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 الرحيم الرحمن اهلل بسم

( معاصر ومرجئ قديم مرجئ بين مباشر حوار )الجهني مقال على َردِّي من الثانية الحلقة

 

 لكنهم مماراً  بطالهنا بينا قد الصاحل السلف فيها خالفوا اليت الباطلة األصول من عدد التكفَتيُت للحدادية
 بطالن ببيان يقوم من ورمي واخليانات األكاذيب إليها ويضمون الباطلة األصول هبذه التشبث على يصمون
 ففاقوا والزندقة بالكفم السنة أىل رمي إىل ببعضهم اذلوى وصل بل الفهم، وعدم باجلهل األصول ىذه

. والتكفَت والظلم التأصيل هبذا الضالل أىل وسائم اخلوارج

 ويمى التكفَتيُت ىؤالء ويتوىل يوايل ولكنو التكفَت يُظهم ال وغَته ادلقال ىذا يف أناقشو الذي اجلهٍت وىذا
. السلفيون ىم أهنم

ومن األدلة على شدة عداوهتم للمنهج السلفي وأىلو أهنم يصمون السلفيُت باإلرجاء، وىم واهلل بمءاء من 
. وصمة اإلرجاء، وحياربونو أشد احلمب

ومن فجورىم قوذلم أن السلفيُت يدافعون عن ادلشمكُت، وكذبوا وأفكوا، فالسلفيون ىم حاملوا راية التوحيد 
والسنة، فيحاربون الشمك كبَته وصغَته، وحيذرون الناس منو أشد التحذيم يف كتاباهتم ودروسهم ومقاالهتم، 

. وحيذرون من البدع صغَتىا وكبَتىا

ومن مكمىم وخداعهم أهنم استغلوا مسألة العذر باجلهل اليت يقول هبا كثَت من األئمة الذين حياربون 
الشمك، فيحكمون على الواقعُت يف الشمك من ادلعاندين بأهنم مشمكون، وحيكمون على اجلهال الواقعُت يف 

. الشمك بأهنم واقعون يف الشمك األكرب

 لكنهم يمون إقامة احلجة عليهم وبيان أن الذي وقعوا فيو شمك أكرب، فإن عاندوا وأصموا على ذلكم الشمك 
. كفموىم، وأحلقوىم بأسالفهم من ادلعاندين
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فاستغل احلداديون ىذا، وذىبوا يمجفون بو على السلفيُت على امتداد سنوات طوال ويمموهنم باإلرجاء، 
. وكذبوا، وكم وكم كذبوا يف رمي السلفيُت باإلرجاء وبأمور أخمى يفًتوهنا على السلفيُت

واحلقيقة والواقع أهنم ال حياربون ادلمجئة الذين ديلئون الدنيا شمقاً وغمباً وال غَتىم من أىل البدع والشمكيات، 
بل ىم ديالئوهنم وال يتكلمون فيهم إال نادراً من باب ذر المماد يف العيون، وال يبعد أن كثَتاً من احلداديُت 

. مدسوسون من اإلخوان ادلسلمُت ادلؤلفُت من كل طوائف الضالل

دسهم اإلخوان بعد أن ألبسوىم لباس السلفية ليضحكوا على الناس هبذا اللباس، وليتمكنوا من حمب 
السلفية والسلفيُت، وادلتابع ذلم يدرك أهنم أشد األحزاب الضالة، وأشد أىل األىواء ضماوة يف حمب ادلنهج 
السلفي وأىلو، فهم قد جندوا جتنيداً فاجماً لتخصيص السلفية وأىلها باحلمب الضموس اليت ال خيبوا أوارىا 

 .وال ينطفئ ذليبها

 ، باجلهل العذر قاعدة تأبطتم ألنكم ىذا: "أجماه الذي احلوار يف األعمى وادلقلد احلدادي اجلهٍت قال
 . بزعمكم احلجة عليهم تقم مل الذين ادلشمكُت القبوريُت مجيع بإسالم شامال وحكما عاما عفوا وأصدرمت
 يعذر بعضكم ورأيت . والنصَتية والدروز الموافض بعضكم عند فشملت باجلهل العذر قاعدة وسحبتم
 ! بزعمو احلجة عليهم تقام حىت يكفمىم فال ، الوجود َوحدة أىل ادلالحدة

 الطاعن الزنديق ذلك كفم يف توقفوا الذين ادلساكُت الشباب ىؤالء على لوم فال ، ديدنكم ىذا كان فإذا
".  فيو اهلل وأحكام القمآن يف

: أقول 

.  والتوحيد السنة أىل على فاجماً  إلرجافاً  الكالم ىذا يف إن- 1

 ومنهم السنة، علماء فحول هبا وأخذ والسنة، الكتاب من مستمدة شمعية قاعدة باجلهل العذر قاعدة- 2
 كثَت ابن واإلمام القيم ابن واإلمام تيمية ابن اإلسالم شيخ ومنهم السنة، أىل إمام حنبل بن أمحد اإلمام
. أتباعو أئمة من وعدد عبدالوىاب بن زلمد واإلمام
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 أتباعهم؛ من كثَتاً  يكفم وال العموم، وجو على القمآن خبلق القائلُت يكفم كان- اهلل رمحو -أمحد فاإلمام
. عليهم ويًتحم باجلهل يعذرىم ألنو

 الشمك، يف وقع من إعذار يف مقاالت لو األىواء أىل على ادلسلول السيف تيمية ابن اإلسالم شيخ وىذا
. احلجة عليو تقام أن بعد إال اإلسالم من خيمجو وال ، شمك بأنو عملو على حيكم فإنو

