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  اِهللا الَجاِبِري  دُّ الَعالَّمَِة ُعبَـْيِد بن َعْبدِ رَ 
  على 

  قواعد الحلبي الجديدة
 

  ليهِ عَ  قَ لَّ عَ و  هُ أَ رَ قَـ 

لوْ مُ ازْ بَ  رَ مَ عُ  بنُ  دُ مَ حْ أَ   
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  مقدمة 
  
  

  
  

أنفسنا، ومن سيئات إنَّ احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور 
أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا، وحده ال 

  .شريك له، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله
 ُونَ يَا أَيـَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اتـَُّقوا اللََّه َحقَّ تـَُقاتِِه َوَال َمتُوُتنَّ ِإالَّ َوأَنْـُتْم ُمْسِلم

)٢(.  
 َُهم َها َزْوجََها َوَبثَّ ِمنـْ ا يَا أَيـَُّها النَّاُس اتـَُّقوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلقَُكْم ِمْن نـَْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنـْ

  .)٣( ْم َرِقيًبارَِجاًال َكِثريًا َوِنَساًء َواتـَُّقوا اللََّه الَِّذي َتَساَءُلوَن ِبِه َواْألَْرَحاَم ِإنَّ اللََّه َكاَن َعَلْيكُ 
 ُيْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َويـَْغِفْر َلُكْم * يَا أَيـَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اتـَُّقوا اللََّه َوقُوُلوا قـَْوًال َسِديًدا

  .)٤( ُذنُوَبُكْم وََمْن يُِطِع اللََّه َوَرُسوَلُه فـََقْد فَاَز فـَْوزًا َعِظيًما
، وخير الهدى هدى محمد، وشر األمور محدثاتها، أال وإن أصدق الكالم كالم اهللا

  . وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة في النار 
  :أما بعد 

                                                

  ) .١٠٢:آل عمران(  ) ٢(
  ) .١:النساء(  ) ٣(
  ) .٧١-٧٠:األحزاب(  )٤(
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 ابن عباس فقد قال حرب األمة وترمجان القرآن ابن عم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  ! واهللا ما أظن على ظهر األرض اليوم أحداً أحب إىل الشيطان هالكاً مين:" 

  وكيف ؟: فقيل 
واهللا إنه ليحدث البدعة يف مشرق أو مغرب فيحملها الرجل إيل فإذا انتهت إيل " :فقال

  .)٥("قمعتها بالسنة فرتد عليه
  

  . )٦("كان إبراهيم يسكت فإذا جاءت الفنت أو الفتيا انربى هلا:" وقال ابن عون 
بقايــا مــن أهـل العلــم يــدعون  ـــاحلمد هللا الــذي جعـل يف كــل زمــان ومكـان فــرتة مــن الرسـل"فــ

من ضل إىل اهلدى، ويصربون مـنهم علـى األذى، حييـون بكتـاب اهللا املـوتى ويبصـرون بنـور اهللا أهـل 
العمــى، فكــم مــن قتيــل إلبلــيس قــد أحيــوه، وكــم مــن ضــال تائــه قــد هــدوه، فمــا أحســن أثــرهم علــى 

  .الناس، وأقبح أثر الناس عليهم
وانتحـــال املبطلـــني، وتأويـــل اجلـــاهلني، الـــذين عقـــدوا  ينفــون عـــن كتـــاب اهللا حتريـــف الغـــالني،

ألويـــة البدعـــة، وأطلقـــوا عقـــال الفتنـــة، فهـــم خمتلفـــون يف الكتـــاب، خمـــالفون للكتـــاب، جممعـــون علـــى 
                                                

) ١١(ومن طريقه ابن اجلوزي يف تلبـيس إبلـيس ) ١٢رقم١/٥٥(أخرجه الاللكائي يف اعتقاد أهل السنة   ) ٥(
مد بن أمحد بن احلسن ثنا بشر بـن موسـى ثنـا عبيـد بـن يعـيش ثنـا أخربنا حممد بن أمحد بن سهل أنبا حم

يونس بن بكري ثنا حممد بن إسحاق عن احلسن أو احلسني بن عبيد اهللا عن عكرمة عن ابن عباس عنـه 
  .به

أنـا أبـو عبـد اهللا البلخـي أنـا املبـارك بـن عبـد اجلبـار أنـا ) ٢٥/٣٦٣(أخرجه ابن عساكر يف تاريخ دمشـق   ) ٦(
الــرزاز أنــا أبــو حفــص بــن شــاهني أنــا حممــد بــن خملــد العطــار قــال وأنــا املبــارك أنــا أبــو احلســن  أبــو الفــتح

العتيقي أنا عثمان بن حممد املخرمي نا إمساعيل بن حممد بن إمساعيل قاال أنا العباس بن حممـد بـن حـامت 
  . نا أبو بكر بن أيب األسود أنا محيد بن األسود عن ابن عون
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يتكلمـون باملتشـابه مـن الكـالم، ! مفارقة الكتاب، يقولـون علـى اهللا ويف اهللا ويف كتـاب اهللا بغـري علـم
  . )٨(")٧(عليهم، فنعوذ باهللا من فنت املضلنيوخيدعون جهال الناس مبا يشبهون 

جاهــــدون حقــــًا والــــذابون عــــن ديــــن اهللا صــــدقاً، والصــــائنون مُ وأهـــل العلــــم الســــلفيون هــــم الْ 
  : اجلهاد نوعان:"للمنهج السلفي عن تلبيسات وتدليسات املبطلني، قال ابن قيم اجلوزية 

  . جهاد باليد والسنان، وهذا املشارك فيه كثري 
اجلهاد باحلجـة والبيـان، وهـذا جهـاد اخلاصـة مـن أتبـاع الرسـل، وهـو جهـاد األئمـة،  :والثاين 

  .)٩("وهو أفضل اجلهادين؛ لعظم منفعته وشدة مؤنته وكثرة أعدائه
هــو طلــب العلــم الشــرعي وتعلمــه علــى أيــدي املشــايخ الســلفيني : ـــاجلهاد بــالعلم واللســان"فـــ

لف الصـاحل، مث اجلهــاد يف نشـره، وجماهـدة النــاس ومـا كـان عليــه السـ مـن كتـاب اهللا وسـنة رســوله 

                                                

ـــن قـــيم اجلوزيـــة مفتـــاح دار الســـعادة طريـــق لوصـــول األجـــر إىل النـــيب هـــؤالء هـــم قطـــاع   ) ٧( ، كمـــا قـــال اب
من دعا األمة إىل غري سنة رسول اهللا فهو عدوه حقًا؛ ألنـه قطـع وصـول أجـر مـن اهتـدى ) :"١/٢٥١(

  ".بسنته إليه، وهذا من أعظم معاداته نعوذ باهللا من اخلذالن
  .لإلمام أمحد بن حنبل) ٦( ما بني القوسني من الرد على الزنادقة  ) ٨(
  ). ١/٢٧١(مفتاح دار السعادة   ) ٩(

العلــم وأهلــه،  -ســبحانه وتعــاىل  -لقــد مــدح اهللا ) :" ١٥(قــال الشــيخ العالمــة ابــن عثيمــني يف العلــم 
فالعلم من أفضل األعمال الصاحلة، وهو من . وحثَّ عباده على العلم والتزود منه وكذلك السنة املطهرة

 -عز وجـل  -عبادات، عبادات التطوع؛ ألنه نوع من اجلهاد يف سبيل اهللا، فإن دين اهللا أفضل وأجّل ال
  :إمنا قام بأمرين 

  .العلم والربهان: أحدمها
  . القتال والسنان: والثاين

فال بد من هذين األمرين، وال ميكن أن يقوم ديـن اهللا ويظهـر إال �مـا مجيًعـا، واألول منهمـا مقـّدم علـى 
 -عز وجـل  -ا كان النيب صلى اهللا عليه وسلم ال يُِغري على قوم حىت تبلغهم الدعوة إىل اهللا الثاين، وهلذ

  ".فيكون العلم قد سبق القتال
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علــى االســتقامة عليــه بــالتعليم واخلطــب واحملاضــرات، وجماهــدة أصــحاب االحنــراف مــن أهــل البــدع 
دهم ببيان أخطارهم، وإظهـار فسـاد اهية، اآلخذين باحلزبيات وغريه، فجاخلارجني عن األدلة الشرع

  .)١٠("معتقدا�م، هذا كله من اجلهاد يف سبيل اهللا
وما تسرت أحٌد بالسنة، وغرر الناس به حىت التفوا حوله وارتبطوا به، وأصبحوا يعولون عليـه "

ويقبلـون كـل مـا يصـدر عنــه إال فضـحه اهللا سـبحانه وتعـاىل، وهتــك سـرته، وكشـف للخاصـة والعامــة 
ء فطنــاء مـا كـان خيفـي ومــا كـان ُيِكـن مـن الغــش والتلبـيس واملكـر واملخادعـة؛ يهيــئ اهللا رجـاالً فضـال

حكمـــاء أقويـــاء جهابـــذة ذوي علـــم وكياســـة وفقـــه يف الـــدين، يكشـــف اهللا �ـــم ســـرت ذلكـــم اللعـــاب 
  .امللبس الغشاش

فعليكم إذا بـُنيِّ لكم حال ذلك اإلنسان الذي قد ذاع صيته وطبَّق اآلفـاق، وأصـبح مرموقـاً 
أهـل العلـم واإلميـان والـذين يشار إليه بالبنـان أصـبح علـيكم واجبـاً احلـذر منـه؛ مـا دام أنـه حـذَّر منـه 

  .)١١("هم على السنة، فإ�م سيكشفون لكم بالدليل
 -حفظــه اهللا- )١٢(ومــن هــؤالء العلمــاء ا�اهــدين شــيخنا العالمــة عبيــد بــن عبــداهللا اجلــابري

؛ )١٣( ضـالالته باحلجـة والبيـان والربهـانمن  ة احلليب اجلديدة، وقمع ما بلغهلفتن تعاىل حيث تصدى

                                                

مــن كــالم شــيخنا العالمــة أمحــد بــن حيــىي النجمــي رمحــه اهللا تعــاىل يف تأســيس األحكــام بشــرح أحاديــث   ) ١٠(
  ).٥/٢٦٤(عمدة األحكام 

عبيــد بــن عبــد اهللا اجلــابري حفظــه اهللا تعــاىل يف فقــه التعامــل مــع أهــل الســنة مــن كــالم شــيخنا العالمــة   ) ١١(
  ).٤٣-٤٢(والباطل 

  .اجلابري هو شيخنا العالمة احملدث املفسر الفقيه األصويل عبيد بن عبد اهللا بن سليمان اَحلمداين  ) ١٢(
  .احلجاز وبنو جابر من قبائل حرب
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ــــد  يف قريــــة  ــــوادي " الفقــــري"ول ــــة وذلــــك عــــام  مبنطقــــة" الفــــرع"ب  .هـــــ ١٣٥٧املدينــــة الّنبوي
تلقــى تعليمــه األويل مبهــد الــذهب مث اســتوطن باملدينــة، وواصــل دراســته إىل أن ختــرج مــن كليــة 

امتيـاز، وكـان األّول علـى دفعتـه، وحصـل  بتقـدير هــ ١٣٩٢باجلامعـة اإلسـالمّية عـام  الّشـريعة
  .على املاجستري عندما كان مدرساً باجلامعة اإلسالمية 

الشيخ العالمـة محـاد بـن حممـد األنصـاري رمحـه اهللا تعـاىل والشـيخ عبداحملسـن : ن أبرز شيوخه م
  . العباد، والشيخ عبدالرمحن بن عبد اهللا العجالن، والشيخ حممد بن عبداهللا العجالن وغريهم 
نة عمل مدرساً مبتوسطة عمر بن عبدالعزيز جبدة، وعمل داعية يف مركز الّدعوة و اإلرشاد باملدي

مـع مسـاعدة مـدير املركـز يف حضـوره والّنيابـة عنـه يف غيابـه، ومدرسـاً باجلامعـة اإلسـالمية  النبوية
  .إىل حني التقاعد، كما توىل اإلمامة واخلطابة بأحد مساجد املدينة النبوية

تيسري اإلله بشرح أدلة شروط ال إلـه إال اهللا، وتنبيـه ذوي العقـول : له العديد من املؤلفات منها 
لســليمة إىل فوائــد مســتنبطة مــن الســتة األصــول العظيمــة، وإمــداد القــاري بشــرح التفســري مــن ا

  .صحيح البخاري وغريها من الكتب املفيدة 
  ! لقد ردَّ أهل العلم على خمالفات علي احلليب عند ظهورها وانتشارها   ) ١٣(

ة بعنـوان حـوار مـع فضـيلة الشـيخ فرد عليه الشيخ العالمة أمحد بن حيـىي النجمـي رمحـه اهللا تعـاىل يف رسـال
  . علي احلليب وقد طبعتها مع التعليق عليها 

وكان شيخنا العالمة ا�اهد حامل لواء اجلرح والتعديل يـرد علـى خمالفـات احللـيب ويناصـحه سـراً ويطلـب 
منـه الكــف عــن هــذه املخالفــات والرجــوع إىل احلــق وعـدم التمــادي يف الباطــل وكتــب لــه نصــيحة بــنيَّ لــه 

ها خمالفاته وسوء أحواله وتصرفاته وصرب عليـه املشـايخ لسـنوات عـلَّ احللـيب يتـوب ويرجـع للحـق ولكـن في
  .لألسف دون جدوى

  . وكذا كان الشيخ الدكتور حممد بن هادي املدخلي من سنوات وهو حيذر من احلليب ومنهجه اجلديد  
ت علـي احللـيب املسـكني، ردَّ فيـه علـى وكذا كتب أخونا سعد الزعرتي كتابه تنبيه الفطني لتهافت تأصيال  

وقــد أثــىن علــى هــذا الكتــاب الشــيخ العالمــة ربيــع بــن هــادي املــدخلي وكــذا ! تأصــيالت احللــيب الباطلــة 
  .الشيخ الدكتور حممد بن هادي املدخلي حفظهم اهللا تعاىل
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ــه لــه أ اجلبــار املهــداوي جمموعــة مــن األســئلة  عــن بعــض قواعــد  خونــا الفاضــل رائــد بــن عبــدفقــد وجَّ
علـي احللــيب اجلديـدة الفاســدة يف اجلـرح والتعــديل مث قـام بتفريغهــا وإنزاهلـا يف شــبكة سـحاب الســلفية 

  .وغريها
وقـد احتـوت علـى مجلـة مـن قواعـد ) ثـالث عشـرة صـفحة(وتقع هـذه الرسـالة يف الرسـالة يف 

  . عديل على مذهب السلف الصاحل، والرد على مجلة من شبهات احلليباجلرح والت
وكـان اللقــاء هلــذه األســئلة واألجوبـة يف منــزل الشــيخ العالمــة عبيـد اجلــابري العــامر يف املدينــة 

  . النبوية
  .هـ ١٤٢٩/ شعبان/ ٢٩وكان بتاريخ 

                                                                                                                                              

 علــى كتــاب ويعمــل أخونــا الشــيخ خالــد بــن عبــدالرمحن املصــري حفظــه اهللا تعــاىل علــى كتابــة رداً مطــوالً   
  . احلليب اجلديد املسمى بـمنهج السلف الصاحل 

إن العلمــاء مل يــردوا علــى الشــيخ علــي احللــيب، وإن أمحــد : ويف هــذا رٌد واضــح مبــني علــى قــول مــن قــال   
  . بازمول هو الوحيد الذي يرد على احلليب ويتطاول عليه

  ! فها هي ردود أهل العلم من قبل ومن بعد فهل تقبلو�ا ؟  
  .ل ما نسبته للحليب فقد وثقته من كتبه وصوتياته، وقد ردد�ا بفضل اهللا ومنته باحلجة والبيانوك

إذا أراد املــؤمن الــذي قــد رزقــه اهللا ) :" ٣/١٩٥(وصــدق ابــن قــيم اجلوزيــة إذ يقــول يف مــدارج الســالكني 
هـواء والبـدع والضــالالت بصـرية يف دينـه وفقهـاً يف سـنة رسـوله وفهمـاً يف كتابــه وأراه مـا النـاس فيـه مـن األ

وتنكــبهم عــن الصــراط املســتقيم الــذي كــان عليــه رســول اهللا وأصــحابه فــإذا أراد أن يســلك هــذا الصــراط 
فليوطن نفسه على قدح اجلهـال وأهـل البـدع فيـه وطعـنهم عليـه وإزرائهـم بـه وتنفـري النـاس عنـه وحتـذيرهم 

مـا إن دعــاهم إىل ذلــك وقـدح فيمــا هــم منـه كمــا كـان ســلفهم مــن الكفـار يفعلــون مــع متبوعـه وإمامــه فأ
عليه فهنالك تقوم قيامتهم ويبغون له الغوائل وينصبون له احلبائل وجيلبون عليـه خبيـل كبـريهم ورجلـه فهـو 
غريـــب يف دينـــه لفســـاد أديـــا�م غريـــب يف متســـكه بالســـنة لتمســـكهم بالبـــدع غريـــب يف اعتقـــاده لفســـاد 

طريقـــه لضـــالل وفســـاد طـــرقهم غريـــب يف نســـبته  عقائـــدهم غريـــب يف صـــالته لســـوء صـــال�م غريـــب يف
  ".ملخالفة نسبهم غريب يف معاشرته هلم ألنه يعاشرهم على ما ال �وى أنفسهم
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طن قليلـة جـداً وقد أضاف وعدل الشـيخ العالمـة عبيـد اجلـابري حفظـه اهللا تعـاىل بنفسـه مـوا
  . من الرسالة جزاه اهللا خرياً 

مل يقفــوا عليهـا، وملَّــا مل تطبـع مــن  إال أن كثــرياً مـن طــالب العلـم )١٤(ةالرسـالهــذه ومـع أمهيـة 
  . )١٥(ا مبا ييسره اهللا يلقبل عزمت على نشرها مع التعليق عليه

يــع جميــب واهللا اســأل أن يتقبــل مــين عملــي هــذا، وجيعلــه خالصــاً لوجهــه الكــرمي، إنــه مس
  .أمجعنيالدعاء، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه 

  
  كتبه

  أمحد بن عمر بن سامل بازمول
  غرة شهر صفر عام واحد وثالثني بعد األربعمائة واأللف من هجرة املصطفى

 صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه أمجعني

                                                

  ".صيانة السلفي من وسوسة وتلبيسات علي احلليب"وقد استفدت من هذه الرسالة عند كتابيت لـ  ) ١٤(
بـع الرسـالة مـع التعليـق عليهـا فوافـق جـزاه اهللا وقد اتصلت بشيخنا العالمـة عبيـد اجلـابري واسـتأذنته يف ط  ) ١٥(

  . خرياً 
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   جمموعة أسئلة حول بعض قواعد علي احلليب اجلديدة
  .الفاسدة يف اجلرح والتعديل

  
  وأجاب عنها 

  الشيخ العالمة عبيد بن عبد اهللا اجلابري 
   –تعاىلحفظه اهللا  –

  
  

  قرأها وعلَّق عليها 
  أمحد بن عمر بن سامل بازمول
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  . احلمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه
  : عدأما ب
فأودُّ 

شيخنا الفاضـل أْن أعـرض علـيكم بعـض النقـول مـن كـالم علـي حسـن احللـيب الـيت  )١٦(
  : ، حيث يقول)١٧(جاءت يف بعض التسجيالت املنتشرة

إنَّ علــم الجــرح والتعــديل أصــالً وجــد للمصــلحة، علــم الجــرح والتعــديل ال : "الســؤال األول 
علم ناشـئ؛ نشـأ لحفـظ الكتـاب والسـّنة، هو موجود في أدلة الكتاب وال في أدلة السّنة، هو 

  فما رأيكم �ذا الكالم حفظكم اهللا ؟ ")١٨(هو علم مصلحة إذاً 

                                                

  .أخونا أبو عبد الرمحن رائد بن عبد اجلبار املهداوي: السائل هو   ) ١٦(
  ).١٣(تنبيه الفطني : ، انظر)التكفريي=املغراوي(وهي جلسة موجودة بصوت احلليب يف موقع   ) ١٧(

  .عالمة أمحد بن حيىي النجمي رمحه اهللا تعاىلوالسؤال الثاين مأخوذ من تعقيب احلليب على فتوى ال  
هذا نص كالم احلليب وهو ظاهر يف أن علم اجلرح والتعديل ال دليـل عليـه يف الكتـاب والسـنة، وأنـه علـم   ) ١٨(

  !حادث ناشئ 
  !وملَّا نوقش احلليب يف قوله هذا راوغ عن االعرتاف خبطئه إىل أنه خطأ لفظي   
قـائق، فـأخرج نفسـه مـن اخلطـأ وعلـق اخلطـأ علـى غـريه فـادعى أن كالمـه مث انتهـى بـه احلـال إىل قلـب احل  

مسـتقيم لـه خمــرج بكيـت وكيــت، وأن مـن خطــأه مل يفهـم كالمــه كمـا فيمــا مسـاه بـــمنهج السـلف الصــاحل 
)٣٨-٣٢! (  



  
                                                                    ١١  

     اِهللا اجلَاِبرِي  دُّ الَعالََّمِة ُعبَـْيِد بن عَْبدِ رَ 

  

  

احلمد هللا ربِّ العاملني، والعاقبة للمتقني، وال عـدوان إال علـى الظـاملني، وأشـهد أْن ال إلـه  :الجواب
ـــه؛ امللـــك احلـــّق املبـــني، وأشـــهد أّن حممـــداً عبـــده  ورســـوله؛ ســـيد ولـــد آدم إال اهللا وحـــده ال شـــريك ل

أمجعــني، صــّلى اهللا عليــه وعلــى آلــه وصــحبه الطيبــني الطــاهرين، وســّلم تســليماً كثــرياً علــى مــرِّ األيــام 
  . والليايل، والشهور والسنني

  : أما بعد

                                                                                                                                              

والسـلفيون إمنــا ناقشــوه علــى ظــاهر لفظـه وكالمــه، وحكمــوا عليــه مبــا نطـق؛ قــال شــيخ اإلســالم رمحــه اهللا   
طريقـة السـلف واألئمـة أ�ـم يراعـون املعـاين الصـحيحة ) :" ١/٢٥٤(يف درء تعارض العقل والنقل تعاىل 

ومـن . فيعـربون �ـا مـا وجـدوا إىل ذلـك سـبيًال ، ويراعون أيضـًا األلفـاظ الشـرعية. املعلومة بالشرع والعقل
  .الكتاب والسنة ردوا عليه تكلم مبا فيه معىن باطل خيالف

إمنـا قابـل بدعـة ببدعـة ورد : وقـالوا ، البدعـة أيضـاً  حيتمل حقاً وباطًال نسبوه إىلومن تكلم بلفظ مبتدع 
  ". باطًال بباطل

فالواجب على احللـيب االعـرتاف خبطئـه والرجـوع إىل احلـق بـدًال مـن هـذه املغالطـات والفلسـفيات؛ ورحـم 
:" شعري يف القضاء وآدابـه اهللا أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب إذ قال يف رسالته املشهورة أليب موسى األ

  ".إن الرجوع إىل احلق خري من التمادي يف الباطل
كنــا يف جنـازة فيهــا عبيـد اهللا بــن احلسـن وهــو علـى القضــاء فلمـا وضــع :" وقـال عبــد الـرمحن بــن مهـدي 

السرير جلس وجلس الناس حوله قال فسألته عن مسألة فغلط فيها فقلـت أصـلحك اهللا القـول يف هـذه 
ا وكــذا إال أين مل أرد هــذه إمنــا أردت أن أرفعــك إىل مــا هــو أكــرب منهــا فــأطرق ســاعة مث رفــع املســألة كــذ

رأسه فقال إذاً أرجـع وأنـا صـاغر إذاً أرجـع وأنـا صـاغر؛ ألن أكـون ذنبـاً يف احلـق أحـب إيل مـن أن أكـون 
  ".رأساً يف الباطل

قـال أخربنـا ) ٨/٢٩٨(ملنـتظم ومن طريقـه ابـن اجلـوزي يف ا) ١٠/٣٠٨(أخرجه اخلطيب يف تاريخ بغداد 
العتيقي حدثنا حممد بن العباس حدثنا حيىي بـن حممـد بـن صـاعد أخربنـا احلسـني بـن احلسـن املـروزي عـن 

  . عبدالرمحن بن مهدي عنه به
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   .)١٩(فإّن هذا القول منشأه فيما يظهر لي الفلسفة، والروغان، والقياس العقلي
  :واجلواب عليه من عدة أوجه

