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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 الحلبي يواصل تجنِّيه على اإلمام البخاري وغيره

 "الحلقة األولى"

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

 :أما بعد
ال دددي  !( ج ايدد )ع ايدد ى  ا احلددـل الددددمى  نقلن ت  قدد   ت دد ي    : "فقددد اعلعددلى علددى مقددال لعلدددن احللدد  ع وا دده 

 .(هد92/3/1333)، بتأري  "كل السلفيني"، والذا  ى ر ت م تديات املسمى زوراً "!املدخلن.ر
 .بىن هذا املقال على الع اد واملكابرة وقل  احلقائل والتفيهل  

إن من أحدبكم إ  وأقدربكم مدل السدا يدوم القيامد  أحاسد كم أخالقدا " :-صلى اهلل عليه و سلم-رسول اهلل قال 
يا رسول اهلل قد علم ا الثرثدارون  :قالوا ،ن أب ضكم إ  وأبعدكم مل السا يوم القيام  الثرثارون واملت دقون واملتفيهقونوإ

 ".واملت دقون فما املتفيهقون ؟ قال املتكربون
 (.9112)حديث " أبواب الرب والصل "، ت "س  ه"أخرجه الرتمذا ت 

 ".الذا يتطاول على ال اس ت الكالم ويبذو عليهم ،املت دقوالثرثار هو الكثري الكالم و  : "وقال
صدححه : "، و كدر لده هداهداً مدن حدديث أب ثعلبد  اق دل، وقدال(121)رقم " الصحيح "وصححه األلباين ت 

 ... " .خياركم أحاس كم أخالقا : و آخر من حديث ابن عباس خمتصرا حنوه بلفظ ( 1212-1211)ابن حبان 
دددلامق صقدددلاى اللاددد-وقدددال  دددمى " :-هى عقلقي ددده  وقسق قلقدددد  اق قص  دددال  إ َّق اللاددده  األ  " صدددحيحه"، أخرجددده البيدددارا ت " إ نا أقبد  قددد ق الراجق

 (.9662)، ومسلم حديث (9341)حديث 
دل هى  وقم نق ال ااس  مقن  ُيىقاد لى ت  اللاه  ب  قري   ع ل ٍم وقيدقتاب عى كىلا هقي طقاٍن مقر يدٍ : )وقال تعاَّ هى فقأق ادهى يىض  كىت د ق عقلقي ده  أق ادهى مقدن  تدقدوقفا

د يه  إ َّق عقذقاب  الساع ري    (.وقيدقه 
 :ت تفسري هذه اآلي  -رمحه اهلل–قال ابن كثري 

يقول تعاَّ  اًما ملن كذب بالبعث، وأ كر قدرة اهلل على إحياء املوتى، معرضا عمدا أ د ل اهلل علدى أ بيائده، متبًعدا  "
، املعرضني عدن احلدل، املتبعدني  الضاللو  البدعإل س واجلن، وهذا حال أهل قوله وإ كاره وكفره كل هيطان مريد، من ات 

للباعل، يرتكون ما أ  له اهلل على رسوله من احلل املبني، ويتبعون أقوال رءوس الضالل ، الددعاة إَّ البددع بداألهواء واآلراء، 
دي طقانٍ } ، علدم صدحي : ، أا{ م نق ال ااس  مقن  ُيىقاد لى ت  اللاده  ب  قدري   ع ل دٍم وق } : وهلذا قال ت هأهنم وأهباههم  وقيدقتاب دعى كىدلا هق

فقأق اهى } اتبعه وقلده، : أا{ أق اهى مقن  تدقوقفهى } كت  عليه كتاب  قدري  : يعل ال يطان، يعل: قال ااهد{ مقر يٍد كىت  ق عقلقي ه  
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د   ددل هى وقيدقه   ويقددوده ت اآلخددرة إَّ عددذاب السددعري، وهددو احلددار املدد   املقلددل ،يضددله ت الددد يا: أا{ يدده  إ َّق عقددذقاب  الساددع ري  يىض 
 ."امل عج

 
لقددد اعتددرب اإلمددام ابددن كثددري أن هدداتني اآليتددني تت دداول أهددل البدددع مددن أمثددال احللدد  ومددن أمثددال ح بدده الددذين ي يدددون 

 .عيلهضالفته أو يقلدو ه ت ضالله وأبا
 : أقول

 ".ج اي  احلل  على اإلمام البيارا" ل  على دفاعن عن اإلمام البيارا تحل ع وانعلٌن احل لقد ردا 

وا تقددوا  ،قدا حمور مدوا به قد أيـ  امل رورينوكان رـده ت هناي  اجلهل واملكابرة والسفسط ، ويكفيه أن بع  أتباعه 
 .هذا الرد الباعل ب يه وظلمه تو  ي اق وه ت  ،معارضته  

 .ولو اعرتف هذا املكابر الثرثار املت دق خبطئه وج ايته على اإلمام البيارا لكان خرياً له وأهدى سبيالً 
ولو تاب من أباعيلده الكثدرية ألراأ أهدل السد   مدن ثرثراتده وت ددقه ول ندى ب فسده مدن الضدالل ومدن تحمدل إ  مدن 

 .يقودهم إَّ الضالل
 ".!املدخلن.ال ي  ر!( ج اي )  ي    ا احلـل الدمى  نقلن ت  ق   ت ع اي ى  : "يقول -أولا 

 .ا ظر إليه، ُيعل  فسه صاح  احلل امل نلن، وهو صاح  الباعل الواض  اجللن
 .فينعل  فسه صاح  احلل، وهو املبطل وامل    على اإلمام البيارا وامل    على امل هج السلفن وأهله

 ".رمتل بدائها وا سلل"ظلم وال    هو صاح  الت  ي ، وُيعل من يرد هذا اجلهل وال 
 

 : (1ص)في  قال الحلبي -ثانياا 
-! كبىعددددا عدددن السادددحاب)!(موإف فبىعددددا عدددن مدددواقعه-بدفلددد  بعددد  اإلخدددوة-صدددبيح ق هدددذا اليدددوم-عالعدددلى  "

-...( احللد  علدى اإلمدام البيددارا ج ايد : )علدـن ، مىسدـمياً إيداه بدد  -وفقده اهلل–الدذا كتبده ال دي  ربيدٌع املددخلن )!( الدردا 
 !!! -إخل

ت الث دداء -!املتتاليدد -وخباصدد  بعددد التعليقددات املتواليدد -عالعتىدده متددأماالً أن أجدددق فيدده حقدداً أتـبعىدده ، أو صددواباً أرضدد ى لدده
حامدل )دخلن أل ده مدن ال دي  ربيدع املد: و! أل ده رد  علدى احللد : ف ل دنء إف !علدى املقدال املدذكور -!بالددال–والتبنيل 

 ".!(!!لواء اجلرأ والتعديل
  

 ".عالعتىه متأماالً أن أجدق فيه حقاً أتـبعىه ، أو صواباً أرض ى له : "قوله
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قب صقارى وقلقك ن  تدقع مقى ال قىلىوبى الاِت  ت  الص دىور  : )قال اهلل ت أمثالكم: أقول  (.فقإ  داهقا فق تدقع مقى األ 
لك أن تعرف باعلك فرتجع ع ه، وأـن لك أن تعرف أن احلل مع غريك فرتجع إليه،  فإ ا ك لق أعمى القل  فأنـ 

وهذا العماء القاتل قد صار خلقاً راسياً ت أعماق  فسك، وكم لك من  ظراء أعمى اهلل بصدائرهم، فلدم يعرفدوا احلدل و  
 .يعرتفوا به
 

 : (1ص)في  الحلبي قال -ثالثاا 
 : ولألسف..ولكل "

 :  ما  ـكرين بقول  ال اعر  أجد إف... 
 ".!هـتان بني م ـرٍق وم ـرب  **** سارت م رـقً  وسرتق م رـباً 

 
 .هذا البيل إمنا يصدق عليك وعلى حالك: أقول

 .فاحلل مع اإلمام البيارا ومع من  بق ع ه، وأ ل الذا هتلق عن احلل
 .فاإلمام البيارا ت وادا احلل، وأ ل ت وادا الباعل السحيل

 ".املعرف  فعل القل : "-رمحه اهلل–اإلمام البيارا قال 
 

 :فناء أعمى القل  علن احلل  ي    عليه بقوله
قع ر فقد  ف عددلى الققل د   :)قدولق مددن يقدول -ت مواضدعق مددن كتبده- ـم هدي  اإلسدالم ابددن تيميد  .."

 -رمحدده اهلل-، وبدنـي ( امل
 "....-ومن لـف لـفهم-من املرجئ  -أهنا من أقوال أهل البدع 

 
وهذا من الكذب الواض  على هي  اإلسالم، و  يستطع احللد ، ولدن يسدتطيع أن يدأض  وضدع واحدد مدن : أقول

 . م هي  اإلسالم ملثل قول اإلمام البيارا هذا
 

 :   قال احلل  م كداً ففرتائه على هي  اإلسالم
 :-بعد تأصيل وبيان-رمحه اهلل-قال"
لق   " ده  فقال يقس  : وقب اجل ىم  دد يٍل ت  ال ققل د   مقدعق بدى  ض  دراد  تقص  بدارق مقا يدققىولى ت  أقنا الراجىدلق ف يقكىدونى مى  م  ًدا   ىنق ل لاده   رتق ي ى مقن  تقدق

بقار ه  عقن  ع بقادقت ه  وقمىعقادقاته لقهى وقل رقسىول ه   ت ك   .وقل رقسىول ه  وقاس 
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ئقددد    دددانق ريققددداه ريى ال مىر ج  ا كق دددلى ال مقققدددافت  عقددد د هىم  وقهل قدددذق دددا  دقققلقدددهى أقه  دددٌل ت  اإلنقدددان  كقمق دددلق ال ققل ددد   دقاخ  ددد د هىم  -عقلقدددى أقنا عقمق : م 
عقر ا  ؛ فقإ  اهى ققالق ت  ك تقاب ه  ت    ": ال مقققافت  " األه 

رقةق ف ر قق ً ) ؟ وقهىم  اثد  قتقا عق   ئق ى ت  اإلنقان  مقا هىوق تدقلقفق ال مىر ج   : اخ 
دد د هىم   -ال ف ر ققدد ى األوَّق  ددن  ع   ددد  اللادده  :  -م  دداءق م  يددع  مقددا جق قم  - يدق  عىمىددونق أقنا اإلنقددانق ب اقللادده  هىددوق ال مقع ر فقدد ى ب اقللادده  وقب رقسىددول ه  ، وقَ 

