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 والكذبوالعناد الحلبي يَُدمِّر نفَسُه بالجهل 
 "الحلقة الثانية" 

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

 :أما بعد
 ".كذباحلليب يَُدمِّر نفَسُه باجلهل والعناد وال"  ومسته بـ  فهذه هي احللقة الثانية من مقايل الذي 

 .أن ينفع به، وينصر به احلق وأهله، ويدمغ به الباطل وأهله -عزَّ وجل-أسأل اهلل 
 

 (:6ص)قال احلليب يف  -الخامس عشر: قلتُ 
يف كتابــه  -رمحــه اهلل-مــا قالــه أســتاُلنا العالمــُة البــيا  مــد بــن صــا  العثيمــ   -هــا هنــا-وأجــلَّ ومــا أعَــَم  " 

 : -ناه ، وبيّـّناهتقريراً لـ مثل  ما أّصل  -"العلم"
 : وم ن أهّم اآلداب اليت جيُب أن يتحّلى هبا طالُب العلم " 
 .التثبُّت فيما يَنقل من األخبار• 
 .والتثبُّت فيما ُيصدر من األحكام• 

 ال؟: هل صّحت عّمن نُقلت إليه ، أو-أوالً -فال بُد أن تتثبَّت  -إلا نُقلت-فاألخباُر ... 
مبنيّــاً علـى أصـلل ههلُــه أنـت، فـتحكُم أنــه -الـذي مسَ ع تَـُه - احلكــم ، ريـا يكـوُن احلكــُم مث إلا صـّحت   فتثبّـت  يف

 .خطأ، والواقُع أنه ليس خبطأ 
 ولكن    كيف العالُج يف هذه احلال  ؟

 نُقل عنك كذا وكذا ، فهل هذا صحيح؟: أن  تّتصَل ين ُنسب إليه اخلرُب ، وتقوَل : العالجُ 
ك منه مث تُناقَبه ، فقد ي لةل مسعَته-كوُن استنكاُرك ونفوُر نفس   !ألنك التدري ما سبُب هذا املنقول -أوَل وه 

 ..إلا ُعلم السبب َبَطل العجب: ويقال
ــن التثبُّــت يف  -أوالً -فــال بُــد  هــل صــّح : تّتصــُل يـَـن نُقــل عنــه ، وتســألُه -بعــد للــك-، مث ( احلكــم)، و(اخلــرب)م 

 للك أم ال؟ 
 : مث تناقُبه

 .على حّق وصواب ، فرتجَع إليه -هو-ا أن يكوَن إمّ • 
 ...".أو يكوَن الصواُب معك ، فريجَع إليه• 

 :-رمحه اهلل-إىل أن قال
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 :التثبُّت أمٌر مهمٌّ   ألّن الناقل " 
 . -قصداً وعمداً -تارًة تكوُن هلم نوايا سّيئٌة، ينقلون ما ُيَبوُِّه مسعَة املنقول  عنه  -
 .ندهم نوايا سّيئٌة ، ولكنهم يفهمون البيَء على خالف معناه الذي أُريَد بهوتارة ال يكوُن ع -

قبــل أن  -أتــى دوُر املناقبــة  مــع صــاحبه الــذي نُقــل عنــه : مــا نُقــل  -بالســند–وهلــذا   جيــُب التثبُّــُت، فــ لا  بــت 
لصـواَب مـع هـذا الـذي نُقـل عنـه غري خطأ، وللك ألنـه ريـا يَهـُر لـك باملناقبـة  أّن ا: خطأ ، أو : حتكم على القول بأنه

 .الكالمُ 
 :واخلالصُة 

 :أنه إلا نُقل عن شخصل ما ترى أنه خطأ   فاسُلك  طرقاً  ال ًة على الرتتيب  
 (.اخلرب)التثبُّت يف صّحة : األول 
 (:احلكم)النَُر يف صواب : الثاين

ُه ، وداف ع  عنه: ف ن  كان صواباً   .فأيِّد 
 :ك  الطريقَ فاسلُ : وإن  رأيَته أخطأً 

 ".االتصاُل يَن ُنسب إليه   ملناقبت ه فيه ، ول يكن للك هبدوء واحرتام: الثالَث ،وهو 
 

 : أقول
 .كال، ليس األمر كما هتول وتدَّعي  -1

 .فليس يف كالم ابن عثيم  تقرير ملا أّصلَتُه من الباطل
 .ف ن كالمك قائم على اجلهل وعلى التبكيك يف أخبار الثقات

تثبتـــ  يف مـــا  -صـــلى اهلل عليـــه وســـلم-تبـــكيك يف أخبـــار أصـــحاب  مـــد وعلـــى ال
ُ
ســـادة الصـــادق  الثـــابت  امل

 .-صلى اهلل عليه وسلم-ينقلون، والذين زكاهم اهلل ورسوله 
مـــا كـــان يبـــك يف أخبـــارهم، وال يتثبـــت يف أخبـــارهم  لكمـــال إ ـــا م وأمـــانتهم  -صـــلى اهلل عليـــه وســـلم-وهـــو 

 .ائهموصدقهم وقوة فهمهم ولك
 .على  قته يف أصحابه ويف أخبارهم -صلى اهلل عليه وسلم-وقد أقرَّ اهلل تبارك وتعاىل رسوله 

 فهل العالمة ابن عثيم  يُقرك على التبكيك يف أخبار هؤالء الصحابة؟
وهــل يُقــرك علــى التبــكيك يف أخبــار وأحكــام أئمــة اجلــر  والتعــديل  حفــاهت الســنة النبويــة، ومحاهتــا مــن الكــذب 

 لفنت والبدع والضالالت؟وا
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الـــذي يَهـــر أن العالمـــة  مـــد بـــن صـــا  العثيمـــ  قـــال هـــذا الكـــالم يف أيـــام الفـــنت والبـــ ب علـــى العلمـــاء  -2
 .وغريهم، وأيام اإلشاعات الكالبة

 .ومن أدليت أنه مل يتعرض ألخبار الثقات اليت يدندن حوهلا احلليب، بل يرجف عليها، ويبكك فيها
 .قرره عن كالم هذا اإلمامومن أدليت على ما أ

 :-رمحه اهلل–قوله  
املنقـــول عنـــه قصـــداً  ةنوايـــا ســـيئة، ينقلـــون مـــا يبـــوه مسعـــهلـــم  تكـــونالتثبـــت أمـــر مهـــم  ألن النـــاقل  تـــارة  أيضـــاً  "

 ".وعمداً 
 .وهؤالء هم الفساق وأهل البدع واألهواء والكذابون واملتهمون بالكذب: أقول
 ".ا سيئة ولكنهم يفهمون البيء على خالف معناه الذي أريد بهوتارة ال يكون عندهم نواي : "قال

 .وهؤالء هم البلداء والضعفاء البديدو الضعف: أقول
 .وهؤالء يلحقون يف التثبت من أخبارهم ين أمر اهلل بالتثبت من أخبارهم

مــه بالتبــكيك يف فَهــر جليــاً مــراد العالمــة ابــن عثيمــ  بالتثبــت نــن يكــون مــن هــذين الصــنف ، وال عالقــة لكال
 .أخبار الصحابة وال يف أخبار الثقات، كما هو حال احلليب

 .وهنا كالم مهم البن عثيم ، ينطبق على احلليب ورؤساء حزبه الذين أخذوا العلم من الصحف
 (:22-11ص" )العلم"يف كتابه  -رمحه اهلل-قال البيا ابن عثيم  

 ابتــة بــ  أيــدينا، وهلل احلمــد، و فو ــة،  -صــلى اهلل عليــه وســلم- لفســنة الرســو : الســنة النبويــة إىل وأمــا الرجــوع "
نـوا مــا هــو مكــذوب عليــه، نــوا ســنته، وبيَّ ، فـ ن أهــل العلــم بيَّ  -صــلى اهلل عليــه وســلم-حـ  مــا كــان مكــذوباً علـى الرســول 

وإال  –إن متكـن  –تب ي إنسان أن يصل إليها إما يراجعة الكأ اهرة  فو ة، يستطيع  –وهلل احلمد  -وبقيت السنة  
 . (1)ففي سؤال أهل العلم

مـع -صـلى اهلل عليـه وسـلم- الرجوع إىل كتـاب اهلل وسـنة رسـولهكيف توفق ب  ما قلت من : ولكن إلا قال قائل
حـ  !! أنـا مـذهيب كـذا  وأنـا مـذهيب كـذا  وأنـا مـذهيب كـذا: ويقـول ،يتبعـون الكتـب املؤلفـة يف املـذاهبأننا جنـد أن أناسـاً 

أنـا مـذهيب حنفـي، أنـا مـذهيب مـالكي، أنـا : كـذا، فيقـول   -صـلى اهلل عليـه وسـلم-قال النيب : لتفيت الرجل وتقول لهإنك 
 . وما أشبه للك... مذهيب شافعي، أنا مذهيب حنبلي 

