بن سعيد-ثقة، ولقد خشيت أن يكون شعبة 

امسه، فسماه عبدربه بن سعيد، وإال فهو حيىي بن سعيد، فإن يكنه، 
 فاحلديث عاد إىل حيىي بن سعيد، وإال فهو متابع ليحىي يف ذكر املخدجي،

ملفصل، والراجح عندي هذا الوجه األخري، ألن وخمالف له بروايته ابللفظ ا
شعبة إمام، وإن كان قد خيطئ يف األمساء، فال جيوز توهيم الثقة إال بدليل، 

عبدربه ( قال شعبة: إن 2183ويف رواية الطرباين يف "مسند الشاميني" )
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إن -فهذا  وحيىي )ابىن( سعيد أخرباين أهنما مسعا حممد بن حيىي .... احلديث،
على شعبة: يقوي ما رجحته، وهناك اختالف آخر  - يكن شاذاصح، ومل

 فاجلماعة رفعوه عنه، وأوقفه بعضهم، والرفع حمفوظ، وهللا أعلم.
 واختلف على حممد بن عمرو، وهو صدوق فيه لني، والراجح عنه الرواية -12

 -إن كان حمفوظًا عن يزيد بن هارون-املفصلة، وقد حيمل على اضطرابه 
 ريع روى عنه الرواية املفصلة، ومل خيتلف عليه، وأما ذكروإال فيزيد بن ز 

إال أن رواية املخدجي، فموجود عن حممد بن عمرو، الخالف يف ذلك، 
أخطأ،  عبدالوهاب بن عطاء عنه، ليس فيها ذكر ابن حمرييز، وعبدالوهاب رمبا

وابن زريع مقدم عليه، فكيف إذا أمكن انظمام ابن هارون إليه؟، وهبذا يضم 
 مد بن عمرو إىل عبدربه بن سعيد، ومن اتبعه على الرواية املفصلة.حم

 وأما عمرو بن حيىي املازين، فرواه ابللفظ اجململ عن حممد بن حيىي، -13
 وبدون ذكر املخدجي، فيكون موافًقا ليحىي بن سعيد ومن معه على اللفظ

 كراجململ، وخمالًفا ليحىي ومن معه، وعبدربه بن سعيد ومن معه، يف عدم ذ 
 املخدجي، وال شك أن رواية من رواه معالًّ بذكر املخدجي، مقدمة على

رواية من رواه جموًدا بدون ذكر املخدجي، ومتابعة حممد بن عجالن له 
عجالن، على هذه الرواية اجملّودة؛ ال تفيد شيًئا، ألن من رواه عن ابن 

 وهو ابن عيينة، أقوى وأشهر، وقد سبق اختالف -خبالف ذلك-
عن الليث، ومسى فيه ابن عجالن، ولكن ال يضر، ملا سبق، من  -وحمرج-

 .-رمحه هللا-قوة ابن عيينة 
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عن حممد بن حيىي عن عبادة،  -وهو ثقة ثبت-وقد رواه إمساعيل بن أمية  -14
 وال شك أن رواية من أسنده أوىل، لكثرهتم، وإن اختلفوا يف اإلمجال

 يل قد أسقط ابنوالتفصيل، ويف ذكر املخدجي وعدمه، فإن إمساع
 حمرييز، الذي اتفق اجلميع على ذكره.

 بعد ما ترجح عن حيىي بن سعيد اإلمجال، واإلسناد بذكر املخدجي، وجدان -15
ذكر أنه قد توبع على ذلك من اجلميع، إال من عمرو بن حيىي يف عدم 

املخدجي، وتوبع على اإلمجال من حممد بن عجالن، وخالفهما آخرون، 
 ثري، سبق ذكرهم.ففصلوا، وهم عدد ك

فاحلديث حيمل على أن من رواه جمماًل عن حممد بن حيىي بن حبان، قد  
 اختصره، وإال فالتفصيل عنه حمفوظ.

ومما يؤيد ذلك أن حممد بن حيىي بن حبان نفسه، قد توبع على التفصيل،  -16
 وذهْكر املخدجي، فرواه إبراهيم بن أيب عبلة، وهو ثقة عن ابن أيب حمرييز عن

مل  ي عن عبادة به، والذي رواه عن إبراهيم، هو هانئ بن عبدالرمحن،املخدج
 يوثقه غري ابن حبان، فهو ممن يستشهد به على هذا. 

وقد رويت طرق أخرى فيها ضعف خفيف عن عبادة، كلها على رواية  -17
 التفصيل، فهذا كله يقوي الرواية املفصَّلة. 

 لى رواية التفصيل،بل رويت أحاديث أخرى من غري حديث عبادة، كلها ع -18
وهي وإن كان فيها ضعف، إال أهنا تتقوى يف اجلملة، بل حديث كعب 

 ابن عجرة وحده، قابل للتحسني، وهللا أعلم.
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ومن َل َيت ُبن أضف إىل ذلك أن بعض من رواه جممالً، رواه بلفظ: " -19
 "احلديث. استخفافًا حبقهن فهو إَل هللا.....

 ل يف الرواايت األخرى." يشري إىل ما ُفصّه حبقهنوقوله " 

 ولو سلمنا أن حديث عبادة قد ترجح فيه اإلمجال، أليس جُيمع بينه وبني -20
 غريه من األحاديث األخرى املفصلة؟ فكيف والتفصيل حمفوظ يف حديث

عبادة؟ فكيف ورواية من رواه جمماًل تشري يف بعض ألفاظها إىل الرواية 
 املفصلة؟.

رت بظاهر سندها، فصححته يف أما رواية حممد بن مطرف، فقد اغُت  -21
بعض اجملالس أو الدروس، مث ملا وقفت على كالم أيب حامت وقفت عن 
ذلك، ألن خمالفة األئمة يف ابب العلل اخلفية؛ مما هتابه نفسي، وال أقوى 

ملا هو معروف من الفرق بني  -واحلالة هذه-على التمسك بظاهر السند 
 حث املتأخر، وأتمل كيف أنكر احلديثاحلفاظ النقاد أوعية العلم، وبني البا

 أبوحامت منذ مسعه، إىل أن وقف على ما يبني علته، ويكشف عورته، فأين
 حنن من هؤالء؟ وأين الثرى من الثراي؟!

 ومع ذلك فقد صرح أبونعيم أبنه غريب من حديث الصناحبي، مشهور من 
 حديث املخدجي عن عبادة.

عند من مل يكفّهر اترك الصالة،  وهو موضع الشاهد-حديث عبادة اجململ،  -22
من  ضعيف لوجود املخدجي يف سنده، إال أن للمخدجي -على ما فيه

 يشهد له يف روايته املفصلة، كما سبق، فاحلديث حسن أو صحيح لغريه،
 ابللفظ املفصل، وهللا أعلم. 
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   بعد ما ظهر ضعف حديث عبادة اجململ، وثبت اللفظ املفصل عن عبادة
أن الذي ال يكفر اترك الصالة، قد استدل ابللفظ اجململ،  وغريه، فاعلم

 والذي يكفره رد ذلك إىل اللفظ املفصل، وهاك كالم أهل العلم يف ذلك:
 (: ومن األخبار اليت احتجوا2/951قال أبوعبدهللا املروزي يف "الصالة" )  -

هبا يف امتناعهم من إكفار اترك الصالة: حديث عبادة بن الصامت 
( 969-2/968.....مث ساق بعض طرقه....، ويف ) - عنهرضي هللا-

قال: قالوا: فقد أطمعه يف دخول اجلنة، إذا هو مل أيت هبن، ولو كان  
" إمنا َل َيت ُبنكافرًا؛ مل يطمعه يف دخول اجلنة، قال املروزي: فإن قوله: "

يقع معناه، على أنه مل أيت هبن على الكمال، إمنا أتى هبن انقصات من 
فقال: هن، نقصااًن ال يبطلهن،..... مث ذكر رواية مفصلة، مث قال: حقوق

"، فأخرب أنه قد أتى هبن من جاءُبن؛ قد انتقص من حقهن "
انقصات من حقوقهن....مث ذكر بعض الرواايت املفصلة، مث قال يف 

(: ومن حقوق الصالة: الطهارة من األحداث، وطهارة الثياب 2/971)
ة البقاع اليت ُتصلى عليها، واحملافظة على مواقيتها، وطهار ُتصلى فيها،  اليت

فيها: واخلشوع  -رضي هللا عنهم-وأصحابه  عليها النيب  اليت كان حيافظ
من أمر  من ترك اإللتفات، والعبث، وحديث النفس، وترك الفكرة، فيما ليس

وإحضار القلب، واشتغاله مبا يقرأ، ويقول بلسانه، وإمتام الركوع  الصالة،
فمن أتى بذلك كله كاماًل على ما أمر به، فهو الذي له العهد  لسجود،وا

أبن يدخله اجلنة، ومن أتى هبن، مل يُتكهن، وقد انتقص من  عندهللا تعاىل،
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فهو الذي ال عهد له عندهللا، إن شاء عذبه، وإن شاء عفر  حقوقهن شيًئا؛
  له، فهذا بعيد الشبه من الذي يُتكها أصالً ال يصليها.ا

( بعد أن ذكر حديث عبادة: 23/293قال ابن عبدالرب يف "التمهيد" )و 
ذهبت طائفة من أهل العلم إىل أن معىن حديث عبادة املذكور يف هذا 
الباب، ومعىن حديث كعب بن عجرة هذا؛ أن التضييع للصالة الذي ال 
يكون معه لفاعله املسلم عندهللا عهد؛ هو أن ال يقيم حدودها: من مراعاة 

وال  وطهارة، ومتام ركوع وسجود، وحنو ذلك، وهو مع ذلك يصليها، وقت،
ميتنع من القيام هبا يف وقتها، وغري وقتها، إال أنه ال حيافظ على أوقاهتا، 

الصالة كفر، قالوا: فأما من تركها أصاًل، ومل يصلها؛ فهو كافر، قالوا: وترك 
كما يف   كفري،مع أن ابن عبدالرب رجح عدم الت واحتجوا آباثر......ا

كما يف "جمموع  -رمحه هللا-( وقد ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية 23/295)
( أن الوعيد يف حديث عبادة، ملن مل حيافظ على 579-7/578الفتاوى" )

( .... ذكر أدلة 615-7/614الصالة، ال من ترك الصالة أصاًل، ويف )
وأجود ما قال:  من مل يكفر اترك الصالة، وأجاب عليها جوااًب جمماًل، مث

..... فذكر حديث عبادة، مث قال: قالوا: فقد جعل غري اعتمدوا عليه،
احملافظ حتت املشيئة، والكافر ال يكون حتت املشيئة، وال داللة يف هذا، فإن 

أُمر، كما قال أوقاهتا كما الوعد ابحملافظة عليها، واحملافظة فعلها يف 
الصَّالِة اْلُوْسطاىحااِفظُوا عالاى الصَّلاوااِت وا تعاىل:

وعدم احملافظة  ،(1)
صالة العصر يوم اخلندق،  يكون مع فعلها بعد الوقت، كما أخر النيب

                                                 
 .238سورة البقرة، اآلية:  (1)
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من الصلوات .....وإذا  فأنزل هللا آية األمر ابحملافظة عليها، وعلى غريها
إمنا أدخل حتت املشيئة من مل حيافظ  ُعرف الفرق بني األمرين؛ فالنيب

ونفس احملافظة تقتضي أهنم صهلَّْوا، ومل حيافظوا عليها، وال  عليها، ال من ترك،
، فإنه لو تناول ذلك؛ قُتهلهوا كفارًا مرتدين بال (1)يتناول من مل حيافظ

 ريب.....ا
 احلديث ابللفظ املفسر ال دليل فيه ملن مل يكفر اترك الصالة، كما: (تتمة)

ة يف أوقاهتا، أو ترك بعض ال خيفى، ألنه ال يلزم من ترك احملافظة على الصال
واجبات الوضوء أو اخلشوع وحنو ذلك؛ أن يكون الرجل اترًكا لصالٍة أو 
لصلوات أصاًل، وأما اللفظ اجململ الذي رواه املخدجي، فلو فرضنا أنه 

 حجة فيه أيًضا لوجوه: صحيح، فال
 ومن َل َيت ُبن، فليسأن من مل يكفر اترك الصالة، إمنا يستدل برواية: " -1

 ومن َل: "" ويفسر قوله له عند هللا عهٌد إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له
 " أي تركهن أصاًل.َيت ُبن 

 وليس هذا التأويل بصحيح، فإن بقية الرواايت توضح أن املراد عدم اإلتيان
 " ويف رواية:من انتقصهن استخفاًفا حبقهنهبن كامالت، ففي رواية قال: "

من أتى ُبن، وقد " ويف رواية: "هن شيًئامن انتقص من حقهن أو حقوق"
 "من جاء ُبن، وقد انتقص من حقهن" ويف رواية: "انتقص من حقهن

الرواايت تدل داللة ظاهرة، على أن املراد أن الرجل قد صلى، إال أنه  فهذه
 ضيع بعض احلقوق الواجبة، فإن من ضيع املستحب؛ ال يتعرض هلذا الوعيد،

                                                 
 كذا،والسياق يقتضي أن يقال: وال يتناول التارك ابلكلية......اخل.   (1)
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قال كما   بطل الصالة بدونه، ال يكون قد أتى هبن أصالً،وكذا من ضيع الركن الذي ت
 " متفق عليه منارجع فصل، فإنك َل تصلللمسيء يف صالته: " النيب 

والتارك أصاًل؛ ال  -على تفاصيل-كالتارك أصاًل حديث أيب هريرة، واترك الركن؛ 
 ". جاءُبن" أو "أاتاى ُبنيصح أن يقال يف حقه: "

وال يف الصالة واجبات، أيمث اتركها عمًدا، مع  ليس يف الوضوءفإن قيل: 
 صحة وضوئه أو صالته. 

أن هذا قول ال دليل عليه، فإن من العلماء من قال بوجوب  فاجلواب:
االستنشاق يف الوضوء، وقد صح احلديث بذلك، ومنهم من ذهب إىل 
وجوب املضمضة، وال يصح احلديث الدال على وجوهبا، وكذلك فهناك 

يف الصالة، ليست ركًنا وال شرطًا، وحديث املغرية يف ترك  واجبات أخرى
الرجوع للتشهد بعد القيام، مع سجود السهو، دليل على وجوب التشهد، 
ومن راجع كالم الفقهاء؛ وجد ذلك جبالء، يف هذا وغريه، وانظر شيًئا من 

( و "املستوعب" 1/152( و "األنصاف" )1/132ذلك يف "املغىن" )
( 1/100( و "عيون اجملالس" )1/363"اجملموع" )( و 1/146-147)

 وغري ذلك، وهللا أعلم. 
" جممل؛ فسرته ومن َل َيت ُبنلو سلمنا بصحة احلديث اجململ؛ فقوله: " -2

الرواايت األخرى يف بقية طرق حديث املخدجي نفسه، فضاًل عن بقية 
 ملطرق حديث عبادة، أويف حديث الصحابة اآلخرين، فلماذا ال حيمل اجمل

 على املفسر، ال سيما يف مقام اجلمع بني األدلة؟!
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" جممل غري مفسر، فإنه مبقتضهى ومن َل َيت ُبنولو قلنا: إن قوله: " -3
 اجلمع بني هذا احلديث، وبني ما سبق من أدلة التكفري لتارك الصالة،
 يتعني صرف هذه اجلملة إىل بعض معانيها، وهو عدم اإلتيان هبن كامالت،

 كان كذلك حتت املشيئة، وال حُيمل على الُتك أصاًل، فإن  لدخول من
التعارض بني النصوص؛ سبيل أهل العلم، وقد سبق أن كثريًا من  دفع
التكفري، ال يقبل التأويل، وعلى هذا؛ فال دليل هلذا الفريق على قوهلم  أدلة
 وهللا أعلم.  -كما هو واضح-حديث عبادة،  من

ترك الركن والشرط والواجب، فحمله على  حديث عبادة يشملفإن قيل:  -4
 الواجب؛ ختصيص للحديث بال خمصّهص. 

 فاجلواب من وجوه:  
حديث عبادة قد خصص عمومه أبدلة متصلة ومنفصلة، فخرج  -1

" وخرج النسيان واجلهل إن شاء عذبه....النقص يف االستحباب، بدليل: "
 لى العمومية. أبدلة خارجية منفصلة، والعموم إذا خصّهص؛ ضعفت قوته ع

 أما أدلة تكفري اترك الصالة؛ فلم ختصّهص بوجه متفق عليه بيننا. 
أن حديث عبادة نفسه فيه قرائن تدل على أن املُتوك ليس ركًنا أو  -2

(، وحديث غريه من الصحابة يدل على 1كما سبق يف اجلواب رقم )شرطًا، 
  ذلك.

 ويل، وهللا أعلم. أن أدلة التكفري صرحية خربًا وأثرًا، فال حتمل التأ -3
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   (2)  بعُض من ذهب إىل عدم كفر اترك الصالة، مبا ورد  -أيًضا-واْستهدهل
 -أي الرب عزوجل-....فيقبض : "يف حديث الشفاعة، من قوله 

 " ويف رواية:قبضة من النار، فيخرج منها قوًما، َل يعملوا خريًا قط....
 هؤالء عتقاء الرمحن، أدخلهم.... فيدخلون اجلنة، فيقول أهل اجلنة: "

 " وقال: قد ورد يف بعضهللا اجلنة، بغري عمل عملوه، وال خري قدَّموه
الرواايت، أن املؤمنني أخرجوا من كانوا يصلون معهم، وأن الدفعات 

 اليت خرجت بعد ذلك، مل يكن فيها مصلون.
 وهذا حيملين على مجع طرق حديث الشفاعة، والكالم على هذه

 يكون بعض هذه الطرق ليس واضح الداللة يف موضع الطرق، وقد
 النّهزاع، على أن هناك أحاديث كثرية يف هذا الباب، ليس هلا صلة

وثيقة مبا قصدته من هذا البحث، إال أن ذكرها هنا ال خيلو من فائدة، 
مث بعد ذلك أتكلم على هذه األحاديث من اجلهة الفقهية املتصلة 

 . - تعاىلإن شاء هللا-مبوضع النّهزاع 
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 :-رضي هللا عنه-أواًل: حديث أيب سعيد اْلدري 
 من طريق الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أيب هالل عن زيد)أ(: 

 ابن أسلم عن عطاء بن يسار عن أيب سعيد، قال: قلنا: اي رسول هللا،
 هل نرى ربنا يوم القيامة....؟ فساق احلديث، وذكر اتباع كل أمة ما

 عبد، ومرور املؤمنني على الصراط، وأن آخرهم ميروهوكانت ت
ًة يف احلق قد يسحب سحًبا، قال: " تبني فما أنتم أبشدل ُمناا شادا

 لكم؛ من املؤمنني يومئٍذ للجبار، إذا رأوا أِنم قد جنوا يف إخواِنم،
يقولون: ربنا إخواننا الذين كانوا يصلون معنا، ويصومون معنا، 

هللا عزوجل: اذهبوا، فمن وجد  يف قلبه  ويعملون معنا، فيقول
مثقال دينار من إميان؛ فأخرجوه، ويرم هللا صورهم على النار، 
فيأتوِنم، وبعضهم قد غاب يف النار إَل قدمه، وإَل أنصاف ساقيه، 
فُيْخرِجون ماْن عاراُفوا، ُث يعودون، فيقول: اذهبوا؛ فمن وجد  يف 

 ُيْخرِجون ماْن عاراُفوا، ُث يعودون،قلبه مثقال نصف دينار؛ فأخرجوه، ف
 فيقول: اذهبوا، فمن وجد  يف قلبه مثقال ذرة من إميان؛ فأخرجوه،

إن " قال أبوسعيد: فإن مل تصدقوين؛ فاقرأوا: فُيْخرِجون ماْن عاراُفوا
ِإْن تاُك حاساناًة ُيضااِعْفهاا هللاا ال ياْظِلُم ِمثْ قاالا ذارٍَّة وا

، قال رسول هللا (1)
" : فيشفع النبيون واملالئكة واملؤمنون، فيقول اجلبار: بقيت

 شفاعيت،فيقبض قبضة من النار، فيخرج أقواًما قد امتحشوا، فيلقون
 يف ِنر أبفواه اجلنة، يقال له: ماء احلياة، فينبتون يف حافتيه، كما تنبت

                                                 
 .40سورة النساء، اآلية:  (1) 
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 احلبة يف محيل السيل، قد رأيتموها إَل جانب الصخرة، وإَل جانب
 فما كان إَل الشمس منها؛ كان أخضر، وما كان منها إَلالشجرة، 

الظل؛ كان أبيض، فيخرجون كأِنم اللؤلؤ، فيجعل يف رقاُبم 
اْلواتيم، فيدخلون اجلنة، فيقول أهل اجلنة: هؤالء عتقاء الرمحن، 
أدخلهم هللا اجلنة، بغري عمل عملوه، وال خري قادَّموه، فيقال هلم: 

 ".لكم ما رأيتم، ومثله معه
وأخرجه خمتصرًا برقم  -واللفظ له-( ك/التوحيد 7439أخرجه البخاري )

وأحاله ( لكن مل يسق لفظه، 183(، وأخرجه مسلم، برقم )4919)
 وأخرجه -إن شاء هللا تعاىل-على حديث حفص بن مسرية اآليت 

 2/800( وابن منده يف "اإلميان" )11،10،9الدارقطين يف "الرؤية" )
 ال أتوسع يف ختريج ما أخرجه الشيخان أو ( واألصل أنين871برقم

 أحدمها، إال عند احلاجة، وهللا أعلم.
)ب(: ومن طريق الليث عن يزيد بن أيب حبيب عن سعيد بن أيب هالل عن 
 زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أيب سعيد بنحوه، أخرجه ابن

( وإن احتجنا للُتجيح، رجحنا رواية "الصحيحني"، كما 7377حبان )
 ال خيفى.

عن )ج(: ومن طريق حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار 
انر  فناٍج، وخمدوش مرسل، ومكدوس يفأيب سعيد بنحوه، وفيه: "

 جهنم، حىت إذا خلص املؤمنون من النار، فوالذي نفسي بيده، ما
منكم من أحد أبشدَّ ُمنااشاداة هلل يف استقصاء احلق، من املؤمنني هلل 
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القيامة، إلخواِنم الذين يف النار، يقولون: ربنا كانوا يصومون يوم 
 معنا، ويصلون، ويجون، فيقال هلم: أخرجوا من عرفتم، فتحرم

على النار، فيخرجون خلًقا كثريًا، قد أخذت النار إَل نصف  صورهم
وإَل ركبتيه، ُث يقولون: ربنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا به،  ساقيه،

ا، فمن وجد  يف قلبه مثقال دينار من خري؛ فأخرجوه، ارجعو فيقول: 
خلًقا كثريًا، ُث يقولون: ربنا، َل نذر فيها أحًدا ممن أمرتنا، ُث  فيخرجون
ارجعوا، فمن وجد  يف قلبه مثقال نصف دينار يف خري؛ يقول: 

فيخرجون خلًقا كثريًا، ُث يقولون: ربنا، َل نذر فيها ممن  فأخرجوه،
ُث يقول: ارجعوا، فمن وجد  يف قلبه مثقال ذرة من  أمرتنا أحًدا،

فيخرجون خلًقا كثريًا، ُث يقولون: ربنا، َل نذر فيها  خري؛ فأخرجوه،
خريًا......إَل أن قال: فيقبض قبضة من النار، فيخرج منها قوًما َل 
يعلموا خريًا قط، قد عادوا محًما، فيلقيهم يف ِنر يف أفواه احلنة...." 

"ف اياْخُرجون كاللؤلؤ، يف رقاُبم اْلواتيم، يعرفهم أهل  :إىل أن قال
اجلنة، هؤالء عتقاء هللا، الذين أدخلهم هللا اجلنة، بغري عمل 

 احلديث.عملوه،وال خري قدموه......"
ومن هذا الطريق أخرجه البخاري  -واللفظ له-( 183أخرجه مسلم )

ابن منده  -ًضاأي-(، وأخرجه مطواًل 4581خمتصرًا بدون الشاهد، برقم )
 (.818برقم/2/802يف "اإلميان" )

)د(: ومن طريق هشام بن سعد ثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أيب 
 سعيد به، بنحو حديث حفص بن ميسرة، وقد زاد ونقص شيًئا، أخرجه
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( وابن خزمية يف "التوحيد" 183-1/181( وأبوعوانة )183مسلم )
واملروزي يف "الصالة"   (4/582( واحلاكم )2/729-730/464)
 (، وابن منده يف "اإلميان"8،7(، والدارقطين يف "الرؤية" برقم  )277)
(2/797/816.) 

( ومن طريق معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أيب سعيد :)
( 411/20857-11/409بنحوه، أخرجه عبدالرزاق يف"املصنف" )

زي يف "الصالة" برقم   ( وكذا املرو 11898ومن طريقه أخرجه أمحد )
 ( خمتصًرا جًدا،2598( والُتمذي )5010(، وأخرجه النسائي )276)

( والبغوي يف 430( وابن خزمية يف "التوحيد" برقم )60وابن ماجه )
(، وتوبع 1/428( ويف "التفسري" )15/181/4348"شرح السنة" )

من  جوافأخر (، وعند ابن خزمية بلفظ: "1/183عبدالرزاق عند أيب عوانة )
عرفتم، فيأتوِنم بصورِتم، فيعرفوِنم، ال أتكل النار صورهم 

 " احلديث.......
)و(: ومن طريق عبدالرمحن بن إسحاق ثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار 

 عن أيب سعيد بنحوه.
 ( وعبدالرمحن بن إسحاق: هو ابن عبدهللا املدين،11127أخرجه أمحد )

كما سبق، هذه كلها طرق حديث زيد وفيه كالم يسري، إال أنه متابع  
 ابن أسلم عن عطاء بن يسار عن أيب سعيد.

)ز(: ومن طريق ابن إسحاق ثين عبدهللا بن املغرية بن معيقيب عن سليمان 
 ابن عمرو العتواري حدثين ليث، وكان يف حجر أيب سعيد عن أيب سعيد
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 يوضع الصراط بني ظهراين جهنم....."أنه قال: " عن رسول هللا
 فإذا فرغ هللا تعاَل من القضاء بني العباد، وتفقد املؤمنون" وفيه:

يف الدنيا يصلون صالِتم، ويزكون زكاِتم، ويصومون رجااًل كانوا 
حجهم، ويغزون غزوهم، فيقولون: أي ربنا، عباد  صيامهم، ويجون

زكاتنا، من عبادك كانوا يف الدنيا معنا، يصلون صالتنا، ويزكون 
قال:  ، ويجون حجنا، ويغزون غزوان، ال نراهم،ويصومون صيامنا

 يقول: اذهبوا إَل النار، فمن وجد َتوه فيها؛ فأخرجوه، قال:
فيجدوِنم، وقد أخذِتم النار على قدر أعماهلم، فمنهم من أخذته 
 إَل قدميه، ومنهم من أخذته إَل ركبتيه، ومنهم من أزرته، ومنهم من

َل عنقه، وَل تغش الوجوه، قال: أخذته إَل ثدييه، ومنهم من أخذته إ
األنبياء "ُث تشفع  وفيه:فيستخرجوِنم، فيطرحون يف ماء احلياة....." 

منها، ُث  يف كل من كان يشهد أن ال إله إال هللا خملًصا، فيستخرجوِنم
مثقال يتحنن هللا برمحته على من فيها، فما يرتك فيها أحًدا يف قلبه 

 " أخرجه ابن خزمية يف"التوحيد"ذرة من اإلميان، إال أخرجه منها
 (، وابن أيب زمنني1268( وابن املبارك يف "الزهد" برقم )2/766/493)

 ( وابن أيب شيبة586-4/585( واحلاكم )103يف "أصول السنة" برقم )
 " وأخرجه الطربيمثقال حبة من إميان.....( وفيه: "7/81/34181)

يف ف، وأخرجه اخلطيب ( ويف سنده تصحي9/113يف"تفسريه" سورة مرمي )
ُث تشفع ( إال أن فيه:"117-2/116"موضح أوهام اجلمع والتفريق" )

يف "زوائد ". واملروزي ُث تشفع األنبياء......"وعند غريه: "املالئكة....
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سند حسن،  ( وهذا1268( برقم )449-448الزهد البن املبارك" ص )
وقد تصحف ابن إسحاق صدوق، وقد صرح ابلسماع، وعبيدهللا صدوق، 

سعيد، واحلديث قد عند احلاكم إىل: "عبدهللا" وسليمان ثقة يروى عن أيب 
( برقم 160) ص يف "الشفاعة" -رمحه هللا-حسنه شيخنا الوادعي 

 (، وهللا أعلم. 95)
)ح(: ومن طريق عيسى بن موسى عن عطية عن أيب سعيد اخلدري أن  

 بعد ما ال يبقى منهم إن هللا خيرج قوًما من النار،قال: " رسول هللا 
" أخرجه عبد بن محيد يف "املنتخب" فيها إال الوجوه، فيدخلهم اجلنة

 (، وسنده ضعيف، كما ال خيفى، لكن معناه اثبت، وهللا أعلم.903)
 )ط(: ومن طريق عمرو بن حيىي املازين عن أبيه عن أيب سعيد أن رسول هللا

ر، ُث يقول هللا تعاَل: يدخل أهل اجلنة اجلنة، وأهل النار الناقال: "
فيخرجون أخرجوا من كان يف قلبه مثقال حبة من خردل من إميان، 

 -احلياة-أو  ، فيلقون يف ِنر احليا-أو امتحشوا-منها، قد اسودوا، 
َّترج صفراء  فينبتون كما تنبت احلبة يف جانب السيل، أَل تر أِنا

بن خزمية وجوه، وا( من 184( ومسلم )22". أخرجه البخاري )ملتوية
( 11533وأمحد ) (182،222( وابن حبان )2/705/449يف"التوحيد" )

والطحاوي يف  (842( وابن أيب عاصم يف"السنة")1219وأبويعلي )
( 316/-1/289( والبيهقي يف "الشعب" )5672"املشكل"  )

"احللية"  ( وأبونعيم يف15/190/4357والبغوي يف"شرح السنة" )
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 أنه حديث خمتصر، -رمحه هللا-ة (. وقد بني ابن خزمي6/350)
 (. 707-2/706انظر"التوحيد" )

 ومن طريق خليد بن دعلج عن قتادة عن عقبة بن عبدالغافر عن أيب سعيد)ي(: 
خيرج من النار، من قال: ال إله إال هللا، وكان يف اخلدري مرفوًعا: "

يف  ك"وليس هللا يرت وفيه: ...." وذهكهر ما يزن ذرةقلبه ما يزن شعرية.... 
 (878" أخرجه ابن أيب عاصم)النار أحًدا فيه خري، إال أخرجه منها

( وقال: هذا حديث غريب من حديث 2/262وأبونعيم يف "احللية" )
   قتادة عن عقبة،مل يروه عنه إال خليد بن دعلج.ا

 وخليد ضعيف، واملشهور عن قتادة من حديث أنس، كما سيأيت
 .-إن شاء هللا تعاىل-
ومن طريقه األصبهاين يف"احلجة" -( 8110) الطرباين يف"األوسط"وعند )ك(: 

 من طريق ابن راهويه، قال قلت أليب أسامة: أحدثكم -(2/472/492)
حدثين صاحل بن أيب طريف قال  -وامسه عطية بن احلارث-أبوروق 

ُرمبااا اآلية: يقول يف هذه  سألت أاب سعيد هل مسعت رسول هللا 
فاُروا لاْو كااُنوا ُمْسِلِمنيا ي اوادُّ الَِّذينا كا 

 خيرج،قال: نعم، مسعته يقول: "(1)
 " وقال:هللا انًسا من املؤمنني من النار، وبعد ما َيخذ نقمته منهم

 ملا أدخلهم هللا النار مع املشركني، قال هلم املشركون: تزعمون"
ذلك هللا  أنكم أولياء هللا يف الدنيا،فما ِبلكم معنا يف النار؟ فإذا مسع

 منهم؛ أذن يف الشفاعة هلم، فيشفع املالئكة والنبيون، ويشفع املؤمنون،
                                                 

 .2سورة احلجر، اآلية:  ( 1) 
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 حىت خيرجوا إبذن هللا، فإذا رأى املشركون ذلك، قالوا: ليتنا كنا
 مثلهم، فتدركنا الشفاعة، فنخرج معهم، قال: فذلك قول هللا عزوجل:

 رمبااا ي اوادُّ الَِّذينا كافاُروا لاْو كاانُوا ُمْسِلِمنيا
فُيسمَّْون يف اجلنة: ، (1)

 اجلهنميني، من أجل سواد يف وجوههم، فيقولون: َيرب؛ أذهب عنا
 هذا االسم، فيأمرهم، فيغتسلون يف ِنر اجلنة، فيذهب ذلك االسم

إسحاق عند ابن حبان أسامة، وقال نعم، وقد توبع " فأهقرّه أبو عنهم
 مل أقف(، وأبوروق صدوق، لكن صاحل ابن أيب طريف، 7432برقم )

يف -جاء بنحوه  على غري توثيق ابن حبان له، إال أن بعض احلديث،
من حديث أنس، الطريق )ي(، ومن حديث أىب موسى، كما  -اجلملة
 .-إن شاء هللا تعاىل-سيأيت 

: وهي أن املعروف من حديث وهنا مسألة ال بد من التنبيه عليها
 بشفاعة املؤمنني، أنس، كما يف الرواية )ب( أهنم عتقاء هللا عزوجل، ال

 األنبياء، وال املالئكة، ففي هذه الزايدة نكارة، وكذا فاملعروف أن وال
الذين خيرجون بعد تعيري املشركني هلم، أهنم خيرجون ابلرمحة، ال 

 خملوق، وهللا أعلم. بشفاعة
 :ومن طريق اجلُرهْيرهي عن أيب نضرة عن أيب سعيد اخلدري، قال رسول هللا)ل(: 

وأما  النار، الذين هم أهل النار: ال ميوتون فيها وال ياْي اْون، أما أهل"
 الذين يريد هللا إخراجهم منها؛ فتميتهم النار إماتة، حىت يكونوا
 فحًما، ُث خيرجون ضبائر، فيُ ْلقاْون على أِنار اجلنة، ويرش عليهم من
 مائها، فينبتون كما تنبت احلبة يف محيل السيل، فيدخلون اجلنة،
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هم أهل اجلنة: اجلهنميني، فيدعون هللا، فيذهب ذلك االسم فسيمي
( من طريق 2/689/436أخرجه ابن خزمية يف "التوحيد" ) "عنهم

عند سامل بن نوح عن اجلُريري، واتبعه عبدالوهاب الثقفي عن أيب نضرة 
 ( وكالمها روى عن اجلريري، قبل اختالطه،437ابن خزمية برقم )

 -( خمتصًرا3/20فرواه كما هو عند أمحد )-وخالفهما يزيد بن هارون، 
 بدون ذكر اجلهنميني، ويزيد يقال: إنه قد مسع بعد اختالط اجلريري،

عن إال أن اجلريري نفسه قد خالفه غري واحد، فلم يرووا هذه الزايدة 
( 4309( وابن ماجه )185أيب نضرة، انظر "صحيح مسلم" )

 ( وابن435،434،433،421،420و"التوحيد" البن خزمية برقم )
 (868-865( و"املنتخب" لعبد بن محيد برقم )7485،7379حبان )

( 1269) املبارك البن و"الزهد" (308و"الشريعة" لآلجري ص )
( وانظر خترجيه موسًعا هناك، وانظره 254و"اإلعتقاد" للبيهقي ص )

( وما بعده، وأيًضا فرواية مسلم بلفظ: 2056عند الاللكائي برقم )
" وهي رواية جمملة، تفسرها كانوا فحًما؛ ُأِذن يف الشفاعةحىت إذا  "

 ( اآلتية.11الرواايت األخرى، وانظر القاعدة رقم )
( من حديث أيب سعيد مرفوًعا، يف تفسري قوله 7/254ويف"احللية" ))م(: 

عاثاكا رابُّكا ماقااًما ماُْموًداتعاىل:  عسى أاْن ي اب ْ
خيرج هللا ، قال: "(1)

 ، فذلكنار، من أهل اإلميان والقبلة، بشفاعة ممد قوًما من ال
 املقام احملمود، فيؤيت ُبم إَل ِنر يقال له: احليوان، فيلقون فيه، فينبتون

                                                 
 .79سورة اإلسراء، اآلية:   (1)
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 كما تنبت الثعارير، وخيرجون، فيدخلون اجلنة، فسيمون: اجلهنميني
" وفيه مصعب بن خارجة، جهله أبوحامت، وأما أبوه الذي يروي ....

 عنه؛ فمُتوك. 
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 اثنًيا: حديث أىب هريرة:
)أ(: من طريق الزهري أخربين سعيد بن املسيب وعطاء بن يزيد الليثي أن 

هريرة أخربمها أن الناس قالوا: اي رسول هللا، هل نرى ربنا يوم أاب 
حىت إذا أراد هللا رمحة من أراد فذكر احلديث، وفيه: "القيامة؟..... 

هللا،  يعبد كان من خُيرجوا أن املالئكة أمر النار؛ أهل من
فيخرجوِنم، ويعرفوِنم آباثر السجود، وح رم هللا على النار، أن 
أتكل أثر السجود، فيخرجون من النار، فكل ابن آدم أتكله النار 
إال أثر السجود، فيخرجون من النار قد امتحشوا، فُيصابَّ عليهم 

  يفرغ هللاماء احلياة، فينبتون كما تنبت احلبة يف محيل السيل، ُث
 من القضاء بني العباد، ويبقى رجل بني اجلنة والنار، وهو آخر أهل

 " فذكر عهوده ومواثيقه..... إىل آخر احلديث.النار دخواًل اجلنة،.....
هللا  حىت إذا فرغ( وفيه: "6573( وبرقم )806أخرجه البخاري برقم )

أن خيرج، من القضاء بني عباده، وأراد أن خيرج من النار، من أراد 
ممن كان يشهد أن ال إله إال هللا، فيخرجوِنم قد امتحشوا 

 "احلديث......
 (429( وابن خزمية يف "التوحيد" )807وأخرجه مسلم برقم )

يف  ( خمتصًرا، واآلجري45،44،43،42،40والدارقطين يف "الرؤية" برقم )
يف  (، وابن منده29"التصديق ابلنظر إىل هللا تعاىل يف اآلخرة" برقم)

( والبيهقي يف"األمساء والصفات" 807/-2/789"اإلميان" )
 (.102( ويف "البعث والنشور" برقم )641/-2/66)
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أي وحده بدون ذكر -)ب(: ومن طريق الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي 
عن أيب هريرة أن الناس قالوا....فذكر احلديث، وفيه:  -ابن املسيب

العباد، وأراد هللا أن خيرج برمحته حىت إذا فرغ هللا من القضاء بني "
النار، من كان من أراد من أهل النار؛ أمر املالئكة أن خيرجوا من 

ال إله إال  ال يشرك ِبهلل شيًئا، ممن أراد هللا أن يرمحه، ممن يشهد أن
إال أثر  هللا، فيعرفوِنم يف النار أبثر السجود، أتكل النار ابن آدم

الرجل  وذكر قصة امتحشوا...." السجود، فيخرجون من النار قد
 الذي هو آخر أهل النار دخوالً اجلنة.

( وأبوعوانة 182( ومسلم )7438،7437أخرجه البخاري )
( ويف "الكربى" 1140( والنسائي يف"اجملتىب" )1/159-160)
( 409/20856-11/407خمتصرًا، وعبدالرزاق ) (1148)

بارك يف "الزهد" خمتصرًا بدون الشاهد، وابن امل (2383والطيالسي)
( وأمحد 285( بدون ذكر عطاء، وأخرجه برقم )284)
والطربي يف "تفسريه" سورة اجلاثية ( 10906،7927،7717)
والدارمي يف "الرد على اجلهمية"  ( خمتصرًا بدون الشاهد،13/155)
( واملروزي يف 6( وابن النحاس يف"رؤية هللا" )178،177،138)

-2/784منده يف"اإلميان" )(، وابن 275"الصالة" برقم )
( 34،33،32( والدارقطين يف "الرؤية" )805،804،803/

واآلجري يف "التصديق ابلنظر إىل هللا تعاىل يف اآلخرة" مقتصرًا على 
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( برقم 77-76ص )( والبيهقي يف "البعث والنشور" 28الرؤية )
 (.4346/-15/173(، والبغوي يف "شرح السنة" )102)

دة: أن عطاء بن يزيد ذكر أن أاب سعيد مع أيب ويف هذا احلديث زاي
هريرة، ال يرد من حديثه شيًئا، أهْوال يـُغهريّه عليه شيًئا من حديثه، إال  

 ".وعشرة أمثاله" قال أبوسعيد: "ولك مثلهكلمة: "
)ج(: ومن طريق إمساعيل بن حممد بن يزيد عن حممد بن كعب عن أيب 

 وَل يبق يف النار أحد عمل: "هريرة مرفوًعا يف حديث طويل..... وفيه
 هلل خريًا قط، قال هللا عز وجل: بقيت أان، وأان أرحم الرامحني، ُث
"  يُْدِخل كفه يف جهنم، فيخرج ما ال يصى عدده أحد إال هو....

 احلديث.
    ( برقم143-136أخرجه أبوالشيخ األصبهاين يف "العظمة" ص)

اعيل بن حممد، والظاهر وهذا سند ال حيتج به، فينظر من إمس(. 388)
وصوابه: إمساعيل بن رافع عن حممد بن يزيد، كما هو  أنه تصحيف،

( وكما 386برقم /3/822يف املطبوعة األخرى لكتاب "العظمة" )
 ( ومع ذلك فسنده ضعيف،273هو عند املروزي يف "الصالة" برقم )

 (. 8/126جلهالة حممد بن يزيد، انظر "اجلرح والتعديل" )
 حممد بن أيب زايد عن حممد بن كعب القرظي عن رجل من ومن طريق

 األنصار عن أيب هريرة به. 
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 (389( وأبوالشيخ يف"العظمة" برقم)273أخرجه املروزي يف"الصالة" )
وحممد بن أيب زايد جمهول احلال، والرجل الذي من األنصار ال يُعرف 

 من هو، أاتبعي هو، أم صحايب؟
أن ( وفيها 101زمنني يف "أصول السنة" برقم ) طريق أخرى عند ابن أيب )د(: 

 الذين خيرجهم هللا برمحته، آخر من يدخل اجلنة، ويف سندها أبوأمية
 (. 688-1/687) انظر"اللسان" مُتوك، وهو الثقفي، يعلى بن إمساعيل

(  :)( بلفظ: "9201وعند أمحد برقم ) ليتمجدن هللا يوم القيامة على
فيخرجهم من النار بعد ما احرتقوا،  ما عملوا من خري قط، أانس

" وفيه عبدالرمحن بن أيب اجلنة برمحته، بعد شفاعة من يشفع فيدخلهم
معىن الزاند عن صاحل بن نبهان موىل التوأمة، وكالمها ال حيتج به، لكن 

قبله صحيح، إبستثناء الرجل الذي خيرج زحًفا، أو يسحب هذا وما 
 . -إن شاء هللا تعاىل-يه، كما سيأيت خرج بعد استيفاء ما عل سحًبا، فإنه
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 اثلثًا: حديث أنس:
)أ(:  من طريق محاد بن زيد ثنا معبد بن هالل العنـزي عن أنس مرفوًعا .... 

فأقول أان هلا، فذكر إتيان الناس األنبياء طلًبا للشفاعة.... وفيه: "
رين فأستأذن على ريب، فيؤذن ل، ويلهمين مامد أمحده ُبا، ال يض

اآلن، فأمحده بتلك احملامد، وأخر له ساجًدا، فيقال: َي ممد، ارفع، 
 وقل ُيسمع لك، وسل تعط، واشفع تشف ع، فأقول: َيرب، أميت أميت،
 فيقول: فأخرج منها من كان يف قلبه مثقال شعرية من إميان، فأنطلق،
 فأفعل، ُث أعود، فأمحده بتلك احملامد، ُث أخر له ساجًدا، فيقال: َي
 ممد، ارفع رأسك، وقل ُيسمع لك، وسل تُعط، واشفع تشف ع،
فأقول َي رب، أميت، فيقول: انطلق، فأخرج منها من كان يف قلبه 
 مثقال ذرة أو خردلة من إميان، فأنطلق، فأفعل، ُث أعود، فأمحده
 بتلك احملامد، ُث أخر له ساجًدا، فيقال: َي ممد، ارفع رأسك، وقل

 واشفع تشف ع، فأقول: َي رب، أميت أميت، ُيسمع لك، وسل تُعط،
 فيقول: انطلق، فأْخرج من كان يف قلبه أدىن أدىن مثقال حبة خردل

" فلما من إميان، فأخرجه من النار، من النار، من النار، فأنطلق فأفعل
 خرجنا من عند أنس بن مالك، قلت لبعض أصحابنا: لو مرران ابحلسن،

ثهنا مبا حدثنا أنس بن مالك،وهو متواٍر يف منـزل أيب خليفة  ، فحدَّ
جئناك من عند فأتيناه، فسلَّْمنا عليه، فأذن لنا، فقلنا له: اي أاب سعيد، 

 أخيك أنس بن مالك، فلم نر مثل ما حدثنا يف الشفاعة، فقال: هيه،
فحدَّانه ابحلديث، فانتهى إىل هذا املوضع، فقال: هيه، فقلنا: مل يزد لنا 
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 حدثين وهو مجيع منذ عشرين سنة، فال أدريعلى هذا، فقال: لقد 
 ، فقلنا: اي أاب سعيد، فحدّهثْناه، فضحك،(1)أنسي، أم كره أن تتكلوا

أريد أحدثكم، حدثين كما وقال: ُخلهقه اإلنسان عجوال، ما ذكرته إال وأان 
بتلك احملامد، ُث أخر له  ُث أعود الرابعة، فأمحدهحدثكم به، قال: "
 مد، ارفع رأسك، وقل ُيسمع، وسل تعط، واشفعساجًدا، فيقال: َي م

 ُتشفَّع، فأقول: َي رب، ائذن ل فيمن قال: ال إله إال هللا، فيقول:
وعزيت، وجالل، وكِبَيئي، وعظميت؛ ألخرجن منها من قال: ال إله 

 ".إال هللا
( وفيه: 193ومسلم برقم ) -واللفظ له-( 7510أخرجه البخاري )

" وأبونعيم يف "املستخرج"      ال حبة من خردلأدىن أدىن أدىن من مثق"
 (11131(، وذكر النسائي طرفه يف"الكربى")1/183( وأبوعوانة )482)

(، 4351،4350(، وأبو يعلى)274وأخرجه املروزي يف"الصالة"برقم )
 ( ملخًصا،10/42( والبيهقي )873/-2/841وابن منده يف "اإلميان" )

( واملزي يف "هتذيب 4333/-15/157والبغوي يف "شرح السنة" )
 (.-28/241الكمال" )

)ب(: ومن طريق الليث ثين يزيد بن عبدهللا بن اهلاد عن عمرو بن أيب عمرو 
إين ألول الناس تنشق األرض عن مججميت....." عن أنس مرفوًعا: "
 "فأقول: أميت أميت، فيقول: اذهب إَل أمتك، فمن فذكر حديًثا، وفيه:

 ة من شعري من اإلميان؛ فأدخله اجلنة...."وجدت يف قلبه مثقال حب
                                                 

 عند البخاري: "تتكلموا"، من الكالم.(  1) 
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وفرغ من حساب الناس، وأدخل من بقي من أميت يف " إىل أن قال:
 النار مع أهل النار، فيقول أهل النار: ما أغىن عنكم أنكم كنتم
تعبدون هللا، وال تشركون به شيًئا.... فيعتقهم هللا، وقد امتحشوا، 

 أِنم يقال هلم:  اجلهنميون،وفيه: " احلديث. فيدخلون يف ِنر احلياة....
 .افيقول هللا: بل هؤالء عتقاء اجلبار

 (455،454 713-2/710( وابن خزمية )28-1/27أخرجه الدارمي )
( 12469( وأمحد )324/2345-6/323والضياء يف "املختارة" )

( 2/846/877( وابن منده يف "اإلميان" )268واملروزي يف"الصالة" )
(، وهذا سند رجاله ثقات، -5/479ئل" خمتصرًا )والبيهقي يف "الدال

(: 33يف"حكم اترك الصالة" ص) -رمحه هللا-وقد قال شيخنا األلباين 
 أخرجه أمحد وغريه بسند صحيح، وهو خمرج يف"الظالل" حتت احلديث

 ( شواهد أخرى.ا11/455(، وله شواهد..... ويف "الفتح" )844)
 (: هذا حديث صحيح مشهور2/847وقال ابن منده بعد إخراجه يف )

 عن ابن اهلاد.ا
 وهناك طريق أخرى شاهدة هلذا السند بلفظه، أخرجها املروزي يف

 (: حدثنا حممد بن حيىي ثنا ابن أيب أويس ثين أخي269"الصالة" برقم )
 عن سليمان بن بالل عن سهيل بن أيب صاحل عن زايد النمريي عن أنس

 "احلديث.عن مججمته.....أان أول من تنفلق األرض مرفوًعا: "
 ضعيف، وابن أيب أويس، هو إمساعيل، -هو ابن عبدهللا النمريي-وزايد، 

 فيه كالم يسري، وأخوه أبوبكر عبداحلميد ثقة، فهذا سند قوي يف الشواهد،
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فيشهد لرواية عمرو بن أيب عمرو، بزايدة الذين يعريهم املشركون يف النار 
 من عصاة املوحدين،وهللا أعلم.

د خالف أبوجناب سهياًل، فرواه عن زايد خمتصًرا جًدا، ومقتصًرا على وق
 ( وأبوجناب ال حيتج به.7/281/4305أول احلديث، أخرجه أبويعلى )

 : وهو أن حديث أنس هذا يف الشفاعة، ويف سجودإال أن يف نفسي شيًئا
لربه عزوجل، قد رواه غري واحد من أصحابه دون ذكر قصة  النيب

كني لعصاة املؤمنني، فهل يُعد ذكر هذه الزايدة شاًذا، شذ به تعيري املشر 
عمرو بن أيب عمرو، وهو ثقة رمبا وهم، ومتابعة النمريي الضعيف ال 

 تنفعه هنا؟
 ال سيما وقد قال الضياء يف "املختارة" بعد إخراج احلديث: قد ُروهىه 

حديث الشفاعة يف "الصحيح" من حديث أنس، غري أن يف هذا ألفاظًا 
 ليست فيه، وهللا أعلم.ا

 فيكون يف ذلك إشارة إىل غمز يف هذه الزايدة.
 أم يقال: حديث الشفاعة قد اشتهر رواته ابالختصار والتطويل، فاملختصر

ال يضر املطوَّل، ما دام راوي املطول ثقة؟ وقد صرح ابن خزمية يف غري 
 هوموضع بذلك، وأيًضا فعمرو قد توبع، والضعيف متابعته تنفع من 

 مثله، فكيف إذا اتبع ثقة؟ ودعوى املخالفة مشكوك فيها، ال سيما عند
النظر يف الرواايت اختصارًا وتطوياًل، وأيًضا فاحلديث قد صحَّحهه ابن 
منده وظاهر صنيع ابن خزمية تصحيحه، وما قاله الضياء يف "املختارة" 

 د"،حُيمل عهلى ألفاظ أخرى، قد أشار لبعضها ابن خزمية يف "التوحي
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به وأجاب عن ذلك، وأيًضا فالسياق املطول إذا كان حسًنا؛ قد يستدل 
يف  بعض أهل العلم على حفظ راويه، وإن كان فيه كالم، كما هو موجود

 غري ما موضع.
 أْعىن-فهذا وجه من يرى قبول الزايدة، ومن يرى ردها، وأان إىل األول 

إىل فاعة؛ لعله مييل أميل، ومن رأى اختصار الرواة ألحاديث الش -القبول
 ما رجحته، فقلما يسلم حديث من االختصار، أو يكون لفظه عاًما،
 لكن يراد به اخلصوص، ولو فتحنا هذا الباب؛ أعين رد رواية الثقة املطولة

الختصار من هو أوثق منه عدًدا أو وصًفا؛ لرددان كثريًا من العبارات يف 
دة الثقة، ما مل ينص أحد أحاديث الشفاعة، فلعله يتوجه هنا قبول زاي

على ضعفها، أو خيتلف أهل العلم فيها قبواًل ورًدا، أو يروى ما خيالف 
املتون اليت رواها من هو أوثق منه، دون التمكن من اجلمع، فما مل يكن 
شيء من ذلك؛ قُبهلهْت زايدة الثقة، وإن كان أقل عدًدا أو وصًفا، ما مل 

يكن هذا هو وإن مل -لى هذا كله يكن البون واسًعا جًدا، واحلامل ع
اليت رواها  اختصار الرواة لكثري من أحاديث الشفاعة، -األصل عندي
 ، وهللا أعلم.-وإن كانوا دون من اختصرها-الثقات مطولة 

 .. ومن طريق زيد بن أيب أنيسة عن عمرو أيب عمرو عن أنس مرفوًعا:
 ون أبمسائهم،يدخل قوم جهنم، وخيرجون منها، ويدخلون اجلنة، يعرف"

 ". يقال هلم: اجلهنميون
 (.2060( والاللكائي )848أخرجه ابن أيب عاصم )
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 وزيد وعمرو كل منهما ثقة له أفراد، أو رمبا وهم، فاألصل يف حديثهما
   الصحة، وليس يف هذه الرواية ما يستنكر، إمنا استنكر ابن خزمية يف

ذكر هلا وجًها، وهللا  ( لفظة ُأخرى، بعيدة عن موضع النّهزاع، مث2/713)
 أعلم.

)ج(: ومن طريق كثري بن حبيب الليثي أيب سعيد ثنا اثبت البناين عن أنس أن  
وفيه: إن لكل نيب يوم القيامة منِبًا من نور...." قال: " رسول هللا 

 لربه، ومحده مبحامد َل يمد هللا ُبا أحد قبله وال بعده، سجود النيب"
ُث خردلة، مثقال شعرية، ومثقال بُ رَّة، ومثقال ويشفع فيمن كان يف قلبه 

 يرجع، فيخر ساجًدا، فيقال له: َي ممد، ارفع رأسك، تكلم ُيسمع،
 واشفع تشف ع، وسل تعطه، فيقول: َيرب، من قال: ال إله إال هللا،

 ".فيقال له: َي ممد، لست هناك، تلك ل، وأان اليوم أجزي ُبا
 ن؛ كثري ال أبس به، قاله أبوحامت،( وسنده حس6480أخرجه ابن حبان )

 (، وذكره الذهيب خمتصرًا7/150وروى عنه مجاعة، انظر "اجلرح والتعديل" )
 ( فقال: وقال أبوخليفة: ثنا على3/403بدون الشاهد يف "امليزان" )

 الرواية أليب نعيم.ا املديين.... فذكره، وقال: هذا حديث غريب جًدا يف
  الثقفي ثنا محاد بن سلمة أان اثبت عن أنس مرفوًعاومن طريق حممد بن كثري)د(: 

ربه مبا مل  لربه، ومحده بذكر طول يوم القيامة على الناس، وسجود النيب 
حيمده أحد غريه، وإخراج من كان يف قلبه مثقال بره، ومثقال ذرة. أخرجه 

( وسنده ضعيف، من أجل الثقفي، إال 358ابن خزمية يف "التوحيد" برقم )
( اتبعه حسن بن موسى األشيب، وتوبع 1/296د توبع عند أمحد )أنه ق
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( برواية عمرو بن عاصم، وتوبع 265أيًضا عند املروزي يف "الصالة" )
( والرقاشي ضعيف، 267محاد من قبل يزيد الرقاشي، عند املروزي برقم )

 لكن احلديث صحيح، وهللا أعلم.
(ومن طريق حرب بن ميمون أيب اخلطاب األنصا :) ،ري عن النضر بن أنس

إين لقائم، أنتظر أميت تعِب الصراط؛ إذ : "عن أنس قال حدثين نيب هللا
أو -جاءين عيسى، فقال: هذه األنبياء، قد جاءتك َي ممد، يسألون 

حيث ويدعون هللا أن يفرق بني مجع األمم، إَل  -قال: جيتمعون إليك
فهو  لعرق، فأما املؤمنيشاء هللا، لغم ما هم فيه، فاْللق ُملتجمون يف ا

انتظر  قال: عيسى،قال: " "عليه كالزُّكمة، وأما الكافر، فيتغشاه املوت
العرش، فلقي  ، حىت قام حتتحىت أرجع إليك، قال: فذهب نيب هللا 

ما َل يلق مالاٌك مصطفى، وال نيب مرسل، فأوحى هللا إَل جِبيل: أن 
واشفع تشف ع، اذهب إَل ممد، فقل له: ارفع رأسك، وسل تعط، 

 قال: فُشفِ ْعُت يف ُأميت: أن ُأْخرِج من كل تسعة وتسعني انسااًن واحًدا،
أعطاين  قال: فما زلت أتردد على ريب، فال أقوم مقاًما؛ إال شفعت، حىت

هللا من ذلك أن قال: َي ممد، أدخل من أمتك من خلق هللا، من شهد 
 ".ت على ذلكأنه ال إله إال هللا يوًما واحًدا خملًصا، وما

(، وهذا 359( وابن خزمية يف "التوحيد" برقم )12824أخرجه أمحد )
 سند حسن، وحرب صدوق.

يف  -رمحه هللا-وقد حسن سنده شيخنا أبوعبدالرمحن مقبل بن هادي الوادعي 
 (، وهللا أعلم.68( برقم )115"الشفاعة" ص )
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ن النار، من خيرج مقال: " )و(: ومن طريق قتادة عن أنس، أن رسول هللا 
 قال: ال إله إال هللا، ويف قلبه وزن شعرية من خري، وخيرج من النار، من
 قال: ال إله إال هللا، ويف قلبه وزن برة من خري، وخيرج من النار، من قال:

 ".ال إله إال هللا، ويف قلبه وزن ذرة من خري
 ( فذكر7410،6565(، وأخرجه مطواًل برقم )44أخرجه البخاري برقم )

جتماع املؤمنني يوم القيامة، لالستشفاع إىل رهبم، حىت يرحيهم من ا
فيأتونين، فأنطلق، فأستأذن على مكاهنم، فيأتون األنبياء، إىل أن قال: "

 ريب، فيؤذن ل عليه، فإذا رأيت ريب؛ وقعت له ساجًدا، فيدعين ما شاء هللا
 فعأن يدعين، ُث يقال ل: ارفع ممد، قل ُيسمع، وسل تعطه، واش

تشفَّع، فأمحد ريب مبحامد علمنيها، ُث أشفع، فيحد ل حًدا، 
اجلنة، ُث أرجع، فإذا رأيت ريب؛ وقعت ساجًدا، فيدعين ما  فأدخلهم

يدعين، ُث يقال: ارفع ممد، وقل يسمع، وسل تعطه، شاء هللا أن 
فأمحد ريب مبحامد علمنيها، ُث أشفع، فيحد ل حدًا،  واشفع تشفَّع،
ُث أرجع، فإذا رأيت ريب، وقعت ساجًدا، فيدعين، ُث  ة،فأدخلهم اجلن

وقل يسمع، وسل تعطه، واشفع تشف ع، فأمحد ريب  يقال: ارفع ممد،
فيحدل حًدا، فأدخلهم اجلنة، ُث أرجع،  أشفع، مبحامد علمنيها، ُث

النار إال من حبسه القرآن، ووجب عليه فأقول: َيرب، ما بقي يف 
من النار من قال: ال إله إال هللا، وكان يف  خيرج: "" فقال النيب اْللود،

 مث ذكر ما يزن بره، مث ذكر ما يزن ذرة. "..... قلبه من خري ما يزن شعرية،
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-478( وأبونعيم يف "املستخرج"  )193وقد رواه مسلم مطواًل برقم )
 (179-1/178( وأبوعوانة يف"املستخرج" )481( وخمتصًرا برقم )480

 (11433،11243( واتًما برقم )10984ى" خمتصًرا )والنسائي يف"الكرب 
( 6464واتًما يف )( 7484( وابن حبان خمتصرًا )4312وابن ماجه )

 ( مطواًل، وخمتصًرا12153( وأمحد )2010،1966والطيالسي خمتصًرا )
(، وعبد بن محيد يف "املنتخب"   13929،13928،12772برقم )

عاصم يف "السنة"  (، وابن أيب1184( ومطواًل، برقم )1170)
-6/312(؛ وابن أيب شيبة )877،875،831،825،810،805)

 ( ، وأبـويـعلـى مـطـواًل ، بـرقـم    31668/  313
(، وخمتصًرا 3273،3064،2993،2956،2955،2927،2899)

يف  ( وابن خزمية5/52/1590( واخلالل يف "السنة" خمتصًرا )2977برقم )
 (355،354،353وخمتصرًا برقم )( 352برقم /2"التوحيد" مطواًل )

( واملروزي يف 5556وأحال على املنت املطول، والطحاوي يف "املشكل" )
برقم ( 2/834"اإلميان" )( وابن منده يف 264،263،262"الصالة" برقم )

والبيهقي  (872،871،870،869،868( مطواًل، وخمتصًرا برقم )865،864)
يسق لفظه ( ومل 2/118/684(، )417/-1/487يف "األمساء والصفات" )
( 250-249( ويف "اإلعتقاد" ص)308/-1/285اتًما، ويف "الشعب" )

( 15/191/4358(،)4334/-15/160والبغوي يف"شرح السنة" مطواًل )
( واألصبهاين يف 2061( والاللكائي برقم )3/204خمتصًرا، ويف "التفسري" )
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إلعتقاد"، ( وانظر مواضع أخرى يف حتقيق "ا401/-2/394"احلجة" )
 وتفسري: حبسه القرآن ابخللود؛ من تفسري قتادة، وهو كذلك، وهللا أعلم.