(: 731-2/730 " )االستغاثة " كتاب يف- اهلل رمحو –قال

 وىذا األديان يفسد ىذا طبيب ونصف حنوي ونصف فقيو ونصف متكلم نصف الناس يفسد إمنا قيل وقد"
 عامل إليها يسبقو مل مسألة يف ىذا خاض إذا سيما ال األبدان يفسد وىذا اللسان يفسد وىذا البلدان يفسد
 على فيها ىجم بل القولُت أحد فيختار العلماء بُت النزاع مسائل من  ىي وال أحد عن نقل فيها معو وال
 . المسول عن بالضمورة ادلعلوم اإلسالم دين خيالف ما

 األنبياء ال األموات من أحدا تدعو أن ألمتو يشمع مل أنو بالضمورة نعلم المسول بو جاء ما معمفة بعد فإنا 
 ألمتو يشمع مل أنو كما بغَتىا وال االستعاذة بلفظ وال بغَتىا وال االستغاثة بلفظ ال غَتىم وال الصاحلُت وال

 الذي الشمك من ذلك وأن األمور ىذه كل عن هنى أنو نعلم بل ذلك وحنو ميت لغَت وال دليت السجود
( )يكن لم المتأخرين من كثير في الرسالة بآثار العلم وقلة الجهل لغلبة لكن ورسولو تعاىل اهلل حممو

 بينت ما وذلذا يخالفه مما سلم و عليه اهلل صلى الرسول به جاء ما لهم يتبين حتى بذلك تكفيرهم
". اإلسالم دين أصل ىذا: وقال تفطن إال اإلسالم أصل يعمف دلن قط ادلسألة ىذه

(: 373-1/372" )الفتاوى رلموع "ويف

 - : اللَّلوُ  َرمِحَوُ  - ُسِئلَ "

 ؟ َكَذِلكَ  ُمْكَمهٌ  َوُىوَ  رِْز ٍ  َأْخذِ  ِلَسَببِ  َذِلكَ  يَيْفَعلُ  َوَعمَّلنْ  ؟ يَْأ َُ  َىلْ  َداِئًما اأْلَْرضَ  يَيُبوسُ  َعمَّلنْ 

                                                           

 ".يمكن لم "أنه والظاهر كذا، - 
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بِبيلُل  َأمَّا : َفَأَجابَ  َرْق ِب  تَتقْق وُل  الرَّأْق ِب  َورَفْق ُل  ااْق امَ  يَُيْفَعلُ  شلَّلا السُّسجُلودُل  فِبيهِب  مِبمَّا َ لِبكَ  َوَنحْق  الشُّشُيوخِ  بَيْعضِ  ُقدَّل
َناءُ  َ ُوزُ  اَل  َبلْ  ؛ َ ُوزُ  َفاَل  : اْلُمُلوكِ  َوبَيْعضِ   َوَسلَّلمَ  َعَلْيوِ  اللَّلوُ  َصلَّلى لِلنَّلِ    قَاُلوا } َكَما أَْيًضا َكالمُّشُكوعِ  ااِلحنِْ
 َعَلْيوِ  اللَّلوُ  َصلَّلى لِلنَّلِ    َسَجدَ  الشَّلامِ  ِمنْ  ُمَعاذٌ  َرَجعَ  َوَلمَّلا { } اَل  : قَالَ  ؟ َلوُ  أَيَيْنَحٍِت  َأَخاهُ  يَيْلَقى ِمنَّلا المَّلُجلُ 
 َذِلكَ  َوَيْذُكُمونَ  أِلََساِقَفِتِهمْ  َيْسُجُدونَ  الشَّلامِ  يف  رَأَْيتهمْ  اللَّلوِ  َرُسولَ  يَا قَالَ  ؟ ُمَعاذُ  يَا َىَذا َما : فَيَقالَ  . َوَسلَّلمَ 
 لَِزْوِجَها َتْسُجدَ  َأنْ  اْلَمْمأَةَ  أَلََمْمت أِلََحدِ  َيْسُجدَ  َأنْ  َأَحًدا آِممًا ُكْنت َلوْ  َعَلْيِهمْ  َكَذبُوا : فَيَقالَ  . أَْنِبَياِئِهمْ  َعنْ 
َها َحق وِ  َأْجلِ  ِمنْ   { .  لِلَّلوِ  إالَّل  السُّشُجودُ  يَيْنَبِغي اَل  إنَّلوُ  ُمَعاذُ  يَا َعَليَيْ

. اْلُمْنَكمَاتِ  أَْعَظمِ  ِمنْ  فَيَهَذا َوتَيَقمُّشبًا َتَديَيُّشًنا َذِلكَ  ِفْعلُ  َوأَمَّلا

َترٍر  َ الٌّل  فَتهُلوَ  َوَتَديَتُّسنًةا قَتُلرْقبَةًة  َهَذا مِبثْقلَ  اعْقتَتَقدَ  َوَمنْق    َأَصرَّ  فَ ِبنْق  قَتُلرْقبَةٍر  َوَ   بِبدِبينِب  لَيْق َ  َهَذا َأنَّ  َلهُل  يَتُلبَتيَّنُل  َبلْق  مُلفْق
تُلتِبييَ  َ لِبكَ  َعَلى  .  قُلتِبلَ  َو ِب َّ  تَااَ  فَ ِبنْق  اُلسْق