                                                

شــنع احللــيب وأزبــد وأرعــد يف إطــالق هــذه الكلمــة عليــه، وأوهــم أنــه رمــي مبــذهب الفالســفة حيــث قــال   ) ١٩(
واللـِه؛ ال أعرُف الفلسفَة، وليَس يل �ـا أدىن ) :"١حاشية-٧١(ج السلف الصاحل احلليب فيما مساه بـمنه
النقـد «: رسـالٌة بُعنـوان -سـبحانه-بتوفيِق املوىل -َبل َيل حتت الطَّْبع  .-حبمِد اهللا-صلة؛ إالَّ النـَّْقَد والرَّدَّ 

  .انتهى!!..."نا أنْـُقُدهاوأ(!) ، فيتَِّهُمِين �ا !)البعضُ (مث يأيت  .»السَلفي للفكر الفلَسفي
هذا من احلليب مغالطة وقلب للحقائق؛ فليس املراد من كالم العالمة عبيد اجلـابري أنَّ احللـيب مـن : أقول

أهل الفلسفة بل املراد أنـك يـا حلـيب أشـبهت أهـل الفلسـفة يف بعـض طـرائقهم مـن اجلـدل العقـيم وقلـب 
فوقعت يف عـني مـا ! لعبارات اجلدلية املزخرفة املبهرجة احلقائق وتصوير الباطل يف صورة احلق ورد احلق با

  .وصفك به العالمة عبيد اجلابري
وهذا ظاهر كالم الشيخ عبيد اجلابري لكـل مـن وقـف علـى كالمـه، وقـد وافقـين علـى ذلـك الشـيخ عبيـد 

  . اجلابري حفظه اهللا تعاىل يف مكاملة باهلاتف
  : عىن مع غري املتفلسفة وأنت يا حليب استعملت هذه الكلمة مبثل هذا امل

وال تغـــوينكم عـــن ســـداد املـــنهج حــــذلقات :" ) ٧٢(رؤيـــة واقعيـــة يف املنـــاهج الدعويـــة حيـــث قلـــت يف 
  . !!"خطيب مصقع، أو فلسفات حماضر مفوه أو زخارف صحفي بليغ

  . مع أن� أولئك احملاضرين مل يصلوا إىل فلسفتك يف رد احلق وتزيني الباطل
وكأنـه ال يعـي مـا يقـول، وإن حسـنا بـه :"...  )٢١(باطيـل كتـاب تنبيـه املسـلم وقلت يف كشف املعلم بأ

  ".الظن فهو متفلسف جهول
  !وتأمل كيف احلليب جعل وصفه مبتفلسف من حتسني الظن 

  .فهذان النقالن من رد احلليب على احلليب
  .وملزيد مناقشة احلليب يف هذه الفلسفة انظر الفصل الثاين من صيانة السلفي
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أّن علم اجلرح والتعديل قد دّل عليه الكتاب والسّنة واإلمجاع؛ فمن الكتاب الكـرمي  :األولالوجه 
اآليــة، فهــذه اآليــة نــّص  )٢٠(}}...يَــا أَيـَُّهــا الَّــِذيَن َآَمُنــوا ِإْن َجــاءَُكْم فَاِســٌق بَِنَبــٍإ فـََتبَـيـَُّنــوا{ :قولــه تعــاىل

وتعــاىل؛ أمــر بالتثبــت والتبــنيُّ حينمــا صـريح يف قبــول خــرب الواحــد العــدل، ووجــه ذلــك أنــه ســبحانه 
هـو مـن عـرف : يأيت اخلرب من قبل الفاسق، ومفهوم ذلك؛ أّن العـدل ال يتثبـت مـن خـربه، والعـدل

بالصــدق واألمانــة والتثبــت يف نقــل األخبــار، ووجــه الداللــة مــن هــذه اآليــة؛ يف تقســيم النّــاس إىل 
  : قسمني

 :واآلخـر. هذا هو الفاسق الذي عرف فسقهمن جيب التثبت والتبّني يف خربه؛ و  :أحدهما
مـن جيــب قبــول خــربه؛ ألنــه قــد عرفــت عدالتــه، فــإذاً أول القســمني جمــروح؛ وهلــذا كــان خــربه 

  .ساقطاً، والثاين معّدل مزّكى؛ وهلذا كان خربه مقبوالً 
إيـذنوا لـه بـئس أخـو ": وأمـا مـن السـّنة املستفيضـة عـن النـّيب ـ صـّلى اهللا عليـه وسـلم ـ فقولـه

، فلّما  دخل عليه الرجل هّش له وبّش، وأالن لـه الكـالم، فلّمـا خرجـوا مـن عنـده "عشيرةال
إّن شـّر النـاس ":قلت يف الرجل ما قلت، وصنعت معه ما صـنعت قـال! يا رسول اهللا: قالوا

وجـه الداللـة يف مجلتـني مـن  ،)٢١("مـن ودعـه النّـاس اتقـاَء فحشـه: من تركه الّناس أو قـال
   :هذا احلديث

  . ، فهذا ذٌم لذلكم الرجل باّتفاق أهل الشرع واللغة"بئس أخو العشرية: "مها يف قولهإحدا
  : إّن شّر الناس إىل آخره، فهذا تنبيه إىل  شيئني: واجلملة الثانية يف قوله

                                                

  ).٦: احلجرات(  ) ٢٠(
مـن ) ٢٥٩١رقـم٤/٢٠٠٢(ومسـلم يف الصـحيح ) ٥٧٠٧رقـم٥/٢٢٥٠(أخرجه البخاري يف الصـحيح   ) ٢١(

  .حديث عائشة
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أّن رسـول اهللا ـ صـّلى اهللا عليـه وسـلم ـ كـان مـا صـنعه مـع الرجـل مـن لـني الكـالم  :أحـدهما
  . و من قبيل املداراة، واملداراة سياسة شرعية واجبة يف موضعهاواهلشاشة والبشاشة له ه

مؤكد ملا سبق من أن  الرجل مذموم ممقوت، صاحب فحش، وهذا جـرح آخـر منـه : والثاين
  .لذلكم الرجل -صّلى اهللا عليه وسلم  -

فهـو حـديث فاطمـة بنـت قـيس ـ رضـي اهللا عنهـا ـ؛ أ�ـا جـاءت إىل  :وأمـا الحـديث الثـاني
إنَّ أبـا جهـم ومعاويـة خطبــاين، :  ـ صـّلى اهللا عليـه وسـلم ـ، فقالـت يـا رسـول اهللارسـول اهللا

فكـــان ال يضــع العصـــا عـــن : فصـــعلوك ال مــال لـــه، وأمــا أبـــو جهــمٍ : أمــا معاويـــة:"فقــال
تكلــم يف  احلــديث، فالشــاهد منــه أّن رســول اهللا ـ صــّلى اهللا عليــه وســلم ـ  )٢٢( .."عاتقــه

نهمــا ـ مبــا جيعــل تلكــم املــرأة ال تقبــل بأحــد منهمــا؛ ألن ذيــنكم الصــحابيني ـ رضــي اهللا ع
الرسول ـ صّلى اهللا عليه وسّلم ـ عاب كالً منهما بعيب ال تطمئنُّ لـه املـرأة املخطوبـة، فـاملرأة 
تريد رجًال غنيًا مستقرّاً عندها، فمعاوية فقـري، وأبـو جهـم كثـري الرتحـال، وعنـه كـىن بقولـه ال 

كثري الضرب، فهو ضرّاب للنساء، وسواًء كـان ذا : يف معناهايضع العصا عن عاتقه؛ وقيل 
  .أو ذاك؛ فإّن النساء ال حتب من هذا وصفه

فيدركه مـن نظـر يف كتـب اجلـرح والتعـديل الـيت ال حتصـى، فأهـل العلـم قـدمياً  :وأما اإلجماع
، وينظرون فيمن تكلموا فيه؛ أهـو مزكـًى عنـدهم معـدل )٢٣(وحديثًا يرجعون إىل هذه الكتب

                                                

  ).١٤٨٠رقم٢/١١١٤(أخرجه مسلم يف الصحيح   ) ٢٢(
مل يزل أهل السنة يعيبون أهل األهواء املضلة، وينهون ) :" ٢٩٣(قال ابن أيب زمنني يف أصول السنة   ) ٢٣(

  ". هم، وخيوفون فتنتهم، وخيربون خبالقهم، وال يرون ذلك غيبة هلم، وال طعناً عليهمعن جمالست
الكالم يف اجلرح والتعديل جائز، قد أمجع عليه سلف ) :" ١/٣٤٨(وقال ابن رجب يف شرح العلل 

  ".األمة وأئمتها، ملا فيه من متييز ما جيب قبوله من السنن، مما ال جيوز قبوله
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فيقبلون خربه، أو هو جمروح عندهم مذموم فريدون خربه، وما أظن أخانا الشيخ عليـاً جيهـل 
ولكن أحياناً ينطبع على لسـان الرجـل قواعـد فلسـفّية، فيعبـر بعبـارات فيهـا خـبط هذا؛ 

  .)٢٤(وخبط، فيضيع السامع معها ويحار
  .)٢٥("ناشئ للمصلحة"الوجه الثاني في قوله 

ه؟ هــل هــي مصــلحة نفعيــة دنيويــة شخصــّية، أو هــي مصــلحة أيــة مصــلحة هــذ: وحنــن نقــول
  شرعية؟ 

                                                

علـى قـول العالمـة عبيـد اجلـابري ) ٣٤(تلبيسـاً وتدليسـاً فيمـا مسـاه بــمنهج السـلف الصـاحل  اقتصر احلليب  ) ٢٤(
  ).ما أظن أخانا الشيخ علياً جيهل هذا(
ولكن أحياناً ينطبع على لسان الرجل قواعد فلسفّية، فيعرب بعبـارات (وحذف قول العالمة عبيد اجلابري   

  )فيها خبط وخبط، فيضيع السامع معها وحيار
ــأه فيمـــا يظهـــر يل الفلســـفة، والروغـــان، (مل يـــذكر قـــول الشـــيخ عبيـــد يف أول رده و    فـــإّن هـــذا القـــول منشـ

  ).والقياس العقلي
بل جتاهل احلليب جواب الشيخ العالمة عبيد اجلابري املطول على السـؤال، وأوهـم أن الشـيخ كـان جوابـه   

  !سن فقط �ذه اجلملة أو أن الشيخ حيمل حال احلليب على احململ احل
مــن كتابــه املســمى بـــمنهج الســلف الصــاحل عنــف وشــنع احللــيب علــى رمــي الشــيخ ) ١حاشــية ٧١(مث يف   

مــا أظــن أخانــا (بعــد نقلــه لقــول العالمــة عبيــد اجلــابري  -العالمــة اجلــابري لــه بالتفلســف مــع أن احللــيب 
  "....فجزاه اهللا خرياً، وزاده فضًال وبراً :"علق بقوله  -) الشيخ علياً جيهل هذا

فتأمــل كيــف يتصــرف الرجــل يف كــالم أهــل العلــم علــى هــواه ممــا يــدل علــى عــدم أمانتــه العلميــة لألســف   
  !!الشديد

  .هذا تأكيد وبيان من احلليب لقوله الباطل السابق بأنه ال دليل عليه من الكتاب والسنة  ) ٢٥(
تنبيــه الفطــني : انظــر وال شــك أن وصــف هــذا العلــم �ــذه العبــارة فيــه حــط علــى علــم اجلــرح والتعــديل، و   

)٥٤.(  
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، ومـن )٢٦(اجلواب هو الثاين، هو ملصلحة حفظ دين اهللا مـن العبـث واخللـط واخلـبط والـدس
  :إنَّ علم اجلرح والتعديل على ضربني: هنا نقول

                                                

النصح واجب يف املصاحل ) :" ٢٣٣- ٢٨/٢٣١(قال شيخ اإلسالم ابن تيمية كما يف جمموع الفتاوى   ) ٢٦(
الدينية اخلاصة والعامة مثل نقلة احلديث الذين يغلطون أو يكذبون، ومثل أئمة البدع من أهل املقاالت 

لكتاب والسنة فإن بيان حاهلم وحتذير األمة منهم املخالفة للكتاب والسنة أو العبادات املخالفة ل
الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو : واجب باتفاق املسلمني حىت قيل ألمحد بن حنبل

إذا قام وصلى واعتكف فإمنا هو لنفسه وإذا تكلم يف أهل البدع فإمنا هو : يتكلم يف أهل البدع فقال
للمسلمني يف دينهم من جنس اجلهاد يف سبيل اهللا إذ للمسلمني هذا أفضل فبني أن نفع هذا عام 

تطهري سبيل اهللا ودينه ومنهاجه وشرعته ودفع بغي هؤالء وعدوا�م على ذلك واجب على الكفاية 
باتفاق املسلمني ولوال من يقيمه اهللا لدفع ضرر هؤالء؛ لفسد الدين وكان فساده أعظم من فساد 

ء إذا استولوا مل يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إال تبعاً وأما استيالء العدو من أهل احلرب فان هؤال
وإذا كان أقوام منافقون يبتدعون بدعًا ختالف الكتاب، ... أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداء 
وبُدِّل الدين، كما فسد دين أهل الكتاب ! فسد أمر الكتاب: ويلبسو�ا على الناس، ومل تـُبـَنيَّ للناس

قع فيه من التبديل الذي مل ينكر على أهله وإذا كان أقوام ليسوا منافقني لكنهم مساعون قبلنا مبا و 
للمنافقني قد التبس عليهم أمرهم حىت ظنوا قوهلم حقًا وهو خمالف للكتاب وصاروا دعاة إىل بدع 

جب مواال�م املنافقني فال بد أيضًا من بيان حال هؤالء بل الفتنة حبال هؤالء أعظم فإن فيهم إميانًا يو 
وقد دخلوا يف بدع من بدع املنافقني اليت تفسد الدين فال بد من التحذير من تلك البدع وإن اقتضى 
ذلك ذكرهم وتعيينهم بل ولو مل يكن قد تلقوا تلك البدعة عن منافق لكن قالوها ظانني أ�ا هدى 

ال من يغلط يف احلديث وأ�ا خري وأ�ا دين ومل تكن كذلك لوجب بيان حاهلا وهلذا وجب بيان ح
  ". والرواية ومن يغلط يف الرأي والفتيا ومن يغلط يف الزهد والعبادة

جواز الطعن يف الرجل مبا يغلب على اجتهاد الطاعن ) :" ٥٧٥/ ٣(وقال ابن قيم اجلوزية يف زاد املعاد 
ومن هذا طعن ورثة  محية أو ذباً عن اهللا ورسوله، ومن هذا طعن أهل احلديث فيمن طعنوا فيه من الرواة
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وعه متعلـق بـرواة األخبـار ونقلتهـا عـن رسـول اهللا ـ صـلى اهللا عليـه وسـلم ـ، وموضـ :أحـدهما
سلسلة اإلسناد من مصنف الكتـاب احلـديثي إىل رسـول اهللا ـ صـّلى اهللا عليـه وسـّلم ـ، فهـذا 
قد فرغ من أصوله وقواعده ودو�ـا األئّمـة؛ فمـا علينـا إال أن نسـري علـى قواعـدهم تصـحيحاً 

  . وتضعيفاً، جرحاً وتعديالً 
العلــم بــاٍق ببقــاء هــذه  يتعلـق بأهــل املقــاالت والســلوك، يتعلــق بــأحوال النـاس، فهــذا :الثــاني

الســّنة حــىت يــرث اهللا األرض ومــن عليهــا، وأعــين بالســنّة ســّنة رســول اهللا ـ صــّلى اهللا عليــه 
وســلم ـ، والنــاس مضــطرون إىل هــذا العلــم حــىت فيمــا بيــنهم مــن املعــامالت، وعلــى ســبيل 

ىل فمــن استشــار يف جــوار رجــل أو مداينتــه أو غــري ذلــك مــن التعامــل؛ فإنــه يرجــع إ: املثــال
أهــل اخلــربة بــه، فــإن أثنــوا عليــه خــرياً اطمــأن، وإن أثنــوا عليــه شــرّاً انشــمر عنــه وابتعــد منــه، 

لـــو أن رجـــًال خطـــب إىل آخـــر موليتـــه، فـــإن كـــان هـــذا الرجـــل املخطـــوب منـــه : ومثـــال آخـــر
: صــاحب فطنــة وكياســة وقبــل ذلــك نصــحاً ملوليتــه؛ فإنــه يتــذكر قولــه صــّلى اهللا عليــه وســلم

                                                                                                                                              

وجواز الرد على الطاعن إذا . األنبياء وأهل السنة يف أهل األهواء والبدع هللا ال حلظوظهم وأغراضهم
غلب على ظن الراد أنه وهم وغلط كما قال معاذ للذي طعن يف كعب بئس ما قلت واهللا يا رسول اهللا 

  ". اومل ينكر رسول اهللا على واحد منهم ما علمنا عليه إال خرياً 
ال فرق بني الطعن يف رواة ) :" ا�موع-٢/٤٠٣(وقال ابن رجب يف الفرق بني النصيحة والتعيري 

حفَّاظ احلديث وال التمييز بني من تقبل روايته منهم ومن ال تقبل، وبني تبيني خطأ من أخطأ يف فهم 
سك به لُيحذِّر من االقتداء به معاين الكتاب والسنة وتأوََّل شيئًا منها على غري تأويله ومتسك مبا ال يتم

  ".فيما أخطأ فيه، وقد أمجع العلماء على جواز ذلك
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ضون دينه وخلقه فزوجوه، إن لم تفعلوا تكـن فتنـة فـي األرض وفسـاد إذا أتاكم من تر "
  . صحيح مبجموع طرق )٢٧("عريض

                                                

ـــن ماجـــه يف ) ٢٦٣رقـــم١٥٤(ويف العلـــل الكبـــري ) ١٠٨٤رقـــم٣/٣٩٤(أخرجـــه الرتمـــذي يف الســـنن   ) ٢٧( واب
واخلطيــب يف تــاريخ بغــداد ) ٥٤رقــم١٠٣(والــدوري يف جــزء قــراءات النــيب ) ١٩٦٧رقــم١/٦٣٢(الســنن 

طرق عن عبد احلَِْميِد بن ُسَلْيَماَن عن ابن َعْجَالَن عن ابن َوثِيَمَة النَّْصرِيِّ عن أيب ُهرَيْــرََة من ) ١١/٦٠(
  . مرفوعاً 

َحِديُث أيب ُهرَيْـرََة قد ُخوِلَف عبد احلَِْميِد بن ُسَلْيَماَن يف هذا احلديث َوَرَواُه اللَّْيُث بن :" قال الرتمذي 
قال أبو ِعيَسى قال ُحمَمٌَّد . يب ُهرَيْـرََة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ُمْرَسًال َسْعٍد عن بن َعْجَالَن عن أ

  ".َوَحِديُث اللَّْيِث أشبه ومل يـَُعدَّ َحِديَث عبداحلَِْميِد حمَُْفوظًا:
يعين بقوله مرسًال انقطاع ما بني ابن عجالن ) :" ٥/٢٠٦(قال ابن القطان يف بيان الوهم واإليهام 

وحىت لو صحت الرواية عن ! ة وقد رجح البخاري املنقطع على املتصل من رواية عبد احلميد وأيب هرير 
 ".عبد احلميد ما أغنت للجهل حبال ابن وثيمة فكيف وعبد احلميد ضعيف عندهم 

  : وله شاهد من حديث أيب حامت املزين 
 الكىن واألمساء ومن طريقه الدواليب يف)  الدوري-١٦٤رقم٣/٤٠(أخرجه ابن معني يف التاريخ 

) ٢٣٣٨رقم٦/٨٤(والسنن الصغرى ) ٧/٨٢(وكذا البيهقي يف السنن الكربى ) ١٥٩رقم١/٧٠(
وأبوداود يف املراسيل ) ١٠٨٥رقم٣/٣٩٥(والرتمذي يف السنن ) ٩/٢٦(وأخرجه البخاري يف الكىن 

املثاين  وابن أيب عاصم يف اآلحاد و ) ١١٧رقم١/٢٦٤(وابن أيب الدنيا يف العيال ) ٢٢٤رقم١٩٢(
والطرباين يف املعجم الكبري ) ٨٤١رقم٢/٣٠٣(وابن قانع يف معجم الصحابة ) ١١٢٢رقم٢/٣٥١(
من طرق عن ) ١٦/١١٨(وابن السكن ومن طريقه الذهيب يف سري أعالم النبالء ) ٧٦٢رقم٢٢/٢٩٩(

َينْ ُعبـَْيٍد عن أيب َحامتٍِ اْلُمَزِينِّ َحاِمت بن إمساعيل عن عبد اللَِّه بن ُمْسِلِم بن ُهْرُمَز عن ُحمَمٍَّد َوَسِعيٍد ابْـ 
  . مرفوعاً 
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فبناًء على هذا فإنه يسأل عنه الناس، يسـأل جريانـه، ومعارفـه وزمالئـه يف العمـل حـىت يقـف 
ـــه، فـــإذا انتهـــى بـــه الســـؤال إىل أنـــه مرضـــّي الـــدين واخللـــق؛ زوَّجـــه، وإن انتهـــى بـــه  علـــى حال

إىل غـــري ذلـــك؛ فإنـــه ال يقبـــل بـــه زوجـــاً ملوليتـــه، ومـــن هنـــا يعلـــم أن مـــن زوج مولّيتـــه الســـؤال 
رجــًالً◌ مث بــان بعــد أنــه غــري كــفِء هلــا؛ ألنــه إمــا غــري مرضــي الــدين أو غــري مرضــي اخللــق، 
وكان قبـل تزوجيـه إياهـا مل يسـأل عنـه؛ فإنـه ملـوم ويتحمـل التبعـة جـّراء مـا جيـري علـى موليتـه 

  .  )٢٨(من ظلم وخبس وتعدّ 
فـإذا ضـاقت األمـور واختلفنـا فـي فـالن، فـال :" يقول علي الحلبي مقعداً : السؤال الثاين

  . )٢٩("يجوز البتة أن نجعل اختالفنا في غيرنا سبباً لالختالف بيننا

                                                                                                                                              

هذا َحِديٌث حََسٌن َغرِيٌب وأبو َحامتٍِ اْلُمَزِينُّ له صحبه وال نـَْعِرُف له عن النيب  صلى :" قال الرتمذي 
  ".اهللا عليه وسلم  غري هذا احلديث

له صحبة وال أعرف له غري هذا  أبو حامت املزين: قال حممد ) :"١٥٤(وقال الرتمذي يف العلل الكبري 
  ".احلديث وسألته عن اسم أيب حامت فلم يعرف

  ".أبو حامت هذا صحايب ما روى شيئاً سوى هذا احلديث:"وقال أبو علي بن السكن 
  )١٠٢٢رقم٣/٢٠(واحلديث حسنه لغريه األلباين يف السلسلة الصحيحة 

  .لسعد الزعرتي) ٥٤-٥٣(تنبيه الفطني : انظر   ) ٢٨(
  !هذه عبارة احلليب يف تعليقه على فتوى العالمة أمحد النجمي  ) ٢٩(

حنن نبنيِّ  ونقول كلمة أكثر من مـرة ال :" وعبارة احلليب يف جلسته اليت يف موقع ااملغراوي التكفريي هي 
جيوز أن جنعل خالفنا يف غرينا سبباً للخالف بيننا  من جعل خالفـه يف غـريه  سـبباً يف اخلـالف بينـه  أنـا 

ل هذا أمحق ليش ؟ ألنه إذا اختلف مع أخيه بسبب غريه سيكون مستفيد هذا الغـري إذا خسـر أخـاه أقو 
  ".من املستفيد ؟ اخلصم وأين العدل يف ذلك وأين اإلنصاف وأين احلرص
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  فما رأيكم حفظكم اهللا بهذا الكالم؟
ض أظــــنُّ أّن أخانــــا عليــــاً يشــــري إىل مــــا جيــــري يف الســــاحة مــــن الكــــالم علــــى بعــــ :الجــــواب

  :األشخاص، وهاهنا ال بّد من بيان أمور
أّن االخــتالف يف األشــخاص مــن حيــث اجلــرح والتعــديل هــذا قــدمي، ولــيس هــو وليــد  :األمــر األول

واألئمـة خيتلفـون يف أشـخاص مـن  -علـم اجلـرح والتعـديل  -هذا العصر، بـل منـذ عـرف هـذا العلـم 
، ومـن األدلــة الـيت تــرجح أحــد )٣١(ليل، واملعــول عليـه يف هــذا األمـر الــد)٣٠(حيـث جــرحهم وتعـديلهم

