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 والكذبوالعناد الحلبي يَُدمِّر نفَسُه بالجهل 

 "الحلقة األولى"
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 .والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداهاحلمد هلل،  
 :أما بعد
أَلَممم  يَمن    ل مم  : "، عنوانمه"كم  السمليين" منتديات ما يسممى وورا  بمم  شر يف اطلعُت على مقال لعلي احلليب نُ فقد 
 ! ".-وكّنا!( عندكم)ولو كّنا -...بالسماع عّنا)!( وال َت تيوا .. أ   تسمعوا مّنا

  
 . مناقشة هذا العنوا  -أوال   

يشممبه  ."-وكنّمما!( عنممدكم)ولممو كنّمما  -...بالسممماع عنّمما)!( وال َت تيمموا .. أَلَمممم  يَممن    ل ممم أ   تسمممعوا منّمما: " ممم قولممه1
 .سجع ال ها 

 
والباط  حقا ، ال  وقلب احلقائق وجع  احلق باطال  حيارهبم احلليب وحزبه بالسيسطات فالسلييو  الصادقو  الذين 

الم  سمجلتموها  ،ومما رأوه وقمرهوه همم والنما  ممن مقماالت م وتصمرحيات م ،أباطيل م إال ما مسعوه بنصموات م ينتقدو  من
  .بنقالم م، ونشرمتوها يف مؤليات م ومنتديات م

 
 . عليها السلييو  من مصادركم وهذا بيا  موجز للمصادر ال  رد  

 
 .ن تنصيالت باطلةضم  ت بصوت علي احلليبشريط مسموع   -1

تنبيممه "وقممد رد  عليممه أ ونمما سممعد الممزعين، اليلسممطييف، وبممّنَ ممما يف هممذا الشممريط مممن ا همم  والضممالالت يف كتابممه 
 ". ناملس" علي احلليب"اليطن لتهافت تنصيالت 

 .فلم يستيد احلليب من هذا ال تاب وما تضّمنه من احلق وإبطال الباط ، ب  كابر وعاند كعادته الذميمة
 

 .ص  إىل أيد، كثري من النا طُبع وُنشر، وو  تنليف علي احلليب، ،"منهج السلف الصاحل"كتاب    -2
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فيممه مممن أباطيمم ، ف ممابر احللمميب وعانممد احلممق  ، وبممّنَ ممماعليممه الممدكتور أمحممد بمماومول بمماحلق وبمماحلجج وال اهممن رد   
وكممابره، وممما يممدر، املسمم ن أ  هممذا العنمماد وهممذه امل ممابرة ال تزيممده عنممد العقمماله الشممرفاه إال سممقوطا  ومهانممة، وممما يممدر، 

 . املس ن أ  الرجوع إىل احلق شرف ورجولة
 

 .، تنليف احلليب"صد التشنيع برد ما صدر عن الشيخ ربيع من اإلسقاط والتبديع"كتاب    -3
وهذا ال تاب قائم على املغالطات وقلب احلقائق، وجع  احملق مبطال ، واملبط  اليماجر مللومما ، وهمذه ارممور ال  

 .تصدر إال من منهج فاسد وعق  كاسد
 

حزبممه عليهمما، ودفمماعهم  إهنمما شممارحة ل،سممالم، ومتثمم  وسممطيته، وثنمماه: ثنمماه احللمميب علممى رسممالة عممما  بقولممه  -4
 . لك م توب بنقالم احلليب وحزبه ومنشور يف منتدياهتما، ك  ذعنه
 

، وشهادته هلم وورا  وهبتانما  ، وهم كثريو ثناه احلليب على مؤيد، رسالة عما  من روافض وصوفية وعلمانين  -5
 .وأعلنهبقلمه  كتَب هذابنهنم علماه ثقات ووالة أمناه،  

هلل مث أهمم  احلممق املنصمميو  أهنممم بممرهاه مممن الغلممو، بمم  هممم حيمماربو  أسممرفَت يف حممرب السممليين بممالغلو، ويعلممم ا -6
وممنهم المروافض وااموار  -الغلو، ومع هذا الللم فقد بمرأت الغمالة فعمال  ممن همذا الوصمف حيما بمرأت املمذاهب الثمانيمة 

 ".للتطرف السليية هي الوسط الشرعي املضاد"من التطرف، وهذا يف مقال لك نشرته بعنوا   -والصوفية والزيدية
 

ممن : " قولممه  -ثانيمما   ختممالُف ممما  -!!واجتهممادات  –ممّممن هلممم آراه  -!الممذين بغَممو ا علينمما-(إ واننمما)أكثممُر َمممن جالسممُت م 
-ولألسمف الشمديد -!(أغلمبهم)مما عنمد ( ُجم ّ )رأيمُت أ  : -ممّما نمراه حقما  وصموابا  –حنن عليه ، وما نُرّجُحه ، وننتصُر لمه 

 ".اخل...
الغلو يف حمرب أهم  السمنة واحلمقأ، وألميس همذا ممن الغلمو يف تنممزيه الغمارقن يف الضمالل ممن  أليس هذا من: أقول

 الغلوأ، وه  هذه الشهادات املزورة تصدر من إنسا  صادق يف دعواه السليية ويف دعواه أنه من أه  الوسطيةأ
 

 :أقولثم 
حلق وأهله، وبغمي م وعمدوان م بمدأ منمذ حليب دع ال ذب وقلب احلقائق، فننت وحزبك البغاة املتمردو  على ا يا

عقمدين مممن الزممما ، بماحلرب علممى أهمم  السمنة، وعلممى مممنهجهم وأصموهلم وعلمممائهم، فنسممقطتم كثمريا  مممن العلممماه، وأّصمملُتم 
و الل هذين العقدين من الزمن مل تعينفوا  ، وعلى رأ  هذا احلزب عدنا  عرعور واملنريب واحلليب،ارصول ال ثرية الباطلة
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خيجمم  المم  ومل ترجعمموا عممن باطمم ، ومل ت يمموا عممن البغممي واليممي واركاذيممب واايانممات وقلممب احلقممائق، تلممك ارمممور  حبممق،
 .ال  ى أه  البدعغالة منها 

 
 ".ختالُف ما حنن عليه ، وما نُرّجُحه -!!واجتهادات  –ممّن هلم آراه  : " وقولك

 
ا عنممممدهم ردود علميممممة علممممى بممممدع كمممم ى و ممممالالت ، وإنممممباطلممممة لمممميس عنممممد السممممليين آراه واجتهممممادات :أقووووول

 .وتنصيالت باطلة، وهذه الردود قائمة على احلجج وال اهن وعلى منهج السلف الصاحل
 ،ارديا  ومساواة ارديا  وأ وةأه  وحدة ارديا   الدفاع عنال  يرد عليها السلييو  ومن أباطيل م الوا حة  

  .-صلى اهلل عليه وسلم-ن يف أصحاب رسول اهلل اهلل والطاعن توالدفاع عن معطلي صيا
  .بالطرق املاكرة واحلي  الياجرة ميه، ويزكيه بننه سليي،حي واآل ر ،بعض م يدافع
فيصمف  .ل نه سليي ،أ طاهعنده  :يقولو أ ،فال  عنده  طن :أه  الضالل واليي والشغب إ وانهفيقول عن 

صمملى اهلل –رسممول اهلل  أصممحابيف  ولممو كانممت طعنمما   ،ر يف سمملييتهيعمميف ال تممؤث ،ت ال مم ى بنهنمما أ طمماهالالضممال
 .رص  الواله وال اه كانت هدما   ولو، -عليه وسلم

  .، أو ثناها  عليهاارديا  وحرية ارديا  وأ وةوحدة ارديا  عن  ا  دفاعولو كانت  
 

 ".نُرّجُحهختالُف ما حنن عليه ، وما  -!!واجتهادات  –ممّن هلم آراه   : "يقول احلليب
 هرسمولكتماب اهلل وسمنة رجمع  ولمو كما  علمى احلمق  عم  امل ،ارباطي هم عليه وما يرجحونه من  ا  عنده مايفاملق 

  .ومنهج الصحابة ال رام والسلف الصاحل -صلى اهلل عليه وسلم-
 

فمما همي ميمزة  ،احلمق والصمواب والتوحيمد همم عليمه همو فالصوفية والروافض وسائر أه  البدع والضالل يمرو  أ  مما
 أواملنطق عليهم ارسلوبصاحب هذا 

 
 :-ولألسف الشديد-!(أغلبهم)ما عند ( ُج ّ )رأيُت أ  : "قوله 
 ".(..قال)، و( قي )السماع املبيفُّ على  -1

 
هات ارمثلة واردلة على أ  ردود السليين إنما همي مبنيمة علمى قيم  وقمال، ولمو كما  عنمدا شميه ممن ارمثلمة : أقول
 .ت به، ول ن فاقد الشيه ال يعطيهلصر ح
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 ..سوه اللن الشديد  -2: "وقوله
 ..التقليد -3
 ..التعّصب-4
 ..الت ذيب والتش يك-5
 ...اجملادلة بغري حقّ -6
 "....االهتامات املنَ رة-7

 :التعليق

 .هذه الصيات الذميمة هي صياتك وصيات حزبك، ال شك يف ذلك، وواقع م يشهد ويؤكد ذلك
 .يف سوه اللن يف احلق وأهلهفال تلحقو  

 .وال جيار، حزب م يف سوه التقليد والتعصب أ، فرقة
 .رهنم يقلدو  شخصيات باروة وعلماه علماه

 .فاملقلدو  يف اليقه يقلدو  أئمة علماه، وإ  كا  هذا التقليد قد ي و  باطال  أحيانا ، ال ير اه ارئمة
أهممم  البيمممت ي رهمممو  همممذا التعصمممب ممممنهم، ويتممم هو  ممممنهم وممممن والمممروافض يتعصمممبو  رئممممة أهممم  البيمممت، وإ  كممما  

 . الهلم
 .أما حزب م فيقلدو  ويتعصبو  رنا  تافهن ساقطن وأه  في وشغب

 .وهؤاله التافهو  ييرحو  هبذا التعصب والتقليد ارعمى 
ائمممة علممى ا همم  وال ممذب ويشممجعو  عليممه، ونممدحو  الثمممار واآلثممار السمميية هلممذا التقليممد والتعصممب مممن املقمماالت الق 

 .ورد احلق، واحلرب على أهله، وال خيج  هؤاله الزعماه التافهو  من إعال  تنييد مقلديهم على أباطيلهم
أما الت ذيب ره  احلق الصادقن والتش يك فيهم وفيما عنمدهم ممن احلمق فعنمدا وعنمد حزبمك، وحمّدك عمن ذلمك 

 .وال حر 
 .املن رة، فإهنا عند احلليب وحزبه، وال يلحقهم فيها كثري من عتاة أه  الباط وكذلك اجملادلة بالباط  واالهتامات 

 .واحلاص  أ  احلليب ال يلحق يف ال ذب والسيسطات وقلب احلقائق وقذف اربرياه مبا ليس فيهم
ممما يَمع َممممُ  الل مممال مُ : )وغمممرّه أ  اهلل يسمممتدرجه، قمممال تعممماىل مممَخُ  ف يمممه  َواَل ََت َسمممَ   الل مممَه َغممماف ال  َعم  َممما يمُمممَؤْ رُُهم  ل يَممممو ُم َتش  وَ  إ ن 

َب َصارُ   (.ار 
ل ت ممهُ " :-َصممل ى الل ممُه َعَلي ممه  َوَسممل مَ -َرُسمموُل الل ممه  وقممال  ل ممي ل لل ممامل   َحمم   إ َذا َأَ ممَذُه ملَ  يُمي  ، رواه البخممار، حممديا "إ    الل ممَه لَُيم 

(4666.) 
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 .هله بال ذب والتشويهوأ، ظلم أشد من حماربة احلق وأ
 

لة للمخالف ؛ ببناهاإلل - 6: "قوله  "....–بغري حق–أح اُم على أقواُل  زامات الياش 
 

و ع احلليب وحزبه أصوال  السمتيعاب الضمالالت ال م ى وأهلهما ومحايتهما ممن اإلدانمات اإلسمالمية العادلمة الم  : أقول
 .تدينها بنهنا بدع و الالت

 " .ا  أفيح، يسع أه  السنة، ويسع ارمة كلهانريد منهجا  واسع: "مث 
 ".وال هندم"، أو "ُنصحح وال ُُنرْح"و

وفعال  طب قوا هذين ارصلن وما جرى جمرامها، فح م أحد رهساه هذا احلزب ل، وا  املسلمن االيط العجيمب ممن 
 .ى، بنهنم من أه  السنةالصوفية مبختلف طرقها ومن الروافض بعجرها وجبرها ومن ااوار  ب  ومن النصار 

 .ولو َتاليوا مع الشيوعين والبعثين واللي الين
ق مف املوقمف اإلسمالمي السمليي، وطبْمق ح مم اهلل علمى همذا االميط المذ، يشمتم  علمى بمدع كم ى، بم  : فإذا قيم  لمه

 (.1)وكيريات وت يري للصحابة أصر  على باطله ومتادى فيه
ال يلمزميف، "والتيلمت ممن احلمق وأح مام اهلل العادلمة الرادعمة أصموال  أ مرى، مثم  أصم  وا ينع هذا احلزب هلذا التحلم   

 ".وال يلزمنا
 ".وال يقنعيف وال يقنعنا"

ومل يقيوا عند هذه اليواقر وما يينتب عليها من تضييع للحق وحماربة ملنهج السملف وتيلمت منمه، بم  أ مافوا إىل ذلمك 
 .لسليينالتشمري عن ساعد ا د حلرب السليية وا

فوصيوا السمليين المذابن عمن ديمن اهلل وممنهج السملف بمنهنم غمالة وشمواذ، والتزمموا همذا يف حمروهبم اليماجرة، القائممة  
 .على اليجور وال ذب

 .فال يصيوهنم إال بالغالة وأحيانا  بااوار  
 .ل  سليتوأحيانا  غالة التجريح، وأسرفوا يف ذلك والتزموه، وأ اف احلليب الطعو  اللاملة ا

 .وحاربوا أصول السلف يف ا رح والتعدي 
 .وبالغ احلليب يف حربه ح  وص  إىل القول بن  ا رح والتعدي  ليس له أدلة يف ال تاب والسنة

                                                 
ق أصوله، فهو إذ  يين، ويصر على أنه سليي، ويُطبْ هذه تنصيالت أيب احلسن وأفاعيله، وعلي حسن ال ين ر عليه، ب  يدافع عنه، ويواليه  د السل - 1

 .شري ه
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ملاذا هذه احلمرب؛ ر  همذه ارصمول اإلسمالمية تلمزمهم وتيمرم علميهم أ  حي مموا علمى أنيسمهم وعلمى أهم  الضمالل 
 .هم قول احلق وارمر باملعروف والنهي عن املن ر، وهم ال يريدو  هذا وال يلتزمونهمبا يستحقو ، وتيرم علي

 .ومن هنا حياربو  من يطلب منهم أ  يقولوا احلق، ويدينوا الباط  والضالل
ومممن تعممماليهم واسممت بارهم وعنمممادهم يممرو  أ  طلمممب قممول احلمممق مممنهم إجبمممارا  وإكراهمما ، ممممع أ  أهمم  احلمممق ال نل مممو  

