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الحلقة األولى 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

إنَّ الحمد هلل نحمده ونستعينو ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا، 
ومن سيئات أعمالنا، من يهده اهلل فبل مضل لو، ومن يضلل فبل ىادي 

لو، وأشهد أن ال إلو إال اهلل، وحده ال شريك لو، وأشهد أن محمداً 
 .عبده ورسولو

أال وإن أصدق الكبلم كبلم اهلل وخير الهدي ىدي محمد  وشر األمور 
 . محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضبللة وكل ضبللة في النار

 : أما بعد

فإن المنهج الحدادي ىو في حقيقة أمره منهج تكفيري خبيث يقوم 
 : على مبادئ تهدم الدين وتقوي شوكة أىل البدع والملحدين

 : فمن مبادئهم

 أنها من الدين بل  – ككباً وزوراً  – تقعيد القواعد الباطلة وزعمهم
 .أساس الدين
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  الطعن في المنهج السلفي ووصفو بأنو إرجاء ويخدم المشركين
 . وأىل البدع واألىواء

  الطعن في حملتو من أئمة الهدى سواء من مات منهم كابن تيمية
أو ابن باز أو األلباني أو ابن عثيمين رحمهم اهلل تعالى أو كان 
من المعاصرين كشيخنا العبلمة ربيع بن ىادي عمير المدخلي 

 .حفظو اهلل تعالى وأقر بو أعين السلفيين الصادقين

  ضربهم لعلماء السنة السلفيين بعضهم ببعض وإثارة الفتنة بينهم
 ! ومحاولة إيجاد التفرقة والخبلف والتناحر بينهم

  تسلحهم بالككب والخيانة واالفتراء على عباد اهلل الصالحين
ورميهم بالفواقر والطعن فيهم طعناً فاجراً حاقداً ال مثيل لو إال 

 . عند الروافض بل يزيدون

 ! إلى غير ذلك من المبادئ الهدامة الباطلة

وىؤالء الحدادية خوارج العصر يصدق عليهم ما قالو شيخ اإلسبلم ابن 
تيمية رحمو اهلل تعالى في بيانو لسبب انحراف الخوارج وتدرجهم في 

مقامات الضبلل حيث قال رحمو اهلل تعالى كما في المجموع 
(28/497(  
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 : ىؤالء أصل ضبللهم

اعتقادىم في أئمة الهدى وجماعة المسلمين أنهم خارجون عن العدل 
 ! وأنهم ضالون

 !! وىكا مأخك الخارجين عن السنة من الرافضة ونحوىم

 !! ثم يعدون ما يرون أنو  لم عندىم كفراً 

 !!! ثم يرتبون على الكفر أحكاماً ابتدعوىا

 ! فهكه ثبلث مقامات للمارقين من الحرورية والرافضة ونحوىم

حتى مرقوا منو كما مرق  في كل مقام تركوا بعض أصول دين اإلسبلم
 السهم من الرمية

يقتلون أىل اإلسبلم ويدعون  ))وفى الصحيحين في حديث أبى سعيد 
  ((أىل األوثان لئن أدركتهم ألقتلنهم قتل عاد

وىكا  نعت سائر الخارجين كالرافضة ونحوىم فإنهم يستحلون دماء 
أىل القبلة العتقادىم أنهم مرتدون أكثر مما يستحلون من دماء الكفار 

 انتهى!  ... الكين ليسوا مرتدين ألن المرتد شر من غيره 
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فتأملوا إخواني كبلم اإلمام ابن تيمية تجدونو وكأنو يصف ىؤالء 
 ! الحدادية الخارجيين التكفيريين

اعتقدوا ضبلل أئمة الهدى والحق وأنهم على غير : فالحدادية أوالً 
 !دين الحق

وذلك أن الحدادية التكفيرية لهم اعتقادات باطلة ضالة جعلوىا ىي 
 ! الدين

 ! وجعلوا ما خالفها من الحق ىو الباطل

 ! فشابهوا اليهود والنصارى الكين جعلوا الحق باطبلً ولبسوا فيو وكتموه

بتكفير ىؤالء األئمة ومن كان على طريقتهم : ثم قام الحدادية ثانياً 
 ! حتى قال قائلهم أكثر السلفيين اليوم زنادقة

 !!! والزنديق ىو المنافق الخالص

 !!! فهكا عين التكفير للسلفيين

 فإنا هلل وإنا إليو راجعون

واهلل إنهم : فما أشد خبث ىكه الطائفة الحدادية المنحرفة التكفيرية 
الكين ىم شر الخليقة ، والكي أُمر !  ألشد ضبلالً من الخوارج اأُلول 



  الصواعق السلفية على أوكار الطائفة الحدادية التكفيرية
 

  
 6صفحة 

 
  

ولي األمر بقتالهم لدحر باطلهم وكف شرىم عن أمة محمد صلى اهلل 
 ! عليو وسلم

 : قال اآلجري في الشريعة

 بابٌ 

ذم الخوارج ، وسوء مكاىبهم ، وإباحة قتالهم ، وثواب من قتلهم أو 
 قتلوه

 : قال محمد بن الحسين

- لم يختلف العلماء قديماً وحديثاً أن الخوارج قوم سوء ، عصاة اهلل 
ولرسولو صلى اهلل عليو وسلم ، وإن صلوا وصاموا ، واجتهدوا - تعالى 

في العبادة ، فليس ذلك بنافع لهم ، ويظهرون األمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر ، وليس ذلك بنافع لهم ؛ ألنهم قوم يتأولون القرآن على ما 
يهوون ، ويموىون على المسلمين ، وقد حكر اهلل تعالى منهم ، وحكر 

النبي صلى اهلل عليو وسلم ، وحكرناىم الخلفاء الراشدون بعده ، 
 . ، ومن تبعهم بإحسان- اهلل عنهم  رضي- وحكرناىم الصحابة 

ومن كان على مكىبهم من  ، والخوارج ىم الشراة األنجاس األرجاس
 يتوارثون ىكا المكىب قديماً وحديثاً  سائر الخوارج ،
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 . ، ويخرجون على األئمة واألمراء ، ويستحلون قتل المسلمين

فأول قرن طلع منهم على عهد رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم ، وىو 
رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم وىو يقسم الغنائم فقال  رجل طعن على

ويلك فمن يعدل إذا لم  ): فقال . تعدل  اعدل يا محمد ، فما أراك: 
فأراد عمر رضي اهلل عنو قتلو ، فمنعو النبي صلى اهلل  ( أكن أعدل ؟

عليو وسلم من قتلو ، وأخبر أن ىكا وأصحاباً لو يحقر أحدكم صبلتو 
مع صبلتو ، وصيامو مع صيامو يمرقون من الدين وأمر في غير حديث 

 . بقتالهم ، وبين فضل من قتلهم أو قتلوه

ثم إنهم خرجوا بعد ذلك من بلدان شتى ، واجتمعوا وأ هروا األمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر ، حتى قدموا المدينة ، فقتلوا عثمان بن 
عفان رضي اهلل عنو ، وقد اجتهد أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليو 

وسلم ممن كان بالمدينة في أن ال يقتل عثمان ، فما أطاقوا على ذلك  
 . رضي اهلل عنهم

رضي اهلل - ثم خرجوا بعد ذلك على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
ال حكم إال  ): ، ولم يرضوا بحكمو ، وأ هروا قولهم ، وقالوا - عنو 
 . كلمة حق أرادوا بها الباطل- : ) رضي اهلل عنو - فقال علي  (اهلل 
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بقتلهم ، - تعالى - فأكرمو اهلل - رضي اهلل عنو - فقاتلهم علي 
وأخبر عن النبي صلى اهلل عليو وسلم بفضل من قتلهم أو قتلوه ، 

 . وقاتل معو الصحابة

في الخوارج سيف - رضي اهلل عنو - فصار سيف علي ابن أبي طالب 
 انتهى.  حق إلى أن تقوم الساعة 

 : وفي ختام مقالتي

فإني احكر إخواني السلفيين في كل مكان من ىكه الطائفة التكفيرية 
 الخبيثة

شبكة اآلفاق ، شبكة : فبل يجوز دخول مواقعهم ومنتدياتهم مثل 
 . األثري ، شبكة األمر األول وغيرىا من المواقع الحدادية الخبيثة

مثل صفحة عماد فراج، : وال يجوز دخول صفحات الحدادية الخبيثة 
وصفحة أحمد بن عمر الحازمي وصفحة عبد الحميد الجهني وغيرىا 

 ! من الصفحات الباطلة

وال مشاركتهم  (الواتس أب )وال يجوز دخول المجموعات المعروفة بــ 
لما فيها من نشر باطلهم وضبلالىم وشبهاتهم وطعوناتهم في أئمة  فيها

 ! الهدى
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فبل يجوز االستماع لكبلمهم وال الجلوس معهم وال قراءة كتبهم أو 
 !! مقاالتهم

وإني ألسأل اهلل أن يجزي شيخنا اإلمام العبلمة ربيع بن ىادي عمير 
المدخلي خير الجزاء على جهاده العظيم ضد ىكه الطائفة التكفيرية 

فقد أبان باطلهم وكشف عوارىم وجردىم من كل  المنحرفة الضالة
سبلح باطل سلطوه على أىل السنة فأصبحوا كالصرعى يترنحون 

 وكالمجانين يتطايرون وكالسكارى يتخلجون

فجزاه اهلل خيراً على جهاده العظيم ضد ىكه الفرقة التكفيرية وغيرىا 
من فرق الضبللة والغواية وجعلو في موازين حسناتو يوم ال ينفع مال وال 

 . بنون إال من أتى اهلل بقلب سليم

 أخوكم المحب

 أحمد بن عمر بن سالم بازمول

  ىـ1435 رمضان 24الثبلثاء الموافق 

 عصراً  5 : 00

*************************************** 
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الحلقة الثانية 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

إنَّ الحمد هلل نحمده ونستعينو ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا، 
ومن سيئات أعمالنا، من يهده اهلل فبل مضل لو، ومن يضلل فبل ىادي 

لو، وأشهد أن ال إلو إال اهلل، وحده ال شريك لو، وأشهد أن محمداً 
 .عبده ورسولو

أال وإن أصدق الكبلم كبلم اهلل، وخير الهدي ىدي محمد، وشر 
األمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضبللة، وكل ضبللة في 

 .النار

 : أما بعد

التي تنتمي للمنهج الّسلفي وِىي من أشّد أعداء  فمن أخبث الّطوائف
 !! الحّداديّة الخارجّية الّتكفيريّة: المنهج الّسلفي 

 لماذا كانت الحدادية من أخبث الّطوائف ؟: فإن قيل 

 : فالجواب
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 بأنّهم على السُّّنة وأنـُّهم ُمتمسّْكون بآثار الّسلف أن الحّدادية يتظاىرون
! 

 ! فيخدعون الشباب الكين ال يعرفون حقيقة حالهم

 !إذ حقيقة حالهم أنهم ال يقَتُدون بالسنة وال يتمسكون بمنهج الّسلف

 !من أين جئتم بهكا المنهج؟: ألنّنا نقول لهم

 !ومن أين جئتم بهكا الكبلم؟

الحّداديّة ُيخاِلف منهج المنهج  ىكا الكبلم الكي تسيرون عليِو أيُّها
 ! الّسلفي

رحمو –الّشيخ األلباِني  :في أئمة السُّّنة من أمثال كيف تطَعُنون
، -تعالى حفظو اهلل–الّشيخ ربيع المدخلي  :، ومن أمثال-تعالى اهلل

 !العصر وتصُفونُهَما بأنـُّهما من رؤوس الُمرجئة في ىكا

السُّّنة من عبلمِة  ال شّك أنـُّهم يطَعُنون في أىل السُّّنة، والطّعن في أىل
 .أىل الِبدع، ىكا جاِنب

الُمخاِلف لهم  عند الحّداديّة أنـُّهم َيِصُلون إلى تكفير :الجانب الثّاِني
 !من أىل السُّّنة
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 : فأوالً 

 !يرُمون أئمة السنة باإلرجاء

 !يُعاُدونهم

 !يرُمونهم بألقاب الّسوء

 : وثانياً 

الّتكفير؛ ألنـُّهم يـََرْون أنّو ال ُعكر بالجهل؛  ينتقلون بعد ذلك لمرحلة
يترتَّب على ىكا أّن من عَكربالجهل فقد وقع في عدم تكفير الكاِفر؛ 

 !عندُىم ومن لم ُيكفّْر الكاِفر فُهَو كافر

الَمْسُمومين ُمسلَّطان على ُعلماء  والعجيب أّن سبلَحُهم وخنجرُىم
الّشيخ ربيع؛ وىؤالء  األلباني؛ ابن عثيمين؛ ابن باز؛ تيمّية؛ ابن :السُّّنة
 ! الُعلماء كبار

كبلم يدّل على  ِخنجٌر مسموٌم بالطّعن في ُعلماء األُّمة ُيكفّْرونـَُهم ولُهم
ذلك، بل لُهم اجتماع كان في الطّائف قبل عّدة سنوات توّصلوا فيو 

األلباني وابن : اإلمامان  !!من عَكر بالجهل فقد وقع في الُكفر أنّ 
 !جهِميان عندُىم- رحمُة اهلِل عليهما–ُعثيمين 
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ا فاِجرة فيهم شّدة وُغلّو الخوارج :لِكلك حّتى  ىكه الطّائفة خبيثٌة جدِّ
في كيفّية كبلِمهم؛ حّتى في تعاملهم في المسائل الّشرعّية، ليس عندُىم 

عندُىم ِحكَمة وال عنده صفاء، كبلمهم شديد ألنّو خارج من  لِين وال
 !  تكفيرّي ثائر وليس من صدِر صاحب ُسّنة صدر

فإّن ىكا الّرجل  الحازِمي أحمد بن ُعَمر: ومن ىؤالء الحّداديّة المدُعو
فكانُوا ُيخالطونو واختلط بهم،  لّما تصّدر للّتدريس التّفحوَلُو الحّداديُّون

األلباِني ؟ ُيحيل السائل على الطّلبة الحّداديّة  فصار لّما ُيسأل عن
 !حال األلباِني اسأل ُفبلن وُفبلن ُيجيبونك عن: فيقول للسائل 

 ! عجيب أمرك

 ! فأنَت ُمتصدّْر للتدريس

األلباني إلى  وُتِحيل الّسائل في شأِن إمام من أئّمة ىكا العصر
 !!بل ُمبتِدعة حّداديّة   !!طلبة

 !ما أحلَت إليهم إال وأنَت ُتواِفُقُهم  :إذن

ثُّم  لكن ما كان أحمد الحازمي في بداية أمره ُيظِهر عبلقتو بالحدادية؛
 !فيها  ُهورًا واضًحا انتماؤه للمنهج الحّدادي في بعض مقاالتو  هر

 !كّفر وقبلها للمنهج الّتكفيري حيثُ 
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 ! وقد نزلت مقاالت في سحاب في ىكا الّشأن

سّيئة وخبيثة جدِّا على منهج  ولكن األيَّام ىكه نزلت لو مقاالت
أىل ُسّنة واتّباع لؤلثر، فإنـُّهم  وإن كان يّدِعي الحّداديّة أنـُّهم الحّداديّة

وُيحمُّْلوَن اآلثار ما ال  ُيسِقطون السُّّنة وُيسِقطون اآلثار الّصحيحة
زعماً أنهم يطبقون - َتْحَتِمل، ِلَكِلك ال يُغتَـرُّ بهم، يفتحون األزارير 

ويرددون األحاديث واآلثار عن الّسلف ونحو  – السنن المهجورة
 !ذلك

 !يقَتُدون بالمنهج السَّلفي فإنّهم ال

 والمنهج السلفي من ىؤالء برآء

 أبًدا ال توجد أّي ِصَلة بين المنهج السلفي والمنهج الحدادي التكفيري

 !ىُؤاَلء بل ال يوجد عاِمل ُمشَترك بين المنهج الّسلفي وبينَ 

 ألّن ىؤالء في حقيقة أمرىم تكفيريون

عبد اهلل صّوان الغامدي وىو / المدعو : ومن ىؤالء الحدادية أيضاً 
ُطبّلب الّتحفيظ  جّدة ينشر مكىبو الحدادي الباطل بين الطبلب في

ويُقرّْر فيهم مسألة عدم الُعكر  الّصغار عشر سنين إلى خمس عشرة سنة
 !بالجهل
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 !وصار الطّلبة الصّْغار يخوضون في ىكه المسائل

يدرس الطلبة والطالبات من خارج الَمْمَلكة عبر الّنّت يأَمُنوَن لو ويأِتي 
 !الِبدَعة ويُؤصّْل فيهم

 !ويُؤصّْل فيهم الّضبللة

 !األصول الباطلة ِبُحّجة أنّو سلفي ويُؤصّْل فيهم ىكه

 !الّسلف وأنّو يقتِدي بمنهج

 !فاجٌر في ىكه الّدعوة أال ساَء ما يـَُقول، أالَ إنّو كاذبٌ 

وعبُد الحميِد  فَـُهو من أبعد الّناس عن المنهج السَّلفي، ال َيْسَتِحي ُىو
 !الُجَهِني

 !من اهلل عّز وجلّ  ال َيْسَتُحونَ 

الّتكفيري الحّداِدّي الخارجّي الخبيث  ُيصدُّْرون عماد فّراج
ويطَعن في - رحمُة اهلِل عليو–األلباني  الكي يطَعن في اإلمام الجاِىل

وغيُرُىَما - حفظو اهلل تعالى– حاِمل راية الجرح والّتعديل الّشيخ ربيع
 .غاِدرة من أىل السُّّنة طُُعونات فاجرة
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ما نبِغي منُكما شيًئا تبّرُؤوا من  تبّرؤوا من عماد فراج، :ونُقول لُهما
 !ساِكتون المنهج الحدَّاِدي وتبّرؤوا من ىكا الّرجل وُىم

الكي حّقق  لكن لّما قام الّشيخ ربيع ورّد على عاِدل حمدان الغامدي
بعض ُكتب أىل السُّّنة وعّلق عليها بتعليقاٍت فاجرة حّداديّة 

قام عبد اهلل - اهلل يحفظو–تكفيريّة؛ لّما رّد عليو الّشيخ ربيع  خبيثة
 !يعترض على الّشيخ ربيع صّوان ونّزل مقاالً 

لماذا لم تُنِزل فيو مقاالً  ولكن عماد فّراج الكي ُيكفّْر األّمة وُيضلُّْلَها
 !وتتبّرأ منو؟

ُيخاِلُفونُو ويُؤصّْلون  فَـَلْو كانُوا على الحقّْ لساروا عليِو، أّما وُىم
ال ينفُعُهم؛ فُهم  الباطلُ ثّم يّدُعون أنّهم يقتدون بالمنهج الّسلفّي فهكا

الّسلفّية ولكن في داخل ىكا الّلباس ثوٌر ىائج ووحٌش  يتستـَُّرون بِِلَباسِ 
 !غادر مائج

 !ُكّل من خالطُهم أصبح تكفيريِّا :لكِلكَ 

الحرم المكّْي وكان ُمحفّْظًا  واهلل أذُكُر طالًبا كان يدُرس عندي في معهد
أصبح يمشي مع رُجل حّداِدّي عندنا  للُقرآن كان ُسبحان اهلل فيو خير ؛
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ال تمشي معو، ثُّم انقطعت أخباره وىككا ُىم : ُىنا في مّكة فحّكرتُوُ 
 !الّناس ينَقِطُعون عن

 !ينَقِطُعون عن أىل الِعلم

 !خفّية سّريّة يُؤصُّْلون باطلهم لُهم جلسات

سنة أو أقّل فسلَّْمُت عليِو وأنا ال أدري أنّو  ثُّم لقيُتُو بعد ُمّدة من الّزمن
صارحّداديِّا خالًصا فكّلمتُهونصحُتُو وسألُت عن حاِلِو ثُّم  هر من كبلِمِو 

يا أخي اّتق اهلل؛ : والّشيخ ابن باز؛ قُلت الطّعن في الّشيخ ابن ُعثـَْيِمين
 !إي واهلل ىككا قاَل ِلي !جهمي ابن الُعثـَْيِمين: قال

من عشر سنين بل أكثر ألنّنا نحن اآلن عام  ىكا الكبلم ترى قبل أكثر
 .سنة  يعني لو تقريًبا قرابة الخمسة عشر1434

الحّداديّة في السنوات الماضية كانت  أنّ  :-بارَك اهللُ فيُكم–واعَلُموا 
 !ُىدوء ولكن كانُوا يعَمُلون في خفاء أُمورىم في

 .في الّناس فأصَُّلوا الّتأصيبلت الباطلة
ُروا منُهم، وال تَنَخِدُعوا  :لكِلكَ  - بارك اهللُ فيُكم–احَكُروُىم وحكّْ
 !اّدعائهم أنّهم مع المنهج الّسلفي في

 . ال تنَخِدُعوا بكِلكَ  أبًدا
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 "ُأصول السُّّنة لئلمام أحمد"ىكا ما كنت قلتو في شرح 

 ىـ1434/ صفر  / 3يوم األحد الموافق 

 )مع تهكيب واختصار وإضافة  (

 : أما اليوم فكلنا رأى حال ىؤالء الحدادية الغبلة التكفيرية

أكثر السلفيين اليوم : فأحمد بن عمر الحازمي قال مقولتو الفاجر 
 ! زنادقة

وعبد اهلل صوان الغامدي الككاب الفاجر الكي زور ولبس وككب في 
خطابو للمفتي ، وقام بإشعال نار الفتنة ، وأساء األدب وفجر في 
خصومتو مع إمام الجرح والتعديل اإلمام ربيع بن ىادي عمير   

 . المدخلي

خرج  من جحره وأخك يضرب بسبلحو : وعبد الحميد الجهني 
المهزول يميناً ويساراً  ناً منو أنو يضرب في مقتل إذا بو يضرب نفسو 

 . فيوبقها ويوقعها في الحرج

واتباعهم من أمثال الزاكوري وسلطان الصبر والجميعة وغيرىم يتحركون 
لكن تحركهم تحرك الشاة المكبوحة ال : في كل واد إلضبلل الناس 

 . لتعيش بل لتهلك
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والحمد هلل أوالً وآخراً على توفيقو لشيخنا اإلمام العبلمة ربيع بن ىادي 
عمير المدخلي للقضاء على ىكه الفتنة وكشف ضبللها ورد باطلها 

 . فجزاه اهلل خيراً 

 أخوكم المحب

 أحمد بن عمر بن سالم بازمول

  عصراً 5 : 15األربعاء 

 ىـ1435  رمضان  25الموافق 

 :وإلتمام الفائدة؛ فهكا كبلُم فضيلة الشَّيخ الدُّكتور كامبلً في شرحو لـ

 ،"ىـ1434 صفر 03/ الدَّرس الثَّالث / أصول السُّّنة لئلمام أحمد "

*********************** 

أحمد الحازمي والغامدي : كبلم الشيخ أحمد بازمول في (جديد  (
 .. والُجَهني وعماد فراج

وأيًضا فيو قضّية ُمهّمة قد تصدر من بعض إخوانِنا الّسلفيّْين من طبّلب 
فبلن فيو خير صاحب ُسّنة نرى عنده : العلم، فأحيانًا تجدىم يقولون

كانُوا ال يأخكون عن الّرجل حّتى ُيخبرون حالو  !ُسّنة؛ ىكا ما يكفي
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أنـُّهم يعرفون مداِخَلو : معناه !إيش معناه؟ كأنّهم يُريدون أن يُزوُّْجوه،
  .ومخارجو، يعرفون حّتى األمور الخاّصة الُمتعّلقة بو

لكلك ىكه الّتزكيات الُمرَسلة ببل قُيود إالّ ُمجّرد الظّاىر ال تكفي، ما 
علمت حاَلُو ُقل ما أعلم حالو؛ ما رأيت منو إالّ أمر ككا وككا لكن ال 

أستطيع أن ُأزكّْيو ألّن الّتزكية تعِني أّنك تُعدّْلو وأّنك يعِني ُتوِصي 
 .باالستفادة منو

ومن أخبث الّطوائف التي تنتمي للمنهج الّسلفي وِىي من أشّد أعداء 
 :المنهج الّسلفي طائفتان ُمتبلزمتان

 .الّتكفيريّة الّسلفّية •
 .-أيًضا–الحّداديّة الخارجّية الّتكفيريّة  و •

ألنـُّهم بمنَهِجهم ُيسيئون للّسلفيّْين  أشّد وأسوأ ىكه الّطوائف؛ لماذا؟
وكأنّهم عبلقتهم بالحاِكم الّشرعي عبلقة  !وُيصوّْرونهم وكأنـُّهم خوارج

ُمضاّدة مّما يُؤلّْب عليهم الّسلطان ويُؤلّْب عليهم الّناس، مع أّن 
الّسمع والطّاعة لُواَلة األمر؛ الّصبر على : الّسلفيّْين من أبرز اعتقاداتهم

ُوالة الُجور؛ الّنهي عن الخروج على ُواَلة األمر؛ الدُّعاء لهم بالّصبلح 
 .والخير

شّتان أبًدا بين المنهج الّسلفّي والمنهج الّتكفيرّي، وشّتان أبًدا بين 
المنهج الّسلفّي والمنهج الحّداِدّي، والحّداديُّون اليوم يتظاىرون بأنّهم 
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على السُّّنة وأنـُّهم ُمتمسّْكون بآثار الّسلف؛ وُىم في الحقيقة ال يقَتُدون 
ومن أين جئتم  !من أين جئتم بهكا المنهج؟: ألنّنا نقول لهم !بالّسلف

ىكا الكبلم الكي تسيرون عليِو أيُّها الحّداديّة ُيخاِلف  !بهكا الكبلم؟
منهج أىل السُّّنة والجماعة؛ ُيخاِلف المنهج الّسلفي، تطَعُنون في رجال 

، ومن -رحمو اهلل تعالى–الّشيخ األلباِني  :السُّّنة من أمثال
، وتصُفونُهَما بأنـُّهما -حفظو اهلل تعالى–الّشيخ ربيع المدخلي  :أمثال

ال شّك أنـُّهم يطَعُنون في أىل  !من رؤوس الُمرجئة في ىكا العصر
 .السُّّنة، والطّعن في أىل السُّّنة من عبلمِة أىل الِبدع، ىكا جاِنب

