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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 .هداه اتبع ومن وصحبه آله وعلى اهلل رسول على والسالم والصالة هلل احلمد
 :بعد أما

 وال ونيكل   ال- ،سنني من السنة أهل حرب على الفاجرة احلداديةالفرقة  دأبت فقد
 من قائليها مراد وعن مواضعها عن وحتريفها ،النصوص وبرت واخليانات باألكاذيب -ونميل  

 .منازهلا غري يف وتنـزيلها اهلداة العلماء
 .مقال ما غري يف ياملخز  واقعهم من ذلك بينت   وقد

مث قد سبق يل قبل أيام أن رددت على فوزي البحريين مفرتيات ضم نها حبثه املوسوم بـ 
ومل يقف هذا البحريين عند  ون شر هذا الرد يف شبكة سحاب السلفية، ،"الرعود الصواعقية"

ينة، بل أل ف ثالثة حبوث أو مسِّها رسائل تدور كلها على حماور مع مفرتياته الصواعقية،
مث " البركان لنسف مقاالت ربيع المدخلي في مسائل اإليمان"وهي  متحدة املضامني،

في بيان الفرق بين  الفرقان" مث" لفرقة المرجئة الخامسة داحضة القاصمة الخافضة"
وكلها من تزيني وزخرفة " مذهب السلف وبين مذهب ربيع المدخلي في مسائل اإليمان

 .الشيطان
كالم العلماء، وينـزله يف غري منازله يف كل حمور على منط واحد   يكذب فيها وحيرِّف

 .وطريقة واحدة
هذا ومل يصل إيلَّ كل من القاصمة والفرقان إال بعد أن أوشكت على االنتهاء من 
 الرد على الربكان، فلما وجدهتما ال خيرجان عن حماور الربكان، اكتفيت بالرد على الربكان؛

لى كل ما بناه فيها وزخرفه من األباطيل واألكاذيب والتحريفات، د يأيت عهذا الرَّ  ألن  
 .فينسفها نسفا  
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َمغ ه   ال َباِطلِ  َعَلى بِال َحق   نـَق ِذف   َبل  ﴿: فيصدق عليها قول اهلل تعاىل   ه وَ  فَِإَذا فـََيد 
 .(81:األنبياء) ﴾زَاِهق  

 .وقد كان ذلك بفضل اهلل وتوفيقه ونصره للحق وأهله
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 " اإلميان قول وعمل يزيد وينقص: "مرجئاً من يقولهل يعترب 

 ؟" ينقص حتى ال يبقى منه شيء: "ومل يقل 

 
 وغريهم بطة وابن والاللكائي واآلجري لواخلالَّ  أمحد بن اهلل كعبد السنة علماء بني   لقد
 .البيان غاية اإلميان يف وغريهم السنة أهل منهج

 وحنن زيد بالطاعة وينقص بالمعصية،وأنه عند أهل السنة قول وعمل واعتقاد، ي 
 مؤلفاتنا يف ذلك ونقرر العلم، يف أظفارنا نعومة منذ واعتقدوه ونقلوه قالوه مبا اهلل ندين

 .ونعادي ذلك على ونوايل وحماضراتنا، ودروسنا
، األهواء أهل عن نيابة حلرهبم السنة أهل على املدسوسون احلاقدون األفاكون جاء حىت

 . الطعون الفاجرةفطعنوا فينا بشىت
رميهم لنا بأننا مرجئة، ووضعوا لذلك أصوال  باطلة ظاملة، حياربوننا هبا، كلما : منها 

 هدمناها أعادوها بدون حياء وال خجل، 
والذي  اإلميان قول وعمل يزيد وينقص وينقص حىت ال يبقى منه شيء،: قوهلم :ومنها

 .عندهم مرجئ فهو( حتى ال يبقى منه شيء)ال يذكر هذه الزيادة 
، وال يدري (8)وأوجبوها على الناس، وحاربوا أهل السنة من أجلها، وبدعوهم من أجلها

هؤالء األغمار أن هذا التبديع ينطبق على السلف الصاحل الذين مل يلتزموها وإن قاهلا 
بعضهم، ولقد بدعوين أنا، وحكموا عليَّ باإلرجاء، وأرجفوا هبا عليَّ كثريا  يف عدد من 

الهتم، وال سيما مقاالت فوزي البحريين، مع أين أقوهلا وأعيدها من قبل أن تولد احلدادية مقا
القدمية واجلديدة، لكن ال ألتزمها؛ ألن الصحابة والتابعني مل يقولوها؛ وألنه ال دليل على 

                                                           
فما ( 8ص)، اجلزء الثاين "الفرقان"فما بعدها، وانظر ( 99ص" )القاصمة اخلافضة"انظر هذا األصل اهلدام يف  (8)

 .بعدها
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لك وجوب القول هبا، ومل يقلها مجهور السلف، ومن قاهلا مل يلتزمها، ومل ي لزم هبا غريه، ومع ذ
 :فأنا أقوهلا أحيانا ، فمن ذلك أقوايل اآلتية 

عام  يف ألفتها اليت النبوي احلديث مذكرة من عشر الثاين قلت يف شرح احلديث -أوالا 
 : جهاد المنحرفين عن هدي األنبياء: "هـ8041
 :  قال عليه وسلمصلى اهلل اهلل  رسول أن عنه اهلل رضي مسعود بن اهلل عبد عن
 يأخذون وأصحاب حواريون أمته من له كان إال قبلي أمة يف اهلل هبعث نيب من ما »

 ال ما ويفعلون يفعلون ال ما يقولون خلوف بعدهم من ختلف إهنا مث ، بأمره ويقتدون بسنته
 بقلبه جاهدهم ومن مؤمن فهو بلسانه جاهدهم ومن مؤمن فهو بيده جاهدهم فمن يؤمرون
: كتاب اإلميان مسلم يف   أخرجه) «  خردل حبة اإلميان من ذلك وراء وليس مؤمن فهو

 .((8/051،018)وأمحد  ،(8/19،04)، ( 14)حديث رقم 
 علماء أمة كل يف ويبقى(: " 00ص)شرحت هذا احلديث وقلت خالل شرحه يف 

 طاقته حسب على كل ، أنبيائهم تعاليم عن ويناضلون جياهدون لدينهم أوفياء خملصون
 وليس. اإلميان أضعف وذلك بقلبه وجماهد بيده وجماهد لسانهب فمجاهد اإلميان؛ من ومنـزلته
 ."اإلميان من شيء وراءه

 :واستخرجت منه عددا  من املسائل منها 
 طاقة حسب على وأنه املنكر عن والنهي باملعروف واألمر اجلهاد مراتب بيان وفيه -1"

 ومن ، الواجب هبذا قومي أن فعليه بيده املنكر وإزالة اجلهاد يستطيع فمن اجملاهدين أصناف
 ذلك عن عجز ومن ، يقوهلا أن فعليه احلق كلمة يقول أن واستطاع املرتبة هذه عن عجز
 فليس هذا فاته فإن ، بقلبه الباطل وإنكار بالقلب اجلهاد وهو يستطيعه مبا يقوم أن فعليه

 .قلبه مات وقد بمؤمن
مذكرة " « إميان من خردل حبة كذل وراء وليس»  وينقص ويزيد يتفاوت اإلميان أن وفيه -9

 (.01ص)احلديث النبوي 
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قبل قيام فتنة هـ 8011وقلت يف الشريط األول من دروس الشريعة عام  -ثانياا 
فبعضهم وافق  : " عندما ذكرت أقوال أهل العلم يف حكم تارك الصالةاحلدادية اجلديدة 

كاة أو الصوم أو احلج أو الصحابة أو جلهم يف تكفري تارك الصالة، ومل يكفروا تارك الز 
 هو فاسق ناقص اإلميان وإميانه ينقص إىل مثقال ذرة بل إىل حد الزوال: مجيعها، لكن يقولون

." 
يف شرح كتاب اإلميان من صحيح البخاري يف دورة الرياض عام قلت  -ثالثاا 

من  خَيرج  : "وهناك أحاديث دل ت على أن اإلمياَن ينقص : " هـ املسجلة صوتيا  قلت8011
؛ فهذا يد ل  على أن اإلميان "ال إله إال اهلل، وعنده أْدََن مثقال ذرة من اإلميان: النار من قال

ينقص وينقص، من دينار إىل درهم إىل كذا، ويزيد إىل أن يِصَل إىل أمثال اجلبال؛ فهذا فيه 
يق والنطق التصد: التصديق، كاألشاعرة، أو اإلميان: رد على املرجئة الذين يقولون اإلميان

بالشهادتني، والعمل عندهم ال يدخل يف اإلميان، وال يزيد  اإلميان وال ينقص، فردَّ عليهم 
 ... " السلف وضل لوهم وبي نوا احنرافهم عن كتاب اهلل وسنة الرسول

اإلميان ال يتجزأ؛ ألنه إذا نقص عندهم؛ حل حمله الكفر :  وعند املرجئة: "  مث قلت
ينقص ( وبعدين)ال، حنن عندنا اإلميان يتجزأ ويتجزأ، كاجلبل !! والشك، فلهذا ما ينقص
، إذا ارتكب الكبرية اإلميان ال يزيد وال ينقص: اخلوارج يقولون. وينقص حىت يصري كالذرة

اإلميان ال ينقص؛ فإنه ال ينقص إال بالكفر والشك، فإذا : واملرجئة يقولون! خرج من اإلميان
اإلميان ال يزيد وال ينقص، ألننا إذا : فلهذا يقولون. انتهى دخله الشك و الريب، أو الكفر

  "!قلنا بنقصانه معناه أنه خرج من اإلميان، بالنقصان أنت خترج من اإلميان
: ، كانوا على هد ى؛ فزادهم اهلل هدى، واهلدى[81: الكهف]﴾َوزِْدنَاه ْم ه د ى﴿: " مث قلت

يزيد، ومنه نأخذ أن ما يَقبل  الزيادة يقبل النقص هو اإلميان؛ وهذا من األدلة على أن اإلميان 
يف األحاديث اليت تدل على أن ( ننظر)ومن ناحية الشرع . قطعا؛ هذا من ناحية العقل
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اإلميان ينقص وينقص وينقص وينقص حىت ال يبقى منه إال مثل حبة خردل، أو أدَن من 
 " (.العمل)مثقال ذرة من اإلميان أو من 

 هم املؤمنون كاِملو اإلميان، يدل على أن: ﴾َك ه م  اْلم ْؤِمن وَن َحقًّاأ ولَئِ ﴿: " مث قلت
إال إذا و جدت أعمال القلوب وأعمال اجلوارح، خبالف  اإلميان الكامل ال يكون حقًّا وكامال  

كما قال شيخ   -ما يقول ه املرجئة؛ فكثري منهم قد ي دخلون أعمال القلوب يف اإلميان 
، وكثري منهم ال يدخلون أعمال القلوب يف اإلميان، لكن أعمال -اإلسالم ابن تيمية 

ال يدخلون فيها أعمال اجلوارح، واآليات كلها تدمغهم، وأن ( مرجئة الفقهاء)اجلوارح؛ 
ِرج  من اإلسالم وقد األعمال من صميم اإلميان،  وأن اإليماَن بدوِنها قد يضيع، وقد ي خ 
 ".ال يبقى منه إال مثقال ذرة 

اإلميان : "ذكر اإلمام الصابوين عشرة من األئمة منهم سفيان بن عيينة أهنم يقولون -رابعاا 
 ."يزيد وينقص" ذكروا لفظمل ي: ، أقول"قول وعمل

: وذكرت يف شرحي لكالمه أن اإلمام البخاري لقي أكثر من ألف شيخ، كلهم يقولون
 .انالزيادة والنقصان من اإلميذكروا لفظة اإلميان قول وعمل، ومل ي

 وما الدين أصول يف السنة أهل مذاهب عن سأل ابن أيب حامت أبا زرعة وأباه: " مث قلت
 حجازا   األمصار مجيع يف العلماء أدركنا:  فقاال مها يعتقدانه وما األمصار علماء يعتقده
 . وينقص يزيد وعمل قول اإلميان:  أنَّ  مذهبهم من فكان ومينا   وشاما   ومصرا   وعراقا  
 !(شيء منه يبقى ال حىت ينقص، ينقص: )قالوا ما، الصحابة وقبلهم مجيعا مصاراأل علماء

 البد هل لكن، بأس فال( شيء منه يبقى ال حتى ينقص، ينقص: ) اإلنسان قال إذا
 وعلى التابعني وعلى الصحابة على جمرم حكم هذا! ؟ مرجئ فهو يقل مل وإذا هذا يقول أن
 ".!! مرجئة أهنم هذا منهجهم على يلزم فإنه مجيعا اإلسالم أئمة