ليصينب أقواًما قال: " وبلفظ آخر من طريق قتادة عن أنس أن النيب
سفع من النار، بذنوب أصابوها، عقوبة، ُث يدخلهم هللا اجلنة بفضل 

أمحد   ( و 7450" أخرجه البخاري برقم )رمحته، يقال هلم: اجلهنميون
 (416،406،402،401(وابن خزمية يف "التوحيد" برقم)28489،12361)

( وابن منده يف "اإلميان" 5664،5663والطحاوي يف "املشكل" )
 ( وآخرون.4350( والبغوي )-920/-2/867)

ما زلت أشفع إَل ريب، ويشفِ عين، )ز(: ومن طريق احلسن عن أنس مرفوًعا: "
ال: ال إله إال هللا، قال: فيقول: ليست حىت أقول: رب شفِ ْعين فيمن ق

هذه لك َي ممد، إَّنا هي ل، أما وعزيت، وحلمي، ورمحيت؛ ال أدع يف 
 ".قال: ال إله إال هللا -أو قال عبًدا-النار أحًدا 

أيب ( وأخرجه ابن -5/172( وانظر خترجيه هناك )2786أخرجه أبويعلى )
وهللا - ، وذلك-رمحه هللا- ( وصححه شيخنا األلباين828عاصم يف "السنة" )

( 611-2/610للشواهد األخرى، وعند ابن خزمية يف "التوحيد" ) -أعلم
صغري، .... ( عن احلسن عن أنس يف الشفاعة يف كل طفل 355برقم )
ال أدع يف  إن تلك ليست لك َي ممد، وعزيت، وجالل، وعظميت؛وفيه: "

مدلس، وقد  " واحلسنمنها النار عبًدا مات ال يشرك يب شيًئا، إال أخرجته
 عنعن، وقد سبق بنحوه يف الطريق )ج(، وسند ذاك الطريق حسن. 
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)ح(: ومن طريق معتمر بن سليمان عن أبيه عن أنس، بنحو حديث قتادة عن 
 (.178( وابن خزمية )847أنس، أخرجه ابن أيب عاصم يف "السنة" )

 (.1/286/309وأخرجه البيهقي يف "الشعب" )
 يق ذكر اجلهنميني. ويف هذا الطر 

يوم ..ومن طريق معتمر بن سليمان عن محيد عن أنس، فيما يالقيه الناس 
أدىن  القيامة، وإتيان األنبياء لإلستشفاع إىل رهبم، وإخراج من كان يف قلبه

 /2"، أخرجه ابن خزمية )أِنم يسمون: اجلهنمينيشيء، وفيه: "
 رمحه-وادعي (، وسنده حسن، وظاهر صنيع شيخنا ال716-717/458

 (: التحسني لسند هذا احلديث.104( برقم )170يف"الشفاعة" ص) -هللا
( وأخرجه ابن أيب 874/-2/844وكذا أخرجه ابن منده يف "اإلميان" )

( وقد صحح سنده شيخنا األلباين 817،716عاصم يف "السنة" برقم )
يف  وهناك لفظ آخر للحديث، وانظر ما قاله ابن منده -تعاىل رمحه هللا-

 ( وما بعدها.2/845"اإلميان" )
 ومن طريق طريف أيب سفيان العطاردى عن عبدهللا بن احلارث عن أنس)ط(: 

شعرية يقول هللا تعاَل: أخرجوا من النار، من كان يف قلبه حبة مرفوًعا: "
خردل  من إميان، ُث يقول: أخرجوا من النار، من كان يف قلبه مثقال حبة

ِنار،   يت، ال أجعل من آمن يب ساعة من ليل أومن إميان، ُث يقول: وعز 
 ( ويف "الصغري"3976" أخرجه الطرباين يف "األوسط" )كمن َل يؤمن يب

 ( وطريف مُتوك.875)
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 (: ثنا املقدمي ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا870وأخرج ابن أيب عاصم برقم ))ي(: 
ا إذ"قال:  عن أنس أن رسول هللا  -وهو حرب بن ميمون-أبواخلطاب 

لو   أخرج هللا أهل النار من النار، بشهادة أن ال إله إال هللا، َتىن آخرون
 ".كانوا مسلمني

( وأبواخلطاب صدوق، لكن مل يسمع من أنس، وقد سبق يف طريق )
أنه يروى عن النضر عن أنس. واملقدمي ممن يدلس تدليس السكوت، 

 ض هذافيخشى منه، وإن صرح ابلسماع؛ وانظر الطريق )ب(، ففيه بع
 احلديث، وكذا الطريق )ك( من حديث أيب سعيد، وحديث أيب موسى

 أيًضا، وغري ذلك، وهللا أعلم.
(: ثنا عبدالغفار بن عبدهللا ثنا 4137،4130)ك(: وأخرج أبويعلى برقم )

قال:  أبوشهاب عن األعمش عن يزيد الرقاشي عن أنس أن رسول هللا
وفيه  قة من فضة ...."أقرع ِبب اجلنة، فيفتح ِبب من ذهب، وحل"

ُث أرفع رأسي، السجود عدة مرات، ويشفع يف كل مرة .... مث يقول: "
 ".فأقول: أميت، فيقال ل: لك من قال: ال إله إال هللا خملًصا

 وعبدالغفار ال حيتج به، ويزيد الرقاشي ضعيف.
)ل(: ومن طريق ُجوثة بن عبيد عن أنس مرفوًعا يف إتيان الناس لألنبياء، 

لربه، وشفاعته عدة مرات، إىل أن ُشفّهعه فيمن كان يف  ود النيب وسج
قلبه ذرة إميان، فيخرجه، فال يبقى إال من ال خري فيه، أخرجه ابن خزمية يف 

يف  -رمحه هللا-( ولنيَّ سنده شيخنا الوادعي 28/719/459"التوحيد" )
اية يف "النهكثري يف (، وعزاه احلافظ ابن 104( برقم )172"الشفاعة" ص)
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عن جوثة  ( إىل البزار من طريق حممد بن عجالن2/319الفنت واملالحم" )
مل يرو عن جوثة بن عبيد إال : -يعين البزار-بن عبيداملدين به، قال: مث قال 

 ابن عجالن.ا
 ( أن هؤالء يقال هلم:722-2/720ويف رواية أخرى عند ابن خزمية )

 ".اجلهنميون"
 صاحل مسعت أنس بن مالك يقول: قال رسول هللاومن طريق يزيد بن أيب )م(: 

" : حىت إذا كانوا محًما؛  -أو قال: جهنم-يدخل أقوام من أميت النار
 ".ُأْدِخلوا اجلنة، فيقول أهل اجلنة: من هؤالء؟ فيقول: هؤالء اجلهنميون

وابن ( 1267( وابن املبارك يف "الزهد" )13678،12897أخرجه أمحد )
 ند صحيح، ويزيد بن أيب صاحل، هو أبوحبيب(، وهذا س424خزمية )

 (.9/272الدابغ، ثقة، انظر "اجلرح والتعديل" )
 ومن طريق اهليثم بن مجيل أان هذيل بن بالل املدائين ثنا سعيد بن)ن(: 

عبدالرمحن الزبيدي عن أنس، ....وفيه قصة السجود، والثناء على هللا 
ثًا آخر، مث الثلث الباقي؛ وفيه ثلثًا من أمته، مث ثل عزوجل، وإخراج النيب 

قول احلسن: يرحم هللا أاب محزة، نسي الرابعة، قلنا: وما الرابعة؟ قال: من 
ليست له حسنة إال ال إله إال هللا، فيقول: "اي رب، أميت أميت، فيقال: اي 
حممد، هؤالء ينجيهم هللا برمحته، حىت ال يبقى أحد ممن قال: ال إله إال 

صاِديٍق واال  فاماا لاناا ِمْن شااِفِعنيا ل أهل جهنم: هللا، فعندها يقو 
يمٍ  ف الاْو أانَّ لاناا كارًَّة ف اناُكونا ِمنا اْلُمْؤِمِننيا   محِا

ي اوادُّ الَِّذينا  رمباااوقوله:  ،(1)
                                                 

 .102-100سورة الشعراء، اآلية:  (1)
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كافاُروا لاْو كاانُوا ُمْسِلِمنيا 
، أخرجه ابن املبارك يف "الزهد" برقم (1)

( وسعيد  ابن 9/113ما يف"اجلرح والتعديل" )( واهلذيل لني، ك1271)
عبدالرمحن الزبريي ال حيتج به، وهو أبو شيبة الكويف، والظاهر أنه مل يلق 

 أنًسا، وهللا أعلم. 
 

 
 

                                                 
 .2سورة احلجر، اآلية:   (1)
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 رابًعا: حديث عمران بن حصني:
 من طريق احلسن بن ذكوان ثنا أبورجاء ثنا عمران بن حصني عن النيب 

، فيدخلون اجلنة، وُيسمون شفاعة ممد خيرج قوم من النار، بقال: "
 ".اجلهنميني

( وابن 2600( والُتمذي )4740( وأبوداود )6566أخرجه البخاري )
( 19897( وأمحد )2/665/408(، )4315( برقم )2/1443ماجه )

(، واآلجري يف "الشريعة" برقم 3586،3585والرباز يف "البحر الزخار" )
( والبغوي يف "شرح السنة" برقم 251)( والبيهقي يف "اإلعتقاد" ص 800)
(، وانظر مواضع أخرى يف حتقيق "اإلعتقاد"، واحلسن بن ذكوان 4351)

فيه كالم، إال أن أحاديث "الصحيحني" ال أعل منها حديثًا، إذا مل ُأسبق 
 بذلك إليه، وهللا أعلم. 
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 خامًسا: حديث ابن مسعود:
إين ِ ألعلم قال: " ، أن رسول هللا)أ(: من طريق إبراهيم عن عبيدة عن عبدهللا

آخر أهل النار خروًجا منها، وآخر أهل اجلنة دخواًل: رجل خيرج من 
النار حبًوا، فيقول هللا: اذهب، فادخل اجلنة، فيأتيها، فيخيل إليه أِنا 
مألى، فريجع، فيقول: َيرب، وجدِتا مألى، فيقول: اذهب، فادخل 

مألى، أِنا مألى، فريجع فيقول: وجدِتا  اجلنة، فيأتيها، فُيخايَّل إليه
أو إن - فيقول: اذهب، فادخل اجلنة، فإن لك مثل الدنيا، وعشرة أمثاهلا

 -مينأو تضحك -فيقول: تسخر مين  -لك مثل عشرة أمثال الدنيا
وكان  ضحك، حىت بدت نواجذه، " فلقد رأيت رسول هللا وأنت امللك؟

 ".ذلك أدىن أهل اجلنة مْنزلةً يقول: "
( وابن حبان 186(ومسلم برقم )6571أخرجه البخاري برقم )

 ( وانظر خترجيه موسًعا هناك.16/448/7427)
آخر من )ب(: ومن طريق محاد أان اثبت عن أنس عن ابن مسعود مرفوًعا: "

 ( وفيه عهود الرجل ومواثيقه187"احلديث. أخرجه مسلم )يدخل اجلنة....
 أن ال يسأل ربه غري ما سأل.

( من قول 102طريق أخرى عند ابن أيب زمنني يف "أصول السنة" برقم ))ج(: و 
كان يقول أهل النار ملن دخلها من أهل التوحيد: قد ابن مسعود: "

هؤالء مسلمني، فما أغين عنهم؟ قال: فيقف هلم الرب تبارك وتعاَل، 
 ".فيدخلهم اجلنة، فعند ذلك يود الذين كفروا لو كانوا مسلمني
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بن عبدالرمحن بن عمر بن سعد بن أيب وقاص، تركوه،  ويف سنده عثمان
 من "التقريب".  وكذبه ابن معني.ا

أيب ( وابن 1/454( وأمحد )2/757/486)د(: وعند ابن خزمية يف "التوحيد" )
ما  يكون يف النار قوم( مرفوًعا: "2070( والاللكائي )2/402عاصم )

اجلنة، فيكونون يف أدىن شاء هللا أن يكونوا، ُث يرمحهم هللا، فيخرجهم، 
لو فيُ ْغسالون يف ِنر يقال له: احليوان، يسميهم أهل اجلنة: اجلهنميني، 
" ويف أضاف أحدهم أهل الدنيا؛ ألطعمهم، وسقاهم، وفرشهم، وحلفهم

 ".وزودهم، ال ينقص ذلك مما عنده شيءرواية: "
 وفيه محاد بن سلمة عن عطاء بن السائب، وروايته عن عطاء فيها نظر،

 وهللا أعلم.
( :)( "عن1/166ومن طريق أخرى، أخرجه أبوحنيفة، كما يف "مسنده ) 

بن كهيل عن أيب الزهرى من أصحاب ابن مسعود، قال: قال رسول  سلمة
ليخرجن بشفاعىت من أهل اإلميان من النار، حىت ال يبقى فيها : "هللا

ُلوا َلْا ناُك ِمنا قاا ماا سالاكاُكْم يف ساقارا أحد إال أهل هذه اآلية: 
ُوُض ماعا اْْلااِئِضنيا  واَلْا ناُك نُْطِعُم اْلِمْسِكنيا  اْلُمصالِ نيا  واُكنَّا َنا

  يِن ُب بِي اْوِم الدِ  انا اْلياِقنُي  واُكنَّا ُنكاذِ  فاُعُهْم  حاىتَّ أااتا فاماا ت ان ْ
الشَّاِفِعنيا  شافااعاةُ 

يعذب قال: "، وساق سنده أيًضا إىل ابن مسعود (1)
، حىت قوًما من أهل اإلميان، ُث خيرجهم بشفاعة ممد  هللا تعاَل
 "احلديث. ..... ال يبقى

                                                 
 .47-42سورة املدثر، اآلية:  (1)
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وهذا سند ضعيف: أبوحنيفة على جاللته؛ فيه لني من قبل حفظه، 
وأبوالزهرى: وثّقه العجلي وابن سعد، لكن قال البخاري: ال يتابع يف حديثه، 

العجلي وابن سعد، وقال ابن املديين: مل  أقعد وأعلم هبذا الفن من والبخاري
 يرو عنه إال سلمة، فمثله ال حيتج به.
( من طريق خالد احلذاء عن 4/387وأخرجه الواحدي يف "الوسيط" )

سلمة عن أيب الزهرى عن ابن مسعود به، وفيه زايدة شفاعة جربيل، مث 
 ....ُث النبيون، ُثُث نبيكم إبراهيم، مث موسى أو عيسى، قال: "

مع اآلية. وأبوالزهرى "احلديث، الصديقون، ُث الشهداء، ويبقى يف جهنم.....
 فيه لني، وهذا الُتتيب الذي ذكره يف الشفاعة؛ فيه نكارة، فإن املشهور أن

 املؤمنني يشفعون، مث يشفع األنبياء، إلخراج بعض من دخل النار، وهللا أعلم.
(: ثنا أبوربيع عن 4558برقم ) )و(: وعند أيب يعلى كما يف "املطالب العالية"

 سلمة بن صاحل ثنا سلمة بن كهيل عن أبوالزهراء عن ابن مسعود مرفوًعا:
 ليدخلن اجلنة قوم من املسلمني، قد غرقوا يف النار، برمحة هللا تعاَل،"

وإمنا هو  " وأخشى أن يكون أبوالزهراء هذا قد تصحف،وشفاعة الشافعني
قد سبق ما فيه، وإال فينظر من أبوالزهراء أبوالزهرى السابق، فإن يكنه؛ ف

( 3/343هذا؟ مث إن سلمة بن صاحل، لعله األمحر املُتجم يف "اللسان"  )
 واحلديث مذكور فيه، إال أنّه مل يذكر فيه سلمة بن صاحل، وعلى كل حال،

 فسلمة بن صاحل األمحر واه، وهللا أعلم.
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 سادًسا: حديث جابر بن عبدهللا:
قال:  طريق زهري بن معاوية عن أيب الزبري عن جابر أن رسول هللا من  )أ(: 

النار؛ ُميِ ز أهل اجلنة وأهل النار، دخل أهل اجلنة اجلنة، وأهل النار  إذا"
 قامت الرسل، فشفعوا، فيقال: اذهبوا، فمن عرفتم يف قلبه مثقال قرياط

 ، فمنمن إميان؛ فأخرجوه، فيخرجون بشًرا كثريًا، ُث يقال: اذهبوا
 عرفتم يف قلبه مثقال خردلة من إميان؛ فأخرجوه، فيخرجون بشًرا كثريًا،

 ويف رواية: بعلمي-فيقول جل وعال: أان اآلن أخرج بنعميت ورمحيت 
" ، فيخرج أضعاف ما أخرجوا وأضعافهم، قد امتحشوا .....-ورمحيت

 .احلديث.
 (2643،2639( والبغوي يف"مسند علي بن اجلعد")183أخرجه ابن حبان )

" وعنده يقول أبوالزبري: يف أان اآلن أخرج بعلمي ورمحيت.....بلفظ: "
( 2654. وأخرجه أيًضا برقم )مجيع ظين، ولست أشك أنه عن النيب 

على ( مقتصرًا 15048( وخمتصرًا برقم )14491وكذا أخرجه أمحد برقم )
 عميتأخرج بناإلخراج من النار، ودخول هنر احلياة، دون قوله تعاىل: "

 " وفيه حتديث أيب الزبري عن جابر.ورمحيت أو علمي
فاحلديث ابللفظ السابق فيه عنعنة أيب الزبري عن جابر، وهو مدلس، إال 

 " إىل مسلم، انظر "الفتح"أان أخرج بعلمي ورمحيتأن احلافظ عزاه بلفظ: "
(، ومل أقف 5/744( وكذا صديق خان يف "عون املعبود" )11/456)

 علم.عليه، فاهلل أ
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ومن طريق أيب الزبري أنه سأل جابرًا عن الورود، فذكر اتباع كل أمة ما 
 كانت تعبد، وانطفاء نور املنافقني، مث الشفاعة، وأنه خيرج من النار من قال:
 ال إله إال هللا، ممن يف قلبه مثقال شعرية، فيجعل بفناء اجلنة..... أخرجه مسلم

( والطربي يف "تفسريه" 15115،14721( وأمحد )191( برقم)1/177)
 ( ابختصار، مع زايدة الرجل الذي ترفع له-9/113سورة مرمي )

( إبختصار دون الشاهد، 185الشجرة، والدارمي يف"الرد على اجلهمية")
 ( يف "الرؤية".60،59( خمتصرًا، وبرقم )32والدارقطين يف "الصفات" برقم )

يزيد الفقري، قال: كنت قد )ب(:  ومن طريق أيب عاصم حممد بن أيب أيوب ثين 
خنرج شغفين رأى اخلوارج، فخرجنا عصابة ذوى عدد، نريد أن حنج، مث 

القوم،  على الناس، قال: فمرران على املدينة، فإذا جابر بن عبدهللا حيدث
 ، فإذا هو قد ذكر اجلهنمينيعن رسول هللا  -جالس إىل سارية-

 ....احلديث.
( بقصة يزيد بن 2052لكائي )( وعند الال191أخرجه مسلم برقم )

صهيب، وهو الفقري، إال أن فيه زايدة تعيري املشركني املسلمني: أين ما 
 كنتم ختالفوننا فيه، من تصديقكم وإميانكم،.... فيخرجهم هللا عزوجل،

انُوا ُمْسِلِمنيا وذكر اآلية  ُرمبااا ي اوادُّ الَِّذينا كافاُروا لاْو كا
 ، وكذا أخرجه(1)

 ( وسنده ال حيتج به.5146يف "األوسط" برقم )الطرباين 
وأيًضا فقصة يزيد الفقري مع جابر رضي هللا عنه عند مسلم بدون هذه 

 الزايدة، فهي زايدة منكرة، وهللا أعلم.

                                                 
 .2سورة احلجر، اآلية:   (1) 
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ابن عن عمرو  -وهو ابن جماهد املروزي-)ج(:  ومن طريق فيه حممد بن مزاحم 
 وا فيها فحًما،خيرج أقوام بعدما صار دينار عن جابر مرفوًعا: "

 فينطلق ُبم إَل ِنر اجلنة، فيغسلون فيه، فيخرجون منه أمثال الثعارير،
" أخرجه فيدخلون اجلنة، مكتوب بني أكتافهم: عتقاء هللا من النار

 ( وحممد بن مزاحم ال حيتج به.2049الاللكائي )
قال:   )د(:   ومن طريق األعمش عن أيب سفيان عن جابر أن رسول هللا 

ذب انس من أهل التوحيد يف النار، حىت يكونوا فيها محًما، ُث يُع"
ُشُّ عليهم  تدركهم الرمحة، فيخرجون، فيطرحون على أبواب اجلنة، فاريا
أهُل اجلنة املاءا، فينبتون، كما تنبت الغُثاء يف محالة السيل، يدخلون 

 ".اجلنة
 (4/713/2600( ومن طريقه الُتمذي )206أخرجه هناد يف"الزهد" )
 (، وهذا سند رجاله ثقات. 4359/-5/191والبغوي يف "شرح السنة" )
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 : -رضي هللا عنه-سابًعا: حديث أيب بكر الصديق 
من طريق أيب نعامة العدوي ثنا أبوهنيدة الرباء بن نوفل عن واالن  

 ..... أنه صلىالعدوي عن حذيفة عن أيب بكر عن رسول هللا 
 ،ان من الضحى؛ ضحك رسول هللا الغداة، مث جلس، حىت إذا ك

 وجلس مكانه، فذكر حديًثا طوياًل، يف إتيان الناس األنبياء، لالستشفاع
 لربّه، وما يفتح هللا عليه من الدعاء، هلم إىل رهبم، وذكر سجود النيب 

 ُث يُقال: ادع الصديقني، فيشفعون، ُث يقال: ادع األنبياء، فيجئوفيه: "
 نيب معه اْلمسة والستة، والنيب ليس معه أحد،النيب معه العصابة، وال

 ُث يقال: ادع الشهداء، فيشفعون ملن أرادوا، فإذا فعلت الشهداء ذلك؛
يقول هللا جل وعال: أان أرحم الرامحني، أدخلوا جنيت من كان ال 
يشرك يب شيًئا، فيدخلون اجلنة، ُث يقول هللا تعاَل: انظروا يف النار، 

ا قط؟ فيجدون يف النار رجاًل، فيقال له: هل فيها من أحد عمل خريً 
هل عملت خريًا قط؟ فيقول: ال، غري أين كنت أسامح الناس يف 
البيع، فيقول هللا: امسحوا لعبدي، كإمساحه إَل عبيدي، ُث خيرج من 
 النار آخر، يقال له: هل عملت خريًا قط؟، فيقول: ال، غري أين كنت

 ُث اطحنوين، حىت إذا كنت مثل أمرت ولدي إذا مت، فأحرقوين ِبلنار،
الكحل؛ فاذهبوا يب إَل البحر، فذروين يف الريح، فقال هللا: َل فعلتا 
ذلك؟ قال: ِمْن خمافتك، فيقول: انظروا إَل ُمْلِك أعظم ماِلٍك، فإن 
 لك مثله، وعشرة أمثاله، فيقول: َل تسخر يب، وأنت امللك؟ فذلك الذي

 ".ضحكت منه يف الضحى
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( وابن حبان يف "صحيحه"     468مية يف "التوحيد" )أخرجه ابن خز 
( والدارمي يف "الرد 178-1/175وأبوعوانة ) -واللفظ له-( 6476)

"السنة" ( وابن أيب عاصم يف 15( خمتصرًا، وأمحد )181على اجلهمية" )
-1/149( والبزار يف "البحر الزخار" )833( خمتصًرا، وبرقم )769)

برقم  ( وأبويعلى16،15أيب بكر" ) ( واملروزي يف "مسند151/76
( وابن اجلوزي يف 156-2/155( والدواليب يف "الكين" )57،56)

( وأبونعامة هو عمرو بن عيسى بن 1539/-2/920"العلل املتناهية" )
سويد بن هبرية البصري، قال أمحد: ثقة، إال أنه اختلط قبل موته، ووثقة 

سعد: كان به، وقال ابن ابن معني والنسائي، وقال أبوحامت: ال أبس 
( 8/87) ضعيًفا، ووثقه العجلي وابن حبان، كما يف "هتذيب التهذيب"

  وترمجه احلافظ بقوله: صدوق اختلط.ا
 فمثله ال حيتج بتفرده.

 وأبوهنيدة ترمجته يف "تعجيل املنفعة" تدل على عدم اإلحتجاج به أيًضا،
اختلفوا فيه، فقال وواالن العدوي، هو ابن هبيس، ويقال ابن قرفة، قد 

يف  وقال الدارقطين ،-(9/43كما يف "اجلرح والتعديل" )-ابن معني: ثقة، 
(: وواالن غري مشهور، إال 14( السؤال رقم )191-1/190"العلل" )

  يف هذا احلديث، واحلديث غري اثبت.ا
 وقال البزار: وهذا حديث فيه رجالن، ال نعلمهما رواي إال هذا احلديث:

لرباء بن نوفل، فإاّن ال نعلم روى حديثًا غري هذا، وكذلك أبوهنيدة ا
 واالن، ال نعلم روى إال هذا احلديث، على أن هذا احلديث، مع ما فيه



 سبيل النجاة يف  بيان حكم تارك الصالة 
 
 

 

193 

 من العلل اليت ذكران؛ فقد رواه مجاعة من جلة أهل العلم ابلنقل،
 (.152-1/151مبعناه من"البحر الزخَّار" )  واحتملوه.ا

 ن" كالم الدارقطين السابق، مث قال: كذا قال،وقد نقل احلافظ يف "اللسا
( 7/313من "اللسان" ) وقد قال حيىي بن معني: بصرى ثقة.ا

 فتوثيق ابن معني لواالن، مقدم على جتهيل غريه له. وهللا أعلم.
أيب  وقد ذكر الدارقطين اختالًفا يف هذا احلديث، فقال: ورواه اجلريري عن

غري  ، ومل يذكر فيه أاببكر، وواالنهنيدة، وأسنده عن حذيفة عن النيب
ابن  ( واجلريري خمتلط، وّبوب14مشهور......اخل، انظر"العلل" السؤال)

يف  خزمية للحديث بقوله: ابب ذكر البيان أن الصديقني يتلون النيب
الشفاعة يوم القيامة، مث سائر األنبياء صلوات هلل وسالمه عليهم أمجعني، 

داء يتلون األنبياء عليهم السالم، إن صح يتلون الصديقني، مث الشه
إمنا (. وقال بعد إخراج احلديث: 2/734من"التوحيد" )  احلديث.ا

مل  استثنيت صحة اخلرب يف الباب، ألين يف الوقت الذي ترمجت الباب،
عن  أكن أحفظ يف ذلك الوقت عن واالن خربًا غري هذا اخلرب، فقد روى

 ل: العجلي ال العدوي.امالك بن عمري احلنفي، غري أنه قا
( قول إسحاق: هذا 14/396ونقل ابن حبان بعد إخراج احلديث يف )

حنو هذا،  من أشرف احلديث، وقد روى هذا احلديث عدة عن النيب
 منهم حذيفة وابن مسعود وأبوهريرة وغريهم.ا

 : سند هذا احلديث ال حيتج به، وألكثره شواهد، لكن الُتتيب الذيقلت
مجلة احلديث؛ فيه نكارة، أما شفاعة الصديقني، فإهنا من  اختص به هذا
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شفاعة املؤمنني، وهي قبل شفاعة األنبياء عليهم السالم، ومن مجلة ما 
من كان  يستنكر يف هذا احلديث: إخراج الرجلني املذكورين، بعد إخراج
املشركني، ال يشرك ابهلل شيًئا، فإن ظاهره أن هذا اإلخراج تناول بعض 

 عىن ابطل، وظاهر هذه الرواية يشري إىل ذلك، وهللا أعلم.وهذا امل
: بعد حترير ما سبق رأيت احلافظ عزا احلديث يف "الفتح" (تنبيه)
( ك/الرقائق، ب/اخلوف من هللا، أليب عوانة، مث قال: وسيأيت 11/313)

، ويتبني شذوذ هذه الرواية -إن شاء هللا تعاىل-التنبيه عليه يف الشفاعة 
واحلمد هلل  ملنت، كما ظهر شذوذها من حديث السند.امن حيث ا

 بنعمته تتم الصاحلات. الذي
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 اثمًنا: حديث ابن عباس: 
من النار، من كان يف قلبه   بذكر إتيان األمم األنبياء، وإخراج الرسول
 كذا وكذا من اخلري، مث إخراج دفعة أخرى.

 وفيه ذكر دفعة(، 2692(، )2546( وأمحد )2711أخرجه الطيالسي )
( خمتصرًا جًدا، وأبويعلى  46اثلثة، وابن أيب شيبة يف"كتاب العرش" )

 (-5/481( دون ذكر إخراج الدفعات، والبيهقي يف"الدالئل")2328)
( إىل 10/391/10104وعزاه البوصريي يف "إحتاف اخلرية املهرة" )

 (:10105يف "مسنده" وانظره أيًضا برقم ) احلارث
اد بن سلمة ثنا علي بن زيد بن جدعان عن أيب كلهم من طريق مح

نضرة قال: خطبنا ابن عباس .....فذكره. وابن جدعان ضعيف، لكن 
تُنظر رواية محاد بن سلمة عنه، ففيها حبث، وقد يتجه النظر إىل قبوهلا، 
إال أن يُقال: قدرواه أبونضرة عن أيب سعيد اخلدري، ورواه عن أيب نضرة 

 ىل مما جاء يف هذا الطريق، وهللا أعلم.مجع كثري، فكالمهم أو 
 وعلى كل حال، فمعىن احلديث ليس بغريب.

 وهناك طريق أخرى عن ابن عباس بلفظ وسند حديث عمران بن حصني،
 (. 408عند ابن خزمية يف "التوحيد"برقم  )
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 اتسًعا: حديث سلمان موقوفًا عليه لفظًا:
أيب شيبة ( وابن 707/450-2/706أخرجه ابن خزمية )

( وابن أيب عاصم 20850( وعبدالرزاق خمتصًرا )6/312/31666)
 (.6117( والطرباين يف "الكبري" )834يف"السنة"  )

 -وهو النهدي-من طريق أيب معاوية ثنا عاصم األحول عن أيب عثمان 
من كان  عن سلمان يف دنو الشمس، وإتيان األنبياء، وإخراج النيب 

،.... وحبة شعرية.... وحبة خردل..... ذلكم قلبه مثقال حبة حنطةيف 
وهذا سند رجاله ثقات، وقال احلافظ يف "املطالب  املقام احملمود.

 (: صحيح موقوف.ا4/388العالية": )
ومثله ال يقال ابلرأي، وسلمان، وإن روى عن أهل الكتاب، فإن هذا 

 املنت قد جاء من وجوه كثرية صحيحة، وهللا أعلم.
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 حديث أيب بكرة: عاشًرا:
 من طريق سعيد بن زيد مسعت أاب سلمان العصري ثين عقبة بن صهبان

يوم  ُيمل الناس على صراط أنه قال: " مسعت أاب بكرة عن رسول هللا
القيامة، فتقادع به جنبتا الصراط، تقادع الفراش يف النار، قال: 

النبيني فيتحنن هللا برمحته على من يشاء، قال: ُث يؤذن للمالئكة و 
والشهداء أن يشفعوا، فيشفعون، وخُيرِجون، ويشفعون، وخيرِجون من  

 ".كان يف قلبه ما يزن ذرة من إميان
( والبخاري 7/81/34182( وابن أيب شيبة )20440أخرجه أمحد )

-4/122( خمتصرًا، والبزار يف"البحر الزخار" )37يف "الكىن" ص)
غري أيب  سول هللا ( وقال: ال نعلم أحًدا يرويه عن ر 123/3671

" وانظره برقم  فينجي هللا برمحته من يشاءوفيه: " بكرة هبذا اللفظ.ا
(، 48/1581-5/47( وأخرجه اخلالل يف"السنة" )3697)
( واخلطيب يف "التاريخ" 929( والطرباين يف"الصغري" )5/51/1589)
(3/422.) 

معني،  ابن وسعيد بن زيد صدوق له أوهام، وأبوسليمان العصري؛ وثَـّقهه 
فيه  (، ففي هذا السند لني، وأيًضا9/380كما يف "اجلرح والتعديل" )

النار نكارة، فاحملفوظ يف الرواايت الصحيحة: أن هللا عزوجل خيرج من 
 برمحته، من مل خترجهم الشفاعة، وهنا ذكر أن هؤالء خرجوا بشفاعة

 املخلوق، وهللا أعلم.
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 احلادي عشر: حديث أيب موسى:
طريق خالد بن انفع األشعري عن سعيد بن أيب بردة عن أيب بردة  من

إذا اجتمع أهل النار يف : "عن أيب موسى، قال: قال رسول هللا 
النار، ومعهم من شاء هللا من أهل القبلة، قال: الكفار: أَل تكونوا 
مسلمني؟ قالوا: بلى، قالوا: فما أغىن عنكم إسالمكم، وقد صر  

 قالوا: كانت لنا ذنوب، فُأِخْذان ُبا، فيسمع هللا عزوجل معنا يف النار؟!
ما قالوا، فأمر مبن كان من أهل القبلة، فُأْخرِجوا، فلما رأى ذلك 
أهل النار، قالوا: َيليتنا كنا مسلمني، فنخرج كما خرجوا، قالوا: وقرأ 

ُت اْلِكتااِب واقُ ْرءااٍن ُمِبنٍي  :رسول هللا  ا ي اوادُّ رمباا  الر تِْلكا ءااَيا
الَِّذينا كافاُروا لاْو كاانُوا ُمْسِلِمنيا 

(1) ." 
 ( هبذا اللفظ، وأخرجه الطربي يف843أخرجه ابن أيب عاصم يف"السنة" )

( وفيه: عن أيب موسى بلغنا أنه إذا كان يوم القيامة، 8/2"تفسريه" )
واجتمع أهل النار يف النار..... احلديث. وخالد بن انفع ال حيتج به، 
وقد سبق حنو ذلك يف حديث أنس الطريق )ب،ي( وكذا يف حديث 

يف وابن املبارك أيب سعيد برقم )ك( وغري ذلك، وهناك آاثر عند الطربي 
أىب  ( مبعىن حديث776،775( واآلجري يف "الشريعة" )1270"الزهد" )

وكل هذا  -إن شئت-موسى، إلبراهيم وجماهد وغريمها، فارجع إليها 
  أعلم. يقوي احلديث، وهللا

 
                                                 

 .2-1احلجر، اآلية: سورة   (1)
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 الثاين عشر: حديث ابن عمر:
 عن سعيد بن أيب سعيد -وهو ابن أيب فروة-من طريق إسحاق بن عبدهللا 

لقد بلغت الشفاعة يوم القيامة، حىت أن هللا  عن ابن عمر قال: "
عزوجل يقول للمالئكة: أخرجوا برمحيت من كان يف قلبه مثقال حبة 

 ".رجهم حفنات بيده بعد ذلكُث خي" قال: "من خردل من إميان
 (، وابن أيب فروة مُتوك. 806أخرجه اآلجري يف "الشريعة" برقم )
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 الثالث عشر: حديث عبدهللا بن عمرو: 
من طريق عثمان بن عمر ثنا خارجة بن مصعب عن أبيه عن عبدهللا 

خيرج انس من النار، فُيسامَّْون: قال: " ابن عمرو أن الرسول 
 ( وخارجة مُتوك. 409أخرجه ابن خزمية برقم ) ".اجلهنميني
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 الرابع عشر: حديث حذيفة:
 عن عبدالرمحن بن مهدي عن محاد بن أيب سليمان عن ربعي عن حذيفة

 ليدخلن اجلنة قوم مشتهم النار، يدخلوِنا برمحة هللا، وبشفاعةقوله: "
( بدون ذكر 23531،23530،23430". أخرجه أمحد )الشافعني

ورواه مرفوًعا: ابن أيب شيبة كما  -واللفظ له-( 1266ة، ويف "الزهد" )حذيف
واآلجري  (836،835( وابن أيب عاصم )5/116/4554يف "املطالب" )

( والاللكائي 407( وابن خزمية يف "التوحيد" )805يف "الشريعة" )
(2080 .) 

 ومحاد بن أيب سليمان ال حيتج به، وقد اختلف عليه يف هذا احلديث:
رواه شعبة وهشام الدستوائي عن محاد عن ربعي عن حذيفة مرفوًعا ف

 ".رمحة هللابدون ذكر " -والوقف له حكم الرفع-وموقوفًا أيًضا  
 "، والرمحة هللاورواه محاد بن سلمة عن محاد به، بدون ذكر: "

 "شفاعة الشافعني". 
ة رمحة هللا، وشفاعورواه ابن مهدي عن محاد بن أيب سليمان، بذكر "

 "، وهذا كله من محاد بن أيب سليمان، فإن يف حفظه لينا،الشافعني
 ( عن ربعي419لكنه توبع من أيب مالك األشجعي عند الطيالسي برقم )

به، كما رواه ابن مهدي عن محاد بن أيب سليمان، وهذا سند قال عنه 
 فهذا إسناد صحيح على شرط مسلم.ا: -رمحه هللا-شيخنا األلباين 

 (. 836( حتت رقم  )2/389-1اجلنة يف ختريج السنة" )من "ظالل 
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وقد جاءت أحاديث كثرية بذكر اإلمتحاش يف أهل القبضة، أو من 
خيرجون برمحة هللا، فيكون ذكر اإلمتحاش هذا يف حق الذين خترجهم 
الشفاعة على سبيل التغليب، أو أن هذه رواية جمملة، فسرهتا الرواايت 

اًصا أبهل القبضة، وقد قال عياض األخرى، وجعلت اإلمتحاش خ
وال يبعد أن اإلمتحاش خيتص : -(11/457كما يف "فتح الباري" )-

 وهذا هو الراجح، وهللا أعلم. أبهل القبضة....ا
وحلديث حذيفة لفظ آخر، بذكر إتيان الناس األنبياء، واملرور على 

 ( وغريه. 195عند مسلم ) الصراط،
 لباب من أحاديث الشفاعة، وقد بسطتهذا ما يتسر مجعه، ممالة صلة اب

هذه القول يف ذلك، لعظيم الفائدة املُتتبة من معرفة األحكام من 
 الرواايت، وهللا أعلم.

   من  -عند من مل يكفر اترك الصالة-وقبل اخلوض يف وجه الداللة
قواعد مستفادة أحاديث الشفاعة، ورد الفريق اآلخر عليه، أذكر عدة 

 يث واأللفاظ السابقة:مما صح من األحاد
أحاديث الشفاعة جاءت خمتصرة ومتقصاة، كما ذكر ذلك ابن  •

يف كتاب "التوحيد" يف غري ما موضع، وعليه؛  -رمحه هللا-خزمية 
األحاديث املختصرة على املتقصاة، طاملا أن اجلميع صحيح فتحمل 

مقبول من جهة القواعد احلديثية، والغالب يف خطأ من أخطأ يف فقه 
هو عدم مجع طرق أحاديث الشفاعة، وإدراك هذه احلقيقة، الباب، هذا 

 وهللا أعلم.
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 (:2/602يف "التوحيد" ) -رمحه هللا-وقد قال ابن خزمية 
إذا حدثوا هبا، ورمبا  رمبا اختصروا أخبار النيب  فأصحاب النيب 

 (1) اقتصُّوا احلديث بتمامه، ورمبا كان اختصار بعض األخبار، )أن(
معني، حيفظ بعض اخلرب، وال حيفظ مجيع اخلرب، ورمبا نسي بعض السا

 بعد احلفظ بعض املنت، فإذا مجُهعهت األخبار كلها؛ ُعلهمه حينئذ مجيع
 يف املنت والسند، )و( دل بعض املنت على بعض، كهذهْكران أخبار النيب 

كتبنا، نذكر املختصر منها، واملتقصى منها، واجململ واملفسر، فمن مل 
  هذا الباب؛ مل حيل له تعاطي علم األخبار وال ادعاؤها.ايفهم 

 (. والناظر يف أحاديث الشفاعة جيد هذا2/707وانظر ما قال أيًضا يف )
 إال وفيه إمجال أو إهبام، -يف هذا الباب-جبالء، بل ال تكاد ترى حديثًا 

 واملوفَّق من وفَّقه هللا، وال حول وال قوة إال ابهلل.

ر من املوحدين، يكون بشفاعة الشافعني، أو برمحة إخراج أهل النا •
انظر ما  -على اختالف يف ذلك-الرامحني، بدون شفاعة خملوق  أرحم
( ك/الرقاق، حول استئذان رسول 11/456احلافظ يف "الفتح" )قاله 

ربه أبن يشفعه فيمن قال: ال إله إال هللا، وانظر ما قاله ابن  هللا
(، على أن اجلميع من رمحة هللا 610-2/609"التوحيد" ) خزمية يف
فلوال أن هللا عزوجل أراد رمحة من خرجوا ابلشفاعة، ملا قبل  عزوجل،

فيهم قواًل من الشافعني، حىت ميكثوا املدة اليت قدرها هللا عزوجل، إال أن 

                                                 
 يف األصل: "أو"، ولعل ما ذكرته هو الصواب  املناسب للسياق، وهللا أعلم. (1)
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 العلماء فرقوا بني الصنفني، بل وقد صرحت األحاديث بذلك، كما يف
 حديث حذيفة، وهللا أعلم.

 له عدة شفاعات، يهمنا هنا منها شفاعتان:  النيب  -3
 وهي املقام احملمود، وهي الشفاعة للخلق مجيًعا، أبن يعجل هللا األوَل:

 عزوجل بتفريق مجعهم إىل حيث يشاء سبحانه وتعاىل، وهي قبل مرور
 (.2/600الصراط، كما قال ابن خزمية يف "التوحيد" ) الناس على

 خراج كثري ممن دخل النار من أمته، وهذه الشفاعةيف إ شفاعته  الثانية:
 متأخرة عن اليت قبلها، وهي اليت أنكرها أهل البدع، وهللا أعلم.

 (.3/55انظر ما قاله النووي يف "شرح مسلم" )
" وقد حىت إذا فرغ هللا من القضاء بني العبادجاء يف بعض الرواايت: " -4

 ذُكهره ذلك مرتني: 
 على قضاء هللا سبحانه وتعاىل بدخول أهل اجلنة حممول فاملوضع األول:

 اجلنة، وأهل النار النار. 
أهل التوحيد من النار،  حممول على إخراج من بقي من واملوضع الثاين:

وخلود الكفار واملنافقني فيها، انظر "املفهم يف شرح مسلم" للقرطيب 
 (.15/403( و "إرشاد الساري" للقسطالين )1/421-422)

على ربه  القرطيب أن ما جاء يف حديث أنس من استئذان النيب ذكر   -5
ومتجيده ربه عزوجل، وأنه يقطع له  سبحانه وتعاىل، وسجود النيب 

حًدا يدخلهم اجلنة، مث حًدا آخر، وحّدًا اثلثًا، أن ذلك ألمته غري 
 الشفاعة العظمى، اليت للخلق مجيًعا، يف فصل القضاء، وأن حديث أنس
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ُتْذكهر فيه الشفاعة العظمى، وإمنا ذكر أنس هذه الشفاعة خمتصر، ومل 
(، وقد 1/437اليت طلبت منه، وأنكرها أهل البدع، انظر "املفهم" )

 " وقال يف هذا القول: ال أُراه حمفوظًا،أميتاعُتض الداودي على مجلة: "
ألن اخلالئق اجتمعوا واستشفعوا، ولو كان املراد هذه األمة خاصة؛ مل 

غري نبيها، فدل على أن املراد اجلميع، وإذا كانت الشفاعة  تذهب إىل
"؟ مث قال: وأول أميتهلم يف فصل القضاء، فكيف خيصها بقوله: "

احلديث ليس متصاًل آبخره، بل بقي بني طلبهم الشفاعة، وبني قوله: 
 ( لصديق حسن5/742من "عون الباري" ) " أمور كثرية.افأشفع"

 ياض، الذي يدل على أن يف احلديث اختصاًرا،كالم ع -أيًضا-خان، ونقل 
احلافظ، والصحيح أن هذه الشفاعة، بعد الشفاعة العظمى جلميع  وأقره

 األمم.
فيمن كان يف قلبه مثقال كذا وكذا  صرح ابن خزمية أبن شفاعة النيب   -6

من إميان، أن املراد بذلك البعض، ال الكل، فقال رمحه هللا يف "التوحيد"  
(: ابب ذكر الدليل أن مجيع األخبار اليت تقدم ذكري 2/727-729)

، يف إخراج أهل التوحيد من هلا، إىل هذا املوضع، يف شفاعة النيب 
من النار من  أخرجوا النار؛ إمنا هي ألفاظ عامة، مرادها خاص، قوله "

يف قلبه قدر  " أن معناه بعض من كانمن اإلميانكذا كان يف قلبه وزن 
قد أعلم أنه يهْشفهع ذلك اليوم أيًضا  اإلميان، ألن النيبذلك الوزن من 

غري نبينا حممد غريه، فُيشهفَّعون، فيأمر هللا أن خيرج من النار بشفاعة 
بشفاعة نبينا  ، من كان يف قلوهبم من اإلميان قدرما أعلم أنه خيرج
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إمنا يشفع ، ، اللهم إال أن يكون من يشفع من أمة النيبحممد 
يف شفاعة  .. إىل أن قال: كان معىن األخبار اليت قدمت ذكرهاأبمره...

عندي خاصة، معناها: أخرجوا من النار، من كان يف قلبه من  النيب 
النيب  اإلميان كذا، أي غري من قضيت إخراجه من النار، بشفاعة غري

 يف الدنيا،  من املالئكة والصديقني والشفعاء غريه، فمن كان له أخوة
قضيُت أين ومون معهم، وحيجون معهم، ويغزون معهم، قد يصلون ويص

 أشفعهم فيهم، فأخرجوهم من النار بشفاعتهم....ا
، هو كذلك يف حق شفاعة املؤمنني يف : وما قاله يف حق النيبقلت

كذا، إخواهنم، فإهنم أمروا إبخراج من كان يف قلبه وزن كذا، أو مثقال 
 نفس السالم إبخراج من كان عندهمن اإلميان، مث أمر األنبياء عليهم 

القدر من اإلميان، مما يدل على أن املؤمنني مل خيرجوا الكل، والقرينة هلذا 
أهنم أمروا أبن خيرجوا من عرفوا من  -فوق ما سبق من برهان-أيًضا 

قول  إخواهنم، فالذين مل يعرفوهم، مل يدخلوا يف ذلك األمر أصاًل، وأما
 " قال: وكذلكفيخرجون من عرفواقوله: "العيين يف "عمدة القاري": 

فيها  ( فمعناه: سائر الدفعات اليت يشفع16/641) البواقي.ا
املؤمنون، ال ابقي من كان كذلك من أهل النار، ألنه لو كان ذلك  

بقي لشفاعة األنبياء عليهم السالم شيء، وقد جاءت الرواية  كذلك؛ ملا 
ينظر هل هذا التفسري الثاين خبالف ذلك، و  من كالم ابن خزمية كما تقدم

أن "فواعل"، مجع "فاعلة" ال مجع  لكالم العيين مقبول لغة؟ حيث
هذا منها، كما ذكره القرطيب يف "فاعل"، إال يف مواضع يسرية، ليس 
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راُضوا أبِاْن ياُكونُوا ماعا سورة التوبة، عند قوله تعاىل: "تفسريه" 
اْْلاوااِلفِ 

راد ابلبواقي: سائر الدفعات، أي فاملوإذا كان ذلك كذلك؛  ،(1)
ال سائر من كان يف قلبه هذا القدر  خيرجون يف سائر الدفعات من عرفوا،

 من اإلميان، فتأمل. 
أن شفاعته ملن ال يشرك ابهلل شيًئا من أمته، أو  وقد ثبت عن النيب

يف غري من خيرجهم  ألهل الكبائر من أمته، ومعلوم أن شفاعة النيب
لقبضة، ومعلوم أيًضا أن من خيرجون ابلقبضة ليسوا هللا عزوجل اب

 مبشركني، وإمنا هم أصحاب كبائر، وكذلك من يشفع فيهم غري النيب 
العام من  أصحاب كبائر، ليسوا مبشركني، فعلم أن حديث النيب 

الصنف،  الذي يراد به اخلاص،وكذا أكثر أحاديث الشفاعة من هذا
 أطول يف موضع آخر، وهللا أعلم. أو أهنا خمتصرة، قد سيقت سياقًا

شفاعة املؤمنني يف إخواهنم الذين يعرفوهنم، مقدمة على شفاعة األنبياء    -7
عليهم السالم يف إخراج بعض من دخل النار، كما يف حديث أيب 
سعيد، الطريق )ز( وكذلك فهي مقدمة على من خيرجه هللا عزوجل 

 من الرواايت، وال يعارضابلقبضة بعد ذلك، وهذا أمر مشهور يف كثري 
 " ألن هذا حممول علىأان أول شافع، وأول مشفع: "هذا قول النيب 

الشفاعة العظمى، وهي أوىل الشفاعات، وظاهر كالم ابن خزمية أن النيب 
  أول من يشفع يف إخراج بعض املوحدين من النار، فيكون الُتتيب

ُث األمة، من هذه  شفاعة املؤمننيُث ، شفاعة النيب أواًل على ذلك: 
                                                 

 .87سورة التوبة، اآلية:   (1)
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على ما من خيرج ابلقبضة، هذا ُث شفاعة سائر النبيني عليهم السالم، 
مل أكن  يظهر من كالم ابن خزمية، وإال فإن األمر حيتمل غري هذا، لكين ملا

 متأكًدا من ذلك؛ فاألخذ بطريقة بعض أهل العلم أوىل، وهللا أعلم.
ر من يدخل اجلنة، والذي له وقد ذكر ابن خزمية أن الرجل الذي هو آخ   -8

أنه خيرج من  -كما يف حديث أيب سعيد-يف اجلنة عشرة أمثال الدنيا 
 النار بعد تعذيبه على عمله، ال بشفاعة أحد، وأن الذين خترجهم

الشفاعات، يدخلون اجلنة قبله، مث بعد ذلك؛ خيرج هللا مهنه النار، مهْن أمر 
الناس، سجود قبل القضاء بني مجيع هللا املالئكة إبخراجهم، وفيهم آاثر ال

( فهذا الرجل: إن كان ابلنظر 763-2/762،751انظر "التوحيد" )
 إىل أنه آخر أهل اجلنة دخواًل فيها، فيحتمل أنه خرج قبل أهل القبضة،

مث يدخل لكن بقي وقًتا بني اجلنة والنار، كما تشهد بذلك الرواايت، 
عزوجل من هل القبضة؛ يفرغ هللا اجلنة بعد أهل القبضة، ألن بعد إخراج أ

والعياذ ابهلل،  القضاء بني العباد، وتـُْغلهق النار على أهلها، الذين هم أهلها،
آخر أهل النار خروًجا منها، وآخر أهل وإن كان ابلنظر إىل رواية أنه: "

كما هو ظاهر " فإن كان ذلك بعد أهل القبضة، اجلنة دخواًل فيها
شفاعة أو قبضة،   ى أنه آخر من خرج بدونحديث أيب هريرة؛ فيحمل عل

كما أشار لذلك ابن خزمية يف "التوحيد"، إمنا خرج زحًفا بعد استيفاء ما 
ولو فرضنا أنه خرج قبل أهل  -والعياذ ابهلل-قضي هللا به عليه من العذاب 

بني اجلنة والنار، حىت يدخل  القبضة، وبعد أهل الشفاعات؛ فإنه يتأخر
بعد أهل القبضة؛ أقرب، ملا  ر حمتمل، وهو إىل خروجهأهل القبضة، فاألم
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سبق، وليس يف هذا معارضة ملا تقرر، من كون أن أهل القبضة آخر من 
تدركهم الرمحة، ألن هذا الرجل خيرج من النار، مبا بقي له من صاحل 

 عمله، ال بشفاعة خملوق، وال بقبضة، وهللا أعلم.
، يُعرفون بصورهم، ال آباثر أن الذين خيرجهم املؤمنون من النار -9

 السجود، كما يظهر من حديث أيب سعيد، الطريق )أ،ب،ز،ح(، وأما
 من خيرجون وفيهم آاثر السجود، ومل أتكلها النار، فهم الذين أمر هللا

)أ،ب( عزوجل املالئكة إبخراجهم، كما يف حديث أيب هريرة الطريق 
  أعلم.هم الذين خترجهم القبضة، وهللا -يف الراجح-وهؤالء 

 "، همعتقاء اجلبار" أو "عتقاء هللا" أو "عتقاء الرمحنالذين ُيسهمَّْون "  -10
 الذين خترجهم القبضة، أو خيرجون برمحة الرب عزوجل، ال بشفاعة

خملوق، كما يف حديث أيب سعيد الطريق )أ( وحديث أنس الطريق 
يف  )ب(، وحديث جابر الطريق )ج( وفيه لني، إال أنه يتقوى بغريه

 ذلك، وهللا أعلم.
 ،فاْحًما، أو عادوا مُحًما، أو اْسوادُّوا، أو اْمُتِحشواالذين وصفوا أبهنم  -11

، هم أهل القبضة، أو الذين ونبتوا كما تنبت احلبة يف محيل السيل
 أخرجوا ابلرمحة، كما يف حديث أيب سعيد، الطريق )أ،ج،ط( وحديث

ق )ب(، وما جاء يف ( وحديث أنس الطريجابر الطريق )أ،ج،د،
حديث حذيفة خمالًفا لذلك؛ فهي رواية جمملة، تفسرها الرواايت 
ُته هناك، ومما يشري إىل ما قررته هنا، ما قاله القاضي  األخرى، كما بيّـنـْ
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من  عياض: وال يبعد أن االمتحاش خيتص أبهل القبضة....ا
 (. 11/457الباري" )"فتح 

من "الفتح" عياًذا ابهلل من  .اواحملش: احُتاق اجللد، وظهور العظم
 حال أهل النار. 

ال يُعارض ذلك،   (2/762،751وتبويب ابن خزمية يف "التوحيد" )
 (.8كما وضحته يف القاعدة )

حىت إذا وأما رواية أيب نضرة عن أيب سعيد عند مسلم بلفظ: "
 " فهي رواية جمملة، تفسرها األحاديثكانوا فحًما؛ أذن يف الشفاعة

فإن بعض من خيرجه املؤمنون، ليسوا فحًما، إمنا أخذهتم األخرى، 
النار إىل أقدامهم، وركبهم، وحنو ذلك، كما يف حديث أيب سعيد 

ما  وغريه، فُتحمل هذه الرواية، على الرواايت املفسرة، وهذا كله يؤكد
 (، وهللا أعلم.1جاء يف القاعدة السابقة برقم )

 ال-بعض الذين خترجهم الشفاعة  وجاء أيًضا يف بعض الرواايت، أن  -12
 ُيْطرحون يف ماء احلياة، وينبتون كما تنبت الزرعة يف محيل -القبضة

 (.السيل، كما يف حديث أيب سعيد )ز( وحديث جابر )د،
، فمنهم من أخرجته ِبجلهنمينيأما الذين يدخلون اجلنة، وُيسهمَّْون   -13

س وأيب سعيد الشفاعة، كما يف حديث عمران بن حصني وابن عبا
 )ك( وبعض الطريق )ح( من حديث أنس، وحديث حذيفة، الطريق

 وأما الرواية اليت فيها أهنم خرجوا برمحته سبحانه، ال بشفاعة خملوق،
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فمن حديث ابن مسعود، الطريق )د(، وفيه: لني، إال أهنا وردت من 
 أنس الطريق )ب( بسند رجاله ثقات. حديث

ملوحدين، ويعريهم املشركون، مث خيرجهم هللا الذين يدخلون النار من ا  -14
عزوجل عند ذلك، الظاهر أهنم خيرجون برمحة هللا عزوجل، ال 

من بشفاعة خملوق، وإذا كانوا كذلك؛ فهم من أهل القبضة، ومعهم 
يف  األعمال الصالة، ملا جاء يف حديث أيب هريرة املتفق عليه، كما

 الطريق )أ،ب(، وهللا أعلم.
من حديث أنس برقم )ب( وهو حديث  -أيًضا-صيله وهذا ميكن حت

 " وسنده....من أهل القبلةصحيح، ومن حديث أيب موسى، وفيه: "
 تزعمون أنكمضعيف، ومن حديث أيب سعيد برقم )ك( وفيه: "

 " وسنده ضعيف، إال أن فيه زايدة منكرة، وهي أن إخراجهمأولياء هللا
وحديث أنس املشار  ابلشفاعة، ال مبجرد رمحة هللا عزوجل، يكون

ما أغين عنكم أنكم كنتم تعبدون هللا، إليه سابًقا برقم )ب( فيه: "
ر هذا القول، حبديث أيب هريرة عند ال تشركون به شيًئا " وقد ُفسّه

 ....حىت إذا أراد هللا رمحة(: "182( ومسلم برقم )86البخاري )
بدهللا، من أراد من أهل النار؛ أمر املالئكة أن خيرجوا من كان يع

" ويف رواية عندمها: فيخرجوِنم، ويعرفوِنم آباثر السجود.....
حىت إذا فرغ هللا من القضاء بني العباد، وأراد أن خيرج برمحته "

من أراد من أهل النار، أمر املالئكة أن خيرجوا من النار من كان 
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شيًئا، ممن أراد هللا أن يرمحه، ممن يشهد أن ال إله إال ال يشرك ِبهلل 
يف النار أبثر السجود، أتكل النار ابن آدم إال أثر  هللا، فيعرفوِنم
 ".السجود....

فبنيَّ هذا احلديث أنه ال يلزم من إخراج من كان يشهد أن ال إله إال 
هللا، أنه ال يصلي، أو أنه يتلفظ هبذه الكلمة، دون شيء من عمل 

 الصالة، وهللا أعلم. -عندان مجيًعا-اجلوارح، وأهم ذلك 
 ومما يدل على أن الذين يعرّيهم املشركون من أهل التوحيد يف النار،
 أهنم خيرجون برمحة هللا، ال بشفاعة خملوق؛ ما جاء يف "مسند أمحد"

 ، واستئذانه( من حديث أنس يف قصة سجود النيب12469برقم )
يافرغ هللا من ربه يف إدخال من شاء هللا من أمته اجلنة... وفيه: "

وأدخل من بقي من أميت النار، مع أهل النار،  الناس، حساب
فيقول أهل النار: ما أغين عنكم أنكم كنتم تعبدون هللا، وال 
 تشركون به شيًئا؟ فيقول اجلبار: فبعزيت، ألعتقنهم من النار، فريسل
 إليهم، فيخرجون، وقد امتحشوا، فيدخلون يف ِنر احلياة، فينبتون

 ، ويكتب بني أعينهم: هؤالءفيه كما تنبت احلبة يف غثاء السيل
اجلنة: عتقاء هللا، فيذهب ُبم، فيدخلون اجلنة، فيقول هلم أهل 

 ".اهؤالء اجلهنميون، فيقول اجلبار: بل هؤالء عتقاء اجلبار
 وهذا مروى ابلسند السابق يف الطريق )ب( من حديث أنس، فهذا
م السياق يدل على أهنم أهل القبضة، وبقية الرواايت تدل على أهن
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فرضنا أن أهل القبضة بعد هؤالء، فليس أهل القبضة يصلون، ولو 
" وُأْدِخل من بقي من أميت النار: "من هذه األمة، لقوله 

احلديث،  "فيخرجون، وقد امتحشوا.......... إىل أن قال: "
يف كفر اترك الصالة، يف هذه األمة ال يف غريها من األمم،  واخلالف

 وهللا أعلم.
 على نص صحيح فيه تفصيل شفاعة املالئكة، إال ما جاء يفمل أقف   -15

فيشفع النبيون واملالئكة واملؤمنون، فيقول حديث أيب سعيد ...."
....." احلديث، ولذا فلم أعرف بدقة موضع اجلبار: بقيت شفاعيت

 شفاعة املالئكة، يف ترتيب الشفاعات، ولعلها تكون بعد شفاعة املؤمنني
 ابعة يف الُتتيب، وبعدها شفاعة اجلبار أرحم الرامحني،واألنبياء، فتكون الر 

مث شفاعة املؤمنني، ، مث وتكون الشفاعات كاآليت: شفاعة رسول هللا 
فإن صح هذا الوجه يف مث املالئكة، مث أرحم الرامحني؛ شفاعة األنبياء، 

وأما واملؤمنني واألنبياء؛ وإال فينظر،  جعل املالئكة بعد رسول هللا 
 أرحم الرامحني، فهي آخر الشفاعات جزًما، وهللا أعلم.شفاعة 

كان قد بدا يل أن الذين خيرجون من النار، يكون ذلك على سبيل   -16
التديل، فكلما كانت ذنوب الرجل أقل، وكان إميانه أكثر؛ كلما كان 

ُشفّهع  أسبق للخروج ابلشفاعة، لكن هذا ليس مبطرد، ألن النيب 
 ال كذا من اإلميان، مث يشفع بعد ذلك املؤمنون،فيمن يوجد يف قلبه مثق

 فيمن يوجد يف قلبه ما هو أكثر أو أثقل من ذلك املثقال، فدل على أن
 األمور ليس فيها قياس األوىل، إمنا ذلك كله برمحة أرحم الرامحني، وهللا أعلم.
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أذكرها، هناك أحاديث أخرى، أو طرق أخرى ألحاديث مذكورة هنا، مل  -17
األحاديث  ا بعيدة عن موضع الّنزاع، أو ألهنا جمملة قد فصلتهاإما ألهن

 املذكورة، أو ألن ما عندي قد سد مسدها، وهللا أعلم. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  حبديث الشفاعة على استدلواتقرير ما سبق، فاعلم أن الذين  وبعد 
  عدم كفر اترك الصالة، قد سلكوا مسلكني يف ذلك:



 سبيل النجاة يف  بيان حكم تارك الصالة 
 
 

 

217 

 وإنسان عني السنة، قرره شيخنا حمدث الزمان، ورحيانة العصر، ما: األول
، حيث قال يف  -هللارمحه -الدين األلباين  اإلمام حممد انصر وُدرَّة اتجها:

 (:37-33) صاترك الصالة"  حكمكتابه:"
 تغش َل: "فيه رد على استنباط ابن أيب مجرة، من قوله  احلديث ويف

": أن من كان الوجوه إال دارات بعده،: "وحنوه احلديث اآليت ،"الوجه
من النار، إذ ال عالمة له،  خيرجمسلًما، ولكن كان ال يصلي؛ ال 

(: لكن حيمل على 11/457" )الفتحولذلك تعقبه احلافظ بقوله يف "
مذكور يف  وهو" قطلوا خريًا ميع َلأنه خيرج يف القبضة، لعموم قوله: "
 حديث أيب سعيد اآليت يف التوحيد.

