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 :بعد أما عني،أمج وصحبه آله وعلى حممد نبينا على والسالم والصالة العاملني، رب هلل احلمد

(1)الشيخ الفضيلة صاحب أخونا كتبه  ما على اطلعت فقد
  اجلعفر عبدالرمحن بن عارف  

 فيه أجاد قد فوجدته (بني التطبيق والتضييع السلف قواعد) :هذا حبثه يف -تعاىل هللا وفقه-
 من وأمَّا ق،احل إىل الوصول أراد من كل  به ينفع أن تعاىل هللا وأسأل -خريا   هللا جزاه- وأفاد
 .فيه لنا حيلة فال هواه أعماه

 .وصحبه آله وعلى حممد نبينا على وسلم هللا وصلى

 .املدخلي هادي بن حممد: وكتبه

 .هـ1٤٤٠ عام رجب/  ٢٤ األحد يوم مساء

 

                                                           

 ، وما أنا إال طويلب علم.هِ نِ ب  ذا من حسن ظن شيخنا بِاه( 1)
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 ومن عني،أمج آله وصــــــحبه وعلى حممد، نبينا على والســــــالم والصــــــالة العاملني، رب هلل احلمد
 . الدين يوم إىل بإحسان تبعهم
 :بعد   أما

غاب  م منتأثر هب نمالصعافقة، و  على ثالث شبه يروجها بعضاجلواب فهذا مقال يتضمن 
 .اخلالف يف مسائل اجلرح والتعديلو  ،واعد السلفية يف وقت الفنتعنهم تطبيق الق
ومل  ،م الشرعيالذين مل يتعلموا العل نزلوا إىل مستوى عامة الناسأناسا   الفتنة فقد رأينا يف هذه

ومل  ألهنم مل يدرسوا العلم الشرعي، ؛يعرفوا القواعد الشرعية، بل إن حال العوام أفضل منهم
 يعرفوا القواعد الشرعية.

 يف أعيننا بعض طالب العلم الذين مل ضمِض عليهم يف طلبهم العلم إال سنوا  قليلة، ب  وكم ك  
 نه  السلفي الذي عرفوه.املأنفسهم واحرتموا ولكنهم لـمَّا علموا عملوا، واحرتموا 

سنة  يف طلب العلم ما يقارب العشرين موكم صغر يف أعيننا بعض طالب العلم من مضى هل
وبعضهم أكثر، ولكنهم أصبحوا يف هذه الفتنة كاجلهَّال الذين مل يدرسوا ومل يعلموا، فلم ينتفعوا 

اس أن بعض هؤالء كان من أكثر الن والعجيب ل قاموا مبصادمة القواعد السلفية!مبا علموا، ب
املقلد الذي ال  كالعامي  هو يف الفتنة رجعتراه مث سؤاال  للمشايخ عن مسائل اجلرح والتعديل، 

 يفقه شيئا !!
وهناك صنف آخر صاحب هوى ي عمل القواعد السلفية حسب هواه! فإن كانت القاعدة 

فها، مى هبا وراء ظهره كأنه ال يعر السلفية يف صاحله استخدمها، وإن كانت ليست كذلك ر 
 ان.فضيعوا تطبيق القواعد السلفية، ومل حيرتموا املنه  السلفي الذي ينتسبون إليه، وهللا املستع

دما جيد ومسلكا  يسري عليه عن أصبح حتريف قواعد السلف له مهنة   وهناك أيضا  صنف آخر
 املشتكى. قته وتصادم هواه، فإىل هللاأن هذه القواعد ال ختدم طري

 
ح من كالم يد  يا طالب العلم دونك هذه الشبه الثالث مصحوبة بالرد والتو وحىت ال خت  

 قواعد السلف اليت تفند هذه الشبه، وهللا املستعان وعليه التكالن. أهل العلم، مع تطبيق
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املدخلي  بن هاديربيع العالمة الشيخ أن  بشبهة:مما يلبس به بعض الناس احتجاجهم 

ومل يعتبها  -حفظه هللا تعاىل-حممد بن هادي  اطلع على مجيع أدلة الشيخ حفظه هللا تعاىل
الشيخ ربيع عن  قولبعلى هذه الشبهة يف جرح عرفا  احملمدي وأتباعه، وحيتجون  ة  ب معت أدلة  

قوله: ، و وما وجد  عنده وال نصف دليل( حرفا   )قرأهتا حرفا  أدلة الشيخ حممد بن هادي: 
 .(1) )كالمه ثرثرة وما عنده وال دليل(

ه، عدم صحة أدلة الشيخ حممد يف جرح عرفا  وأتباعمن الشيخ ربيع ويبنون على هذا الكالم 
لبسون به على لناس ويوليتهم اكتفوا هبذا احلكم ألنفسهم فقط، بل ينشرون هذا الكالم بني ا

الطعن يتهم من مل يأخذ بقول الشيخ ربيع حفظه هللا تعاىل بأن بعضهم يزيد العلم، و قليلي 
 والتنقص للشيخ!!

 
 :من وجهني واجلواب على هذه الشبهة

مد بن على أدلة الشيخ حم -حفظه هللا تعاىل-ربيع الشيخ  اطال أن دعوى  :الوجه األول
ليها اليت تدين هذه العصابة مل يطلع ع دعوى غري صحيحة، فكثري من األدلة -كلها-هادي 

يف   -ه هللا تعاىلحفظ-، كما بنيَّ ذلك الشيخ حممد بن هادي -حفظه هللا تعاىل-الشيخ ربيع 
  (2)التونسيني مبدينة راداس التونسية.كلمته املوجهة ألبنائه 

اليت تدين  على مجيع األدلة -تعاىل هللا حفظه-على عدم اطال  الشيخ ربيع  يدل وأيضا  ما
لم من عذهب جمموعة من إخواين طلبة المن هذا العام  شهر حمرمعرفا  وأتباعه: أنه يف 
األدلة والباهني ، وقدموا له كتايب: )يف املدينة النبوية يف بيته العامر البحرين لزيارة الشيخ

مل يكمله و  اين إال الفهرسومل يقرأ الشيخ منه أمام إخو  ،الوا حا  يف بيان احنراف عرفا (
يقال بعد  فكيفعرفا ،   يف بيان حالوقد حوى هذا الكتاب أكثر من عشرين دليال  ، حىت

                                                           

 .(هادي بن حممد على يرد ربيع الشيخ: )بعنوان وتيوبصوتية على الي (1)
(٢ )https://www.youtube.com/watch?v=r0YpnEUeoN8 

https://www.youtube.com/watch?v=r0YpnEUeoN8


   (6) 
 

 

يست وعلى ذلك فهذه الدعوى لدلة؟! اطلع على مجيع األ -حفظه هللا تعاىل-هذا أن الشيخ 
 صحيحة، وبالتايل نتيجتها خاطئة.