 .جباروسائ  اإل
 

 "....–!ح  يف املا ي–التصيُُّد ، والينبُُّ  ، والتنبيُش -11: "قوله
 

ه ذا يصف ارعمال الشريية والقيام مبا أمر اهلل ورسوله من الذب عن ديمن اهلل وارممر بماملعروف والنهمي عمن املن مر، 
 .ونقد الباط  وبيا  خماليته لدين اهلل وبيا  احلق

 .شروعة بضدها من أوصاف الباط  من التصيد والينب  والتنبيش عن املا ييصف هذه ارمور العليمة امل
 

 "....ار ذ بالزاّلت ، واهلَيوات ، وسب ق اللسا -11: "قوله
 
 .وه ذا يُهْو  احلليب من الضالالت ال  ى، فيصيها بالزالت واهليوات، وسب ق اللسا : أقول

وأ موة ارديما ، واحلمرب الضمرو  علمى ممن يسمتن رها ممن المزالت فه  الدفاع عن أه  وحدة ارديما  وحريمة ارديما  
 واهليوات وسب ق اللسا أ

 وه  التنصيالت الباطلة لرد احلق وملصادمة أصول السلف ومنهجهم من اهليوات والزالتأ
 وه  هذا الطعن الشنيع والتشويه اللامل ره  السنة من اهليوات والزالتأأ

ليلحقمو  ممن يمدافعو  عمن أهم  همذه الضمالالت  -رمحهمم اهلل-وابمن بماو والعثيممن  إ  أعالم اإلسالم مثم  ابمن تيميمة
 بقائليها واملنطوين عليها، فماذا سي و  ح مهم على من يثنو  عليها ويطعنو  فيمن يستن رهاأ

 فما رأيك وحزبك يف هؤاله ارعالم، أهم من اللاملن الغالة وغالة التجريحأ
 .تقتضي هذاإ  منهج م وأصول م الباطلة ل

وه  مدح رسالة عما  والدفاع عنها، وهي قد تضم نت من الضالالت ال  ى ما ال تطيقه ا بال يعت  من اهليموات 
والمممزالت الممم  يمممالم ممممن يسمممتن رها ويعتممم  ممممن غمممالة التجمممريحأ وهممم  اسمممتن ار الللمممم واسمممتن ار قلمممب احلقمممائق وجعممم  

 يواتأارباطي  حقا  واحلق باطال  أ ذ  بالزالت واهل
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والسمملف الصمماحل علممى مممنهج علممي حسممن وحزبممه وأصمموهلم  -صمملى اهلل عليممه وسمملم-كيممف لممو اطلممع أصممحاب حممممد 
 وهتوينهم من الضالالت ال  ىأ

من  الش مَعر  : "-ر مي اهلل عنمه-قال الصحايب ا لي  أنمس بمن مالمك  مَي أََدقُّ يف  أَع يُمن ُ م  م    إ     ،إ ن ُ مم  لَتَمع َملُموَ  أَع َمماال  ه 
 ْ ممد  الن مميب  ممن  ال ُموب َقممات   -َصممل ى الل ممُه َعَلي ممه  َوَسممل مَ -ُكن ما لَنَمُعممدَُّها َعلَممى َعه  كتمماب الرقمماق، " صممحيحه"، رواه البخممار، يف "م 

 (.6442) حديا 
 .-صلى اهلل عليه وسلم-خي  أنس هبذا اا  عن نيسه وعن أصحاب حممد 

م   َجبَمُ  : " -ر ي اهلل عنه-بن مسعود قال عبد اهلل : وعن احلارك بن سويد قال إ    ال ُممؤ م َن يَممَرى ُذنُوبَمُه َكنَن مُه يف  َأص 
َر يَمممَرى ُذنُوبَممُه َكممُذبَاُب َوقَممَع َعلَممى أَن ي ممه   ،خَيَمماُف َأ   يَمَقممَع َعَلي ممه   ، أ رجممه البخممار، يف "فَمَقمماَل لَممُه َهَ ممَذا َفطَممارَ  ،َوإ    ال َيمماج 

، حمممممديا "أبمممممواب صمممممية القياممممممة"، والينممممممذ، يف (1/363" ) مسمممممنده"، وأمحمممممد يف (6316)حمممممديا " الممممدعوات"
(2447.) 

يف نلمرهتم إىل المذنوب  -صلى اهلل عليه وسملم -فيا أيها املستهينو  بعلائم املوبقات اسل وا مسلك أصحاب حممد 
دم اامموف مممن اهلل الشممديد و مموفهم مممن اهلل ومممن عواقبهمما، وتوبمموا إىل اهلل مممن مسممالك اليجممار يف االسممتهانة هبمما وعمم

 .         العقاب
 

 "...-مع وجود أسباب  ذلك، ودواعيه–عدم تلمُّس ارعذار للُمخطئ -12: "قوله
 

إ  السليين على منهج الصحابة والسلف الصاحل يف إن ار البدع والضالالت، ويُيْرقو  بن اااطين املبطلن : أقول
 املعاصرين ال يلحقو  سليهم يف إهانة أه  البدع وارهواه وارح ام عليهم، وهمذه  واملخطين املعذورين، ب  إ  السليين

 .كتب العقائد ال  نقلت إلينا أح امهم ومواقيهم موجودة ومتوفرة ملن يريد أ  يسلك مسل هم ويتبع منهجهم
ا ، وحيمارب السمليين ممن وقدمنا للقارئ أح ام ارئممة الثالثمة فميمن يلمتمس هلمم احللميب ارعمذار، ويمدافع عمنهم حبمم

 .أجلهم
 .فهو يرى املوبقات حقا  وحقيقة، مث  الشعرات، ومث  الذباب، يقول بيده ه ذا فيطري

 .وك  منصف يعرف حقيقة ما عليه السلييو  الذين حيارهبم احلليب
يُلْيقهما هبمواه، ويمدرا يدرا متام اإلدراا أ  هذه التهم والطعو  ال  يبهمت هبما احللميب السمليين أهنما أكاذيمب وأباطيم  

 .براهة السليين منها
والذ، يدر  الطعمو  الم  يوجههما أهم  البمدع ممن املعتزلمة وااموار  وحنموهم يمدرا أ  احللميب قمد فماقهم يف التلييقمات  

 .الباطلة اللاملة
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وإىل حممرب  وقاتمم  اهلل احلسممد وال مم  واهلمموى، فممإ  هممذه ااصممال الذميمممة تقممود مممن اسممتح مت فمميهم إىل املهالممك، 
أهمم  احلممق وتشممويههم، وصممد النمما  عممن سممبي  اهلل الممذ، يتبعونممه ويممدعو  إليممه ويممذبو  عنممه، وتقممودهم إىل و رفممة الباطمم  

 .وتزيينه
َواَهُهم   َواتم بَمُعوا َعَمل ه   ُسوهُ  َلهُ  وُْينَ  َكَمن   َربْه   م ن   بَميْمَنةُ  َعَلى َكا َ  أََفَمن  : )قال تعاىل  (.أَه 

سممملبا  –يف معمممايري المممرّد والنقمممد ، واملوافقمممة والَقبمممول  –كممم ُّ ذلمممك يف اودواجيّمممُة ظممماهرُة م شممموفُة : "حللممميبقمممال ا -ثالثممما  
 !!-،وإجيابا  

 !!!م رارا  وَت رارا  -قبال   -وإ   كنا قد ناقشنا كثريا  منه -فذاا شن   يطول-وليس هذا أواَ  مناقشة  ك  هذه الوجوه
؛ (...!!( قممال)، و( قيمم )السممماع املبمميفُّ علممى : ) ، أالَ وهممو-فقممط-لوجممُه ارولُ هممو ا-اآل -والممذ، أريممُد البحممَا فيممه 

ممّما نممراه –ختمالُف ممما حنمن عليمه ، وممما نرجُحمه  -!واجتهمادات–الممذين هلمم آراه   -حيما إّ  أكثمَر َممن جالسممُت م من همؤاله 
من السمماع علمى همذا )!( يعتمدو  اعتممادا  ي ماُد ي موُ  كليما  : –كما قّدمتُ -حقا  وصوابا   -دو  تثبّمت وال تمرو  –النموع م 

!." 
وهممممذه أيضمممما  هتممممم وهتاويمممم ، ال ومممممام هلمممما وال  طممممام، ومناقشمممماتك ال ثممممرية ال تقمممموم إال علممممى العنمممماد وامل ممممابرة : أقووووول

 .واملغالطات وقلب احلقائق
 .مث إ  السليين ال يبنو  نقدهم على قي  وقال

إهنما إنما تعتممد علمى أسمس وممواوين إسمالمية يف نقمد أقموال ومقماالت  وهمذه ردودهمم ومؤليماهتم تمدمغ همذه التهاويم ، ف
ُكتبت بنقالم أه  الباط ، وُنشرت يف مؤلياهتم ومنتدياهتم، يقوم هبذا العم  السملييو  ممع إنماهنم بننمه جيمب قبمول أ بمار 

صملى -لف كتاب اهلل وسنة رسموله الثقات، وال حياربوهنا كما حيارهبا احلليب وحزبه، فإ  هذا املنهج الذ، يسريو  عليه خيا
وأفعاله، وقبول نقول  -صلى اهلل عليه وسلم-وما سار عليه السلف الصاحل يف تلقيهم رقوال رسول اهلل  -اهلل عليه وسلم

 .الثقات هلا ولغريها
 مث أين هذا االعتماد من السليين الذ، ي اد ي و  كليا  على هذا النوع من السماعأ

 .ومقاالهتمأ، إ  كا  كذلك فاسرده لنا ه  ظهر يف مؤلياهتم 
مث بْن أ  هذا السماع إنا هو عن كذابن ومنافقن و عياه همال ن، ال جيموو قبمول أ بمارهم، ومما إ المك تلميب همذا 

 .الطلب؛ ر  فاقد الشيه ال يعطيه
 

مممه-ويف كشمممف  سممموه  ذلمممك : "قمممال احللممميب -رابعممما   مممحيمي -ونقض  موّجهممما  -حيلمممه اهلل-يقمممول فضممميلُة الشممميخ صممماحل السُّ
 :-وناصحا  
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ولممو -أ  ُتصممغوا ل مم  مممن يممنتي م بنقاويممَ  :  -أيهمما العلممماه ارفا مم -،وإيّمماكم  -أ ممي طالممب العلممم-إيّمماا أنممت "
 .ما مل تسمع  أنت من الشخ   ال الَم الصحيَح الذ، قاله ، أو اتص    به واسنل ه -!ولو أقسموا عليها! شهدوا عليها

ُشممن ااطممري ، الممذ، ظُلممم بممه كثممري  مممن أهمم  العلممم، واهتُّ ممموا مبمما لمميس  -كثممري ا–فقممد عانينمما وعانينمما 
ممن هممذا املسمملك امل م 

 ".فيهم، وُحْذر من علماَه أفا َ  ، وطالب  علُم أفا َ  يسريو  على منهج هؤاله العلماه
 

اه وغمريهم أ  فالنما  ذا قبول أ بار الثقات الضابطن منصوص عليه يف ال تماب والسمنة، فممن عمرف ممن العلمم: أقول
دين وعق  وعدل و بط فال جيوو له أ  يمرد  م ه، وإذا عمرف ممن آ مر فسمقا  يف دينمه أو  معيا  و لمال  يف  مبطه، فعليمه 
أ  يتوقف يف قبول   ه، ح  جيد ما يعضده، إما من ثقة عدل  ابط أو  عيف  معيا  حُيتمم ، ينجم  بمه  معف  م  

 . وال جيوو رحد أ  يطعن فيه ارص ، فحينيذ عليه أ  يقبله،
ويف أبواب الشهادات يف ارموال والدماه ال يقب  إال شهادة عدلن ثبتت عدالتهما لدى احلاكم الشرعي، فمإذا شمهد 

 .عند القا ي عدال  بن  فالنا  قت  فالنا  وجب عليه أ  حي م بالقصاص إ  أصر  أولياه القتي  على القصاص
ثبتت عدالتهما عنده بن  فالنا  قد أقرم فالنا  عشرين ألف دينار أو مائة ألف دينمار  وإ  شهد عند القا ي عدال 

 . وجب على القا ي أ  حي م على املدعي عليه بنداه ما شهد به هذا  العدال 
وهممذا مممن أهممم أصممول الممدين، وال يقمموم ديممن املسمملمن ودنيمماهم إال بالتزامممه وتطبيقممه، وعليممه القممرآ  والسممنة والصممحابة 

 (.1)التابعو  وفقهاه اإلسالمو 
 .اثنن فصاعدا  : ومل خياليهم إال أه  البدع كاملعتزلة إذ يشينطو  لقبول اا  تعدد املخ  ين 

إذا ُفه َم هذا فيي كالم الشيخ صاحل هذا نلر، وال سيما اشميناطه يف قبمول اام  عمن فمال  السمماع ممن الشمخ   
تيصي  وتنصي ، اللهمم إ  كما  الشميخ صماحل يقصمد ب الممه اليسماق واجملهمولن نيسه وإسقاط    الناقلن مطلقا  بدو  

وغممالة أهمم  البممدع ودعمماهتم، فممإ  كمما  يقصممد هممؤاله فيسمملم لممه وأرجممو منممه أ  يوْ ممح كالمممه وييصممله وينشممره، وعلممى كمم  
 .فتنمزي  كالم الشيخ صاحل على السليين العدول الصادقن من الللم

 .لسليين وأ بارهم فليعن لنا احلليب الطوائف ال  جيب قبول أ بارهاوإذا مل تقب  شهادات ا  
وأذكممره بننممه قممد قبمم  شممهادة وتزكيممة الممروافض واامموار  والصمموفية والعلمممانين، وشممهد هلممم بممنهنم علممماه ثقممات ووالة 

َبُ     من مث  هذا الرج  الذ، ال يقب  أ بار السليين، ويطعن فيهم أشد  الطعو ، ويقب  شمهادات منمونو ، فه  يُمق 
 أه  البدع ال  ى والعلمانين والباطنينأ

 
 "...وهذا عُن احلق ؛ فجزاه اهلل  ريا   : "قال احلليب مرحبا  ومؤيدا  ل الم الشيخ صاحل - امسا  

                                                 
 .وأ، تنصي  خيالف هذا التنصي  فمردود - 1
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 .ه ذا يقول مع أ  كالم الشيخ صاحل عليه مآ ذ كما رأى القارئ
، ولممو  ممالف هممواه لرفضممه ولممو كمما  عممن احلممق، فالرجمم  " احلممقوهممذا عممن: "ل ممن ملمما وافممق همموى احللمميب، قممال فيممه 

 .يقب  ما يوافق هواه، ويرفض ما خيالف هواه ولو كا  عن احلق وعليه أدلته الوا حة
 
 :-!قّلة  -أصال  -وهم-(اركثر)هؤاله (أغلب)إ  : أقوُل  -والع ة  -ول،نصاف   : "مث قال احلليب 

 ..ييناجعو  عند املواجهة
 ....عند املناقشةويتوّقيو  

 ...ويتنّسيو  عند املقابلة
 :رهنم يضُعيو  أماَم َمن له واجهوا ... 