 ؟ الناس مجيع يف يطرد هذا هل لكن( شيء منه يبقى ال حتى: )قل نعم ":  مث قلت
!  هذا يريدون وأظنهم تكفريي مذهب ؛ اخلوارج مذهب هذا! ؟ كفر إميانه نقص من كل
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 نم أكثر يبقى ، دينار نصف مقدار ، دينار مقدار يبقى ؛ شيء منه ويبقى إميانه ينقص فقد
 ذرة مثقال أدَن أدَن إىل شعري حبة مثقال ، درهم نصف مقدار ، درهم مقدار يبقى ، ذلك
 .شيء منه يبقى ال وقد ،إميان من

واخلالف أصله بيننا وبـني اخلـوارج يف تكفـري مرتكـب الكبـرية ؛اخلـوارج يقولـون كفـر خـرج 
بــاهلل تبــارك وتعــاىل   ال خيــرج مهمــا أذنــب مــادام مل يقــع يف الشــرك: وحنــن نقــول ! مــن اإلســالم 
  .( إن اهلل ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) : كما قال 
هــذا يــنقص ،ولكــن يعتقــد حرمــة هــذه األشــياء ،وإىل آخــره ..زنــا وســرق وقتــل و : يعــين

 .إميانه حىت ال يبقى معه إال مثقال ذرة 
ن ليسـت قاعـدة قد حيصل لك يرتدمن اإلسالم و يخرج أن وقد يحصل لبعض الناس 

ل مــن نقــص إميانــه أنَّ كــ: أي مضــطردة يف مجيــع النــاس ؛هــم كــأهنم يريــدون قاعــدة مضــطردة 
 !!.وهذا مذهب اخلوارج !! يعين خبث ! خرج من اإلميان 
إن هــذا املــذهب اخلبيــث أ نشــئ حلــرب أهــل الســنة وإســقاه علمــائهم، وتشــويه : الشــاهد

شــرح عقيــدة الســلف أصــحاب احلــديث ل مــام انظــر " مــنهجهم وخمالفتــه يف كثــري مــن القضــايا
 (.805-808ص)الصابوين 

ترى أين أقول هبذه الزيادة وال أنكرها كما يفرتي عليَّ شيخ احلدادية اجلهول الظلوم، 
ولكين ال أرى وجوب القول هبا، وال ألزم هبا الناس؛ ألن إجياب القول هبا يؤدي إىل إجياب 

صلى اهلل عليه وسلم، ويؤدي إىل تضليل أهل السنة حىت حكم مل يوجبه اهلل تعاىل وال رسوله 
 .تضليل من يقوهلا من األئمة؛ ألهنم ال يقولوهنا يف غالب أمرهم مث هم قلة

 .ومن أقوايل القدمية واحلديثة يرى القارئ الكرمي أين أقول هبذه الزيادة وال أنكرها
لى هنجهم، ونرتسم وسأنقل من أقوال العلماء أئمة اإلسالم ما يبني أننا نسري ع

 .خطاهم، ومل خنالفهم يف شيء أبدا  
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 اإلميان يف واجلماعة السنة أهل عقيدة بيان

 

شرح أصول اعتقاد أهل "يف كتابه ( هـ081) سنة املتوىف -اهلل رمحه-الاللكائي اإلمام قال
 أقوال ساق أن بعد، "ه دار طيبة، الطبعة الثالثة " (:8418-5/8411) " السنة واجلماعة

                 اإلميان قول وعمل يزيد وينقص،: يف اإلميان، وأهنم يقولون والتابعني الصحابة
 : -رمحه اهلل -قال 
 :والنقصان الزيادة يف الفقهاء من الثالثة الطبقة قول" 

 بنا ومالك عيينة بن وسفيان أنس بن ومالك واألوزاعي ومعمر جريج وابن الثوري سفيان
 بن وجرير عياض بن وفضيل وزائدة معاوية بن وزهري عياش بن بكر وأيب ىليل أيب وابن مغول
 بن وعبثر (8)واحلناه شهاب وأيب املبارك وابن زيد بن ومحاد سلمة بن ومحاد احلميد عبد

 بن والوليد عياش بن وإمساعيل حريث بن وشعيب ووكيع القطان سعيد بن وحيىي القاسم
 ومفضل املروزي حممد بن والنضر مشيل بن والنضر ئبالسا بن ويزيد حممد بن والوليد مسلم
 . املديين بن وعلي عبيد وأيب وإسحاق وأمحد والشافعي مهلهل بن

 وعمل قول اإلميان: "يقولون كلهم أكثر أو أستاذ ألف أدركت : " املتوكل بن سهل وقال
 ". وينقص يزيد
 مجاعة أسامي وذكر ،"ذلك على واجلماعة السنة أهل أدركت: "سفيان بن يعقوب وقال

 . اهلل شاء إن املسألة آخر يف نذكرهم

                                                           
 .أبو شهاب احلناه هنا هو موسى بن نافع أو أخوه عبد ربه بن نافعبة الواو خطأ، و تاك (8)
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 :           قال شبيب بن سلمة نا ،سليمان بن اهلل عبد نا ،عروة بن حممد بن أمحد أنا -8015
 راشد بن ومعمر أنس بن ومالك جريج وابن الثوري سفيان مسعت :قال الرزاق عبد نا

 ". وينقص يزيد ملوع قول اإلميان إن: "يقولون عيينة بن وسفيان
    نا :قال زجنويه ابن نا :قال البغوي حممد بن اهلل عبد أنا ،علي بن عيسى أنا -8011
" وينقص يزيد وعمل قول اإلميان: "يقولون ا  ومعمر  جريج وابن سفيان مسعت :قال الرزاق عبد
 . قوله هذا إال طرق من أحدا   لقيت ما :فقال أنت؟ تقول ما: الرزاق لعبد فقيل
 ".حالنا ما ندري فال اهلل عند فأما أنفسنا عند مؤمنون حنن: "سفيان وقال الرزاق عبد الوق

              حدثين :قال القاضي علي بن بشر حدثين :قال احلسن بن حممد ذكر -8010
 شيخا   وستني اثنني لقيت :قال الرزاق عبد نا :قال (8)نعمان علي بن احلسن الغين عبد أبو
 سلمة بن ومحاد السائب بن ويزيد القرشي حممد بن والوليد والثوري وزاعيواأل معمر منهم
 أيب وابن أنس بن ومالك اجلراح بن ووكيع حرب بن وشعيب عيينة بن وسفيان زيد بن ومحاد
 اإلميان"           : يقولون كلهم نسمه مل ومن مسلم بن والوليد عياش بن وإمساعيل ليلى
 ".وينقص يزيد وعمل قول

 حيىي بن حممد نا :قال الثقفي سعيد بن أمحد نا :قال الفارسي احلسني بن حممد أنا -8011
 اإلميان: "يقول مرة غري الثوري يعين سفيان مسعت :قال ،الزبريي أمحد أبو نا :قال الذهلي
 ". وينقص يزيد

 الذهلي حيىي بن حممد نا :قال الثقفي سعيد بن أمحد أنا ،احلسني بن حممد أنا -8019
 فمن وينقص يزيد اإلميان: "فقال اإلميان عن األوزاعي سئل :قال سليمان بن فديك نا :الق

 ".بدعة صاحب فهو ينقص وال يزيد اإلميان أن زعم
نا العباس بن الوليد  :نا حممد بن يعقوب قال :نا حممد بن أمحد الطوسي قالوأ -8004
سألت األوزاعي عن  :علقمة قال بنمسعت عقبة  :نا أبو قدامة اجلبيلي قال : قاليتالبريو 

                                                           

 .هكذا يف األصل( 8)
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ىت ال يبقى منه نعم ح :قال ؟فينقص :قلت ،نعم حىت يكون كاجلبال :قال ؟اإلميان أيزيد
  .(8)نعم :قال ؟أتقول بقول األوزاعي: وسئل العباس ء،شي

نا التميمي قال نا  :نا أمحد بن زهري قال ،أنا حممد بن احلسني ،وأنا أمحد بن عبيد -8008
  ".اإلميان يزيد وينقص: "مسعت األوزاعي يقول: ثين بقية قالحد :لأبو مسهر قا

نا عبد اهلل بن  :محد بن احلسن قالأنا  :أنا حممد بن عبيد اهلل بن احلجاج قال -8001
مسعت سريج بن النعمان  :حدثين أبو احلسن بن القطان حممد بن حممد قال :أمحد قال

  . ""اإلميان قول وعمل يزيد وينقص" : لكقال ما :سألت عبد اهلل بن نافع قال :يقول
 

 : أقول
 حق القول هذا أن فريون هذا يومنا إىل اإلسالم تاريخ امتداد على السنة أهل أما
 على كاف رد وفيه، -وسلم عليه اهلل صلى- رسوله وسنة اهلل كتاب من ومستمد وصدق
 .أصنافهم اختالف على واملرجئة اخلوارج

هذا التعريف من  فإن السنة أهل على األفاكني احلاقدين احلداديني رأي على وأما
 تعريف يف رواقص   ألهنم أهل السنة ل ميان ال يكفي والقائلون به يعتربون مرجئة ضالال  ؛

الذي أوجبوه، وهو أن اإلميان  احلدادية بقول يقولوا مل ألهنم احلدادية؛ مذهب على اإلميان
مل  فمن اإلميان، تعريف من جزءعندهم  هذا ألن ؛شيء منه يبقى ال حتى ينقصو  يزيد
 .)!( وتضليله حربه من بد وال ضال، مرجئ فهو اإلميان تعريف يف به يأت

: يقولون كلهم أكثر أو أستاذ ألف أدركت: "املتوكل بن سهل قول أخي تأمل
 ".وينقص يزيد وعمل قول اإلميان"

                                                           
لكن كان ابنه حممد يدخل عليه ما  ،صدوق: "إسناده ضعيف، فيه عقبة بن علقمة، قال فيه احلافظ يف التقريب (8)

مل أقف له على  ،ام بن كثريمة اجلبيلي متاقد ، وفيه أبو"صدوق يغرب": ، وقال الذهيب يف الكاشف"ليس من حديثه
،  وخمتصره (1/518)، تاريخ دمشق املصورة ترمجة إال يف تاريخ دمشق، ومل يذكر فيه ابن عساكر جرحا  وال تعديال

(5/140). 
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كلهم أمخص  احلدادية ييساو  ال ممن أمساءهم الاللكائي اإلمام سرد من إىل وانظر
 احلدادية يشرتطه ما ونديزي وال ،وينقص يزيد اإلميان إن: يقولون كيف منهم واحدقدم 
 .السنة أهل على احلرب إلدامة فتعلامل غلوها يف الكاذبة الغالية

 "شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة"يف كتابه  الاللكائي اإلمام ونقل
 ومل وزيادة العلماء من نفر ألف عن كتبت": قال أنه لبخاريا اإلمام عنبإسناده ( 5/959)

 ".قول اإلميان :قال من عن أكتب ومل، وعمل قول اإلميان" :قال من عن إال أكتب
 ومل وعمل، قول اإلميان :يقولون كيف احلدادية بطش من وشيوخه البخاري ويل فيا

 .شيء منه يبقى ال حىت وينقص يزيد :يقولوا
 غالة من -البحريين وفوزي فاحل رأسهم وعلى احلدادية نظر يف-لهم األئمة ك فهؤالء

 يزيد اإلميان: يقال أن بد ال أنه من ويوجبونه احلدادية يشرتطه ما خالفوا ألهنم املرجئة؛
 .شيء منه يبقى ال حىت وينقص

 احلدادية هؤالء بطش من أن ينجوا والالحقون السابقون السنة أهل يستطيع فهل
 .املغاوير أو الغيورين

 قول وأما(: "110-0/111) فتاوىال جمموع يفابن تيمية يقول  اإلسالم شيخ وهذا
 تفرعت الذي األصل هو وهذا ممنوع، فهذا كله، ذهب بعضه ذهب إذا اإلميان إن القائل
 قالت مث شيء، منه يبق مل كله ذهب بعضه ذهب مىت أنه ظنوا فإهنم اإلميان يف البدع عنه
 أهل قاله كما املطلق اإلميان وهو ورسوله، به اهلل أمر ما جمموع هو": لةواملعتز  اخلوارج"

 النار يف فيخلد شيء اإلميان من صاحبه مع يبق مل منه شيء ذهب فإذا: قالوا احلديث؛
 من شيئا   الظاهرة الواجبات وترك الكبائر تذهب ال: فرقهم اختالف على" املرجئة" وقالت
 والفاجر، الرب فيه يستوي واحدا   شيئا   فيكون شيء منه يبق مل منه شيء ذهب لو إذ اإلميان

