
 1 

 

 حرب أبي الحسن لمنهج السلف ومعارضاته لعلمائه

 
 تنبيه املغرور إىل ما يف مقال أيب احلسن ومنهجه  " ن  احللقة الثالثة م  

 "من الضالل والشرور
 

 اعتررر اب  ارررر  امأرررررأ اميرررر عا  ا  ررررو إلرررر الم عررررأ  رررر     رررر   ا  رررر ا  اميررررر ي أ 
 . جياعة امتب  غ مأ   ل إل م امتقى ل و اامش خ عا م

يف  "حقًّااا الايث  ثاانت ال ال بااني الساال يني باا الشااي  ربياا "يف مقالااه  ل أبااا احلسانقاا -11
 (:5-4ص)

ذكر أنه من أول  ام التقى يب وجدين أدافا  نان دايد قواإل وان ااال املسالتني والتبيلا   "
 ."اخل...

أل الاادفاحب  ااف ودفاا  ال لااا ناان العااافر فضااالد ناان املساالا  تاااد : واجلاااا : "مث قااال
،ء  ولاااايب   يااااإل  ونناااادما وق اااارب نلااااى كااااالم الشااااي  ربياااا  ال ااااار  بااااالغلا  ننااااد ال قااااال

واألحعام ال ّجة  وجمانبته بادث كباار ال لتاا،ء أنعرتاه  ما  إنعاارث ماا نلياه املايكارول مان 
خمال ة للسانة يف األواال وال اروحب  فهاز  لانمأ أل أكاال ماد ليًّا حايو القباي؟ بالقباي؟  باز 

إنعااارث ماانهس الساالة  فتنااة باايا الرجااز أنااه    ب اار  بااني إنعااارث نلااى الشااي  ربياا    ااأ 
فارراه  باا السال ية  والسال ية باا آراه   وكالماه باا املانهس  واملانهس !! آرائه وبني السل ية

أل : بناا  مان  قاال: با ما نليه ربي   وليب بيا اننجا  والغرور بغر إل نلى رجز  بس 
:       أقاال: نر يف بيا  قال الشي  ربيا إل الشي  ربي دا م  ام يف املنهس  ما تقال أ
 .ابا!!  أنرف يل  وأ يف املنهس: لسرب م  امدا  لسرب م  امدا  ولعن امس 
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    رفاال  -غانت الننادقاة واملر اى –فها     رف له  واأ يف املانهس  وأكثار أباز البا از 
لن سااه  وكثاانت   ماان الشاا    (1)ألن سااها  وااأ فيتااا بااا فيااه  والتااانكية تعااال ماان الغاانت

مااان الناااا  أقاااام احلجاااس والكاباااني نلاااى  وملااا  أ هاااا األداااتاذ يف املااانهس وال بياااة والااادنا؟  
فااانرف أناار أو   ت اارف  فعااا ماان النااا   االاا وبااا صساابال أ ااا صساانال واان ا  ولااا 

يف مساااااائز  -رمحااااه اه -داااالعرل مسااااال  األئتااااة الاااااي ن  قااااال أحااااادبا وبااااا الشااااااف ا 
تتااااز اوواااااأ  وقااااال غااااانتث  وااااأ صتتاااااز ال اااااا   ألرحااااار قااااايل وااااااا  ص: ا جتهاااااد

واد حر  مث ما با املراد باملنهس اليث   ت رف لن س  فياه  واأ  أباا أحعاما  نلاى 
الرجااااال  أم قاانااااد األئتااااة يف اجلاااارك والت ااااد ز  أم حعتاااا  نلااااى العتااااإل وامل ل ااااا   أم 

ا،ء باز بال اا و ااام  ويف قااند ال بية الدنا ة  فتا من واحد؟ من بي  إ  ولا  فيهاا أ وا
بربال ذل  ودليله  ويف أشار ت  الامج ت تهاا ب اات   والامج   " الدفاحب نن أبز ا تباحب"

انا نلاى  لاّا مل وا   وا نشاغال بغانت    أنشربا ب د الكبال السا   نلى ذل   وكاا حرو 
 ".!!نلى ن سها جنر  براقش: لعن  بدوا أل األمر كتا قيز

نااه بأنااه منااي التقياار بااه أنااه  ااداف  ناان داايد قوااإل وناان تانااة باايا اناا اف م:   رر ل 
 .ان اال املسلتني وتانة التبلي   فهيا دا،ء    نول

وبااايا مااان أو ااان األدلاااة أناااه مااان أواااله مااان أباااز األبااااا،ء  وأناااه إ اااا  لااابب السااال ية 
ألبااداف  واانت؟  منهااا  اربااة الساال ية بادااا الساال ية  ومنهااا الاادفاحب ناان أبااز الضااالل بادااا 

 .لسل ية وال دل  اليث    اجد إ  يف دل يته املننامةا
فتاان داال يته وندلااه أل ماان  نتقااد داايد قوااإل يف وحااد؟ الاجاااد والقااال باااحللال والقااال  لااف 

  و رى أل  اال   دايد قواإل ناشاملة نان اجتهااد  ول از ( )القرآل ظا  وغال بز و ارجا
 .اجتهادا  أيب احلسن مستتد؟ من اجتهادا  ديد قوإل

                                                 
  ألبز البدحب والضاالل  و   ارول لاه  واأ أنر   تقبز تنكيا  كبار ال لتا،ء الي ن  نكال ربي اد  ف  و   دول نقد - 1

ولضااالل  و اربتاا  ملاانهس الساالة وم ار ااات  لل لتااا،ء تاارى أل ربي اااد هااالة املاانهس أث ماانهس أيب احلساان . يف املاانهس
 .  بز منهس أبز الضالل الي ن تداف  ننهاوحنبه

  وغاانتبا  وابان نثيتاني وال اا الوقاد أدال دايد قواإل باحااد؟ الاجااد نادد مان نلتااا،ء السانة  نلاى رأداها األلباااين -  
 .فها يف مينال املأريب ظاملال وغال؟
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 ن ااا ننااه القااال باحااد؟ الاجاااد واحللااال  بااز  تجاااو  ذلاا  إىل ن ااا وحااد؟ الاجاااد و  
 (.1)نن مت افة امل ر ني القائلني باحد؟ الاجاد

 -نليااااه السااااالم-و  مين ااااه ماااان الاااادفاحب ناااان داااايد قوااااإل   نااااه يف ناااا  اه مادااااى  
لي اة   ونلاى رأداها او-والى اه نلياه ودالا-ود ر اته به  ونن   ناه يف أوابا   تاد 

وإداقا   الفتاه  وا فا ا،ء نلياه بأناه روتار روك  -ر ا اه نناه-الراشد نثتال بن ن ال 
اندااالم يف نهاااد   وروتااار أداااب انداااالم يف نهااد   وأل مااانهس الثااااار نلياااه مااان السااابملية 
واوااااارق أقااار  إىل روك انداااالم مناااه  إىل   ناااا  أ ااارى كثااانت؟ وتشاااا ه  ااايا اولي اااة الراشاااد 

 .ملسلاوجملتت ه ا
  ول از أبااا احلساان  سااتتد ندلااه الاايث "ال دالااة ا جتتانيااة"راجا  كتااا  داايد قوااإل 
 .صار  به السل يني من ديد قوإل

 .فتن  رد بي  الضال   العكى باحلف   تك غال وظا  يف منهس أيب احلسن 
ومااان نااادل أيب احلسااان أل جمااارد نقاااز  اااال   ان ااااال املسااالتني   تاااك ظلتااااد وغلاااااد 

اد  ولا كال النقز باحلرف ألقاال كباربا باحد؟ األد ال وحر ة األد اال وأ اا؟ األد اال  وتع نت 
 . فنقد  ال هتا العكى غلا وظلا يف منهس بيا الرجز ال جيإل

من نادل أيب ال ال الو ان يف مان  نتقاد تاناة التبليا  الاي ن  باا  ال نلاى أربا   ار   
 .ا  والضال  وافية  فيها وحد؟ الاجاد واحللال والشركي

 .وقد أّلة السل يال يف بيال  ال ا م ل ا 
تاااألية الشاااي  محااااد التاااا رث  " القاااال البليااا  يف تاناااة التبليااا "مااان باااي  امل ل اااا  

تاااألية الااادكتار أداااامة دااايد  الاااإل الااارمحن  " تاناااة التبليااا  يف شااابه القاااار؟ ا ند اااة"وكتاااا  
كلتاااة حاااف يف تاناااة "د ن ا ااااليل  ووتقااار ل الشاااي  واااا، ال اااا ال  وكتاااا  للشاااي  تقاااا الااا

أقااال ال لتاا،ء يف "تألية الشي   الد بن نبد الرمحن امل رث  ويل ردالة فايها امسهاا " التبلي 
للشااي  مقبااز باان بااادث  " اجلاااا  البلياا  ناان أداامللة تت لااف لتانااة التبلياا "  و"تانااة التبلياا 