عند الحّداديّة أنـُّهم َيِصُلون إلى تكفير الُمخاِلف لُهم  :الجانب الثّاِني
 !من أىل السُّّنة

 !يرُمونهم بألقاب الّسوء !يُعاُدونهم !يرُمونهم باإلرجاء :األوَّل •
يصُلون لمرحلة الّتكفير؛ ألنـُّهم يـََرْون أنّو ال ُعكر بالجهل؛  :الثّاِني •

يترتَّب على ىكا أّن من عَكر بالجهل فقد وقع في عدم تكفير الكاِفر؛ 
 !ومن لم ُيكفّْر الكاِفر فُهَو كافر عندُىم

والعجيب أّن سبلَحُهم أو خنجرُىم ىكا الَمْسُموم ُمسلَّط على ُعلماء 
الّشيخ ربيع؛ وىؤالء الُعلماء  األلباني؛ ابن باز؛ ابن تيمّية؛ :السُّّنة

الِكبار، ِخنجٌر مسموٌم بالطّعن في ُعلماء األُّمة ُيكفّْرونـَُهم ولُهم كبلم 
يدّل على ذلك، بل لُهم اجتماع كان في الطّائف قبل عّدة سنوات 
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األلباني عندُىم  !!توّصلوا فيو أّن من عَكر بالجهل فقد وقع في الُكفر
 !عندُىم جهِمي- رحمُة اهلِل عليو–وابن ُعثيمين !جهمي
ا فاِجرة فيهم شّدة وُغلّو الخوارج :لِكلك حّتى  ىكه الطّائفة خبيثٌة جدِّ

في كيفّية كبلِمهم؛ حّتى في تعاملهم في المسائل الّشرعّية، ما عندُىم 
لِين وال عندُىم ِحكَمة وال عنده صفاء، تقرأ لُهم وأنَت ُمَكهرب ألّن 

الكبلم خارج من صدر تكفيرّي ثائر ما ُىو من صدِر صاحب ُسّنة وإّن 
 !اّدعوا أنـُّهم أصحاب ُسّنة
: من ىؤالء الحّداديّة المدُعو ،-إن شاء اهلل–ومن ىؤالء وىكا سيأِتي 
فإّن ىكا الّرجل أعرفُُو قديًما ما كاَنت عندُه ىكه  أحمد بن ُعَمر الحازِمي

األمور، أحمد بن ُعَمر الحازِمي ما كانت عنده ىكه األُمور؛ كان 
ِحفظ للمنظومات وِعلم اآللة واالشتغال بها ويحِرص - يعِني–صاحب 

على الّدروس والِعلم مع ثنائِو على الّشيخ ربيع؛ كان يُثِني على الّشيخ 
لكن الّشيخ : ربيع، لكن بسبب دراستو عند بعض اإلخوانّية كان يقول

ال ما كانت فيو شّدة أبًدا، أثِبت لي الّشّدة في : قُلت !ربيع فيو شّدة
كبلم الّشيخ ربيع؛ وفرّْق بين منهج الّشيخ ربيع والمنهج الّسلفي، بل 

أنا آتيك من كبلم الّسلف ما ُىو أشّد بكثير من كبلم الّشيخ ربيع، فهل 
تستطيع أن تصف الّسلف بأنـُّهم أصحاب شّدة وعدم يعني لِين في 

يعِني الّشيخ ربيع عاِلم فاضل : فما استطاع أن ُيِجيب إالّ أن قال !الّرّد؟
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أنا ما أطعن فيو ما أطعن فيو؛ ىكا كبلٌم قديم رُّبما قبل أكثر من عشر 
سنين أو أكثر رُّبما خمس عشرة سنة، ثُّم تدرّج بو الحال وقد نصحُتُو 

انَتِبو ال تهّتم بتكثير الطُّبّلب؛ صفّْي؛ ألن يكون عندك : مرارًا وتكرارًا
طاِلب من أىل السُّّنة خير من أن يجتمع عنَدك كثير؛ فإّن العلَم والدّْين 

َويأِتي الّنبّي ومعو الّرجل )  واإلتباعال يُنَصر بالكثرة إّنما يُنَصر بالحقّْ 
  )والّرجبلن، ويأِتي الّنبّي وليس معو أحد

فكانُوا ُيخالطونو واختلط  ثّم لّما تصّدر للّتدريس التّف حوَلُو الحّداديُّون
بهم، فأصبح لّما ُيسأل عن األلباِني ُيحيل على الطّلبة الحّداديّة ىؤالء 

طيّْب اآلن أنَت  !اسأل ُفبلن وُفبلن ُيجيبونك عن حال األلباِني: يقول
شيخ ُمتصدّْر للّدعوة تحفظ اأُلصول والّنحو والعقيدة وُتدرّْسها تقوم 

ُتِحيل الّسائل في شأِن إمام من أئّمة ىكا العصر األلباني إلى 
ما أحلَت إليهم إالّ وأنَت : إذن !!ُمبتِدعة حّداديّة: وأيًضا !!طلبة

ثُّم في األخير اآلن في الفترات    لكن ما كان ُيظِهر ىكا؛ !ُتواِفُقُهم
األخيرة في بعض مقاالتو  هر فيها  ُهورًا واضًحا انتماؤه للمنهج 

وقد نزلت ُىناك    !وقبلها للمنهج الّتكفيري حيُث كّفر! الحّدادي
مقاالت في سحاب في ىكا الّشأن، وأنا واهلل ال ُأحبُّ أن أتكّلم فيو؛ ال 

فقد ُكّنا أصحاب؛ ولكن حّتى ال يُقال كما ُيشاع أّن ىَكا  !ألنّو صاِحِبي
تركُتُو، ما تركُتُو وأنا  !من باب الَحَسد أو أّن ىكا من بَاب كبلم األقران
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عاِلم بحاِلِو وساِكت اَل؛ ىكه خيانة إذا كانت عندي الُقدرَة على بيان 
ربيع : الّشيخ وقد تكّلم فيو حاِلِو، ولكن تركُتُو اكتفاًء بمن تكّلم فيو

ُمحّمد بن ىاِدي : والّشيخ الدّكتور -حفظو اهلل تعالى–المدخلي 
ىؤالء : وغيرىما من أىل الِعلم فُقلت -حفظو اهلل تعالى–المدخلي 

َيْكفون، ثُّم مع خواّص إخواننا من ُطبّلب الِعلم أُبيّْن حاَلو حيَنما 
 .يسأُلونَِني

ولكن األيَّام ىكه نزلت لو مقاالت سّيئة وخبيثة جدِّا على منهج 
وإن كان يّدِعي الحّداديّة أنـُّهم أىل ُسّنة واتّباع لؤلثر، فإنـُّهم  الحّداديّة

ُيسِقطون السُّّنة وُيسِقطون اآلثار الّصحيحة ويتتبّـُعوَن اآلثار الباطلة 
والمعاِني الفاسدة البعيدة عن ىكه اآلثار وُيحمُّْلونَها ما ال َتْحَتِمل، 

ِلَكِلك ال يُغتَـرُّ بهم، يفتحون األزارير وآثار عن الّسلف وإيراد األحاديث 
وال  !فإنّهم ال يقَتُدون بالمنهج السَّلفي !ونحو ذلك وتظاىر بالسُّّنة

الّصحابة من ىؤالء بُرآء، أبًدا  !-رضوان اهلل عليهم–يـَْقَتُدون بالّصحابة 
كما يُقال عاِمل ُمشَترك بين - يعِني-ما فيو ُىناك أّي ِصَلة أو أّي 
ألّن ىؤالء في حقيقة أمرىم تكفيريّة،  !المنهج الّسلفي وبيَن ىُؤاَلء

 .العقيدة العقيدة العقيدة العقيدة: يدَُّعون
ُطبّلب الّتحفيظ الّصغار عشر  عبد اهلل صّوان في جّدة يأِتي للطُّبّلب

سنين إلى خمس عشرة سنة ويُقرّْر فيهم مسألة عدم الُعكر 
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وأصبح الطّلبة ىؤالء الصّْغار يخوضون في ىكه  !بالجهل
إخوانـَُنا وأخواتـَُنا من ُطبّلب وطالبات العلم في خارج  !المسائل

ويُؤصّْل فيهم  !الَمْمَلكة عبر الّنّت يأَمُنوَن لو ويأِتي ويُؤصّْل فيهم الِبدَعة
وأنّو  !ويُؤصّْل فيهم ىكه األصول الباطلة ِبُحّجة أنّو سلفي !الّضبللة

أال ساَء ما يـَُقول، أالَ إنّو كاذٌب فاجٌر في ىكه    !يقتِدي بمنهج الّسلف
الّدعوة، فَـُهو من أبعد الّناس عن المنهج السَّلفي، ال َيْسَتِحي ُىو وعبُد 

ُيصدُّْرون عماد فّراج ! ال َيْسَتُحوَن من اهلل عّز وجلّ ! الحميِد الُجَهِني
الكي يطَعن في اإلمام    الّتكفيري الحّداِدّي الخارجّي الخبيث الجاِىل

ويطَعن في حاِمل راية الجرح والّتعديل - رحمُة اهلِل عليو–األلباني 
وغيُرُىَما من أىل السُّّنة طُُعونًا فاجرة - حفظو اهلل تعالى–الّشيخ ربيع 

 .غاِدرة
تبّرؤوا من الّرجل، ما نبِغي منُكم شيًئا تبّرُؤوا من المنهج  :ونُقول لُهم

لكن لّما قام الّشيخ  !الحدَّاِدي وتبّرؤوا من ىكا الّرجل وُىم ساِكتون
ربيع ورّد على عاِدل حمدان الغامدي الكي حّقق بعض ُكتب أىل السُّّنة 
وعّلق فيها بتعليقاٍت فاجرة حّداديّة خبيثة تكفيريّة؛ لّما رّد عليو الّشيخ 

قام عبد اهلل صّوان ونّزل مقال يعترض على الّشيخ - اهلل يحفظو–ربيع 
لكن  !َىب وافِرض وتنزُّالً أّن الّشيخ ربيع ُمخِطئ؛ ماذا حصل؟ !ربيع

عماد فّراج الكي ُيكفّْر األّمة وُيضلُّْلَها لماذا لم تُنِزل فيو مقاالً وتتبّرأ 
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 !منو؟
واهلل ليس بيِني وبين ىكين الرَُّجَلْين أو غيرىما ِعداء إالّ في المنهج 

والدّْين، فَـَلْو كانُوا على الحقّْ لساروا عليِو، أّما وُىم ُيخاِلُفونُو ويُؤصّْلون 
الباطلُ ثّم يّدُعون أنّهم يقتدون بالمنهج الّسلفّي فهكا ال ينفُعُهم؛ ىكا ال 

فُهم يتستـَُّرون بِِلَباِس الّسلفّية ولكن في داخل ىكا الّلباس ثوٌر  ينفُعُهم؛
 !ىائج ووحٌش كاِسر

واهلل أذُكُر طالًبا كان يدُرس  !ُكّل من خالطُهم أصبح تكفيريِّا :لكِلكَ 
عندي في معهد الحرم المكّْي وكان ُمحفّْظًا للُقرآن ُسوَداِني كان 

ُسبحان اهلل فيو خير وُخشوع؛ أصبح يمشي مع رُجل حّداِدّي عندنا ُىنا 
ال تمِشي معو؛ كما أخبرني الطُّبّلب فحّكرتو، ثُّم : في مّكة فحّكرتُوُ 

ينَقِطُعون عن أىل  !انقطعت أخباره وىككا ُىم ينَقِطُعون عن الّناس
لُهم جلسات  !ينقطعون عن إخوانِِهم !ينَقِطُعون عن ُطبّلب الِعلم!الِعلم

ثُّم لقيُتُو بعد ُمّدة من الّزمن سنة أو أقّل  !خفّية سّريّة يُؤصُّْلون باطلهم
فسلَّْمُت عليِو وأنا ال أدري أنّو قد أصبَح حّداديِّا خالًصا فكّلمتُو 

ونصحُتُو وسألُت عن حاِلِو ثُّم  هر من كبلِمِو الطّعن في الّشيخ ابن 
ابن الُعثـَْيِمين : يا أخي اّتق اهلل؛ قال: ُعثـَْيِمين والّشيخ ابن باز؛ قُلت

يا أِخي كيف جهمي من أين أتـَْتُو : قُلت !إي واهلل ىككا قاَل ِلي !جهمي
يا  !المعّية يُثِبتها هلل عّز وجّل أنّها حقيقّية ُيخاِلط البشر: قال!الجهمّية؟
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ما قالها عن أصٍل فاسٍد - رحمُة اهلِل عليوِ -الّشيخ ابن ُعثيمين : أخي
رحمو –ثُّم ُىو تراَجع  !إّنما قالها ُمخطئ ومن ال ُيخِطئ من أىل العلم؟

ُعلماء - يعني–أبًدا ىؤالء : عن ىكا؛ قال- اهلل تعالى
ىكا الكبلم ترى قبل أكثر من عشر سنين بل أكثر  !!ىككا !ضبللة

 . يعني لو تقريًبا قرابة الخمسة عشر سنة1434ألنّنا نحن اآلن عام 
أّن الحّداديّة في الخمسة عشر سنة  :-بارَك اهللُ فيُكم–واعَلُموا 

في ُىدوء ولكن كانُوا يعَمُلون في  !الماضية ىكه كانت أُمورىم إيش؟
 .فأصَُّلوا الّتأصيبلت الباطلة في الّناس !خفاء
ُروا منُهم، وال تَنَخِدُعوا  :لكِلكَ  في - بارك اهللُ فيُكم–احَكُروُىم وحكّْ

 .أبًدا ال تنَخِدُعوا بكِلكَ ! اّدعائهم أنّهم مع المنهج الّسلفي
فَـُهم تكفيريُّوَن  أّما الجهاديّة أو الّتكفيريّة الّسلفّية أو الجهاديّة الّسلفّية

أمُرُىم واضح الّسلفيُّوَن َيْحَكُرونـَُهم، - بحمِد اهلل تعالى–أمُرُىم واضح 
لكلك لن تُكون  !لكن ىؤالء الحّداديّة َيْخَدُعون الّناس بهكه القضّية

سلفيِّا حّتى تكون ُمقتِديًا بالّسلف في ُكلّْ أمرىم في ُكّل شأنِِهم؛ ما 
 (1) .ينَفع؛ والّشيء بالّشيء يُكَكر

 أبو عبد الرحمن أسامة /:فّرغو

 ىـ1434/ صفر  / 12
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- حفظو اهلل-أحمد بن ُعمر بازمول : من شرح الّشيخ الدّكتور (1)

/ صفر  / 03: يوم/ الّدرس الثّالث " / ُأصول السُّّنة لئلمام أحمد:"لـ
 .ىـ، والكي نُقل عبر إذاعة ميراث األنبياء1434

 

الحلقة الثالثة 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

إنَّ الحمد هلل نحمده ونستعينو ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا، 
ومن سيئات أعمالنا، من يهده اهلل فبل مضل لو، ومن يضلل فبل ىادي 

لو، وأشهد أن ال إلو إال اهلل، وحده ال شريك لو، وأشهد أن محمداً 
 .عبده ورسولو

أال وإن أصدق الكبلم كبلم اهلل، وخير الهدي ىدي محمد، وشر 
األمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضبللة، وكل ضبللة في 

 .النار

 : أما بعد
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فإن ضبلل وانحراف الفرقة الحدادية الخارجية التكفيرية أصبح  اىراً 
 ! للعيان

 . ال يجادل في ذلك إال من أشرب قلبو البدعة واألىواء المهلكة

وانكشف للسلفيين في مشارق األرض ومغاربها رؤوس الحدادية 
واتباعهم ومواقعهم وأساليبهم المتهافتة وطعوناتهم القكرة الفاجرة في 

 . أئمة السنة السلفيين وكل من يعارضهم أو يكشف حالهم

: ومما أحب أن ألفت النظر إليو من حال ىؤالء الحدادية التكفيرية 
أنهم في كل مرة يثيرون شبهاتهم وضبلالتهم يصورونها في صورة الحق 

ويلبسونها لباس السنة ومنهج السلف الصالح  ويغلفونها في صورة 
 !!! المسائل العلمية

 ! عدم العكر بالجهل:  فمرة مسألة 

 !! فكفروا مطلقاً ببل قيد وال شرط وال توفر للشروط وانتفاء للموانع

وتوصلوا من طريقها إلى تكفير من يعكر بالجهل من أئمة السنة 
 !!! السلفيين

 . تارك الصبلة تهاوناً وكسبلً مع عدم جحوده: ومرة مسألة 

 : وألىل السنة فيها قوالن
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 . قول بعدم تكفيره وعليو الجمهور

 .  وقول بتكفير تاركها

 جعلوا تارك الصبلة تهاوناً وتكاسبلً كافراً قوالً واحداً : لكن الحدادية 

 ! قوالً باطبلً منسوباً للمرجئة – الكي ال يكفره- وجعلوا القول اآلخر 

 !! وتوصلوا من طريقها إلى تضليل أئمة السنة ثم إلى تكفيرىم

ورموا أىل السنة السلفيين . تكفير تارك العمل مطلقاً : ومرة مسألة 
 !! باإلرجاء والضبلل والفواقر

 : وأىل السنة السلفيون يقولون

 ! اإليمان قول وعمل واعتقاد

 !! والعمل من اإليمان

 !!! يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية

إن تارك العمل ينقص إيمانو ومتوعد بالعقاب الشديد : ويقولون 
 والعكاب األليم

عمبلً بالنصوص الشرعية الواردة وإيماناً بها وتسليماً لها وعدم 
 . معارضتها بالهوى
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ويردون قول المرجئة والكرامية والجهيمة واألشاعرة في اإليمان وال 
 ! يقبلونو

والمعتزلة في اإليمان وال - ومنهم الحدادية  – ويردون قول الخوارج
 !! يقبلونو

ويؤمنون بأحاديث الشفاعة وما دلت عليو من إخراج من في قلبو أدنى 
 . أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان كما في الصحيحين وغيرىما

 : وفيو قولو صلى اهلل عليو وسلم

فيأتوني فأقول أنا لها فأستأذن على ربي فيؤذن لي ويلهمني محامد  ))
 أحمده بها ال تحضرني اآلن فأحمده بتلك المحامد وأخر لو ساجداً 

 يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعط واشفع تشفع: فيقول 

فيقول انطلق فأخرج منها من كان في قلبو  يا رب أمتي أمتي: فأقول 
فأنطلق فأفعل ثم أعود فأحمده بتلك المحامد  مثقال شعيرة من إيمان

 ثم أخر لو ساجداً 

 يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعط واشفع تشفع: فيقال 
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فيقول انطلق فأخرج منها من كان في قلبو  فأقول يا رب أمتي أمتي
فأخرجو فأنطلق فأفعل ثم أعود فأحمده  مثقال ذرة أو خردلة من إيمان

 بتلك المحامد ثم أخر لو ساجدا

 يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعط واشفع تشفع: فيقول 

فأقول يا رب أمتي أمتي فيقول انطلق فأخرج من كان في قلبو أدنى 
 أدنى أدنى مثقال حبة خردل من إيمان

 ... فأخرجو من النار فأنطلق فأفعل

ثم أعود الرابعة فأحمده بتلك المحامد ثم أخر لو ساجدا فيقال يا 
محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطو واشفع تشفع فأقول يا رب 

ائكن لي فيمن قال ال إلو إال اهلل فيقول وعزتي وجبللي وكبريائي 
  .وعظمتي ألخرجن منها من قال ال إلو إال اهلل

 . وغيرىا من النصوص المحكمة الظاىرة الداللة على قولهم

رحمو اهلل تعالى - كما قال اإلمام أحمد  فالسنة النبوية يعمل بها كلها
 :في أصول السنة- 

وليس في السنة قياس وال تضرب لها األمثال وال تدرك بالعقول وال 
 ... إنما ىو اإلتباع وترك الهوى األىواء
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ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغو عقلو فقد كفي ذلك وأحكم لو 
 : فعليو

 اإليمان بو . 

 والتسليم ... 

  وأن ال يرد منها حرفاً واحداً وغيرىا من األحاديث المأثورات عن
 .الثقات انتهى

 . فهل يبلم أىل السنة العاملون بنصوصها وما دلت عليها

 . وىل يرمى بالفواقر من نصر األحاديث النبوية ورد قول من يخالفها

وىل يعتبر من سلم لؤلحاديث ولم  يؤولها تأويبلً ال يتوافق مع دالالتها 
 .آخكاً بالمتشابو مثيراً للفتن

إذا قال بمنطوقها و اىرىا : وىل يعتبر قولو شاذاً أو موافقاً للمرجئة 
 . وفحوى خطابها

 . إذا كان قولو موافقاً لقول جماعة من أىل السنة: بـَْلَو 

في النبوات  – رحمو اهلل تعالى- قال شيخ اإلسبلم ابن تيمية 
(1/593)  



  الصواعق السلفية على أوكار الطائفة الحدادية التكفيرية
 

صفحة   

34 
 

  

 ! العصمة إنما ىي للمؤمنين ألمة محمد ال لبعضهم

 . لكن اذا اتفق علماؤىم على شيء فسائرىم موافقون للعلماء

وجب رد ما تنازعوا فيو الى اهلل : وإذا تنازعوا ولو كان المنازع واحداً 
وما أحد شك بقول فاسد عن الجمهور إال وفي الكتاب والسنة  والرسول

 ... ما يبين فساد قولو وإن كان القائل كثيراً 

وأما القول الكي يدل عليو الكتاب والسنة فبل يكون شاذاً وأن كان 
 ! القائل بو أقل من القائل بكاك القول

 . فبل عبرة بكثرة القائل باتفاق الناس

ولهكا كان السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان يردون على من 
 أخطأ بالكتاب والسنة ال يحتجون باإلجماع اال عبلمة انتهى

 : فتأملوا بارك اهلل فيكم قول شيخ اإلسبلم

وأما القول الكي يدل عليو الكتاب والسنة فبل يكون شاذاً وأن كان )) 
فبل عبرة بكثرة القائل باتفاق ! القائل بو أقل من القائل بكاك القول

 (( الناس
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فكيف إذا كان القول عليو جمع من العلماء كما في مسألة أحاديث 
الشفاعة التي رد بها شيخنا اإلمام العبلمة ربيع المدخلي على الحدادية 

 ! التكفيريين قولهم الباطل

 : لكن الحدادية التكفيرية

 توصلوا من طريقها  إلى تضليل أئمة السنة ثم إلى تكفيرىم وزندقتهم
!! 

