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إبطال إفك وافتراء عبد اهلل صوان الحدادي 

بسم اهلل الرمحن الرحيم 

: أوال

يدافع فيو  (اآلفات)قال اجلاىل األعمى عبد اهلل صوان يف مقال لو نشر يف شبكة اآلفاق 
: عن رفيقو يف حرب أىل السنة عبد احلميد اجلهين احلدادي

خرج علينا ربيع بمقال جديد فيو جهاالت وتشغيبات كعادتو في تشغيباتو على أىل "
ومقالو . السنة وتلقيبهم باأللقاب المنفرة والطعون اآلثمة الجائرة وىو أحق بها وأىلها

وىذا رد على بعض ما شغب بو . سقيم كعادتو في مقاالتو ، يدل على أن فهمو سقيم 
، وقد رد على الشيخ الفاضل أبي مالك واتهمو باتهامات جائرة ظالمة ، وىذا حالو ؛ 

. فهو ممن إذا خاصم فجر عياذا باهلل 
ففي ىذا المقطع : "قال الجاىل ربيع المدخلي رادا على الشيخ الفاضل أبي مالك

انظر قصره السلف على الصحابة والتابعين، وىذا أمر خطير تفتعلو 1:- من العجائب
الفرقة الحدادية إلسقاط من بعد الصحابة والتابعين من السلف الصالح ودفن جهودىم 

." في رفع راية السنة وىدمهم للبدع ودحر أىلها وبيان ضاللهم فرقة فرقة
: أقول

انظر إىل افًتاءات ىذا الظلوم اجلهول، فهو يرمي باجلهاالت والتشغيب مقال ربيع  (1
القائم على العلم واحلجج القوية الواضحة اليت تدمغ الباطل وتزىقو، فالعلم واحلق عند ىذا 
اجلهول جهاالت وتشغيبات، وىذا إمنا ىو وصف مقاالتو ومقاالت احلدادية القائمة على 

 .اجلهل والكذب وقلب احلقائق وجعل احلق باطًًل والباطل حقًّا

من كذبو وفجوره وجهلو وصفو للحدادية أعداء أىل السنة ومنهجهم وأصوذلم بأهنم  (2
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 .أىل السنة، وربيع ال يصفهم إال مبا ىو فيهم ومن صفاهتم

وصفو لربيع بأن فهمو سقيم، فهذا من أفجر الفجور يف اخلصومة، ومن رميو لربيع مبا  (3
 .ىو يتخبط فيو من ظلمات اجلهل والكذب

. وىذا من تكذيبو لكبار العلماء الذين شهدوا لربيع بالعلم ونصرة احلق ورده للباطل

وىذا اجلهول ما عرف إال مبحاربة احلق وأىلو واالفًتاءات الظادلة عليهم متابًعا يف ىذه 
 .ادلخازي أساتذتو الفجرة من احلدادية

: ثانيا

 للسلف ىنا بالصحابة والتابعين يدل على ()ىل تخصيصو: التعليق": قال ىذا اجلهول
 إسقاطو لمن بعدىم؟ 

وتكفير تارك الصالة ىو المشهور : "فهذا شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمو اهلل يقول 
(. 20/97)المجموع " المأثور عن جمهور السلف من الصحابة والتابعين 

يقصر السلف على الصحابة والتابعين – رحمو اهلل –فهل شيخ اإلسالم ابن تيمية 
ويريد إسقاط من بعدىم ؟ وىل يكون ىو أيضا ملحقا بالفرقة الحدادية على ما بينو 

! وبين الحداد من مفاوز؟
. "(ما أشد جهلك يا ربيع وما أشد انحرافك عن التوحيد والسنة: وأقول
: أقول

 .على نفسها براقش تجني: يصدق على ىذا اجلاىل البليد ادلثل -1

: فقول شيخ اإلسًلم ىذا يهدم دعاواكم لإلمجاع على كفر تارك الصًلة؛ ألنو ىنا يقول

                                                           

 .اجلهول عبد احلميد اجلهين: أي ()
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وتكفير تارك الصالة ىو المشهور المأثور عن جمهور السلف من الصحابة "
". والتابعين