 من النار من خيرج: "كقوله بعضه وبقاء بعضه ذهاب على تدل وأصحابه الرسول ونصوص
 يتفاضل، أنه على" واحلديث السنة أهل" كان وهلذا". إميان من ذرة مثقال قلبه يف كان
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 عن روى كما ينقص،: يقول وال يديز : يقول من ومنهم وينقص، يزيد: يقولون ومجهورهم
 لفظ ثبت وقد املبارك، بن اهلل كعبد يتفاضل: يقول من ومنهم الروايتني، إحدى يف مالك
 ".الصحابة من خمالف فيه يعرف ومل الصحابة عن منه والنقصان الزيادة

والظاهر من محاس احلدادية أهنم ينطلقون من هذا األصل الذي تفرعت عنه البدع 
 .اإلميان إذا ذهب بعضه ذهب كله أال وهو أن

وإال فما هو السر يف إصرارهم وإحلاحهم على إجياب هذا القول على الناس أن 
 .اإلميان ينقص حىت ال يبقى منه شيء، مث يبدعون من مل يقل مبا أوجبوه: يقولوا

 من إن: احلديث وأهل السلف مجهور يقول فهكذا(: " 81/104) اجملموع يف وقال
 بالتوبة إما إميانه جيرب أن فعليه اإلميان أصول يناقض ال الذي اإلميان واجبات من واجبا   ترك
 والصدقة والصيام الصالة تكفرها والصغائر منها يتوب فالكبائر املكفرة، باحلسنات وإما
 اإلميان أن وأصلهم. مجلة إميانه حيبط مل يفعل مل فإن املنكر، عن والنهى باملعروف واألمر
 ".اخل...بعضه ويبقى بعضه فيذهب يتبعض
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 عداه ما ويكتم هواه يوافق ما السنة أهل مصادر من ينقل األشري فوزي

 

 مكرا  ذلك  كتم بل السنة، أهل مئات من أئمة عن أسلفناه مما شيئا   فوزي ينقل مل
 .السنة أهل من أعدائه على السنة أهل باسم وجيول ليصول ؛وكيدا  

 الذي املدخلي ربيع مقال عن السؤال وأبتدئ : " من بركانه( 1ص)قال البحريين يف  -8

 أن اإلخوان من كثري ويريد املرجئة مذهب فيه ويقرر قصرية فرتة من فيه تكلم

 .أثرية إجابات عليه جنيب

 وخبط خملط بكالم عليه أجاب مث ربيع، وضع من هو السؤال:  أقول فأوال  

 فالسؤال فيها، لفالس وخالف اإلميان، مسائل بعض على اإلجابة يف كعادته

 ما مجيع على اطلعت وأنا متاما ، السؤال عن ختتلف واإلجابة اإلجابة، عن خيتلف

 كتابه يف منده ابن قول من بأكملها ذكرها اليت املراجع إىل رجعت مث كتبه،

 علماء من وغريهم رجب وابن تيميه ابن اإلسالم شيخ قول وكذلك اإلميان،

 ."األمة
 يف به وأرجفوا ،، هم وضعوه للشغب والفتنةاحلدادية وضع من هو إمنا السؤال :أقول

 إال وأدلتهم كالمهم يرفض ال عظماء، أئمة أقوالب عليه فرددت طويلة، مدة األثري موقع
 .وأدلتهم السنة أئمة أقوال يرفضون الذين البدع أهل

وليس يف كالمي خلط وال خبط، ومل أخالف السلف، واحلدادية هم الذين خيالفون 
 .لسلف، وإجابيت تطابق السؤال وال ختالفه؛ كما يفرتي هذا البحريينا
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 أجاب مث ربيع وضعه الذي فالسؤال": من بركانه (1ص)يف  البحريين قال- 1

؟ مث (فرع)هل جيوز أن يـ ْرمى باإلرجاء من يقول إن اإلميان أصل والعمل كمال هو :  عنه

ل العلم أهل التوحيد وأهل العقيدة ردوا ذكر اآليات، وهي يف احلقيقة عليه ال له؛ ألن أه

عليه يف هذه املسألة وغريها، وبينوا خطأه يف مسائل اإلميان وغريها، بل ردوا عليه يف مسألة 

، وال مع ، وال مع الرسول -سبحانه وتعاىل  -التنازل عن األصول، وعدم تأدبه مع اهلل 

حة أهل البدع، واجللوس معهم الصحابة، وخطؤه كذلك يف مسائل يف الصفات، ومسألة نصي

، ومسألة سفر وسلمان والقرين، وغري ذلك مما بينه أهل العلم باألدلة من -زعم -للنصح 

الكتاب والسنة، وأقوال السلف يف تبيني خطئه ومع هذا كله ما زال جيادل يف اهلل بغري علم 

الباطل ليدحض به وال هدى  وال كتاب منري ليضل عن سبيل اهلل سبحانه وتعاىل، بل جادل ب

 ".املنهج السلفي األثري
 البحريين فوزي على تنطبق إمنا بالباطل جيادل من ذم يف سقتها اليت اآليات :أقول

 يف واقعهم عليهم نطباقهاا ويؤكد ،بالباطل اجلدال يف جمراهم جرى ومن احلدادية وفرقته
و "  اخلافضة القاصمة" و "الربكان" و "الصواعقية رعودلا" األثري فوزي تومؤلفا شبكتهم

 يف بتنـزيله هلا  العلماء لكالم والتحريف وباألكاذيب بالباطل باجلدال مألها اليت "الفرقان"
 .قائليها مراد عن وصرفها ،منازهلا غري
 ."وغريها املسألة هذه يف عليه ردوا العقيدة وأهل التوحيد أهل العلم أهل ألن": وقوله- 1

 بأقوال وأخذوا ،أيدوين إخواهنم من العقيدة وأهل حيدالتو  وأهل العلم وأهل :أقول
 .والعقيدة والسنة التوحيد وأهل العلم أهل ؛اإلسالم أئمة

 فإهنم ،عليَّ  ردوا قد أهنم والعقيدة والتوحيد العلم أهل عن قولك يف أنت وكذبت
 دلتهمأ يسوقوا ومل سنة، من بأكثر كتابيت  قبل احلدادية سؤال وهو السؤال هذا على أجابوا
 نسلم وحنن السؤال، هذا على اإلجابات يف اإلسالم أئمة كالم ساقوا وال إجاباهتم، على
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 السلفي املنهج جيمعنا وإياهم وحنن نا،نوحيبو  وحنبهم، والعقيدة التوحيد أهل وأهنم ،بعلمهم
 .الصحيح اإلسالم وأخوة

 من يؤخذ وكل به، له و ال حيتج حيتج العلماء كالم :نقول السلف طريقة على وحنن
 .ويرد قوله

وهؤالء الصحابة يرد بعضهم على بعض، ويرجع املردود عليه إذا كانت احلجة مع  
 .أخيه

وهذا أمحد يرد على الشافعي وإسحاق وغريهم من إخوانه، ويرد على سفيان الثوري  
 .ومالك، وخيالفهم يف كثري من املسائل

 .لكوهذا الشافعي يرد على مالك، والليث يرد على ما 
 .والبخاري ومسلم وغريهم جمتهدون ال يلتزمون مذهب أحد من األئمة 
 .وهذا ابن تيمية يرد ويأخذ ويعطي من أقوال األئمة 
وكذلك اإلمام حممد بن عبد الوهاب وتالميذه يأخذون من أقوال األئمة الكبار ما  

 .يوافق الدليل ، ويردون ما خالف ذلك
احلدادية الذين يأخذون ما يوافق هواهم، فهذا هو منهج السلف خبالف منهج  

 .ويردون ما خالف هواهم، ولو اجتمع عليه السلف واستند إىل الكتاب والسنة
 أقوال وتردون أهواءكم، يوافق ما إال العلماء أقوال من تقبلون ال احلدادية أيها وأنتم

 هو إمنا دونوتر  تأخذون فيما مكفميزان والسنة، الكتاب على القائمة الواضحة العلماء
 .كثرية هذا منهجكم فساد على وأدلتنا رسوله، سنة وال اهلل كتاب ال كم،ؤ أهوا
 .يف هذا املوضوع و غريه والسنة الكتاب من وأدلتهم اإلسالم أئمة ألقوال كمرد   :ومنها
 عن التنازل مسألة يف عليه ردوا بل وغريها، اإلميان مسائل يف خطأه وبينوا: "قوله- 0

 وال وسلم، عليه اهلل صلى الرسول مع وال ،-وتعاىل سبحانه- اهلل مع تأدبه دموع األصول،
 ". الصحابة مع
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وإنَّ الذين أشار إليهم من أهل التوحيد والسنَّة مل  ،مل أ خطئ يف مسائل اإلميان:  أقول
 .يبينوا يل خطأ ، فهذا من هبتانك وكذبك

فيها فتبرتون كالمي  تكذبون عليَّ  فأنتم معشر احلداديةأما مسألة التنازل عن األصول  
عن سياقه وسباقه وشروطه وأدلته وقيوده، مث ترجفون عليَّ هبذه األكاذيب واخليانات والبرت، 

وتكرارا  بعدد من وال تفرتون عن هذه األراجيف، وقد كشفت هذه اجلرائم اليت ترتكبوهنا مرارا  
ة والرباهني من الكتاب والسنة وأقوال أئمة هذه املسألة بيانا  شافيا  باألدل الكتابات، وبينت  
 .يف األصول والفروع" مساحة الشريعة اإلسالمية وحب اهلل أن تؤتى رخصه"اإلسالم يف كتايب 

، لكنه جعل زعيم احلدادية اجلاهل فاحلا  احلريب إىل القول بالتنازل عن األصول أجلأمما  
، وال ي درك هذا اجلاهل أنَّ الضرورات (8)هذا التنازل باسم الرخص وباسم الضرورات واإلكراه

 .واإلكراه داخالن حتت مراعاة املصاحل واملفاسد
 ،-يف زعمه-وهو يناضل عن األصول  ،"صارمه املصقول"من ( 0ص)يف قال فاحل  -8

 : ويكابر يف مراعاة املصاحل واملفاسد
اب وأنه خيتلف عن ب، وليعلم طالب العلم أن باب املصاحل واملفاسد باب واسع"

،وخيلط هذه  الضرورات واإلكراه، هذه أبواب ضيقة تقدر بقدرها، فال يلبسن عليه املدخلي
فإنه ملا رأى أنه وقع يف ورطة بتأصيله هذا أدخل الضرورات  ،(8)األبواب بعضها ببعض

واإلكراه يف هذا الباب، مع أنه ال خيفى الفرق بني هذه األبواب، فالضرورة واإلكراه رخص 
ع بأدلة خاصة معلومة لكل طالب علم، أما باب املصاحل واملفاسد فهذا مرده فيهما الشار 

 .اهـ " (1) ألنظار اجملتهدين يوازنون فيه بني املصاحل واملفاسد

                                                           

 .من اهلل لربيع وإخوانه على فاحل وحداديته ا  وهذا القول حصل منه بعد مدة طويلة من فتنته وحربه، وكان هذا نصر ( 8)

 .وسلَّم به العلماء  ،فأنت تفرِّق بني ما مجعه اهلل تعاىل)!( ه خلطا  علماء اإلسالم تىل ما تسميإبقين قد س( 1)

وأمـا نظـر  ،نَّ الشريعة اإلسالمية كلها مبنية علـى مراعـاة املصـاحل واملفاسـدإ:  هذا قول اجلهالء ،أمَّا العلماء فيقولون( 1)
ـــا هـــو يف تطبيـــق النصـــوص  الـــة علـــى مراعـــاة املصـــاحل تهـــذه احلالـــة املعيَّنـــة وتلـــك  وهـــل. العلمـــاء فإمنَّ شـــملها النصـــوص الدَّ

   !!.  واملفاسد أو ال تشملها ؟
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 :(1)ناقال  ومقررا  لكالم الشيخ عبيد ومن معه( 1ص)ويقول يف الصارم املصقول  -1

الئق؛ ألنه يفهم منه جواز نرى أنه غري ": قولكم استجاب هلم فيها، وهي من األصول" 
التنازل عن األصول يف حال االختيار، ومعلوم أن األصول ال حيل تركها إال يف حال اإلكراه 

 (". إال من أكره وقلبه مطمئن باإلميان : ) بشره بقاء طمأنينة القلب باإلميان كما قال تعاىل
م إذ بني قويل وقوهلذن إفقد قالوا جبواز التنازل عن األصول يف حال اإلكراه، فال فرق 

جيمعهما مراعاة املصاحل واملفاسد، فحال اإلكراه تدخل يف مراعاة املصاحل واملفاسد، وبذلك 
 .ينتهي شغب احلدادية عند أويل العقول والن هى

والعياذ -مل أقل تنازل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن األصول يف حال االختيار ألين 
يف النصيحة  م ذلك من كالمي يف النصيحة وال يف غريها، بل بينت  فهوال ي   -باهلل من ذلك

