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أهل البدع  يدخلون في جرح أئمة " تكملة المقال السابق  
 "الحديث دخواًل أوليًا وغير أهل البدع يدخلون في تحذيرهم دون شك

 
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني أما 
 :بعد

فذذايف ا الرير ذذ  بذذني رذذر  الذذرواة والرحذذ  ر مذذن أ ذذ  فهذذ ا امللذذام ة ملذذ  الذذرع علذذى  اعذذدة 
 .البدع

 : أقول
ولرأكيد بطالن   ه الرت ات واجلهاالت أسوق ل ذم أمللذ  مذن كذالم اهلل ومذن كذالم رسذوله 

 :صلى اهلل عليه وسلم ومن كالم أئم    ا الشأن
ذنج أَ جَوارم نذذ: )و ذام اهلل ةعذذا   ذذَ رنو نمج َوْمنج  َذذا أَ َذَهذذا النذذ م َن آَمننذذوا ْمنن مم مج َوَأوجالعمكنذذمج َعذذدنولاك َل نذذمج فَاحج

ذذيم   ذذَيحنوا َوةَذرجيمذذرنوا فَذذَّمنن اللنذذَه َحينذذور  َرحم ذذر  *  ةَذعجينذذوا َوَةصج نَذذ   َواللنذذهن عمنجذذَدهن َأرج ذذَوالن نمج َوَأوجالعنكنذذمج فمرذج َذذا أَمج ْمَّنن
 ( 11 -11:الررابن( )َعظميم  

 املذذيمنني عذذداوة بعذذج اا وادا وااوالع واامذذوام وفرنذذرهم ان  ا  ذذاةني ات رذذني اذذ ر اهلل ةعذذا 
كالك من ذلك  د   ون فيه ضذرر علذى املذيمنني ا ع ذنهم وا ذلذك مذ  ر مذن كذ    مذا   ذر 

ْن ) و ذام اا ذد ,  عذ  علذى ع ذن م (: فاحذ رو م) ام ابذن   ذد ا ةيسذ  , امليمن ا ع نه 
امذ  الررذ  علذى  طيعذ  الذرحم أو معصذي  ربذه فذال :  ذام( من أ وار م وأوالعكم عذدواك ل ذم 

َّْنذا أمذوال م : ) و ذام ابذن كلذ  ةيسذ اك للذوم اهلل ةعذا ,  سرطيع الررذ  مذع حبذه ْال أن  طيعذه
َّْنذذا اامذوام وااوالع فرنذذ  أب ا ربذذار : " ,  لذذوم ةعذا  (وأوالعكذم فرنذذ  واهلل عنذده أرذذر عظذيم 

( 104-1/101)انظذر ةيسذ  ابذن كلذ  ". يعه ممن  عصذيه وابرالء من اهلل خللله ليعلم من  ط
. 

 .فه ا م  ر من اهلل عزن ور  من ح  أ   البدع فَّن كان فيهم مبردع فالرح  ر أشد 
َهذوجَن َعذنم الجمننجَ ذرم : )و ام ةعذا  َم َو َذنذج َذ جم َو َذأجمنرنوَن بمذالجَمعجرنو عنوَن ْمَ  اخلج ذنج نمج أنمنذ    َذدج َولجذَر ننج مم

لمحنونَ   . ( 101:آم عمران( )َوأنولَئمَك  نمن الجمنيج
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َهذذذوجَن َعذذذنم الجمننجَ ذذذرم : )و ذذذام ةعذذذا  َم َوةَذنذج رمَرذذذتج لملننذذذابم ةَذذذأجمنرنوَن بمذذذالجَمعجرنو ذذذَر أنمنذذذَ  أن ج كننجذذذرنمج َ يذج
 .(110من ات  : آم عمران()َوةذنيجممننوَن بماللنهم 

املعرَو والنهذذع عذذن املن ذذر َّْنذذا  ذذع ععذذوة وكذذ  ات ذذات وااحاع ذذحت الذذ  مذذحت علذذى اامذذر بذذ
 .للناب ْ  ك     وم  ر هلم من ك  شر ومن ر و طأ

