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 املوصوف ينالبحري فوزي وخيانات وحتريفات أكاذيب كشف

  باألثري اًزور

الرحيم الرمحن اهلل بسم  

 أما.هداه اتبع ومن وصحبه آله وعلى اهلل رسول على والسالم والصالة هلل احلمد
 :بعد

 الصواعقية الرعود"  عنوان حتت !(األثري) بفوزي يسمى ملن مقال على اطلعت فقد
) بـ واجلماعة السنة أهل رميه يف املدخلي ربيع مع حوار البدعية، ملدخليا ربيع ألفاظ لصعق

)  و                  ( احلدادية)  و( اليهودية)  و( اخلارجية) و ( الرافضية) و ( الباطنية
 (.الصوفية

 ".األثري احلميدي حممد بن اهلل عبد بن فوزي الشيخ فضيلة تأليف: قال مث

 مث منازهلا غري يف بتنـزيلها وعلمائها السنة أئمة أقوال وحتريف بالكذب املقال هذا مأل
 واسع عامل أنه عنه احلدادية ليقول لينفخ فيه ويضخمه اهلزيل مقاله يف األقوال هذه بتكرار

 .االطالع

 احلدادية عن موجزة فكرة أعطيهم أن القراء حق من أن أرى املقال هذا مناقشة وقبل
 :للناس ومتويهاهتا زيفها يتبني حىتاطها باحلدادية القدمية ومدى ارتب وأصوهلااجلديدة 

 .باإلرجاء السنة أهل رمي احلداد أصول أعظم -1

 سلفهم حرب من اتاملر   عشرات أشد باإلرجاء السنة أهل حاربوا اجلديدة واحلدادية 
 .األوىل احلدادية
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 حربا   أشد دةاجلدي واحلدادية السنة، أهل حرباحلدادية القدمية  أصول أعظم من - 2
 .أمدا   وأطول

اجلدد يشاركوهنم يف هذا األصل  وهؤالء السنة، أهل من بدعة أي يف وقع من تبديع - 3
 .والفجور بالكذب بل مبدع، بغري يبدعونو 

 وهؤالء يبدعهم، من ال والنووي، ويبدعون حجر ابن يبدعون كانوا األوىل احلدادية - 4
م يستخدمون الت قية ال يستبعد منهم تبديع من ذُكر إال    ال من عونبد  يُ مث  إن  هؤالء . أهن 

 والشيخ السلفيني مكة وعلماء السنة أهل من املدينة علماء ،يبدعون ع من وقع يف بدعةيبد  
 يذكروهنم وال اليمن، علماء وحياربون السنة، علماء بعض ويكفرون بل زيد، والشيخ النجمي

 .العامل مستوى على السنة بأهل هلم عالقة وال باهبم،وش اجلزائر علماء وحياربون خبري،

؛يف أناس اشتهروا بالكذب )!(  اجلديدة احلدادية يف السنة أهل حيصرونهؤالء و - 5
 اجملهولني من وأمثاهلم العامي وخالد واملفرق فكاري مثل ابنيالكذ   اجملهولنيوالفجور ويف 

 .احلديث وأهل واجلماعة السنة أهل ميسموهن ذلك ومع بطلبه، وال بعلم يعرفون ال الذين

 .السنة أهل حياربون مإهن   : يقولون وأباطيلهم وضالالهتم وجهاالهتم هؤالء أكاذيب يرد ومن

 السنة أهل حيصرون كانوا ،حيث األوىل احلدادية أسالفهم لعمل خبيث امتداد هذا وعملهم
، مع أن احلدادية ليسوا نةالس أهل من سواهم من يعدون فقط، والحزهبم  يف احلديث وأهل

 .من أهل احلديث والسن ة، بل هم من أضدادهم

 فالن:  فيقول بذلك نفسه يصف ،وهو باألثري يصفونه فيهم يدخل من كان- 6
 .األثري

 وأهل باألثريني أنفسهم ويسمون باألثرية، شبكتهم مسوا اجلديدة احلدادية فعلت وهكذا
 .السنة
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 .باألثرية البهلوانية وحبوثه باألثري نفسه يصف الذي ريينالبح فوزي رموزهم ومن        

 عنها الناس أبعد ومن والتزاما ، وتطبيقا   هلا فهما   أسوئهم ومن األثرية عن الناس أبعد من وهم
 .وأخالقا   صدقا  

 بالكذب السنة أهل عند معروفني ألشخاص األعمى والتعصب املقيت التقليد- 7
وهذه صفات احلدادية القدمية . وأباطيلهم أشخاصهم على واملعاداة واملواالة والظلم واخليانة

 .واجلديدة 

 على يسريون السنة فأهل وكذبوا، والتقليد، بالتعصب واحلق السنة أهل يرمون اخلزي هذا ومع
 بالكتاب الرجال أقوال ووزن هبما والتمسك والسنة الكتاب إىل االحتكام يف السلف منهج

 ونصروه، وأيدوه قبلوه والسنة للكتاب وموافقا   حقا   كان فما احل،الص السلف بفهم والسنة
 .ردوه خمالفا   كان وما

 :اجلاهلي القائل مذهب فعلى احلدادية هؤالء أما

 أرشد غزية ترشد وإن غويت        غوت إن غزية من إال أنا وما

نشرته قبل  الذي" منهج احلدادية " وللحدادية القدمية أصول أخرى ذكرهتا يف مقايل    
قد تكون عند احلدادية اجلديدة ولكنهم ُُيفوهنا تقي ة وال يستبعد . ظهور احلدادية اجلديدة 

 .ذلك منهم 

 . البدع أهل غالة منه ُيجل ما املقيت والتقليد األعمى التعصب من وعندهم

 : ومن أصول احلدادية اجلديدة اليت زادوها على احلدادية القدمية ما يأيت 

 يف واضحني ظاهرين كانوا األوىل فاحلدادية الرافضة، تقية تفوق اليت الشديدة يةالتق - 8
 .الرافضي األصل هذا تستخدم فإهنا اجلديدة احلدادية خبالف ومواقفهم كالمهم
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 .جمهولة أمساء حتت واحلق السنة أهل حياربون هنا ومن الظالم، يف والعمل السرية - 9

 .منازهلا غري يف وتنـزيلها مواضعها عن نصوصال وحتريف واخليانات الكذب   -11

إن  اخلالف بني أهل السنة وبني مرجئة الفقهاء لفظي، وهذا : تضليل من يقول     -11
يقتضي تضليل من قال به من السلف، وتضليل شيخ اإلسالم ابن تيمية وأئمة الدعوة 

ال يقوله، مث يبدعونه  السلفية يف جند، واألدهى من ذلك أهنم يلصقون ذلك كذبا  منهم مبن
 .ويشهرون به بناء على كذهبم وهبتاهنم

 وزعموا معان، عدة حيتمل الذي جنس بلفظ التعلق ومنها املتشاهبة، باأللفاظ التعلق-  12
 .(1)اإلميان تعريف يف ركنا   العمل جنس جعلوا بأهنم السلف على كذبا  

 يف الواردة الشرعية األلفاظ اوالتزمو  املتشاهبة، األلفاظ استعمال من السلف حذر وقد
 .الشرعية املعاين يف املتشاهبة األلفاظ يستخدم من عواوبد   والسنة، الكتاب

 يف السلف استعمله وال الصحابة لغة يف وال والسنة الكتاب يف يرد مل جنس ولفظ
وال  ويتعلقون بألفاظ بعض أهل السن ة املتأخرين .املتشاهبة األلفاظ من وهو اإلميان، قضايا

م ال يريدون ما يتقو له عليهم احلدادية   . حجة هلم فيها؛ ألهن 

           عثيمني ابن العالمة منه وحذر احلق، لطالب شافيا   بيانا   هذا وقد بينا هلم
 وشرط كمال شرط لفظ واستخدام استخدامه من اهلدف وأن خطورته، وبنّي  -اهلل رمحه-

 استعماهلما على اجلديدة فأصرت احلدادية األموال، واستحالل الدماء سفك ماهب يراد صحة
 يف فشرعوا احلد هذا عند وقفوا وما أهواءهم، توافق ال اليت العلماء أقوال رفض يف كعادهتم
 فيه وقع خطأ على وحيكمون مدة طويلة، األثرية شبكتهم يف عثيمني ابن بالعالمة التشهري

" ا  فاحل الشيخ ويوافق عثيمني ابن ُيالف فالن"  العلماء بعض بأقوال عليه بدعة، وأجلبوا بأنه

                                                           

 .صرح هبذا شيخهم فاحل احلريب، فأيده احلداديون ونشروه، وحاربوا به أهل السنة (1)
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فاحل املبطل واخلائن يف نفس  شأن من ،رفعا  " ا  فاحل الشيخ ويوافق عثيمني ابن ُيطئ فالن" و
 .-رمحه اهلل- عثيمني ابن إلسقاط وحماولة القضية

 القرآنية النصوص خمالفني فرع والعمل أصل اإلميان بأن يقول ملن بالبدعة رميهم- 13
 هؤالء تبديع حتما   يقتضي هذا وقوهلم ،(1)من أهل السنة كبار أئمة ألقوال وخمالفني والنبوية
 إىل قصدا   شبكتهم يف طويال   زمنا   هبذا والسنة، وأرجفوا أقواهلم من الكتاب املستمدة األئمة
وال سي ما هذا األمحق فوزي البحريين الذي سرتى من عناده  .وتضليلهم السنة أهل حرب

 . وأي ده حزبه يف ذلك )!( ريفه لكالم العلماء ما مل ُيطر ببالك وال يدور خبيالك وحت

وهم مع جهلهم واحنطاطهم وخياناهتم وكذهبم من أشد  الن اس عنادا  واستكبارا  وردًّا  -14
للحق  الثابت بالكتاب والسن ة وإميان العلماء به وتقريرهم وتوضحهم له مثل مساحة اإلسالم 

قر ر هذه الشمولية عدد من أئمة . اعاته للمصاحل واملفاسد يف الد ين كله أصوله وفروعه ومر 
مساحة الشريعة اإلسالمية وحب اهلل أن ُتؤَتى "السن ة واإلسالم بسطت أقواهلم يف كتايب 

، فلم يرفعوا بذلك رأسا  وحصر زعيمهم فاحل احلريب "رد الصارم املصقول"، ويف "رخصه
 .عنادا  ومكابرة ألدل ة الشريعة  (1)1فاسد يف املستحبات واملكروهاتاملصاحل وامل

فإنَّ الشريعة مبناها وأساسها على " : " إعالم املوقعني"ومم ا نقلته قول اإلمام ابن القي م يف 
الِحَكِم ومصالح العباد في المعاش والمعاد ؛وهي عدٌل كلُّها ورحمة كلُّها ومصالح كلُّها 

 .عن مزايا هذه الشريعة الغر اء  -رمحه اهلل-مث  مضى يتكل م .اهـ"  هاوحكمٌة كلُّ 

                                                           

        أمحد اإلمام مسى املنطلق هذا ومن البدهيات عند العلماء وطالب العلم تسمية العقائد بأصول السنة، ومن( 1)
          ومسى السنة، بأصول اجملال هذا يف كتبه ما فسمى حامت، أيب ابن حذوه وحذا السنة، بأصول العقائد يف كتبه ما

 أصول بشرح اجملال هذا يف كتبه ما الاللكائي ومسى الديانة، أصول عن باإلبانة اجملال هذا يف كتابه األشعري احلسن أبو
،  وع،بالفر  فتسمى واحلدود واملعامالت واحلج والصوم والزكاة الصالة ومنها العبادات أما واجلماعة، السنة أهل اعتقاد

وهي موضوعات كتب الفقه، وإن كان بعض أهل العلم قد يطلق كلمة أصول على أركان اإلسالم، فهذا مل مينع العلماء 
 .من عدها من الفروع بالنسبة ألصول االعتقاد ومنها اإلميان

 )!(.بعد أن كان حيصرها يف املستحبات ( 1) 
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عن حماسن الشريعة ومراعاهتا للمصاحل ( 2/22)يف مفتاح دار السعادة  -رمحه اهلل-وحتد ث 
والقرآن وسنة رسول : " مث  قال . واملفاسد بكالٍم عظيم يدلُّ على عظمة الشريعة احملمدية 

ليل األحكام بالحكم والمصالح وتعليل الخلق بهما والتنبيه على اهلل مملوآن من تع
وجوه الحكم التي ألجلها شرع تلك اإلحكام وألجلها خلق تلك األعيان ولو كان هذا 

يزيد على ألف موضع  ولكنهلسقناها مائتين في القرآن والسنة في نحو مائة موضع أو 
 .         اهـ"  بطرق متنوعة

العلماء القائم على أكثر من ألف دليل من الكتاب والسن ة وزخرت به   فردُّوا كالم هؤالء
التنازل عن " واستمروا يف طغياهنم إىل اليوم حياربون ربيعا  مبا يسمونه ،كتب الفقه واألصول 

األمر العجيب الذي ارتكبوا فيه من اخليانات والبرت وحذف سياق كالمي وسباقه " األصول 
 .هذا عني اخليانة والفجور؛و )!( وأدل ته وقيوده 

ودخلوا يف ظلمات من اجلهل والباطل ظلمات بعضها فوق بعض ال ينقذهم منها إال  اهلل إن 
 .ونعوذ باهلل من ضالهلم ومن سوء حاهلم . أراد هبم خريا  

 بأنه لإلميان السنة أهل بتعريف يكتفوا مل السنة أهل وحرب الفجور يف منهم وإمعانا   -15
 منه يبقى ال حتى وينقص: "عليه فزادوا باملعصية، وينقص بالطاعة يزيد عتقادوا وعمل قول

 .مرجئ فهو يقله مل من اإلميان تعريف يف شرطا   أو جزءا   هذا وجعلوا ،"شيء

، ويرمون أهل السن ة باحلدادية وغريها كذبا  وفجورا  حدادية أهنم ينكرون ذلك ومع
 ويزيدون ،ويؤكدوهنا ،بدعه ميتطون وهم يصدقهم نفم ،احلداد حممود يف بالطعن ويتظاهرون،

 !؟ أصوله من أخبث أصوال   عليها

 ملاذا بل ومنهجه، أصوله مل ينتقدوا فلماذا احلداد حرب يف صادقني كانوا لو مث
 .اخلبيثة والتقية الكذب إنه أال ؟ هبا التشبث على يصرون
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ثالثة عشر وجها ، وقد بينُت يف إحدى مقااليت مشاهبة احلدادية للروافض من 
 .فكفاهم هذا وذاك بدعة وشرا  

ْدَخِلي َربِيع الص َواِعِقّية ِلَصْعِق أَْلَفاظ الرُُّعود" :مقاله عنوان مبناقشة وأبدأ
َ
 ".الَبْدِعّية امل

 .البدعية ربيع ألفاظ لصعق وصواعق رعود العنوان يف التهويل هذا إىل أوال   انظر- 1

 :والكذب اجلهل من العنوان ذاه يف ما إىل انظر -ثانيا   - 2

 .، وهذا من الفجوربدعية بأهنا ربيع ألفاظ وصف - أ

 بالباطنية واجلماعة السنة أهل رميه املدخلي يف ربيع مع حوار: "قوله - ب
 .اخل...والرافضية

 :جهتني من غليظ كذب وهذا

 واجلماعة السنة أهل أعظم أين يعلم واهلل ،" واجلماعة السنة أهل رميه يف: " قوله -األوىل
 اليت الطرق أن وأرى وعشرييت، وأوالدي نفسي عن أذب مما أكثر عنهم وأذب وأجلهم،

 .وهالك ضالل طرق ومنهجهم عقيدهتم ختالف

 عنه، والذب الكرام السلف منهج بيان يف وحديثة قدمية مؤلفات هلل واحلمد ويل
 جدا   كثرية ودروس حماضرات ويل ومناهجهم، أصوهلم ونقد الضالل أهل ضالل وبيان

 .ومغارهبا األرض مشارق يف اجلهود هذه طارت وقد ومستمرة،

 ومواقعهم جمالسهم يف وجهارا   سرا   حتاربين الضالل فرقأو ُجل   كل   ترى هنا ومن
 .ودروسهم

 واجلماعة، السنة أهل جعلها السنة أهل حرب إال هلا شغل ال اليت احلدادية جعله -الثانية
 رميت أين وكذبه جهله ذلك إىل أضف هذا، إال هلا شغل ال هذا يومنا إىل نشأهتا منذ وهي
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)  و             (  الباطنية)  بـ(  السنة أهل على احلاقدة احلدادية أي)  واجلماعة السنة أهل
 .الكذب عني وهذا اخل،(...اليهودية)  و (اخلارجية)  و( الرافضية

 بأهنم أصفهم ومل والروافض، احلدادية نيب الشبه أوجه فيه بّينت مقاال   كتبت فأنا
 .نفسه املقال يف عنهم ذلك بنفي وصرحت وباطنية، روافض

 املشبه وأن العلماء واصطالحات األلفاظ ومبدلوالت العربية باللغة جلهله الرجل فهذا
 .به املشبه مثل يكون أن يلزم ال

: مثال   قوله من -وسلم عليه اهلل صلى -الرسول وقصد السنة جيهلالرجل  هذا بل
 يا: "قال من على ردا   ،"أظهركم بني وأنا اجلاهلية أبدعوى: "وقوله" جاهلية فيك امرؤ إنك"

 ".لألنصار يا: "قال من وعلى ،"للمهاجرين

 

 كله المقال هذا في الرجل هذا منهج

 .منازهلا غري يف ونزهلا مواضعها، غري يف نبوية وأحاديث قرآنية بآيات احتج لقد -أوال  

من مثل اإلمام الصابوين واإلمام حرب بن إمساعيل  السنة أهل لعلماء مبقاالت واحتج -انيا  ث
 وغريهم، ومرجئة وخوارج روافض من البدع أحوال أهل وبيان ذم وشيخ اإلسالم ابن تيمية يف

 .احلدادية ومنهم األهواء أهل ضد وباحلق احلق يف ينصره من وعلى ربيع على زهلاـنيو 

 صلى اهلل عليه وسلم رسولهوكالم  اهلل لكالم التحريف أنواع أشد من األعمال وهذه
 .-رمحهم اهلل- ةالسن   أئمة وكالم

 .البدع بأنواع احلق يف وإخوانه ربيع رمي -ثالثا  

 : والتحريف باالفرتاء املليء مقاله من( 11-11ص) يف قال -1
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 مل دينا   يتخذ الذي املبتدع : ) (11/9) الفتاوى يف اهلل رمحه تيمية ابن اإلسالم شيخ قال"
 ألن. حسنا   يراه دام ما يتوب ال فهو حسنا   فرآه عمله سوء له زين قد رسوله وال اهلل يشرعه

 أو إجياب، أمر به مأمورا   حسنا   ترك بأنه أو منه، ليتوب سيء فعله بأن العلم التوبة أول
 ( يتوب ال فإنه األمر نفس يف سيء وهو حسنا   فعله يرى دام فما ويفعله، ليتوب استحباب

 .اهـ

 وُيتم وتغلفه، القلب، تغطي فإهنا كثرت وإذا الشديد، وعيد وعليها خطرية، فالبدع: قلت
 َكانُوا م ا قـُُلوهِبِم َعَلى رَانَ  َبلْ  َكال  ﴿: تعاىل قال الشر كما من اخلري يعرف يعد فلم عليه،

 [.14:املطففني]﴾ َيْكِسُبونَ 

 فريون أمورهم وتنعكس مفاهيمهم تنقلب حىت بأصحاهبا لبدعوا األهواء فتتجارى: قلت
 .غفرا   اللهم سنة والبدعة بدعة، والسنة حسنة، والسيئة سيئة، احلسنة

 ،(احلدادي)و( اخلارجي)و( املرجئي) فهو واأللقاب، االمساء هبذه أوىل املدخلي فربيع إذا  
 أهل يرمي الذي يف الصاحل السلف منهج وهذا ،(احلدادية)و( اخلوارج)و( املرجئة) هم تباعهأو 

 وفاقا   جزاء فيه (1)ويصنفونه إليه، االسم هذا َفريُّدون فيهم ليس وهو بشيء واجلماعة السنة
 .اهـ " غفرا   اللهم

 :أقول

 .وإخوانه ربيع على إفك من الصحيفة هذه تضمنت ماذا انظر - أ

( املرجئي) فهو ب،واأللقا األمساء هبذه أوىل املدخلي فربيع إذن: "قوله إىل وانظر - ب
 (".احلدادية)و( اخلوارج)و( املرجئة) هم وأتباعه ،(احلدادي)و اخلارجي)و

                                                           
 )!( .كذا  (1)



11 
 

كالم شيخ اإلسالم يف وصف أهل البدع ينطبق على احلدادية، وبرأ اهلل منه أهل      -ج
 .السنة الذين حيارهبم هذا احلدادي، وينـزل هذا النص عليهم

 أن البدعة، خطورة على األدلة عظمأ من وهذا: قلت"(: 27-26ص) يف وقال - 2
 السنة إىل يدعوهم من سيما وال وأهله، احلق يكرهون حبها أشربوا ومن ومروجيها، أهلها
 أحق فاملبتدعة الصحيح هو العكس بل هبم، تليق ال بأوصاف فيصفوهنم اهلدى، واتباع
 براءة منها ريئونب هم اليت واأللقاب العظائم، بتلك السنة أهل رموا ولكنهم األوصاف، بتلك

 (.وانسلت بدائها رمتين: )يقول السائر واملثل يوسف، دم من الذئب

 هذا يف حىت واجلماعة السنة أهل هبا يلقبون والضالل البدع أهل زال ما األلقاب فهذه
 على وغيظا   حقدا   أهلها قلوب امتألت اليت احلدادية املرجئية الفرقة هذه تزعم وقد العصر،

 الذي املدخلي هادي بن ربيع وهو العصر، هذا يف كربها توىل رجل – ماعةواجل السنة أهل
 وتتبع مؤنتها كفانا اليت مقاالته يف سطره مبا العصرية املرجئة لواء محل عاتقه على أخذ

 .احلرمني علماء وكشفها مسومها،

 مل من وعلى والعلم، اإلميان ضعاف على يروج قد خطري أسلوب إىل عهد (1)ربيع فإن
 تعليقات عليها وعلق فشوهها، والسنة الكتاب من املستمدة السلف عقيدة فهم من مكنوايت

 .املرجئة مذهب طريقة على مقاالته يف بدعية خبيثة

 السنة أهل فوصف الدفني، حقده هبا وأظهر املريض، فكره وعصارة بسمومه، وحشاها
( اخلوارج)بـ لقيبهمكت الواقع يف بها أحق هو التي الشنيعة األلقاب بتلك واجلماعة

 عقله زبالة ينشرون أتباع وله هبا، وشتمهم سبهم بل ،(الباطنية)و( الرافضة)و( احلدادية)و
( سحاب شبكة) يف السنة وإماتة املرجئة، بدعة إحيـاء إلـى الداعية أفكاره ويتبنون املريض،
 .وغريها البدعية

                                                           
 )!( . كذا  (1)
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 .املستعان واهلل حسنا   هذا عمله سوء يرى بل: قلت

 مل دينا   يتخذ الذي املبتدع(: )9ص 11ج) الفتاوى يف اهلل رمحه تيمية ابن اإلسالم يخش قال
 ألن. حسنا   يراه دام ما يتوب ال فهو حسنا   فرآه عمله سوء له زين قد رسوله وال اهلل يشرعه

 أو اجياب، أمر به مأمورا   حسنا   ترك بأنه أو منه، ليتوب سيء فعله بأن العلم التوبة أول
(. يتوب ال فإنه األمر نفس يف سيء وهو حسنا   فعله يرى دام فما ويفعله، ليتوب باستحبا

 اهـ

 القلب، تغطي فإهنا كثرت وإذا الشديد، (2)وعيد وعليها خطرية، فالبدع: ( فوزي) قلت
كال بل ران على  : ) تعاىل قال كما الشر من اخلري يعرف يعد فلم عليه، وُيتم وتغلفه،

 .اهـ " [14:ملطففنيا](قلوهبم ما يكسبون

 :باطلة ودعاوى إفك من تضمنتا وما الصحيفتني هاتني تأمل: أقول  -

 اجملهولني اجلهلة احلدادية أن الناس يوهم وغريمها الصحيفتني هاتني يف يوهم فهو- 1
 .السنة أهل هم أهنم واخليانات باألكاذيب السلفيني حياربون الذين

 على يروج قد خطري أسلوب إىل عهد (1)بيعر  فإن: "قوله يف وفجوره ظلمه تأمل - 2
 الكتاب من املستمدة السلف عقيدة فهم من يتمكنوا مل من وعلى والعلم، اإلميان ضعاف
 .املرجئة مذهب طريقة على مقاالته يف بدعية خبيثة تعليقات عليها وعلق فشوهها، والسنة

 السنة أهل وصفف الدفني، حقده هبا وأظهر املريض، فكره وعصارة بسمومه، وحشاها
( اخلوارج)بـ كتلقيبهم الواقع يف هبا أحق هو اليت الشنيعة األلقاب بتلك (2)واجلماعة

                                                           

 .كذا( 2)

 .كذا( 1)

يقصد بأهل السنة واجلماعة احلدادية مثل فكاري واملفرق والعامي وغريهم من اجملهولني وغريهم من احملاربني ألهل   (2)
 )!(.السنة من وراء جدر 
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 عقله زبالة ينشرون (3)أتباع وله هبا، وشتمهم سبهم بل ،(الباطنية)و( الرافضة)و( احلدادية)و
( سحاب بكةش) يف السنة وإماتة املرجئة، بدعة إحيـاء إلـى الداعية أفكاره ويتبنون املريض،
 ".وغريها البدعية

 يف والباطنية الرفض حارب ألنه وباطنيا ؛ رافضيا   يكون بأن أحق عنده فربيع : أقول
 األخيار وللصحابة اجلبار العزيز لكتاب االنتصار" كتاب ومنها ومؤلفاته، ومقاالته دروسه

 ".مكانة الصحابة"و  "التشيع زيف كشف" و" األشرار أعدائهم على

 منه يسمعوا ومل الناس يرَ  فلم والصوفية الروافض ظهراين بني يعيش الذي شرياأل وفوزي
 .والضالل البدع فيه ويقمع السنة فيه ينصر شريف سين موقف أي هذا يومنا إىل حياته طول

  اجلنب أو السنة أهل على معهم تواطؤه هو الواجب هبذا القيام من له املانع فهل
 واهللع؟

، فقد ألف  أربعة  والتحريف واجلهل بالكذب السنة أهل إىل إال   موجهة جهوده نرى ال
، كلها حرب "الفرقان"و" القاصمة اخلافضة"و" الربكان"و" الرعود الصواعقية"كتب منها 

 .باألكاذيب واخليانات على ربيع وإخوانه من أهل السنة

 عرفة يوم صوم حديث مثل مسلم صحيح من أحاديث ضد إال نشاطه نرى وال
 ورميه مسلم اإلمام صحيح على أراجيف ،مع)!( ، ألف  يف ذلك كتابني الشفاعة يثوأحاد
 .)!( ةالشاذ   األحاديث بكثرة

-       البحريين اهلل مال حممد ومنهم الروافض ضالل بيان يف السنة أهل من أنت أين
 وخبثهم؟ الروافض ضالل بيان يف عظيمة جهودا   بذل الذي -اهلل رمحه

                                                           

ا هم أتباع الكتاب والسنة (  3) ، وهم أهل علٍم ونبل، وحياربون التبعية والتقليد األعمى،ليس يل أتباٌع وال مقلدون وإَّن 
 .أن ه يرميهم بالرفض والباطنية وال أستبعد 
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 القبور؟ وعباد الصوفية على السنة أهل ودرد من أنت أين

صلى اهلل –أين أنت من الكتب اليت تدافع عن صحيح مسلم وعن سنة رسول اهلل 
 عموما ، وترد عنها أكاذيب وأراجيف املستشرقني وأذناهبم؟ -عليه وسلم

 وكيف السنة، أهل باسم السنة أهل حتارب اليت احلدادية على الردود من أنت أين
 عنها؟ واملنافحني رؤوسها من نتوأ حتارهبا

 تفرتي الذين السنة أهل حبرب همنقد تستعيض الذين احلقيقية املرجئة من بل أين أنت
 الفاجرة؟ التهم هلم وتكيل عليهم،

 اجلهاد عن املتخلف اخللفي أيها واملعاصرين السابقني اخلوارج حرب من أنت أين
 بالسيوف؟ الضرب من أشد هو الذي الضالل أهل جهاد احلقيقي

 .اجلبناء اخلونة عاش ال أال

 الصافر صفري من تنفر رقطاء      نعامة احلروب ويف عليّ  أسد

 السنة فرتميه بالرفض والباطنية، وترميه وإخوانه من أهل ربيع إىل الفاجرة سهامك توجه
 السنة أهل هبا يستدل اليت واألحاديث باآليات ذلك وحدادية، وتؤكد ومرجئة خوارج بأهنم
 واخلوارج الروافض يف السنة أئمة بأقوال السنة أهل على وتستدل والضالل، البدع أهل على

 .واملرجئة والباطنية

 منهج وعلى والسنة بالكتاب متمسك بأنك هذه أفاعيلك يف وزورا   كذبا   وتدعي
 .الغايل احلدادي أيها السنة أهل حق يف ترتكبه فجور وأي وإفك زور فأي السلف

 أهل حتارب وأنت ذلك، يف الكاذب وهو باإلرجاء السنة أهل حارب احلداد حممود
 .احلداد إرجاف من أكثر بذلك عليهم وترجف اإلرجاء، باسم السنة
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 ببال ُيطر مل ما السنة أهل حلرب األصول من اجلديد احلدادي وحزبك أنت واخرتعت
 .احلداد حممود

 ال الذي الغريب اللفظ لكمذ باإلرجاء، السنة أهل رمي يف بلفظ جنس التعلق -منها
 يف احلقيقية املرجئة على السنة أهل ردود يف له ذكر ال والذي والسنة، الكتاب يف له وجود
 .اإلميان قضايا

 وما واعتقاد، وعمل قول :بأنه اإلميان السنة أهل به عر ف مبا قناعتكم عدم -ومنها
 على فزدمت باملعاصي، وينقص بالطاعات، يزيد وينقص، يزيد وأنه اتر العبا من جمراه جرى

 ."شيء  منه يبقى ال حتى وينقص ينقص : " أنه والسنة الكتاب من املستمد تعريفهم

 اإلسالميةواألعصار  البلدان شىت يف األئمة مئات ومنهم السلف بقول يقول فالذي
 متعريفه على فزدمت التعريف هذا على أمجعوا بل حامت، وأبو زرعة وأبو البخاري ذكرهم كما

 هبذا ونيلتزم ال الذين السنة أهل تضليل وإىل التكفري، إىل تعطشا  " شيء منه يبقى ال حتى"
 .، بل كثري منهم لعله مل يسمع بهوالالحقني السابقني من القول

 رمي وهذا ،(كمال)  فرع والعمل أصل اإلميان إن: يقول من باإلرجاء رميكم -ومنها
 .جاءباإلر  والالحقني السابقني السنة ألهل

 وطرق أخرى أصول إىل( األثري) بـ زورا   املسمى موقعكم دهرا   بذلك أرجف وقد
 ةتوفئ احلداد ببال ختطر ومل إليها يصل مل السنة أهل حرب يف استخدمتموها وأساليب
 .)!(، بل مل ختطر على بال اخلوارج وأهل البدع القدمية احلدادية

 وأي ،هذه سفسطة فأي ،اإلرجاء وغريمهاو  باحلدادية السلفيني ترمون الدواهي هذه ومع
 .هذه سخيفة مكابرة
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،  "اإلرجاء من بريء هذا" :قال وينقص، يزيد اإلميان :قال من عن ُسئل اإلمام أمحد
 (.3/581)كتاب السنة للخالل 

اإلميان قول وعمل يزيد : ومن قال: "أبو حممد احلسن بن علي الربهبارياإلمام وقال 
  (.81ص)، شرح السنة للربهباري "اء أوله وآخرهوينقص فقد خرج من اإلرج

فرفضتم قول هذين اإلمامني املستمد من الكتاب والسنة، والقائم على معرفة اإلرجاء 
 .والسنة حق املعرفة

 إىل انتمائكم زيف يكشف وهذا يؤكده، وما السلف تعريفالوقوف عند  رفضتمو 
 .قرروه وملا هلم احرتامكم وعدم ،السلف

      املبتدعة وأن البدع، أهل ىعل للحكم أهال   احلديث أئمة ترون ال كمأن هذا يؤكد
 أضلت بأهنا العظيمة قواعدهم بعض يف اجلديد زعيمكم وقول ،جرحهم يف يدخلون ال

 .األمة

فهل نأخذ بأقوال السلف القائمة على الكتاب والسنة والفقه الصحيح لإلميان 
ني الذين ال تقبل شهادهتم يف أحقر األشياء فضال  واإلرجاء، أو نأخذ بأقوال اجلهلة األفاك

 عن قضايا العلم واإلميان؟

 (:2ص) يف قاله ما ذلك فمن يلتزمه وال يفعله ال ما يقول أنه منهجه ومن

 فوجدهتا السنة، دعاة كتبه ما حول املدخلي، ربيع كتبها مقاالت على اطّلعتُ  فقد "
 البدع، أهل طريقة على املسائل بعض يف وأصوال   مقدمات فيها ذكر مشينة، سيئة مقاالت

 .السنة أهل تكفري عليها يرتتب وحيث فيها، وتوسع للغاية، سيئة وألفاظ حماذير فيها وبـَني  

 السلف، وآثار والسنة، للكتاب موافق ألنه قالوه ما أتباع عليه املتعني بل به، الالئق وكان
 استوعب أنه حىت عليهم، األلفاظ هذه إطالق يف التوسع من بدال   السنة، علماء وأقوال
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 سوف كما واجلماعة السنة أهل على أطلقوها اليت الضالة الفرق من الضاللة رؤوس ألفاظ
 .ذكرها يأيت

 املوافقة األشخاص على تطلق اليت الشرعية األلفاظ مع بالوقوف والنجاة العصمة أن واعلم
 من العاصمة وبياٍن، ُهدى   بكل لةالكفي فهي الدين، وأئمة السلف، وآثار والسنة للكتاب

 .زلل أو خطٍأ، كل

 السلف، وآثار والسنة الكتاب من دليل عليها وليس األشخاص على تطلق اليت األلفاظ وأما
 بسببها الشر من ويتولد باطل، منهج إىل جيرُّ  عليها والتعديل اجلرح تعليق فإن الدين؛ وأئمة
 .اهلل إاّل  يعلمه ال ما ذلك على اتبعه والذي أطلقها الذي على

 .البدعية األلفاظ هذه على اتبعه من ووزر وزره، فيحمل: قلت

 َساء َأالَ  ِعْلمٍ  ِبَغرْيِ  ُيِضلُّونـَُهم ال ِذينَ  َأْوزَارِ  َوِمنْ  اْلِقَياَمةِ  يـَْومَ  َكاِمَلة   َأْوزَاَرُهمْ  لَِيْحِمُلواْ ﴿: تعاىل قال
 [.25:النحل]﴾ يَزُِرونَ  َما

 من وذنوب أنفسهم، ذنوب محلهم) :اآلية عن( 421ص) فسريهت يف جماهد قال 
 ."(شيئا   العذاب من أطاعهم عمن ذلك ُيفف وال أطاعهم،

 الصحيفة؟ هذه يف ماذا :أقول

 .السنة دعاة بأهنم األفاكني اجملهولني اجلهلة احلدادية لغالة وصفه- 1

 .وكذبا   متويها   مسمياهتا بغري األشياء يسمي فهو

 ترد ألهنا ؛"مشينة سيئة مقاالت" بأهنا الفئة هذه إفك ترد اليت قااليتم عن قوله- 2
 :الباطلة أقواهلم
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 ومنهج والسنة الكتاب فيه خالفوا الذي الباطل األعمى التقليد إىل الدعوة من-  أ
 .الصاحل السلف

زائر واجل واليمن اململكة وجنوب ومكة املدينة يف السنة علماء يف الطعن إىل انتقلوا مث  -ب  
 السنة ألهل ووصفهم ،السلف ومنهج والسنة الكتاب على القائم احلق أيدوا ألهنم ؛وغريها
 أكاذيبهم إتباع ويريدون ،-كلمة ال أستطيع حكايتها  -....و فيةو وص روافض بأهنم

 يقلدوا أن ربيع منو  السنة أهل من فوزي يريده ما وهذا السنة، أهل على وبغيهم وفجورهم
 وراء، وأن ينساقوا وظلماته الباطل متاهات يف وراءهم أن يسريواو  ،ولنياجمله األفاكني
 .والظلم الظالم يف إال يعيشون ال الذين اجملهولني

 :بقوله املظلم كالمه أكد مث- 3

 السلف، وآثار والسنة، للكتاب موافق ألنه قالوه ما تباعإ عليه املتعني بل به، الالئق وكان "
 استوعب أنه حىت عليهم، األلفاظ هذه إطالق يف التوسع من بدال   السنة، علماء وأقوال
 ".الضالة الفرق من الضاللة رؤوس ألفاظ

 :أقول

 ."وانسلت بدائها رمتين"

 .قذرة حربا   وحاربوهم السنة علماء وعلى عليه ومتردوا احلق إتباع أبوا وحزبه ففوزي

 أهل وصف لذيا وهو السنة، أهل وحرب الباطل أهل ألفاظ يف توسع الذي وهو
 بأهنم املزعومة األثري شبكة أهل به وصفهم ما ا  مؤكد وحدادية ومرجئة خوارج بأهنم السنة

 حرب من نظري هلا يسبق مل اليت األمور ،-كلمة ال أستطيع حكايتها-...و فيةو وص روافض
 .السنة ألهل البدع أهل
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 مقاالهتم من ستخرجتُ ا ،الطغيان هذا يف ومتادوا ،الزىب احلدداية طغيان سيل بلغ فلما
 أخذته الذي التشابه هذا ينكر وال ،الروافض وبني بينهم الشبه أوجه السنة أهل من ومواقفهم

 باب من مقايل يف قلتُ  فقد هذا كل ومع مسفسط، مكابر إال وأقواهلم أعماهلم من
 .روافض إهنم أقول ال إين: والعدل اإلنصاف

 (:5/133)يف منهاج السنة  -رمحه اهلل–قال شيخ اإلسالم ابن تيمية "

 وغلوا بعضهم وعادوا فيه وغلوا بعضهم فوالوا التفرق مسلك الصحابة يف سلكوا والرافضة "
 وشيوخهم وعلمائهم وملوكهم أمرائهم يف هذا يشبه ما الناس من كثري يسلك وقد معاداته يف

 وحمبيه فالنا يبغضو  وحمبيه فالنا يتوىل احلزبني أحد جتد الصحابة غري يف رفض بينهم فيحصل
 فقال ورسوله عنه اهلل هنى الذي والتشيع التفرق من كله وهذا ،حق بغري ذلك يسب وقد

، وساق [159:األنعام( ] شيء يف منهم لست شيعا وكانوا دينهم فرقوا الذين إن)  :تعاىل
 (.488ص)، انظر اجملموع الواضح "آيات يف هذا املعىن

 شرا   أخف يكون قد ممن البدع أهل بعض يف مالكال هذا يقول اإلسالم شيخ فهذا
 .الرافضة وبني بينهم الشبه أوجه ذكرت الذين احلدادية من السنة ألهل حربا   وأقل

 : الصحيفة هذه يف قوله إىل انظر- 4

 املوافقة األشخاص على تطلق اليت الشرعية األلفاظ مع بالوقوف والنجاة العصمة أن واعلم"
 من العاصمة وبياٍن، ُهدى   بكل الكفيلة فهي الدين، وأئمة لف،الس وآثار والسنة للكتاب

 .زلل أو خطٍأ، كل

 السلف، وآثار والسنة الكتاب من دليل عليها وليس األشخاص على تطلق اليت األلفاظ وأما
 بسببها الشر من ويتولد باطل، منهج إىل جيرُّ  عليها والتعديل اجلرح تعليق فإن الدين؛ وأئمة
 "اهلل الإ يعلمه ال ما ذلك على اتبعه والذي هاأطلق الذي على
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 (:6ص) يف وقال

 من ُيرج ما يبايل فال ورأيه، عقله قال ما دينه جعل البدعي أن الكرمي املسلم أخي واعلم "
 .باطل أم حق، أهو رأسه

 رؤوس أطلقها اليت البدعية األلفاظ هذه يعظم منه واهلوى والتعصب اجلهل متكن من وبعض
 .زلل أو خطأٍ  من فيها ما بني إذا هلا ويغضب البدعية، والقواعد لب الضاللة،

ً   والسنة الكتاب من تعاىل اهلل أنزله ما جيعلوا أن هؤالء على والواجب  أمور مجيع يف أصال 
 موافقة من األلفاظ هذه يف ما يبي نوا مث ذلك، إىل الرؤوس فيه تكّلم ما يردوا مث الدين،

 .العلم طريق هو فهذا فرتد، والسنة للكتاب خمالفه من فيها ما أو فتقبل، والسنة للكتاب

 جيب السلف وآثار والسنة، بالكتاب الثابتة األشخاص على تطلق اليت واأللفاظ: قلت
 طريق فهذا. نفيها جيب والسنة بالكتاب املنفية األشخاص على تطلق اليت واأللفاظ إثباهتا،
 .األشخاص على الردود يف الصاحل السلف

 بدعية، بألفاظ االتيان الضاللة رؤوس منهج أن وجد اإلسالمية؛ األمة تاريخ يف تأمل نوم
 منهج إبطال إىل هبا ليتوصلوا... واألثر احلديث أهل على يطلقوهنا والسنة الكتاب يف ليست

( نابتة)و( ناصبية)و( مشبهة)و( ممثلة)و( حدادية)و( خوارج)و( حشوية: )مثل األثر أهل
 ."ذلك وغري( مرجئة)و( طنيةبا)و( جربية)و

 :أقول

واأللفاظ البدعية، ومن أشد الناس احرتاما   األصول هلذه خمالفة الناس أشد من إين
 بل ،يفعل ال ما يقول الذي البحريين فوزي ألهل السنة السابقني والالحقني وأصوهلم خبالف

 يتعلقون فهم ،احلدادية طائفته منهجه وعلى املخالفة، أشد وغريها األصول هذه يصادم
 أوتوا ما بكل والسعي ،هلم والكيد ،السنة أهل حرب يف منهم إمعانا   خمرتعة وأصول بألفاظ
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 السنة أهل حرب إىل بذلك ليتوصلوا ؛للنصوص والبرت واخليانة والكذب الباطل حب من
 تعلقهم مع ،والسنة الكتاب يف له وجود ال الذي جنس بلفظ تعلقهم ذلك ومن ،وتبديعهم

 .السنة أهل على حربا   لواءها ورفعوا ،(1)أخرى فاسدة بأصول

 فأي ، وحدادية وخوارج مرجئة بأهنم ودعاته احلق أهل وإخوانه ربيعا   يصف وفوزي
 وإتباع والسنة بالكتاب للتمسك تأصيل من كذبا   به يتظاهر ملا أشد وحماربة مناقضة
 .السلف

 

 (:7ص) يف وقال

 وعالمة األثر، أهل يف الوقعية البدع أهل عالمة: )اهلل هرمح الرازي حامت أبو اإلمام قال "
 أهل تسميتهم: اجلهمية وعالمة اآلثار، إبطال يريدون حشوية السنة أهل تسميتهم: الزنادقة

 أهل تسميتهم: املرجئية وعالمة جمربة، األثر أهل تسميتهم: القدرية وعالمة مشبهة، السنة
 السنة أهل يلحق وال ناصبة، السنة أهل تسميتهم: ةالرافض وعالمة ونقصانية، خمالفة السنة

 ."(األمساء هذه جتمعهم أن ويستحيل واحد أسم إال

 من عندهم كم السنة أهل على احلاقد احلدادي وحزبه فوزي عند فكم :أقول
 العالمات؟

 .عنها والذابنيوأنصارها  السنة أهل من وإخوانه ربيع على الكالم هذا تنـزيل يريد هو

ن يوهم الناس أن الفرقة احلدادية الضالة هم أهل السنة واجلماعة، وأن من ويريد أ
 .ينتقد ضالهلم إَّنا ينتقد أهل السنة واجلماعة وهذا من الدجل مبكان

                                                           
 .الرد هذا من( 4-1ص )انظر أصوهلم يف  (1)
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 هم أم ،والضالالت األباطيل يرد من أهو الكالم هذا عليه ينـزل أن أحق فمن
 ومرجئة خوارج بأهنم حقا   سنةال أهل يصف الذي البحريين فوزي ومنهم ،ورؤوسها احلدادية
 ؟وحدادية

إن : "-صلى اهلل عليه وسلم–قال رسول اهلل : قالت -رضي اهلل عنها–عن عائشة 
 (.2668)، رواه مسلم يف العلم، حديث "أبغض الرجال إىل اهلل األلد اخلصم

واأللد اخلصم هو الشديد اخلصومة، وما أشد لدد احلدادية يف اخلصومة، وال سيما 
 .بحريين األفاكهذا ال

 (:23-21ص) يف البحريين فوزي وقال

 يف البدع أهل رأيت أنا(: )315ص) السلف عقيدة يف اهلل رمحه الصابوين عثمان أبو وقال" 
–          اهلل رسول مع املشركني مسلك معهم سلكوا السنة أهل هبا لقبوا اليت األمساء هذه

 كاهنا ، وبعضهم ساحرا ، بعضهم فسماه: هفي القول اقتسموا فإهنم -صلى اهلل عليه وسلم
 النيب وكان كذابا ، خمتلفا   مفرتيا   وبعضهم مفتونا ، وبعضهم جمنونا ، وبعضهم شاعرا ، وبعضهم

 مصطفى رسوال   إالّ  يكن ومل بريئا ، بعيدا   املعائب تلك من وسلم وآله -صلى اهلل عليه وسلم-
 (األمثال فضلوا فال يستطيعون سبيال  انظر كيف ضربوا لك: )وجل عز اهلل قال نبيا ،

 [.48:اإلسراء]

  آثاره، ونقلة أخباره، مجلة يف القول اقتسموا اهلل خذهلم املبتدعة وكذلك

 نابتة، وبعضهم مشبهة، وبعضهم حشوية، بعضهم فسماهم بسنته، املقتدين أحاديثه، ورواة
 .جربية وبعضهم ناصبة، وبعضهم

 الّسنة أهل إالّ  وليسوا تقية، زكية نقية برية، عائبامل هذه من عصامة احلديث وأصحاب
ضية،

ُ
 جالله جل اهلل وفقهم قد القوية، البالغة واحلجج السوية، والسبل املرضية، والسرية امل
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 أمر اليت أخباره، يف -صلى اهلل عليه وسلم- برسوله واالقتداء وخطابه، ووحيه كتابه، التباع
 التمسك على وأعاهنم منها، املنكر عن فيها وزجرهم مل،والع القول من باملعروف أمته فيها

 .أمته وعلماء شريعته، أئمة وحمبة حملبته، صدورهم وشرح سنته، مبالزمة واالهتداء بسريته،

 املرء: )-صلى اهلل عليه وسلم- اهلل رسول قول حبكم القيامة يوم منهم فهو قوما   أحب ومن
 (.أحب من مع

 وبغضهم وأوليائها، وأنصارها وعلمائها، السنة ألئمة همحب: السنة أهل عالمات وإحدى
 .البوار دار على أصحاهبم ويدّلون النار، إىل يدعون الذين البدع، ألئمة

 جالله جل منه فضال   السنة، علماء حبب ونّورها السنة، أهل قلوب سبحانه اهلل زين وقد
 اهـ(. ومنه

 واجلماعة السنة أهل رميه يف تنيسوأ الغايل املدخلي ربيع مجع فقد هذا وعلى: قلت
 .ذلك وغري( الباطنية)و( الرافضة)و( احلدادية)و( اخلوارج)بـ

– وهو ، -صلى اهلل عليه وسلم- الرسول رميهم يف الشرك أهل مسلك سلك فقد: األوىل
 .بريئا   بعيدا   املعائب تلك من -صلى اهلل عليه وسلم

 املعائب تلك من وهم واجلماعة، لسنةا أهل رميهم يف البدع أهل مسلك وسلك: الثانية
 .(1)بريئني بعيدين

 بذلك يريد السنة أهل هبا فسمى قبيحة شنيعة أمساء املبتدع املدخلي ربيع أحدث فقد
 .املرجئة اتباعه عند هبم واالزدراء فيهم، والوقيعة عليهم، والطعن عيبهم،

                                                           
 .كذا (1)
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 مكان هلا يوجد مل إذا اليت عائبامل هبذه السنة أهل رميه يف واملبتدعني باملشركني تشبه فربيع
 .عليه ردت فيهم

 يرميه وال بالُفسوق، رجال   رجلٌ  يرمي ال) :-صلى اهلل عليه وسلم- اهلل رسول قول حبكم
 (.كذلك صاحُبهُ  يكن مل إن عليه، ارتّدتْ  إال بالكفر،

 به باءَ  فقد كافر يا ألخيهِ  الرجلُ  قال إذا) :-صلى اهلل عليه وسلم-: اهلل رسول وقول
 (.أحُدمُها

 هبا باء فقد كافر يا ألخيه قال رجلٍ  أميا: )-صلى اهلل عليه وسلم–اهلل  رسول وقول
 (.أحُدمُها

 ".(كقتله فهو بكفرٍ  مؤمنا   رمى ومن: )-صلى اهلل عليه وسلم–اهلل  رسول وقول

 

 :أقول

 .غبائه على يدل تصحيفا   الصابوين كالم من الكلمات بعض فصح  إنه 

 -وسلم عليه اهلل صلى -اهلل رسول يف املشركون به يطعن ما الصابوين اماإلم نقل- 1
شاعرا ، وبعضهم جمنونا ، وبعضهم  وبعضهم ،كاهنا   وبعضهم ،ساحرا   بعضهم فسماه :فقال

 هذه من -وسلم عليه اهلل صلى -اهلل رسول برأ مث ،با  كذا مفتونا ، وبعضهم مفرتيا  خمتلقا  
 .ا  فاء القاف جعلف خمتلفا ، إىل "خمتلقا  " كلمة ففصح   فوزي جاءف ،املعايب

 .آثاره ونقلة أخباره محلة يف املبتدعة طعون الصابوين اإلمام وذكر -2

 .جيما   محلة من احلاء فجعل أخباره، مجلة إىل "أخباره محلة" قوله فصحف

 .(21ص)ويف ( 7ص) يف التصحيف هذا منه تكرر
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 على اهلل شاء إن منطبق فهو السنة لأه يف مدح هنا الصابوين اإلمام قاله ما كل -3
 منطبق فهو البدع أهل يف طعن من قاله ما وكل العصر، هذا يف حقا   السنة أهل
 السنة أهل وإن، والفجور بالكذب السنة ألهل احملاربة الباغية احلدادية الفئة على

 .وفجورها احلدادية من لربءاء والالحقني السابقني

 : احلاشية يف -الصابوين اإلسالم شيخ كالم على ا  معلق- هنا البحريين فوزي قال

 املدخلي ربيع هبا رماها اليت املعائب هذه من عصامة العصر هذا يف واجلماعة السنة وأهل "
 ."املستعان واهلل له املتعصبني من قلده ومن

 ومتمردون واجلماعة السنة أهل أعداء فاحلدادية ،وكذبت كذبت لقد :وأقول
 ربيع فيهم قاله وما واجلماعة، السنة أهل عن وبعيدا   بعيدا   ترميهم خبيثة أصول وهلم ،عليهم

 .وأهله به أحق وهم ،حق وإخوانه

 رسول قول حبكم القيامة يوم منهم فهو قوما   أحب ومن: "وما قاله اإلمام الصابوين
 ."أحب من مع املرء" :-صلى اهلل عليه وسلم– اهلل

 وأنصارها وعلمائها، السنة ألئمة بهمح: السنة أهل عالمات وإحدى: "وقوله
 .البوار دار على أصحاهبم ويدّلون النار، إىل يدعون الذين البدع، ألئمة وبغضهم وأوليائها،

 جالله جل منه فضال   السنة، علماء حبب ونّورها السنة، أهل قلوب سبحانه اهلل زين وقد
 ".ومنه

، فهم حيبون أهل السنة هذه العالمات إَّنا تنطبق على أهل السنة حقا   :أقول
 .وعلماءها وأنصارها من السابقني والالحقني يف كل بقاع األرض مشارقها ومغارهبا

واحلدادية أعداؤهم وأعداء علمائهم، وهم من أشد الناس حربا  على أهل السنة 
 .وخذالنا  هلم يف الشدائد، كحال املنافقني يف مواقفهم يف الشدة
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 أهل السنة، ينقلوهنا من موقعكم إىل مواقعهم، فأنتم وأهل البدع يستمدون طعونكم يف
 .وإياهم يف خندق واحد يف حرب أهل السنة

 .بل هم ينـزلون مقاالت الصوفية اليت يفرتون فيها على ربيع وعلى أهل السنة

 .إن األحاديث اليت استشهد هبا ال تنطبق إال على فوزي البحريين وطائفته احلدادية -4

 (:13-12ص)قال فوزي يف  

 يف املخالف هذا حقيقة مبي نا  ( 192ص 4ج) املوقعني إعالم يف اهلل رمحه القيم ابن قال"
 ولفظ مزخرف، قالب يف اهلل دين يف الباطلة املسألة عليه ُتوَردُ  وتارة: )والسنة الكتاب ألفاظه
 كم اهلل، إال إله فال بالعكس، وتارة الباطل، أبطل من وهي تسويغها، إىل فيبادر حسن،

، إىل حمق   (1)َدَعى وما أوهام وحمل أقدام، مزلة من َهُهَنا  لسان على الشيطان أخرجه إاّل  َحقٍّ
 أكثر وهم العقول، وضعفاء البصائر، خفافيش عنه تنفر قالب يف اإلنس ِمنَ  وولي هِ  أخيه،

 قالب يف اإلنس من ولي ه لسان على الشيطان أخرجه إال باطل، من أحد حذر وما الناس،
 نظرهم الناس وأكثر له، فيستجيبون الناس، من الضرب ذلك عقول به يستخف زخرفم

 مقيدون األلفاظ، سجن يف حمبوسون فهم احلقائق، إىل يتجاوزوهنا ال الصور، على قاصر
 يُوِحي َواجلِْن   اإِلنسِ  َشَياِطنيَ  َعُدّوا   ِنيبٍّ  ِلُكل   َجَعْلَنا وََكَذِلكَ ﴿: تعاىل قال كما العبارات، بقيود

 َولَِتْصَغى يـَْفتَـُرونَ  َوَما َفَذْرُهمْ  فـََعُلوهُ  َما َربُّكَ  َشاء َوَلوْ  ُغُرورا   اْلَقْولِ  ُزْخُرفَ  بـَْعضٍ  ِإىَل  بـَْعُضُهمْ 
-112:اماألنع]﴾ مُّْقرَتُِفونَ  ُهم َما َولِيَـْقرَتُِفواْ  َولِيَـْرَضْوهُ  بِاآلِخَرةِ  يـُْؤِمُنونَ  الَ  ال ِذينَ  أَْفِئَدةُ  إِلَْيهِ 

 اهـ[. 113

 الكرام، الصحابة ألثر املقتفني واجلماعة السنة أهل أقوال ترى ُكل ه، هذا أجل ومن: قلت
 ذلك يتحرون املخالفني، على ردودهم يف والسنة الكتاب أللفاظ مطابقة الكرام والتابعني

                                                           
 .كذا (1)
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 والزلل، اخلطأ، له حصل سبيلهم؛ عن حاد ومن السالمة، هلم فحصلت التحري، غاية
 ".منهجه يف واالضطراب التناقض،و 

 احلدادي، وحزبه البحريين فوزي علىينطبق  إَّنا القيم ابناإلمام  كالم إن -أوال  : أقول
 التلصق مث والبرت، واخليانة بالكذب للباطل زخارف من هلم وكم وأهله، احلق شوهوا وكم فكم

 هذا ارتكبه ما للباطل فةالزخر  هذه ومن وأهله، للحق التشويه هذا ومن وأقواهلم، بالعلماء
 البدع أهليف  السنة أئمة ألقوال تنـزيله سيما وال املقال هذا يف األثري فوزي الغايل احلدادي
 .السنة أهل من وإخوانه ربيع على والضالل

 عليه اهلل صلى -حممد أصحاب على القرآن لنصوص الروافض بتنـزيل أشبه واهلل فإنه
 واملشركني والنصارى اليهود يف اآليات ينـزلون حيث م،هل وتكفريا   فيهم طعنا  ، -وسلم

 اهلل رضي-وعمر  بكر أبا سيما وال ،-وسلم عليه اهلل صلى- حممد أصحاب على واملنافقني
 -حممد أصحاب على فيها واخللود بالنار للكفار الوعيد نصوصكذبا    وينـزلون ،-عنهما
 عليه اهلل صلى-        حممد بأصحا على واللعن الذم وآيات ،-وسلم عليه اهلل صلى
 .-وسلم

 لأه يف الطعن يف السنة أئمة نصوص لتنـزيل اإلجرامي املسلك هذا فوزي سلك وهكذا
 يف والصاحلني املؤمنني سبيل السالكني املعاصرين السنة أهل على إفكهم وبيان البدع

 .النبيني خامت وسنة العاملني رب بكتاب التمسك

 .الضالني وخيانات وأكاذيب املبطلني وهتاويل فزخار  احلق عن يصرفهم ولن

 :قال القيم ابن كالم عقب قوله إىل انظر -ثانيا  

 الكرام، الصحابة ألثر املقتفني واجلماعة السنة أهل أقوال ترى ُكل ه، هذا أجل ومن: قلت"
 ذلك يتحرون املخالفني، على ردودهم يف والسنة الكتاب أللفاظ مطابقة الكرام والتابعني
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 والزلل، اخلطأ، له حصل سبيلهم؛ عن حاد ومن السالمة، هلم فحصلت التحري، غاية
 ".منهجه يف واالضطراب والتناقض،

 :أقول

 .والالحقني السابقنيالسنة  أهل واقع هذا

 السنة أهل واقع من النقيض على فهمفوزي،  وغالهتم رؤوسهم ومن احلدادية وأما 
 .والالحقني السابقني

 الكتاب ردودهم يف وال أخالقهم يف وال ألفاظهم يف وال وهلمأص يف ونيتحر  ال فهم
 السابقني السنة أهل من شنيعة مواقف وهلم والسنة، الكتاب ختالف أصول فلهم ،والسنة

 .وأخالقهم أصوهلم من ومواقف ،والالحقني

 .سلفا   بيناه قد ما أصوهلم فمن

 وحتقري وحتريفها النصوص وبرت واخليانة بالكذب السنة أهل على الردود أخالقهم ومن
 ومن ،السلف ومنهج والسنة الكتاب ضد هذه بأعماهلم فهم وتشويههم، السنة علماء

 .ذلك عن الصادين

 بالكتاب والتمسك السلف منهج بالتزام التظاهر وتلبيساته الرجل هذا عجائب ومن
 .بعيد واد يف وحزبه وهو ،واد يف يدعيه فما ذلك، خبالف حزبه وواقع وواقعه ،والسنة

 ومغرب مشرق بني شتان      مغربا   وسرت مشرقة سارت

 يتظاهر ملا العريضة لدعاواه وخمالفته وتناقضه الرجل هذا واقع الكرمي للقارئ تبني ولقد
 منهج على والسري ،امومعانيه ألفاظهما والتزام ،والسنة بالكتاب التمسك من وزورا   كذبا   به

 .واجلماعة السنة بأهل ومكابرة وزورا   كذبا   يسميهم الذين وحزبه هو السلف
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 ما  بئسف واألغمار، للهمج وتضليالت وأكاذيب أباطيل أتباعه ومن منه كله ذلك إن
 .ويزخرفون يصنعون

 (:13ص) الصحيفة هذه من احلاشية يف قوله إىل انظر -ثالثا  

 التشويش من األقوال زخارف من احلزبية سحاب شبكة يف حيدث ما ترى لو وأنت: قلت"
 املخالفات ونشر األبرياء، يف والطعن املسلمني، من والرباءة فيهم، والطعن العلم أهل على

 اللهم األمر هذا حقيقة تعرف فيها السنة أهل أعداء ودخول وغريه، االعتقاد يف الشرعية
 .سلم سلم

 .املوعد اهلل فإىل واجلماعة السنة أهل مذهب على يفرتون وما فذرهم: قلت    

 ."[41:فاطر]﴾ ُغُرورا   ِإال   بـَْعضا   بـَْعُضُهم الظ اِلُمونَ  يَِعدُ  ِإن َبلْ ﴿: تعاىل قال    

 وصفات صفاته وهذه البشر، يقوله ما وأفجر أكذب من الكالم فهذا :أقول
 علماء شوهوا فقد وعلمائها، وأهلها السنة لتشويه إال أنشئت ما اليت ومواقعهم، حداديته

 وحماربة والكذب اجلهل على القائمة بأصوهلم السلفي املنهج وشوهوا مكان، كل يف السنة
 .قواعدهم وشوهوا والتعديل، اجلرح أئمة حقا   السنة علماء وشوهوا السنة، أهل أصول

 ومكة املدينة من السنة علماء نصحه الذي احلريب فاحل زعميهم أجل من ذلك كل
 .مكان كل يف السنة علماء وأصوله أفاعيله واستنكر وجيزان،

 أهل فيها ُيالف اليت القضايا بعض يف غريه مك  حيُ  فيمن قوله مثل أحكامه واستنكروا
 يف تقليده أىب فيمن وقوله" واإلسالم والسنة الكتاب بكذ   هذا: "احلق أهل الباطل

 ".كلها السماوية والكتب الرساالت نسف هذا: "االنتخابات

 .السلف وأئمة والسنة الكتاب خالف فيه الذي الباطل األعمى التقليد إىل دعوته ومثل
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 .احلق ألهل همتخصو  يف والكذب اخليانات منهلذا الرجل  صدرت وكم

السلف  منهج من انطالقا   السنة علماء يتولون الذين هم سحابالسنة وأهل  وأهل
 ومقاالهتم كتبهم وينشرون ،وحيرتموهنم السنة علماء وجيلون والسنة، الكتاب ومنهج

 يوافق ما إال سحاب يفويلتزمون أن ال ينشروا  ،م، ويذبون عن عقيدهتم ومنهجهم وأشرطته
، ومن خاتلهم وأنزل مقاال  ُيالف منهج السلف الصاحل السلف ومنهج والسنة الكتاب

حذفوا مقاله، وطردوه من املشاركة يف شبكتهم السلفية حىت بلغت احملذوفات مئات 
 .املقاالت

 تفريقهم يف والساعية بينهم واحملرشة السنة لعلماء املعادية فهي احلدادية شبكة وأما
 .مشلهم وتشتيت ومتزيقهم

 كيدهم من ذلك فإن املعاصرين، العلماء ببعض تعلقهم من تراه ما يغرنك وال
 ألهل عداوهتم وظهرت لفضحواكل علماء السنة  سقطواأ لو أهنم يعتقدون ألهنم ومكرهم؛

 حىت باحرتامهم والتظاهر ،منهم قليل على اإلبقاء من بد فال وإذن الشمس، وضوح السنة
 .كايدهممو  خططهم تنجح

 طعنوا فكم األوىل، احلدادية لسلفهم األول اهلدف كانوا العلماء من القلة هؤالءو 
 واخرتع فاخرتعوا رأسهم، أم على سقطوا املسلك هذا سلكوا فلما شوهوهم، وكم فيهم،

 .(1)أخرى مرة يسقطوا ال حىت العلماء من القلة هذه باحرتام التظاهر رؤوسهم

 أقواهلم ونسقطي احلدادية هؤالء منهج ُيالف الذي احلق العلماء هؤالء يقول وعندما
 اإلميان قضية يف خاصة وإخوانه أمحد اإلمام أقوال مع حاهلمهي  كما وزنا ، هلا يقيمون وال

                                                           
لو كان عند هذا املعتوه ذرة من اإلنصاف لوجه سهام النقد إىل أهل البدع الذين جياورونه وإىل احلدادية : أقول (1)

 .هموشبكتهم األثيمة احملاربة ألهل السنة واملشوهة لعقيدهتم ومنهج
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 أهل احرتام يف طريقتهم ىعل يسريون وال فيهما، طريقتهم على يسريون ال فهم واإلرجاء،
 .وعنهم عنه والذب منهجهم واحرتام السنة

 رمحه- الكرماين إمساعيل بن حرب اإلمام قال " (:19ص) يف البحريين فوزي قال
 وكذبت مرجئة، واجلماعة السنة أهل يسمون هنمإف اخلوارج أما(: )366ص) املسائل يف -اهلل

 ".اهـ(. كفار خالفهم ومن الناس، دون انإمي على أهنم يزعمون املرجئة هم بل اخلوارج،

 :أقول

 .وحداديته يفضحه الذي النص هذا نقل ملا عقل الرجل هلذا كان لو

، ويؤلفون حملاربة أهل السنة باإلرجاء السنة أهل رمي يف اخلوارج مسلك يسلكون فهم  
 .املؤلفات القائمة على الكذب والتحريف لكالم أهل العلم والسنة

 فهم باإلرجاء، ووصفهم السنة أهل حرب يف اخلوارج ورثة احلدادية تكذب :فنقول  
 وروافض وخوارج مرجئة السنة أهل من خالفهم ومن السنة على هم أهنم يرون ألهنم املرجئة؛

 .األثيمة احلدادية وعصابته البحريين فوزي من إنصافا   وأكثر أعقل فاخلوارج وباطنية،

يف   حقا   السنة أهل على السنة أئمة نصوص زيلهتنـ سياق يف الظامل البحريين وقال
 :  (19ص)

 أما(: )364ص) املسائل يف -اهلل رمحه- الكرماين إمساعيل بن حرب اإلمام وقال"
 عن وضلوا اجلماعة، عن وشذوا اإلسالم، على وشردوا امللة، وفارقوا الدين، من فمرقوا اخلوارج
 دماءهم واستحلوا األمة، على السيف واوسل واألئمة، السلطان على وخرجوا اهلدى، سبيل

 دار يف معهم وثبت رأيهم، مثل على وكان بقوهلم، قال من إال خالفهم من وكف روا وأمواهلم،
 ".اهـ...(. ضاللتهم



31 
 

إن هذا البحريين ينـزل هذا الكالم على أهل السنة املعاصرين الذين حياربون  :أقول
هر منه ومن فئته تكفري من هو بريء اخلوارج الذين هذه صفاهتم ليكفرهم، وقد ظ

من البدع والكفر، والتكفرييون اإلرهابيون يف العراق يستمدون هذا التكفري والرمي 
 .باإلرجاء من شبكة احلدادية، مث يكفرون أهل السنة يف العراق، ويستحلون دماءهم

 :انظر إليه كيف ينـزل هذا الكالم على أهل السنة، وهو اآليت

 .دينال من مرقوا قد -1
 .امللة وفارقوا -2

 .اإلسالم وشردوا على -3

 .اجلماعة عن وشذوا -4

 .اهلدى سبيل عن وضلوا -5

 دماءهم واستحلوا األمة، على السيف وسلوا السلطان واألئمة، على وخرجوا -6
 رأيهم، مثل على وكان بقوهلم، قال من إال خالفهم من وكف روا وأمواهلم،

 .ضاللتهم دار يف معهم وثبت

 .األبصار أويل يا فاعتربواوفجوره،  فهذا بعض شره    

 (:19ص)  حاشية يف البحريين وقال

 .والرباءة الوالية بدعة يف وقعوا واملرجئة واخلوارج" 

 بدعة، والوالية(: )365ص) املسائل يف -اهلل رمحه– الكرماين إمساعيل بن حرب اإلمام قال
(. فاحذروه بدعة القول وهذا ن،فال من ونتربأ فالنا ، نتوىل: يقولون (1)وهو: بدعة والرباءة

 ".اهـ

                                                           
 .كذا (1)
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 :الظامل األهوج هذا قال مث

 ". السنة أهل من ويتربءون البدعة أهل يتولون فهؤالء" 

 (. كذبا   إال يقولون إن أفواههم من خترج كلمة كربت)  :وأقول

 بضراوة السنة أهل ويعادي حيارب من طليعة يف العصر هذا يف تأيت احلدادية إن :وأقول
 .منهم ويتربأ ،وأكاذيب أخالق وسوء ةوشراس

 :" الرعود الصواعقية" مقاله من( 21-19ص) يف البحريين وقال

(: 362ص) املسائل يف -اهلل رمحه- الكرماين إمساعيل بن حرب اإلمام وقال"        
 من العلماء وال األئمة، وال الصاحلني، أمساء تشبه ال وأمساء وألقاب نبز البدع وألصحاب)

 قول اإلميان أن يزعمون الذين وهم: املرجئة أمسائهم فمن ،-وسلم عليه اهلل صلى– مدحم أمة
 ".اهـ...(. جمرد اإلميان وإن شرائع، واألعمال القول، هو اإلميان وأن عمل، بال

 :أقول

 يرتدع فلم األهوج هذا عنه ونقله ،اإلميان تعريف يف املرجئة قول حرب اإلمام حكى
 بل باإلرجاء البدع من وغريه لإلرجاء احملاربني السنة أهل رمي عن داديةاحل عصابته وال هو به

 .بالزندقة لبعضهم الرمي بل ،علمائهم لبعض والتكفري بل ،والباطنية والتصوف وبالرفض

 والعلمانيني والصوفية الروافض فيهم مبا البدع ألهل مساملون أنتم احلاقدون أيها
 .العيون يف الرماد ذر من هو فإَّنا ببدعة بعضهم ذكرمت وإن واحلزبيني،

 ال عليهم، حرب فأنتم حقا ، السنة أهل فهم واألخري واألول األساسي هدفكم وأما
 .حد عند تقف وال احلرب، هذه تنقطع
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 اإلسالمية األخالق على والتمرد والفجور واخليانة الكذب على قائمة حرب وهي
 .الشرعية واآلداب

 .صغارهم ترمحون وال هم،وكبار  السنة علماء توقرون فال

 .واجلماعة السنةأهل  على احلاقدون أيها

 املرجئة يصفون فهم ،والعدل اإلنصاف صفاهتم أبرز من واجلماعة السنة أهل إن 
 وعند املعرفة، جمرد بعضهم عند واإلميان اإلميان، من العمل ُيرجون حيث ؛حبق مرجئة بأهنم

