


  
  

  مهِمات املقدمات
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  مجعها ورتبها وعلّق عليها
  حممد حامد حممد

  
  



المقدماتمھمات  ٥    

لمقدمةا 
إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من شرور أنفسـنا ومـن   

ه ، وأشهد أن ال إله سيئات أعمالنا من يهده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي ل
  إال اهللا وحده ال شريك له وأن حممداً عبده ورسوله.

اللهم صلّ على حممد وعلى آل حممد كما صليت على إبراهيم وآل إبـراهيم    
وبارك على حممد وعلى آل حممد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبـراهيم يف  

  العاملني إنك محيد جميد ـ

منواْ اتقُواْ اللّه حق تقَاته والَ تموتن إِالَّ وأَنـتم مسـلمونَ ) آل   ( يا أَيها الَّذين آ
   ١٠٢عمران/

(يا أَيها الناس اتقُواْ ربكُم الَّذي خلَقَكُم من نفْسٍ واحدة وخلَق منها زوجهـا  
نِسا ورياالً كَثا رِجمهنثَّ مبكَانَ و إِنَّ اللّه امحاَألرو اءلُونَ بِهسي تالَّذ قُواْ اللّهاتاء و

   ١علَيكُم رقيبا) النساء/

  رفغيو الَكُممأَع لَكُم حلصا  ييددلًا سقُولُوا قَوو قُوا اللَّهوا اتنآم ينا الَّذها أَيي )
  . ٧١- ٧٠يطع اللَّه ورسولَه فَقَد فَاز فَوزا عظيما ) األحزاب/لَكُم ذُنوبكُم ومن 

مثَّ أما بعد... 
جيمع بني دفتيه مقـدمات الكتـب    -إن شاء اهللا تعاىل-فهذا كتاب نافع 

مساحة الشيخ عالمة الشام حممد ناصر احلديثية واملصنفات العلمية، واليت وضعها 
  اىل .الدين األلباين رمحه اهللا تع



المقدماتمھمات  ٦    

وكانت الرغبة يف مجع هذه املقدمات يراودين من زمن ، لما حتويه من درر 
وكنوز منوعة بني لغوية ، وحديثية ، ويف الرجال ، والرد على شبهة ، أو بيان 
حال أحد املبتدعة الشانئني .. وغريها من فوائد جتدها إن شـاء اهللا يف هـذا   

  الكتاب الذي بني يديك أخي الكرمي .

 أسأل أن ينفع به ناشره ، وقارئه ، ومن مجعه هو ويل ذلك والقـادر  واهللا
  عليه .

  وكتبه

  حممد حامد حممد



المقدماتمھمات  ٧    

  املطهرة السنة يف الزفاف آداب
  األوىل الطبعة مقدمة

  اخلطيب الدين حمب الشيخ فضيلة بقلم

  الرحيم الرمحن اهللا بسم

 على اهللا وصلى سواه لعلنوا السر يف يطاع وال غريه هلم رب وال العاملني رب هللا احلمد 
  . وسلم وصحبه آله وعلى احلق سنة إىل اإلنسانية هادي حممد اخلري الناس معلم

 األطفال يلهي ما يلهيهم األطفال عقول مثل يف يزالون ال املسلمني مجاهري فإن وبعد 
 وأوهام وتوافه أالعيب من األطفال يصرف ما كل احلق وأهداف اخلري مناهج عن ويصرفهم

 املالهي من له استعبدوا ما كل من التحرر يف وهدايته االعتدال يف اإلسالم سنة يتحروا حىت
 هلم ويبارك عقوهلم هلم فيحفظ رم إىل يرجعون وحينئذ والشهوات والزخارف والسفاسف

 ينفعهم فيما فيستعملوا قوم وأسباب ثروم هلم ويدخر وجهودهم وأعماهلم أوقام يف
 يف دايتـه  واالنتفاع االعتدال يف اإلسالم سنة وحتري  سلطام به ويعلو عزهم به ويكون
 على يتوقف سنة ألف من أكثر منذ هلا مستعبدين املسلمون صار اليت السفاسف من التحرر
  :  أمرين

 مـن  ناحية كل يف دينها سنن لألمة يبينون الذين العاملني العلماء إخالص:  أحدمها 
   اإلسالم رسالة تتناوهلا اليت النواحي

 العلمـي  البيان ذلك ترديد يف أنفسهم يوطنون الذين املسلمني عدد ازدياد:  والثاين 
   والتعلم بالدرس تلقيه هلم يتيسر ال من بالقدوة عنهم يتلقاه حىت به بالعمل



المقدماتمھمات  ٨    

 بالسـنن  اإلسالم رسالة تناولتها اليت النواحي من لناحية منوذج اللطيفة الرسالة وهذه 
 وهي ووالئمه وآدابه الزفاف حفالت يف وسلم عليه اهللا صلى اخلري الناس معلم عن الصحيحة

 األوىل اجلاهلية يف ال أوغلوا حىت اإلسالم سنن عن بالبعد املسلمون فيها أسرف اليت الناحية
 اجلاهليـة  يف بل املترفني بذخ من وحتررها العروبة بفطرة - الناحية هذه يف - امتازت اليت

 الزواج أعباء أصبحت حىت النار إىل سبقتها اليت بالطبقة طبقة كل فيها تشبهت اليت الطارئة
 ألم - اإلسالم سنة من نفسه يف وهو - عنه ينصرفون فكادوا الناس طاقة فوق وتكاليفه
 هلـذه  يأت أن وبعد  اجلاهلية أنواع شر يف ذلك فأوقعهم اإلسالم سنن عن فيه انصرفوا
 على حيام وقفوا الذين السنة دعاة من مؤلف هلا يأ موضوعها نتعي اليت املناسبة الرسالة
 األلبـاين  جنايت نوح ناصر حممد الرمحن عبد أبو الشيخ بالغيب أخونا وهو إلحيائها العمل
 عليه اهللا صلى اهللا رسول سنة من واحلسنة الصحيحة النصوص املسلمني أيدي بني فوضع
 كـل  فاستقصى األسباب وواتته الوقت له اتسع قد كان لو وحبذا الزفاف آداب يف وسلم
.  اإلسالمية األسرة عليه تكون أن ينبغي وما البيت وآداب الزوجية احلياة يف ذلك من ماورد
 يكـون  حىت القمر صفحات مطالع من يليه مبا يشعر قد األوىل ليلته يف اهلالل ظهور ولكن
 املسلم كذلك هلا يأ يستوفيه الذي واملؤلف موضوعها الرسالة هلذه يأ وكما  كامال بدرا

 العبودية من والتحرر االعتدال يف للمسلمني قدوة يكونا أن آليا اللذان األوىل واملسلمة األول
 الطاهر املسلم البيت يبنيا أن هلما فخار اهللا استخارا عندما العادات وتوافه واملالهي للسفاسف

 عز اهللا فأرجو.  علينا والطارئة عنا األجنبية ليةاجلاه تقاليد من املتحررة اإلسالمية واألسرة
 حياته مراحل مجيع يف الباين الرمحن عبد السيد األستاذ ااهد املؤمن أخي بيد يأخذ أن وجل
   استطاع ما ذلك يف اإلسالم سنة ملتزما آماله له حيقق حىت

 العروبة اءنس تاريخ من مثال الفاضلة املسلمة لعروسه أضرب بأن الكلمة هذه وأختم 
 إن  اهللا شـاء  إن اخلالدات من لتكون عينيها نصب جتعله أن مسلمة لكل ينبغي واإلسالم



المقدماتمھمات  ٩    

 األعظم السلطان - تزوجت يوم - ألبيها كان مروان بن امللك عبد املؤمنني أمري بنت فاطمة
 اراجن إىل النهر وراء وما والقرم وقفقاسيا والسند وإيران واليمن واحلجاز والعراق الشام على

.  غربا وإسبانيا األقصى واملغرب واجلزائر وتونس وليبيا والسودان مصر وعلى شرقا وجنوة
 فحول من أربعة أخت كذلك كانت بل وحسب األعظم اخلليفة بنت هذه فاطمة تكن ومل

 امللـك  عبـد  بن ويزيد امللك عبد بن وسليمان امللك عبد بن الوليد:  وهم اإلسالم خلفاء
 خلفـاء  بعد اإلسالم عرفه خليفة أعظم زوجة ذلك بني فيما وكانت لكامل عبد بن وهشام
 خليفـة  بنت كانت اليت السيدة وهذه  العزيز عبد بن عمر املؤمنني أمري وهو األول الصدر
 إليه زفت يوم زوجها بيت إىل أبيها بيت من خرجت اخللفاء من أربعة وأخت خليفة وزوجة

 هذه من إن:  ويقال واوهرات احللي من األرض وجه على امرأة متلكه ما بأمثن مثقلة وهي
.  كرتا يساويان وحدمها وكانا الشعراء ما وتغىن التاريخ يف اشتهرا اللذين مارية قرطي احللي
 يف تعيش أبيها بيت يف كانت العزيز عبد بن عمر عروس أن إىل أشري أن القول فضول ومن
 زوجها بيت يف استمرت أا ولو العهد لذلك لدنياا يف أخرى امرأة عيشة عليها تعلوا ال نعمة

 سـم  بـأد  سـاعة  كل ويف يوم كل يف كرشها لتمأل ذلك قبل تعيش كانت كما تعيش
 السـتطاعت  البشر عرفه الذي النعيم أنواع بكل نفسها وتنعم وأغالها وأندرها املأكوالت

 يف تضـرها  قد والترف البذخ عيشة إن:  قلت إن الناس بني جمهوال أذيع ال أين إال.  ذلك
 والكراهية واحلسد احلقد العيشة هذه تكسبها وقد املعتدلون بالعافية يتمتع حيث من صحتها

 االعتيـاد  مع تكون ألواا اختلفت مهما العيشة أن ذلك على زد واملعدمني الفاقة أهل من
 وراء ما نفسهمأ تطلب عندما بالفاقة يصطدمون أقصاه النعيم من بلغوا والذين ومملولة مألوفة
 جيدونه وأم فيه هم الذي وراء أيديهم متناول يف أن يعلمون املعتدلون بينما جيدونه فال ذلك
 غري وليكونوا منها أرفع ليكونوا الكماليات سائر ومن منه التحرر اختاروا أم غري شاؤوا مىت

 كان الذي الوقت يف - العزيز عبد بن عمر األعظم اخلليفة اختار ولذلك لشهواا مستعبدين
 زوجة بذلك ورضيت اليوم يف دراهم بضعة بيته نفقة تكون أن - األرض ملوك أعظم فيه



المقدماتمھمات  ١٠    

 تذوقت ألا بذلك مغتبطة فكانت اخللفاء من أربعة وأخت خليفة بنت كانت اليت اخليلفة
 وأرضـى  هلا أطيب احلالوة وهذه اللذة هذه فصارت االعتدال حبالوة ومتتعت القناعة لذة

 عليها اقترح بل.  الترف وألوان البذخ صنوف من ذلك قبل تعرفه كانت ما كل من هالنفس
 تبهرج كانت اليت والسفاسف األالعيب هذه عن فتخرج الطفولة عقلية عن تترفع أن زوجها

 مثنـه  ألشبع بيع ولو جوع من يغين وال يسمن ال مما ومعصميها وشعرها وعنقها أذنيها ا
 واوهرات احللي أثقال من واستراحت له فاستجابت وأطفاله هونسائ برجاله شعب بطون

.  املسلمني مال بيت إىل كله بذلك فبعثت أبيها بيت من معها محلتها اليت والدرر والآلىلء
 فجاءها شيئا وأوالده لزوجته خيلف ومل العزيز عبد بن عمر املؤمنني أمري ذلك عقب وتويف
 لـك  أمانة اعتربا وإين هي كما تزال ال سيديت يا راتكجموه إن:  هلا وقال املال بيت أمني

 مـال  لبيـت  وهبتها بأا فأجابته.  إحضارها يف أستأذنك جئت وقد اليوم هلذا وحفظتها
 أن وأبت. )  ميتا وأعصيه حيا ألطيعه كنت وما: [  قالت مث املؤمنني ألمري طاعة املسلمني

 فيه حمتاجة كانت الذي الوقت يف الكثرية الينيامل يساوي ما املوروث احلالل ماهلا من تسترد
 مرتلتها ورفيع معدا شرف عن نتحدث حنن وها اخللود هلا اهللا كتب وبذلك دريهمات إىل
 العيش هو العيش أهنأ إن  النعيم جنات يف مقامهما وأعلى اهللا رمحها وعصور عصور بعد

 إليـه  وارتـاحوا  ألفوه أهله اعتاده إذا نعم أو خشن مهما عيش وكل شيء كل يف املعتدل
 الغىن هو وذلك عنه االستغناء يستطيع ما كل من يتحرر الذي هو واحلر الرضا هي والسعادة

   أهله من اهللا جعلنا اإلنساين واملعىن اإلسالمي باملعىن

   ه ١٣٧١ سنة احلجة ذي - ١٧ 

   م ١٩٥٢ سنة سبتمرب - ٧ 

   اخلطيب الدين حمب 



المقدماتمھمات  ١١    

   وسلم عليه اهللا صلى النبي صالة صفة أصل
  

  الرحيم الرمحن اهللا بسم

 ومـن  ، أنفسنا شرور من باهللا ونعوذ ، ونستغفره ، ونستعينه ، حنمده ، هللا احلمد إن
 إله ال أن وأشهد ، له هادي فال ؛ يضلل ومن ، له مضلَّ فال ؛ اهللا يهده من ، أعمالنا سيئات

  . رسولهو عبده حممداً أن وأشهد ، له شريك ال وحده اهللا إال

  } مسلمونَ وأَنتم إلَّا تموتن ولَا تقَاته حق اَهللا اتقُوا آمنوا الَّذين أَيها يا{ 

  ] .١٠٢:  عمران آل[

 وبـثَّ  زوجها منها وخلَق واحدة نفْسٍ من خلَقَكُم الَّذي ربكُم اتقُوا الناس أَيها يا{ 
اممهالًا نا رِجرياًء كَثنِسقُوا واتو ي اللَّهاَءلُونَ الَّذست بِه امحاَألرإنَّ و كَانَ اللَّه كَملَيا عيبقر  {
  ] .١١:  النساء[

 لَكُـم  ويغفر كُمأَعمالَ لَكُم يصلح.  سديدا قَولًا وقُولُوا اللَّه اتقُوا آمنوا الَّذين أَيها يا{ 
كُموبن ذُنمعِ وطي اللَّه ولَهسرو فَقَد ا فَاززيماً فَوظ٧١ - ٧٠:  األحزاب} [ ع. [  

 النجاح ،وعلَّق أدائها وحسن بإقامتها وأمرهم ، عباده على الصالة فرض الذي هللا احلمد
  . واملنكر الفحشاء عن وناهية ، كفروال اإلميان بني فرقاناً وجعلها ، فيها باخلشوع والفالح

 لتبـين  الذِّكْر إِلَيك وأَنزلْنا: {  تعاىل بقوله املخاطب حممد نبينا على والسالم والصالة
 ، القيام حق الوظيفة ذه وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى فقام ،) ٤٤:  النحل} ( إِلَيهِم نزلَ ما للناسِ



المقدماتمھمات  ١٢    

 عليه يقوم ؛ املنرب على مرة صلى إنه حىت ؛ وفعالً قوالً للناس بينه ما أعظم من صالةال وكانت
  : هلم قال مث ، ويركع

  .  )١("  صاليت ولتعلَّموا ، يب لتأمتوا ؛ هذا صنعت إمنا" 

  : فقال ، فيها به االقتداء علينا وأوجب

  . )١( "  أصلي رأيتموين كما صلوا" 

رشفقال ، اجلنة يدخله أن عهداً اهللا عند له أن التهكص صالها من وب :  

 ، لوقتهن وصالهن ، وضوءهن أحسن من ، وجلَّ عز اهللا افترضهن صلوات مخس" 
 ؛ يفعل مل ومن ، له يغفر أن عهد اهللا على له كان ؛ وخشوعهن وسجودهن ركوعهن وأمت

  . )٢( "  ؛عذبه شاء وإن ، له غفر ؛ شاء إن ، عهد اهللا على له فليس

 وصالته وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى عبادته إلينا نقلوا الذين ، الربرة األتقياء وصحبه آله وعلى
 وسلك ، حذوهم حذا من وعلى ، وقدوة مذهباً هلم - وحدها - وجعلوها ، وأفعاله وأقواله
  . الدين يوم إىل سبيلهم

 للحـافظ " والترهيب الترغيب"  من )الصالة كتاب( قراءة من انتهيت ملَّا فإين ؛ وبعد
 لنا تبني ؛ - سنني أربع منذ وذلك - السلفيني إخواننا بعض على وتدريسه اهللا رمحه املنذري

                                                   
 . بتمامه) القيام( يف وسيأيت.  ومسلم ، البخاري]  رواه[  )١(
 ) .٢١٣( احلديث حتت"  الغليل إرواء " يف خمرج وهو.  وأمحد ، البخاري]  رواه[  )١(
  صحيح"  يف خرجته وقد.  األئمة من واحد غري صححه ، صحيح حديث وهو:  قلت )٢(

 ) .١٢٧٦ و ٤٥٢" ( داود أيب



المقدماتمھمات  ١٣    

 ، األجر من أداءها وأحسن أقامها ملن وما ، اإلسالم يف واملكانة املرتلة من للصالة ما مجيعاً
 صالة من بعدها أو قرا بنسبة - ونقصاً زيادة – خيتلف ذلك وأن ، واإلكرام ، والفضل

  : بقوله ذلك إىل أشار كما ؛ وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى النيب

 ، ،سـبعها  ثُمنها ، تسعها ، عشرها إال منها له يكْتب ما ؛ الصالةَ ليصلي العبد إن"  
  . )٣("  نِصفُها ، ثُلْثُها ، ربعها ، خمسها ، سدسها

 إذا إال - منه قريباً أو - األداء حق أداؤها ميكننا ال أنه إىل اإلخوان نبهت فإين كولذل
 ، ،وآداب واجبـات  مـن  فيها وما ، مفصلَةً وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى النيب صالة صفة علمنا

 تكـون  أن نرجو ؛فحينئذ عملياً ذلك تطبيق على حرصنا مث ، وأذكار ، وأدعية ، وهيئات
  . واألجر الثواب من فيها ورد ما لنا يكتب وأن ، واملنكر الفحشاء عن تنهانا التناص

 العلماء من كثري على حىت - الناس أكثر على يتعذر التفصيل على ذلك معرفة كان وملا
 أن - وتفقهاً مجعاً - املطهرة السنة خبدمة مشتغل كل علم وقد ، معني مبذهب لتقيدهم ؛ -
 يصح ال ما جميعها وفيها ، األخرى املذاهب يف توجد ال سنناً املذاهب من مذهب كل يف

 كتب يف ذلك يوجد ما وأكثر ، واألفعال األقوال من ؛ وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى النيب إىل نسبته
ـ  علَيه اللَّه صلَّى النيب إىل ذلك بعزو جيزمون نراهم ما وكثرياً ،   )١(املتأخرين سو؛ )٢(  لَّم 

                                                   
 خرجته وقد.  جيد بسند والنسائي ، داود وأبو ،) ٢ -١٠/٢١/١" ( الزهد"  يف املبارك ابن رواه.  صحيح )٣(

 ) .٧٦١( املذكور"  الصحيح"  يف
 كتـب  مراتب ذكر أن بعد -"  الصغري اجلامع يطالع ملن الكبري النافع"  كتابه يف اللكنوي احلسنات أبو قال )١(

  ) :١٢٣ - ١٢٢ ص( قال - يعتمد ال وما ، منها عليه يعتمد وما ، احلنفي الفقه
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 النبوية األحاديث من فيها ما حبسب وأما ، الفقهية املسائل حبسب هو إمنا ؛ املصنفات ترتيب من ذكرنا ما كل" 
 الفتـاوى  سيما وال!  املوضوعة األحاديث من مملوء - الفقهاء أجلَّةُ عليه اعتمد - معتمد كتاب من فكم ، فال ؛
  " . املتساهلني من األخبار نقل يف لكنهم ؛ الكاملني من كانوا وإن أصحاا أن النظر بتوسيع لنا وضح فقد ؛

 مـن "   :  حـديث  - األجِلَّة كتب بعض يف وردت اليت - الباطلة بل ؛ ملوضوعةا األحاديث هذه ومن:  قلت
 سنة سبعني إىل عمره يف فاتته صالة لكل جابراً ذلك كان ؛ رمضان من مجعة آخر يف الفرائض من صلوات قضى
  ) :٣١٥ ص( - احلديث ساق أن بعد -"  املوضوعة األخبار يف املرفوعة اآلثار"  يف اهللا رمحه اللكنوي قال" . 

 أن علـى  ، لإلمجاع مناقض ألنه ؛ قطعاً باطل" :  الكربى"  و ،"  الصغرى موضوعاته"  يف القاري علي قال" 
 ؛"  اهلداية"  شراح بقية وال ،"  النهاية"  صاحب بنقل عربة ال مث ، سنوات فائتة مقام يقوم ال العبادات من شيئاً
  " . املخرجني من أحد إىل ديثاحل أسندوا وال ، احملدثني من ليسوا ألم

 بـال  موضوع هذا:"  وقال ، اللفظ هذا بنحو"  املوضوعة األحاديث يف اموعة الفوائد"  يف الشوكاين وذكره
 من مجاعة عند اشتهر ولكنه ، املوضوعة األحاديث فيها مصنفوها مجع اليت الكتب من شيء يف أجده ومل ، شك

 اهللا فقـبح !  هلم وضعه من أدري وال ، ذلك يفعلون منهم كثري وصار ، هذا اعصرن يف) صنعاء( مبدينة املتفقهة
  ) .٥٤ الصفحة. ( انتهى" .  الكذابني

  : اللكنوي قال مث
 خمتصـرة  ، خمتلفـة  بألفـاظ  والوظائف األوراد كتب يف يوجد الذي - احلديث هذا وضع إلثبات ألَّفت وقد" 

 وأدرجت ،"  رمضان مجعة آخر حمدثات عن اإلخوان ردع: "  مسماة رسالة - والنقلية العقلية بالدالئل ومطولة
  " . الشان رفيعة ، باا يف نفيسة فإا ؛ فلتطالع. اآلذان إليها وتصغي ، األذهان ا تنشط فوائد فيها
 إىل ايعزو ال اليت األحاديث من فيها مبا الثقة يسقط مما ؛ الفقه كتب يف الباطل احلديث هذا مثل وورود:  قلت

 يأخـذ  أن املسلم على فالواجب ؛ املعىن هذا إىل إشارة القاري علي كالم ويف ، احلديث كتب من معترب كتاب
  " . فيها مبا أدرى الدار صاحب"  و ،"  بشعاا أدرى مكة أهل:"  قالوا فقدمياً ، به املختصني أهله عن احلديث

 
 من - احملققون العلماء قال:"  خمتصره ما) ١/٦٠" ( املهذب رحش اموع"  يف اهللا رمحه النووي اإلمام قال )٢(

 فعل أو ، وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اهللا رسول قال:  فيه يقال ال ؛ ضعيفاً احلديث كان إذا:  - وغريهم احلديث أهل
 وما ، يروى أو ، عنه نقلَ وأ ، عنه روِي:  كله هذا يف يقال وإمنا.  اجلزم صيغ من ذلك وغري ، ى أو أمر، أو ،

 ؛ سـوامها  ملا التمريض وصيغ.  واحلسن للصحيح موضوعة اجلزم فصيغ:  قالوا.  التمريض صيغ من ذلك أشبه
 اإلنسان فيكون ؛ وإال ، صح فيما إال يطْلَق أن ينبغي فال ؛ إليه املضاف عن صحته تقتضي اجلزم صيغة أن وذلك
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 كتـب  منـها  اشـتهر  ما بعض على – خرياً اهللا جزاهم - احلديث علماء وضع ولذلك
 ؛ وضع أو ، ضعف أو ، صحة من- فيها ورد مما - حديث كل حال تبني اليت ؛ التخرجيات

 خالصة أحاديث ختريج يف والوسائل الطرق"  ،و"  اهلداية أحاديث مبعرفة العناية"  ككتاب
 ألحاديث الراية نصب"  و ، احلنفي القرشي حممد بن القادر عبد للشيخ كالمها ؛"  الدالئل
 التلخيص"  و ، العسقالين حجر ابن للحافظ"  الدراية"  وخمتصره ، الزيلعي للحافظ"  اهلداية
  . بإيرادها الكالم يطول مما ؛ وغريها ، أيضاً له"  الكبري الرافعي أحاديث ختريج يف احلبري

 الكتاب هذا هلم ألَّفْت ؛ الناس أكثر على يتعذر التفصيل على ذلك معرفة انك ملا:  أقول
 املـوىل  من راجياً ، فيها ديه فيهتدوا ، وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى النيب صالة كيفية ليتعلموا ؛

  : وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى نبيه لسان على به وعدنا ما وتعاىل سبحانه

 مـن  ذلـك  ينقص ال ، تبعه من أجور مثل األجر من له كان ؛ هدى إىل دعا نم" 
  . احلديث... "  شيئاً أجورهم

  ) .٨٦٣" ( الصحيحة األحاديث"  يف خمرج وهو.  وغريه مسلم رواه

   

ببس الكتابِ تأليف  

  

                                                                                                                          
 مجـاهري  بـل  ، وغريهـم  أصحابنا من الفقهاء ومجاهري ، املصنف به أخلَّ ألدبا وهذا ، عليه الكاذب معىن يف

  يقولون فإم ؛ قبيح تساهل وذلك ، احملدثني حذَّاق عدا ما ، مطلقاً العلوم أصحاب
 " . الصواب عن حيد وهذا.  فالن وروى ، قال:  الضعيف ويف.  عنه روي:  الصحيح يف كثرياً
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 أن علي الواجب من رأيت فقد ؛ املوضوع هذا يف جامع كتاب على أقف مل كنت وملا
 - وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى نبيهم دي عبادم يف االقتداء همهم ممن - املسلمني إلخواين أضع
 مـن  وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى النيب صالة بصفة يتعلق ما جلميع - أمكن ما - مستوعباً كتاباً

 وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى للنيب بنياحمل من – عليه وقف من على يسهل حبيث ؛ التسليم إىل التكبري
  : املتقدم احلديث يف أمره بتحقيق القيام - صادقاً حباً

  " . أصلي رأيتموين كما صلوا" 

 مـن  قصدت إليه مبا املتعلقة األحاديث وتتبعت ، اجلد ساعد عن شمرت فإين وهلذا
 على اشترطت وقد ، يديك بني الذي الكتاب هذا ذلك من فكان ؛ احلديث كتب خمتلف
 احلديث قواعد تقتضيه حسبما ؛ سنده ثبت ما إال النبوية األحاديث من فيه أورد ال أن نفسي

 يف كان سواء ؛ ضعيف أو ، جمهول به تفرد ما كل عن صفحاً وضربت ، وأصولُه الشريف
 غُنيةً )١(  ثاحلدي من ثبت فيما أن أعتقد ألنين ؛ وغريها الفضائل ،أو األذكار أو ، اهليئات

 قال كما وهو ، املرجوح والظن ؛ الظن إال - خالف بال - يفيد ال ألنه ؛ منه الضعيف عن
  : وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى وقال] . ٢٨:  النجم} [ شيئًا احلَق من يغنِي لَا: {  تعاىل

  . )٢( "  احلديث أكذب الظن فإن!  والظن إياكم" 

  : فقال ؛ عنه وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اهللا رسول انا بل ، به بالعمل تعاىل اُهللا نايتعبد فلم

  . )٣( "  علمتم ما إال ؛ عين احلديث اتقوا"  

                                                   
 واحلسن ، لغريه ،والصحيح لذاته الصحيح:  بقسميهما احملدثني عند واحلسن الصحيح يشمل الثابت احلديث )١(

 . لغريه واحلسن ، لذاته
   )٤١٢ رقم" ( واحلرام احلالل ختريج املرام غاية"  كتايب يف خمرج وهو.  ومسلم ، البخاري )٢(
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  . به العمل عن ينهى أن فباألحرى ؛ الضعيف رواية عن ى فإذا

  : الكتاب مسيت وقد ، هذا

  " . تراها كأنك التسليم إىل التكبري من وسلَّم يهعلَ اللَّه صلَّى النيب صالة صفة" 

  : وأدىن ، أعلى:  شطرين على جعلته وقد

 ، منـها  الالزمـة  اجلمل أو ، األحاديث متون فيه أوردت ؛ كاملنت فهو:  األول أما
  إىل أوله من منسجماً الكتاب يبدو حبيث ؛ بعضها بني مؤلِّفاً ، ا الالئقة أماكنها يف ووضعتها

 وقد ، السنة كتب يف ورد الذي ولفظه ، احلديث نص على احملافظة على وحرصت ، آخره
 ؛ األلفاظ من غريه إليه أضم وقد ، غريه أو ، التأليف لفائدة لفظاً منها فأوثر ؛ ألفاظ له يكون
 أعزها ومل) . وكذا كذا:  رواية ويف: ( أو ،) وكذا كذا:  لفظ ويف: ( بقويل ذلك على فأنبه

                                                                                                                          
"  مسلسـالته "  يف احللـيب  سعيد حممد الشيخ وعزاه.  شيبة أيب وابن ، وأمحد ، الترمذي أخرجه.  صحيح )٣(
  . فوهم ؛ للبخاري) ١/٢(
 الوقوف يل تيسر مث ، فيه شيبة أيب ابن إلسناد تصحيحه يف املناوي اتبعت وكنت ، ضعيف احلديث أن يل تبني مث

  . وغريه الترمذي إسناد نفس وهو ، الضعف بين هو فدا ؛ عليه
  : وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى قوله مقامه يقوم وقد ،) ١٧٨٣" ( الضعيفة األحاديث سلسلة"  كتايب راجع

  " . الكاذبني أحد فهو ؛ كذب أنه يرى حبديث عين حدث من" 
 صـلَّى  قوله عنه يغين بل) . األول الد" ( الضعيفة األحاديث سلسلة"  كتايب مقدمة راجع.  وغريه مسلم رواه
اللَّه هلَيع لَّمسقال من!  عين احلديث رةوكث إياكم"  :  و قال فمن ، صدقاً أو ، حقّاً إال يقولن فال ؛ علي  علـي 
  " . النار من مقعده فليتبوأ ؛ أقل مل ما

  ) .١٧٥٣( " الصحيحة"  يف خمرج وهو.  وغريمها وأمحد ،) ٨/٧٦٠( شيبة أيب ابن أخرجه
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 للمطالعة ؛تسهيالً احلديث أئمة من رواها من بينت وال ، نادراً إال الصحابة من رواا إىل
  . واملراجعة

 الشطر يف الواردة األحاديث فيه خرجت ؛ قبله ملا كالشرح فهو:  اآلخر الشطر وأما 
 ، وجترحياً ،تعديالً وشواهدها أسانيدها على الكالم مع ، وطرقه ألفاظه مستقصياً ، األعلى

 يف يوجد ما وكثرياً ، وقواعده الشريف احلديث علوم تقتضيه حسبما ؛ وتضعيفاً وتصحيحاً
 احلديث إىل فأضيفها ؛ األخرى الطرق يف يوجد ال ما والزيادات األلفاظ من الطرق بعض
 قوسني بني جبعلها ذلك إىل وأشرت ، أصله مع انسجامها أمكن إذا األعلى القسم يف الوارد

 كان إذا هذا ، ألصله املخرجني من ا تفرد من على أنص أن دون ،: [ ]  اهكذ مستطيلني
 كما - بنفسه مستقالً آخر نوعاً جعلته ؛ وإال ، واحد صحايب عن وخمرجه احلديث مصدر

.  كتاب يف هكذا جتده تكاد ال ؛ نفيس عزيز شيء وهذا ، - وغريه االستفتاح أدعية يف تراه
  . الصاحلات تتم بنعمته الذي هللا واحلمد

 مناقشتها مع منهم كل ودليل ، خرجناه الذي احلديث حول العلماء مذاهب فيه أذكر مث
 ، األعلى القسم يف أوردناه الذي احلق ذلك من نستخلص مث ، عليها وما ، هلا ما وبيان ،

 وال ، فيهـا  اتهد من هي إمنا ؛ السنة يف نص عليها ليس اليت املسائل بعض فيه أُورِد وقد
  . هذا كتابنا موضوع يف تدخل

  إخواين به ينفع وأن ، الكرمي لوجهه خالصاً جيعله أن تعاىل اهللا أسأل

  . جميب مسيع إنه ، املؤمنني

  

  الكتاب منهج
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  كان ؛ الصالة يف وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى النيب هدي بيان هو إمنا الكتاب موضوع كان وملا
  من

  ما فيه أُورد وإمنا ، ذكره مر الذي للسبب ؛ معني مبذهب فيه أتقيد ال أن البدهي

 ، - )٢(  وحديثاً قدمياً )١(  احملدثني مذهب هو كما - وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى عنه ثبت
  : قال من أحسن وقد

  )٣(  صحبوا أنفاسه نفْسه يصحبوا مل...  وإنْ النيب أهلُ هم احلديث أهلُ 
                                                   

  " اإلمام خلف ءةبالقرا يتعلق فيما الكالم إمام"  يف اللكنوي احلسنات أبو قال )١(
  : نصه ما) ١٥٦ ص(
 املسائل أكثر أن يقينياً علماً يعلم ؛ االعتساف متجنباً واألصول الفقه حبار يف وغاص ، اإلنصاف بنظر نظر ومن" 

 يف أسـري  كلما وإين ، غريهم مذاهب من أقوى فيها احملدثني فمذهب ؛ فيها العلماء اختلف اليت واألصلية الفرعية
 ، - األصـل  كذا - شكرهم وعليه ، درهم فلله ، اإلنصاف من قريباً فيه احملدثني قول أجد ؛ فاالختال شعب
 وأماتنـا  ، زمرم يف اهللا حشرنا! ؟ صدقاً شرعه ونواب ، حقاً وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى النيب ورثة وهم ؛ ال كيف
 " . وسريم حبهم على

  ) :١/١٤٨" ( الفتاوى"  يف السبكي قال )٢(
 وإقامـة  ، أدائهـا  على واحملافظة ، ا االهتمام مسلم كل على جيب ، الصالة املسلمني أمور أهم فإن ؛ وبعد" 

 وطريـق  ، وجوـا  يف العلماء اختلف وأمور ، ا اإلتيان عن مندوحة ال ؛ عليها مجمع أمور وفيها ، شعائرها
 علَيه اللَّه صلَّى النيب عن صح ما ينظر وإما ، أمكن إن اخلالف من جاخلرو يتحرى أن إما:  أمران ذلك يف الرشاد
لَّمستعاىل قوله يف داخلة صاحلة صواباً صالته كانت ؛ ذلك فعل فإذا ، به فيتمسك ؛ و  } :نو كَانَ فَمجرقَاَء يل 

هبلْ رمعلًا فَلْيما عحالص . {  
 ال - املسـائل  مـن  كثري يف إمكانه عدم مع - األول الوجه ألن ؛ الواجب هو بل ؛ أوىل الثاين والوجه:  قلت

  : وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى أمره به يتحقق
 علَيه اللَّه صلَّى صالته خالف على - حتماً - صالته ستكون احلالة هذه يف ألنه ؛"  أصلي رأيتموين كما صلوا" 

لَّمسفتأمل ، و . 
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 بطـون  يف تفرق ما لشتات جامعاً - تعاىل اهللا شاء إن - سيكون الكتاب فإن ولذلك
 فيه ما جيمع ال ،بينما - مبوضوعه عالقة له مما املذاهب اختالف على - والفقه احلديث كتب

 لما{  اهللا هداه قد ممن - اهللا شاء إن – به العامل وسيكون ، مذهب أو كتاب أي احلق من
  ] .٢١٣:  البقرة} [ مستقيمٍ صراط إِلَى يشاُء من يهدي واللَّه بِإِذْنِه احلَق من فيه اختلَفُوا

 ،وجريت - الصحيحة بالسنة التمسك وهو - لنفسي املنهج هذا وضعت حني إين مث
 على كنت ؛ - تعاىل اهللا شاء إن الناس بني ينتشر سوف مما - وغريه الكتاب هذا يف عليه
 كثري أو - بعضهم يوجه سوف بل ، واملذاهب الطوائف كلَّ ذلك يرضي ال سوف أنه علم

 إرضاء أن أيضاً أعلم فإين ؛ علي ذلك من بأس وال ، إيلَّ اللوم وأقالم ، الطعن ألسنة - منهم
  : وأن ، تدرك ال غاية الناس

 اللَّه صلَّى اهللا رسول الق كما ؛"  الناس إىل اهللا وكَلَه ؛ اهللا بسخط الناس أرضى من" 
هلَيع لَّمس١(  و(  

  : قال من در وهللا

  وعرِ جبلٍ على غارٍ يف كنت ولو...  طاعنٍ مقالة من بناجٍ ولست

  )٢(  نسرِ خافيتي بني عنهم غاب ولو...  ساملاً الناسِ من ينجو الذي ذا ومن

                                                                                                                          
 احلـديث  فضل"  يف له جزء يف املقدسي الدين ضياء احلافظ رواه كما ؛ النسوي حممد بن احلسن إنشاد من )٣(

 " . وأهله
 ختـريج  يف وطرقـه  احلديث على تكلمت وقد.  وغريهم بِشران وابن ، والقُضاعي ، الترمذي]  أخرجه[  )١(

 ، أوقفـه  مـن  وقف يضره ال أنه وبينت ،) ٢٣١١" ( الصحيحة"  يف مث ،"  الطحاوية العقيدة شرح"  أحاديث
 . حبان ابن صححه وأنه
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 وبينه ، املؤمنني به تعاىل اهللا أمر لذيا ، األقوم الطريق هو ذلك إن معتقد أنين فحسيب 
 بعدهم ومن والتابعني الصحابة من الصاحل السلف سلكه الذي وهو ، املرسلني سيد حممد نبينا

 متفق وكلهم ، - املسلمني مجهور مذاهبهم إىل اليوم ينتمي الذين - األربعة األئمة وفيهم ،
 القائل كان مهما ، خيالفها قول كل وترك ، إليها والرجوع ، بالسنة التمسك وجوب على

  . أقوم وسبيله ، أعظم وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى شأنه فإن ؛ عظيماً

 ؛ باحلديث بالتمسك أوامرهم وتبعت ، آثارهم واقتفيت ، داهم اقتديت فإين ولذلك
ـ  النـهج  هذا جي يف األثر أكرب األوامر هلذه كان ولقد ، أقواهلم خالف وإن  ، تقيماملس

  . خرياً عين تعاىل اهللا فجزاهم.  األعمى التقليد عن وإعراضي

  لَها املخالفَة أقوالهم وترك السنة اتباعِ يف األئمة أقوال

 ملـن  وذكرى عظةً فيها لعلَّ ، بعضها أو منها عليه وقفنا ما هنا نسوق أن املفيد ومن
 ؛ وأقواهلم مبذاهبهم ويتمسك ، )٣(  عمىأ تقليداً - بدرجات دوم من يقلد بل - يقلدهم

 ربكُم من إِلَيكُم أُنزِلَ ما اتبِعوا: {  يقول وجلَّ عز واهللا ، السماء من نزلت كانت لو كما
  ] .٣:  األعراف} [ تذَكَّرونَ ما قَليلًا أَولياَء دونِه من تتبِعوا وال

  : اهللا رمحه حنِيفة أبو -١

 ، شىت أقواالً أصحابه عنه روى وقد ، اهللا رمحه ثابت بن النعمان حنيفة أبو اإلمام وهلمفأ
  : وهو واحد شيء إىل تؤدي كلها ؛ متنوعة وعبارات

                                                                                                                          
 . القوادم وراء وتكون ، خفيت ؛ جناحيه الطائر ضم إذا ريشات:  اخلوايف )٢(
  : قال حني الطحاوي اإلمام عناه الذي هو التقليد وهذا )٣(

 " . رسائله جمموعة"  من) ١ ج ٣٢ ص" ( املفيت رسم"  يف عابدين ابن نقله" .  غيب أو عصيب إال يقلد ال" 
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  : له املخالفة األئمة آراء تقليد وترك ، باحلديث األخذ وجوب

  . )١( "  مذهيب فهو ؛ احلديث صح إذا"  -١ 

  . )٢( "  أخذناه أين من يعلم مل ما ؛ لنابقو يأخذ أن ألحد حيل ال"  -٢

  " . بكالمي يفيت أن دليلي يعرف مل من على حرام: "  رواية ويف

                                                   
 ،) عابـدين  ابن رسائل جمموعة من ١/٤" ( املفيت رسم"  رسالته ويف) ١/٦٣" ( احلاشية"  يف عابدين ابن )١(

 البـن "  اهلدايـة  شـرح "  عن عابدين ابن ونقل ، وغريهم) ٦٢ ص" ( اهلمم إيقاظ"  يف الفُالين صاحل والشيخ
  : نصه ما - اهلُمام ابن شيخ -الكبري الشحنة

 عـن  مقلده خيرج وال ، مذهبه ذلك ويكون ، باحلديث عمل ؛ املذهب خالف على وكان ، احلديث صح إذا" 
  : قال أنه حنيفة أيب عن صح فقد ؛ به بالعمل حنفياً كونه

  " . األئمة من ،وغريه حنيفة أيب عن الرب عبد ابن اإلمام ذلك حكى وقد.  مذهيب فهو ؛ احلديث صح إذا
 صـرح  وقـد  - كلها بالسنة حييطوا مل أم إىل بذلك أشاروا حيث ؛ وتقواهم علمهم كمال من وهذا:  قلت

 وأن ، ا بالتمسك فأمرونا ؛ تبلغهم مل اليت السنة خيالف ما منهم يقع فقد ؛ - يأيت كما ؛ الشافعي اإلمام بذلك
 . أمجعني تعاىل اهللا رمحهم مذهبهم من جنعلها

"  املـوقعني  إعالم"  يف القيم وابن ،) ١٤٥ ص" ( الفقهاء األئمة الثالثة فضائل يف االنتقاء"  يف الرب عبد ابن )٢(
) ٣٢ و ٢٩ ص" ( املفيت رسم"  ويف )٦/٢٩٣" ( الرائق البحر"  على"  حاشيته"  يف عابدين وابن ،) ٢/٣٠٩(
 البـن "  التـاريخ "  يف الدوري عباس رواها الثالثة والرواية ، الثانية بالرواية) ١/٥٥" ( امليزان"  يف والشعراين ،

 كما - يزيد بن وعافية ، يوسف وأيب ، زفَر:  أصحابه عن حنوه وورد ، زفَر عن صحيح بسند) ٦/٧٧/١( معني
"  علـى  التعليق يف والزيادة ، يوسف أيب عن بصحته) ٢/٣٤٤( القيم ابن وجزم ، -) ٥٢ ص" ( اإليقاظ"  يف

  . وغريمها القيم وابن ، الرب عبد ابن عن نقالً )٦٥ ص" ( اإليقاظ
 خـالف  الـدليل   أن علم فيمن يقولون ماذا!  شعري فليت ؛ دليلَهم يعلم مل فيمن قوهلم هذا كان فإذا:  قلت
 ولـذلك  ؛ األعمى التقليد حتطيم يف كافية وحدها فإا ؛ الكلمة هذه يف فتأمل! ؟ الدليل خبالف أفىت مث ، قوهلم
 ! دليله يعرف مل حنيفة أليب بقولٍ إفتاءه عليه أنكرت حني ؛ حنيفة أيب إىل نسبتها املشايخ من املقلدة بعض أنكر
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  " . غداً عنه ونرجع ، اليوم القول نقول ؛ بشر فإننا: "  رواية يف زاد 

 ؛ مين تسمع ما كل تكتب ال - يوسف أبو وهو -!  يعقوب يا وحيك: "  أخرى ويف
  . )٣( "  غد بعد وأتركه ، غداً الرأي وأرى ، غداً وأتركه ، اليوم رأيال أرى قد فإين

 ؛ وسـلَّم  علَيه اللَّه صلَّى الرسول وخرب ، تعاىل اهللا كتاب خيالف قوالً قلت إذا"  -٣ 
  فاتركوا

                                                   
 الـنيب  عن حديث يبلغه أو ، أقوى قياس له فيبدو ، القياس على قوله يبين ما كثرياً اإلمام ألن وذلك:  قلت  )٣(

  : خمتصره ما) ١/٦٢( " امليزان"  يف الشعراين قال.  بقالسا قوله ويترك ، به فيأخذ ؛ وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى
 وبعـد  ، الشـريعة  دونت حىت عاش لو أنه ؛ عنه اهللا رضي حنيفة أيب اإلمام يف منصف كل واعتقاد واعتقادنا" 

 القيـاس  وكان ، قاسه كان قياس كل وترك ، ا ألخذ ؛ ا وظفر ، والثغور البالد من جمعها يف احلفاظ رحيل
 التـابعني  مـع  عصره يف مفرقة الشريعة أدلة كانت ملا لكن ، إليه بالنسبة غريه مذهب يف قل كما ، مذهبه يف قلَّ

 مـن  إمـام  ألنه ؛ معه التأدب جيب بل ، - اجلهلة بعض يفعل قد كما - فيه  والقرى املدائن يف التابعني وتابعي
 تلـك  يف النص وجود لعدم ؛ ضرورةً األئمة من غريه إىل بالنسبة مذهبه يف القياس كثر ؛ والثغور املسلمني أئمة

 يف ومجعهـا  األحاديـث  طلب يف رحلوا قد كانوا احلفاظ فإن ؛ األئمة من غريه خبالف ؛ فيها قاس اليت املسائل
 القياس كثرة سبب كان فهذا ، بعضاً بعضها الشريعة أحاديث فجاوبت ؛ ودونوها ، والقرى املدائن من عصرهم

  " . غريه مذاهب يف وقلته ، مذهبه يف
 فلرياجعه.  ويوضحه يؤيده مبا عليه وعلق ،) ١٣٥ ص" (الكبري النافع"  يف احلسنات أبو منه األكرب القسم ونقل

  . شاء من
 عـذر  وهـو  - قصد دون الصحيحة لألحاديث املخالفة من منه وقع فيما حنيفة أيب عذر هذا كان فإذا:  قلت

 ووصل ، الدين هذا حفظ م الذين الطعن جيوز فال ؛ - وسعها إال نفساً يكلف ال ىلتعا اهللا ألن ؛ قطعاً مقبول
 يظلـوا  أن ملعظِّميـه  جيوز ال أنه كما ، أخطأ أم أصاب ؛ حال كل على مأجور وأنه ، فروعه من وصل ما إلينا

 واد يف فهؤالء ، - ذلك يف نصوصه رأيت كما - مذهبه من ليست ألا ؛ لألحاديث املخالفة بأقواله متمسكني
 فـي  تجعـلْ  ولَا بِاِإلميان سبقُونا الَّذين ولإِخوانِنا لَنا اغْفر ربنا{  ، وهؤالء هؤالء بني واحلق ، واد يف وأولئك ،

  } . رحيم رؤوف إِنك ربنا آمنوا للَّذين غلًا قُلُوبِنا
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  . )١( "  قويل

  : اهللا رمحه أنس بن مالك -٢

  : فقال ؛ اهللا رمحه أنس بن مالك اإلمام وأما

 ؛ والسنة الكتاب وافق ما فكل ؛ رأيي يف فانظروا ، وأصيب أخطئ بشر أنا إمنا " -١
  .   )٢("  فاتركوه ؛ والسنة الكتاب يوافق مل ما وكل ، فخذوه

 إال ؛ ويترك قوله من ويؤخذ إال - وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى النيب بعد - أحد ليس"  -٢
  . )١( "  لَّموس علَيه اللَّه صلَّى النيب

                                                   
  : قال مث ، أيضاً حممد لإلمام ونسبه ،) ٥٠ ص" ( اإليقاظ"  يف الفالين )١(

  " . املقلد حق يف هو بل ؛ قوهلم إىل ذلك يف احتياجه لعدم ؛ اتهد حق يف ليس وحنوه هذا" 
 بعد صحت اليت باألحاديث أصنع فما:  قلت فإن) :" ١/٢٦" ( امليزان"  يف الشعراين قال هذا على وبناًء:  قلت
 عنده وصحت ، ا ظفر لو إمامك فإن ؛ ا تعمل أن:  لك ينبغي الذي:  فاجلواب؟ ا يأخذ ومل ، إمامي موت

 ، يديـه  بكلتـا  اخلري حاز فقد ؛ ذلك فعل ومن ، الشريعة يد يف أسرى كلهم األئمة فإن ؛ ا أَمرك كان لرمبا ؛
 املذاهب ألئمة املقلدين من ريكث عليه كما ؛ كثري خري فاته ؛) إمامي به أخذ إن إال حبديث أعمل ال: ( قال ومن

 عاشوا لو أم فيهم اعتقادنا فان ؛ األئمة لوصية تنفيذاً ؛ إمامهم بعد صح حديث بكل العمل هلم األوىل وكان ،
 ، قاسوه كانوا قياس كلَّ وتركوا ، فيها مبا وعملوا ، ا ألخذوا ؛ بعدهم صحت اليت األحاديث بتلك وظفروا ،

 " . قالوه كانوا قول وكلَّ
 ص( الفالين وكذا ،) ٦/١٤٩" ( األحكام أصول"  يف حزم ابن وعنه ،) ٢/٣٢" ( اجلامع"  يف الرب عبد ابن )٢(

٧٢. ( 
"  السـالك  إرشـاد "  يف اهلـادي  عبد ابن عنه وصححه ، املتأخرين عند املشهور هو مالك إىل هذا نسبةُ )١(
 و ٦/١٤٥" ( األحكـام  أصـول "  يف حزم وابن ،) ٢/٩١" ( اجلامع"  يف الرب عبد ابن رواه وقد ،) ٢٢٧/١(

 ابـن  قـول  من) ١/١٤٨" ( الفتاوى"  يف السبكي الدين تقي وأورده ، وجماهد عتيبة بن احلكم قول من) ١٧٩
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  : وهب ابن قال -٣

  : فقال ؟ الوضوء يف الرجلني أصابع ختليل عن سئل مالكاً مسعت

  " . الناس على ذلك ليس" 

  : فقال.  سنة ذلك يف عندنا:  له فقلت ، الناس خف حىت فتركته:  قال

  " . ؟ هي وما" 

 املعافري عمرو نب يزيد عن احلارث بن وعمرو هليعة وابن سعد بن الليث حدثنا:  قلت
  : قال القرشي شداد بن املستورد عن احلُبلي الرمحن عبد أيب عن

  : فقال.  رجليه أصابع بني ما خبنصره يدلُك وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اهللا رسول رأيت 

  " . الساعة إال قط به مسعت وما ، حسن احلديث هذا إن" 

  . )٢(  األصابع بتخليل فيأمر ، يسأل ذلك بعد مسعته مث

  : اهللا رمحه الشافعي -٣

                                                                                                                          
 رضـي  مالك منهما وأخذها ، جماهد عباسٍ ابن من الكلمة هذه وأخذ:"  قال مث ، - حسنه من متعجباً - عباس

  " . هعن واشتهرت ، عنه اهللا
 أمحـد  مسعـت ) :" ٢٧٦ ص( " أمحد اإلمام مسائل"  يف داود أبو قال فقد ؛ أمحد اإلمام عنهم أخذها مث:  قلت
 " . وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى النيب خال ما ؛ ويترك رأيه من ويؤخذ إال أحد ليس:  يقول

 ) .١/٨١" ( السنن"  يف البيهقي تامة هاوروا ،) ٣٢ - ٣١ ص( حامت أيب البن"  والتعديل اجلرح"  مقدمة )٢(
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 أكثر ،وأتباعه   )٣( وأطيب أكثر ذلك يف عنه فالنقول ؛ اهللا رمحه الشافعي اإلمام وأما
  : فمنها ؛ وأسعد ا عمالً

 عنه وتعزب وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اهللا لرسول سنة عليه وتذهب إال أحد من ما"  -١
 خالف وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اهللا رسول عن فيه ، أصل من أصلت أو ، قول من قلت ،فمهما

  . )١( "  قويل وهو ، وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اهللا رسولُ قال ما فالقول ؛ قلت ما

 ؛ وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اهللا رسول عن سنة له استبان من أن على املسلمون أمجع"  -٢
  .)٢( "  أحد لقول يدعها أن له يحلَّ مل

 بسنة فقولوا ؛ وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اهللا رسول سنة خالف كتايب يف وجدمت إذا"  -٣   
  " . قلت ما ودعوا ، وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اهللا رسول

  . )٣( "  أحد قول إىل تلتفتوا وال ، فاتبعوها: "  رواية ويف

                                                   
  ) :٦/١١٨( حزم ابن قال  )٣(

 ؛ الشـافعي  ذلك يف أشدهم وكان ، تقليدهم عن أصحام وا وإم ، للتقليد مبطلون قُلِّدوا الذين الفقهاء إن" 
 مـن  وتربأ ، غريه يبلغ مل حيث ، احلجة أوجبته مبا واألخذ ، اآلثار صحاح اتباع يف التأكيد من بلغ اهللا رمحه فإنه
  " . كثري خري إىل سبباً كان فلقد ؛ أجره وأعظم ، به اهللا نفع ، بذلك وأعلن ، مجلة يقَلَّد أن
 
 إعالم"  و ،) ١٥/١/٣( عساكر البن"  دمشق تاريخ"  يف كما ؛ الشافعي إىل املتصل بسنده احلاكم رواه )١(

 ) .١٠٠ ص" ( اإليقاظ"  و ،) ٣٦٤ و ٢/٣٦٣" ( املوقعني
 ) .٦٨ ص( والفالين ،) ٢/٣٦١( القيم ابن )٢(
 عسـاكر  ،وابـن ) ٨/٢" ( بالشـافعي  االحتجاج"  يف واخلطيب ،) ٣/٤٧/١" ( الكالم ذم"  يف اهلروي )٣(
 والروايـة ) .١٠٠ ص( والفـالين  ،) ٢/٣٦١( القـيم  وابن ،) ١/٦٣" ( اموع"  يف والنووي ،) ١٥/٩/١(
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  . )٤( "  مذهيب فهو ؛ احلديث صح إذا"  -٤

                                                                                                                          
 الصحيح بسنده) اإلحسان - ٣/٢٨٤"( صحيحه"  يف حبان وابن ،) ٩/١٠٧" ( ليةاحل"  يف نعيم أليب األخرى

 . حنوه عنه
 ،) ١٠٧ ص( والفـالين  ، والبيهقـي  ، للحاكم وعزاه ،) ١/٥٧( والشعراين ، السابق املصدر يف النووي  )٤(

  : الشعراين وقال
  " . األئمة من غريه عند أو ، عنده صح:  أي:  حزم ابن قال" 

 أصـحابنا  ذا عمل وقد:"  خمتصره ما اهللا رمحه النووي قال ، املعىن هذا يف صريح هذا عقب اآليت ولهوق:  قلت
 وممـن  ، املذهب كتب يف معروف هو مما وغريمها املرض بعذر اإلحرام من التحلل واشتراط ، التثويب مسألة يف

 مـن  اسـتعمله  وممـن  ، الداركي القاسم وأبو ، البويطي يعقوب أبو: أصحابنا من باحلديث أفىت أنه عنه حكي
  بكر أبو اإلمام:  احملدثني أصحابنا
 ؛ خالفـه  الشافعي ومذهب ، حديث فيها مسألة رأوا إذا أصحابنا متقدمي من مجاعة وكان ، وآخرون البيهقي
  . احلديث وافق ما الشافعي مذهب : قائلني به وأفتوا ، باحلديث عملوا

  : عمرو أبو الشيخ الق 
  فيه االجتهاد آالت كملت إن:  نظر ؛ مذهبه خيالف حديثاً الشافعية من وجد فمن

 خمالفـة  عليـه  وشق – تكمل مل وإن ، به بالعمل االستقالل له كان ؛ - املسألة أو ، الباب ذلك يف أو - مطلقاً
 غـري  مسـتقل  إمام به عمل كان إن ، به العمل فله ؛ - شافياً جواباً عنه ملخالفه جيد فلم حبث أن بعد احلديث
  . هنا إمامه مذهب ترك يف له عذراً هذا ويكون ، الشافعي

  " . أعلم واهللا.  متعني حسن قاله الذي وهذا
 فمـاذا  ؛ باحلـديث  عمل من جيد مل إذا فيما وهي ، الصالح ابن لذكرها يتعرض مل أخرى صورة هناك:  قلت
 ١٠٢ ص" ( ... احلديث صح إذا ... الشافعي قول ىنمع"  رسالة يف السبكي الدين تقي هذا عن أجاب ؟ يصنع

  : فقال ؛) ٣ ج
 منه ذلك مسع وقد ، وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى النيب يدي بني نفسه اإلنسان وليفرض ، احلديث اتباع عندي واألوىل" 
  " . فهمه حبسب مكلف واحد وكل ...!  واهللا ال ؟ به العمل عن التأخر أيسعه ؛

 مهـم  إيقاظ"  املسمى الفالين وكتاب ،) ٣٧٠ و ٢/٣٠٢" ( املوقعني إعالم"  يف جتده وحتقيقه البحث اهذ ومتام
 مـن  ، واألمصـار  القرى يف الشائع االبتداع عن وحتذيرهم ، واألنصار املهاجرين بسيد لالقتداء ، األبصار أويل
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 - به فَأَعلموين ؛ الصحيح احلديث كان فإذا ، مين والرجال باحلديث أعلم )١(أنتم"  -٥
  ."  صحيحاً كان إذا إليه أذهب حىت ؛ - شامياً أو ، بصرياً أو ، كوفياً:  يكون شيء أي

 النقـل  أهل عند وسلَّم علَيه اللَّه ىصلَّ اهللا رسول عن اخلرب فيها صح مسألة كل"  -٦
  .  )٢("  مويت وبعد ، حيايت يف عنها راجع فأنا ؛ قلت ما خبالف

 ؛ خالفُـه  وسـلَّم  علَيه اللَّه صلَّى النيب عن صح وقد ، قوالً أقول رأيتموين إذا"  -٧
  أن فاعلموا

  . )٣( "  ذهب قد عقلي

                                                                                                                          
 أن للحق حمب كل على جيب ، بابه يف فَذّ كتاب وهو ،"  األعصار فقهاء بني والعصبية احلمية مع املذاهب تقليد

  . وتدبر تفهم دراسة يدرسه
   
 وأبو ،) ٩٥ - ٩٤ ص( " الشافعي آداب"  يف حامت أيب ابن رواه.  اهللا رمحه حنبل بن أمحد لإلمام اخلطاب )١(

 ،) ١٥/٩/١( عسـاكر  ابن وعنه ،) ٨/١"( بالشافعي االحتجاج"  يف واخلطيب ،) ٩/١٠٦" ( احللية"  يف نعيم
 واهلـروي  ،) ٤٩٩ ص" ( أمحـد  اإلمـام  مناقب"  يف اجلوزي وابن ،) ٧٥ ص" ( االنتقاء"  يف الرب عبد وابن

 ؛ عنه صحيح فهو ...:  له قال الشافعي أن:  أبيه عن حنبل بن أمحد بن اهللا عبد عن طرق ثالثة من) ٢/٤٧/٢(
  : قال مث ،) ١٥٢ ص" ( اإليقاظ"  يف والفالين ،) ٢/٣٢٥" ( اإلعالم"  يف القيم ابن إليه بنسبته جزم ولذلك

 ، والشام ، احلجاز أهل علم مجع أنه وهو ، باحلديث - الشافعي:  يعين - أخذه كَثُر وهلذا:  البيهقي قال" 
 بلده أهل مذهب من استحاله ما إىل ميل وال ، منه حماباة غري من عنده صح ما جبميع وأخذ ، والعراق ، واليمن

 يف جيتهد ومل ، بلده أهل مذهب من عهده ما على اقتصر  من قبله كان وفيمن ، غريه يف احلق له بان مهما ؛
 " . وهلم لنا يغفر واهللا ، خالفه ما صحة معرفة

 ،) ٢/٣٦٣" ( املـوقعني  إعـالم "  يف القيم وابن ،) ١/٤٧( واهلروي ،) ٩/١٠٧" ( احللية"  يف نعيم أبو )٢(
 ) .١٠٤ ص( والفالين
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 ؛ يصـح  مما قويل خالف وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى نيبال عن فكان ؛ قلت ما كل"  -٨
  فحديث

  . )٤( "  تقلدوين فال ، أوىل النيب

 "  مين تسمعوه مل وإن ، قويل فهو ؛ وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى النيب عن حديث كل"  -٩
)٥( .  

  : اهللا رمحه حنبل بن أمحد -٤

 وضـع  يكره كان"  حىت ، ا ومتسكاً للسنة مجعاً األئمة أكثر فهو ؛ أمحد اإلمام وأما
  : قال ولذلك ؛ )١( "  والرأي التفريع على تشتمل اليت الكتب

 ،وخذ الثوري وال ، األوزاعي وال ، الشافعي وال ، مالكاً تقلد وال ، تقلدين ال"  -١ 
  : رواية ويف.  )٢("  أخذوا حيث من

 ؛ وأصـحابه  وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى النيب عن جاء ما ، هؤالء من أحداً دينك تقلد ال" 
  : مرة وقال" .  خمير فيه الرجلُ ؛ بعد التابعني مث ، به فَخذ

                                                                                                                          
"  يف كمـا  -"  األمايل"  يف السمرقندي القاسم وأبو ،) ٩٣ ص" ( الشافعي آداب"  يف حامت أيب ابن هروا )٣(

 عسـاكر  وابـن  ،) ٩/١٠٦( " احلليـة "  يف نعـيم  وأبـو  ، -) ١/٢٣٤( املؤدب حفص أليب"  منها املنتقى
 . صحيح بسند) ١٥/١٠/١(
 . صحيح بسند) ١٥/٩/٢( عساكر وابن ، نعيم وأبو ،) ٩٣ ص( حامت أيب ابن )٤(
 ) .٩٤ - ٩٣ ص( حامت أيب ابن )٥(
 ) .١٩٢ ص" ( املناقب"  يف اجلوزي ابن )١(
 ) .٢/٣٠٢" ( اإلعالم"  يف القيم وابن ،) ١١٣( الفالين )٢(
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 هو مث ، أصحابه وعن وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى النيب عن جاء ما الرجل يتبع أن:  االتباع" 
  . )٣("  خمير التابعني بعد من

  وهو ، رأي كله ؛ حنيفة أيب ورأي ، مالك ورأي ، وزاعياأل رأي"  -٢

  . )٤(" اآلثار يف احلجة وإمنا ، سواء عندي

  . )٥("  هلَكة شفا على فهو ؛ وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اهللا رسول حديث رد من"  -٣

 عن والنهي ، باحلديث بالتمسك األمر يف عنهم تعاىل اهللا رضي األئمة أقوال هي تلك
  . تأويالً وال جدالً تقبل ال حبيث والبيان الوضوح من وهي ، بصرية دون تقليدهم

 يكون ؛ال األئمة أقوال بعض خالف ولو ، السنة يف ثبت ما بكل متسك من فإن ؛ وعليه
 الوثقى بالعروة ،ومتمسك مجيعاً هلم متبع هو بل ؛ طريقتهم عن خارجاً وال ، ملذهبهم مبايناً
 بذلك هو بل ؛ لقوهلم خمالفتها رد الثابتة السنة ترك من كذلك وليس ، هلا انفصام ال اليت

 حتـى  يؤمنـونَ  لَا وربك فَلَا: {  يقول تعاىل واهللا ، املتقدمة ألقواهلم وخمالف ، هلم عاصٍ
وككِّمحا ييمف رجش مهنيب وا لَا ثُمجِدي يف ا أَنفُِسهِمجرح مام تيوا قَضلِّمسيا ويملست  {

 يصـيبهم  أَو فتنةٌ تصيبهم أَن أَمرِه عن يخالفُونَ الَّذين فَلْيحذَرِ: {  وقال ،] ٦٥:  النساء[
ذَابع يم٦٣:  النور} [ أَل. [  

  : تعاىل اهللا رمحه رجب ابن احلافظ قال

                                                   
 ) .٢٧٧ و ٢٧٦ ص" ( أمحد اإلمام مسائل"  يف داود أبو )٣(
 ) .٢/١٤٩" ( اجلامع"  يف الرب عبد ابن )٤(
 ) .١٨٢ ص( اجلوزي ابن )٥(
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 لألمة يبينه أن ؛ وعرفه ، وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى لرسولا أمر بلغه من كل على فالواجب" 
 أمـر  فإن ؛ األمة من عظيم رأي ذلك خالف وإن ، أمره باتباع ويأمرهم ، هلم وينصح ،

 أمره خالف قد معظَّم أي رأي من به ويقتدى يعظَّم أن أحق وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اهللا رسول
 ، صحيحة سنة خمالف كل على بعدهم ومن الصحابة رد هنا ومن ، خطأً ياءاألش بعض يف

 لكـن  ، نفوسهم يف معظَّم عندهم حمبوب هو بل ؛ له بغضاً ال ،  )١( الرد يف أغلظوا ورمبا
 ؛ غريه وأمر الرسول أمر تعارض فإذا ، خملوق كل أمر فوق وأمره ، إليهم أحب اهللا رسول

 كـان  وإن ، أمره خالف من تعظيم ذلك من مينع وال ، ويتبع يقدم أن أوىل الرسول فأمر

                                                   
 وأبـو  ،) ١/٣٧٢( " اآلثار معاين شرح"  يف الطحاوي روى كما ؛ وعلمائهم آبائهم على ولو حىت:  قلت )١(

  : قال عمر بن اهللا عبد بن سامل عن ثقات رجاله جيد بإسناد) الكتب مصورة - ٣/١٣١٧" ( مسنده"  يف يعلى
 إىل بـالعمرة  التمتع عن فسأله ، الشام أهل من رجل جاءه إذ املسجد يف عنه اهللا رضي عمر ابن مع جلالس إين" 

  : عمر ابن فقال ؟ احلج
  : فقال ؟ ذلك عن ينهى كان أباك فإن:  فقال.  مجيل حسن
 ، تأخذ أيب فبقول ؛ به وأمر ، وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اهللا رسول فعله وقد ، ذلك عن ى قد أيب كان فإن!  ويلك

  : فقال.  وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اهللا رسول بأمر:  قال! ؟ وسلَّم علَيه اللَّه ىصلَّ اهللا رسول بأمر أم
  " . عين فقم

  . وصححه) التحفة بشرح - ٢/٨٢( والترمذي ، حنوه) ٥٧٠٠ رقم( أمحد وروى
 بـن  الـرمحن  عبـد  ابن:  يعين( إبراهيم بن سعد قضى :  قال ذئب أيب ابن عن) ٧/٥١/١( عساكر ابن وروى
 قضى ما خبالف وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اهللا رسول عن فأخربته ، الرمحن عبد أيب بن ربيعة برأي رجل على) عوف

  : لربيعة سعد فقال ، به
 عةربي له فقال.  به قضيت ما خبالف وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى النيب عن حيدث - ثقة عندي وهو - ذئب أيب ابن هذا
  : سعد فقال.  حكمك ومضى ، اجتهدت قد: 

 سعد أم ابن سعد قضاء أرد بل! ؟ وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اهللا رسول قضاء أُنفّذ]  ال[  و سعد قضاء أُنفذّ!  واعجباً
  . وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اهللا رسول قضاء وأنفذ ،

 . عليه للمقضي وقضى ، فشقه القضية بكتاب سعد فدعا
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 الرسول أمر ظهر إذا ؛ أمره خيالف أن يكره ال له املغفور املُخالَف ذلك بل ، )٢(  له مغفوراً
  . )٣( "  خبالفه وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى

 أن عليهم اوأوجبو ، - مر كما - أتباعهم به أمروا وقد ؛ ذلك يكرهون كيف:  قلت
 السـنة  ينسـبوا  أن أصحابه أمر اهللا رمحه الشافعي إن بل! ؟ للسنة املخالفة أقواهلم يتركوا

 العيـد  دقيق ابن احملقق مجع ملا ولذلك ؛ خبالفها أخذ أو ، ا يأخذ مل ولو ، إليه الصحيحة
 - هافي الصحيح احلديث األربعة األئمة من واحد كل مذهب خالف اليت املسائل اهللا رمحه

  : أوله يف قال ؛ ضخم جملد يف - واجتماعاً ، انفراداً

 هلم املقلدين الفقهاء على جيب وإنه ، حرام اتهدين األئمة إىل املسائل هذه نسبة إن" 
  . )١("  عليهم فيكذبوا ؛ إليهم يعزوها لئال ؛ معرفتها

   

  للسنة اتباعاً أئمتهِم أقوالِ بعض اَألتباع ترك

 - ١٣:  الواقعة}( اآلخرِين من وقَليلٌ.  اَألولني من ثُلَّةٌ{  األئمة أتباع كان لهك ولذلك
 ، للسنة خمالفتها هلم ظهر ملَّا منها كثرياً تركوا قد بل ؛ كلها أئمتهم بأقوال يأخذون ال) ١٤
 حنيفة باأ شيخهما خالفا قد اهللا رمحهما يوسف وأبا ، احلسن بن حممد:  اإلمامني إن حىت

                                                   
  : وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى لقوله ؛ مأجور هو بل:  قلت )٢(

 رواه" .  واحـد  أجـر  فله ؛ فأخطأ ، فاجتهد حكم وإذا ، أجران فله ؛ فأصاب ، فاجتهد احلاكم حكم إذا" 
 . وغريمها الشيخان

 ) .٩٣ ص" ( اهلمم إيقاظ"  على التعليق يف نقله )٣(
 ) .٩٩ ص( الفالين )١(



المقدماتمھمات  ٣٣    

 املُزين اإلمام يف يقال هذا وحنو ، ذلك ببيان كفيلة الفروع وكتب ،)٢() املذهب ثلث حنو يف(
 الكالم بنا لطال ؛ األمثلة ذلك على نضرب ذهبنا ولو ، وغريه الشافعي أتباع من وغريه ، )٣(
  : اثنني مثالني على فلنقتصر ؛ اإلجياز من البحث هذا يف إليه قصدنا عما به وخلرجنا ،

  ) :١٥٨ ص( )٤( "  موطئه"  يف حممد اإلمام قال -١

 قولنا يف وأما ، صالة االستسقاء يف يرى ال فكان ؛ اهللا رمحه حنيفة أبو أما:  حممد قال" 
  . إخل... "  رداءه وحيول ، يدعو مث ، ركعتني بالناس يصلي اإلمام فان ؛

 املالزمني ومن ،   )١(حممد ماماإل أصحاب من - البلْخي يوسف بن عصام وهذا -٢
 الدليل يعلم مل ألنه ؛ كثرياً حنيفة أيب اإلمام قول خبالف يفيت كان"  - )٢( يوسف أيب لإلمام

 والرفع ، الركوع عند يديه يرفع كان"  ولذلك ؛ )٣("  به فيفيت ؛ غريه دليل له يظهر وكان ،

                                                   
 . للغزايل )٩٣ ص" (الكبري النافع"  يف اللكنوي وعزاه ،) ١/٦٢" ( احلاشية"  يف عابدين ابن )٢(
  : نصه ما لإلمام"  األم"  امش املطبوع"  الشافعي فقه يف خمتصره"  أول يف القائل وهو )٣(

 ، أراده مـن  على ؛ُألقربه هقول معىن ومن ، اهللا رمحه الشافعي إدريس بن حممد علم من الكتاب هذا اختصرت" 
 " . لنفسه فيه وحيتاط ، لدينه فيه لينظر ؛ غريه وتقليد تقليده عن يه إعالمه مع
 ١٢٠و ١٠٣و ٤٤و٤٢: ( منـه  مواطنـها  إىل نشري ، مسألة عشرين حنو يف إمامه مبخالفة فيه صرح وقد )٤(
 ٣٣٨و ٣٣١و ٣١٤و٢٨٤و ٢٧٥و ٢٧٤و ٢٤٤و ٢٤٠و ٢٣٠و ٢٢٨و ١٧٣و ١٧٢و ١٦٩و ١٥٨و
 " . حممد موطأ على املمجد التعليق"  من ؛) ٣٥٦و ٣٥٥و
"  يف القرشـي  ،وأورده) ١/١٧" ( املفـيت  رسم"  ويف ،) ١/٧٤" ( احلاشية"  يف عابدين ابن فيهم ذكره )١(

 إبـراهيم  وأخوه هو وكان ، ثبتاً ، حديث صاحب كان:"  وقال) ٣٤٧ ص" ( احلنفية طبقات يف املضية اجلواهر
 " . زماما يف بلْخ يخيش
 ) .١١٦ ص" ( احلنفية تراجم يف البهية الفوائد"  )٢(
 ) .١/٢٨" ( املفيت رسم"  و ،) ٦/٩٣" ( الرائق البحر"  )٣(



المقدماتمھمات  ٣٤    

 أن ا العمل من مينعه فلم ، وسلَّم علَيه لَّهال صلَّى عنه املتواترة السنة يف هو كما ؛)٤("  منه
 األربعة األئمة بشهادة - مسلم كل عليه يكون أن جيب ما وذلك ، خبالفها قالوا الثالثة أئمته

  . - تقدم كما ؛ وغريهم

 هـذا  مشرب يف الطعن إىل املقلدين من أحد يبادر ال أن أرجو إنين:  القول وخالصة
 أن أرجو بل ؛ للمذهب خمالفتها بدعوى النبوية السنن من فيه مما فادةاالست وترك ، الكتاب
 ، هلـا  املخالفة أقواهلم وترك ، بالسنة العمل وجوب يف األئمة أقوال من أسلفناه ما يتذكر
 ، األئمة من كان أياً يقلده الذي اإلمام يف طعن هو إمنا ؛ املشرب هذا يف الطعن أن وليعلم

 هـذا  يف م االهتداء عن أعرض فمن ، - بيانه سبق كما - منهم هجاملن هذا أخذنا فإمنا
 االختالف عند أُمرنا وقد ، السنة عن اإلعراض يستلزم ألنه ؛ عظيم خطر على فهو ؛ السبيل

 يحكِّموك حتى يؤمنونَ لَا وربك فَلَا: {  تعاىل قال كما ؛ عليها واالعتماد ، إليها بالرجوع
:  النساء} ( تسليما ويسلِّموا قَضيت مما حرجا أَنفُِسهِم في يجِدوا لَا ثُم بينهم جرش فيما
٦٥. (  

                                                   
  : - أجاد وقد - بقوله عليه علق مث) ١١٦ ص" ( الفوائد"  )٤(

 ، -"  صـالته  فسدت الصالة يف هيدي رفع من أن: "  - حنيفة أيب عن مكحول رواية بطالن منه يعلم:  قلت" 
 ، يوسـف  أيب مالزمي من كان يوسف بن عصام فإن ؛ - ترمجته يف مر كما - اإلتقاين كاتب أمري ا اغتر اليت

  : قال" .  وعصام يوسف أبو ا لعلم ؛ أصل الرواية لتلك كان فلو ، يرفع وكان
 هو بل ، التقليد ربقة عن به خيرج ال ؛ خالفه دليل لقوة إمامه مذهب مسألة يف ترك لو احلنفي أن أيضاً ويعلم" 

 ومـع  ، الرفـع  عدم يف حنيفة أيب مذهب ترك يوسف بن عصام أن ترى أال ، التقليد ترك صورة يف التقليد عني
  : قال! " . ؟ احلنفية يف معدود هو ذلك

 ، دليلـها  لقوة ؛ واحدة مسألة يف هإمام تقليد ترك من على يطعنون حيث ؛ زماننا جهلة من املشتكى اهللا وإىل" 
 وميشـي  ، بالعلمـاء  يتشبه ممن العجب إمنا ، العوام من فإم ؛ منهم عجب وال!!  مقلديه مجاعة عن وخيرجونه

 ! " . كاألنعام مشيهم



المقدماتمھمات  ٣٥    

 اللَّـه  إِلَى دعوا إِذَا املُؤمنِني قَولَ كَانَ إِنما: {  فيهم قال ممن جيعلنا أن تعاىل اهللا أسال
هولسرو كُمحيل مهنيقُولُوا أَنْ با ينعما سنأَطَعو كلَئأُوو مونَ هحن. املُفْلمطَعِ وي اللَّه ولَهسرو 
شخيو اللَّه قْهتيو كلَئفَأُو مونَ هز٥٢ - ٥١:  النور} ( الفَائ. (  

  هـ ١٣٧٠ سنة اآلخرة مجادى ١٣/ دمشق

  وجواا شبهات

  

 هـذه  يف لنا ظهر وقد ، الكتاب هذا مقدمة يف سنوات عشر نذم كتبته كنت ما ذلك
 العودة وجوب إىل إلرشادهم ؛ املؤمن الشباب صفوف يف طيب تأثري هلا كان أنه   )١(الربهة

 واحلمد - فيهم ازداد فقد ؛ والسنة الكتاب:  اإلسالم من الصايف املنبع إىل وعبادم دينهم يف
 مـن  ملست أين غري ؛ بذلك معروفني صاروا حىت ، ا بدونواملتع ، بالسنة العاملون - هللا

 مـن  سقنا ما بعد - ذلك وجوب يف شكّاً ال ، ا العمل إىل االندفاع عن توقُّفاً بعضهم
 بعض من يسمعوا لشبهات ولكن ؛ - إليها بالرجوع األمر يف األئمة عن واألخبار اآليات
 بعد يندفع البعض ذلك لعل ، عليها والرد ، الذكره أتعرض أن رأيت لذا ؛ املقلدين املشايخ

  . تعاىل اهللا بإذن الناجية الفرقة من فيكون ؛ ا العاملني مع بالسنة العمل إىل ذلك

  : بعضهم قال -١

 ، واجب أمر ديننا شؤون يف وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى نبينا هدي إىل الرجوع أن شك ال" 
 ؛كالصالة توقيفية ألا ؛ فيها واالجتهاد للرأي جمال ال ، حمضة عبادة منها كان فيما سيما ال

                                                   
 . للمقدمة املتمم الفصل هذا أضفنا ومنه ، املختصر وخترجيه"  الصالة صفة"  منت ونشر طباعة بعد أي )١(



المقدماتمھمات  ٣٦    

 يقـرون  جنـدهم  ،بل بذلك يأمر املقلدين املشايخ من أحداً نسمع نكاد ال ولكننا ، مثالً
 كرروه طاملا - حبديث ذلك على وحيتجون ، األمة على توسعة أنه ويزعمون ، االختالف

  : - السنة أنصار على به رادين املناسبة هذه مثل يف

  " . رمحة أميت اختالف" 

 عليه وغريه هذا كتابك وأَلّفْت ، إليه تدعو الذي املنهج خيالف احلديث هذا أن لنا فيبدو
  " . ؟ احلديث هذا يف قولك فما. 

  : وجهني من واجلواب 

  : السبكي العالمة قال ؛ له أصل ال باطل هو بل ؛ يصح ال احلديث أن:  األول

  " . موضوع وال ، ضعيف وال ، صحيح سند على له أقف مل" 

  : بلفظ روي وإمنا:  قلت

 ؛ اقتـديتم  فبـأيهم  ، كالنجوم أصحايب:"  و" .  رمحة لكم أصحايب اختالف" ... 
  " . اهتديتم

 ذلك يف القول حققت وقد.  موضوع:  واآلخر.  جداً واه:  األول:  يصح ال وكالمها
  ) .٦١ و ٥٩ و ٥٨ رقم" ( واملوضوعة ةالضعيف األحاديث سلسلة"  يف كله

 يف - فيه الواردة اآليات فإن ؛ الكرمي للقرآن خمالف - ضعفه مع - احلديث أن:  الثاين
 بأس ال ولكن ، تذكر أن من أشهر – فيه باالتفاق واألمر ، الدين يف االختالف عن النهي

 وتـذْهب  فَتفْشلُوا تنازعوا ولَا: {  تعاىل اهللا قال ؛ املثال سبيل على بعضها نسوق أن من



المقدماتمھمات  ٣٧    

كُملَا: {  وقال) . ٤٦:  األنفال} ( رِحيوا وكُونت نم نيرِكاملُش  .نم ينقُوا الَّذفَر  مهيـند 
 يزالُونَ ولَا: {  وقال) . ٣٢ - ٣١:  الروم} ( فَرِحونَ لَديهِم بِما حزبٍ كُلُّ شيعا وكَانوا

خمنيفلإِلَّا.  ت نم محر كبال ربـك  رحـم  من كان فإذا) . ١١٩ - ١١٨:  هود( } ر 
  !؟ رمحة االختالف يكون أن يعقل فكيف ؛ الباطل أهل خيتلف وإمنا ، خيتلفون

 ال أنه بوضوح يتبني وحينئذ ، )١(  متناً وال سنداً ال ؛ يصح ال احلديث هذا أن فثبت
  . األئمة به أمر الذي ، والسنة بالكتاب العمل عن وقفللت شبهة اختاذه جيوز

  : آخرون وقال -٢  

 واألئمة ، الصحابة اختالف يف تقولون فماذا ؛ عنه منهياً الدين يف االختالف كان إذا" 
  " . ؟ املتأخرين من غريهم واختالف ، اختالفهم بني فرق مثة وهل ؟ بعدهم من

  : شيئني يف ذلك ويظهر ، االختالفني بني كبري فرق هناك ؛ نعم:  فاجلواب

  . سببه:  األول

  . أثره:  واآلخر

 ال ؛ الفهـم  يف منهم طبيعي واختالف ضرورة عن كان فإمنا ؛ الصحابة اختالف فأما
 اختالفهم استلزمت ، زمنهم يف كانت أخرى أمور ذلك إىل يضاف ، للخالف منهم اختياراً

 أهلَه يلحق وال ، كلياً منه اخلالص ميكن ال ختالفاال هذا ومثل ،  )١( بعدهم من زالت مث ،
                                                   

 . السابق باملصدر فعليه ؛ ذلك يف البسط شاء نوم )١(
 ذا اخلاصة رسالته أو ، للدهلوي"  البالغة اهللا حجة"  و ، حزم البن"  األحكام أصول يف اإلحكام"  راجع )١(

 " . والتقليد االجتهاد أحكام يف اجليد عقد"  البحث



المقدماتمھمات  ٣٨    

الذم أو ، القصد وهو ، املؤاخذة شرط حتقق لعدم ؛ معناها يف وما ، السابقة اآليات يف الوارد 
  . عليه اإلصرار

 لـه  تتبني قد بعضهم فإن ؛ غالباً فيه هلم عذر فال ؛ املقلدة بني القائم االختالف وأما
 ال فيدعها ، عادة به يتمذهب ال الذي اآلخر املذهب تؤيد وأا ، لسنةوا الكتاب من احلجة
 جاء الذي الدين هو أو ، األصل هو عنده املذهب فكأن ، مذهبه خالف ألا إال ؛ لشيء

  ! منسوخ آخر دين هو اآلخر واملذهب ، وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى حممد به

 مـن  بينها ما على - املذاهب هذه يرون مفإ ؛ ذلك من النقيض على منهم وآخرون
  : )٢(  متأخريهم بعض بذلك صرح كما ؛ متعددة كشرائع - واسع اختالف

  " ! شرع الكل إذ ، شاء ما ويدع ، شاء ما أيها من يأخذ أن املسلم على حرج ال" 

  : الباطل احلديث بذلك االختالف يف بقائهم على وهؤالء ، هؤالء حيتج وقد

 "ذلك على به يستدلون مسعناهم ما وكثرياً" .  رمحة ميتأ اختالف !  

  : بقوهلم ويوجهونه ، احلديث هذا بعضهم ويعلل

  " ! األمة على توسعة فيه ألن ؛ رمحة كان إمنا االختالف إن" 

 ؛ السابقة األئمة كلمات وفحوى ، املتقدمة اآليات لصريح خمالف التعليل هذا أن ومع
  : القاسم ابن قال ، دهبر بعضهم عن النص جاء فقد

                                                   
 ) .٧٧ و ١/٧٦" ( الضعيفة حاديثاأل سلسلة"  أو ،) ١/٢٠٩( للمناوي"  القدير فيض: "  انظر )٢(



المقدماتمھمات  ٣٩    

  : وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اهللا رسول أصحاب اختالف يف يقوالن والليث مالكاً مسعت" 

  . )٣( "  وصواب خطأ هو إمنا ، كذلك ليس ؛"  توسعة فيه: "  ناس قال كما ليس

  : أشهب وقال

  وسلَّم؛ علَيه اللَّه صلَّى اهللا رسول أصحاب عن ثقة حدثه حبديث أخذ عمن مالك سئل" 
 قـوالن  ، واحد إال احلق ما ، احلق يصيب حىت!  واهللا ال : فقال ؟ سعة يف ذلك من أتراه

  . )١( "  واحد إال والصواب احلق ما! ؟ مجيعاً صواباً يكونان خمتلفان

  : الشافعي اإلمام صاحب املُزين وقال 

 ونظر ، بعضاً بعضهم فخطَّأ ؛ وسلَّم لَيهع اللَّه صلَّى اهللا رسول أصحاب اختلف وقد" 
 ذلـك  فعلـوا  ملا ؛ عندهم صواباً كله قوهلم كان ولو ، وتعقَّبها بعض أقاويل يف بعضهم

 الثـوب  يف الصالة يف مسعود وابن كعب بن أُيب اختالف من اخلطاب بن عمر ،وغضب
  : أُيب قال إذ ؛ الواحد

 والثيـاب  ذلك كان إمنا: مسعود ابن وقال.  مجيل حسن الواحد الثوب يف الصالة إن
 علَيه اللَّه صلَّى اهللا رسول أصحاب من رجالن اختلف : فقال ، مغضباً عمر فخرج.  قليلة

لَّمسعنه ويؤخذ ، إليه ينظر ممن و !  

 ؛ هذا مقامي بعد فيه خيتلف أحداً أمسع ال ولكين ، مسعود ابن يأْلُ ومل ، أُبي صدق وقد
  . )٢( "  وكذا كذا به لتفع إال

                                                   
 ) .٨٢ و ٢/٨١" ( العلم بيان جامع"  يف الرب عبد ابن )٣(
 ) .٨٩ و ٨٨ و ٢/٨٢( السابق املصدر )١(



المقدماتمھمات  ٤٠    

  : أيضاً املُزين اإلمام وقال

:  أحدمها فقال ؛ احلادثة يف اجتهدا إذا العالمين أن وزعم ، االختالف جوز ملن يقال" 
 ، هذا قلت أَبِأَصلٍ : احلق مصيب اجتهاده يف منهما واحد كل أن.  حرام:  واآلخر.  حالل

  : له قيل.  بأصل:  قال فإن ؟ بقياس أم

  : قيل.  بقياس:  قلت وإن! ؟ االختالف ينفي والكتاب ، أصالً يكون كيف

 هذا! ؟ اخلالف جواز عليها تقيس أن لك وجيوز ، اخلالف تنفي األصول تكون كيف
  . )٣( "  عامل عن فضالً ؛ عاقل جيوزه ال ما

 يف جـاء  ما يتعدد ال واحد احلق أن مالك اإلمام عن ذكرته ما خيالف:  قائل قال فإن
  ) :١/٨٩( الزرقا لألستاذ"  الفقهي املدخل"  كتاب

 مالـك  اإلمـام  مذهب خيتارا أن بعده من الرشيد مث ، املنصور جعفر أبو هم ولقد" 
  : وقال ذلك عن مالك فنهامها ، العباسية للدولة قضائياً قانوناً"  املوطأ"  وكتابه

 ، البلدان يف وتفرقوا ، الفروع يف اختلفوا لَّموس علَيه اللَّه صلَّى اهللا رسول أصحاب إن
  " . مصيب وكل

 يف قولـه  لكن ، اهللا رمحه مالك اإلمام عن مشهورة معروفة القصة هذه إن:  وأقول
  : آخرها

                                                                                                                          
 ) .٨٤ - ٢/٨٣( السابق املصدر )٢(
 ) .٢/٨٩( نفسه املصدر )٣(



المقدماتمھمات  ٤١    

 وقفت اليت واملصادر ، الروايات من شيء يف أصالً له أعلم ال مما" .  مصيب وكل" 
 املقدام فيه بإسناد) ٦/٣٣٢"( احللية"  يف نعيم أبو جهاأخر واحدة رواية إال!  اللهم ،)١( عليها

  : لفظها فإن ذلك ،ومع"  الضعفاء"  يف الذهيب أوردهم ممن:  وهو ، داود بن

  :  فقوله" .  مصيب نفسه عند وكلّ" 

 ؛ كذلك تكون ال وكيف ، مدخولة"  املدخل"  رواية أن على يدل" .  نفسه عند" 
! ؟ بيانـه  سبق كما ؛ يتعدد ال واحد احلق أن مالك اإلمام عن الثقات رواه ملا خمالفة وهي
  . وغريهم اتهدين األربعة واألئمة ، والتابعني ، الصحابة من األئمة كل هذا وعلى

  ) :٢/٨٨( الرب عبد ابن قال

 ، اجتهادهم يف بعضاً بعضهم السلف خطَّأ ما ؛ متدافعني وجهني يف الصواب كان ولو" 
 قال من أحسن ولقد ، كله صواباً وضده الشيء يكون أن يأىب والنظر ، موفتواه ، وقضائهم

:  

  " . احملال من يأيت ما أقبح...  حال يف معاً ضدين إثبات

 أن املنصور على اإلمام أىب فلماذا ؛ اإلمام عن باطلة الرواية هذه أن ثبت إذا:  قيل فإن
  ؟ لكذ إىل يجِبه ومل ،"  املوطأ"  كتابه على الناس جيمع

                                                   
 ابـن  للحـافظ ) ٧ - ٦ ص" ( املوطا فضل يف املغطا كشف"  و ،) ٤١( الرب عبد البن"  االنتقاء"  راجع )١(

 ) .١/١٩٥( للذهيب"  احلفاظ تذكرة"  و ، عساكر



المقدماتمھمات  ٤٢    

 اختصار شرح"  يف كثري ابن احلافظ ذكره ما الرواية من عليه وقفت ما أحسن:  فأقول
  : قال مالكاً اإلمام أن وهو ،) ٣١ ص" ( احلديث علوم

  " . عليها نطلع مل أشياء على واطلعوا مجعوا قد الناس إن" 

  . تعاىل اهللا رمحه كثري ابن قال كما ؛ وإنصافه علمه متام من وذلك

 كخالف ؛ اإلنسان عليه يؤاخذ ما منه ولكن ، رمحة وليس ، كلُّه شر اخلالف أن فثبت
 ؛ األئمة من تابعهم ومن الصحابة كخالف ؛ عليه يؤاخذ ال ما ومنه ، للمذاهب املتعصبة
  . املقلدة اختالف غري هو الصحابة اختالف أن فظهر. التباعهم ووفقنا زمرم يف اهللا حشرنا

  : وخالصته

 مـا  منه ويفرون ، االختالف ينكرون كانوا ولكنهم ، اضطراراً اختلفوا ابةالصح إن
  . سبيالً ذلك إىل وجدوا

 وال ، يتفقون فال ؛ - منه كبري قسم يف ولو ، منه اخلالص إمكام فمع - املقلدة وأما
  . االختالفني بني إذن فشتان ، يقرونه بل ؛ إليه يسعون

  . السبب جهة من الفرق هو ذلك

 مـع  - عنهم اهللا رضي الصحابة أن وذلك ؛ أوضح فهو ؛ األثر جهة من الفرق وأما
 كل بعيدين ، الوحدة مظهر على احملافظة أشد حمافظني كانوا - الفروع يف املعروف اختالفهم

 مشروعية يرى من - مثالً - فيهم كان فقد ؛ الصفوف ويصدع ، الكلمة يفرق عما البعد
 ، اليدين رفع استحباب يرى من فيهم وكان ، مشروعيته معد يرى ومن ، بالبسملة اجلهر
 فقـد  ؛ ذلك ومع ؛ يراه ال ومن ، املرأة مبس الوضوء نقض يرى من وفيهم ، يراه ال ومن



المقدماتمھمات  ٤٣    

 اإلمـام  وراء الصـالة  عن منهم أحد يستنكف وال ، واحد إمام وراء مجيعاً يصلون كانوا
مذهيب خلالف .  

 تفـرق  أن آثاره من كان فقد ؛ متاماً ذلك من قيضالن على فاختالفهم ؛ املقلدون وأما
 وراء مجيعاً يصلوا أن يأبون فهم ، الصالة وهو أال ؛ الشهادتني بعد ركن أعظم يف املسلمون

 يف له املخالف إىل بالنسبة األقل على مكروهة أو ، باطلة اإلمام صالة أن حبجة ؛ واحد إمام
 بعض كتب نصت وقد ؛ ال كيف ،   )١(غرينا رآه كما ورأيناه ، ذلك مسعنا وقد ، مذهبه

 أربعـة  جتد أن ذلك نتيجة من وكان! ؟ البطالن أو ، الكراهة على اليوم املشهورة املذاهب
 إمـامهم  ينتظرون أناساً وجتد ، متعاقبني أربعةٌ أئمةٌ فيها يصلي ، اجلامع املسجد يف حماريب

  ! يصلي قائم اآلخر اإلمام بينما

 التزاوج منع مثاله ؛ املقلدين بعض عند ذلك من أشد هو ما إىل اخلالف وصل لقد بل
 بـ امللقب وهو - احلنفية عند املشهورين بعض من فتوى صدرت مث ، والشافعية احلنفي بني
  : بقوله ذلك وعلل ، بالشافعية احلنفي تزوج فأجاز ؛ -) الثقلني مفيت: (

 - عندهم معتربة الكتب ومفاهيم - كذل ومفهوم!   )١("  الكتاب أهل مرتلة هلا ترتيالً" 
  !! باملسلمة الكتايب تزوج جيوز ال كما ؛ باحلنفية الشافعي تزوج وهو ، العكس جيوز ال أنه

 اخـتالف  نتيجة كان الذي السيئ األثر للعاقل توضح ، كثرية أمثلة من مثاالن هذان 
 فَهم ولذلك ؛ األمة يف ئسي أثر أي له يكن فلم ، السلف خبالف ؛ عليه وإصرارهم املتأخرين

                                                   
 أشـرنا  مما عديدة أمثلة جتد ؛) ٧٢ - ٦٥ ص" ( اخلالف فيه جيوز ال ما"  كتاب من) الثامن الفصل( راجع )١(

 ! األزهر علماء بعض من بعضها وقعت ؛ إليه
 " . الرائق البحر"  )١(



المقدماتمھمات  ٤٤    

 اهللا هدانا.  املتأخرين خبالف ؛ الدين يف التفرق عن النهي آيات تشملهم أن من منجاة يف
  . املستقيم صراطه إىل مجيعاً

 أمـة  من غريهم إىل يتعده ومل ، بينهم فيما ضرره احنصر املذكور اختالفهم أن وليت
 من غريهم إىل جتاوزهم-!  لألسف ويا - نهولك ، الشيء بعض اخلطب هلان ؛ إذن ، الدعوة
 اهللا ديـن  يف الدخول عن اختالفهم بسبب فصدوهم ، واألقطار البالد من كثري يف الكفار
  " الغرب من ظالم"  كتاب يف جاء!  أفواجاً

  : نصه ما) ٢٠٠ ص( الغزايل حممد الفاضل لألستاذ

 املتحـدثني  أحد أثار أن كابأمري"  برينستون"  جامعة يف عقد الذي املؤمتر يف حدث" 
 بأي : قال ؛ - اإلسالمية بالنواحي واملهتمني ، املستشرقني أوساط يف يثار ما كثرياً - سؤاالً
 كما اإلسالم أبتعاليم ؟ إليه يدعون الذي اإلسالم ليحددوا ؛ العامل إىل املسلمون يتقدم التعاليم
  ؟ زيدية أو ، إمامية نم الشيعة يفهمها اليت بالتعاليم أم ؟ السنيون يفهمها

  . بينهم فيما خمتلفون وأولئك هؤالء من كالً إن مث

 تفكـرياً  آخرون يفكر بينما ، حمدوداً تقدمياً تفكرياً ما مسألة يف منهم فريق يفكر وقد
  . متزمتاً قدمياً

 يف أنفسهم هم ؛ألم حرية يف إليه املدعوين يتركون اإلسالم إىل الداعني أن ؛ واخلالصة
  . )٢( "  حرية

                                                   
  : اآلن وأقول )٢(



المقدماتمھمات  ٤٥    

 سـلطان  حممـد  للعالمة"  جابان بالد مسلمي إىل السلطان هدية"  رسالة مقدمة ويف
  : تعاىل اهللا رمحه املعصومي

)  طوكيو( بلدة من – اليابان:  يعين - جابان بالد مسلمي من سؤال علي ورد كان إنه" 
  : حاصله ، األقصى الشرق يف) أوصاكا( و

 أن اإلسالم بدين تشرف من يلزم وهل ؟ املذهب معىن ما مث ؟ اإلسالم دين حقيقة ما 
 أو ، شـافعياً  أو ، حنفياً أو ، مالكياً يكون أن:  أي ؟ األربعة املذاهب أحد على يتمذهب

  ؟ يلزم ال أو ، غريها

 متنـوري  من أنفار عدة أراد حينما ؛ وخيم ونزاع ، عظيم اختالف هنا وقع قد ألنه
 ،فعرضوا اإلميان بشرف ويتشرفوا ، اإلسالم دين يف يدخلوا نأ) يابونيا( رجال من األفكار

 خيتاروا أن ينبغي: اهلند أهل من مجع فقال) . طوكيو( يف الكائنة املسلمني مجعية على ذلك
  . األمة سراج ألنه ؛ حنيفة أيب اإلمام مذهب

  ) :جاوا( أندونيسيا أهل من مجع وقال

                                                                                                                          
 بـني  النبوية السنة: "  بعنوان أخرياً صدر الذي كتابه مثل - األخرية أيامه يف الكثرية لغزايلا كتابات كشفت لقد
 نلمـس  كنا ولقد" !  حرية يف أنفسهم هم"  الذين الدعاة أولئك من نفسه هو أنه -"  احلديث وأهل الفقه أهل
 ينم ما مؤلفاته بعض يف كتاباته عضب ومن الفقهية املسائل بعض يف له ومناقشاتنا أحاديثه بعض من ذلك قبل منه
 ال ذلك يف فهو ؛ وتضعيفها األحاديث تصحيح يف لعقله وحتكيمه ، السنة عن احنرافه وعن ، احلرية هذه مثل عن

 ولـو  ، صـححه  ؛ منه أعجبه ما بل ؛ فيه واملتخصصني ، به العارفني إىل وال ، وقواعده احلديث علم إىل يرجع
  ...!  عليه متفقاً صحيحاً كان ولو ، ضعفه ؛ منه يعجبه مل وما!  ضعيفاً كان
 أحسن ومن.  واحنرافه حريته يف القول وفصلوا ، عليه بالرد خرياً اهللا جزاهم والفضل العلم أهل من كثري قام وقد
 ورسالة ،) ١١ - ٩ العدد( األفغانية) ااهد( جملة يف املدخلي هادي بن ربيع الدكتور صاحبنا رد عليه وقفت ما

 " (*) . الغزايل لعلم املعيار: "  املسمى ، الشيخ آل حممد بن العزيز عبد بن صاحل الفاضل األخ



المقدماتمھمات  ٤٦    

 قصدوا فيما ،وحتريوا جداً تعجبوا ؛ كالمهم نيوناجلابا مسع فلما!  شافعياً يكون أن يلزم
  ! " . إسالمهم سبيل يف سداً املذاهب مسألة وصارت ،

 األخـذ  وعدم ، للسنة االتباع من إليه تدعون الذي هذا معىن أن آخرون ويزعم -٣
  . ئهموآرا اجتهادام من واالستفادة ، مطلقاً بأقواهلم األخذ ترك ؛ هلا املخالفة األئمة بأقوال

 كما ، البطالن ظاهر باطل هو بل ؛ الصواب عن يكون ما أبعد الزعم هذا إن:  فأقول
  على تدل كلها فإا ؛ السابقة الكلمات من جلياً ذلك يبدو

 مكـان  ونصـبها  ، ديناً املذاهب اختاذ ترك هو إمنا إليه ندعو الذي كل وأن ، خالفه
 أحكـام  استنباط إرادة عند أو ، التنازع عند إليها الرجوع يكون حبيث ؛ والسنة الكتاب
 اجلديـدة  األحكام وضعوا وعليه ، الزمان هذا متفقهة يفعل كما ؛ طارئة حلوادث جديدة

 والسنة الكتاب إىل فيها يرجعوا أن دون ؛ وغريها ، والطالق والنكاح ، الشخصية لألحوال
"  رمحة اختالفهم: "  طريقة لىع وإمنا ، الباطل من واحلق ، اخلطأ من منها الصواب ليعرفوا ،
 رمحه التيمي سليمان قول أحسن وما ، - زعموا - املصلحة أو ، والتيسري ، الرخص وتتبع! 
  " . كله الشر فيك اجتمع ؛ عامل كل برخصة أخذت إن"  : تعاىل اهللا

  : عقبه وقال ،) ٩٢ - ٢/٩١( الرب عبد ابن رواه

  " . خالفاً فيه أعلم ال إمجاع هذا" 

  . - ترى كما - اإلمجاع وفق وهو ، ننكره الذي افهذ

 فيما احلق وجه تفهم على ا واالستعانة ، منها واالستفادة ، أقواهلم إىل الرجوع وأما
 فأمر ؛ توضيح إىل حباجة منها كان ما أو ، والسنة الكتاب يف نص عليه ليس مما ، فيه اختلفوا



المقدماتمھمات  ٤٧    

 االهتـداء  سـبيل  سلك ملن مرجوة منه فائدةال ألن ؛ عليه وحنض ، به نأمر بل ، ننكره ال
  . والسنة بالكتاب

  ) :٢/١٧٢( تعاىل اهللا رمحه الرب عبد ابن العالمة قال

 واألحكام السنن حبفظ عين من أن واعلم ، ا والعناية األصول حبفظ!  أخي يا فعليك" 
 ومفتاحـاً  ، دهاجتها على له عوناً فجعله - الفقهاء أقاويل يف ونظر ، القرآن يف املنصوصة

 ، السنن تقليد منهم أحداً يقلد ومل ، - للمعاين احملتملة السنن جلمل وتفسرياً ، النظر لطرائق
 أنفسهم به العلماء أخذ مما نفسه يرح ومل ، نظر دون حال كل على إليها االنقياد جيب اليت
 فيما سعيهم هلم وشكر ، والنظر والتفهم البحث يف م واقتدى ، وتدبرِها السنن حفظ من

 ؛ الزلل من يربئهم ومل ، أقواهلم أكثر هو الذي صوام على ومحدهم ، عليه ونبهوا أفادوه
 املصيب وهو ، الصاحل السلف عليه مبا املتمسك الطالب هو فهذا ؛ منه أنفسهم يربئوا مل كما
 اهللا رضـي  صحابته وهدي موسلَّ علَيه اللَّه صلَّى نبيه لسنة واملتبع ، لرشده واملعاين ، حلظه
  . عنهم

 أن ورام ، برأيـه  السنن وعارض ، ذكرنا عما وأضرب ، النظر من نفسه أعف ومن
 بال الفتوى يف ،وتقحم أيضاً كله ذلك جهل ومن ، مضل ضال فهو ؛ نظره مبلغ إىل يردها
  " . سبيالً وأضل ، عمى أشد فهو ؛ علم

  الطريقِ بنيات عن فدعين...  خفاُء به ليس احلق فهذا

 هلم تبني ،اليت السنة اتباع عن يصدهم ، املقلدين بعض عند شائعاً ومهاً هناك إن مث -٤
 ، املـذهب  صـاحب  ختطئة يستلزم السنة اتباع أن ظنهم وهر ، خالفها على املذاهب أن



المقدماتمھمات  ٤٨    

 ال املسـلمني  أفراد من فرد يف الطعن كان وملا ، اإلمام يف الطعن:  عندهم معناها والتخطئة
  !؟ أئمتهم من إمام يف فكيف ؛ جيوز

 فكيف ؛ وإال ، السنة يف التفقه عن االنصراف وسببه ؛ باطل املعىن هذا أن:  واجلواب
  : القائل هو وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اهللا ورسول! ؟ عاقل مسلم املعىن ذلك يقول

 فله ؛ ،فأخطأ فاجتهد كمح وإذا ، أجران فله ؛ فأصاب ، فاجتهد ، احلاكم حكم إذا" 
  . )١( "  واحد أجر

 أخطأ: ( القائل قول أن فيه غموض ال بوضوح ويبني ، املعىن ذلك يرد احلديث فهذا
 ؛ خطأه من رأي يف مأجوراً كان فإذا ،) واحداً أجراً فالن أثيب: ( الشرع يف معناه) فالن

 كل على جيب ، باطل أمر همالتو هذا أن شك ال! ؟ فيه الطعن إياه ختطئته من يتوهم فكيف
 ، منهم عادي فرد يف وليس ، املسلمني يف يطعن الذي فهو ؛ وإال ، عنه يرجع أن به قام من
 ، وغريهم اتهدين األئمة من بعدهم ومن ، والتابعني ، الصحابة من ؛ أئمتهم كبار يف بل

 ، )٢(  بعض على بعضهم ويرد ، بعضاً بعضهم خيَطِّئ كان األجلَّة هؤالء أن يقيناً نعلم فإننا
 علَيه اللَّه صلَّى اهللا رسول أن صح لقد بل.  بعض يف يطعن كان بعضهم إن:  عاقل أفيقول
لَّمسلَّى ،فقال رجل رآها كان لرؤيا تأويله يف عنه اهللا رضي بكر أبا خطَّأ وص اللَّه هلَيع لَّمسو 

  : له

                                                   
 . ومسلم ، البخاري]  رواه[  )١(
 ) .٣٤ - ٣٣ ص( املتقدم رجب ابن احلافظ وكالم ،) ٤٢ ص( آنفاً املتقدم املزين اإلمام كالم انظر )٢(



المقدماتمھمات  ٤٩    

 بكر أيب يف وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى طعن فهل.  )٣( "  بعضاً وأخطأت ، بعضاً أصبت" 
  !؟ الكلمة ذه

  ملذهبهم املخالفة السنة اتباع عن يصدهم أنه ؛ أصحابه على الوهم هذا تأثري عجيب ومن
  السنة خالف يف ولو - إياه اتباعهم وأما ، اإلمام يف الطعن:  عندهم معناه إياها اتباعهم ألن ؛
  . املوهوم الطعن من فراراً ؛ تقليده على يصرون فهم ولذلك!  وتعظيمه:  رامهاحت فمعناه -

 مما شر هو فيما وقعوا ؛ الوهم هذا بسبب أم - تناسوا:  أقول وال - هؤالء نسي ولقد
 على تدل وخمالفته ، املتبوع احترام على يدل االتباع كان إذا:  قائل هلم قال لو فإنه ، فروا منه

 إىل اتباعها وترك ، وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى النيب سنة خمالفة ألنفسكم أجزمت فكيف ؛ فيه الطعن
 كان فلئن! ؟ كفراً ليس فيه والطعن ، معصوم غري وهو ، السنة خالف يف املذهب إمام اتباع

 كوا يف أظهر موسلَّ علَيه اللَّه صلَّى الرسول فمخالفته ؛ فيه طعناً تعترب اإلمام خمالفة عندكم
 مل ؛ قائـل  ذلـك  هلم قال لو.  - منه باهللا والعياذ - بعينه الكفر هو ذلك بل ؛ فيه طعناً

  ! اللهم ؛ جواباً عليه يستطيعوا

 منا ثقةً ؛ السنة تركنا إمنا:  قوهلم وهي - بعضهم من مسعناها طاملا - واحدة كلمة إال
  . منا بالسنة أعلم وأنه ، املذهب بإمام

 فإين ؛ولذلك املقدمة هذه يف عليها الكالم يطول وجوه من الكلمة هذه على بناوجوا
  : فأقول ، اهللا بإذن فاصل جواب وهو ، منها واحد وجه على أقتصر

 هم األئمة مئات بل ؛ عشرات هناك بل ؛ بالسنة منكم أعلم هو فقط مذهبكم إمام ليس
 أخذ قد وكان - مذهبكم خالف على الصحيحة السنة جاءت فإذا ، بالسنة منكم أيضاً أعلم

                                                   
 ) .١٢١" ( الصحيحة األحاديث"  يف وخترجيه ، سببه وراجع.  ومسلم ، البخاري]  رواه[  )٣(



المقدماتمھمات  ٥٠    

 كلمتكم ألن ؛ عندكم الزم حتم - هذه واحلالة -ا فاألخذ ؛ - األئمة أولئك من أحد ا
 منا ثقة ؛ السنة ذه أخذنا إمنا:  معارضاً لكم سيقول خمالفكم فإن ، هنا تنفُق ال املذكورة

 على خيفى ال بين وهذا.  خالفها لذيا اإلمام اتباع من أوىل فاتباعه ؛ ا أخذ الذي باإلمام
  . تعاىل اهللا شاء إن أحد

  : أقول أن أستطيع فإين ؛ ولذلك

  عذر فال ؛ صالته صفة يف وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى عنه الثابتة السنن مجع ملَّا هذا كتابنا إن

 ذلك من اهمحاش – تركه على العلماء اتفق ما فيه ليس ألنه ؛ ا العمل ترك يف ألحد
 معذور فهو ؛ ا يقل مل ومن ، منهم طائفة ا قال وقد إال ؛ فيه وردت مسألة من ما بل ؛ -
 عنده تقوم ال بطريق لكن ورد أو ، إطالقاً ا النص إليه يرد مل ألنه ؛ واحداً أجراً ومأجور ،
  . العلماء لدى املعروفة األعذار من ذلك لغري أو ، احلجة به

 الـنص  اتباع الواجب بل ؛ تقليده يف له عذر فال ؛ بعده من عنده النص ثبت من وأما
  : يقول وجلَّ عز واهللا ، املقدمة هذه من املقصود هو وذلك ، املعصوم

ـ  أَنَّ واعلَموا يحيِيكُم لما دعاكُم إِذَا وللرسولِ للَّه استجِيبوا آمنوا الَّذين أَيها يا{   هاللَّ
  ) .٢٤:  األنفال} ( تحشرونَ إلَيه وأَنه وقَلْبِه املَرِء بين يحولُ

 على اهللا وصلى.  النصري ونعم املوىل نعم وهو ، السبيل يهدي وهو ، احلق يقول واهللا
  . العاملني رب هللا واحلمد ، وسلم وصحبه آله وعلى ، حممد

  األلباين الدين ناصر حممد

  هـ ٥/٢٠/١٣٨١ دمشق



المقدماتمھمات  ٥١    

   السبيل منار أحاديث ختريج يف الغليل إرواء 
  

 أعمالنا وسيئات أنفسنا شرور من باهللا ونعوذ ونستغفره ونستعينه حنمده هللا احلمد إن  
 شريك ال وحده اهللا إال إله ال أن وأشهد له هادي فال يضلل ومن له مضل فال اهللا يهده من
 إال متـوتن  وال تقاته حق اهللا اتقوا آمنوا الذين أيها يا. (  ورسوله عبده حممدا أن وأشهد له

 منـها  وخلـق  واحدة نفس من خلقكم الذي ربكم اتقوا الناس أيها يا) (  مسلمون وأنتم
 كان اهللا إن واألرحام به تساءلون الذي اهللا واتقوا ونساء كثريا رجاال منهما وبث زوجها
 ويغفر أعمالكم لكم يصلح سديدا قوال لواوقو اهللا إتقوا آمنوا الذين أيها يا) (  رقيبا عليكم

 الغليل إرواء"  كتابنا فهذا بعد أما) .  عظيما فوزا فاز فقد ورسوله اهللا يطع ومن ذنوبكم لكم
 وأحل عنه السؤال كثر أن بعد الكرام قرائنا إىل اليوم نقدمه"  السبيل منار أحاديث خنريج يف

.  امسه بلغهم أو ذكره جاء كلما اإلسالمية بالدال خمتلف يف والفضل العلم أهل من كثري بطبعه
 عليه اإلحالة على جريت ولذلك عاما عشر مخسة من أكثر منذ خترجيي من فرغت كنت وقد
 قد كنت ما سواء واملخطوطة منها املطبوعة مؤلفايت من كثري يف األحاديث بعض ختريج يف

 فقط احلديث مرتبة بذكر تفاءواالك أ اإلجياز أو التوسط أو البسط مسلك خترجيه يف سلكت
 أحاديث ختريج يف املرام غاية"  و )  الضعيفة األحاديث"  و.   "  الصحيحة األحاديث"  مثل

 الترغيب على الرغيب التعليق"  و"  السنة كتاب ختريج يف اجلنة ظالل"  و  "  واحلرام احلالل
 أنواعـه :  التوسـل "  و " الطيب الكلم"  حنو الصغرية الرسائل بعض ومثل  "  والترهيب
 وغريها"  السادات احلنفية مذهب على األموات مساع عدم يف البينات اآليات"  و"  وأحكامه

 يف علـي  تيسريا سنني منذ املطبوعات عامل إىل إخراجه الضروري من كان فإنه ولذلك. 
 تأليفه يف الفضل أن ومع.  ثانيا وإفادم العلم هل أ لرغبة واستجابة أوال اإلحالة عند املراجعة

 إال الناس على نشره على حريصا وكان الشاويش زهري حممد األستاذ الفاضل األخ إىل يعود



المقدماتمھمات  ٥٢    

 طويلة ملدة لبنان من مث سورية من اخلروج إىل اضطراره منها أسباب ذلك وبني بينه حال أنه
 بعض األوضاع استقرت وقد واآلن.  سنوات بضع منذ بريوت يف املضطرب الوضع وأخريا
 عـامل  إىل إخراجـه  إىل - خـريا  اهللا جزاه - بادر فقد الطباعة سبل له وتيسرت"  الشئ

 الباعث إن مث.  وباطنة ظاهرة نعمه وعليه علينا اهللا أمت فضل إىل فضال بذلك فضم املطبوعات
  : أمهها أذكر أمورا كان التخريج هذا على

 أمحد اإلمام مذهب كتب تأمها من هو. . . . "  السبيل منار: "  أصله أن:  األول 
 مثـل  يف آخـر  فقهي كتاب يف تتوفر قلما غزيرة مادة األحاديث من مجع الذي السنة إمام

 مرفوعة جلها زادت أو حديث آالف ثالثة عددها بلغ حىت - فقط جزءان هو إذ - حجمه
  . وسلم عليه اهللا صلى النيب إىل

 يف كتـاب  ختريج يف مطبوع تابك وطالبه العلم أهل أيدي بني يوجد ال أنه:  الثاين 
 يف  "  اهلداية ألحاديث الراية نصب"  كتاب مثال خذ األخرى للمذاهب كما احلنبلى الفقه
 من أن فرأيت"  العسقالين حجر ابن تلخيص"  و الزيلعى الدين مجال للحافظ احلنفي الفقه

 تعاىل اهللا رمحه ههوفق ملذهبه متواضعة خبدمة أقوم أن علي حقه ومن السنة إمام جتاه واجيب
  . الكتاب هذا بتخريج وذلك

 منهم واحلنابلة عامة والفقه العلم لطالب عونا أكون أن بذلك توخيت أنين:  الثالث 
 طريـق  يف معنـا  السلوك على السنة إىل الناس أقرب - علمت فيما - هم الذين خاصة

 - حقه يعطيه ال الذى هالفق هذا)  املقارن الفقه(  ب اليوم يعرف الذي الفكري االستقالل
 حقه من فإن اآلن املعروفة)  الشريعة كليات(  يف ملادته واملدرسني فيه الباحثني أكثر - اليوم

 مسائله من ملسألة يعرض أحدهم فترى.  حجة به تقوم ال ضعيف حبديث فيه يستدل ال أن
 األحاديث.  من شئ افيه كان فإذا التفصيلية أدلتها يذكر ال مث فيه املتناقضة األقوال ويسوق



المقدماتمھمات  ٥٣    

 ضعيفها من قويها وال بل حسنها من صحيحها ومييز يبني أن دون حشرا حشرها"  النبوية
 ترجيح يف آراؤهم وتضطرب الطالب أفكار تتبلبل أن السيئة وآثاره ذلك نتيجة من فيكون

 .يتعدد احلق أن:  الشائع اخلطأ قلوم من يتمكن أن ذلك عاقبة ويكون آخر قول على قول
 متسكا يزدادوا وأن!  اهللا شرع كلها املتعارضة األقوال هذه إن:  فقال أخريا بعضهم صرح بل

 وقد أحدهم على املذهبية العصبية تتغلب وقد  "  رمحة أميت اختالف: "  الباطل باحلديث
 تلك من حبديث له وينتصر ملذهبه املوافق األقوال تلك من فريجح نفسه املادة أستاذ هو يكون
 العلمـي  واملنـهج  ونقاده احلديث أهل عند ضعيف حديث أنه يدري ال وهو اديثاألح

 ـا  املستدل املتعارضة األحاديث تلك بني تضعيفه عملية جيري أن عليه يوجب الصحيح
 وما ا املعارضة جيز ومل جانبا تركت حجة به تقوم ال ضعيفا منها كان فما املتناقضة لألقوال

 الفقـه  أصول علم يف املعروفة التوفيق وجوه من بوجه بينها مجع ثابتا أو صحيحا منها كان
 الصالح البن"  احلديث علوم"  على حاشيته يف العراقي احلافظ أوصلها وقد احلديث وأصول

  .  وجه مئة من أكثر إىل

"  ب تسـميته  علـى  اصطلحت مبا وثقى عالقة العلمي التخريج هذا ملثل أن:  الرابع
 تصـفية  أساس على إال تقوم ان ميكن ال املرجوة اإلسالمية النهضة أن ا وأعين"  التصفية
 ما وخباصة واملوضوعة الضعيفة األحاديث ذلك ومن القرون مر على فيه دخل مما اإلسالم

 تلك من الكتب هذه تصفية فإن شرعية أحكام عليها أقيمت وقد الفقه كتب يف منها كان
 مل ما)  وسلم عليه اهللا صلى(  نبيه على املسلم وليق ال لكي دينيا واجبا كونه مع ألحاديث

 التقارب على املختلفني املسلمني تساعد اليت األسباب أقوى من فهو به له علم ال ما أو يقله
 الطريق نسد - والتصفية التخريج هذا مبثل - أننا:  اخلامس.  املذهيب التعصب ونبذ الفكري

 السـنة  حجية وينكرون النبوية األحاديث اربونحي الذين اجلهلة الضالة املبتدعة بعض على
 وليسوا" .  القرآنيني"  البالد بعض يف ويسمون!  القرآن إال هو ليس اإلسالم أن يزعمونو



المقدماتمھمات  ٥٤    

 ينقض بعضها وإن حمفوظة غري السنة إن:  بقوهلم اجلهال على ويلبسون.    شئ يف القرآن من
 احلمرياء هذه عن دينكم شطر خذوا: "  حديث منها األمثلة ببعض ذلك على ويأتون بعضا
 ناقصات"  أن النساء يف)  وسلم عليه اهللا صلى(  قوله به يعارضون مث  )١("  عائشة يعين
 بأخذ يأمر مث احلديث هذا يف بالنقص النساء يصف كيف أنظروا:  ويقولون )٢( "  ودين عقل
 احلديث أن دينه يف املتبصر املسلم علم ما فإذا!  النقص يف متهمة وهي عائشة من الدين شطر
 صحيح اآلخر واحلديث)  وسلم عليه اهللا صلى(  اهللا رسول على مكذوب موضوع األول
 احلـديث  معارضة - جمنون غري - عاقل عقل يف يصح ال ألنه أوال املزعوم التعارض زال

 االخر احلديث إىل رجع إذا مث.  وضالهلم وجهلهم تلبيسهم وانكشف باملوضوع الصحيح
 إطالقه ليس املذكور النقص أن له يتبني به املوثوق مصدره من بتمامه وأخذه ثانيا حيحالص
 أن هـو  وإمنا زعموا قلوم من للسنة منهم وإسقاطا الناس يومهوا أن الدجالون يتعمد كما
 جاء كما الرجل شهادة من النصف على شهادا وأن حائض وهي تصوم وال تصلي ال املرأة

 بني الغالب على الشأن هو وهذا.  وغريه"  البخاري صحيح"  يف نفسه احلديث يف تفسريه
 متنوعة كثرية الناس إلضالل واجلن اإلنس شياطني وطرق والصحيحة الضعيفة األحاديث

"  رمحة أميت اختالف"  املتقدم احلديث مبثل وآخر آنفا املذكور عائشة حديث مبثل يضل فهذا
 ليس التخريج فن أن واعلم.  تعاىل اهللا شاء إن لنافعا التخريج هذا كان ذلك كل أجل من. 

: "  احلديث خمرج نقول أن على أمره يقتصر حبيث احملدثني من احملققني عند نفسه يف غاية
 عامـة  يفعله كما)  وسلم عليه اهللا صلى(  النيب عن فالن عن -.  و وفالن فالن أخرجه
 ال هذه واحلالة فإنه ضعيفا كونه لدرجة بيانه ذلك إىل يضم أن بد ال بل وحديثا قدميا احملدثني

 يف يعرف ما وهذا القوة مرتبة إىل ا احلديث يرتقي لعله وشواهده طرقه تتبع أن من له بد

                                                   
 القيم ابن للعالمة"  املنيف املنار"  انظر موضوع حديث )١(
 املختصر هذا من ٧٢٥ رقم - ٣٤٦/  ١ البخاري رواه )٢(



المقدماتمھمات  ٥٥    

 علـوم  أنواع أصعب من احلقيقة يف وهذا.  لغريه الصحيح أو لغريه باحلسن احلديث علم
 كتـب  بطون يف واألسانيد األحاديث على االطالع يف سعة يتطلب ألنه وأشقها احلديث
 دأبا ذلك إىل أضف رجاله وتراجم احلديث بعلل جيدة ومعرفة وخمطوطها مطبوعها احلديث
 به واملشتغلني قدميا احملدثني مجاهري بذلك القيام عن تقاعس أنه جرم فال البحث على وجلدا
 دون التخريج ىعل االقتصار األيام هذه يف جيوز ال أنه أرى أنىن على.  هم ما وقليل حديثا
 ثابت احلديث أن - القوة التخريج من يستلزمون الذين القراء عامة إيهام من فيه ملا املرتبة بيان
 من.  هام فإنه فراجعه"  املرام غاية: "  مقدمة يف بينته كما جيوز ال مما وهذا.  حال كل على
 السطر أول يف ثحدي كل مرتبة بيان على كغريه التخريج هذا يف جريت قد فإين ذلك أجل

 يف يكن مل إذا وهذا تضعيفا أو تصحيحا إسناده على بالكالم مث خرجه من بذكر ذلك اتبع مث
 مقـدميت  يف بينتـه  كنت كما الكالم عن بذلك استغنيت وإال أحدمها أو الشيخان خمرجه

 وقد.  للمنذري"  مسلم خمتصر"  على ومقدميت"  الطحاوية العقيدة شرح"  أحاديث لتخريج
 ألهل وحتقيق ختريج من عليه وقفت ما أنقل وحينئذ احلديث إسناد على الوقوف يل يتيسر ال

 له أذكر فال الغالب على للحديث أبيض احلالة هذه يف ولكين للذمة وتربئة لألمانة أداء العلم
 أوالنا النعم من به ما علينا حيفظ وأن خطانا يسدد أن أسال - وتعاىل سبحانه - واهللا.  مرتبة

 هللا واحلمد جميب مسيع إنه بفضله يعاملنا وأن نوايانا وخيلص أعمالنا ويصلح ذنوبنا لنا يغفر أنو
  .  إليك وأتوب أستغفرك أنت اال إله ال أن أشهد وحبمدك اللهم وسبحانك.  العاملني رب

  .  ١٣٩٩ رجب غرة بريوت

   األلباين الدين ناصر حممد وكتب

  

  



المقدماتمھمات  ٥٦    

   ساجدم القبور اختاذ من الساجد حتذير 
  

 ومن أنفسنا شرور من باهللا ونعوذ إليه ونتوب ونستغفره ونستعينه حنمده هللا احلمد إن
 اهللا إال إله ال أن وأشهد له هادي فال يضلل ومن له مضل فال اهللا يهده من أعمالنا سيئات
 تقاته حق اهللا اتقوا آمنوا الذين أيها يا{  ورسوله عبده حممدا أن وأشهد له شريك ال وحده

 واحدة نفس من خلقكم الذي ربكم اتقوا الناس أيها يا} ( {  مسلمون وأنتم إال متوتن الو
 إن واألرحام به تساءلون الذي اهللا واتقوا ونساء كثريا رجاال منهما وبث زوجها منها وخلق

 لكـم  يصـلح  سديدا قوال وقولوا اهللا اتقوا آمنوا الذين أيها يا} {  رقيبا عليكم كان اهللا
  }  عظيما فوزا فاز فقد ورسوله اهللا يطع ومن ذنوبكم لكم ويغفر أعمالكم

 الساجد حتذير"  بعنوان رسالة هجرية)  ١٣٧٧(  سنة آخر طبعت كنت فقد بعد أما
 متناول يف املدة هذه طيلة الطبعة هذه من اخلاصة نسخيت وكانت"  مساجد القبور اختاذ من

 عنـد  إليها ضمها رجاء عليها علقتها موضوعها تناسب زائدة فائدة على عثرت كلما يدي
 األستاذ مين طلب وملا هامة كثرية زيادات عندي توفر وبذلك ومنقحة مزيدة طبعها إعادة

 فلم افتقدا طبعها ليجدد إليه أقدمها أن االسالمي املكتب صاحب الشاويش زهري ضلاالف
 هي كما لتطبع ايبأصح بعض من استعرا أخرى نسخة إليه أرسلت منها يئست وملا أجدها

 يعد الشاويش زهري االستاذ أخي كان وبينما"  جله يترك ال كله يدرك ال ما: "  قاعدة على
 ويئتها ذيبها بعد إليه بإرساهلا فبادرت وكرمه تعاىل اهللا بفضل عليها عثرت إذ لطبعها العدة

  . الثانية للطبعة

 اقتضـت  معينة ومالبسات ةخاص ظروف يؤمئذ املذكورة الرسالة لتأليف كان وملا 
 كانت أا ذلك الرصني واالستدالل اهلادئ البحث خالف على أسلوا يكون أن احلكمة



المقدماتمھمات  ٥٧    

 األئمة وخطة الصاحل السلف منهج على والسنة الكتاب إىل دعوتنا تعجبهم مل أناس على ردا
 إذن هادئا مياعل ردا كان وليته والرد بالتأليف فبادؤونا باحسان اتبعوهم ممن وغريهم األربعة
 مملئا علمي حبث أي عن جمردا كان بل األسف مع كذلك يكن مل ولكنه منه بأحسن لقابلتهم
 احلكمـة  من أن يؤمئذ نر مل لذلك قبل من تسمع مل اليت التهم وابتكار والشتائم بالسباب
 مؤلـف  هؤالء لدى يكون أن دون الناس بني رسائلهم ينشرون وتركهم عنهم السكوت
 بينة عن حي من وحيىي بينة عن هلك من ليهلك{  والتهم اجلهل من فيها عما عالقنا يكشف

  . بأمسائهم عليهم الرد من بد ال كان لذلك  } 

 طابعها على الرسالة كانت فقد باملثل وافتراءهم اعتداءهم أقابل مل أنين من الرغم وعلى 
 رأي يف األسـلوب  يف الشدة أو القسوة من شئ فيها يكون وقد عليهم مباشر ردا العلمي
 تركوا أم لو ويودون املفترين املخالفني على الرد من بامتعاظهم يتظاهرون الذين الناس بعض
 التسامح من هو عنهم السكوت أن متومهني لألبرياء ومتهم جهلهم على حياسبوا أن دون
 أو نسـون وي  }  سالما قالوا اجلاهلون خاطبهم وإذا{  تعاىل قوله مثل يف يدخل قد الذي

 عزوجل واهللا لألخرين وإضالهلم ضالهلم على االستمرار على يعينهم مما ذلك أن يتناسون
 ليس مبا املسلم اام من أشد وعدوان أمث وأي  }  والعدوان اإلمث على تعاونوا وال{  يقول

 ما دون االعتداء من أصابه ذكرنا مبا املتظاهرين هؤالء بعض أن ولو عليه هو ما خبالف بل فيه
  :  ينشد حاله ولسان الرد إىل لسارع أصابنا

  اجلاهلني جهل فوق فنجهل    علينا أحد جيلهن ال أال

 السابق وضعها على جديد من الرسالة طبع أن ألرى فإنين:  ذلك من الرغم على أقول 
 مـن  قليل وتعديل التعليقات بعض حذف من البد كان لذلك تذكر فائدة ورائه من ليس



المقدماتمھمات  ٥٨    

 العلميـة  قيمتها من ينقص وال اجلديدة طبعتها مع ويتناسب أسلوا من يهذب مما العبارات
   املهمة وحبوثها

 هامني أمرين يف ينحصر الرسالة موضوع أن األوىل الطبعة مقدمة يف ذكرت كنت وقد 
  :  جدا

   القبور على املساجد بناء حكم:  األول 

   املساجد هذه يف الصالة حكم:  الثاين 

 قبلهم يقله مل ما وقالوا بغريعلم فيهما خاضوا الناس بعض ألن فيهما بحثال آثرت وإين 
 وللحـق  سـاهون  عنه غفلة يف فهم مطلقا فيه عندهم معرفة ال الناس وأكثر سيما ال عامل

 مـن  خوفا هم ما وقليل اهللا شاء من إال عنهم العلماء سكوت ذلك يف ويدعمهم جاهلون
 تبـارك  اهللا قول متناسني صدورهم يف مرتلتهم على ظاحلفا سبيل يف هلم مداهنة أو العامة
 الكتـاب  يف للناس بيناه ما بعد من واهلدى البينات من أنزلنا ما يكتمون الذين إن{  وتعاىل
 أجلمه علما كتم من: "  وسلم عليه اهللا صلى وقوله  }  الالعنون ويلعنهم اهللا يلعنهم أؤلئك

    . )١("  نار من بلجام القيامة يوم اهللا

 ما الناس من كثري ارتكاب إىل األمر آل أن اجلهل وذلك السكوت هذا نتيجة من وكان 
 بعضهم صار بل احلد هذا عند وقف األمر وليت بيانه سيأيت كما فاعله ولعن تعاىل اهللا حرم

 طائلة أمواآل ينفق منهم وعمارة اخلري حميب من كثريا فترى بذلك وتعاىل تبارك اهللا إىل يتقرب
 ذلك على أعرفه مثال وآخر موته بعد فيه يدفن أن يوصي قربا فيه يعد لكنه مسجدا هللا ليقيم

 اجلهة من بغداد شارع رأس يف هو الذي املسجد هذا اهللا شاء إن األخري يكون أن وعسى
                                                   

 الذهيب ووافقه وصححه)  ١٠٢/  ١(  واحلاكم)  ٢٩٦(  رقم صحيحه يف حبان ابن أخرجه حسن حديث )١(



المقدماتمھمات  ٥٩    

 يف مانعت األوقاف أن بلغنا وقد قربه وفيه"  بعريا مسجد"  ب املعروف وهو بدمشق الغربية
"  بعريا"  ودفن أرادت ما وبني بينها حالت اليت احلقيقية األسباب ندري ال مث األمر أول دفنه
 هـذه  مـن  اخلالص على املستعان وهو راجعون إليه وإنا هللا وإنا قبلته يف بل مسجده يف

   وأمثاهلا املنكرات

 مـن  مسـجد  يف يدفنوه ان ذووه فأراد الشافعية من املفتني أحد تويف قليلة أيام ومنذ 
 نشـكر  وحنن فيه يدفن فلم ذلك يف أيضا األوقاف فمانعت دمشق شرقي قدميةال املساجد
 تبـارك  اهللا راجني املساجد يف الدفن منع على وحرصها الطيبة املواقف هذه على األوقاف

 هـو  ليس شريعته واتباع عزوجل اهللا رضاء هو املنع هذا على هلا احلامل يكون أن وتعاىل
 سبيل يف منها طيبة بداية ذلك يكون وأن غريها أو ماعيةاجت أو سياسية من أخرى اعتبارات

 الشـيخ  فضيلة األوقاف ووزير سيما ال فيها املزدمحة واملنكرات البدع من املساجد تطهري
 علـى  املساجد بناء وخصوصا املنكرات هذه من كثري حماربة يف كرمية مواقف له الباقوري

   تعاىل اهللا إنشاء املناسب املكان يف لهنق سيأيت مفيد كالم املوضوع هذا يف وله القبور

 ختلو ال وغريها السورية البالد يف املساجد من كثريا أن حقا مؤمن لكل املؤسف ومن 
 حتسـن  فكـم  فاعله يلعن ومل بذلك أمر وتعاىل تبارك اهللا كأن فيها أكثر أو قرب وجود من

   منها املساجد هذه تطهري حبكمتها حاولت لو صنعا األوقاف

 مـن  بـد  ال بل بذلك العام الرأي مفاجأة شئ يف احلكمة من ليس أن أشك ولست 
 العلمـاء  بعض قال كما اإلسالم دين يف جيتمعان ال واملسجد القرب أن شئ كل قبل إعالمه
 وتعاىل تبارك هللا والعبادة التوحيد إخالص ينايف معا اجتماعهما وأن سيايت ما على األعالم

 فـال  هللا املساجد وأن{  تعاىل قال كما املساجد تبىن يقهحتق أجل من الذي اإلخالص هذا
   }  أحدا اهللا مع تدعوا



المقدماتمھمات  ٦٠    

 الرسالة هذه يف به للقيام وفقت قد اكون ولعلي منه مناص ال واجب ذلك بيان أن أعتقد
 وأقواهلم العلماء مذاهب بذكر وأتبعتها ذلك عن النهي يف املتواترة األحاديث فيها مجعت فقد

 كـانوا  عنهم اهللا رضي األئمة أن على نفسه الوقت يف وتشهد ذلك على دلت اليت املعتربة
 اهللا صـدق  ولكن خمالفتها من والتحذير اتباعها إىل الناس ودعوة السنة اتباع على أحرص
 يلقون فسوف الشهوات واتبعوا الصالة أضاعوا خلف بعدهم من فخلف: {  القائل العظيم

    }  غيا

  :  الرسالة فصول وهذه 

   مساجد القبور اختاذ عن النهي أحاديث يف:  األول فصلال 

   مساجد القبور اختاذ معىن يف:  الثاين الفصل 

   الكبائر من مساجد القبور اختاذ أن يف:  الثالث الفصل 

   وجواا شبهات:  الرابع الفصل 

   القبور على املساجد بناء حترمي حكمة يف:  اخلامس الفصل 

   القبور  على املبنية املساجد يف الصالة هةكرا يف:  السادس الفصل 

   النبوي املسجد  إال املساجد مجيع يشمل السابق احلكم أن يف:  السابع الفصل 

 اهللا إنشاء نافعة هامة فوائد تضمنت فرعية اخرى فصول الفصول هذه تضاعيف ويف 
   عاىلت

  :  الرسالة مسيت وقد 



المقدماتمھمات  ٦١    

  )  مساجد القبور اختاذ من الساجد حتذير(  

   األوىل الطبعة مقدمة يف كتبت كنت ما ذلك 

 يتقبلها وأن سابقتها من أكثر الطبعة ذه املسلمني ينفع أن وتعاىل تبارك اهللا ألسأل وإين 
 مجادى٢٣ يف دمشق.  خريا طبعها على القائم وجيزي حسنا قبوال الصاحل عملي وسائر مين

   ه ١٣٩٢ سنة األوىل

   

   األلباين الدين ناصر حممد 

  

  

  

  

  

  

  

  



المقدماتمھمات  ٦٢    

  الطرب آالت حتريم
  

ه ) يف جملة " اإلخوان املسلمون " املصرية العدد  ١٣٧٣أما بعد فقد كنت وقفت سنة ( 
) ذي العقدة من السنة املذكورة على استفتاء حول املوسيقى والغناء  ٢٩) بتاريخ (  ١١( 

  نصه: 

ويل علـى  أنا شاب مسلم وأقوم بشعائر الدين ( وخملص جدا ) ولكن هناك شيء يست
  نفسي وهو حب املوسيقى والغناء بالرغم أين أحفظ القران الكرمي فهل هذه اهلواية حرام ؟ 

  فأجاب فضيلة األستاذ الشيخ حممد أبو زهرة مبا نصه : 

بالنسبة للغناء إذا مل يكن فيه ما يثري الغريزة اجلنسية فإننا ال جند موجبـا لتحرميـه وإن   
ربون بالدف وورد يف بعض اآلثار الدعوة إىل الضـرب  العرب كانوا يرجزون ويغنون ويض

بالدف يف الزواج وقيل : ( فرق ما بني احلالل واحلرام الدف ) ومثل ذلك املوسيقى . وجند 
  أنه ملا دخل الغناء الفارسي باألحلان يف عهد التابعني كانوا فريقني : 

  بصري فريقا مييل إىل االستماع وال جيد فيه ما ميس الدين كاحلسن ال

  وفريقا ال مييل إليه وجيده منافيا للزهادة والورع كالشعيب 

وعلى أي حال فإنه من املتفق عليه أنه ما دام ال يثري الغريزة اجلنسية وال يشغل عن ذكر 
  اهللا وعن الصالة فليس فيه ما ميس الدين 



المقدماتمھمات  ٦٣    

قلت : وقد كنت كتبت وقتئذ ردا على هذه الفتوى ملخالفتها لألحاديث الصـحيحة  
ومذهب مجهور العلماء وأرسلتها إىل الة ولكن حال دون نشره فيما يبدو تعطيل الة يف 

  عهد عبد الناصر ومنعها من الصدور 

ويف هذه الفتوى على اختصارها من األخطاء واألوهام املختلفة ما كنت أتصـور أن  
اإلمكان إال فيما له الشيخ أكرب من أن يقع يف مثلها فال بد يل من بياا مع االختصار قدر 

  صلة تامة مبوضوع الرسالة فأقول : 

  األغاين واملوسيقى : 

املوجب لتحرمي الغناء األحاديث الصحيحة الثابتة يف كتب السنة كما سيأيت بياا  - ١
خمرجة مصححة من العلماء يف هذه الرسالة فهل الشيخ وهو من كبار علماء األزهر جيهلها أم 

  مذته كما سيأيت ؟ أحالمها مر هو يتجاهلها كبعض تال

إن القيد الذي شرعه من عنده : أن ال يثري الغريزة اجلنسية وقد قلده فيه بعـض   - ٢
تالمذته كالشيخ القرضاوي والغزايل وغريمها فقال األول كما سيأيت نقله عنه يف هذه املقدمة 

  مفصحا : " وال بأس بأن تصحبه املوسيقى غري املثرية " يعين الغناء 

فأقول : هذا القيد نظري غري عملي وال ميكن ضبطه ألن ما يـثري الغريـزة خيتلـف    
  باختالف األمزجة ذكورة وأنوثة شيخوخة وفتوة وحرارة وبرودة كما ال خيفى على اللبيب 

وإين واهللا ألتعجب أشد العجب من تتابع هؤالء الشيوخ األزهريني على هذا القيـد  
اديث الصحيحة ومعارضتهم ملذاهب األئمة األربعة وأقوال النظري فإم مع خمالفتهم لألح

السلف خيتلقون علال من عند أنفسهم مل يقل ا أحد من األئمة املتبوعني ومن آثارها استباحة 
ما حيرم من الغناء واملوسيقى عندهم أيضا ولنضرب على ذلك مثال قد يكون ألحدهم زوجة 



المقدماتمھمات  ٦٤    

صرح وقد يتباهى بأنه يستمع ألم كلثوم وحممد بن وبنون وبنات كالشيخ الغزايل مثال الذي ي
عبد الوهاب املوسيقار ( ) وأضراما فرياه أوالده بل ورمبا تالمذته كما حكى ذلك هو يف 
بعض كتاباته فهل هؤالء يستطيعون أن مييزوا بعلمهم ومراهقتهم بني املوسيقى املثرية فيصمون 

تاهللا إنه لفقه ال يصدر إال من ظاهري جامـد   آذام عنها وإال استمروا يف االستماع إليها
  بغيض أو صاحب هوى غري رشيد 

لقد ذكرين هذا بتفريق املذهب احلنفي بني اخلمر املتخذ من العنب فهو حرام كلـه ال  
فرق بني قليله وكثريه وبني اخلمر املتخذ من غري العنب كالتمر وحنوه فال حيرم منه عندهم إال 

  الكثري املسكر 

التفريق عمليا بني القليل غري املسكر فيه والكثري املسكر وإن أمكن ذلك فمىت  أما كيف
؟ أقبل تعاطيه ؟ أم بعد أن يسكر ؟ فهذا مما سكتوا عنه وتركوا األمر للشارب كما فعل مثل 
ذلك الشيوخ املشار إليهم من التفريق بني املوسيقى املثرية احملرمة واملوسيقى غري املثرية املباحة 

يقول ذا من يؤمن مبثل قوله صلى اهللا عليه وسلم : " . . ومن حام حـول احلمـى   فهل 
يوشك أن يقع فيه " . وقوله صلى اهللا عليه وسلم : " دع ما يريبك إىل ما ال يريبك " إىل 
غري ذلك من نصوص الكتاب والسنة اليت عليها قامت قاعدة " سد الذريعة " واليت تعترب من 

ا الشيخ القرضاوي نفسه يف مقدمة كتابه " احلـالل واحلـرام " ؟    كمال الشريعة وأشاد
  وضرب هلا ابن القيم عشرات األمثلة من الكتاب والسنة فراجعها فإا هامة 

وأسوأ من هذا التفريق وذاك ما كنت قرأته يف نشرة حلزب إسالمي معروف أنه جيوز 
مصافحتها فقط بل وتقبيلها أيضا قالوا  للرجل أن يقبل املرأة األجنبية عند السالم عليها وليس

  : ولكن بنية طيبة وبغري شهوة 
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فأعرض هؤالء مجيعا عن تطبيق تلك القاعدة العظيمة املدعمة بعشرات األدلـة مـع   
إعراضهم عن األدلة العامة كما ال خيفى بل خالفوا مثاال آخر مل يذكره ابن القيم وفيـه رد  

تقبيل األجنبيات ومصافحتهن وأولئك يف االستماع  عليهم يف الصحيح هؤالء يف استباحتهم
  ألغانيهن كالغزايل مع أم كلثوم واعترب ذلك النيب صلى اهللا عليه وسلم نوعا من الزنا فقال : 

  كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك ال حمالة : 

  فالعينان زنامها النظر 

  واألذنان زنامها االستماع 

  واللسان زناه الكالم 

  واليدان زنامها البطش ( ويف رواية اللمس ) 

  والرجل زناها اخلطا 

  [ والفم زناه القبل ] 

  والقلب يهوى ويتمىن ويصدق ذلك الفرج ويكذبه 

  رواه مسلم وغريه 

قلت : فتبني مما تقدم بطالن تقييد الشيخ ( أبو زهرة ) ومن قلده املوسيقى والغناء احملرم 
ن الصواب حترمي ذلك مطلقا إلطالق األحاديث اآلتية ولقاعدة سد مبا يثري الغريزة اجلنسية وأ

  الذريعة وحنوه يف البطالن ما يأيت 
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  قوله : " وأن العرب كانوا يرجزون ويغنون ويضربون بالدف "  - ٣

فأقول : هذا باطل من وجوه يأيت بياا ومن الواضح أنه يريد ب ( العرب ) السـلف  
فظ تعبري قومي عصري جاهلي يستغرب جدا صدوره من شيخ وحينئذ فتعبريه عنهم ذا الل

  أزهري فأقول : 

  الوجه األول : 

  أنه كالم مرجتل ال سنام له وال خطام مل يقله عامل من قبل فليضرب به عرض احلائط 

الثاين : أنه إذا كان يعين به خاصتهم وعلماءهم كما هو مفروض فيه فهو باطل فـإن  
  املنقول عنهم خالف ذلك 

لشيخ غفر اهللا له كأنه حني يكتب ال يكون عنده خلفية علمية أو على األقل ال يراجع وا
كتابا من الكتب الفقهية أو حبثا خاصا فيها ألحد حمققي األمة كابن تيمية وابن قيم اجلوزية 
شأنه يف ذلك شأن تلميذه الغزايل وأمثاله وإال فأين هو من قول ابن مسعود رضي اهللا عنه : " 

ينبت النفاق يف القلب " وروي مرفوعا إىل النيب صلى اهللا عليه وسـلم والصـحيح    الغناء
) ولذلك خرجته يف " الضعيفة  ٢٤٨/  ١موقوف كما قال ابن القيم يف " إغاثة اللهفان " ( 