وقى ال مقع ر فق   م ن  اإلقد رقار  ب اللاسقان  وقاق ىضىوع  ب ال ققل   -فققط   دل  ، وقأقنا مقا س  دا وقاق قدو ف  وقال عقمق با   ل لاده  وقل رقسىدول ه  وقالتداع ظ ديم  هلقىمق    وقال مقحق
 .ب اجل قوقار أ  فدقلقي سق ب إ نقان  

لى ب ه   رق ب اقللاه  هىوق اجل قه    ."-رمحه اهلل-إَّ آخر ما قاله-.... "وقزقعقمىوا أقنا ال كىف 
 

 فيه؟ وعع اً للبيارا   ماً أليس عملك هذا 
أف يدددرك الفط دداء واألغبيدداء أ ددك تسددوا بددني قددول إمددام السدد   البيددارا، وبددني مددا  كيدده هددي  اإلسددالم عددن غددالة 

الرجدددل يكدددون م م ددداً  ندددرد تصدددديل ت القلددد  مدددع ب ضددده هلل ولرسدددوله واسدددتكباره عدددن عبادتددده : املرجئددد  مدددن أهندددم يقولدددون
 .-صلى اهلل عليه وسلم-ومعاداته لرسوله 

 .أ ك ما أوردت كالم هي  اإلسالم هذا إف إرجافاً وت ويهاً لإلمام البياراأف يدرك القارئ 
  مع كل هذه األفاعيل ترى أ ك على احلل امل نلن، وأن من ي كدر ظلمدك وب يدك م د   عليدك، فدأا كدذب 

 .وقل  للحقائل يلحل هذا الكذب والقل  للحقائل
 

 : (1ص)الحلبي في  قال -رابعاا 
!( كدددددل)علدددددى–ت ردودا وأجدددددوبِت )!!(سدددددبيلق اهلددددددوء)!( أن سىدددددلوكن معكدددددم - أعلدددددمى واهلل-يبددددددو   :ولكدددددن   "

-!تدقبقعدداً -!مددن مقلـددديكم، واملتعـصددب  لكددم!!( كثددرياً )و–جعلكددم :  -!والددِت تظـ وهنددا ردوداً علميدد ً -!( السددابق )ت دد يباتكم 
 ..ضعفاً )!( عن اً ، وتظ ون سكوين)!(تتوّـهون هدوئن

 ...ف :-وبوضوأ-رييعاً -فأقولى لكم 
 !م ن  لك ت قليٍل ، أو كثريٍ -واهلل-ليس هو 

؛ ملـدا قلدلى -وت بيتده-مىواجقه ً -لذاك الوعد  الذا قطعته على  فسن لل ي  ربيع-!إَّ اآلن–بل هو استمراٌر مل 
 ".(..بيل وبي ك العلم: )... له

 
 : أقول

 .ت هذا الكالم هتديد ووعيد، كأ ه من مل ٍك عظيم أو جبار ع يد -أ
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 ؟هافأ ل أيها الرجل البادئ بالظلم وقل  احلقائل، فقد حاربل ربيعاً ت  ثالث  كت ، فما هن ردوده علي
 وأين سكوتك امل عوم؟

، أولئدك ، وكم ألـبل اجلهدال واهلمدج علدى ربيدعالقائم  على التعا  والثرثرة والت دق وكم لك من املقافت الفاجرة
هددذا أهددل بددوا عليدده، وأ ددل  فسددك   تددرتبق علددى املدد هج السددلفن، وف علددى أخددالق ف يعرفددون مدد هج السددلف وف تر  الددذين

  .امل هج، وف على أصوهلم، فلكم م هج وأصول مضادة مل هج السلف
 .، وعلى احلنج والرباهني العلمي وردود السلفيني عليكم قائم  على م هج السلف وأصوهلم

دت فت كم أصاًل، وملا دافعتم عن الضالفت الكدربى؛  ولو كان ع دكم أدن احرتام مل هج السلف وأصوهلم ملا وىج 
 . لكم الدفاع القائم على األصول امل اهض  مل هج السلف

 
  .والت  ي  بالتعص  والتقليد -حاهاهم-لقد رميل السلفيني  -ب

 ."رمتل بدائها وا سلل"التعص  األهوج والتقليد األعمى الت  ي  و و سيلق  فسك وح بك القائم على 
فالسدددلفيون وهلل احلمدددد بعيددددون عدددن التعصددد  للباعدددل واهلدددوى، وبعيددددون عدددن التقليدددد األعمدددى، تلكدددم الصدددفات  

 .الذميم  الِت تتمرغون أ تم ت أوحاهلا
 .بيل وبي ك العلمبقولك تقول يا حل  أ ك واجهتل  -ج

 .و سيلق أ ك حلفلق باهلل ثالث مرات أ ك لن تحاربل
 افعددداً، مدددا رأيددلى إف تلبيسدددات وجهدددافت وم الطددات، وحربددداً للحدددل والعلددم، و  تدددف   دددا فمددا رأيدددلى م دددك علمدداً  

 .وعدتق وحلفلق باهلل عليه من أ ك لن تحاربل، فما أعرفى أحداً حاربل بأهد وأهرس من حربك
 .ومن عالمات امل افل إ ا وعد أخلف، وإ ا خاصم فنر، وإ ا عاهد غدر

 
 :بعد مدحه ل فسه وتظاهره  ا ليس فيه قطعاً ( 2ص)في قال الحلبي  -خامساا 

ددده ، وقواعدددد ه الباعلددد   :   إين أقدددولى  " ! والدددِت فدددـرق بسدددببها السدددلفـيني ت أحنددداء العدددا   -دفددداعى ال دددي  ربيدددع عدددن  فس 
رجهم من السدلفي  بسدببها! وصار نتح ىهم هبا  در  –! كمدا ت مدرات سدبقل-!هدذه املدرة–أخرجده -!  ُيى -وإن بطرائدلق أىخق

 !!بثوب الدفاع عن اإلمام البيارا

هدن تلكدم الدِت ت داق ى بقددقهيات -مدن قواعدده الباعلد  امل كدرة!(م دهورة)إمندا يددافعى عدن قاعددة  -ت احلقيق –وهو 
رفدد  محددل اعمددل علددى املفصددل مددن غددري كددالم اهلل :)-!وتقريددرات العلمدداء الفىحددول! وأساسددـيات ال ددرع امل قددول ! العقددول 
 (!!!والرسول



 6 

ده-ت مقالده هدذا-هداه اهلل-وهو : ؛ فهدو يقدول -متامداً -!قدد  هد  إَّ مدا  هبدلى إليده ت مقدا  املدردود عليده- فس 
اإلنددان قددول وعمددل : أن العلددم مددن أعمددال القلددوب، علددى عريقدد  أهددل السدد  ، الددذين يقولددون -رمحدده اهلل-فقصددد البيددارا )

 !-إخل-.... (واعتقاد

وهدددو ت -ال دددي ى ربيدددعٌ !( اضدددطىـر )لقددددمقا :  دددا يكفدددن ( مفـصدددالً ) -ه دددا-اهللرمحددده -اإلمدددام البىيدددارا(لفدددظ)فلدددو كدددان 
 !!-إخل-...( فقصد البيارا: ) -!( إريالقه)كاهفاً   -إَّ أن يقولق  -!معرض الردـ 

( مفـصددالً )-رمحهمددا اهلل–الددذا قددام بدده ال ددي ى العىثيمددني ت هددرحه لكددالم اإلمددام البيددارا  - فسىدده-وهددو العمددلى 
رادى هى ددا:" -قولددهب( إريالقدده=)

ى
ددن اهلل ( املعرفدد ى : )فددامل ، واهلقي بقدد   م  ، وافحددرتام  ، واحددرتام  -عدد ا وجددلا -املب يادد ى علددى اِبادد  ، والتاعظدديم 

 ..."...، فهذ ه  هن الِت تق يدى ت اإلنان  -سىبحا قهى وتعاَّ-جق قاب ه  

 :ولذلك

 :-م ياداً و اصراً -بتىه بقو ، أعق –ت مقا –ملا  قللى كالمق ال ي  ابن عثيمني

 ..هكذا العلمى من أهل العلم ت أهل العلم"

 ..".وهذا هو املوقفى احلل  حنو أهل احلل

  :التعليق

د باعلدد ، وهلددذا عندد  احللدد  عددن  كرهددا و قدددها، والواقددع أن ال ددي  ربيعدداً إمنددا يسددري علددى لدديس ع ددد ربيددع قواعدد -أ
الدددعوة إَّ التوحيددد والسدد   والصددحاب  الكددرام والسددلف الصددا  ت  - عليدده وسددلمصددلى اهلل-مدد هج األ بيدداء وخددامتهم حممددد 

 .الباعل والضالفت املصادم  هلذا امل هج العظيم وأصوله و صوصهورد 

وافلتد ام هبدذا  ،إَّ التمسدك بالكتداب والسد  و  -َدد -ومن م هنده احلدرع علدى ريدع الكلمد  والددعوة إَّ  لدك 
 .عه اهلل جلميع أ بيائه وأتباعهم امليلصني، بل لعباده رييعاً الذا هر  ،امل هج العظيم

ومددع وضددوأ هددذا املدد هج الربدداين و صدداعته وريالدده وكمالدده، فقددد عارضدده أهددل األهددواء والضددالل مددن م ددركني ويهددود 
 .وصفوه بأ ه كذب وسحر وكها   وأساعريو الذم، ، و موه غاي  و صارى

  .ووصفوا الرسل الكرام هبذه األوصاف 
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 .اخل...كل قوم وارث، فلأل بياء ورث  ت الصدق واإلخالع وح  احلل والذب ع هول

وت ددويه أهلدده باألكا يدد  وافهتامددات الظاملدد  والب ددن، ، وألعدددائهم وراث ت الكددذب وال ددي والريدداء وحماربدد  احلددل
 .وسبعني فرق  اث تنيوهم كثر، ويصلون إَّ 

 .رقتهأهله علن احلل  وف  رق ومن أهدها حرباً على احلل و ومن أخطر الف   

واخدرتاع األصدول  ،وجعل احلل باعالً والباعل حقاً  ،رق ت الكذب والتلبيس وقل  احلقائلفقد فاقوا كثرياً من الف   
 .الباعل ، وما أكثر هذه األ واع ت حماربتهم للحل ودفاعهم عن الضالفت الكربى وأهلها