 .عمل بال قول اإلميان بعضهم

 من العمل ُيرجون واجلميع باللسان، ونطق بالقلب تصديق هو اإلميان لفقهاءا مرجئة وعند
 وكإميان جربيل كإميان الناس أفسق إميان وأن ،ينقص وال يزيد ال عندهم اإلميان وأن اإلميان،

 .يتفاضل ال اإلميان وأن -وسلم عليه اهلل صلى -حممد

 باإلرجاء صفوهنمتو  ،اربوهنمحت الذين السنة أهل عند الضالة العقيدة هذه وجدمت فهل
 .الغايل واإلرجاء

 اإلميان نإ: تولدوا أن قبل ويعتقدون ويقولون بأصنافه، اإلرجاء حياربون السنة أهل
 الصحابة عليه أمجع الذي االعتقاد وهو باملعصية، وينقص بالطاعة يزيد ،واعتقاد وعمل قول

 .هذا يومنا إىل اإلسالمية القرون مدار على السنة وأهل والتابعون

 احتقارا   عليه معاجمل التعريف هبذا تقتنعوا مل الظاملني اجلاهلني احلدادية معشر وأنتم
 .جتاوزمتوها ملا ووزن قيمة عندكم ألقواهلمهلم و  كان ولو للسلف، وجتهيال  وازدراء  

 ،شيء منه يبقى ال حتى وينقص ينقص أنه وهو اإلميان، تعريف يف شرطا   فزدمت
 متضمنا   هذا شرطكم فكان موه،تاشرتط ما ويشرتط يقول ال من باإلرجاء ورميتم وضللتم
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 ومن الكبرية، والفتنة العظيمة البدعة هي وهذه إمجاعهم، ملخالفة متضمنا  و  للسلف، التبديع
 .عليه تنطوي ما وال البدعة هذه تدركون ال طواياكم وخبث جهلكم

 .شيء منه يبقى ال حتى صينق اإلميان إن: قال عيينة ابن سفيان إن: ستقولون

 جملس ويف يقولون، مبا عمره طوال يقول واجلماعة السنة أهل مع سفيان إن: فنقول
 ذكر أخوه فاستنكر وينقص، يزيد اإلميان أن من السلف عقيدة قرر جمالسه من واحد

 ،شيء منه يبقى ال حتى ينقص إنه: وقال الغضب حالة يف عليه فرد اإلميان، من النقصان
 .أحدا   به ألزم وال شرطا ، ذلك علجي ومل

 بعدهم ومن الصحابة إمجاع يدي وبني ورسوله اهلل يدي بني متقدمني أنتم فجئتم
 ".شيء منه يبقى ال حتى وينقص يزيد اإلميان" القائل قولأن ي بد ال أنه فاشرتطتم

"  :-وسلم عليه اهلل صلى -اهلل رسول قاله ما الفتانون اجلهال أيهايا  لكم ونقول  
 ".وإن كان مائة شرط باطل فهو اهلل كتاب يف ليس شرط كل

 .قال به غري سفيان من علماء السلف: ستقولون 

مل يثبت ذلك عنهم، وإن ثبت ذلك عنهم فلم يلتزموه، وال جعلوه جزءا  من  :أقول
 .تعريف اإلميان وال شرطا  

شرطا ، وكنت أقوله قبل  وقد أقوله أنا أحيانا ، وال أجعله جزءا  من تعريف اإلميان وال 
فتنة احلدادية، ومن عجائب هذا احلدادي الغايل فوزي البحريين أنه ينسب إيل  أين قلت يف 

اإلميان قول وعمل واعتقاد، ويزيد : "درس من شرحي لكتاب اإلميان من صحيح البخاري
هذا  ، ويرميين مع"وينقص حىت ال يبقى منه إال مثقال ذرة، وأدىن أدىن من مثقال ذرة

، انظر كتابه القاصمة اخلافضة "حتى ال يبقى منه شيء": باإلرجاء؛ ألين يف زعمه مل أقل
 (.99ص)
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، وال "اإلميان قول وعمل يزيد وينقص: "فالسلف األولون ومن خلفهم كلهم يقولون
يقولون هبذه الزيادة، وقليل من يأيت هبا، وال يشرتطها، فالسلف يف مذهب احلدادية مرجئة؛ 

مجيعهم ال يقولون هبذه الزيادة، ومن قاهلا يف النادر، وهم قليل مل يشرتطوها، ومل ألهنم 
 .يلتزموها

مث إين يف هذا الشريط الذي نسب إيل  فيه هذا القول مل أقتصر على ما ذكره، بل إين 
إن اإلميان ينقص وينقص حىت يصل إىل مثقال ذرة وقد ُيرج من اإلسالم، فافرتى : قلت

 أقل هبذه الزيادة، وحكم علي  بأين مرجئ، فأي فجور هذا وأي كذب وجمازفة؟ علي  أين مل

 ومن الصحابة من والسنة احلق أهل تضليل وهي الدرجة، هذه بلغ إذا سيما ال
 .؛ ألهنم مل يقولوا هبذه الزيادة اليت ما فرضها إال احلداديةهذا يومنا إىل بإحسان تبعهم

 أصل اإلميان: قال من أن السنة أهل حرب يف عانا  إم زدمت العظيم البالء هذا مع مث
 وتضمن والسنة، الكتاب من نصوص رد هذا فتضمن مرجئ، فهو( كمال)  فرع والعمل
 تعلقتم حىت الفنت يف اإلمعان هذا كفاكم وما الكبار، السلف أئمة من هبذا قال من تضليل
 الصالة، تارك يكفر من فمنهم ،يدانامل هذا يف السلف بأقوال تكتفوا ومل ،"جنس" بلفظ

، ومنهم من األركان تارك إال يكفر المن  ومنهم الزكاة، ومانع الصالة تارك يكفر من ومنهم
 .بالكلية العمل تارك يكفر من ومنهم ،ال يكفر تارك األركان

 الكتاب يف له وجود ال الذي "جنس"لفظ ب وتعلقتم كلها، األقوال هذه عليكم ضاقتف
 .اللغة على دخيال   يراه من اللغة ةمئأ من وحىت والسنة،

 .السنة أهل يف والطعن والفنت الشغب ألجل به تعلقتم

 .فالن به وقال فالن به قال فتقولون ،األهواء أهل تعلقمثل  به وتعلقتم

 .أجله من حاربوا وال ،به أرجفوا ما فهم، وباطلكم ظلمكم من نئو بري وفالن وفالن
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وجنس  الدراهم وجنس الناس جنس :بعضهم قال إذاف مرادكم، غري إطالقه من رادهممو 
 لفظة ذكر فالن قلتم ،اجلنس هذا بعض مرادهمو  ،العمل وجنس احلبوب وجنسالدنانري 

 .السنة أهل على صلتا  م سيفا   ذلك من وجعلتم ،العمل جنس

 .السنة أهل على وشغبكم فتنكم بعض فهذه

 منها يأنف اليت األمور ،لنقال يف واخليانات واألكاذيب األخرى األصول عنك دع
 .الرؤساء هبا ويهينون ،الوزراء من كرباءهم هبا ويسقطون والنصارى، اليهود

 (:21ص) يف وقال

 مذهب هذا(: )355ص) املسائل يف -اهلل رمحه- الكرماين إمساعيل بن حرب اإلمام وقال" 
 أدركت من وأدركت فيهم، هبم املقتدى هبا، املعروفني السنة وأهل األثر أصحاب العلم أئمة
 املذاهب، هذه من شيئا   خالف فمن عليها، وغريهم والشام واحلجاز العراق أهل علماء من
 وسبيل السنة منهج عن زائل اجلماعة من خارج مبتدع فهو قائلها عاب أو فيها، طعن أو

 وسعيد احلميدي، الزبري بن اهلل وعبد خملد، بن إبراهيم بن وإسحاق أمحد مذهب وهو احلق،
 ونية وعمل قول اإلميان: قوهلم من فكان العلم عنهم وأخذنا جالسنا ممن وغريهم منصور، بن

 وإذا العلماء، عن ماضية سنة اإلميان يف االستثناء وينقص، يزيد واإلميان بالسنة، ومتسك
 آمنت: يقول أو أرجوا، مؤمن أو اهلل، شاء إن مؤمن أنا يقول فإنه أنت؟ أمؤمن الرجل ُسِئلَ 
 أن زعم ومن مرجئ، فهو عمل بال قول اإلميان أن زعم ومن ورسله، وكتبه ومالئكته باهلل

 فهو ينقص وال يزيد ال اإلميان أن زعم وإن مرجئ، فهو شرائع واألعمال القول هو اإلميان
 يف (1)االستثناء مل ومن املرجئة، بقول قال فقد ينقص وال يزيد اإلميان إن: قال وإن مرجئ،
 من وأخبث مرجئ، فهو املالئكة أو جربيل كإميان إميانه أن زعم ومن جئ،مر  فهو اإلميان
 أن زعم ومن كذب، فقد اإلميان يف يتفاضلون ال الناس أن زعم ومن كاذب، فهو املرجئ

                                                           
 ".ومن مل يَر االستثناء"ولعله  (1)
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 مستكمل اهلل عند مؤمن أنه زعم ومن جهمي، فهو هلا يتكلم مل وإن القلب يف تنفع املعرفة
 ".اهـ...(. وأقبحه ةاملرجئ قول أشنع من فهذا اإلميان

 

 

 : أقول

إن اإلميان قول وعمل ويزيد : "انظر إليه وهو ينقل أقوال أهل السنة -1
حتى ال "، فلم يردعه هذا النقل عن هؤالء األئمة عن فرض وإجياب "وينقص

من ال يقول به، فهؤالء األئمة ومن قبلهم حىت  يع، وتبد"يبقى منه شيء
دية وعقيدهتم، قاتل اهلل أهل اجلهل الصحابة مبتدعة مرجئة يف حكم احلدا

 .والبغي واهلوى
 من هبم املقتدى هبا املعروفني السنة وأهل واألثر العلم أئمة قاله مبا نقول حنن -2

 باهلل اإلميان من عقائدهم كل يف سبقوه والذين أدركهم اإلمام حرب الذين
 ، يمهونع القرب وعذاب والنار واجلنة اآلخر واليوم ورسله وكتبه ومالئكته

 والسنة، الكتاب يف جاءت نثبتها كما وأفعاله اهلل وصفاته بأمساء ونؤمن
 وال حتريف وال متثيل وال تشبيه غري من النصوص هذه عليه دلت مبا ونؤمن
 .تعطيل

 .الصاحل والسلف الصحابة عقائد من وغريه هبذا نؤمن

 وارح،واجل القلب وعمل واللسان، القلب قول وعمل؛ قول اإلميان بأن ونؤمن -3
 :حرب اإلمام قال كما ونقول شيء، يف خنالفهم وال
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 من خارج مبتدع فهو قائلها عاب أو فيها، طعن أو املذاهب، هذه من شيئا   خالف فمن" 
 خملد، بن إبراهيم بن وإسحاق أمحد مذهب وهو احلق، وسبيل السنة منهج عن زائل اجلماعة

 ."منصور بن وسعيد احلميدي، الزبري بن اهلل وعبد

 زرعة وأبا حامت وأبا احلجاج، بن ومسلم البخاري، إمساعيل بن وحممد :ونزيد -4
 تالهم ومن وغريهم، أمحد علم جامع واخلالل أمحد، بن اهلل وعبد الرازيني،

 .هذا يومنا إىل العصور مر على هنجهم على

 وأن والسنة، بالكتاب ومتسك ونية وعمل قول اإلميان إن: " بقوهلم ونقول -5
 اخل...العلماء عن ماضية سنة اإلميان يف واالستثناء وينقص، يديز  اإلميان

 أن زعم ومن مرجئ، فهو عمل بال قول اإلميان أن زعم ومن: " ونقول -6
 هبذا يقصدون ألهنم أي)  مرجئ فهو شرائع واألعمال القول هو اإلميان
 (.اإلميان من ليس العمل أن: القول

 زعم من وأن مرجئ، فهو ينقص وال يزيد ال اإلميان أن زعم من إن: ونقول -7
 .املرجئة بقول قال فقد ينقص وال يزيد اإلميان أن

 .منه حرف وبكل هنا حرب اإلمام قاله ما ونؤمن بكل نقول وأخريا   -8

 اليت الباطلة األقوال هذه من حقا   السنة أهل إخواننا أو إىل إلينا نسب ومن -9
 .مبينا   اءافرت  علينا وافرتى علينا، كذب األئمة فقد أهلها أدان

 اإلمام عن النصوص هذه اجملازف األهوج هذا يسوق أن العجائب ومن -11
 اإلميان يف السلف عقيدة خالف على أننا للناس إيهاما   وغريه حرب

 .املرجئة ومنهم البدع أهل على وأحكامهم

 روافض بأننا رمينا إىل ذلك يتجاوز بل ،الظامل الباطل احلد هذا عند يقف وال
 .ومرجئة وباطنية وخوارج
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 .مبراحل التكفرييني فتجاوز

 ألهل واحرتامهم وإنصافهم السنة أهل عدل وأين احلدادية؟، من السلفية هي فأين
 الباغية؟ الفئة هذه من ومواالهتم السنة

  :من رعوده الصواعقية املزيفة( 15ص)يف  البحريين فوزي وقال

 :واجلماعة السنة أهل هبا ىرم اليت الشنيعة البدعية املدخلي ربيع ألفاظ مجلة ذكر "

: واجلماعة السنة أهل يرمي وهو( 479ص) الواضح اجملموع يف املدخلي ربيع قال 
 منهج على يسريون أهنم يدرك وموافقتهم وكتاباهتم اجلديدة احلدادية أحوال يستقرئ من فإن)

 اهـ. !!!الروافض فيها يشاهبون فاسدة وأصول فاسد

 الشبه أوجه من ذكره تيسر ما وهاكم(: )481ص) الواضح اجملموع يف املدخلي ربيع وقال
 :الروافض وبني بينهم

 أصوله، ببعض ويعرتف جعفري، بأنه لك يعرتف فالرافضي الشديدة، التقية: األول الوجه
 وما أصوهلم، من بشيء يعرتفون وال حدادية، بأهنم يعرتفون ال وهؤالء الفاسدة، وعقائده
 ...عليه ينطوون

 اهـ...(.الصوفية وغالة الروافض، حال هو كما التلقيد إىل الدعوة: الثامن الوجه

 الروافض، شاهبوا الشنيعة اخِلصال وهبذه(: )484ص) الواضح اجملموع يف املدخلي ربيع وقال
 ". اهـ(. الضالة واألحزاب والفئات،

 :أقول

واقع فرقة ضالة خماصمة ألهل السنة واجلماعة أنا أحتدث عن : انظر إليه -1
وهو يرمي أهل : "وهلم، وهم احلداديون، وهو يفرتي علي  فيقول عينوألص
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أهل السنة واجلماعة انصرف قوله إىل : ، فإذا قال القائل"السنة واجلماعة
الصحابة والتابعني هلم بإحسان مث من بعدهم، من مثل مالك واألوزاعي 

هل السنة والشافعي وأمحد بن حنبل وأمثاهلم، ال إىل احلدادية الباغية على أ
 .واجلماعة، املتمردة على أصوهلم ومنهجهم وأخالقهم

 ومواقفهم وكتاباهتم اجلديدة احلدادية أحوال يستقرئ من فإن": قويل إىل انظر -2
" الروافض فيها يشاهبون فاسدة وأصول فاسد منهج على يسريون أهنم يدرك

 .روافض إهنم: أقل ومل ،

 بينها الشبه وأوجه اجلديدة يةاحلداد خطورة: "املقال هذا عنوان يف وقلت -3
 ".الرافضة وبني

 الفئة هذه كانت وإن: "السابق مقايل عنوان على تعليقا   احلاشية يف وقلت -4
 منطلق من ومن فإن ا الشبه أوجه من ذكرناه فيما الروافض مبشاهبة تتحلى

 صلى -النيب قول باب فمن نقوله ما ولكن روافض، بأهنم نقول ال اإلنصاف
 اهلل رسول فيه قال من كان وإن ،"جاهلية فيك امرؤ إنك: "-وسلم عليه اهلل
 اهلل تعاىل، إىل وأناب فورا ، تاب قد القول هذا -وسلم عليه اهلل صلى-

 ".الذميمة اخلصال هذه من اهلل إىل يتوبون هؤالء فليت

 يا: " يقول قائال   مسع ملا -وسلم عليه اهلل صلى -النيب اآلن أن وأزيد -5
 عليه اهلل صلى -اهلل رسول قال ،"لألنصار يا: " يقول وآخر ،"للمهاجرين

-وسلم عليه اهلل صلى -وقال" أظهركم بني وأنا اجلاهلية أبدعوى: " -وسلم
 غريه وال -وسلم عليه اهلل صلى -الرسول يعتقد فلم ،"منتنة فإهنا دعوها" :

 قد أهنما الصحابيني هذين يف اإلسالم علماء من غريهم وال الصحابة من
 وال -وسلم عليه اهلل صلى -اهلل رسول يعتقد ومل اجلاهلية، أهل من صارا
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 أعماهلم بعض يف بالكفار تشبه من أن بعدهم العلماء وال أصحابه
 .كافرا   صار قد أنه وأخالقهم

 وما األلفاظ هذه فهم يف السلف جهمن اجلاهل هذا جتاوز فقد هذا كل ومع
 على السابق التنبيه ومع ،افضةوالر  احلدادية بني هشب أوجه هناك إن: قويل ومنها شاكلها،
 ومنهجهم السلف فقه مع يتفق مبا الرافضة وبني احلدادية بني الشبه أوجه سوق من قصدي

 أهل رميت إين: ويقول كله هذا مع املتهور اجلاهل هذا فذهب منازهلا، لأللفاظ وتنـزيلهم
)  و                 ( اليهودية)  و( اخلارجية ) و( الرافضية) و( الباطنية)بـ (1)واجلماعة السنة

 (.الصوفية) و( احلدادية

 .منازهلا وتنـزيلها األلفاظ فهم يف السلف نهجمب اجلهل عن ناشئ منه وهذا

 .الكرام والصحابة والسنة القرآن لغة العرب؛ بلغة اجلهل من وناشئ

 حيوانا   صار أنه مسلم عريب يفهم فال وشجاعته، هوتق يف كاألسد زيدا   إن: قيل فإذا
 .مفرتسا  

 متالطم حبر أنهمن هذا القول  يفهم ال اجلود، يف أو العلم يف كالبحر عمرو: قيل وإذا
 .املخلوقات من وغريها األمساك ماليني فيه وتعيش السفن، متخره املائية األمواج

-  يدالول بن خالد اجلليل الصحايب يف -وسلم عليه اهلل صلى -اهلل رسول قال وإذا
 وقائد شجاع فارس أنه إال الصحابة يفهم فال اهلل، سيوف من سيف إنه :-رضي اهلل عنه

 .تدبريه وحسن للجيوش قيادته حبسن اهلل أعداء على ينتصر ،حمنك

 ملا هلا والسلف الصحابة وفهم العرب بأساليب معل أدىن املسكني هذا عند كان فلو
 برعوده جاء وملا وصوفية، وخوارج وباطنية رافضة إهنم: احلدادية عن أقول أين علي   افرتى

                                                           
 .يعين احلدادية، يصفها كذبا  وزورا  بأهل السنة واجلماعة (1)
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 ملا وإنصافهم وأخالقهم السلف منهج على وسري ومرؤة فهم أدىن عنده كان ولو الصواعقية،
 يف اجتمعت إذاأو بعضها  فهذه واحلدادية،واإلرجاء  واخلارجيةوالرافضية  بالباطنية رماين

 برءاء حنن إذخلارجية واملرجئة واحلدادية، كفرا ، وملا رمى إخواين با  الناس شدأ من كان شخص
 .منهم نكون عن فضال   هلل، واحلمد الطوائف هذه مشاهبة من

 .اخلبيثة األلقاب هبذه رمينا يكرر أنه بلة الطني ويزيد

 اجملموع يف املدخلي ربيع وقال(: "15ص)السابق العنوان حتت البحريين قال -ثانيا  
 :الروافض وبني بينهم الشبه أوجه من رهذك تيسر ما وهاكم(: )481ص) الواضح

 أصوله، ببعض ويعرتف جعفري، بأنه لك يعرتف فالرافضي الشديدة، التقية: األول الوجه
 وما أصوهلم، من بشيء يعرتفون وال حدادية، بأهنم يعرتفون ال وهؤالء الفاسدة، وعقائده
 ...". عليه ينطوون

 هذه إنكار يستطيع ال إنه هذا؟ يدل مفعال الوجه، هذا من شيئا  البحريين  يناقش ومل
 .اخلطرية التقية

 أحدهم فيطعن ،أحد يعرفهم ال ،المظال يف ويطعنون تفونُي أناس عن يدافع كيف
األثري،  السحيمي وآخر ،العامي خالد وآخر ،املفرق وآخر ،فكاري اسم حتت ويكذب

 .وآخرون حتت أمساء أخرى جمهولة

 ومل يذكرمها فلممن أوجه الشبه  مثال   والثالث ينالثا الوجه عن قفز ملاذا اسألوه
 الشبكة يف وموقعهم واقعهم يف الشديدة السرية: الثاين الوجه: "قلت حيث يناقشهما،

 جمهولة أمساء حتت يكتبون حيث ِسرِي ة فرقة أي فيها يلحقهم ال بدرجة باألثري املعروفة
م الروافض فاقوا العمل ؛وهبذا! أثر وال عنيٌ  له يُعرف فال أحدهم مات فإذا مسروقة  فإهن 
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 يستخدمون كانوا وإن وأحواهلم بأمسائهم مشحونة والتعديل واجلرح التاريخ وكتب معروفون
 ."أحواهلم من كثري يظهر ال حبيث والتسرت التقية

 وخالد وفكاري املفرق وغريهم واجلماعة السنة أهل من لنا يعرف فمن :وأقول
 غريهم من اجملهولني؟، و األثري والسحيمي العامي

 أي على أو ،العلمية الشهادات من حيملون وماذا قبيلة، أي ومن ُهمْ  بلد أي من
 ؟درسوا العلماء

 الزور، شهادات أخبث من واجلماعة السنة أهل بأهنم وأمثاهلم هلؤالء الشهادة أليست
 ؟والفجور الكذب أكذب ومن

 -منهجهم وإسقاط إسقاطهمبعد - وعلماءهم حقا   واجلماعة السنة أهل رمي أليس
 ؟الفجور وأفجر الزور شهادات أخبث منوحدادية  ومرجئة خوارج بأهنم

  :من اجملموع الواضح( 483-481ص) يف وقلت  

 واحلدادية وعمر بكر أبا توىل   ملا علي بن زيد رفضوا فالروافض الرفض: الثالث الوجه " 
 أصوهلم وتنقصوا والتعديل اجلرح أئمة وتنقصوا والتعديل اجلرح يف السنة أهل أصول رفضوا
 : فقالوا

 أهل يف والعلماء األئمة كالم نفسه هو املصطلح علم يف الذي والتعديل اجلرح هل) - 1
         أهل على الكالم في العلم هذا قواعد تطبق هل آخر بمعنى أو ،واألهواء البدع

 (!؟ النحل

 محددة وقواعد ضوابط له ريعةالش علوم من جانبي والتعديل الجرح علم إن) - 2
 فهذا الرواية يف الذين غري الرجال يف الكالم أما، كتبهم في العلم هذا أهل بّينها معروفة
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 على حبكم بعدها ليخرج األدلة ىءويستقر  األصول يف ينظر بالشريعة حميط عامل إىل حيتاج
 !( ؟ ال أو واجلماعة السنة أهل منهج خالف وهل الرجل هذا

 أما، جرحه تستدعي ال أمور بسبب الراوي يف يتكلمون قد والتعديل اجلرح ءعلما) - 3
 واستقراء واجلماعة السن ة أهل منهج يف النظر فبعد وبد عوه شخص يف تكلموا إذا العلماء
م األدل ة  !( وذلك هذا بني وفرق التبديع خطورة يعلمون ألهن 

 للحكم سببا   يكون فال معني راو على احلكم يف نُيتلفو  قد والتعديل اجلرح علماء) - 4
 وإال   إتباعهم فيجب مبتدع يف تكلموا إذا العلماء أما، اجلرح هبذا يأخذوا مل ما اآلخرين على
 !( املبتدع بذلك بقوهلم يأخذ مل من هبم ُأحلق

 وإن، فيه وضعت الذي إطارها تتجاوز ال حمدودة املصطلح علم قواعد فإن   وهلذا) - 5
 لتطبيق حامال   ذلك يكون فال واألهواء البدع أهل يف األئمة كالم بني بعضها يف تشابه وقع

 الشيخ حوله يدندن الذي هذا.  الرواية خارج هم الذين الرجال على احلكم يف القواعد باقي
 يريدون فهم اجلانب هذا يف األهواء أهل تلبيس إىل يتنب ه أن السلفي الشباب من ويريد فاحل

  !( فيهم العلماء أحكام يردُّوا لكي البدع أهل على الكالم يف املصطلح قواعد تطبق أن منهم

 أصوهلم وأهانت والتعديل اجلرح علماء أهانت اليت الفاسدة األصول هذه على رددتُ  وقد
 (.   الد ين مُحاة هم والتعديل اجلرح أئمة)  كتايب يف العظيمة

يف األصول والواجبات  واملفاسد املصاحل اعاةمر  يف السنة أهل أصول رفضوا:  الرابع الوجه -
واحملرمات، األمور اليت قامت عليها مئات األدلة من الكتاب والسنة، ودان هبا أهل السنة، 

 . بل وغريهم
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املصاحل واملفاسد،  احلكيم الشرع فيها يراعي اليت األحوال بيان يف السنة علماء أقوال ورفضوا
 املنهج تكبيل وأرادوا ،واملفاسد املصاحل مراعاة يف النبويةو  القرآنية النصوصهذه  وجتاهلوا
 . (1)املهلكة وأغالهلم بآصارهم وأهله السلفي

 القائمة أحكامهم ورد هلم وتنقصهم املعاصرين السنة لعلماء إسقاطهم:  اخلامس الوجه -
 لىع القائمة وأصوهلم مناهجهم ويف فيهم وطعنهم عليهم وخروجهم والرباهني األدلة على

 . الصاحل السلف ومنهج والسنة الكتاب

 يف وخمالفتهم هلم بغضهم مع وكيدا مكرا   السنة علماء ببعض تسرتهم:  السادس الوجه -
 يف هلم خمالفتهم مع البيت بأهل تسرتهم يف الروافض يفعل كما ومواقفهم ومنهجهم أصوهلم

  هذا؟ يفعلون ملاذا ألكثرهم وبغضهم وأصوهلم منهجهم

 فيهم الطعن من وليتمكنوا السنة أهل من حياربوهنم من إسقاط من ليتمكنوا:  اجلواب -
 بعضهم وضرب السلفي املنهج أهل تشتيت يف أهدافهم وليحققوا أصوهلم وتشويه وتشويههم

 ".ببعض

  

 :أقول

كلها موجودة فيهم ويف منهجهم حقيقة ال غبار عليها، وهلذا هترب   فأوجه الشبه هذه 
 .ا ومناقشتهاالبحريين من ذكره

 :من رعوده الصواعقية( 15ص)يف  عين فوزي البحريين قال

                                                           
مساحة الشريعة " وذلك أهنم رفضوا ما قررته ونقلته من نصوص وأصول وتطبيق هذه النصوص واألصول يف كتايب  (1)

فضوا ما يف نصيحيّت لفاحل، وذهبوا إىل اليوم حياربوين كذبا  وزورا  ، منذ أن صدر وإىل يومنا هذا ومن قبله، ر "اإلسالمية
 .باسم التنازل عن األصول
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 ".الصوفية وغالة الروافض، حال هو كما التلقيد إىل الدعوة: الثامن الوجه" 

ثاين ال من الوجوه بقية فأين ،الثامن الوجه إىل األول الوجه من القفزة هذه ملاذا: أقول
 إىل السابع؟ 

 مؤلفاهتم هلم ،جمتهدون وأئمة علماء أهنم لنا ويثبت ،(1)الوجه هذاحىت  يناقش ومل
 والفضل، بالعلم هلم يشهدون العلماء وأن والسنة بالكتاب التمسك إىل الدعوة يف ومقاالهتم

 وأئمتهم، والسلف والسنة القرآن منه حذر الذي الباطل التقليد من حيذرون أهنم لنا ويثبت
 يسمحون وال منه، والتحذير األعمى لتقليدا ذم يف ومقاالت مؤلفات ذلك يف هلمأن و 

 .والسنة الكتاب فهم عن للعاجز إال بالتقليد

 والرد واألخذ ،النقد يف العلمية الطرق يعرف ال ،أهوج متعامل الرجل فهذا وإذن
 .والرباهني باحلجج

 ربيع وقال: "من رعوده الصواعقية (15ص) يف اهلائلة ةقفز ال هذه بعد قال مث
 والفئات، الروافض، شاهبوا الشنيعة اخِلصال وهبذه) (:484ص) الواضح موعاجمل يف املدخلي

 ".الضالة واألحزاب

 الوجه يف الكالم أثناء يف إنه الكالم؟ من املقطع هذا قلت أين أتدري : أقول  
 من احلق يف ينصره ومن ربيع الشيخ على يفرتون أهنم: التاسع الوجه ": قلت حيث التاسع،
 املرجئة أصناف من أخري صنف وبأهنم مرجئة بأهنم السلفية سحاب شبكة وأعضاء العلماء
 البدع مبحاربة مشهورون وإخوانه ربيع والشيخ وتفصيال مجلة واألرض السماوات ورب وكذبوا
 ال كلمة....... ! )و والصوفية بالرفض وصفوهم وأخريا   أصنافه بكل اإلرجاء ومنها مجيعا  

 يريدون من لكالم متعم د وبرت وخيانات وافرتاءات أكاذيب وللقوم،  (!!!حكايتها أستطيع

                                                           
 .أي الوجه الثامن (1)
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 ومن أعضائهم عن الدفاع يف وحتريف وكذب.  الكبرية التهم من هتمة به يُلصقوا أن
من اجملموع ( 484ص" )خطورة احلدادية اجلديدة وأوجه الشبه بينها وبني الرافضة"، "يقودهم
 . الواضح

 حذف وملاذا ،إىل الثامن؟ األول الوجه من يقفز  ملاذا الرجل هذا اسألوا :أقول
 :أقول أن يل يسوغ ما وأفعاهلم أقواهلم خبث من تضمن الذي التاسع الوجه يف هذا كالمي

 ؟"الضالة واألحزاب والفئات الروافض شاهبوا الشنيعة اخلصال وهبذه"

 ام يأخذون الذين والضالل البدع أهل طرق من وهو والظلم، واخليانة الغش إنه أال
 .عليهم ما ويدعون هلم، أنه يرون

محلتين على عقد وجوه  كثرية أسباب من واحدا   سببا   للقارىء سأذكر املناسبة وهبذه
 زورا   املسمى احلدادية موقع يفمقال  نشر أنهالشبه بني احلدادية اجلديدة والرافضة أال وهو 

 عنوان حتت ألثريا بالسحيمي نفسه مسى متسرت حلدادي( 8/4/2115) يف األثري بشبكة
 (.55القصص)( اجلاهلني نبتغي ال عليكم سالم أعمالكم ولكم أعمالنا لنا)  الكرمية اآلية

 وتصعب أخالقا ، البشر أحط من إال يصدر ال ،قبيحا   كالما   املقال هذا نضمّ 
 .اآلتية العبارات منه احلية، النفوس على حكايته

        ، ويفرتون، يكذبون شيوخ)  !:السلفي املنهج علماء يف طاعنا   قال- 1 " 
 وهم هؤالء حكم على حكمهم ويبنون األفاكني الغشاشني للنمامني ويصغون، ويظلمون

 !! (اجلائرة أحكامهم أو فتواهم سارت وادٍ  أي يف يعرفون ال له شريك ال به أقسم الذي واهلل

 . األفاضل العلماء هؤالء على الِفرى أفرى من وهذا:  أقول -

           أستطيع ال كلمة-.........و وصوفية رافضة أأصبحتم قوم يا :قالمث - 2
 !! -حكايتها
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 أيليق. بشاعته و كالمهم وقذارة هُبتهم يف الروافض فاقوا األسلوب وهبذا: أقول -      
 القبائح هلذه هبا عنون اليت الكرمية اآلية حتت الزور وقول الفجور هذا مثل يسوق أن مبسلم

 تربية ومنها الشريفة مقاصده عن به االحنراف و اهلل كالم حتريف من هذا أليس! .؟ واملخازي
 أن أما، األمر هلان الروافض كالم من بعنوانٍ  جاء لو فواهلل! ؟ العالية األخالق على األم ة

 مهما مسلما   أظنُّ  وما، يُطاق ال-واهللِ -أمرٌ  فهذا وتعاىل تبارك اهلل كالم من آية حتت يسوقها
 هذا أعضاء يتلقاه أن فظاعة   األمر يزيد ومما! األسلوب هذا مثل حيتمل أن الضالل من لغب

" خطورة احلدادية اجلديدة وأوجه الشبه بينها وبني الرافضة"، انظر "!!والتأييد بالرتحيب املوقع
  .من اجملموع الواضح( 481ص)

 ويرى يستنكره، فلم لهاك األمم عند جدا   القبيح الكالم هذا فوزي رأى لقد : أقولو  -
 لربيع الظاملة والتهم الفاجرة احلرب على سنوات مدى على املوقع هذا يسري كيف ويشاهد

 يف وغريهم وعبيد والسحيمي وربيع النجمي والشيخ زيد الشيخ مثل وعلمائهم السنة وأهل
 .املنكرات أنكر من أنه يرى أن عن فضال   ،خطأ هذا يرى وال وخارجها، اململكة داخل

أن   نياوير  املوقع، هذا ميدحان احلريب ا  وفاحل البحريين فوزيا   أن ذلك من األدهى بل
 .واجلماعة السنة أهل وعن السنة عن دفاع وأنه احلق، هو وفجور ظلممن  منه يصدر ما كل

 السنة علماءمن  وإخواين أنا فيه مينارُ  الذي الكالم هذا فوزي رأى لقد وأخريا  
 من كثريا   أخجل لفظة وذكر ،....و وصوفية روافض صرنا بأننا السنة أهل من العلم وطالب

 على ليتباكى ؛وظلما   منه خيانة عنه يقفزيكتمه و  بل ،منكرا   هذا فوزي يرى وال حكايتها،
 .حدادية أهنا وينكر ،واجلماعة السنة بأهل يسميها اليت الفاجرة احلدادية فئته

ُعرفت هي  اليت الفئة هذه هميف زعمه  رضاأل وجه على اليوم واجلماعة السنة فأهل
 .السنة أهل حاربواإذا  الكالم نقل يف واخليانة بالكذب وزعماؤها

 .حقا   والباطل باطال   احلق وجعل ،أمسائها بغري األشياء تسمية يف برعوا لقد
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 .قائليها مراد غري وعلى مواضعها غري يف سوقها يف النصوص حتريف على ودأبوا

 (.كانوا ال يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون: )ول اهلل تعاىلفلهم نصيب من ق

 (:16ص) يف البحريين فوزي قال

 يف الروافض يشاهبون احلداديون فهؤالء(: )485ص) الواضح اجملموع يف املدخلي ربيع وقال"
 ".اهـ( الصدق وتكذيب الكذب وتصديق الكذب

 .هفي ما عرفت وقد اسع،الت الوجه من اختطفه املقطع وهذا :أقول

 فكم حق، فيهم قلته فما ،؟املقطع هذا يف ما حداديته عن ينفي أن يستطيع هل مث
 يف وطعنوا وردوه به كذبوا صدق من وكم بالكذب، عنه ودافعوا ،قبلوه وباطل كذب من

 .بذلك تشهد إخواين وردود وردودي ومقاالهتم قائله،

 يف املدخلي ربيع وقال: "الصواعقيةمن رعوده  (16ص) يف البحريين فوزي وقال
 ال كنا وإن الباطنية، طريقة على املاكر التدرج: العاشر الوجه(: )485ص) الواضح اجملموع

 ".اهـ!!!(. والتلُّون التدرج يف يشاهبوهم أهنم نرى لكن ؛!!!باطنية أهنم نرى

 وإظهار ،هعلي هو ما ؛ من إخفاءالبدعية طريقته على الوجه هذا مع تعامل إنه :أقول
 بعده فقلت ،القول هذا على حجيت وسقت ذكره، ما قلت أنين والواقع وحلزبه، له أنه يرى ما
 خالفهم من أن ويرون العلماء من جمموعة باحرتام يتظاهرون قريب عهد إىل كانوا فقد " :

 حبماس تقليدهم إىل ويدعون اإلسالم ونسف، والسنة القرآن وكذب اإلسالم كذب فقد
 وجر أُوا أقواهلم وسفهوا احلرب عليهم أعلنوا عودهم واشتد ساعدهم قوي قد أهنم اظنو  فلما

 باز ابن اإلمام باحرتام بالتظاهر يبدأون، السرية دعوهتم يف يتدرجون وهكذا، األوغاد عليهم
 القبضة أحكموا قد أهنم يعتقدوا أن إىل فشيئا   شيئا   باألغرار يندرجون مث، تيمية ابن إىل

 ابن إىل يصلوا أن إىل اآلخر تِْلوَ  واحدا   املاكرة بطريقتهم العلماء إسقاط يف بدأوني عليهم،



51 
 

ض ي وحبهم الصحابة باحرتام تظاهروا خافوا إذا كالروافض هم مث تيمية  أَِمُنوا فإذا عنهم والرت 
 الط عن ماءالعل يف طعنوا أَِمُنوا إذا مثلهم يفعلون احلدادية وهؤالء ،فيهم وطعنوا الصحابة سبُّوا

 باحرتامه تظاهروا فقد باأللباين يصنعون ما وانظر، (45ص)ما سلف في بعضه ذكرنا الذي
 باإلرجاء ورميه فيه الطعن إىل حتولوا مث، خوارج بأهنم باإلرجاء يصفه من ورمي عنه والدفاع

 . السلف ملنهج واملخالفة

 : لتايلكا( األشري)  شبكتهم يف عناوين هلم تظهر األيام هذه يفمث 

 . األلباين للعالمة اإلسالم دعاة يا أوال التوحيد- 1

 احملد ث للعالمة الوه اب عبد بن حممد اإلمام دعوة يف بالسيف العلم اقرتان- 2
 .األلباين الكبري

.                            ويكتمونه احلق يعرفون الذين على يردُّ  األلباين الشيخ- 3
 أكاذيبهم ويؤيدوا ينصروهم مل حيث السنة أهل يف وزورا   كذبا   بذلك ليطعنوا:  قلتُ  -

 . السلفي واملنهج السلفية ألصول املناهضة الفاسدة وأصوهلم

 . العثيمني حممد الشيخ للعالمة الزكاة- 4

 . العثيمني للعالمة وفوائدها الزكاة- 5

 احلدادية حركتهم قامت منذ العلماء كبار إخوانه ويف فيه يطعنون وهم:  قلت -
 اليت الصحيحة أقواهلم ويـَُردُّون وأهله السلفي املنهج تواجه اليت اجلديدة املرحلة ويف األوىل
 يف للر ماد وَذرًّا تالعبا   فكفى الشيخني يف شيخهم طعن وقد، الفاسد منهجهم خُتالف
ن م( 486-485ص" )خطورة احلدادية اجلديدة وأوجه الشبه بينها وبني الرافضة"، "العيون

 .اجملموع الواضح
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ملاذا أخفى هذا البيان الواضح واألمثلة اجللية اليت تشهد مبشاهبة احلدادية  : أقول
 .اجلديدة للروافض من هذا الوجه

 ؟السابق املقطع اختطف ملاذاو 

 .وتباكيه دعاواه ويسقط ،كيده طليُب ألنه :الجواب

 .امنه قطعة ُيطف أن بعد ُيفيها اليت النصوص يف ذلك مثل وقل

الوجه احلادي عشر والثاين عشر والثالث : ولقد أغفل هذا الرجل أوجها  أخرى وهي
 :عشر؛ لعجزه عن دفعها، حيث قلت

      على والتناصر والبغي والعدوان اإلمث على بينهم التعاون: عشر احلادي الوجه -" 

 . الباطلة والتأصيالت والفجور الكذب

 واجلرأة فيه والتمادي الباطل على واإلصرار ادوالعن املكابرة: عشر الثاين الوجه -
 صدقا   والكذب كذبا   والصدق حقًّا والباطل باطال   احلق   جبعل األمور تقليب على العجيبة
 خصومهم ورمي اهلل عظ م ما وحتقري اهلل حق ر ما وتعظيم ،أقزاما   واجلبال جباال   األقزام وجعل

 . املهلكة وأمراضهم بآفاهتم األبرياء

 حلرب إال   أُنِشئت ما الفئة هذه أن   على كل ها عن فضال   بعُضها يدلُّ  األمور هذهو 
 فيها تكالب اليت الكبرية واحملنة العصيبة الظروف هذه يف أن ك هذا يُؤك دُ  مما وأهلها السن ة
 حلربا هذه يف طليعتهم يف الفئة هذه جتدُ  وأهلها السن ة على الضالة والفرق والنصارى اليهود

خص ص ملوقعهم وال هلم ُشغلَ  ال حيث، حربا   وأشدهم الشرسة  ً  أهل حرب إال   للفنت امُل
 السن ة راية يرفع الذي( سحاب) الوحيد الس لفي موقعهم وحرب وأصوهلم ومنهجهم السن ة

 .أهلها وعن عنها ويذ بّ 
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 سرتا   إال   هو ما العلماء بعض عن(! األثري) بـ زورا   املسم ى موقعهم يف يذكرونه وما
 .السن ة ألهل حرهبم على بذلك للتـ َقو ي وإال   ،ألنفسهم

 هذه أن   على جليًّا كشفا   ليكشفُ  العصيبة الظروف هذه يف هذه أعماهلم بعض وإن  
ا الفئة  !وأهداف أهداف لتحقيق أُعد ت دسيسة هي إَّن 

 أقواهلم تفضُحها اليت لباطلةا ودعاواها الكاذب تباكيها السلفيون أيها يغرن كم فال
 .وإدراك بصرية أدىن له ملن املكشوفة الظاهرة وأكاذيبهم وأخالقهم ومواقفهم وأصوهلم

 والئهم يف الروافض يفعل كما أشخاص على والرباء الوالء: عشر الثالث الوجه -
 أجهل من أشخاصٍ  على ويُعادون يُوالون هؤالء لكن   ،البيت أهل من ألشخاصٍ  الكاذب

 هؤالء وتقديس، وعلمائه السلفي للمنهج عداوة أشدهممن و  وأفجرهم وأكذهبم الناس
 وعقيدة ومنهجا وسنا   دينا   املقاييس بكل األصاغر يف واملعدودين اجلهل يف املغرقني اجلهال

 .إنساين وال إسالمي أدب وال إسالمي خلق وال بعلم يعرفون ال ممن

 األطفال قادهتم أحد اجلابري عبيد الشيخ انتقد ملا وأقعدوها الدنيا أقاموا كيف انظر
 وحتقريا   طعنا   اجلابري عبيدا   الشيخ وأوسعوا، وأخالقا وعلما   سنا   الطفل هذا شأن من فرفعوا

 بتعظيمهم يتظاهرون كانوا حيث غريه العلماء يف كعادهتم تعظيمه يف يبالغون كانوا أن بعد
 أوسعوهم وأكاذيبهم وجهاالهتم أباطيلهم يف وهموخالف احلايل رمزهم أباطيل خالفوا فلم ا
 !!وحتقريا   وتكذيبا   طعنا  

 اهلل أكرمه الذي إسرائيل بين أحبار أحد سالم بن اهلل عبد مع اليهود كحال فحاهلم
( 488-487ص" )خطورة احلدادية اجلديدة وأوجه الشبه بينها وبني الرافضة"، "باإلسالم

 .من اجملموع الواضح
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ى القارئ الكرمي أننا ما ظلمنا احلدادية يف أوجه الشبه بينهم وبني لقد رأ :أقول
الروافض، ورأى أننا سقنا احلجة على كل وجه من وجوه الشبه، وبيّنا وجه الشبه بينهم وبني 
اليهود بالدليل، فجاء هذا املتباكي على احلدادية وهو منهم جيادل عنهم بالباطل؛ ليدحض 

 .به احلق

الكالم املتني الذي يظهر حقيقة ما عليه احلدادية اجلديدة،  هذا البحريين فكتم
 :من صواعقه املقطع اآليت( 16ص)واختطف يف 

 عبد مع اليهود كحال فحاهلم(: )488ص) الواضح اجملموع يف املدخلي ربيع وقال"
 ".اهـ(.باإلسالم اهلل أكرمه الذي إسرائيل بين أحبار أحد سالم بن اهلل

 القارىء مومها   ترى كمابعد خياناته السابقة   الوجه هذا على املقطع هذا على وأقفل
 .كامال    اليهود مع سالم بن اهلل عبد بقصة تعلقملا النص أخذ أنه

والواقع أنه أخفى حجيت على هذا الوجه كما أخفى ما سلف ذكره حيث  
 اهلل رضي- أنس إىل بسنده( 3151)احتججت باحلديث الذي رواه البخاري يف صحيحه 

 فأتاه املدينة  -وسلم عليه اهلل صلى- اهلل رسول مقدم سالم بن اهلل عبد بلغ: ) قال -هعن
 يأكله طعام أول وما الساعة؟ أشراط أول ما نيب إال يعلمهن ال ثالث عن سائلك إين فقال
 رسول فقال ؟ أخواله إىل زعـين شيء أي ومن أبيه إىل الولد زعـين شيء أي ومن اجلنة؟ أهل
 اليهود عدو ذاك: ) اهلل عبد فقال: قال جربيل آنفا هبن َخبـ َرين  -وسلم عليه اهلل صلى- اهلل
 فنار الساعة أشراط أول أما:) -وسلم عليه اهلل صلى- اهلل رسول فقال( !  املالئكة من

 وأما حوت كبد فزيادة اجلنة أهل يأكله طعام أول وأما املغرب إىل املشرق من الناس حتشر
 كان ماؤها سبق وإذا له الشبه كان ماؤه فسبقها املرأة غشي إذا الرجل فإن الولد يف الشبه
 علموا إن هبت قوم اليهود إن اهلل رسول يا: قال مث اهلل رسول أنك أشهد: قال(  هلا الشبه

 اهلل رسول فقال البيت اهلل عبد ودخل اليهود فجاءت عندك هبتوين تسأهلم أن قبل بإسالمي
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 وَأْخيَـرُنَا أعلمنا وابن أعلمنا قالوا سالم بن اهلل عبد فيكم رجل أي -وسلم عليه اهلل صلى-
 اهلل عبد أسلم إن أفرأيتم)         : -وسلم عليه اهلل صلى- اهلل رسول فقال َأْخرَيِنا وابنُ 
 حممدا أن وأشهد اهلل إال إله ال أن أشهد: فقال إليهم اهلل عبد فخرج ذلك من اهلل أعاذه قالوا

 !! فيه ووقعوا َشر نا وابن شرُّنَا قالواف اهلل رسول

 عبد بن حيىي رواية يف(: ) 3911) حديث شرح( 7/298) الفتح يف احلافظ قال
       الرواية ويف، وفجور وكذب غدر أهل هبت قوم أهنم أخربك أمل اهلل رسول يا: فقلت  اهلل

 .("اهلل رسول يا أخاف كنت ما هذا:  فقال ، فنقصوه: "اآلتية

 على سيبقى سالم بن اهلل عبد أن ظنوا ملا اليهود أن  : هذا من والشاهد : "لتثم ق
 احلق أعلن وملا، خرينا وابن خريناأعلمنا وابن أعلمنا، و : وقالوا مدحوه وباطلهم ضالهلم

 . فيه ووقعوا شرنا وابن شرنا: فقالوا فذموه فورا   انقلبوا

 ميدحوهنم واحلق السنة أهل ضلأفا مع ومر ات كر ات القوم هؤالء يفعل وهكذا
  اآلخر تلو واحدا   فيهم طعنوا وخالفوهم أباطيلهم واجهوا فلما أنفسهم يف بي توها ألغراض

 إىل  حربه يف وفجورا   له وهبتا   وكذبا   طغيانا   زادوا لباطلهم بيانا   العامل زاد وكلما، وحاربوهم
خطورة احلدادية اجلديدة وأوجه " ،"الضالل فرق كل منها ُيجل ُمِسف ة ومقاالت تصرفات

 .من اجملموع الواضح( 489-488ص" )الشبه بينها وبني الرافضة

 .إنصافه عدمو  فكره وضآلة أمانته وهزال عقله لصغر الرجل هذا يفعل وهكذا

 اليهود فعله ما بني الشبه وجه يبني والذي ،عليك عرضته ما الوجه هذا من فحذف
 يف قالوا فإذا ،باحرتامهم يتظاهرون السنة، بعلماء احلداديون يفعله وما ،سالم بن اهلل بعبد

 اليهود صنع كما الطعن أنواع بأخبث فيهم وطعنوا اجملن، ظهر هلم قلبوا احلق كلمة رمزهم
 .سالم بن اهلل بعبد
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 كما أشخاص على والرباء الوالء " :قويل عشر الثالث الوجه يف النص بداية إن مث
 ويُعادون يُوالون هؤالء لكن  ، البيت أهل من ألشخاصٍ  الكاذب والئهم يف الروافض يفعل
 وعلمائه السلفي للمنهج عداوة وأشدهم وأفجرهم وأكذهبم الناس أجهل من أشخاصٍ  على

 وسنا   دينا   املقاييس بكل األصاغر يف واملعدودين اجلهل يف املغرقني اجلهال هؤالء وتقديس، 
، انظر "إنساين وال إسالمي أدب وال إسالمي خلق الو  بعلم يعرفون ال ممن وعقيدة ومنهجا

 .من اجملموع الواضح( 488ص) "الرافضة وبني بينها الشبه وأوجه اجلديدة احلدادية خطورة"

 .وختزيهم تدينهم ملفات منه سحبنا وقد بذلك، عليهم يشهد وموقعهم حاهلم فهذا 

 سالم بن اهلل بعبد املتعلق السابق للنص خطفه بعدمن رعوده الصواعقية ( 16ص) يف وقال
 :اليهود مع وقصته

 زورا   واجلماعة السنة أهل املدخلي ربيع هبا رمى اليت الشنيعة األلفاظ من ذلك وغري: قلت" 
 الباطلة التهم تلفيق يف املدخلي ربيع فضح الذي!!!( الفاضح اجملموع) الكتاب يف وهبتانا  
 وكل يستغرب، ال معدنه من فالشيء بيع،ر  من هذا يستغرب وال واجلماعة، السنة أهل على
 !!!.ويفضح ينضح فيه مبا إناء

 ما يدري ال ألنه به يوثق وال اآلن، وعلمه بأقواله يعتد ال املدخلي (1)ربيع بأن يتبني هذا ومن
 ".سلم سلم اللهم رأسه من ُيرج

 :أقول

 ،قونيستح ما بعض إال ومنهجهم السنة أهل على احلاقدة احلدادية يف أقل مل- 1
 ولرسوله هلل نصحا   خلطورهتم وبيانا   شرهم من حتذيرا   دعاوى ال حقيقةصفاهتم  وبعض

                                                           
 .كذا (1)
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 من والتحذير ،األهواء أهل حال بيان يف الصاحل السلف يف أسوة ويل واملسلمني، ولإلسالم
 .الفاسدة ومناهجهم شرهم

 احلق ءأعدا طريقة على الواضح من بدال   الفاضح باجملموع كتايب يصف كيف انظر- 2
 وساحر، كاذب عنه يقولون فالصادق أمسائها، بغري واألشخاص األشياء يسمون حيث

 يلقبون الذين البدع وأهل فهؤالء وأساطري، وسحر كذب بأهنا الرسل به جاءت ما ويصفون
 .وزمرته احلدادي هذا سلف هم منها ءاءبر  هم شنيعة بألقاب السنة أهل

 السنة أهل بأهنم السنة أهل على اقديناحل الفجرة حداديته يصف إليه انظر- 3
 على باطلة هتما   حبق فيهم قلته ما أنّ  ويرى بأضدادها، األشياء تسمية من وهذا واجلماعة،

 (.كذبا   إال يقولون إن أفواههم من خترج كلمة كربت) السنة أهل

 هو من البحث هذا من سيدركون املنصفون والعقالء املصلح، من املفسد يعلم واهلل
 .املبطل والكاذب احملق صادقال

 وكل يستغرب، ال معدنه من فالشيء ربيع، من هذا يستغرب وال: " قوله إىل انظر
 !!!.ويفضح ينضح فيه مبا إناء

 ال ألنه به يوثق وال اآلن، وعلمه بأقواله يعتد ال املدخلي (1)ربيع بأن يتبني هذا ومن
 ".سلم سلم اللهم رأسه من ُيرج ما يدري

 والصوفية الروافض من سادته يف مؤلفايت يسقط أن الكذاب اجلاهل هذا ديير : أقول
 صحيح عن الذب يف ومؤلفايت واجلماعة، السنة أهل عقيدة بيان يف ومؤلفايت ،وأحزاب الفنت

 .ورجله خبيله عليه جلب الذي مسلم

                                                           

 .كذا (1)



57 
 

 للحقاوته عد وشدة ،طويته خبث على األدلة أوضح منوهذا اخلبث  اهلوس وهذا
 أهل عند إال كتاباته تروج ال تراه وهلذا األهواء، وأهل للروافض تزلفه على ودليل ه،علي وحربه

 وكشفت ،أكبادهم أحرقت اليت عيرب كتب من غليلهم وتشفي، ظمأهم تروي ألهنا ؛األهواء
 .هتمضالال

 .احلدادية الضالل أهل لرئيس فهنيئا  

 املتهور هذا أمثال من هواءاأل أهل هلا يتطلع اليت الغاية هذه تحقيقله ب هنيئا   مث 
 .املتهوك

 .وهتاويلهم أكاذيبهم وسقوط آماهلم خيبة إال نرى ال اهلل شاء وإن

 :من رعوده الصواعقية (17-16ص) يف  البحريين وقال

 تكتب مل كيف اهلل عبد أبا يا: أنس بن ملالك قلت: )قال عيسى بن معن فعن" 
 .متوافرين؟ أدركتهم وقد الناس، عن

 من ُيرج ما يعرف رجل عن إال أكتب ال ولكن متوافرين، أدركتهم: )مالك قال
 ".(رأسه

 :أقول

، ومن األدلة على ذلك أقوالك املتهافتة، ونقولك اليت حترفها هذا األثر ينطبق عليك
 .عن مواضعها، ومن يعرف ما ُيرج من رأسه ال يفعل هذه األفاعيل

 كان: قال عيسى بن معن وعن: "من رعوده الصواعقية( 17ص)وقال البحريين يف 
 سفيه من تأخذ ال: ذلك سوى ممن وخذ أربعة، من العلم تأخذ ال: )يقول أنس بن مالك
 إذا الناس أحاديث يف يكذب كذاب من تأخذ وال الناس، أروى كان وإن بالسفه، معلن



58 
 

 ،-وسلم عليه اهلل صلى – اهلل رسول على يكذب أن يتهم ال كان وإن عليه، ذلك ُجر ب
 ال كان إذا وعبادة فضل، له شيخ من وال هواه، إىل الناس يدعو هوى صاحب من وال

 (".به حيدث ما يعرف

 .األشرية احلدادية على ينطبق مالك عن األثر هذاو  :أقول

 العلماء يف الطعن من السفه هذا يعلنون هنمإ حيث منهم فهأسْ  اآلن عرفيُ  فال- 1
 اجلهلة رؤوسهم ومن منهم تصدر اليت اناتواخلي واألكاذيبورفض أقواهلم وأدلتهم، 

 .شبكاهتم يف ذلك يعلنون املبطلني،

 من يأنف ال شأنه هذا ومن وأهله، السلفي املنهج على كذبا   الناس أشد من وهم- 2
 .، بل ال يأنف من الكذب على اهللالناس أحاديث يف الكذب

 عن الناس صدونوي ،همئأهوا إىل الناس يدعون الذين األهواء أصحاب من وهم- 3
 .وأهله احلق

 هذه إىل ما احندروا هذا مثل فيهم كان فلو وعبادة، فضل له شيخ فيهم وليس- 4
 .واملخازي املهاوي

 غري يف وينـزهلا حيرفها اليت ونقولهوأكاذيبه  الرجل هذا أقوال من سلف ومما هذا ومن
 .قاتلة وأهواء ومحاقات جهل من عليه ينطوي وما ،الرجل هذا حقيقة تظهر مواضعها

 .والنهى والعقول الدين أويل وليعترب

املليء باألكاذيب واخليانات " الرعود الصواعقية"انتهى الرد على ما تضمنه كتاب 
والتحريفات الفوزية البحرينية، ويليه الرد على الربكان، وما حواه من أكاذيب وحتريفات مما 

 .زينه ونفثه الشيطان يف روع البحريين الفتان
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 البيان لما اشتمل عليه البركان وما في معناه من زخارف وتزيين الشيطان 

 رد على فوزي البحريني المنعوت زورًا باألثري

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 .هداه اتبع ومن وصحبه آله وعلى اهلل رسول على والسالم والصالة هلل احلمد

 :بعد أما

 وال يكلون ال- ،سنني من السنة لأه حرب على الفاجرة احلداديةالفرقة  دأبت فقد
 من قائليها مراد وعن مواضعها عن وحتريفها ،النصوص وبرت واخليانات باألكاذيب -ميلون

 .منازهلا غري يف وتنـزيلها اهلداة، العلماء

 .مقال ما غري يف املخزي واقعهم من ذلك بينتُ  وقد

ضّمنها حبثه املوسوم بـ مث قد سبق يل قبل أيام أن رددت على فوزي البحريين مفرتيات 
،وُنشر هذا الرد يف شبكة سحاب السلفية ،ومل يقف هذا البحريين عند " الرعود الصواعقية"

مفرتياته الصواعقية ،بل أّلف ثالثة حبوث أو مس ها رسائل تدور كلها على حماور معينة، 
مث " نالبركان لنسف مقاالت ربيع المدخلي في مسائل اإليما"متحدة املضامني ،وهي 

في بيان الفرق بين  الفرقان" مث" لفرقة المرجئة الخامسة داحضة القاصمة الخافضة"
وكلها من تزيني وزخرفة " مذهب السلف وبين مذهب ربيع المدخلي في مسائل اإليمان

 .الشيطان

يكذب فيها وحير ف كالم العلماء، وينـزله يف غري منازله يف كل حمور على َّنط واحد 
 .وطريقة واحدة
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إال بعد أن أوشكت على االنتهاء من  (1)هذا ومل يصل إيل  كل من القاصمة والفرقان
الرد على الربكان، فلما وجدهتما ال ُيرجان عن حماور الربكان، اكتفيت بالرد على الربكان 
؛ألن هذا الرد يأيت على كل ما بناه فيها وزخرفه من األباطيل واألكاذيب والتحريفات، 

 .فينسفها نسفا  

بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو : ) فيصدق عليها قول اهلل تعاىل 
 ( . زاهق

 .وقد كان ذلك بفضل اهلل وتوفيقه ونصره للحق وأهله

                                                           
يف  "الربكان" و "الرعود"حلق عددا  من عناوين هذين الكتابني يف املواضع املناسبة من الرد على أأن  بعدُ  مث رأيتُ  (1)

 .احلواشي
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ينقص ": ولم يقل " اإليمان قول وعمل يزيد وينقص" :هل يعتبر مرجئاً من يقول
 ؟" حتى ال يبقى منه شيء

 وغريهم بطة وابن والاللكائي واآلجري لواخلال   أمحد بن اهلل كعبد السنة علماء بنّي  لقد
 .البيان غاية اإلميان يف وغريهم السنة أهل منهج

 وحنن وأنه عند أهل السنة قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، 
 مؤلفاتنا يف ذلك ونقرر العلم، يف أظفارنا نعومة منذ واعتقدوه ونقلوه قالوه مبا اهلل ندين

 .ونعادي ذلك على ونوايل وحماضراتنا، ودروسنا

، األهواء أهل عن نيابة حلرهبم السنة أهل على املدسوسون احلاقدون األفاكون جاء حىت
 .فطعنوا فينا بشىت الطعون الفاجرة

رميهم لنا بأننا مرجئة، ووضعوا لذلك أصوال  باطلة ظاملة، حياربوننا هبا، كلما : منها  
 :دون حياء وال خجل، ومنهاهدمناها أعادوها ب

اإلميان قول وعمل يزيد وينقص وينقص حىت ال يبقى منه شيء ،والذي ال : قوهلم 
 .فهو عندهم مرجئ( حتى ال يبقى منه شيء)يذكر هذه الزيادة 

، وال يدري (1)وأوجبوها على الناس، وحاربوا أهل السنة من أجلها، وبدعوهم من أجلها
يع ينطبق على السلف الصاحل الذين مل يلتزموها وإن قاهلا هؤالء األغمار أن هذا التبد

بعضهم، ولقد بدعوين أنا، وحكموا علي  باإلرجاء، وأرجفوا هبا علي  كثريا  يف عدد من 
مقاالهتم، وال سيما مقاالت فوزي البحريين، مع أين أقوهلا وأعيدها من قبل أن تولد احلدادية 

                                                           
فما ( 1ص)، اجلزء الثاين "الفرقان"فما بعدها، وانظر ( 99ص" )القاصمة اخلافضة"ا األصل اهلدام يف انظر هذ (1)

 .بعدها
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ألن الصحابة والتابعني مل يقولوها؛ وألنه ال دليل على  القدمية واجلديدة، لكن ال ألتزمها؛
وجوب القول هبا، ومل يقلها مجهور السلف، ومن قاهلا مل يلتزمها، ومل يُلزم هبا غريه، ومع ذلك 

 :فأنا أقوهلا أحيانا ، فمن ذلك أقوايل اآلتية 

عام  يف األفته اليت النبوي احلديث مذكرة من عشر الثاين قلت يف شرح احلديث -أوالً 
 : جهاد المنحرفين عن هدي األنبياء: "هـ1416

 :  قال عليه وسلمصلى اهلل اهلل  رسول أن عنه اهلل رضي مسعود بن اهلل عبد عن

 يأخذون وأصحاب حواريون أمته من له كان إال قبلي أمة يف اهلل بعثه نيب من ما »
 ال ما ويفعلون يفعلون ال ام يقولون خلوف بعدهم من ختلف إهنا مث ، بأمره ويقتدون بسنته

 بقلبه جاهدهم ومن مؤمن فهو بلسانه جاهدهم ومن مؤمن فهو بيده جاهدهم فمن يؤمرون
: كتاب اإلميان مسلم يف   أخرجه) «  خردل حبة اإلميان من ذلك وراء وليس مؤمن فهو

 .((1/458،461)وأمحد  ،(1/69،71)، ( 81)حديث رقم 

 علماء أمة كل يف ويبقى(: " 44ص)يف شرحت هذا احلديث وقلت خالل شرحه 
 طاقته حسب على كل ، أنبيائهم تعاليم عن ويناضلون جياهدون لدينهم أوفياء خملصون
 وليس. اإلميان أضعف وذلك بقلبه وجماهد بيده وجماهد بلسانه فمجاهد اإلميان؛ من ومنـزلته

 ."اإلميان من شيء وراءه

 :واستخرجت منه عددا  من املسائل منها 

 طاقة حسب على وأنه املنكر عن والنهي باملعروف واألمر اجلهاد مراتب بيان وفيه -8"
 ومن ، الواجب هبذا يقوم أن فعليه بيده املنكر وإزالة اجلهاد يستطيع فمن اجملاهدين أصناف

 ذلك عن عجز ومن ، يقوهلا أن فعليه احلق كلمة يقول أن واستطاع املرتبة هذه عن عجز
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 فليس هذا فاته فإن ، بقلبه الباطل وإنكار بالقلب اجلهاد وهو يستطيعه مبا يقوم أن فعليه
 .قلبه مات وقد بمؤمن

مذكرة " « إميان من خردل حبة ذلك وراء وليس»  وينقص ويزيد يتفاوت اإلميان أن وفيه -9
 (.46ص)احلديث النبوي 

نة قبل قيام فتهـ 1422وقلت يف الشريط األول من دروس الشريعة عام  -ثانياً 
فبعضهم وافق  : " عندما ذكرت أقوال أهل العلم يف حكم تارك الصالةاحلدادية اجلديدة 

الصحابة أو جلهم يف تكفري تارك الصالة، ومل يكفروا تارك الزكاة أو الصوم أو احلج أو 
 هو فاسق ناقص اإلميان وإميانه ينقص إىل مثقال ذرة بل إىل حد الزوال: مجيعها، لكن يقولون

." 

