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البيان ملا اشتمل عليه الربكان وما يف معناه من 

 زخارف وتزيني الشيطان

 رد على فوزي البحريين املنعوت زوراً باألثري

 [احللقة الثالثة ] 
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 العمل شرط كمال في اإليمان؟: هل قال ربيع

 األعمال بأن يقول الذي فهو: فأولا  : "بعد افرتاءاته السابقة( 93ص)قال البحريين يف 
 ".اإلميان يف كمال رطش

وزجر  ذا القوله أول من حذر منمن فأنا  ،إن هذا ملن أعظم أكاذيبه وافرتاءاته :أقول
وقد رددت عليه يف  ،أحذر منه –إن شاء اهلل  -ول به وآخرهم وإىل اليوم وإىل غد من الق

 :هذه الفرية مراراا، فمن أقوايل يف التحذير من القول بشرط الكمال ما يأيت

 واملفاسد وعند للمصاحل مراعاة الواجبات عن التنازل جيوز هل"قلت يف مقايل  -أولا 
 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 حذَّرت وأنين ونشره العنربي خالد
 التمسك على فيه جيادل من وأحض   فيه اخلوض أو استخدامه من حيذر ممن كنت والرَّد

 . لإلميان السلف بتعريف

 الوجه على األيام هذه أثارها وإمنا -مجل ول ناقة - أعلم فيما األمور هذه يف لفاحل كان وما
، انظر اجملموع الواضح "واألراجيف باألكاذيب والتبديع والفنت للشغب عنه حكيته الذي

 (.963ص)

وموقفي هذا يتمشى مع : "يف جنس العمل مقاليتيف املقالة الثالثة من وقلت  -انياا ث
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 

 .وعمل القلب واللسان واجلوارح واعتقاد، قول القلب واللسان،
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أن العمل شرط يف صحة اإلميان عند : من القول بـ -قبل الناس ول أزال أحذر-وقد حذرت
 (.446ص)، انظر اجملموع الواضح "اخلوارج، وشرط يف كمال اإلميان عند أهل السنة

ر من وأنا أول من حذ": "يف جنس العمل مقاليت يف املقالة الثالثة منوقلت  -ثالثاا 
العمل شرط يف صحة اإلميان عند اخلوارج، وشرط كمال عند أهل : "قول بعض الناس

ه من الفتنة، ملا يرتتب علي همن كتابهذا الكالم  حذف "خالد العنربي"، وطلبت من "السنة
اخل، ول أزال ثابتاا ...". اإلميان قول وعمل واعتقاد: "مبا قرره السلف وطلبت منه أن يبدله

، انظر اجملموع "قول، ومن نسب إيلَّ غري هذا فهو من أكرب البهاتني املفرتينعلى هذا ال
 (.464ص)الواضح 

 قضية يف كاحلرباء يتلوَّن": "كلمة يف التوحيد"وقلت عن فاحل يف مقايل  -رابعاا 
 األعمال قضية ويف اإلرجاء قضية يف األلباين قلَّد ربيعاا  بأنَّ  جهر أخرياا  مث وغريها األلباين
 ول مجيعاا  الناس قبل أعتقد فيما(  كمال شرط األعمال) عبارة حاربت واهلل فأنا كمال شرط
 األعمال قول عن هنيته والذي.  هـ4441 عام مين حصل هذا أنَّ  وأعتقد ذلك على أزال
 السنَّة أهل بتعريف عليك السنَّة ألهل تعريفاا  هذا ليس حينذاك له قلت كمال شرط

 القلب قول  : باملعصية وينقص بالطاعة يزيد واعتقاد وعمل   قول  :)  هبأنَّ  لإلميان واجلماعة
 (.144ص)، انظر اجملموع الواضح "( واجلوارح واللِّسان القلب وعمل   واللِّسان

 من العبارة هذه استنكرت -واهلل-أنا": "كلمة يف التوحيد"وقلت يف مقايل  -خامساا 
 ( . 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 شيئاا  يشاركه -اهلل رمحه-باز وابن
 غريي وعند القلوب وأعمال: -قال وعندي -كالصالة صحة شرط هو ما منه: قال ؟

، "كمال رطش كلها عداها وما الصالة مثل صحة شرط هو ما األعمال من، الصالة:قال
 . (145ص)انظر اجملموع الواضح 
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يقسم العمل إىل شرط صحة وإىل شرط   -رمحه اهلل–ابن باز العالمة الشيخ وهذا 
 (:443-446ص" )أقوال ذوي العرفان" ، قال عصام السناين يف كتابه كمال

 : رياضال جريدة يف الراجحي فيصل بن العزيز عبد األخ يقول:  الثالث "

 دروسه أحد يف وكنا ـ( هـ4441) عام -اهلل رمحه- باز ابن اإلمام شيخنا سألت وقد
 كمال؟ شرط أم ، لإلميان صحـة شـرط أهـي:  األعمال عن - اهلل رمحه-

 هبا إل اإلميان يصح ل ،لإلميان صحة شرط األعمال من:  -اهلل رمحه- فقال
 مع ، بدوهنا ناإلميـا 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 إل ، صحة شرط اجلميع عند العمل بل ، ل:  فقال
 كما ، -عنهم اهلل رضـي- الصحابـة إمجاع وعليـه ، الصـالة إنه:  مجاعة فقالت ؛ منه به

 اإلميان لصحة منه لبد العمل جنس أن إل. بغريها آخرون وقال. شقيق بن اهلل عبد حكاه
 .هـ.ا(جمتمعة هبا إل يصح ل ، واعتقاد وعمل قول عندهم اإلميان هلذا. مجيعاا  السلف عند

 ".(هـ49/3/4459 يف45146 عدد - رياضال جريدة عن نقالا ) 

