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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 . احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه 

 : أما بعد 
إذ هذو مذن أهذم أبذوا  , فإن الرد على أهل البدع وجرحهم والتحذيرر مذمهم أصذل إل امسذالم 

وأول مذذن  ,أبذذوا  المصذذيحس ل سذالم واوسذذلمنومذذن أهذم  ,األمذر بذذاوعروا والمهذذا عذن اوم ذذر
حيذ  حذذير مذن اجذذوارد إل عذدد مذذن  ؛جذرحهم وحذير مذذمهم رسذول اهلل صذذلى اهلل عليذه وسذذلم

وذم ذا اجورصرة بعيمه واألدلذس ثريذ ة علذى هذيا , بأهنم شر اجلق واجليقس األحادر  ووصفهم 
 . 

فذذذإن أهذذذل السذذذمس واحلذذذدر  رواجهذذذون عذذذددات مذذذن اواذذذاثل الذذذ  رفتعلهذذذا أهذذذل األهذذذوا  والبذذذدع 
 . والاغب 

ومن هيه اوااثل ما هو موجه إىل العقائد امسالميس, وممها ما هو موجه إىل السمس وعلومها 
, والتفررذذق البا ذذل بذذن مذذمهني اوتقذذدمن واوتذذأ ررن  ,رح وتعذذدرل وتصذذحيع وتعليذذلمذذن دقذذد وجذذ

ومحذذل المذذل علذذى اوفصذذل , وبذذاتا التأصذذيال  ,  ,واوذذمهني الواسذذع األفذذيع, ومذذمهني اوواادذذا  
وممهذذا القذذول بذذأن جذذرح أهذذل البذذدع ج رذذد ل إل مذذمهني أهذذل احلذذدر  وتواعذذده وأصذذوله , وتذذد 

وصذذار درذذددات  ذذم ج , أفذذراأ أهذذل البذذدع اوتلبسذذن بالسذذمس ثذذيبات واورات فذذرح اذذيا القذذول جهذذال و 
 . رفرتون عن اللهني به 

فمذذذن هذذذو إمذذذامهم إل هذذذيا البا ذذذل , إن أول مذذذن تذذذال اذذذيا إل حذذذدود علمذذذا التذذذاد السذذذب ا 
حي  ادتقد بعض األشاعرة ثالفجر الرااي وغ ه إل ثتابه ميذاان , معرتضات على اممام اليهيب 

 . ال إل دقد الرجال  اجعتد
الفخر بن اجطيب صاحب التصذادي  رأ  إل الذيثا  : " تال اممام اليهيب إل هيا ال تا  

, والعقليا  ل مه عري من اآلثار ولذه تاذ ي ا  علذى مسذائل مذن دعذائم الذدرن ثذور  حذ ة 
سذحر صذررع وله ثتا  السر او توم إل خما بس المجذوم , دسأل اهلل أن رريبت امميان إل تلوبما 

 اهذ " فلعله تا  من تأليفه إن شا  اهلل تعاىل 
وتذذد عذذا  التذذاد السذذب ا علذذى اوصذذم  ذثذذره هذذيا الرجذذل إل هذذيا : " تذال احلذذافب ابذذن حجذذر 

وتد تذأأ اوصذم  مذن ا ذول والعصذبيس إل هذيا ال تذا  , إده ليس من الرواة : وتال , ال تا  
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ثالسذذي  اآلمذذدي وتذذد اعتذذير عمذذه بأدذذه رذذرل   ممذذن ج روارذذس  ذذم, ف يذذ  ذثذذر هذذيا وأمريالذذه , 
 .  "القدح إل هؤج  من الدرادس وهيا بعيمه التعصب إل اوعتقد
ورم ر عليه ذثذر الذرااي وأمريالذه إل   ,ادظر إىل السب ا ثي  ررما اليهيب بالتعصب إل اوعتقد

ل والتعصذذب وهذذيا اعذذرتاط با ذذل دافعذذه ا ذذو , واويذذاان إل دظذذره  ذذاو بذذالرواة , ثتابذذه اويذذاان 
بذذالرواة  فلذذم راذذرتد أحذذد مذذن أئمذذس ايذذرح والتعذذدرل  صذذي  ايذذرح, ألمريالذذه مذذن أهذذل األهذذوا  

فذذالراوي , بذذل تمذذاولوا الذذرواة مذذن جهذذس الروارذذس ومذذن جهذذس اوعتقذذد  ,فقذذم مذذن حيذذ  الروارذذس فقذذم
لذذيا تذذرل األئمذذس و ر تفذذوا بذذيثر أهذذل , اوبتذذدع أ طذذر عمذذدهم مذذن الذذراوي السذذليم مذذن البذذدع 

بذذذل ذهبذذذوا رمتقذذذدوهنم وبرحذذذوهنم وربيمذذذون فسذذذاد عقائذذذدهم , البذذذدع إل ثتذذذب ايذذذرح والتعذذذدرل 
 .ومماهجهم لادة  طورهتم إل ثتب مستقلس وها ثري ة معلومس لدل العلما  و ال  العلم