 
دم  لشيخ حمأنه اطلع على مجيع أدلة ا -حفظه هللا تعاىل-سبب اعتقاد الشيخ ربيع وأمَّا 

 :أمران -وهللا أعلم-بن هادي، فسببه 
دي عنده أن األوراق اليت تركها الشيخ حممد بن ها -حفظه هللا تعاىل-لشيخ ربيع ا ظ ن   األول:

عند  وراقأيف بيته ملَـّا زاره هي األدلة كلها، واحلال ليس كذلك فإن ما تركه الشيخ حممد من 
ظه هللا حف-الشيخ ربيع إمنا هي تغريدا  أراد الشيخ حممد منها بيان عدم اطال  الشيخ ربيع 

 كلمته كما بنيَّ ذلك الشيخ حممد يفحساباهتم،  على ما يكتب عرفا  وأتباعه يف  -تعاىل
 للتونسيني املشار إليها آنفا .

يع أدلة الشيخ مج من أدلة هيللشيخ ربيع أن ما اطلع عليه  أتباعه صوروا وأأن عرفا   الثاين:
 حممد.
 

ذه العصابة قد أن مجيع األدلة اليت تبنيِِ احنراف ه -على سبيل التنزل-لو فر نا الوجه الثاين: 
 .ل(وما وجد  عنده وال نصف دلي حرفا   )قرأهتا حرفا  وصلت للشيخ ربيع، وقال الشيخ: 

 السلفي حينئٍذ؟فدما هو موقف طالب العلم 
مفسر،  على جرح هو رٌد جممل -حفظه هللا تعاىل-إن هذا الكالم من الشيخ ربيع  اجلواب:

ن الشيخ حفظه م فإن هذا التعديل، وبالتايل واجلرح املفسر ال ي رد إال برد مفسر مفصل بالدليل
ما ال جيوز قبوله عند أهل احلديث، حيث نصوا على أنه ال يرد اجلرح املفسر إال إذا  هللا تعاىل

لتعديل، وإال ب الصريورة إىل هذا اجي ردَّه ردا  مفسرا  بالدليل، فحينهاذكر املعدل سبب اجلرح و 
 فال.
أن  -عاىلت هللا حفظه- اإلخوة الذين احتجوا بكالم الشيخ ربيع على هؤالء الواجب وكان
 وقاعدة: ع يل(الت على مق م املفسر )اجلرح كقاعدة:القواعد السلفية يف هذا الباب،   يطبقوا

 ال أن يصادموا هذه القواعد ،(يعلم مل من على حجة علم من) :وقاعدة ،(بال ليل العربة)
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تجاجهم بأن األعمى باح طريقة التقليد، سالكني هبا هبا عرض احلائط غري مكرتثنيويرموا 
 !!شيئا   ومل يعتبهااطلع على األدلة حفظه هللا تعاىل  ا  ربيعالشيخ 

 تطبيقو  وإنصاف وعدل بعلم األدلة هذه يف بأنفسهم ينظروا أن أيضا   عليهم كان الواجبو 
 وما هو، نم للقائل ينظروا وال والعاطفة، اهلوى عن وجترد الباب، هذا يف السلفية للقواعد
 .لسلفيةا والقواعد الشرعية، األدلة مبقتضى حيكموا مث أحد، كل  من أكب فاحلق مكانته،

ت ك لِِم  نصيحيت لكم أن تدرسوا، إذا"... : -حفظه هللا تعاىل- بن هادي قال الشيخ ربيع
يف شخص، أن تدرسوا عنه، وتأخذوا أقوال الناقدين وتفهموهنا، وتتأكدون من ثبوهتا، فإذا 
تبني لكم ذلك فليحكم اإلنسان من منطلق الوعي والقناعة ال تقليدا  هلذا أو ذاك وال تعصبا  

ة وانقلوها هلؤالء املخالفني ، هذه خذوها قاعدودعوا األشخاص فالن وفالنهلذا أو ذاك، 
ليفهموا احلقيقة فقط ويعرفوا احلق وخيرجوا أنفسهم من زمرة املتعصبني بالباطل، وأنا ال أر ى 

 ألحد أن يتعصب يل أبدا إذا أخطأ  فليقل يل من وقف يل على خطأ أخطأ . 
بد ع بارك هللا فيكم وال يتعصب ألحد هذا أو ذاك، ال يتعصب خلطأ ابن تيمية وال ابن

الوهاب وال ألمحد بن حنبل وال للشافعي وال ألحد إمنا محاسه للحق واحرتامه للحق وجيب أن 
 .(1)يكره اخلطأ ويكره الباطل"

 

 بالتع يل املفسر اجلرح وأذكر لك أخي القارئ بعض كالم أهل العلم يف حكم رد
 اجملدمل:

ىل: اجتمعا أيهما أو )باب القول يف اجلرح والتعديل إذا : -¬-قال اخلطيب البغ ادي 
اتفق أهل العلم على أن من جرحه الواحد واالثنان، وعدله مثل عدد من جرحه، فإن اجلرح به 

والعلة يف ذلك أن اجلارح خيب عن أمر باطن قد علمه، ويصدق املعدل ويقول له: قد  أوىل،
علمت من حاله الظاهرة ما علمتها، وتفرد  بعلم مل تعلمه من اختبار أمره، وإخبار املعدل 

                                                           

 .(ثانية ٤٤و 56 الدقيقة( )منه اإلسالم وموقف السيئة وأثاره الكذب خطورة: )شريط (1)
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الظاهرة ال ينفي صدق قول اجلارح فيما أخب به، فوجب لذلك أن يكون اجلرح  عن العدالة
 .(1)أوىل من التعديل(

 تضدمن هذا النقل املهم ما يلي: قلت:

 اتفاق العلماء على أنه إذا اجتمع اجلرح والتعديل، فاجلرح مقدم. أواًل:

 لمه املعدل.يعارح خيب عن أمر مل أن العلة يف تقدمي اجلرح على التعديل كون اجل ثانياً:

 تعديل املعدل ال ينفي صدق اجلارح فيما أخب ِمن جرح. ثالثاً:

 )والصحيح تقدمي اجلرح ملا ذكرنا، يعين ألن تقدمي اجلرح: -¬-الزركشي ب ر ال ين وقال 
إمنا هو لتضمنه زيادة خ ِفي ت على املعدِِل، وذلك موجود مع زيادة عدد املعدل ونقصه 

 .(٢)(فلو جرحه واح  وعّ له مائة ُق ّ م قول الواح  لذلكومساواته، 

من كون علة تقدمي اجلرح على التعديل هي: أن مع  ¬ما ذكره الزركشي  تأمل أخي القارئ
 بتعديل املعدلني ولو كثر عددهم.اجلارح زيادة خفيت على املعدل، وأنه ال عبة 

سلمنا أنه وثقه مثل "دحيم"، فال قيمة تذكر هلذا  )مث لو: -¬-وقال احمل ث األلباين 
 .(3)املفسر مقدم على التعديل(التوثيق إذا ما استحضرنا القاعدة اليت تقول: إن اجلرح 

كن له مل يعتب التعديل يف مقابل اجلرح، ومل ت¬كيف أن اإلمام األلباين   رعاك هللا:فتأمل 
على  ذا جيبكعنده قيمة ت ذكر! وهذا كله تطبيقا  واحرتاما  لقواعد السلف يف هذا الباب، وه

 طلبة العلم.

