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البيان ملا اشتمل عليه الربكان وما يف معناه من 

 زخارف وتزيني الشيطان

 رد على فوزي البحريين املنعوت زوراً باألثري

( احللقة الثانية) 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

الذي لم يرد في الكتاب وال في السنة وال " جنس"هل من ينكر استعمال لفظ 
كون مرجئاً ؟ أو المتشبث به يكون              أدخله السلف في تعريف اإليمان ي

 هو المبتدع ؟

 

 : بركانه من( 11ص) يف البحريين فوزي قال -1

 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"إين أكفر تارك العمل بالكلية؛ لكين أهنى عن استعمال لفظ  -1
 .يسببه من الفنت من باب سد ذرائع الشر والفساد

                                                           
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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يف التكفري، فما مصري الصحابة والسلف " جنس"وإذا كان البد من التلفظ بلفظ 
 الذين مل يتلفظوا به يف تكفري تارك العمل بالكلية؟ 

 .هو مرجئ يف منهج احلدادية: اجلواب

، فالذي ال يكفر وإذا كان النهي عن جنس العمل إخراجًا للعمل من اإلميان
تارك الصالة خمرج هذا العمل العظيم من اإلميان، والذي ال يكفر تارك الزكاة والصيام 

 .واحلج يكون خمرجاً هلذه األعمال العظيمة من اإلميان

هذه  -على منهج احلدادية-فهؤالء أوىل أن يرموا باإلرجاء؛ ألهنم خيرجون 
اإلميان، ونعوذ باهلل من منهجهم  األعمال الكرمية ومباين اإلسالم العظيمة من

وتأصيالهتم الباطلة اليت تنعكس بالشرور والتبديع والباليا على أهل السنة واجلماعة 
 .وأئمتهم الكبار

ال إله إال : والذي يروي أحاديث الشفاعة، ومنها أنه خيرج من النار من قال
خمرجًا للعمل من اهلل، وعنده أدىن أدىن أدىن مثقال ذرة من إميان، يكون مرجئًا 

اإلميان؛ ألنه ال يكفر من ترك األعمال كلها إال هذا املقدار الضئيل من اإلميان 
 .والعمل

 من اهلل وأدين وأقرر أقول وكتابات وتدريساً  دراسة العلمية حيايت أول من إنين -2
 القلب وعمل واللسان، القلب قول وعمل، قول اإلميان نبأ :نفسي أعماق

 ينقص أنه أحياناً  وأزيد باملعاصي، وينقص بالطاعات، دوأنه يزي واجلوارح،
 وينقص وينقص :أقول وأحياناً  ذرة، مثقال إال منه يبقى ال أن إىل وينقص
 . شيء منه يبقى ال حتى
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 سحاب، شبكة يف نشرسيو  ،كتيب يف اإلميان يف عقيديت األصدقاء أحد واستخرج
 . هـ1221 عام يف مقاالت ثالث العمل جنس يف وكتبت

 :ومنها، وجوه أربعة من اللفظ هذا استخدم من خصومة مقاصد فيها بينت   
 وابن واأللباين باز ابن مثل العصر أعالم رموا وأهنم باإلرجاء، السنة أهل رمي قصدهم
 .اإلرجاء ثالوث بأهنم -اهلل رمحهم- عثيمني

 :ذلك بعد قلت مث 

 إىل السلف عهد أول من واتراملت الشائع السلف بقول يلتزموا 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 عملو  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 كاف رد وهو ، املرجئة لضالل رد فيه السلف عبارات فالتزام 
 إلطالق التكفرييني استغالل من ومحاية والقال، والقيل االختالف من نيللسلفي وضمان
 . العمل جلنس السلفيني بعض
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 درء وتقدمي ، املفاسد درء ووجوب ، الذرائع سد وجوب السنة أهل أصول ومن
 .املصاحل جلب على املفاسد

 من هيثري  وملا اللبس يف املوقع اإلمجال 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

 زمـان كل واآلراء أذهان           الـ وخبطا الوجود هذا أفسدا قد

- محد األخ ذكرها اليت الصورة أن وهي إليها النظر لفت يينبغ 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 ما فهذا
 .ومثرياته اخلالف أسباب

 . والرفق باحلكمة احلق على وجيمعها القلوب يؤلف ما على واحلرص
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 على عموماً  واملسلمني السنة أهل كلمة جيمع أن -وتعاىل تبارك- الكرمي اهلل أسأل
" جنس العمل كلمة حق حول"، انظر "والفنت اخلالف أسباب جينبهم وأن  واهلدى احلق
 . "اجملموع الواضح"من ( 214-214ص)

 حياربوين كيف ،األفاك هذا ومنهم ،احلدادية حياربين كيف كله هذا بعد فانظر
 هذا قول يف ترى كما ،اإلميان من العمل أخرج بأنين وزوراً  كذبا ينويرمو  ،باإلرجاء ويرموين
 .  األهوج

 وأبنّي  ،ذلك على وأحثهم ،ميانلإل 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 واستهانةاسد، الذرائع ودرء املف

 ،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 وجعلللتكفريني،  خلفاً  العمل جبنس اإلرجاف يف احلدادية استمر وملا
 يقله، مل الذي القول هذا عليه أرد أن ضطررتا ،اإلميان تعريف يف ركناً  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 ي   نت  وبيّ ، فه به السلففت اإلميان مبا عر  عر  
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هل السلف الذين مل  :فأسألك، لفظ جنس العمل يف تعريف اإلميان ومل أجد من ذكر  
 تعريف اإلميان يكونون مرجئة عندك ؟يف  "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 وبأ يــة األســئلة الــيت مل تـــرد 
مسـاءلتك عـن اإلميـان  وواهلل مـا هربـت عـن، وأنا متأكد أنك عـاجز عـن الـرد عليهـا، عليها

ولو كان عندي خطأ ، هذا اهلروب -والعياذ باهلل-ومل خيطر ببايل ، واإلرجاء وجنس العمل
 .أعوذ باهلل من االستكبار والعنادما خجلت وال ترددت عن إعالن الرجوع عنه و 

ولقـــد هوشـــتم علـــّي مبوضـــوع تـــارك جـــنس العمـــل وأنـــا مل أتعـــر  يف نصـــيحيت  لتـــارك 
مـن مل يكفـره  وإمنـا اسـتنكرت قـولكم بـأن، يث إنه كافر أو ليس بكافرجنس العمل من ح

فــإذا كــان هــذا ، يكــون موافقــاً 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 ن العمل يف اإلوهم ال يدخلو على املرجئة وإحلاقه هبم 

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  

 .إىل آخره  واآلن أوجه لك أسئلة عن اإلميان

قلــــت أنــــا يف نصــــيحيت يف تعريــــف اإلميــــان بعــــد هنيــــي عــــن اخلــــو  يف جــــنس  -أوالً 
 : العمل
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واألوىل التــــزام مــــا قــــرره وآمــــن بــــه الســــلف مــــن أن اإلميــــان قــــول وعمــــل قــــول القلــــب  -1" 
 .واللسان وعمل القلب واجلوارح 

ث الشـفاعة الـيت تـدل مث اإلميـان بأحاديـ، يزيد بالطاعة ويـنقص باملعصـية، وأنه يزيد وينقص
علــى أنــه خيــرج 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 
 .القلب وإقرار باللسان ومنهم األشاعرة وعند مرجئة الفقهاء اإلميان تصديق ب

 ."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
 .اإلميان قول وعمل 

نـا كيـف خالفـت اإلمـام أمحـد واإلمـام البخـاري وشـيوخه األئمـة بـني يل ه: السؤال هنـا
 حىت صرت من غالة املرجئة ؟

 أال ترى أن رميك يل باإلرجاء يعترب رميا لإلمامني وأهل السنة مجيعا باإلرجاء ؟

 .أنت هنيت عن اخلو  يف جنس العمل : فإن قلت

فلمــاذا ، إلميــان ذكــره واخلــو  فيــه وهــو ركــن يف تعريــف ا لــو كــان واجبــاً : قلــت لــك 
وحيث أغفلوها ومل يـأمروا بـاخلو  فيهـا  فهـل تـرى أهنـم " جنس " أغفل أئمة السنة لفظة 