قــول أهــل اخلــربة واملعرفــة بــه مــن خــالل معاشــر�م لــه أو نظــرهم يف كتبــه، فمــن أقــام الــدليل : القــولني
علــى رجــل أنــه جمــروح، وأظهــر الــدليل علــى جرحــه مــن كتبــه أو مــن مقاالتــه، وبــان أنــه �ــذه األدلــة 

اجلــارح عنــده زيــادة علــم خفيــت علــى املعــدِّل، جمـروح؛ وجــب قبــول اجلــارح  وتــرك قــول املعــدِّل، ألّن 
  : ولعلنا نذكر هنا مثاالً بل مثالني

حـدثين : إبراهيم بن حممد بن أيب حيىي، يعدله الشافعي ويوثقه ويزكيه ويقول  أحيانـاً  :األول
؛ يعنيه والعلماء على خالف ذلك، من ذلكـم أّن مالكـاً بـن أنـس إمـام دار )٣٢(من ال أ�مه

                                                                                                                                              

لقـد وصـف مـن ال يطبـق :" -ونعـم مـا قـال  -) ٢حاشـية٧٤(قال أخونا سعد الزعرتي يف تنبيه الفطـني 
وهذا الوصف أحق من يتصف به احلليب نفسه؛ ألن هـذه القاعـدة ال تصـدر إال ! هذه القاعدة أنه أمحق

  ".من أمحق جاهل باملنهج، بل مندس فيه
قـد اختلـف األئمـة مـن أهـل العلـم يف تضـعيف الرجـال كمـا ) :"٥/٧٠٩(قال الرتمذي يف العلل الصغري   ) ٣٠(

  ".اختلفوا يف سوى ذلك من العلم
  .اختلف العلماء ونقاد احلديث فيه والبن شاهني كتاب امسه ذكر من  

  .لبديع الدين السندي) ٩٣-٩٢(نقض قواعد يف علوم احلديث : انظر   ) ٣١(
كــان إبــراهيم بــن أيب حيــىي قــدرياً قيــل للربيــع فمــا محــل : قــال الربيــع بــن ســليمان مسعــت الشــافعي يقــول   ) ٣٢(

إليـه مـن أن يكـذب وكـان ثقـة  الشافعي على أن روى عنه قال كان يقول ألن خير إبراهيم من بعد أحـب
  ". يف احلديث وكان الشافعي يقول أخربين من ال أ�م عن سهيل وغريه يعين إبراهيم بن أيب حيىي
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فــُرتك . )٣٣(ال، وال يف دينــه: ســئل عــن إبــراهيم هــذا،أكان ثقــة ؟ قــال -اهللا رمحــه  -اهلجــرة 
تعــديل الشــافعي إلبــراهيم بــن أيب حيــىي هــذا وقُبــل جــرح األئمــة لــه، فلــم يعــد عنــدهم شــيئاً؛ 
مرتوك احلديث، فلم تنفع إبراهيم تزكية الشافعي، ومل تضـّر الشـافعي نفسـه؛ ألن هـذا خفـي 

  .)٣٤(عليه
د الــرمحن بــن صــاحل الَعَتِكــي، اإلمـام أمحــد ـ رمحــه اهللا ـ مــع جاللــة قــدره عبـ :المثــال الثــاني

، فقول أيب داود فيه مقبـول وراجـح؛ )٣٥(وإمامته وسابقته يف الفضل يعدله، وأبو داود جيرُحه
  . )٣٦(ألن أبا داود أبان سبب اجلرح

                                                                                                                                              

  ).٢/١٨٨(�ذيب الكمال للمزي : انظر
" اجلـرح مقـدم: قلـت! قد وثقه الشافعي وابن األصـبهاين ) :" ١/١٨٤(وقال الذهيب يف ميزان االعتدال 

  ". وعنه الشافعي وكان حسن الرأي فيه) :"١/٢٢٢(اشف انتهى وقال يف الك
  .البن عدي) ١/٢١٧(للعقيلي والكامل ) ١/٦٣(البن أيب حامت والضعفاء ) ٢/١٢٦(اجلرح والتعديل   ) ٣٣(
ـــــاريخ الكبـــــري : انظـــــر   ) ٣٤( البـــــن ســـــعد والضـــــعفاء ) ٥/٤٢٥(للبخـــــاري والطبقـــــات الكـــــربى ) ١/٣٢٣(الت

  .للحافظ) ١/١٣٨(البن حبان والتهذيب ) ١/١٠٥(للنسائي وا�روحني ) ٥رقم١١(
مل أَر أن :" للخطيــب ) ١٠/٢٦١(وتــاريخ بغــداد ) ٢/٣٠٢(قــال أبــو داود كمــا يف ســؤاالت اآلجــري   ) ٣٥(

كــان رجــل :" وذكــره مــرة أخــرى فقــال ". أكتــب عنــه وضــع كتــاب مثالــب يف أصــحاب رســول اهللا  
  ".سوء

  ". كان شيعياً ) :" ١٠/٢٦١(وقال عنه ابن معني كما يف تاريخ بغداد 
شـيعي حمـرتق حرقـت عامـة مـا مسعـت :" البن عدي ) ٤/٣٢٠(وقال موسى بن هارون كما يف الكامل 

  ".منه يروي أحاديث سوء يف مثالب أصحاب رسول اهللا  
  اهللا أكرب هكذا موقف أهل العلم من خطأ العامل إذا كان من غري قصد أن ال يقبل مع حفظ مكانته  ) ٣٦(

  .ألهواء فيتخذون من خطأ العامل دون قصد سبيًال للطعن فيه وإسقاطه كاحلداديةأما أهل ا
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ـــة  ــاني  -والخالصـــ ــ ـــر الثــ ــــو األمـــ ــديل : -وهــ ــ ــى التعــ ــــدٌم علــــ ــــر مقــ ـــرح المفســ أّن الجـــ
  . )٣٧(لالمجم
ــاً  فســاد مــنهج ســيد قطــب  -حفظــه اهللا -يف هــذا العصــر أثبــت أخونــا الشــيخ ربيــع  :وثالث

ــــدع جمــــاًال للشــــك،  ــــك مــــن كتــــب الرجــــل مبــــا ال ي ــــدليل علــــى ذل ــــه، وأقــــام ال وفســــاد عقيدت
فاملنصـــفون والفطنـــا واحلريصـــون علـــى حفـــظ العقيـــدة والـــذّب عنهـــا وعـــن أهلهـــا قبلـــوا كـــالم 

، وأمــا أهــل اللجــج والشــطط واحلزبيــات )٣٨(ليل مــن كتــب الرجــلالشــيخ ربيــع؛ ألنــه أقــام الــد

                                                                                                                                              

وطائفة من أهل األهواء يتخذون من خطأ العامل سبيًال لتسويغ خمالفا�م كأهل التمييع والتضـييع كحـال 
  . احلليب وزمرته الذين يدافع عنهم 

ل هلجره وطعن فيـه وهـذا مـا حصـل مـن اإلمـام واإلمام أمحد لو تبني له حال هذا الرافضي ملا أثىن عليه ب
التغلـيظ علـى مـن  : " حتـت بـاب ) ٧٩٩رقـم  ١/٥٠١(أمحد رمحه اهللا تعاىل فقد روى اخلـالل يف السـنة 

أخربنــا أبــو بكــر املــروذي قــال مسعــت أبــا " : كتــب األحاديــث الــيت فيهــا طعــن علــى أصــحاب رســول اهللا
لرديئــة يف أصــحاب رســول اهللا وقــد حكــوا عنــك أنــك عبــداهللا يقــول إن قومــاً يكتبــون هــذه األحاديــث ا

فغضــب وأنكــره إنكــاراً ، أنــا ال أنكــر أن يكــون صــاحب حــديث يكتــب هــذه األحاديــث يعرفهــا: قلــت
لو كان هذا يف أفناء الناس ألنكرته فكيف يف أصـحاب ، أنا ال أنكر هذا، باطل معاذ اهللا: شديداً وقال

  .يثأنا مل أكتب هذه األحاد: وقال!!! حممد 
  فمن عرفته يكتب هذه األحاديث الرديئة وجيمعها أيهجر؟ : قلت أليب عبد اهللا 

  !!! نعم يستاهل صاحب هذه األحاديث الرديئة الرجم: قال
قــد : حتــدث �ــذه األحاديــث؟ فجعــل يقــول: جــاءين عبــدالرمحن بــن صــاحل فقلــت لــه: وقــال أبــو عبــداهللا
  ".فأعرضت عنه ومل أكلمه، هو حيتج فرأيته بعدوأنا أرفق به و ، وحدث �ا فالن، حدث �ا فالن

، وقــد )١٠٤-١٠٢(واحللــيب يريــد إبطــال هــذه القاعــدة كمــا يف كتابــه املســمى بـــمنهج الســلف الصــاحل   ) ٣٧(
رد اجلرح املفسر، واشرتاطه (أبطلت قوله كما يف صيانة السلفي الفصل األول، عند قاعدة احلليب الباطلة 

  ).اإلمجاع يف اجلرح
  : ذا ما شهد له به أهل العلم الكبار وإليك بعض أقواهلم وه  ) ٣٨(
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إن الـذي رأيتـه يف كتابـات الشـيخ ربيـع :" قال الشيخ العالمة حممـد ناصـر الـدين األلبـاين رمحـه اهللا تعـاىل 
  ".أ�ا مفيدة، وال أذكر أين رأيت له خطأ، وخروجاً عن املنهج الذي نلتقي معه، ويلتقي معنا فيه

لو قال أحد إنه ال يوجد أحد يف زمننا هـذا نابـذ :" د بن حيىي  النجمي رمحه اهللا تعاىل وقال العالمة أمح
  ". لكان صادقاً  –وفقه اهللا  –أهل البدع وحار�م وناقش أخطاءهم مثل ما فعل الشيخ ربيع 

أخونــا إمـام اجلــرح والتعـديل الصــادق األمـني :" وقـال العالمــة حممـد بــن عبـدالوهاب البنــا رمحـه اهللا تعــاىل 
مـن جيـدد  ربيع هادي واهللا إمام اجلـرح والتعـديل يف القـرن الرابـع عشـر اهللا يبعـث علـى كـل رأس مائـة عـام

  .هلذه األمة أمر دينها
تكلـم عـن أي واحـد بـدون  فا�ـدد للجـرح والتعـديل بعـدل وصـدق وأمـان واهللا ربيـع هـادي ونتحـدى أنـه

 ".الدليل من كالمه ومن أشرطته ومن كتبه
الردود اليت قام �ا الشيخ ربيع هي جهاد يف :"مة زيد بن حممد املدخلي حفظه اهللا تعاىل وقال العال

إعالء كلمة احلق وهي نصح للمسلمني وباألخص طالب العلم املبتدئني ومن يف حكمهم ممن ليس له 
  ى انته" عناية يف التوسع يف فن العقائد واملناهج والردود لئال يقعوا يف احملظورات واحملاذير

ما رأيكم فيمن يقول إن الشيخ ربيعًا يطعن يف املشايخ : وسئل العالمة عبيد اجلابري حفظه اهللا 
  والعلماء والدعاة ؟

الشيخ ربيع صاحب راية قوية رافعة لواء السنة، وبشهادة أئمة زكوه وأثنوا :" فأجاب حفظه اهللا بقوله
  .دمت سئلت فال بد اإلجابةعليه، فال ينبغي ملثلي أن يسأل عنه حفظه اهللا، لكن ما 

زكاه مساحة اإلمام الوالد العالمة األثري الفقيه الشيخ عبد العزيز بن باز رمحه اهللا، وزكاه اإلمام الفقيه 
ا�تهد العالمة الشيخ حممد بن عثيمني رمحه اهللا، وزكاه اإلمام احملدث يف هذا العصر بال نزاع اإلمام 

واء اجلرح والتعديل يف هذا العصر، وراية الشيخ ربيع اليت رفعها ناصر رمحه اهللا ووصفه بأنه حامل ل
 -وهللا احلمد-جهادًا عن أهل السنة وذبًا عنها وعن أهلها وهي شوكة يف صدور املبتدعة حىت الساعة 

ما هانت وما النت وما انتكست، و�ذا يستبني لكم أن هذه املقولة الذي تضمنها السؤال صادرة عن 
صنف ليس عنده خربة وال علم مبا جيري يف الساحة، وإمنا يقال له فيقول، والصنف  صنفني من الناس،

اآلخر وهم قادة هذا الفكر الضال املنحرف املعارض للسنة شق عليهم، وغصت حلوقهم وغص يف 
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فإ�م إىل اليوم على متجيد الرجل، وتبجيل الرجل، ورفعه فوق الرؤوس، والثنـاء عليـه، وعـّده 
  !يف مصاف األئمة كذباً وزوراً و�تاناً 

، فأهــل الســّنة ينظــرون يف )٣٩(وبهــذا يعلــم أّن هــذه القاعــدة غيــر ســديدة بــل هــي فاســدة
ة ويوازنون بينها، ويقبلـون مـن األقـوال مـا قـام الـدليل القطعـي علـى صـحته وتـرك القـول األدلّ 

                                                                                                                                              

من الرد على القطبيني وغريهم مما كتبه يف سيد قطب، وبيان  - حفظه اهللا- حلوقهم ما كتبه الشيخ ربيع 
ه وجهاالته وضالالته، وما أبان من احلق لطالب احلق، فال تستغربوا أن يقولوا هذا فالشيخ ربيع مل احنراف

يطعن يف داعية إىل اهللا على بصرية أبداً، ومل ينل منه شيئاً، وإمنا هو مع إخوانه وأبنائه من املسلمني 
ويزيل الشبهة عمن تعرض له هذا ما علمناه عنه عامة وطالب العلم خاصة يوجه وينصح ويسدد ويعلم 

  ".حىت الساعة - حفظه اهللا-
ال جنعل اختالفنا يف   :عن قاعدة: سئل الشيخ العالمة ربيع بن هادي عمري املدخلي حفظه اهللا تعاىل   ) ٣٩(

  بيننا ؟  غرينا سبباً لالختالف فيما
صل إىل عدم تبديع وجرح من هو أهل فاسدة، وأ�م من خالهلا يريدون التو  بأّ�ا قاعدة: فأجاب 

 .هـ.ا. .. مثل املغراوي وأيب احلسن املأريب وحممد حسان للجرح والتبديع
ما رأيكم حفظكم اهللا يف هذه : وسئل الشيخ الدكتور حممد بن هادي املدخلي حفظه اهللا تعاىل

 للخالف بيننا ؟ القاعدة ال جنعل اختالفنا يف غرينا سبباً 
ألنه قد يكون اخلالف بيين وبينك يف أهل األهواء، فأنت  باطل، هذا كالٌم باطل؛ هذا كالمٌ : اجلواب

وأنا أُحّذر الناس منه، فأيُّهم الناصح لدين اهللا ولعباد اهللا ؟ أنا أو أنت ؟  تُزّكي صاحب البدعة ومتدحه
َر من األهواء وأهلها هو الناصح لدين اهللا  الذي أهل األهواء  ىلأما الذي أوى إ -تبارك وتعاىل - حذَّ

رمحه اهللا  -واإلمام أمحد  ،"املرء على دين خليله فلينظر أحدكم من ُخيالل"والبدع فهذا منهم؛ ألن 
 -رمحه اهللا تعاىل-السالم على أهل األهواء  قد استدّل على هوى الرجل واحنراف الرجل بطرحه -تعاىل
أفال :" مث استدل حبديث  "أنه حيبه  أهل األهواء فاعلم إذا رأيت الرجل ُيسّلم على رجل من:"فقال

فأهل األهواء إذا كنت أنت تُزّكيهم وهذا   "حتاببتم؟ أفشوا السالم بينكم  أدلكم على شيء إذا فعلتموه
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واهللا ما أظنُّ أنَّ أحـداً أحـبَّ إلـى الشـيطان ":ابن عباس ـ رضي اهللا عنه ـ ُروي عنـه. اآلخر
تحـــدث البدعـــة فـــي المشـــرق أو المغـــرب ": وكيـــف؟ قـــال: فقيـــل" هالكـــًاً◌ منـــَي اليـــوم

  . )٤٠("ذا انتهت إلي قمعتها بالسّنة فترّد عليهفيحملها الرجل إلي فإ
  : )٤١(فيتحصل لدينا أّن الناس قسمان

قسٌم ال يعبأ بالجرح و التعديل، ويراه مـن االخـتالف الـذي فيـه مندوحـة، وهـذا مـنهج 
   .فاسد ال يسلكه إال جاهل أو صاحب هوى

له به معرفة، فـيحكم  من ينظر إىل أقوال العلماء يف الرجال الذين مل تسبق :والقسم الثاني
الدليل، فما قام الدليل على جرحه فهو جمروح سـاقط، ومـا مل يقـم الـدليل علـى جرحـه فإنـه 

  : الناس ثالثة  ـ املتكلم فيهم ثالثة ـ: يبقى على األصل، ومن هنا يقال
  . فهذا هو العدل السليم املقبول قسم ظهرت عدالته واستقامته، -

                                                                                                                                              

تُفرِّقوا  ال ليسوا هم أهل أهواء، أو األمر سهل واخلطب يسري، أو ال:منهم وأتباعك يقولون  ُحيذِّر
: منهم،  فكونك تقول الذي حّذر:  –هو  -لعباد اهللا؟ ال شك أنه املسلمني، أيهم أنصح لدين اهللا و 

هذا الكالم عليه حتفظ نسأل اهللا  ال جنعل خالفنا يف غرينا سببًا يف خالفنا،  هذا غري صحيح، بل
تظهر للناس اليوم، ففّرقت أهل السُّنة، أهل السُّنة يف  العافية والسالمة من مثل هذه العبارات اليت بدأت

وبني أهل األهواء، أّما اآلن فاندّس يف صفوفهم بعض املشبوهني وإن تزيّنوا  كان اخلالف بينهم  القدمي
  ."فما فعلوا فيهم أعظم مما فعله أهل األهواء نسأل اهللا العافية والسالمة بالسُّنة

) ١١( ومن طريقه ابن اجلوزي يف تلبـيس إبلـيس) ١٢رقم١/٥٥(أخرجه الاللكائي يف اعتقاد أهل السنة   ) ٤٠(
أخربنا حممد بن أمحد أنبا حممد بن أمحد بن احلسن ثنا بشر بن موسى ثنا عبيـد بـن يعـيش ثنـا يـونس بـن 

  .بكري ثنا حممد بن إسحاق عن احلسن أو احلسني بن عبيد اهللا عن عكرمة عن ابن عباس عنه به
  .األفيح وقسم ثالث يغلو يف اجلرح كاحلدادية واألول أهل التمييع والتضييع واملنهج  ) ٤١(
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  . ، وهذا جمروح منبوذتضى األدلةوقسم ظهر جرحه وانحرافه بمق -
فهـــذا يكفـــي أنـــه مســـتور فـــال يتعـــب النـــاس أنفســـهم يف  وقســـم آخـــر الثالـــث مســـتور، -

  . )٤٢(البحث عنه
أنـــه فـــي حـــال الفـــتن التـــي تعصـــف فـــي ؛ )٤٣(وهنـــا مســـلك عظـــيم وهـــو احلقيقـــة يف قاعـــدة

فــإن  النــاس وتمــوج بهــم كــان القــدامى مــن األئمــة يمتحنــون الوافــدة إلــيهم مــن األقطــار
أثنــوا علــى علمــائهم وخيــارهم أهــل الســّنة فــيهم خيــراً قّربــوهم، وإن أثنــوا علــيهم شــراً 

امتحنــوا أهــل المدينــة بمالــك، وامتحنــوا أهــل : ، ومــن أقــوالهم فــي ذلــك)٤٤(أبعــدوهم
الشام باألوزاعي، وامتحنوا أهل مصر بالليث بن سعد، وامتحنوا أهل الكوفة بسفيان، 

  . )٤٥(عافى بن عمرانوامتحنوا أهل الموصل بالم
ثــّم موقــف عاّمــة الطلبــة إذا أجمــع أهــل العلــم :" يقــول علــي الحلبــي : الســؤال الثالــث

ـــا أقـــول ــديع واحـــد ال يســـعهم أن يخـــالفوه، إذا مـــا اجمعـــوا أن إذا اســـتطاعوا : علـــى تبـ
التــرجيح لهــم أن يرجحــوا، مــا اســتطاعوا يأخــذوا األحــوط كــأي مســألة شــرعية ثــم إذا  

رّجحت  فحسبك أن تكون مقلـداً أمـا أن تكـون مقلـداً ومجتهـداً  كنت مقلدًا حتى لو

                                                

  ).١٠٧-١٠٣(شرح أثر ابن سريين : انظر  ) ٤٢(
  ).االمتحان بأهل السنة(صيانة السلفي الفصل األول قاعدة : انظر   ) ٤٣(
  .جلمال احلارثي) ٢١٨-٢١٦(مل الدر املنثور : انظر  ) ٤٤(
  . حوار مع فضيلة الشيخ علي احلليب للعالمة أمحد بن حيىي النجمي رمحه اهللا تعاىل : انظر   ) ٤٥(

  .لسعد الزعرتي) ٧٤-٧٣(وتنبيه الفطني 
وقاعــدة ). نقــض قاعــدة ال جنعــل خالفنــا يف غرينــا ســبباً للخــالف بيننــا(وصــيانة الســلفي الفصــل األول 

  ).االمتحان بأهل السنة(
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ومــدافعاً وناشــرًا وحامــل لــواء التعــديل والجــرح فــي هــذا البــاب هــذا الحقيقــة يخــالف 
  في هذا الكالم؟ -حفظكم اهللا –فما قولكم . )٤٦("منهج السلف

                                                

هـذا الكـالم مـن احللـيب يؤكـد مـا صـدر مـن احللـيب غـري مـرة منهـا أمـام شـيخنا العالمـة ربيـع املـدخلي وقــد   ) ٤٦(
الشيخ ربيـع هـذه املقالـة، وقاهلـا احللـيب أيضـاً عنـد أخينـا الشـيخ خالـد بـن عبـدالرمحن املصـري، أنكر عليه 

 !حول هذه املقالة ويستدل هلا ) ١٠٤-١٠٢(واحلليب يدندن يف كتابه املسمى بـمنهج السلف الصاحل 
 :وقد كان عند احلليب أمران

  .  أنه ال يثبت اجلرح إال باإلمجاع، كقوله هنا : األمر األول
وبنــاء علــى هــذه الــدعوى جيــب إعــادة النظــر يف كــل مــن بّدعــه أئمــة الســنة وســجلوا أمســاءهم يف كتــب 
اجلـرح والتعــديل وكتـب اجلــرح اخلـاص وكتــب العقائـد، فمــن وجـدناه قــد ُنسـب إىل بدعــة مل يـَُقـْم عليهــا 

طه احلليب يف قبول إمجاع رفضنا هذا التبديع الذي مل تتوفر فيه شروط التبديع ومنها اإلمجاع الذي يشرت 
  .التبديع

وإذا بدّع عدد من علماء السنة يف هذا العصر شخصاً ومل ُجيمعوا على تبديعه فإن هذا التبديع يسـقط 
تلقائيــاً بنـــاء علـــى هـــذه القاعـــدة احللبيـــة، وتـــدخل األمـــة يف دوامـــة مـــن الفوضـــى والسفســـطة، وإىل اهللا 

  .غري أهلها أن توسد األمور إىل: املشتكى، ومن عالمات الساعة
  .أن علم اجلرح والتعديل ال أصل له يف الكتاب والسنة، كما سبق يف السؤال األول: األمر الثاين 

  .مث اعرتف احلليب بأن قوله هذا خطأ لفظي، مث خرج من هذه الورطة ومحلها غريه
سـائل يف عرض م: مل يسلك مسلك أهل العلم" منهج السلف الصاحل"ويالحظ أن احلليب فيما مساه بـ

 .اجلرح والتعديل؛ مثًال هل يثبت اجلرح والتعديل بواحد أو البد من اثنني وبيان الراجح منهما
ومثل إذا تعارض اجلرح والتعـديل بـذكر أقـوال العلمـاء وبيـان الـراجح منهـا مبـا ذكـره العلمـاء مـن حمـدثني 

  .وأصوليني وفقهاء من األدلة
  .لقفز حاضر وموجودفالطرح غريب والبحث العلمي األمني مفقود، وا
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  .، بدل تعارض اجلرح والتعديل وأيهما الراجح"اجلرح املفسر"انظر إىل دخوله يف مسألة 
إن اجلــرح  املفســر مقــدم علــى التعــديل  :" وانظــر إىل جــواب احللــيب عنــدما ســئل عــن قــول أهــل العلــم 