فهذا شيخ اإلسًلم رمحو اهلل مل حيِك اإلمجاع الذي تدعيو أنت وحزبك احلدادي يف تكفري 
: تارك الصًلة، بل قال

وتكفير تارك الصالة ىو المشهور المأثور عن جمهور السلف من الصحابة "
". والتابعين

فهذا القول صاعقة على احلدادية الظلمة اجلهلة؛ فإنو يدل على أن مسألة تارك الصًلة من 
. ادلسائل اليت حصل فيها اخلًلف من عهد الصحابة والتابعني

فمن قال بعدم كفر تارك الصًلة من الصحابة والتابعني ىو مرجئ عند احلدادية، وىذا 
. احلكم وأمثالو يدل على أنكم من أخطر فرق اخلوارج الذين يرمون أىل السنة باإلرجاء

!! فأين الذي ترجف بو الفرقة احلدادية؟

 :فرٌق بني ما يقصده شيخ اإلسًلم وبني ما يقصده اجلهين احلدادي -2

بل فابن تيمية رمحو اهلل ال يقصد بقولو ىذا رمي من ال يكفر تارك الصًلة باإلرجاء،  - أ
، وعلى رأسهم الصحابة الذين ال يكفرون ىو جيلهم، وحيًتمهم، ويعًتف بفضلهم ومكانتهم

تارك الصًلة والزىري ومالك والشافعي وأمحد، وإجًلء أصحاهبم الذين ال يكفرون تارك 
 .الصًلة

اإلديان قول ): احلداديون ومنهم اجلهين وعبد اهلل صوان الغامدي يرمون من يقول - ب
، وىذا رمٌي ألىل (حىت ال يبقى منو شيء: )باإلرجاء؛ ألهنم ال يقولون (وعمل يزيد وينقص

 .السنة وأئمتهم ومنهم ابن تيمية باإلرجاء
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باإلرجاء، وىذا قول أىل  (اإلديان أصل والعمل فرع): احلداديون يرمون من يقول- ج
ابن منده، وحممد ابن نصر ادلروزي، وابن تيمية، وابن القيم، وابن : السنة مجيًعا ومنهم األئمة

رجب، والسعدي، وعبد الرمحن، وسليمان بن عبد اهلل، وعبد اللطيف بن عبد الرمحن وىؤالء 
 .الثًلثة من آل الشيخ حممد بن عبد الوىاب وغريىم

. ويتضح من منهج احلدادية وأصوذلم أهنم أعداء ألداء ألىل السنة السابقني والًلحقني

. وأهنم أشد وأخطر على اإلسًلم من كل أىل األىواء والبدع

مث من اضطراب ومحاقات اجلهين أنو تارة يقصر اإلمجاع على كفر تارك الصًلة على 
 .الصحابة والتابعني وتارة يقصره على الصحابة

: وىاك األدلة على اضطرابو من صحيح كًلمو

فلقد قصر ىذا اجلهين احلدادي تكفري تارك الصًلة على الصحابة فقط عدة مرات  -1
 :، حيث قال[كشف اخلفاء عن مسألة حمدثة استقوى هبا اإلرجاء]: كما يف مقالو

وكما تسلط المتكلمون المبتدعة من عهد قديم على مسائل العقيدة فثبتوا مسائلهم "
ليست من المبتَدعة في الكتب والرسائل حتى َنسي غالب الناس أنها مسائل محدثة 

 ". رضي اهلل عنهمعلوم الصحابة

: أقول

. فهنا اقتصر على الصحابة فقط فلم يذكر التابعني وال غريىم! سبحان اهلل -أ

إن يف ىذا الكًلم لطعًنا يف كل من جاء بعد الصحابة السيما أىل السنة بأهنم قد  -ب
. نسوا أن تلك ادلسائل احملدثة ليست من علوم  الصحابة، أي إهنا راجت عليهم؛ فاعتقدوىا
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وىذا كذٌب واضح على أىل السنة، فلقد ردوا وأبطلوا عقائد ادلعتزلة الباطلة وردوا بدع 
. غريىم كاجلهمية واخلوارج وادلرجئة والصوفية