بسم اهلل "الظروف الصعبة اليت اضطرت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إىل عدم كتابة 
، وزدت ذلك توضيحا  وتأكيدا  يف كتابايت "محمد رسول اهلل"وعدم كتابة  ،"الرحمن الرحيم
 الذي مل يرتك جماال  لقائل ومعاند، حيث بينت   "سماحة الشريعة اإلسالمية"ومنها كتاب 

 مساحة اإلسالم يف الرخصة للمكره أن يقول كلمة الكفر املناقضة ألصل أصول اإلسالم،
ويف قصر الصالة الرباعية يف السفر وإن طال، ويف  باإلميان، ا  بشره أن يكون قلبه مطمئن

مىء و ويف حال اهلرب من العدو ي   اجلهاد اختصار الصالة إىل ركعة يف حال اشتداد القتال،
فإن مل يستطع  ،والرخصة للمريض يصلي عند العجز واملشقة قاعدا ، اهلارب يف صالته إمياءا  

وكذا يف  ،ر يف شهر رمضانفطِ أن ي  واملريض مسافر ،وكذا يف الصيام يرخص لل فعلى جنب
ج والعمرة، وكل هذه احلج إذا حصره العدو عن أداء احلج جيوز له التحلل من اإلحرام باحل

وال خيفى أن هذه الرخص كلها روعي من أصول اإلسالم، وال يشرته اإلكراه يف أكثرها، 
سماحة الشريعة "ومن شاء التفاصيل واألدلة فلريجع إىل كتايب فيها مصاحل العباد، 

                                                           
 .وال أستبعد أنه من مكر فاحل وأمثاله دسوه على الشيخ عبيد ومن معه (1)
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وإىل كتب الفقه وشروح األحاديث يف هذا  ،"رد الصارم المصقول"وإىل كتايب  ،"اإلسالمية
 .الاجمل

الضالل  لو كان خصومي يف هذه املسائل من الروافض أو غريهم من أهل : وأقول
القتنعوا وسكتوا، ولكن احلدادية الشريرة املسفسطة ال تسكت وال ختجل من املكابرة 

 .    )!( عنـز ولو طارت:  والشغب، فهم على مذهب
 أيب أكاذيب نْ مِ وسلَّم فصلى اهلل عليه  ورسولهتعاىل  اهلل مع التأدب عدم مسألةأم ا 

 والرباهني ةباألدلَّ  االفرتاءات هذه وغريي أنا رددت وقد وخياناهتم، وأنصاره املصري احلسن
الكر على أهل : "يف مقالني يل، أحدمها الردود هذه نشرتقد و وكذب حزبه،  كذبه على

، بي نت  "ألذى واملنإدانة أيب احلسن يف تصديقه الكذب وتطاوله با: "، وثانيهما"اخليانة والبرت
إرواء الغليل يف "، ورد ثالث أليب عمر العتييب، مساه (يزن)فيهما خيانات أيب احلسن وصاحبه 

بني  فيه أكاذيب " . الدفاع عن الشيخ العالمة ربيع املدخلي حامل لواء اجلرح والتعديل
 على ظلما   وأصرَّ  ،باهلل يتعلق عما احلسن أبو وتراجع ،وافرتاءات أيب احلسن وأعوانه املبطلني

 منهج عن أعقابكم على انقلبتم فلماذا األكاذيب هذه ضد معنا وكنتم األخرى، كذباته
 بني احلسن أيب أكاذيب ترددون صرمتو  احلسن، أيب من أكثر الفنت يف وأوغلتم ،السلف
 أَنَّه   يـ َرى ِبَحِديث   َعن ي َحدَّثَ  َمن   " كذب ، بأهنا علمكم رغم منه أكثر واآلخر احلني

 ."  ال َكاِذبِينَ  َأَحد   فـَه وَ  َكِذب  
 األبرياء، ورمي للكذب نقلكم كمنَّ يهم فال وغريها، املسألة هذه يف كذابون فأنتم

والصحابة  -صلى اهلل عليه وسلَّم- ورسوله ودينهتعاىل  اهلل عن يذب   نمم احلمد وهلل وأنا
 هذا ل  جِّ وأ   ورسوله، اهلل ،وأحب يمهتعظ حق اهلل وأعظم واجلماعة، السنة أهل وعنالكرام 
صلى اهلل -حممد  به جاء ما بكل وأمتسك رسوله، وسنة اهلل كتاب وأحب وأوقره، الرسول

 وأعادي، أوايل ذلك وعلى عقيديت، وهذه وأخالق، وعمل جهومن عقيدة من -عليه وسلَّم
ا املنهج كثرية من خيالف هذه العقيدة وهذ على وردودي أذب، وعنه أدعو،كله  ذلك وإىل
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من وقف على هذه االفرتاءات من أهل و  ،مبني اكأفَّ  فهو هذا غري يفِّ  قال ومنومنتشرة، 
 (. سبحانك هذا بهتان عظيم: )احلقِّ واهلدى يقول 
صلى اهلل عليه - رسوله سنة أو كتابه يف أوتعاىل  اهلل يف يطعن من على وردودي

 وليس اآلفاق، يف ومنشورة مشهورة رهميكف أوالكرام  الصحابة يف يطعن أو -وسلَّم
 ألهل م  لْ وسِ  والالحقني، السابقني السنة أهل على حرب هم بل شيء، ذلك من للحدادية
 .أمجعني والضالل البدع

 معهم واجللوس البدع، أهل نصيحة ومسألة: "بركانه  من( 1ص) يف البحريين قال
 من باألدلة العلم أهل بينه امم ذلك وغري والقرين، وسلمان سفر ومسألة ،-زعم- للنصح
 علم بغري اهلل يف جيادل زال ما كله هذا ومع خطئه تبيني يف السلف وأقوال والسنة، الكتاب

 ".وتعاىل سبحانه اهلل سبيل عن ليضل منري كتاب وال هدى   وال
 بيوهتم إىل أذهب ال فأنا للنصح معهم واجللوس البدع أهل نصيحة مسألة :أقول
 .بعيب ليس وهذا ،احلق له وبينت   ناصحته بييت إىل منهم أحد جاءين فإذا ،وجمالسهم

 ويبني ،فيناصحهم ،-وسلم عليه اهلل صلى- النيب جمالس حيضرون املنافقون كان فقد
 .واحلق اإلسالم هلم

 ،جملسه إىل التحزب وأهل البدع أهل يأتيه -اهلل رمحه – باز ابن الشيخ وهذا
 العامليف رابطة  البدع أهل يأتيهم العلماء كبار وهيئة املفيت اوهذ احلق، هلم ويبني ،فيناصحهم
 :يل قال العلماء من أحدا   أعرف وال أعتقد، فيما وينصحوهنم أيضا   جمالسهم ويف اإلسالمي

 كيسك من فهذا األمر، هذا يف العلماء من يَّ عل رد أحد وال البدع، أهل جتالس أنت
 .باألكاذيب املشحون
 أو اإلسالم باسم لتأكلها ؛األموال جلمع البدع أهل الطخت كعادت من هذا ولعل 
 .غريه باسم
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 وبينهم، نانبي وقعت اليت اخلصومة إال هي ما أدري ال والقرين وسلمان سفر ومسألة 
 مشهورة، قطب سيد شيخهم على وردودي مشهوران، سفر على وردي سلمان على وردي

 .مشهوران وخصومتهم وخصومة حزهبم لنا
 ؟            هؤالء وعلى قطب سيد على واجلديدة القدمية احلدادية ردود أين لكن

 ".وانسلت بدائها رمتين"
          السنة أهل عداوة يف وأغرق ،منهم حاال   أأسو  هم من عليهم يرد وكيف

 الكتاب من ضدي بينوها مىت ،؟علي   تفرتيها اليت األشياء هذه العلم أهل بنيَّ  ومىت وحرهبم؟،
 ألدحض ؛منري كتاب وال هدى وال علم بغري أنا همجادلت ومىت السلف؟ وأقوال والسنة
  السلفي؟ املنهج

 .السلفي املنهجبه  لتدحضوا بالباطل جتادلون وحداديتك أنتبل 
 .األهوج هذا من أكذب أذناي مسعت وال ،عيناي رأت ما
 يف يلاألص هذا وجه يف هبا ويرمي األكاذيب، هذه يرفض ا  ربيع يعرف من وكل

ويستمر موقعها  تعيش أن هلا ميكن ال اليت األثيمة احلدادية من ينشرها من وجه ويف ،الكذب
 .وبالكذب الكذب على إال

 إبعادا   تركته معشاره عشرعط ي   مل مبا والتشبع باألكاذيب كثري هذيان الرجل وهلذا
 اإلفك، يف أمثاله ويقبله ،الزكية والعقول الشريفة الطباع متجه ألنه ؛ورؤيته مساعه عن للقارئ
 .تقع أشكاهلا على الطيور جمندة،وإن جنود فاألرواح
 هذا على وأتباعه شيعته ترى ولذلك: " بركانه من( 0ص) يف البحريين قال -5

 يتعاون من ومنهم اإلخوانية، مع اآلن تعاوهنم املنحرف منهجهم من ترى بل السقيم، الفهم
 فمن وهكذا، الالدينية مع يتعاون من ومنهم لرتاثية،ا مع يتعاون من ومنهم السرورية، مع

 اإلنرتنت، يف أو الدروس يف ذلك على وأدلة أمثلة وضربنا ورأيناهم، التمييع، اآلن أصوهلم
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 (8)مناقشه ذكر مع واآلن الصاحل السلف ملنهج كثرية خمالفات إىل جرهم املمي ع املنهج وهذا
 ".اإلميان مسائل يف

 : أقول
 .فالسلفيون بريئون مما رماهم به هذا اجلهول وانسلت، بدائها رمتين

وقد نقل بعض تالميذ فوزي مناصرته للروافض واإلخوان املسلمني والصوفية، ونشروا 
 وشبكتهم موقعهم بني إال املذكورة الفرق مع التعاون رىي   ال، مث "أهل األثر"هذا يف موقعهم 

 ينقلونو  ،السلفيني يفظلما   الطاعنة املعلومات نيتبادلو  فهم ،صوفيةوال احلزبيني وبني األشرية
؛ بل يدافعون عن صوفية اجلزائر يف شبكتهم، عنهم تنقل واحلدادية احلدادية، شبكة عن

 احلزبيني أوساه يف إال تروج ال البحريين فوزي وأشرطة وكتب ،وحياربون أهل السنة من أجلهم
 ضد احلداديةفرحون جدا  بفتنة  الضالل هلوأ واحلزبيون ،ذلك يعرفون واحلدادية البدع، وأهل

 .السلفيني
 ويزيد واعتقاد وعمل قول اإلميان: )فقوله : "بركانه من(  5-0ص) يف البحريين وقال

 تضليل فهذا( ذرة مثقال إال منه يبقى ال حىت: )قوله أما السلف، وافق هاهنا إىل( وينقص
 ال حىت: )السلف قال كما قولي ال فهو السلف، ملنهج خمالف وهو تفصيل، (8)يف ليس
 يف املدخلي وربيع عليه، الرد يف األمر هذا وبينَّا ذلك، يف اآلثار نطقت كما( شيء منه يبقى
 باله فما السلف، وأقوال األثر إتباع يدعي وهو األثرية، واألقوال السلفية، اآلثار يتبع مل ذلك
 ويزيد واعتقاد وعمل قول إلميانا بأن هذا يف السلف قول يف ينظر أن يريد وال خيالف هنا

 وهذا شيء، منه يبقى أن (1)أما اإلميان ألن شيء؛ منه يبقى ال حىت وينقص وينقص،
 أو ذرة منه يبقى أن فممكن مسلم، فهو شيء إميانه من بقي إن للمسلم، بينَّا كما بالنسبة

                                                           
 .كذا (8)
(1)

 .كذا 
 .كذا (1)
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 مل زيادة وذشذ يف القناعة)) كتايب يف هذا وبينت بذلك، األدلة نطقت كما ذلك من أدَن
 .العلم أهل وأقوال هذا، يف السلف عن ونقلت ،((الشفاعة حديث يف قط خريا   يعملوا

 ذنوهبم، بسبب النار؛ دخلوا الذين املسلمني من العباد هؤالء بأن تبني فالروايات
 من إال (1)يكن ال وهذا بقلبه، اخلري من الذرة بقدر إميانه يكون من ومنهم إمياهنم، وضعف
 ."(0)فيهم اخلري من شيء لبقاء النار من خيرجون مث املسلم،

اإلميان قول وعمل يزيد وينقص حىت ال يبقى : إىل حكمه على قويل أوال  انظر  :أقول
منه إال مثقال ذرة بأنه تضليل، وأدرك خطر هذا الرجل ومنهجه على السلف وعلى أحاديث 

 .-عليه والصالة–الشفاعة وقائلها 
 فما "اخل..وينقص يزيدو  وعمل قول اإلميان" :قويل على كمهح هذا كان إذا -ثانيا  