عليذه أن  ذدم  ْنذه     ذن نذب  بلذع ْال كذان حلذاك  : "وقال رسول اهلل صلى  اهلل لىهلو وسلى 
ن أمر م   ه رن  ع  عافيرها ا أوهلذا أمره على    ما  علمه هلم و ن ر م شر ما  علمه هلم ْو

سيصذذيآ آ ر ذذا بذذالء وأمذذور ةن روفذذا وريذذعء فرنذذ  ف  ذذ  بع ذذها بع ذذا وريذذعء اليرنذذ  فيلذذوم و 
امليمن  ذ ه مهل ذ  ت ةن شذجت وريذعء اليرنذ  فيلذوم املذيمن  ذ ه  ذ ه فمذن أحذآ أن  زحذز  
عن النار و د   اجلن  فلرأةه منيره و و  يمن باهلل واليذوم ات ذر وليذأت ْ  النذاب الذ ب اذآ 

فأعطذاه صذيل   ذده و ذرة  لبذه فليطعذه ْن اسذرطاع فذَّن رذاء آ ذر  ومن با ع ْمامذاك  أن  يةى ْليه
 [.3/1144: صحيح مسلم". ]  نا عه فاضربوا عن  ات ر

فه ا احلد حت فيه عاللذ  لممذ  ْ   ذ  مذا  علمذه هلذم ومذ  ر مذن اليذ، والشذرور, وعاللذ  علذى 
 .طر ل  الل اء على بعج الشرور

هلل ول رابذه ولرسذوله وائمذ  : ملذن،,  ذام: الد ن النصذيح ,  لنذا" :سى وقال صى  اهلل لىهو و 
 ".املسلمني وعامرهم

فذذذدعوة املسذذذلمني ْ  اخلذذذ  ومذذذ  ر م مذذذن كذذذ  أنذذذواع الشذذذرور وأ لهذذذا ةذذذد   ا النصذذذيح  الذذذ  
 .رامع  ل     

  للنصذذو  واحلليلذذ  أن  ذذ ه اللاعذذدة الذذ  أةيذذرم اذذا مذذن أشذذد اللواعذذد فسذذاعاك وةذذدم اك وموارهذذ
 .اللرآني  والنبو   وااصوم اإلسالمي  ال  ال  لوم اإلسالم ْال اا 

 . اة  اهلل اجله  واهلوى كيجت  رع ان أ لهما ا مهاوب اهلالك
لذذو شذذهدت أمذذ  املذذيمنني أةذذاه : و ذام عبذذد الذذرمحن بذذن عذذَو البذذن عبذذاب رضذذع اهلل عنهمذذا 

ا ذذومن  العشذذي  : لبا عنذذا فالنذذاك, فلذذام عمذذر لذذو مذذات أمذذ  املذذيمنني: ْن فالنذذاك  لذذوم: ررذذ   ذذام
ال ةيعذذ , فذذَّن املوسذذم امذذع رعذذاع :  لذذت , فأحذذ ر  ذذيالء الذذر ن الذذ  ن  ر ذذدون أن  رصذذبو م

فأ ذذذاَ أن ال  نذذذذزلو ا علذذذى ورههذذذا , فيطذذذ  اذذذا كذذذ  مطذذذ  , , النذذذاب  رلبذذذون علذذذى السذذذك
رسذوم اهلل صذلى اهلل عليذه فأمه  حىت ةلدم املد ن  عار اهلجرة وعار السذن  فذرصلب بأصذحاب 
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واهلل ا ذومن : وسلم من املهذارر ن واانصذار فيحيظذوا ملالرذك و نذذزلو ا علذى ورههذا , فلذام 
ْن اهلل بعذذحت حممذذداك : فلذذام, فلذذدمنا املد نذذ :  ذذام ابذذن عبذذاب, بذذه ا أوم ملذذام أ ومذذه باملد نذذ  