 :قسمان لاعماأل أن -اهلل رمحه– باز ابن الشيخ كالم حاصل

 فمن كالصالة ،هبا إل اإلميان يصح ل ،لإلميان صحة شرط هو ما منها- 4
 .كفر فقد تركها

 .وإمثه تاركها عصيان مع ،بدوهنا اإلميان يصح ،كمال شرط هو ما ومنها- 5
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 اإلميان به حيص ما العمل جبنس يريد أنه وسباقاا  سياقاا  كالمه من واضح- 9
 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

 (:441-444ص" )العرفان ذوي أقوال"  يف السناين امعص قال 

 :   املشكاة جملة مع حوار يف الشيخ قال:  الثاين "

 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 شرطاا  األعمال جعلوا أهّنم الّسلف وبني بينهم والفارق ، والعتقاد الّنطقو  العمل

 (.كماله يف شرطاا  جعلوها والّسلف

 قول اإلميان ، اإلميان من جزء هو ، بشرط هو ما ، جزء هو ، ل:  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 ، ل ، ل:  الشيخ-
 يقول وبعضهم. املعرفة:  يقولون واآلخرون ، فقط وتصديق قول اإلميان يرون املرجئة املرجئة،

 كما 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 دائماا، وحنض الناس على التمسك بقول السلف :أقول
 ".قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص باملعصية

يف اإلميان يقول العمل شرط كمال  لوذلك أنكم ترمون باإلرجاء وحتاربون من 
 ؟من يصرح بهباإلرجاء على م كوحيذر من القول به، فكيف ينجو من حكم

 .فأي جرمية ترتكبوهنا يف حق اإلسالم وأهله

ابن باز  مثلوأي أصل أخبث من هذا األصل عندكم الذي يضلل به أئمة السنة 
 .اواأللباين وغريمه

العمل شرط صحة أو شرط كمال يف اإلميان  هذا مع أين حذرت من أن يقال :أقول
قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل "مراراا وتكراراا والقتصار على تعريف السلف لإلميان بأنه 

 .، انظر ما أسلفناه يف هذا البحث وغريه"باألركان

 ملحق

بعد كالم طويل عن جنس العمل نقله عنه فاحل يف  -اجلربوع  عبد اهلل قال الدكتور
 : -"إشراع األسنة"له مقا

وعند القائلني بكفر تارك الصـالة، أنـه ل بـد أن يـأيت بالصـالة، فـءذا جـاء بالصـالة، " 
وهــذا الــذي  - كلهــا، وعنــده األركــان  أي صــّلى مــع التوحيــد، أصــبح عنــده جــنس العمــل

إذا كــان جــنس العمــل شــرطاا يف صــحة : )الشــيخ ابــن بــاز، فيقــول -كمــا بلغــين-يرجحــه 
وقــد ب ــني  -يقــول-ه ل بــد أن يبــنيا لنــا مقــدار العمــل الواجــب لصــحة اإلميــان اإلميــان؛ فءنــ

ومــن ، بالنصــوص أهنــا الصــالة، فمــن صــّلى فقــد أصــبح معــه جــنس العمــل وأصــبح مســلماا 
 .، فهذا الذي بلغين أن الشيخ ابن باز قاله ، وأنا ما مسعته(تركها فهذا هو احلد
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مبلـــة -راا واجبـــاا عليـــه باإلســـالم، أي إذن املقصـــود جبـــنس العمـــل أن يعمـــل عمـــالا  ـــاه
 [.شرح أصول السنة لإلمام أمحد" ] -اإلسالم

التبيان لعالقة العمل مبسمى "وقال الدكتور عبد اهلل الزاحم يف مقدمته لكتاب 
 :ما نصه" اإلميان

إن القائلني بكفر تارك الصالة من السلف مل يكن قوهلم هذا مضاهاة ول التقاء مع "
فرين باألعمال يف قوهلم، وإمنا خصوا الصالة من بني سائر األعمال ألدلة اخلوارج واملك

خاصة يف هذا الباب، وألن تركها ترك جنس العمل؛ إذ أن قبول األعمال الصاحلة متوقف 
 .هـ.ا" على قبوهلا

دعاوى فاحل  اهدم نذيلالاجلربوع وعبداهلل الزاحم اهلل عبد (4)ينأشكر الدكتور  :أقول
املسكني أن ما فاحل ومل يدرك  ،ى شاكلته بأن املراد جبنس العمل كل العملاحلريب ومن عل

عن العالمة ابن باز يهدم دعاواه عن القائلني بكفر تارك الصالة و نقله الدكتور اجلربوع 
 .يبطلها تفسري أهل اللغة الذين مل يفسروه كتفسري فاحل ومن شايعه  كماالباطلة  

 وهو ما يتفق مع تفسري ابن باز ،رب من الشيءأنه الض" اجلنس " وأسلم تفاسري 
استعمال العلماء من ، وأعتقد أن ابن باز أخذ هذا املعىن والقائلني بكفر تارك الصالة

ه مبعىن الضرب من عمل أو جنس الطعام أو جنس الثيابالجنس من  ونيريد مفه ،املتأخرين
لذين كفروا تارك الصالة من الصحابة ر الدكتور اجلربوع أن اذكِّ ، وأ  البعض منه، والنموذج له: 
، وإمنا يريدون بيان " اجلنس " بذلك تفسري لفظ  ن وافقهم من أهل احلديث مل يريدواوم

احلكم املأخوذ من  يف تارك الصالة ذلكم -صلى اهلل عليه وسلم  -حكم اهلل ورسوله 
 .الكتاب والسنة

                                                           
 .أهل السنةويؤذي به  ،ول يعرتضان على من يقول به ،ومها ممن يقول جبنس العمل يف اجلملة (4)
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األركان  ة ول تارك باقين ل يكفر تارك الصالمم السنةوإن كان إخواهنم من أهل 
؛ ألن هذا تاب والسنة ومل يضلل بعضهم بعضااالعملية األربعة قد أخذوا هذا احلكم من الك

