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 بسم هللا الرمحن الرحيم

 

 الكنانة[ ما يف ]اإلابنة عن أوهام وأغاليط

 (1) حممد بن هادي دكتورحوار مع ال

  ةرابعاحللقة ال

احلمد هلل رب العاملني والعاقبة للمتقني وال عدوان إال على الظاملني وأشهد أن ال إله 
إال هللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممداً عبده ورسوله صلى هللا عليه وسلم وعلى 

 آله وصحبه ومن تبعهم إبحساٍن إىل يوم الدين     أما بعد

( أانقش الكنانة ما يف وأغاليط اإلابنة عن أوهامة من )رابعفهذه هي احللقة ال
مسائل اإلميان وحقيقة فيها الدكتور حممد بن هادي وخصصتها للحديث عن موضوع 

 .فيها قول الدكتور حممد بن هادي

من يقول إبسالم  قول رمى فيه(2)يف اتصاٍل منشور للدكتور حممد بن هادي
ة السنة األعالم وهذا الطعن يدخل فيه مجٌع من أئم ابإلرجاء، اترك عمل اجلوارح

رمحه هللا وغريهم ومن املعاصرين  يف رواية واإلمام ابن رجب رمحه هللا كاإلمام أمحد
، وقد علماء كبار كالعالمة األلباين رمحه هللا والعالمة ربيع بن هادي حفظه هللا

ا استغالل يف االنتصار لباطلهم كالم د.حممد بن هادي  استغل احلدادية  أميم
كما ،  وحماولة تثبيط السلفيني عن الدفاع عن علمائهم والتشويش على كالم العلماء

 يف هذه الروابط:

                                                           
 .شيخنا العالمة ربيع بن هادي حفظه هللا دأذن بنشر هذا الر 1
 qQqfEY5https://www.youtube.com/watch?v=gRK_كما في هذا الرابط:  2

https://www.youtube.com/watch?v=gRK5_qQqfEY
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يف هذا الرابط استغالل موقع احلدادية )اآلفاق( لكالم د.حممد بن    -1
حفظه هللا :  هادي للطعن يف العالمة ربيع

/f.top4top.net/p_817b1he93.jpeghttps:/ 
ية لكالم د.حممد بن داستغالل احلدا والذي بعده يف هذا الرابط  -2

هادي يف التشغيب على السلفيني حني دافعوا عن العالمة ربيع 
حفظه هللا 

https://b.top4top.net/p_817q7d800.jpeg 
3- https://e.top4top.net/p_817xzs082.jpeg 
وهنا أيضاً تشويش على كالم اإلمام ابن رجب رمحه هللا بكالم  -4

د.حممد بن هادي : 
https://d.top4top.net/p_817tum801.jpeg 

 

 قبل سنٍة ونصف تقريباً انصح شيخنا الربيع حفظه هللا  أقول:عوداً على بدءٍ و 
وقد حضر اجمللس شيخنا عبدهللا البخاري حفظه -الدكتور حممد بن هادي يف بيته

بن احيث يقول د.حممد ه يف مسألة اإلميان لمنشوٍر مسجٍل كالٍم   عن -غريههللا و 
الذي يرتك العمل كما قلت لك وهو متمكن منه ويزعم أنه مسلم ويعرض " هادي:

 " ويقول أيضاً يف التسجيلويقال عنه أنه مسلم هذا إرجاءعن العمل ابلكلّية 
وضرب األحاديث بعضها ببعض واألخذ ابألحاديث املشتبهة وترك " املنشور نفسه

 "المةاحملكمات هذا من طريق أهل الزيغ نسأل هللا العافية والس

https://f.top4top.net/p_817b1he93.jpeg
https://b.top4top.net/p_817q7d800.jpeg
https://e.top4top.net/p_817xzs082.jpeg
https://d.top4top.net/p_817tum801.jpeg
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وقد رّد العالمة ربيع بن هادي على د.حممد كالمه يف اجمللس املشار إليه 
وبني له األدلة على بطالن ذلك ونصوص العلماء فما كان من د.حممد بن هادي 

إال أن قال: من أان حىت أخالف حديث رسول هللا عليه الصالة والسالم وكالم 
 .أان نكرة األئمة أان ال شيء

التوبة والرتاجع  ؛بناًء على إقراره ابخلطأ حفظه هللا الربيعفطلب منه شيخنا 
على د.حممد بن هادي  -حفظه هللا-فوعد بذلك، واقرتح شيخنا عبدهللا البخاري 

يُقرأ عليه يف مسجده أحد ردود العالمة ربيع على احلدادية يف هذه  يقرأ هو أو أن
فيعلق عليه بصواب أو صحة قول  ،وخاصًة كالمه حول أحاديث الشفاعة املسألة

 الشيخ ربيٍع وتقريره فيكون كالرتاجع منه والنسخ لكالمه السابق.

