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ولا،صنفت،المسلمينلإخوانيللنصحمني"تحقيقاً

تمييزعلىالقراءيستعينبهماالكتبمنأصنفأزال

يدورمماالخبيثمنوالطيب،الضعيفمنالصحيح

منالكتببطونفيسجلأو،الناسألسنةعلى

الحديث"

الألبانيالدينناصرمحمد
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!كلؤو!مالا

(الناسيشكرلامناللهيشكرالاوالسلامالصلاةعليهيقول

واخوانناوأساتذتنامشايخنامنالكرامالإخوةجميعأشكر

الشيخكتبعنبإبلاغيمساعدتيفيجهداًيألوالمالذينالفضلاء

العلميةالنكات،أوعنهكتبتالتيالمقالاتأو،بحوزتيليستالتي

وأ،شرائطعلىسجلتلهندواتأومحاضراتفيقالهاالتي

زودتإرشاداتإنهاحيثوخطتهالكتابمنهجفيالقيمةبإرساداتهم

القارىءسيفيدممالأنهاقيمتهمنرفعتجيدةعلميةبفوائدالكتاب

،وحدهالمان،وتعالىسبحانهاللهمنوأرجو،تعالىاللهشاءإنالكريم

وروحاً،الخثامحسنويرزقهمهذاعملهمعلىيؤجرهمأن

نعيم.وجنة،ورياحين

وآلهمحمدعبدهعلىوباركاللهوصلىالعالمينربدثهوالحمد

آمين.-القيامةيومإلىاتبعهومنوصعحبه
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ثَرواُ!ات
اصب!لأفيهمين
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ا!يثهلىأصتتوو"ف!!ا

الحديثأهلفيالعلماءأتوإل

الحديث.أهليبغضوهوإلأمبتاعالدنيافيليس

القطانابن

منارلدرسالأسانيدحفظعلىالمحدثينطائفةكثرةلولا

وقلبالأحاديثوضعمنوالمبتدعةالإلحادأهلولتمكنالإسلام

الأسانيد.

النيسابوريالحاكم

تعالىالكهوجهبهأرادلمنالحديثعلممنأفضلعلماًأعلملا

منأفضلفهووشرابهمطعامهمفيحتىإليهيحتاجونالناسأن

كفاية.فرضلأنهوالصيامبالصلاةالتطوع

فبايسلاحمعهيكنلمفإذا،المؤمنسلاحالإسمْاد:وقال

يقاتل.شيء

الثوريسفعان

"يحمل:زيدبنأسامةرواهالذيالحديثفيالنوويالإماموقال

وانتحالالغالينتحريفعنهينفونعدولهخلفكلمنالعلمهذا

".الجاهلينوتاويلالمبطلين
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اللهوإنناقليهوعدالةوحفظهالعلمهذابصيانةإخبارهذا

عنهوينفونيحملونهالعدولمنخلفاًعصركلفييوفقتعالى

عصر.كلفيحامليهبعدالةتصريحوهذا،يضيعفلاالتحريف

الحمد.ولثهوقعوهكذا

:-البخاريرواية--!النبيقولفياللهرحمهالمطهريوقال

قلعلة.ولوكانتأحاديثيبلغوا."آيةولوعنيبلغوا"

الأنبياءيسألكماالعلمتبليغهمعنيسألونالعلماءأنبلغني

.السلامعليهم

مالكالإمام

قاللفظالحدبثعلمتحصيلعلىليالدواعيوأقوىالبواعثأسد

س!.اللهرسول

الصلحاءأحد

اصحاب:)أىمنهمعليهصلاةاكزقومالأمةهذهمنالس

تختصشريفةمنقبةهذه:نعيمأيولناقال:الخطعبوقال(،الحديث

الصلاةمنالعلماءمنلعصابةيعرفلالأنهونقلتهاالآثاررواةبها

وذكراً.نسخاًالعصابةلهذهيعرفماأكئر!اللأرسولعلى

الدارقطنيالإمام

اللهأتمفقدالبشرىهذه،تعالىاللهكثرهم،الحديثاهلليهْنَ

بنبيهمءالناسأولىفإنهمالكبرىالفضيلةبهذهعليهمنعمهتعالى

ف!نهم!اللهرسولإلىالقيامةيوموسيلةتعالىاللهشاءانوأقربهم

معظمفيعلبهوالتسلبمالصلاةويجددونطروسهمفيذكرهيخلدون
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الناجية:الفرقةتعالىاللةشاءإنفهم،مذاكراتهممجالسفيالأوقات

آمين.زمرضهمفيوحشرنامنهمتعالىاللهجعلنا

عساكرابناليمنأبو

.شاءماشاءمنلقالالإسنادولولاالدينمنالإسناد

المباركبنعبداللهالإمام

وسقيمهصحيحهبينيميزلم-لمجن!اللةرسولحديثيعرفلممن

بعالم.فليس

عليبنداود

الأسانيد.أصحابالدينهذاوفرسانفرساندينلكل

ذريعابن

سماعمنإليهمأبغضولاالإلحادأهلعلىأثقلشيءلا

الحديث.

الفقيهسلامبننصرأبو

الطائفةإلىينطرلاوالبدعالإلحادمننوعاًإلينسبمن

.الحقارةبعينالاالمنصررة

النيسابوريالحاكم

يئهئِ:النبيقولفياللهرحمهأحمدالإماموقال

حتىخالفهممنيفرهملامنصورةأمتيمنطائفةتزاللا"

الطاثفةتلكالمحدثونيكنلمولوالحديثأهلهم:"الساعةتقوم

هي.منأعلمفلاالمنصورة

لأهلمُر:حمصواليإلىاللهرحمهالعزيزعبدبنعمركتب
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القرآنتلاوهعنشيءيشغلهملئلايغنيهمبماالمالبيتمنالصلاح

الأحاديث.منحملواوما

بهأرادلمنورشادالدنيا،بهأرادلمنعزالحديثسماع

.الآخرة

الثوريسفيان
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ا!يثهلأفيرهميتضمااُ

بحَمْلهَايسْعىاللهدينِقنَاديلُ

محمدِحديثُيَحْيابهمرِجَاذ

عَإلمكلِعَنْاْلآثارَحَمَلُواهُمُ

مُتَعَئدِفَاصل،صدوُقٍتَقِيئ،

كَأتهاتُفيئءزُهْرمَحَابِرُهُمْ

مَسْجدٍوَسْطَنَاسِكٍحبْرٍقَنَادِيلُ

عالماًالفقْهِفيكانمنإلىتُسَاقُ

فسْنَدِكلمنالأحكامصْنفوَمَنْ

!الأدبأهلابعض

عَمِلْواإنْالناجُونهُمُالْحَديثِأهْلُ

مُؤْتَمَنِكُلعَنْأقماإذَابِهِ

غلىالعتادِخَيْرُإنهُمْقِيلقَدْ

الفِتَنِمِنَأنْجَوْاإذَايخيهمْماكان

سهَادَتُهُحانتْكذامِنْهُممْاتَمَن

مُرْتَهَنِاللحْدِفيمَئتٍمِنْفطَابَ

الخاقاني!مزاحمأبو1

بِالْحَديمثعَلَبْكُمْ

يُعادِئهُ

فلَيْس

فَي
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نُصْخالذينَفَ!نلَكُمْنَصَحْتُ

واجباتِنصائحأخفيولا

فِقْهكلالروايةفيوجدْنا

اللغاتكلوَمِنْوأحكاماً

لَيْليأنِسْتُالمُسْنَدَاتِكرِبِذٍ

الفَائِدَاتِخيْرُالعلمِوحفْظُ

ذُخْراًأفَادَالْحَدَيثَطَلَبَوَمَنْ

ثبَاتِذاديناًثُئموفضْلاً

اللوَاتيبِالزوَايَاتِعَلَيْكمْ

الزوَاةِأزْكىمَالِكرَوَاهَا

زَئدٍو7َبنُعَمْروٍو7بنُوَشُعْبَةُ

الئقَاتِعَنِالئقاتُ:وسُفيانُ

المُزَكىحَنْبَلوَ؟لنُوَيَحَيْى

الفراتوابنُالرضاوإسحاق

رشيدوهلالنجومُ!ئمتُنا

الزاهراتِالنجومفيتكلمَ

الشيرازيامنصوربنأحمدا

البِدعْأصحابِدَوْلةُذَهَبَتْ

آنقطَعثُئمحَنلُهمُوَوَهَى

جمعُهُمْبانصرافٍوتَداعى

جَمَعكانائذيإبْليسَحزبُ
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بِدْعَتِهمِفييَاقوْمُلهمُهلْ

يُتًبَعْإمامأوفقيهِمِنْ

الذيثورِأخيسُفَيانمِئْل

الؤرَعْدقيقاثِالنًاسَعَلمَ

الذيالتيْمأخيسليمانأو

الماللَعْلهولالنوْمَتَرَكَ

أحَمَداأعْنيالإسلامَفَتَىأو

قَرَعْالقُراقارَعَهلَوْذَاكَ

خَؤفُواإذسَوْطَهُمُيحفْلَمْ

لَمعَحينَسَيْفَهُمُوَلَالَا

كاملابنأحمدا

أخبارُمُحَفدٍالنًبيدينُ

الآثارُللفَتَىالمطيةُنِعمَ

وأهْلِهِالحديثِعَنِتُخْدعَقَلَا

نهارُوالحديثُليلٌفالرأي

الهُدىسُبُلالفَتَىغَلطَولرُبًما

أنوارُلَهَابازغةوالشمسُ

الأصبهانيازيادبنعَبْدَةُأ

وأضحَىالمحديثَعَانَدَلمنْقُلْ

ومَنْأهْفةعَاثباً

-9!-
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ليأبِنهذاتَقُولُأبعلم

ال!فيهِخُلُقُفَالْجَهلُبِجهلأم

خفظُوا.ْالدًبهُمْائذينايعاث

والتمويهِالئزهاتِمِرص

رَوَوْهُقدْوماقَوْلهِملإلم!

وفقِيهعالمكُلراجِع

،الصوريعليبنمحمدعبداللهأبوأ

كدمواقدالرأيوأهلُالكَلامِأهلُ

الرجُلُيَنْجُوبِهِالذيالحديثِعِلْمَ

أنْحرفوامَاالآثارَعَرَفُواأنهَمْلَوْ

جَهلوالكِنهُم،غَيْرهَاإلىعَنْهَا

الخاقاني،أبومزاحمأ

زندقةالقُرآنِسِوَىالكلامِكُل

الدينِفيالفِقْهوإلاالحديثَإلا

"حدثنَا"كانَمامُتبَعْوالعِلمُ

الشيَاطينوسْواسُذاكسوىوما

الفقيه،أبوزيد1
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005ا!مارى!ضيزيمأ

وترجمة،فقطناعرالشيخمناقبأذكرالكتابهذافيإنني

وأنا.بهاالقارىءلتعريفمصنفاتهمنمصنفكلعنونبذة،حياته

شيوخهمفيأئفُواالذينالسالفينالإصلامأهلفيبدعألستبهذا

يترجمانوالسخاوىالسيوطىفهذا؟واثارهممناقبهمتذكرمؤلفات

وكذا،تيمعةابنالإسلاملشيخترجمتهفيالقيموابن،النوويللإمام

تيمعة"،ابنالإسلامشعخمناقبفيالعلعةالأعلام"كتابهفيالبزار

العلاءعلىو"الرد."الإسلاملشيخالانتصارفيالوافرو"الرد

والإمام.الدمشقيناصرلابن!وأضاليلهافزاءاتهفيالبخاري

مشيخته،فيالجوزيوابن،تاريخهفيأحمد"الإمام"ترجمةفيالذهبي

الخ...."والنهاية"البدايةكتابهفيالدمشقيكثيروابن

علىالكتابهذاقرأتقدأننيإلىأنوهأنإلايسعنيولا

وفي،عمرهفيومتعاللهحفظهالألبانيالدينناصرمحمدالعلامة

الصورةبهذهخرجحتى،كاملتينسنتينمدارعلىمتعددةجلسات

يجعلهوان،والرضىوالسدادالتوفيقاللهنسأل،يديكبينتراهاالتي

.والحسابالقضاءليوممدخراًمقبولًاعنده

خدماتهعليناأوجبتها،وآثارهالفاضلللشيخترجمةوالكتاب

طيلةس!النبيحديثخدمتهفيتجسدتوالمسلمينللإسلامالجلملة

سنةواحيتأنارتالتيمؤلفاتهطريقعنالماضيةالخمسينالسنوات

منالناشئةأذهانبهاتفثحتوالتيالعصر،هذافيفيالمصطفى
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اظهارفيأبخللمالترجمةهذهفيفترانيالغد،ومعلمي،اليومشباب

وأردودهأوأومقالاتهمؤلفاتهمنالفاضلالشيخبهذايتعلقماكل

وإفريقيةوالمغربوالخليجالشامفيوالسنةالكتابالأصلينإلىدعوته

وأوروبة.

والرسائلالكتبمنكثيرعنالترجةهذهفيكشفتولقد

هذهفيفتجد،الشيخمحبيعندتعرفأوتتوفولم7التيوالمسائل

عنلهااكتشافيبعدكنوزهامنالدررهذهاستخرجثأننيالزجمة

كلأماميوفيإذبهالتقيث،وعندماالطمبةالحافلةحياتهترجمةطريق

هذافيليبَئنهُمما،أجزائهابعضفقدتوالتي،المخطوطةمؤلفاته

./الشاممنالنقلةخلالتمتالتيمفقوداتهمناللقاء

النافعةالمسالكلأرشدالموفقوالله

.الصالحاتتتمبنعمتهالذيدثهوالحمد
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صبفيبهأخمبم

فيالتيالكلماتغير،فصولثمانيةإلىالكتاببتقسعم.قمت

والأساتذةالعلمطلبةالإخوةلجميع0وامتنان"شكرمن،أوله

الطيبةالمشرقةالصورةبهذهالكتابإخراجفيأعانوننيالذين!!لفضلاء

ووضعت،العزيزللقارىءمنهلابدتنبعهومن،تعالىاللهشاءان

علماءمن"الحديثأهلفيقيلتالتي"الأضعارالمقدمةفيكذلل!

وغيرهم.السلف

وبيانهبدء"ذي"بادىء:الأودكالآقىالفصلىقسمتوقد"

منوالعمورالدهوركلفييبعثأنوخوْيهكرمهمنتعالىاللهأن

حعاةعنموصعة"ترجمةثمءعلمائهطريقعنالدينهذايحفظ

والتصنمف،العلمطلبفيالعاليةبأفمةالحافلة"الدينناصرالشيخٍ

في"الدعوةالى،العهوتوجهه"الحديثلعلمالفنىتلقيمن"بدعأ

و"اختياره"،العلمية"مجالسمهثمسالعمل،،العلمأ"اللهسبيل

فيوالحاسدينالحاقدين"دورإلى،"الأسلاميةالجامعةفيللتدريس

"العبرئمهذاهيومناحتى"فيهاالعلمي"تأثيرهئم0،عنها!قصاثه

"صلته،الىوالصبروالأبتلاءبالمحنالملعئةحعاته"منتستمدالتى

العلمعة"خبراتهثم،بعدهوالذيالزمانذاكفي"العلمإهلبكبار

ذكرثمأأولأء("،فريتهو"ذكر80وهجراتهو"زياراته"،ومكانته

"بيانثم،لدبهإلحقوضوحعندورجوعهالآخرينانصافه:خلقه
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منفيهقيلتالتي"الأشعار!ذكرالفصلهذاوآخر،"تلامذتهبعض

.!محبيه

التيوالمقالاتوالنقودالردودوضدقي:الثانيالفصلوفي.

لماكاملًاالتسجيليةالشرائطمننسختهومابعيد،زمنمنذنشرت

الشيخعلىردهوضعتوقد،الأدبيةوالفراثدالفوائدالعلميةمنفيها

منإلاكاملاً"المحلقبالذهبالتحلي"إباحةفيالأنصاريإسماعيل

مننقلتهاثناءالشيخمنأساساًضاعتالكتابوسطفيورقات

مكانأيفيقبلمنينعثرلمالردوهذا،عمانإلى-دمشق-الشام

.الكتابلهذابهاللهحفطهالشيخخضنا

"نحو"الإسلاميةالجماعات"في:"آراؤهالثالثالفصل.وفي

"،نظرهفيالعشرينالقرنجاهيلة"مصطلح"،الإسلاميالكيانبناء

"الألباني"،للحديثحنيفةأبي"رواية،"ومدرستهرضا"رشعيد

فيلكاجزيرةفيللخضرالمزعوم"النصبفيوفتواه"،المتبوعينوالأئمة

علىالسائرين"العلملطلبية"نصائحهثم-،الكويتفي-سابقاً"

والسنة.الكتابخطى

الفقهيةوالقضاياأحياهاالتيالسنة:الرابعالفصلوفي.

0"مهمةمسائلفيعليهانبهالتيو"التنبمهات،عصرهفيبهاتفردالتي

ال!والافئراءاتالشبهاب:الخامسالفصلفيذكرتوقد.

نأإلى"،الأفغانالمجاهدينمساعدةعدم"من،الشيخفيقيلت

فيالمجتمعنشرتهماإلى"العربيةيحسن"لاوأنه"بعالملسِى"الألباني

المسلمينلجميعإسلاميةكمجلةبهاتليقلاإمورمنلهاسابقةأعداد
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دونهبمناللائقةغيرالصورهبهذهالمسلمينمحلماءمنصلماتهاجمانمن

به!فكيف

علىالثناءفيقيلتالتيالكلمات:السادسالفصلوفي.

فيافاضلوشيوخمحلماءمن،وفضله،الواسععلمهوعلىالشيخ

منها.واستفادواكتبهوقراواعاصروه،اليومالإسلاميعالمنا

لموالتي،المخطوطةالشيخاعمالذكر:السابعالفصلوفي5

ذكرمعالعلميمحتواهابيانفيوالتفصيل،اليومهذاحتىتطبع

وترجمتمرةمناكزنشرتوالتي،الكثيرةواعمالهكتبهمنالمطبوع

.عدةلغاتإلى

لمالتيالمخطوطةلأعمالهالصورببعض:الكتابختمتئم.

الخ....الشيخعلىالثناءلخطاباتوصورتطبع

تتمبنعمتهالذيدثهوالحمدوالسدادالتوفيقوبالثههذا

.الصالحاب
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ا!وللُمنرلى

قالوا:
لمماجنسهإفواهمقسلامةوفيعقلهمنفسحةفيالإنسان"

."شعرأيقللمإوكتابايضع

النفوستزكيةب-
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?،.-الرحيمالرحمناللّهبسم

!7لأ،...بدءذيلادىء

شرورمنبالثهونعوذ،ونستغفرهونستعينهنحمدهلثهالحمدإِن

يضللومن،لهفلامضلاللهيهدهمنأعمالنا،سيئابَومنأنفسنا

نأوأشهد،لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأنوأشهد،لههاديفلا

ورسوله.عبدهمحمداً

الصالحينعبادهعلىومننهتعالىاللهكرمفمنبعد،أما

حملعاتقعليهمويلقيوالخير،للهدى)،(يستعملهمانالعاملين

جميعفيالطيبينعبادهتعالىاللهيُحفلهاالتيالآماناتمنأمانة

،المعلومالوقتيوموذخراًرصِداًلهملتكون،والقرونالعصور

صفاتوصاحبوالجلالالعزةربيسرأنالطيبةوالعطاياالمننومن

والغواياالفتنعصرالمتأخر،عصرهاوفيالأمةلهذهوالكمالالقدرة

قيضأن،طلبهفيوالقصور،العلمفيالزهدعصر،الهمموخساسة

وصبرعلى،ودونهللعلمطلبهفيبكر،السلفبقايامنفذأعَلَمالها

تعالىاللهأظهرهحتىوالبلاياالأذايابسببهوتحملطويلًاصبراتلقعه

به.

ومظانه،مصادرهعلىو!لهم،طلبهعلىالأمةثمبابخزضَ

".استعملهخيرأبعبدالله!راد"إذا:عنهرضيالحمقبنعمروحديثمن!،يقول

الصنيع.الجامع)صحيحوالحاكمإحمدروا.0الناسبينثناء.طيب"إي
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الأرضمشارقفيمفرقيناوزاعذلكبعدمنهمكثيراللهبحمدفاقبل

السنةأصبحتحتى،ويفيدونف!يسفينرنكتبهمئينهلونومغاربها

سنواتوالخزاثنالكتبحبيسةكانتلىبعدالناسبمتناولوالحديث

طويلة.

الغالينتحريفعاماًخمسينالسنةعنالدينناصرذبلقد

عنهوالدفاع!اللهرسولحديثأصبححتى،المبطلينوائتحال

اقرانهمنكثيواًفحورب،عروقهفييجويالنيودمهحعاتهمقجزءاً

والبغضاء،العداوةبسببمرتينالسجنفيفزجزمانهمتعصبةومق

رب"قال:اللهكتابفيالسلامعليهيوسفممولةيردددائماوكان

."+اليهيدعوقيمماالىأحبُالسعجنُ

للنفس،وتربعةوسياحةجنةوالمجاهنينالعلماءعندفالسجق

أناي؟أعدائييصنع"ما:يفولتيمعةبنأحمدالاسلامثعيخفهذا

فحبسيحبسرنيإن.معيرحتأينماصدريفيويستانيبختي

فقتليقتلونيوإن.سياحةقخروجيبلديمقأخرجونيو.ان.خلوة

.".رسولهوس!نةاللهكتابصلريفيإنءاللهسبيلفيشهالة

برجلوناهيكاللهمعخلوةيعتبرسجنهتيميةابنالثغفكان

فيعلياللهفتح"ولقد:يقولبالخالقلعمدهابالخلقصلتهقطع

هذهملءليبذلولوبأشياء،القرآنمعانيمقالمرةهذهفيالسجن

."النعمةهذهضعكرعنديعدلماذهعاً،القلعة

دعاأنسجنهأثناءناصرالثعمخعلىاللهنعممنكانوقد

+.أية:يوصفعورة!ه
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والسنةالكتابوهو،السجنخارجإليهيدعوكانماإلىالمسجونين

رسوله،وقول،وجلعزاللهلِقولِوالانقيادالدينفيالابتداعونبذ

منهم،كثيرخلقلدعوتهفاستجابالتقليد،وترك،السلامعليه

الحجاجبنمسلمصحيحعلىمختصرهفيهألفأنهسجنهمنفاستفاد

أحاديثهحققالذيللمنذريمسلمآختصارغيروهوتعالىاللهرحمه

الشيخ.

أولوهذهوالجمعةالجماعةصلاةعلىالسجنفيالناسوحث

الله.رحمهتيميةابنسجنبعدمنالقلعةفيالجمعةصلاةتقاممرة

والقعود،الحدودتعرفانلابالعلموشغفه،العاليةهمتهفكانت

عليه،والصبرللعلمطلبهمفيالسالفينالعلماءإخوانهكمثلومثله

أنيغير...":سجنعثدمايقولتعالىاللهرحمهالجوزيابنفهذا

الهمةعلولأن،تعذيبيفيتهذيبيولعل،لتعذيبياستسلمتقد

."وجلعزالحقإلىالمقربةالمعالييتطلمث

وبطانةوإلأهواءالباعأهلاذىمنالمصلحالشيخنالماإن

الأثمةَمانالإلىبالنسبةالشيخنظرفيشيئالايعدقدالسيثةالسلاطين

سبيلفىِ"والاضطهادوالعذابالتنكيلضروبمنقبلهالمصلحين

وأتبديلأوتحريفبدون!محمدعلىأنزلالذيالحقالدينإظهار

فكم،العجابإلعجبرأىإلسيروالتوإريخبطونفينظرومن"تغيير

وكم،وهوحيئجلدهوسلخ،إلحقئصرةسبيلفيبهمثلمصلحمن

إطرافه،شلتحنىبالسياطوضربعذبصحيحمبدأعلىئابتمن

سبيلوانباعالمبينالحقالىالدعوةغيرفيهاوليسآئارهأحرقتوآخر
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!")5(المؤمنين

:الأثرييقولثم

سوطأربعمئةالحجاجضربه:ليلىأبيبنالرحمنعبدفهذا

سوطمئةمروانبنالملكعبدضربه:المسيببنوسعيد.قتلهثم

مالكوالإمام.صوفجبةوألبسهشاقٍيومفيماءجرةعليهوصب

وضربهالمنصورجعفرأبيعمبنعليبنجعفرجرده:أذسابن

الحققولهجزاءوذلككتفاهانخلعتحتىيداهومدتسوطاسبعين

في"إن:لهوقولهمحسنبنعبداللهبنمحمدمبابعةعنسئلحين

مكروهعلىوليسمكرهينبايعتم")نما:فقالجعفر"أبيمبايعةأعناقنا

لذلك.فضرببهفسعىمحمدإلىالناسفأصع"يمين

كانماورفعةعلوفيبعديزللم"ثم:الفلاكةصاحبقال

أمر:حنبلبنأصدوالإمام0بهاتحلىحلياالسياطتلككانت

مبرحاًضرباوضربوالسياطبالعقابينوجيءفاخذبضربهالمعتصم

يعلمماخلافيقولأنأبأنهوذلك؟عقلهوغابعليهاكميحتى

فامتنعالقرآنبخلقالقولإلىودعاهالمعتصمأجلسهحينيعتقدأو

شهادةإلىدعافقد!اللهرسولعمكابنذلكقال"ما:لهوقال

اللهعلمالقرآنوأن،اللهإلاإلهلاأنأشهدوأنااللهإلاإلهلاأن

يحىبنيوشفوكذلكفقدكفر".مخلوقاللهلحمأنعلِمَومَنْ

بالثهالواثقأيامفيبغدادالىخمل،الشافعيالإمامصاحبالبويطيلم

سلسلةوالغلالقيدوبينقيد،رجليهوفي،غلعنقهويْمصرمن

القرانبخلقالقولعلىوأرادوهرطلأ،أربعونوزنهطوقفمِهاحديد

اللهرحمها،لوسيشكريمحمودشيخهفيالأثري"بهجةالأستاذذكرهاطيبةلطيفهّعبارة،

الجميلة.الأصطرهذ.منهااقتبست
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الظاهريحزمابنوالإمام.قيودهفيوهوالسجنقيوماتفامتنع

واستظهروا،وكادوهوالإغ!ر،الجهلةعليهتالبت:الفِصَلصاحب

:قالذلكوفي،ومصنفاتهالثمينةكتبهفأحرقوابالأمراءعليه

الذيتحرقوالمالقرطاستحرقوافإن

صدريفيهوبلالقرطاستضمنه

ركائبيياستقلتحيثمعييسير
قبريفيويدفن-أنزلإنوينزل

علىوقفومن:تيميةابنالعباسأبوالعظيمالمجددوالإمأم

والتعذيبوالحبسالنفيضروبمنزمانهجهلةِضراءمننالهما

وقد،دمشققلعةفيمسجوناتوفيوقد.ماخذهمنهالعجبأخذ

تعذيبمنعليهأشدكانتفهذهالكتابةمنمنععندماكثيرأعذب

هذهمعالشيخلناوأرسل:رشيقابنيقول.والسجونالجسد

سلةفيكثيرشيءلديهوبقى،الحبسفيكتبهممايسيرأشيئاالرسالة

منمحندهكانماكلب!خراجالسملطانأمرحيث،الحكامعندالحكام

،الطاهرةروحهفاضتأنإلىالكتابةمنومنعوأقلاموأوراقكتب

وأربعمجلدأستينبلغتوكتبأوراقمنعندهكانماالحكاموأخذ

رزمة.عشرة

ابتليمابمثلابتلواالأساطينمنألوفاالعظماءهؤلاءإلىوضم

عصركلفيوتتعاقبتتجددالحوادثتفتأولا.منهبأشدأوأولئكبه

وشروالحاسدينالمفسرينأدْىمنمصلحيسلميكادولاومصر،

.)8(الرعاع

الأثركط.كلامانتهى0
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أولئكفيأسوة،الألبانيالدينناصرعمدالعلامةولعشعخنا

الصلاةعليهمالأنبياءوهممنهمأعظمهمفيمنبل،الأعلام

يخفىلاماوالتعذيبانتقتيا!منأقوامهممنأصابهمماف!ن.والسلام

.إلمامأدقالغابرينبأحواللهمنعل

:الأثريولفول

لهمبعثالحقسبيلفيالمصلحينمنالمخلصينموت"وإن

مرعلىفالأجعالُالأجعالالمجيدةبأعمالهمتذكرهمإذونشور،

وأشاكرمنلهموليسالدابركامىلمذهبونالمُفْسِدينإنالدهوث،

فيفيمكثالناسينفعماوأماجفاءفيذهبالزبد"فاما:ذاكر

.شؤونخلقهفيولله"الأرض

فيربناقالكماأهلهإلىالفضلوردوالعدلالإنمعاففمن

وإذااهلهاالىإلأماناتتؤدواانياموكمافه"ان:تنزيلهمحكم

به"ا)؟(.بعظكمنعماافهإنبالعدلتحكمواانالناسيننحكنتم

نر!")3(.ذاكانولولاعد!وافلنم"وإذ!:وقال

.الزور"+،قول"واجتنبرا:وقال

قولًاوقولوااثهإتقواأمنواالديقأيهايا":وقال

.")4(سدبداً

والعدلوبالأمانةشيء،كلفيبالصدقالمسلمينأموهكذا

فيوالجورالطلمعنوالبعد،الباطلواجتنابالحقوبتحري

الحكم.

03.:ا-المجع)3(.58:اتالنسا.صوز)1(

.07:ابةالأحزاب()251.4:آتآالأنعاصوز()2
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حماقالالتيالنعمةوشكرأهلهاإلىالحقوقأداءمنطلقفمن

يشكرلا!ناللهيشكر"لا:الصحيحالحديثفي!ي!الرسول

فيهقالالذيعنهاللهرضيالصامتبنعبادةوحديث")1(الناس

لعالمناويعرفصغيرنا،ويرحمكبيرنا،يُجللممنمنا"ليس:؟!

وأستاذيالفاضللشيخيترجمتكلههذاهنطلقمن..حقه")2(.

عمرهفيومتعوحفظهلهاللهغفرالألبانيالدينناصرمحمدالعلامة

علومه.فيونفع

إلابهاوالالتزامالسنةإلىتعالىاللْههدانيأنبعدتهوفأأكنلم

وصاحبهاالسنةحبقلبيفيأنارتالتيمؤلفاتهوطويقطويقهعن

إلىالمؤلفابهذهشدتنيولقد،-!حِمحمدوالفلاحالخيرالبشرمعلم

وهوألاذلكأكثرمنإلىشدتنيبل،وعلومهالنبويالحديثتعلم

علىلأت!لمذإليهالرحالواشد،الحقائبواحزم،العدةأعدأن

منأقوىطارىءطرأأنلولاعنديالطلببدايةفيوذلك،يديه

غيرتالتيمؤلفاتهمنانهلاليوموإلىولكنالسفر،منمنعنيذلك

استفدتوقد،وجلعزاللهبفضلكثيرةإسلاميةمفاهيمنفسيفي

إخوانيوتعالىتباركاللهالىدعوتيفيوافدت،ازالومامنها

راجياً،الماضيةالسنوابطملةالأقربينوعشيرتيوقومي،المسلمين

خدمةمنالمحسنينأجريضيعلاأنالكريمالمتفضلسبحانهالمولى

وحق.علموطلابعلماءمنالدين

)صحيح1/416الصحيحةالأحاديث.هريرةأب!عنحبانوابنداودوأبوأحمدروا.)1(

237(./6الصغيرالجامع

الصغيرالجامعصحيح:)حسن1/66الترغيبفيوالمنذريوالحاكماحمدرواه)2(

1/.)301
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عليهموطالالناسمنكثيرقلوبقستأنوبعد،واليوم

وممن،وهناكهنامنالعلمطلبةأشباهبعضعلينايخرجالعمر،

الذينمن(اللهرجمش5إلا)الجامعاتواساتذةبالمشايخيتسمون

ينهلونيزالونوماودروسهكتبهعلىونشأواالشيخعلممناستفادوا

وإن،إليهمنهأخذواماولاينسبونالكنوزويستخرجون،الدررمنها

وإشاراتهوآراءهوتخريجاتهتحقيقاتهينتزعونعندماءفعلهمفعجبتعجب

بذلك،الاعترافويتناسونالنورترولمبعدتطبعلممخطوطاتإلى

عندكتبهمنمنقولةبأنها.وابدرايةالعلموأهلمحبيهعندمعروفةوهي

ودناءة،الهممخساسةعلىآهنقولأنإلانملكفلا،والمقارنةالمقابلة

والكراهيةالحسدإلىإلاذلكمردوما،الأخلاقوسوء،النفس

والبغض.والغعرة

الذينهموكم،ومقامهموقتهميستعجلونالذينهمفكم

يحبونالذينهموكم،غيرهممنمسروقاولوكانبعملهميعجبون

بالمشايخلهموالدهماءالعامةومناداةبالنفسوالعجبالبروز

والأقنعةالمزورةالألقاببهذهيفرحونالذينهموكم،والأساتذة

مضاجعهاعليهايفلقحينالحقبحرأرةتزولأنتلبثماالتيالمزيفة

نومها.عليهاويؤرق

علىوالرثاءالإشفاقإلاعزاءمنالأصنافلهذهنملكولا

لاالذيالغيوبعلاميديبينالوقوفنسيتلأخمهاالنفسنسياخمها

بناوكفىبهاأتيناخردلمنحبةمثقالتك"وإنخافيةعليهتخفى

ذرةمثقاليعملومنبرهخبرأذرةمثقاليعمل"ومنحاسبين

."يرهشرأ

--34



منيستحيأنحدإلىمنهمآخرصنففيالحالوصلولقد

تحفيقاتهمنتحقيقاًأوأحاديثهمنلحديثتخريجأناصرللشيخيذكرأن

برموزكتابهحاشيةملأقدأحدهمفتجد،كتبهفيالمبثوثةالعلمية

حاشيته.فينصيبلهيكونشيئاًاولهيذكراندونكثيرة

الحديثةوالرسائلالكتبهذهقيواضحاًالتدليسلترىوانك

تلكلرسائلهميضعونحينماوذلكوالفكرالعقللهيعجبمما

المترجموالرجالوالأحاديثللاَياتفهارمق؟فيهاوردمالكلفهارس

استقواالتيللمصادرفهرسأيضعونولا،وغيهالحديثواطراف!م

يذكروالاحتىوذلكتحقيقاتأوتخريجاتمنالمعلوماتهذهمنها

كالمنقصةعليهمتكونثمومنالشيخكتبمنواحداًمصدراً

منالغوغاءفيهمتصيحأوالألبانيعلممناخذوالأنهم،العلمعة

هذهعلىاسفاهوا!البانيونإنهم،العلموطلبةالعلماءواشباهالعامة

والمسلمينالإسلامخدمتقدهذابعملهاأنهاتظنالتيالرديئةالنفوس

الزغلهذاينكشفماسرعانولكن،والتدليسالغشطريقعن

[لعلمبهذاالمشتغلينمنكثيرابهصارحتماوهذاآجلًاامعاجلًا

وللأسففيهميربلمانهارىالذي-النبويالحديثعلم-الشريف

لهذااخذهمطريقلأنأشياءهمالناسوبَخْ!قالحسدإلاالشديد

منالأوائلعليهاكانالتيالصادقةالسليمةبالصورةيكنلمالعلم

ألعلماهلاحترامحتىاوالعاقبةسوءمنوالمخافةوالورعالتقوى

التقدير.حقوتقديرهم،الحقالدينهذاخَدَمةمنالصالحالنقي

بعض،عنالعلمكتمجمضهممنافعالهمفعجبتعجبوإن
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عندذلكلمستوقد،فيهموالتعاليوالحسدوالنميمةالغيبةوتف!ئي

العلمهذامنالقوميستفدلملماذا:لتفولإنكحتى؟الكثيرمنهم

فيهم؟يؤثرلمولماذا؟الشريف

منفكم"العلمباسم"السرقةهذامنأعجبلتجدوإنك

لغيرهمكانتكثيرةأسطراَّسرقواالذينهموكم،غيرهلمؤلفاتسارق

الماجستيرطلبةوأما،افتبسوهاأوأخذوهاأينمنيذكرواأندون

وكأنهمسرقاتهمعنحرجولافَحذث-منهمرحممنإلا-والدكتوراه

ولاحولفلاالوجودعنغائبغيرهموأنوحدهمالعلميةالساحةفي

بالله.إلاقوة

سَرَقَقدبالعلميشتغلالناسمنفلافاًأنفاضلشيخحدثني

الدعوةبشعريتعلقكتاباًلهألفوآخر،بالمرأةيتعلقموضوعاًمنه

عليه.اسمهووضع

وهمالنبويللحديثوالتضعيفالتصحيحعلىأجرأهموما

العلمفيوليسبالإسلامالالتزامفيسبعأوسنينستأوأربعأولاد

أوالعزوفيخطأوجودحينبغيرهمالتشهيرعلىأجرأهموما

اعتقدواأناسبينهذايحصلأنلهيؤسفومما.النقلأوالتصحيح

يترفعواأنعليهميفركسكانمما!النبيواتباعالسلفعقيدةفي

إلاالمسلمتزيدولاتفيدلاالتيالأمورمنوالتوافهالدناياهذهعن

بالأدباءاليوميسممونمنوأما،والآخرةالدنيافيوخزياًوَهْناً

فحدث-قليلوهمربكرحمإلامن-الجامعاتأساتذةأووالشعراء

الذيالسويالصراطعنوانحرافهمعقائدهمفسادعنحرجولا

أصولقواعدأبسطفييسقطونفإنهمجمحعبداللهبنمحمدرسمه
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كالفقهالأخرىالدينأبوابفيكذلكجهلهمعنوناهيك،الدين

بهموالاقتداءوالأنصارالمهاجرينوسيرة!النبيوسيرةوالحديث

يحقممامنةبخصوصهاالنبويةالسيرةإن":النحويفارسابنيقول

."معرفتهاالدينذيعلىويجبحفظها،المسلمالمرءعلى

علىيحقمابخصوصههذا"إن:آخرموضعفيويقول

السابقونهممنيدريولا،عالمأنهيزعممنعلىأفٍ.المسلمين

وقاتل،الفتحقبلمنأنفقمنبينيفرقولا،المهاجرينمنالأولون

قيلالذينبدرأهلعنيعرفولا،ذلكبعدمنأنفقمنوبين

بيعةأهلمنولالكم"،غفرتفقدشئتممااعملوا":فيهم

نأأمرناالذينالأنصاريعرفلاومنالنار،تمسهملاالذينالرضوان

هـ..ا"إيمانوحبهممسيئهمعنونتجاوزلمحسنهمنحسن

فيلتخذجمفاللهرسولسقبلغ"من:الثوريسفيانقالوقد

أحمدمنهم،سنةوسبعينسبعاالعلماءمنجماعةبلغوقدكفناً،لنفسه

بعديأتييومكلوأنالقبر،شفيرعلىأنهفلمعلمبلغهافإن،ابنحنبل

إلىكلهامصروفةهمتهفيلجعلالثمانونلهتمتفان،ممشطرف

أليفه،والذكرحليفهالاستغفاروليجعلزادهوتهيئة،خلالهتنطيف

قربفان،الخلقمخالطهَأو،العلمبذلفيالنفسمحاسبةفيوليدقق

فيوليبلغ،العارصْمنالحذرعليهميوجبللجيشالاستعراض

."مالهمنوشيءكتبهوإنفاق،علمهبثمثلىرحيلهقبلأثرهإبقاء

نسئال،ألهمهأرادومن،علمهوجلعرْاللهتولاهفمنوبعد

مجيحبط.قريبإنهعنايتولىولايتولانانجانعلينايُنْجمأنوجلعزالله

فانه،العلممنالتزيدالأشياء"أفضل:الثوريسفيانيقول
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لنفسهتعظيمهوصار،برأيهكافياًاستبدفظنهُيعلمهماعلىاقتصرمن

فيمعظماًكانوربما،خطاؤهلهوتبينوالمذاكرةالاستفادةمنلهمانعاً

إليهلأهديتالاستفادةأظهرولوأنهعليهالردعلىيتجاسرفلمالنفوس

اقتصارأنغيرالصوابلهلباننفسهتعظيموترك،عنهافعادمساويه

إدراكمنحبسللنفسرؤيةنوعمازجهاذاعلمهعلىالرجل

."ذلكمنبالثهنعوذ،الصواب

:العلماء)5(عقوبةفيالجوزيابنوقال

ذلكمنوأشد،بالعقوبةالمعاقبيحسلاأنالمعاقبة"أعظم

منوالتمكن،الحرامبالمالكالفرح،عقوبةهوبماالسروريقعأن

العلماءأكثرأحوالتدبرت،وإنيبطاعةلايفوزحالههذهومنالذنوب

قبلمنومعظمهابها،يحسونلاعقوباتفيلرأيتهموالمتزهدين

والواعظ،خطاؤهعليهيردأنيغضبمنهمفالعالم؟للرياسةطلبهم

..مراءأومنافقوالمتزهد،بوعظهمتصنع

خفيئومن،بالخلقشغلاًالحقعناعراضهمعقوباضهمفأول

التعبد.ولذةالمناجاةحلاوةسلبعقوباتهم

،الأرضبهماللهيحفظمؤمناتوذساءمؤمنونرجالإلا

أحلى،بلكعلانينهموسرائرهم،أجلىبلكظواهرهمبواطنهم

كرامةلهمرئمتوان،تنكرواعرفواإنأعلىبلالثرياعندوهممهم

بقاعتحبهم،فلاتهمقطعفيوهمغفلاتهمفيفالناس.نكروا

التوفيقوجلعزاللهنسأل،السماءأملاكبهموتفرح،الأرض

."أتباعهممنيجعلناوأنلاتباعها

.(الحاطرصيد):الجوزيابن)!(
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تخريجفيالمرامغاية"كتابهمقدمةفيناصرالشيخوضحولقد

علوردالعلمفياليومللمشتغليننماذج"والحرامالحلالأحاديث

ذلك.فيأخطاءهموَكَشَفَللناسالعلمن!ثرفيمناهجهس

القولإلىفيذهبونيتساهلونالناسبعضكانولئن..."

مرجوحقولوهو-الأعمالفضائلفيبهيعملالضعيفالحديثبان

يذهب-اللهوالحمد-أحدفلا-أئمتيكبارمنلكثيرتبعاً،عندي

بل،الشرعيةالأحكامفيالضعيفبالحديثالاحتجاججوازإلى

الحسنوأدناه،المقبولقسممنيكونأنيجبأنهعلىأجمعوا

.لغير5

كنتكما؟وحديثاًقديماًالمؤلفينجماهيرالواجببهذاأخلوقد

،"الضعيفةالأحاديثسلسلة"كتابيمقدمةفيمنهشيئاشرحت

أصللاوبمابل،الحديثمنيثبتلابمايستدلونفتراهم،وغير5

يفعلونإنمابانهمعنهمذلكفييعتذرأنلأحديجوزولا!أحياناًله

يكنلمالجهلأنإذ،الحديثمنوالضعيفبالصحيحلجهلهبمذلك

منوكذاكذايشزطونالذينوهمسيمالا.العلماءعندعذرامايوماً

الشرطهذامحنيغفلونأويتغافلونهمثم:للاجتهادالشروط

منكثيرعليهجرىماالمسؤوليةمنيعفيهمولا.فيهالأسالصي

وهوالا-الحديثإلىينتسبمنبعضوفيهم،اليومالكتاب

السنة،كتبمنكتابإلىبعزوهالكتابحاشيةفيالحديثتخريجهم

بعضمحنبالنقلولو،الضعفأوالصحةمنمرتبتهبياندون

التحقيق!منعليهميجببماقامواقدأنهممتوهمين،الأئمة

هوبل،عنديجوعمنولايغنييسمنلاالصنيعهذاأنوالحق
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ولو،ونفعهمنصحهمإلىمنهالقراءعلىوالتدليسالغشإلىأقرب

التخريجفييتوسعونالذينأولئكلاسيما،ذلكلايقصدونأنهم

العلميةالفهارسذلكلهميسهل،أسطرعدةبهفيسودونمملاًتوسعاً

كانتوإنالتخريجمنالظاهرفأفهذه،الزمنهذافيوضعثالتي

الحديثبعلماليومالكتاباهتمامعلىدلالتهاحيثمنبخيرتبشر

الصحة!منلايقصدونهقدماهويوهمبل،كافغيفذلك،وكتبه

منفيتوهمون،والتحقيقالتخريجبينلايفرقونالقراءعامةلأنذلك

نادراً،إلابينهماتلازمولا،الصحةالحديثأئمةمنلإمامالعزومجرد

التخريجمجردمنلايستفيدون،المذكورالفرقمنهميعرفرنوالذين

ذلكفان،التحقيقعلىقادرأمنهمكانمنإلااللهم،بذكرشيئا

ولكن،ضعفهأوصحتهمنليتحققالحديثمخرجإلىالرجوعلهيعسر

أوريب:شكأيدونيقالأنيمكنبحيثجدانادرفيهمالنوعهذا

نسبةبكثيرمنأقلللقراءبالنسبةالتحقيقعلىالقالرينهؤلاءنسبةان

تذكرتكادلاقائدةفهيإ!المسلمينعامةألىالكريمالقرآنحفاظ

سيظلونالمذكورالفرقيعرفونقالذينولذلك،لعامتهمبالنسعة

هذا؟ضعيفأمحدبثهأصحيحمنهلايعرفون،التخريجأمامحمارى

المثارمعرفتهممنالرغمعلى،منهالصحةاستلزامإلىيميلوالمان

كانتلوأنهجاهلينبالمؤلفظنهمحسنذلكعلىيحملهم.إليها

عالماصيرتهأنهذلكيعنيفليس،نفسهالحديثعلمفيهذهشهادته

الأسانيدونقد،والتعديلوالجرح،والتضعيفالتصحيجبفن

معيحتاجذلكف!نكلا.منهاالخفيةلاسيماالعللومعرفة،والمتون

مؤمنةنفسمن،الأمدطويلةوممارسة،عظيمجهدالىالتخصص

أحاديثها،وأسانعدالسنةكتبفيالبحثعلىداثبة،صامتةصابرة



للأسانيدالأئمةنقدفيوالنظر،والمخطوطمنهاالمطبوعرجالهاوتراجم

وترجيح،أقوالهماومقابلة،والمتاخرينمنهمالمتقدمين،والمتون

وغير،ضعيفهامنوقويها،مسفيهامنمسلميهاوتمييز،منهاالراجح

شهادةعلىالحصولبمجردمنهوالتمكنمعرفتهيستحعلمماذلك

الحديث.علمغيرفيلاسيما،(الدكتوراهأ

فيلهكتابفيزعمالثريعةفيدكتوراًلأعرفوإني

وهولا،والأخبارالأحاديثمنصحماعلىفيهاعتمدانه"السيرة"

انهدليلًاذلكعلىوحسبك،شيئاالثريفالعلمهذامنيعرف

رواياتوعلىبل،ومعضلاتهإسحاقابنمُدَئساتعلىيعتمد

اتهامهمنهاالتىكلماتهمنغيرذلكإلىوأخبارهالكذابالواقدي

رسولبمحبةافئدتهمتشعرلمقومضل":بقولهللسلفيين

دفاع"كتاببفيمفصلهومما،ذلكعلىوإصراره"....!الله

."...الحديثعن

لهذاالتنبهفينبغي":ذاتهالكتابمنآخرموضعفيوقال

والاجتهاد،بهاللجهلالحديثيةالصناعةبينالخلطعنوالابتعاد

منهابكلالاستعانةمنلابدكانوإن،سبيلهمنهافلكل،الفقهي

."لعبادهاللهشرعهالذيالحقلمعرفة

علىيكودْانينبغي،الجوزيابنيقولكما،والبكاء

.).(الهممخساسة

العلم.لطالبونصائحوصاياكعابراجع!ه
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نفسهتنظيففيهمتهولتكن..":العلمطالبناصحاًوقال

خلالفياختطففإن،زلاتهاستدراكفيوالمبالغة،خلالهوتهذيب

بيناففدالمنازلهذهإلىبلِغوإن،عملهمنخيرالمؤمنفنيةُذكرناما

."المنازللكليصلحما

ومن،عافيتكوتحول،نعمتكزوالمنبكأعوذإنياللهملا

.أ)،(سخطكجميعومننعمتكفجاءة

إلىلايحتاجالألبانيالدينناصرإن:أقولالمقدمةلهذهوختاماً

يحب،سواسيةعندهفالجميعلهالناسمنأحدتزكيةأوتعريف

والقدحوالمدخ،منهمأحدعلىبعلمهولايبخل،ويخدمهمالجميع

دينهولخدمةلثهنفسهوطنقدفهويقدمولافيهلايؤخرسواءضنده

الطلببدايةفيأمامهوقفففدطويلةسنوات!نبيهوحديث

يوقفهولمالسلطاتورجالالناسمنوالصناديدالعماليقوالدعوة

!!اليومالأقزامأيوقفه؟ذلك

أتوقعلا،الجليلالشيخهذاحياةأتناولحينأننيوأحسب

ولكنبعض!يعتقدأوأعتفدكماترجمتهوفيتقدأننينف!صيفي

ببيانالبسيطالجهدبهذاالكريمالقارىءأقنعأنأستطيعأننيحسبي

الذيوالفقرؤالعنت،بالبلاءالمليئةحعاتهمنالرئيمسيةالحنطوط

نعمتك0فجاءة"قولهأما-!اللارسولقالعنهمااللهرضيعمرابنعنمسلمروا.الدعاءهذا)5(

رحمهمنإلاعلبهاللهوشكربتحملهللنفوسطاقةولاكثيرأيفسدلأنهالمفاجىءوالمالالغنى:أي

ثمبذلكفيغترونالكثيرعليفدقددانصافوتقرىاستبصارغيرعلالعلموكذلك،المه

والهدابة.اللطفنسأله.باالهوالعياذلهملاعليهميصبح
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ليكتبالفرصةلهتسنحلمفالشيخ".وعيشهونفسهعلمهفيأصابه

وإلا،فنونهفيوالتنقلالعلمبطلبلانشغالهبنفسهحياتهقصة

لوكان":يومأليقالوقد،مبكيهَمحزنةمؤثرةقصتهلأصبحت

."القصصمنبهتسمعلممالكتبتالوقتمنفسحةعندي

الشيبانيإبراهيمبنمحمدوكش!

ليسودهايثزيهاورقةقيمةيملكلاكانأنهالثيخعاضهالذيوالفقرالعنتضدةومن،)

عنيبحثوالأزقةالضوارعفييطوففكان،فيهاعلممنعليهتعالىإللهمنْبما

يكونالورقةرجهلأنرذلك،ظهرهاعلليكتبوهناكهنامنفيهاالساقطةالأوراق

منلمصنوعةدعايةأوزواجأوحفلةمحرضلافتتاحدعوةامافيهمكترباعات

الأوراقبهذهكتبتالقالمخطوطةالكنببعضعلالشيخأطلع!وقدالمصنوعات

سقط)الأوراقأضكطكنت:مرةليوقال.وتساقطتأطرافهاتقطعتقدوأغلبها

لرخصه.بالوزن(المتاع
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نيلمجمالى!رل!بقمعي!ذ!!لأا

:الشامإلىوالهجرةنشأته.

عام،ألبالْيةعاصمة،أشقودرةمدينةفي"الديقناصر"ولد

عنبعيدةفقيرةأصةفيعشرالتاسعالقرنأوائلاحتضار1491

الحاجوالدهتخرجفقد،العلميالطابععليهايغلبمتدينة،الغنى

العثمانيةآلعاصمةفي،الشرعيةالمعاهدفيالألبانينجاتينوح

بلادهإلىورجع.بإستانبولاليومتعرفوالتيقديماً-الآستانة-

مرجعاًأصبححتى،وتلقاهدرسهماالناسوتعليمالدينلخدمة

منه.للأخذالناسعليهتتوافد

فيبالبلادسار)زوغوأحمد"الملكألبانيةحكمتولىأنوبعد

حياته،أنماطجميعفيالغربتقلدعلمانيةبلادإلىتحويلهاطريق

البيئةتلكأركانهزتصدمةكانتاجتماعيةبتغيراتعليهافطلع

خطوابوفقيسيرفأخذ،الإسلاميبالطابعالمطبوعةالمحافطة

العثمانية.الخلافةهدممعاولأحدأتاتورك

وألزم،قسراًالحجاببنزعالمسلمةالألبانيةالمرأةفألزم

منتركيافيكالحالوالقبعةكالبنطلونالأوروبياللباسبلبسالرجال

هجرةبدأتاليومذلكومنذ..هذايومناالى2291الخلافةسقوط

الشيخوالدفتوجس،آلعاقبةسوءويخافون،دينهميريدونا!ذين

بلادإلىالهجرةفقررذلكمناكفوالحاليسوءأنوئوقع،خيفة

اختيارهووقع،الفتنمنأولادهعليوخوفاً،بدينهفرارا6الشام

ذهابهطريقفيقبلمنعليهاتعرفكانالتي،دمشقمدينةعلى



منالبلادهذهفضلفيماوردذلكإلىودفعه،الحجمنوإيابه

.،!ي!اللهرسولودعاء،الأحاديث

للعلم:تلقيه.بداية

بدأماوأول،الشامفيدراستهألبانيةمنالمهاجرالغلامبدأ

مقرهاوكان،بدمشقالابتدائيةالخيريةالإسعافمدرسةبدخول

واستمر،البزوريةحيفيالعظمبقصرالمشهورالأثريالمناءبجوار

الأئناءهذهوفِى،الابتدائيةالمرحلةخمهايةعلىاشرفحتىذلكعلى

المدرسةوأصاب،الغزاةبالفرنسيينالسوريةالثورةأعاصيرهبت

ساروجهبسوقأخرىمدرسةإلىعنهافانتقلوا،عليهاأقحريق

الأولى.دراستهالشيخأنهىوهناك

الناحيةمنالنظاميةالمدارسفيوالدهرايلسوءونظراً

مركزاًعلمياًبرنامجاًلهووضع،الدراسةإكمالهعدمقررفقد،الدينعة

مذهبهوفقهوالصرفوالتجويدالقرآنبتعليمهخلالهمنقام

لا.الحنفي

الشيوخبعضعلىوالعربيةالدشِيةالعلومبعضتلقىأنهكما

كتابعليهقراإذالبرهانيسعيدالشيخمثلوالدهاصدقاءمن

البَلاغة.علومفييثةالحدالكئبوبعض"الفلاحمراقي"

،الطباخراغبالشيخممنالحديثفيإجازةالشيخأخذ

محمدالأستاذبوساطةلهمقابلةإثروذلك،زمانهفيحلبعلامة

الألباني.ناصرالثيئبتحقيقالوبعيللعلامة-الثامفضائلكتابراجع،

-45-



علومٍعلىالفتىإقبالمنيعرفهماالطباخللشيخذكرالذيالمبارك

تقديراباجازتهخضهذلكمناستوثقفلما،فيهاوتفوقهالحديث

واعترافاً.

به:واهتمامهالحديثعلمالىتوجهه"

متأثراًعمرهمنالعشريننحوفيالحديثعلمإلىالقتىتوجه

رحمهرضارشيدمحمدالشيخيصدرهاكانالتيالمنارمجلةبابحاث

"ومفكرون"علماءالقيمكتابهفيالمجذوبمحمدالشيجْيقول.الله

ناصر:الشيخوبينبينهدارحديثمن

رشيدالسيدعلىلهالموجهينبينمنالشيخوركز..".

الحديثدراسةإلىدفعهفيأثراًالرجالأكبرمنبعتبمالذي،رضا

."الشريف

نحوعلىرضارشيدبالسيدالعلميةصلتهملخصاًالشعخيقولأ

الكتبمنبمطالعتهولعتمااول":المجذوبالأستاذيحدثناما

ثبم.إليهاوماسيفوالملكوعنترةكالظاهرالعربيةالقصص

نزوعاوجدتثم،وغيرهالوبينكأرسينالمترجمةالبوليسيةالقصص

التاريخية.القراءاتإلى

جزءاًالباعةأحدلدىالمعروضةالكتببينلاحظتيوموذات

رشيدالسيدبقلمبحثعلىفيهووقعتعليهفاطلعتالمنارمجلةمن

.وماخذهمحاسنهإلىويشير،للغزاليالإحياءكتابفيهيصفرضا

إلىذلكفاجتذبنيالعلميالنقدهذامثلأواجهمرةولأول

علىالعراقيالحافظتخربجموضوعلأتابعأمضيثمكلهالجزءمطالعة
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أقبلتثممن.ثمنهأملكلالأنيلاستئجارهأسعىورأيتنيالإحياء

صممتحتىالدقيقالتخريجذلكفاستهواني،الكتابقراءةعلى

تساعدصالحةطريقةلياستقامتحتىجهدتوهكذا،نسخهعلى

فيبذلتهالذيالمجهودهذاأنوأحسب،المعلوماتتلكتثبيتعلى

وجدتنياذذلكفيالمضيإليوحببشجعنيالذيهوتلكدراستي

النصلتفهمالحديثوغرببوالبلاغةاللغويةالمؤلفاببشتىأستعين

:المجذوبالأستاذويتابع."تخريجهجاذبإلى

تلقاءأنافإذا،النسخذلكفيعملهعلىالشيخأطلعني"وقد

فيعشرةواثنتيألفينصفحاتهاتبلغ،مجلدابثلاثةفيأجزاءأربعة

بهعلقدقيقوالثانيعادىأحدهما.الخطمنمختلفيننوعين

استدراكا.أوتفسبراًالهوامشفي

هذ5فيالعلمأهلمنالعزمأولوعنهيعجزلمجهودانهالحقولعمر

تسمعفهمعزيمةأييملكونلاممنالجامعاببطلبةناهيك،الأيام

والمتابعة.التحقيقعلىبالصبر

تجاوزقدآنئذيكنلمالشيخأنذلكإلىأضيفإذافكيف

تلكتأليففيالجبارالجهدهذاأنجرمولا،العمرمنالع!شرين

للفتىالمتيسرةالتحقيقوسائلبكلالاستعانةمع،المجلداث

العلمي،العملمنالضرببهذاتمرسهفيكبيرأثرذاكان،أيامئذ

الطريقلهذققد،تامةبصورةرضاهعلىيستحوذلاكانوإنفهو

.المضمارهذافيأعلىتقدمالى

،الملابسابوهاتيك،النشأةوتلك،الحياةهذهخلالومن

ذلكفِىالفتىتوجيهعلدائبةكانتخفيةعواملثمةأنلييتراءى
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فيالمطهرةالسنةخدمةكبارمنواحداًالنهايةفيمنهلتجعل،الطريق

."الشامديار

اللهنِعمإِن:الشيخيفولالمنظورةغيرالمؤثراتهذهوحول

إلىوالديهجوة:اثنتينأهمهامنولعللهاعداً،أحصيلاكثيرةعلي

."الساعاتإصلاحفيمهنتهابايتعليمهثم،الشام

منصارحتىفأجادهاالساعاتإصلاحمهنةأبيهعنفأخذ

الأولىأما:يقول.منهارزقهيكسبوأخذ،فيهاالشهرةأصحاب

أتعلمأنتوفعتلماألبانيةفيظللناولوالعربمةتعلملييسرتفقد

طريقعن-لمجالارسولهوسنةاللهإلىئبسبيلولا.حرفاًهنها

بطلبأملؤهالوقتمنفراغاًليقيضتفقدالثانيةوأما.العربية

عليهاالتدريبحاولتلوالتيالتجارةفرصليفأتاحت.العلم

الذي،العلمسبلبوجهيلسدتوبالتاليكلهوقتيلالتهمتأولًا

التفرعْ.منلطالمهبدلا

تفرغهبينبهايوفقالتيالطريقةعنسئلعندماالشيخيقول

ومن،صحيحذلكإن:وبيعهاالساعاتبتصليحوالثشغالهللعلم

هذهتعلمإلىشباببأولمنذوجهنيأنعليوفضلهتعالىاللهتوفيق

فقد،السنةعلمفيجهوديمعتتعارضلاحرةلأنهاذلك،المهنة

ئلاث،والجمعةالثلالاءعداما،يومكلوقتيمنلهاأعطيت

القوتعلىالحصولمنيمكننيالقدروهذا.فقطزمنيةساعاث

منفإن،طبعاًالكفافطويقةعلىوأطفاليولعياليليالضروري

رواه"قولَاًمحمدآلرزقاجعلاللهم"والسلامالصلاةعليهدعائه

.الشيخان
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ودراسةوالتأليفالعلمطلبسبيلفياصرفهالوقتوسائر

انظاهرية،المكتبةفيمنهاالمخطوطاتوبخاصة،الحديثكتب

لها.موظفيهاملازمةالمكتبةهذهالازمفإننيولذلك

ثمانيإلىساعابستبينمافيهاالوقتمنأقضيهماحويتراوٍ

فيها.الدوامفيوالشتويالصيفيالنطاماختلافعلىيومياساعات

فيبالمسلمينوصلىأذنالظهرصلاةوقتجاءإذاوكان

.والعشاءكالمغربالأخرىالأوقاتوكذلك،المكتبة

حملعنالمغني"كتابنسخهوبهقامحديثيعملاولوكان

للحافظ"الأخبارمنالإحياءفيماتخريجفيالأسفارفيالأسفار

لأحاديثتخريجهوالكتابهذاأنومعلوم.عليهوالتعليقالعراقي

للغزالي."الدينعلومإحياء"كتاب

مابعد:هذاالمغنيفيعملهقصةعنالشيخليحكىوقد

هامشعلىهومطبوعالذيالتخويحلنسخصوراًذهنيفيخططت

قاثلًا:منهاهذهخطةووضعت،الأحاديثأنسخبداتالإحياء

اللهعنديزنوماوالمغربالمشرقبينماالثناءمنلهلينشرالعبدإن"

نقلتهوقد.العراقيالحافظيقول.الإحياءفيهكذا."بعوضةجناح

:هريرةأببحديثمنالصحيحينوفي،هكذااجدهلمولكنيمنه

جناحاللهعنديزنلاالقيامهْيومالعظيمالسمينالرجلليأتيإنه"

وضعت؟فعلتماذاأناولكق-العرافيكلامانتهى."بعوضة

حتىهذاعلىواصطلحت،الصحيحينمنالحديثوأتممتضعرطة

التيالزيادةاصطلحت،لهليسشيئاالعراقيالحافظإلىأنسبما

ويومئذ.شعرطتينببناضعهإليهالحديثعزاالذيالأصلمنأنقلها



استدبرتماامريمناستقبلتولوبالمطالعةكهدحديثكنت

الشرطتينبدلبعدفيماكتبيفيعليهاجريتالتيالأقواسلوضعت

ثمالأولالمجلدنصفإلىاوصلتثمبالنسخبدأت0الشاهد=

منهابعضبيتمربالأحاديثعمليأثناءانيوذلكخاطرةباليفيخطر

كلهالحديثمنالمرادالمعنىأتبينلاوبالتاليألفاظها؟بعضرأفقهلا

ليمذكوةوتكونالهامشفيالألفاطهذهكلأشرحلالماذافقلت

المجلدنصفإلىوصلتأنوبعد.الحديثفهمعلىومساعدة

وكلما.الجديدةالخاطرةعلىجديدمنأنسخهورجعتألقيتهالأول

لابنالحديثبغر!بأستعينعيئمغلقةكلمةفبهبحديثمررت

وصار،الأمرتوسعحتىالهامشفيالمعنىوأكتب،الأئيروبالقاموس

.الكتابانتهىحتىوهكذا،المتنأكزمنالتعلمق

منأعجبأناأقولكدتوالحقيقة،جداًكثيراًنفعنيماوهذا

إلىخطوةمنينقلنيكاناللهبأنأشعرولكن،بعبادهاللهلطف

وراءماأدريلاوأناوأخططأؤلفكنتماثمارأقتطفالأن،أخرى

بعضئمارأقتطفوالأن،التخطيطهذاوراءوما،التأليفهذا

وذلك،الأولىالعلميةمشاريعيفيغزيرةمادةهناكفأجدالتاَليف

رواياتواستجمالالبحثمتابعةفيالملحةوالرغبةالنشاطلوفرة

ولكن،والبحثالنشاطعلىزلتلاوالحمددثهكنتوإن،الحديث

."حقهاللشيخوخة

لنباهتهيعجبالعملهذافيالشيخجهدإلىينظروالذىِ

اتقانهشدةمنعجبهويزداد،السنذلكمثلفي،اطلاعهوحسن

خيرفاتحةالعلمذلكوكان"خطهوحسنوتنسيقهالكتابلزتيب

الكتب.0هذعلىالثيخ!طلعنىعندماوذلكبنف!يذلكر!يتوقد!ه



شديدبشغفالسنةودراسةالحديثعلمعلىإقبالًاازدادفقد،كبير

صنعةالحديثعلم)قائلًايحذرهلهوغفراللهرحمهوالدهوكان

لمجراللْهرسوللحديثالفتىحبازدادفقدهذاورغم."المفاليس

ضعيفه.منصحيحهوتمييز

فلمكبيرةاسرةيعولالذيوالدهكنفقييعيشكانأنهوبما

فييجدهالاالتيالكتبمنإليهيحتاجمايشتريأنبمقدورهيكن

شطريممفلذلك،خاصةالحنفيالمذهببكتبالعامرةابيهمكتبة

يجدكانإذ،عليهالكبرىاللْهنعممنوكانت،الظاهريةالمكتبة

ببعضاحيانايستعينكانكما،الكتبمنشراءهلايستطيعمافيها

الربانيةالتوفيفاتمنالشيخيعدهاالتيالخاصةالتجاريةالمكتبات

منبعئةمكانتهاوليستالطاهريةالكتبدارخزانةالشامفيالعامةالخزاثنأهممن0

فيها،الامفيمجموعةأندرمجموعتهاكافترربمافيهاالمحفوظةالنواحرمنبلكتهاأعدادكثرةمن

أفدمفيهابلجداالقديمومنهاعليهممقررءأرمؤلفيهبخطهوماوفيهاورصالةكتابآلافبضعة

الجزالْريطاهربماعياهـ()692سنةالخزانةهذهأنثئت.الثالثالقرنمنالثامفيكتاب

فييدسوريةواليباشاوحمديباشالمدحتوكانالعلماءمنيخرماومعاونةالبخاريو!يم

مديربكبهاءفعليةمساعدةوصاعدهالمشروعهذاعلىعطفالدولةعالمنرجلوأهم،جمعها

عليهاأبقتالتىالعامةالخزانةفىالأسفارمنتفرقمافجمع.سوريةولايةفيالرصاثلديوان

الكتبمنمقدأرابهعراعمايةفيالاسوإبقا.الحلمكتميرومونممنشديدةممانعاتوبعدالأيام

ووضعوالْواماعليهاونصبواالبهرىالعادليةقبالةبيبرسالظاهرالملكمدرسةمنسطرفيجعلوها

والكراري!الدشتعدامنوعةكتابا2453منمؤلفةفجاءتالكبرىالمكاتبشراثطمثللها

بالصالحية.العمريةالمدرةخزانة)1(:وهيخزائنعشرمنأخذت.المنفرقةوالأوراق

عثمانالملاخزانة)4(.العظمباشاسليمانخزانة)3(.العظمباشاعداللهمدرصهْخزانة)2(

مراربمدرسةالمراديةخزانة)6(العظمباشاأسعدوقفهاالخياطينمدرسةخزانة)5(الكرري

باضاصيساوشمدرسةنبموضوعةكانتالياغوضيةخزانة)8(.السميسايةمدرسة)7(المرادي

بالجاععالخطابةبحجرةكانتالخطابةبيتخزانة)01(.الأوقافخزانة)9(.با!ثماغور

الأصليةمخطوطاتهاجميعالقلتوقدالشامخطط-عليكردمحمد(أخرىكتبومن).الأموى

الظاهرية.فيوالورقيةالميكروفيلميةالمصوراتفقطوبقيتالأسدمكتبةالىالآن
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عزتوابنهالقصيباتيسليمبالسيدالاتصالمنلهتيسرمابسبب

كلمنالشيخمكناوقد،دمشقمكتبابأكبرإحدىيملكاناللذين

محدودغيرلزمنضعارتهبالىلهفيسمحانعليهالاطلاعيعوزهكتاب

فيردهإليهفيبعثانالكتابشراءفيراغبياتيهماحتى،أجردون

تحتيجدأنالعلممنيشبعلاالذيالنهملهذافسحوبذلكإلعهما

الحاجةأمسفيهوالتيالأسفارمنلهاحمرلاأعداداًتمرفه

لهوكان(إخوانعيد)الهاشميةالعربيةبالمكتبةاتصلكما.إليها

منأربهعلىالحصولفيمعينخيروتوفيقوحمديأحمدأصحابهامن

-الكتب.

يغلقكانحتى،الشاغلشغلهأصبحبالحديثالاهتمامولعل

لا،ساعةعشرةاثنتيفيهاويبقىالظاهريةالمكتبةإلىويذهبمحله

وكان،الصلاةفتراتأثناءإلاوالتحقيقوالتعليقالمطالعةعنيفتر

ولعمري..فيهاالأحيانمنكثيرفيالمكتبةفيالبسيططعامهيتناول

:يقولكانفقد؟الجوزيابنأمثالالحديثأهلمنالأوائلهكذا

بكورةعيسىضهرعندالماءعليهوأشربالعابسالخبزآكلكنت"

ولاعنهملأخذالعلمأهللألحقوذلكوقتاأعتبرهوكنتالبصرة

غرفةلهفخصصتالمكتبةإدارةقدرتهولهذا".منهمشىءُّيفوتني

العلميةنجابحاثهالمصادرأمهاتبعضمعفيهاليقومبهخاصة

كان-الأحعانبعضوفيصباحاًالموظفينقبليدخلفكان،المفيدة

ولكن؟يعودونلاثمظهراًبموتهمإلىالانصرافالموظفينعادةمن

ثمالعشاءيصليفربماالبقاءلهاللهشاءماالمكتبةفييبقىالشيخ

اجتهادهمدىيعرفآنذاكالمكتبةفيرآهمنكلوإن.ينصوف

كانواالناسمنكثيراًإنحتى.وقتهمنالاستفادةعلىوحرصه



فيلهزيارتهمأثناءوالتاليفالمطالعةفيانهماكهلكثرةعليهيحملون

الوقتإضاعةيريدلالأنهعذرهللشيخكانوبالطبع.المكتبة

إليهتوجهالتيبعفالأسئلةعنيجيبوكان،والمجاملةبالزحاب

تؤديعبارةبأوجزمحدثهإلىبصرهيرفعاندونالكتابفيينظروهو

.الغرض

فيوعينالكتابفيعين:الصباغمحمدالأستاذعنهيقولوكما

السائل.

موسوعةفيالبيوعأحاديثتخريجهالجهدهذاثمرةمنوكان

فِىالشيخكلامي!قرأمنوإن.المؤلفاتمنوغيرهاالإسلاميالفقه

قصاصةحولالطاهريةالمكتبةفيالحديثمخطوطابفهرسمقدمة

فيبهقامالذيالضخموالجهدالطويلالدأبيقذرالضاثعةالورق

..السنةخدمة

اللّه:سبيلفيالدعوة.

الشيختوجيهفيالكبيرالأثرلمجح!اللهرسوللحديثكانلقد

عنالتلقيوهو،الصحيحالمنهجنحوفتوجه،وعملًاعلماًالألباني

الصالحالسلفمنإلأعلامالأئمةبفهممسشعيناً،فقطورسوله!دثه

عليه.أومنهملأحدتعصبدون

مذهعهيخالفبدأولذلك.كانحيثالحثرائدهكانوإنما

فييعارضهلهوغفراللهرحمهوإلدهوكان.عليهنشأالذيالحنفي

يتركأنلمسلملايجوزأنهالشيخلهفبين،المذهبفيكثيرةمسائل

إلأئمةبعضبهوعملعنهثبتأنبعدب!اللهرسولبحديث!لعمل

المكتبةفيالحديثفهرسعلىكلامنافيالضاثعةالورقةمصاصةقصةذكرسياتي).(

الطاهرية.
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منهجهوهذاأنلهويذكر،كانمنكائنا،)1(الناسمنأحدلقول

الله.ر!همالكرامالأثمةمنوغيرهحنيفةأبي

الشيخعملفيالدؤوبالنشاطمرحلةتبدأالمنطلقهذاومن

الشيخعنالمجسذوبالأستاذلناينقل.تعالىاللهإلىالدعوةفي

قاثلاً:

وإصدقائهموالأصدقاءبالمعارفبالاتصالبدأثلقدا

أحددارإلىالانتقالرأينائمبهانجتمعندوةالحانوتمنوجعلت

الدورإحدىاستأجرناثمومن،أكبرأخرىواحدةإلىثم،الأنصار

وبلغالمكانبهمليضيقحتى،يتكائرونالحضوروجعلالغايةلهذه

ألغيتثم،علينافضيقالاتجاهقراءةفيعالياًمستوىالنشاط

."وانففالسامرالاجتماعات

وأئمةالمشايخمنوغيرهالشيخبينالمناقشاتبدأتوهكذا

المذهبيينالمشايخكثيرمنمنالشديدةالمعارضةولقي،المساجد

منوبخاصة-المبتدعينوالخرافيين،الصوفعةومشايخ،المتعصبين

بأنهعنهويشيعون،والغوغاءالعامةعليهيثيرونكانواالذينقومهبني

علىوافقهالذيالوقتفيالناسمنهويحذرون")2(ضالوهابي"

علىوحضوه،دمشقفيالمعروفينالعلماءأفاضلبعضدعوته

الفتاحعبدوالشيخ،البيطاربهجةالعلامةمنهم،قدماالاستمرار

اللهرحمهمالبزرهتوفيقوالشيخ،التقيحامدوالشيخ،الإمام

الفضل.أهلمنوغيرهمتعالى

البي.صلاةصفةكتابهمقدمةفيالثغشرحهكما()1

.الكتابعنموضعهفيذلكضرحنافد)2(



المعارضين،ومعارضةالناسبكلامليباليالألبانييكنولم

ويوطن،الحقالمنهجبهذاالتمسكعلىإصراراًذلكيزيدهكانوإنما

لابنييا"لابنهلقمانبوصيةعملاًالأذىوتحملالصبرعلىنفسه

بنييا"تعالىقولهإلىالآياب"عظيملظلمالشركإنباللّهتشرك

نإأصابكماعلىواصبرالمنكرعنوانهبالمعروفوأمرالصلاةأقم

."أ1(الأمورعزممنذلك

مشايخمنكثيرينوزار،والسنةالتوحيدرايةالشيخحملوقد

والتعصبالتوحيدمسائلحولمناقشابوبينهمبينهوجرت،دمشق

تعالىاللهرحمهالإمامالفتاحعبدالشيخبصحبةوالباعللمذاهب

يومئذ.المسلمينالشبابجمعيةرئيس

والوشاةوالجواسيسالمتنطعينوجهلةالحسادالشيخوتابع

هذهمنواجههمااهمعنيحدثناذاهووها؟لمنهجهوالمعارضين

-:فيقولالمضايقات

برنامجاًرتبناانالدعوةلقيتهالذيالطيبالاقبالآثارمنكان

وسلمية،كإدلب)2(واللاذقيةحلبمابينالبلاذمناطقبعضلزيارة

لكلخصصتالتيالأوقاتمنالرغموعلى،الرقةثموحماة،وحمص

جمعتإذ،ملموساًنجاحاًالرحلاتهذهصادفتفقدالمدنمن

فيهايقرأ،دوريةشبهندواتعلىالحديثعلومفيالراغبينمنالعديد

المفيد.النقاشويثور،الأسئلةوتتوارد،السنةكتبمن

.17:الأيةلقمانصورة)1(

حلبإلىدمقمنالرحلاتهذهإحدىفيالسلفيينوالأخوةالشيخشاركتوقد)2(

واللاذقية.
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الآخرين،نقمةمنضاعفقدالتجوالهذاانإلا"

مشكلاتتلقاءنحنفاذا،المسؤولينلدىسعايا!هممنفضاعفوا

."بعضبرقاببعضهايتصل

الوشايةحدإلىالشمخعلىالحاقدينهؤلاءفيالأمروصلوقد

وكان،اشهرستةنحوسجنهإلىأدىمماالحكامالىالزوروقولبه

اللهلهيسروقدفقطشهرلمدة6791عامذلكقبلمرةسجنقد

ضروراتلولابمنالاتصاللهأتاحماالربانيةالتوفمقاتمنتعالى

حوارفيمعهالدخولعنفضلًا،بلقائهيوماًفكروالماالسجن

السلفية.وعنالشيخعنافكارهممنكئعراًعدَل

إلىيذهبحعثشهركلحلبإلىسفرهمنيستفيدوكان

هناكبالمخطوطاتفيهاالعامرةالوحيدةالإسلامعةالأوقافمكتبة

هوماونسخمخطوطاتهادراسةفيالطويلةالساعاتفعهايقفي

هذهمننسخهاالتيالكتبومن.العلميةلمشروعاتهمنهاضروري

الكتابإلىالشمخدعوهتحدولم"للبصيري-"الزوائدكتابالمكتبة

المجاورةالبلدانإلىحدودهاخارجإلىامتدتبلحدودوالسنة

العلم.طلبةمنيرغبهالمنالسنةعلومفيهايدرسولبنانكالأردن

العلمية:مجالسه.

العلمطلبةويحضرهيعقدهأسبوعيبرنامجللشيخكانوقد

ماالعلميةالكتبمنالمجالسهذهفيدرَسوقدالجامعاتوأساتدْة

إلىدمثقمنانتقلعندمافقذامتبةهذهفيالحديثلمخطوطاتفهرسوللثيخ0

المقدمة.مؤلفلألهمنفقدماضمنمننالأر
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عليه.ويعلق

اللهفرج-الشيختلاميذأحدعباسيععدمحمدالأستاذوزاد

بقوله:الملحق"المذهبيالتعصببدعة"القعمكتابهفي-عنه

يدرسهاناصرالشيخكانالتيالفقهيةالكتببعضهذه

دمشق:فيلتلاميذه

تعمية.ابنالإسلاملشيخ-المستقيمالصراطاقتضاء-كتاب1
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،خانصديقمحمدللعلامة-البهيةالدررشرحفيالنديةالروضة-4

من،أبوابهبجميع،كاملاًدرسناهولقد،كبيرانجزآنوهو

،وقصاص،وطلاق،ونكاحوبيوع،ومعاملاتعبادات

وأشربة،،وأطعمة،وبغاة،وصرف،ورهنوديات،وحدود

شرحاالبحوثيشرح-اللهحفظهأستاذناوكالأ.إلخ..وجهاد

يجليهاإلاكبيرةولاصغيرةمسألةلايتركيكادمحققاعلميا

وهوفي،أونحتلفاموافقايقرأماعلىويعلق،غامضهاويوضح

."البراهينوأثبتالحججأقوىإلىيستندذلكجميع

المدينة:فيالإسلاميةالجامعةفي.

-:للشيخترجمتيهمافيخشانوعلىعباسيعيدالأستاذانيقول

ظهربتعالىاللهمنوبتوفيق،المتواصلالجهدذلكبفضل

أهلتدلوغيرهاوالعقائدوالفقهالحديثفينافعةمؤلفاتللشيخ

ودرايةغزيروعلمصحيحفهممنبهاللهحباهماعلىوالفضلالعلم

يجعلسديدعلميمنهجإلىبالإضافةورجالهوعلومهبالحديثفائقة

السلفبفهممسترشداًشيءكلفيوميزاناًحكماًوالسنةالكتاب

الذيالمنهجهذا.الأحكامواستنباطالتفقهفيوطريقتهمالصالح

ابنالإسلامشيخسيماولاالعلمأهلمنالمحققينمنكثيرعليهسار

ذلك.علىتبعهمومن،وتلامذته،تيمية

أهلإليهيرجعالصيتذائععلماًالشيخجعلذلككل

المشريْندفعمما،العلمبةالمراكزعلىالمشرفونقدرهويعرف،العلم

رأسهموعلى-تاسيسهاحينالمنورةالمدينةفيالإسلاميةالجامعةعلى

الإسلاميةالجامعةرثعسالشيخآلإبراهممبنمحمدالعلامة!لشيخ
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اختيارهميقعأنعلىآنذاكالسعوديةالعربيةللمملكةالعاموالمفتي

الجامتى.فيوفقههوعلومهالحديثتدريسليتولىالشيخعلى

كان،وعلومهللحديثأستاذاًسنواتثلاثهناكوبقي

علىالطلابمعيجلسكانإنهحتى،والإخلاصللجدمثالاخلالها

الأساتذةبعضبهويمر،الدروسبينالاستراحاتأثناءالرمل

وليسالحقيقيالدرسهوهذا"فيقولونالرملعلىحولهوالطلاب

."إليهستعودالذيأومنهخرجتالذي

إلىيتوجهونالأساتذةمنغيرهبينماذلكيفعلالشيخكان

وهذا،والقهوةالشايأوالمرطباتوتناولللاستراحةالخاصةغرفهم

إلىوالإخلاصالدإبهذاأدىوربما،يشاءمنيؤتيهاللهفضل

تعلقمنرأوالماالعلمأهلبعضوفيهم،لهالناسبعضحسد

الرحلاتفيوخارجهاالجامعةفيإياهومرافقتهموحبهمبهالطلاب

حرماناَّ.تكونأنإلاالمعاصرةفأبت."الجامعةعليهاتشرفالتي

رفع،بالزميلالزميلعلاقةبالطلابالشيخعلاقةكانتلقد

محاإذ،بالتلميذالأستاذكعلاقةوليسبالصديقوالصديق-الكلفة

.والأخوةالثقةمكانهاوأحلالطالبتحرجالتيالكلفة

منأصادفمنالسيارةفيمعيأحملكنت:الشيخيقول

الأحيانجميعففيالحالكانوهكذاالمدينةإلىأوالجامعةإلىالطلاب

الأمروصلحتى."والإيابالذهابفيبهممملوءةالسيارهتكون

وبينبينهمفرقلاأنهوشعورهمبالشيخوتعلقهمالطلاببرغبة

الجامعةإدارةإلىجاءالشيخأنالأيامأحدفيحصلما،أستاذهم

بالأستاذفإذاودخلالادارةأمامسيارتهفتركمحاضراتهمنانتهائهبعد



إلىالشيخمعفخرجالمدينةإلىالنزوليريدالبناالو!بعبدمحمد

البناالشيخرأوافلمابالطلابمملوءةبالسيارةفإذامعهلتوصيلهسيارته

.الحالوهكذالهللتنازلأحدهماضطر

منالسيارةترىتكادلاالصباحفيالجامعةدخلإذاوكان

ويستفيدونوش!ألونهالشيخعلىيسلمونصولهاالملتفينالطلابكثرة

منه.

ا!اقدين:مكايد.

حرماناً"تكونأنإلاالمعاصرةأتجا"

منالحاقدينعليهأثارتمجتمعةالذكرآنفةالقضاياهذهكل

الجامعةفيالمسؤولينعندبهووشوالهفكادواالجامعةأساتذةبعض

لهودسواوبهتانزورشهاداتعليهوشهدواافتراءاتعليهولفقوا

تعالىعليهتخفىلايوميديهب!والوقوفتعالىاللهونسواالدسائس

الشيخوتحمل.خدماتهانهاءعلىبدورهاالجامعةإدارةفعملتخافية

ونعماللهحسبنا":وقالوالافتراءالتهممنبهالوشاةألصقما

الشيخفرضي،سبحانهلمشيئتهرادولا،ويختاريشاءوالله"الوكيل

مغاليقعليهفتحلأنهبهسعدبل،صادقةمؤمنةبنفساللهبقضاء

بماوالتنقيبللبحثأكبربحماسةورجعالإسلاميةوالقضاياالمسائل

عنهاانشغلالتيالمطهرةالشريعةعلومشتىفيانلسلمينيفيد

طويلة.لفترةبالتدريس

بهامسلياً،عبرذاتكلماتمنبازبنالعزيزعبدالشيخيقول

بواجبتقومكنتحيثما:عنهالاستغناءعندوذلكناصرالشيخ

وعلمهالعظيمبالثهإيمانهبقوةلمعرفتهوذلك،عندكفرقلاالدعوة
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بكرأببلدعاءتكرارهيفسرماهذاولعل.البلاءعلىوصبرهالواسمع

خيرأواجعلتييقولونبماتؤاخذنيلااللهم:عنهاللهرضيالصديق

.يعلمونلاماليواغفريظنونمما

:المنورةبالمدينة-الإسلاميةالج!امعةعلىالألبانيعلمأثر.

الإسلامية،الجامعةعلىالألبانيناصرمحمدالشيخآثارمن

علم"درسالجامعةفييدرسالذيالحديثمنهجفيوضعه

الثالثةللسنةحديثاًمسلمصحيحمنيختارالشيخفكان،"الإسناد

بالسندالسبورةعلىفيسجله،داودأبيسننمن،الثانيةللسنةوآخر

حديثيةدراسةلهمافيعملوالتقريبكالخلاصةالرجالكتبإلىويأتي

يعطيفكان،رجالهمننقدهوكيفيةالحديثتخريجكيفيةفيعملية

الكتب.منالعمليةالدروسهذهالطلاب

الإسلاميةالجامعةفيالشيخابتدعهالذيهذاالإسنادفعلم

فيجامعةفيالعلمهذايقررمعلمأوليجعله،هذهالبدعةونعمة

وأالعربيةالدولفيالإسلاميةالجامعاتجميعإنحيث،العالم

الأزهرجامعةوحتىذلكمنشيءفيهايكنلمالوقتذاكفيالإسلامية

.الإسنادمادةتدرستكنلمالعريقةالقديمة

وذلك،الجامعةعنالشيخرحيلبعدآثارهالدرسلهذاوكان

فيالحديثقسمالمصريْرئاسةأمينمحمدالدكتورتولىعندما

دراستهإنهاءوبعد،دمشقمدينةفي1491عامفيالمصريامينعمدالدكتورولد"

التدري!.سلكفيعملالثانوية

وبقيالأزهرجامعةفيالديقأصولكليةفيللدراسةالقاهرةالىسافر4191عامفي"

دمق-ثانوياتفيمدرساعادثم،الجامعيةالشهادةعلبحدهاحصلصنواتأربعهناك



وأكمل،الإسنادمادةتدريسفيناصرالشيخمنحىفنحا.الجامعة

الحديثيةالمخطوطاتبتحقيقيقومونالطلابجعلىحيثمسيرته

واسعة.رحمةاللهفرحمه

العالمفيالجامعاتسائرفيذلكبعدهتبعةسنةفصارب

والمحققةالمخرجةالكثيرةالكتبمن،ذلكع!أدلولا.الإسلامي

التدرشىنْحصصعلىفحصل،ثانيةمرةالقاهرةإلىأثرهاعلىرجع،واحدعإملمدة=

دمشق.ثانوياتفيمدرسإًوعإد

هناكوبقيباكستانفيالسوريةالعربيةالجمهوريةلسفارةثقاهاًملحقاعين5191عإم.

بينالعربيةاللغةنشرفيمشعَورةبجهودألفزهْهذهخلالاضطلعوقدسنواتخمس

أهلها.لغيرالعربيةاللغةتعليمفيكتابولهباكستانأبناء

عليهاوحصل،العاليةالعالميةالدكتوراةلرسالةللتحضيربريطانياالىسافر5691عإم.

الشريعةكليةفيمدرساًورجع-المحدثينعندالنقدمعايير-موضوعهاوكان9591عإم

دمثق.جامعةفي

كلية-عبدالعزيزالملكجامعةفيللتدرشىالسعوديةالعربيةالمملكةإلىسافر6591عإم.

وفاتهوقبل،فيهاالعلياالدراساتقسمتاسيسفيشاركوقد-المكرمةمكةفي-الشريعة

فيها،العلياللدراسإترئيساالمنورةبالمدينةالإسلاميةالجامعةإلىانتقلسنراتبثلاث

مناهجها.وضعفيدورلهوكإن

.الشاممحدثالألبانيالدينناصرعمدالشيخعديل.

الدراساترئي!منصبيقصد-منيبالمنصبأحقأنتالدينناصرللشيخيقول"وكان

إلىعزيمةوأقوىهمةأشدرجعدمثقإلىالثخرجعولما."السعودلةالجامعةفيالعليا

وقته،كلوفرغ،والتاليفالدراسةعلىوأكب،الطاهريةالمكتبةفيلهالمخصصمكانه

بعدمنعبداللطيفلابنهئمتعالىاللهمنيررحمهلأخيهالساعإتفيهيصلحالذيمحلهوترك

النافعة،مؤلفاتهمنبمزيدالإسلاميالحالميتحفأنالتفرغهذالهأتاحوقد،أخيهوفاة

يومناالىولازال.تعالىاللهشاءإنبالتفصيلالترجمةهذهفيسنذكوهاالتيالقيمةوتحاقيقاته

باسماعناوأبصارنامتعنااللهم...":الصحيحالحديثفيوردبماوجلعزالهإلىداعيا

."مناإلرارثوإجحًئ!،أحييتناماوقوتا

اجريتجراحيةعمليةائرعلى-7791هـ-7913رمضانشهرفيتعالىالهرحمهتوفي.

.هناكودفنالمكرمةمكةإلىجثمانهونقلصويرامستشفياتأحدفيله
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موجوداًأومعروفاًذلكيكنلمأنبعداليومتطبعوالتيعلمياًتحقيقاً

قبل.من

العبرتستمدالنوادرذكرىمن.

إذاالحقإلىرجوعهمالعلمأهلمنالصالحسلفنامنهجمن

أنهممايومابأنفسهملِضنواولم،بجالْبهميكنلمالصوابأنرأوا

إلىالفقراءوأنهمببشريتهماعزفواإنمافيهوالوقوعالخطأمستوىفوق

والسنة.الكتابعلمفييذكرشيئاًيعدولاتعلموهماأنورأوا،اللُه

خدمته.فهم

حنبل:بنأحمدالإمامعنهيقولاللهرحمهالشافعيالإمامفهذا

الحديثعندكمصحفإذامنيبالحديثأعلمأنتم؟الشافعيلناقال

به.آخذحتىلنافقولوا

القولنقولقومنحن:يقولتعالىاللُهرحمهحنيفةأبووكان

خطاءكلنا،غدبعدعنهونرجعغداًونقولغداً،عنهونرجعاليوم

م!.اللُهقبررسولفيهيعني،القبرهذاصاحبإلا

الحقبلالحقإلىالعلماءرجوععلىالأمثلةخيرمنوهذا

ضالتهم.

اللهبفضلالكثيرالعثيءوالخلقالتواضعذلكمنالشيخوعند

معشريجعلنامماوهذا،إليهيصبوهوماللحقالرجوعبل،فعالى

ذلك:أمثلةومن.العصرهذافيبهنحتذيالعلمطلبة

إلىالتكبيرمن-جميحالنبيصلاةصفة"كتابهمقدمةفييقول

التويجرياللُهجمبدبنحمودالعلامةيحاوروهوتراها"،كأنكالتسليم
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للشيخالشكرتماممنوأرى":الكتابعلىتعقيباتهبعضفي

-:فيرأيهإلىرجعتوأني،فيهاالحقب!صابتهأعزفأنالتويجري

.والمغرمالمأثمتفسير-ا

.الإسلامأركانمنركنأعظمإنهاالصلأةفىقوله-2

يخاجاءما(صححثوقد1."اليكليسوالشر"جملةتفسير-3

الطبعةمنالسابعةالصفحةفيذلكجاء"البدائع"عننقلي

السادسة.

الحديثأنليتبين":يفول-17ص-أيضانفسهالكعابوفي

ليتيسرثم،الإسنادتصحبحفيالمناوياتبدتوكنت،ضعيف

ص-الطحاويةعلىمقدمتهوفي"،الضعفلينُهوف!ذاعلمهالوقوف

."المؤلفتوهيمفيوهمتأننيليتبين":يقولالرابعةالطبعة-92

مراجعةبعدتضعيفهمنعادثمضعفهأنسبقالذيالحديثوذكر

.الترمذي

منذقلتهكنتماهذا"-3رقم006ص-يقولالكتابوفي

الحديث--أنهفتبين،طوقهمنكثيرجمعلياثهيسرثمسنينعشو

تؤكددلالاتكلهاوهذه".بمجموعهصحيح-التحقيقموضوع

منإليهأحبعندهالحقوأن،حجةذيلكلالشيخإِنصاف

نفسه.

العلمبأهلصلته"

فكان.العلموطلبةالعلماءمنبكثيرالألبانيالشيخالتقى

اللهرحمه،حامدالشيخبهمالئقىالذينالعلماءولومنوششفيد،يفيد

أحمدالعلامةوالتقىبمصر،المحمديةالسنةأنصارجماعةرئيسوهو
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علميةأبحاثللقائهماوكان؟المعروفالمحققاللهرحمهشاكر

.مفيدة

التصانيفصاحباللهرحمهحمزةالرزاقعبدبالشيخالتقىكما

السلفيالهلاليالدينتقيالجؤالالمجاهدالعلامةوبالدكتور3،الكثيرة

البدعة.وقامعالسنةناصرالمشهور

حلبمؤرخاللهرحمهالطباخراغبالعلامةالشيخرغبوقد

بوساطةذلكوكانآنفاًذلكذكرتكماالألبانيالشيخبلفاءالمشهور

مقتبلىفيشابيومئذوالألباني،اللهرحمهالمباركمحمدالأستاذ

عنسمعهلمابالشيخإعجابهالطباخراغبالشيخأظهروقد،العمر

الحديثعلومفيواشتغاله،والسنةالكتابإلىالدعوةفينشاطه

الأنوار"كتابهإليهوقدم؟ذلكلهوكان،بمروياتهإجازتهفيورغب

له.مشايخهبإجازاتختمه"الحلبيةالأثباتمختصرفيالجلية

اللهعبدبنالعزيزعبدالشيخبفضيلةالألبانيالشيخصلةوأما

فيوالإرشعادوالدعوةوالإفتاءالعلميةالبحوثإدارةرفيسبازابن

علميةجلساتوبينهما،جدأولُيقةفصلةالسعوديةالعر!يةالمملكة

ما":الشيخفييومابازبنالشيخقالولَد،معْحِدةومراسلاتنافعة

الشيخ!إنمااللهرحمهالطباخراكأالش!خمنإجازةيطلبلمالشيخأنهنانلاحظ"

بهاللهيرفعالذيالجليلالعلمهذافيالفتىبراعةمنرإىلماأجاز.الذيهوراكب

علىوإصرارهمرب!رحمماإلاالمحفقينعالمإلىاليومونظرة،آخرينويخفضأقواما

الإجازاتمنهمالنفراولئكوطلبوالمنحرفينالمخرفينمنوغيرهمالمعتبرينالمشايخ

نهايةالىالوصولبهااعتفدواالتىجازاتألاٍبهذهكبهممفدماتوايسؤحتىالعلمية

بالله.الاقوةولاحولفلاوقمتهالعلم
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العلامةمثلالحديثالعصرفيبالحديثعالماالسماءأديمتحت!رأيت

."الألبانيالدينناصرمحمد

الفتحمجلتيصاحباالمبدعالأديب-السيالالقلمبصاحباوالتقى

والمعرفةالسلفيالعلمإشعاعالسلفيةالمكتبةوصاحباوالحديقة

نأالألبانيالشيخمنهطلبولفد)،(الخطيبالدينمحبالسيد

التاريخفيالزفافادابعن"الزفافآداب"كتابهيصدر

لنفاستها.الذهببماءتوزنعظيمةمقدمةفكانت.الإسلامي

الأعظمىالرحمنحبيبالهنديبالمحدثالشيخالتقىكما

زيارتهفيمكرماضيفاعتدهلينزلغيرهدونآثرهوقد،الحنفي

هـ.8913عاملدمشق

بوساطةمنهطلبالذ!الأعظميمصطفىبالدكتورالتقىكما

مراجعة-الشاويشزهير-بيروتفيالإسلاميالمكتبصاحب

ماوتعديلوإضافة(خزيمةابن)صحيحكتابهعلىوتخريجاتهتعليقاته

حتىالمطبوعةالأربعةالأجزاءفيفعلوقد،ذلكفيمناسبايراه

مقدمته،يديبينالتيكلمتهفيهذامنشيءإلىأشاروقد..الآن

لهالرمزأوناصحب!الألبانيناصرالشيختعليقاتإلىرمزوقد

عنوابتعادهالأعظميمصطفىالدكتورتواضعمنوهذا،)ن(ب

.والهوىالنفسحظوظ

السنةعنالمدافعالنحريرهذاحياةعنترجمةلعملتعالىاللهبإذنالعدةوأعد)،(

جوادإنهذلكعلىيعينناأنتعالىاللهنسالحياتهعنالكثيرجمعتوقد،المطهرة

كريم.
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أحدالمعروفالمحققالديقشرفالصمدعبدبالشيخوالتقى

مرةوقدكتب،علميةمراسلاتوبينهما،الكبارالهنديةالديارعلماء

الجامعةشيخالرحمانياللهعبيدالشيخإلىوصلوقد"هذا:يقول

دارمناستفسارالهند(-بنارسفيالسلفيةالجامعةأيعنيالإِسلامية

فيغريبحديثعنالسعوديةالعربيةالمملكةمنبالرياضالإفتاء

منرأيفاتفقهذا،بزمنناقريبةصلةله،معناهفيعجيب،لفظه

هذافيالنبويةبالأحاديثعالمأكبرمراجعةعلىالعلماءمنههناحضر

".الربانيالعالمالألبانيالشيخوهوألاالعصر

العلمأهلمنالهينبالقليلليسبنفرالشيخالتقىوفد

الصالح،صبحيالدكتور:المثالسبيلعلىذلكومنوالمعرفة

،العسالأحمدوالدكتور،تركيةمنكيجأوطيبمحمدوالعشيخ

الأنصاريحمادالدكتوروالشيخ،هاديبقربيعالدكتوروالشيخ

لجنةعضوالأشقرسليمانمحمدالدكتوروالشيخ،المدينةجامعةمن

وعلىالمعروفةالتصانيفوصاحبالكويتيةالأوقافوزارةفيالفتوى

نسخة،ألفمئةالوزارةمنهطبعتوالذيالتفسيرزبدةرأسها

الرسائلوصاحبالمعروفالداعيةالخالقعبدالرحمنعبدوالشيخ

الشريعةبكليةالاستاذالأشقرسليمانعمروالدكتورالمفيدةالعلمية

الاسلاميصالفقهتاريخكتابهفيعنهقالالذيالكويتجامعة

الألباني.الديقناصرمحمدالعصرمحدث:بأنه127

الذيالقرضاوييولععفالدكتورالمعروفالفقيهمعوالتقى

يرجعوكان،ومفيدةمثموةعلميةجلساتالشيخوبينبينهكانت

اليد،بمتناولتكونلاالتيالأحاديثعنالاستفسارفيالشيخإلى

:يقولكانالكويتفيعاقدتالتيالإسلاميةالمؤتمراتأحدوفي
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الدينناصرالشيخإلىالحديثهذاتصحيحفيراجعتوقد

تعالى،اللهرحمهالبناح!سنالداعيةالشيخأرسلوقد.الألباني

منهجهقيالاستصرارعلىويحثهفيهايشجعهالألبانيالشيخإلمطرسالة

الإخوان"مجلةفيالشيخنشرأنبعدوذلك،السليمالعلمي

فقه"فيسابقسيدالشيحْمقالاتعلىالتعليقاتبعض"المسعلمون

كتابفينشرتثم،المذكورةالمجلةفيتباعأتنشركانت".التيالسنة

الرسالةهذهأنوللأسف:الشيخيقول.البناالشيخبتقريظخاص

البنا.الشيخرسالة:أيمنيضاعتقد

ومحبتهمإعجابهمنِظهرونالعلماءمنكثيرالشيخإلىارسلوقد

عبيداللهومنهم؟والباكستانالهندعلماءوبخاصةلقائهفيوالرغبة

منالزمزميمحمدوالشيخ،بنارسفيالسلفيةالجامعةشيخالرحماني

بينهماوجرت،بهالتقىالذي،المغرب"طنجةفيالحديثعلماء

كثير.وغيرهم،طنجةفيدارهفيعلممةبحوث

أثناءالعلمطلبةمنلكثيرمرجعاًولايزالالشيخكانولقد

العاليةالعالميةسهادةلنيلالعاليةاختصاصاتهمفيدراساتهم

المتنوعة،الإسلاميةالعلومفي(الماجستير)والعالمية(الدكتوراه)

ويواسلونهمجالسهويحضرونمنهويسمعونبهلِلتقونفكانوا

أمينالدكتورهؤلاءومن،وغيىهالحديثعلومفيمنهوششفيدون

الجامد4فيللحديثالعلياالدرإساتقسمرئيساللهرحمهالمصري

فيذلكقبلالحديثمادةومدرس،سابقاًالمنورةالمدينةفيالإسلامية

تكنلمهامةكثيرةنوائدوفيهثانيأعلمياًتحقيقاعققاًلطبامحتهيستعدالآنوالكتاب).(

قبل.منءموجو
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الألبانيالشيخأناللهرحمهدائماًيمرحكانوقد،السوريةالجامعة

شهدوقد:تلاميذهمننفسهويعدوأجدر)1(،المنصببهذامنهأحق

الحديثأستاذ،اللهرحمه،الصالحصبحيالدكتورالشهادةهذهله

بعد،فيمااللبنانيةوالجامعةسابقادمشقجامعةفيالعربيةوالعلوم

الإسلاميةوالدراساتالثقافةقسمرئيسالعسَّالأحمدالدكتورومنهم

فيالحديثمادةأستاذالطحانمحمودوالدكتور،الرياضجامعةفي

كلية،الكويتوجامعةسابقاالمنورةالمدينةفيالإسلاميةالجامعة

ئمحلبفيالحديثعلومفيدروسهيحضركانالذي،حالياًالشريعة

ملاحطاتهإبداءفيمساعدتهطالبا،الدكتوراهرسالةتحضيرأثناءراسله

ناصرللشيخوكان،بحثهإعدادفيطريقهتنيرالتيالعلميةوتوجيهاته

توشطعندماوذلكوجلعزاللهبعدالفضلأكبرالرجلهدْاعلى

فيالإسلاميةالجامعةفيللتدريسانتدابهفيلهالمسؤولينعندالشيخ

وعندما،علميةومشاورابأسئلةمنيحتاجهفيماومساعدتهالمدينة

أحدإليهأشار"الأسانيدودراسةالتخريجأصول"الأولكتابهصدر

الشيخمنطلبهمعفأهداهالألباني!ثميخهإلىكتابهيهديأنالأفاضل

وأبالتعديلجديرماهووجدإنالكناب)2(فيوآرائهملاحظاتهإبداء

.")3(قادمةطبعةفييتداركهلعلهالزيادة

مننستفيدنحن":لهميثرجالمدينةجامعةفيللطلابعنهوعفااللهرحمهيقولوكان)1(

حملةمنأمثالنايختارأنالدنيانكدمن":مرةوقال."لكمبعضهانقدمماالألبانيكتب

لامما،منابذلكاولىهومنوهناك،الجامعةفيالحديثمادةلتدري!(الدكتوراه)

."والتقاليدالنطملكنها،العلمهذافيتلامذتهمننكونأننصلح

.الكتابآخرفيالإهداءهذاصورةتوجد)12

شيخهعملأغفلالدكتوراناهمهامنالكتابهذاعلىكثيرةملاحظاثضخصياولي)3(

وضعيف=صحيحالىللسيوطيوزيادتهالصغيرالجامعأحاديثوتخريحِتحقيقفيالألباني
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أستاذ،البوسنويأوكيجطيبمحمدالشيخإليهأرسلوقد

أنقرةبجامعةالإلهياتبكليةالإسلاميوالفقهوالحديثالتفسير

إعجابهفيهايُطهررسائلعد!،قونيابمدينةالعاليالإسلاميوبالمعهد

مشةشعبان7فيرسالةمنهاالعلميةالأسئلةبعضوشمالبالشيخ

البحاثةالعلامةالفضيلةصاحبحضرة":فيهاهـيقول9138

الألبانيالدينناصرمحمدعبدالرحمنأبيالسيدالأستاذسماحة

وأستاذيسيدي.بعلومهونف!نامكروهكلمناللهحفطه.المحتر!

اللهكز،العلمميدانفيهذاالعظيمبنجاحكمأهنئكم..المحترم

مؤلفاتكمعلىأظفرأنأودأنيوالواقع.الإسلاميالعالمفيأمثالكم

عنوانيعلىيرسلوهاأنناشريكمتأمرواأنفضلكنمفمن،كافةالقيمة

."سلفاًالشكرولكم

الفقهمدرسياغوزوهبييونسالشيخالدكتوركذلكوهناك

صلاةصفة"كتابترجمالذيالإلهيةالكلية-الدوغجامعةفي

هائلة.بكمياتالتركيةاللغةإلى"فالنبي

رسالةالعدلكتابمنالمكيينالفضلاءأحدإليهأرسلوقد

هذههـونص92/4/0913تاريخفيوذلكالشيخعلىفيهايثني

:جاءتكماالرسالة

الخ..والزيالةوالشروحبالاختصار0الصغيرالجامع"خذنممنجميعذكرعندماوذلك

بعمليعلمالطحانالدكتوركانإنأعلمفلاللجامعخدد4ّفيالألبانيشيخهعملونسي

أعظم.فالمصيبةيعلمكانلانمصيبةفتلكلايعلمكانفانلاأمهذاالثغ

لصحيحبالنسبةيقولالطحانالثغأنوبالتواترالريعةكليةفيطالبأكزمنليوينقل

!؟؟اشهرفيبذلكيقومأنيستطيعالصغيرابنىإنالصغيروضعيفهالجامع
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علىوعلومهاالسنةكتبمنشيئاًدرستأنليسبقلقد"

العربيةالممنكةمفتي)الشيخإبراهيمبنومحمدحمدانعمرمشايخي

فيأخيراًتخرجتقداللهوايمولكنني،(اللهرحمهالسعودية

مالةالزهذهذكروتد."وتحققونتؤلفونماعلىلمثابرتيمدرستكم

.6)،(/2الصحيحةالأحاديثسلسلةفيناصرالشيخكذلك

الطبعة"السيرةفقه"كتابهفيالغزاليمحمدالأستاذكتبهومما

هذهتخرجأنسرني"قولهالألبانيالشيخهـعن1384الرابعة

محمدالشيخالعلامةالمحدثالأستاذراجعهاأنبعدالجديدةالطبعة

ماعلىارتأهاالتيالتعليقاتكلفيهاأصبتوقد،الألبانيالدينناصر

إبرازعلىمعيناأكونأنوأرجو.نبويةآثارمنالسيرةهذهفينقلت

وشكره،النقدهذاب!ثباتالتاريخيةالوقائعوضبط،العلميةالحقيقة

هذايعطيهماالسنةفيقدمهرسوخمنوللرجل...بهتطوعلمن

وجهةيمثلوهو،العلميالاستثماربهذاالحفاوةعظيمفاني..الحق

فيجهدهلهاللهوشكر..الدينيةالقضاياتمحيصفيمحترمةنظر

."السبيلسواءإلىجميعاًوهدانا،النبوةتراثعلىالمحافظة

سنقدالغزاليالأستاذيكونالعلميالتعاونهذافيأنهنجد

فيتلكرغبتهأبدىحين،حسنةسنةالمنصفينالمؤلمفينمنلأمثاله

خلقفهذا،المذكوركتابهأحاديثتخريجناصرالشيخيتولىأن

رفيع.جئموتواضع،منهسام

اللهرحمهالشامعلامةالبيطاربهجةالشيخندواتيحضروكان

رحمهالتنوخيالدينعزمنهمبدمشقالعلميالمجمعأساتذةبعضمع

.الكتابنهايةفيالرسالةهذهكصوضعت)0(قد
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.تماملأبب"الحماسة"كتابيقرؤونكانواإذاللا

كتابعلىتحقيقهمافيالطنطاويوناجيعليالأخوانذكروقد

الشيخالأستاذعليهاعلقوقد:قولهماالجوزيلابن"الخاطرصيد)

البلادفيالحديثروايةفياليومالمرجعوهو)الألبانيالدينناصر

علىذلكفيمعتمداًالضعفأوالصحةمنفيهاماإلىمشيراً(الشامية

عنها.توقفقديكونمخهاعليهيعلملموماحفظه

بجامعةالأستاذزيدانالكريمعبدالدكتورفضيلةوذكره

في192ص"فق!ةبحوثمجموعة"كتابه-فيالآدابكليةبغداد

محدثوقال!:فقال."رحمةامتياختلاف"حديثعلىالحديث

."لهأصللاالألبانيالدينناصرمحمدالأستاذالعصر

قطر-بجامعةالأستاذالقرضاوييوسفالدكتورفضيلةوذكره

بقوله:(08-97ص)"،الداعيةئقافة"كتابهفي-الشريعةكلعة

صحيجبفصلالألبانيناصرمحمدالشيخالعلامةقاموقد..."