 !!فُيعاي نو  غرَي ما لُْقنوا 
 !!ويقيو  على ع س ما مسُْعوا 

 ".!!ويعرفو   د  ما تناقلوا 
 

 ه  هذا من اإلنصاف أو من التشويهأ: أقول
، ويتوّقيمو  عنمد املناقشمةغلبية من السليين، ييناجعمو  عنمد املواجهمة، مث أ  نا بنمساه هؤاله الذين تد عي أهنم ار

 .اخل...ويتنّسيو  عند املقابلة
 اخل...وما هي املسائ  ال  تراجعوا عنها واملسائ  ال  توقيوا فيها عند املناقشة، وأمام َمن  م ن  أه  الباط   عيوا

والطعمممو  رهممم  احلمممق، وسمممالك مسممملك أهممم  البمممدع يف  إ  مل تو مممح همممذه ارممممور، فننمممت مبطممم ، ختمممينع التشمممويه
 .التعميم والتعمية والتمويه بدو  أدلة وال براهن

  
ممن قممول اهلل  -أكثممَر وأكثممرَ -والممدافُعيف إىل كتابممة هممذا املقممال : "قممال احللمميب -سادسمما   َوف مميُ م  :)-تعمماىل-ممما تنملتُممه م 

عممماّمت هم –بمممن أكثمممر  السمممليين  –باسمممتيحالُ –مقارنمممة  بواقمممع االممم  والتيمممرُّق ا مممار، ؛(مَس ممماُعوَ  هَلُمممم  َواهلل َعل ممميم  ب الل مممال م نَ 
 ...-يف هذا الزما -و اّصت هم

مممن ذاا السممماع  ( أقمم ّ )علممى ممما هممو -َوف ممَق ممما ذكممرتُ -حيمما إأ أكمماُد أجممزُم أّ  أكثممَر هممذا االمم  والتيممرُّق مبمميفي 
 :-وُورودا   ُصدورا  -املذموم  املشار  إليه يف اآلية ال رنة

 ..فالسامعو  مذمومو  ، مذموم  ف عُلهم فيما قبلوه ممّا مسعوه-
ُمسم عو  مذمومو  ، مذموم  قوهُلم فيما ذكروه وحَ و ه-

 ..وامل
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 ...هم املنافقو  ال اذبو   -عند تنزُّل القرآ -مع أ  المُمسم عن املقصودين 
 !أق   من ذلك-من بعدُ -وقد ي و  أمثال  هلم 

 ... (1)هم الصحابة الصادقو -بال ريب-زُّل القرآ معند تن-و والسامع
 !أق   من ذلك-أيضا  -من بعدُ –وقد ي و  أمثال  هلم 

 ..-يومذاا-واستجاب-بنفضَ  ممن مسع -!اليومَ -فليس َمن مسع ، واستجاب
 "...-يومذاا-وقال-بنسوأَ ممن ت ّلم -!اليومَ –وليس َمن قال ، وت ّلم 

 
 :التعليق

 .قف على كالم احلليب هذا واحد من اثننالذ، ي -1
إممما سممليي جاهمم  حبممال احللمميب وحزبممه وواقعهممم ومممنهجهم، فمميلن أنممه يف قمممة السممليية والتقمموى والممورع والممذب عممن 

 .السليية، ويف غاية البغض للمنافقن ومن شاهبهم
ة يف التشممبع مبمما مل يعممط، ويف وإممما عممامل حبممال احللمميب وواقعممه وواقممع حزبممه ومممنهجهم فيجممزم أ  الرجمم  قممد بلممغ الغايمم

التلاهر مبا لميس فيمه، ال سميما وهمو يعلمم بالتنكيمد أنمه همو وحزبمه ممن ال مذابن والسمماعن لل مذب، وممن املنمافحن عمن 
ال مممذابن وأهممم  البمممدع ال ممم ى واملؤصممملن لمممذلك، وممممن احملممماربن رهممم  املمممنهج السمممليي يف مؤليممماهتم ومنتمممدياهتم، فمعلمممم 

 . السليين شغلهم الشاغ  حرب
أنه يقصد تنممزي  همذا ال مالم واآليمة علمى ممن حيمارهبم ظلمما  ممن السمليين، ويموهم النما  يف الوقمت نيسمه أنمه  -2 

 .منمزه من ال ذب ومن السماع لل ذب
والسلييو  بمرهاه ممما يمرميهم بمه، فمال تتنماوهلم اآليمة وال كالممه ممن قريمب وال ممن بعيمد، ولمو كما  ال يمرى ذلمك مما  

 . اآلية وال عّلق عليها، وال ساق كالم ارئمة يف بيا  مضموهناأورد 
 .تراه يتباكى من اال  والتيرق يف صيوف السليين -3
وهو وكبار حزبه هم الصانعو  هلمذا االم  والتيمرق والتممزق يف كثمري ممن بقماع اررم، ومما الوثيقمة الم  كتبهما أبمو  

ممن الشمهادات علمى اهتممامهم بتيريمق السمليين وربطهمم هبمم، ومما واقعهمم إال واحمدة ( هم1421)احلسن يف بريطانيا عام 
وتنصمميالهتم الباطلممة وإسممقاطهم لعلممماه املممنهج السممليي ودفمماعهم عممن أهمم  الضممالل إال معمماول و نمماجر تعممم  يف جسممد 

 .السليين ومنهجهم، وتُيْرقهم ومُتْزقهم شر ممزق
 

 (:4-2ص)قال احلليب يف  -سابعا  

                                                 
 ".فالسامعو  مذمومو  ، مذموم  ف عُلهم فيما قبلوه ممّا مسعوه : "وقد قلت عن هؤاله الصحابة - 1
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 :-أثناه رّده على بعض أه  البدع-رمحه اهلل-إلسالم ابن تيميةقال شيُخ ا "
، َل  ن  " نَا   مُر ال ُمنَماف ق َن َواَل َري َب َأ   َكث ري ا م ن  َهُؤاَله  َقد  اَل يَمع َلُم أَن ُه ُمَناف ق ، َب   َيُ وُ  َمَعُه َأص ُ  اإل    يَمل تَمب ُس َعَلي مه  أَم 

ممن   ممرَي هَلُممم  م  غُمموَنُ ُم }: -تَمَعمماىَل –الس ممم اع َن، قَمماَل  ؛ َحمم   َيص  الَلُ ممم  يَمبم  َ ممُعوا    لَممو  َ َرُجمموا ف مميُ م  َممما وَاُدوُكممم  إ ال َ بَمماال َوَرو 
َنَة َوف يُ م  مَس اُعوَ  هَلُم    .{ال ي تم 

ف ك  يف  َعائ َشَة َكاَ  َمب َدُهُه م ن  امل  .ب ه  طَائ َية  م ن  املؤ م ن نَ  َناف ق َن ، َوتَمَلط خَ َوم ن  املع ُلوم  َأ   َكاَلَم أَه    اإل  
َها َكث ري  م ن  ال ُممؤ م ن نَ  -َكالر ف ض  َوالت َجهُّم  -َوَهَ َذا َكث ري  م ن  ال ب دَع   َل  من  َكماَ   -َمب َدُهَها م ن  املَناف ق َن، َوتَمَلو َك ب بَمع ض 

نَا   ب قَ  َتا   ف يه م  م ن  نَمق    اإل   َ  النْمَياق  َوال بُمه  ر  َما َشارَُكوا ف يه  أَه   ".-د 
 :ً  -ُموّ حا-نيَسها-بعد ذكره هذه اآليَة ال رنةَ -يف مو ع آ رَ -رمحه اهلل-وهلذا قال

 .فن   أ  يف املؤمنن َمن يستجيُب للمنافقن ، ويقبُ  منهم" 
 -فيمما بعمَده -جابُة بعض  املؤمنن لبعض املنافقنكا  است: -صلى اهلل عليه وسلم-فإذا كا  هذا يف عهد النيب 

 .َأو ىل
.... ؛ حم  أقماموا اليتنمةَ -يف بعض ما َدَعمو ُهم إليمه-وهلذا ؛ استجاَب هلؤاله الزنادقة  املنافقن طوائُف م ن املؤمنن 

." 
 :بقوله-أكثرَ -وأسبابَه-وجوَه ذلك  -رمحة اهلل عليه–مث بّن 
 : ُ  منهم، ويستجيُب هلمويف املؤمنن َمن يقب" ...

 .إما للن  خمطىه-1
 . أو لنوُع من اهلوى -2
 .أو جملموعهما-3

 ..".فإّ  املؤمَن إنا يد ُ  عليه الشيطاُ  بنوُع من اللن ، واتْباع  هواه
ه-يف بيا   الْسياق-رمحه اهلل-وقال اإلماُم ابُن القّيم  :-نيس 

 !؛ فما اللنُّ مبَن بعَدهم أ( مسّاعو  هلم)قو  ، وفيهم فإذا كا  جيُ  القرآ  كا  بينهم ُمناف"...
؛  هلهم حبقيقة  أمر هم ، وعدم معرفتهم بَغو ر   ( مسّاعو  هلم)فال يزاُل المُمنافقو  يف اررم ، وال يزاُل يف املؤمنن 

 .(1..")كالم هم
 

                                                 
كتسمبوا بعض اليضاله مسّاعو  للحليب ورهساه حزبه  هلهم حبقيقة أمرهم، وعدم معرفتهم بغور كالمهم، وكمم اسمتغ  احللميب وحزبمه همؤاله ارفا م  وا  - 1

 .ر كالمهمهبم أتباعا  ممن ال يعرفو  غو 
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مومهمما  للنمما  أهنممما علممى منهجممه يف  -رمحهممما اهلل-ب ممالم اإلمممامن ابممن تيميممة وابممن القمميم احللمميب استشممهد : أقووول
هذا أه  وحاشامها، فهما من أعلم أئمة السنة، ومن أعلم املنافحن عن منهج السلف، والذابن عن  ،حماربته للسليين

 .املنهج
المذين أسسموا هلمم همذا الضمالل وهمذه  ،وال الم الذ، نقله عنهمما إنما يقصمدا  بمه أهم  البمدع والضمالل واملنمافقن

 .البدع
قاصدمها أ  يستشهد به احلليب يف حربه وهتويشمه وتشمويهه للسمليين، ممن التشويه هلذين اإلمامن ول المهما و ف

 .اعن هلموحشرهم يف املنافقن والسم  
 .ره  البدع ومدحهما ره  السنة اوهاا بعضا  من كالم هذين اإلمامن يف ذمهم

 (:4/46" )اوىع اليتو جمم"كما يف   -رمحه اهلل- قال شيخ اإلسالم
مَرَب َكا" َمد يا  أَع مَرَف َوإ َذا َتَدبم َر ال َعاق ُ  َوَجَد الط َوائ َف ُكل َها ُكل َما َكاَنت  الط ائ َيمُة إىَل الل مه  َوَرُسمول ه  أَقم  نَمت  ب مال ُقر آ   َواحل 

ُهَمما أَن مَنىَوإ َذا َكاَنت  َعن  الل ه  َوَعن  َرُسول ه  أَبم َعَد   ،َوأَع َلَم ع َنايَة   َ  !َكاَنت  َعنم  َحم   جَ مَد يف  أَئ م مة  ُعَلَمماه  َهمُؤاَله  َممن  اَل ُنَيْممُز بَممن 
َا ذُك َرت  ع ن َدُه آيَة   ،ال ُقر آ   َوَغري  ه   د يا  : فَمَقاَل  ،َب   ُرمب  َا قَاَل  !اَل ُنَسْلُم ص ح َة احلَ  َوَتُ موُ  آيَمة  ، َكمَذا  ل مه  َعَلي مه  الس ماَلمُ ل َقو  : َوُرمب 

ثَمرُ  ،َوَقد  بَمَلَغَنا م ن  َذل َك َعَجائ بُ . م ن  ك َتاب  الل ه   ُلغ َنا َأك   .َوَما ملَ  يَمبم 
ممممَن َرُجمممم   ُيَسممممم ى َ  مممم (:1)ث َقممممة   َوَحممممد َثيف   ممممة  ال ُمَتَ ْلم  ممممر  بَمع ممممُض أَئ م  َسممممن   مب  ص  ممممَهد  احلُ  َرَسممممَة َمش  َس الممممْدين  أَن ممممُه تَمممممَوىل  َمد 

يم  : ارصبهاأ َشي َخ اري ي َفَنع َطو ُه ُجز ه ا م ن  الر بم َعة  فَمَقرَأَ  م  الل مه  المر مح َن  المر ح  ميم  : َحم   ق يمَ  لَمُه { املم  } ب س  أَل مف  اَلم  م 
 .َصاد  

َ لَممك َأ   ال ممذ ي ُ وَمممَة ال َعاد لَممَة ل َيَتبَمممن  َممد يا  فَمَتَنم مم   َهممذ ه  احلُ  ممَ  احل  َهب ه م  َجَهلَممة  َونَاد قَممة   (2)َن يَع يبُمموَ  أَه  َويَمع ممد ُلوَ  َعممن  َمممذ 
َماَم َأمح ََد َعن  . ُمَناف ُقوَ  ب اَل َري ُب  ََذا َلم ا بَمَلَغ اإل   َ  َة فَمَقاَل " اب ن  َأيب  قتيلة " َوهل  د يا  مب  ُ  احلَ  . َسمو ُه قَممو ُم : أَن ُه ذُك َر ع ن َدُه أَه 
َماُم َأمح َُد   ."فَإ ن ُه َعَرَف َمغ زَاهُ . َوَدَ َ  بَمي َتُه . و ن د يق  و ن د يق  و ن د يق  : َوُهَو يَمنم ُيُض ثَمو بَُه َويَمُقوُل  -فَمَقاَم اإل  

 
 (:141-4/134" )جمموع اليتاوى"وقال أيضا  يف 

 
َمن  َفَدل  ال   َتاُب َوالسُّن ُة َعَلى َأ   الل َه "  َلُهم  َفَ ي مَف مب  َه    ال   َتابَمن   قَمبم  ل ه  َما ملَ  يُمؤ ت ه  ر  يُمؤ ِت  أَتم َباَع َهَذا الر ُسول  م ن  َفض 

َية  َوحَن و ه م    .ُهَو ُدونَمُهم  م ن  الص اب َية  أ دَع  ُمب َتد َعَة الص اب َية  م ن  ال ُمتَمَيل س 

                                                 
 ، وملاذا يعتد شيخ اإلسالم ب الم هؤاله املبلغنأ، فه  هو من السّماعن املذمومن عنداأأأما رأ، احلليب يف قبول شيخ اإلسالم حديا هذا الثقة - 1
 .ومن مذهبهم قبول أ بار الثقات على الطريقة القرآنية والنبوية وعلى طريقة الصحابة ال رام - 2
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ممن  ال َمع لُمموم   مم َ : َوم  ممن ة  َأَ مم ُّ ب الر ُسممول  َوأَتم َباع ممه   َأ   أَه  َممد يا  َوالسُّ ممه  إي مماُهم  ب ممال ع ل م  َواحل  ل ممم  . احل  يص  مم   الل ممه  َوخَت ص  ممن  َفض  فَمَلُهممم  م 
مر  َمما لَممي َس ل غَمري  ه م  َكَمما قَمماَل بَمع مُض الس مَلف   َج  مع يف  ار  ماَلم  َكنَ : " َوَتض  ممُ  السُّمن ة  يف  اإل  س  ماَلم  يف  ال م لَم   أَه  مم   اإل  س  فَمَهممَذا " . ه 