 فوعد بفعل ذلك ومل يف حىت الساعة!

 ويل مع كالم الدكتور حممد بن هادي وقفات:

: )الذي يرتك العمل كما يف تسجيل منشور بن هادي حممدد.: قال وىلاأل الوقفة
ويقال عنه قلت لك وهو متمكن منه ويزعم أنه مسلم ويعرض عن العمل ابلكلّية 

 (.أنه مسلم هذا إرجاء

استقر عند أهل السنة أن اإلميان قول وعمل واعتقاد يزيد  مما اجلواب:
افرة من الكتاب والسنة بىن عليها ضابلطاعة وينقص ابملعصية، وذلك لنصوٍص مت

( المِذيَن ُهْم يِف 1َقْد أَفْ َلَح اْلُمْؤِمُنوَن ) السنة معتقدهم فمن ذلك قوله تعاىل:}أهل 
( َوالمِذيَن ُهْم لِلزمَكاِة فَاِعُلوَن 3( َوالمِذيَن ُهْم َعِن اللمْغِو ُمْعِرُضوَن )2َصاَلِِتِْم َخاِشُعوَن )

ُْم ( ِإالم 5( َوالمِذيَن ُهْم لُِفُروِجِهْم َحاِفُظوَن )4)  َعَلٰى أَْزَواِجِهْم أَْو َما َمَلَكْت أمَْيَاُُنُْم فَِإُنم
ِلَك فَُأولَِٰئَك ُهُم اْلَعاُدوَن )6َغرْيُ َمُلوِمنَي ) ( َوالمِذيَن ُهْم 7( َفَمِن ابْ تَ َغٰى َورَاَء ذَٰ
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( أُولَِٰئَك ُهُم 9اِفُظوَن )( َوالمِذيَن ُهْم َعَلٰى َصَلَواِِتِْم يَُ 8أِلََمااَنِِتِْم َوَعْهِدِهْم رَاُعوَن )
 [10-1]املؤمنون {(10اْلَوارِثُوَن )

قال رسول هللا صلى هللا  :قال رضي هللا عنه عن أيب هريرةما جاء السنة  منو 
اإلميان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول ال إله إال " :عليه وسلم

 .(3)"ة من اإلميانهللا وأدانها إماطة األذى عن الطريق واحلياء شعب

فقد برئ  ؛أن اإلميان قول وعمل واعتقاد يزيد ابلطاعة وينقص ابملعصيةومن اعتقد  
 ة فمن ذلك:األئم من اإلرجاء أوله وآخره كما قال

إمساعيل بن سعيد عن ف ،-رمحه هللا-جاء عن اإلمام أمحد بن حنبلما  -1
ن قال: اإلميان يزيد وينقص؟ قال: هذا بريء من  قال: سألت أمحد عمم

 .(4) اإلرجاء(
: )من قال: اإلميان حيث قال -رمحه هللا-اإلمام الربهباري  ما جاء عن -2

 .(5) قول وعمل، يزيد وينقص، فقد خرج من اإلرجاء كله، أوله وآخره(

 عمل اجلوارح. نهئمة يف جناة عصاة املوحدين وإن ختلف عة: كالم األنيالثا الوقفة

 :-هللارمحه –ابن بطة اإلمام قول  -1

"وخيرج الرجل من اإلميان إىل اإلسالم، وال خيرجه من اإلسالم إال الشرك ابهلل، أو 
جاحداً هبا، فإن تركها ِتاوانً أو كساًل؛ كان  -عّز وجل–برد فريضة من فرائض هللا 

 .(6) يف مشيئة هللا عز وجل: إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له"

                                                           
 (.35رواه مسلم في صحيحه برقم: ) 3
 (.1/581: )رواه الخالل في السنة 4
 (، للشييخ ربيع بن هادي.2/926عون الباري ببيان ما تضمنه شرح السنة لإلمام البربهاري :)   5
 .125-124الشرح واإلبانة، ص: 6
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 .(1/588):ما رواه اخلالل يف "السنة"  -2

قال: "أخربان حممد بن علي قال: ثنا صاحل قال: سألت أيب: ما زايدته  حيث
ونقصانه؟ قال زايدته العمل، ونقصانه ترك العمل، مثل تركه الصالة والزكاة واحلج، 

وأداء الفرائض فهذا ينقص ويزيد ابلعمل وقال: إن كان قبل زايدته اتما فكيف يزيد 
وكيع قال: ترى إميان احلجاج مثل إميان أيب  كانالتام فكما يزيد كذا ينقص، وقد  

 بكر وعمر رمحهما هللا؟".