 ويزيدون ألف وهم وينقص، يزيد :وايقول ومل ،وعملقول  اإلميان نإ :يقول من على حكمه
 ؟؟، وال يزيدون ما أوجبه احلدادية، ويرى هذا البحريين أن تركه تضليال  البخاري شيوخ من
 يزيد ،واعتقاد وعمل قول مياناإل :هنا قويل مثل يقول منعلى  هحكم ماو   

اخل، وال يزيدون عليه ما اشرتطه احلدادية، وهم مئات األئمة، أليس مقتضى قوله ...وينقص
 أن حيكم على هؤالء األئمة بالضالل والتضليل؟

 حتى: )السلف قال كما يقول ال فهو السلف، ملنهج خمالف وهو: "وقوله -8
 ."كما نطقت اآلثار يف ذلك  (شيء منه يبقى ال

 ال حتى: )السلف قال كما يقول ال فهو السلف، ملنهج خمالف وهو: "قوله :أقول
 على أمجعوا والتابعون فالصحابة ،ومنهجهم السلف على منه افرتاء وهذا" (شيء منه يبقى
 التابعني نم وال الصحابةأحد من  عن ينقل ومل وينقص، ويزيد وعمل قول اإلميان بأن: القول
 ."شيء منه يبقى ال حتى وينقص: "قال أنه

                                                           
 .كذا (1)

وتبدعون وحتاربون من  ،"حتى ال يبقى منه شيء"ادية زيادة وإذا كان األمر كذلك، فلماذا توجب أنت وفرقتك احلد (0)
 !ال يقوهلا ؟
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، وللتوضيح والتابعني الصحابة من قبله من يقوله ما هنا كالمه أصل سفيان إن مث
 :أقوال سفيان بن عيينة في اإليمانننقل 

 (:08ص) السنة أصول يف احلميدي بكر أبو قال- 8
 أخوه له فقال ،"وينقص ويزيد وعمل قول اإلميان: "يقول عيينة بن سفيان ومسعت"
 ال حىت بل صيب، يا اسكت: وقال فغضب ينقص،: تقل ال حممد أبا يا: عيينة ابن إبراهيم
 ".شيء منه يبقى

 األشعث بن سليمان داود أبو وأخربنا(: " 1/511) السنة يف اخلالل قال- 1
 اهلل عبد أبا ومسعت يزيد، اإلميان: يقول مسعته قال عيينة ابن وذكر اهلل عبد أبا مسعت قال
 ".ينقص اإلميان: قال من يعنف ال: يقول سفيان مسعت: قال

 حدثين: قال أمحد بن اهلل عبد أخربنا(: " 1/591) السنة يف اخلالل وقال- 1
 ".ويزيد وعمل قول اإلميان: قال سفيان مسعت: قال أيب

 (:851-8/855) واجلماعة السنة أهل اعتقاد أصول شرح يف الاللكائي وقال
 : -عنه اهلل رضي- عيينة بن سفيان - اعتقاد" 

 عباد بن إسحاق بن حممد حدثنا :قال الوجي بن حممد بن اهلل عبيد أخربنا -181
 :قال السلمي اجلبار عبد بن حممد حدثنا :قال معاوية بن العزيز عبد حدثنا :قال التمار
 كن فمن عشرة السنة :يقول عيينة بن سفيان مسعت :قال ءالعال أبو الفرج بن بكر حدثنا
 : السنة ترك فقد شيئا   منها ترك ومن ،السنة استكمل فقد فيه

 والصراه، وامليزان، والشفاعة، واحلوض، وعمر، بكر أيب وتقدمي القدر، إثبات
 تقطعوا وال القيامة، يوم والبعث القرب، وعذاب اهلل، كالم والقرآن ،وعمل قول واإليمان
 ".مسلم على بالشهادة

 :أقول
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اإلميان قول وعمل : "ي عن سفيان أنه قالما حكاه أبو بكر احلميد -ظر أوال  ان
، حيث اقتصر سفيان على ما قاله الصحابة والتابعون، ومل يزد عليه شيئا ، "ويزيد وينقص

" بل حىت ال يبقى منه شيء"ينقص، زاد على ذلك : ال تقل: لكن ملا أغضبه أخوه، وقال له
 .يف حال غضبه، ولعله مل يقل هذه الزيادة طول عمره

اإلميان يزيد، وأنه : ال اإلمام أمحد وهو أبو عبد اهلل أنه مسع ابن عيينة يقولق -ثانيا  
 ".ينقص اإلميان: قال من عنفي   ال : "مسعه يقول
بل : "فلم يذكر الزيادة اليت رواها عنه احلميدي يف حال غضبه، وهي قوله -8

 ".ينقص حىت ال يبقى منه شيء

 .من بطش احلداديةاإلميان يزيد، فيا ويله : بل اقتصر على قوله

، وكأنه يشري إىل "ينقص اإلميان: قال من عنفي   ال: "ومسعه اإلمام أمحد يقول -1
من يتورع من أئمة السنة عن ذكر النقص، ويعرب بدال  عنه بالتفاضل؛ كابن 

 .املبارك وعبد الرمحن بن مهدي

ل اإلميان قول وعم: "مسع اإلمام أمحد سفيان بن عيينة مرة أخرى يقول -ثالثا  
 ".ويزيد
 ".وينقص"ومل يذكر كلمة  

 ".اإلميان قول وعمل يزيد وينقص: "مسعه عبد الرزاق يقول -رابعا  
، ومل يذكر "واإلميان قول وعمل: "مسعه بكر بن الفرج أبو العالء يقول -خامسا  

 .الزيادة وال النقص
فما هو حكم احلدادية عليه، ومنهم فاحل وفوزي البحريين؛ حيث مل يقل  
: ، بل يقتصر يف بعض أقواله على قوله"وينقص حتى ال يبقى منه شيء": مرات
 ، وال يذكر الزيادة وال النقص؟"اإلميان قول وعمل"
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فهل بقي للحدادية متعلق حلرهبم على أهل السنة سنوات أخرى إذا اقتصروا  
 على ما أمجع عليه الصحابة والتابعون، بل أتباع التابعني، ومنهم سفيان ابن عيينة
وأكثر من ألف شيخ من شيوخ البخاري، ومل يلتزموا هذه الزيادة، ومل يلزموا هبا 

 .-رحم اهلل اجلميع-غريهم
أال يرى القارىء أن تبديعهم ملن ال يقول هبذه الزيادة اليت أوجبوها جرمية   

كربى منهم، تنسحب على أهل السنة السابقني والالحقني، وعلى رأسهم الصحابة 
 والتابعون؟

هم إنا نعوذ بك من اجلهل والبغي والغلو املفتعل، ومن مسلك اخلوارج يف الل 
 .رمي أهل السنة كذبا  وزورا  باإلرجاء

 وال خيالف هنا باله فما السلف، وأقوال األثر إتباع يدعي وهو: "قوله عين -1
 ويزيد واعتقاد وعمل قول اإلميان بأن هذا يف السلف قول يف ينظر أن يريد

 ".شيء منه يبقى ال حىت وينقص وينقص،
كل   إين واحلمد هلل وإخواين متبعون للكتاب والسنة وآثار السلف وأقواهلم يف: أقول

أبواب الدين، وباألخص اإلميان والعقائد واملناهج، ندعوا إىل ذلك، ونوايل على ذلك 
ونعادي، والذي خيالف أقواهلم ومنهجهم هم أهل البدع، ومنهم احلدادية الذين خيالفون 

سلف يف كثري من أصوهلم، ومنها هذا األصل قد خالفوهم فيه، وهذه املخالفة تقتضي ال
 .تبديع السلف حتما  

 ألن : "-وهو كاذب يف دعواه-قوله معلال  ملا ادعى أنه منهج السلف،  -1
 من بقي إن للمسلم، بينَّا كما بالنسبة وهذا شيء، منه يبقى أن أما اإلميان
 كما ذلك من أدَن أو ذرة منه يبقى أن فممكن مسلم، فهو شيء إميانه
 مل زيادة شذوذ يف القناعة)) كتايب يف هذا وبينت بذلك، األدلة نطقت
  ".((الشفاعة حديث يف قط خريا   يعملوا
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 :أقول
اجلاهل كيف خيالف السلف يف قضايا اإلميان وغريها جبهل، وكأن  انظر إىل هذا

 .هو يف الكفار واملرتدين اخلالف بني أهل السنة واخلوارج واجلهمية إمنا
يف عصاة املسلمني  إن اخلالف بني أهل السنة وبني اخلوارج ومن تابعهم إمنا هو

 .املوحدين الذين ماتوا على اإلسالم، لكن ماتوا وهم مصرون على الكبائر، ال يف الكفار
 .مصريهم إىل النار خالدين فيها أبدا  : فاخلوارج واملعتزلة يقولون

إهنم حتت مشيئة اهلل؛ إن شاء عذهبم على قدر ذنوهبم، مث : لونوأهل السنة يقو 
خيرجهم اهلل بشفاعة الشفعاء وبرمحته، حىت خيرج من دخل النار منهم، ولو كان عنده 

بدون جلنة مثقال ذرة من إميان، أو أدَن من مثقال ذرة، وإن شاء عفا عنهم، وأدخلهم ا
 ِلَمنْ  َذِلكَ  د ونَ  َما َويـَْغِفر   بِهِ  ي ْشَركَ  َأنْ  ِفر  يـَغْ  ال اللَّهَ  ﴿ِإنَّ : عذاب، كما قال تعاىل

 .، إىل غري ذلك من األدلة ألهل السنة يف هذا الباب(01:النساء)َيَشاء ﴾
مث اخلالف بني أهل السنة واخلوارج واملرجئة يف زيادة اإلميان ونقصانه، إمنا هو يف 

: افر ونقصانه، إذ هو كافر، فال يقالزيادة إميان املؤمن ونقصانه، ال يف زيادة إميان الك
 .إميانه يزيد وينقص، واخلالف أيضا  إمنا هو يف مصري عصاة املسلمني

وكالم هذا الرجل يوحي أن هذه املعارك اليت يديروهنا على السلفيني إمنا هو يف 
 .الكافر، وقاتل اهلل اجلهل والكذب

ان يزيد وينقص، ومل وقد عرف مذهب السلف ومنهم الصحابة والتابعون أن اإلمي
اإلميان قول : ، ومن بعدهم منهم من يقولوينقص حتى ال يبقى منه شيء: يقل أوائلهم

يزيد وينقص : يزيد وينقص، ومنهم وهم القليل قد يقول :وعمل، ومنهم من يضيف
، ولكنه مل يقل بوجوب القول هبذه الزيادة، وال يشرته القول حتى ال يبقى منه شيء

 .من ال يقول هباهبا، وال يبدع 
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،  وال "اإلميان قول وعمل، ويزيد وينقص: "وهؤالء القلة يقولون يف غالب أحواهلم
 .يذكرون هذه الزيادة اليت يوجبها احلدادية

ومن يشرته القول هبا، ويوجبه، ويبدع من ال يقول هبذه الزيادة كاحلدادية، فليأتوا  
، وإال فهم أهل ضالل وفنت، وهم بأدلتهم على ذلك من الكتاب أو السنة أو اإلمجاع

 .يسريون على طريقة اخلوارج يف رمي أهل السنة باإلرجاء، ويف التعنت والغلو
، وحكمه عليها بالشذوذ من جهله وجرأته (لم يعملوا خيراا قط) :وتضعيفه لزيادة
وعلى صحيح اإلمام مسلم الذي تلقته  -صلى اهلل عليه وسلم-على سنة رسول اهلل 

بول، وحكموا بصحته إال قليال  منهم تكلموا عليها بأدب، ومل يرجفوا عليها األمة بالق
وعلى مسلم مثل أراجيف وهتاويل هذا املتهور، وليست هذه الزيادة مما انتقده أولئك 

 .العلماء األدباء النبالء
وقد بني  جهله وهتوره أخونا حممد موسى أبو سلمان يف رد رصني، بني  فيه جهل 

 .ازفاتههذا الرجل وجم
 بسبب النار؛ دخلوا الذين املسلمني من العباد هؤالء بأن تبني فالروايات: "وقوله
 يكن ال وهذا بقلبه، اخلري من الذرة بقدر إميانه يكون من ومنهم إمياهنم، وضعف ذنوهبم،

، ال يغين عنه شيئا ، وهو "فيهم اخلري من شيء لبقاء النار من خيرجون مث املسلم، من إال
 ."حتى ال يبقى منه شيء"زيادة يشرته 
فهذا من تلبيساته اليت يسرت هبا سوأة غلوه وهتوره ، واحلمد هلل الذي فضحه وفرقته  

 .هبذا البحث وغريه
مث ذهب يذكر أحاديث الشفاعة كأنه خياصم قوما  ينكرون الشفاعة، أو يسرت عورته 

