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احلجة الدامغة ألباضقل وأصول احلدادية 

التي يتشبث هبا عبد اهلل بن صوان اجلفول 

بسؿ اهلل افرمحـ افرحقؿ 

. احلؿد هلل وافصالة وافسالم ظذ رشقل اهلل وظذ آفف وصحبف ومـ اتبع هداه

ـشػ دمـل ربقع اددخع ": ؾؼد اضؾعُت ظذ مؼال فعبد اهلل بـ صقان، ظـقاكف: أما بعد

. "ظذ اإلمام حمؿد بـ ظبد افقهاب رمحف اهلل تعاػ

افرد ظذ ربقع ]: وؿبقؾ إكزال هذا ادؼال اضؾعت ظذ مؼال فعبد افؾطقػ باصؿقؾ بعـقان

[. اددخع ادرجئ ذم ـذبف ظذ اإلمام حمؿد بـ ظبد افقهاب افسؾػل رمحف اهلل تعاػ

. مأله بافؽذب وافتؽذيب، ؾفذا افرد افدامغ هق رد ظؾقفام

 اجلفقل ذم مؼافف هذا ظذ ربقع، بؾ دمـّك ظؾقف، وحّرَف ابـ صقانفؼد اؾسى : وأقول

ـالم اإلمام حمؿد وؽره، اكطالؿًا مـ مـفجف احلدادي افؼائؿ ظذ اهلقى وظذ 

. إـاذيب، وحتريػ افؽؾؿ ظـ مقاوعف

وفقعؾؿ أهؾ افسـة أن ؾتـة افػرؿة احلدادية أصد وأخطر مـ ؾتـة أظداء اإلمام حمؿد بـ 

. ظبدافقهاب؛ مثؾ دحالن وظثامن بـ مـصقر وداود بـ جرجقس

. ؾنن ؾتـة همٓء ـاكت حمدودة، وخاصة بشخص اإلمام حمؿد وبعض أتباظف

وأما ؾتـة احلداديةؾنهنا أوشع إذ تتـاول ظؾامء افسـة مـ بعد ظفد افصحابة، وتارة مـ 

. بعد ظفد افصحابة وافتابعغ

. ؾؼد ّ حقا بعدم آظتداد بلؿقاهلؿ جفارًا هناراً 
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. وما يتعؾؼقن بف مما هق مـسقب إػ افصحابة ٓ يثبت ظـفؿ

: وؿد ووعْتاحلدادية أصقًٓ خبقثة، ٕهنا

. تؼتيض حتاًم رمل افسؾػ افصافح باإلرجاء- 1

وإػ جاكب هذا ّ حقا برمل مـ ٓيؽػر تارك افصالة باإلرجاء، وهذا يتـاول -2

مجفقر أهؾ افسـة؛ ٕهنؿ ٓ يؽػرون تارك افصالة بـاء ظذ أدفة وبراهغ مـ افؽتاب 

. وافسـة متـع مـ تؽػرهؿ

ويعتؿدون ذم حرهبؿ ٕهؾ افسـة ادعا يـ ظذ أشاكقد واهقة جدًا، رّدها أـثر - 3

. ظؾامء افسؾػ

صذ اهلل ظؾقف - مثؾ اظتامدهؿ ظذ إثر ادـسقب إػ جماهد؛ ذم أن اهلل يؼعد رشقل اهلل 

ظذ افعرش، ومدار هذا إثر ظذ فقث بـ أيب شؾقؿ افشديد افضعػ، حسب - وشؾؿ

. كؼد أئؿة اجلرح وافتعديؾ، وظذ رأشفؿ اإلمام أمحد

إن اهلل بعد أن خؾؼ افساموات وإرض اشتؾؼك وووع إحدى رجؾقف ":  ومثؾ حديث

. ظذ إخرى

وهذا آظتؼاد والل، ؾفذا حال ادخؾقق افضعقػ افذي يـصب ويتعب مـ افعؿؾ، 

ؾقستؾؼل ظذ طفره ويضع إحدى رجؾقف ظذ إخرى، وؿد كّزه اهلل كػسف ظـ ما كسب 

ـْ ): إفقف افقفقد، ؾؼال ـَا ِم اٍم َوَما َمسَّ اَمَواِت َوإْرَض َوَما َبْقـَُفاَم ذِم ِشتَِّة َأيَّ َوَفَؼْد َخَؾْؼـَا افسَّ

. (ُفُغقب

. هؿ مـ أصد افػرق ـذبًا وتؽذيبًا باحلؼ وضعـًا ذم أهؾف- 4

شقليت كؼؾ هذا احلدادي ابـ صقان ظـ اإلمام ظبد افؾطقػ بـ ظبد افرمحـ آل - 5

، وهق وحزبف مـ أصد افـاس خمافػة فف،وخيافػقن جده اإلمام حمؿد -رمحف اهلل-افشقخ 
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: وؽره مـ أئؿة افسـة، ذم ظدد مـ إصقل- رمحف اهلل–

مصباح "اكظر . ذم افعذر باجلفؾ واصساط إؿامة احلجة ظذ اجلاهؾ ؿبؾ تؽػره- 1

. ، كؼ دار اهلداية(369ص)، (368ص)، (121ص)، (66ص)، (22ص)"افظالم

. واحلدادية يرمقن مـ يعذر باجلفؾباإلرجاء، وبعضفؿ يؽػره

. "مصباح افظالم"مـ  (378، 17ص)ذم تؼسقؿ افديـ إػ أصقل وؾروع، اكظر - 2

واحلدادية يرمقن مـ يؼسؿ افديـ إػ أصقل وؾروع باإلرجاء، وهذا يتـاول أهؾ افسـة 

افسابؼغ وافالحؼغ وأئؿتفؿ افؽزاء دظاة افسـة وافتقحقد وادحاربغ فإلرجاء وشائر 

. أكقاع افضالل

بداية مـاقشة هذا اجلفول وبقان افساءاته ودحض جفاالته يف هذا ادؼال 

كشف جتـي ربقع اددخيل عذ ]من مؼاله الػاجر  (1ص)قال احلدادي ابن صوان يف 

: [اإلمام حمؿد بن عبد الوهاب رمحه اهلل

ؾؼد رد ظع ربقع اددخع : احلؿد هلل وصذ اهلل ظذ حمؿد وظذ آفف وشؾؿ وبعد "