األركان األربعة أن من يكفر تارك الصالة أو أحد : رح الجتهاد، وقد قلنا للحداديةمن مسا
يأخذوا بأي قول من فلم  ،وحنرتمهم ونعتربهم من أئمة السنة هم مجيعاا بأو ل يكفر بذلك حن

، وتعلقوا جبنس العمل لالستمرار يف هذه األقوال رغبة منهم يف الشغب على أهل السنة
 .الفنت

بأن من ل يكفر تارك العمل من العلماء   -رمحه اهلل  -ابن باز وقد صرّح العالمة 
؛ بل يرمون من يصرح بتكفري تارك العمل أهل السنة فرفضوا قول هذا اإلمامفهو من 

 .الذي تعلقوا به" جنس " اء؛ ألنه مل يلتزم بلفظ اإلرجب
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الذي لم يرد في الكتاب ول في السنة ول " جنس"هل من ينكر استعمال لفظ 
                أدخله السلف في تعريف اإليمان يكون مرجئاا أو المتشبث به يكون 

 هو المبتدع؟

 هو بل ،(العمل جبنس) يكفر ل الذي وهو: "من بركانه( 93ص)قال البحريين يف 
 فالرجل به، يقولوا مل السلف بأن بزعمه ،(العمل جنس) لفظ من ويتهرب ذلك يف متناقض
 ".بذلك يعرتف أن يريد ول اإلميان، مسائل يف وخلط خبط

، ولكن (4)فقد صرحت مراراا بتكفري تارك العمل ،إن هذا ملن أكذب الكذب :أقول
 ،هنم إذا ألصقوا بءنسان قولا هو بريء منه ويعلن براءته منهوهو أ ،احلدادية هلم أصل خبيث

فهم هبذا األصل اخلبيث  ،فءهنم يصرون على الستمرار على رمي ذلك املظلوم مبا ألصقوه به
 .يفوقون اخلوارج

ن تارك العمل بالكلية كافر زنديق، لكين هنيت عن التعلق بلفظ إ :أنا قلت مراراا 
أنه ل وجود له يف الكتاب  وبينت   ،الشتباه املؤدي إىل الفنتجنس ملا فيه من اإلمجال و 

ول أدلة أهل السنة واجلماعة  -رضي اهلل عنهم-والسنة ول وجود له يف كالم الصحابة الكرام 
 .يف قضايا اإلميان، وبينت غرابته على اللغة العربية واضطراب أقوال أهل اللغة يف معناه

ويتنـزه عن الفنت والشغب، ولكن احلدادية  ،يريد احلقذلك بياناا شافياا ملن  بينت  
ألهواء اجج اليت خياصمون هبا أهل السنة استمروا يف التشبث به شأن أهل إلفالسهم من احل

 .يف التعلق باملقالت الباطلة واأللفاظ اليت مل ينطق هبا الكتاب والسنة

                                                           

 .وبينت ما ينطوي عليه من الشر يف ثالث مقالت "جنس"لكين حذرت من لفظ  (4)
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وحنوها من " يزاحل"و " اجلرب"و " العراض"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 
 .البدع وعداوة أهل السنة وتضليلهم

 واألعمال أصل، اإلميان بأن يقول الذي وهو" : من بركانه( 93ص)وقال فوزي يف 
الصادق  الناصح مبقال الذي هو األخري فالكالم الصادق، الناصح قول وهذا ،(فرع)و كمال

". 

قول أئمة اإلسالم، ولقد نقلت لك هو و  ،قول اهلل وقول رسولهدلَّ عليه هذا  :أقول
أن اإلميان أصل والعمل فرع عنه  أقوال العلماء وأدلتهم من كتاب اهلل ومن سنة رسول اهلل من

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 

كمالا واجباا   كمالنين  يثبت لإلميا -رمحه اهلل  –وهذا شيخ اإلسالم ابن تيمية 
عند اجلهمية واملرجئة والكرامية ما هو اإلميان  عنفهو يقول وهو يتحدث  ،وكمالا مستحباا 

 .وأهل السنة

 (4)مبعنيني الكتاب يف هو مث (: "3/693)فيقول كما يف جمموع الفتاوى   -1
 بينهما يفرق فلهذا العمل وراء القلب يف الذي فاألصل واجب وفرع أصل
 إمنا)  قوله يف كما جيمعهما والذي ،( الصاحلات وعملوا آمنوا): بقوله

                                                           

 .يعين اإلميان(4)
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) و     (   احلياء)  وحديث(  يؤمنون ل الذين يستأذنك إمنا)  و(  املؤمنون
 ينقص واجب ومن بدونه يتم ل أصل من مركب وهو(  القيس عبد وفد

 الدرجة علو بفواته يفوت مستحب ومن العقوبة صاحبه يستحق نقصا بفواته
 من وغريمها واملسجد وكالبدن كاحلج وسابق ومقتصد لنفسه  امل فيه الناسف

 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 العتقاد ترك وهو ركنه نقص ما
 الظاهر العمل وكماله القلب وأصله الفرق شبهات تزول وهبذا فقط مسمى
 .(4)"القلب وكماله الظاهر أصله فءن اإلسالم خبالف

 .لإلميان أصالا وفرعاا شيخ اإلسالم أن وهنا يثبت 

ويثبت له كمالا وهو ما يؤتى فيه باألعمال الواجبة، ويكون اإلميان أكمل إذا أتى 
 .لواجبة واملستحبة، فيكون شيخ اإلسالم على مذهب احلدادية مرجئاا العبد باألعمال ا

والواقع أن املرجئ هو الذي ينفي الكمال عن اإلميان؛ ألن هذا الكمال هو الزيادة 
 .يف اإلميان اليت ينكرها املرجئة