 

                                                           

 .(1٠5: ص) البغدادي للخطيب الرواية علم يف الكفاية( 1)
 (.139: ص) النظر نزهة، وانظر: (36٢/ 3) للزركشي الصالح ابن مقدمة على النكت (٢)
 .(36٢/ 1) واملو وعة الضعيفة األحاديث سلسلة (3)
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دة اجلرح )ما هي  وابط قاع :-هللا تعاىلحفظه -وسئل الشيخ ال كتور حمدم  عدمر بازمول 
املفسر املقدم على التعديل، وهل إذا تعارض اجلرح املفسر مع التعديل املفسر يقدم التعديل 

 املفسر على اجلرح املفسر؟ 

ص وقالوا من ثبتت عدالته أي ن ،)العلماء نصوا على أن اجلرح مقدم على التعديلفأجاب: 
  يقبل يف حقه إال اجلرح املفسر. األئمة على تعديله وتوثيقه ال

، أما ن من مل تثبت عدالته ومل ينص األئمة على توثيقه يقبل يف حقه اجلرح اجململإفأفاد قوهلم 
 من ثبتت عدالته فال يقبل يف حقه إال اجلرح املفسر. 

 إذا تعارض اجلرح املفسر مع التعديل املفسر مثلما أنتم ذكرمت يف السؤال قالوا:  :مث قالوا

 .ال يرد اجلرح إال إذا ذكر املع ل سبب اجلرح ورده

لى هذا نعم هو كان ع فيقول املع ل:كأن يكون مثال  اجلارح جرح الرجل ألمر يف عقيدته،   
 مل يعد عليه.االعتقاد مث تركه و 

 ه الصحيفة كان حيدث هبا من حفظه.هو ال حيفظ هذ أو يقول اجلارح:

نعم هو كان كذلك ولكنه عاد فسمع من الشيخ وثبتت أصوله فيها مث ما  فيقول املع ل:
ن هذا بشرط أال يعرف ع، ذكر املعدل سبب اجلرح ورده ق بل صار حيدث إال من أصوله، فإذا

يعدلون  قد ثبت أن بعض الناسفإنه  الرجل املتكلم فيه التالعب واتباع اهلوى والغرور
تفصيال من جرحه العلماء تفصيال وهذا الذي جرحه العلماء تفصيال ثبت يف حقه أنه من أهل 

املع ل  فهذا كالم ،للحق هل الغرور ال ير خ للحق وال يرجعالتالعب واتبا  اهلوى ومن أ
 .(1)(وإن كان مفصالً يف حقه ال نقبله ملا علدمناه من حال هذا الرجل

  

                                                           

  https: //soundcloud. com/alsalaf/q676n2gqa1pe رابط الصوتية: (1)

https://soundcloud.com/alsalaf/q676n2gqa1pe
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تضدمن هذا اجلواب النفيس أمورًا مهدمة ينبغي لطالب العلم مراعاهتا والعدمل هبا،  :قلت
 وهي:

 نصَّ العلماء على أن اجلرح املفسر يقبل فيمن صحت عدالته. أواًل:

 على الدليل. ورده بتعديل مفسر قائم اجلرح سبب املعدل إذا ذكر املفسر إال اجلرح ي رد ال ثانياً:

 إذا ردَّ املعدل اجلرح املفسر بتعديل جممل مل يقبل منه. ثالثا:

اهلوى،  اتبا و  التعديل املفسر ال يقبل إذا ع رف عن املـ تكلم فيه: الكذب، والتالعب، رابعاً:
 وعدم الرجو  للحق.

ن جرير )قال حممد ب: -حفظه هللا تعاىل–قال الشيخ العالمة ربيع بن هادي امل خلي و 
بن املختار عن ابن جري  عن عطاء عن كعب بن عجرة عن اثنا إبراهيم حدثنا ابن محيد حد

س ن وا احل  س َن  و زِي اد ةٌ }يف قوله تعاىل:  ‘النيب  فيه ابن محيد فيه كالم،  ، وهذا إسناد{لِلَِّذين  أ ح 
 "حممد بن محيد الرازي"، وفيه كالم عند احملدثني، يزكيه اإلمام أمحد، وينتقده غريه و عَّفه ويبالغ

له أو يزكيه، ف، ¬يف تضعيفه، ومن يضعفه ابن خزضمة  قال: لو عرفه فقيل له: إنَّ أمح  يُع ّ 
 أمح  كدما عرفناه ما زكاه! 

ري عليه أهل السنة واجلدماعة وأهل احل يث، وهو أنَّ َمْن علم حجة على وهذا منهج يس 
 مامغضا ة يف هذا وال نقص من أي إ، وأنه ال َمْن مل يعلم، وأنَّ اجلرح مق َّم على التع يل

يزكِِي رجال  مث يأيت من هو مثله أو دونه فيثبت باحلجة والبهان الطعن يف هذا الرجل الذي 
  .زكَّاه ذلكم اإلمام

هنم أل ال ضري يف هذا، وال حرج، وال يقال تنقص، وال يقال خمالف، وال يقال شيء، ملاذا؟
يدورون مع احلج  والباهني، ال يريدون إال احلق، وال يريدون إال وجه هللا، فال تأخذهم يف هللا 

 لومة الئم. 
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وهللا زكَّاه أمحد فلماذا أنا أجرحه؟! وهللا هذا غلط، ما يقولون هذا الكالم، بل  وال يقول:
يصدعون باحلق، ويتلقاه أئمة السنة كلهم بصدوٍر رحبة، ال يرون يف ذلك حرجا  أبدا ، لكن 
اآلن حنن يف عصر الظلما ، واجلهل الكثيف، الذي شنَّه أهل البد  واألهواء على منه  أهل 

  عة.السنة واجلما

فاإلمام أمحد إمام أهل السنة، ما قال أحد: إنَّ خمالفة ابن وارة وابن خزضمة وغريهم من جرَّحوا 
 "حممد بن محيد"؛ ما قالوا إهنم ينتقصون اإلمام أمحد أو خيالفوه!، ال كلهم سلَّموا.