إن ايذذرح  :وتذذالوا, فذذأ رجوا أهذذل البذذدع مذذن بذذا  ايذذرح والتعذذدرل , ولقذذد تلذذد السذذب ا أدذذا  
 . ارس والرواة فقم والتعدرل إل الرو 

ألدذذه اسذذتم ر علذذى اممذذام , ومذذع أن ثذذالم السذذب ا با ذذل فرأرذذه أهذذون وأ ذذ  مذذن رأي هذذؤج  
فلذو , اليهيب إرراده لبعض أهل البدع اليرن ج عالتس  م بالروارس إل ثتذا  رذراه  اصذات بذالرواة 

 . أوردهم إل غ ه فلعله ج بد جماجت  يا اجعرتاط فيحجم عن اجعرتاط 
 . أما هؤج  مع األس  ف ون ايرح والتعدرل  اصات بالروارس والرواة فقم وهيه ثارثس واهلل

 . وهيه ثارثس أ رل , وممهم من ررل أن ايرح تد ادتهى بعصور الروارس 
على ثل حال فإن احلافب ابن حجر و رعبأ باعرتاط السب ا فلقد ادتقد الرااي بمفسه ودقل 

وثذذان رعذذا  بذذإرراد الاذذبه الاذذدردة ورقصذذر إل حلهذذا حذذ  : " ا تالذذه فيذذه فيذذه ادتقذذاد العلمذذا  وممذذ
 . رورد الابهس دقدات وحيلها دسيئس  وذثره ابن دحيس مبدح وذم : تال بعض اوغاربس 

 ". وذثره أبو شامس فح ى عمه أشيا  ردرس 
ج أدذذه  سذ  إإدذه مذذع تفسذ  القذر يب أتذذع التفا" :فقذال, ودقذل عذن الطذذوإل دقذده لتفسذ  الذذرااي 

إل جملدرن بنن " اوآ ي " وإن سراد الدرن السرمياحا اوصري صم  ثتا   , ثري  العيو  
وثذذذان رذذذمقم عليذذذه ثريذذذ ات ورقذذذول رذذذورد شذذذبه , فيهمذذذا مذذذا إل تفسذذذ  الفخذذذر مذذذن الارذذذ  والبهذذذرد 

مث رذذورد مذذيهب أهذذل السذذمس , اوخذذالفن إل اوذذيهب والذذدرن علذذى غارذذس مذذا ر ذذون مذذن التحقيذذق 
 ". احلق على غارس ما ر ون من الوها  و 
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) أن ابن اجطيذب " الرد على ال ااا " وذثر ابن  ليل الس وين إل ثتابه : " تال احلافب 
إن مذيهب ايذأ هذو اوذيهب الصذحيع وتذال بصذحس : تال إل ثتبه إل األصذول ( رعين الرااي 

, ثقذذذول الفالسذذذفس   األعذذذراط ورمفذذذا صذذذفا  اهلل احلقيقيذذذس واعذذذم أهنذذذا جمذذذرد دسذذذب وإضذذذافا 
وسلك  ررق أرسطو إل دليل التمادع ودقل عن تلميذيه التذاد األرمذوي أدذه دصذر ثالمذه فهجذره 

 " . أهل مصر ومهوا به فاسترت 
, إن مذذن أ ذذر عقذذا  ايذذاين مذذع علمذذه بأدذذه سذذيعاتبه فهذذو احلقذذود : " وتذذال إل شذذرح األربعذذن 

واحلقذود إاذا رعقذل إل , ة فهذو احل ذيم وتد تعقب بأن احلقود من أ ر مع العجا أما مذع القذدر 
 ( . 435-5/434)ادظر لسان اوياان , " حق اوخلوق دون اجالق بامتاع 

 . تعاىل اهلل عما رقوله الرااي علوات ثب ات  :أتول
 . وذثر احلافب ادتقادا  أ ر 

عبذذذأ رحذذذم اهلل احلذذذافب ابذذذن حجذذذر الذذذيي سذذذار إل دقذذذد أهذذذل البذذذدع إل  ررذذذق أهذذذل احلذذذدر  وو ر
بذذذذاعرتاط السذذذذب ا وتعصذذذذبه ومغالطتذذذذه وو ميمعذذذذه القذذذذول البا ذذذذل عذذذذن الصذذذذدع بذذذذاحلق وثاذذذذ  

 . األبا يل 
دات ومن دواح ش  أن أئمس امسالم على امتداد التاررخ تاموا  بمقذد أهذل البذدع ومن الواضع ج

 . وجرحهم وبيان  طورهتم و طورة بدعهم والتحيرر ممها وممهم 
عمذذر بذذن اجطذذا  وابمذذه عبذذد اهلل بذذن عمذذر وابذذن : لصذذحابس ال ذذرام وعلذذى رأ  هذذؤج  األئمذذس ا