 (: 11-7/11)في مجموع الفتاوى  –رحمه اهلل  –وقال  -2

 حديث يف كقوله الصاحلة واألعمال اإلسالم فيه دخل ؛جمرداا  اإلميان اسم ذكر وإذا"
 عن األذى إماطة وأدناها ،اهلل إل اله ل قول أعالها ،شعبة وسبعون بضع اإلميان)  :الشعب
)   نفي 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  ( 4)
إن اإلميان أصل والعمل فرع، بناء منهم على أدلة من الكتاب  :نقلت فيه أقوالا 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
 إل -ورسوله به اهلل أمر- أمر مسمى اسم يينف ل رسوله أو اهلل فءن مستحبة؛ أهنا على دل
 ،له أمانة ل ملن إميان ل" :وقوله ،( القرآن بأم إل صالة ل)  :كقوله واجباته بعض ترك إذا
 مل ( العبادة)         يف مستحباا  الفعل كان إذا فأما .ذلك وحنو ،"له عهد ل ملن دين ول

 اإلميان اسم املؤمنني مجهور عن ينفى أن جلاز جاز لو هذا نءف ،املستحب لنتفاء ينفها
 الرب أفعال يفعل أحد وليس ،منه أفضل وغريه إل عمل من ما ألنه ؛واحلج والزكاة والصالة

 مل من كان فلو .عمر لو  بكر أبو ول بل ؛-وسلم عليه اهلل صلى - النيب فعلها ما مثل
 األولني من املسلمني مجهور عن ينفى أن جلاز ؛عنه نفيها جيوز املستحب بكماهلا يأت

 الكمال) ينف أنه أراد نءف الكمال هو ياملنف أن :قال فمن ،عاقل يقوله ل وهذا ،واآلخرين
 الالكم)  نفي أنه أراد نإو  .صدق فقد ؛للعقوبة ويتعرض ،تاركه يذم الذي( الواجب

 الواجب فعل من نءف ،يقع أن جيوز ول ،ورسوله اهلل كالم يف قط يقع مل فهذا( املستحب
 .جمازاا  ول حقيقة ل فعله ما :يقال أن جيز مل ؛شيئاا  واجبه من ينتقص ومل، عليه وجب كما
 خلف صلى ملن وقال ،"تصل مل فءنك فصل ارجع" :صالته يف املسيء لألعرايب قال فءذا

 قوله وكذلك .واجب لرتك كان(  الصف خلف لفذ صالة ل: ) باإلعادة هأمر  وقد الصف
 يف وأنفسهم بأمواهلم وجاهدوا يرتابوا مل مث ورسوله باهلل آمنوا الذين املؤمنون إمنا)  :تعاىل
  ".واجب الرتياب وترك واجب اجلهاد أن يبني(  الصادقون هم أولئك اهلل سبيل

 .أصالا وكمالا واجباا وكمالا مستحباا إلميان لأن هذا شيخ اإلسالم يثبت  :أقول

 .وهذا عند احلدادية والبحريين إرجاء شديد

  :من مجموع الفتاوى( 191-7/197)في  -رحمه اهلل -وقال -3

 حق يف واحداا  شيئاا  ليس متنوع الواجب فاإلميان ،اإلميان من الواجبة األعمال :قيل فءذا"
 من ومستحبها واجبها احلسنة األعمال مجيع :نيقولو  واحلديث السنة وأهل .الناس مجيع
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 اإلميان بني ويفرق .الواجب اإلميان من ليست .باملستحبات الكامل اإلميان من أي ،اإلميان
 جمزئ 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

 . واجباا وكمالا مستحباا كمالا أن لإلميان أصالا و وهنا أيضاا يثبت شيخ اإلسالم  :أقول

 :الفتاوى مجموع من( 617-7/616) في – اهلل رحمه -وقال -1

 السم أن :والتحقيق .؟ولفروعه له أو ،فقط للألص اإلميان اسم فهل :يقال أن بقي"
 إذا األصل إل يتناول ل وقد ،القرتان مع بالسم وحده صلاأل خيص وقد ،يتناوهلما املطلق

 الفروع قطعت ولو ،وجدت إذا والفرع األصل يتناول فءنه ،الشجرة كاسم ؛هو إل خيص 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 ل -صلى اهلل عليه وسلم– والشارع .دم جيربها اليت الواجبات
 يف يستحب ما بانتفاء ل ؛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 فءذا ،وجمزئ كامل إىل :ينقسم الغسل :الفقهاء بعض

 لنتفاء كان ،ذلك وحنو ،( مؤمن وهو يزين حني الزاين يزىن ل)  و(  له أمانة ل ملن إميان ل
 :فيه الناس ويتفاضل يتبعض واإلميان .املستحب الكمال لنتفاء ل ؛فيه بجي ما بعض
 قلبه يف كان من النار من خيرج: ) -وسلم عليه اهلل صلى -قال وهلذا ؛والصالة كاحلج
 (". إميان من شعرية ومثقال إميان من ذرة مثقال

ه بالشجرة هلا ويف هذا النص يثبت شيخ اإلسالم لإلميان أصالا وفروعاا، ويشبه :أقول
 ينفي ل -صلى اهلل عليه وسلم– والشارع: "ومتاماا كما قال ويثبت له كمالا  ،أصل وفروع
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، "ومتامه كماله من جيب ما ترك حبيث ،واجب لرتك لكن مستحب لرتك العبد عن اإلميان
 .ويكرر إثبات كمال اإلميان ومتامه مرة بعد مرة كما ترى