أن يف احلديث  -رمحه هللا-وقد فات احلافظ : -رمحه هللا- الشيخ قال
مجرة من وجه آخر، وهو أن املؤمنني، ملا  أيبنفسه تعقًبا على ابن 

وغريهم يف املرة األوىل،  والصائمنيشفعهم هللا يف إخواهنم، املصلني 
 األخرى، وأخرجوا املراتفأخرجوهم من النار ابلعالمة، فلما شفعوا يف 

 كل حسب  اخلريشًرا كثريًا، مل يكن فيهم مصلون بداهة، وإمنا فيهم من ب
إميانه، قال: وهذا ظاهر جًدا، ال خيفي على أحد إن شاء هللا.....مث 

: وعلى ذلك؛ فاحلديث دليل قاطع على أن اترك الصالة، إذا مات قال
ففيه  إال هللا؛ أنه ال خيلد يف النار مع املشركني، إلهمسلًما، يشهد أن ال 

ي اْغِفُر  ال هللاا  ِإنَّ مشيئة هللا تعاىل يف قوله:  حتتدليل قوي جًدا، أنه داخل 
ف اقاِد واماْن ُيْشِرْك ِِبهلِل  ياشااءُ أاْن ُيْشراكا ِبِه واي اْغِفُر ماا ُدونا ذاِلكا ِلماْن 
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اْفرتااى ِإْْثًا عاِظيًما
اي إذا عرفت ما سلف : -رمحه هللا-قال  مث ،(1)

 مجاهري املؤلفني، إغفاللم؛ فإن عجيب ال يكاد ينتهي من أخي املس
 يكفر هلالذين توسعوا يف الكتابة يف هذه املسألة اهلامة، أال وهي: 

 اترك الصالة كساًل، أم ال؟
عن إيراد هذا احلديث الصحيح، مع  -فيما اطلعت-مجيًعا  غفلوا لقد

 صحته. علىاتفاق الشيخني وغريمها 
 يذكره من هو حجة له، ومل جُيب عنه من هو حجة مل :-رمحه هللا- قال

، فإنه مع توسعه -رمحه هللا تعاىل- القيمعليه، وخباصة منهم اإلمام ابن 
كل منهم   وجواب ،"الصالةيف سوق أدلة املختلفني، يف كتابه القيم: "

 املانعني من التكفري، أدلةفإنه مل يذكر هذا احلديث يف  ؛عن أدلة خمالفيه
تشمل  أن الشفاعة علىر داللته الصرحية، هه ظْ اختصاًرا خماًل، ال يُ إال خمتصًرا 

 الشفاعة،ويف حديث : -رمحه هللا تعاىل-اترك الصالة أيًضا، فقد قال 
قال: ال إله  ألخرجن من النار من ؛وجالل ،هللا عزوجل: وعزيت يقول"
 إىل" من النار من َل يعمل خريًا قط...... فيخرج"....وفيه: "هللا إال
املؤمنني كانت لغري مما يدل على أن شفاعة  :-رمحه هللا-قال الشيخ أن 

من النار، قال: فهذا  املرة الثانية وما بعدها، وأهنم أخرجوهم يفاملصلني، 
ينبغي أن يزول به النـزاع يف هذه املسألة، بني أهل  املسألة،نص قاطع يف 

م تكفري أهل الكبائر منها عدالواحدة، اليت  العقيدةالعلم، الذين جتمعهم 
بعض الذي توسع فيه  الزمان، هذامن األمة احملمدية، وخباصة يف 

                                                 
 .48: اآليةالنساء،  سورة (1)
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عليهم  مبا جيب القياماملنتمني إىل العلم، يف تكفري املسلمني، إلمهاهلم 
 تديًناعمله، مع سالمة عقيدهتم، خالًفا للكفار، الذين ال يصلون 

اْلُمْسِلِمنيا كااْلُمْجرِِمنيا  أاف اناْجعالُ وتعاىل يقول:  سبحانهوعقيدة، وهللا 
 لاُكْم كاْيفا حتاُْكُمونا  ماا

 !،؟(1)
 :(: فلو قال قائل43يف ص) -أعلى هللا منـزلته يف الدارين- شيخنا وقال

 التقىوأن اتركها خملد يف النار؛ فقد  اإلميان،أبن الصالة شرط لصحة 
يث ذلك أنه خالف حد منمع اخلوارج يف بعض قوهلم هذا، وأخطر 

 الشفاعة هذا، كما تقدم بيانه....ا
 :(2)من وجوه -رمحة هللا عليه-على ما قاله شيخنا  وجوايب: قلت 

 إخواهنم جونره خيُْ على أن املؤمنني  -رمحه هللا-عمدة جواب شيخنا  أن -1    
 مصلون،أول دفعة، مث ما بعد ذلك من دفعات، ال يكون فيها  يفاملصلني 

عرفون إخواهنم آباثر السجود، فمن بقي بعد واستدل على ذلك أبهنم ي
 مل يكن من املصلني. األول،اإلخراج 

                                                 
 .36-35القلم، اآلية:  سورة  (1)
الغة أو تقـديس، فـإن ذلـك مفسـد للعقـول هكذا عّلمْتنا هذه الدعوة املباركة؛ أننا نوقّهر علماءان وجنلُّهم، دون مب  (2)

واألداين، ونقبـل احلــق بدليلــه مـنهم، ونــرد مــا خــالف الـدليل، دون جفــاء أو قلــة حيـاء، ولألســف أن بعــض مــن 
وهـي  -، يُنكر على املسلمني تقليد أحد من العلماء دون غريه من أهل العلم -ظلًما وزورًا-ينتسب هلذه الدعوة 

ه يــُتدى يف محــأة التقليــد ابلباطــل لــبعض املعاصــرين، الــذين مل يبلغــوا يف العلــم لكنــه يف الوقــت نفســ -كلمــة حــق
والــدين ُعْشــر معشــار األئمــة، وال يكفيــه مــا هــو فيــه مــن الــُتدي والســقوط، بــل يــدعو النــاس لــذلك، بــل يــوايل 

، واليـوم نـرى مـن ويعادي يف ذلك، وهذه هي احلزبية املقيتة، والعصبية اجلاهلية، اليت طاملا ّحذر منها السـلفيون
األحداث اجلهلة ما ُيضحك الثكاىل، وهكذا تكون مثرة اإلفـراط أو التفـريط، واحلمـد هلل الـذي عافـاان ممـا ابتلـى 

 به كثريًا من العباد. 
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 يوضح ذلك: والنتيجة،م به يف املقدمة لَّ سه : وهذا غري مُ قلت
فإن منهم من  وجوههم،املؤمنني يعرفون إخواهنم بصورهم، أو  أن

 وال عنقه،، أو ثدييه، أو هأخذته النار إىل كعبيه، أو ركبتيه، أو حقوي
 النار الوجوه، فاملعرفة تكون ابلوجه، ال مبجرد أثر السجود يف ىتغش

 ليست بصرحية ؛"الوجوه إال داراتوالرواية اليت فيها: " فقط،الوجه 
 كمالإ إكمالاملراد هبا أثر السجود فقط، فقد قال اأُليبّه يف" أنعلى 
 حييط مادارة، وهو  مجع" الوجوه إال دارات(: قوله: "1/586) "املعلم

 ابلوجه من جوانبه، واملراد الوجه كله، ألن فيه حمل السجود، وحيتمل أن
عهت  املراديكون  حمل السجود منه فقط، وهو اجلبهة واألنف، ومجُه
   حبسب األشخاص.ا الدارات

 ( للسيوطي:1/251" )احلجاجعلى صحيح مسلم بن  يباجدال" ويف
 دارات: مجع دارة، وهي ما حييط ابلوجه من جوانبه.ا

ترد يف  مل-فيما أذكر اآلن -" الوجوه إال داراتمع أن رواية " هذا
، ولو وردت يف -رمحه هللا- الشيخ عنهايتحدث  شفاعة املؤمنني، اليت

فتفسرها الرواية  يف أن املراد أثر السجود فقط، ذلك؛ فليست بصرحية
أقف على إخراج من بقيت فيه آاثر  ومل سعيد، املذكورة يف حديث أيب

 كما"  الصحيحنيأيب هريرة وأيب سعيد يف " جود، إال يف حديثالس
 إلخواهنمإبخراج هؤالء، ال إخراج املؤمنني  سبق، وفيه أمر املالئكة

 املصلني، فتأمل.
  بشفاعة خملوق، وهللا أعلم. الإمنا خيرجون برمحة هللا عزوجل،  وهؤالء 
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الثانية فما األخرى،  الدفعات: ما هي العالمة اليت تعرف هبا قيل فإن
 إذا كان املصلون قد خرجوا يف األوىل؟ بعدها،
 يف األوىل، وأيًضا فاملؤمنون املصلني: أننا ال نسلم خبروج مجيع فاجلواب

 ألن النار ال الدفعات،يعرفون إخواهنم بصورهم، أو بوجوههم، يف مجيع 
 يف الوجهمجيع أبداهنم، إمنا تغشاهم على حسب أعماهلم، ابستثناء  ىشه غْ تـه 

بعضهم، والوجه وغريه يف البعض اآلخر، وأيًضا جعل هللا هلم عالمة 
أو  الوزن، سواء كان وزن شعرية، أو برة، أو خردلة، مسألةوهي  ،أخرى

فإما  أو حنو ذلك، مما جاء يف الرواايت. قرياط،ذرة، أو قرياط، أو نصف 
ابلوجه  االوجه فقط، وما بعده بصورة تْ فه ره : إن الدفعة األوىل، عُ أن يقال

ابلوجه  تْ فه ره عُ  األوىل،: الدفعة وإما أن يقالمع األوزان املذكورة، 
أحدمها  فقط، وما بعدها ابلوزن فقط، وعلى كال القولني؛ فليس يف

بعد  ليس فيها مصلون، كيف واملالئكة -الثانية فما بعدها-الدفعة  أن
 من "الصحيحنيفيهم آاثر السجود أيًضا، كما يف " قوًماذلك أخرجوا 

 سعيد؟! وأيبحديث أيب هريرة 
 -رمحة هللا عليه-شيخنا  قررها ليتمن جهة عدم التسليم ابملقدمة ا هذا
فال يلزم من  قد أخرجوا من عرفوه آباثر السجود، املؤمننيأبن  سلمنا ولو

وال ذلك أهنم أخرجوا مجيع من فيه أثر السجود، إمنا أخرجوا من عرفوا فقط 
ُمسهلَّم  تماعهم يعرفون كل املصلني، ألن هذا غرييقال: إن املؤمنني ابج

 كل  به يف ذاته، كما يشهد به الواقع، وأيًضا فإن هؤالء الشافعني ليسوا
املصلني، بدليل إهنم يشفعون يف بعض املصلني، فيحتمل أن هؤالء 
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يعرفون يف النار مصلني أيًضا، ال يعرفهم الشافعون، وليس عندان  البعض،
فيهم أن يشفعوا يف غريهم بعد إخراجهم، وإن ادعى   دليل أبن للمشفوع

 ذلك أحد؛ فعليه الدليل، ويدل على ذلك أيًضا أن املالئكة أُمهرهْت إبخراج
 من أراد هللا أن يرمحه ممن يشهد أن ال إله إال هللا، فيعرفوهنم آباثر

 أيب هريرة وأيب سعيد، وشفاعة حديث من" الصحيحنيكما يف "السجود،  
ألن سياق  القبضة،، وعلى أهل مقدمة على شفاعة املالئكةاملؤمنني 

خواهنم، بعد إيف  يدل على أن املؤمنني يناشدون هللا عزوجل األحاديث
ولذا فشفاعتهم مقدمة على شفاعة ابقي األنبياء  الصراط،جناهتم من 

 ( من القواعد املمهدة هلذه املناقشة.14أيًضا، وانظر ما قررته برقم )
؛ -رمحه هللا-اللتان اعتمد عليهما شيخنا  املقدمتان،م هااتن له سْ مل ته  فإذا
 وصل إليها شيخنا بداهًة، وهللا أعلم. اليت ابلنتيجةُيسهلَّم  فال

 :-رمحه هللا- وشيخناره والدان ر مما تضمنه جوايب على ما ق -2    
العلماء الذين مل  من -رمحه هللا-سبق يتضح أن تعجب شيخنا  مما 

 الصالة؛على عدم كفر اترك  -رمحة هللا عليه-استدل به  يستدلوا مبا
 يف القاعدة األوىل بني هرتر تعجب ال يسانده الدليل، وارجع إىل ما ق

من وهذا يؤكد لنا ما تقرر عندان معشر السلفيني:  املناقشة،يدي هذه 
 يف هذا -رمحه هللا-لفهم السلف، ولقد كان شيخنا  الرجوعضرورة 

 ت، ولقد قرر هذا األصل يف كتبه وجمالسه أميا تقرير،اآلاي منآية  الباب
هذا مفحمة على من خالف ذلك، وليس يل إال أن أقول يف  بعبارةورد 
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حول  وال ،ويـُرهدُّ عليه، إال رسول هللا  منه،املقام: كل منا يـُْؤخهذ 
 .وال قوة إال ابهلل

  عياض والعيينمن كالم  الثاينيف املسلك  -إن شاء هللا تعاىل-سيأيت  -3   
 اإلميان، جمردوغريمها، أن من خرج بشفاعة املخلوق، له عمل زائد على 

 ففي هذا رد على هذا ال يكون إال الصالة، -يف هذا املقام-والعمل الزائد 
إن شاء -وغريمها  والعييناملسلك، وسيأيت الرد على ما ذهب إليه عياض 

 .-هللا تعاىل
شرط لصحة  الصالةفلو قال قائل، أبن  :-رمحه هللا-قول شيخنا  -4    

 قوهلماإلميان، وأن اتركها خملد يف النار؛ فقد التقى مع اخلوارج يف بعض 
 هذا، وأخطر من ذلك أنه خالف حديث الشفاعة هذا....ا

 سبق يف الوجه األول. كما: أما خمالفته حلديث الشفاعة؛ فال،  قلت 
اخلوارج يف بعض قوهلم؛  عمأن من كفر اترك الصالة؛ فقد التقى  وأما 

 من وجوه: على هذا فاجلواب 
 ذلكبعض األقوال، أن يكون  يف -حبق-يلزم من االلتقاء مع اخلوارج  ال -1

واملعتزلة يقولون: اإلميان: قول ابللسان، واعتقاد  اخلوارجمذموًما، فإن 
هو قول أهل السنة يف اإلميان، إال أننا  وهذاابجلنان، وعمل ابألركان، 

 يف معىن اإلميان، وهناك أمثلة هنااهم يف األحكام، وإن وافقناهم خالفن
 كثرية أيًضا، ليست خبافية يف ذلك.
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بعضهم اإلمجاع يف  ىعه وادَّ بتكفري اترك الصالة قول الصحابة،  القول -2
 قد التقوا مع اخلوارج يف بعض قوهلم، هؤالء، فهل -وهو كذلك- ذلك
 مذمومني بذلك؟ وكانوا

بعد التابعني، بني أهل السنة يف تكفري اترك  ومشهورواقع  اخلالف -ج
من القرون املفضلة، أبنه رمى من كهفَّر اترك  أحديـُنـْقهل عن  وملالصالة، 

 قوهلم، أي يف تكفريهم أصحاب بعضالصالة، أبنه التقى مع اخلوارج يف 
 الكبائر من املوحدين.

اجملتهد"  بدايةيف هذا املوضع إال على كالم ابن رشد يف " أقف ومل
  :-رمحه هللا- قال( حيث 1/228)

  يكفر ابلذنوب.ا من...... وهلذا صار هذا القول مضاهًيا لقول 
 مردود مبا سبق. كالم   وهذا

 وقد (:7/302الفتاوى": ) جمموعشيخ اإلسالم ابن تيمية، كما يف " قال -د
 مالاملسلمون على أنه من مل أيت ابلشهادتني؛ فهو كافر، وأما األع اتفق

 فاختلفوا يف تكفري اتركها، وحنن إذا قلنا: أهل السنة متفقون على األربعة؛
 ابلذنب، فإمنا نريد به املعاصي، كالزان والشرب، وأما هذه يكفرأنه ال 

عن  نـزاع مشهور..... مث ذكر اختالف الرواايت اتركهااملباين، ففي تكفري 
 .ا...معروفة للسلف. أقوالأمحد يف ذلك، مث قال: وهذه 

 مبشاهبة أو مضاهاة الصالةكله يرد قول من رمى من كفر اترك   فهذا 
 اخلوارج، ولو يف بعض أقواهلم، وهللا أعلم.



 سبيل النجاة يف  بيان حكم تارك الصالة 
 
 

 

225 

عدم تكفري اترك  علىاالستدالل حبديث الشفاعة  يف :الثاين املسلك 
 الصالة: 

فأخرجت من مل  القبضةأن الشفاعة أخرجت أهل العمل، وأما  هو 
 واستداللهاحلافظ يف رده على ابن أيب مجرة،  يعمل، وقد سبق كالم

ُيْستهدل هبا  أخرى،ويف احلديث أيًضا لفظة  ،"يعمل خريًا قط َلبلفظة: "
هللا اجلنة،  أدخلهمعتقاء هللا،  هؤالءعلى ذلك، وهي قول أهل اجلنة: "

 ".من غري عمل عملوه، وال خري قدموه
 (، وقد ذكر1/567" )املعلم إكماليف " -رمحه هللا-القاضي عياض  قال 

 من النار ألخرجن: "وغريهحديث أيب سعيد يف القبضة، وحديث أنس 
هم الذين معهم جمرد  فهؤالء: -رمحه هللا- قال" قال: ال إله إال هللامن 

 أنه أذن اآلاثر،اإلميان، وهم الذين مل يؤذن يف الشفاعة فيهم، وإمنا دلت 
ميان، وجعل للشافعني من ملن عنده شيء زايد من العمل، على جمرد اإل

بعلم ما تكنه  -جل جالله-والنبيني دلياًل عليه، وتفرد هللا  املالئكة
ملن ليس عنده سوى اإلميان، وجمرد شهادة: أن ال إله  والرمحةالقلوب، 

 إال هللا....ا
 "عمل عملوه بغري(: قوله: "16/641القاري" ) عمدةالعيين يف " وقال 

الدنيا واآلخرة، أراد جمرد اإلميان، دون  يف" هقدمو خري  والالدنيا، " يف
منه أن شفاعة املالئكة  مه له واخلريات، وعُ  األعمالأمر زائد عليه من 

 غري اإلميان الذي ال يطلع طاعةوالنبيني واملؤمنني، فيمن كان له 
  إال هللا.ا عليه
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حسن خان  لصديقالباري"  عون، كما يف "يـيبما قاله الط وانظر 
( 9/4300" )التوشيح( وما قاله السيوطي يف "5/744-745)

 (. 15/411الساري" ) إرشادوالقسطالين يف "
( 204) صمن النار"  التخويفذلك قول ابن رجب احلنبلي يف " ومن 

أعمال  من" خريًا قط يعملوا َلدار الكتب العلمية: واملراد بقوله: " ط/
قال: وهذا يدل  أناجلوارح، وإن كان أصل التوحيد معهم....... إىل 

 كلمةعلى أن الذين خيرجهم هللا برمحته من غري شفاعة خملوق، هم أهل  
  الذين مل يعملوا معها خريًا قط جبوارحهم، وهللا أعلم.ا ،التوحيد

يف  ذكرهتم، فيه كالم منوجه من سلك هذا املسلك، وإن كان بعض  هذا 
 السنة،ض أهل من بع -يف هذا املوضع-قد توبع  هابب اإلميان، إال أن

 سأذكرها وهناك أقوال أخرى هبذا املعىن، الذين ذكرهتم هنا أيًضا،
 .-إن شاء هللا تعاىل-" اإلميان كتاب" يف موضعها من كتايب:

 على هذه احلجة من وجوه:  واجلواب 
ال  حممولة على أهنم كانوا يقولون: ؛"قط خريًايعملوا  َلالرواايت اليت فيها: " -1   

أبهنم   الرواايت األخرى، والرواايت اليت جاءت يف، وال بد ، كما إله إال هللا
وال  حممولة على أهنم مل أيتوا مبا يناقضها ؛"هللاإله إال  الكانوا يقولون: "

 ويوضح ذلك: بد، 
 َلظة: "ف(: هذه الل2/732" )التوحيدقال يف " -رمحه هللا-ابن خزمية  أن 

العرب: ينفى االسم عن اجلنس الذي يقول  من" يعملوا خريًا قط
 اللفظة على هذا األصل: هذهلنقصه عن الكمال والتمام، فمعىن  ،الشيء
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 ال على ما أُوجب عليه، وأُمر والكمال،التمام  على" يعملوا خريًا قط َل"
 " الفتح" وانظر  هذا املعىن يف مواضع من كتيب.ا تُ نْ يـَّ به، وقد بـه 

(13/429).  
خرجوا ابلقبضة؛ موحدون غري : أن من هدبصد حننويوضح ما 

خللّهدوا ولو كانوا مشركني  وغريه،كما هو صريح رواية أيب هريرة   ،مشركني
موحًدا، ال يكون  الرجلالنار، ومل خيرجوا منها، ومن املتفق عليه: أن يف 

 الذي إال إذا كان معه من عمل القلب، ما يصح به إميانه، واحلديث
 ؛ حلكمنا خبروجه، فلوا أخذان بعمومصالً أيذكر عمل القلب  مل استدلوا به؛

من ختصيص ابطل، فال بد فيها، وهذا  ختليدهماملنافقني من النار، وعدم 
 يف ُخصّهصإذا  والعموم -وعندكم وعنكم- عموم حديث أيب سعيد هذا،

 بعض املواضع؛ ضعفت قوته على العمومية، كما هو معروف.
 . اإلميان أبدلة أخرى : إن عمل القلب قد أدخلناه يف صحةقيل فإن 

 أبدلة أخرى، كما يف صحة اإلميان : وإقامة الصالة أدخلناهافاجلواب
 سبق، وهللا أعلم.

 ليس من أهل القبضة، ؛كنا متفقني على أن املشرك  إذا وأيًضا -2    
يف القبضة،  -عنده-فال خيرج  مشرك،أن اترك الصالة  ييدع فمنازعكم

ملنازعكم، أبن اترك  امللزمةصرحية حديث الشفاعة حجتكم ال منفأين 
 الصالة خرج مع من خرج يف القبضة؟! 

 مجرة أنه قد استدل حبديث الشفاعة، على أيبوقد سبق من كالم ابن  
 استدالل -إن شاء هللا تعاىل- قليلختليد من مل يصل يف النار، وسيأيت بعد 
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 ؛كمعلى قول الشفاعةاملروزي بذلك أيًضا، فيكون استداللكم حبديث 
  .استماعاحملققني قبول وال  داستدالالً مبوضع النـزاع، وليس له عن

.....حىت إذا عليه: " املتفققد جاء يف حديث أيب هريرة وأيب سعيد  بل
كان أن خيرجوا من  املالئكةأراد هللا رمحة من أراد من أهل النار؛ أمر 

 آباثريعبد هللا، وال يشرك به شيًئا، فيخرجوِنم، ويُ ْعرفون 
السجود، وحرم هللا على النار أن أتكل أثر السجود، فيخرجون من 

أتكله النار، إال أثر السجود، فيخرجون من  آدمالنار، فكل ابن 
مث  أي" القضاء بني العباد....  منالنار قد امتحشوا.... ُث يفرغ هللا 
 أن هبذا النار يف النار، ويظهر وأهلحيكم هللا خبلود أهل اجلنة يف اجلنة، 

برمحة هللا، وأهنم  خيرجهؤالء الذين يؤمر املالئكة إبخراجهم، هم آخر من 
 عليها: املتفقخرجوا ابلرمحة، ال بشفاعة خملوق، كما يف الرواية األخرى 

من أهل النار، أمر املالئكة أن  أرادهللا أن خيرج برمحته من  وأراد" 
د هللا أن يرمحه، أرا ممنخيرجوا من النار، من كان ال يشرك ِبهلل شيًئا، 

" ..... السجودممن يشهد أن ال إله إال هللا، فيعرفوِنم يف النار أبثر 
 .احلديث

( فقال: أفال ترى أن 2/1009" )الصالةاستدل بذلك املروزي يف " وقد 
الذين يُرجى هلم اخلروج من  اإلسالم،اترك الصالة، ليس من أهل ملة 

حديث الشفاعة  يف ا قالالنار، ودخول اجلنة بشفاعة الشافعني، كم
خيرجون من  أِنمرواه أبوهريرة وأبو سعيد مجيًعا رضي هللا عنهما: " الذي
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بني لك أن املستحقني للخروج من  قد" يعرفون آباثر السجود النار،
  : هم املصلون.اابلشفاعةالنار 
  :أمور ؛هؤالء هم آخر من خيرج من النار أنيدل على  ومما

أن من خيرج ابلرمحة؛ هم آخر  ُعلهمال ابلشفاعة، وقد خرجوا ابلرمحة  أهنم -
 طائفة خترج من النار.

 وهذه الشهادة معناها هللا،ليس معهم إال شهادة أن ال إله إال  أهنم -
 أيًضا أهنابذلك  وُعلهمها، ضالتوحيد، ال جمرد التلفظ هبا، مع التلبس مبا ينق

أن مما يدل على تتضمن الصالة، والدليل على ذلك: ذكر أثر السجود، 
 الصالة ال يكون يف هذه الطائفة، وأيًضا فقد صرحت الرواايت أبن اترك

ربه  استأذن شهادة ال إله إال هللا، وأن النيب  أهلأهل القبضة، هم 
وقال عليه،  فأىبعزوجل يف أن يشفّهعه يف كل من قال: ال إله إال هللا، 

ال إله  قال: أحًداالنار  هذا لك، إَّنا هذا ل، وال يدع يف ليسسبحانه، "
هللا، أهنم  برمحةفهذا يدل على أن الذين خيرجون ابلقبضة أو  ،"إال هللا

 هؤالء،أهل هذه الكلمة، مما يدل على أن الذين خترجهم املالئكة؛ هم 
دل هذا على أن أهل القبضة، فيهم آاثر  ؛فإذا كان ذلك كذلك

ال سيما يف -عه وهذا مستفاد من جمموع الرواايت،ومن ضيَّ  السجود،
 .أعلموهللا  فاته عهْلم  كثري، -هذا املوضع

ذُكهر ذلك يف احلديث  وقد" العباديفرغ هللا من القضاء بني  ُث: "قوله -ج
 على العباد بدخول اجلنة أو احلكممرتني، فاألول حممول على الفراغ من 

 جل علىهبا هللا عزو  قضىالنار، مث بعد الشفاعة، وقضاء مدة التعذيب اليت 
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هنا املذكور  وهومن مل تدركه الشفاعة، وبعد القبضة، أييت القضاء الثاين، 
كما  اجلنة فيها، وأهل النار فيها، أهل خبلوديف هذا احلديث، وهو احلكم 

 إخراج األخري، الذي يبقى بعد الرجلذُكهر  ولذا(، 4مر يف القاعدة رقم )
فهذا  يدخل اجلنة،  منخر من أخرجته املالئكة، بني اجلنة والنار، وهو آ

 املالئكة تْ ره مه كله يرجح أن الذين خترجهم القبضة؛ هم هؤالء الذين أُ 
 إبخراجهم، فلو كان هناك من خيرج ابلقبضة، بعد من أخرجتهم املالئكة

لكان ذهْكرهم أوىل من ذكر الرجل  -ال يعلمهم إال هللا كثريونوهم  -
 "التوحيدكالم ابن خزمية يف "  والنار، وانظر اجلنةالوحيد الذي يبقى بني 

 (،8سبق ذكره يف القواعد املوطئة هلذا البحث برقم ) وقد( 2/763)
 إليه. فارجع

 عليها أهنم امتحشوا، وقد سبق يف القاعدة املتفقأنه قد جاء يف الرواية  -د
 فالذين أخرجتهم القبضة، لعل ؛ذلك( أهنم أهل القبضة، فعلى 11رقم )

يف النار، وعرفوهم  كنهمئكة إبخراجهم من أما هللا عزوجل أمر املال
السجود، مث أخرجهم هللا عزوجل  آباثر -تعريف هللا املالئكة إايهمب-

 ابلقبضة إىل هنر احلياة، مجًعا بني الرواايت.
( 11/456" )الفتحيف " احلافظهذا اجتهاًدا، ال جزًما، وقد ذكر  أقول

 شفاعة غريهم، وظاهر يف أن املالئكة هم الذين يباشرون اإلخراج، حىت
 ال الرسل،سياق كالمه يدل على أن حديث أيب هريرة هذا، مثرة شفاعة 

غري برمحته فقط، دون شفاعة خملوق، وهذا إايهم من إخراج هللا عزوجل 
 يلألدلة اليت حنن بصددها، وإمنا أردت أن أبنّي أن اجلمع يقتض به،ُمسهلَّم 
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ني أوىل من إمهال أحدمها، وهللا وإعمال الدليل النص،اخلروج عن ظاهر 
 أعلم.

-  مسع أاب هريرة يقص احلديث، وفيه أمر  سعيديؤيد ذلك: أن أاب  ومما
إله إال هللا، مث يفرغ هللا من  الهللا عزوجل املالئكة إبخراج من يشهد أن 

خريًا يعملوا  َل: "حديث يو ار -القضاء بني العباد، ومل يعُتض أبوسعيد 
هناك  من يدخل اجلنة، ولو كان آخررة إال يف جزاء على أيب هري -"قط

على أنه يرى أن  يدل مماقبضة بعد من أخرجتهم املالئكة؛ لتكلم أبوسعيد، 
 املذكورين، خُترجهم القبضة، وهللا أعلم.

 "يعملوا خريًا قط َلأهل القبضة: " يف يؤيد أن قول النيب  فمماوأيًضا  -و
 عندان مجيًعا -يف الظاهر-وأهم ذلك  منه ترك مجيع العمل، يلزمال  أنه

 التوبة، ب/ قبول توبة/ك( 766) برقممسلم"  صحيحالصالة، ما جاء يف "
بلد  إىلالقاتل..... يف قصة الذي قتل مائة نفس، وخرج من بلد السوء، 

 أاته حىت إذا ناصاف الطريق، فانطلق،أخرى، فيها قوم صاحلون، وفيه: "
 لرمحة ومالئكة العذاب، فقالتاملوت، فاختصمت فيه مالئكة ا

 مقباًل بقلبه إَل هللا، وقالت مالئكة العذاب: اتئًبا،مالئكة الرمحة: جاء 
 احلديث. اخل"..... ملك يف صورة آدمي فأاتهمإنه َل يعمل خريًا قط، 

إىل القرية اليت يعينه  مهاجرًاأن الرجل خرج من بلده  هذا احلديث: ففي
أدركه ملا  أنهزوجل، وحلرصه على ذلك؛ أهلها فيها على طاعة هللا ع

 الصاحلة، جتاه القرية -كما يف رواية أخرى عند مسلم-املوت، أنى بصدره 
مالئكة  ومع ذلك فقد أطلقت مالئكة العذاب نفى عمله اخلري، وأجاب
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ومل يردوا  جاء اتئًبا إىل هللا بقلبه، ومل يذكروا شيًئا عن ظاهره، أبنهالرمحة: 
الطريق، قوهلم، مع علم اجلميع أبنه مات يف نهْصف  ابالعذعلى مالئكة 

هبجرة من بلده، واهلجرة نفسها عمل  إالومل يصل إىل هذا املوضع، 
 ظاهر بال شك.

 هذا النفي نفي كل خري، منوما جرى جمراه يدل على أنه ال يُفهم  فهذا
 الذي ال القلب،بدليل أن اجلميع متفق على وجود قول اللسان، وإميان 

 اإلسالم بدونه، وما كان جوااًب ملن ال يكفر اترك الصالة، على يصح
 العموم بذلك؛ فهو جواب ملن يكفر اترك الصالة على ختصيص

 وهللا أعلم. أيًضا،ختصيص العموم ابلصالة 
 إله إال هللا، الفيمن قال:  يشفع وأيًضا ففي بعض األحاديث أن النيب   -ز

  أن هللا عزوجل يرحم بعض أهلخملًصا من قلبه، وجاء ذلك أيًضا يف
 فيخرج من قال: ال إله إال هللا خملًصا، وهؤالء هم أهل القبضة، النار،

 إال هللا خملًصا بقلبه، ومل إلهمن قال: ال  خيرج النيب إنفإذا قلنا: 
 يدل" خملًصاقط، فماذا بقي للقبضة؟ وإن قلنا: إن قوله: "خريًا يعمل 

 من يكفر اترك يقولهو الكالم نفسه الذي على أن معه عماًل ظاهرًا، فه
 وإالالصالة، يف أهل القبضة املوصوفني ابإلخالص يف كلمة التوحيد، 

 ، النيبشفاعة  يف" خملًصافما هو الدليل الذي يدل على أن كلمة "
 إخراج بعض أهل النار ابلقبضة، أو برمحة يف" خملًصاختتلف عن كلمة "

 ر أن الذين خيرجهم الشافعون، أكثر! كل ما يف األمالرامحني؟أرحم 
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 الصالة،والفرض أن اخلالف منحصر يف  القبضة،عماًل من الذين خترجهم 
  تعاىل أعلم. من الصالة مع قول اللسان وعمل القلب، وهللا بدفال 
 املالئكة، هم الذين أخرجتهم: أبن من قد يعرتض معرتضمع أنه  هذا،

 أما من خترجهم إبخراجهم،فيهم، وأُمروا شهفهعهْت فيهم املالئكة، فُشفّهعوا 
 ما وتقديرهالقبضة؛ فبعد ذلك، كل ما يف األمر أن الرواية فيها حذف، 

 سبق.
 اليت السابقة، أن األدلة إال: أن هذا كالم له حظ من الوجاهة، واجلواب 

 والقواعدذكرهتا قبل قليل؛ أقوى وأشبه أبلفاظ وسياق األحاديث، 
لرواايت، وقد أشار لذلك ابن خزمية، كما سبق، املستفادة من جمموع ا

 الرواايت يتضح بـُْعُد هذا االحتمال، وهللا أعلم. بنيفباجلمع 
   كفر اترك الصالة، كما  يرىذلك يكون حديث الشفاعة دلياًل ملن  وعلى 

ابن حجر،  احلافظُ  منها قال املروزي وابن أيب مجرة، وقد تعقب األخريه 
 وهللا أعلم. مبا هو متعقب مبا سبق،

  .مفصلة املالئكة: هذا التقدير متعني، لنعرف شفاعة قيل فإن
 األنبياء: أنه ال يلزم معرفة شفاعة املالئكة ابلتفصيل، فشفاعة فاجلواب

 جمملة، ذكرهتا الرواية يف إخراج بعض أهل النار، دون تفصيل، إمنا الذي
 املالئكة شفعت"رواية:  ويف....." تشفع األنبياء ُثذلك: ".... يفورد 

 شفاعةعندان  وليس" واألنبياء واملؤمنون، وبقيت شفاعة أرحم الرامحني
  .مفصَّلة يف ذلك لألنبياء، إال شفاعة نبينا 
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 حىت إذا أراد هللا أنحيمل ما جاء يف حديث أيب هريرة: "فإن قال قائل: 
 " احلديث. خيرج من النار، من أراد برمحته، أمر املالئكة.....

 دخول أهل النار النار. بعدعلى أن هللا أذن يف الشفاعة للشفعاء،  حيمل
حديث أيب سعيد، يف  يف: أن شفاعة املؤمنني جاءت مفصلة، فاجلواب

إال  فيهمقوم هلم أوصاف غري أوصاف هؤالء، الذين صاروا محًما، ومل يبق 
 أاثر السجود، وأما من يشفع فيهم املؤمنون، فالنار ال تغشى

 من أبدان بعضهم، وأيًضا فالذين شفع فيهم وكثريًا وجوههم، بل
 لرهبم عزوجل، خبالف املؤمنوناملؤمنون، هلم أعمال كثرية، ذكرها 

 إله إال هللا، الهؤالء، فإن هللا أمر املالئكة إبخراج من كان يشهد أن 
فلو : وأيًضافعرفتهم املالئكة أبثر السجود،  ،ومل يقل: ويعلمون كذا وكذا

 إهدارالتأويل البعيد حلديث أيب هريرة، للزم من ذلك  أخذان هبذا
 إبخراجهم، املالئكةاألدلة السابقة اليت استدللت هبا، على من أُمهرت 

 فال التفات إليه. ؛ابلرمحة، وما كان كذلك النارآخر من خيرج من  موأهن
 يف رواية يف حديث جمملة،إن املخالف؛ ليس معه إال ظاهر مجلة  مث

لت هذه اجلملة يف مواضع أخرى من حديث أيب سعيد، و   أيبقد ُفصّه
 سعيد وغريه، فكيف يـُؤهوّهل كلَّ هذه الرواايت، ويـُْهدهر تلك األدلة، جلملة

لهت يف مواضع أخرى، وهو نفسه ال يطرد  جمملة، مشُتكة أيًضا، قد ُفصّه
 !بظاهرها؟األخذ 
يق جابر الطر  حديث: لقد جاء يف بعض الرواايت من قال قائل فإن

بنعميت  ُأخرجاآلن  أان)أ(: أن هللا جل وعال يقول بعد الشفاعات: "
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 ما أخرجوا أضعاف فيخرج ورمحيت، بعلميرواية: " ويف" ورمحيت
  .احلديث"امتحشوا..... قدوأضعافهم، 

 ابلسماع وعندما صرح جابر،أن سنده فيه عنعنة أيب الزبري عن  :فاجلواب
 احلافظه اجلملة، نعم قد عزاه ( مل يذكر هذ15048عند أمحد برقم )

 ملسلم، لكين مل أقف عليه بعد.
 عزوجل خيرج من هللا: فمما ال شك فيه: أن سلمت بصحة ذلك ولو

 ملخيرج من خيرج يف القبضة بعلمه ورمحته، لكن ال يلزم من ذلك أنه 
 يصل، ألننا لو قلنا مبا ترجح سابًقا، من كون أهل القبضة، هم من

 إبخراجهم؛ فهم مصلون، كما ال خيفى، وإن قلنا: إهنم املالئكةأُمهرهت 
فليس عندان دليل أن املالئكة أخرجوا مجيع  املالئكة،غري من أخرجتهم 

 ،فوهم آباثر السجودر إمنا أخرجوا من ع السجود،املصلني، الذين هلم آاثر 
يف  -رمحه هللا-كالم ابن خزمية   منستيعاب، كما سبق وال يلزم من ذلك اإل

ويكون  ما سبق من الكالم عن شفاعة املؤمنني، وكذا ، نبينا حممد شفاعة
وأن هللا  برمحته وعلمه من خفي أمره على املالئكة، هللاالتقدير: فأخرج 

وبذلك  مل تقف عليهم املالئكة، الذينعزوجل أخرج بعلمه املصلني 
دلياًل  أو يكون ال علينا، لنا،دلياًل   -إن صح-يكون هذا اللفظ 

فاتوا  ا، ويكون معناه: أن هللا عزوجل أخرج بعلمه املصلني الذينمشُتكً 
متيزهم  املالئكة، أو أخرج بعلمه املسلمني الذين ليست هلم عالمة ظاهرة

عن الكفار، وإذا كان اللفظ حيتمل هذا وذاك؛ فكيف ُيستدل به على 
 أحد الوجهني إال بدليل؟
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 له لو صح هذا اللفظ،هذا ك -وهلل احلمد-وقد صح الدليل على قولنا 
  وهللا أعلم.

من  : أننا لو سلمنا أبنالثالث، يف الرد على أهل املسلك الثاين الوجه  -3
فيه إبخراجهم، غري أهل القبضة، وأن أهل القبضة ليس  املالئكةأُمرت 

 : هل أهل القبضة فيهم أحد من هذهوهومصل، فهناك أمر آخر، 
 األمة؟
الصالة يف مجيع  اترك ره فْ ال ندعى كُ أننا  :فاجلواب: ال، قيل فإن

بن ا وحملمداألمم، وإن كنا نسلم أبن الصالة كانت عند األمم السابقة، 
 ،ذلكيف نفيس  كالمقدر الصالة"   تعظيميف " -رمحه هللا-نصر املروزي 

من ترك  ( وما بعدها، ولكن ليس عندان دليل أبن1/96يف ) هانظر 
يف حق هذه  إمنا قام الدليل على ذلك أنه كافر، السابقةالصالة من األمم 

  األمة، وهو ما سبق من أدلة.
  فال دليل لكم يف ذلك، وهللا أعلم. ؛أهل القبضة من غري هذه األمة كان  فإذا
 . من هذه األمة انس: األمر حيتمل: أن يكون يف القبضة قيل فإن

 ال سيما عند حاجة اجلمع بني-: ما تطرق إليه االحتمال. فاجلواب
 سقط منه تعني االستدالل. -دلةاأل
يف  فقد قال اأُليبّه  نعم،: قلت: وهل سبقك أحد هبذا التفصيل؟ قيل فإن

الرابعة: يف  فيقول( يف حديث أنس: "1/596إكمال املعلم" ) إكمال"
بينه  واجلمع "إليكائذن ل فيمن قال: ال إله إال هللا، فيقول: ليس ذلك 

: وبني إخراج من قال: ال إله إال هللا بينهما متناف،  واجلمع، قال اأُليبّه



 سبيل النجاة يف  بيان حكم تارك الصالة 
 
 

 

237 

: يعين فقيلألن من قال: ال إله إال هللا، ال خيلد، وجياب: أبنه اختلف، 
فقد أشار  أمته....امن قاهلا من أمته، وقيل: يعين من قاهلا من غري 

هم أهل القبضة، أهم من  اأُليبّه إىل اختالف بني أهل العلم يف حتديد من
 غريها؟ أم من األمةهذه 
سيأيت  )ب(، وما الطريقتعليقي على هذا األمر يف حديث أنس،  وانظر

 (. 5يف اجلواب رقم ) -إن شاء هللا تعاىل-بعد قليل 
على  الزائدة: وهو أن املنفي أعمال القلوب جواب رابع وهناك -4   

قال  عمل اجلوارح، فينظر من قال هبذا؟ فإن، الاملوجب لإلذعان التصديق
فإن فيها  الوجاهة، وهذا مناسب لسياق األحاديث، منله حظ به أحد؛ ف

ومل تذكر األحاديث كذا من اإلميان،   أوإخراج من كان يف قلبه مثقال كذا 
املؤمنني يف إخواهنم  بشفاعةاإلخراج للعمل الظاهر، إال يف أول دفعة أخرجت 

)ج( من  الروايةمعهم، كما يف الذين يصلون ويصومون وحيجون ويغزون 
ديث أيب سعيد، وبقية الدفعات ذُكرت ابملثاقيل، وكذا بقية الشفاعات ح

أخرجتهم املالئكة، كما يف حديث أيب هريرة املتفق ابملثاقيل، إال من  تكون
 السجود. أبثر وذلكعليه، 
فال  معهم عمل ظاهر، القبضة،: إذا كان الذين أخرجتهم يقول قائل وقد

: إن يقاللى التصديق، فكيف بد أن يكون هناك إميان ابطن زائد ع
 تصديق، ال عمل اجلوارح؟!الاملنفى أعمال القلوب الزائدة على 

بعض األعمال  يعملون: أن هذا ليس مبشكل، فاملنافقون فاجلواب
 الظاهر؛الظاهرة، وليس هلا أثر يف اإلميان الباطن، فإنه ال يلزم من عمل 
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وي إميان الباطن وإن كان األصل أن عمل الظاهر يق- إميان الباطن،
نعم: يلزم من إميان الباطن، عمل الظاهر، كما هو معروف من  -ويثبته
التالزم بني الباطن والظاهر، واملرجئة هم الذين أثبتوا إميااًن قواًي أو   قاعدة
يف الباطن، دون عمل يف الظاهر، وكذلك فقد يعمل الرجل بعض  كامالً 

عمل الذي يعمله، فهذا ال عن حقيقة ال الهٍ  غافلالعمل الظاهر، وهو 
نه مل إ :-حينذاك-وال يقال  الباطن،يؤثر عنده عمل الظاهر يف إميان 

القلوب على  أعماليعمل العمل الظاهر، فإن كان املنفي الزائد من 
الوجه، أصلها؛ فال يلزم من ذلك نفى عمل الظاهر، وال أبس مبثل هذا 

على  ، وثبوت األدلةالذي قبله، ال سيما عند احلاجة إىل اجلمع وكذا
 خيرجون من النار، برمحة أرحم الرامحني سبحانه منوجود صالة مع آخر 

 .عاىلوت
 االجتماع تزداد هذه فعندسلمنا بضعف الوجوه السابقة استقالاًل؛  ولو

 الوجوه قوة على دفع قول املخالف.
الً الذي ال يؤول أتوي الصريحفإن أدلة تكفري اترك الصالة، منها  :وأيًضا -5

ا من اإلعُتاض، وقواه فهم الصحابة، وأما حديث 
ً
فهو  الشفاعةسامل

قابل للتأويل، كما تقدم، وليس فيه داللة ظاهرة، فضاًل عن داللة 
أهل القبضة ليسوا مبصلني، وما كان قاباًل للتأويل؛ فيؤخر  أبنصرحية، 

الشهادة، وأصل  سوى" يعمل خريًا قط َلعما ليس كذلك، ويقال: "
وال تعارض، وإذا مل يكن هذا  األدلة، يقتقلب، والصالة، فتلعمل ال

 ؛يكفر اترك الصالة منمن أدلة  التأويل مقبواًل يف عّد حديث الشفاعة
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 اتركفعلى األقل أنه يقبل يف دفع قول من استدل به على عدم كفر 
 الصالة.

ا الصالة: مكفر اترك   علىيؤيد قوة قول من استدل حبديث الشفاعة  ومما  -6
ففي  النار،يف  جاء يف حديث أنس وغريه من تعيري املشركني للموحدين

" هللاأنكم أولياء  أغىن عنكم أنكم كنتم تزعمون مارواية يقولون هلم: "
أهل  معاجتمع املشركون يف النار  فإذاسندها ضعف، ويف رواية: " ويف

أيًضا،  ضعفسندها  ويف" القبلة.....هللا أهل  فيخرج :وفيهاالقبلة..... 
" شيًئاكنتم تعبدون هللا ال تشركون به  أغىن منكم أنكم ماويف رواية: "

وهذه العبارة جاءت مفسرة يف حديث أيب  -على الراجح-قوي  وسندها
إبخراج من كان يعبد هللا، ال يشرك به شيًئا، يف أمر املالئكة  هريرة

 النار،  فدل على أن الذين يعريهم املشركون يف السجود،فيعرفوهنم أبثر 
يصلي جتاه القبلة: إنه من أهل  الكانوا يصلون، وال يقال يف رجل 

هؤالء أيًضا خيرجون برمحة هللا، ال بشفاعة خملوق،  أنالقبلة، وقد ثبت 
( ويف حديث أنس املذكور هناك وهو 14) رقميف القاعدة  وانظر ما ذكرته

وذلك  اترك الصالة، يكفر( ما يقوي قول من 12469برقم ) عند أمحد
 يعبدون فهمهؤالء الذين يعتقهم هللا عزوجل، فإن كانوا أهل القبضة؛ أن 

وإن   أهنم يصلون،اإلشارة إىل هللا، وقد فسَّر حديث أيب هريرة ذلك، وفيه 
كما - ،القبضة؛ فهؤالء آخر من بقي من أمة حممد  أهلغري  كانوا

 سبقد ويكون أهل القبضة من غري هذه األمة، وق -صرح بذلك احلديث
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غريها، فال يكون يف أن اخلالف يف اترك الصالة يف هذه األمة، ال يف 
 مل يكفر اترك الصالة، وهللا أعلم. ملناحلديث دليل 

 أهل اجلنة، أنمن رد على حديث أيب سعيد، وفيه: " هناك (تنبيه) 
أدخلهم هللا اجلنة، بغري عمل عملوه، وال  هللا،يقولون: هؤالء عتقاء 

 وهذا ،(1)اجلنة، وليس كالمهم حبجة أهلهذا قول  نأبقدموه"  خري
أخطأ  مردود، فإن احلديث سيق مساق بيان عفو هللا عزوجل ورمحته، ولو

قول أهل اجلنة، قالوا؛ لرد ذلك عليهم، مث ما الفرق بني  فيماأهل اجلنة 
من ذلك أن أهل ! ويلزم ؟"خريًا قط يعملوا َل: "وبني قول النيب ،هذا

هذه املقالة!! وعلى   قائلعند  بفهم أهل السنة، همون اإلميان،اجلنة ال يف
 قبل،كل حال، فالعمدة يف بيان معىن حديث أيب سعيد على ما حررته 

 وهللا تعاىل أعلم.
  (: فال يبعد2/751) يفاإلرجاء"  ظاهرةقال مؤلف ": (آخر تنبيه) 
يف املصلني من إساءة الصالة، واإلمهال الشديد  بعضأن يكون يف  

 للمؤمنني.ا -يعين أثر السجود- ظاهرةأدائها، ما ال حيصل له معه عالمة 
وال  مذكورًا يف الرواايت، أعلمهفال  ؛م به من جهة العقللّه : هذا وإن سُ قلت

فال  الشفاعة، أبحاديثأعلم أحًدا قال به من أهل العلم الذين اعتنوا 
صالته ا دامت وإن كان مسيًئا، م-يعتمد على ذلك، فمن كان مصلًيا 

 وال يلزم من -عماًل بظاهر األحاديث- له هذه العالمة، ونتك -جمزئة

                                                 
 (.2/746،751اإلرجاء" ) ظاهرة" انظر (1)
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كما سبق   الصالة،ذلك صحة قول من ذهب إىل عدم تكفري اترك 
 مفصاًل، وهللا أعلم.

على ينتهي اجلواب على من استدل أبحاديث الشفاعة  وهبذا :(مة خات) 
يف ذلك هلل  ا، وكان الفضلاإلقرار بوجوهب مععدم كفر اترك الصالة كساًل، 

طرق حديث اليت مجعت  املوسعة،ة يعزوجل أواًل، مث للدراسة احلديث
، مع ىواملتقصَّ  منهاوبـهيـَّنهْت املختصر  -فيما يتصل هبذا املوضع-الشفاعة 

وسد الفراغات يف معرفة ترتيب الشفاعات، وأوصاف املشفوع فيهم، 
صح، ال غريه، وبيان وجه لى ما ، واالعتماد عواملطولة املختصرة األحاديث

حسب القواعد العلمية اليت تعتين  مع الُتجيح، أعل،دليل من صحح، ومن 
 بسواء.  إلسناد سواءابملنت، كما تعتين اب

 يف دراسته لذلك وانفصل الشفاعة،ألعلم أن هناك من تكلم على أحاديث  وإين
لكن  األجر،من  -إن شاء هللا تعاىل-بغري ما انفصلت به، ولكل جمتهد نصيب 

  .تعاىلق من وفقه هللا، والعلم عند هللا العربة ابلدليل والربهان، واملوفَّ 
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     (3)  احلديث املعروف حبديث  الصالة،ومما اسُتدهل به ملن مل يكفر اترك
 ( فقد ذكره من مجلة52-51)صالقيم  البن" الصالةكما يف "  ،البطاقة

  .أدلة هذا الفريق
بن العاص، أن رسول  عمروه قد جاء من حديث عبدهللا بن علم أناو  

هللا سيخلِ ص رجاًل من أميت على رؤس اْلالئق  إن: "قال هللا 
، -برجل من أميت يوم القيامة يصاح"ويف رواية: - "القيامةيوم 

سجال، كل سجل مثل مد البصر، ُث  وتسعنيف اي اْنُشر عليه تسعة 
فيقول: ال،  احلافظون؟كتبيت   يقول: أتنكر من هذا شيًئا؟ أظلمك

 رواية: ويف- "َي رب، فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: ال، َي رب
الرجل،  فيبهت"رواية:  ويف "الرجل، فيقول: ال، َي رب فيهاب"

إن لك عندان حسنة، فإنه ال  بلى،فيقول: -رب  فيقول: ال، َي
إال هللا،  إلهظلم عليك اليوم، فُتْخرج بطاقة فيها: أشهد أن ال 

رب،  وأن ممًدا عبده ورسوله، فيقول: احضر وزنك، فيقول: َي
مع هذه السجالت؟ فيقال: إنك ال ُتْظلام، قال:  البطاقة،ما هذه 

يف كفة، فطاشت  والبطاقةفتوضع السجالت يف كفة، 
 ".السجالت، وثقلت البطاقة، فال يثقل مع اسم هللا شيء 

ما جاء /ب( ك/اإلميان ، 25/2639-5/24الُتمذي ) أخرجه
فيمن ميوت، وهو يشهد أن ال إله إال هللا، وأخرجه ابن ماجه 

الزهد، ب/ ما يرجى من رمحة هللا يوم /ك( 2/1437/4300)
( برقم 1/44( واحلاكم )462/225-1/461وابن حبان ) القيامة،
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 ص" الزهد زوائديف" كما"  الزهد( وابن املبارك يف"1/529)(، 9)
( ومحزة 6994،7066قم )( وأمحد بر 371( برقم )109-110)

( والاللكائي 2( برقم )35-34)صالبطاقة"  جزءالكناين يف "
( واخلطيب 1/264/283" )الشعب( والبيهقي يف "6/1171/2204)

 شرح( والبغوي يف "2/189وهام اجلمع والتفريق" )أ موضحيف "
الراوي"  تدريب( والسيوطي يف "134/4321-15/133السنة" )

الثالث والتسعني: معرفة احلفاظ،كلهم  ( يف النوع2/408-409)
عبدالرمحن احلبلى، وهو عبدهللا بن يزيد  أيبعامر بن حيىي عن من طريق 

 .....فذكره.عمروقال: مسعت عبدهللا بن  املعافري،
 وقال محزة احلاكم،سند صحيح، وقد حسنه الُتمذي، وصححه  وهذا

 حلديث منالكناين: وهو من أحسن احلديث، ولعله يعين ما تضمنه ا
واسع رمحة هللا عزوجل، وصححه السيوطي، وشيخنا األلباين  ذهْكر

( ويف تعليقه على 135) برقم" الصحيحةيف " -رمحة هللا عليه-
 (.3/1542/5559) "املشكاة"

 : عامر، وهو خطأبدلوقع يف بعض الرواايت: عمرو بن حيىي،  وقد
 أو تصحيف، وهللا أعلم.

بن زايد اإلفريقي عن  عبدالرمحنبهله توبع عامر بن حيىي من قه  وقد
يوم  ِبلرجل يؤيتبن يزيد عن عبدهللا بن عمرو قال: " عبدهللا

ج له تسعة وتسعون ْخرا يُ القيامة إَل امليزان، فيوضع يف الكفة، ف ا 
خطاَيه وذنوبه، قال: ُث خُيْرج له كتاب مثل األَّنلة،  فيهاسجاًل، 
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 ،دًا عبدهللا ورسولههللا، وأن مم إال)فيه( شهادة أن ال إله 
 ".قال: فتوضع يف الكفة، فرتجح خبطاَيه وذنوبه

 ( سورة األعراف12/313/14336" )تفسريهالطربي يف " أخرجه
ْن ث اُقلاْت ماواازِيُنُه فاُأولاِئكا  ي اْوماِئذٍ  وااْلواْزنُ عند قوله تعاىل:   احلْاقُّ فاما

اْلُمْفِلُحونا ُهُم 
 (.188-2/189" )املوضحيف " واخلطيب ،(1)

 فريقي ال حيتج به، والرواية األوىلفاإل قوًفا،و ممع كونه  وهذا
إن -أمت من هذا السياق، فيكون الكالم عليها  وسياقهاصحيحة، 

 :-شاء هللا تعاىل
  أن اترك الصالة من هذا احلديث يكفراستدالل من َل  ووجه :

 آخرمل ع حسنة غري شهادة التوحيد، ولو كان مثهَّ  يذكر ملاحلديث 
دل على عدم وجوده،  يُْذكر،فلما مل  ؛لذُكهر -مبا يف ذلك الصالة-

 : ومل يذكر يفقوهلم( 52)ص" الصالةوقد نقل عنهم ابن القيم يف "
 صحائفغريها؛ لقال: مث خترج له  هاالبطاقة غري الشهادة، ولو كان في

 حسناته، فُتجح سيئاته....ا
 بلى،( وفيها: "6994) برقم : بل هناك رواية صرحية عند أمحدوقالوا

ابن حبان يف ترمجته  قالقالوا: وقد  ،"إن لك عندان حسنة واحدة
 هلذا احلديث: 

                                                 
 .8: اآليةاألعراف،  سورة (1)
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قد يغفر ملن أحب من عباده  بتفضله،البيان أن هللا جل وعال  ذكر"
حسنات،  فضلوإن مل يكن له  ،ذنوبه، بشهادته له ولرسوله 

 (.1/461" )اإلحسان" من تكفري خطاايه".ا يرجوهبا
 :بوجوهعلى ذلك  وأجيب

عن  سحاق الطالقاين، وروايتهإتفردهبا إبراهيم بن  املذكورة،أن الرواية  -1
انظر  كما قال إبراهيم بن عبدالرمحن الدارمي،  غرائب،ابن املبارك، فيها 

: بقوله" التقريب(، وترمجه احلافظ يف "1/104التهذيب" ) هتذيب"
أضف إىل  بروايته عن ابن املبارك، ذلك ديَّ قه ىل أن يُـ وْ صدوق يغرب، واأله 

 وهو: غريب،ذلك أنه قد جاء أيًضا يف هناية احلديث بلفظ 
وقد تكلم على هذه  ،"الرحيميثقل شيء ِبسم هللا الرمحن  فال"

" املسند"حتقيقهيف  -رمحه هللا-اجلملة العالمة أمحد شاكر 
  ملا ؛"واحدة حسنة(، ومع ذلك، فلو صحت زايدة "11/177)

 .-إن شاء هللا تعاىل-قوهلم متعيًنا، ملا سيأيت  كان
 كلمة التوحيد، ومن املقرر أن صاحب  هيإله إال هللا"  الأن كلمة: " -2

ملا يقع يف الشرك قواًل، أو فعاًل، أو ترًكا، أو اعتقاًدا، وإال  ملالبطاقة، 
 إال هللا، واملخالف لكم يرى أن ترك الصالة شرك، إلهنفعه قول ال 

صالة أيًضا، ألن صاحب  معهأن صاحب البطاقة، يكون فالبد و 
 مأخوذالبطاقة معه أيًضا عمل القلب، الذي به يصح إميانه، وهذا 

 احلديث، فكذلك الصالة من عمل هذا من أدلة أخرى، ال من لفظ
به وذلك مأخوذ من أدلة أخرى، وما أجاب  كفر،اجلوارح، وتركها  
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 لعموماملخصص  قلب،الالفريق األول، على ضرورة وجود عمل 
وهللا  البطاقة؛ فهو جواب الفريق الثاين على أمر الصالة، حديث

 .أعلم
أن أهل القبضة، أو الذين خيرجون برمحة  الشفاعةسبق يف حديث قد  -3

آباثر السجود، وبعد  يـُْعرفونعزوجل، بدون شفاعة خملوق،  هللا
يف حديث  اكميفرغ هللا سبحانه وتعاىل من القضاء بني العباد،   ذلك

 بني العباد والفراغ من القضاء ،"الصحيحنيهريرة وأيب سعيد يف " أيب
معناه: ختليد الكفار يف النار، فآخر من خيرجون  ؛املوضع هذايف 

من مل يدخل النار أصاًل،  يكون يصلون، فكيف ثبت أهنم ؛ابلرمحة
اتركاً  القيامة؛س اخلالق يوم و الرمحة يف املوقف على رؤ وتدركه 

 على ذلك؟!  -وهو قادر عليها-ومات  الة،للص
دون أن  ابلشهادة،ومما يؤكد ذلك أن صاحب البطاقة ما جنا إال  

يشفع فيه أحد، فلم ينج من دخول النار أصالً، إال هبذه الكلمة 
، فال بد وأن حتمل على إتيانه ابلتوحيد، وسالمته من الشرك املباركة،

 الذي منه ترك الصالة، وهللا أعلم.
 ال لبيان أن صاحب الرامحني،أن احلديث سيق مساق بيان سعة أرحم  -4

 ل:سئ وقدالبطاقة اترك الصالة، وال يلزم من قول الرجل وهو حائر، 
لك  إن بلى،وقول هللا عزوجل: " ،"عذر؟ فقال: ال، َي رب فلكأ"

ال يلزم من ذلك أنه مل يصل أصاًل، فإن حسنة  ،"عندان حسنة
 رك األكرب، وترك الصالة من الشرك األكرب،من الش عاصمةالتوحيد 
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 عند" إن لك عندان حسنات بلى،وقد جاء يف بعض الرواايت: "
وعند احلاكم، من  الليث،ابن ماجه، من طريق ابن أيب مرمي عن 

 منطريق حيىي بن عبدهللا بن بكري عن الليث، وعند الاللكائي، 
 عند اخلطيبوابن بكري عن الليث، و  ،طريق أيب صاحل كاتب الليث

من طريق أيب صاحل كاتب الليث عن الليث، وابُن أيب  ،"املوضحيف "
ثقة يف بن احلكم املصري ثقة ثبت، وحيىي بن بكري،  سعيدمرمي: هو 

نعم  حفظه، لكنه مل ينفرد بذلك، قبلالليث، وأبوصاحل فيه كالم من 
إن لك  بلى،قد خولف هؤالء عن الليث، فرواه مجاعة بلفظ: "

أن حسنة  ذلكقلنا: الروايتان حمفوظتان، فمعىن  فإن" سنةعندان ح
جممع عليه  وتكفري اتركها أمر التوحيد أعظم من غريها من احلسنات،

االقُتان  عندال سيما -ُفذكهرهت احلسنة العظمى  بني العلماء،
وأمهْهل ذهْكر غريها من احلسنات، واحلسنات  -بغريها من احلسنات

إن رواية ابن أيب مرمي ومن اتبعه، قلنا: إن أمهها الصالة، و  األخرى
هو هذا ولعل -على رواية اجلمع والعمدة  اجلمع،خمالفة لرواية 

ماينايف قول من كفر اترك الصالة، ألن   اجلمع؛ فليس يف رواية -األوىل
 مبجردأن تكون  ؛من االنتفاع هبا املراد ليس" إله إال هللا الكلمة: "

منه يف أصل اإلميان، من القلب  ال بد النطق هبا، دون العمل الذي
 ، وهللا أعلم.-على الراجح-اجلوارح  وعمل، -اتفاقًا-

 بكلمة ال إله إال هللا، اليقنيمل تثقل بطاقة هذا الرجل، إال وهو قوي  -5
فإن  -الصالةوأمهه -وال يكون كذلك، وهو اترك جلميع عمل اجلوارح 
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هو  ب، قوة وضعًفا، كمايؤثر يف القل -عماًل وترًكا-عمل اجلوارح 
فلو كان قاعدة التالزم بني عمل اجلوارح وعمل القلب،  منمعروف، 

أو كان  وأخص ابلذكر الصالة، صاحلًا،هذا الرجل ال يعمل عماًل 
وال قوة  القليب،يصلي صالة الالهني الغافلني،ملا كان له اليقني 

قاله  القلب، اليت جعلت البطاقة أثقل من السجالت، وهذا معىن ما
 السالكني" مدارج، فقد قال يف "-تعاىل رمحه هللا-ابن القيم  اإلمام

 ( ط/دار الفكر:1/331-332)
 -يعين الثواب-ذلك  جيعل، مل -صلوات هللا وسالمه عليه- والشارع

 ابالضطرارحاصاًل مبجرد قول اللسان فقط، فإن هذا خالف املعلوم 
 لسنتهم، وهم حتت اجلاحدينمن دين اإلسالم، فإن املنافقني يقولوهنا أب

 يف الدرك األسفل من النار، فال بد من قول القلب، وقول هلا،
من معرفتها والتصديق هبا، ومعرفة  يتضمناللسان، وقوُل القلب 

اإلهلية املنفية  حقيقةحقيقة ما تضمنته من النفي اإلثبات، ومعرفة 
 املعىن هذايام عن غري هللا، املختصة به، اليت يستحيل ثبوهتا لغريه، وق

 وحااًل؛ ما يوجب حترمي قائلها على ،ويقيًنا ،ومعرفة ،ابلقلب، علًما
قول رتب الشارع، ما رتب عليه من الثواب؛ فإمنا هو  وكلالنار، 

 يومه: سبحان هللا وحبمده، مائة يفقال  من: "القول التام، كقوله 
د مثل زب كانتمرة؛ ُحطَّت عنه خطاَيه، أو غفرت ذنوبه، ولو  

 على جمرد قول اللسان. اً هذا مرتبَّ  وليس" البحر
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 عن تدبرها، ومل معرًضامن قاهلا بلسانه، غافاًل عن معناها،  نعم،
 ثواهبا،قلبه لسانه، وال عرف قدرها وحقيقتها، راجًيا مع ذلك  يواطئ

 ه حبسب ما يف قلبه، فإن األعمال ال تتفاضلايُحطت من خطا
 ما يف القلب، فتكون بتفاضل تتفاضل وإمنابصورها وعددها، 

واحدة، وبينهما يف التفاضل كما بني السماء  العملنيصورة 
الصف واحًدا، وبني  يفواألرض، والرجالن يكون مقامهما 

 صالتيهما، كما بني السماء واألرض.
تسعة وتسعون  ويقابلهاحديث البطاقة اليت توضع يف كفة،  وأتمل

 ل البطاقة، وتطيش السجالت،سجاًل، كل سجل منها مد البصر، فتثق
 يُعذب. فال

 منهم يدخل النار وكثريد، له مثل هذه البطاقة، حّه وه أن كل مُ  ومعلوم
 ألجلهبذنوبه، ولكن السر الذي ثـهقَّل بطاقة ذلك الرجل، وطاشت 

السجالت، ملا مل حيصل لغريه من أرابب البطاقات؛ انفردت بطاقته 
 .اوالرزانةابلثقل 

: هل فيقالالالمع،  اإلماممن كالم هذا  ،املاتع هذا التفصيل وبعد
 ر يقني قوي يف القلب، بدون عمل ظاهر؟وَّ صه ته يُـ 
هذا املوضع، هو  يف" نعم"بـشك أن اجلواب: ال، فإن القول  ال

 الفروق بني أهل السنة وفرق املرجئة. أعظم
وقع االختالف يف  الذيكان اجلواب: ال، فما هو هذا العمل   فإن

 ن أو عدمه، لوجوده أو غيابه؟صحة اإلميا
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 موضع هألن الصالة،هو  -يف هذا املوضع-شك أن هذا العمل  ال
 منفالراجح عدم التكفري بُتكه، إًذا فال بد  :اخلالف بيننا، وما دونه

 هبا قول القلب وعمله. ىوه قْ وجود صالة يـه 
ال جمرد الصالة،  العمل،فرضنا أن الفريق اآلخر سيسلم مبطلق  ولو

: أن اجلمع بني األدلة يقتضي أن يكون هذا العمل هو بفاجلوا
 ال جمرد اإلحسان إىل مسكني، أو صلة الرحم، أو بر الوالدين. الصالة،

 أعلم. وهللاوحنو ذلك، 
، كما -رمحه هللا- تيميةوهناك وجه آخر ذهب إليه شيخ اإلسالم ابن  -6

حة مسا تعليق( ط/ دار الفيحاء، مع 43-42) صاجمليد"  فتحيف "
مجعه قال شيخ اإلسالم يف سياق  -رمحة هللا عليه-الشيخ ابن ابز 

 الواردة يف فضل من يقول: ال إله إال هللا، األحاديثبني 
ال النار: فمن شهد أن  املوحدينواألحاديث اليت تثبت دخول بعض 

 هو اجنذاب اإلخالصإله إال هللا، خالًصا من قلبه؛ دخل اجلنة، ألن 
 ماتاىل، أبن يتوب من الذنوب توبة نصوًحا، فإذا القلب إىل هللا تع

إبخالص ويقني اتم؛  على تلك احلال، انل ذلك..... إىل أن قال:
مل يكن يف هذه احلال، مّصرًا على ذنب أصاًل، فإن كمال إخالصه 
 ويقينه، يوجب أن يكون هللا أحب إليه من كل شيء، فإًذا ال يبقى

حيرم راهية ملا أمر هللا، وهذا هو الذي يف قلبه إرادة ملا حرم هللا، وال ك
وجه الكمال املانع من  فإذا قاهلا علىعلى النار..... إىل أن قال: 

ذنب أصاًل، فيغفر له،  على رًّ صه األكرب واألصغر، فهذا غري مُ  الشرك
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األكرب به من الشرك  قاهلا على وجه خالص وإنوحيرم على النار، 
)فهذه( احلسنة ال  ؛(1)ذلكاقض دون األصغر، ومل أيت بعدها مبا ين

يقاومها شيء من السيئات، فريجح هبا ميزان احلسنات، كما يف 
اجلنة فيحرم على النار، ولكن تنقص درجته يف  البطاقة،حديث 

مصرًا  سيئاته حبسناته، ومات رجحتبقدر ذنوبه، وهذا خبالف من 
ال إله إال هللا،  يستوجب النار، وإن قال: فإنه ،(2)على ذلك

 على ذلك، بل أتى بعدها ميتوخلص هبا من الشرك األكرب، لكنه مل 
كان   ؛يف حال قوهلا فإنه ،(3)توحيده ةرجحت على حسن ؛بسيئات

 فأضعفته،خملًصا، لكنه أيت بذنوب أوهنت ذلك التوحيد واإلخالص، 
ذلك، خبالف املخلص املستيقن،  قتر حوقويت انر الذنوب حىت أ

يكون مصرًا  وال ،(4)جحة على سيئاتهإال را تكونفإن حسناته ال 
إىل أن  ....... فإن مات على ذلك؛ دخل اجلنة ،(2)على سيئات

: فهؤالء مل يقولوها بكمال الصدق واليقني، بل أيتون بعدها قال
من غري يقني وصدق، وحييون  يقولوهنابسيئات تنقص ذلك، بل 

 دخول من متنعهمعلى ذلك، وميوتون على ذلك، وهلم سيئات كثرية، 
                                                 

: أن الرجــل مل هنــاوالــيت تــوهن قــوة هـذه الكلمــة، واملــراد بكالمــه هنــا الــذنوب الـيت دون الشــرك،  ةضــابملناق املــراد   (1)
مــع -قليلــة، والزالــت الكلمــة،  ذنــوبأيت الشــرك األكــرب، وأيت بــذنوب بعــد قولــه الكلمــة إبخــالص، إال أهنــا 

 -إن شـاء هللا-مـن بقيـة كـالم شـيخ اإلسـالم  وسـيظهرمتماسكة، وهلـا قـوة تـدفع بقيـة الـذنوب،  -هذه الذنوب
 وهللا أعلم،صحة ذلك، 

 مع ذلك مسلم، مل يكفر. وهو    (2)

  .الكالم عليهم من سبق خبالفكثرت   أي   ( 3)

 .آنًفايوضح لك ما قلته  هذا(   4)
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 اجلنة، فإذا كثرت الذنوب؛ ثقل على اللسان قوهلا، وقسا القلب عن
  إىل آخر ما قال رمحه هللا. .....قوهلا

 أقسام:إىل  الكلمةترى شيخ اإلسالم قد قسم أهل هذه  فأنت
شرك أكرب  نْ يقوهلا إبخالص، وال أييت بعد ذلك مبا خيالفها، مه  من :األول 

به، فال حيب إال ما أمر هللا به، وال جتاه ر  هبقلأو أصغر، واجنذب 
على النار أصاًل، مغفور له ما  حمرمهذا فيكره إال ما هني هللا عنه، 

 تقدم من ذنبه.
مع يقوهلا إبخالص، ويسلم من الشرك األكرب دون األصغر، لكن  من :الثاين

لقلة  قادرة على مقاومة سيئاته، وذلك توحيده،ذلك ال زالت حسنة 
وهذا ، حديث البطاقة لزَّ نـه صراره، وعلى هذا القسم سيئاته، وعدم إ

 ظاهر يف كون الرجل معه عمل صاحل غري جمرد الشهادة وتصديق
 القلب، كما ال خيفى.