 :علالبا  ه هذا املقطع، وم ه قولهما تضمـ  -وم ها

ددده ، وقواعدددد ه الباعلددد   :   إين أقدددولى  " ! والدددِت فدددـرق بسدددببها السدددلفـيني ت أحنددداء العدددا   -دفددداعى ال دددي  ربيدددع عدددن  فس 
رجهم من السدلفي  بسدببها! وصار نتح ىهم هبا  در  –! كمدا ت مدرات سدبقل-!هدذه املدرة–أخرجده -!  ُيى -وإن بطرائدلق أىخق

 ".!!بثوب الدفاع عن اإلمام البيارا
 
 :ولأق
 .هذا الكالم من أكذب الكذب -1

دفاع ون القواعددد الباعلدد  ِاربدد  احلددل وأهلدده، وللدددقعاددفددأين هددن قواعددد ربيددع الباعلدد ، فأ ددل وح بددك الضددال الددذين تى 
 .وفطرة سليم  واض ، لكل  ا دين صحي  وم هج سديد عن أهل الضالل وضالفهتم، وهذا أمر

 .الذين فرـقتم السلفيني ت أحناء العا ، أكلون بدي هموأ ل وح بك الضال ال ارق ت اهلوى، املت

وت مدا ع ددهم  -صلى اهلل عليده وسدلم-الذين يطع ون ت أصحاب حممد  ،فما أهبه أساليبك بأسالي  الرواف 
 .-رضن اهلل ع ه–من احلل واألصول، وف سيما عمر الفاروق 

 .هو الذا فـرق األم البيل، واغتص  حقهم، وبأ ه  أهلق  فيفرتون عليه بأ ه ظلمق 

 .وه هبذه الفري ؛ أل ه فـرق اهلل به بني احلل والباعلوخصـ  
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مدن احلدل إَّ الباعدل ومدن اهلددى إَّ الضدالل، ج أحداً مدن السدلفي ، وإمندا أخدرجهم احللد  وأمثالده ر    ُيى  ربيع  -9
 .، فضلوا هبذه األعمال وأضلوا غريهمهلهوحلماي  الضالل وأ ،والتأصيل الباعل هلذا التفريل ،بسعيهم ت الفنت والتفريل

 .ما استطاع ذب ع ها وعن أهلها، وإمنا يدين اهلل هبا حقيق ، ويثوب السلفي  مثلكربيع لبس و  ي

وهددات السددلفيني الددذين صددار ربيددع نتحدد هم ت أحندداء العددا  بقواعددده، وهددات  صددوع هددذه افمتحا ددات و صددوع 
 .رف ال اس من أ لهذه القواعد، فإن عن تق عن  كر  لك ع

ل ددرض باعددل، وإمنددا لقصددد هددريف؛ أف وهددو الددذب عددن عددرض إمددام مددن أعظددم أئمدد  وأ ددا   أ ب عددن البيددارا 
 ،وأهيد  كدا تهم ،وحده، فلقد دافعلى عن الصحاب  الكرام مراتاإلسالم، هوهه جهول ظا ، و  أدافع عن هذا اإلمام 

 .ومقافض ت  لك م هورة

 .يث وعن أئمتهم وأهيد  كا تهم، وم لفاض ت  لك م هورةعن أهل احلد ودافعلى 

أهددل الباعددل وحماربدد  مدد هج السددلف الددذا  فسدده بالباعددل وعددن مثددل احللدد  الددذا ج ـدددق  فسدده للدددفاع عددن  ولسددلى 
 .ي دا إَّ حماربتهم والطعن فيهم

 هذه الكلم  اقبيث  سباً،ف يعترب  هبل هو يدافع عمن يطعن ت الصحاب  ويصفهم بأهنم غثاء، ومن سفسطاته أ 
 .وأحيا اً ي رتط اتفاق العلماء فعتبارها سباً  بل هن ع ده خطأ لفظن،

بدددل وال فدداق، وف يدددرى هددذا سدددباً  ،وي قددل رمدددن بعدد  الدددرواف  لددبع  الصدددحاب  بددأهنم جبلدددوا علددى اجلددد  والف ددل
 .وعع اً 

لدديطعن بدده ت السددلفيني الددذين يفددرتا علدديهم كثددرياً،     ؛ (وقف دديكىم  َّقادداعىونق هلقىددم  ): لقددد سدداق احللدد  قددول اهلل تعدداَّ
ي ف  لك غليله فقف  إَّ بع  الصحاب  الكرام، فلم ي قل فيهم تفسدري أهدل السد   هلدذه اآليد ، بدل أبعدد ال نعد ، لي قدل 

ن تفسددري رافضدددن خبيددث عددددو للصدددحاب ، فوصددفهم هدددذا الرافضدددن بددأهنم جبلدددوا علددى اجلددد  والف دددل، بددل زاد هدددذا الرافضددد
السيف وال فاق، وأقره احلل  على  لدك، مدع أن اآليد  لديس فيهدا أدن إهدارة إَّ هدنء مدن هدذه الصدفات الذميمد ، فمدا 

الدذين قدرر أهدل السد   أ ده  -صلى اهلل عليده وسدلم-رأا أهل الس   فيمن ي قل هذا الطعن عن رافضن ت أصحاب حممد 
ف تسدبوا أصدحاب ف : "-صدلى اهلل عليده وسدلم-فديهم رسدول اهلل ف تذكر إف حماسن هد فء الصدح  الكدرام، الدذين قدال 

، أخرجده مسدلم "تسبوا أصحاب، فوالذا  فسن بيده لو أن أحدكم أ فل مثل أحد  هباً ما أدرك مد أحدهم وف  صديفه 
 .(.3261)والرتمذا حديث ( 3642)، وأبو داود حديث (3/43)، وأمحد (9431)حديث 
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 .الكا ب  هبه للحقائل ودعاواومن أباعيل احلل  وقل -ب

هددن تلكدم الددِت ت دداق ى -مدن قواعددده الباعلد  امل كددرة!(م ددهورة)إمنددا يدددافعى عدن قاعدددة  -ت احلقيقد -وهددو  : "قولده 
رفدد  محددل اعمددل علددى املفصددل مددن غددري  :)-!وتقريددرات العلمدداء الفىحددول! وأساسددـيات ال ددرع امل قددول ! بقدددقهيات العقددول 
 ".(!!!كالم اهلل والرسول

 :أقول

إن قواعددددك أ دددل وح بدددك هدددن الباعلددد ، الدددِت ت ددداق  بددددهيات العقدددول وأساسددديات ال دددرع امل قدددول وتحريدددرات  -1
 .العلماء الفحول

، فدددإن عنددد تق عدددن أن تدددأض ب صدددها عدددرف ال ددداس أ دددك صددداح  ؟هدددل تسدددتطيع أن تدددأض بددد ة هدددذه القاعددددة -9
 .دعاوى باعل 

وغريهدددا مددددن القواعددددد الباعلدددد  والضددددالفت  ،"مددددل علددددى املفصددددلاعمحدددل : "وغددددريه للقاعدددددة الباعلدددد  ربيدددع ردـ و  -3
 ،احلاث  على األمر باملعروف وال هن عن امل كدر ،وعلى  صوع الكتاب والس   صحي  إمنا هو قائم على م هج وامل كرات

 .وقائم على أساسيات ال رع وتفاصيله و صوصه ،وسري على م هج الصحاب  الكرام والعلماء الكبار

 .تىسبل إليهالذا    ،من أكذب الكذبهذا  كمكالو  -3

ال دددرع امل قدددول  تساسدددياف ي ددداق  بددددهيات العقدددول، وف أ" محدددل اعمدددل علدددى املفصدددل: "لباعلددد القاعددددة ا فدددردـ 
 .وتقريرات العلماء الفحول

 .وتطبيقات العلماء الفحول ،وأساسيات وتفاصيل ال رع امل قول ،بل هو قائم على بدهيات العقول 

دو نق عقدن  )ال صوع اإلهلي   أساسيات ال رع نفم -1 عىونق إ َّق اق قدري   وقيقدأ مىرىونق ب دال مقع رىوف  وقيدق د هق وقل تقكىن  م   كىم  أىمادٌ  يقدد 
ل حىونق   (.ال مى  كقر  وقأىولقئ كق هىمى ال مىف 

ُى ): وقوله تعاَّ ت الث اء على القائمني باألمر باملعروف وال هن عن امل كر ر جقل  ل ل اداس  تقدأ مىرىونق  د تى كى يد رق أىماٍ  أىخ  م  خق
 (.ب ال مقع رىوف  وقتدق د هقو نق عقن  ال مى  كقر  وقتدى  م  ىونق ب اللاه  

 :ت  م الذين ف ي هون عن امل كر تعاَّ وقال
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ددى اب ددن  مقدد) ددان  دقاوىودق وقع يسق ددرقائ يلق عقلقددى ل سق ددن  بقددل  إ س  ددا ىوا يدقع تقدددىونق لىع ددنق الاددذ ينق كقفقددرىوا م  ددا ىوا فق  ر َيقق  قل ددكق   قددا عقصقددو ا وقكق كق
عقلىونق  ا ىوا يدقف  ٍر فدقعقلىوهى لقب ئ سق مقا كق  (.يدقتدق قاهقو نق عقن  مى  كق

، فهددم ف يت دداهون عددن م كددر فعلددوه، بددل يدددافعون عددن امل كددرات، رقتددهوهددذا حددال أهددل الضددالل، ومدد هم احللدد  وف  
 .و اربون من ي كرها

ددو نق عقددن  ): تعدداَّ ت املدد م ني الصددادقني وقددال ل يقدداءى بدقع ددٍ  يقددأ مىرىونق ب ددال مقع رىوف  وقيدق د هق وقال مى  م  ىددونق وقال مى  م  قدداتى بدقع ضىددهىم  أقو 
ةق وقيدى  تىونق ال اكقاةق وقيىط يعىونق اللاهق وقرقسىولقهى أىولقئ كق سقيدقر محقىهىمى   (.اللاهى إ نا اللاهق عق  يٌ  حقك يمٌ ال مى  كقر  وقيىق يمىونق الصاالق