وال ، مــن غــالة املرجئــة ؟ وأرجــو أن تعــرف يل بعــد هــذا جــنس العمــل تعريفــاً جامعــاً مانعــاً 
 .(1) إذا نقلته نقالً موثقاً يقبل منك هذا التعريف إال

                                                           
، كما عجزوا أن يثبتوا ذكره يف لقد عجز احلدادية أن يأتوا بتعريف جامع مانع عن السلف إىل يومنا هذا: أقول (1)

ه، وحياربون من أجله، فاخلوارج والروافض واملعتزلة بوحياربون أهل السنة  ،الكتاب والسنة، ومع ذلك فهم متشبثون به
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صـورة جلـنس العمـل وافقتـه علـى تكفـري صـاحبها دون  وملا ذكر أحـد األخـوة السـلفيني
 .تردد وال جيوز ملسلم أن يرتدد فيها 

لكــين ال أزال أنصــح الشــباب عــن اخلــو  فيــه ألنــه لفــظ جممــل حيتمــل معــاين متعــددة 
 . ولفظ مل يرد يف الكتاب والسنة 

فــــإن اســـــتطعت أن تنقـــــل لنـــــا تعريفـــــاً يبـــــدد هـــــذه االحتمـــــاالت وال يعـــــر  الســـــلفيني 
 .هاترات فأبرز هذا التعريف السلفي فإن لنا يف سلفنا أسوة للم

به العالمة الشيخ حممـد  حإليه من ترك اخلو  يف جنس العمل ما صر  تيؤيد ما ذهب
يف لقـــاء نظمتـــه إدارة الـــدعوة بـــوزارة األوقـــاف والشـــئون  –رمحـــه اهلل -بـــن صـــاحل العثيمـــني 
 . (1)اإلسالمية بدولة قطر

 :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

 كالم  ال معنالى لاله! هل قاهلا حممـد رسـول اهلل ؟! من قال هذه القاعدة ؟ من قائلها ؟: ج
فلـــيس بكــافر، هــذا هـــو  نقــول مــن كفــره اهلل ورســـوله فهــو كــافر ومـــن مل يكفــره اهلل ورســوله

ال فائالالد   (2)فهالالذا كلالاله ةن نالالةل 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 ؟

                                                                                                                                                                      

املتشابه بوالصوفية واملرجئة قد جيدون هلم متعلقاً من متشابه الكتاب والسنة، أما هؤالء فهم صفر اليدين، وقد يتعلقون 
 .م الناسمن كال

 (.334-333ص) "شرح األربعني النووية"آخر له يف هذا املعىن  وانظر جواباً  (1)
فهذا كله طنطنة، وهم ال يشبعون من  :لإنه كالم ال معىن له، ويقو  :ن عثيمني يقول عن جنس العملانظر إىل اب (2)

 .حته احلكيمةن عثيمني شيخه مث ال يأخذ بنصيسيما فوزي الذي يدعي أن ابالطنطنة به، وال 
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ين أنصـــح إذاً فعـــل الصـــالة مـــن لـــوازم اإلميـــان، وإ، ختتلـــف، فتـــارك الصـــالة مـــثالً 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 
 .وانتهى ، اهلل ورسوله مؤمناً والكافر من جعله اهلل ورسوله كافراً 

يف تــدريس هــذا الكتــاب للناشــئة وهــو  –حفظــه اهلل  –خ الشــي لمــا قــو : ســائل يقــول: س
 -:مشتمل على العناوين اآلتية املكتوبة باخلط البارز سنذكرها لكم

 " .ال يكفر املسلم حىت يرتك أصل اإلميان القليب : " يقول

 .أنا قلت يف هذا اللقاء إن تارك الصالة كافر ولو كان مقراً بوجوهبا : ج

 ........مجهور العلماء وليس املرجئة يقولون بنجاة تارك : " رالسائل يقول يف موطن آخ

 :قائالً  –رمحه اهلل تعاىل  -قاطعه الشيخ 

ملــاذا صــاحب هــذا الكتــاب مــا أصــل ، هــؤالء يريــدون ســفك الــدماء واســتحالل احلــرام
أمـا ، أصول أهل السنة واجلماعة كما أصلها شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة يف العقيـدة الواسـطية

ومــا ( آحــاد العمــل  –نــوع العمــل  –جــنس العمــل )  (1)يكــون هلــم هــم إال التكفــريأن ال 
 ( . -حفظه اهلل  –كلمة غري واضحة للشيخ ....) أشبه ذلك ملاذا 

فهـذا العالمـة ابـن عثيمـني ينهــى عـن اخلـو  يف جـنس العمــل ومـا شـاكله ممـا مل يكــن 
الق ممـــا قـــرره الســـلف وانطـــ وهـــذا  انطـــالق مـــن توجيـــه الرســـول ، معروفـــاً عنـــد الســـلف

 .   الصاحل 

ألن ، وهذا أمـر مـذموم، ويا أخي إين أراك مولعاً بالغرائب واأللفاظ املتشاهبة املشكلة 
: "  وقـال علـي ، هنانا عـن عضـل املسـائل وألن رسول اهلل ، اهلل ذم من يتبع املتشابه

                                                           

، تأمل قول العالمة ابن عثيمني كيف وصف أصحاب جنس العمل أهنم ال هم هلم إال التكفري، فافهم هذا جيداً ( 1)
 .سفك الدماء واستحالل األموال: ومنها واعرف أهداف القوم
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بــاب مــن  – 24) البخــاري ، "  حــدثوا النــاس مبــا يعرفــون أيبــون أن يكــذب اهلل ورســوله 
 (.خص يف العلم  قوماً دون قوم كراهية أن ال يفهموا 

ما أنت حمدثاً قوماً حديثاً ال تبلغـه عقـوهلم إال كـان لبعضـهم : " وقال ابن مسعود 
 ( .11ص )مقدمة مسلم " فتنة 

وهنـــا ، إن الـــدين مـــا جـــاءك مـــن هنـــا : وكـــان الســـلف ينكـــرون تتبـــع الغرائـــب ويقولـــون
 .املشهورة يف الناس وهبا يعملون يريدون األحاديث 

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 

 . اً يف تفسريه وإذا رجعت إىل كتب اللغة جتد اضطراب

 .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

 .الفالسفة  وهؤالء متأثرون بكالم، إنه أعم من النوع: وبعضهم يقول

وهــو ، فيجعـل معــىن اجلــنس والنــوع واحــداً ، اجلــنس هــو األصــل والنــوع: وبعضـهم يقــول
ويف اصــطالح املنطقيــني مــا يــدل علــى  : "صــاحب املعجــم الوســيط وقــال بعــد هــذا التعريــف

وهـذا يشـري إىل أنـه مـن ، يعين عند املنطقيـني" فهو أعم من النوع ، كثريين خمتلفني باألنواع
 .(1)قوضع أهل املنط

                                                           
ل، وهذا خمالف لكل وقد فسره احلداديون بتفسري مل يقله أحد من أهل اللغة وال من املتكلمني، فسروه مبعىن الك (1)

 .تفسرياهتم
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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 ربيعاً يقول
 .فمن يسلم منك ؟ 

-  يف قضـية اتبـاع الصـحابة  –رمحـه اهلل  –اإلسالم ابن تيمية وهنا كالم مهم لشيخ 
 . -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)م فإهنــا مــن الشــيطانظهــر فــيمن بعــدهم ممــا يظــن أهنــا فضــيلة للمتــأخرين ومل تكــن فــيه

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 ، من كـان مـنكم مسـتنا فليسـنت مبـن قـد مـات :  قال عبد اهلل بن مسعود 

