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 أهل البدع

 الحديث دخواًل أوليًا ئمةيدخلون في جرح أ 
 وغير أهل البدع

 يدخلون في تحذيرهم دون شك 
 
 
 
 
 كتبه

 الشيخ ربيع بن هادي عمير المدخلي
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 .صالة االسالم على رسول اهلل اعلى آله اصحبه امن اتبع هداه االاحلمد هلل
 :أما بعد

اببن  اإلمبام" حتب  عوبوا  ه السببي  اثربرم مقبايف  ب ةببألث اثربرم فقد كتب من مسى نفس
 "البدع أهلباز رمحه اهلل يواف  الشيخ فاحل ب مسألث التفري  بني جرح الرااة االتحذير من 

 :اهذا نص مقاله 
 بسم اهلل الرمحن الرحيم"

ني بقببول ااحلببيبي املميعببثلقبد فببرح الألممببي تببن يألتببب ب ةبببألث سبحام انببرام ا ببيهم مببن 
جبببرح البببرااة  أحألبببامجبببرح أهبببل الببببدع كةبببرح البببرااة اا   أ الشبببيخ ربيبببع هبببداه اهلل ب مسبببألث 

، القببد حتامببل الشببيخ ربيببع هببداه اهلل البببدع أهببليببتأللم ب  أ  أراديعمببل  ببا مببن  أ   (1)يفبببد
 الشيخ فباحل هبو أ على الشيخ فاحل عودما قال بالتفري  ب ذلك، ازعم الشيخ ربيع هداه اهلل 

 ،البدع أهلمن فرق بني جرح الرااة االألالم على  أال
من خلب  ببني جبرح البرااة االتحبذير  أالالشيخ ربيع هو  أ احل   أرادااحل  ب املسألث ملن 

يوصبر  يقبلبو  حبدي  مبتبدع قبوم احلفب  يف أهنبمالبدع البذلك دبد ب رااة احلبدي   أهلمن 
جيالسبو   السبوث يف أهبله بيوما دبد بدعته ب حديممه ايردا  حدي  صاحب سوث لسوء حفظ

فلوبببار فبببرق اا ببب   ،(2)بدعبببث  ابتبببدعلا ب البببدين ثجبببلامحبببد موبببه  اإلمبببامرجبببال   بببرد حتبببذير 
يببذكر لوببا مببن اافقببه ب هببذا انلبب  الببذم ذكببره فببوحن نوتظببر مببن الشببيخ  أ االشببيخ ربيببع يفبببد 

الببدع اجببرح ا ببراحني  هببلأمبن  فببرق ببني التحببذير يف) يوقببل لوبا مببن اافقبه ب مقولتببه  أ ربيبع 
( البببدع أهببلبببد مببن ت بيبب  قواعببد جببرح اتعببديل الببرااة عوببد التحببذير مببن مببن رااة احلببدي  فال

الشببيخ فبباحل  أ السببوث ب ذلببك التفريبب  مببع العلببم  أهببلالشببيخ فبباحل حفظببه اهلل فقببد اافقببه  اأمببا

                                                 

اخل ، امن أراد أ  يعبر  قبوف فليجبع إص نصبيحىل اإص كتبام أ مبث .. أنا مل أقل إ  جرح أهل البدع كةرح الرااة( 1)
 .اجلرح االتعديل هم محاة الدين

دع بل  ددهم أيضا حيذرا  من الفساق االألبذابني احبم مبن اإلمام أمحد ا يه يف يقصرا  التحذير على أهل الب( 2)
 .الصاحلني الذين ليسوا أهال  لألخذ عولم
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 حي  انبه يفالبدع ب بعض كالمه االصب أهلالبدع بدل لف  التحذير من  أهلذكر لف  جرح 
 . ةقرا  اجلربم ب رده البيوات أبو أخوناذلك  إص أةارالقد   (1)اثلفاظمشاحث ب 
ب   (2)محبباد ابببن زيببد رمحببه اهلل قببد اافبب  الشببيخ فبباحل اإلمببام أ نقلببه ا   هببو  أريببداالببذم 

ل السوث كما ذكرنا فلقد نق أهلالبدع اجرح الرااة اهذا هو حال  أهلتفريقه بني التحذير من 
املوصببل   إبببراهيمقببال امسعبب  امحببد ابببن : ) 3233دااد رمحببه اهلل ب حببدي  رقببمأبببو  اإلمببام

 جلس  من محاد ابن زيد جملسا  إيف هنى فيه عن عببد أينأعلم ا حيدث امحد ابن حوبل قال م
 .انتلى( الوارث اجعفر ابن سليما 

ت امبببببن رااة البببببوارث اجعفبببببر اببببببن سبببببليما  مبببببن رااة احلبببببدي  الممقبببببا عببببببد أ ااملعبببببرا  
نظر اعودمها مبن ببدع فب محاد ابن زيد رمحه اهلل مولما ثجل ما اإلمامالصحيحني فألا  حتذير 

 .ر اهللارع التفري  يا
ابببن ببباز رمحببه اهلل للشببيخ فبباحل ب املسببألث نفسببلا االببذم سببو   اإلمببامموافقببث  أيضببااإليببك 

 .اهلل الألن اكتب موه هذه العبارة بإذ تسمعونه صوتيا  
الشببري  ( ةببرح كتببام العلببم مببن صببحي  الب ببارم )ول رمحببه اهلل كمببا ب ةببري ه حيبب  يقبب

 اث مبثاملعر ، :) نصه ب الرياض ما اإلسالميثكما ب تسةيالت الربدين   اثالالوجه  اثال
الببببببدع كبببببذلك االواصببببب  معبببببرا  كبببببذلك مظلبببببر الفسببببب   أهبببببلاحمبببببذر مبببببن ،عرفبببببوا ا راحني