) ومن قول ابن عباس رضي اهللا عنه : " الدف حرام واملعازف حـرام . . "   ٢٤٣٠" ( 
) : "  ٢٧أبو بكر اخلالل يف كتاب " األمر باملعروف " ( ص ) ومما ذكره  ٩٢وسيأيت ( ص 

ويروى عن احلسن قال : ليس الدفوف من أمر املسلمني يف شيء وأصحاب عبد اهللا كانوا 
  )  ١٠٣ ١٠٢يشققوا " إىل غري ذلك مما هو مذكور يف موضعه . وانظر ( ص 

لرجال ومبناسبة الزفاف ويف الثالث : أن الذين كانوا يضربون بالدف إمنا هم النساء ال ا
) أو مبناسبة العيد  ١٨٣ ١٧٩ذلك أحاديث كنت ذكرا يف كتايب " آداب الزفاف " ( ص 
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كما يف حديث عائشة اآليت يف آخر هذه الرسالة وهلذا قال احلليمي كما يف " شعب اإلميان " 
 )٢٨٣/  ٤  : (  

ن وقد لعن رسول اهللا صلى " وضرب الدف ال حيل إال للنساء ألنه يف األصل من أعماهل
  اهللا عليه وسلم املتشبهني من الرجال بالنساء " 

قوله : " وورد يف بعض اآلثار . . " إخل : تعبري غري دقيق فإنه يعين ب " اآلثار "  - ٤
األحاديث اليت أشرت إليها آنفا وأسوأ منه قوله عقبه : " وقيل : ( فرق ما بني احلالل واحلرام 

قيل " من صيغ التمريض عند العلماء وهو إمنا يقال يف كالم البشر وهـذا  الدف ) " فإن " 
حديث نبوي معروف فإن كان يريد بقوله املذكور تضعيفه فقد أخطـأ مـرتني روايـة    
واصطالحا أما رواية فاحلديث حسن كما قال الترمذي وصححه احلاكم والذهيب وهو خمرج 

) وأما اصطالحا فإنه إمنا يقال يف احلديث  ٥١ ٥٠/  ٧يف املصدر املتقدم ويف " اإلرواء " ( 
  الضعيف : " روي " وليس " قيل " 

  ومثة خطأ آخر وهو قوله يف احلديث : " فرق " وإمنا هو عندهم بلفظ : " فصل " 

فتأمل كم يف كالم هذا الشيخ األزهري من جهل باحلديث ومصطلحه فال عجب من 
أغرب كما سيأيت األمر الذي يدل علـى أن  تلميذه الغزايل أن يصدر منه ما هو أعجب و

األزهر مل يكن له عناية بتدريس احلديث دراية ورواية وأكرب دليل على ذلك أننا ال نرى يف 
هذا العصر حمدثا معروفا مشهورا بآثاره ومؤلفاته خترج من ( األزهر الشريف ) ويكفينا تدليال 

   واهللا املستعان على ما أقول هذا الكالم اهلزيل من شيخهم هذا الكبري

قوله : " ومثل ذلك املوسيقى " فأقول : هذا قياس وهو يدل علـى أن الشـيخ    - ٥
كتلميذه الغزايل يرفض األحاديث احملرمة آلالت الطرب ومنها حديث البخاري اآليت ( ص 
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) أو أنه يقبلها ولكنه ال حيسن القياس ألنه ال قياس يف مورد النص كما يقول علمـاء   ٣٨
وهذا ما أستبعده كيف ال وقد ألف يف " أصول الفقه " أو أنه من ( العقالنـيني )  األصول 

كتلميذه ال يقف أمامه أصل وال فرع ال حديث وال فقه إمنا هي األهواء تتجارى . . ومع 
ذلك يقول فيه الزركلي رمحه اهللا يف كتابه " األعالم " : " أكرب علماء الشريعة اإلسالمية يف 

  عصره " 

ل : " . . فريقا مييل إىل االستماع . . كاحلسن البصري وفريقا ال مييل إليـه  قا - ٦
  كالشعيب " 

كذا قال الشيخ غفر اهللا له جعل الغناء احملرم قضية ذوقية حمضة مثل كـل املباحـات   
كاألطعمة واألشربة من شاء فعل ومن شاء ترك ومل يكتف ذا بل نسب إىل السلف خالف 

لبصري بريء مما نسب إليه فقد روى ابن أيب الدنيا يف " ذم املالهي " ( الثابت عنهم فاحلسن ا
  منسوخيت ) بإسنادين عنه قال :  ٦٣و  ٦٢رقم 

  صوتان ملعونان : مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة 

وقد صح هذا مرفوعا إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم كما سيأيت يف الرسالة إن شاء اهللا 
  )  ٥١اين ) ( ص تعاىل : ( احلديث الث

  ) بسند صحيح عنه :  ٥٥وأما الشعيب فقد روى ابن أيب الدنيا أيضا ( رقم 

  أنه كره أجر املغنية 

  ) بسند صحيح عن القاسم بن سلمان وثقه ابن حبان عنه قال :  ٤٥وروى ( رقم 

  لعن املغين واملغىن له 
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  قال : ) بسند جيد عنه  ٢/  ١٥١وروى ابن نصر يف " قدر الصالة " ( ق 

إن الغناء ينبت النفاق يف القلب كما ينبت املاء الزرع وإن الذكر ينبت اإلميان يف القلب 
  كما ينبت املاء الزرع 

  فهل مثل هذا وذاك يقوله الشعيب مبيله الشخصي ؟ فاللهم هداك 

   وأما قوله : " فمن املتفق عليه . . " فقد ظهر بطالنه مما سبق فال نطيل الكالم بالرد عليه

) أوقفين بعض اإلخوان على جمموعة " رسائل  ١٣٧٥ويف غرة شهر شعبان من سنة ( 
ابن حزم األندلسي " بتحقيق الدكتور إحسان رشيد عباس يف مجلتها " رسالة يف الغناء امللهي 
أمباح هو أم حمظور ؟ " ذهب فيها إىل إباحة الغناء وآالت الطرب على اختالف أنواعهـا  

السيئ الذي سيكون هلذه الرسالة يف قلوب قرائها من اخلاصة وطالب فتصورت مبلغ األثر 
  العلم فضال عن العامة وذلك ألمرين : 

األول : شهرة ابن حزم العلمية يف العامل اإلسالمي وإن كان ظاهري املذهب ال يأخذ 
  بالقياس خالفا لألئمة األربعة وغريهم 

مثل هذا اإلمام يذهب إىل إباحة ما يتفق واآلخر : غلبة اهلوى على أكثر الناس فإذا رأوا 
مع أهوائهم مل يصدهم شيء بعد ذلك عن اتباع أهوائهم بل قد جيدون يف ما يسمعون من 
بعض املشايخ ما يسوغ هلم تقليدهم إياه كقوهلم : " من قلد عاملا لقي اهللا ساملا " وبعضهم 

  ن التقليد وحيرمه أشد التحرمي يتومهه حديثا وال أصل له وإن كان ابن حزم رمحه اهللا ينهى ع

يضاف إىل ذلك قلة العلماء الناصحني الذين يذكرون الناس باحلكم الصحيح يف هذه 
املسألة واألحاديث الصحيحة الواردة فيها وكثرة ما يكتب ويذاع خمالفا هلا فيتومهون أن ما 
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تؤيد مذهبـه  قاله ابن حزم صحيح وال سيما وهم يقرؤون لبعض العلماء املعاصرين فتاوى 
وتنشر يف بعض االت اإلسالمية السيارة أو تذاع بالتلفاز يف بعض البالد العربية ومن ذلك 

) حتت عنوان " املوسيقى  ٥مقال آخر نشرته جملة " اإلخوان املسلمون " أيضا يف العدد ( 
  اإلسالمية " جاء فيه : 

أمثال بيتهوفن " و " شورب و ( السمفونية ) هي : أرقى ما وصل إليه عباقرة املوسيقى 
" و " موزار " و " تشايكوفسكي " وهي تعبري عن عواطف وإحساسات تنعكس من الطبيعة 
أو اإلنسان وجيمع هلا أكرب عدد من العازفني املهرة بأحدث اآلالت على اختالفها حىت يكون 

ملصرية تضم أكثر التعبري أقرب إىل احلقيقة بقدر اإلمكان . وقد تألفت فرق ل ( السمفونية ) ا
من ثالثني عازفا ساعدم مجعية الشبان املسيحية ( ) وعزفت يف ( اجلامعة األمريكية ) ( ) 
فما أجدرنا ذا وما أحوجنا إىل داعية ( ) من نوع جديد سوف يكون فتحـا يف عـامل   

سـيقى  املوسيقى وتقدما عامليا هلا وحينئذ يربز لون فريد يسيطر على أفئدة العامل هو " املو
  اإلسالمية " ( ) بدال من املوسيقى الشرقية . . " 

قلت : فهذا من أكرب األدلة على أن استباحة اآلالت املوسيقية قد فشت بني املسلمني 
حىت اللذين ينادون منهم بإعادة جمد املسلمني وإقامة دولة اإلسالم كاإلخوان املسلمني مثال 

ا املقال الصريح يف استحالل ما حرم اهللا مـن  ولوال ذاك ملا استجازت جملتهم أن تنشر هذ
املوسيقى بل والدعوة إليها وليس هذا فقط بل ومساها " املوسيقى اإلسالمية " على وزن " 
االشتراكية اإلسالمية " و " الدميوقراطية اإلسالمية " وغريها مما يصدق عليها قوله تبـارك  

م ما أنزل اهللا ا من سلطان ) وقد أشار وتعاىل : ( إن هي إال أمساء مسيتموها أنتم وآباؤك
النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل شيء من ذلك بقوله : " ليستحلن طائفة من أميت اخلمر باسم 

) وسيأيت (  ٩٠يسموا " ويف رواية : يسموا بغري امسها " . وهو خمرج يف " الصحيحة " ( 
  )  ٨٦ص 
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هذا احلكم حىت إذا ما قام أحد ببيانـه   وإين ألخشى أن يزداد األمر شدة فينسى الناس
أنكر ذلك عليه ونسب إىل التشدد والرجعية كما جاء يف حديث عبد اهللا ابن مسعود رضي 

  اهللا تعاىل عنه : 

كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبري ويربو فيها الصغري ويتخذها الناس سنة فإذا 
  أبا عبد الرمحن ؟ قال :  غريت قالوا : غريت السنة قيل : مىت ذلك يا

إذا كثرت قراؤكم وقلت فقهاؤكم وكثرت أمراؤكم وقلت أمناؤكم والتمست الدنيا 
  بعمل اآلخرة [ وتفقه لغري الدين ] " 

) بسند صحيح والدرامي  ٥١٥ - ٥١٤/  ٤) واحلاكم (  ٦٤/  ١رواه الدرامي ( 
) من طريق أخرى عنه بسند  ١٨٨/  ١أيضا وابن عبد الرب يف " جامع بيان العلم وفضله " ( 

حسن وفيه الزيادة اليت بني املعكوفتني وهو موقوف يف حكم املرفوع ألنه من أمور الغيب اليت 
  ال تدرك بالرأي وال سيما وقد وقع كل ما فيه من التنبؤات . واهللا املستعان 

وأرد  من أجل ذلك رأيت أنه البد من تأليف رسالة أبني فيها حكم الشرع يف املوسيقى
على ابن حزم قوله بإباحتها و أ بني أوهامه يف تضعيفه األحاديث الصحيحة احملرمة هلا ( ليحيا 
من حي عن بينة ) وبذلك تقوم احلجة على من ال علم عنده ويتخذ منها املهتدي برهانـا  

  إلقناع من يريد اهلداية وخيشى ربه 

  ه حممد ناصر الدين األلباين  ١٣٧٥شعبان سنة  ٢٤دمشق 

ذلك ما كنت كتبته منذ أكثر من أربعني سنة ومع األسف فقد ازداد األمر شدة كما 
كنت ظننت من قبل وكثر البالء واالفتتان باألغاين واملوسيقى لتيسر وسـائل االسـتماع   
كالراديو واملسجالت والتلفاز واإلذاعات وسكوت كثري من العلماء عن اإلنكار بل تصريح 
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أم من كبار العلماء بإباحتها وتكاثرت وتنوعت املقاالت اليت بعضهم ممن يظن الكثريون 
تنشر يف بعض اجلرائد واالت يف إباحة اآلالت املوسيقية وإنكـار حترميهـا وتضـعيف    
األحاديث الواردة فيها ضاربني عرض احلائط باحلفاظ املصححني هلا ومذاهب األئمة القائلني 

عامة القراء يتومهون أن ال وجود هلا أو من كاتبني مبدلوالا ال يتعرضون لذكرها حىت إن 
مغمورين ليسوا يف العري وال يف النفري كما يقال واألمثلة كثرية وكثرية جدا فحسيب اآلن مثاال 

) فقد جاء فيها  ١٩٩٣حزيران  ١٥ - ٩واحدا نشر يف جريدة ( الرباط ) األردنية عدد ( 
ا وأسوأها مقالة املدعو ( حسان عبد املنان ) فإنه ثالث مقاالت يف إباحتها لثالثة منهم أخطره

نصب نفسه حمققا للرد على احملدثني الذين صححوا حديث البخاري اآليت يف حترمي املعازف 
بطرق ملتوية وادعاء علل كاذبة مل يقل ا حىت ابن حزم الذي يعترب إمام هؤالء املقلدين يف 

   التضعيف كما سيأيت بيانه إن شاء اهللا تعاىل

وقد مهد هلم يف اإلنكار والتضعيف بعض املشهورين من العلماء املعاصرين كالشـيخ  
وقد تقدمت فتواه يف ذلك ولعله من  -يوسف القرضاوي تقليدا منه للشيخ حممد أبو زهرة 
فقد صرح يف كتابه " احلالل واحلرام  -تالمذته الذين خترجوا من مدرسته ورضعوا من لبانته 

  ) حتت عنوان ( الغناء واملوسيقى ) :  ١٢لطبعة ا ٢٩١" بقوله ( ص 

ومن اللهو الذي تستريح إليه النفوس وتطرب له القلوب وتنعم به اآلذان : الغناء . . وال 
  بأس بأن تصحبه املوسيقى غري املثرية 

)  ٢٩٣واستروح يف ذلك إىل مذهب ابن حزم وتضعيفه ألحاديث التحرمي فنقل ( ص 
  عنه أنه قال : 

  روي فيها باطل موضوع كل ما 



المقدماتمھمات  ٧٣    

وجتاهل الشيخ عفا اهللا عنا وعنه الردود املتتابعة مر السنني على ابن حزم من قبل أهل 
االختصاص يف احلديث وحفاظه وممن هو أعلم منه فيه كابن الصالح وابن تيمية وابن حجر 

  وغريهم ممن يأيت ذكرهم 

يث بالبطالن والوضع فإنه ال كما جتاهل املبالغة الظاهرة يف حكم ابن حزم على األحاد
يلزم من وجود علة يف احلديث احلكم عليه بالوضع وال سيما إذا كان يف " صحيح البخاري 
" كما ال خيفى على املبتدئني يف هذا العلم فكيف وهناك أحاديث أخرى صحيحة أيضا كما 

ل والوضع سيأيت فلو كانت ضعيفة ألعطى جمموعها للموضوع قوة فاحلكم عليها كلها بالبط
  أنه ظاهر البطالن  -مما ال شك فيه  -

ولقد سار على هذا املنوال من التجاهل لعلم ذوي االختصاص صاحبه الكاتب الشهري 
الشيخ حممد الغزايل املصري يف كتابه األخري : " السنة النبوية بني أهل الفقه وأهل احلديث " 

ته اليت يبثها هنا وهناك من االحنراف جتلى فيه ما كان يبدو منه أحيانا يف بعض كتبه ومقاال
عن الكتاب والسنة وفقه األئمة أيضا خالفا ملا يوهم قراءه مبثل قوله يف مقدمة كتابه املذكور ( 

  ) :  ١١ص 

وأؤكد أوال و أخريا أنين مع القافلة الكربى لإلسالم هذه القافلة اليت حيدوها اخللفـاء  
  ملوثوقون خلفا بعد سلف والحقا يدعو لسابق الراشدون واألئمة املتبوعون والعلماء ا

وهذا كالم مجيل ولكن أمجل منه العمل به وجعله منهج حياة ولكن مع األسف الشديد 
هو من الكالم الذي يقال يف مثله : ( اقرأ تفرح جرب حتزن ) إذ أن الرجل قد انكشـف  

   بل وال مع الصغرى مذهبه أخريا بصورة جلية جدا أنه ليس " مع القافلة الكربى . . " إخل
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وإمنا هو مع أولئك ( العقالنيني الشذذ ) الذين ال مذهب هلم إال اتباع ما تزينه هلـم  
عقوهلم فيأخذون من كل مذهب ما حيلو هلم مما شذ وند وقد قال بعض السلف : " من محل 
 شاذ العلم محل شرا كبريا " ومع ذلك فهو حيشر نفسه يف زمرة الفقهاء الذين يستدركون
على احملدثني شذوذا أو علة خفيت عليهم واحلقيقة أن الرجل ال علم عنده باحلـديث وال  
بالفقه املستنبط منه وإمنا هي العشوائية العمياء املخالفة ملا عليه علماء املسلمني من احملـدثني  

  والفقهاء يف أصوهلم وفروعهم 

لكثرية فيقول مثال : فهو إذا صادم رأيه حديث صحيح نسفه بدعوى باطلة من دعاويه ا
ضعفه فالن وهو يعلم أن غريه ممن هو أعلم منه أو أكثر عددا صححه كما هو موقفه من 
حديث البخاري اآليت يف ( املعازف ) وتارة يرده بدعوى أنه حديث آحاد وهو يعلم أيضا أن 

رد خرب اآلحاد حجة يف الفقهيات والعمليات باالتفاق وإذا مل يستطع رفضه لسبب أو آخر 
العمل به بقوله : ليس قطعي الداللة وهو يعلم أيضا أنه ال يشترط ذلك عند العلماء وإمنـا  
يكفي فيها الظن الراجح عندهم وإال قلبنا عليه دعواه ورددنا عليه كل خمالفاته ألا مل تنب 
يقينا على دليل قطعي الثبوت قطعي الداللة وإال مل يكن هناك خالف وإن كان احلديث يف 

مليات والغيبيات رده بقوله : " ال يتصل بعقيدة وال يرتبط به عمل " أو قد خيتلق له معىن الع
من فكره هو يف نفسه باطل فيلصقه باحلديث وهو منه بريء وأما كالم العلماء يف الدفاع عن 
احلديث وتفسريه بعلم فهو يستعلي عليه ويرفضه طاعنا فيهم مبا هو أهل له وأوىل به كمثل 

  ) :  ٢٩ص قوله ( 

نقول حنن : هذا الدفاع كله خفيف الوزن وهو دفاع تافه ال يساغ يعارض به العلماء 
وهم شراح احلديث املازري والقاضي عياض والنووي الذي عنه نقل الكالم املشار إليه ولكنه 

"  دلس على القراء فإنه ابتدأ املنقول بقوله : " قال املازري . . . " . وجاء يف آخر املنقول :
  واختاره املازري والقاضي عياض " 
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وهذا من متام الكالم املنقول . وإمنا نقله عن " شرح النووي ملسلم " والنووي هو الذي 
  قال : " قال املازري . . " إخل 

فكان عليه أن يعزوه إليه ولكنه مل يفعل ألنه يعلم مرتلة اإلمام النووي وشهرته عنـد  
  نبه أيضا إىل " تفاهته " املسلمني فلم ير من سياسته أن ي

  تلك بعض مواقفه املذبذبة جتاه األحاديث الصحيحة املرفوضة عنده 

أما إذا كان احلديث ضعيفا أو ال أصل له فهو جيعله صحيحا قويا مسندا بعقله املشرع 
  يبطل به ما صح يف الشرع فيقول ردا على من ضعفه أو قد يضعفه : 

   أو أثر من سنة صحيحة لكن معناه متفق مع آية من كتاب اهللا

انظر كلمته يف مقدمة كتابه " فقه السرية " حول خترجيي ألحاديثه حتت عنوان " حول 
أحاديث الكتاب " جتد حتته تصرحيه بأنه يصحح احلديث الضعيف عند احملدثني ويضـعف  
الصحيح عندهم بناء على ماذا ؟ أعلى الشروط املعروفة عند علماء احلديث وحكاها هو يف 

) ذرا للرماد يف العيون ؟ كال فهو يف قرارة نفسه ال يؤمن  ١٥ ١٤أول كتابه " السنة " ( ص 
ا واهللا أعلم ولئن آمن ا فهو ال حيسن حتقيقها وإمنا اعتماده جمرد رأيه وزعمه أن معنـاه  
صحيح وال يشعر املسكني مببلغ الضالل الذي وقع فيه بسبب إعجابه برأيه واستخفافه بعلم 

ديث وبأهله أنه أحلق نفسه بتلك الطائفة من الكذابني والوضاعني الذين كانوا كلما رأوا احل
حكمة أو كالما حسنا جعلوه حديثا نبويا فلما ذكروا بقوله صلى اهللا عليه وسلم : " مـن  
كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار " قالوا : حنن ال نكذب عليه وإمنا نكذب له ذلك 

( من اختذ إهله هواه وأضله اهللا على علم . . ) اآلية . بل هو قد يزيد عليهم هو موقف كل 
  ) :  ١٨فيبطل مبثله حكما شرعيا ثابتا باألحاديث الصحيحة وأعين بذلك قوله ( ص 
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وقاعدة التعامل مع خمالفينا يف الدين ومشاركينا يف اتمع أن هلم ما لنا وعليهم ما علينا 
  فكيف دم قتيلهم ؟ 

  ل فيه من املخالفات للشرع والعلم ما يأيت : أقو

أوال : قوله : " هلم ما لنا وعليهم ما علينا " يشري إىل حديث ذكره بعض فقهاء احلنفية 
ممن ال علم عندهم باحلديث وأن النيب صلى اهللا عليه وسلم قاله يف أهل الذمة وهو حديث ال 

افظ الزيلعي احلنفي يف " نصب الراية أصل له يف شيء من كتب السنة كما أشار إىل ذلك احل
) وهو حتت  ٢١٧٦" وهو خمرج يف الد اخلامس من " سلسلة األحاديث الضعيفة " برقم ( 

  الطبع 

ثانيا : هذه اجلملة اليت صريوها حديثا مستقال هي يف احلقيقة قطعة من حديث صحيح 
 عليه وسلم : " هلم ما لنا ورد فيمن أسلم من املشركني فهم الذين قال فيهم النيب صلى اهللا

وعليهم ما علينا " هكذا هو يف " سنن الترمذي " وغريه من حديث سلمان رضي اهللا عنه 
ويف " صحيح مسلم " وأيب عوانة وابن حبان وابن اجلارود من حديث بريدة بن احلصيب 

 ٢٣٥١) و " صحيح أيب داود " (  ١٢٤٧رضي اهللا عنه ومها خمرجان يف " اإلرواء " ( ص 
٢٣٥٢  (  

فأبطل الغزايل هذا احلديث الصحيح برأيه الفج وجهله الفاضح بالسنة متوكئـا علـى   
احلديث الذي ال أصل له تاهللا إنه لو مل يكن يف كتابه إال هذه املخالفة بل الطامة لكان كافيا 

فلـه   إلهباط قيمة كتابه وإسقاط مؤلفه من زمرة الفقهاء أما الكتابة فهي له أما العلم والفقه
رجال فكيف وهناك عشرات بل مئات الطامات اليت توىل بيان بعضها ( ) إخواننا األساتذة 

  واملشايخ الذين ردوا عليه جزاهم اهللا خريا 
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  ومنها : 

ثالثا : لقد أشار بقوله : " فكيف در دم قتيلهم ؟ " إىل إنكاره لقوله صلى اهللا عليـه  
أيضا رواه البخاري وغريه عن علي والترمذي  وسلم : " ال يقتل مسلم بكافر " وهو صحيح

) وبه أخذ مجهور  ٢٢٠٩ ٢٢٠٨وغريه عن ابن عمرو وغريمها وهو خمرج يف " اإلرواء " ( 
العلماء ومنهم ابن حزم يف " احمللى " الذي قلده فيما أخطأ ويف إبطاله حلديث ( املعازف ) 

  ومل يقلده هنا وقد أصاب فاعتربوا يا أويل األلباب 

ا احلديث الذي يذكره بعض الكتاب املعاصرين كاملودودي رمحه اهللا تقليدا ملذهبه وأم
احلنفي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قتل مسلما بذمي فهو منكر ال يصح كما قال بعـض  

  ) مفصال  ٤٦٠األئمة وقد تكلمت عليه يف " سلسلة األحاديث الضعيفة " برقم ( 

نصف : مل أهدر الشيخ الغزايل العمل ذا احلديث مث إنين ألتساءل أنا وكل ذي لب م
الصحيح وهو موافق لعموم قوله تعاىل : ( أفنجعل املسلمني كارمني . ما لكـم كيـف   
حتكمون ) ؟ وإن كان قد سيق يف غري هذا السياق فإن الغزايل م يف التمسك بعموم القرآن 

ثرية منها ما تقدم قريبا من إنكاره ولو كان خمصصا باألحاديث النبوية واألمثلة على ذلك ك
على كافة العلماء حمدثني وفقهاء جعلهم دية املرأة على النصف من دية الرجل ونسبهم إىل 

  خمالفتهم لظاهر الكتاب يعين قوله تعاىل : ( النفس بالنفس ) 

رابعا : تأمل معي أيها القارئ الكرمي تلطف الشيخ الغزايل مع أعـداء اهللا : اليهـود   
صارى بقوله : " خمالفينا يف الدين " وقد يقول فيهم أحيانا : " إخواننا " وقابل ذلـك  والن

مبواقفه العديدة جتاه إخوانه يف الدين كيف يشتد على علمائهم األموات منـهم واألحيـاء   
وخباصة طالب العلم منهم وقد مرت بك قريبا بعض األمثلة مما قاله يف أهل احلديث وشراحه 

ا أودعه يف كتابه " خلق املسلم " ؟ أم هو خمالفة صرحية ملثل قوله تعاىل : ( فيا ترى أذلك مم
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أذلة على املؤمنني أعزة على الكافرين ) ؟ وقوله عز وجل : ( يا أيها الذي آمنوا مل تقولون ما 
  ال تفعلون . كرب مقتا عند اهللا أن تقولوا ما ال تفعلون ) ؟ 

ايل كثرية جتاه األحاديث النبويـة الصـحيحة   تلك مناذج قليلة من مواقف للشيخ الغز
واألحاديث الضعيفة يأخذ منها ما يشاء ويرفض منها ما خالف هواه دون أن يستند يف ذلك 

  على قاعدة تذكر عند أحد من العلماء بل هي العشوائية العمياء كما تقدم 

صاص ذكرت ذلك ليتبني القراء طريقته يف رفضه لألحاديث الصحيحة عند أهل االخت
من العلماء فال هو منهم علما حىت يستطيع معرفة الصحيح من الضعيف انطالقا من قواعدهم 
وكتابه " فقه السرية " بتخرجيي إياه وما تقدم من األمثلة دليل قاطع على ذلك وال هو معهم 
كما قال اهللا تعاىل : ( وكونوا مع الصادقني ) وقال : ( فاسألوا أهل الذكر إن كنـتم ال  

ون ) ومقدمته لتخرجيي املشار إليه وما سبق من األمثلة أيضا يؤكد كل ذلك فمـن مل  تعلم
كما  -على األقل  -يكن من أولئك العلماء وال هو معهم فاألحرى به أن يكون لسان حاله 

  قال ذلك الشاعر اجلاهلي : 

  غويت وإن ترشد غزية أرشد          وهل أنا إال من غزية إن غوت

ه من حديث البخاري يف املعازف وأسلوبه يف تضعيفه إياه فهذا وحده وختام ذلك موقف
يكفي للداللة على أنه ال ينطلق يف نقده لألحاديث إال من اهلوى والظن األعمى فقد قال : ( 

) ألحد علماء اخلليج وهو يناقشه يف ليلة النصف من شـعبان : " أظـن    ٦٧ - ٦٦ص 
  من األحاديث اليت وردت يف حترمي الغناء "  األحاديث اليت وردت يف ليلة النصف أقوى

وظنه هذا كاف إلدانته باجلهل وإلقاء الكالم على عواهنه مما يذكرين بقوله تعـاىل يف  
الكفار الشاكني يف البعث : ( ما ندري ما الساعة إن نظن إال ظنا وما حنن مبستيقنني ) فإن 
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كما  -مر بقيام ليلها وصيام ارها أحاديث ليلة النصف إن كان املقصود منها ما يتعلق باأل
فهو حديث واحد ال يوجد سواه وإسناده ضعيف جدا  -هو الظاهر من مناقشته لذلك العامل 

كما هو مبني يف الد اخلامس من " سلسلة األحاديـث   -بل هو موضوع يف نقدي  -
جلميع اخللق إال ) يسر اهللا طبعه . وإن كان املقصود حديث املغفرة  ٢١٣٢الضعيفة " برقم ( 

من استثين فيه فهو حديث واحد أيضا جاء من طرق عن مجع من الصحابة وبألفاظ خمتلفة ال 
يسلم طريق منها من علة ولذلك ضعفها أكثر العلماء كما قال ابن رجب وصحح أحدها ابن 
حبان وفيه انقطاع فمن املمكن تصحيحه أو حتسينه على األقل لتلك الطرق ومن أجلـها  

) وجعلته من حصة كتايب اجلديد " صـحيح   ١١٤٤يف " السلسلة الصحيحة " ( خرجته 
) وهو حتت الطبع فأين هذا من أحاديث حترمي الغنـاء   ١٩٨٠موارد الظمآن " ( . . . / 

واملوسيقى وكثرا وصحة أسانيد الكثري منها مع اتفاق ألفاظها على حترميها كما يأيت بيانه ؟ 
أيها املتهوك ومعذرة من الكاتب األديب مع غـري إخوانـه    فأين هذه األحاديث من تلك

املسلمني فهذا الوصف مع كونه حبق فهو أقل بكثري مما شتمت به سلفنا وعلماءنا وطالب 
السنة العاملني ا حبيث لو أراد أحدهم أن يرد إليك بضاعتك هذه ملا استطاع إال أن يكون 

  سليط اللسان كاتبا مثلك 

  العامل اخلليجي عليه فقال عنه :  مث ذكر الغزايل رد

  " فأجاب مستنكرا : هذا غري صحيح إن حترمي الغناء وآالته ثابت يف السنة النبوية " 

  قلت : وهذا حق ال يزيغ عنه إال هالك 

  مث قال الغزايل : 
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قلت له : تعال نقرأ سويا ما قاله ابن حزم يف ذلك املوضوع مث انظر ماذا تفعل . . قال 
ذا قال ومل يذكر ما جرى فيما بعد بينهما ولعل ذلك العامل أفهمه بأن هذا ليس ابن حزم ك

من أساليب العلماء وإمنا هو أسلوب اجلهلة املقلدين الذين حيتجون بأقوال العلماء ولو كانت 
خمالفة للكتاب والسنة وإمنا العامل الذي يقرع احلجة باحلجة فإذا رضيت لنفسك االحتجاج 

تقول يف علماء اإلسالم من احملدثني والفقهاء الذين ردوا على ابـن حـزم   بابن حزم فماذا 
تضعيفه حلديث البخاري وغريه كابن الصالح والنووي وابن تيمية وابن القيم وغريهم كما 
يأيت ؟ لو قيل له هذا ألىب واستكرب وقال : عرتة ولو طارت واملقصود اآلن بيان ما يف نقل 

الث صفحات ساق فيها عشرة أحاديث آخرها حـديث  الرجل عن ابن حزم لقد سود ث
البخاري الذي أعله ابن حزم بعلتني : االنقطاع وتردد الراوي يف اسم الصحايب كما سيأيت 

  فلم يذكر هذه وذكر مكاا قوله : 

ومعلقات البخاري يؤخذ ا ( ) ألا يف الغالب متصلة األسانيد لكن ابن حزم يقول : 
   يتصل ما بني البخاري وصدقة بن خالد راوي احلديث إن السند هنا منقطع مل

وليس غرضي اآلن الرد على ابن حزم فهو إسناد متصل والرد عليه آت وإمنا بيان جهل 
  هذا الناقل عن ابن حزم فأقول : 

  أوال : قوله : " ومعلقات البخاري يؤخذ ا . . " 

  فيه خطأ وتدليس : 

ه يف علم املصطلح الذي ال قيمة له عنده مطلقا إال أما اخلطأ فألن األخذ ليس على إطالق
إذا وافق الرأي أو اهلوى وإمنا ذلك إذا كان التعليق بصيغة اجلزم مثل ( روى ) و ( عن ) و ( 
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 ٣٩قال ) كما يف هذا احلديث وبتفصيل يذكر يف حمله من هذه الرسالة إن شاء اهللا ( ص 
  ) من الفصل الثالث  ٨٥ ٨٢) و (  ٤٠

دليس فهو قوله : " يؤخذ ا " بالبناء للمجهول أي عند غريه وأما هو فلم يقل : وأما الت
" نأخذ ا " ألنه قد ال يأخذ ا كما فعل هنا وكيف ال وهو كثريا ما ال يقبـل مـا رواه   
البخاري موصوال ولو كان معه مسلم وبقية الستة بل الستني من األئمة وقد مضت بعض 

  األمثلة 

ل أن هشام بن عمار من شيوخ البخاري فقوله : " قال هشام بن عمار . ثانيا : هو جيه
. . " ليس تعليقا بل هو متصل ألنه ال فرق بالنسبة للبخاري بني قوله : " قال هشام " أو : " 
حدثين هشام " كما سيأيت بيانه يف ( الفصل الثالث ) املشار إليه آنفا وبكالم قوي البن حزم 

  نفسه أيضا 

 ينتبه وهو الالئق به خلطأ ابن حزم يف قوله : " مل يتصل ما بني البخاري وصدقة ثالثا : مل
" فإن االنقطاع املزعوم إمنا هو بني البخاري وهشام فإن هشاما بني البخاري وصدقة كما 

  )  ٣٩سريى القراء ذلك جليا يف سنده اآليت ( ص 

رد ما ال يعلم من حديث نبيه  رابعا : ومن باب أوىل أن ال يتنبه لغلو ابن حزم وشدته يف
صلى اهللا عليه وسلم وال غرابة يف ذلك فإن الطيور على أشكاهلا تقع فله النصيب األوىف مما 
قيل فيه : " لسان ابن حزم وسيف احلجاج شقيقان " أعين ما قاله ابن حزم يف احلديث الثامن 

عن صوتني ملعونني : صوت الذي نقله الغزايل عنه : " ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  نائحة وصوت مغنية " . فقال فيه ابن حزم : " ال ندري له طريقا وهذا ال شيء " 

  ) : " وسنده ال شيء "  ٦٩ويف نقل الغزايل عنه ( ص 
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فقول ابن حزم : " وهذا ال شيء " من تشدده وتنطعه فإن العلماء يقولون فيما مل جيدوا 
له أصال " أو مع املبالغة : " ليس له أصل " كما يقول بعض  له طريقا أو إسنادا : " ال نعلم

احلفاظ املتقدمني كالعقيلي واألول هو الصواب وخباصة ملن مل يكن من حفاظ احلـديث  
واملتخصصني فيه كابن حزم ذلك هو الواجب يف أمثاله ومقلديه كالغزايل خشية أن يقعوا يف 

لم فإنه ال يقل إمثا عن الكذب على رسول تكذيب حديث قاله رسول اهللا صلى اهللا عليه وس
اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقد قال تعاىل يف املشركني : ( بل كذبوا مبا مل حييطوا بعلمه ) فإن 
احلديث املذكور له إسنادان من حديث عبد الرمحن ابن عوف وأنس بن مالك أخرجهمـا  

م الطيالسي والبزار ومها مـن  مجع من احلفاظ املشهورين كما يأيت يف حمله من الرسالة منه
احلفاظ املعروفني عند ابن حزم وممن أشاد هو مبسنديهما كما نقله عنه احلافظ الذهيب يف " 

) واحلديث يف " الترغيب " وغريه كما يأيت فلم مل يرجع الغزايل إليه  ٢٠٢/  ١٨السري " ( 
  ال أريد أن أقول : إنه كالنعامة مع الصياد 

ايل غليله يف رد احلديث بقول ابن حزم املتقدم : " وهذا ال شيء " خامسا : مل يرو الغز
  بل حرفه فقال : " وسنده ال شيء " كما تقدم 

وهذا من بالغ جهله ذا العلم أو شدة غفلته لسيطرة اهلوى عليه وقدميا قيل : " حبك 
ندري له  الشيء يعمي ويصم " ذلك ألن هذا القول احملرف ال يلتئم مع قول ابن حزم : " ال

طريقا " إذ ال يصح يف عقل إنسان أن جيمع بني هذا النفي املطلق للطريق وهو السند وبني 
إسناده للسند ولو مع اإلشارة لضعفه بقوله : " وسنده ال شيء " وذلك يف مكان واحـد  
فاعرف نفسك أيها الشيخ تعرف ربك وتأدب بتأديب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : " 

/  ١مل جيل كبرينا ويرحم صغرينا ويعرف لعاملنا حقه " . " التعليق الرغيب " ( ليس منا من 
٦٦  (  
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فاعرف أيها الشيخ وأنت على حافة قربك قدر علماء احلديث والسنة وفقهاء هذه األمة 
وال تشذ عنهم قيد شعرة مغترا جبدلك وقلمك وكتابتك ونبينا صلوات اهللا وسالمه عليـه  

ال إىل اهللا األلد اخلصم " . متفق عليه . وأنت تعلم يقينا أن احلياة يقول : " إن أبغض الرج
املادية بله احلياة الدينية ال تستقيم يف جمتمع إذا مل يعتمد أفراده يف كل علـم علـى ذوي   
االختصاص منهم وال حاجة لضرب األمثلة على ذلك فاألمر بدهي جدا فال يرجع مثال من 

هه إىل كاتب أو داعية إسالمي ال يدري ما احلديث وما كان يريد معرفة صحة حديث أو فق
الفقه وال يدري أصوهلما وال املصادر اليت جيب الرجوع إليها أو يدري وال يتمكن من ذلك 

  لسبب أو آخر كما قيل : 

  فسلم ألناس رأوه باألبصار          وإذا مل تر القمر بازغا 

برة أن تنكر ذلك وال أنت سلمت هلم بل فال أنت منهم وما أظن يبلغ بك الكرب أو املكا
نصبت نفسك للرد عليهم مع االستهزاء بأقواهلم والسخرية م كأنك مل تعلم أو علمت ومل 
تؤمن مبثل قوله صلى اهللا عليه وسلم : " الكرب بطر احلق وغمص الناس " " الصحيحة " ( 

عجاب املـرء  ) . وقوله : " ثالث مهلكات : شح مطاع وهوى متبع وإ ١٦٢٦و  ١٣٤
) . وقوله : " لو مل تكونوا تذنبون خشيت عليكم أكثر  ١٨٠٢بنفسه " . " الصحيحة " ( 

) . فاخش ما خشي عليك رسول اهللا صلى  ٦٥٨من ذلك : العجب " . " الصحيحة " ( 
  اهللا عليه وسلم وإال كنت من اهلالكني 

ثلي وإىل كل من هذه نصيحة أوجهها إليك والدين النصيحة وأنت على حافة قربك م
سلك سبيلك يف اخلروج على احملدثني والفقهاء وما أكثرهم يف هذا الزمان كذاك السقاف 
وظله املدعو ( حسان عبد املنان ) الذي اشتط يف تتبع األحاديث الصحيحة وتضعيفها خمالفا 

الفة حلفاظ احلديث ونقادها متظاهرا أنه جمتهد يف ذلك غري مقلد مموها على القراء بأمور خم
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للواقع وقد تيسر يل الرد عليه يف بعض ما ضعف وبينت أنه متسلق على هذا العلم يريد الربوز 
والظهور ويصدق عليه قول احلافظ الذهيب : " وكيف يطري وملا يريش " ومن تلك األحاديث 
حديث البخاري هذا وقد تفنن يف تضعيفه وجاء مبا مل تأت به األوائل حىت وال ابن حزم وقد 

نت جهله يف ذلك وإنكاره وقلبه للحقائق مفصال يف " االستدراكات " آخر الد األول بي
من الطبعة اجلديدة من " سلسلة األحاديث الصحيحة " ولعله ييسر يل ذكر شيء من ذلك 

  يف رساليت هذه أثناء تبييضها إن شاء اهللا تعاىل 

أمثاله هم مثرة من مثارك املرة فيا أيها الشيخ لعل هذا املعتدي على األحاديث الصحيحة و
يف جمك على السنة الصحيحة وأئمتها وعدم االعتداد بأقواهلم تصحيحا وتضعيفا حـىت  
انتشرت الفوضى العلمية وضربت أطناا بني صفوف األمة وشباا وصار الواحد منـهم  

ة يصحح ويضعف حسبما يشتهي ويهوى فتب إىل اهللا تبارك وتعاىل من هذه السنة السـيئ 
وأمثاهلا وإال كان عليك وزرها ووزر من اتبعك عليها وسله تعاىل حسن اخلامتة فقد قـال  

  صلى اهللا عليه وسلم : 

إن الرجل ليعمل عمل أهل اجلنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار وإن الرجل ليعمل 
متفق عليـه   عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل اجلنة [ وإمنا األعمال باخلواتيم ]

  )  ٩٧ ٩٦/  ١والزيادة للبخاري . " ظالل اجلنة " ( 

( ربنا اغفر لنا وإلخواننا الذين سبقونا باإلميان وال جتعل يف قلوبنا غال للذين آمنوا ربنا  
  إنك رؤوف رحيم ) وصلى اهللا تعاىل على حممد النيب األمي وعلى آله وصحبه وسلم 

  له إال أنت أستغفرك وأتوب إليك وسبحانك اللهم وحبمدك أشهد أن ال إ

  ) حممد ناصر الدين األلباين  ١٤١٥عمان شهر حمرم سنة ( 
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  السنة فقه على التعليق يف املنة متام
  

  األوىل الطبعة مقدمة

 سـيئات  ومن أنفسنا شرور من باهللا ونعوذ ونستغفره ونستعينه حنمده هللا احلمد إن"
  .له هادي فال يضلل ومن له مضل فال اهللا يهده من أعمالنا

  .ورسوله عبده حممدا أن وأشهد له شريك ال وحده اهللا إال إله ال أن وأشهد

  }.مسلمونَ وأَنتم إِلَّا تموتن وال تقَاته حق اللَّه اتقُوا آمنوا الَّذين أَيها يا{

 وبـثَّ  زوجها منها وخلَق واحدة نفْسٍ من خلَقَكُم الَّذي ربكُم اتقُوا الناس أَيها يا{
  }.رقيباً علَيكُم كَانَ اللَّه إِنَّ والْأَرحام بِه تساَءلُونَ الَّذي اللَّه واتقُوا ونِساًء كَثرياً رِجاالً منهما

}حلصي لَكُم الَكُممأَع رفغيو كُ لَكُموبذُنم نمعِ وطي اللَّه ولَهسرو فَقَد زاً فَازيماً فَوظع{  

 مما عليها وقفت اليت الكتب أحسن من سابق سيد للشيخ السنة فقه كتاب فإن بعد أما
 قلما اليت املعقدة العبارات عن البعد مع أسلوب وسالسة تبويب حسن يف موضوعه يف ألف
 يف والتفقه عليه اإلقبال يف املسلم الشباب رغب الذي األمر الفقه كتب من كتاب منها خيلو
 من فيها ما استخراج على وحفزهم املطهرة السنة يف البحث آفاق أمامهم وفتح به اهللا دين

: وسـلم  عليه اهللا صلى قال كما خريا به اهللا أراد مسلم عنها يستغين ال اليت والعلوم الكنوز
" الصحيحة األحاديث سلسلة" يف خمرج وهو عليه متفق" الدين يف يفقهه خريا به اهللا يرد من"

١١٩٤  
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 احلاضـر  العصر ضرورات من ضرورة - أرى فيما - الكتاب هذا صدور كان ولقد
 وااليار واالختالف االحنراف من فيه هم مما جناة ال أن املسلمني من لكثري فيه تبني حيث

 وسلم عليه اهللا صلى رسوله وسنة اهللا كتاب إىل بالرجوع إال عليهم والفساق الكفار وتغلب
 مـن  لعامتهم بد ال هلذا فكان فقههم ومسائل دينهم أمور القرآن ومن فقط منها يأخذون
 عـن  ويغنيهم األمر يقتضيهم حني إليه والرجوع عليه االعتماد ميكن التناول قريب مصدر

  كثرية أو قليلة مسائل أجل من العديدة املوسوعات يف الكثرية املراجعات

 فقرب" السنة فقه" الكتاب هذا هلم فأخرج سابق السيد األستاذ تعاىل اهللا أهلم أن كانف
  ..خريا اهللا جزاه السبيل هلم وأنار الطريق هلم

 - واحلق السنة من فيه مما واالستفادة اقتنائه على أحض أزال وال كنت ذلك أجل من
 للحق وناصر السنة يف اغبر كل - القدمي الصغري احلجم من منه األول اجلزء صدور ومنذ
 الـبالد  من وغريها دمشق يف وغريهم السلفيني إخواننا صفوف بني نسخه انتشرت حىت

 من قليل غري عن كثرية أسئلة منهم إيل توجهت أن ذلك نتيجة من فكان وغريها السورية
 ملا الفاخم اجلواب كان ما وكثريا أعلمه مبا عنها أجيبهم فكنت فيه الواردة واألحاديث املسائل

 ذلك رأى فلما مسائله من عديدا وأخطئ أحاديثه من كثريا أضعف كنت فقد الكتاب يف
 على اقترح األمة صفوف بني صحيحة نشرها على واحلريصني السنة فقه على الغيورين بعض

 تكرر ملا مث األمر أول ذلك عن فاعتذرت الناس بني وأنشره الكتاب على آخذه ما أسجل أن
 من ذلك يف ملا رغبتهم وحتقيق طلبتهم إجابة من بد ال أنه رأيت غريه كثري به وأحل فيه الطلب
 والسنة الكتاب على مجعهم" وهي إليها الناس ويدعو حيملها اليت الفكرة بل للكتاب خدمة

  .مقدمته يف صرح كما..." للمذاهب التعصب وبدعة اخلالف على والقضاء
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 واألحاديـث  الفقهيـة  األخطاء من فيه قعو مما للكتاب ترتيه ففيه ذلك على وعالوة
 كان اليت الرغبة من شيئا حققت قد أكون وذا" السنة فقه" مع وجودها يتناىف اليت الضعيفة

 عن املذكورة الفكرة سبيل يف التعاون وهي مصر إىل ذهب ملا إخواننا أحد للطرفني أبداها
 فاتين قد فإذ اللقاء وتعذر الدار بعد: أمهها أسباب عدة ذلك دون حال ولكن وقرب كثب
  ..جله يترك ال كله يدرك ال ما: قيل كما ألنه بعد عن فيها التعاون من أقل فال ذلك

 أجـزاء  مـن  صدر ما قراءة يف شرعت قليب له واطمأن صدري لذلك اهللا شرح فلما
 سجلته عليه والتنبيه ذكره يستحق شيء منه يل تبني كلما فكنت وتدبر إمعان قراءة الكتاب

 صنعت ما ضرورة لدي تأكد حىت عليها التعليق من انتهيت أن فما وريقايت يف وعلقته نديع
 أتصور كنت ما جدا مهمة بعضها كثرية أخطاء على الدراسة هذه بعد فيها وقفت ألنين ذلك

  .واملنة احلمد وله لذلك اهللا وفق وقد بياا من بد ال أنه رأيت فإين ولذلك فيها وجودها

 فكرة عنها القارئ ليأخذ جمملة بصورة األخطاء تلك نوع إىل أشري أن ئدةالفا من ولعل
  :فأقول التعليق هذا أمهية له فتتبني عامة

  :يلي فيما التقريب وجه على األخطاء هذه حصر ميكن

  .ضعيفة وهي عليها املؤلف سكت كثرية أحاديث - ١

  .واهية التحقيق عند وهي قواها أخرى أحاديث - ٢

  .صحيحة أخرى أسانيد هلا أو صحيحة وهي عفهاض أحاديث - ٣

  .أحدمها يف أو فيهما وهي" الصحيحني" لغري ينسبها أحاديث - ٤

  .فيهما هلا أصل وال وغريها" الصحيحني" ألحد يعزوها أحاديث - ٥



المقدماتمھمات  ٨٨    

  .السنة كتب من شيء يف هلا وجود وال يوردها أحاديث - ٦

 بعضهم عند وهو احملدثني من عةمجا برواية يسميه صحايب طريق من احلديث سوق - ٧
  .أكثر أو آخر صحايب عن

 يف يقدح مبا عقبه إليه نسبه الذي خمرجه أن مع عليه ساكتا ملخرجه احلديث عزوه - ٨
  صحته

 هلا حيتج وأحيانا يؤيدها دليل دون املسائل يسوق ما فكثريا املسائل أدلة تتبعه عدم - ٩
  .خاص دليل وفيها بالعموم يستدل ةوتار صحيح حديث فيها يوجد أنه مع بالقياس

  .وحنوها" املستحبة األغسال" مثل الفصل مسائل استقصائه عدم

  .األخرى على إحداها يرجح أن دون متعارضة أقواال الواحدة املسالة يف إيراده - ١١

 مـا  البحث أول يف فيختار الواحد املكان يف املسائل بعض يف رأيه اضطراب - ١٢
  .خامتته يف ينقضه

 وقوة دليله لضعف الترجيح يستحق ال ما املتعارضة واآلراء األقوال من ترجيحه - ١٣
  .خمالفه دليل

  .مسألة ما غري يف احلديث من له معارض ال الذي الصحيح احلديث خمالفته - ١٤

 يف املؤلف توجيه مع شيء يف يتفق ال فإنه للمؤلف وقع ما أنكر من األخري النوع وهذا
 عدم هو إليها املشار املخالفة يف عذره أن عرفت إذا والسيما بالسنة ألخذا إىل الناس الكتاب

 وهذه أخرى مسألة يف به عمل مبن علمه عدم أو املسائل بعض يف باحلديث اجلمهور أخذ



المقدماتمھمات  ٨٩    

 هـذه  يبطل الذي الشافعي اإلمام كالم وسيأيت وحماربتها السنن رد يف املقلدين شبهة هي
  خريا اهللا جزاه شأفتها ويستأصل الشبهة

 أن أخطائه وبيان الكتاب على بالتعليق أريد ال أنين أذكر أن القول نافلة من يكون وقد
" السنة فقه" وصيانة باحلق للحق االنتصار أريد إمنا بل حقه من أخبس أو شيئا قدره من أحط
 ألسنة يقطع أن وأحرى منه واالستفادة عليه الناس إلقبال أدعى ذلك فإن أمكن ما اخلطأ عن
  النظر يعيد - توفيقا اهللا زاده - املؤلف فلعل بباطل أو حبق فيه التكلم عن الفكرة صومخ

 الكتاب أجزاء إصدار يف ويتريث له تبينت اليت األخطاء ويصحح اآلن حىت كتب فيما
 األحاديـث  مـن  وجيردها األخطاء من وسالمتها صحتها من يتبني أن بعد إال ١األخرى
  .الضعيف عن يغين ما الصحيح يف فإن الضعيفة

 أو برمته أأنقله لكالمه نقلي طريقة يف ترددت الكتاب على التعليق يف بدأت ملا وإنين هذا
 يف العـادة  هي كما تتمته إىل يشري الذي األول طرفه بنقل أكتفي أم عليه يدل الذي بغالبه

 عنده ملن بةبالنس التكرار من شيئا تستلزم كانت وإن وهي األوىل الطريقة فأخذت التعليقات؟
 يفهـم  أن يستطيع ألنه األصل عنده ليس ملن ووضوحا فائدة أكثر فإنه" السنة فقه" األصل
  :مسيته وقد األصل إىل يرجع أن دون ذلك وحنو املضعف واحلديث املنتقدة الكالم

  ".السنة فقه على التعليق يف املنة متام"

 مسيـع  إنه العميم النفع به ينفع وأن الكرمي اهللا لوجه خالصا جيعله أن أسال تعاىل واهللا
  .جميب

  



المقدماتمھمات  ٩٠    

  هامة علمية مقدمة

 اليت األساسية القواعد بعض ذلك يدي بني أقدم أن من بد ال املقصود يف الشروع وقبل
 تستلزم التأليف طريقة أن والسيما السنة يف التفقه أمر يعنيه كان من معرفتها عن يستغين ال

 وقتا القراء وعلى علي أوفر وبذلك مناسبتها تأيت عندما إليها اإلحالة من نتمكن لكي ذلك
  .الكرمي القارئ سريى كما إليها ضرورة ال اليت اإلعادة من كثري من أنفسنا ونعفي قليل غري

  الشاذ احلديث رد األوىل القاعدة

 الصحيح احلديث تعريف فإن شاذا يكون ال أن الصحيح احلديث شروط من أن اعلم
  :احملدثني عند

 منتهاه إىل الضابط العدل عن الضابط العدل بنقل إسناده يتصل الذي املسند احلديث هو"
 علة فيه وما والشاذ واملنقطع املرسل عن احتراز األوصاف هذه ففي معلال وال شاذا يكون وال

  .)١( "جرح نوع روايته يف مما قادحة

 عنـد  املعتمد وه ما على منه أوىل هو ملن خمالفا املقبول الثقة رواه ما الشاذ واحلديث
  ٨٦ ص فقال" املقدمة" يف الصالح ابن ذلك وأوضح )٢(احملدثني

 منـه  أوىل هو من رواه ملا خمالفا به انفرد مما كان فإن فيه نظر بشيء الراوي انفرد إذا"
 رواه وإمنا غريه رواه ملا خمالفة فيه تكن مل وإن مردودا شاذا به انفرد ما كان أضبط أو باحلفظ

 وضبطه بإتقانه موثوقا حافظا عدال كان فإن املنفرد الراوي هذا يف فينظر ريهغ يروه ومل هو

                                                   
 .٨ ص" الحالص ابن مقدمة" )١(
 ١٤ - ١٣ ص حجر البن" النخبة شرح" )٢(



المقدماتمھمات  ٩١    

 به انفرد الذي لذلك وإتقانه حبفظه يوثق ممن يكن مل وإن به االنفراد يقدح ومل به انفرد ما قبل
 متفاوتة مراتب بني دائر ذلك بعد هو مث الصحيح حيز عن له مزحزحا له خارما انفراده كان

 استحسنا تفرده املقبول الضابط احلافظ درجة من بعيد غري به املنفرد كان إنف احلال حبسب
 به انفرد ما رددنا ذلك من بعيدا كان وإن الضعيف احلديث قبيل إىل حنطه ومل ذلك حديثه
  ..".املنكر الشاذ قبيل من وكان

 علـى  التنبيه سيأيت كثرية أمثلة منهما ولكل املنت يف ويكون السند يف يكون والشذوذ
  .تعاىل اهللا شاء إن مواطنها يف بعضها

  املضطرب احلديث رد الثانية القاعدة

 علل من أن فاعلم معلال يكون ال أن الصحيح احلديث شروط من أن آنفا سبق مما علم
  :املضطرب احلديث وصف يف قالوا وقد االضطراب احلديث

 له خمالف آخر وجه على وبعضهم وجه على بعضهم فريويه فيه الرواية ختتلف الذي هو"
 األخرى تقاومها ال حبيث إحدامها ترجحت إذا أما الروايتان تساوت إذا مضطربا نسميه وإمنا
 الترجيحـات  وجوه من ذلك غري أو عنه للمروي صحبة أكثر أو أحفظ راويها يكون بأن

  .حكمه له وال املضطرب وصف حينئذ عليه يطلق وال للراجحة فاحلكم املعتمدة

 واحد راو يف ذلك يقع وقد اإلسناد يف يقع وقد احلديث منت يف الضطرابا يقع قد مث
  .)١("يضبط مل بأنه إلشعاره احلديث ضعف موجب واالضطراب مجاعة له رواة من يقع وقد

                                                   
 .١٠٤ - ١٠٣ ص" املقدمة" )١(



المقدماتمھمات  ٩٢    

 يف تعاىل بإذنه عليه الرد وسيأيت املؤلف قواه الذي اخلط حديث مثال ذلك على ضرب مث
  .السترة فصل

  املدلس يثاحلد رد الثالثة القاعدة

  :أقسام ثالثة التدليس

 يكون وقد مسعه أنه مومها منه يسمعه مل ما لقيه عمن يروي أن وهو اإلسناد تدليس - ١
 وإمنا أشبهها وما حدثنا: وال فالن أخربنا: ذلك يف يقول ال أنه شأنه ومن أكثر أو واحد بينها
  .ماعللس املومهة الصيغ من ذلك وحنو.. فالن عن: أو فالن قال: يقول

 ينسبه أو يكنيه أو فيسميه منه مسعه حديثا شيخ عن يروي أن وهو الشيوخ تدليس - ٢
  .يعرف ال كي به يعرف ال مبا يصفه أو

 ذلك مسعة وقد ثقة شيخ من مسعه حديث إىل املدلس جيئ أن وهو التسوية تدليس - ٣
  .ثقة شيخ عن يرويه الضعيف الشيخ وذلك ضعيف شيخ من الثقة الشيخ

 الضـعيف  شـيخه  شيخ منه فيسقط األول الثقة من احلديث مسع الذي املدلس فيعمد
 كله اإلسناد فيصري وحنوها كالعنعنة حمتمل بلفظ الثاين الثقة عن الثقة شيخه رواية من وجيعله
 ما اإلسناد يف حينئذ يظهر فال منه مسعه قد ألنه شيخه وبني بينه باالتصال هو ويصرح ثقات

 األول ويتلوه التدليس أقسام شر كان ولذلك بالعلل واملعرفة النقد ألهل إال قبوله عدم يقتضي
  .)١(الثاين مث

                                                   
 .٨٢ - ٧٨ ص العراقي للحافظ وشرحها" املقدمة" انظر )١(



المقدماتمھمات  ٩٣    

 بالتحديث فيه صرح ما إال منه يقبل ال أن عدال كان إذا التدليس عنه ثبت من وحكم
 هلم تفصيل على)٢(حجر ابن احلافظ قال كما األول واألصح مطلقا حديثه يقبل ال وبعضهم

  ".املصطلح" كتب ءشا من فلرياجع ذلك يف

  اهول حديث رد الرابعة القاعدة

  :٨٨ ص" الكفاية" يف اخلطيب قال

 عرفه وال نفسه يف العلم بطلب يشتهر مل من كل هو احلديث أصحاب عند اهول" 
  ".واحد راو جهة من إال حديثه يعرف مل ومن به العلماء

 بـالعلم  املشـهورين  من افصاعد اثنان الرجل عن يروي أن اجلهالة به ترتفع ما وأقل
  .كذلك

 تثبـت  عدالتـه  أن قوم زعم وقد عنه بروايتهما العدالة حكم له يثبت ال أنه إال: قلت
  .بذلك

  .شاء من فلرياجعه هذا عقب خاص باب يف قوهلم فساد ذكر مث

 اجلهالة هي وهذه العني مبجهول املعروف هو واحد إال عنه يرو مل الذي واهول: قلت
 قيد بغري مجاعة روايته قبل وقد واملستور احلال اهول وهو فأكثر عنه اثنني روايةب ترتفع اليت

  :قال ٢٤ ص" النخبة شرح" يف كما اجلمهور وردها

                                                   
 .١٨ ص النخبة شرح )٢(



المقدماتمھمات  ٩٤    

 بل بقبوهلا وال بردها القول يطلق ال االحتمال فيه مما وحنوه املستور رواية أن والتحقيق"
  ".احلرمني إمام به جزم كما حاله استبانة إىل موقوفة هي: يقال

 إىل أشار احلافظ وكأن توثيقه يف معتمد إمام يوثقه بأن حاله لنا يتبني أن ميكن وإمنا: قلت
 معتمد: "قلت وإمنا"يوثق ومل فصاعدا اثنان عنه روى الذي هو احلال جمهول إن: بقوله هذا
 فوثقوا اجلمهور عن شذوا ألم ذلك يف عليهم يعتمد ال احملدثني بعض هناك ألن" توثيقه يف

  التالية القاعدة يف بينته ما وهذا حبان ابن منهم اهول

 عليه ينكر ما حديثه يف يتبني ومل الثقات من مجع عنه روى إذا روايته تقبل أن ميكن نعم
 بعض وانظر. وغريهم والعسقالين والعراقي كثري كابن احلفاظ من املتأخرين عمل هذا وعلى
  .٢٠٧ - ٢٠٤ يأيت فيما األمثلة

  حبان ابن توثيق على االعتماد عدم اخلامسة قاعدةال

 شذ وقد العلماء مجهور عند حديثه يقبل ال بقسميه اهول أن آنفا سبق مما علمت قد
 لسان" يف حجر ابن احلافظ قال" صحيحه" يف وأورده به واحتج حديثه فقبل حبان ابن عنهم
  ": امليزان

 كان ولو السرب بعد إال تعديله جيوز ال هقلت على احلديث منكر كان من: حبان ابن قال"
 على أقواهلم الناس إذ الرواية مقبول عدال لكان األخبار يف الثقات ووافق املناكري يروي ممن

 هذا]  اجلرح من منه ظهر مبا فيجرح[  القدح يوجب ما منهم يتبني حىت والعدالة الصالح
  من املشاهري حكم

". " كلها األحوال على متروكون فهم الضعفاء إال عنهم يرو مل الذين ااهيل فأما الرواة
  .ااشعي اهللا عائذ ترمجة من والزيادة ١٩٣ - ١٩٢/  ٢" الضعفاء



المقدماتمھمات  ٩٥    

  :احلافظ قال مث

 على كان عينه جهالة انتفت إذا الرجل أن من حبان ابن إليه ذهب الذي وهذا: قلت"
 يف حبان ابن مسلك اوهذ خالفه على واجلمهور عجيب مذهب جرحه يتبني حىت العدالة

 جمهولـون  أم على وغريه حامت أبو عليهم نص خلقا يذكر فإنه ألفه الذي" الثقات كتاب"
 ابـن  شيخه مذهب وهو مشهور واحد برواية ترتفع العني جهالة أن حبان ابن عند وكان
  .احلافظ كالم كله هذا". غريه عند باقية حاله جهالة ولكن خزمية

 املرجوحة القاعدة هذه على بناء املذكور الكتاب يف يورد أنه حبان ابن أمر عجيب ومن
  "!آباءهم وال يعرفهم ال" بأنه ترمجتهم يف يصرح مجاعة

 أعرفه ولست يعفور أبو عنه روى اهلاد بن شداد عن يروي سهل: "الثالثة الطبقة يف فقال
  ".أبوه من أدري وال

 أن بعد قال وقد ٩٣ - ٩٢ ص" املنكي الصارم" فلرياجع األمثلة يف الزيادة شاء ومن
  :ساقها

 من يذكر أنه فيه وطريقته النمط هذا من كثريا خلقا الكتاب هذا يف حبان ابن ذكر وقد"
 ابـن  توثيق أن ويعرف هلذا ينتبه أن وينبغي حاله يعرف مل جمهوال كان وإن جبرح يعرفه مل

  ".التوثيق درجات أدىن من الكتاب هذا يف ذكره مبجرد للرجل حبان

 بتوثيقه تفرد من يوثقون ال وغريمها والعسقالين كالذهيب احملدثني من احملققني جند وهلذا
 املؤلف وثق اليت الضعيفة األحاديث على الكالم عند ذلك على كثرية أمثلة وستأيت حبان ابن
   اهولني من بتوثيقهم حبان ابن تفرد من فيها أن مع رجاهلا - عنه نقل من أو -



المقدماتمھمات  ٩٦    

  :اهلادي عبد ابن قول أن له لتنبها ينبغي ومما

 ابن طريقة أن املخالفة مبفهوم يعطي ألنه: دقيقا ليس" حاله يعرف مل جمهوال كان وإن" 
 يف املتقدم قوله بدليل كذلك وليس العني جمهول كان من فيه يذكر ال أن" ثقاته" يف حبان

  .قريبا يأيت ما ومثله". أبوه من أدري وال أعرفه لست": "سهل"

 روى من إال يوثق ال حبان ابن أن يوهم" مشهور واحد برواية: "احلافظ قول لكوكذ
 يف للواقع خمالف فهو الظاهر هو كما بالثقة مشهورا يعين كان إن ألنه: مشهور واحد عنه

 ولكل جمهول أو ضعيف إما ألنه له قيمة ال مما فهو ذلك غري يعين كان وإن ثقاته من كثري
  :عنده التابعني طبقة من األمثلة بعض وإليك" ثقاتال كتاب" يف رواة منهما

  :١٠/  ٤ قال العذري الرمحن عبد بن إبراهيم - ١

  ".رفاعة بن معان عنه روى املراسيل يروي"

  .احلديث..". عدوله خلف كل من العلم هذا يرث: "مرسال عنه بإسناده له ذكر مث

  :فيه نفسه احلافظ قال هذا ومعان: قلت

  ".احلديث لني"

  :الذهيب لوقا

  ".هو من يدرى ال بواحد أتى سيما وال بعمدة ليس"
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 مـن  معان ترمجة يف فقال هذا إىل حبان ابن وأشار العني جمهول فهو هذا إبراهيم يعين
 يشبه ال جماهيل أقوام عن وحيدث كثرية مراسيل يروي احلديث منكر: "٣٦/  ٣" الضعفاء"

  ".األثبات حديث حديثه

  :١٥ - ١٤/  ٤ قال. إمساعيل بن إبراهيم - ٢

  ".يسار بن احلجاج عنه روى هريرة أيب عن يروي"

  :فيه احلافظ قال - عبيد ابن: فيه ويقال - هذا احلجاج: قلت

  ".جمهول"

  :فقال ذلك وجه وبني الذهيب" ميزان" يف كما وغريه حامت أبو قبله قال وكذا

  "!وحده سليم أيب بن ليث عنه روى"

  .٢٣١/  ٢ حبان ابن عند حىت معروف هو كما خمتلط ضعيف هذا وليث

  :١٥/  ٤ حبان ابن قال األنصاري إبراهيم - ٣

  ".إبراهيم بن إمساعيل ابنه عنه روى.. خملد بن مسلمة عن يروي"

  .حامت أبو قبله ومن احلافظ قال كما جمهول هذا وإمساعيل: قلت

 كـان  ولو احدو برواية عنده العني جهالة ترتفع حبان ابن أن التحقيق هذا من فتبني
  كان وإن املتقدم احلافظ كالم لظاهر خالفا جمهوال أو ضعيفا
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 عنه نقله الذي حبان ابن قول من أخذه وهو.." حبان ابن وكأن: "قال فإنه به جيزم مل
 هو كما الثاين باملثال منقوض فهو اخل.." ااهيل فأما الرواة من املشاهري حكم هذا: "آنفا

  .ظاهر

 بذلك يقينا ازددت وقد حبان ابن عند جرحا ليست وحدها العينية فاجلهالة وباجلملة
 فيهم أر فلم راو وأربعمائة ألف قرابة عددهم بلغ وقد" الضعفاء" كتابه تراجم درست أن بعد
 باجلهالة وليس املناكري بروايتهم فيهم طعن لكنه منهم أربعة إال اللهم باجلهالة فيه طعن من

  :فيهم وكالمه أمساءهم وهاك

 مث املنـاكري  بعض ٢٦٤ - ٢٦٣/  ١ له ذكر. القيسي هارون بن علي بن محيد - ١
  :قال

 شيخ وهذا...  الثقات هؤالء عن األشياء هذه مثل روايته بعد به االحتجاج جيوز فال" 
  "أحد كثري يعرفه ليس

  :٥/  ٢ قال األنصاري ليلى أيب بن اهللا عبد - ٢

 إمجـاع  يشهد الذي املنكر احلرف هذا غري يرويه شيئا له أعلم ما جمهول رجل هذا" 
  ".ببطالنه قاطبة املسلمني

 لست الوليد بن بقية عنه روى جمهول شيخ: "٧/  ٢ قال سليم بن زياد بن اهللا عبد - ٣
 أن على فيه القدح يل يتهيأ فال الكتاب أول يف ضعفه ذكرنا قد وبقية بقية غري راويا له أحفظ

  "األحوال على تركه جيب رواه ما

  :١٥٨/  ٣ قال: زيد أبو - ٤
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 وال أبوه يعرف ال هو؟ من يدرى ليس عليه يتابع مل ما مسعود ابن عن يروي. زيد أبو" 
 والسـنة  الكتـاب  فيه خالف واحدا خربا إال يرو مل مث النعت ذا كان إذا واإلنسان بلده

  ".به حيتج وال فيه جمانبته يستحق والرأي والنظر والقياس واإلمجاع

  :تقدم فيما اهلادي عبد ابن قال ناه ومن

  ".حاله يعرف مل جمهوال كان وإن جبرح يعرفه مل من يذكر أنه فيه وطريقته"

  .أعلم واهللا. املتقدمة لألمثلة" عينه يعرف مل: "عنه يقال أن الصواب لكن

 العلماء ملخالفته واحلذر التحفظ من بكثري يتلقى أن جيب حبان ابن توثيق أن واخلالصة
  للمجهولني ثيقهتو يف

 ٤٣٨ - ٤٣٧/  ١" التنكيل" يف املعلمي العالمة بينه كما إطالقه على ذلك ليس لكن
  عليه تعليقي مع

 حبان ابن وثقه من على االعتماد كثري فإنه احلبشي الشيخ على ردي البحث هلذا وراجع
  .٢١ - ١٨ ص اهولني من

 عرفته هام آخر أمر املعلمي ذكره ما إىل يضم أن ينبغي أنه أيضا عليه التنبيه جيب مما وإن
 حبان ابن وثقه من أن وهو الطالب مجاهري عنه وغفل عليه نبه من قل العلم هلذا باملمارسة

  .به حيتج صدوق فهو عليه ينكر مبا يأت ومل الثقات من مجع عنه روى وقد

 يف العجـن  كحديث القبيل هذا من هي اليت األحاديث بعض قويت ذلك على وبناء
  أنين العلم هذا يف الناشئني بعض فتوهم صالةال
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 الرد وسيأيت العجن حديث هو وضعف شذوذه يف حبان ابن وجاريت نفسي ناقضت
 وتبعـه  فقط حبان ابن وثقهم الذين الرواة من أمثلة عشرة ذكر مع اهللا شاء إن مفصال عليه

 - ١٩٧ ص" دالسجو من الرفع كيفية" حبث يف ذلك فاطلب والعسقالين الذهيب احلافظان
٢٠٧  

  للحديث تصحيحا ليس الصحيح رجال رجاله: قوهلم السادسة القاعدة

 العلل من يسلم أن شروطه من وأن الصحيح احلديث تعريف األوىل القاعدة من علمت
 يف احملـدثني  بعض فقول وعليه بيانه تقدم كما والتدليس واالضطراب الشذوذ بعضها اليت

 إسناده: "قوله يساوي ال ذلك حنو أو" ثقات رجاله: "وأ" الصحيح رجال رجاله: "ما حديث
 القول خبالف العلل من السالمة منها اليت الصحة شروط مجيع وجود يثبت هذا فإن" صحيح
 تثبت ال وذا وثقتهم الرجال عدالة وهو فقط واحدا شرطا يثبت وإمنا يثبتها ال فإنه األول

  .خيفى ال كما الصحة

 العلل تلك من القول ذلك فيه املقول احلديث يسلم قد نهأ: وهي أخرى مالحظة ومثة
 مل ولكـن  الصحيح رجال من رجل السند يف يكون قد ألنه صحيحا يكون فال ذلك ومع
 بتوثيقه تفرد ممن يكون أو حفظه يف لضعف بغريه مقرونا أو استشهادا له أخرج وإمنا به حيتج
 يف أن إىل إشارة" موثقون ورجاله: "ولهبق ذلك إىل احملققني بعض يشري ما وكثريا حبان ابن

  .ذكرنا الذي قوهلم من الصحة تفهم أن من مينع كله فهذا لينا بعضهم توثيق

 قول رد تصحيحها على األحاديث من كثري يف فجرى كله هلذا ينتبه مل كأنه واملؤلف
  .ذلك على التنبيه التعليق تضاعيف يف وسنرى القول ذلك فيها البعض
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 ٤٦ - ٣٩ ص" والترهيب الترغيب صحيح" كتايب مقدمة يف بيانا القاعدة هذه زدت مث
  .مهم فإنه فراجعه

  داود أيب سكوت على االعتماد عدم السابعة القاعدة

  ":السنن" كتابه حق يف قال أنه داود أيب عن اشتهر

 فهـو  شـيئا  فيه أذكر مل وما بينته شديد وهن فيه حديث من هذا كتايب يف كان ما"
  ".صاحل

 حسن أنه أراد أنه إىل بعضهم فذهب" صاحل: "قوله من مراده فهم يف العلماء اختلفف
  .به حيتج

 وهو به يستشهد وما به حيتج ما فيشمل ذلك من أعم هو ما أراد أنه إىل آخرون وذهب
 فإنـه  بينته شديد وهن فيه وما: قوله بقرينة الصواب هو وهذا ضعفه يشتد مل الذي الضيف

 سكت ما كل ليس أنه على فدل يبني ال شديد غري وهن فيه كان ما أن على مبفهومه يدل
 مما وهي ضعفها يف عامل يشك ال عنده كثرية أحاديث وجود هلذا ويشهد عنده حسنا عليه

 ألنه بضعفه داود أبو يصرح مل وإمنا: بعضها يف يقول النووي إن حىت عليها داود أبو سكت
  "ظاهر

 كثري يف داود أبو عنه سكت مبا االحتجاج على هللا رمحه النووي جرى فقد هذا ومع
  .كثرية أخطاء يف ذلك بسبب فوقع أسانيدها مراجعة على فيها يعرج ومل األحاديث من

 وابن والذهيب منده ابن أمثال احملققون العلماء داود أيب عن فهمناه الذي هذا رجح وقد
  ".داود أيب صحيح" كتايب مقدمة يف كلمام نقلت وقد كثري وابن اهلادي عبد
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 الـذي  هذا إىل فيه ذهب وقد املسألة هذه يف حجر ابن احلافظ كالم على وقفت مث
 إىل باإلحالة فأكتفي هنا لنقلته اإلطالة خشية ولوال لغريه تراه ال مبا له واحتج وشرحه ذكرناه
  .الصنعاين لإلمام ١٩٩ - ١٩٦/  ١" األنظار تنقيح ملعاين األفكار توضيح" وهو مصدره

  ا يوثق ال" الصغري اجلامع" يف السيوطي رموز الثامنة القاعدة

 واحلسن بالصحة للحديث السيوطي رمز على االعتماد العلماء من كثري بني أيضا اشتهر
  :لسببني سائغ غري أنه ونرى سابق السيد الشيخ ذلك يف وتبعهم الضعف أو

 لـه  مرموزا فيه احلديث رأيت ما فكثريا النساخ من رموزه على التحريف طروء - ١
 مؤلفه خبط" اجلامع" عن ينقل إمنا وهو نفسه السيوطي عن املناوي شارحه ينقله ما خبالف

  :فيه يقول نفسه وهو الشرح أوائل يف بذلك صرح كما

 رأس بصورة والضعيف واحلسن الصحيح إىل الرمز من النسخ بعض يف يوجد ما وأما" 
 بعض يف ذلك له وقع أنه على النساخ حتريف لغلبة هب الوثوق ينبغي فال" وضاد وحاء صاد"

  ".خبطه رأيته كما بعض دون

 أو صححها اليت فاألحاديث والتضعيف التصحيح يف بتساهله معروف السيوطي أن - ٢
 من أكثر نقل مل إن املئات تبلغ وهي املناوي الشارح عليه ردها منها كبري قسم فيه حسنها

 به تفرد عما وصنته: "مقدمته يف قال أنه مع موضوعة ةكثري أحاديث فيه وقع وكذلك ذلك
  ".كذاب أو وضاع

 أوفق أن وأرجو كذلك تنقص أو قليال تزيد األلف تبلغ وهي سريعة بصورة تتبعتها وقد
 قليل غري قسما أن الغريب ومن للناس وإخراجها عليها التحقيق قلم وإجراء فيها النظر إلعادة
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 نسأل ضعيفة به الثقة جيعل كله فهذا الكتاب هذا غري يف ابوضعه نفسه السيوطي شهد فيها
  .العصمة اهللا

 يف الكبري الفتح" ب املسمى" وزيادته الصغري اجلامع" فجعلت وتعاىل تبارك اهللا يسر مث
 وعـدد .." اجلامع ضعيف" و.." اجلامع صحيح: "قسمني" الصغري اجلامع إىل الزيادة ضم

 مطبوع وهو التقريب وجه على حديثا ٩٨٠ نهام واملوضوع حديثا ٦٤٦٩ هذا أحاديث
  .تعاىل هللا واحلمد كالصحيح

  له تقوية ليس" الترغيب" يف احلديث على املنذري سكوت التاسعة القاعدة

 يظن ولذلك بيانه سيأيت كما حاله ببيان إال الضعيف احلديث إيراد جيوز ال أنه األصل
 عنده ضعيف غري أنه على يدل" رهيبوالت الترغيب" يف املنذري عليه سكت ما أن بعضهم
 الذي املنذري اصطالح عن ذهول وهو حديث ما غري يف سابق السيد الشيخ جرى وعليه
 أو صحيحا احلديث إسناد كان فإذا: "٤ ص اهللا رمحه قال حيث الكتاب مقدمة يف به صرح
 يف أو المعض أو منقطعا أو مرسال كان إذا وكذلك" عن" بلفظة صدرته قارما ما أو حسنا
 ال كـالم  فيهم أو ثقات اإلسناد رواة وبقية ضعف ثقة أو وثق ضعيف أو مبهم راو إسناده
 لكن ضعيفا إسناده كان أو إرساله والصحيح متصال أو وقفه والصحيح مرفوعا روي أو يضر

 انقطاعه أو إرساله إىل أشري مث" عن" بلفظة أيضا أصدره خرجه من بعض حسنه أو صححه
 أو فالن طريق من أو فالن رواية من فالن رواه فأقول فيه املختلف الراوي لكذ أو عضله أو
  .العبارة هذه حنو أو فالن إسناده يف

 أو تركـه  على جممع أو متهم أو وضاع أو كذاب: فيه قيل من اإلسناد يف كان وإذا
 فقط ضعيف أو جدا ضعيف أو بشيء ليس أو ساقط أو هالك أو احلديث ذاهب أو ضعفه

 أذكـر  وال" روي" بلفظة صدرته التحسني احتمال إليه يتطرق ال حبيث توثيقا فيه أر مل أو
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" روي" بلفظـة  تصديره: داللتان الضعيف لإلسناد فيكون البتة فيه قيل ما وال الراوي ذلك
  "آخره يف عليه الكالم وإمهال

 قدمةم يف واملؤاخذات والغموض اإلمجال من فيه وما هذا كالمه على القول فصلت وقد
  .جدا مهمة فإا فراجعها" الترغيب صحيح"

  إطالقه على ليس الطرق بكثرة احلديث تقوية العاشرة القاعدة

 ويصري ا يتقوى فإنه متعددة طرق من جاء إذا احلديث أن العلم أهل عند املشهور من
 مقيد هو بل إطالقه على ليس هذا ولكن ضعيفا انفراده على منها طريق كل كان وإن حجة
 من ال حفظهم سوء من ناشيءا طرقه خمتلف يف رواته ضعف كان إذا مبا منهم احملققني عند
 املناوي احملقق نقله ما وهذا طرقه كثرت مهما يتقوى ال فإنه وإال دينهم أو صدقهم يف مة
  :قالوا العلماء عن" القدير فيض" يف

 على اتفقوا مث ومن طرقه كثرت وإن آخر وجه من بوروده ينجرب ال الضعف قوي وإذا"
 وقصورها ضعفه لقوة طرقه كثرة مع )١( "حديثا أربعني أميت على حفظ من: "حديث ضعف

  ".ويعتضد ينجرب فإنه جربه عن اجلابر يقصر ومل ضعفه خف ما خالف اجلرب عن

  .٢٥ ص" النخبة شرح" و ٩٠ ص" التحديث قواعد" هلذا وراجع

 طريق كل رجال على يقف أن طرقه بكثرة احلديث يقوي أن يريد ملن بد فال هذا وعلى
 ذلك يفعل من العلماء من جدا القليل أن املؤسف ومن فيها الضعف مبلغ له يتبني حىت منها
 طرقا له أن غريهم عن نقلهم رد احلديث تقوية إىل يذهبون فإم منهم املتأخرين سيما وال

                                                   
 ٤٥٨٩" الضعيفة" يف خمرج وهو )١(
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 يف وجـدها  ابتغاها من كثرية لكذ على واألمثلة ضعفها ماهية ويعرفوا عليها يقفوا أن دون
  ".الضعيفة األحاديث سلسلة" كتايب يف وخباصة التخريج كتب

  ضعفه بيان مع إال الضعيف احلديث ذكر جيوز ال عشرة احلادية القاعدة

 مذاهبـهم  اخـتالف  علـى  احلاضر العصر يف سيما وال املؤلفني من كثري جرى لقد
 ينبهوا أن دون وسلم عليه اهللا صلى النيب إىل املنسوبة األحاديث رواية على واختصاصام

 كتـب  إىل الرجـوع  عن منهم كسال أو رغبة أو بالسنة منهم جهال منها الضعيفة على
 فضائل أحاديث يف ذلك يف يتساهلون - املتخصصني أعين - هؤالء وبعض فيها املتخصصني

  !خاصة األعمال

  :)١( شامة أبو قال

 يبني أن ينبغي بل خطأ والفقه األصول علماء وعند ثاحلدي أهل من احملققني عند وهذا"
 حبديث عين حدث من: "وسلم عليه اهللا صلى قوله يف الوعيد حتت دخل وإال علم إن أمره
  .مسلم رواه" الكاذبني أحد فهو كذب أنه يرى

 األحكام يف كانت إذا فكيف! الفضائل يف الضعيفة األحاديث عن سكت من حكم هذا
  وحنوها؟

  :رجلني أحد فهو ذلك يفعل من أن واعلم

 للمسـلمني  غاش فهو ضعفها على ينبه وال األحاديث تلك ضعف يعرف أن إما - ١
  :٨ - ٧/  ١" الضعفاء" كتابه يف حبان ابن قال. املذكور الوعيد يف حتما وداخل

                                                   
 .٥٤ ص" واحلوادث البدع إنكار على الباعث" يف )١(
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 وهـو  عليه تقول مما النيب عن يصح مل ما روى إذا احملدث أن على دليل اخلرب هذا يف"
: وسلم عليه اهللا صلى قال أشد هو ما اخلرب ظاهر أن على الكاذبني كأحد يكون ذلك يعلم

  :يقل ومل -..." كذب أنه يرى وهو حديثا عين روى من"

 ظاهر يف داخل صحيح غري أو صحيح أنه يروي فيما شاك فكل - كذب أنه تيقن إنه
  "اخلرب هذا خطاب

  .وأقره ١٦٦ - ١٦٥ ص" املنكي الصارم" يف اهلادي عبد ابن ونقله

 عليـه  اهللا صلى إليه نسبتها على إلقدامه أيضا آمث فهو ضعفها يعرف ال أن وإما - ٢
 )١("مسع ما بكل حيدث أن كذبا باملرء كفى: "وسلم عليه اهللا صلى قال وقد علم دون" وسلم

 عليـه  اهللا صلى أشار قد ألنه وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول على الكاذب إمث من حظ فله
 اهللا صـلى  عليه الكذب يف واقع أنه - كتبه من ومثله - مسعه ما بكل حدث من نأ وسلم
 الـذي  هذا: واآلخر افتراه الذي: األول. الكاذبني أحد ذلك بسبب فكان حمالة وسلم عليه

  :٩/  ١ أيضا حبان ابن قال نشره

  ".صحته اليقني علم يعلم حىت مسع ما بكل حيدث أن للمرء زجر اخلرب هذا يف" 

 االحتجاج على يهجم أن له حيل ال احلديث ضعف يعرف ال من بأن النووي صرح وقد
 )٢(عارفا يكن مل إن العلم أهل بسؤال أو عارفا كان إن عنه بالتفتيش عليه حبث غري من به

  .١٢ - ١٠ ص الضيفة مقدمة يف" التمهيد" وراجع

                                                   
 .٢٠٥" الصحيحة" يف خمرج وهو" حيحهص" مقدمة يف ٥: رقم مسلم رواه )١(
 ".التحديث قواعد" راجع )٢(
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  األعمال فضائل يف الضعيف باحلديث العمل ترك عشرة الثانية القاعدة

 فضـائل  يف به العمل جيوز الضعيف احلديث أن وطالبه العلم أهل من كثري بني اشتهر
 يف عليه االتفاق نقل اهللا رمحه والنووي ال كيف. ذلك يف خالف ال أنه ويظنون األعمال

 بعض فإن معروف ذلك يف اخلالف ألن بني نظر نقله وفيما كتبه؟ من واحد كتاب من أكثر
 القامسي الشيخ قال. الفضائل يف وال األحكام يف ال مطلقا به يعمل ال نهأ على احملققني العلماء
  :٩٤ ص" التحديث قواعد" يف اهللا رمحه

 أليب" املغيث فتح" يف ونسبه معني بن حيىي عن" األثر عيون" يف الناس سيد ابن حكاه"
  ..."حزم ابن مذهب وهو.. أيضا ذلك ومسلم البخاري مذهب أن والظاهر العريب بن بكر

  :ألمور عندي فيه شك ال الذي احلق هو وهذا: قلت

 أخرج فمن اتفاقا به العمل جيوز وال املرجوح الظن يفيد إمنا الضعيف احلديث أن: األول
  !وهيهات بدليل يأيت أن البد الفضائل يف الضيف باحلديث العمل ذلك من

 مشروعيتها ثبتت يتال األعمال أي" األعمال فضائل يف: "...قوهلم من أفهم أنين: الثاين
 مثل ففي به عمل ملن خاصا أجرا يسمى ضعيف حديث معه ويكون شرعا به احلجة تقوم مبا

 خاص فضل بيان فيه وإمنا به العمل ذلك تشريع فيه ليس ألنه األعمال فضائل يف به يعمل هذا
 علي كالشيخ العلماء بعض املذكور القول محل املعىن هذا وعلى. به العامل يناله أن يرجى
  :٣٨١/  ٢" املرقاة" يف فقال اهللا رمحه القاري

 النووي قاله كما إمجاعا يعتضد مل وإن الفضائل يف به يعمل الضعيف احلديث إن: قوله"
  ".سنة أو كتاب من الثابتة الفضائل حمله
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 احلجـة  به تقوم مما بغريه فيه الذي العمل مشروعية ثبت إن جائز به فالعمل هذا وعلى
 نراهم ألننا وضوحه مع املعىن هذا منه يريدون ال القول ذا القائلني مجهور أن أعتقد ولكين

 مثـل  الثابتة األحاديث من غريه يف العمل من تضمنته ما يثبت مل ضعيفة بأحاديث يعملون
 مع" وأدامها اهللا أقامها: "بقوله اإلقامة كلميت يف املقيم إجابة املؤلف وتبعه النووي استحباب

 هذا غري يف مشروعيته يثبت مل قول فهذا بيانه سيأيت كما ضعيف ذلك يف لواردا احلديث أن
 اخلمسة األحكام من حكم االستحباب أن مع ذلك استحبوا فقد ذلك ومع الضعيف احلديث

 للنـاس  شـرعوها  عديدة أمور من هناك وكم احلجة به تقوم دليل من إلثباا بد ال اليت
 السـنة  يف العمـل  مـن  تضمنته ملا أصل ال ضعيفة يثبأحاد شرعوها إمنا هلم واستحبوها
 ويف املثـال  هذا من ذكرته ما وحسبنا ذلك على األمثلة لضرب املقام يتسع وال الصحيحة

  .اهللا شاء إن مواطنها يف عليها التنبيه سيأيت كثرية أمثلة الكتاب

 على ليس لالفضائ يف الضعيف باحلديث العمل أن املخالفون يعلم أن ههنا املهم أن على
  :٤ - ٣ ص" العجب تبيني" يف حجر ابن احلافظ قال فقد به القائلني عند إطالقه

 ما ضعف فيها كان وإن الفضائل يف األحاديث إيراد يف يتساهلون العلم أهل أن اشتهر"
 ال وأن ضعيفا احلديث ذلك كون العامل يعتقد أن اشتراط ذلك مع وينبغي موضوعة تكن مل

 فيظن اجلهال بعض يراه أو بشرع ليس ما فيشرع ضيف حبديث املرء ليعم لئال ذلك يشهر
 املرء وليحذر وغريه السالم عبد بن حممد أبو األستاذ ذلك مبعىن صرح وقد صحيحة سنة أنه
 فهـو  كذب أنه يرى حبديث عين حدث من": "وسلم عليه اهللا صلى قوله حتت دخوله من

 الفضائل يف أو األحكام يف باحلديث العمل يف فرق وال! به؟ عمل مبن فكيف" الكاذبني أحد
  ".شرع الكل إذ

  :به العمل جلواز مهمة ثالثة شروط فهذه
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  .موضوعا يكون ال أن - ١

  .ضعيفا كونه به العامل يعرف أن - ٢

  .به العمل يشهر ال أن - ٣

 فهم الشروط ذه متساهلني العامة عن فضال العلماء من كثريا نرى أن املؤسف ومن
 وهل مقداره يعرفوا مل ضعفه عرفوا وإذا ضعفه من صحته يعرفوا أن دون باحلديث يعملون

 صـحيحا  حديثا كان لو كما به العمل يشهرون هم مث. به العمل مينع شديد أو يسري هو
 الـيت  الصحيحة العبادات عن وصرفتهم املسلمني بني تصح ال اليت العبادات كثرت ولذلك
  .الثابتة باألسانيد وردت

 آنفا رجحناه الذي املعىن يريد ال اجلمهور أن من إليه ذهبنا ما ترجح الشروط هذه إن مث
  .خيفى ال كما الشروط هذه من شيء فيه يشترط ال هذا ألن

 لقوله املرجوح باملعىن بالضعيف العمل جواز عدم إىل مييل اهللا رمحه احلافظ أن يل ويبدو
  ".شرع الكل إذ الفضائل يف أو حكاماأل يف باحلديث العمل يف فرق وال: "...تقدم فيما

 هو بل كذبا يكون أن حيتمل يعضده ما يوجد ال الذي الضعيف احلديث ألن حق وهذا
 اهللا صلى" قوله يشمله ممن فهو العلماء بعض بذلك جزم وقد موضوع كذب الغالب على
 فكيف: "بقوله احلافظ عقبه ولذلك. كذلك أنه يظهر أي" كذب أنه يرى": "... وسلم عليه
  .عشرة احلادية القاعدة يف حبان ابن عن نقله سبق ما هذا ويؤيد" به؟ عمل مبن

  ".اخلرب يف داخل صحيح غري أو صحيح أنه يروي فيما شاك فكل" 

  !".؟...به عمل مبن فكيف: "احلافظ قال كما فنقول
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 أنهو املوضوع احلديث أراد أنه على محله وأما املذكور بقوله احلافظ مراد توضيح فهذا
 حلـب  مشـايخ  بعـض  فعل كما الفضائل أو األحكام يف به العمل يف فرق ال الذي هو

 ال كما املوضوع ال الضعيف احلديث يف هو إذ احلافظ كالم سياق عن جدا فبعيد املعاصرين
  !خيفى

 ألننا الشيخ ذلك ظن كما بالضعيف للعمل الشروط ذكر احلافظ أن ذكرنا ما ينايف وال
  أم عنهم ذكر الذين ألولئك احلافظ ذكرها إمنا: نقول

 رأيتم إذا: هلم يقول فكأنه موضوعة تكن مل ما الفضائل يف األحاديث إيراد يف يتساحمون
 يصرح مل واحلافظ القاعدة هذه يف أنا فعلته كما وهذا الشروط ذه تتقيدوا أن فينبغي ذلك
 كما ذلك خالف على أنه المهك آخر يف أفاد أنه والسيما الشروط ذه اجلواز يف معهم بأنه
  .بينا

 على به القول جيوز ال األعمال فضائل يف الضعيف باحلديث العمل أن القول وخالصة
 بعـني  يالحظ أن به يقول ملن بد وال عليه دليل وال األصل خالف هو إذ املرجوح التفسري
  .املوفق واهللا عمله يف يلتزمها وأن املذكورة الشروط االعتبار

 الفضائل دائرة تعدي إىل املخالفني جير أنه رجحناه ملا املخالف القول فاسدم من إن مث
 لكـين  ذلك على كثرية أمثلة وعندي أيضا والعقائد بل الشرعية األحكام يف به القول إىل

 سترة جيد مل إذا خطا يديه بنب املصلي خيط بأن يأمر حديث فهناك. واحد مبثال منها أكتفي
 إلمامهما خالفا به العمل أجازا فقد بضعفه صرحوا الذين من مها والنووي البيهقي أن ومع

  .املذكور احلديث على الكالم عند ذلك يف قوهلما مناقشة وسيأيت الشافعي
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/  ١" الترغيب صحيح" مقدمة فلرياجع اهلام البحث هذا يف وتفصيل بيان زيادة شاء ومن
٣٦ - ١٦.  

  عشرة الثالثة القاعدة

  ذلك وحنو عنه ورد: أو وسلم عليه اهللا صلى قال: عيفالض احلديث يف يقال ال

  :٦٣/  ١" املهذب شرح اموع" يف النووي قال

: فيه يقال ال ضعيفا احلديث كان إذا: وغريهم احلديث أهل من احملققون العلماء قال"
 من ذلك أشبه وما حكم: أو ى: أو أمر: أو فعل: أو وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال

 يقال ال وكذا أشبهه وما... ذكر: أو قال: أو هريرة أبو روى: فيه يقال ال وكذا جلزما صيغ
 وإمنا اجلزم بصيغة ذلك من شيء يف يقال فال ضعيفا كان فيما بعدهم ومن التابعني يف ذلك
: أو... حيكـى : أو يذكر: أو...  عنه حكي: أو عنه نقل: أو عنه روي: كله هذا يف يقال

 موضوعة اجلزم فصيغ: قالوا. اجلزم صيغ من وليست التمريض صيغ من ذلك أشبه وما يروى
 عـن  صحته تقتضي اجلزم صيغة أن وذلك. سوامها ملا التمريض وصيغ احلسن أو للصحيح
 وهذا عليه الكاذب معىن يف اإلنسان فيكون وإال صح فيما إال يطلق أن ينبغي فال إليه املضاف
 العلوم أصحاب مجاهري بل وغريهم أصحابنا من هاءالفق ومجاهري)١( املصنف به أخل األدب
  روي: "الصحيح يف كثريا يقولون فإم منهم قبيح تساهل وذلك احملدثني حذاق عدا ما مطلقا

  ".الصواب عن حيد وهذا فالن روى: أو" قال: "الضعيف ويف" عنه

 من عنه حاد من مع الصواب عن حاد قد كان وإن - خريا اهللا جزاه - ومؤلفنا: قلت
  - عليه التعليق من مواضعه يف ذلك بيان سيأيت كما - اجلماهري

                                                   
 ".املهذب" صاحب الشريازي: أي )١(
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 املناسـبة  ذه به اإلدالء من يل بد ال العلماء عن النووي حكاه فيما خاصا رأيا يل فإن
  :فأقول

 وكـان  أمكـن  مـا  يفهمون مبا الناس خماطبة ينبغي أنه شرعا به املسلم من كان إذا
 قال: "القائل قول بني يفرقون ال فهم الناس أكثر عرفهي ال احملققني عن املذكور االصطالح

 لقلة" وسلم عليه اهللا صلى يف اهللا رسول عن روي: "وقوله" وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول
 لإليهام دفعا ضعفه أو احلديث بصحة التصريح من بد ال أنه أرى فإين السنة بعلم املشتغلني

". يريبك ماال إىل يريبك ما دع: "بقوله وسلم يهعل اهللا صلى اهللا رسول ذلك إىل يشري كما
  .وغريه ٢٠٧٤" الغليل إرواء" يف خمرج وهو والترمذي النسائي رواه

  عشرة الرابعة القاعدة

  أحد به يعمل مل وإن الصحيح باحلديث العمل وجوب

  :الشهرية" رسالته" يف عنه اهللا رضي الشافعي اإلمام قال

 آل كتاب وجد فلما عشرة خبمس اإلام يف قضى عنه اهللا رضى اخلطاب بن عمر إن"
 عشر هنالك مما إصبع كل ويف: "قال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أن وفيه حزم بن عمرو

 هلم يثبت حىت - أعلم واهللا - حزم بن عمرو آل كتاب يقبلوا ومل: قال إليه صاروا" اإلبل من
  .وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول كتاب أنه

 يثبت الذي الوقت يف اخلرب قبول واألخرى اخلرب قبول إحدامها: داللتان حلديثا هذا وىف
 أيضـا  مضى لو أنه على وداللة قبلوا الذي اخلرب مبثل األئمة من أحد عمل ميض مل وإن فيه

 عمله لترك عمله خيالف خربا وسلم عليه اهللا صلى النيب عن وجد مث األئمة من أحد من عمل
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 بعمل ال بنفسه يثبت وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول حديث أن على ةودالل اهللا رسول خلرب
  .)١( "بعده غريه

  عشرة اخلامسة القاعدة

  األمة أفراد جلميع أمر للواحد الشارع أمر

 احلكم هذا يكون فهل حبكم عليه حكم أو األمة من فردا احلكيم الشارع خاطب إذا
  .املخاطب؟ بذلك خاصا كوني أو التخصيص؟ دليل قام إذا إال األمة يف عاما

 مـن  وغريه الشوكاين رجحه الذي وهو األول واحلق األصول علماء ذلك يف اختلف
  :٨٩ - ٨٨/  ٣" األحكام أصول" يف حزم ابن قال )٢(احملققني

 معمـور  يف عصره يف حيا كان من كل إىل بعث وسلم عليه اهللا صلى أنه أيقنا وقد"
 وعـرض  عني كل يف وليحكم القيامة يوم إىل دهبع يولد من وإىل جن أو إنس من األرض
 الـنيب  إىل به املبلغ به املقطوع املتيقن األمة بإمجاع ذلك صح فلما القيامة يوم إىل اهللا خيلقها
 اإلنس ولزومه القيامة يوم إىل الدين بقاء من ذكرنا مبا الثابتة وبالنصوص وسلم عليه اهللا صلى
 صلى أمره كان بعده يأيت من السالم عليه ملشاهدته يلسب ال أنه احلس بضرورة وعلمنا واجلن

 هذا وبني كله وللنوع كله النوع يف أمرا النوع من واحد ويف النوع من لواحد وسلم عليه اهللا
 خصوص أنه وأعلمه نصا السالم عليه بينه فقد ولقوم لواحد خاصا الشريعة من كان ما أن

 أمره وكان بعده أحد عن جتزئ ال أنه السالم عليه وأخربه نيار بن بردة بأيب اجلذعة يف كفعله
 الصالة يف ميينه عن وجابر عباس ابن وإقامة مستحاضة لكل أمرا للمستحاضة السالم عليه

                                                   
 .شاكر أمحد حتقيق ٤٢٢ ص" الرسالة" )١(
 .٢٠٩ - ٢٠٨ ص اخلضرى حممد للشيخ الفقه أصول راجع )٢(



المقدماتمھمات  ١١٤    

 أمـره  أن يف أحد بني خالف وال. إمامه مع وحده يصلي ومسلمة مسلم كل على حكم
  .قيامةال يوم إىل يأيت من لكل أمر حاضرون وهم عنهم اهللا رضي ألصحابه

  .فراجعه تفريعا أو تأصيال ذلك يف خالف من على الرد قي شرع مث

 أن املؤسف ومن والفقهية احلديثية القواعد من اآلن إيراده املصلحة اقتضت ما آخر وهذا
 اتصـاهلا  وثيق مع رعايتها حق يرعها مل - األقل على - أو ا يتقيد مل" السنة فقه" مؤلف

  رأيت كما الكتاب مبوضوع

 أن تعاىل أسأله تعاىل اهللا شاء إن املفيد التعليق هذا من مواضعه يف كله هذا بيان أيتوسي
  .الدعاء جميب مسيع إنه األقطار سائر يف املسلمني إخواين به وينفع حليفه الصواب جيعل

  املؤلف

  هـ١٣٧٣ شوال ٣ دمشق

  

  

  

  

  

  



المقدماتمھمات  ١١٥    

  املسلمة املرأة لبابج
  

  اجلديدة الطبعة مقدمة

 أعمالنا، وسيئات أنفسنا، شرور من باهللا ونعوذ ونستغفره، ونستعينه هحنمد هللا؛ احلمد إن
 شريك ال وحده اهللا إال إله ال أن وأشهد له، هادي فال يضلل ومن له، مضل فال اهللا يهده من
  .ورسوله عبده حممدا أن وأشهد له،

 ،"سـنة وال الكتاب يف املسلمة املرأة حجاب" لكتايب اجلديدة الطبعة هي فهذه بعد؛ أما
 األحادث يف الزيادة تلك أمهها عديدة، جوانب يف مهمة بزيادات سابقاا عن ختتلف وهي
 أحاديث مخسة زيادة هناك فمثلًا بعورة، ليس وكفيها املرأة وجه أن على الدالة السلف وآثار

 يف أدلـة  مثانية من بدلًا دليلًا عشر ثالثة األدلة عدد أصبح حيث ،"٧٢ - ٧٠ صفحة من"
 ذلك، على الدالة السلفية اآلثار أهم من عددا الطبعة هذه يف أضفنا وكذلك السابقة، اتالطبع
  "١٠٣ - ٩٦ صفحة يف" القارئ جيدها

 دقة فيها وبينا" ٥٣ - ٥١ ص" بـ أحلقناها اليت الصفحات تلك كله ذلك من وأهم
 ،}منها ظَهر ما اإِلَّ: {تعاىل قوله تأويل يف واملفسرين الصحابة من تبعه ومن عباس ابن نظر
 حينئـذ  يرد فال. وأمره الشارع بإذن عادة ظهر ما إال: واملعىن والكفان، الوجه املراد وأن

 فإنه فراجعه هناك، والقرطيب جرير ابن تفسري على أوردته كنت الذي اإلشكال أو االعتراض
 كتابـه  يف الفاسي قطانال ابن احلافظ إىل يعود هلذا التنبه يف الفضل أن بيان وفيه جدا، مهم

 إىل للوصول العلم وطلب البحث يف االستمرار بركة من وذلك النظر، أحكام يف النظر اجلامع
  .اخللق فيه اختلف مما احلق



المقدماتمھمات  ١١٦    

 اسـتخدام  خطورة حول" ١١٧ - ١٤٤ص" "مهمة فائدة" عنوان حتت زيادة وهناك
  .املسلمني بيوت يف الكافرات اخلادمات

 تعتقد قد واليت املرأة، ثوب ألوان بعض حول" ١٢٣ - ١٢١ ص" من الزيادة وكذلك
  ...عليها واألدلة كذلك، ليست وهي الزينة، من أا النساء بعض

 مواقـع  يف مبثوثة القارئ جيدها واملختصرة، املعلولة الزيادات من العديد إىل باإلضافة
  .العلمي والتدقيق البحث يقتضيه حسبما خمتلفة،

 يف فرأينـا  اهلامش، يف السابقة الطبعات يف كانت فقرات اكهن فإن أخرى؛ ناحية ومن
 - ٧٤" صفحة من املوجودة كاملادة إبرازها؛ وضرورة ألمهيتها املنت؛ إىل تنقل أن الطبعة هذه
 باإلضافة ،"احلجاب فرضية قبل كانت كلها األدلة هذه أن دعوى إبطال: "عنوان حتت" ٧٩
  .ذلك تقتضي املصلحة أن رأينا حسبما ملنتا إىل اهلامش من نقلت متفرقة فقرات إىل

 هلذه مقدمة بكتابة -السنتني قاربت رمبا- بالقصرية ليست مدة منذ شرعت وقد هذا،
 باألحرى أو- هذا كتايب تناولوا الذين لبعض أتعرض أن خالهلا من اضطرت اجلديدة، الطبعة
 بالتجريح واملصحوب العلمي، غري بالنقد تناولوا -بعورة ليسا وكفيها املرأة وجه بأن قويل
 أدلتـهم  باسـتعراض  فبـدأت ! فيه يل سلف وال هواي، فيه متبعا الرأي هلذا أنتصر كأين

 الشـيخ  علـى  بالرد عنيت كما غالبا، واحدة واحدة وشبهام أقواهلم وتتبع وردودهم،
! سـبقهم أ ومن ذلك يف كبريهم ألنه ؛"املشهور الصارم: "كتابه يف خاصة عناية التوجيري
.... غموض وال فيه لبس ال واضحا الدليل يكون حينما وهذا عاما، ردا عليهم أرد وأحيانا

 الكبري، احلجم من يدي خبط صفحة مائة على يزيد ما عندي جتمع قد وجدتين حىت وهكذا،
 إحلاق أمر جعل مما يزيد، أو -األصل- الكتاب هذا حجمه لقارب ونسقته؛ أمتمته لو أنه أي
 جوانب من مناسب غري أمرا الكتاب هلذا اجلديدة الطبعة مقدمة اسم حتت جتمع الذي اهذ



المقدماتمھمات  ١١٧    

 املتخصصة البحوث تلك -األهم وهو- ومنها الضعف، إىل سيزيد حجمه أن منها عديدة،
 هـذه  عن كتبته الذي هذا أفصل أن وتفكري نظر بعد فرأيت بالبحث، تناولتها اليت النادرة

 أنفع هكذا يكون -اهللا شاء إن- ولعله للناس، بيانا ليكون مستقلًا؛ باكتا أخرجه وأن املقدمة،
  :ومسيته تداولًا، وأسهل هلم،

 وجههـا  تستر أن املرأة وألزم وتعصب، وتشدد العلماء خالف من على املفحم الرد"
  ".ومستحب سنة إنه: بقوهلم يقنع ومل وأوجب، وكفيها

 بالقـدر  املتشـددين  املخالفني أخطاء أهم أحصر أن من هنا بد ال أنه يل يبدو ولكن
  :فأقول اإلجياز، من املستطاع

  وهو الوجه، بتغطية اآلتية اجلالبيب آية يف اإلدناء فسروا: أولًا

 أفـاده  وكما اللغة، كتب يف كما التقرب؛: وهو اللغة، يف الكلمة هذه أصل خالف
  :قال مث املفردات، يف األصبهاين الراغب العالمة

  .اآلخر من أحدمها أدنيت: األمرين بني انيتد: ويقال

  :فقال بذلك، فسرها القرآن ترمجان عباس ابن أن حجة ذلك يف ويكفي اآلية، ذكر مث

  .تستره ال: أي به؛ تضرب وال وجهها، إىل اجللباب تدين

  .عنه يصح ال ينافيه؛ مما به احتجوا ما وأن قريبا، خترجيه وسيأتى

 هو بل أيضا، اللغة يف له أصل وال الوجه، يغطي الذي الثوب هبأن اجللباب فسروا: ثانيا
 حىت وجهها، على: يقولوا ومل مخارها، على املرأة تلقيه الذي الثوب بأنه العلماء تفسري ينايف



المقدماتمھمات  ١١٨    

 مـن  وغـريه  -عنه اهللا رضي- مسعود ابن عن التفسري هذا حكي نفسه التوجيري الشيخ
  .٨٣ص سيأيت ماك الكتاب يف ذكرته كنت الذي وهو السلف،

 عند من الوجه تفسريه فزادوا! والوجه الرأس غطاء اخلمار أن على مجيعا أصروا: ثالثا
 ألن علـيهم؛  وهي هلم، حجة} جيوبِهِن علَى بِخمرِهن ولْيضرِبن: {آية ليجعلوا أنفسهم؛

 املسح كأحاديث ؛السنة يف مطلقًا ذكره جاء كلما املراد وهو فقط، الرأس غطاء لغة اخلمار
  :وسلم عليه اهللا صلى وقوله اخلمار على

  . "خبمار إال حائض صالة اهللا يقبل ال"

 -العلم أهل عن فضلًا- أنفسهم املتشددين ألن تفسريهم؛ بطالن يؤكد احلديث هذا بل
 إِنْ فَاسأَلُوهم: {فقط الرأس وإمنا الصالة، يف لوجهها املرأة ستر شرطية على به يستدلون ال

  }.ينطقُونَ كَانوا

 باجللباب،} ثيابهن يضعن أَنْ": {القواعد" آية يف تعاىل لقوله تفسريهم تأكيدا ويزيده
 أحـد  بذلك صرح وجهها، كاشفة خبمارها األجانب أمام تظهر أن للقاعدة فيجوز: فقالوا

 من موضعه يف وحمشر هو كما! يفصح وال ذلك إىل فيشري التوجيري؛ الشيخ أما فضالئهم،
  ".املفحم الرد"

 أن علـى  أمجعوا فرأيتهم االختصاصات، كل يف وخلفًا سلفًا العلماء أقوال تتبعت وقد
 ومنهم واحلفاظ، األئمة بعض وفيهم عالما، عشرين من أكثر مثة ومسيت الرأس، غطاء اخلمار

  :خريا اهللا جزاه فقال البيان، يف هذا وزاد ،"هـ ٤٧٤" املتوىف الباجي الوليد أبو

  ".وجهها دور غري منها يظهر وال"



المقدماتمھمات  ١١٩    

 ممن كثري ذلك يف وقلده عورة، املرأة وجه أن على اإلمجاع التوجيري الشيخ ادعى: رابعا
 احلنابلة وكتب إليها، أحد يسبقه مل باطلة، دعوى وهي! الدكاترة بعض وفيهم عنده علم ال

 الـرد  يف هناك ذكرت وقد بطالا، على للداللة كافية -غريها عن فضلًا- عليها تفقه اليت
 األئمة مذهب أن وفيها اإلفصاح، كتابه يف احلنبلي هبرية ابن عبارة مثل عبارام؛ من كثريا
  :قال بعورة؛ ليس أنه الثالثة

  ".أمحد اإلمام عن رواية وهو"

  قدامة كابين مصنفام يف احلنابلة من كثري الرواية هذه رجح وقد

  :بقوله املغين احبص ذلك ووجه وغريمها،

  ".واإلعطاء لألخذ والكفني والشراء، للبيع الوجه كشف إىل تدعو احلاجة ألنَّ"

  :اجلوزية قيم ابن فيه قال الذي احلنبلي مفلح ابن العالمة ومنهم

  ".مفلح ابن من أمحد اإلمام مبذهب أعلم الفلك قبة حتت ما"

  :تيمية ابن شيخه له وقال

  ".مفلح نتأ بل مفلح، ابن أنت ما"

 العلـم  مـن  فيه ملا القراء؛ إىل املفلح هذا كالم نقل إىل أبادر أن علي لزاما أرى وهنا
 رمحه- كالمه موافقة ومنها التوجيري، الشيخ دعوى بطالن تأكيد منها اليت العديدة، والفوائد

  .والحقًا سابقًا املسألة هذه يف اخترته ما لصحة األعالم العلماء من معه ذُكر ومن -اهللا



المقدماتمھمات  ١٢٠    

 الـذي  األمر التوجيري، الشيخ مراجع من وهو-" الشرعية اآلداب" القيم كتابه يف قال
 -!خالفها يدعي مث كتابه، قراء عن العلمية احلقائق يكتم ولكنه به، علم على أنه على يدل
  :اهللا رمحه املفلح قال

  الطريق؟ يف وجوههن كشفن إذا األجانب النساء على اإلنكار يسوغ هل

  عنها؟ النظر غض جيب أو وجهها، ستر عليها جيب هل املرأة أن على" اجلواب" بينين

  :قوالن املسألة يف

 اهللا صلى- اهللا رسول سألت: قال عنه اهللا رضي جرير حديث يف عياض القاضي قال
  : مسلم رواه. بصري أصرف أن فأمرين الفجأة؟ نظر عن -وسلم عليه

  :تعاىل اهللا رمحهم العلماء قال"

 سنة ذلك وإمنا طريقها، يف وجهها تستر أن املرأة على جيب ال أنه على حجة هذا ويف
 ذكره. شرعي لغرض إال األحوال؛ مجيع يف عنها البصر غض الرجل على وجيب هلا، مستحبة
  ".عليه يزد ومل النووي الدين حميي الشيخ

 ويتجاهل" ١٧٠ص" :كتابه يف التوجيري عليه يعتمد الذي تيمية ابن قول املفلح ذكر مث
  :املفلح قال مث عليه، النووي وموافقة عياض، القاضي وقول العلماء، مجهور أقوال

 اخلالف تقدم وقد اخلالف، مسائل يف اإلنكار على ينبين اإلنكار؟ يشرع هل هذا؛ فعلى
  .فيه



المقدماتمھمات  ١٢١    

 غري من جائز األجنبية إىل النظر أن: وغريهم الشافعية من مجاعة وقول قولنا على فأما
  ".اإلنكار ينبغي فال خلوة؛ وال وةشه

  :عنه ورضي اهللا رمحه أمحد، اإلمام قول مع متاما يلتقي اجلواب وهذا: قلت

  .)١( "مذهبه على الناس حيمل أن للفقيه ينبغي ال"

! مكفِّرا؟: نقل مل إن مضللًا، مكابرا مبطلًا كان إذا فكيف معه؛ احلق كان لو وهذا: قلت
  ":٢٤٩ ص: "تابهك يف التوجيري قال فقد

 استدل ما مبثل ذلك على واستدلَّ فقط، الوجه سفور به يعين للنساء السفور أباح ومن"
 الذميمة األفعال ارتكاب على النساء وجرأ مصراعيه، على التربج باب فتح فقد األلباين؛ به

  "!اآلن السافرات تفعلها اليت

  !".اهللا آيات يف اإلحلاد إىل": "٢٣٣ص" آخر مكان ويف

 وغريهم عياض والقاضي والنووي املفلح ابن يف يقول فماذا وهداه؛ اهللا أصلحه قال كذا
  !إليه؟ ذهبت فيما سلفي هم الذين اجلمهور من سبقهم ومن املقدسيني من

 ال حىت الصحيحة األحاديث تأويل على املتشددين من معه ومن التوجيري اتفاق: خامسا
 وجـوه  على داللته إبطال يف تلونوا وقد اخلثعمية، حبديث فعلوا كما! رأيهم مع تتعارض
 ذلك ومع إبطاله، مع" ٦٤ ص" الكتاب يف سيأيت وأحدها هناك، رددتها مبكية، مضحكة

 إحرامها أن يعلمون وهم! حمرمة كانت أا زعمهم وهو عليه، يصرون منهم طائفة تزال فال

                                                   
 ".١٨٧/ ١" "الشرعية اآلداب" )١(



المقدماتمھمات  ١٢٢    

 يعطـل  ولكنه سافرة، كانت بأا تارة يسلم والتوجيري! وجهها على السدل من مينعها ال
  :بقوله داللته

  "!لكشفه مستدمية كانت أا على دليل يف ليس"

  !!العباس بن الفضل رآه اللحظة هذه ويف وجهها، عن كشفت الريح أن يريد

 الروايـة  ويف إليها، يلتفت ينظر الفضل فأخذ: "احلديث يف يقرأ عريب هذا يقول فهل
  !؟"حسنها جبهوأع إليها ينظر فطفق: "األخرى

  !بارزان؟ قرنان وهلا مكابرة هذه أليست

  !!وقوامها قدها إىل بالنظر يؤوله وتارة

 على تأولوها أخرى أحاديث ذكر مع بطالا بينا اليت الباطلة التأويالت من ذلك غري إىل
  .هناك رددناها النحو، هذا

 ابـن  كحديث اهية؛الو واآلثار الضعيفة باألحاديث االستدالل على تواطؤهم: سادسا
 ضمن" ٨٨ ص" الكتاب يف املبني بصعفة علمهم مع الواحدة، العني عن الكشف يف عباس

  .أحدهم ضعفه قد بل عنه، اجلواب

  :حديث أمهها ومن هناك، بضعفها القول فصلت اليت األحاديث من ذلك غري إىل

  !".أنتما؟ أفعمياوان"

 نظر حترمي على به االحتجاج وعلى لغريه، وهذا للتوجيري، تقليدا تقويته على تتابعوا فقد
 أمحـد  كاإلمـام  احلفاظ من احملققني عند ضعيف أنه مع! أعمى كان ولو الرجل إىل املرأة



المقدماتمھمات  ١٢٣    

 كثري جرى ذلك وعلى احلديث، أهل عند يصح ال أنه القرطيب ونقل الرب، عبد وابن والبيهقي
 يف مبني هو كما وأصوله؛ يثاحلد علم يقتضيه الذي وهو وغريهم، املقادسة من احلنابلة من
  ".٢١٠/ ٦" "اإلرواء"

 -وغريه التوجيري للشيخ منه مسايرة- السندي القادر عبد الشيخ جترأ كله ذلك ومع
 -لألسف- جتاهله أو جهله عن به وكشف نفسه، بذلك ففضح! صحيح إسناده أن فزعم
- زعمه تأييد يف جاء وقد األعالم، ألولئك خمالفته مع واحد، غري عنه يروِ مل جمهولًا فيه ألن
 العلم وكتم والتقليد والتضليل التدليس من العجاب بالعجب -عنه عهدناه ما خالف على

 أربـع  حنـو  يف هناك مشروح كلُّه وهذا أحد، بال يف خيطر ال مما قواعده عن واإلعراض
 يف بالرتول هلا وإذنه قيس، بنت فاطمة حلديث معارض أنه جتاهله ذلك ومن كبار، صفحات

  :هلا بقوله -وسلم عليه اهللا صلى- ذلك وعلل حتما، ستراه وهى األعمى، مكتوم أم ابن دار

  ".يرك مل مخارك؛ وضعت إذا فإنك"

  :قالت عنها للطرباين رواية ويف

  ".مخاري أخلع حني يراين ال البصر، مكفوف فإنه مكتوم؛ أم ابن عند أكون أن وأمرين"

 سـبيل  على هناك ذكرت وقد كتابه، يف وجيريالت حشرها واهية أخرى أحاديث ومثة
  !املوضوعات بعض وفيها منها، عشرا املثال

 الصـحابة،  عن الثابتة واآلثار الصحيحة األحاديث بعض تضعيف على افتهم: سابعا
 املرأة يف عائشة كحديث شديدا؛ تضعيفًا بعضهم من تضعيفها أو هلا، املقوية الطرق وجتاهلهم

 يف االسـتمرار  علـى  أصروا فقد ؛"وكفَّاها وجهها إال منها يرى أن لحيص مل: "بلغت إذا
  احلديث حفاظ من قواه من ذلك يف خمالفني! عنده علم ال من فيهم اجلاهل يقلد تضعيفه؛



المقدماتمھمات  ١٢٤    

 - ٥٧ ص" سيأيت كما الكتاب يف عنهما ذلك ذكرت كنت كما والذهيب؛ كالبيهقي
 مل أنه" ٢٣٦ ص" التوجيري صرح بل األفاضل، بعض ومنهم طرقه، أكثرهم وجتاهل ،"٥٩
: آخرين طريقني الكتاب من إليه املشار املوضع يف بعينه رأى وقد عائشة، حديث من إال يأت

 ذلك يف وقلده. عنه صحيح بسند مرسلًا قتادة عن: واآلخر عميس، بنت أمساء عن: أحدمها
 كما ،٣٣ص" املسلمة أخيت حجابك: "مسته ما كمؤلفة النسوة بعض وفيهم املقلدة، من كثري

 والشـوكاين،  والعسقالين والزيلعي كاملنذري وغريهم احلفاظ من ذكرنا من تقوية جتاهلوا
 الشـيخ  مقدمتهم ويف- الشريف العلم ذا العارفني من أنه نفسه يظهر ممن بعضهم وتنطع

 مبثلـه؛  الضـعيف  تقوية قاعدة من يفروا لكي رواته؛ بعض ضعف شدة فادعوا -السندي
 لَهيعة؛ بن اهللا عبد ومنهم م، يستشهد وال هلم، موثق ال أنه القراء على ومدلسني مومهني
 رمحة تيمية وابن أمحد اإلمام ومنهم به، االستشهاد يف احلديث علماء طريقة ذلك يف خمالفني

 إذا املرسل احلديث يقوون الشافعي اإلمام ومنهم العلماء، أن مجيعا جتاهلوا كما عليهما، اهللا
 ذلك إىل يضاف الكتاب، يف ويأتى تقدم، كما احلديث ذا عملوا وقد العلماء، أكثر به عمل

  :أخرى مقويات

  .عائشة عن بسنده قتادة عن روِي أنه: األول

  .أمساء عن أخرى طريق من جاء أنه: الثاين

  :الثالثة الرواة هؤالء به عمل أنه: الثالث

  أن عليهن اهللا أخذ" :اإلدناء آية تفسري يف قال فقد قتادة؛ أما

نعقَنالطربي قال كما وجوههن على وليس: يعين ؛"احلواجب على ي:  

  :احملرمة يف فقالت عائشة؛ وأما -ب



المقدماتمھمات  ١٢٥    

  ".شاءت إن وجهها على الثوب تسدل"

  .صحيح بسند البيهقي رواه

 بعورة، ليس عندها الوجه أن على واضح دليل السدل يف احملرمة عائشة فتخيري: قلت
 مجهور قرائهم عن هذا قوهلا كتم ولذلك املخالفون، يقول كما عليها ذلك ألوجبت وإال

 هـذه  البيهقي رواية من حذفها وتعمد التوجيري، مقدمتهم ويف املتشددين، املؤلفني هؤالء
  .هناك بينتها القبيل هذا من أخرى أشياء وله"! اخلطاب فصل: "مؤلف

 أو القوم جهله مما وهذا املرفوع، حديثها يقوي مما عنها الصحيح األثر هذا أن والشاهد
  !مر وأحالمها جتاهلوه،

 كما اليدين موشومة بيضاء امرأة رآها حازم أيب بن قيس أن صح فقد أمساء؛ وأما -ج
  .الطبعة هذه فوائد من وذلك خمرجا، الكتاب يف سيأيت

  ".٦ص" املتقدم عباس ابن أثر: الرابع

  ".به تضرب وال وجهها، إىل اجللباب تدين"

 يف ويأيت أيضا، تقدم كما والكفني بالوجه} منها ظَهر ما إِلَّا: {الزينة آلية تفسريه ومثله
  ".٥٩ص" الكتاب

  .مثله أيضا عمر ابن أثر ومعه

  والتعريف للعربة مرة حقيقة على التنبيه من املناسبة ذه يل بد وال
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 أن ذلك. الرجال تعرف احلق اعرف الرجال،ب يعرف ال احلق: القائلة باحلكمة والتذكري
 مـن  لـه  ما مع هذا عائشة حديث رفض على فيه يصر الذي الوقت يف التوجيري الشيخ

 أـا  وفيه.... انتقبت أا: فيه هلا آخر حديثًا يقبل فإنه املرسل؛ قتادة حديث منها الشواهد
 كما جدا منكر ومتنه ا،أيض وسنده"! يهوديات بني يهودية" األنصار ونساء صفية يف قالت
  ":١٨١ص" بقوله يقويه الشيخ فإن ذلك ومع ترى،

  !عطاء مرسل من ذكره مث ،"مرسل شاهد وله

  !كذاب إسناده ويف

 للحديث الصحيح الشاهد وبني املوضوع الشاهد هذا بني الكبري الفرق القراء فليتأمل
 هـذا  عائشة حديث التوجيري قبل ملاذا: ليقل مث له، األخرى الشواهد مع قتادة عن األول

  !ذاك؟ ورفض

 فـإذن ! ينفيه واملرفوض -اإلجياب يفيد ال أنه مع- االنتقاب فيه املقبول ألن: اجلواب
 -مثـل - من وإمنا اإلسالمية، العلمية القواعد من -هنا- إليه يذهب فيما ينطلق ال الشيخ

  .املستعان واهللا! الوسيلة تربر الغاية: اليهودية القاعدة

 منهم تقليدا- أم وغريهم املقلدين احلنفية من املتأخرين بعض عجائب من: وأخريا ثامنا
! أئمتهم على معهم يتفقون ما سرعان لكنهم املتشديني، املخالفني على معنا يتفقون -ألئمتهم
: يعنون الفتنة؛ أمن بشرط: فقالوا األئمة مذهب فقيدوا -املقلدون وهم- اجتهدوا أم وذلك

  املعاصرين املقلدة من اجلهلة أحد غال مث بالنساء، جالالر فتنة

 إال عنده علم ال من بعض عند ذلك من فنتج! أنفسهم األئمة إىل الشرط هذا فنسب
  !واملخالفني األئمة بني خالف ال أن: والتحويش التحطيب



المقدماتمھمات  ١٢٧    

 ىعل االستدراك يعين ألنه يقينا؛ باطل املذكور الشرط أن حقا الفقيه على خيفى وليس
 يكن مل خاصا حكما هلا نوجد حىت بعد فيما حتدث مل بالنساء الفتنة ألن ذلك العاملني؛ رب
 اخلثعمية باملرأة العباس بن الفضل افتنان قصة وما التشريع، عهد يف كانت إا بل قبل، من

  .الكرام القراء ذاكرة عن ببعيدة إليها النظر وتكراره

 باحلجاب النساء وأمر األبصار، بغض والنساء الرجال رأم ملا تعاىل اهللا أن املعلوم ومن
 وجل عز يأمرهن مل ذلك ومع للفتنة، ودرًءا للذريعة سدا ذلك جعل إمنا الرجال؛ أمام والتستر

 القصة يف -وسلم عليه اهللا صلى- النيب ذلك وأكد أمامهم، وأيديهن وجوههن يسترن بأن
  }.نِسيا ربك كَانَ وما: {القائل اهللا وصدق هها،وج تستر أن املرأة أمره بعدم إليها املشار

 األربعة املذاهب على الفقه مؤلف ومنهم- العلماء ذكره إمنا املذكور الشرط أن واحلقيقة
 حـق؛  وهذا الفتنة، أمن بشرط ذلك جيوز: فقالوا املرأة، وجه إىل الرجل نظر يف -١٢ص

 فـإم  تالزم؛ وال وجوبا، وجهها املرأة تستر أن استلزموا فكأم املقلدة، فعله ما خبالف
 وجـه  إىل النظر هلن جيوز فال النساء، على أيضا الزم -حبق- املذكور الشرط أن يعلمون
 النساء عن وجوههم أيضا الرجال يستر أن منه يستلزمون فهل الفتنة؛ أمنت إذا إال الرجال

  !؟"امللثمني" ـب املعروفني القبائل بعض تفعل كانت كما للفتنة درًءا

 تصاب أن خشيت إذا عليها الواجب باجللباب املتسترة املرأة على جيب: قالوا أم ولو
 دفعا تستره أن احلالة هذه يف عليها جيب أنه: وجهها عن إلسفارها الفساق بعض من بأذى

 من جختر ال أن عليها جيب إنه: يقال بل والسنة، الكتاب فقه يف وجه له لكان والفتنة؛ لألذى
 من املدعمني األشرار املتسلطني بعض قبل من رأسها من اجللباب خيلع أن خشيت إذا دارها
 األسـف  مـع  سنني بضع منذ العربية البالد بعض يف وقع كما اهللا أنزل مبا حيكم ال رئيس

  .الشديد
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 مل وإن ومكـان،  زمان كل يف النساء كل على الزما شرعا الواجب هذا جيعل أن أما
 شرعوا شركَاُء لَهم أَم: {قال الذي وصدق كلَّا، مث فكلَّا املتجلببات؛ يؤذي من هناك يكن
ملَه نينِ ما الدم أْذَنْ لَمي بِه اللَّه.{  

 مـع  هنـا  ذكرهـا  من بد ال أنه رأيت اليت املتشديني املخالفني أخطاء أهم هي هذه
  .ظاهر هو كما ببالكتا القوية لصلتها االستطاعة؛ قدر االختصار

 ال -عنه احلكيم الشارع ي مع- الدين يف التشدد بأن بالتذكري املفحم الرد ختمت مث
 وتطبيقًـا  علما اإلسالم حيملن املسلمات الفتيات من جيال لنا خيرج أن ميكن وال خبري، يأيت

 بعض يف امللتزمات الفتيات بعض عن بلغين كما ال تفريط، وال فيه إفراط ال واعتدال، بتوسط
 تلـبس  وال احملرمـة  تنتقب ال: "وسلم عليه اهللا صلى- بقوله مسعن ملا أن العربية، البالد

 يقـرع  ملـا  إال منـهن  هذا كان وما!! ونفدي ننتقب: وقلن معه، يتجاوبن مل ؛"القفازين
  !وجوههن يف التشديد من مسامعهن

 أن ميكن -لدي أمثلة من واحد وهذا- التشديد هذا مثل أن أتصور أن أستطيع ال إنين
 على املشروعة، االجتماعية حيان تطلبه ما بكل يقمن أن بإمكان سلفيات نساء لنا خيرج
 ختلـيص  مع منهن، صاحلة مناذج ذكر من بأس وال الصاحل، السلف نساء عليه كان ما منط

  :فمنهن هناك، خمرجة بألفاظها بسوقها اكتفاء الروايات؛

 الكتـاب  يف اآليت احلديث يف كما الضيفان؛ عليها يرتل كان اليت األنصارية شريك أم
  ".٦٦ص"

 دعاهم يوم معه ومن -وسلم عليه اهللا صلى- للنيب الطعام صنعت اليت أسيد أيب وامرأة
  .العروس وهي خادمهم هي فكانت ا، بىن يوم أسيد أبو زوجها
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 مؤنتـه،  كفيـه وت فرسه، تعلف: زوجها الزبري ختدم كانت اليت بكر أيب بنت وأمساء
 مـن  أكثر" فرسخ ثلثي بعد على وهي الزبري، أرض من رأسها على النوى وتنقل وتسوسه،

  .النوى وتدق ،"مترات كيلو ثالثة

 النخيل، حتت له وبسطت وسلم، عليه اهللا صلى- النيب استقبلت اليت األنصارية واملرأة
  .وأصحابه هو فأكل طعاما، له وذحبت حوله، ورشت

  ".٤٠ص" سيأيت وكما القوم؛ وتسقيان القرب حتمالن كانتا اللتان يمسل وأم وعائشة

 وخيدمنـهم  القوم، فيسقني األنصار، من نساء مع تنفر كانت اليت معوذ بنت والربيع
  .املدينة إىل القتلى وحيملن اجلرحى، ويداوين

  .الغنيمة من يعطني كن أن: وفيه حنوه، آخر حديث ويف

 وتصنع رحاهلم، يف ختلفهم غزوات؛ سبع وسلم عليه اهللا صلى معه تغز اليت عطية وأم
  .املرضى على وتقوم اجلرحى، وتداوي الطعام، هلم

 أم هذه! اهللا رسول يا: طلحة أبو فقال خنجرا، حنني يوم أخذت اليت أيضا سليم وأم
 مـن  أحـد  مين دنا إن اتخذته: قالت وسلم؟ عليه اهللا صلى سأهلا فلما خنجر، معها سليم

  .يضحك -وسلم عليه اهللا صلى- فجعل! بطنه به بقرت املشركني

  .وسلم عليه اهللا صلى- النيب بعد املنوال هذا على األمر وجرى

  .فسطاطها بعمود الروم من سبعة الريموك يوم قتلت األنصارية يزيد بنت أمساء فهذه
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 حيملن مشمرات الروم غزوة يف قرط بن اهللا عبد رآهن فقد الوليد؛ بن خالد نساء ومثلها
  .للمهاجرين املاء

 بيدها غليظ، ومخار غليظ )١( درع عليها بلج أبو رآها الصحابية يك بنت مسراء وهذه
  .املنكر عن وتنهى باملعروف، وتأمر الناس، تؤدب سوط،

 الصحة التزمت ولكنين والتاريخ، السري كتب يف املبثوثة الرائعة النماذج من ذلك غري إىل
 لتصدر كانت ما والبطوالت اخلدمات هذه أن على الداللة واضحة كلها وهي رت،ذك فيما
 كتلـك  العورة؛ من والكفني الوجه أن يرين متزمتات كن لو الفاضالت النسوة هذه من

 احلنيفية على رباهن -وسلم عليه اهللا صلى- النيب ألن أرى؛ فيما بدهي أمر ذلك! الفتيات
  .السهلة السمحة

 مصداق يكونوا أن: اإلسالم إىل داعية وكل املشايخ إخواننا من نريده الذي هو وهذا
 ،}للنـاسِ  أُخرِجت أُمة خير كُنتم: {وقوله ،}وسطًا أُمةً جعلْناكُم وكَذَلك: {تعاىل قوله

 يف والغلـو  إياكم: "وسلم عليه اهللا صلى- قوله يف عنه املنهي الغلو يف الوقوع من حذرين
  .)٢( "الدين يف بالغلو قبلكم كان من هلك فإمنا الدين؛

 بتشددهم قبلكم من هلك فإمنا أنفسكم؛ على تشددوا ال: "وسلم عليه اهللا صلى- وقوله
  .)٣( "والديارات الصوامع يف بقاياهم وستجدون أنفسهم، على

                                                   
: القميص معاين من وذكروا. قميصها: املرأة درع: اللغة كتب ففي اجللباب؛ هو يل يبدو فيما هنا الدرع )١(

 .الوسيط واملعجم والقاموس النهاية يف والقميص والدرع اجللباب مادة انظر. اجللباب
 .١٢٨٣ الصحيحة يف خترجيه انظر )٢(
 .٣٦٩٤ الصحيحة يف وخرجته صحيح، أنه إىل أخريا وصلت وقد )٣(
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 املـذهيب،  التعصب بنبذ إال ميكن ال ذلك حتقيق أن -املؤمنني تنفع والذكرى- مذكرا
 كان ما مبعرفة االهتمام مع وتقرير، وفعل قول من الصحيحة النبوية والسرية السنة ودراسة

 والسـابِقُونَ : {العاملني رب قول -عليهم صدق كما- علينا يصدق أمور من السلف عليه
 وأَعد عنه ورضوا عنهم اللَّه رضي انبِإِحس اتبعوهم والَّذين والْأَنصارِ الْمهاجِرِين من الْأَولُونَ

ملَه اتنرِي ججا تهتحت ارهالْأَن يندالا خيها فدأَب كذَل زالْفَو يمظالْع.{  

 حجاب" الكتاب اسم أستبدل أن" املفحم الرد" مادة حتضري صدد وأنا يل بدا وقد هذا،
 كما واملعىن؛ الداللة يف الفرق من بينهما ملا ؛..."املسلمة املرأة جلباب"بـ..." املسلمة املرأة
 ذا ألصق الكتاب موضوع وألن ؛"٨٣ص" سيأيت كما الكتاب يف ذلك استظهرت كنت
 حجاب كل وليس ،)١( حجاب جلباب فكل وخصوص، عموم فبينهما ذاك، دون االسم
 يف بينته كما بينهما خلطوا ملخالفنيا رأيت أنين ذلك على وشجعين ظاهر، هو كما جلبابا

  :تعاىل اهللا رمحه تيمية ابن بقول ذلك على واستشهدت املفحم، الرد من الثاين البحث

  ".املساكن يف املخاطبة عند احلجاب وآية املساكن، من الربوز عند اجلالبيب فآية"

  :العنوان ذا اآلن لنشره صدري انشرح فقد ولذلك

  ".والسنة الكتاب يف املسلمة املرأة جلباب"

  .ويرضاه حيبه ملا التوفيق وتعاىل تبارك اهللا سائلني

                                                   
 عودة صاحب فيه وقع وقد لاللتباس، دفعا عنه رجعت مث أحيانا، جللبابا عن به للتعبري املسوغ كان وهذا )١(

 !احلجاب
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 خريا، اهللا جزاه اإلسالمية املكتبة صاحب سكجها نظام الكرمي صهري بنشره قام وقد
 ألول ا حتلى اليت اجلميلة احللة هذه على ونشره طبعه حق ميلك وحده إنه: أقول وللتاريخ

  .مرة

 زهـري  اإلسـالمي  املكتـب  لصاحب الثانية الطبعة طبعه حق أعطيت كنت وسابقًا
 وقـد  منها، السادسة على وقفت طبعات، عدة األوفست على طبعه يف واستمر الشاويش،

 أين رغم طبعه، يف مستمرا كان إذا أدري وال ،"٤٩ الصفحة" من األول السطر منها سقط
 هجريت بعد يل ظهر ملا تصويرا، وال جديدا، صفا ال كتيب، من شيء طبع يعيد ال بأن أنذرته

 الـيت  املشيخة حق: أقول ال- الصحبة وحق واملادية العلمية باألمانة إخالله من عمان إىل
: ذلك على واحد مثال الكرام القراء وحسب املقدمة، هذه يف لذكره جمال ال مما -يل يدعيها

 مث التحقيق، من واحد حرف وال فيه له وليس التنكيل، كتاب حتقيق يف امسي مع امسه قرن أنه
 بطبع املشهورين أحد كان ولقد! الناس على ونشره التزوير ذا -طبعا علمي دون- طبعه

 قرنه متوفَّى معاصر لعامل آخر اسما فيه وزور الكتاب، على سطا قد مصر يف سرقة الكتب
 من شكل تغيري كذل كل ومعي، معه الكرمي امسه فقرن ،!القدمي صاحبنا منه فغار! معي حمققًا
  شر؟ أيهما الكرمي القارئ فلينظر! األكل أجل

 مكتبة نشر" التنكيل" لـ اجلديدة الطبعة مقدمة يف هذا صنيعهما يف القول فصلت وقد
 مقدمات يف مبسوط هو مما جدا والكثري الكثري الشيء هذا مثل من وله الرياض، يف املعارف
 الطبعة" الصالة صفة" املعارف، مكتبة اجلديدة، عةالطب" الطيب الكلم صحيح: "التالية الكتب
 اإلسالمية، للمكتبة اجلديدة الطبعة للمنذري" مسلم صحيح خمتصر" نفسها، للمكتبة اجلديدة

  .الدمام - القيم ابن دار مة حديثًا صدر وقد الثاين، الد" البخاري صحيح خمتصر"

  :خامتة
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 يف الكتاب حروف نضدوا الذين اإلخوة انك املقدمة؛ هذه وضع على عزمت ملا إنين مث
 املقدمة إليهم نقدم أن منا منتظرين خمرجا، إلينا قدموه قد" الكمبيوتر لصف احلسن دار مركز"

 تبني املقدمة أول يف املذكور االضطرار بسبب ولكين الكتاب، إىل ويضموها أيضا لينضدوها
 جديـدة  فوائد واملخرج املنضد بالكتاب أحلق نفسي وجدت ولذلك نشره، الكتاب أن يل

 تسمح وال ،"الرد" حتضري أثناء يف عليها أعثر كنت قبل، من نضجت كانت اليت غري أخرى
 -خمرج والكتاب- اإلحلاق هذا مثل أن ذاكر وأنا هذا أفعل عليها، القراء أطلع أن إال نفسي

 القائمني األفاضل اإلخوة إىل اعتذاري أقدم فإنين ذلك أجل من املنضدون، يستسيغه ال مما
 اهللا جزاهم فتحملونا سابقًا بنحوه منا بلوا وقد سيما وال أولًا، اإلحلاق هلذا: مرتني املركز على

 إليهم، فنعتذر وقدره، اهللا مشيئة ولكنه ثانيا، مبثله هلم وال لنا عهد ال الذي التأخري وهلذا خريا،
  .مقبول الناس كرام عند والعذر

  }.الْعالَمني رب للَّه لْحمدا أَن{ دعوانا وآخر

  هـ١٤١٢ حمرم ٥ عمان

  األلباين الدين ناصر حممد
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   الثانية الطبعة مقدمة

 آله وعلى أنبيائه، وخامت رسله، أفضل على وسالمه اهللا وصالة العاملني، رب هللا احلمد
  .الدين يوم إىل ديه، واملتهدين بسنته، املتمسكني ؛)١( وإخوانه وأصحابه،

 املكتـب  يصـدرها  ،"املسلمة املرأة حجاب" لكتابنا الثانية الطبعة هي فهذه بعد؛ أما
 سـنوات؛  عشر منه األوىل الطبعة على مضى أن بعد -خريا صاحبه اهللا جزى- اإلسالمي

 باملدينة اغتررن الاليت النساء وخصوصا املسلمني، بني وإذاعته نشره بضرورة إميانا فيها ازددنا
 من وكشفن األوىل، اجلاهلية تربج فتربجن ومفاتنها، ارجها وراء واجنرفن الزائفة، ربيةاألو

 أبيهـا  أمـام  تظهره أن تتجرأ ال قبل من إحداهن كانت ما األجانب؛ الرجال أمام أبدان
  !وحمارمها

 املؤمنات، الفتيات عند -هللا واحلمد- الطيب األثر له كان هذا كتابنا أن علمت ولقد
 املرأة جلباب يف توفرها الواجب الشروط من تضمنه ملا استجاب فقد احملصنات، جاتوالزو

 ذلك أن منه علمت حني أيضا، وجهها ستر إىل بادرت من وفيهن منهن، الكثريات املسلمة
 الصاحل، السلف من الفضليات بالنساء فيه مقتديات األخالق، ومكارم األمور، حماسن من

  .عنهن اهللا يرض املؤمنني أمهات وفيهن

 إعجام مع فإم- منهم املقلدين سيما وال وطالبه، العلم أهل بعض فإن ذلك، ومع
 التصريح من فيه جاء ما يرقهم مل -برهانه ونصاعة حجته، وقوة العلمي، وأسلوبه بالكتاب

                                                   
 أنتم: قال اهللا؟ رسول يا إخوانك أولسنا: قالوا إخواننا، رأينا قد أنا وددت: "وسلم عليه اهللا صلى قال )١(

 ومل يب آمنوا الذين إخواين: "بلفظ ولغريه هريرة، أيب عن مسلم رواه". بعد يأتوا مل الذين وإخواننا أصحايب،
 .٢٩٢٧ الصحيحة يف خمرج وهو ،"يروين
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 وشافهين الثانوية، املدارس يف األساتذة أحد بذلك إيل كتب وقد بعورة، ليس املرأة وجه بأن
  :فريقان وهؤالء أيضا، احلجاز ويف سورية، يف هنا آخرون هب

  :األول

 مـن  وتتبعها الشرعية، األدلة دراسة عن ذلك وليس عورة، الوجه أن يرى يزال ال من
 بعض وفيها فيها، عاش اليت البيئة أو عليه، نشأ الذي ملذهبه تقليدا وإمنا األصلية، مصادرها

 إىل جلست وقد. دينية وغرية إسالمية، وعاطفة نية، حبسن احلماسة أشد لذلك املتحمسني
 بطلـب  ذلك وكان املسألة، حول فيها تباحثنا ساعات، دامت جلسة الفضالء هؤالء أحد
 هي إمنا منه، مسعته الذي وكل ذلك، من بشيء أحظ فلم رأيه، يؤيد ما عنده، أجد لعلي مين،

 فأجبتـه  الزمها، وتبين ا، عاالقتنا عن صدته الكتاب، أدلة بعض على له عرضت شبهات
يف النظر وأجلت أخرى، مرة املسألة يف ذلك بعد فكرت مث اهللا، يسر مبا شبهاته عن ليلتئذ 

 الـرأي  وخطأ رأيي، بصواب اقتناعا بذلك فازددت حوهلا، شبهات من وردين وما أدلتها،
 هو كما والفقهاء؛ يناملفسر من العلماء مجاهري إليه ذهب ما هو ورأينا ال، كيف له، املخالف
 هذه يف اجلواب من علي اهللا فتح وما الشبهات، تلك أوردت وقد الكتاب، هذا يف مشروح

  .منه الطبعة

  :الثاين

 هذا إشاعة جيوز ال أنه ذلك مع يرى ولكنه بعورة، ليس الوجه أن إىل معنا يذهب من
  :أقول هؤالء فإىل للذريعة، وسدا الزمان، لفساد نظرا املذهب

 فساد بعلة الناس؛ عن وطيه كتمانه جيوز ال والسنة الكتاب يف الثابت الشرعي احلكم إن
 الَّـذين  إِنَّ: {تعـاىل  قوله مثل العلم، كتمان بتحرمي القاضية األدلة لعموم غريه، أو الزمان
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 اللَّـه  يلْعنهم أُولَئك الْكتابِ في لناسِل بيناه ما بعد من والْهدى الْبينات من أَنزلْنا ما يكْتمونَ
مهنلْعيونَ ون١٥٩: البقرة} [اللَّاع.[  

  ".نار من بلجام القيامة يوم اهللا أجلمه علما كتم من: "وسلم عليه اهللا صلى- وقوله

 النصوص من ذلك وغري والذهيب، هو وصححه واحلاكم، صحيحه، يف حبان ابن رواه
  .العلم كتم عن الرادعة