 . وغيرىا من المسائل التي أثاروىا تشغيباً وتحريفاً للحق

 والحدادية الخارجية التكفيرية ال ينصرون بكلك الحق وال يردون الباطل

 ! بل ينصرون الباطل ويبطلون الحق

يشغبون بها ويطعنون من  : والحدادية التكفيرية في إثارة ىكه المسائل
في أئمة السنة كاإلمام ابن تيمية واإلمام األلباني واإلمام ابن  طريقها

عثيمين وغيرىم رحمهم اهلل تعالى وكاإلمام ربيع بن ىادي عمير 
 . المدخلي حفظو اهلل تعالى وسدد خطاه

بعيدون كل البعد عن السنة : وبهكا يظهر أن الحداديين التكفيريين 
 . وأىلها ومعادون كل العداء لمنهج السلف الصالح وحملتو
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وىم في الوقت نفسو متوغلون في البدعة والضبللة واألىواء وينصرون 
 ! أىلها ويدافعون عنهم

فمواقفهم مشرفة في الرد على أىل البدع : وأما أئمة السنة السلفيون 
 ! والضبلل واالنحراف من كل نحلة وطائفة وفرقة

جزاىم اهلل خيراً على ما قاموا بو من نصرة ىكا الدين اإلسبلمي 
 . الحنيف

وإن موقف شيخنا حامل راية الجرح والتعديل اإلمام ربيع بن ىادي 
عمير المدخلي ضد أىل األىواء والبدع عموماً والحدادية خصوصاً 

 . لمشهود لو مشهور عند أىل العلم

 . اسأل اهلل أن يجعلو في موازين عملو يوم القيامة

 أخوكم المحب

 أحمد بن عمر بن سالم بازمول

 عصر الجمعة

 ـــاعـــة4: 30السـ 

 ىـ1435رمضان  27
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الحلقة الرابعة 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

إنَّ الحمد هلل نحمده ونستعينو ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا، 
ومن سيئات أعمالنا، من يهده اهلل فبل مضل لو، ومن يضلل فبل ىادي 

لو، وأشهد أن ال إلو إال اهلل، وحده ال شريك لو، وأشهد أن محمداً 
 .عبده ورسولو

أال وإن أصدق الكبلم كبلم اهلل، وخير الهدي ىدي محمد، وشر 
األمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضبللة، وكل ضبللة في 

 .النار

 : أما بعد

فسقوط الحدادية وىدم منهجهم وباطلهم واندحار شرىم في مشارق 
لكل سلفي نصر السنة  نصٌر من اهلل : األرض ومغاربها ومعرفة رؤوسهم

وإن رجوع وترك من تأثر بهم أو وقع في  وأىلها وأبطل البدعة وحزبها
 . لمن نَِعِم اهلل الجليلة التي يفرح بها كل سلفي صادق ناصح: باطلهم 
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يجد العجب : وإن المتأمل في شأن الحدادية وأحوالهم ومقاالتهم 
العجاب من مشابهتهم ألىل البدع والضبللة خصوصاً الروافض من 

 !!! أوجو عديدة

وقد بينها شيخنا إمام الجرح والتعديل وحامل رايتو العبلمة ربيع بن 
خطورة  :  ((ىادي عمير المدخلي حفظو اهلل تعالى في مقالو الماتع

  ((الحدادية الجديدة وأوجو الشبو بينها وبين الرافضة

وقد قمت باختصار ىكا المقال مع ترتيبو وتهكيبو وزيادات يسيرة ؛ 
فمن أراد الزيادة والشرح فعليو  لتقريبو لنفسي وإلخواننا السلفيين

بقراءة مقال شيخنا اإلمام ربيع بن ىادي عمير المدخلي حفظو اهلل 
 . تعالى

 :فأقول مستعيناً باهلل تعالى

الحدادية التكفيرية الخوارج األرجاس األنجاس قد شابهت الروافض 
األرجاس األنجاس في عدة أمور وال يلزم من مشابتها للروافض أننا 

 . نعني أنهم روافض

بيان أن الحدادية الجديدة في كتاباتهم ومواقفهم : وإنما المراد 
يسيرون على منهج فاسد وأصول فاسدة ُيشابهون فيها الروافض بل قد 
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وىاكم ما تيسَّر ذكره  فاقوا الروافض في بُهتهم وقكارة كبلمهم وبشاعتو
 : من أوجو الشبو بينهم وبين الروافض

 التقية الشديدة ؛فهؤالء الحدادية التكفيرية ال  : الوجو األول
يعترفون بأنَّهم حدادية وال يعترفون بشيٍء من أصولهم وما ينطوون 

 . عليو

وىم حرب عليها وعلى  بل يرون أنفسهم أنهم أىل السنة السلفيون
 ! أىلها

 السرية الشديدة في واقعهم ومواقعهم بدرجة ال  : الوجو الثاني
 . يلحقهم فيها أي فرقة ِسرِيَّة وقد فاقوا الروافض في ىكا الباب

  وإن كانوا كشروا عن أنيابهم ىكه األيام وفضحوا أنفسهم إال أنهم
ال يعترفون بباطلهم فتراىم يسارعون بتككيب كل ما يوقعهم في 

 . حرج مع ثبوتو عليهم كالشمس ولكنها السرية الشديدة

 فالحدادية رفضوا أصول أىل السنة في : الرفض  : الوجو الثالث
الجرح والتعديل وتنقصوا أئمة الجرح والتعديل فلم يرضوا بها 

ولم يطبقوىا بل رأوىا قاصرة في الحكم على أىل البدع وقعدوا 
 .قواعد فاسدة لتخدم باطلهم ومنهجهم الخبيث
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 كما رفض الروافض زيد بن علي لما تولَّى أبا بكر وعمر و

 إسقاطهم لعلماء السنة المعاصرين وتنقصهم لهم  : الوجو الرابع
ورد أحكامهم القائمة على األدلة والبراىين وخروجهم عليهم 
وطعنهم فيهم وفي مناىجهم وأصولهم القائمة على الكتاب 

 . والسنة ومنهج السلف الصالح

وكما أن الروافض كفروا أبا بكر وعمر فإن من مشابهة بعض الحدادية 
التكفيرية تكفيرىم اإلمام األلباني واإلمام ربيع المدخلي ورميهما 

 بالزندقة

 تسترىم ببعض علماء السنة مكراً وكيدا مع  : الوجو الخامس
بغضهم لهم ومخالفتهم في أصولهم ومنهجهم ومواقفهم كما 
يفعل الروافض في تسترىم بأىل البيت مع مخالفتهم لهم في 

 منهجهم وأصولهم وبغضهم ألكثرىم

 لماذا يفعلون ىكا ؟

ليتمكنوا من إسقاط من يحاربونهم من أىل السنة وليتمكنوا : الجواب 
من الطعن فيهم وتشويههم وتشويو أصولهم وليحققوا أىدافهم في 

 . تشتيت أىل المنهج السلفي وضرب بعضهم ببعض
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فما يككرونو في مواقعهم عن بعض العلماء ما ىو إالَّ ستراً ألنفسهم 
 . وإالَّ للتـََّقوّْي بكلك على حربهم ألىل السنَّة،

 التدرج الماكر على طريقة الباطنية وإن كنَّا ال  :الوجو السادس
 . نرى أنَّهم باطنية لكن نرى أنَّهم شابهوىم في التدرُّج والتلوُّن

فقد كانوا إلى عهد قريب يتظاىرون باحترام مجموعة من العلماء ويرون 
ونسف ،أن من خالفهم فقد ككب اإلسبلم وككب القرآن والسنة 

اإلسبلم ويدعون إلى تقليدىم بحماس فلما  نوا أنهم قد قوي 
ساعدىم واشتد عودىم أعلنوا عليهم الحرب وسفهوا أقوالهم وجرَُّأوا 

يبدأون بالتظاىر ، وىككا يتدرجون في دعوتهم السرية ، عليهم األوغاد 
ثم يندرجون باألغرار شيئاً فشيئاً ، باحترام اإلمام ابن باز إلى ابن تيمية 

إلى أن يعتقدوا أنهم قد أحكموا القبضة عليهم ،يبدأون في إسقاط 
العلماء بطريقتهم الماكرة واحداً تِْلَو اآلخر إلى أن يصلوا إلى ابن تيمية 
ثم ىم كالروافض إذا خافوا تظاىروا باحترام الصحابة وحبهم والتَّرضّْي 

وىؤالء الحدادية يفعلون ،عنهم فإذا َأِمُنوا سبُّوا الصحابة وطعنوا فيهم 
مثلهم إذا َأِمُنوا طعنوا في العلماء الطَّعن الكي ذكرنا بعضو في بداية 

 . ىكا المقال
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وانظر ما يصنعون باأللباني فقد تظاىروا باحترامو والدفاع عنو ورمي من 
ثم تحولوا إلى الطعن فيو ورميو باإلرجاء ،يصفو باإلرجاء بأنهم خوارج 

 . والمخالفة لمنهج السلف

وىم يطعنون في األلباني وفي إخوانو كبار العلماء منك قامت حركتهم 
الحدادية األولى وفي المرحلة الجديدة التي تواجو المنهج السلفي 

وقد ،وأىلو ويـَُردُّون أقوالهم الصحيحة التي ُتخالف منهجهم الفاسد 
 . طعن شيخهم في الشيخين فكفى تبلعباً وَذرِّا للرَّماد في العيون

 الدعوة إلى التقليد كما ىو حال الروافض وغبلة  : الوجو السابع
 ! الصوفية

وىكا الكي أخترعو عبد اللطيف باشميل ليمضي قدماً بمنهج الحدادية 
 .في ثياب جديدة وخلف أسوار وتحت  لمات المكر

 ! احترام علماء نجد- مكراً -فأ هر

وتظاىر بالحماس لئلمام محمد بن عبد الوىاب والدفاع عنو فافتعل 
بأكاذيبو وخياناتو عدوِّا لئلمام محمد بن عبد الوىاب أال وىو الشيخ 

 . العبلمة المحدث السلفي محمد ناصر الدين األلباني
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العبلمة األلباني عدواً لدوداً : فجعل عبد اللطيف باشميل بخبث ومكر 
ال نظير لو لئلمام محمد ودعوتو وآلل سعود وربط أىل المدينة بو 

 . وادعى لؤللباني منهجاً خاطئاً يسير عليو أىل المدينة

واأللباني معروف من الموالين لدعوة اإلمام محمد بن عبد الوىاب 
 ! والسائرين على منهجو منهج السلف الصالح

 لماذا اخترع ىكا المنهج ؟

ليتمكن من إسقاط األلباني وليغرس العداوة والبغضاء بين أىل السنة 
والتوحيد في نجد وبين إخوانهم من أىل التوحيد والسنة في كل مكان 

 . تنتشر فيو السنَّة وينتشر فيو التوحيد

وكان فالح يسير مع عبد اللطيف في ىكا الميدان بصورة خفية ماكرة 
تظهر عبلماتها بين الفينة والفينة إلى سنوات قريبة إلى أن فضح أمره 

 . واستبانت بدعتو

 أنهم يفترون على شيخنا اإلمام العبلمة ربيع بن  : الوجو الثامن
ىادي عمير المدخلي ومن ينصره في الحق من العلماء وأعضاء 

شبكة سحاب السلفية بأنهم مرجئة وبأنهم صنف أخير من 
 وككبوا ورب السماوات واألرض جملة وتفصيبلً  أصناف المرجئة
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وشيخنا اإلمام ربيع المدخلي وإخوانو مشهورون بمحاربة البدع جميعاً 
 ! ....ومنها اإلرجاء بكل أصنافو وأخيراً وصفوىم بالرفض والصوفية

وللحدادية أكاذيب وافتراءات وخيانات وبتر متعمَّد لكبلم من يريدون 
وككب وتحريف في الدفاع عن . أن يُلصقوا بو تهمة من التهم الكبيرة 

وبهكه الخصال الشنيعة شابهوا الروافض . أعضائهم ومن يقودىم 
 .  والفئات واألحزاب الضالة بل قد يفوقونهم مكراً ودىاء وخيانة

فهؤالء الحداديون ُيشابهون الروافض في الككب وتصديق الككب 
وتككيب الصدق فهناك مقاالت وأقوال صادقة قائمة على الكتاب 

والسنَّة ككَّبوا مضمونها وردُّوىا ومنها أقوال لعلماء فحول حرَّروىا في 
وىناك من األقاويل . قضايا اإليمان ومسائل األصول ردُّوىا ورفضوىا

واألباطيل واألكاذيب والتحريفات أيَّدوىا ونصروىا وكم فجروا في 
 . خصومتهم ألىل السنَّة

 المكابرة والعناد واإلصرار على الباطل والتمادي  : الوجو التاسع
فيو والجرأة العجيبة على تقليب األمور بجعل الحقّْ باطبلً 

والباطل حقِّا والصدق ككباً والككب صدقاً وجعل األقزام جباالً 
وتعظيم ما حقَّر اهلل وتحقير ما عظَّم اهلل ورمي ،والجبال أقزاماً 
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خصومهم األبرياء بآفاتهم وأمراضهم المهلكة متعاونين فيما بينهم 
 .  على ذلك

 الوالء والبراء على أشخاص كما يفعل الروافض في  :الوجو العاشر
لكنَّ ىؤالء يُوالون ،والئهم الكاذب ألشخاٍص من أىل البيت 

ويُعادون على أشخاٍص من أجهل الناس وأككبهم وأفجرىم 
وتقديس ىؤالء ، وأشدىم عداوة للمنهج السلفي وعلمائو 

الجهال المغرقين في الجهل والمعدودين في األصاغر بكل 
المقاييس ديناً وسناً ومنهجا وعقيدة ممن ال يعرفون بعلم وال 

 . خلق إسبلمي وال أدب إسبلمي وال إنساني

فحالهم كحال اليهود مع عبد اهلل بن سبلم أحد أحبار بني إسرائيل 
حيث أسلم وقال لرسول اهلل صلى اهلل عليو ، الكي أكرمو اهلل باإلسبلم 

يا رسول اهلل إن اليهود قوم : أشهد أنك رسول اهلل ثم قال )وسلم  
بهت إن علموا بإسبلمي قبل أن تسألهم بهتوني عندك فجاءت اليهود 
ودخل عبد اهلل البيت فقال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم أي رجل 
فيكم عبد اهلل بن سبلم قالوا أعلمنا وابن أعلمنا وَأْخيَـُرنَا وابُن َأْخَيرِنا 

أفرأيتم إن أسلم عبد اهلل قالوا  ): فقال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم
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أشهد أن ال إلو إال اهلل : أعاذه اهلل من ذلك فخرج عبد اهلل إليهم فقال
 . (!) وأشهد أن محمدا رسول اهلل فقالوا شرُّنَا وابن َشرّْنا ووقعوا فيو

فاليهود لما  نوا أن عبد اهلل بن سبلم سيبقى على ضبللهم وباطلهم 
ولما أعلن الحق انقلبوا فوراً فكموه ، مدحوه وقالوا خيرنا وابن خيرنا 
 . فقالوا شرنا وابن شرنا ووقعوا فيو

وىككا يفعل ىؤالء القوم كرَّات ومرَّات مع أفاضل أىل السنة والحق 
يمدحونهم ألغراض بيَّتوىا في أنفسهم فلما واجهوا أباطيلهم وخالفوىم 

وكلما زاد العالم بياناً لباطلهم ، طعنوا فيهم واحداً تلو اآلخر وحاربوىم 
زادوا طغياناً وككباً وبهتاً لو وفجوراً في حربو إلى تصرفات ومقاالت 

 . ُمِسفَّة يخجل منها كل فرق الضبلل

 : وختاماً 

فهكه األمور يدلُّ بعُضها فضبلً عن كلّْها على أنَّ ىكه الفئة ما أُنِشئت 
إالَّ لحرب السنَّة وأىلها مما يُؤكُّْد ىكا أنَّك في ىكه الظروف العصيبة 

والمحنة الكبيرة التي تكالب فيها اليهود والنصارى والفرق الضالة على 
السنَّة وأىلها تجُد ىكه الفئة في طليعتهم في ىكه الحرب الشرسة 

حيث ال ُشغَل لهم وال لموقعهم الُمخصَّص للفتن إالَّ ،وأشدىم حرباً 
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حرب أىل السنَّة ومنهجهم وأصولهم وحرب مواقعهم السَّلفية التي 
 . ترفع راية السنَّة ويكَّبّْ عنها وعن أىلها

وإنَّ بعض أعمالهم ىكه في ىكه الظروف العصيبة ليكشُف كشفاً جليِّا 
  (!) على أنَّ ىكه الفئة إنَّما ىي دسيسة ُأعدَّت لتحقيق أىداف وأىداف

ومع كل ىكا الفجور والمخازي والضبلل َيدَُّعون ككباً وزوراً مفضوحاً 
 (!) أنهم ىم أىل السنة

ككَّابون : وإن كل السلفيين الصادقين ليعلمون أن الحدادية الخوارج 
في كل ما واجهوا بو أىل السنة ويعتقدون أنكم تعلمون أنَّكم ككَّابون 

ولن تضروا اإلسبلم بشيء ولن تضروا السلفية وأىلها بشيء وثُِقوا !
أنَّكم ال تُهلكون إال أنفسكم في الدنيا واآلخرة إن لم تتوبوا إلى اهلل 
توبة نصوحا وإن أفرحتم أعداء اهلل وأعداء المنهج السلفي فلن يضر 

ال  ): ذلك ىكا المنهج العظيم كما قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم
تزال طائفة من أمتي  اىرين على الحق ال يضرىم من خكلهم حتى 

  ( . يأتي أمر اهلل وىم ككلك

فهكا ما تيسَّر ذكره من أصول ىكه الطائفة المشابهة ألصول الرافضة 
 . وأفعالهم ومنهجهم
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 برَّأَ اهللُ اإلسبلم من أعمالها وأخبلقها وأصولها إنَّ ربنا لسميع الدعاء

 واهلل أعلم

 . وصلَّى اهلل على نبينا محمد وعلى آلو وصحبو وسلَّم

 أخوكم المحب

 أحمد بن عمر بن سالم بازمول

 ـاعـــ عصراً ـــة4 : 30السـ  

 ىـ ـــــــــد1435 رمضـــــان 29األحــــــ 

 

****************************** 

 

الحلقة الخامسة 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

إنَّ الحمد هلل نحمده ونستعينو ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا، 
ومن سيئات أعمالنا، من يهده اهلل فبل مضل لو، ومن يضلل فبل ىادي 
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لو، وأشهد أن ال إلو إال اهلل، وحده ال شريك لو، وأشهد أن محمداً 
 .عبده ورسولو

أال وإن أصدق الكبلم كبلم اهلل، وخير الهدي ىدي محمد، وشر 
األمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضبللة، وكل ضبللة في 

 .النار

 : أما بعد

فيلحظ القارئ الكريم أن شيخنا اإلمام ربيع بن ىادي عمير المدخلي 
في مقاالتو وكتبو كلها إنما يعتمد فيها على الدليل من  حفظو اهلل تعالى

الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح مستنيراً بأقوال أئمة الهدى 
 . والعلم

 .ويشهد اهلل أني أقول ىكا الكبلم تديناً ال تعصباً وتزلفاً ألحد

الحق الكي يجب أن يقال في حق ىكا اإلمام الكي بكل نفسو  ولكنو
 . لخدمة الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح والكب عنها

وفي مقال شيخنا اإلمام ربيع المدخلي حفظو اهلل تعالى المعنون لو 
وكل - فوائد كثيرة  ((إبطال إفك وافتراء عبد اهلل صوان الحدادي))بــ

 ! - مقاالتو ككلك
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وقد أستخرجت جملة من ىكه الفوائد وبعض ىكه الفوائد مستنبطة من 
 . كبلمو حفظو اهلل تعالى

فإليك الفوائد المستخرجة من مقال والدنا وإمامنا ربيع بن ىادي عمير 
 : المدخلي

  أن موقع اآلفاق موقع حدادي خبيث والوصف الصحيح الكي
 !!!  ينبغي أن يسمى بو ىو اآلفات

  أن الحدادية أىل جهل وغواية وىوى وانحراف عن الحق وسلوك
 ! للتبديع والتكفير الغاليين

 عبد اهلل صوان الغامدي وعبد الحميد الجهني حداديان فهما  أن
فبل يلتفت لهما وال يسمع لهما وال يقرأ لهما  مبتدعان ضاالن

 . شأنهما شأن المبتدعة

  بيان ما عليو الحدادية من سوء أدب مع العلماء السلفيين
 . الربانيين ورثة األنبياء، وقد شابهوا بهكا الرافضة والخوارج

  الحدادية من فجورىم في الخصومة ومن سبل تشويههم للحق
: أنهم يصفون العلم القائم على الحجج والبراىين واألدلة 
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بالجهاالت والتشغيبات فشابهوا اليهود الكين جعلوا الحق باطبلً 
 والباطل حقاً ، وكتموا الحق وىم يعلمون

 : قال اإلمام السعدي في تفسيره

 {اْلَحقَّ بِاْلَباِطِل َوَتْكُتُموا اْلَحقَّ  }تخلطوا : أي {َوال تـَْلِبُسوا  }: قال
 :فنهاىم عن شيئين

 !عن خلط الحق بالباطل

؛ ألن المقصود من أىل الكتب والعلم، تمييز الحق، !! وكتمان الحق
وإ هار الحق، ليهتدي بكلك المهتدون، ويرجع الضالون، وتقوم الحجة 

على المعاندين؛ ألن اهلل فصل آياتو وأوضح بيناتو، ليميز الحق من 
الباطل، ولتستبين سبيل المهتدين من سبيل المجرمين، فمن عمل بهكا 

 .من أىل العلم، فهو من خلفاء الرسل وىداة األمم

ومن لبس الحق بالباطل، فلم يميز ىكا من ىكا، مع علمو بكلك، وكتم 
الحق الكي يعلمو، وأمر بإ هاره، فهو من دعاة جهنم، ألن الناس ال 

يقتدون في أمر دينهم بغير علمائهم، فاختاروا ألنفسكم إحدى 
 . انتهى الحالتين
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  الحدادية من سوء أدبهم يصفون فهوم العلماء الربانيين السلفيين
 ! بأنها فهوم سقيمة

  الحدادية يرون أنفسهم أنهم أىل السنة والحق ومن سواىم أىل
 .باطل منحرفين بل يكفرونهم كشأن تكفير الخوارج

  الحدادية أىل فجور في الخصومة وككب وافتراء وببلدة في
الفهم فقد يستدلون بما ىو حجة عليهم ال لهم ، ويقلبون 
 ! الحقائق ويبدلونها أو يدلسونها قبحهم اهلل وىتك سترىم

  رمي بعض : الحدادية يلزم من قولهم في تكفير تارك الصبلة
 !! السلف باإلرجاء

  الحدادية يطعنون في كل من خالف قولهم وال يتورعون في ذلك
 !! مهما كانت منزلة القائل

  فمنهج الحدادية وأصولهم يدل على أنهم أعداء ألداء ألىل
 .السنة السابقين والبلحقين

  أن الحدادية أشد وأخطر على اإلسبلم من كل أىل األىواء
 .والبدع
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  ىو قول أىل السنة  (اإليمان أصل والعمل فرع)بأن : أن القول
 :جميًعا ومنهم األئمة

 ابن منده . 

 محمد بن نصر المروزي. 

 ابن تيمية. 

 ابن القيم. 

 وابن رجب. 

 السعدي. 

 عبد الرحمن. 

 سليمان بن عبد اهلل. 

 عبد اللطيف بن عبد الرحمن . 

 . وىؤالء الثبلثة من آل الشيخ محمد بن عبد الوىاب وغيرىم

 مضطربون في  - ومنهم الغامدي والجهني - أن الحدادية
أقوالهم متناقضون في أفكارىم مخالفون للكتاب والسنة ومنهج 
  السلف الصالح وىكا دليل على بطبلن منهجهم وفساد مكىبهم
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  أن دعوى االجماع على كفر تارك الصبلة ال تثبت بل ىي
 .منقوضة بالحجج والبراىين

  بل إن أدلة القائلين بعدم كفر تارك الصبلة أكثر وأقوى من أدلة
 !! من يكفرون تارك الصبلة

 ال تقبل شهادتهم في  - ومنهم الغامدي والجهني - أن الحدادية
 !! بصلة

فكيف تقبل شهادتهم في إمام التوحيد والسنة شيخنا اإلمام حامل راية 
 . الجرح والتعديل ربيع بن ىادي عمير المدخلي حفظو اهلل تعالى

  أن الحدادية لهم طعون موجهة ألئمة السلف وبعض الطعون
تنطوي على التكفير وبعضها على رميهم باإلرجاء، وىكا من ثمار 

 .الهوى البغيض

 عبد الحميد  ينصر أباطيل و لم عبد اهلل صوان الغامدي أن
 .الجهني وسائر حزبو الحداديويحارب الحق وأىلو

 كتبو

 أحمد بن عمر بن سالم بازمول

 ىـ1435 شوال 17األربعاء الموافق 
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 ــاعــ  هراً ـــة12 :  00السـ

************************************** 

الحلقة السادسة 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

إنَّ الحمد هلل نحمده ونستعينو ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا، 
ومن سيئات أعمالنا، من يهده اهلل فبل مضل لو، ومن يضلل فبل ىادي 

لو، وأشهد أن ال إلو إال اهلل، وحده ال شريك لو، وأشهد أن محمداً 
 .عبده ورسولو

أال وإن أصدق الكبلم كبلم اهلل، وخير الهدي ىدي محمد، وشر 
األمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضبللة، وكل ضبللة في 

 .النار

 : أما بعد

فمنهج الحدادية التكفيرية قائم على الجهل والسفو والفجور والبهتان ، 
 الرافضة في ىكا المسلك الخطير والمزلق العسير: وقد شابو الحداديُة 

! 
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قال شيخ اإلسبلم ابن تيمية رحمو اهلل تعالى كما في مجموع الفتاوى 
الرَّاِفَضُة ُجهَّاٌل لَْيَس َلُهْم َعْقٌل َواَل نـَْقٌل َواَل َ" : إقامة الدليل-4/359)

َيا َمْنُصورٌَة   انتهى" ِديٌن َواَل ُدنـْ

 : فهكه خمسة أوصاف

 . جهال -1

 . ال عقل لهم -2

 . وال نقل لديهم -3

 . ال دين عندىم -4

 . ال دنيا ينصرون فيها -5

ولو تأملنا أوصاف الرافضة لوجدناىا متوفرة في الحدادية التكفيرية 
 . بصورة واضحة جلية

 : جهال: فالصفة األولى 

ِإنَّ :"يـَُقوُل  r فعن َعْبد اللَِّو ْبَن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص قال َسِمْعُت َرُسوَل اللَّوِ 
اللََّو اَل يـَْقِبُض اْلِعْلَم انِْتَزاًعا يـَْنَتزُِعُو ِمْن النَّاِس َوَلِكْن يـَْقِبُض اْلِعْلَم بَِقْبِض 
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تَـْوا  ُرْك َعاِلًما اتََّخَك النَّاُس رُُءوًسا ُجهَّااًل َفُسِئُلوا فََأفـْ اْلُعَلَماِء َحتَّى ِإَذا َلْم يـَتـْ
 . متفق عليو" بَِغْيِر ِعْلٍم َفَضلُّوا َوَأَضلُّوا

أن آفة العلم  r قد أعلم رسول اهلل "82 )قال الخطابي في العزلة 
ذىاب أىلو وانتحال الجهال وترؤسهم على الناس باسمو وحكر الناس 
" أن يقتدوا بمن كان من أىل ىكه الصفة وأخبر أنهم ضبلل مضلون 

  انتهى

 : (1/35)وقال ابن قيم الجوزية في مفتاح دار السعادة 

ال ريب أن الجهل أصل كل فساد، وكل ضرر يلحق العبد في دنياه  "
 انتهى" وأخراه فهو نتيجة الجهل

وسبب جهلهم بعدىم عن مجالس العلماء وانفرادىم بأنفسهم ؛ قال 
 : للخطيب (1/108)ضرار بن عمرو كما في الفقيو والمتفقو 

إن قوماً تركوا العلم ومجالسة أىل العلم صلوا وصاموا حتى بلي جلد  "
والكي ال إلو غيره ما عمل . أبدانهم على عمو وخالفوا السنة فهلكوا

 . انتهى" عامل قط على جهل إال كان ما يفسد أكثر مما يصلح

 : (2/41)وقال شيخ اإلسبلم ابن تيمية في منهاج السنة النبوية 

 ! أكثر ما تجد الرافضة إما في الزنادقة المنافقين الملحدين  "



  الصواعق السلفية على أوكار الطائفة الحدادية التكفيرية
 

صفحة   

58 
 

  

وإما في جهال ليس لهم علم ال بالمنقوالت وال بالمعقوالت قد نشأوا 
بالبوادي والجبال أو تحيزوا عن المسلمين فلم يجالسوا أىل العلم 

 ! والدين

وإما في ذوي األىواء ممن قد حصل لو بكلك رياسة ومال أو لو نسب 
 انتهى" يتعصب لو كفعل أىل الجاىلية 

والجهل من أسباب رد الحق قال اإلمام ابن عثيمين رحمو اهلل تعالى في 
 : ( 2/108 )شرح الكافية الشافية 

 قصور ، وتقصير ، وسوء قصد نية؛ يعنى ىوى: رد الحق أسبابو ثبلثة  "

 والتقصير ىو التفريط في طلب الحق فالقصور ىو الجهل

سوء القصد؛ يعني ال يقصد الحق إنما ىو متعصب صاحب : والثالث 
 انتهى" ىوى 

وىكا ىو حال الحدادية فهم على جهالة وفي جهالة في قولهم وفعلهم 
وكل شأنهم ومع جهلهم ىم  لمة فجرة فبدعوا السلفيين بل وكفروىم 

 : (396 /3)قال ابن قيم الجوزية في إعبلم الموقعين 

 ! الجاىل الظالم يخالفك ببل حجة ويكفرك أو يبدعك ببل حجة "

 !! وذنبك رغبتك عن طريقتو الوخيمة وسيرتو الكميمة
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فبل تغتر بكثرة ىكا الضرب فإن اآلالف المؤلفة منهم ال يعدلون 
 ! بشخص واحد من اىل العلم