صذذذذحيح "  ذذذ  الذذذررمصذذذلى اهلل عليذذذه وسذذذلم بذذذاحل  وأنذذذزم عليذذذه ال رذذذذاب , ف ذذذان فيمذذذا أنذذذزم آ
 (.1/11)وا مسند اإلمام أمحد     ( . 4343)حد حت ر م ( 1/363)البصارب 

ْين ْن شاء اهلل للائم العشي  ا الناب فمح ر م  يالء : فر آ عمر ت  ام: " وا ليظ
حذذذذد حت ر ذذذذذم ( 414/ 1)صذذذذحيح البصذذذذارب        ". الذذذذ  ن  ر ذذذذدون أن  رصذذذذبو م أمذذذذور م

(6330.) 
حدثنا  ز د بن  الد بن  ز د بن عبد اهلل بن مو آ اهلمذداين, حذدثنا الليذحت, : و ام أبو عاوع

 –أن  ز ذذد بذذن عمذذ ة , عذذن عليذذ , عذذن ابذذن شذذهاب, أن أبذذا ْعر ذذهلل اخلذذوالين عائذذ  اهلل أ ذذ ه
كذان ال الذهلل السذاك للذ كر حذني الذهلل :  ذام , أ ذ ه –وكان من أصحاب معذاذ ابذن ربذ  

ْن من ورائ م فرنا   لذر : رةابون, فلام معاذ بن رب   وماك  لك امل, اهلل ح م  سن: ْال  ام
و يذذذرح فيهذذذا اللذذذرآن حذذذىت  أ ذذذ ه املذذذيمن واملنذذذاف  والررذذذ  واملذذذرأة والصذذذر  وال بذذذ  , فيهذذذا املذذذام

مذذا للنذذاب ال  ربعذذوين و ذذد  ذذرأت اللذذرآن، مذذا م  ربعذذع : والعبذذد واحلذذر, فيوشذذك  ائذذ  أن  لذذوم
فذَّن , ابردع  فَّن ما ابردع ضذالل  , وأحذ ركم   رذ  احل ذيم  فَّ اكم وما, حىت أبردع هلم ح ه 

:  ذام , و ذد  لذوم املنذاف  كلمذ  احلذ  , الشيطان  د  لوم كلمذ  ال ذالل  علذى لسذان احل ذيم 
وأن املنذذاف   ذذد , أن احل ذذيم  ذد  لذذوم كلمذذ  ال ذالل   –رمحذذك اهلل  –مذذا  ذدر   :  لذت ملعذذاذ 

ن كالم احل يم املشذرهرات الذ   لذام هلذا مذا  ذ ه وال اررنآ م, بلى:  لوم كلم  احل  ،  ام 
 .              وةل ن احل  ْذا مسعره فَّن على احل  نوراك , فَّنه لعله أن  رارع,  لنيك ذلك عنه

حذذذذذذد حت : كرذذذذذذاب السذذذذذذن /السذذذذذذنن. )املشذذذذذذبهات م ذذذذذذان املشذذذذذذرهرات: وا ليذذذذذذظ ا  عاوع   
1611.) 

ذذ ار مذذن أنذذاب حذذ  ْن الرحذذ  ر ال   ذذون ْال مذذن :  مبرذذدعني, فمذذن  ذذامفهذذ ا اخللييذذ  الراشذذد ان
أ ذذ  البذذدع فلذذد أةذذى  ذذا ال  عرفذذه املسذذلمون وال آبذذان م, فهذذ ا معذذاذ بذذن ربذذ  رضذذع اهلل عنذذه 
اليليذذه اذذ ر مذذن البذذدع واذذ ر مذذن   رذذ  احل ذذيم, واذذ ر مذذن املشذذرهرات واملرشذذااات مذذن كذذالم 