ادرجلء ادشفقر ذم مؼال شؼقؿ ـعادتف وذم ـؾ مرة يظفر يل جفؾف أـثر ؾلـثر هق 

وأؾراخ صبؽة افضالل ادسامة شحابقهل ظذ احلؼقؼة خراب وؿد شؿك اجلقهيؾ مؼافف 

إفخ ومؼافف معء بافتفؿ افباضؾة واحلؿد ...وؿػات مع مؼال افبؾقد افغبل ظبد اهلل صقان 

هلل رب افعادغ ٕن ماأؿقفف يؼقفف ـؾ ظؾامء افسـة ومـفؿ اإلمام حمؿد بـ ظبد افقهاب 

وـان جيب ظذ ادرجلء أن ٓ يتطػؾ ظذ ـتب هذا اإلمام ويػسد ؾقفا وحيؿؾ اإلمام 

هلذا ادرجلء ؿقل اإلمام حمؿد بـ ظبد ... مامل يؼؾف ؾػل رد أؾساءات ظـ دظقة اإلمام 

افقهاب مامل يؼؾف وأؾسد ذم ـتابف ظؾقف مـ اهلل مايستحؼ وهؽذا ؾعؾ ذم ـتب إئؿة 

ـلصقل افسـة فإلمام أمحد وظؼقدة أصحاب احلديث فؾصابقين وافؼيعة فمجري 
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وؽرها مـ ـتب اهؾ افسـة ومثؾف ٓيمخذ ظـف افعؾؿ وٓـرامة وذم مؼافف هذا ذـر 

ـالما معادا ذم ؽره مـ ادؼآت إخرى وهلذا رأيت أن أرد ظؾقف ذم مسلفة واحدة 

وهل مايدور ظؾقفا مؼافف ـؾف تؼريبا وهل كسبتف فإلمام حمؿد بـ ظبد افقهاب اكف 

ٓيؽػر تارك أظامل اجلقارح وؿد أثبت مـ خالل أؿقال اإلمام مايرد بغقف وظدواكف ظذ 

. "ـتب هذا اإلمام وإػ افرد ادػصؾ وباهلل افتقؾقؼ

: التعؾقق

ربقع مشفقر بافعؾؿ وآشتؼامة ظذ ديـ اهلل احلؼ، يشفد بذفؽ أهؾ افسـة حؼًا -1

، ؾطعـؽ ؾقف واؾساؤك ظؾقف ضعـ ذم .وظؾامؤهؿ مـ ظرب وظجؿ ومـ خمتؾػ افبؾدان

افعؾامء وإئؿة افذيـ زـقه، ومـ جـس ضعقن افرواؾض ذم افصحابة وأهؾ افسـة، ؾال 

. يزيدك إٓ شؼقضًا ظذ شؼقضؽ افقاوح ادخزي

وأكت واهلل اجلفقل، وفشدة جفؾؽ ووالفؽ ترى افعؾؿ جفاًل ووالًٓ، وترى اجلفؾ 

. وافضالل ظؾاًم وهدى، وما وصػؽ بف ربقع مـ افبالدة وافغباء طاهر ـظفقر افشؿس

، ؾاحلداديقن هؿ إبقاق ٕهؾ افضالل، وفقس "رمتـل بدائفا واكسؾت"- 2

. افسؾػققن هؿ إبقاق

مما يمـد هذا أهنؿ خصصقا حرهبؿ بلهؾ افسـة مـ أمد ضقيؾ، وٓ يتعروقن ٕهؾ 

. افضالل؛ ٓ رواؾض وٓ صقؾقة وٓ خقارج

 بؾ حياربقن ربقعًا وإخقاكف ويشقهقهنؿ؛ فقبطؾقا احلؼ افذي ظـدهؿ، وفقبطؾقا كؼدهؿ 

. وجفادهؿ ٕهؾ افبدع وبقان والٓهتؿ

: اكظر إػ ؿقل هذا إؾاك بعد اؾسائف ظذ ربقع- 3

وهؽذا ؾعؾ ذم ـتب إئؿة ـلصقل افسـة فإلمام أمحد وظؼقدة أصحاب احلديث "
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. "فؾصابقين وافؼيعة فمجري وؽرها مـ ـتب أهؾ افسـة

ؾفذا مـ ضعـف ذم احلؼ وحماربتف فف بافػجقر وافؽذب، ومـ دؾاظف ظـ أهؾ افضالل 

. افذيـ يـتؼدهؿ ربقع بلؿقى أكقاع افـؼد ويبّغ والهلؿ ظذ اختالف أصـاؾفؿ

: هذا باإلواؾة إػ افؽتب افتل خصصفا بافرواؾض؛ مثؾ- 4

. "آكتصار فؽتاب افعزيز اجلبار وفؾصحابة إخقار"ـتاب  -1

دحر اؾساءات أهؾ افزيغ وآرتقاب ظـ دظقة اإلمام حمؿد بـ ظبد " و -2

 ."افقهاب

 ."ـشػ زيػ افتشقع" و -3

براءة افصحابة "، و"ـشػ زيػ افتصقف": وـتابغ ذم افصقؾقة- 5 -4

. "إضفار مـ افتزك بأثار

وهذه افؽتب افتل كصَّ ظؾقفا هذا اجلفقل مشحقكة بافردود ظذ أهؾ افبدع وافضالل، 

. وٓ شقام ادرجئة

: (3-2ص)قال احلدادي ابن صوان يف 

: ؿال بؾقد افػفؿ ادرجلء ربقع اددخع" 

أهؾ افسـة ومـفؿ اإلمام حمؿد يرون أكف ٓ بد مـ معرؾة معـك افشفادتغ، وافعؿؾ "

بؿؼتضاها، ومع هذا يرى افؼارئ فؽالم اإلمام حمؿد أكف ٓ يؽػر مـ مل يعؿؾ بؿؼتضاها 

ومل يؼؿ بإرـان إربعة، وإن ؿاتؾف ظذ ترـفا، وهذا اجلاهؾ افغبل مل يػفؿ هذا افؽالم 

 . "(ؾاظتزوا يا أويل إبصار)افكيح مـ هذا اإلمام، ثؿ يرمل ؽره بلكف ؽبل، 
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 ؾاإلمام حمؿد ّ ح ذم هذا افبقان أكف يؼاتؾ مـ ترك افعؿؾ "(- : )أيضا–وؿال 