 . وأشهد أن  مداً رسول اهلل  ،أشهد أن ال إله إال اهلل: نقول أن نقول هلم إننا مجيعاً : فاجلواب

                                                 
، وقبـول بـدون تثبّـت -صـلى اهلل عليـه وسـلم-صادر من العالمة ابـن عثيمـ  مـن إ انـه الراسـا بقبـول أخبـار أصـحاب رسـول اهلل وهذا الكالم الواعي  - 1

ك  املبـكك  املخـالف  ملـنهل القـرآن والسـنة ا دون تثبـت البـ ، وقبـول أحكـامهم-صـلى اهلل عليـه وسـلم-اهلل  لأخبار أهل العلـم الـذين خـدموا سـنة رسـو 
 .ومنهل السلف الصا 
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 دة أن  مداً رسول اهلل ؟شها فما معىن
وزجر، وأن ال يعبد اهلل إال  ىطاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخرب، واجتناب ما عنه  : )) معناها: قال العلماء 

 (( . يا شرع 
عليـه الصـالة والسـالم  -هـذا قـول الرسـول: ف لا قال إنسان أنا مذهيب كذا أو مذهيب كذا أو مذهيب كذا فنقول له

 . ضه بقول أحدفال تعار  –
 ((. م  تب  احلق ف ن الواجب الرجوع إليه: ))  ضاً ويقولون ح  أئمة املذاهب ينهون عن تقليدهم تقليداً 

ال نتبـع أحنن وأنت نبهد أن  مداً رسول اهلل، وتقتضي هذه البـهادة : فنقول ملن عارضنا يذهب فالن أو فالن
 . -صلى اهلل عليه وسلم-إال رسول اهلل 
الســنة بــ  أيــدينا واضــحة جليــة، ولكــن لســت أعــق هبــذا القــول أن نقلــل مــن أ يــة الرجــوع لكتــب الفقهــاء  وهــذه

وأهل العلم، بل إن الرجوع إىل كتبهم لالنتفاع هبـا ومعرفـة الطـرق الـيت هبـا تسـتنبا األحكـام مـن أدلتهـا مـن األمـور الـيت ال 
 . كن أن حتقق طلب العلم إال بالرجوع إليها

أولئك القوم الذين مل يتفقهوا على أيدي العلماء جند أن عندهم من الزالت شـيئاً كثـرياً  أل ـم صـاروا  ولذلك جند
صحيح البخاري فيذهبون إىل مـا فيـه مـن األحاديـث، مـع أن يف  نب ي أن ينَروا فيه، يأخذون مثالينَرون بنَر أقل نا ي

، لكـنهم ال يهتـدون إىل للـك، فيحصـل هبـذا ضـالل األحاديث ما هو عام ، وخمصص، ومطلق، ومقيـد ، وشـيء منسـو 
 ".كبري

 
صـلى -فاستفد يا حلـيب أنـت وحزبـك مـن كـالم العالمـة ابـن عثيمـ  هـذا، الـذي فيـه حـث علـى اتبـاع رسـول اهلل 

 .وتقدمي قوله على قول كل أحد -اهلل عليه وسلم
، وطعنه فيمن يأخذ العلم وع إىل احلقتأمل حق التأمل كالمه النفيس، وال سيما لمه للتقليد، وقوله بوجوب الرج

 .عن الصحف أمثالكم

حنن وأنت نبهد أن  مداً رسول اهلل، وتقتضي هذه البهادة : فنقول ملن عارضنا يذهب فالن أو فالن : "وقوله
 ".. -صلى اهلل عليه وسلم-أال نتبع إال رسول اهلل 

 :-رمحه اهلل-واستفد من قوله 

  ين لو  يففقهووا علوي أيودع العلنوا  نجود أم عنودل  مون الو كث رويئا   ثيورا  نجد أولئك القوو  الوذولذلك  "
صــــحيح البخـــاري فيـــذهبون إىل مـــا فيـــه مــــن  أل ـــم صـــاروا ينَـــرون بنَـــر أقـــل نــــا ينب ـــي أن ينَـــروا فيـــه، يأخـــذون مـــثالً 
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ون إىل للـك، األحاديث، مع أن يف األحاديث ما هو عام ، وخمصص، ومطلق، ومقيد ، وشيء منسو ، لكنهم ال يهتـد
 ".فيحصل هبذا ضالل كبري

للفــنت، كمــا هــو حـال احللــيب وحزبــه، فــأي جارفــة وتعطـ  فكيـف إلا انضــم إىل جهــل هـذا الصــنف أهــواء : أقووول
 .ضالل وفنت تنـزل باملسلم  املخدوع  هبذه األصناف كما هو الواقع اآلن

 
استبــهد بــه ،  انــاً املســك  أنــه يؤيــد  ، مادحــاً كــالم ابــن عثيمــ  الــذي(7ص)قــال احللــيب يف  -السووادع عشوور

 :منهجه على اإلطالق

وكبــف الفــرق  الَــاهر  اجللــيِّ -(احلكــم)والتفصــيُل الصــدُق يف بــاب  (...اخلــرب)هــذا هــو التأصــيُل احلــقُّ يف بــاب   "
ُصـدوراً –اُم بـه ُهاَههمـا ، مع بيان املوقف  البـرعيِّ الواجـب  القيـ -!والذي ال يزاُل يكابُر فيه أُناٌس وأُناسٌ -الواضح  بينهما

 ...-وُوروداً 

 !!!غريَه -ب ري حقّ -وغّلا! نفَسه  -بَسَفهل -  فقد غاَلا -!خال طاً ب  حقيقتيه ما–وَمن َجه ل الفرَق بينهما 

 ..إال َمن اتقى اهلل العليَّ العَيم.. وال يسلُك هذا السبيَل اجلليَل القومي

 !".-هذا الَوخيم-إال أن يُراجَع طريَقه...وَمن ال   فال

 .قد بّينا ما تضّمنه كالم العالمة ابن عثيم ، وبّينا مقصوده: أقول

 .ونرى احلليب هنا يبيد بالفرق ب  اخلرب واحلكم

 ..إال َمن اتقى اهلل العليَّ العَيم.. وال يسلُك هذا السبيَل اجلليَل القومي: "...انَر إىل قوله -1

 !".-هذا الَوخيم-يَقهإال أن يُراجَع طر ...وَمن ال   فال

 .يقصد احلليب أنه ال يتثّبت من أخبار الثقات وأحكامهم إال َمن اتقى اهلل، وهذا سبيل جليل قومي
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وَمــن  يقبــل أخبــار الثقــات وأحكــامهم علــى أهــل الضــالل فقــد ســلك الطــرق الوخيمــة، وهــذا الكــالم اخلطــري فيــه  
 م يقبلون أخبار الثقـات العـدول وأحكـامهم، سـرياً مـنهم طعن يف السلف الصا  ومنهجهم ومن سار على منهجهم  أل

 .على منهل الكتاب والسنة، وهذه كتب العقائد وكتب اجلر  والتعديل طافحة بذلك

نســأله مــا هــو احلكــم العــادل يف مــن يصــف الصــحابة بــأ م غثــاء؟، ومــا هــو حكــم مــن يــدافع عنــه، وال يعتــرب  -2
 للك سباً  ألنه صادر من سلفي؟

 إنه ال بد من التثبت يف أخبارهم؟: و احلكم العادل يف من يبكك يف أخبار الصحابة الكرام، ويقولما ه -3

 وما حكم من يبكك يف أخبار الثقات يا يف للك أخبار مؤرخي اجلر  والتعديل؟

 ما هو حكم من يدافع عن أهل وحدة األديان وحرية أهل األديان وأخوة األديان، وحيارب من ينتقده؟ -4

 ما هو حكم من يؤصل أصوالً مضادة ملنهل أهل السنة وأصوهلم؟ -5

ُل يف للك أهـل البـدع الكـربى، فيصـفهم بـأ م مـن "املنهل الواسع األفيح"، ومثل "ُنصحح وال جُنر "مثل  خ  ، ويُد 
 هبم؟أهل السنة، مثل أهل البدع الذين يُدخلون يف تنَيمهم الروافض واخلوارج وغالة الصوفية على اختالف مبار 

وما حكم من يقـول يف فرقـة أخـرى تبـايع علـى أربـع طـرق صـوفية، فيهـا احللـول ووحـدة الوجـود والبـركيات والبـدع   
 بأ م من أهل السنة ؟؟

، ويعطــل صــفات اهلل، -صــلى اهلل عليــه وســلم-ومــا هــو حكــم مــن يــدافع عــن مــن يطعــن يف أصــحاب رســول اهلل 
 ن قرون، ويقول بأزلية الرو ؟ويقول باحللول ووحدة الوجود، ويكفر األمة م

 .وحيارب هذا املدافع أهَل السنة، ويطعن يف أصوهلم ومنهجهم وأخالقهم

، فما حكم من يقـول هـذه " إ م شعب اهلل املختار الذين خرجوا من دبر آدم: "وم ن  طع نه فيهم أنه يقول فيهم 
 املقولة؟