 فكيـف  نعتقد، كما الشرع يف ثابتا حكما بعورة ليس املرأة وجه بأن القول كان فإذا
  .غُفرا اللهم! به؟ الناس تعريف وترك بكتمانه، القول جيوز

 يبني أن بدوره هو فعليه للذريعة، سدا به العمل جيوز ال ذلك مع أنه يرى كان من نعم؛
 رسول فهذا! هيهات وهيهات رأيه، تؤيد اليت باألدلة ويأيت تمه،يك وال للناس يراه الذي ذلك
 اخلثعمية، املرأة إىل يلتفت عنه اهللا رضي العباس بن الفضل يرى -وسلم عليه اهللا صلى- اهللا

 منه يكون ال مث -سأبينه كما- حمرمة غري وهي إليه، وتنظر إليها، ينظر حسناء امرأة وكانت
 عنه، وجهها تستر أن يأمرها وال عنها، الفضل وجه يصرف أن من أكثر والسالم الصالة عليه
 رأيت: "املناسبة ذه القائل -وسلم عليه اهللا صلى- وهو هذه، من أوضح ووسيلة ذريعة فأي
  . "عليهما الشيطان آمن فلم وشابة، شابا

 هلا، حق -مجيلة كانت ولو- وجهها عن املرأة كشف أن يقرر الصحيح، احلديث فهذا
 فمثل ا، االفتنان خشية بزعم ذلك، من مينعها أن ألحد وليس فعلت، به تأخذ أن ءتشا إن

 الصواب الرأي إشاعة علينا وأوجب املذكور، الفريق برأي نقول أن من منعنا احلديث هذا
  .املسألة يف
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 جـائزا،  كان وإن الوجه كشف أن إىل املؤمنات النساء نظر نلفت أن يفتنا مل أنه على
  ".١٠٤ الصفحة" الكتاب يف خاصا فصلًا لذلك عقدنا وقد ل،أفض فستره

 التزم فمن ا، حيسن وما املرأة، على جيب ما فبينا األداء، حق العلمية األمانة أدينا وبذلك
  .أفضل فهو باألحسن أخذ ومن ونعمت، فبها الواجب

 حني بنايت مع ثلهمل يوفقين أن تعاىل اهللا وأرجو زوجيت، مع عمليا التزمته الذي هو وهذا
  .ذلك قبيل أو يبلغن

  :إليه اإلشارة سبقت الذي األستاذ كتاب يف جاء ما الغريب ومن

 دون املطلـوب  الستر أهلك ستر على احلسن حرصك يسمع أو أحدهم، يلحظ وقد"
 ال مبا ورماك تقواه، فتواه خالفت: قال كتبت، ما قرأ فإذا! اهللا معاذ الوجه، بإظهار السماح

  "!.جيمل

 على جوابا فيه ومما ،)١( "هـ٧٤/ ٩/ ٢٣" بتاريخ كتابه جواب إليه أرسلت كنت وقد
  :قويل الفقرة؛ هذه

 صوالت والصاحلني باألنبياء حسنة أسوة يل فإن ،"جيمل ال مبا" ظلما أحدهم رماين إن"
 شك ال ومما يقبح، ومبا بل فقط،" جيمل ال مبا" أعداؤهم يرمهم مل الذين أمجعني، عليهم اهللا
 يعلـم،  أن ينبغي جاهل أو ظامل، معتد الكاتب، حضرة إليه أشار مبا الرامي أن عندي؛ فيه

  .ألمرين وذلك

                                                   
 باالطالع وقنع ذلك، عليه املردود فأىب يومئذ، فيها لينشر اإلسالمي التمدن جملة إىل املذكور اجلواب أرسل )١(

 !فقط نفسه هو عليه
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 تظهـره  أن جيوز وأنه بعورة، ليس املرأة وجه أن الكتاب يف قررته ما غاية أن: األول
 نأل بد؛ وال زوجه وجه يكشف أن به القائل يلزم أنه معناه ليس وهذا فيه، املذكور بالشرط

 أن يعلم واحد كل إن إذ الواجب، األمر لوازم من هو بل اجلائز، األمر شأن من ليس هذا
 فعلـى  بالفعل؛ أخذت أو بالترك أخذت أنا فإذا تركه، جيوز كما فعله، جيوز ما هو اجلائز

 فتـواه  خالفت: "في قال من أن ذلك من فتبني. اجلواز من به أفتيت عما أخرج مل احلالتني
  .العدل أو السليم، الفهم عن جدا بعيدا كان ؛"تقواه

 هـو  السـتر  أن أيضا قررت قد بعورة، ليس الوجه أن تقريري جبانب أنين: واآلخر
 بأحاديث الدين؛ يف وتنطع بدعة الستر أن زعم من على" ١٠٤ص" فيه ووردت األفضل،

  ":١١٤ص" نصه مبا ختمتهما مث أوردا، وآثار

 النساء عند اليوم معروف هو مما حنوه أو بربقع لوجهها املرأة ستر أن ذكرنا مما فيستفاد
 ومن أحسن، فقد فعل من بل عليها، ذلك جيب ال كان وإن حممود، مشروع أمر احملصنات،

  ".حرج فال ال

 منهم القائلني: املتشددتني الطائفتني على ورد الستر، تفضيل يف صريح نص مين فهذا
  .)١( "أوساطها األمور خري"و ببدعته، منهم والقائلني بوجوبه،

 املزري، السفور من وحزنا أسى يتفطر ليكاد قليب كان وإن أنه عندي؛ األمر وحقيقة
 ال فإنين النار، على الفراش افت العصر، هذا يف النساء عليه افتت الذي املخزي، والتربج

 نوجب وأن الوجه، عن الكشف من هلن اهللا أباح ما بتحرمي يكون ذلك معاجلة أن أبدا أرى

                                                   
 يعلى أبو رواه وقد ماسي ال وسلم، عليه اهللا صلى- النيب إىل عزوه أستجز مل ولذلك اإلسناد، ضعيف حديث )١(

 .جيد وسند بنحوه، منبه بن وهب قول من
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 أصوله وبعض فيه، والتدرج التشريع، حكمة إن بل. ورسوله اهللا من أمر بدون ستره عليهن
 الصحيحة، التربية وأصول ،)١( "تعسروا وال يسروا: "وسلم عليه اهللا صلى- بقوله منها اليت
 ويأخـذوهن  بالنساء، يتلطفوا أن ومرشديها، ومربيها األمة فقهاء على ليوجب ذلك كل

 مـن  فيه قل زمن يف وحنن سيما وال فيه، اهللا يسر فيما معهن ويتساهلوا بالشدة، ال بالرفق
  !والنوافل املستحبات عن فضلًا والفرائض، األمور من بالعزائم يأخذ

 من سواه ملا سترها مع وجهها عن املرأة كشف يف أن يرون اليوم العلماء بعض كان فإذا
 بإظهار املسألة من يكتفوا أن م يليق ال أنه فنرى -زعموا- عليها خطرا به اهللا أمرها مما بدا

 بل بالدهم، إىل الكتاب دخول مبنع القرار واختاذ الرأي، يف خيالفهم من على الشديد اإلنكار
  :ما القيام من هلم بد ال اثنني أمرين عليهم إن

 تقليـدا  ال السـنة، و بالكتـاب  عليه مستدلني فيها، اهللا حكم للناس يبينوا أن: األول
 مـن  احلق بل اخلطأ، من الصواب للناس يظهر فقط؛ وبذلك للتقاليد، اتباعا أو للمذهب،

 إم]. ١٧: الرعد} [الْأَرضِ في فَيمكُثُ الناس ينفَع ما وأَما جفَاًء فَيذْهب الزبد فَأَما{ الباطل
  !يفعلون؟ فهل ت،املؤمنا النساء هلم استجاب ذلك فعلوا إن

 املدارس يف وخصوصا صحيحة، إسالمية تربية املسلمات الفتيات بتربية يعنوا أن: واآلخر
 أن اخلليعـة  االت ومنع النافعة، الشرعية الثقافة وتثقيفهم بتعليمهن واجلامعات، واملساجد
 مما احلاضر، صرالع يف املبذولة الوسائل من ذلك وحنو أخالقهن، عليهم وتفسد إليهن، تتسرب

  ميكن

  ].٣٥: األنبياء} [فتنةً والْخيرِ بِالشر ونبلُوكُم{ واخلري، الشر يف استعماله

                                                   
 .الشيخان أخرجه )١(



المقدماتمھمات  ١٤٠    

 اهللا قـول  مثل مسعن إذا الاليت املؤمنات النساء من جيل يوجد أن ميكن وذاك هذا مبثل
} جالبِيـبِهِن  من علَيهِن يدنِني الْمؤمنِني اِءونِس وبناتك لأَزواجِك قُلْ النبِي أَيها يا: {تعاىل

 حني -عنهن اهللا رضي- األنصار نساء فعلت كما أمره امتثال إىل بادرن ؛]٥٩: األحزاب[
 مبا فاختمرن بادرن ،]٣١: النور} [جيوبِهِن علَى بِخمرِهن ولْيضرِبن: {وجل عز قوله نزل

  ".٧٨ الصفحة" الكتاب من موضعه يف مذكور هو كما راألز من هلن تيسر

 من األعظم السواد أمر وأما واجبا، كان إن الوجه بستر تؤمر أن ميكن النسوة هذه فمثل
 انتشر، اليت األخرى البلدان من وحنوها كمصر وغريها السورية، بالدنا مثل يف بذلك، النساء

 التوحيد بالد حىت األسف مع منه تنج مل مما ه،صور بأبشع واخلالعة التربج فيها ينتشر بدأ أو
 النساء من اجلنس هذا فأمر التربج، هذا من للمسلمني احلصني احلصن تكون أن نأمل كنا اليت

 وما وصدورهن حنورهن يسترن أن عندهن استعداد ال وهن به، اهللا يأمر مل الذي الوجه بستر
  .والسنة الكتاب فقه رائحة من رةذ عنده كان من إليه يذهب ال مما ذلك؛ من أكثر هو

 من بع اهللا أمر ملا النساء يستجيب بأن العصر هذا يف العلماء يقنع أن إذن، احلكمة فمن
 هلن، نستحبه ما فذلك منهن، أيضا حجبهما فمن والكفني، الوجه حاشا كله؛ البدن حجب
 اهللا، حيبـه  ال وتنطـع  الدين، يف تشدد عندي فهو عليهن، ذلك إجياب وأما. إليه وندعو

 يف خـريا،  -وسـلم  عليه اهللا صلى- اهللا رسول ن وصانا الاليت النساء على وخصوصا
  عليه قوله منها كثرية، أحاديث

  .)١( "بالقوارير رفقًا: "والسالم الصالة

                                                   
 .مبعناه البخاري أخرجه )١(



المقدماتمھمات  ١٤١    

 بني مهينة غريبة وتكون منهن، شذ من إال اهللا؛ ألمر املسلمات النساء يستجيب ويوم
 على اهللا وينصرهم دولتهم، هلم وتقوم وجمدهم، عزهم املسلمني إىل وديع فيومئذ املستجيبات،

 استجاب إذا إال ذلك يكون ولن ،]٤: الروم} [اللَّه بِنصرِ الْمؤمنونَ، يفْرح ويومئذ{ عدوهم
 ستجِيبواا آمنوا الَّذين أَيها يا. {قريبا ذلك يكون أن وعسى النساء، قبل الرجال تعاىل ألمره

لَّهولِ لسلرلإِذَا و اكُمعا دمل يِيكُمحوا يلَماعأَنَّ و ولُ اللَّهحي نيِء برالْم  قَلْبِـهو  ـهأَنو  ـهإِلَي 
  ].٢٤: األنفال} [تحشرونَ

  هـ١٣٨٥/ ٧/ ٢٥ دمشق

  .األلباين الدين ناصر حممد
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  الةالص يف ولباسها املرأة حجاب
  

  الرحيم الرمحن اهللا بسم

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

  .ورسوله عبده حممدا أن وأشهد

 اللباس" يف تعاىل اهللا رمجه تيمية ابن اإلسالم شيخ لةلرسا الثانية الطبعة هي فهذه بعد أما
 الكتب نشر على الدائب الشاويش زهري األخ الفاضل األستاذ طبعها بإعادة يقوم" الصالة يف

 شـيخي  وتأليفات احلديث كتب منها وخباصة الصافية اإلسالمية الثقافة ملؤها اليت النافعة
 دعـوة  جمـدد  مثل بسريمها وسار خبطامها ختطى ومن اجلوزية قيم وابن تيمية ابن اإلسالم
  .تعاىل اهللا رمحه وغريه الوهاب عبد بن حممد الشيخ حوهلا وما جند بالد يف التوحيد

 ال قـد  حجمها لطافة على فإا حقا العظيمة رسائله من هي هذه اإلسالم شيخ رسالة
 من كل على لواجبا اللباس يف وموضوعها الفقهية املوسوعات يف منه الكثري الطالب جيد

 به يستر اللباس هو ليس اللباس هذا أن القاطعة باألدلة فيها أهبت فقد الصالة يف واملرأة الرجل
 وهذا أيضا املنكبني ستر وهو آخر شيء عليه جيب إنه بل فقط الصالة خارج عورته الرجل

 ال: "سـلم و عليه اهللا صلى بقوله لذلك واستدل العورة من ألا ال وحرمتها الصالة حلق
 - ١٢ ص" أخرى وبأحاديث ،"شيء منه عاتقيه على ليس الواحد الثوب يف أحدكم يصلني

" الشيال" قميص يف يصلون الذين املصلني مجاهري عنها غفل طاملا هامة مسألة وهذه". ١٣
 دعن زِينتكُم خذُوا: {تعاىل اهللا قول عن غافلني منهما دقيقا خطا إال املنكبني يستر ال الذي



المقدماتمھمات  ١٤٣    

 لغالمه قال عنه اهللا رضي عمر ابن إن" "١٧ ص" املؤلف ذكر ما أحسن وما}. مسجِد كُلِّ
 ال: قال هكذا؟ خترج كنت الناس إىل خرجت لو أرأيت: الرأس حاسر يصلي رآه ملا نافع
 ابـن  عن الطرق بعض يف مرفوعة جاءت قد األخرية واجلملة له يتجمل من أحق فاهللا: قال
 "لـه  تزين من أحق اهللا فإن ثوبيه فليلبس أحدكم صلى إذا" للبيهقي وايةر يف ولفظها عمر

  :أمرين إىل رأيي يف يعود الصالة يف الواجب األدب هذا عن املذكورة الغفلة وسبب)١(

 وهذا. فقط العورة ستر ما هو إمنا الصالة يف اللباس من الواجب أن الكثريين ظن: األول
 احلديث سيما وال املتقدمة للنصوص صرحية خمالفة فهو طلقام عليه دليل ال مما أنه مع احلصر
 مـذهب  وهو. شيء ثوب من عاتقيه على يكن مل إذا الصالة بطالن على يدل فإنه األول

  .فيه ريب ال الذي احلق وهو)٢( احلنابلة

 ولكنهم النصوص بلك يسمعون أو يقرؤون فقد األعمى التقليد على مجودهم: واآلخر
 ا االهتداء وبني بينهم حيول عليه نشأوا الذي املذهب ألن نذهبا هلم يتخذوا وال ا يتأثرون
 اهللا عصـم  من إال املسألة هذه يف شأم هو كما جانب يف وهم جانب يف فالسنة ولذلك
 املباركـة  الرسالة هذه يف السبيل هلم د الذي خريا اإلسالم شيخ اهللا فجزى هم ما وقليل

 له جيوز ال كان إذ أنه ذلك ومن. هذه ومنها عنها غفلوا اليت احلقائق من كثري على ليتعرفوا
 الدقيق فقهه من وهذا" ١٦ ص" أوال؟ عورة مها: قيل سواء الفخذين مكشوف يصلي أن

  .تعاىل اهللا رمحه

                                                   
 "٦٤٥ داود أيب صحيح" انظر )١(
/ ١ املقنع" على اهللا رمحه سليمان الشيخ وحاشية" اإلسالمي املكتب طبع - ٧٤/ ١ السبيل منار" انظر )٢(

١١٦" 



المقدماتمھمات  ١٤٤    

 جيب كان وإن أا اهللا رمحه الشيخ بني فقد املرأة وأما الصالة يف الرجل لباس يف هذا
 جيب وإمنا بيتها يف صلت إذا اجللباب عليها جبب ال فإنه بيتها من رجتخ إذا اجللباب عليها
. قـدمها  باطن يبدو قد سجدت إذا فهي القدمني ظاهر يستر الذي والقميص اخلمار عليها

 يف الصـالة  خارج العورة من كوما مع وكفيها وجهها عن تكشف أن هلا جيوز كذلك
 وحـدها  صلت لو املرأة فإن ذلك من سالعك وعلى. )٣( "١٥ - ١٣ ص انظر. "اختياره
 ذوي وعند بيتها يف رأسها كشف هلا جيوز الصالة غري يف هي بينما باالختمار مأمورة كانت

 يف يبـدو  وقد الصالة غري يف ابتداؤه جيوز ما الصالة يف املصلي يستر فقد وحينئذ حمارمها
 شيخ توىل اليت املسائل دقائق من أيضا وهذا". ١٣ و ١٢ ص" الرجال عن يستره ما الصالة
  .خريا اإلسالم عن اهللا جزاه وبياا شرحها اهللا رمحه اإلسالم

 منـها  يظهر األمة وأن اإلماء دون باحلرائر خمتص احلجاب أن تقريره مع أنه ذلك ومن
 العامة اإلسالمية القواعد بعض ضوء على املسألة ليناقش يعود فإنه" ٢٦ ص" وشعرها رأسها

 بروز جواز املستلزم إطالقها على املسألة يدع فال" املصاحل جلب قبل ملفاسدا درء" منها اليت
  :مفيدة توطئة بعد فيقول بشعرها أيضا احلسناء األمة

 يؤكـد  مث". ٢٧ ص" حتتجب أن عليها كان الفتنة منها خياف كان إذا األمة وكذلك
  :فيقول ذلك

                                                   
 أن" ٢٤ ص" نفسه املصنف ذكرها رواية يف أمحد وكذا والشافعي ومالك حنيفة أبو العلماء مجهور واختار )٣(

 والسنة بالكتاب له واستدللت املسلمة املرأة حجاب كتايب يف نصرته الذي وهو بعورة ليس وكفيها وجهها
 بل كال سترها يشرع ال أنه ذلك معىن وليس آخر كتاب يف عموما يوجد ال قد مبا السلف نساء عن واآلثار

 ص" "الوجه ستر مشروعية" عنوان حتت املذكور الكتاب يف عقدته خاص فصل يف فصلته كما األفضل هو ذلك
 قال أو قلت أنين - يفلح فلم املسألة هذه يف علي الرد حاول ممن إىل نسب فمن الثالثة الطبعة من" ٥٣ - ٤٧

 .آنفا إليه املشار الفضل لكبذ يشهد كما وافترى كذب فقد لوجهها املرأة كشف بوجوب: أقول كدت



المقدماتمھمات  ١٤٥    

 البالد هذه مثل يف الناس بني ميشني احلسان التركيات اإلماء يترك أن الرجل أراد فلو"
  ".الفساد باب من هذا كان ميشني اإلماء أولئك كان كما واألوقات

 على اخلمار يوجبون ال الذين اجلمهور بني وسط تيمية ابن فمذهب هذا وعلى: أقول
 ذهب إمنا أنه الواضح ومن مطلقا. عليها ذلك يوجبون الذين غري حزم ابن وبني مطلقا األمة
" ٣٣ ، ٢٦ ص انظر" اجلمهور ملذهب تدل اليت اآلثار بعض بني توفيقا ذلك ىلإ تيمية ابن

 مـذهب  مـن  الصواب إىل أقرب كان وإن املذهب وهذا. آنفا إليها املشار القاعدة وبني
". ٤٦ - ٤٢ ص" "املسلمة املرأة حجاب" كتاب يف رده على استدللنا كنا الذي اجلمهور

 من وكم نسيب أمر الفساد خوف عليه املترتب اجلمال رتقدي ألن شيء منه النفس يف يزال فال
 كذلك تكون ال قد إا مث البيض ا يفتنت حبيث والتكوين األعضاء مجيلة تكون سوداء أمة
  .أعلم واهللا. منضبط غري فاألمر. السود من جنسها بين عند مجيلة ولكنها هؤالء عند

 ال حاجة غري من األجنبية وجه إىل النظر أن وأمحد الشافعي مذهب رجح أنه ذلك ومن
  ":٣٤ ص" وقال ثوراا خياف ألنه منتفية الشهوة كانت وإن جيوز

 جيوز ال فإنه للفتنة سببا كان ما أن واألصل الفتنة مظنة ألا باألجنبية اخللوة حرم وهلذا
 دق الذي النظر كان وهلذا راجحة مصلحة يعارضها مل إذا سدها جيب الفساد إىل الذريعة فإن

  .حمرما الفتنة إىل يفضي

 سببا كان ما: "ذكره الذي األصل هذا راعوا حديثا والكتاب قدميا العلماء أن ولو: أقول
 بعـض  إصدار يف تورطوا ملا املذكور النظر لتحرمي مرجح دليال وجعله" جيوز ال فإنه للفتنة

 كقول ظاهرة فاسدم إىل تؤدي أا وفروعها الشريعة أصول يف املتفقه يشك ال اليت الفتاوى
  :احلنفية بعض



المقدماتمھمات  ١٤٦    

 بعض وقول" )١( وثدييها وصدرها وساقها وذراعها األمة شعر إىل النظر لألجنيب جيوز"
  :املذاهب

  "املرآة من وعورا األجنبية املرأة إىل النظر جيوز"

 أحـد  - األسـف  مع - اليوم ذلك وتبىن خيال إىل ينظر إمنا بأنه بعضهم ذلك وعلل
 هذا عند يقف ومل بزعمه املصلحة يناسب ما مذهب كل من يأخذ الذي اإلسالمية األحزاب
 حبياة أمس ألنه األول من إفسادا أشد هو ما عليه فرتب املعصوم كالنص جعله إنه بل فحسب

 واالت والسينما التلفزيون يف اخلالعية الصور إىل النظر جواز وهو وواقعهم اليوم شبابنا
 يعلم مسلم غري كان ولو حىت ولب عقل ذي وكل خيال إىل ينظر إمنا أنه تقدم مبا ذلك معلال
 جيدون ال أم حبيث وغرائزهم الشباب لشهوة املثرية األنواع أشد من الصور هذه أن يقينا
 الذريعـة  سد باب من حترميه كان ولو نصا احملرم بارتكاب إال إطفائها إىل سبيال ذلك بعد

 العينني وزنا"....  قوله يف وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول ذكره مما وحنومها والسمع كالنظر
 أخرجه" يكذبه أو كله ذلك يصدق والفرج وتشتهي متىن والنفس النطق اللسان وزنا النظر

  .)٢( وغريمها الشيخان

 تقبيل جبواز التصريح إىل فيها ذهب بعيد غري عهد منذ نشرة أصدر فقد فقط هذا وليس
 أولئـك  لـبعض  غرينا وقال قلنا وقد شهوة بدون ولكن عليها السالم عند األجنبية املرأة

  !فوجم وزوجتك بأختك ذلك يفعل أن افترض: احلزبيني

                                                   
 ردا فيه فإن"٤٤ ص" "املرأة حجاب" وكتايب" ٣٩٠/  ٣" احلنفي اجلصاص بكر أليب" القرآن أحكام: "انظر )١(

 وأخشى املرأة وجه إىل النظر أبيح بأين أنفسهم احلنفية بعض يتهمنا أن من ننج مل ذلك ومع املذكور القول على
 .وانسلت بدائها رمتين: ملثلا قول على ذلك يكون أي أخشاه ما
 ".١٧٨٧" ضويان ابن للشيخ السبيل منار أحاديث ختريج يف الغليل إرواء" يف خرجته وقد )٢(



المقدماتمھمات  ١٤٧    

 ال الكثري الشيء السليم العقل بل والسنة الكتاب عن البعيدة املسائل هذه مثل من وهلم
 الصحيح مالعل عن واحنرافهم شواذهم من ذكرنا ما إىل استطردنا وإمنا فيه للتوسع اآلن جمال

  :لنقول

 من املستنبط الصحيح بالعلم معرفة على يكونوا أن يهمهم ممن وغريهم هؤالء على جيب
 أن الفروع على هلا تطبيق وحسن األصولية بالقواعد العلم على قائما استنباطا والسنة الكتاب
 هذه هاومن تيمية ابن اإلسالم شيخ كتب مطالعة - والسنة الكتاب دراسة بعد - دينهم جيعلوا

 من وينجون الرجيح والتفريح الصحيح االستنباط على يتمرنون وبذلك - املباركة الرسالة
 من قلمه به جيري أو لسانه به ينطق ما يعقل ممن أحد ا يقول ال وآراء باجتهادات اإلتيان

  !بيانه تقدم ما مثل

 وفوائـد  مسائل وفيها القيمة الرسالة هذه طي يف جاءت اليت املسائل بعض هي تلك
 هلا مثيل ال باا يف فريدة الرسالة كانت ومبجموعها تعاىل اهللا شاء إن بالقارئ ستمر أخرى

 وكتايب املودودي للعالمة" احلجاب" ككتاب مثيالا عن به تفردت ما غالبها فإن أتراا بني
 قراء من جعله أن تعاىل اهللا وليحمد بالنواجذ عليها فليعض وغريمها" املسلمة املرأة حجاب"

  .حنوه حنا ومن حقا" باهللا العارف" هو فإنه منها املستفيدين تيمية ابن كتب

 علـى  املالحظات بعض أبدينا وقد كيف العصمة له ندعي ال ذا له نشهد إذ وحنن
 إال أحد من منا ما: تعاىل اهللا رمحه مالك اإلمام لقول مصداقا الرسالة من قليلة معدودة مواطن

 قدره من حيط ال مما وذلك)١(أيضا غريه عن روي وقد وسلم عليه اهللا صلى نيبال إال عليه ورد
  :الشاعر قول حد على إليها املشار للقلة قيمتها من لريفع ذلك إن بل ريب بال رسالته قدر أو

                                                   
 ".السابعة الطبعة - ٢٨ ص" "الصالة صفة: "انظر )١(
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  معايبه تعد أن...  نبال املرء كفى

 أو اهللا فضلب األكثر وهو أجرين إما مأجور جمتهد فإنه مطلقا ذلك يف عليه عيب ال بل
  .واحدا أجرا

 الصـالة  يف ولباسها املرأة حجاب" عنوان حتت سابقا طبعت الرسالة كانت وقد هذا
  :عنواا جنعل أن لرأيت املذكور باالسم اشتهارها منها املوانع بعض مثة أن ولوال" وغريها

 ملؤلفا ودندن الرسالة به اختصت الذي املوضوع هو ألنه الصالة يف واملرأة الرجل لباس
  .الصحيح والفقه الفوائد من وجوده يعز مبا وجاء حوله

 السابقة الطبعة يف فاتين كان مما واحلديثية العلمية الفوائد بعض عليها التعليق يف زدت وقد
 األستاذ ووفق ذلك لنا يسر الذي هللا فاحلمد سابقتها على الطبعة ذه الفائدة ازدادت وبذلك

  .القشيب الثوب هذا يف جديد من طبعهال الشاويش زهري بكر أبو األخ

 علـى  اهللا وصلى. املسلمني به ينفع وأن لوجهه خالصا عملنا جيعل أن تعاىل اهللا نسأل
  .أمجعني وصحبه وآله حممد

  .العاملني رب هللا واحلمد

  ١٣٩٣ سنة رمضان ٧ يف دمشق

  األلباين الدين ناصر حممد: وكتبه
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  والسرية النبوي احلديث عن دفاع
  

 وآله حممد نبينا على والسالم والصالة الظاملني على إال عدوان وال العاملني رب هللا احلمد
   الدين يوم إىل بإحسان هلم والتابعني أمجعني وصحبه

 السرية فقه(  كتاب نقد يف حديثية علمية حبوث الكرمي القارئ أيها يديك فبني بعد أما 
 لطالب وضعه كان دمشق جامعة يف ريعةالش كلية يف األستاذ البوطي سعيد حممد للدكتور) 

 متتابعة حبوثا الغراء اإلسالمي التمدن جملة يف النقد هذا نشرت وكنت الكلية يف الثانية السنة
 علـى  القائم الرتيه العلمي للنقد صاحلا منوذجا(  فيها وغريهم الطالب جيد أن منها رجوت
 احلـديث  بدراسة عناية ذلك هميزيد أن عسى الصحيحة العلمية للقواعد وااللتزام البحث

 اقتصـار  بسبب العظيم العلم هذا من يندرس كاد ما حييون وبذلك علمية دراسة الشريف
 اليت تأليفام أساسها على وإصدارهم حمضة نظرية دراسة تدريسه على واألساتذة املدرسني
 النصوص اختيار من العلمية القواعد تلك أبسط فيها مراعني غري لغريهم أو لطالم يؤلفوا

 وخترجيها إليها العزو مع املعتمدة واملراجع املوثوقة املصادر من الثابتة واألحاديث الصحيحة
 أو نبويـا  حديثا يورد - احلديث: املادة هذه أستاذ وهو - أحدهم فترى دقيقا علميا خترجيا
(  أو)  داود أبو اهرو: (  خترجيه يف يقول أخالقه أو السالم و الصالة عليه بسريته متعلقا خربا
 وأنه عنقه يف املطوقة العلمية األمانة أدى قد بذلك أنه يظن وهو)  السرية(  يف هشام ابن رواه
 يوجب احلديثية الدراسة يف إليه املشار العلمي املنهج التزام فإن هيهات هيهات لطالبه نصح
 ويتعرف رجاله ويتتبع اخلرب أو احلديث ذلك إسناد يدرس أن املقتضب التخريج هذا قبل عليه
 مث ضعف أو صحة من الدراسة هذه تقتضيه مبا عليه حيكم مث فيه االختصاص أهل وأقوال علله



المقدماتمھمات  ١٥٠    

 جـرى  الذي املبتور التخريج هذا فمثل وإال املذكور التخريج مع طالبه إىل خالصتها يقدم
  .)  تعاىل اهللا شاء إن أنفسهم الطالب من أحد عنه يعجز ال مما إليه املشار األستاذ عليه

   )١() العامة الثقافة يف حديثية نصوص نقد(  رساليت مقدمة يف كتبته كنت ما ذلك

 هذا إن بل االنطباق متام البوطي الدكتور على ينطبق وهو الكتاين منتصر حممد للشيخ    
 إىل أشـرت  كنت كما له ليس ما الصحة من)  السرية فقه(  لكتابه فادعى الشيخ على زاد

  :  نصه ما فقلت املذكورة املقدمة على ليقالتع يف ذلك

 رمضان سعيد حممد الدكتور الفاضل لألستاذ)  السرية فقه(  كتاب على وقفت مث(  
 بل واملنكرة الضعيفة األحاديث من كثريا فيه فأورد الكتاين األستاذ حنو فيه حنا فرأيته البوطي

 األحاديث من صح ما على فيه اعتمد هأن املقدمة يف فنص عليه زاد ولكنه البتة له أصل ال وما
 كتاب على كان اعتماده جل وأن جمردة دعوى أا بينت للكتاب دراسيت ولكن واألخبار

 فقط امسه يأخذ أن على الدكتور يقتصر مل الذي)  السرية فقه: (  الغزايل حممد الشيخ فضيلة
 إياه خترجيي من استفاد اكم وعناوينه بل ونصوصه حبوثه من كثريا منه فاستفاد عليه زاد بل

 منـه  مواطن ثالث يف انتقدين وقد فعل قد ما بذلك ليستر خمل له اختصار مع معه املطبوع
 فقد ذلك من العكس على ولكنه منها واحد يف ولو مصيبا يكون أن - اهللا يشهد - متنيت

 احبهالص تعطي ال)  الدكتوراه(  ب يسمونه وما العالية الشهادات هذه أن كله بذلك كشف
 املستعان واهللا اإلمجال هذا بيان من ألمتكن الفرصة يل تتاح أن ألرجو وإين وأدبا وحتقيقا علما

 (  

                                                   
 .سنني عشر قبل وذلك رسالة يف أفردت مث)  ٣٤ و ٣٣ جملد(  الغراء اإلسالمي التمدن جملة يف أوال نشرت )١(
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 األول الفضل يعود اليت الرسالة هذه يف إليه املشار اإلمجال فبينت الفرصة يل أتيحت مث
 مظهر أمحد ذاألستا منهم وخباصة الغراء اإلسالمي التمدن جملة على القائمني للسادة نشرها يف

 جملد - ٧(  العدد من متسلسلة مقاالت يف تباعا فيها نشرت فقد قواه و اهللا شفاه العظمة
 يتمكن مل من عليها ويطلع ا النفع ليعم الرسالة هذه يف أفردا مث)  ٤٤ جملد - ٢ - ٤٢
   الغراء الة يف متابعتها من

 الشـدة  من شيئا الدكتور على هذا ردي يف رأى األساتذة بعض أن إيل مني وقد هذا 
 لو أنه ومتنوا العلمية وردودي كتابايت سائر يف مثله يعهدون ال مما األحيان بعض يف والقسوة

   حمضا علميا ردا كان

 سـبيل  ال وأنـه  شرعا يل جيوز ما إال أفعل مل أنين جازما اعتقادا أعتقد إنين:  فأقول 
: {  املؤمنني عباده وصف يف الكرمي كتابه يف يقول جل و عز واهللا كيف انتقادنا إىل ملنصف

 فأجره وأصلح عفا فمن مثلها سيئة سيئة وجزاء...  ينتصرون هم البغي أصام إذا الذين و
 إمنا...  سبيل من عليهم ما فأولئك ظلمه بعد انتصر وملن...  الظاملني حيب ال إنه اهللا على

...  أليم عذاب هلم أولئك احلق بغري األرض يف يبغون و الناس يظلمون الذين على السبيل
 يف البوطي الدكتور يكتبه ما يتتبع من كل فإن}  األمور عزم ملن ذلك إن وغفر صرب وملن
 عامـة  السلفيني على فيها يتهجم يفتأ ال جيده وجمالسه خطبه يف به ويتحدث ورسائله كتبه

 وبالتبلـه  والضالل هلباجل ويرميهم والغوغاء العامة بني م ويشهر خاصة دوم من وعلي
 يـثري  أن حياول هو بل فقط هذا وليس)  السخفيني(  و)  السلفيني(  ب ويلقبهم واجلنون
 والترهات األكاذيب من ذلك غري إىل.  لالستعمار عمالء بأم إياهم برميه ضدهم احلكام

 ص) (  املذهيب التعصب بدعة(  القيم كتابه يف عباسي عيد حممد األستاذ عليه سجلها اليت
 هـذه  فيهـا  جـاءت  اليت والصفحة الكتاب بذكر ذلك داعما وغريها)  ٣٠٠ - ٢٧٤

   األكاذيب
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 أن بعـد )  الثالثة الطبعة - ٣٥٤ ص) (  السرية فقه(  يف قوله وافتراءاته طاماته ومن 
 سلم و عليه اهللا صلى اهللا رسول مبحبة أفئدم تشعر مل أقوام ضل: (  الوهابية بلقب نبزهم

 من اجترار كأنه وهذا) .  وفاته بعد سلم و عليه اهللا صلى بذاته التوسل يستنكرون وراحوا
 حينما تشمئز أو نفوسهم تتقزز الوهابيني هؤالء إن: (  اجلائر املتعصب ذلك لفرية الدكتور

  )  سلم و عليه اهللا صلى حممد اسم يذكر

 يكذا - به علم ىعل هو الذي - الواقع أن يتذكر الفرية هذه يلفظ حني والدكتور 
 للـنيب  اتباعهم شعارهم - مجيعا املسلمني بني من - تعاىل اهللا بفضل وأمثاهلم السلفيني فإن

 الزمه الذي له اخلالص حبهم على القاطع الدليل وهو سواه دون وحده سلم و عليه اهللا صلى
 ولعلـم } .  اهللا حيببكم فاتبعوين اهللا حتبون كنتم إن قل: {  قال كما جل و عز هللا حبهم

 اآليـة  داللة إبطال حياول أن عليهم حقده محله السلفيني على اإلهلي الفضل ذا الدكتور
 و الواضح الفهم هذا إياها لفهمهم جمددا السلفيني تضليل وعلى بل سلف ما على املذكورة

 ولقد: (  ) الثالثة الطبعة - ١٩٥ ص(  فقال عنه تنفك ال وأا احملبة دليل االتباع أن تعين أا
 واالقتداء االتباع إال معىن هلا ليس سلم و عليه اهللا صلى اهللا رسول حمبة أن حسبوا قوم ضل

 احملبـة  إال االتباع على حيمل وازع من جتد ولن ودافع بوازع إال يأيت ال االقتداء أن وفام
  . . . )  القلبية

 ينقض كالمه فأول جهة من بنفسه نفسه يناقض الذي هو إمنا ضل الذي إن:  وأقول 
 ونعمل نعتقده الذي وهو كذلك وهو القلبية احملبة إال االتباع على حيمل ال كان إذا ألنه آخره

 األمر كان ولو ؟ االتباع غري معىن هلا احملبة أن يف الصريح كالمه أول مع هذا يتفق فكيف به
   تعاىل باهللا والعياذ اآلية داللة ألبطل عليه الدكتور وثبت كذلك

   اخل. . . )  االقتداء أن وفام: (  بقوله علينا افترى فقد أخرى جهة منو 
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 للـنيب  اتباعا املسلم ازداد كلما أنه اليقني علم نعلم بل اهللا حبمد مطلقا ذلك يفتنا فلم 
 سلم و عليه اهللا صلى له اتباعا ازداد له حبا ازداد كلما وأنه له حبا ازداد سلم و عليه اهللا صلى
   متاما الصاحل والعمل كاإلميان متالزمان نأمرا فهما

 أراد الذي هو سلم و عليه اهللا صلى للنيب اخلالص باالتباع املقرون الصادق احلب فهذا 
  }  حسيبا باهللا كفى و{  حسيبه تعاىل فاهللا السابقة بفريته السلفيني عن ينفيه أن الدكتور

 البعض ذلك عليه أشفق الذي اتهوتره البوطي الدكتور افتراءات من كثري من قليل ذلك 
 نستوف مل وأننا ذلك يف معذورين كنا أننا هلم تبني قد ولعله الرد يف أحيانا عليه قسونا أن

 جيوز ال االفتراء ألن االستيفاء نستطيع لن ولكن}  مثلها سيئة سيئة وجزاء{  بعد منه حقنا
 للعلمـاء  وخمالفته عليه وتطفله العلم هذا يف جهله بينت أنين صنعته الذي وكل مبثله مقابلته

 سريعة فكرة يأخذ أن شاء فمن تصدق تكاد ال رهيبة بصورة األبرياء وعلى عليهم وافتراءه
   العجاب العجب ير هذه الرسالة فهرس إىل فلريجع ذلك عن

 الـبعض  ذلك على ينبغي الرد يف املذكورة القسوة استوجب أقوى سبب وهناك هذا 
 الدكتور فيه خاض الذي وخطورته املوضوع جاللة وهو أال يدركه أن الدكتور على املشفق

 مل كثرية وأخبارا أحاديث فصحح إليه يسبق مل الذي الفارغ واالدعاء التبجح مع علم بغري
 ذا العلم أهل عند ثابتة وهي للمذهب تعصبا أخرى أحاديث وضعف أحد بصحتها يقل
 أهل من االستفادة عن وإعراضه رواته راجموت احلديث مبصطلح التام جهله مع واملشرب الفن
 األحاديث من يصححوا أن األهواء وأهل اجلهال أمام خطريا بابا بذلك ففتح به العارفني العلم

 عمل من وزر و وزرها فعليه سيئة سنة اإلسالم يف سن من و(  أرادوا ما ويضعفوا شاءوا ما
  )  القيامة يوم إىل ا
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 بـأم  به يتهمهم ما مجلة يف السلفيني يتهم يفتأ ما كتورالد إن العظيم اهللا وسبحان 
 منه حتقيقا به امهم مما شر هو فيما يقع به فإذا لذلك أهال يكونوا مل وإن الفقه يف جيتهدون

 علـم  يف االجتـهاد  أن يرى الدكتور أن أم)  فيه وقع ألخيه بئرا حفر من: (  السائر لألثر
   جله أو كله الفقه عليه يقوم العلم هذا كان وإن جيوز لجاه من بل اتهد غري من احلديث

(  ينصحوه أن الدكتور على املشفقني أولئك على الواجب من أرى فإين ذلك أجل من 
 اخلوض عن ولسانه قلمه ميسك وأن وافتراءاته جهاالته كل عن يتراجع بأن)  النصيحة والدين

 أو ظاملـا  أخاك انصر: (  سلم و عليه اهللا صلى حممد نبينا بقول عمال أخرى مرة مثلها يف
 أخرجـه ) .  نصـره  ذلك فإن الظلم عن حتجزه:  قال ؟ ظاملا أنصره كيف:  قيل مظلوما

  )  ٢٥١٥) (  اإلرواء(  يف خمرج وهو جابر حديث من ومسلم أنس حديث من البخاري

 األخرى كانت وإن)  سلف عما اهللا عفا(  و نرجو ما فذلك الدكتور استجاب فإن 
 والذين رسلنا لننصر إنا: {  يقول إذ العظيم اهللا صدق و للمتقني العاقبة و نفسه إال يلومن فال

 هلم و اللعنة وهلم معذرم الظاملني ينفع ال يوم...  األشهاد يقوم ويوم الدنيا احلياة يف آمنوا
  }  الدار سوء

   سلم و صحبه و آله على و األمي النيب حممد على اهللا صلى و 

   ه ١٣٩٧ سنة اآلخرة مجادى ٢٧ يف قدمش 

   األلباين الدين ناصر حممد 

  

  



المقدماتمھمات  ١٥٥    

  النار بفناء القائلني أدلة إلبطال األستار رفع
  

  الرحيم الرمحن اهللا بسم

 أعمالنا وسيئات أنفسنا شرور من باهللا ونعوذ ونستغفره ونستعينه حنمده هللا احلمد إن 
 شريك ال وحده اهللا إال إله ال أن وأشهد له هادي فال يضلل ومن له مضل فال اهللا يهده من
   ورسوله عبده حممدا أن وأشهد له

 أجال مسى أمر ولكل سببا شيء لكل حبكمته جعل قد وتعاىل تبارك اهللا فإن:  بعد أما 
 الشام دمشق من وأهلي بنفسي هاجرت أنين ذلك من وكان حسنا تقديرا شيء كل وقدر

 ما إليها آوي فيها يل دار بناء إىل فبادرت)  ١٤٠٠(  سنة رمضان شهر أول يف عمان إىل
 مـن  أصابين واملرض التعب من كثري بعد وسكنتها وفضله مبنه ذلك يل اهللا فيسر حيا دمت
 على هللا واحلمد قليال شيئا منه أشكو زلت وال والتأسيس البناء يف جهد من بذلت ما جراء
   الصاحلات تتم بنعمته الذي هللا واحلمد حال كل

 على االنكباب من دمشق يف اعتدته كنت عما ذلك يصرفين أن طبيعيا أمرا انك ولقد 
 من أمتكن مل دمشق يف تزال ال اخلاصة ومكتبيت سيما ال وحتقيقا وتأليفا وتدريسا دراسة العلم

 املياه بأن وأمنيها يوم كل نفسي أعلل فكنت معروفة وعراقيل الصعوبات عمان إىل ترحيلها
 ما فإنه املالح يشتهي ما خبالف جتري ما كثريا الرياح ولكن جماريها إىل ستعود قريب عما
 أن مين يطلبون بدؤوا حىت الدار يف استقررت بأنين يشعرون األردن يف إخواننا بعض كاد

 حيث عمان إىل هجريت قبل املاضية السنني يف عليهم ألقيها كنت اليت الدروس إلقاء أستأنف
 وأحلوا سفرة كل يف درسني أو درسا عليهم فألقي شهرين أو شهر كل يف إليها أسافر كنت



المقدماتمھمات  ١٥٦    

 يل بقي ما ألوفر اإللقاء من شيء على عازما كنت ما أنين من الرغم وعلى الطلب يف علي
 أحقـق  من بد ال أنه رأيت - أكثرها وما - العلمية مشاريعي بعض إلمتام وعمر نشاط من

 مخيس يوم كل درسا عليهم سألقي ينأن هلم وأعلنت خريا فوعدم الطيبة ورغبتهم طلبتهم
 اهللا بإذن ذلك وحتقق.  داري من قريبا هناك الطيبني إخواننا أحد دار يف املغرب صالة بعد

 بتحقيقي النووي لإلمام)١()  الصاحلني رياض(  كتاب من الثاين مث األول الدرس فألقيت تعاىل
 تعطشـهم  علـى  تدل واليت ملديه املتوفرة الكثرية أسئلتهم بعض عن الدرس بعد وأجبتهم
   السنة ومعرفة العلم يف البالغة ورغبتهم

 فيه يل خيار ال اضطرارا يضطرين مبا أفأجأ يب إذا الثالث الدرس إللقاء أستعد أنا وبينما 
 ١٩ يف األربعاء ار أصيل وذلك سكن فيها يل يبق مل حيث دمشق إىل الرجوع إىل مطلقا
 يصرف أن تعاىل اهللا إىل أضرع وأنا جدا كئيبة حالة يفو ليال فوصلتها ه ١٤٠١ سنة شوال

 االستشـارة  بعـد  سـافرت  الثالثة ويف ليلتني فيها فلبثت األعداء وكيد القضاء شر عين
 واهلرج الفنت كثرة من معروف هو ملا واخلوف احلذر من كثري مع بريوت إىل واالستخارة

 ويسر سلم وتعاىل تبارك اهللا ولكن باخلطر حمفوف بريوت إىل والوصول فيها القائم واملرج
 فاستقبلين محيم ويف وصديق قدمي يل أخ دار قاصدا الليل من األول الثلث يف بريوت فوصلت

   خريا اهللا جزاه.  مكرما معززا ضيفا عنده وأنزلين املعروف وكرمه وأدبه بلطفه

 أهتبل أن جدا يالطبيع من كان بايل السفر وعثاء من وارتاح قراري مرتله يف استقر فلما 
 الزاخـرة  العامرة مكتبته يف واملطالعة الدراسة إىل بكلييت فأتوجه الطارئة الغربة هذه فرصة

 املخطوطات فهرست على يطلعين أن منه فرغبت النادرة واملخطوطة منها املطبوعة بالكتب

                                                   
 مفهرسة متقنة طبعة يف جمددا وطبعه صفه أعدنا أننا غري قاهرة بظروف صدرت اليت األوىل طبعته يف هذا )١(

 زهري -.  الصاحلات تتم بنعمته الذي هللا واحلمد



المقدماتمھمات  ١٥٧    

 وأرحية طيبة نفس بكل لذلك فاستجاب البطاقات على مسجلة حوزته يف اليت واملصورات
  . خريا وجزاه إليه اهللا أحسن معروفة منه إسالمية

 وقعت حىت وتفتيشا حبثا الكنوز من فيها يكون عما وتقليبا نظرا البطاقات يف فأخذت 
) .  النار بفناء القائلني أدلة إلبطال األستار رفع(  اسم حتت الصنعاين اإلمام رسالة على عيين

 فدرستها.  منها الثالثة هذه رسائل عدة فيه فإذا فطلبته)  ٢٦١٩(  فيه الرسالة رقم جمموع يف
 ابن اإلسالم شيخ على فيها رد تعاىل اهللا رمحه الصنعاين اإلمام مؤلفها ألن واعية دقيقة دراسة
 غـري  من(  دقيق رصني علمي بأسلوب النار بفناء القول إىل ميلهما القيم ابن وتلميذه تيمية

 آخرها يف تعاىل اهللا رمحه نفسه هو قال كما)  معتزلية وال أشعرية متابعة وال.  مذهبية عصبية
 األحاديث سلسلة(  يف بإجياز سنة عشرين من أكثر منذ هذا قوهلما لرد تعرضت كنت وقد. 

 املرفوعة األحاديث بعض فيه خترجيي مبناسبة)  ٧٥ - ٧١ ص(  منه الثاين الد يف)  الضعيفة
 وهاءها هناك وبينت النار بفناء القول من إليه ذهبا ما على ببعضها احتجا اليت املوقوفة واآلثار

 الـرد  يف قاعدة تيمية البن وأن أبدا تفىن ال النار أن وهو آخر قوال القيم البن وأن وضعفها
 اآلخر قوله يف القيم ابن مع فيها يلتقي أنه يومئذ تومهت وكنت والنار اجلنة بفناء قال من على
 قال من على الرد يعين إمنا إليه املشار الرد أن القيم ابن عن نقله امب يبني الصنعاين باملؤلف فإذا

 يقول - تيمية ابن أعين - نفسه هو وأنه النار بفناء قال من دون اجلهمية من فقط اجلنة بفناء
 وذلك األار حتتها من جتري جنات ذلك بعد يدخلون أهلها وأن بل فقط هذا وليس بفنائها
(  كتابه يف اخلطرية املسألة هلذه القيم ابن عقدها اليت الثالثة ولالفص يف الوضوح كل واضح
 األدلة خيل من(  فيها حشد وقد)  ٢٢٨ - ١٦٧/  ٢) (  األفراح بالد إىل األرواح حادي

 قدر ما بكل وأتى علمه فيها ونشر قلمه فيها وأجرى وجلها ودقها وقلها وكثريها ورجلها
 ذا أضفى ولكنه اهللا رمحه املؤلف قال كما)  وجيل قبيل كل واستنفر وقيل قال من عليه

 يف تيمية ابن رأي عرفنا طريقه من ألننا وأحرى به أوىل القيم وابن تيمية ابن على الوصف



المقدماتمھمات  ١٥٨    

 وصياغته القيم ابن من فهي وتكثريها املزعومة األدلة حشد وأما فيها أقواله وبعض املسألة هذه
 إليه عزاه فما جمالسه بعض يف شيخه من جله أو كله ذلك تلقى أنه ينفي ال ذلك كان وإن

 مل ما على التنبيه على يأيت فيما جريت ولذلك فال يعزه مل وما ذلك يف األصل فهو صراحة
 هـو  كما العكس وليس.  لقائله قول كل يعزى أن العلم بركة من ألن صراحة إليه يعزه

 مطـوال  البحث هلذا تعرض اهللا رمحه القيم ابن أن هذا يؤيد مما وإن.  العلماء عند معروف
 يف تراه كما)  احلادي(  يف ما بنحو)  واملعطلة اجلهمية على املرسلة الصواعق(  كتابه يف أيضا

 تيمية ابن فيه يذكر فلم)  ٢٣٩ - ٢١٨ ص(  املوصلي بن حممد للشيخ)  الصواعق خمتصر( 
  :  آخرها يف قال أنه إال)  ٢٦٤ - ٢٥٢ ص) (  العليل شفاء(  يف فعل رأيته وكذلك مطلقا

 عظيمـة  املسألة هذه:  يل فقال روحه اهللا قدس اإلسالم شيخ عنها سألت وكنت(  
 محيـد  بن عبد تفسري يف رأيت حىت زمن ذلك على ومضى.  بشيء فيها جيب ومل كبرية

 وهو الكتاب إليه فأرسلت)  الكتاب أول يف اآليت عمر أثر يعين(  اآلثار تلك بعض الكشي
 عليه يشكل املوضع هذا له قل:  للرسول وقلت املوضع ذلك على وعلمت ألخريا جملسه يف

 من أنه على يدل مما فهذا) .  عليه اهللا رمحة املشهور مصنفه فيها فكتب ؟ هو ما يدرى وال
 كالم من أنه عليه هو نص ما حدود يف إال به نقول ال ولكن عنه كله تلقاه يكون أن املمكن

   وجد أن غريه يف أو)  احلادي(  يف تعاىل اهللا رمحهما نفسه تيمية ابن

 لعله خبط ورقتني يف صفحات ثالث على اإلسالمي املكتب خمطوطات يف وقفت وقد 
 تيمية ابن رسالة من هويته عن يكشف مل الذي كاتبها نقلها عشر احلادي القرن خطوط من

   والنار اجلنة بفناء قال من على الرد يف اهللا رمحه

.  عنده خمطوطات دشت من الشاويش زهري احملقق أخي مجعها الثالث تالورقا وهذه 
  :  نصها وهذا)  ٥٥ - ٥٣(  الصفحات يف صورها وانظر



المقدماتمھمات  ١٥٩    

 على الرد يف رسالة يف - تعاىل اهللا رمحه - تيمية بن أمحد العباس أبو اإلسالم شيخ قال( 
  :  نصه ما والنار اجلنة بفناء قال من

 ذلـك  يف والرتاع واخللف السلف عن معروفان قوالن فيهاف النار بفناء القول وأما(  
   يدخلها من عذاب دوام يف املأخذين أحد وهذا بعدهم ومن التابعني عن معروف

 يقولون قد اجلنة نعيم كدوام بدائم ليس إليه ينتهي حد له عذام أن:  يقولون الذين فإن 
   أحد فيها ىيبق فال منها خيرجون إم:  يقولون وقد تفىن قد إا: 

   أحد غري على فيها العذاب بقاء مع خيرجون أم بذلك يريدوا مل إم:  يقال قد لكن 

 وغريهـم  اخلدري سعيد وأيب هريرة وأيب مسعود وابن عمر عن القول هذا نقل وقد 
   عنهم اهللا رضي

  :  قال املشهور تفسريه يف - احلديث علماء أجل من وهو - محيد بن عبد وروى 

:  قال البصري احلسن عن ثابت عن سلمة بن محاد أخربنا حرب بن سليمان ناأخرب(  
 خيرجون يوم ذلك على هلم لكان)١( عاجل رمل كقدر النار يف النار أهل لبث لو: (  عمر قال
 نب عمر أن:  احلسن عن محيد عن سلمة بن محاد عن منهال بن حجاج أخربنا:  وقال)   فيه

 ذكر) .  فيه خيرجون يوم هلم لكان عاجل رمل عدد النار يف النار أهل لبث لو: (  قال اخلطاب
   .)١(}  فيها البثني: {  تعاىل قوله تفسري يف ذلك

                                                   
 والقريات فيد بني ليال أربع مسرية جدا كثري رمل هو )١(
 ) ٢٣(  اآلية النبأ سورة )١(



المقدماتمھمات  ١٦٠    

 هؤالء مثل عن يروي والسنة احلديث علماء من الكبري الشيخ هذا مثل أن يبني وهذا 
 حلديثوا السنة علماء أجل من هو الذي حرب بن سليمان مثل والسنة احلديث يف األئمة
 - والدين والسنة العلم يف جاللته مع - سلمة بن محاد عن كالمها منهال بن حجاج ومثل
:  يقال الذي - البصري احلسن عن هذا محيد طريق ومن ثابت طريق من وجهني من يروي

 من احلسن مسعه وإمنا اخلطاب بن عمر عن يروى - زمانه يف التابعني من بقي من أعلم أنه
 احلـديث  هذا مثل كان حيفظه مل أو عمر عن هذا حفظ قد هذا كان اءسو التابعني بعض

 السنة عن خرج من على ينكرون كانوا وهؤالء ينكرونه ال األئمة العلماء هؤالء بني متداوال
 سلمة بن محاد أحاديث:  يقول حنبل بن أمحد وكان واجلهمية واملرجئة واملعتزلة اخلوارج من
   املبتدعة حلوق يف)٢( الشجا هي

 هذا كان لو هذا دون هو ما البدع من ينكرون الذي السنة أهل أعالم أعظم من فهؤالء 
 بن وعبد الناس من طائفة يظنه كما واإلمجاع والسنة للكتاب املخالفة البدع من عندهم القول
 أن:  قـال  من قول ليبني)٣(}  أحقابا فيها البثني: {  تعاىل قوله تفسري يف هذا ذكر محيد

 القول هذا قال من أن ريب وال.  نفاد من له ما الذي كالرزق ليست تنفد أمد هلا األحقاب
   أهلها هم الذين النار أهل جنس بذاك أراد)٤( إمنا عنه نقله ومن عمر: 

                                                   
 نشر عن مينعهم أنه هنا وأراد غريها أو عود أو عظم من والدابة اإلنسان حلق يف اعترض ما كل:  الشجا )٢(

 رأيت إذا:  القطان عنه وقال.  األعالم من كان فقد محاد على وغريه أمحد اإلمام أثىن ما وكثريا الباطل كالمهم
 -.  حقيقيبت ٢٠٧و ١٩٧/  ٢ هانئ البن أمحد اإلمام مسائل أنظر اإلسالم على فامه محاد يف يقع الرجل
 - زهري

 ) ٢٣(  اآلية النبأ سورة )٣(
 ) إن: (  األصل )٤(



المقدماتمھمات  ١٦١    

 يلبثون ال وأم منها خبروجهم وغريهم هؤالء علم قد فأولئك بذنوب أصيبوا قوم فأما 
 أهـل  يف الشفاعة حديث يروي كان واحلسن لكذ من قريبا وال عاجل رمل عدد قدر فيها

 الناس وحيدث جيمعها كان سلمة بن محاد وكذلك عنه ومسلم البخاري ذكره وقد التوحيد
 ال النار أهل ولفظ هذا مثل فيه يقال ال عندهم فهذا وأمثاله حرب بن سليمان وكذلك ا

 النار أهل أما:  (  وسلم هعلي اهللا صلى النيب قال كما عداهم مبن خيتص بل باملوحدين خيتص
  .)١()  حييون وال فيها ميوتون ال فإم أهلها هم الذين

 فهم وينقطع وينفد عذاا يفىن أن بعد جهنم من خيرجون أي)  فيه خيرجون: (  وقوله
 تفىن كما وفنيت أجلها انقضى لكن اهللا أخرب كما جهنم يف خالدون هم بل منها خيرجون ال

 بالكلية تعدم ال واألرض األرض يف وجهنم يعدم ال العامل أن وذلك عذاب فيها يبق فلم الدنيا
}  فان عليها من كل: {  تعاىل قال حال إىل حال من واستحالتها حاهلا بتغري فناؤها لكن

 باق اهللا عند وما ينفد عندكم ما{  تعاىل قال وكما ويهلكون ميوتون بل يعدمون ال وهم)٢(
) .  حـال  إىل حال من انتقل بل يعدم مل كان وإن عنده ما نفد فقد الرجل أنفذه فإذا)٣(} 

   انتهى

  :  أيضا فيها وقال 

  :  وجوه فمن شرعا أما وشرعا عقال والنار اجلنة بقاء بني والفرق(  

                                                   
 صحيح خمتصر(  وأنظر) .  ١٥٥١) (  الصحيحة األحاديث سلسلة(  يف خمرج وهو وغريه مسلم أخرجه )١(

 ) ٨٧(  رقم)  مسلم
 ) ٢٦(  اآلية الرمحن سورة )٢(
 ) ٩٦(  اآلية النحل سورة )٣(
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 موضع غري يف انقطاع وال له نفاد ال وأنه ودوامه اجلنة نعيم ببقاء أخرب اهللا أن:  أحدها 
 ذلك ببقاء خيرب فلم وعذاا النار أهل وأما منها خيرجون ال اجلنة أهل أن أخرب كما كتابه من
   منها خيرجون ال أهلها أن أخرب بل

   آيات عدة يف مبؤبد ليس أنه على يدل مبا أخرب أنه:  الثاين 

   الدوام على يدل مما شيء فيها يذكر مل النار أن:  الثالث 

  .)٤(}  أحقابا هافي البثني: {  بقوهلا قيدها النار أن:  والرابع

  

 السماوات دامت ما فيها خالدين: {  وقوله )١(} اهللا شاء ما إال فيها خالدين: {  وقوله
 شـرط  على معلقة أو مؤقتة قضية تقتضي آيات ثالث فهذه)٢(}  ربك شاء ما إال واألرض

  . معلق وال مبؤقت ليس مطلق دائم وذاك

 أوال النـار  دخـل  من ويدخلها هلا اهللا ينشئه من اجلنة يدخل أنه ثبت قد:  اخلامس 
 يعذب فال النار وأما خريا يعمل مل من يدخلها اجلنة أن فثبت.  اآلباء بعمل األوالد ويدخلها

  . ذه هذه يقاس فال بذنوبه إال أحد

 نبـئ : {  قـال  وقد عذابه من والنار ومغفرته رمحته مقتضى من اجلنة أن:  السادس 
 اهللا أن اعلموا: {  تعاىل وقال)٣(}  األليم العذاب هو عذايب وأن الرحيم الغفور أنا أين عبادي

                                                   
 ) ٢٣(  اآلية النبأ سورة )٤(
 ) ١٢٨(  اآلية األنعام سورة )١(
 ) ١٠٧(  اآلية هود سورة )٢(



المقدماتمھمات  ١٦٣    

 لغفور وإنه العقاب لسريع ربك إن: {  تعاىل وقال)٤(}  رحيم غفور اهللا وأن العقاب شديد
  .)٥(}  رحيم

 أمسائـه  معـاين  بدوام دوامه فيجب ذاته لوازم من هي اليت أمسائه موجب من فالنعيم 
  . وصفاته

 ال وغريهـا  الدنيا مثل انتهاء له يكون قد واملخلوق خملوقاته من هو منافإ العذاب وأما 
  . بغريه يتعلق حلكمة خلق خملوق سيما

 الرمحة نفسه على كتب(  وأنه شيء كل وسعت رمحته أن أخرب قد أنه:  السابع الوجه 
()٦(   

  .)٧()  غضيب رمحيت سبقت: (  وقال  

 هناك يكن مل له آخر ال عذاب قدر فإذا قوإطال عموم وهذا)  غضيب رمحيت غلبت(  و 
  . البتة رمحة

 يف حكمته ذر كما حلكمة خيلق إمنا حكيم أنه الواسعة رمحته مع ثبت قد أنه:  الثامن 
 الـدنيا  يف يوجـد  كما ممكنا هذا كان حلكمة يعذب من يعذب أنه قدر فإذا موضع غري

                                                                                                                          
 ) ٥٠ - ٤٩(  اآلية احلجر سورة )٣(
 ) ٩٨(  اآلية املائدة سورة )٤(
 ) ١٦٧(  اآلية األعراف سورة )٥(
 ) ١٥٦(  اآلية األعراف}  شيء كل رمحيت وسعت{  تعاىل قوله إىل إشارة )٦(
 عاصم أيب البن)  السنة(  وانظر عنه اهللا رضي هريرة أيب عن)  ٤١٩٨ ) ( الصغري اجلامع صحيح(  وانظر )٧(

 اإلسالمي املكتب طبع من ومها)  ٦٠٩(  و)  ٦٠٨(  األلباين بتحقيق
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 تطهري فيها عظيمة حكمة فيه املصائب من يقدره ما وكذلك حكمة فيها الشرعية العقوبات
 ال طيبة واجلنة غريه جينبها ولغريه للفاعل املستقبل يف هلا وزجر للنفوس وتزكية الذنوب من

 الصراط من خلوصهم بعد حيبسون إم: (  الصحيح احلديث يف قال وهلذا طيب إال يدخلها
 الشريرة والنفوس.  )١( )  ةاجلن دخول يف هلم أذن ونقوا هذبوا فإذا والنار اجلنة بني قنطرة على

 السالم دار تسكن أن تصلح ال عنه يت ملا لعادت العذاب قبل الدنيا إىل ردت لو اليت الظاملة
 كان الشر ذلك من نفوسهم خيلص عذابا بالنار عذبوا فإذا والشر والظلم الكذب تنايف اليت
 متام من بالتعذيب يزول رش فيه من وخلق الدنيا تعذيب يف يوجد كما احلكمة يف معقوال هذا

   احلكمة

 يظهر تناقض فهذا العذاب يف إال يكون ال واآلخرة الدنيا يف الشر تعمل نفوس خلق أما 
 ذلك رأى ملا )٢(  اجلهم من كان وهلذا غريه من يظهر ال ما والرمحة احلكمة مناقضة من فيه

  . يشاء ما يفعل بل:  وقال الرامحني أرحم اهللا يكون أن ينكر

.  ورمحـة  حكمة له احلقيقة يف عندهم ليس وغريه كاألشعري طريقته سلكوا لذينوا 
  .  اجلانبني أحد ترجح ال وإرادة وقدرة علم له لكن

 من وليس يريد:  يراد قد إذ عليم بأنه فرده حكيما بكونه يقروا أن منهم طلب ملا وهلذا
 ما إثبات تعني اجلهم قول نبطال وعلم رحيم حكيم أنه ثبت وإذا احلكمة يقتضيه ما الثالثة
   والرمحة احلكم تقتضيه

                                                   
 اإلسالمي املكتب طبع ه ١٢٤ سنة املقتول صفوان بن اجلهم هو )١(
 ) ٨٥٨ - ٨٥٧(  عاصم أيب البن)  السنة ختريج يف اجلنة ظالل(  يف خمرج وهو وغريه البخاري رواه )٢(
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 ومن باطل ورمحته حكمته يف والنفاة اربة القدرية فقول باطل أيضا املعتزلة قاله وما 
 فساد يستلزم الالزم وفساد قالوه ما يستلزم ذلك فإن جهنم تأبيد اعتقادهم غلطهم ما أعظم
     )١()  انتهى.  امللزوم

 من فيها جاء فيما كبريا شبها تيمية ابن رسالة عن املنقولة الصفحات هذه يف ترى وأنت 
 فارق مع - عليها ورد منه خالصات املؤلف نقل الذي)  احلادي(  يف القيم ابن بكالم األمور

 من واألدلة واألحاديث املسائل من لكثري تعرضه وعدم.  جهة من والبسط اإلجياز حيث من
  لذلك تعرض قد تيمية ابن يكون أن اجلائز من أن:  يقال نأ املمكن من كان وإن أخرى جهة
 عن أوهلا يف قوله عليه يدل كما اختصرها الصفحات تلك كاتب ولكن)  رسالته(  يف أيضا
 الثالث من الثانية الصفحة ثلث آخر يف الكاتب وقول) .  النار بفناء القول وأما: (  تيمية ابن

   أعلم واهللا.  أيضا الثالثة آخر يف قال وكذا)  انتهى: ( 

)  الفتاوى جمموع(  يف حمفوظة هذه تيمية ابن رسالة أجد أن يف كبريا أملي كان ولقد 
 األسف مع - ولكين جملدا وثالثني مخس يف قاسم بن الرمحن عبد بن حممد الشيخ مجعها اليت
 التفصيلية رسبالفها ذلك على واالستعانة كلها هلا تقلييب بعد منها شيء يف أثرا هلا أجد مل -

) (  الفهرس(  يف املوضوع)  التخليد(  عنوان حتت يوردها أن ظين أقوى وكان هلا املوضوعة
 مل لكين فيها االستثناء آييت يف)  هود سورة تفسري(  يف أو جدوى دون ولكن)  ١٣٩/  ١

 رأشا الذي املكان إىل رجعت فلما)  ٢٩١/  ١(  السورة فهرس يف إليهما أشار أنه مع أرها
 حـال  ذكر مث: (  بقوله اآليتني إىل تيمية ابن إشارة سوى فيه أجد مل)  ١٠٤/  ١٥(  إليه

 السورة هذه تفسري من)  ١٢٨ األنعام(  آية يف أو. . . )  قال مث شقوا والذين سعدوا الذين
 ولوالق}  أحقابا فيها البثني{  آية)  النبأ(  تفسري يف أو.  مطلقا فيه له وجود ال مما ولكنها

                                                   
 املخطوطة الثالث الصفحات انتهت هنا )١(
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(  من موضعني يف أا)  ٣٤٥/  ١) (  الفهرس(  يف أشار قد أنه إال قبله الذي يف كالقول فيه
 فليس ذلك ومع)  ٣٠٧/  ١٨(  يف واآلخر)  ١٩٧ - ١٩٤/  ١٦(  يف األول)  اموع

 يقول أنه كالمه ظاهر يدل ما)  ١٩٧ ص(  األول املوضع يف نعم مطلقا فيهما ذكر لآلية
 ميوت ال مث) : {  األعلى سورة(  يف تعاىل قوله تفسري يف ذلك ذكر.  النار يف الكفار خبلود
 فعل كما تفن مل ما:  بقوله يقيده أن له ألن النار بفناء قوله ينايف ال ولكنه} .  حيىي وال فيها

 يف عليه املؤلف رد مع ذلك سترى كما األبدي واخللود بل باخللود الصرحية اآليات من بكثري
   تعاىل اهللا شاء إن الرسالة

 يف جـاء  فقد صراحة تفىن ال النار وأن ذلك خبالف صرح قد اآلخر املوضع يف لكنه 
  :  نصه ما منه إليها املشار الصفحة

 ال سبعة: (  قال أنه وسلم عليه اهللا صلى النيب عن مالك بن أنس حديث عن وسئل(  
 هذا فهل)  والعرش والكرسي والقلم واللوح وسكاا الناس:  الفناء تذوق وال تفىن وال متوت

   ؟ ال أم صحيح احلديث

 من هو وإمنا وسلم عليه اهللا صلى النيب كالم من ليس اللفظ ذا اخلرب هذا:  فأجاب 
 من أن على واجلماعة السنة أهل وسائر وأئمتها األمة سلف اتفق وقد.  العلماء بعض كالم

 مجيع بفناء يقل ومل ذلك وغري والعرض والنار نةكاجل بالكلية يفىن وال يعدم ال مما املخلوقات
  . . . )  املبتدعني الكالم أهل من طائفة إال املخلوقات

 ال ومل وأئمتها األمة سلف خيالف ال أن ودينا علما تيمية ابن دون هو مبن والظن:  قلت 
   من والتحذير منهجهم على والسري أتباعهم إىل الدعوة راية حامل وهو
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 كتبه من شيء على اطلع من كل على ذلك خيفى ال كما سبيلهم عن روجواخل خمالفتهم
 السنة إمام أمحد اإلمام عن حمفوظ ذكره ما معىن يف والنص سيما ال علمه من بطرف وتغذى

 اجلنة بفناء قوهلم اجلهمية عن حكى وقد )١( )  الزنادقة على الرد(  كتابه آخر يف ذكر فقد
 قـوهلم  رد يف قال مث.  ودوامها اجلنة بقاء يف كثرية آيات روذك بشطريه عليهم فرده والنار
  :  النار بفناء

 من عنهم خيفف وال فيموتوا عليهم يقضى ال:  {  فقال النار أهل تعاىل اهللا وذكر(  
] .  ٢٣/  العنكبوت} . [  رمحيت من يئسوا أولئك:  {  وقال] .  ٣٦/  فاطر} . [  عذاا
 ليقض مالك يا ونادوا:  {  وقال] .  ٤٩/  األعراف} . [  برمحته اهللا يناهلم وال:  {  وقال
 أم أجزعنا علينا سواء:  {  وقال] .  ٧٧/  الزخرف} . [  ماكثون إنكم قال ربك علينا

 الربية شر هم أولئك فيها خالدين:  {  وقال] .  ٢١/  إبراهيم} . [  حميص من لنا ما صربنا
 العذاب ليذوقوا غريها جلودا بدلناهم جلودهم نضجت لماك:  { وقال] .  ٦/  البينة} . [ 
/  السجدة} [  فيها أعيدوا منها خيرجوا أن أرادوا كلما:  {  وقال] .  ٥٦/  النساء} . [ 

  ] )  ٨/  اهلمزة} . [  مؤصدة عليهم إا:  {  وقال] .  ٣٠

 دوامه وعدم النار اءبفن القائلني على تعاىل اهللا رمحه أمحد اإلمام به احتج مما كله هذا 
  :  قال أنه)  ٩٧/  ١( )١()  الشافية الكافية: (  القيم ابن اإلمام قصيدة شارح عنه نقل وقد

                                                   
.  ٦ - ٩٦/  ٦٦.  ٤/  ٣) (  الفتاوى جمموع(  مثال فانظر وغريه تيمية ابن عند املعتمدة املراجع من وهو )١(

٢١٣.  ٤٠٨.  ٤٧٢.  ١٧/  ١٤٤.  ٣١٠.  ١٥/  ٣٨٥.  ٤٠٩.  ٤١٦.  ١٣/  ١٥٣.  ٨/  ٧٠.  ٢١٧ 
 /٣٩١.  ٤١٤ ( 

(  كتاب يف عيسى بن إبراهيم بن أمحد الشيخ شرحها وقد القيم ابن لإلمام العقيدة يف الطويلة القصيدة هي )١(
 زهري - اإلسالمي املكتب طبع)  القيم ابن اإلمام قصيدة شرح يف القواعد وتصحيح املقاصد توضيح
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 فهو ذلك خالف قال فمن املوت عليهن يكتب ومل للفناء ال للبقاء خلقتا والنار واجلنة(  
  )  مبتدع

  ) :  ٨٣/  ٤) (  والنحل امللل(  يف حزم ابن قول وحنوه 

 إال لعذاا وال للنار وال لنعيمها وال للجنة فناء ال أنه:  على كلها األمة فرق فقتات(  
  . . . )  صفوان بن جهم

  ) :  اإلسالمي املكتب طبع بشرحها - ٤٢٠ ص) (  الطحاوية العقيدة(  ويف 

  )  تبيدان وال أبدا تفنيان ال خملوقتان والنار واجلنة(  

 ١٧٣ ص(  فقال)  اإلمجاع مراتب(  كتابه يف أيضا لةاملسأ أورد قد حزم ابن رأيت مث 
 :(  

  )  اية بال أبدا أهلها يفين وال تفىن ال أبدا عذاب دار وأا حق النار وأن( . . .  

   فيها تعقبه اليت املسائل من لغريها خالفا تيمية بن أمحد اإلسالم شيخ وأقره 

 يدل كما اهللا رمحه القيم ابن إليه ذهب مما هو فنائها بعدم القول هذا أن العجيب ومن 
 يف به صرح ما ذلك بل)  صبيح طبعة - ٣٤ ص) (  الروح(  كتابه يف كالمه ظاهر عليه

   كتبه بعضه

  ) :  الشافية الكافية(  يف قال - ١

   العدم حيز يف والباقون اخللق من يعمها البقاء حكم مثانية 
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  )١( والقلم اللوح اكذ وأرواح وعجب وجنة ونار والكرسي العرش:  هي 

  الوابل(  كتابه يف)  الضعيفة األحاديث سلسلة(  يف عنه نقلته كنت ما منه وأصرح - ٢ 
  :  نصه ما قال)  ٢٦ ص) (  الصيب

 فاهللا اخلبيثني ودار واملشارب واملآكل واألعمال األقوال يف اخلبث دار فإا النار وأما(  
 مث بعضه على بعضه لتراكب الشيء يركم ماك فريكمه بعض إىل بعضه اخلبيث جيمع تعاىل
 ال طيب:  طبقات ثالث على الناس كان وملا.  خبيث إال فيها فليس أهله مع جهنم يف جيعله

  :  ثالثة دورهم كانت.  وطيب خبث فيهم وآخرون.  فيه طيب ال وخبيث.  خبث يشوبه

   احملض الطيب دار 

   احملض اخلبث ودار 

   تفنيان ال الداران وهاتان 

 جهنم يف يبقى ال فإنه العصاة دار وهي تفىن اليت الدار وهي وطيب خبث معه ملن ودار 
 وال اجلنة فأدخلوا النار من أخرجوا جزائهم بقدر عذبوا إذا فإم أحد املوحدين عصاة من

   احملض اخلبث ودار احملض الطيب دار إال يبقى

 ال املشرك بأن)  العباد خري هدى يف املعاد زاد: (  العظيم كتابه مقدمة يف تصرحيه - ٣ 
   اجلنة عليه اهللا حرم وقد كان كما خبيثا عاد منها أخرج ولو النار تطهره

  )  ٦٣ ص(  الرسالة أول يف ذلك يف كالمه نص اهللا رمحه املؤلف وسيذكر

                                                   
 ٦٩/  ١)  القيم ابن اإلمام قصيدة شرح يف القواعد وتصحيح املقاصد توضيح(  )١(
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 قطعية األقل على هي اهللا رمحه أمحد اإلمام ا احتج اليت اآليات بعض إن:  قيل فإن 
}  عذاا من عنهم خيفف ال: {  تعاىل كقوله النار فناء وعدم الكفار عذاب دميومة يف الداللة
 تأوهلا اليت اآليات من ذلك وغري}  حميص من لنا ما: {  وقوله}  ماكثون إنكم: {  وقوله

.  عليه املصنف ورد الرسالة يف ذكره سيأيت مما الفناء عدم على داللتها عن وأخرجها القيم ابن
 اآلن أذكر أن من بأس وال ذلك على قاطعة داللة تدل الصحيحة األحاديث عضب وكذلك
  :  بعضها

  :  وفيه وسلم عليه اهللا صلى النيب شفاعة يف الطويل أنس حديث:  األول 

 عليـه  وجب أي.  القرآن حبسه من إال النار يف يبقى فما اجلنة فأدخلهم فأخرجهم(  
 عاصم أيب البن السنة ختريج يف اجلنة ظالل(  يف خمرج وهو وغريمها الشيخان رواه) .  اخللود
 ) . (١() ٨١٠ - ٨٠٤(   

  :  وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال:  قال اخلدري سعيد أيب حديث:  الثاين 

 ناس ولكن حييون وال فيها ميوتون ال فإم أهلها هم الذين النار أهل أما) (  صحيح(  
 أذن فحما كانوا إذا حىت إماتة تعاىل اهللا فأمام خبطاياهم:  لقا أو بذنوم النار أصابتهم)٢(

   احلديث. . . )  بالشفاعة

) (  الصحيحة األحاديث سلسلة(  يف خمرج وهو وغريه)  ١١٨/  ١(  مسلم أخرجه 
:  اآلية هذه على فأتى خطب وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أن عنه رواية ويف) .  ١٥٥١

: (  قـال  أنه إال حنوه فذكره:  وسلم عليه اهللا صلى النيب فقال}  حيىي وال فيها ميوت ال{ 

                                                   
 اإلسالمي املكتب طبع األلباين الدين ناصر حممد الشيخ ألستاذنا السنة(  كتاب مع )١(
 مسلم يف ليست فإا فلتحذف)  منكم(  زيادة)  ٨٧ - رقم(  للمنذري)  مسلم خمتصر(  يف هنا وقع )٢(
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 من تيمية ابن اإلسالم شيخ ذكرها. . . . ) .  متيتهم النار فإن النار أهل من ليسوا الذين وأما
  )  ١٩٥/  ١٦) (  الفتاوى جمموع(  يف كما حامت أيب رواية

 قيل فإذا حيىي وال النار يف ميوت ال فرالكا أن للقرآن تبعا صرح أنه احلديث داللة ووجه 
 لوحـدها  تفىن أو بفنائها قيل إن املتبادر هو كما فيها مبن تفىن:  يقال أن فإما تفىن النار بأن

 ال الكـافر  أن) : (  كثري ابن تفسري(  يف كما اآلية معىن ألن باطل وكالمها فيها من دون
 مـات  فقد معها الكافر فين فإن) .  ليهع مضرة هي بل تنفعه حياة حيىي وال فيستريح ميوت

 ذلك إىل انضم فإذا بداهة باطل هذا وكل.  أيضا منها استراح فقد دوا حيي وإن.  واستراح
   أبطل فهو اجلنة يدخل بأنه القول

 عمر كابن الصحابة من مجع عن جاء وقد والنار اجلنة بني املوت ذبح حديث:  الثالث 
  :  منها حديثني فلنذكر وغريمها)  الصحيحني(  يف وغريهم سعيد وأيب هريرة وأيب

  :  قال وسلم عليه اهللا صلى النيب أن عمر ابن عن:  أحدمها 

 ال اجلنة أهل يا:  فيقول بينهم مؤذن يقوم مث النار النار وأهل اجلنة اجلنة أهل اهللا يدخل(  
  )  فيه هو فيما خالد كل موت ال النار أهل ويا موت

   الشيخان أخرجه 

  :  وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال:  قال هريرة أيب عن:  واآلخر 

 خائفني فيطلعون اجلنة أهل يا:  فيقال السراط على فيوقف القيامة يوم باملوت يؤتى(  
 فرحني مستبشرين فيطلعون النار أهل يا يقال مث فيه هم الذي مكام من خيرجوا أن وجلني

:  قال املوت هذا نعم:  قالوا ؟ هذا تعرفون هل:  فيقال يهف هم الذي مكام من خيرجوا أن
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)   أبدا فيها موت ال جتدون فيما خلود:  كالمها للفريقني يقال مث الصراط على فيذبح فيؤمر
/  ٢(  وأمحد)  ٢٦١٤(  حبان ابن وصححه املنذري قال كما جيد بإسناد ماجه ابن أخرجه
٢٦١  (  

 مـن  كاجلنة جعلها ألنه النار فناء دعوى بطالن ىعل قاطعة داللة احلديث ففي:  قلت
 النار فكذلك أبدا تفىن ال اجلنة أن فكما األبد إىل العذاب من فيه هم فيما أهلها خلود حيث

   تعاىل اهللا شاء إن بني واضح ذلك وكل أبدا تفىن ال

 علـى  الداللة يف صرحية واألحاديث اآليات من تقدم ما عن:  فأقول أعود هذا بعد 
 قيم ابن تلميذه له وانتصر تيمية ابن اإلسالم شيخ إليه ذهب فكيف النار بفناء القول النبط

   ؟ اجلوزية

 بعض أن تومها ملا أنه هو إمنا عنهما اجلواب من نفسي يف أجد ما أحسن إن:  فأقول 
 كما يصح ومل ودراية رواية عنهم ذلك صح لو مجيعا قدوتنا وهم ذلك إىل ذهبوا قد الصحابة

{  اهللا مـن  عليهما اخلوف غلبة ذلك مع واقترن اهللا رمحه الصنعاين املؤلف عند بيانه يتسيأ
 بسعة الشعور وغمرمها عذابه من تعاىل عباده على والشفقة)١(}  جنتان ربه مقام خاف وملن

 ومفاهيمهـا  النصوص بعض ظواهر ذلك على وساعدمها منهم للكفار حىت ومشوهلا رمحته
 يف شبها هلما أرى وما قبلهما أحد يقل مل ما وقاال القاطعة الداللة تلك عن ذلك فأذهلهما

 تعذيبه على يقدر فال ربه عن ليضل بالنار حيرقوه أن أهله أوصى الذي املؤمن ذلك إال هذا
  :  وسلم عليه اهللا صلى قال كما زعم

                                                   
 ) ٤٦(  اآلية الرمحن سورة )١(
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 صفهون الرب يف نصفه اذروا مث فحرقوه مات إذا:  ألهله قط حسنة يعمل مل رجل قال(  
 الرجـل  مات فلما العاملني من أحدا يعذبه ال عذابا ليعذبنه عليه اهللا قدر لئن فواهللا البحر يف

 ؟ هذا فعلت مل:  قال مث فيه ما فجمع البحر وأمر فيه ما فجمع الرب اهللا فأمر به أمرهم ما فعلوا
 من مجع عن وغريمها الشيخان أخرجه)   له اهللا فغفر أعلم وأنت رب يا خشيتك من:  قال

 أنه وغريه يتيمة ابن عن وسيأيت)  ٩٧/  ٨(  مسلم عند لفظه وهذا هريرة أبو منهم الصحابة
  )  ٩٧(  التعليق يف متواتر

{  يقينـا  معلومة وهي خلقه إعادة على تعاىل قدرته ربه من خوفه أنساه الرجل فهذا 
 أول أنشأها لذيا حييها قل.  رميم وهي العظام حييي من قال خلقه ونسي مثال لنا وضرب

  ]  ٧٩ ٧٨/  يس} [  عليم خلق بكل وهو مرة

 تفىن ال باقية النار أن وهو أيضا يقينا املعلوم عن غفل أنه حيث من به تيمية ابن أشبه فما 
 شيء كل وسعت وأا وعوه ربه رمحة يف البالغة ثقته كان إمنا ذلك على له احلامل أن إال

 أصحابه بني به عرف عليه اهللا جبله رحيما وطبع كرميا خلقا منه ذلك ووافق استثناء ما دون
  :  مصر يف الظامل سجنه من إليهم به كتب مما ذلك على أدل وال

 كل أحللت قد فإين وعدوانه ظلمه أو علي كذبه بسبب أحد من ينتصر أن أحب فال(  
 كذبوا لذينوا لنفسه أحبه ما اخلري من مؤمن لكل وأريد املسلمني لكل اخلري أحب وأنا مسلم

 خلقي من هذا تعلمون وأنتم عليهم يتوب أن اهللا أسأل. . .  جهيت من حل يف فهم وظلموا
  )  ٥٦ - ٥٥/  ٢٨) (  الفتاوى جمموع(  انظر. . . ) . 

 له يتبني فلم فيها النظر ميعن مل اليت واألحاديث اآليات بعض ظواهر ذلك على وساعده 
 له وحيتج عنه يدافع فصار لبه مبجامع وأخذ نفسه يف ولالق ذلك استقر حىت ا استدالله خطأ
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 عنه املعروف خالف ظاهرا تكلفا له املخالفة األدلة على الرد يف ويتكلف يتومهه دليل بكل
   اجلوزية قيم ابن - البعض ل يقو كما - كتبه وماشطة تلميذه عليه وزاد بل ذلك يف وتبعه

 البـدع  أهـل  على ينكرانه فيما سقطا دق أما املنصف املتجرد للباحث ليبدو حىت 
 يؤيد ما على ومحلها الصرحية داللتها عن بالنصوص واالبتعاد التأويل يف الغلو من واألهواء

 حىت)  ١٢٢ - ١١٦ ص(  هذه)  الرسالة(  يف مفصال ذلك سترى كما أهوائهم مع ويتفق
 ابن من تعلمنا وقد متاما عتزلةامل يفعل كما فيه له جمال ال فيما العقل حتكيم إىل ما األمر بلغ

 إلزالة سبب النار عذاب أن فزعما مثله يف عليهم الرد - خريا اهللا جزامها - القيم وابن تيمية
 العـذاب  فيزول األوىل فطرم إىل عادوا منها تطهروا فإذا الكفار من والنجاسة اخلبث آثار

  )  ١٢٢ ص(  سيأيت كما)  الرمحة مقتضى ويبقى

 كالما جتده ذلك يف معي فتأمل.  تيمية ابن كالم من حنوه ومضى القيم ناب عن نقال 
 عن العذاب وزوال وتالشيها اخلبائث تلك ذهاب يفترض فإنه حتته حقيقة ال خياليا خطابيا
 تاب كافرا ختيلنا لو أننا يقينا املعلوم من فإن فيها تكليف ال حيث اآلخرة الدار يف وهم الكفار

 ينفعه فكيف باإلمجاع شيئا ذلك يفيده ال أنه عينيه بأم العذاب رأى حينما إليه وأناب ربه إىل
 على هذا مثل خيفى أن الكرب إلحدى إا تاهللا ؟ حمترق العذاب يف وهو يتب مل وهو شيء
 حبر من نغترف دائما وحنن اهلمام القيم ابن وتلميذه اإلسالم بشيخ فكيف املسلمني من أحد

 النـاس  فيه اختلف مما كثري يف واألوهام الشكوك إزالة يف لتهماأد بنور ونستضيء علومهما
 يف جاءت تيمية البن فتوى ملخصا هنا أذكر للحال املناسب املثال سبيل وعلى وحديثا قدميا

  ) :  ٣٢٤/  ٤) (  الفتاوى جمموع( 

  ياأح تعاىل اهللا أن وسلم عليه اهللا صلى النيب عن صح هل:  تعاىل اهللا رمحه الشيخ سئل(  
  )  ؟ ذلك بعد ماتا مث يديه على أسلما حىت أبويه له
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  :  فأجاب 

 ذلـك  أن على متفقون احلديث أهل بل احلديث أهل من أحد عن ذلك يصح مل(  
 أهل بني نزاع فال املواضع هذه وأمثال جماهيل فيه بإسناد روي قد كان وإن خمتلف كذب
 مما لكان وقع لو هذا مثل فإن العلم هلأ عليه نص كما كذبا املوضوعات أظهر من أنه املعرفة
  :  وجهني من للعادة خرقا األمور أعظم من فإنه نقله على والدواعي اهلمم تتوفر

  :  املوتى إحياء جهة من - ١ 

   املوت بعد اإلميان جهة ومن - ٢

 اهللا على التوبة إمنا: {  تعاىل اهللا قال واإلمجاع الصحيحة والسنة الكتاب خالف هذا مث 
 عليمـا  اهللا وكان عليهم اهللا يتوب فأولئك قريب من يتوبون مث جبهالة السوء يعملون ذينلل

 اآلن تبت إين قال املوت أحدهم حضر إذا حىت السيئات يعملون للذين التوبة وليس.  حكيما
  ]  ١٨ ١٧/  النساء} . [  كفار وهم ميوتون الذين وال

 بأسنا رأوا ملا ينفعهم يك فلم: {  تعاىل وقال.  كافرا مات ملن توبة ال أنه تعاىل اهللا فبني 
 يف سنته أن فأخرب]  ٨٥/  غافر} [  الكافرون هنالك وخسر عباده يف خلت قد اليت اهللا سنة

  )  ؟ املوت بعد فكيف البأس رؤية بعد اإلميان ينفع ال أنه عباده

 إنه بل عنه نوهت الذي الذهول لوال بنقيضه يقول أن يعقل كيف ذا يفيت فمن:  قلت 
  ) :  ١٣ ص(  رسالته من تقدم فيما تيمية ابن فقال ذلك على زاد

  )  البتة رمحة هناك يكن ملا له آخر ال عذاب قدر ولو(  



المقدماتمھمات  ١٧٦    

 فسأكتبها شيء كل وسعت ورمحيت: {  تعاىل قوله مثل من هو أين اهللا سبحان ويا 
 صلى وقوله]  ١٥٦/  رافاألع} [  يؤمنون بآياتنا هم والذين الزكاة ويؤتون يتقون للذين

  :  وسلم عليه اهللا

 فيهـا  واهلـوام  والبهائم واإلنس اجلن بني واحدة رمحة منها أنزل رمحة مائة هللا إن(  
 يرحم رمحة وتسعني تسعا اهللا وأخر ولدها على الوحش تعطف وا يترامحون وا يتعاطفون

 أيب عن طرق من وصححه مواحلاك أمحد وكذا الشيخان أخرجه) .  القيامة يوم عباده ا
  )  القيامة يوم ألوليائه رمحة مائة فيكملها: (  بلفظ هريرة

  )  ١٦٣٤ رقم)  الصحيحة األحاديث سلسلة(  يف معه خرجتها الشواهد بعض وله 

 من يستحقوا للذين هي إمنا الرمحة أن يف صرحيان الشريف واحلديث الكرمية فاآلية 
 املهابيل بعض يرجو كما األمر وليس أحظى ا كان كلما أتقى هللا املؤمن كان كلما املؤمنني

   البوصريي شاعرهم بقول يترمنون الذين من

  القسم يف العصيان حسب على        تأيت يقسمها حني ريب رمحة لعل

 باملعروق يأمرون بعض أولياء بعضهم واملؤمنات واملؤمنون: {  يقول وربنا هذا كيف 
 اهللا سريمحهم أولئك ورسوله اهللا ويطعيون الزكاة ويؤتون الصالة نويقيمو املنكر عن وينهون

 وجاهدوا هاجروا والذين آمنوا الذين إن: {  ويقول]  ٧١/  التوبة} [  حكيم عزيز اهللا إن
 كان ولذلك]  ٢١٨/  البقرة} . [  رحيم غفور واهللا اهللا رمحة يرجون أولئك اهللا سبيل يف
 للذين فاغفر وعلما رمحة شيء كل وسعت ربنا: {  العرش حيملون الذين املالئكة دعاء من

 وتعاىل تبارك اهللا وقاه من فكل] .  ٧/  غافر} [  اجلحيم عذاب وقهم سبيلك واتبعوا تابوا
 الذين فأما: {  وجل عز قوله صريح هو كما يومئذ اهللا رمحة يف منغمس فهو اجلحيم عذاب
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 ابيضت الذين وأما.  تكفرون كننت مبا ابالعذ فذقوا إميانكم بعد أكفرت وجوههم اسودت
  ]  ١٠٧و ١٠٦/  عمران آل} [  خالدون فيها هم اهللا رمحة ففي وجوههم

  :  تيمية ابن يقول فكيف 

 إال تتحقق ال عنده الرمحة فكأن)  البتة رمحة هناك يكن مل له آخر ال عذاب قدر ولو(  
 هو وبعده تيمية ابن خطأ على األدلة أكرب من هذا أليس الطاغني املعاندين للكفار بشموهلا

   اللهم فغفرانك ؟ اخلطرية املسألة هذه يف الصواب عن تبعه ومن

 وتضـلعه  والسنة الكتاب دراسة يف توسعه وقبل للعم طلبه إبان منه كان ذلك ولعل 
 عذاب بأن القائل الصويف عريب بابن الظن حيسن كان الذي الوقت يف الشرعية األدلة مبعرفة
)  األرواح حادي(  يف كما ا يتلذذون عذوبته إىل عليهم ينقلب بل يستمر ال النار يف الكفار

(  يف كمـا  فقـال  نفسه هو بذلك حتدث كما عنه رجع حاله له تبني فلما)  ١٦٨/  ٢( 
  ) :  ٤٦٥ - ٤٦٤/  ٢) (  الفتاوى جمموع

 مثل الفوائد من بهكت يف رأيت ملا ويعظمه عريب بابن الظن حيسن ممن قدميا كنت وإمنا(  
 ومل ذلـك  وحنو)  النجوم مطالع(  و)  الفاخرة والدرة) (  الفتوحات(  من كثري يف كالمه
  . . . )  وحنوه)  الفصوص(  نطالع ومل مقصودة حقيقة على أطلعنا بعد نكن

 حيا اخلضر كان لو(  حلديث إبطاله مع والسالم الصالة عليه اخلضر حبياة جزمه ومثله 
 وسلم عليه اهللا صلى بالنيب اجتمع أنه وغريه الشافعي مسند(  يف املروي بل:  قولهو)  لزارين
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 يف ذلك له ذكر. )١() له علم ال ما قال فقد وسلم عليه اهللا صلى بالنيب جيتمع مل إنه قال ومن
  )  ٤٦/  ١٠(  أنظر)  ٣٤٠ - ٣٣٨/  ٤) (  اموع(  يف نصفها جتد له فتوى

 من كثري قول هو كما السالم عليه اخلضر مبوت يقول أنه اهللا رمحه عنه املعروف فإن 
 بيت زيارة(  يف فقال وفتاويه رسائله من كثري يف بذلك صرح وقد البخاري كاإلمام األئمة

  ) :  ١٨/  ٢٧) (  املقدس

 وإال رأوه الـذي  املسـلمني  على لبس جين هو أحيانا اخلضر يرون الذي وكذلك(  
 اهللا صلى اهللا رسول عهده على حيا كان ولو مات السالم عليه موسى مع كان الذي فاخلضر

 ومل. . .  معه وجياهد به ويؤمن وسلم عليه اهللا صلى النيب إىل يأيت أن عليه لوجب وسلم عليه
 فـإن  وسـلم  عليه اهللا صلى النيب إىل أتى أنه وال اخلضر رأى أنه الصحابة من أحد يذكر

 ممـن  كثري على لبس ولكن عليهم الشيطان يلبس نأ من قدرا وأجل أعلم كانوا الصحابة
  . . . )  بعدهم

  )  ١٠٠/  ٢٧(  آخر موضع يف وقال 

 يف موجودا كان ولو اإلسالم يدرك مل وأنه ميت أنه احملققون عليه الذي والصواب(  
 حيا اخلضر كان وإذا. . .  معه وجياهد به يؤمن أن لوجب وسلم عليه اهللا صلى النيب زمن
 خلفـاؤه  وال أمتـه  به أخرب وال قط ذلك وسلم عليه اهللا صلى النيب يذكر مل يففك دائما

  )  ؟ الراشدين

                                                   
 وتعزيته السالم عليه اخلضر وجميء حوله الصحابة واجتماع موسل عليه اهللا صلى النيب وفاة حديث إىل يشري )١(

 ) ٥٢٠٤) (  الضعيفة(  يف خرجته موضوع حديث وهو إياهم
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 الذي ذا فمن عنه اهللا رضي اليمان بن حذيفة سره ألمني ذلك ذكر وال حىت:  قلت 
   عنهم اهللا رضي العظماء األجلة هؤالء يعلم مل ما علمه أنه ذلك بعد يدعي

)  ٢٤٩/  ١(  مثال فانظر كثرية أخرى مواطن يف راخلض مبوت تيمية ابن صرح وقد 
 أول يف كانت اخلضر حبياة األوىل فتواه أن على واضح دليل ذلك يف أليس)  اموع(  من

 سلسـلة (  يف مـبني  هو كما موضوع وهو الشافعي حبديث هلا احتج وقد سيما وال أمره
 كـان : (  أمحد قال العمري اهللا عبد بن القاسم فيه)  ٥٢٠٤(  برقم)  الضعيفة األحاديث

  )  احلديث ويضع يكذب

 كما امليتة الفأرة مثل جناسة فيه وقعت إذا وحنوه الزيت بنجاسة يفيت كان أنه ذلك ومن 
 وما فألقوها جامدا كان إن: (  داود أيب حديث على منه اعتمادا وغريه الشافعي مذهب هو

  )  تقربوه فال مائعا كان وإن مسنكم وكلوا حوهلا

:  القول إىل عنه رجع ضعيف)  تقربوه فال مائعا كان وإن: (  فيه قوله أن له تبني مافل 
  :  له فتوى يف فقال التغري هو إمنا ذلك كل يف العربة وأن واجلامد املائع بني التفريق بعدم

 النيب كالم من ليست الزيادة هذه بأن جازمون وحنن ولغرينا لنا تبني الذي هو وهذا(  
 إىل الرجوع فإن أوال ا نفيت كنا أن بعد ا اإلفتاء عن رجعنا فلذلك وسلم ليهع اهللا صلى
  )١()  ٥١٦ - ٥١٥/  ٢١ الفتاوى جمموع) (  الباطل يف التمادي من خري احلق

 قال كما العلماء من قبله من فيها قلد كان اليت املناسك أحكام بعض عن رجوع وحنوه
  )  ٩٨/  ٢٦ اموع) (  منسكه(  يف

                                                   
 اإلسالمي املكتب طبع ٢٧ ص الشاويش زهري حتقيق تيمية ابن اإلسالم لشيخ)  املاردينية املسائل(  وانظر )١(
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 بعض يف خيطئ وأن املسائل بعض يف واحد قول من أكثر ملثله يكون أن يف غرابة وال 
 اهللا صلى اهللا رسول بعد العلماء من أحد منها خيلو ال اليت الطبيعية األمور من ذلك فإن آخر
 ذلك يف به وتقدم العلم طلب يف الزمن به طال كلما أحدهم أن املعلوم من فإن.  وسلم عليه

 املسألة يف تروى اليت األقوال كثرة يف السبب هو وهذا ونضجا معرفة به ازداد كلما العمر
 اإلمـام  ومتيـز  حنيفة وأبا أمحد اإلمامني منهم وخباصة املتبوعني األئمة بعض عن الواحدة
 يف األشاعرة إمام - األشعري احلسن أبو وهذا.  واجلديد القدمي مبذهبه بينهم من الشافعي
 املعتزلة بتضليل وصرح ذلك عن رجع مث عليه يناظر عاما أربعني العتزالا يف نشأ - العقيدة
  )  ٧٢/  ٤) (  اموع(  يف تيمية ابن اإلسالم شيخ قال كما عليهم الرد يف وبالغ

 فقال تقليده عن يوسف أبا ى حني اهللا رمحه حنيفة أبو اإلمام احلقيقة ذه صرح وقد 
 غدا وأتركه اليوم الرأي أرى قد فإين مين تسمع ما كل تكتب ال يعقوب يا وحيك:  (  له

  )  غد بعد وأتركه غدا الرأي وأرى

 على ذلك يف وجرى تقليدهم عن النهي يف وغريهم األربعة األئمة أقوال تتابعت ولذلك 
 اهللا رمحهمـا  القيم وابن تيمية ابن أمثال من احملققني العلماء من بعدهم جاء من كل سننهم
 يف موضحا تراه كما العلم من تبني ما كل يف لنا خططوه الذي هذا على اأن وجريت تعاىل

  )  وسلم عليه اهللا صلى النيب صالة صفة(  مقدمة

 اهللا دين يف أداري أو أبا اهللا ذات يف أحايب ال أن على حيملين الذي السبب هو وهذا 
 يف عظمتـه  مع نداريه وال النار بفناء قوله تيمية ابن اإلسالم شيخ على نرد هنا فترانا أحدا

 الـذين  املقلدة عامة عليه ملا خالفا ديننا يف نقلده ال أننا عن فضال قلوبنا يف وجاللته نفوسنا
 هو املخالف كان ولو حىت خالف من كل قول ونبذ تقليده على إلمامهم إجالهلم حيملهم

 أحدا ذلك يف عهم يشركوا وال قدوة وحده يتخذوه أن بديل وسلم عليه اهللا صلى حممدا النيب



المقدماتمھمات  ١٨١    

:  (  له كتيب يف اليوم أحدهم قال كما ذلك خبالف ليصرحون إم بل)١( الواجب هو كما
 اهللا يسر الذي اإلمام أقوال عند فنثبت)  السلفيني يعين(  غرينا واقع من نعترب أن لنا حيق أفال

  )٢()  نشأتنا أول منذ به االقتداء لنا تعاىل

 هو بالذي أدىن هو الذي أتستبدلون: {  الكرمي القرآن يف العاملني رب بقول نقول وحنن 
 أسـوة  اهللا رسول يف لكم كان لقد: {  وتعاىل تبارك قوله من هذا يا أنت فأين ؟}  خري

 كل على توجب اليت النصوص من ذلك وغري ؟}  اآلخر واليوم اهللا يرجو كان ملن حسنة
}  اهللا حيببكم فاتبعوين اهللا حتبون كنتم إن قل{  سواه دون وسلم عليه اهللا صلى اتباعه مسلم
  }  نور من له فما نورا له اهللا جيعل مل من{  ولكن

 موقفهم يكون فماذا وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول من املقلدة موقف هذا كان وإذا 
 ىعل بالرد املعروفني العاملني العلماء من كان إذا سيما ال به االقتداء يف املخلصني له احملبني من
 وأن الوجـود  بوحدة القائلني الفارض وابن عريب كابن العاملني رب شرعة خالف من كل

 من اهلالكني وسائر واملقلدة واملتصوفة الكالم علماء من غريهم وعلى املخلوق عني هو اخلالق
 يعادونه ومصر عصر كل يف املقلدة نرى فإننا اهللا رمحه تيمية ابن اإلسالم شيخ وهو أال األنام
 تـراهم  فهناك هذه كمسألتنا العلماء فيه خالف قول على له عثروا إذا سيما ال العداء أشد

 كما يصرحون والضالل وبالكفر بل يطعنون دينه ويف ينالون عرضه ومن وجيولون يصولون
 كغثـاء  غثاء ولكنهم كثريون - األسف مع - وهم اليوم وغريمها واحلبشي الكوثري يفعل

                                                   
 املكتب نشر العاشرة الطبعة)  ٣٣ - ٣٢ ص) (  ةالصال صفة(  يف احلنبلي رجب ابن احلافظ كالم انظر )١(

 اإلسالمي
 للشيخ)  السادات احلنفية عند األموات مساع عدم يف البينات اآليات(  لكتاب الثالثة للطبعة مقدميت انظر )٢(

 اإلسالمي املكتب ونشر بتحقيقي اآللوسي نعمان
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 قوله من هم فأين وإال أهوائهم حتكيم إىل يعدلون عنه هن بل عملوني ال بالقرآن ألم السيل
  }  للتقوى أقرب هو اعدلوا تعدلوا ال أن على قوم شنآن جيرمنكم وال: {  تعاىل

 والتضـليل  للتكفري غرضا اهللا رمحه اإلسالم شيخ يتخذوا أن شيء يف العدل من فهل 
 الدنيا مأل الذي مثال عريب ابن حق يف ةشف ببنت ينبسون وال األقاويل من وحنوه هذا لقوله

 عامتـهم  عن فضال املسلمني خاصة من املؤلفة األلوف بسببه وهلك واألضاليل بالكفريات
 عريب فإن الرجلني بني الالمع والفرق الشاسع البون مع السبيل سواء عن مجيعا فضلوا املهابيل

 ابن اإلسالم لشيخ كما والفقه يثواحلد كالتفسري اإلسالمية العلوم يف أثر وال ذكر له ليس
 فهم والبغيض واحلبيب والبعيد القريب علمه وغزارة بفضله شهد الذي عليه اهللا رمحة تيمية
 اهللا رمحه رضا رشد حممد السيد قال كما حبق فهو نصيب بأوىف علومه حبر من يغترفون مجيعا
  :  تعاىل

 وصل ما إنه فواهللا اجلزاء خري واملسلمني اإلسالم عن وجزاه اإلسالم شيخ اهللا رحم(  
 عقائده وحقيقة الدين هذا حقيقة بيان يف:  علمه من إلينا وصل ما منهم أحد علم من إلينا

 بل وسلم عليه اهللا صلى رسوله وسنة كتاب من الصحيح للنقل وعلومه السليم العقل وموافقة
 مع بأنواعها العقل لوموع النقل علوم بني احلجج من أويت ما مثل أويت منهم أحدا نعرف ال

   .)١()  تقليد أو حماكاة دون والتحقيق االستدالل

 ممن املسلمني مجاهري اليوم يقلدهم ممن املتقدمني األئمة بعض فهناك بعيدا نذهب لنا وما 
 وأقوال الصرحية والسنة الكتاب ألدلة ذلك خمالفة مع ينقص وال يزيد ال اإلميان أن إىل ذهب
 املقلدين بعض عنه يعتذر ذلك مع فلماذا حمله يف ومبسوط معروف هو مما األمة هذه سلف

 سـاقومها  فهال واحد واحلكم يعادون وله بل يزورن تيمية ابن وعن يقلدون له ومجهورهم
                                                   

 ) الفتاوى جمموعة(  مقدمة من )١(
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 كما األمر أم األتقياء العلماء أفاضل من كوما جبامع كليهما عنهما واعتذروا واحدا مساقا
  :  الشاعر قال

  املساويا تبدي السخط عني ولكن       كليلة عيب كل عن الرضا وعني

 يتـذكرون  لعلهم للناس نضرا األمثال هي وإمنا العلماء عثرات يتبع بالذي ولست 
 وعمال علما املقلدة حرمها اليت تيمية ابن فضائل من فإن وإال يظلمون وال تيمية ابن فينصفون

 آخر يف فقال فيه أخطؤوا عما عفا هللا ألن فيهم التكلم وعن العلماء زالت تتبع عن حتذيره
  :  نصه ما)  ٢٣٩/  ٣٢) (  اموع(  يف الشطرنج حترمي يف رسالته

 مبا إال واإلميان العلم أهل يف يتكلم أن له ليس كما العلماء زالت يتبع أن ألحد وليس(  
 إن تؤاخذنا ال ربنا: {  تعاىل قال كما أخطؤوا عما املؤمنني عن عفا تعاىل اهللا فإن أهل له هم

 من نتع وال ربنا من إلينا أنزل ما نتبع أن وأمرنا. )٢(فعلت قد:  اهللا قال}  أخطأنا أو نسينا
 باإلميان سبقونا الذين إلخواننا ونستغفر اخلالق معصية يف خملوقا نطيع ال أن وأمرنا أولياء دونه

  . )٣(}  باإلميان سبقونا الذين وإلخواننا لنا اغفر ربنا: {  فنقول

 تعاىل أمره ونعظم األمور من هذا يشبه كان ما كل يف املسلمني على واجب أمر وهذا 
 ورسوله اهللا أمر كما منهم العلم أهل سيما ال املسلمني حقوق ونرعى ورسوله هللا بالطاعة

 وآذى التقليـد  يف اهلوى اتباع إىل احلجة اتباع عن عدل فقد الطريقة هذه عن عدل ومن
 إىل وأحسـن  اهللا حرمات عظم ومن.  الظاملني من فهو اكتسبوا ما بغري اتواملؤمن املؤمنني

                                                   
 مسلم رواه )٢(
 باإلميان سبقونا الذين وإلخواننا لنا اغفر ربنا يقولون بعدهم من جاؤوا والذين: {  ١٠ اآلية شراحل سورة )٣(

 } رحيم رؤوف إنك ربنا آمنوا للذين غال قلوبنا يف جتعل وال
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 السمع ألقى أو قلب له كان ملن لذكرى ذلك يف إن)  {  املتقني اهللا أولياء من كان اهللا عباد
  }  شهيد وهو

 له أن آنفا ذكرنا ما على عالوة النار بفناء لقوله تيمية ابن يف الطعن توجيه مينع مما وإن 
 القولني أي نعلم ال كنا وإذا.  عنه بالنقل بيانه سبق كما فنائها عدم وهو املسألة يف آخر قوال
 القتاد خرط هذا ودون األول هو بأنه اجلزم من له بد ال الطاعن أن البدهي فمن املتأخر هو

 موافـق  ألنه اآلخر القول لعله:  نقول بأن يقتضينا به أمرنا الذي الظن حسن فإن حنن وأما
 أيضا نقله القيم ابن أن هذا يؤيده وقد تقدم كما غريه عن فضال نفسه هو نقله الذي مجاعلإل

 آخر يف عليه قرئت ألا ذلك على مات أنه فالظاهر)  الشافية الكافية(  قصيدته يف بق كما
 بذلك يشعرنا ما آخرها يف وذكر)  طبقاته(  يف احلنبلي رجب ابن احلافظ ترمجه فقد حياته
  ) :  ٤٤٨/  ٢ : ( فقال

 السنة يف الطويلة النونية قصيدته عليه ومسعت سنة من أزيد موته قبل جمالسه والزمت(  
  )  وغريها تصانيفه من وأشياء

 هلما مغفور خطأ إنه:  يقال أن ميكن ما فأسوأ وإال هللا فاحلمد هذا ظننا صح فإذا أقول 
 كما أخطأ ولو مأجور اتهد أن مومعلو منهما صادق اجتهاد عن صدر ألنه تعاىل اهللا بإذن
 فأخطأ اجتهد وإذا أجران فله فأصاب فاجتهد احلاكم حكم إذا: (  الصحيح احلديث يف جاء
   عليه متفق) .  واحد أجر فله

 اإلسالم شيخ حققه كما العلمية املسائل يف ولو مغفور اخلطأ أن األصول يف تقرر وقد 
   . )١(وفتاويه كتبه من كثري يف تيمية ابن

                                                   
 ) ٣٦ - ١٩/  ٣٠و ٤٠٣/  ١٩) (  الفتاوى(  جمموع(  انظر )١(
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 والسنة بالكتاب العمل إىل الدعوة يف احلسن والبالء اجلهاد من هلما ما إىل باإلضافة هذا 
 السلف منهج على نقيا صافيا املسلمني إىل اإلسالم وتقدمي الضالة والفرق املبتدعة على والرد

 فهو سلفية سنية ودعوة وعلمية فكرية ضة من اإلسالمي العامل يف اليوم نراه ما وإن الصاحل
   خريا واملسلمني اإلسالم عن تعاىل اله جزامها وصربمها جهادمها مثار من مثرة

 إال يذكرمها ال فإنه عليهما الرد يف يقصر مل أنه مع تعاىل اهللا رمحه املصنف رأينا ولذلك 
 العالمة(  ب الكتاب أول يف وصفه فإنه تيمية ابن الشيخ وخباصة واإلكبار باإلجالل مقرونا
 يف بتبحره)  ١٢٠ ص(  آخر مكان يف ووصفه كثريا اللقب ذا ويذكره)  الماإلس شيخ

 الفضـل  يعرف إمنا: (  قال من وصدق)  واخللف السلف أقوال على اطالعه وسعة العلوم
  . )١() الفضل أهل الفضل لذوي

)  اإلسالم شيخ(  لقب إطالق من نفوسهم تقزز املتعصبة املقلدة من كثريا ألن هذا أقول
 وقد به يلقبه من كفر املتعصب احلنفي البخاري العالء أن حىت تعاىل اهللا رمحه تيمية ابن على
 الوافر الرد(  القيم كتابه يف الشافعي الدمشقي الدين ناصر ابن احلافظ الرد أحسن عليه رد

 كبار من املائة حنو فيه ذكر) .  كافر)  اإلسالم شيخ(  تيمية ابن مسى من بأن زعم من على
 وقد) .  اإلسالم شيخ: (  يلقبه تيميه ابن يلقب وكلهم املذاهب خمتلف من املشهورين ماءالعل
 اهللا جزاه اإلسالمي املكتب صاحب الشاويش زهري األستاذ أخونا عليها والتعليق بتحقيقه قام

   القيم جهده على اجلزاء خري

 يكن مل اليوم مستعمل هو مما وغريه اللقب هذا أن أعلم فأنا وإال للحقيقة بيانا هذا أقول 
 املتـأخرة  العصور يف مبتذال صار وقد سيما وال االتباع يف كله فاخلري السلف عند معروفا

                                                   
 سلسلة(  يف عندي مبني هو كما موضوع هو بل يصح وال وسلم عليه اهللا صلى النيب إىل مرفوعا روى وقد )١(

 ) ٣٢٢٧) (  الضعيفة األحاديث
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 ال:  الشهري املثل عليه يصدق ممن هو بل عنده علم ال من على ورياء نفاقا يطلقونه أم حبيث
   النفري يف وال العري يف

 - أطلعنا فيما - أحدا نر مل أننا تعاىل اهللا رمحهما بالشيخني تعاىل اهللا ألطاف من ولعل
 خيرج يكاد ال كونه مع فإنه مثال الطحاوية العقيدة شارح فهذا بالفناء القول ذلك على تبعهما

 القول أدلة ذكر مث القول هذا أدلة ذكر ههنا فإنه تعاىل اهللا رمحه تيمية ابن إليه ذهب عما فيه
  الطحاوي قول حتت ذلك ذكر منهما شيئا يرجح ملو القيم ابن كالم من ملخصة وهي اآلخر
  )  تبيدان وال أبدا تفنيان ال خملوقتان والنار واجلنة: (  املتقدم

 يف املضـية  الدرة شرح(  كتابه يف للموضوع تعرض رأيته فقد السفاريين العالمة وأما 
 بعض ذكر إنهف مبخالفته صرح ولكنه القيم ابن حبث من طرفا فيه ونقل)  املرضية الفرق عقد

  ):  ٢٣٥ - ٢٣٤/  ٢(  قال مث املتقدم املوت ذبح وحديث العذاب لدوام املستلزمة اآليات

 خلـودا  الدارين أهل خلود الصحيحة واألخبار الصرحية اآليات من ذكرنا مبا فثبت(  
 أن فـأمجعوا  واجلماعة السنة أهل إمجاع هذا وعلى أليم وعذاب نعيم من فيه مبا كل مؤبدا
 يوسف بن مرعي العالمة ألف وقد ينقطع ال اجلنة أهل نعيم أن كما ينقطع ال لكفارا عذاب

  )  الدارين أهل خلود على الفريقني توقيف(  مساها رسالة احلنبلي الكرمي

 العينني جالء(  كتابه يف للمسألة تعرض فإنه اآللوسي نعمان الشيخ إليه ذهب ما وهذا 
 النار أهل عذاب يف السبعة األقوال فيه نقل)  ٤٢٤ - ٤٢٠ ص) (  األمحدين حماكمة يف

  : وقال

  ) أيضا فنائها عدم واألصح واخللف السلف عن معروفان قوالن ففيها النار بداية وأما(  

  :  تيمية ابن قول يف قال مث 



المقدماتمھمات  ١٨٧    

 ومال عظيما انتصارا القول هلذا انتصر روحه تعاىل اهللا قدس القيم ابن اإلمام أن واعلم(  
   القهقرى رجع مث دليال وعشرين مخسة وذكر جسيما ميال إليه

{  تعاىل قوله إىل:  قيل ؟ العظيمة املسألة هذه يف قدمك انتهى أين إىل:  قيل إن:  وقال
 عنه اهللا رضي طالب أيب بن علي املؤمنني أمري قدم انتهى هنا وإىل}  يريد ملا فعال ربك إن

 لك يفعل مث:  قال وهؤالء هؤالء يلقاه ماو النار وأهل اجلنة أهل دخول ذكر حيث فيها)١(
 وهو سبحانه اهللا فمن صواب من املسألة هذه يف ذكرناه وما:  قال مث.  يشاء ما ذلك بعد

  )  منه بريئان ورسوله واهللا الشيطان ومن مين فهو خطأ من كان وما املنان

 لـيس  ألنه عندي نظر. . . )  وقال القهقرى رجع مث: (  القيم ابن يف وقوله:  قلت 
 للقول االنتصار من حوله دندن مبا جيزم مل أنه منه يؤخذ أن ميكن ما وغاية ذلك يف صرحيا
 اهللا شاء أن الكتاب يف فيها عليه الرد سترى مما عليها ورده املخالفني أدلة ومناقشة النار بفناء
 من غزهلا تنقض كاليت{  دندنته كانت وإال إياه ترجيحه إىل ميله ينفي ال ذلك ولكن تعاىل
 للبحث خامتته أن هذا ويؤيد خيفى ال كما مثله يف يقال أن يليق ال مما وهذا}  أنكاثا قوة بعد
 خالصته ما قال فإنه ذكرت ما على الداللة يف أقوى آنفا إليها أشرت اليت)  العليل شفاء(  يف
  ) :  ٢٦٤ ص( 

 ذكر فإنه عنه اهللا رضي البط أيب بن علي املؤمنني أمري قول على املسألة هذه يف وأنا(  
 مل فإن يفعله مبا اهللا عن خرب اهللا بدوام دائم وعذاا النار بأن والقول. . .  اجلنة أهل دخول
.  ذلك تفهم ال والنصوص علم بغري عليه قوال كان وإال بذلك نفسه عن خلربه مطابقا يكن
  )  أعلم واهللا

                                                   
 حنو القيم ابن ذكر وقد)  ٢٢٨/  ٢) (  األرواح حادي(  من والتصويب.  وجهه تعاىل اهللا كرم:  األصل )١(

 ) ٢٦٤ ص) (  العليل شفاء(  يف وأطول اخلامتة هذه



المقدماتمھمات  ١٨٨    

 النار ببقاء القول خيتار ال بأنه نهم صريح)  ذلك تفهم ال والنصوص: (  فقوله:  قلت 
 فيه قاطع دليل لديه ليس أنه يشعر ألنه بذلك يقطع ال أنه غري بفنائها القول إىل مييل إذن فهو
 املنصفني العلماء شأن هو كما والرد لألخذ جماال فيها ترك ولذلك واستنباطه فهمه هو وإمنا

 علـى  العلماء أمجع الذي الفهم هذا لمث يف سيما ال اآلخرين على رأيهم يفرضون ال الذين
  ) :  الصواعق(  يف حبثه خامتة يف قوله ذلك يؤكد ومما خالفه

 معاين وبني ذلك بني وامجع النظر من حقه وأعطه التأمل حق الوجه هذا فتأمل( . . .  
 تبادر وال بعدهم ومن الصحابة قاله وما رسوله وكالم اهللا كالم عليه دل وما وصفاته أمسائه

 رده ما إىل احلكم فرد وإال الصواب صبح لك أسفر فإن اإلنكار إىل وال علم بال القول ىلإ
 وقد عنه اهللا رضي طالب أيب ابن علي بقول ومتسك}  يريد ملا فعال ربك إن{  بقوله إليه اهللا

 ما ذلك بعد اهللا ويفعل:  قال مث حاهلما ووصف النار النار وأهل اجلنة اجلنة أهل دخول ذكر
  )  ءيشا

:  تعاىل قوله إىل ينهي أن الصواب يتبني مل من فيه يأمر أنه النص هذا يف أالحظ ولكين 
  )  احلادي(  خامتة يف إليه هو انتهى ما وذلك املذكور علي وقول}  يريد ملا فعال ربك إن{ 

 فانتهى الصواب له يتبني مل الطويلة املناقشة تلك بعد نفسه القيم ابن أن ذلك يعين فهل 
 األوىل كان اليت اخلطرية املسألة هذه مثل يف التردد هو أم الصواب له يتبني مل من به أمر ما ىلإ

 أن البشـري  للعقل قبل ال مضايق يف نفسه يدخل وال العلماء وقف حيث فيها يقف أن به
   ؟ يدخلها

 مثل على يتجرأ كيف)  ذلك تفهم ال والنصوص: (  املتقدم قوله جدا واهللا ويؤسفين 
 علـى  أمجعت جرم فال تقدم كما والسنة الكتاب من ذلك يف قاطعة والنصوص القول اهذ

 الشديد األسف مع املسألة هذه يف القيم ابن أصيب لقد:  أقول واحلق فاحلق.  األمة مدلوهلا
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 الكتاب نصوص عن ا خرجوا اليت مقالتهم يف واألهواء البدع أهل ا ابتلي اليت التأويل بآفة
 باله فما املعروفة الكثرية كتبهما يف الرد أحسن تيمية ابن وشيخه هو ذلك عليهم فرد والسنة

   التأويل من وقعوا ما مثل يف وقع

 عاجل رمل عدد النار أهل لبث لو: (  انقطاعه على عمر قول تأويلهما يف أوله كان ولقد
 النار من اخلروج يف صريح وهو املزعوم الفناء على به فاستدال) .  فيه خيرجون يوم هلم لكان
 يف مفصال ستراه كما اخلروج يف وهي بالفناء اآلثار من كثريا تأولوا وهكذا به يقوالن ال ومها

   تعاىل اهللا بإذن الكتاب

  ) :  ٤٢٤(  ص)  األمحدين حماكمة(  يف اآللوسي نعمان الشيخ قال مث 

 ضعف أنه:  اجلوزي ناب الفهامة عن)  تفسريه(  يف روحه تعاىل اهللا قدس الوالد ونقل(  
 وأول:  قـال  مث)  ٨١ ص(  اآليت عمرو ابن خرب ذكر مث. (  ذلك يف الواردة اآلثار بعض

  :  قال بعضها أيضا البعض

 أكثر والقواطع باملخالف عربة ال املسلمون عليه أمجع مما الكفار خلود أن تعلم وأنت(  
  )  األخبار هذه من كثري منها واحدا يقاوم وال حتصى أن من

 الـدين  مجال الشيخ العالمة عزاه ما يكون أن لتمنيت بالتمين العلم كان ولو:  قلت 
) (  التأويل حماسن(  تفسريه يف قال فقد العلماء أوهام من ولكنها صحيحا القيم البن القامسي

٢٥٠٤ - ٢٥٠٣/  ٦  : (  

 كونـه  ومع)  األرواح حادي(  كتابه يف القيم ابن اإلمام وجود البحث بسط وقد(  
 وأما:  قال حيث يصححه مل دليال وعشرين مخسة له وذكر عظيما انتصارا القول هلذا انتصر
  )  انتهى.  أيضا.  فنائها عدم واألصح واخللف السلف عن معروفان قوالن ففيها النار أبدية
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 كما اآللوسي نعمان الشيخ كالم من هو إمنا.  إخل. . . )  النار أبدية وأما: (  فقوله 
 القيم ابن كالم من أنه - الوعي من عليه كان ما على - القامسي الشيخ تومهه عنه نقله متقد

 يسهو ال من فسبحان األول الوهم من نشأ آخر وهم فهو)  يصححه مل: (  قال عليه وبناء
   يهم وال

 الكفـار  نار بفناء القول إىل مبيله يقنع مل وعنه عنا اهللا عفا - القيم ابن أن مث - هذا 
 منازل يرتهلم أن اهللا رمحة يف هلم طمع حىت الدار تلك يف األبدي العذاب من به لصهموخت

 للقول تأييدا ساقها اليت األدلة بعض من لنا يظهر ما ذلك األار حتتها من جتري جنات األبرار
 ويـزول  تفىن مث: (  القيم ابن قول على معقبا اهللا رمحه املؤلف عليه نبه مما وهو النار بفناء

  ) :  ٦٤ ص(  فقال)  عذاا

  ) ذكرها اليت األدلة من ستعرفه كما اجلنة الكفار من فيها كان من اهللا ويدخل:  يريد(  

  )  ١٢٠ ص(  آخر مكان يف املعىن هذا وأعاد 

 أن بالفناء كقوله واإلغراق اخلطورة يف هو استظهرناه الذي هذا أن فيه شك ال مما وإن 
 من املعلوم من هو بل املسلمني من مطلقا به قائل ال وألنه له ثمرةكال ألنه منه أخطر يكن مل

 يشرك من إنه: {  تعاىل كقوله الكفار على حمرمة اجلنة بأن القاطعة لألدلة بالضرورة الدين
 كـذبوا  الذين إن: {  وقوله]  ٧٢/  املائدة} [  النار ومأواه اجلنة عليه اهللا حرم فقد باهللا

 سم يف اجلمل يلج حىت اجلنة يدخلون وال السماء أبواب هلم تفتح ال اعنه واستكربوا بآياتنا
 يوم به باملناداة أمر الذي أمر الذي وسلم عليه اهللا صلى وكقوله]  ٤٠/  األعراف} [  اخلياط
 عن)  ٧٤/  ٠١(  ومسلم البخاري أخرجه) .  مسلمة نفس إال اجلنة يدخل ال إنه: (  حنني

) (  الغليل إرواء(  فانظر شواهد وله)  املؤمنون إال( . . .  بلفظ عمر عن مثله وله هريرة أيب
 مـا  ويغفر به يشرك أن يغفر ال اهللا إن: {  تعاىل قوله ذلك يف ويكفي.  شئت أن)  ٩٦٣
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 اهللا غفر فقد اجلنة دخل من أن بالضرورة نعلم فإننا]   ٤٨/  النساء} [  يشاء ملن ذلك دون
/  ١٤) (  اموع(  يف له حبث يف تيمية ابن اإلسالم خشي قال ولذلك . العكس وعلى له

٤٧٧ - ٤٧٦  (  

 ال ولكن: (  قال مث} ) .  اهللا إال إله ال{  أهل وهم التوحيد أهل إال اجلنة يدخل وال(  
 مسلمة نفس إال اجلنة يدخل فال يعذبه ال أنه وكما رسوال إليه يبعث حىت أحدا اهللا يعذب
  )  ربه عبادة عن مستكرب وال مشرك يدخلها وال مؤمنة

 موضع ما غري يف بذلك صرح ممن هو بل القيم ابن على خيفى ال مما هذا ومثل:  قلت
  ) :  ٨٩ ص) . (  الشايف الدواء عن سأل ملن الكايف اجلواب(  يف مثال يقول فهو كتبه من

  )  مشرك كل على اجلنة حرم اهللا إن(  

 النار أهل أن يقولك من قول)  ١٧٠ - ١٦٩/  ٢) (  احلادي(  يف حكى ملا إنه بل 
 كلها ساقها آيات بعدة أبطله آخرون وخيلفهم منها خيرجون مث حمدود وقت إىل فيها يعذبون
 يدخلون وال: {  املتقدمة األعراف آية آخرها وكان منها النار أهل خروج عدم يف صرحية

  :  عقبها قال} .  اخلياط سم يف اجلمل يلج حىت اجلنة

  )  اجلنة دخوهلم استحالة عن اإلخبار يف يكون ما أبلغ وهذا(  

 الكفـار  بأن القول إىل مييل القيم ابن أن استظهارنا من سبق ما يصح كيف وحينئذ 
   ؟ العذاب بعد اجلنة يدخلون

  :  وجهني على اجلواب من ذهين يف يدور والذي 
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 ينبغي الذي فهو باطهباستن إليه وصل ما ينايف كالمه صريح أن:  يقال أن إما:  األول 
   إيل األحب وهو إليه ونسبته عليه االعتماد

 اجلنة الكافر دخول به يريد الصريح:  فيقال واملستنبط الصريح بني جيمع أن:  واآلخر 
   النار فناء بعد اجلنة دخول به يريد فإمنا املستنبط وأما املستحيل هو فهذا النار من خروجه بعد

 خبروجهم الكفار عذاب انتهاء بني تفريقه من بأغرب فليس اغريب بدا وإن اجلمع وهذا 
 جائز أمر فهذا النار بفناء عذام انتهاء وبني العلماء جلميع وفقا أيضا مستحيل فهذا النار من
 نعرفه ال مما له املخالفة الصرحية النصوص ويتأول وجيول ويصول فيه وجيادل عنده واقع بل
 عن والكشف عليهم الرد يف وشيخه هو حياته قضى الذين اءواألهو البدع أهل عن وإمنا عنه

   ضاللتهم

 احلادي(  يف قوله إىل فانظر خمالفيه على رده يف كالمه يفهم أن ميكن ال اجلمع هذا وبغري
 ) (١٨٥/  ٢  : (  

 دليل القرآن يف فإن فنائها وعدم النار بقاء على القرآن داللة وهو الثاين الطريق وأما(  
 وأم األبد إىل النار يف خالدين الكفار أن:  القرآن عليه دل الذي نعم ؟ ذلك على يدل واحد

 آخر أمر يف الرتاع وإمنا الرتاع مورد هذا وليس. . .  و. . .  و. . .  و منها خارجني غري
  :  قال.  الفناء عليه كتب مما أو أبدية النار هل أنه وهو

 يقضـى  وال{  عذاا من}  عنهم يفتر ال{  و منها خيرجون ال الكفار كون وأما(  
 ذلك يف خيتلف فلم}  اخلياط سم يف اجلميل يلج حىت اجلنة يدخلون وال} {  فيموتوا عليهم

   السنة أهل وال والتابعون الصحابة
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 منها خيرجون وال باقية دامت ما العذاب دار يف خلودهم تقتضي وأمثاهلا النصوص فهذه 
    )١()  البتة بقائها مع

 الكرمية اآلية يف كما اجلنة يدخلون ال أم على بعدهم ومن الصحابة اتفاق نقله تأملف 
 دخـول  على املنفي الدخول حيمل إال ما يوما اجلنة يدخلون أم إىل ميله مع يتفق ال فإنه

 املعىن وهذا ذكرنا كما النار فناء بعد دخوهلم على املثبت والدخول النار من خبروجهم مقرون
 بعد قال فإنه)  العليل شفاء(  كتابه يف الطريق هذه على كالمه سياق يف صرحيا ونيك يكاد

  ):  ٢٦٠ ص(  قال اجلنة لدخوهلم النافية اآلية فيها مبا املتقدمة النافية اآليات

 فأين فيها فهم باقية دامت ما أا على يدل وإمنا ذكروه ما على تدل ال الطريق وهذه(  
  )  ؟ نائهاف عدم على يدل ما فيها

 دخوهلم  نفي على املذكورة اآلية يف أيضا الدليل وأين:  يقول أن يريد فكأنه:  قلت 
   ؟ النار فناء بعد اجلنة

 يل فقل وإال فيه به يهوون سحيق حضيض وإىل بأهله التأويل يفعل ما اهللا سبحان فيا 
 مطلقا اجلنة دخوهلم وعدم فيها أهلها ببقاء النار أبدية ينكر أن القيم البن ميكن كيف:  بربك
 واألشاعرة املعتزلة من الكالم لعلماء مبحاربته املعروف وهو البشع التأويل بذاك تشبثه لوال

 وجميئه السماء إىل ونزوله عرشه على اهللا كاستواء الصفات وأحاديث آيات من كثريا لتأوهلم
 املتـأخرين  من كثري به لقا فقد تأويله من أيسر هو الذي التأويل من ذلك وغري القيامة يوم

 تقليـدا  إال اخللف من وال السلف من ال منهم أحد به يقل فلم تأويله وأما للسلف خالفا
  :  سلفي لكل ناصحا قال الذي إمامه بقول يلتزم أن عليه الواجب من كان ولقد لشيخه

                                                   
 ) ١١٨ ص(  منها مواطن يف عليه ورد الكالم هذا اهللا رمحه املؤلف خلص وقد )١(
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   )١( )  إمام فيها لك ليس مسألة يف تتلكم أن إياك(  

  :  يقول احملنة يف وكان 

   )٢( )  ؟ يقل مل ما أقول كيف(  

 اهللا رمحه تيمية البن التباين أشد متباينني موقفني يرى أن املتأمل الباحث له يتنبه مما وإن 
 الغريب االنتصار ذاك القيم ابن وله وانتصر النار بفناء القول إىل مال الذي الوقت يف فإنه تعاىل

 أهون هي أخرى مسألة يف أبواب ستة)  ياحلاد(  يف عقد قد نفسه القيم ابن نرى املتكلف
 آدم جنة:   وهي أال فيها العلماء اختالف حيث ومن موضوعها حيث من بكثري هذه من

 قـولني  على ؟ غريها أم املتقون ا وعد اليت اخللد جنة هي هل منها أهبط اليت السالم عليه
 عليه وما له وما منهما كل حجة وذكر)  ٨٠ - ٤٣ ص(  جدا فيها النفس أطال للعلماء
 كمـا  عيينة وابن وأصحابه حنيفة أبا اخللد جنة ليست بأا القائلني من أن من الرغم وعلى
 ذلك من الرغم على) :  ٦٩ - ٦٨ ص(  الرابع الباب آخر يف هو إليه ومال القيم ابن حكاه
  :  فتاويه بعض يف يقول وشدة صراحة بكل يرده تيمية ابن اإلسالم شيخ نرى

 اخللد جنة هي واجلماعة السنة وأهل األمة سلف عند وزوجته آدم أسكنها اليت ةواجلن(  
 وامللحدين املتفلسفة من فهو ذلك غري أو جدة بأرض أو اهلند بأرض األرض يف إا قال ومن

  )  واملعتزلة املتفلسفة من يقوله من يقوله هذا فإن املبتدعني إخوام من أو

                                                   
 هانئ ابن وتلميذه عبداهللا ابنه مسائل:  وهي مسائله من طبعنا ما انظر.  أمحد اإلمام كالم يف وهذاكثري )١(

 - زهري -.  واخلرقي النيسابوي
 ) ٣٤١ - ٣٢٠/  ١٠) (  الفتاوى جمموع(  يف تيمية ابن اإلسالم شيخ ذكره )٢(
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 مل ألنه القائل كان أيا النار بفناء قال من األشد الرد هذا مبثل احلق كان أليس:  فأقول 
 يف القول املؤلف سيفصل كما هلا حقيقة ال ومهية أدلته وألن املعتزلة وال حىت أحد به يقل
 إىل أعاده إال ا متأثرا وال ا أطاح إال شبهة يدع ال حبيث تبيانا بطالا ويبني تفصيال ذلك

   سويا هعلي ميشي املستقيم الصراط

 تعرض خريا اهللا جزاه املؤلف أر مل اهللا رمحه القيم ابن أوردها أخرى شبهة هناك أن غري 
 ويعصمين الصواب يلهمين أن تعاىل منه راجيا يل يبدوا مبا عليها ألرد أذكرها أن يل بد فال هلا
  ) :  ٢٢١/  ٢) (  احلادي(  يف قال.  اخلطأ من

 له انقطاع ال أبدي وأنه له انتهاء ال النار عذاب بأن صرحيا سبحانه منه اخلرب جاء لو(  
 السـنة  أهل فمذهب الوعيد وأما وعده خيلف ال تعاىل واهللا سبحانه منه وعيدا ذلك لكان
 تركه شاء إن له حق فإنه عليه وتعاىل تبارك الرب مبدح وجتاوز وعفو كرم إخالفه أن:  كلهم
 يف سـبحانه  صرح وقد األكرمني بأكرم ففيك حقه يستويف ال والكرمي استوفاه شاء وإن

 روى وقد وعيده خيلف ال واحد موضع يف يقل ومل وعده خيلف ال بأنه موضع غري يف كتابه
 مـن : (  قال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أن عنه اهللا رضي أنس عن. . . .  يعلى أبو

  )  باخليار فيه فهو عقابا عمل على أوعده ومن منجزه فهو ثوابا عمل على اهللا وعده

  :  املستعان وباهللا وأقول 

 إلعادة داعي فال تقدم كما وعذاا النار بأبدية وسنة كتابا األخبار جاءت قد:  أوال 
  املؤلف من شرحه يأيت كما باطل بل مردود ذلك خالف يف اهللا رمحه القيم ابن به تشبث وما

   تعاىل اهللا رمحه
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 ذا أعلمه ال لوعيده اهللا إخالف جواز كلهم ةالسن أهل مذهب أن:  ذكره ما:  ثانيا 
 يف والوعيد الوعد يف واملعتزلة املرجئة ين املعروف اخلالف اإلسالم شيخ حبث وقد اإلطالق
 حديث ذكر أن بعد فإنه املواطن بعض يف خبالفه صرح بل)١( هذا يذكر فلم شىت مناسبات
  ) :  ١٩٦/  ١٦: (  قال نهام وخروجهم النار املوحدين بعض دخول يف وغريه الشفاعة

 كما)  النار أحدا التوحيد أهل من اهللا يدخل ال أن جيوز: (  يقول من على رد وفيه(  
  . . . )  والشيعة املرجئة من طائفة يقوله

 يف هو الذي األكرب اإلخالف جيوز فكيف املوحدين حق يف اإلخالف هذا جيز مل فإذا 
   ؟ املشركني حق

  )  وعيده خيلف ال:  واحد موضع يف يقل ومل: (  ثالثا 

 قرينة قال) {  ٢٩ - ٢٧:  ق(  يف تعاىل قوله - وعنه عنا اهللا عفا - فاته قد:  فأقول 
.  بالوعيد إليكم قدمت وقد لذي ختتصموا ال قال.  بعيد ضالل يف كان ولكن أطغيته ما ربنا
  }  للعبيد بظالم أنا وما لدي القول يبدل ما

  ) :  ٤٩٨/  ١٤(  عقبه اهللا رمحه تيمية ابن سالماإل شيخ قال وهلذا 

 القائلون به احتج مما وهذا يبدل ال وعيده وأن أيضا وعيده يف صادق أنه يقتضي وهذا(  
 اآليـة  هذه لكن املوضع هذا غري يف عليهم تكلمنا وقد النار من خيرجون ال امللة فساق بأن

 بعد}  لدي القول يبدل ما: {  ولهق فإن جائز الوعيد إخالف أن:  يقول من جواب يضعف
  )  وعده يبدل ال كما يبدل ال وعيده أن على دليل}  بالوعيد إليكم قدمت وقد: {  قوله

                                                   
 ) ١٣٨ - ١٣٧/  ١) (  والعيد الوعد - املوحدين عصاة أحكام) (  الفتاوى جمموع فهرس(  انظر )١(
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 الصحيحة األحاديث(  يف بنيته كنت كما ضعيف إسناده املذكور أنس حديث:  رابعا 
 ويغفر به يشرك أن يفغر ال اهللا إن: {  تعاىل قوله مبعىن فهو ثبوته فرض وعلى)  ٢٤٦٣) ( 

 يف وليس املوحدين يف احلديث أن أي األحاديث من معناها يف وما}  يشاء ملن ذلك دون ما
   وغريها اآلية ذه املغفرة من مستثنون فهؤالء املشركني

)  ٣٨٩ ص) (  اخللق على احلق إيثار(  يف بقوله اليماين املرتضى العالمة أشار هذا وإىل 
 تيمية ابن قول به يشعر مما وهذا) .  فيه استثىن يكون أن إال الوعيد فخيل ال اهللا أن واحلق: ( 

  :  قال فإنه)  ٣٧٥/  ٢٤) (  الفتاوى جمموع(  يف نفسه

 بتوبة إما ذلك تدفع ملوانع موجبه يتخلف وقد السبب فيها يذكر الوعيد وأحاديث(  
 اهللا بفضل وإما اعمط شفيع بشفاعة وإما مكفرة مبصائب وإما ماحية حبسنات وإما مقبولة
  }  يشاء ملن ذلك دون ما ويغفر به يشرك أن يغفر ال{  فإنه ومغفرته ورمحته

 إمنا للوعيد اإلخالف أن ويبني يقيده وهو القيم ابن لكالم كالتفصيل اهللا رمحه منه فهذا 
   يغفره ال اهللا فإن بداهة الشرك منها وليس املوانع تلك من ملانع يكون

 قيد دون السنة ألهل ويعزوه يدعيه مما بعض يف القيم ابن خطأ لك نييتب هذا يف فتأمل 
 فيخرج الداللة القاطعة النصوص يتأول أن على حتمله عنده شبهة مثار ذلك فيكون شرط أو

   يشعر وال يدري ال حيث من اخلطأ يف فيقع واجلماعة السنة أهل عليه عما بذلك

 السيد العالمة اخلطرية املسألة هذه يف مهبكال باالغترار ينفرد أن حقا العجيب من وإن
 والتقليد اجلمود عن وبعده الفهم يف استقالله من عنه تعلم ملا تعاىل اهللا رمحه رضا رشيد حممد
 ومل عليـه  وقفوا الذين احملققني من كالمه على وقفنا من كل دون عليه تابعه ذلك مع فإنه

 القيم ابن كالم رشيد السيد نقل فقد ذكره بقس ممن وغريمها وابنا أبا اآللوسي أمثال يتابعوه
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 حتت)  ٩٩ - ٦٩ ص ٨ ج) (  األنعام(  سورة تفسري يف)  األرواح حادي(  من طوله على
  :  بقوله به إعجابه عن مفصحا وختمه)  وعذاا النار أبدية يف اخلالف يف فصل( 

 وهو أهم آخر وألمر ا نوهنا اليت احلقائق من تضمنه ملا طوله على بنصه أوردناه وإمنا(  
 األديان من دين كل أهل قول الدين على األمم مجيع من الناس شبهات أقوى أن نعلم أننا

 بل أبدا ينتهي ال دائما شديدا عذابا يعذبون البشر وأكثر وحدهم الناجون هم أم املشهورة
 قوهلم مع متداداوا وقوة شدة إال يزداد وال والقرون األحقاب من املكررة األلوف ألوف متر
 بولدها الرؤوم العطوف األم رمحة وإن الرامحني أرحم تعاىل اهللا أن:  منهم املسلمني سيما وال

   شيء كل وسعت اليت اهللا رمحة من صغريا جزاءا إال ليست الوحيد

 تعـاىل  اهللا دين إىل منهم املستعدون فريجع هؤالء شبهة يزيل بأن جدير البحث وهذا 
 قدره يعلمون ال ألم حكمته تقتضيه الذي عقابه خائفني رمحته راجني يهو ألمره مذعنني

()١(     

 من وغريها املسألة هذه يف األصل ألن الواقع يف له حقيقة ال خيال الكالم هذا قلت 
 يف قال كما احلكيم العليم الرحيم الرمحن عن جاءنا مبا اإلميان هو إمنا الغيبية االعتقادية املسائل
  }  بالغيب يؤمنون الذين.  للمتقني هدى: {  لكرميا القرآن

 الكافرين خلود من تعاىل به أخرب مبا يؤمن مل فمن عقلك عن غاب ما بكل اإلميان وهو 
 رب بـه  أخرب السنني مئات يبلغ بعقاب يؤمن فلن يقبله مل عقله ألن العابدين أبد النار يف

 يعلمـون  ال(  منتهيا أمد له أن افتراض على ولو}  أحقابا فيها البثني{  آية مثل يف العاملني
                                                   

 رمحه - رضا رشيد السيد أنه مع ٥٤١/  ٢ج)  املنار تفسري خمتصر(  على التعليق يف الصواب إىل أشرنا وقد )١(
 وهو مبراجعته قمت وقد كنعان حممد الشيخ وتعليقات املنار خمتصر فوائد على يدلك وهذا فيه يسترسل مل - اهللا
 اإلسالمي املكتب مطبوعات من
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 أضعافا كافرين قضوه الذي عمرهم مدة على تزيد اليت الطويلة املدة هذه لبثهم أن إذ)  قدره
 اللهم أبدا معهم نتيجة إىل يصل فلن اهللا من عدل وأا ا يقنعهم أن أحد أراد فلو مضاعفة

   ورسوله باهللا اإلميان طريق من إال

 يف املشركني إقناع أحد حياول أن الضالل من بل العبث فمن كذلك ألمرا كان وإذا 
 كونه مع هذا فإن اإلميان عن ارد العقل طريق من العقائد من فيه جاء ما ببعض الدين أصل

 وعلم بالفلسفة املتأثرين سبيل هو بل املؤمنني سبيل من ليس فإنه اخلسران إال معهم يثمر ال
 عقـوهلم  مع يتناسب مبا وتفسريها الصفات وأحاديث آيات تأول إىل محلهم الذي الكالم
 يف هـو  كان وإن اآلخرين إلقناع بعضهم ذلك فعل ورمبا اإلميان ضعفاء من أمثاهلم وأهواء
 القبيل هذا من رضا رشيد السيد كالم يكون أن ميكن فهل التأويل بذلك يؤمن ال نفسه قرارة
   ؟ السبيل سواء عن ضل من إرشاد بغية