دددو نق عقدددن  ال مقع دددرىوف  : )وقدددال تعددداَّ ت امل دددافقني هق دددن  بدقع دددٍ  يقدددأ مىرىونق ب دددال مى  كقر  وقيدق د  ال مى قددداف قىونق وقال مى قاف ققددداتى بدقع ضىدددهىم  م 
يدقهىم  إ نا ال مى قاف ق نيق  قىونق  وقيدقق ب ضىونق أقي د يدقهىم   قسىوا اللاهق فدق قس   (.هىمى ال فقاس 

مدن رأى مد كم م كدرا فلي دريه بيدده فدإن   : "-صدلى اهلل عليده وسدلم-ل رسدول اهلل ومن أساسديات ال درع قدو  -9
 (.32)حديث " صحيحه"، أخرجه مسلم ت (يستطع فبلسا ه فإن   يستطع فبقلبه و لك أضعف اإلنان

تعدددرض الفدددنت علدددى : "يقدددول -هلل عليددده وسدددلمصدددلى ا-َّعدددل رسدددول اهلل : قدددال -رضدددن اهلل ع ددده–عدددن حذيفددد  و 
حدد   ،فددأا قلدد  أهددرهبا  كددل فيدده  كتدد  سددوداء وأا قلدد  أ كرهددا  كددل فيدده  كتدد  بيضدداء ،القلددوب كاحلصددري عددودا عددودا

كددالكوز   واآلخددر أسددود مربدداداً  ،فددال تضددره فت دد  مددا دامددل السددماوات واألرض ،علددى أبددي  مثددل الصددفا ،تصددري علددى قلبددني
 (.4/326)، وأمحد (133)أخرجه مسلم حديث ، "إف ما أهرب من هواه ،وفا وف ي كر م كراً ف يعرف معر  ايياً 

مدا مدن  د  بعثده اهلل ت أمد  قبلدن إف كدان " :قدال -صدلى اهلل عليده وسدلم-عبد اهلل بن مسعود أن رسول اهلل وعن 
 ،يقولدون مداف يفعلدون ،دهم خلدوف  إهندا للدف مدن بعد ،يأخذون بسد ته ويقتددون بدأمره ،له من أمته حواريون وأصحاب

ومددن جاهدددهم بقلبدده فهددو  ،ومددن جاهدددهم بلسددا ه فهددو مدد من ،فمددن جاهدددهم بيددده فهددو مدد من ،ويفعلددون مدداف يدد مرون
 (.41)، أخرجه مسلم حديث "وليس وراء  لك من اإلنان حب  خردل ،م من

ادهم يدددل علددى إنددان مددن ُيدد  جهددادهم، وجهدد -صددلى اهلل عليدده وسددلم-واقلددوف الددذين خددالفوا هدددا حممددد 
 .ُياهدهم

 .، وما    ذكره أكثرفهذه أدل  ربيع وإخوا ه من الكتاب والس  
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، فقدد وقدع ت ودح  البدع واألصول الباعلد  ومن خالفهم من أهل األهواء ت األمر باملعروف وال هن عن امل كر
 . وم هنهمني، وهو سالك م هنهم، و  يسلك سبيل امل م ني الصادقنيقبع  امل افامت

ف يعددرف معروفدداً وف ي كددر م كددراً،  ،ومددن خددالف املدد هج احلددل، فقددد ضددربته الفت دد  حدد  صددار قلبدده كددالكوز اييدداً 
 .فريى املعروف م كراً، و ارب أهله، ويرى امل كر معروفاً فيدافع ع ه وعن أهله ،وبعضهم قد يتعدى  لك

وضدد سدبيل املد م ني  القرآ يد  وال بويد  ضدد هدذه ال صدوع ه، فإ د"محدل اعمدل علدى املفصدل" :ومن أ كدر امل كدرات
ق لقدهى اهل ىددقى : )فديهم -عدـ  وجدل-من الصدحاب  ومدن اتدبعهم بإحسدان الدذين قدال اهلل  دن  بدقع دد  مقدا تدقبدقدنيا داق ل  الراسىدولق م  وقمقدن  يى ق

ل ه  جق  ريًاوقيدقتاب ع  غقيد رق سقب يل  ال مى  م   نيق  دىوقلاه  مقا تدقوقَّا وق ىص   (.هق امق وقسقاءقت  مقص 

 .وهن تتضمن جعل الباعل حقاً، واملبطل حمقاً، وت د يله م د ل  املعصوم

كت  اجلدرأ والتعدديل الدِت امدتألت َدرأ أهدل البددع والضدعفاء حد    من تقريرات العلماء الفحول ما دـو وه ت -3
خدالف م لفوهدا و اقضدوا  فهدل ،ا امالهتدم علدى مفصدالهتممن الصاحلني  صحاً هلل ولكتابه ولرسوله وللمد م ني، و   ملدو 

  !!بدهيات العقول وأساسيات ال رع امل قول وتقريرات العلماء الفحول؟

الدِت حدوت وابدن حبدان واحلداكم وهل كت  اجلدرأ اقداع ملثدل اإلمدام البيدارا واإلمدام ال سدائن واإلمدام الددارقطل 
 .على مفصالهتم روحنيه فء اع تو   ملوا امال ،جرأ املئات

عقيددددة السدددلف "لآلجدددرا، و" ال دددريع "لليدددالل، و" السددد  "أضددف إَّ  لدددك م لفدددات أهدددل السددد   ت العقائدددد، كدددد
 .لألصفهاين وغريها" احلن "للربهبارا، و" هرأ الس  "لاللكائن، و" هرأ أصول الس  "للصابوين، و" وأصحاب احلديث

العقدول وأساسديات ال درع امل قدول وتقريدرات عمداهلم هدذه لبددهيات قضدني بأهل يعترب م لفدو هدذه الكتد  مدن امل ا
 !!؟العلماء الفحول

 .امليذول هولهذا مقتضى كالمك أيها اجل

وإ ا كدددان محدددل اعمدددل علدددى املفصدددل وأمثالددده مدددن أصدددول الضدددالل ت ددداق  وتصدددادم أساسددديات ال دددرع امل قدددول  -3
 .ولوتقريرات العلماء الفحول، فهن كذلك تصادم بدهيات العق
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كتاباً بدنـيق فيده موافقد  صدري  املعقدول لصدحي  امل قدول، وَّـداه هبدذا   -رمحه اهلل–وقد أـلف هي  اإلسالم ابن تيمي   
افسددم، وكددم لدده مددن امل لفددات ت هدددم األصددول الفاسدددة وبيددان ضددالفت أهددل البدددع دون مواز ددات ودون محددل امالهتددم 

 .على مفصالهتم

 :مل  و قله لذم السلف هلا ما يأضومن أقواله ت  م الكلمات اع

 ( : 1/943) "درء تعارض العقل وال قل"ت  -رمحه اهلل-قال 

 . فطريق  السلف واألئم  أهنم يراعون املعاين الصحيح  املعلوم  بال رع والعقل" 

اعددل ُيددالف ومددن تكلددم  ددا فيدده معددىن ب. ويرىاعددون أيضدداً األلفدداع ال ددرعي  ، فيعددربون هبددا مددا وجدددوا إَّ  لددك سددبيال
 . الكتاب والس   ردوا عليه

إمنددا قابددل بدعدد  ببدعدد  وردا بدداعال : ومددن تكلددم بلفددظ مبتدددع  تمددل حقددا وبدداعال  سددبوه إَّ البدعدد  أيضددا ، وقددالوا 
 " . بباعل

 : أقول

ت هددذا الدد ة بيددان أمددور عظيمدد  ومهمدد  يسددلكها السددلف الصددا  للحفدداع علددى ديدد هم احلددل ومحايتدده مددن غوائددل 
 : األخطاء م هاالبدع و 

قدددر  -هدددة حددذرهم مددن البدددع ومراعدداهتم لأللفدداع واملعدداين الصددحيح  املعلومدد  بال ددرع والعقددل، فددال يعددربون  -1
 . إف باأللفاع ال رعي  وف يطلقوهنا إف على املعاين ال رعي  الصحيح  الثابت  بال رع اِمدا -اإلمكان 

، و   ملددوا فيده معدىن باعدل ُيدالف الكتداب و السد   ردوا عليدهأهندم حدراس الددين ومحاتده، فمدن تكلدم بكدالم  -9
 . امله على مفصله

الباعل، وقالوا إمنا قابل بدع   أهلومن تكلم بلفظ مبتدع  تمل حقاً وباعالً  سبوه إَّ البدع  ولو كان يرد على 
، وف يقولون ولدن يقولدوا  مدل املده ببدع  أخرى، ورد باعال بباعل ، ولو كان هذا الراد من أفاضل أهل الس   واجلماع 

، كمددا يقدول احللدد  وح بدده ويددعون إَّ  لددك، و دداربون مدن يسددري علددى مدد هج علدى مفصددله أل ددا  عدرف أ دده مددن أهدل السدد  
 . السلف
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هدا اقدالل ومن هذا القصة املعروف  الدِت  كر :" قال هي  اإلسالم بعد حكاي  هذه الطريق  عن السلف واألئم  
 ". ت مسأل  اللفظ واجلرب هو وغريه" س  ال" ت كتاب 

 : أقول

 تمدل حقداً لفدظ امدل أل ده  ؛"لفظدن بدالقرآن خملدوق:" إَّ تبدديع أئمد  السد   مدن يقدول -رمحه اهلل تعاَّ –ي ري 
  تمل حقاً وباعالً ، و كر هي  اإلسالم أن األئم  كداألوزاعن وأمحدد بدن ح بدل وحنوّهدا قدد" اجلرب"وباعاًل، وكذلك لفظ 

 . أ كروه على الطائفتني الِت ت فيه والِت تثبته

 . عن ال بيدا وسفيان الثورا وعبد الرمحن بن مهدا وغريهم" اجلرب"ويروى إ كار إعالق :" وقال رمحه اهلل

من قال جرب فقد اخطأ ومن قال   ُيدرب فقدد أخطدأ بدل يقدال إن اهلل يهددا مدن :" وقال األوزاعن وأمحد وغريّها 
 . ي اء وحنو  لك  ي اء ويضل من

ف لفدظ اجلدرب؛ فإ ده قدد صد  عدن  -اجلبدل –وقالوا ليس للنرب أصل ت الكتاب والس   وإمنا الدذا ت السد   لفدظ 
أخلقدني للقدل : احللم واأل داة فقدال: إن فيك قلقني  بهما اهلل :" ال   صلى اهلل عليه وسلم أ ه قال ألهج عبد القيس

 ". احلمد هلل الذا جبلل على خلقني  بهما اهلل: ، فقال"بل جبلل عليهما: " فقال هبما أم خلقني جبلل عليهما؟، 