 انتهى" والواحد من أىل العلم يعدل بملء األرض منهم 

 ! لكا ال يجوز أخك العلم منهم وال الرجوع إليهم

وىم آثمون باجتهادىم أصابوا الحق أم أخطؤوا؛ ألنهم تجرؤوا على 
 ! الكبلم في دين اهلل ببل علم وحجة وبرىان

 : ال عقل لهم: والصفة الثانية 

 40رقم51)قال وكيع بن الجراح كما في العقل وفضلو البن أبي الدنيا 
 ."أمره، وليس من عقل تدبير دنياه  العاقل من عقل عن اهلل: 

 ! فالحدادية التكفيرية لم يعقلوا أمر اهلل ورسولو صلى اهلل عليو وسلم

 !! ولم يرفعوا رأساً بمنهج السلف الصالح

فقدموا فهومهم وآراءىم على فهم السلف الصالح وأئمة الهدى فهم 
سفهاء األحبلم حدثاء  األسنان كما َفِفي الصَِّحيَحْيِن من حديث َعِليّْ 

َسَيْخُرُج : ْبِن أَِبي طَاِلٍب َعْن َرُسوِل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم أنو قال 
قَـْوٌم ِفي آِخِر الزََّماِن َأْحَداُث اأْلَْسَناِن ُسَفَهاُء اأْلَْحبَلِم يـَُقوُلوَن ِمْن َخْيِر 
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يِن َكَما َيْمُرُق  قَـْوِل اْلَبرِيَِّة اَل ُيَجاِوُز إيَمانـُُهْم َحَناِجَرُىْم َيْمُرُقوَن ِمْن الدّْ
 . "السَّْهُم ِمْن الرَِّميَّةِ 

 ! فحدثاء األسنان أي صغار األسنان

 ! وسفهاء األحبلم أي صغار العقول ؛ فعقولهم رديئة

قال اإلمام ابن عثيمين رحمو اهلل تعالى في شرح أصول التفسير 
(287) : 

ال تعتمد على ذكائك وال على كثرة علومك بل اعتمد على اهلل عز  "
" وجل واسأل اهلل دائماً أن يهديك لما اختلف الناس فيو من الحق  

 انتهى

والحدادية متناقضون في أقوالهم وأفعالهم يثبتون شيئاً ثم ينفونو ، 
 . ويستدلون بما ىو حجة عليهم ال لهم ، وال يعقلون معاني األدلة

 : (80 /3)قال شيخ اإلسبلم ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل 

كل من أعرض عن الطريقة السلفية الشرعية اإللهية فإنو ال بد أن  "
 انتهى" يضل ويتناقض ويبقى في الجهل المركب أو البسيط 

لهكا ىم مبتدعة ضبلل ؛ قال ابن قيم الجوزية في إغاثة اللهفان 
(1/214) : 
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 انتهى" المعرض عن السنة مبتدع ضال شاء أم أبى  "

ومن عدم عقلهم تقليد رجل تكفيري ضال مبتدع أال وىو محمود 
الحداد التكفيري الخبيث وتقليد عبد الحميد الجهني الحدادي وتقليد 

عبد اهلل صوان الغامدي وتقليد أحمد بن عمر الحازمي الحدادي 
التكفيري وغيرىم من ساداتهم الغاليين في الحدادية والتكفيرية ، 

وأحبوىم حباً جماً فهم معهم ، قال شيخ اإلسبلم ابن تيمية كما في 
 : (11/519)مجموع الفتاوى 

من أحب شيخاً مخالفاً للشريعة كان معو ؛ فإذا دخل الشيخ النار  "
 . كان معو

ومعلوم أن الشيوخ المخالفين للكتاب والسنة أىل الضبلل والجهالة 
 انتهى" فمن كان معهم كان مصيره مصير أىل الضبلل والجهالة 

 : ال نقل عندىم: والصفة الثالثة 

فالحدادية التكفيرية ليست لديهم حجة إال الككب والبهتان وقلب 
 ! الحقائق وإلباس الباطل لباس الحق وجعل الحق باطبلً 

وقد تسلطوا على بعض الكتب السلفية فقاموا بتحقيقها والتعليق عليها 
 ! بما يفسد معانيها ويحرفها عن الحق وجادة المنهج السلفي
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 !!  فقبحهم اهلل ما أسوأ ضررىم على اإلسبلم والمسلمين

 !!! وكم قست قلوبهم وحادت عن الحق

َوِمَن الَِّكيَن َىاُدوا َسمَّاُعوَن   } (41)قال تعالى في سورة المائدة 
لِْلَكِكِب َسمَّاُعوَن ِلَقْوٍم آَخرِيَن َلْم يَْأُتوَك ُيَحرُّْفوَن اْلَكِلَم ِمْن بـَْعِد َمَواِضِعِو 
َنَتُو  يـَُقوُلوَن ِإْن ُأوتِيُتْم َىَكا َفُخُكوُه َوِإْن َلْم تـُْؤتـَْوُه فَاْحَكُروا َوَمْن يُرِِد اللَُّو ِفتـْ
فَـَلْن َتْمِلَك َلُو ِمَن اللَِّو َشْيًئا ُأولَِئَك الَِّكيَن َلْم يُرِِد اللَُّو َأْن ُيَطهَّْر قـُُلوبـَُهْم 

َيا ِخْزٌي َوَلُهْم ِفي اآْلِخَرِة َعَكاٌب َعِظيمٌ  نـْ  { َلُهْم ِفي الدُّ

 (1/55)قال ابن قيم الجوزية في إغاثة اللهفان 

}  عقيب قولو  {قـُُلوبـَُهْم  ُيَطهّْرَ  َأن اللَّـوُ  يُرِدِ  َلمْ  الَِّكينَ  ُأولَٰــِئكَ  }قولو  "
مما : { َسمَّاُعوَن ِلَقْوٍم آَخرِيَن َلْم يَْأُتوَك ُيَحرُّْفوَن اْلَكِلَم ِمْن بـَْعِد َمَواِضِعوِ 

يدل على أن العبد إذا اعتاد سماع الباطل وقبولو أكسبو ذلك تحريفاً 
للحق عن مواضعو ؛ فإنو إذا قبل الباطل أحبو ورضيو فإذا جاء الحق 
بخبلفو رده وككبو إن قدر على ذلك وإال حرفو كما تصنع الجهمية 
بآيات الصفات وأحاديثها يردون ىكه بالتأويل الكي ىو تككيب 

بحقائقها وىكه بكونها أخبار آحاد ال يجوز االعتماد عليها في باب 
 ! معرفة اهلل تعالى وأسمائو وصفاتو
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فهؤالء وإخوانهم من الكين لم يرد اهلل أن يطهر قلوبهم فإنها لو طهرت 
" لما أعرضت عن الحق وتعوضت بالباطل عن كبلم اهلل تعالى ورسولو 

 انتهى

ومن عجيب أمرىم تدليس وتلبيسهم فيوردون كبلم العلماء ويحملونها 
على غير وجهها فشابهوا ابن جرجيس الكي قال عنو العبلمة عبد اهلل 

  )8)أبا بطين في تأسيس التقديس في كشف تلبيس داود بن جرجيس 

وذكر لي أن معو ورقة فيها عبارات من كبلم الشيخ تقي الدين يشبو  "
 انتهى..." بها على الناس، يضع كبلم الشيخ على غير موضعو 

ومن عجيب حالهم وسوء قصدىم أنهم يستدلون بزالت بعض العلماء 
في مسائل العلم ويجعلونها أصوالً يتحاكمون عليها ويضللون من 

 : وقد ضلوا في ىكا المسلك من وجهين خالفهم فيها

 ! أن زلة العالم ال يتابع عليها: الوجو األول 

فقد حكر السلف الصالح من زلة العالم، وىو ما يقع منو خبلف الحق 
 : 214 رقم 1/82)قوالً أو فعبلً دون تعمد، ففي السنن للدارمي 

ْسبَلَم؟: قال لي ُعَمرُ : عن زِيَاِد بن ُحَدْيٍر قال  ىل تـَْعِرُف ما يـَْهِدُم اإْلِ

 .اَل : قلت: قال
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ِة : قال يـَْهِدُمُو زَلَُّة اْلَعاِلِم َوِجَداُل اْلُمَناِفِق بِاْلِكَتاِب َوُحْكُم اأْلَِئمَّ
 "اْلُمِضلّْينَ 

 : (3458 رقم 2/588)وقال إسحاق مسائلو مع اإلمام أحمد 

يكون مخالًفا لما جاَء من أصحاِب النبيّْ - يعني بالشيء -أمَّا العالم "
صلى اهلل عليو وسلم أو التابعين بإحسان لما يكون قد عزب عنو معرفة 
العلم الكي جاء فيو فِإنَّ على المتعلمين َأْن يهجروا َذِلَك القوَل بعينو 

من العالم الكي خفي عليو سنتو وال يدخل على الراد َذِلَك نقض ما رد 
 ."على من ىو أعلم منو

 : (2/111)وقال ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضلو 

شبو الحكماء زلة العالم بانكسار السفينة؛ ألنها إذا غرقت غرق معها  "
خلق كثير، وإذا صح وثبت أن العالم يزل ويخطئ لم يجز ألحد أن 

 ."يفتي ويدين بقول ال يعرف وجهو

وبهكا يعلم أنو ال يصح االستدالل بزالت العلماء، واتخاذىا حجة 
للوقوع في المخالفات الشرعية، أو مسوغاً لمن خالف الحق أن 

 .يستشهد بها

 ! أن كبلم العلماء يستدل لو وال يستدل بو: الوجو الثاني 
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 : (26/202)قال شيخ اإلسبلم ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى 

 ! ليس ألحد أن يحتج بقول أحد في مسائل النزاع "

وإنما الحجة النص واإلجماع ، ودليل مستنبط من ذلك تقرر مقدماتو 
باألدلة الشرعية ال بأقوال بعض العلماء ؛ فإن أقوال العلماء يحتج لها 

 . انتهى" باألدلة الشرعية ال يحتج بها على األدلة الشرعية 

 : (264)وقال العبلمة حمود التويجري في فصل الخطاب 

إن العلماء ال تعظم أقدارىم ويعتد بأقوالهم بمجرد التفخيم لهم  "
 ! والتنويو بككرىم

 !! وإنما يعتبرون باتباع الحق واجتناب الباطل

فمن قال منهم بما يوافق الكتاب والسنة فقولو مقبول؛ ولو كان خامل 
 ! الككر عند الناس

ومن قال بما يخالف الكتاب والسنة فقولو مردود ولو كان مشهوراً عند 
 انتهى" الناس 

 : ال دين يردعهم: والصفة الرابعة 
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فالحدادية التكفيرية فيهم جرأة وإقدام في الكبلم على مسائل العلم، 
ويستسهلون إطبلق أحكام الكفر والتبديع والتفسيق ببل حجة وبرىان 

 ! سوى الهوى والطغيان

ومن عدم ديانتهم أن أقوالهم وطعونهم مبنية على الككب والبهان 
 ! والفجور

 ! ومن فجورىم طعنهم في العلماء السلفيين ومحاربتهم للمنهج السلفي

 !فهم يحاربون المنهج السلفي والسلفيين شيوخاً وطبلباً ليل نهار ؟

وىم خوارج بل ىم أسوأ فرق الخوارج فالسابقون اأُلول من الخوارج 
 ! كانوا أىل صدق ال يستحلون الككب مثل ىؤالء الحدادية التكفيرية

ومن عدم ديانتهم معارضتهم السنن بأىوائهم فردوا جملة من األحاديث 
بالهوى وسوء الظن باهلل عز وجل كأحاديث الشفاعة فلكا تجد الواحد 
منهم يتكلم في دين اهلل ببل رقيب وال خوف من اهلل عز وجل وكأن 

 ! اإليمان مسلوب منهم

 : (1/102)قال شيخ اإلسبلم ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل 

 ! من تعود معارضة الشرع بالرأي ال يستقر في قلبو اإليمان "

 !! إن علماء الكبلم زنادقة: بل يكون كما قال األئمة 
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 َقلَّ أحد نظر في الكبلم إال كان في قلبو غلّّ على أىل اإلسبلم: وقالوا 
!!! 

" ومرادىم بأىل الكبلم من تكلم في اهلل بما يخالف الكتاب والسنة 
 انتهى

 : ال دنيا منصورة: والصفة الخامسة 

فالحدادية التكفيرية مبتدعة ضبلل، والمبتدع ذليل حقير لمخالفتو أمر 
 ! اهلل ورسولو صلى اهلل عليو وسلم ومنهج السلف الصالح

اإلجماع على القول بَِقهر َأىِل : وقد نقل الصابوني في عقيدة السلف 
البدِع ، وِإْذالِلِهم، وِإْخزائهم، وِإْبعادىم، وِإْقصائهم، والتباُعد َعنهم، 

 وِمن مصاَحَبتهم، وُمعاشرتهم، والتقرب ِإلى اهلل بمجانبتهم ، ومهاجرتهم
! 

والحدادية الخوارج التكفيرية ال يمكنون في األرض كلما  هر منهم 
 ! قرن فقويت شوكتهم قوة وجماعة ُقِطع

 ! وىكا من نصر اهلل ألىل السنة السلفيين على ىؤالء الخوارج المارقين

قال سهل لسحنون كما في ترتيب المدارك وتقريب المسالك 
( 1/229) : 
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 !! البدعة فاشية، وأىلها أعزاء "

 . انتهى" أما علمت أن اهلل إذا أراد قطع بدعة أ هراىا : فقال سحنون 

 : (3/231)وقال شيخ اإلسبلم ابن تيمية في منهاج السنة النبوية 

ولعلو ال يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إال وكان في  "
 انتهى" خروجها من الفساد ما ىو أعظم من الفساد الكي أزالتو 

ومن توفيق اهلل للعلماء السلفيين إدراكهم خطر ىكه الفرقة الخبيثة 
 ! فقاموا بالرد عليها وإزىاق أباطيلهم

وإن شيخنا اإلمام ربيع بن ىادي عمير المدخلي حفظو اهلل تعالى وجزاه 
عنا كل خير لمن أبرز العلماء الكين تصدوا لفتنتهم وكشف شبهتهم 

 . ودحر باطلهم

 !فقد وفقو اهلل تعالى لنصرة الحق، وإزىاق باطل أىل البدع واألىواء، 

قال شيخنا اإلمام ربيع بن ىادي عمير المدخلي حفظو اهلل تعالى في 
 : (30)كتابو مرحباً يا طالب العلم 

كيف ترى أن تستريح أيها المؤمن الناصح وأنت ترى أىل البدع  "
يكيدون وأىل الفتن والفساد يكيدون ألبنائك وإخوانك في العقيدة 

 ! والمنهج
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 !كيف تستريح ؟

واهلل ما نستريح واهلل أحياناً ما ننام حزناً على أبنائنا وخوفاً عليهم من 
 ! ضياع دينهم ودنياىم

 ! ال تظنوا أن ىكه شكوى

 ! ال واهلل ما نبين إال لوجو اهلل تبارك وتعالى

ونرى أن ىكا من أوجب الواجبات وأفرض الفرائض نقوم بو هلل رب 
 . انتهى " العالمين

ولقد صمد شيخنا ربيع بن ىادي عمير المدخلي في وجو البدع 
 ! والضبلالت ووقف في وجهها كالجبل الشامخ

وأختم مقالي ىكا بكلمتين جميلتين البن قيم الجوزية رحمو اهلل تعالى 
 : وكأنو يصف حال الحدادية التكفيرية

 : الكلمة األولى

 : 308-1/300)قال ابن قيم الجوزية في الصواعق المرسلة 
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لو رأيت ما يصرف إليو المحرفون أحسن الكبلم وأبينو وأفصحو  "
وأحقو بكل ىدى وبيان وعلم من المعاني الباطلة والتأويبلت الفاسدة؛ 

 ! لكدت تقضي من ذلك عجباً وتتخك في بطن األرض سرباً 

 ! فتارة تعجب

 ! وتارة تغضب

 ! وتارة تبكي

 ! وتارة تضحك

وتارة تتوجع لما نزل باإلسبلم وحل بساحة الوحي ممن ىم أضل من 
 !! األنعام

فكشف عورات ىؤالء وبيان فضائحهم وفساد قواعدىم من أفضل 
 !  الجهاد في سبيل اهلل

وكيف ال يكون بيان ذلك من الجهاد في سبيل اهلل وأكثر ىكه  ....
التأويبلت المخالفة للسلف الصالح من الصحابة والتابعين وأىل 

الحديث قاطبة وأئمو اإلسبلم الكين لهم في األمة لسان صدق يتضمن 
من عبث المتكلم بالنصوص وسوء الظن بها من جنس ما تضمنو طعن 
الكين يلمزون الرسول ودينو وأىل النفاق واإللحاد لما فيو من دعوى 
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أن  اىر كبلمو إفك ومحال وكفر وضبلل وتشبيو وتمثيل أو تخييل ثم 
صرفها إلى معان يعلم أن إرادتها بتلك األلفاظ من نوع األحاجي 

 ! واأللغاز ال يصدر ممن قصده نصح وبيان

فالمدافعة عن كبلم اهلل ورسولو والكب عنو من أفضل األعمال وأحبها 
إلى اهلل وأنفعها للعبد ومن رزقو اهلل بصيرة نافكة علم سخافة عقول 
ىؤالء المحرفين وأنهم من أىل الضبلل المبين وأنهم إخوان الكين 
ذمهم اهلل بأنهم يحرفون الكلم عن مواضعو الكين ال يفقهون وال 

يتدبرون القول وشبههم بالحمر المستنفرة تارة وبالحمار الكي يحمل 
أسفاراً تارة ومن قبل التأويبلت المفتراة على اهلل ورسولو التي ىي 

 تحريف لكبلم اهلل ورسولو عن مواضعو

وككلك رئيس الخوارج السجاد العباد الكي بين عينيو أثر السجود  ....
 قدم عقلو ورأيو على ما جاء بو في قسمة المال وزعم أنو لم يعدل فيها

! 

 ... وككلك غبلة الرافضة قدموا عقولهم وآرائهم على ما جاء بو

فهؤالء وأمثالهم ىم السلف لكل خلف يدعي أن لغير اهلل ورسولو معو 
حكماً في مضمون الرسالة إما في العلميات وإما في العمليات وإما في 

اإلرادات واألحوال وإما في السياسات وأحكام األموال فيطاع ىكا 



  الصواعق السلفية على أوكار الطائفة الحدادية التكفيرية
 

صفحة   

72 
 

  

الغير كما يطاع الرسول بل اهلل يعلم أن كثيراً منهم أو أكثرىم قد قدموا 
وكل ىؤالء فيهم شبو من أتباع مسيلمة وابن  طاعتو على طاعة الرسول

أبي وذي الخويصرة فلكل خلف سلف ولكل تابع متبوع ولكل مرؤوس 
 ! رئيس

ومن اعترض على الكتاب والسنة بنوع تأويل من قياس أو ذوق أو عقل 
 انتهى.... " أو حال ففيو شبو من الخوارج أتباع ذي الخويصرة 

 : والكلمة الثانية

 : (398-3/397)وقال رحمو اهلل تعالى في إعبلم الموقعين 

اعلم أن اإلجماع والحجة والسواد األعظم ىو العالم صاحب الحق  "
 ! وإن كان وحده وإن خالفو أىل األرض

فمسخ المختلفون الكين جعلوا السواد األعظم والحجة والجماعة  ....
 ! ىم الجمهور وجعلوىم عياراً على السنة

وجعلوا السنة بدعة والمعروف منكرًا؛ لقلة أىلو وتفردىم في األعصار 
 !واألمصار

 ! وقالوا من شك شك اهلل بو في النار
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وما عرف المختلفون أن الشاذ ما خالف الحق وإن كان الناس كلهم 
 ىانتو " ... عليو إال واحداً منهم فهم الشاذون

 كتبــــــــو

 أحمد بن عمر بن سالم بازمول

 ىـ1435 شوال 19الجمــــعة الموافق 

 ــاعــــ مغرباً ــة6: 55الســ 

 ****************************

الحلقة السابعة 
 فوائد

 من مقال اإلمام ربيع بن ىادي عمير المدخلي

 وقفات مع تلبيسات وجهاالت عبد الحميد الجهني **

- كشف الخفاء عن مسألة محدثة استقوى بها اإلرجاء ) في مقالو 
 ** ) الحلقة الثانية
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

إنَّ الحمد هلل نحمده ونستعينو ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا، 
ومن سيئات أعمالنا، من يهده اهلل فبل مضل لو، ومن يضلل فبل ىادي 

لو، وأشهد أن ال إلو إال اهلل، وحده ال شريك لو، وأشهد أن محمداً 
 .عبده ورسولو

أال وإن أصدق الكبلم كبلم اهلل، وخير الهدي ىدي محمد، وشر 
األمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضبللة، وكل ضبللة في 

 .النار

 : أما بعد

فيلحظ القارئ الكريم أن شيخنا اإلمام ربيع بن ىادي عمير المدخلي 
حفظو اهلل تعالى في مقاالتو وكتبو كلها إنما يعتمد فيها على الدليل من 

الكتاب والسنة الثابتة ومنهج السلف الصالح مستنيراً بأقوال أئمة 
 . الهدى والعلم

 .ويشهد اهلل أني أقول ىكا الكبلم تديناً ال تعصباً وتزلفاً ألحد

ولكنو الحق الكي يجب أن يقال في حق ىكا اإلمام الكي بكل نفسو 
 . لخدمة الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح والكب عنها
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وفي مقال شيخنا اإلمام ربيع المدخلي حفظو اهلل تعالى المعنون لو 
وقفات مع تلبيسات وجهاالت عبد الحميد الجهني في مقالو ))بــ
الحلقة - كشف الخفاء عن مسألة محدثة استقوى بها اإلرجاء ]

- ! وكل مقاالتو ككلك - فوائد كثيرة ( (الحلقة الثانية – [الثانية
 . وبعض ىكه الفوائد مستنبطة من كبلمو حفظو اهلل تعالى

 : فأحببت أن أبرز جملة منها في ىكا الملخص

 فوائد مستخرجة ومستنبطة

 من مقال اإلمام ربيع بن ىادي عمير المدخلي

 وقفات مع تلبيسات وجهاالت عبد الحميد الجهني **

- كشف الخفاء عن مسألة محدثة استقوى بها اإلرجاء ]في مقالو 
 ** [الحلقة الثانية

 يبنون أقوالهم على  : ومنهم الجهني الحدادي الحدادية التكفيرية
الككب والعناد والمكابرة والمجازفات والتهويبلت وتحميل 

 ! الكبلم ما ال يحتمل

  ال يبعد أن الصحابة رضي اهلل عنهم الكين رووا أحاديث فضل
التوحيد وأحاديث الشفاعة أن يكونوا ممن ال يكفرون تارك 
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أن أحاديث الشفاعة بعمومها : ووجهو      .......   الصبلة
يدخل فيها تارك الصبلة تهاوناً وكسبلً ؛ فمن رواىا لم يستثِن 

 ! وىكا استنباط دقيق  ! منها تارك الصبلة

  المكفرين لتارك الصبلة - أن أىل السنة السابقين والبلحقين
يعظمون قدر الصبلة ومكانتها ويحكمون على  – وغير المكفرين

تاركها بالفسق، والقتل، وشدة اإلثم، وال يقبلون لو شهادة وال 
 .رواية

  من ال يكفر تارك الصبلة من أىل السنة ال يوصف باإلرجاء؛ ألنو
 ! قول من أقوال أىل السنة

  ولم يصف أىل السنة الكين ال يكفرون تارك الصبلة باإلرجاء إال
 . الحدادية التكفيرية القطبية

  أن االختبلف بين أىل العلم في تارك الصبلة وقع بين أىل العلم
 . من عهد التابعين

 اإلمام الزىري وغيره من التابعين ال يكفرون تارك الصبلة ! 

  ًعدم العلم بالشيء ليس بعلم فبل يحتج بعدم العلم استقبلال. 

 أن أىل السنة يحترم بعضهم بعضاً مع اإلنصاف واألدب ! 
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  أىل الحق وإن اختلفوا فبل يطعن بعضهم ببعض؛ ألن كل طرف
 . يدرك أن الطرف الكي يخالفو مجتهد يريد الحق ال الهوى

  الخوارج الحدادية ليسوا من أىل السنة وىم أشد المحاربين
والخوارج الحدادية أفجر في ! ألىل السنة ولمنهجهم وأصولهم 

 !!خصومتهم ألىل السنة من الخوارج السابقين

 حدادي مسفسط جاىل يتكلم بغير علم  عبد الحميد الجهني
بغًيا ! وىو صاحب مخالفة للعلماء، ويطعن في أىل السنة حقِّا 

 !منو وعدوانًا؟

  الخوارج وغيرىم الكين يقولون : سلف الحدادية التكفيرية الجدد
في أىل السنة الكين ال يكفرون تارك الصبلة تكاسبًل بأنهم 

 .ىكا يؤدي إلى أن اإليمان قول ببل عمل: مرجئة، ويقولون

  أىل السنة السابقون والبلحقون بريئون من ىكه الفرقة الحدادية
ومن أقوالها الباطلة وأصولها الفاسدة القائمة على البغي والجهل 

 !والهوى القاتل

  فمن قال بأن منهج السلفيين ومنهج محمود الحدادي واحد إال
 ! أنهم اختلفوا في التطبيق فهو كاذب فاجر
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 أن منهج الحدادي موافق  بدر بن طامي العتيبي كما ادعى
 ! لمنهج اإلمام ربيع المدخلي إال أنهم اختلفوا في التطبيق

  إنو ال توجد فرقة تسمى : ومن فجور الحدادية قول بعضهم
وفي الوقت ! بالحدادية وال يعرف طائفة توصف بهكا الوصف 

 !! نفسو يصفون أىل السنة بأنهم مرجئة

  وأن السلفيين !! وىو يعنون بكلك أن الحدادية ىم أىل السنة
ىم المرجئة العصرية فقبح اهلل ما أشد إفكهم وبهتانهم وضبللهم 

 !! وانحرافهم

 فيالها من مقولة  المة فاجرة !! 

 مسألة عدم تكفير تارك الصبلة ليست محدثة ! 

 ووصفها بأنها محدثة فيو تبديع لها وألىلها، وأنها بدعة ضبللة . 

 أن دعوى اإلجماع على كفر تارك الصبلة ال تثبت. 