منهماكلوصدرضعيفهعن(الكبيرالفتح)وزيادتهالصغيرالجامع

مة.خاايماالحديثوطالبيالكعابلذلكفخدم،أجزاءعدةفي

فيالفتالتيالكثببقراءةالداعيةكذلكالدكتورونصح

الجوزيلابنالموضوعابمنابتداءالسلفكتبوذكرالموضوعات

الأمة،فيالسَيئءواثرهارالموضوعةالضعيفةبالأحاديثونهايةً

."الألبانيالدينناصرللثيخ"

جمعيةرئيساللارحمهالعظمةمظهرأحمدالأستاذعنهكتبوقد

لعنشرالمجاللهرفسحبعلمهأعجبالذيبدمشقالإصلاميالتمدن
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الكثيرينبأهواءمبالغيرالناقدةالهادفةمقالاتهمنكثيراًالمجلةفي

ناصر.الشيخلعلمالمعارضينمن

مجلةتحريررئيساللهرحمهالسباعييوسفالدكتوروفسح

نشربركاتمنوكان،المجلةفييكتبأنللشيخ"المسلمون"

ذإالمعمورةفيصداهاالعلميتينالمجلتينهاتينفيالشغمقالات

إلىالمجلتانتصل!االتيالعربيةالأقطارفيالناسأذهانتتفتحبدأت

رقد،ضعفومامنهصحمامعرفةوإلىبهوالالتزامالنبويالحديث

بابهفي"المسلمون"مجلةفيوتعقيباتهالشيخمقالاتمنبعضاًاخترنا

الترجمةهذهمنمكانهفيووضعناه"السنةإلىعودة!باسمفيهاالثابت

الموفق.واللأ

ومكاثته:العلميةخبرته.

الحقوتحريالسنةتحريفيالدقيقةالعمليةمؤلفاتهولكزة

يأتيهالحديثفيمرجعاًالشيخصارفقد،الكبيرةالعلميةوسمعته

علمه،منليستفيدواالبلادمختلفمنالعلموطلبةوالأساتذةالعلماء

كانهـكيف7913صيففيزرتهعندمابعينيذلكرأيتوقد

المسائلمعضلاتفيوالحدلِثالفقهفيالجامعاتدكاترةيسأله

وفي،والصفحاتالمراجعذكرمعالواثقالمتمكنإحابةعنهافيجيب

بعدالنورترلملأنهاالحاضرونبهايسمعلمكتباًيذكوالأحيانمنكثير

أعرفهوالتيبدمشقالطاهريةالمكتبةخزانةدفائنمنهيإِنما

فيمؤلفاتهفكزلصَ،منهاالحديثيةوبالأخصمخطوطاتهابذخائرالناس

حتى،وامحمعاًانتشاراًفانتعثرتالإصلاميةالعلوممنوغيرهالحديث
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العلميةالمراكزعلىالمشرفونفأخذ،مختلفةلغاتإلىبعضهاترجم

كليةفاختارته،قدرهحقيقدرونهوالغرببالعرببالعالمفيالرفيعة

الخاصةالبيوعأحاديثبتخريجليقومدمشقجامعةفيالشريعة

عامنحوإصدارهاعلىا-لامعةعزمتالتيالإسلاميالفقةبموسوعة

-1

-3

صيته:وذيعمكانتهعلىتدلأخباريليوفيما

بينالوحدةعهدفيشكلتالتيالحديثلجنةفيعضوااختير

وتحقيقها.السنةكتبنعثرعلىللإشرافوسوريةمصر

العربيةالمملكةففتي،إبراهيمبنمحمدالشمخفضملةانتدبه

فيوفقههوعلومهالحديثمادةتدريسليتولى،سابقاًالسعودية

منسنواتثلاثفيهاوبقيالمنورةالمدينةفيالإسلامعةالجامعة

رئاسةاختارتههـوقد1383عامنهايةوحتىهـ،1381عام

ا-لامعة.مجلسفيعضواًلعكونالجامعة

مشيخةيتولىأن(الهند)بنارسفيالسلفيةالجامعةمنهطلبت

ذلك.عنفاعتذر،فيهاالحديث

حسنالشيخالسعوديةالعربيةالمملكةفيالمعارفوزيرمنهطلب

قسمعلىالإشرافيتولىهـأن1388الشيخآلعبدالله

حالتوقدالمكرمةمكةجامعةفيللحديثالعلياالدراسات

ذلك.تحقيقدونالظروفبعقى

المملكةملكاللهرحمهالعزيزعبدبنخالدالملكاختيارعليهوقع

الأعلىالمجلسفيعضواًلمكون،الراحلالسمعوديةالعربية
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عامهـوحتى5913منالمنورةالمدينةفيالِإسلاميةللجامعة

هـ.8913

للبحثليتفرغغرفةبدمشقالظاهريةالمكتبةإدارةلهخصصت-6

فبله.منلأحدتحصللموهذهوالتحقيق

ته:راياز.

محاضرةوألقىإسبانيةفيالمسلمينللطلبةالعالميالاتحاددعوة-لبى

العقائدفيبنفسهحجةالحديث"بعنوانبعدفيماطبعتهامة

بالكويت.السلفيةالمكتبةطبع"والأحكام

إلىللسفربالرياضوالإرشادوالدعوةللإفتاءالعامةالإدارةاختارته-

والمنهحالتوحيدعقيدةإلىبالدعوةليقوموإنكلترةوالمغربمصر

الحق.الإسلامي

يوسفالشيخرأسهموعلىوالعلماءبالم!ثسايخوالتقىقطرزار-

والشيخ،المحمودوالشيخ،الغزاليمحمدوالشيخ،القرضاوي

فيالسنةمنزلة"بعنوانمحاضرةوألفى،طاميبنحجرابن

بعد.فيماطبعت"الإسلام

كثيرعنواعتذربعضهاحضرإسلاميةعلميةمؤتمراتعدةإلىدعي-

.الكثيرةالعلميةاشتغالاتهبسببمنها

والطلبةالإسلاميةبانجالياتفيهاوالتقىأوربةدولمنعدداًزار-

.مفيدةعلميةدروساًوألقى،المسلمين

محاضراتعدةفيهاهـوألقىا204عامشتاءفيالكويتزار-
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شريطاًثلاثينقرابةإلىتصلوهيشرائطفيسجلتودروس

متنوعاً.

دروسافيهاوعقد،دصةمنأكزالعربيةالإماراتدولةزاركما-

آخروكانت.شرائطعلىسجلتوأ!غرها،كثيزةواجتماعات

هـ.5041سنةللإماراتزياراته

ثمبعروتثمالشامثمعمانإلىالشاممنالشيخهجرة.

:عمانثمالإمارات

المؤمنالعبدمنهايدورالتيالدائرةسيظلانوالاختبارالتمحيصان

يتبينالابتلاءففيعليها،ومنالأرضوتعالىتباركاللهيرثحتى

.بالموتالعبدقيامةتقومحتىوهكذاالفاسد،منالطيبالصنف

مؤمنكلعلىيجريهاوتعالىسبحانهاللهسننمنسنةوالابتلاء

الناسأعظمالرسلبلعليهموسلامهاللهصلواتالرسلحتى

الأمثلثمبلاءًالأنبياءالناسأشد"!رقالطكماواختباراًابتلاءً

فيلهزيدشدةدينهفيكادْفإندينهقدرعلىالمرءيبتلى،فالأمثل

أ":تعالىقولهاللهسننمنسنةالابتلاءأنعلىيدلومما،-البلاء

وهذا"؟يفتنونلاوهوأمنايقولواأنيتركواانالناسأحَسِبَ

يدعيمنعلىيقعأنبدلاالبلاءأنيفيداستنكارياستفهام

اللهقالوكذلك،باطلحسبانيُبْتلىلاالمؤمنبأنالظنوأنالايمان

الذينمثليأتكمولماالجنةتدخلواأنحسبتمام"للمؤمنينتعالى

الرسوليقولحتىوزلزلواوالضراءالباساءمستهمقبلكممنخلوا

.(5قريباللهنمرانألااللهنمرمتىآمنوامعهوالذين

.421:الأيئالبقرة)0(
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الذينالثهيعلمولماإلجنةتدخلو!أنحسبتمام":أيضاوقال

تعليبمهيلطروءالحقيقيةفالثمرة"الصابرينويَعلممنكمجاهدوا

كثيراتكلفعزيزةغاليةالفتنةفدروس،وتهذيبهموتربيتهمالمؤمنين

أثمندائماًتكونالدروسهذهولكنوالعرقوالدموعالدماءمن

فيالمؤمنونتكلففكم.الدموعوتلكالعرقوهذاالدماءهذهمن

هذهأحصيناإذاولكنوعرقودموعومتاعبوآلامدماءمنأحد

سالتالتيالزكيةالدماءأنعرفناالغزوةتلكفيالعظيمةالدروس

لكلوعبىةعظةكانتدإنماسدىولاهدرأتذهبلمأحدسطحعلى

المؤمنيئ"،،منبعدجاءممنوالقلوبوالبصرالسمعتملكالتيالأجيال

الدعوةبسببوالنكدوالجهدالعنتمنالفاضلالشيخهذالاقىوما

عظةلهالصالحينمنالأولينصبرجعلمماإلسنةونشراللهسبيلفي

الذيدثهفالحمد،وكتبتعالىاللهتدرماعلىصابراًجعلانهوسلواناً

.الصالحاتتتمبنعمته

الىمنهااخرجعندماالشاممنهجرتهواصفاًالشمخيقول

:عمان

شيءلكلبحكمتهجعلقدوتعالىتباركاللهفإن:بعدأما"

وكان،حسناتقديراًشيءكلوقدر،أجلاًسمىأمرولكل،سبباً

شهرأولفيعمانإلىدمشقمنوأهليبنفسيهاجرتأننيذلكمن

دمتمااليهاآويفيهاليداربناءإلىهـفبادرت0014سنةرمضان

التعبمقكثيربعدوسكنتهاوفضلهبمنهذلكلياللهفيسر،حيا

ولا،والتأسيسالبناءفيجهدهمنبذلتماجراءمنأصابنيوالمرض

لثهوالحمد،حالكلعللثهوالحمد،قليلًاشيئامنهأشكوزلت

عبدالخالق.عبدالرحمنالمربالفاضلللشيخعبرذاتكلما!من)0(
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.الصالحاتتتمبنعمتهالذي

فياعتدتهكنتعماذلكيصرفنيأنطبيعياًأمراكانولقد

لاوتحفيقاً،وتأليفاً،بساًوتدردراسةالعلمعلىالانكبابمندمشق

ترحيلهامنأتمكنلمإذ،دمشقفيتزاللاالتيالخاصةمكتبتيسيما

يومٍكلنفسيأعللفكنت،معروفةوعراقيللصعوباب،عمانإلى

كثيراالرياحولكن،مجاريهاإلىستعودقريبعماالمياهبأن،وأمنيها

فيإخواننابعضكادمافإنه،الملاحيشتهيمابخلافتجريما

نأمنييطلبونبدؤواحتىالدارفياستقررتبأننييشعرونالأردن

قبلالماضيةالسنينفيعليهمألقيتهاكنتالتيالدروسإلقاءأستأنف

شهرين،أوشهركلفيإليهاايسافركنتحيث،عمانالىهجرتي

الطلبفيعليوألحوا،سفرةكلفيدرسينأودرسأعليهمفألقي

بقيمالأوفرالإلقاءمنشيءعلىعازماًكنتماأننيمنالرغموعلى

أكثرها-وماالعلميةمشاريعيبعض!لإتماموعمرنشاطمنلي

فومحدتهم،الطيبةورغبتهمٍطلبهمأحققأنمنبدلاانهرأيت

بعدخميسيومكلدرساعليهمسألقيأننيلهموأعلنت،خيراً

.داريمنقويباًهناكالطيبينإخوانناأحددارفيالمغربصلاة

مق،الثانيثمالأولنالدرسفالقيت،تعالىاللهبإذنذلكوتحقق

بعدوأجبتهم،بتحقيقيالنوويللإمام"الصالحينرياض"كتاب

علىتدلوالتي،لديهمالمتوفرةالكثيرةأسئلتهمبعضعنالدرس

السنة.ومعرفةالعلمفيالبالغةورغبتهمتعطشهم

يضطرنيبماأفاجابيإذاالثالثالدرسلإلفاءأستعدأناوبينما

فيهالييبقلمحيثدمشقإلىللرجوعمُطلقاًفيهليخيارلااضطواراً

هـفوصلتها1014شوال91فيالأربعاءنهارأصيلوذلك،سكن
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يصرفأنفيتعالىاللّهإلىأضرعوأنا،جداًكئيبةحالةوفي،ليلأ

الثالثةوفيةليلتينفيهافلبثت.الأعداءوكيدالقضاء،شرعني

الحذرمنكثيرمع،بيروتإلىوالاستخارةالاستشارةبعدسافرت

فيها،القائموالمرجوالهرجالفتنكزةمنمعروفهولما،والخوف

ليأخدارقاصداً.الليلمنالأولالثلثفيبيرول!إلىوالوصول

،المعروفوكرمهوأدبهبلطفهفاستقبلني،حميمويخأوصديق،قديم

خيراً.اللهجزاه،مكرمأمعززاًضيفاًعندهوانزلني

يهاجرإنبيروتفِىالزمنمنقضاهافترةبعدالشيخاضطرئم

استقبلوهالذينوالجماعةالسنةأهلمنمحبيهبعضعندالاماراتإلى

أيامهمفكانتعليهمبمقدمهتوصفلاعظيمةسعادةوسعدواوآووه

منكثيرعلمفلما.العلمفيوانهماكوإرشادونصجعلمأياممعه

وأخذلرؤيتهاليهرحالهمشدواالمجاورةالخليجيةالدولفيمحبيه

نصرةسبيلفيوالجهادالدعو5فيخبرتهمنوالاستفادةمنهالعلم

الدولإلىيسافرأدطالإماراتفيإقامتهإبانالشيخواستطاع،السنة

فيهاألقىهـحيث2014عامشتاءفيوذلككالكويتالمجاورة

يوسفبالدكتورالتقىحيثوقطر،وندواتمحاضرا!عدة

لقائهقبلبرسالةلهبعثالذيالغزاليمحمدوالشيخالقرضاوي

قائلاً:فيهايواسيه

الرحيمالرصْاللهبسم

الألباني.الدينناصرمحمدالشيخالكريمالأخ

وبركاته.اللهورحمةعليكمالسلام

،المطهرةالسنةعلىالدقيقةالرقابةفنذكرالبعدعلىنذكركم
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العلميوالجهاد،الحنيفالإسلامععالمعلىالمحمودةوالغيرة

والنضالالنجدةأولىإلىواحتاج،!لرجالفيهقلميدانفيالموصول

منالمتتابعةهجراتكمفي،وآنَسَكمْالجزاءخيردينهعناللُهفجزاكم

علىيمستفرونلاالعمرهذافياللُهأنصاربانخبيررأنتقطر،إلىقطر

.ا!ثقالللمتاعبعرضةوأنهم.حال

ونزيلًاجامعتهافيزائراًأستاذاًزكما،قطرمنإليكمأكتب

أياماً.فيهبجواركمشرفتالذيالفندقفي

المسلمينونفع،دينهصَنالدفاعإلىيوفقناانالمسئولوانئه

والسلاموالود،التقديربمشاعراليكموأبعث،الجليلةبرسالتهم

ويركاته.اللهورحمةعليكم

الغزاليْمحمد

الشعخذرية.

وجلعزاللهتوفيقمندإن":لهاللهغفرالشيخيقول

وعبدالرحمنعبدوهم،كلهمأولاديلهأعمدأنألهمنيأن.إياي

وعبد.تعالىاللُهرحمهاالأولىزوجتيمن،الرزاقوعبداللطيف

والاسم،الأخرىزوجتيمن،المهيمنالأعلى؟وعبدوعبدءالمصور

فيالأسماءمنعليهوقفتماكثرةعلىإليهسبقنيأحداًأنأظنماالرابع

فييباركوأن،توفيقاًيزيدنيأنتعالىاللهأسأل،والرواةالرجالكتب

إمامأ(للمتقينواجعلناأعينقرةوذرياتناأزواجنامنلناهبربنا)آلى

(محمدأ)فسميته،غلاماالمنورةالمدينةفيهـوأنا1383سنةرزفَئمْ

.الكتابآخرفيلثيخالمليةالرسالةهذ.نصمنصورةوضعتوقد.
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بكنيتي"لَكنواولا،باسميتسموا"بقولهعملأ.م!مدينتهذكرى

عليه.متفق

كالتالي:يكونونبالزتيبالشيخوأولاد

الأولى:زوجتهمن

الرحمنعبد-1

اللطيفعبد-2

الرزاقعبد-3

الثانية:زوجتهومن

المصور-عبد4

الأعلى-عبد5

6-محمد

المهيمن7-عبد

8-انمسة

آسعة9-

-سلامة01

-حسانة11

-سكينة12

الثالثة:زوجتهومن

الله.-هبة13

.الآنتحتهالتيوهيمنهائنجبفلمالرابعةزوجتهوأما
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الشيخخلقمن.

لديهالحقوضوحعندورجوعه،الآخرين21!اف

يخطىءإنسانشيءكلقبلالألبانيالدينناصرمحمدالشيخ

يعترفلافهو،بالإثمالعزةتأخذهمنالناسمنولكنويصيب

جاءهأو،مثلهشيخأوعالممنالنصحجاءهسواءاخطأإن،بخطئه

السلفلطريقةمتبعوالمنةالحمدودثهالشيخولكن،علمطالبمن

كلفيورسولهوجلعزاللهقولعينيهنصبجاعلبأخلاقهممتخلق

كتبهفيكثيراًيعلنها،الح!قمنيستحي-لالهاللهغفرفهوشيء،

كتبفياليومنراهالاطيبةحميدةخصلةوهذه،ودروسهومحاضراته

الحاقدينالعلماءوأشباهالمذاهبمتعصبةمنالمعاصرينمنكثير

تشعرعماالمستعيضة،بأنوفهاالشامخةكالحشراثالعبادعلىالمتعالين

الاستفادةالكبرياء،ونسوابهرجمنبهتتظاهر،بماالذلحقيقةمنبه

الذياللهرحمهحنيفةأبيكأمثالاتبعوهمالذينوورعخلقمن

غدأونقوله،غداًفيهونرجعاليومالقولنقولقومنحن":يقول

رحمهاحمد.والإمامالقبر"هذاإلاصاحبخطاءكلناغدٍبعدفيهونرجع

فيلهيكوندائأعنهيقولونأصحابهوكانالخلقبذلكتبعهالله

.قولانالمسالة

للشيحْجعلمماوهذا،الصالحسلفناديدنهذا،ولعمري

جانبمنكير؟وحسدهالكبيرالإسلاميعالمنامنمكانكلفيمحبين

هذالبيانوقليلةمخئصرةنماذجنعاليالبابهذافيونحن.آخر

.المستعانواللأفعهالخلقيالجانب
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المحمدية"الشمائلنحتصر"-1

فيالكريمالقارىءيجدوقد،هذا..":مقدمتهفييقول

هُوَكَما-الأولوالسبب.التفصيرأوالخطامنشيئاالمختصرهذا

يكونلاأنعليهكتبالذي،الإنسانطبيعةمنذلكأن-ظاهر

ومراجعي،كتبيعنبعيدوأنابهقمتأننيذلكعلىزدمعصوماً،

نابهيخبرناوأن،يصححهأنذلكمنشيءعلىوقفممنفالمرجو

."أخيهعونفيالعبدكانماالعبدعونفيوالله"،له3ذلكتيسر

هـ.2014سنةش!،ن/13عمان

"!النبيصلاةصفة"-2

فضيلةأشكرأنمنليبدلاوختاماً..":مقدمتهفييقول

القراءنععحعلىوحرصه،بالكتاباهتمامهعلىالتويجريالشيخ

رأيه،حسب،الكتابأخطاءعنالكشفومحاولته،والطلاب

المسائلمنإليهالإشارةسبقتماإلاذلككلفيمخطىءفهووءالا

وأني،فيهاالحقبإصابتهأعزفأنالشكرتماممنأن،وارىالأربع

وهي:فيهارأيهإلىرجعت

بالذنوبالتشهددعاءفيوالمغرمالمأثمتفسير:اولأ

الثالثةالطبعةفيعنهرجعتأنسبققدأننيعلى،والمعاصي

سنين.بستالشيخرسالةصدورقبلأيهـ،1381سنةالصادرة

انهاالصسلاةفيالكتابمنالثانيةالطبعةمقدمةفيقولي:ثانياً

ذلكتقيعدمنلابد":الشيخقال.الإسلامأركانمنركنأعظم

ماع"بابمنلأنهقالفيماأخالفهلاوأنا."الشهادتينبعدبما
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الأركانفيأعطمأنهاعنيتكنتوان،"يريبكلاماإلايريبك

مرةنشرهاإلىبَعدنعدلمٍإليهاالمشارالمقدمةأنعلى،العملية

شبهات)فصلآخرفيصريحاجاءقدالمذكوروالقيد!أخرى

بها.الفاضلالشيخعينفلتقر،"وجوابها

في"إليكليسأوالشرجملةتفسيرفيقوليعنعدلت:ثالثا

قوليإلى"تعالىفعلهمنلش!-الشرأمحني-لأنه":التوجهدعاء

لاكنتوان،الشيخٍلرغبةتحقيقاً"شر،تعالىفعلهفيليسلأنه"

الذيالردفيظويلاناقشتهوقد،العبارتينبينفرقبكبيرأشعر

إليه.الإسارةسبقت

رفععلىتعليقا"البدائع"عننقليفيجاءما:صححترابعا

"الأثرم"الصوابا!فالطاهر"الأثرمابن"بلفظالسجودفياليدين

هاقءبنمحمدبنأحمدوهوأبوبكراحتمالاًالشيخذكرهكما

أعلم.والله.الطائي

ال!ثيخعلىالردنعثرلناييسروتعالىتباركاللهولعلهذا

الواردةالمسائلمنكثيرعلىوالأدلةالقولتفصيلفيهفإن،التويجري

فينبهناطالماالتيأحمدللإمامالصلاةرسالةوبخاصة،ا!كتابفي

،"أحمدالإمامإلىنسبتهاتصجلاأنها"علىالسابقةالطبعاتآخر

."موضوعةتكونأنإخمثى":فيهاالذهبيالحافظقالبل

منالنقلةعندالمففرثةالثيخكتبضمنوهي-الأنحتىمطبرعةكيرمسكلةرسالة)8(

.آالا
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الطحاوية"العقيدةضرح"

أحدعلىرادايقولي"الطحاويةالعقيدةشرح"علىمقدمتهوفي

ووقعتهكتبتهالذيفأنا،خلافهوالواقع...":المتعصبين

للحقخضوعا،الكتابآخرفيطبعهفيورغبت،باسمي

الذيإلىالفضلنسبةوجوبأنسىأندون،بالخطأواعترافاً

إليه:المشارالاستداراكفيقلتفقد،عليهنبهني

تعالىاللهرحملاايؤلفتوهيمفيوهمتأننيلىتبينئم:قلث"

اتقوآ":حديثتمنامفيالترمذيأخرجهقدآلمذكوراللفظف!ن

الصوابعلىخرجتهوقدايضاًجَريرابن5وروا"...الحديث

هذافيإلفضلوء(234)الحديثرقم"المشكاة"تحفيقفي

-جزاها!س!ميالمكتنبافي.المصحخينأحدإلىيعودا!ستدراك

.9؟صالطحاوي!،الألبانيالدينناصرمحمد-خيراًالله

فيقالوفق،علمتئمماإلاعنيالحديثاتقوا":والحديث

."...برأيهالقرآن

خرجثم..":ال!شيخيقولالشرحهذامن31صوفي

وابن،عندهحسنوبعضها،إليهااشارالتيالطرقهذهآلحافظ

توقفتكش!ولذلك."مقالتخلومنلا":فيهايقولرجب

لييتيسرحتىبالصحةالحديثلهذاصريححكماعطاءعق

فتبين،سنينبضعمنذ،ذلكلياللهيسرثم،طوقهفيالنظر

وبيان،فيهاالكلامتحقيىْوأودعت،بمجموعهاصحعحأنهلي

.(0164)"الصحيحةالأحاديثسلسلة"فيعليهاومالهاما
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فيتراهكماالطبعةهذهفيبصحتهجزمتذلكعلىوبناء

.()562الصفحة

آذنتهفقدوليألِىعادىمن:فالتعالىاللهإن":والحديث

افترضتهمماإليأحببشيءعبديإلىتفربوما،بالحرب

أحببتهفإذا،أحبهحتىبالنوافلإلييتقربعبديومازال،عليه

التيويده،بهيبصرالذيوبصره،بهيسممعالذيسمعهكنت

ولئن،لأعطينهسألنيوان،بهايمشيالتيورجله،بهايبطش

عنترددفيفاعلهأناشيءعنترددتوما،لأعيذنهاستعاذني

والحديث."مساءتهأكرهوأناالموتيكره،المؤمننفسقبض

"تخريجفيكماذكوتضعيفلاسنادهجرير،ابنأيضارواه

الطبعاتفىِهذاعنذهلتكنتوقد.()234"المشكاة

بآخر1ألحقناهالذيالاستدراكفيعليهنبهتكما،السابقة

يض!ى.لامنفسبحان،الثالثةالطبعةفيالكتاب

بأخذالغنمكذئبالإنسانذئبالشيطانإن":حديثوفي

،الاسنادصحيح.578صالطحاوية"...القاصيةالشاة

ضعيففالسند،هذاوقعكيفأدريولا،كلا:الأنوأقول

الأحاديثفيئم(184)المشكداة"تخريج"فيهومبينكما

.(1603).الضعيفة

:يزيللتبرالمصابيحمشكاةعلىتحقيقهفي-4

علىملحقاأضعأنبعدفيماليتيسربأنه:قائلأحدثني-

ام!تدركت-السابق-تخريجهعليهاالتيالمشكاةمطبوعةمننسختي
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ضيقبسببتخريجهامنيومئذأتمكنلمالتيالأحاديثتخريجفيه

المقدمةفيالشاوبئ!زهيرالناشرالأستاذأخوناذلكعلىنبهكماالوقت

ليوقعتالتيالأوهامبعضفيهاستدركتكما(ز)صجمتالهلالين

منه.عادةالبعثرينجولامما

وزيادته:الصغيرالجامعوضعيفصحيح-5

صحيحترتيب"كتابهفيالشريفنعيمعونيالأخذكرما

الشيختعديلاتمناستفادانهمن1/8"وزيادتهالصغيرالجامع

منعليهاالصعْيرحصلىالجامعصحيحعلىالألبانيالدينناصر

كاناليرموكبجامعةالإسلاميةالثقافةمدرسالقيسيمروانالدكتور

فقدعليهوبناءا!اصةالألبانيالشيخذسخةمننقلهاالمَيسيالدكتور

إلىالجامعضعيفمنلضحيحهاتمضعيفةأحاديثعدةنقلت

وهي:صحيحه

."الجامعبأبوابئبالأننهي":حديث.

الحسد:قبلكمالأممإليكمدث":حديث.

."....والبغضاء

رجبكلفيشاةيذبحواأنبيتاهلكلعلى،:حديث.

."شاةأضحىكلِّوفي

أنهيرولمبللأفرأىنومهمنأحدكماستيقظإذا":حديث.

."عليهغسلفلابللاًيوولماحتلمقدأنهراىواذا،اغتسلاحتلم

صدقةفهاتوا،والرقبقالخيلعنعفوتقد":حديث.

."...درهمٌدرهماًاربعينكلمنالرقة

-87-



يوفيهلاأنمجمعٌوهو،ديناًتذينَرجلأيُّما":حديث5

."سارتاًاللهلقيإياه

الجمرةرميتمأنتمإذالكمرخمريومهذاإن":حديث.

."...النساءإلامنهحُرمتمماكُلمنتُحلُّواأن

."...اجرالماءامرأتهالرجلسقىإذا":حديث.

وأعذبأرحاماًأنتقفإنهنبالأبكارعليكم":حديث.

3باليسير"وأرضىخِئاًوأقلأفواهاً

برئتفقد،حقاًبباطلهليُدحضظالماًأعانمن":حديث.

.."رسولهوذمةاللهذمةمنه

وضعتاالتيالضعيفةالأحاديثإلىكذلكالشيخأشاروقد

الصغيركماالجامعضعيفإلىالصغيرونقلهاالجامعصحيحفيسهوأ

وهي:نسختهفيجاء

ساعةعلىالأشيءعلىالجنةأهليتحسرليسَ":حديث.

."فيهاوجلعزاللهيذكروالمبهممرت

شسععفيشيءحتىكلفيأحدكمليسترجع":حديث.

."المصائبمنفإنها،نعله

."الجاريالماءفييُبالأنضهي":حديث.

لمفإنبركةفإنهتمرعلىفليفطرأحدكمأفطرإذا":حديث.

."طهورفإنهالماءعلىفليفطريجد

سنيكبرعندعليرزقكأوسعاجعلاللهم":حديث.

."عمريوانقطاع
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والموضوعة:الضعبفةالأحاديثسلسلةمقدمة-6

منأكثرالأحاديثتلكمنصدرقدكانولما...:يقول

يحوي،متسلسلةأجزاءفيأطبعهاأنرأيتفقد،حديثأربعمئة

مئةنشرتموكلما،الأمراقتمىإِنأكثرأو،حديثمئةمنهاجزءكل

أجزاءخمسةكلوجعلت،آخرجزءفيطبعتهاالمجلةفيمنهاأخرى

واحد.مجلدفيمنها

فيالمنشورةالأحاديثبعضعلىكلامناإلىأضفتوكذلك

عليها،الكلامأسلوبتعدلِلمثلأخرىأموراًالآنحتىالمجلة

حكميأغيروقد،الفوائدمنذلكونحو،فيهالمحقيقوزيادة

وأرجح،أعدلأنهبعدفيماليبداآخربحكمالحديثعلىالسابق

العكس،أو"ضعيف"بدل"جداًضععف":أقولكأن

وإنوهذا،ذلكونحوالعكساو"موضوع"بدل"ضعيفو"

لأمرين:إِلعهأنبهأنرأيتفقدنا!راًكان

مطبعي.التغييرخطأذلكأنيطنلاكي:الأول

الجموديقبللاالعلمأنيعلمأنْاللهشاءمنيعلمأن:الثاني

أصح،إلىصحيحومن،صوابإِلىخطأمنمستموتقدمفيفهو

لنا.تبينإذاالخطأعلىنصرُّلاأنناوليع!لموا،وهكذا

البلادمختلففيالضعيفةالأحاديثمقالاتانتشارومعوهذا

ذلككانإِذاأدريرلا،عليهاانتقادأيإلينايردلمفإنه،الإسلامية

لهمنلقلةأو-أرجوهماوهذا-تعالىاللهبإذنالصوابمنإلعهؤفقنالِمَا

هذهفيالجولانمنتمكنهالتيالأسانيدونقدالشريفالعلمبهذامعرفة

.!لأمورمنذلكلغيرأو،البحوث
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حديث:علىالكلام-7

،بذراعوذراعأ،بشبرشبرأقبلكمكانمنسننلتركبن"

لووحتى،لدخلتمضبجرردخلأحدهمأنلوحتى،بباعوباعاً

."لفعلتمبالطريقأمهضاجعأحدهمأن

ووافقه""صحيح(455/)4والحاكم"الكنى"فيالدولابيرواه

الذهبي.

الدين:ناصرالشعخيقول

تقدمالتيالمصادركلفيوقعهكذا""أفه:قوله:"تنبيه"

،الصوابوهوالبزار،،الدولابي،نصرابن:إليهاالحديثعزو

وأرواتهأحدمنخطأوهو.""امرأته؟"الحاكممستدرك"فيووقع

وزيادته"الصغيرالجامعصحمح"فيعليهأنبهأنفاتنينساحْه.

بلفظه،فقطالحاكمروايةمنالسيوطيأوردهفقد(،4394)

وأ"الصغيرالجامع"أومنمنهنسخةعندهكانمنعلعهفليعلق

منإليهالإشارةسبقتالذيالشاهدبانالعلممع"الكبير"الفتح

صحيح"في8وهوالصحيحالأولباللفظهوعمروابنحديث

حذفوهو،خطأفيهمنيوقعوقد(،9521)برقمأيضاً"الجامع

عليهجريتكما..نقطمكانهاووضع،اللفظبهذاالمتعلقةالجما4

منيزلة'وكانت،ضعيفالمحذوفأنإلىمنيإشارةالكتابهذافي

وعليه.علمتكماالصوابهوالعكسفإن.لييغفرهاأناللهأسأل

تعالى،واللهالمحذوفةالجملة"باعادةالجامع"صحيحلفظفليصحح

التوفيق.ولي
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حديث:علىالكلام-8

الوالد،دعوة:فيهنشكلامستجاباتدعواتثلاث"

الأدبفيالبخاريأخرجه"المطلومودعوة،المسافرودعوة

(2/471المحيحة)الأحاديث

قالكمالغيرهحسنفهو،إسنادهضعفمع،الحديثأنإلا

عامربنعقبةحديثمنشاهداًلهوجدتلأنيوذلكالؤمذي

دعوتهم:تمشجابثلاث":بلفظوهوبنحوهمرفوعاًالجهني

.)695(،(541/)4أحمداخرجه"والمظلوم،والمسافر:الوالد

الكلم"علىتعليقيفيخالفتهوكنتالحافظقالوكذلك.

موافقتهإلىعنهرجعتفقدوالآن.(1)16الحديثرقم"الطيب

بحديثالحديثهذافياختلطانهوالسببسأذكرهالذيللشاهد

الأخرىالسلسلةفياوردتهوهذا،مدلةابويرويههريرةلأببآخر

.)9135(

فياحياء-عليهماللهصلوات-الأنبياء":علىالحديث.

،(2/187الصحيحةالأحاديث)"البزاز"اخرجهيصلونقبورهم

."صحيححديث"وهو.)621(

الذيدثهوالحمد،مؤنتهكفيناكوقد،وجههيبينلمولكنه..

الله.هداناأنلولالنهتديكناومالهذاهدانا

ضعيفاًالحديثهذاأرىالدهرمنبرهةكنتوقد،هذا

وقفتقدأكنولم-البيهقيقال-كماقتيبةابنبهتفردمماانهلظني

إسنادهعلىوقفتفلما."أصبهانأخبار""يعلىابب"مسندفيعليه
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ولذلك،صحيحغيرالمذكورالتفردوإن،قويإسنادأنهليتبينفيهما

العلميةللأمانةوأداء،للذمةتبرئةالكتاب!ذافيإخراجهإلىبادرت

والغمزالطعنالىأفى!!حاقدلجاهلالطريقيفتحقدذلكأنولو

ثوابهأرجودينيبواجبأقومأنيمادمتبذلكأباليفلست،واللمز

.وحدهتعالىاللهمن

!ذاخلافتآليفيمنشيءفيالكريمالقارىءأيهارأيتفإذا

لافإنيبالنواجذعليهوعضهذاواعتمد،عليهفاضرب،التحميق

مثله.علىالوقوفلكيتيسرأنهاظن

التوفيق.وليوالله

عليهمللأنبياءالحديثهذاأثبتهاال!الحعاةأناعلمئم

فيالدنياحياةمنليست،برزخيةحي!هيإنما،والسلامالصلاة

ومحاولةلهاالأمثالضربدون؟.الإيمانوجبولذلكشيء،

هوهذا.الدنياحياةفيكندناالمعروفهوبماوتشبيههاتكييفها

جاءبماالإيمان:الصددهذافيالمؤمنيتخذهأنبجبالذيالموقف

البدعأهليفعلكماوالآراءبالأقمسةعليهالزيادةدونالحديثفي

حياةقبرهفي!حياتهأنادعاءإلى،ببعضهمالأمروصلالذين

(الفلاحمراتيراجع)!نساءهويجامعويشرفييأكل:قال!حقيقية

وتعالى.سبحانهاللهالاحقيقتهالايعلمبرزخيةحياةهيوانما

حديث:عنالكلام-9

."دمهكَسَفْكِفهر،سنةأخاههجرمن"
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الأحاديثسلسلة"المفردالأدب"فيالبخاريأخرجه

الذهبي.ووافقه."الإسناد"صحيح(289)/2653الصحيحة

"الإحياءتخريج"فيالعراقيقالوكذلك:قلت

الخلق"علىالحقإيثار"فياليمانيالمرتضىابنوالعلامة(2/911)

(425).

الصحاببعدا-كلهمرجالهفإن،كذلكأنهالآنليويبدو

"المشكاة"ع!تعليقيفيقلتكنتوقد،مسلمرجال

حجرفيابنالحافظقولعلىبناءوذلك."لينإسناده":(3605)

مماذلكوهوأخذ.الحديثلين"التقريبأمنهذاالوليدترجمة

ابنقولغيرالتوئيقمنفيهاوليس،"التهذيب"منترجمتهفيذكره

."روايتهقلةعلىخالفربما""الثقات"فيحبان

والتعديل"الجرح"يْحاتمأبيابنقولفاتهوقد:قلت

."ثقةفقال؟عنهأبوزرعةوسئل:(4/2/02)

أفقهلأنه،اعتمدتهالإمامهذامثلمنالتوثيقعلىوقفتفلما

هذهفيالجملةفيإياهمخالفتهعدممع،حبانابنمنالعلمبهذا

التليينعنورجعت،الحديثصحدتذلكعلىوبناء،الترجمة

والله.للمشكاةالثانيتحقيقيفيهذاعلىنبه!ى،وقد،السابق

أعلم.
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-اليومومناصبهم-الشيختلامعذومن.

والإسلاميالعربيعلمنافييحصواأنمنأكثرالشيختلاميذ

علىتتلمذمنومنهم،قليلوهممماشرةيديهعلىتتلمذمنفمنهم

كُتُبهعلىتتلمذمنومنهم(متقطعة)مباشرةغيرتلمذةيديه

نأالبابهذافيحسبُناولكن،شرائطعلىسجلتالتيومحاضراته

لازالواوالذيناليومالعرببعالمنافيمنهمالمشهورينتلاميذهنسجل

اللهشكر،ومحاضراتهممؤلفاتهمفييذكرونهمعهوالوفاءالعهدعلى

علمهم.فيلهموباركمسعاهم

السلفي:المجيدعبدحمديالشيخ-1

الذي،الكثيرةالعلميةالتحقيقابصاحبالمعروفالمحقق

ذلكفييسكنكانحيثدمشقفيدكانهفيالشيخعلىيترددكان

علميتلقىكانوالذى،السوريةالحدودمنقريبةمنطقةفيالوقت

الشيخ.يديعلىالحديث

العلمية:وتخريجاتهومؤلفاتهتحقيقاتهومن

.مجلداً(02أفيالكبيرالطبرانيمعجم-1

الملقن.لابن-المنيرالبدرخلاصة-2

للزركشي.المشتهرةالأحاديثفيالمنتئرةاللآلى-3
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الصديقبنلأ!دالشهاباحاديثتخريجفيالوهابفتح-4

.الغماري

.القطانلابنوالايهامالوهمبيان-5

.البغداديالقادرلعبدالرضىأحاديثتخريج-6

الملقن.لابنللبيضاويالمنهاجاحاديثتخريج-7

للسموطي.النسفيةالعقائدشرحأحاديثتحنريج-8

للسيوطي.المواقفشرحاحاديثتخريج-9

حجر.لابنالحابيةالأمالي-01

حجر.لابن(الحرة)المطلقةالأمالي-11

وشممىحجرلابنالمنتهىمختحسرأحاديثتخريجفيالأمالي-أ2

الخبر.الخبرموافقة

نتائجوشممىحجرلابنالأذكاراحاديثتخريجفيالأمالي-13

.الأفكار

.الكرديالحاجابنللعلامةالشفاذاتشرحفيالخفارفع-14

.الهاديعبدلابنالموضوعةالأحاديثفيرسالة-15

الهد!هـمطبعة0138سعنةطبع-الإسلامفىالطلاق-16

بالموصل.

والآثار-الأحاديثمنأحمدالإماممسندفيماإلىالمحتارمرشد-17

والثافيبغدادفيالإرشادهـمطبعة1014سنةالأولالجزءطبع

هـ.4041الكويت.تيميةابنمكتبة

العلاثي-للحافظ-المراسيلأحكامفيالتحصيلجامع-18

هـ.8913

هـ.3041سنةطبع-الطبرانيللحافظالطوالالأحاديث-91
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هـ.-3014مندهابنللحافظ-الطبرانيترجمةفيجزء-02

لابنالثقاتالرواةمناختلطمنمعرفةفيالنيراتالكواكب-21

هـ.3041سنةطبع-الكيال

سنةطبع-للزركمثيوالمحتصرالمنهاجأحاديثتخريجفيالمعتبر-22

هـ.4014

هـ.5014سنةطبع--للقضاعيالشهاب-مسند23

أنسبنمالكالإمامأحاديثسباعياتفيالملتمس-بغمة24

هـ.5014سنةطبع-العلائيللحافظ

.الكرديالحاجابنللعلامة-والغررالمحاسن-25

للطبراف!.-الشيامعبنمسند-62

انتفاء-الذهليالطاهرأبحديثمنوالعشرونالثالثالجزء-27

الدارقطني"

الخالقعبدالرحمنعمدالشيخ-2

.المنورةالمدينةفيالإسلاميةالجامعةخريج

معاصرةعلومفيمؤلفاتصاحبالمعروفالإسلاميوالكاثب

الحكمونظاموالشورىوالاقنصادوالإرشادالدعوةفيمتنوعة

كالآقي:وهيالخ..والقربيةوالسياسة

والسنة.الكتابفيللاعتقادالكليةالقضايا-1

السلفبة.للدعوةالعلميةالأصول-2

.)الموصل(بسرصنكالسلفيحمديالثغبعيثى)0(
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6

7

8

9

2

3

6

7

8

9

2

3

والكفر.الإيمانبينالفاصلالحد

.والبراءالولاء

الأربعة.والأئمةالسلفيون

والسنة.الكتابضوءفيالصوفيالفكر

الإسلامية.الأمةلبعثرئيسيةخطوط

الإسلامي.الحكمنظامظلفيالشورى

.مبرورحجإلىالطريق

.الإسلامضوءفيالزبويةمشكلاتنا-

السياسية.مشكلاتناعلىأضواء-

.الإسلامظلفيالزواج-

.والصفاتالأسماءتوحيدأنكرمنعلىالرد-

حيد.التهلدراسةجديدمنهج-

ومتى؟نطبقهاكيف،الشرعيةالحدود-

تيمية.ابنالإسلامشيخحياةمنلمحات-

الأجل.بيعفيالفصلالقول-

.العقيدةفيوالموضوعةالضعيفةالأحاديثأئر-

اللْه.إلىالدعوةفيالشرعيةالسياسةمنفصول-

.الإلحاد-

الصوفية.فضائح-

تحقيق.-والتقلبدالاجتهادأدلةفيالمفيدالقول-

الزاودح.صلاة-

السياسي.والعملالمسلمون-
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فيمدرساالكويتفيحالياعبدالخالقعبدالرحمنالأستاذيفيم

الثانوية.المدارسإحدى

الأشقر.سليمانعمرالدكتور-3

في

2

3

6

7

8

9

2

3

المصنفاتصاحب-الكويتجامعة-الشريعةبكليةالأستاذ

وهي:المتنوعةالشرعيةالعلوم

(.اللهفي)العقيدةوالسنةالكتابضوءفيالعقيدة-

والشياطين.الجنعالم-

.الأبرارالملائكةعالم-

والسنة.الكتابضوءفيالصوم-

شعاثر.ئلاث-

الإسلاميةهالشخصية-معالم

.التقدموأدعياءالإسلامدعاةبينالمرأة-

.الاعتقادأصل-

عبى.ذاتموافف-

."العباداتفي"النياتالمكلفينمقاصد-1

ومعارضيه.مؤيديهبينالقياس-1

.الحياةوأحداثالعلماءرياضفيجولة-1

الإسلامية.الشريعةخصاثص-1

الإسلامي.الفقهتاريخ-1

الجاهلية.القوانينلاالإلهيةالشريعة-1
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.الصغرىالقيامة-16

.الكبرىالقيامة-17

.والنارالجنة-18

جامعتها.فيمدرساًالكويتفيحالياًالدكتوريقعم

وانليالدينخير-الأستاذ4

مؤلة،ته:من

.الخيراتدليل-1

يك!.المصطفى-مولد2

.الشيطانمدوسة-3

البطولة.-قصص4

الشعر.-وقائق5

ب!.المصطفىمعراج-6

المثل.فيهمضربومنالأمثالعيون7-

يك!.المصطفىمعجزات8-

.الإسلامفيالمسجد-9

."دمشق"الشامفيحالياًوانليالدينخيرالأستاذبقيم

عبامعيعبدمحمد-الشبخ5

فيلازالوهص،لهوالملازمينالشيختلاميذأبرزوهومن

:المؤلفاتمناله9عمانيإلىالشيخانتقالبعددمشق



أهممنقضيةيناقشوهو؟وملحقهالمذهبيالتعصب-بدعة1

جمودفيالخطيرةوآثارهالمذهبيالتعصبوهيالمصيريةالقضايا

وتحقيقات،جمةفوائدكذلكفيهبين.المسلمينوانحطاطالفكر

شبهاتهمورد،الجامدينالمتعصبينحججدابرَوقطعَ،علمية

المحدثة.مغالطاتهموكشف،الجديدة

العصر،هذافيالموضوعهذافيألفماأهممنهذايعنبركتابه

والتقليدالاجتهادوفيالمذاهبفيرأيهبخالأصةالكتابيختتمثم

السلف.وعلموالسنةالكتابمنذلكمستنبطاً

-:منها

الإسلامية،الشريعةمصادرمنهاممصدرالاجتهاد-1

لأحديجوزولاواستمرارها،وجودهاضروراتمنوضرورة

شرعهالذيأمرهيلغيأو،اللهفتحهالذيبابهيغلقأن

الله.

ناويجبوالاستعداد،لهالأهليةعندهكانثلمنميسوروهو-2

علىاللهبحجةيقومون،مجتهدونومصرعصركلفييوجد

المناسبةالظروفيهيئواأنالمسلمينعلىيجبكما،عباده

لذلك.

ألابشرطعليهنوجبهبل،الجاهلعلىالتقليدننكرولسنا-3

فيتكنلممحدئةبدعةلأنه،معينمذهبالتزامإلىيقصد

مسالةايفيتقليدهيدعأنوبثرط،الخيرةالثلاثةالقرون
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والسنة.للكتابمخالفتهاعلم

والتقليد،الاجتهادمرتبتيبينوسطىمرتبةهناكأنونرى-

علىمناسبةقدرةلديهمسلمكلوصاحبها،الاتباعمرتبةهي

أدلتهاعلىالاطلاعبعدالعلماءأقواليتبعأنفعليه،الفهم

الشرعية.

المختلفةالعصورخلالالفقهيةبالمذاهبلحقتقدأنهونرى-

كثيرةمخالفاتإلىأدىالذيالتعصبأهمها،كثيرةعيوب

...المسلمينبينواكلافالجمودونشر،والسنةللكتاب

هذهمنالمذاهبتنقيةوجوبإلىندعوفنحنولذلك

نحووالسيربينها،التقربنحوالسعيئموالأوضار،العيوب

والحجةالراجحالدليلأساسعلى،الممكنتوحيدها

القوية.

عنالعلمطلابتفقهمنالراهنةالحالةفيبأساًنرىلا-

التعصب،منيتجردواأنبشرط،المعروفةالمذاهبطريق

.المنشودالوضعيتهعاريئماوذلك

ينتقصهممنكلمنونتبرأ،ونجلهمالفقهاءالأئمةنحب-

حيث،بهجاؤوالماتنفيذهوطريقناأنونعتقد،فيهمويطعن

مذهبي.فهوالحديثصحإذا:قالوا

تطبع.لممتنوعةعلومفيومسائلبحوثعدةله

-101-



!ثعقرةابراهيممحمدالشيخ-6

المسجدرئيس،للشيخاليومالتلاميذوأقرب،البارعالأديب

الدينصلاحمسجدوخطيب،النافعةالمؤلفاتصاحب،الأقصى

..عمان-الأردنفي

مؤلفاته:

له.وصدر-الحجالباريعبادةإلىالساريإرشاد:القرآنفقهمن-1

.والصومالصلاةالسلسلةهذهمنحديثا

الهابطة.الحديثلدرجاثالضابطةالقواعد-2)

.!اللُهرسولأصحابفيخمينيشهادة-3

الوسبلة.صاحبسفاعةإلىالوسيلة-4

.القرآنفيالدعوةركائز-5

.الإسلاممفاهمملبعضالأفهامتنوير-6

الصمدعبدالرحمنعبدالشيخ-7

الشاممة.الديارمنوغيرهماوحماةحلبفيطويلةسنينلازمه

:المؤلفاتمنله

.الجدلحولهاطالأسئلة-1

حاليايعمل.بعدتطبعلممتنوعةمسائلفيكثيرةأخرىوبحوث

(.)الكويتالوفرةلجامعوخطمبااماما
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الوادعيهاديبنمقبلالشيخ-8

الثالثةالسنةفيالإسلاميةالجامعةفييديهعلىدرسالذي

صاحب،العاملالداعيةالإسناد،وعلمالحديثمصطلحقواعد

.المفيدةالمؤلفات

:والتحقيقاتالمؤلفات

السنة.أعداءعلىالردفيالجنةرياض-1

الشفاعة.-2

الفتنة.منالمخرج-3

.الكافوةالشيوعيةلإلحادالباترةالسيوف-4

.النبوةدلائلمنالمسندالصحيح-5

.الأذانكتاب-6

.الشغارتحريمفي-رسالة7

.المائدةسورة-إلىكثيرابنتفسيرفيمجلدان-8

الصحيحين.فيليسمماالمسندالصحيح9-

.المستدركتلخيصفيالذهبيعليهاسكتالتيالأحأديث-01

الشاويشزهيرالشيخ-9

.الكثيرةوالتخريجاتوالتحقيقاتالإسلاميالمكتبصاسا

:والتعليقاتالتحقيقاتمنله.

تحقيق..3جالمصابيحمشكاة-ا

وتعليق.تقديم-الدارميعثمانلأبيالجهميةعلىالردكتاب-2
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عليكُردمحمدالكبيرللمؤرخ-تيميةابنالإسلامشيخترجمة3-

وتعليق.تقديم

تحقيق.-تيميةلابنالصيام-حقيقة4

الدين.ناصرالشعخمعبالاشتراك-علميةمساجلة-5

.الأرناؤوطشعيبالشيخبمبالاشتراكللبغويالسنةشرح-6

.تحقيىٌ-للجويني-الربصفاتفيالضيحة-7

-تحقيق.الإيمانكتاب-8

وتعليق.تقديمأحمدالإماممسندثلاثيات-9

.الأعلامالأئمةعنالملامرفع-01

تحقيق..الواسطيةالعقيدة-11

تحقعق..جليلةقاعدة-21

تحقعق..الماردينيةالمسائل-13

تحقيق..المشتركةالمظالم-14

تحقيق..والخلقالحقبينالواسطة-15

تحقيق.-تيميةلابنالرحمنأولياءبينالفرقان-16

تحقيق.-بالاشتراك-القرآنومنسوخناسخفيالبعانقبضة-17

سلامة-بناللهلهبة-وجلعزاللْهكتابمنوالمنسوخالناسخ-18

تحقيق.

تيمية.ابنالإسلامشيخمضاقبفيالعلئةالأعلام-91

.للمزي-الإشرافتحفةطباعةعلىأشرف

.الجوزيلابنالتفسير-علمفيالمسيرزادلكتابوقدم

.بيروتفيحالياالشاويشزهيرالشيخيقيم



الحيانيالعراقيخليلالشيخ-01

الإسلامية.الجامعةخريج

.بغدادفيحالياًبعيش

.الزربول'مصطفىالشعخ-11

إماماًحالياًيعمل،المعروفالداعية،الإسلاميةالجامعةخريج

المرضى.إعانةصندوقفيومرشداً،الكويتيةالأوقافوزارةفي

البانيالرحمنعبدالشيخ-12

خشانعلىالشيخ-13

منله،لهالتلاميذأقربومن،الشامفيالشيخملازميمن

:المؤلفات

والسنة.للكتابالرجوعوجوب-1

.البابهذافيألفماأهممنوهو

عنموجزةترجمةبعملعباسيعيدمحمدالشيخمعبالاشتراكقام-2

.(الترجمةهذهفيمنهااستفدت)وقد،الدينناصرالشيخحياة

زينوجميلمحمدالشيخ-14

يعمل.والرقهْوحماةحلبمنطقةفيطويلًاالشيخلازموقد

منله،المكرمةمكةفيالخيريةالحديثدارمدرسةفيمدرساحالياٌ

:المؤلفاب
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الكتابضوءعلىالمنصورةوالطائفةالناجيةالفرقةمنهاج-ا

والسنة.

والسنة.الكمَابمنعقيدتكخذ-2

والمجتمع.الفردلإصلاحإسلاميةتوجيهات-3

تفسيرونحتصرالتفاسيرصفوةكتابيهفيالصابونيأخطاءعلىالرد-4

جرير.ابن

المحمدية.الشمائلمنقطوف-5

التدخين.فيالإسلامحكم-6

عناوينها.ووضعراجعها-والخلقالحقبينالواسطة-7
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و!الث!يخافيت!لصرالتي!الإُا

الشيخمدحفيالمجذوبمحمدالشيخنظمهاقدابياتهذه

الدين:ناصر

الموازينِفيحتىالجورُطغىفقدتُنْصِفُهالشيخفيكلمةألا:قالوا

يسوغهالاحروبٌعليهشُنت

البراهينظلفيالحقيرىعقيل

ئبَفغُةماثناثيفوق:فقلت

النبيينخيرعنالشاممحذثً

يَدٌالجليلللوحيالجيلِوَرْدَةُ

غيرمفتونِفيهايكابرإنما

وقدالعقولهزأنهوحَسْبُهُ

هُوْنِفيوالتقليدالحَجْرِمنباتَتْ

يُعْجِزُهُليسوعيذاتَفأصبحتْ

ومسنونِمَفروضًبَينَماالتميمزُ

بئثَهُالرحمننمنسِروالدين

تخمينِمخْضُوَسِوَاهرسولُهُ

يدهمفيليسحَيارىوالجامدون

لمَوْهونِمجروحروايةُإلا
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رجلفيالشعرُيقولَأنعسىفما

الدينِناصرَعِداهُحتىيدعوه

تجإهلَهُفردإذاخيرٍوأفيُ

الملايينِبَينَفضلُهُفشاوَقَدْ

المبينالحقديوان

وانليالدينلخير

أنا

الذيللهِوالحمدُمسلئمأنا

هدانيالقويمِوالدينِللحق

أجلِهِمندرستُهاالكتابِلغةُ

بيانياليعربطالبيانُصارَ

موطنيأضحتْالأرضِكلالأرضُ

إخوانينأوْا-!إن-والمسلمونِ

لاجئاًجديجاءَ()وانٍأرضِمن

ال!لطانِحكومهعليهِحنقت

طفولتيعشتُ)صنينَ(ذُرىوعلى

البنافي(ربأحلىفيودبىجتُ

مدامةًشربتولازَنَيتُمالا

الشيطافيحبائلُال!ثرابَإن

أهمأوأراقصْأوأقام!رْلمْيلْ

وال!لطانِوالأموإلَبالجاهِ

،،،
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عزيزةًالحياةَاهوىمسلخانا

يجتمعانِوالإِيمانُالذذُما

وطليقةًكريمةًالحياةَاهوى

الإنسانِبنوتكففَهُمما

جميلةالحياةِفيالبساطةَإن

والتبْيانِالتعثريعِفيوكذاك

أهُنْلمالمصسائبِانواعَخُملتُ

الأحزانِعنِنفسىوترفعتْ

رابطٍبجأشالبَلوىاستقبل

كالإيمانِالأتراحَيدفعلا

عُلويةرنةبصدريضجت
القرآنمقاصذفهمتُلما

ارتوىحتىينبوعِهِمنفنهلتُ

وجْدانيبنورِهِوضاءَعقلي

جواهواًالحديثِعلمِمناوجمعتُ

)الألباني(1شيخنابحلقةِنثرت

التيمصادرهِمندينيووعيت

والنقصانِبالتحريفِثُبلَلم

ولافقهٍفيالتقليدَأعرفِلم

وجنانيدمىفيالتعصبُجالَ

)محمد(قولُثمربّياقوالُ

ئانِشَرعدونودينيسرعي
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همتيالتصوفِموتِمنونفضتُ

لسانيالكلامعِلمِمنوحفظتُ

وطفولتينعومَتيمندودعوتُ

للفُرقانللتوحيدلِلهِ

علىمنهمالزضىأوالعبادِسَخطُ

الرحمينرضىفيسواءٍحذٍ

نقمةًالحياةفيالصراحةَأهوى

دَورَانِولالفٍمادودبمن-

ولو!لحق"قَولةِعنأنثنيلا

ومعَانِدونهامغانمُضاعتْ

أرىولاالجبانِعيشَأرتضيلا!

وجِنافيشهادةٍغيرَالموتِفي

عزةٍفيضيقبعيشأرضى

الإذعانفيبالنَعماءِوأًضيقُ

وفريضةٌذمةٌعنديالصدقُ

إيمانيوالوفاشرعيوالعدذ

هوىأوهوانٍعنروحيباعدتُ

الشيطانِدُمىمننف!عيوحفظتُ

متزمتٌمُتعَضبٌأناعندهمْ

الشانِبهذاراضلكنني

مفرَداًفيهمكتتُأنضرنيما

الأزمانِدُزةُ)اليتيمةَ(ان
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أبياتفيالألبانيناصرالشيخعلىيثنيالعلمطلبةأحد

شعرية:

ربناشريعةينصرالذيإن

الوحيانِقالهقدكمايُنصر

عصرنامحققمنرأيناولقد

الألبانيناصرالمحدثأعني

ضعدهحثيثاًضسعىالذيذاك

العصيانعنفارجعظالماًيا

لمذهبٍيتعصبونالالىقام

الكهانِوعقيدهوطريقةٍ

لمنص!يتعصبونالالىقام
الفانيالحطامفيها.ووظيفةٍ

ثوؤوأعلنوهاالج!ميعقام

البلدانِفيوالتشنيعبالسب

جيعهموقامقيامتهمقامت

الأركانِثابتناصرٍوالشيخ

حبذايابعمرناالعلومنشر

المنانِلشريعةناشرٍمن

ك!هاللمذاهبالتعصبترك

الرحمننشيعةالأئمةمدح

الذيرغمبعلمهالإلهنفع

والأضغانِالحقدذوقالهقد
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لأحبتيمكانهَإلهيفأَنرْ

والإيمانِالإسلامعلىخيراً

أحئهُقُلتُالشعرقريضُقالوا

الألبانيناصرفي!سِئمالا

حقهُ،ازريفَلَستُ،الزمايئعَلَمُ

رَئانيالنهيذوالمشايخشيخ

أقَوفدللزمانِالمجددُفَهُو

يلدانييَنْتهيصجيححٌخبرٌ

معلماًيقومُآونةٍكلفي

الزحمنِرئنايمثعرْغةيَدْعُو

عُذَدُواالأئ!مةُإذاالإمامُفَهُو

سَؤانيوالذيعِنديشَذلا

زَمَانِهِفَريدَأضْحَىائذيوهو

والقُرآنِوالتحديثبالدقْطِ

مُخفدالنَبيسُنَنِعنذَثكَمْ

عَدْنانِمِقالمُخْتايىاَلمُصْطفى

شوَهَتْقدْالتيالبِدَعَحَارَبَكمْ

الفتانبالأذىالشريعةوَجْه

وكموالتقوىالتوحيدِإِلىيدعو

العدنانِنبينااتباغ8قال

ضهتديلالازئموحتمٌفرضٌ

الميزانِفيصخإنغيرهفي
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فَضْلِهمِنْزيادةًاردتَوإذا

الشيبانيحوىماتعَمْويفانظر

منوثناءوحيماتِهعلمِهِعن

والعرفانِبالفضلِلهشهدوا

الخرازجمعةخالد

الكويت
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فيا!الظ

وقالوا:
فقداحسنفإن؟والذمللمدحاستشرففقدكتاباًصنفمن"

للقذفتعرضفقدأساءوإن،والغيبةالحسدمناستهدف

."والشتم

(النفوستزكيةكتاب)
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الررور

إسماعيلللشيخالمحلقبالذهبالتحليإباحةرسالةعلىالرد-1

.الأنصاري

بليق.الدينعزعلىالرد-2

القيم.وابنتيميةوابنالألبانيبينالناربفناءالقول-3

ناصيف.منصورللشيخللأصولالجامعالتاجكتابنقد-4

.الغماريالشيخعلىالرد-5

.الطربآلابإباحةفيحزمابنعلىالرد-6

الآلوسي.العلامةعلىالرد-7

.وشلتوتوجهيمانالغزاليعلىالرد-8

المرعشي.الرضاعبدالسيدالمدعوعلىالرد-9

العترة.حديثضغفمنعلىالرد-01

إليها.الشيوعيةدخولقبلألبانيامفتيعلىالرد-11

الصابوني.علىالرد-12

السنة:إلىعودة-13

.5491""المسلمونمجلةقراءعلىالشيخردود(أ)

الإسلامفيالعمامةأحاديثفيالحامدالشيخعلىالرد(ب)-14

عليه.الحامدالشيخورد

."الغمام"تظليلحديثفيالطنطاويالأستاذعلىالرد()ج-15

.الهنديالقاديانيكألإمميرزاعلىالرد-16

-161-



إسماعيلللشيئالمحلقبالذهبالتحليإباحةعلىالرد.

()مخطوط:الأنصاري

تلكمضيوسد،سنةع!ثرةخمسمن(كزعليهمرالردهذا

خمسطيلةالأنصاريالشيخسكوتبعدأي.-الزمانمنالفترة

علىأخرىمرةالردعلىوحرضهصدرهأوغرمنجاءه-سنةع!ثرة

منومستفاد.جديدةبطباعةولكننفسهكتابهفاخرجالألبانيالشيخ

وانماعلناًعليهيردلمالشيخإنحيثالخاصعليهالألبانيالشيخرد

المعهدفييدرسونكانواالذينالحلبيينالطلابركضمعالردأرسل

الدينبابمنالأنصاريللشيخليسلموهالوقتذلكفيالشرعي

النصيحة.

الجزءلضياعوذلكناقصاًننمثرهناصرالشيخردمنجزءوهذا

ولكنمنهعجزاًلمسالرد،هذاطباعةفيالشيخوتأخر،منهالأوسط

كبيرمنجزءلضياعوأخيراللردود،وقتعندهوليسمشاغلهلكثرة

الردهذاننشرحينونحن.عمانإلىالشاممنانتقالهعندوذلكالرد

يجادلكيفوليعرفواالعلمطلبةعليهوليطلعللتاريخننمثرهانما

العلم.وأهلالمشايخالألباني

الرحيمالرحمنالثهبسم

المرسلينسيدعلىوسلامهوصلاته،العالمينربدثهالحمد

يومإلىباحسانتبعهمومنالطاهرينالطيبينوصحبهآلهوعلى

الدين.

إسماعيلالشيخالفاضلالأستاذإلمنأرسلفقدبعد،أما
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علىمطبوعةرسالةالرياضفيالدعوهإمامبمعهدالمدرسالأنصاري

فيالزفاف"آدابرسالتنافيإليهذهبناماعلىفيهايردالكاتبةالآلة

معوقرنالنساء،علىفقطالمحلقالذهبتحريممن".المطهرةالسنة

نأقبلرسالتهفيرأينانبينأنمنافيهيرغببخطهمنهتحريرارسالته

نإإخلاصهعلىالأدلةمنواعترتههذالهفشكرت.طبعهافييعثرع

فيالتعاونهذامثلمنهيبدومنالعصرهذافيقلإذتعالىاللهشاء

.للناسوإظهارهالحقتحقيقسبيل

مرةالموضوعهذافيللكتابةالآنتتسعتكادلاأوقاتيأنومع

أقابلأنعلىحمل!بالموضوعالفاضلالأستاذاهتمامفإن،أخرى

وفيهالاسيماالاعتبار،بعينرسالتهإلىأنطروأن،مئلهباهتمامذلك

كما،ومعنىسنداالتحريمفيعليهااعتمدتكنتالتيللأدلةمناقشة

منإليهذهبناماخلافعلىبهااحتجأخرىأدلةفيهاأوردأنه

فيوالنظرالرسالةلدراسةالتفرغمنلابدكانكلهلذلك.التحريم

الأستاذ،فضيلةإلىذلكبنتحجةوالكتابةلأدلتنا،ومناقشتهاأدلتها

دراستهادثهوالحمدليتيسرحتىقليلاشيئاًيومكلوقتيمنفاقتطعت

فعذريبذلكعليهأبطاتقدأننيفضيلتهرأىفإن.عنهاوالجواب

(.مقبولالناسكرامعند)والعذرذكرتما

منتستحقماوإعطائهاالأدلةتلكدراسةبعدلناتبينولقد

منالأستاذفضاللةإليهذهبمابإثباتتقوملاأنهاوالروية!لعناية

إليها.المشارالمخالفة

رأينانزيدوأن،الأدلةهذهنناقشأنهذهرسالتنافيوسنحاول

الحقوجهيظهرماالحججمنتأييدهفيونسوقإيضاحا،السابق
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كلهذلكفيملتزمينتعالىاللهشاءإنالدقيقالموضوعهذافيسافرا

العلماءقررهاالتيالحديثومصطلحالفقهأصولعلمقواعد

كتبهم.فيالمحقفون

فيماالصوابيلهمناوأنبهاينفعأنوتعالىئباركاللهأسأل

كتبنا.

:الردنلخيص

أمرين؟فيالفاضلالأستاذردّيتلخص

الذهبتحريمفيعليهااعتمدتالتيالأحاديثأن:الأول

كلها.ضعيفةالنساءعلىالمحلق

منوجهعلىمحمولةأو،منسوخةفهيصحتإنأنها:الئاني

عنهاوأجبتالمنذريالحافظعننقلتهاكنتالتىالأربعةالوجوهتلك

."الزفافآداب"آنفاإليهاالمشاررسالتنافي

الآحاديثتضعيفعنالجواب

:أقولالأولالأمرعنوجوابا

سندهاحيثمننحقسعمالموضوعهذافيالواردةالأحاديثإن

قسمين:إلمط

بهافكيفالانفرادعلىمضاواحدبكليحتجثابتصحيح-1

"آدابفيعمدقيجعلته-الذيهوالقسموهذا،مجتمعة

أحادبث.ئلاثةوهي"الزفاف
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منحلقةحبيبهيحلقأنأحبمنهريرةأببحديث:الأول

..ذهبمنحلقةفليحلقهنار

رأىلماهبيرةبنتيد-لجبروالنبيضربفيثوبانحديث:الثاني

عنهااللهرضيفاطمةابنتهعلى!وإنكارهذهبمنفتخاعليها

عنقها.منأخذتهاوقدالذهبسلسلة

شعائررأىلماعنها!إعراضهفيسلمةأمحديث:الثالث

رقبتها.فيالذهب

لايسيرضعفهاولكنالإسانيد،ضعيفةأحاديثالأخروالقسم-2

هذامنشيئاأوردتوقدبعضا،يقويبعضهابلأجلهمنتزك

بهاالاستشهادسبيلعلى""الآدابعلىالتعليقفيالقسم

عليهاالكلامتحقيق!لتزملمولذلك،الاحتجاجلاوالاعتبار

منها.الأولبالقسممكتفياً

تضعيفعنالجوابفينشرعأنبنايحسنالبيانهذابعد

:فاقولمفصلاالأحاديثلهذهالأستاذ

التحليق:حديثتضعيفعنالجواب

فاعلهوالحلقةوالسوارالطوقتحريمفيوهوالأولالحديثأما

بأبن)أسيدعلىالحديثهذاطرقجميع"ومدار:بقولهالأستاذ

وهذهالأستاذ()قال-"به"يعتبرفيهالدارقطنيقالالذيالبراد(أسيد

علىتقوىلافيهقيلتمنروايةَأنالأستاذعلىيخفىلااللفظة

.البابهذافيالثابتةالنصوصمعارضة
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فيهيقالالذيالراويانالىالكلامبهذاالأستاذيشير:أقول

وهذاوالاشبار،بهللاستشهاديصلحوإنمابهيحتجلا"يعتبرفيه"،

.المذكورةللمعارضةيصلحلاوعليهالجملةفيصحيح

وجهين:منوالجبراب

يقللمالمذكورالراويلوا!الأستاذقالكماالأمرأن:الأول

بهاحتجفقدكذلكالأمروليسالدارقطنيعنالأستاذنقلهماإلافيه

والحاكمحبانوابنخزيمةوابنكالترمذيالمحدثينمنجماعة

يخفى،لاكماعندهمثقةأنهيستلزمرهذاأحاديثلهفصححوا

حتىالراويفيقيلمامجموعفيالثظرمنللباحثفلابدوحنيئذ

إلىيكونماأقربالواويحولرأياخاصانفسهفييؤلفأنيستطيع

المتعارضة،الأقوالتلكبينمنواحداقولايختاربأنوذلكالحقيقة

علمقواعدمنذلكمستلهمابهخاصارأيامجموعهامنيكونأو

نتكلمالتيالأحاديثكلفيعليهجريناماوهذاوالتعديلالجرح

ومنالمحفقينالعلماءمنقبلنالمنتبعاتضعيفا،أوتصحيحاعليها

يكنلم"الزفاف)ادابفيبهاحتججثلمافإنيالحديثهذاذلك

لاأنهيفيدأنهولاالراويهذافيالمذكورالدارقطنيقولعليخافيا

صححمنتصحيحإلىالاعتباربعيننظرتولكني،عندهبهيحتج

حسنأنهوهوبهخاصارأيانف!يفيذلكمنفكونتأحاديئه

إنهفيهحمجرابنالحافظيقول)5(ضعيفهولاصحيحهلاالحديث

لابحيثكثيرخطأحديثهفيلي!الراريانالنيهي!ئعرالمذكررينتصح!يحلأنذلك0(

ضيئافيهأناخرىجهةمنيثعرفيهالدارقطقوتولمطلقا،بحديثهيحجإنيصلح

ذلكمجمرعمنفيتيحديثهيكتبممنفهوالاعتبارعينمنبهيقطلاالمصحفمن

ذلك.معوامشانستذكرناكماالحديث-!أنهعندنا
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يْالاعتدال"ميزانفيإياهالذهبيإيرادعدميوافقوهذا"صدوق"

منهم،ليسأنهإلىبذلكمشيرمله"الضعفاء"فيولا"الرجالنقد

وتئبيتهذاحديئهلإسنادالمنذريالحافظبتصحيحذلكودعمت

.أ"الآدابفيبينتهكماإياهالشوكاني

الحديثعليحكمأنمثليللباحثيسوغلاكلههذاكانفإذا

يضربأنلغيرييسوغفكيفبهللاحتجاجوص!رحيتهبالجودة

وحدهالدارقطنيبقولمتمسكاالحائطعرضالأثمةأولئكبصنيع

يوثقممنبعدهمنجاؤواألذينالأئمةأقوالمنبشيءيدعمهأندون

وترجيحهم؟وتضعيفهموتصحيحهمبعلمهم

بذلكصرحوقدعندناقويالحديثإسنادأنالقولوخلاصة

واما،غيرهمآخرينجماعةصنمعويقويهالعلماء)،(فحولمنامامان

فيماالأنصاريالأستاذقبلالعلماءمناحدبهيصرحفلمتضعيفه

علمت.

"يعتبرالحديثهذاراويفيالدارقطتيقولإن:الثانيالوجه

يكّتبمنجملةهوفيبلالضعفشديدليسأنهفيصريحبه"

حفظه،فيبل،صدقهفيمطعوناليسلأنهبهللاستشهادحديثهم

حتىحجةهذافحديثهوحينئذالأستاذفضيلةعلىيخفىلامماوهذا

صحيحنجعضهاكثيرةأخرىاحاديثفيوردمعناهلأنالدارقطنيعند

لهذاتشهدفهيبيانهسياتيمنجبركماضعيفوبعضهاحسنوبعضها

الاحتجاجفصجحديثهحفظقدالراويهذاأنعلىوتدلالحديث

.المطلوبهووهذا،به

كانولو0اقصحيحفرع"والتأوللوتأولهالحديثأوردفانهحزمابنصححهوكذلك)،(

الجوابفي2خروجهاتأوللهلجعلىالأقلعلىأوتأوللهمننفسهلأراحعند.ضعيفا



فيالثابتةللنصوصمعارضالحديثهذاإنالأستاذقولوأما

عامةإليهايشيرالتيوالأحاديثخاصلأنهعندنامسلمفغير،الباب

يخفى-ولاالأصولعلمفيمقررهوكماوخاصعامبينتعارضولا

بينهناالمعارضةنصبكيفأدريفلاالأستاذفضيلةعلىذلك

عندلهذاقصيلمزيدوسيأقي؟العامةوالنصوصالخاصالحديث

(.الثاني)الأمرعلىالكلام

والسلسلةالفتخحديثتضعيفعنالجواب

الأستاذفأعلهوالسلسلةالفتختحريمفيوهوالثانيالحديثأما

بقوله:

يحىروايةإن:قالواالناسأنعلته:فيهقالالقطانابن"إن

حدثني:قاليحىأنعلى،منقطعةسلامبنزيدعنكثيرأجمماابن

بنزيدأجازهكانولعله،ذلكدلسإنهقيلوقد.سلامبنزيد

زيد".حدثنا:يقولفجعلسلام

علىالقطانابنأقراوالذهبيالقيمابنأنالأستاذذكرثم

:قال،نفسهكثيرأبيبنيحىبهأقرالمذكورالانقطاعوأن،ذلك

بسنده"الكمال"تهذيبفيالمزيالحجاجأبوالحافظروى"فقد

أجمماعنشيءكلكثير:بنيحىليقال:قالأنهالمعلمحسينإلى

."هوكتابفانماسلام

:وجوهمنوالجواب

سلامبنزيدعنكثيرأبابنروايةأنئسلملا:الأول

:لأموروذلكمنقطعة
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قدوغيرهالذهبيقالكماالأثباتالأعلامأحدهوكثيرأبابنأن-1

أحمدعندالحديثهذافيسلامبنزيدعنبالتحديثصرح

معالانقطاعفادعاءص"4،صحيحينبإسنادينوغيرهماوالنساثي

عبربانهواتهامهمطلقابهالقوليجوزلامماالصريحالاتصالهذا

أنالوجوهمنبوجهيصحلا،جائرةتهمةالإجازةعنبالتحديث

إنهقيل"وقدالقطانابنقولبمثللا،ظاهرةنيرةبحجةإلاتقبل

حدثنا:يقولفجعلسلامبنزيدأجازهكانولعله،ذلكدلس

إلىنسبتهيثبتلاذلكأنإلىالإشارةطواياهفييحملفإنهزيد"،

ربب!سبحانو"لعل"؟!"قيل"بمئلالتهمتثبتوهل،يحى

لفظتي"إن:سياتيفيماقولهالأنصاريالأستاذنسيوهل

اقتنعفكيف؟البابهذافيغيرمقنعتينو)كأن()الطاهع

بينالفارقبعدمعالبابهذافيو"لعل""قيل"بلفظتيالأستاذ

البابين؟

حاتمأبوالإمامسلامبنزيدمنكثيرأبيابنسماعأئبتوقد-2

أولىوهذاعنه""التهذيبفيحكاهكمامنه""سمع:فقالالرازى

نافوذاك،مثبتلأنهمنه"يسممع"لم،الآتيمعينابنقولمن

إثباتالىمالوقد.النافيع!مقدمالمثبتأنواشتهرتقرروقد

محمدبنأحمدعنعساكرابنفروىأيضاأحمدالإماممنهسماعه

:قال(الأثرمبكرأبو)وهوهاقءابق

منسيمكثيرأببنيحعى:حنبلبنأحمدعبداللهلأبب"قلت

منسمعهايقولونإضهم:لهقلتأشبههما:فقال؟سلامبنزيد

هو،معاويةلذكرمعاويةمنسمعهالو:فقال؟سلامبنمعاوية
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ابنازيد"عن:ويقول"سَلًامأبو"حدث:يقول)+(سلامابفيلبين

أبببنيحعىعلىاللهعبدأبوأثنىثم.منهيسمعفلم"،سلامأبو

.كثير"

تنزيهعلىاللُهرحمهأحمدالإماممندقيقاستدلالوهذا:قلت

تصريحهمعسلامبنزيدكلتسماعهعدممنبعضهمبهرماهممايحى

()الناسزعمكماكانلوأنهإلىأحمدالإماميشيرعنهبالتحديث

جدوهو-سلامأبيعنروايةفيقالكماسلامبنزيد"حدث:لقال

"عن:قالالحفيدبوساطةالجدعنروىفلذاسلامأبو"حدث-زيد

المتاملالبصيريشعرمنهالعمليالتفريقفهذا"سلامأبوابنازيد

حاتمأبوجزمولذلكتعالىاللهرحمهأحمدالإمامقالهمابصواب

أخوهعنهروىكمازيدعنروىنجانهالتذهيبفيكالخزرجيوغيره

:فقالالنافيقولتضعيفإلىالخزرجيأشياربل،سلامبنمعاوية

!"كتابهنسخبلمنهيسمعلم"وقمِل

حديثهيصححأحمدالإمامكانمنهسماعهئبوبعلىوبناء

ابنروىفقد"...صورةأحسنفيربب)ألَاني:كحديث،عنه

منالحديثهذاصححأنهأحمدالإمامعن1(/794/)9عساكر

عبدأببعنجدهعنسلامبنزيدعنكثيرأبببنيحىرواية

به،مرفوعاجبلبنهعاذعنيخامربنمالكعنالسكسكيالرحمن

أنهأحمدعنروىثممعاذ،عنمختلفةطرقمنعساكرابنرواهوقد

.أصحها""هذا:قال

بانقطاعأقرنفسمهيحىأنعلىالأستاذفضيلةاستدلالوأما

.سلامبنزيدجدوهوممطورواسمه)0(
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كل:يحىليقال:المعلمحسينعننقلهبمازيدوبينبيفالرواية

".هوكتابفإنماسلامأببعنشيء

نوعين:علىعنهفالجواب

سلامبنزيدهوهذاسلامأباأنتوهمالأستاذأن:الأول

الإمامكلامفيإليهالإشارةسبقتكماجدههوبلكذلكوليسنفسه

ممطورسلامأببواسم"سلامأبيبنسلامبن"زيدف!نهأحمد،

أجدولم،جدهعنزيدروايةمنهوبالذاتالحديثوهذا،الحبشي

كمسلمالكنىفيالمصنفينمن(سلام)أبماجدهبكئيةكناهأحدا

نأفيهأوقعهوإنما،عجيبفهووهم،الحاكمأحمدوأببوالدولاب

فتبادر""التهذيبمنيحىترجمةفيعرضاجاءالمذكورحسينقول

والمقصودجدهأنهوالحقيقةزيد،هوسلامأباأنالأستادْذهنإلى

الأستاذنقلهالذيالقدرهولعسالمذكورحسينقولمنبالذات

قولوهوالأستاذينقلهلمالذيكلامهتمامالمقصودوإنمافيهووهم

هذه!كثيرابببنليحعى"وقلنا:السصابققولهعلىعطفاالمعلمحسين

فكتبوصحيفةممداأخذرجلاأترى:قال؟هيعمنالمرسلات

هذامثلجاءفاذا:لهفقلت:قال!الكذب!ك!اللهرسولعلى

."كتابمنفإنه)بلغني!:قلتإذا:قال،فأخبرنا

روايةمنالنصهذاسوقمنالتهذيبصاحبوغرض

وأنه،المنقطعاتأيالمرسلاتيرويمدلسأنهيثبتأنعنهحسين

منيسمعلمأنهيثبتأنغرضهوليس)بلغني(،بقولهذلكإلىيشير

يذكر"كانفيهالعقيليقولبينالروايةلهذهذكرهمنظاهرهوكمازيد

كثيركالريح"أببنيحى"مرسلاتسعيدبنيحىوقول"بالتدليس
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كثيرابيابنتدليسلإثباتمنصبكله""التهذيباعنيفيهفالبحث

يحىترجمةفيالعقيليروىإنماولذلكإلا،لسِ!المرسلاتوروايته

المرسلاتبروايتهالمتعلقالقدرهذاهذهحسينروايةمن466()ص

صحيج.وسندهلاغير.فقظ

"الإسلام"تاريخفيالذهبيروايةالوهممنذكرتهماويؤيد

اللهشاءإنالوهميزيلبلفظالأستاذنقلهاالتيللجملة018(/)5

الذهبي:فقال.تعالى

الأسودسلامأببعنعنديشيءكل:يحعىعنخرب"تال

"كتابهوإنما

بهالمرادأنعلىقاطعنص)الأسود(بسلاملأبيوصفهفإن

لزيد.لالهلقبأوصفة)الأسود(لأنالجد،

يحمى:عنهذهحسينروايةفيالتاملفإنهذاتبينإذا

يحىسماعوأن،منمْطعغيرمتصلالحديثهذااسنادأنإلىيرشدنا

تكونحينأنهعنهتصرحلأنهاذلك،ثابتصحيحسلامبنزيدمن

بقوله:ذلكيشيرإلىفإنهمنقطعةمرسلةسخصعنروايته

.كتابمنالروايةتلكأنعلىتدليلاهذاقولهفيوإن)بلغني(،

"حدئنيبلفظالحديثهذاروىكثيرأبيبنيحىكانولما

الحديثوصحةالسنداتصالعلىذلكدذ)بلغني(فيهيقلولمزيد"

الىهذابعديلتفتفلاسبقكماثبتثفةوهونفسهالراويبشهادة

فيه.أحدقول
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:(ئدةفا)

فإنمدلسماَ،كانوإنكثيرأبيبنيحعىأننفسيفيليلقىوانه

تدليسهبأنيشعرناذلككلفيهأحمدعنتقدموماعنهحسينرواية

بل،بالتحديثالتصريحمنلتلافيهلابدالذيالنوعمنليس

وأ(فلانعن)بلغنيقالفإذاروايتهصورةإلىبالنظريعرفتدليسه

وأما،فلانمنيسمعهلموأنهالانقطاععلىدليلفهذا(فلان)حدث

عنالمعهودبخلافالسماععلىمحمولغيرفهو"فلان"عن:قالإذا

علىوالدليل،بالسماعصرحواإذاإلاحديثهميقبللاالذينالمدلسين

فيالسرهوهذاولعلإليهما،المشارحسينوروايةأحمدقولذلك

بصيغةشيوخهعنكثيرأبمابنيحىعنالروايةمنالصحيحينإكثار

والتنبيهتوضيحهاإلىسبقنيمنرأيتماهامةفائدةوهذه.)عن(

نفسي.فمنأخطأتوإن،اللهفمنأصبتفإنعليها

حسينروايةفي(سلام)أباأنجدلاسلمناإذا:الثانيالوجه

يتفقكماجدهكنيةفيهاوافقكنيتههذهوأنسلامبنهوزيدالمعلم

شيء"كلكثيرأبيابنقوليحملفحينئذ)5(التراجممنكثيرفيذلك

بصيغةعنهروايتهمنكانماعلى"هوكتابفإنماسلامأبيعن

قولهفإنالمقيد،علىللمطلقحملابالانقطاعيشعرمماونحوها)بلغني(

قلت:"إذاعنهحسينروايةآخرفيقولهويقعدهيفسرهمطلقهذا

المذكورالحملمنوينتج،ترىكماومقيدمفسرفإنه"كتابفإنهبلغني

فانماغيرهأوسلامأبماعن)بلغنى(فيهقلتشيء"كل:الآقيالمعنى

با!يكنىافه""الكنىفيمسلمالإمامذكرفقد،معاويةوهوسلامبنزيدأخوذلكمن)5(

يتكنىانعادةيبعدلأنه!يفازيدكيةسلامأبابانالظنيوهنمماوهذاايفا،صلام

.الاصتبا.منفيهلماباسمهيتسمىأنيبعدكماأخيهبكنيةالأخ
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هذاكلامهفييدخلفلابالتحديثفعهصرحفماوعليه!،كتابهو

ب!ذنواضحوهذا"حدثني"بل)بلغني(فيهيقللملأنهالحديثكهذا

تعالى.الله

بطلانه.بلالمذكورالأستاذاستدلالضعفيتبينوبهذا

بالانقطاعالحديثإعلالعلىالردوجوهبقيةذكرإلىنعودثم

:فأقول

بأبنيحىبانالقولإلىيذهبونالذينإن:الثانيالوجه

قدبالانقطاعالحديثهذاويعلونسلامبنزيدمنيسمعلمكثير

الدوريالعباسفقال،سلامبنزيدكتابعنرواهيحىأنذكروا

1(:/)118معينبنليحىوالعللالتاريخ"كتاب"في

،سلامبنكثيرزيدأبببنيحىيلقلم:يقوليحىسمعت

)منهكثيرأييبنيحىيسمعفلمعلمهمسلامبنمعاويةوقدم

ممطورسلاموأبو.عنهفدلسهيسمعهولمأخيهعنكتابهأخذشيئا(،

ولم.سلامأبوحدث:يقولكثيرأبيبنويحىسلامبنزيدجدوهو

"التاريخ"فيعساكرابنالحافظرواهوهذا.شعئا"عنهيسمعولميلقه

طريقمنروىثم.الدوريالعباسطريقمن2(/315/)6

كثيركتبأبيبنيحىمني"أخذ:قالسلامبنمعاويةعنأخرى

الحديثهذايسمعلميحىأنجدلأسلمناف!ذا،سلامبنزيدأخي

أخوهبذلكيشهدكمازيدكتابمننقلهفقدسلامبنزبدمن

نألديناالمعلوممنف!ذاكانوعليه.معينوابنسلامبنمعاوية

كذلك،كثيرأبيابنوهومنهوالناقل،ثقةزيدوهوالكتابصاحب

صحيح!يك!النبيإلىبهزيدوسندصحيحاإليهبذلكالسندوكان

هذهوالحالةوتضعيفه،الحديثصحةفيحينئذشكفلاكذلك

-912-



علمبفواعدالعارفينعندألبتةالصحةمنلهوجهلابالانقطاع

فيمبينةبشروطحجةوهيالوجادةطريقمنروايةلأنهالحديث

الحديثأوالخبرهذابأنالناقليثقأن"أهمها"الحديث"مصطلح

ثابتمنهينقلالذيالكتاببانيثقأويعرفهالذيالشيخبخط

."مؤلفهالىالنسبة

الحديثنقللأنهكثيرأبابنعندقطعاحاصلةالثقةوهذه

خطعنأوعساكر،ابنروايةظاهرهوكماسلامبنزيدخطعن

معنىعلىحملهإمكانمعمعينابنقولبهيشعركمامعاويةأخيه

فهوشيوخهمنكثيرأببنويحعىأيضاثقةومعاويةعساكرابنرواية

جيداً.بهعارف

لأنهسندهفيالانقطاعفرضولوالحديثصحةبذلكفثبت

.""الوجادةوهيالمقبولةالروايةطرقمنبطريقمروي

أجازكانسلامبنزيفأنصحإنقوةالوجادةهذهوتزداد

الأستاذنقلهالذيكلامهفيالقطانابنحكاهكثيركماأبببنيحعى

له!مرتضياًبهمسلماًعنه

أئمةال!تزمهمماالوجادةطريقعنالمرولةالأحاديثوتصحيج

يكثرمثلامسملمالامامفهذا"الصحيحفيألفواالذينحتىالحديث

لمأنهمع،أبيهعنبكيربنمخرمةطريقمنصحيحهفيالروايةمن

"التاريخفيمعينابنقالكتابمنعنهفروايتهأبيهمنيسمع

1(:/)41"والعلل

يسمعولمكتابأبيهعنحديثهإنيقولونبكيربن"مخرمة

أبيهعنوروايته،صدوق"التقريبفيحجرابنالحافظوقالمنه"،
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المدينيابنوقالوغيرهما،معينوابنأحمدقاله،كتابهمنوجادة

."قليلاًأبيهمنسمع

فيالمرويةالأحاديثمنالأستاذموقففماهذاعرفإذا

معصحيحةهيهل،هذهمخرمةطريقمنمسعلمصحيح

تصحيحها-إلىذهبفاذابها؟يحتجلاضعيفةهيأو،الانقطاع

هذاإسنادأيضايصححأنفيلزمه-ساذكرهلمااعتقدهالذىِوهو

هذابلالوجادةوهيالتصحيحعلةفيالاشتراكبجامعالحديث

بالتحديثوتصريحهزيدمنكثيرأبابنسماعلثبوتأولىبالتصحيج

لثه.والحمديخفىلابينوهذا-الحديثهذافيعنه

مسلمصححهاالتيمخرمةأحاديثتضعيفالأستاذاختاروإن

بالوجادةالروايةفيدخولهامعذلكفيحجتهفماصحيحهفيورواها

وما"؟"المصطلحفيمقررهوماعلىالعلماءجماهيرعندحجةوهي

سبيللامماوتفسميروغيىهاحديثمناليومعلومناعنحينئذجوابه

؟بالوجادةالروايةإلاإليها

تصحيحإلىيذهبالأستاذأنأعتقدهالذيان:آنفاقلت

قدفضيلتهرأيتأنيذلكعلىحملنيفالذي،أبيهعنمخرمةأحاديث

عنمخرمةطريقمنهيروايةإسنادبتصحيح،رذهآخرفيصرح

كماأولىبابمنالحديثهذاإسنادبتصحيحنلزمهفإناولذلك،أبعه

بيانه.سبق

للحديث:اخرىطريق

المذكور،بالانقطاعالقولبصحةسلمنالو:الثالثالوجه

يعتمدولابهايوثقلاوجادةللحديثكثيرأبمابنيحىروايةوبأن
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فمهليسصحيحبإسنادأخرىطريقمنالحديثجاءفقدعليها،

"مسنده"فيالثقةالروبانيالحافظقالكثير،أبيابن

قلابةأبيعنغفّارأبوقسهلنابشاربنمحمدنا1(/126/)14

به.ثوبانعنالرحبياسماءأبيعنالأشعثأببعن

رجالثقاتكلهمرجاله،متصلصسحيحسندوهذا:قلت

سهلوغيرسعيد،ابنالمثنىواسمهغفارأبيغيىصحيحهفيمسلم

ثقة.وكلاهماالأنماطييوسفابنوهو

عن(148/1/)1الكبير""المعجمفيآلطبرانيورواه

أببعنكثيرأبيبنيحمىعنالدستوائيهشامحدثنانصيربنحجاج

نأكمااصلا،قلابةأبلحديثانيؤكدفهذا.بهأسماءابيعنقلابة

بعضعلىاختلطلكنأصلا،سلامأبيعنسلامبنزيدلحديث

وقد،ضعيففانهنصيرابنحجاجهذاوعلةبإسنادإسنادالرواة

أبيبنيحىعنأبيحدثني:فقالالدستوائيهشامبنمعاذخالفه

ثوبانأنالرحبيأسماءابيعنسلامأببعقزيدحدثني:قالكثير

به.حدثه

مفصلا،عليهالكلامسبقوقدعندنامتصلصحيحسندفهذا

زيدعنروايتهمنأنهكثيرأبيابنحديثفيالصوابأنيبينوهو

أبيعنقلابةاببعنعنهقالمنوأنأسماءأبيعنسلامابيعن

فيه.عليهأخطأأسماء

اسماء،ايعنالطريقينمنصحيحالحديثان:القولو!لة

"الزفاف"آدابفيسميناهممنالأولالطريقمنصححهوقد

علىالحاكمبموافقةالذهبيوصزحوالعراقيوالمنذريكالحاكم

نأويمكنهالأنصاريالأسعاذذكركمافقطعليهيسكئتولمتصحيحه
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الحديثعلىالكلامأطالفإنه،حزماب!الإمامالأئمةبهؤلاءيلحق

ذلكوفيالتحريمعلىدلالتهحيثمن85(-01/84)""المحليفي

ولمعلتهوبيانتضعيفهإلىلبادروإلاعندهصحيحالحديثبأنإشعار

يخفى.لاكماالتصحيحفرعالتأويلفإن،تاويلهليحاولعنهيسكت

الألْمةهؤلاءسيوافقوأنهخير2الأنصاريبالأستاذأظنفإنيولذلك

بعدلاسيماالتضعيففيمستندهعنأجبناأنبعدالحديثصحةعلى

القليل.منالأقلإلايعرفهالاالتيالأخرىالطريقإلمهقدمناأن

إعلالعلىالقطانابنأقزمنإقرارذلكبعديضرناولا

منوبعضلاسيما،نقضهيمكنلابماوردهحكايتهسبقبماالحديث

فييصحلاف!نهالقيمكابنبيننظرفيهإليهمالإقرارالأستاذعزا

القطانابنقولفقطيحكلملأنهالمذكورالإقرارفيهيقالأننظري

عليهوسكتبهواحتجوابالحديثأخذواالذينقولحكىبلوحده

ينسبأنيصحلاالصورةهذهففي،القطانابنقولعلىسكتكما

لامماوهذامتعارضينبقولينأقرأنهذلكمعنىلأنبهالإقرارإليه

نإيخفىلابينوهذا،اللهرحمهالقيمابنالإماممثلإلىنسبتهيجوز

بتصحيحيصرجوهوذلكإليهينسبأنيصحوكيف،اللهشاء

؟"الموقعين"أعلامكتابهفيزيدعنكثيرأبببنليحعىآخرحديث

اجلمقسلمةامعن!كيماعراضهحديثعنالجواب

الشعأئر

عنها!إعراضهفيسلمةأمحديثوهوالثالثالحديثوأما

هذابصحةالأستاذسلمفقد.ذهبمنيفمعائررقبتهافيرأىلما
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تعلقولكنه،السابقينبالحديثينفعلكماتضعيفهيحاولولمالحديث

أنه"زعموا:فيهالراويقولوهيفضعفهاواحدةجملةفيعليه

منالقدرهذا:قلتأنيءفيفنقل"...إحداكنضزما:قال

قلت+به"الاستدلالبذلكفسقط":قولهعلمهوبنىمُرسل"الحديث

علىيبنيأناستجازحتىالمذكورقوليتمامينقلأقنسيالأستاذلعل

لاالذيالتمامعنل!جابةيتعرضأندون"..."فسقط:قولهأوله

القدرعلىمستدركاقوليهوالتماموهذا!هذايقولأنلهيسمح

النقل:فيعليهالأستاذاقتصرالذي

مرسللأنهأيضا،صحيحالحديثمنالقدرهذا"لكن

شاهدانوله)+(علمتكماموصولاروىوقدالإسناد،صحيح

.زيد"بنتأسماءعنوالآخر..هربرةأبيعنالأول:موصولان

:أخرىشواهدإلىمش!يمقلتثم

عندَأيضاوأسماء،وغيرهالنسائيعندعائشةعنالبابوفي

."داودأب!

ضعف،منتخلولامفرداتهاغالبكانوإنالشواهدفهذه

ماتحريمعلىبهاللاحتجاجصالحةبمجموعهاأنهافيهشكلافمما

فيتقورلما،الخرصوكذاوالطوقالسوارتحريممنعلمهاجتمعت

مزوكمنخلتإذاالحديثتقويالطرقكزةأنالحديثمصطلح

إسنادهالصحيحالمرسلالحديثوهولهوالمشهودلاسيما،متهمأو

"والاحتجاجكثير:ابنالحافظقالالفقهاء،جمهورعندوحدهحجة

وهو0"ليثبدل0"خصيفالأصلفيووقع،فعفوفيهسليمإد!بنليثطريقأع!)+(

خيرا.اللهجزا.ذلكعلالتنبيهفيالأنصاريللاصتاذوالفضل،قلمأونظرسبق
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فيأحمدعنيحكيوهووأصحابهما،حنيفةوأبيمالكمذهببه

."رواية

أنوهومعروفبهالاحتجاجفيفشرطهالشافعيمذهبوأما

منموصولاجاءقدفهذامرسلاولوآخروجهمنموصولايجيء

علماءجميععندحجةصحيحالمرسلالحديثفهذاوعليه،طرق

وبذلك،والفقهالحديثأصولأئمةمنوغيرهمالأربعةالمذاهب

لمجردالحديثبهذاالاستدلالبسقوطالقولأنمنصفلكليظهر

الموفق.هوتعالىواللُه.الساقطهإمرسلاوروده

للقسممالأنصاريالأستاذتضعيفعنالجوابينتهيهناوإلى

"آدابفيعليهااعتمدتكنتالتىوهيالأحاديثمنالأول

منهاواحدبكلللاحتجاجصلاحيتهادلُهوالحمدتبينوقد"الزفاف

.قوةإلاإياهاالأستاذبنقدتزددلموأنها

منالثانيللقسمتضعيفهعنالجوابفيالآنولنشرع

:فأقولاحتجاجاًلابهااستشهاداًذكرتهاكنتالتيوهىالأحاديث

الأحاديث:منالثانيللقسمالأستاذتضعيفعنالجواب

متنفيمنهاشيئاأوردلمفانيالأحاديثمنالثانيالفسمأما

سبقالتيالصحيحةبالأحاديثمفااكتفاء"الزفاف"آدابرسالتنا

التعليقفيأوردتهاوإنما،بهاالأستاذأعلّهعماوالجوابعنهاالكلام

أطالفقدذلكومع،المتمْدمسلمةأمحديثفيالمرسلللقدرشاهدا

حتىالأحاديثهذهمفرداتضعفبيانفيالنفسالأستاذفضعلة

فيهاأوردناهاأنناإليهاالمشاررسالتناعلىيقفلممنليتوهم

منهظناالعجبأشدذلكمنثيعجبللاستشهاد،لابهاللاحتجاج
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فيوهوأمرها،حقيقةنبينأندونالضعيفةبالأحاديثنحتجاننا

ذكرتهاانماأننيوالحق،الرسالةعلىيقفلملأنهمعذورذلك

فييغتفرانهالحديثاصولعلماءقررهبماذلكفيمتأثرااستشهادا

الضعفالقريبالضعيفعنوايةالرمن"والمتابعاتالشواهد"باب

ص)"الحديثعلوم"اختصارفيكثيرابن.الأصولفييغتفرلاما

.)64

من،الأحاديثهذهتضعيفعنفالجوابهذاتبينإذا

وجهين:

وتفصيلي:إجمالي

فهو:الإجماليالجواباما

يقويفبعضها،الأحاديثهذهمفرداتكلبضعفسلمناإذا

يظهركمابالكذبمتهمولامتروكفيهاليسطرقهاجميعلأنبعضا،

تدوركلهاالطرقهذهأنإذ،نفسهالأنصاريالأستاذكلاممنذلك

بنوشهرسليمأببنليثمثلضعفهيشتدلمضعيفعلىإما

هذابلنفسهما،فيلتهمةلاحفظهماقبلمنضعيفانفإنهماحوشب

علىواما،الهيثميكالحافظالأئمةبعضحديثهيحسنممنالثاني

أصولعلمفيالمقررومنعمرو،بنكمحمدحالهيعرفلممجهول

مماالطرقهذهمثلأن-الفاضلالأستاذعلىيخفىلاكما-الحديث

فيجاءفقد،والصحةالحسندرجةإلىويصلبهاالحديثيتقوى

نصه:ما(ه)8السعوظيللحافظ"اويالر"تدريب

منيحصلأنيلزملاضعيفةوجوهمنالحديثرويإذا9

الصدوقراويهحفظلضعفضعفهكانمابل،حسنألْهمجموعها

كان)ذاوكذاحسنا،الحديثوصارآخروجهمنبمجيئهزالالأمين
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وجهمن!هئهزال،رجالجهالةأوالتدلعسأوالإرسالضعفها

آخر.

حديثكلأنتامةبصراحةيقررالمصطلحعلممنأصلفهذا

وجهمنجاءإذايتقوىرواتهبعضحفظسوءقبلمنالسندضعيف

هنامتحققالشرطوهذا،جهالةأوتدلعسفعهأوكان،مثلهآخر

بذلكفهوواحدطريقمنأكثرمنجاءإنهبلالانطباقتمامومنطبق

كبارصححهاأحاديثمنوكمقطع!،الصحةدرجةإلىيرتقي

ذلكنتتبعأنأردنالوالكلامبناويطول،الأصللهذاتحقيقاًالعلماء

تعالى،اللهشاءإنالتفصيليالجوابفيساذكرهواحداًمثالاًفحسبنا

الأحاديثهذهمجموعبضعفالجزموجهماهذابعدأدريكافلا

الحديثية؟الوجهةمنالحاثطعرضبهاوالضرب

فيعنهجوابنافسيأتيالفقهيةالوجهةمنبهاالعملتركوأما

نعالى.اللهشاءإنالمناسبمحله

الإجمالي.الجوابهوهذا

فهو:التفصيليالجوابآما

هومافيهابلالأحاديثهذهطرقجميعبضعفنسلملاإننا

صحيحهووما،هريرةأبيحديثمثلالحسنمنقري!أوحسن

عائشة.حديثمثل

وإنوهوزيد،أبافيهبأنالأستاذفاعفه،هريرةأبيحديثأما

علىقائملأنهالتزامهبلازمفليس"مجهولفيهوغيرهالذهبيقال

قالفقدنظروفيه،الذهبيصرحكاالجهمأبوعنهتفردأنهأساس

عنشعبةطريقمنأحمد'أخرج:""التهذيبفيحجرابنالحافظ
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هو،فكأنههذاغيرحديثاهريرةأبيعنعليبنالحسنمولىزيدأبي

."أمرهيقويمماعنهشعبةورواية

حتىبهتفردمنكراشيئايرولمأنهأيضاامرهيقويومما:قلت

الئقاتبروايةثابتمعروفهوماروىبل،أجلهمنيضعف

المتقدمين.ثوبانوحديثالصحيحالآخرهريرةأببكحديث

ثلاثةمنوردلأنهجداًالسندفصحيحعائشةحديثوأما

شرطعلصحيحسندوهذا.عنهاعروةعنشهابابنعنطرق

قولإلابهيعلّهماالأنصاريالأستاذيجدولمالحديثأهلجميع

العلميالبحثفييجديلامماوهذا"،)غيرمحفوظأنهفيهالنسائي

والتقليد،للنسائيالأنصاريالأسثاذمنتقليدأنهإذ،الاستقلالي

إليهالالتفاتيجوزفلا،هومعلومكماشيءفيالعلممنليس

الحديث،صحةتعطيالأصوليةالقواعدأندامماعليهوالاعتماد

لافإنهبالتقلعدلابهاويحاججنايلتزمهاانالأستاذفضيلةمنفالمرجو

عليه!يخفىلاكمافيهحجة

بمجموعحسنأنهفيحتملأسماءحديثعلىالكلامبقي

مدارهوالآخر،عنهاحوشببنشهرعلىمدارهالأولفإنطريقيه

عنها.الأنصاريعمروبنمحمودعلى

ذكركماأوهامهلكثرةضعفوإنماصدوقحوشببنوشهر

وليسلْقطالحفظبسوءمههيخشىإنمافهو""التقريبفيالحافظ

فكانحفظهأنهعلىذلكدلّحديثهعلىغيرهتابعهمافإذا،الكذب

إذافكيفسبقكمامطلقاحديئهليحسنالعلماءبعضإنبلحجة

توبع؟

الحالمجهولفهوالأنصاريعمروبنمحمودمتابعةوأما
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يقبلممنفمثله،نفسهالأنصاريالأستاذبهاعؤفكماالعينلا

السيوطي،تدريبعنآنفانقلناهممايستفادكماعليهتوبعإذاحديثه

فيفقالهذامحمودبخصوصحجرابنالحافظهذاإلىأشاروقد

الحديثفلينوالّاالمتابعةعنديعني"مقبول"إنه""التقريبمنترجمته

حديثهليسهذامحموداأنذلكمنفينتج،المقدمةفيعليهنصكما

فهولينغيرالحديثكانوإذاشهر،قبلمنتوبعقدلأنهليناهذا

الأستاذتضععفأنوتبينالمرادفثبتالدرجاتأقلعلىحسنقوي

به.والعارفينالحديثعلمنظرفيلهوجهلاله

منهذامحمودأمثالأحاديثليقبلونالعلماءبعضإنبل

كثيرابنالحافظهؤلاءومن،متابعلهيعرفلمولوالمستورينالتابعين

منشاكرمحمدأحمدوالمحقق،المتقدمينمنوغيرهمارجبوابن

مبلغعلىيدلفإنهإليهأذهبلاكنتوانوهذا.)1(المعاصرين

المتابع!وجودمعالحديثلهذاردهفيالأنصاريتشدد

النهجهذاعلىتعالىاللهرحمهأحمدالشيخجرىولقد:قلت

أما،بهمللظنمنهإحسانأُالمجهولينالتابعينأح!اديثيقويفهو

للقاعدةاتباعاعدالتُهمعندناتثبتحتىبهمالاحتجاجنرىفلانحن

اللهم،الصحيحالحديثتعريففيالمصطلحفيالمعروفةالأساسية

المتابعة.عندالأ

فيهحديثاصنادحسنإنبعد64(/19المسندعلىالتعليقفيشلارأحمدالثغقال()1

إص!حامنيتحققحتىالسترعلىفهو0الحالمجهول"تابعي:هذامحمودطبقةمنرجل

والتضعيف.التوثيقإلى
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إياهاوالتزامهالقاعدةلهذهضاكرالشيختبنيمنأعجبولسمت

الأنصاريالأستاذفضيلةمنأعجبولكنيصوابايراهاأنهمادام

نقدهفيعليهايثبتولاقاعدةعلىيستقرلاأراهفإنيالعجبأشد

أنهمع!ذابمحمودالحديثهذايضعفمثلاأراهفبينما،للأحاديث

فيحالهمثلحالهممنغيرهحديثيحسننراهبناإذ،عليهتوبعقد

يحسنهكلههذامع!بهتفردبلفيهلهمتابعلاأنهمعأشدأوالجهالة

فيبيانهسيأنيكمارجبالحنبليابنللحافظذلكفيمقلدمبهويجنح

مثلصدورفيترىياالسببهوفما،تعالى-اللهشاءإنالرسالةآخر

سلفيأنهمعبينها،التوفيقتعذرمعمنهالمتناقصْةالأحكامهذه

مذهبا؟علمهيؤخرولاقولاالحديثعلىيقدملامحمدي

لذاته،الصحيحفيهالأحاديثمنالقسمهذاأنالقولوجملة

بغيرهضعفهالمنجبروالضعيف،الحسنمنالقريبأولذاتهوالحسن

الباحثنفسفييلقيذلكومجموع،الحسندرجةإلىيرتقيالذي

المحِلقالذهبتحريممنتضمنهماتحريمبثبوتاليقينيشبهاطمئناناً

الصحيحةالأولالقسمأحاديثذلكإلىانضمفإذا،النساءعل

ريب.أوشكأدقدونوصحتهذلكبثبوتاليقينحصلالصريحة

فهناك،وتحقيقهمالعلماءكلامفيمعلوممشاهدأمروهذا

طرقمنلمجيئهابثبوتهاالعلماءيقطعالأحاديثمئاتبلعشرات

لاهذاأنوأعتقد،خمصعيفةجلهاأوكلهاطرقهاكانتوان،متعد!ة

خاصيةالأحاديثهذهتجاهاتخذلمأدريفلاالأستاذعلمعلىيخفى

التيالحديثعلمقواعدتقتضعهلماالمغايرالموقفهذاطرقهاكزةمع

والتزامها؟تطبيقهاعلىالعلماءجرى
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ذكورعلىحرامانهذان"حديثأقولماعلىمثالوأقرب

بهمحتجارذهفيالأنصاريالأستاذأوردهفقد(")ْلإناثهاحلأمتي

بقوله:ذلكوعقبصححوهالذينلتصحيحومقر!