فتجد أصحاب أمحد وأصحاب الشافعي إذا كان الرجل مدحه أمحد وجرَّحه غريه واحلجة 
، يقبلون جرح صاحب احلجة، وكذلك أتبا  الشافعي، إذا زكى مثل "إبراهيم بن أيب معهم

حيىي"، وجرحه غريه، تلقوا هذا اجلرح بالقبول، وما قالوا: وهللا إمامنا، وهللا نتعصب له، ألنه 
زكَّى فالنا ، وحنن هبذه العصبية العمياء نثبِِت أركان هذا الرجل اجملروح، وندفع حبجة إمامنا 

 جة والبهان؟! حاشاهم أن يقولوا هذا. احل

وهكذا يكون تربوا على هذا املنه  املبارك الطيب، وجيب ترك التعصب ألي شخٍص كائن من  
 يدور مع ‘، فهو الذي ال ينتقد وال تقبل خمالفته من أحد، فإنَّ حممدا  ‘كان!؛ إال حممدا  

ين ما داروا، ومن عداهم كذلك يدور معهم احلق أ  ‘احلق أين ما دار، وأصحاب حممد 
 .(1)"فكل يؤخذ من قوله ويرد"(

 تضدمن هذا النقل ع ة فوائ ، ومنها:

 يعلم. مل م ن   على حجة علم م ن   من منه  أهل السنة: أنَّ  أواًل:

 التعديل. على مقدَّم اجلرح أنَّ  ثانياً:

 املفسر.ال غضا ة وال حرج أن ي رد تعديل العامِل يف  وء وجود اجلرح  اً:ثالث

 العامل. ك ذليف ال ي عتب رد تعديل العامل مع وجود اجلرح املفسر تنقصا  وال طعنا   اً:رابع

                                                           

 . الثاين الشريط" األرواح حادي" كتاب  على التعليق (1)
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 أهل السنة يدورون مع احلج  والباهني. اً:خامس

 االحتجاج بالتزكية يف مقابل اجلرح نتيجة اجلهل الكبري. ساً:ساد

 الرتبية السلفية متنع صاحبها من التعصب للعلماء إذا خالفوا احلق.  اً:سابع

 

ه ويرد )العامل اجملتهد املخلص يصيب وخيطئ فيقبل صواب: -حفظه هللا تعاىل- أيضاً  وقال
خطؤه جممال  كان أو مفصال  ولو كان من كبار الصحابة أو كبار األئمة مع احرتامه وِحفظ 

إمنا ُأيتَ  تنقصاً له والذي يقبل خطأه ويرى أن رّد خطئه تنقصاً لهوال يع  رد خطئه  مكانته
 .(1)(من جهله وهواه فإن احلق أعظم وأكرب من الرجال مهدما بلغوا من املنـزلة

 :ومنها فوائ ، ع ة النقل هذا تضدمن

 العامل مهما بلغت منزلته فإنه معرض للخطأ، وجيب رد خطئه. أواًل:

 مكانة ومنزلة العامل حني  ردِِ خطئه.احرتام وحفظ  ثانياً:

 ال يعتب رد خطأ العامل تنقصا  له، وال يقول ذلك إال جاهل أو صاحب هوى. ثالثاً:

 احلق أعظم من الرجال مهما بلغت منزلتهم. رابعاً:

 

الضعف العلدمي يؤدّ ي إىل مثل هذه التفاهات، قال ): -حفظه هللا تعاىل- وقال أيضاً 
يَّز به أهل احلق وأهل الباطل، فلو أنَّ أمحد بن حنبل جاء ، فالن!، قال فالن! عندنا منه  ضم 

اآلن وزكَّى فالنا  وفالنا ، مث وجدنا أنَّ هذا اإلنسان ال يستحق هذه التزكية من أقواله وأعماله 
ـاه به ذلك اإلمام ابن باز أو األلباين أو أمح  دوكتاباته وأشرطته، هل جيوز لنا أن نتعلَّق مبا زكَّ

 ابن حنبل أو غريهم؟! 

                                                           

 (.11)ص:  املفصل على اجململ محل بأصل القائلني مع وقفا  (1)
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اجلـــرح مقــ َّم على التع يل، اجلرح املفسَّر مق َّم على التع يل املبهم، هذه القواع  ال ب  
 تبني له ، فمثال  زكَّى األلباين يوما  من األيام فالنا ، مثمن تطبيقها يف مي ان اجلرح والتع يل

النا ، وتبني يوم من األيام زكَّى فالنا  وف خارجي، وابن باز يف أنه ال يستحق التزكية فقال عنه:
 له خطؤهم فقال عنهم: دعاة باطل، يأيت أهل الباطل ويشيعون تزكيته ويدفنون اجلــرح!

ه التزكية، هل ما عندهم إال هذ ،لو فر نا أنَّ ابن باز واأللباين استمروا على التزكية إىل أن ماتوا
(1)يلزم الناس أن يأخذوا بتزكيتهم ويغمضون

عيوهنم ويقفلوا عقوهلم عن أخطاء فالن وفالن   
زكَّاهم األلباين أو ابن باز؛ األخطاء وا حة، واجلرح وا ح؟! فهل جيوز ملسلم أن يتعلَّق  الذين

 .(٢)بتزكية فالن وفالن، واجلرح وا ح يف هذا املزكَّى؟! اجلرح وا ح(

 :ومنها فوائ ، ع ة النقل هذا تضدمن

 .جير صاحبه إىل االحتجاج بالرجال، وإىل عدم تطبيق القواعد السلفيةالضعف العلمي أن  أواًل:

 وجوب تطبيق القواعد السلفية عمليا  على أرض الواقع. ثانياً:

 ال جيوز االحتجاج بالتزكيا  ملن ثبت جرحه. ثالثاً:

 أن أهل الباطل يتعلقون بالتزكيا  ويسعون جاهدين يف دفن اجلرح. رابعاً:

 

تجريح، )وأمحد بن حنبل جرَّح وعدَّل وخالفوه يف التعديل وال: -حفظه هللا تعاىل-وقال أيضاً 
، فإذا تبا  هذا املنه اه  ليس فالن، كل عامل فهو مكلف بواملن ،ملاذا؟ ألنه عندهم منه 

 .(3)أخطأ وخالف هذا املنه ، جيب أن حتاكم أقواله هبذا املنه (

                                                           

 ذا.ك(  1)
 . الثاين الكايف، الشريط اجلواب كتاب  على التعليق (٢)
 . الثاين الكايف، الشريط اجلواب كتاب  على التعليق (3)
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كيف أن أهل السنة ال حيتجون بالعامل مهما علت منزلته، وال يعتبون جرحه   تأمل أخي القارئ
اكم أقواهل  لف الصاحل.مبنه  الس موأفعاهل مأو تعديله إذا خالف احلق، ألن اجلميع البد أن حت 

رجل بعض العلماء يبدعه وبعضهم ال يبدعه وبعض الطالب : -حفظه هللا تعاىل-وسئل 
 اإلنكار عليه؟  (1)يبدعه، فهل جيوز علي يتبعه اتباعا  لقول من ال

)هذا من الفنت املوجودة اآلن على الساحة وقد طالت، وقد طالت، رغم أن كثريا  فأجاب:
اإلمجا   وأنه ال يشرتط يف تبديع أحد أو اجلرح فيهمن الشباب يعرفون احلق، بارك هللا فيك، 

يكفي املسلم  جرحه مجاعة وبدعوه فهذا، فإذا بل يكتفى بقول الرجل الواحد يف اجلرح والتعديل
 الطالب للحق، أما صاحب اهلوى فال يكفيه شيء ويتعلق خبيوط العنكبو ، فناس قد ما

وناس درسوا وعرفوا أن هذا رجل جمروح ويستحق اجلرح، ألنه  علموا هذا اجلرح، ومشغولون، 
 ه ملناهضة املنكذاب، ساقط العدالة، ألنه يطعن يف العلماء، ألنه يؤصل أصوال فاسدة 

، عرفوا هذا كله، وبعد النصح الذي ال يلزمهم، نصحوا وبينوا وأىب هذا اإلنسان، السلفي وأهله
فا طروا إىل تبديعه، فما هو عذر ملن يبقى هكذا يتعلق خبيوط العنكبو : وهللا فالن زكاه! 