 ما قاله يف رسالته إىل مسدد: السابقكالم اإلمام أمحد ومما يؤكد   -3

" واإلميان قول وعمل يزيد وينقص: زايدته إذا أحسنت، ونقصانه: إذا أسأت.  
يء إال الشرك ابهلل وخيرج الرجل من اإلميان إىل اإلسالم، وال خيرجه من اإلسالم ش

العظيم، أو يرد فريضة من فرائض هللا عز وجل جاحدا هبا، فإن تركها كسال أو 
 .(7)ِتاوان كان يف مشيئة هللا، إن شاء عذبه، وإن شاء عفا عنه"

 :-رمحه هللا-قال ابن البناء  -4

يف أهل الكبائر من أمته؛ خالفاً  -صلى هللا عليه وسلم-"فصل وشفاعة نبينا 
 .(8) يف قوهلم: )ليس له شفاعة(للقدرية 

ومن دخل النار عقوبة خرج منها عندان؛ بشفاعته، وشفاعة غريه، ورمحة هللا عز 
وجل؛ حىت ال يبقى يف النار واحد قال مرة واحدة يف دار الدنيا: ال إله إال هللا 

 خملصاً، وآمن به، وإن مل يفعل الطاعات بعد ذلك".

                                                           
 .(1/343) :طبقات الحنابلة 7
 (489)ص  :"الرد على المبتدعة" 8
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 : )واملراد بقوله: "مل يعملوا خرياً -رمحه هللا-ابن رجب احلنبلي  اإلمامقال  -5
 .(9) (قط" من أعمال اجلوارح؛ وإْن كان أصل التوحيد معهم

 وإىل غريها من النصوص الكثرية عن أئمة أهل السنة

 

وسأنقل  رمحه هللا اخلالف يف هذه املسألة اإلمام ابن ابز يلخص لكالوقفة الثالثة: 
 جوابني له:

عمن ال ُيكفر اترك العمل هل هو مرجئ؟  اإلمام ابن ابز رمحه هللا ُسئل -1
 فقال: ال، هو من أهل السنة" 

 ه 1418( السنة العاشرة، شوال 94"جملة الفرقان"، العدد )كما يف 

اإلمام ابن ابز رمحه هللا كما يف "التعليقات البازية على شرح  أيضاً  ُسئل -2
 يعمل جبوارحه؟الطحاوية": من آمن بقلبه ولسانه ومل 

فأجاب رمحه هللا: ))هذا حمل خالف بني العلماء، فمن قال: إنم ترَك الصالِة 
ومن قال: إنه كفر أصغر؛ يكون حكُمه حكَم  ،كفر؛ يقول: هو خملمد يف النار

 سائِر الكبائِر حتَت املشيئة((.

وضرب األحاديث : )يف تسجيٍل منشور قال د.حممد بن هادي ة:رابعالوقفة ال
ضها ببعض واألخذ ابألحاديث املشتبهة وترك احملكمات هذا من طريق أهل الزيغ بع

 (.نسأل هللا العافية والسالمة

                                                           
 .259: ص ،التخويف من النار 9
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وقد رّد العالمة ربيع بن هادي على د.حممد كالمه يف اجمللس املشار إليه وبني له 
 األدلة على بطالن ذلك ونصوص العلماء

لشيخنا  مقالٍ  أحيل علىكالم د.حممد بن هادي السابق   نوللجواب املفصل ع
)الرد على من يقول: إن أحاديث الشفاعة وحديث البطاقة من بعنوان:  الربيع

 املتشابه خمالفني إلمجاع الصحابة والتابعني وأئمة املسلمني(

8&id=297http://www.rabee.net/ar/articles.php?cat= 

يٍة وثالثني وأربعمائة وألف بلغين أنم من عام مثان رجبٍ : يف شهر ةامسالوقفة اخل
: الشيخ قناعهم ابلتحذير من الشيخ عرفاتإلبعض من يريد  قالد.حممد بن هادي 

 ربيع يوافقين يف التحذير من عرفات!

