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هم حماة الدين

من كيد الملحدين وضالل
المبتدعين وإفك الكذابين
(رد على بعض املتعاملني)

كتبه:
ربيع بن هادي املدخلي

1

بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه .
أمااا بعااد – فقااد اعلعااى علااى تعقي ا يغل ا علااى ااي غلب ا تقاارم ماان اليقااني أ ااه
ألحد املتعاملني املغرورين أال وهو فاروق الغيثاي الا ي أعرفاه وأعار مان حر اه ومان
وراءه وميكن إىل حد بعيد أ ه أمده مبعلومات فاشل ليجعلاه كابف فاداء كماا يقاال ،
ويل على تعيني ه ا املتعامل أدل .
األول  :أ ااه كااا قااد اتصا ويف خااالل اتصاااله صاريل يل به ااه ساايتعق صاايح
للشيخ فال .
()1
الثاين  :أ اه قاد جااءين تعقيباه ويف عليعتاه " أماا بعاد فاا ا كماا وعادتكم التعقيا
علااى م ا كرتكم الثا ي ا ال ا أرساالتم ااا إىل الشاايخ فااال باان فااال  -حفظااه اهلل-
واملؤرخ يف حمرم 1241ها  ،ولكنه وقع علياا بغري امسه .
الثالا  :أ ااه خااالل اتصاااله عاارا علااي صااه ماان كااالم الا ه يف املوقظا يتعلا
بالرواي عن أها الباد  ،ألباني لاه معنااه فبيناى لاه معنااه الصاحيو وكاا ها ا البياا
خمالفاه ملا تومهه من ه ا النص .
مث جاءين ه ا النص بعينه يف تعقيبه ه ا ال ي أقوم مبناقشته.
فا اقتنع القراء مباا قلتاه ومباا تكرتاه مان أدلا فا اإ وإال ف ناا قاد تعود اا ماع األسا
مان بعااض الناات التعنااى والشاك والتشااكيك يف اليقينياات وسااو قاول و عتقااد أ
ه ا ال يضاري ا  ،أل هادفنا األول هاو دحاض إسااءات وأباعيا أها الفان  ،وبياا
فساد أصوهلم.

( )1مااع األسا أ ااه مل يتعقا كالمااي وإ ااا تها يااوم حولااه ماان بعيااد وتها يشااغ فسااه مبااا يضااره
ويسقطه وهو احلط من علوم احلدي وأئم اجلريل والتعدي .
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مث ال ا م عاان ماانان أه ا الساان وأصااوهلم العظيم ا ال ا ال يقااوم ااسااالم إال ااا،
وإبراز مكا علماء احلدي واجلريل والتعدي ال ين حفظ اهلل م دينه وال م عنام
.
و عتقااد أ ه ا ا ماان الواجبااات علينااا وقااد وفقنااا اهلل للقيااام بااه أرجااو ماان اهلل اجل ا اء
احلسن عليه .
أقااول :وإ ماان عجائ ا ه ا ا املتعااامل حطااه الكثااري علااى أئم ا احلاادي والتقلي ا ماان
شههنم وشه علم اجلريل والتعدي  ،فال أئم احلدي و ال أئم اجلريل والتعدي أه
وأكفاء للكالم يف أه البد  ،وال قواعد اجلريل والتعدي تتناول أه الباد والضاالل
.
ومن املناس هنا أ أقدم بني يدي مناقش أباعيله حمل ه عان مكا ا أئما احلادي مث
أدل إىل مناقش أباعيله ألبني زيفاا لطالم احل من أويل الناى .
فاهقول  :إ اهلل بعا حمم هادا ا صالى اهلل عليااه وسالم ا باهلاادحل وديان احلا ليظاااره
على الدين كلِّه ولو كره الكافرو .
اعد النااات ديااه واتباعااه وحبِّااه ومواالتااه و صاارة مااا جاااء بااه ماان احل ا  :هاام
وإ َّ أسا ا
وماان ساالك ساابيلاام،
صااحابته الك ارام ،وماان اتاابعام ب حسااا ماان القاارو املفضاال  ،ا
وترسم خطاهم إىل يوم الدين.
مث إ ماان ياادرت أحاوال السااابقني والالحقااني ماان إ
الفاارق املنتسااب إىل أما حممااد ا
ا
أفكارهم ب صاا وفاام وُّارد
صلى اهلل عليه وسلم ا ويدرت
ا
مناهجام وعقائدهم و ا
جيااد أ أها ا احلاادي هاام أشااد النااات اتباعااه وعاعا ه وتعلق اها وارتباعاها مبااا جاااءهم بااه
باايام حمم ااد ا صاالى اهلل علي ااه وس االم ا كتابااها وس اان  ،يف عقائ اادهم ،وعب ااادا م،
ومع ا ااامال م ،ودع ا ااو م ،واس ا ااتدالهلم ،واحتج ا اااجامث وه ا اام عل ا ااى غاي ا ا م ا اان الثقا ا ا
والطمه ين ا بااه ه ا ا هااو املاانان احل ا ال ا ي ال يهتيااه الباع ا ماان بااني يديااه وال ماان
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خلفااه ،وأ ااه الطريا السااليم ،والصارا؛ املسااتقيمث ومااا عاادا تلااك ماان املناااهن والسااب
يؤدي إال إىل اهلالإ والعط .
يرا به ،وال ِّ
فهمر مل يشرعه اهلل ومل ا
ٌ
فمن هم أهل الحديث إذا؟

هم من اا اان اا ْان الصاحاب والتاابعني هلام ب حساا يف التمساك بالكتاام والسان ،
والع ااض عليام ااا بالنواجا ا  ،وتق اادمياما عل ااى كا ا ِّ ق ااول وه اادحل ،سا اواء يف العقائ ااد،
أو العبادات ،أو املعامالت ،أو األخالق ،أو السياس واالجتما .
فااام بااابتو يف أصااول الاادين وفروعااه علااى مااا أ لااه اهلل وأوحاااه علااى عبااده ورساوله
حممد ا صلى اهلل عليه وسلم.
وهم القائمو بالدعوة إىل تلك بك جد وصدق وع م ،وهم ال ين يملو العلم
النبوي ،وينفو عنه حتري الغالني ،وا تحال املبطلني ،وتهوي اجلاهلني.
فاا اام ال ا ا ين وقف ا اوا باملرصا اااد لك ا ا الفا اارق ال ا ا حا ااادت عا اان املا اانان ااسا ااالمي،
كاجلامي ا  ،واملعت ل ا  ،وا اوارف ،والااروافض ،واملرجة ا  ،والقدري ا  ،وك ا ماان ش ا عاان
منان اهلل واتبع هواه يف ك ِّ زما ومكا  ،ال تهخ هم يف اهلل لوم الئم.
هم الطائف ال مدحاا رسول اهلل ا صلى اهلل عليه وسلم ا وزكاها بقوله(( :ال ت ال
عائف ٌ من أم على احل اهرين ال يضرهم من خ هلم وال امان خاالفام حاق تقاوم
الساع ))(.)1

هم الفرق الناجي الثابت علاى ماا كاا علياه رساول اهلل  وأصاحابه ،الا ين ميا هم
رساول اهلل  وحااددهم عناادما تكاار أ ها ه األما سااتفسق إىل بااال وساابعني فرقا

( )1حديث صحيح :رواه اامام مسلم يف ((صحيحه)) ،)1143/3( :واامام أمحد يف ((املسند)) ( 472/1ا ،)472
واام ااام أب ااو داود يف ((الس اانن)) ،)2/3( :واام ااام السما ا ي يف ((الس اانن)) ،)244/2(:واام ااام اب اان ماج ااه يف
((الس ا ا اانن)) ،)1-2/1( :واحل ا ا اااكم يف ((املس ا ا ااتدرإ)) ،)214-222/2( :والطا ا ا ا اين يف ((املعج ا ا اام الكب ا ا ااري)):
( ،)7423والطيالسي يف ((املسند)) (ص  ،22برقم.)422 :
ا ظر(( :الصحيح )) للعالم األلباين (.)1211 ، 474
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كلاا يف النار إال واحدة ،فقي  :امن هم يا رسول اهلل؟ ،قال (( :امن كا على ما أ اا
عليه وأصحا )).
جمردة ،وإ اا قاول الواقاع الا ي تشااد لاه صاوص
ال قول تلك مبالغ ه وال دعاوحل َّ
القرآ والسن  ،ويشاد له التاريخ ،وتشاد به أقواهلم ،وأحواهلم ،ومؤلفا م.
هاام الا ين و ااعوا صا أعياانام قااول اهلل تعاااىل{ :واعتصممم ا بحبممل اي ـميعم ما

تفرق ا } [آل عمرا  ،]143 :وقوله { :فليحذر الذين يخالف ن عن أمره أن
وال ّ
تص مميبفم فتأ ممة أو يص مميبفم ع ممذا أل مميم } [الن ااور]43 :ث فكااا وا أشا َّاد بعا هادا عاان
خمالف أمر رسول اهلل ا صلى اهلل عليه وسلم ا وأبعدهم عن الفن.
وهم ال ين جعلوا دستورهم { :فال وربك ال يؤمأ ن حتى ِّ
يحكم ك فيمما جمجر
بيأفم ثم ال يجدوا في أنفسفم حرـما مما قضيت ويسملم ا تسليم ما } [النسااء:

 ]41ث فقا اادروا صا ااوص القا اارآ والسا اان ح ا ا قا اادرها ،وعظموها ااا ح ا ا تعظيماا اااث
فقدموها على أقوال النات مجيعاها ،وقدموا هدياا على هدي النات مجيعاها ،واحتكموا
إلياا يف ك شيء عن ر اى كاما  ،وصادور منشارح  ،باال اي وال حارف ،وسالموا
هلل ولرسوله التسليم الكام يف عقائدهم ،وعبادا م ،ومعامال م.
هام الا ين يصاادق فايام قااول اهلل { :إنممما كممان قم ل المممؤمأين إذا ىعم ا إلممى اي

ورس له ليحكم بيأفم أن يق ل ا سمعأا وأطعأما وأولكمك همم المفلحم ن } [الناور:
.]11
هم بعد صحاب رسول اهلل مجيعاها ا وعلى رأسام ا لفاء الراشدو ا سادة التابعني،
وعل ا ا ا ااى رأس ا ا ا ااام :س ا ا ا ااعيد ب ا ا ا اان املس ا ا ا ااي (ت بع ا ا ا ااد 24ه( وع ا ا ا ااروة ب ا ا ا اان ال ا ا ا ا ا بري
(ت
(ت 22ه( وعلي بن احلسني زين العابدين (ت 23ه) ،وحمماد بان احلنفيا
بعا ااد 24ه( وعبيا ااد اهلل با اان عبا ااد اهلل با اان عتب ا ا با اان مسا ااعود (ت  22أو بعا اادها)،
و سامل بان عباد اهلل بان عمار (ت 144ه( والقاسام بان حمماد بان أ بكار الصادي
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(ت 144ه( واحلساان البصااري (ت 114ه( وحممااد باان س اريين (ت 114ه(وعماار
ابن عبد الع ي (ت 141ه( وحممد بن شاام ال هري (ت 141ه(.
مث أتبااا التااابعني ،وعلااى رأسااام :مالااك (ت 172ه(واألوزاعااي
117ه(وس اافيا با اان سا ااعيد الثا ااوري (ت 141ه( وسا اافيا با اان عيين ا ا
122ه( وإمساعي بن علي (ت 123ه( واللي بن سعد (ت 171ه(.