وأقلهــا ، وأعمقهــا علمــاً ، أولئــك أصــحاب حممــد أبــر هــذه األمــة قلوبــاً ، ه الفتنــة تــؤمن عليــ
ومتسـكوا هبـديهم ، فـاعرفوا هلـم حقهـم ، قوم اختارهم اهلل لصحبة نبيه وإقامة دينه ، تكلفاً 

 (.341-24/342)جمموع الفتاوى ، " فإهنم كانوا على اهلدى املستقيم 

املشـروع والنسـك املشـروع مـأخوذ عـن أصـحاب  فـالعلم: "  -رمحه اهلل  –وقال أيضاً 
وإن كـان صـاحبه ، (2)1وأما ما جاء عمن بعدهم فال ينبغـي أن جيعـل أصـالً ، رسول اهلل 
 .بل مأجوراً الجتهاد أو تقليد ، معذوراً 

                                                           
 .وجنس العمل ويريفات احلدادية من الشيطان، وهي نقيصة هلم وأكثر من النقيصة (1)
(2)

جيعلون من كالم املتأخرين أصواًل يهدمون هبا األصول املستمدة من الكتاب ومنهم احلدادية وأهل البدع : أقول  
   .والسن ة وما كان عليه الصحابة الكرام 
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األصــول والفــروع علـى الكتــاب والسـنة واآلثـار املـأثورة عـن : فمن بىن الكالم يف العلـم
وكــذلك مــن بــىن اإلرادة والعبــادة والعمــل والســماع ،  (3)طريــق النبــوةالســابقني فقــد أصــاب 

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 

 .    (333-11/332)جمموع الفتاوى ، "اهلدى 

فطريقة السلف واألئمة أهنم يراعـون املعـاين الصـحيحة املعلومـة "  : -رمحه اهلل -وقال 
 . بالشرع والعقل

وير اعون أيضاً األلفاظ الشرعية
ومـن تكلـم . ، فيعربون هبا ما وجدوا إىل ذلـك سـبيال(1)

 .مبا فيه معىن باطل خيالف الكتاب والسنة ردوا عليه

إمنـا قابـل : حقـاً وبـاطالً نسـبوه إىل البدعـة أيضـا، وقـالوا ومن تكلم بلفظ مبتدع حيتمـل
 . (2)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

ملعاين الصـحيحة املعلومـة بالشـرع شدة حذرهم من البدع ومراعاهتم لأللفاظ وا  - 1
إال باأللفــاظ الشــرعية وال يطلقوهنــا إال علــى املعــاين  -قــدر اإلمكــان -العقــل، فــال يعــربون و 

 .الشرعية الصحيحة الثابتة بالشرع احملمدي

أهنم حراس الدين ومحاته، فمن تكلم بكـالم فيـه معـىن باطـل خيـالف الكتـاب و السـنة   -2
 .ردوا عليه

                                                           
 .وهذا حال أهل السنة السابقني والالحقني، وهم املصيبون لطريق النبوة (3)
 .سحيقاً عن منهج السلف يف مراعاة املعاين الصحيحة املعلومة بالشرع والعقل واحلدادية بعيدون بعداً  (1)
 (.1/212)درء تعار  العقل والنقل   (2)
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ظ مبتدع حيتمل حقـاً وبـاطالً نسـبوه إىل البدعـة ولـو كـان يـرد علـى أهـل ومن تكلم بلف
الباطــل، وقــالوا إمنــا قابــل بدعــة ببدعــة أخــرى، ورد بــاطالً بباطــل، ولــو كــان هــذا الــراد مــن 
أفاضل أهـل السـنة واجلماعـة، وال يقولـون ولـن يقولـوا حيمـل جمملـه علـى مفصـله ألنـا نعـرف 

 .أنه من أهل السنة

ونظـــري هـــذا : "  بعـــد حكايـــة هـــذه الطريقـــة عـــن الســـلف واألئمـــة -هللرمحـــه ا-مث قـــال 
يف مســألة اللفــظ  (2)وغــريه هــو (1)"الســنة" القصــص املعروفــة الــيت ذكرهــا اخلــالل يف كتــاب 

 ".ومسألة اجلرب وحنو ا من املسائل 

 : أقول

 "لفظــي بــالقرآن خملــوق"  : إىل تبــديع أئمــة  الســنة مــن يقــول -رمحــه اهلل تعــاىل-يشــري 
حيتمل حقـاً وبـاطالً وذكـر شـيخ اإلسـالم أن " اجلرب"ألنه حيتمل حقاً وباطاًل، وكذلك لفظ 

 .األئمة كاألوزاعي وأمحد بن حنبل وحنو ا قد أنكروه على الطائفتني اليت تنفيه واليت تثبته

عـن الزبيـدي وسـفيان الثـوري وعبـد " اجلـرب"ويـروى إنكـار إطـالق :" -رمحـه اهلل-وقال   
 .مهدي وغريهم الرمحن بن

مــن قــال إنــه جــرب فقــد اخطــأ ومــن قــال مل جيــرب فقــد :" وقــال األوزاعــي وأمحــد وغري ــا
 .أخطأ بل يقال إن اهلل يهدي من يشاء ويضل من يشاء وحنو ذلك 

ال " اجلبــل"وإمنــا الــذي يف الســنة لفــظ  (3)وقــالوا لــيس للجــرب أصــل يف الكتــاب والســنة
     : أنـه قـال ألشــج عبـد القــيس -ى اهلل عليـه وســلمصــل-قـد صــح عـن النـيب فإنــه لفـظ اجلـرب؛ 

أم خلقــني جبلــت  أخلقــني ختلقــت هبمــا: احللــم واألنــاة فقــال: إن فيــك خللقــني حيبهمــا اهلل"

                                                           

(1)(1/124-121.) 

-1/123" )الشريعة"، واآلجري يف (382-2/314)" قاد أهل السنةشرح أصول اعت"يف  مثل الاللكائييعين (2)
111). 

 ".جنس العمل"وكذلك لفظ (3)
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احلمـد هلل الـذي جبلـين علـى خلقـني : ، فقـال"بل خلقـني جبلـت عليهمـا: "عليهما؟، فقال
 ".(2)حيبهما اهلل

 .لفظ جممل" اجلرب" وقالوا إن لفظ 

 .بني أنه قد يكون باعتبار حقاً وباعتبار باطاًل، وضرب لكل منهما مثاالً مث 

فاألئمـــة منعـــت مـــن إطـــالق القـــول بإثبـــات لفـــظ اجلـــرب أو نفيـــه، ألنـــه بدعـــة :" مث قـــال
 " .يتناول حقاً وباطالً 

واملقصــود هنــا (:  "1/241" ) درء تعــار  العقــل والنقــل " يف  -رمحــه اهلل  -وقــال 
ملـا ، كانوا يمنعالون مالن الةالمأل االفالام المبتدلالة الماملالة المشالتبهة  أن األئمة الكبـار

خبــالف ،  (1)فيهــا مــن لــبس احلــق بالباطــل مــع مــا توقعــه مــن االشــتباه واالخــتالف والفتنــة
ومـا  ، فـإن مـا كـان مـأثوراً حصـلت بـه األلفـة ، األلفاظ املأثورة واأللفاظ اليت بـ يِّنت معانيهـا 

إذا قــل : " أنــه قــال -رمحــه اهلل-كمــا يــروى عــن مالــك ، ة بــه املعرفــكــان معروفــاً حصــلت 
 " . وإذا قلت اآلثار كثرت األهواء ، العلم ظهر اجلفاء 

 " .فإذا مل يكن اللفظ منقوالً وال معناه معقوالً ظهر اجلفاء واألهواء 

وال سـيما خلفـا ه الراشـدون ، وأصحــابه وإذن فعلينـا التزام ما كـان عليـه رســول اهلل 
، "يف كـــل امليـــادين العلميـــة والعباديـــة وغريهـــا مـــن ميـــادين اإلســـالم –وان اهلل علـــيهم رضـــ -