حريـة األديـان وأخـوة األديـان ومسـاواة األديـان،  وما حكم من يـدافع عـن هـذه األصـناف، و ـد  رسـالة تضـمنت  
 .بل ووحدة األديان
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 .ويصفها بأ ا شارحة لإلسالم، ومتثل وسطية اإلسالم 

 ؟..و..و..ويتأول عباراهتا الباطلة املَلمة يا يوافق اإلسالم، و  

 فما حكم هذه األصناف وأحكام مقاالهتم؟

 وما حكم من يدافع عنهم ويصفهم بأ م سلفيون؟

 وهل هو نن يتقي اهلل يف ضوء الكتاب والسنة ومنهل السلف وأصوهلم؟

 وهل من ينتقد هذه األصناف يعترب من ال الة والبذال، بل وخارجي؟؟ 

 (:7ص)قال احلليب يف  -السابع عشر

قــون شــيئاً ال يُطبّ -صــابرين علــيهم ، داعــ  هلــم–الــذين ال نــزاُل نُناقُبــهم  -تعــاىل-هــداهم اهلل-(ال ــالةُ )ف خوانُنــا "
 !".-ال قليالً وال كثرياً –م ن للك 

 .يقذف احلليب السلفي  احملارب  لل لو والتمييع بأ م غالة: أقول

 .وال يدرك أنه يف أحا دركات ال لو واملداهنة والتمييع

 .ويصف هو وحزبه السلفي  الصادق  بأ م غالة التجريح  

 .وهم من أشد غالة التجريح بالب ي والباطل

 : نَر أيها القارئ املنصف كيف جير  احلليب السلفي   لماً يف صدر مقاله هذا حيث يقولا

ــن "... ختــالُف مــا حنــن عليــه ،  -!!واجتهــاداتٌ –نـّـن هلــم آراٌء -!الــذين ب َــو ا علينـا-(إخواننــا)أكثـُر َمــن جالســُت م 
 :-ولألسف البديد-!(أغلبهم)ما عند ( ُجلّ )رأيُت أن : -نّا نراه حقاً وصواباً –وما نُرّجُحه ، وننتصُر له 

 (..قال)، و( قيل)السماع املبقُّ على -1

 ..سوء الَن البديد  -2
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 ..التقليد -3

 ..التعّصب-4

 ..التكذيب والتبكيك-5

 ...اجملادلة ب ري حقّ -6

 ...االهتامات املنَكرة-7

لة للمخالف   ببناءل أحكامل على أقوالل - 8  ...–ب ري حق–اإللزامات الفاش 

 .....باألخذ يا يقولون ، وحَيُكمون   وإال –وإجباره–إلزام املخال ف -1

 ...–!ح  يف املاضي–التصيُُّد ، والرتبُُّص ، والتنبيُ  -12

 ...األخذ بالزاّلت ، واهلَفوات ، وسب ق اللسان-11

 ..-مع وجود أسباب  للك، ودواعيه–عدم تلمُّس األعذار للُمخطئ -12

 ".....-إخل-..و..و..و

 .أليس هذا غلواً يف التجريح الَامل؟، وكم وكم له وحلزبه من ال لو يف التجريح الَامل ألهل احلق

وكم للحلـيب مـن ال لـو يف املـداهنات والتمييعـات يف الـدفاع عـن أهـل البـدع والضـالالت وأهـل التحزبـات املناهضـة 
 .للمنهل السلفي وأهله

-ال قلـيالً وال كثـرياً  –ال يُطّبقـون شـيئاً م ـن للـك -علـيهم ، داعـ  هلـم صابرين –الذين ال نزاُل نُناقُبهم : " قوله
("!2.) 

 .ال  ل هذا الرجل من امل الطات وقلب احلقائق :أقول

                                                 
 .طّبقون من هذا املنهل الباطل ال كثرياً وال قليالً نعم السلفيون ال يُ  - 2
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لقد صرب عليك ربيع وإخوانه طوياًل وطوياًل، سنوات وسنوات، وعلى مواقفك املناصر فيها للباطل وأهله واخلالل   
 .للحق وأهله

والتمادي إىل أن تبدأ باهلجوم على السلفي  وعلى منهل اجلـر  والتعـديل، مث افتتـا  منتـديات مـا وبلغ بك العناد 
، وللـــك دعـــوة منـــك لكـــل مبطـــل منحـــرف عـــن مـــنهل الســـلف إىل حـــرب الســـلفية والســـلفي ، "كـــل الســـلفي "يســـمى بــــ

 .والدفاع عن الضالالت الكربى وأهلها

د رددنـا علـى الـروافض، فسـكتوا، وعلـى الصـوفية فـرّدوا بـأدب مث بطرق خيجـل منهـا دعـاة الضـالالت الكـربى، ولقـ
 .سكتوا

 .ورددنا على أعيان احلزبي ، فسكتوا حياء وخجالً من املكابرة والعناد  

وأنـــت وحزبـــك ال تكلـــون وال متلـــون مـــن اهلجمـــات الفـــاجرة، والـــردود الباطلـــة القائمـــة علـــى أحـــا أنـــواع املكـــابرة 
 .والعناد

 .الباطل واملكابرة والعناد  األمور اليت برزمت فيها على أهل األهواءفما أصربكم على   

-اخَلط ـُب  -إلن  -هلان !! بقيت إىل هذا احلدّ  -هذه-لو أن أموَرهم السُّوأى)!( ويا ليَت  (: "8-7ص)قوله يف 
 !!-ولو قليالً 

رّين–لكنهم يّتهمون َمن خالفهم ، وانتقد قوهَلم   :أنه -م ن للك -ببع العبارات بأقذع االهتامات  ، وبأ-!ُمص 

 !!خَيرتُع القواعَد البدعّية للضاّل 

 !!!يُريُد إسقاَط املبايا السلفي :و

 !!!يُزّكي أهل الباطل ، وينصُر احلزبّي  : و

 !!!!!!".ال تضيُق به السطور)!( غرُي للك نّا تضيُق به الصدور ، وقد ... و..و..و

 :بك للقواعد الباطلة السوأى أشهر من نار على علم، ومنهاإن اخرتاعك أنت وحز : أقول باخفصار

 ".املنهل الواسع األفيح" -1
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 ".وُنصحح وال جُنر " -2

 ".وإلا حكمت حوكمت" -3

 .والدعوة إىل التثبت لرد احلق -4

ومنهــا محــل اجملمــل علــى املفصــل، الــذي يصــادم مــنهل أهــل الســنة وتطبيقــاهتم الــيت مــألت اجمللــدات والــذي  -5
 .ه مجهور أهل املذاهب، ولكر البوكاين أنه جممع على إبطالهأنكر 

 .  لرد احلق ، واإلمعان يف العناد واملكابرة"ال يلزمق"و -6

 .وهذه التأصيالت منها ما اخرتعه أبو احلسن ومنها ما اخرتعه عدنان عرعور، ومنها ما اخرتعه احلليب

 .وكلها أُنبئت حلرب املنهل السلفي وأصوله

 .ن أهل الضالالت الكربى، ومنها وحدة األديان وحرية األديان وأخوة األديان ومساواة األديانوللدفاع ع

 .وموقف احلليب منها ومن أهلها موقف املؤيد سراً وجهاراً، واملطبق ملا حيلو له منها

 .فهات األصول الباطلة اليت اخرتعها من حتاربو م من السلفي 

 .عي حرهبموهات تطبيقاهتم هلا اليت تستد  

نعــم، إنــك تزكــي أهــَل الباطــل وتنصــر احلــزبي ، ف نكــارك هلــذه األمــور مــن املكــابرات والسفســطات الــيت : وأقووول
 .خيجل منها أهل األهواء

 !!!!!!".ال تضيُق به السطور)!( غرُي للك نّا تضيُق به الصدور ، وقد ... و..و..و : "وقولك

 .كم من أهل األهواءنعم، إن صدوركم لتضيق باحلق كأسالف: أقول

 (.َوَمن  َأَضلُّ ن َّن  اتَـَّبَع َهَواُه ب َ ري   ُهًدى م َن اللَّه  ) 

 .فأهل األهواء تضيق صدورهم باحلق وأهله، ح  كأمنا يصَّعَّد أحدهم يف السماء
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َرُه َضيـًِّقا َحَرًجا كَ : )قال تعاىل يف هذا الصنف لَُّه جَي َعل  َصد  َا َيصَّعَُّد يف  السََّماء  َوَمن  يُر د  َأن  ُيض   (.َأمنَّ

 (:8ص)قال احلليب يف  -الثامن عشر

ــتـَُّهم  الفارغــة  –ُمقابــَل هــذه الُعقــدة  –وحنــن  " ال يســُعنا إال أن  ُنكــّرَر مــا قالــه البــيُا العالمــُة  مــد الببــري -!بــل ال
 :–يف مثل ها  –رمحه اهلل–اإلبراهيمي

 !بعد أن فه منا مجيَع ُعَقدهم -ن أصحاب نام  -ال يعُسُر علينا فهُم هذه الُعقدة  "