يقوهلا إبخالص، ويسلم من الشرك األكرب، لكنه أتى بسيئات  من :الثالث
 معرض للوعيد، وال يتنـزل عليه فهذارجحت على حسنة توحيده، 

 .حديث البطاقة
قلبهم عن قوهلا، وتثقل  ايقوهلا بغري يقني وصدق، فهؤالء يقسو  من :الرابع

 .املستعانعلى اللسان، وهللا 
 دليل فيه ملن مل يكفر فالنزلنا حديث البطاقة على هذا املعىن،  فإذا

يف  ووقعاترك الصالة، ألن هذا الرجل الذي مل يعمل الشرك األكرب، 
 وإن أثرت فيه-ه ويقينه بعض الذنوب، اليت مل توهن إخالص
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املذكورة؛ فال شك أنه يعمل بعض ما  البطاقةوأنه صاحب  -بشيء
الصالة، ألنه إذا ترك   ذلكأوجبه هللا عليه من أعمال اجلوارح، وأول 

 أنوإما  -على الراجح-كل العمل الظاهر، فإما أن يكون كافرًا 
يف  بطاقته ال تقاوم ذنوبه، فال يكون صاحب البطاقة املذكورة

فيه ملن مل يكفر اترك الصالة، وهللا  شاهدفال  ؛احلديث، ومن مثهَّ 
 أعلم.

وإن كانت العمدة على -وهناك وجه آخر حُيمل عليه حديث البطاقة  -7
للحديث بقوله:  -رمحه هللا-وذلك ما بّوبه اإلمام الُتمذي  -ما سبق

ون وهذا يكميوت، وهو يشهد أنه ال إله إال هللا، ابب ما جاء فيمن 
فيمن كان مسلًما، وله ذنوب كثرية، لكن مات وهو ينطق هبذه 
الكلمة، صادقًا هبا، فهذا دليل على حسن اخلتام، وأن هللا قد تقبلها 
منه، فمحي ذنوبه يف اآلخرة، والرجل إذا صهدهقه يف هذه الكلمة، 
ومات وهو على هذا احلال، وال يتيسر له أن يصلي، فيكون 

ع أن يصلي حال احتضاره، وليس معىن ذلك معذورًا، ألنه مل يستط
أنه كان اترًكا للصالة قبل، ال، بل هذا حممول على أنه كان يصلي 

بل صالته الهًيا غافاًل، فال تقاوم هذه الصالة سجالت ذنوبه، 
 على هذا احلال؛ قد تكون سبًبا يف حتميله الذنوب، وهللا أعلم. 

 ه، وقد حسن ختامهكيف ورد يوم القيامة بسجالت ذنوبفإن قيل: 
بكلمة ال إله إال هللا، أليس هذا احلال مقتضًيا ملغفرة ذنوبه، فال 

 يوايف هبا يوم القيامة؟ 
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أن يبني بذلك  : أن هللا قد غفر له، لكن أراد النيب فاجلواب
 فضل من مات على هذه الكلمة خملًصا هبا، وهللا أعلم

احلديث هما، وأتويل هذا أن األدلة اليت ظاهرها التعارض، جُيمع بين  -8
أتويل  مبا سبق أو ببعض ما سبق، أقرب األقوال للقواعد، خبالف

الصالة،  اليت استدل هبا من كفَّر اترك  -بل والصرحية-األدلة الظاهرة 
وهللا  كما سبق بيانه، فهذا مقتضهى اجلمع بني األدلة واإلنصاف،

 أعلم.  
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   (4)   عائشة، أن رسول هللا  حديثاترك الصالة: ومما استدل به من مل يكفر
 ال يعبأ وديوانثالثة: فديوان ال يغفر هللا منه شيًئا،  الدواوين: "قال 

 يغفر الما الديوان الذي أهللا به شيًئا، وديوان ال يرتك هللا منه شيًئا، ف
ال  هللاا  ِإنَّ هللا منه شيًئا: فاإلشراك ِبهلل عزوجل، قال هللا عزوجل: 

ْن ي اْغفِ  ياشااءُ ُر أاْن ُيْشراكا ِبِه واي اْغِفُر ماا ُدونا ذاِلكا ِلما
 الديوان وأما ،(1)

 ربه،الذي ال يعبأ هللا به شيًئا قط: فظلم العبد نفسه، فيما بينه وبني 
 وأما الديوان الذي ال يرتك هللا منه شيًئا قط: فمظاَل العباد بينهم،

 ".مالة الالقصاص 
(: أخربين أبوبكر بن 576-4/575" )تدركاملساحلاكم يف " أخرجه

يزيد بن هارون أبنأ  ثناأيب نصر املزكي مبرو ثنا عبدهللا بن روح املدائين 
 عائشةصدقة بن موسى عن أيب عمران اجلوين عن يزيد بن اببنوس عن 

لفظه،  ( واختصر2/2أخبار أصبهان" ) ذكربه، وأخرجه أبو نعيم يف "
مع  (7474،7473برقم /53-6/52) "الشعبالبيهقي يف" وأخرجه

منه  عمل هو هلل خالص، ليس للعباد كل: "الثاينزايدة يف املوضع 
 الدُّر" السيوطي يف وعزاه" له يغفرنصيب؛ فإن هللا قادر على أن 

 وابن أيب حامت وابن مردويه. املنذر( إىل ابن 2/558املنثور" )
 ن اجلوزي يفومن طريقه اب-( 6/240" )املسنداإلمام أمحد يف " ورواه

ثنا يزيد : -(3/529" )والزهدايتاحلدائق يف علم احلديث  كتاب"

                                                 
 .48النساء، اآلية:  سورة  (1)
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 صوم منهللا به شيًئا: " يعبأبن هارون به، إال أنه زاد يف الديوان الذي ال ا
 ".يوم تركه، أو صالة تركها

يف  اجملالسمن " األولالقاضي أبوبكر الدينوري يف اجمللس  وأخرجه
الدينوي  عبدالعزيز: ثنا حممد بن (394/6-1/393العلم" ) جواهر

 الان أبوسلمة التبوذكي ان صدقة به، وفيه عند ما ذكر الديوان الذي 
 وحممد ،"الناس بينهم وبني هللا من صالة وصيام فظلميعبأ هللا به: "

 ساقطعلى أنه  تدلامليزان"  لسانبن عبدالعزيز الدينوري، ترمجته يف "ا
 الة والصوم، فلو صح، فقد حيملاتلف، ومع ذلك مل يصرح بُتك الص

 يف ذلك، ال الُتك أصاًل، وهللا أعلم. والتفريطعلى التقصري 
بن موسى، فإن له  صدقةهذا، فهذا السند ال حيتج به، من أجل  ومع

 متعقًبا للذهيبأوهاًما، ويزيد بن اببنوس، ففيه جهالة، ولذا قال احلافظ 
 (: قلت: صدقة576-4/575" )املستدركللحاكم يف تصحيحه يف "

 وابن اببنوس فيه جهالة.ا ضعفوه،
امللقن  البنعلى املستدرك"  الذهيباستدراك  خمتصرأيًضا يف" وانظر

(7/3519/1167.) 
صوم يوم  من: "أمحدإىل ذلك أن الزايدة اليت زادها اإلمام  أضف

لك من  يوضحنظر قوي، وهذا رسم  فيها" تركه، أو صالة تركها
 (:وأشري هلذه الزايدة برمز ) رواها، ومن مل يروها،
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 سلمةبن عبدالعزيز الدينوري ثنا أبو  حممد

  التبوذكي
وس عن عائشة مرفوًعا نعمران عن يزيد بن ابب أيبصدقة عن  عن

() 
 أمحـد عن يزيـد بن هـارون اإلمـام

    

 املدائين عن يزيـد بـن هـارون روحبن  عبدهللا

 
وس عن عائشة نزيد بن اببعمران عن ي أيبصدقة عن  عن

 مرفوًعا
 حــرب بـن سليمـان 

 بن عبدالوارث عبدالصمد  

 

 السابق، ظهر له ما يلي: الرسمنظر يف  فمن
بن هارون من تالمذة صدقة، قد اختلف عليه  ويزيدعلى صدقة،  اختلف -1

 أيًضا:
 وهو-بن روح املدائين  عبدهللاعنه اإلمام أمحد ابلزايدة، ورواه  فرواه
 .غريهعنه بدوهنا، وال شك أن رواية أمحد مقدمة على  -ثقة

عنه،  يزيد على الرواية الراجحة اتبع -وهو ثقة ثبت-أاب سلمة التبوذكي  أن -2
 لو صح عنهنه إبذلك، مث  اعتبارإال أن يف السند إليه رجاًل ساقطًا، فال 

 قليل. قبل بني الروايتني، كما ذكرته رقة؛ لكان هناك نوع مفاذلك
 بن حرب وعبدالصمد بن عبدالوارث، سليمانبن هارون خالف  زيدي -3

 للبيهقي،" الشعبروايه عن صدقة بدون الزايدة، كما يف " اللذين
أقوي من يزيد، فكيف إذا انضم إليه عبدالصمد، وهو  وحده وسليمان

حممد بن أبواحلسن حممد بن  وهوصدوق؟ لكن ينظر شيخ البيهقي، 
احلسن"  أيب" إىل" الشعبتصحف يف "أيب املعروف الفقيه، وقد 
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" األنساب" يفم جن كان هو املُت إ( ف16/228" )النبالء" وانظر
 (؛ فإنه حيتج به، وهللا أعلم.372-5/371) للسمعاين

فالزايدة حمتملة   فوقه،لو كان السند صحيًحا من صدقة فمن  هذا -4
دقة ص ا؟ ومهاموالسند فيه رجالن ال حيتج هب فكيف -كما رأيته - للضعف
 وهللا أعلم. من ختطئة الثقات، أوىل ؛وحتميل العهدة عليهما ،وسبوابن ابب

يف  -رمحه هللا- األلباينقد ضعف سنده أيًضا شيخنا  واحلديث
 برقم" اجلامع ضعيف( و "3/1419/5133للمشكاة" ) حتقيقه"
(3022.) 

 أخرى فيها شهادة لبعض حديث عائشة، فمن ذلك: أحاديث وهناك
 أنس: حديث 
يف  ومن طريقه أبونعيم-( 2109) برقم" مسندهالطيالسي يف " خرجهأ 

 :-(6/309"  )احللية"
عن  -وهو الرقاشي- يزيد، عن -وهو ابن صبيح السعدي-الربيع  ثنا 

وظلم  ثالثة: فظلم ال يرتكه هللا، الظلم: "قال أنس أن رسول هللا 
ال  ،غفر: فالشركيُغفر، فأما الظلم الذي ال يُ  اليُغفر، وظلم 

 العبد فيما بينه وبني فظلمغفر: يغفره هللا، وأما الظلم الذي يُ 
 منربه، وأما الظلم الذي ال يرتكه هللا، فيقص هللا بعضهم 

 ".بعض
والرقاشي  احلفظ،سند ضعيف، من أجل الربيع، فإنه سيء  وهذا 

 ضعيف.
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 احلديث؛وأما هذا  -السندمن جهة -أن حديث عائشة يشهد له  إال
يث عائشة، ابستثناء زايدة ذكر الصالة والصيام، فهي فيشهد حلد

 أحواهلا: أهنا ضعيفة، وهللا أعلم. أحسنزايدة 
األستار"  كشفكما يف "- رازَّ طريق أخرى أخرجها الب وهناك 

أمحد بن مالك القشريي ثنا زائدة  ثنا :-(4/158-159/3439)
 الرقاد عن زايد النمريي عن أنس مرفوًعا بنحوه.  أيببن 

زايد ويف روايته عن  بعضهم،بن أيب الرقاد فيه كالم شديد من  وزائدة
وعلى   البزار ينظر من ترمجه؟ وشيخ، مناكري، وزايد نفسه ضعيف

نفع هذا ما سبق، وإال ما ضره، لكنها شهادة قاصرة،  فإنكل: 
 أعلم. وهللاوليس فيها موضع الشاهد، 

أيب يدهللا بن رواحة يزيد بن سفيان بن عب طريق منسلمان:  حديث  -2
عن سليمان  النهديخالد عن سليمان التيمي عن أيب عثمان 

 أما :وفيهفر..... غْ ك، وذنب ي ُ رتْ فر، وذنب ال يُ غْ ال ي ُ  ذنبمرفوًعا: "
 ".فر: فذنب العبد بينه وبني هللاغْ الذنب الذي ي ُ 

" الكبري" ( والطرباين يف3/102" )اجملروحني" ابن حبان يف أخرجه
( 8/97/4778البحرين" ) جممع" وانظر( 6/252/6133)

 اتريخ" ( واخلطيب يف80/102-1/79")الصغري" يفوالطرباين 
 أمحد بن عمران بن موسى السوسى. ترمجة( 4/333بغداد" )
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سليمان التيمي  عنقال ابن حبان: يزيد بن سفيان يروى  وقد
نسخة مقلوبة، ال جيوز االحتجاج به إذا انفرد، لكثرة خطئه، 

  (.1/103" )اجملروحني"  الثقات يف الرواايت.ا فتهوخمال
 أيًضا، وهللا أعلم. ضرهوإال ما  ؛ما قبلههذا كل حال: فإن نفع   وعلى  
 طريق طلحة بن عمرو عن عطاء عن أيب من أيب هريرة: حديث -3

 ر، وذنبفا غْ ر، وذنب ال ي ُ فا غْ ي ُ  ذنب: "قال رسول هللا  أنهريرة 
 ر: فعملك فيمافا غْ الذنب الذي ي ُ  وأما" :وفيه "ى به.....ازا جيُ 

 .احلديث"بينك وبني ربك.....
 ( وقال: مل يرو هذا7/312/7595" )األوسطالطرباين يف " أخرجه

   احلديث عن عطاء إال طلحة بن عمرو.ا
(، وطلحة بن عمرو 98/4779-8/97" )البحرين جممع" وانظر  

 مُتوك.
 "الدعاءغزوان الضيب يف " حممد بن فضيل بن أخرجهابن عباس:  أثر -4

 (:137( برقم )333-332) ص
 عن ابن عباس، أنه عطاءعن  -هو العرزمي-حممد بن عبيدهللا  ثنا  

 .مُتوكوالعرزمي  فذكره،" ثالثة..... الذنوبقال: "
 العباد مظاملالذي ال يُتك:  الذنب"القرظي:  كعبممد بن   قول -5

 القاضي أبوبكر أخرجهأيخذها هللا بعدله"  حىتبعضهم من بعض، 
 ( من طريق7/43/2893جواهر العلم" ) يف اجملالسةالدينوري يف "

 هو ابن عبدهللا املدين وعمرعمر موىل ُغْفرة عن حممد بن كعب به، 
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 ذلك فهو مقتصر ومع" التقريبموىل غفرة: ضعيف، قاله احلافظ يف "
 على مجلة واحدة..

 ذكر الصالة ستثناءاب: فاحلديث سنده حسن لغريه، كل حال  وعلى
والصوم، فإهنا زايدة مل تذكر إال يف حديث عائشة، ومن مل يروها 

فهو أرجح ممن رواها، مع الضعف املوجود يف  -ن صح السند إليهإ-
 اإلسنادية.من اجلهة  هذارجلني من رجال السند. 

له؛  دنفسي شيء من هذا املنت، املشهو  ففي: من جهة املْتأما و 
هناك من يعذب يف النار، بسبب ظلمه فيما بينه  نأفإن من املعلوم 

ه، ومن مجلة سيئاته  حسناتهُ وبني ربه، وهناك من يغفر له، وتغلب 
من  وتعاىلسيئاته: سيئات بينه وبني العباد، ويعطي هللا سبحانه 

فضله الواسع للمظلوم حىت يرضى، ويعفو عن الظامل لعباد هللا يف 
و ذلك، فاحلديث ليس على لكثرة حسناته، أو حن األمور،بعض 

والرد يف ذلك، إال أن احلديث  لألخذإطالقه، وإن كان هناك جمال 
 لضعف الصالة،على كل حال: ليس فيه داللة ملن ال يكفر اترك 

 ،نكارة املنت أيًضا واحتمال -والعمدة على ذلك-سند احلديث، 
  وهللا تعاىل أعلم.
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     (5)   اترك الصالة،حديث: مل يكفر منومما استدل به 
من أعماهلم؛ الصالة،  القيامةأول ما ياسب الناس به يوم  إن"

 عبدي؛يقول ربنا عزوجل ملالئكته وهو أعلم: انظروا يف صالة 
 أَتها، أم نقصها؟ فإن كانت اتمة؛ كتبت له اتمة، وإن كان انتقص

 : انظروا، هل لعبدي من تطوع؟ فإن كان له تطوع؛قال ؛منها شيًئا
 ".ُث تؤخذ األعمال على ذاكم تطوعه،: أَتوا لعبدي فريضته من قال

إن شاء هللا -أواًل  أذكرهاحلديث قد اختلف فيه اختالفًا كثريًا،  وهذا
من  عليهأذكر الكالم  ؛وبعد حترير القول يف صحته وضعفه -تعاىل

 الناحية الفقهية، وهللا املستعان.
 الدراي وأنس ومتيمرة أن هذا احلديث، جاء من حديث أيب هري علما
 بن مالك، وقد وقع يف حديث أيب هريرة خالف كبري، ولذا سأبدأا

 :-مبشيئة هللا عزوجل-عليه  ابلكالم
بن عبيد عن احلسن البصري عن أنس بن  يونس{: )أ( فمن طريق 1}

 حكيم الضيب عن أيب هريرة به.
( 9494برقم) وأمحد( 1/262( واحلاكم )864أبوداود ) أخرجه

( 2/386" )الكربى( والبيهقي يف"182) برقم" الصالةوزي يف"واملر 
 ثبت فاضل ورع، ثقة(، ويونس 24/80" )التمهيدوابن عبدالرب يف "

 : قال يونس: وأحسبه ذكره عنهذا احلديث ويف" التقريبكما يف "
(: 1551( السؤال)8/246" )العلل"يفقال الدارقطين  ،النيب 

 يونس يشك يف رفعه.ا
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وعبدالوارث  علية،ن يونس هكذا مجاعة منهم: ابن رواه ع وقد
 وروايةويزيد بن زريع،  -"العللانظرمها يف "-بن حكيم اوإمساعيل 

الكبري"  التاريخ" عبدالوارث جمزوم بوقفها، كما ذكر البخاري يف
 ( وقد أخرج احلديث من وجوه، فارجع إليه. 2/33-34)

 (:8/246" )للالعخالف على يونس، ذكره الدارقطين يف" وهناك
 جعفر الرازي، أيبعن  ،-وهو ثقة-سعيد بن سابق بن رواه حممد  فقد

عن يونس عن احلسن عن  ،-فظاحل يءوهو عيسى بن ما هان، س-
عن أيب جعفر  -وهو ثقة-وخالفه حيىي بن أيب بكري  موقوفًا،هريرة  أيب
مرفوًعا، وهذا من اضطراب أيب  هريرةيونس عن احلسن عن أيب  عن

التفات إىل  فاللرازي، وقد خالف أيًضا الثقات عن يونس، ا جعفر
 وهللا أعلم. روايته،

 حكيم عن بنصحح أبوزرعة رواية يونس عن احلسن عن أنس  وقد
 (.1/152/426) للرازي" العللأيب هريرة، كما يف "

 وعليه خالف كثري: سلمة،حديث محاد بن   )ب(     
 بين ُسليط عن أيب من.. فمن طريقه عن محيد عن احلسن عن رجل 

 هريرة مرفوًعا بنحوه.
( 1/263( واحلاكم )1426ماجه ) وابن( 865أبوداود ) أخرجه

 ( والدارقطين2/34" )الكبري التاريخ( والبخاري يف "16954وأمحد )
( 187) برقم" الصالة( واملروزي يف "1551" )السؤال: العلليف "

 (.2/386" )الكربىوالبيهقي يف "
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وحجاج  وعفان،مجاعة، هم: موسى بن إمساعيل،  رواه هكذا وقد
 بن منهال، وقال البيهقي: هذا احلديث قد اختلف فيه )على( احلسنا

أصحها إن شاء هللا  -يعين هذا الوجه-كثرية، وما ذكران   أوجهمن 
 تعاىل.ا

 هند عن زرارة بن أوَّف أيب.. ومن طريق محاد بن سلمة عن داود بن 
 ماجه( وابن 866بنحوه، أخرجه أبوداود )عن متيم الداري مرفوًعا 

( وأمحد 263-1/262( واحلاكم )1/313( والدارمي )1426)
( واملروزي 6/385/2552والطحاوي يف "املشكل" ) (16954)

( ويف 1255( والطرباين يف "الكبري" )190يف "الصالة" برقم )
( والقاضي أبوبكر الدينوري يف "اجملالسة 23"األوائل" برقم )

( وابن عبدالرب يف 2/387والبيهقي )( 2758ر العلم" )وجواه
( وابن قانع يف "معجم الصحابة" 14/80،79"التمهيد" )

(1/109/113 .) 
بن اإمساعيل، وسليمان  بنرواه هبذا الوجه مجاعة، وهم: موسى  وقد

وهو -حرب، وعفان، وحجاج بن منهال، وعبدهللا بن حممد التيمي 
ن موسى الشامي أبوحفص وعمر ب -عائشة، وهو ثقة ابن

 الوليد، وهو الطيالسي: ثقة ثبت. وأبو ،(1)السياري
 عن متيم مرفوًعا زرارة.. وخالفهم مؤمل، فرواه عن محاد عن 

 (.1256" )الكبريخمتصرًا، أخرجه الطرباين يف "

                                                 
 (.5/1710" )الكامل" من : ضعيف يسرق احلديث.اعديقال فيه ابن  ،": الساميالتمهيد" ويف  (1) 
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 هم: و .. ووافقه مجاعة عن داود، 
 ( ويف2/174/7771" )املصنف: عند ابن أيب شيبة يف "هشيم

 (.113" )مياناإل"
( 30413) برقم" املصنفبن هارون: عند ابن أيب شيبة يف" ويزيد
 (.2/387) البيهقي( بزايدة، وكذا 112" )اإلميانويف "
 (.191" )الصالةبن عبدهللا: عند املروزي يف " وخالد
 (.192" )الصالةبن املفضل: عند املروزي يف " وبشر

" الكربىيف" البيهقيالثوري، وحفص بن غياث؛ عند  وسفيان
وقال: سليمان  موقوفًا،( فهؤالء مجيًعا خالفوا محاًدا، ورووه 2/387)
 ،-متيميعين عن زرارة عن -بن حرب: ال أعلم أحًدا رفعه غري محاد ا

 سنن" من صح هذا؟ قال: إي.ا: -أي الدارمي-قيل أليب حممد 
بن ا(. قال أبوالوليد: مل يرفع هذا أحد غري محاد 1/313الدارمي" )

 ( وكذا يف1/217/190) للمروزي" الصالة" من سلمة.ا
  (.6/353)  للدينوري" اجملالسة"

 عن حيىي بن يعمر قيس.. ومن طريق محاد بن سلمة عن األزرق بن 
 عن أيب هريرة مرفوًعا بنحوه.

 ( وابن راهويه يف325" )الكربى( ويف "466النسائي ) أخرجه
 (20692،16949،16614وأمحد ) (1/436/506" )مسنده"

 ( واخلطيب يف389/2554-6/388" )املشكلوالطحاوي يف"
 (.6/80" )التاريخ"
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 بن موسى األشيب، واحلسنهكذا عن محاد: النضر بن مشيل،  رواه
 ، وعفان.-وهو ثقة-

املهرة"  إحتاف" يفهذه الطريق ابن القطان الفاسي، كما  وصحح
 يف ( مع أنه قد ضعف الوجوه كلها عن احلسن، كما3/8/455)
 (.4/136الوهم واإليهام" ) بيان"

 النيب  أصحاب.. ومن طريق محاد عن األزرق عن رجل من 
 ( والطحاوي يف1/263احلاكم ) أخرجهبه:  مرفوًعا

( وأبونعيم 186" )الصالة" ( واملروزي يف6/385/2552")املشكل"
 (. 7310( برقم )6/3179الصحابة" ) معرفةيف "
بن احلجاج،  وإبراهيمبن حرب،  هكذا عن محاد: سليمان ورواه

وهو ابن مقسم -، والربيع بن حيىي -وهو السامي ثقة يهم قليالً -
وعبدهللا بن حممد التيمي، واحلسن بن  -صدوق له أوهام األشتاين،

 موسى.
 قتادة: حديث)ج( 

 حريث بن قبيصة عن.. فمن طريق مهام بن حيىي عن قتادة عن احلسن 
أول ما  إنأيب هريرة مرفوًعا: " عن -(1)وصوابه قبيصة بن حريث-

وأجنح، وإن  أفلحياسب به العبد بصالته، فإن صلحت؛ فقد 
 "ص من فريضة شيء......قِ فسدت؛ فقد خاب وخسر، فإن انتُ 

 .احلديث

                                                 
 قبيصة بن حريث. ةترمج" التهذيب" ويف" السننمذي يف "كالم الُت   انظر  (1)
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 طرق أخرى عن غري احلسن: وهناك
( والُتمذي 325" )الكربى( ويف "464النسائي ) أخرجه

" كلاملش( والطحاوي يف "2/269-270/413)
 (.185" )الصالةيف " واملروزي( 6/387/2553)

قتادة، أو من  كالمرواية النسائي قول مهام: ال أدري هذا من   ويف
 الذي وهذا ،احلديث"انتقص من فريضته شيء ...... فإنالرواية: "

 وخالفه عنه، وهو ثقة، زمهام من رواية هارون بن إمساعيل اخلزا قاله
عاصم، وسهل، صدوق رمبا  بن علي بن وعاصمسهل بن محاد 

 وهم، فروايه عن مهام، وجعاله كله مرفوًعا.
وقد عنعن،  مدلس،من أوثق الناس يف قتادة، إال أن قتادة  ومهام

 وكذا قبيصة بن حريث ال حيتج به، فقد انفرد ابلرواية عنه احلسن،
  يوثقه إال العجلي، وطعن البخاري والنسائي يف حديثه، ولعل ومل

 وهللا أعلم. احلديث، اكالمهما يف هذ
واإليهام"  الوهم بيانقد صححه ابن القطان، يف " واحلديث

 ( وقال: قبيصة ال تعرف حاله.ا4/135/1576)
 علمت ما فيه. وقد  قال عنه الُتمذي: حسن غريب.ا واحلديث

عن عن أيب رافع  احلسن.. ومن طريق عمران القطان عن قتادة عن 
 رقمالسؤال /8" )العلل "أيب هريرة، ذكره الدارقطين يف

( مرفوًعا به 465وقد وجدته عند النسائي برقم ) (1551
  .من هذا الطريق
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 .رافعصدوق يهم، وقد خالف بذكر أيب  وعمران
عن حريث بن  احلسن.. ومن طريق سعيد بن بشري عن قتادة عن 

 قبيصة عن أيب هريرة مرفوًعا به:
 مسندوالطرباين يف "( 196" )األهواليف " الدنياابن أيب  أخرجه

( 20/277دمشق" ) اتريخ( وابن عساكر يف "2673) الشاميني"
 كما سبق.  مهام،وسعيد ضعيف، لكن قد توبع من 

 عن أنس بن حكيم احلسن.. ومن طريق أابن العطار عن قتادة عن 
" : صالتهالعبدما ياسب به  أولالضيب عن أيب هريرة مرفوًعا: "

 (.2/33الكبري" ) التاريخ "هبذا اللفظ البخاري يف أخرجه
" التمهيد" ( وابن عبدالرب يف181" )الصالةاملروزي من" وأخرجه

ياسب  ما أولقال: " أنه من هذا الطريق عن النيب  (24/82)
 فقد أفلح وأجنح، صلحت؛ياسب بصالته، فإن  القيامة،العبد يوم 

 قتادة. يفمن الثقات  وأابن" خاب وخسر فقدوإن فسدت؛ 
 .إمساعيلاه عن أابن هكذا: موسى بن رو  وقد

(: أن أابن العطار يرويه عن 3/132" )الضعفاءالعقيلي يف " وذكر
 به، مرفوًعاقتادة عن احلسن عن حريث بن قبيصة عن أيب هريرة 

 موسى بن إمساعيل حالتلميذه، لينظر حاله، مع  منومل أعرف 
 املنقري، الثقة الثبت.
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 عن أيب هريرة، احلسنادة عن .. ومن طريق موسى بن خلف عن قت
الوهم  بيان( وقال القطان يف"3/123ذكره العقيلي )

  (: ذكره ابن أيب خيثمة.ا4/136/1576")واإليهام
وعلى  عنده،خفيف  وهمإىل االحتجاج به هنا أقرب، على  وموسى

 التاريخكل حال: فقد توبع، إال أن يف روايتة عند البخاري يف "
بن خلف، واسطة بينه وبني  ىموس الدل و ( جعْ 2/34الكبري" )

 .فيُنظرقتادة، 
بشري، ومهام مقدم  بنمهام أرجح، وقد اتبعه عليها سعيد  فطريق

على أابن، وأابن نفسه خمتلف عليه، ومل أقف على تلميذه املخالف 
فالراجح كالم مهام، إال أن قتادة نفسه مدلس، وقد  للمنقري،

 م.وهللا أعل به،عنعن، وقبيصة ال حيتج 
 عن -يدوهو جعفر بن حيان العطار - األشهبومن طريق أيب )د( 

 قال: لقي رجل أاب هريرة.....فذكر احلديث مرفوًعا مع قصة. احلسن
 (2/34الكبري") التاريخ( والبخاري يف"2468الطيالسي برقم ) أخرجه

 (6225( وأبويعلى )174/7770-2/173وابن أيب شيبة )
 (.3/31/2012هيب" )والُت  الُتغيبواألصبهاين يف "

 هذا هريرةالطيالسي قصة تدل على مساع احلسن من أيب  وعند
 احلديث، ولكن يف السند إليها مبهم، وهو شيخ الطيالسي.
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هذا من أيب  يسمعثقة، وإن كان يدلس، واحلسن مل  وأبواألشهب
يصح  وال(: 2/35الكبري" ) التاريخهريرة، فقد قال البخاري يف "

 يب هريرة يف هذا.امساع احلسن من أ
به؛  أيب هريرة مرفوًعا عنطريق عبدالوهاب ثنا أبواألشهب عن احلسن  ومن

 (.2/339/278احملدثني أبصبهان" ) طبقاتأخرجه أبوالشيخ يف"
( )أبوهريرةطريق علي بن علي الرفاعي مسع احلسن قال: قال  ومن 

 فذكره موقوفًا. ......
 ( وعلي بن علي ثقة،2/34" )الكبري التاريخالبخاري يف " أخرجه
 مل يسمعه من أيب هريرة. واحلسن

 البصرة، أهلطريق مبارك به فضالة ثنا احلسن ثنا رجل من  ومن)و( 
 فذكره موقوًفا مع قصة: قال: كنت أجالس أاب هريرة ابملدينة،......

 (، ومبارك صدوق.35-2/34الكبري" ) التاريخيف " البخاريأخرجه 
 مرفوًعا به: أخرجه أبوهريرةبن ميسرة ثنا احلسن ثنا  طريق عباد ومن( ز)

ال  ( وعباد لني احلديث، واحلسن2/35الكبري" ) التاريخالبخاري يف "
 أيب هريرة يف هذا، قاله البخاري بعد إخراجه احلديث. منيصح مساعه 

به،  مرفوًعاطريق عباد بن راشد عن احلسن عن أيب هريرة  ومن(  ح)
 برقم" األماىل( والشجري يف "3/132" )لضعفاءاأخرجه العقيلي يف"

 (.6708" )األوسطوالطرباين يف " (118)
 صدوق له أوهام. وعباد 
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عن  احلسنعن  -وهو ضعيف-طريق إمساعيل بن مسلم املكي  ومن(  ط)
 صعصعة بن معاوية عن أيب هريرة مرفوًعا به، ذكره العقيلي يف

 ( وأخرجه183" )صالةال(، وأخرجه املروزي يف "3/132" )الضعفاء"
 (. وصعصعة1551( السؤال رقم )8/248" )العللالدارقطين يف " أيًضا

 وخمتلف يف صحبته، فرياجع. بعضهم،قد وثقه 
أخربين  احلسنمسعت  -وهو اخلياط املكي-زهري بن سامل  ورواه(  ي)

يف  صعصعة بن معاوية عن أيب هريرة موقوًفا مع قصة: أخرجه املروزي
بضميمة -وال يقبل منه  احلفظ،( وسامل سيء 184"  )الصالة"

 ذكر صعصعة، مع اختالفهما رفًعا ووقًفا. -املكي
بن  بةضطريق حممد بن عمرو األنصاري عن احلسن عن  ومن(  ك)

" الصالةحمصن عن أيب هريرة مرفوًعا به: أخرجه املروزي يف "
(189،188.) 

 هناكو  حمصن،بن  ضبةبن عمرو ضعيف، وقد خالف بذكر  وحممد
إن شاء هللا -ستظهر  ،"العللأخرى ذكرها الدارقطين يف " طرق
على ما ذكرُت من طرق، يف الرسم الذي تظهر فيه  زائدة -تعاىل

 األسانيد، بعد قليل.
)ل( وهناك طرق أخرى ذكرها الدارقطين يف "العلل"، ستظهر إن شاء 

 يههللا تعاىل زائدة على ما ذكرُت من طرق، يف الرسم الذي تظهر ف
 األسانيد، بعد قليل. 
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  وهناك طرق أخرى عن غري احلسن:
 عن أنس بن حكيم الضيب عن أيب جدعانعلي بن زيد بن  فرواه

 هريرة مرفوًعا به.
( واملروزي 7902( وأمحد )1425ابن ماجه ) أخرجه

( 4/159/1019السنة" ) شرح" يف( والبغوي 1/210/180)
( وابن 3/31/2013" )لُتهيبوا الُتغيبواألصبهاين يف " وحسنه،
 (.80-24/79" )التمهيد" يف عبدالرب

به، كما سبق،  حيتج.. وابن جدعان ضعيف، وأنس بن حكيم ال 
   للطرباين" األوسطاملعجم " انظركذاب،   فيهاوله طريق أخرى، 

 (.151الشاميني" ) مسند( و "1220)
معاوية بن  بن.. ورواه ليث عن سلم بن عطية عن صعصعة 

  "الكبري التاريخ" ة عن أيب هريرة قوله: أخرجه البخاري يفصعصع
(2/34.) 

وقد سبق أن  هبما،، وسلم: ال حيتج -وهو ابن أيب سليم- وليث
املكي إمساعيل بن مسلم رواه عن احلسن عن صعصعة مرفوًعا، وقد 

سامل عن احلسن عن صعصعة، فرواه موقوفًا، كهذه الرواية،  خالفه
 أعلم. وهللافلعل ذلك األوىل، 

: أخرجه البخاري مرفوًعا.. ومن طريق اثبت عن رجل عن أيب هريرة 
 (.3/133( وذكره العقيلي )2/34الكبري" ) التاريخيف "
 هريرة ومتيم الداري: أيبرمسًا يوضح شجرة اإلسناد يف حديث  وهاك
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 بن زريع ويزيدبن حكيم        أمساعيل

 
يونس بن  عن

 عبيد

 
سن عن أنس بن احل عن

 حكيم

 

 أيب هريرة عن
 

 مشكوًكا يف رفعه

 عبلة وابن

 موقوفًا أيب هريرة عن عن أنس احلسن عن يونس عن بن سعيد عبدالوارث  
سابق بن سعيد  بن ممد

 عن
 موقوفًا هريرة أيب عن احلسن عن يونس عن  الرازي جعفر أيب

أيب بكري  بن يح
 عن

 مرفوًعا أيب هريرة عن احلسن عن يونس عن  جعفر يبأ                   

 إمساعيل وعفان بن موسى

 محيد عن  سلمة بنمحاد  عن 
عن رجل من بين  احلسن عن

 بن منهال وحجاج مرفوًعا أيب هريرة عن سليط

 وسليمانبن إمساعيل  موسى

 

       

 وعفان وعبدهللا حرب ابن
 سلمة  بنمحاد  عن

أيب داود بن  عن
 هند

  زرارة بن أويف عن 
َتيم  عن

 الداري
 مرفوًعا

 بن منهال وحجاج التيمي

        الشامي موسىوعمر بن  وأبوالوليد

 اتصرً خم َتيم عن  زارة عن   محاد عن  مؤمل

 هارون وهشيم بن يزيد  

 

     

  
عبدهللا وبشر  بن وخالد

 وقوفًام َتيم عن زارة عن  داود أيب هند عن به

 والرتوي املفضل  

      ثغيا بن وحفص  

         
 مشيل وعفان بن النضر

 بن  وحسن مرفوًعا أيب هريرة عن يح بن يعمر عن األزرق ب ن ق ي س ع ن بن سلمة محاد عن
 موسى

حرب واحلسن بن  بن سليمان
 موسى

 
   األزرق ن ع     محاد عن     

ب النيب من أصحا رجل عن
 

 مرفوًعا
احلجاج  بن وإبراهيم

 والربيع

وعبدهللا  يح ابن
 التيمي

  
بن  ثأشع عن عبادة بن روح

 عبدامللك
  أيب هريرة عن  احلسن عن 

  

بن  ثأشع عن سليمان بن خالد
  احلسن عن  عبدامللك

أيب  عن
 الدرداء

 

 مرسالً    سناحل عن  بن حسان هشام عن األحول أبوزيد اثبت  

 بن حسان هشام عن م الطائفييسل بن يح  

 مرفوًعا هريرةأيب  عن  احلسن عن 
 األعرايب وعوف  

 العطار أِبن  

 
     

 مرفوًعا أيب هريرة عن بن حريث قبيصة عن احلسن عن قتادة عن بن يح وُهام  

      بن شري وسعيد  

  القطان عمران  
 

 مرفوًعا أيب هريرة عن أيب رافع عن احلسن عن قتادة عن

 عروبه أيب ابن  

 مرفوًعا أيب هريرة عن أنس بن حكيم عن احلسن عن قتادة عن 
 العطار وأِبن  

   
 قتادة عن

 
    



 سبيل النجاة يف  بيان حكم تارك الصالة 
 
 

 

274 

 مرفوًعا أيب هريرة عن  احلسن عن راشد بن وعباد بن خلف موسى  
 السري بن وعثمان   

  رةسيم بن وعباد 

 

 يزيد بن ممد 
 أيب عن

 األشهب
 مرفوًعا أيب هريرة عن انفع عن احلسن عن 

    

 

   

 

 مرفوًعا

  
رِبح  بن خالد

 وأبواألشهب
 هريرة أِب رجل قيل احلسن عن

  
أيب  بن وسعيد

 هالل 

 
             عبدالوهاب

 عن
 مرفوًعا هريرة أيب عن احلسن عن األشهب أيب

  
 علي بن علي
 فاعيالر 

 موقوفًا أيب هريرة عن  احلسن عن 

 مرفوًعا أيب هريرة عن عن صعصعة احلسن عن  املكي إمساعيل  

  
بن  مبارك
 الةفض

 احلسن عن 
من أهل  رجل ثنا

 البصرة
 مرفوًعا أيب هريرة عن

  
 اْلياط ساَل

 املكي
 مرفوًعا أيب هريرة عن صعصعة عن احلسن عن 

  بن سليم ليث  
م بن لس عن

 عطية
   

  

 بن ممد
 عمرو

 األنصاري

 موقوفًا أيب هريرة عن ضبة عن احلسن عن 

 بن زيد علي    
يم حكبن  أنس عن

 الضيب
 مرفوًعا أيب هريرة عن

    
 زيد نعلي ب

 عن احلسن
 مرسالً   

 مرفوًعا أيب هريرة عن رجل عن اثبت    

        

 
 :السابق؛ يتضح له أمور، منها الرسمأتمل يف  فمن
عن  رووه عنه عن احلسن الذينيونس مل يصرح ابلرفع، ورواية اجلماعة  أن -1

 رفًعا أنس بن حكيم: أرجح من رواية الرازي، الذي اضطرب يف احلديث
 ووقًفا، ومع ذلك فأنس ال حيتج به.
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رواه عنه عن داود بن  منعلى محاد بن سلمة، والراجح رواية  اختلف -2
محاد  تالمذةفيه، ألن كثريًا من  أيب هند، أو حيمل على اضطراب محاد

 الذين رووا هذه الوجوه، هم هم، وعلى كل حال، فال يضر هذا الراجح
 وهللا أعلم. داود،عن 

والظاهر أن الرفع زايدة ثقة  ورفًعا،يف رواية محاد عن داود وقًفا  اختلف -3
 على محاد.

 تهماتبعه، فالراجح رواي ومنأن محاًدا نفسه؛ خالف يزيد بن هارون  إال -4
 املوقوفة عن داود من حديث متيم.

 مسند أيب هريرة، ورواية منأهنا  :يف رواية أشعث بن عبدامللك الراجح -5
 .الثقةروح بن عبادة  -مع ضعفه-خالد بن سليمان منكرة، ملخالفته 

 األحول الثقة الثبت، اثبتهشام بن حسان: الراجح فيها رواية  ورواية -6
 روايته، يفاحلسن كالم، وقد قهّصر  إال أن هشاًما نفسه يف روايته عن

 فال يضر غريه.
 أسقط الواسطة بني احلسن وأيب هريرة. وقدف األعرايب، ليس فيها اختالف، و ع رواية -7
قبيصة ومن اتبعه عن احلسن عن  مهامرواية قتادة: فالراجح عنه رواية  أما -8

احلسن  عن وأابن العطار عروبةعن أيب هريرة مرفوًعا، وقد رواه عنه ابن أيب 
أن يونس مل  إالعن أنس بن حكيم عن أيب هريرة مرفوًعا، كرواية يونس، 

يصرح برفعه، فإن مُحل حديث قتادة على الوجهني، كان لذلك حظ من 
غري أن قتادة مدلس، ومل يصرح بسماعه من احلسن، فال وجه  القبول،

 لذلك إًذا.
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يذكروا  وغريه، ومل راشدرواه عن احلسن مجاعة، وهم عباد بن  وقد -9
 واسطة بني احلسن وأيب هريرة.

بني احلسن وأيب هريرة  واسطةالباقية عن احلسن تدل على  والرواايت -10
 ألنوالراجح عن احلسن رواية يونس، وذلك  -على خالف يف ذلك-

 قتادة ال تصح روايته لتدليسه.
عن أيب هريرة، أي  أنساتبع على بن زيد بن جدعان احلسن عن  وقد -11

 جدعاناية الراجحة عنه، من رواية يونس، إال أن ابن اتبعه على الرو 
 خالف يف التصريح ابلرفع، فال يُقبل جزمه ابلرفع.

 أنس بن حكيم عن أيب عنلنا من ذلك: رواية يونس عن احلسن  فتلخص -12
هند عن  أيبهريرة موقوفًا، أو مشكوًكا يف رفعه، ورواية محاد عن داود بن 

 زرارة بن أويف عن متيم موقوفًا.
يف ذلك بعضهم،  وخالفاحلديث قد صحح بعض األئمة رفعه،  وهذا -13

وصحح بعضهم بعض الطرق، وصحح البعض اآلخر طرقًا أخرى، 
ملا قررته، إال أن املوقوف هنا له حكم الرفع، فال إشكال  تشهدوالقواعد 

 أعلم. وهللامن اجلهة اإلسنادية، 
وترجح أنه  ، وقد سبق يف حديث أيب هريرة،َتيم الداري حديث{: 2}

 موقوف، وهللا أعلم. 
 :مالكحديث أنس بن   :{3}

مرفوًعا به، أخرجه احلارث  أنسد عن يزيد الرقاشي عن يطريق محاد بن ز  من 
( و 1/237/105الباحث" ) بغيةيف " كما"  مسندهبن أيب أسامة يف"
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( وأخرجه أيًضا أبويعلى 2/29/1112) للبوصريياملهرة"  إحتاف"
" الصالةيف " املروزيزايدة يف أوله، وأخرجه ( ب7/153-154/4124)
 أعلم. وهللا (. ويزيد الرقاشي ضعيف، إال أنه يتقوى مبا سبق،193)

بن كهيل التنعي عن  سلمةعن  -وهو الكندي-طريق أشعت بن سوار  ومن 
 عامر عن أنس قوله.

 (.7/56/3976أبويعلى ) أخرجه
 مبا تقدم. قويضعيف، واحلديث  وأشعت

 بن عثمان أبوالعالء القاسماق بن يوسف األزرق ثنا طريق إسح ومن 
 البصري عن أنس مرفوًعا: 

ياسب به العبد يوم القيامة: الصالة، فإن صلحت؛ صلح  ما أول"
 ".عمله سائرسائر عمله، وإن فسدت؛ فسد 

 والُتهيب" الُتغيب( واألصبهاين يف "1880" )األوسطالطرباين يف " أخرجه
ضعيف،  الصفوف، والقاسم تسويةى يف ( بزايدة أخر 3/28/2005)

 وبني هذا اللفظ وذاك فرق ال خيفى يف هذا املوضع.
ن قتادة عن عروح بن عبدالواحد القرشي ثنا خليد بن دعلج  طريق ومن 

 القاسم. حديثأنس مرفوًعا مبعىن 
 (.3794" )األوسطالطرباين يف " أخرجه 

عيد األنصاري يف بن س ليحىيوخليد ال حيتج هبما، وهناك بالغ  وروح
شيبة  أيب( وأثر لنمري بن سلمة عند ابن 89" )املوطأ"
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( وجعله ابن عبدالرب مما ال يقال ابلرأي، إمنا هو عن 2/174/7772)
 (.24/79" )التمهيداألحاديث املرفوعة، انظر " وصححتوقيف، 

   احلديث مرفوع حكًما،  أنما يتعلق ابلناحية اإلسنادية، وحيث  هذا
من استدل به، على عدم كفر اترك  وجهأيت على نا؛ فسندً  صحيح
 املخالفني هلم، فأقول: وجواب الصالة،

يدل على أن اترك  احلديثمن منع من تكفري اترك الصالة: هذا  قال
يف  انظرواليس بكافر، لقول هللا عزوجل يف احلديث القدسي: " ؛الصالة

فانظروا: هل  شيًئا؛كان انتقص منها   وإن: "وفيه "صالة عبدي.....
من  هلعبدي فريضت له من تطوع؟ فإن كان له تطوع؛ قال: أَتوا

قال: وهذا النقص يشمل النقص يف عدد  احلديث،"......تطوعه
يف خشوع الصالة وحنوه، واألصل العموم،  النقصالصلوات، ويشمل 

 السندي يف هنقله عن كماوبنحو هذا املعىن، قال: ابن العريب،  
 سنن" على( وانظر حاشيته 183-2/182اجه" )على ابن م حاشيته"

 وانظرالُتمذي"  شرحالعراقي يف " قال(، وبنحوه 1/252النسائي" )
 نيل( وانظر "6/386) للطحاوياآلاثر"  مشكلحاشيته على "

 أضواءو " الصالة،( ابب حجة من مل يكفر اترك 1/446األوطار" )
 (.4/318البيان" )

 البعض يشمله هذا تركإىل أن  يف كالم شيخ اإلسالم ما يشري بل
 (،7/616) "الفتاوي جمموع(، و"2/94العمدة" ) شرحاحلديث، انظر"

 ( وقد قال6/388اآلاثر" ) مشكلوهذا ظاهر كالم الطحاوي يف "
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 صحة(: إن هذه األخبار، تدل على 2/387" )الكربىالبيهقي يف "
 انفلة، ال ترتبط بصحة لفريضة.ا

احلديث بعدة أجوبة،  هذاك الصالة على القائلون بتكفري اتر  وأجاب
 منها:

يف   العدد، ويشمل النقص يفالنقص يف هذا احلديث عام، يشمل النقص  أن 
اجلمع بني األدلة السابقة  ىالصالة، فمقتضه  أصلمع وجود  اهليئة،

: أن حيمل هذا احلديث احلديثيف تكفري اترك الصالة، وبني هذا 
  .رأًساا، ال على تركها على النقص يف هيئة الصالة وكماهل

فال يستدل به على العموم  الوجهني،إذا أمكن أتويله على أحد  والدليل
تطرق إليه إذا  الدليلضد املخالف، الذي استدل مبا سبق من أدلة، ألن 

 .أعلماالحتمال، سقط به تعني اإلستدال على أحد الوجهني، وهللا 
وهو ممن -ما قاله ابن عبدالرب  وهوقولنا هذا هو الذي تشهد له األصول،  أن 

أما  (:24/81" )التمهيدفقد قال: يف" -ال يرى كفر اترك الصالة
 فيمن  -أعلموهللا -إكمال الفريضة من التطوع، فإمنا يكون ذلك 

مل حيسن ركوعها، ومل يدر قدر  أوسها عن فريضة، فلم أيت هبا، 
ا عامًدا، هب أيتوأما من تعمد تركها، أو نسي، مث ذكرها، فلم  ذلك،

فال تكمل له  -وهو ذاكر له-ابلتطوع عن أداء فرضه  واشتغل
أن قال: مقواًي هلذا  إىل من تطوعه، وهللا أعلم.ا تلكفريضته 

قبلت منه؛ يُنظر  فإنالقول: وأما قوله يف حديث حيىي بن سعيد: "
: أن توجد اتمة على أعلمالقبول وهللا  فمعىن" فيما بقي من عمله
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، ونُظهر يف تْ له به كذلك؛ قُ   تْ ده جه ا لزوم فرض، فإذا وُ ما يلزمه منه
إن شاء هللا -عمله، وآاثر هذا الباب تعضد هذا التأويل  سائر
 األصول الصحاح، وهللا أعلم.ا علىوال يصح غريه  -تعاىل

 (.432-4/431الرب"   ) فتح(. وانظر "24/81-82)
 وال: "وقولهرض" منها لزوم ف يلزمهتوجد اتمة على ما  أنقوله: " فتأمل

 يصح غريه على األصول الصحاح".
 -أيًضا-يكفر اترك الصالة  الوهو ممن  -رمحه هللا-قال: ابن حزم  وقد

 املفروضات، واقتصر ترك(: وأما من تعمد 11/380" )احمللىكما يف "
 فهذاعلى التطوع، ليجرب بذلك ما عصى يف تركه، مصرًا على ذلك، 

يف غري موضعه، ألن هللا تعاىل مل يضعه عاص يف تطوعه، ألنه وضعه، 
 بل ليكون زايدة خري وانفلة، فهذا هو الذي جيرب الفريضة،لتُتك 

 فهو غري مقبول منه، قال تطوعه؛الفرض املضيع، وإذا عصى يف 
   ".....اليس عليه أمران؛ فهو رد عمالً  عمل من: "رسول هللا 

 (.2/247) "احمللى" من
فمن  ؛هبذا احلديث الصالةمن مل يكفر اترك  سلمنا بصحة استدالل ولو 

كلًيا،   ترًكااملعلوم أنه ليس دلياًل ملن يرى عدم كفر اترك الصالة 
يف صالة عبدي، أَتها  انظروالقوله عزوجل يف احلديث القدسي: "

مل تكن صالة أصالً، ملا قيل هذا القول، وأيًضا ما  فلو" نقصها أم
كل   فبعيد" مة؛ كتبت له اتمةكانت ات  فإننفسه: " احلديثجاء يف 
 هذا فيمن ليس معه صالة أصالً. يقالالبعد أن 
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ملن يقول: من ترك  هذاسلمنا بصحة استدالل املخالفني، لكان  فلو
وصلى البعض اآلخر؛ فليس بتارك، إمنا هو غري حمافظ على  البعض،
 ال من ترك الصالة ابلكلية، وهللا تعاىل أعلم. الصالة،

 أدلة من كفر اترك الصالة لدفعهذا احلديث ليس بناهض يظهر أن  وهبذا
وذلك  ،-الراجحعلى -، أو من كفره لُتك بعض الصلوات -جزًما-ترًكا كلًيا 

   للوجوه السابقة، وهللا أعلم.
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     (6)  مل يكفر اترك الصالة حديث حذيفة أن رسول هللا منومما استدل به 
 ما  يُْدراىُرس وشي الثوب، حىت ال اإلسالم كما يادْ  ياْدُرس: "قال

صيام، وال صالة، وال نسك، وال صدقة، ولُيسرى على كتاب هللا 
فال يبقى يف األرض منه آية، وتبقى طوائف من  ليلة،عزوجل يف 

: أدركنا آِبءان على هذه يقولونالناس، الشيخ الكبري والعجوز، 
زفر: ما تغين  صلة بن فقال الكلمة: ال إله إال هللا، فنحن نقوهلا"

صالة، وال صيام، وال نسك،  ماوهم ال يدرون  ،"إله إال هللا العنهم "
يعرض  ذلككل   ثالاًث،وال صدقة، فأعرض عنه حذيفة، مث ردها عليه 

من النار،  حذيفة، مث أقبل عليه يف الثالثة، قال:اي صلة، تنجيهم هعن
 النار، تنجيهم من النار. منتنجيهم 

طريق أيب  من( 4/545،473( واحلاكم )4049ابن ماجه ) رواه
عن  -وهو ثقة-معاوية عن أيب مالك األشجعي وهو سعد بن طارق 

 عن حذيفة به. حراشربعي بن 
شيخ ابن ماجه،  حممدأتمل يف هذه املواضع؛ علم أن علي بن  ومن

 حافظ،وهو ثقة عابد، رواه ابللفظ السابق، وخالفه أبوكريب، وهو ثقة 
صالة أصاًل، واتبعه أمحد بن عبداجلبار التميمي فرواه بدون ذكر ال

 والعطاردي ضعيف، -يف املوضع الثاين عند احلاكم- الكويفي دالعطار 
 معاوية عدم ذكر هذه اللفظة. أيبولكنه مل ينفرد، فالراجح عن 

 أبوبكر حممد بن عبدهللا احلفيدأيب كريب عند احلاكم، وشيخه هو  ورواية
( و 2/240" )األنساب"يفوري، ترمجته بن حممد بن يوسف النيسابا
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 ( تدل على رحلته وكثرة3/198املضية يف طبقات احلنفية" ) اجلواهر"
يشرب  كانم فيه أبنه  لّه كُ مساعه وطلبه، لوال جمون كان فيه، و قد تُ 

املسكر على مذهبه، وكان يشربه، وال يسُته، وهذا غري قادح يف 
والرجل قد  ،"األنساب"كما هو مصرح به يف   الرواية،العدالة يف 

يدفع فسق  غريه حراًما، فالتأويل ويعدهيشرب ما يعّده حالاًل، 
وجده هو  كريب،الشهوة، واحلفيد هذا يرويه عن جده عن أيب  

":  اإلسالم اتريخالعباس بن محزة الواعظ الزاهد، قال عنه الذهيب يف "
  ص (290-281سنة ) وفيات كان من علماء احلديث.ا

 أبنه( 26/245دمشق" ) اتريخفه ابن عساكر يف "(، ووص196)
  رحل يف طلب احلديث.ا

وقد رواه البزّار: ثنا  كريب،كل حال، فالسند هبذا يثبت إىل أيب    وعلى
اإلسالم، كما يدرس  يدرسخمتصرًا بلفظ: " مرفوًعا....فذكره أبوكريب
( وقال: وهذا 7/2838الزخار" ) البحر" انظر ،"الثوب وشي

ربعي عن حذيفة، وال نعلم  عنه مجاعة عن أيب مالك احلديث روا
  أحًدا أسنده إال أبوكريب عن أيب معاوية.ا

 .والعطاردي -وهو الطنافسي-سبق أن اتبعه علي بن حممد  وقد
 (: ثىن2/598/1665" )الفنت.. ورواه نعيم بن محاد اخلزاعي يف " 

وفًا موق فذكرهأبومالك األشجعي عن ربعي عن حذيفة قال ..... 
 بدون الصالة.
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 ( إىل البيهقي، بدون ذكر الصالة،5/335" )املنثور الدروعزاه السيوطي يف " ..
، أو أنه عند البيهقي من تُ رْ كه غري من ذه  عنفينظر هل يرويه عن راو آخر 

أيًضا عدم ذكر الصالة،  يقويطريق أحدهم، فإن كانت األوىل؛ فهذا مما 
 وهللا أعلم.

 ربعي عن حذيفة عنضيل، فرواه عن أيب مالك .. وخالفهم حممد بن ف
هو -( وحممد بن فضيل 4/505موقوفًا به بذكر الصالة، أخرجه احلاكم )

صدوق عارف، ورواه أبو عوانة عن أيب مالك عن ربعي عن  -غزوان ابن
أيب عوانة  عن" مسندهالصالة، أخرجه مسدد يف " بذكرحذيفة مرفوًعا، 

  ( حتت رقم3/254الزجاجة" ) مصباح"يف  البوصرييبه، انظر ما قاله 
 خرياهلدي والرشاد يف سرية  سبيل(، وعزاه كذلك الصاحلي يف "1429)

 ( إىل مسدد، وقال: ورجاله ثقات.ا10/161العباد" )
(: ثنا أبوكامل أان 7/260/2839" )الزخار البحرأخرجه البزار يف " وقد 

فًا، قال ذلك البزار حنوه موقو  حذيفةأبوعوانة عن أيب مالك عن ربعي عن 
كما يدرس   اإلسالم، يدرسبعد حديث أيب كريب املختصر بلفظ: "

كما - الصالةفإن كانت رواية أيب كريب ليس فيها ذكر  ،"وشي الثوب
ففي هذا اختالف على أيب عوانة، بني مسدد  -ظاهر من إحالة البزار هو

انة، ورواها أيب عو كامل، فأبو كامل مل يذكر الصالة يف روايته عن   وأيب
حدث من كتابه،  ثقة حافظ، وأبوعوانه ثقة ثبت إذا وكالمهامسدد، 

يدل على رواية  وليس عندان ما أغالط،فإن حدث من حفظه؛ فله 
لكن ال حاجة  ذلك،هذا احلديث من كتابه، فقد حتمل العهدة عليه يف 
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 يرويهلذا كله، فمخالفه أبومعاوية ممن خيطئ يف غري األعمش، وهو هنا 
ن غري األعمش، فيحمل على أن الزايدة عن أيب عوانة حمفوظة سنًدا ع

 أعلم. وهللاومتًنا، 
 ( للخطيب5/335احلديث قد عزاه السيوطي يف "الدراملنثور" ): (تنبيه) 

  "ا"فال يعرفون وقت صالة وال صيام والنسك....يف "اترخيه" وفيه: 
قي والضياء.... ( إىل البيه4/214/38444وعزاه يف "كنـز العمال" ) 

أيب  ( إىل ابن أيب حامت من حديث5/336وعزاه السيوطي يف "الدر املنثور" )
 هريرة، فينظر، وهللا أعلم.

 السابقة، وأشري إىل الرواية اليت فيها ذكر  الطرقالرسم يوضح لك  وهذا 
 (.ابلرمز ) الصالة         

 
 

 مرفوًعا حذيفة عن عن ربعي  عن أيب مالك األشجعي معاوي ة أب وب ن ممد ثن ا  علي

 ريبأبوك

 
بن  وأمحد مرفوًعا حذيفة عن ربعي عن مالكأيب  عن  أبومعاوية ثنا

 عبداجلبار

 أبومعاوية ثنا محادبن  نعيم

 موقوفًا حذيفة عن ربعي عن مالكأيب  عن 
 أبوعوانة ثنا  احلجدري أبوكامل

 أبوعوانة ثنا  مسدد
 

 مرفوًعا حذيفة عن ربعي نع مالكأيب  عن

 اوقوفً م حذيفة عن ربعي عن مالكأيب  عن بن فضيل ممد  
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 تقدم: ممايظهر  فالذي
إال أن يقال: أبومعاوية  الصالة،الراجح عن أيب معاوية الرفع بدون ذكر  أن 

ابن حممد  علييف غري حديث األعمش خيطئ، فُيحهمَّل العهدة، ال 
 ا له وجه.الطنافسي، وهذ

خمالفته يف  كريب ومن معه، مع  أليبنعيم بن محاد يف عدم ذكر الصالة  متابعة 
 الوقت، مبا ال يضر الرفع.

محل على  وقًفا ورفًعا، وبذكر الصالة وعدمه؛ فإن حافظاناختلف عليه  أبوعوانة 
خالية  البزار: هل هيمن إحالة لست متأكًدا  وأانالوجهني؛ فذاك، ال سيما 

 لصالة، أم ال؟من ذكر ا
 الرفع زايدة ثقة، وهللا أعلم. وأنأن ذكر الصالة يف احلديث اثبت،  الراجح 

      صحة احلديث مرفوًعا، أثبتتالسابقة، اليت  حلديثةالدراسة اهذه  بعد 
من قال  استدللكان مثله ال يقال ابلرأي، فقد  موقوفًا،ولو كان 

شيخنا األلباين  قال وقدهبذا احلديث،  الصالةبعدم كفر اترك 
احلديث فائدة  ويف هذا،(: 1/130" )الصحيحةيف " -رمحه هللا-

هامة، وهي أن شهادة أن ال إله إال هللا؛ تنجي قائلها من  فقهية
يف النار يوم القيامة، ولو كان ال يقوم بشيء من أركان  اخللود

كالصالة وغريها..... مث ذكر اختالف   األخرى،اإلسالم اخلمسة 
أي وجوهبا، -مبشروعيتها  اإلميانيف اتركها متكاسالً، مع العلماء 

من شيًئا  يرونوذكر ما صح عن الصحابة أبهنم كانوا ال  -وهللا أعلم
أن  وأان أرى :-رمحه هللا-قال  مثتركه كفر، غري الصالة،  األعمال،
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أهنم   ليس نًصا على الصحابة؛اجلمهور، وأن ما ورد عن  رأيالصواب 
وال  النار،لكفر هنا الكفر الذي خيلد صاحبه يف كانوا يريدون اب

من   حيتمل أن يغفره هللا له، كيف ذلك، وهذا حذيفة بن اليمان، وهو
بن زفر، وهو يكاد يفهم  ةالصحابة، يرد على صل أولئككبار 

إله إال  الىن عنهم: غما ت": فيقولاألمر، على حنو فهم أمحد له، 
حذيفة بعد إعراضه  فيجيبه ".......صالةما يدرون ال  وهم ،هللا

  ثالاًث. ".....النارصلة، تنجيهم من  َيعنه: "
على أن اترك  -عنه هللارضي -رمحه هللا: فهذا نص من حذيفة  قال

الصالة، ومثلها بقية األركان، ليس بكافر، بل هو مسلم انج من 
يف النار يوم القيامة، فاحفظ هذا، فإنه قد ال جتده يف غري  اخللود
 كان،.....اهذا امل

 على هذا من وجوه: واجلواب
عليه، يف سبق اجلواب  امللة،قول الصحابة، أبنه كفر غري خمرج من  أتويل  

إن -إليه  فارجعىن عن إعادته، غذكر أدلة من يكفر اترك الصالة، مبا ي
 .-شئت

ومل يصل  ُكلّهف ابلصالة،  فيمناحلديث خارج عن موضع الّنزاع، فإن نزاعنا  هذا  
يدركهم  الذين، مع اإلقرار بوجوهبا، ومعلوم أن هؤالء القوم تكاسالً 

....اخل ألهنم ال  هذا الزمان؛ ال يقرون بوجوب الصالة وال الصيام
ذلك أصاًل، فهذا احلديث يف أدلة العذر ابجلهل، ال يف  يعرفون

 وهللا أعلم. جلى،مسألتنا، كما هو ظاهر 
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 بغيةابجلهل، كما يف " العذرفقد عده شيخ اإلسالم من أدلة  ولذلك
 حتقيق الدويش، الثالثة،( ط/العلوم واحلكم، الطبعة 311)ص املراتد"

 الذي املؤمنفقال بعد ذكره حديث الذي أوصى أهله حبرقه: وبيـَّّنا أن 
 كماال ريب يف إميانه، قد خيطئ يف األمور العلمية اإلعتقادية، فيغفر له،  

وأن حكم الوعيد على  ية،العملمن األمور  فيهيغفر له ما خيطئ  
هللا  حجةالكفر، ال يثبت يف حق الشخص املعني، حىت تقوم عليه 

عاثا  ُكنَّا  واماااليت بعث هبا رسله، كما قال تعاىل:  ِبنيا حاىتَّ ن اب ْ ُمعاذِ 
راُسوالً 

األمكنة واألزمنة اليت تفُت فيها النبوة، ال يكون  وأن ،(1)
 - أنكر ما جاءت به خطأحىت- النبوةحكم من خفيت عليه آاثر 

 آاثر النبوة، فيهاكما يكون حكمه يف األمكنة واألزمنة اليت ظهرت 
 وذكران حديث حذيفة الذي فيه: .... مث ذكر احلديث.ا

 بصدده، ويلزم من حننهو وجه حديث حذيفة وموضعه، ال ما  فهذا
استدل به يف هذا املوضع؛ أن يكفر تلكم الطوائف الذين حكم 

بنجاهتم ألهنم ال يقرون بوجوب الصالة  -ي هللا عنهرض- حذيفة
  .أصاًل، جلهلهم هبا

 لعدم إقرارهم هبا؟ : هم ال يدرون ابلصالة، فكيف نكفرهمقيلفإن 
ابلصالة،  خوطب: وكيف ُيستدل بذلك على عدم كفر من قيل

 وليس عنده أي مانع شرعي من أدائها، كما أمر هللا عزوجل؟!