"طرقعدةوله"

أنالناقدلوأرادضعفمنتخلولاالطرقهذهكلأنمع

قدبل!الأحاديثلهذهالأنصاريالأستاذنقدطريقةعلىينقدها

فيالشوكانيقالفقدالحديثهذاطرقمنأسلمهذهطرقتكون

ذكوها:أنبعد(2/07/71)"الأوطارنيل"

تخللمالذيالضعفينجبربكزتهامتعاضدةالطرقوهذه"

."منهاواحدةمنه

:أقولولذلك

فكذلكطرقهضعفمعالحديثهذاصححالأستاذأنفكما

علىوهذاطرقهلكزةالمحلقالذهبتحريمأحاديثيصححأنيلزمه

لذاتهصحيحهوماالأحاديثهذهطرقبعصْففيوإلاالتنزلسبيل

شبهة.أيذلكفيياعلابمابيانهسبقكما

والجوابللأحاديثالأستاذتضعيفعلىالكلامينتهيوبهذا

علىالأحاديثعنالأستاذجوابعنالجوابفيالآنفلنمئرع،عنه

:فاقولرسالةأولفيرسمناهكناحسبماصحتهاافتراض

اله.ضا.اقآخرمالقريبا،ياقي)0(
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تأويلهااوالأحاديث،بنسخالفولعنالجواب

أمرين:فييتلخصالأستاذردأنالرسالةأولفيذكرت

وابنسخهاالقول:واكْطني،المتقدمةالأحاديثتضعيف:الأول

فيفلنشرع،الأولالأمرعنالإجابةمنالآنفرغناوقد،تأويلها

أستعين:وبالثهفأقولالثانيالأمرعنالجواب

هيالتيالثلاثةالصحيحةالأحاديثعلىالأستاذكلامينحصر

بتاويللهايتعرضفلمالثانيالقسم-أحاديثوأما،الأولالقسممن

فنرىعائشةحديثإلااللهم،التحريمعلىالصريحةلدلالتهاألبتة

حديثاًحديثاًحولهاالأستاذكلامجرىالتيالأحاديثأسوقأن

:فأقولعندناالذيبالجوابنعقبهثمفيهاقالهماونحكي

نارمنبحلقةحبيبهيحلقأناحب"من:الأولالحديث

"...ذهبمنفليحلقه

:بأمورعنهالأستاذأجاب

:فقالبالصغيرخاص"حبيبه"لفظةأنالأول

الذيهوالصغيرلأن،الكبيرإلىمنهاقربالصغيرإلىهو"

فيهالطبرانيعندبمالهويستأذس":قال"بنفسهيلبسوالكبيريُلبس

أحبمن":قالبًئِاللهرسولأن..أسلمبنزيدبنعبدالرحمن

فهذه"...ذهبمنسواراًفلمسورهنارمنسواراًولدهيسورأن

لكن"حبيبه"لفظةتفسيرفيللنزاعقاطعةلكانتصحتلوالرواية

ضعمف.أسلمبنزيدبنعبدالرحمن

وجهين:منوا!واب
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ولو،البتةعليهادليللادعوىالصغيرعلىالحديثحملإن-1

أحديستطعلمغالباًالنساءبالكبيروهنوخصذلكعكس

بعضهموعلاقةالناسحياةمنالظاهرهوهذافإن،نقضه

البالغاتللبنابوالأباءللزوجاتالأزواجإلباسفإن،ببعم

لامماوهذاالمشاهدهوكماللصغارالباسهممناكثرالراشداب

للبناتبالنسبةوأما،بالزوجابمنهيتعلقفيمايناقشأحداًأظن

منأكثرفتزينهن،البالغاتمنونحوهن-الأخواتومثلهن

ع!:قولهإليهأشارمامنهامعروفةلأسبابظاهرالصغيواب

فعليه(،")ْأنفقهحتىوحليتهلكسوتهجاريةاسامةلوكان"

.النادرعلىحملهمنأولىالغالبعلىالحديثفحمل

بقوله:إليهذهبماالأنصاريالأستاذوتعليل

يلبسالذيهووالكبير،يلبسالذيهوالصغيرلأن"

أوما"اللبس"لفظالحديثفيليسلأنهنفعاًيجديلا"بنفسه

منأنفيولاشك،والتسوروالتطويقالتحليقفيهوإنمامنهاشتق

وكذلك"سورها"فيهيقالأنْيصحلابهللتسورلابنتهسواراًأعطى

الحديثمنالمرادهوالمعنىهذابل،والتطويقالتحليقفييقال

بعملالصغيرتكليفمنهيلزمإذباطلالأستاذإليهذهبوما،قطعاً

الوجهفيهذاتوضيحوسيأتيمسلمبهيقوللامماوهذا،فيهغيره

الثاني.

نأأردناولوسيأقيكمالهممححاالأنصاريالأستاذأوردهوقدصحيححديثهذا)0(

شريكاسندهفيلأنايا.تصحيحهعليهلانتقدناالأحاديثنقدفيطريقتهعلننقد.

لهأننعلمونحنذلكنفعلإنحاشاولكن"حفظهقبلمنضعيفوهوالقاضى

للحديثآخرمثالوهذاصحيحإجلهامنفالحديثبعض!بعضهايقويأخرىطرقا

.القتادخرطذلكدونأنهولوصحتهالأصاذلنافليئتوالا5لغير.الصحيح
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يصحفلا،زيدبنالرحمنعبدبحديثالأستاذاستئناسوأما

عبرمماأشدضعفهأنعلىبهيحتجلاضعيفأنهيعترفأنهمادام

أهلعندحديثه"الطحاويجعفرأبوالإمامقالفقد،عنهالأستاذ

أنهذلكعلىدليلاًوحسبك،"الضعفمنالنهايةفيبالحديثالعلم

الصلاةعليهمابالنبيآدمتوسلفيالموضوعالحديثصاحب

.الموضوعاتمنغيرهروىأنهكما،والسلام

فضيلةادعاهمابخلافالنزاعيقطعلمحديثهصحلوأنهعلى

قولهمثل"ولده"فيهقولهفإنتمامائوبانحديثبمعنىهوبلالأستاذ

الذكريشملمنهماكلافان،فرقولا"حبيبه"ئوبانحديثفي

اسم"الولد"لفظفان،العربيةالوجهةمنوالصغيروالكبيروالأنثى،

والشواهد،الكبيروالصغيرمنالجنسينيشملهذاعلىفهوجنس

والديجزيلا"تعالىكقوله،/كثيرةوالسنةالكتابمنأقولماعلى

ومثلهالقمانسورة-"شيئاًوالدهعنجازهومولودولاولدهعن

عنتعالىالإلهتنزيهوآيات"الولد"لفظفيهاوردالتيالميراثآيات

الولد.

الآتي:المثالالآنفيحضرنيالسنةوأما

:فقال،ىلمجحِاللهرسولاستحملرجلًاأنمالكبنأنسعن

بولدأصنعمااللهرسوليا:فقال!ناقةولدعلىحاملكإني

؟النوقإلاالإبلتلدوهل:قياللهرسولفقال؟)5(الناقة

قابلغيروهوالصغيرإلاعلىيطلقلاالولدأنتوهم":"التحفة"فيالمباركفوريقال)5(

والكبار(الصغارمنجنسها)إيالإبلتلدوهل"!قولهضرحفيقالثم0للركوب

ارضادهإلىالإشارةلهالمباسطةمعففيه،ذلكتمّللمتدبرتلوإنكوالمعنىالنوقالا

يدركإنبعدالأررْرإلىيباثرولأيتاملهأنقولأسمعلمنينبغيبأنهغير.لارشاد
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يي!"مزاحصفة"فيوالزمذي(8994رقم)داودابورواه

وسنده(3/267)وأحمد(3/142)السننوفي"الشمائل"من

وصححه(1/278)"الإسلام"تاريخفيالذهبيقالكماصحيح

.الزمذي

ب"الولد"لفظعليهاشتبهانهالأستاذوهممنشاولعل

فيمبينهوكماالأوللاالصغيربهيرادالذيهوهذافان"الوليد"

."العربلسان"

الوجهالصغبردونالكبيرعلىالحديثحمليعينومماهذا

الآتي:

يكطقولهبدليلالمكلفعلىإلاحملهشرعاًيمكنلاالحديثإن-أ

سواراً...و..نارمنطوقاً...و..نارمنبحلقة..."

علىمباشرةالحديثفيمنصبالوعيدهذافإن"..نارمن

تدلكماقطعاًالوعيدهذامثلوللمتسبب،الذهببحلقةالمتحلق

ومؤكلهباالرآكلاللهلعن":فيقولهمثلالشريعةنصوصعليه

-"....عشرةالخمرةفياللهلعن":وقوله"وشاهديهوكاتبه

الصغارعلىالشديدالوعيدبهذاالحدبثحملحينئذيعقلفكمف

نأعلىفدلشرعاًمستحيلأمرهذا؟!العقابيشملهملاالذين

.المرادوهوالصغيردونالكبيربهالمراد

يحرمونالذينعلىإلايصلحلاولكنه،ثالثوجهوثمة

يحرممنمنهمئم،الجمهوروهمواسثعمالاًتحليةالرجالعلىالفضة

الأنصاريالأستاذكانإذاأدريولا،الصغاريلبسوهاأنالكبارعلى

فيالكثيرةالأحاديثهذهخلافعلىللجمهورمتابعتهفان،منهم
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كمالصالحهمتعليلهافيوتشددهالنساءعلىالمحلقالذهبتحريم

إرجوهماوغاية!جمهوريانهفكرةعنهأعطانيذلككلِبيانهسبق

.شاءإذاالأتصاريالأستاذبيدوالتصحيحذلكفيواهماَأكونأن

فييقولالحديثأنهوهؤلاءعلىالاسندلالووجه:أقول

صريحنصعندنافهذا"بهافالعبوابالفضةعليكمولكن":آخره

وأما،بالحديثالمرادلأنهن،البالغاتللنساءبالفضةالتحليبجواز

كانقريباًالأستاذعنسمأتيكمابالذكرخصهثمبالصغيرخصهمن

والمفروضبالمْضةالذكورصغارتحليةجوازعلىنصاًعندهالحديث

!؟بالنقضعليهميعودبماالحديثي!فسرونفكيفعندهمحرام!نه

الذيتمنكانمنعلىحجةيصلحالوجههذاإنآنفاقلت

فهومنهمالأستاذكانفإنبالفضةالصغارتحليةالكبارعلىيحرمون

كافية.منهماالثانيسيماالسابقينبالوجهينفالحجةوإلاعليهحجة

قوله:الأستاذبهأجابمماالثانيالأمر

ماأنمنالأستاذذكر5لمااعتباراًالحديثهذاعنبهنجيبما

المحلىفيحزمابنبينهما-النساءفيهيدخلفعيلوزنعلىكان

إلط":يكنَحاللهرسولقولمنهيخصأنيجبمجملنهاٍ:قالحيث

منه،معانأقللأنه"لإناثهاحلالأمتيذكورعلىحرامالذهب

قورهاأصوليةقاعدةإلىبهذاحزمابنيشير.فيهمابعضومسشثنى

بينالتعارضبحثفيقال،(الأحكامأصولفيالإحكام)كتابهفي

فالواجبالآخرمنمعنىأقلأحدهماكاقإذاالنصمينإن":النصين

لألذلكأمثلةعدةذكرأنبعدثم"الآخرمنمعانيالأقليستثنىأن

وردالنصينأينعلمكناالوجههذافينباليولا:قالبذكرهانطيل
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ورد-أوأولاوردمعانيالأكزكانوسواء،ذلكنعلملمأوأولاً

يستعملانلكنللآخرمنهماواحديؤكلا،سواءذلككل،آخراً

عنالبيان)كتابفيالطبريجريرابنذكروقد."ذكرناكمامعا

أما):قالثم.تعينإذاإليهيصارلاالنسخأن(الأحكامأصول

وأالاستثناءبمعنىيكونأنمن-النسخغير-أيذلكغيراحتملإذا

والمنسوخالناسخفمن،والمفسرالمجملأو،والعمومالخصوص

تعالىقولهعلىالكلامفيتفسيرهفيأيضاًذلكوذكر.(بمعزل

الآية."اللهوجهفثمتولوافأينما!

إمامينكلامفيهنقلوقد،الأنصاريالأستاذكلامكلههذا

ولمبهماالعملالتزمالأستاذلوأنعظيمتينقاعدتينتضمنجليلين

بعدالنساءعلىالمحلقالذهببتحريمالقولعلىلوافقاعنهمايعرج

هاتينن!صيالأسفمعولكنه،ذلكفيالأحاديثصحةأثبتناأن

زا!النصمنمعنىالأقلأصنتصاستثفء:أو*!ا؟القاعدتين

فليحفظ،الجمعتعذرإذاإلاالنمحخإلىيصارلا:وثانيهما.معنى

والتيالهامةالمسالةهذهحولللتفاهمكبيروسببجداًمهمفإنههذا

الكثير.الشيءوقتهمنلهاالأستاذخصص

حزمابنكانإذافيماالنظرهوالأنالبحثيهمناوالذي

الأستاذأما،الحديئينهذينعلىالأولىالقاعدةهذهتطبيقأحسن

:البيانوإليكخلافهفنرىنحنوأما،ذلكيظنفإنهالأنصاري

فيالذهبنوعاتحدلوهذاحزمابنقوليصحكانإنما

وغيرمنهالمحلقالذهبأنواعكليشملعاماًوكان،الحديثين

الحديث:فيقولهإن:يقالأنلصجكذلكالأمرلوكان،المحلق
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يفصلالآخرالحديثلأن،النساءدونبالرجالخاص"حبيبه"

أماالنساءدونالرجالعلىحرممطلقاًالذهبأنويب!الأمر

بالمحلقمقيدهوبلمطلقاًليسالحديثهذافيالمحرموالذهب

تخصيصهحينئذيجوزفكيف-الذهبأنواعمنغيرهدون:منه

القاعدةتطبيقإنبل؟الناحيةهذهمنمنهأخصوهوالحلبحديث

نتريثأنيجبولكن،تماماًذلكمنالعكسعلىيحملناالمذكورة

لماتوضمحاًأقولفإنيوهلةلأولتبدوالتيالسهرلةبهذهالأمرفليس

سبق:

منومفصل،ناحيةمنمجملالمذكورينالحديثينمنكلاإن

حرمالذينفيمجملفهو"حبيبه"حديثأما:أخرىناحية

ثمحزمابنبهسلمكماوالإناثالذكوريشملىباطلاقهلأنه،علعهم

غيرهمنالتخصيصعليهيطرأأنفيمكنوعليهنفسهالأستاذحضرة

أدْفيمكنالمحرمالذهبنوعفيمفصلأخرىناحيةمنهوثم

الوجهة.هذهمنمطلقهومماغيرهبهيخصص

فإنه،الأولالحديثمقالعكسعلىفهوالحلحديثوأما

يخصصأنيمكنالحيثيةهذهمنفهو،المحرمالذهبفيمطلق

إباحتهفيصريحلأنهمفصلخاصالأخرىالناحيةمنوهوبالأول

منالأولالحديثبهيخصصأنفيمكن،للرجالوتحريمهللنساء

منكلاأنمعهناالتخصعصوكيف؟نفعلافلأ،الناحعةهذه

.؟أخرىناحيةمنوعامناحيةمنخاصالحديثين

محضتحكمالبيانهذابعدبالآخرأحدهماتخصيصأنلاشك

أحدهمايخصصأنالطرفينلأحديسوغخاصدليلمنإذنفلابد

بالآخر.
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لاأنهليفتبين،النظرفيهوأجلت،الأمرهذافيتاملتوقد

هوالعكسبل،الحلبحديث"حبيبه"حديثتخصيصيجوز

:لوجوهالصواب

قاطعنصفهذا"حبيبته"الأخرىبالروايةمفسرالحديثإن-ا

وغمز،عندناحسنوسندهاالنساءالمرادأنتعينوهيللنزاع

سلمٍولوتقدمكمامردود"ثبتتإنْ"بقولهلهاالأنصاريالأستاذ

قطعاحالًاأحسنلأخها،الأقلعلىجمهاالاستئناسمنيمنعفلا

الأستاذبهاستأنسالذىزيدبنعبدالرحمنحديثمن

سبقكماالصغيرالولدعلىوحملهتفسيرالحديثفيالأنصاري

الآتي:الوجهودقويه

حينئذالحديثفتفسير"حبيبته"المفسرةالروايةبضعفسلمنالو-2

تفسيرهمنأولىموضوعهفيالواردةالأخرىبالأحاديث

منخاصةلأنهاللنساءالذهبحلبحديثوتخصيصه

فهي،عليهمالمحرموالجنسالذهبمنالمحرمنوع:الناحيتين

منه-معانيأقللأخهاالنساء"حبيبه"بالمرادأنتبينالتي

والحمدواضحوهذا،القاعدةتقولالأكزكمامنالأقلفيستثنى

الحلحديثعلىعادبالنساءالحديثتخصصفإذالثه

يخفى.لاكمامنهمعانيأقلحينئذلأنهبالتخصيص

بها"فالعبوابالفضةعليكمولكن"،الحديثآخرفيقولهإن-3

فيصريجالحديثفانالرجالدونالنساءبهالمرادأنعلىدليل

عنديجوزلاوذلك،الفضةمنوالأطواقوالأساورالخواتمإباحة

ابنقالكمابالرجالالحديثخصفلو،للنساءإلاالجمهور
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لامماوهذا،الرجالعلىذلكجرازعلىلدلالأستاذوتبعهحزم

فإنذلكفيمعهمإلاالأستاذأظنوما(الجمهور)ْبهيقول

للأحاديثاتباعاًفيهنحنفيماأيضاًيخالفهملافلماذاخالفهم

الصحيحة؟

زيتمنيكنلموالسوارالطوقأنالرابعالوجهفيقولناإن-ب

بنإسماععلكانفهلالصغارزينةمنكونهينافيلاالرجال

؟السوارانوعليهعمرعلىدخلحينرجلاهذاعبدالرحمن

إلىاذهب".لهعمرقوللعلبلذلكعلىيدلمافيهليس

.صغيرًاكانأنهيشعر"أمك

فيجاءوما،التشريعزمنالنبوةبزمنمقيداليهالمشارقولنا-إند

السواريكرنأدنذلكمنيلزمولاعمربعهدخاصهوإنماالأثر

يخفى0لاكما!عهدهفيالرجالزينةمنوالطوق

نأتعينالتيالأربعةالوجوهمنالرابعالوجههذابذلكفسلم

وهو،الآتيالوجهويؤيدهالنساء،الحديثجهذاالمراذ

وجهةمنسبقماتؤيدقبلهالذيالوجهفيالمذكورةالقرينة-أن5

عنهمنهيبالنساءالرجالتشبهانشرعاالمقررمنأنوهيأخرى

بالأساورالتسورجوازصراحةيقرروالحديثكثيرةٍأحاديثفي

وتبعهحزمابنبقولكماالرجالبالحديثالمرادكانفلوالفضية

القسم16ص)"الإصابة"فيعليناردممنالجمهوربسوطأخذمنبعضقالولهذا)+(

مجملهناالذهبمنفالتنفيذسرا.الحرمةفيوالذهبالفضةإنالمحلوممن"(الثاني

لأنبالفضةامرهنولهذا،الزكاةتركعلالمترتبةالعقولةمنخوفاالزكاةمغعلةعل

مثقالاكرونهوالذيالذبنصأببخلافثرهممئئاهوالفغةنصابفيالركاة

ك!.الفضةمناثقلالذهبف!نالثقيلوزنهالىبالإضافة
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ماخلافوهذاالمدْكورالتسورجوازعلىلدلالأنصاريالأستاذ

المملكةالأكههـفيالمفتيوفضيلةسيمالابهيقولالأستاذأظن

لبسعنسئلقدإبراهيمبنمحمدالشيخالسعوديةالعربية

الفتوى"فيكمالهمغيرمباحوأنهبالمنعفأجابللأساورالرجال

خلافمنهيلزموجهعلىالحديثيؤولفكيف(6ص")اللاذقية

تضمنهماولكن،صحيحهذاالأستاذقالفإن؟!المتاولمذهب

التشبهعنالنهيقبلكانللرجالالتسورإباحةمنالحديث

للذهبالمبعحالحديثتضمنهماوكذلك:نحنقلنا،بالنساء

ولا،عنهالنهيقبلكانالخصوصأوبالعمومللنساءالمحلق

.القتادخرطودونه،الإئباتفعليهخلافهادعىومنفرق

الحديثكوندعوىبطلانالوجوههذهمنذكرنابمافثبت

وأنوبغيرهبنفسهمفسرأنهالصوابوأن،الحلحديثفسرهمجملا

.الأولويبالقياسوالرجالنصاًالنساءبهالمراد

الحلحديثمننستئنيهأنمنحينئذفلابدهذاعرففاذا

ابنقررهاالتيالهامةالقاعدةلتلكإعمالاوذلكمنهمعانيأقللأنه

فيوهيعلينابهاالاحتجاجمحاولاالأنصاريالأستاذوأقرهاحزم

له.لالناحجةالحقيقة

علمفييجزلموالنساءالرجاليشملمجملالحديثأنفرضنالو-6

هوبلعمرمهعلىليسلأنهالحلبحديثتخصيصهالأصول

منها:يحفرنيماالآنأذكر،عديدةبنصوصمخصوص

الذهبآنيةفييشربأوياكلالذيإن:ب!قول":الاول
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واللفظومسلمالبخاريرواه،(جهنمناربطنهفييجرجرإنماوالفضة

له.

مْالوبه،أيضاالثساءيش!بعمومهالحدبثأنتوىفأنت

المحلى""فيبهصرحكماحزمابنوهومذهب،العلماءجماهير

الذهبحلحديثبهخصصواأخمهمذلكومعنى(،223/)2

،المحرمالجنسوهيواحدةناحيةمنمنهمعنىأقللأنهللنساء

لفظلأنمنهأهم(عليهمالمحرم)وهيالأخرىالناحيةمنولكنه

منه،معانيوأقلأخصالحلفحديث"العمومصعغ"من(أالذي

الذىإن"الحديثهذاوجعلالأموهذاأحدعكسلووعليه

واللهعنهالجوابيمكنلم.الحللحديثبالرجالحْاصا"...يمئرب

التخصيصعليهطرأأنهوهوعنهنحننجيبمابمثلإلا-أعلم

يصلحفلمعمومهضعفوبذلكالمحلقللذهبالمحرمةبالأحاديث

هذالوكان"الحبيب"حديثولاالشربحديثيخصصأن

مجملا.

الحريرعن!اللهرسولنهانا":قالحذيفةحديث:الثاني

عليه.متفقالحديث."والفضةالذهبوآنيةوالدلماج

منالآخوباللفظتفصيلهويمكنمجملأنهمعالحديثفهذا

فيتشوبواولاالديباجولاالحريوتلبسوالا"،ئفسهحذيفةحديث

ابنفإنأيضاعليهمتفق"صحاقهافىتاكلواولاوالفضةالذهبآنعة

الذيوالفضةالذهبأنيةعنالْنبيبعمومإخذقداللهرحمهحزم

فياستعمالهماوهو-فعهاوالعثربالأكلمنهوأكثرمابظاهرهيش!ل

أيضاالحلحديثبهوخصصوالنساءالرجالعلىعممهثمالطهارة
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ولاالوضوءيجوزولا(912-218/)1.فقال،بذلكمصرح!

ساقثم"لامرأةولالرجللافضةإناءمنولاذهبإناءمنالغسل

:قالئمنحوهالبراءوعنحذيفةعنالحديث

هذان:قلنا؟والشر!فيهاالأكلعننهىإنما،قيلفان

الأخبارعلىوشْرعاحكمارْاثدانفهما،جملةعنهماعامخهيالخبران

فيوالزيادة.فقطوالشربا!لأوفقطال!ثربعنالنهيفيهاالتي

خلافها.يحللاالح!كم

أمتيذكورعلىحراموالحريرالذهبأنجاءفقد:قيلفان

منمستثنىالذهبآنيةعنالنهيوحديثنعم:قلنالإناثها؟حل

الأخبارجميعاستعمالمقولابد،منهأقللأنهللنساءالذهبإباحة

فيالشربفيهذافعلواقدوهم،هكذاإلااستعمالهاإلىيوصلولا

إباحةمقواستثنوهذلكمقالنساءمنعوافانهموالفضةالذهبإناء

لهن.الذهب

الذهبحلحديثبأنحزمابنصرحكيففتأمل:قلت

ال!ثربعنالنهيبحديثمخصوصفوبلعمومهعلىليسللنساء

عنالنهيوبحديث،الجمهوروبينبينهاتفاقاالذهبآنيةفيوالأكل

به.بالأحْذهوا!مهوروألزمعندهأنيتهمااستعمال

بهالجمهورهوألزممابمثلحزمابننلزمجهتنامنونحن

:فنقول

الذيهذاهريرةأبمابحديثيأخذواأنجميعاعلعهميجبلأ

معهفانهالحلحديثمقمعانيأقللأنه،عنهالكلامصددفينحن

.بسواءسواءمعهالشربعنال!حديثمثل
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بحديثبالرجاللهالأنصاريالأستاذثمحزمابنوتخصيص

قاعدةيخالففإنه-بياجمهاسبقالتيللوجوهنفسهفيباطلأنهمعالحل

-حزمابنتطبيقأظهرناالتىِالقاعدةهذهالأكز،منالأقلاستثناء

وجهفلا،والفضةالذهبآنيةفيالشربحديثفيلهاوالجمهور

وقد،علعهالمذكورةالقاعدةتطبيقمنوحدهالحديثهذالاستثناء

له.المماثلةالأحاديثفيبحقطبقت

بتحريمبالقولالبابهذافيسببلهسلكومنحزمابنونلزم

خاتمعن!خمى"النصلعمومأيضاالنساءعلىالذهبخاتم

"الآداب"فيمخرجوهووغيرهالبراءحديثفيعلعهمتفق!الذهب

عنالنهيوبينالنهيهذابينمطلقافارقلالأنذلك132()ص

لاالنساءبعمومهيشملمنهماكلاإنحيثمنالذهبآنيةفيالشرب

الصحيحة،الرواياتبعفرفيواحدنسقفيائنهياناقترنوقدسيما

شربوعنالذهبخواتمعنوجهانا":البراءعنروايةففي

الذهبخاتمعنالنهيجعلالذيالدليلماشعويفليت"بالفضة

للجنسينعاماالشربعنالنهيوجعلالنساءدونبالرجالخاصا

بعدللنساءبهالترخيصفيصريحنصهناكليسأنهالعلممع

عنه؟الشِ

لأمامةيك!تحليتهحديثوهوذلكفينصهناكبلىقيلفان

الذهب.بخاتمالعاصإبببنت

النهيثبوتانبلالتحريمبعدكانذلكأنفمهليس:قلنا

مع،التحريمقبلكانتإباحتهأنعلىدليلوخصوصاعموماعنه

تعالى.اللهشاءإنمحلهفيبيانهسيأقيآخرجواباعلعهلناأن
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الأحاديثللنساءالذهبحللحديثالمخصصاتومن

وأمهبيرةبنتكحديثالنساءعلىالمحلقالذهبتحريمفيالخاصة

ومتن!.سندًاعلمهالك!متحقيقسيأتيمماوغيرهماسلمة

منهاوأخصقطعأالحلحديثمنمعانيأقلالأحاديثفهذه

هذاوبعد،ريبولاشكدونالحلحديثلتخصعصصالحةفهي

قالكماالجملةفيالحلهوالحلحديثمعنىيكونالتخصيص

حلالالذهبحينئذالمعنىاذ،فلاالتفصعلفيوأماوغيرهالدهلوي

فهوذلكسوىوماواستعمالاثرب!الآنيةوإلامنهالم!ظقالاأمتيعلى

.الحلال

يجوزلاأنهفيهاغموضلابصورةلكتبينهذاعرفتاذا

حديثوأنمنهأخصلأنهالحلبحديثهريرةأببحديثتخصيص

يشمله.لاالحل

أنهوالحقوأمامجملالحديثأنافتراضعلىيقالوهذا

الوجههذاإلىحاجةفلاالنساءالمرادوأنالمتقدمةبالوجوهمفصل

فلعلههفصلابكونهالناسبعضيقنعلاأنتطوعاخشيةذكرناهلإنما

.الجواببهذاالناسبعضيقتنع

فيالعلماءسلكهالذيالنهجيعطيهالذيأن:والخلاصة

أنالذهبآنيةفيالشربتحريموحديثالحلحديثبينالجمع

وخالفتناقضفقدعكسومنهريرةأبمابحديثمخصصالأول

الأخرىالأحاديثيخالفذلكمعأنهوهوجد،َكبيرفارقمعنهجهم

يخالفكماالنساءعلىالمحلقالذهبتحريمفيالصريحةالمفصلة

لابينما،النساءهريرةأ!بحديثالموادأنتعينالتيالمتقدمةالوجوه
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حديثعموميردأنعسىمنعندالمخالفاتهذهمنشيءيوجد

الحل.بحديثللنساءالذهبفيالمثربتحريم

آخرينبجوابينالحديثعقأجابالأنصاريالأستاذإنثم

كلامعنالجوابينتهيوبهذا.تعالىاثهشاءإنعليهماالردسياني

متنه.حيثمنالأولالحديثبشأنالأنصاريالأستاذ

الثاني:الحديثعنالإسنادجوابعلىالرد

ضربفيعنهاثهرضيثوبانحديثوهوالظنيالحديثوأما

لفاطمةولومهاثذهبحْاتمأجلمنهبيرةبنتيدوسلميئمبي

عنهالجوابفيالأنصاريالأستاذاستندفقد،الذهبسلسلةبسبب

عنهنقلهماأنقلأنأودوكنت،المحلىفيعلعهحزمابنكلامعلى

الطاهرعلىالجمودمنكلامهفيماوأبينحزمابنعلىبالردأتبعهثم

علىمبنياكلُّهكلامهكانلماولكن،تعالىاثهرحمهبهعر!الذي

نحتصرةروايةوكانت،الحديثهذافياسهوقعتالتيالروايةأساس

أفتتجأنرأيت،صحيحتان-هامتانزيادتانرواكابعضعنذهب

الأستاذنسبهلماخلاف!صحتهمادإثباتالزيادتينهاتينعلىالكلام

طريقةعلىذلكهويثبتأندونتضعيفهمامنحزملابنالأنصاري

علىرديفي"الزفاف"آدابفيصحتهماادعيتأنيمعالحديثأهل

فقلت:نحتصرمَردئمحزمابن

منالحديثهذا(01/84)روىحزمابنأدنوأعلم"

يت!قولهولاذهبمن"زيادةفيهاليسالتيفقطالنسائيطريق

ولذلك"نارمنخواتيميدكفياثهيجعلانأيسرك"هبيرةلبنت

هبيرةبنتيديياللهرسولضرباما"بقولهالحديثعنأجاب
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ولاالخواتمأجلمنضربهماإنماوالسلامالصلاةعليهأنهفيهفليس

ذهب.منكانتالخواتيمتلكأنأيضافيه

بالزيادتينفالحديثلهقيمةلاساقطكلاموهذا:فلت

بدليلالخواتيمأجلمنكانالضربأنعلىقاطعنصالمذكورتين

فياللهيجعلانأيسرك"الشديدالتهديدبهذاالضرب-لجدءتعقيبه

؟"نارمنخواتيميدك

الزيادتينهاتينعلىوقفلواللْهرحمهحزمابنبانأقطعوأنا

حديثمنمستثنىولجعلهالنساءمحلىالخاتمتحريمفيمطلقأَترددلما

منه.أخصلأنه،لهنالذهبحل

بقوله:الأنصاريالأستاذعليهوعلق،هناكقلتهكنتماهذا

ليسالتيالروايةاختارأنه(حزمابن)يعنيعنهفالجواب"

فيالمعنيينهذينزادومن":قالثم،المذكورتانالزيادتانفيها

يخبرلموما،لديهبهعلملاماوقَفا،شكبلاكذبفقدالمتقدمالخبر

اطلعأنهعلىيدلإنماهذافكلامهبحت"حراموهذاالخبرراويبه

فيزادهمابمنغلطارآهمابليرتضهمالملكن،الزيادتينهاتينعلى

.المذكورالخبر

ردنابصحةاعترافهيتضمنالأستاذمنالجوابفهذا:أقول

يدعيولكنه،عندناالزيادتينصحةعلىبناءحزمابنعلىالمذكور

كانولهذا،ذلكعلىويقرهغلطأَرآهماوأنهعليهمااطلعحزمابنأن

والإلْرار؟التضعيفمنادعاهماحْطابيانمنشيءكلقبلبدلا

:وجوهمنذلكوبيادْ
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علىاطلعبأنهالتصريححزمابنكلامفيليس:اولا

بلذلكعلىالبتةيدللاالمعنين"هذينزاد"ومنقولهفإنالزيادتين

لعسالذيالمعنىعلىيتكًلمأنهإلىفيهيشيرذلكمنالعكسعلىهو

اللفظصحةنفييستلزملاوهذاإياهروايتهحسبالحديثفي

يجوزوكيفعليههويقفلمالذياللفظهذا،المعنىلهذاالمتضمن

راويبهيخبرلموما"قولهويؤيده،بهلهعلملاماينفيأنلمثله

سبقماكتبحينمنيسمتحضرهأانهعلىواضحدليلفإنه"الخبر

اللهءايرصمفلاإذ-لكفيمعتوروثو،بذلكأخبرالخبرراويأن

عنفضلايشعرلاحزمابنكلامأنالقصدولكن.وسعهاإلانفسا

الآتي:الوجهويؤيده،ضغفهماوأنهالزيادتينعلىاطلعأنهيدلأن

لبينغلطاًورآهماالزياديتينعلىاطلعحزمابنلوأن:ئانياً

أدلةمناقشتهمفيالمحدثينك!وطريقةطريقتههيكماذلك

لعسذلكأناذ،عليهماالضعفيطلقأنْلهيجزلملإلأ،المخالفين

كلامهأنعلىدلذلكيصنعلمفاذا،شيءفيالعلمأهلسبيلمن

بهما.لهعلملاإدالزيادتينينفيلا

غلطاًورآهماالزيادتينعلىاطلعحزمابنأنفرضنالو:ثالثاً

الزيادةفيهاالنيبالروايةالحديثصححمنبتصحيحمعارضفهو

رجحالذيفماوالعرافيالمنذريكالحافظ"ذهبمن"الأولى

منكانأليس؟صيححواالذينتصحمخعلىحزمابنتضعيف

طريقةعلىالضعفسببيبينأنالأنصاريالأستاذعلىالواجط

هذاكانبلالحديثأصلضعفيثبتأنحاولكماالحديثأهل

عْيره-يعارضهلمحزمابنأنفرضنالوحتى-بالأستاذاللائقهو
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لأنهالمحققينمنوغيرهحزمابنبهينددالذيالتقليدمنخروجاً

"الآداب"فياناادعيتوفدلاسيماشيءفيالعلممنليس

لوكانهذاحزمابنكلامنقلادعيتهماردفييكفيفهل،صحتهما

.ذلك؟!فينصاً

الأنصاريالأستاذعندفاعاًيقالانيصجلاأنهالبدجمهيومن

الحديثأنباعتبارعليهواردغيرخاصةالوجههذافيذكرناهماإن

حزمابنمعالآنالبحثإن:نقوللأننا.أصلهمنضعيفعنده

فيولكنهعلعهالكلامعندبيانهسبقكماالحديثبص.حةيعترفالذي

خاصة،بصورةالزيادتينتضعيفإلىيذهبالأنصاريالأستاذرأي

قاثماً.يزاللاالوجههذافيالأستاذعلىأوردتهفماولذلك

بصحةأقطعكماالحديثفيالزيادتينبصحةنقطعإنا:رابعاً

الطريقفيالحديثمدارإن:أقوللذلكوبياناالحديثأصل

وله،سبقكماكثيرأبيبنيحىعلىالأنصاريالأستاذلدىالمعروفة

الأزدييحىبنهماموالآخر،الدستوائيهشامالأول:راويانعنه

علىاتفقاوقدالعلماءبينخلافبلاحجتانثقتانوهما،مولاهم

أبيعنالأخرىالطريقفيثابتةهيثم"ذهبمن"الأولىالزيادة

وهي،بيانهتقدمكماأيضاصحيحوسندهائويانعنالرحبيأسماء

الزيادةهذهإِن:يقالأنيصحفكئفهذهكئيرأبيابنطريقغير

ا؟غلط

يدكفياللهيجعلأنأيسرك"وهيالأخرىالزيادةوأما

وذلك؟الرواياتمنعليهوقفنافيماهمامبهافتفرد"نارمنخواتيم

غيربزيادةجاءوقد،مركماثقةهماماًلأنصحتهافيألبتةيخدجلا

علماءمنالمحققينعندمقبولةزيادةفهي،الدستوائيلروايةمنافية



حزمابنذلكعلىنصوممن-"المصطلح"فيتقرركماالحديث

:(2/09)"الإحكام"فيفقالنفسه

وأبهاانفردفسواء،غيرهروىماعلىزيادةالعدلروىواذا"

ومنفرضالؤيادةبتلكفالأخذفوقهأودونهأومثلهغيرهفعهاشاركه

ذلكبيانفيأفاضثم"التناقضأقبحيتناقضف!نهذلكفيخالفنا

الاحتجاجفيهذاحزمابنمذهبمنأعرفهوما،عليهوالتدلعل

الأحاديثمفرداتفيذلكتطبيقعلىالشديدوحرصهالئقةبزيادة

علىوقفلوحزمابنبأن"الآداب"فيأقطعأنعلىحملنيالذيهو

."النساءعلىالخاتمتحريمفيمطلقاترددلماالزيادتينهاتين

نقطعأنيمكننافانهالحديثفيالزيادتينهاتينثبوتتبينواذا

لأنها"لاالذهبخاتمأجلمنكانهبيرةابنةضرببأنحينئذ

لاهذالأنالأنصاريوأقرهحزمابنزعمهكما"ذراعيهاعنأبرزت

بقولهعنهالهضىماقبيلمنهذابلمطلقاالحديثفيلهأصل

علىعطفاًحزمابنقولومثله،"علمبهلكليسماتقفولا"

من.قبلهكالذيلأنه"بهأعلم!عليههومماذلكلغيرأو"ذلك

لأنهالصوابعنأبعدهذاإنبل،الحديثفيلهأصللاأنهجهة

ومن؟هوماتدرلمشيءعلىهبيرةابنةضربيالنبيأنيتضمن

معرفةأساسعلىإلاحقاًتأديبايكونلاالتاديبأنبداهةالمعلوم

رسولعنهيتنزهمماوهذااعتداءكانوالاعليهالباعثالسبب

!ر.الله

ابنة/معرفةينفيأنيردلمحزمابنولكن،مسلمهذاقيلفإن

فيردفقطذلكأرادكانان:قلنا،لهمعرفتنابل،للسببهبيرة
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كمااتروهولمالسببهذاهبيرةابنةكتمتكيفوهوأخرشيءعليه

لغو'السبببدونالقصةروايةأنوضوحومع،القصةأصلروت

عن!فضلًاالناسسائرمنالعقلاءعنهيتنزهمماوهذامنهفائدةلا

أالزيادةهذهثبوتكانولهذا.إلعنانقلوهاالذينوالمحدثينالصحابة

المستفاد.والحكمالفائدةوتظهرالقصةبهتتمهاماًأمراً"ذهبمن"

لإثباتها.وفقناالذيدثهوالحمد.مثها

مثل'الحديثهذاأنالعقلاءفبهايمتريلاالتيوالحقيقة

!رالنبيأنثعلبةأبعن"الآداب"فيأوردتهإلذيالآخرالحديث

الحديث'."معهبقضيبيقرعهفجعلذهبمنخاتمايدهفيأبصو"

حراموأنهالذهبخاتمأجلمنكانالضربأنعلىيدلأنهفكما"

أجلمنكانالضربأنعلىيدلالحديثهذافكذلكالرجلىعلى

.فرقرلاأيضاًالنساءعلىحراموأنهالذهبفتخ

كلهاالرواياتوهوحزمابنعلىالردفيآخروجهليبداثم

فماوحينئذ،الحديثفيالفتخذكوعل-حزمابنروايةحتىاتفقت

أليسثم؟!أجلهمنيكنلمالضربإنقيلإذافيهالفتخذكرفائدة

فائدةلامابروايةعنواحعثالرواةإلىالعبثنسبةالقيلهذايتضمن

منالذيالسببوهوكتمانهيجوزلاماوكتموا،الفتخوهوذكرهمن

لا.؟والنأديبالضربكانأجله

منكانالفربأنالحديم!طفيليس"حزمابنقولوأيضاً

ثعلبةابماحديثفيليس،يقولقدمنكقول"الكبارالخواتمأجل

فيألحقهفافيهذاقاللئن.الخاتمأجلمنكانالضربانالمتقدم

هذاعلىاوافقه!نأستطعولا،حزمبابنالظاهرعلىالجمود
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ولادةكنُتوإن،عربيةسليقةمنعنديبماأقطعأنابل،الفهم

جليلكانمهماللحديثينالفهمذلكيذهبمنبخطأ-ألبانيا

باللغةمنيأعلمحزمابنأدْمنكرولاناسغيرهذاأقول،القدر

الظاهرعلىالجمودفيمذهبهقبلمنأقولكنه،وآدابهاالعربية

لهماتقلولا"تعالىلقولهفهمهنعللفكيفوإلا،بهاشتهرالذي

ضهيإنوقولهإ)8(!قتلهماولاضربهماتحريمعلىتدللاإنها"اف

البولإراقةعنالنهيعلىيدللاالراكدالماءفيالبولعنيك!النبي

بذكرها،الكلاميطولالتيالأمثلةمنذلكوغير!الماءفيالإناءمن

ماالحادثةالعلوممنعةلمهيدخلأوعجمةعليهتطرألمعربفأي

.؟والحديثالآيةمنالفهمهذايفهمسليقتهأفسد

فتخأجلمنكانهبيرةلابنةيضربهأنصجأنهوالخلاصة

النساءعلىالذهبخواتمتحريمعلىواضحدليلفذلك،الذهب

الحديثدلالةبل،الرجالعلىتحريمهعلىثعلبةأيحديثدلكما

:!رةلاب!!قولهتذكرتإذاأظهرالنساءعلىتحريمهعلى

."؟!نارمنخواتعميدكفياللهيجعل-أنأيسرك"

الزيادتين.فيالأستاذكلامعلىالردنختتموبهذا

سلسلةتحريموهواخرشيءعلىأخرىدلالةالحديثوفي

علىب!النبيفدخل"ثويانقولوذلكطوقاجعلتإذاالذهب

هذا:فقالتذهبمنسلسلةعنقهامنأخذتوقدمعهوأنافاطمة

فاطمةيا:م!النبيفقال،السلسلةيدهاوفي-حسنأبوليأهدى

.(7/75)،أحكالاا"(0)
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ثمنار؟!منسلسلةيدهافيمحمدبنتفاطمةالناسيقولأنأيسرك

الحديث0.شديدأعذماعذمها

تحربمألبتةفيهليس":(01/82)حزمابنوقول

وإلا،اليهالإشارةسبقتالذيالظاهرعلىجمودهمن"لباسها

علىمنصبهوإنمابالذاتالإنكارأنعلىالدلالةواضحفالحديث

لأنباليدأخذهاعلىإنكارهيك!وجهوإنما،العنقفيالسلسلةوضع

المستلزمالوسائلإنكاربابمنفهوطوقاًلاستعمالهافريعةذلك

فيليسباليدالذهبأخذفمجردوإلا،بالأولىالمقاصدلإنكار

فضلاًالرجالعلىمايوماعرماًكانأنهأوتحريمهعلىيدلماالشريعة

.النساءعن

تحريمالحديثمنأخذالمذكورلجمودتبعاحزمابنويؤيده

سلسلةيعني)إمساكهاوأما":فقالنسخانهادعىثمالذهبمس

فيهشكلابيقيننسخفقدإنكارهالخبرهذافيالذي(الذهب

الذهببيع!رواباحتهالذهبفيالزكاة!اللهرسوللإيجاب

."...بوزنوزنابمثلمئلابالذهب

ولاالمذكورالتحويمعلىكيرهفيولاالحديثفيدليللاأنهمع

،الأياممنيومفيتحريمعلعهيجرلمبأنهنقطعنحنبل،نسخهعلى

بالديناريتعاملونكانواوبعدهالإسلامقبلالعربأنيقعناًنعلملأننا

مسحرمب!الرسولأنعلىالدليلفأينالذهبحليويستعملون

إلىيصارحتىالأياممنيومفيورجالانساءجمععا-الناسعلىذلك

.أ!المزعومالنسخادعاء

عندبماحزمابناستدلئم":الأفصاريالأستاذقولوأما
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حليةع!اللهرسولعلىقدمت:قالتعائشةحديثمقداودأبي

قالت:حبشيفصفيهذهبخاتمفيهالهأهداهاالنجاشيعندمن

ئمالحديث..أصابعهبيز،أوعنهمعرضمابعود!اللهرسولفاخذ

فَلَعَلهُالذهبخاتممسكرهقد!اللهرسولفهذا:حزمابنقال

."لفاطمةكرهه

وجهين:منفالجوابَ

أنالذهبوصًلمساللهرسولكراهةمنيلزملاأنه:الأول

بالذ!ب.التحليلهنأبعحأيضاًاللانيالنساءعلىمكروهاًيكون

علىيدلإنمافالحديثذلكفيكالرجالالنساءأنهب:الثاني

بحديثعليهوشمتدلالتحريميدعيحزموابن،فقطالكراهة

يك!الرسولبكراهة-صحإفىْ-التحريمتأييديجزولمفاختلفاثوبان

مبين.هوكماالمس

:حزمابنلكلامملخصاًالأستاذ!لثم

أجلمنلمسهبيرةبنتبديضربأن:كلامه"وحْلاصة

إنمابيدهاالسلسلةإمساكهافاطمةعلىع!النبيإنكاروأن،الخواتم

السلسلةلبيعهاليسالمذكورالثوابوأن"ا"بهأعلماللهلمعنىهو

علىدلالتهفرضعلىالحديثوأن.أعتقتهالذيالغلاملإمحناقهابل

."شكبلامنسوخالمنع

مأخذ:هذاعلىولنا

علىولومنسوخالحديثأنألبتةحزمابنيقللم:أولا

علىلودلنسخهيدعيأنمنوأعلمأرفعهوبل،المذكورالمْرض
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كمامنهفيستثنىالحلأحاديثمنمعنىأقللأنهذلكعندهالمنع

قالوانما.حزمابنمثلعلىيخفىلاوهذاالمتقدمةالقاعدةتقتضعه

هذاتبنييمكنلأنه،آخرشيءوهذا،فقطالمسبنسخحزمابن

فيالعلماءجممعمذهبهوكمابهالتحئنبتحريمالقولمعالقول

لابنيمكنفكذلك،بهالتحلييجوزولامسهيجوزأنهالمحرمالذهب

تحريمبنسخقولهمعالمحلقالذهبتحريمفيبقولنايقولأنحزم

بين.خطاحزملابنمطلقاًالحديثنسخفعزويخفىلاكمامسه

.يشاءمقيؤتيهاللهبيدوالتوفيق

فاطمةإنجاءيعني)المذكورالثوابإنحزمابنقول:ثانعاً

فاطمةأنظاهرهلأنبصوابليسالغلاملإعتاقهاكانإنما(النارمق

ذلك،من-وحاشاهاالسلسلةبسببالنارلهاوجبعنهااللهرضي

مخالفةتتعمدلمأنهانعتقدلأننامطلقاًالنارتستحقلمأنهانرىبل

فيالمؤاخذةأنالمعلومومقحرمتهاتعلمتكنلملأنهابالسلسلةالشرع

لهاوبينيك!اللهرسولنهاهالماانتهتولذلك،مرفوعةالحالةهذه

مننجاهافالذي،ببيعهاالسلسلةمقالخلاصإلىوسارعتحرمتها

حتىبذلكتكتفولم،انتهاؤهاهوإنمالهامعرضة-كانتالتيالناو

منالمنجيالانتهاءبعد-فالعتق،وأعتقتهغلاماًبثمنهااضترت

اقتمرتلوأضهاترىألا،عنهااللهرضيمنهانافلةكان-إنماالنار

أبعهاغضبورفعإنجائهافيكافياًذلك-لكانالسلسلةبيععلى

عنها؟

السلسلةإمساكهاعلىمنصبأَكانالإنكارإِنقولهإِن:ثالثا

لماكذلكلوكانأنهويؤيده،بيانهسبقمافينافيه!مجهوللمعنى

المنكرفيفيقعمسهامنلهلابدالشاريلأن،بيعهاعلى!أقرها
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فعلهلوكماحكمهالمنكرلفعلالمتسببأنثرعاًالمقررومنذاته

هومماوغيرهالحديث...عمثرةالخمرةفياللهلعن!قولهبدليل

الإنكارأنمنإليهذهبناماعلىواردغيروهذاالعلماءلدىمعروف

اثهرضيفاطمةاُنلاحنمالبالسلسلةالتحليعلىبالذاتِمنصباًكان

ثم-الآقيحديثهافيسلمةأمفعلتهيأتها!كماوكيرتقطعتهاعنها

منالمشتريكانإذاهذا،بهاللتح!بلاذهبهامنلينتفعباعتها

شاءإنمطلقااشكالفلاالكتابأهلمنكانانوأما،المسلمين

عليهفالإشكال،مسلماكانأنهحزمابنكلامظاهرلكن،نعالىاللا

قائم.

إياهوصرفهالحديثهذاكليحزمابنكلامإنالقولوخلاصة

واهالنساءعلىالذهبوسلسلةالذهبخواتمتحريمعلىدلالتهعن

حاولكانوانتعالىاللهحفظهالأنصاريوالأستاذ،إليهيلتفتلا

بنقلهخاصةعنايةعنىحعثإليهالمشارحزمابنكلاممنالاستفادة

لابأنهكلامهبعضفيأشعرذلكمعف!نه،بهوالاحتجاجوتلخيصه

بيانهسبقماعلىكلامهلخصأنبعدفانهحزمابنكلامعلىيعتمد

علىهوإنمااعتمادنالكن":بقولهعليههواستدركعليهماذكرمع

الأستاذمنضمنياعتراففهذا"الحديثهذافيالقطانابنكلام

ابنكلاموأن،المذكورالتحريمعلىالحديثدلالةبصحةالأنصاري

صحةيرىلاالأنصاريولكنعليهيعتمدلاممانفيهافيحزم

سبقمماعلصتواذا،اياهالقطانابنعلىمنهاعتمادآفقطالحديث

أخرىطويقأللحديثوأن،بياكاسبقوجوهمنواهيةالعلةهذهأن

ألىْذلثهمنإصمتنتجألىْأستطيعم!لقأف!نيفيفأعلةلاصحيحة

صسحةوعلىالحديثصحة/علىتعالىالثا""شاءإنسيواقق!الأستاذ
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اللهشاءإنفاعلفلعله،منسوخوغيرمحكموأنهالتحريمعلىدلالته

تعالى.

الثالث.الحديث

شعائرجعلت":سلمةأمحديثوهوالثالثالحديثوأما

تنظرألافقلت،عنهافاعرض!النبيفدخل،رقبتهافيذهبمن

عليفأقبلفقطعتها:قالت،أعرضزينتكعن:فقال؟زينتهاإلى

الحديث."إحداكنضرما:قالأنهزعموا.قال،بوجهه

ماالحديثهذابصحةالأنصاريالأستاذسلملقد:أقول

القدرهذاأنالأستاذذكرأ:قالحيث"..زعمواأفيهقولهعدا

."الاستدلالبذلكفم!عقط،مرسلا!ديثهذامن

وجهين:منوالجواب:قلت

،لغيرهصحيحولكنه،أيضاصحيحالقدرهذاأن:الأول

شاهدانولهموصولارويوقدالإسنادصحيحمرسلفانه

تخريجهماوسبق(145ص)"الآداب"فيذكرتهماكنت،موصولان

الأستاذأغفللماذاأدريفلاالردهذافيبتفصيلعليهماوالكلام

معبالإرسالالحديثإعلالعلىمقتصم!ذلكعنالجوابالأنصاري

أما؟اتفاق!حجةالحالةهذهفيوأنه،موصولاجاءقدبأنهعلمهمع

رهرإمامبلثقةمرمعلبانهفواضحوافقهمومنالحنفيةمذهبعلى

موصولاجاءفلأنهالشافعيمذمبعلىوأما،رباحأببنالعطاء

عرفت.كماآخررجهمن

قليس،صحعحكيرالحديثمنالقدرهذاأنهب:الثاني
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المتضمنبصحتِهِالأستاذسلمالذيبالقدربل،بهالاستدلال

وجواب،رقبتهافيالذهبشعائررأىلماسلمةأمعن!اعراضه

بقوله:ذلكعنالأنصارىِالأستاذ

هوماإلىإرشادفيهاانمابل،التحبريمعلىنصفيهاليس"

."الزينةتركمنالأفضل

لمجردالمسلمعنالإعراضلأنذلكعندنا،بصوابليس

أعلم،فيماالشرعنصوصفيغيرمعهودأمر"الأفضلهوما"تركه

بصورةالمسلمينإخوانهعنالمسلميعرضأنلزمهذاصحولو

هوكماالفاضلةالأمورمنأمرمتركقدمسلمايعدملنلأنه،مستمرة

وما،باطل،هذهوالحالةالمسلمعنالإعراضآنيخفىولاظاهر

أنعلىظاهرةدلالةبدلالإعراضبل،باطلفَهُوباطلمنهلزم

الأدلةقامتإذاسيمالاسرعا،يجوزلامماارتكبقدعنهالمعرض

الإعراضبأنيقطعفحينئذ،هذهمسالتنافيكماذلكجملىالأخرى

التحريم.علىدلعل

آيةغيرمافي!رنبيهأمروتعالىتباركالهأنذكرنامابؤيدومما

المشركين"عنواعرض":فقالوالمنانجقنالكفارعنبالإعراض

المنافقينحقفي"وقالالجاهلينعنواعرض"الأخرىالأيةوفي

فييخوضونالذينرايت"واذا:وقال"وعظهمعنهم"فأعرض

القرانفينجدولم"غيرهحديثفييخوضواح!عنهمفأعرضأياتنا

وكذا"الأفضلهوما"تردمنعنبالإعراضبالأمرواحدةايةولا

جاءفقدذكرنالمايشهدمافعهاوجدتبلذلكمثلفيهانجدلمالسعْة
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ذهبمنخاتماأصحابهبعضعلىرأى!النبيانعمرانابنمحن

ص)"الآداب"فيمخرجوهوالحديث.فألقاه:عنهفأعرض

النبي!إعراضمنالجليلالصحاببهذافهمكعففتامل(134

المعصية،منتخلصأَإلقاثهإلىبالرولذلكالذهبخاتمتحريمعنه

فيأوردهفانهتعالىالهرحمهالبخاريالإمامالمعنىهذاإلىأشاروقد

المتخلقعلىالسلامتركمنباب"بقرلهلهامترجمماَأحاديثجملة

كلهافيأحاديثئلاثةالبابهذافيأوردوقد"،المعاصيوأصحاب

الذهببخاتمالمتحليعنالإعراضفيهمامنهااثنان،الإعراض

طيبوهوبالخلوقالمتخلقعنالإعراضفمهوالآخر،أحدهماوهذا

نأإلىالزجمةبهذهالهرحمهالمخاريفأشار،بالنساءخاص

قولنا،هووهذامعصيةارتكبتدعنهالمعرضأنيفعدالإعراض

توثيقه.علىلثهوالحمد

التحريملإفادةهوإنماالإعراضفيالأصلإن:القولوجملة

منحينئذفلابدالأفضللبيانالمواطنبعضفيجاءأئهفرضفإن

.مفقودةهناوهيقرينة

أنهبهالمقطوعفمن،الأصلبهذاالمنصفالعاقليقنعلمفان

القراثنفيالنطرمنفلابدوحمنئذ،العكسيدعيأنيستطيعلا

به،قيل،للتحريمأنهعلىدلتفان"الإعراض"بالمحيطةوالأدلة

أنهعلىدلتقدهناوالأدلة،بهقيلللتنزيهأنهعلىدلتوإن

سبحانه.الهمنوالتوفيق-ظلكلعلىالمرادفثبتسبقكماللتحريم
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اعلهعماوالجوابالمقطعالذهبعنالنهىحديثصحة

به.الأستاذ

منإلعهذهبناماإياهفهمناحسبيؤيدآخرحديثاهناكإنثم

الأستاذأنولولاأيضا،النساءعلىخاصهَالمحلقالذهبتحريم

لما،صحيحالتحقيقعندوهو،بالتضعيفلهتعرضالأنصاري

نكنلمإياهفهمنالأنذلك،فاثدةكبيرالآنعليهالكلامفيأنرإيت

قلنا:حيثالاحتمالعلىبل،بهجازمين""الآدابفيأوردناه

يغيرلافذلكخطاأوصواباهذافهمناكانوسواء"،...ولعل"

حينئذفالحديث،صواباكانإذابل،المسألةأصلفيرأيناوجهةمن

ففيماخطأكاندان،رأيناصمحةعلىالكثيىةالشواهدجملةمنشاهد

عنه.وغنيةكفايةالئحريمفيالصريحةالأحاديثمنذكرهسبق

لبسعنكَأاللهرسول!ى)معاويةحديثهوالحديثذلكُ

.(مفطع!إلاالذهب

طريفين.الأنصاريالأستاذلهساقوقد

معاوية.عنقلابةأبعنالقنادميمونعن:الأولى

ابنعنوتارةمعاويةعنتارةالهنائيشيخأببرواية:الثانية

عمر.

،القنادميمونبجهالةالأستاذفأعلهاالأولىالطريقأما

جهةمنومعاويةهذاوبينجهةمنقلابةأبماوبينبينهوبالانقطاع

صحيح.إكلالوهذاأخرى

بقوله:فاعلهاالثانمةالطريقوأما
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فيوقال،شيخبأبيالقيمابنأعلهافقد،معاويةعن"أما

قتادةعنهروىوإن،بهيحتجلاشيخشيخ"أبو:"المعاد"زاد

كماالصوابتشبهلاعمرابنعنإياهوروايته."كثيرأبيبنويحمى

:الأنصاريقال،النسائيبينه

وايةالروهذه.معاويةعنحمانعنتارةالشيخأبو'ويرويه

أدماابنوقال"هومنبدري'لا:الذهبيقال""حمانبأعلتقد

عنمعمررواهحدبثعنأبيسألت:"الحديثعلل"فيحاتم

:قال(؟الحديثفذكر:قلت)معاويةعنالهنائيشبخأبقتاله

عنمعاويةعنحمانأخعهعنشيخأبوحدثنيكثيرأبيبنيحمىرواه

الحديث.فأفسدمجهولوهوأخاهفادخل:قال،يك!النبي

علل:ثلاثالطريقلهذهأدْالأستاذكلاموخلاصة:قلث

شيخ.أبيضعفالأؤلى

.سندهفيالاضطراب:الثانمة

شيخ.وأبيمعاويةبينالواسطةجهالة:الثالثة

يلي:فيماذلكعنوالجواب

العدالة،ثابتثقةشبخأباأنإذفباطلةالأولىالعلةأما

"التعليقاتفيبعضهابينتالتيأوهامهمنلهالقعمابنوتضععف

ولم،المثععخلهذالضعيفهسْهيقبلوكبف"المعادزادعلىالجعاد

لهعرفمنكلإنْبل؟والتعديلالجرحأئمةمنأحدإلمهيسبقه

قالولهذا،حبانوابنوالعجليسعدابنمثلوثقهفقدفيهكلام

"التقريب"فيالحافظوقال"مشهورثقة":(275/)1المنذري

"ميزافيفيإياهإيرادهعن!عراضهتوئبقهإلىالذهبيواشار"،"ثقة
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شرطههوكمالأوردهكلامأدقفيهكانفلو"الرجالنقدفيالاعتدال

:(3/705)الشرعيةالآدابفيمفلحابنالعلامةقالولهذا،فيه

."جيدالحديثإسناد"

يجوزاضطرابكللبسلأنهأيضاً،فمردودةالثانيةالعلةوأما

منوجهترجيحيمكنلاكانإذ!فيماذلكوإنما،بهالحديثاعلال

ممكنوهذا،المصطلحعلمفيمفصلهوكماالاضطرابوجوه

منثلاثةعليهااتفقمعاويةعنشبخأل!روايةلأنذلكهناميسور

،فهدانبنوبعهسالوراقومطرقتادةوهمالئقاتمنكلهمالوواة

كماصحيحسندفهذا،معاويةسمعتشيخأب!عن:قالواوكلهم

هذافيالثلائةهؤلاءمنأحدعلىالرواةمنأحديختلفولم،ترى

أحمدعندوكبعهكذارواهفقد،منهمالثالثالااللهمالإسناد

غواببنعليوخالفهما.النسائيعندشميلبنوالنضر89(/)4

ابنسمدتقالشيخأبوأنبأنا:قالفهدانبنبيهسثنا:فقال

معاويةمسندمنلاعمرابنمسندمنفجعله،الحديثفذكرعمر،

فقدضعيفاكونهمعلأنهقطعاوغرائبهغرابابنأوهاممنوذلك

النسائيالإمامرخحولهذا،شميلبنوالنضرالثبتينالثقتينخالف

:هذهغرابابنروايةعقبقالحيثروايتهما

."بالصوابأشبهالنضر"حديث

ابنروايةردفيصريحهذاالنسائيكلامأنفيشكلاومما

فيالاضطرابوجوهوجهامنجعلهاحينئذمجوزفلاهذهغراب

النسائيبشهادةمرجوحةلأكاالأنصاريالأستاذفعلكماالحديث

النساثيعنالشهادةهذهمعنىنقلالأستاذأنالغريبومن،هنه
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بينهكماالصوابتشبهلاعمرابنعنإياهوروايته"قولهوذلك

الروايةهذهذكرفائدةفماذكرناهمامنهافهمكانفإن"النسائي

غيرمنهافهمكانوإن؟الحديثإعلالفيبهاوالتمسكالمرجوحة

هو؟فماذلك

منثلاثةأنآنفاًعلمتقدلأنكأيضافباطلةالثالثةالعلةوأما

فلم.معاويةسمعت:قالثعيخأببعنروايتهعلىاتفقواالثقات

فالإسنادمعاويةمنبالسماعشيخأبوصزحوقدحمانأ،بينهمايدخلوا

حينئذالحديثلأن"خمانا"بينهماأنثبتلوحتىصحيحمتصل

(،"المصطلحفيمقررهوكماالأسا-ئيدمناتصلفيماالمزيدمنيكون

علىمدارهاالإسنادفيحمانزياددأن:وبيانهيثبتلاذلكولكن

خالفهفقد،عندناثقةكانوهودإن،علمتكثيركماأبببنيحعى

نقولهوهذاشاذةروايتهفتكونبمانهسبقكمامنهعدداًأكثرهممن

فقد،كذلكوليس،فيهاعليهيختلفوالمالرواةأنافتراضعلى

كلهاالنسائيالإمامساقهاوقد،شديدأَاضطراب!عليهاضطربوا

عنبشربنعمارةروايةمنهاوذكر،فيهاعليهالاختلافوجوهوبين

:قالإسحاقأبوحدثني:قالكثيرأبيبنيحعىعنالأوزاعي

اللهرحمهالنسائيحجوقدالحديث.معاويةرخح:فالحمانحدثني

:فقالالأخرىالرواياتعلىهذهعمارةرواية

"بالصواباولى"وحديثه

حمانعناسحاقأببعنهيكثيرأبمابنيحىروايةأنفثبت

نجعلهاأنهذهوالحالةيجوزفلا،حمانعنشيخابعنوليست

طريقالحقيقةفيهيبل،الحديثفيالاضطرابوجوهمنوجها
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فيكون.تضعفهولاوتقويه،توهنهولالهتشهدللحديثأخرى

رواه،معاويةعنالحديثكلاهماروياقدوحمانشيخأبوالأخوان

كئير.أبببنيحمىالأخروعن،جماعةالأولعن

به،أعلماوسقوط،الحديثصحةالتحقيقبهذافتبين

فضله.منالمزيدونسالهتوفيقهعلىدثهوالحمد

عليه.وجوابناالأستاذعند(المقالعالذهب)معنى

عن!هى"المتقدمالحديثمعنىفيالأنصاريالأستاذذكر

قولين:"مقطعأإلاالذهب

المرادوأن،الذهبمنللنساءأبيحمامنهالمستفادأنالأول

..والخلقةالقرطمثليسيرةقطعأيجعلأنبالمقطع

الحديث:في(المقطعالذهب)معنىتحقيق

عماوالجوابالحديثصحةفيالقولتحقيقمقفرغناأنبعد

فيالأستاذحكاهمانذكرأنبنايحسن،بهالأنصاريالأستاذأعله

:قال،منهالصو!بوجهونتبينفيهللتاملالحديثمعنى

أبيحمامنهالمستفادأن:أحدهما:مسلكانفيهللعماء"

مثليسيرةقطعايجعلأن(المقطع)بالمرادوأن،الذهبمقللنسا،

..الخطاببإليهمالالذيهووهذا،والخاتموالحلقةالقرط

..رسلانوابن..الديبعوابن..الأثيروابن..والتومذي

..الزكاةفيهلاتجبمابأنهاليسيروضبطوا

الحافظقالللرجالبالنسبةهوانماالاستثناءهذاأن:والثاني

:يقولالإسلامشيخيسمعت:"الشهرةحاشية"فيالقيمابن
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،كالزرالمفردغيرالتابعفيهومقطعاالذهبإباحةفيمعاويةحديث

بنجربصيصةتحلىمنأي)الخربصيصةوحديث،ونحوهوالعلم

بينهما.تعارضفلاوغيرهكالخاتمالمفردهوفي(القيامةيومبهاكوي

ذلك:عنالجوابفيأقول

آداب"كتاببفي(المعمملك)هذاأوردتكنتإنني:الأول

إدخالهعليهورددتالأثير-ابنعننقلا(471ص)!الزفاف

الكلمة:هذهاشتقاقأصلينافي"لأنه(المقطع)فيالحلقة

.هناكأوردتهماآخرإلى(الوصل)ضدهوالذي(القطع)

الذيالمسلكهذايحكىأنالأنصاريالأستاذاستجازفكيف

واحد؟بحرفولوعنهْ-نجيبأندونبذلكعلمهمععليهرددت

اللهم،خلافناعلىلديهحجةلاالأسعاذأنعلىهذايدلأفلا

يعرفلاالحقأنأيعلمأنهمعالمسلكبذلكالقاثلينتعدادإلا

!"بالرجال

."الزكاةفيهتجبمالابأنهاليسيروضبطوا":قوله:الثاني

فلا،عليهدليللامماأبأنههناكرددتهكنتأيضاوهذا

."اليهيلتفت

الأنصاريالأستاذكانفاذا!بشيءأيضاًعنهالأستاذيجبفلم

اعتمدفكيفيعلمهلاكانوان؟يظهرهلمفلماذاعليهالدليليعلم

عندالمعهودخالفمنعلىالردصددفيوهولاسيماعليهدليللاقولاً

عليهالردأفيكون؟!بَخالرسولعنالثابتللدليلمنهاتباعاًالعلماء

!؟العلماءبعضأقوالمنعليهدليلمالابحكاية

-175-



هذاحكىحينالأنصاريالأستاذ|نفعهلاشكمما:الثالث

نألهيجزلموالا،بهمسلملهمرتضوهوإِلايحكهلم،المسلك

:نقولأنل!ايصحوعليه،بههويقوللابمامخالفهعلىيحتج

(للنساء)ْالذهبمطلقإِباحةعدمفيصريحالمسلكهذاإِن

تبناهقدالأستاذكانف!ذا،الزكاةفيهتجبُلاالذياليسيرمنهالمباح

علىالذهبمقجنستحريموهيهامةنقطةفيأخعرأمعناالتقىفقد

الأنصاريالأستاذألفالذينالعلماءجمهوررأيخلافوهذاالنساء

نأبعدلصالحهمالصويحةالآحاديثوتأوللهمانتصاراًعلينا.رده

تضعيفها!حاول3

علىالمحرمتعيينفيوبينهبينيالخلافانحصرفقدوعليه

الأحاديثذلكفيوحجتنامنهالمحلقهوإنمانقولفنحنالنساء

غيرأومحلقاًكانسواءمنهالكثيرإنهيقولوهو،المريحةالصحيحة

إِلا!ليسالرأيإِلاذلكفيلهحجةولا،محلق

فجوابناللرجالمباحالمقطعالذهبأنوهوالثانيالمسلكوأما

وجهين:منعلمه

إِلاالنهم،بحجةذلكعلىالأنصاريالأستاذيأتلم:الأول.

الأستاذفهمصوابسلمناولو"الشهرةحاشعة"فيالقيمابنكلام

كالزرالمفردغيوبالتابع(المقطع)فسرأنهجهةمنلنافهوحجةاياه

الأداب"فيكمامقالالفبلغجماالمحرمقيدولكنهاحمدالامامعنروايهّوهوقلت)0(

.(3/517)0الوعية
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لناشاهدفهوقولناعينوهوحلقةليسانهمعناهوهذا،والعلم

لثه.والحمد

ليسالرجالعلىالقيمابنلكلامالأستاذحملأننرىولكننا

داودأبماسننيعني"السننحاشية"فيكلامهلأنذلك،بصواب

باب"فيداودأبوأوردهاالتيالأحاديثعلىكلامهأخرفيأوردهإنما

تقلدتامرأةأيما"يزيدبنتأسماءحديثومنها"للنساءالذهب

وأيما،القيامةيومالنارمنمثلهاعنقهافيقلدتذهبمنقلادة

يومالنارمنمثلهأذنهافيجعلذهبخرصأمنأذنهافيجعلتامرأة

ثوبانحديثثمبنحوههريرةأبحديثالقيمابنذكرثم"القيامة

وأشكلتالأحاديثهذهفي-الناسفاختلف":قالثمالمتقدمين

الأستاذحكاهماتتجاوزلاوهيذلكفيالأقوالذكرثم"علمهم

هذهحولترىكماكلهوالبحث-عليهالردسيأتبمماالأنصاري

وابنألبتةبالرجاللهعلاقةلاالنساءعلىللذهبالمحرمةالأحاديث

حديثذكرثممنهاقولأيرجحأندونالأقوالتلكحكىالقعم

كلامهالقيمابنختمثمالباببهداودأبوختمالذيهذامعاوية

بقوله:

من"الأثرمروايةفيأحمدبهاحتجآخرحديثفيروىوقد"

شيءأي:فقلت:الأثرمفقالالقيامةيومبهاكويبخُرَبْصة)1(تحلى

النهاية"0فيكماالأذنحلىمنوهو،الحلىمنالصغيرةالحلقةوهوالحرصتصغير:)1(

بنضهرحديثمن(4/227)المس!دفياحمدروا.المذكوروالحديث.الأثيزلابن

السيوطياليهعزاهوكذا،بخربصيصة"بلفظمرفوعاغنمبنعبدالرحمنعنحوشب

نقلاالذيباللفظ(5/147)0المجمع"فيفذكؤالهيثيوأما،الكبرالجامعفط

مز-شاهدله"خربمة"اللفظوهذا0المسند"نخاختلاتمنولعله،القيمابن
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كذ!من:غيرهوقال،الشعيرةصغيرمئلشيء:قال؟خربصة

.الجرادةعينمثلولعله

اباحةفيمعاوية.حديث:يقولالإسلامشيخوسمعت

وحديثونحوهوالعلمكالزرالفردالتابعهوفيمقطعاًالذهب

بعنهما.تعارضفلاوغيرهكالخاتمالفردهوفيالخربصة)؟(

الأحاديثفيبحثهالكلامبهذاختمالقعِمابنأنترىفانت

التوفيقفيالعلماءاقوالوحكىالنساءعلىالذهبتحريمفيالواردة

جديدبفولإقبلسبقكماشيئايرجحولمالحلأحاديثوبينبيثها

حديثومنهاالتحريمأحاديثأنخلاصتهت!يميةابنعننقله

ومنهاالإباحةوأحاديثوغيرهكالخاتمالفردعلىع!مولةالخربصيصة

وغيرهما.والعلمكالزرالفردغيرالتابععلىمحمولةمعاويةحديث

انعلىالقيمابنبكلاميمستشهدالطالبيانهذابعديصحفكعص

كلامهيحتملهلاماهذا!للرجالبالنسبةهوإنمافيهالواردالاستثناء

اليتة.

فقد،المعقفييتقياناللفظينفانسهلفيهفالأمركانماوأيانقدآكماإسماءحديث=

:"خربص"ماثةاالقاموس"ففي..الحربصيصةوأما.،الحربصة"معنىعرفت

فيونحوه."الحلىمنوالحبةوالقرط..الحليمنضي.إي"خربصيصةعلهاوما"

الرملفيتزاءىالقالهنةهي":0الحربصيصة0ثرحفي،النهاية"وفي0اللسان"

جرامق،عبنكاكابصيصلها

الصغير،القرط"معانيهامنوأنالنساءحليمن"الحربصيصة"انذلكمنفيتلخص

القيمابنكلاممناللفطةهذ.فيالصوابإنعندييترجحولذلك0الخربصة"وهو

فلا،الخربصة"بخلافنخصبصهبمكنالعامبمفاهالأن،الحربصيصة"لفظهوانما

إوردنفسهتبعيةابنإنويؤيده،عليهتيمبةابنكلاآحمليمكنولاالتخصبصيقبل

.(77ص)،الاخيارات"فهاللفظبهذاالحديث

ال!ابق.التعليقوانطرذكرتهماوالصواب.الحربصة:الأصل()؟
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صحٍفاذاعرفتكماالنساءحليمن!الخربصيصة)أنويؤيده

تبعاالقيمابنحملهفاذاوحينئذ-ولابدالنساءبالحديثفالمرادذلك

علىالخاتمتحريميعنيأنهعلىذلكدلوغيرهالخاتمعلىتعميةلابن

اللهشاءإنيخفقلابينوهذا.فيهنالحديثلأنأيضاًالنساء

،.تعالمط)1(

خاتمتحريمفيمعناالقيمابنأنلكظهرهذاتبينوإذا

علينا/ويزيد،والسواركالطوقفردهومماوغيرهالنساءعلىالذهب

الذهبمنكالمشطبنفسهمستقلهوحليماكلبذلكيلحقأنه

أعلم.والله(الفردية)فيالاشتراكبجامعونحوه

علىالحديث!لاتيميةوابنالقيمابنأنهب:الثانيالوجه

مننأخذبل،7نقلدهماأنلناملزمغيروهواجتهادهمافذلكالرجال

وقد،اختلفواإذاالصوابإلىالأقوالأقربونختار،أخذواحيث

النساءعلىالحديثفحملواالأنصاريالأستاذذكرهممنخالفهما

،الأخرىالأحاديثفصلتهمجمكالحديثلأنعندناالأرجحوهو

الأحاديثبدليلالمحلقالذهببهيرادفيهالذيالنهيأنأعني

بدليلالمقطعوهوالمحلقغيرجهايرادفيهالتيوالإباحةالمتقدمة

للرجالبالنسبةشيءمنهيردلمالتفصملوهذا،الإباحةأحاديث

أعلم.والله.المرادوهوالنساءعلىحملهفتعين،ألبتهَ

علىالتفصيليالأستاذوومعنالجوابينتهيهناوإلى

المعاني.منتحتملهومادلالتهاحيثمنالمحرمةالأحاديثمفردات

ظاهر.فغرالرجالعلى(77ص)"الاختيارات"فيالحديثتيميةابنحملواما)1؟
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المتقدمة:الأحاديثفيالمجملالأستاذكلامعنالجواب

علىالتفصيليالأستاذكلامعنالجوابمنانتهيناأنبعد

عنالإجابةفيتعالىاللهبذنالآننشرعالمتقدمةالأحاديثمفردات

:فنقولالمجملكلامها

عللاتدلإليهاالمشارالأحاديثأنالأستاذفضعلةيرى

ذلكعلىمحتجابهاالعمليجزلمولودلتإلعهذهبناالذيالتحريم

وهي:وفيهالمنذريعننقلهاأربعةبوجوه

منسرخة.إنها-1

زكاته.يؤديلابمنخاصفيهاالواردالوعيدإن-2

وأظهرته.بهتزينتالذهبفيإنها-3

.والخيلاءالفخرمظنةبانهالكثيرالذهبفيإنها-4

:أقولذلكعنوجواباً

فيبتفصيلعنهاأجبتفقدالأولىالثلاثةالوجوه!ما

معستراهبماعنهاالأستاذأجابوقد،للأعادةداعيفلا"الآداب"

علمه.ردنا

مخالفهوبل،الدلملعنعاريةفدعوى،ابعالرالوجهوأما

منحلقةحبعبهيحلقأنأحبمن"الأولالحديثلظاهر

الحديثفيالسلسلةبحديثيتعلقلماومخالف.الحديث"...النار

الوجه:هذاإبطالفيالقولإطالةعنأغناناوقدثوبانحديثالثاني

حيثالمنذريللحافظتبعاًيرتضهلمنفسهالأنصاركطالأستاذبأن

صرمْتالوجههذاضعفولشدة،"ضيءالاحتمالهذاوفي":قال

."الآداب"فيعلعهوالردحكايتهعنالنطر
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ضروطلهالنسخبأنهناكبطلانهبينتفقدالأولالوجهوأما

نأومنها،المنسوخعنمزاخياًالناسخالخطابيكونأنمنهاكثيرة

الشرطانوهذالأ.(المتعارضينالنصينأعني)بينهماالجمعيمكنلا

أحل)المبعحالحديثهذاتأخريعلملافلأنهالأولأما،هنامنفمان

الجمعفلأنالثانيوأما،التحريمأحادبثعن(أمتيلنساءالذهب

الخ...بسهولةممكق

قطعتأننيومع،المخالفينعندالمشهررأنهمعالوجهوهذا

يستطعلمالفقهأصولعلمصميمهومنمماسمعتبمامحتيببطلانه

،المزعومالنسخويثبتعلينابهيردمايجدولم،نقضهالأستاذ

يطائليفزلمفيهاالحقأصابلوكلمةحوليناقشناانضرفولذلك

:البيانوإلعك،بالموضوعوثقىلهاصلةلافرعيةلأنها

لهذاالمبطلكلامياخلاصةذكرأنبعدالأنصاريالأستاذقال

الوجه:

منالأستاذفهمه2غيرمابالترافيالمرادأنذلكعنوالجواب"

..الاعتبار"فيلحارميبينهكمابهالمرادبل،الزمنيالانفصال

والغاية2،الصف!الممعزطمناحزازاًالاقترانعدم...و

."."والاس!مناء

هذهفيالأنصاريللأستاذقرأتهماأغربمنالجوابوهذا

عنالناسخالنصتأخروإنه(التراخي)منفهمتهمافانالرسالة

معناهالنسخلأن،كافةالعلماءعندبهمقطوعأمرهوالمنسوخالنص

عنه؟متأخرمنفصلبنصإلاالحكمرفعيتصوروهل،الحكمرفع

كتابإلىالفهمهذافيتخطئتيفييستندالأستاذأنالعجيبومن
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رحمهقالذكرتهمافيصريحفيهكلامهأنمعللحازمي"الاعتبار"

النسخ:حدبيانفياثه

علىالدالالخطابأنهالقاضيذكرهماعلىالمتأخرون"أطبق

به،ثابتألكانلولاهوجهعلىالمتقدمبالخطابالثابتالحكمارتفاع

وذكر،شراثطهذكرثم"صحيحجيدوهذا.عنهتراخيهمع

نأالنسحْفروطمنأن173()ص"الفحول"إرشادفيال!ث!عوكاني

منلْهمتهفيمافهل.عنهمتاخراالمنسوخعنمنفصلَاالناسخيكون

العلماء؟هؤلاءكلاميخالفما()التراخي

هو؟فعقولسلبياَتفسيراَالتراخييفسرالأستاذكانإذاثم

الانفصالهذاأليس؟عندهالإيجاببالتفسيرهوفما.الاقرانعدم

علينا؟الأستاذأنكرهالذيالزمنى

فيجاءمماوغيرهماوالصفةالشرطأنالعلماءلدىالمعلومومن

الزمنيالفاصلوجودلعدمشيءفيالنسخبابمنليسالأستاذكلام

الأستاذ.كلامأوهمهلماخلافابالتراخيالمقصودهوالذىِ

وجوابه؟هذاالأستاذكلاممنجنيناهالذيفماوبعد

حىالناسخالمتاخرالنصعلىيدلناأنبهالأجدركانلقد

نضآيعلملابأنهصراحةهويعترفأنأوالموضوعفيرأيناعننرجع

وحمنئذ،بالنسخالعلماءمنقالمنقولفيهعمدتهوإنماذلكفي

بدعوىالمعموبمالنبيكلامنسخالمسلمينأصولفيأيجوزنسأله

!؟النسخأتباعهبعض

أدْالنسخسروطمنأن"الآداب"عننقلاسبقفمماذكرث

بقولهذلكعنالأستاذفأجابالمتعارضينالنصينبينالجمعيمكنلا

."ممكقغير"إنه
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غيرذلككاندإذا:مئلضربأوبكلمةولاذلكيبينلمثم

:الآدابفيذكرتهالذيالجمععنأجابفهلالديهممكن

الحديثبينبسهولةممكنالجمعفلأنالثاني)الشرط("وأما

وبينمعناهفيوما(للنساءالذهبحلحديثأعني)المذكور

لأنذلك(المحلقللذهبالمحرمةالأحاديثأي)المتقدمةالأحاديث

حلقةأوسوارأوطوقهوالذيبالذهبمقيدةوتلكمطلقالحديث

المباحفهوالمقطعالذهبمنذلكسوىوما،ضلمهنالمحرمهوفهذا

الأحاديثقيدتهمطلقفهولهنالذهبحلبحديثالموادوهو،لهن

هناكذكرتهماالخ..نسخفلاوبالتالي،تعارضفلاإليهاالمشار

."وابطالهاالمتقدمةالأحاديثنسخدعوى"عنوانتحت

ذلكأمكننافقدإليهالمشارالجمعيمكنهلاالأستاذكانفاذا

خانحسنوصديقبذلكالدهلوياللهوليتبعألإشارةإليهووفقنا

الذيالجمعبهذاالاعترافالأستاذيمنعالذيفما،هناكبينهكما

ذلك؟يبينلمصوابأَفلماذايراهلاكانفإن،الأصولقواعدتوجبه

بإبطالهإلامفيايمَقويماًيكونلاالردأنالأستاذفضيلةيرىألا

والا،تكنلمكانعلمهاوالمرورعنهابالسكوبلاالمخالفحجة

نأالىأخرىبعدمرةالحجةحكايةإلىوسيعادالمناقشةفستطول

إذاالاْستاذيلومنيلافارجوأن!بطلانهاعلىالدليليقامأولهايخضع

عنهايجبولمعنهاسكتطالماالتيالحججهذهمثلإِلىنظرهلفتما

.بمثيء

وهوممكنغيرهناالجمعإن:الأسعتاذيقولكيفرىأدلا

أقلأحد!اكاناذاالنصين"أن:سبقكماحزمابنعننقلالذي
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..الآخرمنمعانيالأقليستثنيأنفالواجبالآخرمقمعنى

أكثرللنساءالذهبحلحديثأليسأخيياعلعكفبالثه

لأاذنفلماذا؟عليهنالمحلقللذهبالمحرمةالأحاديثمنمعاني

منمستثناةالأحاديثهذهقتجعلهناالصحمحةالقاعدةهذهتطبق

هذاببنتوفقفكيفالسيملهذهنس!لكلموإن،الحلحديث

وفقتف!ذا؟والفضةالذهبآنيةفيالشربعنالنبموبينالحديث

الموضع؟هذافيبمنهاالتوفيقمنيمنعكالذيما،القاعدةبهذهبينها

إنماالأحاديثهذهعنالنسخنفيفيعمدتيأنيعلمسبقومما

كما"الأنصاريالأسناذفقولفيهاالمذكورينالشرطبنتحقبقعدمهو

للحازمي""الأعتباركتابفييرهلمبانه(النسخيعنى)عارضه

أعارضلملأننى،ينبغيكماليسالجوزيلأبن"الرسوخأهلوأخبار

القولجوازعدمقررتمابعدأننيصنعتماغايةبل،بهذاالنسخ

إوردوالمنسوخالناسخفيألفممنأحدتمنرلم"ولذلك:قلتبالنسخ

المذكورين،الكتابينذكرتئم"منسرخهوفيماالمذكورةالأحاديث

إلىسبقنيمنالعلماءمنهناكأنللقراءأبينأنذلكمنوعْرضي

قولأنيتبينذلكومن.قوليحينئذيستغربفلاالنسخنفي

هذينفيوجدإذاإلاالنسخيقبللأاناللازممنليس"الأمعتاذ

،المقامهذافيلهكبرىفاثدةفلاصوابأنفسهفيكانوإن"اليهتابين

اللهبحمدف!نيكذلكليسأوااللازمبهذاأقولأقييوهمهوبل

أيضابلازمليسالعكسأنأعلمكماااللازممنليسذلكأبئأعلم

الحقبلغيرها،أوفيالكتابينهذينفيوجدإذاالنسخيقبلأنوهو

ذلكفعلفهل!الدليلإلىيرجعأنوالرفضالقعولالأمرينفي

قبولاللازآمنرأىآأالمدرمةالأحادبثنسخادعىحينالأستاذ
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حجة؟بدونولوبالنسخالقائلينقول

لادعوىالمذكورالنسخإن،الوجههذافيالقولوخلاصة

بها.الصحيحةالأحاديثتعطيليجوزفلاعليهادليل

فقف،الزكاةيؤديلابمنضاصالوعمدوهوأنالثانيا!وجه-واما2

القصةأن،نحتمرهبما58()ص""الآدابفيعنه!جبتكنت

فيها!ينكرلمعمر-ابنحديثمقوهي-بهااستدلواالتى

أنهاوالظاهر..زكاكمااخراجعدمأنكروإنماالسوارينلبس

الأحاديثصريحهوكماحرمهائم..الإباحةوقتفيكانت

..السابقة

فلاذلكفيكلاميوضوحومعهنالكذكرتهكنتماهذا

عنهالجوابوعدمالتوضيحطلبعلىالأستاذحملالذيماأدري

.قالحمث

فكلامالزكاةبؤدلمبمنالوعمدأحاديثتقميدمسلك"وأما

قالفإنهلتناقضهعنهالإجابةإلىمنهأحوجالتوضمحإلىفيهالأستاذ

وقتفيكانتالمسكتينصاحبةقصةأنالظاهر)عليهتعقيبهفي

أولاعلعهاالزكاةفاوجبلتحريمهاتدرج!النبيفكأن،الإباحة

احاديثمقأمثالهوفيالحديثهذافيذلكبعدقال)..حرمهاثم

الحليزكاةوجوبعلىبلالاستعمالتحريمعلىتدللااالحليزكاة

والحق):قالثم(أخوىأدلةمنيؤخذوعكسهفالتحريمالمستعمل

أفادتهماتعارضفلاالحليزكاةوجوبأفادتعينواقعةأنها

التعقيبفيالأستاذذكرهمافهذا(.التحريممنالسابقةالأحاذيث

زكاهأحاديثأنيستظهرتارةأنهيرىفيهوالناظرالمسلكهذاعلى
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ذلكعنيرجعوتارة.التحريمإلىالتدرجبابمنهيإنماالحلي

ماقبولعنيعتذروتارة.أخرىأدلةمناسئفيدإنماالتحريمإنإلى

عجزإذاممنمذهبهمالأستاذيرتضيلاممنكثيربهيعتذربماتضمنئه

غيرهذابمثلالأحاديثورد..عينواقعهإنهقالالحديثتوجيهعن

.البابفيغيرمقنعتينو)كان(()الظاهرلفظتيأنكما.صحيح

ليجدالأنصاريالأستاذمنالكلاآهذافيالمتاملان:أقول

الحقيقةعنالبعدمنفيهالماعنهاالسكوتيجوزلاكثيرةمأخذفيه

بعانها.لاليك

منهيإنماالحليزكاةأحاديثأنيستظهرتارة:قوله:أولًا

القصةأناستطهرتهالذيبلصحيحغيرفهذا..التدرجباب

الأستاذنقلهالذيكلاميفيصريحوهذاالأساورإباحةفيكا/فت

نفسه.

استفيدإنماالتحريمأنالىذلكعنيرجع"وتارة:قوله:ثانماً

."أخرىلةأدمن

الاستظهاربينمنافاةلافانهصحيحغيرأيضاوهذا:أقول

الإباحةلأن،أخرىلةأدمناستفعدالتحريمإنقوليوبينالمذكور

التحريمإلىتنقلبأنبداهةيمكنلاإليهاالمشارالقصةمنالمستفادة

ذلك؟فيتراجعفأيبينهوكماإخرىبأدلةالا

يعتذربماالأحاديثتضمنتهماقبولعنيعتذر:لْوله:ثالثاً

"......منبه

فيكانفلقدالأنصاريالأستاذوعنعنىاللهعفا؟أقول

الأستاذيشبهنيالذينفانالشنععةالتهمةبهذهيتهمنيلاأنوسعه
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انتصاو،ذلكيفعلونأنهمنفسهالأستاذيعلمالحديثودفيبهم

الأقل،علىلديهـمهوأوجحآخرِبحديثيأخذواأندونلمذاهبهم

الذيالكلامتمامفيقلنافقدتماماَذلكمنالعكسفعلىنحنوأما

إليها.المشارالقصةعنالكلامصدرفيمبتوراًالأستاذنقله

فيهينصلملأئه..فيهحجةلاالحديثهذاإنالقولوجملة"

عينواقعةهيدإنما..زكاتهيؤدلملأنهكانإنماالسوارتحريمأنعلى

السابقةالأحاديثأفادتهمايعارضفلا،الحليزكاةوجوبأفادت

."التحريممن

بالإباحةالأخذمنمنعناالذيالسبببيانفيصريحفهذا

لبسإنكارعنالقصةفي!الرسولسكوتمنالمستفاله

والأخذ؟"التحريملأحاديثمعارضأئههوالس!ببذلك،السوارين

أصولعلمفيمقررهوكماالمبيحبالحديثالأخذمنوأقوىأولىبها

بتلكيتهمنىأنلنفسهالأستاذاستجازفكيفبيانهسياقيماعلىالفقه

تعالى.اللهسامحه؟التهمة

مخالفتيلمجردبذلكيتهمنيالأستاذكانإذاشعر!وليت

تركحيننفسههويقولقماللنساءالذهبإباحةوأحاديثلحديث

أشرناوقدللرجالالذهبإباحةمنهايستفادالتيبالأحاديثالعمل

وأ!بهيتهمنيبمانفسهيتهمهل(؟157أص""الآدابفيإليها

فإذاالحجةعنسالناههدْاقالفاذا؟التحريمقبلكانتإنهايقول

بعينهاحجتناهيوهذهأصبت:قلنا،التحريمأحاديثهي:قال

أعرضفلمادْاالنساء،علىالمحلقالذهبتحريممناليهذهبنافيما

للن!ساء!الإباحةعلىل!جماعءقالفإن؟هناكبهاوتمسكهناعنها
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فقدالأولأما،باطلالإجماعينكلا:قلنا،الرجالعلىوالتحريم

ذلكيصحوكيف،يأتيفيمابيان!وسنزيده""الآدابفيبطلانهبينا

الذهبكثيرإباحةعدموغيرهالأثيرابنعنحكىنفسهوالأستاذ

عليهن؟

منجمععنصحفقد،أيضافباطلالآخرالإجماعوأما

(431/)3سعدابنفروى،للرجالالذهبخاتمإباحةالصحدبة

وسندة.ذهبمنخاتمايلبسكانأنهوقاصأبمابنسعدعن

سعدابنروىثم.شيبةأببابنعندآخرطربقولهصحيج

اب!طلحةأنأبمهعنطلحةبنموصىبنعمرانعن(3022/)

غيرثقاتورجاله.ذهبمنخاتموعليهالجمليومقتلاللهعبيد

أبوهوأيضاشيبةأبيابنورواهترجمهمنأجدلمف!نيهذاعمران

ابنإواسمهالسفرأبعن2(لم126)ق"دعشقاتاريخفيزرعة

قالكماصحيحوسنده.ذهبخاتمالبراءعلىرأيت؟قال(بحمد

عنصحيحبسند(86/)2""الكنىفيالدولابوروى.الحافظ

خاتمعليوكانمالكبنأنسسألت:قالالقاسمأبعبدالرحمن

منشئتوإن،ذهبمنشئتإننعم:قالأألبسه:قلتذهب

عنالاسمبهذاالرواةوفيلم.أعرفههذاعبدالرحمنال!غير.فضة

وروى.أعلمواللهالقاسمأبايكنىمنفعهملبسلكنجماعةأنس

منخاتمأعكرمةيدفيرأيت:قالسماكعن(292/)5سعدابن

الصحابةمنآخرينجماعةعنالبابوفي.صحيحوسنده.ذهب

.(261/)01""الفتحفيالحافظخرجهاوغيرهم

علىحجةلدينايبقلمهذهالإجماعدعوىبطلانثبتفإذا

وكفى،الت!حريمفيالمعروفةالأحاديثالاللرجالالذهبالمبيحين
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هذهمثلالأنصاريالأستاذيقبللالماذا:نقولوحعنئذ،حجةبها

هذاأنحضرتهيرىألاال!نساء؟علىالمحلقالذهبتحريمفيالحجة

إلىالتهمةيععدبأنللبعضيوحيقدالذيهوالمتناقضالموقف

الجوعلىمنيمحافظةاللهباذنذلكأفعلفلاأناأمانفسهالأستاذ

مسلم0ليأخمعالبحثفيالنزيهالعلمي

لأنهناالحجةهذهيقبللمإنهالأستاذطرفمنيقالولا

الأحاديثبخلافعندهضعيفةالنساءعلىالتحريمفيالآحاديث

هوإنماالفصلهذافيالبحثإننقوللآننا،ا!رجالعلىالمحرمة

علىالأحاديثهذهدلالةفيالنظرفِىأيأصوليفقهيبحث

علىتدللاإنهايدعيفهو،نسخهوعدمحكمهبقاءوفي،التحريم

أناأثبتوقدالآنالبحثمحورهوهذامنسوخفهودلتوإنالتحريم

بالنسخالقولبطلانوثبتالتحريمعلىدلالتهما""الأدابفي

أقولماعلىالدليلذلكفيللشكمجالاتاعلاالتيالقاطعةبالحجة

الشرعيوالبرهانبالدلعلالنسخإثباتعنتامَاَعجزاالأستاذعجز

صددفينحنالذيالوجهلهذارديعنالإجابةوعنعليردهفي

سيأقي.كماالأربعةالوجوهبقيةوكذافيهالبحث

إيجابفيوردالذيالحديثأنالوجههذافيرأيناوخلاصة

زكاكا.إخراجعدمإنكاروإنمالبسهاإنكارفيهلعسالحليعلىالزكاة

تعرضبدوناللبسإنكارفيصرمجةفإنهاالمحرمةالأحاديثبخلاف

يحلقأنأحبومن"الأولالحديثسعمالاعليهاالزكاةلأبحاث

التحويمأنعلىقاطعةدلالةيدلقإئه"..نار.منحلقةحبيبه

اخراجلعدملاوالتسولرالتطويقمنمعهقرنوعاالتحليقلنفس
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إليهالمشارالحديثعلىزائدأحكماالأحاديثهذهفتضمنتالزكاة

الإباحة.وهوالسابقبالحكمردهاوعدمحكمهاقبولفوجب

نأالأنصاريبالأستاذاللائقكانالتيهيالخلاصةهذه

الغموضادعاءإلىعنهاينصرفأنلا،عنهابالجوابيتحفنا

لأن،القارىءيفدلمفيهادعاهماصحلوالذيكلاميفيوالتناقض

ذلكيظهركماوجوهرهكلامىجيعتشملأنيمكنلاالدعوىهذه

فيه.تأملبأدق

ب!ثرانوابن(4/171!أحمدأخرجهماالحديثهذاويشبه

النبي!أق:قالمرةبنيعلىعن(2/521)ج"الآمالي"في

أتزكي:يك!المْبيلهفقال،عظيمالذهبمنخاتمعليهرجل

يئ!:اللهرسولقالالرجلأدبرفلما؟هذازكاةفما:فمّالى؟برهذا!