                                                 
 .راج  شر واد أليب احلسن نناانه  ا ر؟ يف مسجد شي ال يف ندل - 1
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باد الار ا  ن ي اا وغانتبا  وكلهاا تضتنر فتاى أرب ة نشر ناملاد ومنها ابان باا  واأللبااين ون
 .ويف منهجه أيب احلسن وظاملال نند رما بي  ال رقة بالضال   العكى  فها غال؟ 

وقد حعاا نلايها ونلاى ان ااال املسالتني انماماال ابان باا  واأللبااين باأ ا مان فار  
املال يف الضالل  ونلى ذل  أبز السنة واحلد ث يف كز أحنا،ء ال ا   فها  ،ء كلهاا غاال؟ وظا

 .منهس أيب احلسن
الليكالياااة والب ثياااة والشااايانية : إل مااان ندالاااة أيب احلسااان أناااه   تاااك األحااانا  ال لتانياااة

املسااتا؟ تلبيساااد با شاا اكية والناواار ة   تااك أفرادبااا وتاناهتااا مساالتني  و   و اان يف إدااالم 
املسالتني املتباال ني أحد منها حىت دناهتا مسلتني  فيقال ب د دفانه املغلاة نان ان ااال 

ولعاان نناادما نقاااال إل حاان  انوااالك لااه وااابغة : "ماا  بااي  األحاانا  ال لتانياااة والشاايانية
 (.1...")د نية     أ أل األحنا  األ رى ليب  ا ولة بالد ن

ومن ندالة أيب احلسن وإن افه ود ة منهجه أنه   ة من    د موالإل ا ش اكيني  
 .ويف ماق ه" النا "اج  حاار م  أيب احلسن  نبشر يف وبي ة ر . الدميقرا ية بأ ا من  ال

وهباايا األداالا  ال ااادل ماان أيب احلساان   اابن أفااراد الشاايانيني والب ثيااني وال لتااانيني  
 .اآل ر ن وتاناهتا   ببال كلها مسلتني

 .و نسإل بيا احلعا إىل أبز السنة  و رما من هالة حعته بالغلا
املساااالتال وتانااااة التبلياااا  وال ااااافية نلااااى كثاااار؟  رقهااااا وأبااااز الساااانة ننااااد  ان اااااال  

الضالة  ول له  د ز بي  األحنا  يف أبز السنة الب يد ن نان الغلاا يف منهجاه الاادا   ألل 
 .السااد األن ا نند  دل يال

ولااا كااال باايا الرجااز ماان أبااز الساانة لباانّي  ااال هتا بالت  اايز  وأللّااة يف نقاادبا  
أل الااجإل إ ا باا تاألية امل ل اا  واحلار  يف نشارا  األشار ة امل ل ا   ولعن ل دله  رى 

ويف املنتااد ا  نلااى الساال يني الااي ن   اا ها بااالغال؟  وأ اانتاد  رمااا أقاااا ا بأ ااا أوىل بالنندقااة 
 .واملرو   وأ ا أوىل باليم من ف رل  الضالل

                                                 
 .وماق  أيب احلسن" النا "راج  حاار م  أيب احلسن يف وبي ة  - 1
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 .بي والسل يال إذا ن روا احلف وذباا ننه   تكبا غال؟ وشياذاد وأذناباد لر 
و  تتس   ا أواله ال  يتة  و  ديتا املانهس الاادا  األفاين الايث  سا  أباز السانة  

 .يف انتقاد  و س  األمة كلها  ومنها الواائة الضالة واألحنا  امليكار؟ أنال 
وننااادما وق ااارب نلاااى كاااالم الشاااي  ربيااا  ال اااار  باااالغلا  واألحعاااام ال ّجاااة  : "قالاااه

نعرتاااه  مااا  إنعاااارث ماااا نلياااه املااايكارول مااان خمال اااة للسااانة يف وجمانبتاااه بااادث كباااار ال لتاااا،ء أ
األوال وال روحب  فهز  لنمأ أل أكال مد ليًّا حيو القبي؟ بالقباي؟  باز إنعاارث نلاى الشاي  

فرراه  !! ربي    أ إنعارث منهس السلة  فتنة بيا الرجز أنه    ب ر  بني آرائه وبني السل ية
 ".  وكالمه با املنهس  واملنهس با ما نليه ربي با السل ية  والسل ية با آراه 

إل كالم ربيا  يف أباز الضاالل لقاائا نلاى احلجاس والكاباني ونلاى بادث كباار  :   ل 
ال لتاااا،ء واألئتاااة الساااابقني والالحقاااني  وإل أحعاماااه إل كاااال لاااه أحعاااام لتاااأ  دول أحعاااام 

 .ال لتا،ء  وليب نند  أث غلا
س والكابني غلاااد واار اد  ولاا كاال يف غا اة الب اد ولعن  ترى نقد أبز البا ز باحلج

 . من الغلا
وقد نرف السل يال ال ادقال منهس أيب احلسن وأواله البا لاة مان نادد مان كتاباتاه 
املليملاة بااال جار والعك ااا،ء والغارور واجملا فااة يف األحعااام  ونارف القااارع شاايملاد نناه وناان  ااالله 

 .مما أدل ته يف بيا املقال
ه  نعر  اال   مان  نتقادبا ربيا  والسال يال كاي   فاأ ن بايا اننعاار   ودناا  أن

 .وكا كتاباد أّلة يف بيا اننعار   بز إل واق ه ب عب بي  الدناى
كيااة   لااة يف اننعااار نلاايها  وبااا حامااز لاااا،ء الاادفاحب ناانها  وحامااز لاااا،ء احلاار  

 نلى من  نتقدبا  ف ون ر؟ لد ن اه 
حب ناان البا ااز وأبلااه  و  يف حاار  احلااف وأبلااه ماا  تشااا هه فالرجااز    لبااف يف الاادفا 

ومان داار  -والى اه نلياه ودالا- ا اليث  شبه تشا ه الروافض واواارق ألوبا   تاد 
 .نلى  جها من أبز السنة والتاحيد
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ومثز تشا ه أيب احلسان تشاا ه أنادا،ء السانة لشاي  انداالم ابان تيتياة ول ماام  تاد  
 .ابن نبد الابا 

 .دناوابا تشبه دناوا   و  ا ا تشبه   انه  بز إنه لي اقهاو  
ماانهس األنبيااا،ء يف الاادنا؟ إىل اه  رداد : منهجااا منهجااا  وإ ااا  قااال: وربياا  مااا  قااال

 . نلى داد؟ أيب احلسن امل ال ني ملنهس األنبيا،ء  و نقز يف ذل  اآل ا  واألحاد ث
ل والعتاااااإل والواائااااة  و نقاااااز ماااانهس أباااااز الساااانة واجلتاناااااة يف نقااااد الرجااااا: و قااااال

ن اواااها العثااانت؟ الاا ااابة يف الو ااان يف أباااز البااادحب بااادول ماا ناااا  و  محاااز جمتاااز نلاااى 
 .م  ز

ماانهس مساالا يف ترتيااإل واابيبه  و قاايا نلااى ذلاا  األدلااة ماان نتااز انمااام : و قااال 
مسااالا  و ااارد املواااانن يف ب اااض األنبياااا،ء ويف ال ااابابة باألدلاااة مااان العتاااا  والسااانة وباااأقاال 

 . ألئتة    بررائها
 .و رد الو ال يف أبز السنة باألدلة وبأقاال أئتة اندالم    بررائه

 .وكز ردود  قائتة نلى األدلة من العتا  والسنة ونلى أقاال أئتة السنة
وأبااا احلساان وحنبااه الغاااال؟ يف ال لااا والبغااا  هاادرول بااايا املاانهس السااد د  و هااادرول 

السااالة العثااانت؟ الااامج أنقلهاااا نااانها  لتا اااين بااايا املااانهس  األدلاااة مااان العتاااا  والسااانة وأقااااال
 .ون رته والي  نن احلف وأبله

 .و ّدول و تهدول يف قلإل احلقائف وتشا هها وتشا ه من  ك با
وظلتااا  باايا التشااا ه ماان باايا الضااال احلقاااد لربياا  وإ اانااه ماان أبااز الساانة    ابغلاانتو 

شيملاد  بز    ن د بايا البااغا بايا التشاا ه ال اا   من احلقائف الناو ة والااق  املشرف املشر 
 .امل لا إ  دقا اد 

األ : "وقاله  إل : بناا  مان  قاال: وليب بيا اننجا  والغرور بغر إل نلاى رجاز  بس 
:       أقااال: الشااي  ربي دااا م  ااام يف املاانهس  مااا تقااال أناار يف باايا  قااال الشااي  ربياا 

 ."ابا!!  أنرف يل  وأ يف املنهس: مس لسرب م  امدا  لسرب م  امدا  ولعن ا
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اننجاااااا  والغااااارور إ اااااا قاااااتال أباااااا احلسااااان وأمثالاااااه وأوواااااالبا إىل حضااااايض  :  ررررر ل 
احلضيض تنعايالد مان اه هباا وفضاباد  اا  تلا  ال ضاائن وامل اا ث الامج مان تلتهاا مادك 

