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

 تقاارم ماان اليقااني أ ااه غلباا  يغلاا  علااى  ااي تعقياا فقااد اعلعااى علااى  –أمااا بعااد 
وأعار  مان حر اه ومان  أعرفاه فاروق الغيثاي الا ي ألحد املتعاملني املغرورين أال وهو

، ليجعلاه كابف فاداء كماا يقاال أمده مبعلومات فاشل   أ ه وراءه وميكن إىل حد بعيد
 . ويل على تعيني ه ا املتعامل أدل 

 صاايح  تعق  صااريل يل به ااه ساايه ويف خااالل اتصااالقااد اتصاا     أ ااه كااا  : األول 
 . فال للشيخ 
 (1)وعادتكم التعقيا  أماا بعاد فاا ا كماا" يف عليعتاه و جااءين تعقيباه  أ اه قاد : الثاين

 -حفظاااه اهلل - فاااال  بااان فاااال علاااى مااا كرتكم الثا يااا  الااا  أرسااالتم  اااا إىل الشااايخ 
 .ولكنه وقع علياا بغري امسه  ، ها1241واملؤرخ  يف حمرم 

أ ااه خااالل اتصاااله   عاارا علااي  صاااه ماان كااالم الاا ه  يف املوقظاا  يتعلاا   : الثالاا 
معنااه الصاحيو وكاا  ها ا البياا  ألباني لاه معنااه فبيناى لاه  ، بالرواي  عن أها  الباد 

 .خمالفاه ملا تومهه من ه ا النص 
 .مث جاءين ه ا النص بعينه يف تعقيبه ه ا ال ي أقوم مبناقشته 
قراء مباا قلتاه ومباا تكرتاه مان أدلا  فا اإ وإال ف  ناا قاد تعود اا ماع األسا  فا  اقتنع ال 

مان بعااض الناات التعنااى والشاك والتشااكيك يف اليقينياات وسااو   قاول و عتقااد أ  
وبياا   ، وأباعيا  أها  الفان إسااءاتاألول هاو دحاض  هادفناأل   ، ه ا ال يضاري ا
 .فساد أصوهلم

                                                 

مااع األساا  أ ااه مل يتعقاا  كالمااي وإ ااا تهاا  يااوم حولااه ماان بعيااد وتهاا  يشااغ   فسااه مبااا يضااره ( 1) 
 .اجلريل والتعدي   ويسقطه وهو احلط من علوم احلدي  وأئم 
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 ،العظيمااا  الااا  ال يقاااوم ااساااالم إال  اااامث الااا م عااان مااانان أهااا  السااان  وأصاااوهلم  
واجلريل والتعدي  ال ين حفظ اهلل  م دينه وال م عنام احلدي   علماءوإبراز مكا   

. 
باااه أرجاااو مااان اهلل اجلااا اء  للقياااام   هااا ا مااان الواجباااات عليناااا وقاااد وفقناااا اهللأو عتقاااد 

 .احلسن عليه 
ماا  احلاادي  والتقلياا  ماان ماان عجائاا  هاا ا املتعااامل حطااه الكثااري علااى أئإ  و : أقااول

والتعدي  أه   يلأئم  اجلر ال  شههنم وشه  علم اجلريل والتعدي  ، فال أئم  احلدي  و
 والضاالل وال قواعد اجلريل والتعدي  تتناول أه  الباد  ،وأكفاء للكالم يف أه  البد 

.  
 عان مكا ا  أئما  احلادي  مث حمل ه أباعيله   ومن املناس  هنا أ  أقدم بني يدي مناقش

 .ألبني زيفاا لطالم احل  من أويل الناى  أدل  إىل مناقش  أباعيله
ا ا صالى اهلل عليااه وسالم ا باهلاادحل وديان احلا   لي ظاااره : هقول فا إ  اهلل بعا  حمماده

 .على الدين كلِّه ولو كره الكافرو 
هاام : وحبِّااه ومواالتااه و صاارة مااا جاااء بااه ماان احلاا  تباعااهواوإ َّ أسااعدا النااات  ديااه 

الكاارام، ومااان اتاابعام ب حسااا  مااان القاارو  املفضاال ، وماااان ساالك سااابيلاام،  صااحابته
 .وترس م خطاهم إىل يوم الدين

مث إ  مااان ياادرت أحااوال السااابقني والالحقااني ماان الفإاارق املنتسااب  إىل أماا  حممااد ا 
صلى اهلل عليه وسلم ا ويدر ت مناهجاام وعقائدهم وأفكاراهم ب  صاا  وفاام وُّار د 

وعاعاا ه وتعل قاااها وارتباعاااها مبااا جاااءهم بااه  تباعاااه احلاادي  هاام أشااد  النااات جيااد أ   أهاا ا ا
 باااي ام حمماااد ا صااالى اهلل علياااه وسااالم ا كتابااااها وسااان  ، يف عقائااادهم، وعباااادا م، 
ومعاااااامال م، ودعاااااو م، واساااااتدالهلم، واحتجااااااجامث وهااااام علاااااى غايااااا  مااااان الثقااااا  

ياااه الباعااا  مااان باااني يدياااه وال مااان والطمه يناا  باااه  هااا ا هاااو املااانان احلااا  الاا ي ال يهت
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خلفااه، وأ ااه الطرياا   السااليم، والصاارا؛  املسااتقيمث ومااا عاادا تلااك ماان املناااهن والسااب  
 .فهمٌر مل يشرعه اهلل ومل يراا به، وال يؤدِّي إال  إىل اهلالإ والعط 

 ا؟فمن هم أهل الحديث إذ  
بالكتاام والسان ، هم من  اااان  ااْان الصاحاب  والتاابعني هلام ب حساا  يف التمس اك 

 والعااااض عليامااااا بالنواجاااا ، وتقاااادمياما علااااى كاااا ِّ قااااول وهاااادحل، سااااواء يف العقائااااد، 
 .أو العبادات، أو املعامالت، أو األخالق، أو السياس  واالجتما 

فااام بااابتو  يف أصااول الاادين وفروعااه علااى مااا أ  لااه اهلل وأوحاااه علااى عبااده ورسااوله 
 .حممد ا صلى اهلل عليه وسلم

مو  بالدعوة إىل تلك بك  جد وصدق وع م، وهم ال ين يملو  العلم وهم القائ
 .النبوي، وينفو  عنه حتري  الغالني، وا تحال املبطلني، وتهوي  اجلاهلني

فاااااام الااااا ين وقفاااااوا باملرصااااااد لكااااا  الفااااارق الااااا  حاااااادت عااااان املااااانان ااساااااالمي،  
وكااا   مااان شااا   عااان  كاجلاميااا ، واملعت لااا ، وا اااوارف، والاااروافض، واملرجةااا ، والقدري ااا ،

 .منان اهلل واتبع هواه يف ك ِّ زما  ومكا ، ال تهخ هم يف اهلل لوم  الئم
ال ت ال )): هم الطائف  ال  مدحاا رسول اهلل ا صلى اهلل عليه وسلم ا وزكاها بقوله

عائفٌ  من أم  على احل   اهرين ال يضرهم من خ هلم وال ماان خاالفام حاق تقاوم 
 .(1)((الساع 
وأصاحابه، الا ين مي ا هم  فرق  الناجي  الثابت  علاى ماا كاا  علياه رساول  اهلل هم ال

وحااد دهم عناادما تكاار أ  هاا ه األما  سااتفسق إىل بااال  وساابعني فرقاا    رساول اهلل 

                                                 

، (472ا  1/472) ((املسند))، واامام أمحد يف (3/1143: )((صحيحه))رواه اامام مسلم يف  :حديث صحيح( 1)
، واامااااام اباااان ماجااااه يف (2/244:)((الساااانن))، واامااااام السماااا ي يف (3/2: )((الساااانن))واامااااام أبااااو داود يف 

: ((املعجاااااااام الكبااااااااري))، والطاااااااا اين يف (214-2/222) :((املسااااااااتدرإ))، واحلاااااااااكم يف (1-1/2: )((الساااااااانن))
 (.422: ، برقم22ص ) ((املسند))، والطيالسي يف (7423)

 (.1211،  474)للعالم  األلباين  ((الصحيح )): ا ظر 
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مان كا  على ما أ اا )): مان هم يا رسول اهلل؟، قال: كلاا يف النار إال  واحدة، فقي 
 .((عليه وأصحا 

 ه وال دعاوحل جمرَّدة، وإ اا  قاول  الواقاع الا ي تشااد لاه  صاوص  ال  قول تلك مبالغ
 .القرآ  والسن ، ويشاد له التاريخ، وتشاد به أقواهلم، وأحواهلم، ومؤلفا م

واعتصممم ا بحبممل اي ـميعممم ا }: هاام الاا ين و ااعوا  صاا  أعياانام قااول اهلل تعاااىل
خالف ن عن أمره أن فليحذر الذين ي} : ، وقوله[143: آل عمرا ]{ وال تفّرق ا 

ا عااان [43: الناااور]{ تصممميبفم فتأمممة أو يصممميبفم عمممذا   ألممميم  ث فكاااا وا أشااادَّ ب عاااده
 .خمالف  أمر رسول اهلل ا صلى اهلل عليه وسلم ا وأبعدهم عن الفن

فال وربك ال يؤمأ ن حتى يحكِّم ك فيمما جمجر } : وهم ال ين جعلوا دستورهم
م ا مم : النسااء]{ ا قضيت ويسملم ا تسليممم ا بيأفم ثم ال يجدوا في أنفسفم حـر

ث فقاااااد روا  صاااااوص القااااارآ  والسااااان  حااااا  قااااادرها، وعظ موهاااااا حااااا  تعظيماااااااث [ 41
فقد موها 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 

 .التسليم الكام  يف عقائدهم، وعبادا م، ومعامال م هلل ولرسوله
إنممما كممان قمم ل المممؤمأين إذا ى عمم ا إلممى اي } : هام الاا ين يصاادق  فايام قااول اهلل

: الناور]{ ورس له ليحكم بيأفم أن يق ل ا سمعأا وأطعأما وأولكمك همم المفلحم ن 
11.] 

شدو  ا سادة التابعني، هم بعد صحاب  رسول اهلل مجيعاها ا وعلى رأسام ا لفاء الرا
 وعااااااااااروة باااااااااان الاااااااااا بري  ) ه24ت بعااااااااااد )سااااااااااعيد باااااااااان املسااااااااااي  : وعلااااااااااى رأسااااااااااام

ت )    ، وحمماد بان احلنفيا  ( ه23ت )وعلي بن احلسني زين العابدين  ) ه22ت )
 ، (أو بعااااادها 22ت )وعبياااااد اهلل بااااان عباااااد اهلل بااااان عتبااااا  بااااان مساااااعود  ) ه24بعاااااد 

حمماد بان أ  بكار الصادي  لقاسام بان وا ) ه144ت )و سامل بان عباد اهلل بان عمار 
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وعماار ) ه114ت )وحممااد باان سااريين  ) ه114ت )واحلساان البصااري  ) ه144ت )
 .) ه141ت )وحممد بن شاام ال هري  ) ه141ت )بن عبد الع ي  ا

ت )              واألوزاعااي ) ه172ت )مالااك : مث أتبااا  التااابعني، وعلااى رأسااام
ت )        وساااافيا  باااان عييناااا   ) ه141ت )وساااافيا  باااان سااااعيد الثااااوري ) ه117
 .) ه171ت )واللي  بن سعد  ) ه123ت )وإمساعي  بن علي   ) ه122

ووكيااع باان اجلاار ايل ) ه121ت )عبااد اهلل باان املبااارإ : مث أتبااا  هااؤالء، وعلااى رأسااام
وعبااااد الاااارمحن اباااان  ) ه442ت )واامااااام حممااااد باااان إدرياااا  الشااااافعي  ) ه127ت )

ت )وعف ااا  باان مساالم  ) ه122ت )سااعيد القط ااا  ويااب باان  ) ه122ت )مااادي 
 .) ه412

ت )اامام أمحد بن حنب  : مث تالمي  هؤالء ال ين سلكوا مناجام، وعلى رأسام
 .) ه432ت )وعلي بن املديي  ) ه433ت )ويب بن معني  ) ه421

ت )        وأ  حامت  ) ه441ت)، ومسلم ) ه414ت )مث تالمي هم كالبخاري 
 والسماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ي  ) ه471ت )وأ  داود  ) ه442ت ) ز رعاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  وأ  ) ه477

 (.ها343)والنسائي  ) ه472ت )
، واباان خ مياا  )   ه314ت )مث مااان جاارحل جمااراهم يف األجيااال بعاادهم، كااابن جرياار 

)  ه243ت )يف زمناه، وا طيا  البغادادي )   ه321ت )والادارقطي  (ها311ت )
، وابااان (هاااا444ت)غاااي املقدساااي ، وعباااد ال)  ه243ت )، وابااان عباااد الااا  النماااري 

، )  ه742ت )، واباااااان تيمياااااا  ) ه423ت )، واباااااان الصاااااااليل )  ه444ت )قداماااااا  
وأقاااارا   ،)  ه772ت )، واباااان كثااااري )  ه722ت )، والاااا ه  )  ه723ت )واملاااا  ي 

هؤالء يف عصورهم ومان تالهم واقتفى أبرهم يف التمس ك بالكتاام والسان  إىل يومناا 
 .ه ا
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كااا    صاارة العقياادة الصااحيح  املسااتمدة ماان الكتااام والساان  ومااا وهلاام مؤلفااات يف
 . (1)عليه الصحاب  والتابعو 