 !!ف نَّنا النـَُردُّ ما يصُدُر منهم إىل ما يعلُمون منه: وإل قد َعَرف نا مبلَغ فهم هم لألشياء ، وع ل م هم باألشياء

دون به   !!ولكّننا نردُّه إىل ما يقص 

دون هبذه الكلمات  إالَّ تنفرَي الناس م ن ُدعاة احلقِّ   !ومايقص 

م موتورون -يف هذا-دافَع هلم إىل احلبد   وال ، اليت  !(الصادمة  )م ن هذه الـوقفة  العلمية  املنهجية  الصامدة  " إالَّ أ َّ
واســتمراَر ! أو مل يتوّقعــوا طــوَل أََمــد ه  -! مل يتوّقعــوه -وحــده–والفضــُل هلل–َكَســَرت  ُشــُبهاهت م ، َوفـَّلــت  ُغَلــواَءهم   بثبــاتل 

 .-!قّوت ه 

 :اهلل إل يقولُ  ورمحه

ـب ة ابتون يف مكانل واحدل وهو ُمستَـَقرُّ احلّق، ولكّن القوَم يَ  -حبمد اهلل -حنن" بَـُ وننا يف كـلِّ يـوم بص  ـُمونَنا  !ص  وَيس 
َمةل   ".!!يف كلِّ حلَةل ب س 

 

 .رافاتإن البيا العالمة اإلبراهيمي كان يدعو يف بلده إىل التوحيد والسنة، وحيارب الضالالت واخل:  أقول

وكــان يعارضــه اخلرافيــون القبوريــون بالباطــل، ومــع ضــالهلم وبــاطلهم مل يصــلوا إىل مــا وصــل إليــه احللــيب وحزبــه مــن  
 .الدفاع عن أهل وحدة الوجود وأهل وحدة األديان وحرية األديان وأخوة األديان

ي وإخوانــه، وال وصــلوا يف العنــاد ومــا أ ــنهم وصــلوا إىل مــا وصــل إليــه احللــيب وحزبــه مــن االفــرتاءات علــى اإلبراهيمــ  
 .واملكابرة وقلب احلقائق إىل ما وصل إليه احلليب وحزبه
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 .ولقد رجع كثري وكثري من خصوم اإلبراهيمي إىل احلق والسنة والتوحيد، وصاروا من الدعاة إىل احلق

أي مسـألة مـن املسـائل  ومل نعرف أحداً من حزب احلليب رجع إىل احلق، ومل نعـرف عـن احللـيب رجوعـاً إىل احلـق يف
 .الباطلة اليت وقع فيها، بل ما نرى منهم إال التمادي يف الباطل واإلصرار على املوبقات العَائم

 .وللك من مثار الكرب والتعايل وحب الزعامة والتهالك على الدنيا

 : -رمحه اهلل-فقول اإلبراهيمي 

م موتو  -يف هذا-وال دافَع هلم إىل احلبد   " ، !( الصـادمة  )م ـن هـذه الــوقفة  العلميـة  املنهجيـة  الصـامدة  " رونإالَّ أ َّ
واسـتمراَر ! أو مل يتوّقعوا طوَل أََمـد ه  -! مل يتوّقعوه -وحده–والفضُل هلل–اليت َكَسَرت  ُشُبهاهت م ، َوفـَّلت  ُغَلواَءهم   بثباتل 

 ...".-!قّوت ه 

 . وهي أ م موتورون لقد وصف البيا اإلبراهيمي خصومه بصفة واحدة،: أقول

فكيــف لــو أدرك احللــيَب وحزبَــه وعــرَف دوافعهــم الكثــرية القاتلــة الــيت لكرنــا شــيئاً منهــا، فمــا عســاه أن يقــول فــيهم، 
 .ومسك  احلليب ل بائه ينقل الكالم الذي يصيبه يف مقاتله، وهو يف الوقت نفسه لصا  من حيارهبم

 : وقول العالمة اإلبراهيمي

ـب ة -حبمد اهلل -حنن" بَـُ وننا يف كـلِّ يـوم بص  ـُمونَنا !  ابتون يف مكانل واحدل وهو ُمستَـَقرُّ احلّق، ولكّن القوَم َيص  وَيس 
َمةل   !!".يف كلِّ حلَةل ب س 

فالثبات على احلـق ال ينطبـق علـى احللـيب وحزبـه مـن قريـب وال مـن بعيـد، ولـو ادعـوه، فهـم مـن أكـذب الكـالب ، 
 .م بالكذب، بل هم  ابتون على األباطيلوشواهد الوجود والواقع تدينه

والســلفيون هــم الصـــامدون ضــد أهـــل األهــواء والثـــابتون يف مكــان واحــد وهـــو مســتقر أهـــل احلــق مـــن أهــل الســـنة 
  .السابق  والالحق 

  . وما وصف به اإلبراهيمي خصومه ف نه ينطبق على احلليب وحزبه
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يالهتم الباطلـة وحـرهبم البرسـة الضـارية، القائمـة علـى الب ـي ولو واجهه أمثال هذا احلزب بفتنهم وأكاليبهم وتأص
والعناد ورفض احلق يف كثري من القضايا، لو واجه أمثال هؤالء لقال فيهم ما هو أشد وأنكى نا وصف به خصـومه  ألن 

يمــي، ومــا رأينــا هــؤالء أشــد عنــاداً ومكــابرة، وأكثــر ب يــاً ولــدداً يف اخلصــومات والفــنت، ولقــد رجــع كثــري مــن خصــوم اإلبراه
أحداً من حزب احلليب رجع إىل احلق  ألن فيهم َشَبهاً من اليهود، الذين يعرفون أن اإلسالم هو احلق، والقـرآن هـو احلـق، 

 .وهم مع للك أشد وألد أعداء اإلسالم والقرآن

ن يف بـاطلهم فهؤالء وإن كان فيهم جهل، يعرفون أ م على الباطل، وأن السـلفي  علـى احلـق، ومـع للـك يتمـادو 
 .وعنادهم وحرهبم للحق وأهله

 (:1ص)قال احلليب يف  -الفاسع عشر

 -ســدده اهلل -مــا أنكــره فضــيلُة البــيا ربيــع بــن هــادي املــدخلي-متامــاً -يُواق عــون-يف لا ُكلــه-غفــر اهلل هلــم-وهــم"
  -ٌء منـه ، ويُعلـن براءتَـه منـههـو بـري-أ ـم إلا ألصـقوا ب نسـانل قـوالً : هلم أصٌل خبيٌث، وهـو" على أولئك القوم   الذين 

رُّون على االستمرار على رمي للك املَلوم  يا ألصقوُه به  فهم   ".يـَُفوقون اخلوارَج  -هبذا األصل  اخلبيث  -ف  م ُيص 

إن إحلاقك السلفي  أهل احلق بأهل هذا األصل اخلبيث إحلاق  امل باطل  ألن املبـبه بـريء مـن صـفات : أقول
  .وبعيد كل البعد، ألن املببه به كما وصفهم البيا ربيع، وهم خياصمون هؤالء إىل يومنا هذاهذا املببه به، 

 .والسلفيون يف خصومتهم للحليب على احلق، الذي ليس به خفاء، إال على من أعماه اهلوى

مـي السـلفي  واحلق أن احلليب وحزبه هم الذين يلصقون بالسلفي  ما هم برءاء منه، ويصرون على االسـتمرار يف ر 
املَلــوم  يــا افــرتوه علــيهم، ومنــه وصــفهم هلــم بــال لو والبــذول، وبــأ م خــوارج، ويــا افــرتاه احللــيب علــى الســلفي  يف هــذا 

 .املقال، وكم وكم قذفوا السلفي  يا هم برءاء منه، فال يندمون وال عنه يرتاجعون

 (:1ص)قال احلليب يف  -العشروم

 :بال حّق لرائع-يف مثل  هذه الصنائع-مُة اإلبراهيميُّ وما أمجَل ما قاله العال " 

تحيي أن  يقوَل على اهلل ب ري  علمل ال يـَُعزُّ عليه أن يقوَل على املخلوق  ب ري  فهمل "...    ".ف نَّ َمن ال َيس 

 : أقول
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 ف لا انتهت عنه فأنت حكيم  بدأ بنفسك فأ ها عن غيها ا

 .ين يعلمون أنك تتكلم ب ري علم، وتقول على اهلل ورسوله ب ري علمواستح  من اهلل، مث من العقالء، الذ

 .واستح  من املالئكة الكاتب  الذين آليتهم بكالمك وهذيانك ب ري علم 

 وأخرب  نا م  قال السلفيون ب ري علم، وما هي أقواهلم هذه؟ 

 وهل رّدهم للضالالت الكربى والفتنة العَمى من القول على اهلل ب ري علم؟

 وهل  ناؤكم على الضالالت الكربى ودفاعكم عنها وعن أهلها من القول على اهلل بعلم؟؟ 

ًا ُمب ينً : )قال تعاىل َتانًا َوإ مث  َتَمُلوا بـُه  َتَسُبوا فـََقد  اح  َنات  ب َ ري   َما اك  ن َ  َوال ُمؤ م   (.اَوالَّذ يَن يـُؤ ُلوَن ال ُمؤ م 

 (:12-1ص)قال احلليب يف  -الحادع والعشروم  

 ".فـََقُعوا أو ط ريوا   فما للك بضائ ر نا، وما هو بناف ع كم" 
 :وإل األمُر كذلك   فـ ...