 . لفظ امل" اجلرب" وقالوا إن لفظ 

 .   بني أ ه قد يكون باعتبار حقاً وباعتبار باعاًل، وضرب لكل م هما مثافً 

 ".ع  يت اول حقاً وباعالً فاألئم  م عل من إعالق القول بإثبات لفظ اجلرب أو  فيه، أل ه بد:"   قال 

 (: 1/911" )درء تعارض العقل وال قل"ت  -رمحه اهلل-وقال 

من لبس احلدل  املا فيه ،ن عون من إعالق األلفاع املبتدع  اعمل  امل تبه  اأن األئم  الكبار كا و  :واملقصود ه ا"
فدإن مدا كدان  ، دل معا يهدايا خبالف األلفاع املأثورة واأللفاع الِت بدى  ،ع ما توقعه من افهتباه وافختالف والفت  م ،لباعلبا

 ،العلدم إ ا قدلا : أ ده قدال  -رمحده اهلل-ى عدن مالدك و ر كما يىد  .حصلل به املعرف  وما كان معروفاً  ،ه األلف بحصلل  مأثوراً 
 ".ظهر اجلفاء واألهواء  اه معقوفً وف مع ،فإ ا   يكن اللفظ م قوفً  ،ل اآلثار كثرت األهواءوإ ا قلا  ،ظهر اجلفاء
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وأصحابه، وف سيما خلفاؤه الراهددون  -صلى اهلل عليه وسلم-وإ ن؛ فعلي ا الت ام ما كان عليه رسول اهلل : أقول
 .ت كل امليادين العلمي  والعبادي  وغريها من ميادين اإلسالم -رضوان اهلل عليهم–

إَّ افخددتالف والتفدرق، والددِت  درع عليهددا أهدل األهددواء وُيعلوهنددا وعلي دا اجت دداب األقدوال والكلمددات الدِت تدد دا 
 .من أصول اإلسالم، ويضللون من خالفها وحـذر م ها

ت  م اإلريددددال واإلعددددالق واحلددددث علدددددى ( 29ع" )الكافيددددد  ال ددددافي "ت  -رمحدددده اهلل-اإلمددددام ابددددن القدددديم  وقددددال
  :التفصيل

 إعالق واإلريال دون بيان  فعليك بالتفصيل والتبيني  فالد              "

 "قد أفسدا هذا الوجود وخبطا الد           أ هان واآلراء كل زمدان

وعملهدم قدائم علدى  ،وواهلل إن ه فء األئم  ومن سار على درهبم مللت مون وم طلقون من أساسيات ال رع امل قدول
صددلى اهلل -عددن اهلل والرسددول   هددى امل قددادين ملددا جدداءول أو  الم بدده عقددسددلا وترضدداه وتى  ،ال صدوع املفـصددل  ت ال ددرع امل قددول

 .-عليه وسلم

وتدرى أ ده ف يل مدك، فهدات براهي دك الواضدح  مدن أساسديات ال درع  ،ك فعدو  يأيها احللد  فإ ا   يق عك هذا  
لتعدديل، ومدن رأ والعقائدد وأئمد  اجلدغ أعمدال أئمد  االدِت تددم ،امل قول ومن بدهيات العقول ومدن تقريدرات العلمداء الفحدول

 . كر ا وجتول، وإف عرف ال اس أ ك كذوب جهول ن، وع د  لك  ل لك أن تصول على مسار على هننهم

ده-ت مقالده هدذا-هدداه اهلل-وهو : "قوله -جد ؛ -متامداً -!قدد  هد  إَّ مدا  هبدلى إليده ت مقدا  املدردود عليده- فس 
اإلنددان : القلددوب، علددى عريقدد  أهددل السدد  ، الددذين يقولددون أن العلددم مددن أعمددال -رمحدده اهلل-فقصددد البيددارا : )فهددو يقددول

 !-إخل-.... (قول وعمل واعتقاد

وهدددو ت -ال دددي ى ربيدددعٌ !( اضدددطىـر )لقددددمقا :  دددا يكفدددن ( مفـصدددالً ) -ه دددا-رمحددده اهلل-اإلمدددام البىيدددارا(لفدددظ)فلدددو كدددان 
 !!-إخل-...( فقصد البيارا: ) -!( إريالقه)كاهفاً   -إَّ أن يقولق  -!معرض الردـ 

( مفـصددالً )-رمحهمددا اهلل–الددذا قددام بدده ال ددي ى العىثيمددني ت هددرحه لكددالم اإلمددام البيددارا  - فسىدده-وهددو العمددلى 
رادى هى ددا:" -بقولدده( إريالقدده=)

ى
ددن اهلل ( املعرفدد ى : )فددامل ، واهلقي بقدد   م  ، وافحددرتام  ، واحددرتام  -عدد ا وجددلا -املب يادد ى علددى اِبادد  ، والتاعظدديم 

 ...."، فهذ ه  هن الِت تق يدى ت اإلنان  -سىبحا قهى وتعاَّ-جق قاب ه  
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لدديس فيدده أا غمددوض وف أا إريددال؛ أل دده  ددة ت  ،"املعرفدد  فعددل القلدد : "إن كددالم البيددارا وهددو قولدده: أقووول
، اآلخدرمع يدني ف م يد  ألحددّها علدى مع اه ف غبار عليه إف ع د أهل اجلهل واهلوى، فاعمل ع د العلماء هو ما احتمدل 

 مل إف معىن واحداً، فأين هو اإلريال الذا تداعيه؟ف  ت، "املعرف  فعل القل : "وقول البيارا

 :وعلى فرض أن كالمه امل

فما هو دليلك على املعدىن الدذا فهمتده، وهدو اإلرجداء ال دا ،     ـلدلق عليده كدالم هدي  اإلسدالم علدى غدالة  -1
 املرجئ ؟

 لى مفصله إن رأيل أن ت كالمه إرياًف؟وملا ا   تحمل امله ع -9

 ملا ا   تىطبال هذا األصل الذا تدعو إليه وت اف  ع ه على كالم اإلمام البيارا؟

 أتدافع هبذا األصل عن أهل الضالل،   ت ساه ع دما ُييل لك ال يطان أن ت كالم أحد أهل الس   إرياًف؟

 صل ت عول حروبك وعرضها على أهل الس  ؟  ملا ا ف  رى م ك ومن ح بك تطبيل هذا األ

أما أهل الس   فإهنم يرون أن هذا األصل باعل، اخرتعه أهل الضالل للدفاع عن أهل الباعل، ومن ه دا  دراهم ف 
 . يىطباقو ه ت حروهبم على أهل الس  

علدى هدذا اإلمدام،  وهرحن له ف على أساس أ ه امل كما تداعن وإمنا تكلمدلى عليده لددفع باعلدك وجت يدك -3 
 .من باب محل اعمل على املفصلعملن وليس 

 .الذا هو ت غاي  الوضوأ والبيان -صلى اهلل عليه وسلم-والعلماء ي رحون كالم رسول اهلل  

 . ومن أهداف ال راأ تعليم اجلهال والصبيان الذين ف يفهمون مقاصد وأهداف ال صوع اجلليـ  

صدلى اهلل –ف أن ه فء العلماء يعتقدون أن كدالم الرسدول  ،ل األهواء والبدعومن أهداف هروحهم الرد على أه 
 .كله أو جله امالت ومبهمات  -عليه وسلم

 .البيارا امل واحلل  جلهله وبالدة  ه ه وسوء قصده اعتقد أن كالم

 .من الضالل البعيد  ا  مله هذا التعريف" اإلنان هو املعرف " :ف فرق بي ه وبني قول غالة املرجئ   وأ ه
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 : وهلذا صرـأق بقوله 

قع ر فق  ف على الققل    :)قولق من يقول -ت مواضعق من كتبه- ـم هي  اإلسالم ابن تيمي   "
أهندا  -رمحده اهلل-، وبدنـي ( امل

 ...-ومن لـف لـفهم-من املرجئ  -من أقوال أهل البدع 

 :-بعد تأصيل وبيان-رمحه اهلل-قال

لق   " دد يٍل ت  ال ققل د   مقدعق : وقب اجل ىم  دراد  تقص  بدارق مقا يدققىولى ت  أقنا الراجىدلق ف يقكىدونى مى  م  ًدا   ىنق رتق ي ى مقن  تقدق ده  ل لاده   فقال يقس  بدى  ض 
بقار ه  عقن  ع بقادقت ه  وقمىعقادقاته لقهى وقل رقسىول ه   ت ك   .وقل رقسىول ه  وقاس 

دددانق ريققددداه ريى ال مى  ا كق دددلى ال مقققدددافت  عقددد د هىم  وقهل قدددذق دددا  دقققلقدددهى أقه  دددٌل ت  اإلنقدددان  كقمق دددلق ال ققل ددد   دقاخ  ئقددد   عقلقدددى أقنا عقمق ددد د هىم  -ر ج  : م 
عقر ا  ؛ فقإ  اهى ققالق ت  ك تقاب ه  ت    ": ال مقققافت  " األه 

رقةق ) ؟ وقهىم  اثد  قتقا عق   ئق ى ت  اإلنقان  مقا هىوق تدقلقفق ال مىر ج   :ف ر ققً   اخ 

دد د هىم   -ال ف ر ققدد ى األوَّق  ددن  ع   ددد  اللادده  :  -م  دداءق م  يددع  مقددا جق قم  - يدق  عىمىددونق أقنا اإلنقددانق ب اقللادده  هىددوق ال مقع ر فقدد ى ب اقللادده  وقب رقسىددول ه  ، وقَ 
وقى ال مقع ر فق   م ن  اإلقد رقار  ب اللاسقان  وقاق ىضىوع   -فققط   دل  ، وقأقنا مقا س  دا وقاق قدو ف  وقال عقمق با   ل لاده  وقل رقسىدول ه  وقالتداع ظ ديم  هلقىمق ب ال ققل    وقال مقحق

 .ب اجل قوقار أ  فدقلقي سق ب إ نقان  

لى ب ه   رق ب اقللاه  هىوق اجل قه   ."-رمحه اهلل-إَّ آخر ما قاله-.... "وقزقعقمىوا أقنا ال كىف 

كددالم اقطددري عددن هددي  اإلسددالم ت غددالة املرجئدد  واضددحان كددل الوضددوأ ت أن فقددول احللدد  القبددي  و قلدده هددذا ال
احلل  استهدف اإلمام البيارا بالطعن ال  يع، وأ ه يعتقد أن كالم البيارا مدن جد س كدالم غدالة املرجئد ، ف فدرق بدني  