عليه!عظيمةجمرة

تحليأنعلىبهالاستدلالأفيجوزالحديثهذاصحفلو7

الأحاديثابهويردزكاتهأخرجإذاإلامباحالدهببخاتمالرجل

!؟التحريمفيالمطلقةالمريحة

بمنالمتقدمةالوععدأحاديثتخصيصوهوالثالثالوجهوأما-3

وأظهرته.بالذهبتزينت

بوجهين:"الآداب"فيعنهأجبنافقد

غيرالوعيدأحاديثبهخصصواالذيالحديثأن:الأوللا

إنهأما...":الحديث-ونصمجهولةامرأةسندهفيلأنصحيح

."بهعذبتإلاتطهرهذهباًتتحلىامرأةمنكنلعس
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فيفرقلالكانالتدربمعلةهوالإظهارلوكانأنه:الثاني

الخ...العلةفيلاشزاكهماوالفضةالذهببينذلك

:قال!غريببجوابالأستاذعنهأجابوقد

الدارمينقببدفإن،مسبوقاًالبهالأسناذكانلانوهذا"

ولوالحديثاعتبارعلىيدلالحديثبهذاالتحريمأحاديثوالنسائي

ابنالحافظذكروقد،الأحاديثبعضفيكانكماشيءسندهفيكان

."حسنأنه"ا!ككت"فيرجب

ومفصل.،مجمل:نوعيئعلىالجملةهذهعنوجواب

:فأقولالمجملاما

الأستاذتحمزاللبيبللقارىءيبرزماهذهالأستاذإجابةفيإن

الحديثية،العلميةللقواعدوالتزامه،تقيعدهوعدملرأيهالأنصاري

وهي-علعهحجةهيالتىللأحاديثالنقدشديدسبقفيمارأيناهفقد

شدةبهاسبقدرجةالى-النساءعلىالمحلقالذهبتحويمأحاديث

فهو!بهاشتهرالذيالصحيحةالأحاديثعلىوتحاملهالجوزيابن

يكنلمدإن،بهتعلقإلاالحديثفيللطعناحتماللهيبدوبكادلا

منجماعةفيخطىءيتجرأحتىبذلكيكتفيولا!قادحةعلةذلك

كلفيهيتساهلالحديثهذافيهنانراهبينما!المحققينالعلماء

منوغيرهماوالسعوطيالحاكملْساهلهفييسبقليكادحتىالتساهل

لغيرهتقليداًالحديثتقويةإلىفعميلبذلكالمعروفينالمتساهلين

بعفر!أعلكانأنهمع،الجهالةوهيالواضحةعلتهعنمتغافلًا



منالحديثورددونهابلالعلةهذهبمثلإليهاالمشارالأحاديث

بينما()ْبيانهسبقكماالتفردلعدمهناكقادحةغيرأنهامع!أجلها

متابعلهوليساتفاقاًمجهولةامرأةرواتهمنفردحديثالحديثهذا

الأحاديثوتلكالحدبثهذابينالتفاوتهذامع،يقويهماولا

تلكبهويقبدالحديثهذايقبلالشديدالأسفمع-!لأستاذنرى

والبحثالعلميالنقديكونأهكذا،صحتهابيناالتيالأحاديث

.؟!المنهجي

المفصل:!لجوابوأما

لحديثإعلالنابأنالجملةهذهأولفيالأستاذيشعرنا:الأول

يشعرناماذلك،القبولبعينإلمهينظرأنيمكنلااليهنسبقلمبماما

إذاأيضاًالفقهوأصولالحديثأصولفائدةفماوعليهكلامهمفهومبه

فأينإليهمسبوقينكناإذاإلاأوحكماًتصحيحاًأوإعلالانقبللاكنا

منالتنصعصالأستاذيجدوهل"للاخرالأولترككم"القائلقول

وأصحعححديثكلتضعيفأوتصحيحعلىالعلماءمنقبلنا

عندناأضعيف

الدارميبتقميدالحديثاعتبارعلىالأستاذيحتج:الثاني

التحريم.أحادبثبهوالنسائي

ذكرناكمابعلمليسوهوالتقليدعلىقاثمةأنهامعالحجةوهذه

تضعيفعنالجواب"فصلفيأسما.وحديثهريرةأبحديثعلىالكلامانطر)5(

،.الأحاديثمنالثانيللقسمالأصتاذ
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وإلعكصحيحغيرالتقييدمنوالنسائيللدارميعزاهفما،مراراً

.البيان

إظهارفيللنساءالكراهية"(2/284)فقالالنسائيأما

كراهيةباب"(2/917)-فقالالدارميوأما"والذهبالحلي

الحديث.ذكرثم."الزينةإِظهار

الزينةإِظهاركراهةلإثباتخاصاًباباًلهعقداأنهماترىفأنت

وباب،الحليمنغيرهماأوالفضةأوالذهبمنكانتسواءمطلقاً

الأصباغأيضاًاوالثيابمنالزينةيشمللأنهذلك!تأعمالدارمي

بمعنى،المزعومبالتقييدلهعلاقةلاخاصاًحكماًذكرفقد.ونحوها

الفضة،أوبالذهباقترنسواءبذاتهقائممستقلحكمالإظهارأن

عندنا،واللبسالإظهار.مزدوجةفالمخالفةذهباالمظهركانفإن

.واحدةفالمخالفةفضةكانوان

لاوالنسائيالدارميالشيخينمنيع"منيستفادالذيهوهذا

حتىالحديثهذاغيرالبابفييوردلمفإنهمنهماالأولوخاصةغير

به.قيدهاأنهيظن

بهذاالتحريمأحاديثقيداالشيخينأنهب:الثالث

اعتبارعلىيدلذلكأنالأستاذاخذأينفمنعنهالترجمةفيالحديث

منبالصحيحيتقيدونلاالسننأصحابأنالعلممع؟الحديث

واحداًمثالًاوإليكالشأنبهذاالعلماءلدىمعروفهوكماالحديث

مقالخاتمفييجعلمامقدار":(2/928)النساثيقالذلكعلى

وهو"مثقالاًولاتتمهورقمناتخذه"حديثفيهساقئم"الفضة

قيعليهتكلمثوقدالعلماءمنجماعةضعفهالسندضعيفحديث
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التي"الأمةفيالسيءوأئرهاعنهوالموضوء4الضعيفةالأحاديث"

ذلكومع،الإسلاميالتمدنمجلةفيمتسلسلةمقالاتفيتباعاًتنمثر

مهماإطلاقاالفضةلخاتمالمبيحةالصحيحةالأحاديثالنسائيبهقيد

معتبرضعفهمعالحديثهذاأنالأستاذفضيلةيرىفهل،وزنهبلغ

اتخاذيجوزلاذلكعلىبناءوإنه؟النصوصتلكبهقيدالنسائيلأن

يقولالأستاذأظنلامماذلك؟مثقالمنأكثربوزنالفضةخاتم

منغايتهمإنماالسننأصحابأنالأستاذفاتقدأنهوالحقعقة

مادإلىوالإشارةإليهموردماعرضلهاوالتبويبالأحاديثتخريجهم

وليس،تثبتلمأوالأحاديثتلكثبتتسواءالأحكاممنعليهتدل

منكثيراًفيهانرىولهذاخلافهايجوزلاقطيعةأحكامتقريرغرضهم

وتارة،الحديثمنسندهيصحلاماإلافيهايوردلمالتيالأبواب

الذهبتحريمفيباباًعقدمثلاالنسائيفهذا،متناقضةأبواثفيها

أحاديثفيهماأورد"الذهب"خالْمفيأخرباباًثمالرجالعلى

فيباباالمذكورينالبابينبينأوردثم.!اترجمماعلىتدلصحيحة

من(2/286)فيهوساق"لليرجالالذهبخاتمفيالرخصة"

يعنيعمر:قالالمسيببنسعيدعنالخراسانيعطاءطريق

خيرهومنرأهقد:قال؟الذهبخاتمعليكأرىمالي:لصهيب

علىوالأمئلة.عئاللهرسول:قال؟هومن:قال!يعبهفلممنك

فحسبنا،منهابالاستكثارالكلامإطالةإلىبناحاجةلاكثيرةذكرناما

بهالقوليتبنىأنهالىالإشارةالباببهذايعنيالنسائيترىفهلهذا

يْأوردهاالتيالأحاديثكلبذلكمخالفاًفيهالذيالحديثويصحح

وأما،ذكرناماذلكمنغرضهوانمالااللهم؟إليهماالمشارالبابين
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عطاءمنعندناالحديثهذاوعلة.يصحلاوقديصحفقدالحديث

صدوق"التقريب"فيالحافظقال،مسلمأببابنوهوالخراساني

".ويدلسويرسلكثيراًيهم

الحديثصحةعلىيستدلأنحدبثيايصحلاأنهالقولوجملة

بهتقمعدهأوإياهالسننأصحابمنغيرهأوالنسائيب!يراداعتبارهأو

والحكمالسندالىبالرجوعإماذلكفيالعمدةبلالحديثمنغيره

بتصريحأو،ضعفأوصحةمنالحديئبةالقواعدتعطيهبماعليه

الحديثفيبواردهذامنشيءوليس،ضعفهأوبصحتهلهالمخرج

علعه.نتكلمالذي

هبيرةبنتحديثلكانالصحةعلىيدلذلككانولو

الأستاذضعفهاالتيهريرةأببوحديثيزيدبنتأسماءوحديث

أوردهاالنسائيأنبحجة،صحيحاكلهذلكلكان،الأنصاري

للنساء!الذهبحلأحاديثبهاوقيدالحديثهذامع

عننقلهالحديثاعتبارعلىأيضاًالأستاذاحتج:الرابع

حسن.أنهرجبابنالحافظ

وجهين:منمردودالتحسينهذا:قلت

التحسينيماينوهذا،المجهولةالمرأةفيهأن:الأول

.المذكور

فيذكرتهكماللحديثحزمابنبتضعيفمعارضته:الثاني

.المذكورةبالمرأةالسننمخت!رفيالمنذريضعفهوكذا.الآداب

التقليدمنلابدكانوإذا،أيضاًتضعيفهالبرعبدابنعنوذكر

يافلماذا،يخفىلاكماوحدهرجبابنتقليدمنأولىهؤلاءفتقلمد
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العلةعنيجبلمولماذا،تقلعدهإلىتقليدهمالأستاذتركترى

التحسين؟لهيسلمحتىالفادحة

الأستاذوأن،حجةبهتفوملاضعبفالحديثأنوالخلاصة

خلافاًعلتهإلىولا،حديثهمنقولهإلىيلتفتولمحسنهمنقلد

!صنفوهالذينوللجماعة،الحديثيةللقواعد

بهأجبنامماالأولالوجهعنالأستاذجوابعنجوابناهوهذا

الثالث.الوجهعن

قولي:فهو"الآداب"فيبهأجبتالذيالئانيالوجهوأما

بينذلكفيفرقلالكانالتحريمعلةهوالإظهاركانلو"

!أكلامهناكونقلت"...العلةفيلاشزاكهماوالفضةالذهب

بكلمةولوعنهالأستاذيجبلمالوجهفهذا،لهالمؤيدالسنديالحسن

المخالفين.علىأوردناهمماكثيرفيدأبههوكما،واحدة

إذاكفيهاتظهرأنللمرأةيجوزلاأنهالوجههذالازمإنثم

به؟الأستاذيقولفهلذهبخاتمعلعهكان

الذهبحلفيالإباعدعوىصحةعلىالآسناذاصرار

علبه:وجوابناللنساء

الأحاديثخالفمنبهتمسكخامسوجهوثمة،ذلك

علىصحالإجماع-أنوهو،النساءعلالمحلقللذهبالمحرمة

إيضاالوجههذاحكمتكنتوقد.للنساءمطلقاالذهبتحليإباحة

مماالمسالةإنوأبنت،كفايةفمهبماعلعهتور"الآداب"في

:هناكقلت!ومما.بطلفعهاالإجماعادعاءوأنفعهاالعلماءاختلف
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يْادمحاؤهلكان،الجملةفيال!!اعإثباتيمكنكادْلو"

الصحيحة،للسنةمناقضلأنه،صحيحغيرالمسألةهذهخصوص

،ضلالعلىالأمةاجتماعمنهيلزملأنهأيضاًتصورهيمكنلامماوهذا

هذاومئل"ضلالةعلىأمتي!تمعلا":يك!حلقولهمستحيلوهذا

حزمابنكلاممنبفصلذلكدعمتئم"..لهوجودلاالإجماع

الإجماعويكونصحيححديثيردأنيستحيلأنهخلاصتهاللهرحمه

ذلكعنالأنصاريالأستاذفأجاب،حديثمعهوليسخلافهعلى

بقوله:

إباحةعلىالإجماعادعىمندعوىالأستاذمعارضة"اما

لابنمحلهافيليستأنهافنرى..حزمابنبكلامللنساءالذهب

حديثوجوددونبالإجماعالصحيحالحديثمعارضةمنعإنماحزم

منليسعتبالذهبالنساءتحليومسمالة...الإجماعذلكمستندهو

موجودةفيهاالمدعىالإجماعإليهاالمستندالنصوصفإن،القبيلهذا

"...يليماالألبانيالدينناصرللأستاذمنهانسرد

عنها،الجوابمعذكرهاسيأتيبادعائهنصوصسبعةساقثم

أموراً:الكلامهذاتضمنوقد

.حزمابنبكلامالإجماعدعوىعارضتأنني:الأول

المذكور.الإجماعادعاءعلىالأستاذإصرار:الئاني

سبعة.نصوصإلىمستندالإجماعإن:الثالث

يلي:فيماذلكعنوجوابنا

المزعومالإجماعأعارضلمأننيفجوابنا-عنه:الأولالأمراما

ثلائة:وجوهمنتهروانماحزآابنبكلاآ

-791-



ليسعتلأخهاالمسالةهذهمثلفيالإجماعصحةإثباتيمكنلا-أنهأ

"منأحمدالإمامقولونقلتبالفرورةالدينمنمعلومهومما

."فهوكاذبالإجماعادعى

هذهخصوصفيادعاؤهلكانالجملةفيالإجماعإثباتلوأمكن-ب

ابنكلامنقلتثم،الصحعحةالسنةلمناقضهصحيحغيرالمسالة

آنف!.خلاصتها"لمذكورحزم

هريرةأبيقولذكرتثم،المزعومالإجماعينقضىماثبتقدأنه-ج

وحكايهْ.اللهبعليكأخمثىانيالذهبتلبسيلا:لابنته

قلت:ثم،المسالةهذهفيللخلافالبغوي

المسالة"هذهفيالإجماعدعوىبطلان"فثبت

وأن،حزمابنبغيركلامكانتإنماالمعارضةأنهذامنفتبين

يبطلمخهاوجهكلالتيالوجوههذهمنلوجهدعماذكرتهإنماكلامه

مجتمعةأبهافكهفالمزعومالإجماعدعوى

فهوالمزعومالإجماععلىالأستاذإصراروهوالئانيالأمروأما

بالنقولبطلانهأثبتناأنبعدوخاصةذكرنا،ماكلبعدعجيبأمر

حزمابنإنفأقولهناوأزيد،والبغويهريرةأببعنالصحعحة

.(/82)01""المحلىفيقالففدأيضاًالخلافحكى

على،حلالوغيرهاالصلاةفيوالذهبالحريرالمرأة"ولباس

فيالآثاربعضذكرئم"لهنقوميجوزفلم،دْلكفياختلفقدأنه

الذهبإباحةيذكرلمولذلك.السابقهريرةأي!قولمنهاالتحريم

ص)بقرلهفيهاالخلافالىأشاربل"الإجماعمراتب"كتابهفيلهن

يعبي"يكزمنهالممأبالفضةالن!اءتحلياباحةعلىواتف!وا"015(:
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مفلحابنالعلامةصرحوقد.بالذهبتحليهنإباحةعلىيتفقواولم

.(705/)ص!قالحيثالمزعومالإجماعينفي"الشرعية"الآدابفي

اجماعاً"لاالجمهورعندللنساءوالذهبالحريرإباحةفي"فصل

ابنكلاموعلىالنصهذاعلىاطلعالأسئاذبأنأقطعوأنا

هذهكلمعالمذكورالأستاذإصراروجهأدريفلاالمحلىفيحزم

.النصوص

المتقدمهريرةأبقولصحةفيتشكيكهشيئاالأستاذيفيدولا

صحيحةالروايةلأن"عنهالروايةصحتإن":رسالتهأولفيبقوله

يسلكلاأنبالأستاذاللائقوكان""الآدابفيذكرتكماقطع!

صحةعلىالدليليقيمأنعليهبل،الدعوىبمجردالمعارضةسبيل!

وأالرواياتمنشيءصحةينكرأنيستطمعأحدفكلصهالا،قوله

كنتان"قالواولذلكبحجةإلامنهيقبللاذلكولكن،العكس

مناليصحة؟عدمعلىالدليلفايق"فالدليلمدعي!أوفالصحةناقلا

علةببيانتنقضلأنها،ينقفالصحةأنالعالمعلىجدمالسهل

بعدالاذلكيمكنهلا،الصحةيدعيالذيبينما،السندفيواحدة

الرواية؟هذهعلةالأستاذلنابينفهلا،كلهاالعللانتفاءيعلمأن

بالصحة،المعروفاتالمسلماتمساقساقهاقدحزموابنسيمالا

فرضولووحتى(،705/)3""الآدابفيمفلحابنصنعوكذلك

حزموابنالبغويبشهادةيزاللاقائمفالخلافالروايةهذهضعف

قال!اهدعن(111-011/)6سعدابنروىبماثممفلحوابن

سيفا؟بهأتحلي:فقال،تبرومعيليلىأبببنعبدالرحمنأتيت

:قاللا:قلت:قال؟مصحفابهأفتحليقال،لا:قلت:قال

".صحيح"وسندهتكوهف!نهاأخراصأتجعلهافلعلك
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)86(،معنةتوفيجليلثقةتابعيليلىاب!ابنالرحمنوعبد

عليهالأستاذجوابوأما،المزعومالإجماعبطلانيؤيدممافهذا

بفوله:

انقرضقدالنساءعلىالذهببتحريمالقائلباندفعه"يمكن

بالإباحةالقرلعلىبعدهاالإباعواسعقر،هريرةوأي!الحسنبعد

."وإلنوويالبيهفيزمنإلى

من-وجهين:علعهفردنا

وانحسنهريرةأ!قولهوليسالإبطالفيعمدتناأن؟الأول

وابقحزموابنالبغريأعنىلهالمذكورينالأثمةنفيوفيبل،فقط

."مفلح

فهوكاذبالإجماعادعى"من:قالأحمدالإمامأن:الثاني

الإجماعيدعيمنعلىصريحردففيه،اختلفراالنا-!لعكيد-يهوما

أضهميزعمئمبالمخالفينيعلمبمنفكمف،بالمخالفعلمهلعدم

لتحقيقامنفرةعندهكانمنوكلأحمدالإماميكذبهأفلاانقرضوا

انقرضقدبذلكالقائلأنللأستاذأينمناللهسبحانيا؟العلمفي

يمكنوهل،بالملايينيعدونالنوويإلىالعهدذلكمنوالمسلمون

مثلفيأقوالهمجميعيعرفواأنكثيرينأضخاصأوواحدلشخص

يعرفأنثم؟وغرئاشرفاوالأقاليمالبلادفيتفرقهممعالمسالةهذه

نإاللهماانقرضقدجمهورهملقولمنهمقولهمخالفاكانمنارْ

تجواكيفيدركطىلا،معرفتهالبمثرطوقفيلمسمستحيلضيءهذا

لمسماتقف)ولاعنهمسمئولايكونأنمجْشولمادعاثهعلالأستاذ

مسنولا(.عنهكانأولنككلوالبمروالفؤإدإلسمعانعلمبهلك
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المحققرنالعلماءذكرهماالأست!اذيراجعأنبوديكانلقد

،الأصولاهلعندمشهورهوحسبماتحققهيمكنوهل)الإجماع(في

الكلمةهذهيكتبأنقبلبوديكان،هوماالصحيحالإجماعوضن

يفعل.فلعله،ذلك!راجع!ن

بكونهلفحيننذ،ثابتالمزعومالانقراضاننرضنالوثم

لاصحيحا؟يكونالمزعومةالإباحةعلىالمسلمونإجمعقالمنقول

إبرمثلفيهمليسإباعيصحكعفاذ.لا:الجوابإنشك

بعدهم.منالمزعوبمالإجماعفائدةفماالبمريوالحسنهريرة

ابنكلامإلىيرجعأنأخرىمرةالأنصاريالأستاذمن!رجو

منه.القولهذابخطابياناليزداد""الإجماعفيحزم

ردفيقولهضرورةيسقطالمزعومالإجماعلطلانثبتوإذا

معارضمنعانماحزمابن"لأن"،"معارضةسماهاإتاحجتنا

ذلكمستن!هوحديثوجوددونبالإجماعالصحيحالحديث

إصله.منقولهفقطالمسالةفياجماعلالأنه"..الإجماع

بالإجماعالناساتهامحينئذيجوزفلافعهاالخلافثبثواذا

الخلاففيوتحكيمهاوالسنةالكتابإلىالرجوعوجببل،عليها

ناوالرصعولاثهإلىفردوهشيءفيتنازعتم)فانوجلعزاللهلقول

الىالرجوعليسالواجبهوفهذا(الآخرواليومبالثهتؤمنونكنتم

النصردامماالكزةإلىالالتفاتيجوزلابلالأكزينإوالجمهورقول

عن/2(322/)13عساكرابنروىمااحسنوما،القلةمع

:قالأالجماعةماتدري:لهقالمسعودابنأنميسونبنعمرو
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ما(الجماعةاالجماعةفارقواالذينالجماعةجمهورإن:قال:لاقلت

."صحيج"وسندهوحدككنتوإنالحقوافق

عنها.والجوابالذهبحلفيالسبعةالنصوص

تمسكالتيالأربعةالوجوهعنالجوابمنالآنحتىفرغنالقد

يبقولم،التحريمأحاديثمخالفةفيلغيرهتبعاالأنصاريالأستاذبها

أنالأستاذادعىالتيالسبعةالنصوصعننجمبأنإلاعلينا

معالأستاذذكرهاكمااشوقهاأنافهاإليهاامحتندالمزعوم!ل!!!

فيها.رأيناببيانعليهاأعقبثمغالباالتخريجاختصار

مبين"غيرالخصامفيوهوالحلبةفيبُنَشَأمَنْأوَ"تعالىقوله-1

:قالأنهمجاهدعنالآيةهذهتفسيرفيجريرابنأخرجفقد

"ولفظه":الأستاذقال"والحريرالذهبفيللنساء"رخص

التحريم.-بعدكانهذاأنالىإشارةفيها""رخص

عندمنحلعة!النبيعلىقدمت:قالتعائشةحديث-2

ابنتهابنةالعاصأبببنتأمامةدعاثمذهبخاتمفيهاالنجاشي

بنمة.يابهذاتحلي:فقالزينب

."لإناثهاحلأمتيذكورعلىحرامادْهذان"حديث-3

عمارةبنمحمدعقجعفربناللهعبدطريقمنمندةابنروى-4

فيليوأختانأناكنت:قالتأمهاعنشريطبنتزينبعق

وهذا.والفضةالذهبمنيحلينافكان!اللهرسولحجر

وأقرهالصحيحينعلىالحاكماستدركهماجملةمنالحديث

تصحيحه.علىالذهبي
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لكشوتهجاريةأسامةكان"لو:مرفوعاًعائشةحديثعموم-5

."وحليته

:قالالمسيببنسعيدمرسلمنصحيحبسندسعدابن-إخرج6

ولنساءلفاطمةفوهبتهذهبمن).(خوصةأذنهاوفيصفيةقدمت

معها.

ابنبينهكماافجرةمنتسعئحَسنةالنبيتزوجهاإنماوصفية

الأخنائي0علىالردفيتيمية

الألباني0الدينناصرصححهاالتيالحليزكاةأحاديث-7

النصرص:هذهعنالجواب

الأستاذسماهااليْوالأثارالأحاديثهذهعنوجوابنا

المجملالجوابأما،ومفصلمجملنوعينعلىنصوص!االأنصاري

:فنقول

النصوصبهايعارضأنيصلحماالنقولهذهفيليس

لأنهذلك،المزعومالإجماعبهايدعمأنولاالتحريمفيالقاطعة

مرةعنهبالإجابةنشتغلقلابيانهسبقكماموهومباطلإجماع

المعارضةتجوزهللننظرالنقولهذهعندقليلانقفو)نما،أخرى

بها؟المذكورة

هودانما،هنالهوجهولاوالواوبالخاء)خوصة(عليهالمقابلةالأنصاريرسالةفيكذا)0(

صبق.كماالأذنحليوهومنا!رصواحدة)خرصة(
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يمقصعددهافإنحديئمادرستماإذاالسمبعةالنفولهذهان

ضعيفمرفوعو!يرمقطوعأنهمعالأولالنقللأنذلكالأربعةالى

الجوابفيبيانهسيأنيكماوالسادسالرابعالنصوكذاالسند

علىدلالتهاتنقسمالأخرىالنقولمنوأخواتهاهيثمالتفصيلي

قسمين:علىالأستاذ

كالأولوالعمومالإطلاقمنفيهامابطريىَيدل:الأول

بماعلمهمععلينابهاالأستاذفاستدلال،والخامسابعوالروالثالث

علمقواعدمقتضىعلىجارياليسالخاصةالنصوصمنعندنا

بيناهكمامعنىالأكزمنمعنىالأقلباستثناءتقولالتيالفمَهأصول

وما،التحريملأحاديثالنسخدعوىردخاتمةفيآخرها..مرارم

لاالذينالمعاصرينبعضكمثلإلاالاستدلالهذايستدلمنكلثل

للرجالوالحريرالذهبإباحةإلىيذهبونالذينوزناللسمنةيقيمون

التياللهزينةحرممنقل"وتعالىتباركاللهفولبعمومآخذيق

فيالواردةالصحيحةالأحاديتبهذاويردون"...لعبادهاحْرج

ومثلهم.الآيةمنيستثنيهماولاالرجالعلىوالحريرالذهبتحريم

بهذهالنساءعلىالذهبآنيةفيوالشربالأكلتحريمأحاديثيردمن

المحلقالذهبتحريمأحاديثيردمنكلثلهوذلكالعامةالأحاديث

.فرقولاالأحاديثبهذهالنساءعلى

التيالإباحةعلىيدلكانوانالنقولهذهمنالئانيوالقسم

هذهتاخيرعلىيدلما!هاشيءفيفلبس""الآدابفيبهااعزفنا

يصحإنمابهافالاحتجاجوحينئذالتحريمأحاديثبعدومجيئهاالإباحة

أكزهيالتيالمحرمةالنصوصمنيعارضهاماهناكيكنلملو
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بالأخذالأحقهيثم،الحديثيةالوجهةمنالنقولهذهمنوأقوى

نصانتعارضإذاأنهانقررلماالفقهيةالأصوليةالوجهةمنوالقبول

تفصيلوسياق،المبيحعلىالمحرمقدممحرموالآخرمبعحأحدهما

فمن،ويعتقدههذايعلمأنالأستاذفيالمفروضومنفيهالقول

يسميهاالنيالنقولهذهالأستاذيسوقأنعنديجداالغريب

وبينبينهايوفقأنمطلقاًيحاوللائمالإباحةعلىبهامحتجانصوص!

لها.المعارضةالنصوص

المجمل.الجوابهوهذ!

المفصلجوإبناوأما

والحرير"الذهبفيللنساءرخص":الآيةتفسيرفيمجاهدقول-1

،وجوهمنعنهجوابنا

عنه،علقمةوالدمرثدروايةمنفانهعنهيصحلاأنه:الأول

."روايةلهيعرفلا"الذهبيقالومرثد

.موقوفلأنهفيهحجةفلاعنهصحلو:الئاني

يكونلأنهأيضاًفعهحجةفلارقعهعنهصحلوحتى:الثالث

.الأنصاريالأستاذوعندعندناضدِفوالمرسلمرسلأ

وقدعاملأنهفيهحجةفلاورفعهعنهبثبوتهقيللو:الرابع

عنه.الجوابعرفت

إباحةأنإلىإشارةهنا"رخص"لفطهفيكانلو:الخامس

الحريرأنالىأيضاإسارةفيهلكانالتحريمبعدكانللنساءالذهب

أحدلمأعلملامماوهذا.أبيحئمحرمثمأولالهنأبيحأنهأيكذلك
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عنجوابهكانفما.أيض!بهيقولالأستاذأظنولا،بهقالالعلماءمن

الذهب.عنجوابنافهوالحرير

الذهب.بخاتملأمامةيالنبيلمحليةفيعائشة-حديث2

:والجواب

اثنين:أمرينإثباببعدإلابهالاستدلاليتملاأنه

خرطهذاإثبابودون،حينذاكبالغةكانتأمامةأن:الأول

نأالصحيحينفيثبتفقد،بالغةغ!كانتأنهاالظاهربل،القتاد

المدينةفِىذلككانوقد.عاتقهعلىيحملهاوهويصليكاني!النبي

قطعأ.

بخاتمالصغيراتتحليةجوازع!دليلصحإنفالحديثوعليه

،الفارقمعقياسلأنهالبالغاتعليهنيقاسأنيجوزولاالذهب

الوقوففالواجب؟!المكلفغيرعلىالمكلفيقاسأنيصحوكيف

كانالخاتمأنافتراضعلىنقولههذا.عليهالتزيدوعدمالنصعند

عليه:دليللاماوهذاالبالغاتعلىحرامأيومئذ

وهذا،النساءعلىالذهبتحريمبعدكانذلكأن:الثانيالأمر

بالأولوالقولالتحريمقبلكانأنهالظاهربل،أيضعاإثباتهيمكنلا

نسختثمأولاللنساءأبيحالذهبأنأيثسخيناثباتيستلزم

المقررالأصلخلافوهذاالإباحةإلىنسخثم،التحريمإلىالإباحة

النسائي:علىحاشيتهفيالسنديأبوالحسنقالالأصوليينعند

لاونسخينواحدنسخبينالأمرداراذاأنهعلىالعلماءإن"

."بالأصلأليقفتقليلهالنسخعدمالأصلفان،بنسخينيحكم
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علالِإجماعأنتوهمإلاالأصلهذاعلالبقاءمنيمنعماوليس

بطلانه.علمتوقدالإباحة

"للنساءالذهبحل"حديث-3

تحريمباحاديثنحصوصعاموأنهامفصلاعنهالجوابتقدم

المتقدمالفصلفراجعفيهالبحثنعيدفلاالنساءعلىالمحلقالذهب

."تأويلهاأوالأحاديثبنسخالقولعنالجواب"

والفضة.بالذهبوأختهاشريطبنتزينبأم!ييهتحليقهحديث-4

:وجوهمنوالجواب

الأنصاريالأستاذواعتماد،الحديثبصحةنسلملا:الأول

تصحيحهمااعتمادهعدمينافيإياهوالذهبيالحاكمتصحيحعلى

فكان،والسلسعلةالذهبخاتمتحربمفيالمتقدمهبيرةبنتلحديث

فيبأسلاثمالحديثأهلطريقةعلصحتهبنفسههويئبتأنعليه

يردأنأما.عنهفصلكماوغيرهالحاكمبتصحيحذلكيدعمأن

لهيكونحينالتصحيحويقبلعليهالحديثيكونحينتصحيحهما

أنفيصاحبهيعرضمماذلكبل!شيءفيالإنصافمنليسفهذا

!يجوزمالابهيظن

وثقهوإنعمارةبنمحمدلأنالسندضعيفعندناالحديثإن

صدوق"الحافظوقال"القويبذاكليس"حاتمأبوفيهقالمعينابن

سندمنجعلهفمرة،الحديثهذاإسنادفياضطربوقد."يخطىء

.الأنصاريذكرهاالتيمندةابنروايةفيكماشريطبنتزينبأم
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فيالمحامليأخرجه،زينبأمخالةسندمنجعلهومرة

:(منسوختيمن24رقم2ج)"الفوائد"

عمروبنمحمدعنأبيثنا:قالالأموييحىبنسعيدثنا

نبيطبنتزينبعنِحزمبنعمروبنعمارةبنمحمدأخبرني:قال

.مختصرَاالحديثفذكرت:قالتخالتهاعنأمهاعن

سعدابنرواه،فأرسلهنفسهازينبسندمنجعلهوتارة

بنعبداللهطريقمن)3/187(والحاكم(478و611/8)3/

نبيط!نتزينبعنعمارةبنعه-يى!نإسماعيلبنوحاتمإدربس

الحديث..وخالتهاأمهاحلىاللهرسولإن:قالت

الحديث،يضبطلمالراويأنعلىيدلشديداضطرابفهذا

كماضعف!حفظهفيفانعمارةبنمحمدمنالاضطوابأنوالظاهر

سبق.

فلامحلقاَكانالذهبأنفيهيذكرلممجملالحديثإن:الثاني

.غيرهفيمثلهسبقكماالمحرمةالأحاديثبهيعارض

كانالحليأنوالحاكموالمحامليسعدابنروايةفيإن:الئالث

لؤلؤ.فيهذهبتبرمنرعاث!

وعليه،الأذنحليومنرعائاكانالحليأنتعينالروايةفهذه

تأخذحينئذفالمسألة،أيضالؤلؤفيهبلفقطذهب!يكنلمأنهفالجواب

بتحريمالبتيمكنلابالحرا!الحلالاختلاطلأنذلك،آخرطورم

العلماءعندمعروفهوكماالحرام"الحلالَغلبإذاإلاالمركبهذا

حجةحينئذالحديثيكونفلاهنابهاالجزميمكنلاالغلبةوهذه

علينا.
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كانفذلكالذهبفيهالغالبكانالرعاثانهب:الرابع

.*بالخاتملأمامة-لمجيرتحليتهحديثعنالجوابفيسبقكماالتحريمقبل

وإلا،المحلقالحليمنالرعاثكانإذافيمايقالكلهوهذا

أصلا.عليناواردغيرفالحديث

وحلعته"...أسامةكانلو"حدبث-5

بأحاديثمقعدمطلقأنهوهوسبقممايؤخذعنهالجواب

التحريم.

...ذهبمنالخرصةاذنهاوفيصفيةقدومحديث-6

أوجه:اربعةمنوالجواب

بذلكفسقط،مرسلالحديثأنالأستاذذكرقد"أنه:الأول

.!)5("بهالاستدلال

عندأنهمعالم!سيببنسعيدإلىإسنادهصححقدالأستاذإنثم

عنهيسمعوهولمأبيهبكيرعنبنمخرمةروايةمن()8/127سعدابن

كثيرأببنيحعىحاليشبهفحاله،بيانهتقدمكماوجادةعنهروايتهبل

جزمالتيوايةالرهذه.هبيرةبنتحديثسلامبنزيدعنروايتهفي

روايةصححالآنبالهفما،مفصلاعليهالردوسبقبضعفهاالأستاذ

.!!بالقذةالفذةضعفهاحذوالتيالروايةعلةمثلوعلتهاهذهمخرمة

سلمةأمحديثفيجاءالذيالمرصلالحديثعنالأستاذجوابعينهوالجوابهذا)0(

بعلةالحديثيسقطكيففتأملامزدوجينهلالينبينوجعلتهبالحرفعنهنقلتهالمتقدم

.!هيهيوالعلةلهكانإذابهويحتيويحجيهعليهيكونحينالإرسال
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والتضعيفالتصحجفييجريلاالأستاذانعلىيدلناكلههذا

معين!علمينهجعلى

النبيأنفيهليسلأنهفيهحجةفلاالحديثهذالوصح:الثاني

منمعهاومنفاطمةأنولا،للخرصة-صفيةلبسعلىاطلعس!

عليه.وأقرهماأيضاذلكعلىاطلع-!ووالنبيوانذلكلبسنالنساء

حجة.يصلحفلنالبتةذلكمنشيءالحديثفيليس

كانتوأنهالهاصفيةلبسعلىاطلعيي!انههب:الثالث

رضيلأنهاالأمرمبدأذلكعنسكتكأأنهفجائز،محرمةحينذاك

لافقد،والسلامالصلاةعليهوبهبالإسلامعهدحديثةكانتعنهاالله

ببعيدهذاوليس،بهاوتلطفأَلهاتأليفاْعليهابالإنكاريبادرهاأنيحسن

.الإسلامإلىالناسدعوةفيأسلوبهوحسنبخيد!هديهعن

حتىحرمقديكنلمالذهبمنالخرصيكونأنجائز:الرابع

ممافاثدةولا،المحرمةالنصوصبهتعارضفلا،المتأحرالوقتذلك

ليسالمذكورالتاريخلأن،تسعسنةكانصفيةتزوجأنالأستاذذكره

اتفلالتشريعبابإن:يقالأنيمكنإنهبحيثللتشريعالأخيرالحد

يدعيهأنيمكنلامماهذاحكمأيبعدهيشرعفلمالتاريخهذابعد

وأبساعابالحادثةهذهبعدشرعالتحريمأنا!ائزفمنوعليه،عالم

بمثليعطلانلمسلميجوزفلاكذلكالأمرواذا،وشهورأسابيعأوأيام

-.!المحرمةالصحيحةالأحاديثالأثرهذا

الألباني.الدينناصرالأستاذصححهاالتيالحليزكاةأحاديث-7

.وجوهمنو!لجواب
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منعلىتحنفىلامبالغةاليالتصحيحهذانسبةفيأن:الأول

الحليزكاةفيأحاديثهناكفليس"الآداب"فيالمذكوربحثيدرس

شعيببنعمروروايةمنواحدحديثوإنماهو،صححتهاالذهب

!إفقطوحسنته(-157158ص)هناكخرجتهجدهعنأبيهعن

لأنالبتةفيهنحنبمالهعلاقةولاصححتهالفضةزكاةفيآخروحديث

ء

انفاقا.لهنحلالالفضة

أنهوهوعنهالجوابسبققدبالذاتالحديثهذاأن:الئاني

عنجوابأيصلحالحقيقةفيوهو،التحريمقبلالإباحةوقتفيكان

منبشيءعنهاالمجملالجوابفيذكرتهولذلكالنقولهذهجميع

:فأقولفيهالقولبتفصيلهناكووعدتالإجمال

آخرنصمعمبيحنصتعارضإذاانهالأصولعلمفيتقررلقد

يجوزولابهالعمليجبالذيوهو،المقدمهوالمحرمالنصفانمحرم

التحليلتقبلالتيالأشياءفيالأصللأنذلكالمبيحبالنصالقول

وهوالسابقالحكممنناتلفهومحرمنصجاءفإذاالإباحةوالتحريم

تعارضبحثفيحزمابنقالالتحريمالأخيروهوالحكمإلىالإباحة

بينالتعارضمنوجوهثلاثةذكرأنبعد"الأحكام"منالنصوص

:03()2/قالبينهاالتوفيقوكيفيةالنصوص

النصفيابيحلماحاظرآالنصينأحديكونأنالرابعوالوجه"

كناكماالموافقالنصالىننظرأنالنوعهذافيفالواجببأسرهالآخر

هذاغيريجوزلا،بالآخروتاخذ،فنعْركهمنهماواحديردلملوعليه

ذلكمافيعلىكناقدأننامنيقينعلىأنناذلكوبرهان،أصلا

.بخلا؟الواردبالأمريقين!العمللزمناثمالأصللمعهودالموافقالحديث
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لمثم،عليهكناعماإخراجنايقين!عندناصحفقد،شكبلاعليهكناما

ولا،الأصلمعهودبخلافالواردالزائدالأمرذلكنسخعندنايصح

اللهنهىوقد،للظنالحقيقةنخالفولابشكيقينأنتركأنلنايجوز

منسوخهذا:بهالأمرووردصحفيمايقالأنيحلولا...ذلكضن

يكونأنخولْ!ورودهتيقنقدأمريتركأنيحلولا،ب!قينإلا

يقينعلىونحنوكيف،منسوخلعلهقائليقولأنولامنسوخأ،

مريةولاشكبلاالناسخهوالأصللمعهودالمخالفانمنبهمقطوع

تعالىاللهضمانمنآنفأذكرناهقدماذلكبرهان،تعالىاللهعند

احدلايشربأن-!بووأمرهذلكومن...المنزلوالذكرالشريعةحفظ

نحن:فقلناقائماشربوالسلامالصلاةعليهبأنهحديثوجاء،قائما

قعوداوقياممنشاءكماأحدكليشر!انالأصلكانأنهمنيقينعلى

كنامانعأممافكانشكبلاقائ!الشربعنالنهيجاءثماضطجاعأو

فيهالذيبالحديثذلكانسخندريلاثم،السالفةالإباحةمنعليه

خوفابهأمرأنهتيقنماقدتركلأحديحلفلم،لاأمقائماالشربإباحة

نبالولمإليهصرنابيقينالنسخصحفإن:قال،منسوخايكونأن

مستهمماالوضوءفيفعلناكمالهموافقأامالأصلمعهودعلىكانزائدأ

آخر،مكانفيمثلهتركقدبحديثفاخذتناقضمنوأما...النار

فيوجلعزربهمخالفةفيبه/ينهارأنيوشكهاربنيانفذوبضدهوأخذ

."عامأعامأويحرمونهيحلونه"تعالىقوله

إباحةهوإنمامسالتنافيالمعهودانفيهشلقلاومما:أقول

الاستعمالأنيقينانعلملأننامعاوالرجالالنساءعلىالذهباستعمال

وهوالأصلعلىكذلكفبقيمجيئهوبعدإلإسلامقبلشائعاَمعروف!كان

لأننابهفأخذنا،مطلقأَالرجالعلىبتحريمهالنصجاءأنإلىالإباحة



وجدناولما،الإِباحةوهوسابق!المعهودالأمريرفعأنهيقينعلى

الذهبوهوايضاالنساءعلىمنهمع!ين!نوع!تحرمالصحيحةالأحاديث

نفسهللسببكلهبذلكأخذناالذهبآنيةفيالشربومثلهالمحلق

علىباباحتهالقولإلىسبيلولاغيرهيجوزلاالذيالواجبهووهذا

التحريمالىالسابقةالإباحةنسخالأول:نسخينبادعاءإلاالنسماء

!
التحريمنسخوالآخر.إليهأالمشارالأحاديثبدليليقينائابتوهذا

الظنوإنظن!)إلابهالقولطإلىسبيللامماوهذا،الثانيةالإباحةإلى

.(شيئاْالحقمنيغنيلا

فقدالئانيبالنسخالقولإلىيجنحالأثصاريالأستاذأنليويبدو

:المتقدمهريرةأبقولذكرمابعدقولهمفلحابنعننقل

تحريمعلىصحتهابتفديريحملالأخبارمنالقوللهذايدلوما"

."وتاخرهاالإباحةاحاديثلصحةسابق

"*:بقولهعليالأستاذعقبثم

نتركأنيسعنافلابالسْمخقالمنكليراهالذيهووهذا"

قاطع"بدليلإلاالأستاذلجزمجزمهم

الدليلأنالتحقبقمنسبقممامنصفلكلتبينلقدأقول

يصنعلمالسبعةللنصوضبإيرادهالأنصاريالأستاذوأن،معناالقاطع

ترتيبهاملاحظةعنمجردةإباحةإلاجمهايثبتلم-فيهاماعلى-لأنهشيئا

بوقوعيقولبالتاليفهونسخ!بوقوعيقولكانإذاف!نهالزمني

بأحاديثنسختوالتيالأصللمعهودالموافقةالأولىالإباحة:إباحتين

علىمعهونحن،التحريمنسختالتيالأخرىوالإباحة،التحريم

هرإ"انلتزمأنعلينافيجبالأحاديثبهذهالأولىالإباحةبنسخيقين

:متهزالأس!تاك!وأمانحنلحعلناهماوذلك،مثلهبيقينالاندعهولاالعقين
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اليقينهوهذافهلبالنسخقالمنقولوهوالظنإلىاليقينهذاترك

مفلحابنقاللقد؟الفاضلالأستاذعندالقاطعالدليلهوهذاوهل

فهل.التحرلِمأحاديثءنمتأخرةالإباحةأحاديث-بانالله-رحمه

الأولكانفإن؟لاأوذلكعلىالفاطعالدليلالأنصاريالأستاذعرف

فهلالأخركانوإن:يجدهلنأنهيقينعلىوأنافيهلينظرأبرزهفهلا

لامماهذا؟!الناسخبالنصعلمبدونيف!عنهالثابتتركعندهيجوز

دوننسخهاوادعىالتحريمأحاديثتركإذنفكيفيجعزهأنهأظن

!؟دليل

الأولىالإباحةإلاتثبتلاالسبعةالنصوصهذهانوالخلاصة

الأصمتاذياتفلمالأخرىالإباحةوأما،الأصلفيالمعهودتوافقالتي

رخص"مجاهدقولإلااللهم،رسالتهكلفيواحدبدليلولاعليها

والضعف.الوقفمنمافيهعرفتوقد"بالذهبللنساء

وجوابهاشبهة

(157-156ص)"الأداب"فيمختصرَاَفصلاعقدتكفَ

قلت"عنهاوالجوابمبيحةباحاديثالمتقدمةالأحاديثرد"بعنوان

فيه:

إباحةفيهاأخرىبأحاديثالأحاديثهذهبعضهميردوقد"

التحريمقبلكانهذاأنوالجوابالنساءعلىالذهبمنالمحلق

التحليليحتملمماأالشيءعنالنهيأنبداهةالمعلوممنلأن،حتما

بهافالتمسكبالإباحةمسبوقايكونأنبعدإلايكونلااوالتحريم

إلىهذايفربومما،المحرمةالأحاديثلمنطوقصريحةمخالفةفيهحينئذ
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الذهبإباحةمنهايستفادأحاديثهناكأنتعالىاللهشا؟إنالمنصمْين

لمجيءالعلماءمنأحدبهايأخذفلمذلكومع،أيضاالرجالعلى

كانتأنهاإلىذهبوابل،بعضهاذكرسبقوقد،المحرمةالنصوص

المحلقللذهبالمبيحةالأحاديثفينحننقولكذلك،التحريمقبل

فهووتلكهذهبينفرقومن،التحريمقبلكانتأنهافرقولاللنساء

."متلاعبأومتناقض

كماالأصولعلمفيللمقورموافقفإنهاختصأرهمعالفصلهذا

الأصعتاذيستطعلم!لذلكحزمابنكلاممقسبقمماذلكلكيتضح

جهودهكلعلىيقضيأنهمعبالذيبشيءعليهيعلقأنالأنصاري

بكلمتين:منهتعلقلقدنعم!الحللإثباترسالتهفيجمعهاالتي

حتما"التحريمقبلكان..."قولي:الأولى

هناكالجوابعرفتوقدالمتقدمةمفلجابنبكلمةعليهفعلق

.الأصوللعلممخالفةوكونها

لاالشيءعنالنهيأنبداهةالمعلوممنلأن"قولي:الثالْية

."بالإباحةمسبوقايكونأنبعدإلايكون

:الأستاذفقال

كالشركعنهاالنهيعلىالمللاتفقتالتيالمنهياتعليهيرد"

."بالإباحةمسبوقغيرعنهاالنهيفإنوالقتلوالزنا

سياقفي(الشيء)لفطةإلىالنظرعلىمبنيعجيبإيرإدوهذا

التيالأشياءيشملالذيإطلاقهعلىأنهففهمقبلهعمامفصولاكلامي

!ميومابالإباحةتسبقأناحتمالأحدبالفييخطرلامماالأستاذاوردها

سالمالشيء)بالمرادأنلهيمبينالسابقالفصلكلاميفينظرأومن
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وأ،السابقةالقاعدةفيبدخولهإما،يوماعليهالإباحةحرمانعلم

يدللاالذيهو،هذاعنهالنهيصحثمهذهمسألتنافيكماخاصبنص

هذهبعضهميردوقد:الفصلمطلعفيقلنافقدعليهإلاكلامنا

"...الذهبمنالمحلقإباحةفيهاأخرىبأحاديثالأحاديث

للعهدبل،والاستغراقللشمول(لعستالشيء)لفظةفي(ال)ف

توهمهمابداهةمنهفيخرج،سابق!إباحتهعرفتالذيالشيءأي

فيه!ونحوهالشركدخولمنالأستاذ

هذهأنعلىالتنبيهمقلابدالفصلهذافيالكلامأنهيأنوقبل

أحاديثنسخوعلىالثانيةالِإباحةعلىدلالتهاصحةفرضلوالنصوص

منلأنهذلك،للإباحةالموافقالمدعىالإجماعبذلكيثبتلمالتحريم

عليها،الإجماعوبينمسألةعلىالدلعلصحةبينتلازملاأنهالبدهي

طرفيأحدتأييدعلىالصحيحالدليلقامفيهامختلفمسائلمنفكم

أخرىطريقله-تعريفهفيالعلماءاختلافعلى-فالإجماع،النزاع

بالنصوصالمسألةهذهفيالإجماعبطلانأثبتناقددمناوما،لإثباته

بهذهلدعمهالأنصاريالأستاذفمحاولة(الأثمة)ْعنالمتقدمة

إثباتعدممنبيانهسبقولماالآنذكرتهلمامخففةالسبعةالنصوص

المحرمة.الأحاديثنسخالمزعومةالنصوص

الةىالخلافايعلموالموكأنهم،والنوويكالبيهقيالإجماعادعىعلىمنيردوبذلك)5(

والخلات،الإجماعفيهاادعيمسائلمنوكمإجماكا،فظنو.الصحيحةبالنقولأثبتناه

العلم.فيالراسخونذلكيحلمكما،ثابّفيها
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وجوابهاالسبعةللنصوصالمطابقةالآثار

ففي،كثيرةالنصوصلهذهالمطابفةوالآثار":الأستاذقالئم

يكوهان:فقالوالحريرالذهبعنسئلعمرابنأنحزملابنالمحلى

لقنساءالخاتمبابالبخاريصحيحوفي،للنساءيكوهانولاللرجال

هذاأن"الفتحفيالحافظذكروقد.الذهبخواتيمعائشةعلىوكان

"...سعدابنوصلهقدالمعلق

وجهين:منوالجواب

فلاالصحيحةبالأحاديثالتحريمأثبتناأننادمناما:الأول

:مسعودابنقولسبقمماعلمتوقدخالفنامنمخالفةذلكبعديضرنا

المخالفنعذرونحن،"وحدككنتوإنالحقوافقماالجماعة"

ومخالفةبتقليدهمكلفينلسناولكنا،لانتهىالنهيلوعلمأنهلأننانقطع

الموثوقالعلماءباتفاق!وزلاهذابل،أجلهمنع!هالنبيحديث

لْيه.القوللبسطحاجةلامعلومأمروهذا.وصلاحهمبعلمهم

فيالنساءعلىذلكإباحةيفيدفإنماعمرابنأثرأما:الثاني

الأحاديثبهيعارضأنوأما،فيهنحالفهلامماوهذا،الجملة

يجوزفلا،النساءعلىالمحلقالذهبتحريمفيالصريحةالصحيحة

؟موقوفوهوفكيفمرفوعالوكانهذاالبتةذلك

منعقدتهخاصفصلفيعنهأجبتكنتفقدعائشةأثروأما

بجوابين:"الأداب"فيأجله

رجحت"والمعصفرالمذهبتلبسكانت"عنهاالأصحأنالأول

الحديث.علمقواعداتباععلىبناءذلك

-217-



بقوله.الترجيحهذاعنالأستاذفأجاب

تلبسكانتإنمابأنهاسعدوابنالبخارىجزميساويلا"

".المذهبلاالذهبخواتيم

بعلمليسوهو،التقليدعلىمبنيترىكماالجوابوهذا:قلت

وشمتحيل!هذاسوىعنديجوابولا،مراراًبهصرحتكما

مواردفيوتطنيقهاالعلميةالقواعدباتباعإلافيهمختلفأمرعلىالاتفاق

الرأيينأيليظهرالمذكورالتطبيقإلىالأستاذفضملةندعوفنحنالنزاع

الصحيح.هو

لاالمذكورالجؤمفيالبخاريمعسعدابنالأستاذقرنأنعلى

إحداهما،باللفظينالروايتينساقسعدابنلأن!مبالغةمنيخلو

شخصعلىكلتاهماومدارهما،أنارجحتهاالتيوهيالأخرىمنأقوى

جزمسعدابنانيقالأنيصحفكيف،عمروأبيبنعمرووهوواحد

ولاذلكيقالأنيصحلاأنهوالحقيقةالمذهبلاالذهبخواتيمبرواية

الرواياتمنعليهوقفمايسوقمخرجهوإنماسعدابنلأنعكسه

بهذاالعلماءلدىمعروفوهذا.كالبخاريمرجح!محققاوليس

.الشأن

بقوله:المذكورالترجيحعليينكرالأستاذأنالغريبومن

غيرموردهااختلافواحدأمعحديثاالحديثينفجعل"

."صحعح

مختلفأيكونوكيف!نحتلفغيرمتحدالموردأنالغرابةووجه

نإيقالأنفالصواب،ذكرناعمروكماأبيبنعمروعلىاللفطينومدار

الترجعحإلىالمصيرمنلابدوحبنئذواحدوالطريقالمختلفهواللفظ
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بالتقليد؟لابالدليلخطانالنابينفهلا،صنعناهماوذلك

الإسلامتاريخفيرآهارجحناهاالتيالروايةأنالأستاذذكرثم

:قالميمبدون)"الذهب"بلفظللذهبي

."سعدابنطبقاتمنأورباطبعةفيفيماالريبةيوقعوهذا"

بخمسقوبلتالطبعةهذهأننعلمأشْالولامسلمهذا:أقول

الثانيةالطبعةمقدمةفيعباسإحسانالأستاذأكرهكمامخطوطةنسخ

تاريخ"كتابلطابعتيسرنعلمهلامماوهذا،الطبقاتمن

."الإسلام

نحطوطةنسخةإلىرجعتالحقيقةعلىالوقوفعلىمنيوحرصا

الظاهريةالكتبدارفيأجزائهابصدرمحفوظ"الإسلامتاريخ"من

هذاولكن،للمطبوعةموافقةاللفظةهذهفيهاف!جدتبدمشقعندنا

المخطوطةهذهتكونأرلاحتمالالطبقاتفيمابخطأللقطعيكفيلا

منهذافأينأخرىنسخةالأحوالأحسنوعلىالمطبوعةأصلهيئ

فيمابخطأالجزمأنوالحق.الطبقاتعليهاقوبلتنسخخمس

الآنلنايتعسرمالاوهذامنهانحطوطةنسخإلىالرجوعيستلزمالطبقات

به.فليتفضلبذلكعلمعندهفمنالأسفمع

فلا"الذهب"الراجحةالروايةأصلهوهذاأنسلمناولو

الجوابعرفتوقدعمرابنأثرمثلفهىأفطلقةلأنهاأيضأفيهاحجة

05عنه

صحةافتراضعلىمبنيفهوعائشةأثرعنالثانيالجوابوأما

أنهاوالجواب.الذهبخواتيمتلبسكانتأنهاعنهاالأخرىالرواية

عا!هنادورددت.الذه!خاتمعنالييبفغهالملأنهاذلكلهعلت
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لهوضربتالنهييبلغهالاأنباستحالةجزمالذيأصدقائناأحد

!ضعليهاخفيقدأنهعلىبالجزمعليهاالواقفيقطعمماالأمثلةبعض

016ص)المذكورةرسالتنافليراصحالتوسيعشاءفمن،يف!رِوأحاديثه

-165).

"الآداب"فيالبحثهذاعلىالأنصاريالأستاذوقفوقد

عنالنهيأحاديثيشملعامالمذكورالافتراضأنذهنهإلىفسبق

":الآتيبالاعتراضعلينافطلع،كلهاالذهب

علىالذهبعنالنساءنهييثأحا"خفاءالأستاذ"وتجوجمْى

التيعائشةبروابةالمتمْدمسلمةأملحديثاستشهادهعليهيردعائشة

."...النهيفيالنسائيعند

كلاميفيفليسسبقمماواضحالاعتراضهذاعنوالجواب

خسفيطويلالبحثأنولولافضيلتهإلينسبهالذيالتعميمهذا

.المذكورةالرسالةإلىفليرجعشاءفمنكلهلنقلتهصفحات

النسائيعندعائشةروايةأدْفيصريحهذاالأستاذكلامإنثم

أنهعلى(9ص)رسالتهمنتقدمفيماذكركانأنهمع،المذكورالنهي

تناقفبين.فهذا!المذكورالخهيفعهليس

ولفظهالتحريمفيصريح!ليسالنسائيعندالحديثأنوالحقيقة

أي)ذهبمسكتيعليهارأىيكئَاللهرسولأنعنها)2/285(فيه

لو؟هذامنأح!سنهوبماأخبركألا،يك!اللهرسولفقال(سوارين

كانتابؤعفوانصفرتهماثمورقمقمسكتينوجعلتهذانزعت

."حسنتين

،البابهذافيوحدهعلعهالاعتماديمكنلااللفظبهذافهو



ذكركمااستشهاد،َذكرتهوإنماالمتقدمةالأخرىالأحاديثفيالعمدةوإنما

وأإسانيدهاضعفحيثمنسواءفيهايتسامحوالشواهدالأستاذ

)ء(.العلمإهلعندمعروفكماهودلالاتها

الردخاتمة

بقوله:ردهالأستاذختمثم

الردفيالبحثهذاالأستاذبهاختمالتيالقيمابنوأماكلمة"

دامتماهذابموضوعنالهامناسبةفلابالرأيالحديثعاتضمنعلى

صحيحة،موجودةالتحريمنصوصعلىرجحناهاالتيالنصوص

هذافيالأستاذرأيإلىيميللانفسهالقيمابنكانولذلك

."الموضوع

:أقولعنهوجواباً

الموضوعبهذاتامةمناسبةإليهاالمشارالقيمابنلكلمةإن:اولاً

منتمنعهحجةلديهليسأنههذاالأستاذلرددراستيبعدليتبينفقد

بهاأخذمنيعلملاأنهإلاإليهاأشارالتي(التحريمبنصوص)الأخذ

علىالِإجماعأن،علىكماعلمت،يصرهوبلالمتقدمينالعلماءمن

النصوصدامتما"بقولهالمزعومةالمناسبةعدمهناوتعليله!خلافها

سبقبمامردود"صحيحةموجودةالتحريمنصوصعلىرجحناهاالتي

بعدكانتلأنهافيهالهدليللارجحهاالتيالنصوصانتحقيقه

نصاًليسوهذا،وغيرهمفلحابنقولذلكعلىدليلهدانما،التحريم

وتذكرتهذاعرفتفإذا،أجلهمنالتحريمنصوصتركيجوزشرعياً

تاتيثم..صفحاتهمنعددضياعبسببانقطعقدالردأنالىهنانثيرأننحب)0(

الخاتمة.
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موضوعفيالأستاذرأيعليناأشكلقد":ردهمطلعفيالأستاذقالهما

التتبعبعدنقفلممسلكأفيهسلكقدأنهلمابالذهبالنساءتحلية

بكلامفقابلههذاتذكربإذا"..إليهسبقهمنعلىالتاموالاستقراء

مْيها:القيمابنقولمنفإنبالموضوعمناسبتهالكيظهرالقيمابق

قالأنهلمج!النبيعنثبتلأحدهمٍقيلإذازمانإلىفدفعنا"

ويجعل،الحديثصدرفيدفعا؟هذاقالمن:يقول،وكذاكذا

لعلمنفسهنصحولو،بهالعملوتركمخالفتهفيلهحجةبالقائلجهله

اللهرسولسنندفعلهيحللاوأنه،الباطلأعظممنالكلامهذاأن

نأيعتقدإذجهلهفيعذرهذلكمنوأقبح،الجهلهذابمثليك!

بجماعةظنسوءوهذا،السنةتلكمخالفةعلىمنعقدالإجماع

وأقبح،يك!اللهرسولسنةمخالفةعلىاتفاقهمإلىينسبهمإذالمسلمين

قالبمقعلمهوعدآجهلهوهو،الإجماعهذادعوىفيعذرهذلكمن

المستعادْ.واللهالسنةعلىجهلهتقديمإلىالأمرفعاد،بالحديث

-إنمحندنافهوإليهذهبناماإلىالقيمابنمعلعدمأما:ثانيا

معهكانتمنلأن،بسواءسواءاليهذهبلوكما-عنهذلكصح

يدعمهمنإلىبحاجةليسالتحريمفيالصريحةيك!اللهرسولأحاديث

وأالعلماءأقوالببعضرأيهدعمإلىالعلمطالبطيحتاجوإنما!بقوله

منهاقياسهاوأما،والاستنباطالاجتهادهبعثهاالتيالمساثلفيالمحققين

لزيادةالغيرأولإقناعالااللهمالعهحاجةفلاالصحيحالصريحالنص

إلاسبقهمنيعلمحتىبهالأخذعنالتوقفيجوزفلاوإلاالاطمئنان

السابق.القيمابنقولصريجهوكما،بهالأخذ

222--



فصلفيالق!مابنعننقلنالأننا9عنهذلكصحإن"قلتوإنما

فييواففناأنهعلىيدلما"الحديثفي(المقطعالذهب)معنىتحقيق"

قدأنهتعلمفراجعه،النسماءعلىوالسواروالطوقالذهبخاتمتحريم

!وزيادةرأيناإلمطمال

بقوله:المذكورةالمناسبةلنفيالأنصاريالأستاذتعليلوأما

التحريمنصوصعلىرجحناهاالتيالنصوصدامتما"

لقواعدمخالفالمذكورالترحيحلأن،فمردود."صحيحةموجودة

الأحاديثرجحالأستاذأنذلك،وملخصبيانهسبقكماالأصولعلم

والأحاديث،بامحترافهالأصولخلافوهذا،الخاصةعلىالعامة

منتقريرهتقدمكماأيضاخلفوهذا،المحرمةالأحاديثعلىالمبيحة

ذلكفِىيخالفالأستاذأنأعتقدولاردهيمكنلابماحزمابنكلام

الشريعة.أصولمنكاصل

:فاقولهناوأزيد

من"المنسوخمنالناسخبهيعرفمافصل)فيالشوكانيقال

:(184-183ص)"الفحولإِرشاد"

وتأخرأحدهماتقدمٍعلىيدلمااللفظذلكفييكونأنمنها"

فيكونللعادةموافقاوالأخرسرعياًالحكميناحدكونومنها،الأخر

."ناسخأَالشرعي

علىيدلالنهيفإن،أحاديثنافيمتحققانالشرطانوهذان

فهومقدمشرعنيحكمالتحريمانومنها،سبقكماالإباح!ةعنتاخره

المرجحاتمبحثفيذجمرثم.للعادةموافقةلأنهاال!ذهبإباحةعلي

:(925-258ص)المتنباعتبار
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علىالخهييقدمأنومنها،الأمرعلىالنهييقدمأنومنها"

تأويليتضمنماعلىالعامتخصيصيتضمنمايقدمأنومنهاالإباحة

:"المدلولباعتبارالمرجحات"فيذكرثم."أكثرلأنهالخاص

يكونأنومنها،والبراءةالأصللحكمناقلًاكانمايقدمأن"

."إرجحفانهالاحتياطإلىاقربأحدما

تحريمأحاديثعلىالانطباقتمامتنطبقالمرجحاتهذهوكل

حينالأنصاريالأستاذكلهاخالفهاوقد،النساءعلىالمحلقالذهب

لافانناولذلك،الإباحةوأحاديث،العامةالأحاديثعليهارجح

بالنصيأتيناأنإلاترجيحهمثليرجحمنكلبخطأنقطعنزال

.القتادخرطذلكودونالنعخفيالخاصالصريحالصحعح

وارزقناباطلأالباطلوأرنااتباعهوارزقناحقاالحقأرنااللهم

مجيب.سمعمانك،اجتنابه

ردناخلاصة

أبرزهاأسبابولذلك،أظنكنتمافوقالردهذاطاللقد

المسلمينمنكثيراعتادماتحريميتضمنإذوخطورتهالموضوعأهمية

صحةتحقيقفيالقولإطالةمنلابدكانولهذا،مباحأنهظانينلبسه

مندراستهاومنالحديثمصطلحعلمحدودفيالمحرمةالأحاديث

نأذلكإلىأضحف.الفقهأصولعلمضوءعلىالفقهعةالوجهة

وآر!ئناأقوالنامنكئيرذكرنعيدأنإلىاضطرناالأنصاريالأستاذ

هويتعرضلممما"الزفافآداب"كتابفيأوردتهاكنتالتيوالأجوية

قصددونفهمهاأسيءالتيالأفكاربعضإيضاحوإلى،عنهاللإجابة

الكريمللقارىءأتدمأنالمفيدمنأنأرىف!نيولذلك.طبعماَ
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:فاقولالأساسيةنقاطهاستيعابعلىمساعدةللردخلاصة

المحرمة:الأحاديثتجاهموقفانالأنصاريللأستاذ-1

بهتقومصحيحهومافيهاأننرىونحنكلهاتضعيفها:الآول

الذهبمنالفتخوحديث...يطوقأنأحبمنكحديثالحجة

رقبتهاعلىرأىحينسلمةأمعن!النبيإعراضوحديثوالسلسلة

لاعلمصحيحاًآخرإسنادألهفإنمنهاالثانيلاسيماالذهبسوار

ف!نهاالأحاديثهذهمفرداتضعفافتراضوعلى.بهللأستاذ

علىتدل-وغيرهاهريرةأببعنالأخرىالأحاديثومع-بمجموعها

المحلق.الذهبعنالنهيثبوت

صحتها.افتراضعلىبنسخهاالقولارتأويلها:الثاني

عندشبهةيدعلابماوأثبتناعديدةوجوهمنالتأويلنحنورددنا

منهاالثانيوخاصة،التحريمفيقاطعةحجةالأحاديثانالمنصفين

الاعتمادالىعنهالجوابفيعادولذلكبحجيتهنفسهالأستاذسلمفقد

وبيناهآنفاأشرناكماالطريقينمنصحيحأنهمع،فقطتضعيفهعلى

فيماسبق.مفصلًا

يصلحدليلبشبهإئباتهعلىالأستاذياتفلمالنسخوأما

الأحاديثبينبعني"ممكنغيرالجمعأن"دعواهسوىعليهللاعتماد

فيالجمعوجهبينتكنتاننيمع،المبيحةوالأحاديثالمحرمة

بعلممعرفةلهمنكليستسيغهاسهلةصحيحةبطريقة"الآداب"

وهو،الخاصعلىوالعامالمقيدعلالمطلقبحملوذلكالفقهأصول

ثمرسالتهمنمامكانفيمنهالاستفادةحاولفقد(+....)أصل

الأصل.فيواضحكبرطمس)0(
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عنللجوابيتعرضولم،الخلافمنفيهنحنفعمايطبقهاأننسي

واحد!بحرفولاذكرتهالذيالجمع

عليهكنامابصوابيقيناًتازقدنفسيأجدفإنيولذلك

لمإذ،لهالمبيحينوضعف،النساءعلىالمحلقالذهبتحريممن

بدعمأنولا،شيئاأدلتنامنالأنصاريالأستاذينالأنيستطع

النتاثجمنفكان،الأدلةتلكبهيعارضأنيصلحبمامذهبه

أجدحينأننييشهدوالله،بالتحريممتمسكاأزاللاأننيالبديهية

ماوتركبهالأخذإلىاسارعفانيلهالناسخالصريحالصحيحالدليل

الناسأكثريطيقهمالاتحريممنيخلصنيوهولاكيف،عليهكنا

يك!اللهرسولعنصحمايتبعمسلمامؤمناًكانمنالااللهماليوم

لأهواءومعارضاً،والأجدادالآباءعليهوجدماخلافعلىكانولو

لافإنهالناسخذلكأجدلاوأناأما!والزوجاتوالأمهاتالبنات

اللهلقولالهوىعارضوانورسولهاللهلحكمالإذعانإلايسعني

بينهمشجرفيمايحكموكحتىيؤمنونلاوربكفلا"وتعالىتبارك

اللهأسأل"تسليماًويسلمواقضمتمماحرجاًأنفسهمفييجدوالاثم

حقا.مؤمنينيجعلناأنوجلعز

مُراعاتناإلاعليهيحملنافلاهذاموقفناعلىنصرإذونحن

باحثلكللابدالتي،وفقهيةحديثيةمنالأصوليةللقواعدوالتزامنا

ضلوإلا،رعايتهاحقويرعاها،بهايتقيدأنالمسالةهذهمثلفي

السبيل.سواءعنوحادالطريق

القواعد:تلكتلكأهمبعضالىالإضارةمنبأسولا

النافي.عنمقدمالمثبت-1
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الصحيحة.بالوجادةالعملجواز-2

آخر.وخهمنموصولًاجاءإذاالمرسلبالحديثالاحتجاج-3

ضعفها.يشتدلمالتيالطرقبكثرةالحديثتقوية-4

منه.واستثناؤهالعامعلىالخاصب!ترجيح-5

الجمع.تعذرعندإلاالنسخإلىيصارلا-6

ردها.يجوزلامقبولةالئقةزيادة-7

المبيح.علىوالحاظرالإباحةعلىالنهيتقديم-8

بحجة.ليسضعيفالمجهولحديث-9

.الخلافمواطنفيبحجةليسوالمقطوع-الموقوف01

الخصم.علىحجةيصلحولابعلمليسالتقليد-11

الصحيحة.السنةخلاففيالإجماع-21

الحديث.فيعلةليسالمرجوحالاضطراب-13

.بالأولحكمونسخينواحدنسخبينالأمردارإذا-14

برأيه.لاالراويبروايةالعبرة-15

الردهذافيضوئهاعلىجريناالتيالقواعدبعضهيتلك

فمنأخطأتدإن،تعالىاللهفمنأصبتفان،اللهشاءإنالنافع

أعلم.لاومماأعلمممااللهوأستغفرنفسي

فيبذلهاالتيجهودهعلىالأنصاريالأستاذأضكرإننيوختاماً

النطريعيدأنمنهراجياً،الحنطيرالموضوعهذافيالحقتجلمةسبيل

لدىبهاالمعترفالصحعحةالعلهصيةالقواعدحدودفيأخرىمرةفيه

أفضلمنالعلميالتحقيقيهمهمنأدعوكلكما،المحققينالعلماء

بالحجةفيهرأيهمببعانيشاركواأنالإسلامعةالأقطارمختلففيالعلماء

علىوتعاونوا"وتعالىتباركاللهبقوللهممذكرأالصحيحوالدليل

-227-



واحداًرجلًابكاللهيهديلأن":!كَعِنبيهوقوله"والتقوىالبر

.(النعمحمرلكيكونأنمنخير

وبوكاته.اللْهورحمةالكريمالأستاذالىوسلامي

الألبانيالدينناصرمحمد

هـ.22/2/9137دمشق

والسنةالقرآنموازين"فيبليقالدينعزعلىالرد"

حديثعلى"والموضوعةوالضعيفةالصحيحةللأحاديث

التربة.

بيديطراللةرسولأخذقالعنهاللهرضيهريرةأببعن

يومالجبالفيهاوخلق،السبتيومالتربةاللهخلق":فقال

،الثلاناءيومالمكووهوخلق،الإثنينيومالشجروحلق،الأحد

وخلق،الخميسيومالدوابفيهاوبث،الأربعاءيومالنوروخلق

الجمعةساعةآخرمن،الخلقآخرالجمعةيوممنالعصربعدآدم

الشيخ:يقول.)8/127(مسلمرواه"الليلإِلىالعصربينفيما

صفحاتعدةسودقدبليقالدينعزالمدعورأيتثم..."

الصحيحةللأحاديثوالسنةالقرآنموازين"سماهالذيكتابهفي

هذاأنفيهازعم(7177-ص)"والموضوعةوالضعيفة

ذلكفيوتمسك!وتفصيلأجملةالكريمالقرآنمعيتعارضالحدبث

،أيامستةفيوالأرضالسماواتخلقاللهبانالمصرحةبالأيات

الستةالأيامغيرهيالحديثفيالسبعةالأيامأنمتجاهلًاأوجاهلًا

علىالتعلبقفيذلكثرحتكنتكماالآياتفيالمذكورة
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بأنهاالحديثفي(التربة)فسرأنهجهلهومنشأ.""المشكاة

وغيرها،والأشجارالجبالمنفيهابماكلهاالأرضيعني.الأرض

لب،ذيأحدعلىيخفىلاكماالحديثلسياقلمنافاتهباطلوهذا

لسان"ففي،كلهاالأرضوليسالتراب(التربة)بالمرادوإنما

عليهيدلالذيهووهذا.ظاهرها"الأرضوتربة""العرب

التيوالدوابللأشجارتصلحلاالتراببدونالأرضفإن،السياق

بعد.منهتناسلتالتيوذريتهآدمخلقولا،الحديثفيذكرت

الذيالتفصيلغيرهوالحديثفيالذيفالتفصيل:وبالجىعلة

أهلعندهذامثلفيفالواجب،أيامهغيروأيامه،الكريمالقرآنفي

كما،بالآخرأحدهماضربوليس،الآخرإلىأحدهمايضمأنالعلم

المتعالم.الرجلهذافعل

الأربعنشرتحلقاتفيمفصلاًعليهالردفيبدأتكنتولقد

بتارلخآخرهافيالأردنية"الرأي"جريدةفيمنهاالأولى

نأبعد،النشرمتابعةعنبامتناعهافاجاتناثم،)92/4/8391(

منخاصاًوعداًوشفهياً،عاماًوعداًالجريدةفيكتابةبالنشروعدت

.شؤونخلقهفي،ولثهالأفاضلإخواننالأحدفيهاالمسؤول

المدعو:هذاعلىالشيخردمنصورةوهذه
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الرأيجريدةفيبليقالدينعزعلىالآلبانيالثعميخرد

الصالحينمنهاج:كتابَبْينقدالألبانيالشيخ.الأردنية

الصحيحةالأحاديثفيوالسنةالقرآدأوموازين

والموضوعة

منبسلسلةالألبانيالدينناصرمحمدالشيخفضيلةالينابعث

هذهخلالمنبليقالدينعزالأخطرحهماعلىفيهايردالمقالات

الصفحة.

تقتضيهماحسبتباعماَالمقالاتهذه"الدينيالرأك!"وستنشر

الصفحة.فيالممكنةالمساحات

المحرر

الرحيمالرحمناللّهبسم

شرورمنباللاونعوذ،ونستغفرهونستعينه5نحمدللاالحمدإن

فلايضللومن،لهمضلفلااللهيهدهمن،أعمالناوسيئاتأنفسنا

نإوإشهد،لهشريكلا،وحدهاللهإلاإلهلاإنوأشهد،لههادي

ورسوله.محمد!عبده

نشرتهبحثعلىالإخوانأحدأطلعنيأسابيعفمنذ،بعدأما

م/2818391/الجمعةيومالصادرعددهافيالأردنيةالرأيجريدة

الأحاديثمنأخرىنجنما):عنوانتحتبليقالدينعزالأستاذبقلم

عرضته.(المنتظرالمهدىحرلالواردةللأحاديثتحليل،المستبعدة
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الذيالعددعلىاطلعتثم،القراءأنظاريلفتكبيربحرفالجريدة

الخلاصة":نصهماكبيربعنوانفيهفإذا/4/28391الجمعة)بعده

نأ،قبلهالذيالعددمنوفهمت،"المنتظرالمهديأحاديثفي

سابق،عددفيالبحثهذاأولذلكقبلنشرتالجريدة

أنهاالبحثيديبينالجريدةقدمتهاالتيالمقدمةمن،فعرفتفطلبته

للاحاديثوالسنةالقرآنموازين)الدينعزالأستاذكتابعنتنقله

المؤلفكاندراسةعنعبارةوأنه.(والموضوعةوالضعيفةالصحيحة

مدينةفيعقدالذيالإسلاميللفكرعشرالسادسالملتقىفيهاشارك

اطلعأنفاردت،الماضيينوتموزآبشهريخلالبالجزائرتلمسان

فلمعمانمكتباتفيفبحثتلدراستهمباشرةالمذكورالكتابعلى

.الجريدةفيمنهنشربمافاكتفيت،عليهأحصل

كتابهدراسةمنلابدأنهرأيت،فيهرأيوابداءعلمهالردوقبل

أنهالمذكورةدراستهفيادعىالذي،"الصالحينمنهاج"،الآخر

ايرادعلىفيهواقتصر،والموضوعةالضعيفةالأحاديثفيهاستبعد

هذااللهشاءما:نفسيفيفقلت،ومتئاسندمالصحيحةالأحاديث

منوفليلالأولينمنثلةالاأحدإليهيسبقهلمعطيمفتح-صحإن-

فيأقلامرؤوسوكتابةورويةبامعانمطالعتهعلىفانكببت،الآحْرين

جمادى12السبتاليومهذاظهرمنْهفرغتحتى،زيفهوبياننقده

يصدقيكادلا،خطيرةجدأمورليفتبينتهـ،3041سنةالآخرة

أعدادفي،الجريدةنشرتهالذيالبحثذلكعلىاطلعمنكلبها

بعضاستبعادفي"-بزعمهكأنتتلكدراستهلأنذلك،متتابعة

والسنةالكريمالقرآنمعتتعارضالتيوالموضوعةالضعيفةالأحاديث

منهاج)كتابهعنوالمنطقالعقلمعوتتصادم،الصحبحة
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الأحاديثإيرادعلىفيهاقتصر"أنهأيضاوزعم،"(الصالحين

."ومتنآسندمالصحيحة

أنادرستلْلما،دراستهمنالأولىالحلفةمطلعفيزعمهكذا

النبيقولحدعلىهوبل،غيرمسمىعلىاسمهوفإذا،"منهاجه"

بغيريسمونها":الزمانآخرفييأتونالذينالعْاسبعضفي-!ي!

الصحيحة"الأحاديث"كتاببمن)09(الحديثانظر"اسمها

المعجؤاتببعفىذكرنيالذيالأمر1360صالأولالمجلد-

يلتمسأنالساعةأشراطمنإن":كأعنهصحتالتيالعلمية

وهو،المباركابنالإمامقالكاالبدعأهلأي."الأصاغرعندالعلم

5عَر:وقولى.الثانيالمجلدمن)5916برقمالمذكوركتاببفيمخرج

ويكذب،الكاذبفيهايصدق،خداعاتسنوابالناسعلىسمِأتي"

فيهاوينطق،الأمينفيهاويخون،الخائنفيهاويؤتمن،الصادقفيها

أمرفييتكلمالتافهالرجل":قال؟الرويبضةوماقيل."الرويبضة

.)3544("الجامعصحيح"كتاببفيوهو"العامة

الحديث،علموبخاصةالعلمفعهقلزمنفيالمسلميقولماذا

ومنالرويبضةفيهيتكلمصارحتى،للعملوالمدعونالجهلفيهوكز

ولاهدىبغيرالنقلمجردإلاذواق!منهذاقولاراثحةمنهيشملم

توهموامنكلعلىيقبلونفيهورغبتهمإلمهلعطشهموالناس،بصيرهْ

فيزادومما،(ماءالظمآنمجسبهبقععةكسراب)منهشيئايحملأنه

رقعبأيدونويهوىيشتهيمايكتبأنفردلكلفمهتمسرأنهالمصمبة

عالمكلمنهايشكوعلمبةفوضىالإسلاميبالعالمأحتى،عتعدأو

!ما،البعدمنالأمةحالبماعليهعارف،والسنةبالكعاب
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الكثيريقواغترار،العلمبعضهمادمحاءمعالجهلفيوالانغماس

منأنهميعلمونلاوهم،يستفتونهمرؤساءاتخذوهمحتى،بهم

ينتزعهانتزاع!العلميقبضلااللهإن":بقوله!النبيعناهمالذيق

محالماَيتركلمإذاحتى،العلماءبقبضالعلميقبضولكنه،الناسمن

رواه"وأضلواؤضلواعلمبغيرفافتوافسئلواجهالارؤساءالناساتخذ

تعالى.اللهرحمهماومسلمالبخاري

فيهيرجعالشرعانالعقيدةسليممسلمكلعندفيهشكلاومما

فيمحفوظالقرآن،،وانوالسنةالقرآن":اثنينمصدر!قإلى

حيث،اخرىبطريقةولكنايضامحفوظةفهيالسنةواما،المصاحف

قالولذل!،آخرإلىراومنالأمرأولفيبالأسانيدنقلتإ!ها

رواه،شاءماشاءمنلقالالإسنادلولا،الديقمنالإسناد:العلماء

السنهْسطرتثم،المباركابنعن(12ص)المقدمةفيمسلم

ازدادكلماللقرآنالتاليانفكماالكفماتبلعشراتفيبأسانعدها

بدثاَلهاالطالبازدادكلماالسنةفكذلك،وعلمَاَفقهمابهازدادتلاوةفيه

علما.بهااداز

كائت،منهاليسما-الأسفمعفيهادخلقدالسنةكانتولما

الكريم،القرآندراسةمنبكئيرتحصعلاوأصعبمنالاأبعددراستها

سقيمها،منصحيحهاوتميمز،وتصفمةغربلةإلىبحاجةلأنها

هامين:أمرينمنلهنجلابدذلكمنالطالبوليتمكن

العلماءاسسهاالتيوقواعدهالحديثعلمأصولدراسة:الأول

وهذه،منهوالضعيفالصحيحمعرفةمنبذلكالباحثلعتمكن

الذينالأحاديثرواةتراجمبمعرفةإلأالعهاالوصوليمكنلاالمعرفة
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فيهمالعلماءقالهماوبمعرفة،الأقلعلىالأولىالثلالةالفرونفيكانوا

ألفوعشرينتقد!رخمسةأقلعلىعددهميبلغ،وقدوتجرتحاَتعديلا

.وامرأةرجلبينماراو

وطرقهاوأسانيدهاالأحاديثمتونتتبع:الآخروالأمر

السنن"و""الصحاح"منالمختلفةالكتببطونمن،وشواهدها

وهي،وغيرها"الأجزاء"و"الفوائد"و"المعاجم"و"المسانيدأو

.المخطوطاتعالمفييزاللامنهاكبيروقسم،المئاتبلبالعشرات

ف!نه،الطلبةبلهالعلماءمنكثيرعلىيشقكانوإنالتتبعوهذا

هذامثلكانحبث،الأولىالقرونفيعلبهالأمركانممابكئيرأيسر

منالأولسلفنابهاقام،عظيمةومشاقكثبرةأسفارًاالتتعيتطلب

اللهجزاهموكعرهمالستةالكتبوأصحابأحمدكالإمامالحديثأئمة

أقربمنالحديثطلبسبيللناوسهلواكثيرةأوقات!لنانجوفروا،خيرم

حديثألفأربعينلنحوالمحتوي،مثلاأحمدفمسند؟طريق

جمعه،فيالمباركةأحمدالإمامحياةجهادحصيلةهووالذي،تقريبأ

نحرذلكوقل.أسابيعفيالكثيرةمادتهيجمعأناليومالطالبيستطيع

فيحافطأ()يصيرأنمنالباحثيتمكنويذلك،الكتبساثرفي

قليلة.أيامفيالحديث

الحفظمجردهووحفظهالحديثجمعمنالمقصودهلىولكن

نأوأظن،لا:والجواب3تألمفأأوتدريساالناسعلىوروايته

الأمرينمنالأولللأمرتذكرهمنذلكيستشفالكريمالقارىء

هذهوالى.لهوسملةهوالثانيالأمروهذأ،الغايةهووأنه،الهامين
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:"المصطلحعلم"فيالمذكوربقولهمالحديثعلماءيشيرالحقيقة

منصحيحهوميزفيهحققثمالحديثاجمعأي،فتشثمقمش"

لكلوالمنهجالمدخلهووهذا.منهبماصحإلاتحدثلاثم،سقيمه

يتبنىأو،حديثعلىحك!يبنيلاأن:الشريعةفييتفقهأنيريدمن

الفقهاءكثيرمنبهأخلوقد.صحتهمنالمعبتبعدإلاعليهقامرأي!

فييكتبونفإنهم،وكتابهالزمانهذامتفقهةوبخاصة،المتأخرين

إلىمنهمالتفابدونالشرعيةالفتاوىويصدرون،"النبويةالسيرة"

اللهرحمهمالحديثعلماءبهأشادالذي،الرشعِدالعلميالمنهجهذا

الشباببعضمن-يشكواليومبعضهمأنالغريبومن،تعالى

بالإفتاءلتسرعهمبهماوالعملوالسنةالكتابحبعلىالناشىء

ولكن،بحقشكوىوهي،!ذلكيؤهلهموفهمعلمبغيربالحديث

!"فقهبغيرسنةلا":بعنوانمقالاعليهمالردفيكتبحينيغلو

بفتوىفيفتينفسههونسيثم،التقليديالفقهبالفقهأرادإذالاسيما

ضيءعلىاعتمدوإن،السمْةبَلْهَالفقهعلىالاعتماددونالرأيمجرد

أبوالإمامومنهم،العلماءينكرهمماوهذا،تحقيقأوتفتيشفبدونمنها

والضعفاءالمحدثينمنالمجروحين"كتابهمقدمةفيحيانبنحاتم

ونشرها،السننحفظعلىالحثفيأبواب!فيهاعقدف!نه،"والمتروكين

ببعضلذلك-واستدلعًراللهرسولعلىالكذبفيوالتغليظ

عنوحدثوا،آيةولوعنيبلغوا":يقولهمنهاالصحيحةالأحاديث

منمقعدهفليتبوأمتعمدآعليكذبومن،حرجولاإسرائيلبني

.وغمرهالبخاريرواه"النار

:/6()1حبانابنفقال

وما،السلامعلبهقالهماعنهبالتبلعغأمرإنماأنهعلىدليلفيه"
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قولهفيبهبدخلأنهلا،المشاهدةعندسكوتماأوفعلاسننهمنكان

ظاهرفييدخللابل،باسرهمالمحدثون"..امرءااللهنضر":عني!

سقيمه،دونيك!اللهرسولحديثصحيحىأدمنإلاالخطابهذا

فييدخلأنوالسقيمالصحيحمنسمعماروىمنعلى،خائفوإني

منالعدولوتمييزيرويبماعائماكانإذا!اللهرسولعلىالكذبةجملة

."تعالىاللهعنالمبيناالنبيأبحكموالمتروكينوالضعفاءالمحدثين

النبييعنوالمغيرةسمرةحديثالصحمحبسندهسا!ئم

الكذابين"أحدفهوكذبأنهيرىوهوحديث!عنيحدثمن":قال

حبانابنوقال،(7ص)صحيحهمقدمةفيمسلمعنهماوأخرجه

يصحمالمروىإذاالمحدثأن:ذكرناماصحةعلىدلعلفيه":عقبه

الكاذبينكأحديكونذلكيعلموهو،عليهتقولممايالنبيعن

من":قالأنهوذاك،هذامنأشدالخبرظاهرأنعلى-كاذبتثنعة-

.كذبأنهتيقنأنه:يقلولم"كذبأنهيرىوهوحديثاعنىروى

ظاهرفيداخلصحيحغيوأوصحيحأفهيرويفيماشاكفكل

لاومن،والضعفاءالثقاتوأسماءالتاريخيتعلملمولو،الخبرهذا

منالصحعحتمععزيحسنلمايجوزلاممنبأخبارهمالاحتجاجيجوز

.االمنقطعمنالموقوفولاالمرسلمنالمسندعرفولا،السقيم

يقابلالذيهوفانه،(المقطوع)الصوابولعل،الأصلكذا

المعكوفتينبينوما،(المتصل)يقابلهإنماوالمنقطع،عندهمالموقوف

منواستدركته،المعنىينملاوبدونه،المطبوعالأصلمنسقط

بماتقدمماحبانابنأيدثم./8()1"الثقات":الآخركتابهمقدمة
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رواه"سمعمابكليحدثأنإثمابالمرءكفى":ب!النبيعنرواه

مثلعلىبهلواست!.(إثمًا)مكان(كذبا):بلفظ(8ص)مسلم

كتابهمقدمةفينحوههذاوذكر،المعنىمنحبانابنعنتقدمما

نقلتهكنتكما"والتقاسيمالأنواع"بالمعروف"الصحيح":الآخر

السيءوأثرهاوالموضوعةالضعيفةالأحاديثسلسلة"كتاببمقدمةفي

فيبابأحبانابنالإمامعقدثم.(-1112ص)."الأمةفي

فيالمعروفالعرباضبحديثلهواستدلالضعفاءمعرفةاستحباب

اختلاف!فسيرىمنكميعشمنفإنه"وفيهوغمرها"الأ،يعةالسنن"

الحديث"...الواشدينالخلفاءوسنةبسعنتيفعلعكم،كثيرم

.(01ص":وقال

منمنهمالضعفاءبمعرفةأمتهأمر!أنهعلىصحيحدليلفيه

إلا،والأباطيلالكذبمنخالجهاماالسنةلزوميتهيالالأنه،الثقات

فيذلكمنيكودْبما!النبيعلموقد،الثقاتمنالضعفاءبمعرفة

نعوذ."النارمنمقعدهفليتبوأمتعمدمعليكذبمن":قالإذأمته

عذابه.وأليمسخطهإلىتقربناحالةمنبالثه

عليكذباإن":ومسلمللبخاريروايةمافيمنهوأصرح:قلت

حبانابنقالئم.الحديث"..كذبفمن،أحدعلىككذبليس

:(11ص)

،زمانناهذافيمنهأوجبتعلمهقطزمانفيالعالمهذايكنولم"

لأضهم،بهالعلمطلبةاشتغالوقلة،الشانهذايحسنكانمنلذهاب

حزبين:هذازماننافيصاروا
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همتهموأكز،الأمصارإلىفيهايرحلولطالذينالأخبارطلبةفمنهم"

الصحيحوتمييز،بهوالعلمالحفظدون،والجمعالكتابة

والسقيم.

الآراءبحفظاشتغالهمجلجعلواالذينالمتفقهةالأخروالحزبه،

وتمييز،قبولهاوكيفعة،ومعانيهاالسننحفظعنوأغضوا،والجدل

وراءظهورهم.قاطبةالسنننبذهممع،منهاالسقعممنالصحيح
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لثانياالرد

العلوموأرىالزمانآخرفيينقصالعلمأنفالمصطفىأخبر

فكان،نقصفييومكلف!!ها،الواحدةالصناعةهذهإلاتزدادكلها

معرفةهوالزمانآخرفيبنقصهأمته-!ي!النبيخاطبالذيالعلم

والمتروكين.الضعفاءبمعرفةإلامعرفتهاإلى-سبيلولا،السنن

وينقص،الزمانيتقارب:!بروقولهالصحيحبإسنادهذكرثم

الشيخمانوأخرجهالقتلالقتل:الهرجويكثرالفتنوتظهرالعلم

أيضا.

روايةيجوزلاأنهوغيرهحبانابنعننقلناهماتبينفقد:قلت

إلاإليهسبيللامماذلكوأن،ضعيفهمنصحيحهببيانإلاالحديث

هؤلاءمن"الصالحينمنهاج"مؤلفكانفهلوالضعفاءالثقاببمعرفة

الهبإذنقريبابيانهساتولىماذلك؟الشريفالعلمبهذاالعارفين

تعالى.

بالحديثالعلماءقلةيشكومن-عنهتقدمفيما-حبانابنكانوإذا

ابنذلكعلىوتبعه،الهجريالرابعالقرنفيوذلك،عصرهفي

عنهنقلتكنتكما(الهجريالسادسالقرنعلماءمنوهو)الجوزي

يذبونالذينالعلماءعلىأثنىأنبعدفقال،(6ص)"الضعيفة"في

!ئَ:اللهرسولحديثعنالكذب

عنقاءمنأعزفصارالزمانهذافيقلقدالضربهذاغيرأن"

."مغرب

وإنشد:
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"/أالقليلمنأعزصاروافقدقليلاعدواإذاكانواوقد"

:(12/01)"الموضوعات"كتابهمقدمةفيقال

مثلفهمت،العلمهذافيورسخت،نطركقويفان:قلت

قدبل،هذايفهممنقلقدكانوإن،عنهفسلضعفتوإن،هذا

."عدم

لمعرفةأخرىسبيلاهناكأنوهي،هامةفائدةهذاكلامهوفي

نأالأولىبالسبيلالجاهلعلىيجبالحديثمنالضعيفمنالصحيح

الأحكاميعرفلالْيمنكالشادْذلكفيفالشان،السؤالوهييسلكها

سالوإلاإليهمارجعوالسنةبالكتابالعلمأهلمنكانفإن،الفقهية

لاكمممانالذكرأهلفاسالوا"القرآنفيتعالىاللهبأمراثتمارمالعلماء

سالواألا":يك!وقوله"خبيرًابهفاسال":تعالىوقوله"تعلمون

.وغيرهأبوداودأخرجه."السؤالالعيشفاءف!نما،جعلواحين

لهاالداوستمكنكثيرةكتبماالمتاخرينالحفاظبعضصنفوقد

وقدالعلمأهلعندمعروفةوهي.ضعفوهمماصححوهمامعرفةمن

سلسلة"لكتاببكنتكتبتهالذي"التمهيد"فيمنهاطائفةذكرتكنت

.شاءمنإليهفليرجع(12-01ص)"الضعيفةالأحاديث

الصحيحومعرفةالأحاديثنقدفيالطريقأنتقدمماوخلاصة

ضهجين:بأحدهوإنما،وافضعيفمنها

علىرواتهافيالنقادالعلماءقالهماومعرفة،أسانعدهابدراسةإما"

الحديث.مصطلحضوء

.وضعفوهالعلماءهؤلاءصححهماعلىبالاعتمادأو"
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منهاج"كتابهفيبليقالدينعزالأستاذسلكهالنهجينفأي

للأحاديثوالسنةالقرآنموازين":الآخركتابهوفي"الصالحين

نقلتهفيماالعنواننصهكذا)؟"والموضوعةوالضعيفةالصحيحة

الأولالكتابمقدمةفيادعىلقد،(ظاهرةركةوفيه،الجريدة

.الإمكانقدرميسركتابأنه(7ص)

الرواياتيكررلا.

.العنعناتمنخال.

المتناقضة.الأحاديثيرويلا.

الموضوعة.أوالضعيفةالأحاديثويستبعد.

الأولالكتابفياقتصربانه:الآخرالكتابمقدمةفيوصرح

أولفيعنهنقلهتقدمكما.ومتناسنداالصحيحةالأحاديثإيرادعلى

.الردهذا

:فقال،الجريدةنشرتهاالتيالثانمةالحلقةفيالمعنىهذاوأكد

بعضفيوردتالتيالأحاديثمنمجموعةباستبعادقمناوقد"

الأحاديث،هذهصحةفيتقدحعلةلوجودنظرمالصحاحكتب

قديماالمسلمينأقرهاعلماءالتي،ومتنأسندًاالحديثموازينبحسب

رسولعلىبالكذبالمساهمينمننكونلاحتى،وحديث!

."..مج!الله

أستعين:وحدهوبالثهأقولعليهوجوابأ

معالأسفولكنيقالهماكلفيحقعلىيكونأنوددتلقد

الموازيق"و""المنهاج"الكتابينفيذلكخلافعلىالأمروجدت

الشريفالعلمبهذابصرهعدمهوإنما،ذلكفيالأساسيوالسبب
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والمنطق"العقل!سماهاعندهمنموازينوضععلىحملهالذي

الضعيفالحديثفهوخالفهماوما،الصحيحالحديثفهوفماوافقهما

وقواعدأصولاوضعواالذينالعلماءجميعبذلكفخالف،الموضوعأو

،والاختلافالتنازععندوبخاصةإليهاويرجعون،عليهايعتمدون

ليسلأنه"والمنطقالعقل"المؤلفيسميهماإلىذلكفييرجعونلا

والاعتمادإليهالرجوعيمكن،موحدمنطقأوعقلاسمهضيءهناك

واعلمهمعيتحْاسبالذي،ومنطقهعقلهلهأحدكلإذ،عليه

وبالعكس!،،ذاكيعقلهلاهذايعقلهفما،أوكفرهإيمانهومع،جهله

قولهذلكفيوحسبنا،إثباتإلىيحتاجلامشاهدمعروفأمروهذا

كانواولذلك"...جهايفقهونلاقلوبلهم"جهنمأهلفيتعالى

كلماوالمسلم،والسنةالكتابفيجاءوبما،ورسولهبالثهيؤمنونلا

يعقلهفما،بالعكسوالعكْس،عقلاازدادفيهماوبمابهماإيمائاازداد

.وهكذا،ذاكيعقلهلاهذا

وبخاصة،كلهاللعلومقواعدوضعمنلابدكانلذلك

والعقولالقلوبلتجتمعالحديثعلموبالأخص،الشرعيةالعلوم

،الجزاءخيروجزاهم،تعالىاللهرحمهمعلماؤنافعلهماوهذا،عليها

يقولوقد.قديمآوحديثماوالأهواءالبدعأهلمنخالفهممنفخالمْهم

الحديثموازيقبحسبكاننقدهإنيقولوهوهذاكيف:البعض

.معقولولاغيرمقبولإليهنسبتهفالذي،تقدمكماومتنماَسنديم

إلىالرجوعأنعلىالكثيرةالأدلةمنهذا:أقولعليهوجواب!

العلمفيالتفاوتمنآنف!ذكرتهلماالخلافاتبهتحللاوحدهالعقل

المؤلفهذاواقعمنالسائلعلمفاذا،والكفروالإيمان،والجهل

قبلمنعندهمسعتنكرأكانماوصار،تعالىاللهباذنذكرتهبمااقتنع
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يعلمونالذينيستويهل":يقولإذالعظيماللُهوصدق!معقولا

."يعلمونلاوالذين

فيبحوثا"منهاجه"مقدمةفيذكرأنهالرجلهذاعجائبومن

تحتقولهمنهاوغيرهاللُهرحمهالسباعيالدكتورعننقلهاالسنة

:عنوان

."الحديثلحفظالمسلمينعلماء"جهود

الصحابةعهدمنذالإسلامعلماءبذلهالذيالجهدأنفي"لامراء

التيالطرقوأن،عليهمزيدلارائع!جهدلميعتبرالسنةتدوينتمأنالى

لنستطيعإنناحتى،والتمحيصللنقدالعلميةالطرقأقومهيسلكوها

للأخبارالدقيقالعلميالبحثأصولوضعمنأولبأنهمالجزم

."يشاءمنيؤتيهاللهفضلوذلك،أجمعينالأرضلأمموالمرويات

الكيدمنالسنةأنقذواحتىالعلماءسلكهاالتيالخطواتذكرثم

مفيدةفإنهاشاءمنفلعراجعهاأوحالمنبهاإلحاقهأريدمماونظفوها

عرضبهاضرببل،شيئأمنهايستفدلمهوكانولوغيرهمنلأنها

فما("!كيفهعلى)وهواهرأيهحسبويضعف!وأخذيصححالحائط

الضعيف.فهوضعفهوما،الصحيحفهوالدعوىبمجردهوصححه

ذلكعلىدليلاالقارىءوحسب.كافةًالعلماءخلافهعلىأجمعولو

متواترةوهي.السلامعليهعيسىونزولالدجاللأحاديثتضعيفه

الشععة-لاالسنةمهدي-يالمهدىخروجأحاديثونحوها،عندهم

هذاعليهمفتطاول،العلمأهلعندمتواترةبلأيضاصحيحةفإنها

غفلةفيجميع!كانواوأنهم،ووضعهاضعفهااكتشفأنهوزعمالرجل

تالثه!"الصحاحكتب"فيفاوردوها،أمرهاعليهمفانطلى،هذامن
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الطويلةالدعوىهذهفيدعيكهذارجلياتيأن؟الكبرلإحدىإنها

التصحيحوطرقبالحديثدرايةلهممنليسوهو،العريضة

والصحيح،الموقوفق5المرفوعالحديثيميزلاأنهحدإلىوالتضعيف

اللهشاءإنبيانهسيأتيماعلى"منهاجه"عليهيدلكما،الموضوعمن

إياهم،وتقديره،وقواعدهملعلمهمبتمجيدهتظاهرهمع،تعالى

.القراءذكاءفيالجواب!؟الناسأنواعمنهذايكونمنفصنيع

ذللثفيالقولوتفصيل،صححوهلماتضعيفهجهةمنهذا

منهاجكتابهلنقدأعددتهالذيالبحثلأن،أخرىلفرصةندعه

الأحاديثتلكمنضعفهفيماالكلامإطالةعنيغنينا،!الصالحين

أنهقارىءلكلسيتبينلأنه،المسلمينعلماءعندالمتواترةالصحيحة

قدبل،لديهعلملاممنبهالاغترارخشيةلولاعليهللردأهلاليس

(28أص!منهاجه"هوفيذكرهمالذينأولئكمنأنهلنايتبين

جهلا،أوقصداًالإسلامأعداءمن"السنةمحاربةبدء"عنوانتحت

منالرشدتبينقدالدينفيإكراهلاا0(ربهعندحسابهفانما)

.(الغي

كثيرة،النظروتستحق"منهاجه"منليبدتالتيالجوانبإن

ليتيسرماسأحصرفانيولذلكخطيرةبعضهابل،أيضاوهامةجدأ

فعهاالقولأفصلثمالعوميقولونكما،رثيسيةعريضةخطوطفيمنها

عينين.لذيالصبحيتبينحتى،تفصيلا
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تيمعةابنرسالة

والنارالجنةبفنأءقالمنعلىالردفي

العلمية،لفائدتهاكاملةالرسالةهذهعلىالشيخمقدمةونضع

الموضوعبهذاالمتعلقهالنصوصجميعوتعقبتابعقدالشيخإنحيث

النزيهالعلميالبحثهوهذاالحقولعمريمؤلفيها،كتبمنالهام

الناسأحبمنولوكانمجالفيهالرجاللتقليدليسالذيالدقيق

السلفيالمنهجأنالحقيعرفأنيريدمنفليعرفأقربهممنأوإلينا

قدالعزيزهذاأوالحبيبهذادامماعزيزأولحبيبفيهمحاباةلا

ظنهلحديثمتبعاأو،بالضرورةالدينمنمعلوماًنصاًخالف

العلميوالنقدوالشواهدبعدهـبالمتابعةلمنتبينثموقتهفيصحيحاً

صحيح.غيرأنه(والتعديل)الجرح

نأينبغيالذيالصحيحالعلميالمسارناصرالشيخيبينوهنا

تعرفالحقاعرف:قالواكما..الحقإلىيسيرمسلمكلعليهيكون

.بالر%،لالحقيعرفأنلا..أهله

ناصر:الشيخيقول

ثلاثعلىالإسلاميالمكتبمخطوطاتفيوقفتقدكنت

نقلهاعشرالحاديالقرنخطوطمنلعلهبخط،ورقتينفيصفحات

الردفياللهرحمهتيميةابنرسالةمنهويتهعنيكشفلمالذيكاتبها

.والنارالجنةبفناءقالمنعلى

منالشاويشزهيرالمحققأخيجمعهاالثلاثالورقاتوهذه
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نصها:وهذا.عندهمخطوطاتدشت

اللهرحمه-تيميةبنأحمدالعباسأبوالإسلامشيخ"قال

نصه:ماوالنارافيةبفناءقالمنعلىالردفيرسالةفي-تعالى

السلفعنمعروفانقولانففيهاالناربفناءالقول"وأما

وهذا،بعدهمومنالتابعينعنمعروفذلكفيوالنزاع،والخلف

يدخلها.منعذابدوامفيالماخذينأحد

بدائمليس،إليهينتهيحدلهعذابهمإن:يقولونالذينفان

انهم:يقولونوقد،تفنىقدإخمها:يقولونقد؟الجنةنعيمكدوام

أحد.فيهايبقىفلامنهايخرجون

بقاءمعيخرجونأنهمبدْلكيريدوالمإنهم:يقالقدلكن

فنائها.معنىهووهذاعذاجمها،يفنىبلعْيرأحد،علىفيهاالعذاب

وأبي،هريرةوأبيمسعود،وابنعمر،عنالقولهذانُقلوقد

عنهم.ال!ه-رضيوغيرهمالخدريسعيد

تفسيرهفي-الحديثعلماءأجلوهومن-حميدبنعبدوروى

:قالالمشهور

ثابت،عن،سلمةبنحمادأخبرنا،حرببنسليمان"أخبرنا

كقدرالنارفيالنارأهللبث"لوعمر:قال:قالالبصريالحشنعن

فعه".يخرجونيومذلكعلىلهملكان).(عالجرمل

عن،سلمةبنحمادعن،منهالبنحجاجأخبرنا:وقال

والتُريات.فيدلين،ليالاربعجدأميؤكثيررملهو10(
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فيالنارأهللبث"لو:قالالخطاببنعمرأن:الحسنعنحميد،

تفسيرفيذلكذكر.فيه"يخرجونيوملهملكانعالجرملعددالنار

.فيها")1("لابثين:تعالىقوله

الحديثعلماءمنالكبيرالشعخهذامثلأنيبينوهذا

سليمانمئل،والسنةالحديثفيالأئمةهؤلاءمثلعنيروي،والسنة

بنحجاجومثل،والحديثالسنةعلماءأجلمنهوالذيابنحرب

والسنةالعلمفيجلالتهمع-سلمةبنحمادعنكلاهما،منهال

هذاحميدطريقومن،ثابتطريقمنوجهينمنيروي-والدين

فيالتابعينمنبقيمنأعلمإنه:يقالالذي-البصريالحسنعن

بعضمنالحسنسمعهوإنما،الخطاببنعمرعنيروي-،زمانه

مثلكانيحفظهلمأوعمرعنهذاحفظقدهذاكانسواء،التابعين

وهؤلاء،ينكرونهلا.الأئمةالعلماءهؤلاءبينمتداولاًالحديثهذا

والمرجئةوالمعتزلةالخوارجمنالسنةعنخرجمنعلىينكرونكانوا

هيسلمةبنحمادأحاديث:يقولحنبلبنأحمدوكان،والجهمية

المبتدعة.حلوق)2(فيالشجا

البدعمنينكرونالذين،السنةأهلأكلامأعظممنفهؤلاء

للكتابالمخالفةالبدعمنعندهمالقولهذالوكانهذاهودونما

هذاذكرحميدبنوعبد،الناسمنطاثفةيطنهكما،والإجماعوالسنة

.()23الأية0النباسوز(1)

هناوإراد.غيرهاإوعودإوعطممنوالدابةالإنسانحلقفياعزضماكل:الشجا)2(

كانفقدحماد،علىوغيرهإحمدالإمامإثنىماوكثيرأ.الباطلكلامهمنثرعنيمنعهم!نه

انطو،الإسلامعلىفاتهمهحمادفييقعالرجلرإيتاذا:القطانعنهوقال.الأعلاممن

بتحقيقي.2/791،702هاقءلابنإحمدالإماممسائل
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نإ:قالمنقولليبينأحقابا")1(فيها"لابثين:تعالىقولهتفسيرفي

ريبولا.نفادمنلهماالذيكالرزقليستتنفدُأمدلهاالأحقاب

جنسبذاكأرادإنما)2(،عنهنقلهومنعمر:القولهذاقالمنأن

أهلها.همالذينالنار،أهل

وغيرهمٍهؤلاءعلمقدفأولئكبذنوبأصمبواقومفأما

قريباولا،عالجرملعددقدرفيهايلبثونلاوانهممنها،بخروجهم

وقدالتوحيدأهلفيالشفاعةحديثيرويكانوالحسن،ذلكمن

يجمعهاكانسلمةابنحمادوكذلك،عنهومسلمالبخاريذكره

لاعندهمفهذا،وأمثالهحرببنسليمانوكذلكبها،الناسويحدث

يختصبل،بالموحدينيختصلاالنارأهلولفظ،هذامثلفيهايقال

أهلهاهمالذينالنارأهل"أما!:النبيقالكم،عداهمبمن

")3(.يحيونولافيهايموتونلافإنهم

يفنىأنبعد،جهنممنيخرجونأيفيها"يخرجون:وقوله

جهنمفيخالدونهمبلمنهايخرجونلافهم،وينقطعوينفدُعذابها

فعهايبقفلمالدنياتفنىكماوفنيتأجلهاانقضىلكن،اللهأخبركما

لاوالأرض،الأرضفيوجهنم،يعدملاالعالمأنوذلك،عذاب

إلىحالمنواستحالتها،بتغيرحالهافناؤهالكن،بالكليةتعدم

بليعدمونلاوهمفان")4(عليهامن"كل:تعالىقال،حال

اللُّهعندوماينفدعندكم"ما:تعالىقالوكما،ويهلكونيموتون

.)23(الآ-النبأصورة()1

.()ان:الأصل)2(

وانظر.)1551(0الصحبحةيثالأحاسللة"فيعرجومو،وكبر.مسلماخرجه)3(

.)87(رتم0مسلمكصرصحيح"

)26(الآالةالرحمنصوز)4(
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بل،يعدملمكانوإنعندهمانفدفقدالرجلأنفدهفإذاباق")1(

انتهى..حال"إلىحالمنانتقل

أيضاً:فيهاوقال

فمنشرعاًأما؟وشرعاًعقلاًوالنارالجنةبقاءبين"والفرق

:وجوه

ولالانفادوأنه،ودوامهالجنةنعيمببقاءأخبراللهأن:أحدها

لايخرجونالجنةأهلأناخبركما،كتابهمنموضعغيريأ،انقطاع

أهلهاأنأخبربل،ذلكببقاءيخبرفلموجمذابهاالنارأهلوأما،منها

منها.لايخرجون

.آياتعدةفيبمؤبدلمسأنهعلىيدلبماأخبرأنه:الثاني

.الدوامعلىيدلمماشيءفيهايذكرلمالنارأن:الثالث

أحقاباً")2(،فيها"لابثين:بقولهاقيدهاالنارأن:الرابع

مافيها"خالدين:وقوله")3(اللهشاءماالافيهاا"خالدين:وقوله

آياتثلاثفهذه،ربك")4(شاءماإلاوالأرضالسماواتدامت

بمؤفتلعسمطلقدائموذاك،شرطعلىمعلقةأومؤقتةتضيةتقتفيى

معلق.ولا

ويدخللها،اللهيُنشئهمنالجنةيدخلأنهثبتقد:الخامس

الجنةأنفثبت.الآباءبعملالأولادويدخلها،أولأالناردخلمن

.)69(الأبةالنحلصورة)1(

.)23(الأيةالنبأسورة)2(

)128(.الابةالأنعام+('صوز

)701(.الألههؤصوز)4(
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فلا،بذنوبهإلاأحديعذبفلاالناروأماخيراً،يعمللممنيدخلها

.بهذههذهيقاس

منوالنار،ومغفرتهرحمتهمقتضىمنالجنةأن:السادس

عذابوأن،الرحيمالغفورأناأنيعبادي"نيىء:قالوقد،عذابه

العقابشديداللهأن"اعلموا:تعالىوقال")1(الأليمالعذابهو

العقابلسريعربك"ان:تعالىوقال")2(،رحيمغفوراللّهوأن

.!)3،رحيملغفوروانه

فمجب،ذاتهلوازممنهيالتيأسمائهموجبمنفالنعيم

وصفاته.أسمائهمعانيبدوامدوامه

لهيكونقدوالمخلوق،مخلوقاتههومنف!نما،العذابوأما

.بغيرهيتعلقلحكمةخُلقمخلوقلاسيماوغيرها،الدنيامثلانتهاء،

وأنهشيء،كلوسعترحمتهأنأخبرقدأنه:السابعالوجه

")4(غضبيرحمتي"سبقت:وقالإ)5(الرحمةنفسهعلى)كتب

لاعذابقدرفإذا،وإطلاقعموموهذاغضى"،رقيو"عْلبت

البتة.رحمةهناكيكنلملهآخِرَ

يخلقإنماحكيمأنه،الواسعةرحمتهمعثبتقدأنه:الثامن

05(.-)94الأيةالحجرصرز11(

)89(.الأ!ةالمانلة)2(صرز

)167(.الأبةالأعرات)3(صرز

)156(.الأبةالأعراففيء"،كلوحمي"وصعت:تعالىقولهإلىإشارة)4(

"السنة"وانطر،عنهاثهرضيهربرةإ!عن)8941(الصغبر"الجامع"صحبحوإنظر)5(

الاسلامي.امتبطغمنوهاو)906()806(الألبانيبتحقيقعاصاإيلابن
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منيعذبأنهقُدرفإذا،موضعغيرفيحكمتهذكركما،لحكمة

الشرعيةالعقوبابالدنيافييوجدكماممكناً،هذاكانلحكمةيعذب

فيها،عظيمةحكمةفيهالمصائبمنيقدرهماوكذلك،حكمةفيها

للفاعلالمستقبلفيلهاوزنجر،للنفوسوتزكية،الذنوبمنتطهير

فيقالولهذا،طيبإلايدخلهالاطيبةوالجنة،غيرهيجنبهاولغيره

علىالصراطمنخلوصهمبعديُحبسون"إنهم:الصحيحالحديث

.")1،الجنةدخولفيلهماذِنونُقواهُذبواف!ذاوالنار،الجنةبينقنطرة

لعادتالعذابقبلالدنياإلىرُذبلوالتيالظالمةالشريرةوالنفوس

الكذبتنافيالتيالسلامدارتسكنأنتصلجلا،عنهنهيتلما

العثرذلكمننفوسهمعفصعذاباًبالنارعُذبوافاذاوالعئر،ْوالظلم

منوخَلْقُالدنيا،تعذيبفييوجدكما،الحكمةفيمعقولًاهذاكان

الحكمة.تماممنبالتعذيبيزولشرفيه

فيإلايكونلاوالآخرةالدنيافيالشرتعملنفوسخلقأما

لاماوالرحمةالحكمةمناقضةمنفيهيظهرتناقضفهذا؟العذاب

اللهيكونأنينكرذلكرأىلما)2،الجهمكانولهذا،غيرهمنيظهر

طريقتهسلكواوالذينيشاءمايفعلبل:وقال،الراحمينأرحم

لهلكن،ورحمةحكمةلهالحقيقةفيعندهمليسوغيرهكالأشعري

نأمنهمطلبلماولهذا.الجانبينأحدتُرَجحلاوإرادةوقدرةعلم

منوليسيريد،:يرادقدإذ،عليمبأنهفردهحكعماً،بكونهيقزوا

عاصما!لأبن0السنةتخريجفيالجنة"ظلالنيكرجوهووغير.،البخاريرواه)1(

الاسلامي.المكتبطغ858(.)857-

هـ.124صنةالمقتولصفوانبنالجهم)2(هو
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بطلانوعلم،رحيمحكيمأنهثبتواذا،الحكمةيفتضيماالثلاثة

والرحمة.الحكمةتقتضيهماإثباتتعينالجهمقول

فيوالنفاةالمجبرةالقدريةفقول،باطلأيضاًالمعتزلةقالهوما

جهنمتأبيداعتقادهمغَلطهمماأعظمومن،باطلورحمتهحكمته

.الملزومفساديستلزماللازموفساد،قالوهمايستلزمفإنرذلك

.(5انتهى

تيميةابنرسالةعنالمنقولةالصمفحاتهذهفيترىوأنت

9"الحاديفيالقيمابنبكلامالأمورمنفيهاجاءفيماكبيراًشبهاً

حيثمنفارقمع-عليهاوردمنهخلاصاتالمؤلفنقلالذي

والأحاديثالمسائلمنلكثيرتعرضهوعدم.جهةمنوالبسطالإيجاز

الجائزمنان:يقالأنالممكنمنكانوان.أخرىجهةمنوالأدلة

كاتبولكن"رسالته"فيأيضاًلذلكتعرضقدتمميةابنيكونأن

تممية:ابنعنأولهافيقولهعليهيدلكمااختصرها،الصفحاتتلك

الثانيةالصفحةثلثآخرفيالكاتبوقول.النار"بفناءالقولوأما

أعلم.والله.أيضاًالثالثةآخرفيقالوكذا"،"انتهى:الثلاثمن

محفوظةهذهتيميةابنرسالةأجدأنفيكبيراًأمليكانولقد

قاسمبنالرحمنعبدبنمحمدالشيخجمعهاالتي"الفتاوى"مجموعفي

شيءفيأثراًلهاأجدلم-الأسفمع-ولكنيمجلداً،وثلاثينخمسةفي

التفصيليةبالفهارسذلكعلىوالاستعانةكلها،لهاتقلعبيبعدمنها،

"التخليد"عنوانتحتيوردهاأنظنىأقوىوكانلها،الموضوعة

فيأو،جدوىدونولكن(،913/)1""الفهرسفيالموضوع

المخطوطة.الئلاثالصفحاتانتهت)0(هنا
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أشارأنهمعأرها،لملكني،فيهاالاستئناءآيتيفيهود(سورة)تفسير

الذيالمكانإلىفلمارجعت192(،/)1السورةفهرسفيإليهما

الآيتينإلىتيميةابنإشارةسوىفيهأجدلم01(4/)15إليهأشار

فيأو(0..قالثمشقواوالذينسعدواالذينحالذكرأثم:بقوله

فيهلهوجودلامماولكنه!،السورةهذهتفسيرمن(128)الأنعامآية

فيهوالقولأحقابا"،فيها"لابثينآية)النبأ(تفسيرفيأو.مطلقا

أنها345(/)1)الفهرس(فيأشأرقدأنهإِلا،قبلهالذيفيكالقول

والآخر،(791-491/)16فيالأول؟""المجموعمنموضعينفي

فينعم!مطلقافيهماذكرللآيةفليسذلكومع7013،/)18في

الكفاربخلوديقولأنهكلامهطاهريدلما791()صالأولالموضع

لا"ثم(:الأعلى)سورةفيتعالىقولهتفسيرفيذلكذكر.النارفي

أنلهلأنالنار،بفناءقولهينافيلاولكنهيحعس"،ولافيهايموت

بالخلود،الصريحةالآياتمنبكثيرفعلكما!تفنلمما:بقولهيقيده

نإالرسالةفيعليهالمؤلفردمعذلكسترىكما،الأبديوالخلودبل

تعالى.اللهشاء

تفنىلاالناروأنذلكبخلافصرحقدالآخرالموضعفيلكنه

نصه:مامنهالعهاالمشارالصفحةفيجاءفقد،صراحة

:قالأنهيك!النبيعنمالكبنأنسحديثعن"وسئل

،واللوحوسكانها،النار:البقاءتذوقولا،تفنىولأتموتلأ"سبعة

لا؟أمصحيحالحديثهذافهل"،والعرش،والكرصي،والقلم

لإثما،ييالنبيكلاممنليساللفظبهذاالخبرهذا:فأجاب

أهلوسائروأئمتهاالأمةسلفاتفقوقد.العللابعضكلاممنهو
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بالكئية،يفنىولايعدملامماالمخلوقاتمنأنعلىوالجماعةالسنة

المخلوقاب،جميعبفناءيفلولم،وغيرذلكوالعرشوالنار،كالجنة

"..المبتدعنالكلامأهلمنطائفةإلا

يمنالفلاأنوديناًعلماًتيميةابنهودونبمن"والظن:قلت

أتباعهم،ال!الدعوهرايةحاملوهولاولموأثمتها،الأمةسلف

كما،سبيلهمعنوالخروجمخالفتهممنوالتحذير،مهْجمعلىوالسير

بطرفوتغذى،كتبهمنيثيءعلىاطلعمنكلعلىذلكيخفىلا

إمامأحمدالإمامعنمحفوظذكرهمامعنىفيوالنصلاسيما،علمهمن

عنحكىوقدأ)+(الزنادقةعل"الردكتابهآخرفيذكرفقد،السنة

آياتوذكر،بشرطيهعليهمفردهوالنار،الجنةبفناءقولهمالجهمية

:العاربفناءقولهمردفيقالثم.ودوامهاالجنةبقاءفيكثيرة

:فقالالنارأهلتعاليالله!وذكر

أفاطر/عذابها".منعنهميخففولاقيموتواعليهميقمى"لا

لأ136.

