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  بسم هللا الرمحن الرحيم

  يهالكتاب جبزئمقدمة 

صــلى هللا وأشــهد أن حممــداً عبــده ورســوله، وحــده ال شــريك لــه، احلمــد هلل رب العــاملني، وأشــهد أن ال إلــه إال هللا 
وحرمـا الظلـم علينـا فقـال  أمرانـا بعـدل،صلى هللا عليه وسـلم فإن هللا ورسوله  وبعد:عليه وعلى أله وصحبه وسلم، 

الَّ تـَْعـِدُلوا اْعـِدُلوا ُهــَو يَـا أَيـَُّهـا الـَِّذيَن آَمنُـوا ُكونُـوا قـَـوَّاِمَني هللَِّ ُشــَهَداَء بِاْلِقْسـِط َوال َجيْـرَِمنَُّكْم َشـَنآُن قـَـْوٍم َعلَـى أَ : (تعـاىل
أمرنـا هللا ورسـوله صـلى هللا عليـه وسـلم إنـزال  ، ومن العـدل الـذيِمبَا تـَْعَمُلوَن) أَقْـَرُب لِلتـَّْقَوى َواتـَُّقوا اهللََّ ِإنَّ اهللََّ َخِبريٌ 

ا منازهلم، من غري إفراط وال تفريط، أو من غري غلـو وال جفـاء، فاملسـائل اجلزئيـة الفرعيـة  املسائل الشرعية وأصحا
ال يصــح أن تنــزل منزلــة املســائل الكليــة واألصــولية، واملخــالف يف املســائل االجتهاديــة الــيت يســوغ فيهــا اخلــالف ال 

  ح أن يساوى باملخالف يف املسائل اخلالفية اليت ال يسوغ فيها اخلالف.يص
م يف بعــض املســائل االجتهاديــة أقــول ذلــك لِـــم ا بــدأ يظهــر علــى الســطح مــن تشــنيع بعــض طلبــة العلــم علــى إخــوا

، وصـار اليت يسوغ فيها اخلالف بني أهل العلم، واليت احتمل أهل السنة اخلالف فيها، قبل ظهور هؤالء املشنعني
هؤالء املشنعون يرمـون بالبدعـة والفرقـة كاإلرجـاء كـل مـن خـالفهم يف هـذه املسـائل االجتهاديـة، ومـن ذلـك مسـألة 

اونـاً وتكاسـًال، حيـث اختـار هـؤالء املشـنعون القـول ومسـألة كفـر  ،يف مسائل الشـرك العذر باجلهل تـارك الصـالة 
ة، وبالبدعــة أو وأتبعــوا ذلــك برمــي مــن خــالفهم باجلهــل تــار تكاســَال،  بعــدم العــذر باجلهــل، وتكفــري تــارك الصــالة

مسـألة العـذر باجلهـل أن هاتني املسـألتني  واجلماعة فأردت أن أبني لكل منصف من أهل السنةالفرقة تارة أخرى، 
اوناً وتكاسًال   من املسائل االجتهادية، الـيت هـي داخلـة مجيعـاً حتـتيف مسائل الشرك، ومسألة كفر تارك الصالة 

مــذاهب أهــل الســنة واجلماعــة، والــيت يعــذر فيهــا كــل مــن أخــذ بأحــد القــولني، مــع وجــوب البيــان والنصــيحة بــني 
بقــاء اإلخـوة الدينيــة، ولـيس مــن شـأين يف هــذه الوريقــات املختلفـني بــاليت هـي أحســن ورفـع املــالم عـن املخطــئ مـع 

بـل  -أين قـد أذكـر شـيئاً مـن أدلـة الفـريقنيمـع - الصـواب مـن اخلطـأ يف هـذه املسـائل بيان الراجح من املرجوح، أو
املســألة الثانيــة و  ،يف مســائل الشــرك املــراد كمــا تقــدم بيــان إعــذار املخــالف يف هــاتني املســألتني مســألة العــذر باجلهــل

اوناً وتكاسًال، علماً  كفـر أكـرب خمـرج عـن امللـة،   يف مسألة الصالة أن تركها أدين هللا أين مسألة كفر تارك الصالة 
  .اجلهل والبدعب ، ورمي أصحابهن هذا ال يعين مصادرة الرأي اآلخر السائغ عند أهل السنةلك

وقد تقدم الكالم عن املسألة األوىل يف اجلزء األول، وهذا هو اجلزء الثاين يف بيان املسألة الثانية، وهي حكم تـارك 
اوناً أو كسًال، وهللا أسأل أن يوفقين ملا حيبه ويرضاه، إن   ه مسيع جميب.الصالة 



  :الثانية املسألة
اوناً و مسألة    كسالً حكم تارك الصالة 

  
  الفصل األول

ا من موارد النزاع بني أهل السنة، و املسألة مسألة اجتهادية،  هذه بيان أن ليست من املسائل اليت يضلل 
  املخالف ويرمى بسبب املخالفة فيها بالبدعة.