بؿؼتضاها، وهق إرـان إربعة وإن مل يؽػره، وربقع احتجَّ هبذا افتكيح مـ اإلمام 

وـؾ هذا مل تػفؿف أهيا افبؾقد، ودؾعؽ جفؾؽ وبالدتؽ إػ حتؿقؾ ـالم ربقع ما .حمؿد

ٓ حيتؿؾ، وٓ خطر ببافف، واّدظقت أكف بطؾ اشتدٓفف بؽالم اإلمام حمؿد، ورمقتف زورًا 

بعدم ؾفؿ ـالم اإلمام حمؿد، وهذا إكام هق داؤك، ؾطريؼتؽ هذه ضريؼة ؽالة أهؾ افبدع 

اهـ افـؼؾ مـ ـالم  . "ذم افؽذب ظذ أهؾ احلؼ، وحتؿقؾ ـالمفؿ ما ٓ حيتؿؾ

. ادرجلء

ادظك ادرجلء ربقع دء افصقت ذم هذا ادؼطع أن اإلمام ٓ يؽػر : ؿؾت أبق ظاصؿ

( )بسك ظؿؾ اجلقارح بافؽؾقة وادظك أن ؾفؿل ؿا  وأين بؾقد وؽبل وهذه افطعقن

أكا مـ فؼبتف هبا ؾؼؾبفا افبؾقد ادرجلء ظع وهق أحؼ هبا وأهؾفا ٕكف ٓيػفؿ ؾفؿ أهؾ 

وظذ ـؾ حال ؾؼقفف باضؾ ٕكف خالف  ()افتقحقد وافسـة وإكام ؾفؿ ادرجئة واجلفؿقة

: إمجاع أهؾ افسـة واجلقاب ظـ هذياكف ادذـقر آكػا بلجقبة اإلمام كػسف رمحف اهلل افتافقة 

ٓبد أن : ٓ خالف بغ إمة أن افتقحقد)ؿال اإلمام حمؿد بـ ظبد افقهاب رمحف اهلل 

يؽقن بافؼؾب، افذي هق افعؾؿ؛ وافؾسان افذي هق افؼقل، وافعؿؾ افذي هق تـػقذ 

ؾنن أؿر بافتقحقد، .إوامر وافـقاهل، ؾنن أخؾ بقء مـ هذا، مل يؽـ افرجؾ مسؾام

وإن ظؿؾ بافتقحقد طاهرًا، وهق ٓ . ومل يعؿؾ بف، ؾفق ـاؾر معاكد، ـػرظقن وإبؾقس

-2/124)افدرر افسـقة  (يعتؼده باضـًا، ؾفق مـاؾؼ خافصًا، أذ مـ افؽاؾر واهلل أظؾؿ

125)" .

                                                           

. يعـل ربقعاً - 

. إن ضعقين ؾقؽ حلؼ، وضعقكؽ ذم ربقع ـذب وؾجقر - 

 .أكت وحزبؽ ممـ يػفؿقن افـصقص افـبقية ؾفؿ ادرجئة واجلفؿقة - 
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: التعؾقق

ـالم اإلمام حمؿد افذي كؼؾف ظـف ربقع واوح ـقوقح افشؿس ذم أكف ٓ -1

، وٓ يؽػر إٓ بسك افشفادتغ، ثؿ هذا افؽالم ؿافف هذا ()يؽػر بسك إرـان إربعة

اإلمام فرد اؾساءات خصقمف أكف يؽػر افـاس ظذ ضريؼة اخلقارج، وأتباظف ؾفؿقا هذا، 

. ويردون بف ظذ أظدائف افذيـ يرمقكف بلكف يؽػر افـاس

. إن شّؾؿـا أن اإلمام حمؿدًا يريد بافعؿؾ هـا ظؿؾ اجلقارح، ؾقؽقن فف ؿقٓن-2

. أحدمها هذا افؼقل افذي كؼؾف ظـف هذا احلدادي

 هذا إن شّؾؿـا أكف يريد بافعؿؾ ظؿؾ اجلقارح، وإٓ ؾنن ـالمف هـا حيتؿؾ أكف 

افعؿؾ بافتقحقد، افذي هق اخلقف وافرجاء وافرؽبة وافرهبة؛ ٕكف هـا : يريد بافعؿؾ

افخ ...يؼرر افتقحقد، وشقليت فف ـالم يػن ؾقف افعؿؾ بام ذـركاه مـ اخلقف وافرجاء

. أكف ٓ يؽػر إٓ بسك افشفادتغ: والؼول الثاين

: ؾنن شّؾؿـا بام ؾفؿف هذا احلدادي ؾـؼقل

فقس بغريب أن يؽقن فؾعامل ذم ادسلفة ؿقٓن؛ ؾفذا اإلمام أمحد فف ذم مسائؾ ـثرة 

. ؿقٓن، وفف ذم تارك افصالة أربعة أو مخسة أؿقال

. وهذا مـ اجتفاداهتؿ افتل يثابقن ظؾقفا ؾقام أصابقا وؾقام أخطلوا

. ثؿ دـ يـظر ذم أؿقال افعؾامء أن يرجح ما يظفر فف رجحاكف ذم وقء إدفة

                                                           

ر تارـل إرـان إربعة وإن ؿاتؾفؿ ظذ ترـفا، ؾبامذا يؽػر  -  إذا ـان اإلمام حمؿد ؿد ّ ح بلكف ٓ ُيؽػِّ

مـ إظامل بعدها، أي أظامل اجلقارح؟ بغِّ أهيا اخلارجل هذا مـ  يح ـالمف، وشقليت مـ  يح ـالم 

 .هذا اإلمام أن أهؾ افسـة ٓ ُيؽػرون إٓ بافؼك باهلل
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 وافظاهر رجحان ؿقل اإلمام حمؿد افثاين، وهق افذي تداوفف ـبار أبـائف وأتباظف فؾرد 