 .يف إرجافه على حديث من أحاديث الشفاعة
 :من بركانه( 0ص)يئا  من أحاديث الشفاعة، مث قال يف ساق هذا البحريين ش
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 خيرجهم مث اإلميان أهل من قوما   يعذب تعاىل اهلل أن على تدل األحاديث وهذه"
 من أدَن أو ذرة قلوهبم يف يبقى حىت إمياهنم نقصب للمسلمني بالنسبة وهذه بالشفاعة،

 كما العلماء من وغريه رجب ابن ذلك وبني األخرى، الروايات يف كما إميان من ذلك
 بني كما شيء العبد إميان من يبقى ال أن ممكن لكن ،(النار من التخويف) كتابه يف

 والذي كامال ، العمل لرتكه شيء إميانه من يبقى فلم فارتد مسلما   مثال   فكان السلف،
 قلب من ينتهي ال اإلميان بأن يقول ألنه املرجئة؛ مذهب على فهو ذلك خبالف يقول
 ينقص اإلميان بأن السلف مذهب خالف وهذا إميانه سيبقى العبد يفعل فمهما دالعب

 السلف مذهب وهذا بالكلية، يزول أن ميكن فاإلميان شيء، منه يبقى ال حىت ينقص
 ".واجلماعة السنة وأهل

 :أقول
، فلم "بالشفاعة خيرجهم مث اإلميان أهل من قوما   يعذب : "انظر إىل قوله -8

 .أهل الكبائر الذين ماتوا وهم مصرون عليها يقل يعذب قوما  من

 ".اخل... للمسلمني بالنسبة وهذه: "وانظر إىل قوله -1

فهل هناك من يعتقد من املسلمني أن هناك شفاعة للكافرين واملرتدين 
 .واملنافقني

 بني كما شيء العبد إميان من يبقى ال أن ممكن لكن: "وانظر إىل قوله -1
 العمل لرتكه شيء إميانه من يبقى فلم رتدفا مسلما   مثال   فكان السلف،
 ".كامال  

وهل هناك خالف بني أهل السنة وغريهم يف املرتدين وأهنم أشد كفرا  : أقول  
من الكفار األصليني ويف الغالب حتصل الردة دفعة واحدة بدون تدرج كما حصل 

 .-رضوان اهلل عليهم-للمرتدين الذين قاتلهم أبو بكر والصحابة 
 .، يعين املرتد، وكأن هذا املرتد مل يرتك اإلميان"لرتكه العمل كامال  : "وقوله
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 حىت ينقص ينقص اإلميان بأن السلف مذهب خالف وهذا : "وانظر قوله -0
 ".شيء منه يبقى ال

إن اإلميان ينقص وينقص حىت : إن كالمه هذا يفيد أن السلف مجيعا  يقولون" :أقول
ويشرتطونه كما هو مذهب احلدادية، وقد عرفت مما ال يبقى منه شيء، وأهنم يلتزمون ذلك 

سلف أن معظمهم ال يلتزمون القول بأن اإلميان ينقص وينقص حىت ال يبقى منه شيء، وال 
 .يشرتطونه

بالكلية وهذا مذهب السلف وأهل السنة  يزول أن ميكن فاإلميان: "وانظر إىل قوله
 ".واجلماعة

ل بالكلية، فحىت املرجئة ال يقولون ال ميكن ومن ينكر أن اإلميان ميكن أن يزو  :أقول
أن يزول اإلميان بالكلية، وعندهم يف كتبهم أحكام الردة، ويكثرون من هذه األحكام، أما 
اخلوارج فإهنم يغلون يف دينهم حىت حيكموا بالكفر على عصاة املسلمني، وحيكموا خبلودهم 

 .يف النار
غيب، ويهرف مبا ال يعرف، ومع هذا  ومن يتأمل هذا الكالم يدرك  أن الرجل جاهل

 .يزعم بأنه قائم مبذهب أهل السنة واجلماعة
 كالها وحىت سامها كل مفلس  من هزاهلا لقد هزلت حىت بدى 

صلى اهلل -ل النيب فيصدق عليهم قو  ،ولقد اختذ احلدادية هذا اجلاهل وأمثاله رؤوسا  
ه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض إن اهلل ال يقبض العلم انتزاعاا ينتزع: " -عليه وسلم

العلماء حتى إذا لم يبق عالماا اتخذ الناس رؤوساا جهاالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا 
 ".وأضلوا

مث ساق قوال  البن عثيمني وقوال  للفوزان وقوال  لفاحل احلريب إلثبات أنه ميكن زوال 
ء املعتد بأقواهلم، وهو يرد أقوال األئمة اإلميان بالكلية، ومن املهازل عده فاحلا  من العلما

 .الكبار ويرد حججهم
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 أوهم أن وبعد" وينقص يزيد اإلميان إن: "قويل على رد أن بركانه بعد فوزي يف قال
من  رد أنه يزعم لكالم سوقه وبعد اإلميان، يف كمال شره العمل إن: أقول أين الناس

 .لقويل لعلماءا
 فنرد( شيء منه يبقى ال حىت ينقص) لفظ إنكاره فأما": من بركانه( 1ص)قال يف 

 اإلميان وأن اإلميان، من العمل بأن وقرروا قالوا السلف بأن يدعي وهو السلف أقوال من عليه
 من ذلك ألن فقط، بذلك يقول وهو باملعاصي، وينقص بالطاعات يزيد واعتقاد وعمل قول
 أقوال من( شيء منه يبقى ال حىت ينقص ينقص اإلميان بأن: )كذلك نقول السلف، أقوال

 ذلك يف أخطأت قد يقول أن يريد ال احلقيقة يف وهو اآلثار، هبذه يأخذ ال فلماذا السلف،
 ".وتعاىل سبحانه اهلل إىل (8)وأتوب

 : أقول
 .الكذب حمرتيف كبار إال عليه جيرؤ ال ما الكذب من الكالم هذا ويف

 يف صحة شره أو اإلميان يف الكم شره العمل بأن القول حارب من لأو   فأنا- 8
 .هذا يومي وإىل سنوات ذلك إنكار وكررت اإلميان،

أو  هذا وقلت ،(4)شيء منه يبقى ال حتى ينقصقد  اإلميان إن: وأقول قلتأنا و - 1
 من وال السابقني من أحدا   علمأ ال ولكين هذا،يف بركانه  ناقشه الذي الشريط يفمعناه 

 .السنة أهل على احلاقدة اجلاهلة احلدادية إال مياناإل تعريف يف اشرتطه الالحقني
 يف يقتصرون السلف من قالوه الذين فحىت كلهم، السلف تضليل مقتضاه من والذي

 يقتصر وبعضهم يزيدون، وال وينقص، يزيد وعمل قول اإلميان بأن القول على أحواهلم معظم
 من وزيادةشيخ  ألف عن البخاري ذلك نقل كما ،وعمل قول اإلميان بأن القول على

 .شيوخه
                                                           

يستوجب التوبة إىل اهلل، واعرف اعتقاده يف وجوب  خطأ  " حىت ال يبقى منه شيء"انظر إليه كيف يعترب عدم ذكر  (8)
 .وأدرك مراوغاته حوهلا ،هذه اجلملة

 .من هذا الرد( 10-10ص)انظر أقوايل يف هذا  (1)
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 لفظ إنكاره فأما" :عين فقوله يقوهلا، من على أنكر وال الزيادة، هذه أنكر مل أنا- 1
 يف ذه الزيادة أو معناهاهب وصرحت   أكاذيبه، منف "اخل ... (شيء منه يبقى ال حىت ينقص)

 هذا هناقش الذي الشريط يف وسجل، العلم طالب من السنة أهل من املئات حضره درس
 . األثيم األفاك

 ،والنصارى واليهود املسلمني عند وفاعليها قائليها تسقط واخليانات األكاذيب هذه
 ومع عندهم، ويفعلها يقوهلا من شأن ويرتفع ،والفضائل املميزات من فإهنا احلدادية عند إال

 وأهل السنة أهل أنوف رغم وفاحل فوزي وعند أنفسهم عند واجلماعة السنة أهل فهم ذلك
 .اإلسالم

 بأن: قالوا أهنم العلماء من عدد عنمن بركانه ( 84-9ص)يف  األشري فوزي نقل
 اإلميان: )-اهلل رمحه- إسحاق اإلمام فيقول: " فقال ،شيء منه يبقى ال حتى ينقص اإلميان
 السنة يف اخلالل أخرجه األثر وهذا( شيء منه يبقى ال حىت ينقص وينقص يزيد وعمل قول
 إسحاق قول منصور بن إسحاق اإلمام وافق وكذلك صحيح، بإسناد وغريه (511ص 1ج)
 (".519ص 1ج) مسائله يف كما( هبا أقول وأنا: )بقوله -اهلل رمحه-

 على له أقف ومل ي عرف، ال حازم بن حممد إسناده يف ألن ضعيف؛ إسناده بل :أقول
 .هذا يعرف األشري هذا أن وأظن ترمجة،

 :ين أنه رأى نصني ل مام أمحد قبل قول إسحاق مباشرةمث من عجائب هذا البحري
 :قال من عن أمحد سألت" :رواه اخلالل بإسناده إىل إمساعيل بن سعيد قال -أحدمها

 (.1/518)، السنة للخالل "اإلرجاء من بريء هذا :قال وينقص؟ يزيد اإلميان

 امللك وعبد ياملروذ بكر أبو وأخربنا(: "1/511)قال اخلالل يف السنة  -وثانيهما
 بن وحممد موسى بن ويوسف الكرماين إمساعيل بن وحرب السجستاين داود وأبو امليموين
 قول اإلميان :قال حنبل بن أمحد مسع إنه :يقول كلهم حممد بن واحلسن واصل بن أمحد
 ".وينقص يزيد وعمل
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 .ومل يردع هذان النصان هذا األهوج عن التعلق بكالم إسحاق الذي مل يثبت عنه
اإلمام أمحد يقول قوال  أمجع عليه الصحابة ومن تبعهم بإحسان من أئمة اهلدى، فرتكه 
هذا الظامل لنفسه، وينقل عن إسحاق قوال  مل يثبت عنه؛ ليحكم به على خصومه ربيع 

صلى اهلل عليه –وإخوانه بأهنم مرجئة، وال يبايل بذلك ولو عاد حكمه على أصحاب حممد 
 .نومن تبعهم بإحسا -وسلم

أال يدل هذا التصرف وهذا التعامل مع نصوص أهل العلم واإلميان على أن هذا الرجل 
من أهل األهواء، يأخذ ما يوافق هواه، مهما كانت نتائجه وآثاره، وخيفي ما خيالف هواه ولو 

 .قام عليه اإلمجاع، ودل عليه الكتاب والسنة
 بأن: )-اهلل رمحه- ةعيين بن سفيان قول وكذلك(: "9ص) يف األشريفوزي  وقال

( 08ص) السنة أصول يف احلميدي ذلك أخرج كما (شيء منه يبقى ال حىت ينقص اإلميان
 يف والعدين( 8411ص 5ج) االعتقاد يف والاللكائي( 104ص) االعتقاد يف والصابوين
 ".صحيح بإسناد وغريهم( 90ص) اإلميان

 :أقول
 ينقص اإلميان إن: القول ذاه التزم هل ولكن عيينة، بن سفيان عن صحيح هذا إن

 ذلك؟ التزموا السنة أهل وهل الناس، به ألزم وهل شيء، منه يبقى ال حىت
 .وكال ،ال: اجلواب

إذ كيف يلزمون الناس بأمر مل يقم أي دليل على وجوبه؟ وكيف يلزمون الناس بأمر 
 .؟يتضمن تضليل السلف من الصحابة ومن تبعهم بإحسان

 إن": يقولون أهنم عيينة بن سفيان منهم األئمة من عدد عن ينقل الاللكائي فهذا
 شرح" انظر ،"شيء منه يبقى ال حتى" عنهم ينقل ومل ،"وينقص ويزيد وعمل، قول اإلميان
 (. 5/8411) "واجلماعة السنة أهل اعتقادأصول 
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 الثوري سفيان مسعت: قال أنه الرزاق عبد إىل بإسناده أخرى مرة الاللكائي وينقل
 ".وينقص يزيد وعمل قول اإلميان إن: "يقولون عيينة بن وسفيان أنس بن ومالك ججري وابن

 اإلميان: "يقولون ومعمر جريج وابن سفيان مسعت :قال الرزاق عبد إىل آخر وبإسناد
 ".وينقص يزيد وعمل قول

 شيخا   وستني اثنني لقيت: "قال أنه الرزاق عبد إىل آخر بإسناد الاللكائي وينقل
 سلمة بن ومحاد السائب بن ويزيد شيالقر  حممد بن والوليد والثوري واألوزاعي معمر منهم
 أيب وابن أنس بن ومالك اجلراح بن ووكيع حرب بن وشعيب عيينة بن وسفيان زيد بن ومحاد
 وعمل قول اإلميان: يقولون كلهم نسمه مل ومن مسلم بن والوليد عياش بن وإمساعيل ليلى
 (.8419-5/8411) "واجلماعة السنة أهل اعتقادل شرح أصو " انظر" وينقص يزيد