ــذه املســألة يــذلــك أود التنبن اخلــالف يف بيــاقبــل الشــروع يف  حتريــر حمــل النــزاع: هــو تــارك الصــالة ه إىل أن املــراد 
  .أكرب بال خالف بني أهل السنة اوناً وكسًال، ال تاركها جحوداً، فإن تركها جحوداً كفرٌ 

 يتـب مل إن يقتـل كـافر الصـالة فـرض جاحـد أن علـى املسـلمون أمجـع: )٢/١٤٩قال ابن عبدالرب يف االستذكار (
  ا.هـ.ذلك هكفر  من
 مـن السـلف مجهـور عن املأثور املشهور هو الصالة تارك وتكفريابن تيمية يف جمموع الفتاوى:  شيخ اإلسالم قالو 

ـا أقـر فـيمن هو النزاع ومورد، والتابعني الصحابة ـا يقـر مل مـن وأمـا يفعلهـا ومل فعلهـا والتـزم بوجو  كـافر فهـو بوجو
  ا.هـ.باتفاقهم

اوناً  عـن ا اخلـالف فيهـ ونقـل ،يف هـذه املسـألة علـى قـولني اختلف أهل السـنةقد وكسًال ف وأما ترك الصالة 
  منهم:و  ،مجع من أهل العلمأهل السنة واحلديث 

  :-يف تعظيم قدر الصالة– تعاىل هللا رمحه قال أبو عبدهللا حممد بن نصر املروزي،-١
 الصـالة قـدر تعظـيم مـن سـلم و عليـه هللا صـلى رسـوله وسـنة تعـاىل هللا كتاب عليه دل ما هذا كتابنا يف ذكرنا قد

 الفضـل يف األعمـال سـائر وبـني بينهـا والفـرق ضـيعها مـن على بالوعيد والتغليظ ا قام ملن بالثواب الوعد وإجياب
 امللــة مــن إيــاه وإخراجــه تاركهــا إكفــار يف ســلم و عليــه هللا صــلى النــيب عــن املرويــة األخبــار ذكرنــا مث القــدر وعظــم
ــ وإباحــة  مــنهم أحــد عــن جيئنــا ومل ذلــك مثــل عــنهم هللا رضــي الصــحابة عــن جاءنــا مث إقامتهــا مــن امتنــع مــن القت
 عــن مث ســلم و عليــه هللا صــلى النــيب عــن يرو  مــا تأويــل يف ذلــك بعــد العلــم أهــل اختلــف مث ذلــك خــالف
تعظــيم قــدر  .ا.هـــ مــنإقامتهــا مــن امتنــع مــن علــى القتــل وإجيــاب تاركهــا إكفــار يف عــنهم هللا رضــي الصــحابة
  .)٢/٩٢٥الصالة (
 الصـالة تـارك أكفـروا الـذين هـؤالء مقالـة حكينـا قـدبعـد أن سـاق كـالم القـائلني بـالتكفري وأدلـتهم:  املروزي مث قال
 عــن أخــرى مجاعــة خــالفتهم وقــد احلــديث أصــحاب مجهــور مــذهب وهــذا بــه احتجــوا مــا مجلــة وحكينــا متعمــدا
 ومعانـدة واسـتنكافا واسـتكبارا إبـاء أو جحـودا يرتكهـا إن إال ةالصـال تـارك يكفروا أن فأبوا احلديث أصحاب
ــارك بعضــهم وقــال يكفــر فحينئــذ  وقــالوا واحلــج رمضــان وصــيام الزكــاة عــن الفــرائض ســائر كتــارك الصــالة ت



 صـلى قولـه حنـو الـذنوب بسائر اإلكفار يف جاءت اليت األخبار نظري الصالة برتك اإلكفار يف جاءت اليت األخبار
فانظر رعاك هللا كيـف ، )٢/٩٣٦من تعظيم قدر الصالة ( .ا.هـكفر وقتاله فسوق املسلم سباب سلم و يهعل هللا

  جعل هذا القول قوًال ألهل احلديث مث نقله عن بعض أئمتهم من غري تشنيع وال تبديع.
  اإلمام الصابوين فقد قال:-٢

ك أمحد بن حنبل ومجاعة من علمـاء واختلف أهل احلديث يف ترك املسلم صالة الفرض متعمدا، فكفره بذل
السـلف، وأخرجـوه بــه مـن اإلســالم، للخـرب الصــحيح: " بـني العبــد والشـرك تــرك الصـالة، فمــن تـرك الصــالة 
فقد كفر" وذهب الشافعي وأصحابه ومجاعة مـن علمـاء السـلف رمحـة هللا علـيهم أمجعـني إىل أنـه ال يكفـر مـا 

ا،  ا يستوجبه املرتد عن اإلسالم، وتأولوا اخلرب من ترك الصالة جاحـدا  وإمنا يستوجب القتل كمدام معتقدا لوجو
كمـــا أخـــرب ســـبحانه عـــن يوســـف عليـــه الســـالم أنـــه قـــال: (إين تركـــت ملـــة قـــوم ال يؤمنـــون بـــاهلل وهـــم بـــاآلخرة هـــم  

/  ١( -عقيـدة السـلف أصـحاب احلـديث مـن  كافرون) ومل يك يتلـبس بكفـر فارقـه، ولكـن تركـه جاحـدا لـه. ا.هــ
هذا القول قوًال ألهل احلديث مث نقله عـن بعـض أئمـتهم مـن غـري الصابوين رعاك هللا كيف جعل أمل فت )٢٩