. ظذ أظدائف افذيـ يتفؿقكف بافتؽػر بافباضؾ، وٕن فف براهقـف مـ افؽتاب وافسـة

، (إن اهلل ٓ يغػر أن يؼك بف ويغػر ما دون ذفؽ دـ يشاء): ؾؿـ افؽتاب ؿقل اهلل تعاػ

. ذم آيتغ مـ شقرة افـساء

. ومـ افسـة أحاديث افشػاظة وأحاديث ؾضؾ افتقحقد، وهل متقاترة

أن : وأما أهؾ افسـة ؾؿذهبفؿ": ويرجحف ما كؼؾف هذا اإلمام ظـ أهؾ افسـة بؼقفف

، اكظر "ادسؾؿ ٓ يؽػر إٓ بافؼك، وكحـ ما ـػركا افطقاؽقت وأتباظفؿ إٓ بافؼك

(. 233ص) "افرشائؾ افشخصقة"

 :-رمحف اهلل–ويمـد هذا ادذهب ما كؼؾف اخلالل بنشـاده افصحقح إػ اإلمام أمحد - 1

ما زيادتف : شلفت أيب: ثـا صافح ؿال: أخزكا حمؿد بـ ظع، ؿال"-: رمحف اهلل- ؿال 

وكؼصاكف؟ ؿال زيادتف افعؿؾ، وكؼصاكف ترك افعؿؾ، مثؾ ترـف افصالة وافزـاة واحلج، 

إن ـان ؿبؾ زيادتف تاما ؾؽقػ يزيد : وأداء افػرائض ؾفذا يـؼص ويزيد بافعؿؾ وؿال

ترى إيامن احلجاج مثؾ إيامن أيب بؽر : افتام ؾؽام يزيد ـذا يـؼص، وؿد ـان وـقع ؿال

(. 1/588) فؾخالل "افسـة"، اكظر "وظؿر رمحفام اهلل ؟

: ذم رشافتف إػ مسدد- رمحف اهلل-وما ؿافف اإلمام أمحد 

وخيرج . إذا أشلت: زيادتف إذا أحسـت، وكؼصاكف:  واإليامن ؿقل وظؿؾ يزيد ويـؼص"

افرجؾ مـ اإليامن إػ اإلشالم، وٓ خيرجف مـ اإلشالم رء إٓ افؼك باهلل افعظقؿ، 

أو يرد ؾريضة مـ ؾرائض اهلل ظز وجؾ جاحدا هبا، ؾنن ترـفا ـسال أو هتاوكا ـان ذم 

، كؼ دار (1/343 )"ضبؼات احلـابؾة" ، "مشقئة اهلل، إن صاء ظذبف، وإن صاء ظػا ظـف

. "ادعرؾة
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(: 1/26 )"صحقحف"ذم - رمحف اهلل–وما ؿافف اإلمام افبخاري - 2

ِك فَِؼْقِل افـَّبِلِّ " ْ َّٓ بِافؼِّ
ا إِ ُر َصاِحُبَفا بِاْرتَِؽاهِبَ ـْ َأْمِر اجلَاِهؾِقَِّة، َوَٓ ُيَؽػَّ َباب اَدَعاِِص ِم

إِنَّ اهللََّ َٓ َيْغِػُر َأْن ): َوَؿْقِل اهللَِّ َتَعاَػ « إِكََّؽ اْمُرٌؤ ؾِقَؽ َجاِهؾِقَّةٌ »: َصذَّ اهللُ َظَؾْقِف َوَشؾَّؿَ 

ـْ َيَشاءُ  َ
َك بِِف َوَيْغِػُر َما ُدوَن َذفَِؽ دِ . "(ُيْؼَ

ـ- رمحف اهلل-وشئؾ اإلمام ابـ باز  . هقمرجئ؟ هؾ: افعؿؾ تارك يؽػر ٓ ظؿَّ

. افسـة أهؾ ٓ،هذامـ-: رمحفاهلل -ؾلجاب

ؾلؿقال همٓء إئؿة افذيـ ٓ يؽػرون إٓ بافؼك هتدم دظقى إمجاع احلدادية، 

. ، وأحاديث ؾضؾ افتقحقدوافظاهر أن ظؿدهتؿ أحاديث افشػاظة

. وهـاك أئؿة آخرون ّ حقا أكف ٓ خيرج ادسؾؿ مـ اإلشالم إٓ افؼك باهلل

(. 41ص) "ذح افسـة"ومـفؿ اإلمام افزهباري ّ ح بذفؽ ذم 

(. 125-124ص) "افؼح واإلباكة"وابـ بطة، اكظر 

: وهاك أؿقال ضقائػلهؾ احلديث حؼا افؼائؾغ بلحاديث افشػاظة

ؿال اإلمام حمؿد بـ كك ذم تعظقؿ ؿدر افصالة كاؿال ظـفؿ ما اجتؿعقا ظؾقف، وهذا - 3

: ؿقهلؿ

ؾؼد بغ اهلل ذم ـتابف وشـة كبقف صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ أن اإلشالم واإليامن ٓ يػسؿان، "

ؾؿـ صدق اهلل ؾؼد آمـ بف، ومـ آمـ باهلل ؾؼد خضع هلل وؿد أشؾؿ هلل ومـ صام وصذ 

وؿام بػرائض اهلل واكتفك ظام هنك اهلل ظـف ؾؼد اشتؽؿؾ آيامن وآشالم ادػسض ظؾقف 

ومـ ترك مـ ذفؽ صقئا ؾؾـ يزول ظـف اشؿ اإليامن وٓ اإلشالم إٓ أكف أكؼص مـ ؽره 

واإليامن من غر كؼصان من اإلقرار بلن اهلل وما قال حق ال باضل وصدق ال ذم اإلشالم 
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 وفؽـ يـؼص مـ اإليامن افذي هق تعظقؿ فؾؼدر خضقع فؾفقبة واجلالل وافطاظة كذب

فؿن ذلك يؽون الـؼصان ال من إقراراهم بلن اهلل حق فؾؿصدق بف وهق اهلل ظز و جؾ 

أن من فرق بني اإليامن واإلشالم قد  ؿافقا ومما يدفؽ ظذ حتؼقؼ ؿقفـا وما قاله صدق

 وذ جامعـا أن من أتى الؽبائر التي اشتوجب الـار بركوهبا لن يزول عـه اشم اإلشالم

مـ افؽبائر وأظظؿفؿ رـقبا هلا مـ أدخؾف اهلل افـار ؾفؿ يروون احلديث ظـ افـبل صذ 

أن اهلل يؼول أخرجوا من الـار من كان يف قؾبه مثؼال خردلة من اهلل ظؾقف و شؾؿ ويثبتقكف 