يف شرح كتاب اإلميان من صحيح البخاري يف دورة الرياض عام قلت  -ثالثاً 
َُيرُج من : "وهناك أحاديث دّلت على أن اإلمياَن ينقص : " هـ املسجلة صوتيا  قلت1426

؛ فهذا يُدّل على أن اإلميان "ال إله إال اهلل، وعنده أْدىَن مثقال ذرة من اإلميان: النار من قال
إىل درهم إىل كذا، ويزيد إىل أن يِصَل إىل أمثال اجلبال؛ فهذا فيه  ينقص وينقص، من دينار

التصديق والنطق : التصديق، كاألشاعرة، أو اإلميان: رد على املرجئة الذين يقولون اإلميان
بالشهادتني، والعمل عندهم ال يدخل يف اإلميان، وال يزيُد اإلميان وال ينقص، فرد  عليهم 

 ... " احنرافهم عن كتاب اهلل وسنة الرسول السلف وضّللوهم وبّينوا

اإلميان ال يتجزأ؛ ألنه إذا نقص عندهم؛ حل حمله الكفر :  وعند املرجئة: "  مث قلت
ينقص ( وبعدين)ال، حنن عندنا اإلميان يتجزأ ويتجزأ، كاجلبل !! والشك، فلهذا ما ينقص
، إذا ارتكب الكبرية  ينقصاإلميان ال يزيد وال: اخلوارج يقولون. وينقص حىت يصري كالذرة

اإلميان ال ينقص؛ فإنه ال ينقص إال بالكفر والشك، فإذا : واملرجئة يقولون! خرج من اإلميان
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اإلميان ال يزيد وال ينقص، ألننا إذا : فلهذا يقولون. دخله الشك و الريب، أو الكفر انتهى
  "!اإلميان قلنا بنقصانه معناه أنه خرج من اإلميان، بالنقصان أنت خترج من

: ، كانوا على هد ى؛ فزادهم اهلل هدى، واهلدى[13: الكهف]{َوزِْدنَاُهْم ُهد ى}: " مث قلت
هو اإلميان؛ وهذا من األدلة على أن اإلميان يزيد، ومنه نأخذ أن ما يَقبُل الزيادة يقبل النقص 

على أن  يف األحاديث اليت تدل( ننظر)ومن ناحية الشرع . قطعا؛ هذا من ناحية العقل
اإلميان ينقص وينقص وينقص وينقص حىت ال يبقى منه إال مثل حبة خردل، أو أدىن من 

 " (.العمل)مثقال ذرة من اإلميان أو من 

هم املؤمنون كاِملو اإلميان، يدل على أن : {أُولَِئَك ُهُم اْلُمْؤِمُنوَن َحقًّا}: " مث قلت
جدت أعمال القلوب وأعمال اجلوارح، خبالف اإلميان الكامل ال يكون حقًّا وكامال إال إذا وُ 

كما قال شيخ   -ما يقولُه املرجئة؛ فكثري منهم قد يُدخلون أعمال القلوب يف اإلميان 
، وكثري منهم ال يدخلون أعمال القلوب يف اإلميان، لكن أعمال -اإلسالم ابن تيمية 

ات كلها تدمغهم، وأن ال يدخلون فيها أعمال اجلوارح، واآلي( مرجئة الفقهاء)اجلوارح؛ 
وأن اإليماَن بدوِنها قد يضيع، وقد ُيْخِرُج من اإلسالم وقد األعمال من صميم اإلميان، 
 ".ال يبقى منه إال مثقال ذرة 

اإلميان : "ذكر اإلمام الصابوين عشرة من األئمة منهم سفيان بن عيينة أهنم يقولون -رابعاً 
 ."نقصيزيد وي" ذكروا لفظمل ي: ، أقول"قول وعمل

: وذكرت يف شرحي لكالمه أن اإلمام البخاري لقي أكثر من ألف شيخ، كلهم يقولون
 .الزيادة والنقصان من اإلميانذكروا لفظة اإلميان قول وعمل، ومل ي



66 
 

 وما الدين أصول يف السنة أهل مذاهب عن سأل ابن أيب حامت أبا زرعة وأباه: " مث قلت
 حجازا   األمصار مجيع يف العلماء أدركنا:  فقاال امه يعتقدانه وما األمصار علماء يعتقده
 . وينقص يزيد وعمل قول اإلميان:  أن   مذهبهم من فكان ومينا   وشاما   ومصرا   وعراقا  

 !(شيء منه يبقى ال حىت ينقص، ينقص: )قالوا ما، الصحابة وقبلهم مجيعا األمصار علماء

 ال هل لكن، بأس فال( شيء منه يبقى ال حتى ينقص، ينقص: ) اإلنسان قال إذا
 التابعني وعلى الصحابة على جمرم حكم هذا! ؟ مرجئ فهو يقل مل وإذا هذا يقول أن بد

 ".!! مرجئة أهنم هذا منهجهم على يلزم فإنه مجيعا اإلسالم أئمة وعلى

 ؟ الناس مجيع يف يطرد هذا هل لكن( شيء منه يبقى ال حتى: )قل نعم ":  مث قلت
!  هذا يريدون وأظنهم تكفريي ؛مذهب اخلوارج مذهب هذا! ؟ كفر إميانه نقص من كل
 من أكثر يبقى، دينار نصف مقدار، دينار مقدار ؛يبقى شيء منه ويبقى إميانه ينقص فقد

 ذرة مثقال أدىن أدىن إىل شعري حبة مثقال، درهم نصف مقدار، درهم مقدار يبقى، ذلك
 .شيء منه يبقى ال وقد ،إميان من

ه بيننا وبـني اخلـوارج يف تكفـري مرتكـب الكبـرية ؛اخلـوارج يقولـون كفـر خـرج واخلالف أصل
ال ُيــرج مهمــا أذنــب مــادام مل يقــع يف الشــرك بــاهلل تبــارك وتعــاىل  : وحنــن نقــول ! مــن اإلســالم 

  .( إن اهلل ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) : كما قال 

هــذا يــنقص ،ولكــن يعتقــد حرمــة هــذه األشــياء ،وإىل آخــره ..زنــا وســرق وقتــل و : يعــين
 .إميانه حىت ال يبقى معه إال مثقال ذرة 

قد حيصل لكن ليسـت قاعـدة  يرتدمن اإلسالم و يخرج أن وقد يحصل لبعض الناس 
ل مــن نقــص إميانــه أن  كــ: أي مضــطردة يف مجيــع النــاس ؛هــم كــأهنم يريــدون قاعــدة مضــطردة 

 !!.مذهب اخلوارج  وهذا!! يعين خبث ! خرج من اإلميان 
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إن هــذا املــذهب اخلبيــث أُنشــئ حلــرب أهــل الســنة وإســقاط علمــائهم، وتشــويه : الشــاهد
انظــر شــرح عقيــدة الســلف أصــحاب احلــديث لإلمــام " مــنهجهم وخمالفتــه يف كثــري مــن القضــايا

 (.175-171ص)الصابوين 

جلهول الظلوم، ترى أين أقول هبذه الزيادة وال أنكرها كما يفرتي علي  شيخ احلدادية ا
ولكين ال أرى وجوب القول هبا، وال ألزم هبا الناس؛ ألن إجياب القول هبا يؤدي إىل إجياب 
حكم مل يوجبه اهلل تعاىل وال رسوله صلى اهلل عليه وسلم، ويؤدي إىل تضليل أهل السنة حىت 

 .تضليل من يقوهلا من األئمة؛ ألهنم ال يقولوهنا يف غالب أمرهم مث هم قلة

 .أقوايل القدمية واحلديثة يرى القارئ الكرمي أين أقول هبذه الزيادة وال أنكرهاومن 

وسأنقل من أقوال العلماء أئمة اإلسالم ما يبني أننا نسري على هنجهم، ونرتسم 
 .خطاهم، ومل خنالفهم يف شيء أبدا  
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 اإليمان في والجماعة السنة أهل عقيدة بيان

شرح أصول اعتقاد أهل "يف كتابه ( هـ418) سنة املتوىف -اهلل رمحه-الاللكائي اإلمام قال
 أقوال ساق أن بعد، "ط دار طيبة، الطبعة الثالثة " (:1131-5/1128) " السنة واجلماعة

                 اإلميان قول وعمل يزيد وينقص،: يف اإلميان، وأهنم يقولون والتابعني الصحابة
 : -رمحه اهلل -قال 

 :والنقصان الزيادة يف الفقهاء من لثةالثا الطبقة قول" 

 بنا ومالك عيينة بن وسفيان أنس بن ومالك واألوزاعي ومعمر جريج وابن الثوري سفيان
 بن وجرير عياض بن وفضيل وزائدة معاوية بن وزهري عياش بن بكر وأيب ليلى أيب وابن مغول
 بن وعبثر (1)واحلناط شهاب وأيب املبارك وابن زيد بن ومحاد سلمة بن ومحاد احلميد عبد

 بن والوليد عياش بن وإمساعيل حريث بن وشعيب ووكيع القطان سعيد بن وحيىي القاسم
 ومفضل املروزي حممد بن والنضر مشيل بن والنضر السائب بن ويزيد حممد بن والوليد مسلم

 . املديين بن وعلي عبيد وأيب وإسحاق وأمحد والشافعي مهلهل بن

 وعمل قول اإلميان: "يقولون كلهم أكثر أو أستاذ ألف أدركت : " املتوكل بن سهل وقال
 ". وينقص يزيد

 مجاعة أسامي وذكر ،"ذلك على واجلماعة السنة أهل أدركت: "سفيان بن يعقوب وقال
 . اهلل شاء إن املسألة آخر يف نذكرهم

                                                           
 .بة الواو خطأ، وأبو شهاب احلناط هنا هو موسى بن نافع أو أخوه عبد ربه بن نافعتاك (1)



69 
 

 :           الق شبيب بن سلمة نا ،سليمان بن اهلل عبد نا ،عروة بن حممد بن أمحد أنا -1735
 راشد بن ومعمر أنس بن ومالك جريج وابن الثوري سفيان مسعت :قال الرزاق عبد نا

 ". وينقص يزيد وعمل قول اإلميان إن: "يقولون عيينة بن وسفيان

    نا :قال زجنويه ابن نا :قال البغوي حممد بن اهلل عبد أنا ،علي بن عيسى أنا -1736
" وينقص يزيد وعمل قول اإلميان: "يقولون ا  ومعمر  جريج وابن سفيان مسعت :قال الرزاق عبد
 . قوله هذا إال طرق من أحدا   لقيت ما :فقال أنت؟ تقول ما: الرزاق لعبد فقيل

 ".حالنا ما ندري فال اهلل عند فأما أنفسنا عند مؤمنون حنن: "سفيان وقال الرزاق عبد وقال

              حدثين :قال القاضي علي بن بشر حدثين :قال احلسن بن حممد ذكر -1737
 شيخا   وستني اثنني لقيت :قال الرزاق عبد نا :قال (1)نعمان علي بن احلسن الغين عبد أبو

 سلمة بن ومحاد السائب بن ويزيد القرشي حممد بن والوليد والثوري واألوزاعي معمر منهم
 أيب وابن أنس بن ومالك اجلراح بن ووكيع حرب بن وشعيب عيينة بن وسفيان زيد بن ومحاد
 اإلميان"           : يقولون كلهم نسمه مل ومن مسلم بن والوليد عياش بن وإمساعيل ليلى
 ".وينقص يزيد وعمل قول

 حيىي بن حممد نا :قال الثقفي سعيد بن أمحد نا :قال الفارسي احلسني بن حممد أنا -1738
 اإلميان: "يقول مرة غري الثوري يعين انسفي مسعت :قال ،الزبريي أمحد أبو نا :قال الذهلي

 ". وينقص يزيد

 الذهلي حيىي بن حممد نا :قال الثقفي سعيد بن أمحد أنا ،احلسني بن حممد أنا -1739
 فمن وينقص يزيد اإلميان: "فقال اإلميان عن األوزاعي سئل :قال سليمان بن فديك نا :قال
 ".بدعة صاحب فهو ينقص وال يزيد اإلميان أن زعم

                                                           

 .هكذا يف األصل( 1)
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نا العباس بن الوليد  :نا حممد بن يعقوب قال :نا حممد بن أمحد الطوسي قالوأ -1741
سألت األوزاعي عن  :بن علقمة قالمسعت عقبة  :نا أبو قدامة اجلبيلي قال : قاليتالبريو 

ىت ال يبقى منه نعم ح :قال ؟فينقص :قلت ،نعم حىت يكون كاجلبال :قال ؟اإلميان أيزيد
  .(1)نعم :قال ؟أتقول بقول األوزاعي :وسئل العباس ء،شي

نا التميمي قال نا  :نا أمحد بن زهري قال ،أنا حممد بن احلسني ،وأنا أمحد بن عبيد -1741
  ".اإلميان يزيد وينقص: "مسعت األوزاعي يقول: ثين بقية قالحد :أبو مسهر قال

نا عبد اهلل بن  :محد بن احلسن قالأنا  :أنا حممد بن عبيد اهلل بن احلجاج قال -1742
مسعت سريج بن النعمان  :حدثين أبو احلسن بن القطان حممد بن حممد قال :أمحد قال

  . ""اإلميان قول وعمل يزيد وينقص" : قال مالك :سألت عبد اهلل بن نافع قال :يقول
 

 : أقول
 حق القول هذا أن فريون هذا يومنا إىل اإلسالم تاريخ امتداد على السنة أهل أما

 على كاف رد وفيه، -وسلم عليه اهلل صلى- رسوله وسنة اهلل كتاب من ومستمد قوصد
 .أصنافهم اختالف على واملرجئة اخلوارج

هذا التعريف من  فإن السنة أهل على األفاكني احلاقدين احلداديني رأي على وأما
 تعريف يف رواقصّ  ألهنم أهل السنة لإلميان ال يكفي والقائلون به يعتربون مرجئة ضالال  ؛

الذي أوجبوه، وهو أن اإلميان  احلدادية بقول يقولوا مل ألهنم احلدادية؛ مذهب على اإلميان
مل  فمن اإلميان، تعريف من جزءعندهم  هذا ألن ؛شيء منه يبقى ال حتى ينقصو  يزيد
 .)!( وتضليله حربه من بد وال ضال، مرجئ فهو اإلميان تعريف يف به يأت

                                                           
لكن كان ابنه حممد يدخل عليه ما  ،صدوق: "لتقريبإسناده ضعيف، فيه عقبة بن علقمة، قال فيه احلافظ يف ا (1)

مل أقف له على  ،مة اجلبيلي متام بن كثرياقد ، وفيه أبو"صدوق يغرب": ، وقال الذهيب يف الكاشف"ليس من حديثه
،  وخمتصره (3/521)، تاريخ دمشق املصورة ترمجة إال يف تاريخ دمشق، ومل يذكر فيه ابن عساكر جرحا  وال تعديال

(5/314). 
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: يقولون كلهم أكثر أو أستاذ ألف أدركت: "املتوكل بن سهل قول أخي تأمل
 ".وينقص يزيد وعمل قول اإلميان"

كلهم أمخص  احلدادية يساوي ال ممن أمساءهم الاللكائي اإلمام سرد من إىل وانظر
 احلدادية يشرتطه ما ونديزي وال ،وينقص يزيد اإلميان إن: يقولون كيف منهم واحدقدم 
 .السنة أهل على احلرب إلدامة فتعلامل غلوها يف الكاذبة الغالية

 "شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة"يف كتابه  الاللكائي اإلمام ونقل
 ومل وزيادة العلماء من نفر ألف عن كتبت": قال أنه البخاري اإلمام عنبإسناده ( 5/959)

 ".قول اإلميان :قال من عن أكتب ومل، وعمل قول اإلميان" :قال من عن إال أكتب

 ومل وعمل، قول اإلميان :يقولون كيف احلدادية بطش من وشيوخه البخاري ويل فيا
 .شيء منه يبقى ال حىت وينقص يزيد :يقولوا

 غالة من -البحريين وفوزي فاحل رأسهم وعلى احلدادية نظر يف-األئمة كلهم  فهؤالء
 يزيد اإلميان: يقال نأ بد ال أنه من ويوجبونه احلدادية يشرتطه ما خالفوا ألهنم املرجئة؛
 .شيء منه يبقى ال حىت وينقص

 احلدادية هؤالء بطش من أن ينجوا والالحقون السابقون السنة أهل يستطيع فهل
 .املغاوير أو الغيورين

 قول وأما(: "224-7/223) فتاوى جمموع يفابن تيمية يقول  اإلسالم شيخ وهذا
 تفرعت الذي األصل هو وهذا ممنوع، فهذا كله، ذهب بعضه ذهب إذا اإلميان إن القائل

 قالت مث شيء، منه يبق مل كله ذهب بعضه ذهب مىت أنه ظنوا فإهنم اإلميان يف البدع عنه
 أهل قاله كما املطلق اإلميان وهو ورسوله، به اهلل أمر ما جمموع هو": واملعتزلة اخلوارج"

 النار يف فيخلد شيء اإلميان من صاحبه مع يبق مل منه شيء ذهب فإذا: قالوا احلديث؛
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 من شيئا   الظاهرة الواجبات وترك الكبائر تذهب ال: فرقهم اختالف على" املرجئة" وقالت
 والفاجر، الرب فيه يستوي واحدا   شيئا   فيكون شيء منه يبق مل منه شيء ذهب لو إذ اإلميان

 من النار من ُيرج: "كقوله بعضه وبقاء بعضه ذهاب على تدل وأصحابه الرسول ونصوص
 يتفاضل، أنه على" واحلديث السنة أهل" كان وهلذا". إميان من ذرة مثقال قلبه يف كان

 عن روى كما ينقص،: يقول وال يزيد: يقول من ومنهم وينقص، يزيد: يقولون ومجهورهم
 لفظ ثبت وقد املبارك، بن اهلل كعبد يتفاضل: يقول من ومنهم الروايتني، إحدى يف مالك
 ".الصحابة من خمالف فيه يعرف ومل الصحابة عن منه والنقصان الزيادة

والظاهر من محاس احلدادية أهنم ينطلقون من هذا األصل الذي تفرعت عنه البدع 
 .أال وهو أن اإلميان إذا ذهب بعضه ذهب كله

وإال فما هو السر يف إصرارهم وإحلاحهم على إجياب هذا القول على الناس أن 
 . يبقى منه شيء، مث يبدعون من مل يقل مبا أوجبوهاإلميان ينقص حىت ال: يقولوا

 من إن: احلديث وأهل السلف مجهور يقول فهكذا(: " 18/271) اجملموع يف وقال
 بالتوبة إما إميانه جيرب أن فعليه اإلميان أصول يناقض ال الذي اإلميان واجبات من واجبا   ترك
 والصدقة والصيام الصالة تكفرها روالصغائ منها يتوب فالكبائر املكفرة، باحلسنات وإما

 اإلميان أن وأصلهم. مجلة إميانه حيبط مل يفعل مل فإن املنكر، عن والنهى باملعروف واألمر
 ".اخل...بعضه ويبقى بعضه فيذهب يتبعض
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 عداه ما ويكتم هواه يوافق ما السنة أهل مصادر من ينقل األشري فوزي

 مكرا  ذلك  كتم بل السنة، أهل ت من أئمةمئا عن أسلفناه مما شيئا   فوزي ينقل مل
 .السنة أهل من أعدائه على السنة أهل باسم وجيول ليصول ؛وكيدا  

 الذي املدخلي ربيع مقال عن السؤال وأبتدئ : "من بركانه ( 2ص)قال البحريين يف  -1

 أن اإلخوان من كثري ويريد املرجئة مذهب فيه ويقرر قصرية فرتة من فيه تكلم

 .أثرية اباتإج عليه جنيب

 وخبط خملط بكالم عليه أجاب مث ربيع، وضع من هو السؤال:  أقول فأوال  

 فالسؤال فيها، السلف وخالف اإلميان، مسائل بعض على اإلجابة يف كعادته

 ما مجيع على اطلعت وأنا متاما ، السؤال عن ختتلف واإلجابة اإلجابة، عن ُيتلف

 كتابه يف منده ابن قول من بأكملها ذكرها اليت املراجع إىل رجعت مث كتبه،

 علماء من وغريهم رجب وابن تيميه ابن اإلسالم شيخ قول وكذلك اإلميان،

 ."األمة

 يف به وأرجفوا ،، هم وضعوه للشغب والفتنةاحلدادية وضع من هو إَّنا السؤال :أقول
 إال هموأدلت كالمهم يرفض ال عظماء، أئمة أقوالب عليه فرددت طويلة، مدة األثري موقع
 .وأدلتهم السنة أئمة أقوال يرفضون الذين البدع أهل

وليس يف كالمي خلط وال خبط، ومل أخالف السلف، واحلدادية هم الذين ُيالفون 
 .السلف، وإجابيت تطابق السؤال وال ختالفه؛ كما يفرتي هذا البحريين
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 بأجا مث ربيع وضعه الذي فالسؤال": من بركانه (2ص)يف  البحريين قال- 2

؟ مث (فرع)هل جيوز أن يـُْرمى باإلرجاء من يقول إن اإلميان أصل والعمل كمال هو :  عنه

ذكر اآليات، وهي يف احلقيقة عليه ال له؛ ألن أهل العلم أهل التوحيد وأهل العقيدة ردوا 

عليه يف هذه املسألة وغريها، وبينوا خطأه يف مسائل اإلميان وغريها، بل ردوا عليه يف مسألة 

، وال مع ، وال مع الرسول -سبحانه وتعاىل  -نازل عن األصول، وعدم تأدبه مع اهلل الت

الصحابة، وخطؤه كذلك يف مسائل يف الصفات، ومسألة نصيحة أهل البدع، واجللوس معهم 

، ومسألة سفر وسلمان والقرين، وغري ذلك مما بينه أهل العلم باألدلة من -زعم -للنصح 

السلف يف تبيني خطئه ومع هذا كله ما زال جيادل يف اهلل بغري علم  الكتاب والسنة، وأقوال

وال هدى  وال كتاب منري ليضل عن سبيل اهلل سبحانه وتعاىل، بل جادل بالباطل ليدحض به 

 ".املنهج السلفي األثري
 البحريين فوزي على تنطبق إَّنا بالباطل جيادل من ذم يف سقتها اليت اآليات :أقول

 يف واقعهم عليهم نطباقهاا ويؤكد ،بالباطل اجلدال يف جمراهم جرى ومن يةاحلداد وفرقته
و "  اخلافضة القاصمة" و "الربكان" و "الصواعقية رعودلا" األثري فوزي تومؤلفا شبكتهم

 يف بتنـزيله هلا  العلماء لكالم والتحريف وباألكاذيب بالباطل باجلدال مألها اليت "الفرقان"
 .قائليها مراد عن وصرفها ،منازهلا غري

 ."وغريها املسألة هذه يف عليه ردوا العقيدة وأهل التوحيد أهل العلم أهل ألن": وقوله- 3

 بأقوال وأخذوا ،أيدوين إخواهنم من العقيدة وأهل التوحيد وأهل العلم وأهل :أقول
 .والعقيدة والسنة التوحيد وأهل العلم أهل ؛اإلسالم أئمة

 فإهنم ،علي   ردوا قد أهنم والعقيدة والتوحيد العلم أهل عن قولك يف أنت وكذبت
 أدلتهم يسوقوا ومل سنة، من بأكثر كتابيت  قبل احلدادية سؤال وهو السؤال هذا على أجابوا
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 نسلم وحنن السؤال، هذا على اإلجابات يف اإلسالم أئمة كالم ساقوا وال إجاباهتم، على
 السلفي املنهج جيمعنا وإياهم وحنن نا،نوحيبو  وحنبهم، والعقيدة التوحيد أهل وأهنم ،بعلمهم
 .الصحيح اإلسالم وأخوة

 من يؤخذ وكل به، له و ال حيتج حيتج العلماء كالم :نقول السلف طريقة على وحنن
 .ويرد قوله

وهؤالء الصحابة يرد بعضهم على بعض، ويرجع املردود عليه إذا كانت احلجة مع  
 .أخيه

وإسحاق وغريهم من إخوانه، ويرد على سفيان الثوري وهذا أمحد يرد على الشافعي  
 .ومالك، وُيالفهم يف كثري من املسائل

 .وهذا الشافعي يرد على مالك، والليث يرد على مالك 

 .والبخاري ومسلم وغريهم جمتهدون ال يلتزمون مذهب أحد من األئمة 

 .وهذا ابن تيمية يرد ويأخذ ويعطي من أقوال األئمة 

حممد بن عبد الوهاب وتالميذه يأخذون من أقوال األئمة الكبار ما  وكذلك اإلمام 
 .يوافق الدليل ، ويردون ما خالف ذلك

فهذا هو منهج السلف خبالف منهج احلدادية الذين يأخذون ما يوافق هواهم،  
 .ويردون ما خالف هواهم، ولو اجتمع عليه السلف واستند إىل الكتاب والسنة

 أقوال وتردون أهواءكم، يوافق ما إال العلماء أقوال من تقبلون ال احلدادية أيها وأنتم
 هو إَّنا وتردون تأخذون فيما مكفميزان والسنة، الكتاب على القائمة الواضحة العلماء

 .كثرية هذا منهجكم فساد على وأدلتنا رسوله، سنة وال اهلل كتاب ال كم،ؤ أهوا
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 .يف هذا املوضوع و غريه والسنة لكتابا من وأدلتهم اإلسالم أئمة ألقوال ردكم :ومنها

 عن التنازل مسألة يف عليه ردوا بل وغريها، اإلميان مسائل يف خطأه وبينوا: "قوله- 4
 وال وسلم، عليه اهلل صلى الرسول مع وال ،-وتعاىل سبحانه- اهلل مع تأدبه وعدم األصول،

 ". الصحابة مع

ن أشار إليهم من أهل التوحيد والسن ة مل وإن  الذي، مل ُأخطئ يف مسائل اإلميان:  أقول
 .يبينوا يل خطأ ، فهذا من هبتانك وكذبك

فيها فتبرتون كالمي  فأنتم معشر احلدادية تكذبون علي  أما مسألة التنازل عن األصول  
عن سياقه وسباقه وشروطه وأدلته وقيوده، مث ترجفون علي  هبذه األكاذيب واخليانات والبرت، 

وتكرارا  بعدد من عن هذه األراجيف، وقد كشفت هذه اجلرائم اليت ترتكبوهنا مرارا  وال تفرتون 
هذه املسألة بيانا  شافيا  باألدلة والرباهني من الكتاب والسنة وأقوال أئمة  الكتابات، وبينتُ 
 .يف األصول والفروع" مساحة الشريعة اإلسالمية وحب اهلل أن تؤتى رخصه"اإلسالم يف كتايب 

، لكنه جعل زعيم احلدادية اجلاهل فاحلا  احلريب إىل القول بالتنازل عن األصول أجلأمما  
، وال يُدرك هذا اجلاهل أن  الضرورات (1)هذا التنازل باسم الرخص وباسم الضرورات واإلكراه

 .واإلكراه داخالن حتت مراعاة املصاحل واملفاسد

 ،-يف زعمه-عن األصول  وهو يناضل ،"صارمه املصقول"من ( 4ص)يف قال فاحل  -1
 : ويكابر يف مراعاة املصاحل واملفاسد

وأنه ُيتلف عن باب ، وليعلم طالب العلم أن باب املصاحل واملفاسد باب واسع"
،وُيلط هذه  الضرورات واإلكراه، هذه أبواب ضيقة تقدر بقدرها، فال يلبسن عليه املدخلي

                                                           

 .من اهلل لربيع وإخوانه على فاحل وحداديته ا  وهذا القول حصل منه بعد مدة طويلة من فتنته وحربه، وكان هذا نصر ( 1)
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ورطة بتأصيله هذا أدخل الضرورات  فإنه ملا رأى أنه وقع يف ،(1)األبواب بعضها ببعض
واإلكراه يف هذا الباب، مع أنه ال ُيفى الفرق بني هذه األبواب، فالضرورة واإلكراه رخص 
فيهما الشارع بأدلة خاصة معلومة لكل طالب علم، أما باب املصاحل واملفاسد فهذا مرده 

 .اهـ " (2) ألنظار اجملتهدين يوازنون فيه بني املصاحل واملفاسد

 :(3)ناقال  ومقررا  لكالم الشيخ عبيد ومن معه( 8ص)ويقول يف الصارم املصقول  -2

نرى أنه غري الئق؛ ألنه يفهم منه جواز ": قولكم استجاب هلم فيها، وهي من األصول" 
التنازل عن األصول يف حال االختيار، ومعلوم أن األصول ال حيل تركها إال يف حال اإلكراه 

 (". إال من أكره وقلبه مطمئن باإلميان : ) لب باإلميان كما قال تعاىلبشرط بقاء طمأنينة الق

م إذ بني قويل وقوهلإذن فقد قالوا جبواز التنازل عن األصول يف حال اإلكراه، فال فرق 
جيمعهما مراعاة املصاحل واملفاسد، فحال اإلكراه تدخل يف مراعاة املصاحل واملفاسد، وبذلك 

 .أويل العقول والنُّهىينتهي شغب احلدادية عند 

والعياذ -مل أقل تنازل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن األصول يف حال االختيار ألين 
يف النصيحة  فهم ذلك من كالمي يف النصيحة وال يف غريها، بل بينتُ وال يُ  -باهلل من ذلك

بسم اهلل "إىل عدم كتابة  -صلى اهلل عليه وسلم-الظروف الصعبة اليت اضطرت رسول اهلل 
، وزدت ذلك توضيحا  وتأكيدا  يف كتابايت "محمد رسول اهلل"وعدم كتابة  ،"الرحمن الرحيم

 الذي مل يرتك جماال  لقائل ومعاند، حيث بينتُ " سماحة الشريعة اإلسالمية"ومنها كتاب 
 مساحة اإلسالم يف الرخصة للمكره أن يقول كلمة الكفر املناقضة ألصل أصول اإلسالم،

                                                           

 .وسل م به العلماء  ،فأنت تفر ق بني ما مجعه اهلل تعاىل)!( ىل ما تسميه خلطا  علماء اإلسالم إقد سبقين ( 1)

وأما نظر  ،ن  الشريعة اإلسالمية كلها مبنية على مراعاة املصاحل واملفاسدإ:  قولونهذا قول اجلهالء ،أم ا العلماء في( 2)
ا هو يف تطبيق النصوص  شملها النصوص الد الة على مراعاة املصاحل توهل هذه احلالة املعي نة وتلك . العلماء فإَّن 

   !!.  واملفاسد أو ال تشملها ؟

 .له دسوه على الشيخ عبيد ومن معهوال أستبعد أنه من مكر فاحل وأمثا (3)
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ويف قصر الصالة الرباعية يف السفر وإن طال، ويف  باإلميان، ا  أن يكون قلبه مطمئنبشرط 
مىء و اجلهاد اختصار الصالة إىل ركعة يف حال اشتداد القتال، ويف حال اهلرب من العدو يُ 

فإن مل يستطع  ،والرخصة للمريض يصلي عند العجز واملشقة قاعدا ، اهلارب يف صالته إمياءا  
وكذا يف  ،ر يف شهر رمضانفطِ أن يُ واملريض مسافر ا يف الصيام يرخص لل،وكذ فعلى جنب

احلج إذا حصره العدو عن أداء احلج جيوز له التحلل من اإلحرام باحلج والعمرة، وكل هذه 
وال ُيفى أن هذه الرخص كلها روعي من أصول اإلسالم، وال يشرتط اإلكراه يف أكثرها، 

سماحة الشريعة "اصيل واألدلة فلريجع إىل كتايب ومن شاء التففيها مصاحل العباد، 
وإىل كتب الفقه وشروح األحاديث يف هذا  ،"رد الصارم المصقول"وإىل كتايب  ،"اإلسالمية

 .اجملال

الضالل  لو كان خصومي يف هذه املسائل من الروافض أو غريهم من أهل : وأقول
سكت وال ختجل من املكابرة القتنعوا وسكتوا، ولكن احلدادية الشريرة املسفسطة ال ت

 .    )!( عنـز ولو طارت:  والشغب، فهم على مذهب

 أيب أكاذيب نْ مِ صلى اهلل عليه وسل م ف ورسولهتعاىل  اهلل مع التأدب عدم مسألةأّما 
 والرباهني ةباألدل   االفرتاءات هذه وغريي أنا رددت وقد وخياناهتم، وأنصاره املصري احلسن

الكر على أهل : "يف مقالني يل، أحدمها الردود هذه نشرتقد و ، وكذب حزبه كذبه على
، بّينُت "إدانة أيب احلسن يف تصديقه الكذب وتطاوله باألذى واملن: "، وثانيهما"اخليانة والبرت

إرواء الغليل يف "، ورد ثالث أليب عمر العتييب، مساه (يزن)فيهما خيانات أيب احلسن وصاحبه 
بنّي فيه أكاذيب " . ة ربيع املدخلي حامل لواء اجلرح والتعديلالدفاع عن الشيخ العالم

 على ظلما   وأصر   باهلل، يتعلق عما احلسن أبو وتراجع ،وافرتاءات أيب احلسن وأعوانه املبطلني
 منهج عن أعقابكم على انقلبتم فلماذا األكاذيب هذه ضد معنا وكنتم األخرى، كذباته
 بني احلسن أيب أكاذيب ترددون صرمتو  احلسن، أيب من أكثر الفنت يف وأوغلتم ،السلف
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 أَنَّهُ  يُ َرى ِبَحِديث   َعنِّي َحدَّثَ  َمنْ  " كذب ، بأهنا علمكم رغم منه أكثر واآلخر احلني
 ."  اْلَكاِذبِينَ  َأَحدُ  فَ ُهوَ  َكِذبٌ 

 األبرياء، ورمي للكذب نقلكم كمن  يهم فال وغريها، املسألة هذه يف كذابون فأنتم
والصحابة  -صلى اهلل عليه وسل م- ورسوله ودينهتعاىل  اهلل عن يذبُّ  نمم احلمد وهلل وأنا

 هذا لُّ ج  وأُ  ورسوله، اهلل ،وأحب تعظيمه حق اهلل وأعظم واجلماعة، السنة أهل وعنالكرام 
صلى اهلل -حممد  به جاء ما بكل وأمتسك رسوله، وسنة اهلل كتاب وأحب وأوقره، الرسول

 وأعادي، أوايل ذلك وعلى عقيديت، وهذه وأخالق، وعمل جهومن عقيدة من -عليه وسل م
من ُيالف هذه العقيدة وهذا املنهج كثرية  على وردودي أذب، وعنه أدعو،كله  ذلك وإىل

من وقف على هذه االفرتاءات من أهل و  ،مبني اكأف   فهو هذا غري يف   قال ومنومنتشرة، 
 (. بهتان عظيم سبحانك هذا: )احلق  واهلدى يقول 

صلى اهلل عليه - رسوله سنة أو كتابه يف أوتعاىل  اهلل يف يطعن من على وردودي
 وليس اآلفاق، يف ومنشورة مشهورة يكفرهم أوالكرام  الصحابة يف يطعن أو -وسل م

 ألهل مٌ لْ وسِ  والالحقني، السابقني السنة أهل على حرب هم بل شيء، ذلك من للحدادية
 .مجعنيأ والضالل البدع

 معهم واجللوس البدع، أهل نصيحة ومسألة: "بركانه  من( 2ص) يف البحريين قال
 من باألدلة العلم أهل بينه مما ذلك وغري والقرين، وسلمان سفر ومسألة ،-زعم- للنصح

 علم بغري اهلل يف جيادل زال ما كله هذا ومع خطئه تبيني يف السلف وأقوال والسنة، الكتاب
 ".وتعاىل سبحانه اهلل سبيل عن ليضل منري ابكت وال هدى   وال

 بيوهتم إىل أذهب ال فأنا للنصح معهم واجللوس البدع أهل نصيحة مسألة :أقول
 .بعيب ليس وهذا ،احلق له وبينتُ  ناصحته بييت إىل منهم أحد جاءين فإذا ،وجمالسهم
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 ويبني ،مفيناصحه ،-وسلم عليه اهلل صلى- النيب جمالس حيضرون املنافقون كان فقد
 .واحلق اإلسالم هلم

 ،جملسه إىل التحزب وأهل البدع أهل يأتيه -اهلل رمحه – باز ابن الشيخ وهذا
 العامليف رابطة  البدع أهل يأتيهم العلماء كبار وهيئة املفيت وهذا احلق، هلم ويبني ،فيناصحهم
 :يل قال العلماء من أحدا   أعرف وال أعتقد، فيما وينصحوهنم أيضا   جمالسهم ويف اإلسالمي

 كيسك من فهذا األمر، هذا يف العلماء من ي  عل رد أحد وال البدع، أهل جتالس أنت
 .باألكاذيب املشحون

 أو اإلسالم باسم لتأكلها ؛األموال جلمع البدع أهل الطخت عادتك من هذا ولعل 
 .غريه باسم

 وبينهم، نانبي توقع اليت اخلصومة إال هي ما أدري ال والقرين وسلمان سفر ومسألة 
 مشهورة، قطب سيد شيخهم على وردودي مشهوران، سفر على وردي سلمان على وردي

 .مشهوران وخصومتهم وخصومة حزهبم لنا

 ؟            هؤالء وعلى قطب سيد على واجلديدة القدمية احلدادية ردود أين لكن
 ".وانسلت بدائها رمتين"

          السنة أهل عداوة يف وأغرق ،منهم حاال   أأسو  هم من عليهم يرد وكيف
 الكتاب من ضدي بينوها مىت ،؟عليّ  تفرتيها اليت األشياء هذه العلم أهل بني   ومىت وحرهبم؟،

 ألدحض ؛منري كتاب وال هدى وال علم بغري أنا همجادلت ومىت السلف؟ وأقوال والسنة
  السلفي؟ املنهج

 .السلفي املنهج به لتدحضوا بالباطل جتادلون وحداديتك أنتبل 

 .األهوج هذا من أكذب أذناي مسعت وال ،عيناي رأت ما
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 يف األصيل هذا وجه يف هبا ويرمي األكاذيب، هذه يرفض ا  ربيع يعرف من وكل
ويستمر موقعها  تعيش أن هلا ميكن ال اليت األثيمة احلدادية من ينشرها من وجه ويف ،الكذب

 .وبالكذب الكذب على إال

 إبعادا   تركته معشاره عشرعط يُ  مل مبا والتشبع باألكاذيب كثري انهذي الرجل وهلذا
 اإلفك، يف أمثاله ويقبله ،الزكية والعقول الشريفة الطباع متجه ألنه ؛ورؤيته مساعه عن للقارئ

 .تقع أشكاهلا على الطيور جمندة،وإن جنود فاألرواح

 الفهم هذا على هوأتباع شيعته ترى ولذلك: " بركانه من( 4ص) يف البحريين قال
 مع يتعاون من ومنهم اإلخوانية، مع اآلن تعاوهنم املنحرف منهجهم من ترى بل السقيم،

 أصوهلم فمن وهكذا، الالدينية مع يتعاون من ومنهم الرتاثية، مع يتعاون من ومنهم السرورية،
 وهذا ،اإلنرتنت يف أو الدروس يف ذلك على وأدلة أمثلة وضربنا ورأيناهم، التمييع، اآلن

 يف (1)مناقشه ذكر مع واآلن الصاحل السلف ملنهج كثرية خمالفات إىل جرهم املمّيع املنهج
 ".اإلميان مسائل

 : أقول

 .فالسلفيون بريئون مما رماهم به هذا اجلهول وانسلت، بدائها رمتين

وقد نقل بعض تالميذ فوزي مناصرته للروافض واإلخوان املسلمني والصوفية، ونشروا 
 وشبكتهم موقعهم بني إال املذكورة الفرق مع التعاون رىيُ  ال، مث "أهل األثر" موقعهم هذا يف
 ينقلونو  ،السلفيني يفظلما   الطاعنة املعلومات يتبادلون فهم ،صوفيةوال احلزبيني وبني األشرية

؛ بل يدافعون عن صوفية اجلزائر يف شبكتهم، عنهم تنقل واحلدادية احلدادية، شبكة عن
 احلزبيني أوساط يف إال تروج ال البحريين فوزي وأشرطة وكتب ،ون أهل السنة من أجلهموحيارب

                                                           
 .كذا (1)
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 ضد احلداديةفرحون جدا  بفتنة  الضالل وأهل واحلزبيون ،ذلك يعرفون واحلدادية البدع، وأهل
 .السلفيني

 ويزيد واعتقاد وعمل قول اإلميان: )فقوله : "بركانه من(  5-4ص) يف البحريين وقال
 تضليل فهذا( ذرة مثقال إال منه يبقى ال حىت: )قوله أما السلف، وافق هاهنا إىل( وينقص

 ال حىت: )السلف قال كما يقول ال فهو السلف، ملنهج خمالف وهو تفصيل، (1)يف ليس
 يف املدخلي وربيع عليه، الرد يف األمر هذا وبين ا ذلك، يف اآلثار نطقت كما( شيء منه يبقى
 باله فما السلف، وأقوال األثر إتباع يدعي وهو األثرية، واألقوال السلفية، راآلثا يتبع مل ذلك
 ويزيد واعتقاد وعمل قول اإلميان بأن هذا يف السلف قول يف ينظر أن يريد وال ُيالف هنا

 وهذا شيء، منه يبقى أن (2)أما اإلميان ألن شيء؛ منه يبقى ال حىت وينقص وينقص،
 أو ذرة منه يبقى أن فممكن مسلم، فهو شيء إميانه من بقي إن للمسلم، بين ا كما بالنسبة

 مل زيادة شذوذ يف القناعة)) كتايب يف هذا وبينت بذلك، األدلة نطقت كما ذلك من أدىن
 .العلم أهل وأقوال هذا، يف السلف عن ونقلت ،((الشفاعة حديث يف قط خريا   يعملوا

 ذنوهبم، بسبب النار؛ دخلوا الذين املسلمني من العباد هؤالء بأن تبني فالروايات
 من إال (3)يكن ال وهذا بقلبه، اخلري من الذرة بقدر إميانه يكون من ومنهم إمياهنم، وضعف
 ."(4)فيهم اخلري من شيء لبقاء النار من ُيرجون مث املسلم،

اإلميان قول وعمل يزيد وينقص حىت ال يبقى : إىل حكمه على قويل أوال  انظر  :أقول
مثقال ذرة بأنه تضليل، وأدرك خطر هذا الرجل ومنهجه على السلف وعلى أحاديث  منه إال

 .-عليه الصالة والسالم -الشفاعة وقائلها 
                                                           

(1)
 .كذا 

 .كذا (2)
 .كذا (3)

وتبدعون وحتاربون من  ،"حتى ال يبقى منه شيء"وإذا كان األمر كذلك، فلماذا توجب أنت وفرقتك احلدادية زيادة  (4)
 !ال يقوهلا ؟
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 فما "اخل..وينقص يزيدو  وعمل قول اإلميان" :قويل على حكمه هذا كان إذا -ثانيا  
 ويزيدون فأل وهم وينقص، يزيد :وايقول ومل ،وعملقول  اإلميان نإ :يقول من على حكمه

 ؟؟، وال يزيدون ما أوجبه احلدادية، ويرى هذا البحريين أن تركه تضليال  البخاري شيوخ من

 يزيد ،واعتقاد وعمل قول اإلميان :هنا قويل مثل يقول منعلى  هحكم ماو   
اخل، وال يزيدون عليه ما اشرتطه احلدادية، وهم مئات األئمة، أليس مقتضى قوله ...وينقص

 ؤالء األئمة بالضالل والتضليل؟أن حيكم على ه

 حتى: )السلف قال كما يقول ال فهو السلف، ملنهج خمالف وهو: "وقوله -1
 ."كما نطقت اآلثار يف ذلك  (شيء منه يبقى ال

 ال حتى: )السلف قال كما يقول ال فهو السلف، ملنهج خمالف وهو: "قوله :أقول
 ".(شيء منه يبقى

 بأن: القول على أمجعوا والتابعون فالصحابة ،ومنهجهم السلف على منه افرتاء هذاف 
: قال أنه التابعني نم وال الصحابةأحد من  عن ينقل ومل وينقص، ويزيد وعمل قول اإلميان

 ."شيء منه يبقى ال حتى وينقص"

، وللتوضيح والتابعني الصحابة من قبله من يقوله ما هنا كالمه أصل سفيان إن مث
 :اإليمان أقوال سفيان بن عيينة فيننقل 

 (:41ص) السنة أصول يف احلميدي بكر أبو قال- 1

 أخوه له فقال ،"وينقص ويزيد وعمل قول اإلميان: "يقول عيينة بن سفيان ومسعت"
 ال حىت بل صيب، يا اسكت: وقال فغضب ينقص،: تقل ال حممد أبا يا: عيينة ابن إبراهيم

 ".شيء منه يبقى
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 األشعث بن سليمان داود أبو أخربناو (: " 3/583) السنة يف اخلالل قال- 2
 اهلل عبد أبا ومسعت يزيد، اإلميان: يقول مسعته قال عيينة ابن وذكر اهلل عبد أبا مسعت قال
 ".ينقص اإلميان: قال من يعنف ال: يقول سفيان مسعت: قال

 حدثين: قال أمحد بن اهلل عبد أخربنا(: " 3/592) السنة يف اخلالل وقال- 3
 ".ويزيد وعمل قول اإلميان: قال سفيان مسعت: قال أيب

 (:156-1/155) واجلماعة السنة أهل اعتقاد أصول شرح يف الاللكائي وقال

 : -عنه اهلل رضي- عيينة بن سفيان - اعتقاد" 

 عباد بن إسحاق بن حممد حدثنا :قال الوجي بن حممد بن اهلل عبيد أخربنا -316
 :قال السلمي اجلبار عبد بن حممد حدثنا :قال معاوية بن العزيز عبد حدثنا :قال التمار
 كن فمن عشرة السنة :يقول عيينة بن سفيان مسعت :قال ءالعال أبو الفرج بن بكر حدثنا

 : السنة ترك فقد شيئا   منها ترك ومن ،السنة استكمل فقد فيه

 والصراط، وامليزان، والشفاعة، واحلوض، وعمر، بكر أيب وتقدمي القدر، إثبات
 تقطعوا وال القيامة، يوم والبعث القرب، وعذاب اهلل، كالم والقرآن ،وعمل قول نواإليما

 ".مسلم على بالشهادة

 :أقول

اإلميان قول وعمل : "ما حكاه أبو بكر احلميدي عن سفيان أنه قال -ظر أوال  ان
، حيث اقتصر سفيان على ما قاله الصحابة والتابعون، ومل يزد عليه شيئا ، "ويزيد وينقص

" بل حىت ال يبقى منه شيء"ينقص، زاد على ذلك : ال تقل: ن ملا أغضبه أخوه، وقال لهلك
 .يف حال غضبه، ولعله مل يقل هذه الزيادة طول عمره
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اإلميان يزيد، وأنه : قال اإلمام أمحد وهو أبو عبد اهلل أنه مسع ابن عيينة يقول -ثانيا  
 ".ينقص اإلميان: قال من عنفيُ  ال : "مسعه يقول

بل : "لم يذكر الزيادة اليت رواها عنه احلميدي يف حال غضبه، وهي قولهف -1
 ".ينقص حىت ال يبقى منه شيء

 .، فيا ويله من بطش احلدادية"اإلميان يزيد: "بل اقتصر على قوله

، وكأنه يشري إىل "ينقص اإلميان: قال من عنفيُ  ال: "ومسعه اإلمام أمحد يقول -2
النقص، ويعرب بدال  عنه بالتفاضل؛ كابن من يتورع من أئمة السنة عن ذكر 

 .املبارك وعبد الرمحن بن مهدي

اإلميان قول وعمل : "مسع اإلمام أمحد سفيان بن عيينة مرة أخرى يقول -ثالثا  
 ".ويزيد

 ".وينقص"ومل يذكر كلمة  

 ".اإلميان قول وعمل يزيد وينقص: "مسعه عبد الرزاق يقول -رابعا  

، ومل يذكر "واإلميان قول وعمل: "ج أبو العالء يقولمسعه بكر بن الفر  -خامسا  
 .الزيادة وال النقص

فما هو حكم احلدادية عليه، ومنهم فاحل وفوزي البحريين؛ حيث مل يقل  
: ، بل يقتصر يف بعض أقواله على قوله"وينقص حتى ال يبقى منه شيء": مرات

 ، وال يذكر الزيادة وال النقص؟"اإلميان قول وعمل"

ي للحدادية متعلق حلرهبم على أهل السنة سنوات أخرى إذا اقتصروا فهل بق 
على ما أمجع عليه الصحابة والتابعون، بل أتباع التابعني، ومنهم سفيان ابن عيينة 
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وأكثر من ألف شيخ من شيوخ البخاري، ومل يلتزموا هذه الزيادة، ومل يلزموا هبا 
 .-رحم اهلل اجلميع-غريهم

تبديعهم ملن ال يقول هبذه الزيادة اليت أوجبوها جرمية  أال يرى القارىء أن  
كربى منهم، تنسحب على أهل السنة السابقني والالحقني، وعلى رأسهم الصحابة 

 والتابعون؟

اللهم إنا نعوذ بك من اجلهل والبغي والغلو املفتعل، ومن مسلك اخلوارج يف  
 .رمي أهل السنة كذبا  وزورا  باإلرجاء

 وال ُيالف هنا باله فما السلف، وأقوال األثر إتباع يدعي وهو: "قوله عين -2
 ويزيد واعتقاد وعمل قول اإلميان بأن هذا يف السلف قول يف ينظر أن يريد

 ".شيء منه يبقى ال حىت وينقص وينقص،

كل   إين واحلمد هلل وإخواين متبعون للكتاب والسنة وآثار السلف وأقواهلم يف: أقول
إلميان والعقائد واملناهج، ندعوا إىل ذلك، ونوايل على ذلك أبواب الدين، وباألخص ا

ونعادي، والذي ُيالف أقواهلم ومنهجهم هم أهل البدع، ومنهم احلدادية الذين ُيالفون 
السلف يف كثري من أصوهلم، ومنها هذا األصل قد خالفوهم فيه، وهذه املخالفة تقتضي 

 .تبديع السلف حتما  

 ألن : "-وهو كاذب يف دعواه-منهج السلف، قوله معلال  ملا ادعى أنه  -3
 من بقي إن للمسلم، بين ا كما بالنسبة وهذا شيء، منه يبقى أن أما اإلميان
 كما ذلك من أدىن أو ذرة منه يبقى أن فممكن مسلم، فهو شيء إميانه

 مل زيادة شذوذ يف القناعة)) كتايب يف هذا وبينت بذلك، األدلة نطقت
  ".((الشفاعة ديثح يف قط خريا   يعملوا
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 :أقول

اجلاهل كيف ُيالف السلف يف قضايا اإلميان وغريها جبهل، وكأن  انظر إىل هذا
 .اخلالف بني أهل السنة واخلوارج واجلهمية إَّنا هو يف الكفار واملرتدين

يف عصاة املسلمني  إن اخلالف بني أهل السنة وبني اخلوارج ومن تابعهم إَّنا هو
 .على اإلسالم، لكن ماتوا وهم مصرون على الكبائر، ال يف الكفاراملوحدين الذين ماتوا 

 .مصريهم إىل النار خالدين فيها أبدا  : فاخلوارج واملعتزلة يقولون

إهنم حتت مشيئة اهلل؛ إن شاء عذهبم على قدر ذنوهبم، مث : وأهل السنة يقولون
م، ولو كان عنده ُيرجهم اهلل بشفاعة الشفعاء وبرمحته، حىت ُيرج من دخل النار منه

مثقال ذرة من إميان، أو أدىن من مثقال ذرة، وإن شاء عفا عنهم، وأدخلهم اجلنة بدون 
، (إن اهلل ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء: ) عذاب، كما قال تعاىل

 .إىل غري ذلك من األدلة ألهل السنة يف هذا الباب

رجئة يف زيادة اإلميان ونقصانه، إَّنا هو يف مث اخلالف بني أهل السنة واخلوارج وامل
: زيادة إميان املؤمن ونقصانه، ال يف زيادة إميان الكافر ونقصانه، إذ هو كافر، فال يقال

 .إميانه يزيد وينقص، واخلالف أيضا  إَّنا هو يف مصري عصاة املسلمني

ا هو يف وكالم هذا الرجل يوحي أن هذه املعارك اليت يديروهنا على السلفيني إَّن
 .الكافر، وقاتل اهلل اجلهل والكذب

وقد عرف مذهب السلف ومنهم الصحابة والتابعون أن اإلميان يزيد وينقص، ومل 
اإلميان قول : ، ومن بعدهم منهم من يقولوينقص حتى ال يبقى منه شيء: يقل أوائلهم

حتى  يزيد وينقص: وعمل، ومنهم من يضيف يزيد وينقص، ومنهم وهم القليل قد يقول
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، ولكنه مل يقل بوجوب القول هبذه الزيادة، وال يشرتط القول هبا، وال ال يبقى منه شيء
 .يبدع من ال يقول هبا

،  وال "اإلميان قول وعمل، ويزيد وينقص: "وهؤالء القلة يقولون يف غالب أحواهلم
 .يذكرون هذه الزيادة اليت يوجبها احلدادية

دع من ال يقول هبذه الزيادة كاحلدادية، فليأتوا ومن يشرتط القول هبا، ويوجبه، ويب 
بأدلتهم على ذلك من الكتاب أو السنة أو اإلمجاع، وإال فهم أهل ضالل وفنت، وهم 

 .يسريون على طريقة اخلوارج يف رمي أهل السنة باإلرجاء، ويف التعنت والغلو

جرأته على وتضعيفه لزيادة مل يعملوا خريا  قط، وحكمه عليها بالشذوذ من جهله و 
وعلى صحيح اإلمام مسلم الذي تلقته األمة  -صلى اهلل عليه وسلم-سنة رسول اهلل 

بالقبول، وحكموا بصحته إال قليال  منهم تكلموا عليها بأدب، ومل يرجفوا عليها وعلى 
مسلم مثل أراجيف وهتاويل هذا املتهور، وليست هذه الزيادة مما انتقده أولئك العلماء 

 .ءاألدباء النبال

وقد بنّي جهله وهتوره أخونا حممد موسى أبو سلمان يف رد رصني، بنّي فيه جهل 
 .هذا الرجل وجمازفاته

 بسبب النار؛ دخلوا الذين املسلمني من العباد هؤالء بأن تبني فالروايات: "وقوله
 يكن ال وهذا بقلبه، اخلري من الذرة بقدر إميانه يكون من ومنهم إمياهنم، وضعف ذنوهبم،

، ال يغين عنه شيئا ، وهو "فيهم اخلري من شيء لبقاء النار من ُيرجون مث املسلم، من الإ
 ."حتى ال يبقى منه شيء"يشرتط زيادة 

فهذا من تلبيساته اليت يسرت هبا سوأة غلوه وهتوره ، واحلمد هلل الذي فضحه وفرقته  
 .هبذا البحث وغريه
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ينكرون الشفاعة، أو يسرت عورته  مث ذهب يذكر أحاديث الشفاعة كأنه ُياصم قوما  
 .يف إرجافه على حديث من أحاديث الشفاعة

 :من بركانه( 7ص)ساق هذا البحريين شيئا  من أحاديث الشفاعة، مث قال يف 

 ُيرجهم مث اإلميان أهل من قوما   يعذب تعاىل اهلل أن على تدل األحاديث وهذه"
 من أدىن أو ذرة قلوهبم يف يبقى حىت إمياهنم بنقص للمسلمني بالنسبة وهذه بالشفاعة،

 كما العلماء من وغريه رجب ابن ذلك وبني األخرى، الروايات يف كما إميان من ذلك
 بني كما شيء العبد إميان من يبقى ال أن ممكن لكن ،(النار من التخويف) كتابه يف

 والذي ،كامال   العمل لرتكه شيء إميانه من يبقى فلم فارتد مسلما   مثال   فكان السلف،
 قلب من ينتهي ال اإلميان بأن يقول ألنه املرجئة؛ مذهب على فهو ذلك خبالف يقول
 ينقص اإلميان بأن السلف مذهب خالف وهذا إميانه سيبقى العبد يفعل فمهما العبد

 السلف مذهب وهذا بالكلية، يزول أن ميكن فاإلميان شيء، منه يبقى ال حىت ينقص
 ".واجلماعة السنة وأهل

 

 

 :قولأ

، فلم "بالشفاعة ُيرجهم مث اإلميان أهل من قوما   يعذب : "انظر إىل قوله -1
 .يقل يعذب قوما  من أهل الكبائر الذين ماتوا وهم مصرون عليها

 ".اخل... للمسلمني بالنسبة وهذه: "وانظر إىل قوله -2

فهل هناك من يعتقد من املسلمني أن هناك شفاعة للكافرين واملرتدين 
 .واملنافقني
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 بني كما شيء العبد إميان من يبقى ال أن ممكن لكن: "انظر إىل قولهو  -3
 العمل لرتكه شيء إميانه من (1)يبقى فلم فارتد مسلما   مثال   فكان السلف،

 ".كامال  

وهل هناك خالف بني أهل السنة وغريهم يف املرتدين وأهنم أشد كفرا  : أقول  
ة واحدة بدون تدرج كما حصل من الكفار األصليني ويف الغالب حتصل الردة دفع

 .-رضوان اهلل عليهم-للمرتدين الذين قاتلهم أبو بكر والصحابة 

 .، يعين املرتد، وكأن هذا املرتد مل يرتك اإلميان"لرتكه العمل كامال  : "وقوله

 حىت ينقص ينقص اإلميان بأن السلف مذهب خالف وهذا : "وانظر قوله -4
 ".شيء منه يبقى ال

إن اإلميان ينقص وينقص حىت : ذا يفيد أن السلف مجيعا  يقولونإن كالمه ه" :أقول
ال يبقى منه شيء، وأهنم يلتزمون ذلك ويشرتطونه كما هو مذهب احلدادية، وقد عرفت مما 
سلف أن معظمهم ال يلتزمون القول بأن اإلميان ينقص وينقص حىت ال يبقى منه شيء، وال 

 .يشرتطونه

بالكلية وهذا مذهب السلف وأهل السنة  يزول أن نميك فاإلميان: "وانظر إىل قوله
 ".واجلماعة

ومن ينكر أن اإلميان ميكن أن يزول بالكلية، فحىت املرجئة ال يقولون ال ميكن  :أقول
أن يزول اإلميان بالكلية، وعندهم يف كتبهم أحكام الردة، ويكثرون من هذه األحكام، أما 

بالكفر على عصاة املسلمني، وحيكموا خبلودهم  اخلوارج فإهنم يغلون يف دينهم حىت حيكموا
 .يف النار

                                                           
 .كذا (1)
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ومن يتأمل هذا الكالم يدرك  أن الرجل جاهل غيب، ويهرف مبا ال يعرف، ومع هذا 
 .يزعم بأنه قائم مبذهب أهل السنة واجلماعة

 كالها وحىت سامها كل مفلس  لقد هزلت حىت بان من هزاهلا 

صلى اهلل -ل النيب فيصدق عليهم قو  ،له رؤوسا  ولقد اختذ احلدادية هذا اجلاهل وأمثا
إن اهلل ال يقبض العلم انتزاعا  ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض : " -عليه وسلم

 ".العلماء حىت إذا مل يبق عاملا  اختذ الناس رؤوسا  جهاال  فسئلوا فأفتوا بغري علم فضلوا وأضلوا

ان وقوال  لفاحل احلريب إلثبات أنه ميكن زوال مث ساق قوال  البن عثيمني وقوال  للفوز 
اإلميان بالكلية، ومن املهازل عده فاحلا  من العلماء املعتد بأقواهلم، وهو يرد أقوال األئمة 

 .الكبار ويرد حججهم

 أوهم أن وبعد" وينقص يزيد اإلميان إن: "قويل على رد أن بركانه بعد فوزي يف قال
من  رد أنه يزعم لكالم سوقه وبعد اإلميان، يف كمال شرط العمل إن: أقول أين الناس

 .لقويل لعلماءا

 فنرد( شيء منه يبقى ال حىت ينقص) لفظ إنكاره فأما": من بركانه( 8ص)قال يف 
 اإلميان وأن اإلميان، من العمل بأن وقرروا قالوا السلف بأن يدعي وهو السلف أقوال من عليه
 من ذلك ألن فقط، بذلك يقول وهو باملعاصي، قصوين بالطاعات يزيد واعتقاد وعمل قول

 أقوال من( شيء منه يبقى ال حىت ينقص ينقص اإلميان بأن: )كذلك نقول السلف، أقوال
 ذلك يف أخطأت قد يقول أن يريد ال احلقيقة يف وهو اآلثار، هبذه يأخذ ال فلماذا السلف،

 ".وتعاىل سبحانه اهلل إىل (1)وأتوب

                                                           
ستوجب التوبة إىل اهلل، واعرف اعتقاده يف وجوب ي خطأ  " حىت ال يبقى منه شيء"انظر إليه كيف يعترب عدم ذكر  (1)

 .وأدرك مراوغاته حوهلا ،هذه اجلملة
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 : أقول

 .الكذب حمرتيف كبار إال عليه جيرؤ ال ما الكذب من مالكال هذا ويف

 يف صحة شرط أو اإلميان يف كمال شرط العمل بأن القول حارب من أول فأنا- 1
 .هذا يومي وإىل سنوات ذلك إنكار وكررت اإلميان،

أو  هذا وقلت ،(2)شيء منه يبقى ال حتى ينقصقد  اإلميان إن: وأقول قلتأنا و - 2
 من وال السابقني من أحدا   علمأ ال ولكين هذا،يف بركانه  ناقشه الذي الشريط يفمعناه 

 .السنة أهل على احلاقدة اجلاهلة احلدادية إال اإلميان تعريف يف اشرتطه الالحقني

 يف يقتصرون السلف من قالوه الذين فحىت كلهم، السلف تضليل مقتضاه من والذي
 يقتصر وبعضهم يزيدون، وال وينقص، يزيد وعمل قول اإلميان بأن القول على أحواهلم معظم
 من وزيادةشيخ  ألف عن البخاري ذلك نقل كما ،وعمل قول اإلميان بأن القول على

 .شيوخه

 لفظ إنكاره فأما" :عين فقوله يقوهلا، من على أنكر وال الزيادة، هذه أنكر مل أنا- 3
 يف ذه الزيادة أو معناهاهب وصرحتُ  أكاذيبه، منف "اخل ... (شيء منه يبقى ال حىت ينقص)

 هذا ناقشه الذي الشريط يف وسجل، العلم طالب من السنة أهل من املئات حضره درس
 . األثيم األفاك

 ،والنصارى واليهود املسلمني عند وفاعليها قائليها تسقط واخليانات األكاذيب هذه
 ومع عندهم، ويفعلها يقوهلا من شأن ويرتفع ،والفضائل املميزات من فإهنا احلدادية عند إال

 وأهل السنة أهل أنوف رغم وفاحل فوزي وعند أنفسهم عند واجلماعة السنة أهل فهم ذلك
 .اإلسالم

                                                           
 .من هذا الرد( 67-64ص)انظر أقوايل يف هذا  (2)
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 بأن: قالوا أهنم العلماء من عدد عنمن بركانه ( 11-9ص)يف  األشري فوزي نقل
 اناإلمي: )-اهلل رمحه- إسحاق اإلمام فيقول: " فقال ،شيء منه يبقى ال حتى ينقص اإلميان

 السنة يف اخلالل أخرجه األثر وهذا( شيء منه يبقى ال حىت ينقص وينقص يزيد وعمل قول
 إسحاق قول منصور بن إسحاق اإلمام وافق وكذلك صحيح، بإسناد وغريه( 582ص 3ج)
 (".589ص 2ج) مسائله يف كما( هبا أقول وأنا: )بقوله -اهلل رمحه-

 على له أقف ومل يُعرف، ال حازم بن حممد إسناده يف ألن ضعيف؛ إسناده بل :أقول
 .هذا يعرف األشري هذا أن وأظن ترمجة،

 :مث من عجائب هذا البحريين أنه رأى نصني لإلمام أمحد قبل قول إسحاق مباشرة

 :قال من عن أمحد سألت" :رواه اخلالل بإسناده إىل إمساعيل بن سعيد قال -أحدمها
 (.3/581)، السنة للخالل "رجاءاإل من بريء هذا :قال وينقص؟ يزيد اإلميان

 امللك وعبد املروذي بكر أبو وأخربنا(: "3/582)قال اخلالل يف السنة  -وثانيهما
 بن وحممد موسى بن ويوسف الكرماين إمساعيل بن وحرب السجستاين داود وأبو امليموين

 ولق اإلميان :قال حنبل بن أمحد مسع إنه :يقول كلهم حممد بن واحلسن واصل بن أمحد
 ".وينقص يزيد وعمل

 .ومل يردع هذان النصان هذا األهوج عن التعلق بكالم إسحاق الذي مل يثبت عنه

اإلمام أمحد يقول قوال  أمجع عليه الصحابة ومن تبعهم بإحسان من أئمة اهلدى، فرتكه 
هذا الظامل لنفسه، وينقل عن إسحاق قوال  مل يثبت عنه؛ ليحكم به على خصومه ربيع 

صلى اهلل عليه –بأهنم مرجئة، وال يبايل بذلك ولو عاد حكمه على أصحاب حممد وإخوانه 
 .ومن تبعهم بإحسان -وسلم
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أال يدل هذا التصرف وهذا التعامل مع نصوص أهل العلم واإلميان على أن هذا الرجل 
من أهل األهواء، يأخذ ما يوافق هواه، مهما كانت نتائجه وآثاره، وُيفي ما ُيالف هواه ولو 

 .قام عليه اإلمجاع، ودل عليه الكتاب والسنة

 بأن: )-اهلل رمحه- عيينة بن سفيان قول وكذلك(: "9ص) يف األشريفوزي  وقال
( 41ص) السنة أصول يف احلميدي ذلك أخرج كما (شيء منه يبقى ال حىت ينقص اإلميان

 يف والعدين( 1132ص 5ج) االعتقاد يف والاللكائي( 271ص) االعتقاد يف والصابوين
 ".صحيح بإسناد وغريهم( 94ص) اإلميان

 :أقول

 ينقص اإلميان إن: القول هذا التزم هل ولكن عيينة، بن سفيان عن صحيح هذا إن
 ذلك؟ التزموا السنة أهل وهل الناس، به ألزم وهل شيء، منه يبقى ال حىت

 .وكال ،ال: اجلواب

وجوبه؟ وكيف يلزمون إذ كيف يلتزمون ويلزمون الناس بأمر مل يقم أي دليل على 
 .الناس بأمر يتضمن تضليل السلف من الصحابة ومن تبعهم بإحسان

 إن": يقولون أهنم عيينة بن سفيان منهم األئمة من عدد عن ينقل الاللكائي فهذا
 شرح" انظر ،"شيء منه يبقى ال حتى" عنهم ينقل ومل ،"وينقص ويزيد وعمل، قول اإلميان
 (. 5/1128) "ماعةواجل السنة أهل اعتقادأصول 

 الثوري سفيان مسعت: قال أنه الرزاق عبد إىل بإسناده أخرى مرة الاللكائي وينقل
 ".وينقص يزيد وعمل قول اإلميان إن: "يقولون عيينة بن وسفيان أنس بن ومالك جريج وابن

 اإلميان: "يقولون ومعمر جريج وابن سفيان مسعت :قال الرزاق عبد إىل آخر وبإسناد
 ".وينقص يزيد لوعم قول
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 شيخا   وستني اثنني لقيت: "قال أنه الرزاق عبد إىل آخر بإسناد الاللكائي وينقل
 سلمة بن ومحاد السائب بن ويزيد شيالقر  حممد بن والوليد والثوري واألوزاعي معمر منهم
 أيب وابن أنس بن ومالك اجلراح بن ووكيع حرب بن وشعيب عيينة بن وسفيان زيد بن ومحاد
 وعمل قول اإلميان: يقولون كلهم نسمه مل ومن مسلم بن والوليد عياش بن وإمساعيل ليلى
 (.1129-5/1128) "واجلماعة السنة أهل اعتقادشرح أصول " انظر" وينقص يزيد

(: 1136-5/1135) "واجلماعة السنة أهل اعتقادشرح أصول " يف الاللكائي وقال
 : سفيان بن يعقوب عنهم حفظ مجاعة قول"

 أبو نا :قال عثمان بن حممد بن احلسن نا :قال بكر بن أمحد بن حممد بن ليع أنا
 واأللسنة بالقلوب هلل اإلخالص السنة أهل عند اإلميان :قال سفيان بن يعقوب يوسف

 ".  وينقص يزيد وعمل قول وهو واجلوارح

 عدد عن ،الغرباء مكتبة نشر ،(83ص) السنة أهل اعتقاد يف ينقل الصابوين وهذا
 يزيدوا ومل ،فحسب ،"وعمل قول اإلميان إن": قالوا أهنم عيينة بن سفيان منهم األئمة من

 .هذا على

 يلتزموا مل ألهنم عيينة؛ ابن فيهم مبا املرجئة غالة من احلدادية ميزان يف ؤالءفه
 حتى ينقص أحيانا   قولنا شيئا   عنا يغنِ  مل كما شيئا ، عيينة ابن عن ذلك يغين وال شرطهم،

 احلدادية، عند مرجئة فنحن ذلك ومع سفيان، من أكثر ذلك نقول ،شيء منه بقىي ال
 .غضب حال يف واحدة مرة إال يقله مل لعله الذي بسفيان فكيف

          -اهلل رمحه- حنبل بن أمحد اإلمام وأقر(: " 9)ص يف األشري البحريين قال
 يف اخلالل ذلك ذكر كما( شيء منه يبقى ال حىت ينقص اإلميان بأن: )ذلك على عيينة ابن

 . صحيح بإسناد( 583ص 3ج) السنة
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 وينقص السبع السماوات أعلى يبلغ حىت يزيد: )لإلميان نسبته من كذلك أمحد اإلمام وذكر
 2ج) احلنابلة طبقات يف يعلى أيب ابن عنه ذكر كما( السبع السافلني أسفل إىل يصري حىت
 ".صحيح وهو( 211ص

 :أقول

قوله، لكن هل أوجبه اإلمام أمحد أو غريه  على سفيان أمحد اإلمام أقر نعم - أ
 على الناس؟

 أعلى يبلغ حىت يزيد: )لإلميان نسبته من كذلك أمحد اإلمام وذكر : "وقوله - ب
 ذكر كما( السبع السافلني أسفل إىل يصري حىت وينقص السبع السماوات

 ".صحيح وهو( 211ص 2ج) احلنابلة طبقات يف يعلى أيب ابن عنه

 :إذ كيف يصح وفيه علل جمازفة هذه :ولأق

 .أن القاسم هذا مل يوثقه ابن أيب يعلى، ومل نقف له على ترمجة -1

 .وقال القاسم: أن يف إسناده إعضال؛ حيث قال ابن أيب يعلى -2

أن رواة مسائل اإلمام أمحد املعتربين مل ينقلوا هذا النص الذي يعترب غريبا   -3
 .على اإلمام أمحد وأساليبه

 ترمجة القاسم، وأثبت أنه من ثقات أصحاب اإلمام أمحد هات لنا -4

 :له قيل اهلل عبد أبا أن املروذي بكر أبو وأخربنا: "(3/583" )الُسنة"يف  اخلالل قال
 سفيان وكان ،يتفاضل اإلميان :يقول كان :فقال ،ينقص وال يزيد :يقول املبارك ابن كان
 ".شيء منه يبقى ال حتى ينقص :يقول

 يقل مل أنه مع ،يتفاضل اإلميان :املبارك ابنقول  أمحد اإلمام قرأ كيف فانظر
 ."شيء منه يبقى ال حتى ينقص: "قوله على سفيان وأقر بالنقص،
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 اإلرجاف عن املفتعل وغلوه غطرسته عن املعتوه هذا أمحداإلمام  موقف يزجر ومل 
: يقول كما ذرة، لمثقا إال همن يبقى ال حىت وينقص وينقص، يزيد اإلميان: يقول من على

 .شيء منه يبقى ال حتى وينقص ينقص

 يصرح ال الذي املبارك بابن فكيف ،وحياربه باإلرجاء هذا يقول من يرمي كان ذافإ
 ."يتفاضل" :قوله إىل ويعدل بالنقص،

 من الفقهاء بعض وكان(: " 517-7/516) الفتاوى جمموع يف اإلسالم شيخ قال
 ومل ،القرآن يف الزيادة ذكر وجدوا ألهنم ؛عليه النقصان طالقإ يف يوافقوا مل التابعني أتباع
 عند املشهور وهو عنه األخرى والرواية ،مالك عن الروايتني إحدى وهذا ،النقص ذكر جيدوا

 لفظ إىل والنقصان الزيادة لفظ عن عدل وبعضهم ،وينقص يزيد نهإ :سائرهم كقول أصحابه
 وكان ،(1)املبارك ابن عن هذا ويروى ،تفاوتوي يتفاضل اإلميان أقول :فقال ،التفاضل
 ".ثبوته يف ريب ال معىن إىل زاعـالن فيه وقع لفظ عن اإلعراض مقصوده

 ذلك ويروي ،النقصانذكر  عن عدوله على املبارك ابن أمحد اإلمام أقر كيف فانظر
 .للناس

 اهأب أن صاحل ثنا :قال علي بن حممد أخربنا(: " 3/581) السنة يف اخلالل قال
 ؛العمل ترك يف ونقصانه ،العمل يف وزيادته ،وينقص يزيد بعض من أفضل بعضه اإلميان: قال
 ".(2)مقربة هو القول ألن

 ،"وينقص يزيد وعمل قول اإلميان إن": يقولون األئمة منمئات  أمحد اإلمام وغري
 ."شيء منه يبقى ال حتى": يقولون وال

                                                           

 قول اإلميان :مهدي بن الرمحن لعبد قلت" :قال ،بإسناده إىل حممد بن أبان، (3/581)يف الُسنة نقل اخلالل ( 1)
 ".كلمة من أحسن كلمة يتفاضل :قال ؟قصوين يزيد :قلت ،نعم :قال؟ وعمل

 .كذا( 2)
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، ومل يوجد يف وقتهم يزيدون وال ،"وعمل لقو  اإلميان": يقول من جدا   منهم وكثري  
 . (3)حدادية يشغبون عليهم ويبدعوهنم

 يزيد اإلميان" :يقول فيمن( 3/581) اخلالل عنه نقل كما يقول أمحد اإلمام وهذا
 .، وقال حنوه الربهباري"اإلرجاء من بريء هذا: ""وينقص

 يف -اهلل رمحه- هباريالرب  اإلمام قال وكذلك: " الربكان من( 11ص) يف البحريين قال
 ما يزيد وينقص يزيد وإصابة ونية وقول وعمل وعمل قول اإلميان بأن(: )67ص) السنة شرح
 (".شيء منه يبقى ال حىت وينقص اهلل، شاء

 منهم وأنا السنة وأهل الربهباري، اإلمام قول على السنة أهل يعرتض ال : أقول
 مث به، وأعتز كله كتابه ستُ در   وقد منهم، دواح وأنا عليه، يعرتضون وال ويقرونه يدرسونه

 على يقتصرون أهنم يعرف الذين السنة أئمة على االستدراك وال االعرتاض يقصدال  هو
اإلميان قول وعمل يزيد : ومن قال: ؛ بل هو يقول"وينقص يزيد وعمل قول اإلميان" :قوهلم

، نشر مكتبة العلوم (81ص)، شرح السنة له "وينقص، فقد خرج من اإلرجاء أوله وآخره
 .واحلكم مبصر