 أنه يظهر سنني بعض منذ املغرب إىل أسفاري بعض يف فاضال رجال لقيت كنت فقد 
 يرى ال بأنه حريص به وإذا هناك السلفية الدعوة يف البحث ودار  داره يف فزرته العقيدة سلفي
   املخالفني إلقناع وأحاديثها الصفات آيات تأويل من إليها الناس تقريب سبيل يف مانعا

 أنـت  للنص معىن إليهم تقدم كيف إذ ؟ هذا يكون أن ميكن يفك عجبا:  له فقلت 
 اخللفي املعين إليه قدمت وقد السلفي مذهبك إىل دعوته قد تكون كيف مث أوال خبالفه تؤمن

   الداء هي كانت باليت وداوين: (  قال من قول باب من هذا يكون أن أخشاه ما أخشى أن ؟

 اهللا رمحه الصنعاين لألمري النافعة الرسالة هلذه دراسيت من خرجت لقد:  أقول وختاما
  :  اآلتية بالعرب تعاىل
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 أحد من منا ما: (  األئمة من مجع عن املأثور بالقول ويقينا إميانا ازددت أنين:  األوىل 
  .)١() وسلم عليه اهللا صلى النيب إال عليه ورد رد إال

 عليه الدليل قام وال إليه سبقي مل قوال فقال القدم به زلت تيمية ابن اإلسالم شيخ فهذا 
 بتقليد مقلد كل ابتلي كما بتقليده مبتلني كنا أننا فلو)  العامل زلة العامل زلة: (  قالوا هنا ومن
  )  الرجال تعرف احلق اعرف بالرجل يعرف ال احلق: (  قالوا ولذلك بزلته لزللنا إمامه

   اهللا داناه أن لوال لنهتدي كنا وما هلذا هدانا الذي هللا فاحلمد 

 وفيهم املعاصرين اإلسالميني الكتاب من كثري اليوم يطلقها اليت اخلرافة بطالن:  الثانية 
   األصول يف وليس الفروع يف اخلالف أن:  تيمية ابن اإلسالم شيخ جيلون من بعض

 أهل على لرده عليه احلاقدين وفضله اإلسالم شيخ لعلم اجلاحدين بعض يسارع وقد 
 اخلالف إمنا:  فيقول والسنة الكتاب التباع الدعوة يف إلخالصه له املبغضني تدعةواملب األهواء

   أمامك واملثال للجمهور املخالفني وأمثاله تيمية ابن من األصول يف

 هلم تبني بعدما عليه املصرين من يكون إمنا املذموم اخلالف فإن واهللا كذبت:  فأقول 
 سبيل غري ويتبع اهلدى له تبني ما بعد من الرسول يشاقق ومن: {  تعاىل قوله يف كما احلق

  }  مصريا وساءت جهنم ونصله توىل ما نوله املؤمنني

 عن رجوعه بدليل نوعه كان مهما اخلطأ على باإلصرار يوما يعرف مل اهللا رمحه والشيخ 
 خالفه وأما منها مناذج سبق فيما ذكرنا وقد احلق له تبني بعدما عليها كان اليت آرائه من كثري

 اهللا سبيل يف جهاده كفاه تعاىل اهللا شاء إن له اهللا يغفرها شك بال منه زلة فهي املسألة هذه يف

                                                   
 ) العاشرة الطبعة - ٢٧ - ٢٦ ص) (  وسلم عليه اهللا صلى النيب صالة صفة(  انظر )١(



المقدماتمھمات  ٢٠١    

 وكتبه وتالمذته أهله عن بعيدا مظلوما دمشق سجن يف تويف حىت حياته من رمق آخر إىل
   عنها التحدث سبق اليت األسباب من ذلك ولغري

 بالتقليد التدين على يصرون الذين املقلدين ئكأول من هو إمنا:  حقا املذموم واخلالف 
 اتباعه يف له واإلخالص مباشرة وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول دي االهتداء عن واإلعراض

 وقـد  وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول بأنه له الشهادة لوازم من هو الذي سواه دون وحده
 تبارك اهللا آيات من آية ما غري يف بشرال من أحد ذلك يف يشاركه ال استقالال بطاعته أمرنا

 عليه تتلى اهللا آيات يسمع{  يظل الذي هذا املقلد عليه الذي هذا من شر خالف فأي وتعاىل
  ]  ٨/  اجلاثية} [  أليم بعذاب فبشرها يسمعها مل كأن مستكربا يصر مث

 ا ضاالر أو جتاهلها جيوز فال وفروعا أصوال - األسف مع - واقعة حقيقة فاخلالف 
 إىل سبيل وال االستطاعة قدر تقليله ومصر قطر كل يف حياولوا أن العلم أهل على جيب وإمنا
:  تعاىل قوله صريح هو كما خالف كل يف والسنة الكتاب حتكيم وهو واحد بشيء إال ذلك
 خري ذلك اآلخر واليوم باهللا تؤمنون كنتم إن والرسول اهللا إىل فردوه شيء يف تنازعتم فإن{ 
  }  تأويال أحسنو

 كنت اليت العديدة األمثلة إىل يضاف جديدا مثال الدراسة هذه يف وجدت لقد:  الثالثة 
 األمة يف الشيء وأثرها واملوضوعة الضعيفة األحاديث سلسلة(  كتايب يف إليها أشري أزال وال
 عـن  فضال والفقهاء العلماء من كثريا تصرف أا السيئة آثارها من ألن وحتذيرا نصحا) 

 تكـون  وقـد  واألحكام العقائد من خمتلفون فيه هم فيما الصحيح احلكم تبين عن غريهم
 تيمية البن فتح الذي أن وجدت فقد الصحيحة والسنة الكتاب يف نصوص أو لنص معارضته

 الصـحابة  بعض عن املروية اآلثار بعض هو إمنا النار بفناء القول يف التورط باب القيم وابن
: (  عنه اهللا رضي عمر أثر وأبرزها منها وعمدا أسانيدها تصح ال جلها رفوعةامل واألحاديث



المقدماتمھمات  ٢٠٢    

 إسناده تقوية حاوال وإن)  فيه خيرجون يوم هلم لكان عاجل رمل قدر النار يف النار أهل لبث لو
 بيانـا  اهللا رمحه املؤلف بينه وقد احلديث مصطلح علم يف املقرر ذلك ملخالفة ظاهر بتكلف

 ثبوا القراء إيهام يف معه فاشترك سائرها أسانيد عن السكوت يف القيم ابن تابع قد لكنه شافيا
 وحديث)  ٨٢ ص(  أمامة أيب وحديث أنس كحديث موضوع هو ما بعضها ويف سيما وال

  )  ١٣٨ ص(  اآلخر أمامة أيب وحديث)  ٨٤ ص(  جابر

 عليها املؤلف زادو)  ١١٥ ص(  هريرة أيب كحديث الواهية الروايات من ذلك غري إىل 
 ابن كحديث بالرد مباشرة هلا عالقة ال كوا مع الوضع مرتبة تبلغ مل لكنها أخرى أحاديث
)  ١٣٤ ص(  الدرداء أيب وحديث)  ١٠٣ ص(  اجلهين وحديث)  ٧٠ ص(  وغريه مسعود
 لدخوهلا بعض من بعضها القارئ عند يتميز ال ثابت صحيح هو ما فيها يكون قد مما وغريها

   عنه املسكوت دائرة يف اكله

 وأميـز  األحاديـث  تلك مراتب التعليق يف أبني أن واجيب من رأيت ذلك أجل من 
 أمرهـا  من هدى على الكرام القراء ليكون موضوعها من وضعيفها سقيمها من صحيحها

 علمية حقيقة معي يتذكروا أن على هلم حافزا تكون وأن العربة هذه يف يشاركوين أن راجيا
 سوى حبقها يقم ومل وحديثا قدميا والكتاب العلماء مجاهري ا القيام أمهل طاملا هامة منهجية

  :  وهي أال جدا قليلني منهم أفراد

 بعـض  االستدالل على يقوم شرعي موضوع يف كاتب أو باحث كل على جيب أنه 
 عليها وجيري يديه بني األحاديث تلك يضع أن  وسلم عليه اهللا صلى عنه املروية األحاديث

   واعتمده به احتفظ صحيحا منها كان فما وضعفا صحة درجتها ملعرفة دقيقا حتقيقا



المقدماتمھمات  ٢٠٣    

 بـه  احـتفظ  وإال وتركه مطلقا أمهله الضعف شديد كان فإن نظر ضعيفا كان وما 
 فيحرره صدده يف هو الذي البحث إىل التصفية هذه بعد يتجه مث ذلك على التنبيه مع كشاهد
   فيها ويتفقه اديثاألح من صح مبا له ويستدل

 يصل فلن حبثه يف الصحيح العلمي النهج هذا ينهج مل من كل أن املسلم أخي يا واعلم 
 احنرافات إىل به األمر ينتهي الغالب على هو بل رام غري من رمية إال ينشده الذي الصواب إىل

 اليت السبيل لكوايس ال أم دام ما هلا قاصدين غري كانوا أم فيها الوقوع من ينجيه ال خطرية
  :  قيل وقد ذلك من حتفظهم

  اليبس على جتري ال السفينة إن      مسالكها تسلك ومل النجاة ترجو

 يؤاخذه ألن معرض فإنه وأمهله العلمي النهج هذا ينهج مل من أن به خفاء ال مما ولعله 
 إن علم به لك ليس ما تقف وال: {  كتابه يف تعاىل قال وقد به له علم ال ما قضى ألنه ربه

  }  مسؤوال عنه كان أولئك كل والفؤاد والبصر السمع

 للناس قضى ورجل) : ( . . .  النار يف قاضيان(  حديث يف وسلم عليه اهللا صلى وقال 
(  برقم)  الغليل إرواء(  يف خمرج وهو وغريه السنن أصحاب رواه)   النار يف فهو جهل على

٢٦١٤  (  

 املعرفـة  من بد ال مما - طبعا - إليه وضم حبثه يف املنهج اهذ تبىن لو ما خبالف وهذا 
  :  وسلم عليه اهللا صلى لقوله أخطأ ولو مأجور فهو وغريه الفقه وأصول باللغة

)  واحـد  أجر فله أخطأ مث فاجتهد حكم وإذا أجران فله أصاب مث احلاكم حكم إذا(  
  )  ٢٥٩٨(  برقم)  اإلرواء(  يف خمرج وهو وغريمها الشيخان أخرجه



المقدماتمھمات  ٢٠٤    

 إذا به القيامة يستطيع ال أنه - قليب ميأل واألسف - أعلم الواجب ذا أذكر حني وأنا 
 وتراجم احلديث أصول دراسة عن منهم اجلماهري النصراف املستقلني العلماء من جدا القليل
 من الصحيح احلديث متييز من التمكن يريد من لكل منه بد ال الذي األمر وتارخيهم رواته
 احلديثيـة  املصادر خمتلف من وشواهده احلديث طرق تتبع يف التوسع مع بنفسه عيفالض

 كما األحكام إصدار يف االستعجال وعدم واألناة بالصرب مقرونا واملخطوطة منها املطبوعة
   اليوم الناشئة بعض يفعل

 بـذلك  العلـم  بأهل التمييز على االستعانة واجب من إعفاءهم يعين ال هذا أن غري 
 عن فيسأهلم - املتفقهة أقول وال - بالفقهاء مثال بالفقه اجلاهل يستعني كما فيه تخصصنيوامل
 كنتم إن الذكر أهل فاسألوا: {  ربه لقول إعماال معرفته إىل حباجة كان ما أو به نزل ما كل
 رواه)  السؤال العي شفاء فإمنا جهلوا حني سألوا أال: (  نبيه حديث مع وجتاوبا}  تعلمون ال
  )  ٣٦٤) (  داود أيب صحيح(  يف خمرج وهو وغريه داود أبو

 كتبهم إىل بالرجوع وإما تيسر إن لوجه وجها مباشرة بسؤاهلم إما يكون كله وذلك 
 على الباحث تساعد اليت احلديثية الكتب من طائفة ذكرت كنت وقد هللا واحلمد متيسر وهو
   شاء من إليه فلريجع)  لضعيفةا األحاديث سلسلة(  مقدمة يف الواجب ذا القيام

 قمـت  فقـد  ضعيفها من صحيحها ومتييز الرسالة أحاديث ختريج على وعالوة هذا 
 اآليات كل خرجت كما األعالم لبعض وترمجت تعاىل اهللا شاء إن مفيدة أخرى بتعليقات

 الفراغات وإمالء فيها وقعت اليت األخطاء بعض تصحيح يف واجتهدت فيها الواردة الكرمية
 إىل بالرجوع إما األلفاظ بعض منها ذهب حىت نسختها على األرضة تسلط من نتجت اليت

 بوضع غالبا ذلك على ونبهت والسياق السباق يف بالنظر وإما املصنف عنه نقل الذي األصل



المقدماتمھمات  ٢٠٥    

 أخـرى  نسخة على الوقوف لنا ييسر أن تعاىل اهللا من راجيا[ ]  معكوفتني بني املستدرك
   تعاىل اهللا شاء إن أخرى طبعة يف األكمل الوجه على ذلك كتدار على ا نستعني

   وموالها وليها أنت زكاها من خري أنت وزكها تقواها نفوسنا آت فاللهم 

 غري إليك فاقبضنا فتنة بعبادك أردت وإذا بطن وما منها ظهر ما الفنت شر من واحفظها
   مفتونني

 يكشف وأن الكرمي لوجهه خالصا علهجي وأن هذا عملي مين يتقبل أن أسأل تعاىل واهللا 
   جميب مسيع إنه األعداء وتسلط البالء من فيه هم ما مجيعا املسلمني عن ويرفع أمهين ما عين

   إليك وأتوب استغفرك أنت إال إله ال أن أشهد وحبمد اهللا وسبحانك 

   ـه ١٤٠١ سنة احلجة ذي ٢١ بريوت 

   األلباين الدين ناصر حممد 

  

  

  

  

  

  



المقدماتمھمات  ٢٠٦    

 يف السيئ وأثرها واملوضوعة الضعيفة اديثاألح سلسلة
  األمة

  الد األول
  

  :اجلديدة الطبعة مقدمة

 الغـر  أصحابه وعلى املرسلني، سيد على الطيبات والصلوات العاملني، رب هللا احلمد
  .الدين يوم إىل بإحسان هلم والتابعني امليامني،

 الضعيفة األحاديث سلسلة" كتايب من األول للمجلَّد اجلديدة الطبعة هي فهذه بعد؛ أما
 الإسـالم؛  بالد كل يف زائد بشغف املتتبعني الكرام، القراء إىل اليوم نقدمها"  واملوضوعة

 رغم مكان، كل يف منهم املخلصني األنام، بني التام، القبول هلا تعاىل اللّه كتب اليت ملؤلَّفايت
 الناسِ أكْثَر ولكن الناس وعلَى علَينا اللّه فَضلِ من ذلك. " مطعان حاقد أو حاسد كل أنف

 ممـا  خير] (*)  هو[  فَلْيفْرحوا] (*)  فَبِذَلك[  وبِرحمته اللَّه بِفَضلِ قُلْ". "  يشكُرونَ ال
  ". يجمعون

 بزيادة سابقاا عن زةمتمي الطبعة هذه لإخراج وفَّقين تعاىل أنه الإهلي الفضل هذا من وإن
 يعـود  والتراجم، األحاديث لبعض جديدة مصادر وبإضافة وفقهية، حديثية عديدة؛ فوائد

  .خرياً تعاىل اهللا جزاهم وغريهم، املكيني إخواننا لبعض -وتعاىل تبارك اللّه بعد -فيها الفضل

: تعاىل قوله يف إليه املشار العلمي العجز عليها اهللا خلقهم اليت البشر طبيعة من كان وملا
 رأي عند الباحث جيمد ال أن جداً بدهيا كانَ ؛" شاَء بِما إِلّاَ علْمه من بِشيٍء يحيطُونَ والَ"



المقدماتمھمات  ٢٠٧    

 العلماء كتب يف جند ولذلك جديد، من غريه يف الصواب أن له بدا ما إذا قدمي، له اجتهاد أو
 الإمـام  عن الفقه،وخباصة ويف رواته، وتراجم احلديث يف الواحد؛ الإمام عن متعارضة أقوالًا
  .وحديث قدمي: مذهبني له أن عنه اشتهر مبا الشافعي الإمام ذلك يف متيز وقد أمحد،

 بعضها يرى اليت واألحكام اآلراء بعض عن تراجعي الكرمي القارئ يستغربن فال وعليه؟
 وغري ،" مسنة إال تذحبوا ال: " حديث على الكالم عند) ٦٥( احلديث حتت الد هذا يف

  .حسنة أسوة بالسلف ذلك يف لنا فإن األمثلة؛ من ذلك

 آونـة  بني ما نقف أننا -البشري العجز من ذكرت ما فوق ذلك على يساعد مما وإن
 عن بعيدة املصورات، أو املخطوطات عامل يف أصوهلا كانت. جديدة مطبوعات على وأخرى
 مهتماً كان من ذلك فيساعد شاء، ملن منها اللّه شاء ما إال واحملققني، الباحثني أيدي متناول

  .قبل ذي من أكثر التحقيق على منها واالستفادة املطبوعات هذه على بالوقوف

 من يطبع ما بعض على والتعديالت التصحيحات من كثري بروز يف السر هو وذاك وهلذا
 بعض لذلك وينتقدين يديك، بني يالذ الد كهذا. منها طبعه يعاد ما أو اجلديدة، مؤلفايت
  .اهللا هداه السقاف كذلك األغرار، اجلهلة

 الد هذا من رفعت أنين إليه، ووفقين علي، به اللّه تفضل ما ذلك على الشواهد ومن
  :اثنني حديثني" الصحيحة األحاديث" إىل

  :بلفظ) ١٧٦( برقم مقروناً السابقة الطبعات يف كان الذي: أحدمها

  ... ".صاحبه على وبال بناء كل" 



المقدماتمھمات  ٢٠٨    

 طلحة أيب راويه يف قلت كنت أنين ذلك يف والسبب ،) ٢٨٣٠" (الصحيحة" إىل فرفعته
  ... ".أحد يوثقه مل:"  األسدي

 التقريب" يف عنه ولقوله أحد، عن توثيقه حيك مل فإنه حجر؛ ابن باحلافظ مين ثقة وذلك
  "! مقبول": "

 أورده قد اهليثمي أن: الطبعة هلذه لإعداده لكتابا يف بالنظر املكلَّفني إخواين أحد فكتب
 وتابعت فيه، فوجدته ،" الثقات: " أصله إىل فرجعت ،" حبان ابن ثقات ترتيب: "كتابه يف

 كما. مصيب غري املذكور قوله يف كان احلافظ وأن صدوق، أنه يل فتبين والتحقيق، البحث
 لنا يسر كما وكرمه، مبنه طبعه لنا للّها يسر ،"الصحيحة" من السادس الد يف ذلك فصلت

  .تعاىل اللّه شاء إن الصدور وشيك وهو منه، اخلامس طبع

  ):٣١٦( اآلخر واحلديث

  ".اآلخرة يف اجلوع أهل هم الدنيا يف الشبع أهل إن"

" الصحيحة" يف بعد فيما خرجته كنت أنين تذكرت ألنين سيأيت كما. بغريه استبدلته
  .هناك نبهت كنت كما طرق من) ٣٤٣(

 اللّـه  فرحم متاماً، ذلك عكس يقع أن ميكن كما احلديثني، هذين غري يف مثله يقع وقد
  . عيويب إيلَّ وأهدى خطئي، على دلَّين عبداً

 وكتيب وجهه، يل تبين خطأ عن أتراجع أن -وتوفيقه تعاىل بإذنه -على السهل من فإن
 بعيداً، بالقراء نذهب وال ذلك، على شاهد ربأك منها طبعه يجدد وما مرة، ألول تطبع اليت

) كنانة( يف قويل عن تراجعت فقد آنفاً املذكورين احلديثني حول بيانه سبق ما إىل فباِإلضافة



المقدماتمھمات  ٢٠٩    

 القـراء  سريى كما أيضاً؛ صدوق أنه إىل"  احلال جمهول: "باحلصى التسبيح حديث راوي
 السابق؛ ضعفه على بقي حديثه أن نبيهالت مع ،... "السبحة املذكر نعم): "٨٣( احلديث حتت
 للشـيخ  انتصر الذي اجلاهل املصري على هناك ورددت ضعيف، وهو به، آخر راوٍ لتفرد

  !بالسبحة التسبيح سنية إىل فيها ذهب رسالة يف احلبشي

  :أقول املناسبة وذه

 بـه  زلَّ قد يكون ما يل ويبين -غريي على أو -علي يرد أن أراد من كل أنصح إين
 والتواصي واِإلرشاد، النصح الرد من رائده يكون أن فكري، الصواب عن اشتط أو قلمي،
  : - وسلم عليه اهللا صلى - قال كما. للدين املستأصلة فإا واحلسد، البغضاء وليس باحلق،

"الشعر، حالقة ليس احلالقة، هي والبغضاء واحلسد، البغضاء: قبلكم األمم داء إليكم دب 
  ". الدين حالقة ولكن

 ومكان، زمان كل يف السنة وأنصار احلديث أهل مع والبدع األهواء ذوي شأن هو كما
 ومن والغماري، كاألعظمي، -األسف مع يزالون وال -منهم كثري بالذات معي فعل وكما

  !اجلهلة املتعصبة من حنوهم حنا

  .فلتراجع ،"ةالكاشف األنوار"  بـ احلليب أخونا له انربى وقد السقاف، كذاك

 أهل من أنه يظَن من بعض إىل املبتدعة هؤالء عدوى تسري أن حقاً املؤسف من وإن
 من على الرد يف أصوام مع صوته ويرفع يدهم، يف يده فيضع ظهرانيهم، بني لإقامته السنة؛
 دار يف الباحث األنصاري، إمساعيل الشيخ وهو وحيارا، البدعة وينكرا ويتبعها، السنة ينصر
 السنة أن واحلقد البغض من قلبه يف يضمر ما لشدة أنه يبدو الرجل هذا فإن الرياض، يف الإفتاء

 يعقل فكيف السنة، أعداء من أحد على السين يفتري أن املعقول غري من ألنه معنا؛ جتمعه ال
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 مـن  ربةاحملا أشد ومحارباً أهلها، من بأنه السنة أهل بني مشهوراً كان من على يفتري أن
 التراويح، وركعات احمللق، الذهب مسألة يف ضدي كتب أن الرجل هلذا سبق فقد! أعدائها؟

 كما بالباطل، وجدله إفكه من كثرياً أثنائه يف بثَّ إنه بل العلمي، املنهج ذلك يف يلتزم ومل
 عمان يف الإسالمية املكتبة طبع"  الزفاف آداب" مقدمة يف عليه ردي يف عنه كشفت كنت

 مرة ذلك إىل يعود أن له رادعاً يكون أنه أظن كنت مبا"  رمضان قيام"  رساليت ومقدمة ،)١(
 عبـد  بـن  حممد الإسالم لشيخ االنتصار" أمساها صغرية برسالة الناس يفجأ به فإذا أخرى،
 و ٧ ص( ويزعم جديدة، بتهمة فيها يتهمين ،" الصواب فيه األلباين جمانبة على بالرد الوهاب

 نسبت أنين) ١٥ ص( يتهمين كما! حرمته وانتهكت اللّه رمحه الشيخ على شنعت نينأ) ٢٥
  .يستحق مبا اللّه عامله.  وافتراٌء بهت كلُّه وذلك العقيدة، ناحية من التساهل إىل الشيخ

 األخ ذلـك  يف كفاين فقد الفريتني، هاتني يف عليه الرد املقدمة هلذه يف غرضي وليس
 األنصـاري  رسالة على التعقيب يف القيمة رسالته يف احلليب احلميد عبد حسن علي الفاضل

 الوقوف شاء من إليها فلريجع مطبوعة، وهي الكثرية، األخطاء من فيها ما وبيان املذكورة،
 ورد علـي،  وجمـه  األنصاري رد بني الشاسع الفرق ذلك مع سريى فإنه احلقيقة، على

  .املتكررة واعتداءاته لبغيه األنصاري حقهيست ال تأدباً معه وتأدبه عليه، صاحبنا

 جعل الذي. اللّه رمحه الوهاب عبد بن حممد للشيخ انتصاره عليه أرد أن هنا غرضي وإمنا
 ممشاي وحبق عليك، السائلني حبق أسألك إين اللهم: " يقول أن املسجد إىل املشي آداب من
 ،)٢٤( برقم علله عن والكشف ،ضعفه بيان اآليت احلديث يف املعروف الدعاء إخل... " هذا

 بـه  الوهاب عبد بن حممد الشيخ احتجاج لتمشية -اهللا هداه -األنصاري الشيخ فانتصب
                                                   

 األوىل، عن مسروقة ألا. شرعية غري فهي اجلديدة؛ الإسالمي املكتب طبعة وأما الشرعية، هي الطبعة هذه )١(
 الطبعة هذه يف أن كما العباد، حبقوق ويتالعب اهللا، يتقي ال من عهومين يشاء، من يعطيه للمؤلف الطبع وحق

 .الزمان هذا أهل فساد من املشتكى وإليه املستعان، واللّه ونقص، بزيادة تصرفاً املسروقة



المقدماتمھمات  ٢١١    

 باغياً فيه يكن مل أنه لب ذي لكل يتبني بأسلوب إياه لتضعيفي علي والرد احلديث، بتقوية
 مـا  بإجياز ناه ذاكر وأنا! عليه وحيقد حيسده ممن والتشفي للشخص، االنتصار وإمنا للحق،
  :فأقول بإبطاله، عليه الكر مع ذلك يف عليه اعتمد

  ) :٩ ص( قال: أوالً

  ... ".علتيه على تنبيه دون احلديث حفاظ من األجالء رواية"

 مجيعـاً  ألم تذكر؛ فائدة دون احلديث ختريج يف) ١٤ -٩( صفحات مخس سود مث
  !املعلول الطريق من أخرجوه

  ) !١٥( صفحةال يف هذا كالمه أعاد مث

 الوهاب عبد ابن حممد للشيخ حسنة قدوة األجالء هؤالء سكوت أن بذلك يعين وهو
  !احلديث عن سكوته يف

 أئمة أن الزِمه ألن. الباطل أبطل من هذا أن العلم هذا يف ناشئ كل على خيفى وليس
 أنه نهاع ساكتني بأسانيدهم األحاديث ساقوا إذا وغريها واملسانيد السنن كأصحاب احلديث

 قُلوبٍ على أَم"  اهللا من اخلشية أو العلم، من ذرة اللّه رزقه من ذا يقول فهل! فيها علة ال
  ؟"أقْفالُها

  ورفعت ذمتهم، برئت فقد بأسانيدها األحاديث ساقوا إذا احملدثني أن يعلمون العلم وأهل
 سـاق  مـن  ذلكك وليس موضوعة، بل ضعيفة؛ أحاديث فيها كان ولو عنهم، املسؤولية
 به، حمتجاً ساقه إذا وخباصة لإسناده، حذفه مقابل حاله يبني أن فعليه إسناده، دون احلديث
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 احملـدثني؛  صـنيع  من هذا فأين املتأخرين، الفقهاء بعض يفعل كما أخرجه من ذكر ولو
  !مراتبها؟ عن تكشف اليت بأسانيدها األحاديث بروايتهم لألمة الناصحني

  ) :١٧ ص( قال: ثانياً

  ". وفضيل بعطية إعالله عن واجلواب احلديث، روايات بعض تقوية"

  :أمرين إىل يعود جوابه وخالصة

  !عطية حال تقوية: األول

  !للحديث وغريه احلافظ حتسني: واآلخر

 أحاديـث  ختـريج "  يف احلافظ قول على ذلك يف اعتمد أنه: األول عن وجوايب -١
  ":األذكار

"فعن جاء إمنا عطية ضل مبن التشيع، قل ومبوقد صدوق، نفسه يف وهو التدليس، ق 
  .   )١(وغريهم السنن أصحاب بعض وذكر ،... "له أخرج

 من وغريه الكوثري قبله فعل كما. هامتني علميتني حقيقتني عن األنصاري تعامى وقد
  :الكتاب يف سيأيت كما األهواء؛ وأهل املتعصبة

 املتأخرين وإمجاع بل واملتأخرين، املتقدمني من لعطية اجلمهور تضعيف،: األوىل احلقيقة
 ص" ( التوسل" رساليت يف مذكور هو مما وغريهم تيمية، وابن كالنووي،. ذلك على منهم

                                                   
 ) !٥/٨٩" (الإحياء شرح" يف مبعناه الزبيدي ونقله )١(
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 ،  )١(" املغين" يف الذهيب احلافظ وهو بالتراجم، الناس أعلم ذلك على إمجاعهم ونقل ،) ٩٤
  :فيه فقال ،" التقريب" الستة رجال يف املختص كتابه يف نفسه حجر ابن احلافظ ومنهم

  ".مدلساً شيعياً كان كثرياً، خيطئ صدوق،"

 وال ،) ٤٣ -٣٥ ص( احلليب، أخينا رسالة يف مفصلة فتجدها منهم املتقدمني أقوال وأما
 على األنصاري الشيخ فيها هوى اليت السحيقة اهلوة للقارئ ليتجلى أمسائهم؛ سرد من بأس

  !بايناألل من تشفياً منخره

  :األمساء وهاهي ،" بِأَهله إِلَّا السيئُ الْمكْر يحيق ولَا" 

  الثوري سفيان -١

  هشيم -٢

  حنبل بن أمحد -٣

  معني ابن -٤

  البخاري -٥

  داود أبو -٦

                                                   
: انظـر " .  العلـم  أهل بإمجاع ضعيف وهو:"سلالتو يف رسالته يف فقال تيمية، ابن شيخه ذلك إىل وسبقه )١(
  ).٢٨٨/ ١" (الفتاوى جمموع"
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  النسائي -٧

  .حامت أبو -٨

  .زرعة أبو -٩

  .حبان ابن -١٠

  .الساجي -١١

  .الدارقطين -١٢

  .احلاكم -١٣

  .البيهقي -١٤

  .حزم ابن -١٥

  :املتأخرين األئمة أمساء ومن

  اجلوزي ابن -١

  النووي -٢

  .تيمية ابن -٣

  اجلوزية قيم ابن -٤

  الزيلعي -٥
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  .اهلادي عبد ابن -٦

  .الذهيب -٧

  .اهليثمي -٨

  !نفسه حجر ابن -٩

  .البوصريي -١٠

  !نفسه الوهاب عبد بن حممد -١١

  .الثالثني عددهم اوزجل االستقصاء يف توسعنا لو كثري، هؤالء وغري

 الطعن سبيل يف خيالفهم أن... نفسه لألنصاري -سوَلَت:  نقل مل إن -سمحت لقد
  .لآلخر وقوالً ألحدهم، زلةً ذلك يف مستغالً حببلهم، اعتصم الذي باأللباين والتشهري

! وتدليسـه  تشيعه قبل من جاء عطية ضعف إن: املتقدم حجر ابن قول فهي. الزلة أما
 يف أقواهلم خالصة هو الذي نفسه هو ولقوله بل األئمة، أولئك ألقوال ملخالفته مردود هذاو

  ".مدلساً شيعياً كان كثرياً، خيطئ صدوق،":" التقريب" يف قال ففد عطية،

 خيطـئ " أنه هي ثالثة، صفة أيضاً هنا واملذكورتني السابقتني الصفتني إىل أضاف فقد
  ".كثرياً

  ": املدلسني تطبقا" يف قوله وحنو

  "! احلفظ ضعيف"
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 لسـوء . يدلس مل أنه فرض ولو الضعف، يالزمه عطية حديث أن يعين الوصف وهذا
 وملا اللّه، رمحه النووي على رداً اللّه ساحمه احلافظ فعل كما حديثه؛ حتسني ينايف وهلذا. حفظه
  احلقيقة، هذه عن ضوأعر به، تشبث األلباين على للرد التحسني هذا يف األنصاري هوى كان

  ". بِأَهله إِلَّا السيئُ الْمكْر يحيق ولَا"  به يغتر قد من ووزر وزره فعليه وجتاهلها،

) ٢١ ص( ذكره ما فهو شريف؛ غري استغاللًا األنصاري استغله الذي اآلخر القول وأما
  :قال أنه معني ابن عن

  ". بأس به ليس: قال به؟ حيتج: قيل بأس، به ليس العويف عطية"

 بـه،  حيتج بأنه القول من وامتناعه ،" بأس به ليس: "قوله على معني ابن فاصرار: قلت
  .لديه ثقة كونه من عنده، به حيتج ال ضعيف أنه إىل أقرب

 وغريه أمحد بتضعيف معارض فهو األنصاري، زعم كما. ثقة أنه يعىنِ أنه فرض وعلى
 األنصـاري،  خالفها اليت التالية احلقيقة يعارض أنه كما أمساؤهم، تقدمت الذين األئمة من

  :وهي

 -مفسراً كان إذا وخباصة - اجلرح أن احلديث علم يف الثابت من أنه: األخرى احلقيقة
  :بشيئني مفسر هنا عطية وجرح التعديل، على مقدم

  .احلفظ سو: األول

  .التدليس: واآلخر
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 عنه، اجلواب إىل له سبيل ال أنه يعلم نهأل. األنصاري الشيخ عليه يعرج فلم. األول أما
 يقـول  كمـا  -باب من! ذلك يكتم أن للهوى تبعاً فرأى عادته، هي كما بالتكلف ولو

  "! الشجاعة نصف اهلرب: " -بعضهم

 بعـض  يف صرح عطية أن وهو حجر، البن مقلداً األنصاري أجاب فقد اآلخر؛ وأما
  . )١( تدليسه بذلك فأُمن ،"سعيد أبو حدثين: "بقوله بالتحديث الروايات

 فيه ينفع الذي النوع من ليس عطية تدليس أن نسي فلقد احلافظ، عن اللّه عفا: فأقول
 يسمي ألنه خلبثه؛ احملرم الشيوخ بتدليس يسمى الذي النوع من هو بل بالتحديث، تصرحيه
) ٩٥ -٩٤ ص( " التوسل" يف بينته كنت كما حلاله، تعمية كنيته أو امسه بغري يكنيه أو شيخه

! اخلدري سعيد أبو أنه يوهم سعيد، بأيب كناه الكذاب الكليب عن روى إذا عطية كان فقد ،
  :قال املدلسني؛ يف رسالته يف احلافظ ذكره ملَا وهلذا

  .)١( "  القبيح بالتدليس مشهور"

: الق أنه عنه ثبت ولو قائماً، يزال ال تدليسه أن تعلم ومنه احملرم، النوع هذا إىل يشري
  !مر أحالمها! متجاهلًا؟ أم ذا جاهلًا األنصاري كان فهل ،"سعيد أبو حدثين"

                                                   
 وكيف يأيت، ملا يفيده؛ ال ذلك أن مع بالتحديث، عطية بتصريح هنا األنصاري تشبث كيف القارئ ليتأمل )١(

 األنصاري أعله ذلك ومع الصحيح، هبرية بنت حديث يف الثقة كثري أيب بن حيىي حتديث رد يف تكلف
 الزفاف آداب"  لـ اجلديدة الطبعة مقدمة يف عليه ردي يف بينته كما بالتحديث؛ بتصرحيه يعتد ومل! نقطاعباال

 .الإسالمية املكتبة طبع ،"
 يف) ٣٢/٤٦ ص" (الكـبري  الـدعوات  علـى،  تعليقه يف البدر اهللا عبد بن بدر الفاضل أخونا هلذا ينتبه ومل )١(

 اللّـه  جزاه -أحال هلذا حديثنا يف أنه مع". اخلدري سعيد أيب من لسماعبا يصرح مل:"فقال لعطية، آخر حديث
  ) .٢٤( يأيت فيما السلسلة هذه إىل عليه الكالم استيفاء يف -خرياً
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 األنصاري الشيخ من خرياً -املعروف وتعصبه ضالله على -الكوثري الشيخ كان ولقد
 بالتحـديث،  التصريح فيه يفيد ال الذي النوع هذا من عطية تدليس لكون تنبه أنه جهة من

 إن الكتاب يف سترى كما حنني خبفي رجع أنه إال. آخر وابجب عنه اِإلجابة حاول ولكنه
  .تعاىل اللّه شاء

  .التوسل يف حديثه حتسني عليها بىن اليت لعطية األنصاري تقوية عن اجلواب ينتهي وذا

 العلمـاء  من اجلمهرة أقوال عن الشاذة األقوال بعض على ذلك يف اتكأ أنه وخالصته
 ومهـاً  ذلـك  يف مستغالً فسروه، ما بغري عطية تدليس سروف عطية، ضعف على املُجمعة

 ارتكبه ذلك كل العلماء، سائر عليه الذي للحق املوافقة األخرى أقواله عن معرضاً للحافظ،
 الوسيلة تسوغ الغاية: " وهي األهواء، أهل عليها يتكئ اليت القاعدة من منه انطالقاً األنصاري

 الوهاب، عبد بن حممد للشيخ ينتصر بأنه والتظاهر به، شهريوالت األلباين، يف الطعن وغايته"! 
 من صاحبه فعل كما متاماً تعاىل، للّه مرضاة وليس ظهرانيهم، بني يعيش الذين إىل منه تقرباً
  !أرضهم يف دمت ما وأرضهم: يقال ما باب من غدة أبو الشيخ قبل

 ذكـرت  أن مين سبق فقد نفسه، حممد للشيخ خمالفته التظاهر هلذا يف ما أعجب وإن
 حاشـية  يف عنـه  نفسه األنصاري نقله ما على بناء وذلك لعطية، املضعفني مجلة يف الشيخ

 خرج أن بعد" االستغاثة كتاب تلخيص تلخيص" يف الشيخ قال أنه) ١٥ ص" ( انتصاره"
  :احلديث

  "! ضعف وفيه العويف، عطية إسناده يف"



المقدماتمھمات  ٢١٩    

 تقضي وحدها وهي اللّه، رمحه حممد شيخال من نريدها كنا اليت هي اجلملة وهذه: قلت
 بيـوتهم : " تعاىل قوله عموم عليه ويصدق منثوراً، هباء وجتعله ،" األنصاري انتصار" على

يهِمدي بِأَيدأَيو نِنيمؤالْم !  

 األنصـاري  جيهد الذي بالضعف احلديث على احلكم -ظاهر هو كما -تستلزم فإا
  ". نوره يتم أَنْ إِلَّا اللَّه أْبىوي! " لرده عبثاً نفسه

 كتمان يف عادته هي كما عمداً؛ األنصاري يذكرها مل تتمة، هلا الشيخ مجلة أن أظن وأنا
 فقد يدي، متناول يف الشيخ كتاب يكن مل وملا التضعيف، يف أصرح ألا عليه؛ حجة كان ما

 ما فيه فوجدت تيمية، ابن الإسالم لشيخ" االستغاثة كتاب تلخيص" وهو أصله، إىل رجعت
  :أيضاً احلديث خرج أن بعد) ٤٢ ص( فيه فقال ظننت،

 وسلم عليه اهللا صلى - النيب كالم هذا كان فإن ضعف، وفيه العويف، عطية إسناده يف"
  .إخل... " الباب هلذا من فهو -

  :قال تعاىل؛ بأفعاله سؤال ألنه اجلائز؛ التوسل يعين

 جييبهم، أن السائلني وحق طاعته، يف املاشني وحبق السائلني، حبق لّهل السؤال فيه ألن" 
  .إخل... " يثيبهم أن املاشني وحق

  ... " - وسلم عليه اهللا صلى - النيب كالم هلذا كان فإن: "تيمية ابن الإسالم شيخ فقول

 على وقف من كل يدل هلا األنصاري ذكر فعدم ضعيف، عنده احلديث أن يف صريح
 متام تيمية ابن عن) ٢٨ ص( نقل أنه علم إذا سيما وال النقل، يف أميناً ليس أنه قيقةاحل هلذه

  :بقوله مبتدئاً املذكور كالمه



المقدماتمھمات  ٢٢٠    

  .إخل... " السائلني حبق للّه السؤال فيه إن"

 كتـاب  تلخـيص  تلخيص" كتابه من الوهاب عبد بن حممد عن ذلك قبيل نقله كما
  :قوله من مبتدئاً" االستغاثة

  ... "!جيبيهم أن ئلنيالسا حق"

 وسلم عليه اهللا صلى - النيب كالم هلذا كان فإن: "األوىل تيمية ابن عبارة منهما فحذف
  !للحديث بتضعيفهما املصرحة... "  -

 بل منه، نية حسن عن كان النص هلذا كتمانه أن يزعم أن هذا بعد أحد يستطيع فهل
 طوية، وسواد نية، سوء عن يكن مل هاأصل من للرسالة تأليفه أن يدعي أن أحد يستطيع هل

 عبد بن حممد الشيخ عن نفسه هو نقل أن بعد وخباصة ذلك، على البينات من تقدم بعدما
  !تقدم؟ كما لعطية تضعيفه الوهاب

 كذاك بالناس، الظن إحسان يف املبالغني من كان ولو ذلك، يستطيع أحداً أن أعتقد ال
 وامرأة رجل إىل مشرياً قال سئل؟ فلما الطريق، يف ييبك بعضهم رآه إنه زعموا الذي الصويف

  :الطريق جانب على يتسافدان

  !! حاجتهما لقضاء فيه يستتران بيتاً جيدا مل إذ(!)  الزوجني هلذين على شفقة أبكي

  :قوله يف إليه الإشارة سبقت الذي اآلخر األمر وهو: وأخرياً ثالثاً

  ... ".احلديث روايات بعض تقوية"

  ) :٢٣ ص( فقال



المقدماتمھمات  ٢٢١    

  ) ".عليك السائلني حبق أسألك إين اللهم: (... حديث احلفاظ بعض حتسني"

  .والدمياطي ،-املنذري شيخ -املقدسي احلسن وأيب -العراقي، احلافظ عن حتسينه نقل مث

  :وجوه من واجلواب

 املذكورون الثالثة حسنه الذي احلديث هلذا يف الذي عطية أن حتقيق آنفاً سبق قد: األول
 احلديث حتسني جيوز فكيف احملرم، القبيح وتدليسه حفظه، لسوء العلماء مجاهري عند ضعيف

  :قيل ما أحسن وما! فيه؟ العلتني هاتني وجود مع

  !أعوج؟ والعود الظِّلُّ يستقيم وهلْ

 سنده، يف اضطرابه وهي سبق، فيما عليها التنبيه فاتين حفظه، سوء تؤكد أخرى علةٌ ومثّة
 تعاىل، اللّه شاء إن سيأيت ما على الكتاب، يف بينته كنت كما يوقفه؛ وتارة يرفعه، تارة فهو

 ؟"  - وسلم عليه اهللا صلى - النيب إىل رفعه أراه: "فيقول الشك، وأخرى: فأقول هنا وأزيد
) ١١ ص( األنصاري عنه ذكرمها اللتني خزمية، ابن رواييت إحدى ضريس، ابن رواية يف كما

 إىل عزاه ،" أراه: "قوله دون ؛"  - وسلم عليه اهللا صلى - النيب إىل رفعه: "عنده وقع لكن ،
 األنصاري، أراد منه طبعة أي أدري وال خزمية، البن" التوحيد كتاب" من) ٤٢ - ٤١ ص(

 الذي وهو ذكرت، كما بالشك فيها والرواية عندي، اليت املنريية الطبعة من) ١٢ ص( يف فإنه
 أسقطها هو أم األنصاري، نسخة من ذلك أسقط أدري فال خزمية، ابن كالم سياق يقتضيه

  !نفسه؟ يف لغاية

  ! ويأيت بيانه سبق مما فعل ما كل بعد منه، ذلك صدور أستبعد وال



المقدماتمھمات  ٢٢٢    

 احلديث، رواية يف الراوي تلون أنَّ الشريف العلم ذا بصري كل على خيفى ال مما وإن
 وعدم ضعفه على طاهر دليل هو إمنا أخرى؛ رفعه يف ويشك تارة، ويوقفه تارة، يرفعه فهو

 -سبق كما -ضعفه يف األنصاري كابر وكما هذا، كعطية ضعيفاً يكن مل ولو حىت ضبطه،
  اجلواب عن فحاد الكتاب، يف عليها وقف كان اليت العلة هذه عن تعاميه يف كابر فكذلك

 عليها فعقب! الوقف رواية حترجي حامت أيب عن حبكايته انتفاءها القراء أوهم إنه بل! عنها
  ) :١٩ -١٨و ١٠ ص( بقوله

  "! الرفع حكم يف ألنه. مؤثر غري الوقف حامت أيب ترجيح إن"

 األدبية اجلرأة من شيء وعنده الشريف، العلم ذا معرفة على األنصاري أن لو: وأقول
 أوقفوه، لذينا من أكثر عطية عن احلديث رفعوا الذين أن وهي قوية، حبجة الترجيح هلذا لرد

  ) :١٨-٩ ص( رسالته يف خرجها اليت الروايات يف كما وهم

  .أمحد. هارون بن يزيد -١

  .خزمية ابن. حيان بن سليم -٢

  .ماجه ابن. التستري يزيد بن سعيد بن حممد -٣

  .الطرباين. العجلي صاحل بن اللّه عبد -٤

  .البيهقي. بكري أيب بن حيىي -٥

  .نعيم أبوو اجلراح، بن وكيع وخالفهم



المقدماتمھمات  ٢٢٣    

 ال احلديث حسن عطية أن األنصاري زعم مع يتماشى إمنا الترجيح هذا إن: أقول ولكين
 على األدلة من ووقفاً رفعاً عليه الثقات هؤالء اختالف إن بل عندي، ساقط ولكنه به، بأس

 هو عليه اختلف الذي إن: أقول أن بودي وكان ذلك، يف اضطرب الذي هو وأنه ضعفه،
 ذلك؛ يف عليه باحلمل أوىل عطية أن أرى ولكين اخلالف، دار عليه الذي زوقمر بن فضيل

  .منه ضعفاً أشد ألنه

 تؤكد أخرى علة فهو. ذاك أو هذا من االضطراب هلذا كان فسواء. حال كل وعلى
  !إياه األنصاري واستغالل حسنوه، الذين وخطأ احلديث، ضعف

 عمرو،: أوالد ثالثة لعطية أن وهي ساعة،ال هذه له تنبهت شيئاً هنا أستدرك أن وأريد
 كتابه يف احلنبلي رجب ابن احلافظ عليهم تكلم وقد ضعفاء، وكلهم واحلسني، اللّه، وعبد

 يف يلقي مما ذلك فدل كأبيهم، ضعفهم وبني ،) ٧٩٢ - ٢/٧٩١" ( الترمذي علل شرح"
 قـد  عطية، بن عمرو أدن ويؤيده فرداً، فرداً أبيهم عن الضعف ورثوا بيت أهل أم النفس
  :أوله آخر بلفظ أبيه عن أيضاً احلديث هذا روى

 فإن عليك، السائلني حبق اللهم: صالته قضى إذا يقول - وسلم عليه اهللا صلى - كان"
  .احلديث... " حقاً عليك للسائل

 مـن  خرج من" قال حيث عطية، عن مرزوق بن فضيل للفظ خمالف ترى كما وهذا
  ... ".السائلني حبق أسألك إين اللهم: فقال الصالة، إىل بيته

 يف عطيـة  اضطراب وهي احلديث، يف أخرى علة الرواية هذه اعتبار فيمكن ولذلك؛
 أوقفه، وأخرى رفعه، فتارة سنده، يف اضطرب كما عنه، حفظه قد عمرو ابنه كان إن لفظه



المقدماتمھمات  ٢٢٤    

 بن عمرو حديث ختريج وسيأيت فيه، ما بيان مع سبق كما الوقف رجح حامت أبو كان وإن
  .تعاىل اللّه شاء إن ،) ٥٩٨٦( برقم السلسلة هذه من عشر الثاين الد آخر يف ولفظه عطية،

  :وأكثر وأشهر أقدم وهم احلديث، ضعف من بتضعيف، املعارضة: الثاين الوجه

 من األنصاري عليه اعتمد الذي املقدسي احلسن أيب لشيخه ذلك يف خمالفاً املنذري، -١
  !آنفاً تقدمنيامل الثالثة بني

  ! املضعف وهو تضعيفه، حجر ابن عليه رد الذي النووي، -٢

 للحديث تضعيفه ينقل أن دون لعطية تضعيفه عنه األنصاري نقل الذي تيمية، ابن -٣
  !نفسه

  ! به يعترب أن دون إياه؛ تضعيفه األنصاري عنه نقل الذي البوصريي، -٤

 عنـه  ينفل ومل لعطية، تضعيفه رياألنصا عنه نقل الذي الوهاب، عبد بن حممد -٥
  .كافياً األول التضعيف كان وإن أيضاً، للحديث تضعيفه

  .خان حسن صديق -٦

  :ومها وثامناً، سابعاً م نلحق أن وميكن

  .النسائي -٧

  .القيم ابن -٨



المقدماتمھمات  ٢٢٥    

 السـين  ابن لتلميذه خالفاً ؛"والليلة اليوم عمل" كتابه يف إياه ذكره فلعدم النسائي؛ أما
 مـن  بكثري أنظف النسائي وكتاب ،) ٢٥ ص( األنصاري نقله كما كتابه يف أورده الذي

  .تعاىل اللّه شاء إن فيه أورده ضعيف؛لكان أنه يعلم أنه فلوال تلميذه، كتاب

 منها طبعات، عدة املطبوع"  الصيب الوابل"  كتابه يف يذكره مل فكذلك. القيم ابن وأما
 يف أيضاً يورده مل فإنه تيمية، ابن لشيخه تابع ذلك يف ووه األنصاري، الشيخ عليها علق اليت

 قلمـا  القيم ابن أن العلماء لدى ومعلوم بضعفه، املتقدم تصرحيه مع"  الطيب الكلم"  كتابه
  .واجتهاداته آرائه يف شيخه خيالف

  :الثالثة عن املتقدم التحسني عقب قوله األنصاري الشيخ شغب من وإن

 سـيقول  أنه شك ال التقوية، مسلك ذلك يف سلكوا وقد يهم،ف األلباين يقول فماذا" 
  " . الوهاب عبد بن حممد يف قاله مما وأشنع أشد فيهم

 إنه وحقداً، حسداً دماً يقطر قلبه يكاد الذي الرجل، هذا خباثة إىل الكرمي القارئ فلينظر
  :يقرأ وهو باغياً، نفسه عند من وجييب ماكراً، يسأل

 أـم  يزعمون الذين الكشف، أهل مشايخ من هو أم ،... "بالسوء ارةٌألم النفْس إِنَّ"
 اللّه إِنَّ: "تعاىل قوله مبثل كفراً قلوم؛ أسرار ويكشفون الناس، صدور يف ما على يطلعون

ليمورِ يف بِما عد؟"الص!  

 الوهـاب  عبد بن حممد الشيخ على أشنع مل أنين فهو: به اللّه أدين الذي أنا جوايب أما
 مولِّيهـا  هو وِجهةٌ ولكُلٍّ: "اللّه قال ما إال العلماء من غريه يف وال فيه أقول ولن اللّه، رمحه

  .واحد أجر فله أخطأ ومن أجران، فله فأصاب منهم اجتهد من ،" اخلَيرات فاستبِقُوا



المقدماتمھمات  ٢٢٦    

 ابن الإسالم شيخ نقله الذي الإمجاع يف األنصار إىل املنتسب أيها أنت تقول ماذا ولكن
 ويف ،) ١٠ ص( تقدم كما احلديث ذا تفرد الذي عطية ضعف على الذهيب واحلافظ تيمية
 ضـعف  على -نفسه الوهاب عبد بن حممد وفيهم - الثمانية أو الستة األئمة أولئك اتفاق
  هذا؟ حديثه

 لك بد ال ولكن ،" لنيالْجاه من أَكُونَ أَنْ بِاللَّه أَعوذُ" و السابق، خترصك أخترص لن
 تسقط مل كانت إن -رسالتك سقطت باألول قلت فإن أخطؤوا، أو أصابوا:  تقول أن من
 فإن! اِإلمجاع؟ خيطئ فهل باآلخر، قلت وإن املزعوم، انتصارك سقط كما -!تقدم مبا بعد

 ومـن : " العاملني رب قول فيك حق نعم؛: قلت إن و وافتك، تناقضك ظهر. ال: قلت
 جهنم ونصله تولَّى ما نولِّه الْمؤمنِني سبِيلِ غَير ويتبِع الْهدى لَه تبين ما بعد من الرسولَ يشاققِ

اَءتسا وريصتعاىل باللّه عياذاً"  م.  

 جماتـه  مـن  عنه الكشف سبق مبا يكتف مل -اللّه هداه -األنصاري الشيخ إن مث
 ص( زعمه وهو ،-األقل على -آخر جتاهل أو أخرى، بفرية رسالته ختم حىت وخترصاته،

 عليك، السائلني حبق: "مجلة الوهاب عبد بن حممد الإمام به فسر ماَ على أطلع مل أنين) ٢٧
  "!هذا ممشاي وحبق

 قرأه ألنه ؟جيداً ذلك يعلم والشيخ للّه، واحلمد لدي معروف إليه املشار التفسري: قلت
 بعـض  علـى  الرد صدد يف سيأيت كما السلسلة هذه يف احلديث هذا على الكالم آخر يف

 تعاىل اللّه على السائلني حق إن: "هناك قلت فقد املبتدع، التوسل على به املستدلني املبتدعني
 لب ، مبخلوقٍ ما توسلٌ فيه فليس معناه؛ يف وما احلديث هذا صح فلو دعاءهم، جييب أن هو
  .إخل... " الإجابة وهي صفاته، من بصفة إليه توسل هو



المقدماتمھمات  ٢٢٧    

  اطلع وقد إال الشيخ أظن وما ،) ١٠٠ ص" ( وأحكامه أنواعه التوسل" رساليت يف وحنوه
  !ذلك عن الغين فهو منه، لالستفادة أقول ال عليه،

  !العثرات لتتبع ولكن

  :اديثاألح بعض يف املأثور بالدعاء هنا كالمي أختم أن من بأس وال

 إن ،)علي يتجسس: أي( يرعاين وقلبه تراين، عينه ماكر، خليل من بك أعوذ إين اللهم"
  ". أذاعها سيئة رأى وإن دفنها، حسنة رأى

) ٢٩١٣( برقم السلسلة هذه من السادس الد يف إسناده على والكالم خترجيه وسيأيت
  .تعاىل اهللا شاء إن

 حفظه األنصاري محاد الشيخ لصاحبنا برسالة انالإخو أحد ذكَّرين تقدم ما كتابة وبعد
 -احلـديث  هلـذا  حتسينه عليه الرد فيها ،" الغماري على الرد يف القاري حتفة: "مساها اللّه

 برده إمساعيلُ الشيخ خص ملاذا: فتساءلنا محاد، الشيخ عم ابن وهو -متاماً إمساعيل كالشيخ
 الغمـاري  الشيخ فيه وافق الذي حتسينه يف الفتهخم يف متفقان ومها عمه، ابنِ دون األلباينَّ

 معنا أنه مع األرناؤوط شعيباً الشيخ رده يف يشرِك مل وكذلك! هلواه وإتباعه بابتداعه املشهور
 مـا  ذلك يف أليس! ؟) ٢٩٦ -٢٩٥/ ١" (الطحاوية شرح" على تعليقه يف التضعيف، يف

 حسداً. به والتشهري األلباين من للتشفِّي وإمنا إرشاد،وال للنصح ليس الشيخ رد أن للقراء يؤكِّد
 رحمةً لَدنك من لَنا وهب هديتنا إِذْ بعد قُلُوبنا تزِغْ لَا ربنا! " عمه؟ البن عليه،وحماباة وحقداً

كإِن تاب أَنهالْو ."  
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 عليه كان مبا وتذكرياً له عربة ليةالتا القصة األنصاري للشيخ هنا أسوق املناسبة وذه
 سالمة يف م حيتذى حسنة قدوة بعدهم من خلف ملن يكونون لعلهم األنصار، من السلف
  .اخللق وحسن القلب،

 - وسلم عليه اهللا صلى - اللّه رسول مع جلوساً كنا: عنه اللّه رضي مالك بن أنس قال
  ".اجلنة أهلِ من رجلٌ اآلنَ عليكُم يطلع:"فقال

األنصارِ من رجلٌ فطلع ه تنطفضوئه، من حليتفلمـا . الشمال يده يف نعليه تعلق قد و 
 فلما. األوىل املرة مثل الرجل فطلع ذلك، مثل - وسلم عليه اهللا صلى - النيب قال الغد؛ كان
 الرجل ذلك فطلع أيضاً، مقالته مثل - وسلم عليه اهللا صلى - النيب قال الثالث؛ اليوم كان
  .األوىل حاله مثل على

 إين:  فقال العاص بن عمرو بن اللّه عبد تبعه - وسلم عليه اهللا صلى - النيب قام فلما
تيأيب، الح ويف( متضي حىت إليك تؤويين أن رأيت فإن ثالثاً، عليه أدخل ال أن فأقسمت 

  .نعم: قال فعلت؟). مييين حتل حىت: رواية

 الليل من يقوم يره فلم الثالث، الليايل تلك معه اتب أنه حيدث اللّه عبد وكان: أنس قال
 لصـالة  يقـوم  حىت وكرب وجل عز اللّه ذكر فراشه، على وتقلب تعار، إذا أنه غري شيئاً؟

 الثالث مضت فلما. خرياً إال يقول أمسعه مل أين غري: اللّه عبد قال].  الوضوء فيسبغ[ الفجر،
 هجر وال غضب أيب وبني بيين يكن مل إين! اللّه عبد يا: قلت. عمله أحتقر أن وكدت ليال،

 عليكم يطلع: "مرار ثالث لك يقول - وسلم عليه اهللا صلى - اللّه رسول مسعت ثَم،ولكن
  " .اجلنة أهلِ من رجلٌ اآلنَ
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 فلـم  بك، فأقتدي عملك؟ ما ألنظر إليك آوي أن فأردت مرار، الثالث أنت فطلعت
 ؟ - وسـلم  عليه اهللا صلى - اللّه رسول قال ما بك بلغ الذي فما عمل، كثري تعمل أرك
  ]. عنه فانصرفت! [ رأيت ما إال هو ما: فقال

  :فقال دعاين، وليت فلما: قال

: روايـة  ويف( غشاً، املسلمني من ألحد نفسي يف أجد ال إين غري رأيت، ما إال هو ما
  .إياه اللّه أعطاه خري على أحداً أحسد وال) غلًا

  .نطيق ال اليت وهي بك، بلغت اليت هذه: هاللّ عبد فقال

 وعبد له، الزيادتني مع والروايتان ،)٢٤١/٦٩٤" (الزهد" يف املبارك بن اللّه عبد أخرجه
  .له والسياق) ٣/١٦٦( أمحد ،وعنه) ١١/٢٨٧/٢٠٥٥٩" ( املصنف"  يف الرزاق

  لترغيبا" يف كما غريهم ورواه املنذري، قال كما الشيخني؛ شرط على صحيح وإسناده
) "٤/١٣.(  

  ) :١١٩/ ١٠" (الفتاوى" يف احلديث عقب -اللّه رمحه -تيمية ابن قال وقد

 خلوه إىل يشري"  نطيق ال اليت وهي بك، بلغت اليت هذه: "له عمرو بن اللّه عبد فقول"
  .احلسد أنواع مجيع من وسالمته

 أُوتوا مما حاجةً صدورِهم يف يجِدونَ ولَا: " ففال األنصار، على تعاىل اللّه أثىن وذا
  ". خصاصةٌ بِهِم كَانَ ولَو أَنفُِسهِم علَى ويؤثرونَ

  :املفسرون قال املهاجرون، إخوام أويت مما: أي
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  ". املهاجرون أويت مما وغيظاً حسداً: أي ؛"  حاجةً صدورِهم يف يجِدونَ لَا"

  !اري؟األنص أيها م اقتديت فهال

 كانَ حبيباً قرائنا، من خملص كل إىل أوجهها كلمة من يل بد ال املقدمة هذه ختام ويف
  :فأقول بغيضاً، أم

 على الرد يف كتابايت بعض يف أحياناً تبدو اليت الشدة سبب عن بعضهم يسألين ما كَثرياً
  :أقول عليه جواباً و ضدي؟ الكاتبني بعض

 أنا بل فيه، تهجم ال علمياً رداً علي يرد أحداً أبتدئ ال لّهال حبمد أنين القراء هؤالء فليعلم
  يف الشدة تلك من شيٌء وجِد وإذا الشاكرين، من له

  :حالتني من حالة إىل يعود فذلك. كتيب من ما مكان

 كمثل. وافتراًء تاً إيل وأساء فيه واشتط ابتداء، علي رد من على رداً تكون أن: األوىل
  !السلفي أرشد باسم تستر الذي األعظمي و غدة، أيب

 عنه العهد وما مرة، ما غري األنصاري إمساعيل كالشيخ وغريهم؛ والبوطي، والغماري،
  !ببعيد

 يضـرهم،  قد إنه بل واللني، الصفح -اعتقادي يف -فيهم يفيد ال الظلمة هؤالء ومثل
  قال كما. وعدوام بغيهم يف االستمرار على ويشجعهم

  :الشاعر

  تمردا اللَّئيم أَكْرم أَنت وإنْ***  ملَكْته الكَرِمي أَكْرمت أَنت ذاإِ
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عضوى ودع يف النضوم فيلَى السر***  بالعضعِ مضكَو فيعِ يف السضوى مدالن  

 فوق أحياناً يكون قد وتعليمهم، الناس لإرشاد املتصدرين هؤالء مثل ظلم حتملَ إن بل
 -للّه واحلمد -تقل فلم الطاقة، هلذه مراعية الإسالمية الشريعة جاءت ولذلك البشرية، الطاقة
 طلب ومن األيسر، اخلد له فأدر. األمين خدك على ضربك من: "اليوم املزعوم الإجنيل يف كما
 مـا  بِمثْلِ عليه اعتدواف علَيكُم اعتدى فمنِ: "تعاىل قال بل"!  كساءك فأعطه رداءك؛ منك

 هذه متام أن تعاىل اللّه بفضل ذاكر وأنا ،"مثْلُها سيئَةٌ سيئَة وجزاُء: "وقال هو،" علَيكُم اعتدى
 ظُلْمه بعد رانتص ولَمنِ.  الظَّالمني يحب لَا إِنه اللَّه علَى فَأَجره وأَصلَح عفَا فَمن: " الثانية اآلية

كا فَأُولَئم هِملَيع نبِيلٍ ما.  سمبِيلُ إِنلَى السع ينونَ الَّذمظْلي اسونَ النغبيي وضِ فرِ الْأَريبِغ 
قالْح كأُولَئ ملَه ذَابع يمأَل  .نلَمو ربص غَفَرإِنَّ و كذَل نمِ لَمزع أعتقد ولكين ،"  ورالْأُم 

 وال الظامل ينفع ذلك أن الظن على غلب فيمن هو إمنا. املأجور والصرب املشكور، الصفح أن
 العملية - وسلم عليه اهللا صلى - سريته ذلك على يدل كما. يذله وال الصابر ويعز يضره،

 أو نبياً قتل رجل ةالقيام يوم عذاباً الناس أشد: "- وسلم عليه اهللا صلى - وقوله أعدائه، مع
  ) .٢٨١" (الصحيحة"  انظر". نيب قتله

 دون باحلق لنفسه باالنتصار للمظلوم تسمح أا وحنوها اآليات هلذه من يؤخذُ ما وأقل
 تؤكد والسنة ،" ظُلم من إِال القَولِ من بالسوء اجلَهر اللّه يحب لَا: "تعاىل كقوله. وظلم تعذّ

 ضراتها إحدى اعتدت حني لعائشة - وسلم عليه اهللا صلى - قوله كمثل. وتوضحه ذلك
  ". فانتصري دونك:"عليها

 - النيب فرأيت شيئاً، علي ترد ما فيها، يف ريقها يبس قد رأيتها حىت عليها فأقبلت: قالت
  .وجهه يتهلل - وسلم عليه اهللا صلى
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 من الرابع الد يف خمرج وهو ح،صحي بسند وغريه؛ ،"املفرد األدب" يف البخاري رواه
  ) .١٨٦٢" (الصحيحة"

 العلم، يدعون ممن كثري من مظلوم فإين بالإنكار، يبادروا ال أن القراء أولئك من فأرجو
 ممن فهو -كذلك كان إن -ولكنه السلف، منهج على معنا أنه يظَن ممن بعضهم يكون وقد
  :احلديث يف جاء كما كبده؛ واحلسد البغض أكل

"احلالقة هي والبغضاء، احلسد،: قبلَكم األمم داُء إليكم دب.  

  ".الشعر حالقة ال الدين، حالقة

  .هريرة وأيب الزبري ابن عن طريقيه مبجموع حسن حديث وهو

 يف أقف أن مين يرضوا وأن خياليني، ال واقعيني، يكونوا أن املتسائلني أولئك من فأرجو
 متجاوب ؟؛غري" املُعتدين يحب ال إِنه تعتدوا والَ: "العاملني رب ولق مع الظاملني على ردي

  :القدمي اجلاهلي ذلك مع

  اجلَاهلينا جهل فَوق فَنجهلَ***  علَينا أحد يجهلَن لَا أال

  .اجلاهلني من أكون أن باللّه عياذاً

 عرِف من بعض من صدر ما، ثحدي يف فاحش خطأ هناك يكون أن األخرى واحلالة
 صلى - اللّه رسول حديث على مين غريةً عليه، الكالم يف مثله على أقسو فقد التحقيق، بقلة
  ) :١٤٢( احلديث حتت اآليت كقويل ،- وسلم عليه اهللا
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 أبـو ( فإن. الباطل الإسناد ذا يستشهد أن -وعنه عنا اللّه عفا -السيوطي خيجل مل"
  -... ".السيوطي على حاله خيفى ال ذاب،ك أفاك هذا) الدنيا

 أن ، - وسلم عليه اهللا صلى - حديثه على الغرية هو إمنا الشدة هذه على الباعث فإن
بسنإِىل مثالً فانظر والتقوى، بالدين املعروفني احلفاظ بعض ذلك يف وسلفنا يقله، مل ما إِليه ي 

 برقم عنه اللّه رضي علي فضل يف اآليت ثاحلدي صحح وقد. احلاكم يف اللّه رمحه الذهيب قول
)٧٥٧: (  

  ! ".معرفتك؟ سعة على أجهلك فما كذاب، احلراين وأمحد موضوع، واللّه بل: قلت"

 احلاكم، يف الذهيب عبارة وبني جهة، من والسيوطي احلاكم بني الفرق القارئ فليتأمل
  .أخرى جهة من السيوطي يف وعباريت

 لكل تؤكِّد -الطَّبع حتت املقدمة وهذه -األنصاري شيخلل جديدة رسالة على وقفت مث
 على األلباين تعليقات نقد: "بعنوان وهي وافتراءاته، وحسده بغضه يف ماضٍ أنه يقرؤها من

 علي والتحامل التهجم، إال حيِسن ال -علي ردوده يف كعادته -فيه وهو"! الطَّحاوية شرح
  :حق بغري فيه انتقدين حديث أول يف كقوله واللمز؛ ز،األساليب،والغم بشتى

  (!) ... ". فقيهاً ال حمدثاً نفسه األلباين فباعتبار"

 اللِّني فيه وينفع احلق، وجه يبتغي خملصٍ كاتب من يصدر ال الذي الإفك من هذا وحنو
 األلباين غري أخطاِء لتسليك والتمحل املكابرة شديد مكابر ألنه. عليه الرد يف اهلين واألسلوب

 -القراء وتضليل العلماء، كالم ببتر ولو -وجتهيله توهيمه يف يتكلَّف ِما بقدر ظهورها، مع
ليستقيم هرد عليه!!  
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 غدة أبو الصغري الكوثري إليه سبقه قد هذا"  نقده" يف ظلما علي أخذه ما بعض يف وهو
 مما ذلك يف معه فالتقاؤه ،"الطحاوية شرح" ختريج مقدمة يف عليه رددت كنت الذي احلليب،

 فـال ! السنة أهل على الرد يف األهواء أهلِ بعضِ مع يتعاونَ أن يف يتحرج ال أنه على يدلُّ
 خيفى أن ميكن ال الذين العلماء كبار وفيها الإفتاء؛ دارِ يف باحثاً مثلُه يكون كيف واللّه أدري
 املبتدعة طريقته إىل النزيه، العلمي األسلوب عن الرد يف احنرافه يف الباحث هذا الح عليهِم

 مواضعه، عن الكلم وحتريف والتدليس، واالفتراء، بالبهت، السنة أهل من خالفه ملَن اتهامه يف
  !العثرات؟ وتتبع

 وأسلوب قلمي، غري بقلمٍ رجل،ال أخالقِ من أمجلته الذي هذا من يتحقَّق أن أراد ومن
 يف الباري فتح: "املنصوري الزهريي أمني بن مسري الفاضل األخ رد فليقرأ أسلويب؟ غري ناعمٍ

د األلباين عن الذَبإمساعيل على والر األنصاري "، يف زائـر  وأنا خرياً اللّه جزاه إيلَّ أرسله 
 هذا يصل وما بعد، ينشر ملَّا املطبعة يف هوو ،) هـ ١٤١٠( السنة هذه شعبان أواخر) جدة(

  .األيدي تداولته قد ويكون إال. الناس أيدي إىل الَّد

 يماري وال يداري ال علمه، إليه وصلَ ما إال يقولُ ال ، نزيه جداً، هادئ علمي رد وهو
 أن يتمالك مل فإنه نصاري،األ على الرد يف صدره سعة مع وهو والربهان، احلجة وراء منطلقاً
  ) :٧٧و ٦٦ ص( يصرح فهو به، وصفُه سبق ما ببعضِ يصرح

  !النقل يف أمني وال النقد، يف منصف غري أنه

  !الواقع خالف األلباينِّ على وادعائه األنصاري مكابرة من) ٨٦و ٨٢ ص( يتعجب وهو

  ) :٨٧ ص( فقال القراء، لىع وتدليسه مكابرته كثرة من صدره ضاق ولقد
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 فاتـه  إذا بأنـه : اللّه حفظه األنصاري للشيخ النصيحة توجيه من أسأم أنين هنا أكَرر"
  ". النقل يف األمانة تفوته ال أن على فليحرص النقد، يف الإنصاف

  ) :٨٨ ص( قال مث إليه، املشار تدليسه عن كشف مث

 حفظه األلباين الشيخ مرتلة من ينالَ فلن حاول، فمهما نصاري،األ الشيخ اللّه فَلْيتقِ أال"
  :اللّه

  " الوعلُ قَرنه وأوهى يضرها فَلَم***  ليوهنها يوماً صخرةً كَناطحٍ

  :آخره يف صرح) ٤٠ -٣٨ ص( معه طويل له حبث آخر ويف

  " !ناصر الشيخ كالم وأخفى دلَّس" األنصاري أن

  ) :٤١ ص( قال مث

  ! ".نقده عليها يبين هو مث موجودة، غري أصالً هي أشياء يتخيل هو بل"

 عليه اللّه بارك فيه بقوله ذلك وختم هذا،"  نقده"  يف الباطلة مزاعمه بعض عليه رد مثَّ
  ) :٤٣ ص(

 ألننا ماوإن األلباين، نقد ضد ألننا ال أبداً، هذا"  نقده"  يخرِج ألَّا عليه جيب كان بل"
  ". علمي غري نقد أي ضد

 فقط، النقد أجل من ينقد بأنه) ٥٠ ص( األنصاري الشيخ وصف الفاضل األخ إن مث
  .هذا رده - وخباصة ردوده، يف جداً ظاهر شيٌء وهذا
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 ذلك ومع ،"صحيحيهِما" يف ومسلم البخاري أخرجه حديثاً: مثالً ذلك على ضرب مث
 محيةً األنصاري ثار. صحته وأثبت األلباينُّ ذلك رد فلما! علة له أن" اويةالطح" شارح ذكر

  :الفاضل األخ ففال كعادته، الشغب إال علمية حجة أي دون األلباين على واعترض للشارح،

 أحدمها، أو"  الصحيحني" يف حديثاً األلباين الشيخ انتقد إن! األنصاري للشيخ عجباً" 
 يعجِب مل. احلديث ذلك يف السابقني العلم أهل كالم ونقل بذلك، املقنعة العلمية األدلَّة دموق

الشيخ هذا األنصاري ،د" ،" الصحيحني" على وتباكى الصنيععليهمـا  الشيخ جبرأة وند .
 النقد، أجل ومن األنصاري، يعجب ال فهذا ؛" الصحيحني" عن يدافع الشيخ ألن واآلن؛

 الشيخ دام وما! األلباين خمالفة املهم... علمية أدلَّة دون الشارح؛ جانب إىل يقف فقط، دوالنق
األلباينِّ خمالفة عن يبحث األنصاري بتضـعيف  هذا كانَ لو حىت شكلٍ، بأي  يف حـديث 

"  الصـحيحني " ألحاديث نقده األلباينِّ على يستنكر فلماذا بينة؛ غريِ ومن ،" الصحيحني"
  ". نفس حظُّ هذا يف يكون ال أن وجل عز اللّه أسأل! علمية؟ بأدلَّةو

  ) :٦٦و ٥٢ ص( عليه اللّه بارك قالَ مث

  !". له أتعرض أن أحب فال. يقله مل ما له وتقويله األلباين، للشيخ اتهامه عن وأما"

 تعديه نم األنصاري الشيخ الزهريي مسري الفاضل األخ به وصف ما بعض هذا: أقول
  .علي وتقوله

 حبـال  نبصرهم أن الغرض ألن املقدمة؛ هذه يف أطلت أنا إذا الكرام القراء إىل ومعذرةً
 إىل يبادروا ال ولكي احلياديني، املنصفني الكُتاب من غريي بقلم حق، بغري يفَّ الطاعنني بعض

 علمٍ، وبغري بأهوائهِم الناقدين بعض على الرد يف ناًأحيا الشدة من مني يجِدون قد ما استنكار
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 أمتثَّل أن حيملوين أال راجيا ،" يدقُّين من سلْ: قال تشقُّين؟ مل: للوتد احلائطُ قال: "قالوا فقدمياً
  :الشاعر بقول

  املتندم سبابةُ فكَأنين***  فيكُم املُعذَب وأَنا جنى غَيرِي

 محَاد الفاضل الشيخ عمه ابن حاىب كما األنصاري الشيخ أن به تذكريال حيسن مما وإنَ
 األنصاري حاىب كذلك) . ١٨ ص( املتقدم عطية حلديث تضعيفه عن سكوته يف األنصاري

 أال! للحسنات ودفنه العثرات، وتتبع واحلقد، كاحلسد، املتقدمة؛ أوصافه بعض يف يوافقه من
  الرسالة، مؤسسة طبع"  الطحاوية العقيدة شرح" على تعليقه يف ناؤوطاألر شعيب الشيخ وهو

 األنصـاري  أنكره ممَا كثريٍ ويف إليه، املشار احلديث تضعيف يف شاركين قد أنه من بالرغم
 اليت املخطوطات بعض إىل العزو وفيه خترجيي، من استفادها قد خترجياته من كثرياً فإن علي؛

 مبا متشبعاً نفسه إىل ينسبها مث غريه، جهود يستغل فهو ذلك، إىل يشري أن دون! يده تطوهلا ال
 ،٢٣٤و ٢٢٤و ١٦٥و ١٥٦و ٩٦و ٩٤و ١/٨٨: (املثـال  سـبيل  على فانظر! يعط مل
 ذلك وقابل ،) ٥٤٩و ٥٤٤و ٥٤٢و ٥٢٠ و ٥١٠ و ٤٢٣و ٤١٨و ٣٨٩و ٢/٣٧٨و

 إليهما املشار كاحلديثني عضها؛ب ختريج عن عدت قد أنين على ذكرت، مما لتتحقَق بتخرجيي؛
 خمرج األول واحلديث! إياي تقليده على هو وبقىِ األفقي، اخلط عليهما املوضوع بالرقمني

 يف استدركته مما وهو ،) ٥٤٢٧" (الضعيفة" يف واآلخر ،) ٢٨٢٩" (الصحيحة" يف عندي
 ص( والتاسـعة  ةالثامن كالطبعة ؛" الطحاوية شرح" على بتخرجيي اجلديدة الطبعات بعض
٢٩٠. (  

 قال وهلذا آنفاً، ذكرت كما أيضاً؛ شعيب للشيخ األنصاري حماباة للقراء يظهر هنا ومن
 ص" ( األنصاري؟ رد يكون أن ينبغي كان من على: "عنوان حتت خرياً اللّه جزاه مسري األخ
٦٣: (  
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 طبعـة  يف موجود هو األلباين الشيخ على هلذا"  رده" يف األنصاري أخذه ما ومعظم"
 غري الرجل أن خاصة شعيب، لطبعة نقده يكون أن األوىل أفليس آنفاً، إليها املشار شعيب

اللّه؟ حفظه األلباين كالشيخ السلفية العقيدة عن بدفاعه معروف." !  

 اآليت احلديث"  نقده"  يف األنصاري الشيخ حشرها اليت األحاديث من كان ولقد هلذا،
  :بلفظ) ٣٤٤( قمبر الَّد هذا يف

  .احلديث... " ولد هلا يعيش ال وكان إبليس، ا طاف حواء؛ محلت ملا"

 -يقال كما -احلبلني على واللعب الشغب، سوى فيه جيد ال حوله كالمه يقرأ والذي
  ...أمور بستة أعلُّوه العلماء أن يزعم جهة من فهو

 من هو ذكر الذي هذا لىع فاحلديث! البصري احلسن تدليس منها وليس ،) وذكرها(
 فنقض عاد أخرى جهة من ولكنه! قائمة تزال ال اخلمس العلل ألن واهياً؛ عنده يكون العلل
  :بقوله ذلك

  ... "!وصححه واحلاكم وحسنه، كالترمذي يعله؛ مل من العلم أهل من إن"

 لغنمني،ا بني العائرة كالشاة فهو! املضعفني وأولئك املصححني، هؤالء بني حريان فهو
 مع! الصحيح احلديث يف جاء كما! تتبع أيهما تدري ال مرة؛ هذه وإىل مرة، هذه إىل تعري
 العلماء عند ذلك يف املتساهلني من والتصحيح بالتحسن املخالفني أن يدري -لعله أو -أنه

  !احملققني

 مل فيه؛ وتناقضه جهله وبين احلديث هذا يف إياي نقده الفاضل األخ عليه رد ملا. ولذلك
  ) :٧٢ ص(بقوله عليه رده وينهي منه، تعجبه يبدي أن إال يسعه
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  "! يقول ما الإنسان يدري ال أن: العجب هو واللّه وهذا"

 ما فيه قلنا إذا يعذروننا البيان هذا بعد القراء ولعلَّ األنصاري، إمساعيل الشيخ هو ذلكم
  .هو يفعل كما عليه جتن أو تعد دون ؛ فيه

 هذا، نقده ينشر ال أن نصحه الفضالء الشيوخ بعض أن السعودية يف وأنا لغينب ولقد
  .براقش جنت نفسها وعلى نفسه، ويفضح هواه يتبع أن إال فأىب

  :والسالم الصالة عليه قوله وهو املقام، يناسب حبديث املقدمة هذه وأختم

 منه يبقى وال بصاحبه، لكَلَبا يتجارى كما األهواء م تتجارى أقوام أميت يف سيخرج"
ل وال عرقفْص٤٨ رقم" ( الترغيب صحيح"." دخله إال م.(  

  ". إليك وأتوب أستغفرك أنت، إال إله ال أن أشهد وحبمدك، اللهم وسبحانك"

  هـ ١٤١٠ سنة شعبان ١٥ عمان

  األلباين الدين ناصر حممد/  وكتب
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  األوىل الطبعة مقدمة

 سـيئات  ومن أنفِسنا شرور من باللّه ونعوذُ ونستغفره، ونستعينه دهحنم للّه، احلمد إِنَّ
 وحده اهللا إِال إِله ال أنْ وأشهد له، هادي فال يضللْ ومن له، مضلَّ فال اهللا يهده من أعمالنا،

  .ورسوله عبده حممداً أنَّ وأشهد له، شريك ال

  . )١("  مسلمونَ وأنتم إال تموتن وال هتقات حق اللّه اتقوا آمنوا الذين أيها يا"

 منهما وبثَّ زوجها منها وخلق واحدة نفسٍ من خلَقَكُم الذي ربكم اتقوا الناس أيها يا"
  . )٣(" رقيباً عليكم كانَ اللّه إِنَّ واألرحام)٢( به تساَءلونَ الذي اهللا واتقوا ونساًء كثرياً رِجاالً

 لكـم  ويغفـر  أعمالَكم لكُم يصلح. سديداً قوالً وقولوا اللّه اتقوا آمنوا الذين أيها يا"
  .)٤("عظيماً فوزاً فاز فقد ورسولَه اللّه يطع ومن ذُنوبكم

                                                   
 .١٠٢: عمران آل )١(
 فهو صحته؟ فرض وعلى. فضعيف".اجلنة إال اهللا بوجه يسأل ال: "حديث وأما تعاىل، باهللا السؤال جواز فيه )٢(

 ". املسلمون"  جملة يف ذلك بينت كما. احلقرية األمور سؤال لىع حممول
 .١:النساء )٣(
  .٧١ -٧٠: األحزاب )٤(

 يدي بني يقولوها أن أصحابه يعلم وسلم وآله عليه اللّه صلى اهللا رسول كان اليت احلاجة خطبة هي اخلطبة وهذه
 مطبوعـة،  رسالة فيها ويل ذلك، غري أو ،حماضرة أو مجعة، أو نكاح، خطبة كان سواء دينهم، أمور يف كالمهم
 فلعلـهم  علمـت،  فيما قاطبة العلماء من -األسف مع -مهجورة وهي الغراء،"  اإلسالمي التمدن"  جملة نشرا

  .وحييوا إليها يعودون
 إذا ذلـك  يقـول  كان وسلم وآله عليه اللّه صلى النيب إن:فيه قال عنه اهللا رضي جلابر حديث من هو )٥(
    .للنسائي والزيادة وغريمها، والنسائي، مسلم، رواه اكم.خطب
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 عليه اهللا صلى - حممد هدي اهلديِ وأحسن اللّه، كتاب احلديث أصدق فإن بعد؛ أما"
 يف ضاللة وكل[ ، ضاللةٌ بدعة وكل ، بدعةٌ حمدثة وكلَّ حمدثاا، األمورِ وشر ،- وسلم
  .)٥(]" النار

: عنـوان  حتـت  متتابعـة  مقاالت سلسلة بنشر سنني بضع منذ بدأت كنت إنين مث
 الغراء،"  الإسالمي التمدن" جملة يف" األمة يف السيئ وأثرها واملوضوعة، الضعيفة األحاديث"

 حبيث -الشديد األسف مع - الكثرة من حاديثاأل هذه ألن نشرها؛ يف مستمراً زلت وال
  !حديث آالف أربعة حنو الزنادقة من واحد رجل وضع وقد كيف! األلوف بل املئات، تعد

 القارئ يقول فماذا! حديث آالف عشرة من أكثر بالوضع املعروفني من ثالثة ووضع
 منها متباينة؛ راضوأغ خمتلفة، لغايات آخرون أناس وضعها اليت األخرى األحاديث يف الكرمي

 ومنـها ! بزعمهم تعاىل اللّه إىل التقرب ومنها واملذهبية، اجلنسية، العصبية ومنها السياسية،
 الفقهاء من احلفظ وضعفاء الصوفية، من املغفَّلني بعض من قصد دون خطأ وضعت أحاديث
 والتفسري، الفقه، كتب يف بكثرة منتشرة وهي! وضبطه باحلديث هلم عناية ال ممن وغريهم،
  .وغريها والترهيب، والترغيب، والوعظ،

 وكشفوا ضعفها، بينوا األئمة، من طائفة األحاديث هلذه سخر وتعاىل تبارك اللّه ولكن
  :املبارك ابن اللّه عبد للإمام قيل ملا ولذلك وضعها، وأوضحوا عوارها،

  ". املصنوعة؟ األحاديث هذه"

                                                                                                                          
 روايـة  يف مسلم عند عليها التنصيص جاء فقد اجلمعة، خطبة خاصة وبصورة كلها، اخلطب يشمل وذلك

  .أيضاً السنة هذه حييوا أن اخلطباء فعلى له،
 
 



المقدماتمھمات  ٢٤٢    

  :بقوله أجاب

  ."اجلهابذة هلا يعيش"

  :اجلوزي ابن وقال

 رسولِ حديث يف يزيدون أقوام أخذ منه، ليس ما القرآن يف يدخل أن أحداً ميكن مل ملا"
،ونَ علماء اللّه فأنشأ يقل، مل ما عليه ويضعون اللّهحونَ النقل، عن يذبو الصحيح، ويوض 

 هذا يف قل قد بالضر هذا أن غري األعصار، من عصراً منهم اللّه خيلي وما القبيح، يفضحون
  .مغرب عنقاء أعزمن فصار الزمان،

  " القَليل من أعز صاروا ففد***  قَليالً عدوا إِذا كانوا وقد

عدد يكون فكم اجلوزي، ابن عهد يف كذلك األمر كان فإذا: قلت  

  .القليل من أقل أم شك ال! العصر؟ هذا يف احلديث عن الذَّابني العلماء

 حتذيراً واملوضوعة؟ الضعيفة األحاديث نشر يف االستمرار وجوب يناعل يؤكد مما وهذا
  .كتمانه إمث من وجناةً العلم، بيان بواجب وقياماً منها، للناس

 ملا قدره؛ حق ذلك يقدرون -اهلوى بصائرهم يعمِ مل ممن -العلم أهل أن أشك ولست
 ال](*) و[  كيف منه، ليس مما - وسلم عليه اهللا صلى - حديثه تنقية على التعاون من فيه

  :يقول مهدي بن الرمحن عبد والإمام
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  !؟ )١("  عندي ليس حديثاً أكتب أن من إيل أحب عندي هو حديث علة أعرف ألن"

 على األحكام من أصدره فيما أحداً أقلد ال أنين املناسبة ذه يذكر أن ينبغي ومما هذا،
 إصدار يف عليها وجروا احلديث، أهل وضعها اليت العلمية دالقواع أتبِع وإمنا األحاديث، تلك

 والعلم الإسالمية احلياة ازدهار عهد يف وذلك ضعف، أو صحة من األحاديث على أحكامهم
 املسلمني وتعريف إلتباعها، وفِّقت قد أكون أن وتعاىل سبحانه اللّه أرجو وإين الإسالمي،

 هي اليت القواعد ذه العمل جيدد من املسلمني ناشئة يف وميق أن راجياً ببعضها؛ أو ا، عملياً
 مـن  مجاعة بشهادة الإنسانية، العصور خمتلف يف املنهجي العلمي الفكر عرف ما أدق من

  ". األعداء به شهدت ما والفضل: "قيل وقدمياً املخالفني، من وغريهم املستشرقني،

 املقاالت، تلك أمهية واألصقاعِ البالد فخمتل يف والفضالء العلماء من لكثري تبين وقد
 كـانوا  اليت األحاديث من كثري ووضع ضعف على نبهتهم حيث للناس، الكربى وفائدا
 علـى  النـاس،  ألسنة على وتداوهلا الكتب، بطون يف النتشارها صحيحة؛ أحاديث يروا

 تبارك اللّه يسر ما العصر هذا يف انتشارها سعة على وساعد واختصاصام، طبقام اختالف
 تصـدرها  ممـا  وغريها؛ واالت، واجلرائد، كالإذاعات، احلديثة؛ الوسائل من فيه وتعاىل

 يف جهدهم يبذلوا أن احملمدية السنة على الغيورين العلماء على يوجب الذي األمر املطابع،
  .وحديثهم وإذاعتهم، كتابتهم، لدى األحاديث من التحقق

 من ذلك على أدلَّ وال النشر، يف االستمرار على يشجعونين الفضالء أولئك رأيت هلذا؛
"  الإسالمي التمدن جملة" يف االشتراك على الطالب، من غريهم ومن منهم، الكثريين إقبال

 بينة على ليكونوا ؛ -إيلَّ بعضهم بذلك كتب وقد -فيها الضعيفة األحاديث على لالطِّالع

                                                   
 ) .١/١٠" (العلل" يف حامت أيب ابن رواه )١(
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 أو ،- وسلم عليه اهللا صلى - اللّه رسول على الكذب يف ىأخر مرة يقعوا فال أمرها، من
  .احلديث من - وسلم عليه اهللا صلى - إليه نسبته يصح مل ما عزو يف األقل على

 مفرد كتاب يف األحاديث تلك نشر على الفضالء أولئك من كثري حثَّين فقد ولذلك،
 عنـد  الرجوع وليسهل ا، النفع فيعم الة، على له اطِّالع ال من عليها ليقف الة؟ عن

  .إليها احلاجة

 يل وتيسر زالت، فلما املوانع، بعض لوال لرغبتهم االستجابة على عازماً كنت ولطاملا
 األحاديـث  تلك من صدر قد كان وملا ظنهم حسن هلم شاكراً حتقيقها؟ إىل بادرت ذلك،
 مئة منها جزء كل حيوي لة،متسلس أجزاء يف أطبعها أن رأيت فقد حديث، مئة أربع من أكثر

 جزء يف طبعتها الة، يف منها أخرى مئة نشر مت وكلما األمر، اقتضى إن أكثر أو حديث،
  .واحد جملد يف منها أجزاء مخسة كل وجعلت آخر،

 أمـوراً  اآلن حىت الة يف املنشورة األحاديث بعض على كالمنا إىل أضفت وكذلك
  . الفوائد من ذلك وحنو فيها، حتقيق وزيادة يها،عل الكالم أسلوب تعديل مثل أخرى،

 وأرجح، أعدل أنه بعد فيما يل بدا آخر حبكم احلديث على السابق حكمي أغير وقد
 ،" موضوع: "بدل"  ضعيف: "و العكس، أو ،" ضعيف: "بدل" جداً ضعيف: "أقول كأن

  .ذلك وحنو العكس، أو

  :ألمرين إليه أنبه أن رأيت فقد نادراً؛ كان وإن وهذا،

 يعلم أن اللّه شاَء من يعلم أن: واآلخر.مطبعي خطأ التغيري ذلك أنَّ يظَن ال كي: األول
 أصح، إىل صحيح ومن صواب، إىل خطأ من مستمر تقدم يف فهو اجلمود، يقبل ال العلم أن

  .لنا تبين إذا اخلطأ على نصر ال أننا وليعلموا... وهكذا
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 إلينا يرد مل فإنه الإسالمية، البالد خمتلف يف الضعيفة األحاديث تمقاال انتشار ومع هذا،
 ما وهذا -تعاىل اللّه بإذن الصواب من إليه وفِّقْنا ملا ذلك كان إذا أدري وال عليها، انتقاد أي

 يف اجلَوالن من متكَنه اليت األسانيد ونفد الشريف، العلم ذا معرفة له من لقلة أو -أرجوه
  .)١(األمور من ذلك لغري أو ث،البحو هذه

 سبقت اليت العلمية القواعد تلك تطبيق يف إيانا نقده يف الشيخ يشاركنا أن أود وكنت
  .ا العمل جتديد ويف إليها، اإلشارة

 العلماء بعض تقليد إىل عدل بل عليه، االستمرار يستطع مل فإنه ذلك، حاول وإن ولكنه
 والـتحكم  وبالتهور! لكالمهم الفهم وبسح مبخالفتهم، نااام وإىل رأيه، قوهلم وافق ممن

  .خالف موضع هي وال الرتاع، مبحل هلا عالقة ال بأمور كثرية صفحات وسود! النفساين

 الواهيـة،  اآلثـار  و الضعيفة األحاديث من كثرياً -حجمها صغر على -فيها وأورد
 احلـالل؛  حمـرم  إن: "بلفـظ  األوىل الصفحة يف أورده حديث ذلك على مثالًا وحسبك

  ". احلرام كمستحل

 سيأيت فيما علمياً خترجياً وخرجته ذلك، بينت وقد!  موقوف هو إمنا رفعه؟ يصح وال
  .عشر الثالث الد من) ٦٢١٥( برقم

 ،) ٨٣ رقم انظر( بالوضع" السبحة املذكر نعم: "حديث على حكمي علي الشيخ انتقد
 أن إىل فـذهب  بالضعف، وسعد صفية حديث من فيه املذكورين احلديثني على وحكمي

  !ضعيفان ال صحيحان اآلخرين أن وإىل موضوع، ال ضعيف األول

                                                   
 على احلثيث التعقب" أمساها رسالة يف نشره الذي دمشق، نزيل اهلرري احلبشي اهللا عبد الشيخ انتقاد إال اللهم )١(

 "! اإلميان أهل سبحة إثبات يف البيان حتقيق: "- قال كما -أو ،" احلديث من صح فيما طعن من
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ملا خالفاً نزيه؛ علمي بأسلوب ذلك يف خطأه فيها بينت" التمدن" جملة يف عليه فرددت 
 ،" احلثيث التعقب على الرد" بعنوان مفردة رسالة ذلك يف نشرنا مث رسالته، يف عليه هو جرى
  .إليها فلريجع احلقيقة؛ على االطالع شاء فمن

 آخر برد احلبشي الشيخ فضيلة علينا طلع ينته، يكد وملا الة، يف الرد نشرنا أثناء ويف
 باليت الرد عن واخلروج واالفتراء، والسب، باملغالطات شحنه ،" احلثيث التعقب نصرة"  مساه
 لفهمه املخالف العلمي جي على استمررت أنا إن اخلامتة بسوء أنذرين لقد حىت أحسن، هي

  !وعلمه

 كما الوقت؛ على مين حرصاً أخرى، مرة عليه الرد عن النظر صرفت ذلك؛ رأيت فلما
 إليه املشار احلديث على الكالم عند شبهاته بعض نذكر ولعلنا إليه، املشار ردي خامتة يف بينته
  .آنفاً

 هـذا  يف أخرى مرة املقاالت هلذه لطبع سبباً كان من أشكر أن من أخرياً يل بد وال
 مقدمتهم ويف -" الإسالمي التمدن جملة" على القائمني خاصة بصورة أشكر وأن الكتاب،
 عرف حىت جملتهم، يف نشرها يف األول الفضل هلم كان فقد -العظمة مظهر أمحد األستاذ
 كثرياً ذلك سبيل يف الة أصحاب لقي وقد مفرد، كتاب يف نشرها يف فرغبوا قدرها، الناس

 تـأىب  الذين الطرقيني من وغريهم اجلامدين، الشيوخ بعض من واالنتقادات املعارضات من
 احملمديـة،  والسنة بالشريعة جهلهم عن تكشف اليت احلقائق على الناس يقف أن نفوسهم
 واواستمر حقاً، يرونه ما نشر على وصربوا بذلك، يبالوا مل -الة أصحاب أعين -ولكنهم

  . )١( خرياً الإسالم عن وجزاهم تعاىل، اللّه أثام عليه،

                                                   
 تنامقاال بنشر) هـ ١٣٧٩( سنة من األول العدد منذ بدؤوا فإم أخرى، منقبة ذكرناه ما إىل أضافوا وقد )١(

 .إليها القراء نظر فألفت ،"الصحيحة األحاديث" يف
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 إنه شيئاً، فيه ألحد جيعل وال خالصاً، ولوجهه صاحلاً، كله عملي جيعل أن سبحانه أسأله
  .جميب مسيع

  ٣/٢٥/١٣٧٩ دمشق

  األلباين الدين ناصر حممد
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د ّ   الثالث ال
  

  الرحيمِ الرمحنِ اللّه بِسمِ

 سبيلهم على سار ومن وصحابته، آله وعلى اللّه، رسول على وسالماً وصالةً للّه، داًمح
  .الدين يوم إىل

 السيئ وأثرها واملوضوعة الضعيفة األحاديث سلسلة" من الثالث الّد هو فهذا بعد، أما
 غري ذلك يف ناكُ سنني، دام عنه توقُّف بعد ونشره طبعه وتعاىل تبارك اُهللا يسر قد ،"األمة يف

 الْخيرةُ لَهم كَانَ ما ويختار يشاُء ما يخلُق وربك"  وجل، عز اللّه بيد كلُّه األمر إذ خمتارين،
  ". يشرِكُون عما وتعالَى اللَّه سبحانَ

 متداول منها كثري صحيح، غري حديث مخسمائة يتضمن -السابقني كالَّدين -وهو
 ومواضـيعها،  اختصاصاا اختالف على الكتب، بطون يف مبثوث سائرها و األلسنة، على

  .مؤلفيها ومناهج

 إىل هداين أنْ وعلى أولًا، الإسالم نعمة على طَيباً كثرياً محداً وتعاىل تبارك اللّه أمحد وإني
 فيها؛ والتفقُه إليها دعوةبال وذلك ثالثاً، وخدمتها نصرا إىل -بفضله -ووفّقين ثانياً، السنة
 الفقه عليه يقام أن ينبغي الذي املنهج هو التمييز، هذا فإنّ ضعيفها، من صحيحها متييز بعد

 وتعـددت  بالصوابِ، واخلطأُ باحلق، الباطلُ اختلط وإلّا الإسالمية، العقيدة بله اإلسالمي،
 سبيالً، منها الراجح معرفة إىل جيدون وال ،العلماء من كثري فيها حيتار حىت واآلراُء، األقوالُ

 إتباعـا  مـرجح  بغـري  الترجيح إىل يصريون أم أو! كذا وقيل كذا، قيل: معلَّقة فيذروا
 السليم املنهج هذا التزام من بد ال كان كُلِّه ذلك لدابرِ فقطعاً! اهلوى أو -زعموا -للمصلحة
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 منه وقوفاً دينه من بصرية على املسلم ليكون ديث؛احل من والضعيف الصحيح بني التمييز من
  ". اتبعنِي ومنِ أَنا بصرية علَى اللَّه إِلَى أَدعو سبِيلي هذه قُلْ: " ربه أمر مع

 يف والطَّلبـة  والدعاة واملؤلِّفني العلماء أفاضل من جداً كثري ذلك يف معنا جتاوب وقد
 بعـد  يوماً منهم تصلين اليت الكثرية الطلبات من هذا على أدلَّ وال مية،اِإلسال البالد خمتلف
 علمـاً،  ـا  ليزدادوا وغريمها، السلسلتني من عندي ما نشر متابعة بضرورة ملحني يوم،

  .غريه إىل الضعيف، ويذَروا وفقهه، بالصحيح ويأخذوا

 الذين والطُّرقيني، الصوفيني نم وغريهم املُقَلِّدين الشيوخ؛ بعض األفاضل هؤالء ومقابل
 قلوب على ا يسيطرون اليت واملوضوعة؛ الضعيفة األحاديث على باالعتماد إال هلم حياة ال

 بالإسالم التمسك من والزِمه التمييز، ذلك عن يرضون ال فهم لذلك... يف ما على مث العامة
 فيهـا،  هوادةَ ال شديدة حماربةً إليه الدعاة وحياربون الصحيحة، والسنة الكتاب ضوء على

 قال الذين الكُفَّار إال يستحلُّه ال ما واالفتراء والبهت الكذب من ذلك سبيل يف ويستبيحون
 الدعوة هذه أنّ يعلمون ألم".  اللَّه بَِآيات يؤمنونَ لَا الَّذين الْكَذب يفْترِي إِنما: " فيهم اللّه

 من القلوب وطَييب السذَّج، ا يستغلُّون اليت وخرافام افاموسخ مشيختهم على ستقضي
  .الناس

يوثقى صلة هلما اثنان، مثاالن املقدمة هذه يف اآلن وحسيب ، كثريةٌ أمثلةٌ ذلك على ولَد 
  :ا

 بطانـة  حوله أو صويف، ولعله -العربية اِإلمارات بعض يف األوقاف وزير أن: األول
 اجلرائد بعض يف) هـ ١٤٠٦( سنة شوال أوائل يف مضموا نشر رةمذكّ أصدر -صوفية
) ! التطـرف ( منها شىت، بتهم الإمارة تلك يف السلفيني إخواننا فيها يتهم وغريها، كالبيان

  ! الإسالمية العقيدة على واخلطورة
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 بصرية ذي لكل ظاهر منه اهلدف ، وزور كذب ذلك وكلّ!!! األربعة املذاهب إنكار و
 علـى  بدينهم الناس وتبصري اللّه، إىل الدعوة من ملنعهم اجلو ويئة التمهيد وهو الدين، يف

 ومنـهم . الصاحل السلف ومنهج ،- وسلم عليه اهللا صلى - اللّه رسول وسنة اللّه، كتاب
  .أمجعني عنهم اللّه رضي األربعة األئمة

 أنا، بشخصي تتعلق أخرى، اًم ذلك إىل أضافت بل التهم، ذه املذكرةُ تكتف ومل
  :فقالت سابقاا، من بطالناً أظهر هي

  ". األلباين الدين ناصر يدعى شخص ويتزعمها"

  والتحقيق التأليف على انكبايب فإن شخصياً، يعرفين من كل به يشهد وزور، كذب فهذا
 إليه، متيلُ نفسي كانت لو هذا املزعوم، التزعم وبني بيين حيول الزمان من قرن نصف من أكثر

  العلمية؟؟ لطبيعيت مناف وهو فكيف

  :السابق الزعم عقب قولُها االفتراء، من املذكّرة يف ما وأوضح

  "!للبالد العودة من ومنعه سنوات أربع قبل اِإلمارات من طرده جرى كما"

 ألبتة ذلك من شيء يكن مل فإنه اللغات؛ بعض يف يقال كما قرونٌ له كذب وهذا: قلت
 دخول بإذن ٣/٢٩/١٩٨٥ بتاريخ إليها عدت أنين من ذلك على أدلَّ وليس للّه، مدواحل -

 جـواز  يف مسجل هو كما ٤/٥/١٩٨٥ بتاريخ كذلك خرجت مث أ،/٦٠٩٤ رقم رمسي
  .٧٧/ر س ٢٨٤٠٢٤ رقم سفري

 أنا ميسين ال هناك، مسؤول شخص من صدر الذي الكاذب اخلرب هذا أن أرى إنين مث
 وهـم  -حكّامها يوافق أن يعقل ال إذ فيها، وزير هو اليت الدولة ميسو بل فقط، شخصياً
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 وأدعو ،" اهللا ربي: "أقول أنين سوى يذكر لسبب ال املزعوم، الطرد على -مثلي مسلمون
  الْمسلمني نم إِننِي وقَالَ صالحا وعملَ اللَّه إِلَى دعا ممن قَولًا أَحسن ومن: " القائل وهو إليه،

  !وغايام؟ أديأم اختالف على البالد إىل بالدخول للكفّار فيه يسمح الذي الوقت يف ،" 

ي اللهمإسالم غربة أشكو إليك فإنوأهله، ال اللهم زلَّ املسـلمني،  فأَعالكـافرين  وأَذ 
  .واملنافقني

  :قوهلا املذكرة تلك فريات من إنَّ مث

  "!األربعة املذاهب تنكر ةاجلماع هذه إن"

 وال قدرهم، حق -غريهم وكذا -األربعةَ األئمةَ نقَدر فنحن ، وزور كذب هذا: فأقول
 علـى  منهم لواحد تعصب دون فقههم، علىِ واالعتماد علمهم، من االستفادة عن نستغين

 صالة صفة: "كتايب مةمقد يف سنة ثالثني من أكثر منذ شافياَ بياناً بينته مما وذلك اآلخرين،
 كان من أُحيلُ فإليها ،"تراها كأنك التسليم إىل التكبري من - وسلم عليه اهللا صلى - النيب
الفرية هذه كذب من التأكّد يريد.  

  :سبق ما على عطفاً قولَها الفرى أفرى من وإنّ

(!)  أحاديث تكذيب طريق عن - وسلم عليه اهللا صلى - اللّه رسول بسنة وتشكّك"
  "!األخرى النبوية األحاديث بعض بصحة والتشكيك املعتمدة، الصحاح

 نذر مسلم على جسيم واعتداٌء ،" مبِين إِفْك" و"  عظيم بهتان هذا سبحانك: "فأقول
 مـن  صحيحها ومتييز خمالفيها، على والرد عنها والدفاع السنة خلدمة وجهده ووقته نفسه

 وله. للّه واحلمد يملّ، وال يكَلّ ال الزمان، من قرن نصف من أكثر ذلك يف وقضى ضعيفها،
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 املاليني ا وينتفع واألدباِء، العلماِء كبار وأمهيتها بفائدا يشهد اليت الكثرية املؤلفات ذلك يف
 ينبئ وبعضها منها، الكثري طبع أُعيد وقد وغريها، الإسالمية البالد كل يف العلم طُالَّب من
 ال وأنه الإسالم، يف السنة مرتلة"و"  النبوي احلديث عن دفاع" مثل امسها، صريح ذلك عن

 الرد يف وهو بعد، يطبع ومل" أمحد الإمام مسند عن األمحد الذَّب"و ،" بالقرآن عنها يستغىن
 وقد ، معروف مطبوع هو مما كثري وغريها امحد، للإمام املسند"  نسبة صحة نفى من على
 على املقدمة هذه أكتب وأنا وقفت ورسائلَ، كتبٍ يف املُحبني بعض منها الكثري أمساَء مجع

  :بعنوان مطبوعة منها واحدة

  ". األلباين فقه إىل الوصول يف األماين سلَّم"

 يف املستمرة جهودنا إىل الباطلة الفرية ذه تشري اجلائرة، املذكرة تلك أن اعتقادي ويف
 من كثري ألسنة على الدائرة واملوضوعة، الضعيفة األحاديث بيانُ منها اليت املطهرة ةالسن خدمة

 أحاديثُ أا متوهمني وعامتهم، املسلمني خاصة من وغريهم واملدرسني واحملاضرين اخلطباء
 يكَـذّبون  بـأم  اجلُهـال  فيتهمهم موضوعة، أو ضعيفةٌ العلم أهل عند وهي صحيحةٌ،

  .املستعان واللّه صحيحة،ال باألحاديث

 مؤمنني كانوا إن وبطانته املذكرة تلك صاحب أُذَكِّر أن من يل بد ال الرد هذا ختام ويف
  :العاملني رب بفول

 "نمو كِْسبيئَةً يطخ ا أَوإِثْم مِ ثُمري رِيئًا بِهب لَ فَقَدمتا احانتها بإِثْما وبِينم ."  

 الصحيحة باألحاديث يكَذِّبونَ ال وهم -عنه الثابت - وسلم عليه اهللا ىصل - وبقوله
  :-!اللّه شاء إن



المقدماتمھمات  ٢٥٣    

 خبارج وليس قال، مما خيرج حىت اخلَبال ردغَة اللّه أسكنه فيه ليس ما مؤمن يف قال من"
:  أا آخر حديث يف تفسريها جاء )اخلَبال ردغة( و ،) ٢٣١٨واإلرواء ٤٣٨ الصحيحة". (

  .واآلخرة الدنيا يف والعافية السالمة اللّه نسأل. النار هلأ عصارة

  .والسنة الكتاب إىل الدعاة حماربة أمثلة من األول املثال هو ذلك

  .ضعيفها من صحيحها ومتييز

  :فأقول اآلخر املثال بيان وقت جاء واآلن

 ثاحلـدي  خادم أنه ويزعم معروفة رسائل وله العلم، إىل ينتمي رجل املغرب يف هناك
 من املشرقي األول الرجل عن خيتلف وهو الغماري الصديق بن اللّه عبد الشيخ وهو الشريف،

 عقيـدة  إىل ينتمـي  من ولكل السنة، ألنصار القدمي منذ الشديد بعدائه معروف إِنه حيث
 له كتيب من ذلك على أدل وال! محله إال احلديث من يستفد مل أنه العاقل يدل مما السلف،

  :بعنوان) طنجة( ب) ١٩٨٦( السنة هذه يف طُبع

  "! املبتدع األلباين على الرد يف املقنع القول" 

 نفسـه  يف يتسائل -اتجاهه كان مههما القراء من العنوان هذا يقرا من كل إن:  أقول
 وكتبه، حماضراته يف إياها مبحاربته املعروف وهو - البدع من األلباينُّ ارتكب ماذا: متعجباً

 آخر يف خاصة فصول يف منها الكثري على نص وقد ،" البدع قاموس"  املعروفة اريعهمش ومن
 ا جاء اليت البدع هي فما والعمرة، احلج وبدع اجلمعة، وبدع اجلنائز، بدع مثل كتبه، بعض

 هـو  ألنه ،"  وأَهلَها بِها أَحق"  كان أنه مع ؟"  املبتدع" بـ الغماري وصمه حىت األلباين
 مـن  كل بذلك يشهد كما والطُرقيني، للمبتدعة واالنتصار الدين، شي باالبتداع عروفامل

 الشاذلية الطريقة شيخ أنه. أقول ما على دليلًا القارئ وحسب رسائله، من شيء على اطلع
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! السنة خادم بأنه يفخر كما ، )١(  كتاباته بعض يف بذلك يفخر وهو الصديقية، الدرقاوية
  !هلا اهلادمني من يكون ال أن منه نقنع بل. هلا دماًخا كان وليته

 محض حديثي موضوعه أن له يبدو ما فسرعان الغماري، كُتيب بقراءة القارئ بدأ فإذا
 تفضـيل  يف السول بداية: "رسالة على تعليقه يف عليه انتقده ما بعض األلباين على فيه يرد

 الضعيفة األحاديث بعض من السالم، عبد بن عزال لِإلمام - وسلم عليه اهللا صلى - الرسول
 يتابع مث. بيانه تعاىل اللّه شاء إن سيأيت كما بالبدعة له عالقةَ ال وأنه ذلك، وغري واملوضوعة،

 التشهري من بغيته األلباين من ينل مل بأنه شعر كأنه الغماري الشيخ أن فيجد القراءةَ القارىُء
 األلباين مناقشة إىل قفز لذلك احلديثية، الناحية من عليه رده يف هب يرميه الذي جهله وبيان به،
) املبتدع( ب األلباينَّ الغماري وصم أجلها من اليت املسألة جيد ففيها الفقهية، املسائل بعض يف
 - لتعليمه اتباعاً! الإبراهيمية الصلوات يف) سيدنا( كلمة زيادة شرعية بعدم قولُه وهي أَلَا ،

  :بقوله إياها أمته - وسلم عليه اهللا صلى

  ... ".حممد على صل اللهم:  قولوا"

 تعليم التزم من مبتدعاً يكون كيف: جمدداً ويتساءل استغراباً، اللبيب القارىء يزداد وهنا
 وهو حقاً املبتدع هو الغماري يكون وال شيئاً، عليه يزد ومل - وسلم عليه اهللا صلى - النيب

  !األلباين؟ على ينكره هو بل! زام؟االلت هذا يرى ال

 يف قـدويت  فإنهم جمتهدين، أئمة و وتابعني، صحابة من مجيعاً السلف وعلى بل: قلت
 تعليقي يف فتواه نقلت وقد بذلك، أفىت الذي حجر ابن احلافظ وخباصة ذلك، شرعية عدم
  :بقوله وختمها ،"الصالة صفة" على

                                                   
 ". احلسبة: " أمحد الشيخ أخيه كتاب على مقدمته انظر )١(
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 يف كلـه  واخلـري  أغفلوها، حىت عليهم يتخف ما مندوبة) سيدنا( زيادة كانت ولو" 
  ". اإلتباع

 الصالة فضل" على تعليقي يف خالصتها ذكرت اليت احلافظ فتوف إىل الغماري وأشار
 هـذه  الغماري وتعقب ،) ٢٦ ص( القاضي لإمساعيل - وسلم عليه اهللا صلى - النيب على

  ) :٢١ -٢٠ ص( بقوله اخلالصةَ

 عـن  حكاية فيه ذكر الذي هرائه آخر إىل ،... "ممقوت وتزمت ، شديد مجود وهذا"
  :قال مث عليه، إالّ تنطبق ال فالَّح

 من نزدها مل - وسلم عليه اهللا صلى - النيب على الصالة يف السيادة نذكر حني فنحن"
 األلباين واملبتدع"...  آدم ولد سيد أنا"  - وسلم عليه اهللا صلى - قوله من ولكن(!)  أنفسنا

 يصلّي حني فهو إدراكه، وقلّة فهمه لضعف يشعر، ال وهو علينا، ينعاها اليت البدعة يف وقع
 الصحابة وزيادة معه، أصحابه على يصلّي كتبه خطبة يف - وسلم عليه اهللا صلى - النيب على

  ". بيأنه تقدم لما بدعة،

 باحلديث تداللاالس على وإقدامه وجهله الرجل هذا غرور إىل! القارىء األخ أيها فتأمل
 قولـه  بوعيد أحقَّه فما داللته، عن غافلني كانوا السلف أنَّ الزِمه فإنَّ بدعته، على املذكور

 الْمؤمنِني سبِيلِ غَير ويتبِع الْهدى لَه تبين ما بعد من الرسولَ يشاققِ ومن: " كتابه يف تعاىل
لِّهوا نلَّى موت هلصنو منهج اَءتسا وريصم ."  

 علـى  وداللةً مضمونه عن امسه يغنيك كتاباً فألّف ذلك، يف أمحد أخوه عليه زاد وقد
"!  واألذان والإقامة الصالة يف السيادة باستحباب اآلذان تشنيف: "وهو السبيل عن احنرافه
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 حتقيق يف الصنعة إتقان: "مساها اليت التهرس من) ٥١ ص( ذلك على الصغري الغماري ووافقه
  "!البدعة معىن

  "!امسها بغري يسموا" ...  - وسلم عليه اهللا صلى - قوله حد على

 - بلَّغه وقد السماء، بوحي توقيفي معه ذُكر وما األذان أن يعلمون وهم! قولُهم ذلك
 اهللا صلى - يديه بني التقدم جيوز فال زِلَ،أُن كما إياه وعلَّمهم أصحابه - وسلم عليه اهللا صلى
 صاحب وال حىت مضلٌّ، ضال إال فيه خيالف أخال وال اتفاقاً، عليه والزيادةُ - وسلم عليه
 فقال موضعه، غري يف وضعه -البالغ جلهله -ولكنه بذلك، فيه صرح قد فإنه! املفظع الرد هذا

  ) :١٠ -٩ ص(

 إال له يتفطن ومل بعضاً بعضهم فيه قلد املسلمني، ريمجاه من وقع خطأ على هنا وننبه"
 معه يذكرون - وسلم عليه اهللا صلى - النيب على يصلّون حني النإس أن ذلك(!)  الشيعة

،فقالوا الصحابةُ سأله حني - وسلم عليه اهللا صلى - النيب أن مع أصحابه :ـلّي  كيفصن 
 على صل اللهم: "رواية ويف ،"حممد وآل مدحم على صل اللهم: قولوا: "بقوله أجام عليك؟
 الطرق كثرة مع. أصحابه ذكْر احلديث طُرق من شيء يف يأت ومل ،" وذريته وأزواجه حممد

 زيادة - وسلم عليه اهللا صلى - النيب على الصالة يف الصحابة فذكر التواتر، حد وبلوغها
  ".جيوز ال وهو عليه واستدراك الشارع علّمه ما على

 علمه ما على الزيادة جتوز ال أنه: األخري قولك إال احلق من الكالم هذا يف ليس: لتق
 أنت بالك ما ولكن سبيالً، ذلك إىل استطعنا ما نلتزمه، و به نقولُ حق فهذا إخل،.. الشارع
 وآله عليه اللّه صلى عليه الصالة يف) سيدنا( كلمة زيادة واستحببتم ذلك، خالفتم وأخوك
 اللّه صلى عليه صريح استدراك ذلك يف أليس! احلديث؟ طُرق من شيء يف ترِد ومل وسلم
  !يديه؟ بني بالتقدم تعظيمه يدعي من يا وسلم وآله عليه
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  :لوجوه فباطل كالمك سائر أما

 الغـارقني  من فيها وهم البِدعة، عن ونزهتهم بالفطْنة، الشيعة على أثنيت انك: األول
 فحسبك منها، مبرؤن -للّه واحلمد-وهم والغباوة، وبالبالدة ا السنة أهلَ واتهمت ،اهلالكني

 رواه".  أهلكُهم فهو الناس هلَك: الرجل قال إذا: "أمثالك يف - وسلم عليه اهللا صلى - قولُه
  .مسلم

  ليس ذكرته ماك خمتصر هو بروايتيه احلديث أن فأومهتهم القُراء، على دلَّست أنك: الثاين
  " الصحيحني" يف تتمته فإنّ يكَذِّبك، والواقع تتمة، له

  :وغريمها

 الإبراهيمية الصلوات إخل... " حممد على بارك اللهم ،. . .  إبراهيم على صلَّيت كما"
  ".الصالة صفة" يف ومذكورة مصلٍّ، كل عند املعروفة

  .ثاحلدي متام على التنبيه فاتين: قلت فإنْ: الثالث

 ألنّ ، باطلٌ حينئذ باحلديث فاستداللُك -أظن وما -كذلك األمر أنّ هب:  لك قلنا
 يف - وسلم عليه اهللا صلى - أصحابه يذكرون ال سبق مبا اتهمتهم الذين مجيعاً السنة أهل
  !اإلبراهيمية الصلوات هذه

  !اخلُطب يف وآله لنيبا على الصالة يف الصحابة ذكرهم أعين إنما: قلت فإنْ: الرابع"

 سبق فيما عنك ونقلته) ٢١ ص( رسالتك آخر يف به صرحت قد كنت وإن هذا: قلنا
 بالصالة خاصاً لكونه باحلديث استداللُك املعىن هذا إرادة على يساعدك ال فإنه -) ١٠ ص(
  :املزعوم تنبيهك آخر يف وقولك آنفاً، بينت كما اخلطبة ال
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 علمـه  ما على زيادة - وسلم عليه اهللا صلى - النيب على لصالةا يف الصحابة فذكر"
  ".جيوز ال وهو عليه واستدراك الشارع،

 فيه ذُكر الذي الكتاب خطبة يف عليه الصالة تعليمه أين ولكن جيوز، ال ذلك إن حقاً
  واستدراكاً زيادة ذكرهم يكون حىت األصحاب، دون وآله - وسلم عليه اهللا صلى -هو

  !أمجعني؟ وصحابته آله وعلى عليه للّها صلى عليه

: قولـوا : "- وسلم عليه اهللا صلى - لقوله باحلديث استدللت إمنا: قلت فإنْ: اخلامس
  .غريها وال صالة خيص ومل فعم ،... "حممد على صل اللهم

 اهللا صلى - عليه الصالة يستلزم ألنه له، خمالف أول أنت املزعوم العموم هذا: فأقول
 فعلت رأيتك وما والسالم، الصالة عليه ذكر كلما الإبراهيمية الصلوات ذه - لموس عليه
 - وسلم عليه اهللا صلى - النيب فيه ذكر حديث يف أو كتاب خطبة يف واحدة مرة ولو ذلك

 هـذا  أنَّ ذلك يف والسر اإلتباع، يف كلُّه واخلري ذلك، فعل السلَف من أحداً علمنا وال ،
عىا العمومهو إمنا ملُد د خاصكما الصالة يف بالتشه هتأفاد ه الصحيحة، األحاديث بعضونب 

) السلفية الطبعة -١٥٥ -١١/١٥٤" ( الباري فتح" يف احلافظ ذكره فيما البيهقي الإمام عليه
 ـذه  - وسـلم  عليه اهللا صلى - عليه الصالة اخترت كنت ولذلك شاء، من فَلْرياجِعه ،

 يف تـراه  كما الشافعي الإمام نص وهو وأخري، وسط تشهد؛ كل يف الإبراهيمية الصلوات
  .مشروحاً) ١٨٥ ص" (الصالة صفة"

 املخالفـات  مـن  بيأنـه  سبق ما وفيه صواباً االستداللُ هذا يكون أن ميكن وكيف
 عليـه  اهللا صلى - معه الصحابة ذكر ببدعية العلم أهل من أحد يقُلْ مل أنه مع واملنكرات؟

 وخلَفاً، سلَفاً كُتبهم يف يذكروم زالوا ما بل أنت، تزعم كما تبعاً عليه الصالة يف - وسلم
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 والرافعي ،" البديع القول"  يف السخاوي احلافظ ذكره ما على"  رسالته" يف الشافعي كالإمام
 ميكـن  ال جداً وكثري كثري وغريهم ،حجر وابن القَيم وابن تيمية وابن والنووي والشريازي
 خطبـة  يف - وسلم عليه اهللا صلى - النيب على يصلي" منهم واحد كل زال ما حصرهم،

 كثري ابن احلافظ أن وخباصة م، اقتداًء. أحياناً أنا أفعل كما"  معه أصحابه على يصلي كتبه،
 وبدعتين، بدائك ذلك بسبب رميتين كُلِّه ذلك ومع جوازه، على الإمجاع"  تفسريه" يف نقل

 يف تفولُ وماذا! بِكَيلني؟ وتكيل مبيزانني تزن أنت أم وحيك،! عندك مبتدعةٌ األئمة أفهؤالء
" الداللة مسالك" كتابه مثل كتبه، بعض خطب يف مثلي يفعل أيضاً فإنه أمحد الشيخ أخيك

 فيها أما املسألة، هذه غري يف كذلك يكون إن ميكن أيضاً؟ مبتدعاً أتراه القبض، يف ورسالته
 تسهيل" وكتابه" التحذير" كتابه خطبة يف العزيز عبد املُسمى اآلخر أخوك فعل وكذلك فال،

 األربعني"  رسالتك يف بذاتك أنت حقَّقْْته ما هو بل! أيضاً؟ هو أمبتدع"  املُدرج إىل املَدرج
 املُتقَلِّب الرجل هذا يف القراء قولُ فما"! مناءاالست"  يف األخرى رسالتك وخامتة" الصديقية
  !كاحلرباء؟

 كلمـة  ذكر استحباب على أخيه مع اتفق الغماري أن: املقام هذا يف الكالم وخالصة
 - وسـلم  عليه اهللا صلى - تعليمه على زيادةً كوا مع الإبراهيمية، الصلوات يف) سيدنا(

  !!كالمه حصري يف جيوز ال وهو! عليه واستدراكاً

 ذكـر  إنكار على -لنفسه ومناقضةً قبل من العلماء ومجاهري ألخويه خالفاً هو وتفرد
! عنده مبتدع ذلك لفعلي وأني بِدعة، أنه وزعم اخلُطبة، يف عليه الصالة يف النيب مع الصحابة

 ومن لفة،خمت مبناسبات أصحابه على يصلّي كان - وسلم عليه اهللا صلى - النيب أن يعلم وهو
 بصدقته أَوىف أبو فأتاه ،" عليهم صلِّ اللهم: " قال بصدقتهم قوم أتاه إذا كان" حديث ذلك
" اِإلرواء" يف مخـرج  وهو وغريمها، الشيخان رواه". أوىف أيب آل على صلِّ اللهم: "فقال

 دق بل ،- وسلم عليه اهللا صلى - خصوصياته من ذلك أن على دليل وال. وغريه )٨٥٣(
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 وأورده له، واغفر عليه، وصل فيه بارك اللهم: "اجلنازة يف يقول كان أنه عمر ابن عن صح
 على صحيح وسنده ،) ١٠/٤١٤" ( املصنف"  يف شيبة أيب ابن رواه... ". رسولك حوض
  .الشيخني شرط

 يل جيوز وأنه ؟) املبتدع( هو من مجيعاً للقراء ظهر يكون أن أرجو فإين كله، هذا وبعد
  ". وانسلّت بدائها رمتين: "السائر باملثل متثلأ أن

 وزغله جهله وبيان املسألة هذه يف الرجل هذا مع البحث طال فقد إليهم، اعتذر إين مث
 وهو شيئًا تكْرهوا أَنْ وعسى:" تعاىل قال كما األمر لعلّ ولكن ظننت، كنت مما أكثر فيها
ريخ لَكُم  ."  

 املسائل لبعض الرجل هذا معاجلة لطريقة صاحلاً مثاالً القراُء منه خذيأ أن اخلري من ولعل
 نبزه وكثرة الرأي، يف خيالفُه من على رده يف أسلوبه عن وصورةً فيها، علمه ومبلغ الفقهية،

 الاسـم  بِـئْس  بِالْأَلْقَابِ تنابزوا ولَا: " القرآن يف تعاىل اللّه لقول خالفاً األلقاب، بشىت إياه
وقالْفُس دعب انالْإِمي نمو لَم بتي كفَأُولَئ مونَ همسبك ،" الظَّالبه عنوان ذلك من وحيكُت !

 اللمز،( ب إياي رميه مثل فاسق فاجر من مسعته وال رأيته ما فشيٌء به قاء مما جوفه يف ما وأما
 واالفتـراء،  العميـاء،  والضاللة القبيحة، مةوالعرا والزعارة، والوقاحة، والسفه، والتجهيل،
 نقـل  من للقارئ فائدة ال مما وفحشاً، بذاءةً يتصور ال مما ذلك وغري ،) والكذب والبهت،

  نقل من بد ال ولكن الزمان، هذا يف العلماء بعض حال على واحلزن األسى إلّا ذلك يف كالمه
  :يستحق مبا اللّه عامله) ١٩ ص( قال ،السوِء ظن ظانٌّ يظن ال حىت منه شيء

 وأمجد تعنتاً، منهم وأشد تعصباً الوهابيني من أعمق هو بل وهابياً زعمه من أخطأ وقد"
 وصالبة اللسان، يف سالطة مع حزم، ابن من ظاهرية وأكثر فهم، بغري النصوص بعض على
  "! الزمان هذا يف والسلفية السنة دعياءأ شعار وهذا إنسان، خبلد ختطر ال العناد يف
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  :قال

 هرائه إخل ،... "اهللا نصرهم األفغانيني للمجاهدين الزكاة إعطاء مبنع أفىت أنه عنه وبلَغنا"
  :قال. وافترائه

 مـن  يبـق  ومل... مجهورهم ويضلّل املسلمني بني يفَرق املبتدعِ األلباينِّ هذا بالُ فما"
 ما تعاىل اللّه إىل ينسبون الذين واملُجسمة احلشوية من شاكلته على ومن هو إال سين املسلمني

  ". جبالله يليق ال

ألقول أخرى مرة أعود" :كانحبانٌ هذَا ستهب يمظو"  ع "إِفْك نبِيم ."  

 تعـاىل  اللّه بقول أخاطبك أَنْ سوى واألكاذيب الفريات هذه يف عليك للرد جمالَ وال
  " صادقني كُنتم إِنْ برهانكُم هاتوا قُلْ: " واليهود للمشركني

  !بربهأم يأتوا أَن واليهود املشركون استطاع إن إالّ سبيالً، ذلك إىل تستطيع ولن

 ما لسأنه على يجري أن عباده من الفاسق الظامل يف وحكمته تعاىل اللّه عدل من وإنَّ
  :الغماري قول مثل وتأنه، بهكذ على الناس يدلّ

 بِنبـإٍ  فَاسـق  جاَءكُم إِنْ َآمنوا الَّذين أَيها يا: " اآلية لصريح خمالف فإنه ،... "وبلَغنا"
 كذب بلغه ما أن له ولتبني ربه ألمر الستجاب حقاً مؤمناً كان الغماري أن فلو ،... "فَتبينوا
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 مـن  بأخطر ليست فإا أيضاً، الفرية هذه مصدر هو يكن مل إذا لُهأقو وهذا وزور، أيضاً
  .املستعان واللّه ، )١( ادعاه ما خالف به أفتيت الذي فإن يستحق، مبا اللّه عامله! سابقاا

 هذه كل ارتكاب على الغماري هذا محل الذي السبب عن القُراِء بعض يتساءلُ وقد
  واملخازي؟ الرزايا

 إليهـا،  والـداعني  السنة ألنصار الشديد عداَءه إلّا يذكر، سبباً لذلك أعلم ال :فأقول
 حقداً عليهم وحيقد شديداً، بغضاً يبغضهم فهو) . السلفيني( ب البالد بعض يف واملعروفني

 وبالتجسيم، باحلشوية رماهم ولذلك املَثَل، يف جاء كما) جمل من أحقد( عليهم فهو بالغاً،
 مبختلـف  فاتهمين بينهم من أنا وخصين القدمي، منذ واملُعطّلة اجلهمية من سالفهأ فعل كما

 هـو  إمنا هذا أنَ على واضح دليلٌ التهم من عنه نقلته وما! والتضليل وبالتفريق األكاذيب،
  .حسيبه فاللّه صمته،

 يف الصويف رالوزي ذاك هدف مع هذا، الغماري هدف اتفاق معي يالحظون القراء ولعلَّ
 كان فهل بالذات، السنة هذه ويف خاصة، وعلَي عامة، السلفيني على الناس وإثارة التهويش،

 قَـوم  هم بلْ ، بِه أَتواصوا: " وجل عز قال كما ما، مكان يف بينهما سابق اتفاق عن ذلك
  !؟"  همقُلُوب تشابهت: " أخرى آية يف قال كما األمر ،أم"  طَاغُونَ

 كنـت  أنين العمياء الشعواء احلملة بتلك خصين أنْ على محله الذي أن اعتقادي؛ ويف
 السول بداية: "السالم عبد بن العز لرسالة مقَدميت يف وذلك يل، عرضت مناسبة ألول انتقدته

 فلمـا  قبل، من عليها هو علّقه ما بعض يف ،" -وسلم عليه اهللا صلى - الرسول تفضيل يف

                                                   
 يف وسجل اهلندية،"  السلفية اجلامعة"و املصرية،" التوحيد" مثل االت، بعض يف ذلك من شيء نشر وقد )١(

 .األشرطة بعض
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 خبيثة، بطريقة ولكن ببعضه، يعترف أن إال يسعه مل صوابه، له وتبين هذا، نقدي على وقف
 له يتعرض فلم عنه، وزاغ بعض عن وسكت! نقدي من استفاده مما أنه القُراِء على ا يخفي
 أيضاَ، فيه ياهإ نقدي بصواب أيضاً معترف أنه ذلك معىن أن القراء، على خيفىِ وال! بذكر
 وجل عز واللّه الغماري؟، أيها يا هذه تكونُ من فَصفَةُ كتمه، فقد ذلك مع ولكنه حق، وأنه

  :كتابه يف يقولُ

 لـم  الْكتابِ أَهلَ يا: " وقال".  تعلَمونَ وأَنتم الْحق وتكْتموا بِالْباطلِ الْحق تلْبِسوا ولَا
  !؟" تعلَمون وأَنتم الْحق وتكْتمونَ بِالْباطلِ الْحق نَتلْبِسو

  .والدورانَ اللف من الكثري فيها وبطريقة بالباطل، وجادل احلق، عن زاغ آخر بعضِ ويف

 الرجل هذا على الرد من املقصود هو فإنه الكالم، بنا طال ولو ذلك بيان من يل بد وال
  .املستعانُ واللّه له، التوطئة قبيل من كان قبله وما ،املقدمة هذه يف

 من شيٌء فيه يكن مل للغماري نقدي أن على التنبيه من بأس ال ذلك، يف الشروع وقبل
 الصغري، كتيبه مقدمة يف زعم كما الرسالة تلك يف حصلت بأشياَء لَمزته وال عليه، التهجم

كان إن إلّا اللهم دعي الرد ،أوهامِ وبيانَ العلمي نلِّط مخماً العلم، هذا يف يجهزاً تلَمفقد. و 
قال كما دائماً، العلم أهلِ شأنُ وهو ذلك، فعلت ا ما: "تعاىل اللّه رمحه مالكمن من إال أحد 

در دكان إذا فكيف ،"  - وسلم عليه اهللا صلى -القرب هذا صاحب إال عليه ور عليه املردود 
 طبـع  ملن مسح الذي بعلمه املعجب الرجل كهذا به؟ له علم ال ما يدعي األهواء أهل من

 متكن أنه! مقدمتها يف نفسه عن هو قال بل) ! احلافظ الإمام( ب يلَقِّبه أن الكبائر يف رسالته
  !األقران بله الشيوخ؛ على فيه وبرز األصول، علم يف

  :لعلماءا على متعالياً فيها وقال
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  "! العلم أهل من كثري جيهله مهم، حبثٌ وهذا"

واللّه - عجيب- ح الرجل، هذا أمرحياء أو خجل ما دون به يرميين مث هذا، بكل يتبج .
  ).١٢ ص( الصغري كتيبه انظر

 الإبراهيمية، الصلوات يف) سيدنا( كلمة زيادة استحبابه حول -تقدم فيما -إياه ومناقشيت
 يف دعي وأنه بالفقه، ومعرفته العلم من مبلَغه للقراء بينت قد الصحابة، على الةالص واستنكاره

 جتـاه  موقفه وشرح آنفاً، به وعدت ما ببيان -تعاىل بإذنه -!أبد واآلن وحنوه، التبجح هذا
 يف لمهكع وأصوله، احلديث يف علمه أنَّ مجيعاً للقراء أيضاً يظهر وبذلك إياه، السابق نقدي
 القراء أَذكَر أن استحسنت ملا ا رماين اليت واألباطيلُ األكاذيب تلك لوال و وأصوله، الفقه
  :عليه يصدق وهو مثله يف الشاعر بقول

  الَأباعرِ كعلم إال جبيدها***  عندهم علْم ال للَأشعارِ زواملُ

كرمري لَعدماي ا إذا البعريغَد  ***أمحالهراح بائرِ مايف أَورالغ  

  :يلي مبا هنا ألَخصها مواضيع، مخسة يف حمصوراً الغماري على نقدي كان لفد

 أن مع نادراً، إال ضعف أو صحة من واألحاديث األسانيد مرتبة ببيان يعىن ال أنه: األول
  .التخريج من املقصود هو ذلك

  ...فيه تساهله يعلم أنه به يوظن الترمذي، حتسني على يعتمد أنه: الثاين

 يف بعضـها  منـه،  سـهواً  كـان  ذلك ولعلّ األحاديث، بعض ختريج إمهاله: الثالث
  ". الصحيحني"
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  ". السنن"و"  الصحاح" كأصحاب املشاهري لغري األحاديث بعض يعزو: الرابع

  ... "اللّه عيال كلهم اخللق: "مسعود ابن حلديث تقويته: اخلامس

 سـيد  وعلي آدم، ولد سيد أنا: "وكحديث متروكاً، فيه أنَّ مع"! دجي إسناده: "بقوله
  ". موضوع إنه: الذهيب لقول خالفاً ضعيف، حديث: "قال فإنه".  العرب

 علـى  بالسوء األمارة نفسه تساعده مل هذا؟ نقدي على الغماري جواب كان فماذا
 أنين فزعم املُتقَدمة، الكثرية تهمه ببعض إياي باتهامه اجلواب افتتح فقد اهلادئة، العلمية الإجابة

متج ه عليهتزلَموهذا! و كذب ل ملن واضحيب تأمسي معه تأدلَمبقـويل  العـذر  له وت :
 معه، األدب -األسف مع -فضاع ،"سهواً كان ذلك ولعلّ: "،وقويل... "يعلم أنه به وظني"

  !سنمار جزاء وجزاين

 وخبلُقـه  أيضاً، اال هذا يف بعلمه معرفةً لتزداد املواضيع، تلك نع جوابه اآلن وإليك
  :كذلك

 سـوغ  ولكنه - عادته هي كما - عنه الزوغان حياولِ ومل ذكرته مبا اعترف لقد -١
  :بقوله ذلك

 مـن  يؤيدها ما األحاديث ولتلك النبوية، الفضائل يف الرسالةَ ألنّ األسانيد، أُبين مل"
 يف الضـعيف،  باحلديث العمل جواز... العلماء قرره مما أن على. الصحيحة والسنة رآنالق

  ... ".موضوعاً يكن مل ما والترغيب الفضائل

  :أقولُ عليه وجواباً
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 كمـا ... الفضائل يف األحاديث كون ألنّ يقال، كما ذنب من أقبح عذر هذا: أولَاَ
،ك مل كما تبهامرا بيان من - استطعت لو -مينعك ال زعمتعنمالكثري ختريج من ذلك ي 

  .منها

 وأنّ الغاية، عن بالوسيلة االشتغال باب من هو فعلته الذي هذا إنّ لك أَثْبت لقد: ثانياً
  .الشريف العلم هذا يف املتمكن شأَن من ليس ذلك

أ بالذي مثالً هناك لك وضربتلّي ال مث يتوضصبالُك فما. ي عنه، باجلوا عن أعرضت 
  !منهم؟ لست أنك منك اعترافاً هذا أليس! حوله؟ شفة ببنت تنبس ومل

 فهو الفضائل، يفٍ بالضعيف العمل جواز من للعلماء نسبته ما إىل استرواحك أما: ثالثاً
  :وجهني من ذلك وبيان ردودك، يف به عرِفْت الذي وزوغانك خلْطك من

 هو كما آخر، شيء به والعمل شيء، ضعفه بيان ندو الضعيف احلديث ذكر أن: األول
لَماَء فإنّ بداهةً، ظاهريف الضـعيف  باحلديث العمل جواز يف اختلفوا وإن اللّه رمحهم الع 

 خبالف به، العمل بوجوب مطلقاً قائلِ ال فإنه إليه، الإشارةُ أو ذكْره يأيت تفصيلٍ على الفضائل
 - مثالً الغماري كالشيخ - ذلك يفعلُ الذي ألنّ بداهةَ، جيوز ال فإنه ضعفه؛ بيان دون ذكره

  :هلما ثالث ال حالتني من حالةٌ له

 من وإيهام العلم، كتمان إمث من فيه ملا جيوز ال فهذا. يبينه ال مث ضعفه يعرف إن: األوىل
 مسلم اماِإلم صرح مما وهو صحته، -وعامتهم خاصتهم املسلمني مجهور وهم -عنده علم ال
 يف األئمـة  من غريه وكالم كالمه نص نقلت وكنت جوازه، بعدم"  صحيحه" مقدمة يف

 ،" والترهيب الترغيب صحيح" كتايب ومقدمة ،"واملوضوعة الضعيفة األحاديث" كتايب مقدمة
  .البسط شاء من إليهما فلريجع
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 النـاس  أكثـر  على الغالب هو كما العلم، ذا جلهله ضعفَه؛ يعرف ال أن: واألخرى
 احلالة هذه ففي ضعفه، معرفةَ له تيسر اليت األسباب توفر لعدم وإما الزمان، هذا يف وخباصة

 - وسلم عليه اهللا صلى - اللّه رسول عن روي: "التمريض بصيغة ذلك إىل يشري أن له ينبغي
 بواقع اليوم التصريح من بد ال أنه رأي ويف وغريه، الصالح ابن ذلك ذكر كما ،"وكذا كذا

  :يقولَ كأن األمر،

 ،"اِإلسناد ضعيف أو ضعيف، وهو: "يقول أو ،" ال؟ أم هو أثابت أدري وال... روي"
  صحيح" مقدمة يف البحث هذا متام انظر. ذلك يعلم كان إذا

  ) .٢٢ -٢١ ص" ( الترغيب

.  آمثٌ فهـو  عنها وسكَت الضعيفة األحاديث تلك ضعف يعلم أنْ إما فالغماري: قلت
 جيوز: قال من قول إىل فريكن جهله عن يدافع وال بذلك، يعترف أن فعليه يعلم، ال أن وإما

 أنه على آنفاً، بينت كما البحث عن منه زوغانٌ فإنه! األعمال فضائل يف بالضعيف، العمل
  .وتعاىل تبارك بإذنه يأيت فيما وبيأنه يعلم، كان لو عليه حجة

 أثنـاء  يف الفضائل يف الضعيف باحلديث العملَ أجازوا الذين عن حكيت نكأ: الثاين
 مـن  خيرج ،" تدري كنت لو عليك حجةٌ هو ما أحاديثك لضعف بيانك لعدم تسويغك

 شـروطاً  به العمل جلواز اشترطوا أم) ٤ ص( عنهم ذكرت فقد قلمك، به وجيري فمك،
  :منها

  .احلديث ضعف يشتد ال أن -١

  .- وسلم عليه اهللا صلى - النيب عن ثبوته يعتقد ال وأن -.٢
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 على جداً عسرياً ذلك حتقيق كان وإن خرياً، اللّه جزاهم جداً، جيد شيٌء منهم وهذا
 غـري  نظريةً الشروطُ تلك صارت حبيث العلم، ومدعي العامة من غريهم عن فضالً العلماء
كما واقعية قَّقْتصحيح" و ،)٥١ -٤٧ ص" (الصغري اجلامع عيفض" مقدمة يف ذلك ح 

 أمثلةً اآلن وأذكر قَبلَنا، العلَماِء لبعضِ وقَعت األمثلة بعض ،وضربت)٣٦ -٣٤" ( الترغيب
  :هذا الغماري من صدرت أخرى

١- "نالكبائر أبواب من باباً أتى فقد صالتني بني مجع م ."  