  ؟ "املبهم 
قنعــاً   لــيس  كلمــة اجلـــرح  هــذا كــالم صــحيح لكــن اجلــرح املفســر قــد ال يكــون  م: " فأجــاب بقولــه 

املفسر أنه قران كرمي ال يأتيه الباطل من بني يديـه وال مـن خلفـه ممكـن يعـين اآلن قـالوا فـالن تـرك فـالن  
أنــا هــذه قرأ�ـا يف الســري ومســجلة  عنـدي الــذهيب يعلــق  علـى واحــد قــال كـان جيــرح بــالتوهم، . لكـذا 

ه وْهـم وغــري مقتنـع بـه قــد يكـون اجلـرح الــذي  يتـوهم شـيئاً فأخــذ جيـرح هـذا مفســر عنـده لكـن عنــد غـري 
عنــدك لــيس اجلــرح الــذي عنــدي  قــد يكــون اجلــرح الــذي عنــدك  هــو اجلــرح الــذي عنــدي  لكــن أنــت 
تومهت أنه واقع يف هذا الراوي وأنا  أقول مل يقع يف هذا الراوي أنـت قـد تتومهـه مصـراً أنـا أتومهـه متـأوًال 

ة ليســـت  �ـــذه الصـــورة  اجلامـــدة  الـــيت تســـتخدم �ـــا القواعـــد هـــل املصـــر واملتـــأول ســـواء ؟ إذاً القضـــي
احلقيقــة غــري شــرعية وغــري واقعيــة وإال حنــن مــع كــل هــذه األصــول حنــن نؤصــل هــذه األصــول . بصــورة

  ..."ونؤسس هذه األسس لكن ضمن التنزيل الشرعي الواقعي ال  باهلواء وال باخلياالت
  فأين عرض كالم اجلارح واملعارض؟

املسائل اليت خيالف فيها احلليب مشايَخ أهل السنة أ�ا قائمة علـى نقـد أقـوال ظاملـة باطلـة  واملعروف يف
ينقلهــا أهــل الســنة بنصــوص أهلهــا مــن كتــبهم وأشــرطتهم، فهــي أقــوى وأوضــح ممــا يطلبــه أئمــة اجلــرح 

  .والتعديل من بيان اجلرح املؤثر الذي ال جيوز رده ومعارضته
ــرة الواضــحة يف اجلــرح املــؤثر فســالم اهللا علـــى  وإذا كانــت املعارضــة تقــع يف هــذه األمــور البدهيـــة املفسَّ

  .جهود أهل السنة يف نقد وجرح أهل األهواء، وْليَُـقْل وداعاً هلا وْليُـَهْل عليها الرتاب
والحظ كيف يسفسط احلليب ويتفلسـف يف قضـية غـري منـازع فيهـا؛ ألن العلمـاء السـلفيني يف جـرحهم 

مد حسان وأيب إسحاق احلويين وغريهم من أهل البدع الذين يدافع عنهم احللـيب للمغراوي واملأريب وحم
  !بل جبرح باطل ظاهر واضح من أقواهلم وكتابا�م! مل جيرحوهم بالتوهم أو جبرح غري شرعي 
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يـه أن العـربة الذي عرفناه عن أئمتنا وورثناه عنهم هو مـا سـبقت اإلشـارة إل: أقول :الجواب
ــام الــدليل عنــده علــى بدعيــة رجــل معــّني وجــب عليــه أن يبدعــه بعينــه هــذا  بالــدليل، فمــن ق

  . أوالً 
  : وثانياً تضمن كالم األخ علي أمرين أو ثالثة

هـذا خطـأ : أن العربة باإلمجاع، بإمجاع األئمة على أن فالناً من الناس مبتدع، أقول: األول
املوصوفني بأ�م معتزلة أو أشاعرة أو ُكالَّبية أو غريهم من  ، فإن كثرياً من أهل البدعفاحش

أهــل البــدع قبــل النــاس فيــه كــالم رجــل أو رجلــني مــا دام أن هــذا الكــالم مــن عــامل ورع تقــي 
  : ، ومن األمثلة)٤٧(ذي خربة بالرجال، وقام الدليل من كتبهم أو أقام البّينة مبصادر أخرى

                                                                                                                                              

والبــدع الــيت وقعــوا فيهــا ظــاهرة غــري خفيــة، وال لــبس فيهــا وال تأويــل إال عنــد املعانــد املكــابر عــن احلــق  
  !!!وأمثالهكاحلليب 

  .للشيخ عبيد اجلابري) ٤٢-٤٠(الضوابط يف كيفية معاملة أهل السنة وأهل الباطل : وانظر
اختلفـــوا يف أنـــه هـــل يثبـــت اجلـــرح )  :" ٩٩-٩٨(يف املقدمـــة  -رمحـــه اهللا–قـــال احلـــافظ ابـــن الصـــالح   ) ٤٧(

ني كمــا يف اجلـــرح ال يثبــت ذلــك إال بــاثن: والتعــديل بقــول واحــد، أو ال بــد مــن اثنــني، فمـــنهم مــن قــال
أنـه : والتعديل يف الشهادات، ومنهم من قال وهو الصحيح الذي اختاره احلافظ أبو بكر اخلطيب وغريه

. يثبت بواحد ألن العدد مل ُيشرتط يف قبول اخلرب، فلم يشرتط يف جرح راويه وتعديله خبالف الشـهادات
  ".واهللا أعلم

ويكفــي قـول الواحـد يف التعــديل ) :"١/٢٩٠(احلـديث يف اختصـار علـوم  –رمحــه اهللا  -وقـال ابـن كثـري 
  ".والتجريح على الصحيح

ـــان  ) :"تـــدريب-٢٠٤(يف التقريـــب   -رمحـــه اهللا–وقـــال النـــووي  الصـــحيح أن الجـــرح والتعـــديل يثبت
  .بواحد، وقيل ال بد من اثنين

  ".وإذا اجتمع فيه جرح فاجلرح مقدم
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القـرآن : ر داود بن علي الظاهري ـ رمحه اهللا ـ ألنه قـالهج -رمحه اهللا  -أّن اإلمام أمحد  -
حمدث، وخالصة القّصة أن داود هذا قدم على أمحد ـ رحم اهللا اجلميع ـ فوجد ولـده صـاحلاً 

اســتأذن يل علــى أبيــك قــل لــه رجــل مــن خراســان يريــد أن يســلم عليــك، : يف البــاب، فقــال
علـي فـال يـدخل، وكـان داود يعتـذر واإلمـام إن كان داود بـن : فقال اإلمام أمحد ـ رمحه اهللا ـ

ـــه القـــرآن حمـــدث حممـــد بـــن حيـــىي : أمحـــد يقـــول ـه بقول ال واهللا ال يـــدخل علـــي، كتـــب يل عنــ
  ! ، فلم يطلب اإلمام أمحد   ـ رمحه اهللا ـ اإلمجاع على ذلك من أهل العلم)٤٨(الذهلي

ة مـن حمنـة القـول خبلـق ملا جاء املتوكل العباسي الذي فرّج اهللا به عن أهـل السـنّ : ومثال آخر
القـرآن، بعـث املتوكـل رجـًال إىل اإلمـام أمحـد ـ رمحـه اهللا ـ يستشـريه يف أنـاس ليـوليهم، وكــان 
اإلمــام أمحــد يقــول هــذا ال يصــلح، فــالن ال يصــلح، فــالن كــذا، فــالن معتــزيل، فــالن كــذا، 

علـي بـن  فمـن أيـن ألخينـافقبل اخلليفـة قولـه ومل يطلـب منـه أوافقـه أحـد علـى ذلـك أو ال، 
أنّـه ال يقبــل قـول أحــٍد فــي : حسـن الحلبــي أصـلح اهللا حالنــا وحالـه هــذه القاعـدة وهــي

تبــديع أحــد إال بإجمــاع أهــل العلــم، نعــم إن حصــل اإلجمــاع فمــن يــرّده؟؛ لكــن لــيس 
  . شرطاً كما هو صريح عبارة أخينا علي الحلبي عفا اهللا عّنا وعنه

ـــد، هـــذا مل يعـــين طلـــب الرتجـــيح عنـــد االخـــت :األمـــر الثـــاني الف ووصـــف املـــرجح بأنـــه مقّل
إال  لم نعرف عن األئمة وصف من يرجح الـراجح مـن األقـوال بدليلـه أنـه مقلّـد،نعرفـه، 

جمتهــد املــذهب الــذي يــرجح الــذي ينظــر يف أقــوال إمامــه ويــرجح الــراجح منها،هــذا مقلــد، 
ا لكـــن المـــرجح الـــذي ينظـــر فـــي األقـــوال المختلفـــة وينظـــر فـــي أدلّتهـــا فيـــرجح بعضـــه

ــة هــذا ال يســمى مقلــدّا؛ هــذا مــن االجتهــاد الــذي عليــه مــن أهــل العلــم مــا لـــم  باألدل
                                                

-٨/٣٧٣(ن طريقــــه اخلطيــــب يف تــــاريخ بغــــداد ومــــ) ٥٥٥-٢/٥٥١(أخرجــــه أبــــو زرعــــة يف الضــــعفاء   ) ٤٨(
٣٧٤(.  
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، مث هـذا االخـتالف الـذي يـذكره أخونـا الشـيخ علـي هـو خـالف يحصْوا قديماً وال حـديثاً 
بني من؟ اخلالف املعترب هو ما يكون بني أهل السّنة، أما خالف املبتدعـة فهـو غـري معتـرب، 

ل العقيــدة واملــنهج؛ أل�ــم أهـل هــوى وأهــل ابتــداع، وإمنــا إذا اختلــف وال ينظـر إليــه يف مســائ
أهل السنة يف رجل أهو علـى سـّنة أو علـى بدعـة فـإنَّ مـن كـان مـن أهـل العلـم فرضـه النظـر 

  .يف أدلة كلِّ فريق مث يأخذ مبا هو راجح قام الدليل على ترجيحه من األقوال كما قّدمنا
يفهـــم بعـــض النـــاس مـــن هـــذه : ، أقـــول)٤٩("مقلـــداً وحســـبك أن تكـــون "وأمـــر آخـــر يف قولـــه 

 وهذا ليس بصـحيح،العبارة الدعوة إىل التقليد على وجه اإلطالق أو على سبيل اإلطالق 
  : فالناس قسمان

وهذا هـو العـامل الـذي بلـغ رتبـة االجتهـاد فإنـه جيـب عليـه النظـر  قسم ال يسوغ له التقليد؛
وإذا عجـز العـامل عـن الوصـول . غالـب إىل احلكـميف األدلة حىت يصـل إىل اليقـني أو الظـّن ال

  . )٥٠(إىل احلكم بنفسه بعد استفراغ وسعه؛ ساغ له التقليد فيما عجز عنه
فهـذا يقلّـد مـن يثـق  من كان عامياً أو كان عنده علم لكّنه لم يبلغ رتبة االجتهـاد: الثاني

ثـق بدينـه وأمانتـه فـي مسـألة وقـد يقّلـد العـالم حينمـا يُعـِوزُُه الـدليل إمامـاً يبدينه وأمانتـه، 
أمــا أن يكــون اإلنســان جمتهــداً ومقلّــداً يف آٍن واحــد أو مرجحــاً  واحــدة أو مســائل معّينــة،

                                                

الذي يظهر يل أن احلليب يريد �ذه الكلمة أن مـن تـرجح لـه جانـب ا�ـرح يكتفـي بـذلك وال يزيـد حبيـث   ) ٤٩(
  .ينتقد من رأى جانب التعديل، ومراده أن يسكت عن الطرف اآلخر مطلقاً 

  م أم يسكت هو أيضاً ولو تنزلنا وقلنا يسكت فهل من قال باجلرح ابتداء يتكل  
بيننـا  ال جنعـل اختالفنـا يف غرينـا سـبباً للخـالف: الظاهر من منهج احلليب اجلديد أنه يسكت؛ ألنه يقول  

  !وإال كنا محقى عند احلليب
  . للشيخ عبيد اجلابري) ٤٩-٤٧(فقه التعامل مع أهل السنة وأهل الباطل : انظر   ) ٥٠(
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-رمحهـم اهللا -ومقّلداً يف آن واحد على اإلطالق فال، فاألمر ما بّيناه وفـق مـا ذكـر األئمـة 
)٥١(.  

ــاً عــن ســؤاٍل حــول الت -يقــول علــٌي الحلبــي :" الســؤال الرابــع فريــق بــين العقيــدة مجيب
ممكـن هـذا موجـود هـذا موجـود، يوجـد اآلن نحـن نعـرف بعـض : يقول - )٥٢(والمنهج

                                                

  ).٢٧، ١٩(ليب رد العالمة النجمي على احل: انظر  ) ٥١(
  .لسعد الزعرتي) ٥٣-٥٠(وتنبيه الفطني 

  ).رد اجلرح املفسر، واشرتاط احلليب اإلمجاع يف اجلرح(وصيانة السلفي الفصل األول   
الشـيخ :" املنهجيـة  وقال الشيخ العالمة ربيع بن هادي عمـري املـدخلي يف أجوبتـه علـى أسـئلة أيب رواحـة  ) ٥٢(

كّلهـا شـيء واحـد، والشـيخ األلبـاين يفـرِّق، وأنـا أفـرِّق، أرى : واملنهج ويقول ابن باز ال يفرِّق بني العقيدة
األهـواء بعضـهم يفـرِّق بـني العقيـدة واملـنهج ألهـداف حزبيـة  لكـّن أهـل ...أّن املـنهج أمشـل مـن العقيـدة 

فيقولــون أنــت تبقــى علــى عقيــدتك ولكــّن املــنهج حنــن ) الســلفيني(مــن  وسياســية، فيحتــالون علــى كثــري
   .فيه اجون أن نتعاونحمت

حــرب العقيـــدة ج اإلخـــوان ومعلــوم أّن مـــن مــنه. أنــا ســـلفيٌّ عقيــدة إخـــواٌين منهًجــا: فــال مــانع أن تقـــول
العقيـدة إخـواين املـنهج أو تبليغـي املـنهج  السلفية، فهذا السلفي الذي يقول أنا سلفي إذا قال أنـا سـلفي

  . قيدة السلفيةالسلفي والع فهو ينادي على نفسه بأنّه حيارب املنهج
واإلخــوان وفرَّقــوا بــني العقيــدة واملــنهج للتالعــب  فهــي مــن احليــل احلزبيــة والسياســية الــيت أشــاعها التبليــغ

  .انتهى"خاّصة بعقول السلفيني
وقال الشيخ حممد أمان اجلامي رمحه اهللا تعاىل عمن ُجيَوِّز أن تكون عقيدة الشخص سلفية مع اختالف 

  .انتهى" كالم غري مفهوم، غري سليم كالم متناقض غري سليم:" إخوانياً  منهجه كأن يكون
هــذا كــالم :"بـني املــنهج والعقيـدة وقـال الشــيخ ربيـع املــدخلي يف التقـوى وآثارهــا الطيبـة عــن هـذا التفريــق 

  ".ومن اهلراء، فارغ
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الناس يعني في العقيدة تراه في توحيد األلوهية في األسماء والصفات في بـاب القـدر 
فـي كــّل األبــواب، لكــن فــي بــاب الحكــام يكفـر الحّكــام، فــي بــاب المــنهج نــراه حزبيــاً 

المـنهج هـو : أقـول: موجود؛ لكـن أنـا أقـول كلمـة أكررهـا دائمـاً متعصباً، ممكن تواطؤ 
  فما قولكم بارك اهللا فيكم في هذا التفريق؟. اإلطار الحامي للعقيدة

ـــواب العقيــــدة إذا أطلقــــت عنــــد أهــــل الســــّنة فإ�ــــا تنصــــرف إىل مــــا يســــتقر يف : أوالً  :الجـ
خــر، واإلميــان بالقــدر خــريه القلــوب؛ مــن اإلميــان بــاهللا، ومالئكتــه، وكتبــه، ورســله، واليــوم اآل

وشـــره، ومـــا يتبـــع ذلـــك مـــن مســـائل اإلميـــان وأمـــور الغيـــب الـــيت ال ســـبيل للوصـــول إليهـــا إال 
بكتـــاٍب أو ســـّنة صـــحيحة، ويف هـــذا أُلفـــت دواويـــن، ومسيـــت كتـــب الســـّنة وتســـمى كتـــب 

هللا العقائد؛ أل�ا تقرر عقائد أهل السّنة يف هذه األمـور ومـا يتبعهـا ممـا جيـب فيـه اإلخـالص 
ــــه وّســــلم  -واملتابعــــة لرســــول اهللا  ــــادة، -صــــّلى اهللا علي ــــك توحيــــد العب ،ويــــذكرون ضــــمن ذل

وتوحيد الربوبية، وتوحيد األمسـاء والصـفات، فمـن كـان اعتقـاده موافقـاً ملـا دّل عليـه الكتـاب 
والســّنة وأمجــع عليــه األئّمــة فعقيدتــه صــحيحة، ومــن خــالف ذلــك فعقيدتــه فاســدة ،إمــا عــن 

  .وى لكن عقيدته فاسدةجهل وإما عن ه

                                                                                                                                              

احلـافظ، املـنهج حقيقـة هـو اإلطـار :" )٢حاشـية٩٩(األسئلة الشامية ومن رد احلليب على احلليب قوله يف 
والسور الواقي للعقيدة واخللل فيه سـينعكس ولـو بعـد حـني علـى العقيـدة ليفسـدها؛ فـالتفريق بـني املـنهج 
والعقيـدة تفريـق مـن حيــث احلـدوث والواقـع ولـيس تفريقــاً مـن حيـث الشـرع مــن جهـة فضـًال عـن النتيجــة 

  ".واألثر من جهة أخرى فتأمل وتنبه
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ــاً  هــو الطريــق الــذي يبــني بــه أحكــام اهللا يف : الطريــق واملــراد بــه شــرعاً : املــنهج يف اللغــة :ثاني
  .)٥٣(العبادات العلمية والعملية ويف املعاملة بني الناس

، فمــن وقــع عنــده خلــل يف املــنهج ختــبط يف )٥٤(العقيــدة والمــنهج متالزمــان :األمــر الثالــث
: ن وقــع عنــده خلــل يف العقيــدة ختــبط يف أمــور املــنهج، علــى ســبيل املثــالأمـور االعتقــاد، ومــ

اجلهمّيــة واملعتزلــة حينمــا يــذكرون يف أصــوهلم األمــر بــاملعروف والنهــي عــن املنكــر يريــدون بــه 
اخلـــروج علـــى الـــوالة وال يشـــك أحـــد يف فســـاد عقيـــدة هـــاتني الطـــائفتني، اخلـــوارج ملـــا فســـد 

ــــاب والســــنّ  ة وســــرية الســــلف الصــــاحل وقعــــوا يف اســــتباحة دمــــاء مــــنهجهم واحنرفــــوا عــــن الكت
املسلمني وأمواهلم وأعراضهم، وهذا جممع على حترميـه، يـرون أّن قتـال علـّي ـ رضـي اهللا عنـه ـ 
ومن معـه مـن الصـحابة وخيـار التـابعني يرونـه طريقـاً إىل اجلّنـة؛ يقولـون الـرواح، الـرواح اجلنّـة، 

ـ صــّلى اهللا عليــه وســّلم ـ مــن هــذه األّمــة، خــري اســتحلوا دمــاء خــري النــاس بعــد رســول اهللا 
  .الناس من هذه األّمة بعد نبينا ـ صّلى اهللا عليه وسّلم ـ، واعتقدوا أّ�م كفار

                                                

ـــدة، املــنهج يكــون يف  ) :"١٢٣(وبــة املفيــدة قــال الشــيخ صــاحل الفــوزان يف األج  ) ٥٣( املــنهج أعــم مــن العقي
ويف كــل حيــاة املســلم، كــل اخلطــة الــيت يســري عليهــا املســلم  العقيــدة ويف الســلوك واألخــالق واملعــامالت

  ."فرياد �ا أصل اإلميان، ومعىن الشهادتني ومقتضامها هذه هي العقيدة أما العقيدة. تسمى املنهج
املنهج أمشـل مـن :" املنهجية  ع بن هادي عمري املدخلي يف أجوبته على أسئلة أيب رواحةوقال الشيخ ربي

ــه ويشــمل كيــف تنتقــد، ويشــمل   العقيــدة، فــاملنهج يشــمل العقيــدة ويشــمل العبــادات ويشــمل كيــف تتفقَّ
 مـنهجهم يف تواجه أهل البدع فاملنهج شامل، منهج أهل السّنة يف العقيـدة، مـنهجهم يف العبـادة، كيف

  ."التلّقي، منهجهم يف كذا منهجهم يف كذا
  .للشيخ عبيد اجلابري) ٢٠-١٩(احلد الفاصل بني معاملة أهل السنة وأهل الباطل : انظر  ) ٥٤(
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أّن اإلســـالم يعنـــي فـــي مجـــال الـــدعوة يتـــألف مـــن العقيـــدة والمـــنهج؛ مـــن : والخالصـــة
دتـه اختّـل سالمة هذين، فمن سلمت عقيدته اسـتقام منهجـه وال بـّد، ومـن اختلّـت عقي

، فـاخلوارج )٥٥(منهجه وكذلك العكس، من اختّل منهجه حصـل عنـده خلـل فـي العقيـدة
يكفـرون بــالكبرية، يكفـرون املســلم بــالكبرية، فيسـتحلون دمــه ومالــه ويسـبون أهلــه،  فهــو يف 
الدنيا عندهم كافر، وحيكمون عليـه بـاخللود يف النـار إن مـات علـى كبريتـه، واملعتزلـة جعلـت 

ة يف الـــدنيا يف منزلـــة بـــني منـــزلتني؛ال مســـلم وال كـــافر، ويوافقـــون اخلـــوارج يف صـــاحب الكبـــري 
احلكــــم األخــــروي علــــى مرتكــــب الكبــــرية، فخــــالفوا الكتــــاب والســــّنة واإلمجــــاع، وكلهــــا قــــد 

هـو   -يعـين عاصـي املوحـدين عاصـي أهـل املـؤمنني  -  )٥٦(تضافرت على أّن الفاسـق امللّـي
فخلل منهجهم قـام ته، وهو يف اآلخرة حتت مشـيئة اهللا، يف الدنيا مؤمن بإميانه فاسق بكبري 

                                                

فالتفريق بني العقيـدة واملـنهج، ال يعـين التفريـق التـام بينهمـا، بـل تـدخل العقيـدة يف املـنهج، فهـو ال ميكـن   ) ٥٥(
   .املنهج خمالف للسلف؛ ألن العقيدة داخلة عنده يف مسمىأن تكون عقيدته سلفية ومنهجه 

املنهج إذا كان صـحيحاً صـار صـاحبه مـن أهـل  ) :"١٢٥(قال الشيخ صاحل الفوزان يف األجوبة املفيدة 
 اجلنـة؛ فـإذا كـان علـى مـنهج الرسـول ومـنهج السـلف الصـاحل يصـري مـن أهـل اجلنـة بـإذن اهللا، وإذا صـار

ة املنهج من عدمها يرتتب عليهاعلى منهج الضُّالِّل فهو    ". جنة أو نار ُمتَـَوعٌَّد بالنار، َفِصحَّ
اإلســالم مؤلــف :"فرقـة اإلخــوان ض طرائــق اإليضــاح والبيــان يف كشـف بعــيف وقـال الشــيخ عبيــد اجلـابري 

اآلخـر،  فمـن فسـد منهجــه  فـال ينفـك أحــدمها عـناملعتقـد وســالمة املـنهج وسـداده،  صـحة:مـن هـذين
علــى الوجــه الصــحيح، اســتقام كــذلك  ابع مــن فســاد عقيدتــه،  فــإذا اســتقامت العقيــدةفثقــوا أن هــذا نــ

  ". املنهج
هو من له طاعات ومعاٍص وحسنات وسيئات ومعه من اإلميان ما ال خيلد معه يف النار وله من الكبائر   )٥٦(

  ).٧/٤٧٩(جمموع الفتاوى : ما يستوجب دخول النار؛ انظر
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علــى خلــل عقيــدتهم، وإال لمــاذا يقــاتلون الحكــام ويخرجــون علــيهم؛ ألنهــم يعتقــدون 
  .)٥٧(أنهم كفار وأن أموالهم ودماءهم وأعراضهم حالل