 .اخل كالمه رمحه اهلل... ااملستفىل
الببدع القبد  أهبلعرفوا ا راحني اقوله احمذر مبن  اث مثفأن  ترى انه فرق رمحه اهلل بقوله 

ابببن  اإلمبامعر ب  هبذا الألببالم علبى ةبي وا الفا ببل فباحل احلبرأ فببوافقر ببأ  هبذا تفريبب  مبن 
البدع ابني جرح الراايث اكذالك اافقر ةبي وا عمبر احلبرأ  أهلباز رمحه اهلل بني التحذير من 

 ".السوث أهلعليه  ابن باز رمحه اهلل اهذا ما اإلمامال هذا تفري  من اق
 :التعليق
  :أولا 

                                                 

 .هذا يقال ب ح  العلماء يف ب أهل اجللل املتالعبني بقواعد أهل العلم االسوث( 1)

 .كذا( 2)
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ااحلبيبيني  املميعبثلقد فرح الألممي تن يألتب ب ةبألث سحام انرام ا يهم مبن  : "قوله
حألام جبرح البرااة أ  أجرح أهل البدع كةرح الرااة ا  أ بقول الشيخ ربيع هداه اهلل ب مسألث 

 "البدع أهل  يتأللم ب أراد أيعمل  ا من   أيفبد 
 :أقول

إ  هببذه احلببرم الببىل تشببووهنا علببى سببحام إىببا هبب  حببرم علببى أهببل  - أ
 .السوث امولةلم

ذا أنبببتم أخبببرجتم أهبببل الببببدع عبببن قواعبببد أهبببل احلبببدي  اعلبببوملم اهببب - م
 .اداافع هذا اإلخراج رديئث جدا  اقا مث على اجللل ااهلوى تسبقوا إليه ة ء مل

ح العلماء برد هذا الباطل املفرتى اايفنتصبار ثهبل احلبدي  تبن توقصبلم لقد فر    -ج
اح  من مويلتلم اهبو فباحل ازمرتبه اجللبال املشببوهو  اليسب  سبحام هب  الوحيبدة البىل 

يات أهبببل احلببب ، االفبببرح فرحببب  قبببا قبببام ببببه ربيبببع دببباه هبببذا الباطبببل، االفبببرح بببباحل  مبببن ميببب
 .بالباطل هو من مييات أهل الباطل

  :ثانياا 
مببن خلبب  بببني جببرح  أالالشببيخ ربيببع هببو  أ احلبب   أرادااحلبب  ب املسببألث ملببن  : "قولببك

 "البدع أهلالرااة االتحذير من 
يف دخببببل للةلببببال ب اثحألببببام ايف سببببيما ب القضببببايا العلميببببث، اأمببببا العلمبببباء : أقببببول

اكبذلك كبل مبن اطلبع مبن أهبل العلبم علبى   ،السابقو  امؤلفاهتم اقواعدهم فل  مبع ربيبع
كتابببث ربيببع قببد أيببداا ربيعببا  امل يؤيببد فاحلببا  إيف اجللببالء ايف عببربة بتأييببدهم  ثنببه مببن بببام 
ةببلادة الببيار علببى طريقببث ان ابيببث مببن الببراافض، فلببؤيفء يببدخلو  بأحألبباملم الباطلببث ب 

قاض في الجنة وقاضيان في الناار  رلاع علال الواق وقضا  القضاة ثالثة  : "حدي 
كاال بااين الناااج علاا  ل ااع ف اا  فااي النااار  ورلااع علاال بااف ف اا  فااي الجنااة  ورلااع  

 ".خالفف ف   في الناربالوق وقض  
 .فاتقوا اهلل ب أنفسألم فقد حشرمتوها فيمن يقض  باجللل اقد عرفتم حألمه

  :ثالثاا 
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يببذكر لوببا مببن اافقببه ب هببذا انلبب   أ فلوببار فببرق اا بب  االشببيخ ربيببع يفبببد : " قولببه
 "اخل.. يوقل لوا من اافقه ب مقولته أ ربيع  الذم ذكره فوحن نوتظر من الشيخ

نعبببم هوبببار فبببرق اا ببب  ببببني أهبببل الببببدع اأهبببل السبببوث، الألبببن نقبببد أهبببل الببببدع : أقبببول
ادببرحيلم  ببا داخببل ب صببميم علببم اجلببرح االتعببديل اجببيء موببه بببل هببم اهلببد  اثال مببن 

نقببد  جببرح أ مببث احلببدي  االوقببد، ايألببذم كببذبا اا ببحا  مفضببوحا  مببن  ببرجلم مببن دا ببرة
 .أهل احلدي  اجرحلم ايوادم جبلله اكذبه على رؤاس اثةلاد

االعلمبباء مببن فقلبباء  ،فمببا كشببا عببوار أهببل البببدع اهتببك أسببتارهم إيف أ مببث احلببدي 
ا ببيهم تبببع هلببم اعيببال علببيلم ب هببذا البببام العظببيم  ث ا هببذا اختصاصببلم ااملعببول ب  

 .ود العلماء اعقالء البشركل فنا على أهله املت صصني فيه اهذا من البدهيات ع
 : اأقول 
ب نصببيحىلا املتعلقببث  الوجببوه امل لوبببثإ  مببا يت لبببه البيببا  قببد قمبب  بببه علببى أكمببل  -أولا 

أ مببث اجلببرح االتعببديل هببم : اب كتبباأ ااملتعلقببث ببباجلرح االتعببديل  بالتقليببد الببذم دعببا إليببه فبباحل
ن أ مبث اجلبرح االتعبديل ب اثصبول ابيو  ب اثخي مدى ايفست فا  ااحل  مب ،محاة الدين

  كبا  لبك عقبل إاتأمللبا  الفاسدة الىل اخرتعلا فاحل افيما بواه هو ا بيه عليلبا فبارجع إليلبا
عمببى للباطببل فسببتةد أ  احلبب  مببع ربيببع اأ  فاحلببا  علببى افلببم انياهببث مببن اهلببوى االتعصببب اث