 ؟فما مصريه عند احلدادية 

 : الفتاوى مجموع من( 611-11/613) في -اهلل رحمه– وقال -1

 هو ،عقاب بال اجلنة لدخول املستحق وهو ،والوعيد الوعد باب يف املطلق املؤمن ولكن"
 مل الكبائر هذه فعل فمن ،اإلطالق عند املؤمنون هم وهؤلء ،احملارم اجملتنب ،للفرائض ياملؤد
 :قال من قول معىن وهذا ،الكبرية تلك على للعقوبة متعرض هو إذ ،املؤمنني هؤلء من يكن
 ،املستحب الكمال نفي يريدوا مل فءهنم ،اإلميان كمال ينف أو ،اإلميان حقيقة ينف به أراد
 :إىل ينقسم الغسل :يقولون والفقهاء ،والوعيد الذم يوجب ل املستحب الكمال ترك نءف

 بقوله أراد فمن .مذموماا  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) 

 إمنا)  :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 الذين املؤمنون
 ل ملن دين ول له أمانة ل ملن إميان ل)  :املأثور احلديث ومثل ،( حقا املؤمنون هم أولئك
 ".ذلك وأمثال ،( القرآن بأم إل صالة ل:  ) -وسلم عليه اهلل صلى- قوله ومثل ،( له عهد

 .كمالا مستحباا أن لإلميان أصالا وكمالا واجباا و  وهنا يثبت شيخ اإلسالم

ويبني مراد قول من قال من أهل السنة املراد بنفي اإلميان عن الزاين والسارق وشارب 
وأهنم مل يريدوا نفي الكمال املستحب، وإمنا  ،اخلمر نفي حقيقة اإلميان أو نفي كمال اإلميان

ال ن املراد بنفي اإلميان نفي الكمإ :ئ من يقوليريدون نفي الكمال الواجب، وخيطِّ 
فهذا الذي يفسر نفي اإلميان يف النصوص النبوية  ،املستحب، ويشبه هذا القول بقول املرجئة
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عن مرتكيب الكبائر ينفي الكمال املستحب ل يرى هلذه الكبائر تأثرياا كبرياا على اإلميان، فهو 
 .ل يضر مع اإلميان ذنب :يقرب من قول غالة املرجئة

وعدم اللتفات إليه إذا نبهوا  ،اجلهل مبنهج السلف ومواقف احلدادية كلها راجعة إىل
عليه استكباراا وعناداا ومتادياا يف اخلصومات، فأدى هبم جهلهم وهتورهم إىل مصادمة اآليات 

وكماله بالطاعات واألعمال الصاحلة ديث النبوية اليت تنص على زيادته، القرآنية واألحا
وعنادهم إىل مصادمة أقوال أئمة اإلسالم كما  ، وأدى هبم جهلهمواإلخالص هلل رب العاملني

 .ترى

 (:12/171)في مجموع الفتاوى  -رحمه اهلل–وقال  -6

ول يسرق  ،ل يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن) : -صلى اهلل عليه وسلم–وقوله  "
عنه اإلميان  ىفنف (ول يشرب اخلمر حني يشرهبا وهو مؤمن  ،السارق حني يسرق وهو مؤمن

 ،ول يستلزم ذلك نفي أصل اإلميان وسائر أجزائه وشعبه ،ذي يستحق به اجلنةالواجب ال
أي الكمال الواجب ليس هو الكمال  ،وهذا معىن قوهلم نفي كمال اإلميان ل حقيقته

 ".املستحب املذكور يف قول الفقهاء الغسل كامل وجمزىء

 .تحباا ويف هذا النص يثبت أن لإلميان أصالا وكمالا واجباا وكمالا مس
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إن اإليمان يزيد وينقص وينقص حتى ل يبقى منه إل مثقال : هل يعتبر مرجئاا من يقول
 إن اإليمان ينقص ول يزول جميعه؟: ذرة، ومن قال

العالمة الفوزان وأهل و  وأئمة الدعوةيضعون شيخ اإلسالم ابن تيمية سهل الحدادية و 
 !؟ السنة والجماعة في مشنقة اإلرجاء

 السنة أهل مذهب: "يقول -اهلل رحمه-ابن تيمية  اإلسالم يخش: أولا  -
 ."جميعه يزول ول ينقص وأنه يتبعض أنه والجماعة

 (:111ص) األصفهانية العقيدة في -رحمه اهلل-قال  -1

 يعرف ومل لفظي وبعضه يسري خالف اجلماعة مع خالفهم املرجئة فقهاء أن املقصود وإمنا"
 الكوفيني فقهاء من طائفة قول ذلك فءن هذا يف إل خالف بالفتيا املشهورين األئمة بني

 أن وهو اجلهمية قول وأما حنيفة أيب وأصحاب حنيفة أيب وصاحبه سليمان أيب بن كحماد
 كان ول باإلمامة املشهورين من أحد يقله مل فهذا اللسان دون القلب تصديق جمرد اإلميان
 أصحاب من املتأخرين من طائفة عليه ميةاجله وافق وإمنا املرجئة إىل هذا فيضاف قدميا

 . األشعري

 قول ذلك يف حدوثا األقوال وآخر اجلهمية ل 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 قولوني فءهنم احلكم يف خيالفون ل أصحابه لكن األقوال

 يف واملعتزلة اخلوارج أوقع ما كلهم هؤلء أوقع وإمنا اآلخرة يف ينفع ل وأنه املنافقني إميان هو
 والجماعة السنة أهل ومذهب . كله ذهب بعضه ذهب إذا بل يتبعض ل اإلميان أن  نهم
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 : -صلى اهلل عليه وسلم- النبي قال كما جميعه يزول ول ينقص وأنه يتبعض أنه
 ".  اإليمان من ذرة مثقال قلبه في كان من النار من يخرج"

 بالتبعيض يقولوا فلم واحلكم السم يف نازعوا واملعتزلة اخلوارج ثالثة ذلك يف فاألقوال
 اخللود له وأوجبوا اإلميان اسم بالكلية الكبرية صاحب عن فرفعوا احلكم يف ول السم يف ل
 مثابا يكون أن جيوز فقالوا احلكم يف ل السم يف فنازعوا واملرجئة اجلهمية وأما انالنري  يف