 . عبا  وأدس بن مالك وغ هم رضا اهلل عمهم تيعات  
 : وهيا اممام حممد بن س رن حي ا واتعهم فيقول 

فلمذذا وتعذذت الفتمذذس تذذالوا رذذوا لمذذا رجذذال م فيمظذذر إىل أهذذل , و ر ودذذوا رسذذألون عذذن امسذذماد " 
 " . م ورمظر إىل أهل البدع فال رؤ ي ممهم السمس فيؤ ي حدرريه

وهيا رفيددا أن أهل احلدر  هم أرقب المذا  وأشذدهم معرفذس بأهذل البذدع وأشذدهم حذيرات مذن 
 . دسهم وثيدهم 

" م درذن فذادظروا عمذن تأ ذيون درذم مإن هذيا العلذ: "   –رمحذه اهلل  –وتال ابن س رن أرضات 
 . 

 :  -رمحه اهلل  –وتال اممام مسلم 
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واعلذذذم وفقذذذك اهلل تعذذذاىل أن الواجذذذب علذذذى ثذذذل أحذذذد عذذذرا التمييذذذا بذذذن صذذذحيع الروارذذذا  " 
وسذذذقيمها, وثقذذذا  المذذذاتلن  ذذذا مذذذن اوتهمذذذن أن ج رذذذرول ممهذذذا إج مذذذا عذذذرا صذذذحس خمارجذذذه, 

 . "ن من أهل البدعوالستارة إل داتليه, وأن رتقان ممها ما ثان ممها عن أهل التهم واوعاددر
 . ى ذلك من القرآن والسمس وساق األدلس عل

فهذذم أرقذذب المذذا  وأشذذد المذذا  ادتباهذذات ألهذذل , وهذذيا مذذمهني سذذار عليذذه أهذذل احلذذدر  وأئمذذتهم 
وعلمذا  امسذالم إل هذيا البذا  , البدع وأشذدهم معرفذس بعقائذدهم وممذاهجهم بذل ودسائسذهم 

 . رمحهم اهلل والتخص  فيه  تبع  م ألهنم أهل اجهتمام ايا الاأن
ئمذذس مذذن التذذابعن ومذذن بعذذدهم حيذذيرون مذذن جمالسذذس أهذذل األهذذوا  ومذذن هذذؤج  األئمذذس وثذذان األ

سذذعيد بذذن اوسذذيب واحلسذذن البصذذري وسذذعيد بذذن جبذذ  وابذذن سذذ رن والاذذعيب وإبذذراهيم المخعذذا 
وعطا  بذن أ  ربذاح و ذاو  وجماهذد وعبذد اهلل بذن أ  ملي ذس والاهذري وم حذول والقاسذم أبذو 

ين وثابت البماين واحل م بن عتيبس وأرذو  السذختياين ومحذاد بذن ارذد عبد الرمحن وعطا  اجراسا
ومحذذاد بذذن سذذلمس وإبذذراهيم المخعذذا وأبوتالبذذس ومالذذك والريذذوري واألوااعذذا وسذذالم بذذن أ  مطيذذع 

 . والاافعا وأمحد وغ هم وثل هؤج  األئمس من أئمس احلدر  والسمس 
وإج فمذا فائذدة  البذدع تاعذا  وأفذرادات  ومعىن هيا أن أهذل السذمس وأئمذتهم واعذون عذاوون بأهذل

 . التحيرر 
ومذن هذؤج  اوبتدعذس أو ممذن وتذع إل بدعذس اآلتيذس أرذاقهم وهذم تليذل مذن ثريذ  بذن حذا م أئمذذس 

 . احلدر  والسمس
إبراهيم بن  همان اجراساين دارل م س وثقه إل الروارذس عذدد مذن األئمذس وممذن وثقذه اممذام  -1

/ 1) والذذذدارتطين ول ذذذمهم وصذذذفوه بامرجذذذا  هتذذذيرب التهذذذيرب  ارةجذذذأمحذذذد وصذذذام بذذذن حممذذذد 
 . وتال اليهيب فيه تال الدارتطين ثقس وإاا ت لموا فيه ل رجا  ( 121-134

 . فاضل رما بامرجا  : وتال أبو إسحاق ايواجاين 
اويذذاان " صذذحيع احلذذدر  مقذذار  رذذرل امرجذذا  وثذذان شذذدردات علذذى ايهميذذس : "  وتذذال أمحذذد 

(1/33 . ) 
وثذذذذان مذذذذن اورجئذذذذس تالذذذذه البخذذذذاري وأورده إل : " بذذذذن عائذذذذي ال ذذذذوإل , تذذذذال الذذذذيهيب أرذذذذو   -2

الضعفا  مرجائه , وذثر اليهيب أده لذه عمذد البخذاري حذدر  وعمذد مسذلم حذدر  آ ذر فإدذه 
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وذثذذذر احلذذذافب أن ابذذذن اوبذذذارأ والبخذذذاري وأبذذذا داود وابذذذن حبذذذان ( 1/231) , اويذذذاان " مقذذذل 
 . ودقل توثيقه عن األئمس ( 1/444)هتيرب التهيرب , رجا  وصفوه بام

