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وقفات مع مقال البليد الغبي عبد اهلل صوان 

 الشهادتُت تارك كفر على باإلمجاع االستدالل شبهة على اجللي الرد: " وعنوان هذا المقال
" ادلدخلي ربيع للمرجيء

بسم اهلل الرحمن الرحيم 

. احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آلو وصحبو ومن اتبع ىداه

: أما بعد

: فهذه وقفات مع عبد اهلل صوان يف مناقشة مقالو اآلنف ذكر عنوانو

. الوقفة األولى مع هذا العنوان-1

. حيث اعترب ىذا اجلاىل إمجاع العلماء على كفر تارك الشهادتُت شبهة

!!  فهل ىو يرى أن تارك الشهادتُت ليس بكافر، وأن اإلمجاع على كفره رلرد شبهة؟؟

 وىذا من أوضح األدلة على بالدتو، وأنو ال يدري ما يقول، ومن أوضح األدلة على 
. مضادتو دلنهج السلف

( )ومن كذبو يف ىذا العنوان رميو لربيع باإلرجاء، وكذب، فربيع من أشد الناس زلاربة
. لإلرجاء، ولسائر البدع والضالالت، ومؤلفاتو مشحونة بذلك

 

                                                           

 من عدد من كتبو يف نقده ألصناف ادلرجئة وبيان ضالذلم، وال سيما اجلهمية منهم  ربيعوقد مجع الكثَت من أقوال-  
 . يف شبكة سحاب قريباً والكرامية، وسوف تنشر إن شاء اهلل
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: الوقفة الثانية مع تعليقه على ما نقله عني من الكالم اآلتي- 2

 / الشيخ وسئل(: "1/102" )السنية الدرر "يف قال : ادلدخلي ربيع ادلرجيء قال : "قال
: فأجاب بو؟ الرجل يكفر وعما عليو؟ يقاتل عما- تعاىل اهلل رمحو-الوىاب عبد بن زلمد
. األربعة األركان مث الشهادتان، أوذلا اخلمسة، اإلسالم أركان

 ؛ بًتكها نكفره فال فعلها، على قاتلناه وإن فنحن هتاوناً، وتركها هبا، أقر إذا : فاألربعة 
 عليو أمجع ما إال نكفر وال ؛ جحود غَت من كسالً  ذلا التارك كفر يف اختلفوا : والعلماء
". الشهادتان وىو كلهم، العلماء

. جحوداً  تاركها تكفَت على وأمجعوا كساًل، األركان تارك تكفَت يف اختلفوا األمة فعلماء"

. الشهادتُت تارك كفر على وأمجعوا

 . الشهادتان وىو عليو أمجعوا مبا إال يكفر ال زلمد واإلمام

 األعمال من اخلمسة األركان وراء ليس إذ العمل؛ تارك تكفَت عدم يف واضح نص ىذا وقولو
 كالم اىـ الشهادتان وىو عليو، أمجعوا مبا إال يكفر ال أنو على نص بل بو، يكفر ما

". ادلرجيء

: ثم قال الجهول عبد اهلل صوان 

 : أنو – اهلل محو-ر الوىاب عبد بن زلمد اإلمام عن الغيب نقل : عاصم أبو قلت  "
 ."الشهادتان وىو ، عليو أمجعوا مبا إال ال يكفر"

 ىو الشهادتُت من ادلقصود ليس : التوفيق وباهلل أقول السقيمة الشبهة تلك عن وللجواب
 حىت الشهادة فإن مبقتضامها والعمل دلعنامها معرفة دون الغيب ادلرجيء ظنو كما فقط لفظهما
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 ال ادعاء حقيقة الشهادة ىي وىذه ()مبقتضاىا ويعمل معناىا يعلم أن البد حقيقتها تتم
 ادلدخلي ادلرجيء استدالل فبطل ىذا كالمو يف الوىاب عبد بن زلمد اإلمام ما أراده وىو

 رائحة ما شم وكأنو وجهو على الكالم اليفهم أنو الرجل وحقيقة العادلُت رب هلل واحلمد
  ."الكور بعد احلور من باهلل ونعوذ السالمة اهلل نسأل وال عرفو يوما العلم

:  أقول

افًتيت على ربيع فوصفتو باإلرجاء، وىذا افًتاء واضح، فإنو من أشد الناس زلاربة -أ
صلى اهلل -لإلرجاء على طريقة أىل السنة واجلماعة، وألنو يستدل بكتاب اهلل وسنة رسولو 