 .األشرية الفوزية الرباكني وال الصواعقية بالرعود -هوحاشا- عليهم يرجف ومل

 فما رأي احلدادية يف قول اإلمام الربهباري هذا؟

يزيد  وعمل قول اإلميان(: " 58ص) السنة أصول يف يقول أمحد اإلمام هذامث 
 ." يبقى منه شيءحتى ال" الزيادة هذه يذكر ومل ،"وينقص

 .الزيادة هبذه يأتون ال والتابعون الصحابة ومثلهم ،السنةأئمة  من مئات جانبه وإىل

                                                           

 .يزيد وينقص: وعقيدتنا فيهم أهنم يقولون( 3)
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، عن ابن أيب حامت "دار طيبة"ط ( 2/198)ونقل الاللكائي بإسناده يف شرح السنة 
 عليه أدركا وما الدين أصول يف السنة أهل مذاهب عن زرعة وأبا أيب سألت: "أنه قال
 األمصار مجيع يف العلماء أدركنا :فقاال ،ذلك من يعتقدان وما ،األمصار مجيع يف العلماء
 ".وينقص يزيد وعمل قول إلميانا :مذهبهم من فكان ومينا   وشاما   وعراقا   ا  حجاز 

-27ص" )احلديث أصحاب شعار"  كتابه يف ينقل احلاكم أمحد أبو احلافظ وهذا
 مالك وعن الدرداء، وأيب هريرة، وأيب عباس، وابن حبيب، بن عمري عن ينقل بإسناده( 29

 بن عمرو بن اهلل عبد بن وحممد مسلم بن وحممد ومعمر والثوري جريج وابن واألوزاعي
 ويزيد وعمل قول اإلميان إن": يقولون كلهم هؤالء أن الثوري وسفيان واملثىن عثمان

 ."وعمل قول اإلميان إن": يقول فإنه بعضهم عن إال ،"وينقص

 يف -اهلل رمحه- منده ابن اإلمام قال وكذلك(: " 11ص) يف بركانه يف بحريينال قال
 قلب يف يبقى ال حىت ينقص اإلميان أن على يدل خربٍ  ذِْكرُ (: )345ص 1ج) اإلميان كتابه
 اإلمام فهذا ،(اإلميان من واليد واللسان بالقلب (1)اجملاهد وأن خردل، من حبة مثقال العبد
 ما منده البن اإلميان كتاب من ويرتك يشاء ما منه ينقل وربيع ألمر،ا هذا يذكر منده ابن

 !".هذا؟ منده ابن بقول يقول ال فلماذا يشاء،

 :أقول

 يف أرجفوا أهنم وهو اإلميان، قضايا من معينة قضية يف إال احلدادية على ردي كان ما- 1
 والعمل أصل إلميانا إن": قال من بأن الفتاوى ببعض باألثري يسمى ما شبكة يف موقعهم

 من عن متكررة منهم أسئلة على إجابات الفتاوى هذه كانتو  مرجىء، فهو "(كمال) فرع
 "فرع والعمل أصل اإلميان" :قال من بأن اإلجابات فتأيت ،"فرع والعمل أصل اإلميان": يقول

 أقوال فجمعت السنة، على تزيد طويلة مدة شبكتهم يف هبذا ،وأرجفوا)!(  مرجىء نهفإ
                                                           

 ".وأن اجملاهدة: "كذا، وابن منده إَّنا قال (1)
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 اإلمام :هم العلماء وهؤالء املعينة، القضية هذه يف والسنة الكتاب من بأدلتها العلماء عضب
 النقول يف النفس وأطلت تيمية، ابن اإلسالم وشيخ املروزي نصر بن حممد واإلمام منده ابن

 الشيخ آل حسن بن الرمحن عبد واإلمام رجب ابن واحلافظ القيم ابن اإلمام منهمو  عنه،
 .-مجيعا   اهلل رمحهم–          الوهاب عبد بن حممد الشيخ آل اهلل عبد نب وسليمان

 من باإلرجاء يرمى أن جيوز هل: "عنوانه مقال يف القضية هذه يف األقوال هذه مجعت
 ". فرع والعمل أصل اإلميان إن: يقول

 كل أو جل أنقل أن يلزمين وهل العقالء؟ األمناء عند خيانة العمل هذا يف فهل
 ؟اإلميان عن عناوينه أكثر وما كبار، أجزاء ةثالث يف وهو منده، البن اإلميان كتاب

 عند ونقصانه وزيادته اإلميان تعريف عنأحتدث  أن ذكرته ما والواقع يلزمين وهل 
، يف حني ال يهمين إال قضية الفرق بني فيه اخلالفات ونقل ذلك، على وأدلتهم السنة أهل

 .حينا  من الدهر معينة، أرجف عليها احلدادية

 أن على يدل خرب ذكر(: "2/341)مث هذا اإلمام ابن منده يقول يف كتاب اإلميان 
 ".وينقص يزيد باألركان وعمل بالقلب واعتقاد باللسان قول اإلميان

فهذا تعريف اإلميان الذي أمجع عليه الصحابة والسلف، وهو يف صميم املوضوع، 
 .اه؛ ليشغب به على أهل السنةيرتكه فوزي البحريين، وينقل ما يهو 

 فأي خيانة وأي مكر يرتكبه هذا الرجل؟

 هو ما ويرتك يهواه، ما فيأخذ نقوله، يف يالزمه الذي بذنبه األهوج هذا رماين لقد
 .عليه حجة

 ".هذا؟ منده ابن بقول يقول ال فلماذا: "البحريين يقول-2
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 تقتنع به أنت وحداديتك؟بل أنت ملاذا مل تقل مبا أمجع عليه السلف، ومل  :أقول

 ؟ هذا يف وغريه منده ابن خالفت ومىت :أقولثم 

 يف السلف بقول يقول ال املدخلي (1)ربيع بأن يتبني هنا ومن": األفاك البحريين ويقول-3
 ".املسألة هذه

 من عين بالنقول هذا أثبت غريها، ويف املسألة هذه يف السلف خالفت ومىت :وأقول
 واألكاذيب اخليانات حبثك يف وجتنب وأدلتهم، السلف بأقوال ينوناقش وأشرطيت، كتيب

 .والتهاويل

إنك أنت وحزبك املخالفون املشاقون للسلف؛ حيث         : مث يل احلق أن أقول
، ومل تقتنعوا به، فأنتم "اإلميان قول وعمل يزيد وينقص: "مل ترضوا مبا أمجعوا عليه، وهو قوهلم

يقله الصحابة وال التابعون، وال خطر بباهلم، ومن قال به  توالون وتعادون على شيء مل
 .بعدهم مل يشرتطوه، ومل يلتزموه، ومل يلزموا به غريهم ، فأنتم املخالفون هلم حقا  

: " الفوزان صاحل الشيخ شرح مع( 174ص) االعتقاد ملعة يف قدامة ابن اإلمام وقال
 ".بالعصيان وينقص بالطاعة يزيد باجلنان وعقد باألركان وعمل باللسان قول واإلميان

 أصول ومن: "الفوزان الشيخ شرح مع( 134ص) الواسطية يف اإلسالم شيخ وقال
 القلب وعمل ،واللسان القلب قول ،وعمل قول واإلميان الدين أن واجلماعة السنة أهل

 ".باملعصية وينقص بالطاعة يزيد اإلميان وأن ،واجلوارح واللسان

 هذه إىل بعيد من وال قريب من يشر ومل اإلمامني، هذين قول الفوزان العالمة وشرح
 .، ويبدعون من مل يقلهاالسنة أهل على احلداديون يوجبها اليت الزيادة

                                                           
 .كذا (1)
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 نعم: )-اهلل رمحه- األوزاعي اإلمام قال وهكذا(: " 11ص) بركانه يف البحريين قال
 حديثه يف األصم هعن ذكر كما( شيء منه يبقى ال حىت وينقص اجلبال، مثل يكون حىت

 دمشق تاريخ يف عساكر وابن ،(1131ص 5ج) االعتقاد يف الاللكائي وكذلك ،(153ص)
 األخرى اآلثار له يشهد األثر هذا لكن ،(1)ضعف سنده يف كان وإن( 41ص 11ج)

 ".للسلف

مع اعرتافك بضعف هذا اإلسناد إىل األوزاعي، فقد نقل عنه الاللكائي يف  :أقول
، ونقل عنه الاللكائي يف الصحيفة "اإلميان يزيد وينقص: "نه قالنفسها أ( 1131ص)

 ".أن اإلميان يزيد وينقص" نفسها بإسناد آخر 

 .ومل يذكر يف هذين النصني الزيادة اليت توجبها أنت وحزبك 

أال يدرك القارىء أنك على منهج أهل البدع؛ تأخذ ما تزعم أنه لك، وترتك ما 
 خلصومةيدينك، ويدمغك بالفجور يف ا

 "شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة"يف كتابه  الاللكائي القول هذا نقل ،نعم
 بأهنم( 5/1129) يف بإسناده غريهوستني شيخا   واحدوعن  عنه ونقل األوزاعي، عن

 ".وينقص ويزيد وعمل قول اإلميان: "يقولون واألوزاعي

أهل السنة مجيعا  من أن  فهذه ثالثة نقول عن األوزاعي، يقول فيها مبا يقول به
 .اإلميان قول وعمل ويزيد وينقص، وال يزيد على ذلك

 .مث كل هذا ال يردعك عن األقوال الظاملة الباطلة، وال يوقفك عن اللدد يف اخلصومة

                                                           
، وليس هذا القول من كالم رسول "مقبول: "بسبب أن يف إسناده فديك بن سليمان، قال فيه احلافظ يف التقريب (1)

 .حىت نبحث له عن الشواهد واملتابعات - عليه وسلمصلى اهلل-اهلل 
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فهل سبقكم أيها احلدادية أحد من السلف إىل اخلصومة هبذه اجلملة وتبديع من مل 
 يقلها؟

 مثل كان وإن عليك هو الذي وختفي ،باملناقيش لك أنه تراه الذي خترج فلماذا
 وإن وإميانا ، علما   الشاخمة اجلبال أمثالبه  وإن كان القائلون والوضوح الظهور يف الشمس

 .هبم ترجف الذين إخواهنم بقوهلم يقول كان

 : بركانه من( 11ص) يف البحريين وقال 

 حىت وينقص، يزيد ونية وعمل قول ناإلميا : ) -اهلل رمحه- (1)اخلفاق بشار قول وكذلك" 
 املسائل يف حرب ذلك أخرج كما ،( شيء منه يبقى ال حىت وينقص اجلبل من أعظم يكون

 ."عنه صحيح بإسناد( 371ص)

 .إن بشارا  اخلفاف نفسه ضعيف :أقول

   ".احلديث منكر" :(1/131) التاريخ يف البخاري قال

 . "القول فيه حيسن أمحد وكان" ( :457/ 2)  الكامل يف عدي ابن قالو 

 . "بثقة ليس" :والنسائي حيىي وقال ،"حديثه تركت :البخاري وقال: "قال الذهيب

 كان املديين بن علي أن بلغين :عثمان قال: "عدي ابن وقال ،ضعيف :زرعة أبو وقال
 ."هذا اخلفاف بشار يف القول يسيء

، فاهلل أعلم "فيه الرأي حسن املديين بن علي كان" :بقوله النص هذا الذهيب ونقل
كان أمحد حسن الرأي فيه ويكتب عنه، وأنا ال أحدث : داود أبو وقالأي النقلني أصح، 

 .عنه

                                                           
 .، وهو بشار اخلفاف؛ بفاء مكررةكذا، مع األسف (1)
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 ."احلديث منكر ببغداد كان اخلفاف بشار" :قال أنه ونقل ابن عدي عن البخاري

 بأس ال أن وأرجو ،ثقات قوم عن ويروي: " فيه قوالاأل حكاية بعد عدي ابن وقال
 إىل أقرب وثقه من وقول ،منكرا   شيئا حديثه يف أرَ  ومل ،الناس عنه حدث وقد" :ال، وقبه

 ."ضعفه ممن الصواب

 " . احلديث كثري ،الغلط كثري ،ضعيف: " التقريب يف احلافظ وقال  

 يزيد عن أنكر ،الثقات عن وينكر فيه يتكلمون( " 2/417) اجلرح يف حامت أبو قال
 "  شيخ وهواألشرت،  حديث مرة بن عمرو عن شعبة عن زريع بن

 من عدد قويا   جرحا   جرحه قد ألنهقال احلافظ؛  كما ضعفه يل يرتجح والذي :أقول
 نقل وما ،ضبط وال حبفظ يصفه فلم، واضحا   توثيقا ليس أمحد اإلمام عن ذكر وما ،األئمة

 من عدد من القوي اجلرح ذلك مانو يقا ال القوالن فهذان، إسناده يثبت ال املديين ابن عن
 هتذيب راجع ا،وغريمه أيب أمحد واخلليلي احلاكم مثل وغريهم هنا املذكورون وهم ،األئمة

 ( .442-1/441) التهذيب

 "ينقص حتى ال يبقى منه شيء" الزيادة هبذه قال من أسانيد على أجرينا وقد
 ما  ضد ةالزياد هذه كانت ولو ،عيينة بن سفيان قول إال منها يصح فلمقبل سنني  الدراسة

 . والرباكني والصواعق ودعبالر  لدمرها الرجل هذا يهواه

         املديين ابن اإلمام قول كذلك وهذا : "من بركانه( 11ص)وقال البحريين يف 
 ال حىت وينقص يزداد: قال مث ونية، وعمل قول: )فقال اإلميان عن سئل ما عند -اهلل رمحه-

 ."(213ص 3ج) تفسريه يف الثعليب عنه ذكر كما ،(شيء منه يبقى

إىل حنبل ( 1135-5/1134)أين إسناده، وقد روى الاللكائي بإسناده : أقول
 قول اإلميان :يقول وعشرين إحدى سنة بالبصرة جعفر بن اهلل عبد بن علي مسعت" :قال
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 خلقا   أحسنهم إميانا   املؤمنني وأكمل ،وينقص يزيد واإلميان ،ونية وإصابة سنة على وعمل
 وقد ،كافر فهو تركها من ،الصالة إال كفر تركه األعمال من شيء ليس ،كفر صالةال وترك
 ".قتله حل

فلماذا ترتك كالم ابن املديين الذي ليس فيه ما هتواه، وهو مروي بإسناده يف كتاب 
من كتب العقائد، أتنقل ما هتواه، وترتك ما ال هتواه؟، وتذهب إىل تفسري الثعليب الذي مل 

 .ول علي بن املديينيذكر إسناد ق

 هذا -اهلل رمحه- الواسطي عمر قول وكذلك: "من بركانه( 11ص)قال البحريين يف 
 ."(213ص 3ج) تفسريه يف الثعليب عنه ذكر كما

أين إسناده؟، والثعليب يروي بعض األحاديث الضعيفة واملوضوعة بدون  :أقول
 .أسانيد

خالق والرتاحم والعدل واإلنصاف الفرق اهلائل بني أهل السنة وبني احلدادية يف األ
 .واحرتام أهل السنة

                 قلت: "بإسناده إىل حممد بن أبان قال( 3/581)نقل اخلالل يف السنة  -1
 ؟وينقص يزيد :قلت ،نعم :قال ؟وعمل قول اإلميان :مهدي بن الرمحن لعبد
 ".كلمة من أحسن كلمة ،يتفاضل :قال

 :له قيل اهلل عبد أبا أن املروذي بكر أبو وأخربنا : "(3/583)وقال اخلالل يف السنة 
 سفيان وكان ،يتفاضل اإلميان :يقول كان :فقال ،ينقص وال يزيد :يقول املبارك ابن كان
 ".شيء منه يبقى ال حىت ينقص :يقول

 من عن أمحد سألت: "عن إمساعيل بن سعيد قال( 3/581)ونقل اخلالل يف السنة 
 ".اإلرجاء من بريء هذا :قال ؟قصوين يزيد اإلميان :قال
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فعلى مذهب احلدادية يكون عبد الرمحن بن مهدي وعبد اهلل بن املبارك مبتدعة 
اإلميان ينقص؛ بل ابن املبارك يصرح بنفي النقص، ويستعيض عن : مرجئة؛ ألهنما ال يقوالن

راه النقص بذكر التفاضل، ويستعيض ابن مهدي عن الزيادة والنقصان بلفظ التفاضل وي
 .أحسن

، ولو كان من بدعوه من كبار أهل "من ال يبدع املبتدع فهو مبتدع: "وعلى منهجهم
 .السنة

 .وعلى منهجهم هذا يكون اإلمام أمحد مبتدعا ، وحاشا اجلميع من البدعة واالبتداع

 .وبرأ اهلل اإلمام أمحد وأهل السنة من احلدادية احلاقدة، ومن منهجهم الفاسد املدمر

وأنا أدين اهلل بأن اإلميان قول وعمل وسنة، يزيد بالطاعة، وينقص أنقل هذا 
باملعصية، ولكين أنقل هذا لريتدع احلدادية عن غلوهم وتنطعهم على أهل السنة ورميهم 

إن اإلميان قول وعمل، يزيد بالطاعة، وينقص باملعصية، : باإلرجاء، ولو قالوا مبلء أفواههم
 .حىت ال يبقى منه شيء: ل ذرة، ولو قالواوينقص حىت ال يبقى منه إال مثقا

من منهج احلدادية أهنم إذا وقعوا يف باطل ال يرجعون عنه، ويدافعون عنه بالباطل 
والكذب، وحياربون من ينكر عليهم هذا الباطل أشد احلرب وأشرسها، بل ويريدون أن 

 .يرغموا الناس على التسليم بباطلهم
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د أن اإليمان قول وعمل يزيد وينقص، هل يعتبر مرجئاً من يقول ويعتق
 ؟وال يذكر جنس العمل، وال يجعله ركناً في تعريف اإليمان

 : بركانه من( 11ص) يف البحريين فوزي قال

 ال لفظ وهو: العمل جنس: )بقوله اإلميان من فأخرجه: العمل جنس عن قوله وأما"
 انظروا ،(اإلميان قضايا يف دخلوهأ وال السلف به خاصم وال والسنة الكتاب يف له وجود
 هو وهذا ،(اإلميان قضايا يف دخلوهأ وال) بقوله اإلميان عن أو اإلميان من العمل أخرج

 اإلميان، يف دخلوهأ والسلف اإلميان، عن العمل أخرج فهو اإلرجاء، هو وهذا اإلرجاء،
 . (1)" اإلميان من جزء هو: وقالوا

  :أقول

؛ ملا "جنس" أهنى عن استعمال لفظ إين أكفر تارك العمل بالكلية؛ لكين -1
 .يسببه من الفنت من باب سد ذرائع الشر والفساد

يف التكفري، فما مصري الصحابة والسلف " جنس"وإذا كان البد من التلفظ بلفظ 
 الذين مل يتلفظوا به يف تكفري تارك العمل بالكلية؟ 

 .هو مرجىء يف منهج احلدادية: اجلواب

                                                           
وما بعدها، وانظر ( 131ص" )القاصمة اخلافضة"ي مساه ذانظر أسوأ من هذا اإلفك يف كتاب هذا البحريين ال (1)

 .وما بعدها( 11ص)له " الفرقان"اجلزء الرابع من 
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العمل إخراجا  للعمل من اإلميان، فالذي ال يكفر وإذا كان النهي عن جنس 
تارك الصالة خمرج هذا العمل العظيم من اإلميان، والذي ال يكفر تارك الزكاة والصيام 

 .واحلج يكون خمرجا  هلذه األعمال العظيمة من اإلميان

هذه  -على منهج احلدادية-فهؤالء أوىل أن يرموا باإلرجاء؛ ألهنم ُيرجون 
رمية ومباين اإلسالم العظيمة من اإلميان، ونعوذ باهلل من منهجهم األعمال الك

وتأصيالهتم الباطلة اليت تنعكس بالشرور والتبديع والباليا على أهل السنة واجلماعة 
 .وأئمتهم الكبار

ال إله إال : والذي يروي أحاديث الشفاعة، ومنها أنه ُيرج من النار من قال
قال ذرة من إميان، يكون مرجئا  خمرجا  للعمل من اهلل، وعنده أدىن أدىن أدىن مث

اإلميان؛ ألنه ال يكفر من ترك األعمال كلها إال هذ املقدار الضئيل من اإلميان 
 .والعمل

 من اهلل وأدين وأقرر أقول وكتابات وتدريسا   دراسة العلمية حيايت أول من إنين -2
 القلب وعمل واللسان، القلب قول وعمل، قول اإلميان نبأ :نفسي أعماق

 ينقص أنه أحيانا   وأزيد باملعاصي، وينقص بالطاعات، وأنه يزيد واجلوارح،
 وينقص وينقص :أقول وأحيانا   ذرة، مثقال إال منه يبقى ال أن إىل وينقص

 . شيء منه يبقى ال حتى

 سحاب، شبكة يف نشرسيو  ،كتيب يف اإلميان يف عقيديت األصدقاء أحد واستخرج
 . هـ1425 عام يف مقاالت ثالث العمل جنس يف وكتبت

 :ومنها، وجوه أربعة من اللفظ هذا استخدم من خصومة مقاصد فيها بينتُ  
 وابن واأللباين باز ابن مثل العصر أعالم رموا وأهنم باإلرجاء، السنة أهل رمي قصدهم
 .اإلرجاء ثالوث بأهنم -اهلل رمحهم- عثيمني
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 :ذلك بعد قلت مث 

 إىل السلف عهد أول من املتواتر الشائع السلف بقول لتزمواي أن السلفيني وأنصح "  
 .هذا يومنا

 بالقلب وعمل واللسان بالقلب قول ، وعمل قول اإلميان إن:  قوهلم وهو أال 
 .واجلوارح

 وينقص بالطاعة يزيد باألركان وعمل باجلنان واعتقاد باللسان قول اإلميان إن أو 
 .بالعصيان

 " . وينقص يزيد وعمل قول اإلميان: "  -اهلل رمحه- أمحد اإلمام قال كما أو 

 يقول عمن إال أكتب ومل وزيادة شيخ ألف عن كتبت: "  البخاري قال كما أو
 .املعىن هذا عن خترج ال اليت السلف  عن املوروثة العبارات هذه وحنو ،"  وعمل قول اإلميان

 أمان وفيه ،شاف فكا رد وهو ، املرجئة لضالل رد فيه السلف عبارات فالتزام 
 إلطالق التكفرييني استغالل من ومحاية والقال، والقيل االختالف من للسلفيني وضمان

 . العمل جلنس السلفيني بعض

 درء وتقدمي ، املفاسد درء ووجوب ، الذرائع سد وجوب السنة أهل أصول ومن
 .املصاحل جلب على املفاسد

 من يثريه وملا اللبس يف املوقع مجالاإل من فيه ملا مفاسد فيه العمل جنس فإطالق 
 . اجتنابه فيجب والفرقة االختالف

 :   اجململة األلفاظ إطالق عن زاجرا اهلل رمحه القيم ابن اإلمام قال

 بيان دون واإلمجال إطالق               فالـ  والتبيني بالتفصيل فعليك
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 زمـان لك واآلراء أذهان           الـ وخبطا الوجود هذا أفسدا قد

- محد األخ ذكرها اليت الصورة أن وهي إليها النظر لفت ينبغي مهمة مالحظة وهنا
 نفسه الوقت يف ولكنها ، وجد إن صاحبها تكفري يف يرتدد  أن ملسلم جيوز ال -اهلل وفقه
 على تنب مل والشرائع ، مسلم من وقوعها يتصور ال إذ  عملية وال واقعية غري نظرية هي

 .- اهلل رمحه – القيم ابن  اإلمام قال كما النادرة الصور

 النفوس وتشحن املستحيلة أو املستبعدة الصور يف وشبابنا بدعوتنا نزج فكيف
 ، التكفرييون هلم نصبها اليت الشبكة يف الشباب توقع بل والقال القيل يف األوقات وتضيع

 عن تكفريي يسأله كأن احلاجة عند الفطن العامل من فيكون فيها الكالم من البد كان فإذا
 فإن ، تقصده ما يل فبني هبا تريد فماذا جمملة كلمة هذه له فيقول  العمل جنس تارك كفر
 حق هذا له قال السابقة الصورة ذكر وإن والربهان، باحلجة عليه ردها باطلة صورا له ذكر
 .  الصورة هذه غري بذكر الناس على التلبيس من أحذرك ولكين معك وأنا

 تعاطي عن بشدة وأنصحهم املسالة هذه يف السلفيني به وأنصح أقوله ام فهذا
 .ومثرياته اخلالف أسباب

 . والرفق باحلكمة احلق على وجيمعها القلوب يؤلف ما على واحلرص

 على عموما   واملسلمني السنة أهل كلمة جيمع أن -وتعاىل تبارك- الكرمي اهلل أسأل
" كلمة حق حول جنس العمل"، انظر "والفنت فاخلال أسباب جينبهم وأن  واهلدى احلق

 . "اجملموع الواضح"من ( 419-417ص)

 حياربوين كيف ،األفاك هذا ومنهم ،احلدادية حياربين كيف كله هذا بعد فانظر
 هذا قول يف ترى كما ،اإلميان من العمل أخرج بأنين وزورا   كذبا ينويرمو  ،باإلرجاء ويرموين
 .  األهوج
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 وأبنّي  ،ذلك على وأحثهم ،لإلميان السلف بتعاريف التمسك إىل أرشدهم كنت فإذا
 .املفاسد درء ووجوب ،الذرائع سد وجوب :السلف أصول من أن هلم

 فال ،املفاسد إىل املؤدي اإلمجال من العمل جنس أو جنس لفظ يف ما هلم وأبنّي 
يف سد  السلف مبنهج واستهانة الفنت، يف رغبة به التعلق يف ويستمرون ،ذلك كل يقبلون

 .اإلميان تعريف يف السلف قرره مبا واستهانةالذرائع ودرء املفاسد، 

 ،العمل جبنس تعلقوا ملا مبقرراهتم والتزام ومنهجهم للسلف احرتام عندهم كان ولو 
 .شيء منه يبقى ال حتى ينقص: بد أن يزاد فيه ال أنه اشرتاط لإلميان تعريفهم على زادوا وال

 فاحل زعيمهم وجعلخلفا  للتكفريني،  العمل جبنس اإلرجاف يف يةاحلداد استمر وملا
 يقله، مل الذي القول هذا عليه أرد أن ضطررتا ،اإلميان تعريف يف ركنا   العمل جنس احلريب

 : املقال هذا يف قلته ومما، السلفيفعله  ومل

 فواعر   ملا السلف إن:  لك فأقول، اإلميانتعريف  أركان أحد نهإ العمل جنس يف وقولك" 
وأنا ، اخل ...قول وعمل واعتقاد: وبعضهم يقول، اإلميان قول وعمل: هتعريف يف قالوا ؛اإلميان

، العمل يف اإلميان ندخلو مذهب املرجئة الذين ال يُ  نتُ وبيّ ، فه به السلففت اإلميان مبا عر  عر  
الذين مل هل السلف  :فأسألك، لفظ جنس العمل يف تعريف اإلميان ومل أجد من ذكرَ 

 يف تعريف اإلميان يكونون مرجئة عندك ؟ "جنس"يدخلوا لفظ 

ك أنـــين هربـــت وكيـــف أدركـــت أين مـــن أنبـــأ ،"هـــرب ملـــا رأى الـــردود وأدرك خطـــأه": وقولـــك
 !أخطأت؟

فــواهلل مــا ازددت إال يقينــا بصــواب كــل مــا ضــمته النصــيحتان وبأمهيــة األســئلة الــيت مل تـــرد 
وواهلل مـا هربـت عـن مسـاءلتك عـن اإلميـان ، الـرد عليهـاوأنا متأكد أنك عـاجز عـن ، عليها
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ولو كان عندي خطأ ، هذا اهلروب -والعياذ باهلل-ومل ُيطر ببايل ، واإلرجاء وجنس العمل
 .أعوذ باهلل من االستكبار والعنادما خجلت وال ترددت عن إعالن الرجوع عنه و 

نصـــيحيت  لتـــارك  ولقـــد هوشـــتم علـــّي مبوضـــوع تـــارك جـــنس العمـــل وأنـــا مل أتعـــرض يف
مـن مل يكفـره  وإَّنـا اسـتنكرت قـولكم بـأن، جنس العمل من حيث إنه كافر أو ليس بكافر

فــإذا كــان هــذا ، يكــون موافقــا  للمرجئــة يف القــول بــنقص اإلميــان الــذي مل يقــل بــه املرجئــة 
قياسـه  الذي مل يكفره ممن يدخل العمـل يف اإلميـان ويقـول إنـه يزيـد ويـنقص، فكيـف يصـح

 ؟ميان وال يقولون بزيادته ونقصه وهم ال يدخلون العمل يف اإلرجئة وإحلاقه هبم على امل

وإذن فمناط اإلحلـاق وعلتـه وهـو القـول  بـنقص اإلميـان ال يوجـد يف األصـل وهـو قـول 
 .املرجئة املعروف 

هذا هو وجه نقدي لكم وال شك أنكم خمطئون يف هذا اإلحلاق الذي يفقد ركنـا مـن 
 .أركان القياس  

 .اآلن أوجه لك أسئلة عن اإلميان إىل آخره و 

قلــــت أنــــا يف نصــــيحيت يف تعريــــف اإلميــــان بعــــد هنيــــي عــــن اخلــــوض يف جــــنس  -أوال  
 : العمل

واألوىل التــــزام مــــا قــــرره وآمــــن بــــه الســــلف مــــن أن اإلميــــان قــــول وعمــــل قــــول القلــــب  -1" 
 .واللسان وعمل القلب واجلوارح 

مث اإلميـان بأحاديـث الشـفاعة الـيت تـدل ، ص باملعصـيةيزيد بالطاعة ويـنق، وأنه يزيد وينقص
علــى أنــه ُيــرج مــن النــار مــن قــال ال إلــه إال اهلل ويف قلبــه مثقــال ذرة مــن إميــان أو أدىن أدىن 

 .مثقال ذرة من إميان

مذهب غالة املرجئة يف اإلميان أنه هو املعرفة، وعند بعضهم أن اإلميان هـو التصـديق  -2 
 .مرجئة الفقهاء اإلميان تصديق بالقلب وإقرار باللسان ومنهم األشاعرة وعند 
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 ."ن وأن اإلميان ال يزيد وال ينقصوعند كل هذه األصناف أن العمل ليس من اإلميا

 . اإلميان قول وعمل يزيد وينقص : " وقال اإلمام أمحد

ـــادة ومل أكتـــب إال عمـــن قـــال: " وقـــال اإلمـــام البخـــاري : كتبـــت عـــن ألـــف شـــيخ وزي
 .ل وعمل اإلميان قو 

بـني يل هنـا كيـف خالفـت اإلمـام أمحـد واإلمـام البخـاري وشـيوخه األئمـة : السؤال هنـا
 حىت صرت من غالة املرجئة ؟

 أال ترى أن رميك يل باإلرجاء يعترب رميا لإلمامني وأهل السنة مجيعا باإلرجاء ؟

 .أنت هنيت عن اخلوض يف جنس العمل : فإن قلت

فلمــاذا ، واخلــوض فيــه وهــو ركــن يف تعريــف اإلميــان ذكــره  لــو كــان واجبــا  : قلــت لــك 
وحيث أغفلوها ومل يـأمروا بـاخلوض فيهـا  فهـل تـرى أهنـم " جنس " أغفل أئمة السنة لفظة 

وال ، مــن غــالة املرجئــة ؟ وأرجــو أن تعــرف يل بعــد هــذا جــنس العمــل تعريفــا  جامعــا  مانعــا  
 .(1) إذا نقلته نقال  موثقا  يقبل منك هذا التعريف إال

وملا ذكر أحـد األخـوة السـلفيني صـورة جلـنس العمـل وافقتـه علـى تكفـري صـاحبها دون 
 .تردد وال جيوز ملسلم أن يرتدد فيها 

لكــين ال أزال أنصــح الشــباب عــن اخلــوض فيــه ألنــه لفــظ جممــل حيتمــل معــاين متعــددة 
 . ولفظ مل يرد يف الكتاب والسنة 

حتمـــــاالت وال يعـــــرض الســـــلفيني فــــإن اســـــتطعت أن تنقـــــل لنـــــا تعريفـــــا  يبـــــدد هـــــذه اال
 .للمهاترات فأبرز هذا التعريف السلفي فإن لنا يف سلفنا أسوة 

                                                           
عجز احلدادية أن يأتوا بتعريف جامع مانع عن السلف إىل يومنا هذا، كما عجزوا أن يثبتوا ذكره يف  لقد: أقول (1)

ه، وحياربون من أجله، فاخلوارج والروافض واملعتزلة بوحياربون أهل السنة  ،الكتاب والسنة، ومع ذلك فهم متشبثون به
املتشابه بوالسنة، أما هؤالء فهم صفر اليدين، وقد يتعلقون والصوفية واملرجئة قد جيدون هلم متعلقا  من متشابه الكتاب 

 .من كالم الناس
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به العالمة الشيخ حممـد  حإليه من ترك اخلوض يف جنس العمل ما صر  تيؤيد ما ذهب
يف لقـــاء نظمتـــه إدارة الـــدعوة بـــوزارة األوقـــاف والشـــئون  –رمحـــه اهلل -بـــن صـــاحل العثيمـــني 
 . (1)راإلسالمية بدولة قط

 :يف هذا اللقاء على جمموعة من األسئلة منها -رمحه اهلل  -أجاب الشيخ 

 ما رأيكم يف ذلك ؟" تارك آحاد العمل ليس بكافر ، تارك جنس العمل كافر : " س

 ك الم ال معن ى ل ه! هل قاهلا حممـد رسـول اهلل ؟! من قال هذه القاعدة ؟ من قائلها ؟: ج
كــافر ومـــن مل يكفــره اهلل ورســوله فلـــيس بكــافر، هــذا هـــو نقــول مــن كفــره اهلل ورســـوله فهــو  

ال فائ  دة  (2)فه  ذا كل  ه طنطن  ةل الصــواب، أمــا جــنس العمــل أو نــوع العمــل أو آحــاد العمــ
 .منها

وصـــحته أم أهنـــا شـــرط يف كمـــال اإلميـــان  نهـــل أعمـــال اجلـــوارح شـــرط يف أصـــل اإلميـــا: س
 الواجب ؟

ل الصـــالة مـــن لـــوازم اإلميـــان، وإين أنصـــح إذا  فعـــ، ختتلـــف، فتـــارك الصـــالة مـــثال  كـــافر : ج
 –إخـــواين أن يرتكـــوا هـــذه األشـــياء والبحـــث فيهـــا وأن يرجعـــوا إىل مـــا كـــان عليـــه الصـــحابة 

والسلف الصاحل مل يكونـوا يعرفـون مثـل هـذه األمـور املـؤمن مـن جعلـه  –رضوان اهلل عليهم 
 .ى وانته، اهلل ورسوله مؤمنا  والكافر من جعله اهلل ورسوله كافرا  

يف تــدريس هــذا الكتــاب للناشــئة وهــو  –حفظــه اهلل  –الشــيخ  لمــا قــو : ســائل يقــول: س
 -:مشتمل على العناوين اآلتية املكتوبة باخلط البارز سنذكرها لكم

 " .ال يكفر املسلم حىت يرتك أصل اإلميان القليب : " يقول

 .وهبا أنا قلت يف هذا اللقاء إن تارك الصالة كافر ولو كان مقرا  بوج: ج
                                                           

 (.367-366ص) "شرح األربعني النووية"آخر له يف هذا املعىن  وانظر جوابا   (1)
فهذا كله طنطنة، وهم ال يشبعون من  :لإنه كالم ال معىن له، ويقو  :ن عثيمني يقول عن جنس العملانظر إىل اب (2)

 .ن عثيمني شيخه مث ال يأخذ بنصيحته احلكيمةسيما فوزي الذي يدعي أن اببه، وال الطنطنة 
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 ........مجهور العلماء وليس املرجئة يقولون بنجاة تارك : " السائل يقول يف موطن آخر

 :قائال   –رمحه اهلل تعاىل  -قاطعه الشيخ 

ملــاذا صــاحب هــذا الكتــاب مــا أصــل ، هــؤالء يريــدون ســفك الــدماء واســتحالل احلــرام
أمـا ، العقيـدة الواسـطية أصول أهل السنة واجلماعة كما أصلها شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة يف

ومــا ( آحــاد العمــل  –نــوع العمــل  –جــنس العمــل )  (1)أن ال يكــون هلــم هــم إال التكفــري
 ( . -حفظه اهلل  –كلمة غري واضحة للشيخ ....) أشبه ذلك ملاذا 

فهـذا العالمـة ابـن عثيمـني ينهــى عـن اخلـوض يف جـنس العمــل ومـا شـاكله ممـا مل يكــن 
وانطـــالق ممـــا قـــرره الســـلف  انطـــالق مـــن توجيـــه الرســـول وهـــذا  ، معروفـــا  عنـــد الســـلف

 .   الصاحل 

ألن ، وهذا أمـر مـذموم، ويا أخي إين أراك مولعا  بالغرائب واأللفاظ املتشاهبة املشكلة 
: "  وقـال علـي ، هنانا عـن عضـل املسـائل وألن رسول اهلل ، اهلل ذم من يتبع املتشابه

بــاب مــن  – 49) البخــاري ، "  كــذب اهلل ورســوله حــدثوا النــاس مبــا يعرفــون أحتبــون أن ي
 (.خص يف العلم  قوما  دون قوم كراهية أن ال يفهموا 

ما أنت حمدثا  قوما  حديثا  ال تبلغـه عقـوهلم إال كـان لبعضـهم : " وقال ابن مسعود 
 ( .11ص )مقدمة مسلم " فتنة 

وهنـــا ، ن هنـــا إن الـــدين مـــا جـــاءك مـــ: وكـــان الســـلف ينكـــرون تتبـــع الغرائـــب ويقولـــون
 .يريدون األحاديث املشهورة يف الناس وهبا يعملون 

وال أدخلـــه ، وهـــو ال ذكـــر لـــه يف القـــرآن وال يف الســـنة " جـــنس " وأنـــت تتعلـــق بلفـــظ 
وال يبعـد أن ، السلف يف تعريـف اإلميـان ومل يـذكر يف أقـوال القـرون املفضـلة حسـب علمـي 

 .يكون مما أدخله الفالسفة على اإلسالم 
                                                           

، تأمل قول العالمة ابن عثيمني كيف وصف أصحاب جنس العمل أهنم ال هم هلم إال التكفري، فافهم هذا جيدا  ( 1)
 .سفك الدماء واستحالل األموال: ومنها واعرف أهداف القوم
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 . رجعت إىل كتب اللغة جتد اضطرابا  يف تفسريه وإذا 

 .إن أول من أدخله على اللغة األصمعي : ويقال

اللقـب وقـال إنـه أول مـن جـاء هبـذا : ابن فارس يف مقـاييس اللغـة عـن األصـمعي: قال
 .مثل هذا صاحب القاموس

 .إنه الضرب من الشيء : وبعض أهل اللغة يقول عن اجلنس

 .وهؤالء متأثرون بكالم الفالسفة ، ن النوعإنه أعم م: وبعضهم يقول

وهــو ، فيجعـل معــىن اجلــنس والنــوع واحــدا  ، اجلــنس هــو األصــل والنــوع: وبعضـهم يقــول
ويف اصــطالح املنطقيــني مــا يــدل علــى  : "صــاحب املعجــم الوســيط وقــال بعــد هــذا التعريــف

يشـري إىل أنـه مـن وهـذا ، يعين عند املنطقيـني" فهو أعم من النوع ، كثريين خمتلفني باألنواع
 .(1)وضع أهل املنطق

ومن مضار استخدام هذا اللفظ أن بعض من محلوا لـواءه يقولـون عـن الشـيخ ابـن بـاز 
 " .إهنم ثالوث اإلرجاء : " والشيخ األلباين والشيخ ابن عثيمني

ونعوذ بـاهلل مـن اجملازفـات  ، بقول غالة املرجئة وتشيع ذلك : وأنت ترى أن ربيعا  يقول
 .م منك ؟ فمن يسل

-  يف قضـية اتبـاع الصـحابة  –رمحـه اهلل  –وهنا كالم مهم لشيخ اإلسالم ابن تيمية 
 . -رضوان اهلل عليهم

 : خالل رده على أهل األهواء والبدع –رمحه اهلل-قال 

فمــا ، لكــن املقصــود أن يعــرف أن الصــحابة خــري القــرون وأفضــل اخللــق بعــد األنبيــاء" 
، (1)ا فضــيلة للمتــأخرين ومل تكــن فــيهم فإهنــا مــن الشــيطانظهــر فــيمن بعــدهم ممــا يظــن أهنــ

                                                           
سري مل يقله أحد من أهل اللغة وال من املتكلمني، فسروه مبعىن الكل، وهذا خمالف لكل وقد فسره احلداديون بتف (1)

 .تفسرياهتم
 .وجنس العمل وحتريفات احلدادية من الشيطان، وهي نقيصة هلم وأكثر من النقيصة (1)
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أو مــن ، أو مــن جــنس العبــادات، ســواء كانــت مــن جــنس العلــوم، وهــي نقيصــة ال فضــيلة
، بل خري الناس بعدهم أتبعهم هلـم، أو من جنس السياسة وامللك، جنس اخلوارق واآليات

فـإن احلـي ال ، قـد مـات من كـان مـنكم مسـتنا فليسـنت مبـن :  قال عبد اهلل بن مسعود 
وأقلهــا ، وأعمقهــا علمــا  ، أولئــك أصــحاب حممــد أبــر هــذه األمــة قلوبــا  ، تــؤمن عليــه الفتنــة 

ومتسـكوا هبـديهم ، فـاعرفوا هلـم حقهـم ، قوم اختارهم اهلل لصحبة نبيه وإقامة دينه ، تكلفا  
 (.395-27/394)جمموع الفتاوى ، " فإهنم كانوا على اهلدى املستقيم 

فـالعلم املشـروع والنسـك املشـروع مـأخوذ عـن أصـحاب : "  -رمحه اهلل  –يضا  وقال أ
وإن كـان صـاحبه ، (2)1وأما ما جاء عمن بعدهم فال ينبغـي أن جيعـل أصـال  ، رسول اهلل 

 .بل مأجورا  الجتهاد أو تقليد ، معذورا  

ملـأثورة عـن األصــول والفــروع علـى الكتــاب والسـنة واآلثـار ا: فمن بىن الكالم يف العلـم
وكــذلك مــن بــىن اإلرادة والعبــادة والعمــل والســماع ،  (3)الســابقني فقــد أصــاب طريــق النبــوة

املتعلق بأصول األعمال وفروعها من األحوال القلبية واألعمـال البدنيـة علـى اإلميـان والسـنة 
وهــذه طريــق أئمــة ، النبــوة وأصــحابه فقــد أصــاب طريــق  واهلــدى الــذي كــان عليــه حممــد 

 ( .   363-11/362)جمموع الفتاوى ، "اهلدى 

فطريقة السلف واألئمة أهنم يراعـون املعـاين الصـحيحة املعلومـة "  : -رمحه اهلل -وقال 
 . بالشرع والعقل

ومـن تكلـم . ، فيعربون هبا ما وجدوا إىل ذلـك سـبيال(1)ويرُاعون أيضا  األلفاظ الشرعية
 .يهمبا فيه معىن باطل ُيالف الكتاب والسنة ردوا عل

                                                           
(2)

ملستمدة من الكتاب جيعلون من كالم املتأخرين أصوال  يهدمون هبا األصول اومنهم احلدادية وأهل البدع : أقول  
   .والسن ة وما كان عليه الصحابة الكرام 

 .وهذا حال أهل السنة السابقني والالحقني، وهم املصيبون لطريق النبوة (3)
 .سحيقا  عن منهج السلف يف مراعاة املعاين الصحيحة املعلومة بالشرع والعقل واحلدادية بعيدون بعدا   (1)
 (.1/254)درء تعارض العقل والنقل  (2)



118 
 

إَّنـا قابـل : ومن تكلم بلفظ مبتدع حيتمـل حقـا  وبـاطال  نسـبوه إىل البدعـة أيضـا، وقـالوا
 . (2) "بدعة ببدعة ورد  باطال بباطل 

 :أقول

يف هذا النص بيان أمور عظيمة ومهمة يسلكها السلف الصـاحل للحفـاظ علـى ديـنهم 
 :احلق ومحايته من غوائل البدع واألخطاء منها

من البدع ومراعاهتم لأللفاظ واملعاين الصـحيحة املعلومـة بالشـرع شدة حذرهم   - 1
إال باأللفــاظ الشــرعية وال يطلقوهنــا إال علــى املعــاين  -قــدر اإلمكــان -العقــل، فــال يعــربون و 

 .الشرعية الصحيحة الثابتة بالشرع احملمدي

السـنة أهنم حراس الدين ومحاته، فمن تكلم بكـالم فيـه معـىن باطـل ُيـالف الكتـاب و   -2
 .ردوا عليه

ومن تكلم بلفظ مبتدع حيتمل حقـا  وبـاطال  نسـبوه إىل البدعـة ولـو كـان يـرد علـى أهـل 
الباطــل، وقــالوا إَّنــا قابــل بدعــة ببدعــة أخــرى، ورد بــاطال  بباطــل، ولــو كــان هــذا الــراد مــن 
أفاضل أهـل السـنة واجلماعـة، وال يقولـون ولـن يقولـوا حيمـل جمملـه علـى مفصـله ألنـا نعـرف 

 .من أهل السنة أنه

ونظـــري هـــذا : "  بعـــد حكايـــة هـــذه الطريقـــة عـــن الســـلف واألئمـــة -رمحـــه اهلل-مث قـــال 
يف مســألة اللفــظ  (2)وغــريه هــو (1)"الســنة" القصــص املعروفــة الــيت ذكرهــا اخلــالل يف كتــاب 

 ".ومسألة اجلرب وحنومها من املسائل 

 : أقول

                                                           

(1)(5/129-141.) 

-1/526" )الشريعة"، واآلجري يف (384-2/357)" شرح أصول اعتقاد أهل السنة"يف  مثل الاللكائييعين (2)
551). 
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" لفظــي بــالقرآن خملــوق"  : يقــول إىل تبــديع أئمــة  الســنة مــن -رمحــه اهلل تعــاىل-يشــري 
حيتمل حقـا  وبـاطال  وذكـر شـيخ اإلسـالم أن " اجلرب"ألنه حيتمل حقا  وباطال ، وكذلك لفظ 

 .األئمة كاألوزاعي وأمحد بن حنبل وحنومها قد أنكروه على الطائفتني اليت تنفيه واليت تثبته

وسـفيان الثـوري وعبـد  عـن الزبيـدي" اجلـرب"ويـروى إنكـار إطـالق :" -رمحـه اهلل-وقال   
 .الرمحن بن مهدي وغريهم

مــن قــال إنــه جــرب فقــد اخطــأ ومــن قــال مل جيــرب فقــد :" وقــال األوزاعــي وأمحــد وغريمهــا
 .أخطأ بل يقال إن اهلل يهدي من يشاء ويضل من يشاء وحنو ذلك 

ال " اجلبــل"وإَّنــا الــذي يف الســنة لفــظ  (3)وقــالوا لــيس للجــرب أصــل يف الكتــاب والســنة
     : أنـه قـال ألشــج عبـد القــيس -صــلى اهلل عليـه وســلم-قـد صــح عـن النـيب فإنــه جلـرب؛ لفـظ ا

أم خلقــني جبلــت  أخلقــني ختلقــت هبمــا: احللــم واألنــاة فقــال: إن فيــك خللقــني حيبهمــا اهلل"
احلمـد هلل الـذي جبلـين علـى خلقـني : ، فقـال"بل خلقـني جبلـت عليهمـا: "عليهما؟، فقال

 ".(4)حيبهما اهلل

 .لفظ جممل" اجلرب" إن لفظ وقالوا 

 .مث بني أنه قد يكون باعتبار حقا  وباعتبار باطال ، وضرب لكل منهما مثاال  

فاألئمـــة منعـــت مـــن إطـــالق القـــول بإثبـــات لفـــظ اجلـــرب أو نفيـــه، ألنـــه بدعـــة :" مث قـــال
 " .يتناول حقا  وباطال  

واملقصــود هنــا (:  "1/271" ) درء تعــارض العقــل والنقــل " يف  -رمحــه اهلل  -وقــال 
ملـا ، كانوا يمنع ون م ن إط الق األلف ام المبتدع ة المجمل ة المش تبهة أن األئمة الكبـار 

                                                           

 ".جنس العمل"وكذلك لفظ (3)

 .فما أبعد احلدادية عن هذا املنهج، وهذا من أوضح األدلة أهنم من أهل البدع والضالل(4)
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خبــالف ،  (1)فيهــا مــن لــبس احلــق بالباطــل مــع مــا توقعــه مــن االشــتباه واالخــتالف والفتنــة
مـا  و ، فـإن مـا كـان مـأثورا  حصـلت بـه األلفـة ، األلفاظ املأثورة واأللفاظ اليت بـُي نت معانيهـا 

إذا قــل : " أنــه قــال -رمحــه اهلل-كمــا يــروى عــن مالــك ، بــه املعرفــة كــان معروفــا  حصــلت 
 " . وإذا قلت اآلثار كثرت األهواء ، العلم ظهر اجلفاء 

 " . (2)فإذا مل يكن اللفظ منقوال  وال معناه معقوال  ظهر اجلفاء واألهواء

وال سـيما خلفـاؤه الراشـدون ، هوأصحــاب وإذن فعلينـا التزام ما كـان عليـه رســول اهلل 
، "يف كـــل امليـــادين العلميـــة والعباديـــة وغريهـــا مـــن ميـــادين اإلســـالم –رضـــوان اهلل علـــيهم  -

 . (.431-421ص" )اجملموع الواضح"انظر 

 : لفاحل قويل إىل أخي وانظر

 أدخله وال ،والسنة الكتاب يف له ذكر ال وهو، (3)"جنس" بلفظ تتعلق وأنت" - 1
 أن يبعد وال ،علمي حسب املفضلة القرون أقوال يف يذكر ومل ،اإلميان ريفتع يف السلف
 اخل.... اإلسالم على الفالسفة أدخله مما يكون

 خالفتهم أين ترى هل ؛الصاحل السلف عن نقلتها اليت اإلميان تعاريف من وتأكد- 2
 . فيها

 عند مرجئا   يكون التزامها على وحيثإليها،  ويدعو ذه التعاريف،هب يؤمن من وهل
 . احلاقدة احلدادية والفرقة اخلوارج عند إال اللهم ؟السنة أهل وعند اهلل

                                                           
وفتنة عظيمة، وهم هلا قاصدون دون ريب، وإال  قد أوقعت خالفا  شديدا  " جنس"لفظ  ومنهاوأصول احلدادية  (1)

 .ألخذوا هبذه النصائح والتقريرات العظيمة اليت هم عنها معرضون وهلا معاندون

 .ليس منقوال  وال معناه معقوال ، وتفسري اجلهلة ملعناه ال قيمة له، وال يغين عن احلق شيئا  " جنس"ولفظ : أقول( 2)

 : بنفي وجوده يف الكتاب والسنة، وهو مقصودي، وقد أذكر معه العمل، فأقول" جنس"يف الغالب أخص لفظ  (3)
 .جنس العمل
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 العمل جبنس التعلق على ويصر ،السلف ملنهج املعاند الرجلهذا  استطاعهل  وانظر
 السلف كالم ومن والسنة القرآن من( جنس) اللفظ هذا يثبت أن استطاع هل ،به واحلرب

  يف القرون املفضلة؟

 استطاع أن ينقل عن السلف يف تعريفهم لإلميان أنه قول وجنس عمل؟ وهل

 ؟"جنس العمل"وهل استطاع أن يثبت عن السلف أهنم خاصموا هبذا اللفظ 

أال يدل عجزه عن اإلتيان بشيء من هذه املطالب أنه يسري على غري منهج السلف، 
 وأنه ينطلق يف حربه من اهلوى واللدد يف اخلصومة؟

 ؟صادق وسلفي عاقل مسلمبه  يتعلق واقعه وهذا اللفظ اهذ مثل وهل

 جنس عن قوله وأما: "بركانه من( 11ص) يف يقولانظر فجور هذا الرجل حيث 
 والسنة الكتاب يف له وجود ال لفظ وهو: العمل جنس: )بقوله اإلميان من فأخرجه: العمل

 اخل...

إن : البحريين وحداديته أنا أقول منذ نعومة أظفاري يف العلم، وقبل أن يولد هذا
اإلميان قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة، وينقص بالعصيان، أقول ذلك يف دروسي ويف 
جمالسي ويف كتابايت، فيجيء هذا الرجل؛ ليفرتي علي  أين أخرج العمل من اإلميان، فأنا 

ة فقط، بقويل جنس العمل، وال أقصد العمل، كيف وأنا أبدع املرجئ" جنس"أقصد لفظ 
 . بإخراجهم العمل من اإلميان طول عمري العلمي والدعوي

 :السابق كذبه  فيقول اإلفك على الرجل هذا جيرتئ كيف أخي انظر

 والسلف اإلميان، عن العمل أخرج فهو اإلرجاء، هو وهذا اإلرجاء، هو وهذا"
 ."اإلميان من جزء هو: وقالوا اإلميان، يف أدخلوه
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 رجل من هذا يستغرب وال الرجل، هذا إليها وصل الكذب من مرحلة أي إىل لتدرك
 ناه ومن يستغرب، ال معدنه من فالشيء بأخالقهم، ويتخلق افضو الر  ظهراين بني يعيش
 على معتمدا   صفوفهم، ومتزيق مشلهم تفريق على ا  وحريص السنة، أهل على احلقد شديد جتده

 .الباطلة والدعاوى األكاذيب

 عليها يبىن ال( العمل جنس) وكلمة: "بركانه نم( 11ص) يف البحريين فوزي قال
 وهذا ،(العمل جبنس) تلفظوا عندما العلم أهل يف وطعن كثريا ، ربيع عنها ونافح أشياء،
 ابن والشيخ تيمية، ابن اإلسالم كشيخ: )واجلماعة السنة أهل علماء بعض به تلفظ األمر
 الغديان، والشيخ الشيخ، آل لعزيزا عبد والشيخ الفوزان، والشيخ عثيمني، ابن والشيخ باز،

 ."(وغريهم احلريب فاحل والشيخ

 .وجوه من املقطع هذا على اجلواب :أقول

 ".أشياء عليها يبىن ال( العمل جنس) وكلمة: "قوله على -األول

 .الكذب أكذب ملن هذا إن :فأقول

 ،سنوات أربع على يزيد ما منذ السنة أهل عليها حتاربون احلدداية وفئتك فأنت
 .السنة أهل على فرضها ونوتريد

عند تكفريه تارك " جنس العمل"يلتزم بلفظ  ال من (1)باإلرجاء ترمون أنتم -ثانيا  
 ،إلمجاهلا جنس كلمة اتركوا: يقول أنه إالمرارا   العمل تارك بتكفريالعمل بالكلية، ولو صرح 

 .باإلرجاء هذا ترمونوالفنت،  املفاسد من اإلمجال هذا يف وملا

                                                           
ألربعة، وأن يكفروا تارك العمل بالكلية كما هو اهلم أن يكفروا تارك الصالة، وأن يكفروا تارك األركان قلنا وقد  (1) 

فأبوا إال التشبث به لالستمرار يف الشغب والفنت؛ ألهنم ال يقتنعون بأحكام  ،"جنس"معروف عن السلف، واتركوا لفظ 
 .السلف
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 فأخرجه: العمل جنس عن قوله وأما: "فتقول ،(2)عنه تدافع الساعة هذه إىل نتوأ
 به خاصم وال والسنة الكتاب يف له وجود ال لفظ وهو: العمل جنس: )بقوله اإلميان من

 ".اإلميان قضايا يف أدخلوه وال السلف

 نع العمل أخرج فهو ،اإلرجاء هو وهذا اإلرجاء، هو وهذا: "كقول عليه بنيتَ  مث
 ".اإلميان

 ؛به يقل مل من على باإلرجاء احلكم عليه يبين وكيف ،عنه ينافح كيف إليه فانظر
، فما مصري الصحابة والسلف الذين ال يعرفون جنس للحقائق وقلبه الرجل كذب لتدرك

 العمل؟

 السنة أهل علماء بعض به تلفظ (يعين جنس العمل) األمر وهذا: "قوله وأما
 والشيخ عثيمني، ابن والشيخ باز، ابن والشيخ تيمية، ابن الماإلس كشيخ: )واجلماعة
 ".وغريهم احلريب فاحل والشيخ الغديان، والشيخ الشيخ، آل العزيز عبد والشيخ الفوزان،

 ومل اإلميان، قضايا يف يدخلوه مل العلماء من همذكر  فمن التلبيس، من فهذا :أقول
 .العلماء من األفاك هذا يعده الذي اجلاهل فاحل فعل كما ؛اإلميان تعريف يف ركنا   جيعلوه

 على ولكن العمل، وجنس ،كذا وجنس ،كذا جنس :يقولون قد العلماء هؤالء إن
 اإلميان: قالوا اإلميان فواعر   وإذا أجله، من حياربون وال تريدون، ما غري وعلى منهجكم، غري
 اإلميان تعريف يف ركنا   جعلوه وال اإلميان، تعريف يف جنس لفظ يدخلون وال وعمل، قول
 .احلدادية مع العلماء أن أنت وهمتُ  وكما فاحل، عليهم افرتى كما

                                                           
 .أي جنس العمل (2)
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 كله، العمل ترك من إال يكفر فال كله، العمل برتك العمل جنس تفسرون فأنتم
 جنس تارك كفروا فإذا وحدها، الصالة برتك يكفرون معكم أهنم زعمتم الذين العلماءو 

 .الصالة وهو بعضه،" اجلنس" لفظ بإطالق يريدون فإَّنا العمل

 احلبوب وجنس الدرهم وجنس الدينار جنس: قال إذامن املتأخرين  العامل إن مث
 الدرهمجنس  عليه يصدق ما يريد وإَّنا األجناس، هذه من الكل يريد ال البشر، وجنس
 .معكم العلماء أن دعوى حبال يصح فال قليال ، ولو احلبوب وجنس الدينار وجنس

 أهل على والشغب احلرب راية محل إال العمل جبنس التعلق من تريدون ال تمأن مث 
 .عليهم حقدكم عن التنفيس أجل ومن اخلصومة، ألجل اخلصومة تريدون أي السنة،

 .العمل جبنس التلفظ يف العلماء مع عثيمني ابن إدخال الرجل هذا تلبيس ومن

 :ونهميستخد منيف وقوله استعماله، من حتذيره عثيمني ابن عن ومشهور ومعروف
 .، وقد مر بك موقفه قبل قليلاألموال واستحالل الدماء سفك به يريدون هنمإ

 يف ارتكب ماذا بل والتلبيس، الكذب شنائع من الرجل هذا ارتكب ماذا أخي انظر
 .األكاذيب من بركانه

 وهو األشياء، أحقر يف شهادته وال أخباره قبلتُ  ال فاسق، السنة أهل عند والكذاب
 األكاذيب عندهم يضر ال احلدادية لكن والشهادة، األخبار باب يف البدع أهل حتت

 ويعادون ويوالون األفاعيل، هذه يفعل من عندهم يرتفع بل اخلصومة، يف والفجور واخليانات
 يضر ال" :       قوهلم يف املرجئة غالة يشاهبون فهم وضالال ، خزيا   هذا همفافكأجله،  من
 حول دندنوني يف أهنم اخلوارج؛ شاهبوني أخرى ومن جهة، من هذا ،"ذنب ناإلميا مع

 .أصوهلم حول والدندنة اخلوارج روائح مقفهموا من وتفوح ،التكفري
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 ملاذا فهو: " -بعد أكاذيبه حول جنس العمل- (11ص) بركانه يف البحريين قال
 مذهب يقرر أن يريد لكذ كل ؛!ذلك؟ شابه وما هلا وجود ال ويقول املسألة هذه يف يتشدد

 اإلميان جعل يف واضح وسؤاله ذلك، يف بأس فال به قال ومن فله، به يتلفظ مل فمن اإلرجاء
 إن مث ،(1)اإلميان يف كمال شرط العمل بأن يقول أن يريد وهبذا فرع، أو كمال والعمل أصل
 فالسؤال غريهم،و  القيم وابن تيمية وابن منده ابن عن نقله خاصة اإلجابة، عن ُيتلف سؤاله
 (".فرع) كمال والعمل أصل اإلميان إن: )يقول

 :وجوه من عليه اجلواب :أقول

 تعريف يف السلف أدخله وال ،والسنة الكتاب يف له وجود ال" جنس" لفظ قلت أنا-  أ
 عثيمني ابن العالمة هني هذا يؤكد بسببه، السنة أهل على ثارت اليت الفتنة حلسم ؛اإلميان

 الدماء سفك يريدون بأهنم اإلميان يف والصحة الكمال وبشرط به املتعلقني يف وقوله ،عنه
 .-اهلل رمحه -فقهه من وهذا األموال، واستحالل

 ومنهم- احلدادية على أنكروا وإَّنا املسألة، هذه يف تشددوا ما وربيع والسلفيون
 .وبالقول هل العمل شرط صحة أو شرط كمال به التشبث -فوزي

 عقيدة على فأنا اإلرجاء، مذهب أقرر أن أريد أينالقول علي   لكذبا أكذب من-  ب
 بنصوص وأنتقدهم وأهله، اإلرجاء أبغض وأنا كلها،وحبوثه   اإلميان يف واجلماعة السنة أهل

 وفقه والسنة الكتاب على القائمة الصحيحة وأقواهلم السنة أهل وبفقه والسنة الكتاب
 .السنة أهل مبعتقد دقصا وإميان دين عن ذلك كل الصحابة،

 وينطلقون وغريه، باإلرجاء السنة أهل حرب يف اخلوارج منهج من ينطلقون واحلدادية  
 .أهوائهم من

                                                           
 .كالم مضطرب وممزوج بالكذب (1)
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وحقدهم القاتل على أهل السنة،  ألباطيلهم والتعصب واملكابرة العناد من موعنده
 .األهواء أهل من كثريا   فيه يفوقون ما احلق إىل الرجوع وعدم

 ".ذلك يف بأس فال به قال ومن فله، به يتلفظ مل فمن: "قوله الكذب من -  ج

 جعلوه السلف إن: العمل جنس يف قال ا  فاحل احلدادية إمام نأ كذبه على والدليل  
 فوزي ومنهم احلدادية، وأقره الغايل، باإلرجاء به يقول ال من ورمى اإلميان، تعريف يف ركنا  

 به إرجافه ذلك ومن السنة، أهل على به يرجفون وهم ،سنوات عليهم ومرت هذا، البحريين
 عجزه ومع ،والسنة القرآن يف "جنس" لفظل وجود ال: قلت ألين باإلرجاء؛ ورميي هنا، علي  
 .باإلرجاء ويرميين باألكاذيب، حوله يدندنوالسنة  الكتاب يف وجوده إثبات عن وحزبه هو
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 ؟(1)(فرع)ل اإليمان أصل والعمل كما: هل يعتبر مرجئاً من يقول

 اإلميان جعل يف (2)واضح وسؤاله" :املفرتى بركانه من( 11ص) يف البحريين قال
 ".اإلميان يف كمال شرط العمل بأن يقول أن يريد وهبذا فرع، أو (4)كمال والعمل (3)أصل

 شرط أو كمال شرط العمل بأن: القول عن زجر من أولمن  أنين اهلل يعلم: أقول
 إىل ذلك عن الزجر يف استمررت وأنين حوله، أو هـ1415 امع حددود يف وذلك صحة،

 .به القائلني من موقف أي يددااحل وحزبه البحريين فوزي من نسمع ومل نرَ  ومل هذا، يومي

 ومن هو انربى اإلسالم يأباها وتصرفات وأحكام أصول عن احلريب فاحلا   نصحنا فلما
 جنس" التكفريني عن أخذوه وما اناهتم،وخي بأكاذيبهم حياربوننا احلدادية من حوله التف
 ".كمال شرط العمل" و" العمل

 اإلرهابية؟ املسالك هذه سلكوا ملاذا

 وعقوهلم خالية أيديهم وألن، فيه التمادي ويريدون الباطل، على ألهنم: اجلواب
 .املظلمة الظاملة املسالك هذه إىل اأو فلج ،السنة أهل على احلجج من خاوية

 :بركانه من( 11ص) يف البحريين وقال

                                                           

يد دعاوى ربيع املدخلي على أهل فنذكر الدليل على ت": حيث يقول" القاصمة اخلافضة"انظر كتاب فوزي هذا (1)
ويقول . فما بعدها( 114ص" )وكمال لإلميان ،بأن العمل من اإلميان وهو فرع: ولونالسنة واجلماعة يف زعمه بأهنم يق

ذكر الدليل على تفنيد دعاوى ربيع املدخلي على أهل السنة واجلماعة يف : "هذا اجلهول يف اجلزء الثالث من الفرقان
ر ما ذكره بعدها من الصحائف ، وانظ(1ص)، "بأن العمل من اإلميان وهو فرع، وكمال لإلميان: زعمه بأهنم يقولون

 .حتت هذا العنوان

 .يعين ربيعا   (2) 

 .كذا، فأين املفعول الثاين جلعل، وهكذا جيهل البدهيات يف اللغة( 4)، ( 3)
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 القيم وابن تيمية وابن منده ابن عن نقله خاصة اإلجابة، عن ُيتلف سؤاله إن مث"
 (".فرع) كمال والعمل أصل اإلميان إن: )يقول فالسؤال وغريهم،

 .السنة أهل تبديع إىل به للتوصل ؛احلدادية وضعه سؤال هذا: أقول

 نويكفو  يقبلونه، احلدادية لعل ؛سالماإل أئمة من عليه اإلجابات تكون أن رأيت فأنا
 .فتنتهم السلفيني وخاصة الناس عن

 .عليها غبار ال حق أهنا وأدرك اإلجابة، يف يطعن ومل ،احلريب ا  فاحل شيخهم ذلك فهز

 أن يعلم وهو هذا قال ،ا  وفرع أصال   اإلميان يكون أن ينكر مسلم هناك وهل: فقال
 اإلميان إن: يقول من ويبدعون ،ا  فرع والعمل أصال   اناإلمي يكون أن ينكرون أتباعه احلدادية

 .، وينشرون ذلك يف موقعهم املسمى زورا  باألثريفرع والعمل أصل

 .طويلة مدة الشبكة هذه يف ناشرينها فتنتهم على األثري شبكة وأهل فوزي وبقي

 أقوال على وأقبل ،وعاند املسألة هذه يف كابر البحريينفوزيا   الثاين شيخهم إن مث
 لهالعمل فرع، بل و  أصل اإلميان بأن اإلميان عن وأحاديثهم كتبهم يف صرحوا الذين األئمة
 .والسنة القرآن من أدلتهم ذلك على وساقوا فروع،

 يردها أن يستطع مل ألنه ذلك ؛وحيرفها يتأوهلا كالشمس الواضحة أقواهلمعلى  أقبل
 .اءباإلرج ويرميهم ،األئمة هؤالء يف ويطعن بصراحة،

 القرآن، نصوص حتريف يف واملعتزلة والصوفية وافضر ال طريقة على حيرفها فذهب
 .الفهم وعدم باجلهل السنة أهل ورمي

 :القائل بقول نتمثل أنإال  وغريي يسعين فال

 .دليل إىل النهار احتاج إذا     شيء األذهان يف يصح وليس
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 :اآلخر القائل وبقول

 العميان على ختفى كنهال       نواظر والعيون مشس احلق

 اإلميان يف منده ابن قول املدخلي ربيع نقل مث ": بركانه من( 12ص) يف البحريين قال
 وسائر واللسان بالقلب كلها الطاعات هو اإلميان: اجلماعة أهل وقال(: )441ص 1ج)

 عنده من جاء ومبا وبه، له والتصديق باهلل املعرفة فأصله: وفرعا   أصال   له أن غري اجلوارح
 التكرب ترك مع له والتعظيم منه واخلوف له واحلب له اخلضوع مع واللسان بالقلب

 وال وأحكامه، امسه ولزمه اإلميان يف دخل فقد األصل هبذا أتى فإذا واملعاندة واالستنكاف
 واجتناب الفرائض، أو عليه، املفرتض وفروعه بفروعه، يأيت حىت له مستكمال   يكون
 ـاه.....(. احملارم

 هذا؟ نقل يف فعل ماذا

 .من مقايل الكالم هذا منها نقل اليت الصحيفة رقم يذكر مل- 1

 (.1/441) إىل أحلت أين إيل   فنسب ،(1/331) النص هبذا أحلت- 2

-1/331) اإلميان: كتابه يف منده بن إسحاق بن حممد اإلمام قال -1: " قلت أنا- 3
 ".اإلميان يف الطوائف أقوال ذكر أن بعد( 332

 الطوائف أقوال ذكر أن بعد: "قويل وحذف السابق، املوضع على اإلحالة يف فتصرف
 .ذكرهم والذين املرجئة افصنوأ اخلوارج، أقوال بذلك أريد ،"اإلميان يف

 الذي والكالم سفيه، إال عليه يعرتض وال سليم، اختصار وهو اختصارا   ذلك فعلت  
 ؟ هو ما اإلميان يف الناس أقاويل اختالف ذكر : "قوله هومن كالم ابن منده  إليه أشرت

  .اللسان دون القلب فعل اإلميان :املرجئة من طائفة فقالت
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  .اإلرجاء يف الغلو أهل وهم ،القلب دون اللسان فعل اإلميان :منهم طائفة وقالت

  .مجيعا واللسان القلب فعل هو اإلميان :اإلرجاء أهل مجهور وقال

  .اجلوارح وسائر واللسان بالقلب كلها املفرتضة الطاعات فعل اإلميان :اخلوارج وقالت

  .الكبائر اجتناب مع واللسان القلب فعل اإلميان :آخرون وقال

 له أن غري اجلوارح وسائر واللسان بالقلب كلها الطاعات (1)هي اإلميان :اجلماعة أهل وقال
 ".اخل...وفرعا   أصال

 :أقول

ه وجلهله مبقاصد الكالم ومبنهج أهل العلم يف النقل نقل هو هذا الكالم إللزامي بنقل
وجتويزهم اختصار الكالم بشرط أن ال ُيل باملعىن، ونقلي كان على هذا املنهج وهذا 