إنهـم مـن أكثـر : قال علي الحلبي عن جمعية إحياء التراث الكويتية: السؤال الخامس
ونصرة مـنهج الشـيخ األلبـانّي فـي مسـائل اإليمـان،   )٥٨(عقيدة أهل السّنة من دافع عن

                                                

  .عد الزعرتيلس) ٦٦-٦٥(تنبيه الفطني   ) ٥٧(
  ).عدم تأثري املنهج إذا صحت العقيدة(وصيانة السلفي الفصل األول من قواعد احلليب الباطلة؛ قاعدة   

مـن أكثـر مـن حـارب الـدعوة السـلفية : بـل لـو قـال احللـيب ! هذا من عجائب خـزعبالت احللـيب اجلديـدة  ) ٥٨(
  ! لوافق واقعهم املرير 

تعاىل إذ يقول عن أمثال هذه اجلمعيـات كمـا يف األسـئلة الشـامية  ولكن صدق العالمة األلباين رمحه اهللا
جمـرد أن يتكتـل، : كل تكتل وحتزب يكون أصله منتهياً إىل السلف الصاحل! :" مجع احلليب ) ٤٢-٣٢(

  ! تراه يعمل يف دائرة تكتله، وينسى دعوته
ا يشتغلون بالتكتل وحنن ملسنا هذا من كثري ممن كانوا حقيقة على دعوة السلف الصاحل، فبدؤو 

  !!بالسياسة: والتحزب؛ أعين
هذا ال ميكن أبدًا، هذا أمر  -على ما كان عليه السلف الصاحل  -إذن سياسة ودعوة للتوحيد 

مستحيل؛ ألنه أمر طبيعي جدًا أال يكون الفرد عاملًا بكل علم، ومتخصصًا بكل علم، وال بد أن مييل 
أروين ... خلقه، وهذه طاقة اإلنسان اليت فطر اهللا عباده عليها وهذه سنة اهللا يف. إىل علم أكثر من علم

مجاعة حزبية تنتمي إىل دعوة السلف الصاحل وكل األفراد واجلماعات الذين يدعو�م من الشرق ومن 
إخل أصبحوا يعرفون التوحيد الذي يعرفه األطفال الصغار يف بعض بالد التوحيد؛ أل�م ...الغرب 

لذلك؛ فالتكتل والتحزب ليس من الدعوة ... يف صغرهم، وينشأون على هذه الدعوةيشربونه، ويتلقونه 
ِمَن ) ٣١(َوَال َتُكونُوا ِمَن اْلُمْشرِِكَني [عليه السلفية، وال من السنة احملمدية، بل هو خالف القرآن املتفق 

نعرف أن غايتهم الوصول إىل احلكم ... ] ْم َفرُِحونَ الَِّذيَن فَـرَُّقوا ِدينَـُهْم وََكانُوا ِشيـًَعا ُكلُّ ِحْزٍب ِمبَا َلَدْيهِ 
."...  
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هـذا ال يقـال لكـن فـي مالحظـات فـي مالحظـات، أيهمـا أولـى ! كيف يقال تكفيريـون؟
، أم )٥٩(أن نكون قريبين منهم ونسـتغل قربنـا مـنهم فـي نصـحهم وتـوجيههم علـى الخيـر

، )٦٠(األعظــم واألشــمل فــي ذلــك أن نعــاديهم لننشــغل بهــم وينشــغلوا بنــا ونتــرك دعوتنــا
                                                

أهـل السـنة، وأجـالس أهـل البـدع،  أنـا أجـالس: إن رجـًال يقـول: قيـل لألوزاعـي: قـال مبشـر بـن إمساعيـل  ) ٥٩(
  ".والباطل هذا رجل يريد أن يساوي بني احلق: فقال األوزاعي

القاسم عمر بن أمحـد القصـباين حـدثنا أمحـد  أخربين أبو) ٤٣٠رقم٢/٤٥٦(أخرجه ابن بطة يف اإلبانة  
عنـه مبشـر بـن إمساعيـل عـن بن حممد بن هارون حدثنا أبو بكـر املـروذي حـدثنا زيـاد بـن أيـوب الطوسـي 

  .به
إن هذا رجل ال يعرف احلق من الباطل، وال الكفر : صدق األوزاعي، أقول:" وعلق عليه ابن بطة بقوله 

  ".آن، ووردت السنة عن املصطفى من اإلميان، ويف مثل هذا نزل القر 
ـــدان حفظـــه اهللا تعـــاىل كمـــا يف دروس املســـجد النبـــوي / ٢٣/١٠بتـــاريخ   وســـئل الشـــيخ صـــاحل اللحي

  كفى األمة تفريقاً وأنا أجالس اجلميع ؟: ويقول  طالب علم جيالس أهل السنة وأهل البدع،: هـ١٤١٨
بني احلق والباطل ويدعي أن هذا جلمـع الكلمـة يفرق  هذا مبتدع، من مل: فأجابه حفظه اهللا تعاىل بقوله

  ".فهذا هو االبتداع، نسأل اهللا أن يهديه
وها هنا تنبيه مهـم ) :" ٣٠٠-٢٩٩(قوله كما يف كتاب علم أصول البدع : ومن رد احلليب على احلليب 

: ا؟ قــالواوإذا ســئلو ! متعلـق بأنــاس أرادوا التوســط بــني أهـل الســنة وأهــل البدعــة، فـرتاهم جيالســون اجلميــع
  !! حنن جنمع وال نفرق

مـن مل يكـن :"قال بعض السلف: وقوهلم هذا هو أصل التفريق، وعني البعد عن هدي السلف وجاد�م
... فهذا نص واضح، يبني حقيقة التمايز بني استقامة أهل السنة وضاللة أهل البدعة " معنا، فهو علينا

  ...".ذول مرذول فمثل ذاك التوسط املزعوم مرفوض غري مقبول، بل مر 
-٢٦(من رد احلليب على احلليب قوله كما يف كتاب الدعوة إىل اهللا بني التجمع احلزيب والتعاون الشـرعي   ) ٦٠(

تنا؛ فحالنا أسوأ من تلك النعامـة الـيت تـدفن رأسـها يف الـرتاب ظانـة لغبائهـا أن ) :"٢٧ إذا سكتنا أو ُسكِّ
  !!سوأ�ا قد سرتت، أو أن الصياد ال يراها

  !!إن األعداء ينتظرون اللحظة اليت يتكلم فيها املسلمون بعضهم يف بعض: ذا تكلمنا؛ فقد يقالوإ
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بالتراث حتى ال يؤخـذ كالمـي علـى أسـاس بأنـه  )٦١(ومع ذلك نحن نقول ليس لنا صلة
جمعية إحياء التراث لهـا مـن النشـاط وعنـدها : ، أقول)٦٢(دفاع؛ ولكنه دفاع عن الحق

                                                                                                                                              

إن فـرح أعـداء اهللا بــاختالف املسـلمني وتفــرقهم أعظـم بكثــري مـن انتظــارهم مـا يقولــه بعـض املســلمني يف 
  !!بعض

وسـرعان مـا ... يـزول سرعان ما .... بينما الكالم " مضمونة نتائجه"إذ االختالف والتفرق أمر مشاهد
  ".يتالشى

احلليب ينفي هنا أن تكون له صلة جبمعية إحياء الرتاث ، بينما يف كتابه املسـمى بــمنهج السـلف الصـاحل   ) ٦١(
صاليت العلمية كما أشرت قبًال حسـنة، أناصـحهم وأتواصـي وإيـاهم بـاحلق والصـرب، مـن :" يقول ) ٤٦(

وقد يقع االنتقاد واملناصحة منهم إيلَّ . ، وأناصحهم بشفقةنعم انتقدهم برفق...  غري تبديع وال تضليل
  .انتهى"  فكلنا ذوو خطأ

وجلمعية إحياء الرتاث اإلسالمي اتصال باحلليب حيث زاروا املركز العماين املنسوب لأللباين، وسلوا احلليب 
  !عن عالقة مجعية إحياء الرتاث باملركز ؟
وهـي ! بـديب؛ حيـث يـزورهم وينـزل عنـدهم وهلـم بـبعض اتصـاالتواحلليب له عالقة قويـة جبمعيـة دار الـرب 

  !!من تفريخ مجعية إحياء الرتاث اإلسالمي 
  .الفصل الرابع من صيانة السلفي: وانظر 

  !هكذا ينقلب امليزان عند احلليب فيصبح أهل الباطل أصحاب حق، وأهل احلق أصحاب باطل  ) ٦٢(
اعلـم أن الضـاللة حـق الضـاللة أن تعـرف مـا  :"  ن وهذه هي عني الضاللة كما قال حذيفة بن اليما

  ".كنت تنكره وأن تنكر ما كنت تعرفه وإياك والتلون فإن دين اهللا واحد
والبغـوي ) ١٣٤رقـم١/٦٩(ونعـيم بـن محـاد يف الفـنت ) ٢٠٤٥٤رقـم١١/٢٤٩(أخرجه معمر يف اجلـامع 

وابـن بطـة ) املطالـب-٣٢٩٣رقـم١٣/٦٨٠(واحلارث يف املسـند ) ٣٠٨٣رقم٤٥٢(يف مسند ابن اجلعد 
ــــــــة  والبيهقــــــــي يف الســــــــنن الكــــــــربى ) ٥٧٣-٥٧١رقــــــــم٥٠٥-٢/٥٠٤(و) ٢٥رقــــــــم١/١٨٩(يف اإلبان

) ٥/٨١(وابــــن حــــزم يف اإلحكــــام ) ٢/٩٣(وابــــن عبــــد الــــرب يف جــــامع بيــــان العلــــم وفضــــله ) ١٠/٤٢(
) ٦٤٠رقــم٣/١٩٧(واهلــروي يف ذم الكــالم ) ١٢٠رقــم١/٩٠(والاللكــائي يف شــرح اعتقــاد أهــل الســنة 

  .من طرق عن أيب مسعود عن حذيفة به) ١٦٨رقم١/٣٠٣(قوام السنة يف احلجة يف بيان احملجة و 



  
                                                                    ٣٩  

     اِهللا اجلَاِبرِي  دُّ الَعالََّمِة ُعبَـْيِد بن عَْبدِ رَ 

  

  

، األول واألولى أن يكـون هنـاك )٦٣(من طلبة العلم وعندها من القدرات الشيء الكبير
، )٦٤(وتناصح معهم، التناصح معهم قد يؤثر فيهم المعاداة  لهم لـن تـؤثر فـيهمتواصل 

                                                

لكنهــا اســتعملت وســلطت يف حماربــة وتفريــق املــنهج الســلفي يف كــل مكــان؛ كمــا شــهد بــذلك العلمــاء   ) ٦٣(
  .وطالب العلم

نتفع من اهلجـر، فـال أقـل أن هجر أهل البدع يراعى فيه مصلحة اهلاجر واملهجور؛ فإن كان املهجور ال ي  ) ٦٤(
  .التأثر بضالالت أهل البدعبعدم ينتفع اهلاجر نفسه 

إذا ُنِصح بعض اإلخوة بعدم مماشاة أهل البدع وجمالستهم : سئل العالمة ربيع املدخلي حفظه اهللا تعاىل 
  فما قولكم ؟،أنا مؤصل : أجاب بقوله 

لــو كنــت مؤصــًال وعرفــت مــنهج ، معهــم لــو كنــت مؤصــًال مــا مشــيت: نقــول لــه : فأجــاب حفظــه اهللا 
الضحايا من أمثالك الذين كانوا مغرورين مثلك واهللا لو   السلف وعرفت املخاطر اليت تتعرض هلا وعرفت

  . البدع كنت كذلك ما مشيت مع أهل
مــن العلمـاء فكيــف يســتفيدون  يـا أخــي مل يسـتفيدوا! وميشـي الكثــري مـع أهــل البـدع حبجــة أنـه يــنفعهم 

  !!منك؟
عثيمـني رمحهـم اهللا وغـريهم مـن أئمـة اإلسـالم ويقبلـون منـك  ن قـول ابـن بـاز وأقـوال األلبـاين وابـنيرفضـو 

    !!؟
  . إن تسعة وتسعني باملائة أنك ستصبح من أذنا�م انتهى مث، هذا هوس

مـن النتــائج :" عـن نتـائج خمالطـة أهــل البـدع ) ٣٠٣(مث ألسـت القائـل أيهـا احللــيب يف علـم أصـول البــدع 
يف ترمجــة ابــن الريونــدي ) ١٤/٥٩(هلــذا التحــذير مــا قالــه اإلمــام الــذهيب يف ســري أعــالم النــبالء  العمليــة

إىل أن "!! إمنـا أريـد أن أعـرف أقـواهلم: وكان يالزم الرافضة واملالحدة، فإذا عوتب؛ قال :" امللحد؛ قال 
  !صار ملحداً، وحط على الدين وامللة

كـان أصـحابنا احلنابلـة :" رمجة ابن عقيل، حيث نقل عنه قولهأيضاً يف ت) ١٩/٤٤٧(ومثله ما يف السري 
كــانوا : فعلــق الــذهيب بقولــه !! يريــدون مــين هجــران مجاعــة مــن العلمــاء، وكــان ذلــك حيــرمين علمــاً نافعــاً 

ـــل النصـــوص، نســـأل اهللا  ـــأىب، حـــىت وقـــع يف حبـــائلهم، وجتســـر علـــى تأوي ينهونـــه عـــن جمالســـة املعتزلـــة وي
  .انتهى" السالمة
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ــن شــــئنا أم أبينــــا كأننــــا  ــر، ولألســــف نحــ ــر وأكثــ ــي كّــــل يــــوم أكثــ ــرون فــ ــون ينتشــ ال يزالــ
فما قـولكم بـارك اهللا فـيكم فـي . أكثر وأكثر بسبب هذا األسلوب العدائي )٦٥(ننحسر

  هذا الكالم؟

                                                                                                                                              

ه جعــل مــن أعظــم وصــايا الشــيوخ لطال�ــم البعــد عــن جمالســة أهــل البــدع، وعــدم مســاع كلمــا�م هــذا كلــ
  ... ".وشبها�م 

مـــن أهـــم خصـــائص ديـــن اهللا :"  ٢حاشـــية رقـــم) ١/٤٣٦(وأمل تقـــل يف تعليقـــك علـــى إغاثـــة اللهفـــان 
تلط التميــــز واملفاصـــلة، فلــــيكن أهـــل الســــنة وأصـــحاب احلــــق علـــى بينــــة منـــه، حــــىت ال ختــــ... ســـبحانه 

  !".مفاهيمهم، وترتكس عالقا�م
) املنتقــى النفــيس-٤٩٥(وكيــف يصــح كالمــك وأنــت القائــل يــا حلــيب يف تعليقــك علــى تلبــيس إبلــيس 

الواجب على العبد الذي شرح اهللا صدره ملعرفة احلق بدالئلـه، والصـواب حبججـه وبراهينـه، أال يلتفـت :"
  "!".القلوب ضعيفة، والشبه خطافة"�م، فـإىل أصحاب الشبهات، وزخارف كلما�م، ومعسول عبارا

   !!فهذه من ردود احلليب على احلليب 
  .الفصل األول من كتاب صيانة السلفي قاعدة هجر أهل البدع: وانظر عن املصاحل هجر أهل البدع 

�ـم إ"هذا تناقض من كالم احلليب عجيب وبيانه أن احلليب قال يف أول كالمه عـن مجعيـة إحيـاء الـرتاث بــ  ) ٦٥(
  "!من أكثر من دافع عن عقيدة أهل السّنة ونصرة منهج الشيخ األلباّين يف مسائل اإلميان

  "ال يزالون ينتشرون يف كّل يوم أكثر وأكثر:" مث قال عن مجعية إحياء الرتاث 
  "!!ولألسف حنن شئنا أم أبينا كأننا ننحسر أكثر وأكثر:" وقال عن السلفيني 

الـرتاث تـدافع عـن عقيـدة أهـل السـنة كيـف ينحسـر املـنهج السـلفي أكثـر  لـو كانـت مجعيـة إحيـاء: أقـول 
  !وأكثر

إن اعــرتاف احللــيب باحنســار املــنهج الســلفي وبانتشــار مــنهج مجعيــة إحيــاء الــرتاث هــو إثبــات حملاربــة هــذه 
  !اجلمعية للمنهج السلفي وخمالفتها له

  !من حيارب منهج السلف يدفكيف جيعل السلفيون أيديهم يف 
  .قلة السالكني على احلقل ؛هي الغربةوهذه 

  !ن على احلق فهو اجلماعة وإن كان وحده؛ ألن من كاكثري وإن قل عددهموالسلفيون يرون أ�م  
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ــا وعنــه  -يخ علــي بــن حســن الحلبــي أقــول ابتلــي أخونــا الشــ :الجــواب  -عفــا اهللا عّن
بهذه التقعيدات الفلسفية، وما يدري أنها تغمسه في قاعدة المعذرة والتعاون؛ نتعـاون 

، وهـذا املسـلك أنـا أربـأ بأخينـا )٦٦(فيما اتفقنا عليه ويعـذر بعضـنا بعضـاً فيمـا اختلفنـا فيـه
عيـة إحيـاء الـرتاث بشـهادة العـدول ، مجساذج مغّفل أو لّعـاب مـاكرعنه ألنه ال يسلكه إال 

تــــؤوي ، وخــــري شــــاهد عليهــــا أ�ــــا )٦٨(جمعيــــة منحرفــــةعلــــى أ�ــــا  )٦٧(مــــن أهــــايل الكويــــت
                                                

  ).ال جنعل خالفنا يف غرينا سبباً للخالف بيننا(صيانة السلفي الفصل األول قاعدة : انظر  ) ٦٦(
  .شيخ حممد العنجري وغريهمكالشيخ فالح مندكار، والشيخ أمحد السبيعي وال  ) ٦٧(

  .أقواهلم مع غريهم يف الفصل الرابع من صيانة السلفي: انظر
  . قد تربأ منها الشيخ العالمة األلباين رمحه اهللا تعاىل ووصفها بالضاللمجعية إحياء الرتاث اإلسالمي؛   ) ٦٨(

مجعيـة إحيـاء الـرتاث " :وحذر منها الشـيخ العالمـة مقبـل بـن هـادي الـوادعي رمحـه اهللا تعـاىل وقـال عنهـا 
جمروحــة؛ فإ�ــا فرَّقــت بــني الــدعاة إىل اهللا، ومجعيــة احلكمــة جمروحــة، ومجعيــة اإلحســان جمروحــة، وكــذلك 

  ... ". اإلخوان املفلسون
 مجعية إحياء الرتاث عليها مالحظات :"وحذر منها العالمة أمحد بن حيىي النجمي رمحه اهللا تعاىل وقال 

  ".ني بااللتحاق �ا خوفاً عليكم باالخنداع مبا هي عليهكنتم سلفي فال ننصحكم إن
إحياء الرتاث عليها مآخذ :" وحذر منها العالمة الشيخ ربيع املدخلي حفظه اهللا تعاىل وقال عنها 

  .شديدة يف اخلارج أكثر من الداخل وأرى أن التعاون معها تعاون ضد املنهج السلفي 
وتلتزم املنهج السلفي باطنًا وظاهرًا وتعلن احلرب على هذا الغلو  فعليها أن تتوب إىل اهللا تبارك وتعاىل

وقد نصحتكم يف مرات كثرية أن تبتعدوا عن أسباب  ...وعلى هذه املناهج مناهج سيد قطب 
  ".يؤدي إىل صراعات وخالفات بينكماخلالفات فالتعاون مع إحياء الرتاث 

إحياء الرتاث قام الدليل عندنا عليها أ�ا مجاعة  عيةمج:" وقال العالمة عبيد اجلابري حفظه اهللا تعاىل 
العدول من أهل الكويت ومنهم أخونا الشيخ فالح ابن إمساعيل  منحرفة ضالة مضلة بشهادة النقلة
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بن عثمان العنجري وأخونا الشيخ محد بن إبراهيم العثمان وأخونا الشيخ  مندكار وأخونا الشيخ حممد
  ...".  آخرين من طالب العلم الثقات  السبيعي وشهادة أمحد بن حسني

مجعية إحياء  هل تنصحون الشاب بالدخول مع: وسئل الشيخ العالمة عبيد اجلابري حفظه اهللا تعاىل 
  الرتاث يف حلقة حتفيظ القران وبعض دروسهم ؟ 

ال غريها التعاون مع تلك اجلمعية و  الذي أدين اهللا به أنه ال جيوز: ... فأجاب الشيخ حفظه اهللا تعاىل 
سلكها وال الدراسة يف مدارس خاصة �ا وال حلقات خاصة �ا  املنحرفة وال االخنراط يفمن اجلمعيات 

معها يف أنشطتها الدعوية ألن هذه اجلمعية ثبت عندنا أ�ا حرب على أهل السنة يف  وال جيوز التعاون
كفِّرين ، الكويت

ُ
أشرطته  الذي تنضح اظم املسباحمثل ن: وكذلك حتتوي فيمن حتتويه من أعضائها امل

  !بالتكفري إن مل يكن كلها فكثري منها
وأبنائنا  يُرد عليه قوله بشهادة العدول من إخواننا هذه اجلمعية وَلطَّف حاهلا فإنه ومن َهوَّن أمر

وحنن نقبل قوهلم وقول أبنائهم  الكويتيني ومنهم مشيخة السلفية ومن املشيخة الذين يعرفون حاهلا
أبو حممد الشيخ فالح بن إمساعيل وأبو عثمان  ومنهم :م فيما جيري يف الكويت وهم أهلٌ وإخوا�

  ". الشيخ حممد بن عثمان العنجري وغريهم من مشيخة السلفية يف الكويت 
يوجد جلمعية إحياء الرتاث جهود يف : وسئل الشيخ الدكتور حممد بن هادي املدخلي حفظه اهللا تعاىل 

 السلفي؟ ملكة فما ذا تعرفون عن هذه اجلمعية ؟ وهل هي قائمة على املنهججمال الدعوة يف امل
 قائمة على املنهج اإلخواين:  واهللا!ما هي على املنهج السلفي  - واهللا  -ال : فأجاب حفظه اهللا تعاىل 

ممن جتملوا له وهو ال  منهم ال جيوز لنا أن ندعه حلال من زكاهم وأصحا�ا متلونون والذي نعرفه
 والبيعة عندهم ويسمو�ا حزبية علمنا وهذه اجلمعية فهم؛ فإن اهللا سبحانه وتعاىل مل يكلفنا إال مبايعر 

وأينما شرقوا أو غربوا يف العامل اإلسالمي  إليهم يف مواقفهم طاعة املسئول فانظروا أو يسمو�ا العهد
 يأتون إىل التجمعات السلفيةوإمنا  ما جيمعون السلفية الدعوات يفرقون اإلسالمي ال جتدهم إال وغري

وال خباف عليكم  علينا عبد الرمحن عبد اخلالق ليس خباف... معهم  الذي املال وذلك بسبب فيفرقو�ا
  ".العافية والسالمة  وإن حاولوا التنصل منه فنسأل اهللا الساعة وهو شيخهم إىل هذه مجيعاً 
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، وهـذا املسـلك القطبيين واإلخـوانّيين والتبليغيّـين إليهـا وتـرفعهم إلـى مصـاّف أهـل العلـم
اعـة إال وال يسـلكه فـرد وال جمال تسلكه مجعّية أخذت على نفسها نصرة السـّنة وأهلهـا، 

فمــا أدري مــاذا يريــد ؛ إىل هــؤالء بوجــه وإىل هــؤالء بوجــه، إذا كــان يلعــب علــى الحبلــين
الشيخ علي حينما يـدعوا إلـى التقـرب إلـيهم، وعـدم مفاصـلتهم، وغمـز مـن يفاصـلهم، 

  ! )٦٩(بأن أسلوبه أسلوب عدائي

                                                

عية الرتاث اإلسالمي واحلليب وحزبه يبدؤون أهل السنة والواقع أن مج! هكذا يرمي احلليب السلفيني جزافاً   ) ٦٩(
باخلصومة واهلجر واإلسقاط ال أهل السنة وعلماءهم فكم من العلماء أسقطوهم ملا قالوا احلق ونصروه، 

  .وكل ذلك حتت مظلة احلليب ومحايته
 نصفه بالغلو يف وحنن مع اقتناعنا �ذا املنهج السلفي قد نعجز عن تطبيقه لكن ال حنارب من يطبقه وال