إيامن ومثؼال برة ومثؼال صعرةفؼد أخز اهلل تبارك وتعاىل أن يف قؾوهبم إيامكا أخرجوا 

 مـ افـار وهؿ أذ أهؾ افتقحقد افذيـ ٓ يزول ذم ؿقفـا وذم ؿقل مـ خافػـا ظـفؿ ()به

( )وال جائز أن يؽون من يف قؾبه إيامن يستوجب به اخلروج من الـاراشؿ اإلشالم 

ودخول اجلـة لقس بؿممن باهلل إذ ال جائز أن يػعل اإليامن الذي يثاب عؾقه بؼؾبه من 

. "ـام ٓ جائز أن يػعؾ افؽػر بؼؾبف مـ فقس بؽاؾر ()لقس بؿممن

ؾفؾ يسؾؿ احلدادية بام ؿرره ضقائػ أهؾ احلديث بـاء مـفؿ ظذ أحاديث افشػاظة أو 

 هؿ يرؾضقن ذفؽ؟؟

ويستدل ظدد مـ إئؿة، ومـفؿ ابـ ـثر ومجاظة ذـرهؿ ذم تػسره، ومـفؿ ابـ ظبد 

- صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ-افز وابـ رجب، بلحاديث افشػاظة افتل ّ ح ؾقفا رشقل اهلل 

، وبام ذم -صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ-بلن ؿقمًا مل يعؿؾقا خرًا ؿط خيرجقن مـ افـار بشػاظتف 

. ؿؾقهبؿ مـ اإليامن

                                                           

. ، وافصقاب ما أثبتـاه"هبا": ذم إصؾ - 

 .، وافصقاب ما أثبتـاه"اإليامن": ذم إصؾ - 

هذا افؽالم واوح ذم أن أهؾ احلديث يممـقن بلن اهلل خيرج مـ افـار مـ ترـقا ظؿؾ اجلقارح مـ  - 

. ادسؾؿغ بام ذم ؿؾقهبؿ مـ اإليامن، وهذا ٓ تممـ بف افػرؿة احلدادية افتؽػرية
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ؿقم فقس ذم ؿؾقهبؿ مـ اإليامن إٓ - صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ-وأكف خيرج مـ افـار بشػاظتف 

. أدكك أدكقلدكك مـ مثؼال ذرة مـ إيامن

. "ٓ إفف إٓ اهلل": وأن اهلل برمحتف وظزتف خيرج مـ افـار مـ ؿال

يف تػسر قول اهلل  (473-7/472 )"تػسره"يف -  رمحه اهلل–قال ابن كثر - 4

ْم فِقَفا َزفٌِر َوَصِفقٌق َخالِِديَن فِقَفا َما َداَمِت ): تعاىل ا الَِّذيَن َصُؼوا َفِػي الـَّاِر ََلُ َفَلمَّ

اٌل دَِا ُيِريُد  َك َفعَّ َك إِنَّ َربَّ اَمَواُت َواأْلَْرُ  إاِلَّ َما َصاَء َربُّب : (السَّ

اٌل دَِا ُيِريُد }: وؿقفف" َؽ َؾعَّ َؽ إِنَّ َربَّ ْؿ }:  ـؼقفف تعاػ{ إِٓ َما َصاَء َربُّ ـُ  افـَّاُر َمْثَقا

ـَ ؾِقَفا إِٓ َما َصاَء اهللَُّ إِنَّ َربََّؽ َحؽِقٌؿ َظؾِقٌؿ  [. 128: إكعام] {َخافِِدي

وؿد اختؾػ ادػنون ذم ادراد مـ هذا آشتثـاء، ظذ أؿقال ـثرة، حؽاها افشقخ 

 وؽره مـ ظؾامء افتػسر، وكؼؾ ـثًرا مـفا "زاد ادسر"أبق افػرج بـ اجلقزي ذم ـتابف 

اإلمام أبق جعػر بـ جرير، رمحف اهلل، ذم ـتابف واختار هق ما كؼؾف ظـ خافد بـ َمْعَدان، 

أن : وافضحاك، وؿتادة، وأيب ِشـَان، ورواه ابـ أيب حاتؿ ظـ ابـ ظباس واحلسـ أيًضا

آشتثـاء ظائد ظذ افُعصاة مـ أهؾ افتقحقد، ممـ خيرجفؿ اهلل مـ افـار بشػاظة 

افشاؾعغ، مـ ادالئؽة وافـبقغ وادممـغ، 

حغ يشػعقن ذم أصحاب افؽبائر، ثؿ تليت رمحة أرحؿ افرامحغ، ؾتخرج مـ افـار 

ـام وردت بذفؽ إخبار . ٓ إفف إٓ اهلل: مـ مل يعؿؾ خرا ؿط، وؿال يقما مـ افدهر

افصحقحة ادستػقضة ظـ رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ بؿضؿقن ذفؽ مـ حديث 

أكس، وجابر، وأيب شعقد، وأيب هريرة، وؽرهؿ مـ افصحابة  ، وٓ يبؼك بعد ذفؽ ذم 

.  افـار إٓ مـ وجب ظؾقف اخلؾقد ؾقفا وٓ حمقد فف ظـفا

وؿد . وهذا افذي ظؾقف ـثر مـ افعؾامء ؿديام وحديثا ذم تػسر هذه أية افؽريؿة
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روي ذم تػسرها ظـ أمر ادممـغ ظؿر بـ اخلطاب، وابـ ظباس، وابـ مسعقد ، وأيب 