 :كثرية ال حتصى ، أتكر مناا ما يهيت وه ه املؤلفات  
 .الرد على اجلامي  امام أمحد  -1
 .السن  لعبد اهلل بن أمحد  -4
 .ااميا  البن أ  شيب   -3
 .ااميا  أل  عبيد  -2
ال العبااااد للبخاااااري و اااامن كتاباااه الصااااحيو كتاااام ااميااااا  ، كتااااام خلااا  أفعاااا -1

 . االعتصامالتوحيد وكتام 
 .وكتام السن  للخالل جامع علم أمحد يف بال  جملدات  -4
كالمهاااا لعثماااا  بااان  بشااار املريسااايكتاااام الااارد علاااى اجلاميااا  وكتاااام الااارد علاااى   -7

 . سعيد الدارمي
 .وكتام السن  لألبرم  -2
 .ع  لآلجري وكتام الشري -2

 .والسن  البن أ  عاصم  -14
 .والسن  البن شاهني -11
 .واالستقام  حلشيف بن أصرم  -14
 .وكتام التوحيد البن خ مي   -13
 .وااميا  البن منده واتوحيد له  -12
وكتااام ااميااا  بالقاادر وكتااام األمساااء والصاافات أل  بكاار أمحااد باان اسااحاق  -11

 .الصبغي املشاور ب
                                                 

 .ه ه اللمح  إىل هنا أخ  ا من مقدم  كتا  مكا   أه  احلدي  
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 .م السن  ألمحد بن حممد العسال وكتا -14
 .وكتام الصفات  -17
   .وكتام النا ول  -12
  .لإلمام الدارقطي  وكتام الرؤي  الثالب  -12
والساان  ، بالبتاااا الباان بطاا  -44واابا اا  الصااغرحل ، -41 واابا اا  الكاا حل ، -44

 . يالعك  
 .وشريل أصول السن  لإلمام الاللكائي  -43
 .احملج  أل  القاسم التيمي واحلج  يف بيا  -42
 .وكتام الصفات يف ج ئني لعبد الغي املقدسي  -41
 .وتلمي ه ابن القيم ومؤلفات كثرية لإلمام ابن تيمي   -44

 .وتتابعى تآليفام يف خدم  السن  والعقيدة إىل يومنا ه ا 
ال ابو   فام واحلمد هلل سادة األم  وقاد ا يف احلدي  والرجال والعقيدة والفقه وهم

يف ك  زما  ومكا  وأه  البد   ااحلادعن دين اهلل عقيدة وشريع  والقامعو  أله  
، وقااد أحصاايى يف كتااا  مجاعاا  واحاادة المجاعااات ألهاا  احلاادي  والساان  يف هاا ا 

علااى املالحاادة وأهاا  البااد  ماان الااروافض  العصاار حااوايل وسااني ومائاا  كتااام يف الاارد
ن فااايض جااااادهم يف رفاااع رايااا  ااساااالم وغاااريهم مااان أهااا  الضاااالل وهااا ا غااايض مااا

 بااواكتنوالضااالالت الاا  اأاار  أهلاااا عاان جااادة ااسااالم و   األباعياا قوإزهاااوالساان  
لعظماا  احلاا  الاا ي جاااء بااه  إدراكااام، كاا  هاا ا  اشاايء عاان الصاارا؛ املسااتقيم  عاان
فجااا اهم اهلل عااان ااساااالم مااان الكفااار والشااارإ والباااد   هماااا فالفاااوخطاااورة   حمماااد

 .اودهم جبتنقصام وي دري يفض  اجل اء وأرغم اهلل أ و  من واملسلمني أ
مث بعد ه ه اللمح  املضية  عن أه  احلدي  وعلى رأسام أئمتام أبدأ مبناقش  ه ا 

 .املتعامل 
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 :من عجائ  ه ا املتعامل إ  : هقول ف

 .احلط على أئم  احلدي  والتقلي  من شههنم وشه  علم اجلريل والتعدي  
 لامدي  وأئم  اجلاريل والتعادي  أها  وأكفااء للكاالم يف أها  الباد  وال عفال أئم  احل

 .اجلريل والتعدي  يتناول أه  البد  
املليةاا   ع  ، وهاااكم األدلاا  ماان وريقاتااه املظلماا  ناااومااا أدري ماان أياان اكتساا  هاا ه ال

 :باجلا  
هااا  اجلاااريل والتعااادي  الااا ي يف علااام املصاااطلو هاااو  فساااه كاااالم األئماااا  : قاااال  -1

أو مبعاااخ آخااار هااا  تطبااا  قواعاااد هااا ا العلااام يف ، مااااء يف أهااا  الباااد  واألهاااواء والعل
 الكالم على أه  النح  ؟ 

وأوائلااه أهاا  البااد  وال ياادخ  يف أجبدياتااه لعلاام اجلااريل والتعاادي    إ اجلااوام: أقااول 
 .منام  سيما الدعاة والك ابني
مان  ثنائاماساتيف إخاراف أها  الباد  و  مان أها  احلادي  وغاريهم وهات أقاوال األئما 

 .علم وقواعد اجلريل والتعدي  
إ  علاام اجلااريل والتعاادي  جااا   ماان علااوم الشااريع  لااه  ااوابط وقواعااد  " :قااال  -4

 .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 

ألدل  ليخرف بعادها ككام علاى ها ا الرجا  وها  خاال  مانان يف األصول ويستقرأ ا
 ". أه  السن  واجلماع  أو ال ؟

يف ه ا الكالم حاط علاى علام اجلاريل والتعادي  وأ اه علام جاا   أي هامشاي : أقول 
ألهناام ال ميتلكااو   ، بااههنم ليسااوا أهاااله للحكاام علااى أهاا  البااد وحااط علااى علمائااه 

أمثاله و  هو  عو  استقراء األدل  ب  املؤه  ل لكأدوات النظر واالستدالل وال يستطي
فاام املؤهلاو  للنظار يف األصاول ولعا  منااا أصا  التوحياد  ، ال ين أحااعوا بالشاريع 
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ومؤهلااااو  السااااتقراء األدلاااا  ماااان  ، كمااااا ياااا عم أهاااا  البااااد   أي علاااام الكااااالم واجلاااادل
تعاادي  أمااا علماااء اجلااريل وال ، الكتااام والساان  واسااتخراف األحكااام علااى أهاا  البااد 

للنظر يف  صوص الكتام  تؤهلام فليسوا من ك  تلك يف شيء ألهنم ال أصول هلم
 .سطحيوأل  علمام جا   أي هامشي  ، والسن  واستخراف األحكام مناا

لقد كا  أغل  م كرتكم مرك ة حول مسهل  أصبو مان الواجا  البياا  : " قال  -3
ي يف علام املصاطلو هاو  فساه  ه  اجلريل والتعدي  الا : عناا وُّليتاا بو ويل وهي 

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 

ألول مرة يف تاريخ علماء املسلمني تظار ه ه الادعوحل الباعلا  القائما  علاى : أقول 
وهاااي إخاااراف الكاااالم يف أهااا  الباااد  واألحكاااام علااايام عااان قواعاااد  ،   واهلاااوحلاجلاااا

مان أ  فرجاوا أها  الباد  وهاو وغاريه أعجا   علماء اجلريل والتعدي  يف علوم احلدي 
فضااله عان أ  والنح  من دائرة  قد أئم  اجلريل والتعدي  واألحكام عليام قيد شعرة 

 .تلك ويو حوه  جيلوا
سهبني بعض الفاروق باني اجلاريل والتعادي  يف علام الروايا  وباني  هل ا فه ا : " قال  -2

-فاال كالم العلماء وععنام يف أه  البد  واألهواء ، وال ي ا تقدمتوه على الشايخ 
وه ا منه تربي  للشبام وتعويدهم على عباارة ( ال تق  جريل ) هو قوله  -حفظه اهلل

لاااااب  باااااام الروايااااا  ممكااااان أ  يفاااااتو علياااااه امل( جاااااريل)أل  الشاااااام إ  قاااااال ( ععااااان)
وقواعاادها فيتيااه فياااا ، وهلاا ا كااا  كااالم العلماااء يف أهاا  البااد  جرحاااه أو لااي  جبااريل 

 . "فاملصطلحات ال مشاح  فياا
وقصاده  لاهف هنا ملصيب  إت يصدق على قو  فال إ  كا  ه ا هو قصد الشيخ : أقول 
يريد أ  يمي  قاه ب  ال بناء فياا إعال "كمن يريد أ  يبي قصراه ويادم مصراه " املث  

وجااارإ  ، الشاابام ماان  اارر موهااوم فجااره إىل مصاااادم  قواعااد أئماا  اجلااريل والتعاادي 
تطاال أها  الباد  وجارإ إىل احلاط علاى  أ  أ ى إىل التاوين مناا واحلجر عليااا مان
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أئماا  احلاادي  واجلااريل والتعاادي  وإ كااار جا اا  عظاايم ماان جاااادهم يف احلفااا  علااى 
و ساب  ها ا  ، ن غوائ  عوائ  الضالل وعوائا  ااحلاادالدين ومحايته ومحاي  أهله م
 .ا بال ب  إىل من ال وجود هلم إال يف خيال أه   ، اجلااد العظيم إىل غري أهله

ال خطاار وال  اارر علااى الشاابام ماان ماانان أهاا  احلاادي  والساان  وال ماان  أ ااه واحلاا 
 .وقواعدهم قواعده وإ ا ا طر عليام من املناهن والقواعد الي ختال  مناجام 

والاا ي يريااد محاياا  الشاابام بصاادق وإخااالص إ ااا يااثام ويااربيام علااى املاانان احلاا  
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 

نام الفاان وا صااومات والصااراعات وتقضااي علااى وتفسااد عقااول الشاابام وتباا  بياا
مكارم األخالق من الصدق والور  وحا  احلا  و صارته واملاواالة يف اهلل واملعااداة فياه 

 .ال يف الباع  واألشخاص واألهواء 
كلما    : " كا  عليكم إتا احاتن أحاد بقواعاد علام احلادي  يف غاري حملااا أ  تقولاوا

اا  توفساد استدالله ال أ  تنحوا القواعد عن مكا وتبينوا باعله" ح  أريد  ا باع  
 .وتستبدلوا  ا قواعد فاسدة تؤدي إىل الفن واحتدام ا الفات 

أرأياااتم لاااو احاااتن إ ساااا  بآياااات وأحاديااا  علاااى باعااا  ، أهناااو  مااان شاااه  ا ياااات  
حينما   للخوارف  -ر ي اهلل عنه-واألحادي  والعيات باهلل ؟ أو  قول كما قال علي 

 . "كلم  ح  أريد  ا باع "يقولو  ال حكم إال هلل كا وا 
ف  ااه هااو احلاا  والصااوام عقاااله  -ر ااي اهلل عنااه-الواجاا  أ   ساالك مساالك علااي 

لنصااادم  ساالك مسااالك أهاا  األهااواء يف اخااسا  األصااول الفاساادةوشاارعاه وفطاارة وال  
  . ا األصول الصحيح  الراشدة 

  
ريل والتعااادي  يف الااارواة قاااد يكاااو  فياااه كاااالم علمااااء اجلااا  : الفااارق األول " :قاااال  -2

ملااان رماااي ببدعااا  مواز ااا  مث سااااق أربعااا  أمثلااا  ملاااا يااا عم أ  فياااه مواز ااا  ، مثااااال  منااااا 
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أحدمها رمي ببدع  الغلو يف التشيع وبا ياما رمي باارجاء ، فع  ه ا وهو ي عم أ  
ما يقول  فتعجبوا من ختبط من ال يعيعلم اجلريل خاص بالرواة ال يتناول أه  البد  

. 
 ."ويف املقاب  ف   أقوال العلماء يف أه  األهواء ال جمال للمواز   فياا :مث قال 

ا ظاار إليااه كياا  قاباا  بااني علماااء اجلااريل والتعاادي  وبااني العلماااء وكياا   ساا  ماانان 
املواز اااات إىل علااام وعلمااااء اجلاااريل والتعااادي  و ااا ه العلمااااء الااا ين ال يوجااادو  إال يف 

 .يف أه  األهواء  مز   يف أقواهلخميلته من وجود املوا
 .ه ه القاعدة  أ  علماء العصر قد دحضوا وتكر

ال علمااؤه الا ين ال يوجادو   ومعلوم أ  ال ين دحضوها هم علماء السان  واحلادي 
 .إال يف عامل ا يال 

ولاا ا ملااا  اارم عاادداه ماان األمثلاا  اببااات دعااواه هاا ه مل يسااتطع أ  ياا كر إال علماااء 
والظااهر أ اه ال  مث  اامام مالك وابن عيين  واامام أمحد وابان معاني اجلريل والتعدي 

 . يعلم أهنم من علماء اجلريل والتعدي 
األوجااه الاا  ُّعاا  علماااء اجلااريل والتعاادي  يتكلمااو  يف  :الفاارق الثاااين  " :قااال  -1

الراوي حمادودة وسااق منااا جاالا  الاراوي والفسا  والتاما  بالكا م والبدعا  وسااق 
 ."غريها 

 فيما جيريل به علماء اجلريل والتعدي   وما علم املسكني أ ه وقع يف احلفرة ب كر البدع
ُّاه  أ  حتتاا أ واعاه من البد  مث  بدع  ا وارف وبدع  التشيع والتشايع  وأوجا  

الغااايل والاارفض وبدعاا  القدرياا  وغااالة القدرياا  وبدعاا  االعتاا ال وغااالة املعت لاا  وبدعاا  
وبدع  التصو  وغالة التصو  وبدع  األح ام املعاصرة من  جة اارجاء وغالة املر 