دااالم أبااز الباادحب والاادفاحب ناانها باألكاذ ااإل  وا اا احب األوااال للاادفاحب ناانها  ورر ااة ان
ومنهس السلة واحلر  نلى أبله  األمار المج أوولتها إىل الدفاحب نن أبز وحد؟ الاجااد 
والواااااننني يف ال اااابابة  بااااز يف ب ااااض األنبيااااا،ء  وإىل الاااادفاحب ناااان ماااان  اااادنا إىل وحااااد؟ 
األد ااااال وأ ااااا؟ األد ااااال وحر ااااة األد ااااال  وإىل تلتياااا  ا شاااا اكيني والليكاليااااني والب ثيااااني  

 .تني أبنا،ء مسلتني بأداليإل الدمياغاجينيوانتباربا مسل
 فهز من بيا حا ا من أبز ال دل وال دالة ومن املتتسعني  نهس السلة 

 وماذا  ر د أبا احلسن ب د إنعارث وادتنعارث  يا العالم 
إين  ااال يف املاانهس  وأنااا نلااى  ر قااة داايد قوااإل والبنااا والغاانايل : وبااز  ر ااد مااأ أل أقااال 

 ة التبلي  ونلى  ر قة تان
 .إين  ال يف املنهس: وبز  اجد يف السلة من  قال

 وبز حعا أحد من نلتا،ء السنة أل ربي اد خمالة للتنهس أو  ال فيه 
لقد نرف السل يال وه احلتد يف كثنت من البلدال أل ربي اد نلى منهس السالة  ولقاد أ ّاد  

 ااار مااانهس السااالة وأوااااله كباااار ال لتاااا،ء منهجاااه وم ل اتاااه  فاااال  اجاااد مااان   ار اااه يف تقر 
 .وأدلته وبرابينه

 :-الناقد الب نت-و ع ا السل ا ال اد   الب يد نن ا اى قال ال المة األلباين 
إل الاايث رأ تااه يف كتابااا  الشااي  الاادكتار ربياا  أ ااا م يااد؟ و  أذكاار أين رأ اار لااه " 

 ( .1") وأ و روجاد نن املنهس اليث حنن نلتقا م ه و لتقا م نا فيه
إل حامز را ة اجلرك والت د ز اليام يف ال  ر احلا ر و ف باا  : "-رمحه اه-ال وق 

 (. ")والي ن  ردول نليه    ردول نليه ب لا أبداد  وال لا م هأ انا الدكتار ربي   

                                                 

 ".لقا،ء أيب احلسن م  األلباين"من شر ط  - 1

2
 (.68)  تسجيال   يبة باملد نة النبا ة  برقا "املاا نا  منهس"ب ناال شر ط من  - 
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ولااا وقااة نلااى أداااليإل أيب احلساان وحنبااه وأوااا ا ال ادااد؟ وفتاانها لاادمغها بااأ ا 
 .دى ولبدَّنها ردول نلى ربي  بغنت نلا و  ب

فأ هتااا  قاادم قااال باايا انمااام الناقااد الساال ا وأقاااال إ اانااه ماان أبااز الساانة ومااااق ها 
 . الشر  ة األمينة

أو  قاادم قااال األفاااكني أذنااا  أبااز الباادحب والضااالل واملسااتتيتني يف  اادمتها والاايابني ناان 
  ال هتا وبدنها العكى من أمثال أيب ال ل ومن نلى شاكلته 

 .فه كز دل ا واد اجلاا    ر 
غااااانت الننادقاااااة  -فهاااااا     ااااارف لاااااه  واااااأ يف املااااانهس  وأكثااااار أباااااز البا اااااز  : "قالاااااه
 ".    رفال ألن سها  وأ فيتا با فيه -واملر ى

إين أتعلااا  سااإل نلتااا  ولااا نرفاارب أل يل  وااأ أو أ وااا،ء يف املاانهس وغاانت   :  رر ل
ار نلااى البا ااز كتااا بااا لرج اار ننهااا بعااز دااهالة  و  أناارف ناان ن سااا ال ناااد وانواار 

حااال أيب احلساان وحنبااه وأمثااا ا ماان أبااز األباااا،ء امل انااد ن املعااابر ن يف حقااائف وا اابة  
 .كالشتب

وبااا أناار  ااا أبااا ال اال ماان أشااد أبااز البا ااز  فهااز ت اا ف بضااالل  يف املاانهس وغاانت  
 ويف الدفاحب نن أنااحب أبز الضالل وتنكيات   ا 

نهس السلة  أو  عابرول و  اندول  م  أ اا مان وبز    ف حنب  بأ ا خمال ال مل
أب ااد النااا  ناان ماانهس الساالة  وكااا ننااد  ونناادبا ماان األبا يااز املهلعااة  فااال ترج ااال 

 .ننها  و  تتيكرول  ومن بيته من  جاق    رما بير غنت  باحلجار؟
س وكثانت ماان الناا  أقاام احلجااس والكاباني نلاى  وملاا  أ هاا األداتاذ يف املاانه : "وقالاه

وال بياااة والااادنا؟  فاااانرف أنااار أو   ت ااارف  فعاااا مااان الناااا   ااالاا وباااا صسااابال أ اااا 
 ".صسنال ون ا
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من با ب  ،ء الناا  العثانت  مسهاا يل   وبانيو باز باا مان ال لتاا،ء الناوابني :    ل
ال ارفني ملنهس السالة واملتتساعني باه  أو باا مان أمثالا  مان األفااكني املارج ني بالبا از 

 الدمياغاجية والتبر  ا  امل ن ة  والتتا ها 
 .مث بنيو يل حجس ب  ،ء النا  العثر ون اوها وم ادربا 
 

 -رمحاه اه -ولا دلعرل مسل  األئتة الي ن  قاال أحادبا وباا الشااف ا  : "وقاله
قاااايل واااااا  صتتااااز اوواااأ  وقااااال غاااانتث  واااأ صتتااااز ال اااااا   : يف مساااائز ا جتهاااااد
 ".ألرحر واد حر

ماااااا ننااااااقش اجملتهاااااد ن الاااااي ن صاااااف و ساااااا   اااااا ا جتهااااااد مااااا  د ااااانها حنااااان :   ررررر ل
ومان املتاأكلني   وإ الوها وورنها  وإ ا نناقش أنادااد مان أباز األبااا،ء والعاي  واوياناا 

ر هبااا الساالة ال ااا، و باادنال ع وااالعااكى الاامج  ب  حببااد نها  نناقشااها يف الاادفاحب ناان أبااز البااد 
ومنهس فادد وظلا وبغا  و اام   تنقو   نلى امتداد   ونناقشها يف أوال با لة بأوغربا

 .نقد ن من النمن
 .ب نلى النا لبو فال تب 

ما با مسل  األئتاة ومانها الشااف ا  اا  أباز البادحب والضاال   كاجلهتياة وامل تنلاة 
واواااارق واملرجملااة  بااز كاااناا هتل ااال فاايها  وبااز كااال فاايها أمثااال أيب احلساان ماان  ااداف  

أو ب ضااها  وبااز  اارول بااا والشاااف ا جاااا  ا  ااتالف يف أبااز الضااالل  ناان بااي  ال اار 
والبااادحب املااايكار؟ وأل بااايا ا  اااتالف مااان مساااائز ا جتهااااد الااامج  ااا جر نليهاااا مااان هاااالة 

 و داف  نن أبز الضالل 
بنيو لنا ذل  باألدلة واحلجس وبن اص أقاا ا حىت أر ان ن ساا وأدا  ن  وأبدالوا أناا 

يب احلساان وواابة منهجااه وأنااه نلااى ماانهس الساالة  فن ااير  يف الاادفاحب والساال يال بامامااة أ
نن من  قال باحد؟ األد ال وحر ة األد ال وأ اا؟ األد اال  باز يف الادفاحب نان أباز وحاد؟ 

نليه -الاجاد ومن  و ن يف ال بابة الو ال الشد د؟  بز من  س ر من ن  اه مادى 
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ر؟  واحلعا اجلا م  ا بأ ا من أباز السانة    والدفاحب نن أبز البدحب  را-ال ال؟ والسالم
 .واحلعا نلى من  ببنيو  ال ا بال لا والغلا

 
 ميأ إل الم عنهم  ا  امأرأ  حزاو ل  ث  م   أ  م  ف ا مام امشالع  م  

 : ( 15/5)  "ر   اندالمأت"قال اليب  يف 
تعلا إبااارابيا بااان إمسانياااز بااان إبااارابيا بااان نلياااة أباااا إدااابا  األدااادث الب ااارث املااا"
 . اجلهتا 

 . وقد ناظر الشاف ا   وكال  قال  لف القرآل و ناظر نليه 
 . احلجة بانتاحب : وكال  رد  ك الااحد   و قال 
 . فانقو   (1)أباتاحب ردد   ك الااحد   أم بغنت إتاحب: فقال له الشاف ا يف مناظرته 

 .  ( )به اجلدلله م ن ا  يف ال قه تش: وقد ذكر  أبا د يد بن  انب فقال 
 . ين   و ادني بن  رار؟ القتباين ر بن ن ر اوا : روى ننه 