 رِْزِقوِ  َقْطعِ  َأوْ  َمالِوِ  َأْخذِ  َأوْ  َحْبِسوِ  َأوْ  َضْمِبوِ  إىَل  أَلَْفَضى يَيْفَعْلوُ  ملَْ  َلوْ  ِ َْيثُ  َذِلكَ  َعَلى المَّلُجلُ  ُأْكمِهَ  إَذا َوأَمَّلا
وِب  اْلَمالِ  بَيْيتِ  ِمنْ  َيْسَتِحقُّشوُ  الَّلِذي َثرِب  عِبنْقدَ  َيجُلووُل  فَ ِبنَّهُل  اللََّررِب  مِبنْق  َ لِبكَ  َوَنحْق َرااَ  فَ ِبنَّ  الْقعُلَلَماءِب  َأكْق  عِبنْقدَ  ااْقِبكْق

َثرِبهِبمْق  رِب  َك ُلرْقاِب  الْقمُلَحرَّمَ  الْقفِبعْقلَ  يُلبِبييُل  َأكْق وِباِب  الْقَخمْق هُلورُل  َوهُلوَ  َوَنحْق َمدَ  َعنْق  الْقَم ْق  َمعَ  َعَلْيوِ  َوَلِكنْ  ؛ َوَ يْقرِباِب  َأحْق
ْمَكانِ  ِ ََسبِ  ِمْنوُ  ااِلْمِتَناعِ  َعَلى َوحَيِْم َ  ِبَقْلِبوِ  َيْكَمَىوُ  َأنْ  َذِلكَ   تَيَعاىَل  اللَّلوُ  أََعانَوُ  الص ْد َ  ِمْنوُ  اللَّلوُ  َعِلمَ  َوَمنْ  اإْلِ
 َويَُيْمَوى: اأْلَفَيَْعالِ  ُدونَ  اأْلَقَيَْوالَ  إالَّل  يُِبييُ  اَل  أَنَّلوُ  إىَل  طَائَِفةٌ  َوَذَىبَ  . ِبَذِلكَ  اأْلَْممِ  ِمنْ  ِصْدِقوِ  بِبَيمََكةِ  يَُيَعااَ  َوَقدْ 
َا قَاُلوا َوحَنْوِهِ  َعبَّلاسٍ  اْبنِ  َعنْ  َذِلكَ   . َأمْحَدَ  َعنْ  اأْلُْخَمى الم َوايَةُ  َوُىوَ  بِالل َسانِ  التَّلِقيَّلةُ  إمنَّل

 لِلَّلوِ  اخْلُُضوعَ  َىَذا َأنَّل  ِبَقْلِبوِ  َونَيَوى َذِلكَ  َمَثلِ  َعَلى ُأْكمِهَ  َوِإَذا َفاَل  َواْلَمالِ  الم يَاَسةِ  ُفُضولِ  أِلَْجلِ  َذِلكَ  ِفْعلُ  َوأَمَّلا 
" . أَْعَلمُ  َواَللَّلوُ  َجائِزًا َمْعًٌت  َويَيْنِويَ  اْلُكْفمِ  َكِلَمة( )يكمه َأنْ  ِمْثلَ  َحَسًنا َكانَ  : تَيَعاىَل 

. ادللوك وبعض الشيوخ بعض قدام يفعل ما حمم فقد- أ

. الْقمُلنْقَكَرااِب  َأعْقَ مِب  مِبنْق  فَتَهَذا َوتَتَقرُّسبًةا َتَديَتُّسنًةا َ لِبكَ  فِبعْقلُل  َوَأمَّا : "وقال- ب

                                                           

 ".الكفر كلمة على ُيكره أن مثل: "الكالم أصل أن والظاهر كذا، - 
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َترٍر  َ الٌّل  فَتهُلوَ  َوَتَديَتُّسنًةا قَتُلرْقبَةًة  َهَذا مِبثْقلَ  اعْقتَتَقدَ  َوَمنْق    َأَصمَّل  فَِإنْ  قَتُلرْقبَةٍر  َوَ   بِبدِبينِب  لَيْق َ  َهَذا َأنَّ  َلهُل  يَتُلبَتيَّنُل  َبلْق  مُلفْق
. بتكفَته حيكم أن قبل لو البيان فاشًتط ادلمتدين، قتل أي ،" قُِتلَ  َوِإالَّل  تَابَ  فَِإنْ  اُْستُِتيبَ  َذِلكَ  َعَلى

-عبدالوىاب بن زلمد اإلمام والسنة التوحيد راية رافع اجملاىد اإلمام قال ( 1/104" )السنية الدرر "ويف
-:: اهلل رمحو

 إظهار على قدر من على إلينا اذلجمة ونوجب بالعموم، نكفم إنا : قوذلم فمثل والبهتان، الكذب وأما"
 والبهتان، الكذب من ىذا فكل ؛ أضعافو وأضعاف ىذا ومثل يقاتل، مل ومن يكفم، مل من نكفم وإنا دينو،
 . ورسولو اهلل دين عن الناس بو يصدون الذي

 أحمد قبر على الذي والصنم ؛ القادر عبد قبر على الذي الصنم، عبد من نكفر   : كنا و  ا
 يهاجم مل إذا! ؟ باهلل يشمك مل من نكفم فكيف ،ينبههم من وعدم جهلهم، اجل وأمثالهما، البدوي،