 أن أىل الجدال بالباطل ال تنفعهم األدلة والبراىين . 

 الجهول يرمي جمهور أىل السنة  عبد الحميد الجهني أن
بمخالفة اإلجماع الثابت ومخالفة اإلجماع الثابت كفر، فجمهور 

 .أىل السنة كفار على تقرير ىكا الجهول الظالم
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  ال يلزم من عدم تكفير تارك الصبلة أن اإليمان قول ببل عمل؛
بدليل أن السلف لم يكفروا في مسألة ترك الزكاة أو الصيام أو 

 . الحج

  ككبة تـَتَـقَّول على أىل السنة بما لم : أن الحدادية التكفيرية
 .يخطر ببالهم

  أىل السنة السلفيون ليسوا بحاجة إلى أن يرجعوا إلى أىل البدع
 ! عموماً والحدادية الخوارج الجهبلء خصوصاً 

  الحدادية التكفيرية تستند إلى اإلجماع الكاذب كحال المريسي
 ! واألصم وأمثالهما

 األدلة من القرآن والسنة تؤيد عدم تكفير تارك الصبلة ! 

  الحدادية الخوارج التكفيريون الجدد منهجهم يتناقض مع
 ! الخوارج السابقين في تكفير من أطلق الكتاب والسنة تكفيره

 والحدادية الجدد يخالفون إجماع الخوارج السابقين !! 

  أىل السنة يطلقون الكفر على ما جاء في السنة فيمن قال ألخيو
يا كافر أو في قتال المسلم ألخيو أو من قال مطرنا بنوء ككا 
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ويمنعهم من ! وعلى تارك الصبلة ويقولون إنو كفر دون كفر
 . إطبلق الكفر  األكبر الكتاب والسنة

  أحاديث الشفاعة منعت جمهور أىل السنة من تكفير تارك
 . الصبلة

  وقول جمهور أىل السنة بعدم تكفير تارك الصبلة ىو الراجح؛
 .ألنو يجمع بين األدلة كلها وال يأخك بعضها ويدع البعض اآلخر

  أن الجمع بين األدلة أولى من : فهو قول مبني على قاعدة
 . الترجيح

  أن العمل بالدليلين أولى من إىمال أحدىما: وقاعدة . 

  أن العلماء يستدل على أقوالهم وال يستدل بأقوالهم ؛ فكل
يؤخك من قولو ويرد إال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم وما كان 

 ! عليو أصحابو الكرام

  أن أحاديث الشفاعة ومن مات على ال إلو إال اهلل غالبها أو كلها
 . بعد نزول الفرائض
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  أحاديث فضل التوحيد، وأحاديث الشفاعة دليل ألىل السنة
الكين ال يكفرون تارك الصبلة ألنها بعمومها يدخل فيها تارك 

 . الصبلة

  دعوى الحدادية التكفيرية اإلجماع على كفر تارك الصبلة يتضمن
وتؤدي ىكه الدعوى ! إنكار أحاديث الشفاعة وفضل التوحيد 

إلى الطعن في الصحابة والتابعين وجمهور أىل السنة الكين ال 
 . يكفرون تارك الصبلة

  وكفى بهكا دليبلً على شناعة قولهم وبطبلنو ومخالفة ألصول
 !! الشريعة

  من ال يكفر تارك الصبلة يقول بما تدل عليو األدلة من شدة
 . عقوبة تارك الصبلة وأنو كافر كفراً أصغر ال يخرجو من اإلسبلم

  ،أن ىكا المنهج الصحيح ال يؤمن بو الخوارج وال الروافض
 .والحدادية تسير على منهج ىؤالء الضالين

  أىل السنة السلفيون ليسوا مقلدين لؤلشاعرة أىل الكبلم كما
 .يقولو أىل اإلفك الحاقدين على أىل السنة
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  ومن يطالب ! نقل أئمة السنة عن أىل العلم مقبول معتمد
 ! باألسانيد لهكا النقل فهو جهول مكابر

  إيراد العالم للدليل وعدم معارضتو باألدلة األخرى يدل على أنو
 ! يقول بو

  ينبغي التفريق بين كبلم العالم وبين كبلم المتعالمين الجهال
 ! فيؤخك بكبلم العالم وال يلتفت لكبلم الجهال

 ال يلزم التكفير من القول بقتل تارك الصبلة ! 

 ذىب اإلمام مالك واإلمام الشافعي إلى عدم تكفير تارك الصبلة 
! 

 وأما اإلمام أحمد رحمو اهلل فلو أقوال في تارك الصبلة: 

 - تارة يكفره ! 

 - وتارة ال يكفره!! 

 - عدم التكفير وفحول أصحاب اإلمام أحمد يرجحون . 
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  ينبغي فهم كبلم األئمة على وجهو وعدم تحميل كبلمهم ما ال
يحتمل كما تفعلو الحدادية التكفيرية الككبة الفجرة في 

 !الخصومة كحال ابن جرجيس

  دقة العلماء في عباراتهم ففرق بين قولهم تارك الصبلة وقولهم
 .حكم المرتد

 فإذا  ! الحدادي المسكين يبالغ في الثناء على من يوافقو الجهني
جاء عنو ما يخالفو نسي وتجاىل تلك اإلشادة والمبالغة بل طعن 

! خيرنا وابن خيرنا : اليهود  فما أشبو ىكا الفعل بحال! في قولو 
 !! وشرنا وابن شرنا

  قد ُيْخِطئ العالم في نقلو عن العالم إذا كان بخبلف ما في كتبو
مسطور ثابت؛ فنقوالت أىل العلم عند التعارض تعرض على 

 . ميزان النقد العلمي الصادق

 لخصها

 أحمد بن عمر بن سالم بازمول

 ىـ1435/شوال/21األحد الموافق 

  عصراً 6 : 00الساعة  
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الحلقة الثامنة 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

إنَّ الحمد هلل نحمده ونستعينو ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا، 
ومن سيئات أعمالنا، من يهده اهلل فبل مضل لو، ومن يضلل فبل ىادي 

لو، وأشهد أن ال إلو إال اهلل، وحده ال شريك لو، وأشهد أن محمداً 
 .عبده ورسولو

أال وإن أصدق الكبلم كبلم اهلل، وخير الهدى ىدى محمد، وشر 
األمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضبللة، وكل ضبللة في 

 . النار

 : أما بعد

 : فإن الحدادية فرقة ضالة خارجية تكفيرية

 ! فما قامت الحدادية وأنشئت إال للطعن في المنهج السلفي وأىلو

 وما تأسست إال لنصرة أىل الباطل واألىواء خصوصاً القطبية التكفيرية
!! 
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وقد جمعت الحدادية كل حقد أىل البدع واألىواء على أىل السنة 
 !!! السلفيين

 : وال يستغرب ىكا فقد قال النبي صلى اهلل عليو وسلم في الخوارج

 " يقتلون أىل اإلسبلم ويدعون أىل األوثان ". 

 " شر قتلى قتلوا تحت أديم السماء". 

 "كبلب أىل النار" 

لكا توعدىم النبي صلى اهلل عليو وسلم إن أدركهم بالقتل حيث قال 
 : عليو الصبلة والسبلم

 "لئن أدركتهم ألقتلنهم قتل عاد"

بل أمر النبي صلى اهلل عليو وسلم والة األمر بقتلهم وكف شرىم فقال 
 : النبي صلى اهلل عليو وسلم

 "فأينما لقيتموىم فاقتلوىم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة"

 ! والحدادية من الخوارج بل من أخبث فرق الخوارج في ىكا العصر

 : وقد بنت الحدادية خوارج العصر أصولها على
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الغلو والككب واالفتراء والبهتان والحيل واألوىام والخبال والجهل 
والسفو والتلبيس والتدليس وقلب الحقائق والحقد الدفين للسلفيين 

 ! عموماً ولعلمائها  خصوصاً 

فكل مسألة يقوم عليها منهجهم مبناىا على ىكه األصول القكرة 
 ! المحرمة شرعاً بل ىي من كبائر الكنوب

 ! وىم يكفرون أىل الكبائر

 !! فهم على منهجهم الباطل كفار

 !! وكفى بهكا األمر دليبلً على شناعة منهجهم وقولهم

وإذا علمت األصول التي بنت عليها الحدادية التكفيرية منهجهم 
فاعلم أن من منهجهم وطريقتهم الخبيثة أنهم يجعلون قولهم ىو  ؛

 ! الحق الكي ال يجوز خبلفو بل ويدعون فيو اإلجماع ككباً وزراً وبهتاناً 

 !! وبنوا عليو تبديع كل من خالفهم ولو كان الحق معو

 ! فجعلوا رأيهم وىواىم ىو الحق الكي يحملون الناس عليو

 !! ولم يلتفتوا لبلختبلف السائغ الجائز

 : قال اإلمام الشافعي في الرسالة
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 باب االختبلف "

قال فإني أجد أىل العلم قديماً وحديثاً مختلفين في بعض أمورىم فهل 
 يسعهم ذلك ؟

 : االختبلف من وجهين: قال فقلت لو 

 . أحدىما محرم

 ! وال أقول ذلك في اآلخر

 فما االختبلف المحرم ؟: قال 

كل ما أقام اهلل بو الحجة في كتابو أو على لسان نبيو منصوصاً : قلت 
 . بيناً لم يحل االختبلف فيو لمن علمو

وما كان من ذلك يحتمل التأويل ويدرك قياساً فكىب المتأول أو 
القايس إلى معنى يحتملو الخبر أو القياس وإن خالفو فيو غيره لم أقل 

 انتهى " أنو يضيق الخبلف في المنصوص

وىكا المنهج الخطير ال يصدر إال من جاىل سفيو ؛ ال يعرف العلم وال 
 ! أصولو ، ولم يتلَق العلم عن العلماء وال حضر مجالسهم

 ! وىو في الغلو أكثر ولوجاً ، وإلى التطرف أكثر لصوقاً ووضوحاً 
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 : قال المازري

 .انتهى " غلط وجهالة : القطع في موضع التجويز"

 ! وىكا المسلك المنحرف قديم

فقد سلكو أحد الجهلة المتخبطين فصنف كتاباً يطعن فيو باإلمام مالك 
 !! بن أنس إمام دار الهجرة

 !(1)فَردَّ عليو اإلمام ابن أبي زيد القيرواني في مصنف جليل

وكان ىكا الجاىل المغرور يرى رأيو ىو الحق، ورأي اإلمام مالك 
 !! مخالف لظاىر القرآن والسنة

 : فرد عليو ابن أبي زيد القيرواني بقولو

وىكه الكلمة منو بخبلفها من غيره؛ ألنو يرى أن ما تعلق ىو بو من   "
 !  اىر القرآن والسنة ال يحتمل غير قولو

عنو أنو جعل من قال بخبلفو من السلف  (2)فتأمل ما سترت الحمية
قد خالف  اىر القرآن بما ال يحتمل إال مخالفة القرآن؛ ألن ذلك 

 . ال يحتمل غير الوجو الكي ذىب إليو-  عنده  – الظاىر
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والشافعي وغيره من المختلفين يرون أن الظاىر محتمل لقول 
  المختلفين إال أن كل واحد يرى أن ما تبين لو من االحتمال أشبو وأولى

 ... فتأملوا مبلغ ما تنتهي إليو ىكه الكلمة منو

وما  علمت من العلماء من نسب من خالفو منهم أنو خالف  اىر نص 
من الكتاب غير محتمل لقولو، وىكا ال يجوز أن ينسب إلى العامة 

 . فضبلً عن األئمة

وإنما اختلف الناس في ما  اىره من الكتاب والسنة يحتمل ما ذىب 
إليو المختلفون، فكل واحد يرى أن تأويلو في االحتمال أولى وأكثر 

 . أدلة

 انتهى! ومن عد كبلمو من عملو لم يطلق ىكا في أئمة الدين 

 : تكفير تارك الصبلة تهاوناً وكسبلً نموذجاً 

دعواىم االجماع على كفر : فمن فجور الحدادية التكفيرية في الككب 
 ! تارك الصبلة تهاوناً وكسبلً 

وضللوا أىل السنة السلفيين القائلين بعدم كفر تارك الصبلة تهاوناً 
 !! وكسبلً ورموىم باإلرجاء

 : تأصيل المسألة عند أىل السنة السلفيين
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 . وأىل السنة يكفرون تارك الصبلة جحوداً 

 : وأما تارك الصبلة تهاوناً وكسبلً فؤلىل السنة فيو قوالن

 . يرى عدم كفر تارك الصبلة: القول األول 

 . يرى كفر تارك الصبلة: والقول الثاني 

ولم يضلل أىل السنة القائلون بعدم كفر تارك الصبلة تهاوناً وكسبلً من 
 .كفر

ولم يضلل أىل السنة القائلون بكفر تارك الصبلة تهاوناً وكسبلً من لم 
 . يكفر

وكبل الفريقين يحترم اآلخر ويقدره؛ ألن المسألة مبناىا على أدلة 
للطرفين قابلة لمثل ىكا االختبلف ، وليس فيها مخالفة نص تعمداً أو 

 !! تحايل على المخالفة

ولست في معرض ذكر أدلة الطرفين ومناقشتها؛ فقد بحثها أىل العلم 
 . وبينوا أدلة الفريقين بإنصاف واحترام وعلم (4) والحقاً  (3)سابقاً 

 : وإنما غرضي ىنا أمران
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وسوء مسلكهم ! وضبلل منهجهم ! بيان فساد طريقتهم  : األول
 ! وحالهم

 . وىكا قد سبق

بيان أن مسألة كفر تارك الصبلة كسبلً وتهاوناً من المسائل  : والثاني
 ! التي وقع فيها اختبلف بين أىل السنة

 ! وأن كبل القولين تحتملو األدلة

 !! وأن القائل بأحد القولين ال يخرج عن دائرة أىل السنة

 ! ومن ضلل أحد القولين فقد خالف الحق وانحرف عنو انحرافاً شديداً 

 !!! بل ىو مبتدع ضال إن تبين لو سوء حالو ومقالو

 ! ألنو يلزم منو تضليل جماعة كثيرة من أىل السنة السلفيين

 !! وىكا حال الحدادية الخوارج التكفيرية

وإليك تنصيص جماعة من  أىل السنة السلفيين أن مسألة حكم تارك 
 : الصبلة تهاوناً وكسبلً من المسائل الخبلفية

 حيث قال – رحمو اهلل تعالى – اإلمام محمد بن نصر المروزي : 
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ثُمَّ اْختَـَلَف َأْىُل اْلِعْلِم بـَْعَد َذِلَك ِفي تَْأِويِل َما ُرِوَي َعِن النَِّبيّْ َصلَّى اهللُ "
ُهْم ِفي ِإْكَفاِر تَارِِكَها َوِإيَجاِب  َعَلْيِو َوَسلََّم، ثُمَّ َعِن الصََّحابٍَة َرِضَي اهلل َعنـْ

  انتهى"اْلَقْتِل َعَلى َمِن اْمتَـَنَع ِمَن ِإقَاَمِتَها

 حيث قال- رحمو اهلل تعالى  – شيخ اإلسبلم ابن تيمية : 

 انتهى" وتكفير تارك الصبلة ىو المشهور المأثور عن جمهور السلف "

 حيث قال – رحمو اهلل تعالى – العبلمة محمد األمين الشنقيطي 
: 

 .إنو كافر: قول من قال: وأ هر األقوال أدلة عندي 

وأجرى األقوال على مقتضى الصناعة األصولية وعلوم الحديث قول 
إنو كفر غير مخرج عن الملة؛ لوجوب الجمع بين األدلة إذا : الجمهور
 .أمكن

وإذا حمل الكفر والشرك المككوران في األحاديث على الكفر الكي ال 
حصل بكلك الجمع بين األدلة والجمع واجب إذا   يخرج من الملة

أمكن؛ ألن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدىما كما ىو معلوم في 
 انتهى " ... األصول وعلم الحديث

 حيث قال – رحمو اهلل تعالى – اإلمام محمد العثيمين : 
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ىكه المسألة كبيرة وىامة، و واىر األدلة فيها تكاد تكون متكافئة،  "
 انتهى " لكن أدلة تكفيره الكفر األكبر أقوى أثراً ونظراً 

 : - بارك  اهلل فيكم- فانظروا 

إلى ىؤالء األئمة كيف يصفون المختلفين في تارك الصبلة بأنهم من 
 أىل العلم، ولم يقل أىل السنة والمرجئة كما يقول الحداديون القطبيون

... 

ثم انظروا إلى عدل وإنصاف أىل السنة جميًعا، واحترام بعضهم لبعض 
 .حيث يحكي الطرفان ىكا االختبلف ويسوق كل طرف أدلتو

وال يطعن بعضهم في بعض؛ ألن كل طرف يدرك أن الطرف الكي 
يخالفو مجتهد يريد الحق، وأنو ليس عنده ىوى وإنما يعتمد على 

 .نصوص من الكتاب والسنة

فقارن بين منهج علماء السنة ومنهج الخوارج الحدادية تجدىم أشد 
على أىل السنة وأفجر في خصومتهم ألىل السنة من الخوارج 

 ... السابقين

وال يجوز وصف ىكه المسألة بأنها محدثة؛ ألن ىكا وصف لها وألىلها 
بأنهم مبتدعة، وأن القول بعدم تكفير تارك الصبلة بدعة ضبللة، فهكا 
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الوصف لها إنما ىو من أقوال الخوارج والمنصورية من الروافض وىم 
 .. سلف الحدادية

ودعوى اإلجماع ال تثبت على محك النقد، ولقد بينا بطبلن دعوى 
اإلجماع بما يقنع ذوي الدين والعقل والمروءة باألدلة الواضحة الجلية، 

وعلى منهج السلف في نقد األحاديث واآلثار وبيان صحيحها من 
 .ضعيفها من موضوعها

 ... أما أىل الجدال بالباطل فبل تنفعهم األدلة والبراىين، ىكا من جهة

منعت جمهور أىل السنة من : فأحاديث الشفاعة وفضل التوحيد 
تكفير تارك الصبلة، وقولهم ىو الراجح؛ ألنو يجمع بين األدلة كلها وال 

 ... يأخك بعضها ويدع البعض اآلخر

ثم إن الكي يأخك بأحاديث فضل التوحيد، وأحاديث الشفاعة ىو آخك 
بأحاديث تكفير تارك الصبلة؛ ألنو يقول بأن تارك الصبلة يستحق القتل 

 .في الدنيا والعكاب الشديد في اآلخرة

 .يوصف بالكفر الكي ال يخرجو من اإلسبلم: ويقول

وىكا ليس بقول غريب، فكثير من أصناف العصاة أطلق عليهم الكفر، 
فحمل ىكا على الكفر األصغر الكي ال يخرج من دائرة اإلسبلم، 
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فككا يقال في تارك الصبلة، وىكا ىو المنهج الصحيح الكي يجمع 
بين أحاديث فضل التوحيد وأحاديث الشفاعة وبين األحاديث التي 

 .يطلق فيها الكفر على أىل الكبائر

فالراجح أن تحمل النصوص في تكفير تارك الصبلة على الكفر 
األصغر الكي ال يخرج من ملة اإلسبلم كما حملت النصوص في 

 .تكفير األصناف األخرى على الكفر األصغر

ىكا مع احترام أىل السنة بعضهم لبعض، فالكين يكفرون تارك الصبلة 
ال يطعنون في إخوانهم أىل السنة الكين ال يكفرونو؛ ألنهم يرون أن 

لهم األدلة الكثيرة التي تمنعهم من تكفير تارك الصبلة، وكلهم 
 .مجتهدون، فمن أصاب فلو أجران، ومن أخطأ فلو أجر واحد

وىكا المنهج الصحيح ال يؤمن بو الخوارج وال الروافض، والحدادية 
 .تسير على منهج ىؤالء الضالين

ىكه حجج وبراىين أىل السنة الكين ال يكفرون تارك الصبلة، وىكا 
 . (5)  منهجهم في ىكا الباب وغيره من أبواب الدين

 . والحمد هلل رب العالمين
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وعلى آلو وصحبو  نوالصبلة والسبلم على المبعوث رحمة للعالمي
 . أجمعين

 كتبو

 أحمد بن عمر بن سالم بازمول

 ىـ1435 ذو القعدة 5األحد الموافق 

 ــاعـــ صباحاً ــــة2 : 30الســــ 

سيأتي الكبلم بإذن اهلل تعالى في حلقة من حلقات الصواعق  (1)
 .  على شيء مما يتعلق بهكا الكتاب السلفية

 . أي العصبية (2)

مثل كتاب تعظيم قدر الصبلة لمحمد بن نصر المروزي وكتاب  (3)
 . الصبلة البن قيم الجوزية

ومقاالت شيخنا اإلمام حامل راية التوحيد والسنة ربيع بن ىادي  (4)
عمير المدخلي من أكثر المقاالت إشباعاً للمسألة بحثاً واستدالالً 

 .ومناقشة ورداً للشبو الحدادية التكفيرية
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وىي مقاالت محررة على أصول أىل السنة السلفيين ولم يستطع من 
 !رماىا باإلرجاء من الحدادية التكفيرية أن يثبت عليها أي انحراف

ونحن نطالب كل من رماىا باإلرجاء أن يثبت لنا وجو اإلرجاء فيها وإال 
 ! فهي مجرد دعوى ال خطاملها وال زمام

 ! وال تثبت في ميزان النقد

وقفات مع تلبيسات وجهاالت عبد  ))مقال  ما بين القوسين من (5)
كشف الخفاء عن مسألة محدثة استقوى ]الحميد الجهني في مقالو 

 . بتصرف / لئلمام ربيع المدخلي( (الحلقة الثانية  – [بها اإلرجاء

 

********************************** 

الحلقة التاسعة 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

إنَّ الحمد هلل نحمده ونستعينو ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا، 
ومن سيئات أعمالنا، من يهده اهلل فبل مضل لو، ومن يضلل فبل ىادي 
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لو، وأشهد أن ال إلو إال اهلل، وحده ال شريك لو، وأشهد أن محمداً 
 .عبده ورسولو

أال وإن أصدق الكبلم كبلم اهلل، وخير الهدي ىدي محمد، وشر 
األمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضبللة، وكل ضبللة في 

 .النار

 : أما بعد

فالحدادية التكفيرية من أسوأ أىل البدع مسلكاً وأسلطهم لساناً 
وأقبحهم حاالً فقد شابهوا الروافض في ككبهم وفجورىم وطعنهم في 

 . أئمة السنة والدين وإفكهم وبهتانهم على عباد اهلل الموحدين

وىا ىو ابن صوان الجهول الحدادي يضرب على نفسو مثاالً لهكا 
 ! المسلك المشين

فرد عليو اإلمام ربيع بن ىادي عمير المدخلي بمقالو الكي بعنوان 
الحجة الدامغة ألباطيل وأصول الحدادية التي يتشبث بها عبد اهلل بن ))

 (( .  صوان الجهول
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- وفي مقال شيخنا اإلمام ربيع المدخلي حفظو اهلل تعالى فوائد كثيرة 
وبعض ىكه الفوائد مستنبطة من كبلمو حفظو - ! وكل مقاالتو ككلك 

 . اهلل تعالى

 : فأحببت أن أبرز جملة منها في ىكا الملخص

 الحداديان  ابن صوان الغامدي وعبد اللطيف باشميل كتب
 !!! الككب والبهتان والفجور مقالين مبنيين على

  المنهج الحدادي قائم على الهوى واألكاذيب، وتحريف الكلم
ككبو وتحريفو فهو  فبل يستغرب منابن صوان!! عن مواضعو 

 .سائر على أصلو والشيء من معدنو ال يستغرب

 الحدادي الخبيث افترائو  ( ابن صوان : الجهول ) من سوء أدب
على الشيخ العبلمة اإلمام ربيع المدخلي وتجنيو عليو وتحريفو 

 . لكبلم اإلمام محمد بن عبدالوىاب رحمو اهلل تعالى

 من فتنة أعداء اإلمام محمد  أشد وأخطر أن فتنة الفرقة الحدادية
بن عبدالوىاب؛ مثل دحبلن وعثمان بن منصور وداود بن 

 . جرجيس

 : ويدل على ذلك
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أن فتنة أعداء دعوة اإلمام محمد بن عبد الوىاب كانت محدودة، 
 .وخاصة بشخص اإلمام محمد وبعض أتباعو

فإنها أوسع إذ تتناول علماء السنة من بعد عهد  وأما فتنة الحدادية
 .الصحابة

وضعهم ألصول خبيثة،  ومما يدل على خطورة فتنة الحدادية التكفيرية
 . تقتضي حتماً رمي السلف الصالح باإلرجاء

- القائلين بعدم كفر تارك الصبلة باألدلة - بل رموا جمهور أىل السنة 
 . باإلرجاء

 .والحدادية من أشد الفرق ككباً وتككيباً بالحق وطعناً في أىلو

  ابن صوان الجهول : الحدادية التكفيرية ومنهم
أصوالً من دعوة اإلمام محمد بن عبد الوىاب  يخالفون الغبي
 : منها

 .في العكر بالجهل واشتراط إقامة الحجة على الجاىل قبل تكفيره

 .والحدادية يرمون من يعكر بالجهل باإلرجاء، وبعضهم يكفره

 . في تقسيم الدين إلى أصول وفروع -
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والحدادية يرمون من يقسم الدين إلى أصول وفروع باإلرجاء، وىكا 
يتناول أىل السنة السابقين والبلحقين وأئمتهم الكبراء دعاة السنة 

 . والتوحيد والمحاربين لئلرجاء وسائر أنواع الضبلل

  أثبت عبد اهلل بن صوان الغامدي على نفسو أنو جهول مفتٍر
يطعن في العلماء السلفيين فيرى العلم جهبلً  صاحب جهاالت

وما وصفو بو  وضبلاًل، ويرى الجهل والضبلل علماً وىدى،
اإلمام ربيع بن ىادي عمير المدخلي من الببلدة والغباء  اىر 

 .كظهور الشمس

  وأما شيخنا اإلمام ربيع بن ىادي عمير المدخلي فهو مشهور
بالعلم واإلمامة واالستقامة على دين اهلل الحق، يشهد بكلك أىل 

 .السنة حقاً وعلماؤىم من عرب وعجم ومن مختلف البلدان

 في اإلمام ربيع المدخلي وافتراءه  ابن صوان الحدادي أن طعن
عليو ىو طعن في العلماء واألئمة الكين زكوا ىكا اإلمام ، وىو 
ابن  من جنس طعون الروافض في الصحابة وأىل السنة، فبل يزيد

 .إال سقوطاً على سقوطو الواضح المخزي صوان

 : ونقول البن صوان يصح فيك يا جهول المثل القائل
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 !!  الكبلب ال يضر السحاب نباح

  أن الحدادية التكفيرية ىم أبواق ألىل الضبلل والباطل؛ فقد
خصصوا حربهم بأىل السنة من أمد طويل، وال يتعرضون ألىل 

 . الضبلل؛ ال روافض وال صوفية وال خوارج

وما حربهم على اإلمام ربيع المدخلي وإخوانو وتشويههم إال ليبطلوا 
الحق الكي عندىم، وليبطلوا نقدىم وجهادىم ألىل البدع وبيان 

 .ضبلالتهم

وأما السلفيون فأىل حق واتباع وال يتعصبون للباطل بل يحاربون الباطل 
 ! وجنده وينصرون الحق وأىلو

يحارب كتب اإلمام ربيع المدخلي السلفية مما يدل على  ابن صوان
 . انحرافو وجهلو وخطورة حالو

  اإلمام محمد بن عبدالوىاب ال يكفر بترك األركان األربعة، وال
 .يكفر إال بترك الشهادتين

  من أئمة السنة من ال يكفر إال بالشرك وأقوالهم في ذلك تهدم
 !! دعوى اإلجماع التي يدعيها الحدادية
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  والظاىر أن ىكه األقوال من أئمة السنة مبنية على نصوص
 . الشفاعة وفضل التوحيد

 يمكن أن يكون للعالم في المسألة الواحدة قوالن فأكثر ! 