 .الشرط، مع أين أشرت إىل ما مل أنقله بإجياز غري خمل

 :يأيت ما العنوان بعد تضمن الذي نقلته منده ابن اإلمام كالممث إن  

 .املرجئة طوائف عند إلميانا هو ما بيان- 1

 .اخلوارج عند اإلميان هو ما بيان- 2

 .املرجئة من ولعلها ،يسمها مل أخرى طائفة عند اإلميان هو ما بيان- 3

 واللسان بالقلب كلها الطاعات وأنه واجلماعة، السنة أهل عند اإلميان هو ما بيان- 4
 .وفرعا   أصال   له وأن واجلوارح،

                                                           

  " .هو" :كذا والصواب (1)
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 وبني واجلماعة السنة أهل بني والصراع النـزاع حمل هو الذي اناإلمي عن كله فحديثه
 املعروفة وطوائفهم فرقهم تعدد على ومرجئة وخوارج ومعتزلة جهمية من ؛األخرى الطوائف

 .وغريهم املتكلمني من السنة أهل عند

 من جاء ومبا وبه له والتصديق باهلل املعرفة" بأنه السنة أهل عند اإلميان أصل بني   مث
 التكرب ترك مع ،له والتعظيم منه واخلوف له واحلب له اخلضوع مع واللسان بالقلب عنده

 ."واملعاندة واالستنكاف

 .اإلسالم ال اإلميان وأحوال صفات هي القلبية واألحوال الصفات وهذه

   ".وأحكامه امسه ولزمه اإلميان يف دخل فقد األصل هبذا أتى فإذا : "قال مث

 ؛اإلسالم بكلمة بالنطق حيصل اإلسالم يف الدخول أن العلم أهل عند ومعلوم 
: -وسلم عليه اهلل صلى-اهلل رسول قال كما اهلل، رسول حممدا   وأن اهلل إال إله ال أن شهادة

 فقد قالوها فإذا اهلل، رسول حممدا   وأن اهلل إال إله ال أن يشهدوا حىت الناس أقاتل أن أمرت" 
 .(1)"اهلل على وحساهبم وأمواهلم دماءهم مين عصموا

 أو كان صادقا   اهلل إىل سريرته، وترتك اهرةظال اإلسالم بأعمال ذلك بعد يلزم مث 
 .منافقا  

 أو عليه املفرتض وفرعه بفرعه يأيت حىت له مستكمال   يكون وال": ابن منده قال مث
 وسائر حلجوا والصيام والزكاة الصالة من اجلوارح أعمال يعين "واجتناب احملارم الفرائض
 والنميمة والغيبة اخلمر وشرب والربا والسرقة الزنا من احملرمات اجتناب مع ،الظاهرة األعمال

 .واجلوارح باللسان املتعلقة األعمال من ذلك وغري

 :فقال ومكمالته وفروعه اإلميان عن قرره ما مؤكدا   فقال اإلميان شعب ذكر مث
                                                           

 ".اةويؤتوا الزك ،ويقيموا الصالة ،حىت يشهدوا أن ال إله إال اهلل وأن حممدا  رسول اهلل"ويف حديث ابن عمر  (1)
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 وسبعون بضع اإلميان : "قال أنه -وسلم عليه اهلل صلى -النيب عن اخلرب جاء وقد"
 واحلياء ،الطريق عن األذى إماطة وأدناها ،اهلل إال إله ال أن شهادة أفضلها ،شعبة ستون أو

 ".اإلميان من شعبة

 .اللسانالقول بو  اجلوارح وأعمال وأقواهلا القلوب أعمال تشمل الشعب وهذه

 وبعضها ،بالقلب وبعضها ،شفتنيوال باللسان بعضها ؛شعبا   اإلميان فجعل ": قال مث
 ".اجلوارح بسائر

 اختالف على املرجئة على ورد اإلميان، يف السنة أهل ملذهب بيان الكالم هذا ففي
 القلب أعمال يدخل ال وبعضهم بل اإلميان، يف اجلوارح أعمال يدخلون ال الذين أصنافها
 .اإلميان يف واجلوارح واللسان

 :بركانه من( 14-12ص) يف البحريين فوزي قال

 والشفتني باللسان بعضها شعبا   اإلميان فجعل: )-اهلل رمحه- منده ابن يقول "
 (. اجلوارح بسائر وبعضها بالقلب وبعضها

 أن شهادة باهلل، اإلميان أربع عن وأهناكم بأربع آمركم أو: )القيس عبد وفد حديث ذكر مث
 . ثاحلدي( الزكاة وإيتاء الصالة وإقام اهلل إال إله ال

 وابن هريرة، أيب حديث من( وسبعون بضع أو وستون بضع اإلميان: )فيه األحاديث ذكر مث
 . ومسلم البخاري صحيح يف احلصني بن وعمران احلياء، يف عمر

: واجلماعة السنة أهل مذهب على دالة -اهلل رمحه- منده ابن أوردها اليت األحاديث فهذه
 املصنف، إليه يذهب ما وهو ،(باجلوارح وعمل القلبب واعتقاد باللسان قول اإلميان أن من)

 مسمى عن العمل ُيرجون الذين املرجئة على والرد األحاديث، هذه إيراد يف مراده وهو
 يف كمال العمل) يقل ومل شعب، له اإلميان بأن يبني بأن -اهلل رمحه- مراده فهو اإلميان،
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 ربيع فغلط ذلك، منده ابن يقل فلم ،(اناإلمي يف فرع أو اإلميان، يف كمال شرط أو اإلميان،
 . واجلماعة السنة وأهل منده، ابن قول ليس ربيع قول وهذا منده، ابن قول فهم يف

 يتبني ال ربيع ذكره الذي اجلزء وهذا اإلميان يف -اهلل رمحه- منده ابن قول من جزءا   ذكر بل
 ابن وأقوال األحاديث وهذه راآلثا هذه ينقل أن بد ال بل ،-اهلل رمحه- منده ابن مراد منه

 يعين – وهو -اهلل رمحه- منده ابن مراد له يتبني حىت واجلماعة السنة وأهل املرجئة يف منده
 إذن باجلوارح؛ وعمل بالقلب واعتقاد باللسان قول اإلميان بأن يقرر أن يريد - منده ابن

 قال كما اإلميان، من العمل جيعلون واجلماعة السنة أهل أن منده، ابن مراد على اجلواب
 األذى إماطة) منها وذكر( شعبة وسبعون بضع اإلميان: )-صلى اهلل عليه وسلم-اهلل  رسول

 لكن األصول من ال الفروع من بنفسه األذى إماطة كان وإن اجلوارح فعل وهو( الطريق عن
 من جزءو  اإلميان ومن اإلميان يف أصل نفسه والعمل اإلميان من جزء العمل بأن تقرير هذا

 ".(!!!فرعا  ) بل أصال ، اإلميان من العمل يعدون ال فإهنم املرجئة خبالف اإلميان

 باللسان قول اإلميان بأن يقرر أن يريد - منده ابن يعين – وهو : " انظر إىل قوله
 ".باجلوارح وعمل بالقلب واعتقاد

ستخرجه منه، لقد جئت أنا مبراد ابن منده تاما  وحبديث شعب اإلميان وما ا :أقول 
 .فالرجل صدم بكالم ابن منده، فأراد أن يثري الغبار حوله

، به وحيتجبه  لريد ؛منده ابن كالم ينقل الرجل هذا أن اعلمو   ما بيان فانتظر علي 
 .به اهلل فعل

 :قوله إىل انظرو 

 والشفتني باللسان بعضها شعبا   اإلميان فجعل: )-اهلل رمحه- منده ابن يقول"
 ".(اجلوارح بسائر وبعضها ببالقل وبعضها
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 .وهذا قد نقلُته عن ابن منده 

  اإلسالم؟ عن أو اإلميان عن حديثا   هنا إىل بدايته من كله منده ابن كالم ترىفهل 

 .اإلسالم عن يتحدث إَّنا منده ابن أن الرجل هذا كالم من سيأتيك

 :بركانه من( 13ص) يفالبحريين  وقال

 شهادة باهلل، اإلميان أربع عن وأهناكم بأربع آمركم (1)أو): القيس عبد وفد حديث ذكر مث" 
 . احلديث( الزكاة وإيتاء الصالة وإقام اهلل إال إله ال أن

 وابن هريرة، أيب حديث من( وسبعون بضع أو وستون بضع اإلميان: )فيه األحاديث ذكر مث
 . ومسلم البخاري صحيح يف احلصني بن وعمران احلياء، يف عمر

: واجلماعة السنة أهل مذهب على دالة -اهلل رمحه- منده ابن أوردها اليت اديثاألح فهذه
 املصنف، إليه يذهب ما وهو ،(باجلوارح وعمل بالقلب واعتقاد باللسان قول اإلميان أن من)

 مسمى عن العمل ُيرجون الذين املرجئة على والرد األحاديث، هذه إيراد يف مراده وهو
 يف كمال العمل) يقل ومل شعب، له اإلميان بأن يبني بأن اهلل رمحه مراده فهو اإلميان،
 ربيع فغلط ذلك، منده ابن يقل فلم ،(اإلميان يف فرع أو اإلميان، يف كمال شرط أو اإلميان،

 ".واجلماعة السنة وأهل منده، ابن قول ليس ربيع قول وهذا منده، ابن قول فهم يف

 طل؟والبا احلق من الكالم هذا يف ماذا :أقول

 مذهب على دالة -اهلل رمحه -منده ابن أوردها اليت األحاديث فهذه: قوله احلق فمن- 1
 ما وهو ،(باجلوارح وعمل بالقلب واعتقاد باللسان قول اإلميان أن من) :واجلماعة السنة أهل

                                                           

 ".وآمركم"  :كذا والصواب(1)
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 ُيرجون الذين املرجئة على والرد األحاديث، هذه إيراد يف مراده وهو املصنف، إليه يذهب
 ".اإلميان مسمى عن العمل

 على ويدلل ليبني األحاديث هذه ساق إَّنا منده ابن أن البحريين من اعرتاف فهذا
 .باجلوارح وعمل بالقلب واعتقاد باللسان قول اإلميان أن من واجلماعة السنة أهل مذهب

 .وأنا نقلت عن ابن منده مذهب أهل السنة واجلماعة، فما هو اجلديد إال التشويش

 وإَّنا ،علي   حجة فيه وليس به، اهلل أدين وأنا به، اهلل أنطقه حق هذا نعم :أقول وأنا
 .عليه حجة هو

 :ترى كما اعرتف وقد

 .اإلميان مسمى من العمل ُيرجون الذين املرجئة على الرد األحاديث هبذه أراد أنه- 1

 .شعب له اإلميانبأن  يبني بأن -اهلل رمحه -مراده فهو

 اإلسالم، يف ال اإلميان يف واملرجئة السنة أهل بني زاعالنـ ألن حق فهذا :أقول
 ألن اإلميان؛ من العمل إن: يقولون السنة وأهل اإلميان، مسمى من العمل ُيرجون فاملرجئة
 منهم وطائفة ،اجلهمية وهماملعرفة،  أي ،اللسان دون القلب فعل املرجئة بعض عند اإلميان
 فقط، باللسان النطق اإلميان: يقولون أهنم أي ،الكرامية وهم اللسان فعل اإلميان: تقول

 هذه عند اإلميان هو وذلك بألسنتهم، به نطقوا ألهنم ن؛و مؤمن املنافقني إن: ويقولون
 .الطائفة

 ،"مجيعا   واللسان القلب فعل هو اإلميان": يقولون منده ابن قال كما املرجئة ومجهور
 يف العمل يدخلون ال قهمر ط اختالف على فاملرجئة اإلميان، يف العمل يدخلون ال أهنم أي

 .اإلميان من جزء بأنه يعرتفون وال اإلميان،
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 السنة أهل ُيالفون لكنهم منده ابن ذكر كما اإلميان يف العمل أدخلوا وإن واخلوارج
 يتحدث منده فابن كبرية، بأي أو الكبائر بارتكاب اإلميان من ُيرجوهنم حيث العصاة يف

 يف اختالفهم عن ال فيه الطوائف اختالف عن ويتحدث سالم،اإل عنال  اإلميان عن
 .اإلسالم

 شرط أو اإلميان، يف كمال العمل(: منده ابن أي: ) يقل ومل: " قوله الباطل ومن- 2
 ".اإلميان يف فرع أو اإلميان، يف كمال

 له والتصديق باهلل املعرفة هوأن اإلميان أصل بيان بعد -اهلل رمحه – منده ابن قال فقد
 ."الفرائض أو عليه املفرتض وفرعه بفرعه يأيت حىت له مستكمال يكون وال": قال اخل... وبه

 ".وفرعا   أصال   له أن غري: "وقال

 ذلك عنه البحريين نقل وقد ترى، كما وفرعه وكماله اإلميان أصل منده ابن ذكر فقد
 (.13ص) يف عنه جيحده مث، (12ص) يف

 (.علواو  ظلما   أنفسهم واستيقنتها هبا وجحدوا) : تعاىل اهلل قول من نصيب فله

 ".كمال شرط أو: "قوله والكذب الباطل ومن

 .كمال شرط أو :قال أنه منده ابن إىل أنسب مل أناف

 فهم يف ربيع فغلط ذلك، منده ابن يقل فلم: " -جحده ملا مؤكدا  - قوله الباطل ومن
 ".واجلماعة السنة هلوأ منده، ابن قول ليس ربيع قول وهذا منده، ابن قول

 وفرعا   أصال   لإلميان أن أي السنة أهل إىل ونسبه ذلك منده ابن قال فقد :أقول
 العمل وهو وكماله، فرعه وينكرون األصل، يف اإلميان حيصرون الذين للمرجئة خالفا   وكماال ،

 .اإلميان يف يدخلونه فال
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 من أخرجه أين أي ،الكم شرط العمل إن: أقول أين إيل   ينسبون واحلدادية وهو
 .اإلميان حقيقة

 أول وأنا ،العمل من اإلميان بأن اهلل أدين فأنا والبهت، االفرتاءات أعظم من وهذا
 ما التزام على وأحث اإلميان، يف صحة أو كمال شرط العمل بأن القول عن يزجر من وآخر
 عن واملتواترة املعروفة العبارات من وحنوه ،واعتقاد وعمل قول اإلميان أن من السنة أهل قرره
 بأن به تصرح ما هنا البحريين جحد كما وجيحدونه، عين ذلك يعلمون وهم السنة، أهل

 .له مكمل جزء أي لإلميان وكمال ،منه جزء أي اإلميان من فرع العمل

 :بركانه من( 14ص) يف البحريين قال

 يتبني ال ربيع ذكره الذي جلزءا وهذايف اإلميان  -رمحه اهلل–بل ذكر جزءا  من قول ابن منده " 
 ابن وأقوال األحاديث وهذه اآلثار هذه ينقل أن بد ال بل ،-اهلل رمحه- منده ابن مراد منه

 ابن يعين – وهو اهلل رمحه منده ابن مراد له يتبني حىت واجلماعة السنة وأهل املرجئة يف منده
 اجلواب إذن باجلوارح؛ وعمل قلببال واعتقاد باللسان قول اإلميان بأن يقرر أن يريد - منده
 اهلل رسول قال كما اإلميان، من العمل جيعلون واجلماعة السنة أهل أن منده، ابن مراد على

 عن األذى إماطة) منها وذكر( شعبة وسبعون بضع اإلميان: )-وسلم عليه اهلل صلى–
 هذا لكن صولاأل من ال الفروع من بنفسه األذى إماطة كان وإن اجلوارح فعل وهو( الطريق
 اإلميان من وجزء اإلميان ومن اإلميان يف أصل نفسه والعمل اإلميان من جزء العمل بأن تقرير

 (!!!".فرعا  ) بل أصال ، اإلميان من العمل يعدون ال فإهنم املرجئة خبالف

 :وجوه من هذا على اجلواب :أقول

 يف قوهلم على يقتصرونف السنة أهل عقيدة بيان يف يؤلفون السنة أهل من كثريا   أن- 1
 حىت واألحاديث اآلثار هذه ينقلون وال ،"وينقص ويزيد وعمل قول واإلميان: "اإلميان تعريف

 .املراد يتبني
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" السنة أصول" كتابه يف اإلميان يف السنة أهل قول بيان يف أمحد اإلمام قال
 إميانا   مننياملؤ  أكمل اخلرب يف جاء كما وينقص يزيد وعمل قول واإلميان(: "59-58ص)

 ".خلقا   أحسنهم

 وعمل قول واإلميان: "السنة أهل عند اإلميان تعريف يف يقول الربهباري اإلمام وهذا- 2
 األحاديث من دلةاأل عليه يسق ومل ،"شيء منه يبقى ال حىت وينقص ،اهلل شاء ما يزيد ،ونية

 .واآلثار

" السنة أهل عتقادا"كتابه  يف اإلميان تعريف يف يقول الصابوين اإلمام وهذا -3
 يزيد ومعرفة، وعمل قول اإلميان أن احلديث أهل مذهب ومن(: "82ص)

 ."باملعصية وينقص بالطاعة

 البحريين هذا يشرتط كما اإلميان بيان يف واألحاديث اآلثار األئمة هؤالء يسق ومل 
 .العلماء عن فضال   وعجمهم عرهبم العلم لطالب واضح ذلك ألن احلدادي،

 مساحة وحيارب واألغالل، اآلصار ويفرض التشديد، يفتعل منهج يةللحداد لكن
 أهل على تعنتا   باطلة شروطا   ويشرتط مجعهم، ويفرق السنة، علماء يف ويطعن اإلسالم،

 .السنة

 كامال   كالمه أخذت بل اإلميان، تعريف يف منده ابن قول منءا  جز  أذكر مل وأنا
 الذي الكالم يزيد ال نقله مث أنقله مل أنين زعم وما والعرب، للعجم واضح هو كما مفصال  

 ينيبيع أن يريد وهو عنه، نقلته ما ينايف ال ألنه لوم؛ به يلحقين وال وتأكيدا ، قوة إال عنه نقلته
 .هيهات وهيهات بذلك
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 عليه اهلل صلى -قوله وهو ميانإلا تشعب على الدليل منده ابن عن نقلت أين مع هذ
 وأدناها اهلل إال إله ال أن شهادة أفضلها شعبة ستون أو بعونوس بضع اإلميان: "-وسلم
 ".اإلميان من شعبة واحلياء الطريق عن األذى إماطة

 العبد يلزم هوأن لإلميان، فرع العمل أن بيانه وعقب لإلميان تعريفه عقب نقلت
 .بالعمل إميانه استكمال

 :فقلت اإلميان كتابه من عنه األول نقلي عقب أخرى مرة عنه ونقلت

 َمَثال   الل هُ  َضَربَ  َكْيفَ  تـَرَ  َأملَْ : ) -وجل عز- اهلل قال( 1/351) اإلميان كتاب يف وقال"
 ،(تؤيت أكلها كل حني بإذن رهبا الس َماءِ  يف  َوفـَْرُعَها ثَاِبتٌ  َأْصُلَها طَي َبةٍ  َكَشَجَرةٍ  طَي َبة   َكِلَمة  

 ".كل حني  تؤتيه ومثرا   وفرعا   أصال   هلا وجعل اإلميان، لكلمة مثال   فضرهبا

 :هي وبقيته اختصارا ، أذكره مل يل، حجة وهو ،كالمه بقية أذكر ومل

 يف فوقعوا اهلل من املثل هذا معىن عن أصحابه -صلى اهلل عليه وسلم- النيب فسأل "
صلى - النيب فقال ،فاستحييت النخلة أهنا نفسي يف فوقع :عمر ابن فقال ،البوادي شجر
 عن فهم إذ بسنته اإلميان -صلى اهلل عليه وسلم- النيب فسر مث ،النخلة هي -يه وسلماهلل عل

 اإلقرار أصله فجعل ،اهلل إال إله ال أن شهادة أعالها شعب ذو اإلميان أن فأخرب مثله اهلل
 أن أخرب الذي هو التصديق اإلميان مسى فالذي ،األعمال شعبه وجعل واللسان بالقلب
صلى اهلل عليه - النيب مساها كما اإلميان من شعبا   األعمال يسم مل فمن شعب ذو اإلميان
 اهلل ضرب كما -صلى اهلل عليه وسلم- الرسول جعله كما وشعبا أصال له وجيعل -وسلم
 -صلى اهلل عليه وسلم- النيب صفات بني يفرق أن ألحد وليس له خمالفا كان به املثل

 جربيل سأله حني -صلى اهلل عليه وسلم- النيب نأل ببعضها ويكفر ببعضها فيؤمن لإلميان
 بالشهادة فبدأ اإلميان ما أتدرون القيس عبد لوفد وقال بالشهادة بدأ اإلميان عن السالم عليه
 بقلبه هلل هبا يشهد بقلبه املقر املصدق هو اهلل إال إله بال والشاهد ،اإلميان أصل الكلمة وهي
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 يرجع صادقة بنية به واإلقرار بلسانه بالشهادة يثين مث ،به واإلقرار قلبه بشهادة يبتدئ ،ولسانه
 إنك نشهد)  :قالوا إذ املنافقون به شهد كما ليس املسلم املؤمن فذلك خملص قلب إىل هبا

 كذهبم ولكن قوهلم يكذب فلم(. لكاذبون املنافقني إن يشهد واهلل)  :اهلل قال، ( اهلل لرسول
 املنافقني إن يشهد واهلل : )قال مث ،قالوا كما ( لرسوله كإن يعلم واهلل)  :فقال قلوهبم من

 تقدم ما احلقيقي فاإلسالم. قلوهبم يف ليس ما بألسنتهم قالوا ألهنم فكذهبم ،( لكاذبون
 . اإلميان وهو وصفه

 ".التوفيق وباهلل االستسالم هو والسيب القتل من املنافقون به احتجز الذي واإلسالم

 قول اإلميان بأن يقرر أن يريد - منده ابن يعين – وهو: "حريينقول الب على اجلواب  
 ".باجلوارح وعمل بالقلب واعتقاد باللسان

 قرره؟ ما غري كالمه من أنا فهمت وهل :أقول

 كالمه؟ ينايف ما عنه نقلت وهل

 ال اإلسالم عن يتحدث أنه من يرده مل وما يقله، مل ما منده ابن لقو  يُ  الذي هو بل
 .سيأيت كما ن،اإلميا عن

 :بركانه من( 13ص) يف البحريين قال

 ما وكل ربيع، ينقله مل كالمه الذي املرجئة على الرد العمل ذكر من منده ابن مراد إذن"
 فيه -اهلل رمحه- منده ابن كالم أي هذا بل وواضح، بني املرجئة على رده يف منده ابن أورده

 ابن به يقل مل كمال وشرط فرع العمل جبعل فهمه الذي وفهمه هذا، ربيع قول على رد
 ".جيدا   منده ابن كالم يفهم مل فربيع ذلك، يف ربيع مذهب خالف منده فابن منده،

 .ي  وعل منده ابن على كذب وفيه ركيك، كالم هذا: أقول
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 يف ال ،اللحظات من حلظة يف وال األيام من يوم يف كمال شرط العمل قلأ مل أناف
 من طلبأو  منه، رحذّ  من أول أنا بل ،مقااليت يف وال مؤلفايت يف وال أشرطيت يف وال يدروس

 بأنه اإلميان تعريف يف وخاصة السلف قرره مبا يلتزموا أن وغريه اإلميان قضايا يف املتكلمني
 ومنن القول بشرط الكمال وشرط الصحة م وأحذر وينقص، يزيد واعتقاد وعمل قول

 أذكر مل حىت االشتباه، من العمل جنس يف وملا ،الفنت من فيهما ملا العمل جنس استخدام
 خالفت أنين وزورا   كذبا   عيويدّ  ،يب يلصقه فلماذا األفاك، هذا يناقشه الذي مقايل يف

 .جيدا   منده ابن كالم أفهم مل وأنين ،منده ابن مذهب

 رد فيه -اهلل رمحه- منده ابن كالمأي  : "قوله يف منده ابن على األهوج هذا وكذب
 ."كمال وشرط فرع العمل جبعل فهمه الذي وفهمه هذا، ربيع ولق على

 واحتج السنة، أهل إىل ذلك ونسب ال ،اوكم فرعا   العمل جعل الذي هو منده فابن
 .، ومل يذكر هو وال ربيع شرط كمال اإلميانوالسنة الكتاب من عليه

 الباب هذا أحلق منده ابن بأن دليل وأكرب: "بركانه من( 14ص) يف البحريين قال مث
 خرب ذكر: )اإلميان يف -اهلل رمحه- قال حيث اإلميان من العمل بأن) مذهبه بأن واضحا   بابا  

 .اهـ( وينقص يزيد باألركان وعمل بالقلب واعتقاد باللسان قول: اإلميان أن على يدل

 يالذ للباب ربيع يتفطن ومل ربيع منه نقل والذي ذكرناه، الذي الباب بعد منده ابن فأحلق
 ويفسر متالحقة منده ابن ذكرها اليت هذه واألبواب جيدا ، منده ابن مراد له يتبني حىت بعده

 بذكر املرجئة على يرد أن األبواب هذه يف يريد منده ابن بأن دليل أكرب وهذا بعضا ، بعضها
 (.وينقص يزيد باألركان وعمل بالقلب واعتقاد باللسان قول اإلميان) أن على يدل خرب

 اإلميان يف -اهلل رمحه- منده ابن فقال مذهبه، ضد ألنه يذكره؛ ومل ربيع أخفاه بباب قهأحل مث
 مثقال العبد قلب يف يبقى ال حىت ينقص اإلميان أن على يدل خرب ذكر(: )245ص 1ج)
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!!! الباب؟ هذا ينقل مل ربيع فلماذا ذلك، على تدل اليت األحاديث ذكر مث( خردل حبة
 ".شيء منه يبقى ال حىت ينقص اإلميان بأن منده ابن بقول ويقول

 وعمل بالقلب واعتقاد باللسان قول اإلميان بأن: والقول الرجل هذا كالم ركة مع نعم :أقول
 على زيادة القلوب أعمال بذكر توضيحا   ويزيدونه ،واجلماعة السنة أهل اعتقاد هو" باألركان

 .التعريف هذا يف ما

 طرحه الذي السؤال على اجلواب يف حتاجهأ الذي الكالم نقلت حينما وأنا
 عدد وفقه بكالم عليه اإلجابة يف وتوسعت كلمات، يف العلماء بعض عنه وأجاب ،احلدادية

 األبواب عناوين وهذه ،-اهلل رمحه- منده البن اإلميان كتاب ألشرح جئت وما األئمة، من
 أخذت الذي فالباب ا،منه مقاصده تعرف مل منده ابن كالم من الغيب أيها أخذهتا اليت

 وذكر ،            "؟هو ما اإلميان يف الناس أقاويل اختالف ذكر" بقوله له ترجم منه غرضي
 ما          اإلميان يف السنة أهل ومذهب اخلوارج، ومذهب املرجئة مذاهب العنوان حتت
 (.1/331) منده البن اإلميان كتاب انظر هو،

 باللسان قول اإلميان أن على يدل خرب ذكر" هو انيةالث الرتمجة أو الثاين والعنوان
 .(1/341) اإلميان" يزيد وينقص باألركان وعمل بالقلب واعتقاد

 من: " قال -صلى اهلل عليه وسلم– اهلل رسول أن سعيد أيب حديث حتته وساق 
 فأضع وذلك فبقلبه، يستطع مل فإن فبلسانه، يستطع مل فإن بيده، فليغريه منكرا   منكم رأى

 ".اإلميان

 باألركان عمل أنه على فاستدل لإلميان،السنة  أهل تعريف احلديث هذا من فانتزع
 على واستدل ،"فبلسانه يستطع مل فإن: "بقوله باللسان قول أنه وعلى ،"بيده فليغريه": بقوله

– بقوله وينقص يزيد أنه على واستدل ،"فبقلبه يستطع مل فإن: "بقوله بالقلب اعتقاد أنه
 ".اإلميان أضعف وذلك: "املراتب هذه بعد -وسلم عليه اهلل صلى
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 .السنة أهل مذهب وهو به، اهلل أدين ما وهذا

 فقط املرجئة على ال واملرجئة، واملعتزلة واجلهمية اخلوارج على رد احلديث هذا ويف
 .الرجل هذا به يهذي كما

 فقط؟ املرجئة على اقتصاره يف السر هو فما

 أخطر ألن خلطرهم؛ وجتاهلهم احلدادي حزبه وسكوت تهسكو  يف السر هو وما
 هذا احلداد حممود إنشاء منذ تراهم هذا فألجل السنة، أهل مذهب انتشار هو عندهم اخلطر

 .السنة أهل حرب إال هلم شغل ال تراهم السنة، ألهل ي املشاقاإلجرام املذهب

 والنصارى، واليهود والشيوعيني والعلمانيني الروافض حرب عن هذا شغلهم لقد وحىت
 فإن فبلسانه، يستطع مل فإن بيده، فليغريه منكرا   منكم رأى من: "احلديث هبذا عملهم وأين

 ".اإلميان أضعف وذلك فبقلبه، يستطع مل

 احلق أصبح وهل ماذا؟ أو عندهم املنكرات من تعترب ال واملناهج العقائد هذه فهل
 ماذا؟ أو ليهع احلرب يستحقون باطال   السنة أهل عند الذي

 .ونياهتم مقاصدهم بسوء الناس أعرف لعلهم

 على يدل خرب ذكر: "قوله وهي( 1/345) اإلميان كتاب يف ذكر: الثالثة الرتمجةو 
 بالقلب اجملاهدة وأن ،خردل حبةمثقال  العبد قلب يف يبقى ال حىت ينقص اإلميان أن

 ".اإلميان من واليد واللسان

 ما: "قال -وسلم عليه اهلل صلى -النيب أن مسعود بن اهلل عبد حديث حتته وساق 
 ويقتدون بسنته يأخذون وأصحاب حواريون أمته من له كان إال قبلي أمة يف اهلل بعثه نيب من

 فمن ،يؤمرون ال ما ويفعلون ،يفعلون ال ما يقولون ،خلوف بعدهم من ختلفإهنا  مث بأمره،
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 فهو بقلبه جاهدهم ومن ،مؤمن فهو بلسانه جاهدهم ومن ،مؤمن فهو بيده جاهدهم
 ".خردل حبة اإلميان من ذلك وراء وليس مؤمن،

 اإلميان نقصان على به يستدل أنه احلديث هذا على منده ابن ترمجة من فظاهر
 هنا يذكر مل ولذا األول، قصده هذا خردل، حبةمثقال  منه يبقى ال حىت الذنوب بسبب
 .اإلميان زيادة

 واخلوارج اجلهمية على الرد منه ويؤخذ املصنف، له ترجم ما منه يؤخذ احلديث وهذا 
 .بنقصانه وال اإلميان بزيادة تقول ال الفرق هذه ألن واملرجئة؛ واملعتزلة

 أن أستبعد وال الغيب، هذا به يهذي ما ال ،وأدلته منده ابن لرتاجم الفقه هو فهذا
 املنوال هذا على العلماء وأقوال -وسلم عليه اهلل صلى-اهلل رسول ألحاديث تدريسه يكون
 .اهلزيل

 مذهبه، ضد ألنه يذكره؛ ومل ربيع أخفاه بباب( منده ابن يعين) أحلقه مث: " وقوله
 اإلميان أن على يدل خرب ذكر(: )245ص 1ج) اإلميان يف -اهلل رمحه- منده ابن فقال

 (".خردل حبة مثقال العبد قلب يف يبقى ال حىت ينقص

 (.كذبا   إال يقولون إن أفواههم من جختر  كلمة كربت: ) أقول- 1

ا  سليما  أخذ فأخذته منده، ابن كتاب من خاصا   مطلبا   يل إن مث أخفيته، ما فواهلل
 أو احلديث أو اآلية من الرجل أخذي العلماء؛ بأقوال االستشهاد يف ملالع أهل طريقة على

 أو اآلية باقي فىأخ هأن العلم املنصفون أهل يقول وال فقط، بغرضه يتعلق ما الكتاب
 .األبواب من وكذا كذا أخفى أو احلديث
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 شيئا   كتاب من يأخذ أن علم طالب أو لعامل جيوز ال هأن الرجل هذا مذهب فعلى
 بيان كان ولو مبسألته، تتعلق ال األبواب تلك كانت ولو أنفه، رغم أبوابه مجيع ينقل أن إال

 .األبواب تلك من باب على يتوقف ال املسألة تلك

 من باإلرجاء يرمى أن يجوز هل" وهو يهمين الذي السؤال جواب يف نقلت فقد
 طويال   أمدا   احلدادية به أرجف سؤال وهو ("فرع) كمال والعمل أصل اإليمان إن: يقول
 .باإلرجاء لرميهم السنة أهل على

 منده ابن :وهم ،اإلسالم أئمة من عدد بأقوال عليه للرد تصديت طويل أمد وبعد
 وعدد رجب وابن القيم وابن نصوص، تسعة عنه نقلت تيمية وابن املروزي نصر بن وحممد

 .النجدية الدعوة أئمة من

 .كمال وتارة فرع تارة يقول وبعضهم ،فرع والعمل أصلاإلميان  بأن يصرح كلهم

 أنقل أن يلزمين النقل يف ماءلالع ومبناهج بالعلم اجلاهل البحريين هذا مذهب فعلى
 اآلخرين العلماء مؤلفات وأنقل الفتاوى، جمموع أو تيمية البن اإلميان كتاب جل أو كل

 .اجمللدات من عددا   جوايب ليستغرق مطلويب منهم أخذت الذين

 العلماء مقاصد أفهم مل أنين بدعوى اجمللدات هذه احلدادية رفض النتيجة وتكون
 .والكتمان باخليانة االهتام من سلمت إن هذا ،عنهم نقلت الذين

 اإلميان بأن منده ابن بقول ويقول!!! الباب؟ هذا ينقل مل ربيع فلماذا: " قولهو 
 منه يبقى ال حىت ينقص اإلميان أن اللفظة هذه وينكر شيء، منه يبقى ال حىت ينقص
 ".شيء

 كما نقلها عليّ  اقرتح اليت األبواب كل بنقل يلزمين أن الرجل هذا يقصد: اجلواب
 العمل إن: وغريي أنا أقول أن الواجب من أن ويرى وجاء،اهل طريقته على وفهمها سلف،
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 ويف احلدادية عند مرجىء فهو هذا يقل مل ومن شيء، منه يبقى ال حىت باملعاصي ينقص
 .احلدادي هذا سيما وال ،حكمهم

 باملعاصي ينقص اإلميان إن: يقول أن السنة أهل من أحد على أنكر ال إنين :وأقول
 على هذا أشرتط وال وحداديته، فتنته هذه قبل من هذا أقول أنا بل شيء، منه يبقى ال حىت

 وال بقوله، ا  أحد يلزمون ال ذلك ومع يسري، عدد إال يقولونه ال السنة أهل كل ألن أحد؛
 اإلميان نأ ذكر خرب يدل على(: " 341ص)يف اجمللد الثاين  يقول منده ابن وهذا يلتزمونه،

 ."وينقص يزيد باألركان وعمل بالقلب واعتقاد باللسان قول

من رأى منكم منكرا  : "-رضي اهلل عنه-وحيتج على ذلك حبديث أيب سعيد اخلدري 
 ".فليغريه بيده، فإن مل يستطع فبلسانه، فإن مل يستطع فبقلبه، وذلك أضعف اإلميان

 .حتى ال يبقى منه شيءإن اإلميان ينقص : ومل يقل هنا

 ضالل مرجئة وأتباعهم السنة ماءعل جل أو كل يكون احلدادية مذهب فعلى
 .احلرب يستحقون

 ".شيء منه يبقى ال حىت ينقص اإلميان أن اللفظة هذه وينكر": عين وقوله

 يشرتط من على أنكر ولكين أنكرها، ال فأنا باإلرجاء، يرميين أن يريد أكاذيبه، منف 
 .واحلرب فالتبديع وإال ،هبا القول ضرورة ويرى ،دائما   هبا القول

 :بركانه من( 15ص) يف البحريين قال

 من مقطعا   أو (1)مقاطعا   ذكر وربيع اإلسالم؛ باإلميان يقصد -اهلل رمحه- منده ابن أن مث" 
 باإلميان يقصد بأنه له لتبني شامال   كامال   منده ابن كالم على ربيع اطلع لو لكن ذلك

                                                           

 .كذا (1)
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 اهلل إال إله ال أن شهادة ،باهلل اإلميان: )القيس عبد وفد حديث منده ابن ذكر ألنه اإلسالم
 ".اإلسالم فهذا احلديث،( اهلل حق تؤدوا وأن الزكاة وإيتاء الصالة وإقام

 عند كتبهم من العلماء عن والنقل البحث يف العلمي املنهج هذا إىل انظر :أقول
 .العظيم الرجل هذا

 ملالعا ذلك كالم على يطلع أن فعليه ما كتاب من شيء نقل منهجه يف أراد فمن
 مقاطع أو كالمه من مقطع على يطلع أن أما ،العامل ذلك مقصد له ليتبني شامال   كامال  
 .الفهم وسوء الغلط إىل يؤدي فهذا

 ابن أن له يتبني مل منده ابن كالم من مقاطع أو مقطع على ربيع اقتصر ملا وهلذا 
 .اإلسالم باإلميان يقصد منده

 أن له تبني فقد شامال   كامال   منده ابن كالم على اطلع الذي البحريين احلرب هذا أما
 من( 15ص) يف فيقول ،اإلسالم بذلك يريد إَّنا اإلميان عن بكالمه يقصد إَّنا منده ابن

 ."اإلسالم باإلميان يقصد -اهلل رمحه -منده ابن إن مث" : بركانه

 من -اهلل رمحه- منده ابن مراد وليس: " (11-9س) يف الصحيفة هذه يف ويقول
 وكذلك ألركانه، بالنسبة العلم أهل عليها تكلم اليت اإلميان وأصول اخلاص الكالم اناإلمي

 ولذلك اإلسالم، عن يتكلم -اهلل رمحه- منده فابن خاصة، مسائل هذه زيادته أو لنقصانه
: قال اإلسالم؟ عن أخربين) مسلم صحيح يف الطويل املعروف جربيل حديث منده ابن ذكر
 وتصوم الزكاة وتؤيت الصالة وتقيم اهلل رسول حممدا   وأن اهلل الإ إله ال أن تشهد أن

 خريه والقدر اآلخر واليوم ورسله وكتبه باهلل تؤمن أن: )اإلميان مث( احلديث إخل....رمضان
 .واإلميان اإلسالم: قال( وشره
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 أي يعطه فلم اإلميان ألغى قد منده ابن أنيفيد عند البحريين  اإلسالم وذكر يعين
 .اإلميان اسم على اإلسالم السم متعصب وكأنه ر،اعتبا

 أركان ألن فلماذا؟ ذلك إىل يشر ومل املالئكة، ذكر أسقط البحريين أن ويالحظ
 .مخسة اإلسالم وأركان ستة، اإلميان

 وإن اجلدل، ميدان يف ربيع على لينتصر اإلميان على لإلسالم تعصب قد والرجل
 وال خيانة يضره ال بل عظم، مهما ذنب احلدادية مع يضر ال فإنه بالباطل، جيادل كان

 .جمازفات وال بالباطل احلق لبس وال كذب

 .اإلسالم إال ذكره أينما اإلميان بذكر يريد ال منده ابن بأن جيزم مرة كم انظر

                     اإلميان يف منده ابن ذكر مث : "من بركانه ( 15ص)يف  البحريين قال
صلى اهلل عليه - والنيب وتعاىل سبحانه اهلل ضربه الذي املثل ذكر باب(: )351ص 1ج)

 ".(اإلسالم: يعين واإلميان املسلم: يعين للمؤمن -وسلم

 الذي املثل ذكر(: "351-2/351" )اإلميان" يف  -رمحه اهلل–قال ابن منده  :أقول
 كيف تر أمل : )لوج عز اهلل قال، واإلميان للمؤمن -صلى اهلل عليه وسلم- والنيب اهلل ضربه

 كل أكلها تؤيت السماء يف وفرعها ثابت أصلها طيبة كشجرة طيبة كلمة مثال اهلل ضرب
 فسأل حني كل تؤتيه ومثرا وفرعا أصال هلا وجعل اإلميان لكلمة مثال فضرهبا ( رهبا بإذن حني
 واديالب شجر يف فوقعوا اهلل من املثل هذا معىن عن أصحابه -صلى اهلل عليه وسلم- النيب
 -صلى اهلل عليه وسلم- النيب فقال فاستحييت النخلة أهنا نفسي يف فوقع عمر ابن فقال
 فأخرب مثله اهلل عن فهم إذ بسنته اإلميان -صلى اهلل عليه وسلم- النيب فسر مث النخلة هي
 واللسان بالقلب اإلقرار أصله فجعل اهلل إال إله ال أن شهادة أعالها شعب ذو اإلميان أن

 شعب ذو اإلميان أن أخرب الذي هو التصديق اإليمان سمى فالذي ،األعمال شعبه وجعل
 له وجيعل -صلى اهلل عليه وسلم- النيب مساها كما اإلميان من شعبا األعمال يسم مل فمن
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 خمالفا كان به املثل اهلل ضرب كما -صلى اهلل عليه وسلم- الرسول جعله كما وشعبا أصال
 ببعضها فيؤمن لإلميان -صلى اهلل عليه وسلم- النيب صفات بني يفرق أن ألحد وليس له

 اإلميان عن السالم عليه جربيل سأله حني -صلى اهلل عليه وسلم- النيب ألن ببعضها ويكفر
 أصل الكلمة وهي بالشهادة فبدأ اإلميان ما أتدرون القيس عبد لوفد وقال بالشهادة بدأ

 يبتدىء ولسانه بقلبه هلل هبا يشهد بقلبه املقر صدقامل هو اهلل إال إله بال والشاهد اإلميان
 قلب إىل هبا يرجع صادقة بنية به واإلقرار بلسانه بالشهادة يثين مث به واإلقرار قلبه بشهادة
 إنك نشهد :             )قالوا إذ املنافقون به شهد كما ليس املسلم املؤمن فذلك ،خملص
 كذهبم ولكن قوهلم يكذب فلم(.  لكاذبون املنافقني إن يشهد واهلل ) :اهلل قال(  اهلل لرسول

 املنافقني إن يشهد واهلل : )قال مث ،قالوا كما ( لرسوله إنك يعلم واهلل : )فقال قلوهبم من
 تقدم ما احلقيقي فاإلسالم. قلوهبم يف ليس ما بألسنتهم قالوا ألهنم فكذهبم ( لكاذبون

 االستسالم هو والسيب القتل من املنافقون به احتجز الذي واإلسالم ،اإلميان وهو وصفه
 ".التوفيق وباهلل

 : أقول

 اهلل صلى- والنيب اهلل ضربه الذي املثل ذكر" باب:  هي الباب هلذا منده ابن وترمجة
 ".واإلميان للمؤمن -وسلم عليه

، فإذا قال اإلميان، قال -رمحه اهلل–فجاء هذا اجلاهل الضال حيرف كالم ابن منده 
اهل اإلسالم، وإذا قال املؤمن، قال املسلم، كأن ابن منده يعجز عن النطق هذا اجل

باإلسالم، وال يعرف هذا اجلاهل أن اإلسالم يطلق على املنافق، وجترى عليه أحكام 
 .اإلسالم، وتوكل سريرته إىل اهلل

خبالف اإلميان، فإنه ال يطلق على املنافق؛ بل ال يعطى املسلم العاصي اإلميان 
 .لقاملط
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 ؟لإلسالم والتعصب اإلميان على احلرب أسباب هي ما 

 السلفية على هم األعمىوحقد احلدادية عداوة عن ناشئ هذا أن يل يظهر الذي 
 . والسلفيني

 . هواه يوافق حىت وحيرفه بكالمه فيتالعب ،منده ابن على التسلط هذا إىل فانظر

 . مرات تسع الباب هذا يف اإلميان منده ابن ذكر لقد

 ال وهذا ،شعبه ذكر مث ،وحمله أصله فذكر ، بالقلب اإلقرار أصله اإلميان عن وقال
 . اإلميان خواص من إال السنة أهل عند يكون

 مل فمن، شعب ذو اإلميان أن أخرب الذي هو ،تصديقال اإلميان مسى فالذي: "قال مث
 أصال   له وجيعل -موسل عليه اهلل صلى- النيب مساها كما اإلميان من شعبا   األعمال يسم

 له، خمالفا   كان ،به املثل اهلل ضرب كما -وسلم عليه اهلل صلى- الرسول جعله كما وشعبا  
 ببعضها فيؤمن لإلميان -وسلم عليه اهلل صلى- النيب صفات بني يفرق أن ألحد وليس
 . "ببعضها ويكفر

 التصديق هو اإلميان :يقولون الذين املرجئة غالة علىالرد  املتني الكالم هبذا ديير  فهو
 . يوجد عند إبليس وفرعون وأمثاهلما الذي التصديق هذا يف اإلميان وحيصرون ،بالقلب

 يدخلون وال ،باللسان ونطق بالقلب تصديق اإلميان :يقولون الذين على يرد كما
 . اإلميان يف شعبها بكل األعمال

 :وشعبه اإلميان عن سلفا   قرره ملا مستدال   قال مث

 بالشهادة بدأ اإلميان عن السالم عليه جربيل سأله حني -وسلم عليه اهله صلى- نيبال ألن "
 والشاهد اإلميان أصل الكلمة وهي بالشهادة فبدأ اإلميان ما أتدرون القيس عبد لوفد وقال
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 واإلقرار قلبه بشهادة يبتدىء ولسانه بقلبه هلل هبا يشهد بقلبه املقر املصدق هو اهلل إال إله بال
 املؤمن فذلك خملص قلب إىل هبا يرجع صادقة بنية به واإلقرار بلسانه بالشهادة يثين مث به

)        : اهلل قال(  اهلل لرسول إنك نشهد: ) قالوا إذ املنافقون به شهد كما ليس املسلم
       : فقال قلوهبم من كذهبم ولكن قوهلم يكذب فلم(.  لكاذبون املنافقني إن يشهد واهلل
 فكذهبم(  لكاذبون املنافقني إن يشهد واهلل: ) قال مث قالوا، كما(  لرسوله إنك يعلم واهلل) 

 ،اإلميان وهو وصفه تقدم ما احلقيقي فاإلسالم. قلوهبم يف ليس ما بألسنتهم قالوا ألهنم
 ."التوفيق وباهلل االستسالم هو والسيب القتل من املنافقون به احتجز الذي واإلسالم

 :، ومهااإلرجاء يف الغاليتني الطائفتني على يتبعه وما االستدالل هبذا يرد فكأنه

 . جهمية املرجئة وهم بالقلب التصديق يف اإلميان حيصر من -1
 ،باللسان النطق هو اإلميان يقولون الذين ،أيضا الغالية املرجئة الكرامية على ويرد -2

 .مبا ترى منده ابن اإلمام عليهم فرد ،مؤمنون إهنم املنافقني عن ويقولون

 من صفاته وذكر ،مرات تسع اإلميان الباب هذا يف ذكر قد منده ابن إن :فأقول وأعود
 . اإلميان حمل والقلب ،بالقلب والتصديق اإلقرار

 جربيل حبديث مستدال   ،بالشهادتني باللسان والنطق بالقلب والتصديق اإلقرار وذكر
 . القيس عبد وفد وحديث

 . اإلميان أصل هو الذي بالتوحيد الشهادة احلديثني من آخذا  

 إَّنا اإلميان إطالق من منده ابن مراد أن من البحريين هذا به يشنشن ما يبطل هذا كل
 . ومكابرة سفسطة وهذه ،اإلسالم به يريد

 . واحدة مرة إال الباب هذا يف احلقيقي اإلسالم يذكر مل منده ابن إن مث

 ".اإلميان ووه وصفه تقدم ما احلقيقي فاإلسالم":  فقال
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 ".اإلميان وهو" :بقوله فسره كما ؛اإلميان احلقيقي باإلسالم هنا فمراده 

 املقرر املعروف اإلميان إال أطلقه إذا باإلميان يريد ال منده ابن أن قاطعا   تأكيدا   يؤكد مما 
 .يأيت ما السنة أهل عند

 يزيد باألركان وعمل بالقلب واعتقاد باللسان قول بأنه اإلميان منده ابن فعرّ   
 الذين السنة أهل بتعريف فهعرّ  ،اإلميان كتابه من( 341/ 2) يف التعريف وهذا ،وينقص
 بإحسان هلم والتابعون الصحابة عليه أمجع الذي التعريف وهو ،واإلسالم اإلميان بني يفرقون
 . إلسالمل بتعريف هذا وليس ،بعدهم من والسنة اهلدى وأئمة

 . اإلميانب ابكتال هلذا تسميته- 2

 الناس أقاويل اختالف ذكر: "  بقوله له ترمجة( 1/331) اإلميان كتابه يف بابا   عقد -3
 ." هو ما اإلميان يف
 : الرتمجة هذه حتت قال مث

  اللسان دون القلب فعل اإلميان :املرجئة من طائفة فقالت"

  .جاءاإلر  يف الغلو أهل وهم القلب دون اللسان فعل اإلميان :منهم طائفة وقالت

  .ا  مجيع واللسان القلب فعل هو اإلميان :اإلرجاء أهل مجهور وقال

  .اجلوارح وسائر واللسان بالقلب كلها املفرتضة الطاعات فعل اإلميان :اخلوارج وقالت

  .الكبائر اجتناب مع واللسان القلب فعل اإلميان :آخرون وقال

 له أن غري اجلوارح وسائر واللسان ببالقل كلها الطاعات (1)هي اإلميان :اجلماعة أهل وقال
 مع واللسان بالقلب عنده من جاء ومبا وبه له والتصديق باهلل املعرفة فأصله، وفرعا   أصال

                                                           

  .كذا( 1)
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 أتى فإذا واملعاندة واالستنكاف التكرب ترك مع له والتعظيم منه واخلوف له واحلب له اخلضوع
 بفرعه يأيت حىت له مستكمال يكون وال وأحكامه امسه ولزمه اإلميان يف دخل فقد األصل هبذا

صلى اهلل عليه - النيب عن اخلرب جاء وقد احملارم واجتناب الفرائض أو عليه املفرتض وفرعه
 وأدناها اهلل إال إله ال أن شهادة أفضلها شعبة ستون أو وسبعون بضع اإلميان قال أنه -وسلم
 باللسان بعضها شعبا   مياناإل فجعل اإلميان من شعبة واحلياء الطريق عن األذى إماطة

 اللسان فعل اهلل إال إله ال أن فشهادة. اجلوارح بسائر وبعضها بالقلب وبعضها والشفتني
 يف املسلمني بني اختالف ال واللسان بالقلب فعله والشهادة.  شهادة أشهد شهدت تقول
 ".اجلوارح سائر فعل الطريق عن األذى وإماطة القلب يف واحلياء ذلك

 منده ابن قرره كما ؛اإلسالم يف ال اإلميان يف هو َّناإ الفرق بني الختالففا :أقول
 . منهم العلم طالب حىت  السنة أهل عند معروف وهو ،اإلسالم أئمة من وغريه

 األمور بكذا، اإلميان باب بكذا، اإلميان باب :فيها يقول حد بعيد إىل أبوابه معظم -4
 . ، وال يقصد هبا إال اإلمياننباإلميا إال فيها التعبري يتأتى ال اليت

 (.257ص" )وإقرار معرفة باهلل اإلميان أن على يدل ما ذكر" :قوله مثل

ذكر خرب يدل على أن اإلميان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل باألركان يزيد "
   (.341/ 2" )وينقص

 خردل حبة مثقال العبد قلب يف يبقى ال حىت وينقص يزيد اإلميان أن على يدل ما ذكر"
 (.345ص)...

 "وينقص يزيد باألركان وعمل بالقلب واعتقاد باللسان قول اإلميان أن على خرب يدل ذكر"
  (.341ص)
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 بعد يعين) الناس على عمر وفضل اإلميان يف يتفاضلون املؤمنني أنعلى  يدل ما ذكر"
  (.412ص(" ) بكر وأيب األنبياء

 (.431ص")اإلميان من اهلل يف والبغض اهلل يف واحلب ورسوله اهلل حب أن على يدل ومما"

  (.434ص) "اإلميان من -صلى اهلل عليه وسلم– اهلل رسول حب أن على يدل ما ذكر"

 فعل من التقى نأو  ،(باهلل وأعلمكم أتقاكم أنا) :-وسلم عليه اهلل صلى- النيب قول ذكر"
 .(436ص")القلب

 تعلموا مث ،أصحابه قلوب يف نزلت وأهنا األمانة -وسلم عليه اهلل صلى- النيب وصف ذكر"
 . (465ص) "اإلميان من وأهنا رفعها عن أخرب مث ،والسنة القرآن

 صريح -وجل عز- الرب أمر من املسلم قلب يف تقع اليت الوسوسة نأ على يدل ما ذكر"
 . (471ص) "اإلميان

 الكتابني هلأ من - وسلم عليه اهلل صلى - بالنيب مسع من كل على اإلميان وجوب ذكر"
 . (518ص) "-وجل عز- اهلل عن به وجاء به لرسأ مبا واإلقرار

 منه وروح وكلمته ورسوله اهلل عبد وأنه – السالم عليه – عيسى بنبوة اإلميان وجوب ذكر"
 .(511ص" )مرمي إىل ألقاها

 مالسال عليه باملصطفى وإميانه – السالم عليه- مرمي ابن عيسى زولـبن اإلميان وجوب ذكر"
 .(512ص) "وبشريعته

 . (541ص " )النقصان توجب واليت إميانه زيادة العامل اهب يستحق اليت األعمال ذكر"

 ( .544ص) "والكبائر الشرك من اإلميان من العبد خترج اليت الذنوب ذكر"
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 ال منها والتحذير الندب معىن على – وسلم عليه اهلل صلى -النيب عن جاءت أخبار ذكر"
 "لإلميان مستكمل غري:  وقيل لزناا ركوبه حني يف مؤمن غري أنه معناه ، نمؤم وهو يزين

 ( .574ص)

 الكتاب من -وجل عز- اهلل عن -السالم عليه– املصطفى به ىأت مبا اإلميان وجوب ذكر"
 (.667ص) "واحلكمة

 حني أمره بدء يف رأى عما -وسلم عليه اهلل صلى -النيب به أخرب مبا اإلميان وجوب ذكر"
 "به أخرب مبا وتصديقا   له معجزة فيه املخيط أثر أراهم مث وإميانا   حكمة ءىومل صدره شق

 (.686ص)

  "إليه يوحى أن قبل اإلسراء عن -السالم عليه- املصطفى به أخرب مبا اإلميان وجوب ذكر"
 (.694ص)

 (.758ص) "-وجل عز– اهلل برؤية اإلميان وجوب ذكر"

 قيام إىل املستقبلة اآليات من -عليه اهلل صلوات -الرسول به أخرب مبا اإلميان وجوب ذكر"
 (.891ص) "الساعة

 (.893ص) "اآليات من بعده يكون مبا اإلميان وجوب ذكر"

 اليت -وسلم عليه اهلل صلى – اهلل رسول هبا خربأ اليت العشر باآليات اإلميان وجوب ذكر"
 (.896ص) "الساعة قبل تكون

 قال(  ربك آيات بعض يتيأ يوم: ) وقوله مغرهبا من مسالش بطلوع اإلميان وجوب ذكر"
 (.913ص) "مغرهبا من الشمس طلوع هو: التأويل أهل

 (.919) "الدابة خبروج اإلميان وجوب ذكر"
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 (.911ص) "ومأجوج ويأجوج الدجال خبروج اإلميان وجوب ذكر"

 الساعة وقيام الدجال لقتال -السالم عليهما– مرمي ابن عيسى بنـزول اإلميان وجوب ذكر"
 يف ومن السموات يف من فصعق الصور يف ينفخ ويوم: ) -وجل عز– اهلل قال والصعق،

 (.937ص) "(اهلل شاء من إال األرض

 آمنوا الذين اهلل يثبت : )-وجل عز – اهلل قال القرب، يف بالسؤال اإلميان وجوب ذكر"
 (.941ص) "(اآلخرة ويف الدنيا احلياة يف الثابت بالقول

 (.951ص) "والنشور بالبعث اإلميان وجوب ذكر"

 (.953ص) "باحلوض اإلميان وجوب ذكر"

 ملا -عنه اهلل رضي– عمر حديث يف امليزان وذكر واحملاسبة بالقيامة اإلميان وجوب ذكر"
 (.957ص) "وسلم عليه اهلل صلى -النيب جربيل سأل

ن منده ال يريد إن اب: ومع عمل ابن منده هذا كله يقول هذا البحريين املسفسط 
 بذكر اإلميان إال اإلسالم، فهل هناك سفسطة أشد من سفسطة هذا الرجل؟

 :البحريني هذا وتناقض جهل بيان

: قال مث بركانه من( 13ص) يف اإلميان شعب حديث ومنها األحاديث بعض ساق- 1
: ماعةواجل السنة أهل مذهب على دالة -اهلل رمحه- منده ابن أوردها اليت األحاديث فهذه"
 املصنف، إليه يذهب ما وهو ،(باجلوارح وعمل بالقلب واعتقاد باللسان قول اإلميان أن من)

 مسمى عن العمل ُيرجون الذين املرجئة على والرد األحاديث، هذه إيراد يف مراده وهو
 ".اإلميان
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 اإلميان بأن يقرر أن يريد - منده ابن يعين -وهو: " من بركانه (13ص) يف وقال- 2
 أهل أن منده، ابن مراد على اجلواب إذن باجلوارح؛ وعمل بالقلب واعتقاد باللسان قول

: -وسلم عليه اهلل صلى– اهلل رسول قال كما اإلميان، من العمل جيعلون واجلماعة السنة
 ".اجلوارح فعل وهو( الطريق عن األذى إماطة) منها وذكر( شعبة وسبعون بضع اإلميان)

 بأن واضحا   بابا   الباب هذا أحلق منده ابن بأن دليل وأكرب(: "14ص) يف قال- 3
 أن على يدل خرب ذكر: )اإلميان يف -اهلل رمحه- قال حيث اإلميان من العمل بأن) مذهبه
 ".اهـ(. وينقص يزيد باألركان وعمل بالقلب واعتقاد باللسان قول: اإلميان

 يرد أن األبواب هذه يف يريد منده ابن بأن دليل أكرب وهذا(: " 14ص) يف وقال- 4
 باألركان وعمل بالقلب واعتقاد باللسان قول اإلميان) أن على يدل خرب بذكر املرجئة على
 (".وينقص يزيد

 ابن ومذهب واجلماعة السنة أهل مذهبهذا  أن األقوال هذه يف يقرر ذا البحريينفه
 إَّنا وغريهمواملرجئة  ،املرجئة على به واستدل قرره مبا يرد منده ابن وأن اإلميان، يف منده

 .اإلسالم يف ال اإلميان قضايا يف السنة أهل ُيالفون

 :اإلميان يف وقرره بناه ما ليهدم بركانه من( 15)ص يف أي ؛قليل بعد جاء مث

 ".اإلسالم باإلميان يقصد -اهلل رمحه- منده ابن أن مث: " فقال- 1

 واإلميان اإلسالم أن يرى -اهلل رمحه- منده فابن: " بركانه من( 15ص) يف وقال- 2
 ".اإلسالم باإلميان فيقصد واحد، ملعىن امسان

 كتابه ومسى واحد، ملعىن امسان واإلسالم اإلميان يرى منده ابن كان وإذا: أقول
بكذا  اإلميان ذكر وكذا، بكذا اإلميان وجوب ذكر: فيها يقول بأبواب كتابه ومأل باإلميان،

 الضالل فرق على ويرد اإلسالم، ال اإلميان فيها يعرف اإلميان باسم تراجم ويعقد وكذا،
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إذا  باإلميان يريد ال أنه جتزم جيعلكالذي  فما اإلسالم، ال اإلميان قضايا يف ُيالفون الذين
 حججك؟ هي ما اإلسالم، إالأطلقه 

 هذا يدل أال اخلصومة؟ يف وفجوره الرجلهذا  كذب على التصرفات هذه تدل أال
 يف عقله؟ زالوه وغباء جهل على

 غزهلا؟ تنقض مث تغزل كاليت أنه عليه يصدق أال

-3 :اجلريء والتحريف واملكابرة السفسطة ذهه نوم وسفسطته، مكابرته واصل مث 
 املثل ذكر باب(: )351ص 1ج) اإلميان يف منده ابن ذكر مث(: "15ص) يف فقال 

 واإلميان املسلم: يعين لمؤمنل -صلى اهلل عليه وسلم–والنيب  وتعاىل سبحانه اهلل ضربه الذي
 املسلم،: يعين للمؤمن ضرب -وتعاىل سبحانه- اهلل أن الباب هذا فذكر( اإلسالم: يعين

 ".اإلسالم: يعين اإلميان وضرب

 .املقيت والتحريف اهلذيان هذا إىل انظر

 يعين للمؤمن: هذا األهوج  فيقول واإلميان للمؤمن مثال   ضرب اهلل أن يقرر منده ابن
 .ويكرر هذا التحريف واهلذيان اإلسالم، يعين واإلميان سلم،امل

 واجلرأة؟ السفسطة هذه مبثل أذناك ومسعت عيناك رأت فهل

 مرات،تسع  الباب هذا يف اإلميان ذكر منده ابن أن سلف فيما لك ذكرت وقد
 اتصف وذكر مرة، املنافقني إسالم وذكر باإلميان، وفسره واحدة مرة قيياحلق اإلسالم وذكر

 .وأنه مأل كتابه برتاجم باسم اإلميان كما مر بك القلب حملها وأن اإلميان

 .املقيت التحريف هذا له ليتسىن هذا كل اجللف هذا فيكتم 
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 باإلميان اآلية هذه يف يستدل أن هنا منده ابن فمراد: " بركانه من( 16ص) يف وقال- 4
 ".وفروع أصول له واإلسالم اإلسالم يعين

 أصل اإلميان أن قرروا الذين السنة أئمة من العلماء وأقوال ابن منده قول إبطال يريد
 .منه فرع والعمل

 العلم، أهل وأقوال واألحاديث اآليات من تقدم ما كل(: " 17ص) يف وقال- 5
 هنا فاإلميان اإلميان، هو هنا اإلسالم فجعل اإلميان، وهو وصفه تقدم ما احلقيقي فاإلسالم

 ابن يعين - املصنف أن وسبق: )بقوله ذكر اإلميان كتاب على املعل ق أن حىت اإلسالم هو
 فبال(. اإلسالم باإلميان يقصد فلعله واحد، مبعىن امسان واإلميان اإلسالم أن يرى - منده
 ملذهب دليل أي فيها ليس أو ليست اآلية فهذه اإلسالم، باإلميان يقصد منده ابن بأن شك
 من والعمل اإلميان، يف وجزء اإلميان يف أصل هو بل اإلميان، يف وفرع كمال العمل بأن ربيع

 . -اهلل رمحه- منده ابن كالم من سبق كما اإلميان

 وعن موما ،اإلسالم ع عن فيتكلم اإلسالم، هو هنا اإلميان باسم منده ابن مقصد إذا       
 السنة علماء بينه يالذ وهذا املعروفة، باإلميان خاصة مسائل عن يتكلم ومل عموما ، اإلميان
 ".  واحلديث واألثر

 مراد نأبوينفي الشك  ويقطع جيزم فهو الشنيع، واالضطراب اهلذيان هذا إىل انظر
 .اإلسالم باإلميانمنده  ابن

   اإلسالم عن فيتكلم اإلسالم، هو هنا اإلميان باسم منده ابن مقصد ا  إذ: " يقول مث
 ".اخل... عموما   اإلميان وعن عموما ،

 مرات وتقول ،"اإلسالم باإلميان يقصد منده ابن بأن شك فبال": تقول كيف :ولأق
 .اإلسالم باإلميان منده ابن مراد نإ
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 ."عموما   اإلميان وعن عموما ، اإلسالم عن فيتكلم ": تقول مث

 دليل أي فيها ليس أو ليست اآلية فهذه: " فيقول ويسفسط يكابر كيف إليه وانظر
 اإلميان، يف وجزء اإلميان يف أصل هو بل اإلميان، يف وفرع كمال لالعم بأن ربيع ملذهب
 ".اإلميان من والعمل

 نفسه منده ابن على يرد إَّنا فحسب، ربيع على يرد ال فهو االضطراب هذا فمع
 مستدلني فرع، والعمل أصل اإلميان بأن صرحوا الذين وهم اإلسالم، أئمة من غريه وعلى
 .-وسلم عليه اهلل صلى -رسوله وسنة اهلل كتاب من ذلك على

 اإلميان لكلمة مثال   فضرهبا: " هبا مستدال   اآلية عن( 2/351) يف منده ابن قال 
 ".حني كل تؤتيه ومثرا وفرعا   أصال هلا وجعل

: قال السنة أهل دوعن البدع أهل عند اإلميان عن حتدث أن بعد( 1/331) يف وقال
 له اخلضوع مع واللسان بالقلب عنده من جاء ومبا هوب له والتصديق باهلل املعرفة فأصله" 

 هبذا أتى فإذا واملعاندة واالستنكاف التكرب ترك مع ،له والتعظيم منه واخلوف له واحلب
 ،بفرعه يأيت حىت له مستكمال   يكون وال ،وأحكامه امسه ولزمه اإلميان يف دخل فقد األصل
 ".احملارم واجتناب الفرائض أو عليه املفرتض وفرعه

 أفضلها شعبة ستون أو وسبعون بضع اإلميان: " حبديثعلى قوله هذا  استدل مث
 ".اإلميان من شعبة واحلياء الطريق عن األذى إماطة وأدناها اهلل إال إله ال أن شهادة

 واجتناب الفرائض وهو بفرعه، باإلتيان وكماله ،وكماال   أصال   إلميانل أن هنا بنّي  فقد
 .احملارم

 .له وفرع كمال والعمل أصل مياناإل أن فبنّي 
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 باجلهاالت وجيادل ذلك، يف ومياري أدلتهم، ويرد العلماء، على يرد إَّنا األهوج فهذا 
 .واألباطيل

 أصل اإلميان أن علىفيه  نصوا الذين العلماء كالم فيه نقلت الذي فمقايل وأخريا  
 من واإلرجاء بالبدعة ونيرم الذين احلدادية على الرد به قصدت إَّنا ،وكمال فرع والعمل

 .ردا  لظلمهم وبغيهم على أهل السنة املقال هذا فجاء فرع، والعمل أصل اإلميان إن: يقول

 نصرا   أستارهم ويهتك ومكان، زمان كل يف السنة أهل خصوم ويفضح ُيزي فاهلل
 .السنة ألهل

 اآلية هذه يف يستدل أن هنا منده ابن فمراد: "بركانه من( 16ص) يفالبحريين  قال
 -اهلل رمحه- منده فابن معروف، هو كما وفروع أصول له واإلسالم اإلسالم يعين باإلميان
 أنه أو زيادته أو مثال   نقصانه من خصوصا   اإلميان عن يتكلم وال عموما   اإلميان عن يتكلم

 .ذلك شابه وما وعمل قول

 يتكلم أن يريد اآلية هذه دبإيرا هنا لكن العلم أهل فيها يتكلم باإلميان خاصة املسائل هذه
 ".عموما   اإلسالم عن

 عند املعروف اإلميان عن "اإلميان" مساه الذي كتابه يف يتكلم منده ابن إن :أقول
أحدمها عام وثانيهما خاص، ومل يقل إنين  إميانني عن سيتكلم إنه يقل ومل العلم، أهل

 .سأتكلم عن اإلسالم ال عن اإلميان

 .لذلك أهال   لست ألين للعلماء؛ اخلاص اإلميان عن مالكال سأدع إين يقل ومل

 .وكمال فرع وله أصل وأنه ونقصانه، وزيادته اإلميان عن تكلم قد وهو

 .خاصا   إميانا   وال عاما   إميانا هناك إن: يقل مل وربيع
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 ".معروف هو كما وفروع أصول له واإلسالم: "مث اعجب لقوله

 .وفرعا  خمالفا  بذلك العلماء ويكابر يف اإلميان، وينكر أن له أصال  

 أو زيادته أو مثال   نقصانه من خصوصا   اإلميان عن يتكلم وال: "ويقول عن ابن منده
 ".ذلك شابه وما وعمل قول أنه

ويصر على أن مراد ابن منده باإلميان اإلسالم، مع أن ابن منده مسى كتابه 
اإلميان بأنه قول وعمل ويزيد  ، وعقد عشرات األبواب باسم اإلميان، وعّرف"اإلميان"بـ

وينقص حىت ال يبقى منه إال مثقال حبة خردل، وعنون هلذا الباب الذي مياري فيه هذا 
البحريين باإلميان، وأن له شعبا ، وذكر فيه أن له أصال  وفرعا ، وذكر اسم اإلميان يف هذا 

 .الباب تسع مرات

 فماذا يقال يف أخالق هذا الرجل وعقله؟

 هو هنا اإلميان باسم منده ابن مقصد إذا  : "بركانه من( 17ص) يف ينالبحري قال
 خاصة مسائل عن يتكلم ومل عموما ، اإلميان وعن عموما ، اإلسالم عن فيتكلم اإلسالم،
 ".واحلديث واألثر السنة علماء بينه الذي وهذا املعروفة، باإلميان

م عن مواضعه، وتقويله وهذا الكالم يدل على كذب البحريين وحتريفه للكل :أقول
 .البن منده وغريه ما مل يقولوا

 :منها نظريا   هلا أعرف ال وسفسطات مكابرات وللرجل

 (:17ص) يف قال حيث اآليت رجب ابن كالم نقل أنه 

 اهلل ضرب وقد(: )588ص 1ج) التفسري يف -اهلل رمحه- رجب ابن قال كما" 
 طَي َبةٍ  َكَشَجَرةٍ  طَي َبة   َكِلَمة   َمَثال   الل هُ  َضَربَ : )تعاىل قال بالنخلة واإلسالم اإلميان مثل ورسوله
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[ 24،25:إبراهيم( ]َربـ َها بِِإْذنِ  ِحنيٍ  ُكل   ُأُكَلَها تـُْؤيت  الس َماء يف  َوفـَْرُعَها ثَاِبتٌ  َأْصُلَها
 املؤمن، لسان على جارية وهي اإلميان، أساس وهي التوحيد، كلمة هنا الطيبة فالكلمة

