
 

 

 

اِديِة يا عرفات!  ومرًة ُأخرى على ُخطى احلدَّ
 )نقُد قاعدة: ردُّك جلْرِح العاِل َجْرٌح ِفيه(

 

 

 

 

 

 

 

 كتبه:

 .عارف بن عبد الرمحن اجلعفر ،عبد الرمحنأبو 
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 يمحِ الرَّ  محنِ الرَّ  للاِ  بسمِ 

 !عرفات يا يةِ ادِ احلدَّ  طىخُ  على خرىأُ  ومرةً 

 يه(ٌح فِ رْ العاِل جَ  حِ )نقُد قاعدة: ردُّك جلرْ 

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على نبينا حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني، ومن تبعه 
 بإحسان إىل يوم الدين.

 :أما بعدُ 

ام عرفات فيه اهت ذكرت   (!احلدادية يا عرفات)على خطى مقااًل بعنوان:  فقد سبق أن كتبت  
 لف يف مسألة  مخالفته ملنهج السـب -حفظه هللا تعاىل-احملمدي للعالمة الشيخ ربيع بن هادي املدخلي 

مقال تسع وقفات تبني شيئاً من حال عرفات، وكان من تلك ـيف نفس ال الصرب على املخالف، وذكرت  
رح العاِل جرٌح )ردُّك جل: وهذه القاعدة هي (!هبوى فرتكها هبوى قاهلا باطلة؛ )قاعدةالوقفات وقفة بعنوان: 

 د الكالم على هذه القاعدة الباطلة يف هذه املقالة، مبينًا أوجه بطالهنا، واللوازمفر  أن أ   وقد أحببت   فيه(
 طى احلدادية.هذه القاعدة على خ   وسري عرفات يف الفاسدة منها،

 الى صاحبهأمٌر خطري ع ، والرتويج هلالقواعد السلف مخالفةـال الفاسدة القواعد تقعيد وال شك أن
 ماً س ل   اطلةالب القواعد من اختذوا الذين واألهواء البدع يف ذلك من سري على خطى أهل ملا وعلى غريه؛

 احلريب وفاحل احلليب، وعلي املأريب، احلسن وأيب عرعور، عدنان فتنة وما ،فيه والنخر السلفي، املنهج لتدمري
 لغريهم وإضالهلم أنفسهم، يف ضالهلم أسباب أعظم نم   الناظر يف حال هؤالء جيد أنف ببعيد، عنا

 فتصد ى العلم، ضئيلي لىع هبا سونلب  وي   السلفي، املنهج هبا يضربون كانوا  اليت الباطلة للقواعد تقعيدهم
فكشف  ،-تعاىل هللا حفظه- املدخلي هادي بن ربيع العالمة الشيخ رأسهم وعلى األجالء علماؤنا هلم
 .خرياً  املسلمني عن تعاىل هللا فجزاه الفاسدة وتأصيالهتم قواعدهم، وأبطل بههم،ش  
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 للوصول لفاسدةا واألصول الباطلة، القواعد بتقعيد يهتمون أهنم جيد والناظر يف حال هؤالء أيضاً 
 القواعد تلك بطالإهو  السلفيون العلماء عليه زرك  ي   ما أعظم من كان  فلذلك الناس، على التلبيس إىل هبا

 داني   ديناً  تخذت   الو  املسلمني، من أحد على تلتبس ل َكْيال الشرعية، والرباهني ججباحل   البدعية واألصول
 .تعاىل هلل به

 العلمب الباطلة، والتلبيس هبا على بعض طال القاعدة هلذه يف تروجيه احملمدي عرفات   سار وقد
 أو العلمي، طه  ب  خت على دليلل هذا األمر اخلطري مثل يف وقوعه وإن   يأيت بيانه،كما س  طى احلداديةعلى خ  

 .أم مل يشعر رعباحلدادية شَ  ره  تأث  

 هلا وروج هانشر  اليت هذه القاعدة وخطورة بطالن تبني وقفات عدة الكرمي القارئ أخي لك أذكر وسوف
 احملمدي. عرفات

 :أستعني تعاىل وباهلل فأقول

 (1):ومفهوماً  منطوقاً  (فيه جرحٌ  العاِلِ  جلرح ردُّك: )قاعدة معىن :األوىل الوقفة

 فقد ا،م لشخص   العامل   حَ رْ جَ  يقبل مل نمَ  أن :هو منطوقاً  -بإطالقها هذا-معىن هذه القاعدة  إن 
 فيه! والطعن العامل   هذا جرح   يف حمالة ال وقع

جة وال كان جرحه بغري ح  لو جرحه مطلقاً، حىت يف العامل   تقليد وجوب :فهو مفهوماً  معناها وأما
 دليل.