 ع عببن قواعببد أ مببث احلببدي   أال مببن أخببرج أهببل البببد أالببو الولببى أالوبباس الباطببل هببذا الببيعلم 
قولببه جوابببا  علببى سببؤال هببل يشببرت   ،الدالببث علببى اجللببل ااهلببوىهببو فبباحل امببن أقوالببه  انقببدهم

 .؟بيا  أسبام اجلرح 
فأجام ما يشرت  هذا بالوسبث ثسبام اجلرح بيا  أسبام اجلرح االتعديل ب علم الراايث  

 .اليس ب كالم امل الفني ب مواهةلم اسلوكياهتم
 .قد جيرح الشيخ قا يف يعترب جرحا  عود  يهثهنم قد يقولو  : السا ل  فقال
هبببذه قاعببببدة لاملبببث  بببلل  اثمبببث هببببذه  ،يف يف هبببذه قاعببببدهتم أعبببوذ بببباهلل: " فقبببال فببباحل  

 ."قاعدهتم هذه قاعدة ابتدعوها
بعلبم اجلبرح االتعبديل اقواعببد  مبن أةبد الوباس جلبال  اهبذا مبن أا ب  اثدلبث علبى أ  فاحلبا  

 .لهأه
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جبرح  فقال فاحل من العامل ما فيه جرح ما تقول، إذ  يألف  اجلرح ا مل : " فقال السا ل
ولج يببتأللم ب ملببمببا هببو مببن اجلببرح الراايببث قببد يألببو  عاملببا  إذا تأللببم ب أهببل البببدع ايببتأللم ب ا

 .العقيدة يتأللم ب الدين يألو  إماما  ب هذا
فبرق ببني هبذا البذم هبو ، عليبه  (1)ما توضبب  اقد يألو  يف تقبل راايته ث   واب  الراايث

علبببم آلبببث اعلبببم اسبببيلث افبببن مبببن فوبببو  حلفببب  الشبببريعث اببببني الألبببالم ب املبببذاهب اأهبببل الببببدع 
 .االوحل

حل هببذه القواعببد الباطلببث ايف يعرفلببا أهببل احلببدي  ايف الفقلبباء ايف  ببيهم مببن القببد اخببرتع فبب
 اهبو، اند ايألابر ايصر على أباطيلبه بيو  له ب الهنا بل ا  فذهب يعلقد ا  ،علماء اثمث 

قبببث لبببه ايف لبببل ب علبببوم احلبببدي  اأكبببد ذلبببك بت ب اتبببه املفتعلبببث البببىل مل ارجبببل مسبببألني يف ن
 .يسبقه إليلا أحد

: " ليقول بواء على هبذا التأصبيل الفاسبد اتأكيبدا  لبه  اجاء من يسم  نفسه بأأ عبد اهلل
ه كببالم اث مببث االعلمبباء ب أهببل البببدع هببل اجلببرح االتعببديل الببذم ب علببم املصبب ل  هببو نفسبب

 ااثهواء ؟
 هل تو ب  قواعد هذا العلم ب الألالم على أهل الوحل ؟: أا قعىن آخر 

انيب مبن علبوم الشبريعث لبه  بواب  اقواعبد حمبددة معرافبث جإ  علم اجلرح االتعديل : مث قال
 الراايببث فلببذا حيتبباج إص يبيولببا أهببل هببذا العلببم ب كتبببلم أمببا الألببالم ب الرجببال  ببي الببذين ب

اثدلث لي رج بعبدها كألبم علبى هبذا الرجبل  ايستقرئيوظر ب اثصول ، عامل حمي  بالشريعث 
 ."اعث أا يف ماهل خالا مولج أهل السوث ااجل، 

اب هبببذا الألبببالم مبببن هبببذا اجلاهبببل طعبببن ب علبببوم احلبببدي  اإخبببراج هلبببا مبببن علبببوم الشبببريعث 
أقببل مببن حيألمببوا بالبدعببث  عوببده لببمف لألفبباءهتم اإسببقا  اطعببن ب أ مببث احلببدي  ادليببل هلببم

يف يرقببو  عوببده إص درجببث ا مببرين ببباملعرا  االوبباهني عببن املوألببر ايف موألببر ثهنببم  ،علببى أحببد
ايف يسببت يعو  اسببتقراء ، يف ميتلألببو  أداات الوظببر اايفسببتديفل ا بعببد الألفببر أعظببم مببن البببدع 

فلبم الببذين أحباطوا بالشبريعث اهببم ، يخ فباحل اثدلبث ببل املؤهبل لببذلك هبو اأمممالبه مبن مممببل الشب
اكفى  ذا التأصبيل  باليف  اخبممبا  اح با   ،املؤهلو  للوظر ب اثصول ااحلألم على أهل البدع 

                                                 

 .يعر ما تو ب ( 1)
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عبن السبوث  الشباذة اجلاهلبث افئتبهاثمر البذم مل يقلبه امل يتةبرأ عليبه إيف فباحل ، على أ مث السوث
 .فيلم ثاأهللا اال اعو

 .باطيل ايف يبعد أنه هو تليلا على قا للااقد أيد فاحل هذه اث
 .اما أبعدهم عن السوث ااثرر مث مع هذا يتمسحو  بأهل السوث ااثرر

القد بيو  فساد هذه اثصول الفاسدة ب نصبيحىل اكتباأ أ مبث اجلبرح االتعبديل هبم محباة 
 .من يريد احل  مافليجع إليل، الدين 
ثنبه لبيس ببوص ايف  –رمحبه اهلل  - (1)محباد ببن زيبدكبالم   يف حةث لك ب :أقول  -ثانياا  