 . (.231-221ص" )اجملموع الواضح"انظر 

 : لفاحل قويل إىل أخي وانظر

                                                           

 .فما أبعد احلدادية عن هذا املنهج، وهذا من أوضح األدلة أهنم من أهل البدع والضالل(2)
دون ريب، وإال  وفتنة عظيمة، وهم هلا قاصدون قد أوقعت خالفاً شديداً " جنس"ومنها لفظ وأصول احلدادية  (1)

 .ألخذوا هبذه النصائح والتقريرات العظيمة اليت هم عنها معرضون وهلا معاندون
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 أدخله وال ،والسنة الكتاب يف له ذكر ال وهو، (2)"جنس" بلفظ تتعلق وأنت" - 1
 أن يبعد وال ،علمي حسب املفضلة لقرونا أقوال يف يذكر ومل ،اإلميان تعريف 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 مرجئاً  يكون التزامها على وحيثإليها،  ويدعو ذه التعاريف،هب يؤمن من وهل
 . احلاقدة احلدادية والفرقة اخلوارج عند إال اللهم ؟السنة أهل وعند اهلل

 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؟

 فهم لإلميان أنه قول وجنس عمل؟وهل استطاع أن ينقل عن السلف يف تعري

 ؟"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 هذا 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...

                                                           
 : بنفي وجوده يف الكتاب والسنة، وهو مقصودي، وقد أذكر معه العمل، فأقول" جنس"يف الغالب أخص لفظ  (2)

 .جنس العمل
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إن : أنا أقول منذ نعومة أظفاري يف العلم، وقبل أن يولد هذا البحريين وحداديته
ول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة، وينقص بالعصيان، أقول ذلك يف دروسي ويف اإلميان ق

جمالسي ويف كتابايت، فيجيء هذا الرجل؛ ليفرتي علي  أين أخرج العمل من اإلميان، فأنا 
فقط، بقويل جنس العمل، وال أقصد العمل، كيف وأنا أبدع املرجئة " جنس"أقصد لفظ 

 . عمري العلمي والدعويبإخراجهم العمل من اإلميان طول 

 :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

 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 معتمداً  صفوفهم، ومتزيق مشلهم تفريق على اً وحريص السنة، أهل على احلقد شديد جتده

 .الباطلة والدعاوى األكاذيب

 يبىن ال( العمل جنس) وكلمة: "بركانه من( 11ص) يف البحريين فوزي قال -2
 ،(العمل جبنس) تلفظوا عندما العلم أهل يف وطعن كثرياً، ربيع عنها ونافح أشياء، عليها
 والشيخ تيمية، ابن اإلسالم كشيخ: )واجلماعة السنة أهل علماء بعض به تلفظ األمر وهذا
 والشيخ الشيخ، آل العزيز عبد والشيخ الفوزان، والشيخ عثيمني، ابن والشيخ باز، ابن

 ."(وغريهم احلريب فاحل والشيخ ن،الغديا

 .وجوه من املقطع هذا على اجلواب :أقول

 ".أشياء عليها يبىن ال( العمل جنس) وكلمة: "قوله على -األول

 .الكذب أكذب ملن هذا إن :فأقول
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 سنوات، أربع على يزيد ما منذ السنة أهل عليها ياربون ديةااحلد وفئتك فأنت
 .السنة أهل على فرضها ونوتريد

عند تكفريه تارك " جنس العمل"يلتزم بلفظ  ال من (1)باإلرجاء ترمون أنتم -ثانياً 
 ،إلمجاهلا جنس كلمة اتركوا: يقول أنه إالمراراً  العمل تارك بتكفريالعمل بالكلية، ولو صرح 

 .باإلرجاء هذا ترمونوالفنت،  املفاسد من اإلمجال هذا يف وملا

 فأخرجه: العمل جنس عن قوله وأما: "فتقول ،(2)عنه تدافع الساعة هذه إىل وأنت
 به خاصم وال والسنة الكتاب يف له وجود ال لفظ وهو: العمل جنس: )بقوله اإلميان من

 ".اإلميان قضايا يف أدخلوه وال السلف

 عن العمل أخرج فهو ،اإلرجاء هو وهذا اإلرجاء، هو وهذا: "كقول عليه بنيت   مث
 ".اإلميان

 ؛به يقل مل من على باإلرجاء احلكم عليه يبين وكيف ،عنه افحين 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 اإلسالم كشيخ: )واجلماعة
 ".وغريهم احلريب فاحل والشيخ الغديان، والشيخ الشيخ، آل العزيز عبد والشيخ الفوزان،

                                                           
ألربعة، وأن يكفروا تارك العمل بالكلية كما هو اركان هلم أن يكفروا تارك الصالة، وأن يكفروا تارك األقلنا وقد  (1) 

فأبوا إال التشبث به لالستمرار يف الشغب والفنت؛ ألهنم ال يقتنعون بأحكام  ،"جنس"معروف عن السلف، واتركوا لفظ 
 .السلف

 .أي جنس العمل (2)



19 
 

 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 ركناً  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 ركناً  جعلوه وال اإلميان، تعريف يف جنس لفظ يدخلون وال وعمل، قول
 .احلدادية مع العلماء أن أنت وهمت   وكما فاحل، عليهم رتىاف كما

 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 فإمنا العمل

 احلبوب وجنس الدرهم وجنس الدينار جنس: قال إذامن املتأخرين  العامل إن مث
 الدرهمجنس  عليه يصدق ما يريد وإمنا األجناس، هذه من الكل يريد ال البشر، وجنس
 .معكم العلماء أن دعوى حبال يصح فال قلياًل، ولو احلبوب وجنس الدينار وجنس

 أهل على والشغب احلرب راية محل إال لعملا جبنس التعلق من تريدون ال أنتم 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 يذيره عثيمني ابن عن ومشهور ومعروف
 .، وقد مر بك موقفه قبل قليلاألموال واستحالل الدماء سفك به ريدوني هنمإ

 يف ارتكب ماذا بل والتلبيس، الكذب شنائع من الرجل هذا ارتكب ماذا أخي انظر
 .األكاذيب من بركانه
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 وهو األشياء، أحقر يف شهادته وال أخباره قبلت   ال فاسق، السنة أهل عند والكذاب
 األكاذيب عندهم يضر ال احلدادية لكن والشهادة، خباراأل باب يف البدع أهل يت

 ويعادون ويوالون األفاعيل، هذه يفعل من عندهم يرتفع بل اخلصومة، يف والفجور واخليانات
 يضر ال" :       قوهلم يف املرجئة غالة يشاهبون فهم وضالاًل، خزياً  هذا همفافكأجله،  من
 حول دندنوني يف أهنم اخلوارج؛ شاهبوني أخرى ومن جهة، من هذا ،"ذنب اإلميان مع

 .أصوهلم حول والدندنة اخلوارج روائح مقفهموا من وتفوح ،التكفري

 فهو: " -بعد أكاذيبه حول جنس العمل- (11ص) بركانه يف البحريين قال -3
 يقرر أن يريد ذلك كل ؛!ذلك؟ شابه وما هلا وجود ال ويقول املسألة هذه يف يتشدد ملاذا

 جعل يف واضح وسؤاله ذلك، يف بأس فال به قال ومن فله، به يتلفظ مل فمن اءاإلرج مذهب
 يف كمال شرط العمل بأن يقول أن يريد وهبذا فرع، أو كمال والعمل أصل اإلميان
 القيم وابن تيمية وابن منده ابن عن نقله خاصة اإلجابة، عن خيتلف سؤاله إن مث ،(1)اإلميان

 (".فرع) كمال والعمل أصل إلميانا إن: )يقول فالسؤال وغريهم،

 :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 لالكما وبشرط به املتعلقني يف وقوله ،عنه

 .-اهلل رمحه -فقهه من وهذا األموال، واستحالل

 ومنهم- احلدادية على أنكروا وإمنا املسألة، هذه يف تشددوا ما وربيع والسلفيون
 .وبالقول هل العمل شرط صحة أو شرط كمال به التشبث -فوزي