 .  واحل احل يم و  ا احل يم  د   ون ْماماك من أئم  السن
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ْنه ال ا ر ْال من أ   البدع ورع علذى مذن  لذوم  مذ  ا مذ  : وا كالمه رع على من  لوم
وال  بعذذد أن   ذذون معذذاذ رضذذع اهلل عنذذه ةللذذى  ذذ ا , علذذى امليصذذ  فذذَّن ا مذذ  مذذن املرشذذااات

 . ال الم من الرسوم ال رمي صلى اهلل عليه وسلم في ون له ح م الرفع 
ذكذر النذوع (: "1 -14 )داهلل النيسذابورب ا كرابذه معرفذ  علذوم احلذد حتو ام احلاكم أبو عب

 .   ا النوع من علم احلد حت معرف  اجلر  والرعد   . اللامن عشر من علوم احلد حت 

ومها ا ااص  نوعان ك  نذوع منهمذا علذم برأسذه و ذو  ذرة  ذ ا العلذم واملر ذاة ال بذ ة منذه و ذد 
معرفذ  الصذحيح ب ذالم شذاَ رضذيه كذ  مذن رآه مذن أ ذ   ة لمت عليه ا كراب املذد   ْ 

الصنع  ت ذكرت ا كراب املزكني لذرواة اا بذار علذى عشذر طبلذات ا كذ  عصذر مذنهم أربعذ  
و م أربعون ررال فالطبل  ااو  منهم أبو ب ر وعمذر وعلذع و  ذد بذن ثابذت فذَّفم  ذد ررحذوا 

بذذن  عاشذذرة مذذنهم أبذذو ْسذذحاق ْبذذرا يموالطبلذذ  ال ,وعذذدلوا و لذذوا عذذن صذذح  الروا ذذات وسذذلمها
محذذذزة ااصذذذبهاين وأبذذذو علذذذى النيسذذذابورب  وأبذذذو ب ذذذر حممذذذد بذذذن عمذذذر بذذذن سذذذا  البرذذذداعب وأبذذذو 

 . اللاسم محزة بن علع ال ناين املصرب 
و د ذكرت ا كراب املد   ْ  معرف  كراب اإلكلي  أنواع العدالذ  علذى ةسذ  أ سذام واجلذر  

 ذذذذ ه ال رذذذذآ علذذذذى اجلذذذذر  والرعذذذذد   ممذذذذا  رذذذذ  عذذذذن ْعاعةذذذذه علذذذذى عشذذذذرة أ سذذذذام وة لمذذذذت ا 
 .واسرشهدت بأ او   الصحاب  والرابعني وأئم  املسلمني

علذذن مذذن أنذذواع املعاصذذع مذذا وال  ن  ال يللولو ى لل   وللل  وأصذذ  عدالذذ  اأذذدك أن   ذذون مسذذلماك 
ن كذذان  ,ةسذذلن بذذه عدالرذذه فذذَّن كذذان مذذع ذلذذك حافظذذا حلد لذذه فهذذع أرفذذع عررذذات اأذذدثني ْو

 " . احآ كراب فال  نبرع أن ادك ْال من أصوله ص
 :تعللىهق 

 : ا   ا النب من احلاكم أن علم اجلر  والرعد   نوعان 
كراب الللذات للعجلذع, وكرذاب الللذات البذن : علم الرعد   و د أنلاجت فيه كرآ مل : أحدمها

 .حبان, وكراب الللات البن شا ني 
كرذاب ال ذعياء للبصذارب وال ذعياء واملرتوكذني للنسذائع : وعلم اجلر  و د أنلاجت فيه كرذآ منهذا

وكرذذاب ا ذذروحني البذذن حبذذان وكرذذآ ا ال ذذعياء للذذدار ط  وفيذذه ةلسذذيم ا ذذروحني ْ  عشذذرة 
, و ذد رضذع عملذه كذ  مذن وأهل  اههلواو وا علو  أ سام  أيت ا طليعرهم ال  ابون والزناع ذ  