(ت
(ت

مث أتبااا هااؤالء ،وعلااى رأسااام :عبااد اهلل باان املبااارإ (ت 121ه(ووكيااع باان اجلاارايل
(ت 127ه( واام ااام حمم ااد ب اان إدريا ا الش ااافعي (ت 442ه( وعب ااد ال اارمحن اب اان
مااادي (ت 122ه( ويااب باان سااعيد القطااا (ت 122ه( وعفااا باان مساالم (ت
412ه(.
مث تالمي هؤالء ال ين سلكوا مناجام ،وعلى رأسام :اامام أمحد بن حنب (ت
421ه( ويب بن معني (ت 433ه( وعلي بن املديي (ت 432ه(.
(ت
مث تالمي هم كالبخاري (ت 414ه( ،ومسلم (ت441ه( وأ حامت
477ه( وأ زرعا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا (ت 442ه( وأ داود (ت 471ه( والسما ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ي
(ت 472ه( والنسائي (343ها).
مث اماان جاارحل جماراهم يف األجيااال بعاادهم ،كااابن جرياار (ت 314ه (  ،واباان خ ميا
(ت 311ها) والادارقطي (ت 321ه ( يف زمناه ،وا طيا البغادادي (ت 243ه(
 ،واباان عبااد ال ا النمااري (ت 243ه(  ،وعبااد الغااي املقدسااي (ت444ها ا) ،واباان
قداما ا ا (ت 444ه(  ،واب ا اان الص ا اااليل (ت 423ه( ،واب ا اان تيميا ا ا (ت 742ه( ،
وامل ا ا ي (ت 723ه(  ،وال ا ا ه (ت 722ه(  ،وابا اان كثا ااري (ت 772ه(  ،وأق ا ارا
ومن تالهم واقتفى أبرهم يف التمسك بالكتاام والسان إىل يومناا
هؤالء يف عصورهم ا
ه ا.
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وهلاام مؤلفااات يف صاارة العقياادة الصااحيح املسااتمدة ماان الكتااام والساان ومااا كااا
عليه الصحاب والتابعو (. )1
وه ه املؤلفات كثرية ال حتصى  ،أتكر مناا ما يهيت :
 -1الرد على اجلامي امام أمحد .
 -4السن لعبد اهلل بن أمحد .
 -3ااميا البن أ شيب .
 -2ااميا أل عبيد .
 -1خلا ا أفعا اال العب اااد للبخ اااري و اامن كتاب ااه الص ااحيو كت ااام اامي ااا  ،كت ااام
التوحيد وكتام االعتصام .
 -4وكتام السن للخالل جامع علم أمحد يف بال جملدات .
 -7كتااام الاارد علااى اجلامي ا وكتااام الاارد علااى بشاار املريسااي كالمهااا لعثمااا باان
سعيد الدارمي .
 -2وكتام السن لألبرم .
 -2وكتام الشريع لآلجري .
 -14والسن البن أ عاصم .
-11والسن البن شاهني .
 -14واالستقام حلشيف بن أصرم .
 -13وكتام التوحيد البن خ مي .
 -12وااميا البن منده واتوحيد له .
 -11وكتااام ااميااا بالقاادر وكتااام األمساااء والصاافات أل بكاار أمحااد باان اسااحاق
املشاور بالصبغي .
ه ه اللمح إىل هنا أخ ا من مقدم كتا مكا أه احلدي .
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 -14وكتام السن ألمحد بن حممد العسال .
 -17وكتام الصفات .
 -12وكتام النا ول .
 -12وكتام الرؤي الثالب لإلمام الدارقطي .
 -44واابا ا الك ا حل  -41 ،واابا ا الصااغرحل -44،والساان  ،بالبتاااا الباان بط ا
العك ي .
 -43وشريل أصول السن لإلمام الاللكائي .
-42واحلج يف بيا احملج أل القاسم التيمي .
 -41وكتام الصفات يف ج ئني لعبد الغي املقدسي .
 -44ومؤلفات كثرية لإلمام ابن تيمي وتلمي ه ابن القيم .
وتتابعى تآليفام يف خدم السن والعقيدة إىل يومنا ه ا .
فام واحلمد هلل سادة األم وقاد ا يف احلدي والرجال والعقيدة والفقه وهم ال ابو
عن دين اهلل عقيدة وشريع والقامعو أله ااحلاد وأه البد يف ك زما ومكا
 ،وقااد أحصاايى يف كتااا مجاع ا واحاادة المجاعااات أله ا احلاادي والساان يف ه ا ا
العصاار حاوايل وسااني ومائا كتااام يف الاارد علااى املالحاادة وأها البااد ماان الااروافض
وغااريهم م اان أه ا الض ااالل وه ا ا غ اايض م ان ف اايض جاااادهم يف رف ااع راي ا ااس ااالم
والساان وإزهاااق األباعيا والضااالالت الا اأاار أهلاااا عاان جااادة ااسااالم وتنكباوا
عاان الص ارا؛ املسااتقيم  ،ك ا ه ا ا اشاايء عاان إدراكااام لعظم ا احل ا ال ا ي جاااء بااه
حممااد  وخطااورة مااا فالف اه ماان الكفاار والشاارإ والبااد فج ا اهم اهلل عاان ااسااالم
واملسلمني أفض اجل اء وأرغم اهلل أ و من يتنقصام وي دري جباودهم .
مث بعد ه ه اللمح املضية عن أه احلدي وعلى رأسام أئمتام أبدأ مبناقش ه ا
املتعامل .
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فهقول  :إ من عجائ ه ا املتعامل :
احلط على أئم احلدي والتقلي من شههنم وشه علم اجلريل والتعدي .
فال أئم احلدي وأئم اجلاريل والتعادي أها وأكفااء للكاالم يف أها الباد وال علام
اجلريل والتعدي يتناول أه البد .
ومااا أدري ماان أياان اكتسا ه ا ه الن ا ع  ،وهاااكم األدلا ماان وريقاتااه املظلما امللية ا
باجلا :
 -1ق ااال  :ها ا اجلا اريل والتع اادي الا ا ي يف عل اام املص ااطلو ه ااو فس ااه ك ااالم األئما ا
والعلماااء يف أه ا الب ااد واأله اواء  ،أو مبع ااخ آخاار ه ا تطب ا قواع ااد ه ا ا العل اام يف
الكالم على أه النح ؟
أقااول  :اجل اوام إ علاام اجل اريل والتعاادي لياادخ يف أجبدياتااه وأوائلااه أه ا البااد وال
سيما الدعاة والك ابني منام .
وهات أقاوال األئما مان أها احلادي وغاريهم يف إخاراف أها الباد واساتثنائام مان
علم وقواعد اجلريل والتعدي .
 -4قااال  " :إ علاام اجل اريل والتعاادي جااا ماان علااوم الش اريع لااه اوابط وقواعااد
حمددة معروف بيناا أه ه ا العلم يف كتبام .
أما الكالم يف الرجال غري ال ين يف الرواي فا ا يتاف إىل عاامل حمايط بالشاريع ينظار
يف األصول ويستقرأ األدل ليخرف بعادها ككام علاى ها ا الرجا وها خاال مانان
أه السن واجلماع أو ال ؟ ".
أقول  :يف ه ا الكالم حاط علاى علام اجلاريل والتعادي وأ اه علام جاا أي هامشاي
وحااط علااى علمائااه بااههنم ليس اوا أه االه للحكاام علااى أه ا البااد  ،ألهناام ال ميتلكااو
أدوات النظر واالستدالل وال يستطيعو استقراء األدل ب املؤه ل لك هو وأمثاله
ال ين أحااعوا بالشاريع  ،فاام املؤهلاو للنظار يف األصاول ولعا منااا أصا التوحياد
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أي عل اام الك ااالم واجل اادل كم ااا يا ا عم أها ا الب ااد  ،ومؤهل ااو الس ااتقراء األدلا ا م اان
الكتااام والساان واسااتخراف األحكااام علااى أه ا البااد  ،أمااا علماااء اجل اريل والتعاادي
فليسوا من ك تلك يف شيء ألهنم ال أصول هلم تؤهلام للنظر يف صوص الكتام
والسن واستخراف األحكام مناا  ،وأل علمام جا أي هامشي سطحي.
 -3قال  " :لقد كا أغل م كرتكم مرك ة حول مسهل أصبو مان الواجا البياا
عناا وُّليتاا بو ويل وهي  :ه اجلريل والتعدي الا ي يف علام املصاطلو هاو فساه
كالم األئم والعلماء يف أها الباد واألهاواء  ،أو مبعاخ آخار ها تطبا قواعاد ها ا
العلم يف الكالم على أه النح ؟ وه ا ما سنبينه يف ه ا التعقي ب ت اهلل ".
أقول  :ألول مرة يف تاريخ علماء املسلمني تظار ه ه الادعوحل الباعلا القائما علاى
اجلا ا واهل ااوحل  ،وهااي إخ اراف الك ااالم يف أه ا الب ااد واألحكااام علاايام عاان قواع ااد
علماء اجلريل والتعدي يف علوم احلدي وهاو وغاريه أعجا مان أ فرجاوا أها الباد
والنح من دائرة قد أئم اجلريل والتعدي واألحكام عليام قيد شعرة فضااله عان أ
جيلوا تلك ويو حوه .
 -2قال  " :هل ا فه ا سهبني بعض الفاروق باني اجلاريل والتعادي يف علام الروايا وباني
كالم العلماء وععنام يف أه البد واألهواء  ،وال ي ا تقدمتوه على الشايخ فاال -
حفظه اهلل -هو قوله ( ال تق جريل ) وه ا منه تربي للشبام وتعويدهم على عباارة
(ععا اان) أل الشا ااام إ قا ااال (ج ا اريل) ممكا اان أ يفا ااتو عليا ااه امللا ااب با ااام الرواي ا ا
وقواعاادها فيتيااه فياااا  ،وهلا ا كااا كااالم العلماااء يف أها البااد جرحااه أو لااي جباريل
فاملصطلحات ال مشاح فياا" .
أقول  :إ كا ه ا هو قصد الشيخ فال ف هنا ملصيب إت يصدق على قولاه وقصاده
املث " كمن يريد أ يبي قصراه ويادم مصراه " ب ال بناء فياا إعالقاه يريد أ يمي
الشاابام ماان اارر موهااوم فجااره إىل مصااادم قواعااد أئم ا اجل اريل والتعاادي  ،وجاارإ
أ ى إىل التاوين مناا واحلجر عليااا مان أ تطاال أها الباد وجارإ إىل احلاط علاى
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أئما احلاادي واجلاريل والتعاادي وإ كااار جا ا عظاايم ماان جاااادهم يف احلفااا علااى
الدين ومحايته ومحاي أهله من غوائ عوائ الضالل وعوائا ااحلااد  ،و ساب ها ا
اجلااد العظيم إىل غري أهله  ،ب إىل من ال وجود هلم إال يف خيال أه ا بال .
واحلا أ ااه ال خطاار وال اارر علااى الشاابام ماان ماانان أها احلاادي والساان وال ماان
قواعده وإ ا ا طر عليام من املناهن والقواعد الي ختال مناجام وقواعدهم .
والا ي يريااد محاي ا الشاابام بصاادق وإخااالص إ ااا يااثام وياربيام علااى املاانان احل ا
و صوصه وقواعده ويدفع عنام الشبه مبا حواه ه ا املنان من األصاول والضاوابط ال
مبا فس من الوساوت والتمويااات الا حتاط مان قيما ومكا ا ها ا املانان وقواعاده
وتفسااد عقااول الشاابام وتب ا بي انام الفاان وا صااومات والص اراعات وتقضااي علااى
مكارم األخالق من الصدق والور وحا احلا و صارته واملاواالة يف اهلل واملعااداة فياه
ال يف الباع واألشخاص واألهواء .
كا عليكم إتا احاتن أحاد بقواعاد علام احلادي يف غاري حملااا أ تقولاوا  " :كلما
ح أريد ا باع " وتبينوا باعله وفساد استدالله ال أ تنحوا القواعد عن مكا تاا
وتستبدلوا ا قواعد فاسدة تؤدي إىل الفن واحتدام ا الفات .
أرأيااتم ل ااو احااتن إ س ااا بآيااات وأحادي ا عل ااى باع ا  ،أهنااو م اان ش ااه ا ي ااات
واألحادي والعيات باهلل ؟ أو قول كما قال علي -ر ي اهلل عنه -للخوارف حينما
كا وا يقولو ال حكم إال هلل "كلم ح أريد ا باع " .
الواج ا أ ساالك مساالك علااي -ر ااي اهلل عنااه -ف ااه هااو احل ا والص اوام عق االه
وشاارعاه وفطاارة وال ساالك مسااالك أها األهاواء يف اخاسا األصااول الفاساادة لنصااادم
ا األصول الصحيح الراشدة .
 -2ق ااال  " :الف اارق األول  :ك ااالم علم اااء اجل اريل والتع اادي يف الاارواة ق ااد يك ااو في ااه
مواز ا مث ساااق أربع ا أمثل ا ملااا ي ا عم أ فيااه مواز ا  ،مثاااال مناااا ملاان رمااي ببدع ا
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أحدمها رمي ببدع الغلو يف التشيع وبا ياما رمي باارجاء  ،فع ه ا وهو ي عم أ
علم اجلريل خاص بالرواة ال يتناول أه البد فتعجبوا من ختبط من ال يعي ما يقول
.
مث قال :ويف املقاب ف أقوال العلماء يف أه األهواء ال جمال للمواز فياا ".
ا ظاار إليااه كيا قابا بااني علماااء اجلاريل والتعاادي وبااني العلماااء وكيا سا ماانان
املواز ااات إىل عل اام وعلم اااء اجل اريل والتع اادي و ا ه العلم اااء ال ا ين ال يوج اادو إال يف
خميلته من وجود املواز يف أقواهلم يف أه األهواء .
وتكر أ علماء العصر قد دحضوا ه ه القاعدة .
ومعلوم أ ال ين دحضوها هم علماء السان واحلادي ال علمااؤه الا ين ال يوجادو
إال يف عامل ا يال .
ولا ا ملااا اارم عاادداه ماان األمثلا اببااات دعاواه ها ه مل يسااتطع أ يا كر إال علماااء
اجلريل والتعدي مث اامام مالك وابن عيين واامام أمحد وابان معاني والظااهر أ اه ال
يعلم أهنم من علماء اجلريل والتعدي .
 -1قااال  " :الفاارق الثاااين  :األوجااه ال ا ُّع ا علماااء اجل اريل والتعاادي يتكلمااو يف
الراوي حمادودة وسااق منااا جاالا الاراوي والفسا والتاما بالكا م والبدعا وسااق
غريها ".
وما علم املسكني أ ه وقع يف احلفرة ب كر البدع فيما جيريل به علماء اجلريل والتعدي
وجا أو ُّاه أ حتتاا أ واعاه من البد مث بدع ا وارف وبدع التشيع والتشايع
الغااايل والارفض وبدعا القدريا وغااالة القدريا وبدعا االعتا ال وغااالة املعت لا وبدعا
اارجاء وغالة املرجة وبدع التصو وغالة التصو وبدع األح ام املعاصرة من
حترير وإخوا وقطبي وسروري  ..اخل ومن ه ه البد املكفرة وغاري املكفارة وكا ها ه
البد قد ا تقدها أه احلدي وبينوا أحكاماا وأحكام أهلاا.
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كمااا أ أه ا البااد يوجااد فاايام الفساااق والك ا ابو وقااد افااسوا ألااو األحادي ا
مناا الكثري لدعم بدعام  ،وقد فضحام أئم اجلريل والتعادي با لك ال غاريهم ممان
هم يف عامل ا يال أو من العلماء ال ين ال يستطيعو ا وا يف قد الرجال.
وماان العجائ ا أ ااه قااال هنااا " :وأ ااى تاارحل أ البدع ا وجااه ماان تلااك الوجااوه لكاان
احلكم على الشخص بالبدع له أوجه غري ه ه متاماه كر مناا ما يلي أل ه يصع
حصرها  ،ا روف على احلكام والدعاء عليام مان فاوق املناابر وتكفاري احلكاام وإباارة
الرعي ا عل ااى ال ااوالة والطع اان يف الص ااحاب والغل ااو يف أها ا البي ااى والتعصا ا للرج ااال
وتعطيا صاافات الباااري عا وجا والطعاان يف أها الساان ورماايام باأللقااام الشاانيع
وامل اواالة واملع اااداة عل ااى األخط اااء وجمالس ا أه ا األه اواء وال اادفا ع اانام والت هي ااد يف
العلماء واتبا املتشابه وإ كار معلوم من الدين بالضارورة وا اوا يف مساائ اامياا
بالقدر إىل أ قال والوجوه كثرية وكثرية جداه وهي مدو يف بطو كت السل " .
أقول  :كه الرج ال يرحل أ أئم اجلريل والتعدي من السل وال كتبام من كتا
السل .
مث إ الرج يقصد أ علم اجلريل والتعدي وعلماءه يف غفل ساهو عان أها ها ه
البااد وأ العلماااء ال ا ين يف خميلتااه هاام ال ا ين يقومااو بال ا م عاان الش اريع وأهلاااا
ويبينو حال أه البد  ،وه ا افساء عظيم على علماء السن وأئم اجلريل والتعدي
فام واهلل العلمااء حقااه وهام الا ين يقوماو علاى أها الباد ويقمعاوهنم يف كا زماا
ومكا .
وكت اجلريل والتعدي وكت اجلريل ا اص مليةا ببياا حاال أها الباد ومنااا كتا
اامااام أمحااد يف الرجااال وكتا اباان معااني وكتا البخاااري واجلاريل والتعاادي الباان أ
حااامت وكتا النسااائي والاادارقطي والكاما الباان عاادي وكتااام اوااروحني الباان حبااا
ومعرف ا الرجااال للجوزجاااين ومقدم ا امل ادخ للحاااكم ومقدم ا املسااتخرف أل عاايم
وغري تلك مان املؤلفاات يف الرجاال واألحكاام علايام ومانام أها الباد والو ااعو
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ويف تلك كت وماا اكتفاوا ا ا با قااموا بتاهلي الكتا يف بياا عقائاد أها السان
والا م عناااا وعاان أهلاااا وعلااى رأسااام الصااحاب وبيااا البااد وأهلاااا والطعاان فاايام
والتحا ير مانام وماان بادعام ومان كتاابام والتحا ير املطلا ماان دعاا م وغال ام فااال
جيالسو وال يؤخ منام احلدي .
وأجازوا أخ احلدي عن غري دعا م بشرو؛ وقد بني تلك يف كت علوم احلدي
(املصطلو) غاي البيا .
ه ه األمور واجلاود ففياا صاح الوريقات املظلما أو جيالااا ويظان أ اه جبااالتاه
يغطا ااي الشا اام وا ا ااح ه يف كبا ااد الناا ااار ،وقا ااد تقا اادمى لا ااك حمل ا ا عا اان جاا ااودهم
ومكا تام .
 -4قال  " :الفرق الثال  :أ احلكم علاى الاراوي بااجلريل ال يعتا إخراجااه لاه مان
املانان وأماا حكام العلماااء علاى رجا بالبدعا فااو إخاراف لاه ماان املانان أي أ اه ماان
الفرق الناري وه ا من الفروق الوا ح ".
أقول  :ه ا الكالم على بطال ه فيه ميف لعلم اجلريل والتعدي ولعلمائه وجااب تاه
.
فما هي براهينك على ه ه القاعدة ومن هم أئمتك يف ه ه املقول .
وأل اارم مثااالني لبيااا بطااال ها ه الاادعوحل الا يرفضاااا أها الساان وقاابلام علماااء
اجلريل والتعدي .
قال اامام يب بن معني يف تليد بن سليما احملار  :لي بشيء وقال  :كا ام
يشااتم عثمااا  ،وك ا ماان يشااتم عثمااا أو علح ا أو أحااداه ماان أصااحام الن ا 
دجااال ال يكتا عنااه عليااه لعنا اهلل واملالئكا والنااات أمجعااني " التاااريخ ( )4474
وهو من كت اجلريل والتعدي .
وق ا ااال أب ا ااو داود  :رافض ا ااي يش ا ااتم أب ا ااا بك ا اار وعم ا اار ويف لف ا ااظ  :خبيا ا ا  ،املي ا ا ا ا
(  )312/1وهو من كت اجلريل .
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وقااال اباان حبااا " :كااا رافضااياه يشااتم أصااحام حممااد  وروحل يف فضااائ أه ا
البيى عجائ " كتام اوروحني (  )442/1وهو كما ترحل كتام اوروحني .
وقال احلاكم  " :رديء امل ه منكر احلدي " املدخ ( . )172/1
فاؤالء علماء اجلريل والتعدي وه ه كت اجلاريل ا ااص وكتا اجلاريل والتعادي العاام
وه ا حكمام على تليد بن سليما فا بعد ها ا احلكام الغلايظ يبقاى تلياد سالفياه
عندإ ال فرف من املنان ؟ وه أحد من أه السن واحلدي يقول ا ؟
قات اهلل اجلا واهلوحل والقول يف دين اهلل بغري علم وال هدحل .
جابر اجلعفي ك به عدد من العلماء وقال فيه سفيا "كا يؤمن بالرجع " .
وقال زائدة بن قدام " :هو ك ام يؤمن بالرجع " املي ا ( . )321،324/1
فاا تاارحل أ جااابراه اجلعفااي ال يا ال يف دائاارة أها الساان ومل فاارف ماان املاانان ؟ وها
يعتقد تلك أحد من أه السن أو من علماء اجلريل والتعدي ؟
وقااال إسااحاق باان راهويااه  " :أخرجااى خراسااا بالب ا مل يكاان هلاام ظااري يف البدع ا
والك م جام بن صفوا وعمر بن صبو ومقات بن سليما .
فا ترحل أ هؤالء الك ابني املبتدعني من أه السن ؟
عم قد ال فرف اورويل عن املنان لكن ه ا ال جيع ه ه القاعدة صحيح ب هاي
باعل منقو بعدد كثري من أه البد قد جرحام علماء اجلريل والتعدي ودو اوهم
يف كتبام .
 -7قال  " :الفارق الراباع  :إ العلمااء إتا بادعوا شخصااه فا هنم يا رو مان األخا
منه وتكر ساملاه األفط املرجيء وأ أه السن تركوا جمالسته .
وتكر حت ير أ زرع من حاار احملاسا وتكار رأي مالاك وأ اه ال يؤخا العلام عان
أربع وتكر منام صاح اهلوحل .
وتكر قول ابن مسعود " ال ي ال النات خبري ما أخ وا العلم عن أكابرهم ف تا أخ وه
عن أصاغرهم وشرارهم هلكوا" .
16