وظـ أيب جِمَْؾز، . هريرة، وظبد اهلل بـ ظؿرو، وجابر، وأيب شعقد، مـ افصحابة

وظـ ظبد افرمحـ بـ زيد بـ أشؾؿ، وإشحاق بـ . وافشعبل، وؽرمها مـ افتابعغ

وورد حديث ؽريب ذم معجؿ افطزاين . أؿقال ؽريبة-راهقيف وؽرمها مـ إئؿة 

. "افؽبر، ظـ أيب أمامة ُصَدّى بـ َظْجالن افباهع، وفؽـ شـده وعقػ، واهلل أظؾؿ

: التعؾقق

خافد بـ معدان وافضحاك وؿتادة وأبق شـان وابـ : ؾفمٓء جمؿقظة مـ افعؾامء

ظباس واحلسـ يرون أن هذا آشتثـاء ظائد ظذ افعصاة مـ أهؾ افتقحقد ممـ خيرجفؿ 

اهلل مـ افـار بشػاظة افشاؾعغ مـ ادالئؽة وافـبقغ وادممـغ حغ يشػعقن ذم أصحاب 

. افؽبائر

ثؿ تليت بعد هذه افشػاظات رمحة أرحؿ افرامحغ، ؾقخرج مـ افـار مـ مل يعؿؾ 

، خيرجفؿ اهلل بام ذم ؿؾقهبؿ مـ اإليامن، "ٓ إفف إٓ اهلل": خرًا ؿط، وؿال يقمًا مـ افدهر 

. ومع همٓء إئؿة اإلمامان ابـ جرير وابـ ـثر

ومـشل هذا إيامهنؿ بلحاديث افشػاظة افتل ٓ يرؾع هبا رأشًا اخلقارج ومـ ظذ 

. مـفجفؿ ـافػرؿة احلدادية اخلارجقة

يف تػسر قول اهلل تعاىل يف  (9/287 )"تػسره"يف - رمحه اهلل–وقال ابن كثر 

َؼْوا ): شورة مريم ي الَِّذيَن اتَّ َوإِْن ِمـُْؽْم إاِلَّ َواِرُدَها َكاَن َعَذ َربَِّك َحْتاما َمْؼِضقًّا ُثمَّ ُكـَجِّ

. (َوَكَذُر الظَّادنَِِي فِقَفا ِجثِقًّا

َؼْقا ):  وؿقفف" -:رمحه اهلل–قال  ـَ اتَّ ِذي ل افَّ إذا مّر اخلالئؼ ـؾفؿ ظذ : أي (ُثؿَّ ُكـَجِّ

افـار، وشؼط ؾقفا مـ شؼط مـ افؽػار وافعصاة ذوي ادعاِص، بحسبفؿ، كجك اهلل 
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ؾجقازهؿ ظذ افكاط وهظتفؿ بؼدر . تعاػ ادممـغ ادتؼغ مـفا بحسب أظامهلؿ

أظامهلؿ افتل ـاكت ذم افدكقا، ثؿ يشػعقن ذم أصحاب افؽبائر مـ ادممـغ، ؾقشػع 

ادالئؽة وافـبققن وادممـقن، ؾقخرجقن خؾًؼا ـثًرا ؿد أـؾتفؿ افـار، إٓ دارات 

بحسب ما ذم ؿؾقهبؿ وإخراجفؿ إياهؿ مـ افـار -وهل مقاوع افسجقد-وجقهفؿ 

، ؾقخرجقن أوٓ مـ ـان ذم ؿؾبف مثؼال ديـار مـ إيامن، ثؿ افذي يؾقف، ثؿ مـ اإليامن

ثؿ افذي يؾقف حتك خيرجقا مـ ـان ذم ؿؾبف أدكك أدكقلدكك مثؼال ذرة مـ افذي يؾقف، 

ا من الدهرإيامن ثؿ خيرج اهلل مـ افـار  وإن مل يعؿؾ خًرا "ال إله إال اهلل": من قال يوما

ؿط، وٓ يبؼك ذم افـار إٓ مـ وجب ظؾقف اخلؾقد، ـام وردت بذفؽ إحاديث 

َؼْقا  ): افصحقحة ظـ رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ؛ وهلذا ؿال تعاػ ـَ اتَّ ِذي ل افَّ ُثؿَّ ُكـَجِّ

. "(َوَكَذُر افظَّادَِِغ ؾِقَفا ِجثِقًّا

: التعؾقق

وإخراجفؿ إياهؿ مـ افـاربحسب ما ذم ؿؾقهبؿ مـ "-: رمحف اهلل–اكظر إػ ؿقفف 

. "اإليامن

، حتك ... ؾقخرجقن أوٓ مـ ـان ذم ؿؾبف مثؼال ديـار مـ إيامن": واكظر إػ ؿقفف

من قال خيرجقا مـ ـان ذم ؿؾبف أدكك أدكقلدكك مثؼال ذرة مـ إيامن ثؿ خيرج اهلل مـ افـار 

ا من الدهر ا قط "ال إله إال اهلل": يوما . "وإن مل يعؿل خرا

يف رشح حديث  (290-23/288 )"التؿفقد"وقال اإلمام ابن عبد الز يف - 5

مخس صؾوات كتبفن ": قال- صذ اهلل عؾقه وشؾم–عبادة بن الصامت عن رشول اهلل 

اهلل عز وجل عذ العباد فؿن جاء هبن مل يضقع مـفن صقئا اشتخػافا بحؼفن كان له عـد 

اهلل عفد أن يدخؾه اجلـة ومن مل يلت هبن فؾقس له عـد اهلل عفد إن صاء عذبه وإن صاء 
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. "أدخؾه اجلـة

 وؾقف أن افصؾقات ادؽتقبات ادػسوات مخس ٓ ؽر وهذا " -:رمحه اهلل–قال 

وفقه دلقل عذ أن من مل يصل من ادسؾؿني حمػقظ ذم ؽر هذا حمػقظ ذم ؽر ما حديث 

يف مشقئة اهلل إذا كان موحدا مممـا بام جاء به حمؿد صذ اهلل عؾقه وشؾم مصدقا مؼرا وإن 

أٓ ترى أن ادؼر باإلشالم ذم حغ مل يعؿل وهذا يرد قول ادعتزلة واخلوارج بلرسها

دخقفف ؾقف يؽقن مسؾام ؿبؾ افدخقل ذم ظؿؾ افصالة وصقم رمضان بنؿراره واظتؼاده 

وظؼدة كقتف ؾؿـ جفة افـظر ٓ جيب أن يؽقن ـاؾرا إٓ برؾع ما ـان بف مسؾام وهق 

. اجلحقد دا ـان ؿد أؿر بف واظتؼده واهلل أظؾؿ

وؿد ذـركا اختالف افعؾامء ذم ؿتؾ مـ أبك مـ ظؿؾ افصالة إذا ـان هبا مؼرا ذم باب 

 . "زيد بـ أشؾؿ مـ هذا افؽتاب واحلؿد هلل

: (95-1/94 )"فتح الباري"يف -  اهللرمحه–وقال ابن رجب - 6

: خرج افبخاري ومسؾؿ مـ حديث "