 1 

ن أةذى بعذده مذن أ ذ  العلذم, و  مذاليهم أحذد وك لك مذ: رآه من أ   الصنع  ا و ره, وأ وم
ا ْع ام أ   البدع ا علم اجلر  والرعذد   ْال فذايف الذ ب ال نا ذ  لذه وال مجذ  ا  ذ ا العلذم 
بذذذ  لذذذو رذذذاء مليذذذون فذذذايف مذذذن أملالذذذه فذذذال  يمذذذ  هلذذذم وال و ن ل المهذذذم وال  ز ذذذد م اعرتاضذذذهم 

 .وخماليرهم لعلماء اام  ْال سلوطاك 
 ال يلولو ى ل   ولل احلاكم  نا ا ةعر جت العدال  بذأن   ذون اأذدك مسذلماك  وانظر كيجت بدأ

 .ان البدع  رر  ا صاحبها فَّذا كان عاعي  سلن صاحبها
 .ونأسجت أننا أصبحنا رياه  وم اهلون البد يات وااعلون فيها بالرت ات 

 (:14-33: )ذكر أنواع اجلر  : و ام احلاكم ا كرابه املد   ْ  اإلكلي 
 ذكر معرف  أنواع الصحيح

 .والصحيح من احلد حت منلسم ْ  عشرة أ سام
 .ةس  مري  عليها وةس  خمرلجت فيها 

 .ت ذكر اخلمس  املري  عليها واخلمس  املصرلجت فيها 
فذذَّن روا ذذانم عنذذد أكلذذر : "ت  ذذام روايللاا ا تععوللل  وأصللهاا اههللواو:  امسذذها: "فلذذام

, وذكر بعج من  بذ  روا ذانم كالبصذارب ومسذلم وابذن "صاع ني اأدثني ملبول  ْذا كانوا فيها
 .  زمي  

ال  ي ذ  حذد حت رسذوم اهلل صذلى اهلل عليذه وسذلم مذن صذاحآ  ذوى : "ونل  عذن مالذك  ولذه
ن كنذذذذت ال ةرهمذذذذه أن   ذذذذدعو النذذذذاب ْ   ذذذذواه, وال مذذذذن كذذذذ اب   ذذذذ ب ا حذذذذد حت النذذذذاب ْو

 ".   ب على رسوم اهلل صلى اهلل عليه وسلم
 .كر السييه وال من كان فيه صال  ول نه ليهلل من أ   احلد حتو     

, والشذا د (103: )و د ذكرمها ح ه كاخلطيآ ا ال يا   والرامهرمزب ا اأدك الياصذ  
 .منه ذكر املبردع ا ا روحني وبيان ا رالَ أئم  احلد حت فيه من أر  بدعره 

 ".وا روحون على عشرة طبلات: "ت  ام احلاكم
أوم أنذذواع اجلذذر  وضذذع احلذذد حت علذذى رسذذوم اهلل صذذلى اهلل عليذذه وسذذلم و ذذد :  ذذام رمحذذه اهللت 

مذن كذ ب علذع مرعمذداك فليربذوأ ملعذده مذن : "صحت الروا   عنه صلى اهلل عليه وسلم أنه  ذام
 :وممن ارة آ   ه ال ب ة مجاع  فمنهم: , ت  ام"النار
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ا وأ  عبذد الذرحيم ال ذوا وحممذد ابذن سذعيد  وم من الزناع   ملذ  املرذ ة بذن سذعيد ال ذو ( 1)
بالعلماء فوضعوا ااحاع ذحت وحذدثوا اذا ليو عذوا ا  لذوام  االشامع املصلوب ا الزند   ةشبهو 

 . الشك
 . وذكر كالم العلماء فيهم

يعنللله  أللل  أهللل  اههلللواو )ومذذذنهم  ذذذوم وضذذذعوا احلذذذد حت هلذذذوى  ذذذدعون النذذذاب ْليذذذه :  ذذذام( 4)
:  ذذام:  ذذام عبذذداهلل بذذن هليعذذ . صاك مذذن اخلذذواردا واجلذذاحظ وأبذذا العينذذاءوذكذذر مذذنهم شذذي (وا عللو 