 البط صغار وفسادها بطالهنا أن قاعدة هذا معناها وهذه غايتها ومقتضاها، ليعرف شك وال
 تأمل، فما بال عرفات روج هلا ونشرها! بأدىن العلم

 

  

                                                           

 يعينك على فهم أوجه بطالهنا يف الوقفات التالية.مما تصور معىن هذه القاعدة الباطلة منطوقاً ومفهوماً  (1)
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 (موافقة عرفات يف قاعدته هذه لفاحل احلريب، وفاروق الغيثي!) الوقفة الثانية:

لحدادي موافقة عرفات ل طى احلدادية يا عرفات()على خُ يف مقايل األول:  لقد سبق أن بينت  
منهج السلف  الفةمبخ -حفظه هللا تعاىل-)عماد الفراج( يف اهتام الشيخ العالمة ربيع بن هادي املدخلي 

 بني هنا كيف أن عرفات قد سار أيضاً يف هذه القاعدة على خطىيف مسألة الصرب على املخالفني، وسأ  
د قررا هذه قن فاحلًا احلريب وفاروقًا الغيثي حداديني آخرين أال ومها: )فاحل احلريب، وفاروق الغيثي(، فإ

 القاعدة، إن مل يكن باللفظ واملبىن، فبالنتيجة واملعىن.

ه هللا حفظ-أن من أعظم املؤاخذات اليت رد فيها الشيخ العالمة ربيع املدخلي  وبيان ذلك:
ديعه، وعدم جواز رد  يف جرحه وتبتقريرمها وجوب تقليد العامل  : على فاحل احلريب وفاروق الغيثي -تعاىل

الواضح بني  ئ الشبهدليله، وأنت ترى أخي القار إظهار أو  ، بتفسري جرحهذلك اجلرح، أو مطالبة العامل  
 هذا التقرير، وبني قاعدة عرفات!

وإال   تباعهما فيجبأما العلماء إذا تكلموا يف مبتدع " :يف تقرير هذه القاعدةقال فاروق الغيثي 

 .(1)"ن مل يأخذ بقوهلم بذلك املبتدعهبم مَ  قَ حلْ  أ  

 .وا من السلفينيهنم ليسفأجاب بأ عن بعض الناس ئلفقد س   وأمَّا تقرير فاحل احلريب هلذه القاعدة:

 هل يشرتط بيان أسباب اجلرح؟ئل: فس  

واية ، هذا بالنسبة ألسباب اجلرح بيان أسباب اجلرح والتعديل يف علم الر ما يشرتط" ه:بقولاب أجف
 .الفني يف مناهجهم ويف سلوكياهتم"وليس يف كالم املخ

 ال يعترب جرحاً عند غريه؟يقولون قد جيرح الشيخ مبا ألهنم قد فقال له السائل: 

                                                           

 فاحل وأصول نهجم رد يفتعاىل(، ضمن اجملموع الواضح  الدين للشيخ ربيع املدخلي حفظه هللااجلرح والتعديل هم محاة )أئمة  (1)
 وقد رد  الشيخ ربيع على كالم فاروق هذا من عدة أوجه فراجعه. ،(50ص)
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 ،قاعدة ضللت األمة ،هذه قاعدة ظاملة ،هذه من قاعدهتم أعوذ باهلل ،:" ال الفقال فاحل

 .(1)"هذه قاعدهتم هذه قاعدة ابتدعوها هم

 قاعدة يه كمامطلقاً   هكذافانظر أخي القارئ كيف أن فاحلًا وفاروقًا أوجبا قبول جرح العامل، 
رحاً عند بأن اجلارح قد جيرح مبا ال ي عترب جقول فاحل الوعدم اشرتاط بيان أسباب اجلرح، وجعل ، عرفات
 !ت األمةلـَ ل  ضَ  عةً مبتدَ  ظاملةً  قاعدةً  غريه:

فكان بعض الشباب  ،كان فاحل قد اندفع يف التجريح والتبديع" :-تعاىل حفظه للا-الشيخ ربيع  قال
خراج التبديع جج املطلوبة منه، فلجأ إىل اخرتاع أصل وهو إفال جيد احل   ؟التبديعجج على هذا يطالبونه باحل  

أنه حيق أن يسأل عن  فريى، وبىن على ذلك التفريق بني الرواية والتبديع ،عن أصول أئمة اجلرح والتعديل
و كانوا ول ،أسباب جرح الرواة، وأما من يرى أهنم مبتدعة فال حيق السؤال عن أسباب جرحهم وتبديعهم

جره هذا فسأل عن أسباب تبديعهم بل يبدع من يسأل عن أسباب تبديعهم، من خيار السلفيني فال ي  

 .(2) "التأصيل إىل القول بوجوب تقليد العلماء وعدم سؤاهلم عن احلجة

معناها كما  حيث إن  فيه(   جرحٌ ك جلرح العامل  مفهوم قاعدة عرفات )رد   متاماً  هو وكالم فاحل هذا
قتضى م   ألن   ال،حب جيوز ال أمرما،  لشخص   العامل   جتريح قبول عدم وأن  ، بول اجلرح مطلقاً وجوب قَ  سبق:

 !!ذلك على قاعدته: الطعن واجلرح يف هذا العامل  

 فاحل احلريبوكالم  عرفاتقاعدة بني يف الغاية والنتيجة إىل هذا التوافق تعاىل فانظر حفظك هللا 
 وفاروق الغيثي!

 

  

                                                           

هـ، انظر: نصيحة أخوية لألخ فاحل احلريب، ضمن اجملموع الواضح 2/1423/ 27سؤال وجه لفاحل احلريب يف يوم اجلمعة املوافق ( 1(
 .(179ص)، و(175ص)يف رد منهج وأصول فاحل 

 .(124،123ص))مناقشة فاحل يف قضية التقليد( ضمن اجملموع الواضح يف رد منهج وأصول فاحل  (2)
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 بيان بطالن هذه القاعدة يف نفسها، وذلك من وجوه: الوقفة الثالثة:

مل يدل عليها دليل شرعي ال من كتاب وال سنة  -هذا بإطالقها-أن هذه القاعدة  الوجه األول:
 .طلةبا فهي صحيح أصل وال شرعي دليل إىل تستند ال قاعدة وكل وال إمجاع وال قياس صحيح،

 لماءع من عامل وال السلف، من أحد يقلها مل -بإطالقها هذا-القاعدة  هذه : أنالثاين الوجه 
 يأيت حىت هاجهلو  ملا عندهم هبا معموالً  صحيحة قاعدة كانت  فلو ،حديثاً  وال قدمياً  ال والتعديل اجلرح

 .(1)!معرفتها إىل ويسبقهم األيام هذه يف عرفات

  

 هي إال دعوة للتقليد األعمى يف باب اجلرح ما -بإطالقها هذا–أن هذه القاعدة  الوجه الثالث:
 والتعديل، ذلك التقليد الذي ذم ه السلف، وأئمة السنة واحلديث، وشنعوا على أصحابه.

 العامل   تقليد ىل وجوبإ دفعهما ي لسامعها، الفكري اإلرهاب من فيها جيد القاعدة هذه يف واملتأمل
 !العامل هذا جرح يف الوقوع من خوفاً  منه طََلب ها عن فضالً  أدلته يف نظر   دون جرحه يف

 اجلرح يف ولهق قبول إىل يدعو كان  حيث سنوات، قبل احلريب فاحل إليه يدعو كان  مامتامًا  وهذا
 !جريحوالت التبديع يف بأدلته أن يطالب ألحد جيوز وال بل أدلته، يف النظر دون والتبديع

 -تعاىل هللا ظهحف– املدخلي هادي بن ربيع العالمة الباطلة الدعوى هذه يف عليه للرد انربى وقد
 .مؤلفات عدة يف عواره وأظهر قوله فزيف

  

                                                           