  تشنيع وال تبديع.
ـــو بكـــر اإلمســـاعيلياإلمـــام أ-٣ ـــاً اعتقـــاد أهـــل الســـنة:: ب تـــرك الصـــالة  واختلفـــوا يف متعمـــد حيـــث قـــال حاكي
بـني " يب صلى هللا عليه وسلم أنه قال:النملا روي عن . فكفره مجاعة: فروضة حىت يذهب وقتها من غري عذرامل

العبــد وبــني الكفــر تــرك الصــالة " وقولــه :" مــن تــرك الصــالة فقــد كفــر ومــن تــرك الصــالة فقــد برئــت منــه ذمــة هللا " 
كما قـال يوسـف عليـه السـالم  ( إين تركـت ملـة قـوم ال وتأول مجاعة منهم أنه يريد بذلك من تركها جاحداً هلا 

  .٤٠اعتقاد أهل السنة صمن  جحود الكفر ا.هـ يؤمنون باهلل ) ترك
زد علـى ذلـك أن  فهذا الصابوين واإلمسـاعيلي يـذكرون هـذا القـول عنـد أهـل السـنة وال يصـفونه بقـول أهـل البـدع،

م قصدوا بيان أن املسألة  هذا البيان جاء يف كتب عقائد أهل السنة وليست يف كتب الفقه، مما يدل على أ
  سنة، ولو كانت من أقوال أهل البدع لبينوها وملا أقروا اخلالف فيها.عند أهل ال اجتهادية

ــاً اخلــالف يف املســألة وأن القــولني مــن أقــوال أهــل الســنة الــذين -٤ ابــن عبــدالرب رمحــه هللا، حيــث قــال مبين
زر أي عدم كفر التارك للصالة وأنه يع– ذكرنا ما القائل -أي الزهري– شهاب وابنيقولون اإلميان قول وعمل: 

 هللا إال إلـه ال يقولـوا حـىت النـاس أقاتل أن أمرت سلم و عليه هللا صلى النيب قول يف أيضا القائل هو -حىت يصلي
 ،أعلم وهللا وعمل قول عنده اإلميان أن على يدل هذا وقوله بعد الفرائض نزلت مث اإلسالم أول يف ذلك كان
 اختلفـوا وقـد وعمـل قـول اإلميـان يقولون كلهم شهاب ابن قول قبل قوهلم ذكرنا اللتني  الطائفتني قول وهو
القـول بعـدم كفـر تـارك الصـالة  -رمحـه هللا-ومل ينسـب  )٤/٢٤١.ا.هـ مـن التمهيـد (علمت كما الصالة تارك يف

م املخالفني هلم يف هذه املسألة.   إىل املرجئة كما فعل املشنعون على إخوا



  ن: قال يف كتابه اإلمياابن تيمية شيخ اإلسالم -٥
 تاركهـا، تكفـري يف فـاختلفوا األربعـة األعمـال وأمـا كـافر، فهو بالشهادتني يأت مل من أنه على املسلمون اتفق وقد
 وأمـا والشـرب، كالزنـا املعاصـي بـه نريـد فإمنـا بالـذنب، يكفـر ال أنـه علـى متفقـون السـنة أهـل:  قلنـا إذا وحنن
 مـن يكفـر أنـه:  عنـه الروايـات واحـدى نـزاع، ذلـك يف دأمحـ وعـن.  مشـهور نزاع تاركها تكفري ففي املباين هذه
 إال يكفـر ال:  ثانيـة روايـة وعنه.  حبيب كابن مالك أصحاب من وطائفة بكر أيب اختيار وهو منها، واحدة ترك
 ال:  ورابعــة.  عليهــا اإلمــام قاتــل إذا والزكــاة الصــالة، بــرتك إال يكفــر ال:  ثالثــة وروايــة فقــط، والزكــاة الصــالة بــرتك
ا.هــــــ مـــــن .للســـــلف معروفـــــة أقـــــوال وهـــــذه مـــــنهن، شـــــيء بـــــرتك يكفـــــر ال:  وخامســـــة.  الصـــــالة بـــــرتك إال يكفـــــر

، بــل نقلــه عــن إمــامهم أمحــد يف فجعــل القــول بعــدم كفــر تــارك الصــالة مــن أقــوال أهــل الســنة ،)٢٣٧اإلميــان(
  .رواية عنه، ولو كان هذا قوًال للمرجئة ملا أقر ابن تيمية بنسبته لإلمام أمحد

  ال يف اإلميان األوسط: وق
 عـن روايـات هـي للعلمـاء أقـوال التكفـري ففي األربعة األركان هذه من شيئا ترك إذا بالوجوب اإلقرار مع أما

 فمــىت العلمــاء بــني نــزاع تــأخريه جــواز يف كــان وإن احلــج حــىت األربعــة مــن واحــد بــرتك يكفــر أنــه:  أحــدها :  أمحــد
 والثـاين بكـر أبـو اختارهـا أمحـد عـن الروايات إحدى وهي السلف من ائفةط قول وهذا كفر بالكلية تركه على عزم
 أصـحاب مـن الفقهـاء مـن كثـري عنـد املشـهور هـو وهـذا بـالوجوب اإلقـرار مـع ذلـك مـن شـيء بـرتك يكفر ال أنه: 
 كبـرت  إال يكفـر ال الثالـث و.  وغـريه بطـة ابـن اختارهـا أمحد عن الروايات إحدى وهو والشافعي ومالك حنيفة أيب