                                                 
 .15اإلسراء، اآلية:  سورة   (1)
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من امللة، أم يف اترك الصالة، هل هو كافر خارج  : أننا اختلفناذلك يوضح 
قد رضى،  ومل يقل أحد منا: إنه عدل مسلًما؟هو فاسق، وإن كان 

حبديث حذيفة على  استدلى الذي عليه مما أوجبه هللا، فيلزم من دّ أ
فسق اترك الصالة، أن حيكم بفسق من تكلم عنهم حذيفة، وال 

إال من علم ابحلكم الشرعي،  بذلك، ألن هللا عزوجل ال يُعذّهب قائل
، أما اجلاهل فال، وكيف حيكم -يف ذلك تفاصيلعلى -ومل يقم به، 

إله إال  الالكلمة: " هذهبفسقهم، وهم يقولون: وجدان آابءان على 
يعرفون من دينهم،  مبانقوهلا؟ فهم متشبثون متمسكون  فنحن" هللا

وه توضح الوج هين هؤالء ممن يُدعى للصالة، فال جييب؟! فهذأف
 بـُْعده حديث حذيفة عن موضع الّنزاع. جبالء

يُتكوا لبعض العلماء، وهو أن من ذكرهم حديث حذيفة، مل  جواب بقي 
احلديث،  كانوا يصلون قبل تلك الليلة اليت ذكرها  فقدالصالة ترًكا كلًيا، 

 يف هذا نظر واضح، وهللا أعلم. وعندي
 كان اتركها كافرًا،و  التوحيد،: لو كانت الصالة من أصل قيل فإن

  ".إله إال هللا الحلفظها هللا، كما حفظ: "
 واألعمال، وإن كان ابلتوحيد: أن هللا عزوجل يعذر اجلاهل فاجلواب

 وقعبعض األعمال أصاًل يف التوحيد، فنحن متفقون على عذر من 
 على تفاصيل يف ذلكجهلة بسبب  -املتفق عليه-يف الشرك األكرب 

م أبن كل من على وجه األرض يف يُسلَّ  وال، -ما حنن فيه فكذلك-
والنسك، فأين  والصدقةذلك الزمان، ال يعرف الصالة والصيام 
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على  وهمالطائفة املنصورة، الظاهرون على احلق، حىت أييت أمر هللا، 
وال جهل نسيب،  -مجًعا بني األدلة-ذلك؟ فاجلهل هبذه األمور 

  األرض، لوجودبقاء آية من القرآن يف عدميتعارض هذا مع 
 -ورةصاملن الطائفةغري هذه الطوائف املذكورة، ومنها -طوائف 

 متمسكني ابحلق كله، أو ببعضه، وهللا أعلم.
أي -(: وال مينع من ذلك 13/16" )الفتحقال احلافظ يف " وقد

طائفة من أهل العلم، ألهنم يكونون حينئٍذ  وجود -اجلهل اشتهار
 مغمورين يف أولئك.ا

وانتشار اجلهل، ال انقراض أهل  الفنت،ق مساق بيان يس فاحلديث
 احلق ابلكلية.

أن  -فضاًل عما بعده قبله،أو الذي، -ال أستبعد يف هذا الزمان  وأان
يكون ذلك قد حصل يف بعض الطوائف، الذين يسكنون أطراف 

 والغاابت وحنو ذلك، وال يكلف هللا نفًسا إال وسعها، وال يلزم البالد
 أن يكون ما فعله أو تركه ليس من نواقض جبهله، من عذر الشخص

   التوحيد أصاًل، وهللا أعلم.
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     (7)  أيب هريرة عن النيب  حبديثواستدلوا أيًضا لإلسالم  إن: "قال
ِبهلل، وال تشرك به  تؤمنُصوى ومنارًا كمنار الطريق، منها: أن 

وحج البيت،  الزكاة، وصوم رمضان، وإيتاء الصالة،شيًئا، وإقام 
 تسلم على أهلك، إذا وأنعن املنكر،  والنهيواألمر ِبملعروف، 

 دخلت عليهم، وأن تسلم على القوم، إذا مررت ُبم، فمن ترك
 ذلك شيًئا؛ فقد ترك سهًما من اإلسالم، ومن تركهن؛ فقد من

 ".وَل اإلسالم ظهره
 (: ثنا حيىي بن سعيد2) برقم" اإلميانأبوعبيد يف كتاب " أخرجه

عن رجل عن أيب هريرة  معدانن يزيد عن خالد بن ب العطار عن ثور
عن  والنهيابملعروف  األمر" به، ومن طريقه أخرجه املقدسي يف

(، والعطار ضعيف، وثور ثقة ثبت، وخالد بن معدان 9) برقماملنكر" 
ل أبوحامت عن رواية ئوقد ذكر مبهًما بينه وبني أيب هريرة، وقد س ثقة،

هريرة، هل هي متصلة؟ فقال: أدرك أاب  أيب عنن خالد بن معدا
 وال يُذكر له مساع.ا هريرة،
خالد، وهذا غمز يف صحة  ترمجة للعالئيالتحصيل"  جامع" انظر

كما   اإلدراك،السماع، ولوال ذلك حلُمهل حديثه على السماع، لصحة 
، إال أن هذا مقيد بعدم غمز أحد -رمحه هللا-هو مذهب مسلم 

كما هو احلال -فإن غمز أحد األئمة يف السماع،  سماع،الاألئمة يف 
 وهللا أعلم. اإلدراك،فال يصح التمسك مبجرد  -هنا
  رواه آخرون بدون ذكر الرجل املبهم: وقد
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 اليوم عمليف " السينعيسى بن يونس السبيعي، أخرجه ابن  فرواه
 ( بزايدة. 160والليلة" )

 صدوق خيطئ وهو حممد بن عيسى بن القاسم بن مُسيع، ورواه
يف فضل األعمال وثواب  الُتغيبويدلس، أخرجه ابن شاهني يف "

 ( بنحو الزايدة السابقة.487) برقم" ذلك
 (.1/38" )األمايلالوليد بن مسلم، أخرجه الشجري يف " ورواه
 روح بن عبادة، أخرجه عن -املُتوك-حممد بن يونس الكدميي  ورواه

 (: 5/217" )احلليةأبونعيم يف "
 عن أيب هريرة به. معدانعن ثور بن يزيد عن خالد بن  ربعتهمأ

: حدث به أمحد بن حنبل إخراجه بعد" احلليةأبونعيم يف " وقال
  .اوالكبار عن روح

شك أن رواية هؤالء أوىل من رواية  وال ،فهذه متابعة للكدميي املُتوك
 الضعيف، ولكن العمدة يف إعالل هذا احلديث؛ على ما قاله العطار

 .أعلمأبوحامت، وهللا 
 ابملعروف والنهي عن املنكر" األمر كتابعزاه املقدسي يف " واحلديث
  األوىل. عبيدأيب  كرواية"  السنةيف " للطربي

لإلسالم  إن(: "53،52واحلديث أخرجه احلاكم خمتصرًا برقم ) ..
خالد من أيب هريرة،  مساعيستبعد  ومل" ضوًءا ومنارًا كمنار الطريق

  على ما سبق. والعمدة
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كمنار صوى ومنارًا  لإلسالم إنمرفوًعا: " حديث أيب الدرداء.. ومن 
عبده  ممًداالطريق، ورأسه ومجاعه: بشهادة أن ال إله إال هللا، وأن 
 عالء عزاه" ورسوله، وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة، وإَتام الصوم

ا عزاه ( للطرباين، وكذ1/27/20ل" )االعم كنـزالدين اهلندي يف "
  ".االكبري( للطرباين يف "1/38الزوائد" ) جممعيف " اهليثمي

 وهللا أعلم. الشاهد،صح هذا؛ فليس يف هذه الرواية شيء من  وإن
قاله أبوعبيد،  ُصوَّهه،: ما غلظ وارتفع من األرض، واحدهتا والصُّوهى

 رمحه هللا. عبيد( أليب 4/183احلديث" ) غريباألقوال يف " وانظر
     احلديث على عدم كفر اترك الصالة  هبذاعلى من استدل  جيابو

 أبمرين:
 ال يصح. احلديث أن 
صح؛ فهو دليل متنازع فيه، وذلك أنه ذكر عدة أمور، من ذلك  لو أنه 

به، والصالة.... ويف آخر احلديث ذكر أن  الشركاإلميان ابهلل، وعدم 
تقولون  لفه" سهًما يف اإلسالم تركترك من ذلك شيًئا؛ فقد  من"

 بعدم كفر اترك اإلميان ابهلل؟
يكفر واحلديث مل  الصالة،يف هذا، هو جواب من كفر اترك  وجوابكم

 اجلميع،إال من ترك مجيع هذه األمور، فظاهره غري معمول به عند 
 ولعل هذا من نكارة املنت، وهللا أعلم.

به وال تشرك  -أو تعبد هللا-تؤمن ِبهلل  أن: إن مجلة: "أيًضا ويقال 
 جمملة، فسرهتا اجلمل األخرى: الصالة....الزكاة..... اخل، مجلة" شيًئا
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 ترك من ذلك شيًئا؛ فمن": -لو صح-  قولهوعلى هذا؛ فيكون 
والزكاة....اخل وهذا  الصالةيشمل  عاًما" فقد ترك سهًما يف اإلسالم

تقدير  فيكونالعام يـُْبىن على اخلاص، الدال على تكفري اترك الصالة، 
فقد ترك سهًما يف إال الصالة، ترك من ذلك شيًئا  فمنكالم، "ال

اجلميع بني األدلة، وقد سبق أن العكس غري  ىوهذا مقتض ،"اإلسالم
 على ذلك اجلمع، وهللا تعاىل أعلم. اإليراداتمقبول، لورود 

أبن العطف يقتضي املغايرة، فليس ذلك على إطالقه،  االحتجاج وأما 
( 387) صالطحاوية"  شرحاحلنفي يف " لعزاوانظر تفصيل ابن أيب 

على اإلميان، وقد سبق إىل  العملوما بعدها، يف الكالم على عطف 
الفتاوى"    جمموعكما يف " -رمحه هللا-ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية 

   .وغريه( 7/172)
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     (8) به من مل يكفر اترك الصالة؛ قول رسول هللا  لَّ ده ته اسْ  ومما: 
 من له سهم يف اإلسالم، عزوجلأحلف عليهن: ال جيعل هللا  الثث" 

 والزكاة،كمن ال سهم له، فأسهم اإلسالم ثالثة: الصالة، والصوم، 
 وال يتوَل هللُا عزوجل عبًدا يف الدنيا، فيوليه غريه يوم القيامة،

 رجل قوًما؛ إال جعله هللا عزوجل معهم، والرابعة: لو يبوال 
 ال يسرت هللا عزوجل عبًدا يف آُث،ت أن ال حلفت عليها؛ لرجو 

 ".الدنيا؛ إال سرته يوم القيامة
 هذا من حديث مجاعة من الصحابة: روى

ابن  من طريق مهام بن حيىي عن إسحاق :-رضي هللا عنها- عائشة حديث
شيبة اخُلْضري، قال: كنا عند عمر بن  ثينعبدهللا بن أيب طلحة 

: قال أن رسول هللا  عائشةبري عن عبدالعزيز، فحدثنا عروة بن الز 
قال عمر بن عبدالعزيز: فإذا مسعتم مثل هذا احلديث  فذكره،..... 

 فاحفظوه. عائشة؛من مثل عروة يرويه عن 
كثري   البناملسانيد"  جامعالنسائي يف ك/الفرائض، كما يف " أخرجه

( من طريق عفان، وأخرجه احلاكم برقم   925حتت رقم  35/23)
أيًضا  وأخرجهريق أيب الوليد وموسى بن إمساعيل، ( من ط49)
( من طريق يزيد، لكن بدون ذكر الصالة والزكاة والصوم. 4/384)

( 6/160( وعن عفان)6/145عن يزيد بن هارون ) أمحدوأخرجه 
 العلى" املقصدوانظر " خالد،( عن هدبة بن 8/49/4566وأبويعلى )

اخلرية املهرة  افإحت( و "12/8األشراف" ) حتفة" و( 15) برقم
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  "مسنده( وأخرجه أمحد بن منيع يف "1/103/107للبوصريي" )
يزيد، ( عن 108( حتت رقم )1/103" )املهرةاخلرية  إحتافيف " كما

األخيار  حتفة( وانظر "2185برقم /6" )املشكل" وأخرجه الطحاوي يف
أيب الوليد  طريق( من 7/355/5338بُتتيب مشكل اآلاثر" )

( من 2/835واملختلف" ) املؤتلفرجه الدارقطين يف "الطيالسي، وأخ
( من 6/490/9014" )الشعبطريق يزيد، وأخرجه البيهقي يف "

 الوليد وموسى بن إمساعيل: كلهم رووه عن مهام بن حيىي به. أيبطريق 
 قال الذهيب: ال فقدسند ضعيف، من أجل شيبة اخُلْضري،  وهذا

 يُعرف.ا
طلحة، ووثقه ابن حبان،  أيبدهللا بن يرو عنه غري إسحاق بن عب ومل

 .أعلموهو متساهل، فهو للجهالة أقرب، أعين جهالة العني، وهللا 
 (:16) برقمالعلى"  املقصد" ( وانظر8/50/4567) رواه أبويعلى وقد

 بن عتبة بن عبدهللاثنا هدبة بن خالد ثنا مهام عن إسحاق ثين 
  مسعود عن ابن مسعود مرفوًعا به.

 أن يوالراجح عند املوضعني،، والراوي عنه أبويعلى يف ثقة وهدبة
 تكونروايته مع اجلماعة؛ أحب إىلَّ من روايته وحده، وعلى ذلك 

 روايته هذه شاذة، والصحيح من حديثة روايته عن مهام عن إسحاق
فريجع حديث ابن مسعود حلديث عائشة،  عائشة،عن شيبة عن 

ابن مسعود،  حديثصح ويكون الراجح فيه الضعف، ولوال ذلك؛ ل
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ألن رجاله ثقات، لكن السالمة من العلة شرط يف صحة الرواية، كما 
  واحلديث من مسند عائشة؛ قد رواه كل من: خيفى،ال 

 وموسى بن إمساعيل الطيالسي،ويزيد بن هارون، وأيب الوليد  عفان،
 إال يروهاملنقري، وهدبة خامسهم، وأما من حديث ابن مسعود؛ فلم 

قد  حده، فروايته مع اجلماعة أوىل من روايته وحده، وإن كانهدبة و 
 إنه حفظ ما حفظوا، وزاد -يف بعض املواضع-هذا  مثليقال يف 

 ينص على ذلك إمام؛ أنعليهم، ولكن هذا خالف األصل، إال 
 صححهإماًما تناول احلديث من مجيع هذه الطرق، مث  ومل أجد فنعم،

 ال أبس بذلك، وإال فاألصل البقاءف ؛من الوجهني، فإن وجد ذلك أحد
 برد رواية هدبة الثانية، ومن -تقضى هنا-اليت  العامة،على القواعد 

علم شواهد هذا وذاك، لكن ما  األئمة؛أتمل يف كتب العلل، وصنيع 
 يف هذا املوضع إمامرجحته هو األصل، فال نُتك األصل، إال بنص عن 

 م، عند ما خصص سهامبذاته، على أن املنت نفسه ال يسلم من كال
 هبذه الثالثة، فأين الشهاداتن، وأين احلج؟ ولو سلمنا أبن اإلسالم

 ين هذا من الشهادتني؟! وهللا أعلم.أف احلج،الصوم له شرف على 
أن مهام بن حيىي  وهو: مسلك آخر يف إعالل هذا احلديث وهناك

 كانذا  إذا روى من كتابه، أما إ ؛العوذي ثقة ثبت يف قتادة ويف غريه
ففيه مقال مشهور، كما يف ترمجته  ؛يف غري قتادة، ومل يرو من كتابه

 والراوي املوصوف بذلك، مل أتت قرينة، أبنه ،التهذيب" هتذيبمن "
 عليه، كما فه له تُ فنحن نراتب منه، ال سيما إذا اخْ  كتابه؛روى من  
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 فهمام األصل يف حديثه الصحة، حال،جرى يف هذه الرواية، وعلى كل 
 على أنه حدث فيحمل -كما ههنا-مل خيتلف عليه، فإذا اختلف عليه  ما

 من حفظه، وإذا كان ذلك كذلك؛ فروايته متوقف فيها، لكن إذا كان
يروونه عنه بوجه دون أحدهم؛ فالقول قول اجلماعة، وإذا كان   اجلماعة

ابن مسعود حلديث عائشة، على ما فيه من  حديثكذلك؛ فريجع 
 .أعلميف متنه، وهللا  ضعف يف سنده، وحبث

 عائشة بدون ذكر الصالة والزكاة والصوم، طريق حلديث: (تنبيه)  
 ( بسند ال1/268أصبهان" ) أخبار ذكرأخرى عند أيب نعيم يف "

 مل يذكر فيه األصبهاين،غبار عليه، إال أن احلسن بن حممد بن احلسني 
 نعيم،جرح وال تعديل، وقد روى عنه مجاعة أكابر، وكذا شيخ أيب 

 وهو أبوبكر الطلحي، مل أعرف من ترمجه، إال أن أاب نعيم ساق
( عنه، مث قال: هذا حديث صحيح 3/306" )احللية" إسناًدا يف

 غريب، اثبت من طرق كثرية.ا
 على أن توثيق أيب لشيخه،حُيمل هذا على توثيق منه يف اجلملة  فقد

 ومع والتعديل،نعيم ليس مما يوثق به، كتوثيق غريه من أئمة اجلرح 
 ذلك، فهذا الطريق يستشهد به، وهللا أعلم. 

 : وله طريقان آخران:مسعود ابن وحديث
( ومن طريقه 11/199/20318" )مصنفهأخرجه عبدالرزاق يف "  -أ

 "الشعب( وكذا البيهقي يف "176/8799-9/175" )الكبريالطرباين يف "
عن ابن  إسحاق عن أيب عبيدة أيب(: أان معمر عن 6/489/9012)
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ال جيعل  لِبرُت: حلفت؛أحلف عليهن، والرابعة لو  ثالثمسعود قال: "
يف  عبدٌ  هللا من له سهم يف اإلسالم، كمن ال سهم له، وال يتوَل هللا

الدنيا، فواله غريه يوم القيامة، وال يب رجل قوًما؛ إال جاء معهم يوم 
 هللا على عبد والرابعة اليت لو حلفت عليها؛ لِبرُت: ال يسرت القيامة،

 ".سرت عليه يف اآلخرة إاليف الدنيا؛ 
أيب عبيدة  ةفرواي وإالسند ضعيف، من أجل عنعنة أيب إسحاق،  وهذا

 عن أبيه فيها حبث طويل، خالصته:
يسمع منه، ولكن مسع من ثقات أصحاب أبيه، فروايته صحيحة،  مل أنه

 من أبيه الواسطة، بينه وبني أبيه، وهناك من خصص عدم مساعه لثقة
 فروايته حال،فقط، خبالف املوقوفات؛ فقد مسعها، وعلى كل  ابملرفوعات

 فيهاال إشكال فيها، لوال عنعنة أيب إسحاق، ومع ذلك: فليس  هنا،
ذكر الصالة والزكاة والصيام، وإمنا أطلقت أن من ال سهم له يف 

 ظوهذا صحيح املعىن، لكن ال يؤخذ من هذا اللف سهم،اإلسالم، كمن له 
 أعلم. وهللاحكم بعدم تكفري اترك الصالة، 

القاسم قال عبدهللا:.... فذكره، مع ذكر  عنطريق املسعودي  ومن  -ب
 والصوم. والزكاةالصالة 

خمتلط،  واملسعودي(، 9/176/8800"  )الكبريالطرباين يف " أخرجه 
 ص" التحصيل جامعوالقاسم مل يسمع من جده، كما قال العالئي يف "

 ترمجة القاسم هذا، وهو ابن عبدالرمحن بن عبدهللا مسعود. ( يف252)
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اثبت أبن األثر  القولأشد ضعًفا من الطريق األوىل، وميكن  الطريق فهذه
 والصوم عن ابن مسعود، مبجموع هذين السندين، لكن بدون ذكر الصالة

والزكاة، تلكم اجلملة اليت رويت يف الرواية الثانية، ومل تشهد هلا الرواية 
 وهللا أعلم األوىل،

 أخرجه الطرباين يف :-رضي هللا عنه-على بن أيب طالب  حديث 
 (:874" )الصغري( ويف "6446" )األوسط"

بن ميمون اخلياط املكي  حممدحممد بن عبدهللا بن عرس املصري ثنا  ثنا
حازم  أيبثنا سفيان بن عينية عن إمساعيل بن أيب خالد عن قيس بن 

 : قال عن علي عن رسول هللا 
سهم يف اإلسالم، كمن ال سهم  لههن  حق: ال جيعل هللا من  ثالث"

قوًما؛ إال حشر  رجلب له، وال يتوَل هللا عبًدا؛ فيوليه غريه، وال ي
 البن" اإلكمال". وحممد بن عبدهللا شيخ الطرباين، مُتجم يف "معهم

ول، يذكر راواًي عنه إال الطرباين، فهو جمه ومل( 184-6/183) ماكوال
احلديث؛ شيخ الطرباين، إال أن هذا  فعلةصدوق رمبا أخطأ،  واخلياط

 الطريق يصلح يف الشواهد، وهللا أعلم.
 (1/400/523)أبويعلىحديث علي، أخرجها  من أخرى طريق وهناك

املهرة"  اخلرية إحتاف(، و "14) برقمالعلى"  املقصدوانظر "
لقزويين يف ( وا2/415" )الكامل( وابن عدي يف "1/102/106)
 (.6-1/5" )قزوينأخبار  يف التدوين"
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 حبيب أخو محزة الزايت أيبمن طريق سويد بن سعيد ثنا حبيب بن  كلهم
 : قال عن أيب إسحاق عن احلارث عن علي عن رسول هللا 

 والصالة سهم، والزكاة سهم، سهم،ْثانية أسهم: اإلسالم  اإلسالم"
 والنهيملعروف سهم، واحلج سهم، وصوم رمضان سهم، واألمر ِب

 ومل يذكر يعلى،أيب  ظلف وهذا" عن املنكر سهم، وخاب من ال سهم له
 وال احلج. الشهادةالسهم الثامن، أما القزويين، فلم يذكر 

 (.1/194/270) للمقدسي" واألفرادالغرائب  أطراف" وانظر
ذلك فقد خالف  ومعكل حال: فهذا سند ساقط، حبيب واٍه،   وعلى

 وايه عن أيب إسحاق مسعت صلة عن حذيفة بنحوه، كماشعبة وآخر، ر 
 ومع ذلك فاحلارث ضعيف، وسويد ال حيتج به، -إن شاء هللا تعاىل- سيأيت

 على حديث حذيفة.  للكالموهذا جيّرين 
مسعت صلة بن زفر حيدث عن  إسحاق: من طريق أيب حذيفة حديث  

ة سهم، والصال سهم،ْثانية أسهم: اإلسالم  اإلسالمحذيفة يقال: "
والزكاة سهم، واحلج سهم، وصوم رمضان سهم، واألمر ِبملعروف 

عن املنكر سهم، واجلهاد يف سبيل هلل سهم، قد خاب  والنهيسهم، 
 ".من ال سهم له

 :قالإسحاق به، إال أنه  أيب(: ثنا شعبة عن 413الطيالسي برقم ) أخرجه
 حة،يف املنت غري صحي مقحمة،" عشر" وكلمةمثانية عشر سهما، 

 وهللا أعلم.
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طريق غندر  من( وأخرجه موقوفًا 3/125/5011عبدالرزاق ) وأخرجه
( وقد 331/2928-7/330الزخار" ) البحرعن شعبة به: البزار يف"

 لنيوهو  -وهو الشكري-يزيد بن عطاء  -خمالًفا لشعبة-احلديث  رفع
البزار  رواييت( وانظر 7/330/2927احلديث، وروايته عند البزار )

يف  وكذا( 337،336برقم ) للهيثمي" رستااأل كشف"يفواملرفوعة  قوفةاملو 
 (.216،215ابن حجر، برقم ) للحافظزوائد مسند البزار"  خمتصر"

ال : وهذا احلديث، البزارمن حديث حذيفة الوقف، وقد قال  فاملعروف
 يعين البزار" زوائد خمتصرنعلم أسنده، إال يزيد بن عطاء، قال احلافظ يف "

 لصحيح موقوف.اأن ا
 (:105( حتت رقم )1/102" )املهرة ةاخلري  إحتافالبوصريي يف" وقال
 أطرافكذلك يف "  انظر وغريه: الصحيح أنه موقوف.ا الدارقطين وقال

 (.3/18/1975) للمقدسي" واألفراد الغرائب
  "  الصحيحةيف " -رمحه هللا-ذكر شيخنا األلباين  أيب أُمامة: حديث -4

"   الرابعيات( أن أاب بكر الشافعي أخرجه يف"1387) رقمحتت  (3/377)
( 4/2" )السداسيات( وأن أاب عبدهللا الصاعدي أخرجه يف "1/106/2)

به، دون ذكر  مرفوًعامامة أعن طالوت بن عباد ثنا فضال بن جبري ثنا أبو 
 الصالة والزكاة والصوم.

ث، كما ضعيف احلدي جبريوفضال بن : -رمحة هللا عليه-شيخنا  وقال
 قال أبوحامت.ا
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 ( أن فضال4/434" )اللسانظاهر ترمجة فضال، وهو ابن جبري، يف " قلت
 بني جبري ال يستشهد به، وهللا أعلم.

 الصالةمجلة: " ذكرح: أن حديث عائشة بدون ضجمموع ذلك يت فمن
 احلسن لغريه، مسعودأبثر ابن  يتقوى" سهم، والزكاة سهم، والصوم سهم

 يب طالب من رواية قيس بن أيب حازم عنه، بلوحبديث على بن أ
وأما حديث أيب  أيًضا،أصبهان"  أخباراليت ذكرها أبونعيم يف " وابلطريق

: فهو إىل الضعف الشديد أقرب، لكن إن نفع هنا، وإال ما ضّر، أُمامة
 وهللا أعلم.

 حديث على، من منحديث حذيفة، فهو موقوف، والشاهد له  وأما
 ملا سبق، وهل يقال: حديث حذيفة به،ال يستشهد  احلارث عنه؛ رواية

 أعلم. وهللاله حكم الرأي؟ موضع أتمل،  املوقوف،
  فننظر يف وجه كالم من استدل به على احلديثي،هذا البحث  وبعد 

 عدم كفر اترك الصالة:
 : أن النيب احلديث ُبذااستدالل من َل يكفر اترك الصالة  وجه
مور املذكورة؛ سهًما من سهام اإلسالم، الصالة كغريها من األ جعل
أن من كان معه سهم، فليس كمن ليس له سهم، وهذا معناه: أن  وذكر

مبا يف ذلك -الثالثة أو الثمانية، وترك البقية،  األسهممن كان عنده أحد 
لكان كمن ليس له  ؛ولو كان كافرًا اإلسالم،فإن له سهًما يف  -الصالة

 ك.سهم أصاًل، واألمر ليس كذل
 : وجياب عن ذلك مبا يلي:قلت
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سهم،  اإلسالم ثالثة: الصالة سهم، والزكاة أسهم: "فيهاالرواية اليت  أن 
 صح الذيتصح من الناحية احلديثة، كما سبق، إمنا  ال" والصيام سهم

ال سهم من له سهم يف اإلسالم، كمن  ليس: "عندان يف ذلك قوله 
هذا؛  ، ومع-ن شاء هللا تعاىلإ-له أيًضا أثر سلمان اآليت  ويشهد" له

 وهللا أعلم. موضع الّنزاع، كما هو ظاهر، يففال يؤخذ منه حكم 
ذلك؛ فال بد من اجلمع بني هذا احلديث، وبني ما سبق من أدلة  صح ولو 

فلما كان يف أدلة من يكفر اترك الصالة، ماال  الصالة،من يكفر اترك 
ض؛ فال بد من أتويل هذا عُتاأو اإل اإليرادالسامل من  التأويليقبل 

له سهم  من وليس: "النص، حيث أن أتويله ممكن، وذلك أن قوله 
 الباقيعام يف األسهم الثالثة، فإنه حيتمل أن  احلديث،"يف اإلسالم....

مع صاحب السهم؛ سهم الصالة، أو سهم الزكاة، أو سهم الصيام، 
لة، ليس كمن ابقًيا مع صاحبه، فهو يف هذه احلا كانفأي هذه األسهم  

تصريح  -صحلو -من احلديث  اجلزءال سهم له أصاًل، وليس يف هذا 
هذا  كان فاألمر حمتمل، فإذا وال بد، أبن السهم الباقي غري الصالة

اخلاص،  العام على فيحمل ؛خاص التكفريعاًما، وما سبق من أدلة 
  وهذا مقتضى اجلمع بني األدلة، وهللا أعلم.

فإنه ال يكفر،  الصالة،من هذه األسهم إال من ترك أي سهم  فيكون
: يقاللوجود أدلة يف الصالة، ال توجد يف غريها من األسهم، وال 

 الكفر أبنه" تركها؛ فقد كفر من ص أحاديث: "خصّه ننعكس املسألة، ف
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 الروايةالعملي، أو غريه من التأويالت السابقة، ألنه ما من أتويل هلذه 
 سبق، وهللا أعلم. كمايه إيراد وإعُتاض،  وما كان يف معناها؛ إال وعل

ملا كان فيه داللة ملن ال يكفر اترك الصالة، فإن  -لو صح-احلديث  هذا أن 
الصالة؛ ال يكفّهر من ترك هذه األسهم الثالثة  اتركالذي ال يكفر 

بكفر اتركها كلها،إمنا حيكم  حُيكم المجيعها، ألهنا عبارة عن واجبات، 
ال سهم له يف  كمن:" دهم على قوله فما هو ر  فقط، بفسقه
 اإلسالم؟يفيد التكفري ملن ال سهم له يف  فظاهره". اإلسالم
منهم عن ظاهر احلديث أو عمومه، فلماذا  خروجقالوا، فهو  ومهما

 تكفري اترك الصالة؟! أبدلةينكرون على من خرج عن ظاهره أو عمومه، 
غري  ظاهره -صحتهلو سلمنا ب-: أن هذا احلديث فخالصة هذا الوجه
عند الطرفني، وذلك ألدلة أخرى عند كل بعمومة مراد، وغري معمول 

 فال ينهض لرد ما سبق من أدلة، وهللا أعلم. كذلك؛منهما، وما كان  
  -ولو سلمنا أبن له حكم الرفع-حذيفة، فمع أنه موقوف  حديث أما  

 م: اإلسالمْثانية أسه اإلسالمأن فيه: " وذلكفليس فيه دليل أيًضا لكم، 
أن سهم اإلسالم املذكور  ومعلوم احلديث،"سهم، والصالة سهم.....

 وبقية الشهادتني،يف هذا احلديث، هو الشهاداتن، فهل تقولون: من ترك 
 هذا،األسهم، إال سهم الصوم مثاًل، أنه مسلم؟! وال أشك أنكم تنكرون 

ألدلة تم: حتم ترك عموم احلديث يف سهم الشهادتني؟ فإن قلتبسافلماذا 
 ألدلة : وكذا خمالفكم ترك عموم احلديث يف سهم الصالةقيلأخرى، 
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ملنازعكم،  أخرى، قد سبق ذكرها، فما كان جوااًب لكم، فهو جواب
 .أعلموهللا تعاىل 

يف مجيع  عامة" من ال سهم له خاب وقدلو قلنا: إن مجلة: " وكذلك 
 بكفردلة وردت أ قداألسهم، إال ما خّصه الدليل، وسهم الصالة 

؛ ملا كان هذا بعيًدا عن من غري عكس اخلاص،اتركه، فيحمل العام على 
  وهللا أعلم. قواعد أهل العلم،
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   (9  )قال رسول هللا واستدل هلم حبديث أيب أمامة قال :" : من ، ِست 
جاء بواحدة منهن؛ جاء وله عهد يوم القيامة، تقول كل واحدة 

 الصالة، والزكاة، واحلج، والصيام، وأداء منهن: قد كان يعمل يف :
 ". األمانة، وصلة الرحم

( ومن طريقة الشجري 8/305/7993أخرجه الطرباين يف "الكبري" )  
" من طريق حيىي بن قد كان يعمل يب( بلفظ: "2/128يف "األماىل" )

أيب حية أيب جناب الكليب عن أيب العالية مسعت أاب أمامة .... فذكره 
كما يف "جامع -ضعفوه لكثرة تدليسه، وقد قال أبوحامت وأبوجناب 

  مل يلق أاب العالية.ا -(297التحصيل" ص )
فهذا سند ضعيف، وأبوجناب ال يبايل عمن أخذ، فمع ضعفه، وعدم 
 لقائه أليب العالية، وإعزاقه يف التدليس واإلرسال؛ فال تطمئن إىل

  أعلم. االستشهاد هبذا احلديث، جملموع هذه األمور، وهللا
    :ووجه الشاهد 

أن العبد له عند هللا عهد، إذا أتى بواحدة من هذه الست، وترك 
 بقيتها، وإن كان املُتوك الصالة ابلكلية. 

وجياب عن ذلك بضعف احلديث، وال يصح هذا شاهًدا ابملعىن ملا 
سبق؛ لإليرادات اليت سبقت على األدلة السابقة، وأهنا ليس فيها 

، حىت يستشهد هبذا لتقويتها، أضف إىل ذلك أن القائل دليل أصالً 
بعدم كفر اترك الصالة؛ قائل بعدم كفر اترك هذه اخلصال الست 
مجيعها، وظاهر هذا أن التارك هلذه الست؛ ليس له عند هللا عهد، 



 سبيل النجاة يف  بيان حكم تارك الصالة 
 
 

 

308 

 -لو صح-فيكون كافرًا، فصح أن املخالف مل يعمل بعموم دليله 
يف عدم عملنا ، هو جوابنا عليه وجوابه علينا يف عدم عمله ابلعموم

عمدة يف الباب،  وال يليق جعل من هذه الرواايت -إن صح-بظاهر هذا 
وضوًحا يف صحتها  ال سيما إذا خالفت األحاديث اليت كالشمس

وشهرهتا يف تكفري اترك الصالة، ولذلك فال أستبعد نكارة هذا 
 احلديث، وهللا تعاىل أعلم. 
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   (10  )أن رسول هللا م حبديث أيب هريرة واستدل هل " :ويف -جتئ قال
األعمال يوم القيامة، فتجئ الصالة، فتقول: َي  -تعرض: -رواية

رب، أان الصالة، فيقول: إنك على خري، فتجئ الصدقة، فتقول: َي 
 رب، وأان الصدقة، فيقول: إنك على خري، ُث جييء الصيام، فيقول:

إنك على خري، ُث جتئ األعمال أي َي رب، وأان الصيام، فيقول: 
على ذلك، فيقول هللا عزوجل: إنك على خري، ُث جيئ اإلسالم، 
فيقول: َي رب، أنت السالم، وأان اإلسالم، فيقول هللا عزوجل: إنك 
على خري، بك اليوم آخذ، وبك أعطي، فقال هللا عزوجل يف كتابه: 

 ْتاِغ غارْيا اإِلْسالِم ِديًنا ف الان يُ ق  بالا ِمْنُه واُهوا يف األاِخراِة وامان ي اب ْ
ِمنا اْْلااِسرِينا 

(1) ." 
( 105/6231-11/104( وأبو يعلى )2/362أخرجه أمحد )

( كلهم من طريق عباد 318/7611-7/317والطرباين يف "األوسط" )
بن راشد عن احلسن ثنا أبوهريرة به، وعند الطرباين ابلعنعنة بني احلسن 

 وأيب هريرة. 
بن أمحد بعد إخراج هذا احلديث: عباد بن راشد ثقة،  قال عبدهللا

  ولكن احلسن مل يسمع من أيب هريرة.ا
وقد محل العلماء قول احلسن: "ثنا أبوهريرة"، أي حدث أهل البصرة، 
وسواء مسع احلسن من أيب هريرة يف اجلملة أم ال، فلم يسمع هذا 

 احلديث من أيب هريرة، لتنصيص بعض أهل العلم بذلك. 
                                                 

 .85، اآلية: آل عمران سورة   (1)
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عباد نفسه ترمجه احلافظ بقوله: "صدوق له أوهام" فمثله ال حيتج به، و 
 وهللا أعلم. 

    :أن قول النيب وجه داللة احلديث" :بعد ذكره ُث جيئ اإلسالم "
األعمال؛ دليل على أن املراد بذلك الشهاداتن، وقول هللا عزوجل 

" دليل على أن من جاء بك اليوم أخذ، وبك أعطيلإلسالم: "
 لشهاداتن دون بقية األعمال؛ فليس بكافر. اب

 واجلواب على ذلك من وجوه: 
 أن احلديث ضعيف، وليس له شاهد ابملعىن يف أدلة هذا الباب. 

ليس مبتعني، بل  -إن صح-أن الوجه الذي محلوا عليه هذا احلديث  
األوىل منه، أن يكون معناه: أن من جاء ابألعمال دون 

زوجل هباًء منثورًا، ويدل على ذلك: الشهادتني؛ جيعلها هللا ع
ومن يبتِغ غري اإلسالم االستدالل ابآلية يف هناية احلديث: )

( أي أن من عمل من األعمال ما عمل، إن ديًنا فلن يقبل منه
مل يكن ذلك مبوجب اإلسالم، والرغبة فيما عند هللا، فإن هللا ال 

ذلك يقبل هذا منه، وال أيخذها منه، وال يعطيه يف مقابل 
 موضًعا يف دار الكرامة، وهي اجلنة. 

الوجه؛ أن هذا الوجه مساٍو لذاك  -من ابب التنازل-فلوا فرضنا 
 فاألمر حمتمل، وما تطرق إليه االحتمال؛ سقط به

 . -لو صح احلديث-اإلستدالل، كيف؛ وهذا الوجه هو الوجيه 
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م، ومل يص لو سلمنا بصحة احلديث، فالرجل الذي مل يصل، ومل يتصدق، 
ومل يعمل، إمنا جاء ابلشهادتني   فقط، فهل يقال يف حقه: 

"اخل احلديث؟ إمنا هذا فيمن جتئ األعمال يوم القيامة....."
عمل، ومل يُقبل منه عمله لكفره، أو شركه ابهلل عزوجل، ال فيمن 

 مل يعمل أصاًل، وواَّف بشهادة مبتورة عن العمل، وهللا أعلم. 
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   (11) رضي هللا - ذر: حديث أيب ل به من َل يكفر اترك الصالةاستد ومما
 :-عنه
ليلة من الليايل من صالة العشاء، فصلى ابلقوم، مث  قام النيب  أن

ُيصلُّون، فلما رأى قيامهم وختلفهم؛ انصرف إىل  لهختلف أصحاب 
إىل مكانه، فصلى،  عرج املكان؛خلْوا أرحله، فلما رأى القوم قد 

مث جاء ابن  ميينه،فأومأ إىلَّ بيمينه، فقمت عن  فجئت، فقمت خلفه،
  فقمنامسعود، فقام خلفي وخلفه، فأومأ إليه بشماله، فقام عن مشاله، 

من القرآن ما شاء هللا أن  ويتلويصلي كل رجل منا بنفسه،  ثالثتنا،
 فبعد أن أصبحنا، الغداة،يتلو، فقام آبية من القرآن يرددها، حىت صلى 

 البارحة؟بن مسعود: أن سله ما أراد إىل ما صنع ا أومأت إىل عبدهللا
فقال ابن مسعود بيده: ال أسأله عن شيء حىت حيدث إىلَّ، فقلت: 

 قمت آبية من القرآن، ومعك القرآن؟ لو فعل هذا بعضنا؛ وأمي،أبيب أنت 
قال: فماذا ُأجبت، أو ماذا ُرد  ،"ألميت دعوتوجدان عليه، فقال: "

لو اطلع عليه كثري منهم طلعًة؛ تركوا  ذيِبل أجبتقال: " عليك؟
ر قال" الصالة فانطلقت معتًقا قريًبا من  ،"بلىقال: " الناس؟: أفال أبشّه

ن تبعث إىل الناس هبذا؛ إ: اي رسول هللا، إنك عمرقذفة جبجر، فقال 
ُْبُمْ  ِإنْ وتلك اآلية:  فرجع،" أرجع أننكلوا عن العبادة، فناداه: "  تُ عاذِ 

ُمْ  ُْم فاِإنَّكا أاْنتا  فاِإِنَّ ِإْن ت اْغِفْر هلا احلْاِكيمُ  اْلعازِيزُ ِعبااُدكا وا
(1).  

                                                 
 .118ائدة، اآلية:ملا سورة ( 1)
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حيىي ثنا قدامة  ثنا: -واللفظ له-( 35/390/21495أمحد ) أخرجه
 أهناعن جسرة العامرية، وهي بنت دجاجة  -وهو ابن عبدهللا-العامري 
 .ذر يقول:.... أابمعتمرة، فانتهت إىل الربذة، فسمعت  انطلقت

 (9/449/4062" )الزخار البحرأيًضا بنحوه البزار يف" ورواهاحلديث 
 من طريق حممد بن عبيد عن قدامة به.

 ال حيتج به، وكذا جسرة. هوقدام
بن سعيد مجاعة  حيىياختلف أيًضا يف هذا احلديث، فرواه عن  وقد

 ِبلذي لو اطلع عليه كثري منهم ُأجبت: "وهو قوله  الشاهد،بدون 
 ".كوا الصالةطلعة؛ تر 

بن حبيب، ويف  نوح( من طريق 1009هذه الرواية النسائي ) أخرج
 ( وابن ماجه464/181-1/463" )التفسري( ويف "11161" )الكربى"
املهرة"  إحتاف( من طريق أيب بشر، وابن خزمية، كما يف "1350)

 علقه( من طريق حيىي بن حكيم، مع أنه 14/234ابن حجر ) للحافظ
( وابن 21538برقم /35( ورواه أمحد عنه )1/271" )الصحيحيف "
( من طريق أيب خيثمة، 48وقيام الليل" ) التهجديف " الدنياأيب 

( مرتني، من طريق أيب الوليد، 1/347املعاين" ) شرحوالطحاوي يف "
 "الشعب" ( من طريق مسدد، ويف3/14" )الكربىوالبيهقي يف "

حممد بن  ( من طريق عبدالرمحن بن775) ( برقم1/482)
حواخلطيب يف "منصور،  ( من 1/456" )والتفريقاجلمع أوهام  موضّه

( من طريق 4/94دمشق" ) اتريخوابن عساكر يف " طريق أيب الوليد،
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الكمال"  هتذيببن حممد بن منصور، واملزي يف "اعبدالرمحن 
( من طريق حفص بن عمرو بن زابل: كلهم عن حيىي بن 23/548)

 ذر مقتصرًا على ترديد النيب  أيبعن  سعيد عن قدامة عن جسرة
 دون ذكر الشاهد. لآلية،

بدون ذكر  الرواية،توبع حيىي بن سعيد عن قدامة على هذه  بل
( عن وكيع، وابن أيب شيبة 21388برقم  /35الشاهد، فرواه أمحد )

 ( عن حممد6/327/31758( ورواه أيًضا )2/225/8368) كذلك
 طريق( من 148)صالليل"  يامقاملروزي يف " ورواهبن فضيل، ا

 طريق( من 1/347املعاين" ) شرحيف " والطحاويعبدالواحد بن زايد، 
( من طريق 4/26/915السنة" ) شرحأيب خالد األمحر، والبغوي يف "

عن قدامة عن جسرة عن أيب ذر خمتصرًا بدون الشاهد،  كلهموكيع،  
  ًئا.ملن ال يشرك ابهلل شي يغفرويف بعض الرواايت، أن هللا 
 وانظر الرسم املوضح لذلك: 

 
 



 سبيل النجاة يف  بيان حكم تارك الصالة 
 
 

 

315 

 يوضح الطرق السابقة، مع اإلشارة لرواية:  رسم وهذا
 (.) برمز "الصالة"....تركوا 

 
   مرفوًعا ذرأيب  عن جسرة عن قدامة عن   سعيد بن  حيىي    عن أمحد
 عبيد بن حممد    

 وأبوخيثمة أمحد
         

        ومسدد وأبوالوليد
بن ممد بن  وعبدالرمحن

 بن سعيد حيىي  عن منصور

 خمتصرًا مرفوًعا ذرأيب  عن جسرة عن قدامة عن   
 بن عمرو بن زِبل وحفص

       بن حبيب وأبوبشر ونوح
       بن حكيم ويح

      وممد بن فضيل وكيع      

      بن زَيد وعبدالواحد  

      األمحر وأبوخالد  

 اآليت: علمنظر هذا الرسم؛  فمن
   أو جسرة اضطراب أو أحدمها يف هذه الرواية، فحدث قدامة قدامة أن 

وهذا من اضطراب الضعيف، الذي خيتلف  وذاك،الثقات احلفاظ هبذا 
 عليه الثقات احلفاظ.

وكان للُتجيح، لرجحت رواية اجلماعة عن حيىي بن سعيد،  اضطرران لو 
  حممد بن عبيد، الذي انفرد ابلزايدة. ضدمعهما حيىي ووكيع ومن 

ِبلذي لو اطلع عليه كثري منهم طلعة؛ تركوا  ُأجبتزايدة: " تصح ال 
 ".الصالة
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  فهذا احلديث ال يُعد  الفقهية،من الناحية احلديثية، ومن الناحية  هذا
 مل يكفر اترك الصالة، ملا يلي: ملن دليالً 

 سنده. ضعف -1    
نه صحيح، فهل يلزم من هذا القول: أن اتركي الصالة ليسوا فرضنا أ لو -2

ظنوا أن بل حُيمل على أنه جلهل هؤالء الناس،  بالزم،بكفار؟ هذا ليس 
الصالة،  شفع يف أهل ال إله إال هللا، فإنه سيشفع فيمن ترك إذا النيب 
أيب هريرة  من جهلهم، وليس األمر كذلك، فقد مر يف حديث وهذا

أن خيرجوا  هللا عزوجل أمر املالئكة أن" "الصحيحني" وأيب سعيد يف
إال هللا،  يشرك ِبهلل شيًئا، ممن يشهد أن ال إله المن النار، من 

كلمة:  فال يُفهم من جناة أهل ،"السجودفيخرجوِنم، ويعرفوِنم آباثر 
بلسانه، واقتصر على الكلمة  الصالة،من ترك  جناة" إله إال هللا ال"

 اترك الصالة، وهللا أعلم. ه، لكنبذلك قلبه قوصدّ 
 ما سبق من أدلة، وبنياجلمع بينه  ىسلمنا بصحته أيًضا؛ فمقتضه  ولو -3

ال  أن يبني هلم واسع رمحة ربه عزوجل، أراد فيقال: إن النيب  ،لوَّ ؤه أنه يُـ 
إسالمه، ولذا فقد سد الذريعة، بعدم  علىأن من ترك الصالة، ابق 

كان فسًقا أو كفرًا، وإذا    سواءا يف احملظور، إخبارهم بذلك، حىت ال يقعو 
أو الكفر  -تفاصيلعلى -كان األمر حيتمل الفسق املوجب لدخول النار 

من األدلة  املوجب للخلود، فال بد من أتويله على الكفر، حىت تسلم
 اجلمع بني األدلة، كما ال خيفى، وهللا أعلم. ىوهذا مقتضه  التعارض،
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 /35ريق أخرى إىل جسرة، أخرجها أمحد )أيب ذر ط حلديث: (تنبيه)
 (3/13( والبيهقي )461" )التهجد" يف( وابن أيب الدنيا 21328 برقم

  (455-1/454" )املوضح" مع تصحيف فاحش يف سنده، واخلطيب يف
بلفظ:  خمتصرًاكلهم من طريق فليت العامري عن جسرة عن أيب ذر 

هذا اللفظ  يفليس ال حيتج به، و  وجسرة" ال يشرك ِبهلل شيًئا ملن"
شاهد يف حمل النـزاع، ألن املخالف يدعى أن ترك الصالة شرك، فال 

أن تركها  -إن صح-هلا الشفاعة، وليس يف هذا احلديث  التاركنيتنال 
  ليس بشرك، وهللا أعلم.

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (12)  حديث آخر أليب ومما استدل به بعض من مل يكفر اترك الصالة؛
 طرق وألفاظ:  وله ذر،
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ما جاء من طريق أيب عمران اجلوين عن عبدهللا بن الصامت عن أيب  -أ
كيف أنت إذا كانت عليك أمراء، : "ذر قال: قال رسول هللا 

قال: ؟ "يؤخرون الصالة عن وقتها، أو مييتون الصالة عن وقتها
صلِ  الصالة لوقتها، فإن أدركتها معهم؛ قلت: فما أتمرين؟ قال: "

 ".فإِنا لك انفلةفص ل، 
 ( من وجوه648( ومسلم )113أخرجه البخاري يف "األدب املفرد" )

( 2408-2404،1526،1525وألفاظ بنحوه، وأبوعوانة برقم )
 (431( وأبوداود )1439-1437برقم /2وأبونعيم يف "املستخرج" )

 (1228( والدارمي )1256( وابن ماجه )176والُتمذي )
  (، وأمحد2/381/3782ق )( وعبدالرزا449والطيالسي )

(21501،21490،21445،21428،21417،21324) 
 (.2/301( والبيهقي )1010-1007واملروزي يف "الصالة" )

 وانظر احلديث من طريق خالد بن عبدهللا بن الصامت عن أيب ذر به، -ب
 (.1/134/213عند الطرباين يف "مسند الشاميني" )

 (648الصامت به: أخرجه مسلم ) ومن طريق أيب نعامة عن عبدهللا بن -ج
 (. 1633( والطرباين يف"الكبري" )21418( وأمحد )1442وأبونعيم )

ومن طريق أيب العالية عن عبدهللا بن الصامت عن أيب ذر، قال: قال  -د
كيف أنت إذا بقيت يف قوم ": -وضرب فخذي- رسول هللا 

صالة صلَّ ال" قال: ما أتمر؟ قال:؟ "يؤخرون الصالة عن وقتها
 ".لوقتها، ُث اذهب حلاجتك، فإن أقيمت، وأنت يف املسجد؛ فصل ِ 



 سبيل النجاة يف  بيان حكم تارك الصالة 
 
 

 

319 

 ( وأبونعيم يف1522برقم /1( وأبوعوانة )648أخرجه مسلم )
( والدارمي    859( والنسائي برقم )1440برقم /2"املستخرج" )

 ( واملروزي3953،3954برقم /9( والبزار )21479( وأمحد )1227)
 (.1013يف"الصالة" رقم )

( مرتني، 648ن نفس الطريق ابللفظ املشهور: أخرجه مسلم )وم
( وأبونعيم يف "املستخرج" 2409،1524،1523برقم  /1) وأبوعوانة

برقم  ( ويف "اإلمامة واجلماعة"778( والنسائي )1443،1441برقم  /2)
( وعبدالرزاق 6/166/2406وابن حبان ) 1637( وابن خزمية )2)
( 21478،21423،21306د )( وأمح3781،3780برقم  /2/380)

 ( والطرباين يف "جزء فيه ما انتقى ابن374/3952-9/373والبزار )
( 1012،12011( واملروزي يف"الصالة" )89( برقم)185مردويه" ص)

 (.2/300،299والبيهقي )
 وقد جاء بنحوه أحاديث أخرى:

 (.1017( واملروزي يف"الصالة" )432: عند أيب داود )حديث معاذ 
( يف "الكىن" 8/7: أخرجه البخاري يف "التاريخ الكبري" )ةحديث عباد 

-1/439( والطوسي يف "املستخرج على الُتمذي" )433وأبوداود )
-2/380( وعبدالرزاق )1257( وابن ماجه )440/160
ذكر ( بدون 7/402( وابن سعد يف "الطبقات" )381/3782

(، واملروزي يف "الصالة" 7589عبادة، وابن أيب شيبة )
 (.1021، بدون ذكر عبادة، وكذا برقم 1020،1019،1018)
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 ( وابن سعد يف434: أخرجه أبوداود )حديث قبيصة بن وقاص 
يف  ( والطرباين2/148( والدواليب يف "الكىن" )8/56"الطبقات" )
 (1028( واملروزي يف "الصالة" )959برقم  /18"الكبري" )

 (.23/497) ( واملزي يف"هتذيب الكمال"7والشاموخي عن شيوخه )

 من طريق عيسى عن األعمش عن إبراهيم عن حديث ابن مسعود: 
األسود..... فذكر قصة مع ابن مسعود، مث قال ابن مسعود عن 

إِنا ستكون أمراء، مييتون الصالة، خينقوِنا إَل : "رسول هللا 
شرق املوتى، فمن أدرك ذلك منكم؛ فليصل الصالة لوقتها، 

 ".وليجعل صالته معهم سبحة

يف  ( واملروزي66/1636-3/65أخرجه ابن خزمية يف "صحيحه" )
 (. وهذا سند رجاله ثقات. 1015"الصالة" )

 ومن طريق معمر عن أيب إسحاق عن أيب األحوص عن ابن مسعود
" قيل: يؤخرون الصالة حىت يقال: هذا شرق املوتىموقوفًا، وفيه: "

درك أإذا صفرت الشمس جًدا، فمن وما شرق املوتى؟ قال: "
 ".ذلك؛ فليصل الصالة لوقتها، فإن احتبس؛ فليصل معهم

يف  ( ومن طريقه الطرباين383/3787-2/382أخرجه عبدالرزاق )
 (. 9496برقم /9"الكبري" )

وفيه عنعنة أيب إسحاق، لكن يؤيده ما سبق يف هذا املعىن، وأن 
التأخري ليس املراد فيه خروج الوقت ابلكلية، وقد ساق حديث 

 ( وما بعده.1037د املروزي يف عدة مواضع أخرى، انظر )ابن مسعو 
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 (779وهناك مواضع أخرى حلديث ابن مسعود، فانظر: النسائي )
( و"املصنف" 3788،3786( وعبدالرزاق )1255وابن ماجه )

 ( واملروزي5287،5191( وأاب يعلى )4936البن أيب شيبة )
، وخمتصًرا موقوًفا( 9495برقم /9( و "الكبري" للطرباين )1014)

 (. 8/305( و"احللية" أليب نعيم )10361برقم )

( وأبويعلى 2/379/3779: أخرجه عبدالرزاق )حديث عامر بن ربيعة 
 (.1023،1022( واملروزي )7203)

 برقم /7: أخرجه الطرباين يف "الكبري" )حديث شداد بن أوس 
 (.1025( واملروزي )4907( و "األوسط" )7155

 (.1024روزي ): أخرجه املحديث جابر 

( 4/235/486: أخرجه البخاري يف"التاريخ الكبري")حديث أنس 
 (.1027،1026(، واملروزي )8845والطرباين يف"األوسط" )

 (.4/16: عند البخاري يف "التاريخ الكبري" )حديث أيب هريرة 

( وأيب 2/382/3785وانظر منقطعات أخرى عند عبدالرزاق )
 "إحتاف اخلرية املهرة"( وهو موجود أيًضا يف 7201يعلى )

 (.2/45/1143للبوصريي )
  "وبعد هذا البحث احلديثي: فقد قال املروزي يف"تعظيم قدر الصالة 

 ( وما بعدها: 2/956)
 قالوا: فهذه األخبار تدل على أن اترك الصالة، حىت جتاوز وقتها؛

 غري كافر.ا
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 :واجلواب من وجوه
 م مل يؤخروا الصالةقد أجاب املروزي بكالم طويل، خالصته: أهن 

عن  حىت خيرج وقتها، ويدخل وقت الصالة األخرى، إمنا كانوا يؤخروهنا
ابن  الوقت املختار، إىل وقت ذوى األعذار، واستدل ببعض رواايت

 وشرقمسعود، اليت فيها أتخري الصالة إىل شرق املوتى، قال: "
 " إىل غروب الشمس.ااملوتى
 ليه املروزي أيًضا: رواية أيب: ومما يدل على صحة ما ذهب إقلت

 صل الصالةالعالية عن عبدهللا بن الصامت عن أيب ذر مرفوًعا: "
 ".لوقتها، ُث اذهب حلاجتك، فإن أقيمت وأنت يف املسجد؛ فصل

أخرجه مسلم وغريه، فهذه الرواية تدل على أن التأخري غري 
فإن أقيمت وأنت يف شديد، حىت خيرج مجيع وقتها، لقوله: "

" فهذا يدل على أهنم يؤخروهنا أتخريًا، يدركه من د؛ فصل ِ املسج
 مكث بعد الصالة، وهذا يف العادة ال يكون طوياًل، وقوله:

" اخل، يدل على أنه ُث اذهب حلاجتك، فإن أقيمت......"
ويذهب حلاجته، إال أن تقام الصالة قبل ذهابه حلاجته؛  يصلي،
ب فيه الوقت كله، ولذا معهم، وهذا يف العادة أتخري ال يذهفليصل 

 النووي للحديث عند مسلم بقوله:  ترجم
   ابب كراهية أتخر الصالة عن وقتها املختار.....ا

عن  ( من طريق صاحل بن ُرْسـتُم21490وهناك رواية عند أمحد برقم )
صل يف رحلك، ُث ائتهم، فإن عمران اجلوين به، بلفظ: "أيب 
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 وجدِتم َل يصلوا؛وجدِتم قد صلوا؛ كنت قد صليت، وإن 
تدل  -إن صحت-فهذه الرواية  "صليت معهم، فتكون لك انفلة

فإن املسافة ما بني على أن التأخري ليس ُمذهًبا لكل الوقت، 
الصالة،  الرحل واملسجد، ال تكون يف العادة مستوعبة لكل وقت

 ففيما -وهو الظاهر، لتفرد صاحل بذلك-وإن مل تصح هذه الرواية 
 جة، وهللا أعلم.سبق كفاية وح

 (.2/933وبنحو ذلك قال إسحاق، كما نقله املروزي يف "الصالة" )

 وأجاب املروزي أيًضا جبواب آخر، فقال رمحه هللا: وفيه قول 
 آخر، قال بعضهم: لو كان هؤالء األئمة، تركوا الصالة متعمدين،
 )لُتكوها( إىل أن خرج وقتها، لكانوا قد كفروا، وليس يف

 احتججتم هبا، دليل على أهنم مل يكفروا، ألن األحاديث اليت
، مل خيرب ذلك، إمنا ادعيتم يف هذا احلديث ما ليس فيه، النيب 

 وأتولتموه على غري أتويله.

 فصلوا معهم، واجعلوا صالتكمقال: فإن قال قائل: أليس قال: "
 "؟ فيأمر ابلصالة خلف كافر؟ قيل له: مل يقل ابلصالةمعهم سبحة

 ل إمنا أمر ابلصالة خلف مسلم، ألهنم يف حالخلف كافر، ب
ألن الرجل إذا كفر بُتك الصالة، فإمنا مسلمون ال كفار،  صالهتم؛

الصالة، فإذا رجع إىل الصالة، يستتاب من كفره، أبن يدعى إىل 
 وصلى؛ كان راجًعا إىل اإلسالم، ألن كفره كان بُتكها، فإسالمه

  (.966-2/964يكون إبقامتها.......اخل )
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: وال خيلو هذا من حبث، والعمدة على األول، وذلك ألهنم قلت
بعد  -مع توفر بقية الشروط-لو كانوا كفارًا هبذا، جلاز اخلروج عليهم 

هبا  خروج وقت الصالة، وقبل صالهتم الصالة األخرى، اليت كانوا
مسلمني!! وقد ذكر ذلك ابن القيم بنحوه يف "الصالة" ص 

أن ما فعلوه، صالة يعصمون هبا (، مث قال: فدل على 40)
 دماءهم.ا

وقد يقال إن املراد ابلوقت، الوقت الذي يصح فيه اجلمع، كمن 
 يؤخر الظهر إىل وقت العصر، وهو إىل ما قبل الغروب، وكمن

رمحه -يؤخر املغرب إىل نصف الليل، كما هو ظاهر من فهم أمحد 
"اجلامع"  واحتجاجه هبذا احلديث يف أكثر من رواية؛ انظر -هللا

إال أن  (2/445،544،543/1396،1395،1393للخالل )
ذهب إىل  -رمحه هللا-( علم أن أمحد 1395من تدبر السؤال رقم )

أن املراد خروج الوقت ابلكلية، وليس جمرد خروج وقت الظهر، ومل 
خيرج وقت العصر، أو خروج وقت املغرب، ومل خيرج وقت العشاء، 

الوقت مثل صالة العصر، إىل أن فقد قال: ومن قال: إذا كان 
يف األمراء:  جيوز صالة العصر، فهذا قول ضيّهق، وقد قال النيب 

أي أن الصالة  " فقد خرج الوقت .....ايصلون لغري وقتها"
واحلديث قد صرح أبهنم وقتها، اليت جُتمع مع غريها، فال زالت يف 

رى العموم، ي -رمحه هللا-يصلون لغري الوقت، فظهر من هذا أن أمحد 
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ويشمل صالة الصبح والعصر فيشمل الصالة اليت جتمع مع األخرى، 
 والعشاء، فهذه صلوات ال جتمع مبا بعدها.

( وابن القيم يف 2/66وذهب شيخ اإلسالم يف "شرح العمدة" )
( إىل االستدالل هبذا احلديث على إسالم من يُتك 38ص )"الصالة" 

 يزول قريًبا. الصالة، لكسل
 إذا كانت الصالة الفائتة، ُتصلَّى يف غري وقتها، فما :فإن قيل

 الدليل على حصر ذلك يف وقت اليت تليها؟ أليس ذلك ممتًدا إىل
 ما شاء هللا، إذا كان الرجل عازًما على الصالة؟

  : أن حديث األمراء هذا، أيىب هذا اإلطالق، فإن النيب فاجلواب
 سلمني إىل الصالةأخرب أن األمراء يصلون بعد ذلك، وأرشد امل

 معهم انفلة، وسياق األحاديث السابقة يدل على عدم اإلطالق.
 وقد استدل شيخ اإلسالم ابن تيمية هبذا احلديث على ما قاله اإلمام

 (.615-614،  579-7/578أمحد، انظر "جمموع الفتاوى" )
إال أنه قد خالف هذا يف أكثر من موضع، كما يف "جمموع الفتاوى" 

ابع، و "شرح العمدة" اجلزء الثاين، وذهب إىل أن املراد اجلزء الس
عدم احملافظة على الصالة، فإن مُحل احلديث على املعىن الذي ذهب 

مبعىن أنه يصلي إليه أمحد؛ فهو الظاهر املقبول من احلديث، وإن كان 
من استدالل  وهو الظاهر-ويدع صالة أو أكثر، فال يصليها رأًسا  

 وهللا أعلم.  هذا ظاهًرا بقوة يف هذا احلديث،فليس  -شيخ اإلسالم
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      (13 ومما يستدل به ملن ال يكفر اترك الصالة، حديث أيب هريرة أن )
 حضر ملُك املوت رجاًل ميوت، فشق أعضاءه،قال: " رسول هللا 

 فلم جيده عمل خريًا، ُث شق قلبه، فلم جيد فيه خريًا، ُث فك
 "صًقا حبنكه، يقول: الإله إال هللا حلييه، فوجد طرف لسانه ال

 ".فغفر له بكلمة اإلخالص: "قال رسول هللا 
( مع زايدة أخرى، 15( برقم )39أخرجه أبوحامت يف "الزهد" ص )

( 9( برقم )22وأخرجه ابن أيب الدنيا يف"كتاب احملتضرين" ص)
احملقق، دون ذكر األعضاء، إال أن يف الرواية سقطًا، كما قال 

البن أيب  ن صاحب "كنـز العمال" أخرجه اتًما، وعزاهواستدل أب
( 9/125)دنيا، وانظر بقية ما قال، وأخرجه اخلطيب يف"التاريخ" 

ابن البناء يف  ( ابلزايدة، وأخرجه2/9/1015والبيهقي يف "الشعب" )
اتًما يف  ( وابن اجلوزي67"فضل التهليل وثوابه اجلزيل" ص)

 طريق ابن أيب الدنيا، ( من76"الثبات عند املمات" ص  )
وأخرجه الديلمي يف "الفردوس" من طريق ابن الل يف "مكارم 

( و "املداوي لعلل 6/2520األخالق" انظر "ختريج اإلحياء" )
اجلامع الصحيح وشرحي املناوى" ألمحد بن حممد الصديق 

 (: 3/411/3731الغماري )
عن  كلهم من طريق عبدالرمحن بن أيب الزاند عن موسى بن عقبة

 رجل من ولد عبادة بن الصامت عن أيب هريرة به. 
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وهذا سند ضعيف: ابن أيب الزاند ال حيتج به، وشيخ موسى بن 
 عقبة مبهم ال يعرف، وقد ذكروا إسحاق بن حيىي بن الوليد بن
 عبادة من مشايخ موسى بن عقبة، ومل يرو عنه غريه، وقال

 يب" وقالالبخاري: أحاديثه معروفة، كما يف "هتذيب التهذ
 (: قال ابن عدي: عامة أحاديث غري1/124الذهيب يف "املغين" )

 حمفوظة.ا
وهذا خيالف ما تقدم عند البخاري، وقال الدارقطين: ضعيف، 
انظر "ختريج األحاديث الضعاف يف سنن الدارقطين" للحافظ 

( وانظره يف"السنن" للدارقطين 694( برقم )288ص ) الغساين
(4/202.) 