                                                           
 .كالم مضطرب وممزوج بالكذب (1)
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 عقيدة على فأنا اإلرجاء، مذهب أقرر أن أريد أينالقول علي   الكذب 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 صادق وإميان دين عن ذلك كل الصحابة،

 وينطلقون وغريه، باإلرجاء السنة أهل حرب يف اخلوارج منهج من ينطلقون داديةواحل  
 .أهوائهم من

وحقدهم القاتل على أهل السنة،  ألباطيلهم والتعصب واملكابرة العناد من موعنده
 .األهواء أهل من كثرياً  فيه يفوقون ما احلق إىل الرجوع وعدم

 ".ذلك يف بأس فال به قال ومن ه،فل به يتلفظ مل فمن: "قوله الكذب من -  ج

 جعلوه السلف إن: العمل جنس يف قال اً فاحل احلدادية إمام نأ كذبه على والدليل  
 فوزي ومنهم احلدادية، وأقره الغايل، باإلرجاء به يقول ال من ورمى اإلميان، تعريف يف ركناً 

 به إرجافه ذلك منو  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

 بل ،(العمل جبنس) يكفر ال الذي وهو: "من بركانه( 34ص)قال البحريين يف  -2
 به، يقولوا مل السلف بأن بزعمه ،(العمل جنس) لفظ من ويتهرب ذلك يف تناقضم هو

 ".بذلك يعرتف أن يريد وال اإلميان، مسائل يف وخلط خبط فالرجل

، ولكن (1)فقد صرحت مراراً بتكفري تارك العمل ،إن هذا ملن أكذب الكذب :أقول
 ،هو بريء منه ويعلن براءته منه وهو أهنم إذا ألصقوا بإنسان قوالً  ،احلدادية هلم أصل خبيث

                                                           

 .ن الشر يف ثالث مقاالتوبينت ما ينطوي عليه م "جنس"لكين حذرت من لفظ  (1)
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فهم هبذا األصل اخلبيث  ،فإهنم يصرون على االستمرار على رمي ذلك املظلوم مبا ألصقوه به
 .يفوقون اخلوارج

ن تارك العمل بالكلية كافر زنديق، لكين هنيت عن التعلق بلفظ إ :أنا قلت مراراً 
أنه ال وجود له يف الكتاب  وبينت   ،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 
 .يف قضايا اإلميان، وبينت غرابته على اللغة العربية واضطراب أقوال أهل اللغة يف معناه

والشغب، ولكن احلدادية  ويتنـزه عن الفنت ،ذلك بيانًا شافيًا ملن يريد احلق بينت  
ألهواء اجج اليت خياصمون هبا أهل السنة استمروا يف التشبث به شأن أهل إلفالسهم من احل

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

وحنوها من " احليز"و " اجلرب"و " العر  "و  "اجلوهر"مثل لفظ  "جنس"فلفظ 
لة اليت أوقعت أهل الكالم على اختالف أصنافهم يف الضالل وتعطيل صفات األلفاظ الباط

 .اهلل ذي الكمال واجلالل

وغريه من العبارات الباطلة اليت تعلق هبا احلدادية فأوقعهم يف " جنس"وهكذا لفظ 
 .البدع وعداوة أهل السنة وتضليلهم
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الفقهاء  الن الخمف بين أهل السنة ومرجئة: هل يعتبر مرجئاً من يقول
 لفظي أو النالزاع بينهم وبين أهل السنة أكثره لفظي

يف  (1)"القاصمة اخلافضة لفرقة املرجئة اخلامسة داحضة"يف كتابه  قال البحريين
ذكر الدليل على تفنيد دعاوى ربيع املدخلي بقوله عن اخلالف الذي بني أهل (: "131ص)

السنة واجلماعة وبني مرجئة الفقهاء يف مسائل اإلميان بأنه لفظي صوري، وليس حقيقياً 
 ".معنوياً 

قال ربيع املدخلي ذلك يف (: "131ص)مث قال يف احلاشية من هذه الصحيفة أي 
كتاب اإلميان، دورة الريا  سنة ( شرح صحيح البخاري) شريط مسجل بصوته

 (".هـ1223)

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

بقوله عن اخلالف الذي ذكر الدليل على تفنيد دعاوى ربيع املدخلي  : "قوله إىلانظر 
 ".بني أهل السنة واجلماعة وبني مرجئة الفقهاء يف مسائل اإلميان بأنه لفظي صوري

فكم عدد هذه الدعاوى ويف أي مؤلفايت أو حماضرايت أو دروسي صرحت هبا؟ فال 
دعاوى وال دعوى عندي، وإمنا هي األكاذيب اجلريئة واجملازفات الشنيعة اليت ال تصدر إال 

إن اخلالف : ال هذا األفاك، وسيأيت ما يكذبه من الشريط الذي زعم أين قلت فيهمن أمث
 .من هذا الرد( 228-224ص)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  
 .ة وعلمائهمحممود احلداد مؤسس املذهب احلدادي اخلبيث احملارب ألهل السن

 :من بركانه( 38ص)يف  قال البحريين

الذين رموا باإلرجاء من ) (:04ص 31ج)قال شيخ اإلسم  ابن تيمية رحمه اهلل في "
 (".األكابر مثل طلق بن حبيب وإبراهيم التيمي وحنو ا، كان إرجا هم من هذا النوع

وحكمه على أهل  وما هو نظره ؟ ما هو النوع الذي أشار إليه شيخ اإلسالم : أقول
 ؟  هذا النوع

لقد أخفى هذا اإلرجاء الذي أشار إليه شيخ اإلسالم، وأخفى أثره وحكمه ألال 
يفضح غلوه وغطرسته وهتاويله على أهل السنة األبرياء من هذا اإلرجاء وغريه من أنواع 

 .اإلرجاء

 (:31/13)قال شيخ اإلسم  في ماموع فتاواه -أوالً 

 وال املرجئة من اهلل عبد أصحاب يكن ومل الكوفة أهل من كثرهمأ وكان املرجئة وحدثت"
 ،اإلميان من ليست األعمال إن :فقالوا واملعتزلة اخلوارج نقيض فصاروا وأمثاله يالنخع إبراهيم
 دون واللفظ االسم يف نزاع فيها النـزاع من كثرياً  نإف ،البدع أخف البدعة هذه وكانت
 حنيفة وأىب سليمان أىب بن محاد مثل القول هذا إليهم ضافي الذين الفقهاء كان إذ ،احلكم
 الكبائر أهل من يعذبه من يعذب اهلل أن على (1)متفقني السنة أهل سائر مع هم وغري ا
 يف البد أنه وعلى ،بذلك الصحيحة األحاديث جاءت كما ،بالشفاعة خيرجهم مث ،بالنار

 ،والعقاب للذم مستحق وتاركها ،واجبة روضةاملف األعمال أن وعلى ،بلسانه يتكلم اإلميان أن
 اإلميان نإف لفظي نزاع لامته 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
 لن ااذى الماةة أدناهاو  ،اهلل الال اله ال قول ألمها شعبة وسبعون بضع أو شعبة

 ". اإليمان من شعبة والحياء ،ال ريق

 .فريى شيخ اإلسالم هنا أن النـزاع بني أهل السنة ومرجئة الفقهاء عامته لفظي

 .يف بيان عالقة العمل باإلميان -رمحه اهلل-واستطرد  

فاظ واستطرد إىل مثل الرب والتقوى واملعروف واإلمث والعدوان واملنكر، وأن هذه األل
 : (21ص)إىل أن قال يف  ،ختتلف داللتها يف اإلفراد واالقرتان

 التيمي والبراهيم حبيب بن ةلق مثل ،ااكابر من باإلرجاء رموا الذين الاملة وفى "
 وكانوا ،اإليمان في يستثنون ال أيضاً  وكانوا ،النوع هذا من الرجاؤهم كان ونحوهما
 االستثناء ويرون ،مصدقون بأنا نق ع ونحن ،فينا الموجود اإليمان هو اإليمان :يقولون
 ". يستثنون وأصحابه مسعود بن اهلل لبد وكان ،شكاً 