:وقال.123/العنكبوتأ."رحمتيمنيئسوا"أولئك

:وقال.(94/الأعرافأ."برحمتهاللهينالهم"لا

/الزخرفا."ماكتونانكمفالربكعليناليقضمالكيا"ونادوا

:وقال.77(

121./إبراهيمأ."محيصمنمالناصبرناآأأجزعناعلينا"سواء

"الفتاوى"مجموعمثلاًفانطروكير.،تبميةابنعندالمعتمدةالمراجعمن10(وهو

/31(66.496-07(217.6/153/8.385"904"41613/،144

031ْ،1/284.16(213،،0804/.47217/"193.)414
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وقال:

:وقال.6(/البينةأ."يةالبرشرهمأولئكفيها"خالدين

."العذابليذوقواغيرهاجلوداًبدلناهمجلودهمنضجتكلما"

:وقال56(/النساءا

:وقال012/السجدةأ.فيها"أعيدوامنهايخرجواأنأراد"كلما

.8("/الهمزةأ."مؤصدةعليهم"إنها

القائلينعلىتعالىاللهرحمهأحمدالإمامبهاحتجمماكلههذا

ابنالإماملْصيدةشارحعنهنقلوقد،دوامهاوعدمالناربفناء

:قالأنه79(/)1(والشافيهْ")ْ"الكافية:القيم

،الموتعليهنيكتبولمللفناء،لاللبقاءخلمْتاوالنار"والج!نة

".مبتدعفهوذلكخلافقالفمن

83(:/)4"والنحل"الملليْحزمابنقولونحوه

لنعيمها،ولاللجنةفناءلاأنه:علىكلهاالأمةفرق"اتفقت

."...صفوانبنجهمإلا،لعذابهاولاللنارولا

المكتبطبعبشرحها-.42)ص"الطحاوية"العقيدةوفي

:الإسلاجما(

.تبيدان"ولاأبداًتفنمانلامخلوقتانوالنار"والج!نة

ابراهيمبنإحمدالثيخشرحهاوند،القيمابنللا،مامالعقيدةفيالطويلةالقصيدةهى)0(

ابنالإمامتصيدةشرحفيالقراعدوتصحيحالمقاصد"توضيعكتابفيعيىابن

-زهير-.الإصلاميالمكتبطغ،القيم
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"مراتبكتابهفيأيضاًالمسالةأوردقدحزمابنرأيتثم

:(731)صففال"الإجماع

أهلهايفنىولا،تفنىلاأبداًعذابداروأنها،حقالناروأن...أ

".نهايةبلاأبداً

المسائلمنلغيرهاخلافاً،تيميةبنأحمدالإسلامشيخوأقره

فيها.تعقبهالتي

ابنإليهذهبمماهوفنائهابعدمالقولهذاأنالعجيبومن

34!)ص""الروحكتابفيكلامهظاهرعليهيدلكمااللهرحمهالقيم

كتبه.بعضفيبهصرحماذلكبل(،صبيحطبعة

:"والشافية"الكافيةفيقال-ا

يعمهاالبقاءحكمثمانية

العدمحيزفيوالباقونالخلقمن

وجنةوناروالكرسيالعرش:هي

()ْوالقلماللوحكذاوأرواحوعَج!

في"الضعيفةالأحاديث"سلسلةفيعنهنقلتهكنتمامنهوأصرح-2

نصه:ماقال26()صالصيب"أالوابلكتابه

والماكل،والأعمالالأقوالفيالخبثدارف!نهاالنار"وأما

بعضإلىبعضهالخبيثيجمعتعالىفالثه،الخبيثينودار،والمشارب

جهنمفييجعلهثمبعضعلىبعضهلتراكبالبثيءيركُمكمافيركمه

طبقاب:ثلاثعلىالناسكان.ء،ولماخبيثإلافيهافليس،أهلهمع

.1/69،القيمابنالامامقصيدةضرحفي4القواعدِوتصحيعالمقاصد)+("توضيح
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خبثفيهموآخرون.فيهطيبلاوخبمث.خبثيشوبهلاطيب

ثلاثة:دورهمكانت.وطيب

المحض.الطيبدار

المحض.الخبثودآر

.تفنيانلاالدارانوهاتان

داروهي،تفنىالتيالداروهي،وطيبخبثمعهلمنودار

إذافإنهمأحد؟الموحدينعصاةمنجهنمفييبقىلافانه؟العصاة

دارإلايبقىولا،الجنةفأدخلواالنارمنأخرجواجزائهمبقدرعذبوا

المحض.الخبثودار،المحضالطيب

"العبادخيرهديفيالمعادزاد":العظيمكتابهمقدمةفيتصريحه-3

وقد،كانكماخبيئاًعادمنهاولوأخرج،النارتطهرهلاالمشركبأن

الجنة.عليهاللهحرم

الرسالةأولفيذلكفيكلامهنصاللهرحمهالمؤلفوسيذكر

63(.)ص

اللهرحمهأحمدالإمامبهااحتجالتيالآياتبعضإن:قيلفإن

النارفناءوعدمالكفارعذابذيمومةفيالدلالةقطعيةالأقلعلىهي

محثون""إنكم:وقولهعذابها"منعنهميخفف"لا:تعالىكقوله

ابنتأولهاالتيالآياتمنذلكوغير،"محيصمنلنما"ما:وقوله

الرسالةفيذكرهسيأتيمماالفناءعدمعلىدلالتهاعنوأخرجها،القيم

دلالةتدلالصحيحةالأحاديثبعضوكذلك.عليهالمصنفورد

بعضها:الآنأذكرأنمنبأسولا،ذلكعلىقاطعة
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وفيه:،ع!ي!النبيشفاعةفيالطويلأنسحديث:الأول

حبسهمنإلأالنار*فييبقىفما،الجنةفادخلهم"فاخرجهم

لامخرجوهو،وغيرهماالشيخانرواهالخلود"عليهوجباي.القرآن

081()1()408-"عاصمابيلابنالسنةتخريجفيا!نة"ظلال

!حِ:اللهرسولقال:قالالخدريسعيدأبيحديث:الثاني

ولافيهايموتونلافإنهمأهلها؟همالذينالنارأهل"أما

بخطاياهم،:قالالمبذنوبهمالناراصابتهمناس)2(ولكن،يحيَوْن

"..بالشفاعةاذِنفحماكانوااذاحتى،إماتةتعالىاللهفاماتهم

الحديث.

"سلسلةفيمخرجوهو،وغيره118(/)1مسلمأخرجه

ع!اللهرسولأنعنهروايةوفي.)1551("الصحيحةالأحاديث

النبيفقاليحى"،ولافيهايموت"لا:الآيةهذهعلىفأقخطب

النار،أهلمنليبسواالذين"وأما:قالأنهإلا،نحوه،فذكره:!

ابنروايةمنتيميةابنالإسلامشعخذكوها"...تميتهمالنارفان

591(./)16"الفتاوى"مجموعفيكماحانمأبما

يموتلاالكافرأنللقرآنتبعاًصرحأئهالحديثدلالةووجه

بمنتفنى:يقالأنفاما،تفنىالناربأن:قيلفإذا،يحعىولاالنارفي

فيها،مندونوحدهاتفنىأوبفناثها،قيلإنالمتبادر،هوكما،فيها

لاالكافر"أن:كثير"ابن"تفسيرفيكماالآيةمعنىلأن،باطلوكلاهما

الاصلامي.المكتبطبع،الألبانيالديقناصرمحمدالشبخلأمعتافنا"السنة،كتابمع11(

فيلبستفإكافلتحنف)منكم(زياثة87(-)رقمللمننري،مسلم"كتصرفيهناوقع)2(

مسلم-
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فنيفان".عليهمضرةهيبلتنفعهحعاةيحعىولا،فيستريحيموت

منهااستراحفقددونهاحيوإن.واستراحماتفقدمعهاالكافر

يدخلبأنهالفولذلكإلىانضمفإذا،بداهةباطلهذاوكل.أيضاً

أبطل.فهو،الجنة

عنجاءوقدوالنار،الجنةبينالموتذبححديث:الثالث

فيوغيرهمسعيدوأبيهريرةوأبعمركابنالصحابةمنجمع

منها:حديثينفلنذكر،وغيرهما""الصحيحين

:قال!رالنبيأنعمرابنعن:أحدهما

مؤذنيقومثمالنار،الناروأهل،الجنةالجنةأهلالله"يدخل

كل،موتلاالنارأهلويا،موتلاالجنةأهليا:فيقولبينهم

."فيههوفيماخالد

.الشعخانأخرجه

ب!:اللهرسولقال:قالهريرةأببعنوالآخر:

أهليا:فيقالالصراطعلىفيوقف،الفيامةيومبالموت"يؤق

همالذيمكانهممنيُخرجواأنوجلينخائفينفيطلعون!الجنة

يخرجواأنفرحينمستبشرينفيطلعونالنارأهليا:يقالثم،فيه

هذانعم:قالواهذا؟تعرفونهل:فيقال،فيههمالذيمكانهممن

للفريقينيقالثم،الصراطعلىفيذبحبهفيؤمر:قال،الموت

أبداً".فيهاموتلا،تجدونفيماخلود:كلاهما

ابنوصححه،المنذريقالكماجيدبإسنادماجةابنأخرجه

.(126/)2وأحمد،(4126)حبان

النار،فناءدعوىبطلانعلىقاطعةدلالةالحديثففي:قك



إلىالعذابميِنفيههمفماأهلهاخلودحيثمنكالجنةجعلهالأنه

اللهشاءإنبينواضحذلكوكلأبدأ.تفنىلاالجنةأنفكماالأبد،

تعالمى.

والأحاديثالآياتمنتقدمماإن:فاقولأعودهذابعد

إليهذهبفكيفالنار،بفناءالقولبطلالطعلىالدلالةفيصريحة

الجوزية؟قيمابنتلميذهلهوانتصر،تيميةابنالإسلامشيخ

هوإنماعنهما،الجوابهننفسيفيأجدماأحسنإن:فأقول

جميعاًقدوتعاوهم،ذلكإلىذهبواقدالصحابةبعضأنتوهمالماأنه

المؤلفعندبيانهسيأتيكمايصحولم،ودرايةروايةعنهمذلكصحلو

اللهمنعليهماالخوفغلبةذلكمعواقزن،اللهرحمهالصنعاني

منتعالىعبادهعلىوالشفقة،")،(جم!انربهمقامخاف"ولمن

منهم،للكفارحتىوشمولهارحمتهبسعةالشعوروغمرهما،عذابه

فأذهلهماومفاهيمها،النصوصبعضظواهرذلكعلىوساعد!ا

أرىوما!قبلهماأحديقللمماوقالا،القاطعةالدلالةتلكعنذلك

بالناويحرقوهأنأهلهأوصىالذيالمؤمنذلكإلاهذافيشبهأ!ما

!برو:قالكمازعم،تعذيبهعلىيقدرفلا،ربهعنليضل

ثم،فحرقوهماتإذا:لأهلهقطحسنةيعمللمرجل"قال

ليعذبنهعليهاللهقدولئنفواللهالبحر،يْونصفهالبرفينصفهاذْروا

أمرهممافعلواالرجلماتفلما،العالمينمنأحدأيعذبهلاعذابأ

لم:قالثم،فيهمافجمعالبحروأمر،فيهمافجمعالبراللهفأمر،به

له".اللهفغفر،أعلموأنت!ربياخشيتكمن:قال؟هذافعلت

)46(.الأءالرحمن-سورة
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أبومنهمالصحابةمنجمععنوغيرهما،الشيخانأخصجه

تيميةابنعنوسياتي79(،/)8مسلمعندلفظهوهذا،هريرة

.)79(التعليقفيمتواترأنهوغيره

إعادةعلىتعالىقدرته،ربهمنخوفهأنساهالرجلفهذا

من:قالخلقهونسيلنامثلًا"وضربيقيناًمعلومةوهي،خلقه

خلقبكلوهومرةأولأنشأهاالذييحييها.قلرميموهيالعظاميحي

.97(،78/أيس"علمم

أيضاً،يقيناًالمعلومعنغفلأنهحيثمنبهتيميةابنأشبهفما

ثقتهكانإنماذلكعلىلهالحاملأنإلا،تفنىلاباقيةالنارأنوهو

استثناء،مادونشيءكلوسعتوأنها،وعفوهربهرحمةفيالبالغة

بينبهعرفعليهاللُهلأجبلهرحيماوطبعاً،كريماًخلقاًمنهذلكووافق

مصر:فيالظالمسجنهمنإليهمبهكتبمماذلكعلىأدلولاأصحابه

ظلمهأوعليَّكذبهبسببأحدمنينتصرأنأحب"فلا

لكلالخيرأحبوأنا،مسلمكلأحللتقدفإني،وعدوانه

كذبواوالذين،لنفسيأحبهماالخيرمنمؤمنلكلوأريد،المسلمين

وأنتم،عليهميتوبأناللُهأسأل..جهتيمنحلفيفهموظلموا

.55/)28"الفتاوى"مجموعانظر"...خلقيمنهذاتعلمون

)56

يمعنلمالتيوالأحاديثالآياببعضظواهرذلكعلىوساعده.

القولذلكاستقرحتىبها،استدلالهخطألهيتبينفلمفيها،النظر

دليلبكللهويحتج،عنهيدافعفصارلئه،بمجامعوأخذ،نفسهفي

خلافظاهراًتكلفالهالمخالفةالأدلةعلىالردفيويتكلف،يتوهمه

كما-كتبهوماشطةتلميذهعليهوزادبلذلكفيوتبعه،عنهالمعروف
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الجوزية.قيمابن-البعضيقول

ينكرانهفيماسقطاقدأنهماالمنصفالمتجردللباحثليبدوحتى

بالنصوصوالابتعاد،التأويلفيالغلومنوالأهواءالبدعأهلعلى

كما!أهوائهممعويتفقيؤيدماعلىوحملها،الصريحةدلالتهاعن

بلغحتى122(،-116)صهذه""الرسالةفيمفصلاًذلكسترى

تماما،المعتزلةيفعلكما،فيهلهمجاللافيماالعقلإلمنتحكيمبهماالأمر

علييهمالود-خيرأاللهجزاهما-القمموابنتيميةابنمنتعلمناوقد

والنجاسةالخبثآئارلإزالةسببالناسعذاب"أنفزعما،مثلهفي

ويبقىفمزول،الأولىفطرتهمإلىعادوامنهاتطهروافاذاالكفار،من

القمم،ابنعننقلا122ً(.)صسيأتيكما!"الرحمةمقتضى

كلاماًتحدهذلكفيمعيفتأمل.تيميةابنكلاممننحوهومضى

الخبائثتلكذهابيفترضفإنه،تحتهحقيقةلاخيالياخطابيا

لاحيثالآخرةالدارفيوهمالكفارعنالعذابوزوالوتلاشيها

وأناربهإلىتابكافراًعيلنالوأننايقيناًالمعلوممنفان!فيهاتكليف

فكيفبالإجماعشيئاًذلكيفعدهلاأنهععنيهبأمالعذابرأىحشِماإليه

لإحدىإنهاتالثه؟محترقالعذابفيوهويتبلموهوشيءينفعه

الإسلامبشيخفكيفالمسلمينمنأحدعلىهذايخفىأن،الكبر

علومهما،بحرمننغترفدائماونحن،الهمامالقمِمابنوتلميذه

فيهاختلفمماكثيرفيوالأوهامالشكوكإزالةفيأدلتهمابنورونستضيء

هناأذكر،للحالالمناسبالمئالسبيلوعلى،وحديثاًقديماًالناس

:ا234()4/"الفتاوىمجموع"فيجاءتتيميةلابنفتوىملخصاً
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اللهان!يروالنبيعنمححهل:تعالىاللهرحمهالشيخ"سئل

"؟ذلكبعدماتاثميديهعلىأسلماحتىأبويهلهأحياتعالى

:فاجاب

الحديثأهلبل،الحديثأهلمنأحدعنذلكيصح"لم

فيهباسنادرويقدكانوان،مختلقكذبذلكأنعلىمتفقون

أظهرمنأنهالمعرفةأهلبيننزاعفلاالمواضعهذهوأمثال،مجاهيل

وفعٍلوهذامثلفإن،العلماهلعليهنصكماكذباالموضوعات

خرقاالأمورأعظممنفإنه،نقلهعلىوالدواعيالهممتتوفرممالكان

وجهين:منللعادهَ

.الموقإحعِاءجهةمن-1

.الموببعدالإيمانحهةمن-2

اللهقال،والإجماعالصحيحةوالسنةالكتابخلافهذاثم

يتوبونثمبجهالةالسوءيعملونللذيناللّهعلىالتوبة"إنما:تعالى

وليست.حكيماًعليماًاللهوكانعليهماللهيتوبفأولئكقريبمن

اني:قالالموتأحدهمحضرإذاحتىالسيئاتيعملونللذينالتوبة

.(17،18/النساءأ.كفار"وهميموتونالذينولا،الآننبت

"فلملَعالىوقال.كافراًماتلمنتوبةلاأنهتعالىاللهفبين

وخسرعبادهفيخلتقدالتيالثهسنةبأسناراوالماايمانهمينفعهميك

لاأنهعبادهفيسنتهأنفاخبر85(،/اغافر"،الكافرونهنالك

؟إ".الموتبعدفكيف،البأسرؤيةبعدالإيمانينفع

لولابنقيضهيقولأنيعقلكيف!ذايفتيفمن:قلت

فيماتيميةابنفقالذلكعلىزادإنهبلعنهنوهتالذي،الذهول
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13(.)صرسالتهمنتقدم

!إاالبتةرحمةهناكيكنلملهآخرلاعذابقدر"ولو

وسعت"ورحمتي:تعالىقولهمثلهومنايناللهسبحانويا

بآياتناهموالذينالزكاهْويؤتونيتقونللذينفسكتبهاشيءكل

أنرْلرحمهَمائةلثهإن":!حِوقوله156،،/الأعرافأ"يؤمنون

فبهيا،والهواموالبهائم،والإنسالجنبينواحدةرحمةمنى

اللهوأخرولدها،علىالوحشتعطفوبها،يتراحمونوبها،يتعاطفون

الشيخالناخرجه."القيامةيومعبادهبهايرحمرحمةوتسعينتسعاً

"فيكملها:بلفظهريرةاببعنطرقمنوصححهوالحاكمأحمدوكذا

".القيامةيوملأوليائهرحمةمائة

الأحاديث"سلسلةفيخرجتهامعهالشواهدبعضوله

1634".رقم،الصحيحة

هيإنماالرحمةأنفيصريحانالشريفوالحديثآلكريمةفالآية

بهاكان،اتقىدثهالمؤمنكانفكلما،المؤمنينمنيستح!قونهاللذين

بقوليترنمونالذينمنالمهابيلبعضيرجوكماالأمروليس،احظى

:البوصيريشاعرهم

يقسمهاحينربيرحمةلعل

القسم!فيالعصيانح!مسبعلتاتي

اولياءبعضهموالمؤمنات"والمؤمنون:يقولوربناهذاكهف

ويؤتونالصلاةويقيمونالمنكرعنوينهونبالمعروفيأمرونبعض

عزيزالثهانالثهسيرحمهماولئكورسولهالثهويطيعونالزكاة
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والذينآمنواالذين"إن:ويقول،71(/التوبةأ."حكيم

غفورواللّهاللهرحمةيرجونأولئكاللهسبيلفيوجاهدواهاجروا

الذينالملائكةدعاءمنكانولذلك1218،/البقرةأ."رحيم

تابواللذينفاكفروعلماًرحمةشيءكلوسِعْت"ربناالعرشيحملون

وقاهمنفكل7(،/أغافر."الجحيمعذابوقِهمس!بيلكواتبعوا

كمايومئذ،اللهرحمةفيمنغمسفهو،الجحيمعذابوتعالىتباركالله

بعدكفرتموجوههماسودتالذين"فأما:وجلعزقولهصريحهو

ابعضتالذينوأما.تكفرونكممبماالعذابفذوقواإيمانكم

،601/عمرانآلأ"خالدونفيهاهماللهرحمةففيوجوههم

701).

تيمية:ابنيقولفكيف

فكأن"!البتةرحمةهناكيكنلملهآخرلاعذابقدر"ولو

أليس!الطاغينالمعاندينللكفاربشمولهاإلاتتحققلاعندهالرحمة

منتبعهومنهووبعدهتيميةابنخطأعلىالأدلةأكبرمنهذا

اللهم!فغفرانك؟!الخطيرةالمسألةهذافيالصواب

دراسةفيتوسعهوقبل،للعلمطلبهإبانمنكانذلكولعل

الذيالوقتفي،الشرعيةالأدلةمعرفةفيوتضلعه،والسنةالكتاب

النارفيالكفارعذاببأنالقائلالصوفيعربببابنالظنيحسنكان

"حاديفيكمابهايتلذذونيةعذ،الىعليهمينقلببليستمر،لا

بذلكتحدثكماعنهرجعحالهلهتبينفلما168(،/)2"الأرواح

465(:-464/)2"الفتاوى"مجموعفيكمافقالنفسههو

رأيتلماويعظمهعربببابنالظنيمسنممنقديماًكنت"وإنما
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"والدرة""الفتوحاتمنكثيرفيكلامهمثلالفوائد،منكتبهفي

علىاطلعنابعدنكنولم،ذلكونحو"النجومو"مطالع"الفاخرة

."...ونحو""الفصوصنطالغولم،مقصودهحقيقة

إبطالهمعوالسلامالصلاةعليهالخفربحياةجزمهومثله

"مسندفيالمرويبل:وقولهلزارني"حعاًالخضر"لوكانحديث

بالنبييجتمعلمإنهقالومنع!،بالنبياجتمعأنهوغيرهالشافعي

نصهاتجدلهفتوىفيذلكلهذكربه")5(.لهعلملاماقالفقد!

.46(/01)انظر34(0-338/)4""المجموعفي

عليهالخضربموبيقولأنهتعالىاللهرحمهعنهالمعروفف!ن

صرحوقد،البخاريكالإمامالأثمةمنكئيرقولهوكما،السلام

"المقدسبيت"زيارةفيفقال،وفتاويهرسائلهمنكثيرفيبذلك

27(/18):

المسلمينعلىلئسجنيهوأحعاناًالخضريرونالذين"وكذلك

،ماتالسلامعليهموسىمعكانالذيفالخضروإلا،رأوهالذين

النبيإلىيأتيأنعليهلوجب!راللارسولعهدعلىحعاًولوكان

رأىأنهالصحابةمنأحديذكرولم...معهويجاهدبهويؤمنيكل!

وأجلأعلمكانجواالصحابةفإن،يئئِالنبيإلىأقأنهولاالخضر،

ممنكثيرعلىلبسولكن،عليهمالشعطانيلبسأنمنقدراً

-"...بعدهم

السلامعليهالخضرومجيء،حولهالصحابةواجتماع!،النبيوفاةحديثإلىيثير)،(

)4052(.0"الضعيفةفيخرجت،موضوعحديثوهولىلاهم،وتعزيته
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01(.0/)27آخرموضعفيوقال

يدركلموأنه،ميتأنهالمحققونعليهالذي"والصوابلا

به)يؤمنأنلوجب!ي!النبيزمنفيموجوداًكانولو،الإسلام

ييي!النبييذكرلمفكيفدائماً،حياًالخضركانوإذا...معهويجاهد

؟".الراشدينخلفاءهولا،أمتهبهأخبرولا،قطذلك

اللهرضياليمانبنحذيفةسرهلأمينذلكذكرولاحتى:قلتُ

الأجلةهؤلاءيعلممالمعلمهأنهذلكبعديدعيالذيذافمن،عنه

عنهم.اللهرضيالعظماء

لْانظرمثلًاأخركثيرةمواطنفيالخضربموتتيميةابنصرحوقد

فتواهأنعلىواضحدليلذلكفيأليس."المجموع"من/924()1

بحديثاحتجوقدولاسيما،سأمرهأولفيكانتالخضربحياةالأولى

الضعيفة"الأحاديثسلسلة"فيمبينهوكماموضوعوهوالشافعي

كان":أحمدقال،العمريعبداللهبنالقاسمفيه،052()4برقم

.!"ا!ديثويضعيكذب

فيهوقعتإذا،ونحوهالزيتبنجاسةيفتيكانأنهذلكومن

منهاعتمادلمَ،وغعرهالشافعيمذهبكماهو،الميتةالفأرةمثلنجاسة

وكلوا،حولهاومافألقوهاجامداًكانإن":داودأببحديثعلى

."تقربوهفلامائعاًكانوإن،سمنكم

ضعيف"تقربوهفلامائعاًكانوان":فيهقولهأنلهتبينفلما

فيآلعبرةوأن،وآلجامدآلمائعبينآلتفريقبعدم:القولإلىعنهرجع

له:فتوىفيفقال،آلتغيرهوإنماذلككل

-267-



الزيادةهذهبأنجازمونونحن،ولغيرنالناتبينالذيوهذا"

نأبعد،بهاالإِفتاءعنرجعناشلذلك،(جمرِوالنبي)كلامٍمنليست

الباطل"فيالتماديخيرمنالحقإلىالرجوعفان؟أولابهانفتيكنا

.516(ْ-21/515الفتاويمجموع)

منفيهاقلدكانالتيالمناسكأحكامبعضعنرجوعهونحوه

.(26/89المجموع)"منسكه"فيقالكما،العلماءمنقبله

بعضفيواحدقولمنأكثرلمثلهيكونأنفيغرابةولا

التيالطبيعيةالأمورمنذلكفإن،آخربعضفييخطىءوأن.المسائل

نأالمعلوممنفإن.(-لمجفِ)اللهرسولبعدالعلماءمنأحدمنهالايخلو

العمر،ذلكفيبهوتقدم،العلمطلبفيالزمنبهطالكلماأحدهم

التيالأقوالكثرةفيالسببهووهذا،ونضجاًمعرفةبهازدادكلما

منهموبخاصة،المتبوعينالأئمةبعضعنالواحدةالمسالةفيتروى

بمذهبهبينهممنالشافعيالإماموتميز،حنعفةوأباأحمدالإمامين

فيالأشاعرة-إمامالأشعريالحسنأبووهذا.والجديدالقديم

عنرجعثم،عليهيناظرعاماًأربعينالاعتزالفينشأ-العقيدة

شيخقالكماعليهمالردفيوبالغ،المعتزلةبتضل!يلوصرح،ذلك

.)4/72("المجموع"فيتيميةابنالإسلام

أباضىحيناللهرحمهحنيفةأبوالإمامالحقيقةبهذهصرحوقد

له:فقالتقليدهعنيوسف

طغ،27صالثاولىزهيرتحيق،تيميةابنالإسلاملخ0الماردينية"المسائلوانظر)5(

الإسلامي.المكتب
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أرىقدفإني؟منيتسمعماكلتكتبلا!يعقوبياويحك"

."غدبعدوأتركهغداًالرأيوأرى،غداوأتركهاليومالرأي

تقليدهم،عنالنهيفيالأربعةالأئمةأقوالتتابعتولذلك

المحققين،العلماءمنبعدهمجاءمنكلسننهمعلىذلكفيوجرى

هذاعلىأنا،وجريتتعالىاللهرحمهماالقيموابنتيميةابنأمثالمن

مقدمةفيموضحاًتراهكا،العلممنتبينماكلفيلناخططوهالذي

."(!)النبيصلاةصفة"

اللهذاتإفيأحابيلاأنعلىيحملنيالذيالسببهووهذا

ابنالإسلامشيخعلىلْردهنافترانا،أحداًاللهدينفيأداريأو،أباً

فيوجلالته،نفوسنافيعظمتهمع،نداريهولا،الناربفناءقولهتيمية

المقلدةعامةعليهلماخلافا،ديننافينقلدهلاأنناعنفضلًا،قلوبنا

منل3قولونبذ،تقليدهعلىلامامهمإجلالهميحملهمالذين

نأبديل،(!ه)محمداًالنبيهوالمخالفكانولوحىَ،خالفه

هوكما،أحداًذلكفيمعهيشركواولا،قدوةوحدهيتخذوه

فياليومأحدهمقالكماذلكبخلافليصرحونافهمبل،)1(الواجب

له:كتيب

فنثبت(السلفيينيعني)غيرناواقعمننعتبرأنلنايحقأفلا"

أولمنذبهالاقتداءلناتعالىاللهيسرالذيالإمامأقوالعند

.")3(نشأتنا

الطبعة،-3233ص)0الصلاةصفة"فيالحنليرجبابنالحافظكلامانطر)1،

ال!!سلامي.المكتبنشر،العاضرة

الحنفيةعندالأمواتسماععدمفيالبيناتالأيات"لكتابالثالثةللطبعةممّدمتيانظر)2،

الإعلامي.المكتبولربتحقيقيالألوسينعمانللشيخ"السادات"
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أتستبدلون":الكريمالقرآنفيالعالمينرببقولنقولونحن

تباركقولهمنهذاياأنتفأين؟!"خيرهوبالذيأدقهوالذي

اللّهيرجوكانلمنحسنةأسوةاللهرسولفيلكمكانلقد":وتعالى

هسلمكلعلىتوجبالتيالنصوصمنذلكوغير!؟"الآخرواليوم

يحببكمفاتبعونياللهتحبونكع!مٍانقل"سواهدون(!)اتباعه

."نورمنفمالهنورالهاللهيجعللممن"ولكن،"الله

يكونفماذا،(!)اللهرسولمنالمقلدةهذا-موقفكانوإذا

منكانإذاسيمالا،بهالاقتداءفيالمخلصين،لهالمحبينمنموقفهم

العالمين،ربشرعةخالفمنكلعلىبالردالمعروفينالعاملينالعلماء

هوعينالخالقوإن،الوجودبوحدةالقائلينالفارضوابنعرب!كابن

وساثروإلمقلدةوالمتصوفةإلكلامعلماءمنكيرهموعلاالمخلوق

ف!ننا،اللهرحمهتيميةابنالإسلامشيخوهوألا،الأناممنالهالكين

إذاسيمالا،العداءأشديعادونه،ومصرعصركلفيالمقلدةنرى

تراهمفهناك،هذهكمسألتنا،العلماءفيهخالفقولعلىلهعثروا

بل،يطعنودْدينهوفي،ينالونعرضهومن،ويجولونيصولون

وغعرهماوالحبشيالكوئرييفعلكما،يصرحونوالضلالوبالكفر

لأنهم!السيلكغثاءغثاءولكنهم،-كثعرونالأسف-معوهماليوم

وإلا.أهوائهمتحكيمإلىيعدلونعنههمبل،يعملونلابالقرآن

تعدلوالاانعلىقومشنآنمنكميجرولأ":تعالىقولهمنهمفأين

."للتقوىأقربهواعدلوا

غرضاًاللهرحمهالإسلامشعخيتخذواأنشيءفيالعدلمنفهل

ببنتينبسونولا،الأقاويلمنونحوههذالقوله؟والتضليلللتكفير
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والأضاليل،بالكفرياتالدنياملأالذيمثلًاعربيابنحقفيشفة

عامتهمعنفضلًاالمسلمينخاصةمنالمؤلفةالألوفبسببهوهلك

والفرقالشاسعالبونمع،السبيلسواءعنجميعاًفضلوا،المهابيل

الإسلاميةالعلومفيأئرولاذكرلهليسعربيفابن،الرجلينبيناللامع

رحمةتيميةابنالإسلاملشيخكما،والفقهوالحديثكالتفسير

والبعمد،القريبعلمهوغزارة،بفضلهشهدالذي،عليهالله

نصيببأوفىعلومهبحرمنيغترفونجميعاًفهم،والبغيضوالحبيب

تعالى:اللهرحمهرضارسيدمحمدالسيدقالكمابحقفهو

خيروالمسلمينالِإسلامعنوجزاهالإسلامشيخاللهرحم"

منإليناوصلمامنهمأحدعلممنإليناوصلماإنهفوالله،الجزاء

العقلوموافقة،عقائدهوحقيقة؟الدينهذاحقيقةبيانفي:علمه

رسولهوسنةتعالىاللهكتابمن؟الصحيحللنقلوعلومهالسلعم

علومبينالحججمنأوتيمامثلىأوتيمنهمأحداًنعرفلابل،(يك!)

محاكاةدون،والتحقيقالاستدلالمعبأنواعهاالعقلوعلوم،النقل

.")له(تقليدأو

يقلدهمممنالمتقدمينالأئمةبعضفهناكبعيداًنذهبلناوما

مع،ينقصولأيزيدلاالإيمانأنإلىذهبممنالمسلمينجماهيراليوم

مما،الأمةهذهسلفوأقوالالصريحةوالسنةالكتابلأدلةذلكمخالفة

بعضعنهيعتذرذلكمعفلماذا،محلهفيومبسوطمعروفهو

ولهبل،يَزْوَرْونتيميةإبنوعن،يقلدونلهوجمهورهم،المقلدين

.0الفتاوىمجموع"مقدمةمن)0(
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واعتذروا،واحداًمساقاًساقوهمافهلاواحدوالحكم،يعادون

كماالأمرأم،الأتقياءالعلماءأفاضلكونهمامنبجامعمعاًعنهماكليهما

الشاعر:قال

كليلةعيبكلعنالرضاوعين

المساوياتبديالسخطعينولكن

نضربهاالأمثالهيوإنما،العلماءعثراتيتتبعبالذيولست

فإدْدهالا،يظلمونولاتيميةابنفينصفون،يتذكرونلعلهمللناس

تمجعنتحذيرهوعملأعلماًالمقلدةحُرمهاالتيذِميةابنفضائلمن

فقال،فيهأخطؤواعماعفااللهلأن،فيهمالتكلموعنالعلماءزلات

نصه:ما923()32/""المجموعفيالشطرنجتحريمفيرسالتهآخرفي

يتكلمأنلهليسكما،العلماءزلاتيئبعأنلأحدوليس"

للمؤمنينعفاتعالىاللهفإن؟أهللههمبماإلاوالإيمانالعلمأهلفي

اخطأنا"اونسيناإنتؤاخذنالاربنا":تعالىقالكماأخطؤواعا

نتبعولاربنامنإليناأنزلمانتبعأنوأمرنا.)1(فعلتقد:اللهقال

ونستغفر،الخالقمعصيةفِىمخلوقاًنطيعلاأنوأمرنا،أولياءدونهمن

ولِإخواننالنااغفرربنا":فنقولبالِإيمانسبقوناالذينلإخواننا

.")2(بالإيمانسبقوناالذين

منهذايشبهكانماكلفيالمسلمينعلىواجبأمروهذا

حقوقونرعى،ورسولهدثهبالطاعةتعالىأمرهونعظم،الأمور

)1(روا.مسلم.

الذينولإخواننالنااكفرربنايقولونبعدهممنجاؤواوالذين":01الآيةالحشرسور)2(

."رؤوهـرحيمإنكرنجاآمنواللذينكلأفلونجافيلمجعلولابالإيمانسبفونا
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عدلومن،ورسولهاللهأمركمامنهمالعلمأهلسيمالا،المسلمين

التقليد،فيالهوىاتباعإلىالحجةاتباععنعدلففدالطريقةهذهعن

عظَمومن.الظالمينمنفهو،اكتسبوامابغيروالمؤمناتالمؤمنينوآذى

."المتقيناللهأولياءمنكاناللهعبادإلىوأحسناللهحرمات

وهوالسمعألقىأوقلبلهكانلمنلذكرىذلكفيان"

."شهيد

علىعلاوةالناربفناءلقولهتيميةابنفيالطعنتوجييهيمنعمماوان

بيانهسبقكمافنائهاعدموهو،المسالةفيآخرقولألهأن،آنفاًذكرناما

انالبديهيفمن،المتاخرهوالقولنِنأينعلملاكناوإذا.عنهبالنقل

واما،القتادخرطهذاودون،الأولهوبأنهالجزممنلهلابدالطاعن

القوللعله:نقولبأنيقتضينابهامرناالذيالظنحسنفاننحن

كماغيرهعنفضلًانفسههونقلهالذيللإِجماعموافقلأنه،الآخر

قصضدتهفيسبقكماأيضأنقلهالقيمابنانهذايؤيدوقد.تقدم

فيعليهقرئتلأنهاذلكعلىماتأنهفالظاهر،"الشافيةالكافية"

وذكر،"طبقاته)فيالحنبليرجبابنالحافظترجمهفقد،حياتهآخر

:/448()2فقالبذلكيشعرناماآخرهافي

عليهوسمعت،سنةمنازيدموتهقبلمجالسهولازمت،

."وغيرهاتصانيفهمنواشياء،السنةفيالطويلةالنونيةقصيدته

أنيمكنماقاسواوإلا،لثهفالحمدهذاظنناصحفإذا،اقول

اجتهادعنصدرلأنه؟تعا!إلثهبإذنلهما!فورخطأإنه:يقال

فيجاءكما،اخطأولوماجورالمجتهدانومعلوم،منهماصادق

أجرانفلهفاصابفاجتهدالحاكمحكمإذا):الصحيحالحديث

-273-



عليه.متفق."واحدأجرفلهفاخطأاجتهدوإذا

العلمية،المسائلولوفيمغفورالخطأأن،الأصولفيتقرروقد

.)1(وفتاويهكتبهمنكثرفيتيميةابنالإسملامشيخحققهكما

إلىالدعوةفيالحسنوالبلاءالجهادمنلهماماإلىبالِإضافةهذا

وتقديم،الضالةوالفرقالمبتدعةعلىوالرد،والسنةبالكتابالعمل

ماوإن،الصالحالسلفمنهجعلىنقياًصافياًالمسلمينالىالإسلام

سنيةودعوة،وعلميةفكريةنهضةمنالإسملاميالعالمفياليومنراه

كنتعالىاللهجزاهما،وصبرهماجهادهماثمارمنثموةفهو،سلفية

خيراً.والمسلمينالإسلام

الردفييقضرلمأنهمع،تعالىاللُهرحمهالمصنفرأيناولذلك

الشيخوبخاصةوالإكبار،بالإجلالمقروناًإلايذكرهمالافإنه،عليهما

،"الإسلامشيخالعلامة"بالكتابأولفيوصفهفإنه،تيميةابن

تبحرهب(012آخر)صمكانفيووصفه،كثيراًاللقببهذاويذكره

:قالمنوصدق،والخلفالسلفأقوالعلىاطلاعهوسعةالعلومفي

لأنهذاأقول0")2(الفضلأهلالفضللذويالفضليعرفإنما"

شيخ)لقبإطلاقمننفوسهمتتقززالمتعصبةالمقلدةمنكثيراً

البخاريالعلاءانحتى،تعالىاللهرحمهتيميةابنعلى(الإسلام

ابنالحافظالردأحسنعليهردوقد!بهيلقبهمنكفرالمتعصبالحنفي

زعممنعلىالوافرالرد"القيمكتابهفيالشافعيالدمشقيالدينناصر

.(36-و.2/91-30/4427)91"الفحاوىمجموع"انظر)1(

فيعنديمبينهركما"هومرضوعبل"يصحولا5!النيالصفرعارويوقد)2(

.)3227(0الضعيفةالأحاديثسلس!لة"
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المائةنحوفيهذكر."كافر"الإسلامسيخ"تيميةابنسمىمنبأن

ابنيلقبوكلهم،المذاهبمختلفمنالمشهورينالعلماءكبارمن

أخوناعليهوالتعليقبتحقيقهقاموقد."الإِسلامشيخ":بلفبهتيمية

خيرالجزاءاللهجزاهالإسلاميالمكتبصاحبالشاويشزهيرالأستاذ

القيم.جهدهعلى

مماوغيرهاللقبهذاأنأعلمفاناو.الا،للحقيقةبياناًهذاأقول

،الاتباعفيفالخيركله،السلفعندمعروفأيكنلمالبومهومستعمل

يطلقونهإضهمبحيث،المتأخرةالعصورفيمبتذلأصاروقدسيماولا

المثلعلمهيصدقممنهوبل،عندهعلملامنعلىورياءًنفاقاً

النفير!فيولا،العيىفيلا:الشهير

نرلمأنناتعالىاللهرحمهمابالشيخينتعالىاللهألطافمنولعل

العقيدةشارجفهذا،بالفناءالقولذلكعلىتبعهما-اطلعنافيما-أحدأ

تيميةابنإليهذهبعمافيهيمفرجلايكادكونهمعفإنه،مثلًاالطحاوية

القولأدلةذكرثم،القولهذالةأدذكرههناف!نه،تعالىاللهرحمه

ذكر،منهماشيثاًيرجحولم،القيمابنكلاممنملخصةوهيالآخر

تفنيانلا،مخلوقتانوالناروالجنة":المتقدمالطحاويقولتحتذلك

."تبيدانولاأبداً

كتابهفيللموضوعتعرضرأيتهفقد،السفارينيالعلامةوأما

بحثمنطرفافبهونقل،!المرضيةالفرتةعقدفيالمضيةالدرةسرح"

المستلزمةالآياببعضذكرفإنه،بمخالفتهصرحولكنه،القيمابن

)2/234قالثم،المتقدمالموتذبحوحديثالعذابلدوام

-235):
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خلودالصحيحةوالأخبارالصريحةالآياتمنذكرنابمافثبت"

وعلى،أليموعذاب،نعيممنفيهبماكل،مؤبداًخلوداًالدارينأهل

ينقطع،لاالكفارعذابانفأجمعوا،والجماعةالسنةأهلإجماعهذا

يوسفبنمرعيالعلامةألفوقد،ينقطعلاالجنةأهلنعيمأنكا

اهلخلودعلىالفريقينتوقيف)سماهارسالةالحنبليالكرمي

."(الدارين

للمسألةتعرضفإنه،الآلوسينعمانالشيخإليهذهبماوهذا

نقل(244-024ص)أالأحم!ينمحاكمةفيالعينينجلاء"كتابهفي

:وقال،النارأهلعذابفيالسبعةالأقوالفيه

والخلف،السلفعنمعروفانقولانففيها،النارأبديةوأما"

لأ."أيضافنائهاعدموالأصح

تيمية:ابنقولفيقالثم

لهذاانتصر،روحهتعالىاللهقدسالقيمابنالإِمامأنواعلمٍ"

وعشوينخمسةوذكر،جسيماًميلًاإليهومال،عظيماًانتصاراالفول

ثْاقدمكانتهىأينإلى:قيلإن:وقال،القهقرىرجعثم،دليلًا

لمافعالربكإن"تعالىقولهإلى:قيل؟العظيمةالمسألةهذه

اللهرضيطالبأببعليبنالمؤمنينأميرقدمانتهىهنا،وإلى"يريد

هؤلاءيلقاهوماالناروأهلالجنةأهلدخولذكرحيثفيها(عنه)ْ

فيذىناهوما:قالثم.يشاءماذلكبعدلكيفعلثم:قالوهؤلاء

خطأمنكانوما،المنّانوهوسبحانهاللهفمنصوابمنالمسألةهذه

ذكروقد،/228()2هالأرواححادي"منوالتصولب.وجههتعالىاللهكرم:الأصل)ده(

.(264ص)0العليلشفا."فيوأظولالخاتمةهذ.نحوالقيمابن

-،276-



."منهبريئانورسولهوالله،الشيطانومنفهومني

"...وقالالفهقرىرجعثم":القيمابنفيوقوله:قلت

أنهمنهيؤخذأنيمكنماوغالِة،ذلكفيصريحاًليسلأنه،عندينظر

أدلةومناقشةالناربفثاءللقولالانتصارمنحولهدندنبمايجزملم

اللّهشاءإنالكتابفيفيهاعليهالردسترىمما،عليهاوردهالمخالفين

دندنتهكانتوإلا،إياهترجيحهإلىميلهينفيلاذلكولكن،تعالى

فييقالأنيليقلأمماوهذا"إنكاثاقوةبعدمنكزلهانقضتكاليَ"

العليل!شفاء"فيللبحثخاتمتهأنهذاويؤيد،يخفىلاكمامثله

خلاصتهماقالفانهذكرتماعلىالدلالةفىِأقوىآنفاًإليهاأشرتالتي

:(426)ص

طالبأبببنعليالمؤمنينأميرقولعلىالمسألةهذهفيوانا"

وعذابهاالناربأنوالقول...الجنةاهلدخولذكرفانهعنهاللهرضي

عنلخبرهمطابقاًيكنلمفإن،يفعلهبمااللهعنخبراللهبدوامدائم

ذلك.تفهملاوالنصوص،بغيرعلمعليهقولًاكانوإلابذلكنفسه

."أعلموالله

لابأنهمنهصريحاذلكتفهملاوالنصوص":فقوله:قلت

لاانهغيى،بفنائهاالقولإلىيميلإذنفهو،النارببقاءالقوليختار

فهمههوو]نما،فيهقاطعدليللديهليسأنهيشعرلأنه،بذلكيقطع

العلماءشانهوكما،والردللأخذمجالًافيهاتركولذلك،واستنباطه

هذامثلفيلاسيما،الآخرينعلىرأيهميفوضولطلاالذين،المنصفين

خاتمةفيقولهذلكيؤكدومما.خلافهعلىالعلماءأجمعالذيالفهم
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:"الصواعق"فيبحثه

النظر،منحقهوأعطه،التاملحقالوجههذافتاملى...9

اللهكلامعليهدلوما،وصتاتهأسمائهمعانيوبينذلكبينواجمع

بلاالفولإلىتبادرولا،بعدهمومنالصحابةقالهوما،رسولهوكلام

الحكمفردوال!،الصوابصبحلكأسفرف!ن،الإنكارإلىولاعلم

بقولوتمسك،"يريدلمافعالربكان"بقولهإيهإاللهردهماإلى

الجئة،الجنةأهلدخولذكروقدعنهاللّهرضيطالبأبببنعلي

ماذلكبعداللهويفعل:قالئمحالهماووصف،النارالناروأهل

."يشاء

نأالصوابيتبينلممنفيهيأمرأنهالنصهذافيألاحظولكني

عليوقول،"يريدلمافعالربكإن":تعالىقولهإلىينتهي

."الحادي"خاتمةفيإيهإهوانتهىماوذلك،المذكور

لم،الطويلةالمناقشةتلكبعدنفسهالقيمابنأنذلكصعنيفهل

هوأو،الصوابلهيتبينلممنبهأمرماإلىفانتهىالصوابلهيتبين

فيهايقفأنبهالأولىكانالتي،الخطيرةالمسألةهذهمثلفيالتردد

البشريللعقلقبللامضايقفينفسهيدخلولا،العلماءوقفحيث

.؟يدخلهاأن

ذلك"تفهملاوالنصوص":المتقدمقولهجداًواللهويؤسفني

منذلكفيقاطعةوالنصوص،القولهذامئلعلىيتجرأكيف

فالحق.الأمةمدلولهاعلىأجمعتجرمفلا،تقدمكماوالسنةالكتاب

الأسف-معالمسالةهذهفيالقيمابنإصيبلقد:اقولوالحق

مقالتهمفي،والأهواءالباعأهلبهاابتليالتيالتاويلبآفة-الشديد

لا--78.



هوذلكعليهمفرد،والسنةالكتابنصوصعنبهاخرجواالتي

فيوقعبالهفماةالمعروفةالكثيرةكتبهمافيالردأحسنتيميةابنوشيخه

علىعمرقولتاويلهمافياولهكانولقد.التأويلمنوقعوامامثل

يخرجونيوملهملكانعالجرملعددالنارأهللبثلو":انقطاعه

،النارمنالخروجفيصريجوهوالمزعومالفأءعلىبهفاستدلا."فيه

فيوهيبالفناءالآثارمنكثيرأتأولواوهكذا،بهيقولونلاوهما

تعالى.اللُهبإذنالكتابفيمفصلًاستراهكماالخروج

محاكم!الأحمدين""فيالاَلوسيفعمانالشيخقالئم

:(424ص)

الفهامةعن"تفسيره"فيروحهتعالىاللُهقذسالوالدونقل"

خبرذكزئم).ذلكفيالواردةالآئاربعضضعفأنه:الجوزيابن

بعضهما،أيضابعضهموأول:قالثم(81صالآتيعمروابن

:قال

عبرةولا،المسلمونعميهأجمعمماالكفارخلودأنتعلموأنت"

كثيرمنهاواحداًيقاومولا،تحصىأنمنأكزوالقواطع،بالمخالف

."الأخبار5هذمن

العلأمهعزاهمايكونأنلتمنيتبالتمنيالعلمكانولو:قلت

أوهاممنولكنها،صحيحاالقيملابنالقاسميالدينجمالالشيخ

)6/3025"التاويلمحاسن"تفسيرهفيقالفقد،العلماء

-)4025:

حادي"كتابهفيالقيمابنالإماموجودالبحثبسطوقد"

خمسةلهوذكر،عظيماانتصارأالقوللهذاانتصركونهومع"الأرواح
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قولانففيهاالنارأبديةواما:قالحيثيصححهلمدليلأوعشرين

."انتهى.ايضافنائهاعدموالأصح،والخلفالسلفعنمعروفان

الشيخكلاممنإنماهو.الخ"...النارأبديةوأما":فقوله

-علىالقاسميالشيختوهمه،عنهنقلهكمانقدم،الآلوسينعمان

لم":قالعليهوبناء!القيمابنكلاممنإنه-الوعيمنعليهماكان

يسهولامنفسبحان،الأولالوهممننشأآخروهمفهو!"يصححه

يهم.ولا

إلىبميلهيقنعلم،وعنهعنااللهعفا-القيمابنإنثم-هذا

تلكفيالأبديالعذابمنبهوتخلصهم،الكفارناربفناءالقول

جنات،الأجمرارمنازلينزلهمأن،اللهرحمةفيلهمطمعحتى،الدار

ساقهاالتيالأدلةبعضمنلنايظهرماذلك!الأنهارتحتهامنتجري

علىمعقباالثهرحمهالمؤلفعليهنئهمماوهو،النار!بفناءللقولتاييداً

:(64ص)فقال(عذابهاويزولتفنىئم):القيمابنقول

ستعرفهكماالجنةالكفارمنفيهاكانمناللهويدخل:يريد"

."ذكرهاالتيالأدلةمن

.(021ص)آخرمكانفيالمعنىهذاوأعاد

الخطورةفيهواستظهرناهالذيهذاأنفيهشكلامماوان

ولأنه،لهكالثمرةلأنه،منهأخطريكنلمإن،بالفناءكقولهوالإدراق

الدينمنالمعلومهومنبل،المسلمينمنمطلقابهقائللا

تعالى:كقوله،الكفارعلىمحرمةالجنةبأنالقاطعةللأدلة،بالضرورة

/المائدةا"النارومأواهالجنةعليهاللهحرأفقدبالئهيشركافه(من"

لهمتفتحلاعنهاواستكبروابآياتناكذبواالذينإن"،وقوله،2.7لا
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"الخياطشمًفيالجصليلجحتىالجنةيدخلونولاالسماءابواب

إنه":حنينيومبهبالمناداةأمرالذي!ي!وكقوله،(04/الأعرافأ

/74()1ومسلمالبخاريأخرجه."مسلمةنفسإلاالجنةيدخللا

وله،"المؤمنونإلا..."بلفظعمرعنمثلهوله،هريرةأبيعن

ذلئافيويكفي.لضمئتإن)639(!الغليلإرواء"فانظو،شواهد

لمنذلكدونماويغفربهيشرك!نيغفرلااللهان":تعالىقوله

.(48/النساءأ"يشاء

وعلى،لهاللهغفرفقدالجنةدخلمنأنبالضرورهزكلمفإننا

العكس.

7"المجموع"فيلهبحثفيتيميةابنالإسلامشيخقالولذلك

14(476/)47!-.

الاالهلا"أهلوهم،التوحيدأهلإلاالجنةلإخلولا"

إلي!هيبعث2حتىإحدمَاللهيعذبلاولكن":قالثم."الله

مؤمنة،مسلمةنفسإلاالجنةيدخلفلا،يعذبهلاأنهوكما،رسولاً

."ربهعبادةعنمستكبرولامشركيدخلهاولا

صرحهوممنبل،القيمإبنعلىيخفىلامماهذاومثل:قلت

لمنالكافيالجواب،فيمثلأيقولفهو،كتبهمنموضعغيرمافيبذلك

:(98ص)"الشافيالدواءعنسأل

"مشرككلعلىالجنةحرماللهان"

منقول017(-)2/916"الحادي"فيحكىلماإنهبل

منهايخرجونلْممحدودوقتإلىفيهايعذبونالنارأهلإن:يقول

خروجعدمفيصريحةكلهاساقهاآياتبعدةابطله،آخرونويخلفهم
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بدخلونولا":المتقدمةالأعرافآيةآخرهاوكان،منهاالنارأهل

عقبها:قال."ايخاطسَمَفيالجمليلجحتىالجنة

.!الجنةدخولهماستحالةكلنالِإخبارفييكونماأبلغوهذا"

إلىيميلالقيمابنأناممتظهارنامنسبقمايصحكمفوحينئذ

.؟العذاببعدالجنةيدخلونالكفاربأنالقول

وجهين:علىالجوابمنذهنيفييدوروالذي

إليهوصلماينافي،كلامهصريحإن:يفالأنإما:الأول

الأحبوهو،إليهونسبتهعليهعتمادا!ينبغيالذيفهو،باستنباطه

إلم!.

الصريح:فيقالوالمسئنبطالصريحبينيجمعأن:والآخر

المستحيل،هوفهذا،النارمنخروجهبعدالجنةالكافودخولبهيرلأيد

!النارفناءبعدإلجنةدخولبهيريد"فإنماالمستنبطوأما

انتهاءبينتفريقهمنبأغربفليس،غريبابداوإنالجمعوهذا

لجميعوفقاً،أيضاًمستحيلفهذا،النارمنبخروجهمالكفارعذاب

عندهواقعبلجائزأمرفهذا،الناربفناءعذابهمانتهاءوبين،العلماء

مما،لهالمخالفةالصريحةالنصوصويتأول،ويجولويصولفيهويجادل

هوحياتهقضىالذينوالأهوآءالبدعاهلعنوإنما،عنهنعرفهلا

ضلالهم.عنوالكشفعليهمالردفيوشيخه

مخالفيه،علىردهفيكلامهيفهمأنيمكنلاالجمعهذاوبغير

:(185/)2"الحادي"فيقولهإلمطفانظر

وعدمالناربقاءعلىالقرآندلالةوهو،الثانيالطريقوأما"

-282-



عليهدلالذينعم؟!ذلكعىدلي!لًاواحداًيدلالقرآنفيفإنفنائها

منهاخارجينغيروانهم،أبدأالنارفيخالدونالكفارأن:القرآن

أمرفيالنزاعوإنما،النزاعموردهذاوليس...و...و..و

:قالالفناءعليهمماكتبأوأبديةالنارهلأنهوهو،آخر

من"عنهميفترلاو"منهايخرجونلاالكفاركونوأما"

حتىالجنةيدخلونولا"،"فيموتواعليهميقضىلاو"عذابها

ولاوالتابعونالصحابةذلكفييختلففلم"الخياطسمفيالجملبلج

...السنةأهل

ما،العذابدارفيخلودهمتقتضيوأمثالهاالنصوصفهذه

.!)،(البتةبقائهامعمنهايخرجونولاباقيةدامت

يدخلونلاأنهمعلى،"بعدهمومنالصحابةاتفاقنقلهفتامل

الجنةيدخلونأنهمإلىميلهمعيتفقلافإنه،الكريمةالآيةفيكماالجنة

منبخروجهممقروندخولعلىالمنفيالدخوليحملإلا،مايوما

وهذا!ذكرناكمافناءالناربعددخولهمعلىالمثبتوالدخول،النار

كتابهفيالطريقهذهعلىكلامهسياقفيصريحاًيكونيكادالمعنى

النافيةالآيةفيهابماالمتقدمةالنافيةالآياتبعدقالفانه"العليلشفاء"

:(062ص)قال،لجنةالدخولهم

ماأنهاعلىيدلوانما،ذكروهماعلىتدللاالطريقوهذه"

."؟فنائهاعدمعلىيدلمافيهافأين،فيهافهمباقيةدامت

المذكورةالآيةفيأيضاًالدليلوأين:يقولأنيريدفكانه:قك

.(118ص)منهامواطنفيعليهوردالكلامهذااثهرحمهالمزلفلخصوقد)0(
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النار؟فناءبعدالجنةدخولهمنفيعلى

حضيضأيوإلى،بأهلهالتأويليفعلمااللةسبحانفيا

نأالقيملأبنيمكنكيف:بربكليفقلوإلا،فيهبهيهوونسحيق

لولا،مطلقاًانجنةدخولهموعدم،فيهاأهلهاببقاءالنارأبديةينكر

منالكلاملعلماءبمحاربتهالمعووفوهو،البشعالتاويلبذاكتشبثه

،الصفاتوأحاديثآياتمنكثيراًلتأولهم،والأشاعرةالمعتزلة

وغير،القيامةيومومجيئه،السماءإلىونزوله،عرشهعلىاللهكاستواء

منكثيربهقالفقد،تأويلهمنأيسرهوالذيالتاويلمنذلك

منلا،منهمأحدبهيقلفلمتاويلهوأما،للسلفخلافاًالمتأخرين

عليهالواجبمنكانولقد،لشيخهتقليداًإلاالخلفمنولاالسلف

سلفي:لكلناصحاقالالذيإمامهبقوليلتزمأن

"أ1(إمامفيهالكليسمسالةفيتتكلمأناياك"

:يقولالمحنةفيوكان

")2(؟يُقلمالمأقولكيف"

أشدمتباينينموقفينيرىأنالمتاملالباحثلهيتنبهمماوإن

القولإلىمالالذيالوقتفيفإنه،تعالىاللهرحمهتيميةلابناكلباين

نرى،المتكلفالغريبالانتصارذاكالقيمابنلهوانتصرالناربفناء

هيأخرىمسالةفيأبوابستة"الحادي"فيعقدقدنفسهالقيمابن

عبدالله،ابنهمسائل:وهيمسائلهمنطبحناماانظر.أحمدالإمامكلامفيكثيروهذا()1

.زهير--.والخرقي،النيابوريهاقءابنوتلميذ.

.341(-01/021)0الفتاوىمجموع0فيتيميةابنالأسلامشغذكره)2(
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فيهاالعلماءاختلافحيثومنموضوعهاحيثمنبكثيرهذهمنأهون

وهي:ألا

التيالخلدجنةهيهل؟منهاأهبطالتيالسلامعليهآدمجنة

جداًفيهاالنفسأطال،للعلماءقولينعلى؟غيرهاأوالمتقونبهاوعد

الرغموعلى،عليهوماوماله،منهماحجةكلوذكر(08-43ص)

وابن،واصحابهحنيفةأباالخلدجنةليستبأنهاالقائلينمنأنمن

86ص)الرابعالبابآخرفيهوإليهومال،القيمابنحكاهكماعيينة

بكليردهتيميةابنالِإسلامشيخنرىذلكمنالرغمعلى:(96-

فتاويه:بعضفيفيقولوشدةصراحة

السنةوأهلالأمةسلفعندوزوجتهآدمأسكنهاالتيوالجنة"

الهند،بأرضالأرضفيإنها:قالومق،الخلدجنةهى،والجماعة

منأو،والملحدينالمتفلسفةمنفهوذلكغيرأو،جدةبأرضأو

."والمعتزلةالمتفلسفةمنيفولهمنيقولههذافإن،المبتدعينإخوانهم

قالمن،الأشدالردهذابمثلالأحقكانأليس:فأقول

ولأن،المعتزلةولاحتى،أحدبهيقللملأنهالقائلكانأياًبفناءالنار

تفصيلًا،ذل!فيالقولالمؤلفسيفصلكما،لهاحقيقةلاوهميةأدلته

إلابهامتأثراًولا،بهاأطاحإلاشبهةياعلابحعثتبياناًبطلانهاويبين

سوياً.عليهيمشيالمستقيمالصراطإلىأعاده

رألم،اللهرحمهالقيمابنأوردهاأخرىشبهةهناكأنغير

بماعليهالأردأذكرهاأنليفلابد،لهاتعوضخيراًاللُهجزاهالمؤلف

الخطا.منويعصمني،الصوابيلهمنيأنتعالىمنهراجيا،لييبدو
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:221(/)2"الحادي"فيقال

له،انتهاءلاالنارعذاببأنصريحاًسبحانهمنهالخبرلوجاء"

لاتعالىوالله،سبحانهمنهوعيداًذلكلكانلهانقطاعلاابديوأنه

كرمإخلافهإن:كلهمالسنةأهلفمذهبالوععدوأما،وعدهيخلف

شاءإن،لهحقفانه،عليهوتعالىتباركالرببمدحوتجاوزوعفو

بأكرمفكيف،حقهيستوفيلاوالكريم،استوفاهشاءوإن،تركه

يخلفلابأنهموضعغيرفيكتابهفيسبحانهصرحوقد،الأكرمين

أبوروىوقد،وعيدهيخلفلاواحدموضعفييقلولم،وعده

وعدهمن":قال-جمحاللهرسعولةأنعنهاللُهرضيأنسىعن...يعلى

فيهفهوعقاباًعملعلىأوعدهومن،منجزهفهوثواباًعملعلىالله

.أبالخمار

:المسنعانوبالثهوأقول

كماوعذابهاالناربابديةوسنةكتابأالأخبارجاءتقد:أولأ

خلاففياللُهرحمهالقيمابنبهتشبثوما،للإعادةداعيفلا،تقدم

تعالى.اللهرحمهالمؤلفمنشرحهياتيكماباطلبل،مردودذلك

إخلافجواز،كلهمالسنةأهلمذهبأن:ذكوهما:ئانياً

الإسلامشيخبحثوقد،الإطلاقبهذاأعلمهلا،لوعيدهاللُه

مناسباتفيوالوعيدالوعدفيوالمعتزلةالمرجئةبينالمعروفالخلاف

بعدفانه،المواطنبعضفيبخلا"ضهصرحبل،هذا)،(يذكرفلمشتى

النارالموحدينبعضدخولفيوغيره،الشفاعةحديثذكرأن

/1137)(والوعيدالوعد-الموحدينعصاةاحكام)"الفتاوىمجموعفهرص"انطر)0(

138-).
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:(/691)16قالمنهاوخروجهم

أهلمناللهيدخللاأنيجوز":يقولمنعلىردوفيهه"

."..والشيعةالمرجئةمنطائفةيقولكما"أحداًالنارالتوحيد

يجوزفكيف،الموحدينحقفيالإخلافهذايجزلمفإذا

!؟المشركينحقفيهوالذيالأكبرالِإخلاف

."وعيدهيخلفلا:واحدموضعفييقلولم":قوله:ثالثاً

/27ق)فيتعالىقوله-وعنهعنااللهعفا-فاتهقد:فأقول

بعيد.ضلالفيكانولكنأطغيتهماربناقرينهقال":(92-

القوليبدلما.بالوعيدإليكمقدمتوقدلديتختصموالا:قال

07"للعبيدبظلامأناومالدي

:/894()4عقبهاللهرحمهتيميةابنالإسلامشيخقالولهذا

.يبدللاوعيدهوأن،أيضاًوعيدهفيصادقأنهيقتضيوهذا"

وقد،النارمنيخرجونلاالملةف!اقبأنالقائلونبهاحتجمماوهذا

منجوانبتضعفالأيةهذهلكن،الموضعهذاغيرفيعليهمتكئمنا

لدفي"القوليبدلما":قولهفإن؟جائزالوعيدإخلافإن:يقول

لاوعيدهأنعلىدلل"بالوعيدإليكمقدمتوقد":قولهبعد

."وعدهيبدللاكما،يبدل

فيبينتُهُكنتكماضعيفإسنادهالمذكورأنسحديث:رابعاً

قولهبمعنىفهو،ثبوتهفرضوءلى)2463(،"الصحيحة"الأحاديث

يشاء"لمنذلكدونماويغفر،بهيث!ركأنيغفرلاالثه"إن:تعالى

فيوليسالموحدينفيالحديثأنأي،الأحاديثمنمعناهافيوما

وغيرها.الأيةبهذهالمغفرةمنمستثنونفهؤلاء،المشركين
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علىالحق"إيثارفيبقولهاليمانيالمرتضىالعلامةأشارهذاوإلى

يكونأنإلاالوعيد،يخلفلااللهأن"والحق938(:)صأالخلق

)مجموعيأنفسمهتيميةابنقولبهيشعرمماوهذافسه".استثنى

:قالفانه375(/)24"الفتاوى

لموانعموجبهيختلفوقد،السببفيهايذكرالوعمد"وأحاديث

بمصائبواما،ماحيةبحسناتوإما،مقبولةبتوبةاما؟ذلكتدفع

ومغفرته،ورحمتهاللهبفضلوإما،مطاعشفيعبشفاعةوإما،مكفرة

.يشاء"لمنذلكدونماوبغفر،بهبثركانيغفر"لافانه

،يقيدهوهو،القيمابنلكلامكالتفصيلاللهرحمهمنهفهذا

وليس،الموانعتلكمنلمانعيكونإنماللوعمدالإخلافانويبين

.يغفرهلااللهفإنبداهةالشركمنها

يدعي!هممابعضفيالقيمابنخطألكيتبينهذافيفتامل

عندهشبهةمثارذلكفيكون،شرطأوقيددونالسنةلأهلويعزوه

عليهعمابذلكفيخرج،الدلالةالقاطعةلنصوصايتأولأنعلىتحمله

يشعر.ولالايدريحيثمنالخطافيفيقع،والجماعةالسنةأهل

هذهفيبكلامهبالاغترارينفردأنحقاً،العجيبمنوإن

لما؟تعالىاللهرحمهرضارشيدمحمدالسيدالعلامةالخطيرةالمسألة

ف!نهوالتقلمِد،الجمودعنوبعده،الفهمفياستقلالهمنعنهتعلم

الذينالمحققينمنكلامهعلىوقفنامنكلدونعليهتابعهذلكمع

سبقممنوغيرهماوابناًأباالألوسيأمئال،يتابعوهولمعليهوقفوا

)حاديمنطولهعلىالقيمابنكلامرشيدالسعدنقلفقد،ذكره

في"فصلتحت96-99(ص8)ج()الأنعامسورةتفسيرفي"الأرواح
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به،إعجابهعنمفصحاًوختمهوعذابها"،النارابديةفيالخلاف

بقوله:

نوهناالتيالحقائقمنتضمنهلماطولهعلىبنصهأوردناه"وانما

جميعمنالناسشبهاتاقوىاننعلمأنناوهو،أهمآخرولأمربها،

همأنهمالمشهورةالأديانمندينكلإهلقولالدينعلىالأمم

ينتهيلادائماًشديدأعذابايعذبونالبشروأكثر،وحدهمالناجون

إلايزدادولاوالقرونالأحقابمنالمكررةالألوفألوفتمربل،أبدأ

تعالىاللُهإن:منهمالمسلمينولاسيماقولهممعوامتدادأ،وقوةشدة

ليستالوحيدبولدهاالرؤومالعطوفالأمرحمةوان،الراحمينأرحم

شيء.كلوسعتالتياللهرحمةمنصغيراًجزءأإلا

المستعدونفيرجعهؤلاءشبهةيزيلبانجديرالبحثوهذا

خائفينرحمتهراجين،وخهيهلأمرهمذعنينتعالىاللهدينإلىمنهم

(.")ْقدرهيعلمونلالأنهمحكمتهتقتضيهالذيعقابه

فيالأصللأن،الواقعفيلهحقيقةلاخيالالكلامهذا:قلت

بماالإيمانهوإنما،الغيبيةالاعتقاديةالمسائلمنوغيرهاالمسألةهذه

القرآنفيفالكما،الحكنمالعليم،الرحيمالرحمنعنجاءنا

."بالغيبيؤمنونالذين.للمتقين"هدى:الكريم

نامع،541//2ب0المنارتفسير"مختصر:علال!تعليقفيالصوابإلىاشرناوقد)!ه(

المنار،مختصرفوائدعلىيدلكوهذا،قيهيسزسللم-اللهرحمه-رضارسدالسيد

امبعطبوعاتمنوهوبمراجعتهقمتوقد،كنعانمحمدالشيخبىتعليقات

الاصلامي.
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بهأخبربمايؤمنلمفمن،عقلكعنغابمابكلالإيمانوهو

يقبله،لمعقلهلأن،الآبدينأبدالنارفيالكافرينخلودمنتعالى

آيةمثلفيالعالمينرببهأ.خبر،السنينمئاتيبلغبعقابيؤمنفلن

يعلمونلا"أمداًمنتهيالهأنافتراضعلىولوأحقاباً"،فيها"لابثين

عمرهممدةعلىتزيدالتيالطويلةهذهـالمدةلبثهمأنإذ!"قدره

بها،يقنعهمأنأحدأرادفلو،مضاعفةأضعافاًكافرينقضوهالذي

مقإلااللهمأبداً،معهمنتيجةالىيصلفلناللّهمنعدلوأنها

ورسوله.للّهالإيمانطريق

نأ،الضلالمنبل،العبثفمنكذلكالأمركانواذا

منفيهجاءماببعضالدينأصلفيالشاكينإقناعأحديحاول

لاكونهمعهذافإن،الإيمانمنالمجردالعقلطريقمنالعقائد،

سبيلهوبل،المؤمنينسبيلمنليسفإنهالخسرانإلامعهميثمر

آياتتاولإلىحملهمالذي،الكلاموعلمبالفلسفةالمتأثرين

أمثالهموأهواءعقولهممعيتناسببماوتفسيرها،الصفاتوأحاديث

وإن،الآخرينلإقناعبعضهمذلكفعلوربما،الإيمانضعفاءمن

يكونأنيمكنفهل،التأويلبذلكيؤمنلانفسهقرارةهوفيكان

عنضلمنإرشادبغية،القبيلهذامنرضارشيدالسيدكلام

السبيل؟سواء

منذالمغربإلىأسفاريبعضفيفاضلًارجلًالقيتكنتفقد

.دارهفيفزرته،العقيدةسلفيأنهيظهر،سنينبضع

لابأنهيصوحبهوإذا،هناكالسلفيةالدعوةعنالبحثودار

الصفاتاياتتأويلمناليهاالناستقريبسبيلفيمانعاً،يرى
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المخالفينالإقناعوأحاديثها

تقفآكيفإذهذا؟يكونأنيمكنكيفعجباً:لهفقلت

دعوتهقدتكونكيفثم0أولاًبخلافهتؤمنأنت،للنصمعنىإليهم

ماأخشىإن؟الخلفيالمعنىإليهقدتوقد،السلفيمذهبكإلى

هيكانتبالتيوداوني:قالمنقولبابمنهذايكونأنأخشاه

!الداء

النافعةالرسالةلهذهدراستيمنخرجتلقد:أقولوختاماً

الآتية:بالعبرتعالىاللهرحمهالصنعانيللأمير

منجمععنالمأئوربالقولويقيناًايماناازددتأنني:الأولى

شيخفهذا."وش!النبيالاعليهورُذرَذإلاأحدمنمنا"ما:الأئمة

قاآولا،إلعهيسبقلمقولًافقال،القدمبهزئتتيميةابنالإسلام

كناأننافلوالعالَم"،زلةالعاِلم"زلة:قالواهناومن،عليهالدليل

ولذلك،بزلتهلزللنا؟إمامهبتقليدمقلدكلابتليكما،بتقليدهمبتلين

".الرجالتعرفالحقاعرف،بالرجاليعرفلا"الحق:قالوا

الله.هداناأنلولالنهتدىكناوماهداناالذىدثهفالحمد

الكتابمنكئيراليوميطلقهاالتيالخرافةبطلان:الثانية

ابنالإسلامشيخيجلونمَنْبعضوفيهم،المعاصرينالإسلاميين

.الأصولفيوليسالفروعفيا!لافأن:تيمية

وفضله،الإسلامشيخلعلمالجاحدينبعضيسارعوقد

لإخلاصهلهالمبغضين،والمبتدعةالأهواءأهلعلىلردهعليهالحاقدين
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منالأصولفيالخلافإنما:فيقولوالسنةالكتابلاتباعالدعوةفي

أمامك.والمثالللجمهور؟المخالفينوأمثالهتيميةابن

منيكونإنما،المذمومالخلاففإن،واللهكذبت:فاقول

يُشاقِتن"ومن:تعالىقولهفيكما،الحقلهمتبينبعدماعليهالمصرين

مانوئَهالمؤمنينسَبيلِغيرَويتبعالهدىلهتبينمابعدمنالرسولَ

مصبراً".وساءتجهنمونُصْلِهِتولى

مهماالخطأعلىبالإصراريومايعرفلمتعالىاللهرحمهوالشيخ

تبينبعدماعليهاكانالتيآرائهمنكثيرعنرجوعهبدليل،نوعهكان

المسألةهذهلافيخلافهوأما،منهانماذجسبقفيماذكرناوقد،الحقله

فيجهادهكفاءتعالىاللهشاءإنلهاللهيغفرهاشكبلامنهزلةفهي

مظلوماًدمشقسجنفيتوفيحتىحماتهمنرمقآخرإلىاللهسبيل

سبقالتيالأسبابمنذلكولغير،وكتبهوتلامذتهأهلهعنبعيداً

عنها.التحدث

الذين،المقلدينأولئكمنهوإنما:حقاًالمذموموالخلاف

رسولبهديالاهتداءعنوالإعراضبالتقليد،التدينعلىيصرون

هوالذيسواهدونوحدهاتباعهفيلهوالإخلاص،مبائرة-!وِرافه

استقلالاً،بطاعتهأمرناوقد!،اللهرسولبانهلهالشهادةلوازممن

تباركاللهآياتمنآيةغيرمافيالبشرمنأحدذلكفييشاركهلا

يظلالذيهذاالمقلدعليهالذيهذامنشرخلاففاى،وتعالى

فبشرهيسمعهالمكأنمبشكبرأيصرثمعليهتتلىاللهأيات"يسمع

.18/الجاثيةأ"أليمبعذاب

يجوزفلاوفروعاً،أصولأ-الأسفمع-واقعةحقيقةفالخلاف

292-



كلفييحاولواأن،العلمأهلعلىيجبلانمابها،الرضاأوتجاهلها

بمثيءإلاذلكإلىسبيلولا،الاستطاعةقدرتقليلهومصرقطر

قولهصريحهوكما،خلافكلفيوالسنةالكتابتحكيموهوواحد،

كنتمإنوالرسولالثهالىفردوهيثيءفيتنازعتم"فإن:تعالى

.تأويلاً"وأحسنخيرذلكالآخرواليومبالتهتؤمنون

إلىيضافجديدامثلاالدراسةهذهفيوجدتلقد:الثالثة

"سلسلةكتاببفيإليهاأشيرأزالولاكنتالتىالعديدةالأمثلة

نصحا"الأمةفيالسىءوأثرهاوالموضوعةالضعيفةالأحاديث

والفقهاءالعلماءمنكثيرًاتصرفأنهاالسيئةآثارهامنلأنا،

مننحتلفونفيههمفيماالصحيحالحكمتبنيعنغيرهمعنفضلأ

الكتابفينصوصولنصمعارضتهتكونوقد،والأحكامالعفائد

القيموابنتيميةلابنفتحالذيأنوجدتفقد،الصحيحةوالسنة

عنالمرويةالآثاربعضهوإنماالنار،بفناءالقولفىالتورطباب

أسانيدها،تصحلاجلها،المرفوعةوالأحاديث،الصحابةبعض

فيالنارأهللبث"لو:عنهاللهرضىعمرأثروأبرزهامنهاوعمدتها

تقويةحاولاوإنفيه"،يخرجونيوملهملكانعالجرملقدْرالنار

الحديث،مصطلحعلمفيالمقررذلكلمخالفةظاهربتكلفإسناده

فيالقيمابنتابعقدلكنهشافيًا،بيالااللهرحمهالمؤلفبينهوقد

ثبوتها،القراءإيهامفيمعهفاسمتركسائرها،سانيدعنالسمكوتا

أمامةابوحديث،أنسكحديثموضوعهومابعضهاوجمأولالعميما

الآخرمامةأببوحديث84(،جابر)صوحديث82(،)ص

.138(+7.إص

الألبافي()الكلاملاهميةصنسمنالخطوطهذه"ه(
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هريرةاببكحديث،الواهيةالرواياتمنذلكغيرإلى

مرتبةتبلغلملكنها،أخرىأحاديثضليهالمؤلفوزاد،(11ه)ص

مسعودابنكحديثبالرد،مباشرةلهاعلاقةلاكونهامع،الوضع

الدرداءأببوحديث(،301)صالجهنيوحديث07(،)صوغيره

يتميزلا،ثابتصحيحهومافيهايكونقدمماوغيرها،134(،)ص

عنه!المسكوتدائرةفيكلهالدخولها!عضمنبعضهاالقارىءعند

تلكمراتبالتعليقفيأبيَنأنواجبيمنرأيتذلكأجلمن

موضوعها،منوضعيفهاسقيمها،منصحيحهاواميز،الأحاديث

هذهفييشاركونيأنراجياً،أمرهامنهدىعلىالكرامالقراءليكون

علميةحقيقةمعييتذكرواأنعلىلهمحافزاًتكونوأن،العبرة

قديماوالكتابالعلماءجماهيربهاالقيامأهملطالما،هامةمنهجية

وهي:ألا،جدأقليلينمنهمأفوادسوىبحقهايقمولم،وحديثا

علىيقوم،سرعيموضوعفيكاتبأوباحثكلعلىيجبأنه

تلكيضعأن-جمبروعنهالمرويةالأحاديثببعضالاستدلال

صحةدرجتهالمعرفةتحقيقاعليهاويجري،يديهبينالأ!ديث

ضعيفا؟كانوماواعتمدهبهاحتفظصحعحامنهاكانفما،وضعفاً

بهاحتفظوالا،وتوكهمطلقاأهملهالضعفشديدكانف!ن،نظر

البحثإلىالتصصةهذهبعديتجهثمذلكعلىالتنبيهمع،كشاهد

الأحاديث،منصحبمالهوشمتدل،فيحرره،صددهفيهوالذي

فيها.ويتفقه

العلميالنهجهذاينهجلممنكلأن!المسلمأخيياواعلم
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منريةإلاينشدهالذيالصوابإلىيصلفلن،بحثهفيالصحيح

لا،خطيرةانحرافابإلىبهالأمرينتهيالغالبعلىهوبل،رامغير

لمانهمدامما،لهاغيرقاصدينكانواانهمفيهاالوقوعمنينجيه

قيل:وقد،ذلكمنتحفظهمالتيالسبيليسلكوا

م!سالكهاتسلكولمالنجاةترجو

اليبسعلىتجريلاالسفينةإن

العلصي-النهجهذاينهجلممنأن،بهخفاءلامماولعله

به،لهعلملاماقضىلأنه،ربهيؤاخذهلأنمعرضفإنه،وأهمله

السمعإنعلمبهلكليسماتَقْفُ"ولا:كتابهفيتعالىلَالوقد

.مسؤولًا"عنهكاناولئككلوالفؤادوالبصر

تضىورجل...":النار(في)قاضيانحديثفي!وقال

النار".فيفهوجهلعلىللناس

الغليل""إرواءفيمخرجوهو،وغيرهمالسنناصحابرواه

)2614(.برقم

إليه-وضم،بحثهفيالمنهجهذاتبنىلومابخلافوهذا

ولوماجورفهو،وغيرهالفقهوأصولباللغةالمعرفةمنلابدمما-طبعاً

لقوله!اخطا

حكمواذا،أجرانفلهأصابثمفاجتهدالحاكمحكم"إذا

واحد".أجرفلهأخطائمفاجتهد

برقم"الإرواء"فيمخرجوهووغيرهما،الشيخانأخرجه

.)8925(
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لاأنه-قلبييملأوالأسف-أعلمالواجببهذاأذكرحينوأنا

لانصراف،المستقلينالعلماءمنجداًالقليلإلابهالقيامةيستطيع

وتاريخهم،رواتهوتراجم،الحديحطأصولدراسةعنمنهمالجماهير

الصحيحالحديثتمييزمنالتمكنيريدمنلكلمنهلابدالذيالأمر

منوشواهدهالحديثطرقتتبعفيالتوسعمع،بنفسهالضعيفمن

بالصبرمقروناً،والمخطوطةمنهاالمطبوعة،الحديثيةالمصادرغتلف

الناشئةبعضيفعلكما،الأحكامإصدارفيالاستعجالوعدموالأناة

.اليوم

التمييزعلىالاستعانةواجبمنإعفاءهميعنيلاهذاأنغير

مثلاًبالفقهالجاهليستعينكما،فيهوالمتخصصينبذلكالعلمبأهل

كانماأو،بهنزلماكلعنفيسألهم!-المتفقهةأقولولا-بالفقهاء

كسّمانالذكوأهل"فاسألوا:ربهلقولإعمالاً،معرفتهإلىبحاجة

فإنماجهلواحيناساله"ألا:نبيهحديثمعوتجاوب!"،تعلمونلا

".السؤالالعيشفاء

داودأأبب"صحيحفيمخرجوهو،وغيرهداودأبورواه

)364(.

دإماتيسر،إنلوجهوجهاًمباشرةبسؤالهمإمايكونكلهوذلك

دثه.والحمدوهومتيسر،كتبهمإلىبالرجوع

الباحثتساعدالتيالحديثيةالكتبمنطائفةذكرتكنتوقد

"،الضعيفةاديثالأ-"سلسلةمقدمةفيالواجببهذاالقيامعلى

.شاءمنإليهفليرجع
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الرسالة:هذهفيالشيغعمل

صحيحهاوتمييز،الرسالةأحاديثتخريجعلىوعلاوةهذا،

اللهشاءإنمفيدةأخرىبتعليقاتالشيخقامفقدضعيفها،من

الواردةالكريمةالأياتكلخرجكما،الأعلاملبعضوترجم،تعالى

وإملاءفيها،وقعتالتيالأخطاءبعضتصحيحفيواجتهدفيها،

منهاذهبحتىنسختها،علىالأزضةتسلطمننتجتالتيالفراغات

عنهنقلالذيالأصلإلىبالرجوعإمافاستدركها،،بعفالألفاضل

غالباًذلكعلىونبهه،والسياقالسباقفيبالنظروإما،المصنف

نأتعالىاللهمنالشيخويرجو1،1معكوفتينبينالمستدركبوضع

علىذلكتداركعلىبهايسعتعين،أخرىنسخةعلىالوقوفييسر

تعالى.اللهشاءإنأخرىطبعةفيالأكملالوجه

هـ1014/أ21/2فيالرسالةهذهمنائاتراغوافقرح!

منه-الأولالجزء"للأصولالجامع"التاجكتابنقد"

ناصيف.منصورللشيخ

فيتصدرالتي"المسلمون"مجلةفي-ناصرالشيخرد:خلاصته

وبينوالفقهيةالحديثيةالناحيتينمننفدهوقدالتاجكتابعلىدمشق

أحاديثردعندماالحديثقواعدأبسطمنمتمكناليسمؤلفهأنفيه

الشيخنصحوقدوالمسانيد،السننكتبفيمبثوثة،السنةفيثابتة

بكت!تعنهيستعيضواوأنالكتابهذااقتناءبعدمالعلمطلاب
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فيخطاًعشرتسعةهذانقدهفيكشفكما.قبلهمؤلفةجامعةأخرى

ففط!الأولالجزء

.للفائدةكاملاًنضعهالشيخنقدهووهذا

الحديثفيالتاجكتابعلىالشيخردخلاصة

الشرعيللعلمالطلابأحدمعمجلسجمعنيسنينبضعمنذ

الناسهجرهاالتِىالنبويةالسننبعضحولفيهالبحثفجرى

،الصلاةفيالصدرعلىاليدينوضعومنهاعنها،غفلةأوبهاجهلأ

فقلت،السرةتحتوضعهماالسنةمنأنإليهالمشارالطالبفذكر

ثم!ثابتةإنهابلى:فقالب!،اللهرسولعنتثبتلاافها:له

تأليف"الرسولأحاديثفيللأصولالجامع"التاجبكتابجاءني

188)صفيهوأرانيالأزهر،علماءمنناصفعليمنصورالشيخ

وضع"السنة:قالعنهاللهرضيعليعنالمعروفالحديث1(ج

أبو"رواه:تخريجهفيوفالالسره"تحتالصلاةفيالكفعلىالكف

"..السرةتحتوضعهما"فالسنة:بقولهعليهوعلقوأحمد"داود

يقبلفلم،الحديثكلماءباتفاقضعيفالحديثهذاإن:لهفقلت

المؤلفسكوتعلىبناء،عليهسكتداودأباأنبحجةمنيذلك

عل!تبينبعدفيهحجةفلاعليهداودأبوسكتلو:فقلت!عليه

منكثيرداودأبيممننوفي،تضس!يفهعلىالعلماءواتفاقالحديث

يبينأنتعهدإنماوهوداود،أبوعنهاسكتوقدالضعيفةالأحا!يث

فلمضعفهيشتدلمالذيففطالضعيفوأماشديد،وهن،فيهما

أبافانذلكومع"،الحديث"مصطلحفيمشروحهوكمابيانهيتعهد



وعلتهضعفهببيانعفبهبل،بالذاتالحديثهذاعلىيسكتلمداود

إسحاقبنالرحمنعبديضعفحنبلبنأحمد"سمعت:فقال

تفصيلعلىالاطلاعفيأحلتهثم.الحديثرواةأحديعني"الكوفي

و"نصبللنووي""المجموعكتابعلىالحديثتضعيففيالقول

بخلافتصرحالصحيحةالأحاديثأنلهوذكرت،للزيلعي"الراية

.السرةتحتلاالصدرعلىاليد!نوضعالسنةوان،الحديثهذا

أطلعنيظما)التاج(،الكتاببهداليعلملاقبلمنوكنت

ذلكفكان!صالحأنهالطالبتوهمحتىالحديثعلىالطالبذلك

كثيرةأخرىأخطاءليفتبينتمنهأخرىأحاديثتتبععلىليحافزا

فحصدراسةحديثاًحديثاًأولهمنالكتابأدرسفاندفعت،فيه

الفاحشةالأخطاءمنفيهمافهالني،منهالأولالجزءآخرإلىوتدقيق

بالحديثعندهعلملا-لشخصهاحترامنامع-المؤلفبأنتوحيالتي

نقدفيالاستمراروبينبينيعلميةظروفحالتثم.ورواتهوعلومه

دراستيمنتيقنتولكني،المختلفةالمتكاثرةأخطائهوبيان!)التاج

التيالحديثيةالمصادرمنيعدأنيصلحلاالكتابأنإليهاالمشار

بتقاريظزينهقدالمؤلفكانوإنمحليها،والاعتمادإليهاالرجوعينبغي

بعضها:فيجاء"الإسلامعلماءالفضيلةأصحاب"لحضراتكثيرة

وفي.،مرشداًالسنةصحيحدالىالخيرهادياًإلىالكنابوجدتأني"

منمعجزة..الزمنهذافيالبهتابهذاظهورأعدإني"بعضها

كلتدلالتي!اريظهمفيجاءمماذلكغيرإلى"...ث!معجزائه

عليهمروابلوتدبرإمعاندراسةالكتابيدرسوالمفضيلتهمأنالأقل

!السحابمر
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لاأنالكتابعنيسالنيمنكلأنصحظللتفقدولذلك

ف!نهاقبلهالمؤلفةالجامعةالكتبمنبغيرهعنهيستعيضوأن،يقتنيه

فانهحجرابنللحافظ"المرامبلوغ9كتابسيمالامنهخطابكئيرأقل

السابعالأحديومكانأنإلى؟مصححمنقحاختصارهعلى

الشبابأحدفجاءني9137سنةالحراممحرمشهرمنوالعشرين

لهوضربتبهفاخبرتهفيهورأيالكتابعنفسالنيالمثقفالمؤمن

الأولالجزءعلىكتبتهمانشرعلىوحضني،ذلكفهالهبعفالأمثلة

علمعلىالناسيكونحتىالكتابعنعامةفكرةنشرأو،منه

ثم.خير،فوعدته!ثانيةطبعةالكتابطبعوقدلاسيمابحقيقته

أتوجهأنيقتضيكلهالأولالجزءنقدنشرأنفرأيتالأمرفينطرت

الوقتمنسعةمنييتطلبوهذاالخمسةالكتابأجزاءبقيةنقدإلى

فقدولذلك،عليهالحصوليمكنولاإليهسبيللامماوهذا،والفراغ

فيه،رأيفيهاألخصالكتابعنجامعةكلمةأكتبإنليبدا

نوعلكلأمثلةضربمعفيهوردتالتيالأخطاءأنواعفيهاوأحصر

تعالىوالله،فيهأقولممابينةعلىالكريمالقارىءيكونحتىمنها

السنةوخدمةالأمةنصحإلاذلكوراءمنغرضليليسأنهيشهد

غيررأيأوخاطىءباجتهادبهاتلصققدالتيالأخطاءمنوتطهيرها

ناضج.

وأن،والعملالقولفيالصوابيلهمنيأنوجلعزاللهأسال

الكريم.لوجههخالصاًيجعله

يمثقلابحيثالكزةمن()التاجفيالوأَردةالأخطاءإن

رؤوسذكوعلىفيهاأقتصرفإنيولذلك،الكلمةهذهفيإحصاؤها

أستعين:وبالثهفاقولوأهمهاالأخطاءهذه
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لجملةبا(لتاجا)خطاءا

الآتي:الوجهعلىإليهاالمشارالأخطاءحصريمكن

والموضوعة.الضعيفةللأحاديثتقويته-1

فيشيءأخطرقبلهوالذيالنوع؟وهذاالقويةللأحاديثتضعيفه-2

.()التاج

ألفالتيالخمسةالأصولغيرأخرىكتبمنالأحاديثنقله-3

منودبهبمافيهينقلفإنهعليهالتعليقفيوخاصةمنهاكتابه

لكنهأصللهأو،السنةكتبفيالبتةلهأصللامما،الحديث

إليها!إشارةأدقيشيرأوعليهاينبهأندونموضوعأومنكر

عرحقدإلييهعزاهمنأنمعالحديثتضعيفعقسكوته-4

!شيءفيالعلميةالأمانةمنهذاوليس!إليهأشارأوبضعفه

يخرجه!لموهوالخمسةالأصولأصحابأحدإلىالحديثعزوه-5

الأصولأصحابأحدإلىيعزوهفإنه،الحديثتخريجفيتقصيره-6

الصحيح،أصحابمنيكونوقدبعضهمأوسائرهمعندوهو

واضح.هوكماالحديثأهلعندكبيرعيبوهذا

فيعندهأنهالعلمأهلعنديفيدوهو،البخاريإلىالعزوإطلاقه-7

أفعالكخلقكتبهمنغيرهفيبل،فيهالحديثوليس،صحيحه/

الصحيحبالحديثالبخاريفيهايتقيدلاالتيوغيرهالعباد

اصحفيهيورداناشزطالذي"الصحيح"الجامعكتابهبخلاف

غيريكونوقد""الصحيحفيالحديثأنالمؤلففيوهم،عندهما

صحيح!
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متصلعندهماأنهعندهميفيدوهوالصحيحينالىالعزواطلاقه-

سندبدونمعلقعندهماأنهوالواقعيك!،النبيالىمنهماالإسناد

صاحبيكونوقدمسند،صحيحأنهبذلكالمؤلففيوهم

منالإطلاقهذافيكمفتامل،ضعفهالىأشارقدالصحعح

أيضاالصحيحينغيرالىالعزويطلقوقد!الصوابعنالبعد

المؤلف!عليهوسكتضعفهالىأشاراذاالاأيسروهذا

صالح""إسنادهعليهساكتاَداودأبورواهالذيالحديثفيقوله-

العلماءباصطلاحاتعندهمعلملاالذينالقراءبذلكفيوهم

الاصطلاحهوكما،صحيحأوحسنأنهأي،حجةًصالخأنه

نأمع(،)صالحاللفطةهذهمنالمتبادروهوالعلماءعندالغالب

فيهالهلأنذلكالضعافمنكثيراَداودأبوعليهسكتفيما

يشملبحيثذلكمنأعمهومابهايعنيفهوخاصاًاصطلاحاً

فوقه،مايشملكماللاحتجاجلابهللاستشهادالصالحالضعيف

نأالمتأخرينبعضعليهجرىفماحجر،ابنالحافظقررهماعلى

أبيقولعليهيدل،محضخطاحسنفهوداودأبوعليهسكتما

فهوشيئافيهأذكرلموما،بينتهشديدوهنفيه"ومانفسهداود

مايبينإنماأنهعلىنصفهذابعض"منأصحوبعضها،صالح

عليهسكتشديدغيرضعففيهكانوماشديد،ضعففيه

مايتتبعونالمحققينالعلماءنجدذلكأجلمنصالحأْ،وسماه

فالحتىضعفأوصحةمنحالهببيانداودأبوعليهسكت

يمرحلم"دإنما:عندهالضعيفةالأحاديثهذهبعضفيالنووي

علىينبغيكانوعليه،المناويذكرهظاهر"لأنهبضعفهداودأبو

ضعفهعنساكتأداودأبورواهحديثكليعقبأنالمصنف
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01

11

12

13

وان""صالحبقولهيتبعهبأنلاالمحققينللعلماءتبعاحالهببيان

منهيفهملاوأنهذكرناالذيللوهمدفعاالضعفبينضعيفاًكان

المذكوربقولهبيانهاالمؤلفتعهدالتيالحديثدرجةالضبطعلى

صالحفهوداودأبوعنهسكتحديث"كلكتابهمقدمةفي

فيوليس"صالحبسند:بقوليرواهمادرجةبمانفيذلكوساتبع

"صالح!داودأببقولأنآنفأحققتهلماالمذكور،البيانقوله

!؟البيانفأين،والصحيحوالحسنالضعيفيشمل

تعهدوفيآنفَاَالمذكورةكلمتهفيداودلأبيتقليدهفيتناقر!نه-

تارةفتراه""صالحبقولهداودأبوعليهسكتمااتباعفيالمؤلف

الذيالفصلفيبيانهيسقمافيهكانوإنالتعهدبهذاوفىقد

خلاف!داودابوعليهسكتمماكثيرعنيسكتوتارة،قبله

بقوله:يعقبهوأحيانا،والصحيحوالحسنالضعيفوفيهللتعهد

سندهفيبأنحديثفيتعقبهمرةورأيته."درجتهيبينوالم"

بيانه.سيأنيكماصحيحوالحديثضعفاً

حسنالتحقيقعندسندهأنمع،القضعيففيللترمذيتقليده-

التصحيح.يستحقوهوالتحسينوفي،نظيفصحيحأو

وهوضعفوهمافيقويالتضعيففيوغيرهللترمذيمخالفته-

ذلك!فيمخطيء

ثم،الأصولأصحاببعضبرواء!صحابيعنالحديثيورد-

الحديثفيذكر)مثلا(داود""ولأبب:فبقولذلكعلىيعطف

أنهوالواقعأيضما،الصحاببذلكعنعندهأنهيوهمآخربلفظ

"وفلانفلان"رواه:يقولوتارة!آخرصحابماعنآخرحديث
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14

15

16

17

18

إسنادانأنهماوالواقع."حسن"بسند:بقولهعليهيزيدوتارة

فيبخسمنذلكفيمايخفىولاصحيحاً،احدهمايكونوقد

فيقوىالأولبسندهضعيفاًيكونأنإماالحديثلأنالرواية

بالسندالصحةالىفيرتقيحسنايكونأنوإماالآخر،بسنده

صحة.فيزدادصحيحاأوالآخر

كذاسنده:!فلانيقولثمالمخرجينمنجماعةالىالحديثيعزو-

يكونوقدواحد،والسندالسندينبينيغايركذا"سندهوفلان

!!الطرائفمنوهذاالآخر،طريقمنرواهالأول

عنعندهوهوصحابىِروايةمنأحدهمالىالحديثيعزو-

به!لهإسنادلاأوغيره

ولابلإليهمعزاهممنأحدعندليسماعندهمنالحديثفييزيد-

!!فيهثابتهومامنهيحذفوتارة،غيرهمعند

المعروفةالصغرىسننهبهيعنيوهوالنسائيإلىالعزويطلق-

الحديثيكونلاماوكثيرًا،المقدمةفيعليهنصكمابالمجتبى

والليلة"اليوم"عملمثلالأخرىكتبهمنغيرهفيبلفيه

!!"الكبرىو"السنن

فيهاالترمذييقولالتيالأحاديثلأسانيدتصحيحهأوتحسينه-

لاالترمذيأنتوهمام!صحيحٍ"حديثأوحسن""حديث

غفلةوذلك!صحي!اًأوحسناسندهكانفيماإلاذلكيقول

34(:0/)2قال!كتابهآخرفينفسهالترمذيذكرهعمامنه

ولا،بالكذبيتهممنإسنادهفييكونلايروىحديث"كل

عندنافهونحوذاكوجهغيرمنويروىشاذ،،الحديثيكون
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حسن".حديث

غيرضعففيهالذيالحديثيحسعنأنهعلىمنهنصفهذا

الترمذيلفولحينئذالحديثاسنادفتحسيناخر،طريقولهمتهم

وأنسندهفيالنظرمنلابدبل،واضحخطأحسن""حديثفيه

شأنذلكفيشأنه،صحةأوحسنأوضعفمنيستحقمالهيعطي

.تقدمكمافيهاالحقعرفتوقدداودأبوعليهاسكتالتيالأحاديث

الراجح.التضعيفدونالواهيالتوثيقعلىاعتماده-91

الغُماريالشيخعلىالرد"

المسمىكتابهفيالغُماريالصديقأحمدالفيضأبوالشيخهو

القبور"،علىوالقبابالمساجدبناءاستحبابادلةمنالمقبور"إِحياء

وأبعدالعصر،هذهفيالمسلمونبهابتليماأغربمنالكتابوهذا

التقليدتركيدعىالمؤلففإن،النزيهالعلميالبحثعنيكونما

بهالتقيتفقد...:الدينناصريقول!إلشريفبالحديثوالعمل

ليوظهرهـ(،1377عام-يعنيالظاهريةإلمكتبةفيأأشهربضعةمنذ

وأنه،الحديثبعلومعلمعلىأنهوبينهبينيجرىالذيالحديثمن

ذلكفيوله،فيهاهوادةلامحاربةإلتقليدويحارب،للاجتهاديدعو

نأمنتمكنيلمقصيرةكانتاءللسةولكن،ليقالكماالمؤلفاتبعض

حديثهمنفقراتبعضمنكنتوإن،العقيدةفياتجاههأعرف

هذالهقرأتأنبعدذلكمنتأكدتثم،صوفيخلفيأنهاسصقشففت

فيويخالفهم،التوحيدأهليحاربأنهليتبينحيث،وغيرهالكتاب

للمبتدعة!وينتصر،الحسنةبالبدعةويقول،شديدةمخالفةءيتيدخهم

فحسبك،وأهلهاللأهواءالانتصارإلاالاجتهاددعواهمنيستفدولم
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كلقبرقدفإنه!"المقبور..."الكتابهذاذلكعلىبرهانا

الأئمةبهقالالذيالقبورعلىالمساجدبناءتحريمفيالمتواترةالأحاديث

فيولكن،جريء:يقالوا!قفهو،ْبينهميعرفخلافبلاالفحول

واتفاقالأحاديثمنذكرناهماكليردوهولاكيف!الحقمحاربة

كآيةالنصوصمنالمتشابهاتباعإلااللهم،حجةايدونالأئمة

المحكماتدالنصوصفيالمبتدعةشأنذلكفيشأنه،هذهالكهف

.المستعانواللهالخذلانمنبالثهنعوذ،بالمتشابهات

للشيخ-مساجدآلقبوراتخاذمنالساجدتحذيركتابراجع

هـ(.2913طبعة-55الصفحةمنالدينناصر

)+(الطربآلأثإباحةفيحزمابنعلىالرد

والحريرالجرَيستحلونقومأمتيمن"ليكوننحديثفي

عليهميروح،عَلَمجنبإلىأقوامولينزلن،والمعازفوالخمر

الله،فيبتيهم،غدأاليناارجع:فيقولون،لحاجةياتيهم،لهمبسارحة

."القيامةيومإلىوخنازيرقردةآخرين!ويمسخالعلمويضع

:03(/)4فقالتعليقاً"صحيحه"فيالبخاريرواه

.وقالاسمهبغيرويسميهالخمريستحلجاءفيمنما"باب

يزيدبنالرحمنعبدحدثناخالدبنصدقةحدئناعمار:بنهشام

.عمانالىالثيئانتقالبعدوذلكالمفقودحكمفينحطوظةوهي)،(
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كَنَمْبنالرحمنعبدحدثني:الكلاببقمسبنعطعهَجابر:حدثناابن

ماوالله.الأشعريمالكآبواوعمارابوحدثني:قالالأفمعري

.فذكره"...يقول!النبيسمع-كذبني

221(/)01والبيهقي1(/167/)1الطبرانيوصلهوقد

عماربنهشامعنطرقمنوغيرهم2(/97/)91عساكروابن

به.