مذذا رأرذذت أحذذدات راذذك أدذذه : تذذال ابذذن معذذن , ثذذور بذذن رارذذد ال العذذا أبذذو  الذذد احلمصذذا  -3
 . " يوا عمه واتقوا ترديه" :ثور فقال سألت سفيان عن األ ي عن: وتال ابن اوبارأ , تدري 

وتذال أبذو مسذهر . ان أهل محذ  دفذوه وأ رجذوه ثان ثور ررل القدر وث  :وتال أمحد بن حمبل
أدرثت أهل مح  وتد أ رجوا ثورات وأحرتوا داره ل المه إل القذدر  :عن عبد اهلل بن ساو تال

 . 
 . "فعلتها ؟ :حدثما ثور بن رارد فقال يل :تلت لألوااعا: " وتال الوليد 

ق                           وتذذذذذذذذذذذال سذذذذذذذذذذذلمس بذذذذذذذذذذذن العيذذذذذذذذذذذار ثذذذذذذذذذذذان األوااعذذذذذذذذذذذا سذذذذذذذذذذذا  القذذذذذذذذذذذول إل ثذذذذذذذذذذذور وابذذذذذذذذذذذن إسذذذذذذذذذذذحا
 ( . 1/344)اوياان " وارعس بن إبراهيم 

وذثر احلافب ابن حجر عددات من أئمس احلذدر  رطعمذون إل ثذور بعقيذدة القذدر مذمهم أمحذد بذن 
 ( . 2/34)هتيرب التهيرب" وحيىي بن سعيد القطان , صام اوصري 

, أل  عريمان ابن سعيد الدارما  ايعد بن درهم وجهم بن صفوان وبار اوررسا  - 6,5,4
ثتابات إل الرد على ايهميذس وثتابذات إل الذرد علذى باذر اوررسذا ايهمذا ثمذا أسذلفما وعريمذان بذن 
سذذعيد مذذن أئمذذس احلذذدر  ثفذذر ايهميذذس بال تذذا  والسذذمس وأتذذوال أئمذذس احلذذدر  وتذذال إل مقدمذذس  

دذه رذع وثيعذات ر فذر رعذت حمبذو  بذن موسذى األدطذاثا أ( 5و)ثتابه إل الرد علذى اوررسذا 
, وثتب إىل علذا بذن  اذرم أن ابذن اوبذارأ ثذان هذرد ايهميذس مذن عذداد اوسذلمن , ايهميس 

درين ر فرون ايهميس ومن ردعا أن القرآن خملذوق ورعت حيىي بن حيىي وأبا توبس وعلا بن او
 . 

ق عذذن ابذذن ثمذذا علذذا بذذن احلسذذن بذذن شذذقي, حذذدثما احلسذذن بذذن الصذذباح البذذاار  (1و)وتذذال إل 
 . "ن أح ا ثالم ايهميسأب إيلن من ألن أح ا ثالم اليهود والمصارل أح: " اوبارأ تال 

 ( . 146و)با  اجحتجاد إل إثفار ايهميس : " وتال إل آ ر هيا ال تا  
وتو م خبلق القرآن ودقل ت ف هم خبلذق , وساق أدلس ثري ة على ت ف هم بتعطيل صفا  اهلل 

 . د بن أ  سليمان وعن حيىي بن حيىي وأ  توبس القرآن عن محا
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وت لذذذذذم إل هذذذذذيا ال تذذذذذا  علذذذذذى باذذذذذر اوررسذذذذذا وابذذذذذن الريلجذذذذذا واللؤلذذذذذؤي وعذذذذذارط ضذذذذذالجهتم 
 . وضالج  ايهميس بالقرآن والسمس وثالم أئمس احلدر  

إذا رعذتم عذين "تال رمحه اهلل رادات على جهما رطعذن إل السذمس ورتعلذق ثذدر  موضذوع لفظذه 
فبذن معذىن احلذدر  علذى فذرط " ات فاعرضوه على ثتا  اهلل فإن وافقه فاتبلوه وإج فذردوه حدرري

إاا ذلك إىل الفقها  العلما  ايهابية المقاد  ا العارفن بطرتها وخمارجها علذى " ثبوته مث تال 
ومذذذن معرفتهذذذا وممذذذا ,  ذذذالا اوررسذذذا واللؤلذذذؤي وابذذذن الريلجذذذا ودظذذذرائهم مذذذن اومسذذذلخن ممهذذذا 

دتها مذن ثتذا  اهلل فقذد أ ذيدا مبذا تذال رسذول اهلل صذلى اهلل عليذه وسذلم , فلذم دمقذل ممهذذا رصذ
رول الفقهذذا  احلفذذات اوتقمذذون مريذذل معمذذر ومالذذك بذذن أدذذس وسذذفيان الريذذوري وابذذن عييمذذس   إج مذذا