  ". ضعيف:"قالو) ٦٢ ص" (البصرية تنوير" يف أورده هكذا

 وقد متروك، وهو قيس بن حنش فيه حجر، ابن احلافظُ قال كما جداً ضعيف هو وإمنا
تني٤٥٨١" (الضعيفة" يف ذلك ب.(  

  ". جسدك شعر ووفِّر صم ولكن اختصى، أو خصى من منا ليس" -٢

  !" ضعيف بإسناد الطرباين رواه) :"٣٠ ص" (االستمناء" يف الغماري قال

  :احلافظ قال الطَّحان هالل بن املُعلّى فيه ، موضوع هو بل: وأقول

  "! تكذيبه على النقَّاد اتفق"

 يف اهليثمـي  قول فيه وذكرت ،)١٣١٤" (الضعيفة" من الد هذا يف أوردته ولذلك
  ". متروك:"هذا الطحان

 هـو  وإمنا أخرى، اًطريق له أن توهماً أو علّته، عن غفلةً حسنه من على فيه ورددت
  .تعاىل بإذنه مفَصالً ستراه كما! آخر حديثٌ
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 ،) ٣٢٠٥ رقم" ( الثمني الكرت" مساه الذي كتابه يف احلديث أورد قد الغماري رأيت مث
  ) :٤ ص( مقدمته يف صرح وقد

  ". واهيةٌ أو ضعيفةٌ أحاديثُ فيه ليس أنه"

 تقليده والسبب يديك، بني املثال هو ذاوه قال، فيما صادق غري أنه يل تبين قد: فأقول
 اللّه عدل من وهذا إليه، عاد فقد ،)٤ ص( الصغري كُتيبه يف به امين مما وهو وغريه، للمناوي
 أحاديـثَ  تتبعت كنت وقد"!  فيه وقع ألخيه بئراً حفر من: "قيل كما عباده يف وحكمته

 موضوع أو ضعيف حديث مائيت حنو فيه دتفوج ،"الكرت"  املذكور كتابه من األلف حرف
 تلـك  فيـه  أُبين كتاباً عليه لوضعت متسعاً، الوقت يف أنّ ولو حديثاً،) ١٤٠٢( أصل من

 فيـه  وجدتـه  فقـد  الكتاب، أحرف بقية يف الضعاف من له وقع مما وغريها األحاديث
 أو كـذّاب  به تفرد عما هصأن أنه: مقدمته يف قال الذي ،"الصغري اجلامع" يف كالسيوطي

،اعمل مث وض فذلك ومن ومقدمته،" الصغري اجلامع ضعيف" يف مفصالً تراه كما بذلك، ي 
 هذا منه وقع ولذلك حتقيق، أو منه جهد أي دون الغماري نقله"  اجلامع" ومن احلديث، هذا

 الجتهاد،ا اختالف قبيل من ذلك وليس ،" صحيح" ،" ضعيف: "الشديد الفاحش التناقض
 وجنوحه التقليد، إىل ركونه قبلِ من أيت وإمنا معروفة، ألسباب العلماء، لبعض ذلك يقع كما
 أن بله فقط، يضعف أن العلم ذا عارف لباحث ميكن فكيف وإال والتحقيق، البحث عن

  !أُخرى طريق له وليس! تكذيبه؟ على النفاد اتفَق من فيه حديثاً يصحح

  ".عمامة بال ركعة سبعني من خري بعمامة ركعتان" -٣

 ا استدلّ ستة أحاديثَ أول يف) ٢١ ص" ( االلتباس إزالة" رسالته يف الغماري ذكره
 عليهم، رده صدد يف كلها وهاها الغماري ولكن الصالة، آداب من الرأس ستر بأنّ القائلون

  :احلديث هذا يف قال أنه إلّا قالوا، كما ذلك أن يرى ال فإنه
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 حـديث : املُنـاوي  وقال. يثبت ال: السخاوي احلافظ قال والديلمي، نعيم ابو رواه"
  "! الباب هذا يف ورد ما أقوى ضعفه مع احلديث وهذا: قلت. غريب

 أمحد فيه أن فاما وقد ،"التيسري"و" القدير فيض" يف للمناوي أيضاً منه تقليداً! قال كذا
 املصـري  صاحل بن أمحد أنه تومها ولعلهما احلديث، يضع كان املكي موميالش صاحل بن

 هذه من عشر الثاين الد يف كُلَّه ذلك بينت وقد أخريان، علّتان إسناده ويف. الثقة احلافظ
  ) .٥٦٩٩( رقم السلسلة

  :اثنان أمران سبق مما والغرض

 مـن  غـريه  أو الغمـاري  حكم من وحذرٍ انتباه على العلم طالب يكونَ أن: األول
 شـدة  ببيـان  مقرون غري املطلق بالضعف احلديث على واجلاهلني املقَلّدين أو املُتساهلني
،ب الضعفتيرالواقع يف وهو الفضائل، يف به العمل جواز عليه و واه جيوز ال الضعف، شديد 

  .اتفاقاً به العمل

  :اثنني أمرين يستلزم الغماري عن ذكْره تقدم الذي األول الشرط أن: واآلخر

  .الضعف شديد ليس وأنه ضعفه، بيانَ

 وسـكت  ، ضعيف أنه -فَرضاً -يعلم وهو ما حديثاً ذكر إذا الغماري أن ذلك وبيان
 -هـذه  واحلالةُ -فهم! عنهم؟ كتمه وقد عنده، ضعفه يعرفوا أن للقُراء أين من ولكن عنه،

  جيب فلهذا الناس، عامة من معروف واقع هو كما عليه، وتهلسك ثابت أنه ظانني به سيعملون
،ح ما وهذا وعمالً، اعتقاداً والقوي الضعيف بني تفريقاً بيأنهر ابن احلافظ به صرجعقب ح 

  ) :٢١ ص" ( رجب فضل يف ورد مبا العجب تبيني" يف فقال األول، الشرط
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 يشـهر  ال وأن ضعيفاً، احلديث ذلك كونَ العاملُ يعتقد أن اشتراطُ ذلك مع وينبغي"
 أنه فيظن اجلهال بعض يراه أو بشرع، ليس ما فَيشرع ضعيف، حبديث املرُء يعمل لئال ذلك،
 املرء وليحذر وغريه، السالم عبد بن حممد أبو األستاذ ذلك مبعىن صرح وقد ، صحيحةٌ سنةٌ
  :- وسلم عليه اهللا صلى - قوله حتت دخوله من

 وال! به؟ عمل مبن فكيف ،" الكَذَّابني أحد فهو كذب أنه يرى حبديث عين حدث من"
  ". شرع الكل إذ الفضائل، يف أو األحكام يف باحلديث العمل يف فرق

 به يدان أنه يعلم ألنه قُرائه، عن أيضاً وكتمانه طيه الغماري تعمد مما الشرط وهذا: قلت
 يعمل ال حىت احلديث ضعف بيان وجوب من قلت ما دويؤكّ السابقني، الشرطني من أكثر

  .ثابتاً كان لو كما به

 الضـعيفة  األحاديـث  تلك عن سكوته عن الغماري اعتذار أنّ للقُراء يتجلّى وبذلك
 االعتـراف  عن ومكابرةٌ ذنب، من أقبح عذر -لسىب صما -أنه الفضائل، يف أا بدعوى
،ر وهو باحلقبةٌ قلبه شي كان من الذي الككما اجلنة يدخل ال منه ذَر حاهللا صلى - عن ص 

  .- وسلم عليه

  .األخالق وسوء والنفاق، الشقاق من قلوبنا يطهر أن أسألُ فاهللا

 وخباصة جداً، حوهلا الكالم يطول فيها؛ قَدماه زلّت أُخرى أمور هنا الغماري رد ويف
 يف كان أنه ويزعم! أيضاً األحكام يف الضعيف ديثباحل العمل إىل ميلُه وهو املقدمة، هذه يف

 اجلمهور أو األئمة ا عمل اليت الضعيفة األحاديث إىل الطلبة أنظار يلفت الصديقية زاويته
  .بضعفها علمهم مع ضعيفة وهي
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 هـذا  مبثل وقُراَءه طلبته يضلِّلُ كيف األئمة، على املفتري هذا إىل القارىء أيها فتأمل
 جيـوز  ملا ملطابقته يكون أن حيتمل الضعيف باحلديث عملهم أن يعلم فإنه ملُضلّل،ا الكالم

 إذا فكيف بعضهم، به يقول مما حنوه أو مثالً، كالقياس احلديثَ فقْدانِهم عند به االستدالل
 يف رسـالته  يف املعـىن  هـذا  حنو نفسه هو ذكر وقد! ؟ ضعيف حديثٌ عندهم معه كان

 العلـم  ذوي على خيفى ال كما االستدالل، يسقط االحتمال ومع ،)٣٥ص( ملا االستمناء"
 يف به ئعمل ال أنه واحلديث الفقه أصول علماء عند املقرر من أن أيضاً تعلم كما. والكمال
  .  )١(  األحكام

) ٣٧ ص( بقوله ذلك لينقض عاد ولكنه املذكورة، الصفحة يف نفسه هو هذا ذكر وقد
 أـم  ذلـك  قولَهم، العلماُء فيه خالف مما هو األحكام يف به عملي ال احلديث: وقوهلم: "

 وتاللّه قال، ما وبئس قال، ما آخر إىل ،... "الضعيفة األحاديث من بكثري كتبهم يف استدلّوا
 اليت -.علَي افتراءاته كلُّ عندي هانت فلقد ، حياٍء وقلَّةَ وافتراًء بهتاً الرجل هذا مثل رأيت إن

 إال ذلك وما استثناء، أي دون للعلماِء املذكور اتهامه رأيت حني -بعضها ذكرت نأ سبق
 الذي هو: أقول واحلق واحلق. اجلواز من إليه ذهب فيما له حجةً -ثَبت إنْ -فعلَهم ليتخذَ
 يف فعل كما إسناده بضعف خصمه عند الذي احلديث يرد ما فكثرياً يقول، ما خبالف يفعل

 باحلديث العمل يف لقوله موافق أنه مع به يعمل مل فإنه املُتقدم،... " بعمامة صالة" حديث
 على ويلعب بكيلني، يكيلُ أنه على الكثرية األدلّة من فهذا واألحكام، الفضائل يف الضعيف
  .احلبلني

                                                   
 احلديث علماء يتهم فإنه. استثناء دون مجيعاً للعلماء ذلك عزا فقد) ١/٥٩( النووي للإمام"  اموع"  انظر )١(

  !يفعلون ما خبالف يقولون بأم مجيعاً واألصول
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  :قوله املغمور الغماري فيها زلَّ اليت األمورِ تلك ومن

"الشـارع  بصنيع اقتدوا وحنوها الفضائل يف بالضعيف العمل أجازوا ذينال واجلمهور 
  ... ".ذلك من أمثلةً وإليك. واألحكام الفرائض يف يتجاوز مل ما الفضائل يف جتاوز حيث

 هلم يبح مل ما النوافل يف نبيه لسان على تعاىل إباحته حول تدور كلُّها منها سبعةً ساق مث
  !الفرائض يف

 ال وحنوها األمثلة هذه يف الذي التجاوز إِنَّ إذ اخلبيثة، ومغالَطاته تدليساته من هذا: فأقول
 يعنونَ إمنا ألم...  الضعيف باحلديث العمل جبواز القائلني قول من املقصود االستحباب يعين

،وليس تركه، من أفضلُ به العمل أنّ أي االستحباب اليت األمثلة يف كذلك األمر صالة هلاأو 
 يصلي أن املستحب بل مبستحب، وليس جائز فهذا القيام، على القُدرة مع قعود من النافلة؛
  .بِرمته كالمه فسقط. أمثلته سائر يف القول وكذلك قائماً،

 جواز وهو وأَمر، وأدهى أكثر هو مبا يقول وهو فائدته فما الفضائل يف كالمه صح لو مث
  !أيضاً؟ األحكام يف لضعيفا باحلديث العمل

 الذي يف فعل كما واآلخرون، األولون يعرفه مل القول هلذا أيضاً مدركاً للْقُراء يقدم لعلّه
 األحكام، بله الفضائل يف بالضعيف العمل جواز بعدم قالوا الذين العلماء مدرك متجاهلًا قبله
 بأدلّة جيوز ال املرجوح بالظن والعمل رجوح،امل الظن إالّ يفيد ال الضعيف احلديث أنّ وهو

 إِنْ: "العاملني رب فيهم قال الذين املشركني عمل من ذلك بل والسنة، الكتاب يف معروفة
 احلديث، أكذب وهو ،"شيئاً احلَق من يغنِي لَا الظَّن إِنَّ" ،" الَأنفُس تهوى وما الظَّن الَّا يتبِعونَ

 والظن إياكم: "الصحيح احلديث يف به العمل عن - وسلم عليه اهللا صلى - النيب ى وقد
"  - وسـلم  عليه اهللا صلى - النيب صالة صفة" مقدمة انظر". ( احلديث أكذب الظن فإنَ
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 وافيـاً  بسـطاً  فيها فإنَ ،") اجلامع ضعيف"و ،" اجلامع صحيح" و ،" الترغيب صحيح"و
  .للموضوع

 العلم أهل قول يعلم وهو الفَج، رأيه إىل عنها وأعرض األدلّة هذه كلَّ غموراملَ فتجاوز
 جتاه قوهلم قيمةُ ما ولكن ،"النظر بطَلَ األثر ورد إذا"و ،" النص مورد يف اجتهاد ال: "مجيعاً

  .مةَالسال اللّه نسألُ ؟!وتعاىل تبارك اللّه يخش ومل احلقائق وقلب اهلوى، باتباع ابتلي من

 أفعاله من التشريع فإنَّ"!  الشارع بصنيع اقْتدوا: "قوله من -واللّه -شعري قَف ولقد
 شركَاُء لَهم أَم"  يشرعه مل ما للناس ويشرع صنعه، يصنع أن ألحد فليس به، اخلاصة تعاىل

 لغـريه  جيوز أنه: هذا بقوله املغمور يعين فهل! ؟". اللَّه بِه يأْذَنْ لَم ما الدينِ من لَهم شرعوا
 الكُفْر، بكلمة فنطق قلبه أعمى اهلوى أنّ أم تشريعه، مثلَ للناس ويشرع به يقتدي أن تعاىل
  !قدره؟ حق اللّه قَدر وما

 يعين( األحاديث ولتلك:"قوله وهو بِرد، له نتعرض مل كالمه من مضى واحد شيٌء بقي
  "!والسنة القرآن من يؤيدها ما) ضعفها بيان عن سكت اليت الضعيفةَ

 مـن  كـانوا  ولو الطَّلَبة، أصغر عنها يعجز وال البطَلَة، يستطيعها دعوى، جمرد هذه
  .بكلمة ولو الرد تستحق فال(!)  الزاوية من املُتخرجني

 نفدي عن جوابه اءالقُر إىل فلننقل إياه، األول نقدي عن جوابه على ردي ينتهي وذا
  :قال فقد. فيه تساهله مع الترمذي حتسني على اعتماده وهو له، الثاين

 ومل األكثر، على مرتينِ أو مؤةً إال الرسالة تلك يف الترمذي حتسني على أَعتمد مل" -٢
  ". صواب ألنه له إقرار بل تقليداً يكن
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 الدفاع إىل لسارع صادقاً كان ولو ، مردودةٌ فهي دعوى، مجرد كسابقه هذا: أقول
 قادراَ كان إنْ نفسه عن يدفعها ال فلماذا التهمة، موضعِ يف فإنه واحلُجة، بالدليلِ نفسه عن

  .حتسينه يف الصواب وجه ويبين إليها أشار اليت األحاديث من حبديث يأيت بأن وذلك! عليها؟

 لنؤكّـد  يدي، متناول يف اآلن ليست بتعليقه"  السول بداية" رسالة أن املؤسف ومن
 عرض حبديث التمثيل املمكن من ولكن منها، ننقلُه مبثال يدعيه، فيما صادقٍ غري أنه للقُراء
: قال أنه وفيه نبياً، يكون أن واختياره- وسلم عليه اهللا صلى - النيب على األرض كنوز مفاتح

"يوماً أجوع مما وهو ،) بتحقيقي -٢٩ الفقرة( الرسالة يف فإنه ،احلديث... " يوماً وأشبع 
 جداً، ضعيف وغريمها وأمحد الترمذي إسناد أنّ عليها تعليقي يف بينت وقد الترمذي، حسنه

 هـذه  أن إىل فيه وانتهيت والشبع، اجلوع ذكر فيها ليس لكن الشواهد، بعض له وذكرت
 اعتمد قد فهو وإال املتقدم، جوابه ىفِ لغماريا عناه مما احلديثُ هذا كان فإن منكرة، الزيادة
  "الثمني الكرت" مساه الذي وهو له، آخر كتاب يف إياه حتسينه يف الترمذي على

 فهـو  تقدم، كما ، ضعيفةٌ أحاديثً فيه ليس أنه مقدمته يف زعم وقد ،) ٢١٤٩ رقم(
 فيه تساهله املعروف مذيالتر حتسني على اعتماده من إليه نسبته ما صحة على واضح دليلٌ
  .النقّاد عند

  :الذهيب قول على فيها يرد رسالته من صفحة نصف الغماري سود مث

 منه استخلص العراقي احلافظ عن نقله بكالم ،" الترمذي تصحيح على العلماء يعتمد ال"
 ذلك الغماري ختم مث! االجتهاد يف اختالف احلقيقة يف هو منه تساهالً الذهيب اعتربه ما أنّ

  :بقوله

  "! وتعليقايت مؤلَّفايت من كثري يف تصحيحه أو حتسينه يف تعقّبته قد نعم"
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" سننه" أحاديث تتبعت وقد العلماء، عند لشهرته مكابرةٌ إنكاره الترمذي تساهل: قلت
 منها ليس جمموعها، خمس من قريباً أي حديث، ألف حنو منها الضعيف فكان حديثاً، حديثاً

 أنه يعين فإنه إياه، بتعقُّبك اعترافُك اآلن منك يكْفينا فإنه ذلك ومع شاهد، أو ملُتابعٍ قويته ما
 ال مثله من التساهل ألنّ جمتهداً، أو متساهالً تسميته بني فرق فال وحينئذ عندك، خمطئاً كان

 ومن منهم، املتشددين يف يقال وكذلك! غرضٍ أو هوى عن وليس اجتهاد، عن إلّا يكون
 ذا للعارف ينبغي فال:"نصه ما فيه كان أنه وخباصة قائماً، يزال ال إياك فانتقادي ذلك، أجل
 واقع حسب نقده أو بتأييده التصريح من له بد ال بل حتسينه، عن يسكت أن الشريف العلم

  .إخل... " إسناده

 يف تعقََّبته أنك دام ما فيها رأيك نتبي ومل األحاديث، تلك عن سكَت ملاذا: اآلنَ وأقولُ
 جاء ما على جعلته فهالّ! الذهيب؟ على الرد من فيه فائدة ال ما إىل املوضوع وأَدرت غريها،

 هلا وضعت وقد األهدل، مقبول بن حممد للشيخِ" الصالة بعد الدعاء يف اليدين رفع" رسالة يف
 عليها وكتبت املذكور، الرفع مشروعية من إليه ذهب ما فيها مؤيداَ صفحات ست يف مقَدمةً
 ذاك مثـل  فيه بل - صحيح: أقول وال - ثابت واحد حديثٌ فيها وليس التعليقات، بعض

 الغمـاري؛  عنه وسكت ،... "صالة كُلِّ دبر يف كفَّيه يبسط عبد من ما: "الواهي احلديث
" الضـعيفة " يف بينته كما وغريه، أمحد الإمام هاتهم رجلٌ وفيه القارئ، على خيفى ال لسبب

 نكته يف حجر ابن احلافظ وقال:"نصه ما) ١٣١ ص( الرسالة هذه يف جاء فقد ،) ٥٧٠١(
 ومن املدلِّسني، رواية من وفيها ضعفاُء، فيها أحاديثَ حسن الترمذي إنّ:الصالح ابن على
كَثُر ،عمل فكيف ذلك، وغري غَلَطُهذه وهو بتحسينه ي ١(!" الصفة؟(.  

                                                   
 ) .١/٢١( القارىء للشيخ" املفاتيح مرقاة" وانظر )١(
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 بكيلني، تكيل ال منصفاً كنت لو بالتعليق أحق وهو عليه، تعلِّق مل فلماذا كالمه، هذا
  !مبيزانني؟ تزن وال

 يف وبعضـها ... األحاديـث  بعض ختريج إمهاله: "وهو إياه، الثالث نقدي وأما -٣
 أليس ولكن حق، بأنه منِيض منه اعتراف فهو. جبواب، له يتعرض فلم ،) ... "الصحيحني(

 بعده يأيت وما قبلَه وما هذا أليس منصفاً، كان أنه لو بلى،! بذلك؟ يصرح أن له أشرف كان
 مـا  ومنها ا، رميتين اليت اخلبيثة التهم تلك بكل املتصف أنت أنك علىِ القاطعة األدلّة من

  :بقولك كُتيبك، به ختمت

 وهو حسيبك، فاللّه"!  نفِسه من حيسهما وال عنهما فَيسمع اللسان وعفّةُ الإنصاف أما"
  .آمنوا الذين عن ويدافع الصاحلني، يتولّى

 علـى  وذكرت... املشاهري لغري احلديث يعزو بأنه املصدر إياه الرابع نقدي وأما -٤ 
  :حديثني املثال سبيل

 وسكت ،" األدب" يف عاصم أيب نالب هو عزاه ،"فخر وال آدم ولد سيد أنا: "األول
  أحال فقد مطبوع غري هذا"  األدب" كتاب أن ومع عنه،

 ابـن  وكذلك مطبوع فهو أشهر، كونه مع وكتابه للترمذي عزوه عن وأعرض عليه،
 أن وخباصـة  العلـم،  أهل عند به أولَى هو من وجود مع العزو هذا مثل جيوز وال حبان،

  !حسنه الترمذي

  "! الصحيحني" يف وهو حامت، أيب وابن للنسائي عزاه السدرة ديثح: اآلخر
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! وخلُقُه الرجلِ علم له يتبني عليه اآليت جوابه القارىء فليتأمل إياه، نقدي خالصة هذا
  :اآلخر احلديث يف إياه نقدي اختصر أن بعد قال

 إنه: األوىل اخلصلة يف قال الرسالة مؤلَف أن ذلك كبرية، منه غفلةٌ التعقُّب هذا: وأقول"
 ومل.. اللفظ ذا رواه ملن احلديث فعزوت ،"فخر وال آدم ولد سيد أنا: "فقال الكُلّ، ساد

  ".وذهل غفل األلباين لكن. العزو يف القاعدة أخالف

 أنـه  مع جبوابه، مطْلَقاً له عالقة ال بالنقطتني إليه مشرياً أذكره مل وما كالمه، آخر هذا
  :قوله معىن فما وإال طحناً، أرى وال عجعةًج أمسع: قيل كما

ذا رواه ملن احلديث فعزوت ،وال اهللا، خيشى ال الرجل أن على يدل وحده فهذا اللفظ 
 هي اليت للنقطة إعادةٌ ألنه القراء، على خيفى ال كونه مع هذا قولَه ألنّ اهللا، عباد من يستحي
 ملن تعزه ومل عاصم، أيب البن عزوته ملاذا: أخرى مرة له سأقول ألني عليه، انتقادي موضع

 النـاس  تسـتغفلُ  من يا املخالفة وجه هو فهذا حبان؟ وابن كالترمذي منه بالعزو أوىل هو
  .فيك مبا وتتهمهم

 االعتراض من فيه ما مع فهذا. الإطالق على جبواب له يتعرض فلم الثاين احلديث وأما
  احلديث عن جوابه من وأستر له أشرف فهو عنده، حتقيق ال شقَما حواش الرجل بأن الضمين
  .املستعانُ واللّه. بالباطل واادلة الزوغان من فيه ملا األول،

 بصورة ولكن. األول احلديث يف بصوابه أيضاً اعترف فقد إياه، اخلامس نقدي وأما -٥
  :ناحيتني من وذلك! بطريقته وتليق تشرفه ال

 األلباين قال" ،... "أوالً األلباين قال: "بقوله يبدأ أن السابقة أجوبته يف جرى أنه: ىلاألو
 باحلق يعترف أن وتكبراً تهرباً ثالثاً؛ األلباين قال: يقل ومل... " رابعاً األلباين قال" ،... " ثانياً
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 يغطِّي لكي خامساً، األلباين قال: أيضاً يقل مل النقد هذا عن جوابه إىل جاء فلما. سبق كما
 بقوله املُنتهي السابق جوابه عقب ففال وإرشاده، األلباين نقد بسبب أنه خبطئه الصريح اعترافه
  ": وذهل غفل: "منه أسوأُ هو الذي

 كيـف  أدري ال سهو جيد، سنده"  اللّه عيال اخلَلْق: "مسعود ابن حديث يف وقويل"
  "! السخاوي افظاحل صنيع فيه أوقعين بل يل؟ حصل

  :له أقول أن لنفسي أستجز مل"  أدري ال: "قال غريك أن لو: فأقول

  !أعظم فَاملُصيبةُ تدري كُنت أَو***  مصيبةٌ فتلك تدري لَا كُنت إنْ

 دسائسـك  مـن  يكن ومل هذا، قولك يف صادقاً كنت إذا: بصراحة لك أقول وإمنا
 قَماش فأنت ،" فَتش مث قَمش: "احلديث أئمة لقول تكخمالف من أُتيت قد فإنك وأهوائك،

 لَما ذاك ولوال!  غريق فيه وأنت غَيرك، به ترمي الذي التقليد؛ إىل الغالبِ يف تركن حواش،
 رأيت ملَّا فإنك الشريف، العلم هذا يف املبتدئ عنه يترفّع الذي الفاحش اخلطأُ هذا منك وقع

 ابـن  إسـناد  عن وسكَت وغريمها، وأنس مسعود ابن رواية من احلديث خرج السخاوي
 مـا  كلَه ذلك من تومهت ،"بعضاً يؤكًد وبعضها: "بقوله حبثه وختم غريه، واعل مسعود
 املتروك ذاك فيه لوجدت مسعود ابن إسناد عن فَتشت أنك فلو اخلطأ، يف الوقوع إىل دفعك

  .األوىل الناحيةُ هي تلك ". رشيالقُ هارون أبو عمري بن موسى"

 احلافظ على خطئه مسؤولية ومحلُه بالباطل، نفسه عن دفاعه فهي: األخرى الناحيةُ وأما
 من وال املوتى، حىت منه ينجو يكاد ال الذي وظُلمه جنفه من وهذا سبق، كما السخاوي

 منه كان وإنْ وهذا عنه، كتس أنه األمر يف ما كل إسناده، يجود مل السخاوي فان تزويره،
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 يـزعم  كمـا  إسناده جود أنه: اجلهل يف غريقاً كان مهما أحد منه يفهم فهل جيد، غري
  !الغماري؟

 إىل وأشرت طُرقه، على وتكلَّمت) ٣٥٩٠( برقم يأيت فيما احلديث خرجت وقد هذا
  ". للناس أنفعهم الناس خري: "بلفظ منه يثبت إمنا أنه

 انتقدت كنت الذي وهو".  العرب سيد وعلي آدم، ولد سيد أنا: "اآلخر ديثاحل وأما
 له وبينت إياه، وخمالفته ،" موضوع إنه: الذهيب لقول خالفاً ضعيف حديث: "فيه قولَه عليه
 عزاه الذي احلاكم عند احلديث مدار ألن! وضعه على أقره قد العسقالين احلافظ أن هناك

  .معروفَني وضاعني على -إليه الغماري

  :خالصته ما قال فأنه سترى، كما فيه أيضاً الغماري كابر فقد

  ". الوضاعني غري عن ورد ألنه مقبول غري غلو موضوع،: الذهيب وقول"

  :آخرين طريقني له ذكر مث

 أبو ضعفه األهتم ابن اهللا عبد بن خاقان -فيه: "اهليثمي قال. مرفوعاً أنس عن: أحدمها
  .جيرحه ومل حامت أيب ابن وذكره. "داود

  :وقال احلاكم رواه. به مرفوعاً أيضاً عائشة عن: واآلخر

 حلكمت ذلك ولوال صدوق، أنه وأرجو الراسيب، احلسن بن عمر وفيه الإسناد، صحيح"
  ". الشيخني شرط على بصحته

  :نفسه عند من عقبه الغماري قال
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 حامت أيب ابن ذكره والراسيب متهم، وال كذاب فيه ليس نظيف احلديث إسناد: قلت"
  .بشيء جيرحه ومل عنه، اجلُرشي موسى بن حممد برواية

: احلاكم قولَ تعقّب الذهيب لكن مقبولًا، احلاكم تعديل يكون املقررة القاعدة ومبقتضى
 والظن بالظن، وقولٌ شديد تعنت وهو. وضعه الذي هو أنه أظن: فقال ، صدوق أنه أرجو

 وغفل املتعنت، احلكم هذا على الذهيب وافق كيف احلافظ من والعجب. احلديث أكذب
 ال عائشة، وطريقِ أنسٍ طريقِ: الطريقنيِ ذين فاحلديثُ! املقام؟ هذا يف القاعدةُ تقتضيه عما
  ". لغريه احلَسنِ قبيل من يكون أن يبعد

  :ومفصل جممل: وجهني على التوفيق وباهللا واجلواب

 شديد واهياً راوياً عائشة طريق يف ألنَّ الطريقني، مبجموع حسنه نسلّم فال مل،ا أما
  ) .املفصل( يف بيأنه سيأيت كما جتاهله أو ثقةً، الغماري توهمه الضعف

  بينه فيه؛ اخلالف نصب والغماري فيه، اآلن البحثُ فليس إسناده حيثُ من الضعف وأما
 لقوهلمـا  متنه يف هو وإمنا كذلك، وليس نفسه، يف لغاية. والعسقالين الذهيب احلافظ وبني

،طْألنهعرف ال من فيه بأنَ تصرحيهما مع بِبأنه يعين وذلك يأيت، كما ي وال السند، ضعيف 
  .تعاىل اللّه شاء إن قريباً بيانه ويأيت العلم، ذا العارف على خيفى ال كما بينهما منافاةَ

  :وجوه من فهو ملفصلا اجلواب وأما

  :بقوله بالوضع احلديث على الذهيب حكم لرد تعليلُه -١

  ". الوضاعني غري عن ورد ألنه"
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 إذا إال موضوعاً يكون ال احلديث أنّ القراء يوهم بذلك وهو أصله، من مرفوض فهو
 من فكم وفروعه، احلديث علم أصول يف العلماُء به صرح ما خالف وهذا وضاع، فيه كان

طألنه، أو بوضعه عليه حكموا حديثيف وليس ب إسناده اعأو وض  هـذه  ويف ، كـذّاب 
السلسلة عشرات كثري البن"  احلديث علوم اختصار" يف جاء وقد ذلك، على األمثلة:  

 جمازفـة  أو معناه، وفساد ألفاظه، ركاكة ذلك ومن.. كثرية بأمور املوضوع يعرف"
  -".الصحيحة والسنة الكتاب يف ثبت امل خمالفته أو فاحشة،

 احلقائق يتجاهلُ ولكنه الطلبة، صغار على خيفى ال مما ألنه جيداً، هذا يعرف والغماري
قدصيما عليه ل همه، به يتة غرية، بعد املربه مثالً انظر املرص" (الصـنعة  إتقان: "اآلخر كتي 

 وفيه إال منها كتاب من فما هذا، على ائمةق كلها ،"املوضوعة األحاديث"  وكتب ،)٤٧
 وعلى بطألنه، على الدالّ املنت داخل من جاء الوضع ألنّ ضعيفة، بأسانيد موضوعةٌ أحاديثُ

 على تالمذته وبعض الغماري يصر الذي ،"السبحة املذكّر نِعم" حديث على أنا حكمت هذا
 بـرقم  مضى فيما بينته كنت كما بطألنه على الدالّ معناه إىل ملتفت غري فقظ، ضعيف أنه
 الـذين  السذَّج املُريدين وجلْبِ(!)  التمشيخ وسائل على منه حمافظةً إلّا ذلك وما ،)٨٣(

  ) :٤٨ ص( السابقة رسالته يف هذا الغماري قال ما وألمرٍ باملظاهر، يغترون

"بحة وتعليقأذنه على القلم الكاتب وضع نظري وهو ، شيٌء فيه ليس العنق يف الس !!"  

  ". للمملي أذكر فإنه أُذُنك على القلم ضعِ: "حديث ذكر مث

  "! ضعيف بإسناد الترمذي رواه: " وقال

  :حامت أبو قال. األموي الرمحن عبد بن عنبسة فيه أن يعلم وهو
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  ". احلديث يضع كان"

 من الثاين الد يف الًمفص تراه كما وكذّابني وضاعني على أيضاً تدور أخرى طرق وله
  ) .٨٦٢ -٨٦١( رقم السلسلة، هذه

 كتابـه  يف احلديث هذا يورد أن إال الغماري امحد الشيخ أخاه يسع مل ذلك أجل من
 و ١٨ ص( وغـريه  الترمذي رواية من" الصغري اجلامع يف املوضوعة األحاديث على املغري"

  :وقال) ٦٦ -٦٥

  ". موضوع إنه: جلوزيا ابن وقال العجم، وضع من وهذا"

 مـع  اتفق أنه رد األكرب أخيه خمالفة تعمد أم الصغري، الغماري على هذا خفي فهل
 املخالفة كانت مهما املصلحة وراء الدوران هو أم بالوضع، احلديث على احلكم يف األلباين
تعاىل؟ باللّه والعياذ والعلماء، للعلم!  

 بـ يصفه أن الغماري يستطيع ال من بشهادة متناً املوضوع احلديث على األمثلة ومن
  :حديث يف قال فقد الذكر، السابق أخوه وهو) املبتدع(

  ) .١٠ ص... "( خياركم أئمتكم اجعلوا"

-١٨٢٢( السلسـلة  هـذه  وانظر".  موضوع ومتنه قالوا، كما مظلم إسناده: قلت"
١٨٢٣. (  

مواخت: "حديث يف قولُه فيه حنن ملا مثال وأقرب٣٦ ص"( الفقر ينفي فإنه بالعقيق ت: (  
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 من احلديث فلعل هو، من يدرى ال: الذهيب قال البايب، إبراهيم بن احلسني فيه: قلت"
  ).٢٢٧( برقم احلديث وانظر... ". وضعه

 قال وقد بالوضع، الكبري الغماري عليه حكم ذلك ومع ، جمهولٌ ترى كما البايب وهذا
 ذلك ومع يأيت، كما منه وأقوى القول هذا مثل اهول راويه يف يادةالس حديث يف الذهيب

  .املستعان واللّه. الصغري الغماري عنه زاغ

 يف يراعـي  ال هذا الغماري أن عينني ذي لكل ويتبين املذكور، تعليلُه يسقط وبذلك 
  !هواه إليه يوحي حسبما عليه يتكلّم وإمنا العلَماء، قواعد احلديث على كالمه

  .متهم وال كذاب فيه ليس ، نطيف إسناده: عائشة حديث يف قوله -٢

 فيه بأنّ بعده ومن احلاكم قول على مجودك عليها حملَك ، كاذبةٌ الدعوى هذه: فأقول
 احلـاكم  فـإن  الراسيب، من أقوى هي أخرى علة فيه ليس أنه منه فاستلزمت الراسيب، ذاك

 أنه تتوهم أن عنك استبعد ال هذا معاذ وابن عنه؛ معاذ بن حممد طريق من) ٣/١٢٤( أخرجه
 أبو الشعراين هو وإمنا -!عليه عيناك فوقعت"  املستدرك" إىل رجعت كنت إن -الثقة العنربي

 رقـم  عشـر  الثاين الد يف سيأيت فيما عليه القول وبسطت حققته كما النهاوندي بكر
  ". واه"  :والعسقالين الذهيب فيه قال وقد) ٥٦٧٨(

  !النظافة من الغماري ادعاه ما يسقط وبذلك املتهم، حكم يف فهو الضعف، شديد أي

  .بشيء جيرحه ومل.. حامت أيب ابن ذكره والراسيب: قوله -٣

 سكت إنه: فيه يقال أن ميكن ما غاية ماذا؟ فكان أيضاً، يوثقه ومل جيرحه، مل نعم: فأقول
 يف نفسه حامت أيب ابن ذلك ذكر كما حاله، له يتبني مل ألنه إال أحد عن يسكت ما وهو عنه،



المقدماتمھمات  ٢٨٥    

 كمـا  عنده به يحتج ال جمروح اجلُرشي موسى بن حممد عنه الراوي أن على. كتابه مقدمة
  ) :١/٤/٨٤( ترمجته يف قوله يفيده

  .منه) اآلثار رواة درجات بيان باب أنطر"! ( شيخ"

! به؟ حيتج ال الذي اجلُرشىِ رواية من إلّا حامت أيب ابن يعرفه مل إذا الراسيب قيمةُ فما: قلت
  :هذا الراسيب يف والعسقالينُّ الذهيب قال ولذلك

  ". العرب سيد علي: متنه باطل، خبرب وأتى يعرف، ال"

 بـه  احـتج  الذي بالعقيق التختم حديث يف املتقدم بقوهلما هذا قولَهما قابِلْ: فأقول
  .يأيت كما عليهما الصغري الغماري إنكار بطالن من وتتأكّد بينتت وضعه، على الكبري الغماري

  ". إخل... مقبولًا له احلاكم تعديل يكون املُقَررة القاعدة ومبقتضى: "قوله -٤

 يبينـها،  وال القاعدة - فَيطلق القراء، على األمر يعمي كيف القارئ أيها تأمل: فأقول
 احلافظ وينسب املصطلح، علم يف املقررة بالقاعدة متمسك أنهب هلم وإيهاماً عليهم، تدليساً
 منـه  أعلم أما أحد يشك وال!! الغفلة يف العسقالين احلافظ به ويلحق التعنت إىل الذهيب
 كتاباتـه  مـن  كثري يف املسكني الغماري هذا به ابتلي الذي اهلوى اتباع عن وأبعد وأتقى،
  :وجهني من هنا ذلك وبيان. لآلخرين انتقاده يف منها كان ما وخباصة

  :قال وإمنا صدوق، هذا الراسيب بأنّ جيزم مل احلاكم أنّ: األول

  .األمرين بني واضح وفرق أرجو؛



المقدماتمھمات  ٢٨٦    

 مـن  بأنه العلماء عند معروف وهو قوله قيمة فما صدوق، بأنه جزم أنه هب: واآلخر
 عليه واستدركوا بعده من جاؤوا الذين احلُفَّاظُ لهبقو يعتد مل إذا سيما وال ، )١(  املتساهلني
 قولُ تعارض إذا أنه) : ١٦١" (األجوبة" يف اللّه رمحه اللكنوي ذكر وقد وغريه، كالذهيب
 فاحلديث. متساهل غري والثاين متساهلٌ األول ألن الذهيب، قول رجح الذهيب، مع احلاكم
 فيه يرجح اِإلسناد؛ ضعيف بكونه الذهيب كموح. الإسناد صحيح بكونه احلاكم حكم الذي
 الذهيب وتعقّبه بالصحة احلاكم عليه حكم حديث من وكم احلاكم، قول على الذهيب قولُ

  .تعاىل اللّه رمحه كالمه آخر إىل... موضوعا أو ضعيفاً بكونه

 حجر ابن ظُاحلاف معه كان إذا فكيف للحاكم، خمالفاً وحده الذهيب كان إذا هذا: وأقول
  .باحلاكم الغماري تشبثُ بذلك فسقط. هنا الشأنُ هو كما

 الـذهيب  علـى  رده يف الغمـاري  عليها اعتمد اليت املُقَررةُ القاعدة هي ما: قيل فإن
  يبينها؟ ومل والعسقالين

 وقد. الصحيح على التعديل يف الواحد يكفي أنه وغريه الصالحِ ابن قولُ هي: فأقول
ا سبق مما عرفتأ تا املقصود وأنّ إطالقها، على ليس ل معروفًا يكن مل منيف بالتساه 
 ولكنـه  الغماري، على خيفى ال مما وهذا وحنومها، حبان وابن كاحلاكم والتصحيح التوثيق
  .السالمة اللّه نسأل. هلواه وينساق بالباطل يجادل

  .لغريه احلَسن قبيل من يكون أن يبعد ال... الطريقنيِ ذينِ فاحلديث: قوله -٥

  :لوجهني وذلك كال،: فأقول

                                                   
 ) .٨٦ - ٨٠ص( اللكنوي احلسنات أليب" الفاضلة األجوبة" انظر )١(



المقدماتمھمات  ٢٨٧    

 يفيد ال ومثله ،)٢( الفقرة يف بيأنه سبق كما معاذ بن حممد الواهي ذلك فيه أنّ: األول
  .املصطلح علم يف مقرر هو كما والشواهد املتابعات يف

 حماولتك من ائدةف فال امل، اجلواب يف تقدم كما احلديث متن يف البحثَ أنَ: واآلخر
 ومها والعسقالين، الذهيب احلافظني بشهادة باطلٌ ومتنه الضعف، من احلديث سند لإخراج
ك، األمر هذا مثل يف املرجعوما دون املناسبة هذه مثل يف قيل ما أحسن:  

وابن ما إذا اللَّبون يف لُز نمل***  قَر عطتسلَةَ يولِ صزاعيسِ البالقَن  

  متناً؟ احلديث هذا بطالن وجه فما: قيل انف

 صحيح" يف عنه اهللا رضي عمر ابن عن طرق من الثابتة الصحيحة للسنة خمالفته فأقول
 ذلك صح قد بل ،)١١٩٨-١١٩٠ رقم" (اجلنة ظالل" يف مخرجة وهي وغريه،"  البخاري

  :قال احلنفية بن حممد عن الصحيح بسنده البخاري فروى عنه، اهللا رضي نفسه علي عن

 بكـر؛  أبو: قال ؟- وسلم عليه اهللا صلى - اللّه رسول بعد خري الناس أي: أليب قلت
 من وغريهم وأمحد ماجه وابن داود أبو ورواه. احلديث.. عمر مث: قال من؟ مث: قلت: قال

  ) .١٢٠٨ -١٢٠٠" (اجلنة ظالل" يف مخرج وهو عنه، طرق

 سـيدنا  وأنت نبايعك، بل ال: بكر أليب الق عمر عن حسن بسند) ١١٦٦( وروي
 مرفوعاً"  الصحيحني" يف جاء وقد ؛- وسلم عليه اهللا صلى - اللّه رسول إىل وأحبنا وخرينا

 هـذه  بعد يعقَلُ فكيف - وسلم عليه اهللا صلى - النيب إىل الرجال أحب كان بكر أبا أن
 تقدم وقد ،" العرب سيد وعلي: "اليق أن عنه اللّه رضي بكر أيب بأفضلية القاطعة النصوص

 الـذهيب  عمـدة  فهـي  الصحيحة، السنة يخالف أن املوضوع احلديث عالمات من أنّ
  .احلديث ببطالن قوهلما يف والعسقالين



المقدماتمھمات  ٢٨٨    

 ،"البداية" مقدمة يف الغماري على ردي يف السنة من تقدم ما معىن أوردت كنت ولقد
 وضـع  من أنه وذكرت الباطل، احلديث هلذا حتمسه بببس التشيع، إىل نِسبته إىل وأشرت
يعةمث. الش تعلي احلافظَني على يرد رأيته حني ذلك من تأكدتسيإىل وينسبهما عليهما، و 
 -إبالة على ضغثاً -ذلك على زاد إنه بل به، رمي الذي التشيع من يتربأ وال تقدم، كما الغفلة
 فريميهما والذهيب، تيمية كابن احلديث وأئمة السنة أهل لىع الطعن يف صفحات ثالث فسود

 اخنـدعوا  السنة أهل من كثرياً بأن ويصرح عنه، اهللا رضي علي فضائل وإنكار بالنصب،
 بزعمـه  احلديثُ هذا ومنها عنه، اهللا رضي علي فضل يف كثريةً أحاديثَ فردوا! بالنواصب

 واد الشرف ذو أنه"  العرب سيد علي: " السالمو الصالة عليه قوله فمعىن: "بقوله فيتأوله
  ". إخل... البيت أهل من ألنه فيهم،

 العلماء، عند معروف هو كما التصحيح فرع التأويل فإن انقش، مث العرش أَثْبت: فأقول
  .التأويل يستحق ال فهو حتقيقه، سبق كما اإلسناد ضعيف واحلديث

"  آدم ولد سيد أنا: "- وسلم عليه اهللا صلى -قوله نفإ يبطله، احلديث سياق أنّ على
 العلمـاء  فهمه الذي وهو آدم، ولد مجيع على- وسلم عليه اهللا صلى - تفضيله يف صريح
 رقـم  احلديث حتت بيأنه سيأيت كما"  السول بداية" رسالته يف السالم عبد بن العز ومنهم

 اهللا صلى - بعده تفضيله على أيضاً تدلَّ"  العرب سيد وعلي" زيادة صحت فلو ،) ٥٦٧٨(
 نفسه، على ومنهم تقدم، كما الصحابة بشهادة باطلٌ وهذا مجيعاً، العرب على- وسلم عليه

  .أمجعني عنهم اهللا رضي

  :حديث واملخالفة البطالن يف الزيادة هذه ومثلُ

  ". علي لالرجا ومن فاطمة، - وسلم عليه اهللا صلى -اللّه رسول إىل النساء أحب كان"



المقدماتمھمات  ٢٨٩    

 علّته، عن والكشف خترجيه مع) ١١٢٤( برقم تعاىل اللّه شاء إن الد هذا يف وسيأيت
  .بطألنه على الدالّة الصحيحة األحاديث بعض وذكر فيه، وهم من ووهم

 القـراء،  علـى  وتدليساته أوهامه عن والكشف الغماري على الرد جمال فإنّ وبعد،
 جداَ، واسع جمالٌ -اخلزرجي ذاك بعضها يف شاركه اليت للفنت ارتهوإث وافترِاءاته وضالالته

 أن هلمـا  أرجو ذلك مع وإني اهلداية، يف راغبٍ منصف لكل كفايةٌ البيان من سبق وفيما
 - اللّه رسول عن ثبت مبا داعٍ فإني يفعال مل فإن واالفتراء، البهت من به رمونا عما يتراجعا

 الوارث واجعله أحييتنا، ما وقوتنا أبصارنا و بأمساعنا متعنا اللهم:"  - وسلم عليه اهللا صلى
 وال ديننا، يف مصيبتنا جتعل وال عادانا، من على وانصرنا ظلمنا، من على ثَأْرنا واجعل منا،

  ".يرمحنا ال من علينا تسلّط وال علمنا، مبلغَ وال همنا، أكبر الدنيا جتعلِ

  

  .إليك وأتوب أستغفرك أنت، إال إله ال أن أشهد حبمدك،و اللهم وسبحانك

  .وسلم وصحبه آله وعلى األمي النيب حممد على اهللا وصلى

  هـ ١٤٠٧ سنة حمرم ٢٥ عمان

  وكتب

  األلباين الدين ناصر حممد

  الرمحن عبد أبو

  



المقدماتمھمات  ٢٩٠    

  الرابع الد
  

  الرحيمِ الرمحنِ اللّه بِسمِ

 وسـيئات  أنفسنا، شرور من باللّه ونعوذ ونستغفره، ونستعينه، حنمده، هللا، احلمد إن
 وحده اهللا إال إله ال أن وأشهد له، هادي فال يضللْ ومن له، مضلَّ فال اهللا يهده من أعمالنا،

  .ورسوله عبده حممداً أن وأشهد له، شريك ال

  ". مسلمون وأَنتم إِلَّا وتنتم ولَا تقَاته حق اللَّه اتقُوا َآمنوا الَّذين أَيها يا" 

 وبـثَّ  زوجها منها وخلَق واحدة نفْسٍ من خلَقَكُم الَّذي ربكُم اتقُوا الناس أَيها يا" 
  ".رقيبا علَيكُم كَانَ اللَّه إِنَّ والْأَرحام بِه تساَءلُونَ الَّذي اللَّه واتقُوا ونِساًء كَثريا رِجالًا منهما

 لَكُـم  ويغفر أَعمالَكُم لَكُم يصلح.  سديدا قَولًا وقُولُوا اللَّه اتقُوا َآمنوا الَّذين أَيها يا" 
كُموبذُن نمعِ وطي اللَّه ولَهسرو فَقَد ا فَاززا فَويمظ١(" ع(.  

                                                   
 يـدي  بـني  يقولوها أن أصحابه يعلًمها - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول كان اليت احلاجة خطبة هذه )١(

 مراراً، مطبوعة رسالة فيها ويل حماضرة، أو أوعيد، مجعة، أو نكاح، خطبة يف كان سواء دينهم، أمور يف كالمهم
ـ  نثر بعد نشعر بدأنا كنا وإن واملدرسني، اخلطباء أكثر من مهجورة األسف مع اخلطبة وهذه  أن بسـنني  الةالرس
 وإماتـة  السنن، بإحياء يهتم ال من أماا سنة أحيوا وبذلك تبنوها، قد منهم، السلفيني وخباصة اخلطباء، من كثرياً

  .خريا اهللا جزاهم البدع،
 مل كاتبـها  أن على تدل واليت األخرية، اآلونة هذه يف عليها وقفت اليت التعليقات أسوأ من إن:أقول املناسبة وذه
 ؛" الطيـب  الكلم صحيح"  كتايب على املصري حجازي شرف املدعو طبعه ما مذكوراً، شيئاً احلكمة من يؤت
 لو سنة، اخلطبة هذه: "النووي عن ناقالً) ٨٥ ص(  قوله منها كان عنده، من أضافها بتعليقات وطبعه سرقه الذي



المقدماتمھمات  ٢٩١    

 الضـعيفة  األحاديـث  سلسـلة " من الرابع الد! الكرام القراء أيها فإليكم بعد؛ أما
 وخباصة -مسلم كل على جيب اليت الواهية، األحاديث من جديدة أنواع وفيه ،"واملوضوعة

 عليـه  اهللا صلى - النيب على يقول ال لكي. منها حذر على يكون أن -وطالبه العلم أهل
  :- وسلم عليه اهللا صلى - قوله وعيد يف -اهللا مسح ال -فيقع ه،قال أنه يعلم مل ما - وسلم

 كل ومن النار، من تعاىل باهللا نعوذ ،"النار من مقعده فليتبوأ ؛ أقل مل ما علي قال من"
  .أسباا

 قليلًا، إال صدوراً سابقه عن يتأخر ال أن -واملنة الفضل وله -وجل عز اهللا يسر ولقد
  .كثرياً محداً الصاحلات تتم بنعمته الذي للّه فاحلمد

 الفقهيـة  والردود العلمية، بالبحوث -اللّه بفضل -عامرة السابق الد مقدمة وكانت
 مبا األبرياء يتهمون الذين والطرقية، الصوفية من واحلاسدين احلاقدين بعض على واحلديثية،

 قلبه، باهلوى وعمي ره،صد غَمر الذي املغريب، الغماري اهللا عبد الشيخ أولئك من فيهم، ليس
 اهللا صلى - النيب سنة مبخالفة وامهم وخلفاً، سلفاً السنة أهل من املسلمني مجاهري يف فطعن
 -٩ ص املقدمة( لبدعته، انتصاراً الشيعة على صراحة بكل خرياً وأثىن وحديثه، - وسلم عليه
١٢. (  

                                                                                                                          
 معروفـة؛  سنة يف ذكره حيسن إمنا عليقالت هذا مثل فإن: أقول ".العلماء باتفاق النكاح صح منها؟ بشيء يأت مل

 اخلاصـة،  أكثر يعرفها ال اليت اخلطبة كهذه سنة يف وليس فيها، الغلو يف يقعوا أن عليها الناس مواظبة من خيشى
 أو عقيـدة  السـلفية  يدعون الذين الناشرين بعض عند حىت منسيا، نسياً تصبح أن كادت حىت العامة، عن فضلًا
 صحيح: "املذكور الكتاب من الثامنة للطبعة مقدميت يف هذا من شيئاً بينت وقد ،)نفوسهم يف مبا أعلم اهللا( جتارة
 .التوفيق ويل واهللا. منقحة مزيدة أنيقة طبعة يف هللا واحلمد حديثا صدر وقد ،" الطب الكلم



المقدماتمھمات  ٢٩٢    

 احلـافظَني  ورمى ة،والباطل الضعيفة األحاديث بعض علم بغري كله ذلك مع وصحح
 الـيت  األحاديث تلك من حديثاً أبطال ألما الشديد، بالتعنت والعسقالين الذهيب اجلليلني

 -٣٣ و ٢٥ -٢٢ ص( املقدمة تلك يف بعضها على نبهت وقد! وتشيعاً تكلفاً هو صححها
 لكل يؤكد مما وكثري، كثري وغريه) ١٠٤٢( كاحلديث الد صلب يف غريها وعلى ،) ٣٩

 يف بعضـها  على نبهت وقد ،"النفري يف وال العري يف ال: "قيل كما العلم هذا يف أنه احثب
  .إليه رجع تتبعها شاء فمن منهِ،"  والبحوث املواضيع -١" فهرست

  .الثالث الد يف هذا

 األحاديـث  تلك من أخرى أمثلة الرابع، الد هذا يف الكرمي القارىء أيها بك وستمر
 هنا، أرقامها إىل الإشارة من بأس فال إبالة، على ضغثاً أيضاً، الغماري صححها اليت الضعيفة

 أئمة وأقوال وقواعده، العلم هذا جادة عن احنرافه ومدى الغماري، ذا معرفة القراء ليزداد
  :والتعديل اجلرح

 و ١٨٢٨ و ١٨٢١ و( موضـوع  وهو) ،١٧٨٢ و ١٥٦٦ و ١٥١٤ و ١٥٠٤(
  ) .١٩٣٣ و ١٨٤٤ و ١٨٣٣

 يف الغماري اللّه عبد حال السلسلة هذه من الثالث الد مقدمة يف بينت كنت): تنبيه(
 بعلـم  وجهلَه الباطلة، التهم بشىت شخصياً إياي واامه إياهم، وحماربته السنة، ألهل عدائه
 األحاديـث  من مجلة على تضاعيفه يف ونبهت ، والتضعيف والتصحيح والتعديل، اجلرح

 مـن  وهي ،" الثمني الكرت" مساه الذي كتابه يف وأوردها بالغ، جبهل صححها اليت الضعيفة
 حبكم عليه حتامال إياه نقدي يف أن به، واملغرورين له، املتعصبة من كثري يظن حبيث الكثرة
 يف الوقوع من يعصمنا أن نسأل سبحأنه واهللا خمالفه، يف منه معهود هو كما املذهيب، العداء
  به، اللّه ندين ما إال املبتدعة من أمثاله ويف فيه نقول ال وأن فيه، وقع ما مثل



المقدماتمھمات  ٢٩٣    

 هو اعدلوا تعدلوا ال أنْ على قومٍ شنآنُ جيرِمنكُم وال: "تعاىل قوله بأدب ذلك يف متأدبني
قوى أقربللت."  

 ترمجة يف التوفيق سبيل: "عنوأنه لنفسه فيه ترجم كتابا حديثاً أصدر الرجل أن واملقصود
 الغماري الصديق بن اهللا عبد الفضل أيب التفنن احلافظ العالمة: تأليف"  الصديق بن اهللا عبد
 الناصر، عبد مجال سجن: يعين ،) السجن يف مؤلفايت: (بعنوان فصالً) ٩٦ ص( فيه عقد"! 

 صحيح" كتايب فيها صدر اليت هي السنة وهذه -١٩٦٩ سنة إىل ١٩٥٩ سنة من فيه مكث
 مث ،" الثمني الكرت: "املذكور الكتاب منها مساها؛ كتب عدة فيه ألف أنه ذكر مث ،-" اجلامع

  :الواحد باحلرف نصه ما قال

 وتشديد تضييق حال يف كتبته ألين عنه، راضياً لست"  الثمني الكرت" كتاب أن غري"
 فراغـاً  وجدت ولو كثرية، ضعيفة أحاديث فيه فجاءت مراجع، وجود وعدم سبق، كما

  ". الضعيف من فيه ما منه وحذفت وهذبته لنقحته

 نبـهنا  كنا وقد فيه، الضعيفة األحاديث بكثرة نفسه على شهد الذي هللا فاحلمد: قلت
 مبا يغزوا ال أن هلم وحتذيراً لألمة، نصحاً. تعاىل اهللا بفضل نزال وال منها، كبرية طائفة على
  ) :ح صفحة" ( كرته" مقدمة يف قاله

  ) :ع صفحة( وقال". الصغري اجلامع من الثابتة األحاديث فيه جردت"

  ".واهية أو ضعيفة أحاديث فيه ليس"

 ال حيث السجن يف ألفه أنه: قوله يف صادقاً كان إذا أنه معي الفراء يتساءل أال... ولكن
 وأنه ثابتة، أحاديثه كل بأن القاطع اجلزم هذا جيزم أن له جاز فكيف زعم، كما لديه مراجع

 يف كـان  ذلـك  أن لو! لألمة؟ وتضليلٌ غش ذلك يف أليس! ؟..ضعيفة أحاديث فيه ليس



المقدماتمھمات  ٢٩٤    

 منه األلف حرف يف فإن إحصاؤها، يصعب حبيث الكثرة من لكنا لعذرناه، معدودة أحاديث
  كنت كما تقريباً حديث وألف مئة أربع أصل من موضوع، أو ضعيف حديث مئيت حنو فقط

  ) .٢٣ ص( آنفاً إليها املشار املقدمة يف ذلك ذكرت

: كتـايب  من والغرية احلسد هو إمنا علم بغري اجلزم ذلك على محله الذي أن ظين يفو
 سنني، عشر بنحو قبله طبع وقد له، مضاهاة"  كرته" هو فجمع ،"الصغري اجلامع صحيح"

 كمثل السلسلة، هذه يف ما غري الناصحني؛ بعض من كثرية انتقادات إليه توجهت أنه ويظهر
  ):١٤ ص( إخواننا لبعض.. " الصغري اجلامع صحيح ترتيب" مقدمة يف جاء ما

 علـى  اعتمـد  أنه ذلك وسبب الضعيفة، باألحاديث حمشو.. " الثمني الكرت" كتاب"
 رجاله أو ثقات، رواته: فيها قيل اليت األحاديث وعلى حبان، وابن والترمذي احلاكم تصحيح
  ". مؤلفام يف هبينو احلديث أهل عند نظر فيه خيفى ال كما احلكم وهذا موثقون،

 قبله والذي الد، هذا يف األمثلة مئات بل عشرات يف القراء جيده الإمجال هذا وتفصيل
 ال الناس أكثر ولكن الناس، وعلى علينا اللّه فضل من وذلك تعاىل، اللّه شاء إن بعده واآلتية

  .يشكرون

 الفضـل  من شيءب االعتراف إىل الغماري يضطر أن تعاىل اهللا تقديرات أعاجيب ومن
 مـن  مجلة يف"  ترمجته"  من) ٤٩ ص( هذا الغماري ذكرين فقد احلق، أدلة مطارق حتت

  :وقال احلديث، أهل من عاصره

  القاري وعلي املناوي على يعتمد أنه إال جيدة، معرفة احلديث يعرف"

  .كعادته به رماين ما إخل... " 



المقدماتمھمات  ٢٩٥    

 املشار األمثلة يف ذلك أثبت كما يقةاحلق يف صفته هو إمنا به رماين الذي االعتماد وهذا
 فقـد  أمحـد،  األكرب أخيه من ورثه بالباطل واالام باحلق االعتراف هذا وكأن آنفاً، إليها

 ،١٣٨٠ سـنة  صفر ٢٩ بتاريخ األول أصحابه، أحد إىل أرسلهما له خطابني على اطلعت
  :منهما األول يف قال نفسها، السنة من األول ربيع ٢٢ يف واآلخر

 فأتقنـه  احلديث، علم على وأقبل العربية، وتعلم دمشق، إىل قدم األلباين الدين وناصر"
 ملا إين حىت احلديث، يف املخطوطات نفائس على املشتملة الظاهر مكتبة وأعانته جداً، جداً
 الطبـع،  خبيث وهو فيها، مبا ويعرفين أطلبه، مبا يأتيين الذي هو كان املاضي العام يف زرا
 مع احلديث، معرفة يف الزمان أفراد من لكان وعناده مذهبه خبث ولوال... جلد يميت وهايب

  ".ذكرها يطول مناظرة معه لنا وقعت الساعات، دكان فاحتاً يزال ال أنه

  :اآلخر اخلطاب يف وقال

 أهل كسائر وهو رسائل،(!)  ثالثة عليه الرد يف طبع األلباين على يرد الذي واحلبشي"
  .منها وينقل احلديث، بكت يراجع الوقت

 ،)والتصوير اخلط سوء من مقروءة غري مجلة هنا( الفن معرفة يف األفراد فمن األلباين أما
  .إخل... " الزمزمي خلف -باللّه والعياذ -العناد يف أنه إال

 مثل من االعترافات هذه مبثل علم على القراء وليكون أوالً، للتاريخ النصوص هذه نقلت
  :قدميا قيل كما فهي تقدر، ال قيمة هلا ألن ،املبتدعة هؤالء

  "!األعداء به شهدت ما والفضل"



المقدماتمھمات  ٢٩٦    

 بالتعصب، الشرع عن املنحرفون أو الكفار يتهمنا كما فهو وغريه بالعناد االام وأما
  .الدين به جاء الذي للحق التعصب أنه واحلقيقة

  :املرسلني سيد لسنة نياملتبع املوحدين بعض قاله ما عليه فجواب بالتوهب االام وأما

  !وهايب بأنين اُملقر فأنا***  متوهباً أمحد تابع كان إن

 وأخـص  حيسنون، ال فيما والكتابة التأليف ساحة يف ظهروا آخرون أشخاص وهناك
 أن سبق ؛"كثري ابن احلافظ تفسري" منهما كل اختصر اللذين احللبيني الشيخني منهم بالذكر
 هذا ويف بالغ، جبهل صححاها اليت الضعيفة األحاديث من شيء على بقالسا الد يف نبهت
  :اآلتية بأرقامها شئت إن فانظرها القبيل، ذاك من أخرى أحاديث الد

  ) .١٩٣٧ و ١٦٤٢ و ١٦٣٧ و ١٥٤٣(

 حبـديث  - وسـلم  عليـه  اهللا صلى - النيب عن سنة يثبت ثالث، حليب شيخ وهناك
  ).١٨٢١( و) ١٦١٢( احلديث فانظر الدكاترة، بعض وحنوه) . ١٨١٦( رقم موضوع،

 إىل" يعلـى  أيب مسند" إخراج يف مشكورة جهود له -علمت فيما -جديد ناشئ ومثة
 وتصحيحها أحاديثه ختريج يف كثرية تعليقات عليه له بعد، يتم مل أنه ولو املطبوعات، عامل

 ضـعف  أو صحح إن وأنه فقط، التخريج عند جهوده يف يقف أن له فأنصح وتضعيفها،
 ضعف مع حديثاً صحح رأيته فقد اال، هذا يف بالتمكن املعروفني احلفاظ على فباالعتماد

 رواته بعض أن لتومهه صحيح إسناده أن وادعى بزعمه، متابعاً له ألن أيضاً، عنده رواته أحد
 يـة تقو جيز مل إسناده صح لو هو مث بآخر، راوٍ عليه اختلط ألنه كذلك وليس الثقات، من

 يـأيت  فيما ستراه كما عنه، خمتصر وألنه فيه، أخرى علة هو بل موقوف، ألنه به الضعيف
)١٧٨٣. (  



المقدماتمھمات  ٢٩٧    

 وال يتئد، أن والتضعيف، التصحيح جمال يف يكتب من لكل أنصح وغريها األمثلة هلذه
 هذا دراسة يف طويل دهر عليه ميضي أن بعد إال األحاديث؛ على أحكامه إصدار يف يستعجل

 كله؛ ذلك من متكن أنه نفسه من يشعر حىت علله، ومعرفة رجاله، وتراجم أصوله، يف العلم
 يف املربزين احلفاظَ حتقيقات توافق -الغالب على ولو -حتقيقاته أن جيد حبيث وتطبيقاً، نظراً
  .وغريهم والعسقالين، والزيلعي، كالذهيب، العلم، هذا

 تبـارك  اهللا قول خمالفة يف يقعوا ال حىت العلم، ذا املشتغلني إخواننا لكل ذا أنصح
 مسئُولًا عنه كَانَ أُولَئك كُلُّ والْفُؤاد والْبصر السمع إِنَّ علْم بِه لَك لَيس ما تقْف ولَا: وتعاىل

 يف جاء ما يصيبهم وال"!  يتحصرم أن قبلَ تزبب: "املعروف املثل عليهم يصدق ال ولكي". 
  ". حبرمانه ابتلي أوأنه؛ قبل الشيء استعجل من: "احلكم بعض

  :السلف بعض قول من صح ما هذا مع ذاكراً

 - النيب إال ويترك قوله من ويؤخذ إال - وسلم عليه اهللا صلى - النيب بعد أحد ليس"
  ". - وسلم عليه اهللا صلى

  ) .اخلامسة -٢٨ ص" الصالة صفة" انظر(

  .جميب مسيع إنه ونوايانا؛ أعمالنا ويصلح خطانا، يسدد نأ وتعاىل تبارك اللّه أسأل

  هـ ١٤٠٧ شوال ٢ عمان

  األلباين الدين ناصر حممد

  



المقدماتمھمات  ٢٩٨    

  اخلامس الد
  

  الرحيمِ الرمحنِ اللّه بِسمِ

   

 وسـيئات  أنفسـنا،  شرورِ من باللّه ونعوذُ ونستغفره، ونستعينه حنمده للّه، احلمد إنَّ
 وحده اللّه إال إله ال أن وأشهد له، هادي فال يضللْ ومن له، مضل فال اهللا يهده من أعمالنا،

  .ورسولُه عبده حممداً أن وأشهد له، شريك ال

  ". مسلمونَ وأَنتم إِلَّا تموتن ولَا تقَاته حق اللَّه اتقُوا َآمنوا الَّذين أَيها يا" 

 وبـثَّ  زوجها منها وخلَق واحدة نفْسٍ من خلَقَكُم الَّذي ربكُم اتقُوا الناس أَيها يا" 
  ".رقيبا علَيكُم كَانَ اللَّه إِنَّ والْأَرحام بِه تساَءلُونَ الَّذي اللَّه واتقُوا ونِساًء كَثريا رِجالًا منهما

 لَكُـم  ويغفر أَعمالَكُم لَكُم يصلح.  سديدا قَولًا وقُولُوا اللَّه اتقُوا َآمنوا ينالَّذ أَيها يا" 
كُموبذُن نمعِ وطي اللَّه ولَهسرو فَقَد ا فَاززا فَويمظع ."  

 عليه هللا صلى - حممد هدي اهلَدي وأحسن اللّه، كتاب احلديث أصدق فإن بعد، أما
 يف ضـاللة  وكل ضاللةٌ، بدعة وكل ، بدعةٌ محدثة وكل حمدثاتها، األمور وشر ،- وسلم
  .النار

 الضعيفة األحاديث سلسلة"  كتايب من اخلامس الد الكرمي القارئ يدي بني فإن وبعد،
 مخسمئة -عادةال هي كما -حاوياً قرائنا إىل اليوم ،نقدمه" األمة يف السيئ وأثرها واملوضوعة

 أخرى أحاديث من والفوائد التخريج حيويه عما فضالً دونه، وما ضعيف بني رئيس حديث



المقدماتمھمات  ٢٩٩    

 لدعم أو املترجم، الضعيف، احلديث عن البديل لبيان سيقت صحيحة؛ وأحاديث ضعيفة،
 إىل باإلضافة والتحقيق، والبحثُ التخريج إليه يضطرنا مما ذلك شابه ما أو عوجلت، فكرة
  .أخرى أحياناً ذلك ولغري حيناً، ا لالستئناس نوردها السلف؛ عن ثاراآل بعض

 ما الصحيحة السنة يف يوجد اليت الضعيفة األحاديث من الكثري حوى قد الد هذا إن مث
 أو جزءاً، أو كالً ألفاظها يف نكارة أو بعضها، يف منكرة لزيادة هنا خرجت وإمنا عنها، يغين

ا أو الصحيحة، حاديثلأل بعضها خمالفةدثاً تشريعاً طواياها يف حتمل أحيف لـه  أصل ال م 
  اجلاهلُ وحيسبها وداللتها، فقهها يف املتأمل يلحظها اليت املخالفات من ذلك غري إىل.. الشريعة

 من أنه الناسِ بعض يظنه من ا يلهج قد بعضها إن بل الصحيحة، األحاديث من الغافلُ أو
 من أمثلة تتبع القارئ أخي وميكنك. يأيت كما) ٢١٧٦( كاحلديث اإلسالم إىل الدعاة كبار
 ٢٤١٢ ٢٠٤٢ و ٢٠٣٠ و ٢٠١٧ و ٢٠١٦ و ٢٠١٣( األرقام ذوات األحاديث يف هذا

  .جداً وكثري كثري وغريها)  ٢٣٢٢ و ٢٣٠٥ و ٢٧٦٦ و ٢١٧٣ و

 يثيـة احلد والتحقيقـات  األحباث من الكثري -اهللا بفضل -الكتاب تضمن وقد هذا،
 اليت الكثرية والفوائد العلمية، الردود وبعض ،-املقدمة هذه يف بعضها إىل أُشري وقد -والفقهية

  .والفوائد املواضيع فهرس بواسطة تتبعها على االستعانة وميكن طياته، يف مبثوثة القارئ جيدها

 ابن هوو إبراهيم اخنت -٢١١٢( احلديث ختريج يف جاء ما اهلامة احلديثية األحباث فمن
 ال وأنه إطالقها، على ليست طرقه بكثرة احلديث تقوية قاعدةَ أن بيان من...) ومئة عشرين
 علـى  مثال أوضح احلديث وهذا العلم، هذا يف املتمكَنني املعرفة أهل إالَ تطبيقها ة يستطيع

 إىل تشتاق اجلنة إن -٢٣٢٨( احلديث أيضاً القبيل هذا ومن. القاعدة هذه فهم لبيان- ذلك
  ..) .أربعة



المقدماتمھمات  ٣٠٠    

 اليت السنةَ أن بيان من) ٢٣٥٥ و ٢١٠٧( احلديثني حتت جاء ما الفقهية األحباث ومن
 على زاد ما إال اللحية إعفاُء اتهدين واألئمة والتابعني الصحابة من السلف عملُ عليها جرى

 وه مطلقاً إعفاءها أن وبيان السلف، بعض عن عزيزة بنصوص ذلك وتأييد فيقص، القبضة؛
  ) .اإلضافية البدع( بـ الشاطيب اإلمام مساه ما قبيل من

 خمالفة بيان من) علينا ما وعليهم لنا، ما هلم -٢١٧٦( احلديث حتت جاء ما أيضاً ومنها
 خاصـة  بني منتشر فهو هذا ومع صحيحة، وسنة قرآن من القطعية للنصوصِ احلديث هذا

!  املشركني من أسلم فيمن صح أنه وبيان يح،صح تشريع وكأنه عامتهم، عن فضالً املسلمني،
 يف ويتوسعون املسلم، الشباب بني يشيعونه اليوم اإلسالميني والدعاة الكتاب من كثري بال فما

  !صريح؟ صحيح هو مما بالكثري التزامهم فاق توسعاً تطبيقه

 واملوضوعة يفةالضع األحاديث: " هذا كتابنا به عنونا ما مصداق هذا يف إن! اللّه لعمر
 ا، واملعرفة الوعي ونشرِ بيأا، على حتملين اليت األسباب من فهذا ،" األمة يف السيئ وأثرها
 بإمكان فإن خيفى، ال كما يحصى؛ وال يعد ال ما األمة يف السيئ أثره يف احلديث هذا ومثلُ

 األحاديث انتشارِ تأثريِ بلغَم ويعوا واخلاصة، العامة حيام يف األثر هذا يلمسوا أن الكثريين
الضعيفة ا، والعملِ واملوضوعة املستعان واهللا!  

 ٢١٥٠ و ٢٠١٧( األحاديث حتت القارىُء جيده ما الد، هذا يف العلمية الردود ومن
 الرجال ي حديثَ صحح من على الرد حولَ تدور وهي ،) وغريها..  ٢٢٣٤و، ٢٢٠٩ و

 وبيان القلعجي، الدكتور على والرد! والكتاين والشوكاين كاهليثمي ابةَالكت النساء تعليم عن
 يف الغماري على والرد ،) مسية ابن( فضل يف حديث تصحيح يف واخللط اخلبط من له وقع ما

  "! كرته"  يف الضعيفة األحاديث إيراده
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 حتـت  مبسط بشكل الرجال بعض تراجم حول التحقيقات من الكثري طياته يف وجيد
 هذا ،) غريها... و ٢٤٩٩ و ٢١٧٥ و ٢١٦٤ و ٢١٥١ و ٢١٤٥ و ٢٠٣٩( ألحاديثا

  .منها بد ال اليت املعتادة التراجم عن فضالً

 أودعه مما واملوقوفة املوضوعة األحاديث من الكثري الد هذا يف جتد فإنك! ولألسف
  !شرطه خالف وهو ،" جامعه"  يف اهللا رمحه السيوطي

 وكذلك كثري، وغريها...) و ٢١٩٢ و ٢١٦٥ و ٢٠١٠ و ٢٠٠٦( األحاديث أمثال
 خالفه؛ منها كثري ويف! بعضها يف الذهيب ووافقه احلاكم، صححها األحاديث من العديد جتد

  .فأصاب

 من األحاديث من العديد ختريج حوى الد هذا أن إليه اإلشارة حيسن قد مما وإن هذا
٢٠٧٧ و ٢٠٧١ و ٢٠٥٩ و ٢٠٤٠ و٢٠٣٤( األحاديث أمثال خمطوطة عزيزة مصادر 

  ).غريها... و

 أيب ضعيف"  إىل كثرياً مين العزو الكرام بالقراء سيمر أنه إليه التنبيه حيسن مما وكذلك
 بكل املقصود أن االنتباه فينبغي أيضاً،" داود أيب صحيح"  قسيمه إىل ورمبا باألرقام،"  داود

 أسانيدمها على الكالم بسط منهما كل يف الذي"  الصحيح"  و"  الضعيف"  أم هو منهما
 ليس اللذين"  داود أيب ضعيف و"  داود أيب صحيح"  باسم منهما املطبوع وليس ورجاهلما،

 كل يف مضطردة قاعدة هذا وليكن ضعف، أو صحة من فقط مرتبتهما إىل اإلشارة إال فيهما
  .كتيب من شيء يف إليهما يرد عزو

 إىل دعوتنـا  على الطويلة السنوات مضي وبعد إنه: أقول أن أخرياً بالذكر اجلدير ومن
 من اإلسالم تصفية خاصة، بصورة) التصفية( مبدأ إىل و والسنة، الكتاب إىل الرجوع وجوب
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 الوقت، بعض اإلسالم نور حجبت اليت واملوضوعة؛ الضعيفة واألحاديث واملنكرات البدع
ل يف املسلمني جهود وبددتبم عاقت سأَنَّ: " القائل اللّه وجلِ تقدمهم،و مسريـذَا  وه 
 لَعلَّكُـم  بِه وصاكُم ذَلكُم سبِيله عن بِكُم فَتفَرق السبلَ تتبِعوا ولَا فَاتبِعوه مستقيما صراطي

"  و"  الصحيحة": "  السلسلتني"  نشر الدعوة تلك حتقيق وسائل من كان واليت ،" تتقُون
 وذلك خاصتهم، عن فضالً املسلمني، عامة بني الوعي انتشار نلمس بدأنا أننا جند ؛" الضعيفة
 أم صحيحاً يقرؤونه أو يسمعونه الذي احلديث كان إذا فيما والتثبت التحري نزعة ببزوغ

 حنـو  منذ وغرسناها بذرناها اليت والغراس البذور إمثار بدايات إال ظين يف ذلك وما ضعيفاً،
 دومـاً  مؤكدين هذا، على مستمرين -وفضله اللّه حبمد -والزلنا الزمان، من قرن نصف

غـري  هو ما كل وترك ،- وسلم عليه اهللا صلى - اللّه رسول عن صح مبا األخذ وجوب 
 سـكَّتان  الضـعيف  من الصحيح معرفة فإن ديناً، اعتباره خشية معرفته لزوم مع صحيح؛
 الضعيف ونعرف إليه، وندعو ونلتزمه الصحيح نعرف تقيان؛تل ال واحد، خط على متوازيتان
  :قال حيث عنه اللّه رضي حذيفة در وهللا منه، وحنذّر فنحذره

 عن أسأله وكنت اخلري، عن - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول يسألون الناس كان
  :القائل اهللا ورحم يدركين، أن خمافة الشر

  لتوقّيه لكن***  الشر ال الشر عرفت

  فيه يقع الشر من***  اخلري يعرف ال ومن

 مـن  فكـثري  عنها، وتسمع تلمسها ظاهرة أصبحت هللا واحلمد الصحوة، هذه: أقول
 مـن  صح ما التزام على وحيرصون األمر، ذا يعنون جتدهم واخلطباء واملدرسني الكتاب
 مـن  ديدالع ظهور عن ناهيك إمكاهم، قدر - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول حديث
 والفـالح،  الثبـات  هلم نرجو والذين العلم، هذا يف ختصصون أخذوا الذين العلم طالب
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 مـن  جداً سيئةً بوادر األسف مع الساحة يف فإن هذا ومع هللا، العلم طلبهم يف واإلخالص
 بعـض  ذلـك  على وساعدهم املال، أو للشهرة العلم؛ هذا على الشباب من الكثري تسلط

 تعرضت ولعلي جيوم، وإمالء مطبوعام، تكثري إال هلم هم ال الذين ينالناشر أو الطابعني
! النشـر  دور من ثالثةٌ بطبعه قام ما ذلك من عليه وقفت ما واَخر. كتبت ما بعض يف هلم

 جملدات أربع يف املنذري للحافظ"  الترغيب"  لكتاب -زعموا - احملققني من ثالثة بتعليق
 الد يف منه احلج كتاب على االطالع يل أتيح! صفحة سبعمئة من أكثر يف جملد كل كبار،
 من األسف مع أم وتبني نقدها، يل تيسر اليت النماذج بعض الكرام للقراء ذاكر فأنا الثاين،
  !الشباب أولئك

 أن يعرفـون  الصـغار  والطالب"!  بعرفات: جبمع: " شارحني) ١٥٤ ص( قالوا -١
  ).٦٦١٣"  الضعيفة"  انظر. (مزدلفة) : جمع(

 ورجالـه : " قال أنه اهليثمي عن نقلهم مع) ١٦٦٣( احلديث ضعفوا) ١١٥ ص( -٢
 ذلك وكان -أصابوا وقد التضعيف، سبب يبينوا ومل املنذري، قال وكذا ،" الصحيح رجال
 مبا عليها واحلكم األسانيد، ودراسة األصول إىل يرجعون ال ألم -رام غري من رمية منهم

 احلـديث  حسـنوا ) ١٥٠ ص( أم ذلك على يدلك ا، جلهلهم العلمية القواعد تقتضيه
"!  الصحيح رجال ورجاله: " أيضاً قال أنه اهليثمي عن نقلهم مع أخطأوا وقد ،) ١٧٢٦(

 اختالف يف السبب هو فما"!  صحيح بإسناد الطرباين رواه: " املنذري قول أمامهم ويرون
 العلـم  أهـل  مـن  كانوا إن بالتقليد نلزمهم ال حنن! ني؟احلافظ هذين توثيق جتاه موقفهم

  وعبارما وهناك؛ هنا املخالفة سبب يبينوا أن األقل على عليهم لكن اال، هذا يف واالجتهاد
  !يتحصرموا ملا بعد وهم جيتهدوا، وال يقلدوا أن أو واحدة،
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 وفيه حسنوه فقد ،) ٢٠٠٤( اآليت احلديث مثالً فانظر أخطاؤا، حسنوا مما كثري يف ألم
  !جمهول

 ،" اجلذام من شفاء الدينة غبار: " املنكر احلديث -زعموا -بالشواهد حسنوا لقد -٣
 يف مفصالً ذلك بينت وقد املنت، يف اختالفهما مع جداً واهيان مرسالن إسنادان إال له وليس

 تقويـة  قاعدة أن :آنفاً عليه نبهت ملا جديد صاحل مثال فهم ،) ٣٩٥٧( برقم"  الضعيفة" 
 هذا يف املتمكنون.. إال تطبيقها يحِسن ال وأنه إطالقها، على ليست الطرق بكثرة احلديث

  .املستعان واللّه. العلم

 بالقواعـد  جلهلـهم  الصحيحة األحاديث يضعفون فهم ذلك، من العكس وعلى -٤
 والشـواهد  الطرق عبتتب باعهم وقصر وفهمها، املرضية العلماء وبأقوال وتطبيقها، العلمية

 والكالم ،)٣٣٣٣" ( الصحيحة"  يف اخلرج احلديث ذلك على األمثلة ومن عليها، واحلكم
  .يتذكر أن أراد ملن والذكرى العربة حتصل األمثلة من ذكرت ومبا جداً، الذيل طويل عليهم

 املسـاجد،  خطبـاء  سيما وال الكثريين، جند األسف مع نزال ال أننا ذلك إىل يضاف
 عابئني وال آني غري! شرعية أحكاماً عليها ويبنون ا، ويستدلون ضعيفة، أحاديث نيسوقو

 حيسـنون  أم يظنون رمبا بل إليهم، ينصت من وأمام رم، أمام عليهم األمر هذا مبسؤولية
 صالة خطبة أحدهم يعد كيف خاصة؛ بصورة اخلطباء من العجب أشد ألعجب وإين! صنعاً

 متعمداً، علي كَذَب من: ( - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول قول يستحضر وال اجلمعة،
 ككذبٍ ليس علي كَذباً إن: "  - وسلم عليه اهللا صلى - وقوله ،" النار من مقعده فليتبوأ
  ". النار من مقعده فليتبوأ متعمداً، علي كذب فمن أحد، على

 عليه اهللا صلى - عنه التحديث من رِالتحذي يف صريح صحيح قولٌ هذا: هلؤالء فنقول
 فاملصـيبة  تدري كنت وإن***  مصيبة فتلك تدري ال كنت فإن التثبت، بعد إال - وسلم
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 خمرجاً ورد قد... " متعمداً علي كذب من"  ة املذكور احلديث أن يعلم أن ينبغي ومما أعظم
 زيـادةٌ  أـا  هناك نتوبي ،" الناس به ليضل: " بزيادة لكن ،)٢٠٣٠( برقم الد، هذا يف

  .إليه الرجوع حيسن حبث يف ضعيف؛ وإسنادها ، مستغربةٌ

 من) ١٤١٦ سنة رجب ٣٠( أمس ار مسعته ما أذكر العربة، سبيل وعلى املناسبة وذه
 ورقتني من هلم ويقرأ املسلم، حاجة وقضاء التعاون، على الناس حيثّ وهو املسجد، خطيب
 ذاكرته، من بعضها على يعلق وكان يصح، ال ضعيف وأكثرها له، كُتبت أو كتبها، أحاديثَ

 - النيب على فكذب ،" املعاملة الدين: " وهي اليوم؛ متداولة مجلةً فذكر صوته، بذلك ويرفع
 من أا فزعم بلة، الطني يف زاد إنه بل مرة، من أكثر إليه ونسبها ،- وسلم عليه اهللا صلى

 الدين: " فقط كلمتني يف اإلسالم حصر - وسلم عليه اهللا صلى - النيب وأن اإلسالم، مفاخر
 وال"!  النصيحة الدين: "  - وسلم عليه اهللا صلى - بقوله عليه اشتبه جلهله ولعله"!  املعاملة
  .املستعان واهللا! املوضوعة األحاديث يف وال لذلك، أصل

  :يأيت مبا أذكّر أن يفوتين وال

 جمالسـي  يف ذلـك  أكـرر  اجلمود، يقبل ال العلم نإ: إخواين مذكراً أقول ما طال
 عن يتراجع أن املسلم على يوجب مما وذلك ،)١( مؤلفايت بعض تضاعيف ويف وحماضرايت،

 الرواة بعض يف منهم للواحد كان الذين باألئمة أسوة عليه، جيمد ال وأن ظهوره، عند خطئه
 ذلـك  وكل عديدة، أقوال الواحدة ةالفقهي املسألة ويف وجترحياً، توثيقاً واحد قول من أكثر

 و يل، تبني إذا اخلطأ عن أتراجع أن علي يصعب ال فإنه ذلك أجل من. العلماء عند معروف
 "كذَل نلِ مفَض ا اللَّهنلَيلَى ععاسِ والن نلَكو اسِ أَكْثَرون لَا النكُرشأقول فإين ولذلك".  ي:  

                                                   
"  من السادس لدا ومقدمة"  الضعيفة األحاديث سلسلة"  من األول للمجلد اجلديدة الطبعة مقدمة انظر )١(

 ". الصحيحة األحاديث سلسلة
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 احلـديثني "  الصـحيحة  السلسلة"  من الد هذا إىل لتنق أين الكرام القراء سيجد
 ،...) جـواظ  جعظري كل يبغض اهللا إن -٢٣٠٤( و..) للشياطني إبل تكون -٢٣٠٣(

  .اآليت التخريج يف مبينة لعلة هنا جعلتهما وقد) . ١٩٥( و) ٩٣( برقم فيها كانا وقد

 املتقولني، لتقول اَبه غري لسمع،ا ألقى ملن وبياناً لألمة، ونصحاً لألمانة، أداء هذا أقول
 هذا لبينت واإلمالل اإلطالة خشية ولوال حقنا، وغمطنا علينا، عدا من أمثال املفترين، وافتراء
  .وكفاية غُنية آنفاً اهلامش يف إليه عزوت فيما لكن البيان، ببعض

 األول الد من األوىل الطبعة مقدمة قراءة إىل تعود القارئ أخي لعنك... أقول وختاماً
 منها الثاين الد ومقدمة ،) واملوضوعة الضعيفة األحاديث يف متهيد( فيه مبا السلسلة، هذه من

 سبحأنه املوىل سائالً موضوعه، يف هو مما وغريه الكتاب هذا من الفائدة الستكمال أيضاً؛
 خالصـاً  جيعلـه  وأن ،- وسلم عليه اهللا صلى - نبيه حلديث خدميت مين يتقبل أن وتعاىل

  ". سليم بِقَلْبٍ اللَّه أَتى من إِلَّا.  بنونَ ولَا مالٌ ينفَع"  القيامة ليوم أجره يل يدخر وأن لوجهه،

  .إليك وأتوب أستغفرك أنت، إال إله ال أنْ أشهد وحبمدك، اللهم وسبحانك

  )١٤١٦( سنة شعبان ٢ األحد منتصف -عمان

  األلباين الدين ناصر حممد
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  داود أبي سنن حيحص
  األم الكتاب وهو

  

 وصـحبه  لهآ وعلى حممد، ونبينا رسولنا على تعاىل اهللا وصلى العالني، رب هللا احلمد
  :بعد أما أمجعني،

 وسكت ،"داود أيب سن" يف الواردة األحاديث أنّ السئة بعلم الشتغلني بني اشتهر فقد
 والسبب عليها، واالعتماد ا حتجاجلال صاحلة أا عليها؛ اجلرح من بشيء يتكلم ومل عنها،

 مـن  هـذا  يستفاد وعبارات مجل عنه وردت حيث اهللا، رمحه نفسه داود أبو هو ذلك يف
 مثّ اآلن، ذاكرها أنا عبارات أربع منها لدي اجتمع وقد ذلك، يف نص بعضها بل ظاهرها،

 الفحول، ألئمةا بعض عن النقول ببعض ذلك وأدعم فيها، احلق من يل ظهر مبا ليهاع أتكلم
  :هذه هيو

  :مكة أهل إىل )١( الشهورة رسالته يف داود أبو قال) ١(

                                                   
 احلازمي احلافط منها قسما وروى ،) حديث -٣٤٨( رقم حتت الظاهرية املكتبة يف خطية نسخة منها يوجد )١(

 املراد يل يظهر مل عنها نقلناه فيما مجلة إليها املشار النسخة ويف ،) ٥٥ -٥٣ ص" (اخلمسة األئمة شروط" يف
 نقلوه فيما أيضا ذكرها من أجد ومل! إخل"  ...فيه اذكر مل ما] سنده يصح ال ما ومنه بينته؛ فقد: " وهي منها،

  فتأمل الرسالة؛ من
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 حديث فيه كان وإذا احلديث، متروك رجل صنفته الذي"  السنن" كتاب يف وليس" 
  :قال مثّ ،" غريه الباب يف حنوه على وليس منكر، أنه بينت منكر

 فهـو  شيئاً فيه أذكر مل وما بينته، فقد شديد وهن فيه حديث من كتايب يف كان وما" 
  ". بعض من أصح وبعضها صاحل،

  :قال أنه وعنه) ٢(

 ما منها انتخبت حديث؛ ألف مخسمائة وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اهللا رسول عن كتبت" 
 ذكـرت  حـديث،  آالف أربعة فيه مجعت -" السنن" كتاب: يعين -الكتاب هذا ضمنته

  .)١( " يقاربه وما يشبهه وما الصحيح

  . )٢("  فيه عرفه ما أصح باب كل يف يذكر"  أنه عنه وروي) ٣(

  .)٢(  "  حسن فهو عنه؛ سكت وما: " قال أنه عنه ويروى) ٤(
                                                   

 بن علي بن حممد بكر أبو حدثين:" قال) ٩/٥٧( تارخيمه" من داود أيب ترمجة يف البغدادي اخلطيب رواه )١(
 بكر أبا مسعت: الفرضي احلسن بن اهللا عبد بن حممد احلسني أبا مسعت: قال -بلفظه -الدينوري للقاري إبراهيم

  .فذكره"  ...:يقول داود أبا مسعت: يقول داسة بن
 ترمجهما ثقتان الفرضي اهللا عبد بن حممد احلسني وأبو القاري علي بن حممد بكر أبو: صحيح إسناد وهذا

  ) :٣/١٠٦( منهما األول يف فقال ،" تارخيه" يف اخلطيب
  ) ".٤٤٩( سنة مات احلديث، معنا كتب ورعاً، صاحلاً رجأل وكان سريأ،ي شيئاً عنه كتبت" 

 بذلك أعلم وقته يف يكن فلم واملواريث، الفرائض قسمة إليه وانتهى ثقة، كان"  ) :٥/٤٧٢( اآلخر يف وقال
  ) ".٤٠٢( سنة مات ...ًاشتهرت كتبا فيه منه،وصنف
 اهللا رمحه داود أيب عن"  السنن" رواة أحد فهو دامة؛ بن بكر أبو وأما

 ذكره والثالث ،" ويروى"  التمريض بصيغة هكلذا) ٣٠ ص" ( احلديث اختصارعلوم" يف كثري ابن أوردمها )٢(
 .أيضأ الصالح ابن
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 أمـا  عنه، سكت مبا االحتجاج من اشتهر فيما صرحية -صحت إن -األخرية فالرواية
 األخرية؛ هذه أفادته مبا تشعر قد يةالثان أن غري ببيان، املسألة هلذه تتعرضان فال قبلها؛ الروايتان

  .خيفى ال كما منه ليس وئعله عليه يتكلم وما احلسن، هو إمنا ويقاربه الصحيح يشبه ما ألنّ

 شديد، غري وهن فيه ما يبني ال أنه ؛" شديد وهن: " قوله فمفهوم األوىل الرواية وأما
 فيه أذكر مل وما: " قوله صريح نيوب مراداً، كان إذا املفهوم هذا بني التوفيق ينبغي وحينئذ

 وهـذا ! املنطوق هلذا ملخالفته به؛ اعتداد ال املفهوم هذا إنّ: يقال أن فإما": صاحل فهو شيئاً
 عند الصاحل إن :يقال أن وهو بينهما، التوفيق إلمكان وذلك مرجوح، ضعيف -هنا -عندنا

 املنطـوق  بني تعارض فال وعليه ضعفه، يشتد مل الذي الضعيف احلديث يشمل داود أيب
 وهو وتدبر، تفكر طول بعد الصدر له النفس،وينشرح إليه تطمئن الذي هو وهذا واملفهوم،

 يف) صـاحل ( ولفظ: "  )١( قال حيث اهللا رمحه العسقالين حجر ابن احلافظ إليه جنح الذي
 فهو ؛الصحيح إىل مث احلسن إىل ارتقى فما لالعتبار، أو لالحتجاج يكون أن من أعم كالمه؛
 فهو ذلك عن قصر وما ،) االعتبار( الثاين املعىن فهو عدامها؛ وما ،) االحتجاج( األول باملعىن

  ".شديد وهن فيه ما

                                                                                                                          
  
 بيان يف ذلك وسأتبع:" بقوله أتبعه مث) ٧ ص" ( لألصول اجلامع التاج" يف ناصف علي منصور الشيخ نقله )١(

  ". احلص بسند: بقويل رواه ما درجة
 بسند: " بقوله التعليق يف عليه علق ؛" داود أبو رواه: " فيه ذكر فكلما هذا، كتابه يف جرى ذلك وعلى: قلت
 نصه ما الصالح البن" املقدمة شرح" يف العراقي احلافظ قال كما املتقدمني بعض هذا بلى سبقه وقد ،" صاحل

  ) :٣٩ ص(
 أبو عليه سكت الذي احلديث يف يقول ؛"النقاد بغية" كتابه يف يفعل قاملَها بن اهللا عبد أبا احلافظ رأيت وهكذا" 

 !ا"  ..." صاحل حديث هذا: " داود
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 على اقتصر"  التاج" صاحب وليت. األصل يف ذكرنا ملا صاحل؛ غري منهما عمل وهذا
 هـو  صرح وقد داود، أيب بلى يعزوها احاديث عن يسكت هو بل يفعل؛ مل ولكنه هذا،

  " !  سننه" يف بتضعيفها

"  كتايب يف بينتها قد اخرى كثرية خطيآت للكتاب هذا يف وله) ،( رقم احلديث انظر
 يل يتسـن  وملا فقط، منه األول نقد منه وعندي مقدمته؛ يف وأمجلتها ، مفصالً"  التاج نقد

  .بعد نشره

 بوجود يشهد الصحيح ياحلديث العلمي والنقد اهللا؛ رمحه احلافظ من بدبع حتقيق وهذا
 عليها يسكت الضعف ظاهرة السند واهية أحاديث ومنها ،" السنن" يف األربعة األنواغ هذه
  ؟ )٢( بعضها يف يقول اهللا رمحه النووي إن حىت داود، أبو

  ". ظاهر ألنه بضعفه داود أبو يصرح مل وإمنا" 

  ) :١/٨" ( والترهيب الترغيب" به كتا مقدمة يف املنذري وقال

                                                   
  .كتابنا يف فراجعه الضعيفة،" داود أيب" أحاديث من األول احلديث هو  )٢(
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 عن السكوت يف اهللا رمحه داود أبو تساهل مما اإلمالء حال حضرين مما كثري على وأنبه" 
  :قال مثّ ،" ضعيفهت

 عن يرتل وال داود، أبو ذكر كما فهو عنه؛ وسكت داود أيب إىل عزوته حديث وكل" 
  .)١(" أحدمها أو الشيخني شرط على يكون وقد احلسن، درجة

 ذكـر  أن بعـد -"املقدمة" يف الصالح ابن احلافظ قول صواباً يظهر فليس هذا؛ وعلى
 يف وليس مطلقاً مذكوراً كتابه يف وجدناه ما هذا؛ فعلى: " نصه ما -اُألولَ الثالث الروايات

 عرفناه واحلسن؛ الصحيح بني مييز ممن أحد صحته على نص وال"  الصحيحني" من واحد
 فيما مندرج وال غريه؛ عند حبسن ليس ما ذلك يف يكون وقد داود، أيب عند احلسن من بأنه

  .)٢(" ماسبق على به احلسن ضبط حققنا

                                                   
 درجة عن يرتل ال عليه سكت ما:" قال أنه املنذري عن) ١/٢٢" (املرقاة" يف القاري علي الشيخ نقل  )١(

 فهو ؛" الترغيب" عن نقلناه الذي كالمه اختصر انك وإن كالم، فال آخر مصدر من كان إن فهذا ،" احلسن
  .مقيد األصل يف هو بينما أطلق، ألنه خمل؛ اختصار

 هللا،ا رمحه داود أبو فيه تساهل ما كل على ينبه مل أنه إىل إشارة"  كثري عدى: " اهللا رمحه املنذري لقو يف إن مث
 ابن حديث ذلك يف األمثلة ومن".  والترهيبب الترغي على الرغيب التعليق" كتايب يف بينته كما كذلك وهو
 .املنريية الطبعة من) ٢ رقم٩١ ص( علي وحديث) ٣ رقم ٣١ ص( عمر

 على إلقداما للمتأخرين جيوز ال أنه -الصالح ابن: أعين -عنه وغريه العراقي نقله ما إىل إشارة الكالم هذا يف )٢(
 كما قرون، منذ انقطع قد -بزعمه -وهو هذااجتهاد؛ ألن املتقدمني؛ من أحد يصححه مل حديث بصحة احلكم
  !أيضا الفقه يف ذلك مثل زعموا
 وتضييع والفرجة للتسلية! الفقه؟ أصول يف أئفوا ومل! احلديث؟ أصول يف وغريه هو ألف ملَ شعري وليت

 أننا تعاىل اهللا وحنمد! أنكروه؟ الذي االجتهاد يستلزم وهذا! بأصوهلا؟ الفروع طورب مبقتضاها للعمل أم! الَوقت؟
 حجر، ابن احلافظ عليه رد وقد العامل، هذا مثل من الزالت هذه أمثال يردون علماء من عصر كل يف نعدم ال
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 األخرية الرواية إال إليه؛ ذهب ملا يشهد ما املسألة هذه يف داود أيب أقوال من لدينا وليس
 كتابـه،  يف ذكرها عن أعرض-نفسه -الصالح ابن إن حىت عنه، بصحتها جهلنا على عنه

 الذكر؛ السابق املفهوم إىل يلتفت ومل ،" صاحل فهو: " قوله قمنطو على اعتمد أنه والظاهر
  :قال أنه منده ابن احلافظ عن -نفسه -هو نقله وملا أسلفنا، ملا جيد؛ غري منه وهذا

 من عنده أقوى ألنه غريه؛ الباب يف جيد مل إذا الضعيف اإلسناد خيرج داود أبو كان" 
  ". الرجال رأي

 كـثري  ابن فقال احملققني، العلماء من واحد ما غري حِالصال ابن على رد فقد ولذلك؛
  :عليه ردا" خمتصره" يف الدمشقي

 مـن  بعضـها  يف ويوجد جداً، كثرية"  السنن" بكتابه داود أيب عن الروايات: قلت" 
 اجلرح يف -أسئلة عنه اآلجري عبيد وأليب األخرى، يف ليس ما -واألحاديث بل -الكالم

 سننه" يف ذكرها قد ورجال أحاديث ذلك ومن مفيد، كتاب -عليلوالت والتصحيح والتعديل،
  ". له والتيقظ عليه التنبيه ينبغي مما ؛" حسن فهو عليه سكت وما: " فقوله" 

  :-األوىل الرواية داود أيب عن نقل أن بعد -" الفيض" يف املناوي وقال

                                                                                                                          
 أحاديث يف الصالح ناب رأي ذكر أن بعد فقال".تهيألف"  يف وغريمها،كالسيوطي عليه شرحه يف العراقي وشيخه

  ": املستدرك"
  جنحا إليه عصرناكما يف ... يصححا أن امتناع على جرياً
 للنظر أذى مباله هنا فاحكم ... األبر وهو جوزه وغريه
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 عنه سكت فما تمل،احمل عن وسكت)١( الظاهر الضعيف بين فإنه وفَّى؛ قد: الذهيب قال" 
. ضـعف  فيه يكون قد بل ؛-وغريه الصالح ابن زعمه كما -بد وال عنده حسناً يكون ال

 ابن قال) . قال مثّ آنفاً عنه نقلناه ما فذكر: قلت...(قال حيث منده ابن إليه سبقه قد وهذا
 بأنه عليه وحمكوم به حيتح داود أبو عليه سكت ما إن: يقول من على رد هذا: اهلادي عبد

 صحيح إىل ينقسم -" الصحيحني" يف وليس -عنه سكت ما أن يظهر والذي عنده، حسن
  :مثانية أو أقسام ستة"  سننه" يف فما بينهما، ومتوسط مبفرده، به حمتج غري وضعيف به، حمتج

 شديد، غري وهن به ما شديد، وهن به ما فيهما، وهن بال لغريه صحيح لذاته، صحيح
 يبني مل وما وهنه، بني ما: قسمان قبلهما وما له، جابر ال وما جابر، له ما: قسمان وهذان

  ". وهنه

  .أيضا صحيح تقسيم وهذا: قلت

  .عنده به لالحتجاج صاحلاً حسناً داود أبو عنه سكت ما كل ليس أنه البيان ذا فظهر

 رجوح،امل بالقول القائلني عند حتما فيه؛ مناقشة ال فمما غريه؛ عند كذلك األمر أن وأما
 األئمة، من احملققني عمل جرى هذا وعلى ذلك، إىل إشارة السابق الصالح ابن كالم ويف

 املنـذري  كاحلـافظ  ؛" سننه" يف داود أبو عليها سكت اليت األحاديث من كثرياً فضعفوا

                                                   
 .اقرب لكان ؛) الضعف الشديد: (قال فلو الضعف، ظاهرة أشياء عن سكت أنه سبق مما علمت وقد! كذا )١(
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 شاء إن ذلك يف كلمام على ستقف كما وغريهم، والعسقالين والعراقي والزيلعي والنووي
  . )١( اهللا شاء إن"  السنن" من الضعيفة باألحاديث املستقل الكتاب يف تعاىل اهللا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                   
 فعل، شاء وما اهللا قدر وأفاد، لزاد إمتامها له قدر ولو الكتاب، هلذا مقدمته يف هللا رمحه الشيخ كتبه ما هذا )١(

 .باهللا إال قوة وال حول وال
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   الرتمذي سنن ضعيف
  

 ، وصحبه آله وعلى ، اهللا رسول على وسالما وصالة ، هللا محدا الرحيم الرمحن اهللا بسم
  .الدين يوم إىل تبعهم ومن

 مـن  ه ١٤٠٦ سنة القعدة ذي شهر من العاشر اخلميس مساء انتهيت فقد ، بعد ما أ
 أال ، بالرياض اخلليج لدول العريب التربية مكتب طرف من به كلفت الذي الثاين املشروع

  .ضعيفه من صحيحه ومتييز ،"  الترمذي سنن حتقيق: "  وهو

  : االول املشروع يف عليه جريت كنت الذي املنهج على فيه جريت وقد

 ، مقدمته يف وبينته هناك التزمته لذيا االصطالح فيه والتزمت"  ماجه ابن سنن حتقيق" 
  .هنا ذلك بيان العادة داعي فال

:  أوال:  وتنـويرا  تبصريا االمور بعض على املقدمة هذه يف التنبيه من يل بد ال ولكن
 يف قويل كمثل ، ماجه ابن إىل مراتبها بيان يف االحالة االحاديث من كثري حتت القراء سريى

  ).ق:   ٢٩٨ ماجه ابن - صحيح: ( مثال اخلامس احلديث

 إىل رجعـت  لو فإنك ، للتكرار وحتاشيا ، للوقت وتوفريا ، اختصارا ذلك فعلت فإمنا
 االرواء -) صحيح: ( نصه ما نفسه احلديث حتت لوجدت ماجه ابن"  يف إليه املشار الرقم
  .ق:  ٧٦ الروض ، ٣ داود أيب صحيح ، ٥١

 وقـد  ، أخرى مرة النص هذا مثل نقل نع"  ماجه ابن"  إىل االحالة بتلك فاستغنيت
  .قلتها أو احلديث ختريج يف املذكورة املصادر كثرة حسب ، ويقصر أحيانا يطول
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 وذلـك  ، فقط مراتبها ذكرت وإمنا ، مطلقا خترج مل أخرى أحاديث وسريون:  ثانيا
 كماحل من بد ال فكان ، بعضها يف بعضها يكون وقد ، الكتب تلك يف عليها أعثر مل النين
 سنن"  أحاديث من النوع ذا فعلت كما ، فقط"  الترمذي سنن"  يف أسانيدها من عليها

  ". ماجه ابن

  ". االسناد حسن أو - صحيح: "  االوىل:  يلي مبا املراتب تلك عن عربت وقد

  .االسناد ضعيف: "  والثانية

  .واضحتان مفهومتان ومها

  ". حسن"  أو ،"  صحيح: "  والثالثة

  .الشواهد أو املتابعات من الترمذي خارج هو مما هلغري أي

  ". قبله مبا: ".. فأقول هذه إىل أضيف وقد

  .قبله الذي املتابع أو بالشاهد أي

  .صحيح: "  أقول وتارة

  ". قبله ما انظر

  .قبله الذي حتت خمرج هو أي

 ثلمب لهاقب ما على متوا يف وأحال أسانيدها الترمذي ساق قليلة أحاديث وهناك:  ثالثا
 فقـد  ،) ٢٢٦( كاحلـديث "  حنوه: ".. وقوله ، مثال) ٢٦( كاحلديث"  منكر: ".. قوله
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 والن ، قبلها مبا اكتفاء ، االغلب على شيئا حتتها أكتب ومل احلديث من النوع هلذا بيضت
  .متوا مراتب ملعرفة منها بد ال ما إال بأسانيدها وليس ، االحاديث مبتون خاص املشروع

 فيـه  أسلوبه أن"  الترمذي سنن"  لكتاب العلماء من الدارسني عند املعلوم من:  رابعا
 - الغالب على - حديث كل يعقب أنه ذلك ومن ، الستة الكتب سائر عن كثريا خيتلف
 يف عنده تساهل لوال ، كتابه حماسن من وهذا ، وتضعيفا ، وحتسينا ، تصحيحا عليه بالكالم

 ولذلك ، كتيب من كثري يف عليه نبهت قد احلديث علماء من النقاد عند به عرف التصحيح
 - استطعت ولذلك ، ونقدي حبثي إليه أداين مبا أحكم وإمنا ، ذلك من شئ يف أقلده ال فإين

 بإرسال أعلها أو املؤلف ضعفها اليت الكتاب أحاديث من كثريا أنقد أن - وحده اهللا بفضل
 االحاديث مثل ، احلسنة أو الصحيحة الحاديثا مصاف إىل ورفعتها ، غريه أو اضطراب أو

 وهي ،) ١٣٩ و ١٣٥ و ١٢٦ و ١١٨ و ١١٣ و ٨٦ و ٥٥ و ١٧ و ١٤( ب املرقمة
 كـثرية  أمثلة االخرى كتبه ويف ،"  الترمذي سنن"  من فقط"  الطهارة كتاب"  يف كلها

  .هللا دواحلم ، منه الضعيفة االحاديث نسبة نزلت وبذلك ، كفاية ذكرنا وفيما ، أخرى

 املتابعـات  وتتبع ، العلمي بالنقد الصحة إىل ورفعتها ، هو حسنها اليت االحاديث وأما
 اهللا بإذن واالبواب الكتب من كثري يف القراء وسرياها ، حرج وال عنها فحدث ، والشواهد

  .وتعاىل تبارك

 نقدي يف وهي ، اهللا رمحه املؤلف قواها أخرى أحاديث االحاديث هذه مقابل ولكن
 مما بأرقامها إليها االشارة من بأس وال ، موضوع بعضها بل ، هلا جابر ال االسانيد ضعيفة

 ١٧١ و ١٥٥ و ١٤٦ و ١٤٥ و ١٢٣: ( فقط"  الصالة"  و"  الطهارة"  كتاب يف جاء
 و ٣٢٠ و ٣١١ و ٢٦٨ و ٢٥١ و ٢٤٤ و ٢٣٣ و ١٨٤ و ١٧٩ و) موضوع وهذا(
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 و ٥٥٦ و ٥٣٤ و ٤٩٤ و ٤٨٨ و ٤٨٠ و ٤١١ و ٣٩٦ و ٣٨٠ و ٣٦٦ و ٣٥٧
  ).٦١٦ و ٥٨٣ و ٥٦٧ و ٥٥٧

: "  غالبا الباب حديث عقب يقول أن"  سننه"  يف اهللا رمحه الترمذي عادة ومن هذا
  .ذلك وحنو"  مسعود وابن وجابر أرقم بن وزيد علي عن الباب ويف

 مل ، قبله والذي النوع فهذا ، إليه إسناده يسوق وال الصحايب على احلديث يعلق وتارة
  .اآلن املشروع هذا له يتسع ال طويال وقتا يتطلب النه ، بتخرجيه أعن

 جـامع : "  االول:  اثنني بامسني العلماء عند الترمذي كتاب اشتهر لقد) : هام تنبيه(
  ". الترمذي

  ". الترمذي سنن: "  واآلخر

 ، يواملـز  ، كالسمعاين ، املشهورون احلفاظ ذكره وبه ، وأشهر أكثر باالول وهو
  .وغريهم ، والعسقالين ، والذهيب

: "  فقالوا" الصحيح"  لفظة االول إىل أضافوا - وغريهم املصنفني من - بعضهم أن إال
 أن بعد االسم ذا فذكره ،"  الظنون كشف"  كتابه يف جليب كاتب منهم"  الصحيح اجلامع
 الصحة لتزامهماال بذلك حريان ومها"  مسلم صحيح"  و"  البخاري صحيح"  على أطلقه
 الكتاب فيطبع ، شاكر أمحد العالمة ذلك يف يتبعه أن العجيب ومن ، الترمذي خبالف فيهما
 ، نـادرا  علميا حتقيقا حققه أنه مع!  الترمذي سنن وهو"  الصحيح اجلامع: "  العنوان ذا

  .بعضها بتضعيف له وسلم ، أحاديثه من كثري يف وانتقده
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 على بريوت يف الفكر دار مثل ، للبضاعة تروجيا للكتاب رينالناش بعض ذلك يف قلده مث
  "  : املثال سبيل

 احلفاظ عليه جرى ما خالف أنه:  األول الوجه:  وجوه من عندي صحيح غري وذلك
  .قريبا يأيت كما ثانيا فيه شهادام وخالف ، آنفا ذكرت كما

 احلاكم وكان) : " ٣٢ ص" ( احلديث علوم اختصار"  يف كثري ابن احلافظ قال:  الثاين
 وهذا ،"  الصحيح اجلامع" : "  الترمذي كتاب"  يسميان البغدادي واخلطيب اهللا عبد أبو

  ". منكرة كثرية أحاديث فيه فإن ، منهما تساهل

 عشـرات  فيه روى قد فإنه ، باتا نفيا التسمية تلك ينفي فيه املؤلف صنيع أن:  الثالث
 وتـارة  ، رواا بعض بضعف تارة ، عللها عن شفاكا ، صحتها بعدم مصرحا األحاديث
 وكان ، تعاىل اهللا شاء إن كتابه يف ذلك القراء سريى كما ، بإرساهلا وأخرى ، باضطراا

 ، )١( آخره يف املطبوع"  العلل كتاب"  يف عنه أبان ، للكتاب وضعه ملنهج منه تنفيذا ذلك
 مـا  احلديث علل من) اجلامع( الكتاب هذا يف بينا ما على محلنا وإمنا: "  خمتصره ما فقال

 وضعفوا الرجال يف تكلموا األئمة من واحد غري وجدنا قد وأنا ، الناس منفعته من فيه رجونا
."  

 ما غري أخرى جهة من الكتاب لواقع املناسب هو"  اجلامع: "  االسم هذا أن:  الرابع
: "  البخاري شيخه كتاب يف توجد ال اليت والعلوم الفوائد من كثريا مجع أنه وهي ، تقدم

  أشار وقد ، السنة كتب من وغريه"  الصحيح اجلامع

                                                   
 على مقابلته بعد وذلك"  الترمذي سنن ضعيف"  الد هذا آخر يف"  العلل"  كتاب وضعت وقد )١(

 .املتوفرة املخطوطات
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) : ٢٧٤/  ٣" ( النبالء أعالم سري"  يف اهللا رمحه فقال ، الذهيب احلافظ هذا من شئ إىل
 أصـول  أحـد  وهو ، املسائل ورؤوس ، غزيرة وفوائد ، نافع علم ، اجلامع"  يف:  قلت" 

  ". الفضائل يف منها وكثري ، موضوع بعضها واهية بأحاديث هكدر ما لوال ، االسالم

:  فقـال "  الترمذي"  على شرحه أول يف العريب بن بكر أبو االمام ذلك أوضح وقد
 ، وضـعف  ، وصحح ، أسند:  وأسلم العمل إىل أقرب وذلك ، علما عشر أربعة وفيه"..

 ، به املعمول وأوضح ، وقطع ، ووصل ، وأكىن ، وأمسى ، وعدل ، وجرح ، الطرق وعدد
  .تأويله يف اختالفهم وذكر ، الثاره والقبول الرد يف العلماء اختالف وبني ، واملتروك

 رياض يف يزال ال له فالقارئ ، نصابه يف وفرد ، بابه يف أصل العلوم هذه من علم وكل
 والفراغ ، كثريال والتوفيق ، الغزير العلم إال يعمه ال شئ وهذا ، منسقة متفقة وعلوم ، مونقة

  ". والتدبري

  . الصاحلات تتم بنعمته الذي هللا واحلمد

" : "  التهذيب ذيب"  يف الترمذي االمام ترمجة يف جاء ما ذكرته ما ينايف:  قيل فإن
 - الصـحيح  املسند يعين - الكتاب هذا صنفت:  عيسى أبو قال:  اخلالدي منصور وقال

  ". به فرضوا ، اسانوخر والعراق احلجاز علماء على فعرضته

"  الصـحيح  املسند يعين: "  قوله أن:  االول:  وجوه من ذلك وبيان ، كال:  فأقول
 وإذا ، اخلالدي منصور ولعله ، الراوي من تفسري هو وإمنا ، نفسه الترمذي من ليس أنه ظاهر
  .له قيمة فال كذلك كان

 كمـا  كثري ابن رده دوق واخلطيب احلاكم قول مثل قوله يكون أحواله أحسن يف النه
  .ذلك بيان يأيت كما ، هالك وهو به فكيف ، مثلهما ثقة اخلالدي كان لو هذا ، سبق
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 فإنه ،"  النبالء أعالم سري"  و"  التذكرة"  لسياق خمالف"  التهذيب"  سياق أن:  الثاين
 شذوذ"  داملسن: "  وقوله ،"  الصحيح املسند: "  يقل مل ،) " اجلامع( يعين: "  بلفظ فيهما
  .احملدثني اصطالح يف معروف هو كما الفقهية االبواب على مرتبا ليس"  املسند"  الن ، آخر

  .الترمذي إىل القول هذا نسبة يصح ال أنه:  الثالث

 بن منصور وهو ، متهم عنه له الراوي أن:  االول:  اثنني لسببني ، منه أنه فرض ولو
  : أقواهلم من عليه وقفت ما وهذا ، أمره توهني على اتفقوا وقد ، اخلالدي علي أبو اهللا عبد

  مجاعة عن حدث) : " ٨٥ - ٨٤/  ١٣" ( بغداد تاريخ"  يف اخلطيب قال - ١ 

  ". واملناكري بالغرائب

  ". روايته على يعتمد ال كذاب: "  االدريسي سعد أبو وقال - ٢

  .عنه اخلطيب رواه

  " : االنساب"  يف السمعاين وقال - ٣

 علـى  ويدخلـها  الكتابة وقت أصوله يف املوضوعة االحاديث يدخل كان أنه بلغين" 
  ". الشيوخ

 ، أقرانه من وهو ، اهللا عبد أبو احلاكم عنه روى" : "  اللباب"  يف االثري ابن وقال - ٤
  ". بثقة ليس وهو
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 ، عليه استدركه فيما إال"  السمعاين أنساب"  خمتصر"  اللباب"  أن املعلوم من:  قلت
"  بثقة ليس وهو: "  قوله دون لكن ، أيضا"  االنساب"  يف النه ، القبيل هذا من هذا يسول
  .أعلم تعاىل واهللا ، املصورة االوربية النسخة من سقط أنه فالظاهر ،

 وبني بينه االنقطاع من يسلم فال ، املتهم الراوي هذا من املتقدم النص سلم لو أنه - ٥
) ٢٧٦( سنة والترمذي ،) ٤٠٢( سنة االول مات فقد ، بينهما فةاملسا لبعد ، الترمذي االمام

  .معضل فهو ، أكثر أو واسطتان فبينهما ، سنة) ١٢٦( وفاتيهما فبني ،

 يف الذهيب عند ولفظها ، منه الترمذي براءة تؤكد تتمة له املذكور النص أن:  واالخر
 نيب بيته يف فكامنا - اجلامع عيني - الكتاب هذا بيته يف كان ومن: ".. ذكرمها السابق كتابيه
  ". يتكلم

 من فيه أن يعلم وهو ، منه تصدر أن جدا استبعد ، كتابه مدح يف شديدة مبالغة فهذه
 اهللا جـزاه  هو فعل كما ذلك بيان مع إال ، وضعفها لنكارا روايتها جيوز ال ما االحاديث

  .صفوه تكدر كتابه يف علة لكان ذلك ولوال ، خريا

 لبطالن) اجلامع( الكتاب هذا على واملعلقني احملققني بعض يتنبه ال أن له ؤسفي مما وإن
 ولئن! الكتاب عنوان حتت طبعها قد الدعاس االستاذ رأيت فقد ، ومتنا سندا الكلمة هذه
 يقول فماذا ، املؤلف باعتراف الواهية االحاديث من عرفت ما وفيه ، فيه ذلك يقال أن جاز

 إن!  ؟ فقط الصحيح فيه قصدا وقد حقا"  الصحيح اجلامع: "  نيالشيخ كتاب يف القائل
 نـيب  بيته ففي: "..فيه فيقول شفتاه نطقت مبا يبايل ال شخص يأيت أن ، أخشاه ما أخشى
 أو"  الصحيحني"  مصاف إىل رفعه فقد"  الترمذي جامع"  يف قيل ما فيه قال فإن" !  يتكلم

 فيه خري ال أنه:  فيه يقال ما أقل الكالم هذا مثل أن هفي شك ال ومما!  مر وأحالمها ، ظلمهما
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 أو خـريا  فليقل االخر واليوم باهللا يؤمن كان من: "  وسلم عليه اهللا صلى النيب قال وقد ،
  ". ليصمت

  .وغريهم) ٢٠٥٠( واملؤلف الشيخان أخرجه

 : " السـتة  الكتب على املتأخرين بعض إطالق أيضا اخلطأ فمن ، تقدم ما ظهر وإذا
 ، الصحة يلتزموا مل السنن أصحاب الن ، االربعة والسنن الصحيحني أي ،"  الستة الصحاح

 وغريهم والعراقي ، كثري وابن ، الصالح كابن املصطلح علماء بينه ما وهو ، الترمذي ومنهم
  ) :١٧ ص" ( ألفيته"  يف السيوطي قال وهلذا ،

 يكونـوا  مل من والنسائي فقد غريه حيث الضعيف مث وجد ما أقوى داود أبو يروي" 
 وهن فيهم فإن م ماز ومن:  قيل ، ماجة ابن باخلمسة أحلقوا واالخرون ، له تركا اتفقوا

  ". واملنتقى والدارمي ، صحيحة أطلقا عليها الذي تساهل

  صحيح ومتييز"  الترمذي جامع"  خلدمة وفقت قد أكون أن أرجو وختاما

 ذلك اهللا يتقبل وأن ،"  ماجه ابن سنن"  ب كذل قبل فعلت كما ، ضعيفه من حديثه
  .جميب مسيع إنه ، اجلزاء خري به للقيام السبب كان ومن وجيزيين ، حسنا قبوال مين

  ". إليك وأتوب استغفرك ، أنت إال إله ال أن أشهد ، وحبمدك اللهم وسبحانك" 

  ـه ١٤٠٦ سنة القعدة ذي ٢٠ االحد ليلة - عمان

  الرمحن عبد أبو االلباين الدين ناصر حممد وكتب 
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  العلو خمتصر
  

  الرحيم الرمحن اهللا بسم

 أعمالنا وسيئات أنفسنا شرور من باهللا ونعوذ ونستغفره ونستعينه حنمده هللا احلمد إن 
 شريك ال وحده اهللا إال إله ال أن وأشهد له هادي فال يضلل ومن له مضل فال اهللا يهده من
 وإخوانـه  وصحبه آله وعلى عليه وسالمه اهللا وصالة . ورسوله عبده حممدا أن وأشهد له

  . الدين يوم إىل أمجعني

 العظـيم  للعلـي  العلو: "  اجلليل للكتاب خمتصري الكرمي القارئ يدي فبني بعد أما 
 بن أمحد بن حممد الدين مشس اهللا عبد أيب للحافظ"  سقيمها من األخبار صحيح وإيضاح
 ذكره الذي"  العرش كتاب"  وهو"  الذهيب"  ب عروفامل األثري الدمشقي قيماز بن عثمان

"  كتابـه  يف السفاراين وكذا)  ١٥٦/  ٨" (  الشذرات"  من احلافظ ترمجة يف العماد ابن
 بن علي بن حممد العالمة للشيخ)١("  خمتصره"  يف رأيته كما مرارا عنه ونقل"  األسرار لوامع
   سلوم

 يف أخي إىل نشره عن فضال اجلليل الكتاب اهذ اختصار على إقدامي يف الفضل ويعود 
 العقيدة يف املؤلفة والكتب معه علمي حديث يف كنت فقد الشاويش زهري األستاذ تعاىل اهللا

:  قـائال  عليـه  فزدت وخترجيه حتقيقه أتوىل أن علي فاقترح)٢( الكتاب هذا ذكر جاء حني
   أمهيتهو ذلك ضرورة له وبينت منه السقيمة األخبار وحذف واختصاره

                                                   
 ) األسرار لوامع(  انظر )١(
 ١٣٩١ سنة رمضان يف العمرة ألداء يقناطر يف وذلك )٢(
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 املضي على شجعين مما وكان ذلك على اتفقنا فيه النظر وإمعان ذلك يف التداول وبعد 
 عليها االعتماد ميكننا دمشق يف الظاهرية املكتبة يف منه جيدة خطية نسخة وجود أعلم أنين فيه
   التحقيق يف

 غريها مئذيو لنا يتيسر مل والتحقيق الطبع سقيمة نسخة من اختصاره يف العمل وابتدأت 
 يسر حىت وتعليقا وخترجيا حتقيقا عليه انكببت دمشق إىل رجعت إذا حىت.  سفر على كنا إذ
   وكرمه وفضله مبنه إمتامه تعاىل اهللا

 إليهـا  املشـار  املطبوعة قابلت أن فيه شرعت ما أول من كان بالتحقيق بدأت وملا 
 الطبعـة  أمهها مطبوعة ىأخر نسخ من لدي توفر ما ذلك على واستعنت املكتبة مبخطوطة

 من كتبت خطية نسخة عن)  ١٣٠٦(  سنة احلجر على اهلند يف املطبوعة وهي منها األوىل
 آخر يف جاء كما املقدسي زيد بن أمحد كتبها تعاىل اهللا رمحه املؤلف خط من كتبت نسخة

   اهلندية النسخة

  :  ثالث يوه عنها ومأخوذة اهلندية النسخ وفق على فهي األخرى النسخ وأما 

 وأصله)  ١٣٣٢(  سنة بطبعها قام تعاىل اهللا رمحه رضا رشيد للسيد املنار طبعة:  األوىل 
   طبعته من األول الوجه على بذلك صرح كما اهلندية الطبعة فيها

 األخ بتعليـق )  ١٣٥٧(  سنة طبعت القاهرة يف احملمدية السنة أنصار طبعة:  الثانية 
   يوسف علي زكريا األستاذ وتصحيح يفيعف الرزاق عبد الشيخ الفاضل

 عبـد  األستاذ وتصحيح بتقدمي)  ١٣٨٨.  املنورة املدينة السلفية املكتبة نشر:  الثالثة 
   عثمان حممد الرمحن
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 بذلك التصريح يقع مل وإن رضا رشيد السيد طبعة أصلهما األخريتان الطبعتان وهاتان
 فيها وقع حتريف أو خطأ أو نقص أي فإن ما يقابلهما من عند جلي بني ذلك فإن منهما

 وهو منها واحد مبثال هنا أكتفي وإمنا كثرية ذلك على واألمثلة فيهما واجدها أنك بد فال
 نبهت ما وذلك بعضهم به يتبجح الذي التصحيح أو التحقيق أمهية على يدلك جدا غريب

(  املنار طبعة يف فيها جاء فقد)  البيان أبو الشيخ - ١٦٧(  الترمجة حتت الكتاب آخر يف عليه
  :  نصه ما)  ٣٤٢ ص

  )  ؟ وصوت حبرف)  ليس(  القرآن أن على الدليل ما هلم قيل إذا احلنابلة( . . .  

 بـذلك  يشري الكتاب حرف من أصغر وحبرف هاللني بني)  ليس(  زيادة فيها كذا 
 أصله على زادها ندهع من باجتهاد زيادة أا إىل - رشيد السيد غري ولعله - الطبعة مصحح

   هناك بينته كما للمخطوطة طبقا منها خلو الواقع يف وهذه سبق كما اهلندية الطبعة هو الذي

(  بلفظ احمليطني اهلاللني فحذف)  األنصار(  طبعة مصحح من جديد اجتهاد وقع مث 
 يف ثابت غري كونه مع ألنه اخلطأ فتضاعف األصل صلب يف ذلك بسبب هذا ودخل)  ليس
 القرآن أن يعتقدون احلنابلة ألن أيضا للمعىن مفسد فهو رشيد السيد إليه أشار كما صلاأل

   وغريهم لألشاعرة خالفا احلق وهو هناك بينته كما وصوت حبرف

 يف متامـا  وقعت كذلك املذكورة الطبعة يف للمعىن املفسدة الزيادة هذه وقعت وكما 
 اسم حتت الطبعة هذه مصحح قول صحة مبلغ إىل اللبيب ينبه مما وهذا باملدينة السلفية طبعة

  :  الكتاب

  . . . . )  الرمحن عبد( )  أصوله وراجع له قدم(  

   املخطوطة وصف
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 مصححة فإا اهلندية الطبعة خمطوطة من وأصح أقيم يبدو فيما هي املخطوطة ونسختنا 
 نصه ما منها خرياأل الوجه هامش على جاء فقد خبطه كانت اليت املصنف نسخة على ومقابلة

 :  

) .  واملنة احلمد وله الكالم فصح منها نقلت اليت خبطه املصنف نسخة على مقابلة بلغ(  
   املواضع من وغريها)  ٣١(  الورقة من الثاين الوجه هامش على وحنوه

 يف جـاء  فقد ولغريه لنفسه والنسخ العلم بطلب معروف متدين فاضل عامل وناسخها 
  :  نصه ما آخرها

 أيب بن مساعد سلم و عليه اهللا صلى حممد نبيه وشفاعة وراجيها اهللا رمحة فقري علقه(  
 وحـده  هللا واحلمـد .  املسلمني ومجيع ومشاخيه والديه وعن عنه اهللا عفا السخاوي الليل

   وسلم وصحبه وآله حممد سيدنا على وسالمه وصالته

  :  نصه ما منها األوىل الورقة من األول الوجه وعلى 

 عبد الدين زين شيخنا ولده)  الذهيب احلافظ يعين(  الشيخ تآليف جبميع أجازين وقد(  
 ساري بن مساعد وكتبه. . .  مسعته ما غري عدة أجزاء بطنا كفر بقرية عليه وقرأت الرمحن

 من)  الشبعا(  بقرية وذلك السخاوي اهلواري احلمريي رمحة بن الرمحن عبد بن مسعود بن
  )  هجرية) ( )  ٨٥٧(  سنة مشقلد القبلي املرج

 ذكـر  فقـد  بسـنني  ذلك قبل كانت وفاته ألن مشكل وهو ٨٥٧ خبطه وقع كذا 
)  ١٤٣/  ٧)  (  الشذرات(  يف العماد وابن)  ١٥٥/  ٩) (  الالمع الضوء(  يف السخاوي

   أعلم واهللا ٨٥٧ كتبه يف وهم ولعله ومثامنائة عشرة تسع سنة تويف أنه
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  :  ملخصه ما اهللا محهر ترمجته يف وجاء 

 الدين صالح الشيخ على فقرأ كرب أن بعد وطلب وسبعمائة وثالثني بضع سنة ولد(  
 دمشق سكن مث ولغريه لنفسه الكثري خبطه وكتب وامليقات الفرائض يف ومهر وغريه العالئي
 إال أحد يقصده ال أنه مع البلد يدخل ال وهو يزرونه الرؤساء وكان)  عقربا(  بقرية وانقطع
 من الكثري مستحضرا امللبس حسن الباطن سليم متقشفا متدينا وكان.  معه وتواضع أضافه
  )  بالطاعون شهيدا)  عقربا(  بقرية وتويف.  لقيهم الذين الشيوخ وتراجم الفوائد

 استفدنا قد فإنا األوهام وبعض خرم من ختلو ال كانت وإن املخطوطة وهذه:  قلت 
 ولكثرا أيضا املختصر هذا يف ظاهر منها والكثري للمطبوعات النسبةب جدا كثرية فوائد منها

 وأمـا  اجلمل أو األلفاظ بعض بتصحيح متعلقا منها كان ما سيما ال بعضها على إال أنبه مل
 دائما ذلك وليس املخطوطة من أا على أنبه وقد]   [ معكوفتني بني جعلتها فقد الزيادات

 يف واحملفوظة املخطوطة نفسه املؤلف رسالة وأمهها أخرى مصادر من بعضها استفدت ألنين
)  الذهبية من خمتصر(  عنوان حتت)  ١١١ - ١٠٤ ق ٤٧(  اموع يف الظاهرية الكتب دار

  :  البسملة بعد أوهلما

 فوق اهللا أن أنكر من مقالة مسعت وقت أول وهو التابعني أقوال من مجلة هذه فصل(  
  . . . )  العرش

 ومقابلتـها  نسخها بعد لنا يتبني كما كثرية أخطاء فيها سيئة نسخة واك مع وهي 
 تعليقنا يف تراه كما اآلثار بعض وتصحيح والزيادات الفوائد بعض منها استفدنا فقد باألصل

  )  املؤلف خمتصر ويف: (  بقويل بعضها على فيها نبهت رمبا املختصر هذا على
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 أيضـا  للمؤلف)  العاملني رب صفات يف عنياألرب كتاب(  من األول اجلزء ذلك ومن
 - ١١(  رقم حتت أيضا الكتب دار يف حمفوظة أيضا املؤلف خط من منقولة خمطوطة وهي

 منها واستفدنا)  العلو: (  األصل يف الواردة األئمة أقوال من كثريا فيها ذكر فقد)  جمموع
   ذلك وغري اآلثار بعض ألسانيد التصحيحات بعض

 علميـة  مادة من فيه مبا)  املختصر(  هذا يكون أن تعاىل اهللا أرجو أنين القول ومجلة 
 على العتمادي تعاىل اهللا رمحه املؤلف نسخة عليه كانت ملا مطابقة يكون ما أقرب منقولة

   املذكورة املصادر من وغريها إليها املشار املخطوطة

 املخطوطة ففي املطبوعة يف له الشيء بعض خمالفا املخطوطة يف الكتاب عنوان جاء وقد 
 الغفار للعلي العلو(  املطبوعة ويف)  سقيمها من األخبار صحيح وإيضاح العظيم للعلي العلو( 
  :  ألمرين املخطوطة يف ما فآثرت) .  وسقيمها األخبار صحيح يف

   سبق كما املطبوعة من أصح أا:  األول 

 املخطوطة يف ما فكان)  العظيم ليالع هللا احلمد: (  الكتاب خطبة يف جاء أنه:  اآلخر 
 قد املطبوعة من اآلخر العنوان يكون أن أخشى أنين على املطبوعة يف مما اللفظ هلذا أنسب

   غريه أو املصححني بعض به تصرف

  :  التالية األمور اختصاره يف التزمت وقد 

   قليل وهو منه املكرر حذفت - ١

 ما على ا تقويتها متكن معتربة شواهد اهل ليس اليت الغرائب الضعيفة واألحاديث - ٢
 إال غالبـا  يروها مل نفسه واملصنف احلديث مصطلح علم يف املقررة التقوية شروط تقتضيه
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 حديث يف وقال.  األصل من ٢٨ ص أحدها عقب قال كما حالتها عن والكشف لتزييفها
  ) :  ٤٥ ص(  آخر

  )  منه للتحذير رويته(  

 واألحاديث اآليات يف له يشهد ما فيه ألن به علم على وهو الضعيف احلديث يورد وقد
  ) :  ٣٩ ص(  عقبة قال فقد األطيط حديث يف فعل كما األخرى

 آيات يوافق مبا عرشه فوق تعاىل اهللا علو من تواتر مما فيه ملا سقناه إمنا احلديث وهذا(  
  )  الكتاب

 مـن  أمثالـه  وحـذف  هحذف على)  املختصر(  هذا يف جريت فقد أنا وأما:  قلت 
 الصحيحة النصوص يف ورد الذي احلق بعض تتضمن كانت وإن ألا الضعيفة األحاديث

 ال غريبـة  األقل على فهي منكرة أو باطلة تكن مل إن زيادات من ختلو ال الغالب على فإا
 أن دون برمتها ثابتة أا ذكرها من القراء بعض يتوهم فقد يدعمها ما الشواهد من هلا يوجد
 فقد وإال النية صلحت إذا هذا.  سبق كما فيها ما لبعض شاهد هو إمنا هلا الشاهد لكون ينتبه

 لصرفه ا حمتجا ويوردها احلديث أهل على اخلبيث والتعصب األهواء أهل بعض يستغلها
 على منه اعتمادا باطلة معاين على ومحلها عليه دلت الذي احلق عن الصحيحة الروايات داللة
 من.  التفصيل يف ال اجلملة يف ا االستشهاد سبيل على أوردها إمنا وهو هلا املؤلف ذكر جمرد
 استغل فإنه)  ٢(  برقم اآليت الصحيح اجلارية حبديث املشهور الكوثري صنعه ما ذلك أمثلة
 كشاهد املذكور احلديث عقب األصل يف املصنف أوردها اليت الثانية الرواية االستغالل أسوأ

 للمصنف إياها عازيا وتفصيال مجلة عليها واعتمد الكوثري فجاء التفصيل يف ال اجلملة يف هلا
 علـى  الصرحية داللته ا وأبطل الصحيح احلديث ا فضرب عنده ثابتة أا القارئ مومها
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 تـراه  كما.  ضعيف وإسنادها اللفظ هذا فيها يقع مل ألنه)  اهللا أين(  ب السؤال مشروعية
   تعاىل اهللا شاء إن قريبا عليقالت يف مشروحا

 الضعيفة األحاديث من وحنوها املذكورة الرواية ذكر عن أعرضت وغريه ذلك أجل من 
   وغنية وبركة خري منها ثبت ما ففي

.  يل ظهـرت  قادحة لعلة غريه عن نقله أو بثبوته املؤلف صرح ما أحذف وقد - ٣
  :  قال النار يف السالم هعلي إبراهيم ألقي ملا: (  مرفوعا هريرة أيب كحديث

) : (  ٢١ ص(  املؤلف قال) .  أعبدك واحد األرض وأنايف السماء يف واحد إنك اللهم
  )  اإلسناد حسن

  )  ١٢١٦) (  الضعيفة األحاديث(  يف بينتهما علتني فيه فإن كال:  وأقول 

  املصدر(  يف خمرج وهو)  ٥٠ - ٤٩ ص(  العباس عن يروى الذي األوعال وكحديث 
  )  ١٢٤٧(  السابق

 حسن أو ضعفها بني أو عنها املصنف سكت اليت الضعيفة األحاديث من ذلك غري إىل 
 كمـا  بعضها عن أعرض كان وإن وهو عندنا كذلك ليست وهي لغريها أو لذاا بعضها
 ساق لكنه طويال كالما وسرد) : (  يعلى أبو القاضي - ١٥٢(  الترمجة يف قوله بذلك يشعر

 من كتابه يرته أن له أحب كنت وإين)  صفة هللا مبثلها يثبت أن يسوغ ال قطةسا أحاديث
 الضعيفة األحاديث من كثريا فإن.  منها عليه سكت مما سيما وال ضعيفة يراها اليت األحاديث

 سلسـلة (  يف ذكرنـا  وقـد  العلم أهل من قليلون أفراد إال األمة يف السيء ألثرها يتنبه ال
 وإمنا بالعقيدة هلا تعلق ال وغالبها ضررها مبلغ وبينا.  منها كثرية مناذج)  الضعيفة األحاديث

 قد العقيدة يف متعلقا منها كان ما أن فيه شك ال ومما.  وحنوها واألخالق األحكام يف هي
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 أو ولوازمه بالتوحيد عنده علم ال من بعض عقيدة تفسد قد ألا غريها من ضررا أشد يكون
 ثابتة صفة كل تعاىل هللا املثبتني أنفسهم التوحيد أهل حملاربة سالحا ءاألهوا أهل بعض يتخذه

 تصريح علمه مع والتجسيم بالتشبيه إياهم واامه تعطيل أو متثيل دون السنة أو الكتاب يف
   معا والتعطيل التشبيه عن تعاىل اهللا ترتيه بوجوب التوحيد أهل

(  كتابه يف قال فقد تعاىل اهللا رمحه ةتيمي ابن اإلسالم شيخ هذا من شيء إىل أشار وقد 
 يشاركون احلديث أهل أن املعلوم من) (  الفتاوى جمموعة ٤ - ٩ ص) (  االعتقاد مفصل

 ال املنازع فإن عندهم ليس مبا عنهم وميتازون الكمال صفات من به يتحلون فيما طائفة كل
 هـذه  وكل. . .  والرأي والقياس املعقول مثل أخرى طريقا فيه خيالفهم فيما يذكر أن بد

   صفوا احلديث ألهل الطرق

 وأهداهم نظرا وأصحهم رأيا وأصوم قياسا وأعدهلم عقال الناس أكمل فهم وخالصتها
  ) :  ٢٣ ص(  قال مث. . . )  فراسة وأمتهم جدال وأقومهم استدالال

 أهـل  بعض يعيب فالذي - الكالم وأهل احلديث أهل - الطائفتني بني قابلنا وإذا(  
   الفهم بقلة أو املعرفة بقلة يعيبهم إمنا القول حبشو اجلماعة وأهل احلديث

   لالحتجاج تصلح ال بآثار أو وموضوعة ضعيفة بأحاديث حيتجوا فبأن األول أما 

 املتناقضني القولني يقولون قد بل الصحيحة األحاديث معىن يفهموا ال فبأن:  الثاين وأما 
 أقوال)  زيادة:  األصل(  رواية إما:  شيئني إىل راجع واألمر.  ذلك من للخروج يهتدون وال
 كان إذا يفهموا ال لكنهم مفيدة أقوال وإما املوضوعة كاألحاديث مفيدة أا يظن مفيدة غري

  يدخل واجلهل القرآن كإتباع معناه فهم إىل وثانيا احلديث صحة إىل أوال حيتاج احلديث إتباع
   ذا يعيبهم فإمنا الناس من عام ومن متنياملقد إحدى ترك من عليهم
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 األصول مسائل يف موضوعة بأحاديث حيتجون بعضهم يف موجود هذا أن ريب وال 
 يفهمون ال ما واحلديث القرآن من ويذكرون صحيحة غري وحكايات مفتعلة وبآثار والفروع

   موضعه غري على ووضعوه تأويله غري على تأولوه ورمبا معناه

 أقواما ويبدعون ويضللون يكفرون قد السخيف واملعقول الضعيف املنقول ذا إم مث 
 يكون قد ما اخللق على والتعدي احلق يف التفريط من بعضهم ففي وجيهلوم األمة أعيان من

 اليت والضالالت البدع من يكون وقد وزورا القول من منكرا يكون وقد مغفورا خطأ بعضه
   عجائب هلذا رأيت وقد أوظامل جاهل إال يذكره ال فهذا.  العقوبات غليظ توجب

 كثري يف أن ريب وال امللل بقية إىل بالنسبة كاملسلمني ذلك يف غريهم إىل بالنسبة لكنهم 
 علما شيء بكل أحاط من إال يعلمه ال ما والفجور والبدع واجلهل الظلم من املسلمني من

 فهو غريهم يف يكون خري وكل كثرأ غريهم يف فهو املسلمني بعض يف يكون شر كل لكن
  )  غريهم إىل بالنسبة احلديث أهل وهكذا وأعظم أعلى فيهم

 الفرق من غريهم على احلديث أهل مزية على يدل مبا وبيانه ذلك تفصيل يف شرع مث 
   تعاىل اهللا رمحه غريه عند تراه لن فإنك فراجعه

 عليهم يعاب مما هو حملدثنيا بعض من الضعيفة األحاديث رواية أن ذلك من واملقصود 
 شـيخ  أوضـحه  كما ذلك من أسوأ هو ما يفعلون هؤالء كان وإن هلم املخالفني قبل من

   آنفا عليه أحلناك الذي الكالم يف اإلسالم

 وتضليلهم تسخيفهم يف حجة ويتخذه العصر هذا يف عليهم ذلك أخذ من أشهر ومن 
 احلشـوية  بلقب إياهم ونبزه واحلديث سنةال ألهله الشديد بعدائه املعروف الكوثري الشيخ

 يرويـه  ما يف أحيانا جيد قد - يقال واحلق - ولكن مفتر هلم ظامل ذلك يف وهو واسمة
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: {  تعاىل قوله تفسري يف املروي احلديث مثل فريته به يدعم ما واآلثار األحاديث من بعضهم
 - ٧٤ ص(  املصنف رواه.  العرش على جيلسين:  قال}  حممودا مقاما ربك يبعثك أن عسى
 ورواه) .  احلديث متروك األمحر مرسله: (  بقوله جدا وضعفه مرفوعا مسعود ابن عن)  ٧٥
 الـرازي  مدرك بن وعمر ساقط إسناده: (  وقال.  موقوفا مثله عباس ابن عن)  ٩٩ ص( 

  )  باطل وهو مرفوعا ويروى جماهد قول من مشهور وهذا متروك

  )  ٨٧١) (  الضعيفة(  يف احلديثني خرجت وقد 

  :  يأيت كما العابد مصعب بن حممد ترمجة يف وقال 

 وما واه حديث الباب يف بل نص ذلك يف يثبت فلم العرش على نبينا قعود قضية فأما(  
  )  ذكرناه كما اآلية جماهد به فسر

   أنه يف الواضح البيان هذا عند وقف تعاىل اهللا رمحه املصنف أن ولو:  قلت 

 األهواء أهل على الطريق بذلك وسد أحسن قد لكان به لألخذ ملزم نص الباب يف ليس
 يف بالـذات  هنا الكوثري فعل كما واحلديث السنة أهل يف للطعن ذريعة ذلك يتخذوا أن

 ٦٤ ص) (  األشعري احلسن أيب اإلمام إىل نسب فيما املفتري كذب تبني(  لكتاب مقدمته
  : )١(وغريهم - اجلهمية من بسلفه أسوة - احلشوية لقبب نبزهم أن بعد فيهم قال فقد) 

(  والنقلة)  تعاىل(  له احلركة إثبات من العقل وال الشرع جيوزه ماال اهللا يف ويقولون(  
 يف حنن الذي هذا فيعين) .  واإلقعاد والقعود)  العلو يعين(  واجلهة واحلد)  الرتول ما ويعين
   ثبوته عدم بيانه صدد

                                                   
 ) ٧٧(  ترمجته يف الرازي حامت أيب احلافظ كالم انظر )١(
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 بـل  بذلك يقنع مل ولكنه ألحسن ذكرنا ما عند وقف اهللا رمحه املؤلف أن ول:  أقول 
:  تعاىل قوله تفسري يف جماهد بأثر بالتسليم أفىت من أقوال نقل يف كبرية صفحة من أكثر سود
 بعضهم قال بل.  العرش على يقعده أو جيلسه:  قال}  حممودا مقاما ربك يبعثك أن عسى{ 

 اإلمام عن ذكر بل)  متهم سوء رجل عندي وهو احلديث هذا رد من كل على منكر أنا: ( 
 وال األصـل  يف تراها اليت األقوال من ذلك غري إىل بقبول العلماء تلقته هذا:  قال أنه أمحد

 أمساء)  الذهبية(  ب املسمى)  خمتصره(  يف وذكر.  املقدمة هذه يف استيعاا إىل بنا حاجة
 فموقفـه  هنـا  وأمـا .  هناك بشيء يتعقبهم ومل األثر ذا سلموا احملدثني من آخرين مجع

 قول عقب العابد مصعب بن حممد ترمجة آخر يف يقول تراه فبينما االضطراب أشد مضطرب
  ) :  ١٢٦ ص(  األقوال تلك من

 األخذ وجوب إىل احملدث ذا الفكر آل كيف - اهلوى من اهللا حفظك - فأبصر(  
  . . . )  منكر بأثر

 ذلك ويلزمه يعتقده وال األثر هذا ينكر أنه ظننت هذا قوله يف النظر أمعنت إذا فأنت 
 ترمجة عقب األثر هذا إىل أشار أن بعد)  ١٤٣ ص(  بقوله ستفاجأ ولكنك فيه يتردد وال

  :  الكرماين حرب

 يقول أن ويبعد البشر سيد ا انفرد اليت العظيمة املنقبة هذه إلنكار العلماء وغضب(  
  . . . )  بتوقيف إال ذلك جماهد

 قراءة من فرغت أنت فإذا تقدم من غري األثر ذا سلموا ممن آخرين أشخاصا ذكر مث 
 بتوقيـف  إال يقال ال إنه:  قال ألنه به التسليم إىل إنكاره من الشيخ رجع لقد:  قلت هذا

  :  سطور بعد بقوله ذلك على يستدرك تراه ما سرعان ولكن
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 اهللا صلى بنبينا اخلاصة العامة الشفاعة هو احملمود املقام أن)  الصحاح(  يف ثبت ولكن(  
  )  سلم و عليه

 أشار اليت لألحاديث ريب وال شك دون احملمود املقام تفسري يف احلق هو وهذا:  قلت 
 ٩٩/  ١٥) (  تفسريه(  يف جرير ابن اإلمام صححه الذي وهو تعاىل اهللا رمحه املصنف إليها

 األحاديث وساق غريه كثري ابن احلافظ يذكر مل الذي وهو)  ٣٠٩ / ١٠(  القرطيب مث) 
 عنه األثر وذاك.  جرير ابن عند عنه طريقني من نفسه جماهد عند الثابت هو بل.  إليها املشار
 بن وعطاء سليم أيب بن ليث عن روي أنه)  ١٢٥ ص(  املؤلف ذكر فقد معترب طريق له ليس

 بل ضعيفان واآلخران خمتلطان واألوالن:  قلت) .  يزيد نب وجابر القتات حيىي وأيب السائب
   متهم متروك األخري

 القـول  هذا على االستقرار من - عنه اهللا عفا - املصنف منع الذي ما أدري ولست 
 و عز هللا العرش على القعود نسبة يتضمن فإنه عنه تقدم كما منكر األثر هذا بأن جزمه وعلى
 إىل ونسبته اعتقاده جيوز فال يرد مل مما وهذا تعاىل اهللا عليه راراالستق نسبة يسلتزم وهذا جل
:  الثالثة القرون بعد جاء ممن قال من على أنكر اهللا رمحه املؤلف ترى ولذلك جل و عز اهللا
 وصرح) .  القصاب أمحد أبو - ١٤٠(  ترمجة يف تراه كما)  استقرار استواء استوى اهللا إن
 يف بـالغ  إنه بل) .  استقر(  ب)  استوى(  تفسري يعجبه ال نهأ)  البغوي ١٦١(  ترمجة يف

 عن ورودها لعدم)  بذاته عرشه فوق تعاىل هو: (  قال ممن مجع على)  بذاته(  لفظة إنكار
 وكمالـه  جباللـه  يليق استواء حقيقة خلقه على اهللا باستواء لقوهلم مفسرة أا مع السلف

 عمار بن حيىي - ١٤٤(  و)  زيد أيب ابن - ١٣٦ ( فانظرترمجة الكالم فضول من واعتربها
  )  السجزي نصر أبو - ١٤٩(  و)  الطلمنكي عمر أبو - ١٤٦(  و) 
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 للتوضيح ذكرها من بأس ال وأنه املعىن معقولة عندي كانت وإن)  بذاته(  اللفظة وهذه 
 هو(  هلمقو يف)  بائن(  لفظة وهي السلف عقيدة يف ورودها كثر اليت األخرى كاللفظة فهي
)  املختصر(  هذا يف ستراه كما منهم مجاعة هذا قال وقد) .  خلقه من بائن عرشه على تعاىل

 اهللا عبيـد  بن هشام - ٥٣(  و)  الرازي جعفر أيب بن اهللا عبد - ٤٥(  اآلتية التراجم يف
 عـامل  راهويه بن إسحاق - ٦٧) (  احلافظ املصيصي داود بن سنيد - ٥٦(  و)  الرازي
 الرازي حامت أبو - ٨٧(  و)  الرازي زرعة أبو - ٧٧(  و املبارك ابن عن وذكره)  نخراسا

 - ٨٤(  و)  الـرازي  معاذ بن حيىي - ٧٩(  و.  األمصار مجيع يف العلماء عن وحكياه) 
 القرون من هؤالء وكل)  شيبة أيب ابن جعفر أبو ١٠٣(  و احلافظ الدارمي سعيد بن عثمان
 األمصار أهل عن وحكاه)  احلافظ البوشنجي محاد - ١٠٨(  مث باخلريية هلم املشهود الثالثة

 بطة ابن - ١٣٣(  و)  الطرباين القاسم أبو - ١٢٥(  و) .  خزمية ابن األئمة إمام - ١٠٩( 
(  و)  زياد بن معمر - ١٤٢(  و.  السلف إىل وعزاه)  األصبهاين نعيم أبو - ١٤١(  و) 

 ابـن  - ١٦٤(  و)  األنصاري اإلسالم شيخ - ١٥٨(  و)  املقدسي نصر الفقيه - ١٥٥
  )  موهب

 تكونـا  مل)  بـائن (  و)  ذاته: (  اللفظتني هاتني أن يتبني العرض هذا ومن:  قلت 
 يف اهللا بأن القول وأتباعه اجلهم ابتدع ملا ولكن.  عنهم اهللا رضي الصحابة عهد يف معروفني

 ينكره أن دون)  بائن(  بلفظ األعالم األئمة ءهؤال يتلفظ أن البيان ضرورة اقتضى مكان كل
   منهم أحد

 أيضا الصحابة تعرفها ال هذه فإن خملوق غري أنه الكرمي القرآن يف قوهلم متاما وهذا ومثل
 فيه الوقوف ينبغي وكان ذلك على يزيدون ال وتعاىل تبارك اهللا كالم:  فيه يقولون كانوا وإمنا
 بالباطل هؤالء نطق إذا ولكن خملوق إنه:  املعتزلة من اعهوأشي جهم قول لوال احلد هذا عند

 هذه وإىل قبل من معروفة تكن مل وألفاظ بتعابري ولو باحلق ينطقوا أن احلق أهل على وجب
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 إنه القرآن يف يقولون ال الذين الواقفة عن سئل حني تعاىل اهللا رمحه أمحد اإلمام أشار احلقيقة
 ومل:  قال ؟ يسكت مث)  اهللا كالم: (  الرجل يقول أن ةرخص هلم هل خملوق غري أو خملوق

 ألي تكلموا فيما تكلموا حيث ولكن السكوت يسعه كان الناس فيه وقع ما لوال ؟ يسكت
  )  ٢٦٤ - ٢٦٣ ص) (  مسائله(  يف كما منه داود أبو مسعه)١( ؟ يتكلمون ال شيء

 عليها األئمة أولئك لتتابع)  ائنب(  لفظة أقر تعاىل اهللا رمحه املؤلف أن واملقصود:  قلت 
 إال.  أقواهلم يف تواردها لعدم)  بذاته(  وهي األخرى اللفظة وأنكر منهم أحد من نكري دون
 يف معناهـا  أن مع السلف ج على احملافظة يف منه مبالغة ذلك فأنكر منهم املتأخرين بعض
 نسبة إنكار يف يتردد ال أن اهللا رمحه له أحب فكنت يرد مل ما إثبات فيها وليس سليم نفسه

 نص به يأت مل أنه دام ما عرشه على سلم و عليه اهللا صلى حممدا وإقعاده تعاىل اهللا إىل القعود
 يتوارد مل ولفظه ومعناه السنة يف شاهد له ليس ومعناه سلم و عليه اهللا صلى النيب عن ملزم
 ملا ولكنه األثر هذا حول دمةاملتق كلماته بعض عليه يدل الذي هو وهذا األئمة ألسنة على
 واهللا وتارة تارة وإمنا باإلنكار التصريح التزام على جيرؤ مل أقروه احلديث علماء من كثريا رأى
   وله لنا يغفر تعاىل

 كالم نقل فإنه تعاىل اهللا رمحه القيم ابن اإلمام األثر هذا يعتمد أن حقا العجيب ومن 
  :  اهللا رمحه القيم ابن قال مث به ئلنيالقا أمساء وبعض فيه يعلى أيب القاضي

 قول وهو التفسري إمام جماهد كلهم هؤالء وإمام الطربي جرير ابن قول وهو:  قلت( 
  )  فيه شعره ومن الدارقطين احلسن أيب

                                                   
 به قعقع مبا أمحد اإلمام على قعقع ملا هلذا تنبه املقبلي الشيخ أن ولو:  قلت )١(
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 املصنف لعل رابعا بيتا وزاد)  الدراقطين - ١٣٤(  ترمجة يف يأيت فيما املصنف ذكره مث 
  :  حذفه تعمد

  )  يقعده أنه تنكروا وال قاعد أنه واتنكر وال(  

 وما.  تقدم كما خيالفه ما عنه صح بل جماهد عن يثبت مل ذلك أن عرفت وقد:  قلت 
 إىل وأشرت)  ٨٧٠) (  الضعيفة األحاديث(  يف بيناه كما إسناده يصح ال للدارقطين عزاه
(  يف كالمـه  ألن نظر فيه جرير البن قوال ذلك وجعل.  اآلتية الدارقطين ترمجة حتت ذلك

 اإلمـام  قـال  ولذلك وحتقق وقع أنه ال سبق كما ذلك وقوع إمكان على يدور)  التفسري
  ) :  ٣١١/  ١٠) (  تفسريه(  يف القرطيب

 املعىن يف تلطف على إال خيرج ال وهو القول من بشطط ذلك جواز الطربي وعضد(  
  )  يتأوله والعلم يروى أن ذلك مع ينكر وال بعد وفيه

 ولو مرفوع غري أثر أنه دام ما فيه والنظر ذكره إىل بنا حاجة ال مبا تأويله وجه بني مث 
 عـن  فضال الفروع يف به حيتج ال الذي املرسل حكم يف فهو املرفوع حكم يف أنه افترض

 يف نتكلم وال: (  بعضهم قولة على التعليق من يأيت فيما حنوه أو ذلك ذكرت كما األصول
  )  ٢٦٥(  التعليق)  بشيء سلم و عليه اهللا صلى نيبلل فضيلة فيه حديث

 العالمة القاضي - ١٦٥(  ترمجة يف بقوله ذلك إىل يشري تعاىل اهللا رمحه املصنف ولعل 
 علمت وما:  (  قال:  العرش على معه القعود ذا القول عنه نقل وقد)  العريب بن بكر أبو

  )  جماهد قول سوى هذا قوله يف مستندا للقاضي

 وعقيدة دينا يتخذ أن جيوز ال - عنه صح وإن - هذا جماهد قول إن:  القول وخالصة 
 وعدم برده جزم عنده ذكره إذ املصنف ليت فيا والسنة الكتاب من شاهد له ليس أنه دام ما
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)  بذاته(  كلمة إثبات من وبتورعه به الالئق هو فإنه فيه يتردد ومل به لالحتجاج صالحيته
   املستعان واهللا

 إذا إال اإلسناد صحيح كان ولو اإلسرائيليات من بأنه جزمت ما أيضا وحذفت - ٤
   والسنة للكتاب موافقا معناه كان

 أو ضـعف  أصحاا إىل السند يف اليت واألقوال األثار بعض إيراد يف وتساحمت - ٥
 ذكرت اوإمن دينا واختاذها ا االحتجاج جيب اليت املرفوعة كاألحاديث ليست ألا جهالة

   فقط واالستشهاد ا لالستئناس

 يف سيما ال القراء لعامة بالنسبة فيه فائدة ال ما واألثر احلديث إسناد من وحذفت - ٦
 نسب ممن غريمها أو التابعي أو الصحايب كاسم منه الضروري أبقيت وإمنا)  املختصر(  هذا

   السند يف إليه القول

 وكذلك.  آخره إىل أوله من متسلسل رقمب وآثاره الكتاب أحاديث رقمت وقد - ٧
 رقمتـها  العرش على اهللا بأن القول عنهم نقل أو املصنف روى الذين األئمة تراجم رقمت
 أليسر ووفاته املترجم والدة سنة[ ]  معكوفتني بني األيسر جبانبها ووضعت متسلسلة بأرقام
 حىت بعدها ما إىل سنة ومن إمام إىل إمام من بذلك القول تسلسل متابعة القراء على بذلك
   السادس القرن آخر

 إىل فيه املذكورة األقوال من قول كل وعزوت وآثاره الكتاب أحاديث وخرجت - ٨
 بتعليقات عليه وعلقت اإلمكان بقدر خمطوطا أو كان مطبوعا إليه املصنف عزاه الذي مصدره
 نسبة منها صح ما من للتثبت واألقوال اآلثار تلك أسانيد على الكالم حتقيق يف أكثرها مفيدة
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 أهـل  طريقة على - هللا واحلمد - ثابت صحيح أكثرها أن لنا فتبني يصح مل وما قائلها إىل
   لألسانيد ونقدهم احلديث

 أحاديثه ختريج أمهها أخباره على مفيدة تعليقات أضع أن الفائدة متام من رأيت وقد - ٩
   آخره إىل تابالك أول من متسلسلة بأرقام ترقيمها مع وآثاره

   وخطورته الكتاب موضوع

 االعتقادية املسائل أخطر من هي مسألة عاجل قد الكتاب هذا أن الكرمي القارئ أيها اعلم 
 عز اهللا علو مسألة وهي أال هذا يومنا حىت املعتزلة وجدت أن منذ حوهلا املسلمون تفرق اليت
 ملسلم كان وما السليمة الفطرة بشاهد عماملد املتواترة والسنة بالكتاب الثابتة خلقه على جل و
 وعلى أنفسهم على فتحوا السنة عن املنحرفة الفرق بعض أن لوال الثبوت يف مثلها ينكر أن

 أن به ومنعهم عظيما كيدا اإلنسان لعدوه به الشيطان كاد فلقد التأويل باب بعدهم من الناس
 علـى  حيمل أن الكالم يف صلاأل أن على اتفقوا قد وهم ال كيف مستقيما صراطا يسلكوا
 أو عرفية أو عقلية لقرينة أو احلقيقة تعذر عند إال ااز إىل عنها اخلروج جيوز ال وأنه احلقيقة
 ألتفه أصلوه الذي األصل هذا خيالفون تراهم فإنك ذلك ومع حمله يف مفصل هو كما لفظية

 يف يستقيم فهل حقا نبيه ديثوح اهللا بكالم املؤمن اإلنسان منطق عن األمور وأبعد األسباب
 املتأولني أولئك أمثال من متأول فيأيت)  األمري جاء: (  مثال قائل قال إذا تفاهم أو فهم الدنيا
 فإذا.  التقدير من ذلك حنو أو األمري عبد جاء يعين:  القصرية اجلملة هذه تفسري يف فيقول

 احلقيقة تعذر عند إال إليه يصار ال ازا:  له قيل فإذا جماز هذا بأن أجابك ذلك عليه أنكرت
   بالباطل جادلك أو سكت)١( هنا قرينة ال لقرينة أو هنا ممكنة وهي

                                                   
 والعري فيها كنا اليت ريةالق واسأل: {  تعاىل كقوله العقلية:  ثالث احلقيقة عن إليه للعدول املوجبة ااز قرائن )١(

 } الذل جناح هلما واخفض: {  ومنه.  أهلهما أي}  فيها أقبلنا اليت
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 أنه يعرف مما مثله ألن يبين من مر أي}  صرحا يل ابن هامان يا{  مثل الفوقية:  الثانية   
   يين ال

   النور غري اهللا أن على دليل فإا)  نوره مثل(  حنو:  الثالثة 

 احلق إيثار: (  انظر القرائن هذه أحد عن جتردها الباطلة الدعوة وأمارة:  العلم أهل الق 
   اليماين املرتضى للعالمة)  ١٦٧ - ١٦٦ ص) (  اخللق على

 الذين املتأولة الفرق كل صنعه ما ذلك:  قلت ؟ عاقل ذلك يفعل وهل:  قائل يقول وقد
 نبعد وال اخللف من م تأثر ممن وغريهم عتزلةامل من اإلهلية والصفات األمساء حقائق ينكرون

 متاما السابق املثال يشبه أحدمها الكرمي القرآن من مثلني نقتصد وإمنا األمثال بضرب كثريا بك
   الكتاب موضوع بصلب صلة له واآلخر

 ربك وجاء: (  تأويلها يف فقيل}  صفا صفا وامللك ربك وجاء: {  تعاىل قوله:  األول 
 يأتيهم أن إال ينظرون هل: {  تعاىل قوله أولوا كذلك وحنو.  التأويل من ذلك غري وقيل) 
 فنفـى .  بظلل اهللا يأتيهم:  بعضهم فقال} .  األمر وقضي واملالئكة الغمام من ظلل يف اهللا

: {  تعاىل قوله: (  فقال األهواء ذوي بعض غال بل تعاىل باهللا الالئق اإلتيان حقيقة بذلك
 من ظلل يف اهللا يأتيهم أن إال دينك يقبلون ال أم واملعىن اليهود عن ايةحك}  ينظرون هل

 الكوثري نقله)  والذهاب ايء اهللا على جيوزون مشبهة كانوا اليهود ألن جهرة لريوه الغمام
   وأقره الرازي الفخر عن)  ٤٤٨ - ٤٤٧ ص) (  والصفات األمساء(  على تعليقه يف

 وهو.  املذكورتني اآليتني يف الصريح اهللا جميء أنكر كيف - وإياك اهللا هداين - فتأمل 
 تأتيهم أن إال ينظرون هل: {  تعاىل لقوله جرير ابن تفسري يف جاء كما القيامة يوم يكون إمنا

: قوله يف)  ٢٤٦ - ٢٤٥/  ١٢(  فذكر}  ربك آيات بعض يأيت أو ربك يأيت أو املالئكة
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(  يف.  وغريه مسعود ابن عن وحنوه القيامة يوم:  جريج وابن قتادة عن}  ربك يأيت أو{ 
 اآلتية الفقرة يف ايء إثبات يف راهويه ابن اإلمام كلمة وانظر)  ٢٤١/  ١) (  املنثور الدرر

  )  ٢١٣(  الكتاب من

 الكرمية اآليات هذه يف الثابت القيامة يوم وجميئه اهللا إتيان التأويل بربكة املتأول هذا فنفى 
 إىل اهللا على ايء بتجويز القول نسب بل ذا يكتف ومل وأطيب أكثر ذلك يف واألحاديث

 اآليـات  حتريف من فواضح الضالل أما وكذب ضالل حقهم يف نزلت اآلية وأن اليهود
 أحدا فإن الكذب وأما.  القيام يوم تعاىل اهللا مبجيء يؤمنون الذين األئمة يف الطعن املستلزم

 أيها يا: {  تعاىل اهللا قال ذلك يدفع السياق بل اليهود يف نزلت اآلية أن يذكر مل العلماء من
 مـا  بعـد  من زللتم فإن.  الشيطان خطوات تتبعوا وال كافة السلم يف ادخلوا آمنوا الذين

.  الغمام من ظلل يف اهللا يأتيهم أن إال ينظرون هل.  حكيم عزيز اهللا فاعلموا البينات جاءتكم
  ]  ٢١١ - ٢٠٨:  البقرة سورة. . }  [ 

/  ٤(  تفسريه يف جرير ابن قال ولذلك للمؤمنني موجه اخلطاب أن ترى فأنت:  قلت
  . . } :  زللتم فإن: {  تعاىل لقوله)  ٢٥٩

 بعد من وشرائعه اإلسالم وخالفتم عنه فضللتم احلق أخطأمت فإن ثناؤه جل بذلك يعين(  
 قطعـت  اليت باألدلة اإلسالم أمر صحة لكم واتضحت هداي وبينات حججي جاءتكم ما

  . . . )  عزة ذو اهللا أن فاعلموا - املؤمنون أيها عذركم

 قال}  كافة السلم يف ادخلوا{  قوله عكرمة عن)  ٢٥٥/  ٤(  جرير ابن روى قد نعم 
 يـوم  اهللا رسول يا:  قالوا يهود من كلهم. . .  و و سالم بن اهللا وعبد ثعلبة يف نزلت: 

  )  فرتلت. . .  فيه فلنسبت عنافد نعظمه كنا السبت
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 القول جيز مل صح ولو إلرساله إسناده يصح ال اليهود مؤمين يف أنه مع وهذا:  قلت 
 رمحنا هذا فتأمل خالفه والواقع كفارهم اإلطالق عند تعين ألا)  اليهود حق يف نزلت(  بأا
 الـثالث  القرائن تلك من ينةقر وجميئه اهللا بإتيان املصرحة اآليات هذه يف جتد هل وإياك اهللا

 الفهم هذا اضطرهم حقا تشبيه وهذا املخلوق جميء حنو على ذلك فهم إىل السامع تضطر
 تعاىل هللا يثبتوا أن بوسعهم وكان.  التأويل إىل وصاروا اليهود إىل ونسبته إنكاره إىل اخلاطئ

 السميع وهو شيء كمثله ليس: {  تعاىل قال كما تشبيه دون السلف أثبتها كما الصفة هذه
 للمخلوق أثبت قد تعاىل اهللا ألن أيضا والبصر السمع سيتأولون ذلك على فهم وإال}  البصري

 مبخلوقاتـه  شبهناه هللا والبصر السمع أثبتنا إذا إننا يقولون فقد والسنة القرآن يف وبصرا مسعا
  آمنوا وبذلك زعموا املشاة عن تعاىل له ترتيها بالعلم تأولومها فإم متاما املعتزلة فعلته ما وهذا

 وهـو {  منـها  اآلخر بالطرف يؤمنوا ومل)  شيء كمثله ليس{  اآلية من األول بالطرف
 بـني  فجمعوا هنا ذلك بكل آمنوا فقد اخللف من وغريهم األشاعرة وأما}  العليم السميع
 عليهم وكان احلق هو فهذا.  كبصرنا ليس وبصره كسمعنا ليس مسعه قائلني واإلثبات الترتيه
 ونزوله كمجيئنا ليس ولكنه حق تعاىل جميئه:  فيقال نفسه به اهللا وصف ما كل يف ذلك طرد
 وهكذا كرتولنا ليس ولكن الكتاب يف يأيت كما بذلك األحاديث لتواتر حق الدنيا السماء إىل
 فيـه  حنن ما منها الصفات من كثري يف األسف مع ذلك يفعلوا مل ولكنهم الصفات كل يف
   قريبا ذكره اآليت االستواء ومنها)١( بغريه أو سبق مبا أولوهفت

  :  األول املثال هو هذا 

 أيام ستة يف واألرض السموات خلق الذي ربكم إن: {  تعاىل فقوله اآلخر املثال وأما 
 استوى مث تروا عمد بغري السماوات رفع الذي اهللا(  فتأولوه وقوله}  العرش على استوى مث

                                                   
 ) ٤٤٩ - ٤٤٨ ص(  للبيهقي)  والصفات األمساء(  انظر )١(
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 وشاع باالستيالء وحنومها اآليتني هاتني يف املذكور االستواء اخللف تأول فقد) .  العرش على
  :  الشاعر قول إيرادهم ذلك تربير يف عندهم

  مهراق ودم سيف بغري       العراق على بشر استوى قد

 املـراد  أن وعلـى  إبطاله على واللغة واحلديث التفسري أئمة كلمات اتفاق متجاهلني 
 الكتاب يف مروية أقواهلم سترى كما عليه واالرتفاع االستعالء هو إمنا العرش ىعل باالستواء

 بن إسحاق اإلمام مثل.  عليه العلماء اتفاق نقل من وفيهم قرن بعد قرنا الثابتة باألسانيد عنهم
 هـذا  يف حجة ما وكفى)  ١٥١ الترمجة(  الرب عبد ابن واحلافظ)  ٦٧ الترمجة(  راهويه
   الباب

 خمالفتـهم  يف سادرين - منهم قليال إال - اخللف علماء نرى نزال ال فإننا ذلك ومع 
   وأحاديثها الصفات آيات من وغريها االستواء آلية تفسريهم يف للسلف

  :  فأقول ذلك سبب عن القراء بعض يتساءل وقد 

 يف املـذكور  االستعالء - خطأ - فهمهم مث السلف اتباع عن إعراضهم إال هو ليس 
 فروا اتفاقا هللا الواجب للترتيه منافيا هذا كان وملا باملخلوق الالئق االستعالء أنه الكرمية اتاآلي
 ال مبا تعاىل اهللا على القول من جنوا بذلك أم منهم ظنا السابق تأويلهم إىل الفهم هذا من

   سبحانه به يليق

 من مجاعة الزمن من ةبره املذكور بالتأويل القائلني العلماء هؤالء كبار من كان ولقد 
)  ١٢٠(  الكتاب من ترمجته يف بيانه سيأيت كما األشعري احلسن أبو اإلمام منهم العلم أهل
 مث)  ٤٣٨(  سنة املتوىف احلرمني إمام والد الشافعي اجلويين حممد أبو اجلليل العالمة ومنهم. 