ناس ورون، و وهللا ما أمجعوا على تبديعه!؟ الذين ما بدعوه ينقسمون: ناس ما درسوا ومعذ
اماة عن هذا احمل وا ماذا عنده من الباطل وأبوا إالَّ درسوه ويدافعون عن الباطل، ناس درسوا وعرف

هؤالء ال قيمة هلم، والساكتون ال حجة يف سكوهتم، والذين جرحوا وبينوا ما يف هذا  ،املبتد 
اإلنسان من اجلرح، جيب على املنصف أن يأخذ باحلق ألن احلجة معهم، وليس ملن يتعلق 

 .(٢)خبيوط العنكبو  اليت أشر  إليها ليس له أي عذر أمام هللا، بارك هللا فيكم(

 :ومنها ،فوائ  ع ة النقل هذا تضدمن

 ال يشرتط يف اجلرح أو التبديع اإلمجا ، بل يكفي قول عامل واحد. أواًل:

 يعلم. مل أن من علم حجة على من :ثانياً 

                                                           

 علها: )يل(. ل( 1)
 http: //www. rabee. net/ar/questions. php?cat=29&id=289  املصدر: (٢)

http://www.rabee.net/ar/questions.php?cat=29&id=289
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ة وأىب حنصيحة قبل اجلرح أو التبديع، فكيف إذا حصلت النصيال يلزم أن تكون هناك  ثالثاً:
 املنصوح التوبة والرتاجع؟!!

 األدلة، وإمنا يتشبث خبيوط العنكبو .صاحب اهلوى ال تكفيه  :رابعاً 

 الكذب، والطعن يف العلماء، وتأصيل األصول الفاسدة ما جيرح به الشخص. اً:خامس

 أنه ال حجة يف سكو  الساكت. سادساً:

 أنه ال قيمة لكالم من يدافع عن الباطل. سابعاً:

 صاحبه.أنه جيب على املنصف أن يأخذ باحلق وهو اجلرح ألن احلجة مع  ثامناً:

 

)أحسن هللا  يل:السؤال التا -حفظه هللا تعاىل-عبي  اجلابري  العالمة وسئل الشيخ الوال 
إليكم، وبارك فيكم. هذا سائل يسأل ويقول: هل ي شرتط يف الرد على املخالف والتحذير منه 

 علـم؟! أم يكفي عامل واحد فقط؟!أن جيتمع على التحـذير منه والكالم فيه أهل ال

فإذا  ،َهذ ه  قاع ة اجلرح والتع يل وملخصها أنَّ من َعل َم حّجة على من مل يعلم) اجلواب:
 حذَّر عامل من رجل وأقام عليه الدليل بأنه من أهل األهواء أو من اجل هَّال الذين ال يستحقون 

تقوى و الصَّدارة يف العلم والتعليم، وكان هذا العامل معروفا  بني الناس بالسنة واالستقامة عليها 
هللا، فإنَّا نقبل كالمه وحنذر من حذَّرنا منه وإن خالفه مئا ، ما دام أنه أقام الدليل وأقام البِينة 

اعت والواجب علينا، وإال  على ما قاله يف ذلكم احملذَّر منه، فهذا و سع نا، بل هو فر نا 
ن كشف وال يتمكنون مفإنَّ كثريا  من أهل األهواء خيفى أمرهم على مجهرة أهل العلم، ، السنة

 ع و ارِهم وهتك أستارهم ألسباب منها:
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 الب طانة السيئة اليت حتول بني هذا العامل اجلليل السين القوي وبني وصول ما يهت ك به سرت
ء، حىت ميكن أن يصل إليه شي ال ذلك اللَّّعاب املاكر الغشاش ال سَّاس، البطانة السيئة،

(1)أهنا حتول بينه وبني إخوانه الذين حيبهم يف هللا فال يستطيع أن يقرأ كل شيء
  ...  

أن يكون هذا العامل قد منا إىل علمه وتعلَّق يف فكره أنَّ ذلك الرجل ثقة عنده، ثقة ومنها 
ريها، لكن املتقدمة وغ عنده، فما استطا  أن يصل إىل ما كشفه غريه من أهل العلم لألسباب

منا إىل علم سابق أنه صاحب سنة وأنه يدعو إىل هللا وكان أمامه ي ظهر السنة وحب أهل السنة 
والدعوة إىل السنة، ويذكر قصص من حياته ومصارعته لألفكار الفاسدة واملناه  الكاسدة 

 ويأيت له بكتب سليمة وما درى عن دسائسه.

 فإذن ماذا نصنع؟

ذلك العامل الذي أقام الدليل وأقام البينة اليت توجب احلذر من ذلك الرجل،  نعمل على كالم
 من كتبه ومن أشرطته ومن شخصه.

وأما ذلك العامل اجلليل فهو على مكانته عندنا ال جنرحه وال حنط من قدره وال نقلل من شأنه 
ا، وهللا لنا أو أشد منبل نعتذر له، نقول ما عِلم، ما عِلم هذا، لو عِلم ما علمنا لكان عليه مث

 .(٢)أعلم(

 

  

                                                           

بل هو من  العامل، يف عنا  ط ه السلفيون يوما  يعتب  مل تعاىل هللا حفظه عبيد شيخنا الوالد منالكالم  هذا تنبيه مهم: (1)
 الذين الناس بعض لىع ردٍ  ا أبلغذه يفئة، و الذي جانب الصواب يف مسألة بسبب تأثري البطانة السيتقدمي العذر للعامل 

 رغم أهنم مل ،واعتبوا كالم شيخنا حممد طعنا   ،العامل على البطانة تأثري يفقوله  هادي بن حممد شيخنا على شنعوا
 غري منصفني ويكيلون مبكيالني!!على أن هؤالء القوم  دليلوهذا  يعتبوا كالم الشيخ عبيد طعنا !

، منشور على موقع 1٤٢٤/شعبان/3٠ بتاريخ األحد يوم العريب املغرب من العلم طلبة بعض مع الشيخ لقاء (٢)
 سحاب.
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 :ومنها فوائ ، ع ة اجلواب هذا تضدمن

العامل السين إذا أقام الدليل على شخص بأنه من أهل األهواء أو اجل هَّال، ق بل كالمه  أواًل:
 وإن خالفه املئا ، للقاعدة: )من علم حجة على من مل يعلم(.