من  نَمق م   الص مَحابَة  يف  ال ع ل مم  َوال بَميَما َهالَمة  َوالض ماَلَلة  م  مُ  ا َ  مُط َهمَذا اَل .    َأو  ال يَمد  َوالْسمَنا   ال َ اَلُم تَمن ب يه  َعلَمى َمما َيلُنُّمُه أَه  َوَبس 
ُصمموُد َوا. يَمَتَحم لُممُه َهممَذا ال َمَقمماُم  َممد يا  : التم ن ب يممُه َعلَممى َأ   ُكمم   َمممن  َوَعممَم ب ل َسمما   َحال ممه  َأو  َمَقال ممه  : ل َمق  مم   احل  ممَر أَه  َأ   طَائ َيممة  َغيم 

َل ممق  َوال بَمع مما  َوال َمب ممَدأ  َوال َمَعمماد   ممر  اا  ُُمممور  ال َباط نَممة  ال َغي ب ي ممة  يف  أَم  ممن  َحَقممائ ق  ار  ممر  َوتَمَعممرُّف   أَد رَُكمموا م  نَمما   ب اَلل ممه  َوال يَمممو م  اآل    ممر  اإل   َوأَم 
ُممم ُ  ممُلُح َوَت   َمما النمُُّيمموُ  َوَتص  مماَلق  ال مم   تَمز ُكممو هب    َ ممب  ال ُوُجممود  َوالممنم ي س  الن اط َقممة  َوال ُعلُمموم  َوار  َممد يا  فَمُهممَو َواج  مم   احل  إ     - ُدوَ  أَه 

من  ال مذ يَن  -ب الرُُّس    َكاَ  م ن  ال ُمؤ م ن نَ  َوإ َذا ق يمَ  } فَمُهَو َجاه    ف يه  ُشع َبة  َقو ي ة  م ن  ُشَعب  النْمَياق  َوإ ال  فَمُهَو ُمنَماف ق  َ مال    م 
ُنوا َكَما آَمَن الن اُ  قَاُلوا أَنُمؤ م ُن َكَما آَمَن السَُّيَهاُه َأاَل إنم ُهمم  ُهمُم السُّمَيَهاُه  من   (1){َوَل  من  اَل يَمع َلُمموَ  هَلُم  آم  } َوقَمد  َيُ موُ  م 

ممن  { ال ممذ يَن جُيَمماد ُلوَ  يف  آيَممات  الل ممه  ب غَممري   ُسممل طَاُ  أَتَمماُهم   مممتُمُهم  } َوم  يَب لَممُه ُحج  ممُتج  ممن  بَمع ممد  َممما اس  ال ممذ يَن حُيَمماجُّوَ  يف  الل ممه  م 
َضة  ع ن َد َرهبْ م  َوَعَلي ه م  َغضَ   .{ب  َوهَلُم  َعَذاب  َشد يد  َداح 

يح  ال ذ ، اَل َري َب ف يه   ل ْي الص ح   فَإ ن ُه َممَ   -ال ي ط َرة   َوإ    َكاَ  َذل َك ظَاه ر ا ب ال ي ط َرة  ل ُ ْ  َسل يم   -َوَقد  يَب ُن َذل َك ب ال ق َيا   ال َعق 
َل ق  َوأَع َلَمُهمم   َمَ  اا  مَوَمُهم  قَممو ال  َوَحماال   َكاَ  الر ُسوُل َأك  َقمائ ق  َوأَقم  َل مق  ب مَذل َك َوَأ   : ب احلَ  لَمز َم َأ   َيُ موَ  أَع لَمُم الن ما   ب مه  أَع لَمَم اا 

َل ق  َيُ وَ  أَع َلُمُهم  ُمَوافَمَقة  َلُه َواق    ".ت َداه  ب ه  أَف َضَ  اا 
 

( 321-321ص)" ة الشمممافية يف االنتصمممار لليرقمممة الناجيمممةال افيممم"يف كتابمممه  -رمحمممه اهلل-وقمممال اإلممممام ابمممن القممميم 
 : ا  من يبغضهممادحا  أه  احلديا وذام  

 وال يممبغض ارنصممار رجمم و اصممته  -صمملى اهلل عليممه وسمملم-سممول اهلل ر احلممديا هممم أنصممار  أهمم   أيف  فصمم "
 .يؤمن باهلل واليوم اآل ر

 ا أبشر بعقد والية الشيط*** احلديا وشامتا أه َ  يا مبغضا  
 والقرآ  واإلنا من اهلل ***أو ما علمت بنهنم أنصار ديم
 ن را  ل هم بال شك وال***أو ما علمت بن  أنصار الرسو

 (2)اإلنا أو مدرا لروائح *** مؤمن ه  يبغض ارنصار عبد  
 من أصدق الثقلن بال ها *** بذاا وهي شهادة شهد الرسولُ 
 أبدا ب   وما  وارو  هم*** بن   زر  دينه أو ما علمتَ 

                                                 
1

يافهم بنهمم  هممذا املممنهج ووصمميهم للسممليين بنوصمماف تيمموق أوصمماف خ وحزبممه أ  يلتحقمموا هبممؤاله يف حممرهبم ملممنهج السمملف وأهلممه واسممتهمم  يريممد احللمميب - 
 ألمؤمننلأوليك 

وصمماف يافهم بنهم  همذا املمنهج ووصميهم للسمليين بنوصماف تيموق أخهم  يريمد احللميب وحزبمه أ  يلتحقموا هبمؤاله يف حمرهبم ملمنهج السملف وأهلمه واسمت - 2
 ألمؤمننلأوليك 
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 ما  اليوه رج  قول فال *** ما ذنبهم إذ  اليوا لقوله
 اإلنا مهد أهنم حقا أولو ***لو وافقوا و اليوه كنت تشم

 املبعوك بالقرآ  إىلمحاووا ***ارشياخ وانم إىلملا َتّيزمت 
 حالة أو قائ  وم ا  أو*** دو  ك  مقالة إليهنسبوا 

 من أربع معلومة التبيا *** ةق نسبالتيرُّ  هذا انتساب أويل
 اإلحسا  الرسول بنسبة   *** إىلفلذا غضبتم حينما انتسبوا 

 تستقبحو  وذا من العدوا *** ارلقاب ما فو عتم هلم من
 أفتشهدوهنم على البطال *** هم يشهدون م على بطالهنا
 الرمحن ىإذ وافقوا حقا ر *** ما  رهم واهلل بغض م هلم

 (1)اإل وا ومناصب ورياسة ***   مآك يا من يعاديهم رج
 سرة ومذلة وهوا حمن *** نيك هاتيك العداوة كم هباهت

 اإلنا قرب وتذكر صدق ذ، *** ها واهلل عنغ ب  ولسوف جيف 
 تلك املآك  يف سريع وما *** عت الوسائ  وانتهتفإذا تقط  

 واإلم ا ميريط وقت السري *** ندما  على التم ن  هناا تقرع س  
 ".لتها يف سالف اروما حص  *** هناا تعلم ما بضاعتك ال و 
 

 : -رمحه اهلل–وقال 
 .وبيا  أهنم أوىل ب   لقب  بيا م يف تلقيب أه  القرآ  واحلديا باجملسمةواهند  يف بيا  عُ  فص 

 مسبة جاه  فتا  ةبت***كم ذا مشبهة جمسمة نوا
 نا واإلمديا وناصر، القرآ  ***أمساه مسيتم هبا أه  احلم

 هبا من غري ما سلطا  هبتا  *** مسيتموهم أنتم وشيو  م
 (2)ساحر الشيطا العنهم كيع  *** نيرواوجعلتموها سبة لتُ 

 أ ذوا بوحي اهلل واليرقا *** ما ذنبهم واهلل إال أهنم 
 غري احلديا ومقتضى القرآ *** وأبوا بن  يتحيزوا ملقالة

 راه واهلذيا من هذه اآل*** وأبوا يدينوا بالذ، دنتم به
                                                 

 .وغريمها من اردواه يعاد، احلليب وحزبه أنصار دين اهلل اليومالداهين من أج  هذين  - 1
ال ثممرية وارلقمماب اابيثممة المم  سمماقها يف صممدر مقالممه الممذ، أناقشممه اآل  النقممائ  إ  وصممف احللمميب وحزبممه للسممليين أهمم  احلممديا حقمما  بممالغلو، وتلممك  - 2

 .النا  عن سبي  اهلل وهد، السلف الصاحل لصدؤاله على طريق ه ر، 
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 :-رمحه اهلل–وقال 
 اإلنا هتد له قوى  أمرا  *** فلقد رأينا من فريق منهم

 ا ذ احلديا وترا قول فال *** احلديا ودينهم أه بهم من سَ 
 وا أرج  هذا تشتموا هب  *** له عليهمُ يا أمة غضب اإل

 حزب اهلل والقرآ  اإلسالم*** ل م إذ تشتمو  ووام  ا  تبّ 
 فرأوا مسبت م من النقصا *** لستم كيؤهم وسببتموهم مث
 :إىل أ  يقول

 اآلثار والقرآ  إىل إال*** ومل يتحيزوا إجابت مفنبوا 
 واركوا  اإلنسا يا  الصة *** العرفا  من أه  احلدىل أويلإو 

 شيطا  مدين من ذ، بدعةُ ***حليظ هذا الم اإلله مُ قوم أقامهُ 
 يم والنقصا م  يف والتت  ر  ح  ***ممن التبدي  والت وأقامهم حرسا  

 (1)عساكر اليرقا  إليهينو، *** ب  حصن له اإلسالميزا على 
 َنا   جَ  هلم فزنديق  بياُ *** صاتنقْ ى مُ فهم احملك فمن ير 

 :إىل أ  يقول
 ل،نا أوىل وأقرب منك *** قوم هم باهلل مث رسوله

 رج  وبالة ارذها  حقا  *** شتا  بن التاركن نصوصه
 من اهلذيا  آراههم  رب  ***رجلها آراه من والتاركن

 :إىل أ  يقول
 من أرم م ة مطلع القرآ *** اهتا وتيمموا رو  إىلتوا وأ

 طاروا له با مع والوحدا *** الن  بدا ذُ ما ناج   إذاقوم 
 ها كتسابق اليرسا  يوم ر  *** اهلدى استبقوا له مُ لَ وإذا بدا عَ 

 ب   م ا  ا  رّ وا به طُ صاح ***ى مسعوا مببتدع هذ مُ وإذا هُ 
 قد راح بالنقصا  واحلرما *** وا رسول اهلل ل ن غريهمثُ ور  

 يرفع به رأسا من ااسرا *** وإذا استها  سواهم بالن  مل
 فيه وليس لديهم مبها    ***عضوا عليه بالنواجذ رغبة

                                                 

إنمك  اللهم اجعلنا ممن أقممتهم حليمظ دينمك ممن بمدع شمياطن اإلنمس، واجعلنما مممن أقممتهم حراسما  لمدينك ممن التبمدي  والتحريمف والزيمادة والنقصما ، - 1
 .مسيع الدعاه
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 ".فال  (1)يناب   وتالوة قصدا  *** ليسوا كمن نبذ ال تاب حقيقة
 

 :قال احلليب
 :-قد يُطرَحُ –نوُع إش اُل  -ها هنا–َة وثّ 
 : إ   قي " 

 !أ-مع قّوة دينهم-كيف جيوُو ذلك على املؤمنن 
 :فا وابُ 
 :ال نتنعُ 

 .أ  يُؤثْمَر قوُل املنافقن فيهم: ملن  قُرب عهُده باإلسالم  -1
 .فُيؤثْمَر قوهُلم فيهم: أو ي وُ  بعُضهم جمبوال  على اُ   واليش  -2
 .فينلرو  إليهم بعن اإلجالل والت عليم: ي وُ  بعُض املسلمن من أقارب رهساه  املنافقنأو  -3

 ...".فلهذه ارسباب  يُؤثْر قوُل املنافقن فيهم
 .-"اللباب"قاله ابُن عادل احلنبلي يف -

 :وجها  آ رَ "غرائب القرآ "وواد النيسابور،ُّ يف 
 .–لَقرابُة ، أو َهي بُة  – أو ملن حّسن ظن ه ببعض  املنافقن-4" 

 ..".وقّلما خيلو ارقوياُه م ن  عيف سخيف،أو أهُ  احلّق من ُمب ط   منافق
 

 :أقول
صلى –النيسابور، وابن عادل ارشعر، طعن يف أصحاب رسول اهلل  (2)يف كالم احلسن بن حممد القمي الشيعي

يشممم ، بممم  يف كمممالم النيسمممابو، رممممي لمممبعض الصمممحابة حيممما رميممما بعضمممهم بننمممه جمبمممول علمممى ا ممم  وال -اهلل عليمممه وسممملم
 .بالضعف والسخف، ب  والنياق، فننت شري هما يف هذا التنق  والطعن

أال تعلممم أ  مممن مممنهج أهمم  السممنة أنممه ال تممذكر إال حماسممن الصممحابة ال ممرام، وأنممه ال تُممذكر هيممواهتم ملمما هلممم مممن 
 .إياهم مجيعا  با نةامل انة عند اهلل ول ر ى اهلل عن مجيعهم، ووعد اهلل 

                                                 
 .الباه سببية - 1
عقيممدة ابممن "وانلممر  ،(5/246) "أعيمما  الشمميعة"كتمماب و ، (2/234)للزركلممي " ارعممالم"انلممر ، (651)، وفاتممه بعممد "أعيمما  الشمميعة"ترمجتممه يف كتمماب  - 2

لقد أسرف همذا ارشمعر، يف تنويم  صميات اهلل عمز  وجم  ، وال يبعمد أ   ،(1151-3/1113)لعبد الرمحن املغراو، " امليسرو "يف كتاب " عادل ارشعرية
 .شيعي أو الرافضيي و  قد قّلد هذا القمي النيسابور، ال
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فوالمممذ، نيسمممي بيمممده لمممو أ   ،ال تسمممبوا أصمممحايب ال تسمممبوا أصمممحايب : "يقمممول -صممملى اهلل عليمممه وسممملم-والرسمممول 
، وأبمو (3/54)وأمحمد  ،(2541)، أ رجمه مسملم حمديا " ما أدرا مد أحدهم وال نصمييه أحدكم أنيق مث  أحد ذهبا  

 (.3661)والينمذ، حديا ( 4656)داود حديا 
اخل ممن أقمبح أنمواع السمب، فمما ...و..ك أ  وصف هؤاله ارصحاب بمنهنم جمبولمو  علمى ا م  واليشم  ووال ش

 الداعي أيها احلليب إىل نقلهأأ
 

 (:76ص" )أصول السنة"يف  -رمحه اهلل–قال أمحد بن حنب  

َمأأو  -سملمصملى اهلل عليمه و -من أصحاب رسمول اهلل  ومن انتق  أحدا  "   هئمسماو  و ذكمرَ منمه أ كما   كُ دَ بغضمه حب 
 ".وي و  قلبه هلم سليما   ،ح  يينحم عليهم مجيعا   كا  مبتدعا  

 :-رمحه اهلل-قول أمحد ( 1/31" )طبقات احلنابلة"ويف 

كلهممم   -صمملى اهلل عليممه وسمملم  -ذكممر حماسممن أصممحاب رسممول اهلل  :ومممن احلجممة الوا ممحة الثابتممة البينممة املعروفممة"
صمملى اهلل عليممه  -أصممحاب رسممول اهلل  فمممن سممب   .بيممنهم رَ جَ الف الممذ، َشممواامم ،وال ممف عممن ذكممر مسمماويهم ،أمجعممن
فهمو مبتمدع رافضمي  بيما  :ممنهم أو عماب أحمدا   ،م بعيمبهمأو عمر   ،ن علميهمصه أو طَعمأو تنق   ،منهم أو أحدا   -وسلم 
وار مممذ بآثمممارهم  ،م وسممميلةواالقتمممداه هبممم ،والمممدعاه هلمممم قربمممة ،بممم  حمممبهم سمممنة .ال  د  وال َعممم فا  ر  ال يقبممم  اهلل منمممه َصممم ،خممممالف
 ."فضيلة