اخل ومن ه ه البد  املكفرة وغاري املكفارة وكا  ها ه .. حترير وإخوا  وقطبي  وسروري  
 .البد  قد ا تقدها أه  احلدي  وبينوا أحكاماا وأحكام أهلاا
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حادياا  كاا ابو  وقااد افااسوا ألااو  األالو كمااا أ  أهاا  البااد  يوجااد فاايام الفساااق    
مناا الكثري لدعم بدعام ، وقد فضحام أئم  اجلريل والتعادي  با لك ال غاريهم ممان 

 .الرجالهم يف عامل ا يال أو من العلماء ال ين ال يستطيعو  ا وا يف  قد 
وأ ااى تاارحل أ  البدعاا  وجااه ماان تلااك الوجااوه لكاان : "وماان العجائاا  أ ااه قااال هنااا 

ه متاماه   كر مناا ما يلي أل ه يصع  احلكم على الشخص بالبدع  له أوجه غري ه 
حصرها ، ا روف على احلكام والدعاء عليام مان فاوق املناابر وتكفاري احلكاام وإباارة 
الرعيااا  علاااى الاااوالة والطعااان يف الصاااحاب  والغلاااو يف أهااا  البياااى والتعصااا  للرجاااال 
وتعطياا  صاافات الباااري عاا  وجاا  والطعاان يف أهاا  الساان  ورماايام باأللقااام الشاانيع  

والااادفا  عااانام والت هياااد يف واالة واملعااااداة علاااى األخطااااء وجمالسااا  أهااا  األهاااواء واملااا
واتبا  املتشابه وإ كار معلوم من الدين بالضارورة وا اوا يف مساائ  اامياا  العلماء 

 " . بالقدر إىل أ  قال والوجوه كثرية وكثرية جداه وهي مدو   يف بطو  كت  السل 
من السل  وال كتبام من كتا  والتعدي   أئم  اجلريل الرج  ال يرحل أ كه    :أقول  

 .السل  
مث إ  الرج  يقصد أ  علم اجلريل والتعدي  وعلماءه يف غفل  ساهو  عان أها  ها ه 
البااد  وأ  العلماااء الاا ين يف خميلتااه هاام الاا ين يقومااو  بالاا م عاان الشااريع  وأهلاااا 

  وأئم  اجلريل والتعدي  ويبينو  حال أه  البد  ، وه ا افساء عظيم على علماء السن
فام واهلل العلمااء حقااه وهام الا ين يقوماو  علاى أها  الباد  ويقمعاوهنم يف كا  زماا  

 .ومكا  
وكت  اجلريل ا اص مليةا  ببياا  حاال أها  الباد  ومنااا كتا  وكت  اجلريل والتعدي  

اامااام أمحااد يف الرجااال وكتاا  اباان معااني وكتاا  البخاااري واجلااريل والتعاادي  الباان أ  
وكتااام اوااروحني الباان حبااا   قطي والكاماا  الباان عااديوالاادار  وكتاا  النسااائي حااامت

للحااااكم ومقدمااا  املساااتخرف أل   عااايم  دخ ومقدمااا  املااا ومعرفااا  الرجاااال للجوزجااااين
والو ااعو  وغري تلك مان املؤلفاات يف الرجاال واألحكاام علايام ومانام أها  الباد  



 15 

الكتا  يف بياا  عقائاد أها  السان   وماا اكتفاوا  ا ا با  قااموا بتاهلي ويف تلك كت  
والطعاان فاايام  وعلااى رأسااام الصااحاب  وبيااا  البااد  وأهلاااا والاا م عناااا وعاان أهلاااا

كتاابام والتحا ير املطلا  ماان دعاا م وغال ام فااال مان  والتحا ير مانام وماان بادعام و 
 .دي جيالسو  وال يؤخ  منام احل

كت  علوم احلدي    احلدي  عن غري دعا م بشرو؛ وقد بني تلك يفجازوا أخ  وأ
 .غاي  البيا  ( املصطلو)

ه ه األمور واجلاود ففياا صاح  الوريقات املظلما  أو جيالااا ويظان أ اه جبااالتاه 
وا اااااح ه يف كبااااد النااااااار، وقااااد تقااااادمى لااااك حملااااا  عاااان جااااااودهم  يغطااااي الشاااام 

 .ومكا تام 
جااه لاه مان أ  احلكم علاى الاراوي بااجلريل ال يعتا  إخرا :الفرق الثال  " : قال   -4

املانان وأماا حكام العلماااء علاى رجا  بالبدعاا  فااو إخاراف لاه ماان املانان أي أ اه ماان 
 ."الفرق الناري  وه ا من الفروق الوا ح  

ه ا الكالم على بطال ه فيه  ميف لعلم اجلريل والتعدي  ولعلمائه وجااب تاه : أقول 
. 

 .قول  فما هي براهينك على ه ه القاعدة ومن هم أئمتك يف ه ه امل
وأل اارم مثااالني لبيااا  بطااال  هاا ه الاادعوحل الاا  يرفضاااا أهاا  الساان  وقاابلام علماااء 

 .اجلريل والتعدي  
كا ام : وقال  شيءلي  ب:  بن سليما  احملار   تليد يف قال اامام يب بن معني

 وكاا  مااان يشاااتم عثمااا  أو علحااا  أو أحاااداه ماان أصاااحام النااا  ، يشااتم عثماااا  
( 4474) التاااريخ " واملالئكاا  والنااات أمجعااني يااه لعناا  اهلل عل دجااال ال يكتاا  عنااه 

 .وهو من كت  اجلريل والتعدي  
            خبياااااا  ، املياااااا ا : رافضااااااي يشااااااتم أبااااااا بكاااااار وعماااااار ويف لفااااااظ : وقااااااال أبااااااو داود 

 .وهو من كت  اجلريل ( 1/312 )
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وروحل يف فضاااائ  أهااا   كاااا  رافضاااياه يشاااتم أصاااحام حمماااد : "وقاااال ابااان حباااا  
 .وهو كما ترحل كتام اوروحني ( 1/442) كتام اوروحني " ى عجائ  البي

 ( .1/172) املدخ  " رديء امل ه  منكر احلدي   : " وقال احلاكم
 العاام وكتا  اجلاريل والتعادي  ا ااص فاؤالء علماء اجلريل والتعدي  وه ه كت  اجلاريل

ى تلياد سالفياه وه ا حكمام على تليد بن سليما  فا  بعد ها ا احلكام الغلايظ يبقا
 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 
 . "بالرجع كا  يؤمن "جابر اجلعفي ك به عدد من العلماء وقال فيه سفيا  

 .( 1/321،324) ملي ا  ا" هو ك ام يؤمن بالرجع  ": وقال زائدة بن قدام  
وهاا   ؟ هاا  الساان  ومل فاارف ماان املاانانأاجلعفااي ال ياا ال يف دائاارة  اه فااا  تاارحل أ  جااابر 

 ؟يعتقد تلك أحد من أه  السن  أو من علماء اجلريل والتعدي  
يف البدعاا    ظااري أخرجااى خراسااا  بالباا  مل يكاان هلاام: " باان راهويااه  إسااحاقوقااال 

 .ومقات  بن سليما   والك م جام بن صفوا  وعمر بن صبو
 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 
قد جرحام علماء اجلريل والتعدي  ودو اوهم باعل  منقو   بعدد كثري من أه  البد  

 .يف كتبام 
  العلمااء إتا بادعوا شخصااه فا هنم يا رو  مان األخا  إ:  الفارق الراباع : " قال -7

 .املرجيء وأ  أه  السن  تركوا جمالسته  األفط منه وتكر ساملاه 
وتكر حت ير أ  زرع  من حاار  احملاسا  وتكار رأي مالاك وأ اه ال يؤخا  العلام عان 

 .أربع  وتكر منام صاح  اهلوحل 
 وا العلم عن أكابرهم ف تا أخ وه ال ي ال النات خبري ما أخ" وتكر قول ابن مسعود 

 " .عن أصاغرهم وشرارهم هلكوا
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مجاع حمماود خطاام وجاء يف فتاوحل أئم  املسلمني بقطاع لساا  املبتادعني : " مث قال
وز أخااا  العلااام عااان مبتاااد  وأمجاااع األئمااا  اوتاااادو  أ اااه ال جيااا :" السااابكي ماااا  صاااه

 . (1)"ن دينه مبتد ال  ا من أك  الكبائر أخ  من أ  يسهل الشخص ع: وقالوا
شااريل ( دياانكم (4)أ  هاا ا العلاام دياان فااا ظروا عماان تهخاا وا) وروحل عاان اباان سااريين 

 .وغريها من األدل  ( 1/414) عل  السم ي 
أما علماء اجلاريل والتعادي  فا هنم يهخا و  الروايا  مان املبتاد  ماع أ  الروايا  مان أ اوا  

 ن تهاام أحاديا  النا  و  ماا اتلقي العلم لكن بشروعاا والعل  يف تلك هو 
". 

 : وعليه يف ه ا الكالم مآخ  مناا 
وا من أخ  العلم عنه ويقصد بهها  العلام غاري ر العلماء إتا بدعوا شخصاه ح : قوله 

 .احلفر  أه  احلدي  وأئم  اجلريل والتعدي  ولكنه جلاله وغبائه يتكرر منه الوقو  يف
أبو زرع  ومالاك وقابلام ريل والتعدي  فانا ما وجد علماء ميث   م إال علماء اجل -أ 

 .ابن مسعود ال ي ح ر من أخ  العلم عن األصاغر
 بههاا  البااد  وماانام ماان فساارهم  اختلاا  يف تفسااري األصاااغر فماانام ماان فساارهم وقااد

صاااح  الوريقااات وإين ألخااا  عليااه أ  ياادخ  يف  صااغارهم وماان (1)بصااغار الساان
لساان  وميااديل أهاا  البااد  علااى أهاا  البااد  أل ااه يتعصاا  لألشااخاص ويطعاان يف أهاا  ا

 بااارخمتلاا  أ ااواعام وياادافع عاانام ويااوايل ويعااادي علااى األخطاااء وكثااه هاا ا ماان أك
 .الشواهد عليه 

أشاعري  وهاو ينق  عن حممود حممد خطام السبكيف ه  مل يعم  مبا يقول  -م
 . ى ق  عنه ه ا اامجا  املدعد وق

                                                 

 .ك ا ( 1) 

 .ك ا ( 4) 

 .؛ دار الغرم ( 177-174ص)د  ا ظر كتام احلواد  والب( 1) 
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ام الشاافعي وأمحاد وأباو حنيفا  ئما  اوتاادين وماناألوه ا اامجاا  منقاوا مبا اه  
رووا  لبخاااري ومساالم وغااريهماوأصااحا م وساافيا  الثااوري وعبااد الاارمحن باان مااادي و 

وأ  ال يكااو   والضاابط عاان أهاا  البااد  وأجااازوا الرواياا  عاانام بشاارو؛ مناااا الصاادق
 ه ا املبتد  داعي  إىل بدعته ، مث تراه فبط خبط عشواء فينقا  عان علاي بان املاديي

استصااغرت  فسااي عنااد أحااد إال علااى باان  اماا": تاااد قااال فيااه البخاااري مااام جمإوهااو 
 . "املديي

لو تركى أه  البصرة حلال القدر ولاو تركاى أها  الكوفا  لا لك : " ق  عنه أ ه قال 
 ."خربى الكت  يعي ل ه  احلدي   –يعي التشيع –الرأي 

جتاااد وكالمهاا جييا  ااماام أمحاد يف العلام واالا  ألي  ابن املاديي مان أقار  :و قول له
 .الرواي  عن أه  البد  بشروعاا 

 ."  ه ا العلم دين فا ظروا عمن تهخ و  دينكم إ :"قوله عن ابن سريين ينق و 
بال ات يقصد   ا العلم علم احلدي  و  من أه  احلدي  اوتادين ألي  ابن سريين

  وهاااو أشااار  تاااوهم الناااات أ  املاااراد باااالعلم يف الدرجااا  األوىل غاااري احلااادي وأ اااى ؟
 .يع  العلوم بعد القرآ  وال دين لألم  إال به عقيدة وشر 

أ  علااام الروايااا  مااان أ اااوا  تلقاااي العلااام لكااان ماااع "  :فتقاااول  وعاااهة قولاااك ختفااا مث 
 ."بشروعاا

التاوين من احلدي  وأهله وعلومه أيااا املتعاامل ؟ وماا هاو الاداء الا ي دهااإ ه ا  ما
 .عصابتك؟وأخشى أ  يصي  

يف الااراوي إ ااا هااو كو ااه مساالماه عااداله  ااابطاه أمااا العاا ة ": أللباااين قولااه وينقاا  عاان ا 
 ". جارحاه  التم ه  مب ه  خمال  أله  السن  فال يعد عندهم

ولو كا  الراوي جمروحاه  اجلريل املسقط للرواي  " جارحاه " : بقوله األلباين يريد :أقول  
 .بالبدع 
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أئماااا  احلاااادي  وعلااااى رأسااااام  "ملبتااااد   ابههاااا  الساااان  الاااا ين يقبلااااو  رواياااا"ويقصااااد 
 .الشافعي وأمحد وسفيا  والبخاري ومسلم وأمثاله من أئم  احلدي  اوتادين 

 فماتا استفدت من  ق  كالم هو عليك ال لك ؟
 .يف ك  شيء وال أريد أ  أ اقشه يف كالمه كله ف   اوال ال يتسع ملناقشته 

أها  احلادي  وأئما  اجلاريل والتعادي   لكن الشاهد من كالمه يف اجلمل  أ ه ياو  من
وأقوال ومواق  أئم  اجلريل والتعدي  وهم سادة العلماء والفقااء و م حفظ اهلل دينه 

. 
علااااى احلكاااام علااااى الشااااخص ببدعاااا  أحكااااام  ينبااااي: الفاااارق ا ااااام   : " قااااال -2