. يف مجيع القضايا، ويسَت على منهج السلف يف مجيع استدالالتو- عليو وسلم

يف بيان مذىبو وما يكفر - رمحو اهلل–وصفتو ىنا باإلرجاء؛ ألنو استدل بكالم اإلمام زلمد 
. بو، وىو ترك الشهادتُت، وما ال يكفر بو وىو العمل وعلى رأسو األركان األربعة

. جعلت كالم ىذا اإلمام الواضح احملكم شبهة سقيمة-ب

: افًتيت على ربيع فقلت- جـ

". ادلرجيء ظنو كما فقط لفظهما ىو الشهادتُت من ادلقصود ليس "

إن ادلقصود نطقهما فقط، أيها اجلاىل األفاك؟ : وىذا افًتاء واضح، فأين قال ربيع

ومىت أنكر ربيع العلم والعمل مبقتضامها؟ 

                                                           

أىل السنة ومنهم اإلمام زلمد يرون أنو ال بد من معرفة معٌت الشهادتُت، والعمل مبقتضاىا، ومع ىذا يرى القارئ -  
 باألركان األربعة، وإن قاتلو على تركها، وىذا اجلاىل مل يقماإلمام زلمد أنو ال يكفر من مل يعمل مبقتضاىا ولكالم 

 .(فاعتربوا يا أويل األبصار) غيب، هالغيب مل يفهم ىذا الكالم الصريح من ىذا اإلمام، مث يرمي غَته بأن
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فاإلمام زلمد صرّح يف ىذا البيان أنو يقاتل من ترك العمل مبقتضاىا، وىو األركان األربعة 
. وإن مل يكفره، وربيع احتجَّ هبذا التصريح من اإلمام زلمد

وكل ىذا مل تفهمو أيها البليد، ودفعك جهلك وبالدتك إىل حتميل كالم ربيع ما ال حيتمل، 
وال خطر ببالو، واّدعيت أنو بطل استداللو بكالم اإلمام زلمد، ورميتو زوراً بعدم فهم كالم 

اإلمام زلمد، وىذا إمنا ىو داؤك، فطريقتك ىذه طريقة غالة أىل البدع يف الكذب على أىل 
. احلق، وحتميل كالمهم ما ال حيتمل

إن كالم ىذا اإلمام واضح جلي ال حيتاج إىل شرح وبيان مقصوده، يفهمو صغار طالب 
العلم من أىل السنة، ويدركون داللتو من أنو ال معبود حبق إال اهلل، وأنو ينفي كل أصناف 

. الشرك باهلل، ويبطل عبادة األوثان وسائر ادلخلوقات

:  الوقفة الثالثة

بيان أنو ال يبعد أن ىذا اخلائن قد وقف على َنصُت لربيع، قد ضّمن كل واحد -أ
. "نواقضهما يف يقع أو الشهادتُت بًتك إال يكفر ال من السنة أئمة ومن: "منهما قولو

 .وىذان الّنصان جيء هبما متهيداً للنقل عن اإلمام زلمد

والذي يقرأ ىذين النصُت يدرك أن ىذا اجلهول احلدادي قد ارتكب أمراً خطَتاً؛ 

: أال وىو جتاىلو لقول ربيع يف ادلقالُت

". ىذا ومن أئمة السنة من ال يكفر إال بًتك الشهادتُت أو يقع يف نواقضهما"

وىذه إشارة من ربيع إىل نواقض اإلسالم العشرة، اليت قررىا اإلمام زلمد باسم نواقض 
. اإلسالم وىي معروفة عند طالب العلم، وعلى رأسها الشرك باهلل على اختالف أصنافو
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: فهل جيوز دلسلم أن يقول بعد وقوفو على ىذا الكالم

؟ "ادلرجيء ظنو كما فقط لفظهما ىو الشهادتُت من ادلقصود ليس "

أليس ىذا القول افًتاء عظيم من ىذا احلدادي األفاك؟ 

ولو كان عنده شيء من احلياء وادلرؤة حلجزاه عن ىذا الكالم وعن ىذه الطعون واالفًتاءات، 
. وحلجزاه عن كتابة ىذا ادلقال ادلظلم القائم على اجلهل والكذب

 الشهادتُت بًتك إال يكفر ال من السنة أئمة ومن : "مث ىل يفهم مسلم أو كافر من قول ربيع
أنو يقصد لفظ الشهادتُت فقط دون معنامها؟ " نواقضهما يف يقع أو

