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الرحيم الرحمن الله مبس
َد إن ُدهُ للمممه الحمممم ونسمممتعينه نحمممم

ُذ ونستغفرهُ، ُفِسممنا شممرور مممن بممالله ونعممو أن
مضممّل فل الله يهدهُ من أعمالنا، سيئات ومن
.  له هادي فل ُيضلل ومن له،

ريكشمم ل وحدهُ الله إل إله ل أن أشهدو
ًا أن وأشهد له، . ورسوله عبدهُ محمد

الـلـه اتـقـوا آمـنـوا اـلـذين أيها ا ي
وأنتـــم إل تمـــوتّن ول تقـــاته حـــّق

.102عمران: آل مسلمون
اـلـذي ربـكـم اقوات الناس أيها ا ي

منـهـا وخـلـق واـحـدةا نفٍس من كمقخل
ً منهما وبث زوجها ًا رجال ـاء كثير ونـس

ــوا ــه واتـق ــذي الـل ــاءلون اـل ــه تـس ـب
ًا عليـكـم ـكـان الـلـه إن والرحام رقيـبـ

.1نساء:ال
ـلـهال اتـقـوا آمـنـوا اـلـذين أيها ا ي

ً وقوـلــوا ًاـســ ـقــول لـكــم ُيـصــلح ديد
ُيطع ومن ذنوبكم لكم ويغفر أعمالكم

ًا ـفـاز فقد ورسوله الله ًا ـفـوز عظيـمـ
 .71-70أحزاب:ال
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كلُم الحديث أصدق نفإبعد: ماأ
ُي الهدي وخير الله، ٍد هد المممور ّوشر ، محم

ُتها، ٍة وكممل محممدثا بدعممة وكممل بدعممة، محدثمم
. النار في ضللة ضللة،وكل

ًا فإن ، عدوب مممن ممم النمماس ممن كمثير
الصمملةا، تركمموا قممد م مسلمون أنهم يزعمون

بالممدنيا عنهمما وشممغلوا وبأمرها، بها واستهانوا
يعرفمون فل وأعمالهما، وإغراءاتهمما وملمذاتها،

فممي ممم جهممواتوي ولممم الجماعممات، ول الجمعة
راكعيممن أو ساجدين القبلة نحو مرةا م مهحيات
!!    .. العلمين رب لله

ًا، والخممرق بلة، الطينة زاد مماو اتسمماع
ًا، جفاء والجفاء دعماةا يشميعه مما همو وتفريط
أقاويممل مممن النمماس بيممن والتجهممم الرجمماء
التصممديق مممع يضممر ل : أنممه مفادها وأراجيف
المممرء وأن ً،حممابوا كممان مهممما كفر والعتقاد

أهممل مممن وهو مؤمن، هو بالعتقاد يأتي ذيلا
شممفاعة وتنفعهممم تطممالهم الممذين الشممفاعة
ٍء يأت لم وإن الشافعين، العمممال مممن بشممي
والعصمميان التمممرد ظمماهرهُ كممان أو الظاهرةا،
.    ولرسوله لله الطاعة عن والخروج

لوو م مسلمين بوينل ينتمي مادام هوف
ممم التوحيممد بشهادةا ينطق أو م والهوية بالسم

بشمميء يممأتي أن دون مممن فقط باللسان ولو
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مسمملم هممو ممم الخرى ولوازمها متطلباتها من
أفهممموهُ هكممذا عمممل، مممن منممه كممان مهممما

فأضمملوا والتجهممم، الرجمماء مشممايخ وعلممموهُ
البممواح، الكفممر عليهممم وهونمموا النمماس، بذلك

ًا فزادوهم ،ةااالصل وشأن ًا رهق علممى وتفريط
..!  تفريط
الموضمموع هممذا نتنمماول لن ذلك دعاناف
ًء تاركهمما، وحكممم الصمملةا موضوع الهام؛ إبممرا

ًا للذمممة واتبمماع الهلكممة مممن للمممة وتحممذير
ـكل ،الغمماوين ـة ـعـن هـلـك ـمـن يهـل بيـن
.42لنفال:ا بينة عن حي من ويحيى
:  التالية النقاط البحث هذا يتضمنو

.  الصلةا ميةأه-1
ًا الصلةا تارك محك-2 .   كلي
عـلـى يـحـافظ ل اـلـذي المصلي محك-3

يـصــلي واـلــذي خـمــس،ال الـصــلوات
. ويقطع

ـة اقـشـةمن-4 المـخـالفين أدـل
.  المسألة في

.   الصلةا تارك املةمع-5

.  الصلةا ميةأه -1
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في عظيم شأن لها الصلةا أن علما          
بنمماء يقمموم ل الممذي عمممودهُ فهممي السمملم،

الممدين يممزول بزوالممه دونه،والممذي من صحيح
كله.

الممممر أس: " ر  اللمممه رسمممول القممم
ُةا الصمملةا، وعمممودهُ السمملم، سممنامه وذرو

اد ا. ف1"  الجه اء أن كم ه البن ود ل زول عم ي
الصمملةا فعمممودهُ الممدين كذلك وينهار، بزواله
..  وينهار بزوالها يزول

بعممد العبممادات مممن ُفممرض ما أول هيو
نبيه على تعالى الله افترضها التوحيد، شهادةا

 ًاك ول حجاب بينهما ليس به، ُأسري يوم فاح
..  رسول
يقاتممل أن نبيه تعالى الله أمر لهميتهاو
أخرجممه الممذي الحممديث في كما عليها، الناس

ُأمممرت صممحيحه فممي البخمماري أقاتممل أن : " 
وأن اللمه، إل إلمه ل أن يشمهدوا حمتى النماس
ًا ويؤتمموا الصمملةا، ويقيممموا الله، رسول محمد

دممماءهم مني عصموا ذلك فعلوا فإذا ةا،كاالز
" .  السلم بحق إل وأموالهم

مشكاةا ماجة، وابن والترمذي، أحمد، اهُرو-   1
.29المصابيح:
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يخرجوا بأن لمسلمينا  النبي أمر قدو
مممن لهم ما على م أمورهم وولةا أئمتهم على
بهمما، المر تركوا أو الصلةا تركوا هم إن م حق
يفمم مسمملم أخرجممه الممذي الحممديث فممي كما

رسممول : قممال قالت ، لمةس أم عن صحيحه،
ُتنكرون، فتعرفون أمراء، تكون: " س  الله و

مممن ولكممن سلم، أنكر ومن برئ، عرف فمن
: " قممال ؟ نقمماتلهم : أفل قالوا "، وتابع رضي

تركمموا إذا أنهم الحديث " .مفهوم صلوا ما ل،
.. قاتلوهم الصلةا،
بممن عمموف عممن لك،ذكمم الصممحيح فمميو

ال: "قمم  اللممه رسممول عممن الشممجعي، مالك
ويحبممونكم، تحبممونهم الممذين أئمتكممم خيممار

وشممرار عليكممم، ويصمملون عليهممم وتصمملون
ويبغضمممونكم، تبغضمممونهم المممذين أئمتكمممم

رسممول يمما :قلنا " قالوا ويلعنونكم وتلعنونهم
ممما قممال: " ل، ؟ كذلمم عنممد نابممذهمن أفل الله

فيكممم أقمماموا ممما ل الصمملةا، فيكممم أقمماموا
" . الصلةا

ركممن بعممد السمملم فممي ركٍن أهم يوه
أن والممدعاةا العلممماء علممى يتعين لذا التوحيد،
حيممث مممن التوحيممد، بعممد الولويممة يعطوهمما
الحممديث فممي كممما والتعليممم، والبيممان الدعوةا

ًا نأ عبمماس، ابممن عممن عليممه، المتفممق معمماذ
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تممأتي :" إنممك القمم  اللممه رسممول عثنيبقال:
ًا شممهادةا إلممى فممادعهم الكتاب، أهل من قوم

همم فممإن اللممه، رسممول وأني الله إل إله ل أن
عليهم افترض الله أن فأعلمهم لذلك أطاعوا
.." متفممق وليلممة يمموم كل في صلوات خمس

.  عليه
البخاري رتب دفق الصل لهذا ةامراعاو

ً الصممحيح كتممابه فممي م الله رحمه م كتمماب أول
الصمملةا كتمماب بعممدهُ رتب ثم والعلم، اليمان

..  ولوازمها ومتعلقاتها
وهو مته،أ  النبي به وصى ما آخر هيو

وممما الصمملةا، : " الصمملةا الموت فراش على
..".  كمأيمان ملكت

إلممى كتممبي  الخطمماب بممن رمممع انوك
عنممدي أمركممم أهممم المصممار: إن فممي عماله

حفمظ عليها وحافظ حفظها فمن الصلةا،
عملممه مممن سممواها لما كان ضيعها ومن نه،دي

.  إضاعة أشد
اللممه إلممى وأحبهمما العمممال أفضل هيو
تممأخير، غيممر من هاميقات في أقيمت إذا تعالى

 مسممعود بممن اللممه عبد عن الحديث في كما
رسممول قلممت: يمما ،  الله رسول ال: سألتق

علممى قممال: " الصمملةا أفضل؟ العمل أي الله
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"، الوالممدين قال: "بر أي؟ ثم قلت "، ميقاتها
" الله سبيل في قال: " الجهاد ؟أي قلت: ثم
النبي عنه: قال: سألت رواية . وفي البخاري

 قممال:" الصمملةا اللممه؟ إلممى أحممّب العمل يأ
متفق وهو الحديث، تتمة ذكر "ثم وقتها على
.  عليه

أعمممالكم يممرخ أن اعلممموا: " و  قممالو
ُةا،صال مممؤمن إل الوضمموء على يحافظ ولن ل
أفضممل أن اعلممموا: " و  قممال رواية في.و2"

.3"  الصلةا أعمالكم
يمموم العبممد عليممه باسمميح ما أول هيو

وإن عملمه، سمائر ُقبممل ُقبلمت فممإن القياممة،
ّدت ..  وخسر وخاب عمله، سائر عليه ُرد ر

يحاسممب ممما ول: " أ  اللممه رسول الق
صمملحت فممإن الصمملةا، القيامممة يمموم العبد به

سائمممر فسممد فسممدت وإن عملممه، سائر صلح
العبد به يحاسب ما ول: " أ  قال. و4" عمله
فممإن صمملته فممي ينظممر الصمملةا، القيامة يوم

" وخسر خاب فسدت وإن أفلح، فقد صلَحت
.375الترغيب: حبان.صحيح وابن الحاكم، اهُرو-   2
الترغيب: صحيح الوسط، في الطبراني اهُرو-   3

376.
الترغيب: أوسط.صحيحلا في الطبراني هُارو-   4

372.
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الصمملةا أي ممم بحقهمما أداها من: " ف  قال .و5
ُقبل منه، ُقبلت ُردت ومممن عمله، سائر منه و
.6عمله"  سائر عليه ُرد صلته، عليه

لقبول شرط الصلةا أن فيه لحديثوا 
حبمموط لممىإ مممؤداهُ حبوطهمما وأن العمممال،

إل العمممال جميممع يحبممط ول العمممال، جميع
ـلـو و:تعممالى قال كما بالله، والعياذ الشرك

 ملونيع كانوا ما عنهم لحبط أشركوا
. 88لنعام:ا

أنه ،  النبي عن صح فقد الحديث فيو
عملمه" حبممط فقممد الصمملةا تممرك قمال:" ممن

. البخاري
فبفقممدها الممدين، من يفقد ما آخر هيو

من شيء عندهُ يعد ولم دينه، كل المرء يفقد
الدين.. 
تفقممدون ممما ول:" أ  اللممه رسممول الق

وفممي" .  ةاالصممل وآخممرهُ المانممة، دينكممم من
ًةا السلم عرى رواية:" لتنقضّن عممروةا، عممرو

بممالتي النمماس تشممبث عممروةا انتقضممت فكلما

ًا. صحيح الوسط في-   5 . 373الترغيب: أيض
6
الترغيب: إسنادهُ في الحافظ .قال البزار اهُرو -  

.540الترغيب: .صحيح حسن

9



ًا فأولهّن تليها، الصمملةا وآخرهممّن الحكم، نقض
 "7.

َد اللممه يممرزق أجلهمما نوم بالمممال، العبمما
ن وخسمر خماب فقمد وجممع بالمدنيا ُشمغل م

.. عنها المال
ّنمما اللممه ن:" إ  الله رسول الق قممال: إ
" الزكماةا وإيتماء الصملةا، لقمام الممال أنزلنما

النعممم لكممل وشممامل عممام هنمما المممال.و8
..  آدم لبن الخير من فيه وما والرزاق،

الممذنوب، ُتسممقط أنهمما حسممناتها مممنو
نممار وتطفممئ الثممام، رند مممن النفس وتطهر

.. والذنوب المعاصي
الـصـلةا أقمـتـم ئن ل: تعممالى القمم

برـســـلي وآمنـتـــم الزـكـــاةا وآتيـتـــم
ـوهم ـتم وعزرتـم ـه وأقرـض ًا الـل ـ قرـض

. صممحيح والحمماكم حبممان، وابممن أحمد، اهُرو -  7
الحكممم نظممام هنمما بممالحكم . والمراد5075الجامع:
أن ديفيمم والحممديث اللممه، أنممزل بممما الحكممم وليممس
إلمى شموري خلفمي ممن الحكممم نظام اغيرو الذين
جمماء ومممن كممالمويين وراثممي ملكممي حكممم نظممام

الممدين عممرى انتفمماء لعممدم بكفممار ليسمموا بعممدهم،
.  عنهم الخرى

.1781الجامع: .صحيح والطبراني أحمد، اهُرو-    8
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ًاحســـ ســـيئاتكم عنكـــم لكفـــرن ن
ـم ـاٍت ولدخلنـك ـا ـمـن تـجـري جـن تحتـه

.12ةا:دلمائا النهار
نممهأ  النممبي عن صح فقد الحديث يوف

بالذنوب ُيذهبن الخمس الصلوات قال: " إن
ن:" إ  قممال. و9"  الممدرن الممماء ُيممذهب كممما
فوضممعت كلها بذنوبه ُأتي ُيصلي امق إذا العبد
سممجد أو ركممع فكلممما وعمماتقيه، رأسممه إلممى

صممور مممن ممم صممورةا نها. إ10"  عنه تساقطت
لممو وأروعهمما أجملهمما ممما ممم والمغفرةا الرحمة
اللممه يممدي بين يصلي قائم وهو العبد تصورها

. تعالى
الصمملةا نأ يفيممد "، كلها قوله" بذنوبهو

ّففر إن الكبممائر ذلممك بمممافي الممذنوب جمممع ُتك
.  11 الله شاء

.  1668الجامع: صحيح أحمد، اهُرو-    9
. 1671الجامع: صحيح الطبراني، اهُرو - 10
بد العباد،فل بحقوق المتعلقة الذنوب ستثناءبا - 11

ما .. هذا  لصحابها الحقوق واسترداد القصاص من
العلقة ذات النصوص بمجموع الخذ مبدأ يستلزمه

بالمسألة.     
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ال:قممالقمم  مسممعود بممن الله عبد عنو
أي ممم تحممترقون حممترقون:"ت اللممه رسممول
صممليتم فممإذا ممم ومعاصمميكم ذنمموبكم بسممبب
َلتها، الصبح فممإذا تحممترقون تحممترقون ثم غَس
تحترقون تحترقون ثم غسلتها، الظهر صليتم
تحممترقون ثممم غسمملتها، العصممر صممليتم فممإذا
ثممم غسمملتها، المغممرب صممليتم فإذا ونرقتحت

العشمماء صممليتم فمممإذا تحترقمممون تحممترقون
حممتى عليكممم يكتممب فل تنممامون ثممم غسلتها،

. 12"  تستيقظوا
ًا لله ن:" إ  قالو كممل عنممد ينممادي ملك

يتالمم نيرانكممم لممىإ قوممموا آدم : يممابني صلةا
إلممى قوممموا ي. أ13"  فأطفئوهمما أوقممدتموها

ومعاصيكم، بذنوبكم أوقدتموها التي نيرانكم
. والصلةا بالوضوء فأطفئوها

أن لو رأيتم:" أ  قال الصحيحين، فيو
ًا ٍم كل فيه ليغتس أحدكم بباب نهر سمخ يو

شمميء" قممالوا: ل درنممه مممن يبقى هل مرات،
مثممل . قممال: " فكممذلك شيء درنه من يبقى

الخطايمما بهممّن اللممه يمحمموا الخمس الصلوات
 . "

.354الترغيب: صحيح الطبراني، اهُرو-   12
.355الترغيب: صحيح الطبراني، اهُرو-   13
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أن التمثيممل العربممي: وجممه ابممن القمم
فممي المحسوسممة بالقممذار يتدنس كما المرء
فكممذلك الكممثير، الممماء ويطهممرهُ وثمموبه، بدنه

حممتى لذنوبا أقذار من عبدال تطهر الصلوات
ًا له لتبقي .انتهى.  وكفرته أسقطته إل ذنب

ُيسممبغ يتوضممأ مسمملم مممن ا: " م  الوقمم ف
مممايقول، فيعلم صلته، في يقوم ثم الوضوء،

مممن هممذا.و14"  أمه ولدته كيوم وهو انفتل إل
من إليه ذهبنا ما تقوي التي الحاديث    جملة

انتقاص غير من بحقها ُأقيمت إن م الصلةا أن
ممم ونوافلهمما وواجباتهمما شممروطها مممن لشمميء

إن الكبممائر ذلممك فممي بممما الذنوب جميع تكفر
.  تعالى الله شاء

بممن اللممه عبممد عممن مسلم، صحيح فيو
فقال: ،  النبي إلى رجل جاء ال:ق  مسعود

أقصممى في امرأةا عالجت إني الله، رسول يا
أمسمها، أن دون ما منها أصبت وإني المدينة،

عمر: لقد ماشئت. فقال فّي فاقض هذا فأنا
يممرد فلممم قممال نفسك، سترت لو الله سترك
ًا،ش  النبي فممأتبعه فممانطلق، الرجممل فقممام يئ

ًر  النممبي اليممة:  هممذهُ عليممه وتل دعمماهُ، جل

  .547الترغيب: صحيح وغيرهُ، الحاكم اهُرو-   14
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ًا النهـار طرفي الصلةا قمأ ـمـن وزلـفـ
الـسـيئات ـيـذهبن الحـسـنات إن اللـيـل

مممن رجممل قممال. ف  نللذاكري ذكرى ذلك
قال: " بمل ؟ خاصة له هذا الله نبي القوم: يا

: "  لممه قممال روايممة، فممي. و15كافة"  للناس
، ؟"  قممال" نعممم معنمما الصمملةا حضممرت لهمم

مسلم، عند رواية ". وفي لك ُغفر قال: " قد
بيتممك، مممن خرجممت حيممن رأيت: " أ  له قال

؟" قممال: الوضوء تسنفأح توضأت قد أليس
الصلةا شهدت قال: " ثم الله، رسول يا بلى
معنا

رسول له فقال الله، رسول يا نعم فقال" ؟
" .  ذنبك لك غفر قد الله إن: " ف  الله

لمممن وموعظممة ذكممرى فيممه لحممديثوا
ويقممع المنكرات، يتابع أنه بحجة الصلةا يترك