 :مؤسسة الرسالة: ، ط(741ص)مع شرحها " العقيدة الطحاوية"يف  -رمحه اهلل–وقال الطحاو،  
كرو  إال ذ  ال يُم -وأهم  اليقمه والنلمر ،أهم  اامري وارثمر-وعلماه السلف من السابقن ومن بعمدهم ممن التمابعن  "
 ".ري السبي فهو على غ ،هم بسوهرَ كَ ومن ذَ  ،با مي 
 

 :عّلَق احلليب على كالم النيسابور، وابن عادل بقوله
 ممعُف عممن إظهممار  ( أو = و ) مممن سمم وُت عممن حممّق ،)!!( فيممه الممبعُض  -ويقممعُ -أكثممَر ممما وقممع)!( ولعمم ّ  :أقممولُ "

م ارسمباب  ارربعمة  راجع  إىل واحمُد ممن تل م-!وعند ال ثريين منهم-اليومَ  -!يف كثرُي مما جير،-وإبانة  وجهة النلر احلقيقية
 !-بعضا  ، أو كال  –

 :-!وعق ب جار َب وجار بَ -فيما رأيُت ، وَلمسُت ، وأيقنتُ –وأظهرُها 
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 ....ا ل خ و ف 
 ".(...فَاهلل َأَحقُّ َأ   خَت َشو ُه إ    ُكن ُتم  ُمؤ م ن َن ) 

 :التعليق 
 ممعُف عممن إظهممار  ( أو = و ) ُت عممن حممّق ،مممن سمم و )!!( فيممه الممبعُض  -ويقممعُ -أكثممَر ممما وقممع)!( ولعمم ّ : "قولممه 

راجع  إىل واحمُد ممن تل مم ارسمباب  ارربعمة  -!وعند ال ثريين منهم-اليومَ  -!يف كثرُي مما جير،-وإبانة  وجهة النلر احلقيقية
 !-بعضا  ، أو كال  –

 :-!وعق ب جار َب وجار بَ -فيما رأيُت ، وَلمسُت ، وأيقنتُ –وأظهرُها 
 ....ا ل خ و ف 

ن َن  )  ".(...فَاهلل َأَحقُّ َأ   خَت َشو ُه إ    ُكن ُتم  ُمؤ م 
 

 .يف هذا الشر، فال ثري واقع تال يبعد أ  ي و  ارمر كما ذكر : أقول
وأنت بالتنكيد وحزبمك ممن همؤاله ال ثمريين، فمننتم ال ت تيمو  بالسم وت عمن إظهمار احلمق، بم  تتجماووو  ذلمك  

وحمرب ممن ينتقمد ويسمتن ر  ،ت وأهلهما، بم  تتجماووو  ذلمك إىل ممدح الضمالل وأهلمهإىل رد احلق وحربمه، ونصمرة الضمالال
 .هذا الضالل، فننتم واقعو  يف كثري من هذا الباله ومن ومن بعيد وإىل اليوم، ومقاالت م ومؤليات م تشهد بذلك

 
وال  ،بالنما د النجعمة تبعمفيمك ويف حزبمك قبم  ال ثمري وال ثمري ممن النما ، فمال  إ   تلك ارسباب أو جلهما متموفرة

 .التهالك على الدنيا واملطامع فيها واللها وراهها وهي أ طرها ارسباب تومههم بننك  دها، أ ف إىل هذه
َممما ذ ئم بَمما   " :قَممالَ  -َصممل ى الل ممُه َعَلي ممه  َوَسممل مَ -وأمممر آ ممر هممو حممب الزعامممة، فيصممدق علممي م قممول الرسممول ال ممر  

مماَل يف  َغممَنُم َجائ َعما   أُ  ممر ص  ال َممر ه  َعلَممى ال َمممال  َوالش ممَرف  ل د ين ممه   نَف َسممدبر س  ممن  ح  ، (3/456" )مسممنده"، أ رجممه أمحممد يف "هَلَمما م 
 (.3226)حديا " اإلحسا "، وابن حبا  يف (2376)حديا " سننه"والينمذ، يف 

ورهسماه حزبمه، واسمتح ما فميهم، وال جيمادل  حب املال وحمب الزعاممة قمد أصمابا احللميب: وهذا  الداها  ااطريا  
 .يف ذلك إال مغي  أو صاحب هوى

ُّ وقال   يَصمة  " :يف هذا الصنف -َصل ى الل ُه َعَلي ه  َوَسل مَ - الن يب  َم  إ    أُع ط مَي  ،َتع َس َعب ُد الْديَنار  َوالمْدر َهم  َوال َقط يَيمة  َواا 
مممميَ  ، (3216)، وابممممن حبمممما  حممممديا (2666)حممممديا " صممممحيحه"، أ رجممممه البخممممار، يف "مَ َوإ    ملَ  يُمع ممممَط ملَ  يَمممممر  ، َر  

 (.4154)، والبغو، حديا (4/154)والبيهقي 
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 :سمملمى اهلل عليممه و صممل-قممال رسممول اهلل : قممال  -ر ممي اهلل عنممه-ورواه الينمممذ، مممن طريممق احلسممن عممن أيب هريممرة  
هذا حديا غريب من هذا : "قال، و (2375)حديا " سننه"يف  ، أ رجه الينمذ،"ن عبد الدرهمع  لُ  ،ن عبد الدينارع  لُ "

 ".الوجه
 

ها -مستنبطا  من تل م اآلية ال رنة-ورحم اهلل شيَخ اإلسالم ابَن تيمّيَة القائ َ  : "قال احلليب -ثامنا    :-نيس 
بَمُلُه ، َأو  يُمؤ ث رُُه "  .-افَمَقت ه  َهَواهُ ل ُموَ -َوف يه  َذمي ل َمن  يَمُروُ  َعَلي ه  ال َ ذ ُب ، َويَمق 

ُ ُ  ف يممه   َنم َهمما َكممذ ب  : َويَممد  ممَدة ؛ ر  َهمما-قَمبُمموُل املممَذاه ب  ال َياس  مم   ال ع ممَوم  َعَليم  َج  تَمممَرَ  ب ممَذل َك قَمُبوهُلَمما ر  ممي َما إَذا اقم  ؛ -اَل س 
َرُة َسَواه  َكاَ  ال ع َوُم م ن  ذ ، ُسل طَاُ  ، َأو  َوق ُف ، َأو  فُمُتوُح ، َأو  َهد ي    ". -َأو  َغري   َذل كَ -ُة ، َأو  ُأج 

 
 ، ف ننما يممت لم عممن واقممع احللمميب وحزبمه، فهممم يؤيممدو  املممذاهب الياسممدةابممن تيميممة رحمم اهلل شمميخ اإلسممالم: أقووول

 .مث  املؤسسات احلزبية ال  تغدق عليهم ارموال العوم عليها من ذ، السلطا  وغريهرج   القائمة على ال ذب؛
 وحماربممة املتممنكلن بممدينهم ،لمميب أ  يمموهم النمما  أنممه علممى طريممق ابممن تيميممة يف اإلبمماه والشممرف والزهممدفحمماول احل 

 .وحماربة الباط 
 :فقال مؤيدا  ل الم شيخ اإلسالم

!! ينتلروهنما!( عطايما)البائعن ديَنهم بمدنيا غمري هم ؛ طَمعما  بمم )!( كثريا  من أوليك  -بال أدىن شكّ –ويشمُ  هذا  " 
 ".!!!!!ا يُؤّملوهناأو هداي

ويضمممحك علمممى ويسمممتبلههم أنمممه يغمممالط النممما   لمماهرونسمممي نيسمممه، وال ،لمممدينهمالبمممائعن فهممو ال يشمممك يف وجمممود 
ودعمما  ،وأعلمن توبتممه مممن همذا ااممز، ،ذقموهنم، ولممو اعممينف بننمه يف طليعممة هممؤاله المذين يصممدق علمميهم كمالم شمميخ اإلسممالم

 .ن التلاهر مبا ليس فيه ورمي السليين مبا هم منه برهاهحزبه إىل التوبة منه ل ا   ريا  له وأطهر م
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يف بعممض -نيممع اهلل بممه-وممما أمجممَ  ممما قالممه فضمميلُة ارخ الشمميخ الممدكتور عبممد ال ممر  اُاضممري: "قممال احللمميب -تاسممعا  
  :شروحه

ممن قمموُل "  ممن حمممب  مشمميقُ –وكممم ُحممْرف م  –ممما فهمممه وهممو –ينقممُ  القمموَل علممى أسمما  أنممه يَنتيممع بممه اآل ممرو   –م 
ويف !! قممال كممذا : أنممه ! وعممن عمماّل ! ؛ ينقممُ  قمموال  عممن فممال " وهمم  آفممة ار بممار إال رواهُتمما.. "نعممم ؛ ممما فهمممه.. -صممال  أ

 .".! ".فروى على حسب فهم ه! احلقيقة  ما قال ، ل ن  هذا َفه َم منه أنه قال

، أو عمن اه الذين ال ييهممو  مما يسممعو أعتقد أ  الشيخ عبد ال ر  يت لم عن الضعياه يف اليهم والبلد: أقول
ارمنماه المذابن عمن ديمن  احليما  العمدول ارذكيماهالذين ينقلو  ال الم على وجه اإلفساد، وال أعتقد أنمه يقصمد  النمامن

 .اهلل وعن محلته ار يار

 : بقولهعلى كالم ااضري ق احلليب عل  

يُقَصمُد بمه ( مما آفمُة ار بمار إال رواهُتما:) -املشمهوَر املتمداَولَ -اأ  قموَل علمائنم-واهلل أعلمم-والذ، يلهمُر يل :قلتُ  "
همم آفمة  يف  -ممن جهمة  معي هم–( الرواَة الضمعياهَ ) إذ إّ  !..، ال غريُهم( الرواُة الثقاتُ )ما قد خُيطئ يف نقله : -أصالة  -

هم  .–بع س الثقات–صُ  ؛ سواه  أ  وا ، أم مل خُي وا ، والتش ُُّك يف أ بارهم هو ار-أساسا  -أنيس 

 "...فتنّم   

ضي، وهو كما يقمول المذهيب يف افهو حممد بن احلسن الشريف الر " وما آفة ار بار إال رواهتا: "إ  القائ : أقول
 ."رافضي جلد(: "3/523" )امليزا "

هلل ر ممي ا-، اململمموه بال ممذب علممى اإلمممام علممي بممن أيب طالممب "هنممج البالغممة"وهممو علممى الممراجح مؤلممف كتمماب  
 .-ر وا  اهلل عليهم–، وفيه طعن يف الصحابة ال رام -عنه

 .وما دفع مؤلف هذا ال تاب إىل كثرة ال ذب إال مذهبه الرافضي 

الطعن يف أهم  السمنة المذين ينتقمدو  أكاذيبمه ورفضمه، فهنييما   "وما آفة ار بار إال رواهتا": ويبدو أنه يقصد بقوله
ميُبوا ): علمى قمول اهلل تعماىلللحليب الذ، يقدم قول همذا الرافضمي  مق  ب َنبَمُإ فَمَتبَميم نُموا َأ   ُتص  يَما أَيمَُّهما ال مذ يَن آَمنُموا إ    َجماهَُكم  فَاس 

ب ُحوا َعَلى َما فَمَعل ُتم  نَاد م نَ  ََهاَلُة فَمُتص   (.قَمو م ا جب 
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هم، أمما الثقمات فمال جيمب فلقد فهم امليسرو  وغريهم من العلمماه أ  التبمن والتثبمت  ماص بن بمار اليسماق وحنمو 
  .، وعلى هذا أه  السنة واحلدياالتثبت من أ بارهم

 :"سورة احلجرات"يف تيسريه هلذه اآلية من  -رمحه اهلل-قال العالمة عبد الرمحن بن ناصر السعد، 

  أ  وهممذا أيض مما، مممن اآلداب المم  علممى أويل ارلبمماب، التممندب هبمما واسممتعماهلا، وهممو أنممه إذا أ مم هم فاسممق  مم "
زلة  مم  الصممادق ميتثبتمموا يف  مم ه، وال ين ممذوه جمممرد ا، فممإ  يف ذلممك  طممر ا كبممري ا، ووقوع مما يف اإلمث، فممإ   مم ه إذا جعمم  مبنمم

العدل، ح م مبوجب ذلك ومقتضاه، فحصم  ممن تلمف النيمو  وارمموال، بغمري حمق، بسمبب ذلمك اام  مما ي مو  سمبب ا 
تثبمت والتبمن، فمإ  دلمت المدالئ  والقمرائن علمى صمدقه، عمم  بمه وصمدق، وإ  للندامة، بم  الواجمب عنمد  م  الياسمق، ال

ى وصبوور مووردود بكووا ال مقبووولى وصبوورففيووه دليوولى ألووى أا صبوور ال وواد  ذب، ومل يعممم  بممه، دلممت علممى كذبممه، ُكمم
و كممانوا اامموار ، املعممروفن بالصممدق، ولمم[ مممن]كممما ذكرنمما، وهلممذا كمما  السمملف يقبلممو  روايممات كثممري   الفاسووق متوقووه فيووه

 ".فساق ا

 : اآلية ال رنة يف تيسري هذه -رمحه اهلل-وقال العالمة حممد ارمن الشنقيطي 

 .وهي تدل على عدم تصديق الياسق يف   ه " 

بَمُلوا هَلُم  َشَهاَدة  أََبدا  َوأُولَي َك ): ح تعاىل يف مو ع آ ر بالنهي عن قبول شهادة الياسق، وذلك يف قولهوصر   َوال تَمق 
ُقو َ هُ   .وال  الف بن العلماه يف رد شهادة الياسق وعدم قبول   ه[ 4:النور] (ُم ال َياس 

 :وقد دلت هذه اآلية من سورة احلجرات على أمرين

أ  الياسق إ  جاه بنبإ مم ن معرفة حقيقته، وه  ما قاله فيه الياسق حق أو كمذب فإنمه جيمب فيمه : ارول منهما
 .التثبت

ممق  ب َنبَممُن ): مممن قبممول  مم  العممدل ر  قولممه تعمماىل (1)دل عليممه هبمما أهمم  ارصممولهممو ممما اسممت: والثمماأ إ    َجمماهَُكم  فَاس 
 دل بدليل صطابهى أأني مفهوم مخالفته أا الجائي بنبإ إا كاا غير فاسق بل أدال ال يلزم التبين فوي نبهوهي (فَمَتبَميم نُموا

 .، وهو كذلك"فَمَتثَب ُتوا": وال التثبت على قراهة، (فَمَتبَميم ُنوا): على قراهة

 (.627-7/626" )أ واه البيا "، "وأما شهادة الياسق فهي مردودة كما دلت عليه آية النور املذكورة آنيا
                                                 

 .ب  وأه  احلديا - 1
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 (.145-13/144) اآلية ال رنةهذه يف تيسري  -رمحه اهلل-تيسري العالمة ابن كثري  وانلر