 (". عظيم هبتان ىذا سبحانك ) ويقاتل يكفم مل أو إلينا،

(: 1/467" )السنية الدرر "يف  اللطيف عبد الشيخ وقال

 تكفير على المسلمون أجم  بما    يكفر   وأنه وادلذىب ادلعتقد ىذا من الشيخ، برباءة وأخربهتم"
 المعتبر وبلو ها الحجة قيام بعد منها ب يء أو ورسله اهلل بآياا والكفر ااكبر ال رك من فاعله،
 العبادات ،من خلقو على يستحقو فيما له أنداداًة  وجعلهم اهلل، م  ودعاهم الصالحين عبد من كتكفير
". واإلديان العلم أىل عليو رلمع : وىذا واإلذلية

. احلجة إقامة بعد إال الشمك يف وقع من تكفَت عدم على اإلمجاع حيكي اإلمام ىذا إىل انظم

: المياض مطابع ،(35 " )الشار  الضياء "يف سحمان ابن وقال

 ودان الذنوب، من ورسولو اهلل فم  ما بُت فم  ومن والسنة، بالكتاب زلجوج فهو مجلة التكفَت أنكم فمن"
. واجلماعة السنة أىل ووافق أنصف، فقد والكفم الذنوب بُت الفم  يف األمة وإمجاع والسنة، الكتاب  كم
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 عليه قامت   ا فاعله، كفر على اامة أجمعت الذي ااكبر ال رك دون بذني أحداًة  نكفر لم ونحن
". الشافعي حجم البن" اإلعالم "يف حكاه كما واحد غَت ذلك على اإلمجاع حكى وقد ،الحجة

 نكفم، مل حنن ويقول احلجة، إقامة بعد إال األكرب الشمك يف وقع من يكفم ال اإلمام ىذا إىل أيضاً  انظم
. واحد غَت نقلو ويقول اإلمجاع، وحيكي

. القول هبذا يقولون الدعوة أئمة من آخمون وىناك

. الحجة  قامة بعد    ال رك في وق  الذي الجاهل يكفرون   أنهم وهو

 شمك ىذا أن يعلم من ويكفمون التحذيم، أشد منو وحيذرون الشمك، من العمل ىذا أن مثالً  يقمرون فهم 
. ادلشمكُت قتال ويقاتلونو

 ورسلو باهلل وإديانو اإلسالم إىل انتسابو بسبب لكنهم أكرب، شمك أنو عملو على فيحكمون اجلاىل وأما 
 وإصماره عليو احلجة إقامة بعد إال يكفمونو ال ىذا كل ألجل والنار، واجلنة اآلخم واليوم بالقمآن واإلديان
. الشمك على

 والسنة، بالكتاب والتمسك التوحيد إىل الدعوة يف جدىم بسبب أيديهم على والكثَت الكثَت اهلل ىدى وقد
 التوحيد إىل جادة دعوة ذلم نعمف وال والسنة، التوحيد أىل حمب إال ذلم شغل ال كاحلدادية وليسوا
. والسنة

 بعضكم عند فشملت باجلهل العذر قاعدة وسحبتم: " والباطل بال لم المرجف الحدادي هذا وقول
".  الوجود َوحدة أىل ادلالحدة يعذر بعضكم ورأيت . والنصَتية والدروز الموافض

  والتوحيد السنة أىل على الكذب أكذب دلن القول ىذا إن :أقول

 والنصَتية الدروز ونكفم عائشة، ادلؤمنُت أم ويقذفون الصحابة يكفمون الذين الموافض غالة نكفم فإننا
 . والنصارى اليهود من أكفم أهنم ونمى الوجود، وحدة وأىل

: وىي ضالذلم وبيان الموافض يف مؤلفات السطور ىذه ولكاتب
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 أئمة من والقمي العياشي تفسَت نقد يف ،"ادلختار نبيو ولصحابة اجلبار العزيز لكتاب االنتصار- "1
. والزندقة بالكفم أمثاذلما وعلى عليهما وحكمتُ  والزندقة الكفم من الكتابُت يف ما وبينتُ  المفض،

 حسن الفًتاء دحم ،"الوىاب عبد بن زلمد اإلمام دعوة عن واالرتياب الزيغ أىل افًتاءات دحم- "2
. المافضي ادلالكي

. الشمكية وأصوذلم الموافض كفميات بيان فيو ،" التشيع زيف بيان "و- 3

  اهلل رسول أصحاب يف وطعنو ضاللو فيو بينتُ  ، " اهلل رسول أصحاب يف قطب سيد مطاعن"و- 4
-. عنو اهلل رضي –عثمان الماشد للخليفة ظلمو سيما وال ، والظلم بالبغي

. والفجور باألكاذيب والسنة التوحيد أىل  مب النشغاذلم ادليدان ىذا يف شيئاً  للحدادية نمَ  ومل 

 الذين األديان وحدة دعاة من فلعلو ادلالحدة، الوجود وحدة أىل يعذر رأيتو الذي البعض ىذا ىو ومن
.  يداىنهم من وتداىنون تداىنوهنم

 ذلك كفم يف توقفوا الذين ادلساكُت الشباب ىؤالء على لوم فال ، ديدنكم ىذا كان فإذا: "الحدادي قال
" . فيو اهلل وأحكام القمآن يف الطاعن الزنديق

 اإلخوان من فكثَت ضدىا، وىو السلفية يدَّلعي من أكثم وما الشباب، من النوع ىذا نعمف ال حنن: أقول
 من السنة ألىل عداوة أشد وىم احلدادية، ومنهم محلتها وأعداء أعداؤىا وىم السلفية يّدعون ادلسلمُت
. األىواء أىل من وغَتىم ادلسلمُت اإلخوان

 تكفَته يف يًتددون وال اهلل، وأحكام القمآن يف طعن الذي المجل ىذا مثل يكفمون فهم حقاً  السنة أىل أما 