 .كالمه وكالمهم، فسحقاً للنهل واإلفك وأهلهما

قع ر فقد  :)قدولق مدن يقدول -ت مواضدعق مدن كتبده-اإلسدالم ابدن تيميد    ـم هدي  : "فمن كذب احلل  املك وف قولده
امل

 ".(ف على الققل    

قع ر فق  ف على الققل     : "فأين هذه املواضع الِت  ما فيها من يقول
مدن -أهنا من أقدوال أهدل البددع  -رمحه اهلل-وبنـي " امل

 ؟ "املرجئ 
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ل البدع املرجئ ،   ساق كالم هي  اإلسدالم ت املرجئد  بدل ت فأ ل تراه قد صرـأ بأن قول البيارا من أقوال أه
 .إن ربيعاً قال مثل قوله متاماً : غالهتم، ومع هذا يقول كذباً 

 .-رمحهما اهلل–فيا له من كذب مك وف، ويا هلا من جرأة على اإلمام البيارا واإلمام ابن تيمي  

 .وهات واحداً من أئم  اإلسالم  ما مثل هذا القول

 .م؛ أل ك ت  ظرهم جاهل متيبطلا حل  لقد  صحتك اللن   الدائم  بأن تطل  العفي

هلك وهدواك جتعدل احلدل جلبل  ،ق بني احلل والباعلت جهلك إَّ يوم ا هذا، ف تىفرا فما ازددت إف تعاملاً ومتادياً  
 .ه، فتمدحه وتدافع ع باعاًل، وتحارب أهله، والباعل حقاً 

مدحته إف لظ ك السيئ أ ه على م هنك الفاسد ت محل اعمل على املفصل، وحاها ابن  وكالم ابن عثيمني ما
وافقد  قدول غدالة مهمدك لبدنـي مدا فيده مدن هدم فق أ دل، ولدو فق  هى هدم مدن كدالم اإلمدام البيدارا مدا فهمتقدعثيمني أن يكدون قدد فق 

صدلى -حه لده ك دروحه لكدالم رسدول اهلل ومن صميم م هج أهدل السد  ، وهدر  ،هم أن كالم البيارا حلاملرجئ ، ولك ه فق 
 .وكالم العلماء البعيدة عن اإلريافت -ليه وسلماهلل ع

ومدن  لدك هدرحه لكدالم  ،ولكن ألن ال صوع الواضح  قد ف يفهمها اجلهال وص ار علب  العلدم يقدوم ب درحها 
 .االبيارا هذ

والب ددن ا عكاسددات خطددرية علددى أئمدد   التوثدد وهلددذا  ،وأهلددهالتوثدد  والب ددن علددى احلددل يددا حلدد  قددد أكثددرت مددن أ
 .السلف وم هنهم وأصوهلم

دددانق  ال بقاع دددلق  إ نا )فددداحلل يعلدددو علدددى الباعدددل وي هقددده،  ه هددديئاً،ودي ددده وأوليددداء ولدددن تضدددر اهللق  إف  ، ولدددن تضدددرا (زقهىوقًدددا كق
 .األمارة بالسوءاجلاهل   فسك 

 (:2ص)قال الحلبي في  -سادساا 

 :-م ياداً و اصراً -، أعقبتىه بقو  –ت مقا –ثيمنيملا  قللى كالمق ال ي  ابن ع "

 ..هكذا العلمى من أهل العلم ت أهل العلم"
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 ..". وهذا هو املوقفى احلل  حنو أهل احلل

فما ! لك ه حاد –وقد عرف بذكائه مقصودا األساس –!ُياعبل–.." ج ايته"فما ا قال ال ي ى ربيٌع ت 
 :–!!أجاد

أكيد أن ابن عثيمني فهم أن كالم البيارا من ج س كالم غالة املرجئ  لك ه ا طالقاً هل تريد هبذا الكالم ت"
م ه من محل اعمل على املفصل قال هذا الكالم الرائع الذا   ي ر فيه أدن إهارة إَّ بطالن كالم البيارا كما تعتقد 

ل ا من كالمه  فسه، فأ ا أعرتف بالعن  أ ل بطال ه، إن ك ل تعتقد  لك ت ابن عثيمني وكالمه فبنيا  لك ووضحه 
 "."!!-رمحه اهلل-عن إدراك ما أدركتقهى أ ل من كالم العالم  ابن عثيمني 

 :أقول

إين عرفلى كالمك وقصدك الباعل، فصرـحلى ببيان كالمك الفاسد وقصدك السيئ، و  أحد مقدار هعرة،  -أ
 .واحليدات من صفاتك

اإلريال، وأؤكد أن ابن عثيمني أ بل وأفقه من أن يفهدم أن ت كدالم اإلمدام أؤكد أن كالم البيارا بعيد عن  -ب
 .البيارا إريافً 

الدذا ف أل ه من علماء األصول يىفراق بني اعمل الذا  تمل عددة معدان، وف مدرج  لواحدد م هدا، وبدني الد ة  
قطدع هبدذا، ولديس هدو مثلدك ف يددرا مدا هدو ، وأ تمل إف معىن واحداً، فهو يرى أن كالم اإلمام البيارا  دة ت مع داه

 .ال ة وف ما هو اعمل، وف ما هو الظاهر

 .، فال تىفراق بني التمرة واجلمرة" س  كل محراء مترة: "فيصدق عليك املثل القائل

علبدلى م دك أن تبدني وتوضد    كيدف فهدم ابدن عثيمدني أن ت كدالم البيدارا إريداًف، فحددت عدن اإلجابد   -جد
 . ا  هذا؛ ألن فاقد ال نء ف يعطيهعلى س

  :(7ص)في  الحلبي قال -سابعاا 

 "!!كما تعتقد أ ل بطال ه :" -حبل كالم اإلمام البيارا-تـ -قوله  -رمحكم اهلل–فتأـملوا  "

 ".!؟-بل أي ه من قصدا أو مرامن–فأين هذا من كالمن 
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 .على اقبري سقطل، فأ ا أىبنيا هذا من كالمك: أقول

 : ل الذا تقول متعقباً كالم اإلمام البيارا بقولكألسلق أ

قع ر فقد  ف عدلى الققل د   :)قولق من يقول -ت مواضعق من كتبه- ـم هي  اإلسالم ابن تيمي  "
أهندا  -رمحده اهلل-، وبدنـي ( امل

 "....-ومن لـف لـفهم-من املرجئ  -من أقوال أهل البدع 

 .ل الةفقول البيارا ع دك من أقوال البدع املرجئ  ا

 .وم ن  قا   ـللق على كالم هذا اإلمام اِارب للبدع وم ها اإلرجاء كالم هي  اإلسالم ت غالة املرجئ 

 فهل ت كالمك هذا وعملك العني  مدأ لكالم البيارا أو  م ه يع؟

باإلرجاء وهل كالمك هذا وعملك حل أو باعل أيها السوفسطائن؟، بل هو باعل ألن فيه رمياً لإلمام البيارا 
 .ال ا ، ومن ه ا   ـللق كالم هي  اإلسالم ت غالة املرجئ  على كالم هذا اإلمام

 .وهذا م هج يسري عليه احلل  ت جعل احلل باعالً والباعل حقاً 

إن كالمددك وعملددك هددذا ف تفددن بدده كلمدد  باعددل، فدداألمر أهددد؛ إ  جعلددل كددالم البيددارا مددن جدد س كددالم غددالة 
 .هم السلف الصا أهل البدع، الذين كفر 

 .فأص ر عالب العلم يعرف بطالن قولك وبلوغه هناي  القب  

 .فدع املراوغات وقل  احلقائل والتباكن الباعل 

 .    يكتف احلل  بتن يه على اإلمام البيارا وظلمه له وح ر كالمه احلل ال د يه ت كالم غالة املرجئ 

 .ي ،   ت د يل كالمه ت غري موضعهو  يكتف بافرتائه على هي  اإلسالم ابن تيم

 .  يكتف هبذا و اك، بل زجا بابن عثيمني ت أمر يأباه دي ه وعقله وفقهه

 ...فاهلل املستعان : "فيقول
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دن قبدل ومددن بعدد–م ـكدداً  هدو عددنيى مدا أردتىدهى وقصدددتىهى ت  -رمحدد  اهلل عليده-أن كدالم أسددتا  ا ال دي  ابدن عثيمدني-م 
 :أصل مقا  

 ..م ن كالم اإلمام البيارا ( املٌ )ملا هو ( تفصيالً : )أوفً 

مددددن السددددلف  -فيهددددا–رداًّ علددددى تلكددددم القاعدددددة اهلوجدددداء الفاسدددددة الددددِت ف سددددلقفق لل ددددي  ربيددددع املدددددخلن : ثا يدددداً 
 ...الصا 

 ".-مهذه األيا-أهلق األهواء فما أكثرق -كالمق اإلمام البيارا  -أو قد يست كلى –رداًّ على مقن است كل : ثالثاً 

ف رى هذا اجلهول الظلدوم ي كدد أن كدالم ابدن عثيمدني هدو عدني مدا أراده مدن الباعدل وقصدده، وأن كدالم ابدن : أقول
عثيمدني تفصدديل ملددا أريلدده اإلمدام البيددارا؛  لددك اإلريددال الددذا يعدد مددن صددميم كددالم غدالة املرجئدد  ت  ظددر احللدد ، وأكددد 

 .لى كالم اإلمام البيارا لك بت د يل كالم هي  اإلسالم ت غالة املرجئ  ع

 .وبرأ اهلل ابن عثيمني الفقيه األصو  مما تفرتيه عليه، وليس هو بأستا  لك

ولو ك لق من تالمذته لعـلمك ما هو الكالم اعمل وما هو ال ة وما هو الظداهر، ولرباداك علدى الصددق واحدرتام  
 .احلل وأهله

ا ُيرجك من عقدة اإلرجاء الِت تريد أن ترمن هبا إماماً مدن ولعلمكق م هج السلف مما ُي بك التيبط واجلهل، وم
أئم  اإلسالم من أهد ال اس حمارب  للبدع، وم ها اإلرجاء، وليس قصد ابن عثيمني الرد على ما تسميه بالقاعدة اهلوجاء؛ 