 نزاع هو إمنا الفقهاء ومرجئة السنة أهل بني النـزاعأكثر  أن اإلسالم شيخ ويكرر
 .السنة أهل من الفقهاء مرجئة يعد بل لفظي

 أن يعرف أن بغيين ومما ": الفتاوى ماموع من( 7/297) في فيقول -ثانياً 
 بأن فالقائلون وإال ،لفظي نزاع هو المسألة هذه في السنة 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
 .جربيل كإميان كامل إمياهنم نإ :قالوا نإو  ،والوعيد الذم يت

 صاحبه يكون احملرمات فعل ومع املفرو  العمل بدون اإلميان نإ :يقولون فهم 
 .اجلماعة تقوله كما والعقاب للذم مستحقاً 
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 .اجلماعة تقوله كما النار يدخل من الكبائر أهل من بأن أيضاً  ويقولون 

 يف خيلد ال أنه على متفقون السنة أهل من اإلميان اسم الفاسق عن ينفون والذين 
 .النار

 مبا وظاهراً  باطناً  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 خيلد وال ،إليها بدخوله ورسوله

 وقول .واملعتزلة كاخلوارج ،النار يف بتخليدهم يقول من قول املنحرفة األقوال ولكن 
 هذا يف نقف بل ؛النار يدخل منهم أحداً  أن نعلم ما :يقولون الذين املرجئة غالة
 .اهـ " العام بالنفي اجلزم املرجئة غالة بعض عن يوحك.كله

 :عن إرجاء الفقهاء  شيخ اإلسالم انظر إىل قول : أقول

 .وكانت هذه البدعة أخف البدع -1

 .فإن كثرياً من النـزاع فيها نـزاع يف االسم واللفظ دون احلكم:  وقوله -2

 أهل سائر هم مع: " وقوله عن محاد وأيب حنيفة وغري ا من هذا النوع من املرجئة -3
 خيرجهم مث ،بالنار الكبائر أهل من يعذبه من يعذب اهلل أن على نو متفق السنة

 ".بالشفاعة

، أي أهنم خيالفون مرجئة اجلهمية "بلسانه يتكلم اإلميان أن يف البد أنه وعلى: "وقوله -2
 .فيحصرون اإلميان يف هذه املعرفة ،اإلميان معرفة بالقلب: الذين يقولون

 .وتاركها مستحق للذم والعقاب ،وعلى أن األعمال املفروضة واجبة -1

يثيات اخلمس اليت يشاركون فيها أهل السنة واجلماعة ويفارقون ذ من هذه احلمث 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" -3

اإلسالم ابن عن شيخ ( 132)ص" القاصمة"ونقل البحريين يف كتابه  -ثالثاً 
 أحد يكفر إن ه مل: ) الكالم اآليت ( 334ص)من كتاب اإلميان  -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

خيطئ  -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 الفقهاءأهل السن ة السابقني وم ن ِمن   -1
 !قوهلم صواب ؟ ن  أمل خيطئوا و هنم إ

استخرج البحريين من كالم شيخ اإلسالم خالف مقصوده إذ قصده  -2
أن يبنيِّ حكم السلف األو لني على إرجاء الفقهاء بأنه من بدع 

فجاء هذا البحريين فصرف   ،األقوال واألفعال ال من بدع العقائد
وهذا يريف شنيع إم ا  ،كالم شيخ اإلسالم والسلف عن مقصودهم

 . وإم ا عن هوى  عن جهل  

وأنا أظنُّ أن ه ينظر إىل قول شيخ اإلسالم هذا الذي حكاه عن  -3
فهم يقيمون الدنيا وال يقعدوهنا  ،السلف مبنظار احلدادية األسود

هذا املوقف من الس لف الذين جعلوا إرجاء و على أقل  من هذا القول 



28 
 

 أدري مباذا وال.من بدع العقائد  الفقهاء من بدع األقوال واألفعال ال
 :  سيحكم احلدادية على قول شيخ اإلسالم اآليت 

بعد أن بني  ضالل - (1/157) الفتاوى قال شيخ اإلسم  في ماموع -رابعاً 
 البدع هذه من فليسوا املرجئة وأما: "  قال -اخلوارج والقرامطة واإلمساعيلية والقدرية بإجياز

 أهل من إال يعدون كانوا وما والعبادة لفقها أهل من طوائف قوهلم يف دخل قد بل املغلظة
 .املغلظة األقوال من زادوه مبا أمرهم تغلظ حىت السنة

 السنة أئمة متكل   عونب  ت  م   مشاهري قوم والتفضيل اإلرجاء إىل نسب قد كان وملا
 من: "الثوري سفيان كقول مقالتهم عن تنفرياً  املفضلة املرجئة ذم يف املشاهري

 أرى وما واانصار بالمهاجرين أزرى فقد والشيخين بكر أبي للى للياً  قد 
 تقدمي إىل نسب ملا قاله القول هذا حنو أو"  ذلك مع لمل اهلل اللى له يصعد
 للى للياً  قد  من: "السختياين أيوب قول وكذلك ،الكوفيني أئمة بعض علي

 أئمة بعض عن ذلك بلغه ملا قاله" واانصار بالمهاجرين أزرى فقد لثمان
 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
 .كإرجاء اجلهمية والكرامية  الغالة،

أن أوائل أهل السنة ما كانوا يعدون مرجئة الفقهاء إال من أهل السنة حىت  - ب
 .تغلظ أمرهم مبا زادوه
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ومما زاده بعض املرجئة وتغلظ به أمرهم تفضيل علي على الشيخني، وتقدميه       -ج
من مثل اإلمامني  عليهما، وهذا نوع من الرفض انضم إىل اإلرجاء، فاشتد عليهم النكري

 .سفيان الثوري وأيوب السختياين

 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  

 .يهوِّن من شأن اإلرجاء  -أ

ا بدعة لفظية وأن ه خالف إمجاع أهل السن ة عندما  -ب  . قال عن بدعة مرجئة الفقهاء إهن 

" مرجئــة أهــل الســنة"ومــن ذلــك مــن يقــول : " رميــه لشــيخ اإلســالم بــاالفرتاء حيــث قــال  -ج
 ". فاحذروا االفرتاء 

وأمــــــا املرجئــــــة ( : ))41ص(( )ظــــــل إال ظلــــــه  يــــــوم ال)) وقــــــال احلــــــداد يف كتابــــــه  -د
، ونقصـه عنـدهم كفـراإلميـان  وزيـادة مؤمنـون كإميـان جربيـل فاملسلمون عنـدهم كلهـم

 : وبعد هذا كله يقول قائل ، واألعمال ليست من اإلميان 

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
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(( جهميـة أهـل السـنة))  فهـل يقـال،  مرجئـة أهـل السـنة: وبعد هذا يقـول  :مث قال 
 ((.وهلذا بسط يطول، منهم  فكيف يكونون غري أهل السنة (1)3املرجئة فرقة ؟!