 مــن وطائفــة والشــافعي مالــك أصــحاب مــن وطائفــة الســلف مــن كثــري وقــول أمحــد عــن الثالثــة الروايــة وهــي الصــالة
 عليهــا اإلمــام قاتــل إذا الزكــاة وتــرك برتكهــا:  واخلــامس.  فقــط الزكــاة وتــرك برتكهــا يكفــر:  والرابــع.  أمحــد أصــحاب

ر تــارك الصــالة قــول طائفــة مــن كفــبالقــول  فجعــل )١٥٥ا.هـــ مــن اإلميــان األوســط(. .واحلــج الصــيام تــرك دون
السلف، فـدل ذلـك علـى أن القـول اآلخـر قـول الطائفـة الثانيـة مـن السـلف، بـل نقلـه عـن إمـامهم أمحـد بـن 
  .حنبل يف رواية عنه، ولو كان هذا قوًال للمرجئة ملا أقر ابن تيمية بنسبته لطائفة من السلف وال لإلمام أمحد

  .تعاىل هللا رمحه بالوها عبد بن حممد اإلمام-٦
 رمحـه فقـال ؟ عليـه يقاتـل وعمـا ؟ بـه الرجـل يكفـر عمـا سأله من على جوابا )١/١٠٢" ( السنية الدرر"  يف كما
  :  هللا
 فعلهـا علـى قاتلنـاه وإن فـنحن اونـا وتركهـا ـا أقـر إذا األربعـة األركـان مث الشـهادتان أوهلا اخلمسة اإلسالم أركان 

 العلمـاء عليـه أمجـع مـا إال نكفر وال جحود غري من كسالً  هلا التارك كفر يف اختلفوا ماءوالعل برتكها نكفره فال
  فهل حممد ابن عبدالوهاب يقول بقول املرجئة؟! .ا.هـالشهادتان وهو كلهم
  .تعاىل هللا رمحه من أئمة الدعوة السلفية يف جند حسن، بن الرمحن عبد الشيخ-٧



  ...اخلوارج مذهب عنفقد سئل 
م اخلـوارج، مــذهب أمــا :فأجـاب  والشــرك، الكفــر دون منهـا كــان مــا الـذنوب، بارتكــاب اإلميــان أهـل يكفــرون فــإ
ــم  ذلــك علــى واســتدلوا القتــال، مــن بيــنهم جــرى مبــا الصــحابة وكفــروا عنــه هللا رضــي علــي خالفــة يف خرجــوا قــد وإ

  .االستدالل يف اخطؤوا لكنهم وأحاديث، بآيات،
 فيجب منها، يتب ومل كبرية على أصر إذا عنه ينهى لكنه فاعله، يكفر فال ملعاصي،ا من والشرك الكفر دون فما
 مكفـرا، فعـل مـن إال يكفـر ال لكـن حمـرم، ارتكـاب أو واجـب، ترك من إنكاره، جيب منكر وكل عليه؛ والقيام يه
 جحـــد إذا مـــاك كفـــر، اعتقـــاده أو فعلـــه، أن علـــى العلمـــاء اتفـــق مـــا وكـــذلك كفـــر، أنـــه علـــى والســـنة الكتـــاب دل

 العلمـاء أمجـع ممـا فهـذا حمـرم، أنـه بالضرورة معروف هو ما استحل أو بالضرورة، الدين من معروف هو ما وجوب
 يسـتتاب، أنـه أمحـد مـذهب يف فاملشهور وكسال، اونا الصالة ترك إذا ال الوجوب، جحد إذا كفر أنه على
 كبـرية فعـل إذا وكـذلك الكبـائر؛ مـن يعدونـه بـل ك،بـالرت  يكفرونـه فـال الثالثـة وأمـا كافرا، قتل وإال تاب فإن
فــأين  )١٠/٣٤٨ا.هـــ مــن الــدرر الســنية (.اســتحلها إذا إال واجلماعــة الســنة أهــل عنــد يكفــر فــال تقــدم، كمــا
  عن كالم أئمتهم يف هذه املسألة.على املخالفني هلم  الذين يشنعون هؤالء
  عبداللطيف بن عبدالرمحن بن حسن:-٨

واقع بني أهـل السـنة، واملعـروف عنـد  -يف أعمال اجلوارح هل يكفر أو ال يكفر  -اخلالف و قال رمحه هللا: 
السلف تكفري من ترك أحـد املبـاين اإلسـالمية كالصـالة والزكـاة والصـيام واحلـج. والقـول الثـاين: إنـه ال يكفـر 

جمموعــة الرســائل ن مــ إال مــن جحــدها. والثالــث : الفــرق بــني الصــالة وغريهــا. وهــذه األقــوال معروفــة. ا.هـــ
  )١٤/ ٣( -واملسائل النجدية 