 مع! القاعدة هذه صحة على -تعاىل هللا رمحه- البغدادي للخطيب بكالم فيها يستدل كتابة  اجملهولني املشغبني ألحد رأيت وقد( 1(
 العالمة الق الفن، هذا أهل من العلماء تعقبه فقد ذلك ومع عرفات، قاعدة يف ما اإلطالق من البغدادي اخلطيب كالم  يف ليس أنه

 مشروحاً  مثبتاً  راً مفس مبيناً  اجلرح يكون حيث إال اخلطيب به استدل ما يستقيم ال أنه علمت هذا تدبرت إذا: "املعلمي عبدالرمحن
 (265/ 1 األباطيل من الكوثري تأنيب يف مبا التنكيل..." )الكذب تعمد إىل اجلارح بنسبة إال دفعه يظهر ال حبيث
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 :التبديع يف العلماء تقليد إجياب يف فاحل على رده يف -تعاىل للا حفظه- قال

 التبديع هذا على ججباحل يطالبونه الشباب بعض فكان والتبديع التجريح يف اندفع قد فاحل كان"
 والتعديل رحاجل أئمة أصول عن التبديع إخراج وهو أصل اخرتاع إىل فلجأ منه، املطلوبة احلجج جيد فال

 .والتبديع الرواية بني التفريق ذلك على وبىن

 أسباب عن لالسؤا حيق فال مبتدعة أهنم يرى من وأما الرواة، جرح أسباب عن يسأل أن حيق أنه فريى
 أسباب عن سألي من يبدع بل تبديعهم أسباب عن يسأل فال السلفيني خيار من كانوا  ولو وتبديعهم جرحهم

(1)"احلجة عن سؤاهلم وعدم العلماء تقليد بوجوب القول إىل التأصيل هذا فجره تبديعهم،
. 

 

 بل تطبيقها، يف أصحاهبا تناقض :القاعدة هذه بطالن تبني اليت األدلة أظهر من :الرابع الوجه
 القاعدة هبذه الناس يلزمون بينما مفسراً، كان  ولو حىت فيهم العلماء جرح يقبلون ال فتجدهم هلا، وتنكرهم
 .السلفية ودعاة والسنة العلم هلأ من ويبغضون حياربون فيمن اجلرح قبول على وأضراهبا

 على ومن ناآل "وأسألك :الباب هذا يف فاحل تناقض مبيناً  -حفظه للا تعاىل- ربيع الشيخ قال
 حق الهق ما أن وترون التبديع؟ هذا الناس له ي سلم أن حقه من أن أترون بدعكم إنساناً  أن لو: منهجك

(2)"!يقلدوه؟ أن الناس على وجيب
. 

 َجرَحَك، عاملاً  ن  أ لو :ولنا أيضاً أن نسأل عرفات سؤاالً يبني مدى صدقه من تناقضه يف تطبيق قاعدته
 الوضع كونسي أم هذه؟ قاعدتك تطبيق إىل حينئذ   الناس ستدعو فهل. اجلرح هذا ورد   آخر عاملٌ  وجاء
 !القاعدة؟ هلذه حينها وتتنكر خمتلفاً 

 

  
                                                           

 .(124،123ص))مناقشة فاحل يف قضية التقليد( ضمن اجملموع الواضح يف رد منهج وأصول فاحل  (1(
 .(383ص))أسئلة موجهة إىل الشيخ فاحل احلريب نأمل اإلجابة العلمية عليها( ضمن اجملموع الواضح يف رد منهج وأصول فاحل  (2(
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 (:يهف جرحٌ  العاِلِ  جلرح ردُّك) قاعدة من تلزم اليت الباطلة اللوازمالوقفة الرابعة: 

 أهل ندع تقرر وقد، فاسدةباطلة و من لوازم  اعليه يلزم ا، مامما يدل على فساد هذه القاعدة وبطالهن
 .(1)امللزوم طالنب على يدل الالزم بطالن أن: -تعاىل للا رمحه- تيمية ابن اإلسالم شيخ ذلك على نص كما  العلم

 ومن تلك اللوازم الباطلة:

جملروح ، ولو كان اشخص  مايف  كل جرح  صدر من عامل     يلزم من هذه القاعدة قبول   الالزم األول:
 ولو كان أيضاً بغري حجة وال برهان. أو أحد أعالمه الع ظام، ،من أئمة اإلسالم