مث قال " :وجاء يف فتاوحل أئم املسلمني بقطاع لساا املبتادعني مجاع حمماود خطاام
الس اابكي م ااا ص ااه  ":وأمج ااع األئم ا اوتا اادو أ ااه ال جي اوز أخ ا العل اام ع اان مبت ااد
وقالوا :ال ا من أك الكبائر أخ من أ يسهل الشخص عن دينه مبتد "(. )1
وروحل عاان اباان س اريين ( أ ه ا ا العلاام دياان فااا ظروا عماان تهخ ا وا( )4دياانكم )ش اريل
عل السم ي (  )414/1وغريها من األدل .
أما علماء اجلاريل والتعادي فا هنم يهخا و الروايا مان املبتاد ماع أ الروايا مان أ اوا
تلقي العلم لكن بشروعاا والعل يف تلك هو ا او مان تهاام أحاديا النا 
".
وعليه يف ه ا الكالم مآخ مناا :
قوله  :العلماء إتا بدعوا شخصاه ح روا من أخ العلم عنه ويقصد بهها العلام غاري
أه احلدي وأئم اجلريل والتعدي ولكنه جلاله وغبائه يتكرر منه الوقو يف احلفر .
أ -فانا ما وجد علماء ميث م إال علماء اجلريل والتعدي أبو زرع ومالاك وقابلام
ابن مسعود ال ي ح ر من أخ العلم عن األصاغر.
وقااد اختلا يف تفسااري األصاااغر فماانام ماان فساارهم بهها البااد وماانام ماان فساارهم
بصااغار الساان( )1وماان صااغارهم صاااح الوريقااات وإين ألخااا عليااه أ ياادخ يف
أها البااد أل ااه يتعصا لألشااخاص ويطعاان يف أها الساان وميااديل أها البااد علااى
خمتل ا أ اواعام وياادافع عاانام وي اوايل ويعااادي علااى األخطاااء وكثااه ه ا ا ماان أكب اار
الشواهد عليه .
م -مل يعم مبا يقول ف ه ينق عن حممود حممد خطام السبكي وهاو أشاعري
وقد ق عنه ه ا اامجا املدعى .
( )1ك ا .
( )4ك ا .
( )1ا ظر كتام احلواد والبد (ص )177-174؛ دار الغرم .
17

وه ا اامجاا منقاوا مبا اه األئما اوتاادين ومانام الشاافعي وأمحاد وأباو حنيفا
وأصااحا م وساافيا الثااوري وعبااد الاارمحن باان مااادي والبخاااري ومساالم وغااريهم رووا
عاان أه ا البااد وأجااازوا الرواي ا عاانام بشاارو؛ مناااا الصاادق والضاابط وأ ال يكااو
ه ا املبتد داعي إىل بدعته  ،مث تراه فبط خبط عشواء فينقا عان علاي بان املاديي
وهااو إمااام جمتاااد قااال فيااه البخاااري " :ماا استصااغرت فسااي عنااد أحااد إال علااى باان
املديي" .
ق عنه أ ه قال " :لو تركى أه البصرة حلال القدر ولاو تركاى أها الكوفا لا لك
الرأي –يعي التشيع – خربى الكت يعي ل ه احلدي ".
و قول له :ألي ابن املاديي مان أقارا ااماام أمحاد يف العلام واالجتاااد وكالمهاا جييا
الرواي عن أه البد بشروعاا .
وينق عن ابن سريين قوله ":إ ه ا العلم دين فا ظروا عمن تهخ و دينكم ".
ألي ابن سريين من أه احلدي اوتادين ويقصد ا العلم علم احلدي بال ات
؟ وأ ااى تااوهم النااات أ امل اراد بااالعلم يف الدرج ا األوىل غااري احل اادي وهااو أشاار
العلوم بعد القرآ وال دين لألم إال به عقيدة وشريع .
مث ختف ا وع ااهة قولااك فتق ااول  " :مااع أ عل اام الرواي ا م اان أ اوا تلق ااي العلاام لك اان
بشروعاا".
ما ه ا التاوين من احلدي وأهله وعلومه أيااا املتعاامل ؟ وماا هاو الاداء الا ي دهااإ
وأخشى أ يصي عصابتك؟.
وينقا عاان األلباااين قولااه " :العا ة يف الاراوي إ ااا هااو كو ااه مساالماه عااداله ااابطاه أمااا
التم ه مب ه خمال أله السن فال يعد عندهم جارحاه ".
أقول  :يريد األلباين بقوله " :جارحاه " اجلريل املسقط للرواي ولو كا الراوي جمروحاه
بالبدع .
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ويقص ااد "بهها ا الس اان الا ا ين يقبل ااو رواي ا ا املبت ااد " أئما ا احل اادي وعل ااى رأس ااام
الشافعي وأمحد وسفيا والبخاري ومسلم وأمثاله من أئم احلدي اوتادين .
فماتا استفدت من ق كالم هو عليك ال لك ؟
وال أريد أ أ اقشه يف كالمه كله ف اوال ال يتسع ملناقشته يف ك شيء .
لكن الشاهد من كالمه يف اجلمل أ ه ياو من أها احلادي وأئما اجلاريل والتعادي
وأقوال ومواق أئم اجلريل والتعدي وهم سادة العلماء والفقااء و م حفظ اهلل دينه
.
 -2ق ااال  " :الف اارق ا ااام  :ينب ااي عل ااى احلك اام عل ااى الش ااخص ببدعا ا أحك ااام
ومعامالت ومناا لو كا ى البدع مكفرة تنا ل عليه أحكام الكفار .
أما احلكم على الراوي باجلريل قد ال ين ل عليه أحكام ومعامالت مثا ماا ينا ل علاى
املبتدع " .
أقول :
أ -إ ااه يريااد أ علماااء اجلاريل أقا وأجاا ماان أ يكماوا بالبدعا ألهناام ال يعرفااو
األصا ااول وال ييطا ااو بالش ا اريع وليس ا اوا بهه ا ا السا ااتقراء أدل ا ا الش ا اريع واسا ااتخراف
األحكام مناا .
أمااا العلماااء ال ا ين يتخاايلام وال وجااود هلاام فااام املؤهلااو للحكاام علااى أه ا البااد
ألهنم ييطو بالشريع .
ومااا علاام املسااكني أ ال ا ين ال مييا و بااني صااحيو احلاادي وسااقيمه ليس اوا بعلماااء
كمااا يقااول اامااام أمحااد وإسااحاق باان راهويااه  " :إ العااامل إتا مل يعاار الصااحيو
والسااقيم والناسااخ واملنسااوث ماان احلاادي ال يساامى عامل ااه "  ،معرف ا علااوم احلاادي
للحاكم ( ص . ) 44