 .  ( ) اٌل مضز: وكال انمام أمحد  قال : قلر 
 .انتهى. "دالمتايف ابن نلية   ر دنة مثال نشر   وكال أبا  من أئتة ان

 (:46 / 4" )إنالم املاق ني"قال ابن القيا يف و 
ااو " لئ تَّ ل ااه  قااد اتاَّ لقلاار  األ  م  ولألب  ااالل لر بال لااةب نلااى ذلمو ال عل ببااهب   ةب األ  بل اااف   او ولملي  ملااام  الشَّ مب ان   ااالل ولكل

اائ ر ب ا   أ اوبا   أوبابهف يه ا  مل  ربوٌف ن ن دل تل ي    بايا  : بض رلببالل ول بولافب هب  ا  يف قالبلائ ل ه ا  ولنلشل
م  أةل و جلنلا،ءب من تالرل ل ال ع تلا ل ولالسُّنَّ    .قبز نلى ال علالل

،ٍء ما كنر ألقد ا َّلل  رب من  :وقال م  نلى شلا  لل   ب  :وقاال  أظنهبز ال علالل ال  لب ادب  ىبتلاألل
،ٍء  ى ننه غنت  ر  أل  سلرب من ألل   ب ب عبزو شلا  م   ىبتلال عب     ".ب ال علالل

                                                 
مساائز اجلاارك "احللا   شاع  يف أ باار الثقااا   و شا   انتااحب يف مسااائز هاالة فيهاا الساال يني  و  دايتا يف  - 1

قو اال وابن نلية انقو  نان اجلادال بالبا از وادات يى أماام احلاف  ولعان احللا  وحنباه الس ساوائا    ن . "والت د ز
 .ر الثقا  با د ال انمام الشاف اود النا نن رد أ باو     ول نن املعابر؟ وال ناد ألبز احلجس والكابني  

 .وأليب احلسن وحنبه م ن ا  يف اجلدل بالبا ز والعي  واويانا  -  
 .السنةوبا أ ة شراد و ال د من كثنت ممن  داف  ننها أبا احلسن  و شهد  ا بأ ا من أبز  -  
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 .بيا قال الشاف ا وحعته يف أبز العالم 
ز باااااايا العااااااالم يف ا شاااااا اكيني والليكاليااااااني والب ثيااااااني فهااااااز أبااااااا احلساااااان  قااااااال مثاااااا 

وال لتاااانيني  ويف القاااائلني باحاااد؟ الاجااااد ووحاااد؟ األد اااال وحر اااة األد اااال  وفااايتن  و ااان يف 
 ال بابة العرام  بز يف ب ض األنبيا،ء ال  ام  

إل منهس أيب احلسن وأواله ومنهجه الاادا  األفاين   تساتن لاه بأقاز وأدق مماا قالاه  
 .لشاف ا  و   د  أئتة السنةا

 (:1/404" )مناقإل الشاف ا"وقال البيهقا يف 
مس اار نبااد اه باان  تااد باان نلااا باان   اااد : أ كنااا أبااا نبااد الاارمحن الساالتا  قااال" 

رمحاه –ا الشااف ا ملاا كلّا: مس ر الربي   قال: مس ر  تد بن إدبا  بن  نمية  قال:  قال
 (.1")باه ال  يا ك ر ل : قال الشاف ا .خملا  القرآل: ح   ال رد  فقال ح   -اه

 (:46 / 4" )إنالم املاق ني"قال ابن القيا يف و 
ارل الشَّااف   اُّ إبا ارلاب يال بان إمس لان يازل بان نبلليَّاةل " ":مناقباه"وقال ال باليا هلق اُّ يف " أناا  :فقاال  ذلكل

،ءٍ  ارب ألقباالب كتاا  قاال  للَّااهب  ل إللاهل إ َّ ا" :ويف قالا ل اه    خمبلاال ٌة لاه يف كاز شلاا   ل إللااهل  :أناا ألقباالب   للس 
ااا ٍ  جل ااى ماان ولرلا،ء  ح  مدااا  :ولذلا ل  قااال  إ َّ اللَّااهب الاايث كللَّااال مبادل  ل إللااهل إ َّ اللَّااهب الاايث  لللاافل كلالل

جلا ٍ    (. ")ألمس ل لهب مبادلى من ولرلا،ء  ح 
فعية لا  -نليه السالم-اه مادى بيا م  أل إبرابيا بن إمسانيز    و ن يف ن  

وقة الشاف ا نلى من  س ر من ن  اه مادى  و  وز و ا  اه  و قال باحد؟ الاجاد 
 وباحد؟ األد ال  فتاذا ديقال فيه 

فهااي  ب ااض أقاااال انمااام الشاااف ا يف أبااز الباادحب  فهااز وبجااد يف الساالة ماان   ار ااه  
حلسان وحنباه  حياث  رماال مان  نتقاد أباز البادحب و رميه بالغلا والشيوذ كتا    ز ذلا  أباا ا

العكى المج با أشاد مان البادحب الامج  ع ار هباا الشااف ا والسالة ال اا،   وصااربا ا احلار  
 .الضرو  باألبا يز واويانا   و رما ا بالغلا والشيوذ

                                                 
بادول إداناد  وباا قاال مشااهار ( 4  /1)للبغااث " شارك السانة"  و(0 /10" )دانت أناالم النابال،ء"وان ار أ ضااد  - 1

 .نن الشاف ا
 (.1/47" )ا نتقا،ء يف فضائز الثالثة"وان ر  -  
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و امهااال النااا  أ ااا جمتهاادول وماان أبااز الااارحب  وأل الساال يني  تشااددول يف مسااائز  
 . رك ا جتهاد  وبيا منها من أشد أنااحب التلبيسا  والتتا ها من مسا

فااااوالف بينناااا وبيااانها يف مساااائز نقد اااة ومنهجياااة  ولااايب مااان مساااائز ال اااروحب الااامج  
 ساااا  فيهاااا اواااالف  والااامج تتجاذهباااا األدلاااة  و ااا جر فيهاااا اجملتهااادول امل تل اااال  للت ااايإل 

 .أجرال  وللت وئ أجر واحد
 

ملااراد باااملنهس الاايث   ت اارف لن ساا  فيااه  وااأ  أبااا أحعاماا  مث مااا بااا ا : "وقالااه
نلى الرجال  أم قااند األئتة يف اجلارك والت اد ز  أم حعتا  نلاى العتاإل وامل ل اا   أم 
قااند ال بية الدنا ة  فتا من واحد؟ من بي  إ  ولا  فيهاا أ واا،ء باز بال اا و ااام  ويف 

ويف أشار ت  الامج ت تهاا ب اات   والامج   بربال ذل  ودليله  " الدفاحب نن أبز ا تباحب"
انا نلاى  لاّا مل وا   وا نشاغال بغانت    أنشربا ب د الكبال السا   نلى ذل   وكاا حرو 

 ".!!نلى ن سها جنر  براقش: لعن  بدو أل األمر كتا قيز
ماااان باااا الرجااااال الااااي ن أ وااااأ  نلاااايها يف أحعاااااما  وباااانيو خمااااال مج ملاااانهس :   رررر ل

 حعام باألدلة والكابني السلة يف بي  األ
وبااز أناار را  ناان الساالة وأقاااا ا يف الرجااال  وناان قااال اباان م ااني يف تليااد باان  
كايا    شاتا نثتاال  وكاز مان  شاتا نثتاال أو  لباة : "  وقال"ليب بشا،ء: "دليتال

دجال    عتإل نناه  ونلياه ل ناة اه  -ولى اه نليه ودلا-أو أحداد من أوبا  الن  
 (.1")لنا  أت نيواملالئعة وا

فاليث  رما بالغلا من    قال مثز بيا العاالم الشاد د مان أمثاال أيب احلسان ميعان 
 .أل  رميها

اا إذا: "وقااال أيب  رناااة ا م  ن  أوااابا   ردااال  اه وااالى اه رأ اار الرَّجااازل  الن ااتلق  ب أحااادد
حاف،  والقارآلب  يه ودلَّا نندنانليه ودلَّا  فان للا  أنَّه   ن د  ٌف  وذل  ألَّ الرَّدالل ولى اه نل

                                                 

 (.840 )رقا " تأر   ابن م ني" - 1
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ااا  اانلنل أواابا ب ردااال  اه واالى اه نليااه وداالَّا  وإ َّ ااا أدَّى إلينااا باايا القاارآلل والسُّ حااف،  وإ َّ
 (.1")العتا ل والسُّنَّةل  واجللركب هبا ألو ىلل وبا  لناد قلة  ر دول أل  بلروحباا شهادلنا ل يبب و لباا
ثااارا  وباادول  ااجيس و  رمااا بااالغلا  كتااا    ااز أبااا  وتااداول أبااز الساانة لااه باادول
 .احلسن  بز  تداولانه بعز اح ام

الاايث  قااارل بااني أحعااام ربياا  وإ اانااه وبااني أحعااام الساالة نلااى أبااز األباااا،ء   ااد 
 .البال شاد اد بني السلة وبينها  فأحعام السلة أشد وأقاى من أحعام ربي  وإ اانه