داودأبو،فقاليزيدبنالرحمنعبدعناخرىطربقوله

عبدعنبكربنب!ثرثنا:نجدةبنالوهابعبدحدثنا)9304(:

به.جابربنيزيدبنالرحمن

به.بثرعنأخرىطريقمنعساكرابنورواه

قويةومتابعةصحيحإسنادوهذا:دلتناصرالشيخيقول

فيحزمابنذلكعلىيقفولمخالد،ابنوصدقةعماربنله!شام

البخاريإسنادفاعل،الملاهيإباحةفيرسالتهفيولا""المحلى

بينهاالتي،الواهيةالعللمنوبغيرذلك،هشاموبينبينهبالانقطاع

المحققمثل،أصلهمنللحديثتضعيفهعليهوردوابعدهمنالعلماء

حجرابنوالحافظ272(-027/)5"السنة"تهذيبفيالقعمابن

الردفيعنديجزءفيذلكفيالقولفصلتوقدوغيرهما،""الفتحفي

.ونشرهتبييضهاللهيسرإليهاالمشارحزمابنرسالةعلى

طويلليسفهو،.وعقلهوفضلهعلمهمعاللهرحمهحزموابن

علىالأدلةومن.ورواتهاوطرقهاالأحاديثعلىالاطلاعفيالباع

صاحبالترمذيالإمامفيوقوله.الحديثلهذاتضعيمْهذلك

العلامةحملمماوذلكالفرائف!(كتابفي)قاله""مجهول:"ال!خن
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فيترجتهفييقولأنعلى-سميةابنتلميذ-الهاديعبدبنمحمد

4(:10)ص"الحديثعلماءطبقات"مختصر

الحديث،!حيحعلىالكلاءفيالوهمكثيروهو9

كلامهيؤخذلاأنفينبغي:قلت"-الرواةاحوالوعلى،وتضعيفه

فيشأنه،شذوذهوعدمصحتهمنالتثبتبعدإلاالأحاديثعلى

فقد،فيهالسملفيخإلفالذيالكلاموعلم،بهيتف!ردالذيالفقه

الاظلاع":وكثرةالذكاء"بقوةوصفهانبعدالهاديع!ب!ابنقال

اللهاسماءمعاقيثبتلاجلد،جهميانهمنهليتبين"ولكن

علىيدللْاعندهالأسماءوسائر،والحقكالخلق،القليلإلاالحسنى

هوعندهالعلمبل،ونحوهاوالقديروالعليمكالرحيماصلأ،معنى

علىالعلميدلولا،الذالفعينوهما،العلمهيوالقدرة،القدرة

.والمكابرةالسفسطةعينوهذا.اصلأالمجردةالذابعلىزائدشيء

ذلك،فيوامعن،والفلسفةالمنطقفياشتغلقدحزمابنكانوقد

".باطلةمعالخال!سببلهذاذهنهفيفتقرر

الحديث:كريب

الزنا.:والمراد،الفرجلمحأا)

.""الفتحفيكماالملاهيآلاتوهي،معزفةجمعأالمعازف(

العالي.الجبلهو)غلمَ(

السارحةإذ،المقامبقرينةالراعيوهوالفاعلبحذف(عليهم)يروح

حافظ.منلهالابد
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ياوتروحراعيها،الىبالغداةتسرحالتيالماشيهَهي)بسارحة(

مالفها.إلىبالعشيترجع

على"مستخرجهفيالإسماعيليروايةفيبيانهلحأجة()يأتيهم

."حاجةطالب"يأتيهم:"الصحيح

ليلاً.يهلكهمأياللُه()فيبتيهم

عليهم.يوقعهايالعَلمَ()ويضع

الحديثفقه

بعضمها:نذكرهامةفواثدالمتقدمالحديثمنيستفاد

منذلكعلىالحديثودلالة،والطربالعزفآلاتتحريم

:وجوه

،المعازفومنها،المذكوراتبأنصريجفإنه"يستحلون":قوله-1

.القومأولئكفيستحلها،محرمةالشرعفيهي

تكنلمولووالخمر،الزنا:بحرهتهالمقطوعمع()المعازفقرن-2

تعالى.اللةشاءانمعهاقرنهامامحرمة

منأنواعتحريمفيصحيحبعضهاكئيرةاحاديثجاءتوقد

العودوهووالقنينكالطبليومئذ،معروفةكاتَالتيالعزفآلات

فيالدفإلااللهم،يحضهأوذلكيخالفمايأتولموغيرها،

رديفيذكرتهوقد،الفقهفيمذكورتفصملعلىمباحفانه،النكاح

آلاتتحريمعلىالأربعهَالمذاهباتفقتولذلكحزمابنعلى

،الحربفيالطبل-ذكرناماالىبالإضافة-بعضهمواسممنى،الطرب
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البتةلذلكوجهولا،العسكريةالموسيقاالمعاصرينبعضبهوأقى

:لأمور

نحصص،بدون،التحريملأحاديثتخصيصأنه:الأول

باطل.وهو،والاستحسانالرأيمجردسوى

يقبلواأنالحربحالةفيالمسلمينفيالمفروضأن:الثاني

فذلك،عدوهمعلىنَصْرهممنهيطلبواوأن،ربهمعلىبقلوبهم

يفسدمماالموسيقافاستعمال،لقلويهموأربط،ففوسهملطمانينةعىأد

الذينأيها"يا:تعالىقال،ربهمذكرعنويصرفهم،عليهمذلك

."ئفلحونلعلكمكثيرماللهكرواوا،فاثبتوافئةلقيتماذاآمنوا

ولابالثهيؤمنونلا)الذينالكفار/عادهمناستعمالهالأ:إنالثالث

دينيدينونولا،ورسولهاللهحرممايحرمونولاالأخر،باليوم

وتعالىتباركاللهحرمهفيماسيماولا،بهمنت!شبهأنلنايجوزفلا(الحق

كالموسيقا.عاماًتحريما

بعضعنتسمعقدبماالكريمالقارىءأيهاتغترولا

الطربآلاتباباحةالقولمنالمتفقهةمناليومالمشهورين

اليومالناسولهوىيفتنونتقليدعن-والله-فانهموالموسيقا،

فأباحأخطأالذكاحزمابنيقلدونإنما؟يقلدونومن،ينصرون

يصحلمالأشعريمالكأبيحديثلأن،والملاهيالطربآلاب

باعهقصرمنأقحزمابنوأنقطعاً،صحيحأنهعرفتوقد،عنده

علىحملهمالذيمافمعريوليت،بيانهسبقكماالحديثعلمفي

عددأوأكزوأعلممنهأفقهأنهممع،الأربعةالأئمةدونهناتقليده

العلميالتحقيقهوإنماذلكعلىلهمالحامللوكان!؟حجةوأقوى
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يخفىلاكماالعلميالتحقيقومعتى،سبيلمنعليهملأحدفليس.

طرقهاويدرسواالبابهذافيالواردةكلهاالأحاديثيتتبعواان

اذائم،ضعفأوصحةمنتستحقبماعليهايحكمواثمورجالها،

وعامهاوفقههادلالتهاثاحيةمنثرسوهامنهاشيءعندهمصح

الحديثأصولعلمقواعدتقتضيهحسبماكلهوذلكوخاصها،

ولكانواانتقادهمأح!ديستطعلمذلكفعلوالو،الفقهوأصول

اذاولكنهم،ذلكمنشيئا!ونلا-والمحه-ولكنهم،ماجورين

هوماأخ!ذواثمفيها،العلماءأقوالفينظروامسألةلهمعرضت

موافقةينطرواأندونزعموا.المصلحةتحقمقالىوالأقربالأيسر

الطريقة-بهذه-للناسشرعواوكم،والسنةالكتابمنللدليلذلك

اللهفلا-منهاالإسلاميبرأ،الإسلاميةالشريعةباسمأمورأ

المشتكى.

ربك،كتابمناسلامكتعرفأنعلىالمسلمأيهافاحرص

بل،بالرجاليعرفلاالحقفان،فلانقال:تقلولا،نبيكوسنة

:قالمنعلىالكهورحمة،الرجالتعرفالحقاعرف

رسولُهقالاللهُ؟قالالعلم

بالتمويهءليسالصحابةُقال

سفاهةًللخلافنص!كالعلمما

رأيِفقييماوبينالرسولِبين

وذميهاالصفابجحدولاكلا

وِالتشبيهكلالتمئيلمنحذرأ

عقوبةالفسالْىبعضيعاقبقدوجلعزاللهأن:الثالث
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إلىعقولهموبالتالي،صورهمفيقلبفيمسخهم،ماديةدينوية

لا.بهيمية

علىكلامهصدرقي94(/01)!الفتحةفي:الحافظقال

الحديث:فيالمذكورالمسخ

السالفة،للأمموقعكماإلحقيقةيحتمل:العربيابن-"قال

أليقوالأول؟قلتأخلاقهمتبدلعنكنايةيكونأنويحتمل

."بالسياق

هوبلذكرنا،كما:القولينبينالجمعمنماحولأ:أقول

أعلم.والله.الحديثينمنالمتبادر

مسخأنإلىالحاضرالعصرفيالمفسرينبعضذهبولْد

كانوإنما،بدنيأحقبقماًمسخاًيكنلموخنازيرقردةاليهودبعض

فيهم،الواردةوالأحاديثالآياتظاهرخلافوهذاخُلقيا!مسخا

العقلي،الاستبعادإلافيهلهمحجةلاف!ضهمقولهمإلىتمتفتفلا

السلامة.اللهنسمال.بالغيبالإيمانبضعفالمشعر

كا:فالالحافظأن:الرابع

يحرمماتحليلفييتحيللمنشدبدوععدالحديثهذاإوفي

الخمرتحريمفيوالعلة،العلةمعيدورالحكموأن،اسمهبتغيير

الاسم،يستمرلمولو.التحريموجدالإسكاروجدفمهماالإسكار،

لاالأمعماءبمعانيتتعلقإنماالأحكامأنفيأصلهو:العربيابنقال

اللفط؟.علىحملهمنكلىرداًبألقابها،
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الآلوسيشكريمحمودالعلامةعلىالرد

المعاني!روح"تفسيرهفي

"حشرتالوحوشوإذا":تعالىقولهفي

منالجَماءُحتى،بعضمنبعضهمالخلق)يقتصحديثفي

أببعن2/363أحمدأخرجه.(الذرةمنالذرةوحتىالمرناء،

.هريرة

الجلحاءللشاةيقاد،حتىالقيامةيومأهلهاإلىالحقوق"لتؤذن

:وقالوالترمذي91-7/18مسلمأخرجهالقرناءأالشاةمن

والذي"ألا:بلفظمرفوعاًهريرةأببوعن.صحيححسنحديث

فيماالشاتانحتى،القيامةيومشيءكلليختصمنبيدهنفسي

أحمد.رواهحسنانتطحتا"

!لترجمة:حديثتحت"مسلم"شرحفيالنوويقال)فائدة(

القيامةيوموإعادتها.القيامةيومالبهائمبحشرتصريح"هذا

والمجانين،الأطفاليعادوكما،الآدميينمنالتكليفأهليعادي

اللهقال،والسنةالقرآندلائلتظاهرتهذاوعلى.دعوةتبلغهلمومن

منيمنعولمالشرعلفظوردوإذا"،حشرتالوحوش"وإذا:تعالى

وقال.ظاهرهعلىحملهوجب،شرعولاعقلظاهرهعلىإجرائه

والعقابالمجازاةالقيامةفيوالإعادةالحشرشرطمنوليس:العلماء

قصاصهومنفليسللجلحاءالقرناءمنالقصاصوأما.والثواب

)والحلجاء(،مقابلةقصاصهوبلعليها،تكليفلاإِذ،التكلمف

".أعلموالله.لهاقرنلاالتىالجماءهيبالمد-
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392(/)2الأزهار""مبارقفيالملكابننحوهوذكر

""المرقاةفيالقارىءعلىالشيخالعلامةعنهونقل.مختصرأ

:قالأنه761(/)4

نإ:قلنا؟منهايقتصفكيف،مكلفةغيرالشاة:قيل"فان

اعلاممنهوالغرض،يفعلعمايسالولايريد،لمافعالتعالىالله

الظالم"منالمظلومحقيقتصبل،تضيعلاالحقوقأنالعباد

:القارىءقال

عنالتعبيرأنالا،مستحسنوتوجيه،ح!سنوجه"وهو

دالةالقضيةأنالأمروجملة،موضعهغيرفيوقع)الغرض(بالحكمة

هذاكانإذافإنه،كافةالمكلفينبينالعدالةكمالعلىالمبالغةبطريق

منالعقولبذويفكيف،التكليفعنالخارجةالحيوانابحال

؟"والضعيفوالقوي،والشريفالوضيع

هذهكلتُردأنالمؤسفومن:ناصالشيخ)أيقلت

يجنحأنمنهوأعجب،الرأيبمجردالكلامعلماءبعضمنالأحاديث

منهريرةأبيعنالحديثساقأنبعدفقال!الآلوسيالعلامةإليه

)واذاآيةتفسيرهعندالترجمةبلفظأحمد،روايةومن،م!سلمرواية

:03(6/)9"المعاني"روحتفسيرهفي(حشرتالوحوش

غيريحشرلاأنهإلىوجماعةالغزاليالإسلام"ومالحجة

هذافيوليس،بوجهلكرامةأهلأمكلفاً،ولاكونهلعدم،الثقلين

منغيرهماحشرعلىيدلعليهامعولسنةأوكتابمننصالباب

يخرجلملكنهصحيحاً،كانوإنوالزمذيمسلموخبر،الوحوش

هذاوإلى.التامالعدلعنكنايةأنهويجوز،للآيةالتفسيرمخرج
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يصلحمالهملأن،بالأولالقائلينبخطأأجزمولا،أميلالقول

."أعلمتعالىوالله.الجملةفيمستنداً

لأنهجدأغريبمنهوهو-وعنهعنااللهعفا-قالكذا:قلت

تفسيرفيالجادةسلوكمنالمذكور،كتابهيْعنهنعرفهماخلافعلى

الذيفما،تعطيلأوتأويلدون،السلفمنهجعلىالكتابآيات

وأن،ظاهرهعليهيدلماخلافعلىالحديثيفسرأنعلىهناحمله

للحديثتكذيباًهذاأليس،التامالعدلعنكنايةأنهعلىيحمله

لعلماءتبعأهوفيقولالقوناء،الشاةمنالجماءللشاةبقادبأنهالمصرح

وقفنالويقالكلهوهذاالجماء.للشاةيقادلاأي!كنايةإنه:الكلام

الرواياتإلىبهآنخقلناإِذاأما،المذكورةمسلمروايةعندبالنظر

نأفيقاطعةفانها؟وغيرهذرأببوحديث،الترجمةكحديثالأخرى

،النوويالإماماللهورحم،كنايةوليسحقيقةهوالمذكورالقصاص

إِجرائهمنيمنعولمالشرعلفظورد"وإذا:السابقبقولهأشارفقد

".ظاهرهعلىحملهوجبشرعولاعقلظاهرهعلى

التأويلهذاوبمثل،المذكورالتأويلردإِلىبهذاأشار:قلت

المؤمنينرؤيةوغيرهمكالمعتزلةالكلامعلماءوكثيرمن،الفلاسفةأنكر

كلالدنياالسماءإِلىونزوله،عرشهعلىوعلوه،القيامةيوملربهم

الصفاتآياتمنذلكوغير،القيامةيومتعالىومجيئه،ليلة

واحاديئها.

منلبعضهاوالاقتصاصالبهائمبحشرفالقول،وبالجملة

إليهذهبأنجرمفلا،غيرهيجوزلاالذيالصوابهوبعض

281()9/"تفسيره"منآخرمكانفينفسهالألوسيذكركما-الجمهور
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القدير"."فتحتفسيرهمن"التكوير"آيةتفسيرفيالشوكانيجزموبه

.)5/377(فقال

بعثت،أحشرت(ومعنىالبر،دوابمنتوحشما"الوحوش

القرناء".منللجمّاءفيقتص،بعضمنبعضهايقتصحتى

؟الوحوشلحشرالنافية،المتقدمةالآلوسياغزبكلصةوقد

98العددالثانيةالسنةالإسلاميالوعيمجلةفيالفتأوى""بابمحرر

شؤممنوذلكعليها،معتمداًلهامرتضياً،عنهفنقلها،701ص

التوفيق.وهوولي،المستعانوالله.التحقبقوقلةالتقليد،

وغيرهماوشلتوتالغزاليمحمدالشيخعلىالرد"

عبدالفه(بن)محمدالمهديمسألةفي

الشيخ:قال

"منهاجفيفقال،تمميةابنالإسلامضيخصححهوممن...

211(:/)4"السنة

أحاديثالمهديخروجعلىبهايحتجالتيالأحاديث"إن

ابنحديثمنوغيرهموأحمدوالترمذيداودأبورواها،صحعحة

."وغيرهمسعود

534(.)صللذهبي"الاعتدالمنهاجمن"المنتقىفيوكذا

صححواقدالحديثأئصةكبارمنخمسةفهؤلاء:قلت

والمتأخرينالمتقدمينمنأضعافهممعهم9،المهديخروجأحاديث

منهم:ليتيسرمنأسماءأذكر

.المهديأحاديثعلىبسكوته""السننفيداودأبو-1
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2-العقيلي.

0"الأحوذي"عارضةفيالعربيابن-3

للسيوطي."المهدي"أخبارفيكماالقرطبي-4

.القارىءللشيخاالمفاتيح"مرقاةفيكماالطيبي-5

عليه.كذبلمنخلافاً"،المنيف"المثارفيالجوزيةالقيمابن-6

".الباري"فتحفيحجرابنالحافظ-7

.!الباري"فتحفيكما"الشافعي"مناقبفيالأبُريأبوالحسن-8

!.الأحوذي"تحفةفيالمباركفوريالعلامة-9

وكثيرجداً.كثيروغيرهم

فيالغزاليالشيخقولحقاًالعجيبمنأليسكلههذابعد

913(.)صحديثاًعنهصدرتالتي)مشكلاته"

صريح،حديثالمهديفييردلمانهطالبوأنامحفوظاتي)من

هذالقنوكالذينهمفمن!!بصحيحفليسصريحاوردوما

لاالذينالكلامعلماءهمأليسوا؟طالبوأنتإياهوحفظوكالنفي

فسهادةمعذلكيتفقفكيفوإلا،ورجاله،بالحديثعندهمعلم

تعيدأنعلىيحملكماذلكفيأليس!؟نفوهمابائباتالحديثعلماء

تصحيحاًوالحديثبالسنةيتعلقفيمالاسيماطالباً،حُفظتهفيماالنظر

نأخيرمنذلكوالأراء،الأحكاممنذلكعلىبنيوماوتضعيفا،

لُقنتهكونكلمجردالعلماءصححهاالتيالأحاديثلهالمسلمينتشكك

!؟والعلمالاختصاصأهلغيرومنطالباً،

عنانحرفواقداليومالمسلمينمتكثيراًأنالمسلمأخيواعلم

الإسلاءدولةأننفسهفيامشقرمنفمنهم،الموضوعهذافيالصواب
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فيالشيطانألقاهاوضلالةخرافةوهذهاالمهديبخروجإلاتقوملن

منشيءفيوليس،منهمالصوفيةوبخاصة،العامةمنكثيرقلوب

نأعنتخرجلاكلهاهيبلمطلقاً،بذلكيشعرماالمهديأحاديث

بارزةبصفاتووصفه،بعتهأهلمنبرجلالمسلمينبشرين!النبي

منالحقيقةفيفهو،الأنامبينالعدلوين!ثربالإسلاميحكمأنهأهمها

عنهصحكماسنةمائةكلرأسفياللُهيبعثهمالذينالمجددين

بهوالعملالعلمطلبوراءالسعيتركيستلزملاذلكأنفكما،-!ي!

وترك،عليهالتواكليستلزملاالمهديخروجفكذلكالدينلتجديد

هوالعكسىبل،الأرضفياللهحكملإقامةوالعملالاستعداد

الذييكفًيحمحمدنبينامنسعياًأعظميكونلنالمهديفإن،الصواب

واقامة،الإسلامدعائملتوطيديعملوهوعاماًوعشرينثلاثةًظل

شيعاًالمسلمينفوجداليومخرجلوالمهدييفعلأندمىفماذادولته

لما!رؤوساًالناساتخذهم-منهمالقليلإلا-وعلماءهموأحزاباً،

بحمعهم،كلمتهميوحدبعدأنالاالإسلامدولةيقيمأناستطغ

زمنالىمحتاجشكبلاوهذه،واحدةرايةوتحتواحد،صففي

بهذايقومأنيقتضعانمعاًوالعقلفالشرع؟بهأعلمللاامديد

يكنلم،المهدىخوجإذاحتى،المسملمينمنالمخلصونالواجب

همقاموافقديخرجلمصانالنصر،إلىيقودهمأنإلابحاجة

".ورسولهعملكماللّهلْسيرىاعملوا"وقل:يقولوالله،بواجبهم

عن5حكيناماأنعلممن-الخاصةبعضوفيهم-ومنهم

فبادر،لمهديلعقيدهـخروجالازمةأنهاتوهمولكنه،خرافةأنهالعامة

:الداء"هىكانتبالتيوداوني":قال.كأقولحدعلى،إنكارهاإلى

منطائفةأنرأوالماالقدرأنكوواالذينالمعتزلةكمثلالامئلهموما
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،اعتقادهيجبماأبطلوابذلكفهم!!الجبرمنهاستلزمواالمسلمين

الجبر!علىيقضواأناستطاعواوما

التاريخعبراستغلتقدالمهديعقيدةأنرأوامنهموطائفة

المهبولين،أو،المغرضينمنكثيرفادعاهاسيئاً،استغلالًاالإسلامي

)جهيمان(مهديفتنةآخرهاكان،مظلمةفتنذلكجراءمنوجرت

يكونإنما،الفتنهذهدابرقطعأنفرأوا،المكيالحرمفيالسعودي

كلامهعقبالغزالييشيرذلكوإلى!الصحيحةالعقيدةبإنكار

السابق!

عليهعيسىنزولعقيدةينكرمنكمثلإلاهؤلاءمثلوما

لأن،الصحيحةالأحاديثفيذكرهاتواترالتيالزمانآخرفيالسلام

أنكرهاوقد،القاديانياحمدغلامميرزامثلادعاها،الدجاجلةبعض

انكرمنكلأنأقطعوأكاد،شلتوتكالشمخ،صراحةفعلًابعضهم

لسانه،فلتاتمنذلكيظهروبعضهمأيضا،ينكرهاالمهديعقيدة

انكرلوكماإلاعنديجميعاًالمنكرينهؤلاءمثلوما.يبينلاكانصإن

)فهل!الفراعنةبعضادعاهاأنهبدعوىوجلعزاللهألوهيةرجل

مدكع.من

)؟(الرضاعبدالعسيدالمدعورسالةعلىالرد

الشهرستانيالمرعشي

الحسينية"التربةعلىالسجود"

يقتلالحسينانقحدئني،قبلجبريلعنديمن)قامحديث

.(الفراتبشط.
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سارانهأبيهعننجيبنعبداللهعن85(/)1أحمدأخرجه

إلىوهومنطلق)نينوى(حاذىفإما،مطهرتهصاحبوكانعليمع

؟وماذا:قلت،الفراتبشطعبداللهابااصبر:ع!بفنادى،صفين

:قال

نبييا:قلت،تفيضانوعيناهيومذاتيكتًعِالنبيعلى"دخلت

:قال...قامبل:قال؟تفيضانعينيكضانماأحد؟اغضبكالله

يدهفمد،نعم:قلت:قال؟تربتهمنأشمكأنالىلكهل:فقال

.فاضتا"أنعينيأملكفلمفأعطانيها،قرابمنقبضةفقبفى

منيدريلاعبداللهوالدنجي،ضعيفإمشادوهذا:قلت

فمن،منهأشهروأبوه،حبانابنغيريوثقهولم،الذهعيفالكماهو

وهم.فقدالإسنادهذاصبحح

:(187/)9الهيثميقالوالحديث

ولم،ئقاتورجاله،والطبرانيوالبزاريعلىوأبوأحمد"رواه

بهذا".نجيينفرد

وهوكذلك.،تقويهشواهدلهأنيعني:قلت

:قالأنسعنثابتحدثنا:زاذانبنعمارةروى-1

يومفيفكان،لهفأذني!النبييزورأنربهالقطرملك"استأذن

..عليبنالحسيندخلإذالبابعلىهيفبينا...سلمةام

يتلثمه!به!جرالنبيوجعل،يخب!النبيظهرعلىيتوثبفجعل

أمتئاإنأما:قالى.نعم:،قال؟تحبه:الملدُّلهفقال،ويقبله

نعم،:قالفيه؟يقتلالذيالمكانأريتكشعئتان،ستقتله

سهلة،فجاءإياهفأراه،فيهيقتلالذيالمكانمنقبضةفقبض
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ثابت:قالثويها،فيفجعلته،سلمةأمفأخذتهأحمر،ترابأو

.!بلاء،إنها:نقولكنا

وأبو)2241(حبانوابن265(و242/)3أحمدأخرجه

.02!)2""الدلائلفينعيم

الحافظ:قالهذاعمارةغيرثفاتورجاله:قلت

.الخطا"كئير"صدوق

الهيثمي:وقال

بنعمارةوفيها،بأسانيدوالطبرانيوالبزاريعلىوأبوأحمد"رواه

رجاليعلىأبيرجالوبقية،ضعفوفيه،جماعةوثقةزاذان

".الصحيح

بنشدادعمارابيعن،الأوزاعيثنا:مصعببنمحمدوروى-2

إلىيوما..دخلتأنها،الحارثبنتالفضلأمعنعبداللْه

منيحانتئم،حجرهقي(الحسينأتعنيفوضعته-جمع!اللهرسول

قالت:،الدموعمنتهريقانمج!اللهرسولعينافإذا،التفاتة

عليهجبريلأتاني:قال؟مالكوأميأنتبأبياللهنبييا:فقلت

هذا؟:فقلت،هذاابنيستقتلأمتيأنفاخبرنيوالسلامالصلاة

.حمراء"تربتهمنبتربةوأتاني،نعم:فقال

:وقال(1و17617/)3الحاكمأخرجه

"!الشيخينشرطعلى"صحيح

بقوله:الذهبيورده

الفضل،أميدركلمشدادأفإن،ضعيفمنقطعبل:"قلت

".ضعيفمصعببنومحمد
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شك-سلمةأمأوعائشةعنأبيهعنسعيدبنعبداللهوروى-3

لاحداهما:قالغئمزالنبيان-سعيدبنعبدالله

نإ:ليفقالقبلها،علييدخلاملكالبيتعليدخل"لقد

التيالأرضتربةمنأريتكشئتوإن،مقتولحسمينهذاابنك

.حمراء"تربةفأخرج:قال.بهايقتل

بنعبداللهحدثني:قالوكيعثنا492(:/)6احمدأخرجه

سعيد.

فهو،الشيخينرجالثقاتكلهمرجالهأسنادوهذا:قلت

سلمة،أمأوعائشةمنس!4هنداببابنوهوسعيدكانإنصحيح

مأووفاةوفاتهوبينمنهما،سماعاًلهيذكروالمفإنهم،لذلكأطمئنولم

ثماننحوعائشةووفاةوفاتهوبين،سنةوخمسيننحواربعسلمة

أعلم.والله.وخمسين

بلفظ:نحوهعائشةعنالطبرانيوأخرجه

أرضفيمقتولحسينابنيانأخبيرنيجبريلانعاثشة"يا

"..الطف

)9/188(:الهيثميقال

ابن"الكبير"اسنادوفي،"و"الأوسط"الكبير"فيالطبراني"رواه

."اعرفهلممن""الأوسطإسنادوفي،لهيعة

بلفظ:نحوهسلمةأمعنأيضآالطبراقِوأخرجه-4

منجبويلفتناول،كربلاءلهايقالبارضهذاستقتلأمتك"إن

2."...ي!النبيفأراها،تربتها
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:(918/)9الهيثميقال

.ئقات"احدهاورجالباسانيد،الطبراني"رواه

:قالإلطفيلأبوعن-5

"...يالنبيعلىيسلمأنالقطرملك"استاذن

!لهيثميقال.إلمتقدمأنسحديثنحوفذكره:قلت

9(/091).

."حسنلاسنادهالطبرإني"رواه

عبدبنعامرثنا:خالدبنقرةثنانصير:بنحجاج-ويروي6

:قالعنهمااللهرضيعباسابنعنا!محىأبيعنالواحد

يقتلبعليبنالحسسينأنمتوافرونالبيتوأهلنشككنا"ما

.)الطف("

بقوله:الذهبيوتعقبه،عليهوسكت917(/)3الحاكماخرجه

".متروكحجاج:"قلت

صحهح،لهوالمترجمأعلاهالمذكورفالحديثوبالجملة:"قلث

ضعف،منتخلولامفرداتهاكانتوان،الطرقهذهبمجموع

والله،الهيثميحسمنهوبعضهاقدسيمالايسير،ضعفولكئه

أعلم.

56(و/155)فتحالسيوطيعزاهماوعليعائشةحديث)تنبيه(

يطبعلمالذيالقسمفيفلعلهفيها،أرهولم"إلطبقات"فيسعدلابن

أعلم.واللهمنها،

قداسةعلىيدلماالأحاديثهذهمنشيءفيليس:فائدة
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منهاقرصاتخاذواستحبابأرضها،علىالسجودوفضلكربلاء

ذلككانولو،اليومالشيعةعليهكما،الصلاةعندعليهلالسجود

المكيالشريفينالمسجدينأرضد،منيتخذأنبهأحرىلكانمستحباً

البيتأهلتعظيمفيوغنوهمالشيعةبدعمنولكنه،والمدني

التشريعمصادرمنالعقلأنيرونأنهمعجائبهمومن،وآثارهم

ذلكومع،العقليينوالتقبيحبالتحسينيقولونفهمولذلك،عندهم

ماالأحاديثمنكوبلاء،إرضعلىالسجودفضلفييروونفإنهم

لبعضهمرسالةعليوقفتفقد،بداهةببطلانهالسليمالعقليشهد

بعنوانالشهرستانيالمرعشي)إ(الرضاعبدالسيدالمدعووهو

1(:ه)صفيهاجاءومما".الحسينيةالتربةعلى"السجود

منوطهارةوقداستهالشرفهاأفضلعليهاالسجودأن"وورد

فيها.دفن

نأالسلامعليهمالطاهرةالعترةأثمةعنالحديثوردفقد

الحجبيخرقأنهآخر:وفي.السابعةالأرضينورعليهاالسجو

منيقبلهلمماعليهايسجدمنصلاةاللهيقبلآخر:وفي،السبعة

."الأرضينينورالحسينقبرطينعلىالسجودأنآخر!اوفيعْيرها،

البيتأهلوأثمةعندنا،البطلانظاهرةالأحاديثهذهومثل

نقدهاليمكن،عندهمأسانيدلهاولمسمنها،براءعنهماللهرضي

!ومعضلاتمراسيلهيوانما،وأصولهالحديثعلمنهجعلى

المزعومةالنقولهذهبمثلبتسويدهاالرسالةمؤلفبكتفولم2

نحنكتبنافيمثلهامرويةأنهاالقراءيوهمراححتىالبيتأئمةعن

91(:)ص:يقولهوفها،السنةأهل
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منحصرةوقداستهاالحسينيةالتربةهذهفضلاحاديث"وليس

شهرةفاالأحاديثهذهامئالإناذ،السلامعليهمالأئمةباحاديث

علماثهمطريقعن،الإسلاميةإلفرقبقيهَكتبأمهاتفيوافرة

في"الكبرى"الخصائصكتابهفيالسميوطيرواهماومنها،ورواتهم

يناهزمافيهوروى،السلامعليهالحسمينبقتل!النبيإخبار"باب

نعيموأبوالبيهقيكالحاكمثقاتهمأكابرعنحديثاًالعشرين

مشاهيرمنوأمثالهم191(:)9""المجمعفي)1(والهيثميوالطبراني

."رواتهم

ولوالهعثميولاالسيوطيعندليسأنهالمسلمأيهافاعلم

فيهاماوكلوقداستها،الحسينيةالتربةفضلعلىيدلواحدحديث

لكسقتوقد،فيهابقتله!إخبارههوإنمامفرداتهاعليهاتفقتمما

علىرسالتهفيالشيعيإدعاهمافيهاترىفهل،منهانخبةآنفاً

؟!والهيئميالسيوظي

وبدعهم،ضلالاضهمتاييذسبيلفيالشععةولكنلا،اللهم

.االعنكبوتبيتمنهوآوهىبمايتعلقون

المطنعداهبلالقراء،علىالتدليىهذاعندأمرهيقفولم

13(:)صيقولفهو!اللهرسولعلىالكذب

محمدنبيناهوعليهاللسجودالأرضمنلوحةاتخذمن"وأول

المسلمينبينالهائلةالحربوقعتلما،الهجرةمنالثالثةالسنةفيلمجه

!الطبري:صللأا(0)
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عبدبنحمزةوهوإلإسلامركنأعظمفيهاوانهدمأحد،فيوقريش

عليهبالنياحةالمسلميننساء-لمج!النبيأمر!اللهرسولعمالمطلب

ترابمنياخذونصارواأنإلىتكويمهفيالأمرواتسع،ماتمكلفي

منهالمسبحاتويعملون،تعالىدثهعليهويسجدونبهفيتبربمونقبره

ومنهم،أصحابهوعليه"الحسينيةوالقربة"!لأرضكتابفيجاءكما

."...الفقيه

القارىءأيهافتامل،الشيعةكتبمنهوالمذكوروالكتاب

قرصاًاتخذمنأولأنهفادعى!رسولعلىكذبكيفالكريم

أمرهوهي،أخرىأكذوبةإِلادعواهلدعميسقلمثم،عليهللسجود

هذابينارتباطلاأنهومع،مأتمكلفيحمزةعلىبالنياحةالنساءب!

عنذلكيصحلافإنهظاهر،هوكماالقرصاتخاذوبين،صخلو

مبايعتهفيالنساءعلىأخذأنهعنهصحقدوهوكيف!،اللهرسول

كتابنا)انظرعطعةأمعنوغيىهماالشيخانرواهكما،ينحنألاإِياهن

علىالسابقتينالأكذوبتينبنىأنهليويبدو28(،صالجنائز""أحكام

:فالنبيأصحابفيقولهوهيثالثةأكذوبة

قبرهترابمنيأخذونصارواأنإِلىتكريمهفيالأمر"واتسع

الصحابهَعلىكذبفهذا"...تعالىدثهعليهويسجدونبهفمت!رجمون

وحسب،الوثنيةهذهمثليقارفواأنمنوحاشاهمعنهماللهرضي

لمأنهوأصحابه!)النبيعلىالشيعيهذاافتراءعلىدلعلأالقاريء

سوىس،المسلمينمصالرمنمعروفلمصدرذلكيعزوأنيستطع

متأخريهمبعضكتبمنوهوالحسمتعة"والتربة"الأرضكتاب

والكشفتسميتهعلىالشيعيمجرؤلمماولأمر،منهممغموروالمؤلف

لأكاذيبه!مصدرأإياهبذكرهأمرهينفضحلاحتىهويتهعن
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بل،الأولالسلفعلىالكذبمنسبقبماحضرتهيكتفولم

السابق:كلامهتمامالىفاسمع،بعدهممنعلىالكذبإلىتعداه

المتوفىالأجدتح!بنمسروقعليهالمتفقالكبيرالفقيه'ومنهم

فييأخذكانالستةالصحاحرجالمنعظيمتابعي621(سنة

شيخاخرجهكماعليها)!(،يسجدالمنورةالمدينةتربةمنلبنةأسفاره

في""المصنفكتابهفيشيبةأببابنبكرأبوالسنةإمامالحافظالمشايخ

علعه،يسجدشيئاًالسفينةفييحملكانمنأبابفيالثانيالمجلد

السفينةفيمعهحملسافرإذاكانمسروقأأنب!سنادينفاخرجه

."عليهايسجدالمنورةالمدينةتربةمنلبنة

:الكذباتمنعديدالكلامهذاوفي:قلت

يشملب!طلاقهفإنه"أسفارهفييأخذ"كان:قوله:الأولى

!ذكرهالذيالأثرخلافوهو،براًالسفر

وليسعنهثابتأنهيعطي،ذلكيفعلكانبأنهاجزمه:الثانية

بيانه.يأقيكمامنقطعضعيفبل،كذلك

واحدإسنادهووانما،كذب"باسنادين...":قوله:الثالثة

فيشعبةأبابنفرواه،فيهعلمهاختلف،سيرينبنمحمدعلىمداره

ابنعن،إبراهعمبنيزيدطريقمن2(/43/)2"أالمصنف

يدفي.السفينةفيلبنةمعهيحملكانمسروقاًأن"نبئت:قالسيرين

.عليها"ي!س!جد

حملسافرإذاإكانقاًمسرأأنمحمدعنعونابنطريقومن

لأعليها".يسجدلبنةالسفينةفيمعه
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منوالآخر،سيرينابنطريقمنالأولالإسنادأنترىفأن!

ولكنواحد،إسنادالحقيقةفيفهو،سيرينابنوهومحمد،طريق

ذلكأخذسيرينابنأنفأثبت"نبئت"،:عنهقالإبراهيمبنيؤيد

فيماثقةمخهماوكل،عونابنذلكيثبتولم،مسروقعنبالواسطة

نأفيجبالسند،فيبزيادةجاءقدإبراهيمبنيزيدأنإلا،روى

لممنعلىحجةحفظمنلأن""المصطلحفيمقررهوكماتقبل

بهتقوملاضعيفمسروقإلىبذلكفالإسنادعليهوبناء،يحفظ

ذلكبنسبةالجزميجوزفلا،مجهوليسملمراوٍعلىمدازهلأن،حجة

الش!عي.صنعكماورحمهعنهاللهرضيمسروقإلى

أصللهاليسزيادةالأثرهذافيالشيعيادخللقد:الرابعة

فيذكرلهافليس"!المنورةالمدينةتربة"من:قولهوهى""المصنففي

هذهالشيعيافتعلتدريِلمَفهل.رأيتكماعندهالروايتينمنكل

اتخاذعلىمطلقاًدليلفيهليسأنهلهتبينلقدالأثر؟هذافيالزيادة

تركهماإذاعليهللسجود(المنورة)المدينةالمباركةالأرضمنالقرص

القراءلعوهمالزيادةهذهبهألحقولذلك،شيبةأبيابنرواهماعلى

فإذا،تبركاعليهللسجودالمدينةمنالقرصاتخذاللهرحمهمسروقاًأن

بجامعكربلاءأرضمنالقرصاتخاذجوازبهألحقذلكلهثبت

!!القداسةفِىالأرضيناشزاك

هومنوإنما،لهأصللاباطل0علمهالمقبسأنعلمتوإذا

وهل:قيلكمالأنهأيضاباطلالمقمسأنعرقتالشيعياختلاق

؟!أعوجوالعودالظليستقيم

حتىالكذبعلىالشيعةجرأةمبلغالكريمالقارىءأيهافتأمل
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لكيتبين،الصْلالمنعليههمماتأييدسبيلفييك!النبيعلى

!"الرافضةالطوائف"أكذب:بقولهالأئصةمنوصفهممنصدق

:9()صقولهأكاذيبهومن

المْبيأن1!)331ج)!(صحيفةالبخاريصحيحفي"ورد

"!الأرضدونشيءعلىالصلاةيكرهكان!

وجه!:منكذبوهذا

لاعنه!النصهدْا"البخاري"صحيحفيليسأنه:الأول

السلف.منغيرهعنولا

على"شرحهفيحجرابقالحافظذكرهإنماأنه:الآخر

:فقالعروةعن!البهيةالمطبعة-388ص/!1)ج"البخاري

يكرهكانأنهالزبيربقعروةعنشبيةأببابقروى"وقد

."الأرضدونشيءعلىالصلاة

يحصر،يكأدلاالأمةعلىوتدليسهمالشمعةوأكاذيب:قلت

هذاتخريجبمناسبةالرسالةهذهفيوقعممابعضهابيانأردتلإنما

فييضيعأنمنأعزفالوقتوإلا،التمثيلسبيلعلىالحديث

تتبعها.
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الردوفيه-العترهحديثضعفمنعلىدالر

نادرةأخرىعلممةفوائدمع-للحديثلنهمهمفيالشعيعةعلى

بنجابرعنأبيهعن7جعفرعنالأنماطيالحسنبنزيدعن

علىوهو،عرفةيومحجتهفيمج!ي!اللهرسولرأيت!:قالعبدالله

فيكمتركتإنيالناسأيهايا":يقولفسمعته،يخطبالقصواءناقته

أخرجه"بيتيأهلوعترتي،اللهكتاب؟تضلوالنبهإخذتمإنما

.(0268)والطبراني03(/8)2الترمذي

منأهاجرأنعليكتب،بعيدبزمنالحديثهذاتخريجبعد

سنةأوائل؟العربيةالإماراتإلىمنهاسافرأنثم،عمانإلىدمشق

الطيبين،والدكاترةالأساتذةبعض(قطر)فيفلقيت،هـ(014)2

فلما،الحديثهذاتضعيففيمطبوعةلهرسالةأحدهماليفاهدى

ذكرتهماناحيتينمنوذلك،الصناعةبهذهعهدحديثأنهليتبينقرأتها

له:

المطبوعةالمصادربعضعلىتخريجهفياقتصرأنه:الأولى

وفاته،عليهالكلامتحقيقفيفاحشاًتقصيراًقصرولذلك،المتداولة

فضلاأوحسنةصحيحةبذاتهاهىِالتيوالأسانيدالطرقكثيرمن

خرجتهبماتخريجهيقابلناظرلكليبدوكا،والمتابعاتالشواهدعن

..هنا

منللحديثالمصححينأقوالإلىيلتفتلمأنه:الثانية

نأ:"الحديثمصطلح"فيذكروهاالتيفاعدتهمإلىولا،العلماء

منالفادحالخطاهذافيفوقع،الطرقبكثرةيتقوىالضعيفالحديث

الصحيح.الحديثتضعيف
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نأ،رسالتهعلىواطلاعي،بهالالتفاءقبلإلينميقدوكان

ذلكمنوتأكدب،الحديثهذايضعف(الكويت)فيالدكاترةأحد

الحديثإيراديعلييستدركهناكالإخوةأحدمنخطابجاءنيحين

274وه2454و)2453بالأرقام"الصغيرالجامعصحيح"في

منياستغربهذاوأن،ضعفهقدإليهالمشارالدكتورلأن7754(و

هذاتحقيقفيالنظرأعيدإنإليهالمشارالأخويرجو!تصحيحه

خطأعلىيدلهمافيهيجدفلعله،احتياطاًذلكفعلتوقد،الحديث

للفرقتنبههوعدم،عليهواعتمادهاسترواحهفيهووخطأه،الدكتور

منكثيراًأصابتغفلةوفي،فيهومتمكن،العلمهذايناشىءبين

قدملهوليست،المجالهذافيكتبمنكليتبعونالذينالناس

.المستعانوالله،فيهراسخة

مماالحديثأنالمعروفمنأن،الكريمالقارىءأيهاواعلم

السنةأهلبعضيتوهمحتى،كثيراًبذلكويلهجون،الشيعةبهيحتج

منوبيانه،ذلكفيواهمونجميعاًوهم،ذلكفيمصيبونأنهم

وجهين:

مماأكثر"عترتي":!قولهفيالحديثمنالمرادأن:الأول

وهوألا،بهمستمسكونهمبل،السنةأهليردهولا،الشيعةيريده

طرقهبعضفيموضحاًذلكجاءوتد،!روبيتهأهلهمفيهالعترةأن

همالأصلفيبيته،وأهل"بيتيأهلوعترتي:"الترجمةكحديث

صريحهوكما،جميعاًعنهناللهرضيعائشةالصديقةوفيهنو!رنساؤه

أهلالرجسعنكمليذهباللهيريدانما":()الأحزابفيتعالىقوله

بعدها:والتيقبلهاالتيالآيةبدليل"تطهيراويطهركمالبمت

بالقوللخضعنفلااتقيتنانالنساءمقكأحدلستنالنبييانساء"
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ولابيوتكنفيوقرن.معروفاقولأوقلنمرضقلبهفيالذيفيطمع

الثهوأطعنالزكاةوآتينالصلاةوأقمنالأولىالجاهليةتبرجتبرجن

ويطهركمالبيتأهلالرجسعنكمليذهباللهيريدإنماورسوله

كاناللّهإنوالحكمةالثهآياتمنبيوتكنفييتلىماواذكرن.تطهيرا

بعليالآيةفي(البيتأهل)الشيعةوتخصيص،"خبيرالطيفا

تحويفهممن!مرونسائهدونعنهماللهرضيوالحسينوالحسنوفاطمة

وحديث،موضعهفيهومشروحكمالأهوائهمانتصاراًتعالىاللهلآيات

وأهلهعليودخول،الأيةدلالةتوسيعمافيهغايةمعناهومافيالكساء

قد"العترة"حديثهوكذلك،وغيرهكثيرابنالحافظبينهكما،فيها

وعليلزوجاتهالشاملبالمعنىمجنئبيتهاهلالمقصودأن!زالنبيبين

.06(0)5/"المرقاة"فيكماالتوربشتيقالولذلك.وأهله

ولاستعمالهم،الأدنونورهطهبيتهأهل:الرجلعترة"

بيتي"أهل":بقوله:!لمجحاللهرسولبينهاكثعرةانحاءعلى"العترة"

."وازواجهالأدنينوعصابتهنسلهبذلكارادانهليعلم

العلماءهمإنما"البيتأهل"منالمقصودان:الآخروالوجه

جعفرابوالإمامقال،والسنةبالكتابوالمتمسكون،منهمالصالحون

تعالى:اللهرحمهالطحاوي

وعلى،دينهعلىهمالذين،-جموِربيتهأهلهم(العترة)"

إليهالموضعالمشارفيالقارىءعليالشيخنحوهوذكر."بامرهالتمسك

افادهمابالذكرالبيتأهلتخصيصفيالوجهاناستظهرثم.آنفا

بقوله:

وأحواله،البيتبصاصطأعرفيكونونغالباًالبيتاهلإِن"
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علىالواقفون،سيرتهعلىالمطلعونمنهمالعلمأهلبهمفالمراد

مقابلاًيكونأنيصلحوبهذاوحكمتهبحكمهالعارفون،طريقته

."والحكمةالكتابويعلمهم":قالكما،سبحانهاللهلكتاب

التطهيرآيةفيأزواجهخطابفيتعاكقولهومثله:قلت

."ؤ/الحكمةاللّهآياتمنبيوتكنفييتلىماواذكرن":المتقدمة

،!بسنتهمنهمالمتمسكون(البيتأهل)بالمرادأنفتبين

أحدجعلهاولذلك،الحديثفيبالذاتالمقصودهيفتكون

،القرآنوهوالأولللثقلالمقابلأرقمبنزيد،حديثفي(الثقلين)

:"النهاية"فيالأثيرابنقولإليهيشيرماوهو

والسنة(الكتابيعني)بهماالأخذ؟الأن(ثقلين)"سماهما

فسماهما،(ثقل)نفيسخطيرلكلويقال،ثقلانبهماوالعمل

."لشانهماوتفخيمالقدءرهماإعظاماً(ثقلين)

هذافيالقرآنمقابلؤبالبي!أهلذكرأنالحاصل:قل!

فعليكم"!:قولهفي!سنتهمعالراشدينالخلفاءسنةكذكرالحديث

القارىءعليالشيخقال."...الراشدينالخلفاءلممنةب!عمتي99

لعملهمإما،إليهمفالإضافة،بسنتيإلايعملوالمفإنهم"

."اياهاواختيارهملاستنباطفمأو،بها

الموطأ""لحديثقويشاهدلأفالحديثتقدمماعرفتإذا

بلفظ:

وسنةاللهكتاب؟بهماتمسكتمماتضلوالنأمرينفيكمترك!"3
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.()186"المشكاةفيوهو."رسوله

منصفحابسودمنبعضعلىالشاهدهذاوجهخفيوقد

.الم!ستعانوالله.الموطأحديثتضعيففياليومالناشئينإخواننا

ألبانيةمفتيعلىالرد

البانية(الىالشيوعيةدخولقبل)

المفتيمعالشيخ-ومناظرةرفعهقبلالقرآنتدارسوا:حديثفي

لاوإنهالأربعةبالمذاهبمحفوظالدينأنزعمهفيالمتعصسبالأعمى

تاركحكممع-علعهوالردذلكوقوعفرضلوقرآنهمضياعمنضير

الحنابلة.بعضعلىوالردفيهالشيخورأيالصلاة

مايدرىلاحتى،الثوبوشييدرسكماالإسلاميدرس"

عزاللهكتابعلىوليُسرى،صدقةولانسكولاصلاةولاصيام

:الناسمنطوائفوتبقى،آيةمنهالأرضفييبقىفلاليلةفيوجل

لا"الكلمةهذهعلىآباءناركناأد:يقولون،والعجوزالكبيرالشيخ

."نقولهافنحن"اللهإلاإله

صحيح""ماجةابنأخرجه

وهلك.عفاإذا:دروسأًالرسمدرسمن)يدرس(

نقشه.(الثوب)-وشي

الحديث:فوائدمن

الإسلامعلىيوميأتيسوفوهوأنه،خطيرنباالحديثهذاوفي
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لاوذلك،واحدةآيةولامنهيبقىفلافيرفعالقرآنوعلى،أثرهيمحى

جميعها،ضيةالأالكرةعلىالِإسلاميسيطرأنبعدإلاقطعأيكون

هو"وتعالىتباركاللُهقولنصهوكما.العلياهيفيهاكلمتهوتكون

وكما،"كلهالدينعلىليظهرهالحقودينبالهدىرسولهأرسلالذي

الأولالمقالفيبعضهاذكرسبقكثيرةأحاديثفيجمي!اللهرسولشرح

.(الصحيحةالأحاديث)المقالاتهذهمن

الساعةلإِقامةتمهيداًإلاالزمانآخرفيالكريمالقرآنرفعوما

ولاحتى،البتةالِإسلاممنشيئايعرفونلاالذين،الخلقشرارعلى

.توحيده

المسلمينبينوجودهوأن،القرآنعظمةإلىإشارةالحديثوفي

وتفهمه،وتدبرهبتدارسهإلاذلكوما،بنيانهورسوخدينهمبقاءسبب

أبعدفما.برفعهاللهياذنأن،إلىبحفظهولًعالىلباركاللهتعهدولذلك

بالمذاهبمحفوظالدينأنإلىيذهبونالذينالمقلدةبعضضلال

وتوعفرضلوقرآنهمضياعمنالمسلمينعلىضيرلاوأنه،الأربعة

وهو،الأعاجممنالمفتينكبارأحدبهليصرحكانماهذا!!ذلك

وبينهبينيالحديثجرىلماوذلك،بطلاقةالفصحىالعوبيةيتكلم

نإ:-الناسمنكثيريرددهما-قال،والتقليدالاجمَهادحول

بهذهنفعلوماذا:لهفقلت؟الرابعالقرنمنذبابهأغلقالاجتهاد

نإ:قال؟اليومفيهااللُهحكممعرفةتتطلبالتيالكثيرةالحوادث

عنإماعلمائناكتبفيعنهاالجوابفستجدمهماكثرتالحوادثهذه

مفتوحاًالاجتهادبابببقاءاعترفتفقد؟قلت.مثلهاأوعينها

قدالجوابأناعترفتلأنك:قلت؟ذلكوكيف:قال!ولابد

فيالنظرمنفلابد،كذلكالأمروإذ،عينهاعنلا،مثلهاعنديكون
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ذلكوحين،عنهاأجابواالتيمثلهي،العصرهذافيالحادثةكون

أدلةمقالرابعالدليلوهو!القياسالنظراستعمالمنمناصفلا

بسدتقولونفكيفاأهلهولمنبعينهالاجتهادمعناهوهذا،الشرع

شمالالمفتينأحدوبينبينيجرىآخربحديثهذاويذكرني!؟بابه

قلت:،نعم:قال؟الطائرةفيالصلاةتصحهل:سالته،سورية

نأ:لايخفى؟قكتعني:فاذااجتهاداً؟قالأمتقليداًذلكتقولهل

نصعلىباعتمادبل،باجتهادالِإفتاءيجوزلاانه،الِإفتاءفيأصولكم

لا،:قال؟الطائرةفيالصلاةبصحةنصهناكفهل،إماممق

:قال؟نصدونفافتيتمهذاأصلكمخالفتمإذنفكيف:قلت

السمفنية.فيالصلاة:قال؟عليهالمقيسماهو:قلت،قياسا

الأصلأما،وفرعاًأصلأبذلكخالفتولكنك،حسنهذا:قلت

صلىلوالمصليانشرحهفيالرافعيذكرفقدالفرعوأما،ذكرهسبقما

باطلة.فصلاتهبالأرضمدعمةولابالسقفمعلقةغيرأرجوحةفي

فوق)أنلتعلمإذنالرافعيفراجع:قلت،بهذاليعلملا:قال

والاجتهادالقياسأهلمقأنكتعترفأنكفلو،(عليمعلمذيكل

نأالنتيجةلكانت،فقطالمذهبحدودفيولوذلكلكيجوزوأنه

مقالرافعيذكرهمافيهايتحققالتيهىِلأنهاباطلةالطائرةفيالصلاة

صحيحةالطائرةفيالصلاةأنفنرىنحنأما.يومئذالخياليةالفرضية

أنهاالسفينةفيالصلاةصحةفيالسببكانولئن،ذلكفيلاشك

وبينبينهابالهواءمدعمةأي!اًفالطائر!،الأرضوبينبينهابالماءمدعمة

استقلالأ،بحثتمحينالأمرأولفيلكمبداالذيهووهذا.الأرض

إليهأداكمبماالقولعنصدكمالمذهبيالفرعبذلكعلمتملماولكنكم

.!؟بحثكم
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كثير"ابنتفسيرمختصر!كتابيهفيالصابونيعلىالرد

التراويح"صلاةفيالصحيحالنبويالهدى"و

الدين:ناصرالشيخيقول

ابنتفمسيرمختصر"كتابمنالأولالمجلدالآنيدي!ين"

منالعجابالعجبفيه،الصابونيعليمحمدوتحقيقاختصار"كثير

فان،شيءالتحقيقمنفيهوليس،والتحقيقالاختصارباسمالسرقة

نأذلك،منهلهوماليسالعلمادعاءفيجديدأأسلوباًابتدعالرجل

ماغيرفيطريقتانله"تفسيره"لأحاديثتخريجهفيكثيرابنالحافظ

:الشيخانرواه

كأصحابالمصنفينمنمخرجهبإسنادالحديثيسوق:الأولى

والتفاسير.والمسانيدالسنن

نأدونالمصنفينالىبعزوهويُخرجهالحديثيسوق:والأخرى

.الإسناديذكر

منوذلك،الحديثبمرتبةيُصرحتارةالحالتينمنكلفيوهو

أكزسكوتاً،الأولىالحالةفيوهو،يسكتوتارة"تفسيره"فوائد

وفد؟واحدةساعةفينبياًواربعينثلاثةاليهودقتلحديثأمثلتهومن

فيالأبدال"حديثومنها.5(461)برقمالأخرىالسلسلةفيخرجته

برقمهناكبينته.كماموضوعوهو(...ترزقونبهم،ثلاثونأمتي

منهالكانلوتُتُئعَتْ،جداكثيرةوهيالأمثلةمنغيرذلكالى)2772(

كبير.مجلدفيكتاب

عنهاسكتالئيالأحاديثهذهالىالصابونيالرجلهذافجاء

فيوتصريحه"مختصره"فياياهابايرادهصحيحةفاعتبرهاكثيرابن
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وحذف،الصحيحةالأحاديثعلىفيهاقتصربأف(9ص)مقدمته

كلفيوهو،الِإسرائيليةالرواياتحذفكما،الضعيفةالأحاديث

آنفاًإليهالمشارالحديثتخريجفيبياناًوزدتهتقدمكماصادقغيرذلك

الشريفالعلمهذافيكتبمنكلسبقذلكفيوهو،5()461برقم

يكونأنإلاشبيهاًلهأعرفلابحيث،فارغةودعوىوتضليلًاجهلا

بغيرسماهالذيكتابهمقدمةفيقولهفيصادفاًبليقالدينعزالمسمى

:"الصالحينمنهاج"حق

وأالضعيفةالأحاديثوششبعد،المتناقضةالأحاديثيرويلا"

."الموضوعة

دراسةهذاكتابهدرستفقد،كذابأفاكهذاقولهفيوهو

كثرةفهالني،حديثاًحديثاًأحاديثهوتتبعت،عرضتلمناسبةدقيقة

مجموعهاجاوزحتى،والموضوعةالضعمفةالأحاديثمنمافيه

الدعوىهذهعلىوإقدامهجرأتهمنفتعجبت،حديثالأربعمائة

ممنرأيتمن-:أجهلأقللمإن-أجهلمن،وهوالعريضةالطويلة

يكونأنإلاذلكفييساويهمنأعلمولا،الشريفالحديثفيكتب

بأنسبقكمافادعى،بالقذةالقذةحذوقلدهف!نه،هذاالصابوني

بإعجابهعليهيزيدأنهإلا!الصحمحةالأحاديثإلافيهليسنحتصره

الإسلاميةوالدراساتالشريعةبكليةالتفسيرأستاذبأنهوغرورهبنفسه

كتبه،فيبهنفسهيصفكماالمكرمةبمكةعبدالعزيزالملكجامعةفي

البلادبعضفيئسفوْنالذينبهوالعاملينالحديثلأهليضمروبأنه

علىيدلك،الحقدأسوأويحقد.عليهم،البغضأشد(الشلفيين)ب

النبويالهدي"ايضاًحقبغيرسماهالذيكتيبهبهسودماذلك

الذينالسلفيينعلىللردالاألفهماف!نه،"التراويحصلاةفيالصحيح
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عشرةإحدىالتراويجىصلاةفييكيمالنعيسنةإحيوا--فيمااحيوا

لهكانإن-واجتهادهرأيهله:لقلناإذن،علمياًردأكانوليته،ركعة

ويشفي،منهملينالذريعة-أعلمالله-جعلهولكنه-!واجتهادرأي

والافتواءوشتمهمبسبهمصدرهغليلويروي،نفسهغيظبذلك

غيرمافيذلكويكرر(35ص)"المتسلفين"بيلقبهمفهو،عليهم

سوء"وب(75ص)"الجاهلين"وب(و77138ص)موضع

علىالمتطاولينالأدعياء"وب(08ص)"الذهنوغباءالفهم

فيهذاويكرر(98ص)"الصالجالسلفتضليل"وب،"العلماء

غيرإلى!(013ص)"العلمأدعياء"وب،واحدمكانماغير

هذانفسعليهانطوتماعلىالعاقلتنبىءالتيالألفاظمنذلك

وتعالىسبحانهفالثه.بالمسلمينالظنوسوءوالحسدالغلمنالرجل

قالكماالأمرفان،هذهكلماتهفيعليهأردأنهميمنوليس،حسيبه

للناسأبينأنأريدولكني"آمنواالذينعنيدافعاللهان":تعالى

بدلجهلتطفحالتيوبكتاباتهبهيغتروالالكيللعلمالدعيهوأنه

."نحتصره"فيصنيعهتقدمفيمارأيتكماالمركب

الصفحةزينأنهوعارهلخزيهوأكشفدلالةذلكمنأصرح

الذيالأخربكتابهفعلوكذلك"مختصره"منالأولىالورقةمنالأولى

مكذوباتخريجاًمخرجةأحاديثباربعةزينهما،"التفاسيرصفوة"سماه

الكتابينطبععلىالمنفقاسمتحتهاووضع،كلهافيهامفضوحاً

بقلمأنهاتحقيقيهمثيوليس،شربتليعباسحسنالسيدالمذكورين

علىالكذبفيالوقوعمنالقراءتحذيرالغايةلأنالصابونيأوهذا

!،ليحذروهالعلعميدعيبمنوتعريفهم،العلماءوعلىطاللهرسول

ساقها:كماهيالأربعةوالأحاديث
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.الترمذي."القرآنحملةأمتيأشراف"-ا

.البخاري"...حسنةفلهاللهكتابقرأحرفأمنمن،-2

.البخاري.1لصاحبهدففيعألمالقيامةيوميأتيفإنهالقرآن-؟أاقرؤوا3

عليه،متفق."...تضلوالنبهتمسكتمانمافيكم-لاتركت4

وهاكعليهمكذبالمذكورينإلىالأربعةالأحاديثهذهفعزوه

:البيان

الطبرانيرواهوإنما،مطلقاالترمذييروهفلمالأولالحديثأما

منالصحيحيلتزمونلاالذينالروايةفيالمتساهلينمنوغيره

.(للسيوطيالصغيروالكبيرالجامعانطر).الحديث

يروهما،لمفإنه،البخاريعلىكذبوالثالثالثانيوالحديثان

علىالتعليقفِىمخرجوهو،وصححهالترمذيمنهماالثانيروىوإنما

.(الرابعةالطبعة-602ص)"الطحاوية"

الترغيب""فيكماالبخاريدونمسلمفرواهالثالثوأما

وغيرهما."الجامعين"و

لكن،معضلًا"الموطأ"فيمالكالإمامرواهفانما،الرابعوأما

،بمعناهوآخر،"المشكاة!فيخرجته،عباسابنعنشاهداًله

.()1761الحديثنهايةفياللهبإذنالمجلدهذافيعليهالكلامسياني

طبقات"فيأنسحديثمنثالثشاهدعلىلهوقفتثم

فازداد،(الظاهريةمخطوطة-927ص)الشيخلأبي"الأصبهانمون

،هناكيذكرأنالأولىوكان،لثهوالحمد،قوةعلىقوةبهالحديث

عزاللهاختارهفيماوالخيرة،قُدرهكذاولكن،(الاستدراك)فيأو

وجل.

--034



الأحاديثهذهفيالجنايةتعصيبان:قائليقولوقدهذا

بقلمه.ليستلأنها،لهوجهلاالصابونيبالشيخالأربعة

فيأخطائهمننمطالىالإشارةمنتقدمماأنالحقيقة:قاقول

الله!رسولأحاديثعلىبالجنايةلإدانتهيكفيكانلان"مختصره"

الأربعةالأحاديثهذهمسؤوليةأيضايتحملفإنه،فيهالقرائهوتضليله

الشربتلي،المحسنإلىبنس!بتهاوتزلفبفلمهتكنلمانلأنها،أيضاً

شكلامماوان،كتابيهمنصفحةاولفيلهبنشرهارضيأنهفحسيه

قدوهوفكيفالعلإ،أهلعندلهاإقراراًمنهيُعتبرذلكمنأقلأنفيه

!؟كتابيهواجهةبهازيّن

حالها.منذكرتمايعلملالعله:قيلفان

يتقصدلموأنهبهالظنحسنإنبل،ممكنهذانعم:فأقول

علىيحملناالعلماءوعلى-!راللهرسولعلىبالكذبكتابهواجهةتزيين

هو،منهأوعنهالاعتذارهذاأليسولكن،ذلكيعلملاأنهترجيح

وهوكتابهبهايُزينأنلهيجوزكيفإذ!ذنبمنأقبحعذر:يُقالكما

علمبهلكلمسماتَقْفولا"تيقولوجلىعزوالله؟؟حالهايعلملا

ولقد."مسؤولاعنهكانأولئككلوالفؤادَوالبصرَالسمعَإن

لمثله:قالمنأحسن

مصيبةفتلكتدريلاكنتفإن

أعظمفالمصيبةتدريكنتوإن

علىالنكيرأسديقيمونالمقلدينمنوأمثالهالرجلهذاإن

ولا،الصحيحةالسنةيتبعونلكوضهمإلالشيءلا،المؤمنالشباب

للأئمةواتباعاًوسنةكتاباهوالواجبكما-يقلدونهمععناًمذهباًيلتزمون
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عليهمفيوجبون،العلمأهلمنليسواأنهمبدعوى-وغيرهمالأربعة

الحديثعلمفييكتبونحينأنفسهموينسون،المذهبيقلدواأن

يشعرواأندون!التةلميديبفقههماال!نئينأولئكمنأجهلبهوهم

ألا،الشريعةأصليمنالثانيالأصلفيفساداًيعيثونبأنهممطلقاً

علىالكذبوعيدفيللوقوعبذلكيتعرضونوأنهمالمطهرةالسنةوهي

-!رِو:قولهالأقلعلىعليهمفيصدق،جهلًاأوعمداًءجميحاللهرسول

أنه(بالحديثالعلماهلعندأي)يرىبحديثعنيحدثمن"

الأولالحديثفان.وغيرهمسلمرواه.!الكذابَيْنأحدفهوكذب

إمامقالكمايصحلاأيضاًنفسههو،كذباًللترمذيعزاهالذي

قال!كماكذابوهوسعيدبننهشلروايةمنلأنه،البخاريالمحدثين

خرجتهوقد،آخرواهٍراووفيه،الطيالسيقبلهومنراهويهابنالإمام

.)2416("الضعيفة":الأخرالكتابفي

الأحاديثتلكتخريجأنبهالظنحسنيقتضيهماآنفاذكرت

نأيَدَعنيلا-جهلهفيلإغراقه-الرجلوجدتولكني،لهلمِست

أكاذيبالمتقدمكتيبهصلبفيلهوقعوجدتهفقد،ذكرتُعندماأبقى

بيانهامنليبدلا،أخرىأخطاءإلى،تامةمشابهةتلكتشبهأخرى

.وتحذيرأنصحاً

رواه":وقال،"قيامهلكموسننت...67(حديث"ذكر)ص-1

إلامنهميروهولم،معروفونأربعةوهم"السننأصحاب

ماجة!وابنالنسائي

:وقال،رمضانفضلفيحديئا(18ص)ذكر-2

النسائي"رواه"
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فيكماالطبرانيرواهوانما،يووهلمفافه،عليهكذبوهو

:وقال،للهيثمي"المجمع"و"الترغيب"

ضعيف"وهوالرقاشيعيسىبنالفضلفي"

الحاشيةفيفقال،"بلاليابهاأرِحما":حديث(05ص)وذكر-3

له:مخرجاً

."العربلسان"

الكتابهذاغيىالحديثلهذامصدراًالمسمكينهذايعرففلم

أنهمع،اللغةهوفيوإنما،الحديثكتبمنليسبانهالمعروف

"المشكاة"مثلالسنةكتبفيومخرج"داودأبيسنن"في

!وغيره)1253(

عشرينرمضانفيصلاتهفيكعببنأببّأثو(56ص!-أورد4

عننقلًاوقال...الئانيالنصففيإلايقنتلاكانوانه،ركعة

."أبوداودرواه":قدامةلابن"المغني"

-البصري-وهوالحسنبينالانقطاعوهيظاهرةعلةولهقلت

صلاةفيبالسنةالمتمسكينالسلفيينعلىيحتجوبمثله،وعمر

سلف.كماباقعةبكلويرميهم،كماتقدمالتراويح

روايةوفي"ضلالةعلىأمتيتجتمعلا"حديث(78صأذكر-5

:وقال.ضلالةعلىأمتيليجمعاللهكانما":أخرى

السنن"أصحابرواه"

باللفظرواهفإنهالترمذيإلاجميعهمعلىأيضاًكذبوهذا

واسناده"السنة"فيعاصمأببابنفرواهالآخروأما،الأول

حسعنلكنه،(08رقم)"الجنةظلال"فيبينتهكماضعيف

.وغيره)1331("الصحيحة"فيشرحتهكماطرقهبمجموع
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"الناسوغمطالحقبطرالكبر":يكوًنِقولهذكر(69ص)وفي-6

:وقال

."البخاريأخرجه"

الصحيح""فيففطمسلمرواهفانماأيضأعليهكذبوهو:قلت

ابنعنالمفرد"الأدب"فيالبخاريرواهنعم،مسعودابنعن

لجهلهالصابونيأنعلىالأدلةمنفهذا،يعنيهكانفان،عمرو

يرويهوما"الصحيح"فيالبخارييرويهمابينيُفرقلا

وهو!"المفردالأدبفي":بقولهإليهالعزولقيدوإلا،خارجه

برقم"الصحيحةالسلسلة"هذهمنالأولالمجلدفيمحْرج

هذافيوالطرقالتخريجفيبزيادةقعالىاللهبإذنوسياتي،(134)

.)1626(برقمالمجلد

إلاعليهكانواهديبعدقومضلما":حديث(128ص)ذكر-7

تخريجه:فيوقال،"الجدلأوتوا

:وقال)5/252(المسندفيوأحمدماجةوابنالترمذيأخرجه"

."صح!يحإسناده

فيالحديثكان-وإنأيضاًأحمدالإمامعلىكذبولقد:قلت

منآخرموضعفيأخرجهوقد،ذلكيقللمفإنهثابتا-نفسه

بهذامشتغلكليعرفهالكذبوهذا،)5/256("المسند"

فيعادتهمنليساللهرحمهأحمدالإمامفان،الشريفالعلم

أراد،التعبيريحمسنلمأنهالبالفيخطرولقد.التصحيحمسنده

الترمذيولكن،"صحيحإسناده":الترمذيوقال:يقولأن

بينوالفرق،"صحيححسنة:قالوإنما،أيضاًذلكيقللم

العلم.أهلعلىيخفىلاالعبارتين
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علىوبخاصة،أخرىواكاذيب،كثيرة|خطاءالرجلولهذا

المقدمة؟هذهفيإليهاالإِشارةأولذكرهامجاللا،السلفيينإخواننا

الله.شاءإنأخرىفرصةفيذلكلنايُتاحولعله،محضمةحديثيةفانها

بصورةالصابونيالشيخفيالكلامأطلت:إننيالقولوجملة

لجمهورهممثالًايصلحلأنه،المعاصرينمنالمخالفينبينمنخاصة

فيعليهموزاد،النقلمجردولاحتىالعلمهذامنيحسنونلاالذين

الشريف.العلمهذافيوزنلأمثالهيقامفلا،وأكاذيبهأوهامهكثرة

المعاخرينالرجالبعضهناكأنأعترفأنمنيمنعنيلأوهذا

تحقيقاضهممنكثيراًنسمشفيد،العلمهذافيالظاهرفضلهملهم

الأفاضل.منوغيرهاللهرحمهشاكرأحمدالشيخكأمثال،وتعليقاتههم

التوفيق.وليوالله

إلسنةإلىعودة

!المسلمون-مجلةفينشرتمقالات"سلسلة

الألبانيللشيخ

الإسنادضعيف""العنانحديث"

صحةعنالأفاضلالقراءبعضمنسؤالالمجلةإلىورد

ولفظُه:تفسيرهفيكثيرابنالحافظاوردهالذيالحديث

عصابةفيبالبطحاءكنت:قالالمطلبعبدبنالعباس"عن

تسمودتما:فقالإليهافنظرسحابةبهمفمرتب!اللهرسولفيهم
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؟لعَنانوا:لقا،لمزنوا:لواقا؟لمزنوا:لقا،لسحابا:قالوا؟هذه

هل:قال-جيدأالعنانأتقنولم:داودأبوقال-والعنأن:قالوا

مابعد:قال.ندريلاقالوا؟والأرضالسماءبينم!بعدتدرون

فوقهاالسماءئم،سنةوسبعونثلاثاواثنتانأوواحدةإماببنهما

بينمابحرالسابعةالسماءفوقثم،سماواتسبععدحتى،كذلك

أوعالثمانيةذلكفوقثمسماء،إلىسماءبينمامثلوأعلاهأسفله

ظهورهنعلىثم،سماءإلىسماءبينمامثلوركبهنأظلافهنبين

تباركاللهثم.سماءإلىسماءبينمامثلوأعلاهأسفلهبين،العرش

."ذلكفوقوتعالى

واليكحجةبهتقوملاالإسنادضعيفالحديثأن:والجواب

:البيان

1771(و0177)رقممسندهفيأحمدالإمامالحديثأخرج

"والصفات"الأسماءفيالبيهقيوعنه276(/)2داودوأبو

83(/)1ماجهوابن2(60-502/)4والترمذي993()ص

""المستدركفيوالحاكم96(-68)ص"التوجيد"فيخزيمةوابن

المري!صي"بشرعلى"النقضفيالدارميعثمانوالحافظ378(/)2

عنطرقمن466(-465/)8تفسيرهفيوالبغوي19(-09)ص

:الترمذيوقال.بهالعباسعنعَمِيرةبنعبداللهعنحرببنسماك

الحاكم:وقال"غريبحسنحديث"هذا

وقد،فلواكماوليس!الذهبيووافقهالإسناد""صحيح

بيانه:يأتيكماتناقفالذهبي
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الحديث:علة

رواتهأحدوجهالة.إسنادهفيالاضطراب:علتانوللحديث

تهذيب"منترجمتهفيحجرابنالحافظفقال،عميرةابنوهو

:"التهذيب

البخاريقال،اختلافسماكعنوفيه،حرببنسماك"وعنه

وحسن"،"الثقاتفيحبانابنوذكره،الأحنفمنسماعلهيعلملا

":الصحابة"معرفةفينعيمأبووقال.هذا()يعنيحديثهالترمذي

وقال.رؤيةولاصحبةلهتصحلاالأععثىقائدوكان،الجاهليةأدرك

الحربي:إبراهيموقال.عنهبالروايةسماكتفرد:""الحدانفيمسلم

".أعرفهلا

التهذيبعلىتعليقاالعلماءبعضبينهافقدالأولىالعلةأما

:فقال

وهو،عمارةبنعبداللهعنسماكعن:موةشويك"قال

وأعميرةبنعبداللهعنسماكعنإصائيلعن:نععمأبووقال،ؤهْم

عمير.

سماكعنإسرائيلعن:الزبيريأحمدأبووقال،أصحوالأول

لهب".أبيبنتِدرةَزوجعنعميرةبنعبداللهعن

لامجهولعميرةبنعبداللهنجأنفتتلخصرالثانيةالعلةوأما

(العلو")ْ"كتابطفيفقالالذهبيالحافظبهذاصرحوقديعرف

(:الهنديةالطبعة901)ص

.والمنكرةالضعيفةالرواياتبعضمنونقحهوهذبهالشيخاختصر.)0(
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".جهالةفيهوعبدالله،عبداثهعنحرببنسماكبه"تفرد

."الرجالنقدفيالاعتدال"ميزانفيقالوكذا

ممبقكماتصحيحهعلىالحاكمفوافقكلههذاالذهبينسيثم

ينسى!لامنفسمبحان

بعدلاسيماعليهيعتمدلافمماللحديثالترمذيتحسينواما

فيالمتساهلينجملةفيمعدودالترمذيلأنذلك،الحديثعلةظهور

ولهذا،ونحوهمحبانوابنخزيمةوابنكالحاكمالأحاديثتصحيح

33(:)ص""الميزانفيالذهبيقال

".الترمذيتصحيجعلىالعلماءيعتمد"لا

ابنتوثيقعلىالعلماءمنالمحققونيعتمدلاوكذلك:قلت

"لسانمقدمةفيحجرابنالحافظبينهكماذلكفيلتساهلهحبان

(21-18)صالحبعثيعبداللْهالشيخعلىرديفيبيان!وزدته"الميزان

لابأنههويعتوفالذينحتىالمجهولينيوثقأنهذلكوخلاصة

سهل:ترحمةفيمثلافيقوليعرفهم

ولستُ،يعقوبأبوعنهروى،الهادنجنكاشدادعنيروي"

كلعلىيجبهامموضوعوهذا!أ؟إأبوهمنأدريولا،أعرفه

لايخطىءكيمنهبينةعلىيكونأنالرواةوتراجمالسنةبعلممشتغل

أحدفعلكماحبأنابنبتوثيقاغتوارمالضعيفةالأحاديثبتصحيح

التعقيب"فيالحبشيوالش!يخ،المسندعلىتعليتثهفيالعلماءأفاضل

وغموهما."الحثيث

عنديداعيفلا،الحديثهذاشرحالسائلطلبوأما

مضيعةبشرحهالاشتغالأعت!بل،ضعفهبيناأنبعدعنهل!جابة
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وكذا،فوقهاوالتيسماءكلبينالمسافةبيانمنفيهماكلإذ،للوقت

للاحتجاجصالحشيءفيهيردلمذلككلأوعالوالثمانيةفوقهاالبحر

معوهيالمذكورةالمسافةتحديدفيأخرىإحاديثُهناكنعم؟به

ابنفعلكمابينهاللمْوفيقداعيولا،متناقضةنحملفةأسانيدهاضعف

،التصحيجفرعالتوفيقإذ"الأسماء،فيوالبيهقي"التوحيد"فيخزيمة

.وهومفقود

ذلك،فوقوتعالىنباركاللُه"ثم:الحديثآخرفيقولهوأما

وقدشهيرةمتوانرةوإحاديثكثيرةآيابفيلثبوتهبهالإيمانيجبفحق

العلو""كتابيْالذهبيالحافظاسانيدهاعلىوتكلمساقها

عليها.الوقوفشاءمنفليراجعها

:أقولانعليلزامَاَارىالمناسبةوبهذه

أثمةبينعليهمتفقخلقهعلىوتعالىتباركاللهبعلوالإيمانإن

المتأخرينمنذلكينكرومن،الأربعةالأئمةوفيهمقاطبةالمسلمين

عنمنهغفلةلهمكانإثباتأوتعالىدثهتشبعهأذلكفيأنبحجة

حيثمنهيوتعالىتباركاللهصفاتانوهيعليهاالمتفقالحقيقة

تشبيهالذاتإثبابمنيلزملاكانفاذاكلهاذلكبحقيقةجهلنا

الأمرينبينغايرومنتشبيهالصفاتاثبابمنيلزملافكذلك

هذافيجدمنافعةكلمةالخطيبوللحافظ.تناقضأوكابرفقد

لذلكاتسعإذاالكلامبهاطالولونشرهاالضروريمنأرىالصدد

.الزاهرةالمجلةصدر

لَعالى:اللُهرحمهالخطيبقمال

الصحاحالسننفيمنهارويمافإن،الصفاتفيالكلام"أما
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ظاهرها،علىو)جراؤهاإثباتهاعليهماللْهرضوانالسلفمذهب

اللهأثبتهمافابطلواقومنفاهاوقدعنها.والتشبيهالكيفعةونفي

منضربإلىذلكفيفخرجواقومالمثبتينمنوحققها،سبحانه

بينالمتوسطةالطريقةسلوكهوإنماوالقصد.والتكييفالتشبيه

عنه.والمقصرفيهالغاليبيناللهودين،الأمرين

،الذاتفيالكلامفرعالصفاتفيالكلامأنهذافيوالأصل

ربإثباتأنمعلوم!كانفاذا،ومثالهحذوهذلكفيويحتذى

إئباتفكذلك،كيفيةإثباتلاوجودإئباتهوإنماوجلعزالعالمين

وتكييف.تحديدإثباتلاوجود،ائباتهوإنماصفاته

أثبتهاصفاتهيفإنماوبمر،وسمعيدتعالىدثه:قلنافاذا

معنىإنولا،القدرةاليدمعنىإن:نقولولا،لنفسهتعالىالله

نشبههاولا،جوارحإنها:نقولولا،العلموالبصرالسمع

:وثقول،الفعلوأدواتجوارحهيالتيوالأبصاروالأسماعبالأيدي

لقولهعخهاالتشبيهنفيووجببهاوردالتوقيفلأنإئباتهاوجبإنما

عزوقولهالسممعالبصير"وهوشيءكمثله"ليس:وتعالىتبارك

أحد".كفومَلهيكن"ولم:وجل

هذهبرواياتهمالنقلأهلعيبعلىالبدعأهلتعلقولما

يليقلامايروونبأنهمعلمهضعفمنعلىولبسوا،الأحاديث

أهلوغفلةالتشبيهأهلبكفرورموهم،الدينفييصحولابالتوحيد

منهايفهمعكمالتآيالتتعالىاللهكتابفيبانأجيبوا،التعطيل

إلىبردهاإلامعناهاعلىيوقفلامتشابهاتوآياتبظاهرها،المراد

اخبارفكذلك،بالجصيعوالإيمانالكللْصديقويجب،المحكم
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المتشابهبردالتنزيلهذاعلىومنزلةالمجرىهذاجارية!يرالرسول

الجميع.ويقبلالمحكمإلىمنها

:أقسامثلانةالصفابفيالمرويةاْلأحاديثفتنقسم

لاستفاضتهاصحتهاعلىالنقلأئمةأجعثابتةأخبارمنها

إليهيسبقأنالقلبحفظمعبهاوالإيمانقبولهافيجبنقلهاوعدالة

الجوارحمنيليقلابماووصفهبخلقهاللهتشبيهيقتضيمااعتقاد

.فالحركابوالتغيروالأدوات

شنيعة،وألفاظ،واهيةبأسانيدساقطةأخبار:الثانيوالقسم

ولابهاالاشتغاليجوزلافهذهبطولها،علىبالنقلالعلمأهلأجمع

عليها.التعريج

نَقلَتهاأحوالفيالعلمأهلاختلفأخبار:الثالثوالقسم

ليلحقفيهاوالنظرالاجتهاديجبفهذه،الكلدونبعضهمفقبلهم

.والبطول!الفسادحيزفييجعلأوالقبولباهل

هذامنعليهالكلامصددفينحنالذيالحديثوهذا:قلت

حيز"فيانهقمَبينالحديثقواعدضوءعلىفيهنظرناوقد،القسم

."والبطولالفساد

أصعلاصللهالغمامتظلملحديث*

مجلةمقالسادسالمجلدمنالسادسالعددفيقرأت

المشيخة""صناعةبعنوانالطنطاويالأستاذكلمةالغراء""المسلمون
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انطلىالذيالباطلمحاربةفيوالشجاعةالصراحةمنفيهامافسرني

توفيق!.وزادهفيهاللهفباركالناسمنكثيرعلىأمره

أنهمنالقوالونيقوله"وما:التعليقفيقولهاستنكرتأننيبيد

."لهأصللا(بالغمام)المظلل

كتابغيرمافيثابتمج!للنبيالغمامتظلملحديثلأنذلك

قاللونعمله"؟أصل"لافيهيقال!أنيصحفكيف،السنةكتبمن

فيالغلوعنوأبعد،الصوابإلىأقربلكان"سندهيصح"لا

دإنصحيحالحديثأنالصوابلأن"أقرب"قلتوإنما،الخطاب

:البيانوإليكممقنعةبحجةعليهيأتلملأنه،بعضهمضغفه

)دلائلفينعيموأبو(التحفةبشرح692/)4الترمذي!خرج

)التاريخفيعساكروابن-!!616(615/)2والحاكم53(/1النبوة

إسحقأبببنيونسأنبأنوحأببقرادعن188-1/ا/1/187

الشامإلىطالبأبوخرج:قالأبيهعنموسىأبببنبكرأببعن

علىأشرفوافلما،قريشمنأشياخفي!نَىِاللهرسولمعهوخرج

تظلله،غمامةوعليه-يخميِد"فاقبلوفيهاالقصةفذكر:فلت..الراهب

الىسبقوهقدوجدهمالقوممندنافلما!تطللهغمامةاليهأنظروا:قال

فيءإلىانظروا:قال،علعهءُالشجرةفيمالجلسفلما،الشجرةفيء

بكرأبومعه"وبعثآخروفي،بطولهالحديث"عليهمالالشجرة

.بلالا"

أما،الصحيحرجالثقاتكلهمرجالهالامشادفهذا:قلت

وأما...الشيخانبهواحتجخلافبلافثقةموسىأبيابنبكرأبو

.حديثهيسقطلاكلاموفنِه،مسلمبهفاحتجإممحاقأبيبنيونجس
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بأس".فيهما"صدوقفيهالذهبيقالوقد،بهالاحتجاجرتبةعن

.البخاريبهاحثجأيضا-فثقة،الرحمنعبدواسمهقراد،وأما

وقد،الحؤيثيةالوجهةمنصحيحالإسنادأنفتبين:قلت

فعهلأ!ولالحاكمفهذا،1ومفزطمفْرطبينماالعلماءآراءفيهتناقضت

!رجالهصحع)اسنادهالجزرفي؟وقال"!الشيخينلثرطعلى"صحيح

أحدهما".أوالصحيحرجال

*:الحاكمعلىتعقيبهفيالذهبيقولالأخرالجانبوفي

لا3."باطلفبعضهموضوعا،أظنه:"قلت

الحر،والمجث/العلمميدانفيينفقلاالقولمنالغلوفهذا

بهانمالايحكمالوضعأنالمعلومومن،بطولهوضعهعلىالدليلفأين

دإما،رجالهثقةمنعلمتلماهنامنفيوهذاالسند،جهةمنإما

ذكرهمامنهينكرأنيمكنماغايةاذأيضامفقودوهذا،متنهجهةمن

:فقال""الميزانمننوحأبيقرادترجمةفيالذهبي

علىيدلوما...اسحقأببنيونسعنحديثهلهما"أنكر

خلق،بعديكنلموبلالبلالأ"بكرأبوءمعهأوبعثقولهباطلأنه

."صبعاًكانبكووأبو

93(:/)1"الإسلام"تاريخفيوقال

بهاحتجثقة،غزوانبقالرحمنعبدواسمهقرادبه"تفرد

،الترمذيوحسنهقرادعنالنأسورواهوالنيسابوري)ه(البخاري

وهمهناالبخاريمعقرنهولكننيسابور،منفإنهالصحيعصاحبمسل!أالإماميعنىه،1

.الميزانفينفسهالذهبيأفاثهكمالهيخرجلممسل!ف!ن
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فإنهسنينعشرابنكان3!بكرأبوكانوأينجدا،منكرحديثوهو

هذافيبلالكانوأين،ونصفبسنتينياللهرسولمنأصغر

بعد".ولديكنولمالمبعثبعدإلايشترهلمبكرابافإن،الوقت

هذافيلهفصنلفيالقيمابنمنهوأبسطهذانحووذكر

-001/-5485)عامبدمشقالظاهريةالمكتبةفيمخطوطالحديث

لا301(.

علىالحكميقتضلمبهلوسلمللمتنالنقدوهذا:قلت

انماوحينئذ،عرفتكماثقاترواتهلأنذلك،بالوضعكلهالحديث

الأصلعلىباقيهويبقىخطؤهثبتماالثقةحديثمنيرذأنيجوز

"بلالا"يسملمالحديثهذاروىلماالبزارأدويؤيده،القبولوهو

الذهبيعليهاعتمدالذيالإضمكاليطعحهذاوعلى"رجلا"قالوإنما

بعضسهومنبلالاالرجلتسميةأنعلىويدلللحديثإنكارهفي

قدوالجواديخطىءقدالثقةاذ،بهالاعترافمنلابدوهذاالرواة

يكبو.

"حديث:قالفانهكالترمذيالحديثفحسنواآخرونوتوسط

".كريبحسن

،قادحمنإسنادهسلامةمنعرفتلماعنديالحقهووهذا

لاسيمابحسنهالقرلينافيلارواتهبعضفيالكلاممنإليهأضرناوما

"الخصائصفيالسيوطيقالفقد،أخرىطرقمنمجيئهعلمناإذا

84(:لم)1"الكبرى

قلت:.المغازيأهلعندمشهورةالقصةهذه:البيهفي"قال

ضعفالذهبيأنإلابصحتها،تقفيىسأوردهاعدةضواهدولها
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ابققالوقد...بلالا"بكرأبومعه"وبعثآخرهفيلقولهالحديث

هذهسوىمنكرفيهوليسهثقاترجالهالحدبث:"الإصابةفيحجر

مقوم!آخرحديثمنمقتطعةفيهمدرجةآنهاعلىفتحمل،اللفظة

."رواتهاحد

شاءمنفليواجعهساإِليهاأشارالتيالشواهدالشوطيساقئم

.الآنلذلكمجالولاالبحثيطيلمماعليهاالكلامف!ن

بهاتعلقوقدالمعجزةهذهعلىأخرىشبهةندفعأنعلينابقيئ

":"التاريخفيالسابققولهعلىعطف!قالفانه.أيضاالذهبي

فيءيميلأنيتصرركيفتظللهغمامةعليهكانفإذا"وأيضا

تحتها".نزلالتيالشجرةفيءتقدمالغمامةظللأنالشجرة

التصرمحالحديثفيلوكانالاسنشكالهذايصحإنما:فأقول

مقشيءالحديثفيوليس!،عليهالغمامةبقاءمعمالالفيءبان

عنهالغمامةانكشفتالشجرةعندجلسلما!أنهالجاثزفمن8هذا

الغمامة،بدللبظللهعليهالشجرةفيءفمالعليهالشمسووقعت

تظليلىالأولىمعجزتانالقصةهذهفي!لهظهرتقدفيكونوعليه

هوولمالذل!أهل-ص!وهو،عليهالفيءميلوالأخرى،لهالغمامة

مندثهوالحمدلسناكناوانهذانقول،مج!وأميهوبأبيمنهأكثر

فيماف!نالمعجزاتمنيصحلممماودبهبماع!إليهينسبونالذين

لثه.والحمدويشفييكفيمامنهاصح

الغمامةانالقصةهذهفيليسأنهننسىلاأنينبغيأنهعلى

فهناك،قطعاباطلهذافان،نزلوأينماسارأينمادائماتظللهكانت

والخيامبالشجريستظلكانيبأنهتصرحصحيحةكثيرةأحاديث
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.الشامإلىجَمفِهخروجهفيالمعجزةهذهوقعتوإنماوغيرها،

السنة،قيأصللهب!لهالغمامةتظليلإن:القولوخلاصة

لماالصحةعنديوالراجح،الخلافمنبهألممثماثبوتهفيولكن

الجزموتركْالتوقففحسبهوإلافبها،بذلكاقتنعفمن،سبق

له.أصلفلا،لهأصللابانهالةولوأما؟بالضعف

الألبانيالدينناصرمحمد

هـ3781القعدةذو81دمشق

القاديانيأحمدغلامميرزاعلىالرد"

النبوةادعائهفيالهندي

يديبين"إن؟يقول!اللهرسولسمعفعمرابنعن

كأادأ"دجالأثلاثينالساعة

.(181-171/)2أحمدأخرجه

منقريبالساعةيدي"بين:قالعنهاللهرضيهريرةأبيعن-/

."!نبيأنا،نبيأنا:يقولونكلهم،كذابيندجالينثلاثين

الشيخين،شوطعلىصحيحبسند942(/)2أحمدأخرجه

918(/)8ومسلم038(/604،4/)2البخاريأخرجهوقد

53(0وو237313-236/)2أيضاوأحمد34(/)2والترمذي/

بلفظ:عنهأحْرىطرقمن
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ير-

،ثلاثين،منقريب،كذابوفيدجالونيُبعثحتىالساعةتقوم"لا

."صحيححسن"حلبيثالترمذيوقال."اللهرسولأنهيزعمكلهم

فيمزفوعاًعنهالرحبياسماءابوفيرويه،ثوبانحديثوأما

فيسنيبهونوإنه.."*.أ:وفيه"...الأرضليزوىالله"إنحديث

نبي!ولا،النبيينحاتموأنا،نبيانهيزعمكلهم،كذابونامتي

.1،9،-ش!؟2/."بعدي

)5293("وأ"حمدماجةوابن)4252(داودأبواخرجه

فياخرجهوقد،مسلمشرطعلىصحيحبسند278(/)5

طريقفيمماوغيرهاالزيادةهذهبدون171(/)8"صحيحه"

حسن"حديث:وقال27(/)2الترمذيأخرجهوكذلك،الأولين

."صحيح

غلامميرزاالنبوةادعوا"الذينالدجالينهؤلاءمنأنواعلم

أنهللهند،البريطانييناستعمارعهدفي،ادعىالذيالقاديانياحمد

،اخيواًالنبوةادعىثم،السلامعليهعيسىأنهثما-لمنتظر،المهدي

معالتقيتوقد،والسنةبالكتابعندهعلملاممنكثيرواتبعه

كثيرةوبينهمِميماظراتبينيوجرت،والسوريينالهنودمنمبشويهم

أنهاعتقادهمفيمناظرتهمإلىفيهادعوتهم،تحريريةإحداهاكانت

احمدمحْلامميرزانبيهممنهم!كثيرونأنبياءيك!النبيبعدياتي

عنالنظرصرفيريدون،جوابهمأولفيبالمراوغةلبدأوا.القادياني

فانهزموا.ذلكعلىوأصررتفابيتالمذكور،اعتقادهمفيالمظظرة

.مبطلونقومأنهمحضروهاالدْينوعلمهرْيمةشر

يقعنا،الأمةإجماعفيهاخالفوا،باطلةكثيرةأخرىعقائدولهم
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الجسد،دونللروحوالجحيمالنعيموان،الجسمانيالبعثنفيهممنها

ويزعمون،الجنوجودوينكرون.منقطعللكفاربالنسبةالعذابوأن

نصوصويتأولونالبشر!منطائفةهمالقرآنيْالمذكورينالجنان

الباطنيةتاويلنمطعلىممكراًتأويلألعقاثدهمالمعارضةالقرآن

المسلمين،علىوشماعدونهيؤيدونهالإنكلعزكانولذلك،والقرامطة

ذلكغيرإلىالإنكلعز!يحاربواأنالمسلمينعلىحرام:يقولهووكان

وبمان،عليهالردفيكئيرةكتبالفتوقد،وأضاليلهإفكهمن

حقيقةعلىالوقوفشاءمنفليراجعها،المسلمينجماعةعنخروجه

أمرهم.

فيإلحامدانشيخعلىالرد"

"الإسلا!فيالعمامةأحاديث

الزاهرةالمجلةهذهمنالسادسالمجلدمنالثامنالعددفيقرأت

فيالعمامة"عنوانتحتالحامدمحمدالشيخالأستاذفضيلةكتبهما

صناعة"الطنطاويالأيعتاذمقالفيماجاءعلتعقيب!"الإصلام

ماجاءبعضفيرأيأبينيج!ثمنماالتعقعبفيفرأيت،8المشيخة

منوأرجو،نفسيفمنأخطاتوان،اللهفمنأصبتفان،قيه

الخطأ.عليدلنىأنوغيرهالشعخفضعلة
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الإمامبوبوقديجوزلاتعالىبالثهوالسؤال:الشيخفضيلةقال

الجنة"إلااللهبوجهيساللا":لمجحِاللهرسولقال:لهذاالنووي

.داودأبورواه

مننظرالجوازعدمعلىالحديثبهذاالاستدلالوفي:أقول

بنسليمانفيهفان،إسنادهيصحلاضعيفأنه:الأول،وجهين

الكامل""فيعديابنقالكمابهتفردوقدمعاذبنقرم

به،يحتجفلالسوءحفظهضعيفوهو،الذهبيثم(155/1)ق

فيوالضعاءداودأببروايةمنالحديثهذاالسيوطيأوردلماولذلك

بقوله:المناويعبدالرؤوفالمحققتعقبه"المختارة"

ليس:معينابنقألمعاذبنسليمانفيه:(المهذب)فيقال"

."ضعيفالمطانوابنعبدالحقهـوقالابشيء

."الحفظ"سيء،"التقريب'فيالحَافظوفال:قلت

الشيخفضملةاليهذهبماعلىيدللمالحديثصحلو:ثانيا

أنأما،الدنياحطاممنشيئأتعالىبهالسؤالعنالنهيمنهالمتبادرلأن

صنعهما-وهوالجنةالىبهيوصلالذيالحقالىالهدايةبهيسال

فيويؤيدني؟بالنهييتناولهالحديثأنلييبدوفلا-الطنطاويالأستاذ

الأمورعلىبهللتنبعههوإنماالجنةوذكر"العراقيالحافظقالهماهذا

بخلافالدنيئةالأمورفيبوجههاللهيسالفلا؟للتخصيصلاالعظام

نقله"به+كًرالنبياستعاذةإليهيشيركمادفعماأوتحصيلاالعظامالأمور

.وأقرهالمناوي

الجوازبعدملابالكراهةللحديثالنوويبوبإنما:ثالئا

والكراهة"،الجنةغياللهبوجهالإنسانيسالأنكراهةباب":فقال
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هذا؟الكراهةهذهيرادفالجوازعدمفهل،للتنزيهالشافعيةعند

لا"قولهمنعنديوالمتبادر،منيبهأعلمالشيخوفضيلة،أعلمهمالا

النوويإلىذلكفنسبةوجينئذ،التحريميةالكراهةأوالتحريم"يجوز

.بعدهيخفىلا

كالعمامةتكنلموإنفإناالعمامةوأما:الشيخفضيلةقال-2

الإسلامقررهاعربيةسنةأصلهافيلكنهاالشامبلادفيالمعروفة

ضعيفةبمفرداتهاكانتوإنوهي،كثيرةأحاديثفيوارتضاها

بسنيتها.للقولدليلاشكلتلتعددهالكنها

كلهاوهيالعمامةفضل!فيأحاديثثمانيةال!معخساقئم

متروكينعلىجميعأتدورجدمضعيفةولكنها،الشيخذكركماضعيفة

التقريبفيالنوويذكرفقد،دليلينهضلاوبمثلهم،وكذابين

إنماالضعيفالحديثأنالمحدئينمنوغيرهماشرحهفيوالسيوطي

الأحاديثوهذه،متيمأو،كمض!تخلتإذاالطرقة/بكثِء،يقهِ

:البيانوإليككذلكليستا

عنالطبرانيرواه"حلماتزدادوااعتموا":الأولالحديث

عمير.بنأسامة

أبببناللهعبيدُ)وغيره(/126/2)جالطبرانيعندفيهقلت

ترك:أحمدوقال،بثقةلمس:النسائيقال.جدأضعيفوهو(حميد

--!ضغو،الحديثمنكر:البخاريوقال،حديثهالناس

بأعنروايتهمنوهذا:قلت.عجائبالمليحأبعنيروي:آخر

."الحديثمتروك"التقريبمنترجمتهفيالحافظقالولهذا!المليح

هذاحميدأبيابنطريقمنالموضوعاتفيالجوزيابنوأورده
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بان26(0-925/)2"اللآلي"فيالسيوطيوتعقبه.متروكإفوقال

يحسمنفلمعليهوسكت.عباسابنعنأخرىطريق!الطبرانيعندله

شيخه3/183/1()ج"الكبيرالمعجم"فيعندهسندهفيلأن

كتبمنلديفيمالْرجمةلهاجدولمالنرسيالوليدبنصالحبنمحمد

فيحاتمابيابنقالفمْدآفتهوهوتمامبنعمرانوفيه،الرجال

كان:فقالعنهابيسألت":/592(1)3/"والتعديلالجرح"

بووالنبيعنعباسابنعنجمرةابيعنحدثأنإلىمستوراعندي

القصورواعاذالنبطتفصح'الدينأكفاءمن":قالانهمنكربحديث

الحديثهذامثلبروايةالمستورهذافافتضجيعني(")ْالأمصارفي

عنروايتهمنهذاالعمائموحديث"اللسان"فيالحافظقالكماالمنكر

ذلك،ببطلانهعنديعلمهيشهدماوفي!عباسابنعنأيضاجمرةابي

وكيفبالحلمالعمامةعلاقةفما،ط،يقولكمابالتحلمالحِلملأن

معقولا.لكان،وقارأتزدادوا:قاللونعم!؟حلماَصاحبهاتزيد

"العربتيجانوالعمائم"بزيادةالأولمثل:الثانيالحديث

أيضا.أسامةعنوالبيهقيعديابنرواه

الزيادةفيهانإلاوسندهبلفظهعينهالأولالحديثهو:قلت

،واحدةالطريقاندامماثانيَاْحديثأجعلهيسوغلاوهذاالمذكورة

حميدابابنطريقمن(274/2ق)الكاملفيعديابنعندوهو

.للمناوي(الفيض)فيكماالبيهقيعندهووكذلكالمذكور

بعنناوبينمافصلالقلنسوةعلىالعمامة":الثالثالحديث

.(1/)3/183الكبيرفيالطبرانيروا.:قلت)5(
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رواه"نورمرأسهعلىيدورهاكورةبكلالقيامةيوميعطي،المشركين

ركانة.عنالبارودي

كماالباروديغيىرواهالأولوشطره،جداضعيفوهو:قل!

وحدهالباروديرواهفقدالتمامبهذاوأما،السابعالحديثفيسيأتي

أنهبذلكويعني(7ص)الكتانيللشيخ"الدعامة"فيكماواهبسند

حجرابنالفقمهبذلكوصرح،منه)34(الصفحةفيجدأكماضعمف

:9/2(ق)"اللباسأحكام"كتابهفيففالالهيثمي

تكبيرفيحجةلكانالحديثهذاضعفشدةولولا"

."العمائم

العمامةكوراتثكثيرلأنباطلالحديثأنأعتقدفإنيولذلك

والسلفبم!بعاللهرسولعليهاكانالتيالسنةخلافوتضخيمها

نزاللامحدثوزيأعجميةبدعةالضخمةالعمامةإنبل،الصالح

ممنوغيرهمالأعاجممنالمساجدوأئمةالمشايخبعضرؤوسعلىنراه

أحدهمفترى،يك!نبيههديتجاهلأووجهلبزيهموتزىبهمتأثر

يضخمهالاولم،الناسأمإذاالمحرابتملأضخامتهامنعمامتهتكاد

باطلآخروحديثفينور!كورةبكللهإنيقولالحديثهذايرىوهو

بتكثيروحسناتهنورهإذنفليكثر؟!"حسنةكورةبكل..."كهذا

ذلكيمنعهولاالحديثهذاضعفبعضهميعلموقد!عمامتهكورات

كلميةقاعدةظنوهحتىالمشايخكثيرمنعندشاعبمامحتجأبهالعملمن

عْيرأثهايعلمواولم!الأعمالفضائلفيالضعيفبالحديثيعمل"

له،"الأربعين"مقدمتهفيالله.رحمهالنوويذكرهلماخلافآعليهامتفق

،المحققونالعلماءذكرهابشروطمقيدةفهيبهاالتسليمفرصْوعلى

يشتدلاأن:منها"العجب"تبيينرسالةفيحجرابنالحافظمنهم
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للأحاديثكانولقد.عرفتكماكذلكلي!الحديثوهذا،ضعفه

الأثر-أشروطهامراعاةدونالمزعومهَالقاعدةتبنيمعلاسيما-الضعيفة

نشوعلىحملنيمما،ذلكأمثلةمنالحديثوهذا،الأمةفيالسيء

الأحاديث":بعنوانالإسلاميالتمدنمجلةفيمتتابعةمقالات

منوتحذيرألهالْصح!،الأمةفيالسيءوأثرهاوالموضوعةالضعيفة

إليها.القراءنظرفألفتيقليئ!مالماللهرسولعلىالتقول

العمائموضعوافإذا،العربتيجانالعماثم":الرابعالحديث

عنالديلميرواه."عزهماللهوضع:روايةوفي.عزهموفسكوا

.عباسابق

بنعتابفيه":المناويقال.جدمضعيفوسنده:قلت

جزمثمومن.جدأضعيف:العلاثيقال:الذهبيقال،حرب

الزينقال،السنيابقعنهورواه،سندهبضعفالسخاوي

فيونحوه."ضعيفوهو(!عدأبب)ابنعبيداللهوفي:العراقي

كان":هذا(عتاب)فيحبانابنقالوقد.(6ص)"الدعامة"

يحتجفلا،قلتهعلىالإثباتحديثيشبهلابماالثقاتعنينفردممن

."به

يشهدماطواياهفييحملف!نهكالأولباطلعنديوهو:قلت

يثابسنةأنهافيهاقيلماأحسنالعمامةلأنوذلك،بالبطلانعلعه

فكيفوحينئذقطعأ،بواجبولعست،تاركهايعاقبولافاعلها

اللهيضعأنوتركوهاوضعوهاإذاالمسلمعنجزاءيكونأنيعقل

يذلفهولاعدلحكموتعالىتباركاللهإن؟!يذلهموأنعزهمعنهم

إذا":!قولهفيكماعلعهمحرمهماوارتكبواعصوهاذاالاالمسلمين
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الجهادوتركتمبالزرعورضيتمالبقرأذنابوأخذتمبالعينةتبايعتم

أنوبما."دينكمالىترجعواحتىينزعهلاذلاًعليكماللهسلط

يستحقفلاتركهاعلىيعاقبالتيالفرائضمنليستالعمامة

منولعلهالحديثبطلانبذلكفثبت،يذلواأنوضعهاعلىالمسلمون

.!فيهاالغالينللعمامةالمتح!سينبعضوضع

والاحتباء،العربتيجانالعمائم":الخامسالحديث

القضاعيرواه."رباطهالمسجدفيالمؤمنوجلوس،حيطانها

عنه.اللهرضيعليعنوالديلمي

مسند"فيالقضاعيأخرجهفقدايضاجدأضعيفوهو:قلت

حدثنا:قالالمروزيإبراهيمبنموسىعن(8/1ق)"الشهاب

وكتب.مرفوعأعليعنأبيهعنجدهعنأبيهعنجعفوبنموسى

تعليماعلىالنسخةهامشعلىالمّحبابنواظنهالمحدئينبعض

.!"ساقط"الحديث

معينبنيحمىكذبه(المروزيإبراهيمبنموسى)وآفته:قلت

وقالهذاحديثأغيرالذهبيلهوذكر.متووك:وغيرهقطنيالداروقال

!بلاياهمنإنه.