19

و سااي أ اامااام الشااافعي مااع جاللتااه وسااع أفقااه واهتمامااه باحلاادي وعلومااه يقااول
لإلمام أمحد وإخوا ه  ":أ تم أعلم باحلادي والرجاال ماي فهمياا حادي صاو عنادكم
فهخ وين به شامياه كا أو مصرياه أو كوفياه" .
ويقول  :يف كثري من األحوال "ه ا إسناد ال يثبته أه احلدي ".
وأه احلدي هم الطائف املنصورة ال وصفاا رسول اهلل بههنم علاى احلا ااهرين
حق يهيت أمر اهلل .
م -حديثااه عاان البدع ا املكفاارة ياادل علااى جالااه بهصااول أه ا احلاادي والفقااااء
وغريهم من أه السن .
ومناااا حكاام البدعا املكفاارة وأ ااه ال يلا م ماان كوهنااا مكفاارة كفاار صاااحباا حااق تقااوم
عليه احلج  ،فقد كفر السال بتعطيا صافات اهلل وإ كاار رؤيا اهلل يف الادار ا خارة
وبالقول خبل القرآ ومع تلك فالقول الراجو عندهم أ من وقع يف شيء من ه ه
الضالالت ال َّ
يكفر حق تقوم عليه احلج .
ج ا -إ علماااء احلاادي وأئم ا اجل اريل والتعاادي هاام عماادة علماااء األم ا يف خمتل ا
األجيال يف الغال يف احلكام علاى األشاخاص مبتدعا كاا وا أو غاريهم ساواءه كا اى
البدع مكفرة أو غري مكفرة وكوبام يف أه البد وغريهم مشاورة مستفيض .
وقد خصصوا أبواباه للبح يف أه البد يف الكت الواسع أو املختصرة ومناا مان
بدعت ا ااه مكف ا اارة  ،ا ظ ا اار الكفاي ا ا ا للخطي ا ا ا (ص )134-144؛ دائ ا اارة املع ا ااار
العثما يا  ،واختصااار علااوم احلاادي مااع الباعا احلثيا (  )342-422/1وشاريل
العل البن رج ( )14-13/1ومقدم ابن الصاليل مع التقييد واايضايل للعراقاي
(ص )147-144وتاادري ال اراوي للساايوعي (ص )412-414وا ظاار ه ا النظاار
(ص )11-14شر مكتب عيب .
قال احلاكم يف مقدم كتابه "معرف علوم احلدي "(ص ":)4-1أما بعد:
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ف ين ملا رأيى البد يف زما ناا كثارت ومعرفا الناات بهصاول السانن قلَّاى ،ماع إمعااهنم
يف كتاب األخبار وكثرة علباا على اامهال وااغفال دعاين تلاك إىل تصاني كتاام
خفي يشتم على تكار أ اوا علام احلادي مماا يتااف إلياه علبا األخباار املوا باو
على كتاب ا بار".
فالواق على ه ا الكالم يرحل أ اه ماا دفاع احلااكم إىل تاهلي ها ا الكتاام يف علاوم
احلدي (املصطلو) إال كثرة البد وغرب السن .
وملااا وص ا اامااام أمحااد أه ا احلاادي بااههنم الطائف ا املنصااورة أبااخ عليااه احلاااكم مث
قال ":فلقد أحسن أمحد بن حنب يف تفسري ه ا ا أ الطائف املنصورة ال يرفع
ا ا ال عاانام إىل قيااام الساااع هاام أصااحام احلاادي  ،وماان أحا ا ا التهويا ماان
قااوم ساالكوا حمج ا الصاااحلني واتبع اوا آبااار الساال ماان املا ااني ،ودمغ اوا أه ا البااد
واملخالفني بسنن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وآله أمجعني".
وه ه شاادة من احلاكم هلم باتباعام الن صلى اهلل عليه وسلم وأهنم يدمغو أه
البد بسنن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ويا هلا من حجن دامغ ومل ينس ه ه
امل ي لغريهم.
وقال احلاكم يف وص أه احلدي (ص ":)3فعقوهلم بل اتة السن عاامرة ،وقلاو م
بالر اااء يف األح اوال ع ااامرة ،تعل اام الس اانن س اارورهم وجم ااال العل اام حب ااورهم ،وأه ا
السن قاعب إخواهنم ،وأه ااحلاد والبد بهسرها أعداؤهم".
وقااال أيضااه رمحااه اهلل بعااد تكااره أ اسااه يطعنااو يف أها احلاادي (ص ":)2ومثا ها ا
عاااد ا يف أساافار ا وأوعا نااا كا ماان ينسا إىل ااو ماان ااحلاااد والبااد ال ينظاار إىل
الطائف املنصورة إال بعني احلقارة ويسمياا احلشوي ".
فا ا ا ال ا ي ناقشااه قااد حقاار أئم ا اجل اريل والتعاادي وكاااد أ ياارميام باحلشااوي  ،فمااا
وصفه هلم باألوصا ال وصفام ا ببعيدة عن وصفام باحلشوي .
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وقال رمحه اهلل أيضااه(ص ":)4فلاوال ااساناد وعلا ها ه الطائفا لاه وكثارة ماوا بتام
على حفظه لدرت منار ااسالم ،ولتمكن أه ااحلاد والبد منه بو ع األحاديا
وقل األسا يد ،ف األخبار إتا تعرت عن وجود األسا يد فياا كا ى بساه".
فاهتمامام باألسا يد وموا بتام علياا فياه حفاظ ملناار ااساالم وو اع ساد منياع يف
وجااه أه ا ااحلاااد و البااد حااق ال يتمكن اوا ماان الك ا م علااى رسااول اهلل صاالى اهلل
عليه وسلم.
وقاد عقااد احلااكم يف كتابااه "معرفا علااوم احلادي " ":النااو الثااين والثالبااو يف معرفا
م ه احملدبني
 -1تكر فيه قول مالك بن أ  ":ال يؤخ العلم عن صاح هوحل".
 -4وتكر رمي ابن معني حملمد بن مناتر بال دق  ،ووص إبراهيم بن أ ياب به اه
جامي قدري.
 -3وتكاار عاان ساافيا الثااوري أ ااه يساامع احلاادي ماان الرج ا فيتخ ا ه دينااا ويساامع
احلدي من الرج فيتوق فيه ويسمع من الرج فال يعتد به وي معرف م هبه.
 -2وملااا حااد أبااا باان تغل ا كاادي فيااه قاارص لعثمااا قااال لااه املعتماار ك ا بى
وصايل به.
 -1وتكر أ اامام أمحد رمى إبراهيم بن عاما باارجاء.
 -4وتك اار ع اان اب اان عيينا ا أ ااه ق ااال  ":أال فاحا ا روا اب اان أ رواد املرج ااح واحا ا روا
إبراهيم بن أ يب القدري.
 -7وسة علي بنب املديي عن أ إسرائي املالئي فقال :مل يكان يف حديثاه با اإ
وكا ي كر عثما يعي بالسوء.
 -2و ق عن احلسن بن واقد أ السدي كا يس أبا بكر وعمر فلم يعد إليه.
 -2و ق عن ابن املبارإ أ ه قال يف احلسني بن دينار أ ه كا يرحل رأي القدر.

22

 -14وتكاار أ ي يااد باان هااارو ععاان يف احلسااني باان زياااد اللؤلااؤي ععن ااه شااديداه،
وتكر ععن ي يد بن هارو يف حري بن عثما بسب م هباه أي بغضاه لعلاي ر اي
اهلل عنه.
 -11وتكر ععن الثوري يف احلسن بن صاحل أل ه كا يارحل الساي علاى أما حمماد
صلى اهلل عليه وسلم.
 -14وتكر عبد الواحد بن زيااد أ اه ععان يف زفار بان اهلادي مان أجا أ اه مان أها
الرأي.
 -13وأ سوار بن عبد اهلل يدعه من أج الرأي.
 -12وأ ابن إدري ععن يف سامل بن أ حفص لطعنه يف عثما وبي أمي .
 -11وأ البخاري قال يف عبد الع ي بن أ رواد أ ه كا يرحل اارجاء .
فاؤالء أربع عشار إمامااه كلاام مان أها احلادي جيرحاو أها الباد ببادعام ،فاا
تستطيع أ خترف واحداه منام عن دائرة أه احلدي .
فمااا رأي العقااالء يف قااول ه ا ا املسااكني ال ا ي جل ا خبيلااه ورجلااه ليبااني للنااات أ
قواعد علوم احلدي (املصطلو) ال تنطب علاى أها الباد  ،وأ العلمااء الا ين يا
هلم الكالم يف أه البد هم غري أئم اجلريل والتعدي .
وقال احلافظ ابن رج يف شريل عل السم ي (":)1314/1
مسهل يف رواي املبتد
وها ه املسااهل قااد اختلا العلماااء فياااا قادمياه وحااديثاه ،وهااي الروايا عاان أها األهاواء
والبد فمنعى عائف من الرواي عنام كما تكره ابن يسرين ،وحكي أوه عن مالك
واباان عيينا واحلمياادي ويااو باان أ إسااحاق وعلااي باان حاارم وغااريهم ،وروحل أبااو
إسحاق الف اري عن زائدة عن هشام عن احلسن قال ":ال تسمعوا من أه األهواء"
خرجه ابن أ حامت.
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ورخصاى عائفا يف الروايا عانام إتا مل يتاماوا بالكا م مانام أباو حنيفا والشااافعي
ويااب باان سااعيد وعلااي باان املااديي ،وقااال علااي باان املااديي ":لااو تركااى أه ا البصاارة
للقدر وتركى أه الكوف للتشيع ربى الكت ".
وفرقااى عائفا أخاارحل بااني الداعيا وغااريه ،فمنعاوا الروايا عاان الداعيا إىل البدعا دو
غريه ،منام ابن املبارإ وابن مادي وأمحد بن حنب ويب بن معاني وروي أيضااه عان
مالك.
واملا عو من الرواي هلم مهخ ا :
أحدمها :تكفري أه األهواء أو تفسيقام وفيه خال مشاور.
والثااين :ااها ا هلام واهلجارا  ،والعقوبا باسإ الروايا عانام وإ مل أكام بكفاارهم أو
فسقام.
وهلم مهخد بال  :وهو أ اهلوحل والبدع ال يؤمن معاه الكا م وال سايما إتا كا اى
الرواي مبا يعضد هوحل الراوي.....
وعلى ه ا املهخ فقد يستثخ من اشتار بالصدق والعلم ،كما قال أبو داود ":لاي
يف أه ا األه اواء أصااو حااديثاه ماان ا اوارف ،مث تكاار عم ارا باان حطااا وأبااا احلساان
األعرف.
وأما الرافض فبالعك  ،قال ي يد بن هارو  ":ال يكت عن الرافض ف هنم يك بو "
أخرجه ابن أ حامت.
ومنام من فرق بني من يغلو يف هواه ومن ال يغلو ،كما ترإ ابن خ مي حدي عباد
بن يعقوم لغلوه....
وقري من ه ا قاول مان فارق باني الباد املغلظا الاتاجم والارفض وا ارجيا والقادر،
والبد املخفف تات الشبه كاارجاء.