 وحمهبم والتوحيد السنة أىل عداوة على الشباب من بكم ينخدع من تمبون الذين وأمثالك أنت اهلل واتقِ 
. عنو وادلنافحُت احلق اهلل دين إىل الداعُت احلق ألىل خصومتهم يف والفجور باألكاذيب

". الزنديق ذلك كفم يف توقفوا الذين ادلساكُت الشباب ىؤالء على لوم فال : " المجل ىذا قول إىل وانظم
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. يعمف ال مبا يهذي لكنو احلدادي، مذىبو على اإلرجاء من فهذا

( 11-12  :)

: القديم المرجئ لسان على المتلون الحدادي هذا قال

 للسنة ونصمتو سلفيتو يف جدال ال ، معموف سلفي عامل وىو – اهلل رمحو األلباين الشيخ كان وإذا"
 أن لكم  وز فال ، بادلعصوم ليس فهو ، السلف فيها خالف ، معموفة الباب ىذا يف أقوال لو - واحلديث
 . حنيفة أيب مع القددية محاقتنا فًتتكبوا ، بالباطل لو تتعصبوا

 وطمح التقليد ونبذ الدليل اتباع إىل الناس تدعون وكم كم ، السلفية تدعون من يا منكم العجب  
 ! امتحان أول يف تسقطون أنتم   ، للمجال التعصب

 " التكفَتية " أو " احلدادية " بَي وعدوانا ظلما تنبزوهنم الذين السلفيُت السنة أىل من وخصومكم ىذا
 . أحب احلق لكن . حبيب األلباين : يقولون

 . األلباين للشيخ واالحًتام األدب ىذا فو  منهم تميدون فماذا

". ؟ األلباين الشيخ خيالفوا لئال عقيدهتم عن يتخلوا أن منهم أتميدون

 شدة السنة أىل عمف وقد رؤوسهم، من صار بل احلدادية، غالة دلن احلدادي ىذا إن: أقول
 ولكن اخلصوم، من العديد ولأللباين والتجهم، بل باإلرجاء، لو ورميهم األلباين للعالمة احلدادية الفمقة عداوة
. الغايل احلدادي أيها والتلون الكذب فدع احلدادية، ىم عليو خصومو أشد

. ادلكشوف الكذب فدع األلباين، أعداء أشد ىم بل أبداً، حبيب األلباين: يقولوا مل فاحلدادية

 " بَي وعدوانا ظلما تنبزوهنم الذين السلفيُت السنة أىل من وخصومكم ىذا: "الحدادي هذا وقول
 . أحب احلق لكن . حبيب األلباين : يقولون " التكفَتية " أو " احلدادية

" .  األلباين للشيخ واالحًتام األدب ىذا فو  منهم تميدون فماذا
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 ىذا إن سلفيون، أهنم ذلم تّدعي فكيف السلفيُت، السنة أىل خصوم ألد دلن احلدادية إن: أقول
 وىو احلدادية رؤوس من احلميب فاحل أليس التقية، يستخدمون لكنهم تكفَتيون، فعالً  وىم الكذب، دلن

  تكفَتي؟

 تكفَتي؟ وىو احلدادية رؤوس من احلجي أليس

 بالزندقة؟ السلفيُت أكثم يممي وىو أخدانكم من التكفَت يف الغايل احلازمي أليس

 منكم؟ بالزندقة ربيعاً  يممي الذي محد ابن أليس

. التكفَتيُت الكذابُت احلدادية غالة من واحلمامايت  الزاكوري أليس 

 يف شميكهما ىو أليس التكفَت، وفيهما باألكاذيب، ادلليئُت لكتابيهما قدم الذي صيوان هلل وعبدا 
 وذاك؟ ىذا

 . أحب احلق لكن . حبيب األلباين: يقولون: "أنهم الحدادية عن المتلون الحدادي هذا وقول
" . األلباين للشيخ واالحًتام األدب ىذا فو  منهم تميدون فماذا

 من انطالقاً  لأللباين طعناً  األىواء أىل أشد من فاحلدادية ، الكذب أوضي دلن القول ىذا إن: أقول
. شيء يف احلق من وليسوا األعمى، التحزب ومن اجلامي اذلوى

 الفمقة ولكن السنة، علماء كبار من ويعتربونو األلباين، حيًتمون السنة علماء كبار أن ليعلمون احلدادية إن
 احلمب، أشد والسلفية ربيعاً  وحتارب والتجهم، باإلرجاء األلباين وتصف األئمة، ىؤالء ختالف احلدادية
. بالفواقم ويمموهنم

. وأىلو للحق البغض عن ناشئان والبغي الظلم وىذا 

 والسنة، التوحيد عن والذابة والسنة التوحيد إىل الداعية مؤلفاتو ويؤيدون ربيعاً، حيًتمون العلماء وكبار 
. والضالل البدع ألىل والدامغة
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 السنة أىل منهج وضد وعلمائهم، للسلفيُت خصوماً  إال ليسوا احلدادية ىؤالء ألن خيالفوهنم واحلدادية 
. والالحقُت السابقُت

 يقبل ال العلم إن : يمدد ما كثَتا وكان ، هبذا يمضى ال نفسو األلباين الشيخ إن  : "الحدادي هذا وقول
 وفتاوى ، لكم والنصائي عليكم المدود كثمة على ، الغلط من عليو أنتم ما على جامدون وأنتم . اجلمود
 ادلخالف ىو فمن . منكم وعنادا وتعصبا مجودا أكثم أعلم فال . حقكم يف صدرت اليت العلماء كبار
". ؟ احلقيقة وجو على األلباين للشيخ