ْن  ذذذ ه ااحاع ذذذحت ع ذذذن فذذذانظروا عمذذذن : مسعذذذت شذذذيصاك مذذذن اخلذذذواردا ةذذذاب وررذذذع و ذذذو  لذذذوم
ناه حد لاك   . ةأ  ون ع ن م فَّنا كنا ْذا  و نا أمراك ص ن

 ف ذائ  ااعمذام ومنهم مجاع  وضعوا احلد حت حسب  كما  عموا  دعون النذاب ْ :  ام( 3)
 . مل  أ  عصم  نو  بن أ  مرمي وحممد بن ع اش  ال رماين وأمحد بن عبداهلل اجلوبارب

ومذذنهم مجاعذذ  وضذذعوا احلذذد حت للملذذوك ا الو ذذت ممذذا ةلربذذوا بذذه ْلذذيهم وذكذذر مذذنهم :  ذذام( 1)
ن حيذذاك بذذن ْبذذرا يم وميسذذرة بذذن عبدربذذه و  ذذاع بذذن ميمذذون وأبذذو البصذذرتب وأبذذو عاوع سذذليمان بذذ

 .  عمر النصعع وح  م
ومنهم مجاع  وضعوا احلد حت ا الو ت حلاررهم ْليه وذكر منهم سعد ابذن طر ذجت :  ام( 1)

وذكذذر املرعصذذبني للمذذ ا آ ومذذنهم مذذأمون بذذن أمحذذد اهلذذروب الذذ ب وضذذع حذذد لا ا الطعذذن ا 
من )الشافعع وا مد  أ  حنيي  وذكر منهم حممد بن ع اش  ال رماين ال ب وضع حد حت 

 (.رفع  ده ا الركوع فال صالة له
واملر د ن  ليون ا ااسواق واملسارد واأاف  في ذعون .. ومنهم  وم من السيلام :  ام( 6)

ا الو ذذذذذت علذذذذذى رسذذذذذوم اهلل بأسذذذذذانيد صذذذذذحيح   ذذذذذد حيظو ذذذذذا فيذذذذذ كرون املوضذذذذذوعات برلذذذذذك 
 . ااسانيد

 .ى اهلل عليه وسلمفه ه الطائي  بأنواعها ك ب  على رسوم اهلل صل: ت  ام احلاكم
الطبل  اللاني  من ا ذروحني  ذوم عمذدوا ْ  أحاع ذحت مشذهورة علذى رسذوم  :ث  قال رحتو اهلل

اهلل صذذذلى اهلل عليذذذه وسذذذلم بأسذذذانيد معروفذذذ  ووضذذذعوا ْليهذذذا حذذذ  ةلذذذك ااسذذذانيد فركبو ذذذا عليهذذذا 
م بذذن عبيذذد ليسذذرررب برلذذك ااسذذانيد, مذذنهم ْبذذرا يم بذذن اليسذذع ومحذذاع ابذذن عمذذر النصذذيب والذذو 

 . وأصرم بن حوشآ وح  م
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الطبلذ  اللاللذ  مذن ا ذروحني  ذوم مذن أ ذ  العلذم محلهذم الشذره علذى الروا ذ   :ث  قال رحتو اهلل
عن  وم ماةوا  ب  أن  ولدوا مل  ْبرا يم بن  دب  وعبذداهلل بذن ْسذحاق ال رمذاين, و ذ ا النذوع 

 .من ا روحني فيهم كلرة 
الرابعذذذ  مذذذن ا ذذذروحني  ذذذوم عمذذذدوا ْ  أحاع ذذذحت صذذذحيح  عذذذن الطبلذذذ   :ثللل  قلللال رحتلللو اهلل

الصحاب  رفعو ا ْ  رسوم اهلل صلى اهلل عليه وسلم, كأ  ح اف  أمحذد بذن ْمساعيذ  السذهمع 
 .واع بن سالم البصرب