  فإذا كان للعلماء في المسألة الواحدة قوالن فأكثر فالواجب :
أن ينظر في أقوال العلماء ويرجح ما يظهر رجحانو في ضوء 

 . األدلة

وال ! أن أئمة السنة اختلفوا في تارك الصبلة على قولين، وكٌل لو دليلو 
 يبدع بعضهم بعضاً وال يرمي اآلخر بمكىب اإلرجاء أو مكىب الخوارج

!! 

 ! وىكا من كمال أخبلقهم، وقوة إنصافهم التي يفتقدىا الحدادية

أن كثيراً من أىل األىواء؛ النحرافهم وبغيهم ال يتورعون عن الطعون في 
أىل السنة والحديث كما معروف من تاريخهم، وكما ىو معروف عن 

ومنهم الفرقة الحدادية الظالمة  الباغية الكين  أىل األىواء المعاصرين
 .يقتضي منهجهم وأصولهم رمي جمهور أىل السنة باإلرجاء

 . أن الواجب على كل مبتدع مخالف للحق التوبة والرجوع إلى اهلل
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تقتضي تضليل أىل السنة السابقين  أن الحدادية اخترعوا أصوالً باطلة
والبلحقين، ومنهم أئمة الدعوة في نجد الكين يتسترون بهم، ثم 
يرفضون أصولهم وأقوالهم التي تهدم أصولهم الباطلة ومنهجهم 

 .الفاسد

أنَّ أىل السنة في كل عقائدىم ومناىجهم وأصولهم ينطلقون من كتاب 
 . وما عليو الصحابة الكرام- صلى اهلل عليو وسلم-اهلل وسنة رسولو 

أن عقيدة أىل السنة في اإليمان أنو قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة، 
 .وينقص بالمعصية، وأدلتهم على ذلك من الكتاب والسنة كثيرة

 .ويخالفهم أىل األىواء من الخوارج والجهمية والمعتزلة والمرجئة

. وأنو ال يزيد وال ينقص. إن العمل ليس من اإليمان: فالمرجئة يقولون 
عليهما الصبلة -وأن إيمان أفجر الناس مثل إيمان محمد وجبريل 

 .-والسبلم

فيعتقدون أن من دخل النار من أىل الكبائر ال يخرج : وأما الخوارج 
 .منها، بل ىو مخلد فيها خلود الكافرين

 .فخالفوا بأقوالهم الباطلة آيات كثيرة وأحاديث متواترة

 .فكم ىي الفوارق بينهم وبين أىل السنة عند المؤمنين المنصفين
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  ،أن من يرمي أىل السنة باإلرجاء فإنما ىو أفاك فاجر مبتدع
، وأنو -صلى اهلل عليو وسلم-مخالف لكتاب اهلل وسنة رسولو 

يسير على مكىب الخوارج شر الخلق والخليقة، ومنهم الفرقة 
الحدادية، التي زادت على الخوارج بوضع األصول الفاجرة 

  لحرب أىل السنة السابقين والبلحقين، ورميهم باإلرجاء والتجهم

اللهم إنا نبرأ إليك من ىكا المنهج الباطل وأىلو أىل الفتن والشغب 
 .على أىل السنة

 وصلى اهلل على نبينا محمد وعلى آلو وصحبو وسلم

 لخصها

 أحمد بن عمر بن سالم بازمول

 ىـ1435 ذو القعدة 27األحد 

 ــاعـــ صباحاً ــــــة36:  ـــ 1السـ

*************************************** 
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الحلقة العاشرة 
  فوائد

 من مقال اإلمام ربيع بن ىادي عمير المدخلي

 عماد فراج الغالي في تكفير أىل السنة **

 ** إنما ىو ثمرة من ثمار فتنة الحدادية وتأصيبلتهم الباطلة

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

إنَّ الحمد هلل نحمده ونستعينو ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا، 
ومن سيئات أعمالنا، من يهده اهلل فبل مضل لو، ومن يضلل فبل ىادي 

لو، وأشهد أن ال إلو إال اهلل، وحده ال شريك لو، وأشهد أن محمداً 
 .عبده ورسولو

أال وإن أصدق الكبلم كبلم اهلل، وخير الهدي ىدي محمد، وشر 
األمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضبللة، وكل ضبللة في 

 .النار
  : أما بعد

فالحدادية التكفيرية من أسوأ أىل البدع مسلكاً وأسلطهم لساناً 
وأقبحهم حاالً فقد شابهوا الخوارج في تكفيرىم ألىل السنة وجرأتهم 
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عليهم، وشابهوا الروافض في ككبهم وفجورىم وطعنهم في أئمة السنة 
 . والدين وإفكهم وبهتانهم على عباد اهلل الموحدين

وىا ىو عماد فراج المصري التكفيري الظلوم الجهول أحد ثمار 
بل ما ! الحدادية النتنة السامة يضرب لنا مثبلً لهكا المسلك المشين 

خفي كان أعظم فإن ما أ هر ال يمثل كل ما أبطن كما ىي عادة أىل 
البدع في الوقت الكي ال يستطيعون فيو إ هار كل ما يبطنونو فاهلل 

  . حسيبهم
ربيع بن  بحق حامل راية الجرح والتعديل اإلمام وقد رد عليو شيخنا

عماد فراج الغالي في  ))بمقالو الكي سماه بــ  ىادي عمير المدخلي
تكفير أىل السنة إنما ىو ثمرة من ثمار فتنة الحدادية وتأصيبلتهم 

فأبطل باطلو وبين ضبللو وانحرافو الخطير عن المنهج  (( الباطلة
  . السلفي وأنو غال في التكفير نسأل اهلل السبلمة

قواعد  – حفظو اهلل تعالى- وفي مقال شيخنا اإلمام ربيع المدخلي 
  ! - وكل مقاالتو ككلك- وضوابط وفوائد كثيرة 

فأحببت اقتناص ىكه الفوائد وتقريبها إلخواني السلفيين في مشارق 
األرض ومغاربها، وبعض ىكه الفوائد مستنبطة من كبلمو حفظو اهلل 

 . تعالى
  : وإليك جملة من ىكه القواعد والضوابط والفوائد
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أن أىل البدع وتأصيبلتهم الباطلة لها ثمار باطلة منحرفة على  -1 
  .الحق وأىلو

 وثمارىم ىكه دليل على بطبلن ما ىم فيو وضبلل ما يسيرون عليو -2 
.  

  . عماد فراج غال في تكفير أىل السنة السلفيين  -3
  . عماد فراج ثمرة فتنة الحدادية وتأصيبلتهم الباطلة -4 
  .أن اإلمام ابن تيمية سيف مسلول على البدع وأىلها  -5
ال يبدع ابن تيمية إال ضال حقود على السنة وأىلها ومنهم عماد  -6 
  . فراج
 . أن أىل السنة السلفيين لم يدعوا في أحد من العلماء أنو نبي  -7
أن أىل الباطل يفترون على أىل الحق بالككب ليوىموا العامة  -8 

  .أنهم على باطل
ال تزال الطائفة المنصورة  اىرة بالحق وأىلها مشهورون بنصرة  -9 

 . الحق ورد الباطل
  . ال يضر الطائفة المنصورة من خالفهم أو خكلهم -10 
ال يستطيع أىل البدع ومنهم عماد فراج أن يخبروا من ىي  -11 

  . الطائفة المنصورة التي عناىا النبي صلى اهلل عليو وسلم وأخبر بها
الكي يكفره  - يعتقد أىل السنة أن شيخ اإلسبلم ابن تيمية -12 
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 الحدادية ومنهم الظالم الجهول الككاب عماد فراج المصري التكفيري
ومن سار على نهجو إلى يومنا ىكا ىم الطائفة المنصورة الكين  -

ينطبق عليهم الحديث، وأنو ال يضرىم من خكلهم وال من خالفهم إلى 
 .يوم القيامة

ويعتقدون أن شيخ اإلسبلم ابن تيمية ىو حامل لواء التوحيد  -13 
والسنة، وحامل لواء الحرب على الشركيات والبدع والضبلالت، وعلى 

  . أىلها
جهاده العظيم : وحجة السلفيين في ثنائهم على ابن تيمية ىي   -14

طول حياتو، ومؤلفاتو الكثيرة والعظيمة في ميادين التوحيد والسنة 
تشهد لو بكلك أعظم الشهادات، وأىل السنة والتوحيد يشهدون لو 

  .بكلك، وىم شهداء اهلل في أرضو
عماد فراج الجهول الككوب يكفّْر ابن تيمية ويكفّْر من يسير   -15

على نهجو الصحيح، فجمع بين منهجي الروافض والخوارج في حرب 
 . أىل التوحيد والسنة

عماد فراج الحدادي من أفجر من يصدون عن سبيل اهلل  -16 
 .ويبغونها عوجا

عماد فراج يوىم القراء أن موقف ابن تيمية من ابن مخلوف  -17 
 .. ليس صواباً 
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َذاَك رَُجٌل َككَّاٌب : ابن تيمية يطعن في ابن مخلوف حيث قال  -18 
اْبُن َمْخُلوٍف لَْيَس ِمْن َأْىِل اْلِعْلِم :"وقال مرة ". فَاِجٌر قَِليُل اْلِعْلِم َوالدّْينِ 
 ." ِبَكِلَك َواَل التـَّْقَوى ِفيوِ 

عماد فراج ال يبعد أن يكون أجهل وأككب من ابن مخلوف،  -19 
 .وأبعد عن التقوى منو

يزعم عماد فراج الجهول الظلوم أن القول بأن أحمد لم ُيكفّْر  -20 
وىكا زعم باطل ومن أعظم الككب . الجهمية قول ابتدعو ابن تيمية
  . على شيخ اإلسبلم ابن تيمية

لم ينقل شيخ اإلسبلم ابن تيمية عن اإلمام أحمد إنو ال ُيكفّْر   -21
الجهمية بهكا اإلطبلق، وإنما ينقل عنو أنو يُفرّْق بين علماء الجهمية 

 .فإنو يكفرىم، وبين جهالهم فبل يكفرىم
واإلمام أحمد . العلماء يعتقدون أن القول بخلق القرآن كفر -22 

يعتقد أن ىكا القول كفر، وموقفو الصارم منو مشهور، لكنو مع ذلك ال 
يرى أن الخليفة الواثق كافر وككا أمثالو ممن يعكرىم اإلمام أحمد 
لجهلهم، ويرى أن ىكا الخليفة مسلم ال يجوز خلعو، وال الخروج 

عليو، ويرى أن المجتمع الكي فشا فيو القول بخلق القرآن مجتمع 
  .مسلم ال يجوز سفك دمائهم لجهلهم

ويرى اإلمام أحمد الصبر على ىكا الببلء واالقتصار على إنكاره  -23 
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بالقلوب حتى يأتي الفرج من اهلل، فسمع ىؤالء العلماء نصيحة اإلمام 
أحمد وتقّبلوىا، وحقق اهلل أمل اإلمام أحمد وآمالهم بموت الواثق 
ومجيء الخليفة المتوكل الكي نصر اهلل بو الحق والسنة، وكبح بو 

  .جماح الجهمية الضبلل، وأطفأ اهلل فتنتهم، وأعلى راية السنة
موقف اإلمام أحمد ىكا فيو براىين واضحة على أمانة وصدق  -24 

شيخ اإلسبلم فيما ينقلو عن اإلمام أحمد من أنو يعكر من دان بالتجهم 
  .من الجهال، ويحكم بإسبلمهم

- ومنهم عماد فراج-وموقف اإلمام أحمد فيو إدانة للحدادية،  -25 
بمروقهم عن منهج السلف أىل السنة والجماعة، ال سيما وىم يكفرون 

من يعكر بالجهل، فحكمهم ىكا يدخل فيو السلف الصالح دخوالً 
 .أوليًا، فليعتبر أولوا األبصار بما في ىكا األصل من الدمار

وقد تتابع العلماء ومنهم عبد اهلل بن أحمد والسجزي وابن  -26 
قدامة وابن رجب على نقل موقف اإلمام أحمد من قبل ابن تيمية ومن 
بعده مما يدل على شدة فرية عماد فراج الظالم الككوب الجهول على 

 . شيخ اإلسبلم
  .موقف اإلمام أحمد ممن لم يكفرىم قائم على العكر بالجهل  -27
مسألة العكر بالجهل مبنية على األدلة من الكتاب والسنة   -28

 .واآلثار السلفية
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  ! الحدادية يبدعون بل ويكفرون من يعكر بالجهل -29 
وعلى قول الحدادية فأئمة اإلسبلم ومنهم اإلمام أحمد واإلمام  -30 

 .الشافعي وغيرىم عندىم كفار؛ ألنهم يعكرون بالجهل
ومن أدلة شيخ اإلسبلم على العكر بالجهل الحديث الصحيح  -31 

  .في الرجل الكي شكَّ في قدرة اهلل على إحيائو
( : 3/231)" مجموع الفتاوى"في - رحمو اهلل-قال ابن تيمية  -32 

فَـَهَكا رَُجٌل َشكَّ ِفي ُقْدرَِة اللَِّو َوِفي إَعاَدتِِو إَذا ُذرَّْي، َبْل اْعتَـَقَد أَنَُّو ال )
يـَُعاُد، َوَىَكا ُكْفٌر بِاتْـَّفاِق اْلُمْسِلِميَن، َلِكْن َكاَن َجاِىبلً ال يـَْعَلُم َذِلَك وََكاَن 

َواْلُمَتَأوُّْل ِمْن َأْىِل االْجِتَهاِد . ُمْؤِمًنا َيَخاُف اللََّو َأْن يـَُعاِقَبُو فَـَغَفَر َلُو ِبَكِلكَ 
 .)اْلَحرِيُص َعَلى ُمَتابـََعِة الرَُّسوِل َأْوَلى بِاْلَمْغِفَرِة ِمْن ِمْثِل َىَكا

  !! انظر إلى قول شيخ اإلسبلم: قال إمام الجرح والتعديل  -33 
فهكا الرجل ارتكب كفراً واضحاً بإجماع المسلمين، لكن اهلل عكره 

وىكا النص . لجهلو، فغفر لو ما ارتكبو من كفر من أجل ىكا الجهل
وما جرى مجراه ال ُيسلّْم بها عماد الحدادي التكفيري وككا الحدادية 
التكفيريون، ويحاربون من يؤمن بها وُيسلّْم بمقتضاىا في أىل الجهل 

أن ال إلو إال اهلل وأن محمداً )من ُضبلل المسلمين، الكين يشهدون 
ولكن يقعون . الخ...، ويؤمنون بالرسل والكتب والجنة والنار(رسول اهلل

بجهلهم في بعض الكفريات تقليداً لعلماء الضبلل الكين يقررون ذلك 
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الكفر أو الشرك، ويحرفون لو النصوص القرآنية والنبوية، ويأخكون 
صلى اهلل عليو -باألقوال الكفرية واألحاديث المككوبة على رسول اهلل 

فعلماء السوء والضبلل الكين يقررون الكفر . في تزيين الضبلل- وسلم
وككا ال يشك في كفر غير . أو الشرك كفار، ال يشك في كفرىم

 .الجهال

 وأما المخدوعون بهم من الجهبلء إذا وقعوا في شرك أو كفر فإنو يبين 
لهم باألدلة والبراىين أن ىكا القول أو العمل شرك، وىكا كفر، فإن 

تابوا منو فالحمد هلل، وإن أصروا على ىكا الكفر أو ذاك الشرك فحينئك 
 .يحكم بكفرىم؛ ألنهم قامت عليهم الحجة الشرعية

السلفيون يقولون بالعكر بالجهل لداللة الكتاب والسنة وآثار  -34 
  .سلف األمة وما سار عليو العلماء

 : فمن أدلة القرآن
ُرُسبل ُمَبشّْرِيَن َوُمْنِكرِيَن لَِئبل َيُكوَن لِلنَّاِس َعَلى }: قول اهلل تعالى  -35 

 .{اللَِّو ُحجٌَّة بـَْعَد الرُُّسِل وََكاَن اللَُّو َعزِيًزا َحِكيًما
أن اهلل لحكمتو وعدلو إنما يبعث الرسل إلقامة الحجة : ووجو الداللة 
 .على الناس

ِإنَّ الَِّكيَن اْرَتدُّوا َعَلى َأْدبَارِِىْم ِمْن بـَْعِد َما تـَبَـيََّن }: وقول تعالى -36 
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  .{ َلُهُم اْلُهَدى الشَّْيطَاُن َسوََّل َلُهْم َوَأْمَلى َلُهمْ 
أن اهلل ما حكم عليهم بالردة إال ألنهم أطاعوا الكفار : ووجو الداللة 

 .من بعد ما تبين لهم الهدى
َوَمْن ُيَشاِقِق الرَُّسوَل ِمْن بـَْعِد َما تـَبَـيََّن َلُو اْلُهَدى }: وقول تعالى -37 

َر َسِبيِل اْلُمْؤِمِنيَن نـَُولِّْو َما تـََولَّى َوُنْصِلِو َجَهنََّم َوَساَءْت َمِصيًرا  َويـَتَِّبْع َغيـْ
}.  

أن اهلل رتب على عمل المشاق للرسول الخلود في : ووجو الداللة 
النار؛ ألنو وقع منو المشاقة للرسول واتباع غير سبيل المؤمنين بعد ما 

تبين لو الهدى، والمفهوم من اآلية أن ىكا الكم وىكا الوعيد ال يتناوالن 
الجاىل الكي لم يتبين لو الهدى، وأن مخالفتو ال تعتبر مشاقة للرسول 

  .-صلى اهلل عليو وسلم-
فهكه النصوص من القرآن فيها داللة أنو ال يكفر إال من عرف : وعليو 

الحق فعانده واختار الكفر، وفيها داللة واضحة على أن اهلل يعكر 
 .بالجهل

  : ومن أدلة السنة
إَذا أَنَا ): اْلَحِديث الَِّكي ِفي الصَِّحيَحْيِن ِفي الرَُّجِل الَِّكي قَالَ  -38 

ُمتُّ فََأْحرُِقوِني ثُمَّ اْسَحُقوِني، ثُمَّ ذروني ِفي اْلَيمّْ فَـَواَللَِّو لَِئْن َقَدَر اللَُّو 
بَُو َأَحًدا ِمْن اْلَعاَلِميَن، فَـَفَعُلوا بِِو َذِلَك فَـَقاَل  بَِني َعَكابًا َما َعكَّ َعَليَّ لَيُـَعكّْ
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 ( فَـَغَفَر َلوُ : قَاَل َخْشَيُتك. َما َحَمَلك َعَلى َما فَـَعْلت: اللَُّو َلوُ 
إيثار )قال ابن الوزير في ! وىو في غاية الوضوح في إعكار الجاىل 

: عند كبلمو في العفو عن الخطأ (395-393ص )(الحق على الخلق
ومن أوضحها حجة حديث الكي أوصى إلسرافو أن يحرق ثم يكري )

في يوم شديد الرياح نصفو في البر ونصفو في البحر حتي ال يقدر اهلل 
عليو ثم يعكبو ثم أدركتو الرحمة لخوفو، وىو حديث متفق على صحتو 
عن جماعة من الصحابة منهم حكيفة وأبو سعيد وأبو ىريرة بل رواتو 

منهم قد بلغوا عدد التواتر كما في جامع االصول ومجمع الزوائد وفي 
حديث حكيفة أنو كان نباشا وإنما أدركتو الرحمة لجهلو وإيمانو باهلل 
والمعاد لكلك خاف العقاب، وأما جهلو بقدرة اهلل تعالى على ما  نو 
محاال فبل يكون كفرا إال لو علم أن األنبياء جاؤوا بكلك وأنو ممكن 

 : }مقدور ثم ككبهم أو أحدا منهم لقولو تعالى

بِينَ  ُكنَّا َوَما َعثَ  َحتَّىٰـ  ُمَعكّْ   وىكا أرجى ﴾١٥: ﴿اإلسراء {َرُسواًل  نـَبـْ
 ( حديث ألىل الخطأ في التأويل

وحديث األسود بن سريع وأبي ىريرة، رواىما اإلمام أحمد في  -39 
ثـََنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اللَِّو )-: رحمو اهلل-قال . (4/24)" مسنده" َحدَّ

ثَِني أَِبي َعْن قَـَتاَدَة َعِن اأْلَْحَنِف ْبِن قَـْيٍس  ثـََنا ُمَعاُذ ْبُن ِىَشاٍم قَاَل َحدَّ َحدَّ
َأْربـََعٌة : قَالَ - َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلَّمَ -َعِن اأْلَْسَوِد ْبِن َسرِيٍع َأنَّ نَِبيَّ اللَِّو 
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يـَْوَم اْلِقَياَمِة رَُجٌل َأَصمُّ اَل َيْسَمُع َشْيًئا َورَُجٌل َأْحَمُق َورَُجٌل َىَرٌم َورَُجٌل 
ْسبَلُم َوَما َأْسَمُع َشْيًئا  َرٍة فََأمَّا اأْلََصمُّ فَـيَـُقوُل َربّْ َلَقْد َجاَء اإْلِ َماَت ِفي فَـتـْ
َياُن َيْحِكُفوِني بِاْلبَـْعِر  ْسبَلُم َوالصّْبـْ َوَأمَّا اأْلَْحَمُق فَـيَـُقوُل َربّْ َلَقْد َجاَء اإْلِ

ْسبَلُم َوَما َأْعِقُل َشْيًئا َوَأمَّا الَِّكي َماَت  َوَأمَّا اْلَهَرُم فَـيَـُقوُل رَبّْي َلَقْد َجاَء اإْلِ
َرِة فَـيَـُقوُل َربّْ َما أَتَاِني َلَك َرُسوٌل فَـَيْأُخُك َمَواثِيَقُهْم لَُيِطيُعنَُّو  ِفي اْلَفتـْ

الَِّكي نـَْفُس ُمَحمٍَّد بَِيِدِه َلْو  فَـيُـْرِسُل ِإلَْيِهْم َأْن اْدُخُلوا النَّاَر قَاَل فَـوَ 
  .َدَخُلوَىا َلَكاَنْت َعَلْيِهْم بـَْرًدا َوَسبَلًما

ثـََنا ُمَعاُذ ْبُن ِىَشاٍم قَالَ  ثـََنا َعِليّّ َحدَّ ثَِني أَِبي َعِن اْلَحَسِن َعْن أَِبي : َحدَّ َحدَّ
َر أَنَُّو قَاَل ِفي آِخرِهِ  َرَة ِمْثَل َىَكا، َغيـْ َفَمْن َدَخَلَها َكاَنْت : رَاِفٍع َعْن أَِبي ُىَريـْ

َها   .َعَلْيِو بـَْرًدا َوَسبَلًما َوَمْن َلْم َيْدُخْلَها ُيْسَحُب ِإلَيـْ
أن ىؤالء األصناف األربعة يعتكرون إلى اهلل يوم : ووجو االستدالل 

القيامة بجهلهم باإلسبلم، فيمتحنهم في اآلخرة بدخول النار، فمن جد 
في دخولها فدخلها كانت عليو برداً وسبلما، ومن لم يدخلها فقد 

 .عصى اهلل، فيسحب إليها
قد عاندتموني وعصيتموني : فيقول الرب تعالى): وفي لفظ حديث أنس

  .)فأنتم لرسلي أشد تككيباً ومعصية
 .قال ىكا القول لمن عصاه فلم يدخل النار

  : ومن آثار السلف
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ومن مواقف الصحابة في ىكا الباب ما رواه الطحاوي عنهم في  -40 
رحمو -قال : (4798 رقم 46-3/45)" شرح معاني اآلثار"كتابو 
حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد األصبهاني قال أخبرنا )-: اهلل

محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي 
شرب نفر من أىل الشام الخمر وعليهم يومئك يزيد بن : قالعن علي 

:  وتأولواىي حبلل: أبي سفيان وقالوا
ِإَذا َما  طَِعُموا ِفيَما ُجَناحٌ  الصَّاِلَحاتِ  َوَعِمُلوا آَمُنوا الَِّكينَ  َعَلى لَْيسَ }

ثُمَّ اتَـَّقوا وََّأْحَسُنوا َواللَّـُو  وَّآَمُنوا ثُمَّ اتَـَّقوا الصَّاِلَحاتِ  وَّآَمُنواَوَعِمُلوا اتَـَّقوا
 ، فكتب فيهم إلى عمر، فكتب ﴾٩٣: ﴿المائدة {ُيِحبُّ اْلُمْحِسِنينَ 

عمر أن ابعث بهم إلي قبل أن يفسدوا من قبلك، فلما قدموا على 
يا أمير المؤمنين نرى أنهم قد ككبوا : عمر استشار فيهم الناس، فقالوا