 طعنا  فيه.نقصا  أو أن العامل قد تكون عنده بطانة سيئة، وال يعد ذلك  ثانياً:

 خفاء حال كثري من أهل األهواء على بعض أهل العلم. ثالثاً:

وصول  العامل وبني بنيكون البطانة السيئة حتول بني العامل ومعرفة حال املـ جروح، وحتول   :رابعاً 
، وأن أهل العلم، وحتول بينه وبني أن يقرأ كل شيءول بينه وبني إخوانه من األدلة إليه، وحت

  .هذا التأثري من البطانة ال يعتب طعنا  يف هذا العامل، فتأمل

 إحسان ظن العامل باجملروح سبب من أسباب خفاء حاله عليه. اً:خامس

 تسرت اجملروح بالسنة أمام العامل سبب من أسباب خفاء حاله عليه. ساً:ساد

ط  ،مكانة العامل واحرتامه وجوب حفظ اً:سابع ل من شأنه، من قدره وال يقلوأنه ال جي  رح وال حي 
(1)بل يعتذر له.

   

                                                           

واعتبار أنه  لالعالمة حممد بن هادي حفظه هللا تعاىل؟! حىت على التنز   هل ط بقت هذه األقوال مع شيخناف( 1)
 خمطىء!!
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احنراف  يفكيف خفيت هذه األدلة   ومن الشبه اليت ُتروج أيضًا من بعض اجلهلة، قوهلم:
فظهما هللا )ربيع بن هادي، وعبيد اجلابري( ح العاملني:الشيخني على  احملمدي وأتباعهعرفا  
 وعرفتموها أنتم؟!تعاىل 

 اجلواب على هذه الشبهة:

أن  - تعاىلحفظهما هللا- وعبيد اجلابري ،عن الشيخني ربيع بن هادي تقدم فيما نقلتأواًل: 
 العامل قد خيفى عليه ذلك أو شيء منه وذلك ألسباب ذكروها فيما تقدم نقله قريبا  عنهم.

إن من حكمة هللا تعاىل أن خيفى احلق على بعض أهل العلم والفضل، فالكمال هلل تعاىل  ثانياً:
ه حجة مل ليس فيوحده، ويف ذلك حكم عظيمة هلل تعاىل، على أن خفاء الدليل على العا

 أدىن بصرية بالكتاب والسنة. كان لديهند م ن  ألحد ع

أن منشأ انطالء هذه الشبهة على بعض الناس هو عدم تطبيق قاعدة:  واعلم أخي القارئ:
وغريها من  ،ل(بال لي)أن العربة  وقاعدة:، بالرجال( احلق   يعرف وال باحلق، يعرفون )الرجال

 قواعد هذا الباب.

 العلدماء يقوله مكال  هناك" :-حفظه هللا تعاىل–امل خلي قال الشيخ العالمة ربيع بن هادي 
 الرجال» ،«بالرجال احلق   يعرف وال باحلق يعرفون الرجال: »وهو قاع ة نسدميه أن ميكن
م نقول ما :يعين «باحلق ي عرفون  القرآن صونصو  يؤيدهم احلقَّ  وجدنا إذا إال حق على أهنَّ
 وجتعله لوحيدة،ا قناتك هو الرجل ِمن جتعل :يعين «بالرجال احلق   يعرف وال» تؤيدهم، والس نَّة
، ومقياس ا ميزان ا  وقد الباطل هو هيرفض وما الباطل، هو يقوله ال وما احلق ، هو يقوله فما للحقِِ
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 احلقَّ  رفنع ال حنن إذ ا ،باطال   األمر خالف على يكون وقد احلق   هو يقبله وما حقًّا، يكون
ا بالرجال،  .(٢)،(1)"باحلق الرجال نعرف إمنَّ

وحش )واإلنسان إذا تبني له احلق، مل يست: -¬-عب هللا أبا بطني العالمة قال الشيخ و 
 من قلة املوافقني، وكثرة املخالفني، ال سيما يف آخر هذا الزمان. 

: هذه دعوى الكفار، يف قوهلم ،لو كان هذا حقا ما خفي على فالن وفالن وقول اجلاهل:
ا  م ا س بـ ق ون ا إِل ي هِ ل و   } : ¢؛ وقد قال علي {أ ه ؤ الِء م نَّ اَّللَّ  ع ل ي ِهم  ِمن  بـ ي ِنن ا}، {ك ان  خ ري 

"اعرف احلق تعرف أهله". وأما الذي يف حرية ولبس، فكل شبهة تروج عليه؛ فلو كان أكثر 
 .(3)الغربة( الناس اليوم على احلق، مل يكن اإلسالم غريبا، وهو وهللا اليوم يف غاية

 !ال يقوهلا إال جاهل!ذه الدعوى كيف أن ه  فانظر أخي القارئ:

 

 ى،هد أئمة "فاألئمة :-¬-عب العزيز بن باز  وقال اإلمام شيخ اإلسالم يف زماننا
 أئمة مكله  وأشباههم راهويه، بن وإسحاق واألوزاعي، حنيفة، وأبو وأمحد، ومالك الشافعي
 نهمبي مسائل هناك ووقع احلق، إىل وأرشدوهم هللا دين إىل الناس دعوا حق، ودعاة هدى

 جمته  وبني رانأج له مصيب جمته  بني فهم بعضهم، على ال ليل خلفاء فيها؛ اختلفوا
 تعرف وأن همعلي ترتحم وأن وفضلهم قدرهم هلم تعرف أن فعليك واح ، أجر فله احلق أخطأ
 عدمى،األ والتقلي  التعصب على ذلك حيدملك ال ولكن اهلدى، ودعاة اإلسالم أئمة أهنم

 ال الح كلب باحلق أوىل فالن مذهب أو حال، بكل باحلق أوىل فالن مذهب :فتقول
 .غلط هذا ال ،خيطئ

                                                           

 .196 :ص: املدخلي هادي بن ربيع العالمة كتب  من مستخرجة واجلماعة السنة أهل ومِيزا  أصول (1)
أقول هلؤالء اجلهلة: أين ذهبت عقولكم عن هذا الكالم من الشيخ ربيع؟! أم أنه التقليد؟! أم أنكم مقلدون وقت ( ٢)

 املشتكى.ما تشاؤون وجمتهدون وقت ما تشاؤون؟! فإىل هللا تعاىل 
 .(٤٠٠/ 1٠) النجدية األجوبة يف السنية الدرر (3)
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 أال وعليك وفالنا، فالنا خالف ولو دليله ظهر إذا احلق تتبع وأن باحلق تأخذ أن عليك
 حتتاط كذل مع ولكن وقدرهم، فضلهم لألئمة تعرف بل ،أعدمى تقلي ا وتقل  تتعصب
 وعال جل وتراقبه هللا وختاف منك طلب إذا به وتر ى إليه وترشد باحلق فتأخذ ودينك لنفسك
 وإن أجران فلهم أصابوا إن اجملتهدين وأن واحد احلق بأن إضمانك مع نفسك، من وتنصف
 بذلك صح كما  واهلدى واإلضمان العلم أهل السنة، أهل جمتهدي أعين واحد أجر فلهم أخطئوا
 .(1)وسلم" عليه هللا صلى هللا رسول عن اخلب