 نافعة رسالة ذلك يف ألف مث الصفات وسائر االستواء فهم يف السلف اتباع إىل تعاىل اهللا هداه
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 دقيقـا  وصفا فيها وصف وقد مقدمتها يف بذلك صرح كما اهللا يف إلخوانه نصيحة قدمها
 يف الكالم علماء اتباع وبني السلف اتباع بني العلمية حياته مراحل من مرحلة يف وتردده حتريه

  ) :  ١٧٧ - ١٧٦ ص(  تعاىل اهللا رمحه فقال باالستيالء االستواء يؤولون الذين عصره

  :  مسائل ثالث يف متحريا الدهر من برهة كنت أنين اعلم(  

   الصفات مسألة - ١

   الفوقية مسألة - ٢

   ايد القرآن يف والصوت احلرف ومسالة - ٣

 مـن  ذلك مجيع يف العصر أهل كتب يف املوجودة املختلفة األقوال يف متحيزا وكنت 
 تشبيه وال تعطيل وال تأويل بال إثباا أو فيها وفوالوق إمرارها أو وحتريفها الصفات تأويل

 منبثة ناطقة سلم و عليه اهللا صلى رسوله وسنة تعاىل اهللا كتاب يف النصوص فأجد.  متثيل وال
   والصوت احلرف يف وكذلك والفوقية العلو إثبات يف وكذلك الصفات هذه حبقائق

 واالسـتيالء  بالقهر االستواء وليؤ من منهم كتبهم يف املتكلمني من املتأخرين أجد مث 
 عند صدق بقدم القدم ويؤول النعمتني أو بالقدرتني اليدين ويؤول األمر برتول الرتول ويؤول

 بال باألحرف بالذات قائما معىن تعاىل اهللا كالم جيعلون ذلك مع أجدهم مث ذلك وأمثال رم
   القائم املعىن ذلك عن عبارة احلروف هذه وجيعلون صوت

 فقهاء من طائفة مثل مرتلة صدري يف هلم قوم بعضها أو األقوال هذه إىل ذهب وممن 
 ديـين  فـرائض  عرفت - عنه اهللا رضي - الشافعي مذهب على ألين الشافعيني األشعرية
 ويل شيوخي وهم األقوال هذه مثل إىل يذهبون األجلة الشيوخ هؤالء مثل فأجد وأحكامه
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 حزازات التأويالت هذه من قبلي يف أجد ذلك مع إين مث وعلمهم لفضلهم التام االعتقاد فيهم
 ا مقرونا انشراحه وعدم الصدر ضيق وأجد منها والظلمة الكدر وأجد إليها قليب يطمئن ال

   وتغريه تقلبه يف قلبه من املتململ.  حتريه يف املضطرب كاملتحري فكنت

 والتشبيه احلصر خمافة لوالرتو واالستواء العلو بإثبات القول إطالق من أخاف وكنت 
 سـلم  و عليه اهللا صلى رسوله وسنة اهللا كتاب يف الواردة النصوص طالعت فإذا ذلك ومع

 صرح قد سلم و عليه اهللا صلى اهللا الرسول وأجد املعاين هذه حقائق إىل تشري نصوصا أجدها
 جملسه حيضر كان سلم و عليه اهللا صلى أنه باالضطرار وأعلم.  ا له واصفا ربه عن خمربا ا

 تلـك  يعقـب  شيئا أجد ال مث واجلايف واألعرايب والبليد والذكي واجلاهل العامل الشريف
 كمـا  ويؤوهلا حقائقها عن يصرفها مما ظاهرا وال نصا ال ا ربه يصف كان اليت النصوص

 رتوللل األمر ونزول لالستواء االستيالء تأويلهم مثل املتكلمني الفقهاء مشاخيي هؤالء تأوهلا
 من يظهر مبا اإلميان من الناس حيذر كان أنه سلم و عليه اهللا صلى عنه أجد ومل.  ذلك وغري

 هلـذه  أن علـى  تدل مقالة عنه ينقل ومل وغريها واليدين الفوقية من لربه صفته يف كالمه
  . . . )  يقول جل و عز اهللا وأجد مدلوهلا من يظهر ما غري باطنة آخر معاين الصفات

 ممـا  يسري جزء هو مما ذلك يف واألحاديث والفوقية االستواء يف اآليات بعض ذكر مث 
  : )١() ١٨١ ص(  قال مث الكتاب يف سيأيت

 التشـبيه  ومحاقة التعطيل وعماوة التأويل شبهة من ختلصنا واعتقدناه ذلك علمنا إذا(  
 واحلق وعظمته اللهجب يليق كما عرشه على واستواءه وفوقيته سبحانه ربنا علو وأثبتنا والتمثيل
 حتريـف  مثـل  الصحيحة العقول تأباه التحريف فإن له تنشرح والصدور ذلك يف واضح

 لنا وصف تعاىل الرب أن كون مع وعي جهل ذلك يف والوقوف وغريه باالستيالء االستواء
                                                   

 ) املنريية الرسائل جمموعة(  )١(



المقدماتمھمات  ٣٤٨    

 اهاإي تعريفنا يف منه املقصود عن عدول ونفيها إثباا عن فوقوفنا ا لنعرفه الصفات ذه نفسه
   ذلك يف نقف وال لنا نفسه به وصف ما لنثبت إال ا نفسه لنا وصف فما

 وال حتريف بال لإلثبات تعاىل اهللا وفقه فمن.  وجهالة محاقة والتمثيل التشبيه وكذلك 
  )  تعاىل اهللا شاء إن منه املطلوب األمر على وقف فقد وقوف وال تكييف

 فقال باالستيالء)  االستواء(  تأويل على مالكال علماء محل الذي السبب يبني شرع مث 
  ) :  ١٨٣ - ١٨١ ص( 

.  و باالستيالء االستواء أولوا الذين الشيوخ هؤالء حال يف صدري اهللا شرح والذي(  
 اهللا عن فهموا فما باملخلوقني يليق ما إال تعاىل الرب صفات يف فهموا ما بأم علمي هو. . 

 نفسه تعاىل اهللا وصف ما وعطلوا مواضعه عن الكالم حرفوا فلذلك. . .  وال به يليق استواء
   تعاىل اهللا شاء إن ذلك بيان ونذكر.  به

 والعلـم  والبصـر  والسمع احلياة صفات إثبات على متفقون وإياهم حنن أنا ريب ال 
 يقـوم  الذي العرض هذا إال احلياة من نعقل ال قطعا وحنن.  هللا والكالم واإلرادة والقدرة
 يقولون أم فكما جبوارحنا تقوم أعراضا إال والبصر السمع من نعقل ال وكذلك.  ابأجسامن

 بنا تليق كما ال به تليق كما صفات هي كذلك وبصره كذلك وعلمه بعرض ليست حياته: 
 مسعه وكذلك مكيفا وليس معلوم وعلمه مكيفة وليست معلومة حياته:  حنن نقول فكذلك
   به يليق كما هو بل عراضاأ ذلك مجيع ليس معلومان وبصره

 السمع حقيقة كثبوت ثابتة أعين معلومة ففوقيته ونزوله واستواؤه فوقيته بعينه ذلك ومثل 
 يليق كما مكيفة غري ثابتة معلومة فوقيته كذلك.  يكيفان وال معلومان فإما البصر وحقيقة

 يليـق  كمـا  بل وقباملخل يليق انتقال أو حبركة مكيف غري معلوم عرشه على واستواؤه به



المقدماتمھمات  ٣٤٩    

 التكييـف  حيث من معلومة غري والثبوت اجلملة حيث من معلومة صفاته وجالل بعظمته
 اإلثبـات  حيث من مبصرا وجه من أعمى وجه من ا مبصرا ا املؤمن فيكون والتحديد
 اهللا وصف ملا اإلثبات بني اجلمع حيصل وذا والتحديد التكيف حيث من أعمى والوجود

 إبراز يف منا تعاىل الرب مراد هو وذلك والوقوف والتشبيه التحريف نفي وبني به نفسه تعاىل
 وال والتأويل بالتحريف نعطلها وال التشبيه عنها وننفي حبقائقها ونؤمن به لنعرفه لنا صفاته
   النص به ورد الكل والبصر الرتول بني وال والسمع االستواء بني فرق

 بالعرض ربكم ووصفتم شبهتم:  السمع يف هلم نقول مشبهت:  االستواء يف لنا قالوا فإن 
.  به يليق كما بل حصر ال:  والفوقية االستواء يف قلنا.  به يليق كما بل عرض ال:  قالوا فإن

 مـن  والتعجب والضحك والقدم والوجه واليد والرتول االستواء يف به يلزمونا ما فجميع
 كذلك.  أعراضا هم جيعلوا ال فكما.  العلمو والبصر والسمع احلياة يف به نلزمهم التشبيه

 االستواء يف يفهموا أن اإلنصاف من وليس املخلوق به يوصف ما وال جوارح جنعلها ال حنن
    والتحريف التأويل إىل فيحتاجوا املخلوقني صفات واليد والوجه والرتول

 هـذه  اتهصف مجيع بإثبات هللا ودان نصيحتنا وقبل واعتقده قلنا ما عرف أنصف ومن
 ألن ذلك يف منا اهللا مراد وهذا.  والوقوف والتأويل والتعطيل التشبيه مجيعها عن ونفى وتلك
 تأويل بال تلك أثبتنا فإذا والسنة الكتاب وهو واحد موضع يف جاءت وتلك الصفات هذه

 إن وكفاية بالغ هذا ويف ببعض وكفر الكتاب ببعض آمن كمن كنا وأولناها هذه وحرفنا
  )  تعاىل اهللا شاء

 - اخللف محل الذي السبب تعاىل اهللا رمحه كاجلويين اإلمام كالم من وضح لقد:  قلت 
 خطأ - منه فهموا أم وهو)  االستواء(  آية تفسري يف السلف خمالفة على - اهللا شاء من إال

   باالستيالء إياه بتأويلهم فنفوه تشبيه وهذا باملخلوق إال يليق ال استواء - قلنا كما



المقدماتمھمات  ٣٥٠    

 وميكن بكثري منه أشر هو فيما به وقعوا قد بالتأويل منه فروا الذي أن حقا الغريب ومن 
  :  اآلتية باألمور ذلك حصر

 وهو.  تعاىل به يليق حقيقيا علوا خلقه على اهللا علو صفة إنكار وهو التعطيل:  األول 
   اجلويين اإلمام كالم يف بني

 بعد إال يكون ال لغة االستيالء فإن أمره يف هيضاد خلقه يف هللا الشريك نسبة:  الثاين 
  :  فيها جاء فقد األعرايب ابن اللغوي اإلمام ترمجة يف ستراه كما املغالبة

 العرب اسكت:  اإلمام هلم فقال.  استوىل:  معناه االستواء مفسرا أمامه قال رجال أن 
.  استوىل:  قيل غلب افأيهم مضاد فيه له يكون حىت الشيء على استوىل: (  للرجل تقول ال

 به واحتج)  ٢١٠(  التعليق يف هناك بينته كما صحيح عنه وسنده) .  له مضاد ال تعاىل واهللا
  )  ١١٩(  ترمجته يف ستراه كما)  اجلهمية على الرد(  يف النحوي نفطويه العالمة

 واالستيالء عليه التغلب من تعاىل اهللا متكن حىت تعاىل هللا املضاد هو من:  املتأولة فنسأل 
   ؟ عنه ملكه على

 تنبه وملا السلف تفسري إىل ورجوعهم لتأويلهم برفضهم إال منه هلم خملص ال إلزام وهذا
 املراد عندهم هو الذي)  االستيالء(  تأول أنه وذلك أخرى بباقعة جاء متكلميهم بعض هلذا
  )١( املغالبة معىن عن جمرد استيالء بأنه)  االستواء(  من

 أن ميكـن  ما أحسن فإن األعرايب ابن عن سبق كما لغة خمالفا كونه مع ذاوه:  قلت 
  األوىل كان أليس املآزق هذه إىل م دخل الذي ما شعري وليت للتأويل تأويل إنه:  فيه يقال

                                                   
 املعلم ابن عن)  ٤٠٦ ص) (  والصفات األمساء(  على تعليقه يف الكوثري نقله )١(



المقدماتمھمات  ٣٥١    

 املشاة يستلزم لغة االستعالء كان لو هذا.  املشاة عن جمردا استعالء استعلى:  يقولوا أن م
 تعاىل اهللا إىل منسوبا جاء قد اللغة عن فضال القرآن يف االستواء ألن ؟ الزمة غري وهي فكيف

 كما سبحانه غريه إىل منسوبا جاء كما بعضها مضى وقد العرش على االستواء آيات يف كما
 فاسـتواء )  سوقه على استوى(  النبات ويف)  اجلودي على استوت(  نوح سفينة يف قال

 رأس على الطري واستواء الدابة ظهر على اإلنسان استواء وكذلك.  النبات استواء غري السفينة
 يف تشترك حبسبه شيء كل استواء ولكن استواء هذا فكل السطح على واستواؤه اإلنسان

 كمثلـه  ليس تعاىل به يليق واستعالء استواء هو تعاىل اهللا فاستواء احلقيقة يف وختتلف اللفظ
   شيء

 ما فتأمل املتكلمني ألسنة على إال مطلقا تعاىل اهللا على قهإطال يأت فلم االستيالء وأما 
 ومل واختصاصه املخلوق طبيعة من هو بشيء اهللا يصفوا أن هلم زين لقد بأهله الكالم صنع

 أن ذلك بعد عجب فال السلف به قال وقد شيء مياثله ال الذي باالستعالء يصفوه أن يرضوا
 ذلـك  على ووافقهم الكتاب يف عنهم النقول ضبع وتأتيك وأهله الكالم ذم على اجتمعوا

  ) :  ١٢ ص) (  الصقيل السيف(  رسالة مقدمة يف السبكي فقال اخللف بعض

 الفـرق  ومجيع اليونانية واحلكمة الكالم علم:  شيئني من أضر العقائد على وليس(  
 كان ما كله ذلك من والسامل هيبته سقوط وإما بعضه يف خطأ إما خماطرة كالمها يف الثالث

  )  السليمة الفطرة على الباقون الناس وعموم والتابعون الصحابة عليه

 له حدود ال مما الشرع عن االحنراف على إياهم ومحله أهله على التأويل ضرر فإن وبعد 
 من الباطنية القرامطة إلخوام وال وجد اليوم الوجود بوحدة للقائلني يكن مل فلواله نظري يف

 والصيام والزكاة والصالة والنار كاجلنة حقائق من فيها ما وكل الشريعة اأنكرو الذين قبل



المقدماتمھمات  ٣٥٢    

 يف)  اخللق على احلق إيثار(  يف اليماين املرتضى العالمة قال.  معروفة بتأويل ويتأولوا واحلج
  ) :  ١٣٥ ص(  التأويل قبح بيان صدد

 هلم يقول والنار واجلنة سىناحل األمساء بإنكار الباطين كفروا إذا واألشعرية املعتزلة فإن(  
 وإمنا احلكيم الرحيم الرمحن جتحدوا مل أنكم مثلما جماز هي:  قلت إمنا أجحدها مل:  الباطين

 مـن  أو األمساء أشهر ومها الرحيم بالرمحن اإلميان يف ااز كفاكم وكيف جماز إا:  قلتم
 بـني  وكم ؟ بكثري اهللا أمساء دون أما مع والنار اجلنة ويف سائرها يف يكفين ومل أشهرها
 احلسـىن  األمساء بأشهر اازي اإلميان كفاكم فإذا ؟ مبخلوقاته واإلميان وبأمسائه باهللا اإلميان
  )  ؟ واملعاد والنار باجلنة اإلميان يف مثله يكفين مل فكيف

 قاحلقـائ  من كثريا التأويل بطريق أنكروا الذين اليوم القاديانية طائفة وحنوهم:  قلت 
 يف متأسني سلم و عليه اهللا صلى النيب بعد النبوة ببقاء كقوهلم األمة بني عليها امع الشرعية

:  تعاىل قوله وتأولوا)  املكية الفتوحات(  يف عريب ابن قبله ومن أمحد غالم مريزا بنبيهم ذلك
 عليه اهللا صلى وقوله آخرهم وليس النبيني زينة املعىن بأن}  النبيني وخامت اهللا رسول ولكن{ 
 القرآن يف ذكرهم تردد مع اجلن وجود وأنكروا معي أي:  بقوهلم)  بعدي نيب ال: (  سلم و

 من ذلك غري على البشر من طائفة أم وزعموا فيهما صفام وتنوع السنة عن فضال الكرمي
 اتآي من وغريها االستواء آية يف اخللف به أخذ الذي التأويل بركات من وكلها ضالالم
   الصفات

 بينـهم  شـاع  الذي القول من به املغرمني أصحابه على التأويل ضرر على أدل وليس
 وهو أال تأويلها على أو حقائقها على ا واإلميان الصفات حبث أثري كلما ألسنتهم به وهلجت

  :  قوهلم

  )  وأحكم أعلم اخللف ومذهب أسلم السلف مذهب(  



المقدماتمھمات  ٣٥٣    

 ال رمبـا  الكالم علم من بشيء الشرعية ثقافته ثتتلو مل الذي اليوم املثقف والشاب 
 - ولكنه وفظاعته خلطورته ذلك له وحق القول هذا مثل يقول اخللف من أحدا أن يصدق

 ممـا  ذلـك  على واحدا مثاال وإليك الشريعة طلبة لدى املعروف الواقع هو - األسف مع
)  اجلوهرة(  صاحب قول حتت)  ٥٥ ص(  حاشيته يف الباجوري قال مشاخيهم على يقرؤونه

 :  

   ترتيها ورم فوض أو أوله التشبيها أوهم نص وكل 

 وهـي  اخلصـوم  على والرد اإليضاح مزيد من فيه ملا وأحكم أعلم اخللف وطريقة(  
 قد معىن تعيني من السالمة من فيها ملا أسلم السلف وطريقة املصنف قدمها ولذلك األرجح
  )  تعاىل له مراد غري يكون

 يدور كلها تعليقاته يف واحلديث السنة ألهل الشديد بعدائه املشهور ثريالكو وكالم 
 ص(  بذلك التصريح)  الصقيل السيف(  على تعليقه ويف املزعوم التفصيل من املعىن هذا على

١٣٢  (  

 تيمية ابن قال الضاللة غاية يف بل اجلهالة غاية يف وجده اإلنسان تدبره إذا القول وهذا 
 إىل بـاخللف  واإلشارة سيما ال املتأخرون هؤالء يكون كيف) : (  مويةاحل العقيدة(  يف

 وأخرب حجام اهللا معرفة عن وغلظ اضطرام الدين باب يف كثر الذين املتكلمني من ضرب
  :  يقول حيث مرامهم من إليه انتهى مبا إقدامهم اية على الواقف

   عاملامل تلك بني طريف وسريت كلها املعاهد طفت قد لعمري 

   نادم سن قارعا أو ذقن على حائر كف واضعا إال أر فلم 



المقدماتمھمات  ٣٥٤    

 قول مثل كتبهم من صنفوه فيما له منشئني أو به متمثلني قالوا مبا أنفسهم على وأقروا
  :  رؤسائهم بعض

   ضالل العاملني سعي وأكثر                  عقال العقول إقدام اية 

   ووبال أذى دنيانا حاصلو       جسومنا من وحشة يف وأرواحنا 

   وقالوا قيل فيه مجعنا أن سوى     عمرنا طول حبثنا من نستفد ومل 

  :  منهم اآلخر ويقول 

  )  الكالم أصحاب املوت عند شكا الناس أكثر(  

  وال خرب به املعرفة وخالص باهللا العلم حقيقة من عندهم يوجد مل األمر عليهم حق إذا مث 
   أثر علىو عني على ذلك من وقعوا

 مـن  وآياتـه  باهللا أعلم املتهوكون احليارى احملجوبون املنقصون هؤالء يكون كيف 
 وخلفاء األنبياء ورثة من بإحسان اتبعوهم والذين واألنصار املهاجرين من األولني السابقني

 من اهللا وهبهم الذين قاموا وبه الكتاب قام م الذي الدجى ومصابيح اهلدى وأعالم الرسل
 وبـواطن  املعارف حقائق من وأحاطوا األنبياء أتباع سائر على به برزوا ما واحلكمة العلم

   املقابلة يطلب من الستحيا إليها غريهم حكمة مجعت لو مبا احلقائق

 وأحكام باهللا العلم سيما ال واحلكمة العلم يف أنقص األمة قرون خري يكون كيف مث 
 اهلند وأتباع املتفلسفة أفراخ يكون كيف أم ؟ إليهم بالنسبة األصاغر هؤالء من وآياته أمسائه

  )  ؟ واإلميان القرآن وأهل األنبياء ورثة من باهللا أعلم واليونان



المقدماتمھمات  ٣٥٥    

  ) :  خمتصره - ٢١/  ١) (  العقيدة شرح(  يف السفاريين العالمة وقال 

 به له حتقيق ال من بعض يقوله كما السالفني من أعلم املخالفون يكون أن احملال فمن(  
 ا املأمور املعرفة حق به املؤمنني وال رسوله وال تعاىل اهللا عرف وال السلف قدر يقدر ال ممن
   وأحكم أعلم)١(]  اخللف وطريقة[  أسلم السلف طريقة أن

 القـرآن  بألفـاظ  اإلميان جمرد هي السلف طريق أن ظنوا حيث من أتوا إمنا وهؤالء 
 النصوص معاين استخراج هي اخللف طريقة أن أو األميني مبرتلة ذلك فقه غري من واحلديث
   اللغات وغرائب اازات بأنواع حقائقها عن املصروفة

 وقـد .  الظهر وراء اإلسالم نبذ مضموا اليت املقالة تلك أوجب الفاسد الظن فهذا 
:  باطلني بني فجمعوا اخللف طريقة تصويب يف وضلوا السلف طريقة على وأفكوا كذبوا
  )  غريهم طريقة بتصويب والضالل واجلهل عليهم الكذب يف السلف يقةبطر اجلهل

 علم على السلف علم فضل(  كتابه يف رجب ابن للحافظ بكالم ذلك على استشهد مث 
   شاء من فلرياجعه)  اخللف

 على اخللف ملذهب املؤيدين بعض ذكره يكرر مما هو املخالفون منه أتوا الذي والظن 
 السلف بأقوال عندهم علم ال الذين اإلسالميني الكتاب بعض حتهص ويتوهم السلف مذهب

(  على تعليقه يف فيقول زورا إليهم عزوه الكوثري يكثر مما وهو)  التفويض(  ب ويسمونه
 والسنة الكتاب يف ورد ما إجراء السلف عليه كان الذي) : (  ١٣ ص) (  الصقيل السيف

 غري ومن املعىن يف خوض بدون الترتيه مع لسانال على سبحانه اهللا صفات يف( )  املشهورة
  )  املراد تعيني

                                                   
 ) ٢٥/  ١) (  اللوامع(  من واستدركتها)  املختصر(  من سقطت )١(
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 قرينـه  منوالـه  على وجر)  ١٤٥ و ١٣١ ص(  منه أخرى مواضع املعىن هذا وأعاد 
 عليه التعليق يف ذاك للبيهقي)  والصفات األمساء(  كتاب نصوص حتريف على معه املتعاون

)  األكوان وصفات اخلالق صفات بني القرآن فرقان(  مساه الذي كتابه يف له التقدمي يف وهذا
 أكثـر : (  قال أنه غري منه مواطن يف حنوه ذكر فقد العزامي القضاعي سالمة الشيخ أعين

(  وحنوه) .  ٩٤ ص(  قال كذا)  تعاىل باحلق الالئق املراد املعىن بيان عن الكف على السلف
 فهل.  تعاىل باحلق الالئق عىنامل بيان عن ترتههم السلف أكثر إىل نسب فقد)  ٥ و ٨١ ص

.  مـر  أحالمها:  قيل كما فهو أجاب فبأيهما ؟ للعلم كتما أم باهللا منهم جهال ذلك كان
  }  العلم من مبلغهم ذلك: {  العظيم اهللا وصدق

 يف تعاىل اهللا رمحه القيم ابن قال كما أنه اخللف به متسك الذي التأويل يف القول ومجلة 
  :  بالنونية املعروفة)  الناجية للفرقة االنتصار يف الشافية الكافية(  ةالرائع قصيدته منتصف

  )  والبطالن التحريف ذي تأويل من اإلسالم بلية وأصل هذا(  

 وانظرها.  جدا هام فإنه فراجعه نثرا غريه عند جتده ال مبا نظما أضراره سرد يف أفاض مث 
 بشرح القواعد وتصحيح املقاصد توضيح(  ب املسمى عيسى بن أمحد للشيخ شرحها مع

  )  القيم ابن قصيدة

 آيات يف الصاحل السلف ينسبون الذين وأمثاله الكوثري من ينتهي يكاد ال عجيب إن مث 
 إن فإنه عنه بذلك الصريح النقل سبق كما منها املراد عن البحث وعدم التفويض إىل الصفات

 املعرفة يف مقامهم ميس مبا ا التلفظ عن يزعه ما وعلمهم للسلف التعظيم من قلبه يف جيد مل
 واملتحدة لفظا املختلفة العبارات من عنهم العلماء نقله ما على يقف أفلم وصفاته تعاىل باهللا
 هلـا  النافني املعطلة على الرد مع الصفات إثبات وهو واحد شيء حول تلتقي وكلها معىن
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 يف الكتاب يف ستراه مما ذلك يف صالنصو بعض وإليك اخللق بصفات هلا املشبهني واملمثلة
   تعاىل اهللا شاء إن ترامجهم

 بن والليث الثوري وسفيان أنس بن ومالك األوزاعي سألت:  مسلم بن الوليد قال - ١
  :  يل قالوا فكلهم ؟ الصفات يف اليت األحاديث عن:  سعد

   كيف بال:  رواية ويف.  تفسري بال جاء كما أمروها

 معقـول  غري والكيف جمهول غري االستواء: (  وغريمها ومالك الرأي ربيعة قال - ٢
  )  واجب به واإلميان

  )  احملمدية السنة مطبعة ١٠٩ ص) (  احلموية الفتوى(  يف تيمية ابن اإلسالم شيخ قال 

 كما أمروها(  الباقني لقول موافق. . . )  جمهول غري االستواء:  ومالك ربيعة فقول(  
 آمنـوا  القوم كان ولو.  الصفة حقيقة ينفوا ومل الكيفية علم نفوا فإمنا)  كيف بال جاءت
 والكيف جمهول غري االستواء: (  قالوا ملا باهللا يليق ما على ملعناه فهم غري من ارد باللفظ

 معلوما يكون ال حينئذ االستواء فإن كيف بال جاءت كما أمروها: (  قالوا وملا)  معقول غري
  )  املعجم وفحر مبرتلة جمهوال بل

 نفي إىل حيتاج وإمنا معىن اللفظ عن يفهم مل إذا الكيفية علم نفي إىل حيتاج ال فإنه وأيضا 
   الصفات أثبت إذا الكيفية علم

(  يقول أن إىل حيتاج ال - مطلقا الصفات أو - اجلزئية الصفات ينفي من فإن وأيضا 
 كان فلو)  كيف بال(  يقول أن تاجحي ال)  العرش على ليس اهللا إن: (  قال فمن)  كيف بال

  )  كيف وبال: (  قالوا فلما األمر نفس يف الصفات نفي السلف مذهب
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 جاءت فإا عليه هي ما على داللتها إبقاء يقتضي)  جاءت كما أمروها(  فقوهلم وأيضا 
 مع لفظها أمروا: (  يقال أن الواجب لكان منتفية داللتها كانت فلو معاين على دالة ألفاظا
 دلت مبا يوصف ال اهللا من أن اعتقاد مع لفظها أمروا أو.  مراد غري منها املفهوم أن اعتقاد
 نفـي  إذا)  كيف بال(  حينئذ يقال وال جاءت كما أمرت قد تكون وحينئذ)  حقيقة عليه

  )  القول من لغو بثابت ليس عما الكيف

  :  اخلطايب اإلمام قال - ٣

 عنها والتشبيه الكيفية ونفي ظاهرها على وإجراؤها ااإثب الصفات يف السلف مذهب(  
 (  

  :  الرب عبد ابن احلافظ قال - ٤

 علـى  ومحلها والسنة الكتاب يف الواردة بالصفات اإلقرار على جممعون السنة أهل(  
 واخلـوارج  واملعتزلة اجلهمية وأما.  ذلك من شيئا يكيفوا مل أم إال ااز على ال احلقيقة
 من عند وهم مشبه ا أقر من أن ويزعمون احلقيقة على شيئا منها حيمل وال نكرهاي فكلهم

  )  للمعبود نافون ا أقر

 أن علـى  متفقة كلها وهي الكتاب يف سنراها اليت النصوص جل من قل فهذا:  قلت 
 بـه  يليق ما على منها املراد املعىن ويعينون ويفسروا الصفات آيات يفهمون كانوا السلف

   وتعاىل باركت

 يصرون ويظلون النصوص هذه إىل رؤوسهم اخللف من وأمثاله الكوثري يرفع ال فلماذا 
 وبيان هلا تدبر دون فقط ألسنتهم على جيروا كانوا وإمنا يفهموا ال كانوا السلف أن على

   ؟ ملعناها
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 من هبشيوخ متأثرا كان الذي اجلويين كحال حاله يكون أن أحواله أحسن:  واجلواب 
 السلف عقيدة إىل وتعاىل تبارك اهللا هداه تعاىل هللا علمه يف خملصا كان ملا ولكنه الكالم علماء

 كان فهل}  سبلنا لنهدينهم فينا جاهدوا والذين: {  تعاىل لقوله مصداقا وغريه االستواء يف
   ؟ أيضا خملصني والسلف احلديث أئمة يف الطاعنني من وأمثاله الكوثري

 كل يف - الشديد عدائه من نرى ما لكثرة باإلجياب هذا عن جنيب أن داج الصعب من 
 خاصة وبصورة والتشبيه بالتجسيم اامهم على واستمراره والتوحيد السلف ألئمة - تعليقاته

   اسمة على هذا رد مع منهم تيمية البن

 الرد يف معهم ويشرك إال املعطلة على الرد صدد يف نراه نكاد فال كتبه سائر يف ومبالغته
 الصدد هذا يف كالمه ومن تعاىل اهللا رمحه لكتبه دراسة له من كل ذلك يعرف كما اسمة

  ) :  ١٦٠ ص) (  احلموية(  يف قوله

 فكيف:  له قيل.  املعهودين واليد العلم جنس من إال ويدا علما أعقل ال:  قال فمن(  
 تناسـب  موصوف كل صفات أن ماملعلو ومن ؟ املخلوقني ذوات جنس غري من ذاتا تعقل
 يناسـب  ما إال شيء كمثله ليس الذي الرب صفات من يفهم مل فمن حقيقته وتالئم ذاته

  )  ودينه عقله يف ضل فقد املخلوق

 ابن اإلسالم شيخ أن على قاطعة داللة يدل الذي كالمه من كثري من قليل وهذا:  قلت 
 أبو العالمة)١( صديقه نقل وقد.  كوثريال يفتري كما جمسم أو مبشبه وليس مرته هو تيمية
 اإلهليـة  الصفات موضع يف تيمية ابن كالم من كثرية نصوصا)  تيمية ابن(  كتابه يف زهرة

                                                   
 ) ٢٩٠ ص) (  اإلسالمية املذاهب(  يف به صرح كما )١(
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 ص(  فقال الكوثري امه مما برأه قد إنه بل فيه حتامل ال جيدا تلخيصا فيها عقيدته وخلص
٢٦٤  : (  

 سـبحانه  بينه مشاة يثبت أو التوحيد خيالف أو الترتيه مع يتناىف ما ذلك يف وليس(  
  ) :  ٢٦٦ ص(  قال مث) .  احلوادث وبني

 ولكـن  ذلك وغري واليد االستواء وتعاىل سبحانه هللا يثبت أن إىل ريب بال وينتهي(  
  )  به اإلميان وعلينا حقيقته نعرف ال تعاىل بذاته يليق مبا كله هذا إن:  يقول

 للتأويل فيه ينتصر له كالما اجلوزي البن)  التشبيه شبه رد(  كتاب عن فنقل عاد ولكنه 
 كالمهم مؤدى وهو: (  عقبه)  ٢٧٢ ص(  زهرة أبو فقال بالتشبيه يرميهم من على به ويرد

:  وقال قرن من بأكثر بعده من تيمية ابن جاء وإذا م الصق فإنه التشبيه نفي حاوال ومهما
  واجللوس االقتعاد فإنه اللفظ بظاهر االستواء فسروا نإ فإم احلقيقة يف ال االسم يف اشتراك إنه

  )  عنه وا فيما وقعوا وقد تأويل فهو احملسوس بغري فسروه وإن حمالة ال الزمة واجلسمية

 مما بشيء االستواء يفسر ال تيمية ابن أن تعلم فأنت الشيخ فضيلة يا رويدك: (  فأقول 
 على جريت فهال الواقع خالف القراء أومهت افلماذ بذلك طافحة وكتبه بالعلو وإمنا ذكرت
 النقـل  بـالتزام  ذرعا ضقت أم ورأيه عقيدته تشرح وأنت تيمية ابن أقوال نقل يف سننك

 بالتصريح وتارة هنا فعلت كما بالتلويح تارة بصحيح ليس ما إليه تنسب فأخذت الصحيح
 ابن واإلمام)  السلفية(  حبث يف قلت إذ)  اإلسالمية املذاهب(  اآلخر كتابك يف فعلت كما
  ) :  ٣٢٠ ص(  تيمية

 ويثبتـون . . . .  سبحانه أوصافه عن والسنة القرآن يف جاء ما كل يثبتون وهكذا(  
  )  العرش على االستقرار



المقدماتمھمات  ٣٦١    

 مما وهو العلو على زائد أمر بأنه علما العرش على باالستقرار يقول تيمية ابن رأيت فأين 
 العلو بصفة القائلني بعض على أنكر قد الذهيب احلافظ لفنامؤ رأينا ولذلك الشرع به يرد مل

(  أيضا زهرة أبو ويقول)  ٣٢٢ الفقرة ، ١٥٨(  الترمجة يف نراه كما باالستقرار عنها التعبري
  :  املذكور كتابه من)  ٣٢٢ ص

 وحتتية فوقية من القرآن يف جاء ما كل إثبات هو:  السلف مذهب أن تيمية ابن يقرر(  
 اهللا أن مؤكدا فيقول املعىن هذا فيكرر: (  قبلها اليت الصحف يف وقال)  العرش على واستواء

  )  كيف غري من وحتت فوق يف ويكون يرتل

 فهم زهرة أبا الشيخ أن الظن غالب ؟ التحتية صفة تعاىل هللا وأثبت تيمية ابن قرر فأين 
:  االستواء آيات من فهم اكم تيمية البن ذلك عزا مث املزعومة التحتية الرتول أحاديث من

 تفهـم  دراسة كتبه درس من ذلك يعلم كما عليه خطأ ذلك وكل إليه عزاه مث االستقرار
   صفحاا وتسويد ترمجته يف عنه النقل أجل من سريعة دراسة ال ووعي

 فهما وأفكاره وعقيدته تيمية ابن يفهم مل أنه على دلين تيمية البن منه العزو هذا ومثل
 أبو الشيخ أثارها اليت املسائل يف والتحقيق البحث من تيمية البن ما كل يقرأ مل لهلع بل جيدا
 املكتب يف املطبوع ككتابة منها املخطوطة عن فضال تيمية ابن كتب من طبع ما يف زهرة

 نزوله من يلزم ال أنه فيه قرر قد اهللا رمحه تيمية ابن فإن)  الرتول حديث شرح: (  اإلسالمي
 لـيس  واهللا املخلوق طبيعة من هذا فإن العرش حتت وهو تعاىل فوقه العرش رييص أن تعاىل

 الكتـاب  من راهويه بن إسحاق اإلمام ترمجة يف ذلك إىل اإلشارة سيأيت كما شيء كمثله
  ) :  ٢٤٨/  ٢) (  السنة منهاج(  يف تيمية ابن قال قد بل)١()  ٢١١(  الفقرة على تعليقا

                                                   
 ) ١٨١(  الصفحة )١(



المقدماتمھمات  ٣٦٢    

 فوقه العرش سيكون احلديث جاء كما الدنيا مساء إىل نزل اإذ أنه اجلهال من ظن ومن(  
 والسنة للكتاب خمالف السلف إلمجاع خمالف فقوله العامل من طبقتني بني حمصورا ويكون

  )  موضعه يف بسط قد كما

 ابن عن نفسه هو خلصه ملا يقتنع مل أنه تيمية البن فهمه عدم من ذكرته ما يؤكد مما وإن 
  :  فقال)  تيمية ابن(  كتابه نم)  ٢٧٦ ص(  تيمية

 ظاهرها على واالستواء والوجه والقدم والرتول اليد يف األلفاظ أن يرى تيمية ابن إن(  
  )  قبل من نقلنا كما الكرمية بذاته تليق مبعان ولكن

 هزيل بكالم عليه يرد أخذ بل الصراح احلق أنه مع هذا تيمية ابن رأي بصواب يقتنع مل 
  :  عقبه فقال فيه يقال ما أحسن وهذا - حتته طائل ال مضطرب

 وال احلسية املعاين هلذه معناها أصل يف وضعت األلفاظ هذه إن:  وقفة نقف هنا ومن(  
 فإا جمهوال أم معلوما أكان سواء غريها على أطلقت وإذا سواها على احلقيقة وجه على تطلق

 تكـون  بل ظواهرها يف مستعملة األحوال من حبال تكون وال معناها غري يف استعملت قد
 التفسـري  من وفر آخر تأويل يف ليقع التأويل من فر قد تيمية ابن يكون ذلك وعلى مؤولة

  )  آخر جمازي تفسري يف ليقع اازي

 فهم زهرة كأيب عامل تيمية ابن يف هذا يقول هل - اللبيب القارئ أيها - بربك يل فقل 
 االسم يف االشتراك من يلزم ال أنه كقوله مرة من أكثر نفسه هو نقله الذي تيمية ابن كالم

 ص) (  تيمية البن)  التدمرية(  عن)  ٢٦٥ ص(  نقله ما ذلك ويبني.  احلقيقة يف االشتراك
  :  قال أنه)  ١٢
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 حمدث هو وما بنفسه واجب قدمي هو ما الوجود يف أن بالضوررة املعلوم من كان إذا(  
 مسمى يف اتفاقهما من يلزم وال موجود وهذا جمود هذا أن ومفمعل والعدم الوجود يقبل ممكن

 خيصـه  هـذا  ووجود خيصه هذا وجود بل هذا وجود مثل هذا وجود يكون أن الوجود
 والتخصـص  اإلضافة عند االسم ذلك مسمى يف متاثلهما يقتضي ال عام اسم يف واتفاقهما

 إن: (  موجود شيء البعوض إنو موجود شيء العرش إن:  له قيل إذا عاقل يقول فال والتقيد
 موجـود  وهذا موجود هذا قيل وإذا[  والوجود الشيء مسمى يف التفاقهما هذا مثل هذا

  )١(] ) .  منهما كل يف حقيقة االسم أن مع غريه يشركه ال.  خيصه منهما كل فوجود

  :  قال يوضحه مبا الكالم هذا على زهرة أبو علق مث 

  :  املقام اهذ يف تيمية ابن يقول ولذا(  

 بعض ومسى}  القيوم احلي هو إال إله ال اهللا: {  سبحانه فقال حيا نفسه اهللا مسى قد(  
 هذا مثل احلي هذا وليس}  احلي من امليت وخيرج امليت من احلي خيرج: {  فقال حيا خلقه
 لوقاملخ للحي اسم)  امليت من احلي خيرج(  وقوله به خمتص هللا اسم)  احلي(  قوله ألن احلي

  . . . )  التخصيص عن وجردا أطلقا إذا يتفقان وإمنا به خمتص

 واآليات األمساء هلذه تفسريه يف زهرة أبو زعمه الذي للتأويل أثرا القارئ أيها جتد فهل 
 ما أن غري ذواا باختالف حقائقها وختتلف ذواا مع تناسب حقائق كلها بأا يصرح هو أم
 عنـا  غائبا كان ما خبالف حقيقته نعرف أن املمكن فمن وساحمس منها كان ما أن األمر يف

 هذا للناس توضح أمثلة لك ضرب فقد حقيقته نعرف فال والنار واجلنة بل تعاىل اهللا كصفات
 طريـق  عـن  الصفات يف الناس الحنراف كبريا سببا به اجلهل كان الذي اخلطري املوضوع

                                                   
 اإلسالمي املكتب طبع)  ١٤ - ١٣(  ص)  التدمرية(  من زيادة )١(
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 كل ووجود) .  موجود اخللق: (  نقول كما)  موجود اهللا: (  نقول مجيعا فنحن.  السلف
 منـهما  كل حياة)  حي وأنا(  و)  حي اهللا: (  وتقول ذواما مع تتناسب حقيقة منهما
 شـيخ  كالم جتد والصفات األمساء مجيع يف ذلك طرد وهكذا ذواما مع تتناسب حقيقة

   لب ذي لكل مقنعا بينا واضحا اإلسالم

 خطأ التأويل إليه نسب عليه وبناء تيمية ابن كالم يفهم مل زهرة أبو الشيخ كان وإذا 
 هذه أن(  يعتقد كان إذا فإنه السابق كالمه يف آخر خلطأ بالنسبة جدا سهل فيه اخلطب فهذا

 سواها على احلقيقة وجه على تطلق وال احلسية املعاين هلذه معناها أصل يف وضعت األلفاظ
. . . )  معناها غري يف استعملت قد فإا والجمه أم معلوما أكان سواء غريها على أطلق وإذا
   السابق كالمه إخل

 وهو - يقول ما يدري كان لو - كالمه معىن فإن هذا يعتقد الشيخ كان إذا:  أقول 
 ذلك وغري واستواءه وعلمه وحياته املخلوق وجود أن الكالم بعلم متأثرا اإلسالم شيخ جيادل
 فهـي  صفاته من ذلك وغري واستواءه وعلمه ياتهوح سبحانه اخلالق وجود وأما حقيقة كله
 على مستو هو وال يعلم هو وال حبي وليس موجود غري اهللا أن والزمه حبقيقة وليست جماز

 من وبعض الفالسفة ا يقول معروفة أساليب من هنالك ما إىل إخل. . . .  وال وال العرش
 هذه إن: (  قال وإياه اهللا هدانا - يخالش األن هذا نقول الكالم وعلماء املعتزلة من م تأثر

 وسـائر  وحياته وعلمه اهللا ووجوده)  احلسية املعاين هلذه معناها أصل يف وضعت األلفاظ
 طوحت أين الشيخ أحس فهل جمازا إال قال كما عليهما تطلق فال وعليه حسية ليست صفاته

 واحلياة احملسوس لوجودا معىن عرفنا قد:  فأقول. . .  تدري ال كنت فإن ؟ هذه كلمته به
   احملسوس والعلم احملسوسة
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 حمسوس غري وهو تعاىل اهللا إىل أضيفت إذا األمساء هذه معىن هو فما احملسوس واالستواء
 الشيخ حكاه كما متاما املعتزلة تقوله كما فقط له أمساء هي وإمنا هلا معاين ال إنه:  فاجلواب ؟

  ) :  ٣٠٣ ص) (  املذاهب(  يف قال فإنه عنهم نفسه

  أثبتوا فقد الذات غري شيء إا وقالوا األشعري وأثبتها قررنا كما الصفات املعتزلة نفى(  
 ال املعتزلة وقال الذات غري إا:  وقالوا والكالم والبصر والسمع واحلياة والعلم واإلرادة القدرة
 ومسيع وحكيم ريوخب عليم: {  تعاىل قوله مثل من القرآن يف املذكور وإن الذات غري شيء

  )  تعاىل له أمساء هو وبصري

 العلمـاء  عليهم ذلك نعى ولذلك املترادفة احملضة كاألعالم هي وإمنا هلا معاين ال أي 
   وغريه اإلسالم شيخ كتب يف مبني هو كما التعطيل إىل ونسبوهم

 حكى الذي التعطيل من السابق كالمه من لزمه ما زهرة أبو الشيخ فضيلة يلتزم فهل 
 أم والسـنة  بالقرآن الثابتة تعاىل اهللا لصفات منكرا مثلهم ذلك على فيكون املعتزلة عن مثله

 من ليس شرحا تيمية ابن شرحه الذي املذهب ويلتزم لسان زلة ألا الكلمة تلك عن يتراجع
 كما به تليق تعاىل هللا حقيقية صفة أنه على به فيؤمن االستواء ومنه فيه عليه االستدراك السهل
 يف فيقع ااز إىل يصرفها وال والكالم كالعلم جل و عز صفاته جبميع كذلك يؤمن أن ينبغي

 ذلك عن صدين ولكن منه صدرت لسان زلة منه الكلمة تلك أعترب أن أرجو كنت ؟ التعطيل
 السلطان وهو اازي باملعىن)  االستواء(  تفسري إىل سيأيت كما مال قد رأيته حيث نفسه هو

 التفسري هذا مثل أن املسكني الشيخ يتنبه أن دون اإلهلية النعم بفيوض الرتول وتفسري الكامل
 أال له فاستجيب داع من هل أال:  فيقول - يعلم كما - الرتول حديث متام ألن الكفر الزمه
   له شريك ال جل و عز اهللا أم وتعطي وتغفر تستجيب اليت هي القيوض فهل. . .  أال. . . 
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 متأثر غري أديبا نزيها معه يكون أن أراد أنه تيمية ابن عن الكوثري نقله فيما لالقو ومجلة 
 يف يطعـن  فأخذ الصحبة أثر عليه تغلب األسف مع - ولكنه منه الكوثري صاحبه مبوقف
 يقلـه  مل ما صراحة إليه وينسب صاحبه يفعل كما تصرحيا ال تلوحيا ولكن تيمية ابن عقيدة
 ابن لكالم فهمه سوء من أيت وإمنا ال كصاحبه عمدا ذلك فعل إنه أقول وال بيانه تقدم كما
 وعلى(  فيه الذي كالمه من نقله سبق ما عقب قوله ذلك يؤكد ومما.  تعاىل اهللا رمحه تيمية
  ) :  ٢٧٧ ص(  فقال. . . ) .  آخر تأويل يف ليقع التأويل من فر قد تيمية ابن يكون ذلك

 إىل إال يؤدي ال أم حقيقة معرفة إىل أيؤدي الظاهري تفسريال من الغاية وما املآل ما مث(  
 وجه له اهللا إن:  فيقول معروفة غري احلقيقة إن) :  تيمية ابن يعين(  يقول إنه أخرى متاهات

   و. . .  ويد املاهية معروف غري استواء وله. . .  املاهية معروفة غري

)  األلفـاظ  أراد وإمنـا  قلم سبق علهول قال كذا(  املعاين تلك فسرنا إذا شك بال إننا 
 اللغة دامت ما بالقبول أحرى التفسري ذلك يكون جمهوالت على حنمله جتعلنا ال بتفسريات

 السـلطان  مبعىن واالستواء النقمة أو القوة مبعىن اليد كتفسري فيها بينا ااز دام وما له تتسع
 بالظاهر أخذ فيه ليس ذلك بأمن ترضيع وال إخل اإلهلية النعم بفيوض الرتول وتفسري الكامل

  )  بالظاهر أخذ فيه ليس اختاره الذي ألن

 أن جيوز ال الذي الصواب جادة عن والبعد اخلطأ من حتته ما نبني أن أردنا ولو قال كذا 
 موجزة كلمة للشيخ أقول ولكين املقدمة هذه تتحمله مما أكثر املقام بنا لطال مثله عامل فيه يقع
 :  

 صـفة  غري هللا صفة هو االستواء أن تفهم أن وغاية مآال الشيخ فضيلة يا كيكفي أال 
 أن - أرجو فيما - يكفيك كما وهكذا واإلنعام السيطرة صفة غري الصفة هذه وأن الرتول
 وجودمها وتنكر تعطلهما ال وأن العلم صفة غري وأما البصر صفة غري السمع صفة أن تعتقد
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 كثريون كان وإن املعتزلة بعض يقوله كما العلم صفة ما املراد أن إىل يعود مبا إيامها بتأويلك
   ؟ سبق فيما عنهم نقلناه كما وتعاىل تبارك هللا الذات صفات مجيع ينكرون منهم

 ظاهرها على الصفات هلذه للسلف تبعا تفسرينا بني الفرق فما وإال هذا يكفيك إنه بلى 
 مثال االستواء إنكارك وبني وتعاىل سبحانه بيها صفاملت إال يعلمها ال حقيقتها أن اعتقاد مع

 صفاته إخل. . .  حكيما مريدا قديرا حيا ككونه الصفات لسائر بتفسرينا أظن فيما - وإميانك
   ؟ اهللا إال يعلمها ال حقيقتها أن اعتقاد مع أيضا تأويل دون ظاهرها على هلا تفسريا تعاىل

 بني فرق ال بأنه يسلم أن من بد ال العلم أهل من عاقل كل أن:  به وأقطع أعتقده الذي 
 أن دون تعاىل بذاته نؤمن أننا فكما تعاىل اهللا ذات صفات إىل يعود الكل إذ أبدا وهذا هذا
 فإما كذلك األمر كان وإذا فرق وال سبحانه صفاته يف القول فكذلك وحقيقتها كنهها نعلم
 كلـها  يتأوهلا أن وإما شرحنا ما على ءاالستوا ومنها الصفات حبقائق معنا الشيخ يؤمن أن

 حقيقتـه  يعـرف  ال مـا  وكل حقيقته يعرف ال ألنه تعاىل اهللا وجود بإنكار يلزم وبذلك
 ومن املعتزلة ذلك وقارب الفالسفة من وكثري الباطنية فيه وقع ما وهذا يتأوله فهو كاالستواء

 جزاه الكثرية كتبه يف تعاىل اهللا رمحه اإلسالم شيخ ذلك فصل كما الكالم علماء من م تأثر
   خريا اإلسالم عن اهللا

 بعض كالم من رائعا فصال املخطوطات بعض من أنقل أن املناسبة ذه يل يطيب وهنا 
 املـؤرخ  احلافظ البغدادي للخطيب وهو علمت فيما اآلن حىت يطبع مل مما السلف علماء

 إمتامـا  بنصه هنا أذكره أن رأيتف يأيت كما ترمجته يف منه طرقا املصنف ذكر وقد املشهور
 الصـفات  حبقائق اإلميان بوجوب القول أن منهم الكثري يتوهم الذين اخللف على للحجة

 أنه يعلموا ومل فيها به اقتدوا ومن تيمية ابن به تفرد مذهب هو تعاىل باهللا يليق كما ومعانيها
 واملعقول باملنقول عليه األدلة مةوإقا له وشرحه بيانه يف فضله وإمنا ذلك يف هلم تابع اهللا رمحه
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 إىل بادرنا ولذلك مسلم كل على الواجب وهو املعتقد سلفي فهو وإال عنه الشبهات ودفع
 على خفي كما عليك خافيا يكون قد ما به لتعلم يديك بني الذي هذا الذهيب كتاب نشر

   احملمدية قةوالطري السلفية العقيدة عن االبتعاد أسباب من قويا سببا ذلك فكان غريك

  :  تعاىل اهللا رمحه اخلطيب احلافظ قال 

 رضوان السلف مذهب الصحاح السنن يف منها روي ما فإن الصفات يف الكالم أما(  
 فأبطلوا قوم نفاها وقد.  عنها والتشبيه الكيفية ونفي ظواهرها على وإجراؤها إثباا عليهم اهللا
 التشـبيه  مـن  ضرب إىل ذلك يف فخرجوا قوم املثبتني من وحققها.  سبحانه اهللا أثبته ما

 فيـه  الغايل بني اهللا ودين األمرين بني املتوسطة الطريقة سلوك هو إمنا والقصد.  والتكييف
   عنه واملقصر

 ذلـك  يف وحيتذي الذات يف الكالم على فرع الصفات يف الكالم أن هذا يف واألصل 
 ال وجـود  إثبات هو إمنا جل و عز نيالعامل رب إثبات أن معلوما كان فإذا.  ومثاله حذوه
   وتكييف حتديد إثبات ال وجود إثبات هو إمنا صفاته إثبات فكذلك كيفية إثبات

:  نقول وال لنفسه تعاىل اهللا أثبتها صفات هي فإمنا وبصر ومسع يد تعاىل هللا:  قلنا فإذا 
 نشبهها وال جوارح اإ:  نقول وال العلم والبصر السمع معىن إن وال القدرة اليد معىن إن

 ألن إثباا وجب إمنا:  ونقول للفعل وأدوات جوارح هي اليت واألبصار واألمساع باأليدي
 وهـو  شيء كمثله ليس{  وتعاىل تبارك لقوله عنها التشبيه نفي ووجب ا ورد التوقيف
  }  أحد كفوا له يكن ومل{  جل و عز وقوله}  البصري السميع

 مـن  على ولبسوا األحاديث هذه بروايام النقل أهل عيب ىعل البدع أهل تعلق وملا 
 التشبيه أهل بكفر ورموهم الدين يف يصح وال بالتوحيد يليق ال ما يروون بأم علمه ضعف
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 بظاهرها املراد منها يفهم حمكمات آيات تعاىل اهللا كتاب يف بأن أجيبوا التعطيل أهل وغفلة
 واإلميـان  الكل تصديق وجيب احملكم إىل بردها إال معناها على يوقف ال متشاات وآيات
 هـذا  على ومرتلة ارى هذا جارية سلم و عليه اهللا صلى الرسول أخبار فكذلك باجلميع
   اجلميع ويقبل احملكم إىل منها املتشابه يرد الترتيل

  :  أقسام ثالثة الصفات يف املروية األحاديث وتنقسم 

 فيجب.  ناقليها وعدالة الستفاضتها صحتها على النقل أئمة أمجع ثابتة أخبار منها - أ 
 مبا ووصفه خبلقه هللا تشبيها يقتضي ما اعتقاد إليه يسبق أن القلب حفظ مع ا واإلميان قبوهلا

   واحلركات والتغري واألدوات اجلوارح من به يليق ال

 بالنقل لعلما أهل أمجع شنيعة وألفاظ واهية بأسانيد ساقطة أخبار:  الثاين القسم - ب 
   عليها التعريج وال ا االشتغال جيوز ال فهذه بطوهلا على

 دون البعض فقبلهم نقلتها أحوال يف العلم أهل اختلف أخبار:  الثالث والقسم - ج 
   والبطول الفساد حيز يف جتعل أو القبول بأهل لتلحق فيها والنظر االجتهاد جيب فهذه الكل

 اهلدايـة  مفتاح فإنه جيدا وافهمه الصفات يف كالمال من األصل هذا فاحفظ:  قلت 
 االستواء يف السلف ملذهب تعاىل اهللا هداه حني اجلويين اإلمام اعتمد وعليه عليها واالستقامة

 تيمية كابن املسألة هلذه حتقيقام يف كلهم احملققني عمدة وهو عنه ذكره تقدم كما وغريه
  :  اإلسالمي املكتب طبع) :  ٢٩ ص) (  التدمرية(  يف تيمية ابن قال وغريمها القيم وابن

 يف وال ذاتـه  يف ال شيء كمثله ليس اهللا فإن الذات يف كالقول الصفات يف القول(  
 حقيقية بصفات متصفة فالذات الذوات متاثل ال حقيقة ذات له كان فإذا أفعاله يف وال صفاته

   الصفات سائر متاثل ال
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 وغريمهـا  ومالك ربيعة قال كما له قيل ؟ العرش ىعل استوى كيف السائل قال فإذا 
 الكيفية عن والسؤال واجب به واإلميان جمهول والكيف معلوم االستواء: (  عنهم اهللا رضي
 كيـف :  قال إذا وكذلك.  عنه اإلجابة ميكنهم وال البشر يعلمه ال عما سؤال ألنه)  بدعة
 وحنن:  له قيل.  كيفيته أعلم ال:  قال فإذا ؟ هو كيف:  له قيل ؟ الدنيا السماء إىل ربنا يرتل

 وتابع له فرع وهو املوصوف بكيفية العلم يستلزم الصفة بكيفية العلم إذ.  نزوله كيفية نعلم ال
 كيفية تعلم ال وأنت ونزوله واستوائه وتكليمه وبصره مسعه بكيفية بالعلم تطالبين فيكف له

 مياثلها ال الكمال لصفات مستوجبة األمر نفس يف ثابتة حقيقة له بأن تقر كنت وإذا ؟ ذاته
 بصـفات  متصف وهو األمر نفس يف ثابت واستواؤه ونزوله وكالمه وبصره فسمعه شيء

  . . . )  واستواؤهم ونزوله وكالمهم وبصرهم املخلوقني مسع فيها يشاه ال اليت الكمال

  :  تقدم ما خمتصر ذكر أن بعد)  ٩٩ ص) (  احلموية(  يف وقال 

 كما خلقه بصفات اهللا صفات ميثلون فال التمثيل وبني التعطيل بني السلف ومذهب(  
 أمساءه فيعطلوا رسوله به ووصفه نفسه ا وصف ما عنه ينفون وال خلقه بذات ذاته ميثلون ال

 واحد وكل . وآياته اهللا أمساء يف ويلحدوا مواضعه عن الكلم وحيرفوا العليا وصفاته احلسىن
 من يفهموا مل فإم املعطلون أما.  والتمثيل التعطيل بني جامع فهو والتمثيل تعطيلال فريقي من

 مجعوا فقد.  املفهومات تلك نفي يف شرعوا مث باملخلوق الالئق هو ما إال وصفاته اهللا أمساء
 أمساءه من للمفهوم منهم ومتثيل تشبيه وهذا.  آخرا وعطلوا أوال مثلوا والتمثيل التعطيل بني

 األمسـاء  مـن  سبحانه هو يستحقه ملا وتعطيل وصفام خلقه أمساء من باملفهوم تهوصفا
 أن إما للزم العرش فوق اهللا كان لو:  القائل قال إذا فإنه وتعاىل سبحانه به الالئقة والصفات

 - الكالم من ذلك وحنو - احملال من ذلك وكل مساويا أو أصغر أو العرش من أكرب يكون
.  كان جسم أي على كان جسم ألي يثبت ما إال العرش على اهللا كون من يفهم مل فإنه

 اللوازم من شيء يلزمه فال به وخيتص اهللا جبالل يليق استواء إما املفهوم هلذا تابع الالزم وهذا



المقدماتمھمات  ٣٧١    

 للعامل كان إذا:  املمثل قول مثل هذا وصار.  األجسام سائر يلزم كما نفيها جيب اليت الباطلة
 مستويا كان إذا:  وقوله هذان إال موجود يعقل ال إذا عرضا أو جوهرا يكون أن فإما صانع
.  هكذا إال االستواء يعلم ال إذ والفلك السرير على اإلنسان الستواء مماثل فهو العرش على
 اسـم  كـل  بتعطيل األول وامتاز به اهللا وصف ما حقيقة عطل وكليهما مثل كليهما فإن

   املخلوقني خصائص من هو استواء بإثبات الثاين وامتاز احلقيقي لالستواء

 جبالله يليق استواء عرشه على مستو اهللا أن من الوسط األمة عليه ما هو الفصل والقول 
 مسيع وأنه قدير شيء كل وعلى عليم شيء بكل بأنه موصوف سبحانه أنه فكما.  به وخيتص

 املخلـوقني  لعلم ليتا األغراض خصائص والقدرة للعلم يثبت أن جيوز وال ذلك وحنو بصري
 علـى  املخلوق فوقية خصائص لفوقيته يثبت وال العرش فوق سبحانه هو فكذلك وقدرم
   وملزوماا املخلوق

 خمالفـة  يوجب ما الصحيح النقل من شيء يف وال الصريح العقل يف ليس أنه واعلم 
  )  أصال السلفية الطريقة

 يديك بني الذي الذهيب احلافظ بكتا خمتصر موضوع فهو الصحيح النقل أما:  وأقول 
 واآلثار النووية واألحاديث القرآنية اآليات بأن مؤمنا اليقني مثل على جيعلك ما فيه فستجد
.  بعلمـه  معهم وهو خلقه من بائنا بذاته عرشه فوق تعاىل اهللا أن على كلها متفقة السلفية
 من جهم على سار ومن ألولنيا وأتباعهم املتبعة املذاهب أئمة أن تعاىل اهللا إنشاء وسترى
 إثبات على وكلمام فتاواهم اتفقت قد اهلجرة من السادس القرن أواخر حىت هلم التابعني
 اهللا رسول عن متواتر أنه كما ذلك وأن مكان كل وعلى وخلقه عرشه على تعاىل هللا الفوقية
 والفقهاء احملدثني من املاضني واألئمة السالفني من عليه جممع فهو)١( سلم و عليه اهللا صلى

                                                   
 ) ٢/  ١٧٥/  ١) (  العاملني رب صفات(  يف الذهيب احلافظ ذلك بتواتر صرح )١(
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 يف قاربوا حىت ذلك يف عنهم الثابتة وأقواهلم بأمسائهم وستراهم وغريهم واللغوين واملفسرين
 تعاىل اهللا رمحه للمؤلف مجعه تيسر ما ذلك ولكن املئات يبلغون الواقع يف وهم املائتني عددهم

 على أمجعوا قد يكونوا نأ يستحيل أنه تيقن كلمام على للحق املخلص الطالب وقف فإذا)٢(
(  يف تعـاىل  اهللا رمحه املصنف قاله ما أحسن وما الضالل يف هو خمالفهم أن ولعلم الضالل
  ) :  ٢ - ١/  ١٨٧(  النقول من إليه أشرنا مما قليال ذكر أن بعد)  العاملني رب صفات

 إذاو اخلـرق  تسع ال األئمة من الصفات إثبات يف كالم له من كل قول ذكرنا ولو(  
 ال أو تأويلـها  غري من إثباا على اإلمجاع:  يقول أنه ذكرنا مبن يهتدي ال املخالف كان

 واألوزاعي ومكحول الزهري مثل على رد فيمن واهللا خري وال.  اهللا هداه فال نقله يف يصدقه
 والشـافعي  احلسـن  بن وحممد املبارك وابن عيينة وابن ومالك سعد بن والليث والثوري

 الطربي جريج وابن.  سريج وابن الترمذي عيسى وأيب حنبل بن وأمحد عبيد وأيب واحلميدي
 مثـل  اإلمجاع من قوهلم مثل يقول أو األشعري احلسن وأيب الساجي وزكريا خزمية وابن

 مما غريهم فذكر. . . (  العسال أمحد وأيب الطرباين القاسم وأيب اإلمساعيلي بكر وأيب اخلطايب
   ونقاؤه اللب قلب هم الذين -)  عصر كل يف اإلمام(  اجليلي القادر عبد والشيخ)  سيأيت

 الكتـاب  نصوص من معهم وما األئمة هلؤالء يشهد السليم الفطري والعقل:  قلت 
  :  ذلك وبيان والسنة

 وال كرسي وال عرش ال معه شيء وال كان تعاىل اهللا أن مجيعا املسلمني بني خالف ال 
   حصني بن عمران حديث يف سيأيت كما.  اخللق تعاىل اهللا خلق مث أرض وال مساء

                                                   
 إن فراجعه العلماء من آخرين مجاعة)  اإلسالمية اجليوش اجتماع(  يف - تعاىل اهللا رمحه - القيم ابن وذكر )٢(

 شئت
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 تعاىل ذاته يف خلقها يكون أن إما تعاىل خملوقاته أن فيه شك ال فمما كذلك كان فإذا
 اجلهمية مذهب الزم هو كان وإن مسلم به يقول ال كفر وهذا فيها حال وهو فيه حالة فهي

 الظاملون يقول عما تعاىل)  اهللا فهو ينكبع تراه ما كل: (  قائلهم يقول الذين الصوفية وغالة
   كبريا علوا

 يكون أن فإما وحينئذ.  به خمتللطة غري عنه بائنة تعاىل فمخلوقاته كذلك األمر كان وإذا 
 اهللا أن إال يبق فلم بداهة باطل وهذا تعاىل فوقه خملوقاته تكون أن وإما خملوقاته فوق تعاىل اهللا

 جاء ومن السلف وأقوال والسنة الكتاب يف ثبوته املقطوع وباملطل وهو فوقها وتعاىل تبارك
 إن الكتـاب  يف مفصال ستراه كما ومذاهبهم اختصاصام اختالف على األئمة من بعدهم

   تعاىل اهللا شاء

 أن مجيعـا  أنكروا الذين اخللف من م تأثر ومن اجلهمية ضالل مبلغ نعلم هنا ومن 
  :  مذهبني إىل هؤالء انقسم مث خلقه فوق عرشه على تعاىل اهللا يكون

 وقـد . )١(خملوق مكان كل يف تعاىل اهللا أن إىل ذهبوا الذين اجلهمية مذهب:  األول 
(  رسالة يف فقال عوارهم به وكشف جداهلم فأحسن.  تعاىل اهللا رمحه أمحد اإلمام جادهلم

  ) :  اجلهمية على الرد

 كل يف أنه زعم حني وتعاىل بحانهس اهللا على كاذب اجلهمي أن تعلم أن أردت وإذا(  
.  نعم:  فيقول ؟ شيء وال اهللا كان أليس:  له فقل مكان دون مكان يف يكون وال مكان

                                                   
 كما)  اإلبانة(  يف منه وتربأ املعتزلة بعض عنب)  ٢١٢ ص) (  اإلسالميني مقاالت(  يف األشعري وحكاه )١(

 قريبا سترى كما إليه املنتسبني أتباعه اعتقاد خالف وهذا عرشه على مستو تعاىل بأنه وجزم ترمجته يف ستراه
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 ثالثة أحد إىل يصري فإنه ؟ نفسه عن خارجا أو نفسه يف خلقه الشيء خلق فحني:  له فقل
  :  أقاويل

 واإلنـس  اجلـن  نأ زعم حني كفر نفسه يف اخللق خلق تعاىل اهللا أن زعم إن - أ 
   نفسه يف وإبليس والشياطني

 دخل أنه زعم حني أيضا كفر فيهم دخل مث نفسه من خارجا خلقهم:  قال وإن - ب 
   وقذر وحش مكان كل يف

 وهو أمجع قوله عن رجع.  فيهم يدخل مل مث نفسه من خارجا خلقهم قال وإن - ج 
  )٢()  السنة أهل قول

  :  للعلو فاةالن غالة بعض قول اآلخر واملذهب 

 خارجه وال العامل داخل ال خلف وال أمام وال يسار وال ميني وال حتت ال فوق ال اهللا(  
  :  فالسفتهم بعض ويزيد)٣() 

  )  عنه منفصال وال بالعامل متصال ال(  

 التعطيـل  هو وهذا موجود غري اهللا أن - ظاهر هو كما - معناه النفي وهذا:  قلت 
 بن حممود قال ما أحسن وما.  كبريا علوا الظاملون يقول عما اهللا عاىلت األكرب واجلحد املطلق

                                                   
 رمحه - الرفاعي الكرمي عبد للشيخ)  املعرفة(  رسالة يف ومثله)  ٨٠ -  ٧٦ ص(  اإلسالمية اجليوش اجتماع )٢(

 اهللا
 املنرب على املشايخ بعض من النفي هذا مسعت ود)  ٥٨ ص) (  اجلوهرة(  على البيجوري حاشية(  يف كذا )٣(

 العاملني برب اإلميان املسلمني يعلم اجلمعة يوم
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(  يف ذكره)  املعدوم وبني تثبته الذي الرب هذا بني لنا ميز:  بذلك اهللا وصف ملن سبكتكني
  )  ٤١ ص) (  التدمرية

 على هللا العلو صفة أنكر من لكل الزم - بد وال - أحدمها الباطالن املذهبان وهذان 
   بيانه سبق ماك عرشه

 ألسنة على اليوم السائد هو منهما األول املذهب أن األسف شديد له يؤسف مما وإن 
 بـادرك  إال فيه اهللا يذكر جملس يف جتلس تكاد فما وخاصتهم عامتهم البالد هذه يف الناس
 يف موجود اهللا: (  آخر يقول وقد)  مكان كل يف موجود اهللا: (  بقوله فيه اجلالسني بعض
 من اهللا إىل جيوز ال ما نسبة من فيه ملا الكالم هذا بطالن بيان إىل سارعت فإذا)  الوجود كل

 إىل املتعـاملني  بعض سارع عرشه على علوه لصفة املخالفة من فيه وما خللقه مظروفا كونه
 عـن  حديث أو اهللا كتاب من آية هو كأمنا.  إليه)  بعلمه(  مجلة بضم القول ذلك تأويل

 اجلهمية كلمة أا املساكني هؤالء يدر ومل تأويله من بد ال سلم و عليه اهللا لىص اهللا رسول
 إياه تأويلهم مسعت فإذا تأويل أي دون القول هذا ظاهر عليه يدل ما على وعقيدم واملعتزلة
 عن املوروث السؤال توجه حينما ظنك خييب ما سرعان ولكن خريا ظننت)  بعلمه(  بقوهلم

 صلى قوله وهو أال العكس أو تعاىل باهللا معرفته مبلغ أو املرء إميان عن لكاشفا املعصوم النيب
 -)  مؤمنة فإا أعتقها: (  قال.  السماء يف:  قالت)  اهللا أين: (  للجارية سلم و عليه اهللا

 مستنكرين بأعينهم حيملقون وجدم واخلاصة العامة إىل السؤال هذا مثل وجهت إذا فأنت
 ذلك مع تراهم مث لنا سنه الذي هو سلم و عليه اهللا صلى النيب أن متجاهلني وأ جاهلني إياه

 الكتاب يف ال مطلقا لبيانه تتعرض مل اإلسالمية الشريعة كأن جييبون مباذا يدرون ال حيارى
 ملـا  فاجلارية ولذلك.  السماء يف تعاىل اهللا أن على متواترة فيهما األدلة أن مع السنة يف وال

 ألا مؤمنة بأا سلم و عليه اهللا صلى النيب هلا شهد السماء يف:  بقوهلا السؤال على أجابت
 و عليه اهللا صلى الرسول له يشهد ال من ويح فيا والسنة الكتاب يف معروف هو مبا أجابت
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 اإلميان على دليال سلم و عليه اهللا صلى جعله ما يستنكر بل يأىب من ويل ويا باإلميان سلم
 أن أحدهم يعرف ال أن عقيدم عن االحنراف من املسلمني أصاب ما أعظم نم واهللا وهذا
 يف أو عنه خارجا كان إذا يدري ال بل حتتهم أم خلقه فوق أهو له ويسجد يعبده الذي ربه

 ذلك مع وهم معبودهم أضاعوا:  العلم أهل من املتقدمني بعض قول فيهم صدق حىت داخله
.  حتت وال فوق ال: (  قالوا حني بالعدم عليه حكموا الذين أولئك شأن الضالل يف يبلغوا مل

 بذلك يشري) .  صنما يعبد واسم عدما يعبد املعطل: (  بعضهم قول فيهم فحق إخل. . ) 
 والتشـبيه  التجسيم مع الصفات يثبتون الذين املمثلة اسمة وإىل النفاة املعطلة اجلهمية إىل

   تقدم كما بينهما وسط واحلل

 مـن  السنة أهل بني فيها القائم اخلالف وشدة أمهيتها وبالغ املسألة هذه خطورة ومع 
 تعاىل اهللا رمحه القيم ابن قال حىت أخرى جهة من النفاة من وغريهم واملعتزلة واجلهمية جهة

  ) :  ٩٦ ص) (  اإلسالمية اجليوش(  يف

 وعسكر الكفر رعسك بني مما أعظم احلرب من واجلهمية احلديث أهل بني الذي بل(  
  )  اإلسالم

 وال املسـالة  هلذه يقيمون ال اليوم اإلسالميني الدعاة أغلب نرى كله هذا مع:  أقول 
 يف وال حماضـرام  يف هلـا  تسمع فال باال هلا يلقون وال وزنا االعتقاد مسائل من ألمثاهلا

 ترى أال جممال اناإمي يؤمنوا أن املدعوين من ويكتفون ذكرا العامة عن فضال اخلاصة جمالسهم
 املتفرقني للمسلمني يرسم وهو)  اإلمث باطن(  رسالة مقدمة يف قال الذي الدكتور ذلك إىل

  :  بزعمه الدواء املتدابرين

 وهـو  وامللك اخلري بيده له شريك ال واحدا إهلا باهللا مؤمنون مجيعا أننا إال أظن وما(  
  )  قدير شيء كل على
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 االختالف أشد بعض عن بعضه خيتلف املؤمنني إميان ولكن. . .  باهللا مؤمنون حنن نعم 
 املثبتني السلف طريقة على يعتقدها الدكتور كان فإن مثال أوضح العلو صفة من فيه حنن وما
 االعتقاد ذلك يف يشاركونه ال الرسالة هذه هلم وضع الذين فالناس تعطيل وال تشبيه بدون هلا
 اهللا شرعه ما على ليس وهو اإلميان هذا يفيد فماذا هماعتقاد يف هلم شريكا ليس هو كان إن

 االستواء(  السابقة رسالته مقدمة يف اجلويين حممد أبو اإلمام احلقيقة هذه إىل أشار وقد وبينه
  :  والقبضتني واليدين والكالم والبصر كالسمع صفاته ببعض تعاىل اهللا ذكر أن بعد)  والفوقية

 وبصره حميط م علمه خافية منهم عليه خيفى ال فهخل من فبان عرشه على استوى(  
 مبتدعاته جوارح من بشيء ميثل وال خملوقاته من شيء يشبهه ال وصفاته ذاته يف وهو نافذ م
 بل.  العيون الدنيا يف ترها وال الظنون كيفيتها تتخيل ال وعظمته جبالله الئقة صفات هي. 

 اجلاحدين وتعطيل املتأولني تأويل عنها وننفي ا تعاىل الرب واتصاف وثبوا حبقائقها نؤمن
   اخلالقني أحسن اهللا تبارك املشبهني ومتثيل

 لـه  ليست إله إىل بعبادته قصد فمن.  ونسجد نصلي وله نعبد وإياه نؤمن الرب فبهذا
  )  بإله ذلك معبوده وليس اهللا غري يعبد فإمنا الصفات هذه

 النفاة على العدل احلكم هذا ويصدر ذلك يقول نماحي تعاىل اهللا رمحه اجلويين واإلمام 
 اجلهمية يف قوله املبارك بن اهللا عبد اإلمام ترمجة يف فسيأيت)١( السلف أئمة عن ذلك تلقى إمنا

 آخر: (  العوام بن عباد ترمجة يف) .  بشيء ليس السماء يف الذي إهلك أن يزعمون إم: ( 
 يف وحنوه) .  يتوارثوا أو يناكحوا ال أن أرى شيء السماء يف ليس يقولوا أن ينتهي كالمهم

                                                   
 اعتقد ومن) : (  ١٢ ص(  اهللا رمحه الرفاعي الكرمي عبد للشيخ)  املعرفة(  رسالة يف جاء ما معىن وهذا )١(

 فهو الباطلة املعتقدات من ذلك وغري بالتجسيم والوثنية بالتثليث النصارى كاعتقاد للواقع مطابقا غري أعتقادا
 )املسلمني بإمجاع كافر
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 األئمة من وغريهم القطيعي معمر وأبو والقعنيب جرير بن ووهب مهدي بن الرمحن عبد ترمجة
 جرير ابن اإلمام ترمجة يف سيأيت كما إليه انتهائها بعد إال أحدا ا باجلهم يكفرون ال لكنهم
   الطربي

  الذين - منهم القليل إال - اليوم اإلسالميني الكتاب ىعل العتب أشد أعتب فإين ولذلك 
 منهم بالذكر وأخص احملمدية والطريقة السلفية العقيدة عدا ما شيء كل اإلسالم عن يكتبون
 ال فإم بثقافته وتثقيفهم بتربيته وتربيتهم اإلسالم إىل اجلديد النشء توجيه يتولون الذين أولئك

 ال االختالف أشد أهله فيه اختلف الذي اإلسالم حول يمهممفاه يوحدوا أن مطلقا حياولون
 األصول دون فقط الفروع يف بينهم اخلالف أن املتغافلني أو منهم املغفلني بعض يظن كما

 بأفكار علم على كان أو الفرق كتب يف دراسة له كان من يعلمها كثرية ذلك يف واألمثلة
 خلقـه  على اهللا علو وهو أال البحث من فيه نحن ما على مثاال اآلن ويكفينا اليوم املسلمني

 والشك للخلف تبعا فيها يشك أو ينكرها وغرينا جازمني قاطعني ا نؤمن للسلف تبعا فنحن
 الـدكتور  ذلك قال كما. . .  باهللا مؤمنون مجيعا فنحن ذلك ومع قطعا ا اإلميان ينفي مما

 وإمنا صدده يف لسنا كنا وإن طائفة كل لدى معروف فهو اجلواب أما ؟ حقيقة املؤمن فأينا
 أصـوال  دينه يف املسلم الشباب بتثقيف والنصح فقط الفروع يف اخلرافة تلك إبطال الغرض
   الصاحل السلف وج والسنة الكتاب ضوء على وفروعا

 يف سنني عشر حنو منذ جرت كانت اليت املناقشة تلك - حييت ما - أنسى لن وإين 
 ويسـتقلوا  االس يتصدروا أن حيبون الذين والوعاظ اخلطباء أحد وبني بيين املنورة املدينة

 مـن  العلـم  طالب من طيبة خنبة مجعت لطيفة سهرة يف حنن علينا دخل فقد فيها بالكالم
 فصافح ومستقبال مرحبا الدار صاحب سوى اجلالسني من أحد له يقم فلم أمثايل السلفيني

 انتهى حىت منه ذلك فأعجبين فاألمين باألمين مبتدئا واحد بعد واحدا مجيعا اجلالسني الشيخ
 لـه  القيـام  بتركهم الرضى عدم وجهه يف وقرأت رأيت ولكين جملسا آخرهم وكنت إيل
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 قيام بدون عزيز:  يصافحين وهو بقويل معه متلطفا فبادرته عليه ذلك وقع ألطف أن فأحببت
 الغضب ومالمح جيلس وهو فأجاب ةاملناسب هذه مثل يف بالشام عندنا يقولون كما أستاذ يا

  :  معناه مبا - عليه بادية

 على لك موافق وأنا شيء يف السنة من ليس وتعظيما إكراما للداخل القيام أن شك ال 
 اإلميـان  متـس  فنت وهي جانب كل من باملسلمني الفنت فيه أحاطت زمن يف ولكننا ذلك

 وغريهم والقوميني والشيوعيني الحدةامل وذكر ذلك شرح يف أفاض مث.  الصميم يف والعقيدة
 ندع وأن املسلمني عن خطرهم ودفع هؤالء حملاربة مجيعنا اليوم نتحد أن فيجب الكافرين من

   وحنومها والتوسل القيام كمسألة اخلالفية األمور يف واجلدال البحث

 هـذه  مثل يف معك اآلن فنحن مقاال مقام لكل فإن الشيخ حضرة يا رويدك:  فقلت 
 الرد من اهلامة املسائل ملعاجلة اخلطة لوضع وال خاص لبحث فيها جنتمع مل األخوية هريةالس
 األمـور  يف البحث ترك طلبك إن مث بعد جتلس كدت ما وأنت وغريهم الشيوعيني على

 االعتقاديـة  املسائل حىت يشمل اخلالف ألن تقصده أظنك ال اإلطالق على هكذا اخلالفية
 االستغاثة جييزون اليوم املشايخ أكثر أن تعلم فأنت.  اهللا إال إله ال أن شهادة معىن يف وحىت
   بغري

 - مجيعـا  عندنا التوحيد شهادة معىن ينايف مما وذلك األموات من والطلب.  تعاىل اهللا
 الشهادة معىن تصحيح يف حىت نبحث ال أن تريدنا فهل - معنا املسألة هذه يف أنه إىل أشري
 جتميـع  سبيل يف موقتا يترك أن جيب هذا حىت.  نعم:  قال ؟ خالف فيها املسألة أن حبجة

 هذا مثل يفيد وماذا:  قلت. . .  و اإلحلاد:  األكرب اخلطر لدرء الكلمة وتوحيد الصفوف
 وأنت.  جل و عز باهللا اإلشراك وعدم التوحيد أساس على يقم مل إذا - حصل لو - التجمع

 اإلله بكونه يكفرون كانوا ولكنهم خالقا تعاىل باهللا نونيؤم كانوا اجلاهلية يف العرب أن تعلم
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 ومل شيئا ذلك إميام يفدهم فلم}  يستكربون اهللا إال إله ال هلم قيل إذا كانوا إم{  احلق
 إال إله ال كلمة حتت الناس جبمع اليوم نكتفي حنن:  فقال.  إياهم الرسول حماربة من ينجهم

  . ولو:  قال ؟ خاطئ مبفهوم ولو:  قلت.  اهللا

 وموقفهم اليوم املسلمني الدعاة من كثري واقع احلقيقة يف لنا متثل املناقشة فهذه:  أقول 
 أفكاره على إليهم ينتمي من كل يدعون فإم للدين فهمهم يف املسلمني تفرق جتاه السليب
 طأاخل وتصحيح توحيدها على والسنة الكتاب من واحلجة بالعلم حيملوهم أن دون وآرائه
 هلم شغل ال منهم وآخرون اإلسالمية األخالق إىل توجيههم يف هو إمنا اهتمامهم وجل منها
 اليـوم  الكتاب أكثر كالم عليه يدور مما ذلك وحنو واالقتصاد بالسياسة أتباعهم تثقيف إال

 اإلسالمي اتمع إجياد إىل يسعون مجيعا فهم ذلك ومع الصالة يقيم ال من فيهم ونرى حوله
 بـدأ  إذا إال يتحقق أن ميكن ال كهذا جمتمعا إن هيهات وهيهات.  اإلسالمي احلكم مةوإقا

 يف جـاء  حسبما اهللا إىل الدعوة من سلم و عليه اهللا صلى اهللا رسول به بدأ ما مبثل الدعاة
   سلم و عليه اهللا صلى اهللا رسول وبينه اهللا كتاب

 من منها ليس ما فيها دخل بعدما ا النهوض ميكن ال الدعوة هذه مثل أن البديهي ومن 
 باسم القرآن تفسري على والدس احلديث باسم سلم و عليه اهللا صلى النيب على الدس طريق

 لنتمكن فيهما دخل مما املذكورين املصدرين لتصفية العلمي اجلدي االهتام من بد فال التأويل
 ممن حىت اإلسالمية الفرق يف ةاملنتشر والعقائد واآلراء األفكار خمتلف من اإلسالم تصفية من

   منهم السنة إىل ينتسب

 ال فسـوف  التصفوية من الصحيح األساس هذا على تقوم ال دعوة كل أن وأعتقد 
   اخلالد اهللا بدين الالئق النجاح هلا يكتب



المقدماتمھمات  ٣٨١    

 اهللا رمحه قطب سيد الكبري األستاذ هو فهذا اإلسالمني الدعاة بعض أخريا هلذا تنبه ولقد 
 يف مميزا جيال أخرجت الدعوة هذه أن)  فريد قرآين جيل(  عنوان حتت قرر أن بعد فإنه تعاىل
 أخرى مرة الطراز ذلك من خترج تعد مل وأا مجيعه البشرية تاريخ ويف كله اإلسالم تاريخ
 وسريته العملي وهديه الرسول وحديث يزال ال الدعوة هذه قرآن أن مع السبب عن تساءل
 رسول شخص إال يغب ومل األول اجليل ذلك يدي بني كانت كما ناأيدي بني كلها الكرمية

  :  بأنه فأجاب ؟ سلم و عليه اهللا صلى اهللا

 وإيتائها الدعوة لقيام حتميا سلم و عليه اهللا صلى اهللا رسول شخص وجود كان لو(  
 هذه يف الناس أمر إليها وكل وما رسالة آخر جعلها وما كافة للناس دعوة اهللا جعلها ما مثراا

  )  الزمان آخر إىل األرض

 اختالف من إليه أشرنا ما أمهها طرأت عوامل عدة املعجزة تكرر عدم سبب يف نظر مث 
  :  فقال النبع طبيعة يف

 كان فما وحده القرآن القرآن نبع هو اجليل ذلك منه استقى الذي األول النبع كان(  
 عن عنها اهللا رضي عائشة سئلت فعندما عالنب ذلك آثار من أثرا إال وهديه اهللا رسول حديث

  )١( القرآن خلقه كان:  قالت اهللا رسول خلق

 ومل عليه ويتخرجون به ويتكيفون منه يستقون الذين النبع هو إذن وحده القرآن كان 
 وال مؤلفـات  وال علم وال ثقافة وال حضارة يومها للبشرية يكن مل ألنه كذلك ذلك يكن

 أوربا تزال ما الذي وقانوا وكتبها وثقافتها الرومان حضارة كهنا كانت فقد كال دراسات

                                                   
   عنها وأمحد داود وأبو مسلم أخرجه )١(
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 وفلسـفتها  ومنطقها اإلغريقية احلضارة خملفات هناك وكانت.  امتداده على أو عليه تعيش
 وفنـها  الفـرس  حضارة هناك وكانت اليوم حىت الغريب التفكري ينبوع يزال ما وهو وفنها

:  ودانيـة  قاصـية  أخرى وحضارات ذلكك حكمها ونظم وعقائدها وأساطريها وشعرها
 باجلزيرة حتفان والفارسية الرومانية احلضارتان وكانت.  إخل الصني وحضارة اهلند حضارة
 فلم اجلزيرة قلب يف تعيشان والنصرانية اليهودية كانت كما.  جنوا ومن مشاهلا من العربية
 اهللا كتاب على اجلبل ذلك قصري العاملية والثقافات العاملية احلضارات يف فقر عن إذن يكن

 على يدل.  مقصود وج مرسوم تصميم عن ذلك كان وإمنا. . .  تكونه فترة يف. .  وحده
 رضي اخلطاب بن عمر يد يف رأى وقد سلم و عليه اهللا صلى اهللا رسول غضب القصد هذا
  :  وقوله التوراة من صحيفة عنه اهللا

  )١()  يتبعين أن إال له حل ما مأظهرك بني حيا موسى كان لو واهللا إنه(  

.  العقل خالص.  القلب خالص جيل صنع يريد سلم و عليه اهللا صلى اهللا رسول كان 
 الذي اإلهلي املنهج غري آخر مؤثر أي من التكوين خالص.  الشعور خالص.  التصور خالص
   الكرمي القرآن يتضمنه

 ما مث الفريد الشأن ذلك التاريخ يف له فكان وحده النبع ذلك من إذن استقى اجليل ذلك 
   ؟ حدث الذي

 اإلغريـق  فلسـفة  التالية األجيال منه استقت الذي النبع يف صبت الينابيع اختلطت 
 من ذلك وغري النصارى والهوت اليهود وإسرائيليات وتصورام الفرس وأساطري ومنطقهم

                                                   
 أحاديث ختريج يف الغليل إرواء(  يف خرجته وقد وغريمها وأمحد الدارمي أخرجه حسن حديث هو:  قلت )١(

 ) ١٥٨٩) (  السبيل منار
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 كمـا  الكالم وعلم الكرمي القرآن بتفسري كله هذا واختلط والثقافات احلضارات رواسب
 اجليل ذلك بعد األجيال سائر املشوب النبع ذلك على وخترج.  أيضا واألصول بالفقه اختلط

  )  أبدا اجليل ذلك يتكرر فلم

  ) :  ١٧ ص(  قال مث آخرين عاملني - اهللا رمحه - ذكر مث 

 جاهلية حولنا ما كل.  أظلم أو اإلسالم عاصرها اليت كاجلاهلية جاهلية يف اليوم حنن(  
 شرائعهم وآدام فنوم ثقافتهم موارد وتقاليدهم عادام وعقائدهم الناس تصورات. . . 

 صنع من كذلك هو. . .  إسالميا وتفكريا إسالمية ثقافة حنسبه مما الكثري حىت.  وقوانينهم
   اجلاهلية هذه

 ينشأ وال اعقولن يف اإلسالم تصور يتضح وال نفوسنا يف اإلسالم قيم تستقيم ال لذلك 
   مرة أول اإلسالم أنشأه الذي الطراز ذلك من الناس من ضخم جيل فينا

 كـل  من والتكوين احلضانة فترة يف نتجرد أن اإلسالمية احلركة منهج يف إذن فالبد 
 الذي اخلالص النبع إىل ابتداء نرجع أن بد ال.  منها ونستمد فيها نعيش اليت اجلاهلية مؤثرات
 نستمد إليه نرجع شائبة تشبه ومل خيتلط مل الذي املضمون النبع.  لرجالا أولئك منه استمد

 هـذين  بني االرتباطات ولكافة اإلنساين الوجود وحلقيقة كله الوجود حلقيقة تصورنا منه
 تصـوراتنا  نستمد مث ومن. . .  سبحانه اهللا وجود:  احلق الكامل الوجود وبني الوجودين

   احلياة مقومات وكل واالقتصاد والسياسة للحكم مناومفاهي وأخالقنا وقيمنا للحياة

 والتقاليـد  اجلاهليـة  والتصورات اجلاهلي اتمع ضغط من التخلص من لنا بد ال مث 
 هـذا  واقع مع نصطلح أن مهمتنا ليست. . .  نفوسنا خاصة يف اجلاهلية والقيادة اجلاهلية
 قابل غري. . .  اجلاهلية صفة. . .  فةالص ذه فهو له بالوالء ندين أن وال اجلاهلي اتمع
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 هذا يف وسنلقى  أخريا اتمع هذا لنغري أوال أنفسنا من نغري أن مهمتنا إن.  معه نصطلح ألن
 طريق نسلك أن شئنا حنن إذا خمريين لسنا ولكننا باهظة تضحيات علينا وستفرض ومشقة عنتا

  )  اجلاهلية منهج لىع ونصره اإلهلي منهجه به اهللا أقر الذي األول اجليل

 على مجيعا يتعاونوا أن اإلسالمية الدعوة أجل من للعاملني بد ال كان ذلك أجل من 
 الكتاب إىل بالرجوع إال ذلك إىل سبيل وال لإلسالم خمالف جاهلي هو ما كل من اخلالص
 إن ما تضلوا لن أمرين فيكم تركت: (  سلم و عليه اهللا صلى قوله ذلك إىل يشري كما والسنة
 ذلك فعلوا هم فإذا) .  احلوض علي يردا حىت يتفرقا ولن وسنيت اهللا كتاب:  ما متسكتم

 هلم تنشأ أو قائمة هلم تكون أن ميكن ال وبدونه اإلسالمي اتمع لقيام األساس وضعوا فقد
   مسلحة دولة

 بعض معاجلة يف يؤلفون الذين والدكاترة الكتاب بعض من العجب أشد ألعجب وإين 
 يقنـع  ال مث)  املسلمني حياة يف األكرب اخلطر اإلمث باطن(  رسالة كمؤلف النفوس أمراض
 إليه أشار ما وهو باملسلمني حييط الذي احلقيقي باخلطر كبري جهل عن يكشف حىت بذلك

  :  املتقدم كالمه يف - تعاىل اهللا رمحه - قطب سيد األستاذ

 حتـت  ا املذكر ومن منها يغمز فأخذ قيقةاحل هذه تعجبه مل إليه املشار الدكتور فإن 
  ) :  ٨٥ ص(  املذكورة الرسالة يف له عنوان

  :  قال) .  فكرية وليست أخالقية مشكلتنا(  

 هلا وليس والوجدان باخللق تتعلق مشكلة من نعاين أننا ذكرناه الذي هذا كل ومعىن(  
  )  الفكر أو بالقناعة تعلق أي
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 بـاخلطر  مساه ما إىل ويتنبهون مبشكلته يشعرون الذين الناس من تعجب مث قال كذا 
 رسـالة  يف هـو  ذكرها اليت بالسبل يعاجلوه أن من بدال ولكنهم املسلمني حياة يف األكرب

  :  اهللا رمحه قطب سيد كالم إىل مشريا قال مث. . .  الفكرية األحباث من مبزيد يعاجلونه

 املخطات كشف يف نتفنن أو)  لياجلاه اتمع(  شرح يف نسهب أن جيدي فماذا(  
 مـن  املزيد بعرض تم أو الفكري الغزو وأرباب اإلسالم أعداء عليها يسري اليت العدوانية
 اجلهـل  ليس املسلمون يعانيه الذي البالء وأن اإلسالمية والدعوة اإلسالمي الفكر منهجية
   ؟)  بنفوسهم يستحكم الذي العضال املرض هو وإمنا( )  كله هذا من بشيء

 على فاملسلمون الفكرية الدراسات هذه من مزيد أي إىل اليوم بعد حاجة باملسلمني ليس
 لو الكافية احلصانة هلم يتيح ما النواحي هذه يف الوعي من ميلكون أصبحوا ثقافام اختالف

   وحده الوعي إىل موكوال كان األمر أن

 أمر يكون أن وهيهات التنفيذ إىل فعتد اليت اهلائلة القوة إىل اليوم بعد حباجة هم وإمنا 
   وحده العقل أو الفكر بيد التنفيذ

  )  األخالق قوة هي إمنا حيتاجوها اليت اهلائلة والقوة 

 اال يتسع ال ما واخلطيئات املغالطات من كالمه ويف . العليم الدكتور يقول هكذا 
 وحده والفكر الوعي أن قولي أن يتصور ال اإلسالميني من أحدا فإن بياا يف القول لبسط
 األصـل  هي الدكتور أنكرها اليت املشكلة ولكن كالمه أومهه ملا خالفا املشكلة حلل يكفي
 األنبياء كانت ولذلك الصحيحة والعقيدة الصحيح والتوحيد اإلميان وهو أال األخالق لقوة

 و عز اهللا توحيد هو إمنا الدعوة من يبدؤون ما أول وأتباعهم والسالم الصالة عليهم والرسل
 افتنت مما ذلك وغري االقتصادية وال األخالقية املشاكل األمر بادئ يعاجلون يكونوا فلم جل
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 مـن  الكثري احنراف وهي األساسية املشكلة عن الغفلة مع اليوم الكتاب من كثري مبعاجلته
 التوحيد بكتب يسموا اليت الكالم ولكتب الصحيحة العقيدة عن قبل وما اليوم املسلمني

 مجاعة أو أفراد أو لفرد ميكن هل:  واحدا سؤاال العليم الدكتور أسأل وأنا ذلك يف كبري ضلع
 غري عقيدم كانت إذا األخالق قوة وهي اليوم حيتاجوا اليت اهلائلة بالقوة حيظوا أن أمة أو

 تزال ال مسلمة أمة هناك أن هو يعلمه الذي فهل فنسأله اإلمكان بعدم أجاب فإذا صحيحة
 علـى  هو من فيهم أن من الرغم على السلف عهد يف عليه كانت كما صحيحة عقيدم
 بأن يقول من خاصة بلدنا ويف اليوم منهم الذي املتصوفة وغالة واجلربية النفاة املعتزلة عقيدة
 يكفي وإمنا فهمهما على تساعد اليت والعلوم والسنة الكتاب يتعلم أن إىل حباجة ليس املسلم

   حجة هو مبا القرآن من وحيتجون اهللا تقوى ذلك يف

 ذلـك  على وبناء}  اهللا ويعلمكم اهللا واتقوا: {  تعاىل كقوله يعلمون كانوا لو عليهم
 صلى حممد نبينا وخباصة والرسل لألنبياء الثابتة كالشفاعة الشرعية احلقائق من كثريا ينكرون

 أنـاس  واهلنـد  مصر ويف كثري لكذ وغري الدجال وخروج عيسى ونزول سلم و عليه اهللا
 اهللا صلى النيب بأحاديث تفسريه على االستعانة دون القرآن يفسرون الذين بالقرآنيني يسمون

 العلميـة  للقواعد التزام وبدون بل اتهدين واألئمة والتابعني الصحابة وأقوال سلم و عليه
   العربية

 فنسأله السلف عهد يف كانت اكم هي اليوم املسلمني عقيدة بأن الدكتور أجاب فإن 
 باإلجياب أجاب فإن خاصة بلده ويف اليوم موجود الباطلة العقائد من ذكرته الذي هذا هل
 مزيد أي إىل بعد حاجة باملسلمني ليس: (  املتقدم القول على يتجرأ فيكف به الظن هو كما
 الوعي من ميلكون اأصبحو ثقافام اختالف على اليوم فاملسلمون الفكرية الدراسات هذه من
   ؟)  الكافية احلصانة هلم يتيح ما النواحي هذه يف
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 احليثيـة  هذه من والربكة اخلري فيهم املسلمني بأن القول إىل ورجع وجحد كابر وإذا 
  :  الشاعر قال كما األمر ألن خماطبته سقطت

   دليل إىل النهار احتاج إذا شيء األذهان يف يصح وليس 

 عن اهللا شاء إن له يكشف الذي السؤال الدكتور حضرة إىل أواجه أن من بد ال وأخريا 
 بسؤال نسألك حنن اآلن حىت له يتبني مل كان إن اخلاطئ العنوان ذلك له وضع الذي خطئه

 وجعله به نؤمن الذي باجلواب أجبت فإن ؟ اهللا أين:  للجارية سلم و عليه اهللا صلى الرسول
 الوجه على وفهمه السماء يف:  قولنا وهو أال اجلارية ميانإ دليل سلم و عليه اهللا صلى الرسول

 املسألة هذه يف معنا واتفقت احلق أصبت فقد العرش على وتعاىل تبارك أنه السلف فهمه الذي
 مجـاهري  خالفت نفسه الوقت يف ولكنك باألخالق وليس والعقائد باألفكار عالقتها اليت

 يوافقونك ال فإم الشريعة عليهم درست الذين ةوالدكاتر واألساتذة املشايخ حىت املسلمني
   ببعيد زهرة وأيب بالكوثري عهدك وما احلق اجلواب هذا على

 وأبيت سلم و عليه اهللا صلى الرسول لنا سنه الذي السؤال هذا توجيه أنكرت أنت وإن
 وهـذا .  مكان كل يف موجود اهللا:  املعتزلة جبواب أجبت أو إجيايب جبواب عليه جتيب أن

 وحاشيتها)  اجلوهرة(  يف مبا جتيب أو بعينه الكفر وهو واملخلوق اخلالق باحتاد القول معناه
 ما الوعي من متلك أصبحت(  حىت بثقافتها وتثقفت درستها اليت الكالم كتب من وغريها
 إىل أشرنا أن سبق كما األمة وإمجاع والسنة الكتاب خالف فقد)  الكافية احلصانة لك ينسج
 وباختصار ذلك يف مذهبهم على وحنن مجيعا عندنا م املوثوق األئمة بعض عن قولالن بعض
 مئات منذ املسلمني ماليني ميثل الطائفتني من فكل العقيدة هذه يف ضدنا أو معنا كنت فسواء
 آنفا إليه املشار احلديث يف الوارد واجلواب بالسؤال تؤمن اليت الطائفة ويف اليوم حىت السنني
 هم الذي اليوم احلنابلة إخواننا ومجيع اجلوزية قيم ابن احملقق وتلميذه تيمية ابن الماإلس شيخ
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 ظنـك  يشملهم مما شك بال هم الطائفتني من وكل الوهاب عبد بن حممد الشيخ أتباع من
  ) :  ٩ ص(  السابقة الرسالة يف بقولك عنه عربت الذي الواسع

  . . . )  اخلري بيده له شريك ال واحدا اإهل باهللا مؤمنون مجيعا أننا إال أظن وما(  

 أو حاله بلسان سيقول اإلسالم بآداب متسك إذا الطرفني من كال أن فأعتقد أنا وأما 
  )  مبني ضالل يف أو هدى لعلى وإياكم وإنا: (  املخالفة للطائفة قاله

 هي وليس ضاللة على فهي كانت أيا الطائفتني إحدى أن أعتقد فيما يعلم والدكتور 
 ماليـني  ميثل الطائفتني من وكل والعقيدة الفكرة جهة من وإمنا اخللق حيث من شك بال

 يا حباجة املختلفون هؤالء أفليس االعتقاد مسائل من وغريها املسألة هذه يف اليوم املسلمني
 ؟)  الفكرية الدراسات من مزيد إىل: (  قلت كما أقول وال الفكرية الدراسات إىل دكتور

 حكـم  يف أو مفقود وهو فيكف عليه املزيد جيد عندما املزيد يف يطمع العاقل ساناإلن ألن
   املفقود

 حىت الدراسات تلك إىل ملحة حباجة مجيعا هؤالء أليس عليه املزيد يف مث فيه يطمع فهو
 على إميانا هذه وتزداد احملقة الطائفة إىل فتنضم الطائفة هذه كانت أيا الضالة للطائفة احلق يتبني
 املنشود اإلسالمي اتمع إىل نسري وبذلك إليها والدعوة مبلتها ومعرفة وصواا حبقها إميان
 كما وأخالقها النفوس أمراض مبعاجلة آخرون يقوم أن الدعاة بعض به قام إذا ينايف ال وهو
 األولني على ينكر ال أن بشرط ولكن)  اإلمث باطن(  الذكر السابقة رسالته يف الدكتور فعل
 ولكـل {  املدعاة املشكلة معاجلة يف سبيلهم يسلكوا بأن يدعوهم أن وال األكرب هادهمج

  }  اخلريات فاستبقوا موليها هو وجهة

   وجواا شبهات
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 إىل أو جمسم أو مشبه أنه إىل تعاىل هللا الفوقية يثبت من كل نسبة اخللف عند اشتهر لقد 
   عنها الشبه إزالة من بد ال أمور ثالثة فهذه.  واملكان اجلهة هللا ينسب أنه

  :  التشبيه:  األوىل الشبهة 

 نصوص يف سنراه ومما األئمة عن النقول من تقدم مما الشبهة هذه عن اإلجابة أخذ ميكن 
  :  بعضها اآلن أذكر اآلتية الكتاب

 بـه  وصف ما أنكر ومن كفر فقد خبلقه اهللا شبه من:  احلافظ محاد بن نعيم قال - ١
   تشبيها رسوله وال نفسه به وصف ما وليس كفر فقد نفسه

 كسمعي مسع أو يدي مثل يد:  قال إذا التشبيه يكون إمنا:  راهويه بن إسحاق قال - ٢
 مثـل :  يقول وال كيف:  يقول فال وبصر ومسع يد:  اهللا قال كما قال إذا وأما تشبيه فهذا
  }  البصري السميع وهو شيء كمثله ليس: {  تعاىل قال تشبيها يكون ال فهذا

 هللا األخرى الصفات أثبت من كل لكان التشبيه معناه تعاىل هللا الفوقية إثبات كان ولو 
 إىل اليوم ينتسبون ممن مسلم به يقول ال ما وهذا أيضا مشبها بصريا مسيعا قديرا ككونه تعاىل
 نهاجم(  يف اإلسالم شيخ قال وغريهم واملعتزلة الصفات لنفات خالفا واجلماعة السنة أهل

  ) :  ٧٥/  ٢) (  السنة

 مشـبها  جمسما أثبتها من كل جيعلون الصفات نفات من وحنوهم واجلهمية فاملعتزلة(  
 وأمحـد  والشـافعي  كمالك املشهورين األئمة واملشبهة اسمة من يعد من هؤالء ومن

   وغريه)  الزينة(  كتاب صاحب حامت أبو ذلك كماذكر وأصحام
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 القرآن إن:  ويقولون تعاىل هللا الصفات يثبتون كلهم املشهورين األئمة أن هؤالء وشبهة
  )  اآلخرة يف يرى اهللا إن:  ويقولون مبخلوق ليس اهللا كالم

   وغريهم البيت أهل من بإحسان هلم والتابعني الصحابة مذهب هذا 

  :  ٨٠ ص قال مث 

 يف وال ذاته يف ال شيء كمثله ليس اهللا أن على متفقون السنة أهل أن هنا واملقصود(  
 ما التشبيه بنفي أراد فإن جممل لفظ الناس كالم يف التشبيه لفظ ولكن أفعاله يف وال صفاته

 املخلوقات من شيء مياثله ال تعاىل الرب خصائص فإن حق فهذا العقل عليه ودل القرآن نفاه
 علم له يقال فال الصفات من شيء هللا يثبت ال أنه بالتشبيه أراد وإن. .  صفاته من شيء يف

 قدير عليم حي:  له يقال ال أن فيلزم الصفات ذه موضوف العبد ألن حياة وال قدرة وال
 وهـم  ذلـك  وغري ورؤيته وبصره ومسعه كالمه يف وكذلك األمساء ذه يسمى العبد ألن

 عليم حي موجود:  له يقال واملخلوق قادر عليم حي موجود اهللا أن على السنة أهل يوافقون
  )  نفيه جيب تشبيه هذا:  يقال الو قادر

   اجلهة:  الثانية الشبهة 

)  اجلهـة (  ب يراد قد) :  ٤٥ ص) (  التدمرية(  يف تيمية ابن قاله ما عنها واجلواب 
 نفـس  أو العـرش  نفـس )  اجلهة(  ب أريد إذا كما خملوقا فيكون اهللا غري موجود شيء

.  العـامل  فوق ما باجلهة أريد إذا كما اىلتع اهللا غري مبوجود ليس ما به يراد وقد السماوات
 والوفوقية واالستواء العلو إثبات فيه كما نفيه وال اجلهة لفظ إثبات النص يف ليس أنه ومعلوم

 سـبحانه  واخلالق واملخلوق اخلالق إال موجود مث ما أن علم وقد ذلك وحنو إليه والعروج
   خملوقاته من شيء ذاته يف وال ذاته من شيء خملوقاته يف ليس للمخلوق مباين وتعاىل
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 املخلوقات يف داخال ليس فاهللا ؟ خملوق موجود شيء أا باجلهة أتريد:  نفى ملن فيقال
 يف اهللا:  قـال  ملن يقال وكذلك.  العامل فوق اهللا أن ريب فال العامل وراء ما باجلهة تريد أم

 فإن ؟ املخلوقات من شيء يف خلدا اهللا أن به تريد أو العامل فوق اهللا أن بذلك أتريد.  جهة
  )  باطل فهو الثاين أردت وإن حق فهو األول أردت

 نفيها وال إثباا ينبغي فال وعليه والسنة الكتاب يف وارد غري اجلهة لفظة أن يتبني ومنه 
 إفساح إال اجلهة إثبات يف يكن مل ولو احملذور من تقدم ما والنفي اإلثبات من كل يف ألن

   لكفى به يقولون ال ما العلو متبين إىل ينسب أن لفللمخا اال

 ألن اجلهة إثبات منه يلزم تعاىل هللا العلو إثبات أن من تومها اجلهة نفي ينبغي ال وكذلك 
 املؤمنني رؤية نفي ومنها.  تعاىل له العلو على القاطعة األدلة نفي منها عديدة حماذير ذلك يف

(  يف الشـيعي  املطهر ابن وعلل والشيعة املعتزلة فيهابن فصرح القيامة يوم جل و عز لرم
 األصـح  علـى  أو األشاعرة وأما)  جهة يف ليس ألنه: (  بقوله املذكور النفي)  منهاجه

 قال العلو يعنون)  جهة يف ال يرى إنه: (  قالوا حني فتناقضوا الرؤية أثبتوا الذين متأخروهم
  ) :  ٢٥٢/  ٢) (  السنة منهاج(  يف اإلسالم شيخ

 بضرورة الفساد معلوم هؤالء قول إن:  يقولون ونفاا الرؤية مثبتة من الناس ومجهور(  
 الكالم مسألة يف بقوهلم يقول ال أنه الرازي اهللا عبد أبو يذكر وهلذا الكالم يف كقوهلم العقل

   املسلمني طوائف من أحد والرؤية

   نفيس فإنه فراجعه متني رصني بكالم والشيعة املعتزلة من النفاة على يرد أخذ مث 
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 فوق تعاىل واهللا خملوقا كان اهللا غري وجودي أمر به أريد إن أنه اجلهة يف القول ومجلة 
 يف سـيأيت  كما املخلوقات من بائن فإنه املخلوقات من شيء به حييط وال حيصره ال خلقه

   األئمة من مجع عن الكتاب

   وحده اهللا إال هناك فليس العامل قفو ما وهو عدمي أمر)  اجلهة(  ب أريد وإن 

 هللا اجلهة إثبات السلف عن والناقلني للعلو املثبتني كالم يف املراد هو األخري املعىن وهذا 
 مناهج عن الكشف(  يف رشد ابن وقال.  الكتاب آخر يف عنهم القرطيب نقل يف كما تعاىل
  ) :  ٦٦ ص) (  األدلة

 هللا يثبتوـا  األمر أول من الشريعة أهل يزل مل الصفة هذه وأما)  اجلهة يف القول(  
 اقتـدى  ومن املعايل كأيب األشعرية متأخروا نفيها على تبعهم مث املعتزلة نفتها حىت سبحانه

 اآليـات  بعض ذكر مث: (  تعاىل قوله مثل اجلهة إثبات تقتضي كلها الشرع وظواهر بقوله
 مؤوال كله الشرع عاد عليها التأويل سلط نإ اليت اآليات من ذلك غري إىل)  قال مث املعروفة

 اهللا أن على متفقة كلها الشرائع ألن متشاا كله الشرع عاد املتشاات من إا فيها قيل وإن
  . . . )  النبيني إىل بالوحي املالئكة ترتل منه وأن السماء يف

   املكان:  الثالثة الشبهة 

 هذه عن اجلواب فهم عليك يسهل)  هةاجل(  السابقة الشبهة عن اجلواب عرفت وإذا 
  :  يقال أن وهو الشبهة

 ويتومهون اليوم الناس مجاهري ألذهان يتبادر الذي وهو وجودي أمر باملكان يراد أن إما 
 ذا مكان يف يكون أن عن مرته تعاىل اهللا أن:  فاجلواب.  العلو صفة تعاىل هللا بإثباتنا املراد أنه

 السـموات  كرسيه وسع قد بل وأكرب أعظم هو إذ املخلوقات وزهحت ال تعاىل فهو االعتبار
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 القيامـة  يـوم  قبضته مجيعا واألرض قدره حق اهللا قدر وما: {  تعاىل قال وقد واألرض
 و عليه اهللا صلى النيب عن وغريمها)  الصحيحني(  يف وثبت}  بيمينه مطويات والسماوات

 ملوك أين امللك أنا:  يقول مث بيمينه تالسماوا ويطوي باألرض اهللا يقبض:  قال أنه سلم
  )  ؟ األرض

 وليس العامل فوق تعاىل فاهللا العلو من العامل وراء ما وهو عدمي أمر باملكان يراد أن وأما 
   املخلوقات خيلق أن قبل كان كما الوجودي باملعىن مكان يف

 به املراد أن فاعلم . تعاىل إليه املكان نسبة والعلماء األئمة أحد عن أوقرأت مسعت فإذا 
 عنه نفو الذين واملعطلة اجلهمية على والرد تعاىل له العلو صفة إثبات به يريدون العدمي معناه

 يف القـيم  ابن العالمة قال الوجودي مبعناه مكان كل يف أنه زعموا مث الصفة هذه سبحانه
 طبع)  قاصدامل توضيح(  شرحها مع املطبوعة - ٤٤٧ - ٤٤٦/  ٢) (  النونية(  قصيدته
  )  اإلسالمي املكتب

   شان أعظم اهللا وشأن      شيء فوقه ما ظاهر أكرب واهللا 

   األركان ذا والكرسي واألرض        السما وسع عرشه أكرب واهللا 

   بالربهان واألرضني السبع ق    الطبا وسع قد الكرسي وكذلك 

   ساناإلن خواطر عليه ختفى       ال والكرسي العرش فوق واهللا 

   مكان بكل حقا ربنا      : لوا تقو إذ مكان يف حتصروه ال 

   ثان مكان يف وحصرمتوه      عرشه عن جبهلكم نزمهتوه 
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   األكوان خارج هو وال فينا     داخل ال:  بقولكم تعدموه ال 

   عينان له كانت ملن وبدت أستاركم هتكت أكرب اهللا 

   كفران ذي لتعطي وعن مثل وعن شبه عن جل أكرب واهللا 

 اآليـات  مـن  بيسر تفهم أن تعاىل اهللا بإذن استطعت سبق ما بكل علما أحطت إذا 
 الذي الكتاب هذا يف اهللا رمحه املؤلف ساقها اليت السلفية واآلثار النبوية واألحاديث القرآنية

 لوهع وهو أال تعاىل به الئق ثابت معروف معىن هو إمنا منها املراد أن)  خمتصره(  يديك بني
 وال جهة يف ليس ذلك مع وأنه بعظمته يليق ما على عرشه على واستواؤه خلقه على سبحانه
 باملعىن فسرها من وأن العاملني عن الغين وهو واملكان اجلهة ومنه شيء كل خالق هو إذ مكان
 لعدم إثباما وال واملكان اجلهة لفظ إطالق ينبغي ال ذلك مع أنه إال منه حمذور فال السليب

 إىل اإلشـارة  ما أراد إن لفظأ خمطئ فهو اهللا إىل نسبهما فمن والسنة الكتاب يف ورودمها
 مكـان  يف تعـاىل  حصره به أراد إن أيضا معىن خمطئ فهو وإال تعاىل له العلو صفة إثبات

 منهما املراد بيان مع إال إطالقا معنامها نفي جيوز ال وكذلك.  خبلقه تعاىل تشبيهه أو وجودي
 نفي ما يعنون إمنا هلما النفاة أن باملشاهدة نعلم ألننا والسنة للكتاب املوافق يكون قد ألنه
 يف الكوثري ترى ولذلك ا للمؤمنني والتشبيه التجسيم ونسبة جهة من تعاىل هللا العلو صفة

 وتلميذه تيمية ابن اإلسالم شيخ إىل التجسيم بنسبة يلهج بل ذلك حول دائما يدندن تعليقاته
 يف قـال  منه مواطن يف)  القرآن فرقان(  مؤلف ذلك على تابعه مث مناسبة كل يف القيم بنا

 هاد من له فما اهللا يضلل ومن{  التجسيم أهل إسالم شيخ تيمية ابن أن)  ٦١ ص(  أحدها
 {  
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 اخلالف نشب أن منذ قدمي التهم هذه مبثل احلديث أهل السنن وأعداء البدع أهل واام 
 الـرازي  حامت أيب اإلمام ترمجة يف وسترى اإلهلية والصفات التوحيد مسائل بعض يف بينهم
  :  قوله تعاىل اهللا رمحه

 مشبهة السنة أهل يسموا أن اجلهمية وعالمة األثر أهل يف الوقيعة البدع أهل وعالمة(  
 األثر أهل يسموا أن الزنادقة وعالمة جمربة السنة أهل يسموا أن)  املعتزلة(  القدرية وعالمة
  )  حشوية

 و عليه اهللا صلى(  قوله روى أن بعد قال أنه تيمية ابن اإلسالم شيخ على افتراءهم وإن 
 الفري هذه بطالن بني وقد معروف هذا كرتويل. . . )  الدنيا السماء إىل اهللا يرتل) : (  سلم

 صديقنا مث بدمشق العلمي امع جملة أعداد بعض يف الطباخ راغب الشيخ اإلجازة يف شيخي
  )  تيمية ابن اإلسالم شيخ ترمجة(  كتابه يف البيطار جة حممد الشيخ األستاذ العالمة

 ما األنصاري اهلروي إمساعيل أيب اإلسالم شيخ اإلمام على بعضهم افتراه ما أسوأ ومن
  ) :  ٣٥٨/  ٣) (  احلفاظ تذكرة(  من ترمجته يف املؤلف احلافظ ذكره

 ورؤساؤه البلد مشايخ اجتمع قدماته بعض يف)  هراة(  أرسالن بأل السلطان قدم ملا(  
 ونسلم خنرج أن عزم على وحنن السلطان ورد:  وقالوا عليه وسلموا إمساعيل أيب على ودخلوا

 حناس من صنما معهم محلوا أن على تواطؤوا قد وكانوا عليك بالسالم نبدأ أن فأحببنا عليه
 السلطان إىل ودخلوا خلوته إىل وقام وخرجوا الشيخ ةسجاد حتت احملراب يف وجعلوه صغريا

( )  صورته على اهللا أن يزعم صنما حمرابه يف يترك وأنه جمسم ألنه األنصاري من واستغاثوا
 الدار فدخلوا مجاعة ومعه غالما وبعث السلطان على ذلك فعظم جيده السلطان بعث وإن

 األنصاري أحضر من السلطان فبعث بالصنم الغالم ورجع الصنم فأخذوا احملراب وقصدوا
 هذا:  قال ؟ هذا ما:  له السلطان فقال.  غضبه اشتد قد والسلطان والعلماء الصنم فرأى فأتى
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:  قال ؟ تسألين فعم:  قال.  أسألك هذا عن لست:  قال.  اللعبة شبهة الصفر من يعمل صنم
 بصـولة  األنصاري فقال صورته على اهللا إن تقول وأنك هذا تعبد أنك يزعمون هؤالء إن

 عليه كذبوا أم السلطان قلب يف فوقع} .  عظيم تان هذا سبحانك: {  جهوري وصوت
 هـذا  يد يف حنن:  فقالوا - وهددهم - اصدقوين هلم وقال مكرما داره إىل فأخرج به فأمر

:  لعلـه (  ووكل م فأمر عنا شره نقطع أن فأردنا بالعامة علينا استيالئه من بلية يف الرجل
  )  وصادرهم منهم واحد بكل)  فكل

 آخـر  يف اجلويين حممد أيب اإلمام كالم من نافعا فصال الكرام القراء إىل أنقل وختاما 
 ملن والفلك اهليئة علم من مبعىن األفهام إىل املسألة هذه تقريب يف)  والفوقية اإلستواء(  رسالة
  :  قال عرفه

 ال بربهـان  ألنه صحيح وحكمها اهلندسة اقتضته مبا حكموا العلم أهل أن ريب ال(  
 السـماء  وسط يف األرض كرة وأن العلوي العامل جوف يف األرض بأن فيه احلسن يكابر

 جوف هو العامل سفل وأن جوانبها مجيع من ا حميطة والسماء بطيخة جوف يف كبطيخة
 يكون ال بل تاحت يسمى وال دونه وما والتحت السفل منتهى وهو املركز وهو األرض كرة
 إىل اخلرق لكان اجلهة تلك إىل العامل سفل وهو املركز خرق فرضنا لو حبيث فوقا ويكون حتتا

  )١( فوق جهة إىل لصعد األخرى اجلهة تلك من السماء جهة اخلرق نفذ ولو فوق جهة

 جهـة  إىل املشرق جهة من األرض كرة على سافر مسافرا فرضا لو أنا ذلك وبرهان 
 يـراه  مما الكرة وقطع بالسري ابتدأ حيث إىل الكرة على مسافرا ملشى مسافرا تدوام املغرب
 يشهدها اليت فالسماء فوقه والسماء حتته األرض يربح مل هذا سفره يف وهو منه أسفل الناظر

                                                   
   ) العرشية(  الرسالة يف تيمية ابن شيخاإلسالم هذا حنو ذكر وقد:  قلت )١(
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 كانت فكيف بالذات األرض فوق السماء ألن حتتها ال األرض فوق هي األرض حتت احلس
  :  قال.  فرضتها جهة أي من األرض فوق كانت السماء

 لـيس  من فيكف بالذات األرض على علوها - السماء وهو جسم هذا كان وإذا(  
 وقد}  األعلى ربك اسم سبح: {  تعاىل قال كما بالذات شيء كل على وعلوه شيء كمثله
 سـبحانه  فوقيته ألن} . . .  فوقهم من رم خيافون{  الفوقية ذكر ايد القرآن يف تكرر
 السـفول  أن كما به الالئقة صفته والعلو بالذات العلي فهو له ذايت شيء كل على هوعلو

 حد والسفول والعلو.  وعلوه وعظمته ربوبيته رتبة عن لألكوان ذايت واالحنطاط والرسوب
 األكوان خلق قبل كان كما وهو بالذات علي سبحانه هو عنه به يتميز واملخلوق اخلالق بني
 إىل السـماء  مـن  األمر يدبر عرشه على العلي سبحانه وهو بالذات عنه مستقل سواه وما

 ويذل هذا ويعز هذا ويشفي هذا وميرض هذا ومييت هذا فيحيي إليه األمر يعرج مث األرض
   به قائم شيء وكل بنفسه القائم القيوم احلي وهو هذا

 كشف يف ربه إىل وافتقر باإلنكار يعاجلها ومل الرسالة هذه إليه وصلت عبدا اهللا فرحم
 ويف نزوهلا يف بعقله وفكر الصفات يف النصوص وتأمل النهار]  وأطراف[  الليل آناء احلق
 ليس أنه عرف قلبه اهللا فتح ومن ؟ املخلوقات من بعلمها أريد الذي وما له نزلت الذي املعىن
 جبالله يليق كما اوأعيا حبقائقها له وإثباا منها إليه والتوجه ا تعاىل الرب معرفة إال املراد

 ملن بالغ ذلك ويف.  وقوف وال مجود وال متثيل وال تكييف وال تعطيل وال تأويل بال وعظمته
  )  تعاىل اهللا شاء إن استبصر ملن وكفاية تدبر

  :  ا املؤمن قلب يف العقيدة هذه أثر مبينا خريا وأثابه تعاىل اهللا رمحه وقال 

 يف اآلن وأنه كيفية وال حصر بال عرشه على عال سماءال فوق اهللا أن أيقن إذا العبد(  
 بأنه ربه يعرف ال ومن ودعائه وتوجهه صالته يف قبلة لقلبه صار قدمه يف كان كما صفاته
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 بسـمعه  عـرف  لو لكن معبوده وجهة يعرف ال ضائعا يبقى فإنه عرشه على مساواته فوق
 يعبده الذي إهله أن عرف من فخبال ناقصة معرفة]  اإليقان[  هذا بال وتلك وقدمه وبصره

 احلصر عن تعاىل ربه مرتها العرش جهة إىل قلبه توجه وكرب الصالة يف دخل فإذا األشياء فوق
 ميكننـا  وال ولوازمنا حدودنا من اجلهات هذه أن عاملا وأزليته قدمه يف أفرده كما له مفردا

 فتقع جهة إىل إشارته يف له بد ال دثواحمل حمدثون ألنا ا إال وأزليته قدمه يف ربنا إىل اإلشارة
 قريب علوه يف أنه ويعتقد نفسه من هو يتوهم كما ال بعظمته يليق كما ربه إىل اإلشارة تلك
 فوق األشياء فوق وذاته ومشيئته وقدرته وإحاطته وبصره ومسعه بعلمه معهم هو خلقه من

 املعرفـة  بأنوار وأضاء ستناروا قلبه أشرق التوجه أو الصالة يف بذلك قلبه شعر ومىت العرش
 إميانه وقوي صدره لذلك فانشرح ونفسه وروحه عقله على العظمة أشعة وعكسته واإلميان

 السـابقني  أذواق مـن  شيئا حينذاك وذاق واحللول احلصر من خلقه صفات عن ربه ونزه
 فإـا  همن باهللا أعلم الغنم راعية اجلاذبة وتكون معبوده وجهة يعرف ال من خبالف املقربني

 تكـون  فمن)  على(  مبعىن تأيت)  يف(  فإن السماء على بأنه عرفته)  السماء يف: (  قالت
 بأنوار يستنري ال القلب مظلم يزال ال فإنه معبوده وجهة يعرف ال لكونه منه باهللا أعلم الراعية
   واإلميان املعرفة

 مبصرا بقلبه عرشه وقف من مواله إىل ولينظر وليجرب به فليؤمن القول هذا أنكر ومن 
 التحديد جهة من أعمى والتحقيق والوجود اإلثبات جهة من مبصرا وجه من أعمى وجه من

 عاجال وبركته نوره ووجد تعاىل اهللا شاء إن مثرته وجد ذلك عمل إذا فإنه والتكييف واحلصر
  )  واملعني املوفق سبحانه واهللا)  خبري مثل ينبئك وال(  وآجال

   ١٣٩٢ سنة األوىل مجادى ٨/  دمشق 

  األلباين الدين ناصر حممد 
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  اجلنائز أحكام
  

  الرحيم الرمحن اهللا بسم

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

  .ورسوله عبده حممدا أن شهدوأ له شريك ال

: عمـران  آل} [مسلمونَ وأَنتم إِلَّا تموتن ولَا تقَاته حق اللَّه اتقُوا آمنوا الَّذين أَيها يا{
 وبثَّ زوجها منها وخلَق واحدة نفْسٍ من خلَقَكُم الَّذي ربكُم اتقُوا الناس أَيها يا{ ،]١٠٢
} رقيبا علَيكُم كَانَ اللَّه إِنَّ والْأَرحام بِه تساَءلُونَ الَّذي اللَّه واتقُوا ونِساًء كَثريا رِجالًا منهما

 أَعمالَكُم لَكُم حيصل) ٧٠( سديدا قَولًا وقُولُوا اللَّه اتقُوا آمنوا الَّذين أَيها يا{ ،]١: النساء[
رفغيو لَكُم كُموبذُن نمعِ وطي اللَّه ولَهسرو فَقَد ا فَاززا فَويمظ٧٠: األحـزاب )} [٧١( ع، 
٧١.[  

 االمـور  وشـر  حممد، هدي اهلدي وأحسن اهللا، كتاب احلديث أصدق فان بعد، أما
  .النار يف ضاللة لوك ضاللة، بدعة وكل بدعة حمدثة وكل حمدثاا،

 الَّذي) ١( قَدير شيٍء كُلِّ علَى وهو الْملْك بِيده الَّذي تبارك: {وجل عز اهللا قال وقد
لَقخ تواةَ الْميالْحو كُملُوبيل كُمأَي نسلًا أَحمع وهو زِيزالْع فُور٢ ،١: امللك)} [٢( الْغ[   

نفْسٍ ذَائقَةُ الْموت ونبلُوكُم بِالشر والْخيرِ فتنةً وإِلَينا ترجعونَ} [األنبياء:  وقال: {كُلُّ
٣٥.[  
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وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: " مايل وللدنيا؟ ما أنا يف الـدنيا إال كراكـب   
  .١استظل حتت شجرة، مث راح وتركها " 

 عليه وسلم يف اجلنائز خري اهلدي خمالفا هلدي سائر االمم، مث إنه " ملا كان هديه صلى اهللا
يت، ومعاملته مبا ينفعه يف قربه، ويوم معاده، وعلى االحسان إىل لممشتمال على االحسان ل

أهله وأقاربه، وعلى إقامة عبودية احلي، فيها يعامل به، امليت، وكان من هديه يف (جلنـائز،  
يل على أكمل االحوال واالحسان إىل امليت، وجتهيزه إىل اهللا إقامة العبودية للرب تبارك وتعا

على أحسن أحواله وأفضلها، ووقوفه، ووقوف أصحابه صفوفا حيمدون اهللا، ويستغفرون له 
ويسألونه املغفرة والرمحة، والتجاوز عنه، مث املشي بني يديه إىل أن يودعه حفرته، مث يقوم هو 

  وأصحابه بني يديه على قربه،

   له التثبيت أحوج ما كان إليه.سائلني

مث يتعاهده بالزيارة إىل قربه، والسالم عليه، والدعاء له، كما يتعاهد احلي صاحبه يف دار 
  الدنيا.