 فمن احلدادية أما علم، عندىم أناساً  خياطب لعلو ،" اجلمود يقبل ال العلم إن: "األلباين قول إن : أقول
 فكم والضالل، الباطل على إصماراً  منهم أشد وال الباطل، على اجلمود يف يلحقون وال الضالل، أىل أجهل
 أشد يصمون لكنهم ، وأكاذيبهم بل وأقواذلم، أصوذلم تدحض اليت والرباىُت باحلجج وغَته ربيع دمغهم
 السابقُت دلنهج وادلخالفة اذلدامة أصوذلم على واجلمود واإلصمار أباطيلهم، يف التمادي على اإلصمار

 . والالحقُت

 يف عنو اهلل هنى الذي باأللقاب التنابز من أخي يا فهذا باحلدادية الممي وأما ": الحدادي وقال
" . بو تبالِ  فال ، الكمًن كتابو يف اهلل بأدب يتأدب مل فإنو باحلدادية يمميك فمن ، القمآن

 منهج على وسَتىم الضالل من عليو ىم مبا للحدادية السلفيُت َوْصف ادلنطق؟ ىذا ما : أقول
. باأللقاب التنابز من احلدادي ىذا عند يعترب احلداد

 النبز من وليس اهلل، بأدب التأدب من اإلرجاء من شم ىو ومبا باإلرجاء، السنة ألىل ووصفهم 
. باأللقاب

 الزور؟؟ قول من األحكام ىذه أليس 

 . تعاىل اهلل بعون لك سأشمح : القدًن ادلمجئ  : "أجراا الذي الحوار في الحدادي قال  
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 إال منو يبقى ال حىت ينقص: تقولون وأنتم،  شيء منه يبقى   حتى ينقص اايمان  ن: يقولون السلف
 ادلمجئة حنن أصلنا من تنطلقون ادلسألة ىذه يف فأنتم . شيء منو يبقى ال حىت ينقص تقولون ال . ذرة مثقال
". اإلديان من ليس العمل أن

. السلف على والكذب اخلصومة، يف الفجور على لقائم احلدادي ىذا من الكالم ىذا إن : أقول

. شيء منو يبقى ال حىت ينقص اإلديان: بقوذلم يقولوا مل ألهنم باإلرجاء؛ للسلف رمي فيو بل

". شيء منو يبقى ال حىت ينقص اإلديان إن: "يقولون ال فالسلف- 1

 ال حىت: يقولون وال ، وينقص يزيد وعمل قول اإلديان إن : األمصار ومجيع األعصار مجيع يف يقولون إمنا 
. شيء منو يبقى

. الزور وقول الكذب عُت اإلطال  هبذا السلف إىل القول ىذا فنسبة

 يف واحدة ممة قالو عيينة، بن سفيان ىو" شيء منو يبقى ال حىت ينقص: "قال من أول أن أعمفو والذي 
 الفمقة وبُت بينو ادلسافات فكم باإلرجاء، يقلو مل من يممِ  ومل أحداً، بو يلزم ومل إليو، يعد ومل غضب، حالة

. للسلف ادلخالفة احلدادية

 –وىو الربهباري، الشيخ إال عليها تابعو أحداً  أعمف ال الباب، ىذا يف سفيان اإلمام من لسان زلة ىذه  
. باإلرجاء بقولو يقل مل من يممِ  ومل أحداً، بو يلزم مل- أيضاً 

 ينسب أصالً  الزلة ىذه جتعل أن ممات ىذا من وأشد هبا، األخذ ينبغي ال اليت الشواذ من اللسان وزالت 
: قالوا ولو باإلرجاء الناس ويممى وحيارب وحيارب فيحارب هبا، يقول ال من ويضلل مجيعاً، السلف إىل

: يقول أن البد بل ذرة، مثقال من أدىن أو ذرة مثقال إال منو يبقى ال حىت وينقص وينقص ينقص اإلديان
. شيء منو يبقى ال حىت

. الضالل أىل وسائم اخلوارج منو خيجل أمم فهذا 

". وينقص يزيد اإلديان: "السلف بقول يقول أنو ذكمت كما سفيان عن ادلعموف- 2
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 منهج على ادلمجئة من ىذا بقولو فهو القول، ىذا على يزيد وال ،" وعمل قول اإلديان: "يقول وأحياناً  
 . اخلارجية احلدادية

(: 745 )رقم( 1/347" )السنة "كتاب يف أمحد بن عبداهلل قال

 ونحن قول، اإلديان يقولون: فقال اإلرجاء عن عيينة بن سفيان سألنا: قال اذلموي، سعيد بن سويد حدثنا"
 الفمائض، تمك على بقلبو مصما اهلل إال إلو ال أن شهد دلن اجلنة أوجبوا وادلمجئة ،وعمل قول اايمان نقول
 وتمك معصية، استحالل غَت من احملارم ركوب ألن بسواء وليس احملارم، ركوب مبنزلة ذنباً  الفمائض تمك ومسوا

". كفم ىو عذر وال جهل غَت من متعمدا الفمائض

 وينقص، يزيد اإلديان: تارة يقول أنو يمى بل الغميبة، ادلقالة تلك يلتزم مل- اهلل رمحو –سفيان أن القارئ فَتى
. وينقص يزيد: يقل ومل وعمل، قول اإلديان: يقول وتارة اإلديان، تعميف يذكم فال