  : من أئمة الدعوة السلفية يف جند معمر بن ناصر بن محد الشيخ-٩
 حنيفـة أبـو فـذهب: جحـود غـري مـن كسالً  الصالة تارك يف هللا، رمحهم العلماء، اختلفحيث قال رمحه هللا: 

 بـن أمحـد إمامنـا وذهـب. عبـادة رواه مبـا جـواواحت؛ بكفـره حيكـم ال أنـه إىل ومالـك، قوليه، أحد يف والشافعي
 وأيــــوب واحلكــــم والنخعــــي، املبـــارك بــــن هللا وعبــــد راهويـــه بــــن وإســــحاق قوليـــه، أحــــد يف والشــــافعي حنبـــل

 راهويـه بـن إسحاق وحكاه كافر، أنه إىل والتابعني، األئمة كبار من وغريهم الطيالسي، داود وأبو السختياين
 الصــحابة ســائر: حــزم بــن حممــد اإلمــام وقــال. والتــابعني الصــحابة مجهــور عــن رالزواجــ كتــاب يف وذكــره ،إمجاعــاً 
ـــرون بعـــدهم ومـــن والتـــابعني ، الحـــظ أن الشـــيخ ينقـــل )٤/٢٠١.ا.هــــ مـــن الـــدرر الســـنية (مطلقاً  الصـــالة تـــارك يكفِّ
ا يفعـل فيـه، ال كمـ على كفر تـارك الصـالة، لكنـه يف نفـس الوقـت يعتـرب اخلـالفبعض أهل العلم  ا عنهناإلمجاع 

إن –املشنعون حني ظنـوا أن حكايـة اإلمجـاع كافيـة للتشـنيع، وسـيأيت الكـالم عـن توجيـه اخلـالف مـع نقـل اإلمجـاع 
  .-شاء هللا



 الفوزان صاحلد و زي أبو بكراملشائخ اللجنة الدائمة باململكة العربية السعودية برئاسة ابن باز وعضوية -١٠
  ) ١٨٤١٥(  رقم الفتوى  الشيخ آل العزيز عبدو  غديان بن هللا عبدو 
  ؟ اإلسالم نواقض من ناقضا فعل الشخص ذلك أن رأى إذا ما شخصا يكفر أن مسلم أي باستطاعة هل: س
 واملعتزلـة، اخلـوارج تفعلـه كمـا يسـتحله مل مـا بذنب القبلة أهل من أحدا يكفرون ال واجلماعة السنة أهل: ج
ـا نكري مل ولو يكفر فإنه متعمدا الصالة ترك من عدا ما  يف جـاء ملـا ، العلمـاء قـويل مـن الصـحيح علـى وجو

فهـذه اللجنـة الدائمـة مل تنعـت القـول اآلخـر بأنـه قـول املرجئـة بـل . )٢٧/٤٢٤. (الصـالة تـارك كفـر يف األدلة
  جعلته قوًال معترباً فجعلت القول بالتكفري هو الراجح، والقول بعدم التكفري هو الرجيح.

  .عثيمنيالشيخ حممد بن  العالمة-١١
مـن رسـالته حكـم تـارك ا.هــ .وخلفاً  سلفاً  العلم أهل فيها تنازع وقد الكربى، العلم مسائل من املسألة هذهقال: 
فنقل رمحه هللا التنازع يف هذه املسألة عن السلف ومل يقل هو وال غريه: إن اخلـالف يف هـذه املسـألة  .الصالة

  بني السلف واملرجئة.
  .الشيخ عبداحملسن العباد-١٢

 اإلميــان مســمى مــن العمــل أخــرج القائــل هــذا فهــل يكفــر، ال الصــالة تــارك إن: قــال مــن -حفظــه هللا–ســئل 
   املرجئة؟ لقول موافقاً  قوله فكان

 العلــم، أهــل مــن كثــريون هــم يكفــر ال الصــالة تــارك بــأن يقولــون الــذين ألن بصــحيح؛ هــذا لــيس ال،: اجلــواب
ــم ُمرجئــاً؛ ذلــك قــال مــن يعتــرب فــال ميــان،اإل مــن جــزء العمــل إن: يقولــون الــذين وفــيهم  ألدلــة يكفــر ال أنــه رأوا أل
، مرجئـاً  يكون -العلم أهل أكثر قول وهو- يكفر ال الصالة تارك: قال من كل فليس فهموه، ولفهم رأوها
! تكفـريال بعـدم لقولـه اإلرجـاء فكر يرى بأنه هللا رمحه األلباين الشيخ برمي اآلن املوجودة الدندنة تنبين وعليه
 هـم يكفـر ال الصـالة تـارك بـأن املتقـدمني مـن قالوا الذين كل لكان صحيحاً  هذا كان ولو الغلط، من وهذا
  .من شرحه لسنن أيب داوود ا.هـ.أبداً  يكون أن ميكن ال وهذا! املرجئة من

تــارك رمــى القــول بعــدم كفــر  أو غــريهم مــن أئمــة الســنة أحــداً مــن هــؤالء األئمــة املشــنعون أولئــكفهــل رأى 
ـــُتْم ِإالَّ (الصـــالة بأنـــه مـــذهب املرجئـــة،  قُـــْل َهـــْل ِعْنـــدَُكْم ِمـــْن ِعْلـــٍم فـَُتْخرُِجـــوُه لََنـــا ِإْن تـَتَِّبُعـــوَن ِإالَّ الظَّـــنَّ َوِإْن أَنـْ