بالوصية والتوبة، وأمر من حضره  فأول ذلك، تعاهده يف مرضه وتذكريه اآلخرة، وأمره
  بتلقينه شهادة أن ال إله إال اهللا لتكون آخر كالمه.

نهي عن عادة االمم اليت ال تؤمن بالبعث والنشور، من لطم اخلدود، وشق الثياب، مث ال
  وحلق الرؤوس، ورفع الصوت بالندب والنياحة وتوابع ذلك.

                                                   
الطبعة الرابعة)، ويف " االحاديث  ٤٧٨رج يف " ختريج فقه السرية للغزايل " (ص حديث صحيح، وهو خم ١

) ولذلك أوردته يف كتايب " صحيح اجلامع الصغري وزيادته " يسر اهللا تعاىل إمتامه مبنه ٤٣٨الصحيحة " (رقم 
  وفضله.
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وسن اخلشوع للميت، والبكاء الذي ال صوت معه، وحزن القلب، وكان يفعل ذلك، 
  ".ويقول: " تدمع العني، وحيزن القلب، وال نقول إال ما يرضي الرب 

وسن ألمته احلمد واالسترجاع، والرضى عن اهللا، ومل يكن ذلك منافيا لدمع العـني،  
وحزن القلب، ولذلك كان أرضى اخللق يف قضائه وأعظمم له محدا، وبكى مع ذلك يوم 
مات ابنه إبراهيم، رأفة منه ورمحة للولد، ورقة عليه، والقلب ممتلى باالرضى عن اهللا عزوجل 

  .١غل بذكره ومحده " وشكره، واللسان مشت

هديه اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف  وملا كان كثري من الناس اليوم بعيدين كل البعد عن
العبادات كلها، ومنها (اجلنائز) بسبب انصرافهم عن دراسة العلم، وال سيما علم احلديث 

عزاء مبناسبة والسنة، وانكبام على العلوم املادية، والعمل جلمع املال، فقد طلب مين بعض اال
هـ، أن أضع رسالة ١٣٧٣ربيع اآلخر سنة  ١١وفاة إحدى قريباته يوم اجلمعة الواقع يف 

خمتصرة يف " آداب اجلنائز يف اإلسالم "، ليقوم هو أو غريه بطبعها وتوزيعها على اتمعني 

                                                   
) ومتامه: " وملا ضاق ١٩٧/ ١د " (من كالم ابن القيم رمحه اهللا يف " الفصل األول من اجلنائز " من " زاد املعا ١

هذا املشهد، واجلمع بني االمرين على بعض العارفني، يوم مات ولده، جعل يضحك! فقيل له، أتضحك يف هذه 
احلالة؟! فقال: ان اهللا تعاىل قضى بقضاء، فأحببت أن أرضى بقضائه. فأشكل هذا على مجاعة من أهل العلم، 

 عليه وسلم يوم مات إبنه إبراهيم، وهو أرضي احللق عن اهللا، ويبلغ فقالوا كيف يبكى رسول اهللا صلى اهللا
شيخ االسالم ابن تيمية يقول: هدي نبينا صلى اهللا عليه وسلم  الرضى ذا العارف إىل أن يضحك! فسمعت

 كان أكمل من هدي هذا العارف، أعطى العبودية حقها، فاتسع قلبه للرضى عن اهللا ورمحة الولد والرقة عليه،
فحمد اهللا ورضي عنه يف قضائه، وبكى رمحة ورأفة، فحملته الرأفة على البكاء، وعبوديته اهللا، وحمبته اهللا الرضى 

  واحلمد.
وهذا العارف ضاق قلبه عن اجتماع االمرين ومل يتسع باطنه لشهودمها، والقيام ما، فشغلته عبودية الرضى عن 

  عبودية الرمحة والرأفة ".
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يستنوا ا،  للتعزية يف أيامها املعتادة عندهم، مغتنما فرصة اجتماعهم لتعريفهم بسنة نبهيم حىت
  ويهتدوا ديها ويستنريوا بنورها.

ومع أنين كنت قد باشرت تأليف بعض املصنفات األخرى، فقد وعدته خريا، ملـا يف  
  ذلك من التعاون على إحياء السنة، وإماتة البدعة، فسارعت إىل حتقيق رغبته، وإجناز طلبته.

ن أن يتحقـق بتلـك   ولكين ما كدت أشرع يف ذلك، حىت تبني يل أن االمر أبعد م
السرعة، وأوسع من أن جيمع يف رسالة توزع على الناس يف مثل تلك املناسبة، ذلـك ألن  
آداب اجلنائز وأحكامها كثرية جدا، وقسم كبري منها مما اختلفت فيـه أقـوال العلمـاء،    
وتضاربت حوله اآلراء، فمنهم من حيرم شيئا، واآلخر يبيحه، ومنهم من يوجـب شـيئا،   

من يراه سنة، وآخر يراه بدعة، وهكذا ... كما هو الشأن يف كثري  جييزه، ومنهم واآلخر ال
من املسائل االخرى، يف أكثر أبواب الشريعة، مصداقا لقول اهللا تعاىل { .. ولَـا يزالُـونَ   

) نيفلتخهود: ١١٨م] { .. كبر محر ن١١٩، ١١٨) إِلَّا م.[  

مجع مفردات مسائل " اجلنائز " مث دراستها دراسـة   لذلك كان البد قبل كل شئ من
دقيقة، وتتبع أدلة املختلف عليه منها، ونقدها على ضوء علمي " أصول احلديث " و " أصول 
الفقه "، واختيار الراجح منها، دون أي حتيز ملذهب معني، أو تأثر بعادة سـيطرت حـىت   

العلم الذين مارسوا التأليف أن حتقيق صارت كأا دين جيب أن يتبع! ومما ال خيفى على أهل 
مثل هذا العمل، يتطلب سعيا حثيثا، وجهدا بليغا وصربا مجيال، وزمنا مديدا، وبعد إجنـازه  
  ميكن تأليف الرسالة املطلوبة بصورة تطمئن إليها النفس وينشرح هلا الصدر، ويعظم ا النفع.

قبل عذري جزاء اهللا خريا، لذلك فقد ذكرت لالخ املشار إليه خالصة هذا معتذرا، ف
  ولكنه عاد يطلب مين الشروع يف هذا العمل، وحضين عليه، وبالغ فيه راجيا منه خريا كثريا.
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فاستخرت اهللا تعاىل، وانكببت على الدراسة، واملراجعة، قرابة ثالثة أشهر، أعمل فيها 
نه لراحة جسمي، حىت ليال ارا، إال ما البد منه من العمل يف مهنيت، والنوم الذي ال غىن ع

  متكنت من إعداد هذا الكتاب الذي بني يدي القارئ الكرمي.

ولقد كان يتطلب من الوقت أكثر مما قدر له، لوال أن قسما كبريا من مسائله وأحاديثه 
  قد كان حمققا عندي يف بعض تصانيفي، ولذلك تراين أحيل عليها يف بعض املواطن منه.

ما له عالقة مبوضوعه من املسائل اليت هلا دليل من  ولقد حاولت أن أستقصي فيه كل
الكتاب والسنة، وأعرضت مما كان مستنده جمرد الرأي، الن املوضوع تعبدي حمضى، ال جمال 

  للقياس فيه، إال ما ال بد منه من القياس اجللي.

وأوردت يف أوله بعض الفصول واملسائل اليت ال تذكر عادة يف " باب اجلنازة " من عامة 
كتب الفقه، مثل الوصية، وعالمات حسن (خامتة، وحنو ذلك، وبعضه قد ال يذكر فيهـا  

) ٧٤)، والفقرة (ج ود) مـن املسـألة (  ٣٠)، واملسألة (٩و  ٨و  ٥أصال، مثل الفصل (
  )١٢٥و  ١١٣و  ١٠٧و  ٩٩ ١٠٥و  ٩٨واملسألة (

اتر االحاديـث  ) مع أمهيتها وكثرة ابتالء الناس ا، وتو١٢٨) من مسألة (٧والفقرة (
  ) منها.١٠فيها، والفقرة (

  واستوحيت ترتيبه من الواقع، فافتتحته بفصل:

ما جيب على املريض) من الرضى بالقضاء والصرب على القدر وترك متين املـوت   - ١(
  وأداء احلقوق والوصية واالشهاد عليها ... مث:

  ادة.تلقني احملتضر) وما على من حضره من التلقني وأمره بالشه - ٢(
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ما على احلاضرين بعد موته) من غمض عينيه. والدعاء له وتغطيته. والتعجيل  - ٣مث (
  بتجهيزه. واملبادرة لقضاء دينه.

  ما جيوز للحاضرين وغريهم) من كشف وجهه وتقبيله والبكاء عليه. - ٤مث (

ما جيب على أقارب امليت) من الصرب والرضا بالقدر، واال سترجاع، وإحداد  - ٥مث (
  املرأة على زوجها.

ما حيرم عليهم) من النياحة وضرب اخلدود وشق اجليوب، وغري ذلك كنعيه  - ٦مث (
  على املنائر.

  النعي اجلائز). - ٧مث (

  عالمات حسن اخلامتة). - ٨مث (

  ثناء الناس على امليت). - ٩مث (

  غسل امليت). - ١٠مث (

  وهكذا إىل الدفن وزيارة القبور.

بدع اجلنائز. أستوعبت فيه مجيع ما وقفت عليه مـن البـدع   وختمته بفصل خاص ب
منصوصا عليه يف كتاب من كتب أهل العلم قدميا وحديثا. عازيا كل بدعة إىل موضعها من 
كتبهم. وما مل يعز إليهم. فهو مما حيكم املنهج العلمي يف أصول البدع أنه منها. ولكين مل أر 

  العصر احلاضر.من نص، منهم عليها. وكثري منها من بدع 

  وإين ألسأل اهللا تبارك وتعاىل أن ينفع ذا الكتاب كل من قرأه.
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  ويكتب يل أجره ومثله ملن كان سبب تأليفه وملن قام على طبعه.

  إنه مسيع جميب.

  

  هـ . ١٣٨٨حمرم سنة  ٢٤دمشق 

  

  حممد ناصر الدين األلباين
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  تلخيص أحكام اجلنائز
  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

ن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من إ
يهده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له 

  وأشهد ان حممداً عبده ورسوله.

وأقرب أحكامها  أما بعد فقد اقتضت مصلحة تيسري املراجعة ألحكام اجلنائز أن أخلصها
ملن شاء الرجوع إليها وأخذ فكرة عامة سريعة عنها، وخباصة عند حلول املناسبة مثل وفاة 
قريب أو حبيب لديه، فغنه مما ال خيفى أن الرجوع إىل كتايب أحكام اجلنائز وبدعتها وقراءته 

ل الناس لذلك كله واإلحاطة مبا فيه من األحكام الالزمة يف مثل هذا احلال مما ال يتيسر ألق
رأيت أن أخلصه وأقرب إىل عامة القراء فوائده وبذلك أكون قد حققت رغبة ذلـك األخ  
العزيز الذي كان السبب املباشر لتأليف احلكام كما كنت ذكرت ذلك يف املقدمة وهي رغبة 
يشاركه فيها الكثريون من حميب السنة النبوية واحلريصني على إحيائها يف خمتلف بالد الدنيا 
عربا وعجما حىت أن بعضهم أقدم يف مصر على اختصار الكتاب دون إذن مين أو علم ولعله 
قصد بذلك األجر األخروي فقط فإن الكثريين من الناشرين والطابعني أخـذوا يسـرقون   
مؤلفايت ويطبعوا ليتاجروا ا ويأكلوا رحبها سحتا وقد بلغت ببعضهم الوقاحة إىل حد انه 

بع املكتب اإلسالمي وهو بذلك مدلس كاذب ولقد كنا نشكو وال نزال طبع عليها عبارة ط
من سرقة الكتب وطبعها كما هي على طريقة التصوير األوفست. وإذا ذا البعض تصل به 
اجلرأة إىل طبعه على طريقة تنضيد األحرف والطبع من جديد ويدلس على الناس بأا من 

يه ولقد بلغين أن بعضهم أفىت جبواز سرقة الكتب طبع املكتب اإلسالمي بطبع اسم املكتب عل
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وطبعها والتجارة ا دون إذن من مؤلفها وناشرها وهذا ظلم فاضح واستغالل غري شريف 
جلهود اآلخرين من املؤلفني والناشرين الذين اختذوا التأليف والنشر وسيلة من أشرف وسائل 

عن هؤالء رزقهم ويأكل هو ربح  كسب الرزق احلالل فكيف يليق مبسلم بل بكافر أن يقطع
  جهودهم وأتعام بله اإلفتاء جبوازه؟ تاهللا إا إلحدى الكرب!

ومن العجب ان يتنبه الرجال الغربيون ملثل هذا الظلم فيسنون القوانني العادلة حلفـظ  
حقوق املؤلفني والناشرين واحليلولة بني السارقني وظلمهم وال يتنبه له بعض املسلمني وهم 

ون أن من دينهم حترمي الظلم مطلقا كمثل قوله تعاىل يف احلديث القدسي: "يا عبادي إين يعلم
حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم حمرما فال تظاملوا..". رواه مسلم يف صحيحه وقول 
النيب صلى اهللا عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة". أخرجـه البخـاري   

  ومسلم.

ت من بعض املغفلني الذين ال فقه عندهم انه يستجيز مثل هذه السرقة حبجة ولقد مسع
نشر العلم واهللا يعلم أن السارقني ما م نشر العلم وإمنا مههم مجع املال جبهود غريهم بدليل 
أم قد يطبعون ما ال يروق هلم من الناحية العلمية أو املذهبية من الكتب وما ذلك إال لعلمهم 

قبال الناس عليها ومع ذلك فهم يقدمون على طبعها وسرقتها عمال بقاعدة من ال برواجها وإ
خالق هلم الغاية تربر الوسيلة فاهللا تعاىل حسيبهم {ويوم يعض الظَّالم علَى يديه يقُولُ يا لَيتنِي 

  اتخذْت مع الرسولِ سبِيالً} .

 هذا التلخيص قد حذفت ختريج األحاديث اكتفـاء  واعلم أيها القارئ الكرمي أنين يف
باألصل واللتزامنا فيها الصحة كما هي عادتنا يف كل مؤلفاتنا واحلمد هللا دائما وأبدا كما 
حذفت شيئا من بعض متونه وكثريا من التعليقات اليت ال صلة قوية هلا مبوضوع الكتـاب  

  وأضفت إليه قليال من الفوائد اليت مل تكن يف األصل.
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واهللا أسأل ان ينفع به املسلمني وجيعله كأصله وسائر مؤلفايت عونا هلم علـى اتبـاع   
الكتاب والسنة واستئنافهم للحياة االسالمية اليت ال سبيل إليها إال بالعلم النافع والعمل الصاحل 

  إنه مسيع جميب.

  هـ١٤٠٢مجادى اآلخر سنة  ١٣األردن  -عمان

  حممد ناصر الدين األلباين.
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 َ م َّ ل َ س َ ِ و ه ْ ي َ ل َ ُ ع ى اهللا َّ ل َ   تلخيص صفة صالة النبي ص
  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

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

  شهد أن حممدا عبده ورسوله.ال شريك له وأ

أما بعد: فقد اقترح علي أخي الفاضل األستاذ زهري الشاويش صاحب املكتب اإلسالمي 
أن أقوم بتلخيص كتايب "صفة صالة النيب صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم من التكبري إىل التسليم كأنك 

  تراها" واختصاره وتقريب عبارته إىل عامة الناس.

اقتراحا مباركا، وكان موافقا ملا كان جيول يف نفسي من زمن بعيد، وطاملـا  وملا رأيته 
مسعت مثله من أخ أو صديق. فشجعين ذلك على أن أقتطع له قليال من وقيت املزدحم بكثري 
من األعمال العلمية، فبادرت إىل حتقيق ما اقترحه حسب طاقيت وجهدي، سـائال املـوىل   

  وجهه، وينفع به إخواين املسلمني.سبحانه وتعاىل أن جيعله خالصا ل

وقد أوردت فيه بعض الفوائد الزائدة على "الصفة"، تنبهت هلا، واستحسنت ذكرها يف 
أثناء التلخيص، كما عنيت عناية خاصة بشرح بعض األلفاظ الواردة يف بعض اجلمل احلديثية 

  أو األذكار.

وردت حتتها مسـائل  وجعلت له عناوين رئيسية، وأخرى كثرية جانبية توضيحية، وأ
  الكتاب بأرقام متسلسلة.
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وصرحت جبانب كل مسألة حبكمها من ركن أو واجب، وما سكت عن بيان حكمه 
فهو من السنن، وبعضها قد حيتمل القول بالوجوب، واجلزم ذا أو ذاك ينـايف التحقيـق   

  العلمي.

ما هو ركن والركن: هو ما يتم به الشيء الذي هو فيه، ويلزم من عدم وجوده بطالن 
  فيه، كالركوع مثال يف الصالة، فهو ركن فيها، يلزم من عدمه بطالا.

والشرط: كالركن إال أنه يكون خارجا عما هو شرط فيه. كالوضوء مثال يف الصالة. 
  فال تصح بدونه.

والواجب: هو ما ثبت األمر به يف الكتاب أو السنة، وال دليل على ركنيته أو شرطيته، 
ويعاقب تاركه إال لعذر. ومثله (الفرض)، والتفريق بينه وبـني الواجـب    ويثاب فاعله.،

  اصطالح حادث ال دليل عليه.

والسنة: ما واظب النيب صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم عليه من العبادات دائما. أو غالبا. ومل يأمر 
الذي يذكره بعض به أمر إجياب، ويثاب فاعلها. وال يعاقب تاركها وال يعاتب. وأما احلديث 

املقلدين معزوا إىل النيب صلَّى اهللاُ علَيه وسلَّم: "من ترك سنيت مل تنله شفاعيت" فال أصل له عن 
 لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عوما كان كذلك فال جيوز نسبته إليه ص .لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عرسول اهللا ص

اُهللا علَيه وسلَّم: "من قال علي ما مل أقل فليتبوأ مقعده من  خشية التقول عليه. فقد قال صلَّى
  النار".

وإن من نافلة القول أن أذكر أنين مل ألتزم فيه تبعا ألصله مذهبا معينا من املذاهب األربعة 
مسلك أهل احلديث الذين يلتزمون األخذ بكل ما ثبت عنه صلَّى اُهللا  املتبعة. وإمنا سلكت فيه

هلَيمن احلديث، ولذلك كان مذهبهم أقوى من مذاهب غريهم، كما شهد بذلك  ع لَّمسو
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املنصفون من كل مذهب، منهم العالمة أبو احلسنات اللكنوي احلنفي القائل: "وكيف ال 
وهم ورثة النيب صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم حقا. ونواب شرعه صدقا، حشرنا اهللا يف زمـرم،  

  بهم وسريم".وأماتنا على ح

  ورحم اهللا اإلمام أمحد بن حنبل إذ قال:

  دين النيب حممد أخبار ... نعم املطية للفىت آثار

  ال ترغنب عن احلديث وأهله ... فالرأي ليل واحلديث ار

  ولرمبا جهل الفىت أثر اهلدى ... والشمس بازغة هلا أنوار

  هـ.١٣٩٢صفر  ٢٦دمشق 

  حممد ناصر الدين األلباين.
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  وفوائدها فقهها من وشيء الصحيحة األحاديث سلسلة
  

  الد األول
  

  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ

  مقدمة الطبعة اجلديدة:

احلمد هللا الذي هدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهللا، والصالة والسالم علـى  
طب بقوله تعاىل يف القرآن الكرمي: رسولنا حممد الذي حبديثه وسننه الصحيحة اهتدينا، املخا

، وعلى آله وصحبه الغر امليامني، الذين أثىن اهللا عليهم  ١{وإِنك لَتهدي إِلَى صراط مستقيمٍ} 
 يضر انسبِإِح موهعبات ينالَّذارِ وصالْأَنو اجِرِينهالْم نلُونَ مابِقُونَ الْأَوالسبقوله: {و مهنع اللَّه

يمظالْع زالْفَو كا ذَلدا أَبيهف يندالخ ارها الْأَنهتحرِي تجت اتنج ملَه دأَعو هنوا عضر٢}و  ،
  وعلى من اقتدى م وسار على منهجهم إىل يوم الدين.

ول من كتايب "سلسـلة  أما بعد؛ فبني يدي القراء الكرام الطبعة اجلديدة من الد األ
كما هي العادة يف الطبعات اجلديدة -األحاديث الصحيحة"، ومتتاز هذه الطبعة على سابقاا 

بفوائد جديدة، وحتقيقات عديدة، وبردود قوية على بعض املعتدين على هذا  -لسائر كتيب
جهلة ذا الشريف، الذين يصدق فيهم املثل املعروف: "تزبب قبل أن يتحصرم"؛ ألم  العلم

                                                   
  .٥٢الشورى:  ١
  .١٠٠التوبة:  ٢
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العلم أوالً، مث هم ال يقيمون وزناً للعارفني به من العلماء قدمياً وحديثاً ثانياً، وقد ينضم إىل 
ذلك حقد دفني، وإعجاب بالرأي مهلك ثالثاً، لسان حال أحدهم يقول: "يا أرض اشتدي، 

  ما عليك أحد قدي"! كما يقال يف بعض البالد!

حاديث الضعيفة يف سلسلة األحاديث الصحيحة" وبني يدي اآلن جزء صغري بعنوان "األ
اخلرطوم، انتقد من هذا الـد مـن    -للمدعو رمضان حممود عيسى، الناشر: دار الفكر 

"السلسلة الصحيحة" اثين عشر حديثاً، مل أر يف نقده إياها شيئاً من العلم والفهم يسـتفاد  
هو مل يعها، أو مل يفهمها فهمـاً  منهم، وإمنا هو يلوك بعض القواعد العلمية يركن إليها، و

  جيداً.

وطريقته يف النقد أنه ينقل كالمي وخترجيي للحديث، مث يعقب عليه ناقداً جبهله وهواه، 
حتت عنوان (التعليق) ، مث يبدي رأيه الفج يف تضعيف احلديث، خيتلف ذلك عنه باختالف 

  نوعية احلديث:

) ، ١٧ي املناكري عن فـالن" (ص  فهو تارة يضعف الراوي الثقة بقول من قال: "يرو
  وهذا ال يعين التضعيف املطلق يف اصطالح العلماء؛ فهو ليس كمن قيل فيه: "منكر احلديث".

) ، ٣٤وتارة جيهل أن قول الصحايب: "من السنة كذا"؛ أنه يف حكم املرفـوع (ص  
حابة به، ) ، كما أنه ال يقيم وزناً مطلقاً لعمل الص٢٢٩فضعف بذلك احلديث اآليت برقم (

  اهللا عليهم؛ كما تقدم يف افتتاحية هذه املقدمة. وهذا من كمال جهله وقلة تقديره لثناء

مث هو يف الغالب يضعف بقية األحاديث بضعف مفردات طرقها، وهو بذلك يعين أنه ال 
  يعتد بقول العلماء: إن احلديث الضعيف يتقوى بكثرة الطرق ما مل يشتد ضعفها.
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حداً من تلك األحاديث اليت جار عليها وضعفها، وهو احلديث األول وإليكم مثاالً وا
  ) :١٠٩عنده، واآليت برقم (

  ) بعد أن نقل خترجيي إياه واستفاد منه عللَ طرقه:٩قال (ص 

"واحلديث ا ضعيف؛ ألنه فقد يف األول والثاين والثالث والرابع شرط العدالـة، ويف  
دى علماء املصطلح أن طرق الكذابني واملتروكني اخلامس شرط االتصال، ومما هو معلوم ل

  وااهيل واألسانيد املنقطعة ال يقوي بعضها بعضاً، ولو كانت مئة طريق، واهللا أعلم".

وهذا الكالم وحده ينىبء من كان على شيء من املعرفه ذا العلم أنه جاهل ال يستحق 
خرى اليت هي دوا يف الضعف، وهذا املناقشة؛ ألنه سوى فيه بني طرق الكذابني والطرق األ

مع كونه خطأ يف نفسه؛ فهو افتراء على العلماء؛ ألم يفرقون بني ما خف ضعفه فيقـوى  
احلديث مبثله، وبني ما اشتد ضعفه، وعلى هذا التفريق جرينا منذ فقّهنا اهللا تبارك وتعاىل هذا 

قه ليس فيها ضعف شديد، العلم، وعلى هذا األساس بنيت صحة هذا احلديث، ألن أكثر طر
ال سيما وقد وقفت على طريق أخرى عن جماهد بإسناد رجاله ثقات، وصححه احلافظ ابن 
 حجر، فأحلقته بالطرق األخرى تقوية هلا كما سترى يف هذه الطبعة إن شاء اهللا، وذلك من

  فوائدها.

  وقد يتساءل بعض القراء األلباء، فيقول:

الرد على األلباين، وقد وضع اهللا له القبول يف األرض ما الذي حيمل هؤالء اجلهلة على 
  ، وانتفع بكتبه ومؤلفاته من شاء اهللا من العلماء وطالب العلم؟-بإذنه تعاىل-
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صلى اهللا عليه وسلم  -احلسد، مصداق قوله  -أو من أمهها-فأقول: هناك أسباب أمهها 
ء هي احلالقة، أما إين ال أقول: : "دب إليكم داء األمم قبلكم: احلسد والبغضاء، والبغضا-

  . ١حتلق الشعر، ولكن حتلق الدين" 

وبعض هؤالء الذين ينتصبون للرد علي يكاد أحدهم يفصح عن هذا السبب بقلمه؛ فهذا 
اقترح عليه أن يراجع "سلسلة  ٢صاحب اجلزء املردود عليه يذكر يف مقدمته أن أحد إخوانه

  لدين األلباين؛ قال:األحاديث الصحيحة" للشيخ حممد ناصر ا

  "ألن فيها أحاديث ضعيفة، والناس يأخذوا بثقة تامة على أا حمقَّقة وصحيحة ... "!

  ومن تلك األسباب اخلالف الفكري أو املذهيب، وحب الظهور.

وقد تتوفر هذه األسباب كلها يف بعض الرادين علي؛ كذا املدعو بـ (حسن السقاف) 
إىل ما يريده من الظهور، ولو علـى   ه من قبل، فوصل بذلك؛ فإنه مل يكن أحد يسمع بامس

حساب الطعن يف السنة وأهلها، ومن العجيب أنه يتظاهر أنه صويف، والصوفية على خالفه؛ 
فإن من مذهبهم اخلمول ال الظهور، حىت قال أحد قدمائهم: "كن ذنباً وال تكن رأساً"! وهو 

ر الصفات اِإلهلية، ويرمي املؤمنني ا من األئمة إىل ذلك خلفي العقيدة، معتزيل الرتعة، ينك
يف تعليقاته اليت سودها على كتاب ابن اجلوزي "دفع شبه  -وأنا منهم واحلمد هللا-وأتباعهم 

التشبيه"، ويكذب عليهم أنواعاً من األكاذيب لو استقصيت لكان من ذلك كتاب يف جملد؛ 
  اته:) من تعليق١١٤(ص  -على سبيل املثال-فهو يقول 

                                                   
  / التحقيق الثاين) .٢٠حديث حسن. "ختريج مشكلة الفقر" ( ١
قلت: وأنا أخشى أن يكون هو الناشر؛ فقد عهدنا أحدهم يتستر ببعضهم، فيدفعهم إىل الرد علي لضغينة يف  ٢

  قلبه، نسأل اهللا السالمة.
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"ندم احلافظ ابن خزمية على تأليفه كتابه "التوحيد" أخرياً؛ كما روى ذلـك احلـافظ   
  ) ".٢٦٧البيهقي يف "األمساء والصفات" (ص 

وهذا كذب مزدوج؛ ألن ابن خزمية مل يندم البتة، وألن البيهقي مل ينسب ذلك إليـه،  
ن احملض؟! بل كيف يعقل وكيف يعقل أن يندم احلافظ ابن خزمية على "توحيده" وهو اِإلميا

  أن ينقل ذلك احلافظ البيهقي؟! سبحانك هذا تان عظيم من أفاك أثيم.

وأنت أيها القارىء الكرمي! إن رجعت إىل الصفحة املذكورة من "األمساء والصفات"؛ مل 
جتد فيها الندم املفترى، وإمنا فيها اعتراف ابن خزمية بأنه ال حيسن علم الكالم، يف قصة رواها 
البيهقي إن صحت؛ فإن أبا الفضل البطاييين مل أعرفه، وال ذكره السمعاين يف هذه النسبة؛ 

  فاهللا أعلم به، ومع ذلك فإين أقول:

يظن ذلك اجلاهـل   ال يعيبه كما -إن صح عنه-إن االعتراف املذكور من ابن خزمية 
ة احلسنة بالسلف املغرض، بل هو مما يرفع من شأنه، ويزيد من فضله؛ فإن له يف ذلك األسو

الصاحل واألئمة األربعة ومن تبعهم بإحسان، وليس منهم يقيناً علماء الكالم، كيف وهـم  
؟! وهذا هو الكفر بعينه لو كانوا  ١القائلون: "علم السلف أسلم، وعلم اخللف أعلم وأحكم" 
  . ٢ا كَذبا}يعلمون، {كَبرت كَلمةً تخرج من أَفْواههِم إِنْ يقُولُونَ إِلَّ

على رأس السلف الذين غمزوا مـن   -صلى اهللا عليه وسلم  -كيف ال ورسول اهللا 
علمهم! وليس اآلن جمال ضرب األمثلة اليت خالفوا فيها سلف األمة، ولكن يكفي املسـلم  
املوفق أن يعلم أم وافقوا املعتزلة واخلوارج يف كثري من ضالالم، من ذلك قوهلم بأن القرآن 

                                                   
-٣٤لكتايب "خمتصر العلو" (ص  ) . وانظر إبطال هذه اخلرافة يف مقدميت٥٥انظر "حاشية الباجوري" (ص  ١

٣٦. (  
  .٥الكهف:  ٢
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: كالم اهللا، غـري  -تقية-م اهللا خملوق، لكنهم ال يصرحون تصريح املعتزلة، بل يقولون كال
خملوق"! مث يتأولونه بالكالم النفسي الذي ال يسمع! ولكنه يفهم! فعطلوا بذلك صريح قوله 

، فجعلوا الكالم اِإلهلي هو العلم  ١تعاىل لكليمه موسى عليه السالم: {فَاستمع لما يوحى}
 -أو بعضهم-، فعطلوا صفة الكالم، ولكن باللف والدوران! متاماً كما فعل املعتزلة  ٢هلي اِإل

! فعطلوا بذلك صفيت السمع والبصر كما  ٣بصفة السمع والبصر، فقالوا: إن املراد: العلم 
  الكالم، فإن مل يكن هذا هو التعطيل؛ فليس يف الدنيا تعطيل. عطلوا صفة

؛ مثل الشيخ العالمة  ٤م تاب منه مجع من أفاضل علمائهم ولوضوح بطالن علم الكال
أيب حممد عبد اهللا بن يوسف اجلويين والد إمام احلرمني رمحهم اهللا، ورسـالته يف إثبـات   
االستواء والفوقية واحلرف والصوت يف القرآن ايد، من أقوى األدلة على ذلك؛ فقد كتبها 

سبب تراجعه عن األشعرية إىل السلفية، وهي مفيدة جداً نصيحة ألخوانه يف اهللا، بين هلم فيها 
  ) .٥٨٧-١/٥٧٠ملن كان يرجو اهللا واليوم اآلخر؛ فلتراجع يف "جمموعة الرسائل املنريية" (

ولقد جرى على سننه ابنه إمام احلرمني، يف التوبة والرجوع إىل مذهب السلف، كما 
بن حجر العسقالين؛ فقـد نقـل يف   حكى ذلك عنه غري واحد من العلماء، منهم احلافظ ا

  ) عنه أنه مل يستفد من علم الكالم إال احلرية، ولذلك قال:١٣/٣٥٠"الفتح" (

  "واآلن؛ فقد رجعت واعتقدت مذهب السلف".

  وقال عند موته ناصحاً ألصحابه كما فعل أبوه من قبل:

                                                   
  .١٣طه:  ١
  ) ، شيخ ذاك اجلاهل الباغي السقاف.٢٧وهو مذهب الكوثري اجلهمي، كما صرح يف "مقاالته" (ص  ٢
  ) .٢٦انظر مقدميت لكتايب "خمتصر العلو" (ص  ٣
  ) .٢٧انظر املصدر السابق (ص  ٤
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  اغلت به"."يا أصحابنا! ال تشتغلوا بالكالم، فلو عرفت أنه يبلغ يب ما بلغت؛ ما تش

الكرمي أن ترى أثراً من آثار علم الكالم اخلطرية، واملنافية للنقل   وإذا أردت أيها القارىء
ومن جرى جمراه، كذاك التلميذ السقاف،  الصحيح والعقل الصريح؛ فاقرأ كتب الكوثري

ضا يونَ ملَّمعتلَا فسوف ترى ما يزيدك بصرية وقناعة بأن الذي يتعلمونه منهم إمنا {يو مهر
{مهفَعنبل هو الكفر بعينه إذا التزموه، وال أدل على ذلك من اتفاقهم على إنكار صفة  ١ي ،

العلو هللا العلي القطعية الثبوت القطعية الداللة؛ لتواترها يف الكتاب والسنة وأقوال السـلف  
  واألئمة، حمكمني فيها عقوهلم العفنة، ومن مث فقد اختلفوا:

من قال: إنه يف كل مكان! والزمه القول باحللول أو  - ٢ِإلباضية واملعتزلة كا-فمنهم 
  وحدة الوجود كما هو عقيدة غالة الصوفية!

ومنهم من يقول: إنه ال فوق وال حتت، وال ميني وال يسار، وال أمام وال خلـف، ال  
معة!! داخل العامل وال خارجه! ولقد مسعت هذا من بعض املشايخ يف دمشق يف خطبة اجل

  وأغرق بعضهم يف التعطيل، فقال: ال متصالً به، وال منفصالً عنه!!

وهذا لعمر اهللا هو الكفر واجلحد للوجود اِإلهلي؛ فإنه لو قيل ألفصح العرب بياناً: صف 
لنا املعدوم الذي ال وجود له؛ ملا استطاع أن يصفه بأكثر من هذا الذي وصف هؤالء بـه  

  رم!!

                                                   
  .١٠٢البقرة:  ١
ضية وكتام "مسند الربيع"، ويوافقهم على تسميتهم إياه بـ "اجلامع الصحيح" يثين السقاف على اِإلبا ٢

معارضة منهم لـ "صحيح البخاري"، وهي زور؛ لكثرة األحاديث املوضوعة فيه، ارتضى بعضها السقاف (ص 
 ) بأنه يوافق املعتزلة يف١٢٧) ، ويصرح (ص ٦٣٣١) ، ويصف الربيع بـ (اِإلمام) ! انظر "الضعيفة" (١٢٥

  تفسريهم (االستواء) باالستيالء! ويرد على أيب احلسن األشعري ألنه رد ذلك عليهم!!
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قع فيه هذا اجلاهل املتعامل الطاعن يف أئمة السلف، واملفتري على وهذا اجلحد هو الذي و
  ) :٥٠أهل السنة شىت االفتراءات، فقال يف رسالته املزعومة "التنديد ملن عدد التوحيد" (ص 

  "صرح أهل السنة واجلماعة بأن اهللا سبحانه ال يوصف بأنه خارج العامل وال داخله".

  ) .٢٦كذباً وزوراً: "عقيدة أهل السنة" (ص  وكرر هذا يف رسالة أخرى له أمساها

 هانحبقلت: فلينظر املسلم يف هذا الوصف: هل هو وصف ملوجود أم ملعدوم؟! {س
  . ١وتعالَى عما يقُولُونَ علُوا كَبِريا} 

ورحم اهللا شيخ اِإلسالم ابن تيمية؛ فإنه أصاب كبد احلقيقة حني وصف هؤالء النفاة 
  عارضيهم من املشبهة بقوله:املعطلة وم

  "املشبه يعبد صنماً، واملعطل يعبد عدماً، املشبه أعشى، واملعطل أعمى"!

  واحلق الذي عليه السلف واألئمة: إثبات الصفات بدون تشبيه، وترتيه بدون تعطيل.

ومن اللطائف اليت وقعت لبعض األمراء العقالء أنه ملا مسع ذلك الوصف املعطل من 
  اادلني بالباطل؛ قال:بعض املشايخ 

  "هؤالء قوم أضاعوا ربهم"!

ويبدو يل أن ذلك اجلاهل الطاعن يف السلف شعر خبطورة الوصف املـذكور، وأنـه   
مرفوض نقالً وعقالً؛ لذا جلأ إىل التدليس على القراء بعبارة أخرى تؤدي الغرض الكمني يف 

                                                   
  .٤٣اِإلسراء:  ١
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على كتاب ابن اجلوزي املتقـدم (ص   نفسه دون أن ينتبه له عامة قرائه، فقال يف تعليقه له
١٢٧: (  

"وهنا أمر مهم جداً، وهو أننا ال نقول بأن اهللا موجود يف كل مكان ألبتة، بل نكفر من 
  يقول ذلك، ونعتقد أن اهللا سبحانه موجود بال مكان؛ ألنه خالق املكان"!

عـامل،  فأقول: هذا تصريح منك يناقض تصرحيك السابق: أن اهللا تعاىل ليس خبارج ال
وذلك أنه ال مكان خارج العامل، فإن كنت صادقاً يف قولك هذا؛ فقد اهتديت ورجعت إىل 

تتهم من دان ا بالكفر والتجسيم؛ مثل ابن  -فيما نعلم-عقيدة السلف اليت كنت وال تزال 
؛ مذكِّرين  ١}تيمية وغريه كمثلي، وإال قرأنا عليك قول احلق: {فَويلٌ للَّذين كَفَروا من النارِ

  باملثل العامي: من كان بيته من زجاج؛ فال يرم الناس باحلجارة!

وإن من تلك اآلثار السيئة لعلماء الكالم واملتأثرين بفلسفتهم كذاك السقاف املغرور م: 
أم ال يقيمون وزناً جلهود أئمة احلديث وعلمائهم ونقادهم؛ فإم يسلطون أهواءهم على ما 

اديث أو ضعفوا، فما راق هلم منها قبلوه واحتجوا به، ولو كان ضعيفاً، صححوا من األح
وإال رفضوه ولو كان صحيحاً!! وهذا ظاهر جداً يف املتقدمني منهم واملتأخرين، وأوضـح  

حديث اجلارية الذي فيه  مثال على ذلك الشيخ الكوثري، وعبد اهللا الغماري؛ فقد ضعفوا
صلى اهللا عليه وسلم  -أين اهللا؟ ". قالت: يف السماء: قال : "-صلى اهللا عليه وسلم  -سؤاله 

: "أعتقها فإا مؤمنة"، وتبعهم على ذلك ذاك اهلالك يف تقليدهم؛ السقاف! بل إنـه زاد  -
  ) :١٠٨عليهم طغياناً وغروراً، فقال يف "تعليقه على دفع شبه التشبيه" (ص 

  ل: أين اهللا"!مل يق -صلى اهللا عليه وسلم  -"وحنن نقطع بأن النيب 

                                                   
  .٢٧ص:  ١
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  ) :١٨٨وقال (ص 

  "ذاك اللفظ املستشنع"!

يقول املستهتر هذا وهو يعلم أن احلديث متفق على صحته عند علماء املسلمني، متلقى 
بالقبول خلفاً عن سلف، واحتج به كبار األئمة؛ كمالك والشافعي وأمحد وغريهم، وصححه 

ان، مث تبعهم على ذلك مجاعة من احلفاظ مسلم وأبو عوانة وابن اجلارود وابن خزمية وابن حب
  كالبيهقي والبغوي وابن اجلوزي والذهيب والعسقالين وغريهم. -وبعضهم من املتأولة-

فماذا يقول املسلم العاقل يف جاهل جاحد مكابر خيالف هؤالء األئمـة واحلفـاظ؟!   
رددون الذي صححوه!! بل ويصف الذين ي -صلى اهللا عليه وسلم  -ويستشنع لفظ النيب 

ـ (اسمة) ، بل ويصف فضيلة الشيخ ابن باز ألنه انتصر يف ١٨٧هذا اللفظ النبوي (ص  ) ب
) لعقيدة استواء اهللا على عرشه، وأنه جيوز السؤال بـ (أيـن  ١/١٨٨تعليقه على "الفتح" (

  اهللا؟) ، فيقول مشرياً للشيخ حفظه اهللا:

التوحيد، فليخجل بعد هذا  ه ال يعرفالبتة، ألن -"الفتح"-"وال عربة بكالم املعلق عليه 
  من يدعو الناس إىل عقيدة "اهللا يف السماء" وليتب"!!

وباجلملة؛ فهو جهمي جلد، ينكر معاين آيات الصفات بطريق التأويل والتعطيل، كما 
فعل بآيات االستواء، وينكر أحاديث الصفات الصحيحة بادعاء ضعفها وخمالفـة علمـاء   

صلى اهللا عليه  -، كهذا احلديث وحنوه كثري؛ فهو يضعف قوله احلديث واجلرح والتعديل
: "رأيت ريب يف أحسن صورة"، ويفتري يف خترجيه على بعض األئمة، كما يضععف -وسلم 

أحاديث اليدين والقبضة واألصابع والضحك وغريها، فلعل بعض إخواننا يتفرغـون لـه،   
  ني شروره.ويكشفون للناس جهله وضالله وعواره، كفى اهللا املؤمن
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 -وهو قل من جل-إذا عرفت أيها القارىء الكرمي ما سبق من البيان حلال هذا اِإلنسان 
ينكشف لك سبب محله وطعنه على أتباع السنة وأئمتها والداعني إليها والذابني عنها، فال 
يكاد خيلو صفحة من صحائف ما سوده من غمزه وملزه، وقد خصين بقسط وافر منه، فال 

ذكرين إال وهو يصفين بـ (اسم) و (املتناقض) !! مقروناً بالزور والكذب، األمر يكاد ي
الذي يدل داللة قاطعة على أنه حيمل يف قلبه {غلا للَّذين َآمنوا} ! وأنه دب إليه داء األمم من 

ق نقـد  قبلنا: البغضاء واحلسد، هي احلالقة: حالقة الدين والعياذ باهللا، إىل جهل بالغ بطـر 
  األحاديث وتصحيحها.

وال أدل على ذلك من كتابه الذي أمساه بـ "تناقضات األلباين"! فإنه يطفـح حقـداً   
: -صلى اهللا عليه وسلم  -وجهالً وغروراً، مما ذكرين ببعض أشراط الساعة اليت منها قوله 

يتكلم  ١ريق: السفيه) (ويف ط "وينطق فيها الرويبِضة". قيل: وما الرويبضة؟ قال: "الرجل التافه
  يف أمر العامة".

ولست اآلن يف صدد الرد عليه؛ فهو أتفه عندي وأحقر من أن أضيع يف ذلك وقـيت،  
  ولكن ال بد يل هنا من كلمات خمتصرات بقدر اِإلمكان، تتالءم مع هذه املقدمة، فأقول:

فهاك مثاالً  ؛-كعادته يف كل ما يسود-أوالً: الكتاب مشحون باالفتراءات واألكاذيب 
  ) :٤واحداً يغنيك عن غريه، قال يف مقدمته (ص 

                                                   
) بإسنادين أحدمها متصل صحيح أو حسن على ١٢٤-١٨/٦٧/١٢٣أخرجه الطرباين يف "املعجم الكبري" ( ١

  ) من حديث أيب هريرة وأنس.١٨٨٧األقل، والرواية األوىل خمرجة يف "الصحيحة" الد الرابع (رقم 
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"وغري خاف أن الشيخ يعد نفسه وكذا من فنت به أنه وحيد دهره وفريد عصره، وأن 
كالمه ال جيوز االستدراك عليه، وأنه فاق السابقني يف الوقوف على أطراف احلديث وزياداته 

  ومتحيصها ... " إخل هرائه.

  ١جتاه هذه الفرية ذات القرون سوى {سبحانك هذَا بهتانٌ عظيم} وليس يل ما أقوله
 ا ثُمإِثْم يئَةً أَوطخ كِْسبي نموإمث مبني، ال يصدر إال ممن ال يؤمن مبثل قول رب العاملني: {و

طبع جمدداً من كتيب، وما أصرح به يف ؛ فإن ما ي ٢يرمِ بِه برِيئًا فَقَد احتملَ بهتانا وإِثْما مبِينا} 
كثري منها حىت يف مقدمايت؛ لتستأصل شأفة فريته هذه استئصاالً، وتصفع ا وجهه الكاحل 

  ) :٩صفعاً، مثل قويل يف مقدمة الطبعة الثامنة من كتايب "صحيح الكلم الطيب" (ص 

كان قد راجعين فيه  "حذفنا أربعة أحاديث تبني يل أا ليست من شرطنا ... والثاين منها
  بعض إخواننا الطالب كتابياً وشفهياً؛ فلهم الفضل والشكر".

ومثله ما تراه يف مقدمة الطبعة اجلديدة للمجلد األول من "الضعيفة" يف الرد على أمثال 
هذا الباهت من جهة، وبيان سبب التراجع عن بعض اآلراء واألحكام الذي يعتربه هذا الظامل 

  أخرى، فراجعها؛ فإا مهمة جداً. تناقضاً من جهة

  ومثله ... ومثله ... مما يصعب حصره.

  مث إننا نقول لك: ما هو الفرق بني اامك هذا وبني ما لو قال لك قائل:

                                                   
 .١٦النور:  ١
  .١١٢النساء:  ٢
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دسيس بني املسلمني، ومن أعداء اِإلسـالم كـاليهود أو    -دون شك أو ريب-إنك 
تهم، مبا تبثه فيما ينسب إليك مـن  غريهم؛ ِإلفساد عقائدهم، وإيقاع البلبلة يف صفوف عام

املؤلفات اليت تشعر أن من ورائك من ميدك يف الغي والطعن يف أئمة املسلمني وحفـاظهم،  
كمثل قولك يف كتاب "التوحيد" البن خزمية: إنه كتاب شرك، وتضعيفك ِإلمام السنة محاد 

مبثوث يف املؤلفات  ابن سلمة، وتكفريك لشيخ اِإلسالم ابن تيمية ومن حنا حنوه، وهذا كله
املشار إليها، وخباصة التعليق على "دفع الشبه"، لو قال لك قائل هذا، فما هو ردك؟ فمهما 

  كان جوابك، فهو حجتنا عليك.

ويف ختام هذا املقطع ألفت نظر القراء إىل شريط مسجل بعنوان "موتوا بغيظكم" لألخ 
الرد على هذا اجلاين وما يرمي إليه بطعنه  الفاضل الدكتور ناصر العمر؛ ففيه البيان الكايف يف

  على األلباين.

ثانياً: ليس لـ "تناقضاته" أية قيمة علمية تذكر؛ ألنه إذا كان مصيباً يف شيء مما ادعاه 
من التناقض؛ فذلك ال يعين أكثر من أن األلباين بشر خيطىء كما خيطىء غريه؛ فال فائـدة  

   نفسه يعلن ذلك كلما جاءت املناسبة؛ كما تقدم ويأيت.للقراء من بياا، وال سيما أن األلباين

ثالثاً: أن الذي يفيد القراء إمنا هو بيان الصحيح من تلك التناقضات املزعومة، وذلك مما 
مل يفعل؛ ألن غرضه إرواء غيظ قلبه بالتشهري باأللباين ورفع الثقة بعلمه، وصرف القراء عن 

كُمظيوا بِغوتوليس غرضه النصح لقرائه، ولو أنه فعل؛ لكشف للناس  ١}االستفادة منه {م ،
عن جهله وبعده عن التحقيق العلمي، كما سينكشف ذلك باألمثلة التالية مما انتقده يف هذا 

  الد.

                                                   
  .١١٩آل عمران:  ١
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) : نقلت هناك تضعيفي ِإلسناده بشريك يف تعليقي علـى  ٢٠١احلديث األول برقم (
عاً من احلفاظ، مث صححته من طريق أخرى مل احلديث يف "املشكاة"، وأنين تبعت يف ذلك مج

يقفوا عليها؛ فهل يف هذا شيء من التناقض أيها القراء؟! فماذا ميكن أن يقال يف هذا اجلاين 
) مثاالً للتناقض، مث مل ينصح للقراء ببيان الصواب يف احلديث: أهو ١/٤٠الذي ذكر هذا (

  صحيح أم ضعيف؟!

) ، وإمنا هو ١١٤و ١١٣لتناقض؛ كاحلديث اآليت (وحنو هذا أحاديث أخرى زعم فيها ا
  يف خمه!

) : قويته هناك من رواية أيب نضرة وغريه عـن أيب سـعيد   ٢٨٠احلديث الثاين برقم (
  اخلدري بلفظ خمتصر جداً:

  يوصينا بكم؛ يعين: طلبة احلديث". -صلى اهللا عليه وسلم  -"كان رسول اهللا 

أيب هارون العبدي، املتهم بالكذب، عن أيب سعيد وضعفته يف "املشكاة"؛ ألنه من رواية 
  مطوالً بلفظ: قال:

: إن الناس لكم تبع، وإن رجاالً يأتونكم من -صلى اهللا عليه وسلم  -"قال رسول اهللا 
  أَقطار األرض يتفقهون يف الدين، فإذا أتوكم؛ فاستوصوا م خرياً".

عليهما تصحيحاً وتضعيفاً، زعم ومع هذا التفاوت سنداً ومتناً املستلزم تفاوت احلكم 
  ) أن هذا تناقض! فاعتربوا يا أويل األبصار!٦٠اجلائر اجلاين (ص 

  ) : خرجته هناك من رواية أيب داود وغريه، مث قلت:٢٣٠احلديث الثالث (

  "وأصله يف "صحيح البخاري" ... ".
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  ) :١٨٦فتعقبين اجلائر اجلاين بقوله (ص 

) ، ويكفيه تلبيس ... " إخل ٧٨٣ه يف البخاري (رقم "كذا قال، واحلديث برمته وحبروف
  ته.

وهذا كذب مكشوف ال يصدر إال من كل أفاك أثيم؛ فاحلديث يف البخاري بـالرقم  
  الذي ذكره اجلاين، ومن خباثته مل يذكر لفظه؛ تضليالً لقرائه، وهاك هو:

قبل أن يصل إىل  وهو راكع -صلى اهللا عليه وسلم  -"عن أيب بكرة أنه انتهى إىل النيب 
  ، فقال: زادك اهللا حرصاً وال تعد".-صلى اهللا عليه وسلم  -الصف، فذكر ذلك للنيب 

فقابل أيها القارىء الكرمي هذا اللفظ باللفظ املخرج هناك؛ جتد أن قويل: "وأصـله يف  
"صحيح البخاري" ... "؛ صواب ودقيق، استفدته من املمارسة هلذا العلم الشريف؛ ففيـه  

  يادتان ليستا عند البخاري مع اختالف سياقه عنه، ومها:هناك ز

  األوىل: مشي أيب بكرة إىل الصف.

: "أيكم الذي ركع دون الصف مث مشى إىل -صلى اهللا عليه وسلم  -واألخرى: قوله 
  الصف؟ ".

) هاتني الزيادتني أليب داود وغريه؛ فهل صدق ٢/٢٦٨ولذلك عزا احلافظ يف "الفتح" (
ه: "إن احلديث برمته وحروفه يف البخاري"؟! ومن هو امللبس؟! أدع احلكـم  املأفون يف قول

  للقراء، وصلى اهللا على حممد القائل: "إذا مل تستحيِ؛ فاصنع ما شئت"!

***  
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وهناك شخص آخر ابتلي الناس واملكتبة اِإلسالمية به أخرياً، ممن يصدق فيـه املثـل   
لكنه خيتلف عنه يف أسلوبه؛ فذاك يشكك  املعروف "تزبب قبل أن يتحصرم"؛ كالذي قبله،

الناس يف السنة يف الطعن يف شخص األلباين ورميه بالنقائص واجلهل! وهذا يتظاهر بالثناء على 
األلباين وتقدير علمه، ولكنه يطعن يف السنة مباشرة بتضعيفه لألحاديث الصـحيحة الـيت   

  صححها العلماء.

ج من األحاديث اليت ضعفها يف الد الثاين وقد كنت بينت شيئاً من حاله، وذكرت مناذ
الذي طبع حديثاً من هذه السلسلة، فلريجع القراء إىل مقدمته وبعض االستدراكات املطبوعة 

  يف آخره، الذي أرجو أن يكون يف متناول أيديهم قريباً إن شاء اهللا.

رأيت أنه  وملا كان قد ضعف أيضاً بضعة أحاديث من هذا الد األول من "الصحيحة"،
  ال بد يل من بيان خطئه يف ذلك وخمالفته لقواعد أهل هذا العلم وأحكامهم.

  ال تتخذوا الضيعة ... ) . -١٢احلديث ( -١

هذا احلديث من تلك األحاديث الصحيحة اليت كان املومى إليه قد استلَّها من كتاب 
عه ذا االسـم!  "رياض الصاحلني" يف عشرات من األحاديث األخرى ضعفها كلها، وطب

دوا، ولكنه مجعها يف باب خاص أحلقه بآخر طبعته حتت عنوان: "األحاديـث الضـعيفة   
  احملذوفة من أصل الكتاب"!!

وإن من غرائبه أن خترجيه هلذه األحاديث قد استفاده غالباً من كتيب وخترجيايت، فهـو  
  الفه.يضعها أمامه، مث ينقد ما فيها حسب هواه، وال يتعرض بذكر ملا خي

فهذا احلديث مثالً قد قواه من األئمة احلفاظ مجع؛ كالترمذي وابن حبان واحلـاكم،  
والذهيب ومن قبله كالنووي واملزي، مث احلافظ العسقالين، وكذا الشارح للحديث؛ كالقرطيب 
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الذي مجع بينه وبني غريه من األحاديث الصحيحة؛ فإن من املعلوم أن اجلمع فرع التصحيح، 
أ ؤالء مجيعاً وال بغريهم كاِإلمام البغوي؛ فإنه حسنه أيضـاً يف "شـرح السـنة"    يعب فلم

) ، ومثلهم كثري لو تيسر تتبعهم، وال بقاعدم يف تقوية احلديث مبجموع طرقه؛ ١٤/٢٣٧(
  ) .١١كما فعل مثله يف احلديث الذي قبله كما ستراه برقم (

لذين ذكرما هناك، فقال يف الطريق فأخذ املومى إليه يضعف هذا احلديث من طريقيه ال
  ) :٥١٨/٢٣األوىل (

  "فيه جهالة سعد بن األخرم".

  فتجاهل احلقائق التالية:

  أنه قيل بصحبته.

  وأنه وثقه ابن حبان والعجلي.

  وأنه حسنه خمرجوه: الترمذي، والبغوي.

  وتصحيح احلاكم وغريه ممن سبق ذكره!

  وأعل الطريق األخرى بقوله:

  أيب سليم، وهو ضعيف". "فيه ليث بن

وكأنه اكتشف ذا التضعيف أمراً كان خافياً علي! مع أنين نبهت هناك على ضـعفه  
  بقويل:
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  "وسنده حسن يف الشواهد".

ولكنين نبهت ذا أن ضعفه ليس بشديد، ولذلك حسنت حديثه كشاهد، فلم جيب عن 
صلى  -ث رسول اهللا يدافعون حبق عن حدي ذلك بشيء، وليست هذه طريقة العلماء الذين

، بل هي طريقة أهل األهواء الذين حيكمون بالضعف علـى األحاديـث   -اهللا عليه وسلم 
الصحيحة، مث يلتمسون هلا علالً غري قادحة، وها هو املثال بني يديك أيها القارىء الكرمي؛ 

قـد  فإن ليثاً هذا ليس ضعفه شديداً حبيث إنه ال يستشهد به كما أوهم هذا (املتزبب) ؛ ف
أخرج له مسلم يف "صحيحه" مقروناً بغريه، وهذا صريح منه بأنه يستشهد به، وقد بـني  

  السبب احلافظ الناقد اِإلمام الذهيب فقال يف "الكاشف":

  "فيه ضعف يسري من سوء حفظه".

) بعد أن روى ٦/٨٧وهذا معىن ما ختم به ابن عدي ترمجة ليث يف كتابه "الكامل" (
  عن مجع تضعيفه:

اديث صاحلة، وقد روى عنه شعبة والثوري وغريمها من الثقات، ومع الضعف "له أح
  الذي فيه يكتب حديثه".

فهذا كله يدل على أن جمرد كون الراوي ضعيفاً ال يعين عند العلماء أنه ال يستشهد به، 
كما كنت شرحت ذلك فيما مضى، وهذا مما جيهله هذا الرجل، ولذلك ابتلي بالتوسع جداً 

  األحاديث الصحيحة. واهللا املستعان. يف تضعيف

وإن من عجبه وغروره أنه يتقوى يف التضعيف املذكور بالشيخ شعيب األرنـاؤوط،  
  فيختمها بقوله: "وافقين على تضعيفه الشيخ شعيب"!
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إذا كان صادقاً يف هذا، وهل استطاع أن يستجر الشيخ بطريقة  -واهللا-ولست أدري 
 أدري أن الواقع يكذبه يف بعض تلك األحاديث على األقل، أو بأخرى إىل موافقته؟! ولكين

وهذا منها؛ فإنه مع ادعائه املوافقة املذكورة فيه؛ رأيت الشيخ قد خالفه يف تعليقه على "شرح 
) ، فقال بعد أن نقل حتسني الترمذي وتصـحيح احلـاكم والـذهيب    ٢٣٧ /١٤السنة" (

  للحديث:

) ، وسنده حسن يف ٦٩/٢ملي يف "األمايل" ("وله شاهد من حديث ابن عمر عند احملا
  الشواهد".

وهذا مما استفاده الشيخ من خترجيي اآليت للحديث كما يظهر ذلك للقراء بأدىن تأمل، 
  وهو أمر معروف عنه عند كل الذين يعملون حتت إشرافه، مث ال محداً وال شكوراً!

جل فيما ينسبه إىل الشيخ وليس هذا هو املقصود، وإمنا هو أن ينظر القراء هل صدق الر
من املوافقة، أم أن هذا تراجع منه لسبب أو آخر؟! وهذا عينه يقال يف احلديث اآليت أيضاً 

  كما سترى!

  ... ال ينحين لصديقه ... ) . -١٦٠( -٢

أقول: ذكرت هناك أن إسناده حسن يف املتابعات، وخرجته من أربعة طرق عن أنس 
حان لالستشهاد ما دون أي شك أو ريب، والثالـث  رضي اهللا عنه، طريقان منها، يصل

حيتمله، والرابع ال يستشهد به؛ كما صرحت هناك، وللطريقني األولني على األقل حسـنه  
  الترمذي، وأقره احلافظ، واحتج به ابن تيمية؛ كما سيأيت.
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) ، وصرح ١٢/٢٩٢وأزيد هنا فأقول: وكذلك قواه احلافظ البغوي يف "شرح السنة" (
) ، وحسنه النووي يف "الرياض" ٤/٥٧٦العالمة علي القاري يف "شرح املشكاة" (بصحته 

  تبعاً للترمذي.

) ، وأخذ يضعف ٥٥ /٥٢٩فجاء هذا الباغي على السنة، فأخرجه منه إىل "ضعيفته" (
طرقه األربعة، دون أن يفرق بني ضعف يستشهد به وضعف ال يستشهد به! وقاس ذلـك  

"أنا مدينة العلم وعلي باا"، وشتان ما بني احلديثني؛ فإن هذا  على طرق حديث الطري؛ يعين:
ليس يف األحاديث الصحيحة ما يشهد ملعناه، بل هو من أحاديث الشيعة املرفوضة؛ كمـا  
حققه شيخ اِإلسالم ابن تيمية يف "املنهاج"؛ خبالف حديث الترمجة؛ فقد جرى عليه عمـل  

  الحنناء والتقبيل عند اللقاء على ما هو مبني يف حمله.السلف به، فيما يتعلق باملصافحة، وترك ا

  مث مىت كان للقياس دخل يف تضعيف األحاديث أو تصحيحها؟!

وهذا وحده يكفي للداللة على أن الرجل وضع لنفسه قواعد لنقد األحاديث ال أصل هلا 
  عند العلماء، ويف الوقت نفسه خيالف قواعدهم وأحكامهم املتفرعة عنها.

  المه بقوله كغالب عادته يف "ضعيفته":مث ختم ك

  "وافقين على تضعيفه الشيخ شعيب"!

كذا قال! والواقع أن كالم الشيخ املطبوع خيالفه كل املخالفة؛ فقد قال يف تعليقه على 
  ) بعد أن عزاه لبعض من يأيت عزوه إليهم:١٢/٢٩٠"شرح السنة" (

 وإن كان ضعيفاً قد تابعه غري "وحسنه الترمذي، وهو كما قال؛ فإن حنظلة بن عبد اهللا
  ) (!) للشيخ ناصر األلباين"!١٥٩واحد. انظر: "األحاديث الصحيحة" (
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األدبية غري املعتادة  ومع ما يف هذا العزو من الشيخ شعيب إىل كتاب األلباين من اجلرأة
  اهللا.منه؛ فهو نص صريح يف خمالفته ملا عزاه إليه الرجل يف "ضعيفته" من املوافقة! هداه 

  ما جلس قوم جملساً مل يذكروا اهللا، ومل يصلوا على نبيهم ... ) . -٧٤( -٣

قلت: خرجت احلديث هناك من طرق عن أيب هريرة، بعضها صحيح، وصححه مجع 
من احلفاظ؛ كالترمذي وابن حبان واحلاكم، ومع ذلك جترأ املعتدي على "رياض الصاحلني"، 

  فأعله بقوله:) ، ٥٢٧/٥٢فنقله منه إىل "ضعيفته" (

  "فيه صاحل موىل التوأمة، وهو ضعيف".

وهذا التضعيف املطلق منه جحد للصواب الذي عليه األئمة النقاد قدمياً وحـديثاً أن  
الرجل ضعفه بسبب اختالطه، فمن روى عنه قبل االختالط؛ فهو حجة صحيح احلديث، 

فهام" والعسقالين، وقد رواه ومنهم اِإلمام أمحد وابن معني والذهيب وابن القيم يف "جالء األ
  عنه قبل االختالط ثالثة من الثقات كما سيأيت.

مث إنه قد تابعه أبو صاحل السمان بسند صحيح عنه، وأزيد هنا فأقول: إنه على شـرط  
  ) :١١٣الشيخني، كما قال ابن القيم يف "اجلالء"، وقال السخاوي يف "القول البديع" (ص 

  "وهو حديث صحيح".

تكلم فيه ولو بـأدىن   تدي مبا مل يسبق إليه، وذلك حني مل جيد يف رواته منوأعله املع
  كلمة! قال:

  "الصواب أنه موقوف"!
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وتشبث برواية واحدة موقوفة عند إمساعيل القاضي رمحه اهللا، فخالف بذلك قاعدة زيادة 
ن الثقة مقبولة، وخباصة أا ثبتت من طريقني عن أيب هريرة، وصححها من تقدم ذكرهم م

األئمة، ومل يعرجوا إىل هذا اِإلعالل الذي ابتدعه هذا املعتدي، والقاعدة األخرى أن هـذا  
  املوقوف يف حكم املرفوع؛ ألنه ال يقال من قبل الرأي؛ كما هو ظاهر.

  وإن من متام اعتدائه قوله:

نا مل "ويزيد ذلك تأكيداً أن مجيع الروايات اليت جاءت عن أيب هريرة مرفوعةً غري ما ذكر
  يرد فيها ذكر الصالة على النيب"!

، ولو بـالرمز (ص) !  -صلى اهللا عليه وسلم  -كذا قال! مل يذكر الصالة على النيب 
  تأكيداً عملياً منه لتضعيفه للحديث!

  وجوايب عن التأكيد املزعوم هو ما تقدم من القاعدة األوىل.

) ، وهـي يف  ٧٩و ٧٨و ٧٧( وأيضاً؛ فإن الروايات اليت يشري إليها هي اآلتية بـرقم 
الصحيحة دون الطريقني اللتني فيهما الزيادة، فمن جهله أنه مع ذلك قدمها عليهما! ولو أنه 
عكس ألصاب، ومل ينحرف يف تضعيفه احلديث عن مجاعة احلفاظ، ولكن األمر كما قيل: 

  . ١ه من نورٍ} "حبك الشيء يعمي ويصم"، {ومن لَم يجعلِ اللَّه لَه نورا فَما لَ

ويف ختام الرد عليه ال بد يل من بيان أن الرجل يغلب عليه يف "ضعيفته" أن يقلد غريه يف 
خترجيه؛ فهو ال يتعدى الروايات اليت هي جاهزة بأسانيدها بني يديه، مث يتوجه إىل نقـدها  

املوافقة هلا كما  واحدة بعد أخرى بطريقته اخلاصة به، والشاذة عن قواعد العلماء وأحكامهم

                                                   
  .٤٠النور:  ١
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تقدم، ولو أنه كان حباثة مريداً للحق، وكان أهالً للنقد؛ لنظر بنفسه يف كتـب السـنة،   
واستخرج منها من الطرق واألسانيد ومتوا ما يساعده يف التحقيق لو أراده! لكنه ال يفعل؛ 

اليت يرمـي  ألنه يريد أن يظهر على أكتاف غريه، وألنه يعلم أنه لو فعل؛ الختلفت النتيجة 
إليها، أال وهي التفوق على األلباين، وعلى شيخه شعيب، يف تزيده عليهمـا يف تضـعيف   

  األحاديث! كما يترشح ذلك من كالمه نفسه يف مقدمة "ضعيفته".

أقول: لو أنه فعل ذلك؛ لتبني له خطأ تصويبه وتضعيفه املتقدمني؛ ألنه سيجد حلديث أيب 
تزيده قوة على قوة من حديث جابر، وهو املذكور حتت هريرة الصحيح من طريقيه شواهد 

) ، وأنه على شرط مسلم، ومن حديث أيب أمامة وواثلة، ولوجد ٨٠احلديث اآليت برقم (
  خترجيها يف "جالء األفهام" البن القيم، و"القول البديع" للسخاوي، وقال يف حديث جابر:

له رجال (الصحيح) على شـرط  "رواه الطيالسي ... والضياء يف "املختارة" ... ورجا
  مسلم".

  وذكر حنوه ابن القيم وأقره.

) ، وإمنا ١١/١٦٩الباري" ( فال غرابة حينئذ أن يشري احلافظ إىل تقوية احلديث يف "فتح
الغرابة كل الغرابة أن يأيت ذاك اِإلنسان املسمى حبسان، فيتطاول على هؤالء العلماء األعالم 

م بتضعيف ما صححوا، وقد الحظ هذا بعـض اِإلخـوة   ومن سار على درم، فيخالفه
األفاضل ممن شجب اعتداءه على "الرياض"، ومنهم األخ حممد عبد اهللا آل شاكر يف كلمة 

  ) أحض القراء على االطالع عليها، قال جزاه اهللا خرياً:٥٦جيدة له يف جملة "البيان" العدد (

هلم باع يف التصحيح والتضعيف، وهلـم  "مل هذا االزدراء للعلماء السابقني الذين كان 
مكانتهم، ولكالمهم وحكمهم وزن، لم يعرض عنهم صاحبنا ويكتفي مبوافقة شيخه له يف 
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تضعيفه أو حكمه عليه، حىت تكررت هذه العبارة، وكثرت كثرة ملفتة للنظر، فأصـبحت  
ين الشيخ شـعيب  ممجوجة، وإذا كان فضيلة احملقق أميناً دقيقاً يف عبارته حىت يقول: "وافق

ترجيحاً"! فلماذا ال يكون أميناً دقيقاً عند حتقيقه للكتاب، فيعبث به هذا العبث، وخيـون  
  األمانة، وجيانب الدقة.

  ) :٥٠٧والنكتة البارعة األخرية يطلقها صاحبها، فيقول يف (ص 

"وحرصاً مين على إمتام الفائدة للعامة واخلاصة أذكر هنا يف هذا الفصـل األحاديـث   
لضعيفة يف كتاب "رياض الصاحلني"، وقد بلغت عندي أكثر من مئة، وعقبت بعد كـل  ا

  حديث بدليل ضعفه، مع خترجيه بإجياز".

صحيح أن العامة أمثايل (حقيقة ال تواضعاً، وعلى األقل يف جمال احملقق) يستفيدون من 
حاجتهم هلذا ، ما -طبعاً من علماء احلديث واحملققني منهم-ذلك، ولكن ما حاجة اخلاصة 

من علم وفوائد قبل أن مين األخ عبد املنان بإخراج هذا الكتاب  الفصل؟ مساكني كم فام
  ... وال حول وال قوة إال باهللا؟ ".

فأقول: مما ال شك فيه أن شيخه شعيباً هو من اخلاصة عنده، وقد صـرح يف نفـس   
إنه أثىن عليه لتراجعه إىل صواب الصفحة اليت أشار إليها األخ الفاضل أن شعيباً استفاد منه، ف

تلميذه! أال تراه يقول: "وهذا فضل منه لرجوعه إىل احلق"؟! مث رجا أن أتراجع كشـيخه،  
  فقال: "ولعل الشيخ الفاضل األلباين يرجع إىل حنو ذلك بعدما يرى احلجة يف هذا الكتاب"!

كن فاقـد  قلت: الرجوع إىل الصواب هو الواجب، وهو ديدين كما يعرف قرائي، ول
الشيء ال يعطيه، وما أحسن ما يقال يف مثل هذه املناسبة: "ليس هذا عشك فادرجي"! وما 
أشبه غرور هذا بذاك اجلاهل الذي مبلغ علمه بربه أن جعله معدوماً! بقوله: إنه ليس داخل 
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العامل وال خارجه، ومع ذلك؛ فقد قال يف بعض مقدماته حنو صاحبه هذا: "إمنا نريد خدمة 
  . واهللا املستعان. ١العلم وطالبه"! {تشابهت قُلُوبهم} أهل 

أسال اهللا الكرمي رب العرش العظيم، أن يطهر قلوبنا من احلسد واحلقد، وأن يرزقنا علماً 
  نافعاً، وعمالً صاحلاً، وأن يرد عنا شر احلاسدين وكيد املاكرين، إنه مسيع جميب.

  عمان

  هـ ١٤١٣رجب  ٨مساء اجلمعة 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                   
  .١١٨البقرة:  ١
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  الد الثاني
  

  مقدمة الطبعة اجلديدة

إن احلمد هللا ، حنمده و نستعينه و نستغفره ، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ، وسيئات 
أعمالنا ، من يهده اهللا فال مضل له ، ومن يضلل فال هادي له ، و أشهد أن ال إلـه إال اهللا  

  .١وحده ال شريك له ، و أشهد أن حممدا عبده ورسوله

بعد ، فهذه طبعة جديدة للمجلد الثاين من " سلسلة األحاديث الصحيحة " ، منقحة أما 
و مزيدة ، ومضاف إليها فوائد جديدة ، توفرت لدي يف برهة هذه السنوات العديدة الـيت  
مضت دون أن أمتكن من إعادة طبعه على هذه الصورة اجلميلة املرضية ، النقطاع عالقيت 

صاحب املكتب اإلسالمي ، بسبب هجريت من دمشق إىل عمان الطباعية مع ناشره األول 
الشامية أوالً ، مث قطعت كل عالقايت اخلوية اليت كانت قائمة بيين و بينه بعد أن تبني يل من 
طرق عديدة أنه كان يستغل ثقيت به ، وسكين إليه ، وانكبايب على العلم ، فتصرف بتصرفات 

و اليت كنت أظن أا متحققة فيه ، غري أن واقعه املؤسف  منافية للثقة و األمانة املنوطة به ،
العلمي ، فضالً عن املادي ، محلين محالً على إعالين مقاطعيت إياه ، وقد كنت كشفت عن 
بعض أفاعيله يف بعض مقدمايت ، مثل مقدمة " آداب الزفاف " نشر املكتبة اإلسالمية بعمان ، 

مسلم للمندري "  ر دار ابن القيم يف الدمام . و " خمتصرو " خمتصر البخاري " الد الثاين نش

                                                   
هذه هي خطبة احلاجة اليت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعلمها أصحابه ، وإين ألمحد اهللا تعاىل أن ١

مل ا ، بعد أن كانوا يف غفلة عنها ولكين الحظت وفقين إلحيائها ، وأنه استجاب الكثريون من حميب السنة للع
أن بعضهم قد يزيد عليها بعض الكلمات ، أو ينقص منها ، فأرجو منهم أن يلتزموها كما جاءت عنه صلى اهللا 

  عليه وسلم دون أي زيادة أو نقص . ولريجع من شاء رساليت فيها
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و " صفة الصالة" و كالمها نشر مكتبة املعارف يف الرياض ، و ماذا عسى أن يقول القراء 
املنصفون إذا علموا أنه مع مقاطعيت املذكورة ال يزال متسلطاً على كتيب ، ويطبعها كيـف  

ا ، مع إنذاري إياه مراراً و تكراراً بعدم رغبيت يف يشاء ، و بالعدد الذي يشاء كانه املالك هل
ذلك ؟! ولكن ال .. ومل يقف جنفه علي وحدي ، بل تعداه إىل اإلخوة الذين بدأت أتعامل 
معهم و أتنازل هلم عن بعض كتيب ، بعد أن كنت عرضت ذلك عليه قبل سنوات ، فـأىب  

عنه ! فهو ال يزال يطبع الكتب ذلك واستكرب علي و استعلى ، وعندي خطابه إىل مبا ذكرت 
األربعة املذكورة آنفاً ، مع علمه بأا صارت ملكاً هلم ، كما يطبع غريها مع تزوير لـه يف  
بعضها كما فعل يف كتاب " التنكيل" ، فمن شاء قابل بني طبعة مكتبة املعارف ، و طبعـة  

دميت لطبعة املعارف ، املكتب اإلسالمي ، فإنه سريى العجب العجاب ، و خباصة إذا قرأ مق
و مع ذلك فهو مستمر يف طبع ما ذكرنا دون أي حق شرعي ، ويعلن ذلك يف فهارسه دون 
أي رادع أو وازع ، فإنك ستجد كتايب " آداب الزفاف" الذي كنت بينت يف مقدمة طبعة " 
ـ  اً صفة الصالة " املشار إليها آنفاً ما يكفي لردعه عن استمراره يف نشره ، ألنه صار ملك

لصاحب املكتبة اإلسالمية ، وقد اعترف هو بذلك لبعضهم ، ولكنه الكيد و البغي و اجلشع 
) ٧٢و الطمع . وإن مما يؤكد لك هذا أنه ملا حذف منه مقدميت البالغ عـدد صـفحاا (  

يستفيد من األرقام اليت تشري إىل نص متقدم أو متأخر ، ألا تشري   القارئصفحة ، مل يعد 
  الطبعة الشرعية ، وبعضها إىل نص يف املقدمة احملذوفة !!إىل صفحات 

فيا معشر القراء ! هل ترون من يفعل هذا باملؤلف و قرائه يكون صادفاً حني يعلن يف 
مقدمة " فهرسه" اآلنف الذكر ، أنه يتعامل معهم مبوجب النصح و اإلخالص ! أم األمر كما 

  قال تعاىل : ( إا كلمة هو قائلها) ؟!

حقوقي املتراكمة لديه منذ بضع سنني ، وأشياء أخرى هو يعلمها ، مـا كنـت    وأما
أحاسبه عليها لثقيت السابقة به ، فإين أرجو من اهللا تعاىل أن يعوضين بديلها من حسناته ، ( 
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يوم ال ينفع مال وال بنون) ، يوم ال درهم فيه وال دينار ، وإمنا هي احلسنات و السيئات ، 
ه وسلم :" إن كان له عمل صاحل أخذ منه بقدر مظلمته ، وإن مل تكن له قال صلى اهللا علي

حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه " . رواه البخاري ، ذلك هو املفلس حقاً ، 
). نسأل اهللا السالمة ، ومعذرة إىل القراء ، ٨٤٧كما جاء يف احلديث اآليت يف الكتاب برقم (

  فإين مصدور !

  سن ذكره يف هذه املقدمة ، ولفت أنظار القراء إليه ، األمور التالية :هذا ، ولعله مما حي

 سريى القراء حتت احلديث اآليت: -١

  ( طوىب للشام ، إن املالئكة الرمحن باسطة أجنحتها عليه ).-٥٠٣

 -١رداً رصيناً هادئاَ يف تسع صفحات على تعقيب ألحد الفضالء من املشايخ املكيني
ذهب فيه إىل تضعيف احلديث املذكور يف خطـاب   –بضع سنني  وقد تويف رمحه اهللا منذ

كان أرسله إىل ، وقد نشطت للرد عليه لفضله وسلوكه طريق النقد الرتيه ، الذي ال يظهر 
منه أنه يرد حباً يف الظهور خالفاً لكثري من الناشئني ، والصبيان املغرورين ، الذين مههـم  

بياناً للحق ، ألم يعلمون يف قرارة نفوسهم ، أم ليسوا املسارعة إىل الرد على األلباين ، ال 
أهال لذلك ، ال ألن األلباين ال خيطىء ، حاشا هللا ، فال معصوم بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه 
وسلم ، فأنا بفضل اهللا أرجع إىل احلق إذا بدا يل من غريي ، مهما كان شأنه ، وكـتيب ،  

   شاهد على ماوتراجعي عما تبني يل من خطئي أكرب

أقول ، حىت اختذ ذلك بعض الصبيان الشانئني اجلاهلني غرضاً لينسبين إىل ما ال يليق إال 
  به و بأمثاله من الزائغني الضالني.

                                                   
  هو الشيخ عبد الرحيم صديق ، كاتب العدل مبكة سابقا. ١
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من أجل هذا الفرق بني هؤالء و الشيخ الفاضل ، كنت نشطت يف الرد عليه ، وبيان 
كتبت ، ألنه مل يرسل إيل بعـد  وجهة نظري فيما ذهب إليه ، ولعله كان اقتنع بصواب ما 

  ذلك تعقيباً آخر .

  و ميكن تلخيص كالمه يف أمرين اثنني :

  األول : تضعيفه للراوي حيىي بن أيوب الغافقي ، وزعمه أن األئمة على تضعيف أحاديثه 

  و االخر : تضعيفه البن هليعة تضعيفاً مطلقاً ، وكذا تضعيفه للحارث بن أيب أسامة .

 ذلك بياناً شافياً هناك اعتمادا على أقوال األئمة النقاد و يرجع ذلك وقد بينت خطأه يف
  إىل ما يأيت ملخصاً :

أوالً : قدم اجلرح على التعديل مطلقاً ، والصواب : أنه يقدم إذا كان سبب اجلرح مبيناً 
  ، وكان يف نفسه جرحاً مؤثراً ، و الواقع هنا على خالف ذلك .

نفسه ، لكن يف حفظه ضعف يسري ال يرتل به حديثه عـن   أما الغافقي ، فألنه ثقة يف
مرتبة االحتجاج به ، وعلى هذا جرى األئمة من قلي ، كالترمذي وابن حبان و احلاكم و 

  املنذري و الذهيب ، وذلك مقتضي قول احلافظ فيه :

  " صدوق رمبا وهم ".

  لغافقي "؟!فكيف يصح مع هذا قول الشيخ :" إن األئمة مازالوا يضعفون أحاديث ا

وأما ابن هليعة ، فقد أمجل الكالم فيه و مل يفصل ، فأوهم القراء أنه ال حيتج حبديثه مطلقاً 
، وليس كذلك ، فقد صرحوا بصحة حديثه إذا روى عنه أحد العبادلة ، فكان على الشيخ 
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رواية أن يقيد وال يطلق ، وأن يتتبع طرق احلديث يف مكتبته العامرة لعله جيد له طريقاً من 
أحدهم ، وقد وفقين اهللا تعاىل فأوقفين على رواية ابن وهب عنه . أخرجه الفسـوي يف "  

طبع دمشق). فصح  ١/١١٤) وابن عساكر يف " تاريخ دمشق" (٢/٣٠١التاريخ و املعرفة" (
احلديث و احلمد هللا من هذه الطريق وحدها ، فكيف وقد تابعه الغافقي ، وهو ثقة حسن 

، فكيف وقد تابعهما عمرو بن احلارث احلافظ الثقة الفقيه كما سـيأيت  احلديث كما تقدم 
  بيانه هناك .

ثانياً : تغافل الشيخ رمحه اهللا أو غفل عن قاعدة تقوية احلديث باملتابعات و الشواهد ، 
وهذا مما يقع فيه كثري من الناشئني الناقدين مع األسف ، فإن ابن هليعة ممن يستشهد به عند 

ومن الغرائب أن الشيخ نفسه ذكر أن مسلماً أخرج له مقروناً ، فلم يشعر رمحه اهللا العلماء ، 
  أن ينقل ما هو حجة عليه !

ثالثاً وأخرياً: و من عجائبه أنه أعل احلديث أيضاً بأن يف سند احلاكم احلارث بـن أيب  
قرنه مع  أسامة ، ومع أنه وهم يف تضعيفه كما أثبت هناك ، فقد غفل أيضاً عن كون احلاكم

مل يضر يف صحة احلديث ، فإنه متـابع   -كما زعم –ثقتني آخرين ، فلو أنه كان ضعيفاً 
  منهما و من غريمها كما بينت هناك .

و هناك أمور أخرى من األخطاء و األوهام ستمر بالقارىء إن شاء اهللا تعاىل ، وإمنـا  
حلديث و تصحيحاً لـه ،  اقتصرت على ذكر ما يتعلق بتضعيفه للحديث ، دفاعاً عن محلة ا

  وتذكرياً بأن الكتابة يف هذا العلم الشريف تصحيحاً

وتضعيفاً ال حيسنه من تعلق به يف تأخر من السن ، أو حداثة فيه ، وإمنا حيسنه أهـل  
االختصاص فيه الذين أفنوا حيام و شاخوا فيه ، حىت جرى احلديث النبوي الصـحيح يف  

ن حيام ، أما من مل يكن كذلك فالشك أنه سـيقع يف  عروقهم ، وصار جزءاً ال يتجزأ م
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شؤم رد األحاديث الصحيحة و تضعيفها ، أو العكس ، كما هو شأن أهل األهواء و البدع  
  نسأل اهللا السالمة .

و تقريباً للموضوع إىل أذهان القراء البد من إخراج احلديث من الطرق الثالث الـيت  
احلقيقة بأجلى صورة ، ذلك ألين كنت أخرجته يومئذ ضعفها الشيخ الفاضل ، لتتمثل هلم 

  خمتصراً و مغزواً لبعض كتيب ، دون أن أسوق طرقه ، فأقول :

األوىل : عن حيىي بن أيوب عن يزيد بن أيب حبيب عن عبد الرمحن بن مشاسة عن زيد 
  بن ثابت .

) ، واحلـاكم  ٥/٣٢٥) وابن أيب شيبة (٥/١٨٥) و أمحد(٣٩٤٩أخرجه الترمذي (
) وابن عساكر يف " تـاريخ  ١٧٦-٥/١٧٥) ، والطرباين يف " املعجم الكبري " (٢/٢٢٩(

طبع دمشق ) من طريق حيىي بن إسحاق السيلحيين و جرير بـن  ١١٣-١/١١٢دمشق" (
  حازم كالمها عن حيىي بن أيوب به .

  الثانية : عن ابن هليعة عن يزيد بن أيب حبيبة به .

ــد ( ــه أمح ــوي يف ٥/٣٢٤أخرج ــة" () و الفس ــرباين ٢/٣٠١" املعرف ) و الط
) من طرق منها عبد اهللا بن وهب ١/١١٤،١١٥) وابن عساكر أيضاً (٥/١٧٦/٤٩٣٤(

عنه . وقرن الفسوي وابن عساكر مه ابن هليعة عمرو بن احلارث ، وأشار إىل ذلك ابن حبان 
  يف روايته االتية .

  بن أيب حبيبة به . عن يزيد –الثالثة : عمرو بن احلارث وذكر ابن سلم آخر معه 
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موارد) من طريق ابن وهب أيضاً : -١/٥٧٤/٢٣١١أخرجه ابن حبان يف " صحيحه"(
  أخربين عمرو بن احلارث ..

وابن سلم هو عبد اهللا بن حممد املقدسي ، شيخ ابن حبان يف هذا احلديث ، وهو ثقة ، 
ـ  ن عسـاكر  واآلخر الذي يشري إليه هو ابن هليعة كما صرحت بذلك رواية الفسوي واب

  ) وابن عساكر عن عمرو بن احلارث وحده ٤٩٢٥املذكورة قبله . وقد أخرجه الطرباين (رقم

أنه قد اتفق هؤالء الثالثة : حيىي بن أيوب ، وعبد  –أيها القارىء الكرمي  -فأنت ترى
اهللا بن هليعة و عمرو بن احلارث على رواية احلديث عن يزيد بن أيب حبيب بسنده الصحيح 

خالف فيه ، فلو فرض أم مجيعاً ضعفاء يف احلفظ ملا تردد من شم رائحة هذا العلم  الذي ال
الشريف يف تصحيح حديثهم إعماالً لقاعدة تقوية احلديث باملتابعات و الطرق ، فكيف و 

  ثالثتهم ثقات على التفصيل املتقدم ؟! فكيف وقد صححه من تقدم ذكرهم من األئمة ؟!

ذا البحث و التحقيق أولئك الناشئون املتهافتون على الرد علي فأرجو خملصاً أن يعترب 
خلطأ يبدو هلم ، ويسودون يف ذلك الصفحات ، ويؤلفون الرسائل ، ويطلعون على الناس 

  بردود فجة ال علم فيها ، واملثال قريب بني يديك .

وإذا كان هذا حال هذا الشيخ الفاضل ، فكيف يكون حال سبطه املسمى ب " خالد 
املؤذن" يف مؤلفه الذي أمساه ب " إقامة الربهان على ضعف حديث (استعينوا على إجنـاح  
احلوائج بالكتمان ) ، وفيه الرد على العالمة الشيخ ناصر الدين األلباين "؟! وقد ذكـر يف  

) أنه عرضه على مجع مساهم ، أشهرهم أحسن ما يقال فيه أنه مل يعرف ، ومل ١٧مقدمته (ص
  علم ، ومنهم الشيخ الفاضل ، وذكر أنه جهة أمه ، وقال عنه :يشتهر ذا ال

  " فلما نظر فيه استحسنه ، وشجعين على نشره "!
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فما قيمة استحسانه رمحه اهللا ، وقد عرفت مبلغه من العلم ؟! بل إن العاقـل اللبيـب   
  ليستشعر معي مبلغ قيمة هذا املستحسن من هذا املستحسن !!

هذا السبط يف " إقامته" و بيان ما فيه من اجلهل ذا العلم ، وليس غرضي اآلن الرد على 
وتناقضه يف احلكم ، واتباعه للهوى ، فذلك له مكان آخر إن شاء اهللا تعاىل . وإمنا أريد أن 

قنع بالرد  -رمحه اهللا –ألفت النظر إىل الفرق بني اجلد و السبط من الناحية األخالقية ، فاجلد 
لبالغ كما سترى فيما يأيت حتت احلديث :" طوىب.." ، مل يرد بـذلك  على كتابة مع الثناء ا

تظاهرا و شهرة بالرد على األلباين ، وأما السبط فسلك غري سبيل جده ، حباً يف الظهور ، 
وقدميا قالوا : حب الظهور يقصم الظهور ، فلم يراسلين و يطلعين على وجهة نظره ، بـل  

ها بكل صراحة ، كما حكى ذلك هو نفسه يف " اإلقامة" سألين هاتفياً عدة أسئلة أجبته علي
) ، مث نشره على الناس بذلك العنوان الضخم :"...وفيه الرد على العالمة الشيخ ١٣-١١(ص

) فمن الظاهر أيضاَ أنه يوحي بذلك العنوان أن الراد ١١ناصر الدين األلباين "! ويصفه (ص
و كتابه يطفح باألنانية و العجب و الغرور ، على األلباين البد أن يكون " حمدث العصور" ! 

  نسأل اهللا تعاىل لنا و له السالمة من كل اآلفات يف الدنيا و االخرة .

 مثال ثان لتجرؤ بعض الطلبة على تضعيف احلديث االيت : -٢

  ( ال ينبغي ملؤمن أن يبذل نفسه ..) احلديث . -٦١٣

و بينت علته لكين قويته  خرجت احلديث هناك من رواية حذيفة ، و حسنه الترمذي
بشاهد من حديث ابن عمر ، وقد ترددت يف أحد رواته ، هل هو اللؤلؤي الفقيه احلافظ ، 
فذكر ذلك الطالب أنه ليس به ، وأنه املدائين الضرير ، وأنه غري معروف ، فتأكدت من كونه 

اية مجاعة من املدائين ، بإخراجي من غري مصدر واحد عنه ، وخطأت جزمه بأنه جمهول ، لرو
احلفاظ عنه ، وكأنه ال يعلم أن مثله حيتج به العلماء كما قرره الذهيب يف " امليزان " ، ونقله 
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عنه اللكنوي يف " الرفع و التكميل " و لذلك أخرجه الضياء املقدسي يف " املختارة" وجود 
ى ، وأن إسناده العراقي و اهليثمي ، كما سترى هناك ، فكان على ذلك الطالب أن يتحـر 

يبحث ، وال يقف عند رأيه الشخصي ، فإنه يبدو أنه ال معرفة له ذا العلم ، وإال كـان  
يكفيه حتسني الترمذي إياه من الطريق األوىل ، ويعترب الطريق االخر شاهداً له ، ألنه لـيس  

  شديد الضعف على األقل !

لثانية و العشرين مثال ثالث : لشاب مصري مسى نفسه فيصل عبد احلليم ذكر أنه يف ا -٣
من عمره! كان أرسل إيل خطاباً منذ بضع سنني بغري تاريخ و توقيع ، يثين علي كثرياً ، 
ويذكر أنه اطلع على مؤلفايت (!) و أنه عكف عليها ، وجعلها غايته ...، وأنه يود أن 
يتتلمذ علي .. و مع ذلك فقد قرن مع خطابه رسالة ينتقد فيها مخسة أحاديث من هذا 

لد و يضعفها جبرأة عجيبة ، وجهل بالغ ، يكفي العاقل أن يتصور ذلك من عمـره  ا
املذكور ، فمىت تعلم ؟ و مىت متكن أن يصري نقادا ملن يتمىن أن يكون له تلميـذا ..  
وإليك أيها القارىء الكرمي مثاالً واحدا من نقده ، تتأكد منه ما وصفته به ، وتقيس عليه 

 باقي األمثلة :

  ر علي تقوييت للحديث اآليت :لقد أنك

  (ثالث ال ترد : الوسائد ..) احلديث . -٦١٩

و حجته يف ذلك أن رواية عن ابن عمر مسلم بن جندب ، مل يوثقه أحد سوى العجلي 
و ابن حبان ، ويقول : إما متساهالن! و هذا مما يضحك الثكلى ، ألن ما ذكـره مـن   

  ردوديالتساهل فمن كتيب ومؤلفايت و تعليقايت و
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عرف ذلك ، فأنا الذي أشعت ذلك يف العصر احلاضر ، والفضل هللا وحده أوالً وآخراً 
، وهذا مما يقع فيه كثري من الناقدين احملدثني ، وذلك جلهلهم أن ذلك ليس على إطالقه كما 
يظن هذا املنكر و غريه من الناشئني ، كما نبهت عليه مراراً يف مناسبات كثرية ، ومن ذلك 

يتفرد املتساهل بالتوثيق ، وهذا موجود هنا ، فقد وثقه احلافظ ابن حجر ، وكذا الذهيب  أن ال
  ، مث هو إىل ذلك من أفاضل التابعني ، وكان يقضي بغري رزق ، و قال ابن جماهد:

" كان من فصحاء الناس ، وكان معلم عمر بن عبد العزيز ، كان عمر يثين عليه و على 
  فصاحته بالقرآن ".

،  يروى عنه مجاعة من فضالء التابعني كزيد بن أسلم ، وحيىي بن سعيد األنصارو قد 
  وحيىي بن أيب كثري ، وغريهم .

فال جرم أن وثقه من ذكرنا من األئمة ، فماذا عسى ميكن أن يقول القائل فيمن يضعف 
  ر .حديث هذا الفاضل ، وتوثيق احلفاظ إياه ؟! الشك أنه اجلهل أو التجاهل ، وأحالمها م

ال يزال بعض احملققني و املعلقني يتعقبونين بغري علم ، فيخطئون يف حق هـذا العلـم    -٤
الشريف ، بعضهم حبقد دفني يكاد يلمس باليد ، وبعضهم بسبب انتقال العدوى إليهم 

و أن ا أذكر هنا مثاالً واحداً ، مث أدع احلكم  –إن شاء اهللا  –، أو رمبا بقصد بيان احلق 
 بيان رأيهم يف احلامل عليه : للقراء فيه ، و

) ـن عمران القطان ، ويف حفظه ضعف قد خالف ثقتني  ٧٥٩سيأيت حتت احلديث (
يف إسناد هذا احلديث ، فقد روياه عن قتادة عن احلسن عن زياد بن رباح عن أيب هريرة . 

وابن  فقال عمران : عن قتادة عن عبد اهللا بن رباح عن أيب هريرة . فأسقط احلسن بني قتادة
  رباح ، وجعل عبد اهللا مكان زياد!
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قلت : وهذه خمالفة مكشوفة ال ختفى على املبتدئني يف هذا العلم ، و مع ذلك مل يقدر 
املعلق على " مسند أيب يعلى " إال أن يتعقبين بقوله بعد أن ذكر أن عمران هـذا حسـن   

  احلديث:

بأن أسقاط من اإلسناد احلسن ، " وقد امه الشيخ ناصر الدين األلباين يف " الصحيحة " 
  وقلب زياد بن رباح إىل عبد اهللا بن رباح ، وال أظنه أصاب يف اامه هذا "!

فإنه ال جيوز النقد بالظن ارد عن الدليل ، ألن الظن ال يغين  –أصلحه اهللا  –كذا قال 
  .من احلق شيئاً، وألنه أكذب احلديث كما قال صلى اهللا عليه وسلم . هذا أوال:

وثانياً : أال يعلم أن من أنواع علوم احلديث : احلديث الشاذ ، و أنه ما رواه الثقة خمالفاً 
ملن هو أوثق منه ، أو أكثر عدداً ، واملخالف هنا هو أقل عددا و حفظاً ، فإنه حسن احلديث 
 ملن هو أوثق منه ، أو أكثر عددا، واملخالف هنا هو أقل عددا و حفظا ، فإنه حسن احلديث
باعتراف املعلق ، فإذا مل يكن هذا شاذا عنده ، فمعىن ذلك أحد أمرين : إما أنه ال يعـرف  

  احلديث الشاذ ، أو أنه خيالف قواعد علماء احلديث ، وأحالمها مر .

و هناك كتيب صغري بعنوان " بذل اجلهد يف حتقيق حديثي السوق و الزهد " بقلم أيب  -٥
ن وتقدمي الشيخ الفاضل مقبل بن هادي اليماين ، يف عبد اهللا عادل بن عبد اهللا السعيدا

) صفحة صغرية باملرة ، ذهب فيها إىل تضعيف احلديثني املشار إليهما ، أما حديث ٦٣(
السوق فسيأيت الرد عليه إن شاء اهللا تعاىل يف الد السابع من هذه " السلسلة " برقم 

)٣١٣٩.( 

) ، والذي ميكن ذكره هنـا أن  ٩٤٤برقم (وأما حديث الزهد فهو اآليت يف هذا الد 
  الرجل غري منصف معي ، بل وال مع بعض رواة احلديث ، و إليك البيان :
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أما األول فإن كل من يقابل خترجيي هناك و كالمي على الرواة بكل جترد و إنصاف مع  -١
خترجيه و كالمه هو على احلديث و الرواة جيد أنه مل يبذل أي جهد يف التحقيق الذي 

عمه يف عنوان الرسالة ، وغاية ما فعل أنه عاكسي يف اعتدادي ببعض الرواة و الطرق ، ز
واستشهادي ا ، بل سوى بني الطرق اليت فيها كذاب ، وبعض الطرق النظيفة منه ، 
فأنظر إىل اخلالصة اليت قدمها للحديث من أربع طرق ، ففي األوىل كذاب ، وكذلك 

ي عيينة ، ومها صدوقان ، يف حفظهما ضعف كما نقلته عن يف الثالثة . وأما الثانية فه
 احلافظ هناك ، يصلحان لالستشهاد كما هو معلوم يف " املصطلح".

  و أما الرابعة ، فهي مرسلة ، ورجاهلا ثقات ، ولذلك جودت إسنادها هناك .

  فماذا فعل الباحث احملترم ؟! إنه

فيها الكذاب : إنه نقل ذلك عـين ،   أوالً : لقد صرح عند خترجيه للطريق األوىل اليت
ولكنه دلس على القراء ، فلم يذكر أنين بينت أن فيه الكذاب ! فيتبادر إىل أذهـام أنـين   

  استشهدت به على األقل ! و هذا زور ينبغي أن يترفع عنه البحث املخلص .

 ) قوله : " وللحديث شاهد مرسل بلفظ .." أومههم٤٨ثانياً : و كذلك ملا ذكر (ص 
  أنه من حبثه و كده ! و الواقع أنه مما استفاده مين ، فقد قلت هناك :

  " وقد وجدت له شاهدا مرسالً بإسناد جيد بلفظ .."!

  وإمنا فعل ذلك ألمرين :

  أحدمها : أن يتشبع مبا مل يعط ، فهو كما يف احلديث الصحيح : " كالبس ثويب زور "!
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نقله كما هو عندي ، فقد كنت صرحت و اآلخر : أنه لو نقله عين لوجب عليه أن ي
  هناك قائال : " بإسناد جيد " كما رأيت !

فتعمد كتم ذلك عن قرائه ، ألنه ال يريد أن يلقي يف أذهام و قلوم أنه مرسل جيد ! 
  ألن ذلك يتناىف مع اخلط الذي خطه لنفسه ، وهو تضعيفه للحديث !

ا فعل به من حماولة إسقاط االستشهاد و هنا البد يل من وقفة معه عند هذا املرسل و م
به بادعاء االضطراب يف إسناده ، فإنه يعلم ، أو لعله يعلم أن احلديث املرسل إذا جاء مسندا 

  ١من طريق أخرى و لو ضعيفة أنه يتقوى مبجموعهما عند اإلمام الشافعي وابن تيمية و غريمها
بن سليمان اختذ لنفسه خط الرجعـة ،  فلكي ال يرد عليه أنه يتقوى هذا املرسل مبسند زافر 

فذهب حيوش من هنا و هناك عدة روايات معلقات يف بعضهما : ربعي بن حراش عن الربيع 
ابن خثيم ، ( ووقع عنده يف أكثر من موضع : خيثم !) مل يتجاوز إبراهيم ، وإىل غري ذلك 

  ):٥٠من الروايات اليت ال سنام هلا وال خطام ، مث خلص إىل القول (ص

" ذه الطرق يتبني أن هذا املرسل فيه اضطراب واضح ، وهذا مما يقدح يف صحة هذا 
  الطريق "!

كذا قال هداه اهللا . و هذا وحده كاف ليدل على أن الرجل ليس أهالً للبحث يف هذا 
العلم ، فضالً عن أن يتوىل الرد على من ال يدانيه فيه ! ذلك ألن احلديث املضطرب عند اهل 

متعادلة القوة و الصحة ال ميكن ترجيح بعضها على  الذي جاء على وجوه خمتلفةالعلم هو 
أن خيرج تلك الطرق ، ويتكلم عليها طريقاً  -لو كان منصفا –بعض ، وهذا يوجب عليه 

طريقا ، فما ضعف منها طرح ، و ما صح منها وجب التوفيق بينها ، وإال قيل إنه مضطرب 

                                                   
 ).٥٦٧-٢/٥٦٦كاحلافظ ابن حجر، فانظر كالمه يف " النكت على ابن الصالح" ( ١
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أقول :" بذل اجلهد" كله ليكون صادقاً مع عنوان رسالته ؟!  ، فهل بذل شيئا من اجلهد ، وال
ال شىء من ذلك مع األسف ، وإمنا هو جمرد حتويش وادعاء ال يعجز عن مثله أعداء السنة و 

  ما أحسن ما قيل :

و إذا كان األمر كذلك ، فلقـد   و الدعاوي ما مل تقيموا عليها   بينات أبناؤها أدعياء
  ):٤٨يقنع بقول أيب نعيم الذي نقله (ص كان من الواجب عليه أن

  " رواه الثبات عن احلسن بن الربيع ، فلم جياوزوا فيه جماهداً".

فإن فيه إشارة قوية ام اختلفوا على احلسن بن الربيع ، ومن ذلك أن بعضهم رواه عن 
  سبق  جماهد عن أنس ، فجعله مسنداً ، لكن األثبات مل يتعدوا به جماهدا ، وهو احملفوظ كما

و مجلة القول : إن هذا املرسل الصحيح ، ومسند زافر عن حممد بن عيينة عن أيب حازم 
عن سهل ، إذا ضم أحدمها إىل اآلخر ، صار احلديث بذلك قوياً ، فإذا ضم إليهما روايـة  
حممد بن كثري عن سفيان الثوري عن أيب حازم به ، فإا إن مل تزده قوة مل تضره ، كما هو 

  ظاهر .

أما أنه غري منصف مع الرواة أيضاً ، فقد تبني ذلك مما ذكرته آنفاً ، فإنه سوى بني  و -٢
الكذابني ، وبني الصدوقني يف عدم االستشهاد م ، وهذا خالف ما عليه العلماء يف 

 احلديث احلسن أو الصحيح لغريه فال داعي لإلعادة .

ع ( النظرات)" تأليف األخ الفاضل و ذه املناسبة ألفت نظر القراء إىل رسالة " وقفات م
مسري أمني الزهريي ، يرد رداً موجزاً نافعاً بإذن اهللا على (نظرات) املؤذن و صاحبه العدوى 
الطائشة اجلائرة اليت طعنت يف صحة أحاديث يف الد األول من هذه السلسة الصحيحة ، 

وضرب على ذلك بعض  أما ما أصابا وال يف حديث واحد ! -جزاه اهللا خرياً –وصرح 
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املثلة ، و مناذج من مناقشاما الفاشلة . مث نصحهما أن يشتغال بكتبهما و تنقيحها ، ففيها 
  الكثري مما حيتاج إىل إعادة النظر قبل االشتغال بكتب غريمها .

  و قد ذكر يف مقدمة الرسالة األسباب اليت حتملهم على الرد علي و حصرها يف أربعة :

 احلداثة. -١

 ة العلم .ضحال -٢

 اهلواء . -٣

 حب الظهور . -٤

مث تكلم على كل سبب منها بشيء من التفصيل ، فأحيل القراء إليها و االستفادة منها ، 
  فإا نادرة يف باا .

وأضيف أنا إىل ما ذكر : الشيخوخة ! فقد تنبه بعضهم ألمهية هذا العلم يف سن متأخرة 
  ، فأخذوا يصححون و يضعفون فيخطئون كثرياً .

) ، و هو أنين كنـت  ٥١٦خرياً أري أن ألفت النظر إىل ما ذكرته حتت احلديث (أ و -٦
وامهاً مع احلاكم و الذهيب يف قوهلما : إن عطاء والد يعلى على شرط مسلم . واحلقيقة 
أنه ليس على شرطه ، بل وال يعرف إال برواية ابنه عنه . فجل من ال ينسى . ومـن  

ئي هذا بعض من يدعي التحقيق ، فعله يعود فيقلدين الغرائب أنه كان قد قلدين يف خط
 يف الرجوع إىل الصواب ، فهذا أوىل به من ذاك التقليد !
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على أن احلديث ال يرتل بذلك عن مرتبة احلسن ملا ذكرت له من الطرق هناك ، فاحلمد 
  هللا على توفيقه ، وأسأله املزيد من فضله .

قدمة هلذه الطبعة اجلديدة ، سائالً املوىل سبحانه وهذا آخر ما يسر اهللا يل كتبه يف هذه امل
و تعاىل أن ينفع ا أكثر مما نفع بسابقاا ، وأن يكفينا شر الفنت ، ما ظهر منها و ما بطن ، 

  إنه مسيع جميب .

  " و سبحانك اللهم و حبمدك ، وأشهد أن ال إله إال أنت ، أستغفرك و أتوب إليك ".

  ـه١٤١٢سنة  ربيع االخر ٣عمان/ اجلمعة 

                                      

  و كتب

  حممد ناصر الدين األلباين
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  الد الثالث
  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  مقدمة الطبعة الثانية

إن احلمد هللا ، حنمده و نستعينه و نستغفره ، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا و سـيئات  
، ومن يضلل فال هادي له ، وأشهد أن ال إلـه إال اهللا   أعمالنا ، من يهده اهللا فال مضل له

  وحده ال شريك له ، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله .

أما بعد ، فإين أقدم اليوم إىل القراء األحبة الد الثالث من " سلسلة األحاديث الصحيحة 
لطلب عليـه ،  " يف طبعته الثانية اجلميلة ، بعد أن نفدت نسخ الطبعة األوىل منه ، وكثر ا

ويأت األسباب إلعادة طبعه على طريقة التصوير املعروفة اليوم ب (األوفست) . ولذلك 
فقد أعدت النظر فيه ، و نقحته ، وضممت إليه بعض الزوائد املفيدة ، وصححت األخطاء 

د املطبعية اليت كانت فيه ، بالقدر الذي تساعدين عليه الطريقة املذكورة ، وجعلت بقية الزوائ
استدراك و تصويب) ، مشرياً إليها جبعلـها بـني    (و الفوائد يف آخر الكتاب حتت عنوان 

  حاصرتني (    ) .

وأحلقت ذلك بفهارس سبعة ، بديل الفهارس الربعة اليت كانت يف الطبعة األوىل ، ألا  
ت اليت مل تكن بقلمي ، وال كانت مرتبة الترتيب العلمي الدقيق الذي جريت عليه يف الدا

قبله وبعده ، ذلك ألن الد طبع أكثره و أنا يف عمان ، فتوىل تصحيح جتاربه ، ووضـع  
  فهارسه غريي من إخواننا الناشئني يف سوريا .
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فاحلمد هللا الذي يسر يل إعادة طبعه ، و اإلشراف على تصحيحه ، ووضع فهارسه ، 
ملكتبة اإلسالمية ، جزامها اهللا وقد ساعدتين يف ذلك ابنيت أنيسة زوجة نظام سكجها صاحب ا

  تعاىل خرياً .

هـ من أحد األفاضل السعودين ٧/٧/١٤٠٣هذا ، وقد كان جاءين خطاب مؤرخ يف 
) مـن روايـة   ١٤٤٩يف الرياض ، يذكر فيه أن احلديث الذي أوردته يف هذا الد رقم (

لذين يتبعونين (!) البخاري يف ( األدب املفرد) ضعيف جداً ! و أنه قد أعجب به طائفة من ا
يف التصحيح و التضعيف ، و االستنباط الفقهي ، وأخذوا يعملون به ! يعين زيـادة : " و  
مغفرته" يف رد السالم ، الواردة يف احلديث املشار إليه . وأرفق مع اخلطاب ورقة كبرية ذات 

  يه برأيي فيه .وجهني يبني فيها وجهة نظره يف التضعيف املزعوم ، ونزوالً عند رغبته كتبت إل

  و ميكن تلخيص كالمه يف أربعة أمور :

األول : أن قويل هناك :" رجاله ثقات من رجال " التهذيب " غري إبراهيم ابن املختار 
  الرازي " ، إمنا هو سبق قلم مين ألنه من رجال " التهذيب".

   ..إخل .الثاين : أن إبراهيم هذا قد قال البخاري فيه : " فيه نظر " ، وقال ابن معني

  الثالث : أن فوقه هارون بن سعد قال فيه ابن معني وأبو حامت : ليس به بأس ...إخل .

الرابع : ان حممداً شيخ البخاري فيه ليس هو ابن سعيد األصبهاين الثقة كما جزمت أنا 
،  به ، وإمنا هو ابن محيد املتروك عند البخاري نفسه ! فكتبت إليه جواباً مفصالً يف الرد عليه

بينت له فيه خطأه فيما ذهب إليه ، إال األمر األول فإنه مصيب فيه ، ولذلك فإين صححت 
  يف هذه الطبعة عبارة :" غري إبراهيم..." فجعلتها " و إبراهيم .." جزاه اهللا خرياً 
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فأين مل أحتفظ بنسخة منه لنفسي ، وهذا من عيويب اليت  –و خالصة الرد فيما أذكر 
  كاآليت : –أن يغفرها يل  أرجوا اهللا تعاىل

  أما األمر الثاين ، فإين مل أعتمد على قول من جرحه لسببني : 

أحدمها : أنه معارض بتوثيق من وثقة ، وفيهم بعض املعروفني بالتشدد ، وهو أبو حامت 
  :-كما ذكرت هناك  –فإنه قال 

  " صاحل احلديث" .

  وهامه ، وإمنا قال فيه أبو داود :وقد عزاه الفاضل املشار إليه أليب داود ، وهو من أ

  " ال بأس به " . كما يف " التهذيب" .

هذا قوله ، وهو يف املعين موافق لقول أيب حامت ، وحنوه فعل ابن حبان وابن شاهني فإما 
  ذكراه يف " الثقات".

و اما الثالث : فيكفي يف رده ما نقله الفاضل نفسه عن الذهيب و العسقالين أنه صدوق . 
 يضره أنه رافضي ما مل يكن داعية ألن العربة يف الرواية الصدق و الضبط كما هو مقرر وال

يف عامل املصطلح ، على أنه قد ذكر بعضهم أنه نزع عن الرفض ، ولعله لذلك اقتصر الذهيب 
  يف " الكاشف" على قول فيه :

  " صدوق" ومل يرمه بالرفض .

فإنه يف الوقت الذي يأخذ علي جزمي بأن و أما الرابع : فهو من اعجب ما تغىن به ! 
حممداً شيخ البخاري يف هذا احلديث هو ابن سعيد األنصاري ، بدعوى أنه ال دليل عليه ! إذا 
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به يعارضه دون أي دليل أو شبه دليل ، بل جمرد ادعاء ، لو قاله خباري زمانه مل يقبل منه ! 
  فامسع إليه كيف يقول :

" قال حممد" يعين ابن سعيد يفتقر إىل دليل ، بل عندي أنه  " فالقطع بأن قول البخاري :
من رواية ( كذا قال ! و يعين أنه هو ) ابن محيد الرازي ، و كأن البخاري رمحه اهللا قال : " 

  قال حممد " هلذه العلة ، فيتأمل هذا املوضع ".

و ترجيح بدون فأقول : لقد تأملته فوجدته تكلفاً ظاهراً ، يعتمد على جمرد االحتمال ، 
ال أقول من  –مرجح ، وهو ما نسبة إىل بزعمه مث أنكره علي ! مع فارق كبري بيين و بينه 

وإمنا من حيث إنين قرنت الدعوى مع لدليل فقلت  –حيث التمكن و التمرس يف هذا العلم 
  هناك يف حممد بن سعيد:

  " وهو من شيوخ البخاري يف " الصحيح" .

ترمجة حممد هذا ، ومل يذكروا مثله يف ترمجة حممد بن محيد  و هذا ما ذكروه صراحة يف
الرازي ، فال أدري كيف جتاهل صاحبنا هذا كله ، فأنكر علينا ما هو واقع فيه ، وحنن براء 

  منه بفضل اهللا تبارك و تعاىل .

مث ما معىن قوله : " وكأن البخاري رمحه اهللا قال : " قال حممد " هلذه العلة .."؟ أليس 
إال تعمية حلاله  –و هو ابن محيد الضعيف عنده  – أن البخاري مل ينسب حممداً هذا يعين

وستراً عليه ؟! أليس هذا أشبه ما يكون بنوع من أنواع التدليس و هو املعروف بتـدليس  
الشيوخ ؟! و هل يصح أن ينسب ذلك ألمري احملدثني البخاري ؟! قال احلافظ ابن كثري يف " 

  ) يف تعريف التدليس املذكور :٥٩ث " (صاختصار علوم احلدي
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" هو اإلتيان باسم الشيخ أو كنيته على خالف املشهور به تعمية ألمره ، و تـوعرياً  
للوقوف على حاله ، وخيتلف ذلك باختالف املقاصد ، فتارة يكره ، كما إذا كان أصغر منه 

  ..."! سناً ....و تارة حيرم كما إذا كان غري ثقة فدلسه لئال يعرف حاله

فهل يليق بطالب هلذا العلم أن يصدر منه مثل الكالم الذي ميس اإلمام البخاري و يرميه 
بالتدليس و تعميته أمر الراوي على الناس ؟! أليس كان األوىل به إذا مل يكن لديه ما يرجح ما 
رجحناه أن حيسن ظنه بالبخاري و حيمل عدم نسبته لشيخه حممد على أنه الثقة ، ولـيس  

  تروك عنده ؟! هذا كان أوىل به . واهللا اهلادي .امل

  ذلك خالصة ما كنت كتبت به إليه يف ردي املرسل إليه ، فماذا كان موقفه تلقاءه ؟

هـ) قال فيه بعد السالم و املقدمة ، ٨/١٢/١٤٠٣لقد كتب إىل جواباً آخر بتاريخ (
  والدعاء يل باخلري ، ووصفه إياي ب " احملدث اخلطري"! قال :

شيخنا اجلليل : جوابكم على مكتويب وصل يف حينه .. وها أنا ذا أعطف على مـا  " 
كتبتم جواباً هو من باب " رب ناقل فقه إىل من هو أفقه منه " ، و " رب ناقل فقه غري فقيه 

  " و منكم نستفيد ، و من علومكم ننهل ".

فحات ! يدندن فيـه  فهل استفاد شيئاً ؟ ال ، فإنه أرسل مع اجلواب حبثاً له يف مثان ص
حول عدم شرعية الزيادة املذكورة يف رد السالم و ليس يف إلقائه ، واستدل علـى ذلـك   
حبديثني ضعيفني ، أحدمها منكر ، واآلخر شاذ ، وقد فصلت القول فيهما يف الكتاب اآلخر 

ى ) ، وبينت فيه تعصبه لرأيه ، وخمالفته للعلماء يف ترجيحه التعديل عل٥٤٣٣" الضعيفة "(
  التجريح املفسر ، وحماولته تضعيف رواية اجلرح عن اإلمام أمحد بقوله :

  " ومل أجد هذا القول مستفيضاً عن أمحد "!
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  مع أن العلماء تلقوه بالقبول كالذهيب و اهليثمي وغريمها .

مث أتبع احلديثني املشار إليهما بأثرين صحيحني عن ابن عمر و ابن عباس رضـي اهللا  
له فيهما ألما يف ابتداء السالم و ليس يف رده فهو ال يفرق بني االبتداء به عنهما ، ال حجة 

ورده ، ولذلك فهو يعلل احلديث ما ، ويرد بعض اآلثار الواردة عن السلف على وفقه ! و 
قد خرجت بعضها يف املصدر اآلنف الذكر ، منها عن ابن عمر أنه كان إذا سلم عليه فرد 

  بن عمر :زاد ، قال سامل موىل ا

" فأتيته فقلت : السالم عليكم . فقال : السالم عليكم ورمحة اهللا ..مث أتيته مرة أخرى 
فقلت : السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ، فقال : السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتـه ،  

  وطيب صلواته " . رواه البخاري يف " األدب املفرد " ، وسكت عنه احلافظ يف " الفتح ".

ذا أردت أيها القارىء أن تعرف انه ال يفرق بني االبتداء بالسالم ورده ، وأنه خيلط فإ
  بينهما ، فامسع قوله :

" و كأن ابن عمر رضي اهللا عنهما كان يأخذ بالزيادة على ما يف إطالق اآلية و عمل 
:" ا ، فلذا كان الناس حييونه مبا مر ، مث وقف على علم يف هذا فنهى مـن زاد ، وقـال   

  حسبك إىل وبركاته " . كما أخرجه ابن وهب ".

قلت : و هذا كذب على ابن عمر وابن وهب أيضاً ، فإن نص روايته كما ذكره هو 
) و هذا عن ابن حجر ، دون أن يشري إىل ذلك ! ٥/٢٩٣ونقله عن " الفتوحات الربانية " (

عمر و قال : حسبك إىل "  :عن ابن عمر أن رجالً سلم عليه فزاد :" و مغفرته " فانتهزه ابن
  وبركاته ".
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فأنت ترى أن هذا األثر يف النهي عن الزيادة يف إلقاء السالم ، وأن زيادة ابن عمر يف 
  رده وفقاً لآلية .

فالعجب من هذا الكاتب الفاضل ،كيف خيلط هذا اخللط الفاحش ، و يتجرأ علـى  
ثار السلفية املوافقة هلا ، بله احلديث على حد تعبريه ، وخمالفة اآل –إبطال العمل بإطالق اآلية 

، وال يتنبه للفرق بني ذلك كله ، وبني األثرين االخرين اللذين ذكرمها عن ابن عمر وابـن  
عباس كما تقدمت اإلشارة إليهما ، ومها يف النهي عن الزيادة يف اإللقاء كأثر ابن عمر هذا 

العاملني بذلك ، بناء على هذا الذي سقت آنفاً نصه ، وحيرص كل احلرص على صد الناس 
  اخللط يف الفهم ، وجلهل ذا العلم ، واهللا املستعان .

الطبعة السلفية ) بعد أن  -١١/٦و مما يؤكد ذلك أن احلافظ ابن حجر قال " الفتح " (
ساق اآلثار من النوعني ، وبعض األحاديث املوافقة للحديث الذي حنن يف صدد الدفاع عنه ، 

  ضعفه . وقد عزاه للبيهقي دون البخاري ! قال :والرد على من 

" و نقل ابن دقيق العيد عن أيب الوليد بن رشد أنه يؤخذ من قوله تعاىل : (فحيوا بأحسن 
  منها ) اجلواز يف الزيادة على الربكة إذا انتهى إليها املبتدىء ".

  مث قال :

شروعية الزيادة على " وهذه األحاديث الضعيفة إذا انضمت قوي ما اجتمعت عليه من م
  (بركاته) ".

و هذه شهادة هامة من أمري املؤمنني يف احلديث ترد على الكاتب املومي إليـه مـن   
الناحيتني احلديثية و الفقهية ، تطابق متاماً ما ذهبنا إليه حديثياً و فقهياً ، فطوىب إلخواننا الذين 



المقدماتمھمات  ٤٦٠    

لكاتب يف خطابه األول إيل ، مريداً يعملون ذه السنة و غريها ، و خباصة الذين بشرنا م ا
  منهم تركها ! ف ( طوىب هلم و حسن مآب ) و احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات .

ذلك ، مث خطرت يف بايل خاطرة ، استكماالً ملا كنت رجحته فيما رددت به على األخ 
الضعيف ، الفاضل أن شيخ البخاري يف احلديث الذي ضعفه ليس هو حممد بن محيد الرازي 

وإمنا هو حممد بن سعيد األصبهاين الثقة الذي اعتمده البخاري يف " صحيحه" فكلفت أحد 
أصهاري أن يتتبع يل من " التاريخ الكبري " للبخاري أمساء ( احملمدين) من شيوخه الذين روى 

  عنهم فيه مباشرة أو تعليقاً ، ففعل جزاه اهللا خرياً ، فانكشف يل ما يأيت :

  روي حملمد بن محيد الرازي ، فهو يبينه بأحد وجهني :أنه حني ي

األول : أن يسميه منسوباً ألبيه : ( حممد بن محيد ) كما رأيته يف مواضع عديدة و هذه 
  أرقامها :

) ، من املفيد أن أقول : إنه ١٣١و٤/١/٧٣و٢٧٤و٣/٢/١٦و٢٩٩و٧٤و٢/٢/٤٩(
مل يذكر يف ترمجته وال يف ترمجة قد صرح بالتحديث عنه يف أكثر هذه املواضع ، وهذا مما 

الرازي يف " ذيب الكمال " للحافظ املزي وال فروعه ، و كأن ذلك لضعفه ، أو لعـدم  
  رواية البخاري عنه يف كتبه األخرى اليت ترمجوا لرواا ، ك " الدب املفرد " و غريه .

محيد " و هـذه  الثاين : أن يقتصر على نسبته ألبيه دون أن يسميه فيقول : " قال ابن 
  أرقامها :

  ).٩٩-٤/١/١/٩٨و٢/٢/٢١٨و٣٢٤و١/٢/١٩٦(

  و قد رأيته أمه يف موضعني اثنني فقط :
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  ).٢/١/٢٠٤أحدمها : يف (

  ) .٣/٢/١١٩و االخر : يف (

) بأنه (ابن محيد) يف ١/٢/١٩٦لكن بالنسبة للموضع األول ، فقد بينه يف مكان آخر (
  ول ، فمن احملتمل أنه سقط بيانه من الناسخ هناك .نفس احلديث الذي رواه يف املوضع األ

و اما املوضع اآلخر ، فيمكن أن يقال فيه االحتمال املذكور قبل ، وما سيذكر قريباً من 
  اختالف النسخ .

) ، ولكن ذكر املصحح يف تعليقه ٣/١/١٦مث وجدت فيه موضعاً ثالثاً ، وقع فيه مبهماً (
  محيد " و لذلك ذكرته يف األول املقدم .عليه أنه وقع يف نسخة " حممد بن 

و اخلالصة : إن هذا التتبع و التحقيق كشف يل عن أن من عادة البخاري يف " التاريخ " 
أنه إذا روى عن حممد بن محيد الرازي بينه و نسبه بوجه من الوجهني السابقني ، وهو الالئق 

يانه ، وال ينتقض ذلك مبا وقع يف مبقامه يف دينه و علمه ، وترتهه عن التدليس ، كما سبق ب
  تلك املواضع القليلة ، ملا ذكرته آنفاً .

و بذلك نتأكد من صواب ما كنت رجحته يف ردي املشار إليه : إن احلديث من رواية 
البخاري عن حممد بن سعيد الرازي الثقة ، وليس من روايته عن حممد بن محيد الرازي كما 

ن حجة أو برهان ، ألنه لو كان من حديثه لبينه البخاري كما جزم به الفاضل املردود عليه دو
فعل بغريه من األحاديث املشار إليها بأرقامها املتقدمة . وبذلك أيضاً أثبتنا أن البخاري ليس 
من عادته أن يستر حال حممد بن محيد الرازي بعدم نسبته ألبيه لضعفه ! كما أشعر به من مل 

  الدقيق ، واهللا تعاىل ويل التوفيق ، وهو اهلادي إىل أقوم طريق . حيسن الكتابة يف هذا املوضوع



المقدماتمھمات  ٤٦٢    

هذا ، وال يفوتين أن أشكر بعض إخواننا الذين نبهونا على بعض األخطاء اليت كانت يف 
الطبعة السابقة ، فصححناها قدر استطاعتنا ، فجزاهم اهللا خرياً ، وجعلنا و إيـاهم مـن   

  هم حيزنون ، وعلى رم يتوكلون .الصاحلني . الذين ال خوف عليهم وال 

  هـ١٤٠٦شوال  ٦عمان 

  و كتب

  حممد ناصر الدين األلباين
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الرابعالمجلد 
  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم  

  مقدمة املؤلف

إن احلمد هللا ، حنمده ونستعينه و نستغفره ، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا وسـيئات  
من يضلل فال هادي له ، وأشهد أن ال إلـه إال اهللا   أعمالنا ، من يهده اهللا فال مضل له ، و

  وحده ال شريك له ، و أشهد ان حممداً عبده ورسوله .

أما بعد ، فهذا هو الد الرابع من كتايب " سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها 
ليوم مخسمائة حديث من األحاديث الثابتة ، أقدمه ا –كأمثاله املتقدمة  –وفوائدها " حيوي 

إىل القراء الكرام بعد أن مضى حنو مخس سنوات من طبع الد الذي قبله يف سوريا ، ومل 
يتيسر لنا طبع هذا الذي بني أيديهم إل يف هذه اآلونة و يف األردن ، وبصعوبات طبعيه مجة 
أحاطت به ال يعلم قدرها إال اهللا عز وجل ، ال داعي لشرحها و بياا ، إذ ما كل ما يعلم 

قال ، فحسيب أن أحتسب األجر يف حتميلها عند اهللا تعاىل الذي هو وحده مالذ املؤمن و ي
معاذه يف كل ما يناله و يصيبه من سراء أو ضراء ، فإن ذلك كله خري بالنسبة للمسلم الصابر 

  ):١٤٧، كما يف قوله صلى اهللا عليه وسلم املتقدم يف هذه السلسلة رقم (

أمره كله خري ، إن أصابه ما حيب محد اهللا و كان له خري ، " عجبت ألمر املؤمن ، إن 
  وإن أصابه ما يكره فصرب كان له خري ، وليس كل أحد أمره كله خري إال املؤمن "
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و لعل من اخلري الذي قضاه اهللا لنا ، يف هذه الربهة املديدة لطبع الكتاب و الصعوبات 
يل فرصة لالستفادة من بعض الكتب احلديثية املصورة املشار إليها آنفاً أنه تبارك و تعاىل أتاح 

، أو اليت مت طبعها حديثاً ، ووقفت عليها بعد أن نضد هذا الد ، ومل يقيض يل االستفادة 
منها من قبل ، األمر الذي مكنين من أن أستمد منها جل مادة ( االستدراك ) الذي يـراه  

اهللا عليه وسلم :"...... فأمر املؤمن كله خري القارىء يف آخر الكتاب ، مصداقاً لقوله صلى 
  " و احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات ".

هذا و قد يكون من املفيد أن أشري هنا إىل أمر هام طاملا سئلت عنه كتابة و لفظاً وهو 
  قوهلم :

ما هو السبب يف خمالفتك يف التصحيح و التضعيف بعض من تقدمك مـن احلفـاظ   
  وطي و املناوي و غريمها ، فضال عن بعض املشتغلني باحلديث من املعاصرين ؟احملدثني كالسي

  واجلواب :

 أما بالنسبة للحفاظ املتقدمني ، فالسبب يعود إىل أمرين أساسني :  - أ

األول : أن األنسان من طبعه اخلطأ و النسيان ، ال فرق يف ذلك بـني املتقـدمني و   
يستدرك عليه املتأخر ، وقدميا قالوا : كم ترك االول املتأخرين ، فقد ينسى املتقدم و يسهو ، ف

  لآلخر .

  فاحلكم حينئذ للدليل و الربهان ، فمع أيهما كان اتبع
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و اآلخر : وهو األهم ، أن املتأخر العارف ذا الفن قد يتوسع يف تتبع الطـرق مـن   
متابعاته و دواوين السنة حلديث ما ، فيساعده ذلك على تقوية احلديث ملعرفته بشواهده و 

  هذا من منهجي يف التخريج ، كما أشرت إىل ذلك فيما يأيت 

) ، وعلى تضعيف إسناد ظاهرة الصحة ، ألن تتبعه للطرق كشف له عن علة ٥٢٥(ص
قادحة فيه كاإلرسال أو االنقطاع أو التدليس و غريمها ، ما كان ليظهر له ذلك لوال تتبعه 

ديث ، فراجعه إن شئت يف " الباعث احلثيث " للطرق ، هذا أمر مذكور يف علم مصطلح احل
من العارفني بذلك  –بفضل اهللا  –) أو غريه ، وحنن ٧٧-٦٨يف " املعلل من احلديث " (ص

نظراً و تطبيقاً منذ حنو نصف قرن من الزمان ، وكتيب أكرب شاهد على ذلك و خباصة " إرواء 
توفرة فيهما بكثرة ، وال بأس مـن  الغليل" و هذه السلسلة و السلسلة األخرى ، واألمثلة م
 ١٥٤٢و ١٥٢٨و ١٥١٣و ١٥٠٢اإلشارة إىل بعضها مما سيأيت يف هذا الـد ( رقـم   

و ٢٤٢و ٢١٥و ٢٠٤و ٢٠٢و ١٩٠و ١٧٦و ١٥٨و ١٤٣و  ١٠٢) و ( ص  ١٥٦٦و
و  ٣٦٧و  ٣٥٥و  ٣٥٢و  ٣٣٠و  ٣٢٤و  ٣١٤و  ٣٠٢و  ٢٩٩و  ٢٩١و  ٢٤٣
 ٥٦٨و  ٥٦٤و  ٥٤١و  ٤٨٦و  ٤٦٦و  ٤٤٩و  ٤٢٤و  ٤١١و  ٤٠٤و ٤٠٣و ٣٨١

  ) . ٦٤٨و  ٦٤١و  ٦١٨و  ٥٧٢و 

وأما بالنسبة للمخالفني من املعاصرين ، فليس ملخالفتهم عندي قيمة تذكر ، ألن  - ب
ال جمرد النقل ، وتسويد احلواشي بتخريج األحاديـث  ‘مجهورهم ال يحسن من هذا العلم 

على ذلك بالفهارس املوضوعة هلا قدميا وعزوها لبعض الكتب احلديثية املطبوعة ، مستعينني 
وحديثًا ، األمر الذي ليس فيه كبري فائدة ، كما كنت شرحت ذلك يف مقدمة كتايب " غاية 

) ، بل إنين أرى أن مثل هذا التخريج ال  ٤املرام يف ختريج أحاديث احلالل واحلرام " ( ص
اء الذين يستلزمون من جمرد لكثري من القر –غري مقصود طبعا  –خيلو من شئ من التضليل 

عزو احلديث إلمام أن احلديث مثبت ! ويزداد تومههم لصحة احلديث إذا اقترن مع خترجيه 
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القول بأن رجاله ثقات ، أو رجاله رجال الصحيح ، وهو ال يعين الصحة عند العلماء ، كما 
ا أم ) وغريها ، كم ٤٧ – ٣٩/ ١كنت حققته يف مقدمة كتايب " صحيح الترغيب " ( 

يتومهون من قول املُخرج : يف إسناده فالن وهو ضعيف أن احلديث ضعيف ! وقد يكون 
معهم بعض هؤالء املُخرجني أنفسهم ! جلهلهم مبا تقرر يف علم املصطلح أنه ال يلزم مـن  
ضعف السند ضعف املنت الحتمال أن يكون هلذا الضعيف متابع يتقوى بـه ، أو يكـون   

)  ١٩٠١به كما أشرت إىل ذلك يف ختريج احلديث اآليت بـرقم (   للحديث شاهد يعتضد
) ، وهذه حقيقة يعلمها كل من مارس هذا العلم وكان حافظًـا واسـع    ٥٢٥صفحة ( 

االطالع على املتون واألسانيد والشواهد ، ذا معرفة بالرواة وأحواهلم ، مع الدأب والصرب 
لية يف كتيب كلها ، وخباصة هذه السلسلة ، على البحث والنقد الرتيه ، وجتد هذه احلقيقة ج

وباألخص هذا الد منها ، ويتجلى ذلك للقارئ بصورة سريعة جلية برجوعه إىل فهرس ( أ 
املواضيع والفوائد ) على أنه قد يكون إعالل احلديث بالراوي الضعيف ، إمنا هو اعتماد  –

، ويكون هناك مـن وثقـه    على قول مرجوح يف تضعيفه قاله بعض أئمة اجلرح والتعديل
ويكون توثيقه هو الراجح ، فالتصحيح والتضعيف عملية علمية دقيقة ، تتطلب معرفة جيدة 
بعلم احلديث وأصوله من جهة ، وحتريا وإحاطة بالغة بطرق احلديث وأسانيدها من جهـة  

، وإذا أخرى ، وهذا أمر ال يستطيعه وال يحسنه مجاهري املشتغلني اليوم بتخريج األحاديث 
رأيت ألحدهم حتقيقًا ونفسا طويالً يف ذلك فهو على الغالب مسروق منتحل !  واملنصفون 
منهم يعزون التحقيق لصاحبه ، وقليل ما هم . وسريى القراء الكرام يف هذا الكتاب أمثلـة  
كثرية تدل على ما ذكرنا من التقصري يف تتبع الطرق والتحقيق ، الذي أودى ببعض املعاصرين 

 تضعيف األحاديث الصحيحة ، فانظر مثالً آخر الكالم على حديث ( العترة ) ( رقـم  إىل
) ففيه اإلشارة إىل من ضعفه من أفاضل الدكاترة املعاصرين وإىل من ضعف حديث  ١٧١٦

فإنك  –إن شاء اهللا  –: " تركت فيكم أمرين ... كتاب اهللا وسنيت .." من إخواننا لطيبني 
حلاً للعربة ، هذا مع كون االثنني على شئ ال بأس به من املعرفة ذا جتد يف ذلك مثاالً صا
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العلم ، فماذا يقال عن الذين يتكلمون يف تصحيح األحاديث وتضعيفها بغري علم ، بل باهلوى 
أو بالتقليد األعمى ملن ال ختصص له ذا العلم الشريف بل وال له أية معرفة به !! كالـذين  

 ٣٨الصحيحة ، وأحاديث عيسى عليه السالم وغريها . انظر ( ص يضعفون أحاديث املهدي
) ، وبعضهم يخرج األحاديث بطريقة يوهم القراء أنه بقلمه ، وهو لغريه ، حرصا منه على 
الشهرة ، وأن يقال فيه حمدث ! وهؤالء فيهم كثرة ، وأساليبهم اليوم خمتلفة . وبني يدي اآلن 

ر تفسري ابن كثري " اختصار وحتقيق حممد علي الصابوين ، فيه الد األول من كتاب " خمتص
العجب العجاب من السرقة باسم االختصار والتحقيق ، وليس فيه من التحقيق شئ ، فإن 
الرجل ابتدع أسلوبا جديدا يف ادعاء العلم وما ليس له منه ، ذلك أن احلافظ ابن كـثري يف  

يف غري ما رواه الشيخان . األوىل : يسوق احلديث خترجيه ألحاديث " تفسريه " له طريقتان 
 بإسناد خمرجه من املصنفني كأصحاب السنن واملسانيد والتفاسري . 

  واألخرى : يسوق احلديث ويخرجه بعزوه إىل املصنفني دون أن يذكر اإلسناد .

ارة وهو يف كل من احلالتني تارة يصرح مبرتبة احلديث ، وذلك من فوائد " تفسريه " وت
يسكت ، وهو يف احلالة األوىل أكثر سكوتا ، ومن أمثلته حديث قتل اليهود ثالثة وأربعني 

) . ومنها حديث "  ٥٤٦١نبيا يف ساعة واحدة ، وقد خرجته يف السلسلة األخرى برقم ( 
األبدال يف أميت ثالثون ، م ترزقون .. " وإسناده ضعيف جدا ، وهو خمرج هنالك برقم ( 

وحديث : اسم اهللا األعظم يف ( آل عمران ) : ( قل اللهم مالك امللك .. ) وهو  ) ، ٩٣٦
) إىل غري ذلك من املثلة وهي كثرية جـداً ، لـو    ٢٧٧٢موضوع كما بينته هناك برقم ( 

  تتثبعت لكان منها كتاب يف جملد كبري . 

 فاعتبـها  فجاء هذا الرجل الصابوين إىل هذه األحاديث اليت سكت عنها ابن كـثري 
) بأنه اقتصر فيه علـى   ٩صحيحة بإيراده إياها يف " خمتصره " وتصرحيه يف مقدمته ( ص 
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األحاديث الصحيحة ، وحذف األحاديث الضعيفة ! كما حذف الروايات اإلسرائيلية ، وهو 
يف كل ذلك غري صادق كما تقدم وزدته بيانا يف ختريج احلديث املشار إليه آنفـاً بـرقم (   

وهو يف ذلك قد سبق كل من كتب يف هذا العلم الشريف جهـالً وتضـليالً    ) ،٥٤٦١
ودعوى فارغة ، حبيث ال أعرف له شبيها إال أن يكون املسمى عز الدين بليق صادقًا يف قوله 

  يف مقدمة كتابه الذي مساه بغري حق " منهاج الصاحلني " : 

  ضعيفة أو املوضوع ة " ." ال يروي األحاديث املتناقضة ، ويستبعد األحاديث ال

وهو يف قوله هذا أفاك كذاب ، فقد درست كتابه هذا دراسة دقيقة ملناسبة عرضت ، 
وتتبعت أحاديثه حديثاً حديثاً ، فهالين كثرة ما فيه من األحاديث الضعيفة واملوضوعة ، حىت 

ويلة جاوز جمموعها األربعمائة حديث ، فتعجبت من جرأته وإقدامه على هذه الدعوى الط
من رأيت ممن كتب يف احلديث الشريف  –إن مل أقل : أجهل  –العريضة ، وهو من أجهل 

، وال أعلم من يساويه يف ذلك إال أن يكون الصابوين هذا ، فإنه قلده حذو القذة بالقذة ، 
فادعى كما سبق بأن خمتصره ليس فيه إال األحاديث الصحيحة ! إال أنه يزيد عليه بإعجابه 

وره بأنه أستاذ التفسري بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية يف جامعة امللك عبد بنفسه وغر
العزيز مبكة املكرمة كما يصف نفسه به يف كتبه ، وبأنه يضمر ألهل احلديث والعاملني به 
الذين يسمون يف بعض البالد بـ ( السلفيني ) أشد البغض ، وحيقد عليهم أسـوأ احلقـد   

به كتيبه الذي مساه بغري حق أيضاً " اهلدي النبوي الصـحيح يف   ،يدلك على ذلك ما سود
سنة النيب  –فيما أحيوا  –صالة التراويح " ، فإنه ما ألفه إال للرد على السلفيني الذين أحيوا 

صلى اهللا عليه وسلم يف صالة التراويح إحدى عشرة ركعة ، وليته كان رداً علميا ، إذن لقلنا 
ذريعة لينال  –واهللا أعلم  –ولكنه جعله  –إن كان له رأي واجتهاد !  –" له رأيه واجتهاده 

منهم ، ويشفي بذلك غيظ نفسه ، ويروي غليل صدره بسبهم وشتمهم واالفتراء عليهم ، 
)  ١٣٨و ٧٧) ويكرر ذلك يف غري ما موضع ( ص  ٣٥فهو يلقبهم بـ " املسلفني " ( ص 
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) و بــ "   ٨٠وغباء الـذهن " ( ص  ) وبـ " سوء الفهم ٧٥و بـ " اجلاهلني " ( ص
) ويكرر هذا  ٨٩األدعياء املتطاولني على العلماء " ، و بـ " تضليل السلف الصاحل " ( ص 

) ! إىل غري ذلك من األلفاظ اليت  ١٣٠يف غري ما مكان واحد ، وبـ " أدعياء العلم " ( ص
وء الظن باملسلمني . تنبئ العاقل على ما انطوت عليه نفس هذا الرجل من الغل واحلسد وس

فاهللا سبحانه وتعاىل حسيبه ، وليس من مهي أن أرد عليه يف كلماته هذه ، فإن األمر كما قال 
تعاىل : ( إن اهللا يدافع عن الذين آمنوا ) ولكين أريد أن أبني للناس أنه هو الدعي للعلم لكي 

  تقدم صنيعه يف " خمتصره ".ال يغتروا به وبكتاباته اليت تطفح باجلهل املركب كما رأيت فيما 

وأصرح من ذلك داللة وأكشف خلزيه وعاره أنه زين الصفحة األوىل من الورقة األوىل 
من " خمتصره " وكذلك فعل بكتابه اآلخر الذي مساه " صفوة التفاسري " ؛ زينهما بأربعـة  

ى طبـع  أحاديث خمرجة خترجياً مكذوباً مفضوحاً فيها كلها ، ووضع حتتها اسم املنفق عل
الكتابني املذكورين السيد حسن عباس شربتلي ، وليس يهمين حتقيق أا بقلـم هـذا أو   
الصابوين ألن الغاية حتذير القراء من الوقوع يف الكذب على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  وعلى العلماء ، وتعريفهم مبن يدعي العلم ليحذروه ، و األحاديث األربعة هي كما ساقها :

 راف أميت محلة القرآن " الترمذي " أش  -١

 " من قرأ حرفاً من كتاب اهللا فله حسنة ... " البخاري  -٢

 " اقرأوا القرآن فإنه يأيت يوم القيامة شفيعاً لصاحبه " البخاري -٣

 " تركت فيكم ما إن متسكتم به لن تضلوا .. " متفق عليه  -٤

  لبيان :فعزوه هذه األحاديث األربعة إىل املذكورين كذب عليهم وهاك ا
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أما احلديث األول فلم يروه الترمذي مطلقاً ، وإمنا رواه الطرباين وغريه من املتساهلني يف 
  الرواية الذين ال يلتزمون الصحيح من احلديث . ( انظر اجلامع الصغري والكبري للسيوطي ) .

نهما واحلديث الثاين والثالث فكذب على البخاري ، فإنه مل يرومها ، وإمنا روى الثاين م
  الطبعة الرابعة ). – ٢٠٦الترمذي وصححه ، وهو خمرج يف التعليق على " الطحاوية " ( ص 

  وأما الثالث فرواه مسلم دون البخاري كما يف " الترغيب " و " اجلامعني " وغريمها .