 !هالّ تأنّيتم يف هرحيات كم؟
 !وهالّ تثّبتُتم فيما يُنَقل إليكم؟
 !وهالّ هّونُتم م ن اندفاع كم؟

ـــفو م بــــ  )!(أخبـــارَ -أكثـــرَ  -وهـــالّ َضـــَبط ُتم -، مث ُتط ل قـــون علـــيهم األلقـــاَب الفخمـــَة العاليـــات!( الثقـــات)َمـــن َتص 
 !؟!-!ال اليات

 -(وقــد أفردتُــه يقــال)-يف مثــل  للــك-!قريبــاً -وفقــه اهلل-ولعــّل فيمــا نُقــل مــن جــوابل لفضــيلة البــيا ُعبيــد اجلــابري
 !!السّماع ! راد عاً لكثريل م ن املتقّول 
 :وقد قال سائُله

 :يف جوابل لكم  -شيخنا–قلتم 
هـــذه [ : أن جُيمـــع أهـــل العلـــم علـــى تبـــديع إنســـان أو جرحـــه :] وهـــي ، فالقاعـــدة الـــيت وضـــعها علـــي احللـــيب "...

 ".قاعدة مل يقل هبا أحد فيما نعلم من أهل العلم واإلمامة يف الدين 
 :-تعليقاً على جوابكم-قال علي احلليب 

 !!لوال أنه منسوب إيل ، كالم حق  -كله-،وهو  –عفا اهلل عنه -كذا قال "
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 ..فهو هكذا بيق  باطل 
 ... -مستعيذاً باهلل أن أكون من اجلاهل –ولن أقوله ، علي مل أقله  (3)افرتاء -واهلل-وهو 

 قـد اً وحـديثاً، باحلجـة النـرّية ، والبّينـة املقن عـة–فال يزال أهل العلم جيّرحون بقول الواحد أو اال ن  من أهل العلـم 
 !!دون تطّلب لاك اإلمجاع املدعى، 

–كمــا بّينتــه ، والعجـُب أين بّينــت فســاَد وبطــالَن نســبة هــذا القــول إيّل يف عــدد مــن اجملــالس والفتــاوى واللقــاءات 
 ".".منهل السلف الصا  " يف مواضع عدة من كتايب -أيضاً 

 ما تعليُقكم على هذا الكالم؟
 :-سدده اهلل-فأجاب البيا اجلابري

مـن إقامـة الـدليل علـى ، على ما ور ناه عن أئمـة أهـل السـنة واجلماعـة  -وهلل احلمد-حنن ، بادئ لي بدء :  أوالً 
 .القول جرحاً أو تعديالً 

فهذا يكون ، إلا كان السائل معروفاً لدي باألمانة والديانة ، فأنا أجيب بناًء على ما ير د علّي من سؤال : و انياً 
أو -ســواء يف للــك مــا يُنقــل عــن احللــيب ، فأجيبــه علــى حنــو مــا أمســع منــه ، الَــن أنــه صــادق  عنــدي يقينــاً ، أو يف غالــب

 . -غريه
 !فال أدري السائل من أي مصدر نقله، نسيت للك ، هو بعيد العهد : وهذا اجلواب الذي علق عليه احلليب 

 .قل ، ليس علّي أنا من أنه افرتاء عليه   فالعهدة على النا: لكن   إن كان األمر كما قال الرجل 
 ".(!جنيب على حنول نا نسمع ويقال لنا، ونبّدد يف مسائل اجلر  -غريي أو–فأنا 

 
قــائم علــى االهتامــات الباطلــة، والكــذب والتكــذيب املكبــوف، وعلــى  -الــذي يقولــه احللــيب-هــذا الكــالم : أقووول 

 .املكابرة  األمور اليت ال جيرؤ عليها إال احلليب وأمثاله
 ".فـََقُعوا أو ط ريوا   فما للك بضائ ر نا، وما هو بناف ع كم" : قوله

 .حنن ال نطري، بل  ابتون على احلق، وعلى منهل السلف: أقول
وهــذا أمــر نعتــربه مــن أوجــب الواجبــات، وللــك مــا نرجــو مــن اهلل أن يزيــدنا  باتــاً عليــه، ونرجــو مــن اهلل أن ينفعنــا 

: رأســه أبــاطيلكم، وهــذه املواجهــة مــن أعَــم مــا يــدخل يف قــول اهلل تعــاىلبــذلك، ومــن للــك مــا نواجــه بــه الباطــل، وعلــى 
َهو َن َعن  ال ُمن َكر  َوأُولَئ َك ) ري   َويَأ ُمُروَن ب ال َمع ُروف  َويـَنـ  ُعوَن إ ىَل اخلَ  ن ُكم  أُمٌَّة َيد  ل ُحونَ َول َتُكن  م   (.ُهُم ال ُمف 

ُُ : )وقوله تعاىل   َر أُمَّةل ُأخ  ُك ُنوَن ب اللَّه  نـ ُتم  َخيـ  َهو َن َعن  ال ُمن َكر  َوتـُؤ م   (.ر َجت  ل لنَّاس  تَأ ُمُروَن ب ال َمع ُروف  َوتـَنـ 

                                                 
 .هذه    غموس - 3
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ومــا أنــتم عليــه مــن الباطــل مــن أعَــم األخطــار واألضــرار، ومنهــا تعــريض أنفســكم ل ضــب اهلل علــيكم، وتعــريض 
ــَلُحوا : )، وتــدخلوا يف قــول اهلل تعــاىلأنفســكم لعذابــه األلــيم بالنــار، إن مل تتوبــوا إىل اهلل توبــة نصــوحاً  إ الَّ الَـّـذ يَن تَــابُوا َوَأص 

يمُ   (.َوبـَيـَُّنوا َفُأولَئ َك أَُتوُب َعَلي ه م  َوأَنَا التـَّوَّاُب الرَّح 
 

 !هالّ تأنّيتم يف هرحيات كم؟ : "وقوله
 ".!وهالّ تثّبتُتم فيما يُنَقل إليكم؟

 
جل يف نقدنا للحلـيب وحزبـه، وال عمـدة لنـا وال حجـة إال السـماع األبلـه ملـا إن كالمه هذا ُيبعر بأننا نستع: أقول

 .ينقل إلينا، وهذا من البهت املفضو 
فـــنحن وإن كنـــا علـــى طريقـــة الســـلف يف قبـــول أخبـــار الثقـــات الـــيت يبـــكك فيهـــا احللـــيب، فـــ نَّ اعتمادنـــا يف نقـــدنا 

 .اهتم ومؤلفاهتمألباطيلهم إمنا هو على ما كتبوه بأقالمهم ونبروه يف منتدي
وما يطعنون به فينا وجيرحوننا به إمنا هو من خمرتعاهتم وحتريفاهتم وأقواهلم اليت تدخل يف قول الزور، الذي قرنـه اهلل 

َتن ُبوا قـَو َل الزُّور  : )بالبرك األكرب، فقال جلَّ وعال َو  َان  َواج  َس م َن األ  َتن ُبوا الرِّج   (.فَاج 
 :-صلى اهلل عليه وسلم-قول الزور من أكرب الكبائر، فقال -ى اهلل عليه وسلمصل-وقد عدَّ رسول اهلل 

رَاُك ب اللَّه  َوُعُقوُق ال َوال َدي ن  َوَشَهاَدُة الـزُّور  َوَشـَهاَدُة الـزُّور  َ اَل ًـا " بَـُر ال َكَبائ ر  اإل  ش  َفَمـا زَاَل ُيَكرِّرَُهـا  ،َأو  قـَـو ُل الـزُّور   ،َأك 
 (.87)حديث " صحيحه"، ومسلم يف (6111)حديث " صحيحه"، أخرجه البخاري يف "لَي َتُه َسَكتَ  َح َّ قـُل َنا
 

 ".!وهالّ هّونُتم م ن اندفاع كم؟ : "قوله
 

 ".رمتق بدائها وانسّلت: "أقول
 .فأنتم املندفعون يف الباطل، وحنن نكفكم عن هذا الباطل، فال تنكّفون وال ترعوون

 
ــــفو م بـــــ )!( أخبــــارَ -أكثــــرَ  -موهــــالّ َضــــَبط تُ  : "قولــــه ، مث ُتط ل قــــون علــــيهم األلقــــاَب الفخمــــَة !( الثقــــات)َمــــن َتص 

 ".!؟!-!ال اليات-العاليات
 
 

 : أقول
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 .إن كالمه هذا يفيد أننا نعتمد على نقل األخبار الصادرة نن ال يؤمن بأ م  قات -1
 .ها وبنينا عليها أحكاماً مع تفريطنا يف ضبطهافليُب ِّ لنا ما هي األخبار اليت نقلها غري الثقات، فقبلنا