. إن تصرف ىذا البليد ليدل على الكذب واخليانة يف آن واحد

. يرى القارئ أين نقلُت كالم اإلمام زلمد باحلرف- ب

 يف يقع أو الشهادتُت بًتك إال يكفر ال من السنة أئمة ومن: " مع متهيدي لو بقويل
". نواقضهما

ومع ذلك يرميٍت ىذا الغيب بأين أقصد رلرد النطق بالشهادتُت دون معنامها والعمل 
مبقتضامها؟ 

فماذا يقول فيمن نقل كالم ىذا اإلمام من أوالده وغَتىم ومل يشرحوه ، ىل يقصدون لفظ 
الشهادتُت فقط دون معنامها؟ 

. إن افًتاء ىذا اجلهول على ربيع ليتناول كل من نقل ىذا الكالم ومل يشرحو لظهوره

ولقد وقف ىذا اجلهول على نقل ربيع دلا نقلو ىؤالء األئمة من كالم اإلمام زلمد، لكنو 
. خليانتو حذف ىذه النقول؛ ألهنا تدينو لو نقلها
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لقد شبهٍت ىذا األفاك بعثمان بن منصور وغَته من خصوم اإلمام زلمد - الوقفة الرابعة
. ودعوتو السلفية

. وىو وأمثالو من حزبو أحق هبذا التشبيو

. ألهنم من أشد الناس سلالفة ذلذا اإلمام وجلمهور أئمة اإلسالم

. ومن ىذه ادلخالفات موقف ىذا البليد من ىذا النص الذي نقلتو عن ىذا اإلمام

. إن اإلمام زلمداً ال يكفر تاركي األركان األربعة وإن قاتلهم عليها- أووًال 

 وىذا احلدادي وحزبو خيالفونو ويرمون من ال يكفر تارك الصالة باإلرجاء، فيدخل اإلمام 
. زلمد فيمن يرموهنم باإلرجاء

 وىو كلهم، العلماء عليو أمجع ما إال نكفر وال: "وصفو لقول اإلمام زلمد- ثانياًال 
.  بأنو شبهة سقيمة"الشهادتان

. فاإلمام زلمد وغَته يرون اإلمجاع الصحيح حجة قوية

 وىذا احلدادي يعتربه شبهة سقيمة، وىذا خالف واضح ألمر عظيم يعتربه اإلمام زلمد 
حجة ويبٍت عليو أحكامو، وإن تظاىر ىذا اجلهول ببيان مقصوده فال ينفعو ىذا التظاىر 

. الكاذب بعد وصفو لو بأنو شبهة سقيمة، مع أنو غٍت عن ىذا البيان لوضوحو

اإلمام زلمد ال يكفر من وقع يف الكفر من اجلهال إال بعد إقامة احلجة، وقد سبقو - ثالثاًال 
إىل ىذا أئمة وحلقو فحول أتباعو، وىذا احلدادي وحزبو التكفَتي خيالفون ىذا اإلمام وغَته 

من أئمة السنة، فَتمون من يشًتط إقامة احلجة باإلرجاء، وبعضهم يرميو بالتجهم، وبعضهم 
يرميو بالزندقة، فمن يصدق احلداديُت إذا تظاىروا باحًتام اإلمام زلمد وغَته من أئمة 

اإلسالم؟ 
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. فخصوم اإلمام زلمد من اخلرافيُت يرمونو وأتباعو بالبوائق

 واحلداديون اخلوارج فعالً خيالفون ىذا اإلمام وسلفو وأتباعو يف عدد من األصول، مث يرموهنم 
بطرق ماكرة بأهنم مرجئة، مع طعون أخرى، مث حتت ستار التقية اخلبيثة يتظاىرون 

. باحًتامهم

وأصول ىؤالء احلداديُت وفتنتهم وتطبيقاهتم تدينهم بالعداوة ألىل السنة السابقُت 
.. والالحقُت

شلا يدمغ ىذا احلدادي باإلفك واالفًتاء على ربيع ما يأيت من أقوالو - الوقفة الخامسة
الواضحة يف إدانة الكرامية إحدى فرق ادلرجئة الغالية اليت يريد ىذا اجلهول أن يلبس ربيعاً 

اإلديان ىو النطق بالشهادتُت : "لباس ىذه الفرقة الضالة ذات اإلرجاء الغايل اليت تقول
. ، ويرون ادلنافقُت مؤمنُت بناء على ىذا االعتقاد الباطل"فقط