ىي ألن اإلمام حممد بن حي -رمحه هللا تعاىل- اإلمام البخاريجرح  فيلزم من هذه القاعدة الباطلة:
 وأي جرح أقوى من التبديع.ع البخاري، الذهلي وهو أحد أئمة هذا الشأن املعتربين قد بد  

ناًء على قاعدتك يف ب" عرفات: يف تقريره املشابه لقاعدة ه على فاروق الغيثيقال الشيخ ربيع يف رد ِ 
وا اإلمام عألن اإلمام حممد بن حيىي الذهلي وأصحابه قد بد   ؛يلزمك تبديع اإلمام البخاري ،باب التبديع

هل ف إىل يومنا هذا خالفوا اإلمام حممد بن حيىي -وعلى رأسهم مسلم-ولكن العلماء  ،البخاري وآذوه

(2)؟!"تبدعهم ألهنم مل يتبعوا حممد بن حيىي
. 

يد ذئب قد تكلم فيه جبرح شدمام مالك، ألن اإلمام ابن أيب جرح اإل ويلزم من هذه القاعدة أيضًا:
 ذئب مع حفظ منزلته وإمامته.العلماء رد وا جرح ابن أيب  جداً، ولكن  

 وال فيه، ذئب أيب ابن بقول مالك جاللة نقصت فال"...  :-رمحه للا تعاىل–قال اإلمام الذهيب 

 .(3)"-ماعنه هللا رضي- زماهنما يف املدينة عاملا مها بل ،هذه مبقالته ذئب أيب ابن العلماء ضعَّف

                                                           

 ( لشيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا تعاىل.268/ 5( وجمموع الفتاوى )357/ 5انظر: درء تعارض العقل والنقل ) (1(
 .(52ص))أئمة اجلرح والتعديل هم محاة الدين للشيخ ربيع املدخلي حفظه هللا تعاىل( ، ضمن اجملموع الواضح  (2(
 (.143/ 7سري أعالم النبالء ) (3(
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اط،، ذئب مع ردهم جلرحه اخلأن العلماء ِل يضعفوا ابن أيب  الحظ أخي القارئ كيف أن الذهيب حيكي
 فيه مطلقاً كما هي قاعدة عرفات فتأمل.  جرحٌ ك جلرح العاِلِ فإذاً ليس ردُّ 

ولو ذهبنا نتتبع األمثلة يف هذا األمر لطال الكالم لكثرة ما يف هذا الباب من أمثلة ال ختفى على 
 طالب العلم.

 ما حنو ،مفيه الناس بعض كالم  من الناس من كثري  ينج وِل" :-رمحه للا تعاىل–قال اإلمام البخاري 
 يف بعضهم تأويلو  قبلهم، كان  وفيمن عكرمة، يف الشعيب وكالم ،الشعيب يف كالمه  من إبراهيم عن ذكري  

 ثابت بربهان الإ عدالتهم يسقط وِل وحجة ببيان إال النحو، هذا يف العلم أهل يلتفت وِل ،والنْفس الع ْرض
 . (1)"كثري  هذا يف والكالم وحجة،

كاد يوجد وا جرَحه! إذ ال يالعلماء جبرح  من رد  القاعدة: اهتام مجع  من  هذه من يلزم الالزم الثاين:
 عامل  مل يرد  جرَح أحد  أئمة اإلسالم لبعض من جرحهم؛ لعدم ظهور دليل اجلرح عنده.

اهتام اإلمام أمحد بتجريح اإلمام مالك بن أنس، ألنه رد  جرَح مالك لسعد  فعلى هذه القاعدة يلزم:

(2)اإلمام مالك[ سعد ثقة رجل صاحل بن إبراهيم الزهري وقال: من يلتفت إىل هذا؟! ]أي: إىل جرح
. 

اهتام أئمة اإلسالم وعلى رأسهم اإلمام مسلم بن احلجاج إىل علماء عصرنا احلايل  ويلزم أيضاً:
لزمن هنم مل يقبلوا كالمه يف البخاري وجرحه له، منذ ذلك ااحلافظ حممد بن حيىي الذهلي، إذ إمام جبرح اإل

 وإىل اليوم!