 .قد بّينُت أننا ال نعتمد إال ما كتبوه بأيديهم، ونبروه على املأل يف مقاالهتم ومؤلفاهتم -2
 .فهات األخبار الكثرية املسموعة نن ال يؤمن بأ م من الثقات، وأنه ال عمدة لنا إال تلك األخبار

 .من أجرأ الناس على حتري الكذبف ن مل يفعل، تأكد القراء أنه 
وإن الفجـور  ،إىل الفجـور يف ن الكـذب يهـد ،وإياكم والكذب: "يقول -صلى اهلل عليه وسلم-والرسول الكرمي 

" صـحيحه"البخاري يف أخرجه  ،"ح  يكتب عند اهلل كذابا ،ويتحرى الكذب ،وما يزال الرجل يكذب ،إىل النار ييهد
 (.2627)مسلم حديث ، و (6214)حديث 
 

وقــد أفردتُــه )-يف مثــل  للــك-!قريبــاً -وفقــه اهلل-ولعــّل فيمــا نُقــل مــن جــوابل لفضــيلة البــيا ُعبيــد اجلــابري : "قولــه
 ".!!السّماع ! راد عاً لكثريل م ن املتقّول  -(يقال

 
 : أقول

 :قلَت معلقاً على كالم البيا عبيد
 !!منسوب إيل  لوال أنه، كالم حق   -كله-،وهو  –عفا اهلل عنه -كذا قال "

 ..فهو هكذا بيق  باطل 
 ... -مستعيذاً باهلل أن أكون من اجلاهل –ولن أقوله ، افرتاء علي مل أقله  -واهلل-وهو 

قـد اً وحـديثاً، باحلجـة النـرّية ، والبّينـة املقن عـة –فال يزال أهل العلم جيّرحون بقول الواحد أو اال ن  من أهل العلـم 
 !!اع املدعىدون تطّلب لاك اإلمج، 

–كمــا بّينتــه ، والعجـُب أين بّينــت فســاَد وبطــالَن نســبة هــذا القــول إيّل يف عــدد مــن اجملــالس والفتــاوى واللقــاءات 
 "."منهل السلف الصا "عدة من كتايب يف مواضع -أيضاً 

 
 : أقول

َب إليك صدق وعدل، ال كذب فيه وال  لم -1  .إنَّ كالم البيا عبيد حق كله، وما ُنس 
 .يك له مكابرة مكبوفة وكذب مفضو ، ولو كررته يف عبرات املناسباتونف

 .فلقد صّرحَت هبذا الكالم الذي حتلف باهلل أنه افرتاء عليك، ويا هو أسوأ منه، ومن ف يَك أدينكَ 
 :لقد قلَت كما يف شريا مسجل بصوتك
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أنـا  ،، إلا مـا امجعـوايخوالفو ث  موقو  عاموة البلبوة  أا أ نوع ألول العلو  علوي ابوديع واهود ك يسوعه  أم  "
 ".سألة شرعيةإلا استطاعوا الرتجيح هلم أن يرجحوا ما استطاعوا يأخذوا األحوط كأي م: أقول

 
 فمن هو الذي قال هذا الكالم غريك؟ ومن سبقك إىل مثله ح  من غالة املعتزلة واجلهمية؟

معرفـة هـذا اإلمجـاع ال يسـع طـالب العلـم أن  لقد اشرتطت لقبول احلكم على املبتدع إمجاع أهـل العلـم، وأنـه عنـد
 .خيالفوه، فعلى قولك هذا أنه يسع طالب العلم خمالفة عبرات العلماء يف تبديع املبتدعة

 .مث ما كفاك هذا، ح  شجعتهم على الرتجيح
 ".إلا استطاعوا الرتجيح هلم أن يرجحوا: أنا أقول ،إلا ما امجعوا : "فقلتَ 

 
العلماء شخصاً أو أشخاصاً، وعارضهم مثل علي حسـن، فلهـم أن يرجِّحـوا عـدم التبـديع، يعق إلا بدَّع عدد من 

مهما بلغ عدد العلماء، ما مل يتم إمجاعهم، هذا مقتضى توجيهه لطالب العلم، ومل خيـرب يوقـف العـامل مـن هـذا اإلمجـاع، 
 .ف ن اقتصاره على طلبة العلم يوحي ببيء وراء كالمه هذا

 :عقب هذا الكالم الذي بلغ ال اية يف اجلهل والبطالن، بل واهلدم جلر  العلماء بقوله الباطلمث قال احلليب  -2
العلماء حـ  لـو صـدرت مـنهم بعـض كلمـات التبـديع حقيقـة كالمهـم يعـق مـع بعـض املؤاخـذات الـيت قـد : أقول"

 ".تكون عليهم مهما كان منضبطاً 
 

التبـديع، مهمـا كـان كالمهـم منضـبطاً، فـ  م مـع كثـرهتم  هكذا يقول، فلـو تكلـم مجـع مـن العلمـاء بـبعض كلمـات
 .وانضباط كالمهم، ف ن احلليب يرى أن عليهم بعض املؤاخذات

 .وإلا كان األمر كذلك فلطالب العلم أن ينتقدوهم ويردوا أحكامهم  ألنه ال يلزمهم األخذ إال باإلمجاع
 

لــى أهـل البـدع حــ  بلـغ بـه هــذا ال لـو إىل اشـرتاط قيــام ولقـد لّكـرين هــذا ال لـو مـن احللــيب يف رد أحكـام العلمـاء ع
، (45)يف العـدد ( هــ1425)يف شهر صفر عام " جملة األصالة"اإلمجاع على تبديع املبتدع بكالم له يف مقال له ُنبر يف 

 قـال بقولـه، وهل هذه اللفَة تعترب سباً أو ال، فقـد صـرّ  يف هـذا امل(4)يدور هذا املقال حول وصف الصحابة بأ م غثاء
 :-بعد املكابرة والسفسطة-

                                                 
4

 (:3/343" )النهاية"قال ابن األ ري يف  -
 ، فهل هناك سب أفَع وأشنع من هذا السب؟"أرلال الناس وسقطهم..."ن الزبد والوسا وغريهال ثاء بالضم واملد، ما جييء به السيل نا حيمله م
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فــــال َيَســــُع أحــــداً االســــتمراُر  -أو تلــــك-علــــى ُحكــــم هــــذه الكلمــــة   -مــــن بعــــد-َفَقــــت  كلمــــُة الُعلمــــاء ولــــئن  اتَـّ " 
 ".يخالفتهم

ـَي بأ ـا سـب شـنيع ال سـيما إلا ( غثـاء)وهذا التقرير منه يفيدنا أنه لو صـرّ  عبـرات العلمـاء بـأن هـذه اللفَـة  ُرم 
ا جناب الصحابة العَماء، وخالفهم شخص أو شخصان من أمثال احلليب، ف  ـا ال تعتـرب سـباً، ال سـيما إلا كـان هـذا هب

 .هياتهذه السفسطات واملكابرات يف البدوتعجبوا من  ،(فاعتربوا يا أويل األبصار)الساب على منهل احلليب 
 .السالف الذكر نعود من هذا االستطراد إىل بعض كالمه املنكر يف البريا -3

 .لقد قال يف هذا البريا ما هو أدهى وأمر
ملبكلة اآلن من سلوكيات وتصرفات البباب  حيث مل يفهموا أنَّ علم اجلر  والتعديل أصالً وجد لكن ا: " قال

للمصــلحة، علــم اجلــر  والتعــديل ال هــو موجــود يف أدلــة الكتــاب وال يف أدلــة الســنة، هــو علــم ناشــئ، نبــأ حلفــ  الكتــاب 
 ".!والسنة  أليس كذلك؟

ليس األمـر كـذلك آالف املـرات، فـ ن اجلـر  والتعـديل لـه أدلتـه وبراهينـه الكثـرية مـن الكتـاب والسـنة، ومـا : وأقول
 .أعلم أحداً تفوه يثل هذا االفرتاء واجلهل سوى احلليب

 
قاله ب ف يه  على وجـه التأصـيل مث انَر أيها القارئ الكرمي إىل احلليب كيف ينفي عن نفسه هذا األمر الفَيع، الذي 

 .لطالب العلم، ويدَّعي أنه افرتاء عليه
 ".... -مستعيذاً باهلل أن أكون من اجلاهل –ولن أقوله ، افرتاء علي مل أقله  -واهلل-وهو  : "فيقول

ن احللـيب إ: وهو قد قاله قطعاً، فهل يضاف حلفه باهلل كالبـاً أنـه مـا قـال هـذا الكـالم إىل جهلـه، فيقـال يف وصـفه
 .جاهل كذاب، من أجرأ الناس على الكذب، ومن أجرأ الناس على احللف باهلل وهو كذاب