:فقالاخرىبعلةالمناويوأعله،الحديثعلةهوهذا

يأضعيفسنده،السخاويوقال،غويبالعامريقال"

القطادأ،تركه.الذهبيقال،السدوس!حنطْلةفيهلأنوذلك

عَؤاهفلوالديل!ىلْلقاهوعنهلْعيمأبوايضاورواه،النمائيوضعفه

."اولىكانللأصلالمصعنف

فلعله!رأيتكماالفضاعيطويقفيليسهذاحنظلة:قلت
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ويمْرقذلكيبينأنالمناويعلىفكانكذلككانفإنالديلميطريق

أيضأ.الأخرىالطريقعلةعلىوينصالطريقينبين

إيا5الديلميوتلقيللحديثنعيمأببروايةمنماذكرهإنثم

يْ(192ص)!الحسنةالمقاصد"فيالسحناويمثلهذكرقد،عنه

أوهمأدريفلا،هذاعليحديثفيلاقبلهالذيعباسابنحديث

وغالب؟كلاهماذكركماالأموأنأوالسخاويعنالنقلفيالمناوي

وهم.أنهالظن

كماالزهريقولمنأخوجهالبيهقيأنالحديثيوهنمماإنثم

أشبه.بهوالحديث."المقاصد"في

فإذا،العربوعزالمؤمنوقارالعمائم":السادسالحديث

الديلمي.رواه."عزهاعمائمهافقدخلعتالعربوضعت

جدَآضعيفوهو،حص!سبنعمرانحديثمنرواه:قلت

الرابع.الحديثمنحالهعرفتوقدحرببنعتابسندهفيلأن

علىالعماثمالمشركينوب!سبيننامافرق":السابعالحديث

ركانة.عنوالترمذيداودأبورواه"القلانس

كماالثالثالحديثمنالأولالشطرهوالحديثوهذا:قلت

بعدفقالنفسهالترمذيضعفهوقدجدأضعيفأنههناكوذكرتتقدم

*..:.33(/م)1تخريجه

أبانعرفولابالقائمليسوإسناده،غريبحديثهذا"

الذهبيوقال.5إسنادفياللذينيعنيركانةابنولاالعسقلانيالحسن

العسقلاف!االحسنابوعنهتفرد،يعرفلا":هذاجعفرأب!ترجةفي
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عنهتفرد":هذاالحسقأبترجمةفيوقال."؟!أبوالحسنقمن

قا!(هذأَيعنيأموضرعحديثأسنادفيالكلابيربيعةبنمحمد

ثقة.غيركان:31!طيب

:341(رلاهالترمذيتضعيفحكىأنبعدالكتانيوقال

."الضعفشديدأي.واههو:السخاويوقال"

هذهـ:وقال...عليا!النبيعمم":الثامنا!ديث

.المنأويذكوه."الملاثكةتيجان

وقفمتالتيالسنةكتبشيءمنفيسندهعلىأعزولم:قلت

الدعامة.صاحبإوردهولاعليها

ماقيهاليسجدآضعيفةكلهاالأحاديثهذهأنالقولوجملة

ضعفها.وشدةلوهائهاالأخرىبالطرقيتقوىأنيمكن

أنأذكرأنأنسىلاالأحاديثتلكبضعفأقطعحيناننيثم

الأحاديثفيثابتأوط!قبلهمعروفةعربيةكعادةللعمامة!لبسه

الشيخفضيلةذكوهماالىانضمفإذا،إنكارهلأحديمكنلاالصحيح!

أنعقيصونهمخاصماَتكويئأأهلهتكوينيحبالإسلامأنمنالحامد

الذ!الطيبكلامهآخرالى..الظاهرةالهيئاتفيبغيرهميختلطرا

فيفإني"الاقتضاء"فيتيمحةابنالإسلام!ميخفيهالقولفصلى

أراهالاولكني،العمامةعلىالحضفيفضيلتهمعألتقيالنتيجة

معللاالصحيحةالأحاديثفيبهاالأمرثبتالتياللحيةلزوملازماأمرا

أرىلافافيثلذلك،وغيرهمسلمرواه"المجوسخالفوا"بقوله
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الإنكارأشدوأنكر،اللحيةبخلافكثيرا)،!العمامةفيالإلحاح

يأمرونبحيثاللحيةمنأكزبالعمامةالشرعيةالمدارسبعضاهتمام

ا!ذينالطلابعنوشعكتونمنهااكزأوالأخرىدونبالأولىالطلاب

قلباللحكمذلكفيفإن!عمأئمهميضعونالذيندونلحاهميحلقون

يخفى.لاكماالشرعي

بماللعمليوفقناأنالحسنىبأسمائهتباركاللهأسألوختام!

وبركاته.اللهورحمةالحامدالشيخفضيلةإلىوسلامي،علمنا

/262/9137فيدمشق
الألبانيالدينناصرمحمد

منالعمامةفيوردتالتيالضعيفةالأحاديثهذههناونضيف

للفائدةزيادةالدينناصرللشيخوالموضوعةالضعيفةالأحاديثسلسلة

.المرجوةالعلمية

وجمعة.عمامةبغيرصلاةوعشرينخمساًتعدلبعمامةصلاة)

الجمعةليشهدونالملائكةان.عمامةبغيربهعةسبعينتعدلبعمامة

تغربحتىالعمائمأصحابعلىيصلونيزالونولا،معتمين

.(الشمس

مهديبنمحمكْالىبسندهالنجارابنأخرجه.موضوع

عنالرقيكثيربنالعباسحدثناالرقيسياربنبشرأبوأنباناالمروزي

:ميمونبنمهديليقال:قالحبيبأب!بنيزيد

فالاهتمام،العمامةتركمنالث!فيأقوىعادةواتخاذ.الطرقاتفيالرإسحسرانبل)0(

.الاعتماممنعنديإهمكانلباسبأيالرإسبز
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أبايا:ليفقال،يعتموهوعمربنعبداللهبنسالمعلدخلت

:قال،بلى:قلت3وترويهوتحملهتحبهبحديثاحدئكألاايوب

العمامة،أحبيابني:فقاليعتموهوعمربنعبداللهعلىدخلث

انيهاربأولىالاالشيطانيزالولا،وتوقروتكرمتجلاعتميابني

فيحجرابنالحافظقال.فذكره:يقوليك!اللهرسولسمعت

:)3/244(."الميزانلسان"

الغرباء""فيكثيربنللعباسأرولم،موضوعحديثهذا"

سياربنبشرأبووأما،ذكراًالطحانلابن"ذيله"فيولايونسلابن

مهديبنمحمدعرفتوما"الكنى"فيالحكلأحمدأبويذكرهفلم

سالم،عنالمذكورللحديثالراويميمونبنمهديولا،المروزي

ونقلهالآفةممنأدريولا"الصحيحين"فيالمخرجالبصريهووليس

ابنوتبعهوأقره(011ص)"الموضوعةالأحاديثذيلأفيالسيوطي

.(951/2)عراق

طريقمن"تاريخه"فيعساكرابنأخرجهأنهالسيوطيذكرثم

كلاهماالمخرميزلِادبنسفيانطريقمنوالديلمييونسبنععسى

به.كثيربنالعباسعن

الجامع"فيالحديثفأوردالسيوطيهذاعنذهلثم:قلت

شرحهفيالمناويوتعقبه.عمرابنعنعسدكرابنروايةمن"الصعْير

.وارتضاهالسخاوىعنهونقله.موضوعإنه:قالحجرابنبأن

ابنعن"الذيل"فينفسهالسيوطينقلهبماتعقبهولو:قلت

فيإليهالمشارالسمخاويوكلام،يخفىلاكماأولىكانحجر

.(241ص)"المقاصد"
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عن(51ص)،موضوعاته"فيالقارىءعليالشيخونقل

."باطلحديثهذا":قالإنه!لمنوفي،،(

مع"الصغيرالجامع"فياوردهالسيوطيبانالقارىءتعقبهثم

النجم.عننحوهالعجلونيونقل(الموضوع)فيهيذكرلمبانهالتزامه

وما،عليهالردإطالةعنحكايتهتغنيباطلتعقبوهذا:قلت

بمافيمعرفتهموعدم،السيوطىبعلمظنهمحسنمنإلاذلكجاءهم

غيرفينفسههونصالتيالموضوعةالأحاديثمن"الصغيرالجامع"

فكن،ويأتيسبىْمماوغيرهالحديثكهذابعضهاوضععلى"الجامع"

.الرجالتعرفالحقاعرفبل،بالرجالالحقيعرفلاامرءاً

هذابوضعحكمإنماحجرابنالحافظأنسبقمماعلصتوقد

العقللهيشهدلالأمرالفضلفيمبالغةمنمافيهفبلمنآلحديث

سندهفيليسلأنهبتضعيفهلاكتفىهذاولولا،الأجرهذابمثلالسليم

بعدهالذيالحديثحكمتعلمأنأمكنكهذاعرفتفإذا.يتهممن

وهو:،أولىبابمن

.(عمامةبلاركعةسبعينمنخيربعمامةركعتان)

برواية"الصغيرالجامع"فيالسيوطيإورده-.موضوع

فييوردهأنحقهوكان!جابرعن"الفردوسمسند"فيالديلمي

أشدلأنه،قبلهالذيبالحديثصنعكما"الموضوعةالأحاديثذيل"

أولىبالوضععليهالحكمفكانذاكمنبالعمامةالصلاةفضلفيمبالغة

.وإحرى

.)939(سنةتوفيالمالكيةفقهاءمنالحسنابوالاذليالمصريعمدبنعليهو)+(
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:"الجامعشرض!"فيالمناويوقالهذا

تلقاهوعنهطريقهومن)+(نعيمأبوأيضاجابرعنإيضاورواه"

بنطارقفيهإنثم.أولىلكانالأصلالىعزاهفلو،الديلمي

النسائي:قال:وقالأالضعفاء"فيالذهبيأورده،عبدالرحمن

"الضعفاءفي"البخاريذكرهعجلانبنمح!مدعن."بقويليسا

هذا":السخاويقالثمومن"الحفظسىِء":الحاكموقال

."يثبتلاالحديث

هذابمثلهيعلفلا،الحديثحسنئقةعجلانبنمحمد:قلت

عنروىالكوفيالبجليأحدهمااثنانعبدالرحمنبنوطارق،الحديث

والأخر.الشيخينرجالمنثقةوهو،ونحوهالمسيببنسعيد

قالونحوهعبدالرحمنبنالعلاءعنيرويالحجازيالقرشي

أنفالظاهر"بالقويليس:النسائيقال،يعرفيكادلا:الذهبي

"الثقات"فيحبانابنوذكرهطبقتهفيلأنهالأولوليسالمرادهوهذا

سندعلىأقفلمأننيويؤسفني،دونهوالافمنالحديثعلةهوفلعله

أيضاً،رواهنعيمأباأنتقدمفيماذكرالمناويأنمعفيهلأنظرالحديث

بنمحمدللشيخ"الحليةأحاديثترتيبفيالبغعة"فيأجدهولم

أعلم.فالثهالغماريالصديق

علىشرحهمنقطعةفيالحنبليرجبابنالحافظبخطرايتثم

عنحنبلبنأحمديعنيعبداللهأبوسئل"نصهما)83/2(الترمذي

سهيلعنشيئاروى:لهقعلنعيمبنمحمد:لهيفالنصيبيشيخ

.2(لم04)0/2الكبيرالجامع"فيالسبرطيعزاه0وحددإيه:فلت)+(
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سبعينمنافضلبعمامةصلاة:!النبىِعنهريرةأببعنأبعهعن

.،باطلهذا،كذابهذا:قال؟عمامةبغيرصلا!

.احسنةآلافبعشرةتعدلالعمامةفيالصلاة)

الموضوعة"الأحاديثذيل"فيالسيوطيأورده.موضوع

مرفوعا.اتىعنأبانإلىبسندهالديلميروايةمن(111ص)

الشريعة"تنرْيه"فيعرا!ابنوتبعه"متهمأبان":وقال

)257/2(.

تبعا(124ص)المقاصد""فيالسخاويالحافظوقالقلت

حديثانه":المنوفيوقالموضوعإنه:حجرابنالحافظلشيخه

.(51ص)القار!هالشيخ"موضوعات"فيكا"باطل

لأن،قبلهالحديثينوكذاالحديثهذابطلانفيعنديشكولا

نإمعقولفغير،المستقيمبالقسطاسالأموريزنالحكيمالشارع

أضعكبلالجماعةصلاةأجرمئلالعمامةفيالصلاةأجريجعل

نظ،الجماعةوصلاةالعمامةحكميينالكبيرالفارقمع!أضعافها

منأنهاوالراجح،مستحبةإنها:فيهايقالانيمكنماغايةالعمامة

يخها:قيلمافأقلالجماعةصلاةأما،العبادةسننمنلاالعاثةسنن

بها.إلاتصحلاالصلاةأركانمنركنانها:وقيل،مؤكدةسنةإنها

فكيف،الشديدالإثممعبتركهاالصلاةتصحفريضةأنهاوالصواب

العمامةفيالصلاةلثوابمساويائوابهايجعلأنالعليمبالحكيميليق

حينالمعنىهذالاحظحجرابنالحافظولعل!بدرجاتدونهابل

بالوضع.الحديثعلىحكم

نرىأنناالخاطئةوتوجيهاتهاالسيئةالأحاديثهذهآثارومن
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طربوشهأورأسهعلىيكوسالصلاةفيالدخو!يريدحينالناسبعض

عملاًيأتلمأنهمعالمذكورالأجرهذاعلىبزعمهيحصللكيمنديلا

.!ويزكيهانفسهبهيطهر

اللحيةحلىْإثميرتكبونهؤلاءبعضترىأنالعجائبومن

هذاتساهلهمبسببيلحقهمنقصبأييشعروالمالصلاةإلىقاموافاذا

بهيستهانلافأمرالعمامةفيالصلاةأما،أبداًذلكيهمهمولا

لمبهميصليملتحرجلتقدمإذاأنههذاعلىالدليلومن!عندهم

لمللحيتهبحلقهعاصياًولوكانمتعممتقدموإذا،يتعممحتىيرضوه

مااستباحواحيثاللهشريعةفعكسوالهيهتمواولمذلكيزعجهم

أباحه.ما-كادواأو-وأوجبوا،حرمه

بهايتزينالتيالعمامةبهايرادفإنمافضيلةلهاثبتإنوالعمامة

وليس،المواطنينمنغيرهعنبهاويتميز!العاديةأحوالهفيالمسلم

يكادفما؟معدودةدقائقفيعبادةبهاليؤديالمستعارةالعمامةبهايراد

خارجعمامةإلىبحاجةوالمسلم،جيبهفييسجنهاحتىمنهايفرغ

عنتميزهللمسلمشعارأنهابحكمداخلهاإليهاحاجتهأكثرمنالصلاة

حتىبالكافرالمؤمنأزياءفيهاختلطتالذيالعصرهذافيلاسيماالكافر

،يعرفلمومنعرفمنعلىالسلامالمسلميفشعيالعسيرأنمنصار

المبتدعة،العمامةإلىالنافعةالعمامةعنالشيطانصرفهمكيففانظر

بهاتميزالتياللحيةإعفاءوعنتلكعنوتغنيتكفيهذهأنلهموسول

اللحىعنواعفواالشاربقصوا":عبمقالكماالكافرمنالمسلم

"."والنصارىاليهودوخالفوا

كمثلإلاالصلاةعندالمستعارةالعمامةهذهيصْعمنمثلوما
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للحىاهذهفشاهدلمكناولئق!إليهاإلقيامعندعستعارةلحيةيضعمن

كثيرتقليدبحكممايوماًأراهاأناستبعدلاف!ني،بلادنافيالمستعارة

(2485)عدد(العلم)جريدةفيقرأتفقد.للا"وربيينالمسلمينمن

-عندمالندن":نصههـما1364سنةالقعدةذي25بتاريخ

لهمسمح،اللورداتمجلسجلسةوانعقدت،الحروطاةاشتدت

معتبر؟منفهل."!المستعارةلحاهميخلعوابأنالرئيس
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لماثا!ص!

أخذ.منهليسشمئاًالقرآنفييُدخلأنأحداًاللهيمكنلمولما"

،ويبدلونوينقصون،مج!اللهرسولحديثفييزيدونأقوامٌ

النقل،عنيذبونعلماءوجلعزاللهفانشا.يقلمالمعليهويضعون

منعصراًمنهماللهيخليوما،القبيحويفضحونالصحيحويوضحون

عنقاءمنأعزفصارالزمانهذافيقلقدالنسلهذاغيرأن،العصور

"مغرب

اللهرحمهالجوزيابنالإمام
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راوآ

الإسلامي.الكعانبناءنحوالرشيدالطريق-1

الألباني.نظرفيالعشرينالقرنجاهليةمصطلح-2

الإسلامية.الجماعاتفيالشيخرأي-3

رضا.رشعدالشيخومدرسةالألباني-4

الحديث.فيحنيفةألىور؟ايةالألباني-5

المتبوعين.الأربعةوالأثمةالألباني-6

وعلىفملكاجزيرةفيللخضرالمزعومالنصبفيالشيخ7-فتوى

الخضر.حياةفيالقبوروعبدةالمبتدعةدعوى

العلم:لطلبةالشيخنصائح8-من

لإسلامية.االعلومفيمختاكأةتب3اءةبقوالنصح-أ

العلم.وطلبةالمسلمللشبابنصيحة-؟ب

.المنصورةالظاهرةالطاثفةهيمنبيان--أ9

الناجية.الفرقةوبيانالأممافتراق-ب

."...الجبلساريةيا"حدشافيالقول-01
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الإِسلاميالكيانبناءنحوالرشعدالطريق

الشبابالآنتعرفوأنتنودالشيخفضيلة:السائل

الكيانعقيقإلىالعودةسبيلفيمكانكلفييعانونهوماالإسلامي

الخطواتأو،الرشيدةآلعودةتعترضكثمرةعراقيلفثمةالإسلامي

الشبابأخطاءعنينتجأو،الجائرةالأنظمةتصطنعهقدمما،الرشيدة

رأيكفي،هيفما...التفريطأوالتدينفيكالتطرفالإسلامي

تحقيقإلىللوصولبهابالعملالمسلمينتنصحالتيالرشيدةالخطوات

.؟ينشدونهما

إفهمحيثمناليومالمسلمينوضعإن:التوفيقوبالئهأقول

بمايحكملاكثيرمنهمبحكامومبتلونمادتهافيقويةكافرةبدولمحاطون

دونالنواحيبعضفيإلااللهأنزلبمايحكمونلاأو،اللأأنزل

لوكانوسياسياًجماعياعملًايعملواأنعلىيساعدهملامما.بعض

علىينبقيالذيالعملأنأرىفإني.طوقهموفيمكنتهمفيذلك

ائنتيننقطتينفيينحصربكليتهمإليهيتوجهواأنالإسلاميةالجماعات

الضعفهذامنللخلاصمجالهناكأنهأعتقدولاوضروريتين

المسلمينبهوأخصأقولماأقول،المسلمونعليهالذيوالذلوالهوان

المسلمين،مأساةأولًاعرفالذيالواعيالشبابفيالمتمثلينالثقات

منأوتيهماوبكل،الخلاصعنالصادقبالبحث،ثانياً،واهتم

وأالجغرافيالواقعبحكممسلمونالمسلمينمنالملايينبينما...قوة
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نافاقولأعود.بالحديثأعنيهملافهؤلاء..."النفوستذكرةفي

لهما:ثاكلاأمرينفييتمثلالشبابهؤلاءأيديعلىالخلاص

المسلمالشبابالىالإسلامتقديمبالتصفيةوأعنيوالتربيةالتصفية

منالطوالوالسنينالقرونمذَءهذهعلىفيهدخلماكلمنمصفى

منفيهدخلماذلكومن.والضلالاتوالبدعالخرافاتومنالعقائد

هذهتحقيقمنفلابد،موضوعةتكونقدصحيحهغيرأحاديث

الذينالمسلم!هؤلاءأمنيةلتحقيقأبداًمجاللابغيرهالأنهالتصفية

الواسع.الإسلاميالعالمفيالمختارينالمصطفينمننعتبرهم

عالجالذيالإسلامهوالذيالبلاجتقديمبهايرادإنماهذهفالتصفية

منيستعبدونوكانواأذلاءالعربكانحينماالمشكلةهذهيشبهما

جهة،منذلكونحووالحبشةوالرومفارسمنحولهمممنالأقوياء

.أخرىجهةمنوتعالىتباركاللهغيريعبدونوكانوا

فيهكانوامماالعربلإنقاذالوحيدالعلاجهوكانالإسلامفهذا

إذاوالعئن،نفسهيعيديقالكماوالتاريخ،السيءالوضعذلكمن

المريض-استعملهإذاحتماً-فسمقضينفسهالسابقالعلاجهوكان

الوحيدالعننهوالإسلام.السابقالمرضهوعينالذيمرضهعلى

أبداً.الإسلاميةالجماعاتبينفيهااختلافلاكلمةوهذه

كبيرأاختلافاًهناكولكن،المسلمينعلىاللُهفضلمنوذلك

ساحة،الساحةعلىاليومالموجودةالإسلاميةالجماعاتبين

الحياةواستئناف،الإسلاميةالحياةإعادةومحاولة،الإصلاح

.الميلادسهادةأوالجنسية0
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الأسفمعمختلفةالجماعاتهذهالإسلاميةالدولةواقامةالإسلامية

كلنخالففنخنبالإصلاحالبدءنقطةحولالاختلافأشدالشديد

البدءمنلابدأنهونرى،النقطةهذهفىالإسلاميةالجماعات

والذين،السياسيةبالأمورنبدأأنأما،معأوالتربيةبالتصفية

سلوكهميكونوقديباباً،خراباًعقائدهمتكونقدبالسياسةيشتغلون

بتكتيليشتغلونوالذين.الشريعةعنبعيداًالإسلاميةالناحيةمن

فيواضحةمفاهيملهمليسعامة"إسلام"كلمةعلىوتجميعهمالناس

الإسلاملهذاليسثمومن،الدعاةأولئكحولالمتكتلينهؤلاءأذهان

لاوهؤلاءهؤلاءمنكثيراًتجدولهذاحياتهمفيمنطلقهمفيأثرأي

سهولةبكليطبقوهأنيمكنهمفيماأنفسهمذواتفيالإسلاميحققون

وفي.نفسهوبينبينهيدخلجباراًمتكبراًكانمهماأحدلابحيث

يكونأنولابد،لثهإلاحكملابانهأصواتهمهؤلاءيرفعنفسهالوقت

يعطيه،لاالشيءفاقدولكن،حقكلمةوهذه.اللهأنزلبماالحكم

ودطالبونأنفسهمفياللهحكميقممونلااليومالمسلمينأكزكانفإذا

ذلكتحقيقيستطيعوالنفانهمدولتهمفياللهحكميقيموابأنغيرهم

وكلى،الأمةهذهمنهمالحكامهؤلاءلأن،يعطيهلاالشيءففاقد

يجب،يعيشونهالذيالضعفهذاسببيعرفواأنوالمحكومينالحكام

بعضفيإلابالإسلامالعومالمسلمينحكاميحكملالماذايعرفواأن

أنقبل،أنفسهمعلىالإسلامالدعاةهؤلاءيطبقلاولماذا،النواحي

أنهمإماوهو/واحد:الجواب؟!دولهمفيبتطبيقهغيرهميطالبوا

علىيربوالمأخهموإما،اجمالاًإلا،يفهمونهولا،الإسلاميعرفونلا

تعاملهموفي،اخلاقهموفي،حياتهموفي،منطلقهمفيالإسلامهذا

انهم،بالتجربةنعلمهكما،والغالب...غيرهمومعبعضهممع
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فهماالإسلامفهمعنئعدهموهيالكبرىالأولىالعلةفييعيشون

يضمعونبأخمهمالسلفيينيعتمرمنإليومالدعاةوفيلاكيف،صحيحا

مثليقولمَنْإغراقأشدما،اللهسبحانويا،التوحيدفيعمرهم

دعوةأنعن،حقاغافلاًيكنلمان،يتغافللأنهالجهلفيالكلامهذا

"الطاغوتواجتنبوااللّهاعبدواأن"كانتالكراموالرسلالأنبياء

لاعامأخمسينإلاسنةألفأقام،والسلامالصلاةعليه،نوحاانبل

الله،اعبدواقوميابل00.سياسةيقيمولا،يشرعولايصلج

!...الطاغوتواجتنبوا

شيء؟إلا؟سياسةهناك؟إهلتشريعهناك؟هلإصلاحهناكهل

بنص،رسولأولفهذاالطاغوتواجتنبو!اللهاعبدواقومياتعالوا

الاسنةألفالدعوةفياستمر،الأرضإلىأرشل*إلصجبحآلحديث

..الشاغلالسلفيينشغلوهو،التوحيدإلىإلايدعولاخمسين

ينكرواأندرجةالىوينحطونالإسلاميينالدعاةمنكثيريسففكيف

لا.؟!السلفيينعلىذلك

فيضعالأمةتعترضقدمشاكلتوضحأ!االسنةفضائلمنان

قوليعلموكلنا،وعلتهممرضهمعلىينبههمأنبعدمسبقاًالعلاجلها

قصعتها،علىالأكلةتداعىكماالأممعليكمستتداعى)-عطالرسول

يومئذأنتمبللا:قاللا؟اللهرسوليايومئذنحنقلةأومن:قالوآ

صدورمنالرهبةاللهولينزعن،السيلكغثاءغُئاءولكنكمم،كثير

آلوهن؟وما:اللهرسمولقالوآلأيا؟الوهنقلوبكمفيوليقذفنعدوكم

ة"8الموتالدنيا.وكراهةحب:قال

فينعيموأبوعديوابنالكببرفيوالطبرانيوأحمدعنهمااللهرضيعمرابنعنداودابورواه0

صحيح.وهوالحلية
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ستصيبالتيالأمراضمنمرضبيانالحديثهذاففي

نأ؟واحدآنفيشرعيةكونيةسنةأوسببأذلكويكونالمسلمين

كماصوبكلمنعليهميهجمواوأن،الأعداءالمسلمينعلىيتسلط

منمرضبيانالحديثهذافيأقول،قصعتهاعلىالأكلةتتداعى

حب"وهوألاالمشينالوضعهذاإلىبالمسلمينتؤديالتيالأمراض

منلابدأنهمنآنفاًقلتبماعلاقةلهوهذا"الموتاوكراهةالدنيا

."والتربيةالتصفية"

المسلمينتربيةمنلابدأنهيعنيالكلمةهذهمنالثانيوالشطر

بالدنيا،قبلهممنالذينفتنكمايفتنواألاأساسعلىتربيةاليوم

نأعليكمأخشىولكنعليكمأخشىالفقرما":ىلمجهالرسولويقول

قبلكم"منالذينأهلكتكمافتهلككمالدنياالحياةزهرةعليكمتفتح

الشبابلاسيما،الشبابفيربيالمرضلهذايتنبهمنقلأنهنرىولهذا

وفيوتعالىتباركخيراتهفيوأغرقهمالأرضكنوزعليهماللهفتحالذين

أنالمسلمينعلىيجبهذا،مرضإلىينبهقلما،الأرضبركات

"الموتوكراهةالدنياحب"قلوجمهمإلىيصللاوأن،منهيتحصنوا

منه.يتخلصواأنعلىالناسوتربيةمعالجتهمنلابدمرضفهذاإذاً

لابدإنهوهوقولنا،شكبلاالأهموهو،الأولالشقإلىنعود

!للرسولحديثوثمة.بالتربيةمقرونةبالتصفيةالبدءيكونأن

:والسلامالصلاةعليهقولهوهوألا،التصفيةهذهإلىفيهيشير

وتركتمبالزرعورضيتمالبقرأذنابوأخذتمبالعينةتبايعتمإذا"

إلىترجعواحتىعنكملاينزعهذلًاعليكماللهسلطاللهسبيلفيالجهاد
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أولفييقول)نه،والدواءالداءوصفالحديثهذافي"ْدينكم

وهي،،الربويةالبيوعمنبيعوالعينة"بالعينةتبايعتماذا"الحدكث

وهيالعربيةبلالإسلاميةالبلادبعضفياليومقائمة،الأسفمع

خيرأءَ-!الهرسولوسنةاللهكتابتفهمأنفيهايفترضثتيالبلدان

منحاجةالشارييشتر!أن"العينة"،المسلدرنالأعاجميفهمهمما

اليوميسمونهماأوأجلبهالىيشتري،النقدثمنمنأكزبثمنالتاجر

جاءمافاعلهأنوالحقعقةالنقد،ثمنمنأكثربثمن،بالتقسيط

نواةولتكونبهاليشتغلالدنانيرأوالدراهملياخذجاءوانما،ليشتري

له.لعمل

ير!همٍالذيالدينىالرباطوانفكاكالمجتمعلفسادونظرأ

مالالنفسنهكضمنأنالىالمحتاجيضطر،عاملينبهكانوالوبالإسلام

إلىالمحتاجهذافيأتي،افهحرمماعلالاحتيالطريقعنبهيعمل

مثلا،ألفاًعشرينبمبلغسيارةالمثالسبيلعلى،منهويشتريالتاجر

...ذلكمنأقلتساويالأمرحقيقهفيبينما!...تق!سيطاً

يت!سلملاالمحتاجالمشتريأنوهيالتاليةا!طوةفيالمصيبةومكمن

ألفاعشرصمبعة،أقلبمبلغللبائع"نقداً"يبيعهاوانماالسديارة

الكبيرةالأدساطيسددأنعليهيبقىثمالثمنهذاويقبض...مثلاً

!!...أشهرستةسنةأوعلىوذلكأولأعليهااتفقالتى

ذكرناكماالبلادبعضفياليومواقعأمروهذاالعينةبيعهوهذا

اللهحرمماعلىاحتلتم(أيبالعينةتبايعتمفَيِ)إذاالرسوليقول.آنفاً

الصغير(الجامعصحيح)ه
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ورضيتم،البقرأذنابأخذتمذلكإلىفاستحللتموها،وبالِإضافة

فيالجهادتركإلىذلكوأدىالدنياعلىالتكالبمنوهذا،بالزرع

أحكامعلىيحتالونالذينالمسلمينهؤلاءعاقبةتكونماذااللهسبيل

القيامعنيعرضونثمالحيلبأدقاللهحرماتوشمتحلونالله

ماوالدنياعلىبالتكالبمنهمالتهاثاللهسبيلفيكالجهاد،بواجبهم

مصيرهم؟

حتىمنهمينزعهلاذلاًعليهماللهيسلطإنْوالمصيرإقبةالعا

بهايبتلىالتيالأمراضفإنعامةوبصورةإذأ.دينهمإِلىيرجعوا

ناحيتين:فيتتلخصالمسلمون

سبيلفيكالجهادبالضرورةالدينمنومعلوممعروف:الأولى

الدنيا.علىتكالبهمبسببالله

!لعينةكهعالسنةمنتحريمهمعلومماهوعلىالاحتيال:الثانية

كمااليومحتىفهناك،جدأكثيرةوالأمثلة،مثالوهذابيعأنهباسم

فيهقالالذي"التحليلنكاح"باباحةيفتيمنالمناسبةهذهفينذكر

فيوحجتهم."لهوالمحللالمحللاللهلعن":ال!حلامعليهالرسول

الذيالرجلبهذارضيتثلالاالمطلمَةهذهبأنإلطاهرفيالتمسكذلك

الأمروليوكذلك،زوجاًبدلارضيت،الأوللزوجهايحللهاأنيريد

اللهحرممااستحلالبهقصدإنماالزواجهذاأنعلىمتواطئونوكلهم

تسريحأوبمعروففامساك!-تانالطلاق"وتعالىتباركقولهومخالفة

."غيرهزوجاتنكححتىبعدمنلهتحلفلاطلقهافانباحسان

زوجا؟وسموه،المستعاربالتيسيئ!الرسولسماهبمنفجاؤوا

وإنمابهنفسهاويحصنبهانفسهليحصنيتزوجهالالأنهبزوجوهوليس
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ثلاثاًلمطلقهاتعودأنلهايجوزلاالمرأةهذهأنمناللهحرممالتحلمل

الزوجبهاتزوجهاالتينفسهاالشرعيةالطريقةعلىزوجأًتتزوجحتى

زوجهامنهاوخلق"تعالىقولهفيربناذلكإلىاشاروقد.الأول

اليهايسكنولايتزوجهافهو"ورحمةمودةبينكموجعلاليهاليسكن

التيسينزوكماعليهاوينزوالليلةتلكمعهايقضيوانماالمهتسكنولا

الغايةلهذهيتزوجهالملأنهسبيلهاأخلىالصباحأصبحفاذاالعنزةعلى

وجل.عزاللهلماحرماستحلالاًوانما،الشريفة

فيهيقعقدلماكمئالذكره،بالعينةتبديعتمإذا":!فقوله

هكذاوليسعليهوالاحتيالاللُهحرممااستحلالمنالمسلمون

بعضلهويحتال،الربااليومالمسلمونيستحلكما،صراحة

مصيبتين:مصيبتهمفتكونالمسلمين

حولوالدوراناللفوثانياً:،المحرمارتكاب:أولاً

ذكررسالةألفمنهناكأنقريبزمنمنذذكرتوقد،استحلاله

كلماأنهاللهينذرأنالربافيالمسلميقعلاأنفيالحيلةبأنفيهامتفاخراً

نوىفإن،لثهشكراًالمئةفيعشراًيعطيهأنمالاًإنسانمناستقرض

الحدهذاإلىنعم!!...الوفاءواجبقدراًهذاأصبجنفسهقيهذا

الإسلامأحكامحولويدوروايلفواأنالمشايخببعضالأمروصل

التعاملفيغيرلااليهودسبيلهووهذا..اللهحرمماواستحلال

حذرلهذا...الخطوبعيدة،الآئارخطيرةسبعلهو،الربوي

ذلاًعليهاللُهيسلطذلكيفعلمنأنمنوالسلامالصلاةعليهالرسول

العصر،قضيةالدينإلىوالرجوع.دينهالىيرجعحتىعنهينزعهلا

أن.ذلك..فيهاالتفصيلمنشيءمنولابد،كبوىقضيةوهو

وذالدينأن-الشديدالأسفمع-يرونوالدعاةالكتاببعفى
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فيل!الفروعفياختلأففيهاوالاختلاف،مختلفةعلةمفاهيم

فيهوقائمكماالأصولفيقائمالاختلافان:نقولولكننا.الأصول

كلمنالعلماءبهأعنىمنفأولالخلافأذكروحين...الفروع

هن!الىأنناعدناولو...المسلمينعامةبينالخلافثمومن،الفرق

خلافوهو...قائماًنفسهالخلافلوجدنا-وحديثهاقديمها-الفرق

بماأذكرالحصرلاالمئالسبيلوعلى...الأصولفيهوكماالفروعفي

أنمناليوبمالإسلامبقاعشتىفيالمسلمينمنكبيرةطوائفبهتعتقد

أصللابحديثالطوائفهذه،وتحتجمأثهخلقأولهو!النع!ب

وتجد"جابريانبيكنورافهخلقماأول"الصحيحةالسنةفي...له

منتعلنوهيبل،الضلالةهذهيسمعونوهم،العلمأهلعامة

منالرغمعلىبذلكوتؤمن،تنكرولاتصغي،المنابررؤوسعلى

الذينالسلفيينسوىلذلكيتصدىولا...فمهالضلالةوضوح

وهذا.الضلالاتوهذه،الخرافاتهذهمثللإنكارأففس!همنصبوا

فيوليسالعقيد!فيخلاف-ظاهرهو-كماالمسلمينعلماءبيىالخلاف

عدمأفضلولكنيكثمرةفالأمثلةالإطالةأردناولو...فقهيفرع

الذين0العلماءبينالقائمالخلافالىأنتقلأقوأؤثو...الخوض

أمامونحن..يضرلاوأنهفحسبالفروعفيقاثمهومماإقيرون

...يضرلاالفروعفيالخلافوهذا،الفروعفيالخلاف:ضقين

صحعح:وغيرخاطىءوكلاهما

بألخلافإذكرهذالتوضعح:خاطىءإلفروعفيالخلاف:اولاً

فيثانيةجهةمنالأخرىالمذاهبوسائرجهةمنالحنفيةبينالعْائم

ينقص؟ولايزيدلاثأبتأنهأووينقصيزيدهل6الإيمانقضية
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سؤالأشئاعره3نجهةأ!!-منأ"فأترئذيه3لم"بيْرْسقأننمالخفيقهألىصكا3تجلااثأ""أقْفي!!!

!!-!/!ةْبم+أ""-!!1-4!اْا"إخرز!!اخْزالفئظ؟-!منبننجهةينأ-*أفوأهل

ج،/ط!د:/.خ-7،أ(صص!خبر

وينقصيزيدلِإيمانهلاةاخرتنممأفيليتفرعالتتممانرللأهد،وعن"""ْ*

لاأ-2!-"ْ-!-!ع-/-؟؟-يمْ!ولا3يزيدلأبم:ثابتفْهأوأ

وليزد"افى":يزدادلمالإيمالبمالمأَيعلنا.قرآدْكاالكريمأبىْدوالحقيقة!!

السنةوكذلك..المجالدهذلاافيكثيرةآيات!"ؤلمةإيمائإ3آمئواالذلملبئ

قولدْللقومن،7،؟صْ!حاًالايمادْرْيادة3،الأيإتدلالابت2يزهـيل!لْهبى

بضعالايمالأ"-الشيخينبينعليهالمتفقالجديثلى-لمجيحاليربعّول

عنالأدْى؟إماطةوأدئاهااللهإلاإلهلا؟إبىْعلإلمها)شها+دةأولثمعبةوستوبْى

الفرعية1ءالناحيةمناوهم،الهيومالماتريديةنجدإفإنناذلئأومع"3ائطًبرييئ

عنيذكرونبل،ينقصولايزيدلا؟الاممانلأنلصرحون،ختفنها
:ا!./،-!*30لا---)+-:

وهذاءيعني"السلامعليهجبريلكإيمانإيماني"يقولجمافيبأنهإفةمهم

يساويبأنهفيهمبذلكيصرحمنيكون-ق!دلناس3*ءاٍأ!أفجرإيما!بئأنج!

معمنسجم-خطاكانوإن-الكلاموهذا13،علعه!ءالسلامإيمالمأ!جيرّيل

إذا،:يقول!ونوهم.نقصاناولازيادةلمحقيللاالإيمانيميخما--إفياعع!اذهم

يضرجممافذلكالايمافينقصلا،2.وإذالئقضفهويرللب/قالما+؟بأن!/إِلإ،يمان
لمءء،ء-ء"*ءكا--+ء؟+ةح

ميئ،يعتقدونهماءمعتماماينمبمج!موصهذإ*ال!لإمإ..-3..!ا،لإيماينصاحببما7!جمغ

!3"!،..،/!-3+،ء!،!.سفقطاعتقادالاممانأن

!3*كاء----!-،يمء-!

لإيمانادنأالجدثحبمايْوإهلالأشاعرةجمناععقاد!إهلى!السبت!ةأما?:*

،بابلعصيةلم!نجقصابْبا؟لطاعةوريادتبمالصالحا-لعفل-نِن،لد-ويبقمبجسب!

وليا?مننش!ثم/؟إليبرمالىوإششمبرحدورلمقديماا!لنذيإبخلإقهمنفهذا

يقولههلى:وهوالأعمّليكلامبهازلبط،آخرعقائديخلافذلك
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قالمن؟يستثنيولامؤمنأنابقولهيخضعأوشاءانمؤمنأناالمسلم

نأنفسهعلىيخشىلأنهشاءانمؤمنأنايقولوينقصيزيدالإيمانان

ولايزيدلاالإيمانإنقالومن.الصالحةأعمالهفيمقصراًيكون

:قالإذاأنهإذ،اللاشاءإنيقولولا،مؤمنأنا:بقولهفطعينقص

فييستقرالذي5اعتقادفيشكأنهعندهذلكفمعنى-اللهشاءإن

قلبه.

وأالاستثناءيجوزهلوهوآخرخلافنشأالخلافذاكعلىوبناءً

القولجوازعندالفقهيةالمسالةهذهفيالخلافيقفولم؟يجوزلا

شرالمسلمينمَزقتخطيرةمسالةإلىتعداهبل،عدمهأوباستثناء

بعضفيجاءفقد.بالكافرالمسلميشئهأنإلىالأمرأدىحتى،ممزق

الرجلمنتتزوجأنالحنفيةللمرأةيجوزهل:سؤالالحنفيةكتب

إيمانفييشكونالحنفيةلأنبالرفضالجوابوكان؟الشافعي

النهرينوراءمابلادفيالفتوىبهذهالمسلمونعملوقد.الشافعيين

..الشافعيالرجلمنيتزوجواأنلبناضهمأهلهايبيحلاطوالاسنين

بمفتييعرف،الحنفيةعلماءكبارمنرجلجاءأنإلىكذلكالأمروظل

،السعودتفسيرأبووهوباسمهالمعروفالتفسيرصاحبوهو،الثقلين

الشافعيمنالحنفيةتتزوجأنبجوازفيهاوأفتىالقضمةواجهالذي

فيه.أقولماذاأدريلابتعليلولكن

لهاتنزيلًاالشافعية!منالحنفي"زواج'ذاكالسعودأبوأجازلقد

!!أوالنصرانيةاليهوديةالمرأةبهماتعاملعلىوقياساًالكسابأهلمنزلة

...العكسيجيز"لاولكئههذايجيزأنه...المسلمأخييافاعجب

رجلفهذا،!اليومإلىيحدثيزالوماالمسملمينبلادفيهذاحصللقد
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الحنفيوهو،إعجابهيبديبنفسيسمعته،الناسعامةمن

أنهلولا:ويقولالشامبدمشقأميةبنيمسجدخطباءبأحد،المذهب

ويتهمنيالغافلينأحديتمسرعلاأنوأرجو!ابنت!لزوجتهشافعي

هذالْالى،عهدهاومضىانقضتخلافاتهذهانما:ويقولبالتجني

هذهاستمرارعلىدليلأبنفسيعرفتهالذيالمثلىهذاقدمتوأمئاله

الأعاجمالمسلمينإلىانتقلتفإذاالعربمسمتوىعلهذا.الخلافات

العجيبة.الخلافاتهذهمنوأقسىأمرماهولوجدت

يضر:لأالفروعفيالخلاف:ثانيا

واضحالضرر،فنقول،يضرلاالفروعفيالخلافقولهمأما

الضررف!نهذاعلىوبناء،أسلفتكما،الأصولفيالخلافكونفي

تفرقيسببالخلافهذاأنضررأويكفي...الفروعإلىينتقل

ماوضحنا.علىوتمزقهاالأمة

الحل؟ماهو:الآنونتساءل

وهو،أوردتهالذيييًئالرسولحديثختامفيواردالحل

إلىالصحيحةالعودةفييتمئلالحل.."دينكمإلىترجعواحتى"

اللهرسولعليهكانالذيالصحيحبالمفهومالإسلام...الإسلام

.الردهذابدايةفيالواردالسؤالعنللإجابة.وتحديدأوصحابتهب!

تقوملاحركةأي!إن،والتربيةبالتصفيةنحدأأنلابد:فأقولأعود

إطلاقا.منهافاثدةلاالأساسهذاعلى

إلىنعود،المنهجهذافيإليهنذهبصحةماعلىندللولكي

معنايتفقلامنكلخطأعلىتدلواحدةآيةففيه،الكريماللهكتاب

التربية.ثمومنبالتصفيةتكونالبدايةأنعلى
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الأيةهيهذه"ينصركماللهتنصرواان":تعالىيقول

الآيةهيهذه"ينصركماللهتنصرواإن:تعالىيقول

هوانمااللهنصرمعنىأنعلىالمفسرونأجمعالتيوهي،المقصودة

جعلهالذيبالغيبالِإيمان،أيضاذلكومن،بأحكامهالعمل

بالغيبيؤمنونالذين"للمؤمنينالأولالشرطوتعالىسبحانه

باقامةإلايتحققلااللهنصركانفإذا..."الصلاةويقيمون

اللهننصرلمونحنعملياًالجهادفيندخلانيمكننافكيفأحكامه

!؟المفسرونعليهاتفقماوفق

نجاهدكيف؟يبابخرابوعقيدتناالجهادندخلكيف

من،بالجهادالشروعقبل،إذاًلابد!الفساد؟!معتتماشىوأخلاقنا

منيسلملنالأمرانأعلم.وأنا..النفس،وتربعةالعقيدةتصحيح

القيامإن:سيقولمنفثمة،والتربيةالتصفعةفيلمنهجنا،المعارضة

ليس:أقولولكني..طويلةسنينإلىيحتاجأمروالتربعةبالتصفية

وربناديننابهيامرناماننفذأنالهامبل،الأمرفيالهامهوهذا

يطولأنذلكبعديهمولاأولاًديننابمعرفةنبدأأنالهام...العظيم

المسلمين،الدعوةرجالإلىبكلاميأتوجهإنني،يقصراوالطريق

بالإسلامتامعلمعلىيكونواأنإِلىوأدعوهموالموجهينالعلماءوالى

تنازعاوخلافولكل،تغافلأوغفلةلكلمحاربةوعلى،الصحعح

هذاعلىنفضيوحين"ريحكموتذهبفتفشلواتنازعوافلا"

والاتفاقوالائتلافالصحوةمحلهماونحل،الغفلةهذهوعلىالتنازع

ومنقوةمناستطعتممافموأعدوا"الماديةالقوةتحقيقإِلىنتجه

أمرالماديةالقوةفتحقيق،"وعدوكماللهعدوبهترهبونالخيلرباط

ولكن...وغيرهاالأسلحةومصانعالمصانعبناءمنلابدإِذ،بديهي

الرسولعليهكان!الدينإلىالصحيحةالعودةمنضيءكلقبللابد
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ماك!اىوفيأ،السلوكوفي،العبادةوفي،العقيدةفيوأصحابهم!

بهذايقومالمسلمينفيأحداًتجدتكادولا...الشريعةبأموويتعلؤ،

وحدهموهم،الحروفعلىالنقطيضعونالذينفهمالسلفيينسوى

المسلمالإنسانتوجدوتربيةتصفيةمنبهأمرهمبمااللهينصرون

منالنارمنالناجيةالفرقةيمثلونالذينوحدهموهم...الصحيح

فيهي:وقال،الرسولعنهاسئلالتيوالسبعينا!ثلاثالفرق

!...الدنار

الكتابسوىللخلاصطريقمنليس:فاقولأعودولهذا

يستدعيوهذا...سبيلهمافيوالتربيةالتصفيةوسوى،والسنة

أحكاماًنبنيلاكيالضعيفمنالصحيحوتمييزالحديثبعلمالمعرفة

علىاعتمادهمبسبببكثرةالمسلمونبهاوقعالتيجمتلكخاطئة

الإسلاميةالدولبعضبهتقعمامثلاًومنذلك،الضعيفةالأحاديث

بالمسنةمدعوماًليسولكنه،كماتسميه،إسلامعاًقانوناًتطبقحين

نأذلكومنوالجزاثيةالقانونيةالأخطاءبعضفيفتقع،المحمدية

الدولةهذهلواءفيينضويذمعايقتلحينالقتلتكونالمسلمعقوبة

المسلمديةهيالذميالقتيلدِيةوككَون،عمدأالقتلكانإذاالمسلمة

الرسولعهدفيجرىماخلافوهذا...خطأالمسلمقتلهإننفسها

هذاظلفيونحنالدولةنقيمأنيمكن،هذابعد،فكيف...!

.!إ؟!الدينعنالبعدوهذا،الأخطاءوهذهالتخبط

أخطاءوجدناالتربيةإلىانتقلنافإذا،العلمصعيدعلىهذا

التصفيةمنولابديبابخوابالتربيةفىالمسلمينفأخلاق؟قاتلة

المقامهذافييعجبنيوكم،الإسلامإلىالصحيحةوالعودةوالتربمة
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لاأصحابهولكن،آلسلفيينغيرمن،الِإسلاميينالدعاةأحدقول

تقمقلوبكمفيالإسلامدولةأقيموا":يقول-القولبهذايعملون

يغفلونحينيخطئونالمسلمينالدعاةأكزإن..."أرضكمفيدولته

والتربيةالتصفيةوقتليسالوقتإن:يقولونوحين،هذامبدأنا

والخلافالتكعًليتحققكيفإذ...والتجمعالتكتلوقتهووإنما

الذيوالتخلفالضعفإنه...الفروعوفيالأصولفيقاثم

فيأسلفتيتلخمفيماالوحيدودواؤه...المسلمينفياستشرى

التصفيةفيمنهجناتطبيقفيأوالصحيحالإسلامإلىالسليمةالعودة

.،العالمينربدلهوالحمدكفايةالقدرهذافيولعلوالتربية

الألبانينظرفي"العشرينالقرنجاهلية"مصطلح

:للسؤاا

فيبكئرةمتداولامصطلحأَاللهرحمه"قطبسيد"الداعيةتناول

جاهلية"مصطلحوهوألا،يمثلهاالتيالإسلامعةالمدارسإحدى

مدىوما؟العبارةهذهفيوالصوابالدقةمدىفما."العشرينالقرن

لتصوركم؟وفقأَالقديمةالجاهليةمعالتفائها

ذهبماصحةاليومالمسلمينلأحوالونظرةوالزمنالوقتومروووالبرهانبألتجربةثبتقد+

."والتربيةالتصفية"هذ.تضيتهفيالديقناصرالشيخإليه
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الألبانيالعلامةفأجاب

ومنوصحبهوآلهاللهرسولعلىوالسلاموالصلاةدثهالحمد

لا"العشرينالقرنجاهلية!الكلمةهذهأنأراهالذي:وبعدوالاه

فوجود،العشرينالقرن،الحاليالقرنوصففيمبالغةمنتخلو

ه!ليسمافيهدخلقدكانوان،القرنهذافيالإسلاميالدين

فنحن.الأولىكالجاهليةجاهلمةًيمئلالقرنهذابانالقولمنيمنعنا

كانوافهمفقطالعرببهاالمعنيكانإِن،الأولىالجاهليةأننعلم

ال!شصاحولكانمابهاالمعنيكانوإن،مبينضلالفيوكانواوثنيين

فييبقفلم،محرفةأديانفهيوالنصرانيةكاليهوديةأديانمن

وصفأنفي،فلاشكوالتبديلالتغيرعنمنزهخالصدينالزمانذلك

قرننافيكذلكالأمروليس،صحيجوصفالعهدذلكعلىالجاهلمة

سائرعلىثمأولًاالعربعلىمنقدوتعالىتباركاللهأندامٍماهذا

دينعليهوأنزلاتتاخاسمصغمحمداًإليهمأرسلبانق-االناس

هذهشريعتهبحفظوجلعزاللهوتعاهدالأديانخاتموهوالإسلام

قد!ررِونبيه"لحافظونلهواناالذكرنزلنانحنانا"وجلعزبقوله

الذيالانحرافمنشيءسيصيبهاكانوإنالإسلاميةالأمةأنأخبر

قبلكممنسننلتتبعق":كَأِقولهمثلفيقبلهممنالأممأصاب

.لدخلتموهضربجحردخلوالوحتى،وذراعأبذراع،بشبرسبرأ

الصلاةعليهفقال؟والنصارىاليهوداللارسولياهممنقالوا

الخبربهذاأخبرقدع!الرسولكانوانأقول"الناسفمنوالسلام

والنصارىاليهودويقلدونحد.كبيرإلىسينحرفونالمسلمينأنالمفيد

بشرقدنفسهالوقتفيوالسلامالصلاةعليهلكنالانحرافذلكيْ

الصلاةعلعهفقاللهمرسمهالذيخطهعلىسيبقونبأنهمأتباعه
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قالفرقةوسبعينثلاثالىأمتىوستفرق:التفرقةحديثفيوالسلام

رسولياهيما"قالواواحدةإلاالنارفيكلهاوالسلامالصلاةعليه

أناماعلىتكونالتيهي"قالروايةوفي"الجماعةهي":قال"الله

فيقولهفي،والسلامالصلاةعليه،ذلكوأكد"وأصحاببعليه

علىظاهرينأمتيمنطائفةتزاللا"الشيخينبينعليهالمتفقالحديث

هذهفيتزاللافإذن"اللهأمرياتيحتىخالفهممنيضرهملاالحق

ماأبعدفهيوالسنةالكتابهديعلىقاثمةطيبةمباركةجماعةالأمة

إطلاقأنأراهالذيفانولذلكالحديثةأوالفديمةالجاهليةعنتكون

الإسلامبأنالناسيوهمقدتسامحفيهالعشرينالقرنعلىالجاهلية

وجلعزاللهعبادةفيالإخلاصوعنالتوحيدعقانحرفقدكله

الجاهليةكقرن،العشرينالقرن،القرنهذافصاركليأ،انحرافاً

النورإلىالظلماتمنإخراجهإلىوصحبه-!حِاللهرسولبعثالذي

اولًاالكفارفيتقييدهيحسنالِإطلاقهذااوالاستعمالهذا،حينئذ

ولاباللّهلايؤمنونالذينقاتلوا"،شأنهمفيتعالىقالكما،الذين

منالحقدينيدينونولاورسولهالثهحرممايحرمونولاالآخرباليوم

."صاكرونوهميدعنالجزيةيعطواحتىالكتابأوثواالذين

المسلمينغيرعلىينطبقإنمابالجاهليةالعشرينالقرنوصف

فييبقلمبأفهإيهامالإطلاقهذاففيوالسنةالكتابيتبعوالمالذين

عليهالرسولأحاديثمنبيانهسبقماخلافوهذا،-خيرالمسلمين

قولهذلكومنالحقعلىالأمةمنطائفةببفاءالمبشرةوالسلامالصلاة

فطوبغريباًوسيعودغريباًبدأالإسلامإن"والمسلامالصلاةعليه

عدةروايا!علىالحديثجاء"اللهرسولياهممنقالوا...للغرباء

مايصلحونالذينهم"الغرباءواصفالمجحِالرسوليقولبعضهافي
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الصلاةعليهقال،أخرىروايةوفيابعديمنسنتيعنالناسأفسد

يعمسيهممنكثيرينأناسبينصالحونفليلونأناسهم"والسلام

على*الحاضرالعصرفيالاطلاقهذايجوزلافلذلك"يطيعهمممنأكز

-لمجرالنبيهديعلىلاتزالطيبةبقية-دثهوالحمد-فيهلأنَكلهالقرن

قطبسيدكلامفيإنثمالساعةتقومحتىكذلكوستظلسنتهوعلى

شيءقد+أصابهكانأنهالباحثيشعرمماتصانيفهبعضوفياللهرحمه

فيعذرهولعل.للناستوضيحهسمبيلفيللإسلامالزائدالتحمسمن

كحديثه،الفقهيةالمسائلبعضىففي؟أدبيةبلغةيكتبكانأنهذلك

بالتوحيديكتبأخذ"الاجتماعيةالعدالة"كتابهفيالعمالحقغن

فهووإيمانهمبدينهمالثقةالمؤمنيننفوسفيتح!عيقويةكلهاوبعبارات

وإنالشبابقلوبفيالإصلامدعوةجذدقدالواقعفيالخلفيةهذهمن

علىوقتهيساعدهلمأنهعلىتدلالكلماتبعضلهأنأحياناًنلمسكنا

فيهايتحدثأوحولهايكتبكانالتيالمسائلبعضمنفكرهيحررأن

منيخلولاالحاضرالعصرفيالكلمةهذهإطلاقإن:القولفخلاصة

عنماوهذالمنصورةالطاففةحقهضمتدعوإلىالتيالمبالغةمنشيء

فذكرته.البالفي

متفرقةواسئلةآراء

الإسلاميةالجماعاتفيالشيخرأي

أنيرفضالألبانيالدينناصرالشيخإن،الشيخفضيلة،يقال

لمعت!قداتهانصاعتإذاإلاكلهاالإسلاميةالجماعاتمعيتعاون

؟القولهذاصحةمدبمىفما.والفقهيةالكلامية

سجلناأنسبقفقد.وبهتانزورالكلامهذاإن:فأقولأبدأ

الأمرهذافيهاوضحت،ساعاتثلاثعلى،عمانفيأشرطةثلاثة
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الإسلامية،الجماعابفيامأؤيدإنني:قلنْهمماوكان..بصراحة

مأسياسعاًأكانسواءاختصاصيبدورمنهاجماعةكلتخصصوأؤيد

نأاضشرطتولكني...ذلكنحوأو0.0اجتماعياأماقتصاديا

كلها.الجماعابهذهتجمعالتيهيالإسلامدائرةتكون

ماأهمسبيلفيإلانعمللا-السلفيينمعشر-نحنأنناوذكرت

وهوالتوحيد،ألا،رسلهأجلهمنوبعث،وجلعزاللهكتاببهنزل

كلأمامومنيعاً،شردكلمنخالصاًيجعلهبماللناسوتوضيحه

وخلافاتهاخصوماخهاالإسملاميةالجماعاتتحلأنإلىودعوب.وثنية

لقولهتحقيقاً!اللهرسولحديثوالى،اللهكتابإلىبالعودة

ك!ممإنوالرسولاللهإلىفردوهشيءفيتنازعتمفإن":تعالى

ندعولافنحن."تأويلاواحسنخيرذلكالآخرواليومبالنْهتؤمنون

منأكثرفيهايكونقدالتيواجتهاداتناآرائنافياتباعناإلىالجمامحات

فيهيختلفلاأمروهوالتوحيدأمرإلىندعوهمولكنناقول

هوهذا!!؟كثرأوجماعتينبينخلاففيهيكونفكيف...مسلمان

...المرفوض

دينهمإلىيرجعواأنإلىجميعاًالمسلمينفأدعوثانيةأعود

الصحيحةالسنةوعلىأولأالكتابعلىذلكفيالاعتمادوإلىالصحيح

كانتمهماعنهانتراجعولن...الدعوةهذهعلىوأصر...ثانيا

الطوالالسنوابأتذكروأناهذاأقول...والافتراءاتالادعاءات

،الإخوانمنأعضعاءخلالهادروسييحضركانسوريةفيعشتهاالتي

وفي..المذهبيينومن،التبايغجماعةومن،التحريرحزبومن

بعدنتهمُفكيف...بالفضلويقر،عليبتتلمذهيصرحمنهؤلاء

.؟!الإسلاممةالجماعاتبمحاربةذلك
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الكتابعلىالخروجهوانماإلجماعابتلكبهنخالفماكل

التيالقضايامنذلكغيروفي.الجماعابتلكأعضاءتربيةفيوالسنة

فيأحرارفهمننقدهمولا،معهمنختلفلاقديماًوحديثاًفيهااختُلِفَ

منإلامختلفينيزالونولا":وتعالىتباركقالكمافالأمر،ذلك

اللهومراعاةَ...الناقدونأيها...العدذفالعدلَ."ربكرحم

.!مؤمنينكنتمإنرسولهوحقوحفه

منذلكشابهوما..الشريعةعرضفيبالتدرجنسمع-كثيراًما

...الإسلاميةالجماعاببعضيتبناهاأفكار

؟التدرجهذاهوفما

؟الأحكامعرضطريقةفيأو؟مثلاًالأحكامفيهل؟يكونوأين

:بلجواا

بعضهتطبيقيجوزولا،متكاملًاكاملاًالإسلاموصلنالقد

يناسبمالاوإهمالالظروفيناسبمااختيارأو،الأخربعضهوإهمال

عنيختلفاليومأيدينابينالذيالإسلامفإن...التطبيقامكانمع

دينكملكمكملتاليوم":وتعالىتباركقولهينزلأنقبلالإسلام

هوكماالإسلام."ديناًالإسلاملكمورضيتنعمتيعليكموأتممت

يناقضلامافيهفكل،وتطبيقاْأحكاماًفيهنقصلاكاملأيدينابين

الآية.تلخصهاالتيالقاعدةوفقياتيولكنهتطبيفهيستحيلولاالعقل

وتطبهْهالالشري!ةالعملإذأفالأصل..."استطعتممااللهاتقوا"

ما":جم!راللهرلصولحديثعليهنصماوهذا..المستطاعقدركاملة

."فاجتنبوهعنه!يتكمومااستطعتنممامنهفأتواشيءمنأمرتكم

دونتحولقدوأحوالهالإنسانظروفان:قائلقالفان
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نأالِإنسانعلولكن،واردهذانعم:فنقول...الكاملالتطبيق

أنولكن...وظروفهأحوالهوفقيستطيعوما،تطبيقهيمكنمايطبق

لأسبابأوالتدرجباسميمكنماويهمل،يريدماويختاريتدرج

...المرفوضهوفهذا..أخرى

.التدرجفكرةوإهمالتطبيقهيستطاعماتطبيقالمطلوب

نأبمعنى؟الأفراددعوةعلىأيضاًهذاينطبقهلٍ:الشيخ-فضميلة

لحيتهإظلاقإلىمباشرةأدعوها...يصليوهوشهراأمضىشخصاً

؟رهاازوتيضير

:بلجواا

فيالفكرةبينالتفريقيحسنولكن.كاملةإلاالعقيدةتقدملا

حسبعلىيكونيجبِأنفالتطبيق...الفكرهذاوتطبيقال!عقيدة

هذامثلأما...والأنسبالاختيارحسبعلىلاوالم!ستطاعالإمكان

ثم،أولاالعقيدةبالتزامفيؤمرأمرهأولبالصلاةبدأالذيالإنسان

ربكسبيلإلىاح"تعالىقولهمثلعلىمعهالتعامليستحسن

."الحسنةوالموعظةبالحكمة

المسلمعليهيكونأنيجببماالإنسانهذامثلإبلاعمنفلابد

وأوعمدأوعليهضغطدونولكنوإعفائهااللحيةالتزاممنالصحييح

الإنسانولأن...المنفرينمنالداعيةالمبلغكانوإلاالتنبيهفيإلحاح

ممتازوضعإلىعليهكانسيءوضعمنينقلبأنيستطيعلابطبيعته

...سريعةواحدةبخطوةإلعهؤخه

بتطبيقيبدأممنإلجماعةأوالشخصوضعمراعاةمنولابد

مابكلللعملكلاستعدادمدىومعرفة،بهاوالالتزامالشريعة
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فيجاءمانحوعلىمرةبعدمرةإليهنظرهفيلفتأحكاممن4سيعرف

يكنلمأنهأي،بالموعظةالناسيتخؤلكانأنهمنمسعودابنحديث

عليهم.يلح

بالإسلامعهدبالحديثيالرفقضرورةمنبعضهميدعمهماأما

بالأحكامتحديثهمبعدموذلكبالشريعةالتمسكنحويتوجهونبمنأو

الصحابةبعضأقوالباستعارةبل...الموسيقاكتحريمالقاسية

مماذلكوغيرالتحريمأخباراسماعهمثمذلكتبيحالتيالمتقدمين

يهدمأمرفهذا...العابثاللاهيالماجنتاريخهمعنسيفصلهم

الخلافاتبابيفتحلأنهالِإسلامباسمعليهويقضيافيسلام

الإسلاميالعالممساحةاتساعالتقديربعينأخذناماإذاواسعاوبخاصة

.والخصومالأعداءمنكبيرة/اعدادوتوافراليوم

خمربينالقدامىالعلماءبعضىفيهافرق،كمثال،والخمرة

الثانية،منيسكروما،الأولىبتحريموقالوا،كاغيوهوخمرالعنب

والبحث،شائكموضوعوهذا...يسكرلاالذيالقليلوأباحوا

سنةومناللهكتابمنالشرعيةالأدلةإنأقولولكني،طويلفيه

،الخمرةتحريمآياتأولهاوفي،لهامخالفاالقولهذاتظهراللهرسول

."حرامخمروكلخمرمسكركل":!ئ!الرسولوقول

المسلموهو،لهوسمحنا،اءفمرةشماربمعتدرجنافلوكا

يسكرمالااو،الإسكاوالقليلهذاباحتساء،بالإسلامعهدالحديث

بابوفتحنا..المخالفةهذهفيغيوناوأوقعناالإسلاملخالفناخمر،لكنه

...الدينضعافمن.الاخريبئأماماللهحرملماالتحبيل

تقدبمإلىوندعو،جديدمنا!تدرجاسلوبنرفضطذا-"3/
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ما!نخو!عكممالإينمقتيالاغ+-!تطجيقهيئطبجغال!وَئظا!:-الِإن!سلام-!!كممما)هوس:+

.!.أسلفنا

الرسولظلبهمائككر،!التأرجقضيهَ+ىعلىدعثيبا..!"شيخنا"-

نأمن"3.2-أليفقخين!رش!ةألإ،عئهااللهث*زضيئ؟،بنلا+بخبكمعاذًمنغ!إِ

ثم3،نجالثوحيديعفلوااقْوعليهنم-؟كتابأهلبأنهماليمنأهليخبر

على.(..أموالهمطيباقي،لاكا!أجتنالبالزكاةبإيتاءثم،الصلاةبإقامة

هوآو.أ..االحكم-التدرلىج.ثنيمنهذا-نو!فهللخ9لاالتدرج7فحؤمن

.-3!!*-خ،ء+،لمء6،*!لأ،-:!+!،،!/---+-!ء،غيرذواخإ/؟ء"

3أ.كا1لا؟2،!،.!إ:.73/لم:بر-،لمس3

لأ3-ط1/10/12.71-م،؟:الجواب

3،لا!"أ؟أ.لاكلنجً،.،0/1/!لم13في3

منفهمتأبأننيتوحْيانالسابقينالسؤالينعنإجابتيإدْ

على:حكمؤلقديم،البنمزيغةبزمن"1الاختيارعئه"3مسئلثإلذيالتدرج

تقديممنيدْلافهذأىامرفوضبى/؟إذ..أ.قضيةعلىقضيةأو،/حكم

لاى"2أ("+"--*و3/1؟-.مثكاملأكلأالاسلام

فيا!؟"-؟!لم6لم؟برص03*أبز.أ/لاألأد-؟

فهذاالإسلامعبنرضرلال!فا+لأهبمالأه!،بعرضالتدرجأما

ذكزلهالذي3جبكبنمعافي!حديثمن/نفهمهالذيالنحوعلىمطلوب

الأهميقدييممنإذ:لابداا،!ىمفروضبىهنا!مطلوبفالتدرج..السهؤالفي

العلم"ولأيىجملهالىلبيببمتط!بم!أومتالبتيأفيتئيبتاليعلالإنالثأ!مة/فالأقل

كما"!فالأفبمإلّإهمسمئهفقدبمتحضيفه!عنقصير،ك!ميزبرالجمرطلبتهإلىْ

غيرتدعو.؟أنأربريئ!ئر:"نقوذ،المثالي*إشييلىدبجملي؟بعضهمقالط

لأ*لأ)؟-؟-،لا،!ر!لا(-لا+:-ليسإ؟!7ءكا،ا-.ص3،2!*لأ!

جمتكامل،بربمفبهبرالأش!لابمإليمباشرة!تدعوهفهل،الابلابمأأإلىمسلم

.3و-ص؟!اصبعهمنا"لذهبخاتمأليلاينز!مأنمنهتطلبأو

خرىالأالجؤلياتث!م.2."ج.أأوَلًأالإسلام"...واضحالجواب
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العهدحديثيقتنعالطبعدالمستقبلفيإليهاإلدعوةمنلابداقى

...بالإسلام

توكخطرإلىننبهههل...المسلمينمنيصليلاوالذي

...المطلوبالتدرجهوهذا...!؟اللحعةب!عفاءنطالبهأوالصلاة

قليل.قبلوضحثنحوماعلىفمرفوضغيرهأما

رضارشيدعمدومدرسةالألباني

العالمعلىكبيرفضللهاللهرحمه،رضارشيدمحمدالسيد

خاصة،بصورة،منهمالسلفيينوعلى،عامةبصورة،الإسلامي

فيالسلفيالمنهجنشرواالذينالنادرينالدعاةمنكونهإلىذلكويعود

ذلكسبيلفيوقدجاهد،"المنار"مجلتهبوساطةالعالمأنحاءسائر

ربه.عندلهمدخر!أجرهيكونأنويرجى،عليهيشكرجهادأ

عليهفيماكانواالصالحالسلفمنهجاتباعإلىداععةكونهإلىبالإضافة

بالأحاديث،تشكوعنايةلهكانتفقد،وسلوكوفكرعقيدةمن

مسلم،أيعلىيخفىلاالتيالأحاديثهذه،والضعيفةالصحيحة

لفهم،الوحيدإلسبيلهيأنها،الإسلاميةالثقافةمنشيءعنده

يمكنلا،الأياتمنكثيراًانحيث،صحيحافهما،تعالىالهكتاب

عزاللهنصوقد،النبويةالسنةبيانبطريقإلافهمهاإلىي!توصلأن

ماللناسلتبين،الذكرإليكوانزلنا"تعالىبقولهذلكعلىوجل

سبيللاأنهللمسلمتؤكد،النصوصمنوغيره(فهذالأإليهمنُزل

.والسلامالصلاةعليهالرسولسنةبطريقالاالقرآنقهمإلى

الحديث،بعلمبالغةعناية،رضارشيدمحمدللسيدكانوقد

نبهمافكثيراً،والسي!اسيوالاجتماعيالعلميوضعهمساعدةمحدود

.44آيةالخلصورة41!،
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التي"المنار"مجلتهعبر،إسنادهاحيثمنالأحاديثبعضضعفإلى

الرسولبأحاديثللعنايةالمسلمينأنظارلفتت،طيبةنواةأصبحت

بالفضل،الفضلأهليعترفأنالحقمنكانفإذا،السلامعليه

الكلمة،هذهمسجلًاالطيبةالمناسبةبهذهنفسيفأجد،الفضللذوي

الاتجاهمنفيهانابما،وجلعزاللهبفضلفإنني،بلغتهمنعليهاليطلع

يعودثانياوالصحيحةالضعيفةالأحاديثتمييزوإلى،أولًاالسلفيةإلى

مجلتهاعدادطريقعن،اللارحمهرضاالسيدإلىذلكفيالأولالفضل

العلم.بطلباشتغاليأولفيعليهاوقفتالتي"المنار"

العالميزلعندما.

رشيدللسيدتقديرناأنالاقاثلًاحديثهالألبانيالشيخويتابع

منهينجوقلما،انحرافمنفيهوقعمانذكرالاعلىيحملنالا،رضا

رضارشيدكالسيدعالمبزلةويزلموا،الناسيتورطلاولكي،إنسان

العالميعيشهاالتيبالأجواءصتأثراًرشيدالسيدكانفقد،اللهرحمه

الإيمانعنوابتعادمادياتمن،الحاضرالعصرفيالإسلامي

أركانمنالأولوالركن،كلهالإسلامأصلهيوالتي،بالغيبيات

هدى،فيهريبلاالكتابذلكالم"وجلعزلقولهالإيمان

الماديةالموجةتلكبسبب،"بالغيبيؤمثونالذين،للمتقين

توجيهفيالكبيرالدورلهمكانالذينالعلماءبعضتأثر،الطاعْية

منكانواذا،الغيبيةببعفالنصوصإيمانهمفضعف،المسلمين

أيضاالمعلومفمن،عبدهمحمدلشيخهملازمتلميذرشيدأأنالمعلوم

الأزهر،دراسةتطويرفيبهابألمىلاجهودلهكانتعبدهمحمدأرْ

علمعنورثوهالذيالتراثمنكثيرمنمتحرراًيكونأنعلىوحمله



علىالحرصحيثمنرضارشيدكالسيديكنلمذلكرمع،الكلام

إلىعبدهبشيخهرشيدتأثروقد،ومنهاجعقيدةمنالصالحسلفنانهج

بعضمناستطاعمافتأول،بالمغيباتالايمانعلمفيكبيرحد

ذلكالىاسمَطاعإذامنهاشيءكلفيوشككبل،الغيبيةالنصوص

سبعلا.

الجراثيم!هيالجن.

ذلكفيالمشهورةالأمئلةمنولعل:الألبانيالمحدثويضيف

الكتابفيالمذكور"لاجن"تفسيرهعبدهمحمدعنينقلكانأنه

مادية،ئقافةالمثقف،الماديالعقلإلىالجنمعنىيقرببما،والسنة

،الناسصحةفيتؤثرالتيالخفيةالميكروباتهيالجنأنفادعى

هذابأنوألزمه،مبينأَخطاهعليهردأحدأبأنأذكرولا،ذلكونحو

عنانحرفواممنوغيرهم،والمعتزلةالباطنعةطريقةيشبه،التاويل

الله،رحمهرشيدالسيدذهببل،التأويلبسبب،والسنةالكتاب

عليهعيسىأحاديثوهيألا،ومتواترةصحيحةأحاديثإنكارإلى

وهي،الزمانآخرفي،المهديخروجأحاديثعنفضلًا،السلام

فقدهذاومع،الحديثأهلوالنقدمنالعلمأهللدىمتواترةأحاديث

طائفةبتأويلمتأثراً،الأحاديثهذهثبوتفيرشيدالسيدشكك

بالخروجالطائفةهذابتليتحيث،تقريباسنةسبعينقبلوجدت

الكتابنصوصمنلكثيرالمنحرفتأويلهابسبب،الشريعةعن

الممكنمنبأنهأصحابهايدعيالتي"القادبانية"الطائفةوأعنيوالسنة

المدعونبيهمزعمبل،كثعرونأنبياءالسلامعليهالنبيبعديأتيأن

فادعى،بالدعوةارتقىثم.المهديبأنه،القاديانيأحمدغلامميرزا



،والمهديعيسىبأحاديثيحتجوكان،السلامعليهعيسىبانه

قولتاويل،ذلكومثال،بزعمهعليهينطبقبتاويلالأحاديثويتأول

ميرزافقال"مريمبنعمسىفيكمولينزلن"السلامعليهالرسول

:وقال،مريمبنعيسى"مثيل"فيكملينزلنأي،للحديثمتأولاً

!!مثيلهأنا

الوسيلةتبررالغاية"

الانحرافاتهذهإن:قاثلاًالألبانيالشيخأضافثم

صحةفيللتشكيكالعلماءلبعضقويأَباعثاًكانت،وألتاويلات

عيسىونزولالمهديكاحاديث،الغيبيةبالأمورالمتعلفةالأحاديث

قيها،التشكيكالأقلعلىو،إنكارهاإلىفسارعوا،السلامعليه

الأحاديث،تلكيستغلونالذينعلىالطريقيسدالإنكارهذاأنبزعم

عدمبيانبعد،الأحاديسطبهذهللاحتجاجمجاللهمذلكبعديبقىفلا

المهدي،3ؤأنهمثيلهأوعيسىبأنهيدجميأنمدعيستطيعأفلاصحتها

.الزمانآخربهالمبشر

الاستعجالمنبشيء،اللهرحمهرضارشيدالسيدأصيبلقد

وحديثا،قديماًالمحدئينعامةعندمعروفة،صحيحةأحاديثبانكار

لدينابهالمسلممنولكنحسناًباعثاًلهالباعثكانوإن،وخلفاًسلفاً

الوسيلة.تبررلاالغايةأن،المسلمينمعشرنحن

الروايةفيالتساهل!

لبعضروايتهفييعفالتساهللهكانهذاإلىبالإضافة:وقال
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وإنهناوالأمر،-الحديثيالنقدحيثمنتثبتلاقدالتي،الأحاديث

الحديثفإنكار،السابقالخطامنأهونأفهإلا،خطأكان

بالخطاأوضج،جميروالنبيعنوالثابت،والمتواتربل،الصحيج

الأحاديثأحدصحةَمامتوهمفىيتوهمأنمن،والانحراف

مجلتهمقالاتإعدادفيرشيدالسعدانشغالأنولاسيما،الضعيفة

مجالفيتخصصهدونحال،الإسلاميالعالمفيبالاتصالاتوانشغاله

يبنيالتيالأحاديثصحةمنبينةعلىيكونلكي،الحديثيالنقد

عليها.مقالاتهمنالكثير

صحيحةغيرأحاديث.

الأحاديثبعضأنكرأنهكما:الألبانيالدينناصرالمحدثقال

الصحةمنليستأحاديثأيضاًصححفقد؟والمتواترةالصحمحة

الإسنادبصحةتصريحهوهو،جدأهاممثالالآنويحضرني،بسبيل

وأظن."الإسلامذلالعربذلإذا"وهوألا،اليوممشهورلحديث

رشيدالسيدواعتمد،صحعجب!سناديعلىأبورواهقدقالأفه

أبورواه"الزوائدمجمعفيقالحينماالهيثميالحافظعلىبالتصحيح

الهيثميأنرشيدالسيدمنهففهم،"الصحيحرجالورجاله،يعلى

لما،الواقعوطابقصحلوالهيثميقولأنومعصحيجإسنادهأنيعني

منالكثيرفيهيقعالفهموهذا.الحديثلإسنادالصحةأعطى

منيتوهمونحيث،منهالمتمكنينغيرمنالحديثعلمفيالمشتغلين

يساوي،ثقاتأوالصحيجرجالرجالهأنماحديثفيمامحدثقول

ذكروقد.الحديثيةالناحيةمنخطاكلهوذلك."صحيحإسناده"

في.علمالمتمكنينالعلماءأحدوهو،العسمقلانيحجرابنالحافظ



المحدثنِن،بدفىفيهقالسندفي"الحبيرتلخيص"كتابهفيالحديث

السنديكونانمنهيلزمولا":العسقلانيفقال"ث!قأترجالهاسناد

فيتقدحالتيالعللمنعلةالسندفييكونأنلاحتمال5صحيحا

ليس،"الصحيحرجالرجاله"الهيئميقولإقثم.الحديثصحة

رجالهبأنالقول!معهيصحقلامجهولأ،رجلًافيهلأنللواقعمطابقاً

بصحته.القولعنفضلاً،الصحيحرجال

السيدبهوقعماعلىمثالفهذاحديثهْقائلأ:الألبانيواختتم

ولذلك،الصحةشروطفيهتتوفرمالاتصحيححيثعن،رضارشيد

نأ،الجمةالفائدةوفيها،رضارشيدكتبيقرألمنبالنسبةانصح

أحاديث.منويضعفيصححممايتحفظ

الحديثفيحنعفةأببوروايةالألباني

جهةمنحديثهضعفحنيفةوإبو:أقوللذلكوتوضيحاً

أئمةعن،وغيرهمعديوابن،والنسائىٍ،ومسلم،البخاري:حفظه

الحديث.

ذلكصحممنوغيرهمإليهمالمشارالأئمةنصوصهنافأذكر

فيماأنمنهماحديظنولا،الأمرمنبينةعلىالقارىءليكون،عنهم

الاتباعهولإنما،منااجتهادأنهمدعيدعيأنيمكنماهناكذكرنا

فاسألوا":يقولوجلعزوالله،والاختصاصوالمعرفةالعلملأهل

."خبيرأبهفاسأل":ويمَول،"تعلمونلاكعتمانالذكرأهل

سكتوا":81(//2)4"الكبيرالتاريخ"فيالبخاريالإمامقال-1

عنه"
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-3

إذا":(181ص)"الحديثعلوممختصر"فيكثيرابنيقول

فانه،"نظرفيه"أو"عنهسكتوا":الرجلفيالبخاريقال

فيالعبارةلطبفولكنه،وأردثهاعندهالمنازلأدقفييكون

."ذلكفليعلمالتجريح

فيمنالبخارييقولهاالعبارةهذه":ألفيتهفعرحفيالعرا!قيوقال

.183(-182)ص"والتكميلالرفع)انظر."حديثهتركوا

متى":(217ص)"أحمدالإماممساثل"فيالمروزيوقال

."الخطأعليهالغالبكانإذا:قال؟الرجلحديثيترك

مفسر،جرح"أنهعنهسكتوا"البخاريقولمعنىفإن؟فتأمل

بعضهم.يظنهلماخلافاً

:1(31//قأ"والأسماءالكنى"فيمسلمالإماموقال

."صحيحكبيرحديثلهلمسالحديثمضطرب"

:"(57ص)والمتروكينالضعفاءكتاب"آخرفيالنسائيلوف

."روايتهقلةعلىالغلطكثيروهو،الحديثفيبالقويليس"

:/2(4)30"الكاملفي"عديابنوقال

وزياداتوتصاحيفغلطيرويهماوعامة،صالحةأحاديثله"

يرويهماوعامة،الرجالفيوتصاحيف،ومتونهاأسانيدهافي

حديثاً،عشربضعةالا،يرويهماجيعفيلهيصحولم،كذلك

من،حديثثلاثمئةمنأرجحلعلةالحديثمنروىوقد

أهلهومنليسلأنه،الصمورةهذهعلىوكله،مشاهيروغرائب

.."الحديثصورتههذهيكونعمنيحملولا،الحديث
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:)6/256("الطبقاب"فيسعدابنوقال-5

ء"الحديثفيضعيفاكان"

:(432ص)"الضعفاء"فيالعقيليوقال-6

بأحديث:يقولأببسمعت:قالأحمدبنعبداللهحدثنا"

.")1(ضعيفحنيفة

:45(1/0)4/"والتعديل!لجرح"فيحاتمأبابنوقال-7

سمعت:قالعثمانبنعبداننا":قالحمزةبنحجاجثنا"

.")2(الحديثفيمسكيناًحنيفةأبوكان:يقولالمباركابن

عنحنيفةأبعنساقوقد"سننه"فيقطنيالدار8-وقال

:"مرفوعاًجابرعنشدادبنعبداللهعنعائشةابببنموسى

."قراءةلهالإمامفقراءةإماملهكانمن"

أبيبقموسىعنيسندهلم":(231)صعقبهقطنيالدارفقال

."ضعيفانوهماعمارةبنوالحسنحنيفةغيرأبماعائشة

منالرواةمنجاعةفي"الحديثعلوممعرفة"فيالحاكموأورده-9

الصحيح،فيبحديثهميحتجلم،بعدهمفمنالتابعينأتباع

:(256)صبقولهذلكوختم

فييعدواولم،بالروايةاشتهرواقدقوم،ذكرناهممنفجميع'

."الحفاظالمتقنينالأثباتطبقة

ق)"الكبرىالأحكام"فيالإشبيليعبدالحقالحافظ-وذكر01

فيعليعنخيرعبدعنعلقمةبنخالدحديث:17/2(

منلعلهماإنهاحدبالفييخطرلاحتىنقلهماآثرتوقد،صحيحاناصنادانوهذان2(و)1

.0ناصر"0بندادتاريخ"فيالإمامتربهةفيجاءتالتىالأسانيدبعضقبيل
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رواهكذا":عقبةوقال"مرةبرأسه"-فمسح:!وضوئه

:فقالخالدعنحنيفةإبوورواه،خالدعنالثقاتالحفاظ

كا."ثلاثاًرأسهومسح"

."الحديثفيلضعفهحنيفةبأبييحتجولا"

:(2-215/1ق)"الضعفاء"فيالذهبيقال-11

غلطيرويهماعامة:عديابنقال،اللُهرحمهالإمامالنعمان"

النسائي:وقال،صالحةأحاديثوله،وزياداتوتصحيف

روايته،قلةعلىوالخطاالغلطكثيرالحديثفيبالقويليس

."حديثهيكتب:معينابنوقال

جملةمنحنيفةإباأنعندهمعناهمعينابنعنالنقلوهذا

حنيفةاببللإماممعينابنتوثيقانلنايبينوهوالضعفاء،

فيه.لهواحداًقولًاليس"التهذيب"فيالحافظذكرهالذي

تارةفهو،الإمامفيمضطرباًكانمعينابنرأيأنوالحقيقة

يرويهفيمايقولوتارة،النقلهدافيكمايضعفهوتارة،يوثقه

:1(لم6لم)ا"الرجالمعرفة"فيعنهمحرزابن

.'بالكذبيتهمولم،الصدقأهلمنعندناأبوحنيفةكان"

ذلكولكن،الصدقاهلمنحنيفةاباأنعندنافيهشكلاومما

لممماوذلك،والحفظالضبطإليهينضمحتىبحديثهليحتجيكفيلا

منذكرنامنبشهادةالعكش!فيهيثبتبل،اللهرحمهحقهفييثبت

ولا،أقوالهمواتبع،بشهادتهمأخذمنيضللاالقوموهم،الأئمة

وورعهدينهفياللهرحمهحنيفةأبيمقامبععدمنولاقريبمنذلكيمس

فقيهمنفكمالمتاخرينمنلهالمتعصبينبعضلظنخلافاً،وفقهه

وسوء،حفظهمقبلمنالحديثأئمةفيهمتكلموصالحوقاض
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لا!.وعدالتهمدينهمفيطعناًذلكيعتبرلمذلكومع،ضسبطهم

بنمحمدطلوذلك،الرواةبتراجمالمشتغلينعلىذلكيخفى

بنوشريكالفقيهسليمانأبيبنوحمادالقاضيليلىأبيبنعبدالرحمن

سعيدبنيحعىقالحتى،وغيرهمكئيربنوعبادالقاضيعبداللْه

رواه."الحديثيْمنهمأكذبشيءفيالصالحيننرلم":القطان

:تفسيرهفيوقال/13()1صحيحهمقدمةفيمسلم

."الكذبيتعمدونولا،لسانهمعلىالكذبيجرييقول"

لسفيانقلت":قالالمباركبنعبداللهعنأيضاًوروي

(والتقوىالصلاحفييعني)حالهتعرفكثيرمنبنعبادإن:الئوري

عنه؟تأخذوالا:للناسأقولأنفترى،عظيمبامرجاءحدثوإذا

ذكرمجلسفيكنتإذافكنت:عبدالله.قالبلى:سفيانقال

."عنهتاخذوالاوأقول،دينهفيعليهأثنيتعبادفيه

،والأرضالسمواتقامتوبهوالعدلالحقهوفهذا:قمت

آخر،شيءوضبطهوحفظهالحديثوحمل،شيءوالفقهفالصلاح

يكونلاأناللهرحمهحنيفةأبيعلىضيرفلا،وأهلهرجالهولكل

جلالةذلكإلىأضف،نفسهفيصدوقأنهدامما،حافظأضابطا

مثلفييطعنممنلهالمتعصبينبعضاللهفليتق،والفهمالفقهفيقدره

."الحديثضعيف"حنيفةأببفيلقولهقطنيالدارالإمام

البعضيدرولم،حنيفةأبماعلىتعصباًإلاذلكقالماأنهويزعم

وأحمدالشيخينمثلالكبارالحديثأئمةمنالدارقطنيمعأنإليهالمشار

تالثه!!حنيفةأبماضدمتعصبونهؤلاءأفكلذكرهمسبقممنوغيرهم

لأيسو،الأئمهَهؤلاءمثلإلىتوجهالتهمةهذهمثليقبلشخصاًإن



فيفالوهفيماهؤلاءصدق:فيقولذلكلمجىأنالحقإلىوأقربعليه

محدئايكونلاانفغايته.ذلكفيعلبهضيرولا،حنيفةابيالإمام

الإمامقالحتىالدقيقوالفهمالعلممناللهأعطاهماوحسبه،ضابطاً

الحافظختمولذلك،حنيفةابماعلىالفقهفيعيالالناس:الشافعي

وبهبقوله)5/288/1("النبلاءسير"فيالإمامترجمةالذهبي

،الإمامهذاالىمسلمةودقائقهالفقهفيالإمامة:قلت":نختم

النهاراحتاجإذاشيءالأذهانفييصحوليس.فيهشكلاأمروهذا

..،دليلإلى

المتبوعينالأربعةوالأئمةالألباني.

وهوىعصسبيةأيمنبهامتجرداًمدققاقرأمؤلفاتالشيخمنإن

ويقدريحترممنالحديثالعصرفيالعلمأكثرأهلمنالشيخأنليجد

مفيدةفقهيةوتقريراتعلممنقالوهمابنشرالمتبوعينالأربعةالأئمة

فكتبهوالفهمبالعلومتفننهمخلالمنلهماستجدتبأدلةعنهاورجوع

وأنا.وإنصافهمعليهموالترحموآدابهمبأقوالهمباستشهاداتهعامرة

ومنعليهالشاهدليجدكتبهفيالنظرفيومخلصمنصفكلأدعو

الأئمة:عنكتبهمماالسطورهذهنقتطعالحيةالأمثلة

بنبكرأ!رد:الحصرلاالمثالسبيلعلمنهمحنيقةأبعلىالحديثائمةكثيرمنردوقد.

آلردكتابهذا":يقول(282-148/1)4"المصنف"كتابهفيحنيفةأل!علىشيبةأبما

اللةرسولعنبهجاءالذيالأئرحنيفةابوبهماخالفوهذا)2024(حنيفةا!عل

!".

.3124،73،71/،2جالمجروحينكتابهفيحئانابنلهوترجم
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الثهرحهالنعمانحنيفةأبوالإمام:!ولاً

وعبارات،شتىأقوالًاأصحابهعنهروىوقد،اللهرحمهفأولهم

بالحديث،الأخذوجوبوهو،واحدشيءإلىتؤديكلها،متنوعة

له.المخالفةالأئمةآراءتقليدونرك

."فهومذهبيالحديثصحإذا"-ا

."أخذناهأينمنيعلممالمبقولنايأخذأنلأحديحللا"-2

الىبذلكأشارواحيثوتقواهمعلمهمكمالمنوهذاقلت.

الشافعيالإمامبذلكصرحوقد،كلهابالسنةيحيطوالمأنهم

تبلغهم،لمالتيالسنةيخالفمامنهميقعفقد،سياتيكما

اللهرحمهم.مذهبهممننجعلهاوأن،بهابالتمسكفأمرونا

أجمعين.تعالى

."بكلامييفتيأندليلييعرفلممنعلىحرام"-3

عنهونرجعاليومالقولنقول،بشرفإننا":روايةفيوزاد

."غدأ

كلتكتبلا(يوسفأبوهو)!يعقوبياويحك":أخرىوفي

وأرى،غدأوأتركهاليومالرأيأرىقدفإني،متيتسمعما

."غدبعدوأتركهغداًالرأي

فلعت،دليلهميعلملمقفيممقولهمهذاْكانفإذا:قلت.

ثم،قولهمخلافالدليلأنعلمفبمنيقولونماذاشعري

وحدهاف!نهاالكلصةهذهفيفتامل؟الدليلبحلافأفتى

المقلدةبعضأنكرولذلك،الأعمىالتقليدتحطيمفيكافية

إفتاءهعليهأنكرثحينحنيفةأبيإلىنسبتهاالمشايخمن

.!دليلهيعرفلمحنيفةلأب!بقول
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لأنوذلك...تسمعماكلتكتبلا:ليعقوبو!وِله

يبلغهأو،أقوىقياسلهفيبدو،القياسعلقولهيبنيماكثيراًالإمام

السابق.قولهويتركبهفيأخذع!النبيعنحديث

:نحتصوهما(/62()1"الميزان"فياالشعرانيقال

اللهرضيحنيفةأببالإمامفيمنصفكلواعتقادواعتقادنا"

منجمعهافيالحفاظرحيلوبعدالشريعةدونتحتىعاشلوأنهعنه

وكان،قاسهكانقياسكلبهاوتركلأخذ،بهاوظفروالثغورالبلاد

لماكانتلكن،إليهبالنسبةغيرهمذهبفيقلكمامذهبهفيقلالقياس

المدائنفيالتابعينوتابعيالتابعينمععصرهفيمفرقةالشريعةأدلة

الأئمةمنغيرهالىبالنسبةمذهبهفيالقياسكز،والثغوروالقرى

بخلاف،فيهاقاسالتيالمسائلتلكفيالنص/ؤجودلعدئمَ،ضرورة

وجمعهاالأحاديثطلبفيرحلواقدكانواالحفاظفان،الأئمةمنغيره

الشريعةأحاديثفجاوبتودونوهاوالقرىالمداثنمنعصرهمفي

فيوقلته،مذهبهفيالقياسكثرةسببكانفهذا،بعضاًبعضها

."غيرهمذاهب

الكبير"النافع"فيالسعاداتأبومنهالأكبرالقسمونقل

.شاءمنفليراجعهويوضحهيؤيدهبماعليهوعلق(135ص)

المخالفةمنمنهوقعفيماحنيفةأبيعذرهذاكانفإذا:قلت

لاتعالىاللهلأنقطعامقبول-وهوقصددونالصحيحةللأحاديث

بعضيفعلقدكمابسمببهافيهالطعنيجوزفلاوسعها-نفساًالايكلف

بهمالذيالمسلمينأئمةمنإماملأنهمعهالتادبيجببل،الجهال

كلعلىمأجوروأنه،فروعهمنوصلماإليناووصلالدينهذاحفظ
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متمسكينيطلواأنلمعطميهيجوزلاأنهكما،أخطاأمأصابحال

نصوصهرأيتكمامذهبهمنليستلأنها،للأحاديثالمخالفةبأقواله

.وهؤلاءهؤلاءبينوالحق،وادفيوأولئكوادفيفهؤلاء،ذلكفي

فيتجعلولا،بالإبمانسبقوناالذينولإخواننالنااغفرربنا"

.")!ه(رحيمرؤوتإنكربنا،آمنواللذينغلاقلوبنا

فاتركوا-لمجدءِالرسولوخبرتعالىاللهكتابيخالفقولًاقلت-إذا4

."قولي

ثم،أيضأمحمدللإمامونسبه(05ص)للفُلاني،الإيقاظ

ذلكفياحتياجهلعدمالمجتهدحقفيليسونحوههذا":قال

."المقلدحقهوفيبلقولهمإلى

:/26()1"الميزان"فيالشعرانيقالهذاعلىوبناء:قلت

إماميموتبعدصحتالتيبالأحاديثأصنعفما:قلتفإن"

إمامكفإن،بهاتعملأن:لكينبغيالذي:فالجواب؟بهايأخذولم

بهذا،امركإمامكفان،بهاامرككانلربماعندهوصحتبهاظفرلو

الخيرحازفقدذلكفعلومن،الشريعةيدفيأسرىكلهمالأثمةفإن

فاته"إماميبهأخذإنإلابحديثأعمللا":قالومن،يديهبكلتا

لهمالأولىوكان.المذاهبلأئمةالمقلدينمنكثيرعليهكاكثيرخير

فان،الأئمةلوصمةتنفمذأإمامهمبعدصححديثبكلالعمل

صحتالتيالأحاديثبتلكوظفرواعاشوالوأضهمفيهماعتقادنا

وكلقاسوهكانراقياسكلوتركوافيهابماوعملوابهالأخذوابعدهم

."قالوهكانواقول

01يهلآا،لحثراصوز0()
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ثانياً

-1

-2

-3

الثهرحمهانسبنمالكالإمام:

:فقالاللهرحمهمالكالإماموأما

وافقمافكلرأيفيفانظروا،وأصيبأخطىءبشرأناإنما"

والسنةالكتابيوافقمالموكل،فخذوهوالسنةالكتاب

فيحزمابنوعنه)2/32(الجامعفيعبدالبرابن01"فاتركوه

.((941)6/الأحكامأصول

النبيإلا،ويتركقولهمنويؤخذإلاع!النبيبعدأحدليس"

."ثئَ

عباسابنقولمن1(/48)1"الفتاوى)فيالسبكيالدينتقي

عباسابنمنالكلمةهذهوأخذ":قالثم،حسنهمنمتعجباً

."عنهواشتهرتعنهاللهرضيمالكمنهماوأخذها،مجاهد

مسائل"فيأبوداودقالفقدأحمدالإمامعنهمأخذهاثم:قلت

إلاأحدلعس:يقولأحمدسمعت):)276("أحمدالإمام

."يك!النبيخلاماويتركرأيهمنويؤخذ

فيالرجلينأصابعتخليلعنسئلمالكاًسمعت:وهبابنقال

حتىفتركته:قال،الناسعلىذلكليس:فقال؟الوضوء

هي؟:وما،فقالسنةذلكفي:عندناله،فقلتالناسعلىخفي

عنالحارثبنوعمرولهيعةوابنسعدبنالليثحدثنا:قلت

بنالمستوردعنالحبليعبدالرحمقأبيعنالمعافويعمروبنيزيد

بينمابخنصرهيدلك!رِواللهرسولرأيت:قالالقرشيشداد

بهسمعتوما،حسنالحديثهذاإن:فقال.رجليهأصابع
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الأصابع"بتخليلفيأمر،يُسألذلكبعدسمعتهثم،الساعةإلا

.32-31حاتمأببلابن"والتعديلالجرحمقدمة"

الثهرحمهالشافعيالإمام:ثالئاً

أكزذلكفيعنهفالنقول،اللهرحمهالشافعيالإماموأما

فمنها:،وأسعدبهاأكزعملًاوأتباعه،وأطيب

عنه،وتعزب-لمجرِواللهلرسولسنةعليهوتذهبإلاأحدمنما"-ا

اللهرسولعنفيه،أصلمنأصلتُأو،قولمنقدفمهما

قولي"وهو،يك!اللهرسولقالمافالقول،قلت!اث!ضف

دمشق"تاريخ"فيكما،الحاكمإلىالمتصلبسندهالحاكمرواه

.وغيره/3(1/)15عساكرلابن

لم!اللهرسولعنسنةلهاستبانمنأنعلىالمسلمونأجمع"-2

القيملابنالموقعينأعلام)."أحدلقوليدعهاأنلهيحل

.وغيره2/361(

بسنةفقولوا!اللهرسولسنةخلافكتابيفيوجدتمإذا3-"

(15/9/01عساكرابن)"قلتماودعوا،!اللهرسول

.وغيره(001صوالفلاني)/63(1المجموع)

الفلاني)(1/57الشعراني)"مذهبيفهوالحديثصحإذا"-4

وغيرهما.(701ص

الصحيحالحديثكانف!ذا.منيوالرجالبالحديثأعلمأنتم"-5

حتى،شامياًأوبصرياًأوكوفياً،يكونشيءأيبهفاعلموني

."صحيحاًكانإذاالعهأذهب
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فيالخطيبرواه.اللهرحمهحنبلبنأحمدللإمامهناوالخطاب

وابن)15/9/1(عساكرابنوعنه)8/1("بالشافعي"الاحتجاج

أحمد"الِإماممنافب"فيالجوزيوابن75()ص"الانتقاء"فيعبدالبر

أحمدبنعبداللهعنطرقيثلائةمن/2(/47)2والهروي994()ص

جزمولذلك،عنهصحيحفهو،لهقالالشافعيأنأبمهعنحنبلابن

"الإيقاظ"فيوالفلاني325(/)2"الاغلام"فيالقيمابنإليهبنسبته

يعني-اخذهكثرولهذا:البيهقيقال":قالثم152()ص

واليمنوالشامالحجازأهلعلمجمعأنهوهوبالحديث-الشافعي

ماالىميلولامنهمحاباةغيرمنعندهصحمابجميعوأخذ"والعراق

كانوفيمن،غيرهفيالحقلهبانمهمابلدهأهلمذهبمناستحلاه

معرفةفييجتهدولمبلدهأهلمذهبمنعهدهماعلىاقتصرمنقبله

."ولهملنايغفروالله،خالفهماصحة

النقلأهلعندطاللهرسولعنالخبرفيهاصحمسألةكل-"6

الهروي)"ممانيوبعدحيانيفيعنهاراجعفانا؟قلتمابخلاف

)3/363("الموقعينأعلامأفيالقيموابن)(47/1

.(401صوالفلاني)

خلافه،ىلمجحالنبيعندصحوقد،قولاًأقولرأيتمونيإذا7-"

(/15011/-عساكرابن)."ذهبقدعقليأنفاعلموا

.وغيره

يصج،مماقوليخلاف!يِدالنبيعنفكان،فلتماكل8-"

عساكوابن)."تقلدونيفلا،أولىالمْبيفحد/ي!ث



:)6/118(حزمابنيقول

نبهواوانهم،للتقليدمبطلونقلدواالذينالفقهاءإن"

رحمهفانه،الشافعيذلكفيأشدهموكان،تقليدهمعنأصحابهم

الحجة،أوجبتهبماوالأخذالآثارصحاحاتباعفيالتاكيدمنبلغالله

بهاللهنفع،بذلكوأعلن،جملةيقلدأنمنوتبرأ،غيرهيبلغلمحيث

."خيركثيرإلىسبباًكانفلقد،أجرهوأعظم

فيالطحاويروىكما،وعلمائهمآبائهمعلىولو:حتىقلت

:قالسالمعنثقا!رجالٍباسناد/372()1الآثار"معانيشرح)

منرجلجاءهإذالمسجدفيعنهاللهرضيعمرابنمعلجالسإني"

حسن:عمرابنفقال؟الحجإلىبالعمرةالتمتععنفسألهالشامأهل

كانفانويلك:فقال؟ذلكعنينهىكانأباكفان:فقال،جميل

تاخذأببفبقول،بهوأمري!اللهرسولفعلهوقدذلكعنخهىقدأبب

فقم:فقال،!اللهرسولبامر:قال؟!!اللهرسولبامرأم

بشرح)2/82والترمذينحوه(0057رقم)أحمدوروى"عني

ذئبأب!ابنعن(511/)7/عساكرابنوروى.وصححه(التحفة

علىبنعوف(عبدالرحمنابنيعني)ابراهيمبنسعدقضى:قال

يك!اللهرسولعنفأخبرته،عبدالرحمنأببنربيعةبرأيرجل

وهوعنديذثبأبابنهذا:لرنجيعةسعدفقال،بهقضىمابخلاف

قد:ربيعةلهفقال،بهقضيتمابخلافص!النبيعنيحدثثقة

سعدقضاءأنفذ!واعجباً:سعدفقال:حكمكومضىاجتهدت

فشقهالقضيةبكتابسعدفدعايك!اللهرسول!اءأ!فذالاوا

عليه.للمقضي
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اللّهرحمهحنبلبناحمدالإمام:رابعاً

حتى،بهاوتمسك!اًللسنةالأئمهَجمعاًأكزفهوأحمدالإماموأما

الهروي)"والرأيالتنبريععلىتشتملالتيالكتبوضعيكرهكان"

:قالولذلك.2/363(الموقعينإعلامفيالقيموابن)1(/-47

،الثوريولاالأوزاعيولاالشافعيولامالكاتقلدولاتقلدنيلا-أ

القيموابن)113(الفلاني)."اخذواحيثمنوخذ

-)2/203.

وهو،رأيكلهحنيفةأبيورأيمالكورأيالأوزاعيرأي-"2

الجامع!"فيعبدالبرابن)"الأثارفيالحجةوإنما،سواءعندي

/-2941).

ابن)."هلكةشفاعلىفهو!اللهرسولحديثرد3-من

!(183-أحمدمناقبفيالجوزي

بالتمسكالأمرفيعنهمتعالىاللهرضيالأثمةأقوالهيتلك

الوضوحمنوهي،بصيرةدونتقليدهمعنوالنهي،بالحديث

بكلتمسكمنفانوعليه،تأويلاًولاجدلأتقبللابحيث،والبيان

مبايناًيكونلا،الأثمةأقوالبعضخالفولوالسنةفيثبتما

ومتمسكجميعالهممئبعهوبل،طربقتهمعنولاخارجاً،لمذهبهم

الئابتةالسنةتركمنكذلكوليس،لهاانفصاملاالتيالوثقىبالعروة

لأقوالهمومخالف،لهمعاصبذلكهوبل،لقولهممخالفتهالمجرد

يحكموكحتىيؤمنونلابىربكفلا":يقولتعالىوالله،المتقدمة

ويسلمو!قضيتمماحرجااتفسهمنيلايجدواثمبينهمشجرفيما

أمرهعقيخالفونالذبنفليحذر"وقال(65:النساء)."تسليما

418--



(كا!؟ة63:النو!)أليثم"عذإببصيبهمأوفتنةتصيبهمان

!:نعالىاللهرحمهرجبابنالحافظقال

للأمة،يبعنهأنوعرفهيالرسولأمربلغهمنكلعلىفالواجب"

منعظيمرأيذلكخالفوإن،أمرهباتباعويأمرهم،لهموينصح

يأرأيمنبهويقتدىيعظمأنأحق!اللةرسولأمرفان،الأمة

ومنالصحابةردهناومن،خطأالأسياءبعضفيأمرهخالفقدمعطم

له،بغضالاالردفيأغلظواوربماصحيحةسنةمخالفكلعلىبعدهم

أحب-!اللهرسوللكن،نفوسهمفيمعظمعندهممحبوبهوبل

وأمرالرسولأمرتعارضفإذا،مخلوقكلأمرفوقوأمره،إليهم

منتعظيمذلكمنيمنعولا،ويتبعيقدمأنأولىالرسولفامر،غيره

نأيكرهلالهالمغفورالمخالفذلكبللهمغفورأكانوإنأمرهخالف

."بخلافهفالرسولأمرظهرإذاأمرهيخالف

مر،كماأتباعهمبهأمرواوقدذلكيكرهونكيف:قلت

رحمهالشافعيإنبل،للسنةالمخالفةأقوالهميتركواأنعليهموأوجبوا

أخذأو،بهايأخذلمولواليهالصحيحةالسنةينسبواأنأصحابهأمرالله

المسائل-اللهرحمه-العيددقيقابنالمحققجمعلماولذلك،بخلافها

فيهاالصحيحالحديثالأربعةالأئضةمنواحدكلمذهبخالفالتي

المسائلهذهنسبةإن":أولهفيقال؟ضخممجلدفيواجتماعاًانفراداً

لهمالمقلدينالفقهاءعلىيجبوإنه،حرامالمجتهدينالأئمةالى

.(99صالفلاني)"عليهمفيكذبوا،إليهميعزوهالئلامعرفتها
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للخضرالمزعومالنصبفيالشيخفتوى

فيلكاجزيرةفيموجوداًكانالذكط

الخضرحياةن!القموروعبدةالمبتدعةدعوىوعلى

منبالثهونعوذ،ونستغفرهونستعينهنحمده،لثهالحمدان

ومن،لهمضلفلااللهيهدهمن،أعمالناسيئاتومن،أنفسناشرور

له،شريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأنوأشهد،لههاديفلايضللى

ورسوله.عبدهمحمداًأنوأشهد

كلمةأكتبأن،الفضلاءالأساتذةبعضمنىرغبفقدبعدأما

فيإليهالمنسوبوالأثر،والسلامالصلاةعليهالخضرحولموجزة

فيألفهالذيالكتابطمعبمناسبة،(الكويت)في(فيلكا)جزيرة

العلماءالسادةوفتاوى،الحصينعبدالعزيزبنأحمدالفاضلالأخذلك

آمين.المسلمينبهااللهنفع،بهألحقهاالتي

مسألتينحولذلكفيالكلامأديرأنرأيتفقدعلمهوبناء

اثنتين:

البلادمنوغيرهاالكويتفيالمزعومبأثرهالتبرك:الأولى

بالصلاةوالتعمدبزيارتهتعالىاللهإلىالتقربوقصد،الإسلاممة

لديه.والدعاء

الصلاةالخضرعلمهانرجحمنقولفيالنطر:والأخرى

نبعاً.لبسوالسلام
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:فاقولوالعمل!لقولفيالتوفيقيلهمنيانأسالتعالىوالله

منالصحيحبلالراجحكانإذاأنهالكريمالقارىءأيهااعلم-1

منجملةفيماتقدوالسلامالصلاةعليهالخضرأنالعلماءأقوال

قبلهمنخلتفدرسولالامحمدوما"والأنبياءالرسلمنخلا

يظلالبعيدجداً،أنفمنأو،عادةالممكنمنفليس"الرسل

علبهمضىوقد،اليومحتىمعروفاًالسلامعلمهمقاماتهمنمقام

اللهرحمهتيميةابنالإسلامشعخصرحولذلك،السنينألوف

التعيينعلىالأنبياءمننبيقبريعرفلاأنهالمحققينمنوغيره

هذا،والتسليمالصلاةأفضلعليهمحمدنبيناقبرإلا،واليقين

مساجدقبورهـماتخاذعلىوالنصارىاليهودمنأتباعهمحرصمع

غلبواالذينقال":ذلكمنشيءالىالكريمةالآيةاضعارتكما

رسولبذلكأخبرناوكما،"مسجدأعليهمل!خذنأمرهمعلى

ف!ذا،(ذلك)ْبسببلعنواوأنهممتواترةكثيرةأحاديثفي!الله

بلالأرضعلىظاهرةكانتالتيقبورهمفيكذلكالأمركان

أولىثمفأولى،بهتعرفأثرلهايبقلمذلكومع،البنيانمرفوعة

والذي،وصلىالخضرفيهاقابمالتيمقاماتهمنمقاميضيعأن

فوضولئن.مثلاسلفعنخلفامتوارثماديدليلعليهليس

قبلماإلىبهالتسليمُيمكنممافذلك،معروفاًمقامهظلأنه

فيلهوتعالىتباركاللهوتمكينُ،ذلكبعدوأما،وظهورهالإسلام

قدرته،هوفيمما،والوثنيةالشركآثاركلعلىوقضاؤه،الأرض

فيلكا()الجزيرةفيالمزعومالخضومقامكانفلو،عملطانهوتحت

.،مساجدالقبوراتخاذمنالساجدتحذير"كتا!راجع)0!
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لقضىاليومالواقعهوكمابهللتبركمقصوداًأوموجوداًغيرهأو

بهالناسلافتتانمنعاً،دابرهوقطعواالأولونالمسلمونعليه

النبيتحتهابويعالتيالرضوانشجرةأنترىألا.لديهوالتعبد

علىعُفيتقد،الكرامأصحابهمن،والسلامالصلاةعليه

صارحتى،بعدهممنجاؤواالذينعلىثمأنفسهمٍالصحابة

هومماوغعره،البخاريصحيحفيجاءكما،منسمانسيامكانها

وقطداً،للذريعةسداًإلاذلكوما.آخر)1(موضعفيمفصل

ممن،بعدهممنياتونللذينبالنسبةولاسيما،الفتنةلدابر

وقواعدهاالشريعةوأصول،والسنةبالكتابلديهملامعرفة

وفي،قطعهاالذيهوعنهاللهرضيعمرانقيلوقد،المحكمة

.)2(الزمانهذاغيرفيذكرتهنظرذلك

منغيرهأو(فيلكا)مقامأن،مكابرمبمادعىفلووأيضا

كمسجدالإسلاميةالبلادمنغيرهافيللخضرالمنسوبةالمقامات

وأنه،حقيقةالسلامعليهالخضرهومقامأنهوغيرهاوحلب،دمشق

فيه،للصلاةقصدهيبرربالذيذلكفليس،اليومحتىمعروفاًبقي

وصفالتيوالشركياتالبدعمنلشيءطلبهبله،عندهدثهوالتعبد

سنةمنليسالقصدذلكلأن،لديهيقعممابعضهااللُهحفظهالمؤلف

عليهم،المغضوباليهودسننهومنبل،الأولينالمسلمين

منكانذلكأنالخطاببنعمرعنثبتوقد،الضالينوالنصارى

أناساًالراشدةخلافتهفيلهحجةفيرأىفقد،هلاكهمأسباب

:فقالوا؟هذاما:فقال،والعبادةللصلاةيقصدونهمكانايبتدرون

.(931-371)ص6الساجدتحدير"كتا!افظر(2)و(1)
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فقال،قيهالصلاةيقصدونفهم،يث!اللهرسولفيهص!لىمـجد

بيعا،أنبمائهمآثاراتخذوا،الكتابأهلهلكهكذا:عنهاللهرضي

فيهانحملهيعرضلمومن،فليصلالصلاةفيهامنكملهعرضتمن

.(1يصل)*الصلاهَ

علىذل!كيخفىوقد،وحكمتهعنهاللهعمررضيفقهمنوهذا

المعلوممنكانإذاأنه:وبيانه،غيرهمعنفضلاالخاصةمنكثير

،الظاهرةوعبادتهي!النبيإفعالفيالسنةالتزاميجبأنهالفقهاءعند

اولىثمفاولى،السنةهذهفيمخالفتهقصدالوجوهمنبوجهيجوزلاوأنه

للأدلةنحالفلأنه،فيهانواهاالتينيتهفينحالفتهقصديجوزلاأن

م!)2(بهللاقتداءالموجبةالكثيرة

بنيةالضحىصلاةيصليكانأنهمثلاالمعلوآمنكانف!ذا

،الفرضبنيةفيصليهافيهايخالفهأنلأحديجوزفلا،التطوع

في!النبيصلىاذا:فيهنحنمافكذلك.تمامابالعكسوالعكس

،اياهبقصدهاللهإلىمتقربالهقاصداكانانهلنايظهرولم،مامكان

المكانذلكيقصدالذيأنحممئذشكفلا،اتفاقاذلكلهوقعوأنما

اللهرسوللسنةمخالفايكونأنه-إياهبقصدهاللهالىمتقربافيهبالصلاة

الصلاةعلعهبنومالمونوى،يقصدمالمقصدأنهجهةمن!