واما الرابع ، فإمنا رواه اإلمام مالك يف " املوطأ " معضالً ، لكن له شاهد عن ابن عباس 
يف " املشكاة " ، وآخر مبعناه ، سيأيت الكالم عليه يف هذا الد بإذن اهللا يف اية  ، خرجته

) . مث وقفت له على شاهد ثالث من حـديث أنـس يف " طبقـات     ١٧٦١احلديث ( 
خمطوطة الظاهرية ) ، فازداد احلديث به قوة على  – ٢٧٩االصبهانيني " أليب الشيخ ( ص 

وىل أن يذكر هناك ، أو يف ( االستدراك ) ، ولكن هكذا قُدر ، قوة ، واحلمد هللا ، وكان األ
  واخلرية فيما اختاره اهللا عز وجل .

هذا وقد يقول قائل : إن تعصيب اجلناية يف هذه األحاديث األربعة بالشيخ الصابوين ال 
  وجه له ، ألا ليست بقلمه .

ئه يف " خمتصره " وإن كان فأقول : احلقيقة أن ما تقدم من اإلشارة إىل منط من أخطا
يكفي إلدانته باجلناية على أحاديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وتضليله لقرائه فيها ، فإنه 
يتحمل أيضاً مسؤولية هذه األحاديث األربعة أيضاً ، ألا إن مل تكن بقلمه وتزلف بنسبتها 

من كتابيه ، وإن مما ال شك إىل احملسن الشربتلي ،فحسبه أنه رضي بنشرها له يف أول صفحة 
فيه أن أقل من ذلك يعترب إقراراً منه هلا عند أهل العلم ، فكيف وهو قد زين ا واجهة كتابيه 

  ؟!
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  فإن قيل : لعله ال يعلم ما ذكرت من حاهلا .

فأقول : نعم هذا ممكن ، بل إن حسن الظن به وأنه مل يتقصد تزيني واجهـة كتابـه   
صلى اهللا عليه وسلم وعلى العلماء حيملنا على ترجيح أنه ال يعلم بالكذب على رسول اهللا 

ذلك ، ولكن أليس هذا االعتبار عنه أو منه ، هو كما يقال : عذر أقبح من ذنب ! إذ كيف 
جيوز له أن يزين ا كتابه وهو ال يعلم حاهلا ؟ واهللا عز وجل يقول : ( وال تقف ما ليس لك 

  فؤاد كل أولئك كان عنه مسئوال ) . ولقد أحسن من قال ملثله : به علم إن السمع والبصر وال

  فإن كنت ال تدري فتلك مصيبة            وإن كنت تدري فاملصيبة أعظم 

إن هذا الرجل وأمثاله من املقلدين يقيمون أشد النكري على الشباب املؤمن ، ال لشئ إال 
كما هو الواجب كتاباً  –معيناً يقلدونه لكوم يتبعون السنة الصحيحة ، وال يلتزمون مذهباً 

بدعوى أم ليسوا من أهل العلم ، فيوجبون عليهم أن  –وسنة واتباعاً لألئمة األربعة وغريهم 
يقلدوا املذهب ، وينسون أنفسهم حني يكتبون يف علم احلديث وهم به أجهل من أولئك 

  السنيني بفقههم التقليدي !

عيثون فساداً يف األصل الثاين من أصلي الشريعة ، أال وهي دون أن يشعروا مطلقاً بأم ي
السنة املطهرة وأم يتعرضون بذلك للوقوع يف وعيد الكذب على رسول اهللا صلى اهللا عليه 
وسلم عمداً أو جهالً ، فيصدق عليهم على األقل قوله صلى اهللا عليه وسلم : " من حدث 

ث ) أنه كذب فهو أحد الكذابني " رواه مسلم عين حبديث يرى ( أي عند أهل العلم باحلدي
وغريه . فإن احلديث األول الذي عزاه للترمذي كذباً ، هو نفسه أيضاً ال يصح كما قال إمام 
احملدثني البخاري ، ألنه من رواية شل بن سعيد وهو كذاب كما قال اإلمام ابن راهويـة  

يف الكتاب اآلخر : " الضـعيفة " (   ومن قبله الطيالسي ، وفيه راو آخر واه ، وقد خرجته
٢٤١٦ . (  
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ذكرت آنفاً ما يقتضيه حسن الظن به أن ختريج تلك األحاديث ليست له ، ولكـين  
ال يدعين أن أبقي عند ما ذكرت ، فقد وجدته وقع له  –إلغراقه يف جهله  –وجدت الرجل 

اء أخرى ، ال بد يل يف صلب كتيبه املتقدم أكاذيب أخرى تشبه تلك مشاة تامة ، إىل أخط
  من بياا نصحاً وحتذيراً .

) حديث " ... وسننت لكم قيامه " ، وقال : " رواه أصـحاب   ٦٧ذكر ( ص  -١
 السنن " وهم أربعة معروفون ، ومل يروه منهم إال النسائي وابن ماجه !

 ) حديثاً يف فضائل رمضان ، وقال : ١٨ذكر ( ص -٢

  " رواه النسائي " 

ه مل يروه ، وإمنا رواه الطرباين كما يف " الترغيب " و " امع " وهو كذب عليه ، فإن
  للهيثمي ، فقال : 

  " فيه الفضل بن عيسى الرقاشي وهو ضعيف "

 ) حديث : " أرحنا ا يا بالل " ، فقال يف احلاشية خمرجاً له :  ٥٠وذكر ( ص  -٣

  " لسان العرب " .

هذا الكتاب املعروف بأنه ليس مـن  فلم يعرف هذا املسكني مصدراً هلذا احلديث غري 
كتب احلديث ، وإمنا هو يف اللغة ، مع أنه يف " سنن أيب داود " وخمرج يف كتب السنة مثل " 

  ) وغريه ! ١٢٥٣املشكاة " ( 
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) أثر أُيب بن كعب يف صالته يف رمضان عشرين ركعة ، وأنه كان  ٥٦أورد ( ص -٤
ن " املغين " البن قدامة : " رواه ال يقنت إال يف النصف الثاين ... وقال نقالً ع

 أبو داود " .

وعمر ، ومبثله حيتج  –وهو البصري  –قلت وله علة ظاهرة وهي االنقطاع بني احلسن 
على السلفيني املتمسكني بالسنة يف صالة التراويح كما تقدم ، ويرميهم بكل باقعة كمـا  

  سلف .

رواية أخرى : " مـا  ) حديث " ال جتتمع أميت على ضاللة " ويف  ٧٨ذكر ( ص -٥
 كان اهللا ليجمع أميت على ضاللة . وقال :

  " رواه أصحاب السنن " .

وهذا كذب أيضاً عليهم مجيعاً إال الترمذي فإنه رواه باللفظ األول ، وأما اآلخر فرواه 
) ، لكنه  ٨٠ابن أيب عاصم يف " السنة " وإسناده ضعيف كما بينته يف " ظالل اجلنة " ( رقم 

  ) وغريه . ١٣٣١ع طرقه كما شرحته يف " الصحيحة " ( حسن مبجمو

) ذكر قوله صلى اهللا عليه وسلم :"  الكرب بطر احلق وغمط الناس "  ٩٦ويف ( ص  -٦
 وقال : 

  " أخرجه البخاري " .

قلت : وهو كذب عليه أيضاً فإمنا رواه مسلم فقط يف " الصحيح " عن ابن مسعود ، 
رد " عن ابن عمرو ، فإن كان يعنيه ، فهذا من األدلة على نعم رواه البخاري يف " األدب املف

أن الصابوين جلهله ال يفرق بني ما يرويه البخاري يف " الصحيح " وما يرويه خارجه ، وإال 
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لقيد العزو إليه بقوله : " يف األدب املفرد " ! وهو خمرج يف الد األول من هذه " السلسلة 
 بإذن اهللا تعاىل بزيادة يف التخريج والطريق يف هذا الد ) ، سيأيت ١٣٤الصحيحة " برقم ( 

  ) . ١٦٢٦برقم ( 

) حديث : " ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إال أوتوا اجلدل "  ١٢٨ذكر ( ص  -٧
 ، وقال يف خترجيه :

  ) وقال : إسناده صحيح " . ٢٥٢/ ٥" أخرجه الترمذي وابن ماجه وأمحد يف املسند ( 

فإنه مل  –وإن كان احلديث يف نفسه ثابتاً  –ى اإلمام امحد أيضاً قلت : ولقد كذب عل
) ، وهذا الكذب يعرفه  ٢٥٦/ ٥يقل ذلك ، وقد أخرجه يف موضع آخر من " املسند " ( 

كل مشتغل ذا العلم الشريف ، فإن اإلمام أمحد رمحه اهللا ليس من عادتـه يف مسـنده   
لتعبري ، أراد أن يقول : وقال الترمـذي : "  التصحيح . ولقد خطر يف البال أنه مل حيسن ا

إسناده صحيح " ، ولكن الترمذي مل يقل ذلك أيضاً ، وإمنا قال : " حسن صـحيح " ،  
  والفرق بني العبارتني ال خيفى على أهل العلم .

وهلذا الرجل أخطاء كثرية ، وأكاذيب اخرى ، وخباصة على إخواننا السلفيني ، ال جمال 
ليها يف هذه املقدمة ، فإا حديثية حمضة ، ولعله يتاح لنا ذلك يف فرصة ‘ة لذكرها أو اإلشار

  أخرى إن شاء اهللا .

ومجلة القول : إنين أطلت الكالم يف الشيخ الصابوين بصورة خاصة من بني املخالفني من 
ل ، املعاصرين ، ألنه يصلح مثاالً جلمهورهم الذين ال حيسنون من هذا العلم حىت وال جمرد النق

  وزاد عليهم يف كثرة أوهامه وأكاذيبه ، فال يقام ألمثاله وزن يف هذا العلم الشريف . 



المقدماتمھمات  ٤٧٥    

وهذا ال مينعين من أن أعترف هناك بعض الرجال املتأخرين هلم فضلهم الظاهر يف هذا 
العلم ، نستفيد كثرياً من حتقيقام وتعليقام ، كأمثال الشيخ أمحد شاكر رمحه اهللا وغريه من 

  اضل . واهللا ويل التوفيق .األف
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  قصة املسيح الدجال ونزول عيسى عليه الصالة والسالم
  

  

  مقدمة املؤلف

  سبب تأليف الكتاب

إن احلمد هللا، حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، 
أن ال إال اله إال اهللا وحده ال  من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادى له، وأشهد

  شريك له، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله.

(يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا حق تقاته وال متوتن إال وأنتم مسـلمون) [آل عمـران:   
]، {يا أيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث ١٠٢

قوا اهللا الذى تساءلون به واألرحام إن اهللا كان عليكم رقيبا} منهما رجاالً كثريا ونساًء وات
]، (يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وقولوا قوال سديدا. يصلح لكم أعمالكم ويغفر ١[النساء: 

  ].٧١و ٧٠لكم ذنوبكم ومن يطع اهللا ورسوله فقد فاز فوزا عظيما) [األحزاب: 

صلى اهللا عليه  -ن اهلدى هدى حممد أما بعد؛ فإن أصدق احلديث كتاب اهللا، وأحس
  ، وشر األمور حمدثاا، وكل حمدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة ىف النار.-وسلم 

لتأليف هـذه   وبعد؛ فإنه مل يكن ليخطر ىف باىل أن أتوجه يوما إىل ختصيص وقت ما
ىف أوائل مجادى األوىل الرسالة، ولكن اهللا تبارك وتعاىل إذا أراد أمرا هيأ أسبابه، وذلك أنىن 

الفتح الكبري ىف ضم الزيـادة إىل اجلـامع   «هـ) وصل ىب التحقيق لكتاب  ١٣٩٣سنة (
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ضعيف اجلامع الصغري .. «، و »صحيح اجلامع الصغري .. «وفصله إىل كتابني:  -» الصغري
 -م صلى اهللا عليه وسل -ىف حتذير النىب  -رضي اهللا عنه  -إىل حديث أىب أمامة البهلى  -» 

 -إياه مبا مل يصفه نىب قبله، وقتل عيسى  -صلى اهللا عليه وسلم  -أمته من الدجال، ووصفه 
له ىف (اللد) من فلسطني، وغري ذلك من احلقائق املتعلقة مبسيح اهلدى  -صلى اهللا عليه وسلم 

اقتضى األمر  -الذى جريت عليه ىف الكتابني املذكورين  -ومسيح الضاللة، وحبكم التحقيق 
دراسة إيناد احلديث املشار إليه والنظر فيه، فوجدته ضعيفا ال ميكن اإلعتماد عليه وحـده؛  

ألول نظرة ألقيتها على متنه  -خصوصا ىف مثل هذه األمور االعتقادية اليقينية، ولكنىن تبينت 
  وغريمها من كتب السنة.» الصحيحني«أن كثريا منه صحيح ثابت ىف  -

 ميكن مبجرد مثل هذه النظرة العاجلة أن أحكم بالصحة على وملا كان من البدهى أنه ال
صحيح اجلامع .. «احلديث بتمامه، وأن يورد بالتاىل ىف الكتاب األول من الكتابني السابقني: 

؛ بل ال بد من إمعان النظر ىف سائر فقراته؛ بل وألفاظه، وتتبعها ىف بطون كتب السـنة  »
 -صلى اهللا عليه وسلم  -ه عالقة قريبة أو بعيدة بعيسى وخمتلف األحايث الواردة فيها؛ مما ل

والدجال األكرب لعنه اهللا تعاىل، وما يتعلق ما، ودراسة أسانيدها بتحقيق مطول على حنو ما 
 ؛»سلسلة األحاديث الضـعيفة «، و »سلسلة األحاديث الصحيحة«جرينا عليه ىف كتابينا: 

كال » الصحيح«أو جله، وبعد ذلك يورد ىف  حىت نستطيع ىف النهاية من القطع بصحته كله
  أو جال على ما انتهى إليه التحقيق.

فتوجهت اهلمة لدراسة احلديث املذكور فقرة فقرة؛ بل ولفظة لفظة، وذكر األحاديث 
املقوية لكل فقرة منها ما وجدت إىل ذلك سبيال، وخترجيها كلها مع الكالم على أسانيدها 

تابعات والشواهد هلا؛ مما يساعدنا على ختليص ما أمكن مـن  وتتبع امل -تصحيحا وتضعيفا 
 -فقراته من الضعف املالزم هلا من قبل ذات اإلسناد، والذى روى به من حديث أىب أمامة 

  املشار إليه. -رضي اهللا عنه 
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هو من  -إال قليال منها  -فتبني ىل بعد هذه الدراسة الدقيقة أن احلديث جبميع فقراته 
صلى اهللا  -؛ بل إن كثريا منها من قبيل املتواتر املقطوع ثبوته عن رسول اهللا الصحيح لغريه

؛ ومن ذلك ما يتعلق خبروج الدجال األعور، ونزل عيسى عليه السالم مـن  -عليه وسلم 
  السماء، وقتله إياه.

ولقد كان طبيعيا جدا أن أجد ىف تلك األحاديث الىت خرجتها من الفوائد املتعلقة بعيسى 
  -السالم والدجال األعور عليه 

الشئ الكثري؛ ال سيما وقد بلغ عدد األحاديث  -مما مل يرد ىف حديث أىب أمامة مطلقا 
قريبا من ثالثني حديثا؛ عن أكثر من عشرين صحابيا، للحديث عن بعضهم أكثر من طريق 
واحد، وخباصة حديث أىب هريرة؛ فقد استخرجت له وحده عشر طرق، وىف كل طريـق  

   حايانا ما ليس ىف الطريق األخرى من الفوائد والزيادات.منها أ

ولذلك؛ فإىن بعد أن انتهيت من دراسة احلديث وفقراته، وختـريج شـواهدها مـن    
)؛ ٢٤٥٧برقم (» سلسلة األحاديث الصحيحة«األحاديث املشارة إليها، وأودعته ىف كتاىب 

إليها، وضمها إىل مواطنها املناسبة  فقد بدت ىل فكرة مجيلة؛ أال وهى تتبع تلك الفوائد املشار
، وسياقها معه سياقا واحدا؛ على النحو الـذى  -رضي اهللا عنه  -هلا ىف حديث أىب أمامة 

رضي  -كما رواها جابر  -صلى اهللا عليه وسلم  -حجة النىب «كنت جريت عليه ىف كتاىب 
دة صـحيحة ىف  ؛ مع اختالف جوهرى بني احلديثني؛ تتبعتها ووضعت كل زيا»-اهللا عنه 

  من رواية مسلم عن أىب جعفر الباقر عنه. -رضي اهللا عنه  -املكان املناسب لسياق حديثه 

وأما حديث أىب أمامة رضى اهللا عنه؛ فقد ضممت إليه ما صح عن غريه من الصحابة 
  رضى اهللا عنهم، وقد جتاوز عددهم العشرين صحابيا؛ كما سبقت اإلشارة إليه.
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الفكرة، وأجيلها ىف ذهىن املرة بعد املرة، حىت متكنت من نفسى،  ومل تزل تراودىن تلك
ومحلتىن محال على إخراجها إىل حيز الوجود؛ ملا تبني ىل أمهيتها، وضرورة عرضها على الناس 

 -على اختالف ثقافام ومراتبهم-ىف هذا السياق البديع الذى يسهل تناوله على الناس مجيعا 
األحاديث من الفوائد الىت ال ميكن ألكثر اخلاصة استخراجها  ويقرب هلم شتات ما تفرق ىف

  منها؛ فضال عن عامتهم.

  ومما شجعىن على ذلك األمور اآلتية:

بل وإىل الدعوة إىل اإلسالم؛ فضال عن غريهم  -األول: شك كثري ممن ينتمون إىل العلم 
ىف عقيدة نزول عيسى  -ممن ال ثقافة إسالمية عندهم من الشباب املثقف وغريهم من العوام 

، وقتله للدجال ىف آخر الزمان، حىت لقد قام ىف نفسى أن كثريا من -صلى اهللا عليه وسلم  -
إن مل يكونوا من املنكرين هلا  -الطالب املتخرجني من جامعة األزهر هم من هؤالء الشاكني 

ذلك،  وقد عرفت ذلك من مناقشىت لبعضهم شفهيا، ومن اطالعى على فتاوى بعضهم ىف -
  وتعليقات آخرين منهم على بعض الكتب.

ومن أشهر هؤالء العلماء الشيخ (حممد عبده)؛ فإنه يقول ىف حديث نزول عيسى عليه 
السالم تارة: بأنه حديث آحاد! وهذا حسب علمه باحلديث، وهو من أبعد العلماء املعاصرين 

وسر رسالته على الناس، عنه ىف نقدى، وتارة يتأوله نزوله وحكمه ىف األرض بغلبة روحه 
وهو ما غلب ىف تعليمه من األمر بالرمحة واحملبة والسلم ... حكاه السيد رشيد رضـا ىف  

  )؛ ومع أنه رده عليه بقوله عقبه:٢١٧/ ٣» (تفسريه«

؛ فإنه رد هذا االستدراك بقوله عقبـه  »ولكن ظواهر األحاديث الواردة ىف ذلك تأباه«
  أيضا:
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قولوا: إن هذه األحاديث قد نقلت باملعىن كأكثر األحاديث، وألهل هذا التأويل أن ي«
املسيح الدجال وقتل عيسى له؟  والناقل للمعىن ينقل ما فهمه. وسئل (يعىن: حممد عبده) عن

فقال: إن الدجال رمز للخرافات والدجل والقبائح الىت تزول بتقرير الشريعة على وجهها ... 
!«  

إليه مدعى النبوة (مريزا غالم أمحد القادياىن اهلندى)، ومن الغريب أن هذا التأويل سبقه 
وكرره ىف كتبه ورسائله، وما أشبه التأويل بتأويله آليات كثرية من القرآن؛ حيرفها ويستدل 
ا على نبوته؛ كتأويله لقوله تعاىل ىف عيسى: {ومبشرا برسول يأتى من بعدى أمسه أمحد} 

{أمحد}! وله من مثل هذا الشئ الكثري، وىف غاية  ]؛ فزعم أنه هو املقصود بقوله:٦[الصف:
/ ٦» (تفسريه«السخف؛ كما قال السيد رشيد نفسه ىف صدد الرد عليه ىف موضع آخر من 

  )، فقال فيه:٥٨

ىف استنباط  -كالبهاء والباب  -وقد جرى على طريقة أدعياء املهدوية من شيعة إيران «
إنه استخرج ذلك من سورة الفاحتة! ولـه ىف   الدالئل الومهية على دعوته من القرآن؛ حىت

تفسريها كتاب غاية ىف السخف يدعى أنه معجزة له!! فجعلها مبشرة بظهوره، وبأنه هـو  
  ».مسيح هذه األمة!

  قال السيد رشيد عقبه:

وإمنا فتح على هذه األمة هذا الباب الغريب من أبواب تأويل القرآن، وحتريف ألفاظه «
هلا معان غريبة ال تشبهها وال تناسبها؛ أولئك الونادقة من اـوس  عن املعاىن الىت وضعت 

  ».وأعوام الذين وضعوا تعاليم فرق الباطنية؛ فزاجت حىت عند كثري من الصوفية
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قلت: فم الفرق بني تأويل هؤالء الباطنية للقرآن؛ وتأويل القاديانية و (حممد عبده) ومن 
التأويل الباطل بداهة؟! وكيف سكت عليه السيد رشيد  تبِعه ألحاديث الرتول والدجال بذلك

رمحه اهللا؛ بل تأول هلم تأويالً جديداً بأن األحاديث نقلَت باملعىن؟! وليت شعري! هل ذلك 
  يستلزم رد ما صلح روايته عن الصحابة من املعاين فضالً عما تواتر عنهم؟!

ى عن شيء كلحوم  -ه وسلم صلى اهللا علي -مثالً: إذا تواتر عن الصحابة أن النيب 
احلمر اإلنسية؛ فهذا رواية باملعىن قطعاً، فهل يستلزم ذلك رد هذا املعىن الذين رووه من النهي 
بطريقٍ ما من طرق التأويل؛ حبيث يعطل هذا النهي ويصري كأنه مل يرد مطلقأً؟! اللهم! إن هذا 

  هلو الضالل املبني، نسأل اهللا تعاىل أن حيمينا منه.

إليك مثاالً آخر من أمثلة التأويل الذي بلي به بعض الكتاب املعاصرين من األزهريني: و
  ):٧١/ ١» (اية البداية والنهاية«قال الشيخ (حممد فهيم أبو عبية) يف تعليقه على 

هل بقي عيسى عليه السالم حىت اآلن حياً؟ وسيرتل إىل األرض ليجدد الدعوة إىل دين «
املراد برتول عيسى هو انتصار دين احلق وانتشاره من جديد على أيد مخلصة اهللا بنفسه؟ أم 

تعمل على ختليص اتمع اإلنساين من الشرور واآلثام؟ رأيان (!) ذهب إىل كل منهما فريق 
  من العلماء (!).

وهذا هو ما يقال بالنسبة إىل املسيح الدجال: هل هو من حلم ودم ينشر الفساد ويهدد 
له عيسى عليه السالم فيقتله؟  وميلك وسائل الترغيب والترهيب واإلفساد؛ حىت يقيض العباد،

أم إنه رمز النتشار الشر، وشيوع الفتنة، وضعف نوازع الفضيلة، ب عليه ريح اخلري املرموز 
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إليها بعيسى عليه السالم، فتذهبه وتقضي عليه، وتأخذ بيد الناس إىل حمجة اخلري ومنهج العدل 
  .١»! نوالتدي

على  -قلت: وال يكفي هذا األزهري (الفهيم) ذا التعطيل لنصوص السنة وتأويلها 
طريق الرمز الذي هو مذهب الباطنية امللحدة؛ كما سبق حكايته عن السيد رشيد رضا نفسه 

بل إنه يوهم القراء بأن هذا التعطيل هو رأي لبعض العلماء يقابل الرأي األول! واحلقيقة أنه  -
ل به أحد ممن له ذكر بالعلم يف أهل احلديث والسنة، وإمنا قال به بعض اخلوارج واملعتزلة مل يق

  من الفرق الضالة؛ قال القاضي عياض:

يف هذه األحاديث حجة ألهل السنة يف صحة وجود الدجال، وأنه شخص معين يبتلي «
 ١٨أبو أمامة،  - ١٨و ١٧ه (فقرة اهللا به العباد ويقَدره على األشياء؛ كحياء امليت الذي يقتل

السياق)، وظهور اخلصب، واألار واجلنة والنار، واتباع كنوز األرض له، وأمره السماء  -
السياق)، وكل ذلك  - ٢١ - ١٩أبو أمامة،  ٢١ - ١٩فتمطر، واألرض فتنبت (الفقرات 

ه، ويقتله عيسى ابن مبشيئة اهللا، مث يعجزه، فال يقدر على قتل الرجل وال غريه، مث يبطل أمر
مرمي، وقد خالف يف ذلك بعض اخلوارج واملعتزلة واجلهمية؛ فـأنكروا وجـوده، وردوا   

  »األحاديث الصحيحة

تبعاً لسلفهم من -قلت: وهذا هو بعينه ما فعله هذا األزهري (الفهيم) وبعض شيوخه 
 صحة األحاديث تارة بطريق التشكيك يف -اخلوارج واملعتزلة؛ وأخرياً القاديانية كما سبق 

كما فعل الشيخ (حممود شلتوت) يف بعض مقاالته؛ تبعا للشيخ (حممد -بزعم أا آحاد 
وتارة بطريق التأويل والتعطيل كما فعل هذا (الفهيم)! وهو وإن كان  -عبده) كما سبق 

دون أن حيدد موقفه بوضوح منها؛  -بزعمه -اقتصر ىف كالمه السابق على حكاية الرأيني 
                                                   

  )١٤٨وذكر حنو هذا (ص  ١
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منا فعل ذلك متويها وتدليسا على القراء، وإعدادا لنفوسهم لتقبل ما سريجحه هو فيما فإنه إ
السياق):  - ١٤أبو أمامة،  - ١٢بعد! فامسع إليه وهو يقول ىف تعليقه على الفقرة اآلتية (

  »:يقرؤه كل مؤمن كاتب وغري كاتب«

األمارات الدالة على اختلف العلماء ىف الكتابة هنا: هل هى حقيقة؛ أم أا كناية عن «
صاحبها؟ وأن القرأة معناها تلهم النفس املؤمنة بإشراقها ما يبصر احلقيقة دون امتراء .... 

  !١» ولعل هذا هو األقرب وهو األسلم

هكذا قال هذا (الفهيم) متجاهالً نص اإلمام النووي وغريه على خالف ترجيحه؛ قال 
  ):٨٥/ ١٣» (الفتح«احلافظ يف 

الصحيح الذي عليه احملققون أن الكتابة املذكورة حقيقة، جعلها اهللا عالمة قال النووي: «
  قال احلافظ:». قاطعة بكذب الدجال، فيظهر اهللا املؤمن عليها، وخيفيها عن من أراد شقاوته

وحكى عياض خالفاً، وأن بعضهم قال: هي جماز عن مسة احلدوث عليه، وهو مذهب «
  ».ضعيف

بترجيحه لذلك التأويل الباطل؛ بل إنه جيزم به بعد عدة  مث مل يكتفي ذاك (الفهيم)
  ):١١٨صفحات؛ فيقول (ص 

اختالف ما روي من األحاديث يف مكان ظهور الدجال ... يشري إىل أن املقصود «
  بالدجال الرمز إىل الشر واستعالئه ... )!

  )٩وهذا هو الذي جزم به يف تصديره للكتاب؛ فقال: (ص 
                                                   

  )١٤٨وذكر حنوه (ص ١
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بأن ظهور املهدي ونزول عيسى عليه السالم مها رمزان النتصار  مث سرنا مع القائلني«
  »!اخلري على الشر، وأن الدجال رمز الستشراء الفتنة واستيالء الضالل فترة من الزمان ... 

قلت: وهذا (الفهيم) هو رئيس بعثة األزهر الشريف بـ (لبنان)؛ كما طبع ذلك حتت 
  امسه على طُرة الكتاب.

يف تعليقه على الكتاب املذكور إىل مؤلفه من جهة؛ وإىل احلديث النبوي ولقد أساء جداً 
من جهة أخرى؛ مما يدل على جهله البالغ به! فإنه قطع بتضعيف أحاديث صحيحة؛ لعدم 

كحديث اجلساسة؛ انظـر (ص  -اتساع قلبه هلا! ومل يسبقه إىل ذلك أحد من أهل العلم 
غري مبال بتصحيح املؤلف  -) ٣٧(ص)، وقد رواه مسلم، وحديث املهدي ١٠١و٦٩و٦

» صحيحه«)؛ بل جزم بوضع حديث آخر رواه مسلم يف ٤٣و ٤٢ابن كثري لبعضها (ص
  )!٥٩ - ٥٨(ص

أما إساءته إىل الكتاب واملؤلف؛ فهى أنه وضع ىف صلب الكتاب عناوين من عنده دون 
يث الذين أن ينبه على ذلك، وبعضها على خالف طريقة املؤلف؛ باعتباره من أئمة احلد

يئمنون بالنصوص املتعلقة بأشراط الساعة دون تأويل هلا؛ كما يفعل املبتدعة من املعتزلة 
وغريهم، وهذا (الفهيم) قد أبان يف تعليقاته املشار إليها؛ أنه سلك سبيلهم حذو القذة بالقذة، 

  ):١١٦فها هو مثالً قد وضع من عند نفسه عنواناً يف صلب الكتاب (ص

  »!ه عن ظاهرهحديث جيب صرف«

 - ١٨و١٧وضعه فوق حديث مسلم يف قتل الدجال للمؤمن وإحياؤه إياه؛ (انظر فقرة 
  أبو أمامة).
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وعنوان آخر وضعه على األحاديث الواردة يف ابن الصياد بعضها يف البخاري! فقال 
  ):١٠٤(ص

مرويات مرفوضة؛ ألا ال تصدق عقالً، وليس مبعقول صدورها عن الرسول عليه «
  »مالسال

كأن الرسول عند هذا (الفهيم) ينبغي أن ال يتكلم بأمور غيبية ال جمال للعقل إال أن 
  يسلم ا، وعلى ذلك فاإلميان بالغيب الذي هو التصديق ال وجود لع يف نفسه!!

  ):٥٠/ ٢ووضع عنواناً على حديث تعذيب املصورين (

  »عذاب املصورين اسمني يوم القيامة«

اوين الىت وضعها من عند نفسه ىف ثنايا الكتاب؛ مع أا تناىف األمانة وباجلملة؛ فهذه العن
تدل على مبلغ علم هذا (الفهيم)، واخلسارة الىت حلقت  -ىف الوقت نفسه  -العلمية؛ فهى 

بالناشرين للكتاب مادة ومعىن؛ حيث إن تعاليقه املذكورة قد غريت معامل الكتاب، وجعلته 
  ابا آخر ليس هوو كتاب احلافظ بن كثري!ذه العناوين والتعاليق كت

وليت أن تسلط هذا (الفهيم) على الكتاب وقف عند هذا احلد؛ فقد تعداه إىل أن 
حذف منه كثريا من نصوصه وأحاديثه الىت مل ترق لعقله الكبري! وذلك ما صرح به ىف 

  ):٥تصديره للكتاب؛ فقال (ص

ىت ضمنها املؤلف كتابه؛ ملا حوت من بل إننا إضطررنا إىل أن نسقط بعص املروريات ال«
  »!معىن ال يتفق والعقل وال يستق والدين
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على أنه أسقط منها  -ىف كثري من صفحات الكتاب -وإن القارئ لتعاليقه ليجد التنبيه 
 -ما شاء دون أن يذكر نص احملذوف منه؛ ليكون القراء على علم به؛ كما تقتضيه األمانة 

  ):٢٨٥/ ٢ك قوله (من ذل -هذا لو جاز احلذف! 

  »!أسقطنا هنا مقاطع يستحى منها احلياء ... «

وأعجب ما رأيته منه أنه حذف أربع صفحات كامالت بياضا ىف ادل الثاىن! وهى 
  )!١٠٢و ١٠١و ٩٩و ٨٩الصفحات (

لقد رأيت أنواعا خمتلفه من مدعى العلم ىف هذا الزمان؛ فما رأيت مثل هذا  -واهللا-وإىن 
بربك كيف استجاز لنفسه هذا  رأة وجهال وغروراً! ولوال أنه كذلك؛ فقل ىل(الفهيم) ج

التصرف املشني املخل باألمانة العلمية يف كتاب احلافظ ابن كثري؛ زيادة منه يف عناوينه، 
  وحذفاً من صفحاته، وتضعيفاً ألحاديثه الصحيحة؛ أو إبطاالً ملعانيها باسم التأويل والعقل؟!

  كيف اغتر به الناشر للكتاب؟! فقال ىف مقدمته: -وهللا-ولست أدرى 

إىل أن يقوم ما فضيلة اليخ حممد من  -حبمد اهللا-وأما التدقيق والتحقيق؛ فقد وفقنا «
اجلهد املشكور ما خلّص الكتاب من ... من األخطاء اللغوية والتحريفات الكثرية ىف أمساء 

  »!تضمنها األعالم الواردة فيه، وتصحيح كثري من النصوص الىت

  

أن يوصف هذا (الفهيم) ذه الصفات، وىف الكتاب مئات الشواهد  -واهللا-عجيب 
الىت تدل على أنه على النقيض من ذلك متاما! فإنه أفسد كثريا من نصوصه، ووقع فيما ال يعد 
من األخطاء اللغوية والتحريفات الكثرية ىف الصفحة الواحدة! األمر الذى يدل على أن البالد 
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سعودية حتسن الظن كثريا بأمثال هذا األزهرى؛ مما يذكرىن باملثل السائر: إن البغاث بأرضنا ال
  يسنتسر! وإليك بعض األمثلة الىت عثرت عليها من الد األول من الكتاب:

والصواب: ». ويرتع جمة) كذا باجليم وباخلفض! ِ( كل ذى مجة): «١١٤ص ( - ١
  : السم!-يمباحلاء املهملة وختفيف امل-محة

)، وعلق عليه مبا مل يؤكد أنه خطأ علمـى؛  ١٦٩وتكرر هذا اخلطأ منه ىف الصفحة (
   فقال:

اجلمة: الشعر امع ىف مقدمة الرأس، ولعل املراد بإذهاب (مجة كل ذات مجة) هو: «
ختليص اتمع من تصفيات الشعر املختلفة الىت تربط بالفتيات العيون الرغبة والنفوس 

نية ... وبدهى أن كلمة (ذات مجة) ىف احلديث الشريف واقعة صفة ملوصوف الشهوا
  إىل آخر هرائه!» حمذوف ... 

  

  ):١١٤بعد ثالثة أسطر من الصفحة املذكورة ( - ٢

  وعلق عليه املسكني بقوله:». وتكون األرض كعاثور الفضة«

  ».العاثور: املهلكة من األرض .... «

ة، وهو: اخلوان. وقيل: هو طست أو جام من ذهب أو بفاء ومثل» كفاثور«وإمنا هو 
  فضة.
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  ):١١٥وىف الصفحة الىت تليها ( - ٣

  »!وقد جرد أبو داود إسناده«

  ».جود«والصواب: 

  

  ):١١٧وىف ص ( - ٤

  »!حممد بن عبد اهللا بن قَهران«

  وإمنا هو (قهزاد).

  

  عليه:وعلق »!! فَيشج. فيقول: خذوه وشجوه«ىف الصفحة ذاا:  - ٥

  »!الشج: اجلرح ىف الوجه والرأس«

بشني معجمة مث باء مزحدة مث حاء مهملة؛ أي: » فَيشبح ..... وشبحوه«والصواب: 
  مدوه على بطنه؛ كما قال النووي.

  

  »!مع املردة): «١٣٣ص ( - ٦

  ».القردة«وإمنا هو 
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  »موسى بن عبيدة اليزيدي): «١٤٢ص ( - ٧

  ».الربذي«والصواب: 

  

  »!ليرتلن الدجال حبوران): «١٤٤ص ( - ٨

  )٣٣٧و ٣١٩/ ٢» (املسند«؛ كما يف »خوز«والصواب: 

  

  »!من مسع من الدجال فلسنا منه): «١٤٦ص ( - ٩

)؛ مما ١٥٤وتكرر هذا اخلطأ يف الصفحة املذكورة مرتني ، وأعاده مرة أخرى (ص 
  فهرس اخلطأ والصواب. يوكد أنه خطأ منه، وليس من الطابع، ولذلك مل يستدركه يف

  ؛ أي فليبتعد عنه.»من مسع بالدجال فلينأ عنه«وصحة احلديث: 

على الصواب؛ فحرفها إىل (فلسنا)، وبالتايل » فلينأ«ويبدوا أن (الفهيم) مل يستطع قراءة 
  »منه«إىل » عنه«، و »من الدجال«إىل » بالدجال«حرف 

  

  »!بن ري الدوي وأبو الدمهاء، وامسه فرقة«الصفحة ذاا  - ١٠
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مبوحـدة   -ابن بهيس  -بكسر القاف وسكون الراء بعدها فاء  -قرفة «والصواب: 
  »!العدوي -ومهملة مصغراً 

  »!هشام عن دستوائي) «١٥٤ص ( - ١١

  ».هشام الدستوائي«والصواب: 

  

  »!أيب إسحاق): «١٨٠ص ( - ١٢

  »ابن إسحاق«والصواب 

  

  ».جرة ما دام العدو يقاتلال تنفع اهل): «٢٠٢ص ( - ١٣

  ».ال تنقطع اهلجرة ... «والصواب: 

  فتأمل! كيف قلب معىن احلديث وأفسده ببالغ جهله وغروره؟!

  

  »ابن قوتب): « .. ٢١٤ص ( - ١٤

  ) وغريه.٤٤٢/ ٢» (املسند«؛ كما يف »ابن قويد«وهذا ال وجود له يف الرواة وإمنا هو: 
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وال يف -له أن جاء حبديث ال وجود له ومن أعجب التحريف الذي رأيته  - ١٥
  ):٥٨/ ٢من حيث موضوع حترف عليه ففي ( -املوضوعات 

وعلق عليه » يف احلديث: آدموا طعامكم بذكره وبالصالة، وال تقموه فتقسوا قلوبكم«
  بقوله:

قم اخلوان: أكل ما عليه من الطعام فلم يدع منه شيئاً، وأدم خبزه: خلطه مبا جيعلـه  «
» والرسول عليه السالم ينصح تابعيه بأن يكون ذكر اهللا عز وجل إدام طعامهم .. مستساغاً. 

  إىل آخر كالمه البليغ!

  واحلديث إمنا هو بلفظ:

  ».أذيبوا طعامكم بذكر اهللا والصالة، وال تناموا عليه فتقسوا قلوبكم«

مث » قموهإىل (وال ت» وال تناموا عليه«وقوله »! آدموا«إىل » أذيبوا«فتحرف عليه قوله 
  بىن عليه ما بىن من املعىن الرقيق!!

، فلو »اجلامع الصغري«هكذا رواه مجع من أهل احلديث، وكذلك أورده السيوطي يف 
لعرف أصل احلديث -» رئيس البعثه«كما يفعل املبتدئون من الطالب فضالً عن -رجع إليه 

  ومل يقع يف مثل هذا التحريف الشنيع!

» األحاديث املوضوعة«املروي موضوع؛ كما حققته يف على أن احلديث ذا اللفظ 
)، فتأمل مبلغ حتقيق هذا (الفهيم)! فهو بديل* أن ينتبه للصواب يف لفظ احلديث، وينبه ١١٥(

  على وضعه، جاء منه حبديث ال أصل له، مث علق عليه!!!
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ألكرب  -وتعليقه عليه مثل تلك التعليقات  -ومجلة القول: إن حتقيق الرجل هلذا الكتاب 
دليل على أنه ليس أهالً لتحقيق رسالة صغرية لعامل فاضل من السلف! فكيف يكون أهـالً  
لتحقيق سفْرٍ ضخم لكتاب احلافظ ابن كثري رمحه اهللا تعاىل؟! وأن يصـحح األحاديـث   
الضعيفة، وضعف الصحيحة جزافاً دون التزام لقواعد أهل النقد واملعرة باجلرح والتعديل، وأن 

خالفاً ألهل العلم؟! وهو من اجلهل إىل درجة ال ختطر على بال أحد! وماذا يقـول  يتأوهلا 
يف الذين يدخلون اجلنة بغـري   -صلى اهللا عليه وسلم  -العاقل يف رجل ال يفهم معىن قوله 

  حساب:

  ):٦٦/ ٢فيقول يف تعليقه عليه (» ال يسترقون«

  ؟!»مل استراق السمعأى: ال يتجسسون بآذام على الناس ... ويسمى هذا الع«

فلم يعلم (الفهم) املسكني أن هذا الفعل من الرقية، وأن السني فيه سني الطلب، وليس 
  من السرقة اليت السني فيها ألية!

  ونعود ملا كنا عليه من أصل املوضوع؛ فنقول:

لقد كانت هذه التأويالت اليت جرى عليها هؤالء العلماء املتأخرون من أقوى األسباب 
جعتين على عرض حديث أيب أمامة رضي اهللا عنه مع زيادات غريه عليه من الصحابة اليت ش

يف سياق واحد، حىت يتبني لكل ذي عينني بطالن تلك التأويالت وخمالفتـها لصـراحة   
األحاديث الصحيحة، وأن تأويل املتأولني هلا ليس املقصود منه إال الـتخلص مـن هـذه    

ملتوية توهم العامة أن أصحاا يؤمنون ا، وحقيقة األمر األحاديث، ومن اإلميان ا بطريقة 
  ام يكفرون حبقائقها، وإمنا يؤمنون بألفاظها!
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تاهللا؛ إن إمياناً بالنصوص كلها على طريق الرمز والتأويل هلو إميان ال يساوي فلساً، وال 
  يغين عند اهللا شيئاً.

السنة، واملعطلني هلذه النصوص  وليت شعري! ما الفرق بني هؤالء العلماء املنتمني إىل
املتواترة خبروج الدجال، ونزول عيسى عليه السالم، وقتله إياه؛ وبني الباطنية والفرق الضالة 

مع تأويلهم إياها تأويالً يؤدي يف النهايـة إىل الكفـر    اليت تؤمن بنصوص الكتاب والسنة؛
سنة برؤية املـؤمنني لـرم يف   حبقائقها؛ كالذين ينكرون النصوص املتواترة يف الكتاب وال

بقوله  -زعموا-اآلخرة؛ بتأويل أن املقصود منها رؤية نعيم رم! وكالقاديانية الذين يؤمنون 
]، مث يقولون ببقاء النبوة وجمئ أنبياء ٤٠تعاىل: (ولَكن رسولَ اللَّه وخاتم النبِيني) [األحزاب: 

؛ منهم (مريزا غالم أمحد القادياين)! وإذا سألتهم عن -صلى اهللا عليه وسلم  -كثريين بعده 
ولن معناها ليس كما فهمها املسلمون عن هذه  -طبعاً! -هذه اآليه أجابوك بأم يؤمنون ا 

ولكن معناها ليس كما فهمها املسلمون من قبل! بل  -طبعاً-اآلية؛ أجابوك بأم يؤمنون ا 
تهم؛ كاخلامت زينة األصبع! فهل جيدي إميام ا عند اهللا املعىن: ولكن خامت النبيني؛ أي: زين

  شيئاً بعد أن فسروها بغري تفسريها احلق؟!

كذلك أقول: إن إميان هؤالء العلماء باألحاديث املتواترة برتول عيسى عليه السالم وقتله 
طع به للدجال؛ ال جيديهم شيئاً مع تفسريهم إياها بذلك التفسري الرمزي؛ ألنه خالف ما يق

  كل عامل متجرد عن اهلوى إذا ما اطلع على النصوص الواردة فيهما.

غري طريقة تفسريها بالرمز  -وكأنه لذلك يلجأ بعضهم إىل اخلالص منها بطريقة أخرى 
أال وهي طريقة التشكيك يف ثبوا يقيناً بزعم أا أحاديث آحاد! ومن هـؤالء الشـيخ    -

دمياً جواباً حول حياة عيسى عليه السالم يف السماء (حممود شلتوت)؛ فقد كنت قرأت له ق
رأيت فيها العجب العجاب من اجلهل -يومئذ » الرسالة«نشرته جملة -ونزوله يف آخر الزمان 
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حبقيقة األحاديث الواردة يف نزوله عليه السالم، ومن ذلك زعمه أن طرقها كله تدور على 
نفسي؛ ألن ذهين كان خالياً من مثل هذه  ابن منبه وكب األحبار، فاستنكرت ذلك يف وهب

الدعوى، ولكين قلت يف نفسي: لعل ذلك بالنسبة لبعض الطرق، ولكن الشيخ يبالغ! وللتثبت 
من ذلك؛ اندفعت إىل تتبع أحاديث نزوله عليه السالم من مصادرها األصلية يف كتب السنة 

حىت اجتمع عندي يف ذلك  -اليت تروي األحاديث بأسانيدها؛ كاألمهات الستة وغريها  -
أحاديث كثرية جداً؛ من طرق متواترة عن أكثر من أربعني صحابياً، فعجبت أشد العجب 
حني مل أر لوهبٍ وكعب ذكراً يف شيء من تلك الطرق أصالً، حىت ما كان منها ضعيف 

 كتب من ذاكرته؛ دون أن يراجع يف ذلك -عفا اهللا عنه -اإلسناد! فتيقنت حينئذ أن الشيخ 
كتاباً واحداً من كتب السنة املشار إليها! فكتبت يومئذ رسالة مفصلة يف الرد على فتـواه،  

،ولكن أحد أصحابنا من األدباء األفاضل الذين يترددون »الرسالة«ومهمت بإرساهلا إىل جملة 
إىل مصر نصحين بأن ال أرسلها، ألم سوف ال ينشروا؛ لطوهلا أوالً؛ وألن الشيخ شلتوت 

  مستوى النقد هناك؛ ال سيما من شخص غري مصري وغري مشهور عندهم! فوق

قال: فأن كان وال بد فاختصر الرسالة ما استطعت، مث أرسلها إليهم لعلهم ينشروا يف 
الة، وما أظنهم فاعلني. وكذلك كان، فإين اختصرا يف صفحة ونصف، مث أرسلتها، فلم 

  تنشر!!

مفصالً جمال آخر غري هذا، ويكفي يف ذلك اتفاق أهل  وللرد على أصحاب هذه الطريقة
عيسى عليه السالم من السماء؛  العلم باحلديث وحفاظه على تواتر حديث الدجال ونزول

وابن حجر وغريمها؛ بل إن اإلمام الشوكاين ألـف رسـالة مساهـا:     ١كاحلافظ ابن كثري 
  »التوضيح يف تواتر ما جاء يف املنتظر واملهدي واملسيح«

                                                   
  )١٤٨/ ١البن كثري (» النهاية« ١



المقدماتمھمات  ٤٩٥    

بتواتر أحاديث الدجال وعيسى حينما كتبت الرسالة املشار -أنا شخصياً  -وقد تيقَّنت 
أكثر من أربعني طريقاً عن حنـو   -يومئذ-إليها آنفاً، وقد بلغت الطرق اليت جتمعت عندي 

أربعني صحابياً، بعضها على شرط الصحة، وسائرها أكثر شواهدها معتربة، ومن املؤسف 
  بقيت اآلن بسبب النقلة من دار إىل أخرى؟!أنين ال أدري أين 

  مث جتدد يقيين بذلك يف دراسيت حلديث أيب أمامة املشار إليها يف هذه املقدمة.

الذين خرجت أحاديثهم يف هذه -وإليك تسمية الصحابة الذين رووا أحاديث الدجال 
  :-ة املذكورةالدراسة؛ علماً بأا مل تستقصِ كل ما ورد يف ذلك لعدم مناسبته للدراس

  هشام بن عامر. - ١

  عبد اهللا بن مغفل. - ٢

  حذيفة بن اليمان - ٣

  جابر بن عبد اهللا - ٤

  عبد اهللا بن عمر. - ٥

  أنس بن مالك. - ٦

  أبو هريرة. - ٧

  النواس بن مسعان. - ٨

  نفري بن مالك. - ٩



المقدماتمھمات  ٤٩٦    

  عائشة - ١٠

  أم سلمة - ١١

  -صلى اهللا عليه وسلم  -بعض أصحاب النيب  - ١٢

  عبادة بن الصامت. - ١٣

  عبد اهللا بن عباس. - ١٤

  أبو بكر الثقفي. - ١٥

  -صلى اهللا عليه وسلم  -رجل من أصحاب النيب  - ١٦

  .-صلى اهللا عليه وسلم  -سفينة موىل رسول اهللا  - ١٧

  أبو سعيد اخلدري. - ١٨

  فاطمة بنت قيس. - ١٩

  أم شريك - ٢٠

  عبد اهللا بن مسعود. - ٢١

  عمرو. عبد اهللا بن - ٢٢

وهناك صحب آخرون روى عنهم أحاديث يف الدجال بأسانيد ال بأس ا يف الشواهد؛ 
  وهم:



المقدماتمھمات  ٤٩٧    

  أبو أمامة. - ٢٣

  سعد بن أيب وقاص - ٢٤

  عبد اهللا بن مغنم. - ٢٥

  أمساء بنت يزيد األنصارية. - ٢٦

  حمجن بن األدرع. - ٢٧

  عثمان بن أيب العاص. - ٢٨

  مسرة بن جندب. - ٢٩

  جارية.جممع بن  - ٣٠

  أمساء بنت عميس. - ٣١

  مث إليك أمساء الصحابة الذين رووا حديث نزول عيسى عليه السالم:

  عبد اهللا بن مغفل. - ١

  أبو هريرة. - ٢

  النواس بن مسعان. - ٣

  نفري بن مالك. - ٤

  عائشة. - ٥



المقدماتمھمات  ٤٩٨    

  جابر بن عبد اهللا. - ٦

  أبو هريرة. - ٧

  حذيفة بن أسيد. - ٨

  عبد اهللا بن عمرو - ٩

ه أمساء الصحابة اآلخرين الذين روي عنهم أحاديث نزول عيسى عليه السـالم  وهذ
  بأسانيد ال بأس ا يف الشواهد:

  أبو أمامة الباهلى. - ١٠

  .-صلى اهللا عليه وسلم  -بعض أصحاب حممد  - ١١

  مسرة. - ١٢

  حذيفة بن اليمان. - ١٣

  جممع بن جارية األنصاري. - ١٤

ديث الدجال، وحديث عيسى عليه الصالة والسالم، إن هذا العرض السريع لطرق ح
ورواا من الصحابة الكرام الصادقني؛ ليتبني لكل ذي عينني أن احلديث متواتر بذلك، وأن 

معرض لذلك  -على األقل  -كل من يشك يف ذلك فهو من املرتابني يف الدين كله، أو هو 
فهي معرضة عنـده   -ض األحاديث كالقرآن وبع-منه متواتراً  أشد التعريض؛ ألن ما كان

جلحدها بطريق التأويل؛ بل التعطيل، وما كان منها مل يبلغ مبلغ التواتر؛ فهي معرضة لديـه  
  .-صلى اهللا عليه وسلم  -إلنكارها بطريق الشك يف ثبوت نسبتها إىل النيب 



المقدماتمھمات  ٤٩٩    

مل يعتمدوا  ومن هنا يظهر أن كل املؤمنني بالدين اإلسالمي؛ فهم على خطر يف إميام إذا
على مذهب أهل احلديث يف تلقيهم للدين؛ فإم أعلم الناس مبا هو منه ثبوتاً، وما ليس منه 

صلى اهللا  -روايةً، وأعرف الناس مبعانيها ومقاصدها؛ ألم تلقوا كل ذلك عن رسول اهللا 
ا يصري بالطرق العلمية الصحيحة اليت ال سبيل إىل معرفة الدين إال ا، وبدو -عليه وسلم 

الدين هوى متبعاً، وهذا هو الداء العضال الذي أصاب العامل اإلسالمي اليوم، ومل ينج منه إال 
يف أحاديث كثرية متواترة؛  -صلى اهللا عليه وسلم  -الطائفة املنصورة اليت بشر ا رسول اهللا 

  :-صلى اهللا عليه وسلم  -منها قوله 

لى احلق ظاهرين على من ناوأهم؛ حىت يقاتل آخرهم ال تزال طائفة من أميت يقاتلون ع«
  .١» املسيح الدجال

سيكون فيكم قوم من هذه األمة يكذبون بالرجم، ويكذبون بالدجال، ويكـذبون  «
بطلوع الشمس من مغرا، ويكذبون بعذاب القرب، ويكذبون بالشفاعة، ويكذبون بقـوم  

  ».لنهم قتل عاد ومثودخيرجون من النار بعدما امتحشوا، فلئن أدركتهم ألقت

  ) خمتصراً، وإسناده حسن.٢٣/ ١)، وأمحد (٢/ ٢٣(ق» الفنت«أخرجه الداين يف 

عامة وخاصة؛ إال -:أن الناس كافة -مما شجعين على تأليف هذه الرسالة -األمر الثاين 
مل يعودوا يتحدثون عن خروج الدجال ونزول عيسى عليه الصالة والسالم؛  -من شاء اهللا 

  ) عن راشد بن سعد قال:٧٢/ ٤» (زوائد مسند أمحد«ملا يف  مصداقاً

  ملا فتحت اصطخر نادى مناد: أال إن الدجال قد خرج.

                                                   
  )١٩٥٩برقم (» الصحيحة«خرجته يف  ١



المقدماتمھمات  ٥٠٠    

قال: فلقيهم الصعب بن جثامة، قال: فقال: لوال ما تقولون ألخربتكم أين مسعت رسول 
  يقول: -صلى اهللا عليه وسلم  -اهللا 

  .١»ىت تترك األئمة ذكره على املنابرال خيرج الدجال حىت يذهل الناس عن ذكره، وح«

أقول: ولعل الذي ذكرنا من طريق املرتابني هو السبب يف تشديد عمر على املكذبني 
فقد روى يوسف بن مهران عن ابن عباس -وغريه مما ثبت يف السنة الصحيحة -بالدجال 

  على املنرب وهو يقول: -رضي اهللا عنه  -قال: مسعت عمر بن اخلطاب 

هذا اخلرب على أئمة املساجد، فتركوا ذكر الدجال على املنابر وهم خاصة ولقد صدق 
الناس؛ فماذا يكون حال عامتهم؟! وإذا كان اهللا تبارك وتعاىل قد جعل حبكمته لكل شيء 

صلى اهللا عليـه   -مع اهتمام الرسول  -سبباً؛ فلست أشك أن سبب هذا اإلمهال لذكره 
إمنا هـو  -فتنته؛ كما ستراه فيما يأيت يف أول قصته  أشد االهتمام يف التحذير من -وسلم 

-تشكيك بعض اخلاصة يف األحاديث الواردة فيه؛ تارة يف ثبوا وعدم ورودها بطريق التواتر 
وتارة يف داللتها كما تقدم بيانه، فكان من الواجب أن يقوم أهل العلم بواجبهم؛  -زعموا

من فتنة الدجال وقتل عيسى  -اهللا عليه وسلم  صلى -فيبينوا لألمة ما حدثهم به رسول اهللا 
صلى اهللا عليه وسلم  -عليه الصالة والسالم إياه؛ بنفس الطريق اليت تتلقى األمة به عن النيب 

من عقائد وعبادات ومعامالت وأخالق وغريها، أال وهو احلديث  -كل ما يتعلق بدينها -
د الناس فيذكرون الدجال وفتنتـه،  وبذلك يقضى على السبب املشار إليه، ويعو -النبوي 

فيتخذون األسباب التقائها، فال يغترون بأضاليله وحتاريفه اليت ال يصدق بإمكان وقوعها من 

                                                   
عن صفوان بن عمرو، هي رواه عبد اهللا بن أمحد من رواية بقية « ):٣٣٥/ ٧» (جممع الزوائد«قال اهليثمي يف  ١

  ) ألمحد نفسه فوهم!٣٥١/ ٧وعزاه يف مكان آخر (». صحيحة كما قال ابن معني، وبقَّةُ رجاله ثقات



المقدماتمھمات  ٥٠١    

الذي ال يرتاب أدىن ارتياب فيما جاء من أنواع الفنت، (وربك يخلُق ما  -مثله إال املؤمن 
ريالْخ ما كَانَ لَهم ارتخياُء وشرِكُونَ) [القصص: يشا يمالَى ععتو انَ اللَّهحب٦٨ةُ س.[  

  فإذا علم املؤمن بذلك وآمن به؛ اختذ األسباب اليت تعصمه من فتنته؛ وهي:

أوالً: االستعاذة باهللا تعلى من شر فتنته، واإلكثار منها؛ ال سيما يف التشهد األخري يف 
  :-يه وسلم صلى اهللا عل -الصالة فقد قال رسول اهللا 

إذا فرغ أحدكم من التشهد اآلخر؛ فليستعذ باهللا من أربع، يقول: اللهم! إين أعوذ بك «
  ١» من عذاب جهنم، ومن عذاب القرب ومن فتنة احمليا واملمات، ومن شر فتنة املسيح الدجال

رضي اهللا عنها  -منهم عائشة -وغريمها عن مجع من الصحابة » الصحيحني«وثبت يف 
  كان يستعيذ من فتنته. -صلى اهللا عليه وسلم  - :أن النيب-

 -بل إنه أمر باالستعاذة من أمراً عاماً؛ كما يف حديث زيد بن ثابت قال: بينما الـنيب  
إذ حادت به فكادت  -وحنن معه-يف حائط لبين النجار على بغلة له  -صلى اهللا عليه وسلم 

  »من يعرف أصحاب هذه األقرب؟«تلقيه، وإذا أَقْبر ستة أو مخسة أو أربعة، فقال 

  فقال رجل: أنا.

  »فمىت مات هؤالء؟«قال: 

  قال: ماتوا يف اإلشراك (ويف رواية: يف اجلاهلية).

                                                   
  الطبعة السابعة). - ١٩٩(ص» صفة الصالة«انظر  ١



المقدماتمھمات  ٥٠٢    

إن هذه األمة تبتلى يف قبورها، فلوال أن ال تدافنوا؛ لدعوت اهللا أن يسمعكم من «فقال: 
  ،مث أقبل علينا بوجهه فقال:»عذاب القرب الذي أمسع منه

تعوذوا باهللا من «قالوا: نعوذ باهللا من عذاب النار. فقال: ». باهللا من عذاب النارتعوذوا «
قالوا: نعوذ باهللا من عذاب القرب. قـال:  ». قالوا: نعوذ باهللا من عذاب القرب».عذاب القرب

ظهر منه ومـا   قالوا: نعوذ باهللا من الفنت ما».(تعوذوا باهللا من الفنت ما ظهر منها وما بطن
  .١قالوا: نعوذ باهللا من فتنة الدجال. ».تعوذوا باهللا من فتنة الدجال«لبطن. قا

  

  :-صلى اهللا عليه وسلم  -ثانياً: أن حيفظ عشر آيات من أول سورة (الكهف) فقد قال 

  ».من حفظ عشر آيات من أول سورة (الكهف)؛ عصم من [فتنة] الدجال«

  .٢رواه مسلم وغريه عن أيب الدرداء

  

عنه، وال يتعرض له؛ إال إن كان يعلم من نفسه أن لن يضره لثقته بربه،  ثالثا: أن يبتعد
ا؛ لقوله عليه الصالة والسالم:  -صلى هللا عليه وسلم  -ومعرفته بعالماته اليت وصفه النيب 

من مسع بالدجال فلينأ عنه، فواهللا؛ إن الرجل ليأتيه وهو حيسب أنه مؤمن فيتبعه: مما يبعث به «
  ».من الشبهات

                                                   
  )١٩٠/ ٥)،وأمحد (١٦١/ ٨أخرجه مسلم ( ١
).ويشهد ٢٦٥١رقم (» الصحية«يف  وهي شاذة؛ كما حققته» آخر الكهف«رواه مسلم وغريه، ويف رواية له  ٢

  )١٤ختريج فقرات القصة، وحديث أيب أمامة يف الفقرة (-) ٥للرواية األوىل حديث النواس اآليت يف الفقرة (



المقدماتمھمات  ٥٠٣    

  .١أخرجه أمحد وغريه، عن عمران بن حصني

  رابعا: أن يسكن مكة واملدينة، فإما حرمان آمنان منه؛ لقوله صلى اهللا عليه وسلم:

جيئ الدجال فيطأ األرض إال مكة واملدينة، فيأتى املدينة؛ فيجد بكل نقب من نقاا «
  ».صفوفاً من املالئكة

  .٢ى اهللا عنه أخرجه الشيخان وغريمها عن أنس بن مالك رض

  السياق). - ٢٤ومثلهما املسجد األقصى والطور؛ كما يأتى ىف الفقرة (

واعلم أن هذه البالد املقدسة إمنا جعلها اهللا عصمة من الدجال ملن سكنها وهو مؤمن 
وهو بعيد ىف  -ملتزم مبا جيب عليه من احلقوق والواجبات جتاه را، وإال فمجرد استيطاا 

 ٢٥فَمما ال جيعله ىف عصمة منه، فسيأتى ىف الفقرة ( -بآداب املؤمن فيها  حياته عن التأدب
حني يأتى املدينة النبوية ومتنعـه   -عليه لعائن اهللا-السياق) أن الدجال  - ٣٠أبو أمامة،  -

املالئكة من دخوهلا؛ ترجف بأهلها ثالث رجفات، فال يبقى فيها منافق وال منافقة إال خرج 
  إليه.

مل يعصمهم من الدجال سكنهم  -وقد يكون نفاقهم عملياً-ملنافقون واملنافقات فهؤالء ا
ىف املدينة النبوية؛ بل خرجوا إليه، وصاروا من أتباعه كاليهود! وعلى العكس من ذلك؛ فمن 
كان فيها مناملؤمنني الصادقني ىف إميام؛ فهم مع كوم ىف عصمة من فتنته؛ فقد خيرج إليه 

                                                   
  ).٢/ ٤٦(ق» الفنت«)، ورواه حنبل أيضاً يف ٥٤٨٨» (املشكاة«وهو خمرج يف  ١
  ).٢٤٥٧» (الصحيحة«وهو خمرج ىف  ٢



المقدماتمھمات  ٥٠٤    

وينادى ىف وجهه: هذا هو الدجال الذى كان رسول اهللا صلى اهللا عليـه   حدياًبعضهم مت
  السياق). - ٣١وسلم حيدثنا حديثه ... كما سيأتى ىف الفقرة (

فالعربة إذن باإلميان والعمل الصاحل، فذلك هو السبب األكرب ىف النجاة، وأما السكن ىف 
بالسبب األكرب؛ مل يفده متسكه بالسبب دار اهلجرة وغريها؛ فهو سبب ثانوى، فمن مل يأخد 

  بقوله للذى سأله عن اهلجرة: -صلى اهللا عليه وسلم  -األصغر، وقد أشار إىل هذا النىب 

قال: » فهل تؤتى صدقتها؟«قال: ». وحيك! إن شان اهلجرة لشديد! فهل لك من إبل؟«
  .١» فاعمل من وراء البحار، فإن اهللا لن يترك من عملك شيئاً«نعم. قال: 

  ) عن حيىي بن سعيد:٢٣٥/ ٢» (املوطأ«وما أحسن ما روى اإلمام مالك ىف 

أن أبا الدرداء كتب إىل سلمان الفارسى: أن هلم إىل األرض املقدسة. (يعىن: الشام). «
  فكتب إلليه سلمان:

اإلنسانَ عملُه إن األرض ال تقدس أحداً، وإمنا يقدس.«  

اعملُوا فَسيرى اللَّه عملَكُم ورسولُه والْمؤمنـونَ   وصدق اهللا العظيم إذ يقول: {وقُلِ
  ].١٠٥وستردونَ إِلَى عالمِ الْغيبِ والشهادة فَينبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ} [التوبة: 

ى وجه من أجل ذلك؛ ال جيوز للمسلمني اليوم أن يتركوا العمل لإلسالم وإقامة دولته عل
األرض؛ انتظاراً خلروج املهدى ونزول عيسى عليهما الصالة والسالم؛ يأْساً منهخم؛ أو تومهاً 

 -أن ذلك غري ممكن قبلهماّ  فإن هذا توهم باطل، ويأس عاطل، فإن اهللا تعاىل أو رسـوله  

                                                   
)، وأمحد ١٨٢/ ٢)، والنسائي (٣٨٨/ ١)،وأبو داود (٢٨/ ٦فتح)، ومسلم ( - ٢٠٧/ ٧أخرجه البخارى ( ١
)٦٤/ ٣.(  
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 مل خيربنا أن ال عودة لإلسالم وال سلطان له على وجه االرض إال ىف -صلى اهللا عليه وسلم 
زماكنهما، فمن اجلائز أن يتحقق ذلك قبلهما إا أخذ املسلمون باإلسباب املوجبة لذلك؛ لقوله 

]، وقوله: {ولَينصرنَّ اللَّه من ٧تعاىل: {إِنْ تنصروا اللَّه ينصركُم ويثَبت أَقْدامكُم} [حممد: 
  ].٤٠ج: ينصره إِنَّ اللَّه لَقَوِي عزِيز} [احل

ولقد كان هذا التوهم من أقوى األسباب الىت محلت بعض األساتذة املرشدين والكُتاب 
ملا رأوا -على كثرا وتواترها-املعاصرين على إنكار أحاديث املهدى وعيسى عليهما السالم 

 أا عند املتومهني مدعاة للتواكل عليها وترك العمل لعز اإلسالم من أجلها! فأخطؤوا ىف ذلك
  أشد اخلطأ من وجهني:

األول: أنهم أقروهم على هذا التوهم؛ على اعتبار أن مصدره تلك األحاديث املشـار  
  إليها؛ وإال مل يبادروا إىل إنكارها!

واآلخر: أم مل يعرفوا كيف ينبغى عليهم أن يعاجلوا التوهم املذكور؟ وذلك بإثبـات  
وما مثلهم ىف ذلك إال كمثل من أنكر عقيدة األحاديث، وإبطال املفاهيم اخلاطئة من حوهلا، 

اإلميان بالقدر خريه وشره؛ ألن بعض املؤمنني به فهموا منه أن الزمه اجلرب، وأن املكلَّف ال 
كسب له وال اختيار، وملا كان هذا الفهم باطالً بداهة ساعروا إىل إنكاره، ولكنهم أنكروا 

أنه يعىن اجلرب، فوافقهم ىف خطئهم ىف التوهم  -نيأيضاً مع املتومه-لتومههم  معه القدر أيضا؛
وهو إنكارهم القدر نفسه! فلوال أم  -فراراً من األول-املذكور، مث زادوا عليه خطأ آخر 

  شاركوهم ىف فهمهم منه اجلرب ملا أنكروه!

وهذا هو عني ما صنعه البعض املشار إليه من األساتذة والكُتاب؛ فإم ملا رأوا تواكل 
على أحاديث املهدى وعيسى؛ بادروا إىل إنكارها لتخليصـهم   -إال قليالً منهم-لمني املس
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بزعمهم من التواكل املذكور! فلم يصنعوا شيئاً؛ ألم مل يستطيعوا ختليصهم بذلك من جهة؛ 
  وال هم كانوا على هدى ىف إنكارهم لألحاديث الصحيحة من جهة أخرى.

يفهمون من هذه األحاديث ما ال تدك عليه مـن  الذين -واحلقيقة أن هؤالء املنكرين 
قد مجعوا بني املصيبتني: الضالل ىف  -التواكل املزعوم، ولذلك يبادرون إىل إنكارها ختلّصاً منه

الفهم، والكفر بالنص! ولكنهم عرفوا أن الفهم املذكور ضاللة ىف نفسه، فأنكروه بأنكـار  
منوا بالنص مع الفهم املذكور، فمع كل النص الذى فهموا ذلك منه! وعكس ذلك العامة؛ فآ

من الفريقني هدى وضاللة، واحلق األخذ دى كل منهما، ونبذ الضالل الذى عنـدمها؛  
  وذلك باإلميان بالنص دون ذلك الفهم اخلاطئ.

وما مثل هؤالء وهؤالء إال كمثل املعتزلة من جهة؛ واملشبهة من جهة أخـرى، فـإن   
الصفات بتآويل باطلة أودت م إىل إنكار الصفات اإلهلية،  األولني تأولوا آيات وأحاديث

وما محلهم على ذلك إال فرارهم من التشبيه الذى وقع فيه املشبهة أن املعتزلة أنفسهم شاركوا 
من آيات االلصفات، ولكنهم افترقوا عنهم بإنكار التشبيه بطريـق   املشبهة ىف فهم التشبيه

كالتشبيه ملا لزم منه من إنكار الصفات اإلهلية، وأما املشبهة فلم  التأويل الذى هو باطل أيضاً؛
يقعوا ىف هذا الباطل، ولكنهم ثبتوا على التشبيه، واحلق اجلمع بني صواب هؤالء وهؤالء، 
ورد باطل هؤالء وهؤالء: وذلك باإلثبات والترتيه، كما قال اهللا تعاىل: {لَيس كَمثْله شيٌء 

  ].١١ع الْبصري} [الشورى: وهو السمي

وكذلك أقول من أحاديث نزول عيسى عليه السالم وغريها؛ فإن الواجب فيها إمنا هو 
اإلميان ا، ورد ما تومهه املتومهون منها؛ من ترك العمل واالستعداد الذى جيب القيام به ىف 

ا باطل هؤالء كل زمان ومكان، وبذلك نكون قد مجعنا بني صواب هؤالء وهؤالء، وردنن
  وهؤالء. واهللا املستعان.
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  التنكيل مبا يف تأنيب الكوثري من األباطيل
  

  األوىل الطبعة مقدمة

  الرحيم الرمحن اهللا بسم

  أستعني وحده وبه

  .أمجعني وإخوانه وصحبه وآله اِهللا، رسولُ على والسالم والصالة هللا، احلمد

 مـن  الكوثري تأنيب يف مبا التنكيل(( ابكت الكرام القراِء إىل اليوم أقد فإين: بعد أما
 ، تعاىل اهللا رمحه اليماين علي بن حيىي بن الرمحن عبد الشيخ احملقق العالمة تأليف)) األباطيل

 ورواته، احلديث أئمة على الكوثري األستاذ جتين الساطعة والرباهني القاطعة باألدلة فيه بني
 طعنه جتاوز لقد حىت املذهبية، والعصبية باهلوى عليهم وطعنه والتشبيه، بالتجسيم إياهم ورميه

 مقدم قياسه وأن! أحاديثهم عن رغب اهللا رمحه حنيفة أبا بأن مصرحاً الصحابة، بعض إىل
! موىل بل النسب عريب ليس عنده مثالً فمالك وعلمهم، األئمة بفضل غمزه عن فضالً! عليها

 فقيه غري أمحد واإلمام. فقهه يف متني وال لغته، يف فصيح غري عنده هو بل كذلك، والشافعي
 حامت، أيب وابن الدارمي سعيد بن وعثمان خزمية ابن األئمة ومثله جمسم، اهللا عبد وابنه! عنده

 خمتلط شيعي واحلاكم للهوى، متبع املعتقد، يف ضال أعمى عنده الدارقطين واإلمام وغريهم،
 احلـافظ  حممد بن وصاحل احلميدي، مثل حىت طعنه من يسلم مل وهكذا!!! فاحشاً اختالطاً

  !وغريهم والذهيب داود أيب وابن عدي وابن الرازي زرعة وأيب
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 أيب وبني بينهم العداوة وينصب والرواة، احلفاظ من الثقات يضعف هذا طعنه إىل هو مث
  .املذهيب ومجوده الكوثري لعصبية تروق ال اليت الكلمات بعض عنه روايتهم رد حنيفة

 يعتد ال ممن وغريه الوراق الندمي ابن مثل على يعتمد أن يتورع ال ذلك سبيل يف وهو
 يوافق ما رووا إذا والكذابني، الضعفاء يوثق ذلك من النقيض على وهو. الشأن هذا يف بعلمه
  .اهللا بإذن الكتاب هذا يف تفصيله سترى مما ذلك وغري! هواه

 بني نفسه يف جيمع كان وأنه وثري،الك حقيقة من عليهم خافياً كان ما للناس يتبني ومنه
 والتعـديل،  التجـريح  ويف جامد، مقلد الكالم وعلم الفقهيات يف فهو: متناقضتني صفتني

 يلتزم ال أنه غري املطلق، اتهد منحى ينحو وتوهينه، احلديث وتصحيح والتضعيف، والتوثيق
 يوثق فهو لذلك! رطوش قيد كل عن مطلق فهو! علمياً منهجاً وال أصولية، قواعد ذلك يف
 على أمجعوا ممن شاء من ويضعف تكذيبه، على احلديث أئمة أمجع ولو الرواة من شاء من يف

 ما احلديث من ويضعف وحنومها، حيان ابن الشيخ وأيب باخلطيب يثق ال بأنه ويصرح توثيقه،
. هفي قادحة علة وال)) صحيحهما(( يف الشيخان خرجه مما كان ولو تصحيحه، على اتفقوا

 حنيفـة  أبو(( حديث مثل موضوع بل ضعيف أنه العلم ذا عارف كل يعلم ما ويصحح
 كالم من عليها مربهناً الكرمي، للقارئ ستتجلى اليت األمور من ذلك غري إىل!  )) أميت سراج

 عن خروج وال فيه، وهن ال متني، علمي بأسلوب العظيم، الكتاب هذا يف نفسه الكوثري
 البحـث  علـى  وصرب عالية، علمية بروح أحسن، هي باليت اادلة قوطري املناظرة، أدب

 تعصباً ال للباطل، وقمعاً للحق، انتصاراً ذلك كل. بلغها: أقل مل إن الغاية، يبلغ كاد والتحقيق
  .خرياً املسلمني عن وجزاه املؤلف، اهللا فرحم واملذهب، للمشايخ

 يف اهللا بـارك  نصيف حممد يخالش فضيلة من برغبة الكتاب طبع على قمت وقد. هذا
 هـذه  وميـزت  عليها، التعليق الفائدة من رأيت اليت املواطن بعض يف عليه وعلقت حياته،
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 فضـيلة  بقلم أخرى تعليقات الكتاب من الرابع القسم ويف) . ن( بـ هلا بالرمز التعليقات
 بامسه، صرحأ وقد ،) ع م( بـ هلا رمزت ، تعاىل اهللا حفظه محزة الرزاق عبد حممد الشيخ

 حممد الشيخ فضيلة وكان الغالب على للمؤلف فهي الرمز عن خلواً التعليقات من كان وما
 التعليق إىل ا فرتلت األمحر، باحلرب الكتاب بأصل اجلمل بعض بقلمه أحلق قد الرزاق عبد

 العلمية األمانة ألن ذلك فعلت وإمنا ، «» معكوفني بني فأجعلها أفعل، ال وقد إليه هلا عازباً
 إليـه  املشـار  القسم من األول الوجه على جاء كما املؤلف رغبة ذلك وألن ذلك تقتضي
  .ونصه

 وعليـه  كالمـه  عن منفصالً التعليق فليكن كتابه على أحد علق إذا: املؤلف يقول((
  )) .توقيعه

  :نصه ما حتته محزة الرزاق عبد الشيخ وكتب

 بالقلم تعليقات بعض عليه وعلقت) لعقائدا تصحيح إىل القائد( املذكور الكتاب قرأت((
 يف غلطاً وقعت كلمات بعض سوى صلبه يف أصحح ومل الصفحات، بعض أسفل يف األمحر
 ذا يذيل مل وما)) املؤلف(( بلفظ مذيلة حواش وللمؤلف الكاتب، من اً سهو قرآنية، آيات
 واهللا. وتبعتـها  مهـا غر وعلي غنمها، يل محزة، الرزاق عبد حممد أنا تعليقايت فهي اللفظ

 نافعاً تذييالً بآخره الكتاب على ذيلت وقد. العظيم العلي باهللا إال قوة وال حول وال املستعان،
  ))  .محزة الرزاق عبد حممد. تعاىل اهللا شاء إن

 على ونبهت صححتها، األلفاظ، بعض عليه والتعليق وذيله الكتاب يف وقع قد: وأقول
 فأشـرت  الذيل يف القرآنية اآليات بعض من األلفاظ بعض وسقطت أمكن، ما فيها األصل

. اإلنسان طبع من والسهو. أيضاً الكتاب يف مثله يقع وقد ، «» معكوفني بني جبعلها إليها
  .ينسى وال يضل ال من وجل
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 لفضـيلة  أذن أنه وإنصافه تعاىل اهللا رمحه املؤلف فضل على ويدل النظر يلفت مما وإن
 يف املؤلف تعقبه وقد. منه منتقداً يراه فيما ونقده كتابه على بالتعليق الرزاق عبد حممد الشيخ
 الكتاب قيمة يف زاد مما غريها، يف وسكت الغالب، يف حليفه الصواب وكان املواطن، بعض

  .خرياً واملعلق املؤلف اهللا فجزى وفائدته،

 صـيف ن حممد الشيخ فضيلة من كتاب جاءين طبعه، متام وشك على والكتاب إنه مث
 مبثابة وهي تعاىل، اهللا رمحه للمؤلف)) التنكيل طليعة(( رسالة طبع نعيد بأن رغبته فيه يبدي

 به صرحت وكنت الرأي، من نفسي يف كان ما ذلك فوافق)) التنكيل(( الكتاب هلذا املقدمة
 مل - فيه وبارك اهللا حفظه الشيخ ولكن الكتاب، طبع على القيام علي عرض حني لفضيلته
  .يكن قدر وما يومئذ، ذلكل ينشط

 كما إليه بالنسبة كاملقدمة أوالً ألا هام أمر)) التنكيل(( أصله مع)) الطليعة(( طبع إن
 الطبعة من باألرقام صفحاا إىل ويشري كثرياً، الكتاب يف عليها حييل املؤلف أن: وثانياً. ذكرنا
 الطبعة وفق على منه األرقام حلنصح الرسالة قبل الكتاب طبع األنفع كان فقد منها، األوىل

  .قدر هكذا ولكن اجلديدة،

 الطبعـة  هذه هامش على األوىل الطبعة صفحات أرقام وضعت فقد فات، ملا وتداركا
 مشرياً منها كلمة أول فيه الذي السطر جبانب صفحة كل رقم واضعاً الطالب، على تيسرياً
 اهلامش من عليها احملال الصفحة رقم تبعيت أن إال القارئ على فما. أمامها/  حمور بوضع إليها

  .املنشود البحث فيجد

  :ألمرين وذلك منها الثانية الطبعة على الطبعة هذه يف اعتمدت وقد
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 اهللا رمحه املصنف أكثرها على نبه األخطاء بعض األوىل الطبعة يف وقع كان أنه: األول
 إحلاقها ينبغي وتصحيحات آيات فيه وذكر ،)  ٢٧١و ١/١٠١)) (التنكيل(( من سيأيت فيما
 أنا استدركتها سطور يف واحدة مجلة إال الثانية، الطبعة يف املؤلف فاستدركها) الطليعة( بـ
  )  .٢٠( ص ستراه كما الطبعة، هذه يف

 كالم من ليس ما ولتعليق املنت يف فيها أدرج قد كان األوىل الطبعة أن: اآلخر واألمر
  :منها األول الوجه على جاء فقد الثانية، طبعةال خبالف تعاىل، اهللا رمحه املصنف

 الطبع يف أدرج ما وإخراج املؤلف، كتبه الذي األصل على املقابلة بعد الثانية للمرة طبع
  )) .احلاشية أو املنت يف كالمه غري من األوىل

 أشـد  بكوا امتازت هذه وطبعتنا األوىل، إىل بالنسبة ومزيدة منقحة طبعة فهي: قلت
  .فائدة وأكثر تنقيحاً

 فيها متكنا أننا الكتاب، بعد الرسالة طبع وجل عز اهللا تقدير يف احلكمة من ولعل. هذا
 فاستدركناه هناك، تعليقه لنا يتيسر لك)) التنكيل(( من موضع على هام تعليق استدراك من
  .الصاحلات تتم بنعمته الذي هللا واحلمد)  . ٣٣ ص)) (الرسالة(( يف ستراه كما هنا

 يف احلديث أهل بأثر ويعرفهم الكتاب، ذا املسلمني ينفع أن تعاىل اهللا أسأل اً،وأخري
  .مسؤول خري إنه اجلزاء، خري طبعه على واملنفق واملعلق املؤلف وجيزي الشريعة، خدمة

  ١٣٨٦ سنة رمضان ٢١ دمشق

  .األلباين الدين ناصر حممد
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  رمضان قيام
  

  األوىل الطبعة مقدمة

، أعمالنا وسيئات أنفسنا شرور من باهللا ونعوذ، ونستغفره ونستعينه هحنمد هللا احلمد إن
 شريك ال وحده اهللا إال إله ال أن وأشهد، له هادي فال يضلل ومن، له مضل فال اهللا يهد من
  .ورسوله عبده حممداً أن وأشهد، له

 موسل عليه اهللا صلى النيب إىل مرفوع وهو، موقوفاً مسعود ابن عن صح فقد بعد، أما
  :قال أنه، حكْماً

، سنة الناس ويتخذها، الصغري فيها ويربو، الكبري فيها يهرم فتنة لبستكم إذا أنتم كيف"
، علمـاؤكم  ذهبـت  إذا: "قال ذاك؟ ومىت: قالوا السنة؟ تركت: قيل" شيء منها ترك إذا

 الـدنيا  والتمست، أمناؤكم وقلَّت، أمراؤكم وكَثُرت، فقهاؤكم وقَلَّت، قُراؤكم وكثرت
  .١ "الدين لغري وتفُقه، اآلخرة بعمل

 فقرة كل فإن، رسالته وصدق وسلم عليه اهللا صلى نبوته أعالم من احلديث وهذا: قلت
 اختذوها حىت ا الناس وافتتان البدع كثرة ذلك ومن، احلاضر العصر يف حتقق قد، فقراته من
ة حقيقة، إىل السنة الثابتة عنه صلى اهللا يتبع، فإذا أعرض عنها أهل السن ديناً وجعلوها، سنة

  عليه وسلم قيل: تركت السنة!

                                                   
 وغريمها. ٤/٥١٤بإسنادين أحدمها صحيح واآلخر حسن، واحلاكم  ١/٦٤رواه الدارمي  ١



المقدماتمھمات  ٥١٣    

وهذا هو الذي أصابنا حنن أهل السنة يف الشام، حينما أحيينا سنة صالة التراويح إحدى 
عشرة ركعة مع احملافظة فيها على االطمئنان واخلشوع واألذكار املتنوعة الثابتة عنه صلى اهللا 

إلمكان، األمر الذي ضيعته مجاهري احملافظني على صالا بعشرين ركعة، عليه وسلم، بقدر ا
، وهـي  ١"ا أصدرنا رسالتنا "صالة التراويحومع ذلك فقدت ثائرم، وقامت قيامتهم حينم

الرسالة الثانية من رسائل كتابنا "تسديد اإلصابة إىل من زعم نصـرة اخللفـاء الراشـدين    
  قيق:والصحابة"، ملا رأوا ما فيها حت

  .ركعة عشرة إحدى من التراويح يصل مل وسلم عليه اهللا صلى النيب أن -١ 

 إحـدى  التراويح بالناس يصليا أن الداري ومتيماً أٌبيا أمر عنه اهللا رضي عمر وأن -٢
  .الصحيحة السنة وفق ركعة عشرة

 وايةر، ركعة بعشرين رمضان يف عمر عهد على يقومون كانوا الناس أن: رواية وأن -٣
 عنه اهللا رضي عمر وأن ركعة؛ عشرة إحدى: قالوا الذين الثقات لرواية خمالفة ضعيفة شاذة
  .ا أمر

                                                   
هـ، وحبرف جديد، ولكن مل تقدم  ١٤٠٥لقد أعاد طبع هذه الرسالة طبعة ثانية أخونا زهري الشاويش، سنة   ١

إيلَّ ألتوىل بنفسي تصحيحها، لصعوبة االتصال بني بيوت وعمان، فوقع فيها قليل من األخطاء املطبعية جتارا 
: كمن يصلي مثالً الظهر مخساً، وسنة ٣٧ويف الطبعة األوىل ص ٣٢بعضها تبعاً للطبعة األوىل، منها ما يف ص

نة الفجر، والسباق والسياق. وقد استغل الفجر أربعاً! والصواب: "سنة الظهر مخساً.." بدليل املعطوف عليه وس
هذا اخلطأ املطبعي بعض املبتدعة، وبنوا عليها عاليل وقصوراً يف رساالم اآليت ذكرها، ولكنها {علَى شفَا 

  جرف هارٍ ... } .
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 يف للسنة ملوافقتها أوىل الصحيحة بالرواية األخذ لكان صحت لو الشاذة الرواية وأن -٤
 الرواية خبالف، ذلك فعلوا الناس وإمنا، بالعشرين أمر عمر أن فيها ليس فإنه وأيضاً؛ العدد،

  .ركعة عشرة بإحدى أمر أنه ففيها الصحيحة

 بالروايـة  العمـل  وهجر، ا العمل التزام ذلك من يلزم مل أيضاً صحت لو وأا -٥
 منها يستفاد ما غاية بل! اجلماعة عن خارجاً بالسنة العامل يعد حبيث للسنة املطابقة الصحيحة

  .األفضل هو عليه وواظب وسلم هعلي اهللا صلى فعله ما بأن القطع مع العشرين جواز

  .األكرمني الصحابة من أحد عن العشرين ثبوت عدم أيضاً فيها وبينا -٦

  .العشرين على أمجعوا أم ادعى من دعوى وبطالن -٧

وبينا أيضاً الدليل املوجب اللتزام العدد الثابت يف السنة، ومن أنكـر   -٨ 
  يت قلما توجد جمموعة يف كتاب.الزيادة عليه من العلماء، وغريه من الفوائد ال

كل ذلك بأدلة واضحة من السنة الصحيحة، واآلثار املعتمدة، األمر الـذي  
أثار علينا محلة شعواء من مجاعة من املشايخ املقلـدة، بعضـهم يف خطبـهم    

على رسالتنا السابقة، وكلـها   ١ ودروسهم، وبعضهم يف رسائل ألفوها يف الرد
احلجة الدالة عليه، بل هي مسوةٌ بالسباب والشـتائم،  قَفْراء من العلم النافع، و

 كما هي عادة املبطلني حينما يثورون على احلق وأهله، ولذلك مل نر كبري فائدة

                                                   
نبوي حممد علي الصابوين يف رسالته اليت مساها على قاعدة "يسموا..": "اهلدي ال -فيما أعلم  -وآخرهم   ١

 الصحيح يف صالة التراويح"، وأنظر للرد عليه مقدمة اجلزء الرابع من كتايب "سلسلة األحاديث الصحيحة"! !
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يف أن نضيع وقتنا بالرد عليهم، وبيان عوار كالمهم؛ ألن العمر أقصر مـن أن  
  يتسع لذلك لكثرم، هداهم اهللا تعاىل أمجعني.

هو عندي من أفضـلهم   -ب على ذلك مثالً بأحدهم وال بأس من أن نضر
، األخـالق  يف والرتاهـة  ولكن العلم إذا مل يقترن معه اإلخالص - ١ وأعلمهم

 عليه اهللا صلى قوله ذلك إىل يشري كما، نفعه من أكثر صاحبه على ضرره كان
  :وسلم

 للنـاس  يضـيء  السراج كمثل، نفسه وينسى اخلري الناس يعلّم الذي مثل"
  .٢ "نفسه رقوحي

 التـراويح  صالة حديث تصحيح" عنوان حتت رسالة إليه املشار ألف فقد
 طريقة عن صاحبه فيها خرج قد"! تضعيفه يف األلباين على والرد، ركعة عشرين

، القـول  يف والصـدق ، بالدليل والدليل، باحلجة احلُجة مقارعة يف العلم أهل
 مبـا  ذلـك  من شيء إىل نشري نحن وها، الواقع خالف الناس إيهام عن والبعد
  :فنقول املقدمة هذه يف اإلجياز من أمكن

 يعـين  أنـه  ذهنـه  إىل يتبادر لرسالته املذكور العنوان يقرأ من كل إن -١
، أوهلـا  من صفحات قرأ فإذا، اتفاقاً ضعيف وهو العشرين يف املرفوع احلديث

 يزيـد  بن السائب عن خصيفة بن يزيد طريق من املروي األثر يعين أنه له تبني
                                                   

 هو الشيخ إمساعيل األنصاري املوظف يف دائرة اإلفتاء يف مدينة الرياض. ١
 .٥٦/١٢٧غيب" /رواه الطرباين والضياء املقدسي يف "املختارة" عن جندب وإسناده جيد. وأنظر "صحيح التر  ٢
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 !ركعة بعشرين رمضان شهر يف اخلطاب بن عمر عهد على يقومون كانوا: قال
 هو وذلك، آخر شيء وعنواا، شيء الرسالة موضوع أن القارئ يعلم وبذلك
  .والعافية السالمة اهللا نسأل، بعينه التدليس

 عـن  الدفاع يف" ١٦ -١٤" منها صفحات ثالث سود أنه ذلك ومن -٢
 جيدون الذين - القراء ليوهم وذلك، ثقة أنه وإثبات، املذكور صيفةخ بن يزيد
 ولـيس ! إياه بتضعيفي مجيعاً خالفتهم قد أنين - وثقوه قد األئمة من عدداً فيها
  .يأيت كما، التوثيق يف تابعتهم قد فإين، كذلك األمر

 املكشـوف  التصـريح  إىل بذلك والتدليس اإليهام حد جاوز إنه بل -٣
  فقال، الواقع الفوخب بالكذب

  ".تضعيفه زعم األلباين إن": "١٥ص"

! ثقة أنه" ٥٧ص" رساليت يف صرحت أنين احلقيقة فإن، فاضح كذب وهذا
  :فيه قلت ما وغاية

 أحفظ هو من خالف إذا حديثه يرد فمثله، الثقات يروه مل مبا ينفرد قد إنه"
  ..".القبيل هذا من األثر وهذا، املصطلح علم يف تقرر كما شاذاً ويكون، منه

 يعـين  ال ولكنه، العلماء عند الثقة يف غمزاً يعد كان وإن الكالم هذا ومثل
 حديثـه  أن يعين إمنا فإنه، ذلك من العكس على هو بل، مطلقاً يرد ضعيف أنه

  وهذا، املخالفة عند إال مطلقاً يقبل
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  ".القبيل هذا من األثر وهذا: "بقويل املذكور الكالم آخر يف به صرحت ما

 ذلك الطاعن فتجاهل، رساليت يف إليه املشار كالمي كل يدور ذلك وعلى
  !حسيبه تعاىل فاهللا، أقل مل ما إيلَّ ونسب، كله

 فضيحة إيل نسب إنه بل، املذكورة بالفرية إليه املُومأٌ الشيخ يكتف ومل -٤
  ":٢٢ص( فقال أخرى

ـ  احتج الذي خصيفة بن يزيد رواية يترك ملن الالئق من فليس"  األئمـة  هب
 معـني  بن حيىي ضعفه الذي جارية بن عيسى برواية االحتجاج يقبل أن كلهم

  ..".و.. و

 ال أنـه  إىل أشرت بل، املذكور عيسى برواية مطلقاً أحتج مل أنين واحلقيقة
  قلت حني وذلك، به حيتج

  ":٢١ص"

  ".قبله مبا حسن سنده"

 هـذه  فإن" قبله مبا: " ... أقل مل الشيخ افترى كما به احتججت لو ألنين
 هـو  بل، قائلها عند به حيتج ممن ليس الراوي هذا أن على قاطعة قرينة الكلمة
 وقد، له يشهد ما وجد إذا، حديثه وحيسن، فحسب به يستشهد ضعيف عنده
  حديث وهو"، قبله مبا: "بقويل إليه املشار احلديث وهو، وجد
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 يزيد وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول كان ما: قالت عنها اهللا رضي عائشة
 الشـيخان  أخرجاه احلديث.. ركعة عشرة إحدى على غريه يف وال رمضان يف

  .وغريمها

: اجلملة هذه مثل يفهم ال أنه درجة إىل احلديث بعلم اجلهل من الشيخ فهل
  !؟"قبله مبا حسن سنده"

-٧٩ ص" آخـر  بتخريج احلديث أعدت حينما بياناً زدا وقد سيما وال
  :نصه ما بقويل فتعقبته، حسن أنه يثمياهل عن ونقلت" ٨٠

  "!أعمل واهللا، عندي للتحسني حمتمل وسنده"

  :قال من اهللا ورحم قلبه؟ يف لضغينة احملض؛ واالفتراء املتعمد التجاهل هو أم

  أعظَم فاملصيبةُ تدري كنت وإن...  مصيبة فتلك تدري ال كنت فإن

 حديث ذكر وقد" ٤٦ص" قوله..! يدري الشيخ أن على القارئ يدل ومما
  :حسنه من لقول مقلداً" بشيء امليتة من تنتفعوا ال: "جابر

 أٌخـرى  له طرق بوجود حسن حديث تضعيف لأللباين الالئق من فليس"
  "!الفن أئمة قرره ما خالف ذلك فإن، ضعيفة

  املتقدم جارية بن عيسى حديث حسنت ملا فأنا فإذن؛
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 قرره ملا ذلك يف موافق بأنين علم على الشيخ كان له عائشة حديث بشهادة
 القـول  اختالق إىل فلجأ، ذلك يف خيطئين أن هو يستطع مل ولذلك! الفن أئمة
  .حسيبه وجل عز فاهللا، قلبه غيظ لريوي له احتججت بأنين

 فإنه، العلمية باحلقائق الشيخ هذا تالعب معي الكرمي القارئ يالحظ أال مث
  يب يليق ال كان إذا

 له ألن" ، بشيء امليتة من تنتفعوا ال: "جابر حديث تضعيف - زعم كما -
 أن هو به يليق فهل، تقليداً ولو باعترافه ضعيفة وهي أخرى طريقاً - بزعمه -

 لتـراويح  وسلم عليه اهللا صلى النيب صالة يف املتقدم أيضاً جابر حديث يضعف
 يف عنـها  اهللا رضي عائشة حديث من صحيح شاهد وله، ركعة عشرة إحدى
  !!بعينه؟ فيهما يراه يحنيالصح

 هـو  فـاهللا ! بكيلني؟ ويكيل، احلَبلني على يلعب الشيخ أن هذا معىن أليس
  .باهللا إال قوة وال حول وال، املستعان

 إمساعيـل  الشـيخ  فاتـت  اليت احلقائق من حلقيقة تبياناً فأقول اآلن وأزيد
  :- اهللا هداه - األنصاري

 بعضهم عن نقل اليت الطريق هذه أن إىل مين إشارة" بزعمه: "آنفاً قلت إمنا
  علي وأخذ، حتسينها
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 نفسـها  هي، جابر عن الزبري أيب عنعنة فيها أن بعينه يرى وهو، تضعيفها
  اليت األخرى الطريق

" الرايـة  نصب" يف كما، أيضاً الزبري أيب على مدارها فإن، ا األوىل قوى
"١/١٢٢!"  

 الضعيف تقوية جيوز أنه" الفن ةأئم قرره ما" من بأن الشيخ علم أحاط فهل
 مبخالفـة  ولو لألشياخ االنتصار وحماولة اهلوى إتباع هو أم! مبثله وليس بنفسه
، والتقمـيش  النقل فيه يكثر الذي" النيل" يف الشوكاين ملثل التقليد هو أم! احلق
  .األحاديث على الكالم جمال يف والتفتيش التحقيق فيه منه ويقل

 فيما وجدت بأنين التصريح من - وتوفيقه اهللا بفضل - مينعين ال هذا لكن
، عنه اهللا رضي عكيم ابن حديث من وبلفظه هذا جابر حلديث قوياً شاهداً بعد
 تـراه  كما، عندي اإلسناد صحيح وهو، إليه أشار أو ذكره قد قبلي أحداً أر مل

  ".١/٧٨" "الغليل إرواء" كتايب يف مشروحاً

 الطريق جبعل يسئ مل، واإلرشاد والنصح العلم أراد األنصاري الشيخ أن فلو
: قيل كما األمر ولكن، الشاهد هذا على بالداللة إلينا وألحسن، طريقني الواحد

 عكيم ابن حديث أن" ٤٨ص" رده يف ذكر رايته فقد"، يعطيه ال الشيء فاقد"
  !واحد جابر حديث ومعىن معناه وأن، الدارقطين عند
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 الـدارقطين  خص ملاذا - يدري هو أنه أظن الو - واهللا أدري ال أنين ومع
  ولفظهم لفظه أن مع السنن أصحاب سائر دون بالذكر

 مبعـىن  أنـه  دعواه وأن" ، عصب وال بإهاب امليتة من تنتفعوا ال: "واحد
 هو الذي اللفظ فاته فقد، ظاهر هو كما منه أخص ألنه مسلَّمٍ غري جابر حديث

  .الواحد باحلرف جابر حديث بلفظ

 بسـبب  - أحداً يسلط ومل، إليه - حني بعد ولو -هداين الذي هللا حلمدفا
  .واآلخرة الدنيا يف والعافية السالمة اهللا نسأل.. وإال، علي - عنه السابقة غفليت

" ٤١ص" نسبين فقد، علَي االفتراء من سبق ما على الشيخ يقتصر ومل -٥
  !السلف جتهيل إىل

}كانحبذَا سانٌ هتهب عيم١٦: النور} [ظ. [  

 أدعو أنين إال واحلاقدين املقلدة من وأمثاله الشيخ عند يل ذنب ال أنه واحلق
، منهم معينني أشخاص مبذهب ال، مبذهبهم والتمسك الصاحل السلف إتباع إىل

 منـه  مسـايرة  احلاقد، اخلصم موقف مين يقف أن الشيخ محل الذي هو فذلك
 إال، واألجداد اآلباء عليه وجد ما إال الدين من يعرف ال الذي، املقلد للجمهور

  .هم ما وقليل، اهللا عصم من

 اإلشـارة  سبقت اليت املسائل تلك بكل مر أنه الشيخ هذا أمر عجيب ومن
 فلم، جلها أو األقل على بعضها يف معنا أنه شك وال، فيها القول وحققنا، إليها
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 العمـل  تـرك  العشرين أثر بوتث من يلزم ال إنه: قولنا مثالً، منها موقفه يبني
  املطابقة األخرى بالرواية

 يف وال رمضان يف يزيد ال كان وسلم عليه اهللا صلى النيب أن عائشة حديث
 وسلم عليه اهللا صلى بسنته العمل األفضل وهل، ركعة عشرة إحدى على غريه

  !عنهم؟ ذلك ثبوت فرض على عمر عهد يف الناس فعله مبا أو

 أمـره  انفضح السنة خالف رجح إن ألنه، ذلك من فهموق الشيخ يظهر مل
 نفسـه  بـه  تسمح ال مما وهذا، األلباين وافق السنة رجح وإن، السنة أهل بني

  !اللبيب القارئ على خيفى ال مما ألكثر أو لسبب

 صـالة " رسـالتنا  علـى  به رد مما، عليها اطلعنا اليت الردود من مثال هذا
 مما مناذج الكرمي القارئ عرف فقد، ذلك ومع، الردود أمثل من وهو" التراويح

 الذين العلم أهل سبيل عن والبعد، اإلنصاف عن التجرد فيه يتجلى مما، فيه جاء
 بالـك  فما، وأعلمهم أفضلهم من هذا كان وإذا، احلقيقة بيان سوى يبتغون ال

  !خلُق؟ وال عنده عم ال ممن بغريه

 طبعهـا  على مضى قد" التراويح صالة" املذكورة رسالتنا كانت وملا، ذلك
 قد أسلوا حيث من وكانت، طبعها إعادة إىل احلاجة ودعت، قصري غري زمن

 صـالة  يف السنة إىل اجلمهور تنبيه أمهها اليت، أغراضها وأدت، أهدافها حققت
 مساجد من كثري يف السنة هذه انتشرت حىت، هلا املخالفني على والرد، التراويح
  ،اإلسالمية البالد من مهاوغري واألردن سورية
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 أختصـرها  أن رأيـت  فقد لذلك، الصاحلات تتم بنعمته الذي هللا واحلمد
: قال من قول حد على، برد ألحد فيها أتعرض أن دون، حمض علمي بأسلوب

"، األصـل " يف كانـت  اليت العلمية الفوائد كل ملخصاً"، وامشِ كلمتك ألق"
 كما ا ينفع أن املسؤول سبحانه واهللا، دةللفائ إمتاماً أخرى فوائد إليها مضيفاً

  .مسؤول أكرم إنه عليها يأجرين وأن، بسابقتها نفع
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  الطحاوية العقيدة شرح
  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

احلمد هللا رب العاملني، وال عدوان إال على الظاملني، والعاقبـة للمـتقني،   
ني، وخامت النبيني، وعلـى آلـه   وصالة اهللا وسالمه على نبينا حممد سيد املرسل

  الطاهرين، وأصحابه الطيبني، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين.

أما بعد، فلقد يسر اهللا تبارك وتعاىل لألخ الفاضل األستاذ زهري الشـاويش  
أن يعيد طبع الكتاب العظيم "شرح العقيدة الطحاوية" طبعة رابعـة مهذبـة،   

ختريج أحاديثه، وأستدرك ما كان قد فاتين فرأيت أنا بدوري أن أعيد النظر يف 
من حتقيق القول يف بعضها، أو سهو وقع يل يف بعض أفرادها، وأن أنسق الكالم 
عليها، فإن التخريج بأول أمره كان أشبه شيء بالتعليقات السريعة الـيت مـن   
طبيعتها أن ال متكن صاحبها من مراجعة الكتب من أجلها إال قليال، وال مـن  

نظر فيها، ألين كنت يومئذ على سفر، واملكتب راغب يف سرعة طبـع  إعادة ال
  الكتاب.

ولقد كنت استدركت شيئا من ذلك فيما بعد، يف مقدميت اليت كـان األخ  
زهري تفضل بإحلاقها بالنسخ الباقية من الطبعة الثالثة، كما هو معلوم عند مـن  

  وقعت له نسخة منها، أو أرسلت إليه هذه املقدمة مفردة.
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كان مما فاتين يومئذ توحيد طريقة التخريج يف أحاديـث الكتـاب الـيت    و
أخرجها الشيخان أو أحدمها، فقد جريت يف كثري من خترجيايت وتأليفايت علـى  
التصريح يف أول التخريج مبرتبة احلديث اليت ينتهي إليها التحقيق، سواء كان مما 

الشـيخان"، أو   الشيخان أو أحدمها، فاقول مثال: "صحيح، أخرجـه  أخرجه
"صحيح، أخرجه البخاري"، أو "صحيح، رواه مسلم" وحنو ذلك، ولكـن مل  

  يطرد يل ذلك يف كل أحاديثهما، بل وقع هذا التصريح يف بعضها دون بعض.

وكان قد بلغين عن بعضهم أنه استشكل أو استنكر هذا التصريح، فحملين 
إليهـا، أدفـع ـا    ذلك على أن كتبت كلمة يف املقدمة اليت سبقت اإلشارة 

  االستشكال املشار إليه، فقلت فيها ما نصه:

"يالحظ القارئ الكرمي أن كثريا من األحاديث اليت جـاءت يف الكتـاب   
معزوة إىل "الصحيحني" أو أحدمها، قد علقنا عليه بقولنا: "صـحيح". وتـارة   
نقول: "صحيح، متفق عليه"، أو "صحيح، رواه البخاري"، أو "صـحيح، رواه  

"، وذلك حني يكون احلديث غري خمرج يف الكتاب، فالذي نريـد بيانـه   مسلم
حول ذلك، أنه يقول قائل: إن اجلمع بني "صحيح" و"متفق عليـه" وحنـوه،   
اصطالح غري معروف، وقد يتوهم فيه الـبعض أن أحاديـث "الصـحيحني"    
كأحاديث "السنن" وغريها من الكتب اليت جتمع الصـحيح والضـعيف مـن    

  فرد للصحيح فقط.احلديث ومل ي

  وجوابا على ذلك نقول:
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إن الذي دعانا إىل هذا االصطالح، إمنا هو شيء واحد، أال وهو رغبتنا يف 
إيقاف القارئ بأقرب طريق على درجة احلديث بعبارة قصرية صـرحية، مثـل   
قولنا: "صحيح"، جرينا على هذا يف كل حديث صحيح، ولو كان من املتفـق  

نعين بذلك ما أشرنا إليه مما قد تومهه الـبعض، كيـف   عليه، ملا ذكرنا، ولسنا 
والصحيحان مها أصح الكتب بعد كتاب اهللا تعاىل باتفاق علماء املسلمني مـن  
احملدثني وغريهم، فقد امتازا على غريمها من كتب السنة يتفردمها جبمع أصـح  
األحاديث الصحيحة، وطرح األحاديث الضعيفة واملتون املنكرة، على قواعـد  

ينة، وشروط دقيقة، وقد وفقوا يف ذلك توفيقا بالغا مل يوفق إليه من بعـدهم  مت
ممن حنا حنوهم يف مجع الصحيح، كابن خزمية، وابن حبان، واحلاكم، وغريهـم  
حىت صار عرفا عاما أن احلديث إذا أخرجه الشيخان أو أحدمها، فقد جـاوز  

، وأنه هو األصل الصحة والسالمة، وال ريب يف ذلك القنطرة، ودخل يف طريق
عندنا، وليس معىن ذلك أن كل حرف أو لفظة أو كلمة يف "الصحيحني" هـو  
مبرتلة ما يف "القرآن" ال ميكن أن يكون فيه وهم أو خطأ يف شيء من ذلك من 
بعض الرواة، كال فلسنا نعتقد العصمة لكتاب بعد كتاب اهللا تعاىل أصال، فقد 

أن يتم إال كتابه"، وال ميكن أن يدعي ذلك  قال اإلمام الشافعي وغريه: "أىب اهللا
أحد من أهل العلم ممن درسوا الكتابني دراسة تفهم وتدبر مع نبذ التعصـب،  
ويف حدود القواعد العلمية احلديثة، ال األهواء الشخصية، أو الثقافة األجنبية عن 
اإلسالم وقواعد علمائه، فهذا مثال حديثهما الذي أخرجاه بإسنادمها عن ابـن  

تزوج ميمونة وهو حمرم" فـإن مـن    -صلى اهللا عليه وسلم-عباس "أن النيب 
تزوج ميمونة وهو غري حمرم، ثبت ذلك  -صلى اهللا عليه وسلم-املقطوع به أنه 



المقدماتمھمات  ٥٢٧    

عن ميمونة نفسها، ولذلك قال العالمة احملقق حممد بن عبد اهلادي يف "تنقـيح  
  " وقد ذكر حديث ابن عباس:١/ ١٠٤/ ٢التحقيق" "

د هذا من الغلطات اليت وقعت يف "الصحيح"، وميمونة أخربت أن "وقد ع
" مـن  ١٠٣٧هذا ما وقع، واإلنسان أعرف حبال نفسه ... ". انظر احلديث "

  "إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل".

وعلى الرغم من هذا البيان القاضي على اإلشكال، فقد علمـت يف هـذه   
قد رفـع  -السنة واجلماعة من متعصبة احلنفية  األيام أن أحد أعداء عقيدة أهل

تقريرا إىل بعض املراجع املسئولة يف الدولة السعودية اليت هو مدرس يف بعـض  
معاهدها؛ حيط فيه من قيمة هذا التخريج، وينسب إيل ما مل خيطر يل على بال، 
فرأيت أن أخلص هنا مآخذه علي، ألعود بعد ذلك، فأكر عليها بالرد والنقض، 

  كن تلخيصها يف مخسة أمور.ومي

األول: قويل فيما عزاه املصنف للشيخني أو أحدمها: "صـحيح" وقـويل   
أحيانا: "صحيح، أخرجه مسلم" أو "صحيح، متفق عليه"، وأحيانا ال أقول يف 

  كل ذلك "صحيح": فاستنتج املتعصب املشار إليه ما أفصح عنه بقوله:

لنظر واملراجعة له فيه حىت يأيت "ما مل يقل فيه ذلك يكون متوقفا فيه حتت ا
  هو حبكمه، فجاء بشيء مل يسبقه إليه املتقدمون وال املتأخرون! ".
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الثاين: قويل يف بعض األحاديث واآلثار: "ال أعرفه"، ويرد عليـه بقولـه:   
"فكان ماذا إذا عرفه غريه كالشارح أو غريه مثال"! وقال يف أثر ابن مسـعود  

به املعروف واملنكر" الذي قلت فيه: ال أعرفه:  "هلك من مل يكن له قلب يعرف
فقال يف ذلك: "فهل املراد من هذا أنه ال يعرف املعروف من املنكر، أوال يعرف 

  كالم عبد اهللا بن مسعود"!!.

الثالث: أخذ علي قويل يف حديث صحيح مستدركا على الشارح عزوه إياه 
راد بـه البخـاري أو   لـ"الصحيح": لكن مل يروه أحد من أهل "الصحيح" وامل

  مسلم.

الرابع: قال: "استدرك بعض املصححني حديثا نفاه "كذا األصل" أن يكون 
موجودا يف كتب السنة اليت اطلع عليها، وقال: ال أصل له باللفظ املـذكور يف  
شيء من كتب السنة اليت وقفت عليها وأظنه ومها من املؤلف. فإذا به قد رواه 

أيضا كما قد نبهه إىل ذلك أحد املصـححني يف   الترمذي يف سننه وابن جرير
"املكتب اإلسالمي" وأن احلديث بلفظه الذي نفاه جاء يف "مشكاة املصـابيح"  

  فيها"!. ٢٣٤برقم 

اخلامس: أخذ علي أيضا قويل يف حديث: "من عادى يل وليا ... ": "رواه 
حـىت  البخاري، ويف سنده ضعف، لكن له طرق لعله يتقوى ا، ومل يتيسر يل 

  اآلن تتبعها وحتقيق الكالم عليها".
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هذه هي األمور اهلامة اليت أخذها علي ذلك املتعصب، ومثة أمور أخرى ال 
  تستحق الذكر ضربت لذلك الذكر عنها صفحا.

وملا كان كالمه قد ينطلي على البعض، ال سيما الذين مل يتح هلم االطالع 
بد من أن أكشف النقاب عما فيـه  على املقدمة امللحقة بالطبعة الثالثة، كان ال 

من البعد عن احلق واإلنصاف، بل وتعمد الكذب والتزوير وكتم احلقيقة عـن  
الذين رفع تقريره إليهم، والطعن يف خمرج الكتاب بغري حق، ظلمات بعضـها  

   فوق بعض. فأقول جميبا على كل أمر من تلك األمور اخلمسة مراعيا ترتيبها:

لشيخان أو أحدمها: "صحيح" وكنـت قـدمت   إن قويل فيما رواه ا - ١
  اجلواب عنه يف املقدمة امللحقة املشار إليها آنفا وهو قولنا فيها:

"رغبتنا يف إيقاف القارئ بأقرب طريق على درجة احلديث بعبارة قصـرية  
صرحية ... " واطرادا لطريقيت يف ختريج األحاديث حسبما شرحته يف مطلع هذه 

مر أنه مل يطرد يل ذلك يف بعض األحاديث للسبب الذي املقدمة، غاية ما يف األ
سبق بيانه فجاء هذا املتعصب فعلل ذلك بتعليل من عند نفسه إرواء منه حلقده 

  وغيظه، فقال كما تقدم نقله عنه:

" ٤"وما مل يقل فيه ذلك يكون متوقفا فيه ... إخل"، مث أعاد هذا فقال: "ص
  عن تقريره متسائال، جميبا نفسه بنفسه:



المقدماتمھمات  ٥٣٠    

"فهل احلكم هلذا احلديث بالصحة آت من حكمه هو له، أو من إخـراج  
مسلم هلذا احلديث يف صحيحه وحكمه له بالصحة، اجلواب أن الصحة هلـذا  
احلديث وآمثاله آتية من حكمه هو له بالصحة، وليس من حكم اإلمام مسلم، 
بدليل أنه علق على غريه مما أخرجه مسلم بقوله "صـحيح" وتـارة يقـول:    

  صحيح، متفق عليه"."

  فأقول، وباهللا أستعني:

إن هذا اجلواب الذي أجاب به نفسه هلو حمض خترص واختالق؛ ألن كـل  
من شم رائحة العلم باحلديث الشريف يعلم بداهة أن قول احملدث يف حـديث  
ما: "رواه الشيخان"، أو "البخاري أو مسلم" إمنا يعين أنه صحيح، فإذا قال يف 

ح، رواه الشـيخان" أو "صـحيح، رواه البخـاري" أو    بعض املرات: "صحي
"صحيح، رواه مسلم" أو حنوه فال ينايف أنه صحيح، غاية ما يف األمر أن التعبري 
خمتلف واملعىن متحد، فأي شيء يف هذا االختالف يف التعبري؟ وإمنـا أيت هـذا   
املتعصب من جهله ذا العلم، وضيق فكره وعطنه، إن سلم من سوء قصـده،  

اد طويته، الذي يدل عليه بعض أقواله املتقدمة مما سيأيت التعليـق عليـه،   وفس
ولفت النظر إليه، وإمنا قلت: "من جهله"؛ ألين ال أستبعد على مثله أن خيفـى  

هذا التوجيه بني التعربين؛ ألن اجلمود على التقليد الذي ران على قلبه،  عليه مثل
رة لكل ذي لب وبصرية، إال أن يلقنها ال يفسح له اال أن يتفهم احلقائق الظاه

إياه شيخ مقلد مثله وهيهات! وظين به أنه جيهل أن قـويل: "صـحيح، رواه   
الشيخان" وحنو مما تقدم، قد سبقت إليه، وإال مل يبادر إىل اإلنكار وإىل هـذا  
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االفتراء الذي نسبه إيل من أين إذا قلت: "رواه الشيخان" فأنا متوقف يف صحته 
قال أيضا ما سبق نقله عنه. "فجاء بشيء مل يسبقه إليه املتقـدمون   وملا -زعم-

  وال املتأخرون"!

وقد سبقين إىل ما ذكرت إمام كبري من أئمة احلديث وحفاظه أال وهو شيخ 
اإلسالم حميي السنة أبو حممد احلسني بن مسعود الفراء البغوي مؤلف الكتـاب  

، فقـد   اإلسالمي ألول مـرة  اجلليل: "شرح السنة" الذي يقوم بطبعه املكتب
على مثل ما جريت أنا عليه يف ختريج هـذا   -رمحه اهللا تعاىل-جرى فيه مؤلفه 

الكتاب: "شرح الطحاوية"، فهو تارة يكتفي بعزو احلـديث إىل الشـيخني أو   
أحدمها، وتارة يضم إىل ذلك التصريح بالصحة، واالستعمال األول، ال شـبهة  

، ولذلك فال فائدة من تسويد الورقة بنقل األمثلة فيه عند صاحب التقرير اجلائر
عنه فيه، وإمنا املستنكر عنده االستعمال اآلخر: اجلمع بني التصريح بالصحة مع 
العزو إىل الشيخني أو أحدمها، فهذا الذي ينبغي ضرب األمثلة له من الكتـاب  

  املذكور، لعل ذلك املتعصب يرتدع عن جهله وغيه.

وي يف الد األول من كتابه املذكور أنواعـا مـن   لقد رأيت للحافظ البغ
  التعابري، أنقلها مع اإلشارة إىل أحاديث كل نوع منها برقمها.

  األول: "صحيح، متفق على صحته"، يعين بني الشيخني.

  "، وقد يقول:١٣٢، ٦٨، ٦انظر األحاديث "
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  ".١٥٤"صحيح، أخرجاه". رقم "

  .١ اإلمام البخاريالثاين: "حديث صحيح، أخرجه حممد"، يعين 

  ".١٧١، ١١٣، ٤١انظر األحاديث: "

الثالث: "هذا حديث صحيح"، يقوله يف األحاديث اليت يرويها بسنده عـن  
  وهي يف "صحيحه". -صلى اهللا عليه وسلم-البخاري، وهذا بإسناده عن النيب 

، ١١٦، ١٠٨، ٩٤، ٨٦، ٥٧، ٤٤، ٣٤، ٢٣، ١٢انظر األحاديـث: " 
٢٣٠، ٢٠٣، ١٥٨، ١٤١، ١٢٥."  

  الرابع: "هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم".

، ٢٤، ١٧، ١٦، ٨، ٤، ٢وهذا النوع كثري جدا عنده فانظر األحاديث: "
٨٥، ٨١، ٨٠، ٧٨، ٧٤، ٦٧، ٦٤، ٦٢، ٥٩، ٥٦، ٥٣، ٥٠، ٤٧، ٣٦ ،
١٥٧، ١٥٢، ١٥١، ١٤٨، ١٣٩، ١٢٧، ١٢٣، ١٠٩، ١٠١، ٩٣، ٩١ ،

٢٣٨، ٢٣٦، ٢٣٢، ٢٣١، ٢١٩، ٢١١، ٢٠٥، ٢٠١، ١٩١."  

اخلامس: ورأيته مرة قال: "هذا حديث حسـن، أخرجـه مسـلم" فلـم     
  ".١٠٧يصححه! راجع رقم "

                                                   
ومثله قول اإلمام الذهيب يف حديث: "كان اهللا على العرش ... ": "حديث صحيح، قد خرجه البخاري يف  ١

"، وحنو ذلك قال يف ٢٩" وتعليقي عليه يف هذا املوضع رقم "٤٠/ ٩٨مواضع". انظر كتايب "خمتصر العلو" "ص
 دة أم "إا ... "."، فهال اقتنع أبو غ٢٨٧حديث: "أين اهللا؟ " كما سيأيت "ص
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وظين أن عنده أمثلة أخرى من كل نوع من هذه األنواع اخلمسة وال سيما 
الرابع منها، ولكين ال أطول اآلن بقية األجزاء، وفيما ذكرنا كفاية ملن أراد اهللا 

  له اهلداية.

للقارئ الكرمي بوضوح تام بطالن ما رماين به املتعصـب  وذا البيان يتبني 
  اجلائر يف قوله السابق:

  "فجاء بشيء مل يسبقه إليه املتقدمون وال املتأخرون"!

وإن أراد به ما سبق أن نقلته عنه ما مل أقل فيه: "صـحيح" ممـا أخرجـه    
 أو أحدمها: أين متوقف فيه حتت النظر واملراجعة! فهو باطـل وزور،  الشيخان

  كما سبق بيانه يف مطلع هذا اجلواب، وأزيد هنا فأقول:

إن الدليل الذي استدل به على هذا الباطل لو كان صحيحا، لشمل معـي  
اإلمام البغوي، ومن قال مثل ذلك، فقد قدمت عنه األمثلة الكـثرية يف قولـه:   
"صحيح، متفق عليه" وحنوه، مع أنه يف أحاديث أخرى مما أخرجه الشيخان أو 

ا مل يقل فيها: "صحيح" كما سبقت اإلشارة إليه، فهل معىن ذلك عنـد  أحدمه
هذا املتعصب اجلائر: أن البغوي أيضا متوقف يف هذا النوع الذي مل يقل فيـه:  

  صحيح؟!

ومما يزيد القارئ الكرمي علما ببطالن ما امين به املتعصب املشار إليـه أن  
أو عزوا أنـا إىل   -اهللا تعاىلرمحه -أذكره بأن األحاديث اليت عزاها الشارح 
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باعتراف املتعصـب يف  -الشيخني أو أحدمها، ومل أقل فيها "صحيح" هي أكثر 
من األحاديث اليت قلت فيها: "صحيح"، فلو كان ما رماين به حقـا   -تقريره

"إن أكثر األحاديث املعزوة يف الكتـاب   -لو قال-وصدقا لكان مساويا لقوله 
ا توقف فيه األلباين وحتت نظره ومراجعته حىت يأيت للصحيحني أو أحدمها هي مم

هو حبكمه"! لو قال هذا أحد لبادر كل القراء الذين هلم اطالع على شيء مـن  
كتيب وخترجيايت إىل تكذيبه، وهذا املتعصب اجلائر وإن مل يقل هذا القول الـذي  

هذا القول  افترضته، فقد قال القول املساوي له واملؤدي إليه، فعليه وزره! بل إن
الذي رماين به يبلطه أيضا ما كنت صرحت به يف مقدمة الطبعة الثالثـة: "إن  
احلديث إذا أخرجه الشيخان أو أحدمها، فقد جاوز القنطرة، ودخل يف طريـق  
الصحة والسالمة ... " واملتعصب اجلائر على علم ذا يقينا، فلئن جاز لـه أن  

 -إن كان أهال له-ع من االجتهاد منه ينسب إىل ما مل خيطر يف بايل مطلقا بنو
قبل أن يطلع على هذا النص، فكيف جاز له ذلك بعد أن علم به، فاهللا تعـاىل  

  يتوىل جزاءه.

إن قويل يف بعض األحاديث واآلثار: "ال أعرفه" معناه معروف عنـد   - ٢
طالب هذا العلم الشريف فضال عن العاملني به: ال أعرف إسناده، فأحكم عليه 

ستحق من صحة أو ضعف، وبعض العلماء يعرب يف مثل هذا بتعبري آخـر،  مبا ي
  فيقول:
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أو مل أجد له أصال وبعضهم يقول ال أصل لـه. وهـذا كلـه     ١ مل أجده
معروف عند العلماء، وهذا التعبري األخري منتقد عند بعض احملققني، ملا فيه مـن  

ذا احلكـم صـعب،   االطالع املوهم أنه ال أصل له عند العلماء قاطبة، ومثل ه
  فباألوىل التعابري اليت قبله.

فهل املتعصب اجلائر على جهل ذا، أم هو يتجاهل لغاية يف نفسه، فـإن  
  كنت ال تدري.

وغالب الظن أنه مجع املصيبتني اجلهل والتجاهل معا، أما اجلهل فيدل عليه 
  ".قوله املتقدم ذكره عنه: "فكان ماذا إذا عرف غريه كالشارح أو غريه مثال

قلت: فظاهر هذه العبارة أنه أراد املنت، أي أن الشارح عرف املنت الذي مل 
أعرف أنا! وأنا إمنا أعين كما جرى عليه من قبلي مـن احملـدثني: مل أعـرف    
إسناده، فما الفائدة من معرفة الشارح هلذا املنت، وكل أحد يعلم ذلـك مـن   

                                                   
قلت: وهذا التعبري يكثر من استعماله أئمة احلديث يف كتب "التخرجيات"، أمثال احلافظ الزيلعي، والعراقي،  ١

والعسقالين، وغريهم، وقد وجدت العراقي قد قال: "مل أجده" يف اجلزء األول من "ختريج اإلحياء" يف أكثر من 
، ١٨٣، ١٧٠، ١٦٦، ١٥٩، ١٥٧، ١٥٠، ١٤٨، ٩٢التجارية: "عشرة أحاديث، وهذه صفحاا من الطبعة 

٣٠٧، ٢٩٩، ١٩٢، ١٨٧."  
، ١٩٨، ١٧٧، ١٤١، ١٣٥، ١٠٢، ٨١، ٧٦وقال يف حنو هذا العدد من األحاديث: "مل أجد له أصال". "

  ".٢٩٦"، وقال مرة: "مل أجد له إسنادا" "٣١٧، ٢٤١، ٢٤٠، ٢٣٢، ٢٠٠
"، وهذا مثل قويل: "ال ١٣٧له أصال، وقال النووي: غري معروف" "صوتارة يقول: "قال ابن الصالح: مل أجد 

أعرفه"، فهل يفهم أحد من هذا التعبري، غري هذا املتعصب أن العراقي يعين به مل جيد متنه وهو يراه ماثال أمامه، 
 وحينئذ فأي فرق بني "مل أجده" و"غري معروف" و"مل أعرفه"؟!
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وهـذا بعيـد   -ف إسناده كتابه، وإن كان يعين املتعصب اجلائر أن الشارح عر
فمن أين له ذلك والشارح، مل خيرجه، ليمكننا الرجوع  -جدا عن ظاهر كالمه

  إىل خمرجه ولننظر يف إسناده؟

وأما التجاهل فهو واضح من قوله: "فهل املراد من هـذا أنـه ال يعـرف    
املعروف من املنكر"! فإن هذا ال عالقة له البتة بقـويل يف ختـريج اخلـرب: "ال    

. فما معىن تساؤله املذكور إال لتجاهل املقصود للمراد، وصرف الكالم أعرفه"
إىل ما ليس له عالقة بالبحث، لريوي بذلك غيظ قلبه، ويظهر للنـاس كمـني   
حقده، وعظيم حسده، بسوء لفظه، حىت ال يدري ما خيرج من فمه. نسأل اهللا 

  العافية.

ة املوضوع" للشيخ وبعد كتابة ما تقدم رجعت إىل كتاب "املصنوع يف معرف
العالمة مال علي القاري، املطبوع حديثا بتحقيق وتعليق صاحب التقرير اجلائر، 
فوجدت فيه عديدا من األحاديث اليت قال احلافظ السخاوي يف كـل واحـد   

، ١٥٨، ٩٨، ٨٣، ٤٣، ١٦، ١٢، ٢، ١منها: "ال أعرفه" وهـي بـرقم: "  
ر مثله عـن  "، وذك٣٨١، ٣٣٦، ٣٠٩، ٢٩٤، ٢٨٢، ٢٠٥، ١٨٦، ١٦٣

": ٣٠٢، ٢٩٧"، وقال هو يف احلـديثني " ٢٧٣احلافظ ابن حجر يف احلديث "
  غري معروف.

قلت: فهل معىن قوهلم: "ال أعرفه"، أو "غري معروف" أم ال يعرفون املنت؟ 
  طبعا ال، ملا سبق بيانه.
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" حتـت عنـوان   ٨وقد رأيت هذا املتعصب قال يف تقدمته للكتـاب "ص 
  بارات احملدثني حول األحاديث املوضوعة":"شذرات يف بيان بعض ع

قوهلم يف احلديث: ال أصل له، أو ال أصل له ذا اللفظ، أو ليس له  - ١"
أصل، أو ال يعرف له أصل، أو مل يوجد له أصل، أو مل يوجد، أو حنـو هـذه   
األلفاظ، يريدون أن احلديث املذكور ليس له إسناد ينقل به". مث نقل عن ابـن  

   قوهلم: ليس له أصل، أو ال أصل له، معناه: ليس له إسناد.تيمية أن معىن

قلت: فأنت ترى أن املنفي يف هذه األقوال إمنا هو اإلسناد، وليس املـنت،  
باعتراف املتعصب نفسه، فهو على علم به، فهذا يرجح أنه جتاهل هذه احلقيقة، 

: "فكان حيث انتقدين على قويل يف بعض األحاديث: "ال أعرفه"، وعليه فقوله
ماذا إذا عرفه غريه كالشارح أو غريه مثال"، يعين أنه عرف إسناده الشـارح أو  
غريه، فنقول: هذه دعوى، واهللا عز وجل يقول: {قل هاتوا برهانكم إن كنتم 

  صادقني}، ورحم اهللا من قال:

  والدعاوي ما مل تقيموا عليها ... بينات أبناؤها أدعياء

يه على أنه من احملتمل أنه كان ناسيا لقول ابن أقول هذا دون أن يفوتين التنب
تيمية السابق ملا انتقدين يف تقريره، فإن الرجل على كثرة نقله عن كتب العلماء، 
فهو فيها كحاطب ليل؛ ألن يف كثري من األحيان ينقل عنهم ما مل يهضم معناه، 

لـه   فهو لذلك ال يستحضره عند احلاجة إليه، بل قد ينساه مطلقا فال يتخـذه 
منهجا يف منطلقه يف هذا العلم، ولذلك تراه متناقضا يف تعليقاته أشد التنـاقض  
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فيقر يف بعضها ما كان انتقده سابقا، أو العكس، ولست اآلن يف صدد شـرح  
ذلك يف هذه املقدمة، وال هو يستحق ذلك، وإمنا بني يدي اآلن مثـاالن مـن   

  ة التنبيه عليهما:تعليق "املصنوع"! ال أريد أن أفوت على نفسي فائد

  األول: قال بعد الفقرة السابقة مباشرة:

ال أعرف، أو مل أعرفه أو مل أقف عليه ... أو ... أو ... وحنو هذه  - ٢"
العبارات إذا صدر من أحد احلفاظ املعروفني، ومل يتعقبه أحد كفى للحكم على 

  ذلك احلديث بالوضع"!

ا العلـم، فـإن هـذه    كذا قال: وهو خطأ واضح، يدل على بعده عن هذ
العبارات اليت ساقها يف هذه الفقرة هي يف الداللة على املراد منها كالعبـارات  
اليت ذكرها يف الفقرة األوىل السابقة، فكما أن تلك معناها: ليس لـه إسـناد،   
فكذلك هذه وال فرق، وإذا كان كذلك، فكون احلديث مل يقف املخرج على 

ضوع؛ ألن احلديث املوضوع، إما أن يكـون  إسناده، فليس معناه عنده أنه مو
وضعه من قبل إسناده، وذلك بأن يكون فيه كذاب أو وضاع، وهذا ال سـبيل  
إليه إال من إسناده، والفرض هنا أنه غري معروف، وإما أن يكون من قبل متنه، 
وذلك بأن يكون فيه ما خيالف القرآن أو السنة الصحيحة، أو غري ذلك مما هو 

طلح احلديث"، ومن املعلوم بداهة، أنه ليس كـل حـديث ال   مذكور يف "مص
إسناد له؛ يف متنه ما يدل على وضعه، بل لعل العكس هو الصواب، أعـين أن  
غالبها ليس فيها ما يدل على وضعها، كما أشار إىل ذلك العالمة القـارئ يف  
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" وإن تعقبه املتعصب، فإن موضع الشاهد منه مسلم ١٣٧الكتاب املذكور "ص
أمارات الوضع، وهذا مما يـدل عليـه    اتفاقا، وهو أن كثريا منها ليس عليهابه 

تعليق املتعصب نفسه هناك، فثبت بذلك خطؤه يف قوله املتقدم أن قول أحـد  
احلفاظ "ال أعرفه" أو حنوه كاف للحكم على احلديث بالوضع! ولو بالشـرط  

يسـاوي يف  الذي ذكره، وباجلملة فقوهلم: ال أعرفـه، أو ال أصـل لـه، ال    
اصطالحهم قوهلم: حديث موضوع. إال إذا كان هناك قرينة يف متنه تدل على 
وضعه، فيشريون إىل ذلك بإضافة لفظة "باطل" كقـول احلـافظ العراقـي يف    

ركعة، وحديث الصالة ليلة  ١٢حديث الصالة ليلة اجلمعة بني املغرب والعشاء 
ختريج اإلحياء" املطبعة " - ٢٠٠/ ١اجلمعة بعد العشاء وسنتها عشر ركعات "

التجارية" قال يف كل منهما: "باطل ال أصل له" وقال مثلـه يف حـديث رواه   
". وكذلك قال يف حـديث  ٣٥٢/ ١اخلضر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم! "

"، بينما مل يقل ذلك يف عشرات األحاديث األخرى مما ال أصل ٣٥٣/ ١رابع "
، ١٨٣، ١٧٠، ١٦٦، ١٥٩، ١٥٧، ١٥٠، ١٤٨، ٩٢له، فانظر الصفحات "

بلفظ: مل  ١٥٦، ٦٠ولفظه فيها: مل أجده" و" - ٣٠٧، ٢٩٩، ١٩٢، ١٨٧
، ٧٢بلفظ: مل أجده هكـذا" و"  ٢٣٧، ١٢٥، ٧٦، ٦٢أجده ذا اللفظ" و"

بلفظ: مل أقف له على أصل،  ٣٥٤، ٣٢٠، ٣١٢، ٢٦٠، ٢٤٣، ١٦٩، ١٥٢
، ٢٠٠، ١٩٨، ١٧٧، ١٤١، ١٣٥، ١٠٢، ٨١، ٧٦ومرة: ليس له أصل، و"

  ، بلفظ، مل أجد له أصال، ومرة: إسنادا".٣١٧، ٢٩٦، ٢٤١، ٢٤٠، ٢٣٢
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وكذلك وجدت يف "املصنوع" مخسة أمثلة يف أحاديثها: "باطل ال أصل له" 
"، وسائر األحاديث اليت ال أصل هلـا  ٣٨٣، ٣٧٩، ٢٦١، ٢٤٨، ٧٥فانظر "

وهذا النـوع   مما جاء فيه مل يقل فيها: "باطل"، كل ذلك إشارة إىل ما ذكرنا،
"باطل ال أصل له" مما فات على املتعصب ذكره يف تلك األنواع مع اسـتيفائه  

  إياها، وذلك دليال أيضا على بعده عن التحقيق العلمي.

املثال اآلخر: جاء يف "املصنوع" حديث رد الشمس على علي رضـي اهللا  
ليـه:  عنه ليصلي العصر بعد أن غربت ومل يصل، فذكر املتعصب يف التعليق ع

مجاعة من العلماء قالوا بأنه حديث موضوع، وآخرون ذهبـوا إىل تصـحيحه   
منهم شيخه الكوثري، فضل املتعصب بني هذين احلكمـني املتناقضـني، ومل   

وهو األمر الطبيعي املالزم له! أن يرجح أحدمها على اآلخر، ولكنـه  -يستطع 
دا منه لشـيخه  يرجح التصحيح بدون مرجح، وإمنا تقلي حاول باديء الرأي أن

  ":٢١٥الكوثري فقال: "ص

"وقد جاءت كلمته رمحه اهللا تعاىل على وجازا ملخصة املسألة أحسـن  
تلخيص، إذ قال: "وال كالم يف صحة احلديث من حيث الصناعة، لكن حكمه 
حكم أخبار اآلحاد الصحيحة يف املطالب العلمية"، فأفاد ذا اإلجياز البـالغ أن  

نهض يف بابه وموضوعه؛ ألنه من املطالب العلميـة الـيت   اخلرب على صحته ال ي
تتوقف على اليقينيات وما قارا، فال بد على هذا من تأويل اخلرب مـع قولنـا   

  بصحته ملخالفته ما هو من األمور العلمية، واهللا تعاىل أعلم".
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هكذا قال هذا املسكني، ومل يدر أنه ذه الفلسفة اليت تلقاها من شـيخه  
تقول العامة: "كنا حتت املطر، فصرنا حتت املزارب"؛ ألنه فتح على  جيعله كما

نفسه بابا للشباب الذين ال علم هلم بالسنة أن يردوا كل حديث صحيح ورد يف 
األمور اليت ليست من األحكام، وإمنا هي يف املعجزات أو بدء اخللـق واجلنـة   

نيات بزعمـه ويعـين   والنار، وبكلمة واحدة يف الغيبيات اليت تتوقف على اليقي
بذلك األحاديث املتواترة، مث حتفظ فقال: "أو ما قارـا" ويعـين األحاديـث    
املشهورة اليت رواها أكثر من اثنني، أما احلديث الذي تفرد به الثقة وهو صحيح 
عند أهل العلم فليس حجة يف الغيبيات عنده فال بد من تأويله بزعمه، وليـت  

ث الذي يتحدث عن واقعة معينة؟ اللـهم إال  شعري كيف يؤول مثل هذا احلدي
بإنكار معناه وتعطيله حىت يتفق مع العقول املريضة والقلوب العليلة، متاما كمـا  
فعلوا يف آيات الصفات وأحاديثها! مث إن املتعصب املذكور يبدو أنـه بعـد أن   
كتب عن شيخه ما كتب وقف على كالم شيخ اإلسالم ابن تيميـة يف هـذا   

  قه بكالم شيخه قائال:احلديث فأحل

  "على أن الذي يقرأ كالم الشيخ ابن تيمية جيزم بوضع احلديث"!

هكذا قال باحلرف الواحد، فليتأمل القارئ كيف حكـم يف أول األمـر   
بصحة احلديث، مث ختمه ذه العبارة اليت توهم أنه قـد مـال أخـريا إىل أن    

يستطيع أن يقطـع فيـه   احلديث موضوع! واحلقيقة أنه لضعفه يف هذا العلم ال 
برأي، هذا إذا أحسنا الظن به، وإال فمن غري املعقول أن خيالف شيخه الكوثري 
إىل رأي ابن تيمية الذي حكم عليه شيخه بأن أكرب بلية أصيب املسلمون ا إمنا 



المقدماتمھمات  ٥٤٢    

حكى القولني املتناقضني ليفسح له اال للدفاع عن نفسـه   هو ابن تيمية! وإمنا
  .١ ر أحدمها، وهللا عاقبة األمورإذا ما خاصمه أنصا

يريد املتعصب اجلائر مبا أخذه علي يف الفقرتني السابقتني، الطعـن   - ٤، ٣
يف قيمة خترجيي ألحاديث الكتاب، كأنه يقول: كما وهم يف إنكـاره اللفـظ   
املخرج عند الترمذي، فمن املمكن أن يكون نفيه لكون احلـديث اآلخـر يف   

  "الصحيح" ومها منه أيضا!

جوايب على ذلك أن أقول: إذا فتح باب رد كالم الثقة بدون حجة، وإمنا و
رد إمكان كونه أخطأ، أو ألنه أخطأ فعال يف بعض املواطن، مل يبق هناك جمال 
لقبول خرب أو علم أي ثقة أو عامل يف الدنيا؛ ألنه ال عصمة ألحد بعد نبينا حممد 

بالضرورة، وإن مما يدلك أيهـا  صلى اهللا عليه وسلم كما هو معلوم من الدين 
القارئ على حتامل هذا املتعصب، وأنه يقول يف نقده إياي ما ال يعتقد، أنه هو 

الطبعة الثانية" مـا   - ١٢٢نفسه قد طبع يف تعليقه على "الرفع والتكميل" "ص
  نصه:

  "وقد يقع للثقة وهم أو أوهام يسرية، فال خيرجه ذلك عن كونه ثقة! ".

اجلائر قوله هذا أم تناساه؟! وصدق اهللا العظيم: {يـا   فهل نسي املتعصب
أيها الذين آمنوا مل تقولون ما ال تفعلون، كرب مقتا عند اهللا أن تقولـوا مـا ال   

                                                   
 ".٩٧١ته قدميا يف "سلسلة األحاديث الضعيفة" "واحلق عندنا مع ابن تيمية كما شرح ١
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تفعلون} ، {ربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رمحة إنـك  
  أنت الوهاب}.

مبخـرج "شـرح   وإذا كان هذا املتعصب اجلائر حياول أن يسقط الثقـة  
الطحاوية" لوهم أو أكثر من وهم، فماذا يقول يف شارح "الطحاويـة" نفسـه   

  الذي يتظاهر هو بتبجيله والثقة به يف مطلع تقريره وهو قوله:

"يرى الناظر يف شرح الطحاوية أن الشارح هلا من أهل التوثـق والضـبط   
  واإلتقان فيما ينقله من األحاديث".

شارح رمحه اهللا تعاىل هو من أهل الثقة والضـبط  وحنن وإن كنا نعتقد أن ال
حقا، فإين أريد أن أحصر هنا األوهام اليت تنبهت هلا، وليس ذلك مـن بـاب   
الطعن فيه، ورفع الثقة عنه، كما هو ظاهر من ردنا اآلنف على املتعصب اجلائر، 

  وإمنا ألمرين:

نـد  األول: إما أن أكون مصيبا فيما نسبت إىل الشارح مـن األوهـام ع  
املتعصب اجلائر، وحينئذ نسأله: هل الشارح ال زال عندك "من أهـل التوثـق   
والضبط واإلتقان" على الرغم من أوهامه كما هو عندنا قبل ذلك وبعـده ملـا   
سبق ذكره من أن العصمة هللا وحده؟ فإن أجاب باإلجياب، قلنا: فكيف يلتقي 

رد أنه وهـم يف   ذلك مع سعيك احلثيث لرفع الثقة عن خمرج أحاديث كتابه
ختريج حديث واحد؟ أليس هذا من باب الوزن مبيزانني والكيل بكيلني، أو من 

  قبيل اجلمع بني الصيف والشتاء على سطح واحد؟!
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وإن أجاب بالنفي، فقد ظهر للناس حقيقة ما ختفيه نفسك، وعرفوا أن ما 
  تظهر على خالف ما تبطن!

ده، فريجى منه أن يبني لنا ذلـك  واألمر اآلخر: إذا كنت خمطئا يف ذلك عن
لنرجع عنه كما رجعنا عن الوهم السابق ذكره، وبذلك يعرف الناس أن لأللباين 
أخطاء كثرية، وأوهاما عديدة، وهذا هدف هام للمتعصب يسعى إليه حثيثـا؛  

  ثقة الناس عن األلباين فعال! -بزعمه-ألنه بذلك ترتفع 
  

كما يقـال  -إليها، يف خطوط عريضة إذا تبني هذا، فلنذكر األوهام املشار 
دون أن نذكرها مفصال مبفرداا، مكتفني باإلشارة إىل صفحاا مـن   -اليوم

  هذه الطبعة.

عزا للصحيحني أو أحدمها وإىل أصحاب السنن األربعة مـا لـيس    - ١
، ٤٧٦، ٤٧٥، ٤٦٢، ٤٥١، ٣٦١، ٣١٤، ١٥٩عندهم، فانظر الصفحات "

٥١١، ٤٨٦، ٤٨٥."  

ديث عن صحايب يسميه، وهو يف احلقيقـة لغـريه. انظـر    يذكر احل - ٢
  ".٥١٨، ٣٩٣، ٣٨٠، ٢٨٣الصفحة "
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صدر حديثا عزاه ملسلم بصيغة "روي"، وهي يف اصـطالح العلمـاء    - ٣
موضوعة للحديث الضعيف، مع أن احلديث صحيح، أيضا فقد رواه البخاري 

  ".٣١٤دون مسلم!! "

 "صحيحيهما"! دون أن أشار إىل تضعيف حديث أخرجه الشيخان يف - ٤
يذكر وجه تضعيفه، وال علة فيه عندي، بل له شاهد يقويـه ذكرتـه هنـاك    

  ".١٦١"ص

عزا إىل "الصحيح" حديثا من فعل النيب صلى اهللا عليه وسلم، وإمنا هو  - ٥
  ".٣٦٧من فعل بعض أصحابه، ولكنه صلى اهللا عليه وسلم قد أقره. "ص

  ".٤٥٣رفع حديثا موقوفا. "ص - ٦

  ".٣٩٤، ١٢٠ذكر حديثني ال أصل هلما. "ص - ٧

إىل غري ذلك من األوهام اليت بيناها يف حماهلا، مما ال خيلو منـه كتـاب إال   
  نادرا، ال سيما إذا كان مؤلفه ليس له اختصاص معرفة بعلم احلديث الشريف.

فما رأي املتعصب احلنفي يف هذه األوهام، وهل تسقط ا عنده ثقة شارح 
يتظاهر ا ليتخذها سالحا للطعن يف األلباين وإسقاط الثقة بـه،   الطحاوية اليت

كما تقـول  -مع أنه مل يعلم منه سوى وهم واحد؟! أم هو يلعب على احلبلني 
فالرجل ثقة عنده إذا كان مرضيا لديه، ويكفي يف ذلك أن يكون  -العامة عندنا

القـوم   حنفيا كالشارح! أو كانت له مصلحة يف التظاهر بالرضا عنـه لـدى  
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املقدرين له! مهما كانت أخطاؤه! وآخر غري ثقة عنده إذا كان هواه يف عدائه 
طلق  -يف نظرك-وإسقاط الثقة به، مهما قلت أخطاؤه، وال ذنب له سوى أنه 

  حنفيته البتة! واختذ السلفية مذهبا له ومشربا.

س وقبل أن أي الكالم على هاتني الفقرتني أريد أن ألفت النظر إىل تـدلي 
اسـتدرك بعـض    ١ "٥٣٦خبيث هلذا املتعصب، فإن قولـه عـين: "ويف ص  

املصححني ... " يشعر من مل يقف على االستدراك املشار إليـه يف الصـفحة   
املذكورة أنه لبعض املصححني، والواقع خالفه، فأنا الذي كتبته ووقعته بامسي، 

ون أن ورغبت يف طبعه يف آخر الكتاب، خضوعا للحق واعترافـا باخلطـأ، د  
أنسى وجوب نسبة الفضل إىل الذي نبهين عليه، فقد قلت يف االستدراك املشار 

  إليه:

"قلت: مث تبني إيل أنين ومهت يف توهيم املؤلف رمحه اهللا تعاىل فإن اللفـظ  
املذكور قد أخرجه الترمذي يف متام احلديث: "اتقوا احلديث ... " ورواه ابـن  

حتقيق "املشـكاة"، رقـم احلـديث     جرير أيضا وقد خرجته على الصواب يف
". والفضل يف هذا االستدراك يعود إىل أحد املصـححني يف املكتـب   ٢٣٤"

  جزاه اهللا خريا. -اإلسالمي 

  حممد ناصر الدين األلباين".

                                                   
 ".١٦٦كان هذا يف الطبعة السابقة، وأما يف طبعتنا هذه فقد ذكرنا الصواب فقط وانظر احلاشية " ١
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