الشيطان له ولسفي والمعاصي ورجمالف في
فعممل بيممن يجمممع أن يمكممن ل أنممه الرجيممم

بأحدهما القيام وأن  الصلةا، وإقام المنكرات

عالجها : معنى17/80الشرح في النووي لقا - 15
المس والممراد بهما، واسمتمتع تناولها أي الجمماع، ب

مممن وغيرهمما والمعانقممة بالقبلممة اسممتمتعت ومعنمماهُ
انتهى.. الجماع إل تاعتمالس أنواع جميع
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الخممر، عممن النتهمماء ولمموازمه شممروطه مممن
عليممه فتجتمع الصلةا، ترك إلى لذلك فيضطر
الصمملةا، تممرك وظلمممة المنكممرات ظلممممة
ويبمموء فتقتلممه بعممض، فمموق بعضممها ظلمممات

.  والخرةا دنيالا في والخسران كالباله
صمماحبها عممن ترفممع الصلةا فإن كذلكو

الممزلت حممدوث عنممد لممه وتتشممفع السمميف،
الممذي الحممديث فممي كممما الشممبهات، وحصول

ال:قمم  الخممدري سعيد أبي عن مسلم، يرويه
الوجنممتين، مشممرف العينيممن غممائر رجممل قام

الممرأس، قمحلممو اللحيممة، ثكمم الجبهة، ناشز
اللممه اتممق الله رسول فقال: يا الزار، مشمر

الرض أهممل أحممق أولست !! فقال: " ويلك،
فقممال الرجل، ولى الله؟!" قال: ثم يتقي أن

أضممرب أل اللممه رسممول الوليممد: يمما بممن خالممد
" يصمملي يكممون أن لعلممه فقممال: " ل، عنقممه؟

اممم بلسممانه يقممول مصّل من : وكم خالد قال
لم ني: " إ  الله رسول القف قلبه، في ليس
أشممق ول النمماس قلمموب عممن أنقممب أن أومر

تشممفعت الصمملةا أن كيممف بطونهم" . فانظر
ًا الخارجي، لذلك يستحق مقولة قال أنه علم
.  عنقه عن رأسه تفصل سيف ضربة عليها

ًا غزا ذاإ الله رسول كانو ُيغممر لم قوم
ًا سمع فإن ُيصبح، حتى لممم وإن أمسممك، أذانمم
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ًا يسمع . البخمماري. لن يصممبح بعدما أغار أذان
الصمملةا أهممل من القوم أن على علمة الذان
..  والملة
المصمملين قتل عن ُنهيت ني:" إ  قالو

المرجوحمممة، والظنمممون بالشمممبهات ي. أ16" 
الكفممر منهممم ظهممر إن أممما المحتمل، والكفر
يتشممفع فل صممراحة، الممردةا وتحققممت البواح،

. شيء الله حد أمام لهم
لمسمملمينا  النممبي نهي ذلك على دلي

يقيممموا وامممدا ما الجور مةأئ على يخرجوا أن
ممما مسمملم: " ل، صممحيح فممي كممما الصمملةا،
فيكممم أقمماموا ممما ل الصمملةا، فيكممم أقمماموا
اللممه رسممول يمما رواية: قممالوا وفي " ، الصلةا

" .  صلوا ما قال: " ل، ؟ نقاتلهم أفل
ومسملم:"إل البخماري عنمد روايمة فيو

ًا تممروا أن ًا كفممر فيممه اللممه مممن عنممدكم بواحمم
وتممرك البممواح، الكفممر ينب  فسوى "، انبره

.. الحمماكم علممى للخممروج وداٍع كمبرر الصلةا
. فتأمل

المممرء، إسلم على دالة قرينة الصلةاو
كممما فيممه، الظممن إسمماءةا أو تكفيرهُ، من تمنع

.2506الجامع: صحيح داود، أبو اهُرو -   16
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صمملتنا صمملى البخمماري: " مممن صممحيح فممي
المسلم فذلك ،ناذبيحت وأكل قبلتنا، واستقبل

رسوله" .  وذمة الله ذمة هل
ُتظهممر الممتي الصمملةا مزايمما بعممض ذهُهمم

إليها الشارةا أردنا السلم، في الصلةا أهمية
موضممموع فمممي للمممدخول ضمممروري كتمهيمممد
. المستعان تعالى والله الرسالة،

 
ًا الـصـلةا تارك كم_ ح2  .  كلـيـ

      
أنهً اليك الصلةا تارك في ول: الراجحأق

ًا ينقبي كافر القممرار مممع كله وذلك أكبر، كفر
الكتمماب أدلممة عليممه نصممت ممما هممذا بوجوبهمما،
الصمممحابة ممممن السممملف وأقممموال والسمممنة،
والممدين، الهممدى أئمممة مممن وغيرهم والتابعين

: ذلك بيان وإليك
إن فتعالى:  قال فقد الكتاب، أدلة ماأ      

ـواوآ  الـصـلةا وأـقـاموا ابواـتـ الزـكـاةا ـت
الـيـات فـصـلون اـلـدين في فإخوانكم

ٍم . 11لتوبة: ا يعلمون  لقو
لممم إذا أنهممم يقتضممي المخالفممة فهومم
ويؤتمموا الصمملةا، ويقيممموا الشممرك، من يتوبوا
تنتفممي ول الممدين، فممي إخواننمما ليسموا الزكاةا
ًام الدين أخوةا كممافرين. ولكممنلا عممن إل طلق
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عممن الكفممر تصممرف أخرى نصوص جاءت لما
الممذي الحممديث يفمم  كقمموله الزكمماةا، تممارك
ل كنممز صمماحب مممن وغيرهُ:" ما مسلم يرويه
ُيحمممى القيامممة يوم الله جعله إل حقه، يؤدي
وجنبممه جبهتممه بهمما فتكوى جهنم نار في عليها

عبممادهُ بيممن تعممالى لممهلا يقضي حتى رهُ،ظهو
مممما سممنة ألف خمسين مقدارهُ كان يوم في

إلى وإما الجنة إلى إما سبيله يرى ثم تعدون،
النار" . 
إلممى إممما للمشمميئة يممترك لت: فكممونهق

مممن شممأن مممن فهممذا النممار، إلممى وإممما الجنة
لن الكفممر؛ علممى وليممس التوحيد على يموت
النار. إل ةالقيام يوم له ليس الكافر
الزكمماةا، تممارك عن الكفر صوارف نمو
نعمم  العقيلممي شممقيق بممن اللممه عبممد قممول

عنهممم: كممان تعممالى اللممه رضمموان الصممحابة
ًا يرون ل ، محمد أصحاب العمممال مممن شيئ

ه ل كمانوا مأنهم الصملةا. فمدل غيمر كفمر ترك
ًا م عمل وهي م الزكاةا ركت يرون ُيخممرج كفممر

زعممم مممن بطلن علممى يممدل وهذا الملة، من
الزكاةا!!  تارك كفر على الصحابة إجماع

البر عبد لبن التمهيد في كما عباس ابن لاق
فل يزكممي، ول المممال كممثير ): تجممده4/234ُ(

دمه.انتهى. يحل ول لذلك:كافر، يقال
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وجدت الم أنه تقدم مام الشاهدو        
عممن الكفممر تصممرف الممتي الشممرعية القرينممة
ـنتع الصممملةا، تمممارك دون الزكممماةا تمممارك ـي

ـارك بكفر القول ـارك دون الـصـلةا ـت ـت
.  الزكاةا

تارك كفر على كذلك الدلة منو         
ـعـن يكـشـف وم ي:تعممالى قمموله الصمملةا،
ــدعون ســـاق ــى وـي فل ســـجودال إـل

ـــتطيعون ـــعة يـس ـــارهم . خاـش أبـص
إـلـى ـيـدعون ـكـانوا وـقـد ذـلـة ترهقهم
ـالمون وهم السجود .43-42قلممم:ال ـس

الممذين والمنممافقين الكافرين بحق وعيد وهذا
السممجود إلممى الممدنيا الحيمماةا في يدعون كانوا

وكممل ويعرضممون، فيممأبون والصلةا تعالى لله
ًا نيادال الحياةا في نكا من فهممو للصمملةا تاركمم

اليممة، هممذهُ فممي المموارد الوعيممد بهممذا معنممي
.  وتشمله تطاله والنفاق الكفر وصفة

):4/435التفسممير( فممي كممثير ابممن الق
فممامتنعوا الممدنيا فممي السممجود إلى ُدعوا ولما
عوقبمموا كممذلك وسمملمتهم صممحتهم مممع منممه
ربال تجلى إذا الخرةا في عليه قدرتهم بعدم

 مممن أحممد المؤمنمون،وليستطيع له يسجدف
ظهر يعود بل يسجد أن والمنافقين الكافرين
ًا أحممدهم ًا، طبقمم أن أحممدهم أراد كلممما واحممد
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كمانوا كممما السممجود عكمس لقفماهُ خّر يسجد
. . انتهى المؤمنون عليه ما بخلف الدنيا في

 : ير: قمممولهفسمممالت فمممي البغممموي وقمممال
،يســتطيعون فل السجود إلى دعوني

أصمملبهم تصممير والمنممافقون، الكفممار يعنممي
. السممجود يسممتطيعون فل البقممر كصياصممي

.  انتهى
مسمملم هويممير الممذي الحممديث فمميو
نممار فممي يلقممي تعالى الله فيه: " أنو وغيرهُ،

وكفممار الصممنام عبممدةا من الكفار جميع جهنم
إل يبقممى لممم إذا حممتى وغيرهممم، الكتمماب أهل
ن اللمه يعبد كان من اهم وفماجر َبمر م رب أت

فيها، رأوهُ التي من صورةا أدنى في العالمين
كممانت ممما أمة كل لتتبع تنتظرون، قال: فماذا

الممدنيا فممي النمماس قنممارفا ربنا وا: يالاق تعبد،
فيقممول: أنمما نصاحبهم، ولم إليهم كنا ما أفقر

نشممرك ل منممك بممالله فيقولممون: نعمموذ ربكم،
ًا بالله ًا، أو مرتيممن شمميئ بعضممهم إن حممتى ثلثمم
آيممة وبينممه بينكم فيقول: هل ينقلب، أن ليكاد

عمن فيكشمف فيقولممون: نعممم، بهما، تعرفونه
اءقممتل مممن للممه يسجد ناك من يبقى فل ساٍق
مممن يبقى ول بالسجود، له الله أذن إل نفسه

ًا يسجد كان ظهممرهُ اللممه جعممل إل وريمماء نفاق
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علممى خممّر يسممجد أن أراد كلممما واحدةا، طبقة
" .  قفاهُ

كممان مممن حممال هممذا كان السؤال: إذاو
ًا، يسجد ومن نفسه تلقاء من لله يسجد نفاقمم

يممنوأ قممط، للممه يسممجد لم الذي حال هو فما
 ؟ مكانه

نممار فممي ألقممي أنممه على يدل لحديثفا
العبمماد مممن يبممق لم حيث الكافرين، مع جهنم

كممان مممن إل العظيممم المشممهد ذلممك لمعاينممة
ًا تعالى لله يسجد أو نفسممه، تلقمماء مممن طوع

ًا، يسجد من آخممر صممنف يشمماركهما ولم نفاق
لممم والسجود الصلةا تارك أن كما العباد، من
أن فلممزم فمماجر، أو َبر من هالل يعبد ممن يعد

جهنم في الكافرين ومع الكافرين، من يكون
.  ذلك .. فتأمل المصير وبئس

نأ  النممبي عممن صمح فقمد السممنة فيو
صممحيح فممي كممما مشممرك، كافر الصلةا تارك

والكفممر، الشممرك وبيممن الرجممل مسلم:" بين
وبيممن العبممد بين يس:"ل ".وقال الصلةا ترك

. 17الصلةا"  ترك إل الكفر

.563الترغيب: صحيح النسائي، اهُرو-   17
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تممرك واليمممان الكفممر يممن: " ب  قممالو
.18" الصلةا
وبينهممم بيننمما الممذي لعهممد: " ا  قممالو
. 19"  كفر فقد تركها فمن الصلةا،

الكفممر وبيممن العبممد يممن: " ب  الوقمم
.20"  أشرك فقد تركها فإذا الصلةا، واليمان
" كفممر فقد الصلةا ترك ن: " م  قالو

ًا، الصملةا تترك ا: " ل  قال. و21 د فمإنه متعم
ًا الصلةا ترك من مممةذ منممه برئت فقد متعمد
.22 " رسولهو الله

أوصانيق  جبل بن معاذ نوع  ال: 
تشرك قال: " ل كلمات، عشرب  الله رسول
ًا بممالله تعقممّن ول وُحرقممت، ُقتلممت وإن شمميئ

أهلممك مممن تخممرج أن أمممراك إنو والممديك
ًا، مكتوبة صلةا تتركّن ول ومالك، فممإن متعمد

ًا مكتوبة صلةا ترك من منه برئت فقد متعمد
.23.. " الله ذمة
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ال:قممم  الصمممامت بمممن عبمممادةا عمممنو
خصممال، سممبعب  اللممه رسممول خليلي أوصاني

ًا بالله تشركوا فقال: " ل ّفطعتم وإن شيئ أو ُق
ّفرقتممممم الصمممملةا تممممتركوا ول ُصمممملبتم، أو ُح
ًا تركها فمن متعمدين، مممن خممرج فقد متعمد

.24.. "  الملة
". الصمملةا الممدين من ُيفقد ما خر: " آ  القو

ًا السلم عرى خر: " آ  وقال الصلةا" . نقض
آخممرهُ يممذهب شمميء : كممل أحمممد المام قال
مممرء،ال صمملةا ذهبممت فممإذا جميعه، ذهب فقد
نتهى.  .انهيد بذه

 أنممه الصمملةا تارك كفر على يدل مماو
الحمماكم علممى الخممروج المممة علممى وجممبأ

كممما بهمما، رعيته يلزم ل والذي للصلةا التارك
ممما مسمملم:" ل، يرويممه الممذي الحممديث فممي

فيكممم أقمماموا ممما ل الصمملةا، فيكممم أقمماموا
الحمماكم علممى الخممروج أوجب كما ،"  الصلةا
فممي كممما البواح، الكفر منه ُيرى الذي الكافر

تممروا أن البخمماري: " إل يرويممه الذي الحديث

24
الممترغيب: رواهُ فممي المنممذري الحممافظ لقمما-  

لةالصمما كتمماب فممي نصممر بممن ومحمممد الطممبراني،
بهما. بأس ل نيبإسناد
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ًا ًا كفر " ، برهممان فيممه اللممه مممن عندكم بواح
الخممروج وجمموب حيممث مممن ينهممماب  فسمموى
يـسـتويان أنهـمـا عـلـى دل امم عليهممما،

 اح..والب الكفر في
عمممن الثابتمممة الصمممحيحة الثمممار ممممنو

تمارك كفممر فمي ممم عنهم الله رضي م الصحابة
حممظ ا:" ل  الخطمماب بممن عمممر قول الصلةا،

نفممي وهممذا "، الصمملةا تممرك لمن السلم في
ليممس حيممث الممدين، مطلممق من الخروج يفيد

..  لمإسال في حٍظ أدنى لصاحبه
تممرك ال:" مممنقمم  مسممعود ابممن وعممن

 الممدرداء أبممي عممن.و25" لممه ديممن فل الصلةا
صمملةا ول لممه، صمملةا ل لمممن إيمممان ال: " لق

.26" له وضوء ل لمن
الصلةا، لصحة شرط الوضوء أن كماف   

، وضمموء بغيممر صمملةا مممن ينتفممع ل المرء وأن
اليمممان، لصممحة شممرط فهممي الصمملةا كممذلك
..  بانتفائها وينتفي بثبوتها اليمان يثبت

ال: " مممنق  طالب أبي بن علي عنو
27"  كافر فهو يصل لم

.573الترغيب: يحصح-   25
.574الترغيب: يحصح-   26
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اللممه رضممي اللممه عبممد بممن جممابر عممنو
. 28 " كافر فهو يصل لم قال: " من عنهما،
قممال: أيمموب عممن زيممد، بممن حممماد عنو

. فيه ُختلفي ل كفر، الصلةا ترك
سمممعت المروزي، نصر بن محمد نوع
تممارك نأ  النممبي عممن يقممول: صممح إسممحاق
مممن العلم أهل رأي كان وكذلك كافر، الصلةا

ًا الصملةا تارك نأ  النبي لدن ن عممد غيمر م
. نتهى. ا كافر وقتها يذهب حتى عذر

قممال: العقيلي شقيق بن الله عبد عنو
ًا يممرون ال  محمممد أصممحاب كممان مممن شمميئ

. 29 الصلةا رغي كفر تركه العمال
الكفر هو هنا يرونه الذي : والكفر لتق
يممرون أنهممم لليبممد الملة، من المخرج الكبر
ًا ًا تركها العمال من كثير تخممرج ل أصغر كفر
.  الملة من

27
شيبة أبي ابن رواهُ: الترغيب في يالمنذر لقا - 
ًا.  تاريخه في والبخاري اليمان، كتاب في موقوف

البر عبد ابن الترغيب: رواهُ في المنذري لقا-   28
ًا . موقوف

29
.564الترغيب: صحيح وغيرهُ، الترمذي اهُرو-   
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عمممر، عممن جمماء : وقممد حممزم ابممن الق
ن وعبمد جبمل، بمن ومعماذ عموف، بمن الرحم
الله رضي الصحابة من وغيرهم هريرةا، وأبي
ًا واحدةا فرض صلةا ترك من أن عنهم متعمد
نعلم ول ،مرتد فركا وفه وقتها يخرج حتى

ًا الصحابة نم لهؤلء .   . انتهى مخالف
: الممترغيب فممي المنذري الحافظ قالو

بعممدهم ومممن الصممحابة ممن جماعممة ذهب قد
ًا الـصـلةا كـتـر ـمـن تكفـيـر ىإل متعـمـد

عمممر منهم وقتها، جميع يخرج حتى ،لتركها
الله وعبد مسعود، بن الله وعبد الخطاب، بن
عبممد بممن وجممابر جبممل، بممن ومعمماذ عباس، بن

غير . ومن عنهم الله يضر الدرداء ووأب الله،
بممن وإسممحاق حنبممل، بممن أحمممد الصممحابة

والنخعممي، المبممارك، بممن اللممه وعبممد راهويه،
وأبممو السممختياني، وأيمموب عتبممة،  بن والحكم

شمميبة، أبممي بممن بكممر وأبممو الطيالسممي، داود
تعممالى الله رحمهم وغيرهم حرب، بن وزهير

. . انتهى
الفتممماوى( فمممي تيميمممة ابمممن قمممالو

ُيقتل أنه على السلف ثروأك): 28/308
ًا . انتهى بوجوبها القرار مع كله وهذا ،كافر

 .
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مممن ): فأممما22/49( اللممه رحمممه قالو
ًا كان ويممموت قط، يصلي ل تركها على مصر
يـكـون ل ذافه والممترك، الصممرار هذا على

ًا .  انتهى.  مسلم
قممال: وأخممبرت الحميممدي حنبل: حممدثنا القو

ًا أن والزكمماةا بالصمملةا رأقمم ون: مممنوليق ناس
ًا ذلك من يفعل ولم والحج والصوم حتى شيئ
يممموت، حممتى القبلة مستدبر ويصلي  يموت،