ومحذاد بذن سذلمس وابذن اوبذارأ ودظذرائهم الذذيرن  واهذ  بذن معاورذس واائذدة وشذررك ومحذاد بذن ارذد
اشتهروا بروارتها ومعرفتها والتفقه فيها خبالا تفقه اوررسا وأصحابه فما تداول هذؤج  األئمذس 

وماو رسذتعملوه ترثمذاه ألهنذم ثذادوا أهذل العلذم , وما ردوه رددداه, القبول تبلماه ودظراقهم على 
 ...( . صر مبا وافقه ممها مما  الفه واوعرفس بتأورل القرآن ومعاديه وأب

فهذذؤج  العلمذذذا  الذذيرن ذثذذذرهم ودظذذراقهم مريذذذل الليذذ  بذذذن سذذعد واألوااعذذذا وحيذذىي بذذذن أ  ثريذذذ  
ومريذذذل اممذذذام أمحذذذد وإسذذذحاق بذذذن راهورذذذه والبخذذذاري ومسذذذلم وأبذذذو داود وأضذذذراام ممذذذن سذذذبقهم 

وإل علوم السمس والقرآن  وحلقهم هم مرجع األمس إل عقيدهتا وممهجها وإل فقه ال تا  والسمس
 . وايرح بالبدع وغ ها ألهنم هم العلما  حقات ج أمريال بار اوررسا وأضرابه 

 ودقل توثيقه عن ابن معن , تال اليهيب تابعا ثقس , ذر بن عبد اهلل ا مداين  -4
وتذذال األادي رت لمذذون , ج بذذأ  بذذه هذذو أول مذذن ت لذذم إل امرجذذا  : تذذال الذذيهيب تذذال أمحذذد 

 ( . 2/32) اوياان , وت لم فيه سعيد بن جب  من أجل امرجا  , فيه ثان مرجئات 
ثذذان مرجئذات وهجذذره إبذذراهيم المخعذا وسذذعيد بذذن : وتذذال أبذو داود : " وتذال احلذذافب ابذن حجذذر 

امرجذذذذا  هتذذذذيرب التهذذذذيرب  افب عذذذذن السذذذذاجا أن ذرات ثذذذذان رذذذذرلودقذذذذل احلذذذذ, جبذذذذ  ل رجذذذذا  
(3/213 . ) 
لذذه مصذذمفا  ل مذذه تغذذ  بذذأ رة ورمذذذا  .روبذذس إمذذام أهذذل البصذذرة إل امادذذه  عسذذعيد بذذن أ  -3

حذدثما عبذد األعلذى السذاما وثذان : حدث عمه حيىي القطان و لق ثري  وتذال بمذدار , بالقدر 
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ثذان تتذادة : وثذان تذدررات عذن تتذادة وثذان تذدررات وتذال أمحذد بذن حمبذل , حدثما سذعيد , تدررات 
 ( 152-2/151)ر ور تموده  اوياان وهاام وسعيد رقولون بالقد
, وتذذال ابذذن تذذادع  لذذم إل آ ذذر عمذذره وثذذان أعذذرد ررمذذى بالقذذدر : " وتذذال احلذذافب ابذذن حجذذر 

" ثذذان ج رذذدعو إليذذه وثذذان ثقذذس : وتذذال العجلذذا , ثذذان رقذذول بالقذذدر ور تمذذه : وتذذال أمحذذد 
 ( . 4/65)هتيرب التهيرب 

ثان ررل القدر اضذطر إليذه المذا  بذأ رة     تال أبو حامت, شيبان بن فروأ رما بالقدر  -1
( 4/345)هتذذذذيرب التهذذذذيرب , " تذذذذدري إج أدذذذذه ثذذذذان صذذذذدوتات : " هذذذذذ وتذذذذال السذذذذاجا 135
 (  . 2/235)واوياان 
ثذان مذن رقو  الذدعاة إىل   :تذال حيذىي, ثقذس , عبد اهلل بن رسار او ذا / ابن أ  جنيع  -14

وعذن أمحذد بذن حمبذل تذال , ن ماذهورات بالقذدر ثا  :وتال, ( 2/524)مياان اجعتدال , القدر 
أي رجذذل : وعذن أرذذو  تذال , أصذحا  ابذذن أ  جنذيع تدررذذس ثلهذم وو ر ودذذوا أصذحا  ثذذالم 

 ( . 55-6/54) ثقس وثان ررل القدر  هتيرب التهيرب  :وتال العجلا, أفسدوا 
تال , جئن تيس بن مسلم وعلقمس بن مرثد مر : " تال اممام أمحد ,  علقمس بن مرثد  -11

 ( . 2/144)العلل " فعمرو بن مرة ؟ تال مرجا   :عبد اهلل تلت أل 
وهو مبتدع ,  عن فيه بعض أئمس احلدر  بال ي  , عمرو بن عبيد بن با  البصري  -12