 املرجئة من وكثري بعض دون اإلميان بعض معه يكون أن جيوز ل لكن مذموما حممودا معاقبا
 قال كما الكبائر أرباب من أحد حق يف الوعيد 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 ل لكن بالكلية الوعيد نفوا

 .اهـ" عليه كذب أنه واألشبه سليمان بن مقاتل

أي ) أنه والجماعة نةالس أهل مذهب "فهذا شيخ اإلسالم ابن تيمية يصرِّح بأنَّ : أقول  -
صلى اهلل عليه -ويحتج لهم بقول النبي " جميعه  يزول ول ينقص وأنه يتبعض( اإلميان
 ". اإليمان من ذرة مثقال قلبه في كان من النار من يخرج":   -وسلم

 "يء إنَّ اإليمان ينقص حتى ل يبقى منه ش" : وقد ي قال هنا أنَّ بعض أهل السنَّة يقولون 
هؤلء فئة قليلة ومع ذلك فهم مع مجهور أهل السنَّة يف القتصار على القول بأنَّ  فيقال إنَّ 
واقتصارهم عليه يف نظري هو ( قول وعمل ويزيد وينقص )  أو( قول وعمل )  اإلميان

واحلكم للغالب ول  اا نادر  اا أمر (  ءينقص حتى ل يبقى منه شي) بأنَّه : الغالب فصار القول 
 .حكم للنادر 

اإلميان أنَّ  :ن هنا أطلق شيخ اإلسالم القول بأنَّ مذهب أهل السنَّة واجلماعة وم
 .واحتج باحلديث املذكور . نَّه ينقص ول يزول مجيعه وأيتبعض 
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 ومنهم فوزي البحريين أن يرجعوا عن فتنتهم ؟  فهل آن للحدادية 

 

 

 :  -رحمه اهلل- اإلمام الحافظ ابن رجب الحنبلي: ثانياا  -

ومىت وصل : " خالل ذمِّه للحرص والشح وسوقه األدلة على ذلك  –رمحه اهلل-قال 
الدِّين واإلميان نقصاا بيِّناا فءنَّ منع الواجبات  احلرص على املال إىل هذه الدرجة نقص بذلك

 واإليمان بال ريب ينقص حتى ل يبقى منه إلَّ القليل،الدِّين  وتناول احملرَّمات ينقص هبما
  (4).اهـ(  جداا 

 وقد تبنيَّ ممَّا ذكرنا أنَّ حب املال والرياسة واحلرص عليهما( : " 19ص)وقال في 
صلى اهلل عليه -يُفسد دين المرء حتَّى ل يبقى منه إلَّ ما شاء اهلل كما أخبر بذلك النبي 

 . اهـ"  -وسلَّم

خالل إجابته على  -رحمه اهلل-وقال اإلمام محمد بن عبد الوهاب -ثالثاا 
 :من الدرر السنية ( 2/66)ل وجه إليه في سؤا

 قلبه يف كان إذا النار، من قاهلا من وإخراج كله، الدين جتمع اهلل، إل إله ل: كون وأما "
 إذا يلزم ول 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 خيرج: يقول والذي احلق، فقوله اهلل، إل إله ل: من

                                                           

ضمن جمموع رسائل وهو يف املطبوع ( 4الوجه -1اللوحة )( ما ذئبان جائعان ) شرح حديث انظر خمطوط (  4)
 (.34)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 وأصحابه حنيفة، أبو غلط

 

 :أقول -
إن اإلميان ينقص حىت ل يبقى منه شيء، :  -رمحه اهلل-اإلمام حممد مل يقل  - أ

 .فضالا عن أن يشرتطه

 كله، يذهب أن بعضه ذهب إذا يلزم ول يتجزأ، اإلميان نإ: "انظر إىل قوله - ب
 ".اخلوارج مذهب هذا بل

ي؛ ألن واحلدادية إمنا يريدون أن يفرضوا على أهل السنة مذهب اخلوارج التكفري  
عندهم مرجىء، وحياربونه " اإلميان ينقص حىت ل يبقى منه شيء: " الذي ل يقول

م يوجبون القول هبذه الزيادة   .أشد احلرب ألهنَّ

وسئل اإلمام عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ عن الفرق بين اإلسالم  -رابعاا 
 :إجابة علمية رصينة من ضمنها قوله  -رحمه اهلل–واإليمان، فأجاب 

 اإلسالم أعمال بأن:  األحاديث بني جيمع أنه فاعلم ذلك، عرفت إذا" 
 مسمى جزء وهي ، باإلسالم ففسرت ؛ هلا شامالا  اإلميان، مسمى يف داخلة
 ؛ والظاهرة الباطنة األعمال من ولغريها، هلا (4)مثالا  اإلميان لكون اإلميان،

 فسر بينهما قرن وإذا ؛ اإلسالم فيه دخل حديث، أو آية يف اإلميان أفرد فءذا
 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 شامالا  (4)
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 الصحيح احلديث يف كما ،ذرة وزن يكون حتى الستة، باألصول اإليمان
 ما فبقدر"  (1)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 وإمياناا، إسالماا، وتسمى
 ما أتدرون وحده، باهلل انباإليم آمركم"  -وسلم عليه اهلل صلى- النيب

 إَله ل أن شهادة: "  قال أعلم، ورسوله اهلل قالوا ؟ وحده باهلل اإليمان
 وأن الزكاة، وإيتاء الصالة، وإقام اهلل، رسول محمداا  وأن اهلل،ّ   إل

 اإلسالم، وهي اإلميان، يف داخلة:  األعمال فهذه " غنمتم ما خمس تؤدوا
 من شيئاا  ترك فمن والباطنة، الظاهرة الاألعم جلميع اسم اإلميان ألن

 دليل وهو ؛ ذلك حبسب إميانه نقص احملرمات، من شيئاا  فعل أو الواجبات،
، انظر الدرر السنية "القلب إميان وهو اإلميان، أصل نقصان على
(4/991-996). 