ًا، يكممن لممم ممما مممؤمن فهو أن علممم إذا جاحممد
ًا كان إذا إيمان فيه ذلك تركه بممالفرائض مقر

الكفــر اهــذفقلمممت:  القبلمممة، واسمممتقبال
رسمموله وسممنة اللممه كتمماب وخلف ،الصراح

ـا و:تعممالى . قممال المسمملمين ءممماوعل ـم
ـرُأ ـدوا إل واـم ـه ليعـب ـه مخلـصـين الـل ـل

.  الدين
أحمممد اللممه عبممد أبا سمعت حنبل الوق

كـفـر دفق هممذا قممال يقممول: مممن حنبممل بن
جمماء ممما الرسول وعلى أمرهُ على ردو بالله

. 30 للها عن به
بهممذا يقممول مممن كممان إذا ت: تأمممللممق
ًا يكفر القول ًا، كفر يتصممف بمن فكيف صراح

30
. 7/209تيمية: لبن الفتاوى ن- ع  
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بممالكفر أولممى أنممه شممك ل الوصمماف، بتلممك
. والصراح البواح
عن م القبلة مستدبر يصلي الذي أن مث

ن أفضمل هو م لها جحود وغير علم ل المذي م
ًا، يصلي ممن ويخممرج يكفممر ذلممك مممعو مطلقمم
. .. فتأمل العلم أهل نص كما الملة

يختلممف اللممه: ل رحمممه القيم ابن قالو
ًا المفروضة الصلةا ترك أن المسلمون عمممد

إثمممه وأن الكبممائر، وأكممبر الممذنوب أعظم من
وأخممذ النفممس قتممل إثممم مممن أعظم الله عند

وشممرب والسممرقة الزنما، إثممم ومممن الموال،
وسممخطه، اللممه لعقوبممة رضتعم وأنه الخمر،
. 31 والخرةا الدنيا في وخزيه
ًا أعظممم شيء لت: ولق اللممه عنممد إثممم

:تعالى قال كما الشرك، إل النفس قتل من
:ةالبقمممرا القـتــل ـمــن أـشــد الفتـنــةو

أن فممدل الشممرك، بهمما يممراد هنا .والفتنة191
ًا أقممل يكممون أن يعممدو ل الصلةا ترك إثم إثممم
شرك. ذاته هو لنه تعالى؛ بالله الشراك من

حبمموط مسممألة فممي اللممه رحمممه قممالو
ل فمإنه بالكلية تركها الصلةا: أما تارك أعمال

الشــرك مع يقبل ل اكم عمل، معه يقبل

31
.السلمي المكتب ،ط16 ص الصلةا، تاب- ك  
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صممح كممما السمملم عمممود لةالصا فإن ،عمل
موقمموف العمممال سممائر فقبول ،  النبي عن

عليممه ردت ُردت فممإذا الصمملةا، قبممول علممى
.. العمال سائر

ل كلممي نوعممان: تممرك قممال: الممتركو
ًا، يصليها .. جميـعـه العمل يحبط ذافه أبد

32.
يمنممع أو جميعممه العمل حبطي لت: ولق

كممما الشممرك، إل القبممول مممن العمممال سائر
ـ تعممالى: قممال ليحبطــن أشــركت نلـئ

لزممممر:ا الخاسرين من ولتكونن عملك
لحـبـط واركأـشـ لو و:تعممالى . وقممال65
.88لنعام:ا يعملون كانوا ما همعن

تاركهمما وأن شرك، الصلةا ترك أن دلف
عمل معه ينفع ل الذي الكبر الشرك مشرك

.  أعلم تعالى والله ، اعتقاد ول
الـتـارك: فالله رحمه الشوكاني قالو

من حكمه وفي ،كافر الرعايا من للصلةا
ممما  وأركانهمما أذكارها من يحسن ل وهو علهاف
يعرفممه مممن ووجممود إمكممانه مممع بممه، إل تتم ل

. الصلةا بهذهُ

32
.65_64لصلةا،ص- ا  
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ًا كممان ال: منوق السمملم لركممان تاركمم
ًا فرائضمه، وجميع ن عليمه يجب لما ورافض م

إل لممديه يكممن ولم والفعال، القوال من ذلك
ريب ول شك افل بالشهادتين التكلم مجرد

ـدم حلل كفرال شديد كافر اهذ أن 33 اـل

نتهى. .ا
ألزمتنمما الممتي أدلتنمما هممي فهممذهُ ،عدوب
رأينمما ولممما الصلةا، تارك بكفر القول بترجيح
ذكرهممما علمممى سمممنأتي مممم المخمممالفين أدلمممة

يصممرف كدليل تقوم أن يمكن ل م ومناقشتها
ًا الصمملةا تممارك كفر العملممي الكفممر إلممى كليمم

تممارك بكفممر القممول مممن بممد ل كممان لصممغر،ا
ًا الصلةا ًا أكبر كفر . الملة عن مخرج

المخممالفين، من القوم مع القضية لحسمو  
بكفر قولنا في م تقدم كما م : نحن نقول فإننا

الكتمماب أدلممة مممع وقفنمما قممد الصمملةا، تممارك
ُيعمرف لمم المذين الصمحابة وجمهور والسنة،

بعممدهم نممم السمملف أكممثر ومممع مخالف، لهم
الفريقيممن فممأي وغيممرهُ، تيميممة ابن يقول امك

منهممج وباتبمماع والسمملمة، والمن بالحق أحق
ًا كان من الصالح، السلف مممع قوله في واقف
كان من أم السلف، وأكثر والصحابة، الدليل،

33
السلفية. الرسائل جموعة- م  
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ًا دون هممم ومممن الخلممف، صممف فممي واقفمم
ًا مكانة الصحابة ؟!!  وعلم

يحافظ ل الذي المصلي كم- ح3
. الصلةا لىع

ًا الصمملةا تارك كان اإذ ًا يكفممر كليمم كفممر
فممما بيممانه، تقدم كما الملة عن به يخرج أكبر
ًا يممترك لكممن يصلي من حكم هو بعممض أحيانمم

ًا، التممارك حكممم حكمه فهل الصلوات، أم كليمم
 ؟ يختلف حكمه أن

أن ممم أعلممم تعالى والله م قول: الراجحأ
يصمملفي صلته؛ على يحافظ ل الذي المصلي

ًا ًا، ويترك أحيان عممدم عليممه يغلممب لكممن أحيانمم
ٍر أتى قد أنه رغم هذا فمثل الترك، كممبير بمموز

الكفــر درجة به يبلغ ل أنه إل عظيم وإثم
الشممريعة، نصوص عليها دلت ما هذا ،الكبر

مممن النصمموص بيممن التوفيق مبدأ يقتضيه وما
:  بعضها وإليك ببعض، بعضها ضربها دون

بـعـدهم ـمـن خـلـف ف:تعممالى القمم
ـــف ـــاعوا خـل ـــوا الـصـــلةا أـض واتبـع

ًا يلـقـون فسوف الشهوات ـ يممم:مر غـي
إضاعة م عنهم الله رضي م السلف . فسر59

ًا كممان وقممالوا: لممو وقتها، بإضاعة الصلةا تركمم
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ًا، لكان ًا وكممانوا كفر ضممياع أن دل. فمم34 كفممار
ًا يعتبر المواقيت ًا ذنب ًا كبير ل أنممه إل وعظيممم

. الكبر الكفر درجة إلى يرقى
ما قال: " أول نهأ  النبي عن صح دوق
أعمممالهم مممن القيامممة يوم به الناس ُيحاسب
أعلممم: وهممو ملئكتممهل  ربنمما يقممول الصمملةا،
؟ أنقصممها أم أتمهمما عبممدي صمملةا في انظروا

كممان وإن تامممة، لممه كتبممت تامممة كممانت فممإن
ًا، منها انتقص لعبممدي هممل قممال: انظممروا شيئ

قممال: أتممموا تطمموع لممه كان فإن ؟ تطوع من
ذاكممم على العمال تؤخذ ثم فريضته، لعبدي

"35 .
فريضممة مممن شمميء انتقمماص كممان لمموف
ًا، يعتمبر الصلةا ا كفمر ولمما التطموع نفعمه لم
الكفممر مع ينفع ل لنه بالنوافل؛ صلته جبرت
.  طاعة ول عمل

ًا منها نتقص: " ا  قولهو يحتمل "، شيئ
أحممدهما: السممنة، ليهممماع دلت لهماك أمرين

ًا لكنه الصلةا، أقام أنه بأركانهمما يممأِت لم أحيان
: . والثمماني المطلمموب الوجه على وفرائضها

34
.3/134كثير: ابن فسيرت ظران-   

وغيرهم، والنسائي داود، ووأب أحمد، اهُرو-   35
.2571الجامع: صحيح
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فممي حيمماته خلل أكثر أو كاملة صلةا ترك أنه
ُتجبر الدنيا، التطوع صلةا من وتكمل صلته ف

.  تطوع له كان إن
بعدي عليكم ستكون نها: " إ  قالو
لوقتها، الصلةا عن أشياء يشغلهم أمراء،

"   لوقتها الصلةا وقتها،فصلوا يذهب حتى
                                                       

؟ معهممم أصمملي معهممم أدركتها رجل: إن لقا
شممممممممممئت".   إن قممممممممممال:" نعممممممممممم

دُتعمما ل ضممةريالف لن نافلممة؛ معهم يصليها يأ
.  مرتين اليوم في

بهممم يممأتم بممأن للرجممل ذنأ  كممونهو
ًا ليسوا أنهم فدل معهم، ويصلي بممترك كفممار
. وقتها كل يذهب حتى الصلةا
صمملى يقول: من ربكم إن: " ف  قالو
ُيضمميعها ولممم عليهمما فظوحمما لوقتهمما، الصمملةا

ًا أدخلممه أن عهممد علممي فلممه بحقهمما، استخفاف
يحممافظ ولممم لوقتهمما، يصمملها لم . ومن الجنة
ًا وضيعها عليها، ا، استخفاف ه عهمد فل بحقه ل

غفممرت شممئت عممذبته،وإن شممئت علممي،إن
. 36له"

.397الترغيب: صحيح وغيرهُ، الطبراني اهُرو-   36
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غيممر أنممه فممدل للمشمميئة يممترك كممونهف
إل الخممرةا فممي لممه ليممس الكممافر لن ر؛كمماف

.  منها الله أعاذنا النار، في الخلود
وضمميعها عليها، يحافظ لم: " و  قولهو

ًا منممه يفهممم أن ينبغممي ل "، بحقهمما اسممتخفاف
ًا الصلةا ترك لن الترك؛ مطلق كممما كفر كلي
.  تقدم

ًا كممان مممن تيميممة: فأممما ابن الق مصممر
هممذا علممى ويممموت قممط، يصلي ل تركها على

ًا، يكون ل فهذا والترك، الصرار لكممن مسمملم
تممارةا، ويتركونهمما تممارةا يصمملون النمماس أكممثر

تحممت وهؤلء عليها، يحافظمون ليسوا فهؤلء
الممذي الحممديث فيهممم جاء الذين وهم الوعيد،

نممهأ  النممبي عممن عبممادةا حممديث السممنن، في
العبمماد علممى الله كتبهّن صلوات قال:"خمس

لممه كممان عليهممن حافظ من والليلة، اليوم في
لممم ومممن الجنممة، يممدخله أن اللممه عنممد عهممد

إن اللممه عنممد عهممد لممه يكن لم عليهن يحافظ
له".  غفر شاء وإن عذبه شاء

النممف الحممديث ذكممر أن بعممد ممم قممالو
تممارك ىلع بذلك جاجحتال أن : يظهر م الذكر
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يممدل لكنممه ،ـضـعيفة ةحج يكفممر ل الصمملةا
. 37 يكفر ل المحافظة ركتا أن على

الصمملةا، تممارك بيممن فممرق كيممف تأملف
يكفممر الول أن حيممث المحافظممة، تارك وبين

.  يكفر ل والخر
الحبمموط تأويممل فممي القيممم ابممن قممالو
صمملةا تممرك مممن إن" ف  قمموله فممي المموارد
فممي يظهر " : والذي عمله حبط فقد العصر،

أن ممم رسمموله بمممراد أعلممم واللممه ممم الحممديث
ًا، يصليها ل كلي نوعان: ترك الترك فهممذا أبممد
يمموم فممي معيممن وتممرك جميعممه، العمل يحبط
فالحبوط اليوم، ذلك عمل يحبط فهذا معين،
والحبمموط العممام، الممترك ابلممةمق فممي العممام

. 38المعين الترك مقابل في المعين
الكلممي الممترك بيممن فممرق كيممف تأممملف

جميممع حبمموط إلممى يؤدي الذي المكفر، العام
يوم في الخاص الجزئي الترك وبين العمال،

حبمموط إلممى يممؤدي الممذي مكفممر، الغير معين
.  طفق اليوم ذلك أعمال

بعبممد ُمممَر: " أ  قوله كذلك، أدلةلا نوم
جلدةا، مائة قبرهُ في ُيضرب أن الله عباد من

.22/49و ،7/578:  فتاوىال-    37
.65ص تاركها، وحكم الصلةا ابكت-   38
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جلممدةا صممارت حممتى ويممدعوا يسأل  يزل فلم
عليممه قبرهُ فامتل واحدةا، جلدةا فُجلد واحدةا،

ًا، ممما قممال: علممى وأفمماق عنممه ارتفممع فلما نار
واحممدةا لةاصمم صليت إنكا: قالو ؟ جلدتموني

تنصرهُ فلم مظلوم على ومررت طهور، بغير
"39)1 .(

رغممم الرجل هذا كفر عدم الحديث فادأ
مثلممه وهممو وضوء، بغير واحدةا صلةا صلى أنه

والوضمموء الطهممور لن يصممِل، لممم مممن مثممل
كرتمما أن فيه يثفالحد الصلةا، لصحة شرط
يكفممر، ل حيمماته خلل الصلوات بعض أو صلةا

ًا الصلةا تارك أن فيه وليس ذهممب كممما ممم كلي
فممي فليممس يكفممر، ل ممم ذلممك إلممى البعممض

حيممث مممن ل ذلممك، علممى يممدل ممما الحممديث
حيممث مممن ول اللفمماظ، ودللممة المنطمموق
. أعلم تعالى والله المفهوم،

.  ورد ـبهة- ش
أمممرلا دام ممما:  لتقممو شممبهة تممرد دقمم
يكفممر الممتي الصمملوات عممدد هممي كممم كممذلك،
مفتمموح الممترك بمماب أن أم تركهمما، لو صاحبها

السلسلة الثار، مشكل في الطحاوي رجهأخ-   39
.2774الصحيحة:
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فممي يصمملي أن المرء ويكفي مصراعيه، على
وصف نفسه عن ليرفع الصلوات بعض حياته

يممترك كمممن يكممون ل وحممتى الكفممر، وحكممم
ًا الصلةا  ..؟؟ كلي
فمي كما م السنة عليه دلت قول: الذيأ
صمملةا مممن عنممدهُ مممن نأ م هريرةا يأب حديث

مممن وتممرك ضمميع ممما بقممدر والنوافممل التطوع
من له يؤخذ الراجح على فهذا الفرض، صلةا

ُيتمم تطوعه وهو الفرائض، من أنقص ما له ل
عممذبه اللممه شمماء إن والمشمميئة؛ الوعيد تحت
.  رحمه شاء وإن

وقممل الصمملةا، تممرك عليممه غلب من ماأ
ّنى التطوع، عندهُ ما إتمام من وأمثاله الهذ فأ

مممن لمنمماص لممذا الصلوات، من وترك أنقص
.  أعلم تعالى والله وتكفيرهُ، كفرهُ

إل يصمملي ل كان نقول: من فإننا عليهو
فمممي أو فقمممط، رمضمممان فمممي أو الجمعمممة،

فقممط، وغيرهمما كالعيمماد السنوية المناسبات
وإل تمماب فممإن ُيسممتتاب، ،مرـتـد كافر وفه

ُيعامممل ردةا، يقتممل ويأخممذ المرتممد ملممةعام و
. ووصفه واسمه، حكمه

:  نبيه- ت  
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علممممى المحافظممممة عممممدم أن لنمممماقو
الكفممر درجممة إلى يرقى ل الخمس الصلوات

أو السممتهانة منممه يفهممم أن ينبغممي ل الكممبر،
الحممديث تقممدم وقد م الصلةا قدر من التقليل

واحممدةا صمملةا ترك إن بل م الصلةا أهمية عن
والكبممائر مالثمما جميع نم الله عند أعظم لهو

. الشرك عدى
بـعـدهم ـمـن خـلـف فتعممالى:  القمم

ـــف ـــاعوا خـل ـــوا الـصـــلةا أـض واتبـع
ًا يلقـون فسوف الشهوات ـ يممم:مر غـي

ٍد وقيل: هو الخسران، هو . والغي59 فممي وا
ٍدو وقيل: هو م،الطع خبيث القعر بعيد جهنم ا

مممن اللممه أعاذنمما ،40 ودم قيممح مممن جهنممم في
.  ووديانها جهنم

ـل فتعممالى:  قممالو للمصــلين وـي
ســاهون صــلتهم عــن هــم الــذين

فممي قةمشممال معنمماهُ .والويممل5-4لممماعون:ا
ٍد أنه وقيل العذاب، جبليممن بيممن جهنممم في وا

ًا، أربعين الهاوي فيه يهوي ٍد أنه وقيل خريف وا
وقيممل النار، أهل صديد من جهنم بفناء يجري
وليممس ممم للمصمملين كلممه هممذا. و41ذلممك غيممر

.3/185كثير: ابن تفسير ظران-   40
.2/7القرطبي: تفسير ظران-   41
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صمملتهم عممن يسممهون الممذين ممم للتمماركين
.  مواقيتها عن فيؤخرونها
لبممي، قال: قلت ،دسع بن مصعب عن

ـعـن ـهـم ـلـذين ا:قمموله أرأيممت أبتمماهُ يمما
ل أينمما يسممهو؟ ل ينمماأ هونـسـا ـصـلتهم

هممو إنممما ذلممك، قممال: ليممس نفسممه؟ يحممدث
. 42الوقت يضيع حتى يلهو الوقت، إضاعة

. سقر في اسلككم م:تعالى الوق
-42لمممدثر:ا نالمـصـلي من نُك لم قالوا

43  .
التممارك الكممافر علممى تحمل الية هذهُو
ًا، للصلةا ان منهما شماهدنا ولكن كلي أهميمة بي

ممما أول حيممث السمملم، يفمم الصمملةا وعظمة
ًا كممانت الممتي ذنمموبهم مممن عممدوا فممي سممبب

" . أممما للصمملةا ركهممم" ت رـسـقدخممولهم" 
: بقوله تعالى الله وصفها التي هي" ف رسق

ـتـذر ول ُتبقي . ل سقر ما أدراك ما و
. أعاذنمما29-27لمممدثر:ا للبـشـر اـحـةلو .