هوببار فرقببا  بببني جببرح   ا إامل يقببل  مببن بدعتببه فقبب  دا  التحببذير مببن راايتببه التحببذيرلبباهر ب 
ةببعبث فقببد  اإلمببام يف امل يوافبب  محببادا  ب هببذا التحببذير امل لبب    الببرااة االتحببذير مببن أهببل البببدع

جيعلببه مممببل محبباد بببن زيببد ب فإنببه ايف حيببب بببن معببني كببا  يممببر عليببه روبباء  م لقببا  ايف حيببذر موببه 
ااببببن عليبببث ب أيبببوم امل يشبببر إص  الوهبببام ببببن عببببد ا يبببد الممقفببب  عببببدأيبببوم ايفضبببله علبببى 
 .بدعته امل حيذر موه

كببا  عبببد الببوارث أصبب  الوبباس حببديمما  عببن حسببني املعلببم اكببا  : اهببذا اإلمببام أمحببد يقببول
 .صاحلا  ب احلدي 

اببن عليبث ابشبر ببن املفضبل ااهيبب  يعبد مبعرقث صبداق تبن : " فيه  اهذا أبو حامت يقول
اقال حممد بن سعد  ، رقث رب  اقال الوسا   ، من محاد بن سلمث  ب يعد من الممقات هو أر

 .أنه مبتدع امل حيذر موه امن بدعته إص كا  رقث حةث امل يشر أحد مولم
امببا مسعتببه موببه يقببول ب القببدر إنببه ملألببذام علببى أأ : قببال عبببد الصببمد : اقبال الب ببارم 

 ."ق  اكالم عمرا بن عبيد 
أنه يف بد من بيا  أسبام اجلرح بالتبديع يف كما يقولبه اكالم الب ارم هذا اأممماله أنه يرى 

انظبببببر هبببببذه اثقبببببوال ب هتبببببذيب الألمبببببال ، القبببببول املفتعبببببل البببببذم مل يسبببببب  إليبببببه  ذلبببببكفببببباحل 
(11/411-413). 

( 1181)رقبم الرتلبث (6/111)الألمبال اب تأر به الألببيهتبذيب  اانظر قبول الب بارم ب
علببى أأ امببا مسعبب  قبب  يعببر  اقببال أبببو جعفببر حلببا ف عبببد الصببمد إنببه ملألببذام: " افيببه 
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اكببا  عوببد ةببعبث فلمببا قببام قببال ةببعبث يعببر  : قببال أبببو جعفببر ، القببدر اكببالم عمببرا بببن عبيببد 
البىل يف يقوهلبا  ىل هبذه البدعو ممببيولا قالقواعد االفراق  تبممب فلل ،  ب هامث البصرم اإلتقا 

امبن عةا بب تلبونألم أنألبم كوبتم تقولبو   .صبرة الرتهبات ااثباطيبلوإيف أهل اثهبواء ااجللبل ل
اهببذا محبباد مببن أ مببث احلببدي  إ  العلمبباء هببم الببذين يبيوببو  حببال أهببل البببدع يف أهببل احلببدي  

 .  إلربات دعواكماإص يوموا هذا مل تأتوا بعامل ااحد من  ي علماء أهل احلدي
أدىن ةببلث فضبال  عبن حةبث ب التفريب  ببني ببام  (1)ليس ب كبالم الشبيخ اببن بباز -ثالثاا 

فلبيس ب قولبه تفريب  ببني الببابني  فإذا رب  هذا الألالم عن ابن بباز، التبديع ابام جرح الرااة
أهل البدع من بام يف يريد إخراج  ،"اث مث عرفوا ا راحني احمذر من أهل البدع": أبدا  فقوله

امببن للتأكيببد  ،"احمببذر علببى ا ببراحني" :قولببه ع ببااا بب  أنببه  بببل مببن ذلببكاجلببرح احاةبباه 
َ اااافوا  ا َعلَااا  الاتاااَلَ االو َوالاتاااالةو ) :فلبببو مممبببل قبببول اهلل تعببباصع بببا العبببام علبببى انبببا  

افظبببث فالصبببالة الوسببب ى مبببن الصبببلوات البببىل أمبببر املسبببلمو  باح ،( (832:البقااارة)(اْل  ْساااَ  
ااثمبر باحافظبث عليلبا أحاديب ، اع با انببا  عليلبا اع فلبا لتميييهبا اقبد ارد ب فضبللا 

ااَن َعاد و اا ): على العام أسلوم قرآين عرأ يف جيلله إيف مممبل هبؤيفء اموبه قبول اهلل تعباص  َماْن ََ
ْبرويَع َومويَكاَل فَإونت اللتَف َعد     (82:البقرة( )وٌّ لوْلَكافوروينَ لولتفو َوَمالئوَكتوفو َور س لوفو َولو

فةربيبل اميألببال مببن املال ألببث اأفردمهببا مث ع فلمببا مببن ع ببا انببا  علببى العببام علببى الرسببل 
 .ااملال ألث لقصد ملم اهو بيا  فضللما على املال ألث

 :من قول أحد العلماءالألالم  ذااالشيخ ابن باز أخذ ه
 متظلم امعر  احمذر  القدح ليس بغيبث ب ستببث 

 امستف  امن      طلب اإلعانث ب إزالث موألر  ا  جماهر فسقا 
فلذه اثصوا  الستث الألبالم فيلبا قبدح أم جبرح الألولبا مسبتممواة مبن الوصبو  البىل تبذم 

فأخذ الشيخ كلمث معبر   ن الوصيحث للمسلمنيم (1)جرح هذه اثصوا  الغيبث اأهللا ملا ب
 .من أهل البدع يعر احمذر
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خاطبب فيحبذر مبن اناطبب إذا كبا  يعلبم فيبه عيببا  البو كبا  مبن اكذلك من يستشبار ب 
علمبببباء أهببببل السببببوث فيشببببمله اممملببببه كلمببببث حمببببذر  الببببيس قصببببد الشببببيخ ب هببببذا السببببياق بيببببا  