صذ اهلل ظؾقف  )ظؿرو بـ حيل ادازين ، ظـ أبقف ظـ أيب شعقد ظـ افـبل  - 22

: يدخل أهل اجلـة اجلـة وأهل الـار الـار ، ثم يؼول اهلل عز وجل  ": ؿال (وشؾؿ 

أخرجوا من كان يف قؾبه مثؼال حبة من خردل من إيامن ، فقخرجون مـفا قد اشودوا 

فقـبتون كام تـبت احلبة يف محقل السقل ، - مافؽ : صؽ  - فقؾؼون يف هنر احلقا أو احلقاة

 " احلقاة "حدثـا ظؿرو : وؿال وهقب : ؿال افبخاري  . " أمل تر أهنا خترج صػراء مؾتوية

. "" خردل مـ خر": وؿال 

. وهذا يستدل بف ظذ أن اإليامن يػقق معـك ـؾؿة افتقحقد.....

. واإليامن الؼؾبي وهو التصديق ال تؼتسؿه الغرماء بؿظادفم ؛ بل يبؼى عذ صاحبه
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 ألن الغرماء لو اقتسؿوا ذلك خلؾد بعض أهل التوحقد وصار مسؾوبا ما يف قؾبه 

 . من التصديق وما قاله بؾساكه من الشفادة

وإكام خيرج عصاة ادوحدين من الـار هبذين الشقئني، فدل عذ بؼائفام عذ مجقع من 

. دخل الـار مـفم

إن :  وأن افغرماء إكام يؼتسؿقن اإليامن افعؿع باجلقارح، وؿد ؿال ابـ ظققـة وؽره

. "أيضا - افصقم خاصة مـ أظامل اجلقارح ٓ تؼتسؿف افغرماء 

: افتعؾقؼ

وإكام خيرج ظصاة ادقحديـ مـ افـار هبذيـ افشقئغ ... "-: رمحف اهلل–اكظر إػ ؿقفف 

. افخ...(اإليامن افؼؾبل وافـطؼ بافؾسان)

افذي ٓ يـطؼ ظـ - صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ–وهذا ؾؼف صحقح فؽالم رشقل اهلل 

. اهلقى

: (121-1/120 )"فتح الباري"يف - رمحه اهلل–وقال 

:  ثؿ خرج حديث "

: أي افعؿؾ أؾضؾ ؟ ؿال : شئؾ - صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ-أيب هريرة أن افـبل  - 26

: ثؿ ماذا ؟ ؿال :  ؿقؾ "اجلفاد ذم شبقؾ اهلل : ثؿ ماذا ؟ ؿال :  ؿقؾ " إيامن باهلل ورشقفف "

 . "" حج مزور "

أن اإليامن ـؾف ظؿؾ ؛ مـاؿضة : مؼصقد افبخاري هبذا افباب " -:رمحه اهلل–ثم قال 

إن اإليامن فقس ؾقف ظؿؾ بافؽؾقة؛ ؾنن اإليامن أصؾف تصديؼ بافؼؾب ، : فؼقل مـ ؿال 

أن تصديق الؼؾب كسٌب له وعؿٌل ، ويتبع هذا التصديق وؿد شبؼ ما ؿرره افبخاري 

. قول الؾسان 
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، وأما أظامل اجلقارح ؾال - أيضا - أن ُيسؿك ظؿال : ومؼصقد افبخاري هاهـا

ريب ذم دخقهلا ذم اشؿ افعؿؾ ، وٓ حاجة إػ تؼرير ذفؽ ؛ ؾنكف ٓ خُيافػ ؾقف أحد، 

. ظؿال - ظذ ما ؿرره - ؾصار اإليامن ـؾف 

: ظؿُؾف ؛ واشتدل فذفؽ بؼقفف تعاػ: تؼرير أن ؿقل افؾسان : وادؼصقد هبذا افباب 

ـُتْؿ َتْعَؿُؾقَن  ) ـُ تِل ُأوِرْثُتُؿقَها باَِم   .  (دِِْثِؾ َهَذا َؾْؾَقْعَؿْؾ اْفَعاِمُؾقنَ ): وؿقفف  (َوتِْؾؽ اجْلَـَُّة افَّ

 ، وهبام ومعؾوم أن اجلـة إكام يستحق دخوَلا بالتصديق بالؼؾب مع صفادة الؾسان

.  ـام شبؼ ذـره - خيرج مـ خيرج مـ أهؾ افـار ؾقدخؾ اجلـة 

. ""ٓ إفف إٓ اهلل":  مػتاح اجلـة ":  ، ظـ معاذ بـ جبؾ مرؾقظًا " ادسـد "وذم 

 ومعؾقم أن اجلـة إكام يستحؼ دخقهلا بافتصديؼ بافؼؾب ": اكظر إػ ؿقفف: التعؾقق

. "مع صفادة افؾسان ، وهبام خيرج مـ خيرج مـ أهؾ افـار ؾقدخؾ اجلـة

وحؽك افبخاري ظـ ظدة مـ أهؾ افعؾؿ أهنؿ ؿافقا ذم ؿقفف ": رمحه اهلل– ثم قال 

اُكقا َيْعَؿُؾقنَ  ): تعاػ ـَ َؽ َفـَْسَلَفـَُّفْؿ َأمْجَِعْغ َظامَّ  ظـ ؿقل ٓ إفف إٓ اهلل ؛ ؾػنوا : َؾَقَربِّ

. افعؿؾ بؼقل ـؾؿة افتقحقد

وظذ هذا افتؼرير افعؾؿل ادلخقذ مـ ـالم مـ ٓ يـطؼ ظـ اهلقى يتبغ فـا أن تارك 

ا فؾعؿؾ بافؾسان وافؼؾب، وأكف يستحؼ اخلروج مـ افـار،  ـً ظؿؾ اجلقارح ٓ يعد تار

. "ودخقل اجلـة بام ذم ؿؾبف مـ افتقحقد، وظؿؾ ؿؾبف وفساكف

ؾلؿقال همٓء إئؿة مبـقة ظذ ـتاب اهلل  وشـة كبقف صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ادتقاترة، 