 :ومنها فوائ ، ع ة النقل هذا تضدمن

 أن أئمة اهلدى قصدهم دعوة الناس إىل دين هللا تعاىل، وإرشادهم للحق. أواًل:

 ما وقع منهم خالفاً للصواب فمن أسبابه: خفاء الدليل. ثانياً:

 على التعصب والتقليد األعمى له.ال جيوز أن حيملنا علو قدر ومنزلة العامل  ثالثا:

، علينا أن حنتاط ألنفسنا ونأخذ باحلق ونرشد إليه، ونرضى به، وخناف هللا تعاىل ونراقبه رابعاً:
 وننصف من أنفسنا.

 

 ق  -الصــــ اي أي- ألنه... " :-¬-وقال الشــــيخ العالمة حمدم  بن صــــاني العثيدمني 
 ال ليل فاءخل ال ليل، يف خطأ أو الفهم، يف خطأ ل يه ويكون والســـــــــنة الكتاب إىل يرجع
 .(2) ال اللة" خلفاء أو عليه

أو وجه  فى عليه الدليلقد خي ابن عثيمني أن الصحايب تقرير العالمةانظر أخي القارئ: 
 !فما بالكم مبن دونهالداللة، 

 
                                                           

 .(89/ ٢7) باز ابن فتاوى جممو  (1)
 .(93/ 1) السفارينية العقيدة شرح (٢)
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بعض  ليهالعامل الكبري ق  خيفى ع): -حفظه هللا تعاىل-عبي  اجلابري وقال العالمة الوال  
هل إذا علم الصغري ما جي ،ألن العلم مواهب وهللا يؤيت فضله من يشاء ما ي ركه من دونه؛

  يع  ذلك منوالالكبري، فإنه ينبغي ملن كان عنده علم أن يذكره وينز  به وإن كان صغريا، 
البنه  ¢، وعلى ذلك دل قول عمر سوء األدب... وال تنقصا حلق الكبري يف التق م عليه

 .(1)("ون قلت هي النخلة أحب إيل من كذا وكذاألن تك"

 :ومنها فوائ ، ع ة النقل هذا تضدمن

 أن العامل الكبري خيفى عليه ما يعلمه من هو دونه علما  أو سنا . أواًل:

 ينبغي لطالب العلم وإن كان صغريا  أن يذكر ما علمه. ثانياً:

 لعامل.العامل سوء  أدب وال تنقصا  هلذا اليس يف إظهار طالب العلم علم  ما خفي على  ثالثاً:

 

 

                                                           

 (. 191/ 1) املسلم إمداد (1)
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جلرح والتعديل  ا الشيخ ربيع حامل راية ومن الشبه اليت ُتروج أيضاً من بعض اجلهلة، قوهلم:
اء بذلك، عليه العلم، وله معرفة قوية حبال الرجال، وأثَن ¬ األلباينالشيخ كما وصفه 

 ؟!ويكون الصواب مع غريه فكيف خيطئ يف العلم الذي ختصص فيه

 

 اجلواب على هذه الشبهة:

 الرجال)قاعدة: عدم تطبيق هو أن منشأ الوقو  يف حبال هذه الشبهة اعلم أخي القارئ: 
، (علمي مل من على حجة علم من)، وقاعدة: بالرجال( احلق   يعرف وال باحلق، يعرفون
 وغريها من قواعد هذا الباب.، )الرجال حيتج هلم وال حيتج هبم(وقاعدة: 

 

 يعرف ال حلقا: القاعدة هذه معَن ما: حفظه هللا تعاىل سئل الشيخ العالمة صاني الفوزان
 باحلق؟ يعرفون الذين هم الرجال ولكن بالرجال

 خمطئ اجملته  يكون  ق خطأ على التقلي  يكون ق  تقلي ، جمرد نقل  ما أنه معناه" فأجاب:
 وفالن ملعا وفالن جي  فالن ألن حق وهذا فالن قول هذا نقول نأخذ فال خمطئ، والقائل

 الدليل خذونيأ يعملون الذين باحلق، الرجال فنعرف خيطئ معصوم هو ما هذا نقول ما تقي
 يؤخذ ال علم هلأ وليسوا فقه أهل ليسوا هؤالء بالدليل يهتمون ما والذين علماء بأهنم ي عرفون
 حق، فهو الدليل له شهد فإن الدليل على يعرض الزمال  أبدا طول وعلى عالِته على قوهلم
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  إذا وأما ،اجتهاده على يؤجر فإنه وأخطأ جمتهدا كان  إذا هو لكن يرد، فإنه الدليل خالف وإن
 .(1)" يأمث فإنه للخطأ متعمدا كان

رد هذه الشبهة  يف -تعاىل هللا حفظه– امل خلي هادي بن ربيع العالمة الشيخ ومن أجوبة
 أحد ذاه ادعى غريها، وال وال العلمية أعمايل من شيء يف والكمال العصمة أد  مل "أنا قوله:
 فضال   السنة،و  للكتاب الكثرية واملخالفا  األخطاء يف العامل يقع فقد والعقل، العلم أهل من
 .واإلمالئية اللغوية األخطاء عن

 وق  ،فيعتذر عليه يقف فال املصــــــــــــــادر من مظانه من رجل ترمجة أو حديث عن يبحث وقد
 قـد اللغـة يف مإمـا ســــــــــــــيبويـه فهـذا ،فنه يف كبوات  له فتوج  الفنون من فن يف إماماً  يكون

 هلم مفســـــــــرو  حمدث من وكم أخطاؤه؟ له فقيه من وكم خطأ ، مثانني تيمية ابن عليه اســـــــــتدرك
 .(2)مكانتهم ..."  من حتط وال أصحاهبا تضرال  األخطاء هذه الكثرية، وكل أخطاؤهم

 بهة.يف دفع هذه الش خ ربيع حفظه هللا تعاىل جواب كاٍف شافٍ الشي وهذا اجلواب من

 

تظاهر فاليوم يعين قد يأيت إنســان يدعي أنه طلب العلم وي" :-حفظه هللا تعاىل– أيضــاً  وقال
 وهللا ناأبالدين والنســـــــــــــــك واألخالق الطيبة وجيلس وضمكث عندك أياما  فتبين على الظاهر، 

 ظهر مث ،... وكذا وكذا، وكذا، تنسَّك، هللا شاء وما الزموين، وهللا العام، هذا يف أناسا   زكَّيت  
،رأي امب أشـــهد ؛وإىل  آخره معي وســـافر هللا وذكر وزكى معي صـــلَّى إذا أنا جرحهم، يل  الو  ت 