ي ة املق ار؟ فهاا بأحعاام السالة أشاد  ايقاد وتكمااد ومن  ضايف ذرنااد باألحعاام الضا 
 .ورمياد  ا بالغلا

 :يف من   ن فيه برأ ه يف مسألة احلجا  -رمحه اه-قال ال المة األلباين 
الي ن با قدو   بز   يإل أ ضاد   فال بيا التهجا والو ن    نالأ أنا وحدث "

كتا   -ممن ذكرنابا يف العتا   -غنتبا ودل ا من ال بابة والتاب ني وامل سر ن وال قها،ء و 
 (. ")ويف املقدمة املشار إليها أ ضاد   ديأ 

 
اااال ربيااا  نلاااى مااان  و ااان يف أناااداد كبااانت؟ مااان ال ااابابة هبااايا احلعاااا أو ماااا   وباااز حلعل

ااال نلااى أمثالاا  ممااان  و اان يف أبااز الساانة واحلااد ث امل اواار ن و قاااال   قاربااه   وبااز حلعل
إل : ام وأوااااغر واألوااااغر دائتااااد رااار األقااادام  باااز قبلااارل إ اااا غاااال؟ وأراذل وأقااان : نااانها

أقاا ا أوىل بالنندقة  بز حلعلال نلي   ثز حبعا انمام أمحد اليث قال يف ش    شتا 
  و    ار ااه أحااد ماان أبااز الساانة  وماانها شااي ا " نااد ف   نااد ف   نااد ف: "أبااز احلااد ث

 .إنه نرف مغنا : قا اندالم ابن تيتية وابن القيا  أ ّدا بيا العالم و 
بااز حعااا نلياا  ربياا  أو غاانت   ثااز باايا احلعااا أو مااا  قاربااه   ماا  أننااا ن اارف مغاانا  ماان 
الو اان يف الساال يني وشاان احلاار  نلاايها  وماان الاادفاحب الااداا  ناان أبااز الباادحب والضااالل  
ون ااارف مغااانا  مااان التأوااايال  العثااانت؟ ومنهاااا املااانهس الاادااا  األفاااين  ن ااارف باااي  األماااار 

                                                 

 (.47ص)لل ويإل " الع ا ة" - 1

 (.6ص" )الرد امل با" -  
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وأل مغاااااانا  منهااااااا الو اااااان يف املاااااانهس الساااااال ا األول وأبلااااااه وإل تساااااا    اااااار   وغنتبااااااا
 .امل اور ن

إنااه قااد شااهد يل إمااام اجلاارك والت ااد ز الاايث در  كتاا  ومنهجااا :    رر ل  ف ل رر 
وجرحا وت د لا  فأدىل بتل  الشهاد؟ ال ادقة امل  د؟ للبف وأبله  والقام ة ألباز البادحب 

 :ا انمام األلباين اليث قال وادناد باحلفوالضالل  ذل  الشابد ال دل ب
إل حاماز را اة اجلارك والت اد ز الياام يف ال  ار احلا ار و اف باا أ انااا : وبا ت اار أقاال"

الاادكتار ربياا   والااي ن  ااردول نليااه    ااردول نليااه ب لااا أبااداد  وال لااا م ااه وإل كناار أقااال 
وقلاار باايا العااالم لااه بات ياااد أكثاار ماان ماار؟ أنااه لااا  تلوااة يف أداالابه  عااال أن اا   دائتاااد 

للجتهار من النا  داا،ء كاناا م ه أو نليه   أما من حياث ال لاا فلايب بناا  جماال لنقاد 
  أمااا أنااه    (1)ماان الشااد؟ يف األداالا  ا،ءالرجااز إ القاااد إ  مااا أشاار  إليااه آن اااد ماان شاا

إماا رجاز جاباز فينبغاا أل  ات لا  : اد    قالاه إ  أحاد رجلاني  اا ل فهيا كالم بن از جاد
وإ  رجااااااز مغاااااار    وباااااايا   داااااابيز لنااااااا نليااااااه إ  أل ناااااادنا اه لااااااه أل  هد ااااااه داااااااا،ء 

 (. ")ال را 
فهيا العالم من بيا احل ك املن ة أحر  أكباد احلاقد ن احلادد ن املغر ني  ومنها  

اا إىل املعا د وال ل واحلرو  دراد ونالنية مان ذلا  أبا احلسن وحنبه  وبسببه وغنت  انولق
 .الاقر إىل  امنا بيا

 ".أم حعت  نلى العتإل وامل ل ا   : "وقال 
 ما با العتإل وامل ل ا  المج حعتر نليها بالبا ز أو اووأ :    ل

الااايث  اااّتنه ا شااا اكية الضاااالة " ال دالاااة ا جتتانياااة"أباااا م ل اااا  دااايد قواااإل كاااا
اص العتا  والسنة  و ّتنه الو ن يف ال بابة العرام بأداأ أنااحب الو ال وحّرف  ا ن 

                                                 
بااي   :م تاايراد بلوااةيل   فقااال  إل يفَّ شاايملاد ماان الشااد؟: لرب نلااى ال المااة األلباااين بات ياااد وناتبتااه نلااى قالااهات اا - 1

 .وجهة ن ر
2

 (.68)  تسجيال   يبة باملد نة النبا ة  برقا "املاا نا منهس "ب ناال شر ط من  - 



 15 

واألراجيااة  و ااّتنه تع اانت األمااة باادأد ب هااد نلااا مث مااروراد نلااى نهااد بااأ أميااة وال باداايني 
 .مااوالد ذل  إىل نهد 

حااايل  -نلياه الساالم-اليث دا ر فياه مان نا  اه ماداى " الت ا ر ال أ"أم كتا    
 .ا   ذنة  ونّوز فيه و ا  اه بنا،ء نلى أواله اجلهتيةنشر د ر 

وقرر فيه أل القرآل قائا نلى الت ا ر ال أ  ودا  أمثلة كثنت؟ فيه للتتثيلياا   ومنهاا 
 .املضب   واملسرحيا  نلى  ر قة املسرحيا  الغربية كتا  ننا

  إىل أقاااال وشااهد نلااى ن سااه أنااه دلااى ناان قدادااة القاارآل ننااد تألي ااه  اايا العتااا   
 .رد ملة جداد 

الاايث ماادك فيااه ال رنانيااة ونقيااد؟ الننتفانااا ا ندوكيااة  " كتااإل وش  اايا "أم كتااا  
المج تتضتن نقيد؟ وحد؟ الاجاد واحللال والتناد   وداف  نن بي  ال قيد؟ وأبلها  ورمى 

 .اخل...بالعي  واويانة وشرا،ء اليما -ر ا اه ننهتا–فيه م او ة ونترو بن ال اص 
اليث نّوز فيه و ا  اه يف ندد من املاا ا    وأنعار " يف ظالل القرآل"أم كتا  

د األشيا،ء  جرد تاجه انراد؟  .فيه أل اه  تعلا  وإ ا  باج 
وكّ ر فيه األمة يف منادابا  كثانت؟  حاىت  ع ار باجلنئياة الامج  وااحب فيهاا احلااكا  وكّ ار   

 ".إ  اه وأل  تداد ردال اه أل   إله"حىت من   لن يف األذال شهاد؟ 
از باه األنبياا،ء تي ااد إىل احلاكتياة  "   إلاه إ  اه"وحّرف م ىن  نان م ناباا الايث أبرد 

  حاكا إ  اه  وأل احلاكتية أ     ائ  األلابية  وقاال "   إله إ  اه"وأل م ىن 
 .فيه ب قيد؟ أ لية الروك  وبا نقيد؟ الن ارى والننادقة

بعااااالم دااااا،ء   -نااااّن وجااااز-لعااااالم اه  -نليااااه السااااالم-شااااع  يف مساااااحب مادااااى و   
 . ودندل حال إنعار امل جنا 

 : (81ص )"م ركة اندالم والرأمسالية"وقال يف كتابه 
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 ت ااااا  ماااان   ألنااااه ال قيااااد؟ الاحيااااد؟ ان ابيااااة اننشااااائية الاااامجو  بااااد ل دااااالم أل صعااااا"
التناداااف بو ن اااد نليهتاااا    تضاااتن أبااادافهتا تي ااااد  كاااامالد   من ااااد  اد املسااايبية والشااايانية م ااا

 ".وا نتدال
 .وما من كتا  من كتبه إ  وبا قائا نلى اجلهز والضال  

  "ماقة الغنايل من السنة وأبلها"أم با م ل ا  الغنايل المج ناقشتها يف كتايب 
لامج أودناباا يف أم أقاال الروافض المج ناقشاتبها وناقشارب كثانتاد مان  اال هتا الع ر اة ا  

املليملة بالبدحب الع ر اة " ت سنت القتا"و" ت سنت ال ياشا"للعليأ  و" العايف"م ل اهتا مثز 
والتبر  ااا  ال اااجر؟ لن اااص كتااا  اه  بااز والن اااد؟ والاانق  يف ب ااض اآل ااا   ورر ااة 