 .ومعامالت ومناا لو كا ى البدع  مكفرة تنا ل عليه أحكام الكفار 
راوي باجلريل قد ال ين ل عليه أحكام ومعامالت مثا  ماا ينا ل علاى أما احلكم على ال

 . " املبتدع 
 :أقول  
إ ااه يريااد أ  علماااء اجلااريل أقاا  وأجااا  ماان أ  يكمااوا بالبدعاا  ألهناام ال يعرفااو   -أ 

األصاااااول وال ييطاااااو  بالشاااااريع  وليساااااوا بههااااا  الساااااتقراء أدلااااا  الشاااااريع  واساااااتخراف 
 .األحكام مناا 

ن يتخاايلام وال وجااود هلااام فااام املؤهلااو  للحكاام علااى أهاا  الباااد  أمااا العلماااء الاا ي
 .ألهنم ييطو  بالشريع  

ومااا علاام املسااكني أ  الاا ين ال ميياا و  بااني صااحيو احلاادي  وسااقيمه ليسااوا بعلماااء  
إ  العاااامل إتا مل يعااار  الصاااحيو : "  وإساااحاق بااان راهوياااه كماااا يقاااول ااماااام أمحاااد

، معرفااا  علاااوم احلااادي  " ال يسااامى عاملااااه  والساااقيم والناساااخ واملنساااوث مااان احلااادي 
 . ( 44ص ) للحاكم 
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و سااي أ  اامااام الشااافعي مااع جاللتااه وسااع  أفقااه واهتمامااه باحلاادي  وعلومااه يقااول 
أ تم أعلم باحلادي  والرجاال ماي فهمياا حادي  صاو عنادكم  :" لإلمام أمحد وإخوا ه

 . "أو مصرياه أو كوفياه فهخ وين به شامياه كا  
 ."أه  احلدي   ال يثبتهه ا إسناد "  كثري من األحواليف :قول وي
وأه  احلدي  هم الطائف  املنصورة ال  وصفاا رسول اهلل بههنم علاى احلا   ااهرين  

 .حق يهيت أمر اهلل 
املكفاارة ياادل علااى جالااه بهصااول أهاا  احلاادي  والفقااااء  لبدعاا حديثااه عاان ا -م 

 .وغريهم من أه  السن  
كفاارة وأ ااه ال يلاا م ماان كوهنااا مكفاارة كفاار صاااحباا حااق تقااوم ومناااا حكاام البدعاا  امل

فقد كفر السال  بتعطيا  صافات اهلل وإ كاار رؤيا  اهلل يف الادار ا خارة  ،عليه احلج 
ه ه  يء منجو عندهم أ  من وقع يف شوبالقول خبل  القرآ  ومع تلك فالقول الرا

 .ر حق تقوم عليه احلج  الضالالت ال يكفَّ 
احلاادي  وأئماا  اجلااريل والتعاادي  هاام عماادة علماااء األماا  يف خمتلاا   إ  علماااء -جااا 

األجيال يف الغال  يف احلكام علاى األشاخاص مبتدعا  كاا وا أو غاريهم ساواءه كا اى 
                                                                                                     .مستفيض  البدع  مكفرة أو غري مكفرة وكوبام يف أه  البد  وغريهم مشاورة 

أبواباه للبح  يف أه  البد  يف الكت  الواسع  أو املختصرة ومناا مان وقد خصصوا 
؛ دائاااااارة املعااااااار  ( 134-144ص)الكفاياااااا  للخطياااااا   بدعتااااااه مكفاااااارة ، ا ظاااااار

وشااريل ( 342-1/422) اختصااار علااوم احلاادي  مااع الباعاا  احلثياا  و  ، العثما ياا 
ومقدم  ابن الصاليل مع التقييد واايضايل للعراقاي ( 14-1/13)بن رج  العل  ال

وا ظاار   هاا  النظاار ( 412-414ص)وتاادري  الااراوي للساايوعي ( 147-144ص)
 . شر مكتب  عيب ( 11-14ص)

 :أما بعد(:" 4-1ص")معرف  علوم احلدي "قال احلاكم يف مقدم  كتابه 
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ناات بهصاول السانن قلَّاى، ماع إمعااهنم ف ين ملا رأيى البد  يف زما ناا كثارت ومعرفا  ال
يف كتاب  األخبار وكثرة علباا على اامهال وااغفال دعاين تلاك إىل تصاني  كتاام 

م  على تكار أ اوا  علام احلادي  مماا يتااف إلياه علبا  األخباار املوا باو  تخفي  يش
 ". على كتاب  ا بار

  ها ا الكتاام يف علاوم على ه ا الكالم يرحل أ اه ماا دفاع احلااكم إىل تاهليفالواق  
 .إال كثرة البد  وغرب  السن ( املصطلو)احلدي  

وملااا وصاا  اامااام أمحااد أهاا  احلاادي  بااههنم الطائفاا  املنصااورة أبااخ عليااه احلاااكم مث 
فلقد أحسن أمحد بن حنب  يف تفسري ه ا ا   أ  الطائف  املنصورة ال  يرفع :" قال

احلاادي ، وماان أحاا   اا ا التهوياا  ماان  ا اا ال  عاانام إىل قيااام الساااع  هاام أصااحام
قااوم سااالكوا حمجااا  الصاااحلني واتبعاااوا آباااار الساال  مااان املا اااني، ودمغااوا أهااا  الباااد  

 ."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  

اهلل صلى اهلل عليه وسلم ويا هلا من حجن دامغ  ومل ينس  ه ه البد  بسنن رسول 
 .امل ي  لغريهم

قلاو م و  ،فعقوهلم بل اتة السن  عاامرة(:" 3ص)وقال احلاكم يف وص  أه  احلدي 
بالر ااااء يف األحاااوال عاااامرة، تعلااام السااانن سااارورهم وجماااال  العلااام حباااورهم، وأهااا  

 ".بهسرها أعداؤهمالسن  قاعب  إخواهنم، وأه  ااحلاد والبد  
ومثاا  هاا ا (:" 2ص)وقااال أيضاااه رمحااه اهلل بعااد تكااره أ اساااه يطعنااو  يف أهاا  احلاادي 

عاااد ا يف أساافار ا وأوعا نااا كاا  ماان ينساا  إىل  ااو  ماان ااحلاااد والبااد  ال ينظاار إىل 
 ".الطائف  املنصورة إال بعني احلقارة ويسمياا احلشوي 

عاادي  وكاااد أ  ياارميام باحلشااوي ، فمااا فااا ا الاا ي  ناقشااه قااد حقاار أئماا  اجلااريل والت
  .وصفه هلم باألوصا  ال  وصفام  ا ببعيدة عن وصفام باحلشوي 
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فلاوال ااساناد وعلا  ها ه الطائفا  لاه وكثارة ماوا بتام (:" 4ص)وقال رمحه اهلل أيضااه 
على حفظه لدرت منار ااسالم، ولتمكن أه  ااحلاد والبد  منه بو ع األحاديا  

 ".ف   األخبار إتا تعرت عن وجود األسا يد فياا كا ى ب ساه  وقل  األسا يد،
فاهتمامام باألسا يد وموا بتام علياا فياه حفاظ ملناار ااساالم وو اع ساد منياع يف 
وجااه أهاا  ااحلاااد و البااد  حااق ال يتمكنااوا ماان الكاا م علااى رسااول اهلل صاالى اهلل 

 .عليه وسلم
النااو  الثااين والثالبااو  يف معرفاا  ":" معرفا  علااوم احلادي "وقاد عقااد احلااكم يف كتابااه 

 م ه  احملدبني 
 ".ال يؤخ  العلم عن صاح  هوحل:" تكر فيه قول مالك بن أ    -1
وتكر رمي ابن معني حملمد بن مناتر بال  دق ، ووص  إبراهيم بن أ  ياب به اه  -4

 .جامي قدري
ويساامع  وتكاار عاان ساافيا  الثااوري أ ااه يساامع احلاادي  ماان الرجاا  فيتخاا ه دينااا -3

 .احلدي  من الرج  فيتوق  فيه ويسمع من الرج  فال يعتد به وي  معرف  م هبه
قاااال لاااه املعتمااار كااا بى لعثماااا   وملاااا حاااد  أباااا  بااان تغلااا  كااادي  فياااه قااارص -2

 .وصايل به
 .وتكر أ  اامام أمحد رمى إبراهيم بن عاما  باارجاء -1
وا ر أ  رواد املرجااااح واحاااا أال فاحاااا روا اباااان :" وتكاااار عاااان اباااان عييناااا  أ ااااه قااااال  -4

 .إبراهيم بن أ  يب القدري
مل يكان يف حديثاه با اإ :  وسة  علي بنب املديي عن أ  إسرائي  املالئي فقال -7

 .وكا  ي كر عثما  يعي بالسوء
 .و ق  عن احلسن بن واقد أ  السدي كا  يس  أبا بكر وعمر  فلم يعد إليه -2
 .يف احلسني بن دينار أ ه كا  يرحل رأي القدر و ق  عن ابن املبارإ أ ه قال -2
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وتكااار أ  ي ياااد بااان هاااارو  ععااان يف احلساااني بااان زيااااد اللؤلاااؤي ععنااااه شاااديداه،  -14
وتكر ععن ي يد بن هارو  يف حري  بن عثما  بسب  م هباه أي بغضاه لعلاي ر اي 

 .اهلل عنه
ماد وتكر ععن الثوري يف احلسن بن صاحل أل ه كا  يارحل الساي  علاى أما  حم -11

 .صلى اهلل عليه وسلم
وتكر عبد الواحد بن زيااد أ اه ععان يف زفار بان اهلادي  مان أجا  أ اه مان أها   -14
 .الرأي
 .وأ  سوار بن عبد اهلل يدعه من أج  الرأي -13
 .وأ  ابن إدري  ععن يف سامل بن أ  حفص  لطعنه يف عثما  وبي أمي  -12
 .واد أ ه كا  يرحل اارجاء وأ  البخاري قال يف عبد الع ي  بن أ  ر  -11

فاؤالء أربع  عشار إمامااه كلاام مان أها  احلادي  جيرحاو  أها  الباد  ببادعام، فاا  
 .تستطيع  أ  خترف واحداه منام عن دائرة أه  احلدي 

فماااا رأي العقاااالء يف قاااول هااا ا املساااكني الااا ي جلااا  خبيلاااه ورجلاااه ليباااني للناااات أ  
، وأ  العلمااء الا ين يا  باد لاى أها  الال تنطب  ع( املصطلو)قواعد علوم احلدي  

 .هلم الكالم يف أه  البد  هم غري أئم  اجلريل والتعدي 
 (:"1/1314)قال احلافظ ابن رج  يف شريل عل  السم ي و 

 مسهل  يف رواي  املبتد                
وها ه املسااهل  قااد اختلاا  العلماااء فياااا قادمياه وحااديثاه، وهااي الرواياا  عاان أهاا  األهااواء 

لبد  فمنعى عائف  من الرواي  عنام كما تكره ابن يسرين، وحكي أوه عن مالك وا
واباان عييناا  واحلمياادي ويااو   باان أ  إسااحاق وعلااي باان حاارم وغااريهم، وروحل أبااو 

" ال تسمعوا من أه  األهواء:" إسحاق الف اري عن زائدة عن هشام عن احلسن قال
 .خرجه ابن أ  حامت
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م إتا مل يتامااوا بالكا م مانام أباو حنيفا  والشااافعي ورخصاى عائفا  يف الروايا  عانا
لااو تركااى أهاا  البصاارة :" ويااب باان سااعيد وعلااي باان املااديي، وقااال علااي باان املااديي

 ".للقدر وتركى أه  الكوف  للتشيع  ربى الكت 
وفرقااى عائفاا  أخاارحل بااني الداعياا  وغااريه، فمنعااوا الرواياا  عاان الداعياا  إىل البدعاا  دو  

ملبارإ وابن مادي وأمحد بن حنب  ويب بن معاني وروي أيضااه عان غريه، منام ابن ا
 .مالك

 :واملا عو  من الرواي  هلم مهخ ا 
 .تكفري أه  األهواء أو تفسيقام وفيه خال  مشاور: أحدمها
أكام بكفاارهم أو  إ  ملااها ا  هلام واهلجارا ، والعقوبا  باسإ الروايا  عانام و : والثااين
 .فسقام

هو أ  اهلوحل والبدع  ال يؤمن معاه الكا م وال سايما إتا كا اى و : وهلم مهخد بال 
 .....الرواي  مبا يعضد هوحل الراوي

لاي  :" وعلى ه ا املهخ  فقد يستثخ من اشتار بالصدق والعلم، كما قال أبو داود
يف أهاا  األهاااواء أصاااو حاااديثاه مااان ا اااوارف، مث تكاار عمااارا  بااان حطاااا  وأباااا احلسااان 

 .األعرف
" ال يكت  عن الرافض  ف هنم يك بو :" العك ، قال ي يد بن هارو وأما الرافض  فب

 .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

 .خفف  تات الشبه كاارجاءوالبد  امل
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احتملاوا مان املرجةا  احلادي  ويكتا  عان القادري إتا :" قال أمحاد يف روايا  أ  داود
كااا  أبااو عبااد اهلل يااد  عاان املرجااح إتا مل يكاان :" وقااال املااروزي ". مل يكاان داعياا 

 ".داعي 
ومل  قاا  لااه علااى  ااص يف اجلامااي أ ااه يااروي عنااه إتا مل يكاان داعياا ، باا  كالمااه فيااه 

 .ام أ ه ال يروي عنهع
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
الااا ين أمهاااام أمااار العلمااااء  ءاساااتعرا أيااااا القااااريء الاااواعي أمسااااء هاااؤال -1

فساو  ال  ،الرواي  عن املبتدع  املا ع مانام منعااه مطلقااه واويا  مانام بشارو؛ وحتفاظ
ال     ُّااد اجلميااع إال ماان أئماا  احلاادي  واجلااريل والتعاادي  وهاا  يتصااور العاقاا  أهناام 

  البد  وأ واعاا وه  يقول عاق  أهنم ليسوا أهاله أل  يكموا على أه  البد   عرفو ي
. 