(: 8411-5/8415) "واجلماعة السنة أهل اعتقادشرح أصول " يف الاللكائي وقال
 : سفيان بن يعقوب عنهم حفظ مجاعة قول"

 أبو نا :قال عثمان بن حممد بن احلسن نا :قال بكر بن أمحد بن حممد بن علي أنا
 واأللسنة بالقلوب هلل اإلخالص السنة أهل عند ناإلميا :قال سفيان بن يعقوب يوسف
 ".  وينقص يزيد وعمل قول وهو واجلوارح

 عدد عن ،الغرباء مكتبة نشر ،(11ص) السنة أهل اعتقاد يف ينقل الصابوين وهذا
 يزيدوا ومل ،فحسب ،"وعمل قول اإلميان إن": قالوا أهنم عيينة بن سفيان منهم األئمة من
 .هذا على

 يلتزموا مل ألهنم عيينة؛ ابن فيهم مبا املرجئة غالة من احلدادية يزانم يف ؤالءفه
 حتى ينقص أحيانا   قولنا شيئا   عنا يغنِ  مل كما شيئا ، عيينة ابن عن ذلك يغين وال شرطهم،

 احلدادية، عند مرجئة فنحن ذلك ومع سفيان، من أكثر ذلك نقول ،شيء منه يبقى ال
 .غضب حال يف واحدة مرة إال يقله مل لعله الذي بسفيان فكيف
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          -اهلل رمحه- حنبل بن أمحد اإلمام وأقر(: " 9)ص يف األشري البحريين قال
 يف اخلالل ذلك ذكر كما( شيء منه يبقى ال حىت ينقص اإلميان بأن: )ذلك على عيينة ابن

 . صحيح بإسناد( 511ص 1ج) السنة
 وينقص السبع السماوات أعلى يبلغ حىت يديز : )ل ميان نسبته من كذلك أمحد اإلمام وذكر
 1ج) احلنابلة طبقات يف يعلى أيب ابن عنه ذكر كما( السبع السافلني أسفل إىل يصري حىت
 ".صحيح وهو( 184ص

 :أقول
قوله، لكن هل أوجبه اإلمام أمحد أو غريه  على سفيان أمحد اإلمام أقر نعم - أ

 على الناس؟

 أعلى يبلغ حىت يزيد: )ل ميان نسبته من كذلك أمحد اإلمام وذكر : "وقوله - ب
 ذكر كما( السبع السافلني أسفل إىل يصري حىت وينقص السبع السماوات

 ".صحيح وهو( 184ص 1ج) احلنابلة طبقات يف يعلى أيب ابن عنه

 :إذ كيف يصح وفيه علل جمازفة هذه :أقول
 .أن القاسم هذا مل يوثقه ابن أيب يعلى، ومل نقف له على ترمجة -8

 .وقال القاسم: إسناده إعضال؛ حيث قال ابن أيب يعلى أن يف -1

أن رواة مسائل اإلمام أمحد املعتربين مل ينقلوا هذا النص الذي يعترب غريبا   -1
 .على اإلمام أمحد وأساليبه

 هات لنا ترمجة القاسم، وأثبت أنه من ثقات أصحاب اإلمام أمحد -0
 :له قيل اهلل عبد أبا أن املروذي بكر أبو وأخربنا: "(1/511" )الس نة"يف  اخلالل قال

 سفيان وكان ،يتفاضل اإلميان :يقول كان :فقال ،ينقص وال يزيد :يقول املبارك ابن كان
 ".شيء منه يبقى ال حتى ينقص :يقول
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 يقل مل أنه مع ،يتفاضل اإلميان :املبارك ابنقول  أمحد اإلمام أقر كيف فانظر
 ."شيء منه يبقى ال حتى ينقص: "قوله على سفيان وأقر بالنقص،
 اإلرجاف عن املفتعل وغلوه غطرسته عن املعتوه هذا أمحداإلمام  موقف يزجر ومل 

: يقول كما ذرة، مثقال إال همن يبقى ال حىت وينقص وينقص، يزيد اإلميان: يقول من على
 .شيء منه يبقى ال حتى وينقص ينقص

 يصرح ال الذي املبارك بنبا فكيف ،وحياربه باإلرجاء هذا يقول من يرمي كان ذافإ
 ."يتفاضل" :قوله إىل ويعدل بالنقص،

 من الفقهاء بعض وكان(: " 540-0/541) الفتاوى جمموع يف اإلسالم شيخ قال
 ومل ،القرآن يف الزيادة ذكر وجدوا ألهنم ؛عليه النقصان إطالق يف يوافقوا مل التابعني أتباع
 عند املشهور وهو عنه األخرى والرواية ،لكما عن الروايتني إحدى وهذا ،النقص ذكر جيدوا

 لفظ إىل والنقصان الزيادة لفظ عن عدل وبعضهم ،وينقص يزيد نهإ :سائرهم كقول أصحابه
 وكان ،(8)املبارك ابن عن هذا ويروى ،ويتفاوت يتفاضل اإلميان أقول :فقال ،التفاضل
 ".وتهثب يف ريب ال معىن إىل زاعـالن فيه وقع لفظ عن اإلعراض مقصوده

 ذلك ويروي ،النقصانذكر  عن عدوله على املبارك ابن أمحد اإلمام أقر كيف فانظر
 .للناس

 أباه أن صاحل ثنا :قال علي بن حممد أخربنا(: " 1/518) السنة يف اخلالل قال
 ؛العمل ترك يف ونقصانه ،العمل يف وزيادته ،وينقص يزيد بعض من أفضل بعضه اإلميان: قال
 ".(1)ربةمق هو القول ألن

 ،"وينقص يزيد وعمل قول اإلميان إن": يقولون األئمة منمئات  أمحد اإلمام وغري
 ."شيء منه يبقى ال حتى": يقولون وال

                                                           

 قول اإلميان :مهدي بن الرمحن لعبد قلت" :قال ،بإسناده إىل حممد بن أبان، (1/514)يف الس نة قل اخلالل ن( 8)
 ".كلمة من أحسن كلمة يتفاضل :قال ؟وينقص يزيد :قلت ،نعم :قال؟ وعمل

 .كذا( 1)
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، ومل يوجد يف وقتهم يزيدون وال ،"وعمل قول اإلميان": يقول من جدا   منهم وكثري  
 . (1)حدادية يشغبون عليهم ويبدعوهنم

 يزيد اإلميان" :يقول فيمن( 1/518) اخلالل عنه نقل كما يقول أمحد اإلمام وهذا
 .، وقال حنوه الربهباري"اإلرجاء من بريء هذا: ""وينقص

 يف -اهلل رمحه- الربهباري اإلمام قال وكذلك: " الربكان من( 84ص) يف البحريين قال
 ام يزيد وينقص يزيد وإصابة ونية وقول وعمل وعمل قول اإلميان بأن(: )10ص) السنة شرح
 (".شيء منه يبقى ال حىت وينقص اهلل، شاء

 منهم وأنا السنة وأهل الربهباري، اإلمام قول على السنة أهل يعرتض ال : أقول
 مث به، وأعتز كله كتابه ست  درَّ  وقد منهم، واحد وأنا عليه، يعرتضون وال ويقرونه يدرسونه

 على يقتصرون أهنم رفيع الذين السنة أئمة على االستدراك وال االعرتاض يقصدال  هو
اإلميان قول وعمل يزيد : ومن قال: ؛ بل هو يقول"وينقص يزيد وعمل قول اإلميان" :قوهلم

، نشر مكتبة العلوم (14ص)، شرح السنة له "وينقص، فقد خرج من اإلرجاء أوله وآخره
 .واحلكم مبصر
 .شريةاأل الفوزية الرباكني وال الصواعقية بالرعود -هوحاشا- عليهم يرجف ومل

 فما رأي احلدادية يف قول اإلمام الربهباري هذا؟
يزيد  وعمل قول اإلميان(: " 51ص) السنة أصول يف يقول أمحد اإلمام هذامث 
 ."حتى ال يبقى منه شيء" الزيادة هذه يذكر ومل ،"وينقص

 .الزيادة هبذه يأتون ال والتابعون الصحابة ومثلهم ،السنةأئمة  من مئات جانبه وإىل
، عن ابن أيب حامت "دار طيبة"ه ( 1/891)الاللكائي بإسناده يف شرح السنة  ونقل

 عليه أدركا وما الدين أصول يف السنة أهل مذاهب عن زرعة وأبا أيب سألت: "أنه قال

                                                           

 .يزيد وينقص: وعقيدتنا فيهم أهنم يقولون( 1)
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 األمصار مجيع يف العلماء أدركنا :فقاال ،ذلك من يعتقدان وما ،األمصار مجيع يف العلماء
 ".وينقص يزيد وعمل قول إلميانا :مذهبهم من فكان ا  ومين وشاما   وعراقا   ا  حجاز 

-10ص" )احلديث أصحاب شعار"  كتابه يف ينقل احلاكم أمحد أبو احلافظ وهذا
 مالك وعن الدرداء، وأيب هريرة، وأيب عباس، وابن حبيب، بن عمري عن ينقل بإسناده( 19

 بن عمرو بن اهلل دعب بن وحممد مسلم بن وحممد ومعمر والثوري جريج وابن واألوزاعي
 ويزيد وعمل قول اإلميان إن": يقولون كلهم هؤالء أن الثوري وسفيان واملثىن عثمان
 ."وعمل قول اإلميان إن": يقول فإنه بعضهم عن إال ،"وينقص

 يف -اهلل رمحه- منده ابن اإلمام قال وكذلك(: " 84ص) يف بركانه يف البحريين قال
 قلب يف يبقى ال حىت ينقص اإلميان أن على يدل خربر  ر  ذِكْ (: )105ص 8ج) اإلميان كتابه
 اإلمام فهذا ،(اإلميان من واليد واللسان بالقلب (8)اجملاهد وأن خردل، من حبة مثقال العبد
 ما منده البن اإلميان كتاب من ويرتك يشاء ما منه ينقل وربيع األمر، هذا يذكر منده ابن

 !".ذا؟ه منده ابن بقول يقول ال فلماذا يشاء،
 :أقول

 يف أرجفوا أهنم وهو اإلميان، قضايا من معينة قضية يف إال احلدادية على ردي كان ما- 8
 والعمل أصل اإلميان إن": قال من بأن الفتاوى ببعض باألثري يسمى ما شبكة يف موقعهم
 من عن متكررة منهم أسئلة على إجابات الفتاوى هذه كانتو  مرجىء، فهو "(كمال) فرع
 "فرع والعمل أصل اإلميان" :قال من بأن اإلجابات فتأيت ،"فرع والعمل أصل اإلميان": يقول
 أقوال فجمعت السنة، على تزيد طويلة مدة شبكتهم يف هبذا ،وأرجفوا)!(  مرجىء نهفإ

 اإلمام :هم العلماء وهؤالء املعينة، القضية هذه يف والسنة الكتاب من بأدلتها العلماء بعض
 النقول يف النفس وأطلت تيمية، ابن اإلسالم وشيخ املروزي نصر بن حممد مواإلما منده ابن

                                                           
 ".ةوأن اجملاهد: "كذا، وابن منده إمنا قال (8)
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 الشيخ آل حسن بن الرمحن عبد واإلمام رجب ابن واحلافظ القيم ابن اإلمام منهمو  عنه،
 .-مجيعا   اهلل رمحهم–          الوهاب عبد بن حممد الشيخ آل اهلل عبد بن وسليمان

 من باإلرجاء يرمى أن جيوز هل: "عنوانه مقال يف القضية هذه يف األقوال هذه مجعت
 ". فرع والعمل أصل اإلميان إن: يقول

 كل أو جل أنقل أن يلزمين وهل العقالء؟ األمناء عند خيانة العمل هذا يف فهل
 ؟اإلميان عن عناوينه أكثر وما كبار، أجزاء ةثالث يف وهو منده، البن اإلميان كتاب

 عند ونقصانه وزيادته اإلميان تعريف عنأحتدث  أن تهذكر  ما والواقع يلزمين وهل 
، يف حني ال يهمين إال قضية الفرق بني فيه اخلالفات ونقل ذلك، على وأدلتهم السنة أهل

 .معينة، أرجف عليها احلدادية حينا  من الدهر
 أن على يدل خرب ذكر(: "1/108)مث هذا اإلمام ابن منده يقول يف كتاب اإلميان 

 ".وينقص يزيد باألركان وعمل بالقلب واعتقاد باللسان لقو  اإلميان
فهذا تعريف اإلميان الذي أمجع عليه الصحابة والسلف، وهو يف صميم املوضوع، 