. ادلمجئة غالة من اخلارجية احلدادية مذىب على فهو

". وينقص يزيد وعمل قول اإلديان(: "58 ")السنة أصول "يف أمحد اإلمام وقال

(:  726 )رقم( 343-1/342" )السنة "كتاب يف أمحد بن اهلل عبد وقال

 جميج وابن معمم كان: قال المزا  عبد نا ومائتُت ثالثُت سنة قبل شبيب بن سلمة الممحن عبد أبو حدثٍت"
 ذلك، أقول وأنا: عبدالمزا  قال. وينقص يزيد وعمل قول اايمان: يقولون عيينة وابن ومالك والثوري
". ادلهتدين من أنا وما إذا ضللت فقد خالفتهم فإن وينقص، يزيد واإلديان وعمل قول اإلديان

". وينقص يزيد وعمل قول اإلديان: "يقول احلارث بن خالد إىل بإسناده( 337-1/336" )السنة "يف وقال

". وينقص يزيد اإلديان: "قالوا أهنم ووكيع وجميم إدريس ابن إىل وبإسناده 

".  وعمل قول اإلديان: "قال أنس، بن مالك إىل وبإسناده

". وينقص يزيد اإلديان: "يقوالن أهنما الممحن عبد بن وخصيف اجلزري مالك بن الكمًن عبد إىل وبإسناده
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. ممجئة احلدادية أصل على عيينة بن سفيان فيهم مبا مجيعاً  والسلف األئمة فهؤالء

. الصاحل السلف ومنهج رسولو وسنة اهلل كتاب خيالفون الذين األىواء ألىل وسحقاً  تباً  أال 

: ادلبطل احلدادي قال

 ؟ اإلرجاء أخا يا لنا نصيحتك ىي وما : ادلعاصم ادلمجئ : "ادلعاصم ادلمجئ قال"

 : شلهدين وطميقُت مسلكُت اآلن أمامكم أن لكم نصيحيت : القدًن ادلمجئ

 ضد شبهات من عندنا مبا مندكم وسوف ، فقط القول ىو اإلديان أن حتقيق يف إلينا تنضموا أن إما
 . قولنا نصمة يف جهدا يألوا مل بعضكم أن مع ، السلف قول

 مذىب إىل وتعودوا عنكم اإلرجاء غبار تنفضوا أن لكم فنصيحيت والتمويو التلون إال أبيتم وإن
 . الصاحل السلف

 ، معنا وباطنو ، السلف مع قولكم ظاىم حيث ، السلف وبُت بيننا ادلتذبذب ادلوقف ىذا أما
 ، فيو منغمسون وأنتم اإلرجاء من تتربأون ، عقيدتنا وتنصمون " وعمل قول اإلديان " السلف شعار حتملون

". اإلرجاء إخوة يا لكم نمضاه ال ما فهذا ، لو وسلالفون بو جاىلون وأنتم السلف مذىب وتنتحلون

: باارجاء  فكاًة  يرميهم الذين حقاًة  السلفيين عن الحدادي هذا قول

 مذىب إىل وتعودوا عنكم اإلرجاء غبار تنفضوا أن لكم فنصيحيت والتمويو التلون إال أبيتم وإن" 
" . الصاحل السلف

   بالسلفية، يتظاىم كان فقد الغايل، احلدادي ىذا صفات أبمز دلن والتمويو التلون إن: أقول
 من نظائم ولو والبغي، اجلور على القائم احلدادي مذىبو اآلن أعلن   ، حالو فيو يعمف ال زمناً  اختفى

 . الغالُت احلدادية من صاروا من   بالسلفية، يتظاىمون كانوا الذين ادلتلونُت احلداديُت

. ادلمجئة عقيدة ينصمون السلفيُت أن احلدادي ىذا دعوى ادلبُت اإلفك ومن
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 للسلفية حمهبم يف واألىواء البدع أىل ينصمون الذين احلدادية إخوانو ووصف وصفو ىذا بل
. ومنهجهم والسلفيُت للسلفية حمهبم يف مجيعاً  البدع أىل فاقوا لقد بل والسلفيُت،

 عن بعيداً  يمميهم ما األصول بعض إىل وأضافوا خبيثة، أصوالً  فأّصلوا البدع، أىل على زادوا بل
. وأخالقهم وأصوذلم السلف منهج

 إليها والدعوة السلفية يف أبمزىم ويصور السلفيُت، على ويفًتي يكذب احلدادي ىذا ذىب  
. اإلرجاء يف تابعوه الذين إخوانو عنو ينفضَّل  أن خشية اإلرجاء؛ على ثابت أنو بصورة عنها والذب

 عند اهلل  مد معموف احلدادي ىذا وصفو الذي السلفي فهذا ، والبهت الفجور أوضي من وىذا
 وذباً  احلق، إىل ودعوة ومنهجاً  عقيدة السلف منهج على والسَت والسنة الكتاب على بالثبات السنة أىل
 والموافض وادلمجئة احلدادية وربيبتهم اخلوارج من وأصوذلما وادلنهج العقيدة ىذه خصوم على وحمباً  عنو،

. األىواء أىل من وغَتىم

(: 13-12 ص)

 فاهلل ، مفارقتهم ختشى الذين وأحبابك أصدقاؤك أما: "ال رفاء السنة أهل في الطعان الحدادي قال
 يف زلبة ىذه فليست ، والعالقات الصداقات عليها تقدم كنت إذا ، إذن عندك العقيدة أرخص ما ! أكرب
 . الدنيا أجل من تكون اليت العالقات أىون وما ، الدنيا أىل عليو يلتقي ما على التقاء ىذا بل ، اهلل