محددل اعمددل علددى : "إ  هددو وإخوا دده مددن كبددار علمدداء الدددعوة السددلفي  مددن أبعددد ال دداس عددن القددول بتلددك القاعدددة الباعلدد 
 ".املفصل

ومددن أكددرب ال ددواهد علددى  لددك، أ دده هددو  فسدده وقددع ت خطددأ، فددردا عليدده ال ددي  محددود التددوُيرا رداً قويدداً، أيـددده ت 
 لدك العالمد  ابددن بداز،   أيـدددّها العالمد  ابددن عثيمدني ضددد  فسده وضدد خطئدده بكدل رجولدد  وهدناع  وإ صدداف، ولدو كددان 

ن أصول اإلسالم ملدا ا تقدده ال دييان اجللديالن، وحلمدال امدل ابدن عثيمدني علدى مفصدله محل اعمل على املفصل أصاًل م
 .الرائع، ولو جتاهال  لك لذـكرّها ابن عثيمني به، وملا سايرّها ت جتاهله

فهدذا هدو ابدن عثيمددني وهدذان أخدواه ف يريدان القددول هبدذا األصدل الباعدل، وف يددراه أسدالفهم الكدرام، فتدأسق هبددم إن 
 .يك رمل من السلفي ، ودع الدعاوى الباعل  على العلماء ال بالء ال رفاء، فإهنم ت واٍد، وأ ل ت وادٍ بقن ف
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فمدددا أكثدددرق أهدددلق -كدددالمق اإلمدددام البيدددارا  -يست دددكلى ( قدددد)أو –رداًّ علدددى مقدددن است دددكل : ثالثددداً  : "الحلبوووي وقوووول
 "...-هذه األيامق -األهواء

 

 :أقول

، وأسدتبعد  ، ف درحه لكدالم البيدارا -رمحده اهلل-أن يكدون خطدر ببالده مدا تقولده ت كالمده ليس األمدر كمدا  كدرتق
 .الواضح  -صلى اهلل عليه وسلم-مثل هرحه ألحاديث رسول اهلل 

ومثدل هدرحه لكدالم هدي  اإلسدالم ابدن تيميد  ك درحه للواسدطي ، وهدرحه لكدالم غدريه مدن العلمداء، وف أعددرف ت  
ن أهدددل األهدددواء است دددكل كدددالم اإلمدددام البيدددارا إف احللددد  صددداح  اهلدددوى حددددود علمدددن أحدددداً مدددن أهدددل العلدددم وف مددد

 .وال كوك والت كيك ت أخبار الثقات  ا فيهم الصحاب  الكرام ال بالء

 : (3ص)في  الحلبي قال -ثامناا 

-!وبددـث الفىرقدد  بيدد هم! ت غمدرة ا  دد اله ت ت ددتيل السدلفيني –وفقدده اهلل–خفددن علددى ال دي  ربيددع )!( أم لعلده  "
ددده حمسددد اً صددد عاً  ددد ى  فسق ريددد  : " -رمحددده اهلل-  كدددالمى اإلمدددام وكيدددع بدددن اجلدددرااأ-!! اصدددراً هلدددم! مددددافعاً عددد هم! وهدددو  سق القدق

  : القدول ُيد ئ مدن العمدل، واجلهميد  يقولدون  : األمر مستقبل، وأن اهلل   يقدـدر الكتابد  واألعمدال، واملرجئد  يقولدون  : يقولون
 !؟"ول والعملجت ئ من الق( املعرف )

ه-قولى اإلمام البيارا-وهلل احلمد–و  ُيق فق علـن   (:31:رقم ")خلل أفعال العباد"ت كتابه- فس 

 . احذروا ه فء املرجئ  ، وه فء اجلهمي : وقال وكيع"

 .واجلهمي  كفار ، واملريسن جهمن

 !وعقل متىم كيف كفروا؟

 .، وهذا كفر(املعرف )يكفيك :قالوا 

 "."اإلنان قول بال فعل ، وهذا بدع : ونواملرجئ  يقول
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، فلمدددا ا  "يكفيدددك املعرفددد : "كدددالم البيدددارا وتكفدددريه ملدددن يقدددولكدددالم وكيدددع وعرفدددلق  قدددد عرفدددلق   إ ا ك دددلق : أقوووول
 جعللق كالمه من ج س كالم ه فء الكفار؟

بيا دات وتقريدرات أئمد  إن ربيعاً عرف حل املعرف  مدذاه  القدريد  واملرجئد  والدرواف  واقدوارج مدن كدالم و : أقولو 
الس   من أول حياته العلمي ؛ بدءاً من املرحل  الثا وي ، وا تهاء باملرحلد  اجلامعيد ،   الدراسدات العليدا،   التددريس لعقائدد 
السلف؛ بدءاً من تدريسه لعقائد السدلف ت معهدد اجلامعد  اإلسدالمي  سد وات،   اسدتمر ت  لدك إَّ يوم دا هدذا، ولربيدع 

 الردود على أهل البدع، وله هدروأ عددة لعددد مدن كتد  عقائدد السدلف م دهورة، ضدم ها ردوداً علميد  سدلفي  م لفات ت
على أهل البدع من القدري  واقوارج والرواف  والصوفي  واملرجئ ، وف سيما ال الي ، فاحلل  ملا اكت ف حدديثاً كدالم وكيدع 

ملرجئ ، أراد أن يوهم ال اس أ ه بلغ هأواً ف يدركه ربيع، والذا أعتقده ت ت القدري  واملرجئ  وكالم البيارا ت اجلهمي  وا
 .احلل  أ ه ف يعرف من عقائد السلف وم هنهم ما يعرفه ص ار عالب العلم السلفيني

 .وعلى فرض أ ه عرف كالم البيارا ت اجلهمي  واملرجئ  من زمن سابل، وأ ه يىكفر غالهتم

داخدالً ت كدالم غدالة " املعرفد  فعدل القلد "لتنل على اإلمام البيارا، َعل كالمده إ ن أ ل متعمد ل: ف قول له
يكفيددك : املرجئدد ، بددل جهميدد  املرجئدد  الددذين يكفددرهم السددلف، ومدد هم اإلمددام البيددارا، فكيددف يىكفاددر البيددارا مددن يقددول

 !!،   يقول كالماً ت  ظرك مثل الكالم الذا يىكفار به؟"املعرف "

 :م الطات هذا الرجل ورميه لألبرياء َرائره وفت ه   ا ظر إَّ

 ".-!وبـث الفىرق  بي هم! غمرة ا   اله ت ت تيل السلفيني ت–وفقه اهلل–خفن على ال ي  ربيع )!( أم لعله" 

 .فهذا من البهل العظيم، ف سيما وهذا عمله، ومن م هنه الذا يسري عليه هو وح به من عقدين من ال من

لى كل رأس من رؤوس ح به سد وات حرصداً علدى ريدع الكلمد  ورأب الصددع، بي مدا هدم جدادون ت وربيع يصرب ع
السددعن لبدددث أسددباب الفرقددد  والفددنت وإعدددالن الضددالفت، فدددإ ا  صددحهم العلمددداء بددالرجوع عدددن أبدداعيلهم وأصدددوهلم الضدددال  

تيفاف هبدددم؛ إمعا ددداً مددد هم ت رفضدددوا هدددذه ال صدددائ  وأسدددقطوا العلمددداء ال دددبالء ال اصدددحني، وجدددرؤوا السدددفهاء علدددى افسددد
الت ددتيل والتفريددل والتم يددل للسددلفيني، ف سدديما وه دداك مددن خصددوم املدد هج السددلفن وأهلدده مددن ندددهم بدداألموال لت ددنيعهم 

 .على املضن ت سبل ال ياعني وت تفريل ومت يل السلفيني

 . هم و ارب أهل احللأخ ى اهلل وأهان وأ ل من ي تل السلفيني، وي صر أهل الضالل ويدافع ع: وأقول
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 :(4-3ص)في  قال الحلبي -تاسعاا 

 :-رمحه اهلل-أوض ى ؛ حيث قال-(1/939" )كتاب الس  "ت –ولعـل رواي ق اإلمام عبد اهلل ابن اإلمام أمحد  "

بالقلد   دا ( املعرفد : )ُيد ئ مدن العمدل، وقالدل اجلهميد  -عد  وجدل-اإلقرار  ا جاء من ع دد اهلل : قالل املرجئ "
 .-ء من ع د اهلل ُي ئ من القول والعملجا

 ".وهذا كفر

 (:493ع " )الصارم املسلول"وقال هي  اإلسالم ابن تيمي  ت 

، )املعرفد )  ي فعده مدا ت قلبده م دن :  -م ن غدري عدذر -أن من   يتكـلم باإلنان بلسا ه: إن الذا عليه اجلماع ى "
 .انهرٌط ت صح  اإلن -م ن القادر عليه-وأن القول 

 ...".ت فعى من غري عمل اجلوارأ(املعرف )إن : "ح  اختلفوا ت تكفري مقن قال

كمدا   -وف أريدد أن أسدنء الظدن –لدو كدا وا يعلمدون  -ت لفظ  عبارٍة ، ف ت صح   عقيددٍة  -يا هي ى  -فالبحثى 
 !-!بل يعلمون: فأقول-!هم يفعلون

بدني -فقدط-)!(أن املعركد ق  -!كمدا يظهدرى م دن أعمالده وممارسداته  ولدو-)!(يظدن   -هداه اهلل-لكن  ؛ كونى ال ي  ربيع
خمالفددداـ مددددا ي ب ددددن سدددلكىه مددددن اجلدددداـدة ت ... اتق اليمدددني ، و اتق اليسددددار -!بددددالظـن والتيمددددني  -صددددار يدددذه ى : السدددلفينـي 

سار
ق
 ".!!امل

 : أقول

 م؟آآلن تتكلم عن املرجئ ، وت قل كالم اإلمامني ت بيان ضالهلم وتكفري غالهت -1

 !!فلما ا   تتكلم عليهم قبل محلتك على اإلمام البيارا وجت ايك عليه؟ 

يرى القارئ أن كدالم هدذين اإلمدامني إمندا هدو حاسدم ت أمدر املرجئد ، الدذين يدرون أن اإلندان هدو املعرفد ، وأن  -9
 .صرون الكفر ت اجلهل باهلل فقطحكم من يعتقد هذه العقيدة كافر؛ أل ه  صر اإلنان ت املعرف ، وأهل هذه العقيدة  

 .من قري  وف بعيد ألن كالمه حل" املعرف  فعل القل : "وف عالق  لكالمهما بقول اإلمام البيارا
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 فما هن  تين   قل هذين ال صني ع د احلل ؟