 اإليمان من القلب، في ما يضعف وقد: " فهذا اإلمام عبد الرمحن يقول
 اخل...الصحيح الحديث في كما ذرة، وزن يكون حتى الستة، باألصول

 ".حتى ل يبقى منه شيء: " ومل يقل "
 فما رأي احلدادية فيه ؟ 

 )!( .إنَّ مذهب احلدادية الفاجر لريمي هذا اإلمام يف هوَّة اإلرجاء 
 . وحاشاه وأمثاله من أهل السنَّة وأئمتها من ذلك

 :  -حفظه اهلل-ن الفوزان وقال الشيخ العالمة صالح بن فوزا -خامساا 

                                                           
اجلزء الباقي أي مثقال الذرة إمنا هو من اإلميان فقط ل من  فهم من كالم اإلمام عبد الرمحن بن حسن أن هذاي   (4)

 .احلدادية بأنه مرجىءعليه اإلميان والعمل، فهل سيحكم 
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التعليقات المختصرة على متن العقيدة "في نقصان اإليمان كما في  - أ
 كما- فاإلميان: "  دار العاصمة -ط( 116-111ص" )الطحاوية

 يزيد ، باجلوارح وعمل باجلنان وتصديق باللسان قول:  - العلماء قال
 .  بالعصيان وينقص بالطاعة

ُهم   آيَاتُهُ  َعَلي ِهم   تُِلَيت   َوِإَذا: )تعاىل قال   ،(يـَتَـوَكَُّلونَ  رَبِِّهم   َوَعَلى ِإيَماناا زَاَدتـ 
ُهم   آَمُنوا الَِّذينَ  فََأمَّا : )وقال  آَمُنوا الَِّذينَ  َويـَز َدادَ : )وقال ،(ِإيَماناا فـََزاَدتـ 
 عليه- قوله يف كما ، والنقص اإلميان زيادة على تدل اآليات هذه ،(ِإيَماناا
 يستطع لم فإن ، بيده فليغيره منكراا  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 : " حيحالص احلديث يف وكما
 ".  إيمان من خردل من حبة مثقال أدنى

 وينقص بالطاعة يزيد باألركان وعمل بالقلب واعتقاد باللسان قول فاإلميان
 فليس.  والسنة الكتاب من المأخوذ الصحيح تعريفه هذا ، بالعصيان

 .  فقط نباجلنا 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

هل هذا : وقد ُسِئل الشيخ صالح الفوزان نفسه السؤاَل اآلتي  - ب
يزيد حتى  اإليمان)  :القول يا فضيلة الشيخ يـ عاد  من قول املرجئة 

 ؟؟(  يكون مثل الجبال وينقص حتى ل يبقى منه إلَّ مثقال ذرَّة
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                :  وفي القرآن،هذا في الحديث  : هذا كالٌم حق  "  : -وفقه اهلل- فأجاب
 (  اهلل الذين اهتَدو ا هداى ويزيد)  ،(زادتهم إيماناا ) 

ل يبقى منه إلَّ مثقال حبٍَّة من  اصي حتىوينقص بالمع،إلميان يزيد بالطاعات ا  
فإن لم يستطع فبلسانه ،فليغيره بيده  من رأى منكم منكراا : ) كما يف احلديث   خردل

 . على أنَّ اإلميان يكون ضعيفاا  دلَّ (  فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإليمان،

و كما قال أ-(  مثقال حبَّة خردل وليس وراء ذلك من اإليمان: ) ويف رواية 
 .-صلَّى اهلل عليه وسلَّم

أو بضٌع وستُّون -اإليمان بضٌع وسبعون شعبة : )  -والسالم عليه الصالة-وقال 
والحياء شعبٌة من ،وأدناها إماطة األذى عن الطريق ،إلَّ اهلل  أعالها قول ل إله:  -شعبة

 .(4)-اهللحفظه -ه اهـ جواب(  بوأنَّه ش عا ،وله أدىن على أنَّ اإلميان له أعلى فدلَّ (  اإليمان

اإليمان يزيد حتى يرى أنَّ القول بأنَّ  -حفظه اهلل-فهذا الشيخ الفوزان : أقول 
ٌ  حق؛يرى أنَّ هذا القول  يصير أمثال الجبال وينقص حتى ل يبقى منه إلَّ مثقال ذرَّة

 . حق  باآليات القرآنية واألحاديث النبويةوحيتج على أنَّه 

ة اجلاهلة الظاملة ومنهم فوزي البحريين يرون أنَّ من يقتصر على هذا لكن احلدادي
فقوهلم يقتضي أن العالمة ! يرون أنَّه مرجئ "  ءحتى ل يبقى منه شي:" القول ول يزيد 

 .الفوزان هبذا التقرير مرجئ

 .-رحمه اهلل-كالم الشيخ محمد أمان بن علي الجامي  -سادساا 

                                                           

  (.56-51)ص ( من الكتاب والسنَّة  عقيدة احلاج) انظر ( 4)
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وينقص  ميان يزيد بالطاعةإلا( : "  أفعال العباد) نوان بعشريط يف  –رمحه اهلل- قال
وكما هو  اهر مشاهد من  ،صريح األدلة من الكتاب والسنةهو باملعصية كما 

، الناس يتفاوتون ،وأعمال جوارحهم املؤمنني يف عقائدهم وأعمال قلوهبم تفاوت
: يقولون أبو بكر ،كءميان أيب بكر وإميان عمر ألن أعماهلم غري أعمالنا ليس إمياننا

قوة اإلميان عند أيب  ،ة أو صيام ولكن مبا وقر يف القلبالناس بكثرة صال قف  مل يـا 
ينقص  ،كذا إىل أن وصلنا إىل هذه الدرجةوه ،اإلميان عند غريه بكر غري قوة