 مسألة يف خالفتهم لكونك ويصنفونك ويهجمونك يقاطعونك الذين األصدقاء ىؤالء أن أخي يا واعلم
 من قطيع ىم بل ، صداقتهم على اإلنسان حيم  الذين والصد  الوفاء أىل من ليسوا احلق على فيها أنت

 السحاب فو  جعلوه الشخص وافقهم إذا اإلنًتنت صفحات من كثَت على تماىم كالذين والدمهاء الغوغاء
!". الكذاب فالن قالوا خالفهم وإذا، 

. وانسلت بدائها رمتٍت: أقول

. وحزبو احلدادي ىذا عند أىلها وأصول السلفية العقيدة أرخص فما
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 الدنيا، وحب واذلوى اجلهل على قائمة ىي وإمنا فيو، واحملبة اهلل زلبة على قائمة بينهم العالقات وليست
 ومن ،"والدمهاء الغوغاء من قطيع ىم بل: " اذلوى عن ينطق الذي احلدادي ىذا بقول وأحق أوىل وىم
. أخالقاً  الناس أحط

. وطالهبا السنة علماء يقدرون وال خيجلون فال 

. ومنهجهم السنة أىل أصول سلالفة من خيجلون وال

. واذلوى باجلهل اهلل دين يف الكالم من وال الكذب، كثمة من خيجلون وال

 يف واألصم ادلميسي بشم طميق على اإلمجاعات مبخالفة احلق أىل ورمي اإلمجاع دعاوى من خيجلون وال
. اإلمجاع دعاوى

 الفمقة ىذه بو تصفو عما وتنَيزه وعال جلَّل  اهلل بصفات تعّلقتْ  وإنْ  ادلنكمة بالموايات التعّلق من خيجلون وال
. ادلارقة

. والتوحيد السنة أىل من باحلق وأعلم وأعقل أفضل الغايل ادلمجئ ىذا جعلو من احلدادي ىذا يستحي وال

 قول وىو أال عليو، ادلتفق الصحيي باحلديث حيتج احملًت  احلدادي ىذا ارتكبها اليت البوائق ىذه وبعد
 رسول يا من : قيل يؤمن، ال واهلل ، يؤمن ال واهلل ، يؤمن ال واهلل- : "وسلم عليو اهلل صلى -الكمًن المسول

". بوائقو جاره يأمن ال الذي: قال ؟ اهلل

 ارتكب وكم السنة، أىل ويعتربىم احلدادي ىذا يزكيهم ذلك ومع احلداديون، ارتكبها اليت البوائق أكثم فما 
. البوائق من وغَته ادلقال ىذا يف

. اإلديان نفي يف دونو ىو مبا يكفمون احلدادية نمى ىنا احلدادي ىذا أورده الذي احلديث وىذا 

 صلى -اهلل رسول لقول إيماده أىلو ومن احلق طالب من بأنو يعمفو ال من وإيهام احلدادي ىذا تلبيس ومن 
مَائِيل َربَّل  اللُهمَّل -: "وسلم عليو اهلل  اْلَغْيبِ  َعاملَِ  َواألْرض، السَّلماَواتِ  فَاِطمَ  َوإْسمَاِفيَل، َوِميكائِيلَ  ِجبَيْ



 

16 
 

 إّنكَ  بِإْذِنَك، احلَْق   ِمنَ  ِفيوِ  اْختُِلفَ  َلِما اْىِدين . خَيَْتِلُفونَ  ِفيوِ  َكانُوا ِفيما ِعَباِدكَ  بَيُْتَ  حَتُْكمْ  أَْنتَ  َوالشَّلَهاَدة،
". ُمْسَتِقيم ِصمَاطٍ  إىَل  َتَشاءُ  َمنْ  تَيْهِدى

 ادلخالف احلدادي ادلنهج ظلمات يف التخبط لنفسك رضيتَ  دلا الدعاء هبذا اهلل دعاء يف صادقاً  كنت ولو
 . وأىلو للحق

: بقوله ال لم على والقائم الم لم حوارا ختم أن الحدادي هذا تلبي  ومن

 العلماء من كثَت وموقف ، الشخصي موقفي ىو ، اهلل رمحو األلباين الشيخ يف سابقا قلتو ما : تنبيو "
 شطحات عن مسؤولُت فلسنا ، اهلل رمحو األلباين الشيخ وبدّع الغالة من أحد جاء فإن ، العلم وطالب
 الشيخ احلديث وناصم العصم زلدث إىل اإلساءة يتقصد شخص كل من تعاىل اهلل إىل وأبمأ . الغالة
" .  اهلل رمحو األلباين الدين ناصم زلمد العالمة

 ويممونو األلباين العالمة يبدعون الذين أن يعلمون السنة وأىل تعلم وأنت الكالم ىذا تقول كيف: أقول
. الغالة وىم احلدادي، حزبك ىم إمنا بو الناس وديتحنون والتجهم باإلرجاء

 الفاسد ومنهجهم الباطلة أصوذلم على جميك وما أولياء، اختذهتم ما وغَته الكالم ىذا يف صادقاً  كنتَ  ولو
 من بماءتك فأعلن صادقاً  كنتَ  فإنْ  منهم، أنك على الرباىُت أوضي من إال والسنة التوحيد ألىل حمبك يف

. األلباين العالمة ومنهم السنة أىل حمب إىل منها ينطلقون اليت الباطلة وأصوذلم منهجهم ومن احلدادية

 . ىداه اتبع ومن وصحبو آلو وعلى زلمد رسلو خامت على وسلم اهلل وصلى 