ف أريدد أن و –لدو كدا وا يعلمدون  -ت لفدظ  عبدارٍة ، ف ت صدح   عقيددٍة  -يا هدي ى  -فالبحثى  : "ال تين  هن قوله
 ".!-!بل يعلمون: فأقول-!كما هم يفعلون  -أسنء الظن 

فا ظر إَّ هذا التالع  وإَّ هذا افست تاج وافضطراب، في فن ع ا العلم، وي فن عن  فسه سوء الظن،   يثبل 
 .العلم ملن  فى ع ه العلم، و اربه من م طلل سوء الظن املهلك

ت لفددظ ف ت صددح  عقيدددة، أا اخددتالف لفظددن، وأا عامدد  يقددع فيهددا   يددرى أن اقددالف بي  ددا وبي دده اخددتالف 
 . كم عليها بأهنا خطأ لفظن

قع ر فقدد  ف عددلى الققل دد   :)قددولق مددن يقددول -ت مواضددعق مددن كتبدده- ـم هددي  اإلسددالم ابددن تيميدد   : "فهددل قددول احللدد  
، ( امل

 ..".-لـفهم ومن لفـ -من املرجئ  -أهنا من أقوال أهل البدع  -رمحه اهلل-وبنـي 

 هل هذا الكالم وهذا افستدفل موجهان إَّ لفظ عبارة أو إَّ عقيدة إمام من أئم  الس   واإلسالم؟

    يكتددف هبددذا القددول املهددول املوجدده إَّ عقيدددة اإلمددام البيددارا، بددل أتبعدده بقددول هددي  اإلسددالم الددذا يبددني فيدده 
بداهلل وبرسدوله و دا جدداء مدن ع دد اهلل فقدط، وأن مددا سدوى املعرفد  مددن ضدالل غدالة املرجئد  الددذين يقولدون اإلندان هدو املعرفدد  

اإلقددرار باللسددان واقضددوع بالقلدد  واِبدد  هلل ولرسددوله والتعظدديم هلمددا واقددوف والعمددل بدداجلوارأ فلدديس بإنددان، وزعمددوا أن 
 .الكفر باهلل هو اجلهل به

 صدفني مدن أخبدث أ دواع الطعدن ت عقيددة اإلمدام فقوله الرداء، وإيراده لكدالم هدي  اإلسدالم هدذا ع دد العقدالء امل
 .البيارا، بل أبلد ال اس يدرك أن هذا من هر أ واع الطعن والتبديع

فالواج  على احلل  أن يتوب من عمله هذا، وأن يعلن توبته مدن هدذا التلدون والتالعد  ت تربيدر ج ايتده  دا هدو  
 . مثلها أو أسوأ م ها

  :(4ص)في  قال الحلبي -عاشراا 

( كتدابق اإلندان) -قبدل سد وات-قدد هدرحلى  -وهلل احلمد واملـ  –ف يدرا أـ ل  -سـدده اهلل–ولعـل ال ي ق ربيعاً  "
 !!ت حنٍو من سبعني الساً علمياً -"فت  البارا"وب رأ احلافظ ابن رج -كامالً -"صحي  اإلمام البيارا"م ن 
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 "...-إ ن-فل يعلم 

 

 :أقول

 .ان من صحي  اإلمام البيارا ت حنو سبعني الساً قبل س واتاإلنهرحلق كتاب  إ ا ك لق 

فلمدددا ا تتندددىن عليددده اآلن، أألن هدددذا التصدددور األرعدددن عدددن اإلمدددام البيدددارا تكدددوان ت  فسدددك مدددن  لدددك الوقدددل  
عليه،   كالم حل ف غبار " املعرف  فعل القل : "فصـ فلق كالمه هذا ت دائرة كالم غالة املرجئ ، أم أ ك عرفلق أن قوله

ملددا احنرفددلق عددن مدد هج السددلف اـددرتق عددن سدداعد اجلددد ت حددرب السددلفيني املعاصددرين فتمددادى بددك اهلددوى إَّ أن ت اولددلق 
 : اإلمام البيارا هذا الت اول السيئ كما ت اوللق أصوهلم، فدفعك احلقد واهلوى إَّ أن تقول

 .إن علم اجلرأ والتعديل ليس له أدل  ت الكتاب والس   -1

 .وأن تبديع املبتدع ف يىقبل ح  يتم عليه إرياع العلماء -9

 .؛ لرد احلل"ف يل مل"وأصل  -3

 ".ف يق عل"وحنوه  -3

وأن أخبار الثقات وأحكامهم ف بد من التثبل م ها ولو كا وا من الصحاب ، خمالفاً ت  لك كتاب اهلل وس    -4
 .وم هج السلف الصا  -صلى اهلل عليه وسلم-رسوله 

وإثارتدددك الضدددن  علدددى اجلدددرأ املفسدددر مدددع أن مدددن لاصدددمهم ف ي تقددددون أهدددل األهدددواء وف يددددي وهنم إف مدددن   -6 
 .كتبهم ومقافهتم حبروفها و صوصها الواضح  ت الضالل

وتأصيلك وح بك تلك األصول الِت تسع أص اف أهل الضالل وضالفهتم وتح دهم للدفاع ع هم وحلرب  -1 
 .مل هج الواسع األفي  الذا يسع أهل الس   واألم  كلهاأهل الس  ، وم ها ا

أليس هذا امل هج املدمر وهذا التأصيل الباعل من أوض  الرباهني على أ ك وح بك من أهد امل حرفني عن مد هج 
 السلف ومن أهد اِاربني له؟
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 : (4ص)في  الحلبي قال -الحادي عشر

 :لو سأل  ا ال ي ق ربيعاً :   "

 !؟-فقط-(فعل القل )هن ( املعرف )هل 

 !سيكون جوابىه؟ -يا تىرى–ما ا 

 !!! عم : إما أن يقول *

 ...ف : وإما أن يقول *

 !-!وف أظ ه قائلقه-؛ فقد قال باعالً (  عم: )فإ ا قال 

 :؛ ف قولى له( ف: )وإ ا قال 

 !صحيح  ؟-إ ن-( املعرف  فعل القل (=)عبارة)هل 

 !-!وف أظ ه قائلقه-فسقه؛ فقد  اق   (  عم: )فإ ا قال 

 !-!وبكل ع اي –ووافل مقصودق كالمن ت مقا  .." ! اجل اي "؛ فقد  ق  مقالقه ( ف:)وإ ا قال 

- 33-39ع" )-يدا دعداة اإلسدالم-أوفً -التوحيدد"ت رسدالته  -رمحه اهلل–ولعـل ت كالم هيي  ا اإلمام  األلباينا 
 : ، قالما يك فى الراي ن عن كل عقني   -( بتحقيقن

 (.املعرف )فإن اإلنان تسبقىه "..

 ...."...اإلنانى واإل عانى : -(املعرف )مع -وف تكفن وحدقها ؛ بل ف بد أن يقرتنق 

 "...-واملوـفل اهلل-وهو عنيى كالمن ومقصودا
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 :أقول جواباا على سؤاله األول

ارا أهنددا تكفددن عددن أعمددال اجلددوارأ وأفعددال إن املعرفدد  هددن فعددل القلدد  كمددا قددال اإلمددام البيددارا، و  يقصددد البيدد
القل  وأقواله، وف يدل كالمه على أن املعرفد  كافيد  عدن هدذه األعمدال واألقدوال، وللقلد  املد من أّهيد  عظيمد ، فهدو حمدل 

هلل، التعظيم واإلجدالل لدرب العداملني، وهدو موضدع حمبد  اهلل ورجائده والتوكدل عليده والرغبد  فيمدا ع دده، والرهبد  واقدوف مدن ا
 .إَّ خصال كثرية، وم ها املعرف ، و   صر البيارا أعمال القل  فيها

وقإ  قا فقسقددقت   ،أقفق وقإ نا ت  اجل قسقد  مىض  قً  إ  قا صقدلقحقل  صقدلق ق اجل قسقددى كىل دهى  : "يقول -صلى اهلل عليه وسلم-والرسول 
ددددنق ال ققل دددد ى  دددددى كىل ددددهى أقفق وقه  دددددق اجل قسق حددددديث " صددددحيحه"، ومسددددلم ت (49)حددددديث " صددددحيحه"ه البيددددارا ت أخرجدددد" فقسق

(1422.) 

 هل تعرتف بأن املعرف  عمل القل  أو ف ؟:   إين أسأل احلل 

، ومدا هدو "اإلندان هدو املعرفد : "أو ف ت ال ترى أن كالم البيارا امل وأ ه كالم باعل، وأ ه يساوا قدول املرجئد 
 دليلك على هذه املساواة؟

 : ل لك أن تقولوأ ه  

قع ر فق  ف على الققل    :)قولق من يقول -ت مواضعق من كتبه- ـم هي  اإلسالم ابن تيمي   "
أهندا  -رمحده اهلل-، وبنـي ( امل

 ."...-ومن لـف لـفهم-من املرجئ  -من أقوال أهل البدع 

 .راوأ ه  ل لك أن تى د ال كالم هي  اإلسالم ت غالة املرجئ  على اإلمام البيا

 وهل ت كالم العالم  األلباين مصادم  وم اقض  لكالم اإلمام البيارا؟

 وأسألك ما هو اعمل ع د أهل العلم؟
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وإ ا أجبددلق بعددد أن عرـفتددك بدده، فهددل تصدد  دعددواك أن كددالم البيددارا امددل، وأ دده داخددل ت كددالم غددالة املرجئدد  
 اخل؟؟...الذا  ـمه هي  اإلسالم ت مواضع من كتبه

 .جابات العلمي  على هذه األسئل  مبتعداً عن الكذب واملراوغات وقل  احلقائلأرجو اإل

 
مدالً ت أن يقدف م تددى مدا يسدمى بكدل أأخرتى   ر هذا املقال من التدأري  امل دار إليده إَّ يوم دا هدذا : مالحظة

ل؛ ألن بواعدث الرغبد  السلفيني ع د حده، وأن يوقف ه به بالباعل على أهل الس  ، ولكن لألسف   يتحقدل هدذا األمد
 .ت ال    قوي  ع دهم سابقاً م ذ عقد و صف وفحقاً إَّ أن يقطع اهلل دابر فت تهم وما  لك على اهلل بع ي 

              

 كتبه  

 ربيع بن هادا عمري املدخلن
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