 هذه ُعلوُّ  هو السماء يف فـَْرِعَها وارتفاع املؤمن قلب يف هبا التصديق ثبوت هو أصلها وتوثب
 مث وشعب، وفروع أصل هلا الشجرة مبثل اإلميان مثل العلماء ضرب: - قال أن إىل - الكلمة

 وبأصلها التوحيد كلمة بالكلمة واملراد اآلية، فذكر بذلك اإلميان مثل اهلل ضرب وقد: قال
 اهلل صلى- النيب وضرب منه، الناشئة الصاحلة األعمال هو وُأُكُلها القلوب يف الثابت يدالتوح
 (.بالنخلة واملسلم املؤمن مثل -وسلم عليه

 هذه يف رجب ابن كالم هناية وهذا رجب، ابن كالم يف واضح وهذا: "قال مث
 عموما ، اإلسالم بني حيث اآلية هذه يف وتعاىل سبحانه اهلل مراد بني رجب فابن املسألة

 ذكرنا، مما ذلك وغري الصاحلة واألعمال التوحيد ذكر بأنه دليل وأكرب عموما ، واإلميان
 ".معروف هو كما وفروع، أصول له واإلسالم

 :رجب ابن لكالم الفقه هذا على واجلواب

 أصل هلا الشجرة مبثل اإلميان مثل العلماء ضرب: "بقوله رجب ابن صرح- 1
 ".وشعب وفروع

 .يل حجة هذاو  

 اآلية، فذكر بذلك اإلميان مثل اهلل ضرب وقد: " بقوله رجب ابن صرح -2
 هو وُأُكُلها القلوب يف الثابت التوحيد وبأصلها التوحيد كلمة بالكلمة واملراد

 ".منه الناشئة الصاحلة األعمال

 .فاألعمال الصاحلة هي اإلسالم

 .واإلسالم اإلميان أصول أصل القلوب يف الثابت فالتوحيد يل، حجة وهذا
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 .وفروع أصول له اإلسالم بأن رجب ابن يصرح ومل - 3

 اإلميان مع لإلسالم رجب ابن ذكر من هذا قوله أخذ قد البحريين كان وإذا- 4
 إذا واإلميان اإلسالم أن من وغريه رجب ابن قررها اليت القاعدة وترده فيه، له حجة فال

 باألركان اإلسالم وفسر ،(1)ومعظمه اإلميان أصل األهن القلب؛ بأعمال اإلميان فسر اجتمعا
 واألعمال أعمال، اخلمسة األركان وهذه ،-السالم عليه- جربيل حديث يف كما اخلمسة

 حيث النص هذا يف نفسه رجب وابن تيمية وابن منده ابن بذلك صرح كما اإلميان فروعمن 
 ".وشعب روعوف أصل هلا الشجرة مبثل اإلميان مثل العلماء وضرب: "قال

 .له ال عليه رجب ابن بكالم استدالله أن والشاهد 

 والعمل أصل اإلميان قال من إن وغريه رجب ابن يقول أن منه املطلوب علي   والرد 
 السلف عنعن ابن رجب وال عن غريه وال  به يأتِ  مل وهذا مرجئ، فهو( كمال) فرع

 .أبدا   به يأيت ولن الصاحل،

 : رجب ابن كالم بعد( 18ص) الصحيفة هذه يف يقول أن هذا بعد أكاذيبه ومن
 املقصد ليس اإلميان يف فرع األعمال بأن مرادهم بأن ربيع نقله الذي العلماء مراد يكن فلم"

 ".هذا

 هذه؟ مكابرة وأي كذب فأي

 قوله من -اهلل رمحه- تيمية ابن مراد وليس: " بركانه من( 22-21ص) يف فوزي قال
 الفروع، هي الظاهرة واألعمال األصل هو وحاال   علما   اإلميان من ببالقل القائم والدين)

 بقي انتفت إذا: أي اإلميان يف كمال شرط األعمال بأن مراده ليس( اإلميان كمال وهي
 مكملة فالفروع بالفروع، ذلك يكمل أن بد ال باألصول أتى إذا العبد بأن مراده أي اإلميان،

                                                           
 ".التوحيد سر القرآن ولب اإلميان: "ويقول ابن تيمية (1)
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 يقول أن تيمية ابن ومراد اإلسالم هو اإلميان هنا واملقصد - باألعمال العبد إميان - لإلميان
 األعمال بأن ومراده اجلوارح، أعمال الظاهرة باألعمال يكمله حىت العبد إميان يكمل ال بأن

 واألعمال أصل فاإلميان تيمية ابن كالم عليه يدور كالم وهذا (1)األعمال من جزء الظاهرة
 يف كمال شرط األعمال بأن ربيع فهمه ما مراده ليسو  كالمه، ختريج هو هذا له الزمة

 أن بينا وقد ربيع نقله الذي عنه قال كما! فتنبه اإلسالم، ويف اإلميان، يف وفرع اإلميان،
 يذكر اهلل رمحه تيمية ابن ولذلك هبا املأمور األعمال فيه ورسوله اهلل أدخل أطلق إذا اإلميان
 شرط ربيع عند األعمال هذه هل وهو الظاهرة، عمالاأل من ذلك وغري واحلج والزكاة الصالة
! األصول من ذلك وغري واحلج والزكاة الصالة ذكر اهلل رمحه تيمية وابن اإلميان؟ يف كمال

 تيمية ابن ألن! املرجئة مذهب هو وهذا اإلميان؟ يف كمال شرط ربيع عند األعمال هذه فهل
 إىل أوله من شامال   كامال   كالمه يؤخذ أن بد فال واجلماعة، السنة أهل عقيدة على اهلل رمحه
 يبقى وال اإلميان، من جزء األعمال بأن كثريا   عنه نقلنا كما منه، املراد يتبني حىت آخره

 ".بالكلية األعمال ترك إذا العبد قلب يف اإلميان

 :  أقول

 هو علما  وحاال   اإلميان بأن الشمس وضوح واضحصريح  تيمية ابن كالم إن -1
  .له وكمال فروع الظاهرة األعمال نأو  .األصل

 ناالعمي على ختفى لكنها  رظنوا والعيون مشس احلق

 دليل إىل النهار احتاج إذاوليس يصح يف األذهان شيء            

 . األهوج هذا مثل ومكابرا   مباهتا   رأيت وما

                                                           

  .كذا(1)
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، يفرتي كيف إليه انظر -2  العمل بأن القول إيل   فينسب ،أقل مل ما ويقولين علي 
كمال،  شرط األعمال بأن تيمية ابن مراد بأن القارئ أفهم وأين كمال، شرط

 .وهو يردد هذه الفرية علي  مرارا  مع أين أحذر من القول به قبل الناس وآخرهم

 وعن ظاهره عن ليصرفه فهو يثري الغبار على كالم ابن تيمية ويشوش عليه؛
ورثوه  الذيالفعل  ذلكم ،مواضعه عن مالكال حتريف يف البدع أهل غالة فعل ؛مراده

 .عن اليهود

 يف كمال شرط األعمال هذا بكالمه يريد أنه تيمية ابن إىلنسبت  أنا فهل -3
 فأنا ،وأكاذيبه ء هذا البحريينافرتا من فهذا ،اإلميانانتفت بقي  إذا أي ؛اإلميان

 كان إن به فليأت ،غريه وال تيمية ابن ال ،لغريي أنسبه وال عتقدهأ وال أقوله ال
من أشرطيت أو دروسي أو كتيب، فلقد جعل هذا الرجل وحزبه  الصادقني من

 يف فيعتمدون احلجج من خالية أيديهم ألن ؛به حياربوينهذه الفرية سالحا  
 . واالهتامات األكاذيب على السنة أهل على حرهبم

 أتى إذا عبدال بأن (تيمية ابن) مراد أي": فيقول تيمية ابن مراد يبني وهو انظر   -4
 العبد إميان- لإلميان مكملة فالفروع ،بالفروع ذلك يكمل أن بد ال باألصول
 . "-باألعمال

 ،وكماال   وفروعا   أصوال   لإلميان يثبت أنه من حيث ال يدري تيمية البن يعرتففهو 
 نينكر أن يكو و  ،لإلميان وكماال   فرعا   العمل يكون أن مواضع يفوينكر  مراده هذا بأن بنييو 

 . واجلماعة السنة أهل ذهبم هذا

 .وكماال   فرعا   والعمل أصال   اإلميان يعترب أنه والصحيفة باجلزء تيمية ابن عن نقلت فقد

 .، بل لينفيه عن أهل السنةالقول هذا تيمية ابن عن لينفي املبطل هذا فجاء
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 ناب اإلسالم شيخ ومنهم العلماء من عدد عن نقلت أنين فاعلم هذا لك ظهر إذا 
 عن ونقلت فرع، والعمل أصل اإلميان أن الوضوح غاية يف تصرحيات يصرحون ، كلهمتيمية

 .فرع والعمل أصل اإلميان أن على تنص جلية واضحة نصوص تسعة تيمية ابن

 مبعناه يتالعب وذهب مرتني، فقط اآليت النص النصوص هذه من البحريين نقل
 عنه ينقل وذهب وجعجعته، باطله دمهت ألهنا ؛وكتمها األخرى النصوص نقل عن وهرب

 ذهب ذلك ومع منها، شيء الفهُي وال اإلسالم شيخ عن نقلته ما تؤيد كلها كثرية نصوصا  
 اإلسالم، به يريد إَّنا فيها اإلميان ذكر من تيمية ابن مقصود أن ويدعي كالمه، فحير 

 .واهلذيان التهافت غاية يف عليها وكالمه

 ذكرمث  : "بقوله بركانه من( 24ص) يف قوله علي   لردل اإلسالم شيخ عن نقله فمما
 مقيدا   ويستعمل مطلقا ، يستعمل اإلميان اسم: )بقوله( 642ص) يف (اإلسالم شيخأي )

 والظاهرة الباطنة وأعماله العبد، أقوال من ورسوله اهلل حيبه ما فجميع مطلقا   استعمل وإذا
 الذين وتابعيهم والتابعني الصحابة من واألئمة السلف عامة عند اإلميان مسمى يف يدخل
 فرضها الطاعات مجيع ويدخلون باملعصية، وينقص بالطاعة يزيد وعمال   قوال   اإلميان جيعلون
 وقول واحلياء األذى إماطة وذكر سبعون أو وستون بضع اإلميان) ذكر مث( مسماه يف ونفلها

 قول وهذا اإلميان، مسمى يف داخلة هذه األعمال بأن ذكر هنا تيمية فابن ،(اهلل إال إله ال
 واألئمة، السلف هؤالء خالف وربيع وتابعيهم، والتابعني الصحابة من واألئمة السلف عامة

 يستعمل اإلميان اسم وذكر األئمة؟ وافق وأنه ذلك يف يوافقونه األئمة بأن يدعي فكيف
 ". ربيع ينقلها مل اليت الصفحات يف الكالم وهذا ذكرناه ما على مقيدا   ويستعمل مطلقا  

 .عليه حجة هو بل النص، هذا يف له حجة فأي :لأقو 

: اإلميان عن النص هذا يف اإلسالم شيخ قول وبالدته جبهلهويقضي  باطله يهدم ومما
 والظاهرة الباطنة وأعماله العبد، أقوال من ورسوله اهلل حيبه ما فجميع مطلقا   استعمل وإذا"
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 الذين وتابعيهم والتابعني الصحابة من واألئمة السلف ةعام عند اإلميان مسمى يف يدخل
 فرضها الطاعات مجيع ويدخلون باملعصية، وينقص بالطاعة يزيد وعمال   قوال   اإلميان جيعلون
 ".مسماه يف ونفلها

 شيخ عن أنا نقلته ما يبطل األمناء العقالء عند هذا اإلسالم شيخ قول فهل :أقول
 القائم والدين: "قوله وهو أال األئمة من غريه وعن عنه نقلته ما ُيالف وهل اإلسالم؟

 كمال وهي الفروع، هي الظاهرة واألعمال األصل هو وحاال   علما   اإلميان من بالقلب
 ".اإلميان

 اإلميان) ذكر مث: " مباشرة اإلسالم شيخ كالم عقب( 24ص) يف قوله إىل انظر
 ".اهلل إال إله ال وقول واحلياء األذى إماطة وذكر (1)سبعون أو وستون بضع

 يف داخلة هذه األعمال بأن ذكر هنا تيمية فابن: "بقوله تيمية ابن كالم على علق مث  
 وربيع وتابعيهم، والتابعني الصحابة من واألئمة السلف عامة قول وهذا اإلميان، مسمى
 ". األئمة؟ وافق وأنه ذلك يف يوافقونه األئمة بأن يدعي فكيف واألئمة، السلف هؤالء خالف

 بأن تيمية ناب ومنهم األئمة أقوال وهل ،؟اإلميان عن العمل ربيع أخرج مىت :وأقول
             قوال   اإلميان" فيه جيعلون الذي قوهلم ينايف فرع األعمال أو والعمل أصل اإلميان
" مسماه يف ونفلها فرضها الطاعات مجيع ويدخلون باملعصية وينقص بالطاعة يزيد وعمال  

 ؟فرع والعمل أصل اإلميان نإ األئمة نم قال من قول ينايف

 تأكيد هو بل بعيد، من وال قريب من ينافيه ال املنصفني األمناء العقالء عند 
 الكذابني البلهاء وعند، فرع والعمل أصل اإلميان بأن وغريه اإلسالم شيخ لقول وتوضيح

 .ينافيه

                                                           

 .شعبة كلمة حذف(1)
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 .اخل..واألئمة السلف هؤالء خالف عوربي" :املعتوه هذا لقول العقالء يعجب أال 

 أصل اإلميان إن: قال ممن وغريمها منده وابن تيمية ابن أن هذا قوله يتضمن أال
 .وتابعيهم والتابعني الصحابة من واألئمة السلف عامة خالفوا قد أهنم فرع والعمل

 والتابعني الصحابة من السلف عامة خالف الذي هو البحريين ا  فوزي إن: وأقول
 .يقولوا مل ما هلمويُقو   يهملع يفرتي وأنه لإلميان، فرع العمل أن بإنكاره ألئمةوا

 ويدخلون باملعصية، وينقص بالطاعة يزيد وعمال   قوال   اإلميان جيعلون الذين فهل 
 فروعا   األعمال هذه تكون أن ينكرون اإلميان مسمى يف ونفلها فرضها الطاعات مجيع

 احلياء؟ وخصلة الطريق عن ألذىا إماطة ذلك يف مبا لإلميان

 بضع اإلميان": -وسلم عليه اهلل صلى– اهلل رسول قول يرد البحريين فوزيا   إن بل
 .جمراه جرى وما ،"شعبة ستون أو وسبعون

 هذه يف دخل ما احلياء من نصيب وأدىن عقل األهوج هلذا كان لو :وأقول
 ."ارتط ولو عنـز" مذهب على سار وملا واملكابرات، السفسطات

 ما على مقيدا   ويستعمل مطلقا   يستعمل اإلميان اسم وذكر: " تيمية ابن عن يقول مث
 ".ربيع ينقلها مل اليت الصفحات يف الكالم وهذا ذكرناه

 كالما   شخص عن ينقل من أن شروطه من وهذا اهلذيان، ملن كالمه هذا إن :أقول
 جانب إىل احلدادي هذا اخرتعه جديد أصل وهذا كامال ، شامال   كالمه ينقل أن بد فال

 غريهم، عن ينقلون الذين العلماء كل أقوال على طعنا   وينعكس املخرتعة، احلدادية أصول
 قوهلم على يقتصرون العلماء زال وما فيه، يكتبون الذي املوضوع مع يتفق ما على ويقتصرون

 يف األمانة يشرتطون هنمأ إال شامال ، كامال   عنه ينقلون من كالم ينقلون وال كذا، فالن قال
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 العلماء مجيع عن هلل واحلمد ونقلي النقل، يف اإلخالل وعدم املعاين، حييل مبا والعلم النقل
 .الشروط هذه فيه تتوفر

 وفد حديث -اهلل رمحه- تيمية ابن ذكر مث: " بركانه من( 24ص) يف البحريين قال مث
 يف اإلميان فأصل(: )644ص) يف قال مث والزكاة، والصالة الشهادتني بذكر القيس عبد

 فال القلب يف كان وما واالنقياد، واحلب بالتصديق إقرار وهو وعمله القلب قول وهو القلب
 - عدمه، على دل ومقتضاه مبوجبه يعمل مل وإذا اجلوارح على ومقتضاه موجبه يظهر أن بد

 القلب انإمي موجب من الظاهرة األعمال كانت وهلذا وضعفه، - اإلميان عدم: يعين
 ".والباطن الظاهر العمل من بد فال(. ومقتضاه

 القلب قول وهو القلب يف اإلميان فأصل(: " 7/644) يف تيمية ابن قال :أقول
 موجبه يظهر أن فالبد القلب يف كان وما واالنقياد واحلب بالتصديق إقرار وهو ،وعمله

 كانت وهلذا ؛ضعفه أو عدمه ىعل دل ومقتضاه مبوجبه يعمل مل وإذا ،اجلوارح على ومقتضاه
 عليه ودليل القلب يف ملا تصديق وهى ،ومقتضاه القلب إميان موجب من الظاهرة األعمال
 ملا األصل هو القلب يف ما لكن ؛له وبعض املطلق اإلميان جمموع من شعبة وهى ،له وشاهد

 نإف جنوده واألعضاء ،ملك القلب نإ :-عنه اهلل رضي- هريرة أبو قال كما ،اجلوارح على
صلى اهلل - عنه الصحيحني وىف ،جنوده خبثت امللك خبث وإذا جنوده طابت امللك طاب

 فسدت وإذا ،اجلسد سائر هلا صلح صلحت إذا ،مضغة اجلسد يف إن" :قال أنه-عليه وسلم
 ".القلب وهي أال ،اجلسد سائر هلا فسد

 تيمية؟ ابن إلسالما شيخ عن النص هلذا نقله يف البحريين هذا ارتكب ماذا :أقولو 

 دل ومقتضاه مبوجبه يعمل مل وإذا: " اإلميان عن النص هذا يف اإلسالم شيخ قول -1
 ."ضعفه أو عدمه على
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: يعين - عدمه، على دل ومقتضاه مبوجبه يعمل مل وإذا: " ليقول فجاء هذا اخلائن
 ".وضعفه – اإلميان عدم

 باملعاصي، التكفري: وارجاخل مذهب إىل ليحوله ويغريه تيمية ابن كالم يفسر فهو
 مبقتضى يعمل ال الذي أن يعين ،"ضعفه أو عدمه على دل: " يقول اإلسالم فشيخ
 له تاركا   أو العمل لوجوب جاحدا   كان إذا الكفر إما أمرين من واحد يف يقع اإلميان

 ملة عن خارج كافر فهذا ،أو استكبار وعناد (1)جحود عن إال ينشأ ال وهذا بالكلية،
 مثل اإلميان ضعف يف اإلميان مبقتضى ملعي ال الذي العاصي يقع أن وإما م،اإلسال
 .اخلوارج ويكفرهم السنة، أهل يكفرهم وال ،الكبائر يف يقعون الذين املسلمني عصاة

 القلب يف ملا تصديق يوه: " قوله وهو يأيت، ما اإلسالم شيخ كالم من حذف- 2
 هو القلب يف ما لكن ؛له وبعض املطلق اإلميان جمموع من شعبة يوه له وشاهد عليه ودليل

 واألعضاء ،ملك القلب أن -عنه اهلل رضي- هريرة أبو قال كما ،اجلوارح على ملا األصل
 عنه الصحيحني وىف ،جنوده خبثت امللك خبث وإذا ،جنوده طابت امللك طاب نإف جنوده

 ،اجلسد سائر هلا صلح صلحت إذا مضغة اجلسد يف إن)  :قال أنه -صلى اهلل عليه وسلم-
 ".القلب وهى أال اجلسد سائر هلا فسد فسدت وإذا

 تابعة األعمال ألن لربيع؛ وحجة عليه حجة ألنه اهلام؛ الكالم هذا حذف ملاذا
 :فهي لإلميان

 .له وشاهد عليه ودليل القلب يف ملا تصديق- 1

 .له وبعض املطلق اإلميان جمموع من (1)شعبة وهي- 2

                                                           
تصديق، وكفر إعراض اجلحود واحد من املكفرات عند أهل السنة، واليت هي التكذيب واالستكبار واإلباء مع ال (1)

 .يب وهو غري اجلحودوكفر تكذ نفاقوكفر شك وكفر 
 .والشعبة فرع (1)
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 .اجلوارح على امل األصل هو قلبال يف ما لكن- 3

 ذلك قرر كما له، فرعوما يف القلب هو اإلميان فهو األصل وما على اجلوارح  :أقول
 .مرارا   اإلسالم شيخ

 من وغريه اإلسالم شيخ ذلك قرر كما ،وفروع لإلميان شعب اجلوارح وأعمال
 .العلماء

 أن كما ،لإلميان فروع فاألعمال ومثر، فروع هلا بالشجرة اإلميان العلماء وميثل
 .شجرة اجملموع على ويطلق للشجرة، فروع والثمر األغصان

 .اإلميان لفظ وفروعه اإلميان على يطلق كما

 .تؤيده والنبوية القرآنية والنصوص العلماء أقوال وأن ،ربيع مع احلق أن يدرك الرجل

 الشبه من رياألعاص حوله ويثري ،كابروي ويعاند احلق من ربيع عند ما جيحد ولكنه
 .الساقطة

 بأن كلها فيها يصرح ،نصوص تسعة اإلسالم شيخ عن نقلت إين: ألقول أعود
 مثانيةذكر  من وهرب ،مرتني ذكره ،واحدا   نصا  إال  منها يذكر فلم فرع، والعمل أصل اإلميان

 .فكتمها باطله تدمغ ألهنا نصوص؛

" ميان أصل والعمل فرعإن اإل: هل جيوز أن يرمى باإلرجاء من يقول"انظر مقايل 
، وزدت عليها مخسة نصوص عن شيخ اإلسالم يف هذا البحث، انظر (14-8ص)

 .فيما يأيت( 253-248)ص

 وفعله زعمه، يف علي   هبا يرد النصوص من عددا   تيمية ابن عن البحريين فوزي نقل
 هات،هي مث له وهيهات ببعض، بعضه تيمية ابن كالم ضرب به يريد إَّنا احلقيقة يف هذا
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 عنهم، نقلت الذين اآلخرين األئمة كالم ويؤيد ويقويه، بعضا   بعضه يؤيد تيمية ابن فكالم
 .معهم والسنة والقرآن كالمه، يؤيد وكالمهم

 كالمهم يشوه أن يريد والتحريف اجلهل ظلمات يف يتخبط الذي األهوج وهذا
 هذا؟ فجور فأي فيه، ويشكك عليه ويهوش

 وهوش بركانه من( 17ص) يف يتاآل تيمية ابن كالم نقل هأن وهتويشاته أباطيله ومن
 يقول( 355ص 11ج) ويف: "فقال بركانه من( 28ص) يف عليه زيادة مع أعاده مث ،عليه
 هي الظاهرة واألعمال األصل هو وحاال   علما   اإلميان من بالقلب القائم والدين: )تيمية ابن

 وفروع أصول له أي وفرع أصل له الدين اهن تيمية ابن ومراد ،(اإلميان كمال وهي الفروع
 يبقى األعمال ترك من ألن اإلميان؛ يف وفرع كمال شرط األعمال بأن تيمية ابن مراد وليس
 . -اهلل رمحه- تيمية ابن مراد ليس فهذا العصرية، املرجئة عند إميانه صح أو إميانه

 من يبىن ما أول فالدين: )مالكال هذا من مراده -اهلل رمحه- تيمية ابن بني الكالم هذا بعد
 املقاييس هي اليت واألمثال التوحيد من أصوله مبكة اهلل أنزل كما بفروعه ويكمل أصوله
 اجلمعة من الظاهرة فروعه قوة له صار ملا باملدينة أنزل مث والوعيد والوعد والقصص العقلية

 واجباته من ذلك وغري وامليسر والزنا اخلمر وحترمي والصيام واجلهاد واإلقامة واآلذان واجلماعة
  فأصوله... وحمرماته

  اهـ(. وحتفظها أصوله تكمل وفروعه وتثبتها فروعه متتد

 ،(1)وأصول فروع له وأن كله الدين على الكالم الكالم، هذا من مراده أن يبني تيمية فابن
 وهي روعالف فعل األصول متام فمن إذن واضح؛ وهذا بفروعه ويكتمل أصوله من يبىن والدين

                                                           
 .فى عليه بدهيات النحوختن اسم إن وأين خربها؟ فهذا اجلاهل يفأ ،كذا (1)
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 مسمى حتت وداخلة اإلميان من جزء هي لكن هلا مكملة وهي الظاهرة األعمال من
 ".اإلميان

 ؟ تيمية ابن كالمب املبطل هذا صنع فماذا

 هو وحاال   علما   اإلميان من بالقلب القائم والدين: " اإلسالم شيخ قول على علق
مبا سلف من هذيانه الذي " اخل...اإلميان كمال وهي الفروع، هي الظاهرة واألعمال األصل

 .هو من أقوى احلجج على سفسطته اليت مل ُيرج منها إال مبا يدينه

 هي الظاهرة واألعمال أصل اإلميان أنب واضح نص هذاكالم شيخ اإلسالم و : أقول
 .وحاال   علما   اإلميان من بالقلب القائم الدين بأن وصرح له، وكمال فروعه

: " ليقول الصريح مراده عن ويصرفه تيمية ابن كالم رفليح الفاشل املبطل هذا جاء
 بأن تيمية ابن مراد وليس وفروع أصول له أي وفرع أصل له الدين هنا تيمية ابن ومراد

 عند إميانه صح أو إميانه يبقى األعمال ترك من ألن اإلميان؛ يف وفرع كمال شرط األعمال
 ."-اهلل هرمح- تيمية ابن مراد ليس فهذا العصرية، املرجئة

 اإلميان؟ يف كمال شرط العمل: قال تيمية ابن إن: قال فمن

 حممد والشيخ املدخلي حممد زيد والشيخ النجمي أمحد الشيخ مثل وإخوانه ربيع وهل
 واملدينة مكة يف فينيلالس وسائر السحيمي صاحل والشيخ عبيد والشيخ املدخلي هادي بن
 اإلميان؟ يف كمال طشر  العمل نإ :األيام من يوم يف قالوا هل

 اخلراصون قتل :وحلداديتك لك فيقال وإال ودروسهم وأشرطتهم كتبهم من هذا بنّي 
 .لكالمهم واحملرفون والالحقني السابقني السنة أهل على احلاقدون األفاكون

 مكانته عن وجيرده الدين، وأ اإلسالم معه ذكر إذا اإلميان كلمة يطارد كيف انظر مث
 من واقعه عن اإلميان ليجرد الدين كلمة تيمية ابن ذكر استغل فهنا لعلماء،ا هبا يعرتف اليت
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 فروع له ليسليس أصال  و  املبطل هذا عند فاإلميان وكماله، فروعه أو فرعه والعمل أصل أنه
 .كمال وال

 أصنافها اختالف على واملرجئة اجلهمية منها جرده اليت األعمال هي وكماله وفروعه 
 .مرجئة وفرقته وه فصار

 اإلميان؟ من العمل أن تنكر الفرق هذه تأليس

 .والكمال العمل يف هو إَّنا واملرجئة اجلهمية وبني بينهم يدور الذي والصراع

 .بأصحابه اهلوى يفعل وهكذا الغايل، اإلرجاء هوة يف وفرقته األهوج هذا وقع فقد

وال  وفروعا ، وإن إن للدين أصوال  وفروعا ، وإن لإلسالم أص: حنن ال ننكر أن يقال
لإلميان أصوال  وفروعا ، ومعىن اجلميع واحد، وإذا اجتمع اثنان افرتقا، وإذا افرتقا اجتمعا، 
ودخل أحدمها يف اآلخر، وإذا قال بعض أهل السنة العمل أصل أو ركن ال ننكر عليه، فهو 

ل بالنظر إليه فرع باعتبار ابتنائه على ما يف القلب، وأص. فرع باعتبار وأصل باعتبار آخر
 .نفسه

: إن الدين له أصول وفروع وكمال، أو إذا قال: كيف إذا قال املسلم: لكن نقول 
 .إن اإلسالم له أصول وفروع وكمال ال يكون مرجئا  

 .إن اإلميان له أصول وفروع وكمال يكون مرجئا  : وإذا قال

فرع، مث تبدعون أليس معركتكم إَّنا هي على اعتبار العمل فرعا ، فكيف تعرتفون أنه 
 إنه فرع، أال يدل هذا على إغراقكم يف اجلهل واهلوى والتناقض البغيض؟: من يقول

 -اهلل رمحه- تيمية ابن نّيَ بَـ  الكالم هذا بعد : "بركانه من( 28ص) يف البحريين قال
 مبكة اهلل أنزل كما بفروعه ويكمل أصوله من يبىن ما أول فالدين: )الكالم هذا من مراده
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 أنزل مث والوعيد والوعد والقصص العقلية املقاييس هي اليت واألمثال التوحيد من أصوله
 والصيام واجلهاد واإلقامة واآلذان واجلماعة اجلمعة من الظاهرة فروعه قوة له صار ملا باملدينة
 وتثبتها فروعه متتد فأصوله... وحمرماته واجباته من ذلك وغري وامليسر والزنا اخلمر وحترمي
 ".(وحتفظها أصوله تكمل عهوفرو 

 الكالم، هذا من مراده أن يبني تيمية فابن: "بقوله تيمية ابن كالم على علق :أقول
 وهذا بفروعه ويكتمل أصوله من يبىن والدين ،(1)وأصول فروع له وأن كله الدين على الكالم
 لكن اهل مكملة وهي الظاهرة األعمال من وهي الفروع فعل األصول متام فمن إذن واضح؛

 ".اإلميان مسمى حتت وداخلة اإلميان من جزء هي

 وكمال، وفرع أصل من يكون ال اإلميان إن: قولك مبثل يقول تيمية ابن هل :أقول
 .مرجئ فهو هبذا يقول من وأن

 إنكار بذلك يريد ،اخل...بفروعه ويكمل أصوله من يبىنأول ما  الدين: قال إذا وهل
 وفروعا ؟ أصوال   لإلميان أن

 يس اإلميان دينا  أيها اجلاهل؟أل

 وإذا قال ابن تيمية أو غريه إن الدين أصول وفروع أليس يقصد بالفروع األعمال؟ 

 يريد اإلميان مسمى يف وداخلة اإلميان من جزء الصاحلة األعمال إن: قال إذا هلمث 
 له؟ كماال   وال اإلميان من فرعا   ليست أهنا بذلك

 ذلك؟ ليقو  من على اإلنكار يريد وهل

                                                           
 .كذا (1)
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مث أنت بعد جعجعاتك وهلوساتك الطويلة تعرتف بأن األعمال فروع، فما هي 
 .النتيجة من وراء ذلك كله إال ظهور احلق وأنك على الباطل واهلوى

 لإلميان فروع األعمال أن ينكرون الذين هم وحداديته البحريين هذا إن :وأقول
 القول هلذا إنكار إال الربكان ذاه وهل وحياربونه، بذلك، يقول من ويبدعون له، وكمال
 .يقوله من على فاجرة وحرب

 .البائس هذا مثل يدري ال أنه يدري وال يدري ال جاهال   رأيت ما

 اسم فيقال(: )13ص) يف (1)قال مث: " بركانه من( 26-25ص) يف البحريين قال
 وتارة  غريمها وال الصاحل العمل باسم وال اإلسالم باسم مقرون غري مفردا   يذكر تارة اإلميان
 املسلمني إن: (2)واإلميان اإلسالم: جربيل حديث يف كقوله باإلسالم إما مقرونا   يذكر

 من مواضع يف وذلك الصاحل العمل مع اإلميان ذكر وكذلك واملؤمنات واملؤمنني واملسلمات
 ذكر وإذا(: )14ص) يف الق مث ،(الص احِلَاتِ  َوَعِمُلوا آَمُنوا ال ِذينَ  ِإن  ) تعاىل قوله يف القرآن

 اإلميان: )الشعب حديث يف كقوله الصاحلة واألعمال اإلسالم فيه دخل جمردا   اإلميان اسم
 وكذلك ،(الطريق عن األذى إماطة وأدناها اهلل إال إله ال قول أعالها شعبة وسبعون بضع
 ".(اإلميان من الرب أعمال فيها جيعل اليت األحاديث سائر

 اسم أن -اهلل رمحه- تيمية ابن فذكر: " بقوله هذا اإلسالم شيخ كالم على علق مث
 الصاحلة األعمال ُيرج ربيع فلماذا الصاحلة واألعمال اإلسالم فيه دخل جمردا   ذكر إذا اإلميان

 !".اإلميان؟ من

  :أقول

                                                           

 .يعين ابن تيمية( 1)

  .  كذا( 2)
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 اإلميان؟ من الصاحلة األعمال أخرجت -األفاك أيها- مىت -1

 .أشرطيت وأ كتيب من هذا ييوم إىل حيايت أول من ذلك أثبت

 فرع العمل أن ينكر الذي بل، اإلميان من العمل ُيرج من حيارب ربيع األفاك، أيها
 .اإلميان من ُيرجه الذي هو ،يقوله من وحيارب مثل فوزي، لإلميان وكمال

 هذا اهلل رحم : "يأيت ما بالباطل والفجور علي   للحرب هيجه الذي الشريط يف قلت
 - وينقص ويزيد وعمل قول اإلميان: قوله تشرح عظيمة نصوص ا الباب هذا يف مجع ،(1)اإلمام
{ ِإميَاهِنِمْ  َمعَ  ِإميَان ا لِيَـْزَداُدوا}: وتعاىل تبارك اهلل قول: النصوص هبذه فجاء ،- عنه اهلل رضي

: عندهم اإلميان فإن املرجئة، على رد   يزيد اإلميان أنّ  يف نص هذا يعين[: 4: الفتح]
 مؤمن فأنت اهلل عرفتَ  إذا يكفيك، اهلل تعرف فقط، املعرفة: عنده اإلميان بعضهم يق،التصد

 هذا السلف، كّفره مذهب وهذا وغريهم، بالرسل تؤمن مل ولو بالشهادة، تنطق مل ولو
 يعرف ألنه باهلل ا  مؤمن إبليس يكون مذهبهم وعلى وجل، عز باهلل الكفر على يقوم مذهب

 نَارٍ  ِمنْ  َخَلْقَتيِن } ،[39: احلجر]{ أَْغَويـَْتيِن  مبَا َرب  قال }: بربوبيته منوآ به، وصّدق بل اهلل،
 ويؤمن خالقه، وأنه ربه، اهلل بأن يعرتف فهو ،[76: ص ،12: األعراف]{ ِطنيٍ  ِمنْ  َوَخَلْقَتهُ 
 ما نلك إميان، عنده ،على قوهلم يؤمن فهو ،[39: احلجر]{ أَْغَويـَْتيِن  مبَا َرب  }: بالَقَدر

 جهمية وهؤالء العقيدة، هذه على منهم إميانا أكثر يكون إبليس فيعين استكرب؛بل  ؛التزم
 .- باهلل والعياذ - الكافرة الفرق من ولكنهم اإلرجاء، إىل يُنسبون غالِية

 النقص، يقبل الزيادة يقبل الذي النقص، يَقبل هو املائة يف فمائة الكمال ثبت وإذا
 وعنده اهلل، إال إله ال: قال من النار من َُيرجُ : "ينقص اإلميانَ  أن ىعل دّلت أحاديث وهناك

 إىل دينار من وينقص، ينقص اإلميان أن على يُدلّ  فهذا ؛"اإلميان من ذرة مثقال من أْدىنَ 
 يقولون الذين املرجئة على رد فيه فهذا اجلبال؛ أمثال إىل يِصلَ  أن إىل ويزيد كذا، إىل درهم

                                                           

 .لبخاريأي ا( 1)
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 ال عندهم والعمل بالشهادتني، والنطق التصديق: اإلميان أو كاألشاعرة، ،التصديق: اإلميان
 احنرافهم وبّينوا وضّللوهم السلف عليهم فرد   ينقص، وال اإلميان يزيدُ  وال اإلميان، يف يدخل

 . الرسول وسنة اهلل كتاب عن

 والقدرية واملرجئة واملعتزلة اخلوارج من الفرق هذه إن: تيمية ابن اإلسالم شيخ ويقول
 كالم وإىل األدباء، كالم وإىل اللغة، إىل يرجعون وإَّنا والسنة، الكتابِ  إىل يرجعون ال

 فمرجعهم واجلماعة السنة وأهلُ  احلديث أهلُ  أما. ذلك شاكل وما واملتكلمني الفالسفة
 كانوا ما الذين الصاحل السلف عليه كان وما بيانُه هي اليت اهلل رسول وسنةُ  اهلل، كتابُ 

 أما اهلل كتاب من إال حياهتم شؤون سائر ويف ومناهجهم وعباداهتم عقائدهم يف نطلقوني
 شاكل وما املنحلني، واألدباء واملتكلمني الفالسفة، إىل ويرجعون العقل، إىل فريجعون هؤالء
 . ذلك

 ينطلق معتقدهم واجلماعة السنة أهل الرسول، وسنة اهلل كتاب فديدهُنم هؤالء وأما
 الكرمي الرسول سنة ومن اهلل كتاب من مناهجهم أعماهلم، الرسول، سنة ومن هللا كتاب من

 ُهوَ }: الفتح سورة يف هذه[ 4: الفتح]{ ِإميَاهِنِمْ  َمعَ  ِإميَان ا لِيَـْزَداُدوا}. والسالم الصالة عليه
 إميان عندهم[: 4: الفتح]{ ِإميَاهِنِمْ  عَ مَ  ِإميَان ا لِيَـْزَداُدوا اْلُمْؤِمِننيَ  قـُُلوبِ  يف  الس ِكيَنةَ  أَنـَْزلَ  ال ِذي
 يف اإلميان فينمو وينمو، اإلميان هذا ليزداد قلوهبم على السكينة أنزل اهلل ثابت، راسخ أصيل

 الكهف، أهل يف{ ُهد ى َوزِْدنَاُهمْ }. منها وأرسخ اجلبال، من أقوى يصريَ  حىت نفوِسهم
 اإلميان أن على األدلة من وهذا إلميان؛ا هو: واهلدى هدى، اهلل فزادهم هد ى؛ على كانوا
 ناحية ومن. العقل ناحية من هذا قطعا؛ النقص يقبل الزيادة يَقبلُ  ما أن نأخذ ومنه يزيد،
 ال حىت وينقص وينقص وينقص ينقص اإلميان أن على تدل اليت األحاديث يف( ننظر) الشرع
 ."(العمل) من أو اناإلمي من ذرة مثقال من أدىن أو خردل، حبة مثل إال منه يبقى
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)  أمرائه أحد عدي بن عدي إىل الراشد اخلليفة العزيز عبد بن عمر وكتب : "مث قلت
 اهلل شرعها مفروضة أعماال   يعين: فرائض لإلميان إن: - العراق جزيرة - اجلزيرة يف... ( 

. مناهجو  عقائد يعين: وشرائع ذلك، شاكل وما واحلج والزكاة والصوم كالصالة وتعاىل تبارك
. ملندوباتبا: السنن فسرت: وسننا. عنها وزجر اهلل حرمها اليت واحملرمات املنهيات: وحدودا
. ذلك آخر إىل مندوبة أعمال منه مفروضة أعمال منه عقائد منه: أنواع الدين يتنوع، فالدين

 بن فعمر. الزيادة يقبل الكمال، يقبلُ  اإلميان إذ ا. اإلميان استكمل استكملها؛ فمن: قال
 وهلذا ،- وفقهائها األمة علماء كبار أحد وهو عنه اهلل رضي الراشد اخلليفة - العزيز عبد

 فسأبينها عشت فإن وسننا، وحدودا وشرائع فرائض لإلميان إن": عدي بن عديّ  إىل كتب
 . "حبريص صحبتكم على فلست مت وإن لكم،

 من وكان األمة، أمر يهمه وكان ،- عنه اهلل رضي - العلماء كبار من عاملا   كان
 بعد الناس أفضل من وهو ،-عنه اهلل رضي- اخلطاب بن بعمر الناس وأشبه اخللفاء أعدل

 فقهه فمن األمة؛ أمر يهمه وكان ،- عنهم اهلل رضي - الراشدين اخللفاء وبعد الصحابة،
 م،لك فسأبينها عشتُ  فإن وسننا، وحدودا وشرائع فرائض لإلميان إن: العامل هذا إىل كتب

 اإلميان استكمل فقد استكملها من: فيها قال. حبريص صحبتكم على فلست أمت وإن
 اإلميان زيادة على ويدل الشرائع، تنوع على يدل هذا اإلميان؛ يستكمل مل يستكملها مل ومن

 ومن هبا، وتعمل الفرائض ومن وتفهمها، العقائد من اإلسالم، من حَتفظ ما فبقدر ونقصانه،
 ويزداد النافع، بالعلم يزداد اإلميان اإلميان، يزداد كلما هبا وتعمل اتوالتشريع السنن

 وبالغفلة ينقص، العمل وبنقص ينقص، العلم وبنقص باملعاصي، وينقص الصاحلة، باألعمال
:  يقولون الذين املرجئة على رد   وفيه. وينقص يزيد اإلميان أن على األدلة من فهذا ينقص،
 واحلج اإلميان، من ليست والزكاة اإلميان، من ليست عندهم صالةال اإلميان من ليس العمل
 وإميان اإلميان، من ليست الصاحلة األعمال وكل اإلميان، من ليس واجلهاد اإلميان، من ليس
 يصل كيف اجلهل ترون!! والسالم الصالة عليه وحممد جربيل إميان مثل عندهم الناس أفجر
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 اإليمان من يخرج من وفيهم املرجئة أصناف عضب هؤالء املرجئة، هم هؤالء هبؤالء،
 على تدل اليت بالنصوص مليء القرآن اإلسالم، على جَنوا فهؤالء .ذكرناهم الذين كغالتهم

 هذه كلّ  آخره، إىل..  و..  و ينقص، اإلميان وأن يزيد، اإلميانَ  وأن اإلميان، من العملَ  أن
املعرفة وال يضر : وبعضهم يقول !التصديق للغةا يف اإلميان: واقال! ملاذا؟ يتجاهلوهنا النصوص

 .مع اإلميان ذنب

 غري اإلميان التصديق، اللغة يف ليس اإلميان أن تيمية ابن اإلسالم شيخ وبني   
 جمرد أما ،ا  إميان فيصري أخر؛ أشياء إليه يضم التصديق أخر، أشياء إليه ُتضم اإلميان التصديق،
 يتحدث والذي -وسلم عليه اهلل صلى- حممد به جاء يالذ اإلميان هو ليس فهذا التصديق؛

 التصديق أما القيود، هذه مراعاة من بد ال الشرع من قيود معه التصديق اإلميان. القرآن عنه
 املوجودة النصوص هذه كلّ  فألغوا)!(  فقط التصديق جمرد اإلميان ال،: قالوا فهم. ال اجملرد؛

 إذا إال اجلنة يستحقون ال الناس وأن اإلميان، من ملَ الع أن على تدل اليت والسنة الكتاب يف
ْنَسانَ  ِإن   - َواْلَعْصرِ }: وعملوا آمنوا  الص احِلَاتِ  َوَعِمُلوا َآَمُنوا ال ِذينَ  ِإال   - ُخْسرٍ  َلِفي اإْلِ

 تضم حىت اخلسران؛ من ُيرجك وال يكفي، ال فاإلميان. {بِالص رْبِ  َوتـََواَصْوا بِاحلَْق   َوتـََواَصْوا
 َوتـََواَصْوا بِاحلَْق   َوتـََواَصْوا}:  زيادة{ الص احِلَاتِ  َوَعِمُلوا َآَمُنوا ال ِذينَ  ِإال  }: الصاحل العمل إليه

 وال حساب بدون اجلنة دخول تستحق كلها؛( األشياء) هذه استكملتَ  إذا{ بِالص رْبِ 
 عرضها اليت اجلنة هلم، أِعّدت واجلنة األوىل، الدرجة يف باجلنة املوعودون هؤالء. عذاب

 والعمل والعلم باإلميان قاموا الذين هؤالء هم املتقون للمتقني، أعدت واألرض السماوات
 - اهلل شاء إن - اجلنة يدخلون هؤالء املنكر، عن والنهي باملعروف واألمر واجلهاد والدعوة
 ناسأو . اجلنة خلونفيد سيئاهتم؛ على حسناهتم رجحت ألهنم ؛عذاب بدون اجلنة يدخلون
 على السيئات رجحت ناسأو  األعراف، أهل فهؤالء ؛والسيئات احلسنات تتساوى

 على السيئات رجحت العمل، يف تقصري عندهم العلم، يف تقصري عندهم احلسنات؛
 وعذبه النار أدخله رأسا النار أدخله اهلل شاء فَمن النار؛ دخول يستحقون هؤالء احلسنات؛
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 ُيْشَركَ  َأنْ  يـَْغِفرُ  اَل  الل هَ  ِإن  }:  املشيئة حتتواجلميع  ،عفا عنه شاء وَمن ،يستحق مبا وعاقبه
 ".[116و48: النساء]{ َيَشاءُ  ِلَمنْ  َذِلكَ  ُدونَ  َما َويـَْغِفرُ  ِبهِ 

 :مث قلت بعد ذكر بعض اآليات اليت تدل على زيادة اإلميان

:  غايــة اإلميـان، ويقـول ألصــحابهمعـاذ مـؤمن يف: يعــين. اجلـس بنــا نـؤمن سـاعة: وقـال معـاذ "
نــزداد إميانــا نــذكر اهلل ســبحانه وتعــاىل نقــرأ القــرآن؛ فيــزداد، ! كيــف نــؤمن؟. تعــالوا جنلــس نــؤمن

ألن اإلميان يزداد بالعمل، اإلميـان يزيـد بالطاعـة؛ فهـذا أحـد أدلـة أهـل السـنة، هـذا القـول قـول 
الصـحابة، ويـأيت يـوم القيامـة قبـل  صحايب؛ من أفقه الصحابة بل شهد رسول اهلل أنه من أفقـه

: ، إمام أعلـم النـاس بـاحلالل واحلـرام، يقـول ألصـحابه-كما يقال   -رمية سهم : العلماء برتوة
نــــزداد إميانــــا بــــالتقرب إىل اهلل بالــــذكر واألعمــــال ! تعــــالوا نــــؤمن، يعــــين ننشــــئ اإلميــــان؟ حاشــــاه

 .أن اإلميان يزيد وينقصالصاحلة، وهذا من األدلة أن اإلميان يزيد والصحابة معنا 

إنــه رواه الطــرباين : هــذا األثــر يقــول احلــافظ ابــن حجــر. اليقــني اإلميــان كلــه: وقــال ابــن مســعود
والشـــاهد . اليقـــني اإلميـــان كلـــه، والصـــرب نصـــف اإلميـــان: يقـــول ابـــن مســـعود. بإســـناد صـــحيح

زيــادة يــدل علــى  -البخــاري ( انتزعــه)الــذي  -هــذا الــنص : الواضــح هــذا كمــا يقــول احلــافظ
الصـرب نصـف اإلميـان هـذا يـدل علـى الزيـادة بالصـراحة؛ ألن : اإلميان باإلشارة، وفيه بقيـة وهـو

اإلميان ال يتجـزأ؛ ألنـه إذا : وعند املرجئةالصرب نصُف اإلميان هذا يدل على أن اإلميان يتجزأ، 
 ال، حنـــن عنـــدنا اإلميـــان يتجـــزأ!! نقـــص عنـــدهم؛ حـــل حملـــه الكفـــر والشـــك، فلهـــذا مـــا يـــنقص

اإلميـــان ال يزيـــد وال : اخلـــوارج يقولـــون. يـــنقص ويـــنقص حـــىت يصـــري كالـــذرةو  ،ويتجـــزأ، كاجلبـــل
اإلميـــان ال يـــنقص؛ فإنـــه ال : واملرجئـــة يقولـــون! يـــنقص، إذا ارتكـــب الكبـــرية خـــرج مـــن اإلميـــان

: فلهـــذا يقولـــون. يـــنقص إال بـــالكفر والشـــك، فـــإذا دخلـــه الشـــك و الريـــب، أو الكفـــر؛ انتهـــى
د وال يـنقص، ألننـا إذا قلنـا بنقصـانه معنـاه أنـه خـرج مـن اإلميـان، بالنقصـان أنـت اإلميان ال يزي

إذ ا فال نقص، ال نقـص يف اإلميـان، حـىت مهمـا ارتكـب مـن الفجـور، وصـار  !خترج من اإلميان
: إىل آخـره؛ إميـان هـذا ال يـنقص؛ ألنـه.. أفجر خلق اهلل يقتـل ويـزين ويسـرق ويـرتك الصـالة و 

اإلميـــان ال يــــنقص ! مـــا يــــنقص؛ ألنـــه إذا نقـــص زال، فهــــو إذ ا ال يـــنقصالتصـــديق والتصـــديق 
 . وال ينقص إال الكفر باهلل والتكذيب به!! عندهم
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إســــناده ": يقـــول ابــــن حجـــراألثـــر وهــــذا . اللهـــم زِْدنـــا إميانــــا ويقينـــا وفقهـــا: قـــال ابـــُن مســــعود
اللهــم زدنــا : ويــنقص ؛ فهــذا مــن األدلــة بــأّن الصــحابَة كــانوا يؤمنــون بــأن اإلميــان يزيــد"صــحيح

مـن ابـن ( وهذه األدلـة)كّل هذه األقوال . وِفقه ا -( أفضل اإلميان)اليقني هو  -إميانا ويقينا؛ 
كيـف ال وهـم يقـرؤون القـرآن ليـل . مسعود رضي اهلل عنه تدل أنـه كـان يعتقـد أن اإلميـان يزيـد

زيادة اإلميان، وأن العمل ، واآليات اليت تنص على {ليزدادوا إميانا مع إمياهنم}هنار ويسمعون 
 ."من اإلميان، وأن أهل اجلنة ما يستحقوهنا إال باإلميان والعمل الصاحل

ذكـر البخـاري بعــض اآليـات الـيت تــدل علـى أن العمــل مـن اإلميـان مــع حـديث شــعب  
 :اإلميان مث زدت بعض اآليات مث قلت

ميـان بضـع وسـبعون اإل: "جُيمـع مـن هـذه اآليـة ومـن هـذه اآليـة مـا يؤّكـد لنـا حـديثو  " 
، فـإن هـذه اخلصـال كلهـا "إماطـة األذى مـن الطريـق: ، وأدناهـا(ال إله إال اهلل: )شعبة؛ أعالها

موجودة يف القرآن والسنة، ومن ضمنها هذه اآليات الـيت استشـهدنا هبـا مـن سـورة البقـرة ومـن 
هــُم املؤمنــون، ســورة املؤمنــون، فيهــا خصــال اإلميــان، وهــي أعمــال، وداخلــة يف اإلميــان، وأهلهــا 

واملتقــون، والصــادقون يف إميــاهنم، وهــم املفلحــون وهــم الوارثــون اجلنــة، وخالــدون فيهــا بإميــاهنم 
ـــيس مـــن إوهـــذه كلهـــا فيهـــا ردود علـــى املرجئـــة الـــذين يقولـــون . وأعمـــاهلم الصـــاحلة ن العمـــل ل

الرباهـني؛ اإلميان، فاألحاديث تدمغهم، واآليات تدمغهم، وأهل السـنة حـاربوهم هِبـذه األدلـة و 
لعــّل وعســـى، لعلهــم يفقهـــون، ولعلهــم يرجعـــون إىل صـــواهِبم، وهــم ومـــع األســف نلقـــى مـــنهم 

ن، مجاعــة و كثــري مــن املرجئــة يف اهلنــد، يف باكســتان؛ الديوبنــدي!  إىل يومنــا هــذانيمتعصــب ا  أناســ
 . ون الدنيا ومنهم األشاعرة، من األشاعرة مرجئة ميلؤون الدنياالتبليغ؛ منهم مرجئة، وميأل

! يرجعـون هبذه اآليات يبـني هلـم البخـاري، يبـني هلـم أئمـة اإلسـالم أمحـد بـن حنبـل وغـريه، مـا 
نيه غواهلل ياحلق  املؤمن  ، وإال فإن  -والعياذ باهلل  -أهل البدع عندهم ِكرٌب وعناد ! عنادعندهم 

علــى جبــل آن هــذا القــر لــو أنزلنــا }: نــص  واحــد، تتزلــزل اجلبــال مــن الــنص الواحــد عنــد املــؤمنني
إذا  حقا  املؤمن ال ميكن أن يعاند إذا مسع نصًّا، املؤمن { لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اهلل

مــن رســول اهلل يف قضــية مــن القضــايا؛ يف العقيــدة، أو يف  صــحيحا   مســع نصًّــا مــن اهلل، أو نصــا  
ا اْلُمْؤِمنُـوَن الـ ِذيَن ِإَذا ِإَّن َ }: الشاهد هنا .العبادة ال يتوقف، وال يتلكأ عن االنصياع هلذا النص
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لُــ ِــْم يـَتَـوَك  ال ــِذيَن  -وَن ذُِكــَر الل ــُه َوِجَلــْت قـُلُــوبـُُهْم َوِإَذا تُِلَيــْت َعَلــْيِهْم َآيَاتُــُه زَاَدتْـُهــْم ِإميَان ــا َوَعَلــى َرهب 
َنـــاُهْم يـُْنِفُقـــوَن  ِـــْم أُولَِئـــَك ُهـــُم اْلُمْؤمِ  -يُِقيُمـــوَن الص ـــاَلَة َومم ـــا َرَزقـْ نُـــوَن َحقًّـــا هَلـُــْم َدَرَجـــاٌت ِعْنـــَد َرهب 

هــــذه اآليــــات دلّــــت علــــى أن األعمــــال مــــن اإلميــــان؛ أعمــــال القلــــوب، : {َوَمْغِفــــَرٌة َورِْزٌق َكــــرميٌ 
ـــْت قـُلُـــوبـُُهمْ }. وأعمـــال اجلـــوارح كلهـــا مـــن اإلميـــان ـــَر الل ـــُه َوِجَل ـــوَن ال ـــِذيَن ِإَذا ذُِك َـــا اْلُمْؤِمُن : {ِإَّن 

يعــين : {َوِإَذا تُِلَيــْت َعَلــْيِهْم َآيَاتُــُه زَاَدتْـُهــْم ِإميَان ــا}. خلــوف يف القلــوب، هــذا مــن اإلميــاناخــافوا؛ 
يتفقهــــون فيهــــا، ويتــــدبرون فيهــــا، ويســــتنتجون األحكــــام والعقائــــد؛ زاد إميــــاهنم، تعلــــق بالوعــــد 

ْم يـَتَـوَك ُلونَ  َوِإَذا تُِلَيْت َعَلْيِهْم َآيَاتُهُ }. بالوعيد باجلنة بالنار، زاد إمياهنم  {زَاَدتْـُهْم ِإميَان ا َوَعَلى َرهبِ 

من أعمـال : {ال ِذيَن يُِقيُموَن الص اَلةَ }. ؟ من أعمال القلوب ويزيد به اإلميان التوكل من إيش
ــاُهمْ }اجلــوارح،  َن ــا}مــن أعمــال اجلــوارح، : {ينفقــون َومم ــا َرَزقـْ ــوَن َحقًّ ــَك ُهــُم اْلُمْؤِمُن هــم : {أُولَِئ

ؤمنــون كــاِملو اإلميــان، يــدل علــى أن اإلميــان الكامــل ال يكــون حقًّــا وكــامال إال إذا ُوجــدت امل
أعمــال القلــوب وأعمــال اجلــوارح، خبــالف مــا يقولُــه املرجئــة؛ فكثــري مــنهم قــد يُــدخلون أعمــال 

، وكثــري مــنهم ال يــدخلون أعمــال -كمــا قــال شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة   -القلــوب يف اإلميــان 
ال يــدخلون فيهــا أعمــال اجلــوارح، ( مرجئــة الفقهــاء)اإلميــان، لكــن أعمــال اجلــوارح؛ القلــوب يف 

وأن األعمال من ص ميم اإليم ان، وأن اإليم اَن ب دوِنها ق د يض يع، واآليات كلها تدمغهم، 
 ". وقد ال يبقى منه إال مثقال ذرةوقد يخرج من اإلسالم، 

غرق ســـت صــحائف هـــو بعـــض وهــذا الكـــالم يف اإلميــان والعمـــل واإلرجـــاء الــذي اســـت 
حديثي يف هذه الدورة عن اإلميـان والعمـل وبيـان عقيـدة أهـل السـنة وعقيـدة اخلـوارج واملرجئـة، 

 .وبيان أن اإلميان يزيد وينقص وينقص

وأن األعم    ال م    ن ص    ميم اإليم    ان، وأن اإليم    اَن  : "ومــــن ذلــــك قــــويل يف األخــــري
 ".ى منه إال مثقال ذرةوقد ال يبقبدوِنها قد يضيع، وقد يخرج من اإلسالم، 

ملــاذا ُيــرج ربيــع : باإلرجــاء، فيقــول ومــع هــذا كلــه يــأيت هــذا احلــدادي الفــاجر فريميــين
 .العمل من اإلميان؟، ويفرتي علي  الكذب الذي قد ُيجل منه الروافض
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فهــل مثــل هــذا الرجــل الفــاجر احملــارب ألهــل الســنة يكــون مــن أهــل الســنة، ومــن أهــل 
 . كالالصدق واملروءة؟ كال، مث

 الباب هذا ومن(: )171ص) يف (1)وقال: " بركانه من( 26ص) يف البحريين وقال
 هو: (3)يقول وتارة وعمل قول هو: (2)يقول فتارة اإلميان تفسري يف السنة وأئمة السلف أقوال
 باللسان قول يقولون وتارة السنة وإتباع ونية وعمل قول: يقولون وتارة ونية وعمل قول

 ".اهـ(. صحيح هذا وكل باجلوارح وعمل ببالقل واعتقاد

 رمحه- تيمية ابن يقول هكذا(: " 26ص) يف الكالم هذا على معلقا   البحريين قال
 فال فهمه على يفسره مث العلماء أو السلف كالم جزء يأخذ أن شخص ألي جيوز فال اهلل،
 ". ذلك يف مالعل أهل مراد له يتبني حىت كامال   شامال   العلماء كالم يف يبحث أن بد

 :أقول

 هو -1: ونيقول فتارة اإلميان، تفسري يف السلف أقوال تنوع اإلسالم شيخ حكى- 1
 ونية وعمل قول :ونيقول وتارة -3 ونية، وعمل قول هو ونيقول وتارة -2 وعمل، قول

 هذا وكل باجلوارح، وعمل بالقلب واعتقاد باللسان قول :نو يقول وتارة -4 السنة، وإتباع
 ."صحيح

         باإلرجاء، قول كل أهل يرم ومل كلها، العبارات هذه اإلسالم شيخ صحح قدف
 .وينقص يزيد: فيها يقولوا مل األقوال هذهأهل  وكل سيما ال

 وينقص يزيد واعتقاد وعمل قول اإلميان: يقول من يبدعون اجلديدة واحلدادية 
 وإن: قال ولو ذرة، قالمث من أدىن أو خردل حبة مثقال إال منه يبقى ال حىت وينقص

                                                           

 .يعين شيخ اإلسالم(1)

 .يف املوضعني" يقولون"كذا، ويف اإلميان  (3)، (2)
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 ُيرج قد أي" اإلسالم من ُيرج وقد يضيع قد بدوهنا اإلميان وأن ،اإلميان صميم من األعمال
 .بدعوه ورموه باإلرجاء وحاربوه اإلسالم، من العمل تارك

 يقم مل ألنه ويله؛ فيا وينقص يزيد واعتقاد وعمل قول اإلميان: يقول الذي وأما
 .شيء منه قىيب ال حتىاحلدادية  بشرط

 كانت فإذا إرهايب، خارجي عليه السنة أهل وحيارب الشرط، هذا يشرتط والذي 
: يقولون وأحيانا   وينقص، ويزيد وعمل قول اإلميان: يقولون الذين السنة ألهل معاملتهم هذه

 فما ،شيء منه يبقى ال حتى: أحيانا   يقولون بل ذرة، مثقال إال منه يبقى ال حىتوينقص 
 .ذلك على يزيد وال ،وعمل قول اإلميان: يقول من ىعل حكمهم

 قول أي أهل يبدع ومل األقوال، هذه صحح الذي اإلسالم شيخ على حكمهم وما
 .منها

 كان وإن مبتدع، فهو املبتدع يبدع ال من أن مهمنهج من ألن عندهم؛ مبتدع نهإ 
 .املؤمنني وعند اهلل عند مبتدع غري بالبدعة عليه احملكوم

 ختتلف اليت األمساء على كالمه خالل النص هذا قبل اإلسالم شيخ قال وقد هذا
وأنه يكون إذا أفرد أحدمها أعم من اآلخر، إىل  واالقرتان والتجريد والتقييد باإلطالق داللتها
 مأخوذ كله اهلدى أن يبني وجه على ورسوله اهلل كالم شرح بيان هنا املقصود ذإ: "أن قال

 بال وترد ،دليل بال تقبل اليت األقوال بذكر ال ،الدالة الدالئل إقامةب ورسوله اهلل كالم من
 به جاء ما معرفة يقصد أن الواجب نإف ،والرسول اهلل غري نصر هبا املقصود يكون أو ،دليل

 ".ورسوله اهلل بينه ما على الدالة باألدلة وأتباعه الرسول

 ويردون دليل، بغري أصوال   يأخذون فهم املنهج، هذا عن احلدادية أبعد وما :أقول
 .اهلل لغري وينصرون دليل، بغري
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 كذابني، جهلة تافهني أشخاص عن والكذب بالباطل دفاعا   إال فتنتهم قامت ماو 
 .باألدلة وأتباعه الرسول به جاء مامعرفة  يقصدون ال أهنم منهم ويظهر

 وعادوا عليها، واووال احلق، أهل هبا وحاربوا الفاسدة، األصول تلك اخرتعوا ملا وإال 
 .احملرتقني اخلوارج شراسة تفوق بشراسة والسنة احلق أهل

 أو السلف (1)كالم جزء يأخذ أن شخص ألي جيوز فال: " البحريين قول إىل انظرو  
 له يتبني حىت كامال   شامال   العلماء كالم يف يبحث أن بد فال فهمه على يفسره مث العلماء

 ".ذلك يف العلم أهل مراد

 أهل عند اإلميان تعريف الاللكائي كتاب عن ينقل أن يكفي ال هذا شرطه فعلى
 .شامال   كامال  " السنة أهل اعتقاد شرح" كتابهيف   يبحث حىت السنة

 فال وفرع، أصل له اإلميان: قوله يف تيمية ابن عن نصوص عشرة حىت أو نص أي وإذا نقل
 تعترب العشرة وهذه شامال ، امال  ك اإلميان كتابنقرأ   حىت النصوص العشرة هذه نقل يكفي

 .اهلمام البحريين هذا عند كالم جزء

 أقام ولو بباله، ُيطر مل وما ،يقله مل ما إليه وينسب ،غريه على يفرتي أن فله هو أما
 .به صموُ  مما براءته على الواضحة الكثرية األدلة عليه املفرتى

 .كامال  شامال   كالمه على يطلع أن دون من العلماء من يشاء من عن ينقل أن وله

 غري من واحدا   نصا   منهما واحد كل عن عثيمني ابن وعنأيب حيان  عن ينقل فهو
 .ُياصمه من على حجة أي عنهما نقله فيما وليس شامال ، كامال   كالمهما على يطلع أن

 (.تفعلون ال ما تقولوا أن اهلل عند مقتا   كرب: )له ونقول

                                                           
 .كذا (1)
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 أحد منهج من وال سنة،من  وال كتاب من عليه دليل ال اخرتعه الذي األصل وهذا
 .واألغالل اآلصار ومن يطاق، ال مما التكليف ومن البشر، من

 : اإلسالم شيخ يقول

 ".مزوق فباطل ذلك سوى وما مصدق ونقل حمقق حبث العلم"

: حسن بن الرمحن عبد الشيخ أيضا   ويقول: "بركانه من( 21ص) يف البحريين قال
 السلف، من وطائفة أمحد، اإلمام مذهب هو واإلميان اإلسالم معىن من ناقل الذي وهذا)

 وهو واحد، شيء واإلميان اإلسالم أن إىل أيضا   السنة أهل من طائفة وذهب واحملققني،
 . اهـ(وإميانا   إسالما   فيسمى الدين

 ".ذلك ُيالف ما إىل يلتفت فال: قلت

 النص؟ هذا يف فوزي صنع ماذا: أقول

 واحد ملسمى امسان فهما: "اآليت قوله" وإميانا   إسالما   فيسمى" قوله عدب منه حذف
 فال كتبه، يف -تعاىل اهلل رمحه– تيمية ابن اإلسالم شيخ نصره الذي وهو أصح، واألول
 .(338-337ص)، الدرر السنية "أعلم واهلل القولني هذين ُيالف ما إىل تلتفت

 متغايران، واإلسالم اإلميان إن :السنة لأه من وغريه أمحد قول مها والقوالن :أقول
: يقولون منده وابن املروزي نصر بن وحممد البخاري وهم السنة أهل أقوال من اآلخر والقول

 .إن اإلميان واإلسالم معنامها واحد

 عبد الشيخ وقال معه، ومن أمحد اإلمام قول -اهلل رمحه -اإلسالم شيخ ورجح
 .األصح هو حسن بن الرمحن

 .حسن بن الرمحن عبد الشيخ وترجيح اإلسالم شيخ ترجيح حذف ملاذا يأدر  فال



189 
 

 يعين- القولني هذين ُيالف ما إىل تلتفت فال: " حسن بن الرمحن عبد الشيخ قال
 ."اآلخر من أصح القولني أحد كان وإن -واإلسالم اإلميان يف السنة أهل قويل

 ".ذلك ُيالف ما إىل يلتفت فال: "قلت: فوزي فقال

 يكلف الذي الرجل ذاه أمانة فاعرف نفسه، إىل الرمحن عبد الشيخ كالم فنسب
 :القائل قول عليه فيصدق النقل، يف يطاق ال مبا الناس

 الساحل يف املوج ويغمره     ساقه عن للج يشمر

 .الرجل هذا عند مصدق نقل وال حمقق حبث فال

 هذا يف سلف كما هلامناز  غري يف ينقلها اليت العلماء أقوال ينـزل ما أكثر وما
 .البحث

 بن صاحل بن حممد الشيخ شيخنا وقال: " بركانه من( 21ص) يف البحريين قال
 فاإلسالم افرتقا إذا(: )472ص) اإلميان كتاب من مسلم صحيح على التعليق يف عثيمني
 (".كله الدين يشمل كذلك واإلميان كله الدين يشمل

 القاعدة؟ هذه يف السنة أهل من هغري  وأ عثيمني ابن ُيالف ربيع وهل :أقول

 بتقرير املقال هذا ربيع وختم:" بركانه من( 32-31ص) يف البحريين فوزي قال
 كالم وهذا ،(لإلميان وكمال وفرع اإلميان من العمل يعتربون السنة وأهل: )بقوله مذهبه
 مسمى يف العمل ويدخلون اإلميان، من العمل جيعلون واجلماعة السنة أهل وعقيدة باطل،

 لإلميان، كمال أو اإلميان، يف فرع العمل بأن أحد يقل ومل اإلميان، من جزء والعمل اإلميان،
 بأن يقرر أن يريد ذكره الذي الكالم هذا كل واجلماعة، السنة أهل على الكذب من وهذا

 وقع ولذلك العصر، هذا يف اخلامسة الفرقة املرجئة قول وهذا اإلميان، يف كمال شرط العمل
 معهم وتناقش للعلماء ربيع رجع فلو بأخطاء، خطأه يصحح أن يريد ألنه املرجئة؛ مذهب يف
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 يف ويقع يأيت مث يبحث الرجل لكن خطأه، له وبينوا جيدا ، األمر هذا له لبينوا األمر هذا يف
 ومل اجلديدة، مقاالته مبثل القدمية مقاالته ترى وكما اإلرجاء، مذهب من شبه ويف حفر،
 هذه على ردوا العلم وأهل املقدمة، يف بينا كما بالباطل جمادل الرجل فهذا ،عنها يرجع
 اإلرجاء، مذهب املذهب هذا على مصر وهو وغريه، الفوزان صاحل كالشيخ: اخلامسة الفرقة
 القائم وهو واملرجئة، اإلرجاء مذهب إىل داعيا   ويعترب احلرمني، بلد يف اإلرجاء مذهب ونشر
 ويأمر يرجع، أن عليه جيب األصل وإال القيامة يوم وزرها حيمل الذي ووه الفرقة، هذه على
 باطله ومن واجلماعة، السنة أهل مذهب إىل املذهب هذا عن بالرجوع وأشكاله احلليب علي

. والسنة واألثر احلديث أهل أن وإىل واجلماعة، السنة أهل إىل الباطل الكالم هذا ينسب
 مسائل يف (1)خطأه ذلك من ويتبني أنواعها، جبميع املرجئة على ردوا العلماء أي: هؤالء وكل

 ".اإلميان

 :أقول

 من عدد قرره الذي للحق وإبطال وكذب تكذيب كله كالمه من املقطع هذا إن- 1
 . السنة أئمة كبار

 من دعد قرره حق لإلميان وكمال وفرع اإلميان من العمل يعتربون السنة وأهل:"فقويل- 2
 يرد كيف اجللف اجلاهل هذا إىل فانظر ،أدلتهم عليه وساقوا ،الكرباء سنةوال اإلسالم علماء
 .ةباطل اأهن اعليه وحيكم والسنة الكتاب على ةاملبني األئمة هؤالء أقوال

 يف العمل ويدخلون ،اإلميان من العمل جيعلون واجلماعة السنة أهل وعقيدة: " وقوله- 3
 ."اإلميان من جزء والعمل ،اإلميان مسمى