24

قال أمحاد يف روايا أ داود ":احتملاوا مان املرجةا احلادي ويكتا عان القادري إتا
مل يكاان داعيا " .وقااال املااروزي  ":كااا أبااو عبااد اهلل يااد عاان املرجااح إتا مل يكاان
داعي ".
ومل قا لااه علااى ااص يف اجلامااي أ ااه يااروي عنااه إتا مل يكاان داعيا  ،با كالمااه فيااه
عام أ ه ال يروي عنه.
فيخرف من ه ا أ البد الغليظ كاالتجام يارد اا الروايا مطلقاا ،واملتوساط كالقادر
إ ا يرد رواي الداعي إلياا ،وا فيفا كاارجااء ها يقبا معااا الروايا مطلقااه ،أو يارد
عن الداعي على روايتني".
 -1اسااتعرا أياااا القاااريء ال اواعي أمساااء هااؤالء العلماااء ال ا ين أمهااام أماار
الرواي عن املبتدع املا ع مانام منعااه مطلقااه واويا مانام بشارو؛ وحتفاظ ،فساو ال
ُّااد اجلميااع إال ماان أئما احلاادي واجلاريل والتعاادي وها يتصااور العاقا أهناام ال
يعرفو البد وأ واعاا وه يقول عاق أهنم ليسوا أهاله أل يكموا على أه البد
.
 -4ولو تعرا غاريهم هلا ا األمار فاال ُّاده إال تابعااه هلام ومغسفااه مان كارهم
يف ه ا ا البااام وغااريه ماان أب اوام علااوم احلاادي واحلكاام علااى الرجااال ومااا أوسااعاا
وقاادمنا لااك ب ا ة عاان مكااا تام وجاااودهم يف تااهلي كتا يف العقياادة الساالفي ومااا
فالفا ااا م اان العقائ ااد الض ااال وبي ااا ح ااال أهلا ااا عل ااى خمتل ا ا م ا اراتبام يف البدع ا ا
والضالل .
فواهلل ال ياو من أمر أئم احلدي واجلريل والتعدي إال ااقص العقا والادين و اامل
لنفسه مبني .
 -2إ بعااض علم اااء اجل اريل والتع اادي ق ااد حكم اوا عل ااى أ ااات بال دق ا فض ااال ع اان
البدعا لكفاااء م وعلمااام خبطااورة البااد وال دقا  ،أقاادم لااك حكاام اباان معاني علااى
حممد بن مناتر بال دق .
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فمم اان حك اام علي ااه علم اااء احل اادي بال دق ا ص اااحل ب ان عب ااد الق اادوت األزدي ق ااال
ال ا ه  ":صاااح الفلسااف وال دق ا " املي ا ا (  )427/4وقااال ا طي ا  " :يقااال
إ ه كاا مشااوراه بال دقا " ورمااه غريمهاا مان األدبااء واملاؤرخني بال دقا  ،ا ظار لساا
املي ا (  )121 /3وحكم عليه بعض أئم احلدي به ه متام بالك م .
وماان املتامااني بال دق ا سااي باان عماار التميمااي  ،قااال اباان حبااا " ا اام بال دق ا
ويروي املو وعات عن األببات " وكا ا ا ماه احلااكم بال دقا  ،املادخ ()121/1
واوروحني ( )321/1وا ظر املي ا ( )411/4وقاال ابان عاراق  " :ا ام بال دقا
وو ع احلدي " تنا يه الشريع املرفوع (ص. )44
ومنام عبد الكرمي بان أ العوجااء قاال الا ه " :ز ادي معثار" وقاال الا ه  :قاال
أبو أمحد بن عدي ":ملا أخ لتضارم عنقاه قاال و اعى فايكم أربعا آال حادي
أحاارم فياااا احلااالل وأحا احلارام  ،قتلااه حممااد باان سااليما العباسااي األمااري بالبصاارة ،
املي ا (. )422/4
قااال احلااافظ اباان حجاار يف لسااا املي ا ا  " :وتكاار أبااو الفاارف األص افااين يف كتااام
األغاااين عاان جرياار باان حااازم كااا بالبصاارة ساات ماان أصااحام الكااالم  ،واص ا باان
عطاء وعمرو بن عبيد  ،وبشار بن برد وصاحل بن عبد القدوت وعبد الكارمي بان أ
العوجاء ورج من األزد وكا وا ين لو يف من ل األزد .
فهما عمرو وواص فصارا إىل االعت ال .
وأما عبد الكرمي وصاحل فصححا التنوي ( )1وأما بشار فبقى متحرياه".
قلااى ه ا ا الكااالم وإ كااا فيااه األص افااين وهااو غااري بقا لفائاادة وهااي تصاادي مااا
يقا ااال أ األدبا اااء وامل ا ااؤرخني وغا ااريهم ق ا ااد تا ااهبروا بهه ا ا احل ا اادي يف ق ا ا األخبا ااار
باألسا يد .
مث إ األصفااين يروي ه ه القص عن رج من أه احلدي .
( )1لعلاا الثنوي .
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 -2قال  " :الفرق السادت  :علماء اجلريل والتعدي قد يتكلماو يف الاراوي بساب
أمور ال تستدعي جرحه  ،أما العلماء إتا تكلموا يف شاخص وبادعوه فبعاد النظار يف
منان أه السان واجلماعا واساتقراء األدلا ألهنام يعلماو خطاورة التباديع وفارق باني
ه ا وتلك" .
أقول :
أ -يف ه ا الكالم احتقار شنيع لعلماء اجلاريل والتعادي فا هنم يف ظاره يتكلماو يف
ال اراوي بس ااب أم ااور ال تس ااتدعي جرح ااه فم ااا رأي ااه ف اايمن يرمو ااه م ااثاله بالكا ا م أو
يتامو ااه بااه أو يرمو ااه بالفسا فاا يقااال أهناام يرمو ااه باادو علاام وال ور وال خااو
من اهلل وال مراعاة حرم أعراا املسلمني الا حرمااا اهلل كحرما دماائام وأماواهلم ،
وإتا ُّرؤا على تبديع شخص كماا هاو موجاود يف كتابام فاال يعتاد ا ا التباديع أل اه
صاادر ماان قااوم ال يعلمااو ماانان أه ا الساان واجلماعا وليساوا بهها للنظاار فيااه كمااا
أهنم ليسوا بهه الستقراء األدل وال يعلمو خطورة التبديع .
م -أريااد أ أسااوق للق اراء الك ارام كااالم ماان يعلاام من ل ا أئم ا اجل اريل والتعاادي عاان
دراس وممارس وخ ة عويل .
قال العالم الناقد الشيخ عبد الرمحن املعلماي –رمحاه اهلل " -النقاد والنقااد "  ،لاي
قااد الاارواة باااألمر اهلااني  ،فا الناقااد ال بااد أ يكااو واسااع ااعااال علااى األخبااار
املروي  ،عارفاه بهحوال الرواة السابقني وعرق الرواي  ،خبرياه بعوائد الرواة ومقاصادهم
وأغرا ام  ،وباألسبام الداعي إىل التساه والك م( )1واملوقعا يف ا طاه والغلاط
 ،مث يتاف إىل أ يعر أحوال الاراوي ماق ولاد ؟ وباهي بلاد ؟ وكيا هاو يف الادين
واألما والعق واملروءة والتحفظ ؟ ومق شر يف الطل ؟ ومق مسع ؟ وكي مسع ؟
ومع من مسع ؟ وكي كتابه ،مث يعار أحاوال الشايوث الا ين ياد عانام وبلاداهنم
ووفيااا م  ،وأوقااات حتااديثام وعاااد م يف التحاادي مث يعاار مرويااات النااات عاانام
( )1ومن أقوحل األسبام الداعي إىل الك م البدع  ،فقد كثر الك م فيام .
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ويعاارا علياااا مرويااات ه ا ا ال اراوي ويعت هااا ااا إىل غااري تلااك ممااا يطااول شاارحه ،
ويكو مع تلك متيقظاه مره الفام دقي الفطن مالكاه لنفسه  ،ال يستميله اهلوحل
وال يساتف ه الغضا وال يسااتخفه باادر اان حااق يسااتويف النظار ويبلا املقاار مث يساان
التطبيا ا يف حكم ااه ف ااال جي اااوز وال يقص اار  ،وها ا ه املرتبا ا بعي اادة املا ارام ال يبلغا ااا إال
األف ات  ،وقاد كاا مان أكاابر احملادبني وأجلاتام مان ياتكلم يف الارواة فاال يعاول علياه
وال يلتفى إليه .
قاال اامااام علاي باان املاديي وهااو مان أئما ها ا الشااه أباو عاايم وعفاا صاادوقا ال
أقبا ا كالمام ااا يف الرج ااال  ،ه ااؤالء ال ي اادعو أح ااداه إال وقعا اوا في ااه" مقدما ا اجلا اريل
والتعدي (ص م،يل) .
فا ه صفات أئما النقاد اجلاابا ة األفا ات ،أيقاال فايام قاد يتكلماو (أي جيرحاو )
يف الراوي بسب أمور ال تستدعي جرحام .
وهم كما وصفام املعلمي يعرفو األسبام الداعي إىل اجلريل ويعرفو أحاوال الاراوي
ومناااا معرفا دينااه وأما تااه وعقلااه ومروءتااه وماان دينااه عقيدتااه ها هااو سااي أو مبتااد
ومن أحواله ه هو داعي إىل بدع أو ال إىل آخر ما وصفام به .
فمان هاام العلماااء الا ين يقادمو علاايام وتقبا أحكااامام علاى أها البااد وال تقبا
أحكااام هااؤالء العباااقرة األف ا ات ال ا ين ساالمى هلاام األم ا وعلماؤهااا باامام ا وقبلااى
أحكامام .
ويستخ م وبهحكامام ه ا املغرور املتاور ال ي ال يعق ما يقول.
ج ا ا -ي اارحل ها ا ا املس ااكني أ أئما ا اجلا اريل والتع اادي ال يعرف ااو م اانان أها ا الس اان
واجلماع وأهنم غري مؤهلني الستقراء أدل الكتام والسن  ،فهي افاساء علايام يفاوق
ه ا وأي كوبري ه ه فيه .
أترحل أياا املسكني مث مالك والثوري وشعب وابن عيين وابن املبارإ وعبدالرمحن بان
مااادي وي ااب ب اان سااعيد القطااا وأمحااد ب اان حنب ا والبخاااري وأ زرع ا وأ ح ااامت
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ومساالم والنسااائي واباان حبااا واباان عاادي والاادارقطي وأمثاااهلم غااري مااؤهلني للحكاام
على أه البد .
أي تطاااول وإسااقا؛ لعباااقرة األم ا وأف ا اتها وأئمتاااا  ،أيساالم هلاام اجلبااال الشاام ماان
العلماااء مث ا اامااام اجلب ا األشاام حممااد باان إدري ا الشااافعي وال تساالم هلاام ويقب ا
أحكام أفرادهم مث اجلب األشم اامام البخاري وال تقب أحكامام ؟
 -14قااال  ":الفاارق السااابع  :علماااء اجلاريل والتعاادي قااد فتلفاوا( )1يف احلكاام علااى
راو معني فال يكو سبباه للحكم على ا خرين مامل يهخ وا ا اجلريل  ،أما العلماء
إتا تكلما اوا يف مبت ااد فيجا ا اتب اااعام وإال أحلا ا اام م اان مل يهخا ا بق ااوهلم با ا لك
املبتد .
روحل الاادارمي وغااريه عاان أيااوم قااال  :رآين سااعيد باان جبااري جلسااى إىل عل ا باان
حبيا  ،فقااال يل أمل أرإ جلسااى إىل علا باان حبيا ال ُّالسااه  ،مسااند الاادارمي
( )144/1وقااال أبااو داود السجسااتاين  ( :قلااى أل عبااد اهلل أمحااد باان حنبا أرحل
رجااله ماان أها الساان مااع رجا ماان أها البدعا  ،أتاارإ كالمااه ؟ قااال  :ال أو تعلمااه
أ الرج ال ي رأيته صاح بدع  ،ف تا ترإ كالمه فكلمه وإال أحلقه به" عبقاات
احلنابل ( )1414/1رقم . 414
أقول :
أ -إتا اختل عاملا من علماء اجلريل والتعادي أو غاريهم يف أمار دياي فااحلكم يف
القضي هلل ال للاوحل وأهله ال ين يهخ و بقول املخطح ويردو قول املصي .
والواج ا فيمااا اختل ا فيااه ماان أماار الاادين الاارد إىل اهلل والرسااول  ،قااال تعاااىل (ف ا
تنازعتم يف شيء فردوه إىل اهلل والرسول إ كنتم تؤمنو باهلل واليوم ا خر تلك خري
وأحسن تهويال) .
( )1ك ا .
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فينظاار يف قااول املتنااازعني يف ااوء الشاريع وقواعاادها املسااتمدة مناااا ال املفتعلا فماان
واف قوله شريع اهلل وج األخ بقوله ومن خالفاا رد قوله مع احسامه واعتقاد أ ه
جمتاد له أجر اوتاد املخطح  ،وال يق املسلم املتبع موق أه األهواء فيقول قد
اختل العلماء فال يل مي قول فال وفال وي ه يتالع بعقول النات ف مثا
ها ا القااول جياار النااات علااى رد احلا وإسااقا؛ أهلااه وصاااح احلجا جيا األخا
بقوله اتباعاه لشر اهلل وحجته ال لشخص تلك الرج وسواد عينيه .
م -أراإ فرقااى بااني العلماااء وبااني علماااء اجل اريل والتعاادي فهوجبااى اتبااا العلماااء
ال ين يف خميلتك وأسقطى صاح احل من علماء اجلريل والتعدي وحقام .
مث تفاجؤ ااا بوجااوم اتبااا قااول أيااوم واامااام أمحااد ومهااا ماان أئم ا اجل اريل والتعاادي ،
فا أ ى حينما تساتخ باهقوال أئما اجلاريل والتعادي تادرإ أ مان مجلاتام ااماام
أمحد وأيوم ومالك وسفيا الثوري وابن عيينا والبخااري وأمثااهلم أو ال تادرإ تلاك
وال تتصوره  ،فكم مرة تفرق لنا بني العلماء وبني علمااء اجلاريل والتعادي  ،مث ال اراإ
حتااتن إال بااهقوال أئم ا اجل اريل والتعاادي وال جنااد العلماااء ال ا ين ااني اام أئم ا اجل اريل
والتعدي فعالم يدل ه ا أياا النات ؟
 -11قولك  " :أما العلماء إتا تكلموا يف مبتد فيج اتباعام ".
فهعالبك  :أ -بالدلي من كتام اهلل وسن رسوله بالفرق بني علماء اجلاريل والتعادي
وبني العلماء ال ين ت عمام وأ ه جي اتبا هؤالء وال جي اتبا أولةك .
م -قيدت وجوم اتبا العلماء ببام التبديع فقط ومفاوماه أ اه ال جيا اتبااعام
يف غري ه ا البام فا عندإ دلي على ه ا التفري أيضاه .
ج ا -بناااءه علااى قاعاادتك يف بااام التبااديع يل مااك تبااديع اامااام البخاااري أل اامااام
حممااد باان يااب ال ا هلي وأصااحابه قااد باادعوا اامااام البخاااري وآتوه ولكاان العلماااء
وعلى رأسام مسلم إىل يومنا ه ا خاالفوا ااماام حمماد بان ياب فاا تبادعام ألهنام
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مل يتبعوا حممد بن يب  ،وتقول ملاتا خالفوه فهقول  :أل ه لي معه وال مع أصحابه
حج .
واامااام أمحااد فسااه خااال النااات يف شاريك باان عبااد اهلل النخعااي وأ عاايم أل ااه مل
تقدم لاه احلجا علاى تباديعاما ولاو قادموها لاه لقبلااا والت مااا كماا عااد ا تلاك مناه
ومن أمثاله رمحام اهلل .
فماادار القبااول والاارد هااو احلج ا وعاادماا ال اهلااوحل كمااا قااررت أ ااى هنااا يف قضااايا