وإن وثَـّقهُه -أن املبهم هو إسحاق هذا؛ فهو ضعيف ولو سلمنا 
أضف إىل ذلك أنين ال  -تلميذه موسى، كما يف رواية اخلطيب

 59أطمئن إىل مساعه من أيب هريرة، فإن أاب هريرة مات سنة 
، فبني وفايتهما 131وإسحاق هذا قتل سنة  -على قول-
بعد مخس  سنة، ولو فرضنا أنه مل يتأهل لتحمل الرواية إال (72)

( سنة، وال 87عاًما، فمعناه أنه يُفُتض أنه مات وهو ) عشر
 إخاله كذلك، وهللا أعلم.

 وقد قال العراقي: وإسناده جيد، إال أن يف رواية البيهقي رجاًل مل
 ُيسهمَّ، ومسى يف رواية الطرباين: إسحاق بن حيىي بن طلحة، وهو

 ضعيف.ا
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 لطرباين يف "الكبري".( وعزاه ل6/2520انظر "ختريج اإلحياء" )
 : ابن أيب الزاند ال حيتج به، ولو سلم السند من املبهم،قلت

وأيًضا فلو كان املبهم هو إسحاق بن حيىي بن طلحة، فليس هو 
من ولد عبادة، مث هو إىل الُتك أقرب منه إىل الضعف، كما يظهر 
ملن وقف على ترمجته، وهاك الكالم على طريق إسحاق ابن حيىي 

 :بن طلحة
 فمن طريق أيب املغلس عبدربه بن خالد النمريي ثنا فضيل بن
 سليمان النمريي عن موسى بن عقبة عن إسحاق بن حيىي بن

وجبت لك اجلنة، بقولك  طلحة عن أيب هريرة مرفوًعا به، وفيه: "
 ".كلمة اإلخالص

( وابن 1473( برقم )3/1486أخرجه الطرباين يف "الدعاء" )
( برقم 360تقاه على الطرباين" ص )مردويه يف "جزء فيما ان

(172.) 
 وهذا سند واٍه: فضيل منكر احلديث عن موسى، قاله صاحل جزرة.

وإسحاق واٍه، ومل يسمع من أيب هريرة، وعلى هذا فقد اختلف 
 على موسى ضعيفان.

وللحديث طريق أخرى، أخرجها أبواحلسني بن املهتدي ابهلل أان 
 وبكر النقاش ثنا سليمان بن سالماحلسني ابن حممد املؤدّهب ثنا أب

 الزيين حبمص ثنا مبارك بن أيوب ثنا خالد بن عبدهللا ثنا عطاء
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ابن السائب عن سعيد ابن جبري عن أيب هريرة مرفوًعا به، وفيه: 
 ".افلم جيده عمل خريًا قط"

 (. 411/3731-3/410من "املداوي" للغماري )
يف  انظر ترمجته وهذا سند منكر جًدا، بسبب أيب بكر النقاش،

 ( فإهنا ترمجة مظلمة جًدا، وينظر شيخه3/520"امليزان" )
 وشيخ شيخه، من مها؟ واخلطيب قد ضعَّف املؤدب، وانظر

 ( وعطاء بن السائب ممن خيتلط مع صدقه،2/579"لسان امليزان" )
وأما أبواحلسني ابن املهتدي ابهلل، فله ترمجة نرية يف "النبالء" 

 طرق ال تتقوى ببعضها، وهللا تعاىل أعلم.(، فهذه ال18/241)
 قوله ووجه الداللة ملن ال يكفر اترك الصالة بذلك ،" :فشق 

أن  " وملن يكفر اترك الصالةأعضاءه، فلم جيده عمل خريًا
 جيب بعدة أجوبة:

 أن احلديث ال يصح، وما كان كذلك فال ُتصرف به األدلة الدالة 
 على تكفري اترك الصالة.

ُث شق عن ديث مجلة، قد تصل إىل النكارة، وهي: "أن يف احل 
" ومعلوم أن من أعمال القلوب ما هو قلبه، فلم جيد فيه خريًا

أصل يف صحة اإلميان، إال أن يقال: إن اخلري املنفي ما هو 
 فوق ذلك.

دليل على أن هذا الرجل من أمة  -لو صح-ليس يف احلديث  
 أما األمم اليت يف حقها يكفر من ترك الصالة، حممد 
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السابقة، فليس عندان دليل على ثبوت هذا احلكم يف حقها، 
 وإن كان قد ثبت أن عندهم صالة، وهللا أعلم.

له  وهناك جواب آخر، وهو أن هذا الرجل كان كافًرا مث أراد هللا 
حسن اخلامتة، فوفقه لكلمة اإلخالص عند موته، ويف هذه 

 يف موضع -و صحل-احلالة ال يتيسر له أن يصلي، فليس هذا 
 النـزاع، وهذا مقتضى اجلمع بني األدلة الصحيحة، وهللا أعلم.

 وبعد هذا، فالراجح عدم االستفادة ملن ال يكفر اترك الصالة
 هبذا احلديث، وهللا أعلم. 
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    (14:ومما استدل به من مل يكفّهر اترك الصالة ) 
 قال:  حديث عبدهللا بن مسعود عن النيب 

بعبد من عباد هللا، أن ُيضرب يف قِبه مائة جلدة، فلم يزل  أُمر" 
يسأل ويدعو، حىت صارت جلدة واحدة، فجلد جلدة واحدة، 
 فامتأل قِبه عليه انرًا، فلما ارتفع عنه؛ قال: عالم جلدَتونين؟ قالوا:

 ".إنك صليت صالة بغري طهور، ومررت على مظلوم، فلم تنصره
 (: ثنا فهد بن8/212/3185أخرجه الطحاوي يف "املشكل" )

 سليمان، قال: ثنا عمرو بن عون الواسطي، قال: ثنا جعفر بن
 سليمان عن عاصم، عن شقيق عن ابن مسعود به.

وهذا سند رجاله ثقات، إال أن عاصًما، هو ابن أيب النجود هبدلة، 
 ومثله ال حيتج به، لكالم فيه من قبل حفظه.

يف  -رمحة هللا عليه-واحلديث قد جود سنده شيخنا األلباين 
 (، وذكر أن املنذري أورده يف "الُتغيب2774"الصحيحة" )

والُتهيب" مشريًا إىل ضعفه، وعزاه أليب الشيخ يف "كتاب التوبيج" 
 وذكر الشيخ أنه ليس موجوًدا يف اجلزء املطبوع منه، وهو كما قال.

 ( وصدره3/190واحلديث ذكره املنذري يف "الُتغيب والُتهيب" )
له: "وروى عن عبدهللا..." وهذا إشارة منه لضعف احلديث، كما بقو 

ال ما واألمر كما ذهب إليه املنذري،  -رمحه هللا-قال الشيخ األلباين 
وهللا  يف هذا احلديث، من هذا الوجه، -رمحه هللا-ذهب إليه شيخنا 

 أعلم.
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واحلديث من هذا الوجه ذكره ابن عبدالرب يف "التمهيد" 
وذكر الطحاوي، قال: حدثنا فهد بن  ( فقال:23/299)

 سليمان...... فذكره.
  واحلديث له شاهد من حديث ابن عمر، أخرجه الطرباين يف "الكبري"

(: ثنا أبوشعيب احلراين ثنا حيىي بن عبدهللا 12/443/13610)
البابُلىتّه ثنا أيوب بن هنيك مسعت عطاء بن أيب رابح يقول: مسعت 

ُأدخل رجل يف قِبه، فأاته يقول: "  ابن عمر يقول: مسعت النيب
ملكان، فقاال له: إان ضاربوك ضربة، فقال هلما: عالم تضرِبين؟ 

عنه فضرِبه ضربة، امتأل قِبه منها انرًا، فرتكاه حىت أفاق، وذهب 
 الرعب، فقال هلما: عالم تضرِبين؟ فقال: إنك صليت صالة،

 ."وأنت على غري طهور، ومررت برجل مظلوم، وَل تنصره
وهذا احلديث فيه ضعيفان: حيىي بن عبدهللا البابليت، ترمجه احلافظ 

 بقوله: ضعيف.
 ( تدل على أنه ضعيف،1/490وأيوب بن هنيك ترمجته يف "اللسان" )

إال إذا روى عنه أبوقتادة احلراين، فيُتك، وليس هذا من رواية أيب 
 يب".قتادة احلراين عنه، وهو مُتوك.....، قاله احلافظ يف "التقر 

 على كل حال، فهذا احلديث يصلح لإلستشهاد به، وهللا أعلم.
 هبذا اللفظ يف "الضعيفة" -رمحه هللا-واحلديث قد ذكره شيخنا األلباين 

  ( وقال: ضعيف.ا2188)
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 فالناظر يف حديث ابن مسعود وابن عمر، جيد أن حديث ابن مسعود
 ذلك، وأنانفرد بطلب صاحب القرب التخفيف، ودعاء هللا عزوجل ب

 هللا استجاب له، فهذا مما انفرد به عاصم، وال حيتج به، أما بقية
 فحديث ابن عمر يشهد له، وهللا أعلم.احلديث، 

  :ووجه االستدالل به على عدم كفر اترك الصالة من جهات 
(: فكان يف 213-8/212ما قاله الطحاوي يف "املشكل" )األوَل: 

 صالة، مل يكن صالها، حىتذلك ما قد دل على أن اترك تلك ال
 خرج وقتها، ويف إجابة هللا عزوجل دعاءه؛ ما قد دل أنه مل يكن
 بذلك كافًرا، ألنه لو كان كافًرا؛ كان دعاؤه داخاًل يف قول هللا

واماا ُدعااُء اْلكااِفرِينا ِإال يف ضااللٍ  عزوجل:
  .ا(1)

 تعقبه( ومل ي300-23/299وقد نقله ابن عبدالرب يف"التمهيد" )
 بشيء. 

وعندي أن هذا االستدالل وجيه لو صح سنده، ولكنه مل يصح، ملا 
 علمت من لني يف عاصم. 

  " ظاهره أنه مسلم غريأُِمرا بعبد من عباد هللاأن قوله: "الثانية: 
 كافر، وسيأيت يف اجلهة الثالثة. 

أن يف احلديث دلياًل على عدم كفر اترك الصالة، وذلك أن  الثالثة:
القرب عند ما سأل امللكني: عالم ضربتماين؟ فذكرا له أنه صاحب 

صلى صالة بغري طهور، وهذا يفيد أنه كان يصلي بقية الصلوات 
                                                 

 .14سورة الرعد، اآلية:   (1)
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طاهرًا، وضما إىل ذلك أمرًا ال خالف يف عدم التكفري به، وهو أنه 
مر على مظلوم، فلم ينصره، فلو كان هذا الرجل كافرًا، ال قتصرا على 

ال -أو مشرك، وإذا كان الرجل قد عذّهب هبذا  قوهلما له: إنك كافر،
طهور، ومن فدل على أنه مسلم، مع كونه صلى صالة بغري  -لكفره

، إن كان ذاكًرا متعمًدا.  صلى بغري طهور، فإنه مل يصلّه
 وال بد من محل الرجل على أنه صلى بغري طهور عامًدا ذاكرًا، ألن

 على تفاصيل-كم الناسي أو الساهي ال يعذب، وكذا اجلاهل ابحل
 وهللا أعلم. -يف ذلك

 واجلواب على ذلك من وجوه:
هناك من ذهب إىل أن ذلك كان يف صالة النافلة، وهذا العذاب ال   -1

ألنه ترك انفلة، ولكن ألنه كان عابثًا مستهيًنا أبمر النافلة، حىت إنه 
صلى بغري طهور، وهذا أمر موجب للعذاب، كمن صلى انفلة إىل 

 ، عامًدا ذلك، وهذا أمر له حظٌّ من الوجاهة، وعلى ذلك:غري القبلة
صالة أي هذه الصالة املُتوك طهورها، -فما تطرق إليه االحتمال 

سقط به تعني االستدالل، وهذا مقتضي اجلمع بني  -فرض أو نفل
 هذا وبني األدلة السابقة يف تكفري اترك الصالة.  

فريضة واحدة، وعلى أن احلديث لو كان يف صالة فريضة، فهي   -2
مذهب من يرى أن التارك ال يكفر إال ابلُتك الكلي، فال يرد عليه 

 ذلك، إمنا يرد هذا على من يكفر بُتك فريضة واحدة، وهللا أعلم. 
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 ، أو من األمم األخرى؟بقي أن يقال: هل هذا الرجل من أمة حممد   -3
ل يف حمتمل، وإذا كان ذلك كذلك؛ فقد سقط به االستدالاألمر 

 موضع النـزاع، وهللا أعلم. 
 : إن حكم من ترك صالة واحدة،كحكم من ترك كلفإن قيل

 الصلوات. 
الرد : أن إطالق هذا غري مسلم به، ال نقاًل وال عقاًل، وانظر فاجلواب

( وما 37على ذلك، يف الرد على "فتح من العزيز الغفار" ص)
 بعدها. 

هذا اإلطالق، وسيأيت  وقد ورد أثر سلمان الذي يدل على خالف  
 .-إن شاء هللا تعاىل-الكالم عليه موسًعا 

والذي متيل إليه نفسي يف هذا احلديث: أنه ليس صرحًيا يف عدم   
 تكفري من ترك صالة واحدة. 

ومع ذلك: ففيه احتمال لذلك، وهو إىل مذهب من ال يكفر إال   
احلال  ابلُتك الكلي، أقرب من مذهب من ال يكفر أصاًل، ألن هذا

 صليت صالةلو تكرر من هذا الرجل، ملا اقتصر امللكان على قوهلما: "
 " ولقاال له: صليت الصلوات بغري طهور، أو حنو ذلك،بغري طهور
 وهللا أعلم. 
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    (15:ومما استدل به من مل يكفر اترك الصالة  ) 
 (: حدثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن20287ما رواه أمحد برقم )

أنه أتى عن رجل منهم: " -وهو الليثي-ادة عن نصر بن عاصم قت
" ، فأسلم على أنه ال يصلي إال صالتني، فقبل ذلك منهالنيب 

(: ثنا وكيع ثنا شعبة عن قتادة عن 5/363وأخرجه أمحد أيًضا )
 ، فأسلم علىأنه أتى النيبنصر بن عاصم الليثي عن رجل منهم: "

 ". أنه يصلي صالتني، فقبل منه
 وهذا سند أكثر رجاله ثقات مشهورون، وعنعنة قتادة ال تضر، ألن
 تلميذه هنا شعبة، ونصر بن عاصم ثقة من الثالثة، وشيخه هنا صحايب،

 هذا من -رضي هللا عنهم-ال يضره إهبامه، فالصحابة كلهم عدول 
 جهة السند، وأما املنت فال تسلم النفس من ارتياب منه، وهللا أعلم.

 أن الرجل لو لة منه عند من َل يكفر اترك الصالةووجه الدال :
 كان كافًرا، بُتكه ثالث صلوات يومًيا؛ ملا قبل رسول هللا

 إسالمه.
 على جهله، فتأخري البيان ولو كان جاهاًل هبذا احلكم، ملا أقره النيب

 عن وقت احلاجة ال جيوز.
 وأجيب عن ذلك أبجوبة:

ابلغداة،  صالتني فقط، إحدامها أن ذلك عندما كانت الصالة املفروضة  
 هذا وعندي يف -على قول لبعض أهل العلم-واألخرى ابلعشي 

 أمران: 
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 احلاجة إىل إثبات هذه الدعوى اليت ادعاها بعض أهل العلم. األول:
 "فقبل منهلو صح ذلك فسياق احلديث أيىب هذا التأويل، فإن قوله: " الثاين:

كان هذا على وفق األصل؛ ما دليل على أنه على خالف األصل، ولو  
احتاج إىل هذا القول، وأيًضا فالعلماء قد استدلوا هبذا وأمثاله على 
 صحة اإلسالم مع الشرط الفاسد، فلو كان هذا الرجل قد ابيع يف
 زمن، ال جيب فيه على الناس غري صالتني، لكان استدالل العلماء به يف

 ذلك مردوًدا.

م مع الشرط الفاسد، وأن الرجل يُلزم ببقية محههلهُه بعضهم على صحة اإلسال 
القتل، ولعل الصلوات، وإال فتجرى عليه أحكام ترك الصالة، ومن ذلك 

ال من ابب  -وهو جائز-ذلك من ابب أتخري البيان عن وقت اخلطاب 
وقت  أتخري البيان عن وقت احلاجة، ألن وقت احلاجة، هو دخول

 عة املذكورة.الصالة، وليس عندان دليل بذلك حال البي

 ويرد على ذلك أن ظاهر السياق أيًضا يشري إىل أن الرجل مل يقتل، كما
 يظهر ملن نظر يف احلديث ألول وهلة، ولو أن الرجل بعد ما أسلم، وقبل
 منه اإلسالم؛ أُلزم ابلصالة، فصلى؛ لنقل ذلك نصر بن عاصم الليثي، فلما

 مل ينقله؛ دل ذلك على عدمه.

 ادثة عني، ال جيري حكمها على غريها، وذلكأو حيمل على أهنا ح 
 لوجهني:
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منه  لعله قد علم أن الرجل لو أسلم؛ صلى مجيع الصلوات، فقبل أن النيب 
 الشرط، لعلمه ابلوحي ما يؤول إليه حال الرجل من اخلري، لكن

 السياق ال يساعد هذا التأويل بقوة. 
سيقتصر مس، وأنه أن هذا الرجل مل يثبت لنا أنه أقّربوجوب الصلوات اخل 

على أداء صالتني فقط، فهو على ظاهره يدل على أنه غري مقر بوجوب 
صالة الصلوات الثالث، اليت اشُتط تركها، ومعلوم أن جاحد وجوب 

 واحدة؛ يكفر، فكيف جباحد وجوب ثالث صلوات؟!
 وعلى هذا، فليس هذا احلديث يف موضع النـزاع، ومن استدل به

 غفل عن ذلك، إال أن يقال: الرجل أقرّبوجوب على موضع النـزاع؛ فقد
 اخلمس، ولكنه مل يؤد إال صالتني، غري أن هذا تقدير ال تساعده الرواية،

 إال أن يُلجأ إليه للجمع بني األدلة، فاهلل أعلم.
أن احلديث لو كان يف موضع النـزاع، وهو ترك الصالة كساًل، مع  -4

فيه  دم كفر من ترك الصلوات، إمنااإلقرار بوجوهبا، فليس فيه دليل على ع
كفر عدم تكفري من ترك البعض، وصلى البعض، فال يرد إال على من 

اترك الصالة الواحدة، أما من جعل التكفري ابلُتك الكلي؛ فال يرد ذلك 
عليه، واجلمع بني األدلة السابقة وهذا احلديث يقتضى األخذ ببعض 

 هذه الوجوه، وهللا أعلم. 
وجوه عندي الثالث والرابع، ويليهما يف القوة الوجه الثاين، وأقوي هذه ال 

 وهللا أعلم. 
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    (16:ومما استدل به من مل يكفر اترك الصالة  ) 
(: وقال اخلالل يف "جامعه": 3/357ما قاله املقدسي يف "املغىن" )

 ثنا حيىي ثنا عبدالوهاب ثنا هشام بن حسان عن عبدهللا بن
خرج إىل قباء، فاستقبلة رهط  مشيلة أن النيب  عبدالرمحن عن أيب

" ما هذا؟: "من األنصار، حيملون جنازة على ابب، فقال النيب 
أكان قال: " -وكذاأي كذا -قالوا: مملوك آلل فالن، كان من أمره، 

"؟ قالوا: نعم، ولكنه كان وكان، فقال هلم: يشهد أن ال إله إال هللا
ارجعوا به، فقال هلم: "يصلي ويدع،  "؟ فقالوا: كانأما كان ُيصلي"

والذي نفسي بيده، لقد   فغسِ لوه، وكفِ نوه، وصلُّوا عليه، وادفنوه،
 ".كادت املالئكة حتول بيين وبينه

اخلالل، وهذا سند ال ينـزل عن درجة االستشهاد به، فيحىي شيخ 
عدم  هو ابن أيب طالب، ترمجته يف "لسان امليزان" تدل على

على  ستشهاد به، وقول من وثقه يف دينه مقدماحنطاطه عن اال
 قول من طعن يف عدالته، ورماه ابلكذب، وهللا أعلم.

 وشيخه هو عبدالوهاب بن عطاء اخلفاف، األصل يف حديثه احُلْسن.
 وهشام ثقة، أما شيخه عبدهللا بن عبدالرمحن؛ فلم أهتد إىل من
 ترمجه، وأبومشيلة صحايب، فهذا سند ال ينـزل عن درجة

 به، وهللا أعلم. االستشهاد
وللحديث طريق أخرى مبعناه، أخرجها الطرباين يف "الكبري" 

(: ثنا سعيد بن عبدالرمحن التسُتي ثنا راشد بن 19/303/674)
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سالم األهوازي ثنا عبيدهللا بن متام السلمي عن حممد بن متام ثين 
على بئر،  عطاء ابن السائب عن أبيه عن جده قال: ّمر النيب 

إذا فيها أسود ميت، قال: فأشرف يف البئر، فإذا هو ملقى يف و 
" قالوا: اي رسول هللا، إنه  ماله ُمْلقًى يف البئر؟: "فسأل النيب البئر، 

 كان جايف الدين، يصلي أحيااًن، وأحيااًن ال يصلي، قال: وحيكم،
لقد  " وقال: "امحلوه، فُغسل، وُكفّهن، وقال: "فأمر به النيب أخرجوه 

 " قال: وصلى عليه. املالئكة أن تسبقنا تكاد
وهذا سند ضعيف: فمن دون عطاء ال أعرفهم، إال شيخ الطرباين، 
فلم يذكر ابن انصر الدين راواًي عنه غري الطرباين، انظر حاشية 

من "التعريف الصغري" للُفالين، وعطاء  "اإلكمال" البن ماكوال.ا
قال اهليثمي يف "جممع خمتلط، أما أبوه فثقة، وجده فصحايب، وقد 

 ( ب/الصالة على أهل ال إله إال هللا: 3/42الزوائد" )
  رواه الطرباين يف "الكبري" وعطاء فيه كالم، وراويه ال يُعرف.ا

وهذا السند قد يستشهد مبثله يف بعض املواضع، لكن هبذا السند 
والذي قبله ال تطمئن النفس إىل ثبوت هذا احلكم العظيم، يف هذه 

 ألة اخلالفية الشهرية، وهللا أعلم. املس
 وقد وجدت للحديث طريًقا آخر بدون الشاهد:

(: عن ابن جريج قال: مسعت 3/539/6630أخرجه عبدالرزاق )
 أاب بكر بن عبدهللا بن أيب مليكه يزعم أنه مسع ابملدينة أن النيب 

" ما هذا؟ركب إىل بين احلارث، فرأى جنازة على خشبة، فقال: "
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 أكانبد  لنا، فكان عبد سوء، مسخوطًا، جافًيا، قال: "فقيل: ع
 أكان يقول: ممد رسول هللا" فقالوا: نعم، قال: "يصلي هذا؟

كادت املالئكة حتول بيين وبينه،" قالوا: نعم، قال: "؟ 
 ".ارجعوا، فأحسنوا غسله، وكفنه، ودفنه

 هذا مرسل، رجاله ثقات، فأبوبكر شيخ ابن جريج، هو عبدهللا
عبيدهللا بن عبدهللا ابن أيب مليكة، ثقة ففيه، من الثالثة، كما يف ابن 

 "التقريب"، ومل يذكر قومه هنا أنه كان يصلي ويدع، كما يف
 الطريقني السابقني.

 (: عن ابن جريج،540/6631-3/539وأخرجه عبدالرزاق أيًضا )
ُْت عن عنبة بن سهيل عن حممد بن زهري أن النيب   قال: ُأْخربه

" ما هذا؟لبقيع عبًدا أسود، حُيمل ميًتا، فقال ملن حيمله: "رأى اب
 .... فذكر حنو ما تقدم.

 وهذا سند ظاهر الضعف، والعمدة يف رواية ابن جريج على املرسل
 السابق، وهللا أعلم.

 وهذا يدل على اضطراب يف موضع الشاهد من هذا احلديث،
ه، يشهد حلديث وتعدد القصة فيه بـُْعد، إال أن مرسل ابن أيب مليك

 يصليأيب مشيلة وأيب السائب الثقفي يف أصل احلديث، ال يف مجلة: "
" وحنوها، فيكون أصل احلديث حسًنا لغريه، خبالف اجلملة ويدع

 اليت استدل هبا من مل يكفر اترك الصالة، وهللا أعلم.
  :وجه الداللة ملن ال يكفر اترك الصالة من هذا احلديث 
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ام هذا امليت، مع أنه كان يصلي ويدع، بل أمر إبكر  أن النيب
صلى عليه، ولو كان كافرًا بُتكه بعض الصلوات؛ ملا كان شيء من 

 ذلك.
 وأجيب على ذلك من وجوه:

أن احلديث ال يصح، لضعف يف سنده، مع اضطراب يف اجلملة اليت  
 موضع النـزاع، كما سبق. ُيستدل هبا على

تكفري اترك الصالة أنه لو صح، لكان فيه رد على من أطلق  
الواحدة، أما من يذهب إىل أنه ال يكفر من صلى البعض، وترك 
البعض، إمنا يكفر من ترك ترًكا كلًيا، فال يرد عليه ذلك، وهللا 

 أعلم.

أن مرسل ابن أيب مليكة بضميمة حديث أيب مشيلة وأيب السائب  
الثقفي إليه: فيه داللة على القول بتكفري اترك الصالة، ألن 

مل يسأل عن شيء من عمل العبد إال الشهادة والصالة،  نيبال
وذكر ما ذكر من إكرامه بعد علمه هبذين األمرين، وما ُعلّهق على 
شرطني؛ ال يتحقق بوجود أحدمها، وغياب اآلخر، فدل على أنه 

 ال حيكم إبسالمه؛ إال بشهادة التوحيد والصالة، وهللا أعلم. 
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    (17واستدل من مل  ):يكفر اترك الصالة بعموم عدة أدلة: فمن ذلك  
نْ قوله تعاىل:    ِإنَّ هللاا ال ي اْغِفُر أاْن ُيْشراكا ِبِه واي اْغِفُر ماا ُدونا ذاِلكا ِلما

ياشااءُ 
(1). 

إن شاء -إين اختبأت دعويت، شفاعة ألميت، فهي انئلة حديث : " 
 ". من مات من أميت ال يشرك ِبهلل شيًئا -هللا

 د وغريه، وقد تكلمت عليه يف "كشف الغمة".رواه أمح
 أسعد الناس بشفاعيت: من قال: ال إله إال هللا،حديث أيب هريرة: "  -ج

 ". خالًصا خملًصا من قلبه
 (.99،6570أخرجه البخاري )

 ".من مات وهو يعلم أنه ال إله إال هللا؛ دخل اجلنةحديث عثمان: "     -د
  (.135أخرجه مسلم برقم )

- من قال: أشهد أن ال إله إال هللا،ث عبادة بن الصامت: "حدي 
 وحده ال شريك له، وأن ممًدا عبده ورسوله، وأن عيسى
عبدهللا وابن أمته، وكلمته ألقاها إَل مرمي، وروح منه، وأن اجلنة 

  ".حق، والنار حق؛ أدخله هللا من أي أبواب اجلنة الثمانية إن شاء
 وما بعده(. 139)( ومسلم 3435أخرجه البخاري )

 أمرت أن أقاتل الناس، حىت يقولوا: الحديث أيب هريرة وغريه: " -و
 إله إال هللا، فمن قاهلا؛ عصم مين ماله ونفسه، إال حبق اإلسالم،

 ". وحسابه على هللا
                                                 

 .48سورة النساء، اآلية:  (1) 
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 وما بعده(.  124وغريه( ومسلم ) 1399أخرجه البخاري برقم )
 ادة أن ال إله إال هللا،بين اإلسالم على مخس: شهحديث ابن عمر: "  -ز

 وأن ممًدا رسول هللا، وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان،
 ".وحج البيت

 (.114-111( ومسلم برقم )8أخرجه البخاري برقم )
ما من أحد يشهد أن ال إله قال ملعاذ: " حديث أنس أن النيب  -ح

 رمه هللا علىإال هللا، وأن ممًدا رسول هللا، صدًقا من قلبه، إال ح
 " قال: اي رسول هللا، أفال أخرب به الناس، فيستبشروا؟ قال:النار

ًا.إذا يتكلوا"  ". وأخرب هبا معاذ عند موته أتمثُّ
 (.32( ومسلم برقم )129،128أخرجه البخاري برقم )

وما كان على هذا النحو من األدلة العامة يف فضل التوحيد، فهم 
 يستدلون به أيًضا.

 اللة هلم من هذه األدلة وما كان على هذا النحو:ووجه الد 
أن عمومها يدل على أنه ال خيلد يف النار؛ إال املشرك، ومل تذكر هذه 
األدلة اترك الصالة من املخلدين يف النار، وأن بعض هذه األدلة 
علق السعادة والشفاعة ألهل كلمة ال إله إال هللا، ومل يذكر املصلني، 

ل كلمة التوحيد، دون تعرض ألمر الصالة، العصمة تكون ألهوأن 
بعض األحاديث فرق بني شهادة ال إله إال هللا، والصالة، مما  وأن

 يدل على املغايرة،.... وحنو ذلك من أقوال لبعض أهل العلم. 
 وأجيب على ذلك من وجوه:
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 أن االستدالل ابآلية وحديث الشفاعة األول: استدالل مبوضع النـزاع، 
حملققني قبول وال استماع، فإن خمالفكم يرى أن ترك وليس له عند ا

ِإنَّ هللاا ال ي اْغِفُر أاْن الصالة كفر، ولذلك فإن يدخله يف قوله تعاىل: 
 ُُ ُيْشراكا ِبِه

 ، وال يعده مما هو دون ذلك، فما هو دليلكم الفاصل(1)
من اآلية، أبن ترك الصالة مما هو دون الشرك، حىت يصح االستدالل 

واي اْغِفُر ماا ُدونا ذاِلكا ِلماْن ياشااءُ ية:  ببقية اآل
 ؟!(1)

" دليل عليكم،فإنه أسعد الناس بشفاعيت.....أن حديث أيب هريرة: "   -2
أو " خالًصا خملًصا من قلبه ال إله إال هللاال يتصور أن يقول الرجل: "

 إال وصلى، وكما هو متفق عليه أن إميان "يبتغي ُبا وجه هللا"
 ال يكون -املأخوذ من مثل هذه القيود املذكورة-قوي الباطن ال

وقد  بدون عمل ظاهر، وموضع النـزاع يف الصالة، فتعني وجود الصالة،
 سبق حنو هذا يف الكالم على حديث البطاقة، فريجع إليه من شاء.

أسعد الناس وحديث عثمان جوابه مبعىن جواب حديث أيب هريرة: "   -3
 "احلديث.بشفاعيت..... 

 إال لزم  القول بقول اجلهمية الذين يثبتون إميااًن قلبًيا كاماًل، مبجردو 
 العلم بال إله إال هللا، ومن املتفق عليه بطالن وُفْحش هذا القول.

فالعلم هنا قول القلب وعمله، والزم  هلما عمل اجلوارح، وأهم ذلك 
 الصالة، وهللا أعلم. 

                                                 
 .48سورة النساء، اآلية:   (1) 
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 ه إال هللا؛ دخل اجلنة، أي: هل تقولون: إن من علم ال إلولو قال أحد
 بغري تعرض للوعيد، أو دخول النار، وإن فعل ما فعل؟

 :وإن قلتم، -وحاشاكم من ذلك-: نعم، فهذا قول اجلهمية، فإن قلتم
 : وملاذا خالفتم ظاهر احلديث،قلنا -وهو الصواب عندان مجيًعا-ال، 

 ا: إمنا فعلنفإن قلتموأدخلتم تفاصيل ليست مذكورة يف احلديث؟ 
: وكذلك حنن تركنا ظاهر احلديث يف أمر قلناذلك ألدلة أخرى، 

 الصالة، ألدلة أخرى، فلماذا كان صنيعكم مقبواًل، وصنيع غريكم
 ؟ -واحلال هذا-مردوًدا 

ترك وأما عصمة املال والدم بكلمة ال إله إال هللا؛ فال ينفي ذلك تكفري من   
 "، ويفإال هللاال إله الصالة، فإن ترك الصالة انقض لكلمة: "

 األحاديث األخرى زايدات، منها الصالة والزكاة، عند البخاري برقم
 ( فهي مقيدة هلذا اإلطالق، كما قال شيخ128( ومسلم برقم )25)

 ( وكما قال تلميذه ابن القيم يف2/62اإلسالم يف "شرح العمدة" )
 (.34"الصالة" ص)

 انقًضا لكلمة: ال فإذا ثبتت األدلة بكفر اترك الصالة، كان اتركها
 إله إال هللا، فال استدالل مبوضع النـزاع.

يف  واالستدالل بعطف الصالة على شهادة التوحيد، ال يدل على املغايرة 
أنه  احلكم، وإن دل على املغايرة يف ذات الشيء، ومما يدلك على ذلك؛

مع العطف فاجلميع مما بين عليه اإلسالم، وكذلك فقد ثبتت أدلة 
رك الصالة، فيكون اترك الصالة، كاملمتنع من الشهادة يف بتكفري ات
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احلكم، وأيًضا فاأللفاظ عند االقُتان هلا داللة، خبالف داللتها عند 
 االنفراد، وهللا أعلم. 

 وانظر تفصيل ذلك من كالم شيخ اإلسالم  كما يف "جمموع الفتاوى"
 ( وقد سبق بعض ذلك.7/172)

  هللا، كما استدل به أبوبكر رضي هللاوأيًضا فالصالة من حق ال إله إال
 (.2/62من كالم شيخ اإلسالم يف"شرح العمدة") عنه يف الزكاة.ا

" ليس فيه دليل على ما ذهبوا إليه، ألنه ليس إًذا يتكلوا: "وقوله 
 صرحًيا يف أن اتكاهلم يكون بُتك الصالة، ومع ذلك يكونون مؤمنني،

 عمل، اتكااًل على هذا الفضل،من تركهم ال فيحمل على خشية النيب 
غريها مع خطئهم يف ذلك، فإن كانوا تركوا الصالة؛ كفروا، وإن تركوا 
وكل  من الواجبات، فسقوا، وتعرضوا للعقاب يف الدنيا أو يف اآلخرة،

الذي قد بلغ  هذا مما يوجب اخلشية على األمة، كيف ال، وهو 
 الغاية يف الشفقة والرأفة هبذه األمة؟!

يقال مع وجود هذا االحتمال القوي: إهن هذا احلديث دليل  فكيف  
 على عدم كفر اترك الصالة؟ وكيف يؤول هبذا احلديث األدلة الصرحية

 خربًا وأثرًا يف كفر اترك الصالة؟.
  جبواب مفصل على -رمحه هللا-وقد أجاب شيخنا العالمة ابن عثيمني 

قال: كما يف "جمموع هذه األدلة املذكورة، وغريها مما سبق ذكره، ف
 (: 137-12/135فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمني" )
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: ما اجلواب عن األدلة اليت استدل هبا من ال يرى كفر فإن قال قائل
 اترك الصالة؟ 
 : أن هذه األدلة مل أيت فيها أن اترك الصالة ال يكفر، أوقلنا: اجلواب

أتّملها؛ وجدها ال  أنه مؤمن، أو أنه ال يدخل النار، أو حنو ذلك، ومن
 خترج عن أربعة أقسام، كلها ال تعارض أدلة القائلني أبنه كافر:

 ما ال دليل فيه أصاًل للمسألة، مثل استدالل بعضهم بقولهالقسم األول: 
ْن ياشااءُ تعاىل:  ِإنَّ هللاا ال ي اْغِفُر أاْن ُيْشراكا ِبِه واي اْغِفُر ماا ُدونا ذاِلكا ِلما

(1)، 
ماا ُدونا ذاِلكا له: فإن معىن قو 

 ما هو أقل من ذلك، وليس معناه،( 1)
 ؛"ما سوى ذلك"، بدليل أن من كذَّب مبا أخرب هللا به ورسوله 

 ، ولو سلمنا أن معىن(2)فهو كافر كفرًا ال يُغفر، وليس ذنبه من الشرك
 ماا ُدونا ذاِلكا

 "ما سوى ذلك" لكان هذا من ابب العام املخصوص، (1)
 لدالة على الكفر مبا سوى الشرك، والكفر املخرج عن امللةابلنصوص ا

 .(2)من الذنب الذي ال يغفر، وإن مل يكن شرًكا
عام خمصوص ابألحاديث الدالة على كفر اترك الصالة، القسم الثاين: 

ما من عبد يشهد أن ال إله يف حديث معاذ بن جبل: " مثل قوله 
 " وهذا أحدحر مه هللا على النارإال هللا، وأن ممًدا عبده ورسوله؛ إال 

ألفاظه، وورود حنوه من حديث أيب هريرة وعبادة بن الصامت وعتبان 
 ابن مالك رضي هللا عنه.

                                                 
 .48سورة النساء، اآلية:   (1)
 هذا فيه تفصيل، وليس هذا موضعه.  (2)
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يف  عام مقّيد مبا ال ميكن معه ترك الصالة، مثل قوله القسم الثالث:
 فإن هللا حرم على النار، من قال: ال إله إال هللا،حديث عتبان بن مالك: "

يف حديث معاذ:  " كما رواه البخاري، وقوله ذلك وجه هللايبغي ب
ما من أحد يشهد أن ال إله إال هللا، وأن ممًدا رسول هللا،ِصْدقًا من "

 "كما رواه البخاري.قلبه؛ إال حرمه هللا على النار
 فتقييد اإلتيان ابلشهادتني، إبخالص القصد، وصدق القلب؛ مينع من

 خص يصدق يف ذلك وخيلص؛ إال محله، إذ ما من ش(1)ترك الصالة
صدقه وإخالصه على فعل الصالة، وال بد؛فإن الصالة عمود اإلسالم، 
 وهي الصلة بني العبد وربه، فإذا كان صادًقا يف ابتغاء وجه هللا؛ فال بد
 أن يفعل ما يوصله إىل ذلك، ويتجنَّب ما حيول بينه وبينه، وكذلك من

 ًدا رسول هللا، صدًقا من قلبه، فال بد أنشهد أن ال إله إال هللا، وأن حمم
 حيمله ذلك الصدق على أداء الصالة، خملًصا هبا هلل تعاىل، متبًعا فيها

 . (2)، ألن ذلك من مستلزمات تلك الشهادة الصادقةرسول هللا 
 ما ورد مقيًدا حبال يعذر فيها بُتك الصالة .... مث ذكر القسم الرابع:

 "احلديث. سالم، كما ياْدُرس وْشي الثوب.....ياْدُرس اإلحديث حذيفة: "
 : -رمحه هللا تعاىل-وقد سبق الكالم عليه، مث قال 

                                                 
وذلك لقاعدة التالزم بني الباطن والظاهر عند أهل السنة، وأن اعُتاض أحد علـى ذلـك؛ فمقتضـى اجلمـع بـني  (1) 

هــــذه األحاديــــث واألدلــــة الســــابقة يف ُكْفــــر اترك الصــــالة، أن هــــذا العــــام خُيصــــص ابألدلــــة اخلاصــــة يف تكفــــري 
 الصالة، وهللا أعلم. 

 لكن من قصر يف بعض هذه األوصاف؛ فال يلزم من ذلك الكفر. (2) 
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 واحلاصل أن ما استدل به من ال يرى كفر اترك الصالة؛ ال يقاوم ما
 استدل به من يرى كفره، ألن ما استدل به أولئك؛ إما أن ال يكون فيه

أو  يتأيتَّ معه ترك الصالة، داللة أصاًل، وأما أن يكون مقيًدا بوصف ال
  مقيًدا حبال يُعذر فيها بُتك الصالة، أو عاّمـًا خمصوًصا أبدلة تكفريه.ا

( 85-2/84يف "شرح العمدة" ) -رمحه هللا-وقد ذكر شيخ اإلسالم 
 وجوه الرد على من استدل ابألحاديث املطلقة يف الشهادتني، فمن ذلك:

قيدة خاصة، فيحمل املطلق على أهنا مطلقة عامة، وأحاديث الصالة م 
املقيد، ....... وحيقق هذا أن من جحد آية من كتاب هللا تعاىل، أو 

 علًما ظاهًرا من أعالم النبوة، فهو كافر، وإن اندرج يف هذه العمومات. 
 قصد بيان األمر الذي ال بد منه يف مجيع األشياء، والذي قد أنه  

هو الشهاداتن، فإن الصالة قد ال ُيْكتفى به عن غريه يف مجيع اخللق، و 
 جتب على اإلنسان إذا أسلم، ومات قبل الوقت، ورمبا أخرها ينوى

 قضاءها، فمات قبل ذلك.

أن هذا كله حممول على من يؤخرها عن وقتها، وينوي قضاءها، أو حيدّهث  
الوقت.....  هبا نفسه، كاألمراء الذين كانوا يؤخرون الصالة، حىت خيرج

وشبه ذلك،  على من خُيلُّ ببعض فرائضها ببعض األوقات،وحُيمل أيًضا 
الصالة، ومات فأما من ال ُيصلي قط، يف طول عمره، وال يعزم على 

موضع الفائدة  على غري توبة، أو ُختم له بذلك، فهذا كافر قطًعا....ا
 منه.

 (:614-7/613وقال شيخ اإلسالم، كما يف"جمموع الفتاوى" )



 سبيل النجاة يف  بيان حكم تارك الصالة 
 
 

 

351 

 ، فليست هلم حجة إال وهي(1)بُتك الصالة وحنوهاوأما الذين مل يكفروا 
متناولة للجاحد، كتناوهلا للتارك، فما كان جواهبم على اجلاحد؛ كان 
 جوااًب هلم على التارك، مع أن النصوص علقت الكفر ابلتويل، كما تقدم،

 من شهدوهذا مثل استدالهلم ابلعمومات اليت حيتج هبا املرجئة، كقوله: "
هللا، وأن ممد رسول هللا، وأن عيسى عبدهللا ورسوله، أن ال إله إال 

 احلديث، وحنو ذلك من النصوص.ا"……وكلمته ألقاها إَل مرمي
 ( قال: وال يـُتهصور يف العادة أن رجاًل يكون مؤمًنا616-7/615ويف )

 ، ومابقلبه، مقًرا أبن هللا أوجب عليه الصالة، ملتزًما بشريعة النيب
ألمر ابلصالة، فيمتنع، حىت يُقتل، ويكون مع ذلك جاء به، أيمره وىل ا

 مؤمًنا يف الباطن قط، ال يكون إال كافًرا، ولو قال: أان مقر بوجوهبا،
 كذاًب منه، كما لو -مع هذه احلال-غري أين ال أفعلها، كان هذا القول 

، ويقول: أشهد أن ما فيه كالم هللا، أو  أهخهذه يُلهْقى املصحف يف احُلشّه
ذلك من  ل نبيّـًا من األنبياء، ويقول: أشهد أنه رسول هللا، وحنوجعل يقت

احلال؛  األفعال اليت تنايف إميان القلب، فإذا قال: أان مؤمن بقليب مع هذه 
فمن  كان كاذاًب فيما أظهره من القول، فهذا املوضع ينبغي تدبره،
وعلم  عرف ارتباط الظاهر ابلباطن؛ زالت عنه الشبهة يف هذا الباب،
يُقتل  أن من قال من الفقهاء؛ أنه إذا أقر ابلوجوب، وامتنع عن الفعل؛

 مع إسالمه، فإنه دخلت عليه الشبهة اليت دخلت على املرجئة

                                                 
بذلك الزكاة وبقية األركان؟ إن كان كذلك؛ ففي هذا  -رمحه هللا-" هل يعين حنوها؟يـُْنظر ما مراده بكلمة "  (1)

 اإلطالق حبث، وإال فلم يظهر يل مراده، وهللا أعلم.
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ال  واجلهمية، واليت دخلت على من جعل اإلرادة اجلازمة، مع القدرة التامة،
 يكون هبا شيء من الفعل، وهلذا كان املمتنعون من قتل هذا من

 بنوه على أصلهم يف مسألة اإلميان، وأن األعمال ليست من الفقهاء؛
اإلميان، وقد تقدم أن جنس األعمال، من لوازم إميان القلب، وأن 
 إميان القلب التام، بدون شيء من األعمال الظاهرة؛ ممتنع، سواء ُجعل

  الظاهر من لوازم اإلميان، أو جزًء من اإلميان، كما تقدم بيانه.ا
 بيان أن االستدالل -رمحه هللا-قل هذا عن شيخ اإلسالم واملقصود من ن

 ابلعمومات على عدم تكفري اترك الصالة؛ استدالل يف غري موضعه،
يف  وأما بقية كالم شيخ اإلسالم مع كونه حقا، إال أن هناك من وضعه
به،  غري موضعه، وأتوَّله على غري وجهه، وشنَّع على أهل العلم الفضل

نفع  بتفصيل يف كتايب: "كتاب اإلميان" -ء هللا تعاىلإن شا-وسأبني ذلك 
 هللا به يف الدارين، والعلم عند هللا تعاىل.  
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    (18  )ومما استدل به من مل يكفر اترك الصالة، ما قاله اإلمام النووي يف 
 (:3/17"اجملموع" )

مل  ا؛ومل يزل املسلمون يورّهثون اترك الصالة، و)يرثونه(، ولو كان كافرً 
 يُغفر له، ومل يرث، ومل يورث.ا

ومبا قاله صاحب "الشرح الكبري" كما يف حاشية على "املغين" 
: وألن ذلك إمجاع املسلمني، فإننا ال نعلم يف عصر (1)(1/386)

األعصار، أحًدا من اتركي الصالة، تُرك تغسيله، والصالة  من
وجني، لُتك الصالة وال منع مرياث )مورّهثه(، وال فـُرّهق بني الز  عليه،

هـذه  أحدمهـا، مـع كثـرة تـاركـي الصـالة، ولـو كفـر؛ لثبتت من
 األحكـام.....ا

(: وقال ابن أيب 8/579ومبا جاء يف "شرح البخاري" البن بطال )
زيد: الدليل على أن اترك الفرائض غري جاحدهلا، فاسق، وليس 

الم، ويُدفن مع بكافر؛ إمجاع األمة أهنم يصلون عليه، ويورث ابإلس
 وإن كان هذا أعم مما سبق نقله. املسلمني.ا

 منها:  وجياب على ذلك أبمور،
يقال: إن  أننا أيًضا مل نعلم أبن فالن بن فالن، قُتل بسبب تركه للصالة، فهل 

األمة أمجعت عملًيا على عدم قتل اترك الصالة؟ وجواب مجهوركم 
 خيفى أن عدم العلم، على ذلك؛ هو جوابنا على مسألة التكفري، وال

 ليس علًما ابلعدم. 

                                                 
 (.1/301وانظر كالم ابن قدامة يف "املغين" )  (1) 
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 من أين لكم أن الذين يكفرون اترك الصالة من الفقهاء، كانوا 
يف يصلون على اتركي الصالة، وكانوا يرثوهنم، ويورثوهنم، ويدفنوهنم 

 مقابر املسلمني؟ وكوهنم مل ينقل عنهم يف هذا نـزاع، فذلك
فلو أهل بلدة يف املسألة،  الستقرار املذاهب، ومعرفة قول كل عامل، أو

من ماله؛  فرضنا وقوع قتل من ترك الصالة، ووقوع توريث ورثته املسلمني
األمة أبسرها، ملا لزم من ذلك أن الذين ورَّثوا ورثته، وصلَّْوا عليه، أهنم 

عليه، وأجروا عليه  حىت يُدَّعى يف ذلك اإلمجاع، فالظاهر أن الذين صلَّْوا
العلماء الذين ال يرون كفر اترك الصالة، وحنن ال أحكام اإلسالم، أهنم 

 ننكر وجود اخلالف املتأخر بني الفقهاء يف ذلك.

العلماء القائلون بتكفري اترك الصالة وقتله، ال يرون ذلك إال بعد  
 اإلستتابة، أو دعاء اإلمام له ابلصالة، مث ميتنع، أما إذا مات قبل ذلك،

وقد صرح بذلك  -هورهمعند مج-فتجري عليه أحكام اإلسالم 
 (، فهل نُقهله عن2/92شيخ اإلسالم، كما يف "شرح العمدة" )

 العلماء الذين يكفرون اترك الصالة، أهنم أجروا أحكام اإلسالم
 على هذا املقتول، بعد دعائه من اإلمام وإمتناعه؟ فإين دليل ذلك؟

أو  هناك خالف بني من يكفر اترك الصالة؛ هل يكفر بُتك صالة واحدة، 
 اثنتني، أو ثالث، أو ابلُتك الكلي، وال شك أن التكفري وإجراء أحكامه،

واإللزامات ترد قول من  خيتلف إبختالف ذلك، فكل هذه االحتماالت
الصالة، كيف والنـزاع مشهور ادعى اإلمجاع العملي على عدم كفر اترك 

 هذا، وهللا أعلم.  بني العلماء من بعد التابعني إىل زماننا

 

 



 سبيل النجاة يف  بيان حكم تارك الصالة 
 
 

 

355 

   (19  )ومما استدل به من مل يكفر اترك الصالة، ما جاء يف "تعظيم قدر 
 (:2/980الصالة" للمروزي )

فأما ما احتجوا به، من اتفاق : -رمحه هللا تعاىل-قال أبو عبدهللا 
مل  العامة على أن اترك الصالة عمًدا، أن يعيدها، فقالوا: لو كان كافرًا؛

 يؤمر بقضاء ما ترك من الصالة. يؤمر إبعادهتا، ألن الكافر ال
 : فإنه يقال هلم: إن الكافر الذي أمجعواقال املروزي جميًبا على هذا

 على أنه ال يؤمر بقضاء ما ترك من الصالة؛ هو الكافر الذي مل
يسلم قط، مث أسلم، فإهنم أمجعوا على أنه ليس عليه قضاء ما ترك 

ر له إبسالمه، ما من الصالة يف حال كفره، ألن هللا عزوجل قد غف
 سلف منه يف كفره، فأما من أسلم، مث ارتد )عن( اإلسالم، مث

رجع، فإهنم قد اختلفوا فيما ضيَّع يف ارتداده من صالة، وصيام، 
وزكاة، وغري ذلك........ مث أطنب يف ذكر كالم أهل العلم، مث ذكر 

من ابب  -وإن كفره-أن من أهل العلم من أمره ابإلعادة والقضاء 
أمره حتياط، وإن كانت األدلة ال تشهد لذلك عنده، ومنهم من اإل

من  ابإلعادة من ابب التضييق عليه، وعدم انتفاعه ابلرخصة، ومنهم
 قال: ألنه مقر بوجوهبا، فيلزمه القضاء، حسب اعتقاده، خبالف

 (.999-2/980الكافر األصلي الذي مل يؤمن بوجوهبا. انظر )
 املسألة ما جاء يف "الكايف" البن قدامةومما يدل على اخلالف يف هذه 

 ( أول كتاب الصالة، وذكر أن املذهب عدم القضاء، وهذا1/93)
 الذي اختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية، انظر "تيسري الفقه اجلامع
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 (231-2/225إلختيارات شيخ اإلسالم ابن تيمية" د/أمحد موايف )
القول، وفصل وأطنب  هلذا -رمحه هللا-وقد انتصر اإلمام ابن القيم 

يف ذلك، ورد على ابن عبدالرب املنتصر ملذهب األئمة األربعة، انظر 
(. وانظر اختالف العلماء أيًضا يف "الفروع"  59-36"الصالة" )

 (150-2/149( و"طرح التثريب" البن العراقي )294-295 /1)
 وقد رجح القضاء، وذكر له أدلة، وهللا أعلم.

 ا فيه؛ ال يصح االستدالل به على اخلصم، وأيًضافاألمر إذا كان خمتلفً 
فلو قال قائل: طاملا أن أمر القضاء خمتلف فيه، فاألدلة تشهد 

القضاء، سواء يف الكافر األصلي، أو الكافر املرتد، فبماذا  لعدم
 -مع أن هلذا موضًعا سيأيت إن شاء هللا تعاىل-خصومه؟  يُلزمه

أحواله؛ أنه خمتلف فيه،  بذلك أن هذا استدالل أبمر أحسنفظهر 
 ذلك حجة ملزمة، كما ظهر لك، وهللا أعلم.   وليس يف
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   (20  ):ومما استدلوا به أيًضا: قياس الصالة على بقية الفرائض، قالوا 
 فكما أنه ال يكفر اترك الفرائض، مع اإلقرار بوجوهبا، فكذلك ال

 يكفر اترك الصالة؟ 
 :واجلواب

فاألدلة قد وردت يف التكفري الصريح لتارك  هذا قياس مع الفارق، 
 الصالة، خبالف سائر الفرائض، وقد سبق ذكر ذلك بتفصيل.

 /1) ما ذكره املروزي من فروق بني الصالة وغريها، انظر "الصالة" 
 (،وما بعدها، 480،1002 -2/465(،)268،113،97،96،85

 املسائل( وما بعدها، و "3/225و"اجلامع ألحكام القرآن" للقرطيب )
 (. و "شرح2/45والرسائل املروية عن اإلمام أمحد يف العقيدة" )

 وما بعدها(.  2/87العمدة " لشيخ اإلسالم ابن تيمية )
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   (21  )( "ابألحاديث322-4/306وقد استدل ابن حبان يف"صحيحه ) 
بعدة أحاديث بعيدة جًدا عن موضع وهي -( 1462-1455) رقم

فري اترك الصالة، فمن ذلك: أدلة اجلميع بني على عدم تك -النـزاع
اترك وحنوها، ومعلوم أن اخلالف بني العلماء يف تكفري  الصالتني

الصالة، ومن مل يكفره؛ فيجزم بفسقه، وتعرضه للوعيد، فهل يقال 
فظهر من على أقل األحوال فيمن مجع بني الصالتني: إنه فاسق؟! 

 اع، وهلل احلمد. ذلك أن هذه األدلة بعيدة عن موضع النـز 
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   (22  )( "مستداًل على عدم 2/482قال شهاب الدين القرايف يف "الذخرية )
 التكفري: 

ال يكفر بفعل ما ُعلهمه حترميه ابلضرورة إمجاًعا، فال يكفر بُتك فعل 
  ما ُعلهمه وجوبه، جبامع خمالفة ضروري يف الدين.ا

 لشرك علم حترميه ابلضرورة،: أن هذه مقدمة غري مسلم هبا، فاواجلواب
 وفاعله كافر. 

 : إن املراد بذلك ما هو دون الشرك من احملرمات. فإن قيل
  : أن هذا قياس فاسد االعتبار، فإن األدلة السابقة عند منفاجلواب

 كفر اترك الصالة، مل يتوفر مثلها يف احملرمات اليت هي دون الشرك،
 فكيف يقاس هذا على ذلك؟! 

 إذا جاء هنر هللا، بطل هنر معقل، وهللا املستعان.  وعلى كل حال:
 

 



 سبيل النجاة يف  بيان حكم تارك الصالة 
 
 

 

360 

   (23  ) ومما استدلوا به، قوهلم: قد ثبت له حكم اإلسالم ابلدخول فيه، فال 
 (.49من "الصالة" البن القيم ص) خنرجه عنه إال بيقني.ا

 : أننا مل خنرجه من اإلسالم هبوى، وال برأي جمرد، إمناواجلواب
 لة الباهرة واحلجج الظاهرة، كتااًب، وسنة، وأثًرا،أخرجناه ابألد

 فإذا كان هذا غري كاف يف احلكم بتكفريه، فمىت نكفر الكافر؟
وهل الصحابة كانوا يرون كفره ابآلراء العارية عن األدلة؟! وهل 

 ؟!،كان الصحابة يتجرأون على تكفري من مل يكفره هللا ورسوله
 الظاهر، أما اليقني فيعلمه واحلق أننا حكمنا له ابإلسالم حسب

 هللا تعاىل، وكذلك كفرانه ابألدلة حسب ما يقضي به ظاهرها،
 وحسب ما فهمه الصحابة قبلنا، ومن كان كذلك؛ فهو أسعد

 الناس ابلنصوص، وأتبع الناس للصحابة، وهللا أعلم.
 هذا ما وقفت عليه من أدلة من استدل على عدم تكفري اترك 

 اإلقرار بوجوهبا، وقد علمته ما فيها، فالالصالة تكاساًل، مع 
 تقوى لرد أدلة الفريق الذي يرى كفر اترك الصالة، لصراحة

الكثري من تلك األدلة يف الداللة على تكفري اترك الصالة، فكيف 
 وقد انضم إىل ذلك فهم الصحابة رضي هللا عنهم، ومجهور التابعني

 رمحهم هللا؟! 
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 يف تارك الصالة تكاساًل.يف مذاهب أهل العلم 

 
 ومذهبهم يف ذلك تكفري اترك الصالة.  ،أواًل: أصحاب رسول هللا 

 والكالم على ذلك من جهة اإلمجال، والتفصيل. 
 أما من جهة اإلمجال:  )أ( 

 :  -رضي هللا عنهما-فقد سبق أن جماهد بن جرب سأل جابر بن عبدهللا 
من األعمال، يف عهد رسول ما كان يفرق بني الكفر واإلميان عندكم 

 ؟ قال: "الصالة". هللا
 ( يف "الصالة" بسند حسن. 893أخرجه املروزي برقم )

 ال كان أصحاب ممد وكذلك سبق قول عبدهللا بن شقيق العقيلي: "
 ".يرون شيًئا من األعمال تركه كفر، إال الصالة
 أخرجه الُتمذي واحلاكم واملروزي، وسنده جيد.

 القول يف أن هذا يدل على إمجاع الصحابة على كفر وقد سبق حترير
 اترك الصالة، مبا يغين عن إعادته هنا، وهللا أعلم.

 وأما من جهة التفصيل:)ب(  
 فقد جاءت رواايت عن بعض الصحابة، فننظر يف أسانيدها، وحنكم عليها
 مبا تستحق، وسواء صحت عنهم، أو عن بعضهم، أو مل تصح؛ فاالعتماد

 لفصل الرابعا
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من قول جابر وعبدهللا بن شقيق العقيلي؛ وإمنا أذكر هذا  على ما سبق
 للفائدة، وهللا أعلم. 

ال حظ  ألحد يف اإلسالم أضاع أنه قال: " -رضي هللا عنه-أثر عمر   -1
 ".ال حظ  يف اإلسالم ملن ترك الصالة" أو: "الصالة

 (84( برقم )45وهو أثر صحيح، وله طرق كثرية، انظرها يف"املوطأ"ص)
 لعمل فيمن غلبه الدم من جرح أو رعاف، و"املصنف" لعبدالرزاقابب ا
 (351-3/350( و"الطبقات" البن سعد )5010،581،579برقم )

 ( وعبدهللا بن103( رقم )40من وجوه، و "اإلميان" البن أيب شيبة ص )
 ( و "الصالة" للمروزي193( برقم )55أمحد يف "روايته مسائل أبيه" ص )

 (1388،1381،1371برقم/4السنة" للخالل )( و"2/892/923-931)
 (2/35/1732( و"السنن" للدارقطين)2/543/1394"اجلامع" للخالل )

( و 294( و"الشريعة" لآلجري )873،872،871و"اإلابنة" البن بطة )
 (.1529،1528"شرح أصول اعتقاد أهل السنة" لاللكائي  )

 االستدالل بقوله: وقد سبق بعض ذلك يف الكالم على أثر ابن مسعود  -2
ْيٌل ِلْلُمصالِ نيا تعاىل:  الَِّذينا ُهْم عاْن صاالِِتِْم سااُهونا  ف اوا

، يف (1)
 القرآنية ملن يكفّهر اترك الصالة. األدلة

من َل يصل؛ عن زر عن عبدهللا قال: " -وهو بن هبدلة-وجاء عن عاصم 
 ".فال دين له

                                                 
 .5-4سورة املاعون، اآلية:   (1) 
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 ( ويف "اإلميان" ص6/167/30388أخرجه ابن أيب شيبة يف "املصنف" )
 (937،936،935برقم /2( واملروزي يف"الصالة" )47( برقم )26)

 ( و "مسائل اإلمام أمحد" رواية772وعبدهللا بن أمحد يف "السنة" برقم )
يف  ( والطرباين1387برقم /4( واخلالل يف"السنة" )393ابنه عبدهللا برقم )

 إلابنة" برقم( وابن بطة يف "ا8942،8941برقم /9/215"الكبري" )
(888.) 

يف "صحيح الُتغيب  -رمحه هللا-وهذا األثر قد صححه شيخنا األلباين 
 ( وعندي أنه لني،1/25/214( وحسنه يف "الضعيفة" )573والُتهيب" )

 ألن عاصًما متكلم فيه، مبا ينـزله عن درجة االحتجاج به، وهللا أعلم.
 عنه القول أبن ترك إال أن هذا يتقوى مبا سبق عن ابن مسعود، فقد ثبت

 " يشهد يف املعىن لذاك،من َل يصل؛ فال دين لهالصالة كفر، وقوله هنا: "
 فكل من األثرين يقوي اآلخر، وهللا أعلم. 

 :-رضي هللا عنه-أما أثر علي     -3
 عن معقل -وامسه راشد السلمي الكويف-فمن طريق حممد بن أيب إمساعيل  

 و يف الرحبة، فقال: اي أمري املؤمنني، مااخلثعمي قال: أتى عليا رجل ، وه
 ترى يف امرأة ال تصلي؟

". أخرجه ابن أيب شيبة يف "املصنف" من َل يصل؛ فهو كافرقال: " 
( واملروزي يف 126(، برقم )46( ويف"اإلميان" ص )6/171/20427)

 ( وابن1393برقم /4( واخلالل يف "السنة" )2/898/933"الصالة" )
 (. وحممد بن300( واآلجري يف "الشريعة" )889)بطة يف "اإلابنة" 
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 إمساعيل ثقة، لكن شيخه معقاًل اخلثعمي؛ جمهول، فلم يذكروا راواًي عنه
 غري حممد هذا، كما يف "اجلرح والتعديل" و "التاريخ الكبري" للبخاري،

 ووثقه ابن حبان، وهو متساهل يف هذا.
 ملروزي يفطريق أخرى، أخرجها ا -رضي هللا عنه-وعن علي .. 