فكــم أزروا وشــنعوا علــى الســلفيني املعاصــرين مــع !! خبــالف مــا عليــه احللــيب ومــن علــى �جــه! التجــريح
فيـا ! ضعفهم وعجزهم عـن تطبيـق هـذا املـنهج، ويضـعون أسـلحتهم يف حنـور أهـل السـنة قبـل أهـل البـدع

  .غربة السنة وأهلها
ــــى احللــــيب مــــا علــــق بــــه علــــى قــــول ابــــن املنتقــــى -٥٠٥(اجلــــوزي يف تلبــــيس إبلــــيس  ومــــن رد احللــــيب عل

  " السلف كانوا ينفرون من أدىن بدعة، ويهجرون عليها، متسكاً بالسنة):"النفيس
مـن ينتسـبون إىل السـلف يف هـذه األيـام  -ولألسـف الشـديد  -وهـذا مـنهج هجـره :" يف احلاشية بقوله 

وذوي الضاللة دومنا تنبه إىل ما حييكونـه إال من رحم ريب فرتاهم يقيمون العالئق والروابط مع أهل البدع 
  !".فأوالء حيسنون الظن �م، وأولئك يسيئون! هلم يف اخلفاء من مصايد وتلبيسات

... نـور ألهلـه وطالبـه: العلـم نـور ونـار) :"٨٥(ومن رد احلليب على احلليب قولـه يف تـرغيم ا�ـادل العنيـد 
  ..." .ونار على أغياره وأضداده

  !عندك يا حليب وغلو وديكتاتورية السلف عداء منهج  صارفلماذا 
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ن كـــان فــإ! هــل الشـــيخ علــي يــرى الـــوالء والــرباء مــن أصــول أهـــل الســّنة أو ال؟: ســؤال هنــا
فإّن من فاصل مجعية إحياء الرتاث وغريها من اجلمعيات املنحرفة ينطلـق مـن قاعـدة  )٧٠(يراه

وأعيــذه بـاهللا مــن  -الـوالء والـرباء، فــإّن احلـّب يف اهللا والــبغض يف اهللا، وإن كـان ال يــرى هـذا 
فــإّن مجاعــة اإلخــوان املســلمني عنــدهم والء  فإنــه مــنغمس وغــارق فــي اإلخوانّيــة؛ -ذلــك 

فإّن هذا القول من رجـل ينتسـب إلـى الحـديث وأهلـه مـن أبطـل الباطـل، ألنـه  براء، وال
ــواليهم مـــن حيـــث ال  ــة وال كياســـة وال درايـــة بأهــل البـــدع في يغــرر بمـــن لــيس عنـــده فطن

  .)٧١(يشعر
                                                

ال جنعـل خالفنـا (واألخـرى ) نصـحح وال جنـرح(لكن هذا األصل عند احلليب مضـروب بقاعدتـه اجلديـدة   ) ٧٠(
  ).يف غرينا سبباً للخالف بيننا

ء علــيهم، ال جيـوز تعظـيم املبتدعـة والثنـا) :" ٧٣(قـال الشـيخ صـاحل الفـوزان يف ظـاهرة التبـديع والتفسـيق   ) ٧١(
ولو كان عندهم شيء من احلق؛ ألن مدحهم والثناء علـيهم يـروج بـدعتهم، وجيعـل املبتدعـة يف صـفوف 

والســلف حــذرونا مــن الثقــة باملبتدعــة، وعــن الثنــاء علــيهم، ومــن . املقتــدى �ــم مــن رجــاالت هــذه األمــة
شـيء مـن احلـق، فـإن  جمالستهم، واملبتدعة جيب التحذير منهم، وجيب االبتعاد عـنهم، ولـو كـان عنـدهم

غالب الُضالَّل ال خيلون من شيء من احلق؛ ولكن مـا دام عنـدهم ابتـداع، وعنـدهم خمالفـات، وعنـدهم 
أفكــار ســيئة، فــال جيــوز الثنــاء علــيهم، وال جيــوز مــدحهم، وال جيــوز التغاضــي عــن بــدعتهم؛ ألن يف هــذا 

ر اهللا  -ملبتدعة ويكونون قادة لألمـة تروجياً للبدعة، و�ويناً من أمر السنة، و�ذه الطريقة يظهر ا  -ال قـدَّ
ويف أئمـــة الســـنة الـــذين لـــيس عنـــدهم ابتـــداع يف كـــل عصـــر وهللا احلمـــد فـــيهم . فالواجـــب التحـــذير مـــنهم

فالواجب إتباع املستقيم على السنة الذي ليس عنـده بدعـة، وأمـا املبتـدع فالواجـب . الكفاية وهم القدوة
وأمــا كــون عنــده شــيء مــن . حيــذره النــاس، وحــىت ينقمــع هــو وأتباعــه التحــذير منــه، والتشــنيع عليــه، حــىت

إن درء املفاسد مقـدم علـى " احلق، فهذا ال يربر الثناء عليه أكثر من املصلحة، ومعلوم أن قاعدة الدين 
ويف معاداة املبتدع درء مفسدة عن األمة ترجح على مـا عنـده مـن املصـلحة املزعومـة إن  ". جلب املصاحل
خــذنا �ــذا املبــدأ مل يضــلل أحــد، ومل يبــدع أحــد؛ ألنــه مــا مــن مبتــدع إال وعنــده شــيء مــن كانــت ولــو أ

املبتـدع لـيس كـافراً حمضـاً، وال خمالفـاً للشـريعة كلهـا، وإمنـا هـو مبتـدع يف . احلق، وعنـده شـيء مـن االلتـزام
إن األمـر خطـري؛ بعض األمور، أو يف غالب األمور، وخصوصاً إذا كان االبتداع يف العقيدة ويف املنهج فـ
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وهلـذا كـان اخللــل يف هـذه العبــارة،  َيْحِمـُل علــى مـن يفاصــل أهـل البــدع،: ومـن وجـه آخــر
بــر سياســتها وعــرف حالهــا يجــد أنهــا تلعــب علــى الحبلــين ومــن خبــر هــذه الجمعيــة وخ
تعمـل سياسـة تقريـب بـني أهـل السـّنة وأهـل البدعـة؛ وهـذا هـو  وتسير بين الناس بوجهين،

عــني مســلك حســن البنــا حينمــا دعــا إىل التقريــب بــني الســّنة والشــيعة وأنشــأ دوراً يف مصــر 
  . )٧٢(هلذا العمل

تسجيالت المنتشـرة الشـيخ ربيعـاً المـدخلي اتهم الحلبي في أحد ال: السؤال السادس
  فما قولكم بارك اهللا فيكم؟. بأّن كالمه فتنة وأنه يكيل بمكيالين ويزن بميزانين

  :هذا اجلواب عنه من وجهني :الجواب
الســـبق يف تعريـــة أئمـــة الضـــالل،  -حفظـــه اهللا  -)٧٣(كـــان ألخينـــا الكبـــري الشـــيخ ربيـــع  :أوالً 

هم، ومـــن ذلكــم ابـــن قطـــب املصــري، كمـــا أنّـــه لـــه  والكشــف عـــن فســـاد عقائــدهم ومنـــاهج
                                                                                                                                              

فالــذي . ألن هــذا يصــبح قــدوة، ومــن حينئــٍذ تنتشــر البــدع يف األمــة، وينشــط املبتدعــة يف تــرويج بــدعهم
  : ميدح املبتدعة، ويشبه على الناس مبا عندهم من احلق، هذا أحد أمرين 

إمــــا جاهــــل مبــــنهج الســــلف، ومــــوقفهم مــــن املبتدعــــة، وهــــذا اجلاهــــل ال جيــــوز لــــه أن يــــتكلم، وال حيــــوز 
  . للمسلمني أن يستمعوا له

  . وإما مغرض؛ ألنه يعرف خطر البدعة ويعرف خطر املبتدعة ولكنه مغرض يريد أن يروج للبدعة
  ".فعلى كلٍّ هذا أمر خطري، وأمر ال جيوز التساهل يف البدعة وأهلها مهما كانت

  .لسعد الزعرتي) ٧٧-٦٨(تنبيه الفطني : انظر  ) ٧٢(
  . وصيانة السلفي الفصل الرابع  

وصف أهل العلـم الشـيخ العالمـة حامـل رايـة اجلـرح والتعـديل ربيـع بـن هـادي املـدخلي با�اهـد وشـهدوا   ) ٧٣(
بتأهله للنقـد والـتكلم يف اجلماعـات واألشـخاص بالـدليل، وبقبـول ذلـك منـه لبلوغـه درجـة عاليـة يف هـذا 

  ذلك؛ الباب إال أن يظهر ما خيالفه، وأسوق لك بعض عبارات فحول علماء عصره يف
  . !!"الرجل إمام يف السنة  :"قال الشيخ العالمة ابن باز عن الشيخ ربيع املدخلي 
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إن حامـل رايـة اجلـرح : وباختصار أقـول:" وقال الشيخ العالمة حممد ناصر الدين األلباين رمحه اهللا تعاىل 
ال يـردون عليـه بعلـم  والتعديل اليوم يف العصر احلاضر وحبق هو أخونـا الـدكتور ربيـع، والـذين يـردون عليـه

  ". أبداً، والعلم معه 
ِمـْن أبصــر النـاس باجلماعـات وبــدخن اجلماعـات يف هــذا  :"وقـال الشـيخ مقبــل الـوادعي رمحـه اهللا تعــاىل 

، َمن قال له ربيع بن هادي إنه حزيب فسينكشف لكم -حفظه اهللا-العصر األخ الشيخ ربيع بن هادي 
الشخص يكون يف بدء أمره متسرتاً ما حيب أن ينكشـف أمـره  بعد أيام إنه حزيب، ستذكرون ذلك، فقط

لكن إذا قوي وأصبح له أتباع، وال يضره الكالم فيـه أظهـر مـا عنـده، فأنـا أنصـح بقـراءة كتبـه واالسـتفادة 
  ".-حفظه اهللا تعاىل-منها 

هـذا نابــذ ولـو قـال أحـد إنــه ال يوجـد أحـد يف زمننـا :"  -رمحـه اهللا–قـال الشـيخ العالمـة أمحـد النجمــي و 
  ". لكان صادقاً  –وفقه اهللا  –أهل البدع وحار�م وناقش أخطاءهم مثل ما فعل الشيخ ربيع 

إمام اجلرح والتعديل الصادق األمني أخونا :" رمحه اهللا تعاىل وقال الشيخ حممد بن عبد الوهاب البنا 
من جيدد  كل رأس مائة عام  هادي واهللا إمام اجلرح والتعديل يف القرن الرابع عشر اهللا يبعث على ربيع

  .هلذه األمة أمر دينها
تكلم عن أي واحد بدون  فا�دد للجرح والتعديل بعدل وصدق وأمان واهللا ربيع هادي ونتحدى أنه

 ".الدليل من كالمه ومن أشرطته ومن كتبه
ربيع هي جهاد الردود اليت قام �ا الشيخ :"  حفظه اهللا تعاىل وقال الشيخ العالمة زيد بن حممد املدخلي

يف إعالء كلمة احلق وهي نصح للمسلمني وباألخص طالب العلم املبتدئني ومن يف حكمهم ممن ليس 
  .انتهى" له عناية يف التوسع يف فن العقائد واملناهج والردود لئال يقعوا يف احملظورات واحملاذير

ب راية قوية رافعة لواء السنة، الشيخ ربيع صاح:" حفظه اهللا تعاىل وقال الشيخ العالمة عبيد اجلابري 
  ...".وبشهادة أئمة زكوه وأثنوا عليه، فال ينبغي ملثلي أن يسأل عنه حفظه اهللا 

  .الثناء البديع ألخينا خالد الظفريي:وانظر 
  .والفصل الثاين من صيانة السلفي
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مـا  -وهللا احلمـد  -كذلك راية قويّة وشوكة يف صدور أعـداء أهـل السـّنة مـن املتحزبـة، رايـة 
هانت وال النت وال يقدر قدرها إال أهل السّنة، فمواقفه معروفة، وهي حمـلُّ الثنـاء والتقـدير 

  .علم أعين أهل السّنةواالحرتام من إخوانه العلماء، وأبنائهم طالب ال
المبتلى بهذه الفلسفات وهي في الحقيقة وصـمة  -هذا الذي قاله الشيخ علي  :ثانياً 

ـــى الحـــديث ــب إل ــن ينتسـ ـــين مـ أول مـــا عرفنـــاه مـــن  -وأعيـــذه بـــاهللا مـــن ذلـــك  فـــي جب
وهي فرقة اندست بني السلفيني تتظاهر بالسـلفّية وسـلت حربتهـا علـى أهـل  ،)٧٤(الحدادية

أهل السّنة الشيخ ربيـع وإخوانـه تنقمـون علـى سـيد قطـب وال تنقمـون علـى  السّنة، كيف يا
ابن حجر والنووي؟ وقد أجاب أهل العلم وهللا احلمد عن هذه الفريـة، وخالصـة جـوا�م أّن 
ابن حجر والنووي ـ رمحهم اهللا ـ أوالً هم أهل علم وفضل؛ علم باحلديث الشريف ونشر لـه 

وأمثاله فجهلة ليس عندهم علم، وكـّل مـا عنـدهم شقشـقة وحمّبة له وألهله وأما سيد قطب 
  . عبارات وزخارف أقوال

أخطاء النووي وابن حجر مل تتخذ منهجاً يواىل ويعادى فيـه، خبـالف مـنهج سـيد بـن : ثانياً 
 -الــيت كلهــا ضــاّلة مضــّلة  -قطــب فإنــه اّختــذه احلزبيــون وأتبــاع اجلماعــات الدعويّــة احلديثــة 

ويعــادون عليــه، فكــان لزامــاً علــى الشــيخ ربيــع وإخوانــه أن ينــربوا هلــذا  اختــذوه منهجــاً يوالــون
املـــنهج الفاســـد ويعـــروه ويبينـــوا حالـــه وضـــالله، فهـــذا الـــذي أثـــار حنـــق هـــؤالء، فرقـــة تتظـــاهر 

                                                

لعالمــة حممــد أمــان وقــد انــربى هلــم أهــل الســنة، فكشــفوا حــاهلم وبينــوا ضــالهلم، وقــد رد علــيهم الشــيخ ا  ) ٧٤(
دية كما يف ااجلامي رمحه اهللا تعاىل وللشيخ العالمة ربيع بن هادي املدخلي عدة رسائل يف الرد على احلد

ا�مــوع الواضــح يف رد مــنهج وأصــول فــاحل مجــع أخينــا الشــيخ أمحــد الزهــراين، وللشــيخ حممــد بــن هــادي 
غـــريهم مـــن أهـــل العلـــم كـــذا لو  حلداديـــةااملـــدخلي والشـــيخ عبـــداهللا بـــن عبـــدالرحيم البخـــاري ردود علـــى 

  .والفضل



  
    ٤٨   

  يب اجلديدةلَ د احلَْ اعِ وَ ى قَـ لَ عَ      
  

  

عفــا اهللا  -علــي  الشــيخفــال أدري كيــف وقــع بالســلفية وهــي ضــاّلة مضــّلة أعــين احلداديــة، 
هـــل يريـــد مـــن الشـــيخ ربيـــع وإخوانـــه أن ، )٧٥(فـــي هـــذا المســـلك المشـــين -عّنـــا وعنـــه 

؟ الشــيخ علــيأو مــاذا يريــد ! ؟)٧٦(يســاووا فــي النقــد بــين علمــاء حــديث وجهلــة ضــالل

                                                

ويشـابه غـريهم مـن أهـل البـدع كـاحلزبيني واملغـراويني واملـأربيني والكـوثريني؛ ! هكذا يشابه احلليب احلدادية   ) ٧٥(
شــبهات أهــل األهــواء تصــدر مــن ) :" ١٥(كمــا قــال احللــيب يف التعريــف والتنبئــة ! ألن املســتنقع واحــد 

  ".حفرة واحدة، جيمع بينها السوء الناقع، ويفرقها األسباب والدوافع مستنقع واحد، وخترج من
هـل : وهـو هنـاك سـؤال يـدور بـني طـالب العلـم،:" سئل الشيخ العالمة ربيـع املـدخلي حفظـه اهللا تعـاىل   ) ٧٦(

يشـرتط ذلـك، أفيــدونا  يشـرتط يف تبيـدع مـن وقـع يف بدعـة أو بـدع أن تقـام عليـه احلجــة لكـي يبـدع أوال
   خرياً؟جزاكم اهللا

حـىت تقـام عليـه  ملشهور عن أهـل السـنة أنـه مـن وقـع يف أمـر مكفـر ال يكفـرا:" فأجابه حفظه اهللا تعاىل 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .احلجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :أقسام أما من وقع يف بدعة فعلى
واملعتزلة والصـوفية القبوريـة واملرجئـة ومـن  أهل البدع كالروافض واخلوارج واجلهمية والقدرية: القسم األول 

مل يشــرتط الســلف إقامــة احلجــة مــن أجــل احلكــم علــيهم م فهــؤالء ان والتبليــغ وأمثــاهليلحــق �ــم كــاإلخو 
سواء أقيمت عليهم احلجة أم ، مبتدع وهكذا: مبتدع واخلارجي يقال عنه : بالبدعة فالرافضي يقال عنه 

 . ال
رأي أو القــدر أو  مــن هــو مــن أهــل الســنة ووقــع يف بدعــة واضــحة كــالقول خبلــق القــرآن: القســم الثــاين 

  . اخلوارج وغريها فهذا يبدع وعليه عمل السلف
 فإذا لقيت أولئك: (( حني سئل عن القدرية قال  -رضي اهللا عنه  -جاء عن ابن عمر  ومثال ذلك ما

 .رواه مسلم  )) فأخربهم أين بريء منهم وأ�م برآء مين 
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أ�ــم  ة الســلف واألئمـةطريقـ) :" ١/٢٥٤(رمحـه اهللا يف درء تعــارض العقـل والنقــل  قـال شـيخ اإلســالم
فيعربون �ا ما وجدوا ، الشرعية  األلفاظ ويراعون أيضاً . يراعون املعاين الصحيحة املعلومة بالشرع والعقل

  .الكتاب والسنة ردوا عليه ومن تكلم مبا فيه معىن باطل خيالف. إىل ذلك سبيًال 
إمنـا قابـل بدعـة ببدعـة ورد : وقـالوا ،  البدعـة أيضـاً  ومن تكلم بلفظ مبتدع حيتمل حقاً وباطًال نسبوه إىل

  ".باطًال بباطل
احلق ومحايته  النص بيان أمور عظيمة ومهمة يسلكها السلف الصاحل للحفاظ على دينهم ايف هذ: أقول

  : من غوائل البدع واألخطاء منها
 -يعــربون فـال ، ومراعــا�م لأللفـاظ واملعـاين الصـحيحة املعلومـة بالشـرع والعقـل شـدة حـذرهم مـن البـدع

الثابتـة بالشـرع  إال باأللفـاظ الشـرعية وال يطلقو�ـا إال علـى املعـاين الشـرعية الصـحيحة -اإلمكـان  قـدر
 . احملمدي

 . معىن باطل خيالف الكتاب والسنة ردوا عليه فمن تكلم بكالم فيه، أ�م حراس الدين ومحاته 
وقـالوا إمنـا ، ولـو كـان يـرد علـى أهـل الباطـلوباطًال نسبوه إىل البدعـة  ومن تكلم بلفظ مبتدع حيتمل حقاً 

 وال، ولـو كـان هـذا الـراد مـن أفاضـل أهـل السـنة واجلماعـة، بباطـل بـاطالً  دَّ ورَ ، أخـرى قابل بدعـة ببدعـة
 . يقولون ولن يقولوا حيمل جممله على مفصله ألنا نعرف أنه من أهل السنة

الـيت  ومـن هـذا القصـص املعروفـة: "  شيخ اإلسالم بعد حكاية هـذه الطريقـة عـن السـلف واألئمـة قال
  ". واجلرب هو وغريه يف مسألة اللفظ"  السنة"ذكرها اخلالل يف كتاب 

ألنه حيتمـل حقـاً " بالقرآن خملوق  لفظي: " إىل تبديع أئمة السنة من يقول  -رمحه اهللا تعاىل  -يشري 
م أن األئمـة كـاألوزاعي وأمحـد شـيخ اإلسـالوبـاطًال وذكـر  حيتمـل حقـاً " اجلرب " وكذلك لفظ ، وباطًال 

  . الطائفتني اليت تنفيه واليت تثبته بن حنبل وحنومها قد أنكروه على
عـن الزبيــدي وسـفيان الثــوري وعبـدالرمحن بــن مهــدي " اجلــرب "ويـروى إنكــار إطـالق: " وقـال رمحــه اهللا 

  . وغريهم
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 رب فقد أخطأ بل يقال إن اهللامن قال جرب فقد أخطأ ومن قال مل جي: " وأمحد وغريمها  وقال األوزاعي
  . يهدي من يشاء ويضل من يشاء وحنو ذلك

ال لفظ اجلرب؛ فانه قد  -اجلبل  -والسنة وإمنا الذي يف السنة لفظ  وقالوا ليس للجرب أصل يف الكتاب
 احللم: إن فيك خللقني حيبهما اهللا : " اهللا عليه وسلم أنه قال ألشج عبدالقيس  صح عن النيب صلى

: فقـال" بـل جبلـت عليهمـا: " أخلقني ختلقت �ما أم خلقـني جبلـت عليهمـا ؟ فقـال : ة فقال واألنا
  ".احلمد هللا الذي جبلين على خلقني حيبهما اهللا

  . لفظ جممل" اجلرب"وقالوا إن لفظ 
  . لكل منهما مثاالً  وضرب، مث بني أنه قد يكون باعتبار حقاً وباعتبار باطالً 

 ألنه بدعة يتناول حقاً وباطالً ، أو نفيه من إطالق القول بإثبات لفظ اجلربفاألئمة منعت : " مث قال 
كــان يعقــوب بــن شــيبة مــن كبــار أصــحاب : القاضــي بــن كامــل قــال أمحــد : " وقـال الــذهيب رمحــه اهللا 

  . وكان يقف يف القرآن، واحلارث بن مسكني فقيهاً سرياً ، أمحد بن املعذل 
ومصــعب ، وقــد وقــف علــي بــن اجلعــد ، ه أمحــد املــذكورخأخــذ الوقــف عــن شــي: قــال الــذهيب قلــت 

بــل ســائر أئمــة الســلف ، وخــالفهم حنــو مــن ألــف إمــام ، وإســحاق بــن أيب إســرائيل ومجاعــة، الــزبريي 
  . نسأل اهللا السالمة يف الدين، وتكفري اجلهمية، القرآن  واخللف على نفي اخلليقة على

 فحذر أبو عبد اهللا، قف يف ذلك اجلانب من بغداد أظهر يعقوب بن شيبة الو : املروذي  قال أبو بكر
يقلد القضـاء  وقد كان املتوكل أمر عبد الرمحن بن حيي بن خاقان أن يسأل أمحد بن حنبل عمن، منه 
  . مبتدع صاحب هوى: فقال ، فسألته عن يعقوب بن شيبة : قال عبد الرمحن ، 

  ).١٢/٤٧٨(السري " وصفه بذلك ألجل الوقف: قال اخلطيب 
أن يتلطـف  فكلم صاحلاً ، األصبهاين الظاهري بغداد وكان بينه وبني صاحل بن أمحد حسن  وقدم داود

: امسه ؟ قال  ما: قال . رجل سألين أن يأتيك : فأتى صاحل أباه فقال له ، يف االستئذان على أبيه  له
احل يـروغ عـن وكـان صـ أي شـئ صـنعته ؟ قـال: قـال ، من أهـل أصـبهان: من أين ؟ قال :  قال. داود

قـد كتـب إَيل حممــد بـن حيــي  هـذا: فمــا زال أبـو عبــد اهللا يفحـص عنـه حــىت فطـن فقــال ، تعريفـه إيـاه 



  
                                                                    ٥١  
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ـــتم  ــانكم إن كن ــاتوا برهـ ـــه، هـ ـــع وإخوان ــل بهمـــا الشـــيخ ربي ــذين يكيـ ــالين الـ ليبـــين المكيـ
 . )٧٧(صادقين، عرفونا على المكيالين

الحلبـي قـديماً واآلن اختلـف كالمكـم،  إنكـم أثنيـتم علـى علـي: يقـال: السؤال السـابع
  فالبعض اتهمكم بالتناقض فما قولكم بارك اهللا فيكم؟