 آ ا  التاحيد  إىل تأليه األئتة األبر ا،ء منها  إىل  ال   ككى 
ا نت اار لعتاا  ال ن ان اجلباار وألوابا   تاد "   العاكى يف كتاايب بّينرب بي  الضاال

 ".األ يار -ولى اه نليه ودلا-
أم كتا  حسن املالعا اليث   ن فيه يف انمام  تد بن نبد الاباا  ودناتاه ومان 

وأل ااف بالشااي   تااد " كشااة الشاابها "دااار نلااى  جااه الاانهس الساال ا  وشااا  كتابااه 
 انولقااار مااان كتاااإل دااايد قواااإل ومنهجاااه  ومااادك فياااه اوتياااأ  إىل تاناااا  التع ااانت الااامج
  ال   حاابا كتابه 

أم كتااإل أيب ال اال الاامج ملبااا بااال جار والتبر  ااا  واألوااال البا لااة واويانااا   و  
  و ع يا  مان شار مساناه  فالايث  قارأ بايا العتاا  "الدفاحب نن أبز ا تبااحب"ديتا كتابه 

لضااالل وا بتااداحب  وماان ذلاا  الاادفاحب بااالتبر ة واويانااا  بااانا  ااد أنااه دفاااحب ناان أبااز ا
 .نن دنا؟ وحد؟ األد ال وأ ا؟ األد ال وحر ة األد ال

 ".أم قااند ال بية الدنا ة : "وقال 
إين واحلتاااااد ه   أبرليبو إ  نلاااااى ن ااااااص العتاااااا  والسااااانة ومااااانهس السااااالة :   ررررر ل

واااالى اه نليااااه -داااانة رداااااله وقااناااادبا  وأحيااااز الشاااابا  يف درودااااا نلااااى كتااااا  اه و 
ب هااا الساالة ال ااا،  وأحاايلها نلااى األمهااا  الساار وغنتبااا ماان كتااإل الساانة   -وداالا

ت ساانت "و" ت ساانت البغاااث"و" ت ساانت اباان جر اار"وأحاايلها نلااى كتااإل الت ساانت الساال ية مثااز 
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  وأحاايلها نلااى م ل ااا  شااي ا اندااالم اباان تيتيااة واباان "ت ساانت الساا دث"و" اباان كثاانت
 .لى كتإل انمام  تد بن نبد الابا  ومدردتهالقيا  ون

 .وأحير من كتإل أبز البدحب نلى  ر قة السلة
" الساااانة"ل بااااد اه باااان أمحااااد و" الساااانة"وأحاااايلها نلااااى كتااااإل ال قائااااد الساااال ية  مثااااز 

" الشر  ة"أليب  رنة وأيب حامت  و" أوال السنة"ل مام أمحد  و" أوال السنة"لل الل  و
شاااارك أوااااال "أليب القادااااا األواااابهاين  و" احلجااااة" باااان بوااااة  و" انبااااانتني"لآلجاااارث  و

 .لل اباين" انتقاد أبز احلد ث"لاللعائا  و"انتقاد أبز السنة
أليب حااامت " أوااال الساانة"ل مااام أمحااد  و" أوااال الساانة"ودّرداارب ماان بااي  العتااإل   

"   ةالشاااار "للكهبااااارث  و" شاااارك الساااانة"لل اااااباين  و" انتقاااااد أبااااز احلااااد ث"وأيب  رنااااة  و
  "فاتن اجملياد"  و"دابز الساالم"مارتني  والعثانت مان " وبين مسلا"لآلجرث    ودّردرب 

وقد  ب   تد اه ب ض بي  الشروك  والبااقا رار الوبا   وكلهاا إل شاا،ء اه قار؟ ل ياال 
 . السل يني املاحد ن  وغيض لقلا  الضالني احلاقد ن

واال السالة ومانهجها ودنااهتا  فليب يل قااند وأوال  وإ اا أدانت نلاى قااناد وأ
 . وأذود نن حيا ها بقدر ما أدتوي 

أمااا الااي ن  اااقاا ذرناااد بأوااال الساالة وقااناادبا فقااد ا  ناااا أوااا د مضاااد؟ ملاانهس 
ااارك"السااالة  وأواااا ا  مثاااز  لااارد "    لااانمأ"حلتا اااة أباااز البااادحب  ومثاااز " نب ااابن و  حب

  ااارل  كلهاااا  و ارباااة السااال يني واملااانهس  داااتي ا  ال" املااانهس الاادااا  األفاااين"احلاااف  ومثاااز 
الساال ا الاايث  ساانتول نليااه و اادنال إليااه  و اايبال ننااه  ولااا رغتاار أناااف   ااام باايا 

 .املنهس الي ن صاربانه بشد؟ بامسه ورر دتار 
الدفاحب "فتا من واحد؟ من بي  إ  ول  فيها أ وا،ء بز بال ا و اام  ويف  : "وقال 

ودليلاه  ويف أشار ت  الامج ت تهاا ب اات   والامج   أنشاربا بربال ذلا  " نن أبز ا تباحب
اانا نلااى  لااّا مل واا   وا نشااغال بغاانت   لعاان  ب ااد الكبااال السااا   نلااى ذلاا   وكااا حرو 

 ".!!نلى ن سها جنر  براقش:  بدوا أل األمر كتا قيز
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من أو ن الاا با  نند من نرف بيا الرجز وأوااله ومنهجاه الايث  سانت :    ل
 .بيا الرجز من أشد النا   ال د وفجاراد نليه أل 

وبااز  ر ااد ال اقااز أدلااة أو اان ماان دفانااه يف باايا العتااا  باويانااة والبهتااال ناان دنااا؟ 
وحااد؟ األد ااال وأ ااا؟ األد ااال وحر ااة األد ااال  بااز ناان ماان  قااال باحااد؟ الاجاااد  و  وااز 

والى اه نلياه -و ا  اه  و و ن يف ن  من أنبيا،ء اه  و و ن يف أوبا  رداال اه 
  و ااداف  فيااه ناان ان اااال املساالتني الااي ن  ضااا تن اايتبها بااني جناحيااه الااروافض -وداالا

وغااال؟ ال ااافية واواااارق بااز والن ااارى  و تبااال ال ماا  الشاايانيني والب ثيااني والناواار ني  
 .وصاربال املنهس السل ا وأبله و س ال يف األر  فساداد 

 .  ا من أبز السنةوم  كز بيا  شهد  ا أبا ال ل بأ
و ااداف  يف باايا العتااا  ناان تانااة التبلياا  الاامج تبااا   نلااى أرباا   اار  وااافية  منهااا 

 . احللال ووحد؟ الاجاد والشر  والبدحب
وكز بيا الدفاحب نن بي  األنااحب قائا نلى مضاد؟ منهس السلة ونلى ال لا واحلقد 

 .واويانا   وج ز  احلف با الد والبا ز حقاد 
بائاااه وجهلاااه ونااادم مبا تاااه هباااي  امل اااا ث  تااابجن هبااايا العتاااا   و شااايد ولضاااالله وغ

لهاد  اوائبة اوائنة فيه  و  ت ار بتتبا  أشار مج الدانياة إىل احلاف  والدامغاة ألباز البا از 
والضالل  في ال با تواف ب ض اجلتز من دياقها ودباقها الدالَّني   أين نلى احلف اليث 

 .ا ز املضاد للبفأدنا إليه والدام غلني  للب
 .وبيا منتهى الدنا،ء؟ وال جار وا حنوا  الد أ واولقا

نا نلى  لّا مل و   وا نشغال بغنت  : "و قال  ".وكا حرو 
ما أجرأ  نلى العي   فليب ما تدنياه مان احلارص نلاى  اا مل اا  والااقا  :    ل

نلياه ونلاى أباز  ال عب  فأنر ما  لر هتيث بال ل واحلر  نلى ربي  مني فجر  ال ل
الساانة  وتواااث ملااة ربياا  ال اابين  وتنشاار ننااه مل ااا  قائتااة نلااى العااي  واويانااا  
وت تد التشا ها   وتواث مل ا  أباز الضاال   العاكى ومل اا  دناا؟ وحاد؟ األد اال 

 .وأ ا؟ األد ال



 19 

 .نلى ن سها جنر براقش يف د ن  ودنيا : فيقال ل   ف
ال بغنت ربي   فتن  ب دو  بيا انف  اليث  عيباه مث مىت كنرل حر  اد نلى ا نشغ 

منهج  وأوال  وواق   امل روف به مناي نرفناا  أ  وباا الادفاحب نان بايا الغانت  ومانها 
داايد قوااإل وان اااال املساالتال وتانااة التبلياا   ونلااى ماار األ ااام  تساا  واادر  ومنهجاا  

 .السل ا وأبله وأوال     ،ء وأداأ منها  يف الاقر اليث تضيف ذرناد باملنهس
أ   سااات يد بااايا الرجاااز مااان مااانهس انماااام  (: "8-5ص)قاااال أباااا احلسااان يف  - 1

ااااااز بااااااني آرائااااااه وبااااااني الساااااال ية واملاااااانهس الساااااال ا  فقااااااد جااااااا،ء يف  " الناااااابال،ء"أمحااااااد  و ال    
كناار يف : "نان نباداه بان  تاد الاارا   قاال: ترتاة انماام أمحاد بان حنباز( 14 /11)