خيرج من النار من كان يف قلبه ، ل يبقى منه إل مثقال ذرة نهأاإليمان إلى حد 
صلى -إذن يزيد زيادة عظيمة كءميان رسول هلل ،ذرة من إميان  الأدىن أدىن أدىن مثق

فيصل إىل درجة أنه ل ،مياننا اليوم ءوينقص ك ،ومن معه وأيب بكر -اهلل عليه وسلم
 .اهـ" يبقى يف قلبه إل مثقال ذرة

وكل وحممد أمان أئمة الدعوة والفوزان ابن رجب و ابن تيمية و أهل السنة و ف :أقول 
) أو على القول بأنَّ         (  اإليمان قول وعمل) القول بأنَّ  ن السَّلف علىماْن اقتصر م

اإليمان ينقص وينقص حتى ل )أو على القول بأن (  اإليمان قول وعمل يزيد وينقص
 )!( أنَّ هؤلء كلهم مرجئة (  يبقى منه إل مثقال ذرة

سائر الفرق اإلسالمية  وهذا قول انفرد به احلدادية احلاقدون على أهل السنَّة عن
 . وحىت عن اخلوارج السَّابقني والالحقني
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 الخالصة

 على وافرتاءاته كذبه كثرة له مناقشايت ومن البحريين فوزي كتابات من يظهر  -أولا 
 . وإخوانه ربيع

 . الفهم يف وبالدته قصده سوء   -ثانياا 

 . السنة أهل على الباغية فئته وتأصيالت الباطلة تأصيالته كثرة   -ثالثاا 

 :التأصيالت هذه ومن

 أهل تعريف على" شيء منه يبقى ل حىت اإلميان ينقص" زيادة إجياهبم - 4
 ويزيد وعمل قول اإلميان أن" وهو والسنة، الكتاب عليه ودل عليه، أمجعوا الذي السنة

 ".وينقص

 باإلرجاء، وهمويرم 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   -5  
 العمل بأن: القول عن زجر من أول من أو أول أنه ربيع عن ومعلوم اإلميان، يف كمال شرط
: قال اململكة يف السنة أهل من أحداا  ربيع يعرف ول اإلميان، يف صحة شرط أو كمال شرط
 .كمال شرط العمل إن

 يف صحة أو كمال شرط العمل بأن القول عن عثيمني ابن العالمة زجر ي نسى ول
 .بالتبديع عثيمني ابن يستهدفون هنمأ البحريين هذا ومنهم احلدادية أن يبعد ول اإلميان،
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، اإلميان تعريف يف يدخله ل من وحماربة ،"العمل جنس" بلفظ تشبثهم   -9 
 له، العلماء واستعمال اللغة أئمة التفسري هبذا خمالفني كله، العمل: العمل جبنس ومرادهم

 اجململة اظاأللف باستعمال يبدعون الذين السنة ألهل وخمالفني استعماله، من ومقاصدهم
 ".جنس" لفظ حال هو كما والسنة؛ الكتاب يف ترد مل إذا سيما ول واملشتبهة،

 ذلك ويعلن بالكلية، العمل تارك يكفر من ويبدعون حياربون أهنم مصائبهم ومن
 " .جنس" لفظ استخدام عن يزجر لكنه مراراا،

 يستعملونه من افأهد من أن وبنيَّ  عثيمني، ابن العالمة شديداا  زجراا  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" انهعنو  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

 .رأساا  بذلك احلدادية يرفع ومل 

 الذي الغيب ذلك مثل وجهالته؛ بغبائه العلماء هؤلء أقوال على البحريين هذا وهوش
 .يقال كما مبنخل األرض عن الشمس حيجب أن يريد
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 بني اخلالف إن: يقول من -فوزي رأسهم وعلى - باإلرجاء احلدادية رمي   -1
 يقول ل ممن السلفيني وإخواين أين عم صوري، أو لفظي الفقهاء مرجئة وبني السنة أهل

 أو هذا يقول ممن وغريهم العز أيب وابن اإلسالم شيخ بذلك احلدادية قصد ولكن بذلك،
 بدع من وأهنا يسرية بدعتهم إن: يقول أو السنة، أهل من الفقهاء مرجئة يعد كمن. حنوه

 .العقائد بدع من ل واألفعال األلفاظ

 يكفر ل من على ينطبق وهو بالكلية، العمل تارك فريك ل من باإلرجاء رميهم  -6
 لفتوى وخمالفني األركان، ترك على يقاتل كان وإن بالشهادتني، أو السنة أئمة من بالشرك إل

 .السنة أهل من الصنف هذا بأن صرح الذي باز ابن العالمة

 وينقص يزيد وعمل قول اإلميان إن: قال 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

 بني الشبه أوجه بينت كما، هذا الرد مقدمة يف لتأصيالتا هذه بينت وقد، عنهم األخذ
ها بين الشبه أوجهخطورة احلدادية اجلديدة و " مسيته يل مقال يف والروافض اجلديدة احلدادية

 " .وبني الرافضة

 واستئصال وبطالهنا، خطرها وبيان ذه األصوله عوار كشف على اهلل أعان وقد
 .ذلك على الكثري احلمد وله جذورها، من شأفتها

 السنة أهل يف طعناا  احلدادية وضاللت 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
 . وإخوانه

 .الروافض سيما ول األهواء، أهل حتريف جنس من وهذا، كتاباته يف هذا من ويكثر

 فمن،  البحريين فوزي وسفسطات وخيانات أكاذيب بذكر القراء على أطيل ول 
 . بفهرسته ذلك على وليستعن هذا، كتايب فليقرأ استيعاهبا أراد

 .وسلم وصحبه آله وعلى حممد نبينا على اهلل وصلى

 كتبه                                                               

 املدخلي عمري هادي بن ربيع                                                  

 هـ43/3/4453                                                         

 
 

 