لــيس الباعــث علــى تزكيــة رجــل والثنــاء عليــه هــو التقــرب إليــه والتزلــف  لــه،   :أوالً : الجــواب
كما أنه ليس الباعث على ذم رجل وجرحـه ومقتـه هـو التشـفي منـه، فمـا ورثنـاه عـن األئمـة 

                                                                                                                                              

فقـال ، يا أبت ينتفي من هذا وينكره : قال  . النيسابوري يف أمره أنه زعم أن القرآن حمدث فال يقربين
  ) .٨/٣٧٤(تاريخ بغداد .  تأذن له يف املصري إيل ال، حممد بن حيي أصدق منه : أبو عبد اهللا 

من كان من أهـل السـنة ومعروفـاً بتحـري احلـق ووقـع يف بدعـة خفيـة فهـذا إن كـان قـد : القسم الثالث 
وإن كان حياً فيناصح ويبـني لـه احلـق وال يتسـرع يف تبديعـه فـإن ، بل يذكر باخلري مات فال جيوز تبديعه

 فيبدع أصر
واخللـف قـد قـالوا وفعلـوا مـا  وكثـري مـن جمتهـدي السـلف((  -رمحه اهللا  -قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
وإما آليات فهمـوا منهـا مـا مل ، صحيحة  إما ألحاديث ضعيفة ظنوها، هو بدعة ومل يعلموا أنه بدعة 

رجـل ربـه مـا اسـتطاع دخـل يف وإذا اتقـى ال، مل تـبلغهم  وإمـا لـرأي رأوه ويف املسـألة نصـوص، يرد منها 
وبسط هـذا ، )) قد فعلت : (( ويف احلديث أن اهللا قال ، ]اِخْذنَا ِإْن َنِسيَنا َأْو َأْخطَْأنَارَبـََّنا َال تـُؤَ [قوله 

  ). ٤٣-معارج الوصول(آخر  له موضع
احلجـة ألهـل البــدع عمومـاً وال نفـي ذلــك واألمـر كمــا  وعلـى كـل حــال ال جيـوز إطـالق اشــرتاط إقامـة

  .انتهى" ذكرت
  .عنهم هم الذين يكيلون ضد أهل السنة مبكيالني ويزنون مبيزاننيالواقع أن احلليب ومن يدافع   ) ٧٧(

  . وقد بينت ذلك يف مواضع من صيانة السلفي  
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، وقـّد دّل الـدليل علـى أّن هـذا املـنهج هـو )٧٨(تعديل مبين علـى مصـلحة شـرعيةأّن اجلرح وال
مــن أصــول أهــل الســّنة واجلماعــة، بــاجلرح والتعــديل يــذبّون عــن الســّنة وعــن أهلهــا، فالتزكيــة 
تقوي العزمية عند أهل السّنة وتشد أزرهم وتعينهم على ما هم عليـه مـن السـّنة، واجلـرح هـو 

جــه املبتدعـــة؛ حــىت ال تتســرب أفكــارهم الفاســدة إىل صـــفوف دحــض البــدع والوقــوف يف و 
  .)٧٩(أهل السّنة فتفرق مجعهم وتشتت صّفهم

                                                

الكالم يف اجلرح والتعديل جائز، قد أمجع عليه سلف األمة ) :" ١/٣٤٨(قال ابن رجب يف شرح العلل   ) ٧٨(
وقـد ظـن بعـض مـن ال علـم عنـده . قبولـه وأئمتها، ملا فيه من متييز ما جيب قبوله من السـنن، ممـا ال جيـوز

أن ذلك من باب الغيبة، وليس كذلك، فإن ذكر عيب الرجـل إذا كـان فيـه مصـلحة، ولـو كانـت خاصـة 
وذكـر ... كالقدح يف شهادة شاهد الزور، جائز بغري نزاع، فما كان فيـه مصـلحة عامـة للمسـلمني أوىل 

اسكت، إذ مل :" ، قال"تغتاب:" ا أبا عبد الرمحن ي: ، فقال له رجل "يكذب:" ابن املبارك رجًال فقال 
إن هــذا أمانـة، لــيس : وكـذا روي عــن ابـن عليــة أنـه قــال يف اجلـرح ". نبـني كيــف يعـرف احلــق مـن الباطــل

  ...".بغيبة 
الذي خرج عن احلق متعمـداً ال جيـوز ) :" ١/١١٣(قال الشيخ العالمة صاحل الفوزان يف إحتاف القارئ   ) ٧٩(

ويُفضـح خزيـه حـىت حيـذره النـاس وال يُقـال النـاس أحـرار حريـة  جيـب أن ُيكشـف أمـره السـكوت عنـه بـل
املسـألة ليسـت  كمـا يدنـدنون بـه اآلن مـن احـرتام الـرأي اآلخـر! الكلمة احرتام الرأي اآلخـر الرأي، حرية
َوأَنَّ [مـا قـال عليـه حين حنن قد رسم اهللا لنا طريقاً واضحاً وقال لنـا سـريوا املسألة مسألة إتباع مسألة آراء

عـن هـذا الصـراط فإننـا أوًال نـرفض  ، فأي واحـد يأتينـا ويريـد منـا أن خنـرج] َهَذا صِرَاِطي ُمْسَتِقيًما َفاتَِّبُعوهُ 
قوله وثانياً نبني وحنذر الناس منه وال يسعنا السكوت عنـه؛ ألننـا إذا سـكتنا عنـه اغـرت بـه النـاس ال سـيما 

 ويقولون هذا مؤهل هذا من املفكرين فإن الناس يغرتون به قافةوقلم وث إذا كان صاحب فصاحة ولسان
عكس ما يقوله أولئك  وجوب الرد على املخالف وهذا فيه .كما هو احلاصل اآلن فاملسألة خطرية جداً 

 .�ـذا �لـك األمـة النـاس كـل لـه رأيـه واحرتامـه وحريـة الـرأي وحريـة الكلمـة يقولـون اتركـوا الـردود دعـوا
حنن ال يسعنا  لعلمهم خبطرهم على األمة عن أمثال هؤالء بل فضحوهم وردوا عليهم السلف ما سكتوا

مـن بيـان مـا أنـزل اهللا  وإال فإننـا نكـون كـامتني مـن الـذين قـال اهللا فـيهم  أن نسـكت عـن شـرهم بـل البـد
ا بـَيـَّنَّاُه لِلنَّاِس ِيف اْلِكَتـاِب أُولَِئـَك يَـلَْعـنُـُهُم اللَّـُه ِإنَّ الَِّذيَن َيْكُتُموَن َما أَنْـزَْلَنا ِمَن اْلبَـيـَِّناِت َواْهلَُدى ِمْن بـَْعِد مَ [

ِعنُـونَ  ، فـال يقتصــر األمـر علـى املبتـدع  بــل يتنـاول األمـر مـن ســكت عنـه فإنـه يتناولـه الــذم ]َويَـلَْعـنُُـهُم الالَّ



  
                                                                    ٥٣  
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يثىن على الرجل ويزّكى حني يظهر اخلري، ومن ذلك الذّب عن السّنة وأهلها والتقرب  :ثانياً 
الرجـل ويـذّم إىل  السّنة وأهلها ونشر السـّنة يف مقاالتـه ويف كتاباتـه؛ �ـذا يسـتوجب الثنـاء، 

إذا انحرف عما كـان عليـه مـن مـنهج وسـمت؛  -وإن كان قد زّكي من قبل  - ويجرح
فأصــبح يخلــط ويخــبط، ويلقــي عبــارات تجــّرؤ أهــل البــدع وتناصــرهم علــى أهــل الســّنة 

  .)٨٠(وتقّوي شوكتهم

                                                                                                                                              

يف مكتبــات  املتـوفرة اآلن وهـذه وظيفـة الـردود العلميـة الواجـب البيـان والتوضـيح للنـاس والعقـاب؛ ألن
ي فال يروج علينا هذه الفكرة فكرة حرية الرأ وحتذر من هؤالء املستقيم املسلمني كلها تذب عن الصراط

حنــن قصــدنا احلــق مــا قصــدنا جنــرح النــاس أو . إال مضــلل كــامت للحــق... الكلمــة واحــرتام اآلخــر وحريــة 
السـكوت عـن أمثـال  فـال جيـوز اءوهـذه أمانـة محلهـا اهللا العلمـ .احلـق نـتكلم يف النـاس القصـد هـو بيـان

إىل غـري ذلـك مــن ... قـالوا هــذا متسـرع  لكـن مـع األسـف لــو يـأيت عـامل يـرد علــى أمثـال هـؤالء هـؤالء
  ".شر هؤالء دعاة الضالل ال خيذهلم أن يبينوا للناس الوساوس فهذا ال خيذل أهل العلم

  ). ٢/٢٧٥(وانظر من إحتاف القارئ   
ال حيل لرجل مسلم أن يقول فالن صاحب سـنة حـىت ) :" ١٦٠رقم١٢٢(سنة القال الرب�اري يف شرح   ) ٨٠(

  ".يعلم منه أنه قد اجتمعت فيه خصال السنة ال يقال له صاحب سنة حىت جتتمع فيه السنة كلها
  : اعلم أن اخلروج من الطريق على وجهني ) :"٩رقم٦٢(وقال الرب�اري أيضاً 

  . يريد إال اخلري، فال يقتدى بزلته فإنه هالك فرجل قد زل عن الطريق وهو ال: أما أحدمها
عانــد احلــق وخــالف مــن كــان قبلــه مــن املتقــني؛ فهــو ضــال مضــل شــيطان مريــد يف هــذه األمــة، : وآخــر 

  ".حقيق على من يعرفه أن حيذر الناس منه، ويبني للناس قصته؛ لئال يقع أحد يف بدعته فيهلك
انظــر .  يتــب بــأن مــات مصــراً علــى زلتــه مــع البيــان لــه أي إن مل) فــال يقتــدى بزلتــه فإنــه هالــك( وقولــه 

  .للنجمي) ٥٣(إرشاد الساري 
) ١/١١٠(إحتـــاف القـــارئ : أو يكـــون املـــراد بـــأن مـــن يتـــابع زلـــة العلمـــاء مـــع علمـــه فهـــو هالـــك، انظـــر 

  . للفوزان
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يف أمـــر أخينـــا الشـــيخ علـــي،  )٨١(يعلـــم ممـــا ســـبق أنّـــا وهللا احلمـــد مل نتنـــاقض :األمـــر الثالـــث
مبــا أظهــر لنــا مــن الســّنة، وتعرفنــا عليــه مــن خاللــه؛ فاقرتبنــا منــه وفرحنــا بــه، ال فــنحن زكينــا 

ســيما أنــه ينتســب إىل إمــام احلــديث شــيخ اإلســالم الثالــث يف هــذا العصــر اعــين بــه الشــيخ 
ناصـر األلبـاين ـ رمحـه اهللا ـ، لكـن ظهـرت مـن أخينـا الشـيخ علـي ـ عفـا اهللا عنّـا وعنّـه وهـدانا 

كلمات وعبارات تفت في عضد أهـل السـّنة وتشـّد أزر اشد األمورـ  وإياه وإياكم إىل مر 
                                                

 أعـالم النـبالء من أمثلة ذلك ثناء اإلمام أمحد على حممد بن محيد الرازي؛ لعـدم معرفتـه حبالـه؛ ففـي سـري  ) ٨١(
قــال أبــو علــي النيســابوري قلــت البــن خزميــة لــو حــدث األســتاذ عــن حممــد بــن :" للــذهيب ) ١١/٥٠٤(

إنه مل يعرفه ولو عرفـه كمـا عرفنـاه ملـا أثـىن عليـه :" محيد فإن أمحد بن حنبل قد أحسن الثناء عليه ؟ قال 
  انتهى" أصالً 

يـا أبـا : اإلمام أمحـد بقولـه : أن ابن وارة  سأل  البن حبان) ٢/٣٠٣(وصدق ابن خزمية ففي ا�روحني 
عـن العـراقيني  إذا حـدث: كيف رأيت حديثه ؟ قـال : قال . نعم : عبد اهللا رأيت حممد بن محيد؟ قال 

وغـريه أتـى بأشـياء ال تعـرف ال  يأيت بأشياء مستقيمة، وإذا حدث عن أهل بلده مثل إبراهيم بـن املختـار
فرأيـت أيب بعـد ذلـك إذا : يكـذب قـال  صـحَّ عنـدنا أنـه: زرعـة وابـن وارة قـال فقـال أبـو ! تدري ما هي 

  ".ذكر ابن محيد نفض يده
  !ومن أمثلته ما سبق يف عبدالرمحن بن صاحل األزدي ملا أثىن عليه اإلمام أمحد فلما تبني له حاله هجره  

رحــه حلبيــب الــرمحن يف تكلــم األلبــاين وج) ٥٣-٥٢(ومــن أمثلــة ذلــك قــول احللــيب يف األنــوار الكاشــفة 
ملا تكلم فيه وجرحه إمنا كان ذلك ملا ظهر له من تقليده وتعصبه :" األعظمي بعد أن أثىن عليه من قبل 

  ...وحتريفه وتالعبه 
  فهل موقف شيخنا من قبل ومن بعد يعد تناقضاً ؟ أم أنه يعد عالمة من عالمات فضله وإنصافه؟ 

ــرة مــا يقــف الواحــد مــنهم لآلخــر علــى  أمــا أهــل األهــواء فــإن بعضــهم يــداري بعضــاً   ويداهنــه، علــى كث
  !!ال وصله اهللا ! أخطاء، حرصاً على إبقاء خيط البدعة بينهم موصوالً 

وهذا ما نـزه اهللا سـبحانه منـه أهـل احلـديث وأتبـاع السـنة، ومـا موقـف أيب داود السجسـتاين مـن ابنـه عـن 
  !".ن الفامهني بغائبوما موقف علي بن املديين من أبيه ع! طالب العلم ببعيد



  
                                                                    ٥٥  

     اِهللا اجلَاِبرِي  دُّ الَعالََّمِة ُعبَـْيِد بن عَْبدِ رَ 

  

  

يعنـــي نظرنـــا فيـــه، وأصـــبحت تزكياتـــه عنـــدنا غيـــر مقبولـــة، وأقولهـــا وال أجـــد ، المبتدعـــة
غضاضة تزكيـات الشـيخ علـي عنـدنا غيـر مقبولـة؛ ألنـه زّكـى رجـاالً ليسـو أهـالً للتزكيـة، 

  : هاكم أمثلة
؛ ويصــف مــا بينـه وبــني الشــيخ ربيـع مــن الــردود الــيت )٨٢(يزكـي عــدنان بــن أمحـد عرعــور :أوالً 

، )٨٣(هـذا ممـا حيـدث بـني األقـران: ظهر خالهلا أّن الرجل فاسد املنهج ـ أعين عدنان ـ يقول 
                                                

عـدنان عرعـور يظهـر منـه أنـه حـزيب، ويـأوي : قال الشيخ العالمة أمحد بن حيىي النجمـي رمحـه اهللا تعـاىل   ) ٨٢(
احلــزبني، ويــتكلم علــى الســلف، ويريــد جــرح الســلفيني، ويريــد أن يقــدح يف الســلفيني، لكنــه حيــامي عــن 

  .املبتدعني انتهى 
 -السـعودية  -ما هو بعـامل  هـو جـاء للمملكـة  هو أصالً :  تعاىل وقال الشيخ صاحل الفوزان حفظه اهللا

هـو  دروسـه أنصـح الشـباب السـلفي مبقاطعتـه وعـدم حضـور... مثل احلريف أو حمرتف مثَّ أظهر مـا عنـده 
  .وأمثاله انتهى 

الِمــه وال ال َتشــَتغُلوَن ِبك أَنــا َنصــيَحيت لُكــم أنَُّكــم: وقــال الشــيخ عبداحملســن العبــاد حفظــه اهللا تعــاىل 
ِاطَّلعُت على شيٍء من كالِمـه َورَأيـُت  عنَدُه، ألنَّ عنَده ختليط، وأنا سبَق وأن ِبقواعِده وال تَلتفُتوَن إىل ما

واإلنَسان  االهتَماِم واالشتغاِل بِه، اجتناُب يعين كالمه وعدم ينَبغي فيِه كالماً َما َيصلح وال يَنَبغي، وهلذا
الَفــوزَان  حملِققــني مثــل أشــرَطة الشــيخ ابــُن بــاز والشــيخ الُعثيمــني وأشــرَطة الشــيخالُعلَمــاء ا َيشــتغل ِبَكــالم

وأما األخ عدنان . وأشرَطة الَشيخ َعبد العزيز آل الشيخ وغريهم مَن املَشايخ املعتمدين واملأمون جانبهم 
وال  إليـه مـا يصـلح أن يلتفـت اً عنده ختليط عرعور فأنا سبق وأن اطلعت على شيء من كالمه ورأيت أن

مادام أن هذا وضـعه مـا يصـلح أن حتضـر .... دروسه  واهللا ما ينبغي أن حتضروا... أن يشتغل بكالمه، 
   دروسه انتهى 

مـن  الشـيخ علـي بـن حسـن بـن علـي بـن عبـد احلميـد الشـامي األثـري يزكـي: وقال الشيخ عبيـد اجلـابري 
  .انتهى...دنان عرعور ليس أهًال للتزكية، بل يزكي ُضالًال ُعِرَف ضالهلم، مثل ع



  
    ٥٦   

  يب اجلديدةلَ د احلَْ اعِ وَ ى قَـ لَ عَ      
  

  

أنظروا من يقول إن عدنان بـن أمحـد عرعـور هـو قـرين الشـيخ ربيـع يف العلـم والفضـل ونصـرة 
 حمـرتق، وبضـاعته يف أوروبـا ويف أمريكــا السـّنة، بـل ثبـت عنــدنا أّن عـدنان عرعـور هـذا قطــيبٌ 

هـــي نشـــر فكـــر ســـيد قطـــب، ويعاونـــه يف هولنـــدا أمحـــد ســـّالم، أظنـــه  -يعـــين يف الغـــرب  -
  . شامياً 
، حسـني عشـيش هـذا يقـول يف )٨٤(زّكى حسني عشيش ال أدري من أي األقطـار هـو :ثانياً 

�ـا ـ يعـين يقـول إ�ـا شـروط ال إلـه إال اهللا أن الشـيخ حممـد بـن عبـد الوهـاب هـو الـذي أتـى 
مل  يـأِت �ـا مـن تلقـاء فكـره بـل أتـى  -رمحـه اهللا  -بدعة ـ، والشيخ حممد بن عبـد الوهـاب 

�ا مدّلًال عليها من الكتـاب والسـّنة، وهكـذا كـل شـروط يـذكرها العلمـاء يـدلّلون عليهـا مـن 
  .الكتاب والسّنة، يزّكيه الشيخ علي ويثين عليه ويذكر أنه من السلفيني

                                                                                                                                              

هـل ميكـن أن تعتـرب الشـيخ ربيـع بـن هـادي : سئل الشيخ العالمة أمحد بـن حيـىي النجمـي رمحـه اهللا تعـاىل   ) ٨٣(
  املدخلي وعدنان عرعور أقران؟

كما ال يقارن بني الثرى والثريا، عدنان عرعـور يظهـر منـه أنـه حـزيب، ويـأوي احلـزبني، : ال، ال :" اجلواب
لف، ويريـد جـرح السـلفيني، ويريـد أن يقـدح يف السـلفيني، لكنـه حيـامي عـن املبتـدعني، ويتكلم علـى السـ

  .انتهى" أما الشيخ ربيع معروف جبهاده يف إظهار السنة والرد على املبتدعني
ومع أن عدنان عرعور ليس من أقران الشيخ العالمـة ربيـع املـدخلي علمـاً ومنهجـاً وسـناً فالشـيخ العالمـة 

ــه جبــرح مفســر وأمــور قادحــة؛ ال يســوغ ردهــا مبثــل هــذا التعليــل؛ قــال احلــافظ يف ربيــع املــدخلي تك لــم في
كـــالم األقــران غـــري معتـــرب يف حــق بعضـــهم بعضـــاً إذا كــان غـــري مفســـر ال ) :"٨/٧١(�ــذيب التهـــذيب 

  . وفهم منه أنه إذا كان مفسراً قبل   ".يقدح
  .حسني خالد حسني عشيش: الرجل من مواليد سوريا وامسه   ) ٨٤(



  
                                                                    ٥٧  

     اِهللا اجلَاِبرِي  دُّ الَعالََّمِة ُعبَـْيِد بن عَْبدِ رَ 

  

  

ـّــا ظهـــرت فتنـــة أيب احلســـن املـــأريب :ثـــاً ثال ـــ مصـــطفى بـــن إمساعيـــل الســـليماين، املصـــري )٨٥(مل ـ
منشـًأ، الـذي اسـتوطن مأربـاً بـاليمن ـ ملّـا تكّلمنـا فيـه مـع مـن تكّلـم فيـه مـن أهـل السـّنة وأبنّـا 

                                                

كتب العالمة الشيخ أمحد بن حيىي النجمي رمحه اهللا تعاىل رداً على أيب احلسن املأريب يف الفتـاوى اجلليـة   ) ٨٥(
وقد كتب الشيخ العالمة ربيع املدخلي عدة رسائل يف كشف أباطيل املأريب، وأسوق ) ٢٤٩-٢/٢٠٩(

  : لك بعض كالم أهل العلم يف املأريب 
أهـل السـنة يف الـيمن لـبطش  لـو متكـن مـن دعـوة:"عي رمحـه اهللا تعـاىل قـال الشـيخ مقبـل بـن هـادي الـواد

  ".�ا
 ".احلسن أخشى على الدعوة من أيب... حذروا من أيب احلسن :" وقال أيضاً 

عن أيب  بناًء على األخبار املؤكدة اليت بلغتنا: وقال الشيخ العالمة أمحد بن حيىي النجمي رمحه اهللا تعاىل 
للسلفيني بأ�م حدادية ودفاعه عـن   من إعالنه للبدع وإثارته الفنت يف اليمن ورميهاحلسن املصري املأريب

يتسـع املقام لبسطه فإين أُؤيد هجره والتحـذير منه ومنعه  املبتدعة كسيد قطب واملغراوي وغري ذلك مما ال
  اآلخرون ببدعه وباهللا التوفيق انتهى من التدريس حىت ال يتأثر

وهـذا مـا أديـن اهللا بـه ! قـد تقـرر عنـدي مـؤخراً أن أبـا احلسـن مبتـدع :" جمي أيضـاً وقال الشيخ أمحد الن
  ". وأقرره وباهللا التوفيق

: وقال الشيخ عبداهللا الغديان حفظه اهللا تعاىل ملا سئل عن بعـض أقـوال أيب احلسـن املـأريب يف الصـحابة 
  " .هذا رجل مفتون، وقليل أدب وسفيه " 

وادعـوا إىل مــنهج أهـل السـنة واجلماعــة  اتركـوا هــذا الرجـل: حفظـه اهللا تعـاىلوقـال الشـيخ صـاحل الفــوزان 
  .انتهى

إن األصــل يف حممــد حســـان وأيب : وســئل الشــيخ العالمــة ربيـــع املــدخلي حفظــه اهللا تعــاىل عمـــن يقــول 
  األصل فيهم أ�م سلفيون ؟: احلسن املصري  إسحاق احلويين وأيب

    !صل إ�م سلفيون؟َمن قال األ : فأجاب حفظه اهللا تعاىل
   .من اإلخوان، وتربية اإلخوان األصل فيهم أ�م
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  . ألنه أصله ما هو سلفي بارك اهللا فيك انتهى  مبتدعة؛ واهللا أنا أرى أ�م
من شـر أهـل البـدع " داعية فتنة وملبس : " وقال الشيخ ربيع بن هادي عمري املدخلي حفظه اهللا تعاىل 

."  
.. ر أهل البدع وأتباعه من شر األتباع، إنه ماكر وخبيث وكـذاب ودسيسـةأبواحلسن من ش: وقال أيضاً 

  .م �ا إىل ركب أهل األهواء ضان تلك األصول اليت
أبـا احلسـن ظاملـاً وخمالفـاً ملـنهج السـلف وثـائراً علـى السـلفيني هـذا يف احلقيقــة  علـى كـل حـال حنـن عرفنـا

   التلبيس والتأويالت الفاسدةكثري.. شديد العناد ويرفق عناده حبروب وفنت  اً معاند
  انتهى ...وجدنا أبا احلسن خرّج ُأصوًال وأنشأ ُأصوًال فاسدة يف الذب عن أهل البدع ولقد... 

 هذا الرجل إخواين لعاب مّكار مدسوس يف دعوة أهـل السـنة يف: وقال الشيخ عبيد اجلابري حفظه اهللا
  . اليمن
 نهجه فاسد والـذي أتيقنـه مـن حـال الرجـل أنـه إخـواينٌّ ليس من أهل السنة يف منهجه، فم إن الرجل...