االختال أي اختال أئم اجلريل والتعدي وال يبعد أ تقررها يف ك القضايا كما
يفع أه األهواء ال ين قلد م .
د -ااحلاااق باملبتااد لااي علااى إعالقااه عنااد الساال وأئمااتام ب ا هاام فرق اوا بااني
الداعي إىل البدع وغري الداعي فح روا من الداعيا ومان جمالساته وأخا العلام عناه،
ب إتا متاادحل يف العنااد والادعوة إىل بدعتاه قاد يكماو بقتلاه أل اه عنادهم أ ار مان
قطا الطرق احملاربني هلل ورسوله .
وأما غري الداعي من الصادقني املهمو ني فقد أخ وا منام العلم حفا اه على الشاريع
وح راه من أ يضيع شيء مناا .
جا -من هم العلماء عنادإ ا الا ين جيا اتبااعام يف التباديع مساام لناا؟ وأبباى
لن ااا أهن اام ق ااد أح اااعوا بالش اريع وال يب اادعو أح ااداه إال بع ااد النظ اار يف األص ااول وبع ااد
استقراء األدل من الكتام والسن وبني لنا من سابقك إىل ها ه الشارو؛؟ وماا رأياك
ا فيمن ال تتوفر فيه ه ه الشرو؛ ويبد ك من سة عنه ولو كا ال يعرفه.
 -14قااال  " :الفاارق الثااامن  :علاام اجلاريل والتعاادي لااه رجااال ال تتااوفر شااروعام يف
كثااري ماان احملاادبني قااال العالم ا املعلمااي يف مقدم ا اجل اريل والتعاادي " وقااد كااا ماان
أك ااابر احمل اادبني وأجلا اام م اان ي ااتكلم يف ال اارواة ف ااال يع ااول علي ااه وال يلتف ااى إلي ااه " .
أقول :
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 -1سب الكالم على كالم املعلمي يف أئم النقد األفا ات اجلاابا ة ،فلقاد رآه ها ا
اا سا الغري فحاد عنه وأخ من آخره ما يريده ويواف هواه ،وترإ منه ماا يباني
بطال دعاواه من علو مكا أئم اجلريل والتعدي فارجع إليه.
 -4سي ه ا املسكني أو ُّاه أ َّ كثرياه من الفقااء ال تتوفر فايام شارو؛ الفتاوحل
.
 –3م اان ق ااال ل ااك أ ك ا احمل اادبني تت ااوفر ف اايام الش اارو؛ الالزم ا للج اريل والتع اادي
فعلماء اجلريل والتعدي معروفاو عناد أها احلادي والعلمااء ا خارين فماا قيما ها ا
الفرق ب ما قيم ك الفروق ال تكر ا ؟
 - 13قااال " :ه ا ه بعااض الفااروق بااني علاام اجل اريل والتعاادي وبااني كااالم العلماااء يف
أه البد ولع اهلل ييسر ببح أعول عن قري إ شاء اهلل ".
أقول  :قاد عار القااريء مصاري ها ه الفاروق الباعلا وماا سايهيت لعلاه سايكو أساوأ
ومصريه أسوأ .
 -12قال ":قال ال ه يف (املوقظ ) ":وال ي تقارر عناد ا أ اه ال تعتا املا اه يف
الرواي ا  ،وقااال" :وه ا ا فيمااا إتا تكلم اوا يف قااد شاايخ ورد شاايء ماان حفظااه وغلطااه
ف كالمام فيه من جا معتقده فاو على مرات " .
أقول  :مل يبني الكاتا وجاه االساتدالل ا ا الكاالم الا ي قلاه عان الا ه  ،مث إ
ه ا ا الكااالم قااد تعاارا الختصااار خم ا يضاايع املقصااود منااه كمااا حص ا فيااه تقاادمي
وتهخري ال دري ما ال ي دفعه إليه .
يو و تلك ما سه قله عن ال ه -رمحه اهلل. -
لقد عقد فصاله تكر فيه ألفا اه من اجلريل والتعدي مث قسم أئما اجلاريل والتعادي إىل
بالب أقسام متشدد ومعتدل ومتساه .
مث قال  " :وه ا فيما إتا تكلموا يف قد شيخ ورد شيء يف حفظه وغلطاه فا كاا
كالمام فيه من جا معتقده فاو على مرات :
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فمنام  :من بدعته غليظ .
ومنام  :من بدعته دو تلك .
ومنام  :الداعي إىل بدعته .
ومنام  :الكا  ،ومابني تلك .
فمق مجع الغلظ والدعوة ُّن األخ عنه .
ومق مجع ا ف والك أخ وا عنه وقبلوه .
فالغلظ كغالة ا وارف واجلامي والرافض .
وا ف كالتشيع واارجاء .
وأما من استح الك م صراه لرأيه كا طابي فباألوىل رد حديثه.
ق ااال ش اايخنا اب اان وها ا  :العقائ ااد أوجب ااى تكف ااري ال اابعض لل اابعض  ،أو التب ااديع ،
وأوجبااى العصاابي  ،و شااه ماان تلااك الطعاان بااالتكفري والتبااديع وهااو كثااري يف الطبق ا
املتوسط من املتقدمني .
وال ي تقرر عند ا  :أ ه ال تعت امل اه يف الرواي وال كفار أها القبلا إال ب كاار
متواتر من الشريع فا تا اعت اا تلاك وا ضام إلياه الاور والضابط والتقاوحل فقاد حصا
معتمد الرواي .
وه ا م ه الشافعي -ر ي اهلل عنه -حي يقول  :أقب شاادة أه األهاواء إال
ا طابي من الروافض ".
أق ااول  :فه ااى ت اارحل أ الا ا ه ق ااد ب ااني يف ها ا ا الفصا ا ما ا اه األئما ا يف اجلا اريل
والتعدي وبني اوروحني من غاري أها الباد وباني أ اوا أها الباد ومان تقبا روايتاه
ماانام وماان تاارد أو ااو بيااا ولااي يف كالمااه مااا يفيااد أ املبتدعا ال تتناااوهلم قواعااد
علم املصاطلو وال أ الكاالم يف أها الباد خااص بعلمااء آخارين غاري علمااء اجلاريل
والتعدي األمر ال ي يرفضه كالم ك العلماء من فقااء وحمدبني وأصوليني وغريهم.
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ف كا صاحبنا يريد به شايةاه آخار غاري ها ا وهاو أ العاامل إتا باد إ ساا اه مشااوراه
عند الناات بالسالفي يادعو إليااا ويادافع عنااا وجا تقلياده وال جياوز أ يساهل عان
وأ األم .
سب ه ا التبديع ومن سهله فقد
فا ا شيء مل فطر ببال ال ه وال غريه .
ومع األس ف د د ه ا الرج كلاا ليتوص اا إىل تيجا فلام يصا إليااا ولان
يص إلياا ودوهنا خر؛ القتاد .
ه ه النتيج هي إقنا النات به العامل إتا بد أ اساه مشاورين عند النات بالسلفي
يدعو إلياا وي بو عنااث ف ه ال جيوز أ يسهل عن أسبام تبديعام وأ تبديعام
ال يسمى جرحاه ،وت داد املصيب إتا علمى حكم هاؤالء باه مان اليقلدو اه يكو او
مميعااني أي مبتاادعني ،وأشااد ماان ه ا ا أ ماان ال يقلااد العلماااء يكااو قااد ك ا م اهلل
ورسوله وك م ااسالم وأ من ال يقلد العلماء قد س الرساالت.
واهلل أعلم من هم هؤالء العلماء فقاد ياراد ام شاخص واحاد يادعو إىل تقلياد فساه
ويف الوقى فسه لي أهاله أل يقلد يف شيء.
وياارحل ال ا ه االحتيااا؛ واحل ا ر يف بااام التكفااري والتبااديع أكثاار منااه يف غااريه  ،ف ا
اختال العقائد أدحل إىل التكفري والتبديع يف ظره .
مث أك ااد تل ااك بقول ااه  " :ينبغ ااي أ يتفق ااد ح ااال اجل اااريل م ااع م اان تكل اام في ااه باعتب ااار
األه اواء ف ا اليل لااك اأ ارا اجلاااريل ووجاادت توبي ا اواارويل ماان جا ا أخاارحل فااال
(
حتف باملنحر وبغم ه املبام  ،وإ مل ُّد توبيا املغماوز فتاه " املوقظا
ص. )22
وه ا ا كااالم ح ا وهااو ااد مااا يقولااه بعااض النااات اليااوم إتا بااد العااامل شخص ااه أو
أشخاصاه فيج تقليده وال يسهل عن أسبام اجلريل.
وفيه إجلام ملن يتسر إىل قبول التبديع بدو حج وبدو بيا األسبام .
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وق ااال ال ا ه يف ه ا ا الفص ا ( ص ": ) 24والك ااالم يف ال اارواة يت اااف إىل ور ت ااام
وبراءة من اهلوحل واملي وخ ة كامل باحلدي وعلله ورجاله " .
فا ا ا أماار ال بااد منااه فاايمن يااتكلم يف الاارواة ماان أه ا ساان كااا وا أو أه ا أه اواء  ،إت
العدل ال بد منه يف ح املسلم والكافر .
 -11قاال  :قااال اباان القاايم  ( :ا ا إ كااا عان حكاام عااام يتعلا باألما ف مااا أ
يكو مستنده السما فاو الرواي  ،وإ كا مستنده الفام من املسمو فاو فتوحل
) ( .بدائع الفوائد . )2/1
أقول  :قال ابن القيم يف ه ا النص بعد ه ا الكالم  " :وإ كا خ اه ج ئياه يتعل
مبع ااني مس ااتنده املش اااهدة أو العل اام فا ااو ش اااهدة وإ ك ااا خ ا اه يتعل ا ب اااملخ عن ااه
واملخ به هو مستمعه أو ائبه فاو الدعوحل "...اخل.
أقااول  :إ اامااام اباان القاايم مااا جاااء ا ه الفائاادة إال ليبااني أ اوا ا ا فحس ا ال
لبيااا مااا يدعيااه بعااض النااات ماان أ ااه يقصااد بقولااه  :وإ كااا مسااتنده الفااام ماان
املسمو فاو الفتوحل إ ه جي تقليد املفا يف تباديع الناات ولاو كاا بادو دليا وال
جيوز سؤاله عن الدلي  ،ف كالم ابن القيم ال يفيد ه ا من قريا وال بعياد ،مث إ
الفتااوحل قااد تكااو باعل ا وقااد تكااو بدع ا ألهنااا اسااتندت إىل فااام فاسااد لنصااوص
ااعي أو إىل قي ااات فاس ااد ف ااال جي ااوز
الق اارآ أو الس اان أو الس ااتنادها إىل ح اادي
قبوهلا.
 -14ق ااال  " :وهل ا ا ف ا قواع ااد عل اام املص ااطلو حم اادودة ال تتج اااوز إعاره ااا ال ا ي
و عى فيه  ،وإ وقع تشابه يف بعضاا بني كالم األئم يف أه البد واألهواء فاال
يكااو تلااك حاااماله لتطبي ا باااقي القواعااد يف احلكاام علااى الرجااال ال ا ين هاام خااارف
الرواي .
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ها ا هااو الا ي يد ااد حولااه الشاايخ فااال  ،ويريااد ماان الشاابام الساالفي أ يتنبااه إىل
تلبي أه األهواء يف ه ا اجلا ا فاام يريادو مانام أ تطبا قواعاد املصاطلو يف
الكالم على أه البد لكي يردوا أحكام العلماء فيام(. " )1
أقااول  :يكفيااك ماان شاار مساعااه ،ومااا أ اان أ أحااداه ماان أها البااد وصا إىل ها ه
الدرج ا يف إها ا علاام قااام دم ا ساان رسااول اهلل  ال ا ال يقااوم ااسااالم عقياادة
وشاريع إال ااا ،وقااام للحفااا عل اى ااسااالم ومحايتااه ماان حتريا اجلاااهلني وا تحااال
الغالني وإبطال كيد ال ادق وغالة املبتدعني والك ابني .
فماان ساابقك أياااا املسااكني إىل حماصاارة قواعااد علااوم احلاادي وإىل عاادم الساامايل هلااا
بتجاوز إعارها ال ي و عى فيه كما ت عم؟.
وها ا علم اااء اجلا اريل والتع اادي مت ااالؤا م ااع أها ا الب ااد أال ميسا اوا كا ارامتام وال جيرحا اوا
مشاااعرهم وبناااءه علااى ها ا التواعااؤ حتاشاوا جاريل أها البااد واحلكاام علاايام فو ااعوا
قواعااد خاص ا بااالرواة بناااءه علااى ه ا ه االتفاقي ا  ،أو أ علماااء اجل اريل والتعاادي بلااداء
مغفلو متبلادوا املشااعر فلام يفاماوا العقيادة ومل يعرفاوا من لتااا ومل يادركوا خطار أها
البد علياا؟.
وماان هنااا و ااعوا قواعااد للدروش ا والاادراويف ليعيش اوا هاام وقواعاادهم علااى هااامف
ااسالم بعيدين عن عقائد ااسالم ومناهجه  ،فال هم يف العري وال هم يف النفري .
ها ه إها ا كبارية هلا ا العلام ماا أ ان أ أها الباد فكاروا فيااا ،وإها ا كبارية لعلماااء
اجلاريل والتعاادي حارات الشاريع وعقائاادها وهاام فرسااا املياادا رغاام أ ااو اجلاااهلني
احلاقدين.
لقد فتحى البام على مصراعيه أله البد لياينوا ه ا العلم وعلماءه .
 -1يقال من جا شيةاه عاداه  ،والواقع أ قواعد املصاطلو متناع مان الفو اى يف األحكاام وال يوجاه هلاا
ها ه الااتام إال مفلا ماان العلاام والعاادل وال يريااد أ ينضاابط بقواعااد العلاام والعاادل  ،ومااا أ اان ها ا الا ي
تدافع عنه قد وص إىل ه ا الدرإ .
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ف تا استشاد أحد بهقوال علماء اجلريل والتعدي وععاوهنم يف أها الباد قاالوا هاؤالء
ليسوا بعلمااء ،وال يا هلام الكاالم فيناا ويف أساالفنا ،ولا ا تارحل قواعادهم ال تتعارا
لنا فال تتجاوزوا ا ااعار ال ي و عى فيه .
أال قات ا اهلل اجلا ا والطاايف وعاااى ااسااالم واملساالمني ماان جا ا اجلاااهلني وتقليااد
املبطلني و دمي الطائشني للعلم وأهله .
لقد جا ه ا املسكني مكا أها احلادي وأئماتام وقاد تقادم لاك بياا مكاا تام
العالي ا وجا ااودهم العظيم ا واهتم ااامام بالب ااد يف كت ا اجل اريل والتع اادي ويف كت ا
العقائد.
وأرحل ماان املناس ا جااداه أ أتكاار بعااض مااا قالااه األئم ا الفحااول يف بيااا مكااا تام
وآبارهم احلميدة يف الدين .
جفاىة ابن قتيبة:
ألا فقيااه األدباااء وأديا الفقااااء اامااام أبااو عبااد اهلل باان مساالم باان قتيبا (املتااوى
ساان 474ه) كتاب اها مساااه ((تهوي ا خمتل ا احلاادي )) دفاع اها عاان ساان رسااول اهلل ا
صلى اهلل عليه وسلم ا وعن محلتاا و اقلياا وحفا اا أه احلدي .
قال يف مطلع الكتاام(( :أماا بعاد :أساعدإ اهلل تعااىل بطاعتاه ،وحاعاك بكالءتاه،
ووفقك للح برمحته ،وجعلك من أهلهث ف ك كتبى إيل تعلمي ما وقفى عليه مان
بل أه إ الكالم أه ا احلدي وامتااهنم وإساا م يف الكت ب مام ورمايإام كما
الك ا م ورواي ا املتناااقض حااق وقااع االخااتال  ،وكثاارت النح ا  ،وتقطعااى العصاام،
وتعااادحل املساالمو  ،وأكفاار بعضااام بعضاها ،وتعلا كا فريا ماانام مل هبااه جباان ماان
احلدي )) .مث تكر ا وارف وما تعلقى به من األحادي يف تهيياد ما هباا ،واملرجةا
وما تعلقى به ك لك ،واملفو