.  إليها يؤدي سبب كل ومن منها الله
عمممرو بممن اللممه عبد عن الحديث، فيو

ًا، الصلةا ذكر أنه ،  النبي عن العاص، بن يوم
ًا لممه كممانت عليهمما حممافظ فقممال: " مممن نممور

.575الترغيب:  صحيح ،يعلى أبو اهُرو-   42
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ًا يحمافظ لمم وممن القيامة، يوم ونجاةا وبرهان
ن ملم عليها و لمه تك ًا ول ًارن نجماةا، ول برهانم

قمممممارون، ممممممع القياممممممة يممممموم وكمممممان
ُأبي  وفرعون،وهامان  43 " خلف بن و

علممى المحافظممة القيم: تممارك ابن الق
أو ملكممه أو ممماله يشممغله أن إممما الصمملةا،

فهممو ماله هانع شغله منف تجارته، أو رياسته
مممع فهممو ملكممه عنهمما شممغله ومن قارون، مع

ووزارتممه رياسممته عنهمما شممغله ومممن فرعون،
فهممو تجممارته عنها شغله ومن هامان، مع فهو
. نتهى. ا44خلف بن أبي مع

المقممام فممي هممؤلء السوء قرناء تأملف
لك إلى السبب تأمل ثم هذا، المهين البئيس

الصلةا على المحافظة عدم فقط .. إنه ذلك
 !!

عليممه:" الممذي المتفممق الحممديث فمميو
ِتر فكأنما العصر صلةا تفوته َله ُو " . وممماله أه
ِتر فكأنما صلةا، فاتته رواية:"من وفي أهله ُو

َد ي. أ45" وماله َق ًا، وبقممي وماله أهله ف وحيممد

وإسنادهُ حبان، وابن والطبراني، أحمد، اهُرو-    43
.1/83السنة: فقه .عن جيد

.1/83السنة: فقه عن-   44
.576الترغيب: صحيح حبان، ابن اهُرو-   45
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بالممك فما واحدةا، لةاص تفوته منفي كله وهذا
..؟!  وصلوات صلوات تفوته فيمن

غيممر مممن جمعممات ثلث تممرك ن: " م  القو
ٍر، 46" المنافقين من ُكتب عذ

الجمعممة تممرك قال:من عباس ابن نوع
الـسـلم ـبـذن دفـقـ متواليممات، ُجَمممٍع ثلث
. 47ظهره وراء

جمعممات ثلث تممرك مممن كممان لت: إذاق
قد ويكون المنافقين، من ُيكتب عذر غير من
يممترك بمممن فكيممف ظهممرهُ، وراء السمملم نبذ

ًا الصمملةا أنممه شممك ل عديممدةا، وجمعممات أياممم
ًا وأشممد أغلممظ بوصممف وأولممى وجرممما، إثممم

.   روقموال لنفاقا

في المخالفين أدلة ناقشة- م4
. المسألة

العجب الله: ومن رحمه القيم ابن لقا
تركهمما، علممى أصر من كفر في الشك يقع أن

ُدعي يرى وهو المل، رؤوس على فعلها إلى و
ُيشممد رأسممه، علممى السمميف بارقممة للقتممل، و

.731الترغيب: صحيح الطبراني، اهُرو-   46
ٍد أبويعلى اهُرو-   47 الترغيب: صحيح صحيح، بإسنا

735.
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قتلنمماك، وإل له: تصلي وقيل عيناهُ، وعصبت
ًا صممليأ ول وني،تلممفيقممول: اق ل . ومممن أبممد

ّففر مسمملم مممؤمن يقول: هممذا الصلةا تارك ُيك
ُيصمملى ُيغسممل، مقممابر فممي ويممدفن عليممه، و

كامل مؤمن يقول: إنه ! وبعضهم المسلمين
افل وميكائيممل، جبريل كإيمان إيمانه اليمان،

ـن يـسـتحي ـذا ـَم ـوله ـه ـاره ـمـن ـق إنـك
الكتــــاب بكـفــره ـشــهد ـمــن تكفـيــر
.48 الصحابة!! قواتفـا والسنة

أدلمممة سمممنتناول ذلمممك ت: وممممعقلممم
التفصيل، من بشيء المسألة في المخالفين

مممذهبهم صممحة علممى دللتهمما مممدى لنممرى
تأملتهمما وقممد ، الصمملةا تممارك فممي المرجمموح

:  التالية الدلة عن تخرج ل فوجدتها
الله ن إتعالى:  لقاالول:  دليلال

دون ـمـا ويغـفـر ـبـه يـشـرك أن يغفر ل
. قممالوا: تممرك48لنسمماء:ا يشاء لمن ذلك

تارك فإن وبالتالي الشرك، دون ذنب الصلةا
المشمميئة؛ تحت ويدخل المغفرةا تناله الصلةا

عممدا الممذنوب جميع أصحاب شملت الية لن
.  الشرك

.63 م26الصلةا: ابكت-   48
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الكريمممة اليممة بيممن تعممارض قممول: لأ
فممي خالممد كافر الصلةا تارك بأن القول وبين

ممم الصممحيحة النبويممة الحاديث  لن جهنم؛ نار
وبوضمموح صممرحت قد م بعضها ذكر تقدم وقد
فمي ووقممع أشممرك فقممد الصمملةا تممرك من أن

الصمملةا تممارك فإن . وبالتالي والشرك الكفر
وهممو آخممر،لا ل الية من الول الشطر يشمله

ُيـشـرك أن يغـفـر ل الله إن تعالى: ولهق
عليهممم شمماهد الكريمممة اليممة أن فثبت ،  به

.  زعموا كما لهم وليست
تممارك إشممراك يكمممن قيممل: أيممن إنفمم
ًا الله مع يتخمذ لم وهو الصلةا، ؟ آخر إله
تسمممية عممن للحيمماد منمماص ل: لوقممأ

وأوصممممافها بأسمممممائها ووصممممفها الشممممياء
أو فعممٍل علممى الشممارع أطلممق فإذا الشرعية،

بذلك نسميه أن إل لنا بد فل شرك بأنه شيء
تارك إشراك يكمن أين . أما والوصف السم

لهمموائه واتبمماعه للصمملةا بممتركه فهممو الصلةا؛
ًا كانت التي م ونزواته وشهواته تركه يف سبب

واتبمماعه، بطمماعته هممواهُ عبممد فقممد ممم اةالللصمم
ًا واتخذهُ يعبممد حقيقتممه في فهو ؛  الله مع ند
،  اللممه به يأمر ما ل ، هواهُ به يأمر ما ويطيع

اتـخـذ ـمـن رأيت أتعممالى:  قمموله تقرأ ألم
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 يلوك علـيـه تـكـون أـفـأنت ـهـواه إلهه
تممأتي وعبممادته هنا الهوى . فتأليه43لفرقان:ا

واعلممم كفر، هو فيما وطاعته اتباعه جهة من
لنمموع إل الشممرع فممي يطلممق ل الشممرك أن

ذلممك عممرفَي تعممالى، اللممه لغير تصرف عبادةا
فممي تممدخل التي عديدةالا المجالت عرف من

ًا لغة العبادةا معنى .   واصطلح
ماجمممة ابمممن ىروالثــاني:  دليلالــ

مالممك أبممي عممن معاويممة، أبممي عممن بسممندهُ
ال: قالق  حذيفة عن ربعي، عن ، الشجعي

يممدرس كممما السلم َدرُس: " ي  الله رسول
ول صممياٌم، ممما ُيممدرى ل حمممتى ،49الثوب وشي
ُيْسممرى صممدقة، ول نسممك، ول صلةا، َل علممى و
ٍة، يفمم  اللممه كتاب الرض فممي يبقممى فل ليلمم

الشمميخ س،االنمم مممن طوائممف وتبقى آيٌة، نهم
َءنمما يقولون: أدركنمما والعجوز، الكبير علممى آبا

ُلها فنحن الله، إل إله الكلمة: ل هذهُ " . نقو
ُتغنممي لحذيفممة: ممما زفممر بن صلة قالف

صمملةا ممما يممدرون ل وهممم الله، إل إله ل عنهم
عنممه فممأعرض ؟ صدقة ول نسك ول صيام ول

ًا، يهعل ردها ثم حذيفة، ُيعممرض ذلممك كممل ثلثمم

. وشي وآثارهُ معالمه وتذهب يمحو درس: أيَي-   49
. نقشه الثوب: أي
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فقممال: الثالثة، في عليه أقبل ثم حذيفة، هنع
َلُة ًا النار، من تنجيهم ياِص . ثلث

( ماجة ابن اللباني: أخرجه الشيخ الق
طريممق ) مممن4/473(       والحاكم )،4049

علممى الحمماكم:صممحيح .. وقممال معاويممة أبممي
.  الذهبي ووافقه مسلم، شرط

هامممة، فقهيممة ةائممدفا الحديث وفي اهذ
قائلهمما تنجي الله إل إله ل أن شهادةا أن وهي
ـكـان وول القيامممة يمموم النار في الخلود من
ـومل ـن بـشـيء يـق ـان ـم الـسـلم أرـك

. 50يرهاوغ كالصلةا الخرى الخمسة
ابممن روايممة مممن هو الحديث ت: لفظلق

 رواية فقط،أما ماجة
والممتي )،4/473المستدرك( في كما حاكمال
شممرط علممى : صحيح م الحاكم أي م عنها لاق

ذكممر فيها ليس الذهبي، عليها ووافقه مسلم،
سممؤال فممي ول الحممديث، متممن في ل للصلةا

للشمميخ ينبغممي وكان اليمان، بن لحذيفة صلة
استشممهد أنممه وبخاصممة ذلممك، إلممى يشممير أن

واعتممبر لممه، الذهبي وموافقة الحاكم بتصحيح
ًا ديثحلا تممارك كفممر معد في لمذهبه انتصار

.  الصلةا

.130_1/127الصحيحة:  سلسلةال-   50
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عنممدما ثانيممة اللبمماني الشمميخ وهم دوق
ّول يقول، مالم والغزالي حجر، ابن الحافظ ق

ًا فقممال: " الصمملةا، تممارك فممي لمذهبه انتصار
فممي الحافظ نقله ما المناسبة بهذهُ ويعجبني
قممال: أنممه الغزالممي ) عممن12/300الفتممح(
وجمد مما منمه: التكفيمر ازترالح ينبغي والذي

المـسـلمين اءدـمـ استباحة فإن سبيلً، هيإل
تممرك فممي والخطممأ خطممأ، بالتوحيممد لمقريمنا

فمي الخطمأ ممن أهمون الحياةا، في كافر ألف
ٍم سفك . 51واحد" لمسلم د

أن )،12/314الفتح( في كما الصوابو
دممماء اسممتباحة يقممل: " فممإن لممم لغزالمميا

وإنممما "، خطممأ بالتوحيممد  المقرين المسلمين
ـ اسممتباحة قممال: " فممإن المصــلين اءدـم

بين الفرق فواضح " ، خطأ بالتوحيد مقرينال
كلمممة الشمميخ أثبممت ولممو والنقليممن، القممولين
ً المصلين كلمة من بدل

كمممان لمممما الصمممل، فمممي كمممما مسممملمينلا
أو معنممى أي لغزالمميا بمقولممة لستشممهادهُ

تمماركي حرمممة لبيممان بممه اسممتدل هنممدليممل،ل
تكفيرهم! وخطأ الصلةا

،61اللباني،ص للشيخ الصلةا تارك حكم الةرس-   51
الولى. الطبعة
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فممأقول: علممى ثانية، الحديث إلى ودةاع
دليل فيه ليس فإنه ،52الحديث صحة افتراض

العمممل تممارك أو الصلةا، تارك كفر عدم ىعل
ممم الشمميخ زعم كما م الخمسة السلم بأركان

المعجممز بالجهممل العممذر مبممدأ على يدل وإنما
ول يممدرون، ل فممالقوم دفعممه؛ يمكممن ل الممذي

ُرفممع، قممد القممرآن لن يممدروا أن يسممتطيعون
ممم مفهمم الرض، من وآثارهُ تعاليمه واندرست

الحممق، عرفممةم عممن عاجزون م الحديث بنص
يمكن ل الذي والعجز به، العمل عن وبالتالي

ًا م صاحبه عن التكليف يرفع دفعمه نوع كان أي
تعمممالى:  قممال خلف، بل مممم التكليمممف هممذا

ـ ـه اتقواـف ـا الـل ـتطعتم ـم لتغممابن:ا اـس
ًا الله لفيك ا لتعالى:  .وقال16 إل نفس

.286لبقرةا:ا  وسعها

بن محمد معاوية أبو سندهُ في الحديث نل-   52
والحديث المرجئة، من وهو الكوفي، الضرير خازم

يثادالح من وبأمثاله به يتعلقون مما المذكور
غير من روايته نأول الموضوع، في الواردةا

أحمد قاله كما وأوهام اضطراب فيها العمش
وهذا بالتدليس، ُرمي قد ولنه منها، وهذا وجماعة،
.( دلس قد يكون أن فيخشى بالعنعنة رواهُ الحديث

. والفتاء العلمية البحوث إدارةا لرئاسة فتوى عن
).مه1/11/1404بتاريخ ،7649الفتوى: رقم
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اللمه: فمإن رحمممه الشافعي المام الق
استطاعه ما يفعل مستطيع هذا أن يعلم الله

اسممتطاعه ممما يفعممل ل مستطيع وهذا فيثيبه،
القممدرةا، مممع يفعل ال لنه يعذبه فإنما ذبه،يعف

ل يستطيع ل نوم منه، ذلك الله علم وقد
. 53تطعهيس لم ما على يعذبه ول يأمره
تنفعهمم حذيفمة: همل ُسئل عندما ذلكل
التقصير من الحالة بهذهُ وهم التوحيد شهادةا

نعممم نأ فأجمماب والجهممل، العجممز بهسب الذي
. العذاب من وتنجيهم تنفعهم
بالشممهادتين أسلم من مثل مثلهم همو

عن شيء معرفة من يتمكن أن قبل مات ثم
ً الدين، أركان بقية بهمما، يعمممل أن عممن فضممل

ًا أسمملم بمممن كممذلك ومثلهممم فممي وهممو حممديث
ويطلبه العلم يصل أن من تمنعه نائية منطقة

ن العلمم منمعت كمما مظمانه، من يصمله، أن م
ممما بالجهل يعذرون أنهم خلف ل هؤلء مثلو

ل التي تلك، القاهرةا ظروفهم يعيشون داموا
اللممه إل إلممه ل وأن منهمما، الفكاك يستطيعون

. جهنم نار من وتنجيهم تنفعهم
قيمماس يجمموز نقممول: ل فإننمما ليممهوع
العكممس، أو المسممتطيع القممادر علممى العمماجز

المكتب ط ، الطحاوية العقيدةا شرح عن-   53
.271ص السلمي،
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العاجز الجاهل في تقال التي مالحكا وحمل
.  عليه وتعميمها القادر العالم على

أهممل ممن غيممرهُ وأ  حذيفمة ُسممئل لمموو
زمممانهم فممي العلممم انتشممر أنمماس عن العلم،
إليه، ويسعى يريدهُ لمن طلبه وسهل وظهر،

أركممان مممن بشمميء يممأتون ل ذلممك مممع هم ثم
ادةاهبش التلفظ مجرد سوى اتهجبووا السلم

عنهممم: أن سمميقولون كممانوا التوحيد.. أتراهم
ينفعهممم التوحيممد شممهادةا بتلفممظ اكتفمماءهم

مممن بشمميء يممأتوا لممم وإن النار، من وينجيهم
والباطنممة الظمماهرةا وأعممماله السلم، أركان

..!  ل وألف ل، ؟! اللهم
ًا يكون ل العذر تيمية: إن ابن الق عممذر

أمكممن ىمممت وإل إزالتممه، عممن عجممزال مممع إل
يـكـن ـلـم فيممه، فقصر الحق معرفة النسان
ًا ). 1(54 معذور
فيممه ليممس الحممديث القممول: أن لصةخ

وإنما الصلةا، تارك كفر عدم على دللة أدنى
ل الممذي المعجز بالجهل العذر مبدأ على يدل

هممذا غيممر علممى الحممديث وحمممل دفعه، يمكن
ل ممما لمعممانيا تحميممل بممماب مممن هو معنىال

.  تحتمل

.114ص الملم، عرف-    54
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ل أن شممهادةا أن اللبمماني الشمميخ ولوق
النممار فممي الخلممود من قائلها تنجي الله إل إله
مممن بشمميء يقمموم ل كممان ولممو القيامممة، يوم

كالصمملةا الخممرى الخمسممة السمملم أركممان
قممول إلممى يكممون ممما أقرب قول . هو وغيرها
إغلظ تقممدم قممدو والرجمماء، التجهممم أهممل

.  القول بهذا يقول لمن فيرهمكوت السلف
دفق هممذا قممال أحمد: مممن المام الق

الرسممول وعلممى أمرهُ، على ورد ،بالله كفر
.  .انتهى الله عن به جاء ما

):7/142الفتمماوى( في تيمية ابن قالو
ـبــالله آمـنــا يقوـلــون و:تعمممالى قمممال

فرـيـق ولىيـتـ ـثـم وأطعـنـا رـسـولالوب
أولـئــك وـمــا ذـلــك بـعــد ـمــن منـهــم

عمن تمولى عمممن اليمان فىفن بالمؤمنين
اليمان نفي من والسنة القرآن ففي العمل،
اكم كممثيرةا مواضممع بالعمممل يممأت لممم عمممن
نتهى. .االمنافق عن اليمان فيها نفى

الوهاب،كما دعب بن محمد الشيخ قالو
أن خلف : ل83 ص التوحيممد، مجموعممة فممي

واللسممان بممالقلب يكممون أن بممد ل التوحيممد
يكممن لممم هممذا مممن شمميء اختل فإن والعمل،

ًا، الرجل يعمل ولم التوحيد عرف فإن مسلم
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ـ بممه وإبليممس كفرعممون عانممدم ـكـافر وفـه
. . انتهى وأمثالهما
والخبار القرار القيم: مجرد ابن الوق

يلممتزم أن لإ السمملم يوجب ل سالتهر بصحة
أنممه أعلممم قال: أنمما فلو وإل ومتابعته، طاعته

ـمـن نكا بممدينه أديممن ول أتبعه ل ولكن نبي
ـر ـار أكـف المممذكورين هممؤلء حممالك الكـف

الصممحابة بيممن عليممه متفممق وهممذا وغيرهممم،
يكفممي ل اليمممان أن السممنة وأئمممة والتابعين

القلب عرفةبم ول بمجردهُ، اللسان قول فيه
وهممو القلممب عمممل ممن فيه بد ال بل ذلك، مع

والممتزامه لممدينه، وانقيممادهُ ورسولمممه لله حبه
. 55 رسوله ومتابعة طاعته
فممي الشمميخ آل سممليمان الشمميخ قممالو

النممافع" كتابه في المقدمة، صاحب على ردهُ
ييكفمم اليمممان أن فهممم ": إنممه الخلق توحيد
يوجممد لممم وإن القلممبي التصممديق مجممرد فيممه

الئمممة مممن وغيممرهُ البخمماري رد وقممد عملممه،
غلطهم وبينوا اللئام القوم هؤلء على العلم
ومممذاهب والسممنة للكتمماب اعتقممادهم وسمموء
.  ..انتهى الئمة

.94_1/93السعادةا: دار تاحمف-   55
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ابممن قول عندما ناصر الشيخ أخطأ قدو
ًا قوله وحرف يقل لم ما القيم لمذهبه انتصار