(: ثنا أبوعلي احلسني بن علي البسطامي ثنا 2/898/934"الصالة" )
 أبوغسان ثنا أسباط بن يوسف عن السدى عن عبدخري قال علي:

 ".من ترك صالة واحدة متعمًدا؛ فقد برئ من هللا، وبرئ هللا منه"
 وهذا سند ال حيتج به، فالسدى صدوق خيطئ أو يهم، وأسباط كثري 

 ر من البسطامي شيخ املروزي؟ اخلطأ، ويُنظ
 فإن مل يكن شديد الضعف؛ فهذا يقوي الرواية األوىل اليت فيها جمهول،

 وهللا أعلم.
 أثر حذيفة:   -4

 من طريق واصل أيب وائل عن حذيفة رأى رجاًل ال يتم ركوعه وال 
 " قال:ما صليتسجوده، فلما قضي صالته، قال له حذيفة: "

 ". على غري سنة ممد لو متَّ متَّ وأحسبه قال: "
 (.892( وابن بطة يف "اإلابنة" )808،389أخرجه البخاري )

ومن طريق زيد بن وهب، قال: رأهى حذيفة رجاًل ال يتم الركوع 
ولو متَّ متَّ على غري الفطرة هللا " "ما صليتوالسجود، قال: "

 ".ممًدا 
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 (465لليل" )( وابن أيب الدنيا يف"التهجد وقيام ا791أخرجه البخاري )
 /4( واخلالل يف "السنة" )942-940برقم /2واملروزي يف"الصالة" )

 ( وانظر خترجيه موسًعا عند حمقق "التهجد". 1389برقم 
تكفري (: واُستهدل به علهى..... وعلى 2/275قال احلافظ يف "الفتح" )

أخل ببعض  اترك الصالة، ألن ظاهره أن حذيفة نفى اإلسالم عمن
ون نفيه عمن أخل هبا كلها أوىل، وهذا بناء على أن املراد أركاهنا، فيك

الدين، قال: وحيتمل أن ابلفطرة الدين، قال اخلطايب: الفطرة: امللة، أو 
 يكون املراد هبا هنا السُّنة، كما جاء: "مخس من الفطرة....." احلديث،

ويكون حذيفة قد أراد توبيخ الرجل، لريتدع يف املستقبل، ويرجحه وروده 
 بلفظ: "سنة حممد"....ا -أي عن حذيفة نفسه-من وجه آخر 

 : من طريق حيىي بن عبداحلميد ثنا شريك عن مساك عنأثر ابن عباس    -5
 " أخرجه املروزيمن ترك الصالة، فقد كفرعكرمة عن ابن عباس قال: "

 (.2/900/939يف الصالة )
 كذبه  وهذا سند مسلسل ابلعلل: حيىي بن عبداحلميد، هو احلماين

ومشاه آخرون، وأحسن أحواله أنه واٍه، وأما شريك ففي حفظه  أمحد،
 شيء، ومساك عن عكرمة رواية مضطربة، وهللا أعلم.

 : من طريق بشر بن بيان األمحسي عن قيس بن أيب حازم  قال:أثر بالل    -6
 َي صاحبرأى بالل رجاًل ُيصلي ال يتم ركوًعا وال سجوًدا، فقال بالل: "

 " أخرجهلو متَّ اآلن ما متَّ على ملة عيسى بن مرمي الصالة،
 /4( واخلالل يف"السنة" )944-943برقم /2املروزي يف"الصالة" )
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 " ورواه الطرباين يفمتَّ على غري ملة عيسى( وفيه: "394برقم 
 ( إىل2/121( وعزاه اهليثمي يف "اجملمع" )1/356/1085"الكبري" )

   "األوسط". وقال: ورجاله ثقات.ا
قلت: وهو كذلك، والظاهر صحة مساع قيس من بالل، فقد أخرج 
 البخاري لقيس عن بالل، وشرط البخاري يف ذلك معروف، وملا

ادعى ابن املديين أنه روى عن بالل، ومل يلقه، قال العالئي يف "جامع 
(: قلت: يف هذا القول نظر، فإن قيًسا مل يكن 257التحصيل" ص )

، والصحابة هبا جمتمعون، ة عقب وفاة النيب مدلًسا، وقد ورد املدين
 فإذا روى عن أحد؛ فالظاهر مساعه منه.ا

 وقد أخرج البخاري وغريه روايته عن أيب بكر الصديق، وقد مات 
 .-رضي هللا عنهما مجيًعا-قبل بالل 

 ومثله عن بالل وغريه،: -وقد أخرج بعض اآلاثر يف ذلك-قال اآلجري  
من اإلميان، ومن مل يصل؛ فال إميان له، وال  مما يدل على أن الصالة

 (.1/296/302من "الشريعة" )  إسالم.ا

من طريق الوليد بن مسلم أان عبدالرمحن بن يزيد بن  أثر أيب الدرداء:  -7
أنه مسع عبدهللا بن أيب زكراي حيدث عن أم الدرداء عن أيب الدرداء  جابر

 ". ال إميان ملن ال صالة لهقال: "

 /4( واخلالل يف"السنة" )2/903/945املروزي يف"الصالة" )أخرجه  
 (.1536( والاللكائي)887( وابن بطة يف"اإلابنة" )1384برقم 
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والوليد قد صرح ابلسماع من شيخه، فأمهنَّا بذلك تدليسه، وصرح 
ابلسماع بني شيخه وشيخ شيخه، فأمهنَّا بذلك تسويته، ورجال السند 

ْيمة؛ فهي ثقة، وأما ثقات، وأم الدرداء إن كانت  الصغرى، وامسها ُهجه
يف "صحيح  -رمحه هللا-فـهتُـْنظهر؛ وظاهر صنيع شيخنا األلباين  الكربى؛

 ( أهنا ثقة، فقد صحح األثر هناك، وهللا أعلم.574الُتغيب والُتهيب" )
 أثر سعد بن عمارة أخي بين سعد بن بكر:     -8

 بن حممد بن عمرو بنمن طريق ابن إسحاق ثين عبدهللا بن أيب بكر 
 حزم وحيىي بن سعيد أهنما حداث عن سعد بن عمارة...... أن رجالً 

إذا أنت قمت إَل الصالة؛ قال له: عهْظين يف نفسي رمحك هللا، قال: "
 فأسبغ الوضوء، فإنه ال صالة ملن ال وضوء له، وال إميان ملن ال

 "األثر.صالة له.....
-2/903ه املروزي أيًضا )( وأخرج1397برقم  /4أخرجه اخلالل )

 ( إال أن يف سنده خلاًل، فارجع إليه.904/946
 ( إىل الطرباين وأمحد3187( برقم )3/58وعزاه احلافظ يف "اإلصابة" )

 يف "اإلميان" والبخاري يف "التاريخ" وأيب نعيم.
وليس عندي ما حيتاج إىل نظر يف هذا السند، إال مساع عبدهللا بن أيب 

يد األنصاري من سعد، هل هو اثبت، أم ال؟ ولو بكر وحيىي بن سع
ال صح ذلك؛ فهذا حممول على نفي أصل اإلميان، ال الكمال، لقوله: "

 " فهذا نفي لألصل، وهذا هو األصل املعمول به،صالة ملن ال وضوء له
 إال لدليل آخر. 
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 أثر عبدهللا بن عمرو:     -9

 بن أيب وهْجزة عن من طريق شعبة عن يعلى بن عطاء العامري عن حسان
ألن أزين أحب إل من أن أشرب أبيه عن عبدهللا بن عمرو أنه قال: "

ومن ترك الصالة؛ فال اْلمر، إين إذا شربت اْلمر؛ تركت الصالة، 
 ( ويعلى ثقة، إال1395برقم /4" أخرجه اخلالل يف "السنة" )دين له

 ر من أبوه،أن حسان بن أيب وهْجزهة، ترمجه احلافظ بقوله: مقبول، وينظ
 وما حاله، وعلى كل حال، فالسند ال حيتج به. 

 "الصالة، وهي امللة،...وفيه: اي معاذ ما قيام هذا الدين؟ قال: "أثر معاذ،   -10
 (.1530أخرجه الاللكائي برقم )

ذكرمها ابن حزم يف "احمللى"  أثر عبدالرمحن بن عوف وأيب هريرة:  -11
يضة واحدة، حىت خيرج وقتها، ( يف مجلة من يكفر بُتك فر 2/243)

 السند إليهما. وينظر
 فليس -إن صح-فهذا ما وقفت عليه من آاثر عن الصحابة، وبعضها 

يف الداللة على التكفري لتارك الصالة، لكن العمدة فيما نقله  بصريح
رمحه -جابر بن عبدهللا رضي هللا عنهما، وعبدهللا بن شقيق العقيلي عنهم 

إن شاء -، وإال فال ضري -وال بد-ببعض ذلك  وإن ازداد قوة -هللا
 .  -هللا تعاىل
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 اثنًيا: التابعون ومن بعدهم.
 أثر مكحول:)أ(     

 ( ويف172/30429-6/171فقد أخرجه ابن أيب شيبة يف "املصنف" )
 (: ثنا إمساعيل بن عياش عن عبيدهللا بن129( برقم )47"اإلميان" ص)

 ي مكحول، فقال: اي أاب وهب، ليعظم شأنعبيد الُكالعي قال: أخذ بيد
 اإلميان يف نفسك، من ترك صالة مكتوبة متعمًدا؛ فقد برئت منه ذمة هللا،

 ومن برئت منه ذمة هللا؛ فقد كفر.
وهذا سند حسن، إمساعيل فيه كالم يف غري أهل بلده، والُكالعي 
 دمشقي شامي، ورواية إمساعيل عن الشاميني ال أبس هبا، والُكالعي

 صدوق، وهللا أعلم.أيًضا 
: فقد أخرجه املروزي يف"الصالة" وأما أثر سعيد بن جبري )ب(

فقال: وقال ليث: وقال سعيد بن جبري: من ترك الصالة  (2/889/919)
فقد كفر، وليث ال حيتج به، والسند قد حيتاج إىل نظرة أخرى، وهللا متعمًدا؛ 

 أعلم. 
(: ثنا 2/924/977يف "الصالة" ) : فقد أخرجه املروزيوأما أثر انفع )ج(

حممد بن حيىي ثنا حممد بن يوسف، ثنا معقل بن عبيدهللا اجلزري، قال: 
 ، مث قال: أتركقلت لنافع: رجل أقر مبا أنزل هللا تعاىل، ومبا بينه نبيه 

 الصالة، وأان أعرف أهنا حق من هللا تعاىل، قال: "ذاك كافر" مث انتزع يده
 ا. من يدي غضبااًن موليً 
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 وسنده لني، ألن معقاًل صدوق خيطئ، لكن يف بعض املواضع ذكره بقصة
مطولة، والراوي إذا روى الرواية بقصة مطولة، دل ذلك على حفظه، 

 فينظر يف األثر، هل احملفوظ روايته مطوالً أو خمتصرًا؟ 
يف كتايب: "كتاب اإلميان" يسر  -إن شاء هللا تعاىل-وهلذا مزيد توسع 

 به يف الدارين.هللا النفع 
 : مسعت هللا تعاىل، ذكر أقواًما فعاهبم، فقال:وأما أثر عمر بن عبدالعزيز )د(

أاضااُعوا الصَّالةا واات َّب اُعوا الشَّهاوااِت فاساْوفا ي اْلقاْونا غايًّا
 ، ومل يكن(1)

إايها أن تركوها، ولو تركوها؛ لكانوا بُتكها كفارًا، ولكن أخروها  إضاعتهم
 ( قال: وعن أسد2/241وذكر ابن حزم يف "احمللى" معلًقا ) عن وقتها.

ابن موسى عن مروان بن معاوية الفزاري، أن عمرو بن عبدالعزيز قال 
..... فذكره. وقد وجدته مسنًدا عند الطربي مطواًل يف"التفسري" 

(: ثنا القاسم ثنا احلسني ثنا عيسى عن األوزاعي عن إبراهيم 18/216)
ن عبدالعزيز بعث رجاًل إىل مصر...... فذكره مطواًل، يزيد أن عمر ب بن

بدون قوله: "لو تركوها؛ لكانوا بُتكها كفارًا" فأان على ضعف السند 
 بذلك، حىت أقف على ما يقويه، وهللا أعلم.

( ) أخرجه املروزي أثر الزهري بعدم تكفري اترك الصالة :
ن عبدهللا (: حدثين حممد بن حيىي ثنا عبدالعزيز ب2/537/1035)

األويسي ثنا إبراهيم عن ابن شهاب، أنه سئل عن الرجل يُتك الصالة؟ 

                                                 
 .59سورة مرمي، اآلية:  (1) 



 سبيل النجاة يف  بيان حكم تارك الصالة 
 
 

 

371 

قال: إن كان إمنا تركها، وأنه ابتدع ديًنا غري دين اإلسالم؛ قتل، وإن كان 
  إمنا هو فاسق؛ ُضرب ضراًب مربًحا، وسجن.ا

 (. 2/180وقد عزا هذا القول إليه البغوي يف "شرح السنة" ) 
إن كان إَّنا تركها، وأنه ابتدع دينا غري دين وله: "وسنده صحيح، وق

 " أي على الكفر والردة، ألن من رغب عن دين اإلسالم؛اإلسالم؛ قتل
 فهو كافر، ويدل على أن املراد بذلك الكفر ال الفسق، أنه قال بعد ذلك:

" فدل هذا على أن كالمه األول وإن كان إَّنا هو فاسق؛ ضرب...."
 فيمن ارتد.

نين مل أقف على سند صحيح عن أحد من التابعني، يقول بعدم واعلم أ 
 كفر اترك الصالة، إال على قول الزهري هذا، وأما مكحول، فقد

ثبت عنه خالف ذلك، كما تقدم، وإن كان هناك من عزا هذا القول 
 ( و2/45إليه، كما يف "معامل السنن للخطايب" مع "خمتصر السنن" )

  ( وهللا أعلم.4/418( و "فتح الرب" )5/346)"واالستذكار" البن عبدالرب 
ابن  فقد عزا إليهما القول ابلتكفري وأما إبراهيم النخعي واحلكم بن عتيبة؛.. 

 (4/413(، وانظر "فتح الرب" )5/343عبدالرب يف "االستذكار" )
 ( و1/272( و "املفهم" للقرطيب )2/179و"شرح السنة" للبغوي )

 (، وعزاه1/138"الزواجر" للهيثمي ) ( و2/45"املعامل" للخطايب )
بعضهم للشعيب، انظر "منهج اإلمام الشافعي يف إثبات العقيدة" للعقيل 

 ( ومل اقف على أسانيد ذلك كله.1/207)
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 : عزا القول إليه بعدم التكفري، ابن عبدالرب يف "االستذكار"مذهب وكيع )و(
" ( واملقدسي يف"املغىن4/418( وانظر "فتح الرب" )5/346)
 (، ومل أقف على ذلك، إمنا وقفت على فتواه ابلقتل لتارك2/299)

 (،985،984برقم/2/928،927الصالة، أخرجها املروزي يف"الصالة" )
 فينظر، وهللا أعلم. 

 ( كما يف "املسائل والرسائل املروية214ويف "أحكام امللل" للخالل ص ) 
 بوعبدهللا: أذهب(: قال أ518رقم /2/40عن اإلمام أمحد يف العقيدة" )

 إىل االستتابة، فقال له أبوطالب اخلراساين: مسعت وكيًعا يقول يف الرجل،
 يقول: الصالة علىَّ، ولكين ال أصلي، فيجئ وقتها، فال يصلي، قال
 وكيع: استتبه ثالاًث، فإن اتب؛ وإال ضربت عنقه، فأهْعجهبه أاب عبدهللا

 قولُه، وقال: قد كان عند وكيع احلديث.ا
(، ط/ 2/543/1394وقفت عليه عند اخلالل، فانظر "اجلامع" ) وقد

 مكتبة املعارف.
 : عزا القول إليه بعدم التكفري ابن عبدالرب يف املصدرينومحاد بن زيد )ز( 

( ومل أقف على ذلك عنه، 2/299السابقني، وابن قدامة يف "املغىن" )
 لف فيه.ابل وقفت على روايته عن أيوب: ترك الصالة ُكْفر، ال خُيت

 (.2/925/978من "الصالة" للمروزي ) 
 ، بل كفر اترك بقية األركانقول ابن حبيب من املالكيةوالقول ابلتكفري  )ح(

( و "املقدمات املمهدات" 16/395األربعة، انظر "البيان والتحصيل" )
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( كالمها البن رشد اجلد، وانظر "املفهم" للقرطيب 1/142)
(1/272،271 .) 

إىل عدم التكفري أيًضا، بل ذهب إىل عدم  -من الشافعية-زين وذهب امل )ط(
 (3/16( و "اجملموع" للنووي )2/525القتل، انظر"احلاوي" للماوردي )

 (. 2/45، انظر"املعامل" للخطايب)ابن سريج من الشافعيةوكذا ذهب إليه 
يرى القول ابلكفر، إذا أصر على الُتك،  وأصبغ من املالكية )ي(

( وقّواه ابن 16/393ن والتحصيل" البن رشد اجلد )انظر "البيا
 ( وهللا أعلم.16/394رشد يف )

: كما يف "اجملموع" للنووي ومذهب الثوري عدم التكفري.. 
( وليس بصريح 2/926(، وانظر "الصالة" للمروزي )3/16)

يف نسبة هذا املذهب للثوري، وإمنا هو صريح يف خطأ الثوري 
 نسب إليه عدم التكفري.على ابن املبارك، عند ما 

فانظره يف  تكفري ابن املبارك لتارك الصالة،وأما الكالم على  ..    
( و "اإلابنة" البن بطة 981-979"الصالة" للمروزي برقم )

" عندما ُسئل عن اإلطالق، أجنب( واالستدالل بقوله: "893)
 ال يدل على عدم التكفري، فإن أصله املتبع عنده األخذ ابالحتياط

  معاملة املرتد عند اخلالف، انظر ما قاله املروزي يف "الصالة"يف
(2/977-998 .) 
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كثري مشهور، وانظره   تكفري أمحد لتارك الصالةوالكالم على  ..     
 وسيأيت إن شاء-( 296( واآلجري )982أيًضا عند املروزي )

 . -هللا تعاىل
 ( وما بعده. 990يف "الصالة" للمروزي برقم ) كالم إسحاق..  وكذا    

 (.989عند املروزي برقم ) وكالم صدقة بن الفضل..     
 ( ...... وهللا تعاىل أعلم. 895يف كتابه "اإلابنة" ) وكالم ابن بطة ..    
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 :-حسب الُتتيب التارخيي- مذاهب األئمة األربعة يف ذلك اثلثًا:
 -رمحه هللا- مذهب اإلمام أيب حنيفة(: 1)

 م التكفري إىل أيب حنيفة كثري من العلماء، انظر:عزا القول بعد 
   ( و "خمتصر اختالف العلماء" للطحاوي أيًضا8/205"املشكل" للطحاوي ) 

 ( و "احلاوي"  للماوردي 2/46( ك/الزايدات و "املعامل" للخطايب )4/393)
( و "املقدمات 4/426( و "فتح الرب" )3/16( و "اجملموع" للنووي )2/525)

 ( وعزاه2/299( و "املغىن" البن قدامة )1/144ت" البن رشد )املمهدا
 ( ألصحاب الرأي، وهللا أعلم.2/180البغوي يف "شرح السنة" )

مل أقف على نص صريح عن : -رمحه هللا- مذهب اإلمام مالك بن أنس(: 2)
 مالك، إال يف قتل اترك الصالة، مثل قوله: من آمن ابهلل، وصدق املرسلني،

  لي؛ قتل.اوأىب أن ُيص
 ( و "اجلامع ألحكام4/418( و "فتح الرب" )4/418من "التمهيد" ) 

 ( نقاًل عن16/393( ومطواًل يف "البيان والتحصيل" )8/74القرآن" )
 ابن القاسم عن مالك، وقد يفهم منه عدم التكفري، كما فهمه ابن

 (.4/425عبدالرب يف "التمهيد" )
 إلمام مالك القول بعدم تكفري اتركوقد نقل أكثر علماء املالكية عن ا 

( و "بداية اجملتهد" البن رشد احلفيد 1/271الصالة، انظر "املفهم" للقرطيب )
( 4/425،418،417( و"فتح الرب" )5/346( و "االستذكار" )1/266)

 وكذا عزاه إليه الصابوين يف "عقيدة السلف وأصحاب احلديث" ص
( 3/16والنووي يف "اجملموع" )( 2/180( والبغوي يف"شرح السنة" )278)
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 (، وانظر "جمموع الفتاوى" لشيخ2/299وابن قدامة يف "املغىن" )
 ( وعد الشنقيطي الرواية عن مالك ابلتكفري، رواية7/371اإلسالم )

 (.4/311ضعيفة، انظر "أضواء البيان" )
(: وأما من 395-16/394وقال ابن رشد اجلد يف "البيان والتحصيل" ) 

 لصالة، والصيام، والوضوء، وأىب من فعل ذلك، وهو قادرأقر بفرض ا
 عليه؛ فقول مالك يف هذه الرواية:

أن يستتاب يف ذلك كله، فإن أىب يف شيء منه أن يفعله؛ قتل، يدل على  
أنه يقتل على الكفر، فيكون ماله جلماعة املسلمني، كاملرتد إذا قتل على 

ذلك كله كفرًا على احلقيقة، ردته، ألنه وإن مل يكن نفس الُتك لشيء من 
فإنه يدل على الكفر، وال يصدق من قال يف شيء من ذلك كله: إنه 
مؤمن بوجوبه عليه، إذا أىب أن يفعله، فحكمه حكم الزنديق الذي يقتل 
على الكفر، وال يصدق فيما يدعيه من اإلميان، وإىل هذا ذهب أصبغ يف 

قيل: إنه يقتل على ذنب  قوله: فإصراره على أن ال يصلي؛ جحد هلا، وقد
من الذنوب، ال على الكفر، فريثه ورثته من املسلمني، وهو أظهر األقوال 
يف هذه املسألة، ومن أهل العلم من رأى نفس الُتك للصالة عمًدا  

  كفرًا....ا
فابن رشد يرى أن مالًكا يكفر املصر على الُتك، ال جمرد من ترك الصالة،  

 تكفري عن مالك، وابن رشد نفسه أطلق القولوغريه يطلق القول بعدم ال
 ( وانظر أيًضا يف1/142بذلك عن مالك يف "املقدمات املمهدات" )

 ( وهللا أعلم.1/65حاشية "املدونة" )
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 واألصل أن علماء املذهب إذا نقلوا عن إمامهم قواًل؛ فالقول قوهلم، ال سيما
 تفت إىل منإذا انضم إليهم يف ذلك علماء املذاهب األخرى، وال يل

شكك يف ذلك، ألن هذا العزو يكون مما تلقي ابلقبول، أو كاد أن يكون  
كذلك، نعم، لو كان مع املخالف نص صريح خبالف ذلك، فهذا موضع 

على نظر، فإن مل يكن، فال وجه للوقف يف ذلك، ألن الدواعي متوفرة للرد 
الناس  لممن نسب إىل إمام قواًل، وليس ذلك القول صحيًحا إليه، فإن س

فال تردد يف قبوله، وهللا  -أعين من تبعه على مذهبه، ومن خالفه-بذلك، 
 أعلم.

هذا وقد خالف الطحاوي، فقال: وقال بعض حفاظ قول مالك: إن من  
 مذهب مالك، أن من ترك صالة متعمًدا، لغري عذر، حىت خرج وقتها؛ فهو

 مرتد، ويقتل، إال أن يصليها.ا
 ( ك/الزايدات. لكن األول أشهر4/393لماء" )من "خمتصر اختالف الع 

 وأوىل ملا سبق، وإلهبام من أخرب بذلك عن مالك وعدم معرفته، وهللا أعلم. 
 : -رمحه هللا-مذهب اإلمام الشافعي  (:3)

 -هللارمحه -املشهور عن األئمة عزو القول بعدم التكفري إىل اإلمام الشافعي  
عقيدة السلف وأصحاب ( و "2/956انظر "الصالة" للمروزي )

 و( 13/166(، و "احلاوى" للماوردي )278احلديث" للصابوين ص )
( و "املقدمات املمهدات" البن رشد اجلد 3/16"اجملموع" للنووي )

( و"االستذكار" 1/226( و "بداية اجملتهد" البن رشد احلفيد )1/142)
( و"املفهم" للقرطيب 418-4/417( و"فتح الرب" )345-346 /5)
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( و "جمموع الفتاوى" لشيخ 2/299و"املغىن" للمقدسي ) (1/271)
 (.7/371اإلسالم )

وخالف يف ذلك الطحاوي أيًضا، فعز القول ابلتكفري لإلمام الشافعي يف  
 (4/393(، و"خمتصر اختالف العلماء" )8/205"مشكل اآلاثر" )

 ك/الزايدات.
 أعين-القول ( أن يكون هذا 2/657وقد أنكر صاحب "ظاهرة اإلرجاء" ) 

قواًل للشافعي، إال أين قد وقفت يف "األم"  -عدم تكفري اترك الصالة
( ط/املكتبة التجارية، ودار 1/239( ط/دار الكتب العلمية، )1/355)

 ال يكفر اترك الصالة، فقد -رمحه هللا-الفكر، على ما يدل على أن الشافعي 
وحضور  اجلمعة: قال رمحه هللا، كما يف ك/الصالة، ب/التشديد يف ترك

أن يعفو اجلمعة فرض، فمن ترك الفرض هتاواًن؛ كان قد تعّرض شرًا، إال 
شرًا، إال  هللا، كما لو أن رجاًل ترك صالة حىت ميضى وقتها؛ كان قد تعرض

 أن يعفو هللا.ا
 " معناه: أنه حتت املشيئة، إن شاء هللا عذبه، وإنإال أن يعفو هللافقوله: " 

 ال يكون إال فيمن هو دون الشرك، ويدل على ذلكغفر له، وهذا  شاء
أن الشافعي استعمل هذا التعبري يف مرتكب الكبرية، فقال: من توىل يوم 

 إال أن يعفو-الزحف، ال منحرفا لقتال، وال متحيزًا إىل فئة، ْخفُت عليه 
 أن يكون قد ابء بسخط من هللا.ا -هللا

 شهادة، عامًدا: كان حرًجا، وقال فيمن نظر إىل فرج حرام لتلذذ، أو غري 
 إال أن يعفو هللا عنه.ا
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 وقال: وذلك أن هللا رضي النكاح، وأمر به، وندب إليه، فال جيوز أن 
 تكون احلرمة اليت أنعم هللا هبا على من أتى ما دعاه هللا إليه، كالزاىن

 العاصي هلل، والذي حده هللا، وأوجب له النار، إال أن يعفو عنه.ا
وصية: وجعل اآلخرة دار قرار وجزاء عما عمل يف الدنيا من خري  وقال يف 

من كتاب "منهج اإلمام الشافعي" يف  وشر، إن مل يعفه جل ثناؤه.ا
 (.1/215،202"العقيدة" د/ حممد العقيل )

ونقل ابن عبدالرب يف "التمهيد" قواًل عن الشافعي، وهو أن يقول اإلمام  
، فإن قال: ال   ُأصلي؛ سئل، فإن ذكر علة حتسبه؛ أمرلتارك الصالة: صلّه

ابلصالة على قدر طاقته، فإن أيب من الصالة، حىت خيرج وقتها؛ قتله اإلمام، 
وإمنا ُيستتاب مادام وقت الصالة قائًما، يستتاب يف أدائها وإقامتها، فإن أىب، 
 قـُتهل، وورثه ورثته، قال ابن عبدالرب: وهذا قول أصحاب مالك، وبعضهم

 (. 418-4/417انظر "فتح الرب" )  مالك.ا يرويه عن
محله ( من "األم" كالم حمتمل للتكفري، وليس بصريح، وقد 9/275ويف )

 : -رمحه هللا-بعض علماء الشافعية على الفسق ال الكفر، قال الشافعي 
 ويقال ملن ترك الصالة، وقال: أان أطيقها، وال أصليها: ال يعملها غريك، 

 اك، كما تُتك اإلميان، وال يعمله غريك، فإن آمنت؛فإن فعلت، وإال قتلن
  وإال قتلناك.....ا

 ( فإنه فسره مبا هو دون2/525وانظر ما قاله املاوردي يف "احلاوي" )
 الكفر. 
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 وعلى هذا: فيكون معىن قول الشافعي يف قياسه اترك الصالة على اترك
 ، كما قاله املزين،اإلميان، أي يف إقامة احلد عليه، بدون استتابة عدة أايم

 (.2/252انظر "احلاوي" )
 ولعل من نسب إىل الشافعي القول ابلتكفري، كان مستنده مثل هذا النص، 

ال  هذا، ومع ذلك فهو حمتمل، وليس بصريح، فيقدم كالمه السابق على
سيما وقد انضم إىل ذلك عزو علماء الشافعية وغريهم، هذا القول لإلمام 

فال التفات بعد ذلك ملن شكك يف نسبة هذا القول  ،-رمحه هللا-الشافعي 
 للشافعي، وهللا أعلم. 

 : -رمحه هللا-مذهب اإلمام أمحد (: 4)
 املشهور من مذهب اإلمام أمحد: القول بتكفري اترك الصالة، وله رواية 

 أخرى بعدم تكفري اترك الصالة، واترك بقية املباين األربعة، وسأتكلم على
 . -إن شاء هللا تعاىل-الصالة، مث أذكر الرواية األخرى  رواايت تكفري اترك

 كما يف كتاب: "املسائل  الرواَيت عن اإلمام أمحد بكفر اترك الصالة، -1
( وما بعدها، برقم 2/36والرسائل" املروية عن اإلمام أمحد يف "العقيدة" )

 ( وما بعده، مجع األمحدي، ويرجع من خالل ذلك إىل املصادر495)
، قال (1)ل منها اجلامع، فبعضها متيسر لدّى، خبالف البعض اآلخراليت نق

 : -حفظه هللا-
 قال إسحاق بن إبراهيم بن هاينء: 

                                                 
 (  مفرقًا.1361-1395( من رقم )535-2/544مث وقفت على أكثرها يف "اجلامع" للخالل )  (1)
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حضرت رجاًل عند أيب عبدهللا، وهو يسأله: فجعل الرجل يقول:  -495
 وأن ال يكفر أحد بذنب؟ قال أبوعبدهللا: اْسُكْت، من ترك الصالة؛ فقد كفر.

 (.2/156/1876الت ابن هاينء" )قلت: انظره يف "سؤا
 قال عبدوس بن مالك: مسعت أمحد يقول:.... ومن ترك -496

  الصالة؛ فقد كفر.ا
  وليس من األعمال شيء تركه كفر؛ إال الصالة، من تركها؛ فهو كافر.ا

قلت: انظره يف "أصول السنة لإلمام أمحد رواية عبدوس بن مالك 
 ( وزاد: "وقد25( برقم )60-59العطار" ط/مكتبة ابن تيمية ص )

 أحل هللا قتله". 
قال حنبل بن إسحاق: مسعت أمحد يقول: مل نسمع يف شيء من  -497

 األعمال تركه كفر؛ إال الصالة. 
 : قال إمساعيل الشالنجي: سألت أمحد عن قول النيب  -498

" قال: على التأكيد والتشديد، وال أكفر أحًدا إال من غشنا؛ فليس منا"
 الصالة. بُتك 
قال أبواحلارث الصائغ: قلت أليب عبدهللا: فيكون بُتكه الصالة   -499

 ". بني العبد والكفر؛ ترك الصالة: "كافرًا؟ فقال: قال النيب 
 ، قال: والكف(1)ويف كتاب "السنة" له ورسالة اإلصطخرى عنه -500

 عن أهل القبلة، وال نكفر أحًدا منهم بذنب، وال خنرجهم من اإلسالم

                                                 
 ( ترمجة أمحد بن جعفر بن يعقوب أيب العباس الفارس اإلصطخرى.24-1/36طبقات احلنابلة" )"انظر   (1) 
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وكما  بعمل، إال أن يكون يف ذلك حديث، فريوى احلديث كما جاء،
 روى، نصدقه ونقبله، ونعلم أنه كما روى، حنو ترك الصالة.

قال احلسن بن علي اإلسكايف: قال أبو عبدهللا يف اترك الصالة:  -501
 ال أعرفه إال هكذا، من ظاهر احلديث، فأما من فّسره جحوًدا؛ فال نعرفه،

حني قيل له: الصالة، قال: ال حظ يف  -رضي هللا عنه-وقد قال عمر 
 ملن ترك الصالة. اإلسالم

قال أبوبكر املروذي: سألت أاب عبدهللا عن الرجل يدع الصالة  -502
 استخفافًا وجمواًن؟

 فقال: سبحان هللا، إذا تركها استخفافًا وجمواًن، فأي شيء بقي؟ قلت:
بني العبد : "ه؟ قال النيب إنه يسكر وميجن، قال: هذا تريد تسأل عن

 ". وبني الكفر؛ ترك الصالة
قلت: ترى أن تستيبه؟ فأعدت عليه، فقال: إذا تركها استخفافًا وجمواًن، 

 فأي شيء بقي؟.ا 
قلت: ظاهر هذا أن التكفري لالستخفاف، ال جملرد الُتك، وعلى هذا، 

 التكفري،فليس هذا النص صرحًيا يف التكفري، كما أنه ليس بصريح يف عدم 
 وهللا أعلم. 

قال عبدامللك امليموين: قلت أليب عبدهللا: الرجل يقر ابلصالة  -503
 والفرائض، وال يفعلها؟ قال: هذا أشّد، ومل جيئ يف شئ ما جاء يف

 (: 2/536/1369وزاد يف"اجلامع" للخالل ) هـالصالة.ا
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 قال: أرى أن ُيضرب، وحُيبس، ويتهدد، قلت له: أليس تركها كفًرا؟
   هـفأكرب ظين أنه قال يل: بلى.....ا

قال أبوداود: مسعت أمحد يقول: إذا قال الرجل: ال أصلي؛ فهو   -504
  هـكافر.ا
قال أمحد بن احلسني بن حسان: سئل أبوعبدهللا عمن ترك  -505

 الصالة متعمًدا؟ قال: ليس بني اإلميان والكفر؛ إال ترك الصالة. 
عن ترك الصالة  -رمحه هللا-لت أيب وقال عبدهللا بن أمحد: سأ -506

 هـ".ابني العبد وبني الكفر؛ ترك الصالة: "متعمًدا؟ قال: يروى عن النيب 
 (. 191( برقم )55انظر "مسائل أمحد رواية ابنه عبدهللا" ص )

 ..... مث ذكر اجلامع رواايت عن اإلمام أمحد يف االستنابة والقتل، وال
  أعلم. التكفري، وهللا -بوضوح-يلزم منها 

 (: أخربان العباس بن حممد اليمامي2/535/1361ويف "اجلامع" للخالل )
 بطرسوس، قال: سألت أاب عبدهللا عن احلديث الذي يروي عن النيب

 " :قال: موضوع، ال ال يكفر أحد من أهل التوحيد بذنبقال "
" فقال: من ترك الصالة؛ فقد كفر: "أصل له، كيف حبديث النيب 

 مللة؟ قال: ال يرث، وال يورث. أيورث اب
 (: قال أبوطالب: ...... قلت: إذا ترك2/544/1395ويف "اجلامع" )

مث الفجر، وهو عامد لُتكها، أصبح، ومل يصل، مث جاء الظهر، فلم يصل، 
قد  صلى العصر، وترك الفجر؛ فقد كفر؟ قال: هذا أجود القول، ألنه

  هـتركها، حىت وجبت عليه أخرى.....ا
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 مل الرواايت عن أمحد بتكفري اترك الصالة، وهللا أعلم. هذا جم
 
 
 الرواَيت عن أمحد بعدم التكفري:  -2

 (681( برقم )2/119جاء يف "مسائل اإلمام أمحد رواية ابنه صاحل" )
 ط/الدار العلمية، قال: وسألت أيب عمن يقول: اإلميان يزيد وينقص، ما

 نقصانه بُتك العمل، مثل تركهزايدته ونقصانه؟ فقال: زايدته ابلعمل، و 
 هـالصالة والزكاة واحلج وأداء الفرائض، فهذا ينقص ويزيد ابلعمل....ا

 بعدم -يف رواية-على قول أمحد  -رمحه هللا-واستدل شيخنا األلباين 
 (، برواية ابنه عبدهللا57التكفري، كما يف "حكم اترك الصالة" ص )

 ل فّرط يف صلوات( قال: سألت أيب عن رج195( برقم )56ص )
فال شهرين، فقال: يصلي ما كان يف وقت حيضره ذكر تلك الصلوات، 

 يزال يصلي، حىت يكون آخر الوقت الصالة اليت ذكر فيها هذه
فوهتا، وال الصلوات، اليت فّرط فيها، فإنه يصلي هذه اليت خياف 

فوت الصالة اليت  يضيع مرتني، مث يعود، فيصلي أيًضا حىت خياف
ال إن كثر عليه، فيكون ممن يطلب املعاش، وال يـهْقوى أن أييت بعدها، إ

 هبا، فإنه يصلي، حىت حيتاج إىل أن يطلب ما يقيمه من معاشه، مث
يعود إىل الصالة، ال جتزئه صالة، وهو ذاكر الفرض املتقدم قبلها، فهو 

 يعيدها أيًضا، إذا ذكرها، وهو يف الصالة.ا
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  عن رجل ترك صالة شهر؟ قال:( قال: سألت أيب197وبنحوه برقم )
 يعيد ما ترك حىت يضعف، أواًل يكون له ما يقيمه يومه، فيكسب ما

يقيمه يومه، مث يعود إىل الصالة، فإن خاف فوت صالته؛ بدأ هذه اليت 
 خاف فوهتا، مث قضى بعد، قلت أليب: فإن ضعف، فال يقدر أن

  هـيصلي؟ قال: يُتكها حىت يقوي.ا
 النصني ما يدل على عدم تكفري أمحد لتارك: وليس يف هذين قلت

الصالة، ولقد سبق الكالم يف الرد على من استدل بقول من ذهب من 
العلماء إىل قضاء الصالة املُتوكة، على عدم كفر اتركها، مبا يـُْغين عن 
 إعادته، واإلذن بتأجيل القضاء، ملا ال بد منه من طلب املعاش، حىت

ه على عدم كفر اترك الصالة، فإن هللا ال يطلب ما يقيمه؛ ال ُيستدل ب
 يكلف نفًسا إال وسعها، ولو أن إنسااًن جلس يقضي ما فاته من عدة

 سنوات، وترك من يعول، لكان خمالًفا للشرع، وهللا أعلم. 
 أعود فأقول: ألمحد رواية بعدم تكفري اترك الصالة، كما سبق من

تـهرُْكُه ُكْفر: إن تركه  "سؤاالت صاحل" وال يقال عند أهل السنة يف أمر
 ينقص اإلميان، وفعله يزيد يف اإلميان، كما هو ظاهر، وعلى ذلك، فتضعيف

إال  رسالة أمحد إىل مسدد، وفيها: "وال خيرج الرجل من اإلسالم شيء،
الشرك ابهلل العظيم، أو يرد فريضة من فرائض هللا عزوجل، جاحًدا هبا، 

وإن شاء مشيئة هللا، إن شاء عذبه،  فإن تركها كساًل أو هتاواًن؛ كان يف
لشيخ  عفا عنه...." أقول: تضعيف ذلك، كما يف "جمموع الفتاوى"
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عن  ( وما بعدها، ال يلزم منه ضعف هذه الرواية5/380اإلسالم )
 أمحد، كما ظهر لك من إجابته على سؤال صاحل ابنه. 

 ويدل على ذلك: نسبة مجاعة من العلماء هذا القول عن أمحد:  
قد قال أبوعبدهللا بن حامد يف كتابه املصنف يف أصول الدين: ..... ف

من "جمموع   هـال يكفر بُتكه الصالة.ا -أي عن أمحد-إذه النص عنه 
(، وقال شيخ اإلسالم كما يف 7/369الفتاوى" لشيخ اإلسالم )

أراد ذلك،  -أي أمحد-(:... وإن ُقدّهر أنه 7/371"جمموع الفتاوى" )
ال يكفر بُتك شيء من املباين األربعة، وأكثر الرواايت  فهذا يكون أنه

 ( ذكر اختالف العلماء فيمن7/610،302ويف ) هـعنه خالف ذلك.ا
شيًئا من املباين األربعة، وقال: وهي رواايت عن أمحد، وذكر هذه  ترك

 ( ط/ دار الكتب العلمية،378-1/377الرواية عنه، وانظر "اإلنصاف" )
 ة عن أمحد، وأن اترك الصالة يُقتل حًدا، وانظرفقد ذكر هذه الرواي

 ( ذكر عن أمحد أن امرأة اترك2/21( ويف )2/19"املستوعب" )
الصالة ختتلع منه، ومل يقل: "تبني" قال: وهذا على قوله: أنه ال يكفر 

 (.21-1/20وانظر "فتح الباري" البن رجب ) هـ.......ا
 زمه ِبلتكفري:ُث وقفت على رواَيت أخرى ألمحد تفيد عدم ج

بن أيب (: أخربين حممد 2/542/391فقد جاء يف "اجلامع" للخالل )
 -وأان أمسع-هارون أن احلسن بن ثواب حدثهم، قال: سئل أبوعبدهللا 

 عن رجل، قال: أان مؤمن، مقر أبن الصالة علىَّ فرض واجب، وال
 أصلي؟ قال: يستتاب ثالثة أايم، فإن صلى؛ وإال قتل، قلت: إن مالًكا
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 ُحدّهث عنه أنه قال: إذا ترك صالة، حىت يذهب وقتها؛ قيل له:
، فإن صلى؛ وإال قُتهله، قال: حديث عمر   رضي هللا-تصلي، وإال قُتهْلته

 الذي أذهب إليه يف املرتد، حبسه ثالثة أايم، قلت: هذا ترك -عنه
  هـواحتج حبديث عمر.....ا املرتد أكِب من هذا كله،الصالة؟ قال: 

 -يف هذه الرواية-" يفيد أنه ال يرى املرتد أكِب من هذا كله"فقوله: 
 ردة اترك الصالة، إال أن حيمل على أن املرتد ال خالف فيه، خبالف

 وهللا أعلم.  -وإن ترجح كفره-اترك الصالة، ففيه خالف 
( من "جامع اخلالل": قال أبوطالب: .... هؤالء 2/544/1395ويف )

إىل سنة؛ مل يكفر، مثلما يقول: العام أحج، يقولون: لو قال: هي علىَّ 
 فلم حيج فيه، فكذلك إذا قال: علىَّ صالة، وأصليها، وإن كان بعد
 سنة؟ قال: ليس هذا بشيء، إذا تركها حىت يصلي صالة أخرى، فقد
 تركها، فقلت: فقد كفر؟ قال: الكفر ال يقف عليه أحد، ولكن يستتاب،

 هـوإال ضربت عنقه.ا فإن اتب؛
 تراه يف هذه الرواية مل جيرؤ على التكفري، وقوله: "الكفر الفأنت 

يقف عليه أحد" أي ال جيزم به أحد، أو ال  يثبت عليه أحد، نظًرا 
 ولوللُتدد يف ذلك، لكن قد يقال: إن هذا فيمن عزم على الصالة، 

 بعد حني، خبالف من قال: ال أصلي، وقد فرق بني األمرين شيخ
 ( فقد قال:2/94يف "شرح العمدة" ) -ه هللارمح-ابن تيمية  اإلسالم

 ..... واألشبه يف مثل هذا: أنه ال يكفر ابلباطن أيًضا، حىت يعزم على
تركها ابلكلية،.... وألنه مىت عزم على بعض الصالة، فقد أتى مبا هو 
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وعلى كل حال: فما سبق ذكره عن أمحد؛ يدل على  هـجمرد إميان.ا
لم املذكورين آنًفا، من أن ألمحد رواية صحة ما ذهب إليه بعض أهل الع

 أخرى بعدم التكفري، وهللا أعلم.
 :وإن  يف ذكر مذاهب بعض أهل العلم، يف حكم اترك الصالة، ف ائ دة

 مل يكن ذلك مرتًبا، أو سبق ذكر بعضهم فإن املقام ال خيلو من
   فـائـدة:

انظر  ركان،ذهب ابن منده لتكفري اترك الصالة، وتكفري جاحد بقية األ  -
 (. 1/362"اإلميان" البن منده )

 (. 2/928/98وذهب ابن أيب شيبة إىل التكفري، انظر"الصالة" للمروزي )
 ابن رشد احلفيد، يرى عدم التكفري، واستدل مبا فيه نظر ظاهر، انظر 

 (. 1/288"بداية اجملتهد" )
أدلة  يفابن حبان يرى عدم التكفري، واستدل أبدلة واهية، وقد سبق ذكرها  

 من ال يكفر اترك الصالة. 

أين   ( وال أدري2/683ابن بطة يرى تكفري اترك الصالة، كما يف "اإلابنة" ) 
 كالمه بعدم التكفري، الذي عزاه إليه غري واحد؟! 

 (. 524-2/523السخاوي يرى عدم التكفري، انظر"الفتاوى احلديثة") 

مبا  ( واستدل4/228الطحاوي يرى عدم تكفري، انظر "مشكل اآلاثر" ) 
 فيه نظر ظاهر. 

 (. 2/301ابن قدامة املقدسي، يرى عدم التكفري، انظر "املغىن" ) 
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ابن رجب مل يصرح بقول يف هذه املسألة، إمنا ذكر أدلة من كفر اترك  
( وما 1/145الصالة، ومل يعقب عليها، انظر "جامع العلوم واحلكم" )

 ( من حيث204" ص )بعدها، لكن ظاهر كالمه يف "التخويف من النار
 اجلملة: عدم التكفري. 

 (. 11/380مذهب ابن حزم: عدم التكفري، انظر "احمللى" ) 

 (. 99ابن عبداهلادي: يرى عدم التكفري، انظر"مغىن ذوى اإلفهام" ص) 

( وانظر "فتح الرب" 4/239ابن عبدالرب: يرى عدم التكفري، انظر "التمهيد" ) 
(4/425 .) 

 لتكفري، انظر "البحر الزخار اجلامع ملذاهبابن املرتضى: يرى عدم ا 
 (. 2/150علماء األمصار" )

 القاضي عياض: يرى عدم التكفري، انظر كتاب اإلميان من "إكمال املعلم" 
(1/192-194،391 .) 

 (.1/149أبوزرعة العراقي: يرى عدم التكفري، انظر "طرح التثريب" ) 

 (.1/129) إلرادات"مذهب البهويت: عدم التكفري، انظر "شرح منتهى ا 

 ( عدم التكفري. 1/26ورجح أبوبكر الكشناوي يف "أسهل املدارك" ) 

 ويرى ابن حجر اهليثمي التكفري ابإلصرار على الُتك، انظر "الفتاوى 
 (. 2/32الكربى الفقهية" )

ما  ( وانظر1/287الشوكاين، يؤول كالمه إىل عدم التكفري، انظر "النيل" ) 
 (. 7/372) فة األحوذي"قاله املباركفوري يف "حت
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أيب  مذهب أمحد شاكر وحممد حامد الفقي: التكفري، انظر حاشية "خمتصر سنن 
 (. 7/47داود" )

 مذهب ابن النجار احلنبلي: عدم التكفري،إال إذا دعاه اإلمام؛ وأصر، انظر 
 (. 8/547"معونة أوىل النهى شرح املنتهى" )

 وذهب ابن سعدي إىل تكفري اترك الصالة.  

إىل كفر اترك  -رمحه هللا تعاىل-هب مساحة الشيخ عبدالعزيز بن ابز وذ 
 الصالة. 

 . -رمحه هللا-وكذا مساحة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني  

 . -رمحه هللا-وكذا مساحة شيخنا مقبل بن هادي الوادعي  

أصر إىل عدم التكفري، إال إذا  -رمحة هللا عليه-وذهب مساحة شيخنا األلباين  
 (. 43ك، حىت قتل، فيكفر، كما يف"حكم اترك الصالة" ص)على الُت 

 هذا، ومل أقصد االستيعاب، فإن ذلك يشق، إمنا وقفت على قول من
املسألة، فرأيت إثبات ذكرهتم، أثناء هذه الدراسة العلمية املباركة، هلذه 

 وهللا أعلم.  ذلك، كي ال خيلو املقام من هذه الفائدة،
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 يف ما ُيكفَّر به تارك الصالة.    

 
 ظهر مما سبق أن مجهور علماء املذاهب، ال يرون كفر اترك الصالة،

وأن الصواب تكفريه وهؤالء القائلون بكفر اترك الصالة اختلفوا: مب 
 يكون الرجل اترًكا للصالة؟

 لكلي،هل بُتك صالة واحدة؟ أو بُتك صالتني؟ أو ثالث؟ أو ابلُتك ا
فال يسجد هلل سجدة، أما إذا كان يصلي ويدع؛ فهو غري حمافظ على 

 الصالة، لكن ليس بتارك؟ 

 لفصل الخامسا
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 وملا كان هذا األمر مرتبطًا مبسألة قتل اترك الصالة، واستتابته؛
عن األمرين سواًي، مث أتكلم  -ولو إبختصار إن شاء هللا تعاىل-فسأتكلم 

 ، وأدلة الفريقني. بعد ذلك على اخلالف يف قتل اترك الصالة
 : -علمين هللا تعاىل وإايك العلم النافع-فاعلم   
 أن إسحاق بن راهويه قال: قد صح عن رسول هللا أن اترك الصالة 

 إىل يومنا هذا: كافر، وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النيب 
 أن اترك الصالة عمًدا من غري عذر، حىت يذهب وقتها؛ كافر.

 ن يؤخر الظهر إىل غروب الشمس، واملغرب إىل طلوعوذهاب الوقت أ
مجع  الفجر، وإمنا جعل آخر أوقات الصلوات ما وصفنا؛ ألن النيب 

 بني الصالتني بعرفة واملزدلفة، ويف السفر، فصلى إحداها يف وقت
 األوىل منها وقًتا لألخرى يف حال، األخرى، فلما جعل النيب 

العذر،  ر وقتامها وقًتا واحًدا يف حالواألخرى وقًتا لألوىل يف حال؛ صا
 كما أمرت احلائض إذا طهرت قبل غروب الشمس، أن تصلي الظهر

 والعصر، وإذا طهرت آخر الليل، أن تصلي املغرب والعشاء.ا
 (.930/990-2/929من "الصالة" للمروزي )

 فهذا يدل على أن التكفري، يكون بُتك صالة واحدة، حىت خيرج وقتها
وإن كان إسحاق يـُنهازهُع يف بعض التابعني،  -يل السابقعلى التفص-

 وكثري ممن بعدهم إىل زمان إسحاق.
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 ( أنه قد جاء عن ُعمر ومعاذ2/242وذكر ابن حزم يف "احمللى" )
 وعبدالرمحن بن عوف وأيب هريرة وغريهم من الصحابة، أن من ترك

 صالة فرض واحد متعمًدا، حىت خيرج وقتها؛ فهو كافر مرتد.ا
 وقال ابن عبدالرب: وقال إبراهيم النخعي واحلكم بن عتيبة وأيوب

السختياين وابن املبارك وأمحد بن حنبل وإسحاق بن راهوية: من ترك 
صالة واحدة متعمًدا، حىت خيرج وقتها لغري عذر، وأىب من قضائها 

من  وأدائها، وقال: ال أصلي؛ فهو كافر ، دمه وماله حالل، وال يرثه ورثته
  مني، ويستتاب، فإن اتب؛ وإال قتل، وُحكم ماله ما وصفنا،املسل

كحكم مال املرتد، وهبذا قال أبوداود الطيالسي، وأبوخيثمة، وأبوبكر 
 (.4/413من "فتح الرب" ) ابن أيب شيبة.ا

  وقال ابن املبارك: من أهخرَّ صالة، حىت يفوت وقتها متعمًدا من غري عذر؛
 (.926/979-2/925من "الصالة" للمروزي )  كفر.ا

 وانظر بقية أقوال العلماء يف االختالف يف الصالتني أو الثالث يف 
 العراقي ( وما بعدها و "طرح التثريب" البن38"الصالة" البن القيم ص )

( وما بعدها 2/541( وانظر أقوال أمحد يف "اجلامع" للخالل )1/148)
 ( وما بعده.1388برقم )

( تقوية قول من قال: 40صالة" ص )وظاهر كالم ابن القيم يف "ال
صالتني، مستداًل أبن الوقت للصالتني يف اجلملة، وبتأخري  يُقتل بُتك

 حىت خيرج وقتها. األمراء الصالة،
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 وذهب إسحاق بن منصور الكوسج، إىل أن الصالة إذا كانت ال جتمع
إذ  إىل ما بعدها، كالفجر والعصر وعشاء اآلخرة؛ قُتل بُتكها وحدها،

 (39هة ها هنا يف التأخري، انظر "الصالة" البن القيم ص )ال شب
إال أن ما سبق عن اإلمام أمحد، كما يف"اجلامع" للخالل 

( يدل على خالفه، وأن احلكم عام للصالة 2/544/1395)
 . -إن شئت-اجملموعة، فارجع إليه اجملموعة، وغري 

  ،إال  ال يكفروهناك مذهب جلماعة من أهل العلم وهو: أن اترك الصالة
 ابلُتك الكلي، أو ابإلصرار على الُتك، وإن أفضى إىل قتله.

 فقال كما -رمحه هللا-وقد نصر هذا املذهب شيخ اإلسالم ابن تيمية 
 (: وهلذا فرض متأخرو الفقهاء مسألة،7/219يف "جمموع الفتاوى" )

 ميتنع وقوعها، وهو أن الرجل إذا كان مقًرا بوجوب الصالة، فدعى
وامتنع، واستتيب ثالاًث، مع هتديده ابلقتل، فلم يصل، حىت قتل،  إليها،

 هل ميوت كافرًا أو فاسًقا؟ على قولني.
وهذا الفرض ابطل، فانه ميتنع يف الفطرة أن يكون الرجل يعتقد أن هللا 
 فرضها عليه، وأن يعاقبه على تركها، ويصرب على القتل، وال يسجد هلل

 هذا ال يفعله بشر قط، بل والسجدة، من غري عذر له يف ذلك، 
ُيضرب أحد ممن يقر بوجوب الصالة، إال صلَّى، ال ينتهي األمر به إىل 
القتل، وسبب ذلك أن القتل ضرر عظيم، ال يصرب عليه اإلنسان، إال 

عظيم، مثل لزومه لدين، يعتقد أنه إن فارقه؛ هلك، فيصرب عليه ألمر 
، أما مع اعتقاده أن الفعل يقتل، وسواء كان الدين حًقا أو ابطالً  حىت
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عليه ابطًنا وظاهًرا، فال يكون فعل الصالة أصعب عليه من جيب 
   القتل قط.....ا احتمال

 العلمية.  الكتب ط/دار (24-2/23) الكربى" و"الفتاوى (7/616) وانظر
( إىل أن قال: فأما من كان مصرًا 49-22/48وذكر حنو ذلك يف )

وت على هذا اإلصرار والُتك؛ فهذا ال على تركها، ال يصلي قط، ومي
ليسوا يكون مسلًما، بل أكثر الناس يصلون اترة، ويُتكوهنا اترة، فهؤالء 

احلديث  حيافظون عليها، وهؤالء حتت الوعيد، وهم الذين جاء فيهم
مخس أنه قال: " الذي يف "السنن"، حديث عبادة عن النيب 

الليلة، من حافظ عليهن؛  صلوات، كتبهن هللا على العباد يف اليوم و 
كان له عهد عند هللا أن يدخله اجلنة، ومن َل يافظ عليهن؛ َل يكن 

 ". له عهد عند هللا، إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له
: الذي يصليها يف مواقيتها، كما أمر هللا تعاىل، والذي فاحملافظ عليها

 حتت مشيئةيؤخرها أحيااًن عن وقتها، أو يُتك واجباهتا: فهذا  (1)ليس
 يف جاء كما فرائضه، هبا نوافل؛ يكمل يكون هلذا قد تعاىل، هللا

 احلديث.ا
 . (2)(32ص) يف"االختيارات" كما اإلسالم، شيخ اختيار هو املذهب وهذا

 ( قال: فأما إذا مل يُْدعه، ومل ميتنع؛93-2/92ويف "شرح العمدة" )
 ن األشياء،فهذا ال جيري عليه شيء من أحكام املرتدين يف شيء م

                                                 
 أبن كلمة: "ليس" مقحمة، ال حاجة هلا، بل هي تغري املعىن، وهللا أعلم. السياق يشهد  (1)
قرر أن ترك احملافظة ليس معناه؛ ترك الصالة ابلكلية، وإمنا هـو تـرك بعـض  -رمحه هللا-هذا مع أن شيخ اإلسالم  (2)

 (.615-614، 579-578 /7واجباهتا، أو أتخريها عن وقتها، مع قضائها، انظر "جمموع الفتاوى" )
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 وهلذا مل يعلم أن أحًدا من اتركي الصالة، ترك غسله، والصالة عليه،
 ودفنه مع املسلمني، وال منع ورثته مرياثه، وال إهدار دمه بسبب ذلك،

، (1)ضاللة مع كثرة اتركي الصالة يف كل عصر، واألمة ال جتتمع على
 وقد محل بعض أصحابنا أحاديث الرجاء على هذا الضرب.

 محلتموها وإن مقصوًدا، عموًما عامة تكفريه على الدالة فاألدلة :يلق فإن
األعظم،  قلَّْت فائدهتا، وإدراك مقصودها -كما قيل-على هذه الصور 

 وليس يف شيء منها هذه القيود؟
 ، من حترمي املناكحقسم تنبين عليه أحكام الدنيا: الكفر على قسمني: قلنا

وحل الدم واملال، وغري ذلك، فهذا إمنا والذابئح، ومنع التوارث والعقل، 
للصنم، يثبت لنا كفره، إما بقول يوجب الكفر، أو عمل، مثل: السجود 
ال نرتّهبه  وإىل غري القبلة، واالمتناع عن الصالة، وشبه ذلك، فهذا النوع

على اترك الصالة، حىت حيقق امتناعه الذي هو الُتك، جلواز أن يكون 
 أوله عذر، وشبه ذلك. قد نوى القضاء فيما بعد،

، واللحاق ، واإلحنياز عن أمة حممدوالثاين: ما يتعلق أبحكام اآلخرة
 أبهل الكفر، وحنو ذلك.

 فهذا قد جيوز على كثري ممن يدعى اإلسالم، وهم املنافقون الذين أْمرُهمُ 
 ي اْوما ي اُقوُل اْلُمنااِفُقونا ابلكتاب والسنة معلوم، الذين قيل فيهم: 

ِللَِّذينا ءااماُنوا اْنظُُروانا ن اْقتاِبْس ِمْن نُورُِكْم ِقيلا اْرِجُعوا  اِفقااتُ وااْلُمنا 
ِطُنُه ِفيِه الرَّمْحاُة  ٌب ِبا ن اُهْم ِبُسوٍر لاُه ِبا وارااءاُكْم فااْلتاِمُسوا نُورًا فاُضِربا ب اي ْ

                                                 
 سبق الكالم على ذلك، يف أدلة الذين ال يكفرون اترك الصالة، مبا يغىن عن إعادته. (1)



 سبيل النجاة يف  بيان حكم تارك الصالة 
 
 

 

397 

اُب  ُْم أاَلْا ناُكْن ماعا  واظااِهُرُه ِمْن ِقباِلِه اْلعاذا ُكْم قااُلوا ب الاى يُ نااُدوِنا
ُتْم واغارَّْتُكُم األامااينُّ حاىتَّ  ُتْم أانْ ُفساُكْم وات ارابَّْصُتْم وااْرت اب ْ ن ْ جااءا والاِكنَُّكْم ف ات ا

أاْمُر هللِا واغارَُّكْم ِِبهلِل اْلغاُرورُ 
قط،  ، فمن مل يصل، ومل يـُره أن يصلي(1)

عموم  رج يفومات على ذلك من غري توبة؛ فهذا اترك الصالة، مند
 األحاديث، وإن مل يظهر يف الدنيا حكم كفره. 

 ومن قال من أصحابنا: ال حيكم بكفره، إال بعد الدعاء واإلمتناع،
فينبغي أن حيمل قوله على الكفر الظاهر، فأما كفر املنافقني؛ فال ُيشُتط 
له ذلك، فإن أمحد وسائر أصحابنا، مل يشُتطوا حلقيقة الكفر هذا 

 الشرط. 
إن أخرها عن وقتها، وفعلها فيما بعد، فمات، أو كان ممن يلزمه  فأما

أن يفعلها فيما بعد، فمات، فهذا مع أنه فاسق من أهل الكبائر، ليس 
 بكافر؛ كاألمراء الذين يؤخرون الصالة، حىت خيرج الوقت، ولذلك أمران

ُهْم الَِّذينا أن نصلي معهم النافلة، ولذلك قال ابن مسعود:  النيب
ْن صاالِِتِْم سااُهونا عا 

لكانوا   ، "أخروها حىت خيرج وقتها، ولو تركوها؛(2)
 كفارًا". 

 وهذا الضرب كثري يف املسلمني، وهم من أهل الكبائر الذين ادخرت هلم
ينصرف، الشفاعة، وما جاء من الرجاء ملن يتهاون يف الصالة؛ فإليهم 

" ه عند هللا عهدومن َل يافظ عليها؛ َل يكن ل: "وهلذا قال النيب 

                                                 
 .5-4سورة احلديد، اآلية:  (1)

 . 5سورة املاعون، اآلية:   (2)
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 فإنه يكون اترًكا (1)ونـهْفُي احملافظة؛ ال ينفي الفعل، خبالف من مل......
األوقات، ال  ابلكلية، كما تقدم،..... فأما من يُتك الصالة بعض
يقضيها، وال  يقضيها، وال ينوى قضاءها، أو خيل ببعض فرائضها، وال

يكفر بذلك،  أنهينوي قضاءها؛ فمقتضهى ما ذكره كثري  من أصحابنا: 
حلقه حكم  فإن ُدعى إليها، وامتنع، ُحكم عليه ابلكفر الظاهر، وإال

كما دل  الكفر الباطن بذلك، مث إذا صلى األخرى؛ صار مؤمًنا،
وقوله:  "من ترك صالة العصر متعمًدا؛ حبط عملهعلى ذلك قوله: "

ذلك  " وال يلزم منمن ترك الصالة عمًدا؛ فقد برئت منه الذمة"
 م الكفر يف حقه، كاملنافقني.  أحكا

واألشبه يف مثل هذا: أنه ال يكفر ابلباطن أيًضا، حىت يعزم على تركها 
 ابلكلية، كما مل يكفر يف أتخريها عن وقتها، كما تقدم من األحاديث،
 وألن الفرائض جترب يوم القيامة ابلنوافل، وألنه مىت عزم على بعض الصالة،

 افقد أتى مبا هو جمرد إميان.
 انظر "الصالة" -رمحه هللا-وقد نصر هذا املذهب أيًضا اإلمام ابن القيم 

 (، واحتمله اإلمام1/378( وقواه املرداوي يف "اإلنصاف" )82،60ص )
 " فقال: فقدبني العبد، وبني الكفر؛ ترك الصالةأمحد يف حديث: "

 (. 2/543/1394من "اجلامع" للخالل ) حيتمل أن يكون اترًكا أبًدا.ا
 كما يف "الشرح املمتع" -رمحة هللا عليه-وذهب إليه الشيخ ابن عثيمني 

 (. 1/130/99( و "فتاوى منار اإلسالم" )2/26)

                                                 
  (: فراغ يف املخطوط، ولعل تقديره: "من مل يصل مطلًقا".ا2قال احملقق يف احلاشية ) (1)
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( ألصبغ، وعد 16/393وعزاه ابن رشد اجلد يف "البيان والتحصيل" )
 اإلصرار جحوًدا، وهللا أعلم. 

 وحاصل ما وقفت عليه من أدلة هلذا املذهب، عدة أدلة: 
 حديث أتخري األمراء للصالة، وهذا ليس فيه الُتك ابلكلية، ففي تفسريه األول:

 قوالن مشهوران:  
 أتخري الصالة عن وقت االختيار، إىل وقت األعذار.  األول:
 أتخريها حىت خيرج وقتها ابلكلية، مع قضائها. إال أن حيمل الثاين:

 -لة هذهواحلا-ذلك على أهنم أخروها، وهم عازمون على قضائها، فهم 
ليسوا بكفار، بدليل جواز الصالة خلفهم، بنّية النافلة، وإذا كانوا هبذا 

( 2/94العزم ليسوا كفارًا، كما قال شيخ اإلسالم يف"شرح العمدة" )
فمن مات قبل القضاء، فهو مسلم من أهل الكبائر، إال أن له صالة يف 

 هب، وهللا أعلم. اجلملة، وعلى هذا التقدير، فيستدل هبذا احلديث هلذا املذ
 "، وقد سبق أنه ال يصح فيه موضع الشاهد. الدواوين ثالثة.....حديث: "الثاين:  
 "أول ما ياسب عليه الناس يوم القيامة؛ الصالة.....حديث: "الثالث: 

 احلديث. 
له  ، وإن كان-على الراجح-وقد سبق أنه ليس صرحًيا يف موضع النـزاع 

 وجه احتمال، وهللا أعلم.  
ومع  حديث الذي صلى صالة بغري طهور، وليس صرحًيا يف موضع النـزاع،الرابع: 

 ذلك ففيه وجه احتمال، وهللا أعلم. 
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 حديث الذي ابيع على أن يصلي صالتني فقط، وليس صرحًيا يف موضع اْلامس:
 النـزاع. 