  ، فأنشدهم باهلل أن يتبعوا سلفهم وال حيدثوا بعدهم.)َختُْرُصونَ 



  إشكال عند املشنعني واجلواب عنه:
، اع منعقد بني الصحابة على كفر تارك الصالة، فلهذا قمنا بالتشـنيع علـى املخـالفنيحيث يقولون: إن اإلمج

  يف هذه املسألة.
  واجلواب من وجوه:

كالكتــاب والســنة والقيــاس الصــحيح، قــد يوجــد لــدى أحــد   الصــحيحة أن اإلمجــاع كغــريه مــن األدلــةالوجــه األول: 
أي اآلخــر ووصــمه بالبدعــة، وإال للــزم علــى ذلــك تبــديع طــريف اخلــالف يف املســألة، لكــن هــذا ال يعــين مصــادرة الــر 

  لفني يف املسائل املتنازع عليها.أكثر املخا
  إن اإلمجاع خيتلف عن غريه من األدلة، فهو يرفع اخلالف، فاجلواب بالوجه الثاين.فإن قالوا: 

ا يعتـذر لـه يف خمالفـة آيــة أن اإلمجـاع مثـل غــريه مـن األدلـة الصـحيحة، يعتـذر للسـين يف خمالفتــه، كمـ الوجـه الثـاين:
 ثبـوت الـدليلعـدم التسـليم ب، ومنهـا صرحية، أو سنة ثابتة، بأحد األعذار اليت ساقها ابن تيمية يف كتابه رفـع املـالم

 عليـه هللا صـلى النـيب عـن املرويـة األخبار ذكرناأو داللته، لذا قال املروزي ملا ذكر أدلة القول بتكفري تارك الصالة: 
 هللا رضـي الصـحابة عن جاءنا مث إقامتها من امتنع من قتال وإباحة امللة من إياه وإخراجه تاركها رإكفا يف سلم و

 عـن يرو  مـا تأويـل يف ذلـك بعـد العلـم أهـل اختلـف مث ذلـك خـالف مـنهم أحـد عـن جيئنـا ومل ذلـك مثل عنهم
 امتنـع مـن علـى القتـل ابوإجيـ تاركهـا إكفـار يف عـنهم هللا رضـي الصـحابة عن مث سلم و عليه هللا صلى النيب
  .)٢/٩٢٥.ا.هـ من تعظيم قدر الصالة (إقامتها من

يف تكفــري تــارك الصــالة، ومــع ذلــك احتملــوا اخلــالف مــن  أن الســلف نقلــوا اإلمجــاع عــن الصــحابة الوجــه الثالــث:
بـاع مـن املخالف يف هذه املسألة، كما تقدم النقل عن املروزي وغريه، وكل خـري يف اتبـاع مـن سـلف وكـل شـر يف ات

  خلف.
قــل فيــه اإلمجــاع عــن الصــحابة أو مــن بعــدهم يصــري اخلــالف فيهــا مــن مســائل لــيس كــل مســألة نُ  الوجــه الرابــع:

التبديع واالفرتاق، فاملسائل اليت نقـل فيهـا اإلمجـاع ومـع ذلـك احتمـل أهـل السـنة اخلـالف فيهـا فيمـا بيـنهم ليسـت 
  قليلة، ومنها: 

-رمحـه هللا–يف منهاج السنة، قال  حائض بعد الطهر، كما ذكر ابن تيميةللاليت جتمع تني لصالا قضاءمسألة -١
 أداء وقتهــا يف للظهــر مصــلية وتكــون والعصــر بــالظهر مــأمورة حينئــذ فهــي العصــر وقــت يفاحلــائض إذا طهــرت : 

 أصــحاب بــذلك أمرهــا كمــا أداء حقهــا يف املغــرب وكانــت والعشــاء املغــرب صــلت الليــل آخــر طهــرت إذا وكــذلك
 عـــن ينقـــل ومل عـــنهم هللا رضـــي هريـــرة وأبـــو عبـــاس وابـــن عـــوف بـــن الـــرمحن عبـــد ســـلم و عليـــه هللا صـــلى هللا رســـول
  . ا.هـخالفه صحايب



بعــد ســياق اآلثــار عــن –كمــا يف احمللــى، حيــث قــال  ،ابــن حــزم ذلــك ذكــر، مســح بعــض الــرأس للوضــوءمنهــا و -٢
 حجـة وال ذلـك، يف عمـر ابـن عـن رويناه ملا خالف عنهم هللا رضي الصحابة من أحد عن يعرف وال: -الصحابة

 نطـالبهم وإمنـا نسـتحبه، بل ذلك ننكر ال ألننا رأسه، مجيع مسح وغريهم الصحابة من عنه روى فيمن خالفنا ملن
  .ا.هـجيدونه فال الوضوء يف الرأس بعض على االقتصار أنكر مبن
ـي جـابر رضـي هللا عنـه عـن –ى ، قال ابن حزم يف احمللابن حزم ذلك بيع اهلر ذكرمن نع املمنها و -٣ بعد سياق 

.ا.هـــ ونقــل ابــن القــيم كــالم ابــن حــزم يف زاد املعــاد الصحابة مــن خمالفــا لــه نعــرف وال جــابر فتيــا فهــذه:  -بيــع اهلــر
  وأقره. 