قمموله: " إليممه نسب عندما وذلك ن،ماالي في
جحمود . وكفممر عمممل نوعمان: كفممر الكفر أن

كتممابه في كما القيم ابن قول " بينما واعتقاد
فروك عمل، نوعان: كفر الكفر الصلةا:" أن

" وعنمماد " جحود قوله بدل" ف وعناد جحود
ًا واعتقمماد " جحممود إلى فممي لقمموله " انتصممار

القلممبي دوالعتقمما الجحممود فممي الكفممر حصر
. 56..!! فقط

فممي ممم اجممتزأ عنممدما ثانيممة أخطممأ قممدو
القيمم ابمن كلم مم الصملةا تارك حكم رسالته
علممى أنممه ليظهممرهُ لممه ينبغي مال منه وحذف

مممن ..وبشمميء الصمملةا تممارك حكممم في قوله
الكممبير فممارقال المنصف القارئ يجد المتابعة

والعتقمماد، المنهممج حيممث مممن نالشمميخي بين
وبخاصممة والحكممام والتقريممرات والستدلل،

!!    الصلةا تارك حكم هذهُ مسألتنا في
.  الشفاعة الثالث: حديث دليلال
بسممندهُ مصممنفه، فممي الرزاق عبد ىرو

الله رسول قال: قال الخدري سعيد أبي عن
 َأمنمموا، النممار مممن لمؤمنممونا خلص ذا: " إ و
الصلةا .وكتاب38 لللباني، الصلةا تارك محك-   56

.55القيم، لبن
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يكممون الحممق في لصاحبه أحدكم مجادلة فما
المؤمنين مجادلة من بأشد الدنيا في عليه له

قممال: النممار، ُأدخلوا الذين إخوانهم في لربهم
معنمما، ُيصمملون كممانوا إخواننمما ربنمما يقولممون

فممأدخلتهم معنمما، ويحجممون معنمما، ويصممومون
مممن جوارفممأخ ل: فيقولممون: اذهبممواقا النار،

بصورهم، فيعرفونهم فيأتونهم منهم، عرفتمم
النممار أخذته من فمنهم صوَرهم، النار تأكل ل

إلممى أخممذته مممن ومنهممم سمماقيه، أنصاف إلى
أخرجنمما قممد فيقولممون: ربنمما فيخرجون، كفيه
.  أمرتنا من

فممي كممان مممن يقول: أخرجمموا ال: ثمق
في كان من ثم مان،إيال من دينار مثقال قلبه
يقممول: أخرجمموا حممتى دينار، نصف وزن قلبه
ٍةا، مثقال قلبه في كان من سممعيد: أبو قال ذر

هممذهُ فليقممرأ الحممديث بهممذا يصممدق لممم فمن
وإن ذرةٍا مثـقـال يظلُم ل الله ن إ:الية
ـلـدنه ـمـن وـيـؤِت يـضـاعفها حـسـنة تُك

ًا ًاعظ أجر .40لنساء:ا يم
مممن أخرجنمما قممد ال: فيقولممون: ربنمماقمم

ٌد النار في يبق فلم أمرتنا قممال: خيممر، فيه أح
وشممفعت الملئكممة، اللممه:شممفعت يقممول ثممم

أرحممم وبقممي المؤمنممون، وشممفع النبيمماء،
أو ممم النممار من قبضة قال: فيقبض الراحمين،
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ًا م قال: قبضتين ًا لله الويعم لم ناس قط، خير
ًا، صاروا حتى ترقواحا وقد ُيممؤتى ُحمم قال: ف
ٍء إلى بهم عليهممم فيصممب الحيمماةا، له يقال ما

السمميل، حميممل فممي الحبممة تنبت كما فينبتون
اللؤلمؤ مثمل أجسمادهم ممن قال: فيخرجمون

قال:فيقال الله، الخاتم: عتقاء أعناقهم وفي
مممن ورأيتممم تمنيتممم فممما الجنممة، :ادخلوا لهم
أعطيتنمما ربنمما نقال: فيقولو لكم، فهو ءيش
ًا ُتعط لم ما قال: فيقممول: العالمين، من أحد

فيقولممون: ربنمما منممه، أفضممل عندي لكم فإن
عنكممم، فيقول: رضائي ؟ ذلك من أفضل وما
ًا عليكم أسخط فل مخممرج " . والحممديث أبممد
الرزاق عبد رواية آثرنا ولكن الصحيحين، في

اعتمممدها لممتيا ةالروايمم لنهمما مصممنفه، فممي
الصمملةا تارك " حكم رسالته في رناص الشيخ

الحممديث، هممذا علممى كلهمما رسممالته وأقممام "،
كفممر عممدم علممى قاطعممة حجممة اعتممبرهُ حيث
الحممديث بهذا استدلله في وهو الصلةا، تارك
الولين من ُيسبق لم أنه زعم المسألة، على

ِد لم حيث الخرين، من ول همذا فقممه إلممى يهت
!  واهُس دأح الحديث
ممم الحممديث ذكممر أن بعد م قاله ما إليكو

المممؤمنين أن المممذكورةا: " وهممو رسالته في
ّفعهم لممما المصمملين إخمموانهم فممي اللممه شمم
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الولممى، المممرةا فممي وغيرهممم والصممائمين
ّففعوا فلمما بالعلمممة، النممار من فأخرجوهم ُشمم

ًا، وأخرجوا الخرى المرات في يكمن لممم بشر
كل الخير من فيهم ماوإن بداهًة مصلون فيهم

ًا ظاهر وهذا إيمانه، حسب علممى يخفى ل جد
.." .  الله شاء إن أحد

المممؤمنين شممفاعة أن على يدل مما" 
وممما الثانيممة المممرةا فممي المصمملين لغير كانت

نممص . فهممذا النار من أخرجوهم وأنهم بعدها،
النممزاع بممه يزول أن ينبغي المسألة في قاطع

لعلم.."ا أهل بين المسألة هذهُ في
على قاطع دليل لحديثاف ذلك وعلى" 

ًا مات إذا الصلةا تارك أن ل أن يشممهد مسمملم
المشركين مع النار في يخلد ل أنه الله إل إله

ًا قوي دليل . ففيه مشمميئة تحت داخل أنه جد
ينتهممي يكمماد ل عجممبي "  فممإن .."، تعالى الله

ـ إغفممال مممن ـؤلفين اهيرجـم لممذينا الـم
امممةهال المسألة هذهُ في ابةكتال في توسعوا

ً الصلةا تارك يكفر وهي: هل أل ؟ ل أم كسل
ًا غفلوا لقد إيممراد عممن ممم اطلعت فيما م جميع
هممو مممن يممذكرهُ .. لممم الصممحيح الحممديث هذا

" . عليممه حجة هو من عنه يجب ولم له، حجة
تممارك " حكممم رسممالة مممن القتبمماس انتهممى
" . الصلةا
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وممما يث،حممدال فممي تقدم ما على جيبأ
ِهمه لبانيأال الشيخ قاله مممن الحديث، من وف
:  التالية النقاط خلل

الوعممد مسممألة عممن الحديث ند: علًأو
النصمموص بجميممع اللمممام مممن بد ل والوعيد،

ًا وإعمالهمما بالمسممألة، العلقممة ذات إلممى جنبمم
فيممما التوفيممق المكممان قممدر مجتهدين جنب،
ادهممر وعممدم التعممارض، ظهممور عنممد بينهمما

 . ببعض بعضها وضربها
والتقمموى والنصمماف العممدل من ليسف
بقيممة عن الطرف وغض واحد نص إلى النظر

ًا العلقممة؛ ذات النصمموص أو لحكممم، انتصممار
فممإن شممخص، أو قممول، أو مممذهب، أو رأي،
الفممراط ممم النقيض  طمرفي في وقعوا الذين

بسممبب الحيممان غممالب فممي كممان م والتفريط
فيهمما وجممدوا نصمموص، وأ واحد لنص إعمالهم

بقيممة متجمماهلين ممم يظنممون كممما ممم تهملضمما
قممد والممتي العلقممة، ذات الخممرى النصمموص

ًا المسمألة علمى تضيف ًا، فهمم ودللت جديمد
يريدونها!  ل هم أخرى

" أن الحممديث في مثلً: قولهم ذلك نم
دليممل أنه "، الجنة دخل الله إل إله ل قال من

ل ممم القممول جممردم ولو م قال من كل أن على
منممه كان مهما الجنة أهل من فإنه الله اإل إله
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ًا وكان عمل، من صممارفي الممذكر، عن معرض
التي الصحيحة الخرى النصوص عن الطرف

إلممى إضممافة م قيدت قد الله إل إله ل أن تفيد
بممد ل أخممرى وشممروط بقيممود ممم النطق شرط

؛بها النتفاع أراد لمن وتحقيقها استيفائها من
ـم رطكشــ ـا العـل ـدلول بـه لن تهااوبـم

ـل ـيء جاـه ـون ل الـش ًا يـك ـد ـه معتـق ـل
ًا بالـطـاغوت الكـفـر وـشـرط ـبـه، مؤمن

ـرط وبعابديه، ـدق وـش والخلصا، الـص
حـصـول وـشـرط الشك، انتفاء وشرط
ولهلـهـا، لـهـا المحـبـة وشرط اليقين،
والنقـيـاد والتـسـليم الرـضـى وـشـرط
ــام بهـــا العمـــل وشـــرط لهـــا، الـت

ـشـرط ذـلـك ـكـل ـعـدب ـثـم وبلوازمـهـا،
ـالخواتيم العبرةا لن ليها،ع الموافاةا ـب

..  المرء على به يختم وبما
الله، إل إله بل النتفاع شروط هي ذهُه

والجممور الحيممف أهممل القوم تذكير جراء ومن
اللمممام وبمبدأ الشروط، بهذهُ النصوص وبتر

عنممد وبخاصممة العلقممة ذات النصمموص بجميع
عظمممام،ال الكبمممار المسمممائل فمممي الخممموض
يرمونممك ممما سممرعان .. فإنهم هذهُ كمسألتنا
..!!  السنة ومخالفة والخروج، بالمروق،
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ًاثا ــ السمممنة أهمممل أصمممول ن: ممممنـي
وقلت ذنوبه كثرت مهما المرء أن والجماعة،

المذين الموحمدين من يكون أن بد ل حسناته،
بالجنممة يفمموز حممتى التوحيممد، علممى ممماتوا

شممممفاعة وتنمممماله والرضمممموان، والرحمممممة
يرويممه الممذي ديثحممال فممي لشممافعين. كممماا

ابممن لعمممر: " يمما القمم  النممبي أن مسمملم،
ِد اذهب الخطاب يممدخل ل الناس: إنه في فنا

.  الموحدون " أي المؤمنون إل الجنة
عمموف ابممن قممال: " يمما آخر حديث فيو
ِد: إن ثممم فرسممك، اركب إل تحممل ل الجنممة نمما

مؤمٍن" .ل
يممدخل صممحيحه: " ل في اريخالب عندو

" .  مسلمة نفس إل الجنة
ربممي، عنممد مممن آٍت تمماني: " أ  قممالو

الجنممة أمممتي نصممف يممدخل أن بيممن فخيرنممي
لمن وهي الشفاعة، فاخترت الشفاعة، وبين
ًا بالله ُيشرك ل مات علممى مممات " . أي شمميئ

الكبر الشرك اهرظم لجميع المنافي يدوحالت
 .

الشممفاعة ُعطيممت: " أ  قمموله نحمموهُو
ًا بالله يشرك ل من نائلة وهي " . شيئ
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أخرجممه الممذي الشممفاعة حممديث مممنو
أن عممدب  النممبي أن وفيممه أنممس، عن البخاري

مممن شممعيرةا مثقممال قلبممه فممي فيمممن فعيتش
قلبه في فيمن له فيؤذن ثانية يعود ثم إيمان،
يعممود ثممم إيمممان، مممن خردلممة أو ذرةا مثقممال
أدنممى قلبه في كان فيمن يشفع أن له فيؤذن
ممن فيخرجممه إيممان ممن خممردٍل حبمة مثقال

لممي ئممذنا رب ا: ي  يقول الرابعة وفي ، النار
وعزتممي فيقممول اللممه، إل إلممه اقممال: ل فيمممن

من منها لخرجن وعظمتي وكبريائي وجللي
" .  الله إل إله ل قال

عاصم أبي ابن عند صحيحة رواية فيو
ربممي إلى أشفع زلت ا: " م  قال السنة، في

 أي أقول حتى ُيشفعنيو وأشفع ُيشفعني،و
. اللممه إل إلممه قممال: ل فيمممن شممفعني رب،

لحممد، ول محمممد يمما لممك ليسممت فيقول: هذهُ
فممي أدع ل ورحمممتي وجللي وعزتي لي هذهُ
ًا النار " .  الله إل إله ل يقول أحد

الجنممة يممدخلون الذين أن فيه الحديثف
يرويممه الممذي الحممديث في كما م  الله برحمة

سبحانه الله يقبض عندما م الخدري سعيد أبو
ًا فيخممرج النممار من قبضتين أو قبضة لممم ناسمم

ًا للممه يعملمموا هممؤلء أنفسممهم هممم قممط، خيممر
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اللممه، إل إلممه ل أن يشممهدون الذين الموحدين
. أنس حديث في والمذكورين

لله يعملوا م" ل قوله نحمل أن يجوز ل ليهعو
  انتفاء " على قط ًاخير

الخيممر مممن يعملمموا لممم وأنهممم عنهم، توحيدلا
ًا يجمموز ل فهممذا التوحيممد، ذلممك فممي بممما شمميئ

الظمماهرةا للنصمموص لمعارضممته بممه القممول
لممن والكفر الشرك أهل أن تفيد التي الكثيرةا
شممفاعة ول القيامممة، يمموم الرحمممة تنممالهم

..  الشافعين
كهمرتممد الذين أن تفيد يلتا الدلة منو

أهممل مممن هم القيامة يوم والرحمة الشفاعة
رسممول قال: قال جابر حديث غير، ل التوحيد

فممي التوحيممد أهممل مممن ناس ُعذب: " ي  الله
ًا، فيهمما يكونمموا حممتى النار، تممدركهم ثممم ُحَمَممم

أبممواب علممى ويطرحممون فيخرجممون الرحمة،
َيُرش جنة،ال الممماء، الجنممة أهل يهملع قال: ف

ثم السيل ِحمالة في الغثاء ينبت كما فينبتون
. 57" الجنة يدخلون
أهممل مممن بممأنهم همممل  وصممفه أممملفت
تممدركهم نذيالمم أنفسممهم هم وهؤلء التوحيد،

حسن وقال:حديث أحمد،والترمذي اهُرو-   57
.2451الصحيحة: صحيح،
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الشمممافعين، شمممفاعة انتهممماء دبعممم الرحممممة
الخممدري سممعيد أبممي حديث في والمذكورين

.  ذكرهُ المتقدم
فممي لمن الشافعين شفاعة فإن ليهعو

أو دينممار نصف أو إيمان من دينار مثقال قلبه
وعمله إيمانه عندهُ زاد لمن هو ذلك، من أقل
.  أقل أو أكثر أو دينار بقدر التوحيد أصل عن

ًا هلممل يعملمموا لممم الممذين اأممم قممط، خيممر
أن يجب وعفوهُ، برحمته تعالى الله ويخصهم

ممم ذكرهمما المتقدم النصوص دلت كما م يحمل
ًا يعملمموا لممم أنهممم على ًا قممط خيممر عممن زائممد
الجنممة، لممدخول منممه بد ل الذي التوحيد أصل
جميع بين والتوفيق الخذ مبدأ يقتضيه ما هذا

. ةلأبالمس العلقة ذات النصوص
):1/73لفتممح(ا فممي حجممر ابممن لاقمم
أصممل عممن زاد ممما هنمما الخممردل بحبة والمراد

الخممرى: " الروايممة فممي لقمموله ، التوحيممد
مممن وعمممل اللممه إل إلممه ل قممال مممن أخرجوا

. " .انتهى ذرةا يزن ما الخير
ًاثا أن عليممك بقممي ذلك عرفت إن: فلث

للخممروج منممه بممد ل الذي التوحيد صفة تعرف
.                 الجنة ولدخو النار من

تطلممق كلمة مجرد ليس ول: التوحيدقأ
ثممم ممم العصر مرجئة يزعم كما م اللسان على
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وقيممودهُ اللممه ديممن عن وإعراض شرود يتبعها
فممي محبمموس اعتقمماد هممو وليممس وشروطه،

الجموارح علممى وآيماته آثمارهُ تظهممر ل الصمدر
كممذلك ليممس فالتوحيممد والباطنممة، الظمماهرةا

 وخضوع وانقياد ةوطاع دةا،باع هو وإنما
:تعممالى قممال ولله، الله في ومعاداةا والةاوم
ـه مخلصين الله ليعبدوا إل ُأمروا ماو ـل

َء الدين ويؤـتـوا ـصـلةاال ويقيـمـوا حنفا
ّيمة دين وذلك الزكاةا . 5لبينة:ا الق
وقممول، هممو: اعتقمماد، ،عالنمماف يممدوحالتف
وهممذا الخممر، عن منها واحد يجزئ . ل وعمل

.  والجماعة السنة أهل اعتقاد عليه ما
):7/209الفتمماوى( فممي تيميممة ابن الق
نكــاالم:  كتممماب يفممم  الشمممافعي قمممال

نممم والـتـابعين ـصـحابةال ـمـن الجـمـاع
قممول ون: اليمانليقو ناهمركأد ومن بعدهم،
إل الثلثممة مممن واحممد يجممزئ ل ونيممة، وعمممل
. . انتهى بالخر

القممول يصممح البصري: ل الحسن قالو
ول بنيممة، إل وعمممل قول يصح ول بالعمل، إل

. بالسنة إل ونية وعمل قول يصح
الثوري: اليمان سعيد بن سفيان قالو

بالطاعة ديزي وينقص، يزيد ونية، وعمل قول
إل القمممول يجممموز ول بالمعصمممية، ينقمممصو
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ول بالنية، إل والعمل القول يجوز ول بالعمل،
السنة بموافقة إل والنية والعمل القول يجوز

وعمممل قول حنبل: واليمان بن أحمد . وقال
يزيممد واليمممان ونيممة، وإصممابة سممنة علممى

ًا المممؤمنين وأكمممل وينقممص، أحسممنهم إيمانمم
ًا قول الطبري: اليمان جرير ابن لا. وق خلق

جماعممة عممن الخممبر وبه وينقص، يزيد وعمل،
أهمل مضى وعليه ،  الله رسول أصحاب من

. 58 والفضل الدين
أممما والجماعممة، السنة أهل عليه ما ذاه

صممحة شممروط فممي يممدخل الممذي لعممملا نوع
يممؤدي تركممه عمممل كممل هو واليمان، التوحيد
جميممع وحبمموط والكفممر، الشرك إلى بصاحبه

ًا فعله فيكون العمال، التوحيممد لصحة شرط
فعلممه عمممل كممل كممذلك . والعكممس واليمان

تركممه فيكممون والكفممر، الشممرك إلممى يممؤدي
ًا واجتنابه .  واليمان التوحيد لصحة شرط
دلممت كممما ممم الصمملةا نأ لنمما بينتمم لممماو