رح احلافظ جب -حفظه هللا تعاىل-اهتام الشيخ العالمة ربيع بن هادي املدخلي  ويلزم أيضاً:
 كتابه ال وجرحه هلم! كما يفرد  مجلًة من أحكامه على الرج -حفظه هللا تعاىل–الدارقطين، وذلك ألنه 

 والدارقطين(. مسلم اإلمامني املشهور: )بني

                                                           

 (39: ص للبخاري اإلمام خلف القراءة)( 1(
 (.465/ 3انظر: هتذيب التهذيب ) (2(



 - 10 - 
 

ى، وكلها جدًا ال تكاد حتص كثرية  -قدميًا وحديثاً - اجلرح أنواع لبعض العلماء رد    على واألمثلة
 تنادي ببطالن قاعدة عرفات احملمدي.

 القاعدة ذهه أن :ذلك ووجه جرحه، يف العامل   عصمة اعتقاد: القاعدة هذه من يلزم الالزم الثالث:
 من لعصمتهم قطف األنبياء هم مطلقاً  قوهلم ي قبل من أن املعلوم ومن مطلقاً، العامل   جرح قبول إىل تدعو

 .األخرى العلم بأبوا يف أو والتعديل، اجلرح باب يف سواءً  ويصيب خيطئ بشر فهو العامل   وأم ا اخلطأ،

 يقوله، ما كل  قبول جيوز فال مبعصوم، ليس إذ بد؛ وال يزل قد العامل" :-تعاىلرمحه للا -قال ابن القيم 

 أصل هوو  أهله، وذموا األرض وحرم وه، وجه على عامل كل  ذمه الذي فهذا ؛املعصوم قول منزلة قوله وينزل

 ذلك، بني متييز مهل وليس فيه، يزل مل وفيما فيه زل فيما العامل يقلدون فإهنم ،وفتنتهم املقلدين بالء
 بد وال شرع،ي مل ما ويشرعون هللا أحل ما وحيرمون هللا حرم ما فيحلون -بد وال- باخلطأ الدين فيأخذون

 .(1)"بد وال منه واقع واخلطأ قلدوه، عمن منتفية العصمة كانت  إذ ذلك من هلم

 

 الذين ءالعلمايف  الطعن إىل ودب هب مم ن السفهاء دعوة القاعدة: هذه من يلزم :الرابع الالزم
 من ردوا جرحه!. جرح يف وقعوا حبجة أهنم اجلرح اخلاطئ رد وا

 العلماء لعدم ىعل التجرؤ إىل السفهاء دعوة من احلريب فاحل وهذه احلال هي نفسها اليت آل إليها
 .التبديع يف التقليد إىل الدعوة على متابعته

 وقد" :التقليد إىل وتهدع احلريب فاحل على رده يف -تعاىل للا حفظه- املدخلي هادي بن ربيع العالمة قال
 العلماء لىع الرد إىل ودب هب مم ن السفهاء يدعو اآلن فهو باملائة مائة هذا عكس إىل احلال بفاحل آلت

 يف ناصحاً  ادقاً ص أصبح مث التقليد، إىل دعوته يف ناصحاً  صادقاً  كان  فهل وحماربتهم، فيهم والطعن
 السوء غاية يف ةالبالغ الردود مث وبراهينهم وحججهم العلماء على التمرد على والسفهاء للجهلة تشجيعه

                                                           

 (.132/ 2إعالم املوقعني عن رب العاملني ) (1)
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 باسم المالك هلم حيق ال الذين هؤالء على اآلن أحكامهم فأين احلق، ورد األدب وسوء والسفه اجلهل من

 .(1)"أهله يردي كيف  اهلوى هللا قاتل أال وظلمهم، وجهالتهم جلهلهم اإلسالم

 إىل به آلت عالتبدي يف وجوب التقليد إىل فاحل احلريب دعوة أن كيف  الكرمي القارئ أخي فانظر
 جرحٌ  العامل   رحجل رد ك) عرفات القاعدة اليت نشرها وروج هلا وكذلك العلماء، يف للطعن السفهاء جتريء