( ممما آفممُة ار بممار إال رواهُتمما:) -املشممهوَر املتممداَولَ -مائنمماأ  قمموَل عل-واهلل أعلممم-والممذ، يلهممُر يل : "وقممول احللمميب
 -ممن جهمة  معي هم–( المرواَة الضمعياهَ ) إذ إّ  !..، ال غمريُهم( المرواُة الثقماتُ )مما قمد خُيطمئ يف نقلمه : -أصالة  -يُقَصُد به 

هم  .–بع س الثقات–و ارصُ  ؛ سواه  أ  وا ، أم مل خُي وا ، والتش ُُّك يف أ بارهم ه-أساسا  -هم آفة  يف أنيس 

 "...فتنّم   

 :أقول

 .ثبت أوال  أ  هذا من قول علمائنا املشهور املتداولأ -1

: يف غمممري الثقمممات ممممن أيمممن عرفمممت أهنمممم يقصمممدو  هبمممذا القمممول مممما قمممد خيطمممئ يف نقلمممه الثقمممات، وأنمممت تقمممول -2
 ".–بع س الثقات–والتش ُُّك يف أ بارهم هو ارصُ  "

 .دندنو  حول أ بار الثقات كما يدند  احلليبف يف يينكو  ارص  وي 

 أوملاذا أغيلت أ بار اليساق الذين أمر اهلل بالتثبت يف أ بارهم

 .نصب عينيك ال أ  تنساها وتعرم عنها، وتتناسى أقوال العلماه يف معناهاال رنة كا  جيب أ  تضع اآلية 

 .الثقات، وهلذا دالئله القاتلةيف أ بار و يف التش يك يف أصول ا رح والتعدي   تَ لقد أسرف  

 ":غاية النهاية يف طبقات القراه"وقد قال اإلماُم ابن اَ َزرْ، يف  " :قال احلليب -عاشرا  

؛ فمإّ  ذلمك حمممول  علمى قمراهة ( قمراهة محمزةَ )وأّما ما ذُكر عن عبد اهلل بمن إدريمَس ، وأمحمَد بمن  حنبم  م من كراهمة " 
 .–وما آفُة ار بار  إال رواهُتا - ناقال  عن محزةَ  -َمن مسعا منه 

، ى ُسمَليم َحضمر جملمَس ابمن  إدريمسَ أ  رجمال  ممّمن قمرأ علم: والسبُب يف ذلك : قال حممد بن اهليثم: قال ابُن جماهد
 ، ف ر ه ذلك ابُن إدريس ، وطعن فيه-وغري ذلك من الت لُّف-فقرأ ، فسمع ابُن إدريَس ألياظا  فيها إفراط  يف املّد واهلمز 

." 

 .ا زر، غري مقبولابن إ  تنوي  : أقول
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ا ممزر، صممحيحا  ابممن فاإلمممام أمحممد وغممريه ين ممرو  علممى محممزة نيسممه قراهتممه وممما فيهمما مممن غرائممب، ولممو كمما  كممالم 
ممماه، فمممن للوجممدنا نقممد اإلمممام أمحممد وغممريه موجهمما  إىل ذلممك الناقمم  نيسممه ال إىل محممزة، مث إ  روايممة محممزة مشممهورة عنممد الع

 .-رمحه اهلل-أ  ال يعرفوها إال عن قارئ واحد كما يييده كالم ابن ا زر،  املستبعد

 .-اهلل مرمحه-قراهة محزة وغريه ابن قتيبة وابن ا وو، وابن القيم  وممن استن ر

 (:161-1/161" )إغاثة اللهيا "يف  -رمحه اهلل-قال ابن القيم 

مث  لف من بعمدهم قموم  ،  النا  يقره  القرآ  بلغاهتموقد كا: حممد بن قتيبة يف مش   القرآ  ( 1)أبووقال  "
 ،وذلمموا فممن لوا ،فهيمموا يف كثممري مممن احلممروف ،الت لممف (2)وال علممم ،مممن أهمم  ارمصممار وأبنمماه العجممم لمميس هلممم طبممع اللغممة

ثمر ختليطما ومنهم رج  سين اهلل عليه عند العوام بالصالح وقربه من القلوب بالدين فلم أر فيمن تتبعت يف وجوه قراهتمه أك
وال أشد ا طرابا منه رنه يستعم  يف احلرف ما يدعه يف نلريه مث يؤص  أصال وخيالف إىل غريه بغري علة وخيتمار يف كثمري 
من احلروف ما ال خمر  له إال على طلب احليلة الضعيية هذا إىل نبمذه يف قراهتمه ممذاهب العمرب وأهم  احلجماو بإفراطمه يف 

شه يف اإل جاع واإلدغمام ومحلمه املتعلممن علمى املمذهب الصمعب وتعسمريه علمى ارممة مما يسمره املد واهلمز واإلشباع وإفحا
 .اهلل تعاىل وتضييقه ما فسحه

ومن العجب أنه يقرىه النا  هبذه املمذاهب وي مره الصمالة هبما فيمي أ، مو مع يسمتعم  همذه القمراهة إ  كانمت  
الته حبرفه أو ائمتم بإممام يقمرأ بقراهتمه أ  يعيمد ووافقمه علمى ذلمك كثمري الصالة ال جوو هبا وكا  ابن عيينة يرى ملن قرأ يف ص

من  يار املسلمن منهم بشر بن احلارك واإلمام أمحد بن حنب  وقد شغف بقراهته عوام النا  وسوقتهم ولميس ذلمك إال 
يف أم ال تاب عشرا ويف مائة ملا يرونه من مشقتها وصعوبتها وطول ا تالف املتعلم إىل املقرىه فيها فإذا رأوه قد ا تلف 

عنمد قراهتمه مائمم  الشمدقن دار الوريممدين راشمح ا بمن تومهمموا أ  ذلمك ليضممله يف  ورأوه ،آيمة شمهرا ويف السممبع الطموال حمموال
وال  يمار السملف وال التمابعن وال القمراه  -صملى اهلل عليمه وسملم- ا ولميس ه مذا كانمت قمراهة رسمول اهللالقراهة وحذقمه هبم

 (.3")  كانت سهلة رسلةالعاملن ب

 (.45-43ص) ،ةبالبن قتي "تنوي  مش   القرآ "اجع ور 

                                                 

 .، فنثبتناها"أبو"سقطت كلمة  - 1
 .كذا  - 2
 .اللاهر أ  ابن قتيبة يقصد محزة هبذا النقد - 3
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 ،فإ  ابن القيم نق  بعض كالمه، وترا أمساه من انتقد ابن قتيبة قراههتم، وممنهم ارعممش وحيمن بمن وثماب ومحمزة
 .وأكثر ما انتقد قراهة محزة، وجاه بنمثلة ملا يستن ره من قراهته

 .ه ابن ا زر، وابن جماهدفليس الواقع هو ما تنول

 .وتينا منهج السلف وأدلته وأصولهفال تتعلق بزالت العلماه  

 

 زالت أهل العلمأقوال العلماء في من يتتبع الشواذ من 
 . (1)«من مح  شاذ العلماه مح  شرا كبريا » : إبراهيم بن أدهم ، قال نق  ااالل بإسناده إىل 

هذا : قال أبو عمر ابن عبد ال   ،" صة ك  عامل اجتمع فيك الشر كله إ  أ ذت بر : " قال سليما  التيمي و 
  .(2)"إمجاع ال أعلم فيه  الفا  

 . (3)"من أ ذ بنوادر العلماه  ر  من اإلسالم: " وقال اروواعي 
وأهم  ( يعميف الغنماه)لمو أ  رجمال عمم  بقمول أهم  ال وفمة يف النبيمذ، وأهم  املدينمة يف السمماع ": وقال اإلممام أمحمد

 .  (4)"م ة يف املتعة كا  فاسق ا
 ،كتابا نلرت فيه  فدفع إيل   ،د لت على املعتضد: "وروى البيهقي بإسناد صحيح عن إمساعي  القا ي أنه قال

يا أمري املؤمنن مصنف هذا ال تاب  :فقلت له ،وما احتج به ك  منهم لنيسه ،وكا  قد مجع له الر   من ول  العلماه
ومن  ،ول ن من أباح املس ر مل يبح املتعة ،ارحاديا على ما رويت :قلت ،تصح هذه ارحاديا مل :فقال ،ونديق

فنمر املعتضد  ،مث أ ذ هبا ذهب دينه ،ومن مجع ول  العلماه ،وما من عامل إال وله ولة ،أباح املتعة مل يبح الغناه واملس ر
 .(5)"فنحرق ذلك ال تاب

 . (6)"ق أو كاددوأ ذ بالر   من أقاويلهم تزن هلف فيه العلما تما اتبع تومن : " ابن الصالحوقال 

                                                 

 (.1/211)ريب ب ر ااالل " ارمر باملعروف والنهي عن املن ر" - 1
حليممة "، و(146/ 6)للممذهيب  "سممري أعممالم النممباله"، و (317/  6)زم البممن حمم "اإلح ممام"، و (42/ 2)البممن عبممد المم   "جممامع بيمما  العلممم وفضممله" - 2

 . (3/265) "إعالم املوقعن"، و (11/  12) "هتذيب ال مال"، و(151/ 1)للذهيب  "تذكرة احليا "، و (32/ 3)ريب نعيم  "ارولياه
/  7)، (4/441)للمممذهيب  "ريخ اإلسمممالمنتممم"و، (161/ 1)للمممذهيب  "تمممذكرة احليممما "، و (211/  11)(  21717) رقمممم  "سمممنن البيهقمممي ال ممم ى" - 3

 .(454ص)للشوكاأ  "إرشاد اليحول"، و (125

للشوكاأ  "إرشاد اليحول إىل َتقيق احلق من علم ارصول"، و( 216ص ) ،( 171) ريب ب ر بن ااالل رقم  "ارمر باملعروف والنهي عن املن ر" - 4
 (.167/  13) "عو  املعبود"، و( 161ص )
 (.11/211" )السنن ال  ى" - 5
   (.1/247" )إغاثة اللهيا "ونقله عنه ابن القيم يف ( 2/511" )فتاوى ابن الصالح"" - 6
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فمإذا صمار امل لمف يف كم  مسمنلة عنمت لمه يتبمع ر م  املمذاهب وكم  قمول وافمق فيمه همواه فقمد : " وقال الشماطيب 
 . (1)" لع ربقة التقوى ومتادى يف متابعة اهلوى ونقض ما أبرمه الشارع وأ ر ما قدمه

ا هذا الرج  وسردها  الل مقاله ال يصح تعلقه هبا، إما رهنا ال تثبمت عمن ممن نسمبت على أ  الشواذ ال  تتبعه
 .إليهم، أو أنه أساه فهمها، فخر  من ا ميع  يي حنن، هذا باإل افة إىل ما يلحقه من اللوم يف تتبعه للشواذ

 

عمن َعب مد  اهلل   -"صمحيحيهما"يف ولعّ  فيما رواه اإلماما  ا ليال  البخار، ومسلم  : "قال احلليب -احلاد، عشر
ر و ب ن  ال َعاص   َ َرُسموُل اهلل   -علة  ومعتَ ا  -ب ن  َعم  رقُموَمن  : يَمُقمولُ [ عبمَد اهلل: أ،]أَن مُه  -َصمل ى اهللُ َعَلي مه  َوَسمل مَ -؛ فقد ُأ    
 .-َما ع ش تُ  -الل ي َ  َوَرُصوَمن  النم َهارَ 

 .«آن َت ال ذ ، تَمُقوُل َذل َكأ»: -ل ى اهللُ َعَلي ه  َوَسل مَ صَ -فَمَقاَل َرُسوُل اهلل  

 .-يَا َرُسوَل اهلل   -َقد  قُمل ُتهُ : فَمُقل ُت َلهُ 

َتط يُع َذل َك، َفُصم  َوأَف ط ر  »: -َصل ى اهللُ َعَلي ه  َوَسل مَ -فَمَقاَل َرُسوُل اهلل    ..إخل..«.....فَإ ن َك اَل َتس 

فلّما وصم  : -صلى اهلل عليه وسلم–يف قصة الثالثة نَمَيمُر الذين تَمَقالُّوا عبادَة رسول اهلل -ا  أيض-"الصحيحن"ويف 
 ..إخل... "..أَنم ُتُم ال ذ يَن قُمل ُتم  َكَذا وََكَذا»: ،قال-عليه الصالة والسالم-رسوَل اهلل –فيما صنعوا ، وفعلوا–  ُهم

 .-كما قال ابُن ع اّل -قرير،لالستيهام الت" : أأنتمأ: "مبعىن -هنا-"أنتم"و

، ومممع ذلممك -ر مموا  اهلل علمميهم-هممو بعممُض الصممحابة–صمملى اهلل عليممه وسمملم  -املخممُ  للرسممول : فيممي احلممديثن 
 ...–عنهم–منهم–م ن    َمن أ  ه -عليه الصالة والسالم-تثّبت رسولُنا

ممرو-صمملى اهلل عليممه وسمملم-فقمموُل رسممول اهلل   -يف احلممديا ارول-"، قلممَت ذلممكأ أنممت الممذ: "-لعبممد اهلل بممن َعم 
 ".-متاما  -يدلُّ على معىن ما أشرُت إليه 

 :التعليق

                                                 

 . (367 – 366/  2)للشاطيب  "املوافقات" - 1
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َعم   ": "البخار،صحيح "يف : أقول بَمر  أَن َك َتُصوُم النم َهاَر َوتَمُقوُم الل ي َ  فَمُقل مُت بَملَمى يَما َرُسموَل الل مه  قَماَل فَماَل تَمي  َأملَ  ُأ  
مَك َعَلي مَك َحقًّما َوإ    ل مَزو ر َا َعلَ ُصم  َوأَف ط ر  َوُقم  َوََن  فَ  َسد َا َعَلي َك َحقًّا َوإ    ل َعي ن َك َعَلي َك َحقًّما َوإ    ل َزو ج  ي مَك َحقًّما َوإ    إ     َ 

َا فَإ   ثَاهل  َر أَم  ُر َثاَلثََة أَي اُم فَإ    َلَك ب ُ ْ  َحَسَنُة َعش  ب َك َأ   َتُصوَم ُك   َشه  َس  ر  ُكلْمه  َفَشمد د ُت َفُشمْدَد َعلَمي  حب  مَياُم المد ه     َذل َك ص 
ْ الل ه  َداُوَد َعَلي ه  الس اَلم َياَم َنيب  ُد قُمو ة  قَاَل َفُصم  ص   َعب مد  عن َعب د  الر مح َن   َسَلَمة بن، من رواية أيب "قُمل ُت يَا َرُسوَل الل ه  إ ْأ َأج 

ر و  بناالل ه   ُهَما-ب ن  ال َعاص  َعم  َي الل ُه َعنم   .( 1477)و  (1475)برقم  -َر  

 ".إنك لتصوم الدهر وتقوم اللي : "بليظ( 1474)ويف رواية عن أيب العبا  امل ي برقم 

- قال لمه رسمول اهللمرة واحدة ، -ر ي اهلل عنهما- عن أيب سلمة عن عبد اهلل بن عمرو "مسلمصحيح "ويف  
انلمر حمديا احلمديا، ...أمل أ   أنك تصموم المدهر": ، ومرة قال له "الذ، تقول ذلك تَ ن  آ":  -صلى اهلل عليه وسلم