أهممل أقوال وكذلك ذكرها، المتقدم النصوص
وأن ، واليمممان التوحيممد لصحة شرط م العلم

العمممال، جميممع يحبممط وشممرك كفممر تركهمما
العمممال مممن هي الصلةا أن بالضرورةا علمنا

: والجماعة السنة أهل اعتقاد أصول شرح ظران-   58
1/151-186.
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بثبوتهمما ويثبممت بانتفائهمما، اليمممان ينتفي التي
.  وفعلها
):7/287وى(تمماالف فممي تيميممة ابن الق

ًا أن قدر لو نممؤمن حممن: ن  للنممبي قممالوا قوم
ونقممر شممك، غيممر مممن بقلوبنمما بممه جئتنمما بممما

فممي نطيعممك ل أنمما إل بالشممهادتين، بألسممنتنا
نصمملي فل عنممه، ونهيممت به، أمرت مما شيء

ُدق ول نحممج ول نصمموم، ول ول الحممديث، نصمم
الرحم، نصل ول بالعهد، نفي ول نةالما نؤدي

ًا نفعل ول بممه، أمممرت الممذي الخيممر مممن شمميئ
بالزنمما المحممارم ذوات وننكممح الخمر ونشرب
أصممحابك مممن عليه قدرنا من ونقتل الظاهمر
ًا، نقتلممك بممل أممموالهم، ونأخممذ وأمتممك، أيضمم
أن عاقل يتوهم كان هل أعدائك، مع ونقاتلك
كمماملوا مؤمنممون لهممم: أنتممم قممولي  النممبي

القيامة، يوم شفاعتي أهل من وأنتم اليمان،
بممل النممار، منكم أحد يدخل ل أن لكم ويرجى

لهممم: يقممول أنممه بالضممطرار يعلم مسلم كل
ويضرب به، جئت بما الناس فرأك تمأن

. نتهى.  ا ذلك من يتوبوا لم إن رقابهم
ًا: را فاعةش أن بانيألال الشيخ لقوبع

قلبممه فممي لمممن الثانيممة المرةا في م المؤمنين
المصلين، لغير كانت م إيمان من دينار مثقال
وظممن تقممول هممو النممار، مممن أخرجوهم وأنهم

64



يحتمممل، مممال للنممص وتحميل نفسه، عند من
إن عـلـم ـمـن ـبـه لـهـم ما وتعممالى:  قال

ُيغـنـي ل الـظـن إنو الـظـن إل يتبـعـون
ًاشي الحق من .  28لنجم:ا ئ

ًاخا هممؤلء أن السممنة دلممت د: قمممـسـ
فممي والملئكممة المؤمنممون لهممم يشممفع الذين
أهل ومن موحدون هم والثالثة، الثانية المرةا

أخرجممه الممذي الحممديث فممي كممما الصمملةا،
،  بيلنمما عن هريرةا، أبي عن وغيرهُ البخاري

القضمماء مممن اللممه فممرغ إذا فيه: " حتى وجاء
أراد مممن النممار من يخرج أن وأراد عبادهُ، بين
اللممه، إل إلممه ل أن يشممهد كان ممن يرحم أن

فيعرفمممونهم ُيخرجممموهم، أن الملئكمممة أممممر
علممى اللممه قممال: وحممرم السجود، آثار بعلمة

قممال: السجود، أثر مآد ابن نم تأكل أن النار
ُيصّب امتحشوا قد فيخرجونهم مممن عليهممم ف

فممي الحبممة نبات فينبتون الحياةا، له يقال ماء
.59.." السيل حميل

بآثممار يعرفممونهم كيممف ت: تأمممللممق
أهممل مممن كممانوا أنهم على يدل مما السجود،

مصنفه( في الرزاق وعبد البخاري، رجهأخ-   59
استدل الذي مباشرةا الحديث قبل وهو )،20856

لم ذلك ومع المذكورةا، رسالته في اللباني به
 ..؟! بيانه أو رهُذكل يتعرض
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هممم هممؤلء أن أسممتبعد ول والسممجود الصمملةا
أبمي حمديث فمي ذكرهمم جماء الذين أنفسهم
النممار مممن يخرجممون الممذين الخممدري، سممعيد
الشمافعين، شممفاعة انتهماء بعممد اللمه، برحمة
. ديثينلحا في أوصافهما لتطابق

سممعيد أبممي حممديث فممي وصممفهم ءاجمم
وأقممام ناصممر الشمميخ به استدل الذي الخدري
صمماروا حممتى احممترقوا عليممه: " وقممد رسالته
ًا، ٍء إلممى بهممم قممال: فيممؤتى حمم لممه يقممال ممما

تنبممت كممما فينبتممون عليهممم فيصممب الحيمماةا،
المممرةا بعد وذلك .."، السيل حميل في الحبة
.  الشافعين ةشفاع وانتهاء والثالثة الثانية

وصممفهم: " جاء هريرةا أبي حديث يفو
.. السممممجود آثممممار بعلمممممة فيعرفممممونهم

مممن عليهممم فيصب امتحشوا قد فيخرجونهم
فممي الحبممة نبات فينبتون الحياةا، له يقال ماء

.." .  السيل حميل
جمماء الممذين أنفسممهم هممم أنهممم ترى الأ
إل الخممدري، سممعيد أبممي حممديث فممي ذكرهم

ممم زيممادةا تءجمما هريممرةا يأبمم حديث في أنهم
أهممل مممن كممانوا أنهم توضح م صريحة ظاهرةا

عممن أعممرض الممذي وهممذا والصمملةا، السممجود
..؟!  ناصر الشيخ وبيانه ذكرهُ
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ًاسا الحممديث فممي أن عرفت إذا: فدس
فيممه ليممس اللبمماني الشمميخ بممه اسممتدل الذي
ول الصمملةا، تارك كفر عدم  علمى دللة أدنى
هعليمم شمماهد وهمم بل المسألة في كدليل يصح

الحممديث  ُطممرق بمجممموع أخممذ لممو وضممدهُ
تعجممب أن فلممك ذلممك عرفت .. فإذا ورواياته

عن غفلوا قد والخرين الولين قوله: بأن من
هممو ليممأتي المسممألة، فممي الحممديث دللممة

فمماتهم قد ما والخلف السلف على فيستدرك
الحديث..!  لهذا فقه من

ًاـسـا دللممة الحممديث فممي أن ب: هممبع
خفيممة تكممون أن ترقى ال فهي لة،سأالم على

ل ممم شممريعتنا فممي م والظن ، مرجوحة وظنية
ل المرجمموح المتشممابه أن كممما اليقين، يقاوم
مسألتنا في والمتمثل الراجح، المحكم يقاوم

كفر على الدالة المحكمة الراجحة الدلة في
.  ذكرها تقدم وقد الصلةا، تارك

تعلممق علممى الممرد ينتهممي القممدر ذابهمم
الحممديث، بهممذا ممم المسممألة فممي ممم خالفينلما

بممه يستدلون الذي الرابع متعلقهم في لننظر
 عدم على

.  الصلةا تارك ركف
. البطاقة الرابع: حديث دليلال
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قممال: سمممعت عمممرو بممن الله عبد عن
ً سميخلص اللمه ال:" إنقم  اللمه رسول رجل

القيامممة، يمموم الخلئق وسرؤ على أمتي من
سممجل كل سجلً، وتسعين تسعة عليه فينشر

ًا، هذا من يقول: أتنكر ثم البصر، مد مثل شيئ
رب، يمما فيقول: ل الحافظون؟ كتبتي أظلمك
. فيقول: رب يا فيقول: ل ؟ عذر ألك فيقول

عليممك ظلممم ل فممإنه حسممنة عندنا لك إن بلى
إل إلممه ال أن أشهد فيها بطاقة . فتخرج اليوم

ًا أن وأشممهد للممه،ا . ورسمموله عبممدهُ محمممد
هممذهُ فيقممول: ممما وزنممك، فيقممول: احضممر

ل فقممال: إنممك السممجلت؟ هممذهُ مممع البطاقة
كفممة، فممي السممجلت قممال: فتوضممع ُتظلممم،

السممجلت فطاشممت كفممة، فممي والبطاقممة
شمميء الله اسم مع يثقل فل البطاقة، وثقلت

"60.
أن علممى يدل صحيح، حديث الوا: هذاق
سوى شيء الحسنات من عندهُ ليس الرجل
ومعاصي ذنوب مقابلها وفي التوحيد، شهادةا
سممجلً، وتسممعين تسممعة تمل حصرها، يصعب

اللممه فإن ذلك ومع البصر، مد مثل سجل كل
شممهادةا حسممنة بفضممل الجنممة يممدخله تعممالى

. غيرهمو والحاكم والترمذي، أحمد، رجهأخ-   60
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ًا، يمسل الصملةا تمارك أن فدل التوحيد، كمافر
هممذا بدللممة وتممدركه، تشمممله الرحمممة وأن

.  الحديث
والسممتدلل الفهممم هممذا علممى جيممبن

 : بنقطتين
المممذنوب همممذهُ اعتبمممار يجممموز ا: للًأو

مهما م سجل والتسعين التسع في الموجودةا
الشممرك علممى تشمممل أنهمما م وتنوعت تعددت
ًا أو الكبر، والتوحيد، اليمان نواقض من شيئ
ًا لصلةاا ترك نهام والتي لن تقممدم؛ كممما كليمم

أن يمكممن ول حسممنة، معممه تنفممع ل الشممرك
الحديث: " ل في كما ينفع، إيمان معه يجتمع
أن . ل61" امممرٍئ قلب في وكفر إيمان يجتمع

الشمميء الضاض؛ اجتماع يستلزم اجتماعهما
ًا، ٍنآ في ينافيه وما المسممتحيل مممن وهممذا مع
ـعـن رجيخ الحممديث فممإن وبالتممالي يقع، أن

ً كونه الصلةا تارك كفر عدم ىعل دليل
.

ًاثا صمماحب نفعت التي التوحيد شهادةا ن: إني
أصممحاب مممن غيممرهُ أو الكممثيرةا، الذنوب تلك

الممتي الشممهادةا هممي والمعاصممي، الممذنوب
التوحيممد، صممحة شممروط جمممع فيهمما تتحقممق

الصحيحة: السلسلة الجامع، في وهب ابن اهُرو-   61
1051.
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شمميء فممي صمماحبها عتنفمم ل انهممدو من والتي
علممى بهمما والتلفممظ تردادهمما مممن أكممثر مهممما

ونعيد ذلك، إلى الشارةا تقدمت وقد لسانمه،
لتعممم التفصمميل مممن بشيء الشروط ذكر هنا

التالية:  النقاط في ذكرها ونجمل الفائدةا،
يتلفممظ أن هممو: والنـطـق طـشـر- 1
ُمرت: " أ  الله رسول قال التوحيد، بشهادةا

إل إلممه ل أن يشممهدوا حممتى النمماس أقاتممل أن
ًا وأن الله الصلةا، ويقيموا الله، رسول محمد

منممي عصممموا ذلممك فعلوا فإذا الزكاةا، ويؤتوا
وحسممابهم السلم بحق إل وأموالهم دماءهم

. عليه " متفق الله على
): فيممه1/212الشرح( في النووي الق

مممع بالشممهادتين القممرار شممرطه مممانإيال أن
رسممول بممه أتممى ممما جميع واعتقاد اعتقادهما

نتهى. . ا  الله
):7/609الفتمماوى( في تيمية ابن قالو

وفه القدرةا مع بهما يتكلم لم إذا الشهادتان
ًا كافر وهو ،المسلمين تفاقبا كافر باطن

ًا وجممماهير همماتوأئم أمممةال سمملف عند وظاهر
.  . انتهى علمائها
:بالـطــاغوت الكـفــر طـشــر- 2

مع أو الله دون من ُعبد ما كل هو الطاغوتو
مجممالت مممن مجممال أو وجممه فممي ولممو اللممه
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ـمـن ف:تعممالى قممال بممذلك، ورضي العبادةا،
فـقـد ـبـالله وـيـؤمن بالـطـاغوت يكـفـر

انفـصـام ل ـلـوثقىا بالعروةا تمسكاس
 عليـم سميع والله لها

إلممه هي: ل هنا الوثقى . والعروةا256بقرةا:لا
ومجممالت معمماني جميممع تتضمن التي الله إل

.  التوحيد
عليمممه دل المممذي المخالفمممة فهمممومم
بالله آمن من أن الشرعية، النصوص منطوق

دقممم يكمممون ل تبالطممماغو يكفمممر لمممم لكنمممه
إلممه ل أن شهد ول الوثقى، بالعروةا استمسك

. وهممذا تنجيممه أو تنفعممه التي الشهادةا الله إل
أخرجممه الممذي الحممديث يفمم  قمموله يوضممحه

بمما وكفمر اللممه إل إلممه ل قمال مسلم: " ممن
وحسممابه ودمممه ممماله حرم الله دون من ُيعبد
" .  الله على

الوهمماب: عبممد بممن محمممد الشمميخ القمم
اللممه" تأكيممد دون مممن يعبد بما فقوله" وكفر

إل والمممال الممدم معصمموم يكممون فل للنفممي،
وممماله. دمه يعصم لم تردد أو شك فلو بذلك،
.  انتهى

َثلق الله إل إله ل أن يشهد الذي لت: َم
ًا ذلك يسبق لم ثم كمممن هممو بالطاغوت، كفر

ًا، آٍن في هُضدو بالشيء يقول وبالتوحيممد معمم
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المتقدمة الكريمة الية في نجد لذا والشرك،
ًا جاء بالطاغوت الكفر أن الذكر علممى مقممدم

.  الصل هذا أهمية لبيان بالله اليمان
ل وأحوال صفات له بالطاغوت لكفروا
عممن عبممارةا أو أماني ليس وهو بها، إل يتحقق
واقمع ثم اللسان، على تردد كلمات

ِبين لالحا . باللسان يزعم ما خلف هو عما ُي
ـم طـشـر- 3 :تعممالى قمموله: لالعـل

.19حمممد:م  الـلـه إل إـلـه ل أـنـه اعلمـفـ
مسمملم:" أخرجممه الذي الحديث يف  ولقوله

دخممل اللممه إل إلممه ل أنممه لمممعي وهممو اتم من
" .   الجنة

ل وهممو مممات مممن أن الحممديث فهممومم
لن الجنممة؛ يممدخل ل اللممه إل إلممه ل أنممه يعلممم

فممي اعتقادهُ عدم لوازمه من بالشيء الجهل
.  خلف بل كفر التوحيد اعتقاد وعدم القلب،
قوله: لوالخلصا الصدق طشر- 4

 من البخاري: " ما أخرجه الذي الحديث يف
ٍد ًا وأن اللممه إل إلممه ل أن يشممهد أحمم محمممد

ًا اللممه رسول اللممه حّرمممه إل قلبممه مممن صممدق
وبشممروا بشممروا: " أ  " . ولقمموله النار على
اللممه إل إلممه ل أن شممهد مممن أنممه وراءكم من
ًاادص " .  الجنة خلد بها ق

72



يشممهد من أن يقتضي المخالفة فهومم
ًا الله إل إله ل أن ًا كممذب ًا، ل ونفاقمم فهممو صممدق
حكممم ولممه ، الجنممة يممدخل ول النممار، أهل من

مممن السممفل الدرك في هم الذين المنافقين
. النار

:تعالى ال: قالشك انتفاء طشر- 5
وإـنـا ـبـه أرسلتم بما كفرنا إنا قالوا و

. مرـيـب إلـيـه عونناـتـد مـمـا ـشـّك لفي
ـفـاطر ـشـّك الـلـه أـفـي رـسـلهم قالت

. 10-9براهيم:إ والرض السماوات
أخرجممه الممذي الحممديث يفمم  لقممولهو

رسول وأني لهلا إل لهإ ل أن مسلم: " أشهد
إل فيهما شاك غير عبد بهما الله يلقى ل الله،
" .  الجنة دخل

لقممي مممن أن يقتضممي المخالفة فهومم
أو فيهممما شمماك وهممو التوحيممد بشممهادتي الله

ول الجنممة، يممدخل ل مقتضممياتهما مممن بشيء
.  أهلها من يكون

 قمموله: لاليقين حصول طشر- 6
مسمملم: " مممن أخرجممه الممذي الحممديث يفمم

ًا اللممه إل إلممه ل أن يشممهد قلبممه بهمما مسممتيقن
" .  بالجنة فبشرهُ
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يشممهد من أن يقتضي المخالفة هوممف
بهمما مسممتيقن غيممر وهممو اللممه إل إلممه ل أن

ول بالجنممة يبشممر ل ومتطلباتهمما وبمممدلولتها
.   أهلها من يكون

ـكـرهلل لمنافيا المحبة طشر- 7
الـنـاس من و:تعممالى ال: قالله أنزل ما

ًاأن الله دون من يتخذ من ـونهم داد يحـب
ًا أشد آمنوا والذين الله كحب ـ ـه حـب لـل

. 165لبقرةا:ا
آـبـاؤكم ـكـان إن ل ق:تعالى القو

ـــاؤكم ـــوانكم  وأبـن ـــم وإـخ وأزواجـك
اقترفتموهـــا وأمـــوال وعشـــيرتكم

ـارةا ـون وتـج ـادها تخـش ـاكن كـس ومـس
ورـسـوله الله من إليكم أحب ترضونها

ـأتي حتى ربصوافت سبيله في وجهاٍد ـي
القــوم يهــدي ل واللــه بــأمره اللــه

.  24لتوبة:ا الفاسقين
ــذين و:تعمممالى القمممو ــروا اـل كـف

ًا . ذـلـك أعـمـالهم وأـضـل لـهـم فتعـسـ
حبطـفـأ الـلـه أـنـزل ـمـا كرـهـوا ـبـأنهم

وحبوط كفرهم . فعلل9-8مد:محأعمالهم
وأعظممم اللممه، أنممزل ما كرهوا بأنهم أعمالهم

ادةاهشمم ورسممله ئهأنبيمما علممى اللممه أنممزل ممما
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عممادى أو عاداهمما، أو كرههمما فمممن التوحيممد،
الذين الكافرين من فهو أعداءها ووالى أهلها

.  الله أنزل ما كرهوا
ماـلـك يا نادوا و:تعالى قوله ذلككو
ـمـاكثون إنـكـم ـقـال رـبـك علينا ليقض

للحق أكثركم كنول بالحق جئناكم لقد
سمممبب . فعلمممل78لزخمممرف: ا ونكــاره
للحممق كانوا  أنهمم النار في وخلودهم مكثهم
.   كارهين الله أنزله الذي

والتســليم، الرضــى طشــر- 8
وربك ل ف:تعالى قوله: لالتام والنقياد

جرـشـ فيـمـا كـمـوكيح حـتى يؤمنون ل
ًا أنفسهم في يجدوا ل ثم بينهم حرجــ

ـليما ويسلموا قضيت مما لنسمماء:ا ًتـس
65 .