 . ضال معتايل تدري 
ترثذذذت عمذذذرو بذذذن عبيذذذد و ذذذدث عذذذن هاذذذام : رول العقيلذذذا بإسذذذماده إىل ابذذذن اوبذذذارأ وتيذذذل لذذذه 

أي رذذدعو " إن عمذذرات ثذان رذدعو : " تذال ( رعذذين تدررذس ) ن وهذذم ثذادوا إل عذداده وسذعيد وفذال
 . وبدعه سعيد بن عامر وذمه ذمات شدردات  وبدعه محاد بن سلمس , إىل بدعته 

تال حدثما أ  عن أبيه أدذه سذئل عذن حذدر  لعمذرو بذن , وحدث العقيلا عن معاذ بن اوريىن 
 . و بن عبيد ؟ ثان تدررات معتاليات يي سأله ما تصمع بعمر وتال لل, عبيد , فأىب أن حيدث به 

 . ما فعل اوقيت رعين عمرو بن عبيد  :وثان أرو  رقول
 . حدثما عمرو وثان مبتدعات  :وتال ابن عييمس

 . وبدعه ابن معن وهنى عن ال تابس عمه 
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مس احلذدر  وثالم أئ, ورطعن إل أئمس احلدر  والسمس , وثان عمرو رطعن إل بعض الصحابس 
واويذذذذذذاان للذذذذذذيهيب  ,د تلعجذذذذذذا( 3/244)فيذذذذذذه ثريذذذذذذ  , ادظذذذذذذر ترتتذذذذذذه إل الضذذذذذذعفا  للعقيلذذذذذذا 

(3/243-241 . ) 
ثقذس رذذرل امرجذذا  وعذن مغذذ ة بذذن مقسذذم أن : وتذال أبذذو حذذامت إل عمذرو بذذن مذذرة ايملذذا  -13

 ( . 143-3/142)وادظر هتيرب التهيرب , ( 3/233)اوياان , عمرات د ل إل امرجا  
وصذذذفه بامرجذذذا  حيذذذىي بذذذن سذذذعيد القطذذذان والمسذذذائا , تذذذيس بذذذن مسذذذلم ايذذذديل ال ذذذوإل  -14

 ( . 444-3/443)هتيرب التهيرب , ورعقو  بن سفيان وأبو داود 
وثذذيا مؤلفذذا  , وثتذذب أئمذذس ايذذرح والتعذذدرل اا ذذرة ببيذذان أهذذل البذذدع وبيذذان عقائذذدهم وأحذذوا م

 . هل البدع  وائ  وأفرادات وهم العلما  حقات أئمس احلدر  إل العقائد مليئس ببيان أحوال أ
 . "اليي ج مييا بن صحيع احلدر  من سقيمه ليس بعاو: " تال اممام أمحد 

 . فهل بقا جمال للقول بأن أهل البدع ج رد لون إل جرح أئمس احلدر  وج إل أصو م 
 . وج رتمق  أهل احلدر  ورمتق  علومهم إج جاهل ضال مفرت 

والتعدرل هم أئمته وهم مرجع علما  األمس فيه من مفسررن وفقها  وهذم الذيرن تصذدوا  وايرح
ألهل البدع ف افوا عوارهم وبيموا ضال م من  وارد وروافض ومعتالس ومرجئس وتدررذس وجأرذس 

وج رذذذذاال بذذذا  ايذذذذرح والتعذذذدرل تائمذذذذات , وج راالذذذون تذذذذائمن اذذذيا الواجذذذذب العظذذذيم , وصذذذوفيس 
وج راال الصذراع تائمذات , دام هماأ أهل حق وأهل با ل وأهل ضالل وأهل هدل ومفتوحات ما 

ج تذذاال  ائفذذس مذذن أمذذ  " , بذن الطائفذذس اومصذذورة ومذذن  الفهذذا مذذن أهذذل الضذالل ومذذن  ذذي ا 
 ."ج من  لفهم ح  رأيت أمر اهلل على احلق ظاهررن ج رضرهم من  ي م و 

وج تذذاال أتذذالم  أهذذل , دتهذذى فقذذد غلذذم غلطذذات ثبذذ ات إن بذذا  ايذذرح والتعذذدرل تذذد ا: ومذذن تذذال 
, السذذذمس تتذذذدفق بمقذذذد وبيذذذان حذذذال أهذذذل البذذذدع مذذذن روافذذذض و ذذذوارد ومعتالذذذس وصذذذوفيس وأشذذذعررس 

 . وبيان بدعهم وضالجهتم , وأحاا  ممحرفس 
 : وج رعد غيبسبعد بيان األصماا ال  بوا ال الم فيهم  –رمحه اهلل  –تال شيخ امسالم   
أو العبارا  اوخالفذس لل تذا  , مريل أئمس البدع من أهل اوقاج  اوخالفس لل تا  والسمس و " 