 .م ررا   (1154)رقم 

 ".أمل أ   أنك تصوم وال تيطر: "ومرة ثالثة من طريق أيب العبا  

 ." تَ ن  آ" الف إطالق احلليب أنه يف الصحيحن  ،"أمل أ  "فننت ترى أ  ج  الروايات يف الصحيحن 

 .(1)فنيي النيي يقتضي اإلثبات ،"أمل أ  "فعلى روايات 

 .يف حبا أ  اهلمزة قد ختر  عن االستيهام احلقيقي( 1/17" )اللبيب غيفم"قال ابن هشام يف 

) ومنممه  ،ر  نيممي النيمي إثبممات ؛ومممن جهمة إفممادة هممذه اهلممزة نيممي ممما بعمدها لممزم ثبوتممه إ  كما  منييمما  ....": قمال 
ملمما كمما  معنمماه ( أمل نشممرح لممك صممدرا ) علممى ( و ممعنا ) وهلممذا عطممف  ،عبممده أ، اهلل كممافُ ( ف عبممده ألمميس اهلل ب مما

( أبابيم   أمل جيعم  كيمدهم يف تضملي  وأرسم  علميهم طمريا  ( ) فهمدى  فآوى ووجمدا  ماال   أمل جيدا يتيما  ) ومثله  ،شرحنا
 ( وأندى العاملن بطو  راح ... طايا ألستم  ري من ركب امل) :  مللكجرير يف عبد ا وهلذا أيضا كا  قولُ 

  ".لبتةا ولو كا  على االستيهام احلقيقي مل ي ن مدحا   ،قالته العرب بيتُ  إنه أمدحُ  :ب  قي  ،حاد  مَ  
 

                                                 
 .، بالتنكيد"إنك لتصوم الدهر وتقوم اللي ": ب  يف إحدى الروايات كما ترى - 1
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مد بممه ال د م  للشممك فيمه وال ل،ن ممار ،ممن هممذا البماب "أمل أ مم : "-صملى اهلل عليممه وسملم-إذ  فقولمه  ، وال ُقص 
-ر ي اهلل عنهما- مقتنع    من أ  ه    عبد اهلل بن عمرو -صلى اهلل عليه وسلم-؛ ر  رسول اهلل التثبت

 . به مستيقنملوعا ،

فميمن  -صلى ا هلل عليه وسلم-للتثبت، رنه ال شك عند رسول اهلل ، ال فاالستيهام تقرير،" تَ ن  آ: "رواية لىوع
 .ه، وال يف    -ر ي اهلل عنهما- حبال عبد اهلل بن عمرو هأ   

 :  الل بيانه ملعاأ اهلمزة( 1/16" )اللبيب غيفم"قال ابن هشام يف و 

 ".هه أو نييُ املخاطب على اإلقرار واالعيناف بنمر قد استقر عنده ثبوتُ  كَ لُ ومعناه مَح   ،التقرير :والرابع"

 : "- عنهممار ي اهلل-لعبد اهلل بن عمرو -صلى اهلل عليه وسلم-وعلى هذا فليس االستيهام يف قول رسول اهلل 
، المذ، بلّمَغ رسموَل علمى االعميناف بعملمه -ر مي اهلل عنهمما-حلمم  عبمد اهلل بمن عممرو همو ، وإنما والتثبمت للشك"  تَ ن  آ

 -صملى اهلل عليمه وسملم-به بعُض الصحابة ال رام، ذل م المبال  المذ، مل يشمك رسمول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم-اهلل 
 .يف صدق ناقله و بطه

 ،، الذين وكاهم اهلل ورسوله-صلى اهلل عليه وسلم-حممد أصحاب ه احلليب املش ك ح  يف أ بار فسقط ما قال
 .أ بارهم وتلقوها باحينام واعتزاوقبلوا ك  ب  ، ، فلم يتش  وا فيهاذلك املسلمو  حقا  بودا  

 .-عنهمر ي اهلل –يشك يف أ بار أصحابه النجباه  -أيضا   -صلى اهلل عليه وسلم-وال رسول اهلل  

 .إال املتواتر وهو قلي  -صلى اهلل عليه وسلم-ولو كانوا على مذهب احلليب ملا وجدنا من حديا رسول اهلل 

، وإ  كممما  همممذا راجعممما  إىل كثمممرة الطمممرق، فإننممما لمممو حمممذفنا "أحيمممظ مائمممة ألمممف حمممديا: "كيمممف والبخمممار، يقمممول
ي مما اشمتم  عليهما كتمب الصمحاح، ومنهما صمحيح امل ررات من طرق احلديا يبقى لنا أحاديا كثرية تعد باآلالف، وهم

 .البخار، ومسلم، ب  وكتب السنن واملعاجم

عمن َعب ممد   -"صمحيحيهما"ولعمّ  فيمما رواه اإلمامما  ا لميال  البخمار، ومسملم يف  : "وقمول احللميب يف همذا السمياق
ر و ب ن  ال َعاص    ".اخل... -علة  ومعتَ ا  -اهلل  ب ن  َعم 

 .أ بار الثقات، ويقررو  ذلك، وال يتثبتو  منها علة ومعت ا  يعيف ملن يقبلو  
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 .لع  يف  ذال  اهلل ملن يقول هذا ال الم علة واعتبارا ، نعوذ باهلل من اهلوى وااذال  وا ه :  :وأقول

  (: 5ص)يف  قال احلليب -الثاأ عشر

فلّممما : -صمملى اهلل عليممه وسمملم–ادَة رسممول اهلل يف قصممة الثالثممة نَمَيمممُر الممذين تَمَقممالُّوا عبمم-أيضمما  -"الصممحيحن"ويف  "
 ..إخل".....ذ يَن قُمل ُتم  َكَذا وََكَذاأَنم ُتُم ال  »: ،قال-عليه الصالة والسالم-رسوَل اهلل –فيما صنعوا ، وفعلوا–وص    ُهم

 .-كما قال ابُن ع اّل -لالستيهام التقرير،" : أأنتمأ: "مبعىن -هنا-"أنتم"و

، ومممع ذلممك -ر مموا  اهلل علمميهم-هممو بعممُض الصممحابة–صمملى اهلل عليممه وسمملم  -خممُ  للرسممول امل: فيممي احلممديثن 
 ...–عنهم–منهم–م ن    َمن أ  ه -عليه الصالة والسالم-تثّبت رسولُنا

ممرو-صمملى اهلل عليممه وسمملم-فقمموُل رسممول اهلل   -يف احلممديا ارول-"أنممت الممذ، قلممَت ذلممكأ : "-لعبممد اهلل بممن َعم 
 ".-متاما  -ما أشرُت إليه يدلُّ على معىن 

 : التعليق

 ."الصحيحن"ويف  : "على قوله -1

موجمود يف  "أَنم مُتُم ال مذ يَن قُمل مُتم  َكمَذا وََكمَذا "للثالثمة املمذكورين  -صلى اهلل عليمه وسملم-يدل على أ  قول رسول اهلل 
 .حيح مسلمفإ  هذه ا ملة ال توجد يف ص ،، وليس ارمر كذلكهبذا الليظ الصحيحن كليهما

 ."-كما قال ابُن ع اّل -لالستيهام التقرير،" : أأنتمأ: "مبعىن -هنا-"أنتم"و : "على قوله -2

فإ  قول ابن عال  حجة عليه، ولو كا  ييهم معىن االستيهام التقرير، ملا نقله، فإ  االسمتيهام التقريمر، إنما همو 
  .ت يف    املخ  كما يزعم احلليب ذلكال للشك وال للتثب ،حلم  املخاطب على اإلقرار واالعيناف

 :و هله وهواه يقول عقب ما نقله عن ابن عال 

، وممع ذلمك -ر موا  اهلل علميهم-همو بعمُض الصمحابة–صملى اهلل عليمه وسملم  -املخُ  للرسول : فيي احلديثن  "
 "....–عنهم–منهم–م ن    َمن أ  ه -عليه الصالة والسالم-تثّبت رسولُنا

 .تنكيدا  لقوله الباط  ويزيد ذلك



 31 

رو-صلى اهلل عليه وسلم-فقوُل رسول اهلل  : "فيقول  يف احلمديا -"أنت المذ، قلمَت ذلمكأ : "-لعبد اهلل بن َعم 
 ".-متاما  -يدلُّ على معىن ما أشرُت إليه  -ارول

اللمة علمى معمىن أدىن د -صملى اهلل عليمه وسملم-؛ إذ ليس يف قول رسمول اهلل وختبطهجبهله إنه يؤيد جهله : وأقول
 .ما أشار إليه احلليب، فضال  عما صرّح به

المذ، رواه الشميخا  عنمه  -ر مي اهلل عنهمما-ومن املناسب أ  أنق  هنما حمديا عبمد اهلل بمن عممرو بمن العماص  
ممن  إ    الل ممَه اَل " :يَمُقممولُ  -َصممل ى الل ممُه َعَلي ممه  َوَسممل مَ -مسَ ع ممُت َرُسمموَل الل ممه   :قممال -ر ممي اهلل عنممه- ممب ُض ال ع ل ممَم ان ت زَاع مما يَمن َتز ُعممُه م   يَمق 

ممب ُض ال ع ل ممَم ب َقممب ض  ال ُعَلَممماه   ،ال ع بَمماد   مماال   ،َوَل  ممن  يَمق  مما ُجه  َممَذ الن مماُ  ُرُهوس  مما اخت   ،فَممنَفم تَمو ا ب غَممري   ع ل مممُ  ،َفُسممي ُلوا ،َحمم   إ َذا ملَ  يُمب ممق  َعال م 
 (.2673)حديا " صحيحه"، ومسلم يف (111)حديا " صحيحه"البخار، يف  ، أ رجه"َفَضلُّوا َوَأَ لُّوا

ن ديمن عموحرفموهم إال النادر، واختذ النا  رهوسا  جهاال ، فضلوا وأ لوا كثمريا  وكثمريا ، ارجاله فلقد ذهب العلماه 
را همذه ارممة وأ  ينقمذهم نسمنل اهلل أ  يتمدا ، إال ممن سمّلم اهلل، وهمم قليم  وغربماه،ووادوهم جهال  علمى جهم احلق،  اهلل
  .واملولعن حبب الزعامة والرئاسة من ا هاله املصابنأدعياه العلم أسر من 

 (:5ص)قال احلليب يف  -الثالا عشر

 :-مستنبطا  -يف بعض شروحه–وّفقه اهلل -وقد قال الشيخ عبُد ال ر  اُاضري "

 ! الحتمال  أنه مل يَثبت عنه! َم قلَت ذلكأل م: -ُمباشرة   -عليه الصالة والسالم-ما قال له النيبُّ "

  ..؛ رّ  بعَض ار بار تُنق   طن  !" أنت الذ، قلَت ذلكأ:" -عليه الصالة والسالم-فتنّكد 

 .وما آفُة ار بار  إال رواهُتا

ُن النقَ ، مث إذا اتم َهم هذا الشخُ   مبما َنَسمَب  -قم  عنمهالمذ، ن-قد يُنق  كالم  ، والناقُ  يريُد اارَي؛ ل نه ال حُيس 
 .أنه يُوق ع يف َحرَ ُ  -ال شّك -مثُ  هذا : م ن غري تقريُر له -مباشرة  –إليه 

 ..."وهذا أدب  نبو،ي 
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آن مَت : "-ر مي اهلل عنهمما-لعبد اهلل بن عمرو  -صلى اهلل عليه وسلم-قول النيب املراد من قد تقدم بيا  : أقول
مممة ابممن هشممام، ومممما نقلمه احللمميب عممن ابممن عممال ، وفيهممما رد ليهممم الممدكتور عبممد ال ممر  مممن كممالم العال ،"ال مذ ، تَمُقمموُل َذل ممكَ 

 .ااضري

يَما أَيمَُّهما ال مذ يَن آَمنُموا ): قمول اهلل تعماىل ستحضمر، حيما مل ي، ب  وأشد من القصمورأ  يف كالمه قصورا   إ افة إىل 
يُبو  ق  ب َنَبُإ فَمَتبَميم ُنوا َأ   ُتص  ب ُحوا َعَلى َما فَمَعل ُتم  نَاد م نَ إ    َجاهَُكم  فَاس  ََهاَلُة فَمُتص   (.ا قَمو م ا جب 

 .ماه هلذه اآلية ال رنةلومل يذكر فهم الع

عممن  -صمملى اهلل عليممه وسمملم-مل يقمم  هممذا ال ممالم علممى هممذا احلممديا إكراممما  للصممحابة، بمم  وإبعممادا  لرسمموله  هوليتمم
صلى –ق، وهذه اآلية نزلت على حممد ان بالتثبت إال يف أ بار اليسمع أ  اهلل مل ينمر املؤمن ،الشك يف أ بار أصحابه

علممى صممحابته ال ممرام الممذين تربعمموا أعلممى مراتممب  اآليممةيطبممق  -صمملى اهلل عليممه وسمملم-، فهمم  رسممول اهلل -اهلل عليممه وسمملم
 (.1)أ، حاشاه، مث حاشاهالعدالة والضبط إىل آ ر مزاياهم، ال ييرق بينهم وبن الياسقن

 : ، ثقة بعدالتهم و بطهمحيثهم على التبليغ عنه -صلى اهلل عليه وسلم-كا  رسول اهلل   ومن هنا

 ".غه كما مسعهفبلّ  رحم اهلل من مسع منا حديثا  "، "بلغوا عيف ولو آية"

 :وثناها  عليه -صلى اهلل عليه وسلم-يؤكد هذا اآلية ال رنة اآلتية ال  تضّمنت ذبا  عن رسوله 

ُهُم ال ذ يَن يُمؤ ُذوَ  الن يب   َويَمُقوُلوَ  ُهَو أُُذ   ُق   أُُذُ  َ ري ُ َلُ م  يمُمؤ م ُن ب الل مه  َويمُمؤ م ُن ل  : )قال اهلل تعاىل نم  َمة  َوم  ن َن َوَرمح  ل ُممؤ م 
ن ُ م    [.61:سورة التوبة]، (ل ل ذ يَن آَمُنوا م 

 :قال احلافظ ابن كثري يف تيسري هذه اآلية ال رنة

: أ، (ُهمَو أُُذ    ويقولمو )بمال الم فيمه  -صلى اهلل عليمه وسملم-ومن املنافقن قوم يُؤذو  رسوَل اهلل : ىليقول تعا "
. رو، معناه عن ابن عبا ، وجماهد، وقتادة. صدقه، ومن حدثه فينا صدقه، فإذا جينا وحلينا له صدقنا من قال له شييا  
: أ، (يُمؤ م ُن ب الل ه  َويُمؤ م ُن ل ل ُمؤ م ن نَ )هو أذ   ري، يعرف الصادق من ال اذب، : أ، (ُق   أُُذُ  َ ري ُ َلُ م  ): قال اهلل تعاىل

                                                 
 -صمملى اهلل عليممه وسمملم-د ال ممر  االعتممذار عممن هممذا ال ممالم الممذ، ال جيمموو أ  يقممال يف مممن أكممرمهم اهلل بصممحبة حممممد وإأ رطلممب مممن الممدكتور عبمم - 1

 .-صلى اهلل عليه وسلم-صحبة أشرف االق حممد -املنيية وا تارهم هلذه الدرجة 
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من ُ م  َوَرمح َ )ويصدق املؤمنن،  َوال مذ يَن يمُمؤ ُذوَ  َرُسموَل الل مه  هَلُمم  ): حجمة علمى ال مافرين؛ وهلمذا قمال وهمو: أ، (ة  ل ل ذ يَن آَمُنوا م 
 . ("َعَذاب  أَل يم  