اثمببور الببىل مل ب ببر ببببال أحببد مببن  ،املصبب لحات االتفريبب  بببني قواعببد اجلببرح اقواعببد التبببديع
 .العلماء من حمدرني افقلاء ا يهم

وم االعببببب  باملصبببب لحات العلميببببث االتلببببويص عليلببببا مببببن أجببببل نصببببرة إنسببببا  اتشبببويه العلبببب
يصببدر مببن أنبباس يببدعو  السببلفيث  أ  هببذا العصببر مببن أعةببب عةا بببا  ،مت ببب  متبببع هلببواه

السببببلفيث اةببببوهوهلا اأفرحببببوا أعببببداءها  ببببذه  فببببأخلقوااي بببباردا  أهللببببا فسببببلم احيتألراهنبببا ثن
  .يرتألبوهنااثعمال الىل 

 :رابعاا 
وافقر بببأ  م علببى ةببي وا الفا ببل فبباحل احلببرأ فببالقببد عر بب  هببذا الألببال: سببألني قببال امل

ببببني التحببذير مببن أهببل الببببدع ابببني جببرح الراايبببث  -رمحببه اهلل -هببذا تفريبب  مببن اإلمبببام ابببن ببباز
اهبذا مبا  - رمحبه اهلل -ال هذا تفري  من اإلمام اببن بباز اكذلك اافقر ةي وا عمر احلرأ اق

 .عليه أهل السوث
مببن حببال أنبباس  رببباء علببى العلببم إنببا هلل اإنببا إليببه راجعببو  : نقببول  أ يف يسببعوا إيف  :أقاا ل
 .يلصقو  جلايفهتم بأهل السوثاالفلم 

لقببد جبباء العلمبباء امببولم اإلمببام ابببن القببيم قا ببث دليببل مببن الألتببام االسببوث علببى أ  أخبببار 
مشببراعيث  يال  إلب ببال دعببوىثهببواء اجبباء بواحببد الببانني دلبب أهببلا حبباد تفيببد العلببم ردا  علببى 

أدلببث  بعشببرة أا ةسببث ا تونبباالتقليببد اأ  اثصببل اجببوم ايفتببباع ايف يسببتممىن إيف العبباجي اأنببتم 
الألبن مبن كبالم أ مبث لألم د تعةييا  ةفإ  هذا أ   من الألتام االسوثقول يف أ على هذا التفري 

الصببوام ايف تفرقببوا أهببل السببوث  فببإ  مل تفعلببوا الببن تفعلببوا فبباتقوا اهلل اراقبببوه اارجعببوا إص العلببم
الشببلات مث اإلدعباء العبريض البذم تبرده مؤلفبات  بتصبيد دعملا مثذه التأصيالت الفاسدة  

 .اقواعد امص لحات ايفختصا  توبوا إص اهلل من إلصاق أباطيلألم ب أهل السوث
عبوار  ااعلموا أ  للسوث اعلوملا رجايف  حيموهنبا مبن ترهبات ا وا بل أهبل الباطبل ايألشبفو 

 .املب لني اثدعياء اإ  أسرفوا ب الدعااى اب ايفلتصاق بأهل السوث
 :خامساا 
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مببن كببالم الرسببول صببلى اهلل ألببم أممملببث أسببوق لالتأكيببد ب ببال  هببذه الرتهببات ااجللببايفت 
 :من كالم أ مث هذا الشأ عليه اسلم ا 

الراايبببث عبببن  ببببام الولببب  عبببن :مسبببلم باببببا  ب مقدمتبببه تبببرجم لبببه الوبببوام بقولبببه اإلمبببام عقبببد
 الضعفاء اايفحتيا  ب حتمللا 

عبببن رسبببول اهلل صبببلى اهلل عليبببه  -ر ببب  اهلل عوبببه-اسببباق إسبببواد مسبببلم إص أأ هريبببرة  -1
كم فأيباكم ؤ اآببسيألو  ب آخر أمىل أناس حيدرونألم مامل تسبمعوا أنبتم ايف : " اسلم أنه قال 

  ."اإياهم 
االضببعفاء الشببديدم  ااملتلمببني بنياهببذا حتببذير ةببديد يشببمل أهببل البببدع االفسبباق االألببذا

 .براايات  يهم رااياهتم يف توةربالضعا الذين 
قال رسول : يقول  ر   اهلل عوه اساق إسواده إص مسلم بن يسار أنه مسع أبا هريرة -2 
يألو  ب آخر اليما  دجبالو  كبذابو  يبأتونألم مبن اثحاديب  قبا : " صلى اهلل عليه اسلمهللا

 .12، مقدمث مسلم  "كم فإياكم اإياهم آباؤ  مل تسمعوا أنتم ايف
 .امن أهل البدع الألذابنياهذا حتذير ةديد من الدجالني 

 بي أهبل الببدع مبن  الراايبث عبن منحيذر ا لألن ب أهل البدع من يراى عوه لصدقه اأمانته 
ث امبببا أكممبببر البببدجالني ا   البببذين يبببأتو  أهبببل السبببو ،الألبببذابني االفسببباق ااملرتاكبببني ااملتلمبببني

مبولم أةبد  االتحبذير هم فيةبب احلبذرآبباؤ بقواعبد اأصبول اأقبوال مل يسبمعلا أهبل السبوث ايف 
 .التحذير
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 .التوذير من للساء الس ء
مممبل اجللبيس الصباحل ااجللبيس السبوء كحامبل : " قال رسول اهلل صلى اهلل عليه اسلم  -3

إمببا أ  دببد موببه رحيببا  املسببك انببافخ الألببي فحامببل املسببك إمببا أ  حيببذيك اإمببا أ  تبتبباع موببه ا 
 ."طيبث انافخ الألي إما أ  حيرق ريابك اإما أ  دد موه رحيا  خبيممث