 جــد فرصــة إىل طعنــه أو غمــزهو  فأنـت تــراه يالحــق شــيخ اإلســالم ويلــح عليـه كــل مــا 
اخلـالف بيـنهم وبـني أهـل السـنة  إن :وااملرجئـة الـذين قـال وهـل ،هِبذا األسـلوب املـاكر

  .هم الذين ميوه هبم احلداد على القراء ؟ لفظي

  .آنفاً  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: لفاسد فهل يقال مث انظر إىل إلزامه ا

وهـل إرجـاء الفقهـاء الـذي عنـاه ابـن تيميـة مثـل ؟ مثل الـتجهم فيقال له فهل اإلرجاء
-       مث هل تنكر تسامح أمحد وغريه من السلف، اإلرجاء الغايل أو مثل التجهم

  .اهـ"  غري الدعاةمع مرجئة الفقهاء  -رمحهم اهلل

الفاجرة يف شيخ اإلسالم ابن تيمية ردًّا مفصاًل يدحض  وقد رددت على طعون احلداد
 ( . 4-2ص)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 
السنة، وذلكم األصل هو تبديع  يطعن به احلدادية اجلديدة، ومنهم فوزي البحريين يف أهل

                                                           
وهذا كذب بل املرجئة فرق متفاوتة تفاوتا كبريًا ولكن الرجل جيعلها فرقة  ،(واملرجئة فرقة واحدة : ) وانظر إىل قوله (1)

 .يف أهل السنة ويف شيخ اإلسالم ابن تيمية بصفة خاصةواحدة ليتمكن من الطعن 
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إن اخلالف بني مرجئة الفقهاء وبني أهل السنة خالف لفظي، بل يلصقونه مبن مل : من يقول
 . يقل به إطالقاً مثل ربيع ليبدعوه وحياربوه

 

 : أقول

 املشايخ  " صوري أو لفظي النـزاع إن: " قوله يف الطحاوية شارح العز أيب ابن   نازع وقد
 هذا مث ،-أذكر فيما - اإلسالم لشيخ يتعرضوا ومل والفوزان واأللباين ازب ابن األجالء
 عن واالبتعاد والتقدير، االحرتام من النبالء العلم أهل طريقة على كان منهم االعرتا 
 السنة وأهل ربيع على يفرتون الذين اجلهلة احلدادية خبالف، والتهويش والتشهري التبديع

 ال اليت املستمرة واحلروب وبالتكفري بل بالتبديع، صعدوهناوي الفنت وحيركون األكاذيب
 .الوقت من حد عند وال األخالق من حد عند تقف

 اخلالف إن األيام من يوم يف أبداً  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 الفقهاء ومرجئة السنة أهل بني اخلالف أن يف ثالثةال

 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

 . جاخلوار  إال باإلرجاء

 يف مسجل وهو " البخاري صحيح من اإلميان كتاب شرح" يف قويل اءللقر   وأسوق
 .بصويت الشريط

 ةريقة ويقرر، كتبه من لدد في اإلرجاء ويحارب: "  األلباين عن يأيت ما قلت
 من للى وينكر بالمعصية، وينقص بال الة يزيد ولمل، قول اإليمان السنة أهل
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 ابن اإلسم  شيخ حتى منهم صوري الفقهاء مرجئة وبين بيننا الخمف الن: يقول
 أن في االباني 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 الخمف
 .اهـ " نةفت هذه ، الفقهاء مرجئة االباني االبانينشاط  الفتن هذه لندهم

 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 ضجة  حنيفة أبا حيرتمون جند يف السلفية الدعوة أئمة ترى وذاك هذا ومع
 .حول إرجاء الفقهاء 

 ،(32-1/33" ) 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 هبتان هذا سبحانك:  فنقول وسلم عليه اهلل صلى الرسول شفاعة ننكر
 ؛ احملمود املقام صاحب ،-املشفع الشافع وسلم عليه اهلل صلى- اهلل رسول أن نشهد
 . لوائه يت حيشرنا وأن فينا، يشفعه أن:  العظيم العرش رب الكرمي اهلل نسأل

 والتابعني، واألنصار، هاجرينامل من الصاحل، السلف عليه مشى الذي وهذا اعتقادنا، هذا
 لنبيهم، الناس أحب وهم -أجمعين لنهم اهلل رضي- ااربعة واائمة 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

 (:31-1/32" )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، ،ااربعة اائمة مثل؛ املسلمني أئمة عليه 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
 (:228-1/224" )السنية

 قلد من على ننكر وال حنبل، بن أمحد اإلمام مذهب على الفروع، يف:  أيضاً  وحنن"
 واإلمامية، والزيدية، ؛الرافضة، الغري مذاهب ضبط لعدم غريهم دون األربعة، األئمة أحد

 أحد تقليد على جنربهم بل الفاسدة، مذاهبهم من شيء على ظاهراً  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 معار  وال
 . احلنابلة مذهب خالف وإن باإلرث، اجلد نقدم فإنا واألخوة، اجلد
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 جلي، نص على اطلعنا إذا إال عليه، نعرت  وال مذهبه، يف أحد على نفتش وال
 الصالة، كإمام ظاهر، شعار هبا حيصل مما املسألة وكانت ، األئمة أحد ملذهب خمالفاً 
 بني واجللوس االعتدال، يف الطمأنينة حنو على باحملافظة مثاًل، يواملالك 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 الجتهادا من مانع وال جداً، نادراً  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( 143-142ص) 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 ظاهراً 

 وأنه بالفساد، ويصفها األخرى، املذاهب ويرد اإلسالم، أئمة من حنيفة أبا يعترب كيف
 األئمة أحد تقليد على جنربهم: " يقول بل مذاهبهم؛ من شيء على ظاهراً  يقرهم ال

 ."األربعة

 .ذكرناه ما كالمه من هنا والشاهد اخل،... حنيفة أبو ومنهم 

 العقيدة منت على املختصرة التعليقات" يف الفوزان صاحل الشيخ العالمة وقال
 (:23-21" )الطحاوية

 أمناء محلة له قيض أن الدين، هبذا وعنايته الدين، ذاهل تعاىل اهلل حفظ من وهذا"
 وصاروا املشبهني، وتشبيه املبطلني تأويل ويردون رسوله، وعن اهلل عن جاء كما يبلغونه
 .  السلف عن خلًفا العقيدة هذه يتوارثون
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 صلى- اهلل رسول عن الثابت االعتقاد على كانوا الذين الصاحل السلف مجلة ومن
 واإلمام حنيفة، أبو اإلمام األربعة األئمة مجلتهم من والتابعني، وأصحابه -لموس عليه اهلل

 عن بالدفاع قاموا الذين األئمة من وغريهم أمحد، واإلمام الشافعي، واإلمام مالك،
 . للطالب وتعليمها وبياهنا ويريرها، العقيدة

 لتالميذهم، فظوهناوحي ويتدارسوهنا العقيدة، هبذه يعتنون األربعة األئمة أتباع وكان
 صلى- املصطفى عليه كان وما والسنة، الكتاب منهج على الكثرية 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 ل،للخال والسنة حنبل، بن أمحد بن اهلل لعبد السنة وكتاب

 . 

 بن أمحد جعفر أبو اإلمام: السلف عقيدة يف كتبوا الذين األئمة هؤالء مجلة ومن
 بالطحاوي ومسي مبصر، الثالث القرن علماء من الطحاوي األزدي سالمة بن حممد
  ". املفيدة النافعة املختصرة العقيدة هذه فكتب ، مصر يف لبلدة نسبة

ئمة الدعوة السلفية يف جند أهنم حيرتمون أبا حنيفة وشيخه وأمثاهلما واملعروف عن أ
خبالف احلدادية الذين وال يطعنون فيهم وال حياربوهنم، بل يعتربون أبا حنيفة من أئمة السنة، 

حياربون أهل السنة حربًا شعواء مستمرة بدون ذنب إال نصحهم لفاحل احلريب، وليس عندهم 
يكذبون عليهم ويبهتوهنم باإلرجاء وغريه شفاًء لغيظ قلوهبم وانتقاماً  ذرة من اإلرجاء، وهؤالء

 .من أهل السنة ألهل البدع
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احلرب على أهل السنة إمنا 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 "سئل الشيخ العالمة صاحل بن فوزان الفوزان كما يف و  -3
أحسن اهلل إليكم فضيلة : السؤال اآليت ( 213-212ص" )حممد بن عبد الوهاب

نقرأ ونسمع لن 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 قول باللسان واع: اإلميان

ألهنم أخروا  ؛ولذلك مسوا باملرجئة ،ان، لكنه شرط م كّمل لإلميانحقيقة اإلمي
وال شك . ة أهل السنة، أو مرجئى اإلميان، ومسوا مبرجئة الفقهاءالعمل عن مسم
 .هم أهنم أخف أنواع املرجئة امل ،أن هذا خطأ