وجيعلهم أحزاباً  جلد ماكر لعاب مدسوس بني مشايخ السّنة وطالب العلم يف اليمن حىت يفرق كلمتهم
  ..وشيعاً 

  انتهى.. واملقاطعة واحلذر منه والتحذير منه وهجره حىت يتوب وهلذا كانت منا املفاصلة
  . هذا الرجل متالعب انتهى : حفظه اهللا تعاىل  وقال الشيخ عبداحملسن العباد

إن كثــرياً مــن إخواننــا الســلفيني قــد :" وقــال الشــيخ الــدكتور حممــد بــن هــادي املــدخلي حفظــه اهللا تعــاىل 
هـذا رجـل ... ويقـول ويقـول، ويقـول ، بل هو اآلن مع اجلماعات احلزبيـة كلهـا، عرفوا حال هذا الرجل 

فالشـاهد هـذا حالـه ومـن مل يـرد ، أعرفـه ال يسـتحي مـن الكـذب  وأنـا، ضل بعد هدى وضل بعـد علـم 
نســأل اهللا العافيــة والســالمة وأقاويلــه األخــرية املســجلة يف الــيمن ، اهللا بــه اخلــري فمــا منلــك حنــن لــه شــيئاً 

ـــرون هـــذا الكـــالم تســـمعونه فيهـــا  نســـأل اهللا ، أطلبوهـــا ال تأخـــذوها مـــين أطلبوهـــا يف أشـــرطته املتـــأخرة ت
  ".افيةالسالمة والع

ر مـن هـذا: وقـال حفظـه اهللا تعـاىل  إن هـذا الرجـل ... الرجـل يف أحنـاء املعمـورة ألنـه إخـواين املـنهج  حنـذِّ
الـذين يبلـغ إلـيهم صـويت يف  وأنصـح إخـويت..... بناًء على كالمه هذا زائٌغ منحرٌف عن الطريق السلفي 



  
                                                                    ٥٩  

     اِهللا اجلَاِبرِي  دُّ الَعالََّمِة ُعبَـْيِد بن عَْبدِ رَ 

  

  

فصـدر عـنهم بيـان  -ومـنهم مشـهور وسـليم  -فساد منهجه، شارك بقية املشايخ يف الشام 
اعـرتف �ـذا  -البيان أماله عليهم أبو احلسـن نفسـه بـاعرتاف أيب احلسـن  ، وهذا )٨٦(ضدنا

  . -وذكر أنه أماله عليهم 
أن يعود إلى أهل الحديث فيسلك مسـلكهم، ويبتعـد عـن فأنا أنصح أخانا الشيخ علي 

فـــإ�م ال يـــألون جهـــداً يف التفريـــق بينـــه وبـــني إخوانـــه، وســـيوغرون  أهـــل الحزبيـــات والبـــدع

                                                                                                                                              

وال جيـوز هلـم أن يسـمعوا هلـذا الرجـل وال  الرجـل أحناء املعمورة كلها بأنـه ال جيـوز هلـم أن جيلسـوا مـع هـذا
جيـوز هلـم أن يسـتمعوا إليـه يف أشـرطته ألنـه واهللا قـد ضـلل علـى   جيـوز هلـم أن يـدافعوا عـن هـذا الرجـل وال

فهماً وأويت ذكاًء ومل يؤَت  علماً ومل يؤتَ  فالرجل عنده لسان وعنده مغالطات أويت …كثري من الناس 
  .انتهى.زكاءً 

علــي  -يسـلكها هــؤالء اإلخــوة إن الطريقــة الــيت:" ألســتاذ الـدكتور حممــد بــن عمــر بـازمول قـال الشــيخ ا  ) ٨٦(
 -أن يـَُعلِّموا الشـباب أ�ـم  كنت أمتىن غري طريقة الئقة ومل يكن هذا الظن �م، -احلليب وسليم اهلاليل 

العلمـاء علـى وال يقفـوا هـم و  طلبة علم وأن ال يضعوا أنفسهم يف مصاف العلمـاء -احلليب وسليم : أي 
سـنة، طبقـة عاليـة جـداً الشـيخ ربيـع رجـل ثالثـني سليم ميكـن ب قدم املساواة، الشيخ ربيع أكرب من الشيخ

يكاد يكون وحده يف هذا الباب، ال أعرف رجًال يعين مفرد كالمه ووقته  متفرد يف كالمه يف هذه األمور
أن الشــيخ ربيــع قـام وأمثالــه مــن أهــل وهــو أســقط عـن العلمــاء اســم فــرض الكفايـة، لــوال ! هلـذه القضــايا 

العلم قاموا �ـذه األمـور لـزم أهـل العلـم بسـكو�م عـن أهـل البـدع وعـن أهـل الباطـل وعـن بيـان األخطـاء 
 . اليت يقع فيها هؤالء الناس

الشيخ سليم والشيخ علي أن ال يظهروا أي شيء فيـه خـالف للعلمـاء خاصـة  كان الواجب على :أقول
وكان الواجب عليهم أن يكونوا تبعاً هلم لكي يربوا الشباب ويعلموهم إتباع العلماء القضايا  يف مثل هذه

مـا أرضـى عـن هـذا البيـان وال  احلقيقـة فأنا وأ�م حيرصون عليهم وعلى كلمتهم وعلى إعالء شأن العلم،
وكــأ�م يريــدون أن يصــنعوا هنــاك جبهــة  -مــن األردن  -هنــاك  عــن غــريه مــن البيانــات الــيت تصــدر مــن

  .انتهى"عندنا أو كالم أهل العلم عندنا وهذا ما ينبغي وال نستحسنه مقابلة هليئة كبار العلماء
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أنصــحه أن يعــود إلــى إخوانــه أهــل خــرين بغضــاً وعــداوًة وحقــداً وحســداً، صــدره وصــدر اآل
، وأن يــدع هــذه العبــارات الفلســفّية والقواعــد التــي مبناهــا علــى القيــاس الفاســد، الســّنة

واهللا وبـاهللا وتـاهللا إين ناصــٌح لـه، وإىل اآلن مـا تكلمــت فيـه كمـا أتكلــم يف أهـل البـدع أعيــذه 
تزكيـات الشـيخ : واإلجابة علـى أسـئلتكم خامتاً �ا ا�لس باهللا من ذلك ولكن أقول مكرراّ 

؛ لمـا فيهـا مـن التعـدي علـى أهـل السـّنة، وظلمهـم، وشـد أزر أهـل )٨٧(علي غير مقبولـة
  . )٨٨(البدع، وتقوية صفوفهم

                                                

  . ألن اجلرح مفسر وواضح وهو مقدم على التعديل  ) ٨٧(
إن الشيخ علياً بن حسن بن علي بـن عبـد احلميـد :" قال شيخنا العالمة عبيد اجلابري حفظه اهللا تعاىل   ) ٨٨(

 ن ليس أهال للتزكية، بل يزكي ُضـالًال ُعـِرَف ضـالهلم، مثـل عـدنان عرعـور وأمحـدم الشامي األثري يزكي
البـاب فـال  السوكجي األنصاري، الذي أسس مجاعة اإلرشاد يف أندونيسيا فهـو مسـكني، ضـائع يف هـذا

  انتهى " يوثق من تزكيته
شـيخ علـي احللـيب هـداه هـل املخالفـات الـيت عنـد ال :وسئل الشيخ العالمة عبيد اجلابري حفظه اهللا تعاىل

  باملنهج ؟  من السنة ؟ وهل تنصحون بقراءة كتبه خاصة ما يتعلق اهللا خترجه
  :اهللا حالنا وحاله ومآلنا ومآله مّر بطورين الشيخ علي عفا اهللا عنا وعنه وأصلح: اجلواب

هذا الباب ، وكانت تصل إلينا وإىل إخواننا املشايخ كتب جيدة يف  إظهاره السنة لنا ، : الطور األول
لكين  ، وأحببناه يف ذات اهللا ، ويعلم اهللا أين كنت أشتاق إىل زيارته يف بلده ،الكثري وهلذا قربناه وقربنا

هذا الطور ختلله تزكية  مل أستطع إىل ذلك سبيًال وكان يزورنا ويأيت الشيخ ربيع وكنا جنتمع ونتجالس،
زكاهم ، فدافعنا عنه والتمسنا له  ن جمموعةأناس مشبوهني منهم عدنان عرعور القطيب احملرتق ضم

كان يعلم ما علمناه ملا زكاه ، وكنا نقول أخونا  العذر ، أنه مل يعلم ما علمناه عن ذلك الرجل ولو
   .ونصب احلمل على عدنان بن أمحد عرعور

السوداين  أمحد ومنهم حممد حسان القطيب احملرتق يف تزكية مشبوهني كذلك منهم اإلفراط : الطور الثاين
السركيت بالنظر يف التاريخ وجد أنه  مؤسس مجعية اإلرشاد يف أندونيسيا وهذا أمحد األنصاري السركيت
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يثين على الشيعي  أنه : املنهج فمن كلماته يعاصر حسن البنا وله كلمات تدل على أنه على نفس
العبارات اليت هي  من ىل غري ذلكخرافّينا إ يقول شيعّينا ولو كان كذا وكذا والوهايب وهابّينا واخلرايف

 )فيه فيما اختلفناًا نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعض( تطبيق عملي لقاعدة املعذرة والتعاون
 خوان املسلمني ثانياً ، تلكم القاعدة الفاجرة اليت فتحتأوالً  مث هي بعد قاعدة اإل وهي قاعدة املنار

إىل اإلسالم   مع أهل السنة سواء كانت تلك النحل الضالة منتسبةالباب على مصراعيه أمام كل النحل 
اهللا حالنا وحاله زكى  الشيخ علي أصلح ....كالرافضة أو غري منتسبة لإلسالم كاليهودية والنصرانية 

 ؟قال ليس سلفياً  بل هو شيخ السلفيني قال ملا سئل هل كان سلفياً  ، السركيت هذا الرجل تزكية أعين
؟هذه طامة كربى الرجل يعين يقول ! لكن شيخ السلفيني! هانت املسألة سلفياً   لو قالعجيب يعين !!
ال  املقال ويكون شيخ السلفيني ؟ هنا سؤال باحلقيقة ، هل الشيخ علي يعلم مقولة الرجل أو هذا

هو منكر من  يعلمها ؟؟؟ فإن كان ال يعلمها فلماذا يعين شّيخه ؟ وإن كان يعلمها فقد وقع فيما
 : الشاعر لقول ، رجل يقول هذه املقولة وتقول هو شيخ السلفيني فيكون هنا قولا

 أعظم وإن كنت تدري فاملصيبة**** تدري فتلك مصيبة  فإن كنت ال
أشبه  الكويتية املنحرفة اليت هي مث تبلغنا عنه تزكيات ويعنف ويدافع ويربهن ومنها مجعية إحياء الرتاث

 هذه ، ويثين عليها ويدعو إىل التصايف معها ، فلما كانت واخلبيث بساحة عامة يلقى فيها الطّيب
. ضايع يف هذا ا�ال التزكيات حقيقة محلت عليه مبا أظنه بلغكم ، وأن الرجل ال يوثق من تزكياته وأنه

التحامل على أهل السنة  كتبه األخرية ال أنصح يف احلقيقة بقراء�ا ملا فيها من : بقي القول يف كتبه
وغريهم، وأما قبل  حممد حسان وعدنان عرعور بالبدع واحملدثات مثل املقابل الثناء على املتلوثني ويف

فقه الواقع  ( بسنني فالظاهر أنه ال بأس بقراء�ا، له كتاب يثنون عليه أنا ما أطلعت عليه عنوانه  ذلك
األخرية  أما كتبه ها نافعة ،وغري  وله كتب حديثية أظن يف الصالة بني السواري) بني النظرية والتطبيق 

يف العلم قوياً  متضلعاً   ، نعم من كان راسخا ً  املتعلقة بالساحة فأنا يف احلقيقة ال أنصح بقرائتها
أراد أن يرد عليه رداً  علمياً  مؤصالً  أو  بالسنة هذا ميكن أن يطلع عليها ويعرف ما عند الرجل إن
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ً◌ إذا رآها انتشرت يف قطره وفنت �ا الناس يبني ما فيها  يناصحه حسبما تيسر، وقد يكون الرد واجبا
  . الناس من خطأ، حىت ال يغرت �ا

الناس إليه من  حىت الساعة يف احلقيقة حنن مل نقل األخ علي مبتدع ضال لكين أنصح أن ال يرد
ا فيه إىل من دونه على م خارج قطره أما من هم من قطره فالظاهر أ�م يف حاجة إليه وهم يف حاجة

إليه ويصدر عن أقواله وفتاويه وأحكامه ال أعلم  ألننا ال نعلم يف قطره عاملاً  بعد األلباين عاملاً  يرجع
من هو من أهل قطره ويأخذون عنه احلديث ويف شروح كتب  أحداً  حىت الساعة ، فكونه يرد إليه

خارج قطره فال ، ألن اآلن الوقت  منه إن شاء اهللا ، أما الوفود عليه من العقائد الصافية هذا ال مانع
وهو شاهر سيفه احلاد على أهل السنة بال هوادة عفا اهللا عنا وعنه ونسأل اهللا أن  وقت حرب ضروس

  .إىل احلق رداً  مجيًال  يرده
  : و�ذا يعلم أن فتوانا يف أخذ العلم عن الرجل مقيدة بثالثة قيود 

 . االقتصار على كتبه القدمية مثل ما مسي منها  -١
أن يشرح نصوص الكتاب والسنة على وفق فهم السلف الصاحل؛ فال يزيد على ذلك وال ينقص  -٢

 .منه
 .انتهى" أن ال يدخل يف تقريراته العلمية أفكار املنحرفني: الثالث  -٣

هل نفهم من كالمك يا فضيلة الشيخ أن احلليب يعترب مرجعاً جلميع : مث سألت شيخنا عبيد اجلابري 
  لده ؟فئات الناس يف ب

إن الرجل يصلح مرجعًا لغري احلاذقني من طالب العلم، أما من كان : فأجاب حفظه اهللا تعاىل 
  .متبصراً يف املنهج وراسخاً يف العقيدة فهو يف غىن عنه، وعن أمثاله

  .ولكن عوام املسلمني هناك يف األردن حباجة إىل من يعلمهم العقيدة الصحيحة والفقه يف دين اهللا
ى الرجوع ألهل العلم حيثما كانوا يف صحة العقيدة وسالمة املنهج فال يسوغ له الرجوع والقادر عل

  .إليه
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  . وأنبه إىل أنه ال يوثق من احلليب يف الثناء والتزكيات كما أسلفنا غري مرة انتهى كالمه حفظه اهللا تعاىل
م عن أهل األردن كاحلليب وقد منع شيخنا العالمة أمحد بن حيىي النجمي رمحه اهللا تعاىل من أخذ العل

م يؤيدون أبا :" بقوله رمحه اهللا تعاىل ! وغريه  هؤالء معدودون من السلفيني؛ ولكن نقلَت عنهم أ�َّ
احلسن، ويؤيدون املغراوي، ويزكو�م، ومن يزكي املغراوي التكفريي؛ فإنَّ عليه مالحظات، وال نستطيع 

  .انتهى .أن نقول فيه أنَّه يؤخذ عنهم العلم 
ال يتعارض قول شيخنا أمحد بن حيىي النجمي مع قول العالمة عبيد اجلابري؛ ألن املنع هو من باب و 

وألن رجوع العوام للحليب هو من باب . السلفي من احلليب والتأثر به اهلجر له، وحفظ الشباب
  !ارتكاب أخف الضررين، فرجوعهم للحليب أهون من رجوعهم ألهل البدع اخللص يف بلدهم

) :" ٧رقم٢٠٩(ئل الشيخ العالمة مقبل بن هادي الوادعي رمحه اهللا تعاىل يف حتفة ا�يب وقد س
على املنهج الصحيح مث زاغوا عنه هل جيوز لنا االستماع إىل أشرطتهم أو قراءة   الذين كانوا يعتربون

   املؤلفة قدمياً وكذا حماضرا�م؟ كتبهم
وتعجبين كلمة عظيمة  كتبهم وال مساع أشرطتهم، قراءةأنا ال أنصح ب:  تعاىل بقوله فأجاب رمحه اهللا

   . دينه لو أن اهللا ما أوجد البخاري ومسلماً ما َضيَّع : اهللا يقول فيها لشيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه
فأنصح  ]ونَ إِنَّا َحنُْن نـَزَّْلَنا الذِّكَْر َوإِنَّا َلُه َحلَاِفظُ [اهللا تعاىل  فاهللا سبحانه وتعاىل قد حفظ الدين، يقول

حمتاجون إىل دعوة، وإىل الرجوع إىل كتاب اهللا  وهم بالبعد عن كتبهم وأشرطتهم وحضور حماضرا�م
وسلم، وأن يتوبوا إىل اهللا سبحانه وتعاىل من الذي حصل منهم يف  وإىل سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه

  انتهى " غريها قضية اخلليج ويف
اهللا كما يف شريط لقاء الشيخ ربيع مع اإلخوة السلفيني  وقد سئل العالمة ربيع املدخلي حفظه

بكتب أهل البدع إذا كانت قد ألفت قبل احنرافهم أو بعدُه إذا كانت خالية  هل ينتفع: الفلسطينيني
  وجيدة يف الباب ؟ من االحنراف
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أن يرينـــا وإيـــاكم  -وأنـــا يف ختـــام هـــذه  الكلمـــة  -وأســـأل اهللا الكـــرمي رّب العـــرش العظـــيم 
ــاً احلــّق حّقــ اً ويرزقنــا اتباعــه، وأن يرينــا مجيعــاً الباطــل بــاطًال ويرزقنــا اجتنابــه، وال والشــيخ علي

  .جيعله ملتبساً علينا فنضل
ُختم هذا ا�لس وسـجلت إجابـات األسـئلة فيـه بعـد مغـرب السـبت، التاسـع والعشـرين مـن 

عنـدكم  -شعبان، عام تسعٍة وعشرين وأربع مئٍة وألـف، املوافـق للثالثـني مـن أغسـطس آب 
  . سنة مثاٍن وألفني -هل الشام يا أ

  .أملى ذلكم عبيد بن عبد اهللا بن سليمان اجلابري املدرس باجلامعة اإلسالمية سابقاً 
ــيكم، ونصــركم، ونصــر بكــم احلــق والســّنة،  :الســائل بــارك اهللا فــيكم يــا شــيخنا، وأحســن إل

  . وجزاكم اهللا خرياً 

                                                                                                                                              

الطاهر  ويف تراث سلفنا الصاحل إن يف كتاب اهللا ويف سنة رسول اهللا  :"فأجاب حفظه اهللا تعاىل 
يقع يف البدع أو  ما يغين عن الرجوع إىل كتب أهل البدع سواء ألفوها قبل أن. النظيف من البدع
ألن من مصلحة املسلمني إمخاد وإمخال ذكر أهل البدع فتعلق بكتبهم بقصد  ألفوها بعد ذلك

واإلسالم  املسلمني ومن مصلحة قلوب كثري من الناس �م ُويعلى منازهلم يفأاالستفادة يرفع من ش
احلق حىت كتب اليهود والنصارى  وما خيلوا كتاب من. إمخاد وإمخال ذكر رءوس البدع والضاللة

فاألوىل باملسلم أن يركز على ما ذكرناه سلفاً فإنه آمن للمسلم وأضمن له وأبعد ... وطوائف الضالل 
عض األئمة وذهب إىل أنه السؤال قد ملح ب له من أن يكرم من أهانه اهللا هذا ما أقول عن إجابة هذا

كان حقًا وإذا أمكن أخذ احلديث من غري طريق   - يعين  –ال ينبغي األخذ عن أهل البدع حىت لو 
  ".املبتدع فاألوىل االبتعاد عنه ولو كان عنده هذا احلديث األوىل االبتعاد عنه إمخاداً لذكره كما أسلفنا



  
                                                                    ٦٥  

     اِهللا اجلَاِبرِي  دُّ الَعالََّمِة ُعبَـْيِد بن عَْبدِ رَ 
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علم اجلرح والتعديل أصًال وجد للمصلحة، علم اجلرح والتعديل  إنَّ " :السؤال األول
ال هو موجود يف أدلة الكتاب وال يف أدلة السّنة، هو علم ناشئ؛ نشأ حلفظ 

  فما رأيكم �ذا الكالم حفظكم اهللا ؟" الكتاب والسّنة، إذاً هو علم مصلحة

١٨-١٠  

األمور واختلفنا يف فالن، فال فإذا ضاقت :" يقول علي احلليب مقعداً  :السؤال الثاين
  ". جيوز البتة أن جنعل اختالفنا يف غرينا سبباً لالختالف بيننا

  فما رأيكم حفظكم اهللا �ذا الكالم؟

٢٦-١٩  

مثّ موقف عاّمة الطلبة إذا أمجع أهل العلم على :" يقول علي احلليب : السؤال الثالث
إذا استطاعوا الرتجيح : أنا أقولتبديع واحد ال يسعهم أن خيالفوه، إذا ما امجعوا 

هلم أن يرجحوا، ما استطاعوا يأخذوا األحوط كأي مسألة شرعية مث إذا كنت مقلداً 
حىت لو رّجحت  فحسبك أن تكون مقلدًا أما أن تكون مقلدًا وجمتهدًا ومدافعًا 
وناشرًا وحامل لواء التعديل واجلرح يف هذا الباب هذا احلقيقة خيالف منهج 

  يف هذا الكالم؟ - حفظكم اهللا –فما قولكم ". السلف

٣٢-٢٦  

جميبًا عن سؤاٍل حول التفريق بني العقيدة  -يقول علٌي احلليب :"  السؤال الرابع
ممكن هذا موجود هذا موجود، يوجد اآلن حنن نعرف بعض الناس : يقول -واملنهج

القدر يف كّل  يعين يف العقيدة تراه يف توحيد األلوهية يف األمساء والصفات يف باب
األبواب، لكن يف باب احلكام يكفر احلّكام، يف باب املنهج نراه حزبيًا متعصبًا، 

٣٦-٣٢  



  
    ٦٦   

  يب اجلديدةلَ د احلَْ اعِ وَ ى قَـ لَ عَ      
  

  

املنهج هو اإلطار : أقول: ممكن تواطؤ موجود؛ لكن أنا أقول كلمة أكررها دائماً 
  فما قولكم بارك اهللا فيكم يف هذا التفريق؟. احلامي للعقيدة
إ�م من أكثر : يب عن مجعية إحياء الرتاث الكويتيةقال علي احلل:  السؤال اخلامس

من دافع عن عقيدة أهل السّنة ونصرة منهج الشيخ األلباّين يف مسائل اإلميان،  
هذا ال يقال لكن يف مالحظات يف مالحظات، أيهما ! كيف يقال تكفرييون؟

، أوىل أن نكون قريبني منهم ونستغل قربنا منهم يف نصحهم وتوجيههم على اخلري
أم أن نعاديهم لننشغل �م وينشغلوا بنا ونرتك دعوتنا األعظم واألمشل يف ذلك، 
ومع ذلك حنن نقول ليس لنا صلة بالرتاث حىت ال يؤخذ كالمي على أساس بأنه 

مجعية إحياء الرتاث هلا من النشاط وعندها من : دفاع؛ ولكنه دفاع عن احلق، أقول
لكبري، األول واألوىل أن يكون هناك طلبة العلم وعندها من القدرات الشيء ا

تواصل وتناصح معهم، التناصح معهم قد يؤثر فيهم املعاداة  هلم لن تؤثر فيهم، ال 
يزالون ينتشرون يف كّل يوم أكثر وأكثر، ولألسف حنن شئنا أم أبينا كأننا ننحسر 

فما قولكم بارك اهللا فيكم يف هذا . أكثر وأكثر بسبب هذا األسلوب العدائي
  كالم؟ال

٤٥-٣٦  

ا�م احلليب يف أحد التسجيالت املنتشرة الشيخ ربيعاً املدخلي بأّن : السؤال السادس
  فما قولكم بارك اهللا فيكم؟. كالمه فتنة وأنه يكيل مبكيالني ويزن مبيزانني

٥١-٤٥  

إنكم أثنيتم على علي احلليب قدميًا واآلن اختلف كالمكم، : يقال  :السؤال السابع
  مكم بالتناقض فما قولكم بارك اهللا فيكم؟فالبعض ا�

٦٤-٥١  

  ٦٥  كشاف املوضوعات
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