ر مببن كبببل أصببوا  جلسببباء السببوء كالفسببباق الفةببار اآكلببب  الربببا االراةببب  يفلببذا فيببه حتبببذ
 .االومامني ااملغتابني ايدخل فيلم أهل البدع االرا صااملرتش  

احلدي  اكا  السلا حيذرا  من جمالسبث هبذه  أهل البدع ب هذابفأين بصيص التحذير 
اثصبببوا  ببببل قبببد يأخبببذا  احلبببدي  مبببن أصبببوا  أهبببل الببببدع  بببي البببدعاة كالقدريبببث ااملرجئبببث 

 .احيذرا  مولم االشيعث اانوارج ايف يأخذا  من أصوا  أهل الفس 
كا  بشي بن كعب حيدث عود ابن عباس فةعل ابن عباس يف يأذ  حلديممبه ايف يوظبر   -4
يا ابن عباس ماف يف أرار تسمع حلديمم ، أحدرك عبن رسبول اهلل صبلى اهلل عليبه : ، فقالإليه

ابتدرتبه  ،قبال رسبول اهلل :إنا كوا مرة إذا مسعوبا رجبال  يقبول :اسلم ايف تسمع، فقال ابن عباس
مل نأخبببذ مبببن الوببباس إيف مبببا ذانوبببا فلمبببا ركبببب الوببباس الصبببعب االبببذلول أبصبببارنا اأصبببغيوا إليبببه ب 

أم فلمببا سببلك الوبباس كببل مسببلك تببا حيمببد ايببذم مل نأخببذ ، 13مقدمببث مسببلم   ." نعببر 
 .فليلاتاالذلول  صعبفلما ركب الواس ال :اب راايث مممللا ،اخل...من الواس
اأمممالببه مببن الصببحابث امببن السببلا الصبباحل كيببا هتافبب  كيببا لببو رأى ابببن عببباس  :أقاا ل

س مببن أفةببر خلبب  اهلل اأكببذ م نبباس علببى أقببوال باطلببث اأصببول اموبباهج فاسببدة يقببدملا أنبباأ
كيببا لببو رأاا احلمقببى االسببفلاء يركضببو  اراء كببل نبباع  اجاهببل   ،علببى ديببن اهلل اعلببى أهلببه

  .متعامل
بشببي بببن كعببب مببن الممقببات اعاملببه ابببن عببباس هببذه املعاملببث لببيأ الوبباس علببى التممببب  ب 

ملشتألى مبن أنباس فإص اهلل ا ،اليحذرهم من اثخذ عن كل من هبا ادما  أخذ السوث االدين
 .االتافلني ها  عليلم ديولم اهان  عليلم أنفسلم فصاراا ذيويف  لألفاكني االدجالني

ببام بيبا  أ  اإلسبواد مبن البدين اأ   : " ساق مسلم راايبات تبرجم هلبا الوبوام بقولبه -5
ث الراايث يف تألو  إيف عن الممقات اأ  جرح الرااة قا فيلم جا ي بل ااجبب اأنبه لبيس مبن الغيبب

 : من هذه الراايات قوله  ،"بل من الذم عن الشريعث املألرمث  احرمث
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، اهبذا حتبذير مبن "إ  هذا العلم دين فانظراا عمن تأخذا  ديوألم" : قال ابن سيين  -أ
 .ن يف جيوز أخذ الدين عولمتاملتلمني ا أهل البدع امن  يهم من الضعفاء االألذابني 

ألونوا يسألو  عن اإلسواد فلما اقع  الفتوث قالوا مسوا مل ي : " اقال ابن سيين أيضا -م
 ."فيوظر إص أهل السوث فيؤخذ حديمملم ايوظر إص أهل البدع فال يؤخذ حديمملم  لألملوا رجا

إ  أهبببل احلبببدي  ليسبببوا أهبببال  للتببببديع اإىبببا املؤهبببل : مث علبببى مبببن يقبببولصببباهبببذه حةبببث قا
م قبببدرة علبببى ايفسبببتوبا  البببيس أهبببل لبببذلك العلمببباء البببذين أحببباطوا بالألتبببام االسبببوث اعوبببده

 .احلدي  كذلك اهذا عني الألذم
 : "امبن أهللبا بقولبه رسول اهلل صلى اهلل عليه اسبلم حذرنا مولا القبيحث الىلامن اثقوال 

ؤكم ايألو  ب آخر اليما  دجبالو  كبذابو  يبأتونألم مبن اثحاديب  قبا مل تسبمعوا أنبتم ايف آبب
 ."توونألم فإياكم اإياهم يف يضلونألم ايف يف

 .ا يهم من الألذابنيمن اثخذ عن أهل البدع  بالتحذير افيه التصري 
حبدروا نصبر ببن علب  اجللمضب  حبدروا اثصبمع  عبن :  -رمحبه اهلل  –اقال مسلم  -جب 

، أدركبب  باملديوببث ما ببث كللببم مببأمو  مببا يؤخببذ عببولم احلببدي  ": ابببن أأ الينبباد عببن أبيببه قببال
 .قدمثمن امل15  ،"يقال ليس من أهله

احيبذر بعضبلم اهذا فيه أ  أهل العلم اطالبه ب املديوث الوبويبث كبانوا يتواصبو  فيمبا بيبولم 
 .من أهل السوث ثهنم ليسوا من أهل احلدي  أموننيبعضا  من اثخذ عن هؤيفء اثفا ل امل

 
  ".هذا عباد بن كممي فاحذراه : "انتلي  إص ةعبث فقال: اقال عبد اهلل بن املبارر

اد بن كممي ليس من أهل البدع اهو من أهل الصالح الألوبه لبيس مبن حفباظ احلبدي  اعب
 .فألا  ةعبث حيذر موه

ابغببيه قببول اجللببال إ  أهببل احلببدي  جيرحببو  الببرااة احيببذرا  مببن أهببل  البيببا   ببذا فسببق 
 .البدع