 حديث عبادة، وقد استدل به شيخ اإلسالم، كما سبق، وليس صرحًيا السادس:
 النـزاع.  يف موضع

 حديث العبد الذي كان يصلي ويدع، وموضع الشاهد فيه ال يصح.  السابع: 
وقد سبق الكالم على هذا كله موسًعا يف الكالم على أدلة من مل    

 . -إن شئت-يكفر اترك الصالة، مبا يغين عنه إعادته هنا، فارجع إليه 
 يف "تفسري املنار" ومما استدل به هلذا املذهب، ما قاله رشيد رضا  الثامن:

 ( يف الكالم على من جعل الُتك كفًرا، بُتك صالة واحدة،10/174)
 فقال: وهو مردود، فإن املعىن الكلي كاجلنس، ال ينتفي فرد من أفراده،
 فمن أفطر يف يوم من أايم رمضان؛ ال يُعد اترًكا لفريضة الصيام

  م.امطلًقا؛ ومن ترك بعض الدروس؛ ال يعد اترًكا لطلب العل
 كما يف "الشرح-قوله  -رمحه هللا-مما استدل به الشيخ ابن عثيمني التاسع: 

والذي يظهر من األدلة، أنه ال يكفر؛ إال بُتك : -(2/26املمتع" )
 الصالة دائًما، فإن كان يصلي فرًضا أو فرضني؛ فإنه ال يكفر،

 "بني الرجل والكفر والشرك؛ ترك الصالة: "وذلك لقول النيب 
ترك صالة، ال "الصالة"، وألن األصل بقاء اإلسالم، فال خنرجه  فهذا

 منه إال بيقني، ألن ما ثبت بيقني، ال يرتفع  إال بيقني، فأصل هذا الرجل
  املعني مسلم.ا
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( من "فتاوى منار اإلسالم". وهذا خالف 99س/1/131وحنوه يف )
 ديث( يف كالمه على ح1/283ما قاله الشوكاين يف "نيل األوطار" )

بريدة حيث قال: وهذا يدل على أن اترك الصالة؛ يكفر، ألن الُتك 
 الذي ُجعل الكفر معلًقا به، مطلق عن التقييد، وهو يصدق مبرة، لوجود

  ما هية الُتك يف ضمنها.ا
 وهذا الدليل معناه: أن النصوص علقت الكفر ابلُتك، والُتك ال يكون

 يكون غري حمافظ على الصالة،إال ابلُتك الكلي، وأما من يصلي ويدع، ف
 وال يقال: اترك للصالة. 

 من أدلة من ذهب إىل التكفري ابلُتك الكلي، ال بُتك البعض: العاشر:  
 إن مثل الصلوات اْلمس، كمثلما جاء عن سلمان الفارسي قال: "

 سهام الغنيمة، فمن يضرب أبربعة؛ خري ممن يضرب فيها بثالثة،
 يضرب بسهمني، ومن يضرب فيهاومن يضرب بثالثة؛ خري ممن 

 بسهمني؛ خري ممن يضرب فيها بواحد، وما جعل هللا من له سهم يف
 ". اإلسالم، كمن ال سهم له

 ( و "اإلميان"6/164/30358أخرجه ابن أيب شيبة يف "املصنف" )
 (: ثنا وكيع ان األعمش عن سليمان بن ميسرة واملغرية109برقم )

 سي عن سلمان به. ابن شبل عن طارق بن شهاب األمح
 وهذا سند رجاله ثقات: وكيع من أثبت الناس يف األعمش، فقد سئل
 ابن مهدي: من أثبت يف األعمش بعد الثوري؟ قال: ما أعدل بوكيع

أحًدا، فقال له رجل: يقولون: أبومعاوية، قال:فنفر من ذلك، وقال: 
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 نمن "شرح علل الُتمذي" الب  أبومعاوية عنده كذا وكذا ومهًا.ا
( وقال الدارقطين: أرفع الرواة عن األعمش: 719-2/718رجب )

 من "شرح علل الثوري وأبومعاوية ووكيع وحيىي القطان.....ا
 (. 2/720الُتمذي" )

 واألعمش ثقة حافظ، إال أنه يدلس، ورمبا سّوى، وقد عنعن هنا، ومع
 (67ذلك فقد ذكره احلافظ ابن حجر يف"طبقات املدلسني" ص)

 ، يف الطبقة الثانية، وهذه الطبقة ميُهشَّى حديث أهلها، وهذا(55برقم )
هو األشبه بصنيع بعض األئمة مع األعمش، خبالف صنيع احلافظ يف 

 ( فقد عّد األعمش يف الطبقة الثالثة، الذين يُتوقف2/640"النكت" )
 يف حديثهم، فالذي يظهر من صنيع بعض األئمة: متشية عنعنة األعمش،

نكًرا، وأما عن التسوية، فقد تكلمت على ذلك يف  إال أن يروي م
 .-إن شئت-كتايب: "إحتاف النبيل" اجلزء الثاين، فارجع إليه 

 وشيخا األعمش ثقتان، وطارق بن شهاب كاد أن يُعد من الصحابة،
 .إال أنه من ثقات التابعني من جهة الرواية، مع أنه قد أدرك النيب 

 يع هبذا السند يف "اتريخ دمشق"وقد أخرج ابن عساكر بسنده إىل وك
( قصة طويلة،وفيها بيان فضل قيام الليل، ومل يذكر 21/446-447)

 هذا املنت، الذي هو موضع الشاهد.
 غري أن يف سند ابن عساكر إىل وكيع: زيد بن أيب هاشم العلوي، حيتاج
 إىل معرفة من ترمجه، فالعمدة على رواية ابن أيب شيبة عن وكيع،

 وهللا أعلم.
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 ( ومن طريقه3/47/4737(، )1/48/148وقد أخرج عبدالرزاق )
 (:1/189( وأبو نعيم يف"احللية" )6/217/6051الطرباين يف"الكبري" )

 أان الثوري عن أبيه عن املغرية بن شبل عن طارق بن شهاب أنه ابت
عن سلمان، ينظر ما اجتهاده، ...... فذكروا كالًما يف فضل قيام 

 عساكر، بدون شاهد، إال أهنا رواية خمتصرة، وسعيدالليل، كرواية ابن 
 والد سفيان ثقة، وقد خالف األعمش الذي رواه عن سليمان بن

مل  ميسرة واملغرية بن شبل ابللفظ األول، واألعمش ثقة حافظ، إال أنه
 يصرح ابلسماع من سليمان وال املغرية، فالنفس متيل إىل رواية

 تها من العلة، خبالف روايةسعيد بن مسروق والد سفيان، لسالم
 األعمش، واألعمش: وإن مهشَّى بعض األئمة عنعنته، فهذا فيما مل

خيالف، وهنا قد خالف يف املنت، فيكون احملفوظ عن املغرية اللفظ 
 ،-وهو موضع الشاهد-الذي يف فضل قيام الليل، ال يف ذكر األسهم، 

 وهللا أعلم. 
 ( بسند ال269الزهد" برقم )وطريق املغرية هذه عند أيب داود يف "

 أستبعد سقوط سفيان الثوري منه، وانظر ما قاله احملقق هناك، وهللا أعلم. 
وهناك طريق أخرى متابعة يف الظاهر ألصل أثر سلمان، أخرجها .. 

 ( ومن طريقه أبونعيم يف "احللية"6/218/6054الطرباين يف "الكبري" )
(: ثنا علي بن 55-1/54( ويف "ذكر أخبار أصبهان" )1/206)

ثنا عبدالسالم بن حرب  -وهو ضرار بن صرد-عبدالعزيز ثنا أبونعيم 
 قال: -وهو سعيد بن فريوز-عن عطاء بن السائب عن أيب البخُتي 
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، قالت:  "أصاب سلمان رضي هللا عنه جارية، فقال هلا ابلفارسية: صهلّه
 تغىن عنها ال، قال: اسجدي واحدة، قالت: ال، قيل: اي أاب عبدهللا، وما

 سجدة؟ قال: إهنا لو صلت؛ صلت، وليس من له سهم يف اإلسالم، كمن
 ال سهم له". 

 هذا سند ضعيف من أجل أيب نعيم، وأبونعيم قد قال فيه البخاري
 والنسائي: مُتوك، وقال النسائي مرة: ليس بثقة، لكن قال أبوحامت:

 قالصدوق، صاحب قرآن وفرائض، ُيكتب حديثه، وال حُيتج به، و 
احلاكم أبوأمحد: ليس ابلقوى عندهم، وقال الدارقطين: ضعيف، وقال 
 ابن عدي: هو من املعروفني ابلكوفة، وله أحاديث كثرية، وهو من مجلة

وقال الساجي: عنده مناكري، وقال ابن من ينسب إىل التشيع ابلكوفة، 
 قانع: ضعيف يتشيع، ووصفه ابن حبان ابلعلم ابلفرائض، إال أنه قال:

 روى املقلوابت عن الثقات، حىت إذا مسعها السامع، شهد عليه ابجلرحي
 والوهن، وذكر أبوحامت الرازي أنه روى حديثًا يف فضيلة بعض الصحابة،

 من "هتذيب التهذيب" ترمجة أيب أهل املعرفة ابحلديث.ا (1)ينكرها
 نعيم هذا. 

 وى عنهوفيه أيًضا أن البخاري روى عنه يف "خلق أفعال العباد"، ور 
 أيًضا أبوحامت وأبوزرعة وغريهم. 

 فالذي يظهر من خالل ما سبق: أن الرجل ضعيف، ال يصل إىل درجة
 الُتك، لكن لتشيعه رمبا روى أحاديث منكرة يف ذلك، فجرحه من

                                                 
 . كذا، ولعل الصواب: ينكره   (1)



 سبيل النجاة يف  بيان حكم تارك الصالة 
 
 

 

405 

 جرحه بشدة لذلك، فإذا روى منكًرا؛ فيكون واهًيا، واحلافظ ترمجه
 من توجيه لكالم منبقوله: صدوق له أوهام، ولعل ذلك ملا ذكرته 

(: ضعيف 1/294جّرحه بشدة، وقد قال اهليثمي يف "جممع الزوائد" )
 وما ذكرته، من أنه ضعيف؛ أوىل وأعدل، وهللا أعلم.   جًدا.ا

 الثقة-وعطاء بن السائب خمتلط، ومل مُتيَّز رواية عبدالسالم بن حرب 
 وأبوالبخُتيعنه، هل هي قبل االختالط أو بعده؟ فال حيتج هبا،  -احلافظ

 ثقة ثبت.
أي من -فهذا الوجه قد يقال فيه: إنه يقوي حديث األعمش السابق 

 قد -رضي هللا عنه-، ووجهه: أن سلمان -روايته عن سليمان بن ميسرة
وهي حممولة على صالة كاملة، ال جمرد -رضى من اجلارية بسجدة 

ش " قد جاء يف هامإِنا لو صلت؛ صلتإال أن قوله: " -السجود فقط
 ا.-أي اخلمس- صلت ،-السجدة أي- صلت نسخة من "احللية": لو

 ( من "احللية". 1/206يف ) حاشية من
 فلعل سلمان أراد أن يتدرج ابجلارية يف فعل اخلري، فبدأ ابألخف عليها،
 فإذا كان على هذا املعىن، فال يظهر أن سلمان حيكم هلا ابإلسالم

 قط. مبجرد السجدة، ولو مل  تصلّه بعد ذلك 
" أي: ليس من له سهم يف اإلسالم، كمن ال سهم لهوحيمل قوله: "

 -فجعل الصالة كلها سهًما يف اإلسالم-وليس من صلى، كما أمره هللا 
 كمن ال سهم له، أي كمن أييت يوم القيامة بدون صالة، فعلى هذا، ال

 يكون هذا شاهًدا للفظ األول الذي رواه األعمش، وهللا أعلم. 
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كما سيأيت إن شاء -د جاء من طريق أيب معاوية عن األعمش إال أنه ق
ر هذا املعىن اجململ.  -هللا تعاىل  بلفظ يفسّه

ان  (:265برقم) (229-225ص ) أبوداود يف"كتاب الزهد" األثر أخرج فقد
عن سليمان  أان أبو معاوية ان األعمش -وهو أبوكريب-حممد بن العالء 

هذه أصبتها  ان قال يف عهْلجة:بن ميسرة عن طارق بن شهاب عن سلم
من املغنم أمس، وقد أردهتا على أن تصلي مخس صلوات، فأبْت، 
فأردهتا على أن تصلي أربًعا، فأبت، فأردهتا على أن تصلي ثالاًث، 
فأبت، فأردهتا على أن تصلي ثنتني، فأبت، وأريدها على أن تصلي 

 واحدة؛ فهي أتىب. 
 عنها صالة واحدة، إذا تركتفقال: فعجبت إًذا، فقلت: ما تغين 

 سائرها؟!
قال: اي ابن أخي، إن مثل هذه الصلوات اخلمس،كمثل سهام الغنيمة، 
 فمن ضرب خبمس؛ أفضل ممن ضرب، فيها أبربع، ومن ضرب فيها

أربع؛ أفضل ممن ضرب فيها بثالث، ومن يضرب فيها بثنتني؛ ب
 ممن يضرب فيها بواحدة، ومن يضرب فيها بواحدة؛ أفضل أفضل
يضرب فيها بشيء، وإهنا إذا رغبت يف صالة واحدة؛ رغبت  ممن ال
كلهن..... مث ذكر كالًما طوياًل، مث ذكر فضل قيام الليل، مث  فيهن
 قصة مراقبته لسلمان يف قيام الليل.  ذكر

 فهذا السياق يدل على أن سلمان كان جيتز" يف احلكم إبسالم اجلارية
ومن هم هلا يف اإلسالم، وقوله: "بصالة واحدة من اخلمس، وإال فال س
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 " ليس معناه أنيضرب فيها بواحدة؛ أفضل ممن ال يضرب فيها بشيء
اترك الصالة ابلكلية فاضل، لكن دون غريه يف الفضل، وأن صيغة أفعل  
على ابهبا، فإن هذا قول ال يقول به أحد من أهل السنة، إمنا يوضح هذا 

"، وهي من رواية وكيع م لهكمن ال سه"ما جاء يف الرواية األخرى: 
الشاهد الذي فيه أبونعيم ضرار بن صرد  الثقة احلافظ، وكذا يف رواية

هذه  فقد فسرته -وإن كان جممالً -الضعيف، والسياق يف بعض الرواايت 
كما   الرواية، وبينت تدرج سلمان يف الدعوة للصالة مع تلك اجلارية،

د سلمان، وإال فما  البعض دون الكل؛ ال يكفر عن بينت أن من ترك
لدعوهتا إىل الصالة الواحدة، مع كفرها، وملا كان  كان هناك حاجة
سلمان على من سأله مستنكًرا: وما تغين عنها  هناك معىن جلواب
 تركت سائرها؟! صالة واحدة، إذا 

( ميسرة واملغرية (1)واألثر قد رواه وكيع عن األعمش عن )سليمان بن
 األمحي عن سلمان بطوله، أخرجهابن شبيل عن طارق بن شهاب 

(، وأخرجه املروزي يف"تعظيم قدر الصالة" 266أبوداود برقم )
(: ثنا إسحاق بن إبراهيم ثنا جرير عن األعمش 1/157-158/99)

سليمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب عن سلمان به مطواًل، إال أنه  عن
 يذكر قصة اجلارية والتدرج معها يف أمر الصالة.  مل

 ثر هبذا اللفظ يدور على األعمش، وقد اختلف عليه تالمذته، يف ذكرفاأل
 الشاهد وعدمه. 

                                                 
 سقط ما يف القوسني يف املطبوعة.(  1)
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( فهو ابلشاهد يف وهذا الرسم يوضح لك طرق األثر، وما كان برمز )
  أمر الصالة:

 

 

 ابن أيب شيبة

 عن األعمش عن وكيع }
 عن سليمان بن ميسرة

 } واملغرية بن شبل
واهليثم بن خالد  ()عن سلمان  عن طارق بن شهاب

 اجلهين

 عن األعمش عن وكيع  يف الطريق رجل غري معروف
 عن سليمان بن ميسرة

 } واملغرية بن شبل
  عن طارق بن شهاب

 ()عن سلمان  عن طارق بن شهاب       عن سليمان بن ميسرة عن األعمش أبومعاوية   

 عن سلمان  رق بن شهابعن طا      عن سليمان بن ميسرة عن األعمش جرير   

 عن سلمان  عن طارق بن شهاب      سعيد بن مسروق الثوري عن   املغرية          

      

 
فـــالراجح عـــن وكيـــع ذكـــر الشـــاهد، لروايـــة ابـــن أيب شـــيبة الثقـــة احلـــافظ،  

 ومتابعة اجلهين الثقة، والطريق األخرى ال حيتج هبا أصاًل.
 ر الشاهد، وإن مل يذكر املغرية يف السند.وقد اتبع أبومعاوية وكيًعا على ذك 

 يف عدم ذكر الشاهد، وذكر الشـاهد، زايدة ةوخالف جرير وكيًعا وأاب معاوي 
 ثقة ال شك، إال أن جريرًا ووكيًعا مل يذكرا قصة اجلارية.

األعمـــش مـــدلس، وقـــد عـــنعن، وخالفـــه ســـعيد بـــن مســـروق الثقـــة والـــد  
ة وحـده، فسـند سـعيد بـن يذكر الشاهد، ورواه عن املغـري  فلـم سفيان،

لذاته، وسند األعمش فيه العنعنـة، فيعتمـد علـى مسروق صحيح 
املغـرية، الــيت هـي بـدون الشـاهد، وبـدون قصــة  روايـة والـد الثـوري يف

 اجلارية، وهللا أعلم. 
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بقيــت روايــة األعمــش عــن ســليمان بــن ميســرة، وهــي ســاملة مــن خمالفــة والــد 
 الثوري فيها لألعمش، وفيها مسلكان:

)أ(   فإن سلكنا مسلك من ميشي عنعنة األعمـش، فهـو أثـر صـحيح لذاتـه،  
ويضــم إىل ذلــك روايــة األعمــش عــن املغــرية أيًضــا، وفيهــا الشــاهد يف موضــع 

 النـزاع.
)ب( وإن سلكنا املسلك الثاين: وهـو التوقـف يف عنعنـة األعمـش، إن مل خيـالف، 

 رر عــن عبدالســالم: أنــه يشــهد لــذلك مــا رواه أبــونعيم ضــرار بــن صــف  اجلواب
 ابن حرب عن عطاء بن السائب عن سعيد بن فريوز عن سلمان.

وهذه الرواية فيها ضـعف يف موضـعني، فـال تـدفع عـن االستشـهاد هبـا، وقـد 
 سبق اجلواب على من يرى ضعفها الشديد.

 ومــع ذلــك فهــي مل تســلم مــن اإلمجــال، إال أن روايــة أيب معاويــة عــن األعمــش
 طـارق عـن سـلمان، جـاءت بسـياق اتم، وضـح مـا عن سليمان بن ميسرة عـن

 ُأمجل، وأمت ما نقص من الرواايت األخرى. 
 دلياًل  -على مـا فيه-، فالنفس متيل إىل جعل هذا األثر وعلى كل حال 

علـــــى إثبـــــات أن مـــــن ذهـــــب إىل التفرقـــــة يف احلكـــــم بـــــني مـــــن تـــــرك كـــــل 
 نالصــلوات؛ فيكفــر، ومــن تــرك الــبعض، وصــلى الــبعض؛ فــال يكفــر، فمــ

 -هللا عنــهرضــي -ذلــك، فلــه ســلف مــن الصــحابة، وهــو ســلمان  ذهــب إىل
ابــــن  وال أعلــــم لــــه خمالًفــــا يف هــــذا التفصــــيل، وقــــد يقــــال: ومــــن التــــابعني طــــارق

الذي استنكر يف ابد" األمـر صـحة إسـالم اجلاريـة، الـيت  شهاب أيًضا،
صـــالة واحـــدة يف يومهـــا، بعـــد أن قـــال لـــه ســـلمان مـــا قـــال، ال تصـــلي إال 
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فيمــا يظهــر مــن الســياق، وفيمــا هــو معــروف مــن غالــب  وســّلم،فســكت 
مشـــاخيهم يف مثـــل هـــذا، وإال فلـــو مل يـــر صـــحة هـــذا،  أحـــوال الطلبـــة مـــع

ــــا يف أول األمــــر، واألمــــر  ألعــــاد اجلــــواب عليــــه، كمــــا أنــــه اســــتنكر متعجًب
 وهللا أعلم. حيتمل أيًضا خالف هذا،

 ول عـن الصـحابة؛ القـول: هذا األثـر فيـه نكـارة يف املـنت، ألن املنقـفإن قيل
 بكفر اترك الصالة. 

 هـذا األثــر عـن ســلمان؛ بثب  وت: لــيس هنـاك خمالفـة، فــإن كنـا قــد سـلمنا قل ت
 فعنــد ســلمان زايدة علــم، حيــث فصــل مــا أمْجلــه غــريه، ولــيس يف كــالم أحــد

 فيمــا وقفــت عليــه، كمــا ســبق مــن حتقيــق القــول يف أقــوال-مــن الصــحابة 
الة واحــدة، حــىت خيــرج وقتهــا، أو تــرك القــول بكفــر مــن تــرك صــ -الصــحابة

 صــالتني، أو ثــالاًث، إمنــا كالمهــم جممــل، يف تكفــري مــن تــرك الصــالة، علــى أن
نقــل إســحاق عــن مجــيعهم، وابــن حــزم مــن بعضــهم، صــريح يف التكفــري بــُتك 
 صـالة واحـدة، لكــن هـذا فْهـم منهمــا، لـيس منصوًصـا عليــه عـن الصـحابة، كمــا

حــزم  مجاعـة مــنهم، ففهـم إســحاق وابـنيشـهد بـذلك التخــريج السـابق عــن 
وقتهـا؛  عن قوهلم بكفر اترك الصـالة، أن مـن تـرك صـالة واحـدة، حـىت خيـرج

هنـا؛ مـا هـو  يكفر، وال إشـكال يف التكفـري ابلـُتك، لكـن موضـوع النــزاع
 القدر الذي يتحقق به الُتك؟ 

 أفــادان فائــدة عزيــزة، وهــي أن الــُتك ال يكــون -رضــي هللا عنــه-فكــالم ســلمان 
 إال بــُتك الصــالة ابلكليــة، وهــذا اجلــزء مســكوت عليــه عنــد الصــحابة اآلخــرين،

مـن  لك ن يف نفس ي ش يءفليس هناك خمالفة صرحية، حىت تـدعى النكـارة، 
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بناء هذا احلكم العظيم على مثـل هـذا األثـر، الـذي قـد ّمـر بـك حالـه، مـن 
 خالل الكالم على طرقه وأسانيده!! 

 تشـهد -علـى مـا فيـه-يقال: هـذا األثـر فقد  ومع ما يف النفس من ذلك؛
القواعــد احلديثــة بتماســكه، ولــيس هنــاك مــا يوجــب احلكــم بنكارتــه، وأيًضــا 
 فاألحاديــث املرفوعــة الــيت اســتدل هبــا هــذا الفريــق، وإن كــان صــحيحها غــري
 صــريح، وصــرحيها غــري صــحيح، إال أنــه يصــفو منهــا بعــض الشــيء، الــذي

 -الل بــــه منفــــرًدا علــــى ذلــــك نـــــزاعوإن كــــان يف االســــتد-ينفــــع يف اجلملــــة، 
ذلـك أن أمـر التكفـري أمـر عظـيم، فـإذا اختلـف يف حتريـر منـاط  أضف إىل

هــذا املوضــع؛ فاألخــذ هبــذا املــذهب ملــا ســبق، وللســالمة مــن  التكفــري يف
أبمر حمتمـل، كـل ذلـك جيعـل األخـذ هبـذا املـذهب؛ لـه حـظ  تكفري املسلم
 وهللا تعاىل أعلم. من الوجاهة،

    مــا حــدود هــذا الــُتك، الــذي يكــون بــه التــارك كــافًرا؟ فهــل لــولف  إن قي : 
 صــلى مــرة واحــدة يف عمــره، مث تــرك الصــالة بقيــة عمــره، يكــون مســلًما؟
 وإذا مل يتهيــأ حتريــر هــذا املوضــع بدقــة، أدى ذلــك إىل االضــطراب يف أمــر

 عظيم، وهو أمر التكفري!! 

 ، وإن كـان مــن: لعمـر احلـق إن هـذا اإلشـكال لقـدمي يف الـنفسف اجلواب
 املمكن اآلن أن أقول: 

 كل يوم. -على األقل-ظاهر أثر سلمان: أن الرجل ال بد أن يصلي مرة  
 أن يلتـــزم إقامـــة الصـــالة، وأن يعـــزم عليهـــا، -عـــدم التكفـــري هنـــا-أن موضـــع  

 فهــذا قيــد منضــبط، ولــيس مبضــطرب، وإال فلــو امتنــع، وقــال: ال أصــلي،
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 فرًا، لكــن قبــل الــدعوة واالمتنـــاع؛فهــذا يســتتاب، فــإن اتب؛ وإال قتــل كـــا
( و 92-2/66،91فــال يكفــر، كمــا يف "شــرح العمــدة" لشــيخ اإلســالم )

 ( و1/375(، و "اإلنصــاف" للمــاوردي )38"الصــالة" البــن القــيم ص)
 ( والــداعي هــو2/32"الفتــاوى الكــربى الفقهيــة" البــن حجــر اهليتمــي )

 هــذا الشــرط، فقــال -هللا رمحــه-اإلمــام أو انئبــه، وهرهدَّ الشــيُخ ابــن عثيمــني 
 (: ولكــن القــول الصــحيح بــال شــك، مــا2/25كمــا يف "الشــرح املمتــع" )

 ذهـب إليـه بعــض األصـحاب، مـن أنــه ال أثـر لـدعوة اإلمــام، لعـدم وجــود
 هــل تقولــون: ال -وهــي الــُتك جحــوًدا-الــدليل، وأيًضــا يف املســألة األخــرى 

 احتمـال العـذر يفيكفر، إال إذا دعـاه اإلمـام؟ واحتمـال العـذر فيهـا، ك
 اترك الصالة، هتاواًن وكساًل.ا

 "لعــدم وجــود الــدليل" فالــدليل قــد ذكــره: -رمحــه هللا-: أمــا قــول شــيخنا قل  ت
انظـــر  ( فقـــد2/543/1393اإلمــام أمحـــد، كمــا يف "اجلـــامع" للخــالل )

قتــل،  بشــارًا اخلفــاف يف قولــه بعــدم اإلســتتابة، وقولــه: إذا تــرك الصــالة؛
وقــال  أتخــري األمــراء للصــالة، ومل يكفــروا بتأخريهــا،واســتدل أمحــد حبــديث 

أي أنقطــــع مــــن  لــــه: فهــــذا إذا أخــــر الصــــالة؛ قتــــل؟ فســــكت، وبقــــي.ا
 احلجة. 

ــص لنــا يف قتــل األمــراء الــذين يــؤخرون  وهــذا معنــاه أننــا إذا مل نســتتبه، فقــد ُرخّه
احلــديث  وملــا جــاء -علــى أحــد القــولني-الصــالة، حــىت خيــرج وقتهــا ابلكليــة 

فثبـــت  هـــذا؛ دل علـــى االســـتتابة، وهـــذا معنـــاه: الـــدعوة للصـــالة، خبـــالف
 أعلم.  دليل االستتابة والدعوة، والذي يقوم بذلك اإلمام أو انئبه، وهللا
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كمـا   يرجح أن مناط التكفري، الُتك الكلـي، وهـذا -رمحه هللا-: أن شيخنا اثني ًا
مل يقـر ى أنـه دليل عل -رمحهما هللا-وضحه شيخ اإلسالم وتلميذه ابن القيم 

وصـــربه  ابلوجـــوب، فيكـــون كـــافرًا، والـــدعوة للصـــالة، مث االمتنـــاع مـــن التـــارك،
غريمهــا،  علــى القتــل، دليــل علــى أنــه مل يقــر ابلوجــوب أيًضــا عنــدمها، وعنــد
والبـاطن،  فجعلت الدعوة مع االمتنـاع واإلصـرار دلـياًل علـى التكفـري الظـاهر

ــــزام  ،-رمحــــه هللا-شــــيخنا فهــــذه صــــورة أخــــرى توافــــق يف النهايــــة مــــا رجحــــه  وإل
اجلحــود؛  خمالفيــه يف ذلــك، أبن يقولـوا هبــذا الشــرط يف -رمحــه هللا-شـيخنا 

مل جيعــــل  -رمحــــه هللا-لـــيس بــــالزم، ألن اجلحـــود وحــــده كفــــر، والشـــيخ نفســــه 
دال علـــى جمـــرد الـــُتك كفـــرًا، إمنـــا جعـــل الكفـــر ابلـــُتك الكلـــي، وذلـــك ألنـــه 

جحـــــد  يلــــزمكم أن ال تكفـــــروا مــــنعــــدم اإلقـــــرار ابلوجــــوب، فهـــــل يقــــال لـــــه: 
 وجوب الصالة، وإن صلى أحيااًن، ألنَّه مل يُتك الصالة ترًكا كلًيا؟! 

 وجوابه على ذلك، هو جواب خمالفيه عليه، وهللا أعلم.
 وعلــى كــل حــال: فجعــل التكفــري مقيــًدا مبــن مل يلتــزم إقامــة الصــالة، ومل يعــزم

  أعلم.على الصالة؛ تكفري بقيد منضبط، غري مضطرب، وهللا
 قــد اختلــف يف االســتتابة، فبعضــهم ال يــرى االســتتابة، قلــت:ف  إن قي  ل : 

 الـــراجح أنـــه يســـتتاب، وانظـــر مـــا اســـتدل بـــه اإلمـــام أمحـــد علـــى خمالفيـــه يف
( 2/544/1395(، )2/543/1393ذلــك، كمــا يف "اجلــامع" للخــالل )

 (2/537/1374وانظـــر الكـــالم علـــى االســـتتابة ثالثـــة أايم يف "اجلـــامع" )
(، وانظــر "الصــالة" البــن القــيم 2/542/1391ومــا بعــد ذلــك ال ســيما )

 (. 37-36ص )
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  إن إســحاق قــد اعــُتض علــى هــذا املــذهب، وجعلــه قريًبــا مــنف  إن قي  ل : 
 (. 2/935/1000قول من كفَّر ابجلحود، كما يف "الصالة" )

 : أن الــذين ذهبــوا إىل أن منــاط التكفــري اجلحــود، قــالوا: الف  اجلواب
 حــًدا إال بنطقــه اإلنكــار بلســانه، أمــا إذا أقــر بلســانه، وتركهــايكــون جا

 ترًكــا كلًيــا، أو أصــر علــى الــُتك، حــىت قتــل؛ فإنــه لــيس جباحــد، وبــني
 أن اجلحـود لـه صـور، منهـا -ومـن معـه علـى هـذا القـول-شيخ اإلسالم 

اإلقــرار بلســانه، أو الــُتك الكلــي مــع عــدم العــزم علــى القضــاء، عــدم 
ن شــــيخ اإلســــالم قــــد صــــرح يف "شــــرح العمــــدة" يكفــــره، وإن كــــا فهــــذا

أنه يكفر كفرًا ابطًنا، ال ظاهرًا، وهـذا خـالف مـا أطلقـه يف عـدة ( 2/94)
مـــن كتبـــه، ومـــن صـــور عـــدم اإلقـــرار ابلوجـــوب أيًضـــا: الصـــرب علـــى مواضـــع 

وال إشكال يف هذا املـذهب، ال سـيما وقـد  القتل، مع اإلمتناع من الصالة،
وقواعـد الشـريعة،  -علـى مـا فيـه-بـه مـن املرفـوع مّر أثر سـلمان، ومـا اعتضـد 

 وهللا أعلم. 
 يف هــذه -رمحــه هللا-: املتتبــع لكــالم شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة (تنبي  ه)

 املسألة، جيد اآليت: 
هـذا  وعلـى  -وإن صـلى-أن شيخ اإلسالم يكفر من جحد وجـوب الصـالة 

 إمجاع أهل العلم، كما نقله غري واحد. 
كــافر   فهــو -أي مل يقــر أبهنــا الزمــة لــه-لكنــه مل يلتزمهــا أن مــن أقــر بوجوهبــا، 

 (. 98-20/97أيًضا اتفاقًا، وانظر "جمموع الفتاوى" )
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يسـجد  أن من أقر بوجوهبا، وإلتزمها، لكنه مل يفعلها ابلكلية، فمـات، ومل
ـــا، طاملـــا أنـــه مل يُـــْدعه إليهـــا، ويصـــر علـــى  هلل ســـجدة، فهـــو كـــافر ابطًن

( مـــع أنـــه قـــد 2/94ظـــر "شـــرح العمـــدة" )الـــُتك، ويرضـــى ابلقتـــل، ان
التكفري، أي يف الظاهر والباطن، يف غري هـذا املوضـع، انظـر أطلق 

(، إال أن حيمــل كالمــه هنــا علــى أنــه 22/49الفتــاوى" ) "جممــوع
 الباطن، ال الظاهر، فيلتئم الكالم إًذا، وهللا أعلم.  أراد الكفر

ظـاهرًا  قتـل، فهـو كـافرأنه إذا ُدعي إىل الصالة، وأصـر علـى تركهـا، حـىت 
-22/48وابطًنا، كما مّر يف غري موضع، وانظر "جمموع الفتاوى" )

49.) 

يكفــر ومــن أقــر بوجوهبــا، ومل يفعلهــا ابلكليــة، لكنــه عــازم علــى القضــاء، فــال 
 (.2/94ابطًنا، وال ظاهرًا، كما يف "شرح العمدة" )

   يكفــر، وســواء  أن مــن تــرك الصــالة ابلكليــة؛: -وهللا أعلــم-وال  راجح عن  دي
علــى القضــاء، أم ال، ألثــر ســلمان، ولألدلــة الــيت تعضــده، فلــيس يف  عــزم

 شــيء منهــا احلكــم إبســالم مــن تــرك الصــالة ابلكليــة، إن عــزم علــى القضــاء،
أما من كان يصلي ويدع، وهو عازم علـى قضـاء مـا تـرك؛ فـال يكفـر، إال 

عـزم علـى  إذا ُدعي للصالة، وامتنع، وأصر على ذلك، حىت قتل، أمـا إن
لكنــه وصــرح بــذلك،  -بــدون أتويــل-عــدم القضــاء، ملــا تركــه مــن الصــالة، 

أثــر  يصــلي الــبعض اآلخــر، ومل يُــدْعه مــن اإلمــام للصــالة؛ فقــد يُقــال: إن
 ســــلمان يــــدل علــــى أنــــه ال يكفــــر، ألنــــه مل يشــــُتط هــــذا الشــــرط علــــى

اجلاريـة، وهــي مصـرة علــى عـدم الصــالة، لكـن يف الــنفس شـيء مــن عــدم 
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 حلد الذي بـه يكـون الكفـر مـن عدمـه، يف هـذه احلالـة، وأيًضـاانضباط ا
أبن سـلمان قهبهـل إسـالم  -تصـرحًيا-فمن تدبر ألفاظ أثر سلمان، ال جيد فيها 

عازمـــة علـــى األداء،  اجلاريـــة، واســـتمر علـــى حكمـــه بـــذلك هلـــا، وهـــي غـــري
والــذي عنــد  أصــاًل، فالــذي عنــد ابــن أيب شــيبة، لــيس فيــه قصــة اجلاريــة

أيب نعــيم ويف "الزهــد" أليب داود؛ يــدل علــى تدرجــه يف الــدعوة الطــرباين و 
يوجـب األخـذ هبـذا القيـد للصالة مع تلـك اجلاريـة، فلـيس يف هـذا كلـه مـا 
وإن قلنــــا: مل يروهــــا عــــن  املضــــطرب، هــــذا إن ســــلمنا بصــــحة قصــــة اجلاريــــة؛

والـد  األعمش إال أبومعاوية، وخالف وكيًعا وجريرًا، واألعمش نفسه خالفـه
اجلاريـة يف هـذا األثـر، حـظ مـن  ، فلم يروها، فأصبح ملن يضـعف ذكـرالثوري

ثقــة مــن أيب معاويــة، وهــو مــن  النظــر، ومــن صــححها ينظــر إىل أهنــا زايدة
 -علـــى ضـــعفه-أيب البخـــُتي املقـــدمني يف األعمـــش، وقـــد شـــهد لـــه طريـــق 
أنــه يكفــر، مــن هــذا حالــه،  وظــاهر مــذهب مجهــور مــن كفــر اترك الصــالة؛

يف مثـــــل هـــــذه املســـــألة أميـــــل، للبعـــــد عـــــن االضـــــطراب  والـــــنفس إىل هـــــذا
 العظيمة، أال وهي مسألة التكفري، وهللا تعاىل أعلم. 

 ومن املفيد تلخيص ما ترجح ل يف اآليت: 
 أن من جحد وجوب الصالة؛ يكفر. 
 أن من أقر بوجوهبا، ومل يلتزمها على نفسه؛ يكفر. 

ـــا؛ يكفـــر،أن مـــن أقـــر بوجوهبـــا، والتزمهـــا، لكنـــه تـــرك الصـــالة ت   رًكـــا كلًي
ـــــا، أي عنـــــدان وعنـــــدهللا عزوجـــــل، ســـــواء عـــــزم علـــــى  ظـــــاهرًا وابطًن

 ال، ألن احلكم معلق ابلُتك الكلي.القضاء أم 
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 أن مــن صــلى الــبعض، وتــرك الــبعض، ولــو صــالة واحــدة، ودعــاه اإلمــام 
للصـالة، فــأىب، وأصــر علــى الــُتك، حـىت قتــل، فيكــون كــافرًا أيًضــا، 

دليـــل علـــى عـــدم إقـــراره  -حلالـــة هـــذهوا-إصـــراره علـــى الـــُتك  ألن
الصـالة، وقـد صـرح شـيخ اإلسـالم وغـريه، أبن هـذا  ابلعودة إىل

 إقراره بوجوب الصالة. دليل على عدم

 ومل يدعــه-أن مــن صــلى الــبعض، وتــرك الــبعض، وهــو عــازم علــى القضــاء،  
 فمات قبل القضاء؛ فإنه مسلم، مرتكب للكبرية. -اإلمام

 ال-عض، وهــو عــازم علــى عــدم القضــاء أن مــن صــلى الــبعض، وتــرك الــب 
ويصرح بـذلك؛ يكفـر، وإن مل يدعـه اإلمـام، فالضـابط  -عن أتويل

 التكفري عده أمور: يف

 الُتك الكلي، وإن كان مقًرا ابلوجوب -ج عدم االلتزام -ب اجلحود -أ

اإلصــرار علــى الــُتك، وإن أفضــى إىل القتــل بعــد دعــوة اإلمــام أو مــن يقــوم  -د
 ى اإلقرار.وإن ادع مقامه،

- .التصريح بعدم العزم على قضاء ما ترك 
 وكل هذه القيود منضبطة، غري مضطربة، وهللا تعاىل أعلم وأحكم.

 ( ومـا بعـدها إىل عـدم2/235: ذهـب ابـن حـزم يف "احمللـى" )(تنبيه)
 (59-36قضـــاء الصـــالة املُتوكـــة، ونصـــره ابـــن القـــيم يف "الصـــالة" ص )

 كمـا يف "فتــاوى -رمحـة هللا عليــه-بـن عثيمــني وذهـب إىل هــذا أيًضـا شــيخنا ا
 (، وكثــري مــن أهــل العلــم علــى99( ســؤال )1/131منــار اإلســالم" )

 القضــاء، وقــد ســبق ذكــر شــيء مــن ذلــك يف الكــالم علــى أدلــة مــن مل يكفــر
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 اترك الصــالة، وانظــر مــا قالــه ابــن العراقــي يف تقريــر مــذهب األئمــة ابلقضــاء،
  (.150-1/149يف "طرح التثريب" )

 : ذكــر اإلمــام أمحــد أن التوبــة مــن تــرك الصــالة، تكــون(آخ  ر تنبي  ه)
وال يلـــزم اإلقـــرار ابلشـــهادتني خـــارج الصـــالة، فقـــد قـــال صـــاحل:  ابلصـــالة،

أليب: فــإن تركهــا، فلــم يصــلها؟ قــال: إذ كــان عامــًدا؛ اســتتبه ثــالاًث، قلــت 
مـن "املسـائل  اتب؛ وإال قتل قلت: فتوبته أن يصلي؟ قال: نعم.ا فإن

ـــة عـــن اإلمـــام أمحـــد يف العقيـــدة" )و  ( وذهـــب 2/39/514الرســـائل املروي
إسـحاق إىل أن اترك الصـالة يـدعي للصـالة، ال لإلقـرار، انظـر "الصــالة" 

( 2/176(، و "شرح العمدة" لشيخ اإلسالم )2/932/993للمروزي )
(، وانظـــر "الضـــوء 3/92وقـــد قـــرر ذلـــك ابـــن القـــيم، كمـــا يف "البـــدائع" )

 . (3/315املنري" )
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 يف عـقـوبـة تـارك الصــالة

 
 واختلـــف العلمـــاء القـــائلون بعـــدم كفـــر اترك الصـــالة، يف عقوبـــة اترك

 علــى تفاصــيل أخــرى-الصــالة، وأمــا مــن كفــره، فــال خــالف عنــدهم يف قتلــه 
 ســتأيت إن شــاء هللا، وقــد عــزا القــول بقتلــه كــافرًا، شــيخ اإلســالم، -يف قتلــه

 ( إىل أكثــر الســلف، وأمــا القــائلون28/308) كمــا يف "جممــوع الفتــاوى"
 بعدم التكفري:

 فقــد ذهـــب مالـــك والشـــافعي ومجاعـــة إىل قتـــل اترك الصـــالة، وإن كـــان
عنــدهم، وذهــب أبوحنيفــة، والزهــري، واملــزين مــن الشــافعية، وأهــل  مســلًما

 الظاهر، إىل أنه ال يقتل، ولكن حُيبس ويعزَّر.
    :واستدل األولون أبدلة 

اْنسا  لاخا األاْش  ُهُر احْلُ  ُرُم فا  اقْ تُ لُوا اْلُمْش  رِِكنيا حاْي  ُث واجا  ْدَُتُوُهمْ  ِإذاافا   قولــه: 
إىل قولــه  ،(1)

بُوا واأاقااُموا الصَّالةا واءاات اُوا الزَّكااةا فاخالُّوا سابِيلاُهمْ تعاىل:  فاِإْن اتا
(1) . 

وا وأقـاموا قال شيخ اإلسالم: فـأمر ابلقتـل مطلًقـا، واسـتثىن منـه مـا إذا اتبـ
 الصــالة، وآتــو الزكــاة، فمــن مل يفعــل ذلــك؛ بقــي علــى العمــوم، وألنــه علــق

                                                 
 .5سورة التوبة، اآلية:   (1)

 لفصل السادسا
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 ختليــة الســبيل علــى ثالثــة شــروط، واحلكــم املعلــق بشــرط، ينعــدم عنــد
عدمه، وألن احلكم املعلق بسبب؛ عرف أنـه يـدل علـى أن ذلـك السـبب 

 لــىعلــة لــه، فــإذا كــان علــة التخليــة هــذه األشــياء الثالثــة؛ مل جيــر أن ختُ 
 (، وبنحـوه خمتصـرًا2/60مـن "شـرح العمـدة" ) سبيلهم دوهنا، .....ا

ــــــذخرية" 32-31قــــــال ابــــــن القــــــيم يف"الصــــــالة" ص) ( والقــــــرايف يف"ال
 ( وغريهم. 2/483)

 وللفريق اآلخر أجوبة على هذه اآلية: 
ـــــــــــزام الصـــــــــــالة، ال جمـــــــــــرد األداء والفعـــــــــــل،   ـــــــــــذلك الت أن املـــــــــــراد ب

جلــواب علــى هــذا، يف الكــالم علــى ( وقــد ســبق ا11/378انظر"احمللــى" )
 األدلة القرآنية على تكفري اترك الصالة، عند هذه اآلية. 

ـــــة عامـــــة يف الصـــــالة والزكـــــاة، وهـــــم ال يـــــرون قتـــــل اترك   أن اآلي
الزكــاة، وأجيــب أبن الزكــاة ميكــن أخــذها منــه ابلقــوة، فــإن نصــب قتــااًل؛ 

 إبقامتـه وإن أفضى ذلك إىل قتله، خبـالف الصـالة، فـال تكـون إالقوتل، 
  إايها.

ال  (: والظـــاهر: أن مفهـــوم الشـــرط،5/13مـــا قالـــه أبوحيـــان يف "البحـــر احملـــيط" ) 
 ينــــتهض أن يكــــون دلــــياًل، علــــى تعيــــني قتــــل مــــن تــــرك الصــــالة والزكــــاة
 متعمــًدا، غــري مســتحل، ومــع القــدرة، ألن انتفــاء ختليــة الســبيل، تكــون

  ابحلبس وغريه، فال يتعني القتل......ا
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 أن اآليــة تــتكلم علــى قــتلهم إن مل يقومــوا بعــدة أمــور، فــإن مل: واجل  واب
يقومــوا هبــا كلهــا، فــال خيلــى ســبيلهم مــن القتــل، فلــيس الكــالم مطلًقــا، 

 فتأمل. 
ومن أدلة من يرى قتل اترك الصالة: ما رواه عبيدهللا بن عدي بن اخليار، أن  

ظهـراين  ، بينما هو جـالس بـنيعبدهللا بن عدي األنصاري حدثه، أن النيب
النـاس، إذ جــاءه رجـل يســتأذنه أن ُيســارَّه، فسـارّه يف قتــل رجـل مــن املنــافقني، 

 قـال: بلـى، "أل يس يش هد أن ال إل ه إال هللابكالمه، وقال: " فجهر النيب 

" قــال: بلــى، أل  يس يش  هد أين رس ول هللا" قــال: لـه، شــهادة وال رسـول هللا، اي
" قال: بلى، وال صالة لـه؟ يصلي؟أليس اي رسول هللا، وال شهادة له، قال: "

 ". عن قتلهم".... ويف رواية: "أولئك الذين ِنيت عنهم: "فقال النيب 

أخرجــه مالــك وأمحــد والشــافعي، وانظــر خترجيــه والكــالم عليــه عنــد حمقــق 
 (. وسنده صحيح. 310/5971-13/309"صحيح ابن حبان" )

 ت الشــهاداتن(: ولــو كانــ64-2/63قــال شــيخ اإلســالم يف "شــرح العمــدة" )
 موجبــة للعصــمة، مــع تــرك الصــالة؛ مل يســأل عنهــا، ومل يســقها مــع الشــهادتني

 مساقًا واحًدا، وقوله بعد ذلك: 
" يوجـــب حصـــر الـــذين هنـــى عـــن أولئ   ك ال   ذين ِن   اين هللا ع   ن ق   تلهم"

  قتلهم، يف هذا الصنف.ا
 وأجيــب عــن ذلــك؛ أبن هــذا اســتدالل ابملفهــوم، قالــه بنحــوه ابــن حــزم

 ( يف هذا احلديث وغريه من األحاديث. 379-11/378لى" )يف "احمل
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 وتُعقَّــب أبن االســتدالل ابملفهــوم، اســتدالل صــحيح، وهــذا لــه موضــع
 آخر عند أهل العلم. 

وانظر االستدالل هبذا احلـديث علـى هـذا املـذهب يف "االسـتذكار" البـن 
ــر ) ــالة" البـــــــن القـــــــيم ص )352-5/351عبدالبــــــ  ( و34-33( و "الصــــــ

( و "جـــامع العلــوم واحلكـــم" البــن رجـــب 2/526ي" للمــاوردي )"احلــاو 
 (. 3/13( و "اجملموع" للنووي )1/234)

التميمـىي  واستدلوا حبديث أيب سعيد يف حـديث اخلـوارج، فقـال ذو اخلويصـرة 
أه  ل األرض  ويل  ك، ألس  ُت أح  ق: اي رســول هللا، اتــق هللا، فقــال: "للنــيب 

ـــد بـــن الوليـــد: " قـــال: مث وىلَّ الرجـــل،أن يتق   ي هللا؟ اي رســـول هللا، أال  فقـــال خال
خالــد: وكــم مــن مصــلٍّ  " قــالال، لعل  ه أن يك  ون يص  ليأضــرب عنقــه؟ فقــال: "

َل أوم ر أن أُنقِ  ب ع ن : "يقول بلسانه، ما ليس يف قلبه، فقـال رسـول هللا 
 ". قلوب الناس، وال أشق بطوِنم

تح"، ( مــن "الفـــ8/67) 61( ك/املغــازي، ب/ 4351أخرجــه البخــاري )
 (. 1064ومسلم )

 قال شيخ اإلسالم: فلما هني عن قتله، وعلـل ذلـك ابحتمـال صـالته؛
ُعلم أن ذلك هو الذي حقن دمـه، ال جمـرد اإلقـرار ابلشـهادتني، فإنـه قـد 

 ذلــك وحــده موجبًــا قــال: "اي رســول هللا" ومــع هــذا مل جيعــل النــيب 
 (. 2/64من "شرح العمدة" ) حلقن الدم.ا

( وابــن رجــب يف 32كــالم ابــن القــيم يف "الصــالة" ص )  وبنحــوه خمتصــرًا
 (. 1/234"جامع العلوم واحلكم" )
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 وقــد ســبق اجلــواب علــى رد ابــن جــزم علــى مثــل هــذا احلــديث، أبنــه
 اســتدالل ابملفهــوم، وال حجـــة ابملفهــوم عنـــد ابــن حـــزم، والصــواب خالفـــه

 . -على تفاصيل عند أهل العلم-

م   ا ، ال" :النـــيب فقـــال: األمـــراء، علـــى وجاخلـــر  يف االســـتئذان حبـــديث واســـتدلوا 
 ( وقـــد ســبق الكـــالم عليــه يف أدلـــة مــن يكفـــر1854" أخرجـــه مســلم )ص  لوا

 اترك الصالة. 

 قــال ابــن عبــدالرب: فــدل أهنــم ال يقــاتهلون وال يـُْقتهلــون إذا صــلوا اخلمــس،
 مـن "االسـتذكار" ودل ذلك على أن من مل يصل اخلمس؛ قوتل وقُتهـل.ا

 دالل ابملفهوم حجة، وهللا أعلم. (. االست5/351)
وأجيــب عــن هــذا وحنــوه أبن األذن يف املقاتلــة؛ وال يلــزم مــن ذلــك اإلذن 

 (. 1/273( و "عمدة القاري" للعيىن )1/76ابلقتل انظر "الفتح" )
 : أن املقاتلـة قـد تفضـى إىل القتــل، فلـو كـان القتـل غـري مــأذونواجل واب

 ابب سد الذرائع. فيه أصاًل، ملا أُذن يف املقاتلة، من 
قولــه  (:1/233واســتدلوا مبــا قــال ابــن رجــب يف "جــامع العلــوم واحلكــم" ) 
 ألق      اتلن م      ن ف      رق ب      ني الص      الة" -يعــــــين أاب بكــــــر رضــــــي هللا عنــــــه-

 "احلديث. والزكاة.....

 قـال: ويف هـذا إشـارة إىل أن قتــال اترك الصـالة، أمـر جممــع عليـه، ألنـه جعلــه
لــــذلك القــــرايف يف "الــــذخرية"  وأشــــار أصــــاًل مقيســــا عليــــه......ا

 (، وهللا أعلم. 2/283)
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ـــــه املـــــاوردي يف "احلـــــاوى" )  (: وألهنـــــا أحـــــد أركـــــان 2/256واســـــُتدهلَّ مبـــــا قال
 اإلســــــالم، الــــــذي ال يدخلــــــه النيابــــــة ببــــــدل وال مــــــال، فوجــــــب أن يقتــــــل بُتكهــــــا
 كاإلميــــــان، وألن الصــــــالة واإلميــــــان يشــــــُتكان يف االســــــم واملعــــــىن، فأمــــــا

واما  ا االســم؛ فهــو أن الصــالة تســمي إميــااًن، قــال هللا تعــاىل: اشــُتاكهما يف 
كاانا هللاُ لُِيِض يعا ِإميا اناُكمْ 

املعـىن، فمـن  ، يعـين: صـالتكم، وأمـا اشـُتاكهما يف(1)
 وجهني: 

 أن مــن لزمــه اإلميــان؛ فعــل الصــالة، وقــد ال يلــزم الصــيام، إذاأح  دُها: 
  مل يلزمــه اإلميــان، كــان شــيًخا )هرًمــا( ومــن مل يلزمــه فعــل الصــالة،

 كالصيب واجملنون. 
 أن مـن هيئـات الصـالة، مـا ال يقـع إال طاعـة هلل سـبحانه، كاإلميـان والثاين:

 الـــذي ال يقـــع إال هلل عزوجـــل، فلمـــا وجـــب اشـــُتاكهما يف االســـم واملعـــىن؛
وجب اشُتاكهما يف احلكم، وألن الشرع يشتمل على أوامر ونواٍه، فلمـا 

إن كـان معتقـًدا لتحرميـه؛ اقتضـى أن يقتـل بـُتك قتل بفعل ما هنى عنه، و 
  ما أُمر به، وإن كان معتقًدا لوجوبه.ا

 بعــض التكلــف، ومــا هــو لــيس -علــى حســنه يف بعــض املواضــع-وفيــه 
 بالزم، وهللا أعلم. 

 واحلكمــة مــن قتــل املرتــد، مــا قالــه شــيخ اإلســالم، كمــا يف "جممــوع الفتــاوى"
 فإنــه لــو مل يقتــل ذلــك؛(: وهــذا نــوع خــاص مــن الكفــر؛ 20/102)

 لكان الـداخل يف الـدين؛ خيـرج منـه، فقتلـه حفـظ ألهـل الـدين وللـدين،

                                                 
 .147سورة البقرة، اآلية: (  1)
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فـــإن ذلـــك مينـــع مـــن الـــنقص، وميـــنعهم مـــن اخلـــروج عنـــه، خبـــالف مـــن مل 
  يدخل فيه....ا

   :واستدل القائلون ابحلبس والتعزير، والنافون للقول ابلقتل أبدلة 
ح  ىت  ُأم  رت أن أقات  ل الن  اس،: "قــال حــديث أيب هريــرة، أن رســول هللا  

إال  يقول  وا: ال إل  ه إال هللا، ف  إذا قالوه  ا؛ عص  موا م  ين دم  اءهم وأم  واهلم،
 " متفق عليه. حبقها

 وإن مل يصــل، لعــدم ذكــر-: أن مــن قــال: ال إلــه إال هللا ووج  ه اإلس  تدالل ب  ه
 فهو معصوم املال والدم، واملعصوم ال يُقتل.  -الصالة

كمـا الة والزكاة قد ذُكـرات يف بعـض الـرواايت، وأجيب عن ذلك أبن الص
فقـــد  (22( ومســـلم بـــرقم )25يف "الصـــحيحني" عنـــد البخـــاري بـــرقم )

حنــو  جــاء احلــديث مطلًقــا ومقيــًدا، وحُيمــل املطلــق علــى املقيــد، وانظــر
ابــن ( لشــيخ اإلســالم، ولتلميــذه 2/62هــذا اجلــواب يف "شــرح العمــدة" )

 ديث إىل أدلـــــة الفريـــــق األول( فهـــــذا احلـــــ34القـــــيم يف "الصـــــالة" ص )
 أقرب، وهللا أعلم. 

ــــا: "  ــــن مســــعود مرفوًع  ال ي    ل دم ام    رئ مس    لم إالواســــتدلوا حبــــديث اب
إبحدى ثالث؛ الثيب الزاين، وال نفس ِبل نفس، والت ارك لدين ه املف ارق 

 (. 1676( ومسلم )6878" أخرجه البخاري )للجماعة

 لــه القــرايف يف "الــذخرية"وأجيــب أبن هــذا عــام، وخيصــص ابألدلــة الســابقة، قا
 (. 1/188( و "صاحب الشرح الكبري" )2/483)
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وجواب آخر، أن مفهـوم العـدد، ال يعمـل بـه هنـا، لثبـوت أدلـة بقتـل مـن 
عمـــل عمـــل قـــوم لـــوط، واحملـــارب، وحنومهـــا، وقـــد ثبتـــت أدلـــة بقتـــل اترك 
الصــالة، ومحلــه بعضــهم علــى أن التــارك لدينــه، هــو اترك الصــالة، وعــده 

 م مــن أدلــة مــن قــال بقتــل اترك الصــالة، بــل مــن أقــوى األدلــة يفابــن القــي
 (. 36ذلك انظر "الصالة" ص )

(: أبن اترك 242-4/241واســـتدلوا مبـــا ذكـــره ابـــن عبـــدالرب يف "التمهيـــد" ) 
وال الصــالة قــد كــان مؤمًنــا عنــد اجلميــع بيقــني، فــال جيــب قتلــه إال بيقــني، 

 يــــل يف ذلــــك، وهــــويقــــني مــــع اإلخــــتالف، فالواجــــب القــــول أبقــــل مــــا ق
  الضرب والسجن، وأما القتل؛ ففيه اختالف، واحلدود تدرأ ابلشبهات.ا

 (. 1/188وبنحوه يف "الشرح الكبري" )
والعمـل : أن من قتله ابألدلة السابقة، فلم يقتله برأي وال هوى، واجلواب

فيــــه  بغلبــــة الظــــن، معمــــول بــــه يف الشــــرع، والقــــول أبنــــه ال يقتــــل إال بيقــــني؛
ــــل القاتــــل توســــع، و  ــــل رجــــل آلخــــر، فقت ــــو شــــهد عــــدالن علــــى قت إال فل

 بشهادهتما؛ مل يكن قتلـه بيقـني، مـع أن املتـيقن أنـه معصـوم الـدم قبـل القتـل،
  إمنــا قتــل القاتــل بغلبــة الظــن، ومــا ســبق مــن أدلــة يف قتــل اترك الصــالة؛

 كاٍف يف العمل به، وهللا أعلم. 
بُتكهــــا،  ب أن ال يقتــــل واســــتدلوا أبن الصــــالة عبــــادة تــــؤدَّى وتقضــــى، فوجــــ 

بُتكهـــا،   كالصـــوم، وألهنـــا عبـــادة شـــرعية، فوجـــب أن ال يســـتحق القتـــل
 (. 2/526من "احلاوى" ) كسائر العبادات.ا
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 : أن هــذا قيــاس مــع الفــارق، وهــو فاســد االعتبــار أيًضــا، ملصــادمتهواجل  واب
 األدلة السابقة، وإذا جاء األثر، وقف النظر، وهللا أعلم. 

الة علــــى احلـــــج، وأجـــــاب صــــاحب "الشـــــرح الكبـــــري" وكــــذا قاســـــوا الصـــــ
( أبن قياسهم على احلج، ال يصح، الخـتالف النـاس يف جـواز 1/188)

  أتخريه.ا
وعلــى كــل حــال، فهــذه أقيســة ال التفــات إليهــا، أمــام النصــوص الســابقة، 
وهللا تعاىل أعلم. وانظر دلياًل آخـر يف ذلـك، لكنـه بعيـد الداللـة، كمـا يف 

 (. 4/224"التمهيد" )
هـو  -أي بعـد اسـتتابته-أن قول من قال بقتل اترك الصـالة : واْلالصة

 الراجح، وهللا تعاىل أعلم. 
وانظــر الطريقــة الــيت ذكرهــا ابــن حــزم يف تعزيــر اترك الصــالة، يف "احمللــى"  

(11/380 .) 
 وانظـــر الكـــالم علـــى االســـتتابة قبـــواًل ورًدا: يف "الســـنن الكـــربى" للبيهقـــي 

 ( و "الصــارم املســلول"37الصــالة" البــن القــيم ص )( و "2/206-207)
 ( و "الشــــرح املمتــــع"1/149( و "طــــرح التثريــــب" )459،321ص )

( ومـا بعـدها، وانظـر الكـالم علـى 2/33) -رمحـه هللا-للشيخ ابن عثيمني 
ـــــــر عمـــــــر يف حاشـــــــية "مســـــــائل اإلمـــــــام أمحـــــــد" روايـــــــة ابنـــــــه عبـــــــدهللا  أث

تابة: يف "الشــرح الكبــري" ( وانظــر الكــالم علــى مــدة اإلســت1/192/237)
 (. 1/149( و "طرح التثريب" )3/16و "اجملموع" للنووي ) (1/384)



 سبيل النجاة يف  بيان حكم تارك الصالة 
 
 

 

428 

 املشــهور مــن كــالم مالــك وكــالم املالكيــة: أن مالًكــا رمحـــه هللا: )تنبي  ه(
يف القتـل  يرى قتل اترك الصالة، إال أن املاوردي نسب إليـه القـول بعـدم

 (2/525ابلقتــــل يف )( مــــع أنــــه نســــب إليــــه القــــول 13/166"احلــــاوى" )
 وهو الصواب، وهللا أعلم. 
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 فيمن ترك شرًطا أو ركًنا من الصالة عامًدا ذاكًرا

 
 (: وأمـا مـن أخـل بشـيء مـن شـرائطها2/94قال شـيخ اإلسـالم يف "شـرح العمـدة" )

 وأركاهنــــا، الــــيت ال يســــوغ فيهــــا اخلــــالف؛ فهــــذا مبنـــــزلة التــــارك هلــــا، فيمــــا ذكــــره
 وألن هــذه الصــالة، وجودهــا كعــدمها، (1)تقــدم مــن حــديث حذيفــة أصــحابنا، كمــا

 يف منع االكتفاء هبا، فأشبه من آمن ببعض الكتاب، وكفر ببعض.ا
 ( ممـــا ظـــاهره خيـــالف هـــذا، فإمـــا أن حُيمـــل22/532ومـــا يف "جممـــوع الفتـــاوى" )

علــى -علــى تــرك الواجــب الــذي هــو دون الشــرط والــركن، والــذي تصــح الصــالة 
 ه، فــإن مُحــل علــى هــذا؛ وإال فــالراجح مــا قــرره هنــا يف "شــرح العمــدة"بدونــ -نقصــها

 وهللا أعلم.
 وقد فصَّل اإلمام ابن القيم يف هذا، فقال: 

 وحكـــم تـــرك الوضـــوء، والغســـل مـــن اجلنابـــة، واســـتقبال القبلـــة، وســـُت العـــورة؛ ُحْكـــمُ 
 اترك الصـــالة، وكـــذلك حكـــم اترك القيـــام للقـــادر عليـــه، هـــو كـــُتك الصـــالة،

 لك ترك الركوع والسجود.وكذ
 وإن ترك ركًنا أو شرطًا خمتلًفا فيه، وهو يعتقد وجوبه، فقال ابن عقيل:

                                                 
 يعين عندما رأى رجالً ال يتم ركوعه وسجوده، فقال له: "إن متَّ على ذلك؛ مهتَّ على غري الفطرة".  (1)

 فصل السابعال
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 حكمة حكم اترك الصالة، وال أبس أن نقول بوجوب قتله.
 وقال الشيخ أبوالربكات ابن تيمية: عليه اإلعادة، وال يقتل من أجل ذلك حبال.

للصـالة عنـد نفسـه، ويف عقيدتـه،  قال ابن القيم: فوجه قـول ابـن عقيـل: أنـه اترك
 فصار كتارك الزكاة، والشرط اجملمع عليه.

 ال يباح الدم بُتك املختلف يف وجوبه. أنه قول أيب الربكات ابن تيمية: ووجه
 قــال ابــن القــيم: وهــذا أقــرب إىل مأخــذ الفقــه، وقــول ابــن عقيــل أقــرب إىل

ترك طلة، فهو كما لو األصول، فإن اترك ذلك عازم وجازم على اإلتيان بصالة اب
 جممًعــــا عليــــه، وللمســــألة غــــور بعيــــد، يتعلــــق أبصــــول اإلميــــان، وأنــــه مــــن أعمــــال

 (. 43-42من "الصالة" ص )  هـالقلوب واعتقادها.ا
 ( يف الفائـــدة الثانيـــة: لـــو تـــرك شـــرطًا أو ركنـــا1/376وقـــال املـــرداوي يف "اإلنصـــاف" )

 لصـــالة، وكـــذا علـــىجممًعـــا عليـــه، كالطهـــارة وحنوهـــا، فحكمـــه حكـــم اترك ا
ابـن الصحيح من املذهب، لو ترك شرطًا أو ركًنا خمتلًفا فيـه، يعتقـد وجوبـه، ذكـره 

املختلـف  عقيل وغريه، وقدمه يف "الفروع" وغريه، وعنـد املصـنف ومـن اتبعـه:
   هـفيه، ليس كاجملمع عليه يف احلكم.....ا

 مــا ال تصــح الصــالة(: والظــاهر أن تــرك 4/311وقــال الشــنقيطي يف "أضــواء البيــان" )
 كالوضوء وغسل اجلنابة؛ كُتكها، وجحد وجوبه؛ كجحد وجوهبا.اهـ دونه،

 إال ممــن يتصــور منــه اجلهــل بــذلك، كحــديث عهــد إبســالم، أو ممــن نشــأ بباديــة
 بعيدة عن مواضع اشتهار هذه األحكام، وحنو ذلك.

 تعاىل أعلم. وتفصيل اإلمام ابن القيم رمحه هللا هو الذي متيل إليه النفس، وهللا
 

  .وبهذا ينتهي الكتاب، واحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات
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