 شفتكا و  ،أخطاء عليه شفتكوا  مين، أكثر عرفه آخر إنسان يأيت لكن أحدا ، هللا على أزكي
روي باألدلة جرحه على ويبهن بعلم فيجرحه عدالته، يف تقدح أشـــــياءعليه   في قدَّم جرحه، فســـــِِ

                                                           

 https://www.youtube.com/watch?v=Z03xyiuH0QI املصدر: (1)
 .٢٤ص:  املعيار فساد بيان (٢)

https://www.youtube.com/watch?v=Z03xyiuH0QI
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 حلقا، يف الواقع اإلنســــــــان هذا جرح على األدلة ق دَّم ،تأســــــــتســــــــلم وأنا تعديلي، على جرحه
 .(1)"معه

 تضدمن هذا النقل ع ة فوائ ، ومنها:

 يستحقون ال ، وكانواأن الشيخ ربيعا  حفظه هللا تعاىل زكى أشخاصا  حسب ما ظهر له أواًل:
ة، وهذا من مقتضـــــــــــــى بشـــــــــــــريته حفظه هللا تعاىل، فهو كغريه من العلماء يصـــــــــــــيب هذه التزكي
 وخيطئ.

 .لهجب التسليم والقبول لقو و  وبنيَّ حال شخص باألدلة إذا أتى عاملِ  ثانياً:

 ه.أن من ط رق املنحرفني التظاهر أمام العامل حبسن املعتقد والعمل لكي ينالوا ثقته وتزكيت ثالثاً:

 

 ابن براهيمإ حدثنا محيد ابن حدثنا جرير بن حممد قال) :-تعاىل هللا حفظه– أيضـــــــــــاً  وقال
 لِلــَِّذين  : }تعــاىل قولــه يف، ‘النيب عن عجرة بن كعــب  عن عطــاء عن جري  ابن عن املختــار
ن وا ســــ  َن   أ ح    وفيه ،"الرازي يدمح بن حممد" كالم،  فيه محيد ابن فيه إســــناد وهذا ،{و زِي اد ةٌ  احل  ســــ 
 يضـــعفه ومن ضـــعيفه،ت يف ويبالغ و ـــعَّفه غريه وينتقده أمحد، اإلمام يزكيه احملدثني، عند كالم
 ! زكاه ما رفناهع كما  أمحد عرفه لو: فقال يزكيه، أو ي عدِِله أمحد إنَّ : له فقيل ،¬ خزضمة ابن

 م ن   ىعل حجة علم م ن   أنَّ  وهو احلديث، وأهل واجلماعة الســـنة أهل عليه يســـري منه  وهذا 
 يزكِِي إمام أي من نقص وال هذا يف غضــا ــة ال وأنه التعديل، على مقدَّم اجلرح وأنَّ  يعلم، مل

اه الــذي رجــلال هــذا يف الطعن والبهــان بــاحلجــة فيثبــت دونــه أو مثلــه هو من يــأيت مث رجال    زكــَّ
 اإلمام ... ذلكم

اه وهللا: يقول وال  بــل الكالم، هــذا يقولون مــا غلط، هــذا وهللا! أجرحــه؟ أنــا فلمــاذا أمحــد زكــَّ
 لكن أبدا ، ا  حرج ذلك يف يرون ال رحبة، بصــــدورٍ  كلهم  الســــنة أئمة ويتلقاه باحلق، يصــــدعون

                                                           

 (.1٤/٢51تاوى الشيخ ربيع )فمو  كتب ورسائل و جم( 1)
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 منه  على واألهواء البد  أهل شــــــــــنَّه الذي الكثيف، واجلهل الظلما ، عصــــــــــر يف حنن اآلن
  واجلماعة السنة أهل

 رَّحواج من وغريهم خزضمة وابن وارة ابن خمالفة إنَّ : أحد قال ما السـنة، أهل إمام أمحد فاإلمام
 .سلَّموا كلهم  ال ،!خيالفوه أو أمحد اإلمام ينتقصون إهنم قالوا ما ؛"محيد بن حممد"

 ةواحلج غريه وجرَّحه أمحد مدحه الرجل كان  إذا الشـــــــافعي وأصـــــــحاب أمحد أصـــــــحاب فتجد
 أيب نب إبراهيم" مثل زكى إذا الشـــــــــافعي، أتبا  وكذلك احلجة، صـــــــــاحب جرح يقبلون معهم،
 ألنه له، تعصـــــــــــبن وهللا إمامنا، وهللا: قالوا وما بالقبول، اجلرح هذا تلقوا غريه، وجرحه ،"حيىي
 إمامنا حبجة فعوند اجملروح، الرجل هذا أركان نثبِِت العمياء العصــــــــــــــبية هبذه وحنن فالنا ، زكَّى
 . هذا يقولوا أن حاشاهم! والبهان؟ احلجة

 كائن  خصٍ شـــــــ ألي التعصـــــــب ترك وجيب الطيب، املبارك املنه  هذا على تربوا يكون وهكذا
 يدور ‘ حممدا   فإنَّ  أحد، من خمالفته تقبل وال ينتقد ال الذي فهو ‘ حممدا   إال كان  من
 عداهم ومن داروا، ما أين احلق معهم يدور كذلك‘ حممد وأصـــحاب دار، ما أين احلق مع
 .(1)"ويرد قوله من يؤخذ فكل"

 

 ارةمن هو دونه كابن خزضمة وابن و  فهذا كالم العالمة ربيع مع اإلمام أمحد حينما خالفهقلت: 
اإلمام أمحد إذا خالفه من خالفه وكان  قال فيمن هو دون، فما عسى أن ي  الكن احلق معهم

د على اإلمام أمحد وال ي رد على من هو دونه مبراحل؟!!  احلق  مع املخاِلف، أم أنه اهلوى، فري 

 

  

                                                           

 .الثاين الشريط" األرواح حادي" كتاب  على التعليق (1)
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لياً م ى أمهية يظهر جيف ضوء القواع  السلفية وبع  االنتهاء من اجلواب على هذه الشبه 
ن يكون عاماًل السلفي أفعلى ! أو حتريفها تطبيق قواع  السلف، وم ى خطورة تضييعها

مبا علم، وأن تكون القواع  العلدمية نصب عينيه دائدمًا حىت تضبط له مساره يف حياته 
 لتوفيق.بسبب تطبيقه هلا عن أن يكون إمَّعة، وباهلل االعلدمية وخيرج 

 

 

 أسأل هللا تعاىل بأمسائه احلسىن وصفاته العلى أن يرينا احلق حقاً ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا
 الباطل باطالً ويرزقنا اجتنابه.

 

 وصلى هللا وسلم على نبينا حمدمَّ ، وعلى آله وص به أمجعني.
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 -حرسها هللا تعاىل-مملكة الب رين 