 ممــا وهــذا: -يف احمللــى بعــد ســياقه لكــالم اجمليــزين–: قــال ابــن حــزم ذلــك ذكــر، بيــع الكــالبمــن نــع املمنهــا و -٤
   .ا.هـالصحابة من أحد عن خالفهما يصح ال وصاحبني ةاملتواتر  اآلثار فيه خالفوا

 الصــحابة ابــن تيميــة يف شــرح العمــدة وابــن رجــب يف فــتح بــنينفــى اخلــالف حيــث  اســتقبال جهــة القبلــةمنهــا و -٥
 هللا رضـــي الصـــحابة إمجـــاع ذلـــك ألنفقـــال ابـــن تيميـــة بعـــد أن ذكـــر القـــول باســـتقبال جهـــة القبلـــة، قـــال: ، البـــاري
 عــن - أيضــا - املعــىن هــذا رويمث ســاق بعــض اآلثــار عــن الصــحابة، وقــال ابــن رجــب يف فــتح البــاري:  .ا.هـــعنهم
  ا.هـ.ذلك خالف صحايب عن يعرف وال ، - عنهم هللا رضي - عباس وابن عمر وابن وعلي عثمان

 أكثـر مسـألة يف ولـيسهللا: قال رمحـه ، ابن عبدالرب يف االستذكار ذلك ذكر، حتديد النفاس بأربعني يوماً ومنها -٦
م بـاألربعني قـال من إال والتقليد لالتباع موضع النفاس  خمـالف وال سـلم و عليـه هللا صـلى هللا رسـول أصـحاب فـإ
 على حجة الصحابة إمجاع ألن بغريهم عليهم اخلالف عندنا جيوز وال غريهم عن جاءت األقوال وسائر منهم هلم
  .ا.هـبعدهم من
كمـا يف املغـين، فقـال رمحـه هللا: ،  ابن قدامـة ذلك ذكر ،الكثري ينقض الوضوء دون القليل لدماخروج ومنها أن -٧

ما عباس وابن عمر ابن عن فروي هريرة وأيب عباس وابن ابن عن ذلك روي  بالوضـوء امليـت غاسـل يأمران كانا أ
  ـ.ا.هالصحابة يف خمالفا هلم نعلم وال الوضوء فيه ما أقل:  قال هريرة أيب وعن
 وابــن ابــن عــن ذلــك روييف املغــين:  -رمحــه هللا–قــال ، ابــن قدامــة ذلــك الوضــوء مــن تغســيل امليــت ذكــرومنهــا -٨

مـا عبـاس وابـن عمـر ابـن عـن فـروي هريـرة وأيب عباس :  قـال هريـرة أيب وعـن بالوضـوء امليـت غاسـل يـأمران كانـا أ
  ا.هـ.الصحابة يف خمالفا هلم نعلم وال الوضوء فيه ما أقل
 رضي عباس ابن عنحيث قال:  يف شرح العمدة ذلك ابن تيمية ز امليقات بال إحرام ذكرجتاو ها املنع من ومن- ٩
 يدخلن ال قال رواية ويف واالثرم سعيد رواه حمرم وهو إال حاجة طالب وال تاجر مكة يدخل ال  قال عنهما هللا
  .ا.هـخمالف له عرفي وال حرب رواه حرام غري غريهم من وال أهلها من مكة الناس من أحد

ذلـك الزال أهـل السـنة خيتلفـون فيهـا وال يبـدعون ومـع  ،عليهـانقـل بعـض أهـل العلـم اإلمجـاع  فتلك مسـائل
  ا.وال يفرقون من أجله



إن ذلك يلغي حجية اإلمجاع علـى املخـالفني ألهـل السـنة، وسـيعتذرون مبثـل هـذه املعـاذير يف تـرك  :فإن قيل
  ها.عليمجاع اإل واأقوال أهل السنة اليت نقل

  إلمجاع عن أهل السنة على نوعني:اقل فيها املسائل اليت نُ أن  اجلواب:ف
املخــالف هلــم بالبدعــة،   القــول املســائل الــيت اســتقر فيهــا إمجــاع أهــل الســنة ومل حيتملــوا فيهــا اخلــالف، ورمــوا األول:

  عاذير املتقدمة.كنفي األمساء والصفات، فهذه املسائل ليس للمخالف فيها أن يعتذر بشيء من امل
، مبعــىن: أنــه وقــع بــني أهــل الســنة اإلمجــاع بــني أهــل الســنة املســائل الــيت نقــل فيهــا اإلمجــاع لكــن مل يســتقر الثــاين:

القـول ، واحتملوا بينهم خالف بعضهم الـبعض يف ذلـك، ومل يرمـوا قرار بثبوت هذا اإلمجاعأنفسهم اخلالف يف اإل
اونــاً وكســًال، فهــذا  ا، ومنهــاملســائل املتقدمــةكاملخــالف هلــذا اإلمجــاع احملكــي بالبدعــة،   أيضــاً مســألة تــارك الصــالة 