إال تابعااه هلام ومغسفااه مان كارهم   هدُّاولو تعرا غاريهم هلا ا األمار فاال  -4
يف هااا ا الباااام وغاااريه مااان أباااوام علاااوم احلااادي  واحلكااام علاااى الرجاااال وماااا أوساااعاا 
وقاادمنا لااك  باا ة عاان مكااا تام وجاااودهم يف تااهلي  كتاا  يف العقياادة الساالفي  ومااا 

خمتلاااا  مااااراتبام يف البدعاااا   فالفاااااا ماااان العقائااااد الضااااال  وبيااااا  حااااال أهلاااااا علااااى
 .والضالل 

فواهلل ال ياو  من أمر أئم  احلدي  واجلريل والتعدي  إال  ااقص العقا  والادين و اامل 
 .لنفسه مبني 

فضاااال عااان إ  بعاااض علمااااء اجلاااريل والتعااادي  قاااد حكماااوا علاااى أ اااات بال  دقااا   -2
ني علااى ، أقاادم لااك حكاام اباان معااالبدعاا  لكفاااء م وعلمااام خبطااورة البااد  وال  دقاا 

 .حممد بن مناتر بال  دق 
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ن عباااد القااادوت األزدي قاااال باااصااااحل  مااان حكااام علياااه علمااااء احلااادي  بال  دقااا مف
يقااال : "  وقااال ا طياا ( 4/427) املياا ا   "صاااح  الفلسااف  وال  دقاا   :"الاا ه 

، ا ظار لساا   بال  دقا  ورمااه غريمهاا مان األدبااء واملاؤرخني "كاا  مشااوراه بال  دقا إ ه  
 . وحكم عليه بعض أئم  احلدي  به ه متام بالك م( 121/ 3) املي ا 

ا اام بال  دقاا   " وماان املتامااني بال  دقاا  سااي  باان عماار التميمااي ، قااال اباان حبااا  
( 1/121)وكا ا ا ماه احلااكم بال  دقا  ، املادخ   "األببات ويروي املو وعات عن 

ا ام بال  دقا  :    "  وقاال ابان عاراق( 4/411)وا ظر املي ا  ( 1/321)واوروحني 
 ( .44ص)الشريع  املرفوع   تنا يه " وو ع احلدي 

قاال : وقاال الا ه   "معثارز ادي  : "ومنام عبد الكرمي بان أ  العوجااء قاال الا ه  
ملا أخ  لتضارم عنقاه قاال و اعى فايكم أربعا  آال  حادي   :"أبو أمحد بن عدي

يما  العباسااي األمااري بالبصاارة ، قتلااه حممااد باان ساال ، أحاارم فياااا احلااالل وأحاا  احلاارام
 ( .4/422)املي ا  

ااين يف كتااام فوتكاار أبااو الفاارف األصاا" : قااال احلااافظ اباان حجاار يف لسااا  املياا ا  
عااان جريااار بااان حاااازم كاااا  بالبصاارة سااات  مااان أصاااحام الكاااالم ، واصااا  بااان األغاااين 

  أعبد القدوت وعبد الكارمي بان  بن عطاء وعمرو بن عبيد ، وبشار بن برد وصاحل
 .العوجاء ورج  من األزد وكا وا ين لو  يف من ل األزد 

 .فهما عمرو وواص  فصارا إىل االعت ال 
 ."متحرياه وأما بشار فبقى  (1)مي وصاحل فصححا التنوي وأما عبد الكر 

لفائاادة وهااي تصاادي  مااا ااين وهااو غااري بقاا  ف قلااى هاا ا الكااالم وإ  كااا  فيااه األصاا
 قااااا  األخباااااار يف هم قاااااد تاااااهبروا بههااااا  احلااااادي  يقاااااال أ  األدبااااااء واملاااااؤرخني وغاااااري 

 .باألسا يد 
 .مث إ  األصفااين يروي ه ه القص  عن رج  من أه  احلدي  

                                                 

 .لعلاا الثنوي  ( 1) 
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علماء اجلريل والتعدي  قد يتكلماو  يف الاراوي بساب  : الفرق السادت  " : قال -2
أمور ال تستدعي جرحه ، أما العلماء إتا تكلموا يف شاخص وبادعوه فبعاد النظار يف 

أه  السان  واجلماعا  واساتقراء األدلا  ألهنام يعلماو  خطاورة التباديع وفارق باني  منان
 . "ه ا وتلك

 : أقول 
يتكلماو  يف  يف  ظارهلعلماء اجلاريل والتعادي  فا هنم يف ه ا الكالم احتقار شنيع  -أ 

يرمو اااه ماااثاله بالكااا م أو بساااب  أماااور ال تساااتدعي جرحاااه فماااا رأياااه فااايمن الاااراوي 
باادو  علاام وال ور  وال خااو  فااا  يقااال أهناام يرمو ااه  ااه بالفساا  يتامو ااه بااه أو يرمو 

، من اهلل وال مراعاة حرم  أعراا املسلمني الا  حرمااا اهلل كحرما  دماائام وأماواهلم 
 ا ا التباديع أل اه  يعتادوإتا ُّرؤا على تبديع شخص كماا هاو موجاود يف كتابام فاال 

يسااوا بههاا  للنظاار فيااه كمااا صاادر ماان قااوم ال يعلمااو  ماانان أهاا  الساان  واجلماعاا  ول
 .أهنم ليسوا بهه  الستقراء األدل  وال يعلمو  خطورة التبديع 

مااان يعلااام من لااا  أئمااا  اجلاااريل والتعااادي  عااان أرياااد أ  أساااوق للقاااراء الكااارام كاااالم  -م
 .دراس  وممارس  وخ ة عويل  

، لاي   "النقاد والنقااد "  -رمحاه اهلل–قال العالم  الناقد الشيخ عبد الرمحن املعلماي 
 قااد الاارواة باااألمر اهلااني ، فاا   الناقااد ال بااد أ  يكااو  واسااع ااعااال  علااى األخبااار 

الرواة ومقاصادهم  عوائداملروي  ، عارفاه بهحوال الرواة السابقني وعرق الرواي  ، خبرياه ب
واملوقعا  يف ا طاه والغلاط   (1)وأغرا ام ، وباألسبام الداعي  إىل التساه  والك م

إىل أ  يعر  أحوال الاراوي ماق ولاد ؟ وباهي بلاد ؟ وكيا  هاو يف الادين ، مث يتاف 
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 

 يعاار  مرويااات النااات عاانام وعاااد م يف التحاادي  مثووفيااا م ، وأوقااات حتااديثام 
                                                 

 .ومن أقوحل األسبام الداعي  إىل الك م البدع ، فقد كثر الك م فيام ( 1) 
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ويعااارا عليااااا مروياااات هااا ا الاااراوي ويعت هاااا  اااا إىل غاااري تلاااك مماااا يطاااول شااارحه ، 
مالكاه لنفسه ، ال يستميله اهلوحل ويكو  مع تلك متيقظاه مره  الفام دقي  الفطن  

مث يساان  املقاارحااق يسااتويف النظار ويبلاا   باادر  اانوال يساتف ه الغضاا  وال يسااتخفه 
ال يبلغااااا إال حكماااه فاااال جيااااوز وال يقصااار ، وهااا ه املرتبااا  بعيااادة املااارام التطبيااا  يف 

ول علياه عااألف ات ، وقاد كاا  مان أكاابر احملادبني وأجلاتام مان ياتكلم يف الارواة فاال ي
 .وال يلتفى إليه 

قاال اامااام علاي باان املاديي وهااو مان أئماا  ها ا الشااه  أباو  عاايم وعفاا  صاادوقا  ال 
مقدماااا  اجلااااريل  "حااااداه إال وقعااااوا فيااااههااااؤالء ال ياااادعو  أ ، أقباااا  كالمامااااا يف الرجااااال

 ( .ص م،يل)والتعدي  
( أي جيرحاو )قاد يتكلماو  أيقاال فايام  ،فا ه صفات أئما  النقاد اجلاابا ة األفا ات

 .يف الراوي بسب  أمور ال تستدعي جرحام 
 سبام الداعي  إىل اجلريل ويعرفو  أحاوال الاراوياألوهم كما وصفام املعلمي يعرفو  

ومناااا معرفاا  دينااه وأما تااه وعقلااه ومروءتااه وماان دينااه عقيدتااه هاا  هااو سااي أو مبتااد  
 .ال إىل آخر ما وصفام به  ومن أحواله ه  هو داعي  إىل بدع  أو

قباا  تقباا  أحكااامام علاى أهاا  البااد  وال تفمان هاام العلماااء الاا ين يقادمو  علاايام و 
علماؤهااا بااماماا  وقبلااى أحكااام هااؤالء العباااقرة األفاا ات الاا ين ساالمى هلاام األماا  و 

 .أحكامام 
 .ما يقول ويستخ   م وبهحكامام ه ا املغرور املتاور ال ي ال يعق 

ماااانان أهاااا  الساااان  ياااارحل هاااا ا املسااااكني أ  أئماااا  اجلااااريل والتعاااادي  ال يعرفااااو   -جااااا 
واجلماع  وأهنم غري مؤهلني الستقراء أدل  الكتام والسن  ، فهي افاساء علايام يفاوق 

 .  ه ه فيه كوبريه ا وأي  
الرمحن بان ب  وابن عيين  وابن املبارإ وعبدأترحل أياا املسكني مث  مالك والثوري وشع

ماااادي وياااب بااان ساااعيد القطاااا  وأمحاااد بااان حنبااا  والبخااااري وأ  زرعااا  وأ  حاااامت 



 29 

مااؤهلني للحكاام قطي وأمثاااهلم غااري والاادار  ومساالم والنسااائي واباان حبااا  واباان عاادي
 .ه  البد  أعلى 

لعباااقرة األماا  وأفاا اتها وأئمتاااا ، أيساالم هلاام اجلبااال الشاام ماان وإسااقا؛ أي تطاااول 
العلمااااء مثااا  ااماااام اجلبااا  األشااام حمماااد بااان إدريااا  الشاااافعي وال تسااالم هلااام ويقبااا  

 أحكام أفرادهم مث  اجلب  األشم اامام البخاري وال تقب  أحكامام ؟
يف احلكاام علااى  (1)واعلماااء اجلااريل والتعاادي  قااد فتلفاا: الفاارق السااابع  :" قااال -14

علماء راو معني فال يكو  سبباه للحكم على ا خرين مامل يهخ وا   ا اجلريل ، أما ال
تبااااعام وإال أحلااا   ااام مااان مل يهخااا  بقاااوهلم بااا لك إتا تكلماااوا يف مبتاااد  فيجااا  ا

 .املبتد 
رآين ساااعيد بااان جباااري جلساااى إىل علااا  بااان : روحل الااادارمي وغاااريه عااان أياااوم قاااال 

ال ُّالسااه ، مسااند الاادارمي   أمل أرإ جلسااى إىل علاا  باان حبياا حبياا  ، فقااال يل
قلااى أل  عبااد اهلل أمحااد باان حنباا  أرحل : )  السجسااتاينوقااال أبااو داود ( 1/144)

ال أو تعلمااه : رجاااله ماان أهاا  الساان  مااع رجاا  ماان أهاا  البدعاا  ، أتاارإ كالمااه ؟ قااال 
عبقاات  "حلقه به أالأ  الرج  ال ي رأيته صاح  بدع  ، ف تا ترإ كالمه فكلمه وإ

 . 414رقم ( 1/1414)احلنابل  
 :أقول 

إتا اختل  عاملا  من علماء اجلريل والتعادي  أو غاريهم يف أمار دياي فااحلكم يف  -أ 
 . ويردو  قول املصي  وأهله ال ين يهخ و  بقول املخطح لاوحللالقضي  هلل ال 
فاا   )ل ، قااال تعاااىل مااا اختلاا  فيااه ماان أماار الاادين الاارد إىل اهلل والرسااو يفوالواجاا  

تنازعتم يف شيء فردوه إىل اهلل والرسول إ  كنتم تؤمنو  باهلل واليوم ا خر تلك خري 
 ( .وأحسن تهويال

                                                 

 .ك ا ( 1) 
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ال املفتعلاا  فماان فينظاار يف قااول املتنااازعني يف  ااوء الشااريع  وقواعاادها املسااتمدة مناااا 
أ ه امه واعتقاد بقوله ومن خالفاا رد قوله مع احس خ  واف  قوله شريع  اهلل وج  األ
وال يق  املسلم املتبع موق  أه  األهواء فيقول قد  ، جمتاد له أجر اوتاد املخطح

قول النات ف   مثا  اختل  العلماء فال يل مي قول فال  وفال  وي ه  يتالع  بع
النااات علااى رد احلاا  وإسااقا؛ أهلااه وصاااح  احلجاا  جياا  األخاا   هاا ا القااول جياار 

 . وحجته ال لشخص تلك الرج  وسواد عينيه تباعاه لشر  اهللابقوله 
 تبااا  العلماااءاأراإ فرقااى بااني العلماااء وبااني علماااء اجلااريل والتعاادي  فهوجبااى  -م 