بان ا  أ  تاد  –من جملب أيب كر إل : من أ ن أقبلتا  قلنا: جملب أمحد بن حنبز  فقال
إناه  و ان نليا   : اكتبااا نناه  فاناه شاي  واا،  فقلناا: فقاال -ال ال،ء بن كر إل ا تاداين

 .ابا" فأث شا،ء حيلمج  شي  وا، قد ببلال يب: قال
ا رأث أيب    لاا!! فهاايا أمحااد إمااام أبااز الساانة حقًّااا    إمااام اجلاارك والت ويااز يف باايا ال  اار

إناه    و ان يّف إ  لعرابيتاه السانة الامج أناا إمامهاا  : كر إل السيئ فيه  وم  ذل     قاز
بز أثبر له ال الك  وأمر بالعتابة ننه  وانتير له بأل اه ابتال  بالاقاحب فيه  فأ ن الثرى 

 ".!!وأ ن الثر ا 
 :   ل
ال اااا،  ومااانها انماااام مرحبااااد وأباااالد وداااهالد بالعتاااا  والسااانة ومااانهس السااالة  -1

أمحد  فاه العرمي الرحيا أدأل أل   لأ من أباز بايا املانهس  و ثبتاأ وأباز السانة تي ااد 
 .نليه

وماااان ماااانهس انمااااام أمحااااد وإ اانااااه وداااال ه ال ااااا، الاااارد نلااااى أبااااز الباااادحب والضااااالل 
 .والتبي ر منها واألحعام ال ارمة نليها واألمر هبجرا ا

 :مام أمحدوبيا  اذق من جرك ان
 (: 47ص" )السنة"قال اوالل يف 
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اه ناان ماان  شااتا أبااا بعاار  دااألر أبااا نبااد :أ كنااا أبااا بعاار املااروذث قااال - 447 "
قاااال  :اه  قاااال ومس ااار أباااا نباااد :قاااال .نلاااى انداااالم (1)ماااا رآ  :قاااال  ونتااار ونائشاااة

 :لأو قاااا  لااايب  اااا داااها -وااالى اه نلياااه ودااالا-الااايث  شاااتا أوااابا  النااا   :مالااا 
  .ن يإل يف اندالم

مان شاتا  :اه قاال مس ر أباا نباد :احلتيد قال املل  بن نبد وأ كين نبد - 460 
واالى اه نليااه -الناا   ( )ماان شااتا أواابا  :مث قااال  أ اااف نليااه الع اار مثااز الااروافض

  .  نأمن أل  عال قد مر  نن الد ن -ودلا
الرجاااز  :اه ناااه قاااال أليب نبااادثناااا أباااا  الاااإل أ :أ كناااا  كر اااا بااان صااا  قاااال - 461 

  .بي   ندقة :تعلا فيه فقالفأ كوين أل رجال    شتا نثتال
 دااألر أيب ناان رجااز شااتا رجااالد  :اه باان أمحااد باان حنبااز قااال أ كنااا نبااد -  46 

  (. ")ما أرا  نلى اندالم" :فقال -ولى اه نليه ودلا-من أوبا  الن  
اه دملز وأ كين نلا بن نبدال اتد  نبد أل أبا أ كين  ادة بن مادى -  46 
 .ابا"    :قال  أرد نليه نلاَّ  دألر أمحد بن حنبز نن جار لنا رافضا  سلا :قال

 . ند ف  ند ف: انمام أمحد فيتن  شتا أبز احلد ثو قال 
و قر  أبز السنة نلى بيا احلعا  ومنها شي  اندالم ابن تيتية اليث قال م كداد 

 : د  ا  أ لقال انمام أمح
ر  بال  ضب ألئ تَّة  ال تبتلعللوت نيل رلجبٌز : ولحلدَّثلأ  " هلد  احل بسلني         رلدلةل ملش  ث قلٌة ألنَّهب تالالىلَّ ملد 

ا  اللَّه  الرَّمح ل :  بسلتَّى َشل بل الدو ن  األوبهاين شلي  ل األ عا فلألن ولا  ب جبن ،ءدا م ن  الرَّبا  لة  فالقلرلأل  ن  ب س 
يا   ٌم م يٌا ولاٌد : حلىتَّ ق يزل للهب { امل  } الرَّح   .ألل ٌة  ل

زل احل لد  ث  ول ال  د لبالل نلن   ل لل  أللَّ الَّي  نل  ل  يببالل ألب   فالتلألمَّز  بلي    احل بعباملةل ال  لاد للةل ل يلتلبالنيَّ
بلب ه ا  جلهلللٌة  لنلاد قلٌة مبنلاف قبالل ب الل رل    ملامل ألمح لدل نلن  . إٍل ملي  ا للتَّا باللل ل ان   ألنَّهب " اب ن  أليب  قتيلة " ول  ليل

                                                 

 ".ما أرا : "كيا  ول له  - 1

 .د وأغلل سوف  إذ جرم بيا أشملع ور واملوم لام أل الشامت غنت ا -  
من بالغلا  نليه  اليث  رما فتا حعا أيب احلسن  بيا حعا من انمام أمحد نلى من  شتا واحداد من ال بابة -  

 بدول حعا انمام أمحد  -ولى اه نليه ودلا- نتقد من  و ن األنداد العثنت؟ من أوبا  الن  



 21 

زب احل لد  ث    لعَّةل فالقلالل ك  ذب  ملامب ألمح لدب . قالا مب دلا ،ٍء : رل ن ن دل ب ألب  ولببال  النا  بضب ثالا بلهب  -فالقلامل ان  
(2) "فلا نَّهب نلرلفل ملغ نلا ب . ولدل لزل بالي تلهب  . (1)  ن د  ٌف   ن د  ٌف   ن د  فٌ : ول القبالب 

. 

 

 (:  -0 /1" )بيال تلبيب اجلهتية"وقال شي  اندالم يف 
 ف ز  "
إل   امنا   بد  ا من ا نا اف باجااد شاا،ء  (الثامن)مث قال أبا نبداه الرا ث  

  وإمااا احلنابلااة إمااا العراميااة :ألل   ااامنا يف باايا البااا   نلااى  ااالف حعااا احلااب واويااال
مشاارا إلياه بااحلب لعاال ذلا  الشاا،ء إماا أل  عاال  أما العرامية فاناا إذا قلناا  اا لاا كاال اه

وإمااا أل  عااال غاانت منقسااا فيعااال يف ال ااغر   وأنااتا   تقالااال باايل  منقسااتا فيعااال مركباااد 
ف ناد   ال بايل ومثاز اجلان،ء الايث    تجانأ وأناتا   تقالا  واحلقار؟ مثز النقوة الامج   تنقساا

  ".وم  بيا فانه ليب ب غنت و  حقنت  ن  نن ال كيإل والتأليةابيا العالم قالاا إنه واحد من
ليب  "وإما احلنابلة    امنا يف بيا البا  إما العرمية" :فقاله: "قال شي  اندالم 
نابلة فها ونة من احل -إل كال  ا وجاد-  ديتا وب  ،ء احلنابلة الي ن وو ها   بسد د

ليسااااااا مااااان أئتاااااة نلتاااااا،ء احلنابلاااااة و    املاجااااااد ن يف وقتاااااه أو قبلاااااه باااااأر   راداااااال وغنتباااااا
  .فال بي  األل اظ المج حعابا نن احلنابلة   ن رفها نن أحد منها كتا دنيكر   أفا لها
ب ااااض العراميااااة وإ  فعثاااانت ماااان بااااا وكاااايل  باااا  ،ء العراميااااة الااااي ن حعااااى قااااا ا  

يف باايا البااا  تياا  األنبيااا،ء واملرداالني  هبااز   ااام  فيتااا حعااا  ناانها العراميااة قااد هال انااه
 الباااقني املاا منني وتياا   واآل اار نلااني أئتااة الااد ن ماان األو ال اابابة والتاااب ني  وتياا  وتياا  
 ".ال بيبة ال ور؟ نلى
 :فقال شي  اندالم مت قباد كالم الرا ث 
ال ابابة والتااب ني  وتيا   وتيا  يف بيا البا  تي  األنبياا،ء واملردالني هبز   ام " 

 ."ال بيبة ال ور؟ نلى الباقني امل منني وتي   واآل ر نلني أئتة الد ن من األو 
وكاااز دااال ا     ااا   نلاااى بااايا العاااالم واحلعاااا  ألل نقياااد؟ الااارا ث باااي  :   ررر ل 

 اخل...دالة نقائد األنبيا،ء واملردلني
                                                 

 (.4ص)للباكا  "م رفة نلام احلد ث"ان ر  - 1

 (.4/78" )جمتاحب ال تاوى -  
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غلااا وشاايوذ وتع اانت  وباايا املاانهس  لعاان ماانهس أيب احلساان  اارفض باايا العااالم  ألنااه 
 ااد ن أبااا احلساان بأنااه نلااى األقااز   ااا لل اابابة والتاااب ني والساالة السااابقني والالحقااني  
وخماااالة يف أحعاماااه  اااا أت اااني    دااايتا دفاناااه باوياناااة والبهااار نااان دناااا؟ وحاااد؟ وحر اااة 