 .وهذا الرجل مولع بالتبكيك يف أخبار وأحكام الثقات وباشرتاط اإلمجاع ح  يف البدهيات
 

 : قال احلليب بعد جرأته على احللف باهلل كالباً ومكذباً أهل الصدق
قــد اً وحــديثاً، باحلجــة النــرّية ، والبّينــة –ّرحــون بقــول الواحــد أو اال نــ  مــن أهــل العلــم فــال يــزال أهــل العلــم جي "
 ".!!دون تطّلب لاك اإلمجاع املدعى، املقن عة 

 : أقول
إال احلليب وحزبه، ونسي احلليب أراجيفـه يف هـذا املقـال علـى أخبـار الثقـات يـا فـيهم الصـحابة، وأنـه البـد مـن  -1

 .م، وجحد ما قرره من اشرتاط اإلمجاع لقبول األحكام على أهل البدعالتثّبت من أخباره
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فال يزال أهل العلم يقبلون اجلر  والتعديل مـن الواحـد واال نـ  مـن أهـل العلـم، ويسـلمون : الصواب أن يقال -2
 . اجلر  والتعديلهلم هبذا اجلر  والتعديل، وال يطلبون منهم إقامة احلجة النرية إال إلا عارض اجلار  إمام معترب يف

 .فحينئذ ال بد من أن يقيم اجلار  احلجة البّينة القادحة عند أهل العلم
ال بـد أن تقـيم احلجـة النـرّية البّينـة، فـ ن : فأما إلا مل يعارض اجلار  أحد من أهل العلم، فال يقول أهل العلم حقاً 

لمـنهل السـلفي، وحاشـا أهـل العلـم أن يفكـروا فيمـا يسـقا يف هذه املطالبة إسقاطاً للثقة بعلماء اجلر  والتعـديل وخمالفـة ل
 .أخبار الثقات وأحكامهم  األمر الذي خيبُّ فيه احلليب ويضع جبهل وهوى

، "ال يلـزمق"فأنت تراه هنا يبـرتط يف قبـول جـر  الواحـد واال نـ  إقامـة احلجـة النـرية والبي نـة املقن عـة تبـبثاً بقاعـدة 
 ".ال يقنعق"ثقات وأحكامهم، وقاعدة أي قبول احلق وقبول أخبار ال

 .والواقع أنه ال يقنعه جر  الواحد واال ن  وال أكثر، ولو جاؤوا باحلجل البّينة النرّية ح  يقوم اإلمجاع
 .فاملسك  يريد أن خيرج نفسه من اهلوة اليت تردى فيها باحللف الكالب، فيقع يف حفرة أخرى

 .وأصوهلم والسبب يف للك مترده على منهل السلف
 .واخرتاعه وحزبه ألصول مضادة ملنهل السلف وأصوهلم

 
 ".!!دون تطّلب لاك اإلمجاع املدعى : "وقولك

 .نعم، هو مدعى فعاًل، فمن هو هذا املدَّعي؟ إنه علي احلليب، الذي يأيت يا مل يأت به األوائل
 

، يف عـدد مـن اجملـالس والفتـاوى واللقـاءات  والعجُب أين بّينـت فسـاَد وبطـالَن نسـبة هـذا القـول إيلّ  : "قال احلليب
 "."منهل السلف الصا  " يف مواضع عدة من كتايب -أيضاً –كما بّينته 
 

 .اخل...يذكر احلليب أنه بّ َ فساد وبطالن هذا القول يف عدد من اجملالس والفتاوى: أقول
ق والصـدق، إن مـا دون هـذا الكـذب فكم هي األكاليـب الـيت كـذهبا يف هـذه املسـألة وحـدها، وكـذَّب فيهـا بـاحل 

 .يسقا صاحبه عند أهل العلم، فال تُقبل له شهادة، وال ُيصدق يف أخباره، وال يؤخذ منه العلم
 صـاحب رجـل مـن يؤخـذ ال ،للـك سـوى نـن ويؤخـذ أربعـة مـن العلـم يؤخـذ ال : "-رمحـه اهلل-قال اإلمـام مالـك 

 أحاديــث يف يكــذب رجــل مــن وال ،النــاس أروى مــن كــان وإن ســفهبال معلــن ســفيه مــن وال ،هــواه إىل النــاس يــدعو هــوى
 وعبـادة وصـال  فضـل لـه رجـل مـن وال ،-سـلم و عليـه اهلل صلى- اهلل رسول على يكذب أن تتهمه ال كنت نإو  الناس

 .(68-8/67" )سري أعالم النبالء"، و(162ص" )الكفاية يف علم الرواية"، " حيدث ما يعرف ال
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وصــاحب بدعــة وهــوى يــدعو إىل  ،وكــذاب ،غــالط ال يرجــع ،عــن أربعــة إالكتــب احلــديث ي" :بــن املبــاركوقــال ا
 (.143ص" )الكفاية يف علم الرواية"، "هَ  ف  ح   ن  ث م  دِّ حَ ورجل ال حيف  فيُ  ،بدعته

أو   إليـهصـاحب هـوى يـدعو  ،عـن  ال ـة إال ،عن النـاس كلهـم :فقال ؟،كتب العلممحد بن حنبل عمن يُ أئل سُ  و
 (.144ص" )الكفاية يف علم الرواية"، "أو عن رجل ي لا فريد عليه فال يقبل ،كتب عنه قليل وال كثرييُ  كذاب ف نه ال
لقــد اجتمــع يف احللــيب وكبــار حزبــه اهلــوى والكــذب والعنــاد، فــال يرجعــون عــن ضــالالهتم وأصــوهلم الفاســدة  :أقووول

 .ودفاعهم عن أهل الضالل
 

 :-عبيد على السؤال السابق ناقالً إجابة البيا-( 12ص)قال احلليب يف 
 :-سدده اهلل-فأجاب البيا اجلابري "
 (5)مـن إقامـة الـدليل، علـى مـا ور نـاه عـن أئمـة أهـل السـنة واجلماعـة  -وهلل احلمد-حنن ، بادئ لي بدء : أواًل )

 .على القول جرحاً أو تعديالً 
فهذا يكون ، ئل معروفاً لدي باألمانة والديانة إلا كان السا، فأنا أجيب بناًء على ما ير د علّي من سؤال : و انياً 

أو -ســواء يف للــك مــا يُنقــل عــن احللــيب ، فأجيبــه علــى حنــو مــا أمســع منــه ، عنــدي يقينــاً ، أو يف غالــب الَــن أنــه صــادق 
 . -غريه

 !فال أدري السائل من أي مصدر نقله، نسيت للك ، هو بعيد العهد : وهذا اجلواب الذي علق عليه احلليب 
 .من أنه افرتاء عليه   فالعهدة على الناقل ، ليس علّي أنا :   إن كان األمر كما قال الرجل  لكن
 .(!جنيب على حنول نا نسمع ويقال لنا، ونبّدد يف مسائل اجلر  -غريي أو–فأنا 
 :قلتُ 

 !فهل مثُل هذه احلجة مقبولٌة يف امليزان العلمي؟
 !؟-علماَء وطلبَة علم-هل العلموهل هذا هو التأيّن والتثّبت املطلوب من أ

 ".!وهل هذه األساليُب سبيُل وحدة وائتالف ، أم طريُق فُرقة واختالف ؟
 

ال حــرج علــى العــامل أن جييــب علــى ســؤال الســائل عــن قــول شــخص، بنــاء علــى  ــاهر حالــه مــن الــدين : أقووول
 .والعدالة

 .وأن جييب على حنو نا يسمع

                                                 
العلمــاء الــدليل علــى صــحة اجلــر  إال عنــد وجــود املعارضــة مــن عــامل بــاجلر  والتعــديل، وإال فاألصــل عنــدهم قبولــه مــن العلمــاء املو ــوق هبــم  ال يطلــب - 5

 .األكفاء، دون تلمس للدليل
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 !ة مقبولٌة يف امليزان العلمي؟فهل مثُل هذه احلج : "فقول احلليب

 ".!؟-علماَء وطلبَة علم-وهل هذا هو التأيّن والتثّبت املطلوب من أهل العلم
 

 .إنَّ األخذ بالَاهر أصل من أصول اإلسالم: أقول
 .-صلى اهلل عليه وسلم-تسأل رسول اهلل  -رضي اهلل عنها-فهذه هند 

يحٌ : فتقول َياَن َرُجٌل َشح  ـر ا (مسيك: كما يف رواية، ويف أخرى) إ نَّ أَبَا ُسف  ـن  َمالـ ه  س   ؟فـََهل  َعَليَّ ُجَناٌ  َأن  آُخـَذ م 
ف يــــك  بـ ـــال َمع ُروف   :قَــــالَ  ، ومســــلم يف (2211)حــــديث " صــــحيحه"، أخرجــــه البخــــاري يف "ُخــــذ ي أَنـ ـــت  َوبـَنُــــوك  َمــــا َيك 

 ( .1714)حديث " صحيحه"
، وأل َن هلــا أن تأخــذ مــن مالــه مــا -صــلى اهلل عليــه وســلم-اهلل فقــد وصــَفت  أبــا ســفيان بالبــح، فصــّدقها رســول 