وما تعلقى به من األحادي  ،والرافض وما تعلقى
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ومفضاالوا الفقاار ومااا تعلقاوا بااهث مث
بااه ماان األحاديا يف ااالهلا وتكفريهااا الصااحاب ِّ ،
تكر ععو ال ادق يف أه احلدي .
مث قاال(( :باام تكار أصاحام الكاالم وأصاحام الارأي)) ،فقاال(( :وقاد تادبرت ا
رمحااك اهلل ا مقالا أه ا الكااالم فوجااد م يقولااو علااى اهلل مااا ال يعلمااو  ،ويفتنااو
النااات مبااا يااهتو  ،ويبصاارو القا حل يف عيااو النااات وعيااوهنم تطاار علااى األج ا ا ،
اريهم يف النقا وال يتامااو آراءهام يف التهويا ومعاااين الكتااام واحلاادي
ويتامااو غا ا
وماا أودعاااه مان لطااائ احلكما وغرائا اللغا ال ياادرإ باالطفرة ،والتولااد ،والعاارا،
واجلااوهر ،والكيفيا  ،والكميا  ،واألينيا ث ولااو ردوا املشااك منامااا إىل أها العلاام مااا
و ااو هلاام املاانان واتسااع هلاام املخاارفث ولكاان مينااع ماان تلااك عل ا الرياس ا وح ا
األتبا واعتقاد ااخوا باملقاالتث والنات أسرام عري يتبع بعضاا بعضاها ،ولو ار
هلاام ماان ياادعي النبااوة مااع معاارفتام بااه رسااول اهلل ا صاالى اهلل عليااه وساالم ا خااامت
األ بياء ،أو من يدعي الربوبي لوجد على تلك أتباعاها وأشياعاها.
وقااد كااا جيا ا مااع مااا يدعو ااه ماان معرفا القيااات وإعااداد آالت النظاار ا أ ال
فتلف اوا كمااا ال فتل ا احلسااام واملسااايل واملاندسااو ث أل آلااتام ال تاادل إال علااى
عدد واحد وإال على شك واحدث وكما ال فتل ح اق األعباء يف املاء ويف بض
العااروق أل األوائ ا قااد وقفااوهم ماان تلااك علااى أماار واحااد ،فمااا باااهلم أكثاار النااات
اختالفاها ال جيتمع ابنا من رؤسائام على أمر واحد يف الدين؟)).
مث تكاار تضااارم ا راء ،واخااتال األه اواء واالُّاهااات بااني زعماااء أه ا الكااالم،
وا تقدهم أشد النقد.

مث قااال(( :تكاار أصااحام احلاادي  :فهمااا أصااحام احلاادي ف ا هنم التمس اوا احل ا ماان
وجاتاه ،وتتبعاوه مان مظا اه ،وتقرباوا مان اهلل تعااىل باتبااعام سانن رساول اهلل ا صالى اهلل
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علياه وساالم ا وعلاابام باااره وأخباااره باشرا وكاهارا وشرقاها وغرباها ،يرحا الواحااد ماانام راجااله
مقوياشا يف عل ا الواحد أو السن الواحدة حق يهخ ها من الناق هلا مشافا .
احيحاا وسااقيماا
مث مل ي ال اوا يف التنقااري عاان األخبااار والبح ا هلااا حااق فام اوا صا ا
و اسااخاا ومنسااوخاا ،وعرفاوا ماان خالفاااا ماان الفقااااء إىل الارأي ،فنبااوا علااى تلااك
حق جنم احل بعد أ كا عافياها ،وبس بعاد أ كاا دارساها ،واجتماع بعاد أ كاا
متفرقاها ،وا قاد للسنن من كاا عنااا معر اها ،وتنباه هلاا مان كاا عنااا غاافاله ،وحكام
ِّ
بقاول رساول اهلل ا صالى اهلل علياه وسالم ا بعاد أ يكام بقاول فاال وفاال وإ كاا
فيه خال عن رسول اهلل ا صلى اهلل عليه وسلم.

وقد يعيابام الطااعنو كملاام الضاعي  ،وعلابام الغرائا  ،ويف الغريا الاداءث ومل
يملاوا الضااعي والغريا ألهناام رأومهااا حق اشا ،با مجعاوا الغا والساامني ،والصااحيو
والسقيم ،ليمي وا بيناما ،ويدلوا علياما ،وقد فعلوا تلك)).
مث تكاار عائف ا ماان األحادي ا املو ااوع  ،وتكاار قااد احملاادبني هلااا ،وت ا ييفام إياهااا
وفضو وا عياا.
خريا.
رمحه اهلل وج اه اهلل عن ااسالم واملسلمني ه
جفاىة ابن حبان:

قااال يف كتااام اوااروحني (ص ":)41ولااو مل يكان ااسااناد وعلا ها ه الطائفا لااه
لظااار يف ها ه األما ماان تباادي الاادين( )1مااا ااار يف األماام ،وتاإ أ ااه مل يكاان أما
لن قاط حفظاى علياه الادين عان التبادي ماا حفظاى ها ه األما  ،حاق ال يتاياه أ
ي ا اد يف ساان ماان ساانن رسااول اهلل صاالى اهلل عليااه وساالم أل ا وال واو كمااا ال يتايااه

( )1ه ه شاادة عظيم من ه ا اامام لطائف أه احلدي وعلى رأسام أئمتام به اهلل قد حفظ
م الدين وإهنم لك لك .
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زيااادة مثلاه يف القاارآ فحفظااى ها ه الطائفا الساانن علااى املساالمني وكثاارت عنااايتام
بهمر الدين ولوالهم لقال من شاء مبا شاء".
وقال أيضا يف (ص ":)47حدبنا احلسن بن سفيا قال مسعى صاحل بن حامت بان
وردا يقول :مسعى ي يد بن زريع يقول":لك شيء فرسا وهل ا العلم فرسا ".
قال أبو حامت  :فرسا ه ا العلم ال ين حفظاوا علاى املسالمني الادين( ،)1وهادوهم
إىل الصرا؛ املستقيم ال ين آبروا قطع املفاوز والقفار على التنعم يف الديار واألوعاا
يف عل ا الساانن يف األمصااار ،ومجعاااا الرح ا واألساافار والاادورا يف مجيااع األقطااار،
حااق إ أحاادهم لريح ا يف احلاادي الواحااد الفراسااخ البعياادة ،ويف الكلم ا الواحاادة
األيام الكثرية لةال يدخ مض يف السنن شيةاه إ
يض باه ،وإ فعا فاام الا ابو عان
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم تلك الك م والقائمو بنصرة الدين".
جفاىة الخطيب البغداىي:
وألا ا اام ااام الكب ااري أب ااو بك اار أمح ااد ب اان عل ااي ا طيا ا البغ اادادي (املت ااوى س اان
243ه) كتااام أمساااه(( :شاار أصااحام احلاادي )) قااال يف مقدمتااه بعااد أ تكاار
أقوال العلماء يف تم الرأي (من ص  3ا :)1

((
فسااه مبااا ينفعااه ماان العلااوم ،وعلا ساانن
ولااو أ صاااح الارأي املا موم ،شااغ ا
رسااول رم العاااملني ،واقتفااى آبااار الفقااااء واحملاادِّبني ،لوجااد يف تلااك مااا يغنيااه عمااا
س اواه ،واكتفااى باااألبر عاان رأيااه ال ا ي رآهث أل احلاادي يشااتم علااى معرف ا أصااول
التوحيااد ،وبيااا مااا جاااء ماان وجااوه الوعااد والوعيااد وصاافات رم العاااملني تعاااىل عاان
مق اااالت امللح اادين ،وااخب ااار ع اان ص اافات اجلن ا والن ااار ،وم ااا أع ااد اهلل تع اااىل فيا ااا

( )1وه ه شاادة أخرحل عظيم ألئم احلدي بههنم فرسا ه ا العلم ،وأهنم حفظوا على املسلمني
ال ين وهدوهم الصرا؛ املستقيم.
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للمتق ااني والفج ااار وم ااا خل ا ا اهلل يف األر ااني والس ااموات ،م اان ص اانو العجائ ا ا
املقربني و عى الصافني واملسبحني.
وعظيم ا يات ،وتكر املالئك َّ