حذ  تيذل ألمحذد بذن , فذإن بيذان حذا م و ذيرر األمذس مذمهم واجذب باتفذاق اوسذلمن , والسمس 
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إذا تذام  :الرجل رصوم ورصذلا ورعت ذ  أحذب إليذك أو رذت لم إل أهذل البذدع ؟ فقذال: حمبل 
 . وإذا ت لم إل أهل البدع فإاا هو للمسلمن هيا أفضل , فإاا هو لمفسه وصلى واعت   

إذ تطهذذ  سذذبيل  ؛فبذذنن أن دفذذع هذذيا عذذام للمسذذلمن إل درذذمهم مذذن جذذمس ايهذذاد إل سذذبيل اهلل
اهلل ودرمه وممهاجه وشرعته ودفع بغا هؤج  وعدواهنم على ذلك واجب على ال فارس باتفذاق 

وثان فساده أعظذم مذن فسذاد , يمه اهلل لدفع ضرر هؤج  لفسد الدرن ولوج من رق, اوسلمن 
فإن هؤج  إذا استولوا و رفسدوا القلو  وما فيهذا مذن الذدرن , استيال  العدو من أهل احلر  

 ( . 232-23/231)جمموع الفتاول , " وأما أولئك فهم رفسدون القلو  ابتدا ت , إج تبعات 
الذي  عذن السذمس : ح  ثان حيىي بن حيذىي رقذول , البدع جماهد  الراد على أهل" : وتال أرضا

 . (12:و ) دقض اومطق  "أفضل ايهاد 
وأدذذذذت إذا تأملذذذذت تذذذذأورال  القرامطذذذذس واوالحذذذذدة "  –رمحذذذذه اهلل  –وتذذذذال احلذذذذافب ابذذذذن القذذذذيم 

ومذن سذذلك سذذبيل هذؤج  مذذن اوقلذدرن  ذذم إل احل ذذم , والفالسذفس والرافضذذس والقدررذس وايهميذذس 
تذذذرل ام بذذذار مبضذذذموهنا عذذذن اهلل ورسذذذوله ج رقصذذذر عذذذن ام بذذذار عمذذذه باألحادرذذذ  , والذذذدليل 

فهذذؤج  , الذذ  هذذا ممذذا عملتذذه أرذذدي الوضذذاعن وصذذاغته ألسذذمس ال ذذيابن , اووضذذوعس اوصذذموعس 
فيذذا حممذذس ال تذذا  , ا تلقذذوا عليذذه ألفاظذذات وضذذعوها وهذذؤج  ا تلقذذوا إل ثالمذذه معذذاين ابتذذدعوها 

 الفررقن  وما داالس دالت بامسالم إج من الطائفتن فهما عذدوان ل سذالم ثائذدان والسمس بن
ف اذ  عذورا   –إىل أن تذال  –وعن الصراد اوستقيم داثبان وعن تصد السبيل جذائران , 

وفسذذاد تواعذذدهم مذذن أفضذذل ايهذذاد           إل سذذبيل اهلل وتذذد , وبيذذان فضذذائحهم , هذذؤج  
إن روح القذذد  معذذك مذذا دمذذت تمذذافع : " ليذذه وسذذلم حلسذذان بذذن ثابذذت تذذال المذذيب صذذلى اهلل ع

اللهذم أرذده بذروح القذد  : " وتذال " أهجهم أو هاجهم وجأرل معك " وتال , " عن رسوله 
والذذيي دفسذذا بيذذده  ذذو أشذذد فذذيهم مذذن " وتذذال عذذن هجائذذه  ذذم " مذذا دام رمذذافع عذذن رسذذولك 

 ( . 342-1/341)الصواعق اورسلس , اخل " المبل 
 : إل بيان أدواع األتالم  –رمحه اهلل  –وتال ابن القيم 

وثاذ  , ورفع سمس احملقن , وهو تلم الرد على اوبطلن , القلم ايامع : القلم الرياين عار " 
و ذذروجهم , وهتذذافتهم , وبيذذان تماتضذذهم , أبا يذذل اوبطلذذن علذذى ا ذذتالا أدواعهذذا وأجماسذذها 
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وأصذذذحابه , يا القلذذم إل األتذذالم دظذذ  اولذذوأ إل األدذذام وهذذ, ود ذذو م إل البا ذذل , عذذن احلذذق 
 . أهل احلجس الماصرون وا جا   به الرسل احملاربون ألعدئهم 

 . الادلون ون  رد عن سبيله بأدواع ايدال , وهم الداعون إىل اهلل باحل مس واووعظس احلسمس
 . وعدو ل ل خمال  للرسل , وأصحا  هيا القلم حر  ل ل مبطل 

 . (1/341)القرآن  التبيان إل أتسام, " فهم إل شأن وغ هم من أصحا  األتالم إل شأن 
والمقل رطذول جذدات لذو اسذتطرددا إل ذثذر أئمذس السذمس الذيرن ثذادوا حيذيرون مذن أهذل البذدع علذى 

 . وأثتفا بامضافس إىل ما سبق بالمقل عن بعضهم , مستول الطوائ  واألفراد 
فلقذذد حذذينر , ن تاعذذس مذذن أهذل البذذدع بأعيذذاهنم ورذذم  علذذى بذذدعهم هذيا اممذذام أمحذذد حيذذير مذذ