امبببا يبببدرم املسبببألني أ  اجلبببرح يتضبببمن التحبببذير اأ  التحبببذير يف يألبببو  إيف مبببن ا بببراحني 
لم اجلبببرح ايشبببمللم شبببملكبببل هبببؤيفء ي  ،أا ببدعبببثأا كفبببر  فسببب  ء كبببا  اجلبببرح بألبببذم أاسبببوا

 .التحذير
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سببيألو  ب آخببر أمببىل أنبباس حيببدرونألم "  :اتببذكراا حببدي  الرسببول صببلى اهلل عليببه اسببلم 
 ."قا مل تسمعوا أنتم ايف آباؤكم فإياكم اإياهم 

مبولم ااملؤصبلني دين ع باملق  يما اهذا يشمل الألذابني االدجالني ادعاة البدع الضبالني ايف سب
 .الذين يأتو  بأصول اقواعد باطلث تا مل يعرفه أهل العلم االسوث ايف آباؤهم ايف أسالفلم

 :ادساا اس
 :قال أبو حامت ابن حبا  ب مقدمث كتابه ا راحني

 ذكر أنواع جرح الضعفاء،"
ل موتحبل للسبون طالبب الضعفاء فلو على عشرين نوعا  جيب على كبب رح اجلأما : مث قال

 "هلا باح  عولا أ  يعرفلا لئال ي ل  على كل إنسا  إيف ما فيه ايف يقول عليه فوق ما يعلم
الووع اثال من أنواع اجلرح ب الضعفاء فلم الينادقث الذين كانوا يعتقدا  اليندقبث : "مث قال

  بأهببل العلببم ايضببعو  شبببلو يتاالألفببر ايف يؤموببو  ببباهلل االيببوم ا خببر، كببانوا يببدخلو  املببد  ا 
 "إخل... ماءلاحلدي  على الع

 .مث ذكر الووع المماين االممال  االرابع ب الألذابني الو اعني
االعببادة ا فببل عبن احلفبب  االتمييبي، فببإذا  اذكبر ب الوبوع انببامس مبن  لببب عليبه الصببالح
 .حدث رفع املرسل اأسود املوقو  اقلب اثسانيد

 .لاعث رقات اختل وا ب أااخر أعمارهمامولم .. .مث قال الووع السادس
 بي  مبناب الووع السبابع مبن كبا  جييبب عبن كبل ةب ء يسبأل، سبواء كبا  مبن حديممبه أا 

 .خلإ... نلقا ما حديممه فال يباف أ  يتلقن 
ألببذم ايف يعلببم أنببه يألببذم إذ العلببم مل يألبببن ن كببا  يامببولم مبب... الوببوع الممببامن: مث قببال
 .صواعته

 .احش  الغل  ااملعلن بالفس  ااملدلسنياذكر ب هذه اثنواع ف
امولم املبتدع إذا كا  داعيث يدعو إص بدعته حم صار إمامبا  : اب الووع التاسع عشر قال

 .ب بدعته ايرجع إليه ب  اللته كغيال  اعمرا بن عبيد اجابر اجلعف  اذايلمبه يقتدى 
  احلبببدي  ب قصصبببلم القصبببا  االسبببؤال البببذين كبببانوا يضبببعو  :اذكبببر ب الوبببوع العشبببرين

 ."ايرااهنا عن الممقات
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اكبببل أ مبببث اجلبببرح االتعبببديل علبببى هبببذا املبببولج يبببدخلو  ب اجلبببرح كبببل أنبببواع ا بببراحني مبببن 
 .على اختال  أنواعلم الينادقث ااملبتدعني االألذابني اسا ر الضعفاء

أهببل اكبل أصبوا  أهبل العلبم يتبعبو  أ مبث احلبدي  ايقتبدا   بم ايرجعبو  إلبيلم ب جبرح 
ازعببم املسببألني أ  البببدع ا ببيهم حببم جبباء فبباحل فببأخرج أهببل البببدع عببن جببرح أ مببث احلببدي  

  .يف يقوم به إيف العلماء أم فاحل اأممماله امن يف اجود هلماتبديعلم ال عن ب أهل البدع 
 :سابعااا 

ببببام ب أ  السبببفه يسبببق  العدالبببث ايوجبببب رد الراايبببث، اسببباق : قبببال ان يبببب البغبببدادم 
عن ةعبث احيب بن سعيد الق ا  اأأ عببد البرمحن ببن بألبار أحبد الممقبات أهنبم  رالث راايات

 .ما كانوا يأخذا  احلدي  عن السفلاء أهل الفحص ب الألالم
ما  : مث ساق إسواده إص ع ا  بن خالد قال قيل لييد بن أسلم عمن يا أبا أسامث ؟ قال 

حببدرر : إبببراهيم بببن املوببذر قببال  كوبا اببالس السببفلاء ايف نتحمببل عببولم، مث سبباق إسبواده إص
يف تأخببذ العلببم عببن أربعببث اخببذ عمببن : " كببا  مالببك بببن أنببس يقببول : معببن بببن عيسببى قببال 

سببوى ذلببك، يف تأخببذ عببن سببفيه معلببن بالسببفه اإ  كببا  أراى الوبباس ايف تأخببذ عببن كببذام 
يألذم ب أحادي  الواس إذا جرم ذلك عليبه اإ  كبا  يف يبتلم أ  يألبذم علبى رسبول اهلل 

ى اهلل عليبببه اسبببلم ايف مبببن صببباحب هبببوى يبببدعو الوببباس إص هبببواه ايف مبببن ةبببيخ لبببه فضبببل صبببل
 (.118-117 )الألفايث ". اعبادة إذا كا  يف يعر  ما حيدث 

  : ثامناا 
أبببا  بببن أأ عيببا  فببياز اقيببل ديوببار الياهببد أبببو إمساعيببل البصببرم أحببد : "اقببال الببذهيب 