                                                           
 .كذا (1)
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 إهنم مث ،باطال   عليه تبين أن تريد لكنك ،واجلماعة السنة أهل كالم هذا نعم :قولأ
 فروع من أنه ينكروا أن يريدون فهل اإلميان من جزء والعمل اإلميان من العمل قالوا إذا

 ؟العقالء من وغريهم املسلمني عند منه فرع إال الشيء من اجلزء وهل ؟اإلميان

 فرع العمل أن أحيانا   يعرتف أنه وتناقضاته حريينالب هذا ختبطات عجائب ومن 
 !!!، وأحيانا  ينكر ذلك ويكذب من يقولهله وكمال لإلميان

 الكذب من وهذا ،لإلميان كمال أو ،اإلميان يف فرع العمل بأن أحد يقل ومل" :وقوله- 4
 ."واجلماعة السنة أهل على

 عدد أقوال مقايل يف نقلت فقد ،واملكابرة الكذب أنواع شر من هذا قولك إن :أقول
 أن يف صرحية نصوص تسعة عنه نقلت الذي تيمية ابن اإلسالم شيخ ومنهم األئمة من

 . اإلميان كمال العمل أنب وغريه هو حوصرّ  ،فرع والعمل أصل اإلميان

 ،يزيد اإلميان بأن والسنة القرآن صريح كذبفيُ  ،كماال   لإلميان أن ينكر األهوج فهذا
 .النقصان الزيادة ويقابل ،كمال إال اإلميان يف الزيادة وهل

 القرآن هبا مثل اليت الشجرة فأغصان ،نقصان وعدمها ،له كمال شيء كل وفروع
 .نقصان منها أي شيء وعدمهلا  كمال ومثرها

 األهوج فهذا ا ،وفرع أصال   ميانلإل أن يف صرحية نقلتها اليت األئمة هؤالء وأقوال
 .الصحيح والنقل العقل الصريح حياربو  ،نقل وال عقل بال جيادل

 ".الكذب من وهذا": وقوله

 احلق، تكذيبو  الكذب من أكثر شيئا   أكره وما ،الكذب من اهلل إىل أبرأ :فأقول 
 فيها ويكابر يردها وال ،النهار وسط يف الشمس وضوح واضحة العلماء عن نصوصا   ونقلت

 .أثيم أفاك كل إال
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 احلدادية فرقته ومنهج منهجه يقوم ال الذي األصيل ائهبد األبرياء يرمي األهوج وهذا
 .فيهم ليس مبا األبرياء العلماء ورمي ،األخالق وءوس والفجور الكذب على إال

 فرقته على واجلماعة السنة أهل اسم يطلق البحريين هذا بأن أذكره القارئ ولتنبيه
 .واجلماعة السنة أهل على احلاقدة احلدادية

 أن ينكرون فإهنم صدق فقد هذا يريد كان فإن ،حداديته ذاهب يريد أنه فيمكن
 (. كماال  ) وفرعا   أصال   لإلميان

 ،وأدلتهم العلماء أقوال على يطلعمل  من وميكن أن ُيدع هبم من أهل السنة

 . اهلل شاء إن يرجعون فسوف وأدلتهم العلماء أقوال على وقفوا إذا فهؤالء 

 اإلميان، يف كمال شرط العمل بأن يقرر أن يريد كرهذ  الذي الكالم هذا كل: "وقوله- 5
 أن يريد ألنه املرجئة؛ مذهب يف وقع ولذلك العصر، هذا يف اخلامسة الفرقة املرجئة قول وهذا

 ".بأخطاء خطأه يصحح

 الذي الكالم هذا كل:" بقوله يريد املفرتي احلدادي هذا يريد ماذا أتدري :أقول
 والعمل أصل اإلميان :يقولون أهنم وهو ،عنهم نقلته الذي ماإلسال أئمة كالم به يريد "ذكره
 .له وكمال له فرع

 علي   مفرتى كذب ،"اإلميان يف كمال شرط العمل بأن يقرر أن يريد": األثيم وقوله
 وأهل لربيع حرهبم يف احلجج من مفلسون احلدادية وفرقته ألنه ؛وزورا   ظلما   يعيدهيبديه و 

 .والتشويه بالباطل الكذب إىل فيلجأون السنة

؛ بل ليس عندي إال الزجر عنه ملا جير إليه من ودروسي وأشرطيت كتيب من قلته فأين
 .الفنت
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 كالمه جيوز له ذلك حىت يراجع فالإن من يريد أن ينقل عن عامل  وشرطه قوله وأين
 ملالع أن أقول أين كلها وأشرطيت كتيب من واحدا   نصا   عين ينقل مل وهو ،شامال   كامال  
 .، فضال  عن أن يراجع كالمي كامال  شامال  اإلميان يف كمال شرط

 يتخبطون الذين وحزبه هو بل ،الكذب أكذب من ،"مذهب املرجئة يف وقع: "وقوله- 6
 مشاهبة يف ويقعون ،الفكر هلذا ويؤصلون ،اخلوارج فكر يف ويقعون ،اإلرجاء يف ويقعون

 .السنة أهل وحرب والتقية بالكذ ومنها ،الشبه أوجه من عدد يف الروافض

 ،جيدا   األمر هذا له لبينوا األمر هذا يف معهم ناقشتو للعلماء  رجع ربيع فلو: " وقوله- 7
 " .خطأه له وبينوا

 وأحاربه عنه أزجر ، بل أناأقله مل شيء يف وأناقشهم إليهم أرجع كيف :أقول
 عنه زجرته العنربي دخال كتاب يف ظهر ما فأول يزجر عنه، من وآخر أول وأنا ،قبلهم

 . لذلك فاستجاب ،ذفهح منه وطلبت

 نهإ :العمل جنس عن وقال ،السنة أهل على به يرجف من عثيمني ابن وحارب
 ن .كالم ال معىن له وطنطة

 يريدون إهنم :به يرجفون الذين عن وقال، السنة أهل على به اإلرجاف عن وزجر
 .األموال واستحالل الدماء سفك

 وفرقته هو هبا يرفع ومل ،عثيمني ابن لنصيحة البحريين هذا عيسم مل ذلك ومع
 تشهريهم أسباب من ولعل ،أسلفت كما عليه ويؤلبون يشوهونه ذهبوا بل ،رؤوسهم احلدادية

 السنة أهل على اإلرجاف من اخلبيثة أهدافهم تبني اليت القوية النصيحة هذه عليه والتأليب به
 . مياناإل كمال يف شرط والعمل العمل جبنس
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 القدمية مقاالته ترى وكما اإلرجاء، مذهب من شبه ويف حفر، يف ويقع يأيت مث: "قوله- 8
 ".عنها يرجع ومل اجلديدة، مقاالته مبثل

 ألهل الصوفية وغالة الروافض اهتامات جنس من يل وَكيـُْلها االهتامات هذه :أقول
 .السنة

        ؟ ومقااليت كتيب من أي يف ؟واجلديدة القدمية مقااليت يف اإلرجاء فأين

          بل ،به يتهمين مما شيئا   واجلديدة القدمية كتيب من ينقل أن األفاك هذا يستطيع ال
 جيد ولن ،األهواء أهل من وغريهم واملرجئة اإلرجاء نقد إال وأشرطيت كتيب يف جيد ولن جيد ال
 .هعن والذب به واالعتزاز واجلماعة السنة أهل مذهب إبراز إال

 وحزبه البحريين هذا مثل السنة أهل وعلى علي   مفرتيا   أفاكا   فاجرا   رأيت فما
 .احلدادي

 لكالمي والبرت واخليانة بالكذب إال حياربوننا ال احلجج من أيديهموخواء  وإلفالسهم
 .بذلك اإلرجاف مث

 هذه على ردوا العلم وأهل املقدمة، يف بينا كما بالباطل جمادل الرجل فهذا: " قوله- 9
 مذهب املذهب هذا على مصر وهو وغريه، الفوزان صاحل كالشيخ: اخلامسة الفرقة

 ".اإلرجاء

 وال الفوزان الشيخ ال شيئا علي   يردوا مل فالعلماء ،ارب  الكُ  اإلفك ملن هذا إن :أقول
 ومنهم عنهم تفرع ومن اخلوارج ضد جهادي ينصرون مكان كل يف السنة علماء بل ،غريه

 . العلماء زمرة من سقطوهمأ ئراواجلز  واليمن وجيزان ومكة املدينة علماء، وملا أيدين ةاحلدادي
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 بأيب اخلوارج يتسرت كما العلماء من أربعة أو بثالثة وفجورا   كذبا   يتسرتون وذهبوا
        وعثمان علي ومنهم الصحابة يف الطعن من ليتمكنوا ؛– عنهما اهلل رضي - وعمر بكر

 .- هماعن اهلل رضي -

 يف الطعن من ليتمكنوا البيت وأهل – عنه اهلل رضي – بعلي الروافض يتسرت وكما
 .وتكفريهم وإسقاطهم الصحابة وسائر وعمر بكر أيب

 .ومقلدون أتباع أسلوب ولكل وراث قوم ولكل 

 بلد يف اإلرجاء مذهب ونشر اإلرجاء، مذهب املذهب هذا على مصر وهو: "قوله- 11
 ".واملرجئة اإلرجاء مذهب إىل داعيا   ويعترب احلرمني،

 . الكذب ميادين يف تقلبي فهو ،افرتاء إىل افرتاء من قلنتي كيف انظر :أقول

 :يدعي وهنا 

 .اإلرجاء على مصر أين  -1

 .احلرمني بلد يف اإلرجاء مذهب نشرأو  -2

 .واملرجئة اإلرجاء مذهب إىل داعيا   ويعتربين- 3

 .الفرقة هذه على قائم وأين- 4

 .القيامة يوم وزرها أمحل وأين- 5

أن يثبتوا هذا من كتيب باجلزء  وسادهتا من أهل البدعوأنا أحتداه وأحتدى احلدادية 
 ومن أشرطيت كذلك، ويثبتوا أين أنشر مذهب اإلرجاء وأين داعٍ  ،ة بدون برت وخيانةيفوالصح

يت حاربوين فيها إضافة إىل مدهتم السابقة ال ،إليه، وأمهلهم يف هذه الدعاوى شهرا  كامال  
 .هبذه الدعاوى وغريها
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 والدعاوى إن مل تقيموا عليها     بينات أبناؤها أدعياء

وأىن هلم ذلك، أكاذيبهم كمثل شجرة خبيثة اجتثت من فوق األرض ماهلا من قرار، 
والكذب والتكذيب مشتق من شجرة الكفر، والكذب واخليانة من أصول النفاق، والكاذبون 

 .عند املسلمني والكافرين على اختالف مللهمواخلونة ساقطون 

 يف أمجعون السنة وأهل يشهد واهلل ،كبري أفاك الرجل هذا أن يشهد واهلل :وأقول
عو إال إىل مذهب أهل السنة، وال أنشر إال مذهب أهل السنة، وأين دأين ال أ مكان كل

ها، وذلك شغلي أحارب اإلرجاء والرفض واخلروج والتحزب، وأرد على هذه املذاهب وأهل
الشاغل، وأين أريب على مذهب أهل السنة عقيدة ومنهجا  ودعوة إىل التمسك بالكتاب 
والسنة، وأريب على نبذ البدع صغريها وكبريها مبا يف ذلك بدعة اإلرجاء، وهذه كتيب وأشرطيت 

 .كلها ناطقة شاهدة بذلك

حرب ربيع وأهل وهذه الفرقة ال هم هلم إال حرب ربيع، فهم مع أهل البدع يف  
ويفوقوهنم يف الشراسة ، السنة يف خندق واحد، وهم يف طليعة أهل البدع يف حرب أهل السنة

 .واحلقد والكذب

مواقع أعداء السنة لينقلوا أكاذيبهم  إىلوال يكتفون هبذه احلروب والشراسة، بل يذهبون 
 .وطعوهنم الفاجرة إىل موقعهم املسمى كذبا  وزورا  باألثري

 .خرون ينقلون طعون احلدادية إىل مواقعهمبل واآل

 .املتفرسنيفعالم يدل كل هذا وذاك عند املؤمنني الصادقني  

 ،-اهلل رمحه- القيم ابن جيدا   األمر هذا ويبني: "من بركانه( 32ص)قال البحريين يف 
 من مركبة اإلميان حقيقة: )القيم ابن يقول( 54ص) الصالة كتابه يف كالمه ينقل مل وهو

 بكلمة التكلم وهو اللسان وقول االعتقاد، وهو القلب قول: قسمان والقول وعمل، لقو 
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 هذه زالت فإذا اجلوارح، وعمل وإخالصه، نيته وهو القلب عمل: قسمان والعمل اإلسالم،
 كالم وهذا اهـ،(.األجزاء بقية تنفع مل القلب تصديق زال وإذا بكماله، اإلميان زال األربعة
  ".الصالة يف القيم ابن كالم يعرب ينقل مل واضح،

  :أقول

ال يلزمين نقل هذا الكالم، لكن جلهله وفوضويته يلزمين مبا ال يلزم، مث هل  -1
هو يسلم مبا يؤدي إليه كالم ابن القيم من أن اإلميان ال يزول بكماله إال 
بزوال هذه األربعة اليت ذكرها، لو قال هذا الكالم غري ابن القيم لرماه 

باإلرجاء الغايل، وهذا واحد من أدلة كثرية تدل على بالدته وأنه وحداديته 
 .ينقل بغري عقل وبدون فهم

ليس يف كالم ابن القيم ما يعارض ما نقلته عنه وعن غريه من األئمة من أن  -2
 (.فرع)اإلميان أصل والعمل كمال 

يف  اإلميان قد يزول، وال يلزمين نقل كل كالمهأن نكر ما تضمنه كالمه من نوال 
اإلميان من كل كتبه إال على مذهب هذا احلدادي املتنطع باجلهل، والذي حياول أن يضرب  

 .كالم العلماء بعضه ببعض

 العلوم جامع يف -اهلل رمحه- رجب ابن وقال: "من بركانه( 34ص)قال البحريين يف 
 أنو  ونية وعمل قول اإلميان أن احلديث وأهل السلف عن واملشهور(: )58ص 1ج) واحلكم

 الصحابة إمجاع ذلك على الشافعي وحكى اإلميان، مسمى يف داخلة كلها األعمال
 إنكارا   اإلميان من األعمال أخرج من على السلف وأنكر أدركهم ممن بعدهم ومن والتابعني

   ". اهـ( شديدا  

 أن احلديث وأهل السلف عن املشهور" ومىت أنكرت أنا وغريي من إخواين  :أقول
 ."اإلميان مسمى يف داخلة كلها األعمال وأن ونية وعمل قول اإلميان



198 
 

 اإلمجاع على ذلك من الصحابة فمن بعدهم؟ ناومىت أنكر  

حنن نؤمن هبذا قبل أن تولد احلدادية إىل يومنا هذا، ولكن احلدادية ال تقف عند 
سوله حدود اهلل وعند ما حدده العلماء فيتجاوزونه إىل إجياب واشرتاط ما مل يوجبه اهلل ور 

 .وأئمة اإلسالم، فيوجبون ويشرتطون ما مل ينـزل اهلل به سلطانا ، فيضلون ويضلون

 اإلميان أصول تعليق يف السعدي الشيخ وقال(: "33ص)قال البحريين يف و 
 وأعمال وأعماله القلب لعقائد جامع (1)قسم اإلميان: )يقول ربيع هذا ينقل ومل ،(22ص)

 ."(اإلميان يف داخل وفروعه أصوله الدين فجميع... اللسان وأقوال اجلوارح

 ؟ومىت أنكرنا ما تضمنه كالم العالمة السعدي :أقول

ماء من اإلميان أصول وفروع، وانظر إىل لوكالم هذا العامل اجلليل يوافق ما يقرره الع 
أن ، هل ُيالف ما قرره هو وغريه من "اإلميان يف داخل وفروعه أصوله الدينفجميع  : "قوله
 ؟ان أصل والعمل فرع عنه وكمال لهاإلمي

حجة على  ،هذا األهوج ال يفرق بني اجلمرة والتمرة، فهو جيعل ما هو عليه حجة له
 .غريه

فهذا املسكني على منهج أهوج يهدم كالم العلماء بعضه ببعض كما ُييل له عقله 
 .وأىن له ذلك ،املنكوس

 اهلل جيعل فلم(: )65ص) ناإلميا يف عبيد أبو وقال: "من بركانه( 33ص)ال يف قو 
 حقا   مؤمنا   جيعله خاصة بالقول أنه يزعم والذي الشروط هذه على بالعمل إال حقيقة لإلميان

 ".اهـ(والسنة اهلل كتاب يف معاند فهو عمل هناك يكن مل وإن

                                                           
 .له اسملع (1)
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إن اإلميان أصل والعمل فرع منه وكمال له، هل ينكرون  :واألئمة الذين قالوا :أقول
 يقة اإلميان؟أن العمل من حق

 وهل يعدون من املرجئة الذين يزعمون أن اإلميان هو القول خاصة؟

 اإلميان، مسمى عن األعمال لتأخريهم باملرجئة الفرقة هذه تسمية وسبب: "مث قال
 يرفضه، أو عنه ينفك أن يريد وال فيه (1)الصق اآلن، إىل فيه وتورط ربيع فيه وقع الذي وهذا
 ."(التأخري مبعىن فاإلرجاء(: )459ص) ريالسا هدي يف حجر ابن قال

 ؟فض اهلل فاك وُشلت يداك ، مىت أخرت العمل عن اإلميان :أقول

علماء السنة والسلفيون يكذبون هذا القول الفاجر، واهلل يشهد أنك ملن رؤوس 
 .بالكذب تدينكالكذابني، وكتيب وأشرطيت ودروسي وجمالسي مع أهل العلم وطالب العلم 

 ويزيد واعتقاد وعمل قول اإلميان : "أين قلت( 4ص)يف بركانك  أمل تقل عين
غنيا  عن شهادتك املقرونة بالكذب  ، فأنت ممن يشهد يل بذلك، وإن كنتُ "وينقص

 .والفجور، ولكن اهلل ينطقك بذلك ليفضحك

وحنن نعرف والناس يعرفون ومنهم ابن حجر أن اإلرجاء هو التأخري، فمىت أخرت 
 ؟العمل عن اإلميان

أجتعل أكاذيبك وأكاذيب فرقتك احلدادية حجة وعلما  تقارعون وختاصمون به احلق 
 .وأهله

                                                           

تلصقون يب اإلرجاء كذبا  وزورا ، كما يلصق أسالفكم  كيف اإلرجاء، وإَّنا أنت وفرقت الصقا  ، فلسُت كذبتَ ( 1)
اخلوارج اإلرجاء بأهل السنة كذبا  وزورا ، بل أنتم أغرق من اخلوارج يف الكذب؛ ألهنم يتنـزهون عن الكذب يف 

 .غالب خصوماتكم، ومقاالتكم ومؤلفاتكم تشهد عليكم بذلكغالب أحواهلم، وأنتم ال تتنـزهون عن الكذب يف 
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 من كل تسمية على واجلماعة السنة أهل درج وقد: "من بركانه( 33ص)يف  مث قال
 تفرقت لكنها مدارس، هلا مستقلة فرقة املرجئة تعد ومل مرجئا   اإلميان يف الركنية عن العمل أخر
 وعليه والفقهاء، الكالم أهل من متفرقون أناس هبا وقال واملذاهب، الفرق وبني الناس بني

 واألشاعرة الفقهاء مبرجئة تعين أصبحت اإلطالق عند واملرجئة اليوم، إىل واملاتريدية األشاعرة
 ".واملاتريدية

 :أقول

إن اإلميان أصل والعمل فرع منه : قالوا نانظر إليه كيف يرمي علماء اإلسالم الذي -1
مال له، ومنهم ابن نصر وابن منده وابن تيمية وابن القيم وغريهم من أئمة وك

 .يرميهم باإلرجاء اإلسالم ممن ذكرناهم

 .معظم أهل السنة وأئمتهم بل حكمه هذا باإلرجاء ينسحب على 
بل يزعم أن أهل السنة واجلماعة قد درجوا على تسمية كل من أخر العمل عن  -2

إال وصف من مل يدخل العمل يف  ال نعرفوأنا والناس  الركنية يف اإلميان مرجئا ،
فليعرفنا بالنقول الصادقة  وكذلك من ال يعرتف بأنه يزيد وينقص، اإلميان باإلرجاء،

 .عن أهل السنة إلثبات دعواه هذه

 أتدري ماذا يريد هذا األبله؟مث 

ال معنه وكإن اإلميان أصل والعمل فرع : إنه يريد أن يرمي أهل السنة الذين يقولون
 .رجاءإلله با

فانظر إىل نتائج اجلهل وإتباع اهلوى والباطل، وكفى هبذه النتائج ضالال  وحربا  على 
 .أهل السنة السابقني والالحقني
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 هلا مستقلة فرقة املرجئة تعد ومل : "انظر إليه كيف يهرف مبا اليعرف فيقولو 
 ".مدارس

 .رة واملاتريديةمث بعد هذا ذهب يعدد مدارس املرجئة من األشاع

فرقة املرجئة هلا مدارس يف اهلند وباكستان وبنجالديش وأفغانستان، وهم واملاتريدية  
، ولألشعرية املرجئة مدارسها يف الشام ومصر واملغرب بأقطاره، وهلا الربيلوية وفرقة الديوبندية

 .سيا، وكلهم يوالون على اإلرجاء ويعادونآسيا وشرق أندونو مدارسها يف 

هم احلدادية من النقد باإلرجاء وغريه من البدع حىت الشركية، وذهبوا حياربون فرتك
 .خدمة ألهل اإلرجاء وغريه من البدع ؛السلفيني األقحاح باإلرجاء

 .ل السنة واجلماعةهومع هذا اخلزي يدعي احلداديون الذين هذا حاهلم أهنم أ

 اليت ال تنتهي، وال تقف عندوهم أهل البدعة والفرقة والتفريق بني السلفيني واحلرب 
 .األثرية وباسم أهل السنة واجلماعةو ، وباسم السلفية حد

اليونسية والغس انية والتومنية : إن املرجئة من أصلها فرق متعددة منها : أقولثم 
من القول باجلرب خال إرجاؤهم هذه الفرق اخلمس هم املرجئة الذين و .والثوبانية واملريسية 

 .والقدر

الصاحلية الشمرية والغيالنية وأتباع حممد بن شبيب و  : املرجئة القدرية وهم أربعوهناك 
 .أتباع صاحل قبة

لعبد القادر البغدادي من " الَفْرق بني الِفَرق" انظر تفاصيل مذاهبهم يف كتاب 
 (.217-212ص)
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هل يعتبر مرجئاً من ال يكفر تارك العمل إذا كان يقول ويعتقد أن اإليمان قول 
مل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويحارب من يخرج العمل من وع

 "اإليمان ال يزيد وال ينقص": اإليمان ويدينه باإلرجاء، وينتقد بشدة من يقول
 ويدينه بأنه قد خالف نصوص الكتاب والسنة ويدينه باإلرجاء؟؟

ا أربع طوائف ( 34ص) يف اإلرجاء فرق البحريين ذكر الغالية واألشاعرة  املرجئة: وأهن 
 وهم العصرية املرجئة وهم: خامسة طائفة ونذكر : "مث قال . والكرامية ومرجئة الفقهاء 

 غريب بقول يقولون الذين وهم اجلملة يف يوافقوهنم لكنهم اإلرجاء يف سابقتها من أخف
 واأثبت أي احلقيقة يف العمل دون بالقلب واعتقاد باللسان قول اإلميان بأن وهو حمدث،
 مع عندهم اإلميان فيصح اجلوارح على عمل أي يظهر مل ولو القلب يف إميان وجود إمكان

 احلقيقة على املرجئة قول هو وهذا اإلميان يف كمال شرط عندهم العمل ألن العمل؛ ترك
 ".اإلميان عن العمل أرجئوا الذين

 دون بالقلب عتقادوا باللسان قول اإلميان بأن كلها اململكة يف وإخوانه ربيع قال أين -1
 عمل أي يظهر مل أي أثبتوا إمكان وجود إميان يف القلب ولو احلقيقة يف العمل
 يف كمال شرط العمل ألن العمل؛ ترك مع عندهم اإلميان فيصح اجلوارح على

 .اإلميان عن أرجئوا العمل على احلقيقة الذين  املرجئة قول هو وهذا اإلميان،

 .أشرطتهم من شريط أي ويف كتبهم من كتاب أي يف ذكرا

 السنة أهل حياربون الذين السنة أعداء جنس من فأنت بذلك تأتِ  مل فإن
 . والتلفيقات باألكاذيب
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وعثمان بن منصور ومجيل أفندي  والنبهاين ودحالن والسبكي ئيخناواأل البكري مثل
 منهم ثريا  ك أن عتقدأ بل ،التبليغ ومجاعة وفروعهم نياملسلم واإلخوان الزهاوي واألحباش

 يف والفجور واخليانة الكذب من احلدادية وأساليب ويأنفون من مثل أساليبك ،يتورعون
 .اخلصومة

 أقوال يل فاذكر ،إخوانه وعلى عليهبه  وترجف تدعيه ما قال ربيعا   أن فرض على- 2
 ذكروأ ،باملرجئة بالكلية العمل تارك يكفرون ال من تسمية يف والالحقني السابقني السنة أهل

 .السنة ألهل خمالف خارجي فأنت وإال ،ذلك على أدلتهم

 من أدلتهم وهلم ،إميان من ذرة مثقال أدىن أدىن عنده من يكفرون ال السنة أهل 
، وهذا الصنف يصدق عليهم يف لغة العرب أهنم  اخلوارج ذلك يف وخالفهم ،والسنة الكتاب
 .للعمل تاركون

 أدىن أدىن أدىن نهإ بالكلية األعمال تاركي وبني حاهلم هذا من بني الفرق هو فكم
 .ذرة مثقال

 هبذا النار من العصاة إخراج على أدلتهم ولريدوا ،باإلرجاء السنة أهل احلدادية فلريم  
 .اإلميان من القدر

 ،بتقيتهم ويكتمونه ،به التصريح على نو جيرؤ  ال ولكنهم ،هذا حول وهم يدورون
 السنة أهل حياربون مث ،ومستحباته وواجباته بأركانه كله العمل ترك يف يتساحمون فكيف وإال
 من أدىن أدىن أدىن هو جزء أجل من واخليانات باألكاذيب األمد الطويلة احلروب هذه

 . ذرة مثقال

 .السنة أهل ضد الظالم يف تدار وأشياء أشياء األكمة وراء من أن ليدرك العاقل إن

 .واخلرافيني والقبوريني الروافض عم بسالم هؤالء األفاكون يعيش فكيف إالو 
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 ،اإلسالم يف السياسة أجل من احلكام حياربون الذين املسلمني اإلخوان من شر فهم
 الكربى والبدعيف الربوبية والشرك يف األلوهية والرفض  الشرك أهل حماربة عن ويعرضون
 .سياسية ألهداف

 ذرة مثقال أدىن أدىن ىنأد هو ما جلأ من وزورا   كذبا   السنة أهل حياربون وهؤالء
ويعرضون عن حماربة أهل الشرك يف الربوبية والشرك يف األمساء والصفات والشرك يف األلوهية 

 ومنهج ةوالسن   القرآن ومنهج األنبياء ملنهج خمالف الفريقني فكال، (1)الكربى والبدع والرفض
 .بأصحاهبا األهواء تفعل وهكذا .الصاحل السلف

 أن ومع الصالة، تارك كفر حول كثريا   وأدندن بالكلية، العمل تارك أكفر أين مع -3
 الشيخ ومنهم الصالة تارك يكفر من باإلرجاء احلدادية يرميهم الذين إخواين من

 . -رمحه اهلل- النجمي أمحد
  اإلمام وهو ،أو يقع يف نواقضها الشهادتني برتك إال يكفر ال من السنة أئمة من -4

 قال ، القيم تيمية وابن ابن اإلمامني بعد السلفية لدعوةا إمام الوهاب عبد بن حممد
 اهلل رمحه-الوهاب عبد بن حممد / الشيخ وسئل: "(1/112" )السنية الدرر" يف

 اخلمسة، اإلسالم أركان :فأجاب ؟ به الرجل يكفر وعما ؟ عليه يقاتل عما -تعاىل
 وإن فنحن هتاونا ، وتركها ا،هب أقر إذا:  فاألربعة ؛ األربعة األركان مث الشهادتان، أوهلا

 كسال   هلا التارك كفر يف اختلفوا:  والعلماء ؛ برتكها نكفره فال فعلها، على قاتلناه
 ".الشهادتان وهو كلهم، العلماء عليه أمجع ما إال نكفر وال ؛ جحود غري من

 .حودا  فعلماء األمة اختلفوا يف تكفري تارك األركان كسال ، وأمجعوا على تكفري تاركها ج

 .وأمجعوا على كفر تارك الشهادتني

                                                           
(1)

 .فإن كان للحدادية شيء من الكالم يف هذه األبواب فهو ضئيل جدا ، ومن باب ذر الرماد يف العيون 
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 . نتاالشهاد وهو عليها أمجعوا مبا إال يكفر ال حممد واإلمام

 من  اخلمسة األركان وراء ليس إذ العمل تارك تكفري عدم يف واضح نص هذا:  وقوله
 . به يكفر ما األعمال

 اإلمام قاله ملا ا  تأكيد (1/317) "السنية الدرر" يف حسن بن الرمحن عبد الشيخ وقال
 إنا: اجلواب يف فقال به؟ نكّفر وما عليه، نقاتل عما الشريف سألين" :الوهاب عبد بن حممد

 مث عرف إذا التعريف، بعد الشهادتان وهو كلهم، العلماء عليه أمجع ما على إال نقاتل ال
 ... ".أنكر

 :آباؤه قاله ما مؤكدا  ( 1/467) "السنية الدرر" يف اللطيف عبد الشيخ وقال

 على املسلمون أمجع مبا إال يكفر ال نهأو  واملذهب املعتقد هذا من الشيخ، برباءة وأخربهتم "
 احلجة قيام بعد منها بشيء أو ورسله اهلل بآيات والكفر األكرب الشرك من فاعله، تكفري

 حقهيست فيما له أندادا   وجعلهم اهلل، مع ودعاهم الصاحلني عبد من كتكفري املعترب وبلوغها
 ."واإلميان العلم أهل عليه جممع: وهذا واإلهلية العبادات من خلقه، على

 التكفري أنكر فمن " :الرياض مطابع ،(35ص) الشارق الضياء يف سحمان ابن وقال
 ودان الذنوب، من ورسوله اهلل فرق ما بني فرق ومن والسنة، بالكتاب حمجوج فهو مجلة

 أهل ووافق أنصف، فقد والكفر الذنوب بني الفرق يف األمة وإمجاع والسنة، الكتاب حبكم
 على األمة أمجعت الذي األكبر الشرك دون بذنب أحدا   نكفر مل وحنن .واجلماعة السنة
 يف حكاه كما واحد غري ذلك على اإلمجاع حكى وقد احلجة، عليه قامت إذا فاعله، كفر

  ".الشافعي حجر البن" اإلعالم"

 أنه على األمة أمجعت مبا إال يكفرون ال جند يف لسلفيةا الدعوة أئمة كبار فهؤالء
 .كفر
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 ."الشهادتان وهو كلهم، العلماء عليه أمجع ما إال نكفر وال: "حممد اإلمام وعبارة

 الصالة برتك يكفر من فمنهم ،األربعة األركان تارك تكفري يف اختلفوا اإلسالم فعلماء
 . أمحد اإلمام عن رواية وهو فقط

 . محدأ اإلمام عن رواية وهو والزكاة الصالة برتك فريك من ومنهم

 .  أمحد عن رواية وهو اإلمام عليها قاتل إذا والزكاة الصالة برتك يكفر من ومنهم

ومنهم من ال يكفر برتك األركان األربعة ومنهم اإلمام أمحد، أما من تركها أو ترك  
 .واحدا  منها جحودا  فهو كافر باإلمجاع

اإلمام حممد أن هناك من علماء األمة من ال يكفر إال بالشهادتني  ويفهم من كالم
 .ختار هذا هو ومن ذكر من أحفادهاو 

ية السعودية يف زمانه         ذلك الشيخ حممد بن إبراهيم مفيت اململكة العربواطلع على 
 من فأمرين ": الذي قاله عنه الشيخ عبد الرمحن بن قاسم جامع الدرر السنية -رمحه اهلل-

؛ البضاعة تلك أهل من لست أين مع الطاقة، حسب وأرتبها أمجعها، أن علي طاعته جتب
 وعدم والضيعة، املعاش ومعاجلة األشغال، لكثرة أخرى، وأؤخر رجال أقدم األيام، يب فتمادت
 إليه، ووفق وسهله، األمر اهلل ويسر وظهرت، النية، وخلصت العزمية، قويت أن إىل األهلية،
 احلرب الفاضل، شيخنا عليه وأعانين. أدركته ما ومجعت الفكر، وأنعمت النظر، معنتأ فحينئذ
 آثار فظهر ،عليه فزها وأبديته أعدته وهذبه، وحرره إبراهيم، الشيخ بن حممد: الشيخ الثقة،
 .إمرارا   وغريها واألصول مرارا، عليه الفقه كررت؛ وأهبى عليه القبول

 وعلى اللطيف، عبد الشيخ بن حممد الشيخ النبيل، شيخنا على أكثره وقرأت
 اهلل حبمد - فجاء العنقري، العزيز عبد بن اهلل عبد: والشيخ عتيق، بن محد بن سعد: الشيخ

 (.21-1/21" )الدرر السنية"انظر   "قليال إال كلها بل وفتاويهم، رسائلهم جل جامعا -
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: وبعد ": يف هذا التقريظ ومن قوله  ،وقرظ الشيخ حممد بن إبراهيم هذه الدرر السنية
 األخ: ومرتبه جامعه بقراءة ذلك، من أكثر وبعضه مرتني، الفائق اجملموع هذا مسعت فقد

 رسائل مجع يف جهدا يأل مل تعاىل، اهلل وفقه فوجدته قاسم، بن حممد بن الرمحن عبد الفاضل
 .(7ص" )السنيةالدرر "، انظر "مظاهنا من وتتبعها وأجوبتهم، الدعوة، هذه أئمة أئمتنا،

هذه الدرر الشيخ حممد بن عبد اللطيف والشيخ عبد اهلل بن عبد العزيز  قرظكما 
 .العنقري

 أكثره وقرأت: ""الدرر السنية"من  (21ص) ن بن قاسم يف قال الشيخ عبد الرمح
 بن محد بن سعد: الشيخ وعلى اللطيف، عبد الشيخ بن حممد الشيخ النبيل، شيخنا على

 رسائلهم جل جامعا   - اهلل حبمد - فجاء العنقري، العزيز عبد بن اهلل عبد :والشيخ عتيق،
 ."قليال   إال كلها بل وفتاويهم،

          مث قال  ،وحتدث الشيخ عبد الرمحن عن جهود أئمة الدعوة العلمية واجلهادية
 :"الدرر السنية"من ( 21ص)يف 

 ومجع نشرها، على اوحضو  وحرصوا؛ وحفظها مجعها، يف علماؤنا اجتهد وقد"
 عبد الشيخ بن حممد الشيخ: الفاضل شيخنا وجده ما مجع، من أكثر وكان. شواردها
؛ وغريهم العنقري، العزيز عبد بن اهلل عبد: والشيخ سحمان، بن سليمان: والشيخ اللطيف،

 يف مبا خفاء وال وعناء، تعب بعد إال جيدها ال للمسألة الطالب فصار مرتبة، غري أهنا إال
 ."جيدها ال ورمبا والنصب، املشقة من ذلك

عنايتهم مبا تضمنه جمموع الدرر  اشتدتوإذن فعلماء الدعوة السلفية يف جند قد 
 ،وعلى رأسها رسائل فتاوى شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب ،السنية اطالعا  وقراءة ومجعا  
د وأحفاده يف قضية التكفري مبا يف ذلك ما نقلناه عن اإلمام حمم ،وكلهم مقرون ومسلمون هبا

 .واإلمجاع على ما يكفر به وما ال يكفر به
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فعلى منهج احلدادية وعلى رأسهم فوزي البحريين يكون هؤالء األئمة الذين يأيت يف 
كالمه أو معناه، ومن أواخرهم   نقلواأوائلهم اإلمام حممد بن عبد الوهاب وأحفاده الذين 

خ، والشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ، والشيخ سعد الشيخ حممد بن عبد اللطيف آل الشي
 .بن محد بن عتيق، والشيخ عبد اهلل بن عبد العزيز العنقري، والشيخ عبد الرمحن بن قاسم

 .إال برتك الشهادة وال شك أنه قد سبقهم من أئمة السنة من يقول بقوهلم فال يكفرُ 

إال برتك الشهادة، فهم ؛ ألهنم ال يكفرون على أصول احلدادية كل هؤالء مرجئة
 .يأتون على رأس من ال يكفر تارك العمل

أيها احلداديون التائهون كلكم ال يساوي أمخص قدم واحد من هؤالء األئمة الغيورين 
 .اآلمرين باملعروف والناهيني عن املنكرو اجملاهدين يف اهلل 

هجهم، ولو هؤالء األخيار ومن على منواحد من وأنتم أصفار عن اليسار إىل جانب 
كان التفاضل وعلو املنازل بالتكفري لكان أحظ الناس بالفضائل وعلو املنازل هم اخلوارج، 

 .ولكنهم هبذا التكفري واستحالل الدماء هم يف أحط املنازل

شر : "-صلى اهلل عليه وسلم–ومن العلماء من يكفرهم، وقد قال فيهم رسول اهلل 
 ".من اإلسالم مروق السهم من الرميةإهنم ميرقون : "وقال ،"اخللق واخلليقة

ل الباطل الذي هتدفون من ورائه إىل تضليل أهل السنة حقا  يفاحذروا التنطع والتأص
 .وصدقا  

 .بل صدر منكم تكفري بعضهم ورمي بعضهم بالزندقة

من  انطالقا  وهذا األهوج يرمي بعضهم بالرفض والباطنية واخلارجية واإلرجائية، 
 .الفاجرة لألبرياءأكاذيبه واهتاماته 
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تدعون أنكم حترتمون العلماء، وما رأينا فرقة تستخف بالعلماء وترد أقواهلم  مأنت
اإلميان أصل  :وعلى رأسكم هذا البحريين الذي عاند أقوال أهل العلم الذين قالوا ،مثلكم

 (.كمال) والعمل فرع

 .وأنتم تبدعون الذي ال يكفر تارك العمل

حون بأهنم ال يكفرون إال مبا أمجعت األمة على التكفري وهؤالء علماء الدعوة يصر 
 .فهم مرجئة غالة عندكم ،به، وهو الشهادتان

السنة العاشرة ( 94)كما يف جملة الفرقان يف العددُيسأل  وهذا الشيخ العالمة ابن باز 
هل العلماء الذين قالوا بعدم كفر من ترك أعمال اجلوارح مع تلفظه (: 11ص( )هـ1481)

 ادتني ووجود أصل اإلميان القليب هل هم من املرجئة؟بالشه

 .هذا من أهل السنة واجلماعة ،ال: فأجاب مساحته

 :مث حتدث عن حكمه هو على تارك الصالة وتارك غريها، فقال

من قال بعدم كفر تارك الصيام أو الزكاة أو احلج هذا ليس بكافر، لكن أتى بكبرية عظيمة، "
 .اخل...، لكن الصواب ال يكفر كفرا  أكربوهو كافر عند بعض العلماء

فهذا مساحة الشيخ ابن باز يقول عن من ال يكفر من ترك أعمال اجلوارح مع تلفظه 
 .نه ليس من املرجئة هذا من أهل السنة واجلماعةإ :بالشهادتني مع وجود أصل اإلميان القليب

 واحلروب الكالمية يالفكر  ون نريان الفنت واإلرهابلنه مرجئ، وتشعإ :وأنتم تقولون
 همن ال يكفر تارك العمل، وترمونه باإلرجاء، وحىت من يعلن تكفري تارك العمل تكذبون ضد

وترمونه باإلرجاء، مع أنه ال سابق لكم من العلماء وال الحق إال من احلدادية اجلهالء 
 .احلاقدون
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ك العمل اليت صرحوا فيها بأن من مل يكفر تار السلف الصاحل فهات أقوال علماء 
 .مرجئ

وهات أدلتكم وأدلتهم من الكتاب والسنة على أن من يقول بأن اإلميان قول وعمل 
وإال فأنتم  ،واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص باملعصية، وحيارب اإلرجاء واملرجئة بأن هذا مرجئ

خوارج؛ ألن اخلوارج هم الذين يرمون أهل السنة باإلرجاء؛ ألهنم ال يكفرون مثل تكفريهم، 
كفاكم وكفاه شرا  وحربا  لباإلرجاء  من مذهبكم إال رمي أهل السنة األبرياءوواهلل لو مل يكن 

 .وضالال  

 عقلية كالمية طرقا   يسلكوا أن فضلوا الذين القوم وهؤالء (: "34ص)قال البحريين يف بركانه 
 نع اإلعراض إىل األحيان بعض يف مشاهد هو كما هبم تصل قد اإلميان مسائل إليضاح
 ".كما فعل ربيع  اإلميان مسائل يف الصاحل السلف ومنهج والسنة الكتاب مسلك

الطرق الكالمية كل فنحن حنارب   ،هذا من االفرتاء على ربيع وإخوانه: أقول
على مراعاة األلفاظ واملعاين يف اجملاالت اإلسالمية وال ، وحنث  الناس وحنذر منها ،والبدعية

 .سيما جماالت اإلميان 

بأشياء مل ترد يف ويتعلقون  ،حلدادية ومنهم هذا البحريين فريفضون هذا املسلكأما ا
وال استعمله السلف يف  ،مثل لفظ جنس الذي مل يرد يف الكتاب والسنةالكتاب والسنة؛ 

 .قضايا اإلميان 

وحاربوا أهل السنة وتعلقوا به تعلق الغريق بالقشة كما يقال  ،أدخلوه يف قضايا اإلميان
. 

اهم مرارا  وتكرارا  عن إدخاله يف قضايا اإلميان ، وأن يكتفوا بتعريف أهل ونصحن
 ".أن اإلميان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان "وهو ،السنة لإلميان
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 .فأبوا وأصروا على التمسك به ألغراض وأهواء بدعية  

حتى ميان ينقص وينقص تعريف اإلميان عند أهل السنة قوال  وهو أن اإلعلى مث زادوا 
 .وأوجبوه على الناس وبدعوا من ال يقوله  ،ال يبقى منه شيء

حتى ال ومل يقل  ،إن اإلميان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص وينقص: فمن قال
 .احلدادية  حنلتهميف  فهو مرجئ ،يبقى منه شيء

الشرفاء من والعقالء  واخليانة، ورسول اهلل حرم الكذب ،واهلل حرم الكذب واخليانة
كاذبني واخلائنني وميقتوهنم أشد ويسقطون ال ،املسلمني وغريهم يذمون الكذب واخليانة

 .املقت

وال ينكر  ،وال يأنفون من ذلك ،خيانة الناس وأشدهموهؤالء احلدادية من أكذب 
 .زلةـومن عندهميف الكذب منهم ال يزداد إال رفعة  يوغلبل من  ،بعضهم على بعض

من " الفرقان"و " القاصمة اخلافضة" و "الرعود الصواعقية" و "ربكانال"وهذه الكتب 
لكتب ونشروها يف يين وحداديته الذين فرحوا هبذه اأوضح األمثلة على كذب هذا البحر 

 .وما زاد عندهم هذا الكذوب إال رفعة ،موقعهم وغريه

 أن لىع اجلملة يف جيمعون كلهم واملرجئة: " من بركانه( 35ص)يف  وقوله األثيم
 تلك الفرقة هذه وتفضل مفهومه، يف داخال   وال اإلميان، حقيقة يف داخال   ليس العمل

 العقلية األقوال فهذه السلفية، واألقوال الصحابية، واآلثار النقلية، األدلة على العقلية املسالك
 بعضها يف أو اإلميان مسائل يف تكلم من فكل الوحي مع يتفق ال خاطئ فهم إىل هبم أدت

 ذلك إىل داعيا   كان إذا خاصة   كان، من كائنا   مرجئ فهو العقلية املصطلحات طريق يف
 " .ويصر وينشر يكتب فرتة كل يف مبقاالته ذلك على (1)ومصر

                                                           
 .كذا (1)
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 .ما قاله عن املرجئة حق يريد به باطال  : أقول

وأننا نستخدم املصطلحات لون املسالك العقلية ضهنم يفإوما قاله عن السلفيني 
 .ةوأننا مرجئ ية،العقل

 .وهذه كتبنا وأشرطتنا ومقاالتنا تدينه باإلفك ،فهذا من أكاذيبه

 .ويبالغ يف اإلفك ،احلق وأهله بال عقل وال نقلمث هو املسكني حيارب  

 ،فأتوا باألمور العقلية وهلكوا فيهاهبذه الطريقة الكالمية : " فيقول عن ربيع وإخوانه
 " .ذلكوتورط فيها ربيع املدخلي فهلك ب

من قال هلك الناس فهو : " -صلى اهلل عليه وسلم-أقول مبا قال رسول اهلل 
، فكيف بالذي على اإلسالم غريةهذا فيمن يقوله ، روي بضم الالم وفتحها ،"أهلكهم

 . يفرتي على الناس

يتكلم عن أهل السنة الذين حياربون أصناف  ،فانظر إىل هذه األكاذيب واجملازفات
واألشعرية كأهنم من رؤوس أهل الكالم واملرجئة اخلوارج والروافض واملعتزلة أهل الكالم من 
 .واملنطق والفلسفة 

 ".ودينا   علما   ربيع من أكرب أناسا   السلف بدع ولذلك( :" 35ص) مث قال يف 

مث شرع يف نقل أقوال بعض األئمة يف  بعض املرجئة مثل أيب معاوية وطلق بن  
 ( .38ص)حبيب وذر الكويف إىل 

العاظني  ،وغريه من البدع كلهامن اإلرجاء كله على ربيع وإخوانه الربءاء   ايرجف هبذ
 .بالنواجذ على الكتاب والسنة وسنة اخللفاء الراشدين األئمة املهديني
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ويل هلم مما يكسبون إن مل و  ،مما كتبت أيديهماألهوج فويل للحدادية ومنهم هذا  
 .لمهم وفجورهم وعداوهتم ألهل السنةيتوبوا إىل اهلل توبة نصوحا من ظ
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إن الخالف بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء : هل يعتبر مرجئاً من يقول
 لفظي أو الن زاع بينهم وبين أهل السنة أكثره لفظي

يف  (1)"القاصمة اخلافضة لفرقة املرجئة اخلامسة داحضة"يف كتابه  قال البحريين
ى ربيع املدخلي بقوله عن اخلالف الذي بني أهل ذكر الدليل على تفنيد دعاو (: "161ص)

السنة واجلماعة وبني مرجئة الفقهاء يف مسائل اإلميان بأنه لفظي صوري، وليس حقيقيا  
 ".معنويا  

قال ربيع املدخلي ذلك يف (: "161ص)مث قال يف احلاشية من هذه الصحيفة أي 
الرياض سنة  كتاب اإلميان، دورة( شرح صحيح البخاري)شريط مسجل بصوته 

 (".هـ1426)

إن اخلالف بني أهل : فلم أقل يف حيايت كلها ،هذا األفاك كذب علي  قد  إنه  :أقول
 .ال يف هذا الشريط وال يف غريه ،السنة ومرجئة الفقهاء صوري لفظي

ذكر الدليل على تفنيد دعاوى ربيع املدخلي بقوله عن اخلالف الذي  : "قوله إىلانظر 
 ".ماعة وبني مرجئة الفقهاء يف مسائل اإلميان بأنه لفظي صوريبني أهل السنة واجل

فكم عدد هذه الدعاوى ويف أي مؤلفايت أو حماضرايت أو دروسي صرحت هبا؟ فال 
دعاوى وال دعوى عندي، وإَّنا هي األكاذيب اجلريئة واجملازفات الشنيعة اليت ال تصدر إال 

إن اخلالف : يط الذي زعم أين قلت فيهمن أمثال هذا األفاك، وسيأيت ما يكذبه من الشر 
 .من هذا الرد( 228-227ص)املذكور لفظي صوري، انظر 

                                                           
 .له، وادرس هذيانه يف ما بعد ذلك من الصحائف "الفرقان"من اجلزء اخلامس من ( 1ص)وانظر  (1)
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والواقع أنه ال يريد إال شيخ اإلسالم ابن تيمية وابن أيب العز كما سبقه إىل ذلك  
 .حممود احلداد مؤسس املذهب احلدادي اخلبيث احملارب ألهل السنة وعلمائهم

 :ركانهمن ب( 38ص)يف  قال البحريين

الذين رموا باإلرجاء من ) (:04ص 11ج)قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه اهلل في "
 (".األكابر مثل طلق بن حبيب وإبراهيم التيمي وحنومها، كان إرجاؤهم من هذا النوع

وما هو نظره وحكمه على أهل  ؟ ما هو النوع الذي أشار إليه شيخ اإلسالم : أقول
 ؟  هذا النوع

ذا اإلرجاء الذي أشار إليه شيخ اإلسالم، وأخفى أثره وحكمه ألال لقد أخفى ه
يفضح غلوه وغطرسته وهتاويله على أهل السنة األبرياء من هذا اإلرجاء وغريه من أنواع 

 .اإلرجاء

 (:11/13)قال شيخ اإلسالم في مجموع فتاواه -أوالً 

 وال املرجئة من اهلل عبد أصحاب يكن ومل الكوفة أهل من أكثرهم وكان املرجئة وحدثت"
 ،اإلميان من ليست األعمال إن :فقالوا واملعتزلة اخلوارج نقيض فصاروا وأمثاله يالنخع إبراهيم
 دون واللفظ االسم يف نزاع فيها النـزاع من كثريا   نإف ،البدع أخف البدعة هذه وكانت
 حنيفة وأىب يمانسل أىب بن محاد مثل القول هذا إليهم يضاف الذين الفقهاء كان إذ ،احلكم
 الكبائر أهل من يعذبه من يعذب اهلل أن على (1)متفقني السنة أهل سائر مع هم وغريمها
 يف البد أنه وعلى ،بذلك الصحيحة األحاديث جاءت كما ،بالشفاعة ُيرجهم مث ،بالنار

 ،والعقاب للذم مستحق وتاركها ،واجبة املفروضة األعمال أن وعلى ،بلسانه يتكلم اإلميان أن
 اإلميان نإف لفظي نزاع عامته ذلك وحنو االستثناء وىف اإلميان من هي هل األعمال يف فكان

                                                           

 .كذا( 1)
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 وستون بضع اإليمان: " -صلى اهلل عليه وسلم- النيب لقول األعمال فيه دخلت أطلق إذا
 عن األذى إماطة وأدناها ،اهلل إال اله ال قول أعالها شعبة وسبعون بضع أو شعبة

 ". اإليمان من شعبة والحياء ،الطريق

 .فريى شيخ اإلسالم هنا أن النـزاع بني أهل السنة ومرجئة الفقهاء عامته لفظي

 .يف بيان عالقة العمل باإلميان -رمحه اهلل-واستطرد  

واستطرد إىل مثل الرب والتقوى واملعروف واإلمث والعدوان واملنكر، وأن هذه األلفاظ 
 : (41ص)إىل أن قال يف  ،ختتلف داللتها يف اإلفراد واالقرتان

 التيمي وإبراهيم حبيب بن طلق مثل ،األكابر من باإلرجاء رموا الذين الجملة وفى "
 وكانوا ،اإليمان في يستثنون ال أيضاً  وكانوا ،النوع هذا من إرجاؤهم كان ونحوهما

 ءاالستثنا ويرون ،مصدقون بأنا نقطع ونحن ،فينا الموجود اإليمان هو اإليمان :يقولون
 ". يستثنون وأصحابه مسعود بن اهلل عبد وكان ،شكاً 

 نزاع هو إَّنا الفقهاء ومرجئة السنة أهل بني النـزاعأكثر  أن اإلسالم شيخ ويكرر
 .السنة أهل من الفقهاء مرجئة يعد بل لفظي

 أن يعرف أن ينبغي ومما ": الفتاوى مجموع من( 7/297) في فيقول -ثانياً 
 بأن فالقائلون وإال ،لفظي نزاع هو المسألة هذه في سنةال أهل بين التنازع أكثر

 من اتبعه ومن ذلك قال من أول وهو سليمان أىب بن كحماد- الفقهاء من قول اإلميان
 داخلون الذنوب أصحاب أن على السنة علماء مجيع مع متفقون -وغريهم الكوفة أهل
 .يلجرب  كإميان كامل إمياهنم نإ :قالوا نإو  ،والوعيد الذم حتت

 صاحبه يكون احملرمات فعل ومع املفروض العمل بدون اإلميان نإ :يقولون فهم 
 .اجلماعة تقوله كما والعقاب للذم مستحقا  
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 .اجلماعة تقوله كما النار يدخل من الكبائر أهل من بأن أيضا   ويقولون 

 يف ُيلد ال أنه على متفقون السنة أهل من اإلميان اسم الفاسق عن ينفون والذين 
 .النار

 مبا وظاهرا   باطنا   مقرين كانوا إذا الذنوب أصحاب يف نزاع امللة فقهاء بني فليس 
 اهلل أخرب من منهم النار يدخل وأنه ،الوعيد أهل من أهنم عنه تواتر وما ،الرسول به جاء

 .الدماء مباحي مرتدين يكونون وال ،أحد فيها منهم ُيلد وال ،إليها بدخوله ورسوله

 وقول .واملعتزلة كاخلوارج ،النار يف بتخليدهم يقول من قول املنحرفة والاألق ولكن 
 هذا يف نقف بل ؛النار يدخل منهم أحدا   أن نعلم ما :يقولون الذين املرجئة غالة
 .اهـ " العام بالنفي اجلزم املرجئة غالة بعض عن يوحك.كله

 :عن إرجاء الفقهاء  انظر إىل قول شيخ اإلسالم : أقول

 .هذه البدعة أخف البدعوكانت  -1

 .فإن كثريا  من النـزاع فيها نـزاع يف االسم واللفظ دون احلكم:  وقوله -2

 أهل سائر هم مع: " وقوله عن محاد وأيب حنيفة وغريمها من هذا النوع من املرجئة -3
 ُيرجهم مث ،بالنار الكبائر أهل من يعذبه من يعذب اهلل أن على نو متفق السنة

 ".بالشفاعة

، أي أهنم ُيالفون مرجئة اجلهمية "بلسانه يتكلم اإلميان أن يف البد أنه وعلى: "وقوله -4
 .فيحصرون اإلميان يف هذه املعرفة ،اإلميان معرفة بالقلب: الذين يقولون

 .وتاركها مستحق للذم والعقاب ،وعلى أن األعمال املفروضة واجبة -5

ة واجلماعة ويفارقون ذ من هذه احليثيات اخلمس اليت يشاركون فيها أهل السنمث نف
 : ، وهي قولهفيها اخلوارج واملعتزلة وغالة املرجئة إىل النتيجة اآلتية
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 ".لفظي نزاع عامته ذلك وحنو االستثناء وىف اإلميان من هي هل األعمال يف فكان" -6

عن شيخ اإلسالم ابن ( 164)ص" القاصمة"ونقل البحريين يف كتابه  -ثالثاً 
 أحد يكفر إن ه مل: ) الكالم اآليت ( 337ص)اإلميان من كتاب  -رمحه اهلل-تيمية 

 ال واألفعال األقوال بدع من هذا جعلوا بل الفقهاء مرجئة  من أحدا   السلف من
 والسنة للكتاب املطابق اللفظ لكن لفظي فيها النـزاع من كثريا فإن العقائد بدع (من)

 .اهـ" الصواب  هو

ُيطئ  -رمحه اهلل-وهذا يدل على أن ه  :قلت : " وعل ق عليه البحريين بقوله 
والقول احلق مع أهل السن ة ، املرجئة ملخالفتهم للكتاب والسن ة يف مسائل اإلميان

 " .واجلماعة 
 : أقول  -

 والالحقني يقول عن مرجئة الفقهاء نيأهل السن ة السابق وَمن ِمن -1
 !ن  قوهلم صواب ؟أمل ُيطئوا و  إهنم

م شيخ اإلسالم خالف مقصوده إذ قصده استخرج البحريين من كال -2
أن يبني  حكم السلف األو لني على إرجاء الفقهاء بأنه من بدع 

فجاء هذا البحريين فصرف   ،األقوال واألفعال ال من بدع العقائد
وهذا حتريف شنيع إم ا  ،كالم شيخ اإلسالم والسلف عن مقصودهم

 . عن جهٍل وإم ا عن هوى 

ر إىل قول شيخ اإلسالم هذا الذي حكاه عن وأنا أظنُّ أن ه ينظ -3
فهم يقيمون الدنيا وال يقعدوهنا  ،السلف مبنظار احلدادية األسود

هذا املوقف من الس لف الذين جعلوا إرجاء و على أقل  من هذا القول 
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وال أدري مباذا .من بدع العقائد  الفقهاء من بدع األقوال واألفعال ال
 :  اإلسالم اآليت  سيحكم احلدادية على قول شيخ

بعد أن بني  ضالل - (1/157) الفتاوى قال شيخ اإلسالم في مجموع -رابعاً 
 البدع هذه من فليسوا املرجئة وأما: "  قال -اخلوارج والقرامطة واإلمساعيلية والقدرية بإجياز

 لأه من إال يعدون كانوا وما والعبادة الفقه أهل من طوائف قوهلم يف دخل قد بل املغلظة
 .املغلظة األقوال من زادوه مبا أمرهم تغلظ حىت السنة

 السنة أئمة متكل   عونبَ ت  مُ  مشاهري قوم والتفضيل اإلرجاء إىل نسب قد كان وملا
 من: "الثوري سفيان كقول مقالتهم عن تنفريا   املفضلة املرجئة ذم يف املشاهري

 أرى وما ألنصاروا بالمهاجرين أزرى فقد والشيخين بكر أبي على علياً  قدم
 تقدمي إىل نسب ملا قاله القول هذا حنو أو"  ذلك مع عمل اهلل إلى له يصعد

 على علياً  قدم من: "السختياين أيوب قول وكذلك ،الكوفيني أئمة بعض علي
 أئمة بعض عن ذلك بلغه ملا قاله" واألنصار بالمهاجرين أزرى فقد عثمان

 والشافعي ومالك الثوري قول وكذلك. ذلك عن رجع أنه يرو  وقد الكوفيني
 .اهـ( املشهورين  بعض اإلرجاء إىل نسب ملا املرجئة ذم يف وغريهم

 :تضمن كالم شيخ اإلسالم هذا ما يأيت :أقول

أن اإلرجاء ليس من البدع املغلظة، والظاهر أنه يريد إرجاء الفقهاء ال إرجاء         - أ
 .الغالة، كإرجاء اجلهمية والكرامية

السنة ما كانوا يعدون مرجئة الفقهاء إال من أهل السنة حىت  أن أوائل أهل - ب
 .تغلظ أمرهم مبا زادوه
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ومما زاده بعض املرجئة وتغلظ به أمرهم تفضيل علي على الشيخني، وتقدميه       -ج
عليهما، وهذا نوع من الرفض انضم إىل اإلرجاء، فاشتد عليهم النكري من مثل اإلمامني 

 .ختياينسفيان الثوري وأيوب الس

 شـــيخ هـــل ســـيطعنون يف: فمـــا رأي احلداديـــة اجلديـــدة وعلـــى رأســـهم فـــوزي البحـــريين 
 : كما كان شيخهم حممود احلداد يطعن يف شيخ اإلسالم بأنه اإلسالم ابن تيمية  

 .يهو ن من شأن اإلرجاء  -أ

ا بدعة ل -ب  . فظية وأن ه خالف إمجاع أهل السن ة عندما قال عن بدعة مرجئة الفقهاء إهن 

" مرجئــة أهــل الســنة"ومــن ذلــك مــن يقــول : " رميــه لشــيخ اإلســالم بــاالفرتاء حيــث قــال  -ج
 ". فاحذروا االفرتاء 

وأمــــــا املرجئــــــة ( : ))71ص(( )ظــــــل إال ظلــــــه  يــــــوم ال)) وقــــــال احلــــــداد يف كتابــــــه  -د
، ونقصـه عنـدهم كفـراإلميـان  مؤمنـون كإميـان جربيـل وزيـادة فاملسلمون عنـدهم كلهـم

 : وبعد هذا كله يقول قائل ، ال ليست من اإلميان واألعم

ثكلتــك : ))  -صــلى اهلل عليــه وســلم-فــإن ســلمنا قــال  .ال حقيقيــة( بدعــة لفظيــة )
 ((.لى وجوههم إال حصائد ألسنتهم أمك وهل يكب الناس يف النار ع

 . شيخ اإلسالم يقصد فاه فض اهلل



221 
 

(( جهميـة أهـل السـنة))  يقـالفهـل ،  مرجئـة أهـل السـنة: وبعد هذا يقـول : مث قال 
 ((.وهلذا بسط يطول، منهم  فكيف يكونون غري أهل السنة ( 1)املرجئة فرقة  ؟!

 جــد فرصــة إىل طعنــه أو غمــزهو  فأنـت تــراه يالحــق شــيخ اإلســالم ويلــح عليـه كــل مــا 
املرجئــة الــذين قــال إن اخلــالف بيــنهم وبــني أهــل الســنة  وهــل ،هِبــذا األســلوب املــاكر

  .ن ميوه هبم احلداد على القراء ؟هم الذي لفظي

  .آنفا   عنه  شيخ اإلسالم من يقصد كما نقلناهلقد بني  

شــــيخ  مث انظـــر إىل مكـــره كيـــف ســـاق احلــــديث للطعـــن يف شـــيخ اإلســـالم وأن قـــول
  .مما يكب الناس يف النار على وجوههم اإلسالم

  .أهل السنة جهمية: مث انظر إىل إلزامه الفاسد فهل يقال 

وهـل إرجـاء الفقهـاء الـذي عنـاه ابـن تيميـة مثـل ؟ مثل الـتجهم له فهل اإلرجاءفيقال 
-       مث هل تنكر تسامح أمحد وغريه من السلف، اإلرجاء الغايل أو مثل التجهم

  .اهـ"  غري الدعاةمع مرجئة الفقهاء  -رمحهم اهلل

فصال  يدحض وقد رددت على طعون احلداد الفاجرة يف شيخ اإلسالم ابن تيمية ردًّا م
 ( . 7-2ص)من " طعن احلداد يف علماء السن ة " انظر مقايل . افرتاءاته اجلريئة 

فهذه الطعنات اخلطرية اليت طعن هبا احلداد يف شيخ اإلسالم ناشئة عن األصل الذي 
يطعن به احلدادية اجلديدة، ومنهم فوزي البحريين يف أهل السنة، وذلكم األصل هو تبديع 

                                                           

وهذا كذب بل املرجئة فرق متفاوتة تفاوتا كبريا  ولكن الرجل جيعلها فرقة ( واملرجئة فرقة واحدة )  :ىل قولهإانظر و ( 1)
 .واحدة ليتمكن من الطعن يف أهل السنة ويف شيخ اإلسالم ابن تيمية بصفة خاصة
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اخلالف بني مرجئة الفقهاء وبني أهل السنة خالف لفظي، بل يلصقونه مبن مل إن : من يقول
 . يقل به إطالقا  مثل ربيع ليبدعوه وحياربوه

 

 : أقول

 املشايخُ " صوري أو لفظي النـزاع إن: " قوله يف الطحاوية شارح العز أيب ابنَ  نازع وقد
 هذا مث ،-أذكر فيما - سالماإل لشيخ يتعرضوا ومل والفوزان واأللباين باز ابن األجالء

 عن واالبتعاد والتقدير، االحرتام من النبالء العلم أهل طريقة على كان منهم االعرتاض
 السنة وأهل ربيع على يفرتون الذين اجلهلة احلدادية خبالف، والتهويش والتشهري التبديع

 ال اليت ستمرةامل واحلروب وبالتكفري بل بالتبديع، ويصعدوهنا الفنت وحيركون األكاذيب
 .الوقت من حد عند وال األخالق من حد عند تقف

 اخلالف إن األيام من يوم يف أبدا   أقل مل وأين وحداديته الرجل هذا كذب لبيان مث
 املشايخ مع -هلل واحلمد– أنا بل صوري، أو لفظي الفقهاء مرجئة وبني السنة أهل بني

 نصوص خالفوا ألهنم حقيقي لفقهاءا ومرجئة السنة أهل بني اخلالف أن يف الثالثة
 هؤالء ،لكن ونقصانه اإلميان زيادةأن العمل من اإلميان وعلى  على الةالد   ةوالسن   الكتاب

 يصفه وال مرجئ، إنه العز أيب وابن اإلسالم شيخ قولمثل  يقول من نعد ال معهم وأنا
 . اخلوارج إال باإلرجاء

 يف مسجل وهو " البخاري صحيح من اناإلمي كتاب شرح" يف قويل اءللقر   وأسوق
 .بصويت الشريط

 طريقة ويقرر، كتبه من عدد في اإلرجاء ويحارب: "  األلباين عن يأيت ما قلت
 من على وينكر بالمعصية، وينقص بالطاعة يزيد وعمل، قول اإليمان السنة أهل
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 ابن اإلسالم شيخ حتى منهم صوري الفقهاء مرجئة وبين بيننا الخالف إن: يقول
 أن في األلباني يوافق يعني باز ابن الشيخ. فيك اهلل بارك العز أبي ابن وقّلده تيمية

 ما هذا مع لكن كذلك أظّنه الفوزان الشيخ لفظي هو ما هو ما حقيقي الخالف
 .اهـ " فتنة هذه ، الفقهاء مرجئة األلباني األلبانينشاط  الفتن هذه عندهم

 يف بقوهلم أقول وأنا املشايخ، هؤالء على والثناء والتقرير التصويب سبيل على ذكرته
 .ذلك إىل احلاجة تدعو عندما عديدة جمالس

 حياء بدون كتاباته يف اإلفك هذا يردد الذي البحريين هذا كذب يظهر البيان وهبذا
 .خجل وال

وال يثريون  حنيفة أبا يحترمون نجد في السلفية الدعوة أئمة ترى وذاك هذا ومع
 .اء الفقهاء ضجة حول إرج

 ،(64-1/63" ) السنية الدرر" يف -اهلل رمحه- الوهاب عبد بن حممد اإلمام قال
 :  األشخاص بعض إىل له رسالة خالل

 أننا:  يزعمون عنه؛ الناس ينفرون الذين اإلسالم عدوان أن:  لنا يذكر هذا بعد مث "
 بل ؛ عظيم انهبت هذا سبحانك:  فنقول وسلم عليه اهلل صلى الرسول شفاعة ننكر

 ؛ احملمود املقام صاحب ،-املشفع الشافع وسلم عليه اهلل صلى- اهلل رسول أن نشهد
 . لوائه حتت حيشرنا وأن فينا، يشفعه أن:  العظيم العرش رب الكرمي اهلل نسأل

 والتابعني، واألنصار، املهاجرين من الصاحل، السلف عليه مشى الذي وهذا اعتقادنا، هذا
 لنبيهم، الناس أحب وهم -أجمعين عنهم اهلل رضي- األربعة واألئمة ،التابعني وتابع

 اجتماعهم فإن الشفاعة يطلبونه قربه عند يأتون كانوا فإن وشرعه، اتباعه يف وأعظمهم
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 من أو اهلل كتاب من الدليل علينا يورد ؛ موته بعد الشفاعة يطلب إنه:  والقائل حجة،
 ". يتبع أن أحق واحلق ، األمة إمجاع من أو اهلل، رسول سنة

 (:65-1/64" )السنية الدرر" يف -اهلل رمحه- وقال 

 ورمحة عليكم سالم:  املسلمني من إليه يصل من إىل الوهاب، عبد بن حممد من"  
 به، اهلل أدين الذي وديين عقيديت، - احلمد وهلل - أين أخربكم:  وبعد ؛ وبركاته اهلل

 وأتباعهم، ،األربعة األئمة مثل؛ املسلمني أئمة يهعل الذي واجلماعة، السنة أهل مذهب
 األنبياء دعوة عن وهنيتهم هلل، الدين إخالص:  للناس بينت لكين ؛ القيامة يوم إىل

 والنذر، الذبح، من به اهلل يعبد ما يف إشراكهم وعن وغريهم، الصاحلني، من واألموات،
 نيب وال مقرب، ملك فيه يشركه ال الذي اهلل، حق هو مما ذلك وغري والسجود، والتوكل،

 السنة أهل عليه الذي وهو ؛ آخرهم إىل أوهلم من الرسل، إليه دعت الذي وهو ؛ مرسل
 ".واجلماعة

 ؟-رمحه اهلل–على اإلمام حممد  -فّض اهلل أفواههم -فما حكم احلدادية 

 الدرر" يف -تعاىل اهلل رمحهما -الوهاب عبد بن حممد اإلمام بن اهلل عبد اإلمام وقال
 (:228-1/227" )السنية

 قلد من على ننكر وال حنبل، بن أمحد اإلمام مذهب على الفروع، يف:  أيضا   وحنن"
 واإلمامية، والزيدية، ؛الرافضة، الغري مذاهب ضبط لعدم غريهم دون األربعة، األئمة أحد

 أحد يدتقل على جنربهم بل الفاسدة، مذاهبهم من شيء على ظاهرا   نقرهم وال ؛ وحنوهم
 يف أننا إال يدعيها، لدينا أحد وال املطلق، االجتهاد مرتبة نستحق وال األربعة األئمة
 خمصص، وال منسوخ، غري سنة أو كتاب، من جلي، نص لنا صح إذا املسائل، بعض

 كإرث املذهب، وتركنا به، أخذنا:  األربعة األئمة أحد به وقال منه، بأقوى معارض وال
 . احلنابلة مذهب خالف وإن باإلرث، اجلد نقدم فإنا واألخوة، اجلد
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 جلي، نص على اطلعنا إذا إال عليه، نعرتض وال مذهبه، يف أحد على نفتش وال
 الصالة، كإمام ظاهر، شعار هبا حيصل مما املسألة وكانت ، األئمة أحد ملذهب خمالفا  
 بني واجللوس عتدال،اال يف الطمأنينة حنو على باحملافظة مثال ، واملالكي احلنفي، فنأمر

 نأمره فال بالبسملة، الشافعي اإلمام جهر خبالف ؛ ذلك دليل لوضوح السجدتني،
 خالف وإن بالنص، أرشدناهم:  الدليل قوي فإذا ؛ املسألتني بني ما وشتان باإلسرار،
 بعض، دون املسائل بعض يف االجتهاد من مانع وال جدا ، نادرا   يكون وذلك املذهب،

 اختيارات إىل األربعة املذاهب أئمة من مجع سبق وقد االجتهاد، دعوى لعدم مناقضة فال
 الضياء" وانظر"  صاحبه تقليد امللتزمني للمذهب، خمالفني املسائل، بعض يف هلم

 .يسري بتصرف نقله حيث( 173-172ص) سحمان ابن للعالمة" الشارق

 دون األربعة، األئمة أحد قلد من على ننكر وال: "اهلل عبد اإلمام قول إىل انظر
 نقرهم وال وحنوهم؛ واإلمامية، والزيدية، الرافضة، الغري؛ مذاهب ضبط لعدم غريهم،

 ".الفاسدة مذاهبهم من شيء على ظاهرا  

 وأنه بالفساد، ويصفها األخرى، املذاهب ويرد اإلسالم، أئمة من حنيفة أبا يعترب كيف
 األئمة أحد تقليد على جنربهم: " يقول بل مذاهبهم؛ من شيء على ظاهرا   يقرهم ال

 ."األربعة

 .ذكرناه ما كالمه من هنا والشاهد اخل،... حنيفة أبو ومنهم 

 العقيدة منت على املختصرة التعليقات" يف الفوزان صاحل الشيخ العالمة وقال
 (:26-25" )الطحاوية

 أمناء لةمح له قيض أن الدين، هبذا وعنايته الدين، هلذا تعاىل اهلل حفظ من وهذا"
 وصاروا املشبهني، وتشبيه املبطلني تأويل ويردون رسوله، وعن اهلل عن جاء كما يبلغونه

 .  السلف عن خلف ا العقيدة هذه يتوارثون
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 صلى- اهلل رسول عن الثابت االعتقاد على كانوا الذين الصاحل السلف مجلة ومن
 واإلمام حنيفة، أبو اإلمام ربعةاأل األئمة مجلتهم من والتابعني، وأصحابه -وسلم عليه اهلل

 عن بالدفاع قاموا الذين األئمة من وغريهم أمحد، واإلمام الشافعي، واإلمام مالك،
 . للطالب وتعليمها وبياهنا وحتريرها، العقيدة

 لتالميذهم، وحيفظوهنا ويتدارسوهنا العقيدة، هبذه يعتنون األربعة األئمة أتباع وكان
 صلى- املصطفى عليه كان وما والسنة، الكتاب منهج على ةالكثري  الكتب فيها وكتبوا

 الباطلة العقائد وردوا والتابعون، -عنهم اهلل رضي- وأصحابه ،-وسلم عليه اهلل
 والبخاري، راهويه، بن كإسحاق: احلديث أئمة وكذلك ، وباطلها زيفها وبينوا واملنحرفة،

 واإلمام الطربي، كاإلمام: التفسري أئمة ومن قتيبة، ابن واإلمام خزمية، ابن واإلمام ومسلم
 .  التفسري أئمة من وغريهم البغوي، واإلمام كثري، ابن

 ، عاصم أيب البن السنة كتاب مثل ، السنة بكتب يسموهنا مؤلفات هذا يف وألفوا
 ذلك وغري لآلجري، والشريعة للخالل، والسنة حنبل، بن أمحد بن اهلل لعبد السنة وكتاب

 . 