وفعالً  العلماء، يف نالطع إىل بأصحاهبا تؤول سوف يف اجلرح العلماء تقليد إىل الدعوة مضموهنا اليت( فيه
 تعاىل هللا نسألف بعض علمائنا، وما بقية علمائنا عن جرأهتم ببعيد، يف الطعن إىل منهم بكثري آلت قد

 .العافية

 قال كماو  وتدل على بطالهنا دون شك؛ القاعدة الفاسدة، هذه من تلزم باطلة لوازم أربعة فهذه

 .(2)"يقلها ِل إليه تفضي ما صاحبها علم لو قاعدة فرب: "-تعاىل للا رمحه– تيمية ابن اإلسالم شيخ

ملثل هذه  جرو  ي   الكبار وهو يف أوساط أهل العلمإذا كان عرفات على صغر سنه، الوقفة اخلامسة: 
القاعدة الفاسدة فكيف به إذا صار مثل عدنان عرعور، وأيب احلسن املأريب، وعلي احلليب، وفاحل احلريب، يف 

 هذه على بقي إذا أنه شك وصار له أتباع كأتباع هؤالء يف وقتهم! ال -سابقاً - سنهم وشهرهتم ومنزلتهم
 .هاأخت جتر البدعة أن والواقع بالشرع عرف مما ألن ذلك؛ من أعظم هو فيما يقع قد فإنه الطريقة

وهو موجود بني ظهراين العلماء كالشيخ ربيع بن هادي املدخلي، والشيخ عبيد -وقد كان حرياً به 
ستفيد أال يتقدم بني أيديهم بتقعيد أو تأصيل حىت يراجعهم وي -بري، والشيخ حممد بن هادي وغريهماجلا

 من علمهم، ولكن  االستقالل بالعقل والفهم عالمة من عالمات الغرور واخلذالن.

 

  

                                                           

 .(135ص)( )مناقشة فاحل يف قضية التقليد( ضمن اجملموع الواضح يف رد منهج وأصول فاحل 1(
 (.98/ 6( الفتاوى الكربى البن تيمية )2(
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مع ظهور بطالن هذه القاعدة، وبشاعة لوازمها لكل عاقل منصف، ورد   العلماء  الوقفة السادسة:
ف إىل اآلن ال أعر  -ولألسف-ياهنم لباطلها، واشتهار انتقاد طالب العلم على عرفات فيها، فإنه وب

تراجعًا لعرفات عن هذه القاعدة! وهذا إن دل  على شيء فإمنا يدل على اإلعجاب بالنفس، واإلصرار 
 على الباطل، واالنقياد للهوى وهللا املستعان.

 

 يف الزمان اهذ يف العلم طالبإن ف ،العلماء غرز بلزوم العلم وطالب نفسي أوصي ويف اخلتام:
 من لعلما أخذوا ما خبري الناس يزال ال: "عنه هللا رضي مسعود بن عبدهللا قال، ذلك إىل احلاجة أمس

 نأبأمسائه احلسىن وصفاته العلى  تعاىل هللا أسأل  (1)"هلكوا وشرارهم أصاغرهم عن أخذوه فإذا أكابرهم،
 .اجتنابه ويرزقنا باطالً  الباطل يرينا وأن اتباعه، ويرزقنا حقاً  احلق يرينا

 .أمجعني وصحبه آله وعلى حممَّد، نبينا على وسلم للا وصلى

 

 

 .اجلعفر الرمحن عبد بن عارف ،الرمحن عبد أبو: وكتبه

 -تعاىل للا حرسها- البحرين مملكة

  م2018/ 24/2 املوافق هـ1439/ 8/6السبت:  يوم

 

 

 

                                                           

 (.616/ 1) وفضله العلم بيان جامع يف الرب عبد ابن رواه( 1(
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 (1) (التويرت على حسابه يف احملمدي عرفات هلا وروج نشرها اليت للقاعدة صورة)

                                                           

 يراها وأنه ا،هل ارتضائه على دليل تعقب دون هلا اعادته إن: فاجلواب تغريدها؟ عرفات أعاد إمنا القاعدة هذه: قائل قال فإن (1(
 فهو التويرت، لىع حسابه يف عرفات طريق عن إال القاعدة هذه يعرفوا مل الكثريين إن بل هبا، التغريد أعاد ملا وإال صحيحة، قاعدة
 .هلا وروج نشرها الذي