 .الضعفاء
 أراى أحببب إف مببن أ  أقببول حببدروا أبببا  بببن ث  أةببرم مببن بببول محببار حببم: قببال ةببعبث

 .أأ عيا 
أتيبب  ةببعبث أنببا امحبباد ابببن زيببد فأللموبباه ب أ  : قببال عببباد بببن عببباد: اقببال أمحببد بببن حوبببل

 ،مبا أراين يسبعر السبألوت عوبه: ميسك عن أبا  بن أأ عيا ، قال فلقيلم بعبد ذلبك فقبال 
 .هو مرتار احلدي : قال أمحد
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انقبل عبن محباد اببن زيبد ،أنه مرتار انقل الذهيب تضعيفه عن  يهانقل عن حيب بن معني 
كلموا ةعبث ب أ  يألا عن أبا  ببن أأ عيبا  لسبوه اأهبل بيتبه، فضبمن أ  يفعبل : أنه قال

يف حيبببل  ،يبببا أببببا إمساعيبببل إين قبببد رجعببب  عبببن ذلبببك: مث اجتمعوبببا ب جوبببازة فوبببادى مبببن بعيبببد 
 .(11-1/13)املييا  ". الألا عوه ث  اثمر دين

 –نا حممبد ببن محويبه ببن احلسبن قبال مسعب  أببا طالبب قبال قبال أمحبد: اقال ابن أأ حامت
كبا  : كبا  لبه هبوى ؟ قبال : قلب  . يف تألتب عن أبا  بن عيا  ةبيئا  :  –يعر ابن حوبل 
أبا  بن أأ عيا  مرتار احلدي  اكا  رجال  صباحلا  : مسع  أأ يقول: اقال ،موألر احلدي 

 .ف لألن بل  بسوء احل
 .(2/286)اجلرح االتعديل " انقل عن ابن معني اأأ زرعث الألالم فيه 

فلذا أبا  ببن أأ عيبا  اصبا باليهبد ااصبا بالصبالح البيس مبن أهبل الببدع امبع هبذا 
: حيذر موه ةبعبث ايبباليف ب التحبذير موبه اي لبب موبه السبألوت عبن هبذا الرجبل فيبأ  ايقبول 

على ذلك محاد اببن زيبد اأمحبد ببن حوببل ببل يصبرح  ايقره ،يف حيل الألا عوه ث  اثمر دين
 .أمحد بالتحذير موه اكل أهل احلدي  حيمدانه على هذا الوص  االتحذير

فعلبببى مو ببب  هبببؤيفء احبببرفني ملبببولج السبببلا عمبببدا  ال ببباعوني ب أ مبببث احلبببدي  اقواعبببدهم 
ذا كلبه هب ،امليحيحني هلم عن اختصاصبلم اموبه جبرح أهبل الببدع اتببديعلم علبى مو ب  هبؤيفء

لببيس مببن بببام التحببذير ث  التحببذير  ببي اجلببرح ااجلببرح خببا  بببالرااة يف يتوبباال أهببل البببدع 
اهذا متاد ب تالعبلم اجلللم اعوادهم اإيف فقبد بيوبا ترهباهتم اأب لواهبا اهب  كممبية ب كتابوبا 

 .أ مث اجلرح االتعديل هم محاة الدين
البدع ا الل أفبرادهم اببدعلم إىبا قبام أيف فليعلم أ  اجلرح االتعديل ابيا   الل طوا ا 

بببه أ مببث احلببدي  االوبباس تبببع هلببم اهببذا يعببرت  بببه الفقلبباء اهببم متفقببو  علببى أ  مببرجعلم ب 
 .اجلرح االتعديل إىا هم أ مث احلدي 

  -تاسعا  
اقبد كبا  الشبيخ أببو احلسبن املقدسب  يقبول ب الرجبل البذم  برج : " قال احلباف  اببن حةبر 
قبال الشبيخ أببو ، يعر بذلك أنه يف يلتف  إص مبا قيبل فيبه ا جاز القو رة عوه ب الصحي  هذ

الفت  القشيم ب خمتصره اهألذا نعتقد ابه نقول ايف خنرج عوه إيف كةث لباهرة ابيبا  ةبا  
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مبببن اتفببباق الوببباس بعبببد الشبببي ني علبببى تسبببميث   يييبببد ب  لببببث الظبببن علبببى املعبببىن البببذم قبببدمواه
قل  فال يقبل ال عن ب أحد مولم . ازم ذلك تعديل رااهتما امن لو ، كتابيلما بالصحيحني 

البدعبث أا امل الفبث أا : إيف بقادح اا   ث  أسبام اجلرح خمتلفث امدارها على ةسث أةياء 
مقدمبث                    فبت  الببارم " الغل  أا جلالبث احلبال أا دعبوى ايفنق باع ب السبود 

( 314 . ) 
لرسببول صببلى اهلل عليببه اسببلم اأ مببث احلببدي  االسببوث أا نأخببذ بببأقوال لببل نأخببذ بببأقوال اف    

أنبباس جلببال جملببولني مشبببوهني يتتبعببو  املتشببابه مببن كببالم بعببض العلمبباء املعاصببرين الببذين يف 
املتشا ث أا الىل يف ةبلث ير و  هذا التعل  الباطل ايرفضونه يف سيما اهم يعار و  بأقواهلم 

اهلل عليه اسلم اأ مث السلا الصباحل البذين علبيلم مبدار اجلبرح  فيلا أصال  كالم الرسول صلى
  .  االتعديل 

هل سيعرت  هؤيفء اجلللبث املفلسبني مبن ببدهيات العلبم أا سيسبلألو  مسبلك  بالة أهبل ا 
 .ني سيسلألو يقالبدع ب التمادم ب أباطيللم، حنن نوتظر أم ال ر 

 .ليما  كمميا  اصلى اهلل على نبيوا حممد اعلى آله اأصحابه اسلم تس
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