ومـ خيافػفؿ مـ إخقاهنؿ أهؾ  افسـة ؾقؽػرون تارك افصالة أو تارك افعؿؾ هلؿ 

أدفتفؿ وـال افطرؾغ جمتفدون، وٓ يطعـ بعضفؿ ذم بعض ٓ بؿذهب اخلقارج وٓ 

بؿذهب ادرجئة؛ فؽامل أخالؿفؿ، وؿقة إكصاؾفؿ وهذا بخالف ما ظؾقف ـثر مـ أهؾ 
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إهقاء؛ ؾنهنؿ ٓكحراؾفؿ وبغقفؿ ٓ يتقرظقن ظـ افطعقن ذم أهؾ افسـة واحلديث ـام 

معروف مـ تارخيفؿ، وـام هق معروف ظـ أهؾ إهقاء ادعا يـ ومـفؿ افػرؿة 

 افذيـ يؼتيض مـفجفؿ وأصقهلؿ رمل مجفقر أهؾ افسـة احلدادية افظادة  افباؽقة

. باإلرجاء ومـفؿ همٓء إئؿة
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 اخلامتة
يا ابـ صقان تب إػ اهلل مـ هذا افػجقر ومـ افتشبث بإصقل افباضؾة افتل 

اخسظفا افػرؿة احلدادية، وافتل تؼتيض تضؾقؾ أهؾ افسـة افسابؼغ 

وافالحؼغ، ومـفؿ أئؿة افدظقة ذم كجد افذيـ تتسسون هبؿ، ثؿ ترؾضقن 

. أصقهلؿ وأؿقاهلؿ افتل هتدم أصقفؽؿ افباضؾة ومـفجؽؿ افػاشد

ثؿ إنَّ أهؾ افسـة ذم ـؾ ظؼائدهؿ ومـاهجفؿ وأصقهلؿ يـطؾؼقن مـ ـتاب اهلل 

. وما ظؾقف افصحابة افؽرام- صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ-وشـة رشقفف 

ومـ ذفؽ ظؼقدهتؿ ذم اإليامن، ؾنهنؿ يعتؼدون أن اإليامن ؿقل وظؿؾ واظتؼاد، 

. يزيد بافطاظة، ويـؼص بادعصقة، وأدفتفؿ ظذ ذفؽ مـ افؽتاب وافسـة ـثرة

. وخيافػفؿ أهؾ إهقاء مـ اخلقارج واجلفؿقة وادعتزفة وادرجئة

 :وادرجئة أصـاف

. اإليامن ادعرؾة بافؼؾب: مـفؿ مـ يؼقل

. اإليامن ؿقل افؼؾب: ومـفؿ مـ يؼقل

. اإليامن افـطؼ بافؾسان: ومـفؿ مـ يؼقل

. هق افتصديؼ بافؼؾب وافؼقل بافؾسان: ومـفؿ مـ يؼقل

. وـؾفؿ يشسـقن ذم أن افعؿؾ فقس مـ اإليامن

. وذم أكف ٓ يزيد وٓ يـؼص

-. ظؾقفؿ افصالة وافسالم-وأن إيامن أؾجر افـاس مثؾ إيامن حمؿد وجزيؾ 
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. وبعض ادرجئة يقجبقن ظذ اهلل أن يدخؾ أهؾ افؽبائر اجلـة

. ؾخافػقا بلؿقاهلؿ افباضؾة آيات ـثرة وأحاديث متقاترة

خافػقا كصقص افقظقد وكصقص افشػاظة افتل تدل ظذ تػاوؾ افـاس ذم 

اإليامن، وتدل ظذ أن اإليامن يـؼص بسبب ذكقب افعصاة، ويـؼص حتك ٓ 

يبؼك مـف إٓ أدكك مـ مثؼال ذرة مـ اإليامن، ثؿ خيرجفؿ اهلل مـ افـار هبذا 

. اإليامن؛ ؾفل تتضؿـ افقظد وافقظقد

. ؾؽؿ هل افػقارق بقـفؿ وبغ أهؾ افسـة ظـد ادممـغ ادـصػغ

وأهؾ افسـة ظذ خالف ذفؽ، يممـقن بلن أؿقامًا شقدخؾفؿ اهلل افـار بذكقهبؿ، 

. ثؿ خيرجفؿ اهلل مـفا بشػاظة ادالئؽة وإكبقاء وادممـغ

وخيافػفؿ ذم هذا اخلقارج وادعتزفة، ؾنهنؿ يعتؼدون باضاًل أن مـ دخؾ افـار 

. مـ أهؾ افؽبائر ٓ خيرج مـفا، بؾ هق خمؾد ؾقفا خؾقد افؽاؾريـ

. إذا ظرؾَت أهيا ادسؾؿ ادـصػ ظؼقدة أهؾ افسـة ومـفجفؿ وأصقهلؿ

.  وظرؾَت افػقارق بقـفؿ وبغ أهؾ إهقاء، وخاصة ادرجئة

 اتضح فؽ جؾقًا أن مـ يرمقفؿ باإلرجاء ؾنكام هق أؾاك ؾاجر مبتدع، خمافػ 

، وأكف يسر ظذ مذهب -صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ-فؽتاب اهلل وشـة رشقفف 

اخلقارج ذ اخلؾؼ واخلؾقؼة، ومـفؿ افػرؿة احلدادية، افتل زادت ظذ اخلقارج 

بقوع إصقل افػاجرة حلرب أهؾ افسـة افسابؼغ وافالحؼغ، ورمقفؿ 

. باإلرجاء وافتجفؿ
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افؾفؿ إكا كزأ إفقؽ مـ هذا ادـفج افباضؾ وأهؾف أهؾ افػتـ وافشغب ظذ أهؾ 

. افسـة

 وصذ اهلل ظذ كبقـا حمؿد وظذ آفف وصحبف وشؾؿ

 

ـتبف 

ربقع بـ هادي 

 (23/11/1435)ذم 

 

 

 

 