 .وأسقطى صاح  احل  من علماء اجلريل والتعدي  وحقام  ال ين يف خميلتك
تفاجؤ ااا بوجااوم اتبااا  قااول أيااوم واامااام أمحااد ومهااا ماان أئماا  اجلااريل والتعاادي ، مث 

أ ى حينما تساتخ  باهقوال أئما  اجلاريل والتعادي  تادرإ أ  مان مجلاتام ااماام فا  
أمحد وأيوم ومالك وسفيا  الثوري وابن عيينا  والبخااري وأمثااهلم أو ال تادرإ تلاك 

مث ال  اراإ  والتعادي ، وال تتصوره ، فكم مرة تفرق لنا بني العلماء وبني علمااء اجلاريل
وال جنااد العلماااء الاا ين  ااني  اام أئماا  اجلااريل ي  والتعاادحتااتن إال بااهقوال أئماا  اجلااريل 

 ؟والتعدي  فعالم يدل ه ا أياا النات 
 ".تباعام إتا تكلموا يف مبتد  فيج  اأما العلماء : " قولك  -11

بالدلي  من كتام اهلل وسن  رسوله بالفرق بني علماء اجلاريل والتعادي   -أ :فهعالبك 
 .تبا  أولةك ابا  هؤالء وال جي  تاوبني العلماء ال ين ت عمام وأ ه جي  

تبااعام االتبديع فقط ومفاوماه أ اه ال جيا   ببامتبا  العلماء قيدت وجوم ا -م 
 .يف غري ه ا البام فا  عندإ دلي  على ه ا التفري  أيضاه 

بناااءه علااى قاعاادتك يف بااام التبااديع يل مااك تبااديع اامااام البخاااري أل  اامااام  -جااا 
صاااحابه قاااد بااادعوا ااماااام البخااااري وآتوه ولكااان العلمااااء حمماااد بااان ياااب الااا هلي وأ

ماد بان ياب فاا  تبادعام ألهنام وعلى رأسام مسلم إىل يومنا ه ا خاالفوا ااماام حم
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أل ه لي  معه وال مع أصحابه : مل يتبعوا حممد بن يب ، وتقول ملاتا خالفوه فهقول 
 .حج  

وأ   عاايم أل ااه مل  النخعااي عبااد اهللواامااام أمحااد  فسااه خااال  النااات يف شااريك باان 
ماا عااد ا تلاك مناه كتقدم لاه احلجا  علاى تباديعاما ولاو قادموها لاه لقبلااا والت مااا  

 .ومن أمثاله رمحام اهلل 
فمااادار القباااول والااارد هاااو احلجااا  وعااادماا ال اهلاااوحل كماااا قاااررت أ اااى هناااا يف قضاااايا 

ك  القضايا كما االختال  أي اختال  أئم  اجلريل والتعدي  وال يبعد أ  تقررها يف  
 .يفع  أه  األهواء ال ين قلد م 

لاااي  علاااى إعالقاااه عناااد السااال  وأئماااتام بااا  هااام فرقاااوا باااني  ااحلااااق باملبتاااد  -د 
جمالساته وأخا  العلام عناه،  الداعيا  ومان ح روا منف وغري الداعي  ىل البدع إالداعي  

عنادهم أ ار مان  بقتلاه أل اه  كماو قاد ي ب  إتا متاادحل يف العنااد والادعوة إىل بدعتاه
 .قطا  الطرق احملاربني هلل ورسوله 

وأما غري الداعي  من الصادقني املهمو ني فقد أخ وا منام العلم حفا اه على الشاريع  
 .مناا  شيءوح راه من أ  يضيع 

وأبباى  ؟مساام لنااتبااعام يف التباديع امن هم العلماء عنادإ ا   الا ين جيا   -جا 
  وال يبااادعو  أحاااداه إال بعاااد النظااار يف األصاااول وبعاااد لناااا أهنااام قاااد أحااااعوا بالشاااريع

وماا رأياك  ؟استقراء األدل  من الكتام والسن  وبني لنا من سابقك إىل ها ه الشارو؛
 . ا   فيمن ال تتوفر فيه ه ه الشرو؛ ويبد  ك  من سة  عنه ولو كا  ال يعرفه

ر شااروعام يف  علاام اجلااريل والتعاادي  لااه رجااال ال تتااوف: الفاارق الثااامن  : "قااال  -14
وقااد كااا  ماان " كثااري ماان احملاادبني قااال العالماا  املعلمااي يف مقدماا  اجلااريل والتعاادي  

 " .أكاااابر احملااادبني وأجلاااام مااان ياااتكلم يف الااارواة فاااال يعاااول علياااه وال يلتفاااى إلياااه 
 :أقول 
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سب  الكالم على كالم املعلمي يف أئم  النقد األفا ات اجلاابا ة، فلقاد رآه ها ا   -1
ي  فحاد عنه وأخ   من آخره ما يريده ويواف  هواه، وترإ منه ماا يباني اا سا  الغر 

 .بطال  دعاواه من علو مكا   أئم  اجلريل والتعدي  فارجع إليه
من الفقااء ال تتوفر فايام شارو؛ الفتاوحل  اه كثري اه  أ َّ  ُّ سي ه ا املسكني أو  -4
. 
للجاااريل والتعااادي  كااا  احملااادبني تتاااوفر فااايام الشااارو؛ الالزمااا   أ مااان قاااال لاااك  –3

فعلماء اجلريل والتعدي  معروفاو  عناد أها  احلادي  والعلمااء ا خارين فماا قيما  ها ا 
 ؟الفرق ب  ما قيم  ك  الفروق ال  تكر ا 

 هاا ه بعااض الفااروق بااني علاام اجلااريل والتعاادي  وبااني كااالم العلماااء يف" :قااال  - 13
 ". ولع  اهلل ييسر ببح  أعول عن قري  إ  شاء اهللأه  البد  

يكو  أساوأ لعلاه ساوماا سايهيت  الباعلا  قاد عار  القااريء مصاري ها ه الفاروق: أقول 
 .ومصريه أسوأ 

عتا  املا اه  يف توال ي تقارر عناد ا أ اه ال :" (املوقظ )ال ه  يف قال :" قال -12
وهاا ا فيمااا إتا تكلمااوا يف  قااد شاايخ ورد شاايء ماان حفظااه وغلطااه ": الرواياا  ، وقااال

 . " جا  معتقده فاو على مرات ف   كالمام فيه من 
إ  مل يبني الكاتا  وجاه االساتدالل  ا ا الكاالم الا ي  قلاه عان الا ه ، مث : أقول 

كماااا حصااا  فياااه تقااادمي   مناااهخمااا  يضااايع املقصاااود هااا ا الكاااالم قاااد تعااارا الختصاااار 
 . ل ي دفعه إليهاال  دري ما  وتهخري

 . -رمحه اهلل-يو و تلك ما سه قله عن ال ه  
إىل والتعادي  فصاله تكر فيه ألفا اه من اجلريل والتعدي  مث قسم أئما  اجلاريل لقد عقد 

 .بالب  أقسام متشدد ومعتدل ومتساه  
وه ا فيما إتا تكلموا يف  قد شيخ ورد شيء يف حفظه وغلطاه فا   كاا   : " مث قال 

 : كالمام فيه من جا  معتقده فاو على مرات  
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 .من بدعته غليظ  : فمنام 
 .بدعته دو  تلك  من: ومنام 
 .الداعي إىل بدعته : ومنام 
 .الكا  ، ومابني تلك : ومنام 

 .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 
 .طابي  فباألوىل رد حديثهستح  الك م  صراه لرأيه كا وأما من ا

العقائااااد أوجبااااى تكفااااري الاااابعض للاااابعض ، أو التبااااديع ، : قااااال شاااايخنا اباااان وهاااا  
وأوجبااى العصاابي  ، و شااه ماان تلااك الطعاان بااالتكفري والتبااديع وهااو كثااري يف الطبقاا  

 .املتوسط  من املتقدمني 
إال ب  كاار لا  أ ه ال تعت  امل اه  يف الرواي  وال  كفار أها  القب: وال ي تقرر عند ا 

متواتر من الشريع  فا تا اعت  اا تلاك وا ضام إلياه الاور  والضابط والتقاوحل فقاد حصا  
 .معتمد الرواي  

ه  األهاواء إال أقب  شاادة أ: حي  يقول  -هلل عنهر ي ا-وه ا م ه  الشافعي 
 ."ا طابي  من الروافض 

  يف اجلاااريل فه اااى تااارحل أ  الااا ه  قاااد باااني يف هااا ا الفصااا  مااا اه  األئمااا: أقاااول 
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  املبتدعاا  ال تتناااوهلم قواعااد 
علم املصاطلو وال أ  الكاالم يف أها  الباد  خااص بعلمااء آخارين غاري علمااء اجلاريل 

 .يرفضه كالم ك  العلماء من فقااء وحمدبني وأصوليني وغريهموالتعدي  األمر ال ي 
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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 

 .بديع ومن سهله فقد    وأ   األم سب  ه ا الت
 .ا شيء مل فطر ببال ال ه  وال غريه فا  

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  
وز أ  يسهل عن أسبام تبديعام وأ  تبديعام ف  ه ال جي ثيدعو  إلياا وي بو  عناا

يكو او   إتا علمى حكم هاؤالء باه  مان اليقلدو اه داد املصيب   وت ،ال يسمى جرحاه 
وأشااد مااان هااا ا أ  ماان ال يقلاااد العلمااااء يكااو  قاااد كااا م اهلل  ،مميعااني أي مبتااادعني

 .ورسوله وك م ااسالم وأ  من ال يقلد العلماء قد  س  الرساالت
هم هؤالء العلماء فقاد ياراد  ام شاخص واحاد يادعو إىل تقلياد  فساه   واهلل أعلم من

 .ويف الوقى  فسه لي  أهاله أل  يقلد يف شيء
أكثاار منااه يف غااريه ، فاا   واحلاا ر يف بااام التكفااري والتبااديع  يااا؛توياارحل الاا ه  االح
 .ه أدحل إىل التكفري والتبديع يف  ظر  اختال  العقائد

حاااال اجلااااريل ماااع مااان تكلااام فياااه باعتباااار  يتفقاااد  ينبغاااي أ: " مث أكاااد تلاااك بقولاااه 
توبياا  اواارويل ماان جااا  أخاارحل فااال  األهااواء فاا   اليل لااك اأاارا  اجلاااريل ووجاادت

)           املوقظا " حتف  باملنحر  وبغم ه املبام ، وإ  مل ُّد توبيا  املغماوز فتاه  
 ( .22ص

مل شخصااااه أو وهااا ا كاااالم حااا  وهاااو  اااد ماااا يقولاااه بعاااض الناااات الياااوم إتا باااد  العاااا
 .ليده وال يسهل عن أسبام اجلريلقتأشخاصاه فيج  

 .سر  إىل قبول التبديع بدو  حج  وبدو  بيا  األسبام تملن ي إجلاموفيه 



 35 

يتااااف إىل ور  تاااام  والكاااالم يف الااارواة "( : 24ص) وقاااال الااا ه  يف هااا ا الفصااا  
 " .وبراءة من اهلوحل واملي  وخ ة كامل  باحلدي  وعلله ورجاله 

ساان  كااا وا أو أهاا  أهااواء ، إت نااه فاايمن يااتكلم يف الاارواة ماان أهاا  فااا ا أماار ال بااد م
  .العدل ال بد منه يف ح  املسلم والكافر 

ا اا  إ  كااا  عان حكاام عااام يتعلاا  باألماا  ف مااا أ  : ) قااال اباان القاايم : قاال  -11
و فتوحل يكو  مستنده السما  فاو الرواي  ، وإ  كا  مستنده الفام من املسمو  فا

 ( .1/2بدائع الفوائد ( . )
وإ  كا  خ اه ج ئياه يتعل  :  " د ه ا الكالم قال ابن القيم يف ه ا النص بع: أقول 

يتعلااا  بااااملخ  عناااه وإ  كاااا  خااا اه  ةمبعاااني مساااتنده املشااااهدة أو العلااام فااااو شااااهد
 .اخل"...واملخ  به هو مستمعه أو  ائبه فاو الدعوحل 

القاايم مااا جاااء  اا ه الفائاادة إال ليبااني أ ااوا  ا اا  فحساا  ال  إ  اامااام اباان: أقااول 
وإ  كاااا  مساااتنده الفاااام مااان : لبياااا  ماااا يدعياااه بعاااض الناااات مااان أ اااه يقصاااد بقولاااه 

املسمو  فاو الفتوحل إ ه جي  تقليد املفا  يف تباديع الناات ولاو كاا  بادو  دليا  وال 
مث إ   ،بعيادمن قريا  وال  ال يفيد ه اف   كالم ابن القيم  ، جيوز سؤاله عن الدلي 
ىل فااام فاسااد لنصااوص علاا  وقااد تكااو  بدعاا  ألهنااا اسااتندت إالفتااوحل قااد تكااو  با

قيااااات فاسااااد فااااال جيااااوز إىل القااارآ  أو الساااان  أو السااااتنادها إىل حاااادي   اااعي  أو 
 .اقبوهل
وهلااا ا فااا   قواعاااد علااام املصاااطلو حمااادودة ال تتجااااوز إعارهاااا الااا ي : " قاااال  -14

تشابه يف بعضاا بني كالم األئم  يف أه  البد  واألهواء فاال  و عى فيه ، وإ  وقع
يكااو  تلااك حاااماله لتطبياا  باااقي القواعااد يف احلكاام علااى الرجااال الاا ين هاام خااارف 

 .الرواي  
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ويريااد ماان الشاابام الساالفي أ  يتنبااه إىل الشاايخ فااال ، هاا ا هااو الاا ي يد ااد  حولااه 
أ  تطبا  قواعاد املصاطلو يف  تلبي  أه  األهواء يف ه ا اجلا ا  فاام يريادو  مانام
 " . (1)الكالم على أه  البد  لكي يردوا أحكام العلماء فيام