" احب ناان أبااز ا تباااحبالاادف"األد ااال وغاانتبا ماان املبتاادنني  و  داايتا يف كتابااه املسااتى  وراد بااا  
 .اليث با يف حقيقته دفاحب نن املبتدنني الضالني

 

 

فهاااااز أنااااار تاافاااااف باااااي ن انماااااامني نلاااااى باااااي  األحعاااااام   وباااااز صتتلهاااااا أواااااال  
ومنهجااا    وباااز تاافاااف انماااام ابااان تيتياااة يف حعتاااه نلاااى الاااي ن   يباااال أباااز احلاااد ث 

 و  دلال نن ميببها  
وشاايوذاد إذا واادر مماان رااارهبا بغياااد وناادواناد   إناا  لاا ى مااا بااا دول باايا بعثاانت غلااااد 

 .ورعا نليها بأ ا تع نت ال
  الاايث تبلاانم فيااه "الاادفاحب ناان أبااز ا تباااحب"وباايا  هاادم كااز مااا أرج اارل بااه يف كتاباا  

ربي اد بالتع نت  جرد نقله لعالم أبز الضالل  و هادم رميا  ورماا حنبا  للسال يني باأ ا 
 .غال؟ وشياذ

سالة ال  ايا و اد أبلاه  ومان املساتب د أل تسانت نلياه أو رتتلاه وأنر  د منهس ال
ن س  أو تدنا إليه  بي  دنتت  وواق   ومنهج  وتوبيقات   وأواال  وا ابة جاداد 
يف منابضة بيا املانهس وأبلاه إىل أب اد احلادود  وا ابة يف الغانت؟ ال تياا،ء نلاى أنادا،ء بايا 

د؟  ا بأ ا من أبز السنة غشاد و يانه املنهس  واحلتا  يف اليود ننها  والتبجن بالشها
 .وتالنباد ب قال من صسن ال ن ب  من األغبيا،ء

بي  الق ة إل  وّبر نن انمام أمحد  فهيا من حلته نلى دبأ  اد  كبانت   - 
وأنا أتأدى به وأحلا وأوك نلى أنا  دول أيب كر إل  راحاز  و  أنارف أنا  رلاا نلاى 

ز رااارهبا بضاراو؟ إذا قااالاا احلااف ون ااروا الساانة  وناارى  ناناا  أباز الساانة تأدااياد بأمحااد  باا
 اواد بأبز الضالل  بز أنر أكك  ام ننها  نعب مااقة انمام أمحد اليث  بدنها 

 .و هينها و أمر هبجربا  ولا كاناا دول من تداف  ننها  راحز
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لااا بلاا  وأ ضاااد لااا ثبتاار بااي  الق ااة ناان انمااام أمحااد فااال حجااة لاا  فيهااا  ألنااه  - 
 نااد ف  نااد ف  كتااا قااال ذلاا  يف : انمااام أمحااد أل فالناااد  و اان يف أبااز احلااد ث لقااال فيااه

ابان أيب قتيلااة  روى ذلاا  ننااه احلاااكا وغاانت   وتااداول باايا العااالم منااه أبااز الساانة  وتلقااا  
 .ننه بالقبال  ومنها انمامال ابن تيتية وابن القيا
لو اان فياه وحااّير منااه    -وحاشااا -السانة ولاا بلغتااه بدناة ماان أيب كر ااإل أو أناه  عاار  

 .كتا با منهجه ومنهس السلة ال ا،
إل ونَّ بيا النقز  فأمحد إ ا تنا ل نن حف ن سه    نن حف اه  فانه   با  -4

 .و  غنت  من السلة  تنا ل نن حف اه وما هالة السنة
 
مان كثانت مان الناا    -دابقاد و حقاد  -إين واحلتد ه  بلغأ الو ن يف ش  ا  -5

 .فأوك نلى بيا الو ن  وقد ألام من  نقز إيلَّ بيا الو ن
 
إمااام أبااز الساانة حقًّااا    إمااام اجلاارك والت ويااز يف إنااه : "قالاا  ناان انمااام أمحااد -8

 ".بيا ال  ر
  يااد أل انمااام أمحااد  ااد اجلاارك والت ااد ز  فلقااد جّردتلااهب ماان مياان؟ ن يتااة  أ  وبااا 

لنها نن املنعر والن يبة ه ولرداله وللت منني  ومن مين؟ ن يتة وبا األمر بامل روف وا
انماماااة يف اجلااارك والت اااد ز  وباااا إماااام يف اجلااارك والت اااد ز  وقاااد نقاااز نناااه األئتاااة الثقاااا  
العثنت والعثانت مان أقاالاه يف اجلارك والت اد ز  وكتاإل اجلارك والت اد ز تتبلاى بايل   وكتاإل 

بااز البااادحب والتبااي ر ماانها تتبلاااى باايل   ونقااد  وادااا   ال قائااد يف جاارك انماااام أمحااد أل
روا اااة ابناااه واااا،  وروا اااة ابناااه نباااد اه  وروا اااة املااارو ث  وروا اااة : وألوااابابه نناااه روا اااا 

 . امليتاين
وقد ت  انمام ابن نبد ا ادث ب ض أقاال انمام أمحد يف اجلارك والت اد ز يف كتاا  

 ".أمحد بن حنبز  دك أو ذم ر الدم فيتن تعلا فيه انمام "مسا  
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 .ترتة( 0  1)وثالمثائة ب د األلة من ال اجا  حاى بيا العتا  نشر ن
أ  ى أبا احلسن كز بيا ليش ر النا  أل انمام أمحد نلى منهجه  وأنه نلى منهس 

  وأل ربي اد إمام اجلرك والت ويز نلى  الف منهس انماام أمحاد ونلاى  االف انمام أمحد
 .ال ا، منهس السلة

وقاد شاهد لربيا  ال المااة األلبااين إماام اجلاارك والت اد ز بأناه حامااز را اة اجلارك والت ااد ز 
 ااف  فيلغااا بااايا اجلهااال ال لااام باااي  الشااهاد؟ ال اااادقة والااقاا  الاايث قامااار نليااه باااي  

 .الشهاد؟
وبعيا تعال األمانة  وبعيا  عاال ال ادل وانن ااف نناد أيب احلسان إماام الت وياز 

 . الت ويز املضاد ملنهس السلة يف اجلرك والت د ز وغنت والغلا يف
بيا وقد أّلة السلة كتباد  اوة يف اجلرك وحد   فهايا انماام الب اارث   لواة كتابااد 

وفياااه جااارك أباااز البااادحب الاااي ن  اااداف  أباااا احلسااان نااان أقااااام أدااااأ مااانها " الضااا  ا،ء"مساااا  باااا  
 .وفاقها يف الضالل

اباد يف جارك الضا  ا،ء وامل وكاني  وفايها أباز بادحب  اداف  وبيا انمام النسائا   لة كت
 .أبا احلسن نن أداأ منها  و قيا الدنيا و   ق دبا نلى من  نتقدبا

وبايا ابان حبااال ه ا  كتاباااد  اوااد باااجملروحني  وفايها أبااز بادحب  ااداف  أباا احلساان 
 .نن أداأ منها  وصار  من  نتقدبا
 .ا م ل ا  يف اجملروحني  اوةوبيا الدارقوأ واحلاكا وغنتمها  

وامل ل ااااا  للئتااااة يف اجلاااارك والت ااااد ز كثاااانت؟     ويقهااااا أبااااا احلساااان  و  صتتلهااااا  
  وأبااز "املاانهس الااداا  األفااين الاايث  ساا  أبااز الساانة"منهجااه و  أواااله  و اوااة أوااله 

 .السنة نند  ان اال املسلتال وتانة التبلي 
واوااارق وكاز أباز البادحب  و  از الساااد األن اا  و س  األمة كلهاا  اا فايها الاروافض

 .دل يني
 .  أق د ب  ،ء: فال قال 
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 .بيا كالم   وبيا واق   وبيا توبيق   وكلها تد ن : قلنا له 
وربيااا  إل شاااا،ء اه مااا  أئتاااة اجلااارك والت اااد ز الاااي ن تساااتنعر مااانهجها وتسااا ر مناااه  

وأنتالااا  ومنهجااا  أنااا       فاا ااان مااان دااا ر ت "  إماااام اجلااارك والت وياااز: "فتقاااال
 .تويف منهس ب  ،ء األئتة يف اجلرك والت د ز

ولا كنر تويقه ما داف ر نن أبز البدحب العكى و  نن دنا؟ وحد؟ األد اال وحر اة 
األد اال وأ ااا؟ األد ااال  و  ناان القااائلني باحااد؟ الاجاااد وماان  و اان يف ال اابابة  بااز ماان 

 . و ن يف ب ض أويل ال نم من الردز العرام
 .فليتنبه ل احإل بيا املنهس وأمثاله  

 كتبه                                                        
 ربي  بن بادث نتنت املد لا                    

 با  0/11/14                          
 

 