، وال جيـــوز لـــه أن يرمـــي القـــول فضـــًال عـــن صـــاحبه االنـــوع مـــن املســـائل جيـــب علـــى الســـين أن حيتمـــل املخـــالف فيهـــ
  .يف تبديع القول اآلخر عليه األجوبة املتقدمة حني احتجاجه باإلمجاع دُ رِ بالبدعة، وتَ 

  اينالفصل الث
اوناً وكسالً بعض أهل العلم من أهل السنة بل من أئمة السنة الذين قالوا    بعدم كفر تارك الصالة 

  
  هذا القول عن مجع من أئمة السنة واحلديث، منهم: قلنُ 
  الزهري.-١
  الشافعي. -٢
  أبو ثور.-٣
  أبو عبيد.-٤

 أبـو وأصـحابه عنـه هللا يرضـ يفعالشـا احلـديث أصـحاب علمـاء مـن املـذهب هذا ذهب ممن وكانقال املروزي: 
   )٢/٩٥٦.ا.هـ من تعظيم قدر الصالة (-مث نقل ذلك بإسناده عن الزهري موافقيهم يف عبيد وأبو وغريه ثور
ك عنه مجع من أهل العلم منهم ابن القيم كما يف كتابه الصالة قال رمحه هللا يف بيان الروايات نقل ذلمالك. -٥

هـــي القـــول بكفـــره، مث قـــال: عـــن أمحـــد بـــني أن الروايـــة األوىل بعـــد أن الصـــالة، و  عـــن اإلمـــام أمحـــد يف مســـألة تـــارك
  ا.هـ.يوالشافع مالك قول وهو كفراً  ال حداً  يقتل: والثانية

 وال: مسـرهد بـن مسـدد احلـافظ اإلمـام لتلميـذه وصـيته يفقـال فقد  ، أمحد بن حنبل يف إحدى الروايتني عنه-٦
 تركهـا فـإن ا جاحداً  وجل عز هللا فرائض من فريضة يرد أو العظيم باهلل شركال إال شيء اإلسالم من الرجل خيرج

  .عنه عفا شاء وإن عذبه شاء إن هللا مشيئة يف كان:  اوناً  أو كسالً 
  يف كتابه اإلميان: وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية 



 تاركهـا، تكفـري يف فـاختلفوا ربعـةاأل األعمـال وأمـا كـافر، فهو بالشهادتني يأت مل من أنه على املسلمون اتفق وقد
 وأمـا والشـرب، كالزنـا املعاصـي بـه نريـد فإمنـا بالـذنب، يكفـر ال أنـه علـى متفقـون السـنة أهـل:  قلنـا إذا وحنن
 مـن يكفـر أنـه:  عنـه الروايـات وإحـدى نـزاع، ذلـك يف أمحـد وعـن.  مشهور نزاع تاركها تكفري ففي املباين هذه
 إال يكفـر ال:  ثانيـة روايـة وعنه.  حبيب كابن مالك أصحاب من وطائفة بكر يبأ اختيار وهو منها، واحدة ترك
 ال:  ورابعــة.  عليهــا اإلمــام قاتــل إذا والزكــاة الصــالة، بــرتك إال يكفــر ال:  ثالثــة وروايــة فقــط، والزكــاة الصــالة بــرتك
ا.هـــــ مــــن .لفللســــ معروفــــة أقــــوال وهــــذه مــــنهن، شــــيء بــــرتك يكفــــر ال:  وخامســــة.  الصــــالة بــــرتك إال يكفــــر

  .)٢٣٧اإلميان(
 يكفـر عمـا سـأله مـن علـى جوابـا )١/١٠٢" ( السـنية الـدرر"  يف كما تعاىل هللا رمحه الوهاب عبد بن حممد-٧

  :  هللا رمحه فقال ؟ عليه يقاتل وعما ؟ به الرجل
 فعلهـا علـى قاتلنـاه وإن فـنحن اونـا وتركهـا ـا أقـر إذا األربعـة األركـان مث الشـهادتان أوهلا اخلمسة اإلسالم أركان 

 العلمـاء عليـه أمجـع مـا إال نكفـر وال جحـود غري من كسال هلا التارك كفر يف اختلفوا والعلماء برتكها نكفره فال
    .ا.هـالشهادتان وهو كلهم

م مرجئـة أو دخلـت علـيهم شـبهة  فهل ألحد من أهل السـنة واحلـديث أن يصـف هـؤالء األمـة املرضـيني، بـأ
إمـا أنـه ال يعـرف معـىن اإلرجـاء، وإمـا أنـه ال يعـرف  أحـد رجلـني: ل ذلك بعد هذا البيـان إالال يقو  ؟!اإلرجاء

  من هم سلفه وأئمته يف املعتقد.
ـــا مت املقصـــود، اخلـــالف يف حكـــم تـــارك الصـــالةوهـــي جـــواز  الثانيـــةهـــذا آخـــر مـــا أردت بيانـــه مـــن املســـألة  مـــن  و

  واحلمد هلل رب العاملني.، الكتاب جبزئيه

  وحممد عبدهللا بن حممد العبدالكرميأبكتبه: 

 هـ٢٩/٣/١٤٣٠- الزلفي-السعودية