 ومااا أ اان أ  أحااداه ماان أهاا  البااد  وصاا  إىل هاا ه  ،مساعااه شاار   يكفيااك ماان: أقااول 
الاا  ال يقاااوم ااسااالم عقيااادة  الدرجاا  يف إها اا  علااام قااام  دماا  سااان  رسااول اهلل 

 وا تحااالى ااسااالم ومحايتااه ماان حترياا  اجلاااهلني وقااام للحفااا  علاا ،وشااريع  إال  ااا
 .والك ابني  املبتدعنيغالة الغالني وإبطال كيد ال  ادق  و 

فماان ساابقك أياااا املسااكني إىل حماصاارة قواعااد علااوم احلاادي  وإىل عاادم الساامايل هلااا 
 .فيه كما ت عم؟ بتجاوز إعارها ال ي و عى
كاااارامتام وال جيرحااااوا   سااااواال ميمااااع أهاااا  البااااد  أمتااااالؤا وهاااا  علماااااء اجلااااريل والتعاااادي  

أهاا  البااد  واحلكاام علاايام فو ااعوا  جااريلحتاشااوا التواعااؤ  هاا ا مشاااعرهم وبناااءه علااى
أو أ  علماااء اجلااريل والتعاادي  بلااداء  ،االتفاقياا قواعااد خاصاا  بااالرواة بناااءه علااى هاا ه 

 مغفلو  متبلادوا املشااعر فلام يفاماوا العقيادة ومل يعرفاوا من لتااا ومل يادركوا خطار أها 
 .لبد  علياا؟ا

ومااان هناااا و اااعوا قواعاااد للدروشااا  والااادراويف ليعيشاااوا هااام وقواعااادهم علاااى هاااامف 
 .بعيدين عن عقائد ااسالم ومناهجه ، فال هم يف العري وال هم يف النفري  ااسالم

وإها ا  كبارية لعلماااء  ،ماا أ ان أ  أها  الباد  فكاروا فياااها ه إها ا  كبارية هلا ا العلام 
ياادا  رغاام أ ااو  اجلاااهلني ت الشااريع  وعقائاادها وهاام فرسااا  املاجلااريل والتعاادي  حاارا

 .احلاقدين
 .ياينوا ه ا العلم وعلماءه للقد فتحى البام على مصراعيه أله  البد  

                                                 

يقال من جا  شيةاه عاداه ، والواقع أ  قواعد املصاطلو متناع مان الفو اى يف األحكاام وال يوجاه هلاا  -1 
ل وال يريااد أ  ينضاابط بقواعااد العلاام والعاادل ، ومااا أ اان هاا ا الاا ي هاا ه الااتام إال مفلاا  ماان العلاام والعااد
 . 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 
ولا ا تارحل قواعادهم ال تتعارا  ،اوال يا  هلام الكاالم فيناا ويف أساالفن ،ليسوا بعلمااء

 . فيهلنا فال تتجاوزوا  ا ااعار ال ي و عى 
ااسااالم واملساالمني ماان جااا  اجلاااهلني وتقليااد  أال قاتاا  اهلل اجلااا  والطاايف وعاااى

 .املبطلني و دمي الطائشني للعلم وأهله 
وقاد تقادم لاك بياا  مكاا تام لقد جا  ه ا املسكني مكا   أها  احلادي  وأئماتام 

العاليااا  وجااااودهم العظيمااا  واهتماااامام بالباااد  يف كتااا  اجلاااريل والتعااادي  ويف كتااا  
 .العقائد

أرحل ماان املناساا  جااداه أ  أتكااار بعااض مااا قالااه األئمااا  الفحااول يف بيااا  مكاااا تام و 
    .وآبارهم احلميدة يف الدين 

 :جفاىة ابن قتيبة
املتااوى )باان قتيباا   ألاا  فقيااه األدباااء وأدياا  الفقااااء اامااام أبااو عبااد اهلل باان مساالم

دفاعاااها عاان ساان  رسااول اهلل ا  ((تهوياا  خمتلاا  احلاادي ))كتاباااها مساااه (  ه474ساان  
 .صلى اهلل عليه وسلم ا وعن محلتاا و اقلياا وحفا اا أه  احلدي 

أساعدإ اهلل تعااىل بطاعتاه، وحاعاك بكالءتاه، : أماا بعاد)): قال يف مطلع الكتاام
هث ف  ك كتبى إيل  تعلمي ما وقفى عليه مان ووفقك للح  برمحته، وجعلك من أهل

بل  أه إ الكالم أه ا احلدي  وامتااهنم وإساا م يف الكت  ب مام ورمايإام كما  
الكاا م ورواياا  املتناااقض حااق وقااع االخااتال ، وكثاارت النحاا ، وتقطعااى العصاام، 
وتعااادحل املساالمو ، وأكفاار بعضااام بعضاااها، وتعل اا  كاا  فرياا   ماانام مل هبااه جباان  ماان 

مث تكر ا وارف وما تعلقى به من األحادي  يف تهيياد ما هباا، واملرجةا  . ((احلدي 
وما تعلقى به ك لك، واملفو   وما تعلقى به من األحادي ، والرافض  وما تعلقى 
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بااه ماان األحادياا  يف  ااالهلا وتكفريهااا الصااحاب ، ومفضِّاالوا الفقاار ومااا تعلقااوا بااهث مث 
 . تكر ععو  ال  ادق  يف أه  احلدي

وقاد تادبرت ا )): ، فقاال((باام تكار أصاحام الكاالم وأصاحام الارأي)): مث قاال
رمحااك اهلل ا مقالاا  أهاا  الكااالم فوجااد م يقولااو  علااى اهلل مااا ال يعلمااو ، ويفتنااو  
النااات مبااا يااهتو ، ويبصاارو  القاا حل يف عيااو  النااات وعيااوهنم تطاار  علااى األجاا ا ، 

م يف التهوياا  ومعاااين الكتااام واحلاادي  ويتامااو  غاارياهم يف النقاا  وال يتامااو  آراءهاا
وماا أودعاااه مان لطااائ  احلكماا  وغرائا  اللغاا  ال ياادرإ باالطفرة، والتولااد، والعاارا، 
واجلااوهر، والكيفياا ، والكمي اا ، واألينياا ث ولااو ردوا املشااك  منامااا إىل أهاا  العلاام  مااا 
و اااو هلااام املااانان واتساااع هلااام املخااارفث ولكااان ميناااع مااان تلاااك علااا  الرياسااا  وحااا  

ألتبا  واعتقاد ااخوا  باملقاالتث والنات أسرام عري يتبع بعضاا بعضاها، ولو  ار ا
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
وإعااداد آالت النظاار ا أ  ال  وقااد كااا  جياا  ا مااع مااا يد عو ااه ماان معرفاا  القيااات

فتلفااوا كمااا ال فتلاا  احل س ااام واملس ااايل 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  األوائاا  قااد وقفااوهم ماان تلااك علااى أماار  واحااد، فمااا باااهلم أكثاار النااات 

 .((ا ال جيتمع ابنا  من رؤسائام على أمر  واحد يف الدين؟اختالفاه 
مث تكااار تضاااارم ا راء، واخاااتال  األهاااواء واالُّاهاااات باااني زعمااااء أهااا  الكاااالم، 

 .وا تقدهم أشد النقد
فهمااا أصااحام احلاادي  فاا هنم التمسااوا احلاا  ماان : تكاار أصااحام احلاادي )): مث قااال

عااىل باتبااعام سانن رساول اهلل ا صالى اهلل وجاتاه، وتتبعاوه مان مظا اه، وتقر باوا مان اهلل ت
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علياه وساالم ا وعلاابام  باااره وأخباااره بارشا وكاارها وشرقاااها وغرباااها، يرحاا  الواحااد  ماانام راجاااله 
 .مقوياشا يف عل  ا   الواحد أو السن  الواحدة حق يهخ ها من الناق  هلا مشافا 

فاماااوا صاااحيحااا وساااقيماا  مث مل ي الاااوا يف التنقاااري عااان األخباااار والبحااا  هلاااا حاااق
و اسااخاا ومنسااوخاا، وعرفااوا ماان خالفاااا ماان الفقااااء إىل الاارأي، فنب اااوا علااى تلااك 
حق جنم احل  بعد أ  كا  عافياها، وبس  بعاد أ  كاا  دارسااها، واجتماع بعاد أ  كاا  
متفرِّقاها، وا قاد للسنن من كاا  عنااا معر ااها، وتنب اه هلاا مان كاا  عنااا غاافاله، وحكام 

ول رساول اهلل ا صالى اهلل علياه وسالم ا بعاد أ  يكام بقاول فاال  وفاال  وإ  كاا  بقا
 .فيه خال  عن رسول اهلل ا صلى اهلل عليه وسلم

وقد يعيابام الطااعنو  كملاام الضاعي ، وعلابام الغرائا ، ويف الغريا  الاداءث ومل 
والصااحيو يملااوا الضااعي  والغرياا  ألهناام رأومهااا حقاااشا، باا  مجعااوا الغاا   والساامني، 

 .((والسقيم، ليمي وا بيناما، ويدلوا علياما، وقد فعلوا تلك
مث تكاار عائفاا  ماان األحادياا  املو ااوع ، وتكاار  قااد احملاادبني هلااا، وتاا ييفام إياهااا 

 .وفضو وا عياا
 .رمحه اهلل وج اه اهلل عن ااسالم واملسلمني خريها

 :حبانجفاىة ابن 
ن ااسااناد وعلاا  هاا ه الطائفاا  لااه ولااو مل يكاا(:" 41ص)قااال يف كتااام اوااروحني 

مااا  ااار يف األماام، وتاإ أ ااه مل يكاان أماا    (1)لظااار يف هاا ه األماا  ماان تباادي  الاادين
لن  قاط حفظاى علياه الادين عان التبادي  ماا حفظاى ها ه األما ، حاق ال يتاياه أ  
ياا اد يف ساان  ماان ساانن رسااول اهلل صاالى اهلل عليااه وساالم ألاا  وال واو كمااا ال يتايااه 

                                                 

ه ه شاادة عظيم  من ه ا اامام لطائف  أه  احلدي  وعلى رأسام أئمتام به  اهلل قد حفظ ( 1) 
 . م الدين وإهنم لك لك 
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ه يف القاارآ  فحفظااى هاا ه الطائفاا  الساانن علااى املساالمني وكثاارت عنااايتام زيااادة مثلاا
 ".بهمر الدين ولوالهم لقال من شاء مبا شاء

حدبنا احلسن بن سفيا  قال مسعى صاحل بن حامت بان (:" 47ص)وقال أيضا يف 
 ".لك  شيء فرسا  وهل ا العلم فرسا :"مسعى ي يد بن زريع يقول: وردا  يقول

، وهادوهم (1)فرسا  ه ا العلم ال ين حفظاوا علاى املسالمني الادين: قال أبو حامت 
إىل الصرا؛ املستقيم ال ين آبروا قطع املفاوز والقفار على التنعم يف الديار واألوعاا  

  واألساافار والاادورا  يف مجيااع األقطااار، لاا  الساانن يف األمصااار، ومجعاااا الرحاايف ع
البعياادة، ويف الكلماا  الواحاادة  حااق إ  أحاادهم لريحاا  يف احلاادي  الواحااد الفراسااخ

األيام الكثرية لةال يدخ  مض  يف السنن شيةاه يضإ   باه، وإ  فعا  فاام الا ابو  عان 
 ".رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم تلك الك م والقائمو  بنصرة الدين

 :فاىة الخطيب البغداىيج
 ساااان  املتااااوى)وأل اااا  اامااااام الكبااااري أبااااو بكاااار أمحااااد باااان علااااي ا طياااا  البغاااادادي 

قااال يف مقدمتااه بعااد أ  تكاار  ((شاار  أصااحام احلاادي )): كتااام أمساااه(  ه243
 (:1ا  3من ص )أقوال العلماء يف تم الرأي 

ااه مبااا ينفعااه ماان العلااوم، وعلاا  ساانن )) ولااو أ  صاااح  الاارأي املاا موم، شااغ   فسا
رساااول رم العااااملني، واقتفاااى آباااار الفقاااااء واحملااادِّبني، لوجاااد يف تلاااك ماااا يغنياااه عماااا 
سااواه، واكتفااى باااألبر عاان رأيااه الاا ي رآهث أل  احلاادي  يشااتم  علااى معرفاا  أصااول 
التوحيااد، وبيااا  مااا جاااء ماان وجااوه الوعااد والوعيااد وصاافات رم العاااملني تعاااىل عاان 
مقااااالت امللحااادين، وااخباااار عااان صااافات اجلنااا  والناااار، وماااا أعاااد اهلل تعااااىل فيااااا 

                                                 

ه ا العلم، وأهنم حفظوا على املسلمني وه ه شاادة أخرحل عظيم  ألئم  احلدي  بههنم فرسا  ( 1) 
 .ال ين وهدوهم الصرا؛ املستقيم
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سااااموات، ماااان صاااانو  العجائاااا  للمتقااااني والفجااااار ومااااا خلاااا  اهلل يف األر ااااني وال
 .وعظيم ا يات، وتكر املالئك  املقرَّبني و عى الصافني واملسبحني

 (1)وقاااد جعااا  اهلل تعااااىل أهلاااه أركاااا  الشاااريع  وهااادم  ااام كااا  بدعااا  : إىل أ  يقااول
شاانيع ث فااام أمناااء اهلل ماان خليقتااه، والواسااط  بااني الناا  وأمتااه، واوتااادو  يف حفااظ 