الطبل  اخلامس  من ا روحني  ذوم عمذدوا ْ  أحاع ذحت مرو ذ  عذن الرذابعني  :ث  قال رحتو اهلل
اهلل صذذلى اهلل عليذذه وسذذلم فذذزاعوا فيهذذا ررذذالك مذذن الصذذحاب  فوصذذلو ا, ملذذ  أرسذذلو ا عذذن رسذذوم 

 .ْبرا يم بن حممد امللدسع وعلى   ا النوع مجاع   سرشهد به على اجلمل 
الطبلذذ  الساعسذذ  مذذن ا ذذروحني  ذذوم الرالذذآ علذذيهم الصذذال  والعبذذاعة   : ثلل  قللال رحتللو اهلل

فاسذذذرصيوا بالروا ذذذ  فظهذذذرت أحذذذواهلم,  ذذذام   ريرحذذذوا ْ  ضذذذبن احلذذذد حت وحيظذذذه واإلةلذذذان فيذذذه
 . فيهم كلرة وأكلر م   اع عباع: احلاكم رمحه اهلل

ت  ام رمحه اهلل الطبل  السابع  من ا روحني  وم مسعوا من شيوخ وأكلروا عنهم ت عمذدوا ْ  
وورع  أحاع حت    سمعو ا من أولئك الشيوخ فحدثوا اا و  مييزوا بني ما مسعوا وما   سذمعوا

 راسذذذان مجاعذذذ  مذذذن  ذذذ ه الطبلذذذ  كذذذَّبرا يم بذذذن ْسذذذحاق الرسذذذيلع وأمحذذذد بذذذن حممذذذد بذذذن عمذذذر 
و ذذد رأ نذذا ا عصذذرنا مذذنهم مجاعذذ  مذذن أعيذذان الرربذذاء مذذن أ ذذ  العلذذم فعلذذوا ..املن ذذدرب وح مهذذا 

 .ذلك 
  الطبل  اللامن  من ا روحني  وم مسعوا كرباك مصذنيه مذن شذيوخ أعركذو م و  :ث  قال رحتو اهلل

 نسذذذذصوا مساعذذذذانم عنذذذذد السذذذذماع ونذذذذاونوا اذذذذا ْ  أن طعنذذذذوا ا السذذذذن, وسذذذذئلوا عذذذذن احلذذذذد حت 
فحملهم اجله  والشره على أن حدثوا برلك ال رآ من كرآ مشرتاة ليهلل هلذم فيهذا مسذاع وال 

 .بالغ, و م  رومهون أفم ا روا انم صاع ون و  ا النوع مما كلر ا الناب 
 نل  الراسع  من ا روحني  وم ليهلل احلد حت من صذناعرهم وال  ررعذو الطب :ث  قال رحتو اهلل

حذد لهم فيجيذئهم  نْ  أب نوع من اانواع العشرة الذ  ارذادا اأذدك ْ  معرفرهذا فذال ايظذو 
طالآ العلم فيلرأ عليهم ما ليهلل مذن حذد لهم فيجيبذون و لذرون بذ لك و ذم ال  ذدرون, وملذ  

 . عا ا  وسى بن ع نار و يهلل بن ربي
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الطبلذذ  العاشذذرة مذذن ا ذذروحني  ذذوم كربذذوا احلذذد حت ورحلذذوا فيذذه وعرفذذوا بذذه  :ثلل  قللال رحتللو اهلل
احلرق أو النهآ أو اهلدم أو الررق أو السر   فلمذا سذئلوا عذن : فرليت كربهم بأنواع من الرلجت

الرحذذذد حت حذذذدثوا اذذذا ا كرذذذآ حذذذ  م أو مذذذن حيظهذذذم علذذذى الرصمذذذني فسذذذلطوا بذذذ لك مذذذنهم 
 .هليع  املصرب على حمله وعلو  دره عبداهلل بن