 .يرتكه فوزي البحريين، وينقل ما يهواه؛ ليشغب به على أهل السنة
 فأي خيانة وأي مكر يرتكبه هذا الرجل؟

 هو ما ويرتك يهواه، ما فيأخذ نقوله، يف مهيالز  الذي بذنبه األهوج هذا رماين لقد
 .عليه حجة

 ".هذا؟ منده ابن بقول يقول ال فلماذا: "البحريين يقول -1
 بل أنت ملاذا مل تقل مبا أمجع عليه السلف، ومل تقتنع به أنت وحداديتك؟ :أقول
 ؟ هذا يف وغريه منده ابن خالفت ومىت :أقولثم 

 السلف بقول يقول ال املدخلي (8)ربيع بأن يتبني هنا ومن": األفاك البحريين ويقول- 1
 ".املسألة هذه يف

                                                           
 .كذا (8)
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 من عين بالنقول هذا أثبت غريها، ويف املسألة هذه يف السلف خالفت ومىت :وأقول
 واألكاذيب اخليانات حبثك يف وجتنب وأدلتهم، السلف بأقوال وناقشين وأشرطيت، كتيب

 .والتهاويل
ك املخالفون املشاقون للسلف؛ حيث         إنك أنت وحزب: مث يل احلق أن أقول

، ومل تقتنعوا به، فأنتم "اإلميان قول وعمل يزيد وينقص: "مل ترضوا مبا أمجعوا عليه، وهو قوهلم
توالون وتعادون على شيء مل يقله الصحابة وال التابعون، وال خطر بباهلم، ومن قال به 

 .ريهم ، فأنتم املخالفون هلم حقا  بعدهم مل يشرتطوه، ومل يلتزموه، ومل يلزموا به غ
: " الفوزان صاحل الشيخ شرح مع( 800ص) االعتقاد ملعة يف قدامة ابن اإلمام وقال

 ".بالعصيان وينقص بالطاعة يزيد باجلنان وعقد باألركان وعمل باللسان قول واإلميان
 أصول ومن: "الفوزان الشيخ شرح مع( 810ص) الواسطية يف اإلسالم شيخ وقال

 القلب وعمل ،واللسان القلب قول ،وعمل قول واإلميان الدين أن واجلماعة السنة لأه
 ".باملعصية وينقص بالطاعة يزيد اإلميان وأن ،واجلوارح واللسان

 هذه إىل بعيد من وال قريب من يشر ومل اإلمامني، هذين قول الفوزان العالمة وشرح
 .ويبدعون من مل يقلها، السنة أهل على احلداديون يوجبها اليت الزيادة

 نعم: )-اهلل رمحه- األوزاعي اإلمام قال وهكذا(: " 84ص) بركانه يف البحريين قال
 حديثه يف األصم عنه ذكر كما( شيء منه يبقى ال حىت وينقص اجلبال، مثل يكون حىت
 دمشق تاريخ يف عساكر وابن ،(8414ص 5ج) االعتقاد يف الاللكائي وكذلك ،(851ص)
 األخرى اآلثار له يشهد األثر هذا لكن ،(8)ضعف سنده يف كان إنو ( 08ص 88ج)

 ".للسلف

                                                           
، وليس هذا القول من كالم رسول "مقبول: "بسبب أن يف إسناده فديك بن سليمان، قال فيه احلافظ يف التقريب (8)

 .حىت نبحث له عن الشواهد واملتابعات -صلى اهلل عليه وسلم-اهلل 
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مع اعرتافك بضعف هذا اإلسناد إىل األوزاعي، فقد نقل عنه الاللكائي يف  :أقول
، ونقل عنه الاللكائي يف الصحيفة "اإلميان يزيد وينقص: "نفسها أنه قال( 8414ص)

 ."أن اإلميان يزيد وينقص" نفسها بإسناد آخر 
 .ومل يذكر يف هذين النصني الزيادة اليت توجبها أنت وحزبك 

أال يدرك القارىء أنك على منهج أهل البدع؛ تأخذ ما تزعم أنه لك، وترتك ما 
 يدينك، ويدمغك بالفجور يف اخلصومة

 "شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة"يف كتابه  الاللكائي القول هذا نقل ،نعم
 بأهنم( 5/8419) يف بإسناده غريهوستني شيخا   واحدوعن  نهع ونقل األوزاعي، عن

 ".وينقص ويزيد وعمل قول اإلميان: "يقولون واألوزاعي
فهذه ثالثة نقول عن األوزاعي، يقول فيها مبا يقول به أهل السنة مجيعا  من أن 

 .اإلميان قول وعمل ويزيد وينقص، وال يزيد على ذلك
 .الظاملة الباطلة، وال يوقفك عن اللدد يف اخلصومة مث كل هذا ال يردعك عن األقوال

فهل سبقكم أيها احلدادية أحد من السلف إىل اخلصومة هبذه اجلملة وتبديع من مل 
 يقلها؟

 مثل كان وإن عليك هو الذي وختفي ،باملناقيش لك أنه تراه الذي خترج فلماذا
 وإن وإميانا ، علما   الشاخمة لاجلبا أمثالبه  وإن كان القائلون والوضوح الظهور يف الشمس
 .هبم ترجف الذين إخواهنم بقوهلم يقول كان

 : بركانه من( 84ص) يف البحريين وقال 
 حىت وينقص، يزيد ونية وعمل قول اإلميان : ) -اهلل رمحه- (8)اخلفاق بشار قول وكذلك" 

 ملسائلا يف حرب ذلك أخرج كما ،( شيء منه يبقى ال حىت وينقص اجلبل من أعظم يكون
 ."عنه صحيح بإسناد( 104ص)

                                                           
 .، وهو بشار اخلفاف؛ بفاء مكررةكذا، مع األسف (8)
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 .إن بشارا  اخلفاف نفسه ضعيف :أقول
   ".احلديث منكر" :(8/814) التاريخ يف البخاري قال
 . "القول فيه حيسن أمحدوكان " ( :050/ 1)  الكامل يف عدي ابن قال
 . "بثقة ليس" :والنسائي حيىي وقال ،"حديثه تركت :البخاري وقال: "قال الذهيب

 كان املديين بن علي أن بلغين :عثمان قال: "عدي ابن وقال ،ضعيف :زرعة أبو وقال
 ."هذا اخلفاف بشار يف القول يسيء

، فاهلل أعلم "فيه الرأي حسن املديين بن علي كان" :بقوله النص هذا الذهيب ونقل
كان أمحد حسن الرأي فيه ويكتب عنه، وأنا ال أحدث : داود أبو وقالأي النقلني أصح، 

 .نهع
 ."احلديث منكر ببغداد كان اخلفاف بشار" :قال أنه ونقل ابن عدي عن البخاري

 بأس ال أن وأرجو ،ثقات قوم عن ويروي: " فيه قوالاأل حكاية بعد عدي ابن وقال
 إىل أقرب وثقه من وقول ،منكرا   شيئا حديثه يف أرَ  ومل ،الناس عنه حدث وقد" :، وقالبه

 ."ضعفه ممن الصواب
 " . احلديث كثري ،الغلط كثري ،ضعيف: " التقريب يف حلافظا وقال  

 يزيد عن أنكر ،الثقات عن وينكر فيه يتكلمون( " 1/080) اجلرح يف حامت أبو قال
 "  شيخ وهواألشرت،  حديث مرة بن عمرو عن شعبة عن زريع بن

 من عدد قويا   جرحا   جرحه قد ألنهقال احلافظ؛  كما ضعفه يل يرتجح والذي :أقول
 نقل وما ،ضبط وال حبفظ يصفه فلم، واضحا   توثيقا ليس أمحد اإلمام عن ذكر وما ،األئمة
 من عدد من القوي اجلرح ذلك مانو يقا ال القوالن فهذان، إسناده يثبت ال املديين ابن عن

 هتذيب راجع ا،وغريمه أيب أمحد واخلليلي احلاكم مثل وغريهم هنا املذكورون وهم ،األئمة
 ( .001-8/008) التهذيب
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 "ينقص حتى ال يبقى منه شيء" الزيادة هبذه قال من أسانيد على أجرينا وقد
 ما  ضد الزيادة هذه كانت ولو ،عيينة بن سفيان قول إال منها يصح فلمقبل سنني  الدراسة
 . والرباكني والصواعق ودعبالر  لدمرها الرجل هذا يهواه

         املديين ابن اإلمام قول كذلك وهذا : "من بركانه( 84ص)وقال البحريين يف 
 ال حىت وينقص يزداد: قال مث ونية، وعمل قول: )فقال اإلميان عن سئل ما عند -اهلل رمحه-

 ."(181ص 1ج) تفسريه يف الثعليب عنه ذكر كما ،(شيء منه يبقى
إىل حنبل ( 8415-5/8410)أين إسناده، وقد روى الاللكائي بإسناده : أقول

 قول اإلميان :يقول وعشرين إحدى سنة بالبصرة جعفر بن اهلل عبد بن يعل مسعت" :قال
 خلقا   أحسنهم إميانا   املؤمنني وأكمل ،وينقص يزيد واإلميان ،ونية وإصابة سنة على وعمل
 وقد ،كافر فهو تركها من ،الصالة إال كفر تركه األعمال من شيء ليس ،كفر الصالة وترك
 ".قتله حل

ن املديين الذي ليس فيه ما هتواه، وهو مروي بإسناده يف كتاب فلماذا ترتك كالم اب
من كتب العقائد، أتنقل ما هتواه، وترتك ما ال هتواه؟، وتذهب إىل تفسري الثعليب الذي مل 

 .يذكر إسناد قول علي بن املديين
 هذا -اهلل رمحه- الواسطي عمر قول وكذلك: "من بركانه( 84ص)قال البحريين يف 

 ."(181ص 1ج) تفسريه يف الثعليب عنه ذكر كما
أين إسناده؟، والثعليب يروي بعض األحاديث الضعيفة واملوضوعة بدون  :أقول

 .أسانيد
الفرق اهلائل بني أهل السنة وبني احلدادية يف األخالق والرتاحم والعدل واإلنصاف 

 .واحرتام أهل السنة



44 
 

                 قلت: "قال بإسناده إىل حممد بن أبان( 1/514)نقل اخلالل يف السنة  -8
 ؟وينقص يزيد :قلت ،نعم :قال ؟وعمل قول اإلميان :مهدي بن الرمحن لعبد
 ".كلمة من أحسن كلمة ،يتفاضل :قال

 :له قيل اهلل عبد أبا أن املروذي بكر أبو وأخربنا (: "1/511)وقال اخلالل يف السنة 
 سفيان وكان ،يتفاضل اإلميان :ليقو  كان :فقال ،ينقص وال يزيد :يقول املبارك ابن كان
 ".شيء منه يبقى ال حىت ينقص :يقول

 من عن أمحد سألت: "عن إمساعيل بن سعيد قال( 1/518)ونقل اخلالل يف السنة 
 ".اإلرجاء من بريء هذا :قال ؟وينقص يزيد اإلميان :قال

فعلى مذهب احلدادية يكون عبد الرمحن بن مهدي وعبد اهلل بن املبارك مبتدعة 
اإلميان ينقص؛ بل ابن املبارك يصرح بنفي النقص، ويستعيض عن : مرجئة؛ ألهنما ال يقوالن

النقص بذكر التفاضل، ويستعيض ابن مهدي عن الزيادة والنقصان بلفظ التفاضل ويراه 
 .أحسن

، ولو كان من بدعوه من كبار أهل "من ال يبدع املبتدع فهو مبتدع: "وعلى منهجهم
 .السنة

 .هذا يكون اإلمام أمحد مبتدعا ، وحاشا اجلميع من البدعة واالبتداع وعلى منهجهم
 .وبرأ اهلل اإلمام أمحد وأهل السنة من احلدادية احلاقدة، ومن منهجهم الفاسد املدمر

أنقل هذا وأنا أدين اهلل بأن اإلميان قول وعمل وسنة، يزيد بالطاعة، وينقص 
عن غلوهم وتنطعهم على أهل السنة ورميهم  باملعصية، ولكين أنقل هذا لريتدع احلدادية

إن اإلميان قول وعمل، يزيد بالطاعة، وينقص باملعصية، : باإلرجاء، ولو قالوا مبلء أفواههم
 .حىت ال يبقى منه شيء: وينقص حىت ال يبقى منه إال مثقال ذرة، ولو قالوا
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عنه بالباطل  من منهج احلدادية أهنم إذا وقعوا يف باطل ال يرجعون عنه، ويدافعون
والكذب، وحياربون من ينكر عليهم هذا الباطل أشد احلرب وأشرسها، بل ويريدون أن 

 .يرغموا الناس على التسليم بباطلهم
 

 