()1

إىل أ يقااول :وقااد جع ا اهلل تعاااىل أهلااه أركااا الش اريع وهاادم اام ك ا بدع ا
شاانيع ث فااام أمناااء اهلل ماان خليقتااه ،والواسااط بااني النا وأمتااه ،واوتااادو يف حفااظ
ملته ،أ وارهم زاهرة ،وفضائلام سائرة ،وآياا م بااهرة ،وما اهبام ااهرة ،وحججاام
قاااهرةث وكا فةا تتحيا إىل هااوحل ترجااع إليااه ،أو تستحساان رأياها تعكا عليااه سااوحل
أص ااحام احل اادي ف ا ا الكت ااام ع ااد م والس اان حج ااتام والرس ااول فة ااتام ،وإلي ااه
ساابتام ،ال يعرجااو علااى األه اواء ،وال يتلفتااو إىل ا راء ،يقب ا ماانام مااا رووا عاان
الرسااول ،وهاام املااهمو و عليااه والعاادول ،حفظا الاادين وخ تااه ،وأوعيا العلاام ومحلتااه،
إتا اختل ا يف حاادي كااا إلاايام الرجااو  ،فمااا حكم اوا بااه فاااو املقبااول املساامو ث
ومنام ك عامل فقيه ،وإمام رفيع بيه ،وزاهاد يف قبيلتاه ،وخمصاوص بفضايلته ،وقاار
م ااتقن ،وخطي ا حمساانث وه اام اجلما ااور العظ اايم ،وساابيلام الس اابي املسااتقيم ،وك ا
مبتااد باعتقااادهم يتظاااهر ،وعلااى اافصااايل بغااري م ا هبام ال يتجاساارث ماان كااادهم
قصمه اهلل ،ومن عا دهم خ له اهلل ،وال يضرهم من خا هلم ،وال يفلاو مان اعتا هلم،
احملتااا؛ لدينااه إىل إرشااادهم فقااري ،وبصاار النااا ر بالشاار إلاايام حسااري ،وإ اهلل علااى
صرهم لقدير)).
مث ساق إساناده إىل علاي بان املاديي قاال يف حادي النا ا صالى اهلل علياه وسالم:
((ال تا ال عائفا ماان أما اااهرين علااى احلا  ،ال يضاارهم ماان خااالفام))( .)4قااال ا
أي :ابن املديي( :هم أه احلدي  ،وال ين يتعاهدو م اه الرسول ويا بو عان
( )1ا ظر هل ه الشاادة من ه ا اامام به اهلل قد هدم بهه احلدي ك بدع شنيع  ،وك عامل
اصو يشاد مبث ه ه الشاادة أله احلدي وأئمتام ،فهي قيم يكو لكالم اجلاالء ال ين جيحدو
مناق أئم احلدي ومنام ه ا املسكني ال ي فند ا ترها ه .
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العلم ،لوالهم مل ُّد عند املعت ل والرافضا واجلاميا وأها اارجااء والارأي شيةاها مان
السااننث فقااد جعا رم العاااملني الطائفا املنصااورة حاارات الاادين ،وصاار عاانام كيااد
املعا دين لتمسكام بالشر املتني ،واقتفائام آبار الصحاب والتابعنيث فشههنم حفظ
ا بااار ،وقطااع املفاااوز والقفااار ،وركااوم ال ا اري والبحااار يف اقتبااات مااا شاار الرسااول
املصطفى ،ال يعرجو عنه إىل رأي وال هوحلث قبلوا شريعته قواله وفعاله ،وحرسوا سنته
حفظاها و قاله ،حق ببتوا ب لك أصلاا ،وكا وا أح َّ ا وأهلاااث فكم مان ملحاد ياروم
أ فلااط يف الشاريع مااا لااي مناااا ،واهلل تعاااىل يا م بهصااحام احلاادي عناااا فااام
احلفا ألركاهناا ،والقواماو بهمرهاا وشاههنا ،إتا صاد عان الادفا عناااث فاام دوهناا
ينا لو { :أولةك ح م اهلل أال إ ح م اهلل هم املفلحو } [اوادل .))]44 :
جفاىة اإلمام ابن تيمية:
وقال شيخ ااسالم أمحد بن عباد احللايم بان تيميا ا رمحاه اهلل( :املتاوى 742ه) يف
((فتاواه)):)11 -2/2( :
((ماان املعلااوم :أ أها احلاادي يشاااركو كا عائفا فيمااا يتحلااو بااه ماان صاافات
الكم ااال ،وميت ااازو ع اانام مب ااا ل ااي عن اادهمث ف ا املن اااز هل اام ال ب ااد أ ي ا كر فيم ااا
فا ااالفام فيا ااه عريقا ااها أخا اارحل ،مث ا ا املعقا ااول ،والقيا ااات ،وال ا ارأي ،والكا ااالم ،والنظا اار،
واالسااتدالل ،واحملاج ا  ،واوادل ا  ،واملكاشااف ( ،)3واملخاعبا  ،والوجااد ،والا وق ،وأااو
تلكث وك ه ه الطرق أله احلدي صفو ا وخالصتااث فام أكم النات عقااله،
ظرا ،وأهداهم اساتدالاله،
وأعدهلم قياساها ،وأصو م رأياها ،وأسدهم كالماها ،وأصحام ه
وأقومام جداله ،وأمتام فراسا  ،وأصادقام إهلاماها ،وأحادهم بصاراه ومكاشاف وأصاو م
مسعااه وخماعبا ه ،وأعظمااام وأحساانام وجا هادا وتوقاهاث وها ا هااو للمساالمني بالنسااب إىل
سائر األمم ،وأله السن واحلدي بالنسب إىل سائر املل .
( )3الظاهر أ شيخ ااسالم يقصد ب لك الفراس .
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فكا ماان اسااتقرأ أحاوال العااامل وجااد املساالمني أحااد وأسااد عقااله ،وأهناام ينااالو يف
املدة اليسرية من حقائ العلوم واألعمال أ اعا ماا ينالاه غاريهم يف قارو وأجياالث
وكا ا لك أها ا الس اان واحل اادي ُّ اادهم كا ا لك متمتع اانيث وتل ااك أل اعتق اااد احلا ا
الثابى يقوي اادراإ ويصححه( : )1قال تعااىل { :والا ين اهتادوا زادهام هادحل }،
اريا هلاام وأشااد تثبيتاها .وإتا تيناااهم
وقااال { :ولااو أهناام فعلاوا مااا يوعظااو بااه لكااا خا ه
أجرا عظيماها .وهلديناهم صراعاها مستقيماها }.
من لد ا ه
وه ا يعلم تارة مبوارد الن ا بينام وبني غريهمث فال ُّد مسهل خولفوا فياا إال وقد
تبا ااني أ احل ا ا معاا اام ،وتا ااارة ب ا ا قرار خم ااالفيام ورجا ااوعام إلا اايام دو رجا ااوعام إىل
غريهم ،أو بشااد م على خمالفيام بالضاالل واجلاا  ،وتاارة بشااادة املاؤمنني الا ين
ه اام ش اااداء اهلل يف األرا ،وت ااارة ب ااه كا ا عائفا ا تعتص اام اام فيم ااا خالف ااى في ااه
األخرحل ،وتشاد بالضالل على ك من خالفاا أعظم مما تشاد به عليام.

فهم ااا ش اااادة امل ااؤمنني الا ا ين ه اام ش اااداء اهلل يف األرا :فا ا ا أم ا ٌار اااهر معل ااوم
باااحل والتاواتر لكا ماان مسااع كااالم املساالمني ،ال ُّااد يف األما عظاام أحااد تعظيماها
أعظم مما عظموا به( ،)4وال ُّد غريهم يعظم إال بقدر ما وافقام فيه ،كما ال ينقص
إال بقدر ما خالفام ،حق إ اك ُّاد املخاالفني هلام كلاام وقاى احلقيقا يقار با لك،
كما قال اامام أمحاد( :آيا ماا بينناا وبيانام ياوم اجلناائ )ث فا احليااة بساب اشاساإ
النات يف املعاش يعظم الرج عائفته ،فهما وقاى املاوت فاال باد مان االعاسا بااحل

( )1وها ا أعظام مااا مييا أها احلاادي علاى غاريهم وهااو أعظام ماا ياادعو إلياه ويا بو عنااه  ،فاام دعاااة
إىل التوحيااد به واعااه و ااد الشاارإ وا رافااات والبااد  ،وعلااى ماانان ها ا اوااادل بالباعا يكو ااو قااد ختلاوا
عن العقيدة وال م عناا  ،وحاشاهم وبرأهم اهلل مما يرميام به املفسو .
( )4هلل در ه ا ا اامااام  ،فشاااادة املااؤمنني هلاام أماار اااهر معلااوم بااالتواتر  ،فاااحل دائم ااه معااام والباع ا
حلي خصومام  ،وفضائلام معلوم اهرة مشاورة ال ختفى إال على من أعماهم اجلا واهلوحل.
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ماان عمااوم ا ْل ا ث وهل ا ا مل يعاار يف ااسااالم مث ا جنازتااه ،مسااو املتوك ا مو ااع
الصالة عليه فوجد أل أل وستمائ أل سوحل من صلى يف ا ا ات والبيوت.
وك ا لك الشااافعي ،وإسااحاق ،وغريمهااا إ ااا بل اوا يف ااسااالم باتبااا أه ا احلاادي
والسا اان  ،وك ا ا لك البخا اااري وأمثالا ااه إ ا ااا بل ا اوا ب ا ا لك ،وك ا ا لك مالا ااك واألزواعا ااي،
والثااوري ،وأبااو حنيف ا  ،وغااريهم إ ااا بل اوا يف عمااوم األم ا وقب ا قااوهلم ملااا وافق اوا فيااه
احلدي والسن  ،وما تكلم فيمن تكلم فيه منام إال بسب املوا اع الا مل يتفا لاه
متابعتاا من احلدي والسان إماا لعادم بالغااا إيااه ،أو العتقااده اع داللتااا ،أو
رجحا غريها علياا)).
وقااال – بعااد أ تكاار دعاااوحل غااالة الشاايع والصااوفي اختصاصااام بعلاام األس ارار
واحتجاجام على تلك بابعض األحاديا املو اوع أو اوملا ((-جمماو الفتااوحل))

(:)24-21/2

((وإتا كااا األماار كا لك فااهعلم النااات با لك :أخصااام بالرسااول وأعلمااام بهقوالااه
وأفعال ااه وحركات ااه وس ااكناته ومدخل ااه وخمرج ااه وباعن ااه و اااهره ،وأعلما اام بهص ااحابه
وساريته وأيامااه ،وأعظمااام كثااه عاان تلااك وعاان قلتااه ،وأعظمااام تااديناه بااه وإتباعااه لااه
وإقتداءه به ،وهاؤالء هام أها السان واحلادي حفظااه لاه ومعرفا بصاحيحه وساقيمه،
وفقاااه فيااه وفامااه يؤتيااه اهلل إياااه يف معا يااه ،وإميا ااه وتصااديقاه وعاعا ه وا قياااداه وإقتااداءه
()1
وإتباعاه)) .
وق ا ااال يف ((جمم ا ااو الفت ا اااوحل)) ( )24-21/2أبن ا اااء مناقش ا ااته للمتفلس ا ااف وأها ا ا
الضالل:

( )1إ الشاااادة الصااادق ماان ه ا ا اامااام ا بااري لكثاارية ومناااا مااا سااقناه هنااا  ،فاااحفظ ه ا ه الفضااائ
ألها ا احل اادي الطائفا ا املنص ااورة وال س اايما اهتم ااامام بالعقي اادة وح اادي رس ااوهلم الك اارمي وت اام عنام ااا
وتفقاام فياما ومعرفتام بنقل احلدي ومنام أه البد مع معرفتام بعقائدهم الفاسدة .
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((وإ قلتم :ميكن ا طام ا مع خاص النات دو عامتام ،وه ا قوهلم.
فما اان املعلا ااوم أ علا اام الرس ا ا يكا ااو عنا ااد خاصا ااتام كما ااا يكا ااو علمكا اام عنا ااد
خاص ااتكم ،وم اان املعل ااوم أ ك ا ا م اان ك ااا بك ااالم املتب ااو وأحوال ااه وب ا اواعن أما ااوره
و واهرهااا أعلاام وه ااو ب ا لك أقااوم ،كااا أح ا باالختصاااص بااه ،وال ري ا أ أه ا
احلاادي أعلاام األم ا وأخصاااا بعلاام الرسااول وعلاام خاصااته مث ا ا لفاااء الراشاادين،
وسائر العشرة)).
ه ه شاادات بعض كبار علماء األم أله احلدي وأئمتام بههنم هم ال ابو عن
دياان اهلل جباادارة وأ اهلل ق ااد حفااظ اام ال اادين إىل آخاار مااا ق ااالوه وشااادوا بااه هل ا ه
الطائف املنصورة على من خالفاا من الكفار وامللحدين ومن أه البد الضالني وال
يااط ماان قاادرهم إال أه ا األه اواء احلاقاادين ،وتلااك الكيااد الفاش ا ال يرجااع إال يف
أورهم وال ي يدهم إال سقوعاه وهوا اه.
س ا ااهل اهلل أ يش ا اار ا وأها ا ا احل ا اادي وأئمت ا ااه اواه ا اادين م ا ااع النبي ا ااني والص ا ااديقني
والشاداء والصااحلني وحسان أولةاك رفيقااه ،تلاك الفضا مان اهلل وكفاى بااهلل عليمااه،
وصلى اهلل على بينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم .
كتبه:
ربيع بن هادي عمري املدخلي
1241/2/12ها
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