و ذذ   لذذوم  ذذ ا ! فهذذ   ذذ ا ااصذذناَ والطبلذذات ا روحذذ  ال اذذ نر منهذذا علذذى مذذنه   ذذيالء،
ْنسذذذان  علذذذ  أن العلمذذذاء ال  ذذذ كرون  ذذذيالء ا ذذذروحني علذذذى ا ذذذرالَ  أنذذذواعهم ْال للرحذذذ  ر 

 .سلممنهم ومن  النم وك ب من    ب منهم على رسوم اهلل صلى اهلل عليه و 
و ذ  اتحذاعب بنلذ  عذدم (: "33-34: )ا النز ذ  –رمحذه اهلل  –و ام احلافظ ابذن حجذر 

 ," و الصحيح ل اةه: ةام ال بن, مرص  السند, ح  معل  وال شاذ
 ".من له مل   ممله على مال م  الرلوى واملروءة: واملراع بالعدم: "وشر  العدال  بلوله
 ". ول اررناب ااعمام السيئ  من شرك أو فس  أو : لوىواملراع بالر: "وشر  الرلوى بلوله

فجعذذذ  ا ةعر ذذذجت الصذذذحيح امللبذذذوم, الشذذذرك واليسذذذ  والبدعذذذ  مذذذن اامذذذور الذذذ  ةنذذذاا العدالذذذ  
 .والرلوى, و  ا رر  شد د بالبدع  ْذ  ع مشرل  من الشرك وآ ل  ْليه

ْمذا : ت الطعذن" (:114-111: ) -اجلذر : أب –و ام أ  اك ا أسباب الطعذن ا الذراوب 
أن   ون ل  ب الراوب, أو نمره ب لك, أو فحش حلطه, أو حيلره, أو فسله, أو ومهذه, أو 

 .فجع  البدع  من أسباب الطعن". , أو سوء حيظه ولعوخماليره, أو رهالره, أو 
 

ال  لبذذذذ  : فذذذذااوم: ْمذذذذا   يذذذذر, أو  يسذذذذ : ت البدعذذذذ (: "133-136: )و ذذذذام أ  ذذذذاك ا 
 لب  من     ن عاعي  ا ااصحب ْال ْن روى  ما  لذواب بدعرذه, : واللاين. هورصاحبها اجلم

 ".ف ع على املصرار, وبه صر  اجلو راين شيخ النسائع
 .ت ذكر ا شرحه م ا آ أئم  اجلر  والرعد   ا  بوم روا   املبردع من رع ا

 

 ا ذذروحني و ذذد سذذبله ْ  فذذانظر ْ  ابذذن حجذذر ال ةذذأيت مناسذذب  ْال و ذذ كر فيهذذا أ ذذ  البذذدع ا
ذلذذذذك أئمذذذذ  اجلذذذذر  والرعذذذذد   وأ ذذذذد م وةذذذذابعهم ا ذلذذذذك كذذذذ  علمذذذذاء اامذذذذ , واذذذذ ه البيانذذذذات 
واإل  احات ال  سرعنا ا  ربني لللارئ أن اللرآن والسن   د ح نرا من ك  ما   ر باإلسذالم 

ئمذذ  احلذد حت  ذذد واملسذلمني ا ع ذذنهم بذ  وعنيذذا م وكذ لك الصذذحاب  والرذابعون وأئمذذ  اهلذدى وأ
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ح نروا املسلمني من ك  ما   ر م ا ع نهم سواء من الرواة الساملني من البدع أو أ ذ  البذدع 
 .أو من الدرالني وال  نابني, وك  ذلك  د   ا صميم منه  أئم  اجلر  والرعد  

ْن أ ذذ  البذذدع ال  ذذد لون ا  واعذذد أ ذذ  : وب ذذ   ذذ ا وذاك  سذذلن  ذذوم أ ذذ  اجلهذذ  واهلذذوى
 .د حت وال  د لون ا ررحهم وأن ح  أ   البدع ال  د لون ا م  ر م احل

 .وال أعَر رهالك وك باك على أ   احلد حت وأصوهلم ومنهجهم  يوق   ا اجله  وال  ب
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