 :فالمرجئة للى أربعة أنواع 
اإلميان جمرد املعرفة يف القلب ولو مل : شر األنواع وأقبحها اجلهمية الذين يقولون 

 .هذا شر اإلرجاء .ي صدِّق 
وهذا ،اإلميان هو االعتقاد بالقلب فقط دون النطق باللسان : من يقول : الثاين 
 .األشاعرة قول

اإلميان هو النطق باللسان ولو مل يعتقد بالقلب وهذا : 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( 8148)الفتوى الصوتية رقم كما   -حفظه اهلل-وسئل العالمة الفوزان    -2
هل الخمف مع مرجئة الفقهاء يخرجهم من مسمى  :اآليت  السؤالالرمسي 

 ؟ أهل السنة و الامالة ؟ و ما حقيقة الخمف معهم

           ك يسموهنم ل؛ و لذالسنة و اجلماعة أهلال خيرجهم من ، ال : الاواب
ة اجلماعال خيرجهم هذا عن أهل السنة و "  مرجئة أهل السنة" أو " مرجئة السنة"

ألهنم يقولون إن العمل ال يدخل يف اإلميان  ؛ لكن ما هم عليه خطأ يف اإلميان
عن مسمى اإلميان  -وهر  خ  يعين أ   -أرجؤوا العمل هذا اللي سبب كوهنم مرجئة ؛

   .اهـ"  و هذا خطأ بال شك،

ال، ال خيرجهم من  :فيا ويل الفوزان من احلدادية كيف يقول عن إرجاء الفقهاء
 )!(.واجلماعة  أهل السنة

البيان ) قال الشيخ العالمة صاحل الفوزان يف رده على السيايب يف كتابه -1    
وهذا من جهله مبعىن : " ط دار ابن اجلوزي  – 144ص(  اخ اء بعض الكتَّاب

رجاء، ومبن قال به؛ فإن اإلرجاء معناه تأخري األعمال عن مسمى اإلميان، وليس اإل
منا هو عقيدة اجلهمية، وهو القول بأن اإلميان جمرد املعرفة هو عقيدة أهل السنة، وإ

فقط؛ كما يقوله بالقلب بالقلب، ولو مل حيصل عمل، أو أن اإلميان هو التصديق 
وهذا ااخير قد يقول به باللسان، النطق و بالقلب  األشاعرة، أو هو التصديق

ول باللسان، إن اإلميان ق  : ، ومجهورهم على خالفه، يقولونبعض أهل السنة
  .اهـ"   واعتقاد بالقلب، وعمل باجلوارح، يزيد بالطاعة وينقص باملعصية

 .إهنم بعض أهل السنة: فيا ويل الفوزان من احلدادية، كيف يقول عن مرجئة الفقهاء 
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 4ج) الفتاوى يف تيمية ابن الشيخ وقال:" من بركانه( 38ص)وقال البحريين يف 
 فيهم القول وتغليظ وتبديعهم هؤالء على إنكارهم اشتد واألئمة السلف إن مث(: )114ص
 واإلنكار املرجئة، على اشتدوا السلف بأن تيمية ابن فيبني ،(بتكفريهم نطق أحداً  أعلم ومل

 أن إىل منه والتحذير عليه اإلنكار فيجب!! بربيع بالك فما األئمة، من أهنم رغم عليهم،
 ."يتوب

على غريهم من غالة املرجئة واخلوارج  حكى شيخ اإلسالم هذا وكانوا :أقول
وحنذر وغريها من البدع وحنن نربأ إىل اهلل من هذه العقائد  ،وللسلف حق ،والروافض أشد

 .منها

فال حنن على عقيدة هؤالء الذين اشتد عليهم السلف، وال أنتم على طريقة السلف  
 .يف الشدة على أصناف أهل البدع

يف حرب أهل السنة األبرياء، بل أنتم على طريقة أهل البدع طريقة بل أنتم على  
إال أن اخلوارج السابقني والالحقني  ،اخلوارج واملعتزلة يف رمي أهل السنة باإلرجاء كذبًا وزوراً 

 ، وال يكذبون عليهم مثل أكاذيبكم،ال يرجفون مثل أراجيفكم على أهل السنة

السلف يف حرب املرجئة، ومن الفجور وقول الزور إيهامكم للناس أنكم على طريق 
 .)!( وأنتم يف واقعكم مساملون للمرجئة والروافض واخلوارج

 مسائل يف ربيع على ردوا الذين والعلماء: "من بركانه( 34ص)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 امل 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 ي   :أقول
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 ،ي  فكيف يردون عل ،وال نصحوين ،فالعلماء ما ردوا علي  شيئًا من مسائل اإلميان
 .وينصحوين من شيء ال وجود له عندي

هل و  عن إرجاء ربيع ما هو،  د هلل فليسأهلم العقالءموهاهم أحياء موجودون، واحل
، وهل وجهتم له نصيحة بالرجوع عن اإلرجاء، ؟رددمت على ربيع يف مسائل اإلميان واإلرجاء

 ائل يف اإلميانحنن رددنا على ربيع يف مس ،نعم :وأصر على عدم الرجوع؟ فإن قالوا
مل يكن هذا :فهو صادق، وإن قالوا  ،لكنه أصر عليها وعاندواإلرجاء، ونصحناه بالرجوع، 

 .فهو أفاك ،منا

 وينظر وخيرّج يبحث املدة هذه يف كان لكنه: "من بركانه( 34ص)وقال البحريين يف 
 وداعية رجاء،اإل يف خياصم بأنه وتبني كثرية، أخطاء يف فوقع وملذهبه له شيئاً  جيد لعله

ًً  لإلرجاء،  وكان املرجئة، مذهب فيه قرر الذي األخري مقاله دليل وأكرب ومكابراً، ومناضاًل
 بني ينشر فالذي الصادق، الناصح كالم قرر املقال هذا ويف الصادق، الناصح باسم يكتب
 هذا قالهم وربيع وغاشا،ً  كذاباً  بل صادقاً، ناصحاً  يكون واملنكرات اإلرجاء اإلسالمية األمة
 ".اإلرجاء من ينضح وغريه

 :وفجور كل كالمه هذا كذب  :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 مناضاًل ومكابراً، بل أوأنا ال  -2
لسنة، وأناضل عنها وعن أهلها، وأرد البدع كلها مبا فيها اإلرجاء، وإمنا أدعو إىل ا

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،  ؛م باإلرجاءالرديئة والطعن يف أهل السنة ورميهواألخالق 
 .وماال أستطيع أن أحكيه

 اإلسالمية األمة بني ينشر فالذي الصادق، الناصح كالم قرر املقال هذا ويف: "وقوله -3
 هذا مقاله وربيع وغاشا،ً  كذاباً  بل صادقاً، ناصحاً  يكون واملنكرات اإلرجاء
 ".اإلرجاء من ينضح وغريه

 .أفحش الكذبمن هذا  :أقول

قال الذي يتحدث عنه ليس فيه ذرة من اإلرجاء، بل نقلت فيه كالم اهلل وكالم فامل
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  ،ه باألدلة وكالم العلماء املشار إليهم وإىل أدلتهمجواباً علي 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 اخلوارج، فجبهلهم يقعون يف بدعة اإلرجاء ويف بدعة فهم  ،سلف وسيأيت

 .يعرفون

، فأين أدلته وبراهينه "الصادق الناصح باسم يكتب وكان: : "وانظر إىل إفكه بقوله
 .على هذا اإلفك

 

 هذا واهلل أللم 

 وصلى اهلل للى نبينا محمد وللى آله وصحبه أجمعين
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 .وتليه الحلقة الثالثة بإذن اهلل وحوله وقوته 

 

 مير المدخليربيع بن هادي ل/  وكتب 

 .هال  3029شعبان  24

 

 
 

 