 فزرت شيخنا الربيع وسألته:

نكم توافقونه يف التحذير من إحفظكم هللا الشيخ حممد بن هادي يقول شيخنا 
 عرفات فهل هذا صحيح؟أخينا 

يف مسائل  كعرفات خيالف نإ :هحممد بن هادي قال لأبن فأجابين شيخنا الربيع 
 !!اإلميان

بل الثابت اي شيخنا ابلصوت  فقلت لشيخنا: هل ثبت هذا على أخينا عرفات؟!
 ،مسلم اترك عمل اجلوارح نإأنه يقول إبرجاء من قال  هاديعلى الشيخ حممد بن 

 ومل يرتاجع عنه.

مع وعده  فتعجب شيخنا الربيع كيف أن حممد بن هادي مل يظهر تراجعاً حىت اآلن
 !السابق

http://www.rabee.net/ar/articles.php?cat=8&id=297
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وال يكاد عجيب ينقضي من صنيع د.حممد بن هادي إذ كيف ياول إسقاط الشيخ 
كما يف تسجيلها   بن هادي أُنا حقّ  عرفات احملمدي مبسألٍة يعتقد د.حممد

 ؟!املنشور

 هي مل تثبت على أخينا الشيخ عرفات؟!مث 

مطعٌن يف غريه ودليٌل  حممد بن هادي يف مسائل اإلمياند.أصبح ما يعتقده كيف ف
 !!؟يشنع عليه به

 كدت أصدق من هول الصدمة،  ولوال أن شيخنا اإلمام الربيع هو من نقل يل ملا
التنفري يف  ممن يرغببن هادي هذه الطرق للتحذير  كيف يسلك د.حممدف

 (10)!؟عنه

مما سار عليه أهل  يريد إسقاطه من د.حممد بن هادي إلسقاط من ل هذا املسلكه
 ؟!!الذي بنوا كالمهم على داينٍة وورعٍ  احلديث واألثر

اهلوى  ورع اتم، وبراءة من: "والكالم يف الرُّواة يتاج إىل رمحه هللا قال اإلمام الذهيب
 .11، وِخربة كاملة ابحلديث وِعلله"وامليل

فحق على احملدِّث أن يتورمع يف ما يؤدِّيه، وأن يسأل أهَل املعرفة : "أيضاً  وقال
؛ ليعينوه على إيضاح مروايته، وال سبيَل إىل أن يصري العارف الذي يزكِّي نقلَة والورع

عن هذا الشأن، وكثرة  األخبار وجيرحهم جهبًذا إالم إبدمان الطلب، والفْحص
املذاكرة والسهر، والتيقُّظ والَفْهم، مع التقوى والدِّين املتني، واإلنصاف والرتدُّد إىل 

 جمالس العلماء، والتحّرِي واإلتقان، وإال تفعل:

                                                           
أنكر ما نسبه إليه د.محمد بن هادي من الكالم رماه بالعُهر وأنه عربيد  فألنهوهذا الموقف يذكرنا بفعله مع أبي أيوب المغربي  10

 دون أدلٍة شرعية!! وحانات صاحب خمارات
 للذهبي الموقظة 11
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َها   اِبْلِمَدادِ   َوْجَهكَ  َسومْدتَ  َوَلوْ  ..........َفدَْع َعْنَك اْلِكَتابََة َلْسَت ِمن ْ

ُتْم اَل تَ ْعَلُموَن﴾ ]النحل: -تعاىل  -قال هللا  [، 43: ﴿فَاْسأَُلوا أَْهَل الذِّْكِر ِإْن ُكن ْ
فإن آنسَت اي هذا من نفسك َفهًما وصدقًا، وديًنا وورًعا؛ وإال فال تتعّن، وإن غلب 

عليك اهلوى والعصبية لرأي وملذهب؛ فباهلل ال تتعْب، وإن عرفَت أنك خُمَلِّط خُمَبِّط، 
ود هللا؛ فأرِْحنا منك، فبعد قليل ينكشف البهرج، وينكب الزغل، وال مهِمل حلد

، فِعلم احلديث صلف، فأين علم ييق املكُر السيِّئ إالم أبهله، فقد نصحُتك
 .(12)احلديث؟ وأين أهُله؟ كدُت أالم أراهم إالم يف كتاب، أو حتَت تراب"