(: 20ص)" نفحات اذلدى واإلديان"قال ربيع يف -1

، "اإلديان عندىم قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بادلعصية"فأىل السنة واجلماعة "
وعند ادلرجئة الغالة الكرّامية، اإلديان ىو النطق باللسان، وعند اآلخرين وىم اجلهمية، 

ادلعرفة فقط، إذا عرف اهلل يكفيو، فعلى مذىبهم إبليس مؤمن، وقال اهلل يف فرعون : اإلديان
ىم استيقنوا أن اهلل رب : ، يعٍت[14: سورة النمل] (وجحدوا هبا واستيقنتها أنفسهم): وأمثالو

العادلُت، وأنو خالق الناس أمجعُت، وأنو رب السموات واألرضُت، يؤمنون بذلك ال يشكون 
". يف ذلك، لكن الِكرب محلهم على ادلعاندة وادلكابرة واجلحود

خالل كالمو على  (18ص)" قرة العينُت بتوضيح معاين عقيدة الرازيُت"وقال ربيع يف -2
: أصناف ادلرجئة
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اإلديان باللسان وىم الكرامية، : اإلديان قول باللسان فقط، يقولون: ومن ادلرجئة من يقول"
أشهد أن : اإلديان قول باللسان فقط، وادلنافق عندىم مؤمن ألنو نطق بلسانو فقال: يقولون

. ال إلو إال اهلل، وأشهد أن زلمداً رسول اهلل، لكن ىذا يصادم القرآن

 ِإنَّكَ  يـَْعَلمُ  َواللَّوُ  اللَّوِ  َلَرُسولُ  ِإنَّكَ  َنْشَهدُ  قَاُلوا اْلُمَناِفُقونَ  َجاَءكَ  ِإَذا): اهلل تبارك وتعاىل يقول
 مواضع يف أخر ، إىل آيات([1)سورة ادلنافقون ] (َلَكاِذبُونَ  اْلُمَناِفِقُتَ  ِإنَّ  َيْشَهدُ  َواللَّوُ  َلَرُسولُوُ 
وكشف حاذلم وبيان كفرىم، وكما بُّت اهلل أهنم يف الدرك األسفل من  ادلنافقُت ذم يف أخرى
". النار

خالل كالمو يف بيان  (255ص)" شرح عقيدة السلف أصحاب احلديث"وقال ربيع يف -3
. عقيدة السلف يف اإلديان، وخالل كالمو على ادلرجئة

ىؤالء من ! إن اإلديان ىو النطق باللسان: ومن الفرق الضالة الكرّامية الذين يقولون: " قال
: دلاذا؟ ألنو قال! ىو النطق باللسان، وعندىم ادلنافق مؤمن- عندىم-فرق ادلرجئة؛ اإلديان 

! ال إلو إال اهلل، زلمد رسول اهلل؛ شهد أن ال إلو إال اهلل وأن زلمداً رسول اهلل

 ِإنَّكَ  يـَْعَلمُ  َواللَّوُ  اللَّوِ  َلَرُسولُ  ِإنَّكَ  َنْشَهدُ  قَاُلوا اْلُمَناِفُقونَ  َجاَءكَ  ِإَذا):  واهلل يقول يف ىؤالء
اإلديان ىو النطق : ، وىم يقولون([1)سورة ادلنافقون ] (َلَكاِذبُونَ  اْلُمَناِفِقُتَ  ِإنَّ  َيْشَهدُ  َواللَّوُ  َلَرُسولُوُ 

باللسان فقط، ال أعمال القلوب وال أعمال اجلوارح وال االعتقاد وال شيء، فقط النطق 
". باللسان وىذا ضالل

أال تدل ىذه ادلواقف السلفية من ربيع على متسكو مبنهج السلف، وترمسو خلطاىم، ال يف 
ىذا الباب فقط، بل يف كل أبواب الدين، فموقفو من ادلرجئة مثل مواقفهم، وموقفو من 

. اخلوارج والروافض وادلعتزلة وغَتىم مثل مواقفهم

. فيما يفًتونو على ربيع- ومنهم ىذا اجلهول-أال يدل كل ىذا على إفك احلدادية 
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 بل ويف تأصيالهتم الباطلة وتطبيقاهتم الفاجرة ما يتناول أئمة السلف بالطعن والتبديع 
. والتشويو

 

 عمير وكـتـبه ربيع بن هادي

 هـ1435/ ذو القعدة /6