أىل العلم وكثري من طًلهبم يعلمون أن ادلعتزلة من الفرق التكفريية، فهم خيرجون - ج
. ىو يف منزلة بني منزلتني ويف اآلخرة ىو خملد يف النار: مرتكب الكبرية من اإلسًلم ويقولون

فاحلدادية يسريون على منهجهم ال على منهج أىل السنة ادلكفرين لتارك الصًلة؛ فإن 
. ىؤالء ال حياربون من ال يكفره وال يرموهنم باإلرجاء

: [(رد على ربيع ادلدخلي)رمتين بدائها وانسلت ]: وقال أيضا يف مقال -2

فهل نأخذ ، بأن الزىري ال يكفر تارك الصالة - جدال – ومع ذلك فلو سلمنا لو "
ما رأيك يا ربيع؟ ىل نترك ، وإجماع الصحابةبرأيو الذي خالف فيو الكتاب والسنة 

. " من أجل كلمة قالها الزىري؟وإجماع الصحابةداللة القرآن وصريح السنة 

: أقول

 وىنا قصر اإلمجاع على الصحابة فقط، فهو يتضمن الطعن يف التابعني ومن بعدىم -أ
. من مجهور أىل السنة

 إن ىذا لبهتان عظيم على اإلمام الزىري، ورمٌي لو بأنو خالف الكتاب والسنة -ب
واإلمجاع، فهل السلف الذين نقلوا كًلمو يعتقدون يف قولو ىذا أنو خمالف للكتاب والسنة 

! واإلمجاع أيها احلدادي؟

وىل مجهور أىل السنة بل وبعض الصحابة خالفوا داللة القرآن وصريح السنة واإلمجاع 
ادلزعوم ادلهدوم؟ 
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دلاذا ال تعًتف أيها الظامل اجلهول دلن ال يكفرون تارك الصًلة بأن ذلم أدلتهم من 
الكتاب والسنة، بل أدلتهم أكثر وأقوى من أدلة من يكفرون تارك الصًلة؟ 

دلاذا يتجاىل احلدادية ىذه األقوال السلفية، وىذا ادلذىب الراجح الذي يراعي النصوص 
! مجيعا ويؤلف بينها وال يهدر طرًفا ويأخذ مبا خيالفو؟

!!  أال تدري أن خمالفة الكتاب والسنة واإلمجاع من أعظم وأشد أنواع الكفر؟-ج

. قاتل اهلل األىواء وأىلها

: [حماكمة ادلرجئة العصرية]: وقال يف مقالو -3

نصوص واضحة ، فإن النصوص الواردة في كفر تارك الصالة: أما القاعدة الثانية "
على صراحتها في كفر تارك - رضي اهلل عنهم -  دل إجماع الصحابة .صريحة ُمْحكمة

فإن من فوائد اإلجماع أنو يمنع التشغيب على النصوص . وإخراجو من الملة ، الصالة
فإجماع الصحابة على كفر تارك الصالة يُبطل جميع تأويالت المتأخرين التي سلطوىا . 

". على النصوص في ىذا الباب

: أقول

إن دعوى إمجاع الصحابة ال تثبت، وقد فندنا دعاوى اإلمجاع باألدلة الواضحة على  -أ
 .طريقة السلف ومنهجهم

إنَّ قصرك اإلمجاع على الصحابة يصم التابعني ومن بعدىم من مجهور ادلسلمني  -ب
وأئمتهم بأهنم قد خالفوا إمجاع الصحابة والنصوص الصرحية الواضحة من الكتاب والسنة، وىذا 
القول حيمل يف طياتو التكفري لكل من مل يكفر تارك الصًلة من التابعني فمن بعدىم إىل يومنا 

 .ىذا
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وتكفير تارك الصالة ىو المشهور المأثور عن جمهور : "بل على قول شيخ اإلسًلم
". السلف من الصحابة والتابعين

يدل على أن ىناك من الصحابة من ال يكفر تارك الصًلة، فتناولتهم أحكام احلدادية إما 
. بالتكفري وإما بالتبديع

ما أشد جهلك يا ربيع وما : وأقول: "وانظر إىل قول ىذا اجلهول البليد عبد اهلل صوان
". أشد انحرافك عن التوحيد والسنة