على اهلل وشرعوا في دينهم ما لم يأذن بو اهلل فاضرب أعناقهم، وعلي 
أرى أن تستتيبهم، فإن : ما تقول يا أبا الحسن؟ قال: ساكت، فقال

تابوا ضربتهم ثمانين ثمانين لشربهم الخمر، وإن لم يتوبوا ضربت 
أعناقهم فإنهم قد ككبوا على اهلل وشرعوا في دينهم ما لم يأذن بو اهلل، 

  .فاستتابهم فتابوا، فضربهم ثمانين ثمانين
أن ىؤالء القوم استحلوا شرب الخمر متأولين لآلية : ووجو االستدالل 

إلى تكفيرىم - رضي اهلل عنهم-المككورة، فلم يبادر عمر والصحابة 
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بهكا االستحبلل، بل تأنوا ورأوا استتابتهم، فإن تابوا أقاموا عليهم الحد 
ثمانين ثمانين، وإن أصروا على استحبلل الخمر قُتلوا مرتدين؛ ألنهم 

 .قامت عليهم الحجة
 :ومن أقوال أئمة السنة في العكر بالجهل

هلل أسماء وصفات ال  )- : رحمو اهلل-قول اإلمام الشافعي   -41
يسع أحًدا ردىا ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليو فقد كفر وأما قبل 
قيام الحجة فإنو يعكر بالجهل ألن علم ذلك ال يدرك بالعقل وال الرؤية 

 والفكر فنُثبت ىكه الصفات ونَنفي عنها التشبيو كما نفى عن نفسو
  ﴾١١: ﴿الشورى َوُىَو السَِّميُع اْلَبِصيرُ  َشْيءٌ  َكِمْثِلوِ  لَْيسَ  }: فقال

( : 1/228)" شرح السنة"في - رحمو اهلل-وقال اإلمام البغوي 
وأجاز الشافعي شهادة أىل البدع، والصبلة خلفهم مع الكراىية على )

اإلطبلق، فهكا القول منو دليل على أنو إن أطلق على بعضهم اسم 
}  :الكفر في موضع أراد بو كفراً دون كفر، كما قال اهلل تعالى

 ﴾٤٤: اْلَكاِفُروَن﴿المائدة ُىمُ  فَُأولَٰــِئكَ  اللَّـوُ  أَنَزلَ  ِبَما َيْحُكم لَّمْ  َوَمن

مواقف اإلمام أحمد من المعتصم وغيره ممن  لمو في المحنة  -42 
 .بخلق القرآن وعدم تكفيره لهم وإعكاره لجهلهم

" خلق أفعال العباد"في - رحمو اهلل-وقال اإلمام البخاري  -43 
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َنَظْرُت ِفي َكبلِم اْليَـُهوِد َوالنََّصاَرى َواْلَمُجوِس َفَما رَأَْيُت )( : 526ص)
ُهْم، َوِإنّْي أَلْسَتْجِهُل َمْن ال ُيَكفُّْرُىْم ِإال َمْن ال  قوماً َأَضلَّ ِفي ُكْفرِِىْم ِمنـْ

  . )يـَْعِرُف ُكْفَرُىمْ 
أن اإلمام البخاري مع شدتو في تكفير الجهمية لم يبدع من : ووجهو 

لم يكفر الجهمية من أىل العلم، وإنما استجهلهم واستثنى من ال 
يعرف كفرىم، فلم يطعن فيهم، ولم يبدعهم، بل عكرىم بسبب 

 .جهلهم
عز -وَُكلُّ َمْن َلْم يـَْعِرِف اللََّو )(: 627ص)في - رحمو اهلل-وقال 
ُر َمْخُلوقٍ - وجل فَِإنَُّو يـَُعلَّم، َويـَُردُّ َجْهُلُو ِإَلى اْلِكَتاِب ، ِبَكبلِمِو أَنَُّو َغيـْ

َوَما َكاَن }:  قَاَل اللَُّو تـََعاَلىَوالسُّنَِّة، َفَمْن أََبى بـَْعَد اْلِعْلِم بِِو َكاَن ُمَعاِنًدا ،
: ، َوِلَقْوِلوِ {اللَُّو لُِيِضلَّ قَـْوًما بـَْعَد ِإْذ َىَداُىْم َحتَّى يـُبَـيَّْن َلُهْم َما يـَتـَُّقونَ 

َر َسِبيِل } َوَمْن ُيَشاِقِق الرَُّسوَل ِمْن بـَْعِد َما تـَبَـيََّن َلُو اْلُهَدى َويـَتَِّبْع َغيـْ
  {اْلُمْؤِمِنيَن نـَُولِّْو َما تـََولَّى َوُنْصِلِو َجَهنََّم َوَساَءْت َمِصيًرا

يعكر بالجهل وأنو ال ُيكفر - رحمو اهلل-أن اإلمام البخاري : ووجهو 
الجاىل إال بعد أن يُعلَّم بنصوص الكتاب والسنة وأنو إن أبى وعاند 

وأصرَّ على ىكا االعتقاد الكفري فحينئك ُيكفر ألنو أُقيمت عليو 
الحجة، ولقد ساق اآليتين الكريمتين لبيان أنهما تضمنتا اإلعكار 

بالجهل، وىكا التقرير العلمي الصحيح من ىكا اإلمام ال يقبلو ىكا 
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 .الجهول المتهور وال إخوانو الحدادية الجهبلء
جاء في اعتقاد أبي زرعة عبيد اهلل بن عبد الكريم وأبي حاتم   -44

محمد بن إدريس بن المنكر الرازيين وجماعة من السلف ممن نقل 
ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر باهلل - : .... رحمهم اهلل-عنهم 

العظيم كفرا ينقل عن الملة، ومن شك في كفره ممن يفهم فهو كافر، 
ال أدري : ومن شك في كبلم اهلل عز وجل فوقف شاكاً فيو يقول

مخلوق أو غير مخلوق فهو جهمي، ومن وقف في القرآن جاىبل علم 
لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي أو : ومن قال. وبدع ولم يكفر

 .(القرآن بلفظي مخلوق فهو جهمي
انظر إلى تفريق ىؤالء األئمة بين العالم وبين الجاىل، فكّفروا من يعلم 

ومن وقف في القرآن جاىبل ُعلّْم ): ومن لم ُيكفره ممن يفهم، ثم قالوا
 .(وبُدّْع ولم ُيكفَّر

فما رأي عماد فراج والحدادية في ىؤالء األئمة الكين يعكرون بالجهل 
 !فلم ُيكفّْروا من يجهل أن القرآن كبلم اهلل غير مخلوق؟

وقال اإلمام الحافظ قوام السنة أبو القاسم إسماعيل بن محمد  -45 
ومن تعمد خبلف : )(2/511)" الحجة في بيان المحجة"في كتابو 

أصل من ىكه األصول وكان جاىبلً لم يقصد إليو من طريق العناد فإنو 
ال يكفر، ألنو لم يقصد اختيار الكفر وال رضي بو وقد بلغ جهده فلم 
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يقع لو غير ذلك، وقد أعلم اهلل سبحانو أنو ال يؤاخك إال بعد البيان، وال 
بـَْعَد ِإْذ  قَـْوًما لُِيِضلَّ  اللَّـوُ  َكانَ  َوَما : }يعاقب إال بعد اإلنكار فقال تعالى

فكل من ىداه اهلل عز وجل ودخل في عقد اإلسبلم فإنو ال  {  َىَداُىمْ 
  .يخرج إلى الكفر إال بعد البيان

وقد . مراده باألصول الكتاب والسنة واإلجماع التي يقطع بها العكر -أ
 .ذكر قبل ىكا النص تكفير من تعّمد مخالفة واحد منها

فانظر إلى ىكا اإلمام كيف يعكر بالجهل، مستدالً باآلية الكريمة  -ب
وأن المسلم ال يخرج من اإلسبلم إال بعد البيان، يريد إقامة الحجة 

 .عليو
-12/276)" المغني"في كتابو - رحمو اهلل-وقال اإلمام ابن قدامة 

ومن اعتقد حل شيء أجمع على تحريمو و هر حكمو : فصل: )(277
بين المسلمين وزالت الشبهة فيو للنصوص الواردة فيو كلحم الخنزير 
والزنا وأشباه ىكا مما ال خبلف فيو كفر لما ذكرنا في تارك الصبلة، 

وإن استحل قتل المعصومين وأخك أموالهم بغير شبهة وال تأويل 
فككلك، وإن كان بتأويل كالخوارج فقد ذكرنا أن أكثر الفقهاء لم 
يحكموا بكفرىم مع استحبللهم دماء المسلمين وأموالهم وفعلهم 

  .لكلك متقربين بو إلى اهلل تعالى
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لم ُيكفّْر الخوارج مع أنهم خرجوا عليو، وكفروه - رضي اهلل عنو-وعلي 
إيثار الحق على )قال ابن الوزير في . وغيره من الصحابة وغيرىم

قد : ) عند كبلمو في العفو عن الخطأ (395-393ص )(الخلق
يشهد لهم بكلك كبلم أمير المؤمنين عليو السبلم وىو الصادق 
من : المصدوق في المشهور عنو حيث سئل عن كفر الخوارج فقال

الكفر فروا، فككلك جميع أىل التأويل من أىل الملة وإن وقعوا في 
أفحش البدع والجهل فقد علم منهم أن حالهم في ذلك ىي حال 

 .(الخوارج
وقد يشهد لهم بكلك كبلم أمير المؤمنين رضي ): انظر إلى قولو -1 

 .(ىي حال الخوارج: )إلى قولو (...اهلل عنو وىو الصادق المصدوق
( 395-393ص) (إيثار الحق على الخلق)قال ابن الوزير في  -46 

أنها قد تكاثرت : الوجو الثالث): عند كبلمو في العفو عن الخطأ
اآليات واألحاديث في العفو عن الخطأ والظاىر أن أىل التأويل 

أخطاؤوا وال سبيل إلى العلم بتعمدىم ألنو من علم الباطن الكي ال 
 }: يعلمو إال اهلل تعالى قال اهلل تعالى في خطاب أىل االسبلم خاصة

 وقال {َأْخطَْأُتم بِِو َولَٰــِكن مَّا تـََعمََّدْت قـُُلوُبُكْم  ِفيَما ُجَناحٌ  َعَلْيُكمْ  َولَْيسَ 
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 وصح في تفسيرىا أن  { َأْخطَْأنَا َأوْ  ِإننَِّسيَنا تـَُؤاِخْكنَا اَل  رَبَـَّنا }: تعالى
قد فعلت في حديثين صحيحين، أحدىما عن ابن : اهلل تعالى قال

 }: عباس واآلخر عن أبي ىريرة وقال تعالى
 فقيد {﴾ ١٣٥: ﴿آل عمران يـَْعَلُمونَ  َوُىمْ  فَـَعُلوا َما َعَلىٰـ  ُيِصرُّوا َوَلمْ 

َمن يـَْقُتْل  }: ذمهم بعلمهم وقال في قتل المؤمن مع التغليط العظيم فيو
 فقيد الوعيد فيو بالتعمد وقال في  { ُمْؤِمًنا مُّتَـَعمًّْدا َفَجَزاُؤُه َجَهنَّمُ 

 وجاءت األحاديث الكثيرة بهكا {َوَمن قَـتَـَلُو ِمنُكم مُّتَـَعمًّْدا  }الصيد 
المعنى كحديث سعد وأبي ذر وأبي بكرة متفق على صحتها فيمن 
 (... ادعى أبا غير أبيو وىو يعلم أنو غير أبيو فشرط العلم في الوعيد

الوجو الثالث أنها قد تكاثرت اآليات ): تأمل قول ابن الوزير -2 
الخ، واستداللو مرة أخرى باآليتين، (...واألحاديث في العفو عن الخطأ

 .واألحاديث بعدىما
، يشير إلى العكر (فشرط العلم في الوعيد): وانظر إلى قولو  -3

 .بالجهل
  : عود على بدء

اآليات القرآنية واألحاديث النبوية، ومواقف الصحابة والسيما  -47 
الخليفة الراشد علي رضي اهلل عنو في عدم تكفير الخوارج الكين كفروه 

 .وكفروا الكثير من الصحابة والتابعين في عصره
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وككا مواقف علماء األمة وأئمتهم في العكر بالجهل والخطأ في 
 .التأويل

 .كل ىكا وذاك في واد وعماد وغبلة الحدَّادية في واد
 .فتراىم يكفرون أىل السنة؛ ألنهم يعكرون بالجهل
تكفير من يعكر )أال يرى القارئ المنصف أن ىكا األصل الحدادي 

ينطبق على الصحابة والتابعين وأئمة اإلسبلم وقد ينطبق على  (بالجهل
 .رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم الكي ىو عمدة الصحابة فمن بعدىم
فهؤالء الغبلة شر من الخوارج ألنهم يزيدون عليهم بالككب والحقد 

 .الشديد على أىل السنة والحق
اللهم إنا نبرأ إليك من ىكا المنهج الباطل وأىلو أىل الفتن والشغب 

 .على أىل السنة

 وصلى اهلل على نبينا محمد وعلى آلو وصحبو وسلم

 لخصها

 أخوكم المحب

 أبو عمر

 أحمد بن عمر بن سالم بازمول
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 ىـ ــــة1436 ــ رمضان ــــ 2الجمعــ 

  ــــاعـــ مساًء ــــــة8 : 49الســ 

 

************************************* 

الحلقة الحادية عشرة 
 فوائد

 من مقال اإلمام ربيع بن ىادي عمير المدخلي

 عماد فراج الغالي في تكفير أىل السنة **

الحلقة  – إنما ىو ثمرة من ثمار فتنة الحدادية وتأصيبلتهم الباطلة
 ** الثانية

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

إنَّ الحمد هلل نحمده ونستعينو ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا، 
ومن سيئات أعمالنا، من يهده اهلل فبل مضل لو، ومن يضلل فبل ىادي 

لو، وأشهد أن ال إلو إال اهلل، وحده ال شريك لو، وأشهد أن محمداً 
 عبده ورسولو
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أال وإن أصدق الكبلم كبلم اهلل، وخير الهدي ىدي محمد، وشر 
األمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضبللة، وكل ضبللة في 

 النار
  : أما بعد

فالحدادية التكفيرية خوارج اليوم فاقوا خوارج األمس في الككب 
والفجور والخصومة والتبلعب والجهل وال مروءة لهم فقد شابهوا 

الخوارج في تكفيرىم ألىل السنة وجرأتهم عليهم، وشابهوا الروافض 
في ككبهم وفجورىم وطعنهم في أئمة السنة والدين وإفكهم وبهتانهم 

  على عباد اهلل الموحدين
وقد نصب اإلمام ربيع بن ىادي عمير المدخلي المنجنيق في نسف 

  شبهات وضبلالت الحدادية وباطلهم السحيق
وال زال الحدادي الفاجر في خصومتو عماد فراج المصري التكفيري 
الظلوم الجهول أحد ثمار الحدادية النتنة السامة يضرب لنا مثبلً لهكا 

  ! المسلك المشين
بل ما خفي كان أعظم فإن ما أ هر ال يمثل كل ما أبطن كما ىي عادة 
أىل البدع في الوقت الكي ال يستطيعون فيو إ هار كل ما يبطنون فاهلل 

  حسيبهم
وقد رد عليو شيخنا اإلمام بعدل حامل راية الجرح والتعديل بحق ربيع 
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بن ىادي عمير المدخلي بمقالو المليء بالحجج الدامغة الكي سماه 
عماد فراج الغالي في تكفير أىل السنة إنما ىو ثمرة من ثمار فتنة  ))بــ 

؛ فأبطل باطلو وبين ضبللو وانحرافو ( (الحدادية وتأصيبلتهم الباطلة 
  الخطير عن المنهج السلفي وأنهغال في التكفير نسأل اهلل السبلمة
ثم أكمل جهاده ضد ىكه الفرقة الخلفية الشقية، مع أحد سفهائها 

  ومجرميها المدعو عماد فراج ال فرج اهلل عليو
  وىي الحلقة الثانية في الرد على ىكا الحدادي الضال المتخبط
وىكه الحلقة مع كل مؤلفات شيخنا اإلمام ربيع بن ىادي عمير 
المدخلي دالة على إمامتو في السنة وإن رغمت أنوف الحاقدين 

ودالة على اىتمامو بالساحة السلفية ومواصلة تنقيتها من البدع  ،
فالشيخ ربيع بن ىادي عمير المدخلي ال زال  والضبلالت وأىلها،

سيفاً مسلطاً على الباطل وأىلو وحرباً على إبليس وجنده ناصراً للسنة 
وأىلها ومنافحاً عن المنهج السلفي متفرداً في ىكا الباب نصره اهلل 

  ونصر بو السنة
فالعجب من بعض السفهاء ممن يطعن في ىكا اإلمام الهمام سواء 

بلسانو أو بفعالو فنقول لهم قل موتوا بغيظكم والتهموا أناملكم غيظاً 
 وكمداً 

قواعد  – حفظو اهلل تعالى- وفي مقال شيخنا اإلمام ربيع المدخلي 
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  ! - وكل مقاالتو ككلك- وضوابط وفوائد كثيرة 
فأحببت اقتناص ىكه الفوائد وتقريبها إلخواني السلفيين في البسيطة، 

  وبعض ىكه الفوائد مستنبطة من كبلمو حفظو اهلل تعالى
  : وإليك جملة من ىكه القواعد والضوابط والفوائد

أن أىل البدع وتأصيبلتهم الباطلة لهم ثمار باطلة منحرفة على  -1 
الحق وأىلو، فهكه الثمار الباطلة تدل على ضبللهم وبطبلن ما ىم 

  عليو
عماد فراج من أجهل الناس ومن أشدىم ككباً على شيخ اإلسبلم  -2 

وعلى أىل السنة، ومن أشدىم تطاوالً عليهم، وىو القزم التافو، وأنو 
 شديد الفجور في الخصومة

 والككب والفجور في الخصومة من أبرز صفات المنافقين -3 
وىما من أبرز صفات عماد فراج بل ىو من الراسخين في  -4 

 الككب والفجور
ال يكفرون : اإلمام أحمد وابن تيمية وغيرىما من أئمة اإلسبلم  -5 

  المعين إذا كان جاىبلً 
عادة الحدادية ومن وافقهم اإلرجاف في الكبلم للطعن في   -6

  األبرياء من أئمة السنة وأىلها
يزعم الككاب األفاك عماد فراج بأن شيخ اإلسبلم ال يكفر   -7
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  : الرافضة وذلك باطل من وجوه
أَلَّف كتاباً كبيراً في - رحمو اهلل تعالى - أن شيخ اإلسبلم ابن تيمية  -أ 

يقع في ثمانية " منهاج السنة النبوية"الرد على الروافض، سماه 
مجلدات، يرد فيو افتراءات الروافض التي أوردىا ابن المطهر الحلي 

 الرافضي في كتابو
طعن في - رحمو اهلل تعالى - أن شيخ اإلسبلم ابن تيمية  -ب 

الروافض وقبح أفعالهم وحالهم في مواطن عديدة في طليعة كتابو 
  : من ذلك (28-1/21)" منهاج السنة النبوية"

أنو شبو الروافض باليهود والنصارى في عدد من أوجو الشبو الخبيثة،  -
  ثم في النهاية فّضل اليهود والنصارى على الروافض

منهاج الكرامة في معرفة "ابن المطهر الحلي الرافضي سمى كتابو  -
  ، وىو خليق بأن يسمى منهاج الندامة"اإلمامة

أن الرافضة يدعون الطهارة وىم من الكين لم يُرد اهلل أن يطهر  -
قلوبهم بل ىم من أىل الجبت والطاغوت والنفاق فوصفهم بالنجاسة 

  والتكدير أولى من وصفهم بالتطهير
صلى اهلل – أن شيخ اإلسبلم صاحب غيرة على أصحاب رسول اهلل -

وثناء عاطر، وتفضيلو للصحابة على سائر األمم بعد - عليو وسلم
األنبياء فمن كان ىكا حالو فهو ممن يبغض الروافض ويشن عليهم 
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  الغارات ليدمر باطلهم
أن من أعظم خبث القلوب أن يكون في قلب العبد غل لخيار  -

  المؤمنين وسادات أولياء اهلل بعد النبيين
لم يجعل اهلل تعالى في الفيء نصيباً لمن بعد الصحابة إال الكين  -

يَماِن َواَل َتْجَعْل ِفي  }يقولون  ْخَوانَِنا الَِّكيَن َسبَـُقونَا بِاإْلِ رَبَـَّنا اْغِفْر لََنا َوإِلِ
 {  قـُُلوبَِنا ِغبلِّ لّْلَِّكيَن آَمُنوا رَبَـَّنا ِإنََّك رَُءوٌف رَِّحيمٌ 

أن الروافض شابهوا اليهود في الخبث واتباع الهوى وغير ذلك من  -
 أخبلق اليهود

أن الروافض شابهوا النصارى في الغلو والجهل وغير ذلك من  -
 أخبلق النصارى

من أخبر الناس بالروافض اإلمام الشعبي وأمثالو من علماء الكوفة  -
 : ولهم كبلم في بيان حالهم من ذلك

ما رأيت أحمق من : ما ثبت عن الشعبي أنو قال في الروافض  -
الخشبية لو كانوا من الطير لكانوا رخما ولو كانوا من البهائم لكانوا 

حمرا واهلل لو طلبت منهم أن يملئوا لي ىكا البيت ذىبا على أن أككب 
 على علي ألعطوني ، وواهلل ما أككب عليو أبداً 

وىكا يدل على أن الروافض فيهم من الحماقة والببلدة ما فاقوا بو  -
 بعض البهائم
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ويدل على أن الروافض يستعملون الناس في إضبلل الناس وشراء  -
  ذممهم ليوافقوىم على باطلهم

ويدل على ثبات أىل السنة السلفيين واستقامة حالهم ووضوحهم  -
  وعدم تبلعبهم وأنهم ال يشترون دنياىم بأخراىم

الرافضة لم يدخلوا في اإلسبلم رغبة، وال رىبة، ولكن مقتاً ألىل  -
 : اإلسبلم، وبغياً عليهم وعبلمة ذلك أن محنة الرافضة محنة اليهود

ال : وقالت الرافضة قالت اليهود ال يصلح الملك إال في آل داود -
  تصلح اإلمامة إال في ولد علي

وقالت اليهود ال جهاد في سبيل اهلل حتى يخرج المسيح الدجال  -
  وينزل سيف من السماء

ال جهاد في سبيل اهلل حتى يخرج المهدي وينادي : وقالت الرافضة
  مناد من السماء

وككلك الرافضة يؤخرون  واليهود يؤخرون الصبلة إلى اشتباك النجوم -
  المغرب إلى اشتباك النجوم

 وككلك الرافضة واليهود تزول عن القبلة شيئاً  -
  وككلك الرافضة في الصبلة (تحرك رأسها وكتفها)واليهود تنود  -
  وككلك الرافضة واليهود تسدل أثوابها في الصبلة -
  وككلك الرافضة واليهود ال يرون على النساء عدة -
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قال اإلمام )وككلك الرافضة حرفوا القرآن،  واليهود حرفوا التوراة -
بل تحريف الروافض للقرآن أكثر وأشد وأخبث من تحريف : ربيع 
 ) اليهود

  وككلك الرافضة واليهود قالوا افترض اهلل علينا خمسين صبلة -
واليهود ال يخلصون السبلم على المؤمنين إنما يقولون السام عليكم  -

  وككلك الرافضة والسام الموت
واليهود ال يأكلون الجري والمرماىى وىما نوع من األسماك  -
  وككلك الرافضة  (واألرانب)

  وككلك الرافضة واليهود ال يرون المسح على الخفين -
  وككلك الرافضة واليهود يستحلون أموال الناس كلهم -
وقد أخبرنا اهلل عنهم بكلك في القرآن أنهم قالوا ليس علينا في  -

  وككلك الرافضة  (سورة آل عمران)األميين سبيل 
  ككلك الرافضة واليهود تسجد على قرونها في الصبلة -
وككلك  واليهود ال تسجد حتى تخفق برؤوسها مرارا شبو الركوع -

  الرافضة
  واليهود تبغض جبريل ويقولون ىو عدونا من المبلئكة -

وككلك الرافضة يقولون غلط جبريل بالوحي على محمد صلى اهلل عليو 
  وسلم
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  والنصارى ليس لنسائهم صداق إنما يتمتعون بهن تمتعا -
  وككلك الرافضة يتزوجون بالمتعة ويستحلون المتعة

  وفضلت اليهود والنصارى على الرافضة بخصلتين -
وسئلت  سئلت اليهود من خير أىل ملتكم قالوا أصحاب موسى

وسئلت الرافضة من  النصاري من خير أىل ملتكم قالوا حواري عيسى
  شر أىل ملتكم قالوا أصحاب محمد صلى اهلل عليو وسلم

بل كّفروىم إال : قال اإلمام ربيع )أمروا باالستغفار لهم فسبوىم  -
  ) القليل جداً منهم

الروافض أىل ذل ومهانة إلى يوم القيامة ال تقوم لهم راية وال يثبت  -
لهم قدم وال تجتمع لهم كلمة وكلمتهم مختلفة وجمعهم متفرق كلما 

 أوقدوا نارا للحرب أطفأىا اهلل
  واصل ابن تيمية طعنو في الروافض في مواضع كثيرة من الكتاب -
كم مرة يشبو فيها الروافض، تارة باليهود، وتارة بالنصارى، : وتأمل  -

 وفي األخير فّضل اليهود والنصارى على الروافض بخصلتين
الصارم المسلول على "وطعن ابن تيمية في الروافض في كتابو  -ت 

  ) 587-567ص)" شاتم الرسول
فصل في تفصيل : ، فقال(587-586ص)بل وأعلن تكفيرىم  -ث 

أما من اقترن بسبو دعوى أن عليا إلو أو أنو كان ىو النبي " القول فيهم 
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و إنما غلط جبرئيل في الرسالة فهكا ال شك في كفره بل ال شك في 
وككلك من زعم منهم أن القرآن نقص منو  كفر من توقف في تكفيره

آيات وكتمت أو زعم أن لو تأويبلت باطنة تسقط األعمال المشروعة 
ونحو ذلك وىؤالء يسمون القرامطة والباطنية ومنهم التناسخية وىؤالء 

وأما من سبهم سبا ال يقدح في عدالتهم وال في  ال خبلف في كفرىم
دينهم ـ مثل وصف بعضهم بالبخل أو الجبن أو قلة العلم أو عدم 