 .يكفيها وأوالدها
َـا أَنَـا َبَبـرٌ  : "يقـول -صـلى اهلل عليـه وسـلم-وهذا رسـول اهلل  ـُموَن إ يَلَّ  ،إ منَّ َوَلَعـلَّ بـَع َضـُكم  َأن  َيُكـوَن  ،َوإ نَُّكـم  خَت َتص 

ُجَّت ه  م ن  بـَع ضل  َن حب  َي لَ  ،َأحلَ  يـه  َشـي ًئا فَـاَل يَأ ُخـذ   ،ُه َعَلى حَن و  َما َأمس َعُ َوأَق ض  َـا أَق طَـُع لَـُه ق ط َعـًة  ،َفَمن  َقَضي ُت َلُه م ن  َحقِّ َأخ  فَ  منَّ
 (.1713" )صحيحه"، ومسلم يف (6167)حديث " صحيحه"، أخرجه البخاري يف "م ن  النَّار  

ـد  رسـولإ نَّ  : "يقـول -رضـي اهلل عنـه–عمـر بـن اخلطـاب وهـذا  ي  يف َعه  صــلى - اللَّـه   أُنَاًســا َكـانُوا يـُؤ َخـُذوَن بـ ال َوح 
َي قد انـ َقَطعَ  ،-اهلل عليه وسلم َا َ َهَر لنا من أَع َمال ُكم   ،َوإ نَّ ال َوح  َن ي  َا نَأ ُخذُُكم  اآل  نَّـاُه َوقـَرَّبـ نَـاُه  ،َوإ منَّ ـرًا أَم  َفَمـن  َأ  َهـَر لنـا َخيـ 

َنا ُبُه يف َسر يَرت ه   َولَي َس إ لَيـ  ٌء اهلل حُيَاس  ق ُه َوإ ن  قـال إ نَّ َسـر يَرَتُه َحَسـَنةٌ  ،من َسر يَرت ه  َشي  ، "َوَمن  َأ  َهـَر لنـا ُسـوًءا مل نَأ َمن ـُه ومل ُنَصـدِّ
 (.2641)حديث " البهادات"أخرجه البخاري يف 

ـَعى قَـاَل يَـا ُموَسـى َوَجاَء : "يقول اهلل يف شأنه -عليه السالم–وهذا رسول اهلل موسى  َرُجٌل م ن  أَق َصـى ال َمد ينَـة  َيس 
ــــح  َ  ــــَن النَّاص  رُج  إ ينِّ لَــــَك م  تـُلُــــوَك فَــــاخ  ــــَن ال َقــــو م   إ نَّ ال َمــــأَلَ يَــــأ متَ ُروَن ب ــــَك ل يَـق  َهــــا َخائ ًفــــا يـَتَـَرقَّــــُب قَــــاَل َربِّ جَنِّــــق  م  نـ  َفَخــــرََج م 

َّال م  َ   (.ال
 .ن مصر إىل مدين، بناء على خرب هذا الرجلفصّدقه موسى وخرج م

 .عدة شواهد على قبول خرب الواحد، دون تثّبت ودون تبكك -عليه السالم-ويف قصة نيب اهلل موسى 
 :ولقد أخذ احلليب سالحاً على السلفي  من قول البيا عبيد

 !ي مصدر نقله، نسيت للكلسائل من أفال أدري ا، هو بعيد العهد : وهذا اجلواب الذي علق عليه احلليب  "
 . "من أنه افرتاء عليه   فالعهدة على الناقل ، ليس علّي أنا: لكن   إن كان األمر كما قال الرجل 
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أخذ من هذا الكالم من البيا عبيـد سـالحاً يصـول بـه وجيـول علـى أهـل السـنة، وعلـى أخبـار الثقـات، ومل يُقـدِّم 
 .اهتم واندفاعهم يف التجريح الذي مل يهوِّنوا منهلنا أمثلة على عدم تثّبت السلفي  يف هرحي

وعلـى كـل حـال، فــال حجـة لـه يف قـول البــيا عبيـد  ألن السـائل نقــل لـه عـن مصـدر معــ ، فنسـي البـيا عبيــد 
 .هذا املصدر، الذي استند إليه السائل يف أن احلليب يبرتط اإلمجاع من العلماء لقبول التبديع

 .سائل وأخرب البيا عبيداً هبذا املصدروإلن فهناك مصدر استند إليه ال
 .وقد تقّدم هذا املصدر، أال وهو البريا الذي صرّ  فيه احلليب بصوته يف اشرتاط هذا اإلمجاع 
 .فهذا يدل على صدق السائل وصحة قبول البيا عبيد لسؤال السائل وصحة حكمه 

ع مــن هــذا الســائل الــذي يصــفه البــيا ولــو مل يــذكر الســائل هــذا املصــدر، وأجــاب البــيا عبيــد علــى حنــو نــا مســ
عبيد بأنه معروف لديـه باألمانـة والديانـة ملـا جـاز التهـوي  عليـه  ألن اهلل مل يأمرنـا بالتثبّـت إال مـن أخبـار الفسـاق، فقـال 

يُبوا قـَو  : )جلَّ شأنه ٌق ب َنَب ل فـََتبَـيـَُّنوا َأن  ُتص  ب ُحوا َعَلى َما فـََعل ُتم  نَاد م  َ يَا أَيُـَّها الَّذ يَن آَمُنوا إ ن  َجاءَُكم  فَاس  ََهاَلةل فـَُتص   (.ًما جب 

 .وغري الفاسق مل يوجب اهلل على عباده املؤمن  التثبت من أخبارهم، فلهم الَاهر، واهلل يتوىل السرائر

عليــه وقــّدمنا األدلــة الكافيــة البــافية، واحلمــد هلل علــى ســقوط أراجيــف احللــيب، الــيت ختــالف الكتــاب والســنة ومــا 
 .علماء السنة، وإلا جاء  ر اهلل بطل  ر معقل

 
 ".!وهل هذه األساليُب سبيُل وحدة وائتالف ، أم طريُق فُرقة واختالف ؟ : "وقوله
تـُُرون وال يكّلون من دعوة املسلم  إىل االعتصـام بالكتـاب والسـنة، ومـن حتـذير النـاس : أقول إن أهل السنة ال يف 

 .هذا املنهل يسريون، وإليه يدعون من الفرقة واالختالف، على
وكـم يل أنــا خاصـة مــن الــدعوة إىل هـذا املــنهل، ال أكــاد أفـرت منــه يف دروســي ويف نصـائحي، وخاصــة يف خمــاطبيت  

للســلفي ، ولقــد كــان الســلفيون مــن عــرب وعجــم، ويف خمتلــف البلــدان متــبخ  متحــاب ، ال اخــتالف بيــنهم يف العقائــد 
دركُت هذا أنا وغريي نن يهمه أمر السلفية والسلفي ، ح  جـاء أهـل الفـنت والتحـزب الفـاجر، واملناهل واألصول، وقد أ

ومنهم حزب احلليب، وعلى رأسه هو وعدنان عرعـور وأبـو احلسـن املصـري املـأريب، فأ ـاروا الفـنت وأسـباب التفـرق والتمـزق، 
ربة أهل السنة، والتأصيل اخلبيث هلذه احلرب وهـذه ومنها الدفاع عن الضالالت الكربى، وتويل أهل البدع والضالل، و ا

الفنت، دائب  على للـك، علـى امتـداد عقـدين مـن الـزمن، وال سـيما هـذا احللـيب الـذي يضـرب ويضـرب، ويبـتكي ويبكـي 
 .ويتباكى، مث يلصق أفاعيله وأفاعيل حزبه املاكر بالسلفي  األبرياء

هـــ يــربا فيهــا 1422ومنهــا كتابــة أيب احلســن الــيت كتبهــا عــام  واألدلــة علــى مــا نقــول كثــرية، وقــد قــّدمنا بعضــها،
البــباب ب ــري علمــائهم، فكانــت هــذه الكتابــة دلــيالً وبرهانــاً علــى خبــث أهــداف هــذا احلــزب ونوايــاهم، وكانــت مــن أهــم 



 24 

ا عـاملون، املعاول يف متزيق جسم السلفية والسلفي  وإن أنكروا للك، وهناك أعمال أخرى سيئة يف ميـدان التفريـق هـم هلـ
ََـّال ُموَن )وإن تَاهروا كذباً وزوراً بضدها، وليس هم أول من يضرب ويقتل مث يبكي،  ـا يـَع َمـُل ال َواَل حَت َسََبَّ اللَّـَه َغـاف اًل َعمَّ

َب َصارُ  َخُص ف يه  األ  َا يـَُؤخِّرُُهم  ل يَـو مل َتب    (.إ منَّ
 .ينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشديناللهم حبِّب إلينا اإل ان وزينه يف قلوبنا، وكره إل

 .وجنبنا سبل الكالب  املفسدين الفتان  
 .إنك مسيع الدعاء

 .وصلى اهلل على نبينا  مد وعلى آله وصحبه وسلم
 كتبه                                                                                        

 ي عمري املدخليربيع بن هاد 
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