وفضائلام سائرة، وآياا م بااهرة، وما اهبام  ااهرة، وحججاام ملته، أ وارهم زاهرة، 
قاااهرةث وكاا   فةاا  تتحي اا  إىل هااوحل ترجااع إليااه، أو تستحساان رأياااها تعكاا  عليااه سااوحل 
أصااااحام احلاااادي  فاااا   الكتااااام عااااد م والساااان  حجااااتام والرسااااول فةااااتام، وإليااااه 

مااا رووا عاان   ساابتام، ال يعرجااو  علااى األهااواء، وال يتلفتااو  إىل ا راء، يقباا  ماانام
الرسااول، وهاام املااهمو و  عليااه والعاادول، حفظاا  الاادين وخ  تااه، وأوعياا  العلاام ومحلتااه، 
إتا اختلاا  يف حاادي  كااا  إلاايام الرجااو ، فمااا حكمااوا بااه فاااو املقبااول املساامو ث 
ومنام ك   عامل فقيه، وإمام رفيع  بيه، وزاهاد يف قبيلتاه، وخمصاوص بفضايلته، وقاار  

اجلمااااور العظااايم، وسااابيلام السااابي  املساااتقيم، وكااا   ماااتقن، وخطيااا  حمسااانث وهااام
مبتااد  باعتقااادهم يتظاااهر، وعلااى اافصااايل بغااري ماا هبام ال يتجاساارث ماان كااادهم 
قصمه اهلل، ومن عا دهم خ له اهلل، وال يضرهم من خا هلم، وال يفلاو مان اعتا هلم، 

هلل علااى احملتااا؛ لدينااه إىل إرشااادهم فقااري، وبصاار النااا ر بالشاار إلاايام حسااري، وإ  ا
 .(( صرهم لقدير

: مث ساق إساناده إىل علاي بان املاديي قاال يف حادي  النا  ا صالى اهلل علياه وسالم
قااال ا . (4)((ال تاا ال عائفاا  ماان أماا   اااهرين علااى احلاا ، ال يضاارهم ماان خااالفام))
هم أه  احلدي ، وال ين يتعاهدو  م اه  الرسول ويا بو  عان : )ابن املديي: أي

                                                 

ا ظر هل ه الشاادة من ه ا اامام به  اهلل قد هدم بهه  احلدي  ك  بدع  شنيع ، وك  عامل ( 1) 
 اصو يشاد مبث  ه ه الشاادة أله  احلدي  وأئمتام، فهي قيم  يكو  لكالم اجلاالء ال ين جيحدو  

 .حلدي  ومنام ه ا املسكني ال ي فند ا ترها ه مناق  أئم  ا
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ُّد عند املعت ل  والرافضا  واجلاميا  وأها  اارجااء والارأي شيةااها مان  العلم، لوالهم مل
السااننث فقااد جعاا  رم العاااملني الطائفاا  املنصااورة حاار ات الاادين، وصاار  عاانام كيااد 
املعا دين لتمس كام بالشر  املتني، واقتفائام آبار الصحاب  والتابعنيث فشههنم حفظ 

اري والبحااار يف اقتبااات مااا شاار  الرسااول ا بااار، وقطااع املفاااوز والقفااار، وركااوم الاا  
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 

عناااا فااام  أ  فلااط يف الشااريع  مااا لااي  مناااا، واهلل تعاااىل ياا م بهصااحام احلاادي 
احلفا  ألركاهناا، والقواماو  بهمرهاا وشاههنا، إتا صاد  عان الادفا  عناااث فاام دوهناا 

 .(([44: اوادل ]{ أولةك ح م اهلل أال إ  ح م اهلل هم املفلحو }: ينا لو 
 :جفاىة اإلمام ابن تيمية

يف (  ه742املتاوى : )وقال شيخ ااسالم أمحد بن عباد احللايم بان تيميا  ا رمحاه اهلل
 (:11 -2/2: )((فتاواه))
أ  أهاا  احلاادي  يشاااركو  كاا  عائفاا  فيمااا يتحلااو  بااه ماان صاافات : ماان املعلااوم))

الكماااال، وميتاااازو  عااانام مباااا لاااي  عنااادهمث فااا   املنااااز  هلااام ال باااد أ  يااا كر فيماااا 
فااااالفام فيااااه عريقاااااها أخاااارحل، مثاااا  املعقااااول، والقيااااات، والاااارأي، والكااااالم، والنظاااار، 

، واملخاعباا ، والوجااد، والاا وق، وأااو (3)اجاا ، واوادلاا ، واملكاشااف واالسااتدالل، واحمل
تلكث وك  ه ه الطرق أله  احلدي  صفو ا وخالصتااث فام أكم  النات عقااله، 
وأعدهلم قياساها، وأصو م رأياها، وأسد هم كالماها، وأصحام  ظرها، وأهداهم اساتدالاله، 

مااها، وأحادهم بصاراه ومكاشاف  وأصاو م وأقومام جداله، وأمتام فراسا ، وأصادقام إهلا
ا وتوقاااهاث وهاا ا هااو للمساالمني بالنسااب  إىل  مسعاااه وخماعباا ه، وأعظمااام وأحساانام وجااده

 .سائر األمم، وأله  السن  واحلدي  بالنسب  إىل سائر املل 

                                                 
 . الفراس ب لك يقصد شيخ ااسالم الظاهر أ  ( 3)
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فكاا  ماان اسااتقرأ أحااوال العااامل وجااد املساالمني أحااد  وأسااد  عقاااله، وأهناام ينااالو  يف 
ن حقائ  العلوم واألعمال أ اعا  ماا ينالاه غاري هم يف قارو  وأجياالث املدة اليسرية م

وكاااا لك أهاااا  الساااان  واحلاااادي  ُّاااادهم كاااا لك متمتعاااانيث وتلااااك أل  اعتقاااااد احلاااا  
، {والا ين اهتادوا زادهام هادحل } : قال تعااىل:  (1)الثابى يقوي اادراإ ويصححه

وإتا  تيناااهم . تثبيتاااهاولااو أهناام فعلااوا مااا يوعظااو  بااه لكااا  خااريها هلاام وأشااد  } : وقااال
 .{وهلديناهم صراعاها مستقيماها . من لد ا أجرها عظيماها

وه ا يعلم تارة مبوارد الن ا  بينام وبني غريهمث فال ُّد مسهل  خولفوا فياا إال وقد 
تبااااني أ  احلاااا  معااااام، وتااااارة باااا قرار خمااااالفيام ورجااااوعام إلاااايام دو  رجااااوعام إىل 

فيام بالضاالل واجلاا ، وتاارة بشااادة املاؤمنني الا ين غريهم، أو بشااد م على خمال
هاااام شاااااداء اهلل يف األرا، وتااااارة بااااه  كاااا  عائفاااا  تعتصاااام  اااام فيمااااا خالفااااى فيااااه 

 .األخرحل، وتشاد بالضالل على ك  من خالفاا أعظم مما تشاد به عليام
فاااا ا أماااٌر  ااااهر معلاااوم : فهماااا شااااادة املاااؤمنني الااا ين هااام شااااداء اهلل يف األرا

والتااواتر لكاا  ماان مسااع كااالم املساالمني، ال ُّااد يف األماا  عظاام أحااد تعظيماااها  باااحل 
، وال ُّد غريهم يعظم إال بقدر ما وافقام فيه، كما ال ينقص (4)أعظم مما عظموا به

إال  بقدر ما خالفام، حق إ اك ُّاد املخاالفني هلام كلاام وقاى احلقيقا  يقار  با لك،  
ث فا   احليااة بساب  اشاساإ (وبيانام ياوم اجلناائ آيا  ماا بينناا : )كما قال اامام أمحاد

النات يف املعاش يعظم الرج  عائفته، فهما وقاى املاوت فاال باد مان االعاسا  بااحل  

                                                 

وها ا أعظام مااا مييا  أها  احلاادي  علاى غاريهم وهااو أعظام ماا ياادعو  إلياه ويا بو  عنااه ، فاام دعاااة ( 1) 
عاا  يكو ااو  قااد ختلااوا إىل التوحيااد به واعااه و ااد الشاارإ وا رافااات والبااد  ، وعلااى ماانان هاا ا اوااادل بالبا

 .عن العقيدة وال م عناا ، وحاشاهم وبرأهم اهلل مما يرميام به املفسو  

هلل در هاا ا اامااام ، فشاااادة املااؤمنني هلااام أماار  اااهر معلااوم باااالتواتر ، فاااحل  دائماااه معااام والباعااا  ( 4) 
 .ا  واهلوحلحلي  خصومام ، وفضائلام معلوم   اهرة مشاورة ال ختفى إال على من أعماهم اجل
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مااان عماااوم ا ْلااا ث وهلااا ا مل يعااار  يف ااساااالم مثااا  جنازتاااه، مساااو املتوكااا  مو اااع 
 .الصالة عليه فوجد أل  أل  وستمائ  أل  سوحل من صلى يف ا ا ات والبيوت

وكااا لك الشاااافعي، وإساااحاق، وغريمهاااا إ اااا  بلاااوا يف ااساااالم باتباااا  أهااا  احلااادي  
والساااان ، وكااااا لك البخااااااري وأمثالاااااه إ اااااا  بلااااوا بااااا لك، وكااااا لك مالاااااك واألزواعاااااي، 
والثااوري، وأباااو حنيفاا ، وغاااريهم إ اااا  بلااوا يف عماااوم األماا  وق بااا  قاااوهلم ملااا وافقاااوا فياااه 

يه منام إال بسب  املوا اع الا  مل يتفا  لاه احلدي  والسن ، وما تكلم فيمن تكلم ف
متابعتاا من احلدي  والسان  إماا لعادم بالغااا إيااه، أو العتقااده  اع  داللتااا، أو 

 .((رجحا  غريها علياا
بعاااد أ  تكااار دعااااوحل غاااالة الشاايع  والصاااوفي  اختصاصاااام بعلااام األسااارار  –وقااال 

 ((جمماو  الفتااوحل))-واحتجاجام على تلك بابعض األحاديا  املو اوع  أو اوملا 
(2/21-24:) 

أخصااام بالرسااول وأعلمااام بهقوالااه : وإتا كااا  األماار كاا لك فااهعلم النااات باا لك))
وأفعالااااه وحركاتااااه وسااااكناته ومدخلااااه وخمرجااااه وباعنااااه و اااااهره، وأعلمااااام بهصااااحابه 

لااه  وإتباعاااه وسااريته وأيامااه، وأعظمااام كثاااه عاان تلااك وعاان  قلتااه، وأعظمااام تااديناه بااه 
به، وهاؤالء هام أها  السان  واحلادي  حفظااه لاه ومعرفا  بصاحيحه وساقيمه،   وإقتداءه 

 وإقتااداءه وفقااااه فيااه وفاماااه يؤتيااه اهلل إياااه يف معا يااه، وإميا اااه وتصااديقاه وعاعاا ه وا قياااداه 
 . (1)((وإتباعاه 

أبناااااااء مناقشاااااته للمتفلساااااف  وأهاااااا  ( 24-2/21) ((جمماااااو  الفتااااااوحل))وقاااااال يف 
 :الضالل

                                                 

هناااا ، فااااحفظ هااا ه الفضاااائ   هإ  الشاااادة الصاااادق  مااان هااا ا اامااام ا باااري لكثااارية ومنااااا ماااا سااقنا( 1) 
ألهاااا  احلاااادي  الطائفاااا  املنصااااورة وال ساااايما اهتمااااامام بالعقياااادة وحاااادي  رسااااوهلم الكاااارمي وت اااام عنامااااا 

 .قائدهم الفاسدة وتفقاام فياما ومعرفتام بنقل  احلدي  ومنام أه  البد  مع معرفتام بع
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 .ن ا طام  ا مع خاص  النات دو  عامتام، وه ا قوهلمميك: وإ  قلتم))
فمااااان املعلاااااوم أ  علااااام الرسااااا  يكاااااو  عناااااد خاصاااااتام كماااااا يكاااااو  علمكااااام عناااااد 
خاصااااتكم، وماااان املعلااااوم أ  كاااا  ماااان كااااا  بكااااالم املتبااااو  وأحوالااااه وبااااواعن أمااااوره 
و واهرهاااا أعلااام وهاااو بااا لك أقاااوم، كاااا  أحااا  باالختصااااص باااه، وال ريااا  أ  أهااا  

األماا  وأخصااااا بعلاام الرسااول وعلاام خاصاااته مثاا  ا لفاااء الراشااادين،  احلاادي  أعلاام
 .((وسائر العشرة

شاادات بعض كبار علماء األم  أله  احلدي  وأئمتام بههنم هم ال ابو  عن ه ه 
ديااان اهلل جبااادارة وأ  اهلل قاااد حفاااظ  ااام الااادين إىل آخااار ماااا قاااالوه وشاااادوا باااه هلااا ه 

لكفار وامللحدين ومن أه  البد  الضالني وال الطائف  املنصورة على من خالفاا من ا
وتلااك الكياااد الفاشااا  ال يرجاااع إال يف  ،يااط مااان قااادرهم إال أهاا  األهاااواء احلاقااادين

 .أورهم وال ي يدهم إال سقوعاه وهوا اه 
 ساااااهل اهلل أ  يشااااار ا وأهااااا  احلااااادي  وأئمتاااااه اواهااااادين ماااااع النبياااااني والصاااااديقني 

 ،تلاك الفضا  مان اهلل وكفاى بااهلل عليمااه  ،اه والشاداء والصااحلني وحسان أولةاك رفيقا
 .وصلى اهلل على  بينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم 

 
 :كتبه
 املدخليعمري ربيع بن هادي 
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