: أقول

إن كبار علماء السنة والتوحيد والسلفيني الصادقني يف البلدان العربية واإلسًلمية  يشهدون 
لربيع بالعلم واتباع الكتاب والسنة، ويؤيدون جهاده يف الذب عن الكتاب والسنة والتوحيد 

. والردود على أىل البدع والضًلل

فهل يؤخذ بشهادة ىؤالء األئمة الكبار، كاإلمام ابن باز، واإلمام األلباين، واإلمام ابن 
عثيمني، والعلماء األفاضل كالشيخ حممد بن عبد الوىاب البناء، والشيخ أمحد بن حيىي 

النجمي، والشيخ زيد بن حممد ىادي، وكبار علماء أىل احلديث وعلماء السنة يف اذلند 
. وباكستان، وعلماء اليمن وعلى رأسهم الشيخ مقبل

ىل يؤخذ بشهادة ىؤالء، أو يؤخذ بقول ىذا اجلاىل الفاجر احلاقد على السنة وأىلها 
والطاعن ىو وحزبو يف أىل السنة السابقني والًلحقني والرادين ألقواذلم ادلبنية على نصوص 

! الكتاب والسنة؟

إعالم ]إنو ليصدق على شهادتك وشهادة أمثالك ما قالو اإلمام ابن القيم في 
: (3/396 )[الموقعين
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واجلاىل الظامل خيالفك بًل حجة ويكفرك أو يبدعك بًل حجة وذنبك رغبتك عن "
طريقتو الوخيمة وسريتو الذميمة فًل تغًت بكثرة ىذا الضرب؛ فإن اآلالف ادلؤلفة منهم ال 

". يعدلون بشخص واحد من أىل العلم والواحد من أىل العلم يعدل مبلء األرض منهم
. انتهى

فأنت أيها اجلاىل احلاقد ال تقبل شهادتك وشهادات حزبك يف بصلة، فكيف تقبل فيمن 
يدعو إىل الكتاب والسنة ومنهج السلف الصاحل، ولو يف ذلك ادلؤلفات، ويشهد لو علماء 

. التوحيد والسنة بالعلم وأنو على احلق، ويدينون خصومو الذين أنتم شر منهم مبراحل

: وأخيرا

 مواضع بقصر اإلمجاع ()أال ترى أيها اجلاىل األعمى أن ىذا اجلهين قد صرح يف ثًلثة
على الصحابة رضي اهلل عنهم يف تكفري تارك الصًلة، وىذه التصرحيات خترج التابعني ومن 
. بعدىم من مجهور ادلسلمني من السنة؛ ألهنم مل يلتزموا هبذا اإلمجاع ادلنسوب إىل الصحابة

فكم ذلذا احلدادي وحزبو من الطعون يف السلف وبعض الطعون تنطوي على التكفري 
. وبعضها على رميهم باإلرجاء، وىذا من مثار اذلوى البغيض

. وعبد اهلل صوان ينصر أباطيل وظلم اجلهين وسائر حزبو احلدادي وحيارب احلق وأىلو
 

وكتبو 

                                                           

. وىذا حسب اطًلعي، فيجوز أن يكون لو تصرحيات أخرى بقصر اإلمجاع ادلزعوم على الصحابة رضي اهلل عنهم ()
 أنو ال إمجاع من الصحابة وال من غريىم على كفر تارك الصًلة، وسيأيت ذكر كًلم ابن سحنون ادلتضمن :والصواب

احللقة الثانية من وقفات مع بعض تلبيسات وجهاالت ]لذكر اختًلف الصحابة والتابعني يف حكم تارك الصًلة يف 
، وىو يؤيد ما حكاه شيخ اإلسًلم [عبد احلميد اجلهين يف مقالو كشف اخلفاء عن مسألة حمدثة استقوى هبا اإلرجاء

ابن تيمية من وجود ىذا االختًلف يف اجلملة، ىذا باإلضافة لنقل عدد من األئمة من مجهور العلماء أهنم ال يكفرون 
 .تارك الصًلة مع ذمهم لو واحلكم عليو بالقتل إذا أصر على تركها
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