ل آمنوا الذين أيها ا ي:تعالى قولهو
واتـقـوا ورـسـوله الله يدي بين تقدموا

نالذي أيها . يا عليم سميع الله إن الله
ـصـوت ـفـوق أـصـواتكم ترفعوا ل آمنوا

كجـهـر ـبـالقول ـلـه تجـهـروا ول الـنـبي
أعـمــالكم تحـبــط أن ـعــٍضلب بعـضــكم

. 2-1لحجرات:ا تشعرون ل وأنتم

75



ـؤمن كان ما و:تعالى قولهو ول لـم
ًاأـمـ ورسوله الله قضى إذا مؤمنة أن ر

لحزاب:ا رهمأم من الخيرةا لهم ونكي
36 .

اـلــذين ليـحــذر ف:تعمممالى قمممولهو
أو فتنة تصيبهم أن أمره عن يخالفون
فسممر . وقد63لنور:ا أليم عذاب يصيبهم

الفتنممة العلممم أهممل مممن غيممرهُو أحمممد امإمال
ـمـن أـكـبر الفتـنـة و:تعالى قال بالشرك،

.   والكفر الشرك يأ قتلال
ل أن بشمهادةا يتلفمظ من أن يعلم منهو

ًا يرضاها ل لكنه الله إل إله ول لحيمماته، منهاج
فهممو إليهمما يحتكممم ول لمعانيهمما، وينقاد مسلي

الشهادةا الله إل إله ل أن يشهدون ممن ليس
.   وتنجيهم القيامة يوم تنفعهم التي

وبلوازمـهـا بـهـا العـمـل طشر- 9
ـا ويجتنممب بالتوحيممد، يعمممل: فومتطلباتـه

من المراد وهو والباطن، الظاهر في الشرك
اللــه ليعبدوا إل ُأمروا ما و:تعالى قوله

ـه مخلـصـين ـدين ـل ـوا حنـفـاء اـل ويقيـم
ديــن وذلــك الزكــاةا ويؤتــوا صــلةاال

ـة ـا و:تعممالى . وقمموله5لبينممة:ا القيـم ـم
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ـس الجــن خلقــت ـدونلي إل والـن عـب
.  56لذاريات: ا

كشممرط بالتوحيممد العمممل أبطممل مممنف
لجلهمما الممتي الغايممة يبطممل أن لزمممه لصممحته

وأنممزل الرسممل، وأرسممل الخلممق، اللممه خلممق
كممما وحدهُ، تعالى الله عبادةا وهي أل الكتب،

ـمـن ـلـكقب ـمـن أرسلنا ما و:تعالى قال
أـنـا إل إـلـه ل أـنـه ليهإ نوحي لإ رسوٍل

ـدون :تعممالى . وقممال25لنبيممماء:ا  فاعـب
ً أـمـة ـكـل ـفـي بعثـنـا لـقـدو أن رـسـول

لنحممل:ا الطاغوت واجتنبوا الله اعبدوا
36 .

العمممل أبطممل نقممول: مممن إننمماف عليهو
مممن  الممتي الغاية أبطل فقد كشرط بالتوحيد

النطق بمجرد اكتفى ومن الرسل، جاء أجلها
بمضمممونها العمممل دون مممن التوحيد بشهادةا

ومنمماقض مشممرك، كممافر فهممو ومتطلباتهمما،
.  بها يتلفظ التي التوحيد لشهادةا ومكذب
عبممد بممن محمممد الشمميخ قول تقدم قدو

يكمون أن بمد ل لتوحيممدا أن خلف االوهاب: ل
شمميء اختلممف فإن والعمل، واللسان بالقلب

ًا، الرجممل يكن لم هذا من عممرف فممإن مسمملم
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معاـنـد ـكـافر وفه بممه يعمممل ولممم التوحيد
.  . انتهى وأمثالهما إبليسو كفرعون
هممو: وعليـهـا الموافاةا طشر- 10

التوحيممد على يموت أن بد ل تقدم ما كل بعد
شمممفاعة لهاوتطممم حممممة،لرا تمممدركه حمممتى

يختممم وبممما بالخواتيم، العبرةا لن الشافعين،
يرـتـدد من و:تعممالى قممال المممرء، على به
ـممن ـن ـك ـه ـع ـت ديـن ـو فيـم ـافر وـه ـك

اـلـدنيا ـفـي أعـمـالهم حبـطـت فأولـئـك
هافي هم النار أصحاب وأولئك والخرةا
. 217لبقرةا: ا خالدون

فممي مسمملم أخممرج فقممد الحديث، فيو
ثممم اللممه إل إلممه ل قال عبد من صحيحه: " ما

" . مفهمموم الجنممة دخممل إل ذلممك علممى مممات
لممم لكنممه اللممه، إل إلممه ل قال من أن الحديث

ل الشممرك من ضدها على ومات عليها، يمت
ينتفممع ول أهلهمما، مممن يكممون ول الجنة، يدخل

.   السابقة مالهعأ من شيءب
إل إلممه ل قممال نقممول: مممن فإننمما عليهو

ًا وكان الله، دون من يعبد بما وكفر الله عالم
ًا ومتطلباتها، التوحيد بشهادةا ًا وصادق مخلصمم

ًا بهما، ًا فيهمما، شماك غيممر ومسممتيقن لهما ومحبم
ً ولهلها، كمل بعممد ثممم وبمقتضماها، بها وعامل

. الجنممة تعالى الله هأدخل إل عليها، مات ذلك
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بجميممع والخممذ التوفيممق مبممدأ يقتضيه ما هذا
.  بالمسألة العلقة ذات النصوص

الطرف وغض م بمفردهُ نص إعمال ماأ
النصمموص بقيممة عممن ممم رغبة أو رهبة أو لهوى

 فهمذا بالمسألة، العلقة ذات الخرى
أقممول ل اللصمموص؛ إل عليممه يقممدم ل قلممخ

أمرهممم فهممؤلء ممم والممدينار الممدرهم لصمموص
.  والدين العلم لصوص وإنما م أهون

الممتي التوحيممد شممهادةا فممإن بالتمماليو
جميممع علممى ورجحممت الرجممل، ذلممك نفعممت

هممي والمعاصممي، بالممذنوب المليئممة سممجلته
العشممرةا الشممروط فيها يتحقق التي الشهادةا

وحركممة اللسممان شممهادةا وليس الذكر، النفة
ممما كرريغمم ول لهممذا فتنبممه وحسممب، الشفاهُ

.    فتهلك والرجاء التجهم مشايخ هليقو
الممتي الدلممة ن: مممالخـامس دليلالـ

قممولهم الصلةا، تارك كفر عدم في يعتمدونها
ٍر على أطلقت الشريعة أن العممال ممن كمثي

الكفممر أو النعمممة، كفممر به وأريد الكفر، حكم
الصمملةا وتممرك كفممر، دون الكفممر أو الصممغر،

حكممم الممتي لالعممما جملممة مممن وهممو عمممل
أو النعمممة كفممر به وأراد بالكفر عليها الشارع

الصغر.. الخ.    الكفر
التالية: بالنقاط نجيب القول هذا علىو
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السممنة أهل عند م اليمان أن ما: كلًأو
الكفر كذلك وعمل، وقول اعتقاد م والجماعة

يخممالف ول والعمممل، والقممول بالعتقاد يكون
همممجالت قيممدةاع علممى كممان مممن إل ذلممك فممي

. والرجاء
ًاثا ًا ليس عمل كل يس: لني لكونه كفر

ًا فإن عملً؛ الشممارع أطلممق العمال من كثير
الكممبر، الكفممر منممه وأريممد الكفممر حكم عليها
الستحلل أو العتقاد عن مجردةا جاءت وإن

اللممه المثممال: شممتم سممبيل على منها القلبي،
نممم بشمميء أو بالممدين السممتهزاء أو والدين،
السممجود ومنهمما وأحكممامه، وواجبمماته فرائضه
أنواع من نوع بأي للمخلوق التوجه أو للصنم،

والممممدعاء والمحبممممة، كالطاعممممة العبممممادةا
ّنسممك والنممذر والسممتغاثة مممن وغيرهمما وال

الكممافرين ممموالةا . ومنهمما العبممادةا ضممروب
ومنهمممما المسمممملمين، علممممى ومظمممماهرتهم

مممن والشممرك الكفممر مجممالس فممي الجلوس
المسمملمين معمماداةا ومنها إكراهُ، أو إنكار ريغ

دينهممم، عممن صممدهم علممى والعمممل وقتممالهم
أو قتممالهم، أو والرسممل النبيمماء قتممل ومنهمما

أي خصمهم أو بهمم، الطعن أو شتمهم، نموع ب
عممن الصممد ومنهمما والطعممن، الذى أنممواع من

إلمممى التحممماكم وإرادةا تعمممالى اللمممه حكمممم
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نيناوالقممو التشممريعات سن ومنها الطاغوت،
الكفممر تزييممن ومنهمما اللممه، لشممرع ةيالمضمماه
ممم ومنهمما الناس، أعين في وتحسينه والشرك

تممرك ومنهمما بالسممحر، العمممل ممم الراجح على
..  هذهُ مسألتنا الصلةا
لممذاتها، أكممبر كفممر كلهمما العمممال هذهُف

أو العتقمممماد عممممن مجممممردةا جمممماءت وإن
الملممة مممن ويخرج يكفر وصاحبها الستحلل،

ولممول الكممراهُ، سمموى رسممهاما وجه أي على
لذكرنا الموضوع عن والخروج الطالة خشية
الدالة م التفصيل من بشيء م الشرعية الدلة
أصممحابها وكفر لذاتها، العمال هذهُ كفر على
ًا ًا أكبر كفر .   62الملة عن مخرج

ًاثا ومنهمما ممم يةعالشممر كممامأحال ن: إلث
يجمموز ل والسممنة الكتمماب في الواردةا م الكفر

إلممى الظمماهر الشممرعي مممدلولها عممن صرفها
تفيممد شممرعية قرينممة أو بممدليل إل آخر مدلول

نعممرف الضممابط بهممذا والتأويممل، الصرف هذا
ومممن منهمما، الشارع ومراد الشرعية الحكام

ًا بذلك ونفتح الحكام، تضيع دونه ليممللتأو بابمم
الزنادقممة وأهممواء تممأويلت منه تمر م والهواء

.  إغلقه يمكن ل م البدع وأهل
"، التكفير في كتابنا" قواعد شئت إن ظران-   62

الخامسة. القاعدةا
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في نسمي الله: ل رحمه حزم ابن الق
ًا الشريعة أن تعممالى اللممه يأمرنمما بأن إل اسم
لننمما نسميه أن بالنص الله لنا يبيح أو نسميه،

مممن وارد بمموحي إل منمما  اللممه مممراد ندري ل
ًا قممولي  الله فإن هذا ومع علينا، عندهُ منكممر
ًا الشريعة في سمى لمن :  إذنممه بغيممر شيئ

أنتــم ســميتموها أســماء إل هــي نإ
ـسـلطان نـمـ بها للها أنزل ما باؤكموآ
تهـــوى ومـــا الظـــن إل يتبعـــون إن

هدىال ربهم مـن جاءهم ولقد النفس
:تعممالى قممال. و  تمـنـى ـمـا للنسان أم
عرـضـهم ـثـم كلـهـا الـسـماء آدم علمو

بأـسـماء بئونيأـنـ فـقـال الملئاكة على
سبحانك قالوا ادقينص كنتم إن ءهؤل

. علمتنا ما إل لنا علم ل
ول لملممك مباحممة تسمممية ل أنممه صممحف
فقممد هممذا خممالف ومن تعالى، الله دون لنس
القممرآن، وخممالف لكممذبا  اللممه علممى افترى

اهمـسـ ـمـن إل ًمؤمـنـا نـسـمي ل حنفن
ًا،م  الله وجوبه بعد اليمان ُنسقط اول ؤمن

بعممض ووجممدنا نممه،ع  اللممه أسممقطه عمن إل
ًاإ  الله سماها التي العمال ُيسممقط لممم يمان
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لنمما يجممز فلممم تاركها، عن اليمان سما  الله
.  63 لذلك عنه نسقطه أن

فعممل على الشارع أطلق أقول: إذا ذال
هممذا يحمممل أن فالصممل الكفممر حكممم معيممن
وهممو الشرعية؛ ومدلولته ظاهرهُ على الكفر
لصمماحبه يوجب يالذ لليمان المناقض الكفر

هممذا صممرف يجمموز ول جهنممم، نممار في لخلودا
النعمممة كفممر إلممى ومدلوله ظاهرهُ عن الكفر

أو للمعصممية الرديف الصغر العملي الكفر أو
جهنم نار في الخلود يستوجب ل الذي الذنب

الصممرف هممذا يفيممد آخممر شممرعي بممدليل إل
الصممارف الممدليل انعممدام حال والتأويمل،وفي

ومعنمماهُ لهوبمممدل الحكممم ىلع الوقوف يتعين
.   الول

الممذي الشممرعي الممدليل انعممدم ممماول
إلممى الصمملةا تممارك عممن الكفر بصرف يلزمنا
علينا تعين كفر، دون الكفر أو الصغر، الكفر
ً م القول م الشرعية النصوص ظاهر عند نزول
ًا الصمملةا تممارك بكفر ًا أكممبر كفممر عممن مخرجمم
.   الملة

الممتي ةدلممال ن: مممالـسـادس دليلال
 النممبي عممن هريممرةا أبممو رواهُ ممما يعتمدونها،

.3/191الملل: في فصلال-   63
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ًى للسمملم ال: " إنقمم ًا صممو كمنممار ومنممار
بممه تشممرك ول بممالله تممؤمن أن منها الطريق،

ًا، وصمموم الزكمماةا، وإيتمماء الصمملةا، وإقممام شيئ
بممالمعروف والمممر الممبيت، وحممج رمضممان،

إذا كلمأه على تسلم أنو المنكر، عن والنهي
إذا القمموم علممى تسمملم وأن عليهممم، دخلممت
ًا، ذلممك مممن ترك فمن بهم، مررت فقممد شمميئ

ًا ترك كلهممن تركهممن ومن ، السلم من سهم
.   64"  ظهرهُ السلم ولى فقد

الصمملةا تممارك أن علممى دليل الوا: هذاق
ًا سلي ًا كان ول إذ ، كافر السمملم لفقممد كممافر

ًا وليس كله ..!  وحسب منه سهم
علممى دليممل الحديث في يوجد قول: لأ
مجممرد حممتى ول الصمملةا، تممارك كفممر عممدم

ذلك:   بيان وإليك ذلك، إلى الشارةا
ذلممك مممن تممرك مممن" ف  وله: قمملًأو

ًا ممن كممرهُذ تقممدم مما ميممعج يشمممل " ل شيئ
نصمموص بدللممة وشممرائع، ومنممارات أركممان
عنها الطرف نعمي أن يجوز ل م عديدةا أخرى

يكممون تعممالى بالله اليمان ترك من أن تفيد م
السمملم وولممى البممواح الكفممر فممي وقممع قممد

للشيخ الصلةا تارك حكم .وانظر333صحيحة:ال-   64
.66اللباني،ص
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ًا ترك قد يكون فقط وليس ظهرهُ، مممن سهم
.  الشرك في وقع لو وكذلك السلم،
م يدةادع أخرى نصوص لتد لما كذلكو

الصمملةا، تممارك كفممر تفيممد ممم بعضها ذكر تقدم
مممم مسمممتثناةا الصممملةا أن بالضمممرورةا علمنممما

مممن تممرك مممن" ف  قوله من م بالله كاليمان
ًا ذلك ًا تممرك فقممد شيئ "، السمملم مممن سممهم

بهممذهُ المخممالفين تعلممق بطممل فقممد وبالتممالي
أعلم.  تعالى والله الحديث، نم العبارةا
ًاثا أن ديننا من بالضرورةا علمنا ما: لني

بمفممردهُ أكمبر كفمر تعممالى بمالله اليمان ترك
أدركنمما الشممرك، فممي الوقمموع وكذلك ولذاته،
تركهممن مممن" و  قمموله من المراد أن وعلمنا
يممةبق " هممي ظهممرهُ السمملم ولممى فقد كلهن

ممم واليمممان التوحيد غير م ناراتموال الشرائع
دليممل بممذاته . وهممذا الحممديث فممي المممذكورةا

عنممه ينتفممي مممن أو الصمملةا، تممارك كفممر على
والشمممرائع الركمممان بجميمممع العممممل جنمممس
بخلف وهمو الحمديث، فمي المذكورةا العملية

. والتجهم الرجاء مشايخ تقريرهُ أراد ما
ًاثا يةرعالشمم النصمموص دلممت د: قمملـثـ

تممرك مممن أن ممم ذكرهمما تقممدم وقد م الصحيحة
َد فقممد الصمملةا وراء وجعلممه كلممه، دينممه فقمم
شمميء، السمملم مممن عنممدهُ يبممق ولم ظهرهُ،
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الحممديث،  هممذا فممي الوارد الحكم نفس وهذا
والشممرائع بالركممان العمل جنس يترك فيمن

آخممر دليممل وهو الحديث، في الواردةا العملية
العمل جنس كرات أو الصلةا، تارك كفر على

.   والفرائض لركاناب
تمسك أدنى فيه ليس الحديث أن دلف

هممو بممل المسممألة، فممي لمذهبهم به ينتصرون
بفضله تتم الذي لله والحمد عليهم، لنا شاهد

.  الصالحات الطيبات
الحممديث بهممذا اسممتدللهم بمناقشممةو

المخممالفين أدلممة مناقشة من انتهينا قد نكون
القمموم أن القممارئ معلمم وقممد المسممألة، فممي

كفممر بعممدم قممولهم وأن شمميء، علممى ليسمموا
ل مرجمموح، ضممعيف قممول هممو الصمملةا تممارك
.   والسنة الكتاب من صريح دليل يسندهُ
تممأملت عممثيمين: وقممد ابممن الشيخ الق
يكفممر، ل أنممه يقول من بها استدل التي الدلة

أربع:  أحوال عن تخرج ل فوجدتها
. صلًأ فيها دليل ل أنها اإم-1
يمتـنـع بوـصـف قـيـدت أنـهـا و- أ2

.  الصلةا ترك معه
ـا يعذر بحال قيدت أنها و- أ3 فيـه

.  الصلةا هذه ترك من
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فتخصـــص عامـــة أنهـــا أو- 4
.    الصلةا تارك كفر بأحاديث

تممارك أن النصمموص فممي ال: ليممسوقمم
ينجممو أو الجنممة، يممدخل أنممه أو مؤمن، الصلةا

تأويممل لممىإ يحوجنمما مممما ذلك، ونحو النار من
بممأنه الصمملةا تممارك علممى به حكم الذي الكفر

. 65 كفر. انتهى دون كفر أو نعمة كفر

ـال من كل ـألـة: هلمس ـدم ـق بـع
ـر ـارك كـف ـو الصــلةا ـت ـى ـه ـول عـل ـق

 ؟ ومعتقدهم المرجئة
ـواب: ا رممميلن الجابممة نتسممرع للـج

بعممض فممي المرجئممة واوافق بأنهم المخالفين
عنممدما اللباني ناصر الشيخ فعل كما قولهم،

التقمموا بأنهم المسألة في له المخالفين رمى
قممال:" حيممث قممولهم، بعممض في الخوارج مع

لصممحة شممرط الصمملةا بممأن قائممل قممال فلممو
دفق ؛ النممار فممي مخلد تاركها وأن  اليممان،
قولهـــم بعـض في خوارجال مع التقى