يُقبل اجلرح والتعديل إال ينبغي أالم كذا : "و رمحه هللا ابن حجراحلافظ قال و 
ظ، فال يُقبل جرْح َمن أفرط فيه مبا ال يقتضي ردم حديث  حٌ رِّ جم ِمن عدل متيقِّ

وليحذر املتكلِّم ..احملدِّث، كما ال تُقبل تزكيُة َمن أخذ مبجرمد الظاهر؛ فأطلق التزكية.
ل أحًدا بغ ثبت، كان تري يف هذا الفن من التساُهل يف اجلرْح والتعديل، فإنمه إن عدم

حكًما ليس بثابت، فُيخشى عليه أن يدخل يف زُمرة َمن روى حديثًا، وهو ثبت كامل
أقدم على الطْعن يف مسلم بريء من  فإنه يظنُّ أنه كذب، وإن جرح بغري حترُّز،

 ا.م سوء يبقى عليه عارُه أبدً سَ يْ ذلك، وومَسه مبِ 

الفاسد، وكالم املتقدِّمني سامل من هذا واآلفة تدخل يف هذا اترًة من اهلوى والَغَرض 
 .(13)..."غالًبا

 العلماءكالمه عند   طسقعن د.حممد بن هادي  ومثيالِتا هبذه احلقائق
 وضعم ابل حىت من أخذ بطعوانته غدفتهاوت كل حتذيراته الكثرية وطعوانته اجلائرة 

 -اجلرح والتعديل علم-علمإن هذا الفالعلماء وطالب العلم السلفيني؛  نقٍد عند
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طالب  بعض يف جتريحاليقوم إال على ساق العلم والورع التام، فأين هذا من صنيعه 
 يتدين به؟!! العلم مبا يعتقد أنه حٌق ودينٌ 

ولو على  الدكتور حممد هذه حادثة تكفي املنصف يف التوقف عن قبول أحكام
هؤالء "ف    هاملتعصبون ل هوقلداألقل يف هذه الفتنة اليت افتعلها وروج هلا يف كل العامل 

الذين تعصبوا لكالم حممد بن هادي ابلباطل ويقلدون كالمه ابلباطل بدون دليل 
" كما قال العالمة ربيع بن هادي  ما تربوا تربيًة سلفيةوا تربيًة سيئةً ربت والبرهان هؤالء

 حفظه هللا

احملمدي،  عرفاتالشيخ فهذا أحد األدلة عند د.حممد بن هادي يف طعنه يف 
 فكيف جيوز تقليده والتعصب لقوله بعد ذلك؟!

 ملسو هيلع هللا ىلصوأما إذا قدر على الوصول إىل الرسول " قال تقي الدين املقريزي رمحه هللا:
وعرف أن غري من اتبعه أوىل به مطلقا أو يف بعض األمور كمسألة معينة ومل يلتفت 

 .فهذا خياف عليه وال إىل من هو أوىل به؛ ملسو هيلع هللا ىلصإىل قول الرسول 

ما يتعلل به من عدم العلم أو عدم الفهم أو عدم إعطاء آلة الفقه يف  وكل
م كان أعلم مين مبراده  ألشباهالدين أو االحتجاج اب  ملسو هيلع هللا ىلصوالنظائر أو أبن ذلك املتقدِّ

 .فهذه كلها تعلالت ال تفيد

هذا مع اإلقرار جبواز اخلطأ على غري املعصوم إال أن ينازع يف هذه القاعدة 
 فتسقط مكاملته.
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فإن استحل مع ذلك ثلب من خالفه وقرض هذا هو داخل حتت الوعيد؛ 
هذا إىل عقوبته أو السعي يف أذاه فهو من الظلمة  منعرضه ودينه بلسانه وانتقل 

 .(14)"املعتدين ونواب املفسدين

وهذا الكالم البديع ينطبق على من ظلم واعتدى وبغى على السلفيني 
يتعظ ويرعوي عن هذا  قارئه لعلف، يضوحجته التقليد األعمى والتعصب البغ

 .التعصب

 وفيما ذكرت ذكرى ملن كان له قلٌب أو ألقى السمع وهو شهيد

 وصلى هللا على نبينا حممٍد وعلى آله وصحبه وسلم

 كتبه/عبداإلله بن عبدالعزيز الرفاعي اجلهين

 ه     11/7/1439

 املدينة النبوية
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