وحممد بذن ممصذور تاضذا األهذواا وعلذا , من أمحد بن رباح وابن اجلمجا وشعيب بن سهل 
 . والفتع بن سهل ألهنم جهميس , بن ايعد وح ى رجوعه 

سذذذذا إل ابذذذذن أ  دقاد واورر وثالمذذذذه ,مبتذذذذدع صذذذذاحب هذذذذول :وسذذذذئل عذذذذن ابذذذذن الريلجذذذذا فقذذذذال
 .  وال رابيسا معلوم يبساواحمل

وثذذذالم أ  حذذذامت وأ  ارعذذذس الذذذراارن وحممذذذد بذذذن حيذذذىي والبخذذذاري وأ  داود وعاذذذرا  مذذذن أئمذذذس 
 . السمس إل أهل البدع معروا 

اهلل ل البذدع ومذمهم ابذن أ  حذامت وعبذدول ري  من أئمذس احلذدر  والسذمس مؤلفذا   اصذس إل أهذ
 . بن بطس وأبو القاسم األصبهاين واجالل والالل ائا وا, بن أمحد 

مث بعذذدهم ثريذذ  مذذن أئمذذس احلمابلذذس ومذذمهم اوقادسذذس عبذذد الغذذين والضذذيا  اوقدسذذا وابذذن تدامذذس مث 
ابن تيميس وتالمييه ابن القيم وابن عبد ا ادي واليهيب مث تالمييهم مريل ابن رجب وابن ثريذ  

 . وابن داصر الدرن الدماقا 
دصذذذيب وافذذر إل ال ذذذالم علذذى أهذذذل البذذدع متذذذأثررن مبذذمهني أهذذذل  وللحذذافب ابذذن حجذذذر وتالميذذيه

 . فقد ت لموا إل أفراد ثري  إل ثتبهم وت لموا إل أهل وحدة الوجود واحللول , احلدر  
وادتقد أهل البدع وجرحهم أئمس الدعوة السلفيس إل جند ثاممام حممد بن عبذد الوهذا  وأبمائذه 

 . وأحفاده وتالمييهم إىل رومما هيا 
ت لذذذم فذذذيهم ابذذذن الذذذوارر اليمذذذاين والصذذذمعاين والاذذذوثاين والاذذذرر  احلسذذذن بذذذن  الذذذد احلذذذااما و 

وثل هؤج  رمطلقذون مذن مذمهني ال تذا  والسذمس , وصدرق حسن  ان وأهل احلدر  إل ا مد 
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والعلمذذا  مذذن فقهذذا  , ومذذمهني الصذذحابس ومذذن تذذبعهم بإحسذذان وج سذذيما أئمذذس احلذذدر  والسذذمس
 . اويدان وعمهم رأ يون وغ هم تبع  م إل هيا 

وهيا المهني تائم علذى امتذداد التذاررخ امسذالما وج بذد أن رسذتمر إىل أن ررفذع القذرآن ورمتهذا 
 . امسالم مث رقوم شرار اجلق اليرن تقوم عليهم الساعس 

ولعل إل هيه اليثرل عظس ون ررل أن جرح أهل البذدع ج رذد ل إل مذمهني أهذل احلذدر  وج 
وج ر ابر بعد هذيا إج أهذل األهذوا  اوعادذدون ( ذثر فإن اليثرل تمفع اوؤممن و ) إل أصو م 

 . 
و تامات ليعلم ثل مسذلم  الذب للحذق أن دقذد أهذل البذدع مذن أعظذم ايهذاد وأفضذل مذن       

الضر  بالسيوا وألده من األمر باوعروا والمها عن اوم ذر ومذن أعظذم أبذوا  المصذيحس هلل 
فذذذإن الذذذراوي إن ثذذذان , هلل ومحارذذذس لذذذه فهذذذم أوىل وأوىل بذذذايرح مذذذن الذذذرواة وألدذذذه ذ  عذذذن درذذذن ا

وإن ثذذذان فاسذذذد العقيذذذدة ادتقذذذد مذذذن جهتذذذن جهذذذس , صذذذحيع العقيذذذدة ادتقذذذد مذذذن جهذذذس الروارذذذس 
وإن ثذذذان مذذذع فسذذذاد عقيدتذذذه داعيذذذس فذذذال رذذذرول عمذذذه وادتقذذذد إل بدعتذذذه , العقيذذذدة وجهذذذس الروارذذذس 

وهذذو أمذذر واضذذع ثالاذذمس إل عمذذل أئمذذس احلذذدر  إل  ,وهذذيا هذذو اوذذمهني احلذذق , وُحذذير ممذذه 
 . وثان ذلك من ا تصاصهم, مواتفهم وثتبهم إل الرجال وإل العقائد 

 . وصلى اهلل على دبيما حممد وعلى آله وصحبه وسلم 
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