 :المة عبد الرمحن بن ناصر السعد، يف تيسري هذه اآليةوقال الع

: أ،{ يَمُقوُلوَ  ُهمَو أُُذ   وَ }وال الردية، والعيب له ولدينه، بارق{ ال ذ يَن يُمؤ ُذوَ  الن يب   } ومن هؤاله املنافقن : أ، "
: ر إليممه، فيقبمم  منمما، رنممه أذ ، أ،إذا بلغممه عنمما بعممض ذلممك، جينمما نعتممذ: ال يبممالو  مبمما يقولممو  مممن ارذيممة للنمميب، ويقولممو 

فيمما بيمنهم، أهنممم غمري م ينثمن بممذلك، وال  -قممبحهم اللّمه-يقبم  كم  مما يقممال لمه، ال نيمز بمن صممادق وكماذب، وقصمدهم 
 .مهتمن به، رنه إذا مل يبلغه فهذا مطلوهبم، وإ  بلغه اكتيوا مبجرد االعتذار الباط 

مها أذية نبيهم الذ، جاه هلدايتهم، وإ راجهم من الشمقاه واهلمالا إىل فنساهوا ك  اإلساهة من أوجه كثرية، أعل
 .اهلدى والسعادة

 .عدم اهتمامهم أيضا بذلك، وهو قدر وائد على جمرد ارذية: ومنها

، وعدم إدراكه وتيريقه بن الصادق وال اذب، وهو أكمم  -صلى اهلل عليه وسلم-قدحهم يف عق  النيب : ومنها
 يقبمم  مممن قممال لممه  ممريا  : أ،{ قُمم   أُُذُ  َ ممري ُ َلُ ممم  } : وبصممرية، وهلممذا قممال تعمماىل ، وأثقممبهم رأيمما  م إدراكمما  وأمتهمم االممق عقممال  

 .وصدقا  

، عة  لقمه، وعمدم اهتماممه بشمنهنموأما إعرا ه وعدم تعنييه ل ثري من املنمافقن املعتمذرين بارعمذار ال مذب، فلسم
ل يُ } : وامتثاله رمر الّله يف قوله ُهم  إ نم ُهم  ر ج س  َسَيح  ُهم  َفَنع ر ُ وا َعنم   .{ وَ  ب الل ه  َلُ م  إ َذا انم َقَلب ُتم  إ لَي ه م  ل تُمع ر ُ وا َعنم 

الصمادقن املصمدقن، ويعلمم الصمادق { يمُمؤ م ُن ب الل مه  َويمُمؤ م ُن ل ل ُممؤ م ن َن } : وأما حقيقة مما يف قلبمه ورأيمه، فقمال عنمه
من ُ م  } يعمرم عمن المذين يعمرف كمذهبم وعمدم صمدقهم، مما كثريا   من ال اذب، وإ  كا  َمة  ل ل مذ يَن آَمنُموا م  فمإهنم بمه { َوَرمح 

 .يهتدو ، وبن القه يقتدو 

{ َوال ذ يَن يُمؤ ُذوَ  َرُسوَل الل مه  } ب  ردوها، فخسروا دنياهم وآ رهتم،  ،وأما غري املؤمنن فإهنم مل يقبلوا هذه الرمحة
 ."يف الدنيا واآل رة، ومن العذاب ارليم أنه يتحتم قت  مؤذيه وشامته{ هَلُم  َعَذاب  أَل يم  } ليع  بالقول أو ا

وملماذا تعمرم عمن كمالم اهلل وفهمم علمماه ارممة ، أفيا حليب ملاذا تنق  كالم النا  بدو  فهم وبدو  تنم  ملما تنقلمه
 أهم  يي  وهزي منهج السلف وأ الق أ  رصيدا منهذا أال يدل ل الم اهلل، 



 33 

، -صلى اهلل عليه وسملم– ن فهم سقيم ملا ينقله من حديا رسول اهللقال احلليب مشيدا  مبا قدمه م   -الرابع عشر
 .مقاتله  فيه ذم يصيبه يف ن نق  ب  باط ، وم  

 .  عن من جانبه الصواب واعيناه القصور فيما ييهمه ويقررهنق   ن  وم  

 : قال املس ن بعد ك  هذا

مث -مبَمن يقمول-بعد كّ  هذا البيما  والتو ميح ، واحلمّق اللماهر الصمريح ، والمنهج البمّن الصمحيح–الشنُ  ف يف  "
 أ!-وبنشْد تقبيح-(فال   مبتدع  :)-!غريَه مبا يقولُ )!(نتحنُ 

 !أ-هذا-ما الدليُ  على تبديعك لُيال : –مرة  –فلّما قي  له

 !أ....أال تصّدُقيف: قال

 ".!!سبحانك اللهم..

مممه مممن هممذا املقممال بعيممد كمم  البعممد عممن هممذه اروصمماف، فممنين احلممق قممد عممرف القممارئ املنصممف أ  ممما قد  : لأقووو 
املخممالف لل تمماب والسممنة  الغممامض، وهمم  ي ممو  الممنهج الياسممد أصممرحيا   ا  اللمماهر الصممريح، فممم  ي ممو  الباطمم  حقمما  ظمماهر 

 أبالهنا  صحيحا  عند العقاله النومنهج السلف الصاحل، ي و  هنجا  بيْ 

 أ!-وبنشْد تقبيح-(فال   مبتدع  :)-!غريَه مبا يقولُ )!(مث نتحنُ  يقول"ومن هو هذا الذ، 

 !أ-هذا-ما الدليُ  على تبديعك لُيال : –مرة  –فلّما قي  له

 !أ....أال تصّدُقيف: قال

 ".!!سبحانك اللهم..

 :فيي قول احلليب هذا

 .سجع كسجع ال ها  -1
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 (.1)حه فعال  إنا هو يف أ بار الناقلنأ  كالمه الذ، قّدَمه ومد -2

وكالمممه يف هممذا الشممخ  لمميس مممن هممذا البمماب، فلمميس هممو نمماقال  هلممذا التبممديع واالمتحمما ، وإنمما هممو قائمم  لممه، إ   
صممح  نقمم  احللمميب عنممه، فإننمما نشممك يف نقلممه، فلمميس هممو عنممدنا مممن العممدول الضممابطن، وهممو مممن أحممق النمما  أ  يتثبممت يف 

 .الدلي  على صدقهنقله، ح  يقوم 

 .فإذا عرفنا هذا القائ  واملقول فيه املبد ع وما هي بدعته، عرفنا صواب اعينام احلليب أو بطالنه

 ...؛ فاحتماُل  طيه قائم   -فيما أ   به-دائما  -فليس الثقُة يصيُب  : "وقول احلليب

 ...هرُ فيما حي ُم به ؛ واحتماُل غلط ه أظ- طن  أو صوابا  -ب  أكثرُ -كذلك-وهو

 !!".على ذلك)!( دلي   -طوال  وعر ا  –والتاريُخ العلميُّ اإلسالميُّ 

 :التعليق

إ  أ بمممار الثقمممات جيمممب قبوهلممما، وال يُلتيمممت إىل االحتمممماالت البعيمممدة وال إىل إرجممماف املمممرجين عليهممما، فلمممو  -1
 .التيت النا  إىل ذلك ليسدت اررم وملا قام دين وال دنيا

و مح اردلمة علممى تيلتمه وعممدم التزاممه بماآليتن ال ممرنتن السمالي  المذكر وممما بُميف عليهممما إ  كالممه همذا ملممن أ -2
ممن أقموال أئممة اإلسمالم وتقريمراهتم، وممن أو مح اردلمة علمى تيلتمه ممن ممنهج السملف الصماحل، وممن همذا التيلّمت مسمماواته 

 .بن أ بار اليساق وبن أ بار الثقات الصادقن الضابطن

حللمميب  لممط بممن نقممول أئمممة النقممد وا ممرح والتعممدي  الثقممات ا بممال ارمنمماه ، وبممن نقممول املممؤر ن يف كممالم ا -3
بمن عممر ارسمد، مؤلمف سميف اهم ينقلو  عن مث  ين ، فردهاو ار بار قبول تزموا منهج أئمة السنة يف شروط الذين مل يل

 .اليتوح والردة وغري ذلك

: منممه، وقممال أبممو داود  ممري   س  ل ممفمَ : طممن عممن حيممنم، وقمال " ممعيف" ( :يعمميف ابممن معممن)قمال فيممه عبمما  عممن حيممن 
امليزا  "، "حديثه من ر عامةُ : ، وقال ابن عد،"م بالزندقةاهتُّ : "، وقال ابن حبا "مينوا: "قال أبو حامتو ، "ليس بشيه"

 (.2/255" )للذهيب

                                                 
 .وقد عرف القارئ جه  احلليب وبعده عن القرآ  والسنة ومنهج السلف الصاحل - 1



 35 

 .وينق  املؤر و  عن مث  حممد بن عمر الواقد،

يرو، أحاديما غمري حميوظمة والمباله : "، وقال ابن عد،"جممع على تركه(: "2/614" )املغيف"قال الذهيب فيه يف 
 .كا  يضع احلديا: ، وقال النسائي"منه

التنريخ اإلسالمي الذ، دونه أئمة احلديا يف ال الم على الرجمال وبيما  ممراتبهم ممن جمرح وتعمدي  وأح مام  -4
ساد منهجه، فه  يقال يف أقوال أئمة ا رح والتعدي  مثم  البخمار، من أو ح اردلة على بطال  قول احلليب هذا وبيا  ف

 وأيب ورعة وأيب حامت والنسائي والدارقطيف وأمثاهلم احتمال غلطهم أظهر من صواهبمأ

 .إ  هذا القول القبيح ملن التش يك يف هذا اليناك العليم ويف أئمة ا رح والتعدي  العلماه ارتقياه

للسممليين املعاصمرين حمم  امتمدت إىل أئممة ا ممرح والتعمدي  وأح ممامهمأ، بم  يف مقالممك أمما كيماا حربممك الغا مة 
صملى اهلل -هذا مس مل انة الصحابة ال رام، فينى أنه ال بد من التثبت يف نقلهم، خماليا  يف ذلك كتاب اهلل وسنة رسوله 

ا ، والمم  مل يعت همما اهلل ورسمموله والسمملف ومممنهج السمملف الصمماحل، وانسممياقا  وراه االحتممماالت املرفو ممة شممرع -عليممه وسمملم
 .الصاحل، فينجف هبا وت ثر التش ي ات يف أ بار الثقات

 أما كياا تنصيلك وتنصي  حزبك املناهض رصول ا رح والتعدي  القائمة على ال تاب والسنةأ

 .نعوذ باهلل من تطاول ارقزام ومن ا ه  واهلوى

 :تيةوأ تم هذه احللقة بنقوال العلماه اآل

وفيه من اليقمه أيضما ، إجيماب العمم   م  الواحمد الثقمة، (: )7/217" )التمهيد"يف  -رمحه اهلل–قال ابن عبد ال  
ذكرا  كا  أو أنثى، وعلى ذلك مجاعة أه  اليقه واحلديا أه  السنة، ومن  الف ذلك فهو عند ا ميع مبتدع، والدلي  

" أال أ  تيهماأ: "رم سملمة -صملى اهلل عليمه وسملم-حلديا قول رسول اهلل على ما قلنا من العم     الواحد من هذا ا
فنو مح بممذلك أ   م  أم سمملمة جيممب العمم  بممه، وكمذلك  مم  املممرأة لزوجهما، ولممو كما   مم  أم سمملمة ال يلمزم املممرأة و مم  

وكيمف كنمت : رهنا كانمت تقمول "أال أ  تيهاأ"رم سلمة  -صلى اهلل عليه وسلم-املرأة ال يلزم ووجها ملا قال رسول اهلل 
أ  ها عنك وحد، وأ، فائدة يف نقلي عنك وحد،أ أو كيف تنق  املرأة اا  وحدها إىل ووجها، وهذا بن يف إجيماب 
العم     الواحد، وقبوله ممن جاه به إذا كا  عدال  واحلجة يف إثبمات  م  الواحمد والعمم  بمه قائممة ممن ال تماب والسمنة 

 (.والقيا  ودالئ  اإلمجاع
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 -رمحمه اهلل-مؤيمدا  ل مالم اإلممام مسملم ( 131-1/131" )شمرحه لصمحيح مسملم"يف  -رمحه اهلل–وقال النوو، 
تنبيه على القاعدة العليمة ال  ينبيف عليهما معلمم  -رمحه اهلل-هذا الذ، قاله مسلم : )يف وجوب قبول    الواحد الثقة

 -رمحهم اهلل-فينبغي االهتمام هبا واالعتناه بتحقيقها، وقد أطنب العلماه أح ام الشرع وهو وجوب العم     الواحد، 
يف االحتجمما  هلمما وإيضمماحها، وأفردهمما مجاعممة مممن السمملف بالتصممنيف، واعتممىن هبمما أئمممة احملممدثن وأصممول اليقممه، وأول مممن 

 (.كتب أصول اليقه  وقد تقررت أدلتها النقلية والعقلية يف -رمحه اهلل-بلغنا تصنييه فيها اإلمام الشافعي 

واسممتدركنا برهانمما  يف وجمموب قبممول (: )1/133" )اإلح ممام يف أصممول ارح ممام" يف  -رمحممه اهلل–وقممال ابممن حممزم 
ممَعى قَمماَل يَمما )إذ جمماهه  -عليممه السممالم-اامم  الواحممد قاطعمما ، وهممو  مم  اهلل تعمماىل عممن موسممى  ممن  أَق َصممى ال َمد ينَممة  َيس  َرُجمم   م 

َن فخر   ائيا يينقب ُموَسى إ    ال َمأَلَ  رُ   إ ْأ َلَك م َن الن اص ح  تُمُلوَا فَا   ُعوَا )إىل قوله تعاىل، (  يَن متَ ُروَ  ب َك ل يَمق  إ    َأيب  َيد 
ممَر َممما َسممَقي َت لَنَمما ز يَممَك َأج  ممَدى ابم نَممَ   َهمماتَمن   َعلَمم: )إىل قولممه تعمماىل( ل َيج  َجممُج إ ْأ أُر يممُد َأ   أُن   َحممَك إ ح  َ ح  ى َأ   تَممن ُجَرأ  َثَمماأ 

قمول املنمذر لمه، و مر  عمن وطنمه بقولمه، وصمّوب اهلل تعماىل ذلمك  -عليمه السمالم-، إىل آ ر القصة، فصدق موسمى ....(
مممن فعلممه، وصممّدق قممول املممرأة إ  أباهمما يممدعوه فمضممى معهمما، وصممدق أباهمما يف قولممه إهنمما ابنتممه واسممتح  ن احهمما ومجاعهمما 

ب اهلل ذلممك كلممه، فصممح  يقينمما  ممما قلنمما بممن   مم  الواحممد ممما يضممطر إىل تصممديقه يقينمما ، واحلمممد هلل رب بقولممه وحممده وصمموّ 
 (.العاملن

 .فليهنن احلليب مبخالية ال تاب والسنة واإلمجاع والقيا 

 (.أه  اليقه واحلديا أه  السنة: إ، ) مبتدع عند ا ميع : وليهنن باحل م عليه بننه 
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