 بن أمحد جعفر أبو اإلمام: السلف عقيدة يف كتبوا الذين األئمة ؤالءه مجلة ومن
 بالطحاوي ومسي مبصر، الثالث القرن علماء من الطحاوي األزدي سالمة بن حممد
  ". املفيدة النافعة املختصرة العقيدة هذه فكتب ، مصر يف لبلدة نسبة

حنيفة وشيخه وأمثاهلما  واملعروف عن أئمة الدعوة السلفية يف جند أهنم حيرتمون أبا
خبالف احلدادية الذين وال يطعنون فيهم وال حياربوهنم، بل يعتربون أبا حنيفة من أئمة السنة، 

حياربون أهل السنة حربا  شعواء مستمرة بدون ذنب إال نصحهم لفاحل احلريب، وليس عندهم 
ء  لغيظ قلوهبم وانتقاما  ذرة من اإلرجاء، وهؤالء يكذبون عليهم ويبهتوهنم باإلرجاء وغريه شفا

 .من أهل السنة ألهل البدع
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احلرب على أهل السنة إَّنا هم أهل البدع من اخلوارج و فسلفهم يف هذه العداوة 
والقبوريني واحلزبيني، فهم اليوم مع هؤالء يف خندق واحد، بل هم يف طليعتهم، وأشرس 

 .وأكذب منهم

سلسلة شرح الرسائل لإلمام "ا يف وسئل الشيخ العالمة صاحل بن فوزان الفوزان كم -1
أحسن اهلل إليكم فضيلة : السؤال اآليت ( 213-212ص" )حممد بن عبد الوهاب

نقرأ ونسمع عن مرجئة الفقهاء فأرجوا توضيح ذلك : هذا سائل يقول ،الشيخ 
 ؟ 

هم احلنفية؛ ألن عندهم أن : أو مرجئة أهل السنة  ،الفقهاء مرجئة :فأجاب 
إنه ال يدخل يف : وأما العمل فيقولون،تقاد بالقلب سان واعقول بالل: اإلميان

ألهنم أخروا  ؛ولذلك مسوا باملرجئة ،ان، لكنه شرط ُمكّمل لإلميانحقيقة اإلمي
وال شك . ة أهل السنة، أو مرجئى اإلميان، ومسوا مبرجئة الفقهاءالعمل عن مسم

 .املهم أهنم أخف أنواع املرجئة  ،أن هذا خطأ

 :أربعة أنواع فالمرجئة على 
اإلميان جمرد املعرفة يف القلب ولو مل : شر األنواع وأقبحها اجلهمية الذين يقولون 

 .هذا شر اإلرجاء .ُيصد ق 
وهذا ،اإلميان هو االعتقاد بالقلب فقط دون النطق باللسان : من يقول : الثاين 

 .األشاعرة قول
ولو مل يعتقد بالقلب وهذا اإلميان هو النطق باللسان : الذين يقولون : الثالث 

 .قول الكرامية
اإلميان هو االعتقاد بالقلب والنطق باللسان وهؤالء : الذين يقولون : النوع الرابع 
 . اهـ." هم احلنفية 
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يف موقعه ( 8598)الفتوى الصوتية رقم كما   -حفظه اهلل-وسئل العالمة الفوزان    -2
الفقهاء يخرجهم من مسمى هل الخالف مع مرجئة  :اآليت  السؤالالرمسي 

 ؟ أهل السنة و الجماعة ؟ و ما حقيقة الخالف معهم

           ك يسموهنم ل؛ و لذالسنة و اجلماعة أهلال ُيرجهم من ، ال : الجواب
اجلماعة ال ُيرجهم هذا عن أهل السنة و "  مرجئة أهل السنة" أو " مرجئة السنة"

ولون إن العمل ال يدخل يف اإلميان ألهنم يق ؛ لكن ما هم عليه خطأ يف اإلميان
عن مسمى اإلميان  -وهرُ خ  يعين أَ  -أرجؤوا العمل هذا اللي سبب كوهنم مرجئة ؛

   .اهـ"  و هذا خطأ بال شك،

ال، ال ُيرجهم من  :فيا ويل الفوزان من احلدادية كيف يقول عن إرجاء الفقهاء
 )!(.أهل السنة واجلماعة 

البيان )  الفوزان يف رده على السيايب يف كتابه قال الشيخ العالمة صاحل-1    
وهذا من جهله مبعىن : " ط دار ابن اجلوزي  – 179ص(  ألخطاء بعض الكتَّاب

رجاء، ومبن قال به؛ فإن اإلرجاء معناه تأخري األعمال عن مسمى اإلميان، وليس اإل
ن جمرد املعرفة هو عقيدة أهل السنة، وإَّنا هو عقيدة اجلهمية، وهو القول بأن اإلميا

فقط؛ كما يقوله بالقلب بالقلب، ولو مل حيصل عمل، أو أن اإلميان هو التصديق 
وهذا األخير قد يقول به باللسان، النطق و بالقلب  األشاعرة، أو هو التصديق

إن اإلميان قول باللسان،   : ، ومجهورهم على خالفه، يقولونبعض أهل السنة
  .اهـ"   يزيد بالطاعة وينقص باملعصية واعتقاد بالقلب، وعمل باجلوارح،

 .إهنم بعض أهل السنة: فيا ويل الفوزان من احلدادية، كيف يقول عن مرجئة الفقهاء 
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 7ج) الفتاوى يف تيمية ابن الشيخ وقال:" من بركانه( 38ص)وقال البحريين يف 
 فيهم ولالق وتغليظ وتبديعهم هؤالء على إنكارهم اشتد واألئمة السلف إن مث(: )517ص
 واإلنكار املرجئة، على اشتدوا السلف بأن تيمية ابن فيبني ،(بتكفريهم نطق أحدا   أعلم ومل

 أن إىل منه والتحذير عليه اإلنكار فيجب!! بربيع بالك فما األئمة، من أهنم رغم عليهم،
 ."يتوب

حكى شيخ اإلسالم هذا وكانوا على غريهم من غالة املرجئة واخلوارج  :أقول
وحنذر وغريها من البدع وحنن نربأ إىل اهلل من هذه العقائد  ،وللسلف حق ،فض أشدوالروا
 .منها

فال حنن على عقيدة هؤالء الذين اشتد عليهم السلف، وال أنتم على طريقة السلف  
 .يف الشدة على أصناف أهل البدع

قة أهل البدع يف حرب أهل السنة األبرياء، بل أنتم على طريطريقة بل أنتم على  
إال أن اخلوارج السابقني والالحقني  ،اخلوارج واملعتزلة يف رمي أهل السنة باإلرجاء كذبا  وزورا  

 ، وال يكذبون عليهم مثل أكاذيبكم،ال يرجفون مثل أراجيفكم على أهل السنة

ومن الفجور وقول الزور إيهامكم للناس أنكم على طريق السلف يف حرب املرجئة، 
 .)!( ون للمرجئة والروافض واخلوارجوأنتم يف واقعكم مسامل

 مسائل يف ربيع على ردوا الذين والعلماء: "من بركانه( 39ص)وقال البحريين يف 
 مكابر لكنه خمطئ، بأنه يعلم وهو خطئه، وتبيني نصحه، يف واضح كالمهم وغريها، اإلميان

 واملدة السنة، علماء قبل من والرباهني واحلجج البينات جاءهتم ملا قبله، من الذين كابر كما
 ".املنحرف منهجه عن والتوبة الرجوع يف له كافية

 .ه منه من أول بركانه إىل هناؤ ظم ىرو ال يشبع هذا الرجل من الكذب، وال يُ  :أقول
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 ،فكيف يردون علي   ،وال نصحوين ،فالعلماء ما ردوا علي  شيئا  من مسائل اإلميان
 .وينصحوين من شيء ال وجود له عندي

هل و  عن إرجاء ربيع ما هو،  د هلل فليسأهلم العقالءمم أحياء موجودون، واحلوهاه
، وهل وجهتم له نصيحة بالرجوع عن اإلرجاء، ؟رددمت على ربيع يف مسائل اإلميان واإلرجاء

 حنن رددنا على ربيع يف مسائل يف اإلميان ،نعم :وأصر على عدم الرجوع؟ فإن قالوا
مل يكن هذا :فهو صادق، وإن قالوا  ،لكنه أصر عليها وعاندواإلرجاء، ونصحناه بالرجوع، 

 .فهو أفاك ،منا

 وينظر وُيرّج يبحث املدة هذه يف كان لكنه: "من بركانه( 39ص)وقال البحريين يف 
 وداعية اإلرجاء، يف ُياصم بأنه وتبني كثرية، أخطاء يف فوقع وملذهبه له شيئا   جيد لعله

ً   لإلرجاء،  وكان املرجئة، مذهب فيه قرر الذي األخري مقاله دليل وأكرب ومكابرا ، ومناضال 
 بني ينشر فالذي الصادق، الناصح كالم قرر املقال هذا ويف الصادق، الناصح باسم يكتب
 هذا مقاله وربيع وغاشا،   كذابا   بل صادقا ، ناصحا   يكون واملنكرات اإلرجاء اإلسالمية األمة
 ".اإلرجاء من ينضح وغريه

 :وفجور كالمه هذا كذبكل    :أقول

فلم أقع واحلمد هلل يف أخطاء كثرية، ولست مبعصوم من اخلطأ، ولكن األخطاء اليت  -1
 .يدعيها علي  كذب يف كذب

نا واحلمد هلل أخاصم يف اإلرجاء وال داعية لإلرجاء وال مناضال  ومكابرا ، بل أوأنا ال  -2
ها مبا فيها اإلرجاء، وإَّنا أدعو إىل السنة، وأناضل عنها وعن أهلها، وأرد البدع كل

السنة بالكذب، ويرموهنم باإلرجاء على طريقة اخلوارج أهل هو وحزبه حياربون 
رون األكاذيب واخليانات واملعتزلة، وحنن ال ننشر اإلرجاء، ولكنه هو وحزبه ينش
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بل بالرفض والتصوف،  ؛الرديئة والطعن يف أهل السنة ورميهم باإلرجاءواألخالق 
 .ع أن أحكيهوماال أستطي

 اإلسالمية األمة بني ينشر فالذي الصادق، الناصح كالم قرر املقال هذا ويف: "وقوله -3
 هذا مقاله وربيع وغاشا،   كذابا   بل صادقا ، ناصحا   يكون واملنكرات اإلرجاء

 ".اإلرجاء من ينضح وغريه

 .أفحش الكذبمن هذا  :أقول

، بل نقلت فيه كالم اهلل وكالم فاملقال الذي يتحدث عنه ليس فيه ذرة من اإلرجاء
هل "أال وهو مقايل الذي عنونته  ؛رسوله وكالم فحول العلماء وأدلتهم من الكتاب والسنة

، وهو نص سؤال ("فرع)ال من اإلميان أصل والعمل كإجيوز أن يرمى باإلرجاء من يقول 
واألقوال واألدلة  ،أدلتهمجوابا  عليه باألدلة وكالم العلماء املشار إليهم وإىل  فنقلت ،احلدادية

 .اليت سقتها كلها تبني أن هذا القول حق وهو قول أهل السنة

إلميان كمال وأن العمل كمال وفرع لإلميان كما ليكون  نوللعلم فإن احلدادية ينفون أ
يهرفون مبا ال جبهلهم يقعون يف بدعة اإلرجاء ويف بدعة اخلوارج، ففهم  ،سلف وسيأيت

 .يعرفون

، فأين أدلته وبراهينه "الصادق الناصح باسم يكتب وكان: : "إفكه بقولهوانظر إىل 
 .على هذا اإلفك
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 العمل شرط كمال في اإليمان؟: هل قال ربيع

 األعمال بأن يقول الذي فهو: فأوال   : "بعد افرتاءاته السابقة( 39ص)قال البحريين يف 
 ".اإلميان يف كمال شرط

وزجر  ذا القوله أول من حذر منمن فأنا  ،وافرتاءاتهإن هذا ملن أعظم أكاذيبه  :أقول
وقد رددت عليه يف  ،أحذر منه –إن شاء اهلل  -ول به وآخرهم وإىل اليوم وإىل غد من الق

 :هذه الفرية مرارا ، فمن أقوايل يف التحذير من القول بشرط الكمال ما يأيت

 واملفاسد وعند للمصاحل مراعاة الواجبات عن التنازل جيوز هل"قلت يف مقايل  -أوالً 
 كتاب صدور قبل من القول هذا من حذر من أول أنين اهلل ويعلم": "والضرورات احلاجات

 األخذ فيه جرى وملا كتابه، من حذفه منه وطلبت العنربي حذ رت وأنين ونشره العنربي خالد
 لتمسكا على فيه جيادل من وأحضُّ  فيه اخلوض أو استخدامه من حيذر ممن كنت والر د

 . لإلميان السلف بتعريف

 الوجه على األيام هذه أثارها وإَّنا -مجل وال ناقة - أعلم فيما األمور هذه يف لفاحل كان وما
، انظر اجملموع الواضح "واألراجيف باألكاذيب والتبديع والفنت للشغب عنه حكيته الذي

 (.367ص)

وموقفي هذا يتمشى مع : "عمليف جنس ال مقااليتيف املقالة الثالثة من وقلت  -ثانياً 
منهج القرآن العظيم والسنة احلكيمة، ومع منهج السلف الصاحل يف سد الذرائع ودرء 
املفاسد، وأحض كل سلفي صادق على التمسك مبا قرره السلف من أن اإلميان قول وعمل 

 .واعتقاد، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان واجلوارح
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أن العمل شرط يف صحة اإلميان عند : من القول بـ - أزال أحذرقبل الناس وال-وقد حذرت
 (.446ص)، انظر اجملموع الواضح "اخلوارج، وشرط يف كمال اإلميان عند أهل السنة

وأنا أول من حذر من ": "يف جنس العمل مقااليت يف املقالة الثالثة منوقلت  -ثالثاً 
خلوارج، وشرط كمال عند أهل العمل شرط يف صحة اإلميان عند ا: "قول بعض الناس

ه من الفتنة، ملا يرتتب علي همن كتابهذا الكالم  حذف "خالد العنربي"، وطلبت من "السنة
اخل، وال أزال ثابتا  ...". اإلميان قول وعمل واعتقاد: "مبا قرره السلف وطلبت منه أن يبدله

، انظر اجملموع "فرتينعلى هذا القول، ومن نسب إيل  غري هذا فهو من أكرب البهاتني امل
 (.461ص)الواضح 

 قضية يف كاحلرباء يتلو ن": "كلمة يف التوحيد"وقلت عن فاحل يف مقايل  -رابعاً 
 األعمال قضية ويف اإلرجاء قضية يف األلباين قل د ربيعا   بأن   جهر أخريا   مث وغريها األلباين

 وال مجيعا   الناس قبل أعتقد مافي(  كمال شرط األعمال) عبارة حاربت واهلل فأنا كمال شرط
 األعمال قول عن هنيته والذي.  هـ1415 عام مين حصل هذا أن   وأعتقد ذلك على أزال

 السن ة أهل بتعريف عليك السن ة ألهل تعريفا   هذا ليس حينذاك له قلت كمال شرط
 القلب قولُ : باملعصية وينقص بالطاعة يزيد واعتقاد وعملٌ  قولٌ :)  بأن ه لإلميان واجلماعة
 (.514ص)، انظر اجملموع الواضح "( واجلوارح والل سان القلب وعملُ  والل سان

 من العبارة هذه استنكرت -واهلل-أنا": "كلمة يف التوحيد"وقلت يف مقايل  -خامساً 
 ( . اإلميان يف كمال شرط العمل:) هي العبارة هذه -اهلل رمحه-األلباين  يقوهلا أن قبل غريه

 صحة شرط أو كمال شرط هو هل العمل عن سألوه، ما شيئا   يشاركه -اهلل رمحه-زبا وابن
 غريي وعند القلوب وأعمال: -قال وعندي -كالصالة صحة شرط هو ما منه: قال ؟

، "كمال شرط كلها عداها وما الصالة مثل صحة شرط هو ما األعمال من، الصالة:قال
 . (512ص)انظر اجملموع الواضح 
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يقسم العمل إىل شرط صحة وإىل شرط   -رمحه اهلل–ابن باز الشيخ  العالمةوهذا 
 (:147-146ص" )أقوال ذوي العرفان" ، قال عصام السناين يف كتابه كمال

 : رياضال جريدة يف الراجحي فيصل بن العزيز عبد األخ يقول:  الثالث "

 دروسه حدأ يف وكنا ـ( هـ1415) عام -اهلل رمحه- باز ابن اإلمام شيخنا سألت وقد
 كمال؟ شرط أم ، لإلميان صحـة شـرط أهـي:  األعمال عن - اهلل رمحه-

 هبا إال اإلميان يصح ال ،لإلميان صحة شرط األعمال من:  -اهلل رمحه- فقال
 مع ، بدوهنا اإلميـان يصـح كمال شرط هو ما ومنها. كفر فقد تركها فمن ، كالصالة

 .وإمثه تاركها عصيان

 عنده العمل أيكون ، السلف من الصالة تارك يكفر مل من:  -اهلل رمحه- له فقلت
 ؟ صحة شرط أم ؟ كمال شرط

 اإلميان يصح فيما اختلفوا أهنم إال ، صحة شرط اجلميع عند العمل بل ، ال:  فقال
 كما ، -عنهم اهلل رضـي- الصحابـة إمجاع وعليـه ، الصـالة إنه:  مجاعة فقالت ؛ منه به

 اإلميان لصحة منه البد العمل جنس أن إال. بغريها آخرون وقال. قيقش بن اهلل عبد حكاه
 .هـ.ا(جمتمعة هبا إال يصح ال ، واعتقاد وعمل قول عندهم اإلميان هلذا. مجيعا   السلف عند

 ".(هـ13/7/1423 يف12516 عدد - رياضال جريدة عن نقال  ) 

 :قسمان لاعماأل أن -اهلل رمحه– باز ابن الشيخ كالم حاصل

 فمن كالصالة ،هبا إال اإلميان يصح ال ،لإلميان صحة شرط هو ما منها- 1
 .كفر فقد تركها

 .وإمثه تاركها عصيان مع ،بدوهنا اإلميان يصح ،كمال شرط هو ما ومنها- 2
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 اإلميان به يصح ما العمل جبنس يريد أنه وسباقا   سياقا   كالمه من واضح- 3
 املراد أن احلدادية تفسري يبطل مما فهذا كلها، األعمال العمل جبنس مراده وليس كالصالة،

 .كله العمل: العمل جبنس

 يف صحة شرط العمل يكون أن فيه ينكر آخر قول -رمحه اهلل– باز ابن وللشيخ
 ."اإلميان من جزء العمل إن: " فيه ويقول كمال، شرط أو اإلميان

 (:145-144ص" )العرفان ذوي أقوال"  يف السناين عصام قال 

 :   املشكاة جملة مع حوار يف الشيخ قال:  ثاينال "

 والعمل، اإلميان مسألة على تكلم عندما الفتح يف حجر ابن احلافظ ذكر: املشكاة-
 هو:  قالوا واملعتزلة: ) احلافظ قال ، كمال شرط أنه ذكر ، املسمى يف داخل هو وهل

 صّحته يف شرطا   األعمال جعلوا أهّنم الّسلف وبني بينهم والفارق ، واالعتقاد والّنطق العمل
 (.كماله يف شرطا   جعلوها والّسلف

 قول اإلميان ، اإلميان من جزء هو ، بشرط هو ما ، جزء هو ، ال:  الشيخ فأجاب
 السنة أهل عند والتصديق والعمل القول من يتكون واإلميان ، تصديق أي وعقيدة وعمل

 .واجلماعة

 ؟ كمال شرط لكنه اإلميان يف داخل بأنه يقول من هناك:  املشكاة-

 قول هذا.  اإلميان من جزء ، جزء ، كمال بشرط هو ما ، ال ، ال:  الشيخ-
 يقول وبعضهم. املعرفة:  يقولون واآلخرون ، فقط وتصديق قول اإلميان يرون املرجئة املرجئة،

 اكم وعقيدة، وعمل قول اإلميان أن السنة أهل عند الصواب. غلط هذا وكل.  التصديق: 
 ".باملعصية وينقص بالطاعة يزيد ، الواسطية يف
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اإلميان : "وهذا الذي نقوله دائما ، وحنض الناس على التمسك بقول السلف :أقول
 ".قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص باملعصية

يف اإلميان يقول العمل شرط كمال ال وذلك أنكم ترمون باإلرجاء وحتاربون من 
 ؟فكيف ينجو من حكمهم من يصرح به وحيذر من القول به،

 .فأي جرمية ترتكبوهنا يف حق اإلسالم وأهله

ابن باز  مثلوأي أصل أخبث من هذا األصل عندكم الذي يضلل به أئمة السنة 
 .اواأللباين وغريمه

هذا مع أين حذرت من أن يقال العمل شرط صحة أو شرط كمال يف اإلميان  :أقول
قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل "على تعريف السلف لإلميان بأنه مرارا  وتكرارا  واالقتصار 

 .، انظر ما أسلفناه يف هذا البحث وغريه"باألركان
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الذي لم يرد في الكتاب وال في السنة وال " جنس"هل من ينكر استعمال لفظ 
                أدخله السلف في تعريف اإليمان يكون مرجئاً أو المتشبث به يكون 

 و المبتدع؟ه

 هو بل ،(العمل جبنس) يكفر ال الذي وهو: "من بركانه( 39ص)قال البحريين يف 
 فالرجل به، يقولوا مل السلف بأن بزعمه ،(العمل جنس) لفظ من ويتهرب ذلك يف متناقض

 ".بذلك يعرتف أن يريد وال اإلميان، مسائل يف وخلط خبط

، ولكن (1)بتكفري تارك العمل فقد صرحت مرارا   ،إن هذا ملن أكذب الكذب :أقول
 ،وهو أهنم إذا ألصقوا بإنسان قوال  هو بريء منه ويعلن براءته منه ،احلدادية هلم أصل خبيث

فهم هبذا األصل اخلبيث  ،فإهنم يصرون على االستمرار على رمي ذلك املظلوم مبا ألصقوه به
 .يفوقون اخلوارج

زنديق، لكين هنيت عن التعلق بلفظ ن تارك العمل بالكلية كافر إ :أنا قلت مرارا  
أنه ال وجود له يف الكتاب  وبينتُ  ،جنس ملا فيه من اإلمجال واالشتباه املؤدي إىل الفنت

وال أدلة أهل السنة واجلماعة  -رضي اهلل عنهم-والسنة وال وجود له يف كالم الصحابة الكرام 
 .ب أقوال أهل اللغة يف معناهيف قضايا اإلميان، وبينت غرابته على اللغة العربية واضطرا

ويتنـزه عن الفنت والشغب، ولكن احلدادية  ،ذلك بيانا  شافيا  ملن يريد احلق بينتُ 
ألهواء اجج اليت ُياصمون هبا أهل السنة استمروا يف التشبث به شأن أهل إلفالسهم من احل

 .يف التعلق باملقاالت الباطلة واأللفاظ اليت مل ينطق هبا الكتاب والسنة

                                                           

 .وبينت ما ينطوي عليه من الشر يف ثالث مقاالت "جنس"لكين حذرت من لفظ  (1)
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وحنوها من " احليز"و " اجلرب"و " العَرض"و  "اجلوهر"مثل لفظ  "جنس"فلفظ 
األلفاظ الباطلة اليت أوقعت أهل الكالم على اختالف أصنافهم يف الضالل وتعطيل صفات 

 .اهلل ذي الكمال واجلالل

وغريه من العبارات الباطلة اليت تعلق هبا احلدادية فأوقعهم يف " جنس"وهكذا لفظ 
 .عداوة أهل السنة وتضليلهمالبدع و 

 واألعمال أصل، اإلميان بأن يقول الذي وهو: " من بركانه( 39ص)وقال فوزي يف 
الصادق  الناصح مبقال الذي هو األخري فالكالم الصادق، الناصح قول وهذا ،(فرع)و كمال

". 

 قول أئمة اإلسالم، ولقد نقلت لكهو و  ،قول اهلل وقول رسولهدل  عليه هذا  :أقول
أقوال العلماء وأدلتهم من كتاب اهلل ومن سنة رسول اهلل من أن اإلميان أصل والعمل فرع عنه 

يف تسعة نصوص  تكابرهوكمال له، وقد نقلت عن شيخ اإلسالم ابن تيمية يف املقال الذي 
واضحة وضوح الشمس يف أن اإلميان أصل مقايل املعروف ومخسة نصوص ستأيت، وكلها 

 (. كمال) والعمل فرع 

كماال  واجبا    كمالنييثبت لإلميان   -رمحه اهلل  –وهذا شيخ اإلسالم ابن تيمية 
عند اجلهمية واملرجئة والكرامية ما هو اإلميان  عنفهو يقول وهو يتحدث  ،وكماال  مستحبا  

 .وأهل السنة

 (1)مبعنيني الكتاب يف هو مث (: "7/637)فيقول كما يف جمموع الفتاوى   -1
 بينهما يفرق فلهذا العمل وراء القلب يف الذي األصلف واجب وفرع أصل
 إَّنا)  قوله يف كما جيمعهما والذي ،( الصاحلات وعملوا آمنوا: )بقوله

                                                           

 .اإلميانيعين (1)
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) و     (   احلياء)  وحديث(  يؤمنون ال الذين يستأذنك إَّنا)  و(  املؤمنون
 ينقص واجب ومن بدونه يتم ال أصل من مركب وهو(  القيس عبد وفد

 الدرجة علو بفواته يفوت مستحب ومن العقوبة صاحبه يستحق انقص بفواته
 من وغريمها واملسجد وكالبدن كاحلج وسابق ومقتصد لنفسه ظامل فيه فالناس
 عن نقص ذهب إذا ما أجزائه سواء فمن والصفات واألعمال األعيان
 ومنه احملرمات فعل أو الواجبات ترك وهو الكمال عن نقص ما ومنه األكمل

 أنه واجلهمية املرجئة يزعم الذي والقول االعتقاد ترك وهو ركنه نقص ما
 الظاهر العمل وكماله القلب وأصله الفرق شبهات تزول وهبذا فقط مسمى
 .(1)"القلب وكماله الظاهر أصله فإن اإلسالم خبالف

 .لإلميان أصال  وفرعا  شيخ اإلسالم أن وهنا يثبت 

مال الواجبة، ويكون اإلميان أكمل إذا أتى ويثبت له كماال  وهو ما يؤتى فيه باألع
 .العبد باألعمال الواجبة واملستحبة، فيكون شيخ اإلسالم على مذهب احلدادية مرجئا  

والواقع أن املرجئ هو الذي ينفي الكمال عن اإلميان؛ ألن هذا الكمال هو الزيادة 
 .يف اإلميان اليت ينكرها املرجئة

 (: 15-7/10)فتاوى في مجموع ال –رحمه اهلل  –وقال  -2

 حديث يف كقوله الصاحلة واألعمال اإلسالم فيه دخل ؛جمردا   اإلميان اسم ذكر وإذا"
 عن األذى إماطة وأدناها ،اهلل إال اله ال قول أعالها ،شعبة وسبعون بضع اإلميان)  :الشعب
)   ينف نإ مث .اإلميان من الرب أعمال فيها جيعل اليت األحاديث سائر وكذلك ،( الطريق

                                                           

، الذي "من يقول اإلميان أصل والعمل فرع؟ رجاءإلهل جيوز أن يرمى با"راجع مقايل املعنون له بالعنوان اآليت  ( 1)
إن اإلميان أصل والعمل فرع، بناء منهم على أدلة من الكتاب : نقلت فيه أقواال  كثرية عن عدد من أئمة اإلسالم يقولون

 .والسنة
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 -إميانه ينف ومل- صاحبها إميان فضل ذكر نإو  ،واجبة أهنا على دل ؛عدمها عند(  اإلميان
 إال -ورسوله به اهلل أمر- أمر مسمى اسم يينف ال رسوله أو اهلل فإن مستحبة؛ أهنا على دل
 ،له أمانة ال ملن إميان ال" :وقوله ،( القرآن بأم إال صالة ال)  :كقوله واجباته بعض ترك إذا
 مل ( العبادة)         يف مستحبا   الفعل كان إذا فأما .ذلك وحنو ،"له عهد ال ملن دين وال

 اإلميان اسم املؤمنني مجهور عن ينفى أن جلاز جاز لو هذا نإف ،املستحب النتفاء ينفها
 الرب أفعال يفعل أحد وليس ،منه أفضل وغريه إال عمل من ما ألنه ؛واحلج والزكاة والصالة

 مل من كان فلو .عمر وال بكر أبو وال بل ؛-وسلم عليه اهلل صلى - النيب فعلها ما لمث
 األولني من املسلمني مجهور عن ينفى أن جلاز ؛عنه نفيها جيوز املستحب بكماهلا يأت

 الكمال) ينف أنه أراد نإف الكمال هو ياملنف أن :قال فمن ،عاقل يقوله ال وهذا ،واآلخرين
 الكمال)  نفي أنه أراد نإو  .صدق فقد ؛للعقوبة ويتعرض ،تاركه يذم الذي( الواجب

 الواجب فعل من نإف ،يقع أن جيوز وال ،ورسوله اهلل كالم يف قط يقع مل فهذا( املستحب
 .جمازا   وال حقيقة ال فعله ما :يقال أن جيز مل ؛شيئا   واجبه من ينتقص ومل، عليه وجب كما
 خلف صلى ملن وقال ،"تصل مل فإنك فصل ارجع" :هصالت يف املسيء لألعرايب قال فإذا

 قوله وكذلك .واجب لرتك كان(  الصف خلف لفذ صالة ال: ) باإلعادة أمره وقد الصف
 يف وأنفسهم بأمواهلم وجاهدوا يرتابوا مل مث ورسوله باهلل آمنوا الذين املؤمنون إَّنا)  :تعاىل
  ".واجب االرتياب وترك جبوا اجلهاد أن يبني(  الصادقون هم أولئك اهلل سبيل

 .أصال  وكماال  واجبا  وكماال  مستحبا  لإلميان أن هذا شيخ اإلسالم يثبت  :أقول

 .وهذا عند احلدادية والبحريين إرجاء شديد

  :من مجموع الفتاوى( 193-7/197)في  -رحمه اهلل -وقال -1

 حق يف واحدا   شيئا   ليس متنوع الواجب فاإلميان ،اإلميان من الواجبة األعمال :قيل فإذا"
 من ومستحبها واجبها احلسنة األعمال مجيع :يقولون واحلديث السنة وأهل .الناس مجيع
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 اإلميان بني ويفرق .الواجب اإلميان من ليست .باملستحبات الكامل اإلميان من أي ،اإلميان
 زئجم إىل ينقسم الغسل :الفقهاء يقول كما الكامل باملستحبات اإلميان وبني الواجب

 ولفظ .باملستحبات فيه أتى ما :والكامل .فقط بالواجبات فيه أتى ما :فاجملزئ .وكامل
 ".املستحب الكمال به يراد وقد .الواجب الكمال به يراد قد الكمال

 . واجبا  وكماال  مستحبا  كماال  أن لإلميان أصال  و وهنا أيضا  يثبت شيخ اإلسالم  :أقول

 :الفتاوى مجموع من( 607-7/606) في – اهلل رحمه -وقال -0

 االسم أن :والتحقيق .؟ولفروعه له أو ،فقط لألصل اإلميان اسم فهل :يقال أن بقي"
 إذا األصل إال يتناول ال وقد ،االقرتان مع باالسم وحده صلاأل ُيص وقد ،يتناوهلما املطلق

 لفروعا قطعت ولو ،وجدت إذا والفرع األصل يتناول فإنه ،الشجرة كاسم ؛هو إال ُيص مل
 من فيه يشرع ما لكل اسم هو احلج اسم وكذلك ،وحده األصل يتناول الشجرة اسم لكان
 بدون ناقص حج وهو ،املستحبات بدون تام أيضا حج وهو ،ومستحب ،وواجب ،ركن

 لرتك العبد عن اإلميان ينفي ال -صلى اهلل عليه وسلم– والشارع .دم جيربها اليت الواجبات
 يف يستحب ما بانتفاء ال ؛ومتامه كماله من جيب ما ترك حبيث ،واجب لرتك لكن مستحب

 يقول كما ؛املستحب والكمال ،الواجب الكمال به يراد قد :والتمام الكمال ولفظ ،ذلك
: ) -وسلم عليه اهلل صلى- النيب قال فإذا ،وجمزئ كامل إىل :ينقسم الغسل :الفقهاء بعض

 النتفاء كان ،ذلك وحنو ،( مؤمن وهو يزين حني زاينال يزىن ال)  و(  له أمانة ال ملن إميان ال
 :فيه الناس ويتفاضل يتبعض واإلميان .املستحب الكمال النتفاء ال ؛فيه جيب ما بعض

 قلبه يف كان من النار من ُيرج: ) -وسلم عليه اهلل صلى -قال وهلذا ؛والصالة كاحلج
 (". إميان من شعرية ومثقال إميان من ذرة مثقال

 هذا النص يثبت شيخ اإلسالم لإلميان أصال  وفروعا ، ويشبهه بالشجرة هلا ويف :أقول
 ينفي ال -صلى اهلل عليه وسلم– والشارع: "ومتاما  كما قال ويثبت له كماال   ،أصل وفروع
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، "ومتامه كماله من جيب ما ترك حبيث ،واجب لرتك لكن مستحب لرتك العبد عن اإلميان
 .امه مرة بعد مرة كما ترىويكرر إثبات كمال اإلميان ومت

 ؟فما مصريه عند احلدادية 

 : الفتاوى مجموع من( 650-11/651) في -اهلل رحمه– وقال -5

 هو ،عقاب بال اجلنة لدخول املستحق وهو ،والوعيد الوعد باب يف املطلق املؤمن ولكن"
 مل الكبائر ذهه فعل فمن ،اإلطالق عند املؤمنون هم وهؤالء ،احملارم اجملتنب ،للفرائض ياملؤد
 :قال من قول معىن وهذا ،الكبرية تلك على للعقوبة متعرض هو إذ ،املؤمنني هؤالء من يكن
 ،املستحب الكمال نفي يريدوا مل فإهنم ،اإلميان كمال ينف أو ،اإلميان حقيقة ينف به أراد

 :إىل ينقسم الغسل :يقولون والفقهاء ،والوعيد الذم يوجب ال املستحب الكمال ترك نإف
 بقوله أراد فمن .مذموما   يكن مل اجملزىء إىل الكامل الغسل عن عدل من مث .وجمزىء كامل

 ولكن ،املرجئة قول يشبه وهو .غلط فقد ،املستحب الكمال نفي أنه(  اإلميان كمال نفي) 
 إَّنا)  :قوله مثل ورسوله اهلل نفاه ما سائر يف مطرد وهذا .الواجب الكمال ينف يقتضي
)  -قوله إىل- ( إميانا زادهتم آياته عليهم تليت وإذا قلوهبم وجلت اهلل ذكر إذا لذينا املؤمنون
 ال ملن دين وال له أمانة ال ملن إميان ال)  :املأثور احلديث ومثل ،( حقا املؤمنون هم أولئك
 ".ذلك وأمثال ،( القرآن بأم إال صالة ال:  ) -وسلم عليه اهلل صلى- قوله ومثل ،( له عهد

 .أن لإلميان أصال  وكماال  واجبا  وكماال  مستحبا   ا يثبت شيخ اإلسالموهن

ويبني مراد قول من قال من أهل السنة املراد بنفي اإلميان عن الزاين والسارق وشارب 
وأهنم مل يريدوا نفي الكمال املستحب، وإَّنا  ،اخلمر نفي حقيقة اإلميان أو نفي كمال اإلميان

ن املراد بنفي اإلميان نفي الكمال إ :ئ من يقولجب، وُيط  يريدون نفي الكمال الوا
فهذا الذي يفسر نفي اإلميان يف النصوص النبوية  ،املستحب، ويشبه هذا القول بقول املرجئة
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عن مرتكيب الكبائر ينفي الكمال املستحب ال يرى هلذه الكبائر تأثريا  كبريا  على اإلميان، فهو 
 . يضر مع اإلميان ذنبال :يقرب من قول غالة املرجئة

وعدم االلتفات إليه إذا نبهوا  ،ومواقف احلدادية كلها راجعة إىل اجلهل مبنهج السلف
عليه استكبارا  وعنادا  ومتاديا  يف اخلصومات، فأدى هبم جهلهم وهتورهم إىل مصادمة اآليات 

مال الصاحلة وكماله بالطاعات واألعديث النبوية اليت تنص على زيادته، القرآنية واألحا
، وأدى هبم جهلهم وعنادهم إىل مصادمة أقوال أئمة اإلسالم كما واإلخالص هلل رب العاملني

 .ترى

 (:12/073)في مجموع الفتاوى  -رحمه اهلل–وقال  -6

وال يسرق  ،ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن) : -صلى اهلل عليه وسلم–وقوله  "
عنه اإلميان  ىفنف (مر حني يشرهبا وهو مؤمن وال يشرب اخل ،السارق حني يسرق وهو مؤمن

 ،وال يستلزم ذلك نفي أصل اإلميان وسائر أجزائه وشعبه ،الواجب الذي يستحق به اجلنة
أي الكمال الواجب ليس هو الكمال  ،وهذا معىن قوهلم نفي كمال اإلميان ال حقيقته

 ".املستحب املذكور يف قول الفقهاء الغسل كامل وجمزىء

 .النص يثبت أن لإلميان أصال  وكماال  واجبا  وكماال  مستحبا  ويف هذا 

 



244 
 

 

إن اإليمان يزيد وينقص وينقص حتى ال يبقى منه إال مثقال : هل يعتبر مرجئاً من يقول
 إن اإليمان ينقص وال يزول جميعه؟: ذرة، ومن قال

ان وأهل العالمة الفوز و  وأئمة الدعوةيضعون شيخ اإلسالم ابن تيمية سهل الحدادية و 
 !؟ السنة والجماعة في مشنقة اإلرجاء

 السنة أهل مذهب: "يقول -اهلل رحمه-ابن تيمية  اإلسالم شيخ: أواًل  -
 ."جميعه يزول وال ينقص وأنه يتبعض أنه والجماعة

 (:131ص) األصفهانية العقيدة في -رحمه اهلل-قال  -1

 يعرف ومل لفظي وبعضه رييس خالف اجلماعة مع خالفهم املرجئة فقهاء أن املقصود وإَّنا"
 الكوفيني فقهاء من طائفة قول ذلك فإن هذا يف إال خالف بالفتيا املشهورين األئمة بني

 أن وهو اجلهمية قول وأما حنيفة أيب وأصحاب حنيفة أيب وصاحبه سليمان أيب بن كحماد
 كان وال باإلمامة املشهورين من أحد يقله مل فهذا اللسان دون القلب تصديق جمرد اإلميان

 أصحاب من املتأخرين من طائفة عليه اجلهمية وافق وإَّنا املرجئة إىل هذا فيضاف قدميا
 . األشعري

 قول ذلك يف حدوثا األقوال وآخر اجلهمية ال املرجئة كالم يوافق فكالمه كالب ابن وأما
 أفسد القول وهذا القلب اعتقاد معه يكن مل وإن باللسان للقول اسم اإلميان إن الكرامية
 القلب دون باللسان اإلميان هذا إن يقولون فإهنم احلكم يف ُيالفون ال أصحابه لكن األقوال

 يف واملعتزلة اخلوارج أوقع ما كلهم هؤالء أوقع وإَّنا اآلخرة يف ينفع ال وأنه املنافقني إميان هو
 اعةوالجم السنة أهل ومذهب . كله ذهب بعضه ذهب إذا بل يتبعض ال اإلميان أن ظنهم
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 : -صلى اهلل عليه وسلم- النبي قال كما جميعه يزول وال ينقص وأنه يتبعض أنه
 ".  اإليمان من ذرة مثقال قلبه في كان من النار من يخرج"

 بالتبعيض يقولوا فلم واحلكم االسم يف نازعوا واملعتزلة اخلوارج ثالثة ذلك يف فاألقوال
 اخللود له وأوجبوا اإلميان اسم بالكلية كبريةال صاحب عن فرفعوا احلكم يف وال االسم يف ال
 مثابا يكون أن جيوز فقالوا احلكم يف ال االسم يف فنازعوا واملرجئة اجلهمية وأما النريان يف

 املرجئة من وكثري بعض دون اإلميان بعض معه يكون أن جيوز ال لكن مذموما حممودا معاقبا
 قال كما الكبائر أرباب من أحد حق يف لوعيدا بنفوذ جيزم فال الوعيد يف يقف من واجلهمية

 أهنم غالهتم عن ويذكر وغريه بكر أيب كالقاضي واألشعرية الشيعة مرجئة من قاله من ذلك
 عن هذا حكي ولكن القول هذا عنه أذكر معروفا معينا أعلم ال لكن بالكلية الوعيد نفوا

 .اهـ" عليه كذب أنه واألشبه سليمان بن مقاتل

أي ) أنه والجماعة السنة أهل مذهب "ذا شيخ اإلسالم ابن تيمية يصر ح بأن  فه: أقول  -
صلى اهلل عليه -ويحتج لهم بقول النبي " جميعه  يزول وال ينقص وأنه يتبعض( اإلميان
 ". اإليمان من ذرة مثقال قلبه في كان من النار من يخرج":   -وسلم

 "يء إنَّ اإليمان ينقص حتى ال يبقى منه ش"  :وقد يُقال هنا أن  بعض أهل السن ة يقولون 
فيقال إن  هؤالء فئة قليلة ومع ذلك فهم مع مجهور أهل السن ة يف االقتصار على القول بأن  

واقتصارهم عليه يف نظري هو ( قول وعمل ويزيد وينقص )  أو( قول وعمل )  اإلميان
واحلكم للغالب وال  ا  نادر  ا  أمر (  ءشيينقص حتى ال يبقى منه ) بأن ه : الغالب فصار القول 

 .حكم للنادر 

اإلميان أن   :ومن هنا أطلق شيخ اإلسالم القول بأن  مذهب أهل السن ة واجلماعة 
 .واحتج باحلديث املذكور . ن ه ينقص وال يزول مجيعه وأيتبعض 
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 ومنهم فوزي البحريين أن يرجعوا عن فتنتهم ؟  فهل آن للحدادية 

 

 

 :  -رحمه اهلل- اإلمام الحافظ ابن رجب الحنبلي: ثانياً  -

ومىت وصل : " خالل ذم ه للحرص والشح وسوقه األدلة على ذلك  –رمحه اهلل-قال 
الد ين واإلميان نقصا  بي نا  فإن  منع الواجبات  احلرص على املال إىل هذه الدرجة نقص بذلك

 بال ريب ينقص حتى ال يبقى منه إالَّ القليلواإليمان ،الد ين  وتناول احملر مات ينقص هبما
  (1).اهـ(  جداً 

 وقد تبني  مم ا ذكرنا أن  حب املال والرياسة واحلرص عليهما( : " 39ص)وقال في 
صلى اهلل عليه -يُفسد دين المرء حتَّى ال يبقى منه إالَّ ما شاء اهلل كما أخبر بذلك النبي 

 . اه "  -وسلَّم

خالل إجابته على  -رحمه اهلل-م محمد بن عبد الوهاب وقال اإلما-ثالثاً 
 :من الدرر السنية ( 2/66)سؤال وجه إليه في 

 قلبه يف كان إذا النار، من قاهلا من وإخراج كله، الدين جتمع اهلل، إال إله ال: كون وأما "
 ذاإ يلزم وال يتجزأ، اإليمان أنَّ :  المسألة وسر .ذلك يف إشكال فال ذرة، مثقال أدىن

 كلها، األعمال:  يقول فالذي ،الخوارج مذهب هذا بل كله، يذهب أن بعضه ذهب
 اإلميان من قلبه ويف قاهلا، من النار من ُيرج: يقول والذي احلق، فقوله اهلل، إال إله ال: من

                                                           

ضمن جمموع رسائل وهو يف املطبوع ( 1الوجه -5اللوحة )( ما ذئبان جائعان ) يث شرح حدانظر خمطوط (  1)
 (.71)احلافظ ابن رجب ص
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: التجزي عن الغفلة وبسبب التجزي، من لك، ذكرت مما السبب احلق، فقوله ذرة، مثقال
 ."والسالم اإلميان، من ليست األعمال أن زعمهم، يف صحابهوأ حنيفة، أبو غلط

 

 :أقول -
إن اإلميان ينقص حىت ال يبقى منه شيء، :  -رمحه اهلل-اإلمام حممد مل يقل  - أ

 .فضالَ عن أن يشرتطه

 كله، يذهب أن بعضه ذهب إذا يلزم وال يتجزأ، اإلميان نإ: "انظر إىل قوله - ب
 ".اخلوارج مذهب هذا بل

ا يريدون أن يفرضوا على أهل السنة مذهب اخلوارج التكفريي؛ ألن واحلدادية إَّن 
عندهم مرجىء، وحياربونه " اإلميان ينقص حىت ال يبقى منه شيء: " الذي ال يقول

م يوجبون القول هبذه الزيادة   .أشد احلرب ألهن 

وسئل اإلمام عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ عن الفرق بين اإلسالم  -رابعاً 
 :إجابة علمية رصينة من ضمنها قوله  -رحمه اهلل–فأجاب  واإليمان،

 اإلسالم أعمال بأن:  األحاديث بني جيمع أنه فاعلم ذلك، عرفت إذا" 
 مسمى جزء وهي ، باإلسالم ففسرت ؛ هلا شامال   اإلميان، مسمى يف داخلة

 ؛ والظاهرة الباطنة األعمال من ولغريها، هلا (1)مثاال   اإلميان لكون اإلميان،
 فسر بينهما قرن وإذا ؛ اإلسالم فيه دخل حديث، أو آية يف اإلميان أفرد فإذا

 بأعمال اإلميان وفسر جربيل، حديث يف كما اخلمسة، باألركان اإلسالم
 يف ما قوة عن ناشىء:  وضعفه وقوته ومعظمه، اإلميان أصل القلب،ألهنا

 من القلب، في ما يضعف وقدضعفها،  أو األعمال هذه من القلب،
                                                           

 .كذا، ولعله شامال   (1)
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 الصحيح احلديث يف كما ،ذرة وزن يكون حتى الستة، باألصول اإليمان
 ما فبقدر"  إيمان من ذرة مثقال قلبه في كان من النار من أخرجوا: " 

 مسماه، يف داخلة هي اليت الظاهرة، األعمال تكون اإلميان، من القلب يف
 هلم قال حني القيس، عبد وفد:  حديث يف كما وإميانا ، إسالما ، وتسمى

 ما أتدرون وحده، باهلل باإليمان آمركم"  -وسلم عليه اهلل صلى- النيب
 إَله ال أن شهادة: "  قال أعلم، ورسوله اهلل قالوا ؟ وحده باهلل اإليمان

 وأن الزكاة، وإيتاء الصالة، وإقام اهلل، رسول محمداً  وأن اهلل،ّّ  إال
 اإلسالم، وهي اإلميان، يف داخلة:  األعمال فهذه " غنمتم ما خمس تؤدوا

 من شيئا   ترك فمن والباطنة، الظاهرة األعمال جلميع اسم اإلميان ألن
 دليل وهو ؛ ذلك حبسب إميانه نقص احملرمات، من شيئا   فعل أو الواجبات،

، انظر الدرر السنية "القلب إميان وهو اإلميان، أصل نقصان على
(1/335-336). 

 اإليمان من القلب، في ما يضعف وقد : "فهذا اإلمام عبد الرمحن يقول
 اخل...الصحيح الحديث في كما ذرة، وزن يكون حتى الستة، باألصول

 ".حتى ال يبقى منه شيء: " ومل يقل "
 فما رأي احلدادية فيه ؟ 

 )!( .إن  مذهب احلدادية الفاجر لريمي هذا اإلمام يف هو ة اإلرجاء 
 . من ذلك وحاشاه وأمثاله من أهل السن ة وأئمتها

 :  -حفظه اهلل-وقال الشيخ العالمة صالح بن فوزان الفوزان  -خامساً 

التعليقات المختصرة على متن العقيدة "في نقصان اإليمان كما في  - أ
 كما- فاإلميان: "  دار العاصمة -ط( 106-105ص" )الطحاوية
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 يزيد ، باجلوارح وعمل باجلنان وتصديق باللسان قول:  - العلماء قال
 .  بالعصيان وينقص اعةبالط

  ،(يَ تَ وَكَُّلونَ  رَبِِّهمْ  َوَعَلى ِإيَمانًا زَاَدتْ ُهمْ  آيَاتُهُ  َعَلْيِهمْ  تُِلَيتْ  َوِإَذا: )تعاىل قال
 آَمُنوا الَِّذينَ  َويَ ْزَدادَ : )وقال ،(ِإيَمانًا فَ َزاَدتْ ُهمْ  آَمُنوا الَِّذينَ  فََأمَّا : )وقال
 عليه- قوله يف كما ، والنقص اإلميان زيادة ىعل تدل اآليات هذه ،(ِإيَمانًا

 يستطع لم فإن ، بيده فليغيره منكراً  منكم رأى من: "-والسالم الصالة
 أن على فدل ،"اإليمان أضعف وذلك فبقلبه يستطع لم ،فإن فبلسانه

 ( خردل حبة اإليمان من ذلك وراء وليس: ) رواية ويف.  ينقص اإلميان
  . خردل حبة وزن على يكون ،حتى ينقص اإليمان أن على دلَّ 

 أدنى قلبه في كان من النار من أخرجوا : " الصحيح احلديث يف وكما
 ".  إيمان من خردل من حبة مثقال أدنى

 وينقص بالطاعة يزيد باألركان وعمل بالقلب واعتقاد باللسان قول فاإلميان
 يسفل.  والسنة الكتاب من المأخوذ الصحيح تعريفه هذا ، بالعصيان

 .  فقط باجلنان واعتقاد باللسان قول:  احلنفية تقوله كما
 .  فقط باللسان قول:  الكرامية تقوله كما وليس
 .  فقط القلب اعتقاد:  األشاعرة تقوله كما وليس
 .اهـ " فقط بالقلب املعرفة هو:  اجلهمية تقوله كما وليس

هذا هل : وقد ُسِئل الشيخ صالح الفوزان نفسه السؤاَل اآلتي  - ب
يزيد حتى  اإليمان: ) القول يا فضيلة الشيخ يـَُعدُّ من قول املرجئة 

 ؟؟(  يكون مثل الجبال وينقص حتى ال يبقى منه إالَّ مثقال ذرَّة
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                :  وفي القرآن،هذا في الحديث  : هذا كالٌم حق  "  : -وفقه اهلل- فأجاب
 (  ْوا هًدىاهلل الذين اهتدَ  ويزيد)  ،(زادتهم إيماناً ) 

ال يبقى منه إالَّ مثقال حبَّة  من  وينقص بالمعاصي حتى،إلميان يزيد بالطاعات ا  
فإن لم يستطع فبلسانه ،فليغيره بيده  من رأى منكم منكراً : ) كما يف احلديث   خردل

 . على أن  اإلميان يكون ضعيفا   دل  (  فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإليمان،

أو كما قال -(  مثقال حبَّة خردل وليس وراء ذلك من اإليمان)  :ويف رواية 
 .-صل ى اهلل عليه وسل م

أو بضٌع وستُّون -اإليمان بضٌع وسبعون شعبة : )  -والسالم عليه الصالة-وقال 
والحياء شعبٌة من ،وأدناها إماطة األذى عن الطريق ،إالَّ اهلل  أعالها قول ال إله:  -شعبة

 .(1)-اهللحفظه -ه اهـ جواب(  بوأن ه ُشعَ ،وله أدىن على أن  اإلميان له أعلى فدل  (  اإليمان

اإليمان يزيد حتى يرى أن  القول بأن   -حفظه اهلل-فهذا الشيخ الفوزان : أقول 
ًٌ حق؛يرى أن  هذا القول  يصير أمثال الجبال وينقص حتى ال يبقى منه إالَّ مثقال ذرَّة

 . باآليات القرآنية واألحاديث النبوية حق  وحيتج على أن ه 

لكن احلدادية اجلاهلة الظاملة ومنهم فوزي البحريين يرون أن  من يقتصر على هذا 
فقوهلم يقتضي أن العالمة ! يرون أن ه مرجئ "  ءحتى ال يبقى منه شي:" القول وال يزيد 

 .الفوزان هبذا التقرير مرجئ

 .-رحمه اهلل-لي الجامي كالم الشيخ محمد أمان بن ع -سادساً 

                                                           

  (.26-25)ص ( من الكتاب والسن ة  عقيدة احلاج) انظر ( 1)
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وينقص  ميان يزيد بالطاعةإلا( : "  أفعال العباد) بعنوان شريط يف  –رمحه اهلل- قال
وكما هو ظاهر مشاهد من  ،صريح األدلة من الكتاب والسنةهو باملعصية كما 

، الناس يتفاوتون ،وأعمال جوارحهم املؤمنني يف عقائدهم وأعمال قلوهبم تفاوت
: يقولون أبو بكر ،ميان أيب بكر وإميان عمر ألن أعماهلم غري أعمالناكإ ليس إمياننا

قوة اإلميان عند أيب  ،ة أو صيام ولكن مبا وقر يف القلبالناس بكثرة صال قفُ مل يَـ 
ينقص  ،كذا إىل أن وصلنا إىل هذه الدرجةوه ،اإلميان عند غريه بكر غري قوة

ُيرج من النار من كان يف قلبه ، ال يبقى منه إال مثقال ذرة نهأاإليمان إلى حد 
صلى -إذن يزيد زيادة عظيمة كإميان رسول هلل ،ذرة من إميان  أدىن أدىن أدىن مثقال

فيصل إىل درجة أنه ال ،مياننا اليوم إوينقص ك ،ومن معه وأيب بكر -اهلل عليه وسلم
 .اهـ" يبقى يف قلبه إال مثقال ذرة

وكل َمْن اقتصر من وحممد أمان ة والفوزان أئمة الدعو ابن رجب و فابن تيمية و  :أقول 
اإليمان قول وعمل ) أو على القول بأن  (  اإليمان قول وعمل) القول بأن   الس لف على
 اإليمان ينقص وينقص حتى ال يبقى منه إال مثقال ذرة)أو على القول بأن (  يزيد وينقص

 )!( أن  هؤالء كلهم مرجئة ( 

ية احلاقدون على أهل السن ة عن سائر الفرق اإلسالمية وهذا قول انفرد به احلداد
 . وحىت عن اخلوارج الس ابقني والالحقني
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 الخالصة

 على وافرتاءاته كذبه كثرة له مناقشايت ومن البحريين فوزي كتابات من يظهر  -أوال  
 . وإخوانه ربيع

 . الفهم يف وبالدته قصده سوء   -ثانيا  

 . السنة أهل على الباغية فئته وتأصيالت الباطلة تأصيالته كثرة   -ثالثا  

 :التأصيالت هذه ومن

 أهل تعريف على" شيء منه يبقى ال حىت اإلميان ينقص" زيادة إجياهبم - 1
 ويزيد وعمل قول اإلميان أن" وهو والسنة، الكتاب عليه ودل عليه، أمجعوا الذي السنة

 ".وينقص

 باإلرجاء، ويرموهم املعاصرين واجلماعة السنة أهل هبا ليحاربوا الزيادة؛ تلك فأوجبوا
 هبذه يقولوا مل الذين والتابعون الصحابة رأسهم وعلى الصاحل، السلف تبديع إىل ذلك فأدى
 . يوجبوها ومل اإلميان، تعربف يف الزيادة

 العمل: يقولون أهنم -الكاذب بزعمهم- وتبديعهم وإخوانه ربيع حماربتهم   -2  
 العمل بأن: القول عن زجر من أول من أو أول أنه ربيع عن ومعلوم ان،اإلمي يف كمال شرط
: قال اململكة يف السنة أهل من أحدا   ربيع يعرف وال اإلميان، يف صحة شرط أو كمال شرط

 .كمال شرط العمل إن

 يف صحة أو كمال شرط العمل بأن القول عن عثيمني ابن العالمة زجر يُنسى وال
 .بالتبديع عثيمني ابن يستهدفون أهنم البحريين هذا ومنهم احلدادية أن يبعد وال اإلميان،
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، اإلميان تعريف يف يدخله ال من وحماربة ،"العمل جنس" بلفظ تشبثهم   -3 
 له، العلماء واستعمال اللغة أئمة التفسري هبذا خمالفني كله، العمل: العمل جبنس ومرادهم

 اجململة األلفاظ باستعمال يبدعون الذين نةالس ألهل وخمالفني استعماله، من ومقاصدهم
 ".جنس" لفظ حال هو كما والسنة؛ الكتاب يف ترد مل إذا سيما وال واملشتبهة،

 ذلك ويعلن بالكلية، العمل تارك يكفر من ويبدعون حياربون أهنم مصائبهم ومن
 " .جنس" لفظ استخدام عن يزجر لكنه مرارا ،

 يستعملونه من أهداف من أن وبني   عثيمني، ابن ةالعالم شديدا   زجرا   عنه زجر وممن
 .األموال واستحالل الدماء سفك

 الكتاب عليه دل أمر وهذا ،"فرع والعمل أصل اإلميان إن: "يقول ملن تبديعهم  -4
 وابن منده وابن املروزي نصر بن حممد ومنهم، وفحوهلم السنة أئمة من عدد وقرره والسنة،

 . تيمية

 يرمى أن جيوز هل" عنوانه يل مقال يف نصوص تسعة األصل هذا يف عنه نقلت
 نصوص مخسة عنه هذا ردي يف وزدت ،"فرع والعمل أصل اإلميان إن: "يقول من باإلرجاء

 .أقواله من الكثري وتركت نصوص، ستة أو

 بن حممد اإلمام بن اهلل عبد بن سليمان والشيخ رجب وابن القيم ابن عن ونقلت 
 .حسن بن الرمحن عبد والشيخ الوهاب، عبد

 .رأسا   بذلك احلدادية يرفع ومل 

 الذي الغيب ذلك مثل وجهاالته؛ بغبائه العلماء هؤالء أقوال على البحريين هذا وهوش
 .يقال كما مبنخل األرض عن الشمس حيجب أن يريد
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 أهل بني اخلالف إن: يقول من فوزي رأسهم وعلى باإلرجاء احلدادية رمي   -5
 بذلك، يقول ال ممن السلفيني وإخواين أين مع صوري، أو لفظي الفقهاء جئةمر  وبني السنة
 كمن. حنوه أو هذا يقول ممن وغريهم العز أيب وابن اإلسالم شيخ بذلك احلدادية قصد ولكن

 األلفاظ بدع من وأهنا يسرية بدعتهم إن: يقول أو السنة، أهل من الفقهاء مرجئة يعد
 .العقائد بدع من ال واألفعال

 يكفر ال من على ينطبق وهو بالكلية، العمل تارك يكفر ال من باإلرجاء رميهم  -6
 لفتوى وخمالفني األركان، ترك على يقاتل كان وإن بالشهادتني، أو السنة أئمة من بالشرك إال

 .السنة أهل من الصنف هذا بأن صرح الذي باز ابن العالمة

 وينقص يزيد وعمل قول اإلميان إن: لقا من بأن والربهباري أمحد اإلمام تصريح ومع
 .اإلرجاء من برىء فقد

 .وآخره أوله اإلرجاء من خرج فقد: الربهباري وعبارة

 من وهدفهم البدع، أهل من وغريهم املعتزلة هبا يفوقون كثرية تأصيالت وللحدادية
 عن الناس وصد وتشويههم، السنة أهل حرب عليها يسريون اليت واملناهج التأصيالت هذه

 كما، "الربكان عليه اشتمل ما بيان" مقدمة يف التأصيالت هذه بينت وقد، عنهم األخذ
خطورة احلدادية اجلديدة " مسيته يل مقال يف والروافض اجلديدة احلدادية بني الشبه أوجه بينت

 " .ها وبني الرافضةبين الشبه أوجهو 

 من شأفتها صالواستئ وبطالهنا، خطرها وبيان عوارها كشف على اهلل أعان وقد
 .ذلك على الكثري احلمد وله جذورها،

 السنة أهل يف طعنا   احلدادية وضالالت أباطيل نقد يعترب أنه فوزي أكاذيب ومن هذا
 .هلذا فلينتبه كتاباته، يف اإلفك هذا ويكرر واجلماعة،
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 ربيع على البدع أهل يف السنة أئمة كالم ينـزل أنه وتضليالته الشنيعة أفاعيله ومن
 . إخوانهو 

 .الروافض سيما وال األهواء، أهل حتريف جنس من وهذا، كتاباته يف هذا من ويكثر

 فمن،  البحريين فوزي وسفسطات وخيانات أكاذيب بذكر القراء على أطيل وال 
 . بفهرسته ذلك على وليستعن هذا، كتايب فليقرأ استيعاهبا أراد

 .وسلم وصحبه آله وعلى حممد نبينا على اهلل وصلى

 كتبه                                                               

 املدخلي عمري هادي بن ربيع                                                  

 هـ19/7/1429                                                         
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اطالع اإلمام حممد بن إبراهيم والشيخ عبد الرمحن بن قاسم وغريمها من علماء جند على  
 213-211..................... كالم األئمة حممد بن عبد الوهاب ومن ذكر معه

 213.. ..اإلمام ابن باز ُيصرح بأن من ال يكفر تارك العمل أنه من أهل السنة

اإلميان قول وعمل واعتقاد إذا مل : نطالب احلدادية بأن يأتوا بأقوال السلف يف أن من يقول
  214..................................... يكفر تارك العمل فهو مرجئ

دعواه األثيمة أننا نفضل أن نسلك الطرق الكالمية العقلية إليضاح مسائل اإلميان قد تصل 
ض عن مسلك الكتاب والسنة ومنهج السلف الصاحل يف مسائل اإلميان، فما بنا إىل اإلعرا

  214!!!............................................... أجرأه على اإلفك

حىت : "اإلميان قول وعمل يزيد وينقص، وال يزيد ما أوجبوه: تبديع فوزي واحلدادية من يقول
 215........................ "....................ال يبقى منه شيء

 بينهم النـزاع أو لفظي الفقهاء ومرجئة السنة أهل بني اخلالف إن: يقول من مرجئا   يعترب هل
 218................................. لفظي أكثره السنة أهل وبني

 الفقهاء ومرجئة السنة أهل بني اخلالف إن: دعواه على ربيع كذبا  أنه يقول
 218....................................................... ....لفظي

شيخ اإلسالم يذكر عددا  من الوجوه اليت يوافق فيها مرجئة الفقهاء أهل السنة، وُيالفون فيها 
فكان يف األعمال هل هي من اإلميان ويف االستثناء وحنو : اخلوارج وغالة املرجئة، مث يقول

 219.................................. .....ذلك عامته نزاع لفظي

ومما ينبغي أن يعرف أن أكثر التنازع بني أهل السنة يف هذه املسألة هو نزاع : ويقول
 221........................................................... لفظي
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 الفقهاء مرجئة  من أحدا   السلف من أحدٌ  يكفر إن ه مل : "-رمحه اهلل–ويقول شيخ اإلسالم 
 لفظي فيها النـزاع من كثريا   فإن العقائد بدع من ال واألفعال األقوال بدع من هذا جعلوا بل

 222"...... الصواب هو والسنة للكتاب املطابق اللفظ لكن

 قوهلم يف دخل قد بل املغلظة البدع هذه من فليسوا املرجئة وأما : "ويقول شيخ اإلسالم
 مبا أمرهم تغلظ حىت السنة أهل من إال يعدون كانوا وما العبادة،و  الفقه أهل من طوائف

 223"........................................ اخل...املغلظة األقوال من زادوه

 225-224... طعن حممود احلداد يف شيخ اإلسالم هبذه األقوال، وما احلدادية عنه ببعيد

إن النـزاع بني أهل السنة : ان على ابن أيب العز يف قولهاعرتاض العالمة ابن باز واأللباين والفوز 
ومرجئة الفقهاء لفظي أو صوري، وحنن معهم، مث اعرتاضهم كان على طريقة أهل العلم 

 226.......... النبالء من االحرتام والتقدير واالبتعاد عن التبديع والتشهري

ون ضجة حول إرجاء الفقهاء، انظر أئمة الدعوة السلفية يف جند حيرتمون أبا حنيفة، وال يثري 
موقف اإلمام حممد بن عبد الوهاب واإلمام عبد اهلل ابن اإلمام 

 229-227................................................................ حممد

موقف العالمة الفوزان من مرجئة الفقهاء حيث مل ُيرجهم عن أهل السنة 
 233-229............................................. ...............واجلماعة

تنـزيل البحريين كالم شيخ اإلسالم يف شدة السلف على املرجئة على ربيع، وهذا من اإلفك 
 233....................................................... الشديد

ي عليه هذه العمل شرط كمال يف اإلميان؟ وتكذيب من يفرت : هل قال ربيع
 241-237.............................................................. الفرية
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الذي مل يرد يف الكتاب وال يف السنة وال أدخله السلف " جنس"هل من ينكر استعمال لفظ 
يف تعريف اإلميان يكون مرجئا  أو املتشبث به يكون هو 

 242............................... .............................املبتدع؟

 242...... كذب البحريين علي  بأين ال أكفر تارك العمل وبيان كذبه يف ذلك

، وهذا يف احلقيقة استنكار ألقوال (وفرع ) استنكاره لقويل بأن اإلميان أصل والعمل كمال 
 243..................... فحول العلماء وأدلتهم من الكتاب والسنة 

كماال  واجبا  وكماال  مستحبا  فيها شيخ اإلسالم لإلميان كمالني  سة نصوص يثبت مخ
باإلضافة إىل تسعة نصوص، وهناك نصوص كثرية من هذا النوع مل يتسع اجملال 

 248-243............................................................. لنقلها

  249.... ال يزول مجيعه يعترب مرجئا  إن اإلميان يتبعض وينقص و : هل من قال

هل احلدادية سيضعون أهل السنة واجلماعة وشيخ اإلسالم ابن تيمية وأئمة الدعوة السلفية 
إن اإلميان ينقص حىت ال يبقى منه إال مثقال ذرة أو إال : يف مشنقة اإلرجاء إذا قالوا

  249.......... .....................................................شيء

اإلميان يزيد بالطاعات وينقص باملعاصي حىت ال يبقى منه إال مثقال : يقول العالمة الفوزان
حىت ال يبقى منه إال مثقال ذرة، فهل ستضعه احلدادية يف مشنقة : حبة خردل ، ويقول

 255............................................................ اإلرجاء 

إن اإلميان ينقص حىت ال يبقى منه إال مثقال ذرة، فهل سيضعه : الشيخ حممد أمان ويقول
 256........................................... احلدادية يف مشنقة اإلرجاء 

 257............................................................. اخلالصة
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