الزىد ونحو ذلك ـ فهكا ىو الكي يستحق التأديب والتعزير وال نحكم 
بكفره بمجرد ذلك وعلى ىكا يحمل كبلم من لم يكفرىم من أىل 

وأما من لعن وقبح مطلقا فهكا محل الخبلف فيهم لتردد األمر  العلم
وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنهم  بين لعن الغيظ ولعن االعتقاد

ارتدوا بعد رسول اهلل عليو الصبلة والسبلم إال نفرا قليبل يبلغون بضعة 
عشر نفسا أو أنهم فسقوا عامتهم فهكا ال ريب أيضا في كفره ألنو 

من الرضى عنهم والثناء عليهم : ككب لما نصو القرآن في غير موضع 
بل من يشك في كفر مثل ىكا فإن كفره متعين فإن مضمون ىكه 

المقالة أن نقلة الكتاب والسنة كفار أو فساق وأن ىكه اآلية التي ىي 
َر أُمٍَّة ُأْخرَِجْت لِلنَّاسِ  } وخيرىا ىو  [110: آل عمران  ]  {ُكنُتْم َخيـْ

القرن األول كان عامتهم كفارا أو فساقا ومضمونها أن ىكه األمة شر 
األمم وأن سابقي ىكه األمة ىم شرارىم وكفر ىكا مما يعلم باضطرار 
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ولهكا تجد عامة من  هر عليو شيء من ىكه األقوال  من دين اإلسبلم
فإنو يتبين أنو زنديق وعامة الزنادقة إنما يستترون بمكىبهم وقد  هرت 
هلل فيهم مثبلت وتواتر النقل بأن وجوىهم تمسخ خنازير في المحيا 
والممات وجمع العلماء ما بلغهم في ذلك، ممن صنف فيو الحافظ 

الصالح أبو عبداهلل محمد بن عبد الواحد المقدسي كتابو في النهي عن 
وبالجملة فمن أصناف  سب األصحاب وما جاء فيو من اإلثم والعقاب

السابة من ال ريب في كفره ومنهم من ال يحكم بكفره ومنهم من تردد 
 " فيو

يزعم عماد فراج الككاب والتكفيري أن شيخ اإلسبلم ال يكفر   -8
 "الرافضة وال الجهمية وال الحلولية؟

-رحمو اهلل–وىكا محض افتراء وككب وبهتان على شيخ اإلسبلم -9 
  

  فأما الرافضة والجهمية فقد تقدم الكبلم فيهما -10 
–وأما الحلولية فما أحد حاربهم وكفَّرىم مثل شيخ اإلسبلم -11 

مجموع "يقول ذلك بعلم واسع انظر كبلمو فيهم في - رحمو اهلل 
  (334-332، 319-2/308)و (195-2/183)" الفتاوى

" مجموع الفتاوى"فمن أقوالو الكثيرة التي ُيكفّْرىم فيها ما في 
وكانوا حينئك أضل من النصارى الكين يزعمون  " (3/391-394)
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أنهم رأوه في صورة عيسى ابن مريم، بل ىم أضل من أتباع الدجال 
إذ ىم أكفر من اليهود : "وتارة يقول" الكي يكون في آخر الزمان

َىَكا َأْكَفُر ِمْن اْلَغالَِيِة الَِّكيَن يـَْزُعُموَن َأنَّ َعِليِّا " وتارة يقول " والنصارى
َرُه ِمْن َأْىِل اْلبَـْيِت ُىَو اللَّوُ    "َرِضَي اللَُّو َعْنُو َأْو َغيـْ

أال تدل ىكه األحكام من شيخ اإلسبلم على الحلولية واالتحادية على 
 فجور وككب عماد الحدادي على شيخ اإلسبلم ؟

 فهو يفتري على شيخ اإلسبلم، ثم يبني على ىكا االفتراء تكفيره
أن ابن تيمية : يزعم الككاب الحدادي الفاجر في الخصومة  -12 

أسطورة صنعها المتأخرون بجهلهم وضبللهم، وإال فأقل أحوالو أن 
يكون مبتدعاً ضااًل، فطعوناتو في نفر من الصحابة، وتمجيده لرؤوس 

البدعة والضبلل، ومخالفتو إلجماع السلف في غير ما مسألة، ال 
يمكن حجبها أو طمسها، وىي مبثوثة في كتبو ال تخفى على من 

 طالعها
وال شك أن ىكا محض افتراء ودليل على سخافة عقل ىكا  -13 

المهووس بجنونو وفلسفتو الغارقة في الضبلل وأنو يككب األمر 
  وسيأتي مزيد بيان لدحض ىكا الهراء – المتواتر عاملو اهلل بما يستحق

وجهاد شيخ اإلسبلم ضد الروافض خصوصاً وأىل البدع عموماً  -14 
  ال ينكره إال مكابر معاند  لوم مفتر كعماد فراج وأفراخو من الحدادية
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وذب شيخ اإلسبلم عن الصحابة رضوان اهلل عليهم أشهر من  -15 
أن يدلل عليو أو يشار إليو، فكتابو العظيم منهاج السنة النبوية الواقع 
في ثمانية مجلدات من أكبر الشواىد على ذلك فقد ذب في ىكا 

الكتاب العظيم عن اإلسبلم وعن الصحابة الكرام، وبين فيو ضبلالت 
 وكفريات أعدائهم من الروافض اللئام

وأما َزْعُم الككوب الضال عماد فراج بأن شيخ اإلسبلم ابن   -16
بل ال ! تيمية يمجد رؤوس البدعة والضبلل فمن أكاذيب ىكا المفتري 

أعرف أحداً حارب رؤوس البدع والضبلالت على اختبلف مكاىبهم 
يفوق شيخ اإلسبلم وال أعرف أحداً يقاربو في دمغ ضبلالتهم 

 وأباطيلهم
وأما زعم عماد فراج بأن لشيخ اإلسبلم ابن تيمية مخالفة  -17 

إلجماع السلف في غير ما مسألة فيقال لو إن اإلمام أحمد وابن تيمية 
وأىل السنة يعترفون باإلجماعات الثابتة، ويعتبرون اإلجماع ثالث 

 الكتاب والسنة في االحتجاج بو في القضايا المهمة
وأما اإلجماعات المزعومة أو المفتراة التي ال أصل لها ؛ فشيخ  -18 

اإلسبلم يخالف ما يفتريو بشر المريسي واألصم وأمثالهما من الجهمية 
والمعتزلة، فهكه اإلجماعات المفتراة يككبها اإلمام أحمد، قال عبد اهلل 

سمعت أبي : "(439-438ص)" مسائل اإلمام أحمد"بن أحمد في 
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ما يدعي الرجل فيو اإلجماع ىكا الككب، من ادعى اإلجماع : يقول
فهو ككب، لعل الناس قد اختلفوا، ىكه دعوى بشر المريسي واألصم، 

ال يعلم، الناس يختلفون، أو لم يبلغو ذلك، ولم ينتو إليو : ولكن يقول
 "ال يعلم الناس اختلفوا: فيقول

وينكرون دعاوى أىل الباطل إلجماعات ال تثبت؛ فبل يستبعد  -19 
من عماد أن يطعن في اإلمام أحمد كما طعن في شيخ اإلسبلم وال 

يستبعد أنو يركض وراء بشر المريسي واألصم في دعاوى اإلجماعات 
 التي ال تثبت

ثم نحن نطالب عماد فراج أن يككر لنا ما ىي اإلجماعات  -20 
الصحيحة الثابتة عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم 

بإحسان التي تّدعي أيها الجهول أن شيخ اإلسبلم خالفها ؟ وال أستبعد 
 أنك تستقي ىكه الدعاوى من أعداء السنة والتوحيد

وأما قول المجنون ببدعتو عماد فراج بأن ابن تيمية أسطورة  -21 
صنعها المتأخرون بجهلهم وضبللهم، وإال فأقل أحوالو أن يكون 

مبتدعاً ضاالً ؛ فبئس ما قال ىكا الضال الجهول، الغارق في الجهل 
 والككب

 كيف يتطاول ىكا الغبي األحمق على القمم، وىو الصغير الكليل؟
فابن تيمية إمام عظيم، وسيف مسلول على أىل الضبلل، يريد ىكا 
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الحقير الحدادي على جهلو وضبللو أن يطمس جهوده العظيمة 
ومكانتو الرفيعة التي يعترف بها، ويشهد لو بها موافقوه ومخالفوه، من 

 عهده إلى عصرنا ىكا
إن الطعون الموجهة لشيخ اإلسبلم ابن تيمية ليست وليدة اليوم  -22 

 بل ىي قديمة
فقد أّلَف الحافظ محمد بن أبي بكر ابن ناصر الدين الدمشقي  -23 

الرد الوافر على من زعم بأن من سمى ابن تيمية شيخ : "كتاباً سماه
ردَّ فيو على متعصب أىوج مشهور بعبلء الدين البخاري، " اإلسبلم كافر

حنفي شديد التعصب، يرمي شيخ اإلسبلم ومن يصفو بشيخ اإلسبلم 
 بالكفر

أورد ابن ناصر عدداً كبيراً من علماء المكاىب األربعة، ومن  -24 
أىل الحديث، بل ومن الظاىرية بلغ عددىم سبعة وثمانين عالماًكلهم 
يثنون على شيخ اإلسبلم ابن تيمية ثناًء عاطرًا، ويصفو أكثرىم بشيخ 
اإلسبلم، ويعترفون بعلمو الواسع الغزير، وليس ىؤالء العلماء ىم فقط 
الكين أثنوا على شيخ اإلسبلم، بل ىناك جمّّ غفير قد أثنوا على ىكا 

 اإلمام
بل أثنى ودافع عن شيخ اإلسبلم ابن تيمية بعض العلماء  -25 

 المخالفين لو في عقيدتو
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فمن ذلك ثناء اْلَعبلَمة َكَمال الّدين اْبن الزملكاني حيث قال عن ابن 
َكاَن ِإذا ُسِئَل َعن : أنو  (109-108ص)" الرد الوافر"تيمية كما في 

فن من اْلعلم  ن الرَّاِئي َوالسَّاِمع انو اَل يعرف غير َذِلك اْلَفّن َوحكم أن 
أحدا اَل يعرف مثلو وَكاَن اْلُفَقَهاء من َسائِر الطوائف ِإذا َجَلُسوا َمَعو 

استفادوا ِفي مكاىبهم ِمْنُو َما لم َيُكونُوا عرفوه قبل َذِلك َواَل يعرف أَنو 
نَا ر أحدا فَانـَْقطع َمَعو َواَل تكلم ِفي علم من اْلُعُلوم َسَواء َكاَن من ُعُلوم 

الشَّْرع َأو َغيرَىا ِإالَّ فاق ِفيِو َأىلو والمنسوبين إليو وََكاَنت َلُو اْلَيد 
  "الطُّولى ِفي حسن التصنيف وجودة اْلعبارَة َوالتـَّْرتِيب والتقسيم والتبيين

يستحق عماد فراج الككوب الجهول أوصاف الكم التي أطلقها   -26
العلماء على ابن البخاري الكي كّفر شيخ اإلسبلم ومن يصفو بشيخ 

  اإلسبلم بل عماد فراج بها أولى منو
خصوم شيخ اإلسبلم كانوا يرمونو بالتجسيم، وىكا افتراء عليو،   -27

فهو من أشد الناس محاربة للتجسيم والمجسمة والمعطلة، ويسير على 
منهج السلف الصالح في إثبات صفات اهلل على الوجو البلئق باهلل، من 

 غير تشبيو وال تمثيل، ومن غير تحريف وال تعطيل
ليس عند شيخ اإلسبلم أخطاء في العقائد، بل خصومو ىم  -28 

صلى اهلل – الواقعون في الضبلالت، ومسألة شد الرحال إلى قبر النبي
 ىو المصيب في منعها، وخصومو ىم الواقعون في الباطل- عليو وسلم
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زعم الجهول الككوب عماد فراج أن لشيخ اإلسبلم ابن تيمية   -29
: " في التكفير منهجاً مخترعاً حيث قال بهلوسة المجانين متمتماً 

: وأحياناً أقول لمن اغتر بكبلمو في التكفير، وفهمو على غير وجهو
وفق  أقوال ابن تيمية في التكفير يعني بها تكفير النوع ال العين،

وسار عليها إلى أن مات، وشهد على ذلك أخص  القاعدة التي اخترعها
أصحابو وطبلبو، من كونو مات وىو ال يكفر أحداً من أىل القبلة ومن 

فؤلن الحجة قد قامت عليو - مع ندرتو - نطق بتكفيره على التعيين 
عنده فبل تحاول الترقيع لو ألنك لن تستطيع، وغيرك كان أقدر على 

ذلك، لكنو لم يملك إال التسليم بما ذكرتو عنو، وإن كان يرفض 
الكبلم فيو بحجة انتشار البدع في العصر الكي عاش فيو، وغيرىا من 
األعكار التي اختلقتها المرجئة للدفاع عن رموزىم، ومن يعظمونهم 

فعظم السنة أكثر من تعظيمك للرجال، واحتكم للكتاب والسنة ومنهج 
سلف األمة، ال إلى عاطفتك وعقلك، واقرأ ما ذكرت لك من 

ابن المديني، وابن : المقاالت وغيرىا، وتككر موقف األئمة من أمثال
معين، وابن كدام، وأبي ثور، وىشام بن عمار، والبخاري، وغيرىم، 
وجميعهم أعظم خطراً وأجل قدراً بكثير من ابن تيمية ثم أحيلو على 

بخصوص كبلم ابن )، ومقالة (موقف ابن تيمية من تكفير المعين)مقالة 
 "(تيمية في تكفير الشافعي لحفص الفرد
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  : والجواب عن ىكا الهراء من وجوه  -30
إن منهج شيخ اإلسبلم ابن تيمية في التكفير مبني على األدلة من  -أ 

 الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح
وأىل السنة يقدرون شيخ اإلسبلم وجهاده العظيم في نصرة  -ب 

الكتاب ومنهج السلف الصالح وإنما أحبوه و احترموه من أجل جهاده 
العظيم، ومع ذلك فأىل السنة السلفيين الكين تكمهم وتجهلهم  لماً 

وبغياً ال يقتصرون على أقوال شيخ اإلسبلم، بل ىم يتمسكون بنصوص 
الكتاب والسنة وبمنهج السلف الصالح، الكي يعرفونو حق المعرفة من 

" الشريعة"للخبلل، و" السنة"لعبد اهلل بن أحمد، و" السنة"مؤلفاتهم كـ
لبللكائي، وغيرىا، " شرح أصول اعتقاد أىل السنة"لآلجري، و

ويحاربون التقليد، فإذا وجدوا خطأ لعالم من السلف فمن بعدىم بّينوا 
 ذلك نصيحة هلل ولكتابو وألئمة المسلمين وعامتهم

واعلم أيها القزم الككوب أن شيخنا اإلمام ربيع بن ىادي عمير  -ت 
المدخلي قد َدرََّس عدداً من كتب العقائد، ويسير على منهج السلف 
الصالح فبل تفتِر أيها الجهول على أىل التوحيد والسنة، وال تصورىم 

 بهكه الصورة المظلمة
إن عماد فراج لو كان ممن يخشى اهلل ويتقيو للزم غرز أىل السنة  -ث 

ولوقف في صفهم بدل أن يشوىهم بما يفرح اليهود والنصارى 
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  والروافض والخوارج وسائر أىل الضبلل
إن تكفير النوع وعلى وجو العموم ىو منهج أئمة السلف المبني  -ج 

على نصوص الكتاب والسنة وفهم سلف األمة، وأما من يقع في الكفر 
وىو يعلم أنو كفر، ويصر عليو فإن أىل السنة السابقين والبلحقين 

 يكفرونو، ومنهم شيخ اإلسبلم
واشتراط إقامة الحجة على الجاىل المعين ىو أمر دل عليو  -ح 

  الكتاب والسنة، وسار عليو أئمة السنة، ومنهم اإلمام أحمد
وأنت أيها الجهول على منهجك الحدادي الخبيث ال ترفع رأساً  -خ 

بنصوص الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، وال تتورع عن الككب 
 وتلفيق التهم الخطيرة على شيخ اإلسبلم وأىل السنة

وزعمك أيها الفاجر في الخصومة بأن شيخ اإلسبلم اخترع قاعدة  -د 
في التكفير لهو من أشد الككب والفجور فأىل السنة السلفيين قاطبة 
مجمعون على أن شيخ اإلسبلم بريء من اختراع القواعد الباطلة، فأنت 

  وشيعتك من الحدادية أصحاب القواعد الباطلة المخالفة للحق
وىو ال يكفر أحداً من أىل : "وقولك أيها الحدادي الجهول  -ذ 

  "القبلة
نعم، ىو ال يكفر أحداً من أىل القبلة المسلمين؛ كما دلت : فأقول 

عليو النصوص الشرعية وسار عليو سلفنا الصالح، بخبلف منهج 



  الصواعق السلفية على أوكار الطائفة الحدادية التكفيرية
 

صفحة   

144 
 

  

الحدادية الموافق لمنهج الخوارج والروافض في تكفير أىل السنة 
 وغيرىم من المسلمين الكين يحرم تكفيرىم

فبل تحاول الترقيع : " وسفسطتك أيها الحدادي الجهول بقولك  -ر 
لو ألنك لن تستطيع، وغيرك كان أقدر على ذلك، لكنو لم يملك إال 

التسليم بما ذكرتو عنو، وإن كان يرفض الكبلم فيو بحجة انتشار البدع 
في العصر الكي عاش فيو، وغيرىا من األعكار التي اختلقتها المرجئة 

 "للدفاع عن رموزىم، ومن يعظمونهم
إن شيخ اإلسبلم ال يحتاج إلى الترقيع، ال سيما وأنت تحاربو : فأقول

ثم من ىو الكي يسلم من أىل السنة بافتراءاتك  بالجهل والككب
المهلهلة والهزيلة الواضحة في الككب والجهل إال الروافض والخوارج 
والصوفية القبوريون الكين ىدم شيخ اإلسبلم ضبلالتهم وما عندىم من 

ورميك أىل السنة باإلرجاء من أكاذيبك وأكاذيب أسبلفك  كفريات
الخوارج الكين فـُْقَتهم بالككب فأىل السنة يحاربون المرجئة وغيرىم 
بالحجج والبراىين، فدع االفتراء عليهم ورميهم بما ىم برءاء منو، بل 

  ويحاربونو بالصدق والحجج والبراىين، ال باألكاذيب
فعظم السنة أكثر من : " وقول ىكا الدعي المفتري الضال  -ز 

تعظيمك للرجال، واحتكم للكتاب والسنة ومنهج سلف األمة، ال إلى 
  "عاطفتك وعقلك
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كبر مقتاً عند الّلو أن تقولوا ما )إنو ليصدق عليك قول اهلل تعالى : أقول
، ألنك ال تحتكم إلى الكتاب والسنة ومنهج السلف، ولو (ال تفعلون

كنَت تحكّْم ىكه األصول لوافقت أىل السنة قلباً وقالباً ولما خالفتهم 
 وحاربتهم ورميتهم بالفواقر التي لم يرمهم بها حتى الكفرة الملحدين

َأفَـتُـْؤِمُنوَن بِبَـْعِض اْلِكَتاِب } : ولكن يصدق عليك وعلى أمثالك
 اآلية  {َوَتْكُفُروَن بِبَـْعضٍ 

وىكا القول من عماد فراج ينبغي أن يتنبو لو السلفي فليس من قال 
مثل ىكا القول يدل على أنو سلفي أو صادق بل ىي مجرد ادعاءات 
ال حقيقة لها فالسلفي الواضح البد أن تجتمع فيو خصال السنة وإال 

  فبل تغتر بمقولتو وبهرجتو للكبلم
 "واقرأ ما ذكرت لك من المقاالت وغيرىا: " وقولك  -س 

إن مقالك ىكا المليء بالككب والجهاالت لدليل واضح على : أقول 
أن مقاالتك التي تحيل عليها قد مؤلتها باألكاذيب والضبلالت 

  والجهاالت، فأنت تحيل على غير مليء
ومن حيل وخديعة ىكا الككوب الحدادي عماد فراج قولو  -ش 
ابن المديني، وابن معين، وابن كدام، : وتككر موقف األئمة من أمثال"

وأبي ثور، وىشام بن عمار، والبخاري، وغيرىم، وجميعهم أعظم خطراً 
 "وأجل قدراً بكثير من ابن تيمية
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ىكا الكبلم سقتو لتخدع الناس وتغرر بالجهال السكج أن : أقول
منهجك الباطل موافق لمنهج اإلمام أحمد ودون ذلك خرط القتاد أيها 
الدعي السافل المنحط عن المروءة والرجولة والفاجر في الخصومة بل 

ىكا الموقف من اإلمام أحمد حجة عليك ال لك وإليك البيان أيها 
  : المغرور

فأما ابن المديني فقد َضُعف في محنة القول بخلق القرآن، ولقد  -
ىجره اإلمام أحمد، ولم يبدعو ولم يكفره، وعلى مكىبك ىو كافر، 

 وأما بقية أىل الحديث والسنة فعكروه وحفظوا لو مكانتو
وأما ابن معين فقد وقع في شيء من الضعف في ىكه المحنة، وقد  -

غضب عليو اإلمام أحمد، لكنو لم يبدعو، فعكره أىل الحديث وحفظوا 
لو مكانتو وموقف اإلمام أحمد فيهما بخبلف منهجك ومنهج الحدادية 

 الخوارج القائم على التكفير والككب والفجور
وأما مسعر بن كدام فإنو وقع في شيء من اإلرجاء، ولم يشتد عليو  -

إال سفيان الثوري، ولم يشهد جنازتو من أجل ىكا اإلرجاء، وأما بقية 
أىل الحديث فحفظوا لو مكانتو، فهم ضبّلل على مكىبك الحدادي 

 الخارجي
وأما ىشام بن عمار، فقد أثنى عليو أبو زرعة الرازي وغيره من علماء  -

سل لنا أبا عبد اهلل؛ : ورد كتاب من دمشق: السنة لكن قال المروزي
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لفظ جبريل ومحمد عليهما السبلم بالقرآن : فإن ىشام بن عمار قال
أعرفو طياشا، قاتلو اهلل لم يجترئ : مخلوق، فسألُت أبا عبد اهلل فقال

ىكا قد - صلى اهلل عليو وسلم-الكرابيسي أن يككر جبريل وال محمداً 
تجهم وفي الكتاب أنو قال في خطبتو الحمد اهلل الكي تجلى لخلقو 

بخلقو فسألت أبا عبد اهلل فقال ىكا جهمي اهلل تجلى للجبل يقول ىو 
 " تجلى لخلقو بخلقو إن صلوا خلفو فليعيدوا الصبلة

 طياش خفيف: ذكر أحمد ىشاماً فقال: وقال المروزي مرة "
 فاعتكر لو (304-4/303)" ميزان االعتدال"وقد ذكره الكىبي في 

ومثل ىكا أنت تكفره، فكيف تفضلو على شيخ اإلسبلم : أقول
 المحارب للتجهم وغيره من الضبلالت الكبرى والصغرى؟

وأما أبو ثور إبراىيم بن خالد البغدادي، فصاحب سنة، قال عنو  -
أعرفو بالسنة منك خمسين سنة ، وىو عندي : اإلمام أحمد بن حنبل 

ثقة : في مسبلخ سفيان الثوري أي على ىديو وطريقتو، وقال النسائي 
  مأمون ، أحد الفقهاء

وأما البخاري فمن الظلم أن تورده في ىكا السياق، فهو بريء مما  -
، وقد ككَّب كل من رماه "إن لفظي بالقرآن مخلوق: "رمي بو من القول

في ىكه المسألة " خلق أفعال العباد"بهكا القول الباطل، وأّلف كتابو 
 وغيرىا
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لكنك تزج بأىل السنة وترميهم بالبدعة وتطعن فيهم وىكا من 
  دسائسكم أيها لحدادية الككبة الفجرة

وجميعهم أعظم خطراً وأجل قدراً بكثير " وأما فريتك أيها الحدادي  -
مع ضعف - فهو من الككب فهؤالء على فضل أكثرىم " من ابن تيمية
قد زاد عليهم شيخ اإلسبلم في نشر التوحيد والسنة  – في بعضهم

وجهاد أىل الضبلل من المبلحدة والروافض والجهمية وعباد القبور، 
وال يلحقونو في الصبر على المحن ، بل المسافة بعيدة بينو وبينهم في 

ىكا الميدان، فإن كابرت فهات مؤلفاتهم في الروافض والجهمية 
  وغيرىم

 فبهكا يظهر أن موازينك أيها الظلوم تقوم على الطيش والظلم
ثم أحيلو على مقالة : "قال الحدادي التكفيري عماد فراج   -31

بخصوص كبلم ابن تيمية )، ومقالة (موقف ابن تيمية من تكفير المعين)
 "في تكفير الشافعي لحفص الفرد

بخصوص تكفير المعين فقد سبق الكبلم على مسألة : أقول -32 
العكر بالجهل، واألدلة عليها من الكتاب والسنة وكبلم أعبلم السنة، 

 وىو يتناول المعين الجاىل
وأما بخصوص كبلم ابن تيمية في تكفير الشافعي لحفص الفرد،  -33 

فهاك كبلم شيخ اإلسبلم فبل أدري ما الكي يريده ىكا الجهول من ابن 
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-12/502)" مجموع الفتاوى"تيمية فالكي نقلو شيخ اإلسبلم في 
، "القرآن مخلوق: "عن أئمة السنة أنهم يكفرون من يقول (522

  وأطال النفس في ذلك وممن نقل عنو شيخ اإلسبلم اإلمام الشافعي
ومما ينبغي التنبيو عليو أن اإلمام الشافعي يشترط إقامة الحجة  -34 

على من يقع في الكفر، وىنا لم يكفر حفصاً إال بعد أن نا ره، وأقام 
 عليو الحجة

وقد سبق في الحلقة السابقة األدلة من الكتاب والسنة  -35 
وتصريحات عدد من فحول األئمة بالعكر بالجهل واشتراط إقامة 

الحجة على الجاىل، فبل ُيكفَّر قبل إقامة الحجة عليو، فإن أقيمت 
 عليو الحجة وعاند، فعند ذلك ُيكفَّر وال كرامة

 كتبو

 أخوكم المحب
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