الصممحابة يرمممي أن بممذلك زمممهفل  .66" هذا

.  عثيمين لبن الصلةا تارك حكم رسالة عن-   65
.43ناصممر،ص لشمميخل الصمملةا، اركت محك-   66

وأكممثر الصممحابة رمممي الشيخ قول لوازم قلت: من
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فممي الخمموارج  ممع التقوا بأنهم السلف وأكثر
..!! قولهم ضبع

تارك يكفر لم فنقول: من نفصل كنول
النصمموص لن ممم العلممم أهممل مممن ممم الصمملةا

ارك كفر على كدليل عندهُ تصح ل الشرعية ت
بالرجمماء ُيرمى أن يجوز ل هذا فمثل الصلةا،
عممن أمسممك فهممو واعتقممادهُ، أصمموله لسلمة
التكفير..  عندهُ تفيد ل النصوص لن التكفير

فمي معهممم التقمموا وأنهممم الخمموارج بشممبهة السمملف
كممبير وظلممم عظيممم قممول وهممذا أقمموالهم، بعممض

..!!  عنهم تعالى الله رضوان للصحابة
ممممن ممم الشمميخ مقلدي من نجد لم ذلك عوم
مممن ممم اءبممر منهم والسلفية السلفية شعار يرفعون

والتعصب فالتقليد هذهُ، الجائرةا إطلقاته عليه ينكر
عن يصدر أوخطأ نقيصة كل عن أبصارهم أعمى قد

ًا كممان ولمو الشيخ بينممما والتممابعين، بالصممحابة طعنمم
قممول علممى الشمميخ أن كتبنمما بعض في أشرنا عندما
علممى  والممبراهين الدلممة وأقمنمما اليمممان، فممي جهم
ونصممحهم: وعظهممم وكثر ،انيعل ثائرتهم ثارت ذلك،
مسمومة.. !  العلماء لحوم بأن
لحوم بينما مسمومة، العلماء لحوم منع

لحومهم بإحسان لهم والتابعين الصحابة
والمقبلت، البهارات عليها مرشوش

..!! فيها والخوض نهشهـا يطيب
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تممارك بكفر القول نع أمسك من نمايب
ًا عنممدهُ والعمال عمل، الصلةا لن الصلةا أيمم

ًا تكممون أن يجوز ل نوعها كان إل للكفممر سممبب
ل هممذا فمثل القلبي، الستحلل بها اقترن إذا

قممول علممى وأنممه بالرجمماء، رميممه مممن مناص
. واعتقادهُ أصوله لفساد المرجئة

توـبـة تـتـم فكـيـ: ثانيـــة ـألـــةمس
 ؟ السلم يدخل وبما ،الصلةا تارك

السممملم ممممن خمممرج ن: ممممجــوابال
ممم السممبب هممذا عممن يقلممع أن له بد ل لسبب،

ًا كان الذي ويتمموب ممم وردتممه كفممرهُ فممي سممبب
لكممي بالشممهادتين النطممق إلممى إضممافة منممه،
.  جديد من السلم إلى ويعود دينه إليه يعود

ًف أن قموله جهممة من وارتد كفر من مثل
ًا للعممالمين، وليممس للعممرب سممولر  محمممد

ًا دام ممما التوحيممد شممهادةا تنفعه ل فهذا مصممر
ًا كممان والممذي المتقممدم قمموله علممى فممي سممبب
امتنمماعه جهممة مممن يكفر لم فهو وردته، كفرهُ

بسممبب كممان وإنممما بالشممهادتين، التلفممظ عن
أن أراد إذا لممذا ذكممرهُ، المتقممدم الجممائر قوله

ممم عليممه يجب جديد من مالسل ويدخل بيتو
يعلممن أن م التوحيد بشهادةا تلفظه إلى إضافة
ًا أن ويثبممت قوله من براءته سممولر  محمممد

. للعالمين
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فممي الكشممميري شاهُ أنور محمد الشيخ لاق
الملحدين:   إكفار كتابه

كحرمممة ضممروري أمممر بإنكممار كفممرهُ كان نم
كممان مممما تممبرئه مممن بممد ل نممهأ مثلً، لخمممرا

بممد فل معه، بالشهادتين يقر كان لنه يعتقدهُ،
وهممو الشممافعية، بممه صرح كما منه، تبرئه من

جامع وفي الرتداد، " من المحتار " رد ظاهر
علممى الشممهادةا بكلمممة أتممى لو ثم الفصولين،

إذ قال، عما يرجع لم ما ينفعه لم العادةا وجه
. ىكفرهُ. انته اهب يرتفع ل

إلممى الصمملةا تممارك عممودةا فممإن عليممهو
وبإقامممة بالشممهادتين، بممالتلفظ تتممم السمملم
إلممى يعممود فهممو تركهمما، عممن والقلع الصمملةا
من منها خرج التي النافذةا نفس من السلم

.  السلم دائرةا
إلممى المنسمموبة المنمماظرةا هممذهُ ممماأ

رحمهممما وأحمممد الشافعي الكبيرين المامين
أحمممد: للمممام قممال الشممافعي أن وفيها له،ال

. قال: نعم ؟ الصلةا تارك أي يكفر إنه أتقول
ًا كان قال: إذا قممال: يقممول ؟ يسلم فبم كافر

. قممال اللممه رسممول محمممد اللممه إل إلممه ل
لممم القممول لهممذا مستديم الشافعي: فالرجل

. قممال: صمملةا يصلي بأن . قال: يسلم يتركه
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بهمما، مابالسممل لمه كمممحي ول تصممح، ل الكممافر
!! .  أحمد المام فسكت
المممامين إلى نسبتها تصح ل قصة نهافإ
حيممث مممن ول السممند، حيممث مممن ل الجليلين

ًا، إليهممما تسمميء وهممي والمعنممى، المتن كممثير
بهممما اللئممق المموجه غيممر علممى وتظهرهممما

ولممول والجتهمماد، العلممم أئمممة مممن كإمممامين
لمما العلمم لأه كتب بعض في القصة اشتهار

.  والنقاش بالذكر نيناهاع
لـتـارك المـسـلمين عامـلـة- م5

.  الصلةا
والسمنة، الكتمماب من بالدلة بينا أن عدب
كممافر الصمملةا تممارك أن المممة علممماء وأقوال
هذا خطورةا يعرفوا أن للمسلمين بد ل مرتد،
حمموله مممن وعلى صاحبه على وتبعاته الحكم
نحممو اجبهمممو ليممدركوا معممه، يتعمماملون ممن
بممه، القيممام عليهممم ينبغممي وممما الصلةا، تارك

يتعمماملون وكيممف بممه، علقتهممم تكممون وكيف
.  ذلك وغير معه،

الهامممة المسممألة هممذهُ علممى الجابممةو
التالية:  النقاط في نجملها
حكمممه مرتممد، كممافر الصمملةا تممارك- 1

"، هُفمماقتلو دينممه دلبمم ن: " م  لقوله القتل
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ًا دينممه عممن المرتمد كممان سواء أنمثى، أم ذكمر
فممإن يسممتتاب، أنممه الصمملةا تارك في والسنة

قتممل وإل ، ونعمممت فبهمما الصمملةا وأقممام تماب
ًا ًةا كفر .  ورد

ُيعقد فل المسلمة، من نكاحه يحرم- 2
ًا كان فإن قران، له ُفرق العقد ُفسخ متزوج و

علممى ُيقممر أن يجمموز ل الكممافر لن بينهممما؛
هّن ا ل:تعالى قال كما مسلمة، من الزواج

لممتحنة:ا  ّنله يحلون هم ول لهم ِحل
10 . 

المسمملمين مممن كثير تفريط تعلم منهو
يزوجموا أن يبممالون ل حيممث الجممانب، هذا في

مممن سمماء،نال مممن أيممديهم تتحمم وَمممن بناتهم
ول الطهممارةا يعرفممون ول يصمملون، ل أنمماس

المشممركين أحضممان إلى بهن يلقون الوضوء،
هممذا لتصممرفهم يعبممأوا أن دون مممن النجمماس

تحمممد ل ونتائممج تبعممات مممن عليممه يترتب وما
ــا إ:يقمممول تعمممالى واللمممه عواقبهممما، نـم

.28لتوبة:ا  نجس المشركون
والسمعة، والمال الجاهُ عندهم المهمف

والذريممة الممدين حسمماب علممى ذلممك كممان ولو
للتوجيهممات مغمماير وهذا الله، يقدرها قد التي

دينممه ترضممون مممن بتزويممج تممأمر التي النبوية
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مممن أتمماكم الحممديث: " إذا فممي كممما وخلقممه،
َقه ترضون ُل تكممن فعلوات إل فزوجوهُ، هودين ُخ

أي. و67" عريممض وفسمماد الرض فممي فتنممة
اد ممن وأكمبر أعرض فساد نمراهُ المذي الفس

.  الزمان هذا في
علممى غنممي رجممل قال: مر سهل، عنو
" ؟ هذا في تقولون قال: " ماف  الله رسول

أن شفع وإن ُينكح، أن خطب إن ّريقالوا: ح
سممكت، قممال: ثممم ُيسمممع أن قال وإن ُيشفع،

فقال: " ممما المسلمين، فقراء من رجل فمر
خطممب إن " قالموا: حممري ؟ هذا في تقولون

قممال وإن يشممفع، ل أن شممفع وإن ُينكح، ل أن
خيممر ذا: " ه  الله رسول فقال ُيسمع، ل أن
. فهممل عليه " متفق هذا من الرض ءمل من

.  ذلك الباء يعقل
المسممماجد، دخمممول عليمممه يحمممرم- 3
نـمـا إ:تعممالى لقوله المكي، الحرم وبخاصة

المســجد ربوايق فل نجس المشركون
.28لتوبممة:ا  ـهـذا ـعـامهم بـعـد الـحـرام

أن للمـشـركين ـكـان ا م:تعممالى لقولهو
عـلـى ـشـاهدين الـلـه اجدمـسـ يعـمـروا

ـالكفر أنفســهم . ولقمموله17لتوبممة:ا  ـب

.1601ماجة: ابن سنن يحصح-   67
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آمن مـن الله مساجد يعمر نما إ:تعالى
. 18توبة:ال  آخرلا واليوم للهبا

الزمممان، هذا في المسلمين هوان منو
ممم منهمما القديمممة وبخاصممة م المساجد نجد أننا

ًا والنمماث، الممذكور ومممن الكفار للسواح مرتع
التذكارية، الصور فيها يأخذون عراةا، منتعلين
ذلممك ل.. كمم المصمملين مشاعر بذلك متحدين

الجنبيممة العملممة إدخممال أجممل من وامزع كما
ممما أممما أغناهم، ول الله أشبعهم ل البلد، إلى

ممن والعبماد البلد علممى السمواح هؤلء يجلبه
ًا فليممس للخلق ودمممار أمممراض عنممد مهممم

..!!   الحكم زنادقة
أبنائه على وليته الصلةا تارك يفقد- 4
بنمماته تزويممج ىوليتمم أن لممه يجمموز فل وبنمماته،
ٍر ولية ل لنه وأبنائه، كممما مسمملم، علممى لكاف

للـكـافرين الـلـه يجعل لن وتعالى:  قال
ً المؤمنين على . 141لنساء:ا سبيل

بممولي إل نكمماح عبمماس: ل ابممن القمم
السمملم، ديممن اهُوأعل الرشد وأعظم مرشد،

عممن والممردةا الكفممر وأدنمماهُ السممفه سممفهأو
ملــة عن يرغب نوم:تعالى قال السلم

.68نفسه سفه من إل إبراهيم

. عثيمين لبن الصلةا، تارك حكم رسالة عن-   68
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ل لنمه ه؛يمورث ول المسملم يممرث ل- 5
لقمموله الكفممر، وأهل اليمان أهل ينب توارث

يممرث مسمملم: " ل أخرجممه الذي الحديث يف
" . المسلم الكافر يرث ول الكافر، المسلم

ممممن لبنمممائه ميراثمممه انتقمممال يوفممم
عممن نقممل فقممد وخلف، تفصمميل المسمملمين

مممن ولمممدهُ إلمممى ميراثمممه دفمممع نممهأ علمممي
) .  2(69 مسعود ابن عن ومثله المسلمين،

ذبيحتممه، تؤكممل ل الصمملةا تممارك- 6
الذبممح صممحة شممروط من لن حرام؛ فذبائحه

ًا الذابح يكون أن ًا، أو مسلم الخازن قال كتابي
ذبائممح تحريممم علممى تفسمميرهُ: أجمعمموا فممي

مشممركي مممن ركشممال أهل وسائر وسمجال
. له كتاب ل ومن الصنام وعبدةا العرب

ًا أعلممم أحمد: ل المام الوق قممال أحممد
.  70 بدعة صاحب يكون أن إل بخلفه

ل م للصلةا تركه على م مات إن وهو- 7
ُممدعىي ول عليممه، ُيصلى ول يكفن، ول ُيغسل،

مقممابر فممي يقممبر ول والمغفممرةا، بالرحمممة له
ُتوارى كما حفرةا في يوارى وإنما المسلمين،

رائحتهمما وتعممم تممموت عندما والكلب الجيف

.2/412السنة: فقه ظران-   69
. عثيمين لبن الصلةا، تارك حكم رسالة عن-   70
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علممي طممالب: قممال أبممو مممات ولما الكريهة،
ات، قمد الضمال يخالشم عممك ن: إ  لنبيل م

ِر قال:" اذهب بالغتسال أمرهُ ثم "، أباك فوا
71 .

عليممه الممذي الكممبير التفريط تعلم منهو
سممموم بفعممل ممم الزمممان هممذا في المسلمين

الكممافر بيممن يميزون ل تجدهم حيث م الرجاء
تجمموز ل ميت عندهم يوجد فل وغيرهُ؛ المرتد
ينتسممب يممتمال أن لمجممرد بممل ه،علي الصلةا
ًا اسمه أو مسلمين لبوين ًا اسم فهذا إسلمي
في يقبروهُ وأن عليه، يصلوا لن عندهم كاٍف

مراسممم بقيممة لممه ويجممروا المسمملمين، مقابر
فممي كممان مهممما المعروفممة، الشممرعية الدفن
ًا الدنيا حياته ًا كافر للسمملم العممداوةا ومظهر

ًا والمسلمين، ّتامم يعممرف ل ين،دلاو للمرب ش
ًا ول ،ةاصممل ًا ول صمموم هممذا أركممان مممن شمميئ

..!!   وواجباته الدين
إلممى مصمميرهُ الخممرةا فممي هممو ثممم- 8
المصمير، وبئمس جهنمم إلمى الشديد، العذاب
ًا ًا، فيهمما خالممد مـن و:تعممالى قممال كممما أبممد
ـافر وهو فيمت دينه عن منكم يرتدد ـك

ـلـدنياا ـفـي أعـمـالهم بـطـتح فأولـئـك

.2753داود: أبي سنن يحصح-   71
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فيها هم النار أصحاب وأولئك لخرةاوا
. 217لبقرةا:ا خالدون
زمممان فممي أننمما وبخاصممة م تقدم ما- 9

مممن يمنممع ل ممم الشرعية الحدود تطبيق غياب
تركممه مغبممة مممن وتحممذيرهُ وتعليمممه، نصممحه
في اتيلو من عليه يجر أن يمكن وما للصلةا
أو ينفعممه، النصممح أن وجممد إن والخرةا، الدنيا

ًا، لممه يلقممي تممرك علممى أصممر إن أممما سمممع
واعممتزاله هجممرهُ فممإن وكممابر، وعانممد الصلةا،
ومممن منممه النمماس تحممذير يجممب كممما يتعيممن،
وكممذلك منممه، والتقرب معاملته ومن صحبته،
يشممعر عسمماهُ ومممؤاكلته مجالسممته اعممتزال

.  وينردع بوتيف عليه هو الذي الجرم بعظم
ـمـن كفروا الذين ُِعن ل:تعالى لاق
داود لســـان علـــى إســـرائايل بنـــي

واعـصـ بـمـا ذـلـك مرـيـم اـبـن وعيـسـى
ـعـن يتـنـاهون ل ـكـانوا يعـتـدون وكانوا
يفعـلـون ـكـانوا ـمـا لبئس فعلوه منكٍر

.79-78لمائدةا:ا
ممم اليممة تفسممير فممي ممم الطممبري وىر
الله رسول قال قال، مسعود ابن عن بسندهُ

 المنكر، منهم ظهر لما إسرائيل بني ن: " إ
علمى وصمماحبه وجمارهُ أخاهُ يرى الرجل جعل
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يكون أن من ذلك يمنعه ل ثم فينهاهُ، المنكر،
قلمموب لممهال فضممرب ونممديمه، وشممريبه أكيله

داود لسممان علممى ولعنمموا بعض، على بعضهم
اللممه: وكممان عبممد قممال مريممم، ابممن وعيسممى

ًا،م  الله رسول ًا، فاستوى تكئ فغضممب جالس
الظالم يدي على تأخذوا حتى والله، وقال: ل
ًا الحق على فتأطروهُ قال: رواية " وفي أطر
بممالمعروف أمرّنلتمم بيممدهُ نفسممي " والممذي
َدي علممى ولتأخممذّن المنكممر، عممن ولتنهمموّن يمم

ًا، الحممق علممى ولتممؤطرنه المسمميء، أو أطممر
بعممض، علممى بعضممكم قلمموب اللممه ليضممربّن

النصممموص. و72" لعنهمممم كمممما وليلعننكمممم
بممالمعروف المممر علممى تحض التي رعيةلشا

تحصرفي أن من أكثر هي المنكر عن والنهي
المبحث. هذا

وإقامممة الصمملةا تممارك سممتتابة: ابيـهتن
أو المسمملمين، إمممام إلممى موكممول عليه الحد

الشمموكة يملممك الممذي المسمملم السمملطان
الحمممدود تنفيمممذ ممممن تمكنمممه المممتي والقممموةا

،برأكمم فتنممة تتحقممق أن دون مممن الشممرعية
أن المسمملمين لحمماد يجمموز ل هأن نؤكد وعليه

بعدهُ .وما12308حديث: الطبري، تفسير ظران-   72
بعضها تقوي عديدةا وطرق بأسانيد مروي فالحديث

. البعض
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يممترتب لمما الكممبيرةا، المهمة لهذهُ يستشرف
احتواؤهمما،أو يمكمن ل الممتي الفتممن مممن عليممه

تفاديها.  
 

مسممائل مممن ذكرهُ أردت ما هذا ،عدوب
ًا الهممام، الممموجز المبحممث هممذا فممي أن راجيمم

فممي يدور ما على الجابة في وفقت قد أكون
مسممائل نممم دينممه على حريصال القارئ خلد

.  الصلةا تارك حكم مسألة حول وتساؤلت
القبول، تعالى الله من أرجو اكم

ويجعلها الرسالة، هذه في يبارك وأن
ًا الـتــاركين الداـشــرين لهداـيــة ـســبب

ـلةا ـه للـص ـالى .. إـن ـميع تـع ـب ـس قرـي
.   مجيب

المي النبي محمد على الله لىوص
. وسلم وصحبه آله وعلى ،

المنعم عبد       ـ.       ه7/4/1418
   حليمة مصطفى

.                      أبو م 11/8/1997
                                بصير
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