لقوله،بدعتهعليهمردودةمبتدعفهو،كذلككانومن،والسلام

.(1)36الابقالمصدرانظير(1)

.آ"والأحكاالحقاثدفيبنفسهحجة"الحديثرسالتىمفدمةانظر)2(
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أنريبولا،")1(ردفهومنهلعسماهذاأمرنافيأحدثمن"ي!

أسبابأعظممننواياهأوأفعالهفيكانتسواء!ىالنبيمخالفةقصد

يخالفونالذينفليحذر":تعار(قولهصريحهوكما،والهلاكالفتنة

."أليمعذابيصيبهمأوفتنةتصمبهمانامرهعن

المسائلكثيرمنفييساعدكالمذكورعمرلفقهالبيانهذافاحفظ

علىفإنه،تعالىاللهبإذنمهتدياًتكن،النزاعمواطنمنهيالتي

لهذهيكنلمولذلك،عنهماللهرضيالصالحالسلفجرىذلك

التيالمقاماتيقصدونكانواولابل،ذكرعندهمالمزورةالمقامات

الصلاةعليهمالأنبياءمنغيرهمقامبله،فينفسهالرسولفيهاصلى.

إليهم.ن!سبتهاالثابتةالمقاماتندرةعلى،والسلام

موسىاللهنبيعليهقامالذيالجبلوهو،مثلاالطورجبلفهذا

قصدهيجوزفلاذلكومع"تكليماًموسىإدته"وكلمعليهربهلمناجاة

يكنلمولذلك،العباداتمنذلكوغير،عندهوالدعاءفيهللصلاة

يقصدلافهوالسلفعنذلكالخلفوتوارث،يقصدونهالسلف

رضيالصحابةبعضمنعنهالنهيئبتبل،اليوم-حتىأعلمفيما-

يحىبنقزعةقالفقد،قصدهجوازأحدهمتوهمحينماعنهمالله

:البصري

الطوردع:فقال؟الطورآتي:عنهاللهرضيعمرابنسألت"

إلىإلاالرحالتشدلا":قالا!ك!النبيأنعلمتأماأتأتهولا

لم.؟)2("مساجدثلاثة

.5رقم0والحرامالحورتخريج"كتابقيعرجوهو،وغيرماالشيخان)1(إخرجه

.(226ص)"الجنائزإحكامو"،(933-338ص)0الساجدتحذير"انظر)2(



هو،عنهاللهرضيعمرابنبهاستدلالذيالحديثوهذا

أبوومنهم)1(موفوىًالصحابةمنجمععنصحفد،مرفوعحديث

إتيانأيضاأنكرأنهعنهالصحيحةالطرقبعضوفي،الفباريبصرة

.الطور)2(

كانالتيالرسولومقاماتالحقالمقامهذاشأنهذاكانفاذا

منونحوهاالصلاةإلافيهايفعللاوهي،م!بقكمافيهاصلى

المقاماتمنوغعره"فيلكا'جزيرةمقامعنيقالفماذا،العبادات

لاشكوالوئنيات؟والشركياتللفساد،بؤرةوهي،المضلنةالمزورة

نأيجبولكن.أحرىشافتهاوباستئصال،أولىعنهابالنهيأنها

أنزلبمايحكمونالذينوالحكامالأمورولاةالزمانهذافيذلكيتولى

البدعهذهاستمرارعنالمسؤولونفهمكانوا،كانرا،وأينمامناللا

يُدعملمفإذا،العلماءأكزمنالمسلمينظهرانيبينوبقائهاوالشركيات

هوكماالرياحأدراجوجهودهمأصواصه!مذهبتاولئكمنهؤلاء

يزعمالابالسلطانليزعاللهإن":قيلوقديماً،اليومالمشاهد

هدمالذييي!اللهرسول-فعلوا-إنذلكفيوأسوتهم،"بالقرآن

الكريم،القرآنتفاسيرفيجاءكماأهلهعلىوحرقهالضرارمسجد

بينوتفريقاوكفراًضرارأمسجداًاتخذواوالذين":تعإلىقولهعند

الصلاةعنالنهيعلىالعلماءبهااستدلفقد،الآية"...المؤمنين

وجل،عزاللهوجهابتغاءسوىلغرضأومباهاةالمساجدمنبنيفيما

،9(5)2،الغليلارواء"و،226(-422)"الجنائزاحكام"فيأحاديثهمخرجتقد()1

.)713(0النضيروالروض"

.رغير0(014-913ص)8الساجدتحذرو"فيغرجوهو21('
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.الشيطانلوجهإلاتقصدلالأنهاوالحرقبالهدمأولىالمقاماتفهذه

أوليائهاومنمنهاللامةاللهنسمأل

نبوةفيالعلماءاختلافالىكتابهأولفيالفاضلالمؤلفأشارلقد-2

:فقال،والسلامالصلاةعليهالخضر

."نبياًليسانهأقوالهممنوالراجح'

نأرأيتفقد،المحققينالعلماءعندمرجوحاًالقولهذاكانولما

:فأقول،وتذكيراًتنبيهاً،لتهموأدأقوالهممنشيئاًلاأذكر

:"النضرالزهرأرسالتهأولفياللهرحمهحجرابنالحافظقال

موسىعنخبرهفيتعالىاللهقال.نبياًكونهفيوردمابأب+9.ول

منبأمرفعلهأنهظاهرةوهذه،"أمريعنفعلتهوما":عنهحكاية

لمآخرنبيبوساطةيكونأنويحتمل،الوساطةعدموالأصل،الله

يكونلاذلكلأدط،الهامبأنهالقولالىسبيلولا،بعيدوهو،يذكره

وتعريض،النفسقتلمن؟عملمابهيعملحتىوحياًنبيغيرمن

ذلك.فيانكارفلا،نبيانه:قلنافإن.للغرقالأنفس

النبيأخبروقد،النبيمنأعلمالنبيغيريكونكمف،وأيضاً

عبدنابلى:لموسىقالتعالىاللهأن":()ْالصحيحالحديثصًفي

.كا!؟"خضر

لهمالفطوفي،)57(برقم"البخاريمحيحغتصر"كتابفيوهو،الشيخانإخرجه)0(

وكرمه.بمنه،طبعهإتماماللهيسر(11)2برقم0المختصر"وهوفي،"منكهواعلم"

الالية.الأجزاءطغتعالىاللهيسرمنهالأولالمجلدطغتموقد
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هو:الثعلبيوقال؟!نبيلغيرتابعاًالنبييكونفكيفوأيضا

.الأقوالجميعفينبي

منتحلعقدةأول:يقولالعلماءأكابربعضوكان

نبيغيربكونهيتذرعونالزنادقةلأن،نبياًالخضركوناعتقادالزندقة

:)1(قائلهمقالكما!النبيمنأفضلالوليأنالى

برزخفيالنبوةمقام

النبيودونالرسولفويق

،والسلامالصلاةعليهنبوتهعلىتدلأخرىآيةوهناك:قلت

العلامهَذكرفقد،"عندنامنرحمةآتيناه":فيهتعالىقولهوهي

:قالثم،كلهاتضعيفهاإلىأشار،أقوالثلاثةتفسيرهافيالألوسي

فيذلكعلىأطلقتوقد،والنبوةالوحيأنهاعلىوالجمهور"

...،عباسابنعنحاتمأبيابنذلكوأخرج،القرآنمنمواضع

،كثيرةوالأخبارالآياتمنوشواهده،الجمهورعليهماوالمنصور

.")2(اليقينيحصليكادوبمجموعها

معقصتهفيالمتأملفإن،تعالىاللهرحمهصدقولقد:قلت

الغيبعلىمُظهرأكانالخضرأنيجدوالسلامالصلاةعليهماموسى

فلاالغيبعالم":تعالىقولهبدلبل،الأولياءمنلأحدذلكولمس

فيظاهروذلك،"رسولمنآرتضمنأحدآًالاغيبهعلىيُظهر

هنها:تبسرماأذكر،القصةمنعدةمواطن

.0المكيةالفترحاتوه0الفصوص"صاحبعربابنهر:قلت)1(

.39(-)5/29المعانيروح)2(
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معيتستطيعلنانك":الصحبةمنهطلبعندمالموسىقوله-1

كان!نهعلىواضحلدليلالسلامعليهمنهالجزمفهذا"صبرا

منه،والتخرصالظنبابمنيكنولم،بذلكعلمعلى

هذهعقبالحديثطرقبعغىفيجاءتزيادةويؤيده،حاشاه

بلفظ:الآية

.")1(ذلكعلمقد،الغيبعلميعلمرجلًاوكان)

:الغلامقتلتأويلهفيقولهومثله-2

عليه،عطفاقدابواهوكان،كافراًطبعيومفطبعالغلامواما"

ربهماخيرأيبدلهماأنفأردنا.وكفراًطغياناأرهقهما،أدركأنهفلو

أمهعلىأبوهووقع":روايةفيزاد."رحماوأقربزكاةمنه

.)2("رحماوأقربزكاةمنهخيرأمنهفولدتفعلقت

أمهعلىوقعأباهوأن،كافراًطبعالغلامأنالسلامعلمهواخباره

لاالتيالمحضةالغيبيةالأمورمنلهو،منهخيراًوولدتفحملت

منفذلك،والوحيالنبوةطريقمنإِلاعليهاللاطلاعمجال

رسولا.يكنلمإِن،نبياكانإنهعلىالأدلة!قوى

عليهماالخضرموسىلقيلما":فيالنصيقولذلك3-ومن

لموسى:الخضرفقالالماءفيمنقارهفالقى،طيرجاء،السلام

ما:يقول:تال؟يقولوما:قال؟الطيرهذايقولماتدري

.)3(الماءم!منقاريأخذكماإلااللهعلمفيموسىوعلمعلمك

.231(/)4المتثوراللر()1

.(911-1)5/18أحمدبنالدلعبدوالزياثة،مسلمإخرجه)3(

.)2467("الصحيحة"يخاومونحرجوالسيوطيالذهيووافقهوصححهالحلامووا.)2(
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منوهو،الطيرمنطقعلمقد،الخضرانفيصريحفهذا

عليهسليمانالنبينحوعلىهذافهوفي،البشريعلمهلاالذيالغيب

عُلمناالناسايهايا":القرآنفيعنهاللهحكىالذيوالسلامالصلاة

."الطيرمنطق

المسلمتأملهاإذاالمتقدمةالأدلةانالمسالةهذهفيالقولوخلاصة

إليهذهبكماابخضربنبوةالقولالصوابأنتيقن،!قلبهووعاها

لهايصبرلمالتيالعجائبمنفعلمافعلولذلك،العلماءجمهور

نستطععوبه،تعالىاللهكليموهو،والسلاما!صلاةعليهموسى

فيماحجرابنالحافظإليهاأشارالتيالزندقةمنالعقدةنحلتلكأن

بالظاهرالاعتقادمنالصوفيةمنكثيريعتقدهمماونحوها،سبق

فضلًاالخاصةمنكثيرعقيدةأفسدالتيوالشريعةوالحقيقة،والباطن

لاالذينالفساقكثيرمنفيالولايةبلالصلاحفاعتقدوا،العامةعن

الظاهر،بدعوىأعيادهمولاالمسلمينجماعاتيشهدونولايصلون

علواًالظالمونيقولعمااللهتعالى،اللهأولياءكبارمنالباطنفيوأنهمٍ

كانواالذينالبطاثحيةمعتيمعةابنالإسلامشيخقصةوما،كبيرا

عليهم،اللهنصرهحتىزمانهفيوالكرامةبالولايةدمشقفييتظاهرون

ببعيد.القارىءعنوباطلهمباطنهمعلىوقضى

وهوالسمعالقىاوقلبلهكانلمنلذكرىذلكفيإن"

."شهيد

وسلم.وصحبهوآلهمحمدعلىاللهوصلى

4913سنةالأولربع9دمشق

الألبانيالدينناصرمحمد
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العلملطلبةالشيخنصائحمن.

الإسلاميةالعلوآفينحتارةكتببقراءةالنصح-أ

1-الفقه:

التقيدمنال!ثيءبعضالانطلاقينبغي"السنةفقه"كتاب

"الروضةوهو،بهننصحآخركتابإلى،فقطالكتابهذابدراسة

.خانحسنلصديق"البهيةالدررشرحالندية

"الدراريحجماًاسمهمنهأصغرولكنلهمشابهكتابوهناك

وهناك.نفسهالشوكانيللشيخومتنهشرحه"البهيةالدررشرحالمضية

جهةمنسابقوسيدجهةمنخانحسنوصديقالشوكانيبينفارق

الكتابينفيالتمثلهذاظاهرة.السلفيالعلميالمنهجتمثلفيأخرى

فكتاب،سابقلسيد"السنة"فقهكتابفيمنهابكثيرأكثرالمذكورين

كثيرمنعليهيجريالذيالعلميالمنهجيمثلنقديفيسابقسيد

تراهكمافهو،المقارنبالفقهي!سمونهماتدريسفيالشريعةأساتذة

يرجحتارة،فريقكللةوأدفيهاالعلماءأقوالويذكرالمسألةيعالج

معلقة.المسألةيزكوتارةأحدها

حيرانال!ثريعةكليةمنالطالبيخرجالدراسةهذهلمثلوكأثبر

ولاعليهعاشالذيالقديممذهبهعندهليسالفقهعةالناحيةمن

نريدونحن.وأمثالهماوالصنعانيالشوكانيإليهايدعوالتيالخطةعنده

الشخصيةالطريقةحبالفقهيريدالذيالمسلمفي،شبابنايقوىأن

المسائليتركولاوالسنةالكتابادلةعلىتعتمدالتيالعلميةالبارزة

يشاء.ماويدعيشاءماياخذامرىءكلحيث-إنمائعة
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2-السيرة:

شدَّفقهفقدالسيرةفيجداًعزيزالطلبهذامثلالأسفمع

،السيرةمراحلكليتتبعلممثلاللغزاليالسيرةفقهولكنفراغاًالسنة

لدينافليس.ويوجههاعليهاويعلقالسيرهمنمقتطفابيلتقطإِنهبل

وأجمعها،الماضيةالقديمهْالمؤلفاتإلاالسيرةفيإليهنرجعما

منجزءوهي،الدمشقيكثيرابنللحافظالنبويةالسيرةوأصحها

ويأتي،مجلداتأربعةأوثلاثةفيمستقلاًطبع"والنهاية"البدايةتاريخه

أنهمشكلتهولكن.القيملابنالمعاد""زادكتابفيالسيرة،بعدها

ابنسيرةمنتناولًااسهلأنهرغمالفقهيةالنواحيفييتومعجداً

كثير.

ابنسيرةلاختصارسنينمنذالنيةلديكانتأنهوالواقع

فتركته.جدأمتعباًالأمروجدتولكنيبذلكبدأتكثير،

تخريجاًويخرجهيلخصهمنالكتابلهذاييسرأناللهوأرجو

.السيرةفيبهأنصحكتابعنديفليسلهذا.مفيداًغتصراً

منجدأالكثيرففيهابها،يوثقفلاهشامابنييمةوأما

فهوكثير،ابنمشكلةتشبهأيضإًومشكلتهاالصحيحةغيرالروايات

بياندونكثيرةعللفيهاتكونقدالتيأسانيدهامعالرواياتيسوق

كذاجزء:هشامابنسيرةإلىرواياتهميعزوناليوموكتابناحالتها،

إلىرجعتوإذا.البخاريصحيحإلىيعزونوكأضهم.كذاصفحة

ضعيفاً.واهياتجدهالسند

الوهابعبدبنمحمدللشيخ!كيمالرسولسيرةنحتصروأما

قصةأوردقدإنهحنىعلميمنهجعلىتكنفلمتعالىاللهرحمه



كله.القرانتهدمقصةوهي،العلىلغرانيق،

:لعقيدةا-3

وبعضالمسلمينعمامةكثيرمنفيهاوقعالتيالعظمىالمصيبة

تعالىاللُهدونمنوالصالحينبالأنبياءالاستغاثةوهيألا،خاصتهم

بعضعندمتعددةجماعاتلتسمعإنكحتى؟والمصائبالشدائدفي

الأمواتهؤلاءكأن،مختلفةأمورفيبأصحابهايستغيثونالقبور

بلغاتالمختلفةالحاجاتمنمنهمويطلب،لهميقالمايسمعون

الدنيا،لغاتمختلفيعلمونجمهمالمستغيثينعندفهم،متباينة

وهذاواحد!آنفيبهاالكلامكانولو،الأخرىعنلغةكلويميزون

فوقعواالناسمنكثيرجهلهالذيتعالىاللهصفاتفيالشركهو

.الكبرىالضلالةهذهفيبسببه

ادعواقل"تعالىقولهمنها.كثيرةآياتعليهويردهذاويبطل

ولاعنكمالغركشفيملكونفلا،دونهمنزعمتمالذين

ذلكبيانفيألفقدبل،كثيرةالصددهذافيوالآياتتحويلاً").(،

لهيظهرإليهافيلرجعذلكمنشكفيكانفمن،عدةورسائلكتب

فعليك"النجديةالتوحيد"مجموعةأجمعهاومن،الكهشاءانالحق

علىو"الرد"والوسيلةالتوسلفيجليلة"قاعدةومنها.بمطالعتها

تيمية.ابنالإسلاملشعخ"البكري

.56الآيةالإسراءصورة)0(
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؟المنصورةالظاهرةالطائفةهيمنبيان

(.الساعةتقومحتىالحقعلىظاهرينامتيمنطاثفةتزالالا

بنالحسنحدثنا(1لم)6"الفاصل"المحدثفيالرامهرمزي

ثناهارونبنيزيدثناالرازيسريجأبمابنأحمدثناالتسزيعثمان

به،مرفوعاًحصينبنعمرانعنمطرفعنقتادةعنسلمةبنحماد

:آخرهفيوزاده

فلاالحديثاصحابيكونوالمإن:هارونبنيزيد"قال

هم؟".منأدري

غيرالصحعحرجالمنثقاتكلهمرجالهالإسبادوهذا:قلت

أنيظهرلكن،الحديثوسرقةبالكذبفاحهمَ،بثقةوليسالتستري

"الجامعفيالسيوطيذكرهفقد،طريقهغيرمنأصلًاللحديث

والضياءعساكروابنقانعابنروايةمن1(/134/)1الكبير"

:قالثم،أنسعنقتادةعن""المختارةفيالمقدسي

عنمطرفعنقتادةهوإنماخطا،هذا:البخاري"قال

."عمران

منمحفوظالحديثأنعلىالبخاريمننصفهذا:قلت

حصين.بنعمرانحديث

منجماعةعنمستفيضثابتصحيحالحديثأنواعلم

الصحابة:

وأحمد.الشيخينعند.سفيانأببنمعاوية-1

عندهما..شعبةبنالمغيرة-2
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ماجةوابنوالترمذيصمسلمعند.!ي!اللهرسولمصلىثويان-3

والحاكم""الفتنفيداودوأبب927(،278/)5وأحمد

(4/94)4.

مسلم.عندعامر.بنعقبة-4

صحيحبسند34(/5و436/)3"المسند"في.المزنيقرة-5

.الترمذيوصححه

926(./)5"المسند"في0أمامةأبو-6

طرقمن437(،942/)5أيضاأحمدعند.حصينبنعمران-7

فيداودأبورواهوكذا.الزيادةدونبهسلمةبنحمادعنأخرى

الذهبي.ووافقهوصححه(054/)4والحاكم"الجهاد"أول

ووافقهوصححه4(94/)4""المستدركفي.الخطاببنعمر-8

الذهبي.

الؤيادة،هذهأجلمنأوردتهوإنماقطعاً،صحيحفالحديث

الإسنادوبهذا،ضعيفهارونبنيزيدإلىسندهاأنعرفتوقد

الحديث!أصحاب"شرفكتابهفيالخطيببكرأبورواه

)الفتح"فيالحافظعزاهاوقد1(./34/)ق

إلاأظنهوما"،الحديث"علومفيالحاكمإلى(بولاق/924/)13

ماعندهوجدتوإنماأجدها،فلم،فيهعنهابحثتقدفإنيوهماً،

أحمد.الإمامعنيأتي

الحديثأهلمنجماعةعنوثابتةمعروفةالزيادةهذهأنبيد

وهم:وغيرها،هارونبنيزيدطبقةمن

عنبسثدهالخطيبفروى181(،-1)18المباركبنعبدالله-1

:قالغيرهأولاالطالقانييعقوببنسعيد
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...امتيمنطائفة2تزاللا:!النبيحديثايباركابن"ذى

".الحديثأصحابعنديهم:المباركابنقال

طريقمنأيضاًالخطيبوروى234(،-)161المدينيبنعلي

روايةمنالحديثساقوقد03(/)2""سننهفيوهذاالترمذي

:قالئم(ه)رقمالمتقدمةالمزني

هم:المدينيبنعليقال(البخاري)هوإسماعيلبرمحمد"قال

."الحديثأصحاب

علوم"معرفةفيالحاكمروى241(،-)164حنبلبنأحمد

الحافظأحدهماصحح،بإسنادينوالخطمب2(أص"الحديث

:فقالالحديثهذامعنىعنسئلأنهاحمدالإمامعنحجرابن

أدريفلا،الحديثأصحابالمنصورةالطائفةهذهتكنلم"إن

هم"،.من

الحْاجية.الفرقةتفسيرفيهذامثل3(/)33الخطيبوروى

أبيعنا-فطيبروى925(-00)0الحافظالثقةسنانبنأحمد

طائفةتزال"لاحديثوذكرسنانبنأحمدسمعت:قالحاتم

.الأثاروأصحابالعلمأهلهم:ففال"الحقعلىأمتيمن

عنالخطيبروى256(،-)491إسماعيلبنمحمدالبخاري

وذكر-البخاريإسماعيلبنمحمدثنا:قالأحمدبنإسحاق

س!:النبيعنجابرعنالزبيرأبيعنعقبةبنمويمىحديث

أصحابيعني:البخاريفقال"،أمتيمنطائفةتزال"لا

باباً:وجعلهالحديثعلقوقد"صحيحه"فيوقال.الحديث

لأنظاهر،هوكماقبلهماوبينبينهمنافاةولا"العلمأهل"وهم
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كانبالحديثأعلمالمرءكانوكلما،الحديثأهلهمالعلمأهل

فيوقإل.يخفىلاكماالحديثفيدونههوممنالعلمفيأعلم

بسندهذكروقدالهند(طبع-77أصالعباد"أفعال"خلقكتابه

أمةجعلناكم)وكذلكتعالىقولهفيالخدريسعيدأبيحديث

:البخاريقال(الناسعلىشهداءلتكونواوسطاً

الحديث.فذكر":ع!النبيقالالتيالطأئفة"هم

الظاهرةللطائفةالأئمةهؤلاءتفسيرالناسبعضيستغربوقد

ماتذكرناإذاذلكفيغرابةولا،الحديثأهلبأنهمالناجعةوالفرقة

يأتي:

دراسةفياختصاصهمبحكمهمالحديثأهلأن:أولا

أعلموطرقهالحديثوعللالر؟اةتراجممعرفةمنيتعلقرماالسنة

بهيتصلوماوغزواتهوأخلاقهوهديه!نبيهمبسنةقاطبةالناس

ع!.

القرنفيتكنلمومذاهبفرقإلىانقسمتقدالأمةأن:ثانيا

بهايستدلالتيوأحاديثه،وفروعهاصولهمذهبولكل،الأول

بكلويتمسكلهيتعصبمنهابواحدالمتمذهبوأن.عليهاويعتمد

منفيهايجدلعلهوينظرالأخرىالمذاهبإلىيلتفتأندون،فعهما

اهللدىالثابتمنف!ن،قلدهالذيمذهبهفييجدهلاماالأحاديث

المذهبفييوجدلاماوالأحاديثالسنةمنمذهبكلفيأنالعلم

منعظيمقسمعنولابديضلالواحدبالمذهبفالمتمسكالآخر،

الحديثاهلهذاعلىوليس،الأخرىالمذاهبلدىالمحفوظةالسنة

ومن،كانمذهبأيفي،إسنادهصححديثبكلياخذرنفإنهم
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قدرياًأوشيعياًلوكانحتى،ثقةمسعلمأنهدامماراويهكانطائفةأي

وقد،ذلكغيرأومالكياًأوحنفياًيكونأنعنفضلًاخارجياًأو

أحمدالامامخاطبحينعنهاللهرضيالشافعيالإمامبهذاصرج

صحديحاًالحديثجاءكمفإذا،منيبالحديثأعلمانتم:بقوله

(ممرياً")ْأمكوفياًأمحجازياًكانسواءإليهأذهبحتىبهفأخبرني

معينشخصلقوليتعصبونلا-معهماللهحشرنا-الحديثفأهل

إلىينتميلاممنغيرهمبخلاف،ثكيممحمداًحاشاوسماعلامهما

عننهوهموقد-أئمتهملأقواليتعصبونفانهم،بهوالعملالحديث

هذابعدعجبفلا!!نبيهملأقوالالحديثأهليتعصبكما-ذلك

بل،الناجيةوالفرقةالظاهرةالطائفةهمالحديثأهلبكونأنالبمان

الخلق.علىالشهداء،الوسطوالأمة

"شرفكتابهمقدمةفيالبغداديالخطيبالصددبهذاويعجبني

خالفهم:منعلىورداًلهمانتصاراً"الحديثأصحاب

،العلوممنينفعهبماشغلالمذمومالرأيصاحبأن"ولو

والمحدثين،الفقهاءآثارواقتفى،العالمينربرسولسعننوطلب

،يراهالذيرأيهعنبالأثرواكتفى،سواهعنيغنيهماذلكفيلوجد

منجاءماوبعانالتوحيد،أصولمعرفةعلىيشتملا!ديثلأن

مقالاتعنتعالى-العالمينربوصفاتوالوعيد،الوعدوجوه

للمتقينفيهااللهأعدوماوالنار،الجنةصفةعنوالإخبار-الملحدين

العجائبوصنوفوالسماواتالأرضينفياللهخلقوماوالفجار،

والمسبحين.الصافينونعت،المقربينالملائكةوذكر،الآياتوعظيم

)1،لباني(.!0النبيصلاة"صفةكتابنامقدمةانظر)0(
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ومواعظوالأولياءالزهادوأخبارالأنبعاءقصصالحديثوفي

وأقاصيص.والعجمالعربملوكوسيرالفقهاء،وكلام،البلغاء

وجمل،وصاياه،يك!د!الريىصلمغازيوشرح،الأمممنالمتقدمين

أزواجهوعدة،ومعجزاتهوأعلامه،وعطاتهوخطبه،وقضاياهأحكامه

وشرح،ومأثرهمفضائلهموذكر،وأصحابهوأصهاره،وأولاده

أنسابهم.وبيان،أعمارهمومبلغ،ومناقبهمأخبارهم

الحكيم،والذكرالنبأمنفيهوما،العظيمالقرآنتفسيروفعه

إلىذهبمنوتسمية،عنهمالمحفوظةالأحكامفيآلصحابةوأقاويل

المجتهدين.والفقهاء،الخالفينالأئمةمن،منهمواحدكلقول

بدعةكلبهموهدم،الشريعةأركانأهلهال!ةجعلوقد

وأمته،عيمالنبيبينوالواسطة،خليقتهفياللهأمناءفهم،شنيعة

ساثرة،وفضاثلهم،زاهرةأنوارهم،ملتهحفظفيوالمجتهدون

تتحيزفئةوكل.قاهرةوحججهم،ظاهرةومذاهبهم،باهرةوآياثهم

أصحابسوى،عليهتعكفرأياًوتستحسن،إليهترجعهوىإلى

فئتهم،والرسول،حجتهموالسنة،عدتهمالكتابفإن،الحديث

يقبلالأراء.إلىيلتفتونولاالأهواء،عنيعرجونلا،نسبتهموإليه

حفطة.العدولعليهالمأمونونوهم،الرسولعنرووامامنهم

كانحديثفياختلفإذا،وحملتهالعلموأوعية،وخزنتهالدين

عالمكلمنهم.المسموعالمقبولفهوبهحكمرافما،الرجوعإليهم

وقارىء،بفضيلةومخصوص،قبيلةفيوزاهد،نبيهرفيعوامام،فقيه

السبيلوسبيلهم،العظيمالجمهوروهم.عسنوخطيب،متقن

بغيرالإفصاحوعلىيتظاهر،باعتقادهممبتدعوكل،المستفعم

خذلهعاندهمومن،اللهقصمهمكادهممنيتجاسر،لامذاهبهم
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إلىلدينهالمحتاط،اعزلهممقيلفحولاخذلهممقيضرهملا،الله

علىاللهوانحسير،إليهمبالسوءالناظروبصرفقير،إرشادهم

عليعنبسندهروىثمقرةروايةمنالحديثساق)ثملقديونصرهم

مذاهبيتعاهدونوالذينالحديثأهلهم:قالأنهالمدينيابن

والرافضةالمعترْلةعندتجدلملولاهمالعلمعنويذبُّون،الرسول

فقد:الخطيبقال،السننمنشيئاوالرأيالإرجاءوأهلوالجهمية

كعدعنهموصرف،الدينحراسالمنصورةالطائفةالعالمينربجعل

الصحابةآثارواقتفائهم،المتينبالشرعلتمسكهم،العاندين

وركوبوالقفار،المفاوزوقطعالآثار،حفظفشأنهم،والتابعين

يعرجونلا،المصطفىالرسولشرعمااقتباسفيوالبحارالبراري

سنتهوحرسواوفعلأ،قولاًشريعتهقبلوا.هوىولارأيإلىعنه

وكموأهلها،بهاأحقوكانواأصلها،بذلكثبتواحتىونقلأ،حفظاً

يذبتعالىواللههنها،ليسمابالشريعةيخلطأنيوومملحدمن

بامرهاوالقوامونلأركانها،الحفاظفهمعنها،الحديثبأصحاب

أولئك،يناضلوندونهافهمعنها،الدفاععنإذاصدفوشأنها،

".المفلحونهماللهحزبإنألا،اللهحزب

شرفعلىتدلالتيالأبوابتعالىاللهرحمهالخطيبساقثم

طالوإنبعضها،ذكرمنلابأس،وفضلهمالحديثأصداب

:بالموضوعوأمسهاأهمهاعلىأقتصرلكني،الفائدةلتتم،المقال

فبلغه.حديثاًمناسمعامرأاللهنضررشلإ:-قوله1

الحديث.أصحابب!كراميك!النبيوصية-2

عُدوئه.خلفكلمنالعلمهذايحملتيك!النبيتول-3
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عنه.التبليغفييك!الرسولخلفاءالحديثأصحابىن

الحدبث.أصحابإيمانكأالرسولوصف

صلاتهملألدوام!بالرسولالناسأولىالحدبثاصحابكون

عليه.

وآتصالبعدهالحديثطلبةبكونوسَأصحابهالنبيبشارة

وبينه.بينهمالإسناد

الشريعة.أحكاممعرفةالىالطريقهيالأسانيدأنالبيان

وتبيينهمالسننلحفظهم!الرسلأمناءالحديثأصحابكون

لها.

السنن0عنفيئهمالدينحماةالحديثأصحابكون-

السنةمنخلفهما!الرسولورثةالحديثأصحابكون-

الحكمة.وأنواع

المنكر.عنوالناهينبالمعروفالآمرينكوكْم-

.الناسخياركوكم-

الحديث.أصحابوالأولياءالأبدالإن:قالمن-

.الإسلاملاندرسالحديثأهللولا:قالمن-

وأسبق،الآخرةفيبالنجاةالناسأولىالحديثأصحابطكون-

الجنة.إلىالخلق

وكتبه.الحديثسماعفيوالآخرةالدنياصلاحاجتماع-

الحديث.صاحبحجةثبوت-

الحديث.أصحاببحبهمالسنةأهلعلىالاستدلال-

وأهله.الحدبثببغضالمبتدعةعلىالاستدلال-
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والكلامالرأيأهلوذمالحديثأصحابمدحبينجمعمن-21

الخبيث.

.العبادابأفضلمنالحديثطلب:قالمن-22

التسبيح.منأفضلالحديثرواية:قالمن-23

النافلة0صلاةمنأفضلالتحديث:قالمن-24

أفضلالمحدثينأنورأىالخلفاءمنالحديثروايةتمنىمن-25

.العلماء

ييسرأنتعالىاللهأسأل.وفصولهالكتابأبوابأهمهيهذ؟

يحيلأنلمثلييسوغحتى،وأهلهالحديثأنصارمنبطبعهيفوممنله

منالرائعةالفصولهذهفيجاءمامعرفةفيالتفصيلشاءمنعلعه

!الفحولالأثمةعنوالنقولالأحاديث

منعالممنالحديثلأهلعطعمةبشهادةالكلمةهذهوأختم

الحيعبدمحمدالحسنابأبووهوألاالهند،فيالحنفيةعلماءكبار

الله:رحمهقال(4013-1)264اللكنوي

والأصولالفقهبحارفيوغاص،الإنصافبنطرنظر"ومن

والأصليةالفرعيةالمسائلأكزأنبقينياًعلمايعلم،الاعتسافمتجنبا

مذاهبمنأقوىفيهاالمحدثينفمذهبفيها،العلماءاختلفالتي

فيهالمحدثينقولأجدالاختلافشعبفيأسيركلماصإني،غيرهم

وهملاكيف)كذا(شكرهموعليه،درهمفلله،الإنصافمنقريبا

زمرتهم،فياللهحمشرناصدقا،شرعهونوابحقاً،ب!النبيورثة

".وسيرتهمحبهمعلىوأماتنا

،،"
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الأممافتراق

الناجيةالفرقةوبيان

وسبعينثنتينعلىافترقواالكتابأهلمنقبلكممنإِن)ألا

فيوسبعونثنتان،وسبعينثلاثعلىستفترقالملةهذهوإن،ملة

(.الجماعةوهي،الجنةفيوواحدةالنار،

والدارمي405(،305-/)2داودأبوأخرجه

128(/)1الحاكموكذا01(2/)4وأحمد241(،/)2

801/2/)2""الإبانةفيبطةوابن)18("("الشريعةفيوالآجري

طريقمن1(/23/)1"السنة"شرحفيواللالكائي1(/911و

بنعبداللهعامرأبيعنالهوزنيعبداللهبنأزهرحدثني:قالصفوان

اللهرسولإنألا:فقالفيناقامأنهسفيانأبببنمعاويةعنلحي

أببعقبساقهوقدالحاكموقال..فذكره...فقالفيناقاممحر

:المتقدمهريرة

.".الحديثهذاتصحيحفيالحجةبهاتقامأسانيد"هذه

63(:)ص"الكشاف"تخريجفيالحافظوقالالذهبيووافقه

."حسن"وإسناده

غيريوثقلالمهذاعبداللهبنأزهرلأن،يصححهلمو!إنما:قلت

:الأزديقول""التهذيبفيالحافظذكرولماحبانوابنالعجلي

بقوله:تعقبهفيه"،"يتكلمون

.""التقريبفيقالولهذا."مذهبهفيإلايتكلصا"لم
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".للنصبفيهتكلموا،"صدوق

من093(/)1تفسيرهفيكثيرابنالحافظأوردهوالحديث

بقوله:تقويتهإلىأشارولكنهبشيء،سندهعلىيتكلمولمأحمد،رواية

طرق".منالحديثهذاورد"وقد

(.2()ْ/)83""المسائلفيتيميةابنالإسلامشيخقالولهذا

فيأيضاًالشاطبيوصححه.مشهؤر"صحيححديث"هو

.38(/)3"الاعتصام"

ما،الزيادةوفيهاكثير،ابنإليهاأشارالتيالحديثطرقومن

:قال991(/)3الإحياء""تخريجفيالعراقيالحافظذكره

داودوأبو،وحسشهعمروبنعبداللُهحديثمنالترمذي"رواه

مالك،بنوعوفأنسحديثمنماجةوابن،معاويةحديثمن

.جياد"وأسانيدها

سبعة،منهاعنديتجمعجداًكثيرةطرقأنسولحديث:قلت

عليها،التنبيهيأتيأخرىزيادةمعإليها،المشارالزيادةكلهاوفيها

هي:وهذه

عنه.قتادةعن:الأولىالطريق

"الزوائد":فيالبوصيريوقال048(،/)2ماجةابنأخرجه

."ثقاترجاله،صحيح"إسناده

فإنه،الآنلذكرهضرورةلاعندينظرتصحيحهوفي:قلت

الشواهد.فيبهبأسلا

3(.حنبلي)فقهالظاهريةالمكتبةفينحطوط)0(
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عنه.العميريعن:الئانية

وغالب،أعرفهلمهذاوالعميري012(،/)3أحمدأحْرجه

عنروىفقدعبداللهبنزيادواسمه()النميريمنمحرفأنهالظن

عنه،الحديثهذاروىالذيوهويسار،بنصدقةوعفء،أنس

.ثقاترجالهوبقية،ضعيفوالنميري

هلالأبببنعنسعيديزيدبنخالدثنالهيعةابنعن:الئالثة

:وزاد.عنه

".الجماعةالجماعة:قال؟الفرقةتلكمناللهرسوليا:"قالوا

الشواهد.فيحسنوسنده(451/)3أيضاًأحمدأخرجه

عنه.طريفبنسليمانأوسلمانعن:الرابعة

"الإبانة"فيبطةوابن)17(""الشريعةفيالآجريأخرجه

ترجمة.لهأجدلمهذاطريفوابن2(/181/)2

سحيمبنمباركحدثنا:قالسعيدبنسويدعن:الخمامسة

أنس.عنصهيببنالعزيزعبدعن

أيضا،بطةابنوأخرجه؟ضعيفوسويد،الآجريأخرجه

عبدعنآخرطريقمنأوالوجههذامنكانإذاأثريلاولكني

أ..)ْالآنعنيبعيدكتابهفإنالعزيز

عنطلحةبنزيدبنيسقوبعنمعشرأببعن:السادسة

.الزيادةوفيه.بهأنسعنأسلمبنزيد

المدينة.فيالأنممتبوأنا،بدمقالظاهريةالمكتبةفيهو)5(
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عبدبننجيحاسمطمعشروأبو161(.الآجريأخرجه

فيكمادويهم!ابنرواهطريقهومن.ضعيفوهوالسنديالرحمن

.87"-85/"2كثير"ابن"تفسير

سعيدبنيحمىعنالمدنيسفعانبنعبداللُهعن:السابعة

عنه.الأنصاري

."وأصحابيعليهأناما:"قال:بلفظالزيادةوفي

فيوالطبراني802(-702أص"الضعفاء،فيالعقيليأخرجه

:وقال(اح10"الصغير"

العقيلي:وقال."سفيانبنعبداللُهإلايحمىعنيروه"لم

.'حديثهعلىيتابع!لا

روىفإنهأشرسبنالأبردمنخيرحالكلعلىوهو:قلت

وجعله،متنهقلبفانه،بهسعيدبنيحمىعنأيضأالحديثهذا

بلفظ:

الجنةفيكلهمفرقةوسبعيناحدىأوسبعينعلىأمتي"تفترق

وهمالزنادقة:قالهم؟مناللةرسوليا:قالوا،واحدةفرقةالا

."القدرية

:وقالأيضاًالعقيلياورده

فيالذهبيوقالسعيد،بنيحعىحديثمناصلله"ليس

:"الميزان"

."وضاعكذاب:خزيمهَابنقالأشرسبن"أبرد

تمشيةالمعاصرينمنالأهواءبعض.ذويحاولوقد:قلت

الحديثهذاوتضعيف،الباطلاللفظبهذاالحديثهذاحال
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رقم"الضعيفةالأحاديث"سلسلةفيذاكوضعبينتوقد،الصحيح

فقد،الصحيحاللفظهذاعلىالكلامإتمامالآنوالغرض35101(،

خلفاًالعلماءتتابعولذلك،فيهلاشكثابتالحديثأنبوضوحتبين

كتابهأولفيالحاكمقالحتىبهالاحتجاجعلىسلفعن

:"المستدرك"

فيه،طعنقدأحداًأعلمولا"الأصولفيكبيما،(حديث"إنه

نأسبقالذيالكوئريأمثال،وشذوذهبتفردهيعتدلامنبعضإلا

الحديث،لهذاالأولىالطريقعلىوتحاملهتنطعهمنشيءإلىأشرنا

متجاهلًابلجاهلًاالنار"،في"كلها:المتقدمةالزيادةفيهاليسالتي

لموليته.أنسكمارأبتعنطرقهكثرةعلىوأنسمعاويةحديث

عنبالنقلرأيهدعمولكنهكثير،،إليهالتفتنالماإذنذلكعلىيقتصر

فيقالأنهوذكر،اليمنيالوزيرابنالعلامةوهوألا،الأفاضلبعض

نصه:ما"والقواصم"العواصم:كتابه

زيادةفإنها"واحدةإلاالنارفيكلهابزيادةتغترأن"إياك

:حزمابنقالوقد.الملاحدةدسيسمنتكونأنيبعدولا،فاسدة

".يصجلاالحديثهذاإن

بعضأوقفنيثم.سنواتمنذالتضعيفهذاعلىوقفت

"فتحتفسيرهفيالشوكانيقولعلى"الإسلامية"الجامعةفيالطلاب

:56(/)2القدير"

اثبته،ما"المقاصد"وفي"كثير،عنه903(/)1الخفا.""كشفوفي."كثن،:الأصلفي)0(

.الصوابولعله
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بضعإلىالأممافتراقوحديث:تفسيرهفيكثيرابن"قال

آخر،موضعفيذكرناهاقد،عديدةطرقمنمروي،وسبعين

جماعةضعفها"فقدواحدةإلاالنارفيكونهازيادةأما:قلت.انتهى

."موضوعةإنها:حزمابنقالبل)إ(،المحدثينمن

لافإني"...جماعة":بقولهإليهمأشارالذبنمنريأدولا

الجماعةإدطبل،الزيادةهذهضعفالمتقدمينالمحدثينمنأحداًأعلم

أينأدريفلاحزمابنوأما،أسمائهمذكرسبقوقدصححوهاقد

المللفي"الفصلكتابهفيأنهللذهنيتبادرماوأول،ذلكذكر

النقلإنثم،عليهأعزفلممظانهوقلبت،إليهرجعمتوقد!والنحل

عنه:قالوالشوكاني"،يصح"لا:عنهقالالوزيرفابن،مختلفعنه

عنذلكصحفإن،يخفىلاكماالنقلينبينوشتان!،موضوعة"إنها

وجهين:منمردودفهو.حزمابن

هذهصحةعلدلقدالحديثيالعلميالنقدأن:الأول

ضعفها.منبقولعبرةفلا،الزيادة

ابنمنبالحديثوأعلمأكثرصححوهاالذينأن:والأخر

فلاينبغي،النقدفيبتشددهالعلمأهلعندمعروفوهولاسيما،حزم

خالف؟إذافكيفالمخالفةعدمعندتفردإذابهيحتجأن

لمنجانهيشعرالكوثرينقلهالذيفكلامهالوزير،ابنواما

كانومامعناها،حيثمنبل،إسنادهاجهةمنالزيادةفييطعن

صالحةوجهةتوجبههلإمكانالمعنىبفسادالجزمينبغيفلاكذلك

معنىبفسادالجزميستطاعوكيف.ادعاهالذيالفسادبهينتفي

بالقبولالطبقابمختلفمنوالعلماءالأئمةكبارتلقاهحديث
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مستحيلأ!يكونيكادهذا،بصحتهوصرحوا

أمرين:ذكرتهمايؤيدممالإن

حديثصححقدلهآخركتابفيالوزيرابنأن:الأول

سنةعنالذبفيالباسم"الروض:القيمكتابهوهوألاهذا،معاوية

طعنالذينبا!ابةخاصاًفصلافمهعقدفقد!)1(القاسمأبب

فسرد،عنهاللْهرضيمعاويةومنهم،أحاديثهموردواالشيعةفيهم

جماعةطريقمنالشواهدمعالسنةكتبفيالأحاديثمنماله

منها!الحديثهذافكان،الشميعةفيهتطعنلمالصحابةمنآخوين

نقطعممناليمانيينالعلماءمنالمحققينبعضأن:الآخرالأمر

قد،المقبليصالحالشيخوهوالاالوزبر،ابنكتبعلىوقفأنه

ذكروقد،ومعناهئبوتهجهةمنجيدبكلامالحديثهذاعلىتكلم

الوزير،ابنإلىبذلكيشيرفكأنهالحديثهذاضعفبعضهمأنفيه

جهةمنيكنلمالتضعيفأنيشيرإلىوجدتهكلامهإذاتأمكوأنت

كلامهخلاصةأنقلأنوأرى،معناهاستشكالقبلمقدانماال!سند،

فيالشامخ"العلمفيتعالىالدهرحمهقال.الفوائدمنفيهلماإليهالمشار

4(:14)ص"والمشايخالآباءعلىالحقإيثار

كثيرةرواياته،فرقةوسبع!منثلاثإلىالأمةافتراق"حديث

ذكر)ثممعناها.حاصلفيريبةيبقىلابحيثبعضابعضهايشد

إليهإشارالذيالعاصبنعمروابنوحديث،هذامعاويةحديث

"كلها:قولهفيوالإشكال(:قالثمالزمذيوحسنهالعراقيالحافظ

1(.15-131)صمنهالثانيالجزءانظر()1
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يكونواأنالمرجووأن،الأممخيرأ!همالمعلوملمنملة"،إلاالنارفي

الثورفيالبيضاءكالشعرةالأممسائرفيأنهممع،الجنةأهلنصف

فبعض؟هذايتمشىفكيف،الأحاديثبهصرحتحسبماالأسود

ثابتة.غيرزيادةهي:وقال،الجملةهذهضعففيتكلمالناس

الفرقةمنالمرادليسأنالمعلومومن:وقال.الكلامتأولوبعضهم

فضلاءفيكانقدذلكفإن،اضلافأدقمنهابقعلاأنالناجية

ابتدعها.مستقلةفرقةصاحبهاتصيرمخالفةفيالكلامإنما.الصحابة

يترتبوفيما،المسائلمهماتقيالواقعةالبدعفهذهذلكحققتوإذا

هذهمنمعيناًتخصلمولكنهاتنحصر،تكادلاالمفاسدعظائمعليه

بحسبآخرونوخالفقومإلىبعضهموالتأمتحزبتقدالتيالفرق

.عديدةمسائل

خلاصته:بماالإشكالعنإجابثم

كالنساء،كاولهمآخرهمفالعامة،وخاصةعامةالناسإن"

فيالخاصةأمرمنلعسممنونحوهموالسوقهَوالفلاحينوالعبيد

كأولهم.الابتداعمنآخرهمبراءةفيشكفلا،شيء

نصبوجعلهاالبدعةاخترعمبتدعفمنهم،الخاصةوأما

صرالْحإليهايردأصلاًوجعلها،مبلغكلتقويتهافيوبلغ،عينيه

وربما،والتعصبالفقهفينمطهمنأقوامتبعهثم،والسنةالكتاب

المقدمإمامهمولكنه،يتحملهلمماوحملوهعليهاوفرعوابدعتهجددوا

منهيتفطرنالسماواتتكاد)كبيرشيءوهو،حقاًالمبتدعةهموهزلاء

ونفي،تعالىاللهحكمةكنفي،هئ!اً(الجبالوتخرالأرضوتنشق

ولاالقبائحسائرويفعل،يطاقلامايكلفوككونه،المكلفإقداره
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اللهعندجميعاًوحقائقها،ذلكهودونماومنها!وأخواضهن،منهتقبح

والسبعين3الثلاثإحدىمنصأحبهايصيربأيهاندريولا،تعالى

فرقة.

سوادهموقوىوناصرهمهؤلاءتبعِمن()ْالناسومن

فيدسوقد،الحقإلىراجعنفسهعندولكنه،والتصنيفبالتدريس

تخيلولعله،خفيوجهعلىلكنمواضعفينقوضهاالأبحاثتلك

عرضه،فيلهوإيذاؤهمنفسهانحطاطعليهعظمأو،دنيئةمصلحة

منالحقعرفقدفالرجلالجملةوعلى،نفسهإلىالأذيةيلغتوربما

يحشرهأنإما،سبحانهاللهعلىوحسابه،تصرفاتهفيوتخبط،الباطل

منأحداتجدتكادوما،عذرهيقبلأو،حالهبظاهرأحبمنمع

يقعلمفلربماكثير،واللهشرهملكن،ذلكفعلقدإلاالنظارهؤلاء

دسوهاالتيالخفيةاللمحةلتلكلايفطنلأنهوذلك،بمكانخبرهم

تلكعنبعلمهماللهأغناهموقد،بالبحثالمحيطونالأذكياءإلا

الحقيعلمكانالرجلأنيعلمواأنفائدةبكبيروليس،اللمحة

.المستعانوالله،ويخفيه

علىللهجومهىءولا،التحقيقأهلمنلشىمنالناسومن

وحفظ،الأبحاثأوائلوعرف،الناسكلامفيتدربوقد،الحقائق

حائل.وبينهابينهالأبحاثأرواحولكنحصلوهماغثاءمنكثيراً

فيلوقعهمالسلفعنوالرضاوالاكتفاءالهمةلقصورذلكيكونوقد

لمفإنهمقدراً،والأرذلون،عدداًالأكزونهموهؤلاء.النفوس

الأولفالقسم،العامةسلامةأثركواولا،لخاصةابخصيصةيحظوا
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حكملهوإلثالث،الابتداعظاهرةوالثاني.قطعأمبتدعةالخاصةمن

الابتدإ!ي

إلآخربن،منوقلمل،الأولينمنثلةرابعقسمالحاصةومن

عنه،سكتاعماوصكتوابس!يرها"وسارواوالسنةاهقابعلأقبلوا

ضهمهموكاق،كالا!نيهمتكعلف!وتركوابهماوأحجمواواقدهوأ

محينوقرةهتمْو!سهمضيلا-مغ!ثرمحئ!همالسئةوحيل!،!السلامة

العربمةالسلبفةع!سائمهوفهم،نعا!اووكابتلاوهأحدهم

فهؤلاءوحكما.لفظاًنيويحديثثبوتومعرقأ"المرويةوالفسيرات

ومن،باسرهمالعامةوإلعهم،الفاجيةاليفرثةوهمحقاً،إلسنعةهم

بقدرعلمهبحسسب،المذكورينالثلاثةالخاصلأآإقسامنربكشاء

ونيانهم.بدعتهم

وهوالمحذورالسؤال!لزمكلم،لكذكرنامابيعحق!قتاذا

وحديعاً،قديماالعامةا!زعلدآه!لأنءالأمةمعظبمعلالهلاك

الأوسطين،القسمينولعل،المعقدمةالأعصأ!ف!ا!اصةوكذلك

فيالنظاممنهـيكوحمةهمكنق!،الإول!نبذعتهضتمنوكذا

لكلأوسعربكو!حمة،لأخ!روية0المجازابح!سبالابتداعسلك

الفرقأفرادوأن،ومصداقهالحديثمح!!تف!تكل!نالكنا،مسلم

منجزءأافرادهممجموع!كرنلافلعلهالفريكؤقيوإنالمبتدعة

مناقضةاعتقادمنثسلمهدافت!أمل:المسلمينصائومنجزءألف

."المزحومةالأمةفضماْلللأحاديثالحديث

متينوهوكلاآ،اللهرحمهإلمقبليالشيخك!لامأخروهذا:قلت

الحديثسلامةتعلمومنههنظرهودقةوفضلهالرجلعلمعلىيدلى
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إِياه.إِعلالهفياللهرحمهالوزيرابنعمدةأنهأظنالذيالإشكالمن

حيثمنالحدبثهذاصحةعنللإبانةوفقناأنعلىدلهوالحمد

هو.إلاإلهلاالموفقوهو،متنهحيثمنعنهالشبهةوازالة،إسناده

فيينكرالحاضرالعصرفيالكتابلأحدكلامعلىوقفتثم

عنللدفاعالحديثهذاصحة09()ص"الجاحظ"أدبكتابهلا

كبرىنكبةلكانالحديثهذاصح"ولو:يقولفهواالجاحظشسيخه

الجحيبمفيالخلوداغلبيتهاعلىيسجلاذ،الإسلاميةالأمةجمهورعلى

معتبراالزكاةمانعيوجهفيبكرأبوقاملماالحديثهذاصحولو

قكلفعنحكايثهبغنيالذديكلامهاخرإلى."..ردةحالةفيإياهم

المقبليالشيخكلامقراءةبعدسيمالابطلانهلوضوح،عليهالرد

الحديث،فيأصللهليس"الجحيمفي"الخلودقولهأنعلى.المتقدم

للطعنذريعةذلكليتخذنفسهعندمنإليهالمشارالكاتبأورده!انما

توفيقه.علىدلُهوالحمدبيناكماكلهذلكمنوهوسالمالحدثحا.في

العلموطلبةالمسلمللشبابنصيحة"

تقوىمنيتفرعماببعضثماللهبتقوىإولًاونفسيأنصحكم

أولاً:ذلكمن،وتعا!تباركالله

جزاءًذلكوراءمنتريدونلااللهلوجهخالصاًالعلمتطلبواأن

تعالىاللهخصالتيالدرجةإلىإنما،مجالسثصدرولا،شكورأولا

العلمإولّواوالذينمنكمآمنواال!ينالثهيرفع":قالحينالعلماءبها

00،2"درجات

العلمطلاببعضبهايقعالتيالمزالقعنالابئعاد:وثانعاً
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فينطلقوالغرورالعُجبعليهميسيطرماسرعادْأنهم:منهاوالتي

نأدونلهبدابماوغيرهنفسهيفتيوأن،راسهيركبأنإلىأحدهم

عظيماتراثاًلناخلفواالذينالصالحالأمةسلفمنالعلمبأهليستعين

التيالملماتكثيرمنقضاءعلىبهلنستعين،الإسلاميةالعلوممنينير

دامسا،ظلامأوكانت،بعضهاوعشنا،العصورهرعلىتراكمت

الظلماتهذهإزالةعلىيساعدناوآرائهمالسلفبأقوالوالاستعانة

عشتأننيأخفاكمولا.الصحيحةوالسنةالكتابمنهلإلىويرجعنا

كانحين:الأولالأمر.متنياقضينأمرينفيهأدركتزمنفي

بؤرةفييعيشون،وخاصةعامة،وطلاباًشييوخاًجميعاًالمسلمون

خضمفيونحن،والأجدادللآباءبل،للمذاهبففطليس،التقليد

نحتلفوفي،وهناكهنا،ع!اللهرسولوسنةاللهكتابندعوإلىذلك

جميعانعيشفكنا،كذلكأفرادمثلنايقوممنالإسلاميةالبلاد

الأحاديثبعضفيالسلامعليهالرسولوصفهمالذينكالغرباء

فطوببدأكماغريباًوسيعودغريبابدأالإسلامإن"منهاالتيالمعروفة

ناسهم":قالالسلامعليهأنهالرواياببعضفيوجاء."للغرباء

روايةوفي"يطيعهممماأكزيعصيهممن،كثيربينصالحونقليل

.،بعديمنسنتيمنالناسأفسدمايصلحونالذينهم":أخرى

الغرباءلدعوةالطيبالأئرنتبنىبدأناثم،الزمانذلكعشنا:أقول

علىيستقيمالشبابهذاورأيناالمؤمنينالشبابصفوفبينالمصلحين

بالكتابالتمسكعلويحرص،الإسلاميةالبلادمنكثيرفيالجادة

بهذه،هذافرحناطالماولكن،عندهمصحتحيثماوالسنة

وقعبانقلابفوجئناحتىالأخيرةالسنواتبهذهلمسناهاالتي،الصحوة

الصحوةهذهآثارعلىيقضيكادالبلادبعضفيالشبابهؤلاءفي
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العُجبأصاجمهملأضهمالا!العبرةوهنا،ذلكسببوما،الطيبة

العلممنشيءعلىأصبحواانهملهملبينمابسيبوالغرور

بينحتىبل،الضائعالمسلمالشباببهاعةبينفقطليس،الصحيح

أهلعلىالصحوهْبهذهتفوقوابأكمف!معرواحين،العلملنميوخمنكث!ير

اللهيشكروالمأنهمكما،الإسلاميالطالمفيالمنتثرينوالعلمالمشيخة

اكتروابل،وآداب!هالصحيحالعلمهذاإلىوفقهمحيثوجلعز

كيرالفجةا"لفتاوىيصذرونفأخذوا،شيءعلىأنهموظنوابانفسهم

كيرآراءمنالمْتاوىهذهفطهرت،والسنةبالكتابالتفقهعلىالقاثمة

فضلوا،والسنةالكتابمنالمأخوذالعلمهيأكْافظنوا،ناضجة

ذلكآئارمنكانماعليكميخفىوليس،كثيراًوأضلواالآراءبتلك

يصرحونأخ!ذواال!ذين،الإسلاميةاللادبعضفيجماعةوجودمن

العجالهًهذهفيالأقمجاللابفلسفاتالمسلمةالجماعاتكلبتكفير

العلمطلبةللإخوةوتذكيرنصيحةبصددأنناوبخاصة،بهاللخوض

بلادكلفيوالحديثالسنةأهلإخوانناأنصحلذلك،والدعاة

علممنجنوابمايغتروالاوان،اللمطلبعلىيصبرواانالإسلام

يسمونهأوماأفهامهممجردعلىيعتمدونولاالطريقيتابدونإنما

السهولةوبمنتهىويقولونهاإخوانناالكثيرمنسمع!توأنا.باجتهادهم

لاأنااوكذاأرىأنا..اجتهدتانا،بعواقبهامبالاةولابساطةوبكل

؟وكذاكذارأيكفكاناجتهدتماذاعلىتسأله!موعندما.ذلكأرى

الصحابةمنالعلماءدإجماعوال!سنةالكتعابفقهعلىاعتمدتهل

وأفهاموالح!لىيمثالففهبكتباستعنته!لاستعن!ولما؟وغيرهم

هذاهو؟والاسمت!لالالنظرالقا.صروالفهمالهوىهوأو؟!االعلماء

فيأجدلذلك.والغرورالغجبشبهاععقاديفيهذا.بالفعل

-454-



وهيالمؤلفاببعضفيتظهرجداًغريبةظاهرةاليومالإسلاميالعالم

إنهفقط،ليقالالحديثعلمفي،مؤلفاللحديثعدوهومنأصبحأنه

العلمهذافيكتبهالذيهذاإلىرجعتولو،الحديثعلمفيألف

منهاوألفوهناكهنامنوجمعهالملمهانقولمجردلوجدتهالشريف

،والبروزالظهورحبهو؟ترىياذلكعلىالباعثما.هذاكتابه

القولأكررلذلك."الظهوريقطعالظهورحب"قالمنوصدق

أل!ذلكومنإسلامياًليسخلىَكلعنيبتعدواأنالعلمطلبةلإخواني

الثاسينصحواوأن،العجبيغلبهملاوأنعلممنأوتوابمايغتروا

فيوالشديدةالقاسيةالأساليبعنويبتعدواأحسنهيبالتيأخيراً

سبيلالىاع":قالحينوجلعزاللهأننعتقدجميعاًلأنناالدعوة

فالإنما"أحسنهيبالتيوجادلهمالحسنةوالموعظةبالحكمةربك

البمثسربةالنفولسعلثقيلالناسعلىثقيلنفسهفيالحقلأنذلك

ثقلإلىانضمفإذا،ربكشاءمنإلاقبولهعنتستكبرهيولذلك

الدعوةفِىالقسوةوهوآخروئقلآخركضوالبشريةالنفسعلىالحق

:!الرسولقولتعلمونوقد،الدعوةعنللناستنفيراًذلككان

مجعللاأنوجلعزاللهأسألوختاماً."(ثلا"لاً)لمنفرينمنكمإن"

والسنة.بالكتابعاملينحكماءيجعلناوانمامنفرينمنا

وبركاته.اللهورحمةعليكموالسلامجميعااللهونستودعكم
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الجبلَساريةُيا،محساريةًا!لَيا

حدثنا:215/2(لم)1"الفوائد"فيخلادبنبكرأبورواه

خوطبنأيوبئنا:يونسبنأحمدثنا:شيبةأبببنعثمانبنمحمد

عليهمفاستعملسريةبعثعمرأننافععن،السراجعبدالرحمنعن

.فذكره:فقالالجمعةيوميخطمثعمرفبينما،ساريةلهيقالرجلًا

وبينهماالجمعةيومالساعةتلكفيالجبلإلىأغارقدساريةفوجدوا

شهر.مسيرهٌ

."التقريب"فيك!ا،متروكخوطبنوأيوب:قلت

الصوفية"الأربعين"فيالسلميعبدالرحمنأبورواهلكن

حلب(مخطوطة-1)2/181/"النبوةدلائل"فيوالبيهقي)3/2(

:عجلانابنعن،أيوببنيحىأحْبرني:وهبابنعنطرقمن

.نحوهبهنافععن

/63/2(13و))7/6/1(عساكرابنرواهالوجههذاومن

قالا:أنهماإلا92(-)28بمرو"مسموعاتهمنالمنتقى"فيوالضياء

البيهقي:وكذاآخرهفيوزادا...عمرأنعمرابنعننافععن

وقال،"ذلكبنحوقرةبنإياسوحدثني:عجلانابنقال"

:الضياء

لاوالمتنالإسنادغريبهذا:(عبداللهابايعتي)الحاكمقال"

"هذاغيرإسنادألهأحفظ

بنعبدالله"وقال:(فقال131)7/"البداية"فيكثيرابنوذكره

-456-



ساريةيا:يناديفجعل.ولفظه"الضياء"روايةمثل"...وهب

عمر،فساله،الجيشرسولقدمثم.ثلاثاالجبلساريةيا،الجبل

يا:منادياٌسمعناإذكذلكنحنفبينما،هزِمناالمؤمنينأميريا:فقال

فقيل:قال.اللهفهزمهمبالجبلظهورنافأسندنا،ثلاثاًالجبلسارية

كثبر:ابنقالثم.بذلكتصيجكنتإنك:لعمر

لهذكرثم،قالكماوهو."حسنجيدإسنادوهذا"

:وقالأخرىظرقاً

."بعضاًبعضهايشدطرقفهذه"

علىمدارهاإليهاالمشارالطرقأكثرفان،نطرهذاوفي:قلت

عنمالكعلىإحداهاومدار،كذابانوهماوالواقديعمربنسيف

كثير:ابنقال.نحوهبهنافع

."نطرمالئهحديثمنصحتهفِى"

بنفراتعن)5/65("الغابةأسد"فيالأثيرابنورواه

يوميخطبكانأنهأبعهعنعمرابنعنمهرانبنمممونعنالسائب

يا:قالأنهخطبتهفيلهفعرضيف!اللهرسولمنبرعلىالجمعة

الناسفتلفتظلمالذئباسترعئمن،الجبلالجبلحصنبنسارية

فرغفلما،قالممالعخرجنواللهصدق:عليفقالبعضالىبعضهم

وماهو؟:قال؟خطبتكفيلكسَنَحشيءما:عليلهقالصلأتهمن

:قال،ظلمالذئباصعترعىمن،الجبلالجبلساريةياقولك:قال

قال،سمعوهقدالمسجدأهلوجميعنعم:قال؟منىذلككانوهل

وإنهم،كتافهمفركبواإخوانناهزمواالمشركينأنخلديفيوقعإنه

جازواوإنظفرواوفدوجدوامنقائلواإليهعدلوافان،بجبليمرون

بالفتحالبشيرفجاء:قال.سمعتهأنكتزعممامنيفخرج،هلكوا
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جاوزواحينالساعةتلكفيالعوأذلكفيسمعأنهقذكرشهربعد

الجبلىحصنبنساريةيا:يقولعمرصوتيشبهصوتاًالجبل

علينا.إدهضت!حالعهفعدلنا:قال،الجبلى

قالى"السلأمببنفرات،جداًوإهسندوهذا:قلت

وقال"متروك":وغيرهتط!الداووقال"الحدعثمنكر":البخاري

بهيتهمبمايتهم"الطحانزيادمحمدبنمنقريب":أحمد

.")+(ذاك

أبنطريقالاالطرقهن!منشيءيصحلاانهمماتقدمفتبين

وسماع،"الجبلصاريةيا"عمرعناداةالافعهولعى"عجلان

بسعبه.والتصاوه،لندائهالجع!ثى

تعالىاللهمنالهاماًكانإنماالمذكووالنداءان،!هثعكلاومما

النبيعنثبتكما"محذث"ف!نه"عنهبغريبذلكوليس،لعمو

رأيوآهموانه،الجي!ئىحاللهكشفعمرأنتلمسولكن،!

الكشفمنيزعمونهمامحلىبذلكالمتصوفةثعغىقاستدلال،العين

الباطل،أبطلمنالفلوبمافيعلىاطلاعهمإمكانوعلى8للأولماء

والاطلاعالغعببعلمالمنفرد"العالمينوبصفاتمنوذلكلاكعف

الباطلالزعمذلكهؤلاءيزعمكعفشعريولي!.الصدورمافيعلى

كيعهعلىطهرملا8الفيب".عالم:كابهفيبفولوجلعؤوال!

الأولعاءأولئكأنيعتقدونقهل."وسولمنارتضىمنألاأحداً

وفلده5.؟،)2/،وربتهنىهفيهمملجاالقمةفنهالنرويبولو!ش!لا،0(

مثها،له!املبننأكم5.عمرسضهنهالطنطالىلأضذ
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باطلاع!الغيبعلىيطلعونإنهميقالأنيصجحتىاللهرسلمنرسل

عظيم.بهتانهذاسبحاتك!!إياهمالله

فهو،كشفاعنهاللهرضيلعمروقعماتسميةصحلوأنهعلى

مجردفليس،أيضاًالكافرمنلاتقعقدالتي،للعادةالخارقةالأمورمن

علىيدلأنهعنفضلامنهصدرا!ذيإيمانعلىيدلبالذيمثلهصدور

فهومسلممنصدرإنللعادةالخارقإدطالعلماءيقولولذلك،ولايته

تقعالتيمئلاًالحوارقهذاعلىويضربون،استدراجفهودالا،كرامة

فتمطر،،امطري:للسماءكقولهالزمانآخرفيالأكبرالدجا!،يدعلى

الأحاديثبهجاءتمماذلكوغير،فتنبتنباتكأنبتي:وللأرض

الصحعحة.

عددمناليومقرأتهماذلكعلىالحديثةالأمثلةومن

:عنوانتحت"المختار"مجلةمنالسادسةالسنةمن(أغسطس)

فتاة"قصة23ص"الخمسالحواسوراءبالألغازالمملوءالعالمهذا"

مريرةمعاركوبعد،خطيبهامنللزواجأفريقياجنوبإلىذهبتشابة

فيغرفتهاتذرعالفتاةوأخذت،أسابيعثلاثةبعدخطبتهافسختمعه

000أماهياأواه":انقطاعبلاأعماقهافيتصيحوهي،اضطراب

وبعد،لهاحدثمابذكرأمهاتزعجألاقررتولكنها"؟أفعلماذا

كنتلقد؟حدثماذا":فيهاجاءرسالةمنهاأسابعتلقتأربعة

ماذا...أماهياأواه":قائلةتصيحينسمعتكعندماالسلمأهبط

كانتالذياليومتاريخمعمتفقاًالرسالةتاريخوكان."؟أفعل

."أعماقهامنفيهتصيح

اليوميسمونهماتحثيدخلمماأخرىأمئلةإليهالمشارالمقالوفي
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الثانية"البصيرة"باسمويعرف"الاستشفافو"!التخاطر"ب

اللهرضيعمرلقصةمشابهةالأمئالأقربلأنهاأوردناهاكتفينابالذي

يعقل!لامماأخمهالظنهالمسلمينمنينكرهامنسمعتطالماالتي،عنه

ممتهؤلاءغيرنجدبينماعمر،إلىبالغيبالعلمنسبةتتضمناخمهاأو

علىالأولياءاطلأعإمكانلإئباتيستغلونهاالمتصوفةمنإليهماشرنا

أكرمكرامةوهي،ثابتةصحيحةفالقصة.مخطىءوالكل،الغيب

به،الفتكأوالأسرمنالمسلمينجيشبهأنقذحيث،عمرجمهاالله

هووإنما،الغيبعلىالاطلاعمنالمتصوفةزعمهمافيهاليسولكن

العصرعرففيالتخاطر()أو(الشرععرففي)الإلهامبابمن

الحادثة،هذهفيكما،يصيبفقد،معصوماًليسالذي،الحاضر

منوليلكللابدكانولذلك،البشرعلىالغالبهوكمايخطىءوقد

فيالوقوعخشعةفعلأوقولمنمنهيصدرماكلفيبالشرعالتقمد

بوصفتعالىاللهوصفهاالتيالرلايةعنبذلكفيخرج،المخالفة

هأولاعليهمخوفلااللهاولياءإنالا":فقالشاملجامع

:قالمنأحسنولقد."يتقونوكانواآمنواالذين.يحزنون

يطيرقدشخصارأيثإذا

يسيمقدالبحرمإءوفوق

الشرعحدودعلىيقفولم

ويدعيهستذرجف!نه

6ت،-لم-5



لملفصفلم/يرج

الله:رحمهالمباركبناللهعبدللإمامقيل.

بقوله:(إجابالموضوعةيعني)؟المصنوعةالأحاديثهذه"

."الجهابذةلهايعي!ش"

1/6والموضوعةالضعيفةالأحاديث
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تؤر!ا.و!ماياالم!خها!!اُحما

عليها:التنبيهفيالشمختفردوقضايامسائلا"-

.النساءعلىالمحلقالذهببتحريمتفرده-1

..المحيضبلغتاذاالمرأةان:بكرأبيبنتأسماءحديث-2

مخالفةإليهاالنظولفتالمرادالكلمابفوقالخط-وضعه3

.الغربلكتاب

الكتابة.أسلوبفي-4

الكفارعاداتمنالناسعليهاجرىعادةعلىالتنبيه-5

.(الدبلة)

العلى.الغرانيققصةعلىالتنبيه-6

رحمة.أمتياختلافوحديثشرالخلاف-7

القرية.دخولحديثتخريجفيتفرده-8

الأمة.نبيعلىالصلاةفيمهمهَفوائدعلىالتنبيه-ب

الألباني:أحياهاسنن-ج

وضعها.فياجتهدالتيوشروطهالمسلمةالمرأة-حجابا

فيه.الجماعةومشروعية،أدائهوكيفية،رمضانقيامفضل-2

أدائها.فيالسنةعلىوالتنبيهالتراويحصلاة-3

السنة.هيالبلدخارجالمصلىفيالعيدينصلاة-4

لأصحابه.يعلمهايك!الرسولكانالتيالحاجةخطبة-5

.المطهرةالسنةفيالزفافآداب-6

وبدعها.الجناثز-أحكام7
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الطيب.الكلم-صجيح8

شبهعلىوالردالعقعدةفيالأحادبحديثالأخذ-وجوب9

المخالفين.

ب!.الرسولاداهاكماالصلاةاداءكيفية-01

العليم.السميعبالثهبأعوذالالشعاذةسنةاحياء-11

التشهد.فيأالنبيعلىالسلا!"سنة-712!

ودعوتنا.الخمسالقواعدمؤلف-13

تعالى.بالثهيليقكماومعانيهاالصفاتبحقائقالإيماق-14
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عليهاالتنبيهفيالشيختفردوقضايامسائل-!

عليهاوقعئاثرةلنصوصالنساءعلى.المحلقالذهببتحريمتفرده-1

كثرأنولو.عاماخمسينمنلأكثرالنبويبالحديثاستغالهأثناء

فيهاخالفوه،والانحرافوالزيغالبدعواهل،والعلماءالفقهاء

انذيوالحقالصوابهوالبابهذافيعليهوقعيعتبرماأنهإلا

به.تعالىاللهسمقابل

لمالمح!ضبلذتاذاالمرإةاناسماءيا"بكر!ببنتاسماءحديث-2

-وتصحعحوكفيهوجههالىوأشار"هذاالامنهايرىأنيصلح

المسلمةالمرأةحجابفيذكرهابهايتقوىطرقعدةمنلهالشيخ

فيوالطعنفيهوتشنعبعضهملهالعلماءمنكئيرمخالفةمع

علمه.

الكلاآفوقالخطوضعفي-الغربكئابمن-للكفار3-مخالفته

كثرفيموجودةوهذه،تحتهاوليسالم!الة(إهمعةعلىعلامة)

لفتالمرإدالكلماتفرقالخ!وضعإن:الشعخيقول.كتبه

وضعوأما.المحدثنِنلطريقةتبعاًصنععلمائناهوإليهاالنظر

بمخالفتهم.أمرناوقدالأوروببينصنعفهومنالكلمةتحتالخط

بعدنقطتينوضعوالأسانعدالحديثكتابة:الكتابةاسلوبفي-4

فلانه:حدثنا:فلانحدثنا:فلانحدثنا:مثالحدئناوهذا

فلاالمنقدمونقاما،فعهاوالمتأخربنالمتقدمينعلىالشيخنفرد
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.(،)فاصلةبدلهافيكتبونالمعاخرونوأما،يكتبوكا

التيالكفارعاداتمنوهي،الناسعليهاجرىعادةعلىالتنبيه-5

يسمىماأوالخطبةخاتموهي،الإسلاميةالأمةإلىسرت

.(بالدبلة)

علىالخاتميضعالعريسكانعندماقديمةعادةإلىذلكويرجع

.الأبباسم:ويقولاليسرىالعروصإبهامرأس

الابن.وباسم:ويقولالسبابةرأسعلىلهواضعاينقلهئم

،القدسروحوباسم:ويقولالوسطىرأسعلىيضعهثم

يستقر.حيثالبِنْصِرفيأخيرأيضعهآمينيقولوعندما

في،لندنفيتصدرالتى)!9،هدي"المرأة"مجلةالهسؤالوجهوقد

.8عى،0691أرآ91عدد

هذهقسممحررة'م!ل!7ة199+"ثلبوتأنجلا"عنهوأجابث

الأسئلة.

هو:والسؤال

"اليسرىاليدبنصرفيالزواجخاتميوضعلماذا"

لأ*دأ9"4!مأ"!ع*9!أ!!،ا!*9"،أ+كا2هـكا!أع2حم!لأ"8ط

11،+47

:والجواب

بالقلب.مباشرةيتصلالأصبعهذهفيعرق-يوجدإنهيقال"

علىالخاتمالعريسيضعكانعندما،القديمالأصلإيضاوهناك

السبابةرأسفعل،الأببأسم:و!قولاليسرىالعروسآابهارإس

روحوباسم:ويقولالوسطىرأسقعلىالابنوباسم:ويقول
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."آمين:ويقول-يستقرحيثالبِنْصِر-فييضعهوإخيراً،القدس

ااا53كاا4آس!933ا43اس!7ول'4؟،"لاول3اهآأص!9لاا!+هآ؟،ا3عاولس!9آ91315

ا.1'كاعا

ا!96803يلأآ9ا93"ااص!3!9الا9؟آه+اول93ملا"9،هآع933آ!إ9ء4*ههآ

س!ح!ا!4هـ"أا"97!ه-973أ+5هعآ!ا3،94لم!91"،لا."+93+الأكا:،ا،ولاع!ا

س!+كالاعهء73أكا!،لمء3".70ء13اعآ3أ99+اعآ91+الأ!5:،+!،9،4913+عه

هـ؟أ5وله11"+هء؟أ4+م!3اعص!9+آ541؟لأول9:ول!04ع"(ءاااهلا"ص!"81310وله

هـ3(هول108،24+هـيول،

هـ913"اولكا!3أعاكا!لأإجء،ا!4+هء43ا+4م99+أ!آء"ولءمأأول.4هـ+اكا!9

صحيحة.ليست...العلاالغرانيىَقصةإنعلىالتنبيه-6

وهي-منهاالسابقينكتببعفىحشيتقدهامةقضيةعلىنبه

!ك!-النبيإلىوزوراًبهتاناًنسبوهاحادثةوهي-صحيحةليست

وحيالاهوإرْ"كذبلاالنبيوهوكذلكيكونأنوحاشاه

نأ:أيكاترتجىوشفاعتهنالعلاالغرانيق"قصةوهي-"يوحى

تلك،الأخرىالثالثةومناةوالعزىاللاتأفرأيتم"قرأمج!النبي

قد:وقالوا،بذلكالمشركونففرح"ترتجىوسفاعتهنالعلىالغرانيق

:قالبهجئتكماعلياقرأ:فقال،جبريلفجاءهآلهتناذكر

الحديث....فقرأ

ذلكمنشيءفييقعانالنبي!الدينناصرالشيخنز5وقد

العصرهذافيفيكون.إليهلهمجذباًالمشركينبهيتكلمبمايرضىوأن

منكثيرتصديقهفيوقعالذيالحديثهذابطلانعلىنبهمنأول

الديبئ.فيالسلامةاللهفنسألوالقديمالحديثفيهالكتاب
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الشر.هومنانمارحمةأمتياختلافوحديث-شرالخلاف-7

إخوانهمرددهماالعصرهذافيوالمقلدةالمشايخمنالكثيريردد

وأسندهفيالنظودون،"رحمةأمتياختلاف"حديثكالببغاءبالأمس

."مقتدونآثارهمعلىوإناامةعلىآباءناوجدناإنا"صحته

يكطللنبيينسبأنيصحلاالحديثهذاأنعلىالشيخنبهلقد

له.أصل؟فهولاالأحوالمنحالأيفي

فلنمسندعلىلهيقفواأنفيالمحدثونجهدولقد:يقول

:"الصغيرالجامع"فيالسيوطيقالحتى،يوفقوا

!"إليناتصللمالتيالحفاظكتببعضفيخُرجولعله"

أحاديثهبعضالأمةعلىضاعأنهمنهيلزمإذ،عنديبععدوهذا

أنهالسبكيعنالمناويونقل،اعتقادهبمسلميليقلامماوهذا،ي!

:قال

صحيحسندعلىلهأقفولم،المحدثينعندبمعروفوليس"

تعلعقهفيالأنصاريزكرياالشيخوأقره."موضوعولاضعيفولا

.(2لم29ق)البيضاويتفسيرعلى

،العلماءمنالمحقفينعندمستنكرالحديثهذامعنىإنثم

بعد6(4/)5"الأحكامأصولفيالإحكام"فيحزمابنالعلامةفقال

لولأنه،يكونقولأفسدمنوهذا":بحديمظليسأنهإلىأشارأن

مسلم،يقولهمالاوهذا،سخطاالاتفاقلكانرحمةالاختلافكان

فيوقال"سخطاأورحمةإلاولعس،اختلافأواتفاقإلالعسلأنه

آخر:مكان

كئيرأإنالسعئةالحديثهذاآثارمنوان."مكذوبباطل"
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المذاهببينالواقعالشديدالاختلافبسببهيقرونالمسلمينمن

الصحيحة،والسنةالكتابإلىبهاأبداًالرجوعيحاولونولا،الأربعة

مذاهبليرونأولئكإنبل،عنهماللُهرضيأئمتهمبذلكأمرهمكما

معهذايقولونامتعددةكشرائعهيإنماعنهماللهرضيالأئمةهؤلاء

بردإلابينهاالتوفيقيمكنلاوتعارصْاختلافمنبينهابماعلمهم

مالاوهذا،لهالموافقالآخربعضهوقبولط،للدليلالمخالفبعضها

دليلوحدهوهو!التناقضالشريعةإلىنسبوافقدوبذلك!يفعلون

حقفيتعالىقولهيتأملونكانوالووجلعزاللهمنليسأنهعلى

النساء"كثيراًاختلافاًفيهلوجدواالثهكيرعندمنكانولو:"القرآن

جعلهإذنيصحفكيف،اللهمنليسالاختلافأنفيصريحةفالآية

منزلة؟ورحمة،متبعةشريعة

الأئمةبعدالمسلمينأكزظلونحوهالحديثهذاوبسبب

ولو،والعلميةالاعتقاديةالمسائلمنكثيرفيمختلفيناليومإلىالأربعة

رضيوغيرهمسعودابنقالكماشرالخلافأنيرونكانواأنهم

،الكميرةالنبويةوالأحاديثالقرآنعةالآياتذمهعلىودلتعنهمالله

اللهنصببماالمسائلهذهأكثرفيذلكولأمكخهم،الاتفاقإلىلسعوا

منوالحقاالخطامنالصواببهايعرفالتيالأدلةمنعليهاتعالى

هذالماذاولكن،فيهيختلفونقدفيمابعضاًبعضهمعذرثم.الباطل

اختلافهاعلىالمذاهبوان،رحمةالاختلافانيرونوهمالسعي

.متعددةكشراثع

إلىفانظر،عليهوالإصرارالاختلافهذاأثرترىأنشئتوإن

الأئمة:منأربعةفيهايصليمحاريبأربعةفيهاتجد،المساجدكثيرمن

أديانأصحابكأضهمإمامهممعالصلاةينتظرونجماعةمنهمولكلى
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!متعددةكشرائعمذاهبهمإن:يقولوعالمهملاوكيف!مختلفة

صلاةفلاالصلاةأقيمتاذا":ع!قولهيعلمونوهمذلكيفعلون

الحديثهذامخالفةيستجيزونولكنهم.وغيرهمسلمرواه"المكتوبةالا

أكئرومحفوظعندهممحترمالمذهبكانالمذاهبعلىمنهممحافظةوغمره

مذمومالاختلافأنالقولوجملة!والسلامالصلاةعلعهأحاديثهمن

منلأنه،أمكنمامنهالتخلصمحاولةفالواجب،الشريعةفي

وتذهبفتفشلواتنازعواولا":تعالىقالكاالأمةضعفأسباب

الآياتفخلافرحمةوتسميتهبهالرضاأما(الأنفال1،"ريحكم

لهأصللاالذيالحديثهذاإلالهمستندولا،بذمهالمصرحةالكريمة

يك!.اللهرسولعن

وهو:سؤاليردقدوهنا

الذمأفيلحقهم،الناسأفاضلوهماختلفواقدالصحابةإن

3المذكور

:68(-)5/67فقالتعالىإلثهرحمهحزمابنعنهأجابوقد

امرىءكللأن،هذامنشيءأولئكيلحقماكلا..."

أجرأمأجورمنهمفالمخطىء،الحقووجهته،اللهسبيلتحرىمنهم

لأنهمخطئهمفيالإئمعنهمرفعوقد،الخيرإرادةالجميلةلنيتهواحدأ

مأجورمنهموالمصب،بطلبهمإستهانواولا،قصدوهولايتعمدوهلم

ولمالدينمنعليهخفيفيماالقيامةيومإلىمسلمكلوهكذا،أجرين

بحبلالتعلقتركلمن،المنصوصوالوعيدالمذكورالذموانما،يبلغه

وقعاأاليهإلنصبلوغبعد!النبيوكلام،القرآنوهوتعالىاثه

داعيا،للاختلافعامدامقلدأ،وفلانبفلانوتعلق،عليهبهالحجة
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برددعواهفيمتحرياً،قا!دلأ!فعوئةالجاه!!يئمها،خصبهـيةلى4

تعلقخالفهاوإن،بهأخذثنصكاففهافلىإليهاء،والسنةالقرآن

المختلفونهمفهؤلاء،ىلمجرِوالنبيوكلامالقرآنوترك،بجاهليته

التقوىوقلةالديقرقةبهمبلغتقوموهمأخرىوطبقة.المذمومون

ماكانيأخذونفهم،قائلكلقولفيأهواءهمماوافقطلبالى

-اللاعنالنصأوجبهماطالبينغيرلهمقلدين.عالمكلقولفيرخصة

.!رسولهوعن

وهر،الفقهاءعنالمعروف"التلفعق"الىكلامهآخرفيويشير

وقل،ظالرخصأوللهوىاتباعاًوانما،دليلبدونالعالمقولأخذ

وتجويز.الأببنلإعلبيانهاْمجاللادوجوهتحريمهوالحق+،جوازهفياختدفوا

!قيقلدعالما3من":قالمناستندوعليهالحديثهذامنمستوحى

منهاحذرفيفكن،الضعيفةالأحاديثآثارمنهذاوكل!"سالماالكه

بقلباللهأقمنإلابنونولامالينفعلايوم"النجاهترجوكنتإن

."سليم

العصر.هذافي"القريةدخول"حديثتخريجفٍىتفرده-8

رقمالصحيحةالأحاديثسلسلةفيمنشررتخريجوهو

خزيمةابنصحعح)حسنب!سنادالسادسالمجلد-4/275

الغروفي،المستمربنابراهيمئارستةبنعبداللهبنحدثنامحمدْ

حدثنيجعفر:بنإسحاقحدئني:الزهريمحمدبنيعمَوبثنا

بنلبابةإبعنالزبيربنعبدأدثهبنعامرعنالكنانيعبدالكهينمحمد

:!اللهرسولإنعبدالممذر
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رثاللهم:يقولحتىيدخلهالمقويةدخولأرادإذاكان"

ورب،أقلتوماالسبعالأرضينورث،أظلتوماالسبعالسماوات

خيرهامنأسالكاني،أضلتوماالشباطينورث،أذرتوماالرياح

."فعهاماوشرشرهامنبكوأعوذ،فيهاماوخير

2/7667-2/14/(الأوسطالمعجم)فيالطبرانيأخرجه

مرفوعةأخرىبأحاديثالحديثهذاوعضد.الشيخذلكذكركما-

:يقولكانأنه!ك!النبيعنعمرابنكحديثوموقوفة

أشرقتم"علىاذافقولواتريدونهابلادالىبلادكممنخرجتماذا"

ورب،أظلتوماالسبعالسماواترباللهم:القريةإوالمدينة

."الحديث:أقلتوماالسبعالأرضين

./277()2"أصبهانأخبار"فينعيمأبوأخرجه

حسن.إسناد:الشيخقال

نإأراداذامسعودبنعبدآدلهكانموقوفشاهدوللحدبث

.نذكرهقويةيدخلى

،441لم2الأعظميالرحمنحبيبعلالشعخر!كذلكراجع

."العلميبالرد"المسمى531
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على-التنبيهب

الأمةنبيعلىالصلاةفيمهمةفوائد

صيغمنالأنواعهذهأكثرأنالملحوظمن:الأولىالفائدة

وإنما،آلهعلىمستقلًانفسهابراهيمذكرفيهاليس!عليهالصلاة

فيالرجلآلأنذلكفيوالسبب"إبراهيمآلعلىصليتكما":فيها

تعالىقولهفيكما،يؤولهممنغيرهيتناولكماالرجليتناولالعربيةاللغة

وآلابراهيموآلونوحاًآدماصطفىاللهان":(33:عمرانآل)

نجيناهملو!آلَإلا"(34:القمر)وقوله"العالمنعلىعمران

لفظوكذلك"أوفىأببآلعلىصلاللهم":يك!قولهومنه"بسَحَر

عليكموبركاتُهاللهرحمة":(73:هود)تعالىكقولهالبمتأهل

:"الإسلامسمخ"قال.فيهمداخلإبراهيمف!ن"البيتاهلَ

ابراهيم"آلعلىصليتكما":الألفاظأكثرفيجاءولهذا"

لأنهنفسه"إبراهيم"بعضهافيوجاء"إبراهيمآلعلىباركتكما"و

ذلكلهميحصلإنمابيتهأهلوسائر،والزكاةالصلاةفيالأصلهو

."هذينعلىتنبيهاًوهذاهذاذكربعصْهافيوجاء،تبعاً

التشبيهوجهعنالعلماءبينالتساؤلاشتهرفقدذلكعلمتإذا

به،المشبهدونالمشبهأنالمقررلأنالخ"صليتكما":قولهفي

كونهوقضية،ابراهيممنأفضليك!محمداًأنإذعكعسههناوالواقع

وأحض!فت41كل-صلاةبنأفضلالمطلوبةالصلاةتكونأن،أفضل

ائمْتغ""فيتراهاكثيرةباجويةعنْذلكالعلماءوأجاب.تحصل

،بعصْر/منضعفاًأشدبعضهاأقوالعشرةنحوبلغتوقد"الجلاء"و
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قولوهوالق!موابنالإسلامشيخواستحسنهقويفانهواحداًقولأإلا

:قالمن

مثلهم،محمدآلفيليسالذينالأنبياءفيهمإبراهيمآلان"

وفيهموآلهلإبراهمممامثلعليهالصلاةمنولأله!رللنبيطلبفإذا

يبلغونلاف!نهم،بهميليقماذلكمنمحمدلآلحصل،الأنبياء

يك!،لمحمدإبراهيموفيهمللأنبياءالنيالؤيادةوتبقىالأنبياءمراتب

القيم:ابنقال."لغيرهيحصلمالاالمزيةمنلهفيحصل

:يقالأنمنهوأحسن،ماتقدمكلمنأحسنوهذا"

بنعليروىكماإبراهممآلخيرهوبل،إبراهيمآلمنهوين!محمد

:عمرانآل):تعالىقولهفيعنهاللهرضيعباسابنعنطلحة

علىعمرانوآلَابراهيموآلَونوحاًآدماصطفىاللهان":(33

إِذا،نصوهذا"إبراهيمآلمنمحمد":عباسابنقال"العالمين

فدخول،آلهفيابراهيمفريةمنهمالذينالأنبياءمنغيرهدخل

إبراهيم"آلعلىصليثكما":قولنافيكون،أولى!اللهرسول

أمرناقدئم،ابراهيمذريةمنالنبيينساثروعلىعليهللصلاةمتناولًا

سائرمععليهصلينامابقدرخصوصاآلهوعلىعلعهنصليأنتعالىالله

ويبقىبهمبليقماذلكمنلآلهويحصل،وهوفيهمعموماًإبراهممآل

إبراهيملآلالحاصلةالصلاةأنريبولا:قال!ئلهكلهالباقي

فيطلب،دوخهملهالحاصلةالصلاةمنأكمل،معهم!اللهورسول

قطعاً،لإبراهيممماأفضلهوالذيالعظيمإلأمرهذاالصلاةمنله

منلهالمطلوهمبوأن،أصلهعلىوجريهالتشبيهفائدةحينئذويظهر

المطلوبكانإذافانه،بغيرهلهالمطلوبمنأعظماللفظبهذاالصلاة

المشبهمنلهصار،منهنصيباوفرولهبهالمشبهمثلهوإنمابالدعاء

-474-



بهالمشبهمنلهمما!لكإلىوانضاف،وغيرهلإبراهيماكثرمماالمطلوب

علىوشرفهفضلهمنبهذافظهر،لغيرهتحصللمالتيالحصةمن

هفًهوصارت،بهاللائقماهوالنبيونوفيهمآلهمنكلوعلىإبراهيم

موجباتهمنوهي،لهوتابعةالتفضيلهذاعلىدالةالصلاة

وجزاه،كثيراًتسليماًوسلمآلهوعلىعليهاللهفصلى،ومقتضياته

محمد،آلوعلىمحمدعلىصلاللهم،أمتهعننبياًجزىماافضلعنا

لآوعلىمحمدعلىوبارك،مجيدحميدإنكإبراهيمآلعلىصليتكما

."مجيدحميدإنكإبراهيمآلعلىباركتكمامحمد

علىالصعغهذهأنالكريمالقارىءويرى:الئانيةالفائدة

معهوذريتهوازواجه!النبيآلعلىالصلاةكلهاانواعهافيهااختلاف

اقتصرمنالنبويللأمرمنفذاًيكونولاالسنةمنفليسفلذلك،يث!يور

الإتيانمنلابدبل،فحسمب"محمدعلىصلاللهم":قولهعلى

بينذلكفيفرقلا،يبه!ممعنهجاءتكماكاملةالصيغهذهباحدى

"الأم"فيالشافعيالإمامنصوهو،والآخرالأولالتشهد

:فقال،)1/201(

قولي:ومعنى،لايختلفواحدلفظوالثانيةالأولىفيوالتشهد

عناحدهمايجزيهلا،ب!النبيعلىوالصلاةالتشهد"التشهد"

."الآخر

يجرؤانفيهالعلميةالفوضىومنالزمنهذاعجائبمنوإن

كتابه:فيالنشاشيبيإسعافمحمدالأستاذوهو-الناسبعض

وخ!عليهالصلاةفيالآلعلىالصلاةإنكارعلى"الصحيحالإسلام!"

منجمععنوغيرهما"الصحيحين"فيذلكورودمنالرغمعلى

سحيدوابوالساعديحميدوإبوعجرةبنكعبمنهم،الصحابة
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وفي،عبيداللهبنوطلحةهريرةوأبوالأنصاريمسعودوإبوالخدري

فعلمهم!"عليكنصليكيف":يك!النبيسألواأضهمأحاديثهم

قوله:فييذكرلمتعالىاللهأنالإنكارفيوحج!ته،الصيغهذه

وبالغانكرثم.اًأحدب!النبيمع"تسليماًوسلمواعلعهصلوا")

،السؤالذلكجم!سألوهقدالصحابةيكونأنالإنكارفي

!؟يسألونهفكي!،الدعاءوهوعندهمالمعنىمعروفةالصلاةلأن

حتىعليهالصلاةمعنىعلىيكنلمسؤالهملأن،مكشوفةمغالطةوهذه

جميعفيجاءكما،عليهالصلاةكيفيةعنكاندإنما،ماذ!هيرد

سألوهلأنهم،غرابةفلاوحينئذ،إلعهالإشارةسبقتماعلىالروايات

الحكيمالشارعطريقمنإلامعرفتهايمكنهملاضرععةكيفيةعن

قولهبمثلالمفروضةالصلاةكيفيةعنسألوهلوكماوهذا،العليم

فيالصلاةمعنىلأصلمعرفتهمفان"الصلاةوأقيموا":تعالى

يخفى.لابينوهذاالشرعيةكيفيتهاعنالسؤالعنيغنيهملااللغة

عندالمعلوممنلأنهذلك،شيءفلاإليهاالمشارحجتهوأما

تعالىقالكما.العالمينربلكلامهوالمبين!النبيأنالمسلمين

اليهم"نزلماللناسلتيننالذكراليكوأنؤلنا":(44:النحل)

ذلكقبولفوجب،الآلذكروفيهاعليهالصلاةكيفية!بينَّفقد

"فخلىوهالرسولآتلاموما":(7:الحشر)تعالىلقوله6منه

ومثلهالقرآنأوتعتإنيألا":المشهورالصحيحالحدبثفيبم!وقوله

.4247(،)163"المشكاةتخريج"فىمخرجوهو،"معه

كلامهببهرجيغزقدومنالنشاشيبييقولماذاشعريوليت

تركالحائضعلىأنكراو،الصلاةفيالت!ف!هدينكرأدْعسىفيمن

فيالتشهديذكرلمثعالىاللهأنبدعوى،حيضهافيوالصومالصلاة
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يسقطلمتعالىوأنه!فقطوالسجودوالركوعالقيا!ذكووانما،القرآن

بذلك،القيامعلبهافالواجبالحائضعنوالصومالصلاةالقرآنفي

كانفإن؟ذلكعليهينكرونأم،إنكارهفيالمنكرهذايوافقونفهل

جماعةعنوخرجوا،بعيداًضلالًاضلوافقدنرجوهلامماوذلكالأول

المنكرعلىبهردوافما،واصابواوفقوافقدالآخركاندان،المسلمين

ذلك.وجهلكبئناوفد،النشاشيبيعلىردنافهو

السنة،عنمستقلأالقرآلنفهمنحاولأنالمسلمأ!افحذار

المثالوهاك.زمانهسيبويهاللغةفيكنتولوذلكتستطيعلنف!نك

القرنفياللغةعلماءكبارمنكانهذاالنشاسيبيفان،أمامك

علىيستعنولم،اللغةفيبعلمهاغزحينضلقدتراهفأنت،الحاضر

نقولماعلىوالأمثلة.عرفتكماأنكرهاإنهبل،بالسنةالقرآنفهم

المونجق.واللهكفالةسبقوفيما،لذكرهاالمقاميتسعلاجدأكثعرة

منهاشيءفيلعسأنهأيضاًالقارىءويرى:الثالثةالفائدة

فيزيادتهامشروععةفيالمتأخروناختلفولذلك(السعادة):لفظ

ذلكفيالقوللنفصلالآنالمجاليتسعولا،الإبراهيميةالصلوات

لأمتهالكاملص!النبيلتعليماتباعاًمشروعيتهاعدمالىدْهبمنوذكر

:قولوا":بقولهآمراًفاجاب،س!علعهالصلاةكيفيةعنسئلحين

القراءالكرامالىأنقلأنأريدولكني،"...محمدعلىصلاللهم

علماءكبارأحدباعتبارهذلكفيالعسقلانيحجرابنالحافظرأيهنا

متأخريلدىشاعفقد،والفق!الحديثبينالجامعينالشافعية

الكريم!النبويالتعليمهذاخلافالشافعية

835!-)097الغرابيليمحمدبنمحمدبنمحمدالحافظفقال
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:)،(نقلتخطهومناللهرحمه3فال،حجرلابنملازمًاوكان

صفةعنبحياتهاللهأمتع(حجرابنالحافظأي)وسئل"

بوجويهاقيلسواء،الصلاةخارجأوالصلاةفييك!دءِالنبيعلىالصلاة

مثلاً:يقولكان؟بالسيادةكبرويصفهأنفعهايشترطهل،ندبيتهاأو

وأ؟آدمولدسيدوعلى،الخلقسيدعلىأو،محمدسيدناعلىصل

بلفظالإتيان،أفضلوأيهما؟محمدعلىصلاللهم:قولهعلىيقتصر

فيذلكورودلعدمبهالإتيانأوعدم،ءلهثابتةصفةلكونهاالسمادة

.؟الآثار

عنه:اللهرضيفاجاب

ذلكتركلعله:يقالولا،أرجحثورة51الألفاظإِتباعنعم

م!وبة:"!"وأمفيك!ذكرهعنديقوليكنلمط،يك!منهتواضعاً

عنلجاءراجحاًذلكلوكان:نقوللأنا.ذكركلماذلكتقولأنإلى

منأحدعنالآثارمنشيءفينقفولم،التابعينعنثمالصحابة

منعنهموردماكثرةمعذلك:قال،لهمالتابعينولاالصحابة

تعظيماًالناسأكزوهومندرجتهاللهأعلىالشافعيالإماموهذا،ذلك

اللهم":مذهبهأهلعمدةهوالذيكتابهخطبةفيقاليك!رِر،للنبي

ذكرهكلما:قولهوهواجتهادهإليهأداهماآخرإلىمحمدعلىصل

منذلكاستنبطوكانه،الغافلونذكرهعنغفلوكلما،الذاكرون

أنهثب!فقد.خلقهعدداللهسبحان:فعهالذيالصحيحالحديث

بعدكقلتلقد:وأطالتهالتسبمحأكثرتلْدورآهاالمؤمنينلأمقالغر

يعجبهب!وكان.ذلكفذكر،لوزنتهمقلتبماوزنتلوكلمات

.الدعاءمنالجوامع

.الظاهرتامتةمحفوظاتوهومن)5(
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في!النبيعلىالصلاةصفةفيباباًعياضالقاضيعقدوقد

الصحابةمنجماعةعنمرفوعةآثاراًفمهونقل"الشفاء"كتاب

لفظوغيرهمالصحابةمنأحدعنمنهاشيءفيليسوالتابعين

."سيدنا"

ووالنبيعلىالصلاةكيفيةيعلمهمكانأنهعليحدش!منها

سوابقاجعل،المسموكاتوباري،المدحواتداحياللهم:فيقول

عبدكمحمدعلى،تحيتكوزائد،بركاتكونوامي،صلواتك

أغلق.لماالفاتح،ورسولك

الرحيم،البراللهصلوات:يقولكانأنهأيضاًعليوعن

وما،الصالحينوالشهداءوالصديقينوالنبيين،المقوبينوالملائكة2

النبيينخاتمعبداللأبنمحمدعلى،العالمينربياشيءمنلكسبح

الحديث...المتفينوإمام

صلواتك،اجعلاللهم:يقولكانأنهمسعودبنعبداللهوعن

ورسولالخيرإمام،ورسولكعبدكمحمدعى،ورحمتك،وبركاتك

الحديث....الرحمة

يشربأنأرادمن:يقولكانأنهالبصريالحمسقوعن

محمدعلىصلاللهم:فليقلالمصطفىحوضمن،الأروىبالكاس

وأنصارهوأصهارهبيتهوأهلوذريتهوأولادهوأزواجهوإصحابهآلهوعلى

الصلاةبهيئةممايتعلق"الشفاء"منأوثرهمافهذا.ومحبيهوأشياعه

غيرذلك.فيهوذكر،بعدهمومنالصحابةعنعليه

النبيعلىصلاتهفييقولكانأنهمسعوابنحديثفيوردنعم

سيدعلىوبركات!ورحمتكصلوات!فضائلاجعلاللهم:!!
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ضعيف،إسنادهولكن،مانجةابنأخرجه.الحديث...المرسلين

،بأصبهليسبإسنادالطبرانيأخرجه،أولًاإليهالمشارعليوحديث

لأبي"يف!النبيفضل"كتابفيمشروحةرويتهاغريبةألفاظوفيه

علىليصلينلوحلفرجلًاأنالشافعيةذكروقد،الفارسبنالحسن

اللهم:ب!النبيعلىيصليأنالبرفطريق،الصلاةأفضل-!افبي

وقال.الغافلونذكرهعنوسها،الذاكرونذكرهكلمامحمدعلىصل

عليصلاللهم:يقالأنبهالجزمينبغيالذيوالصواب:النووي

الحديث....إبراهممعلىصلعتكما،محمدآلوعلىمحمد

المذكورتينالكعفعتينفيلمسبانهالمتاخربنمنجاعةتعقبهوقد

المعنىحيثمنوأما،النقلحيثمنفيهماالأفضلمةثبوتعلىيدلما

.الأولفيظاهرةفالأفضلية

ذكرمنكلأنمنهاوالغرض،الفقهكتبفيمشهورةوالمسألة

ولو"سيدنا"منهمأحدكلامفييقعلمقاطبةالفقهاءمنالمسألةهذه

والخير،أغفلوهاحتىكلهمعليهمخفمتمامندوبةالزيادةهذهكانت

."أعلموالله،الاتباعفيكله

عدممناللهرحمهحجرابنالحافظالعهذهبوما:قلت

الذيهو،الكويمللأمراتباعاعلمهالصلاةفي!رتسويدهمشروعية

علىالصادقالدايللأنهبهالتمسكينبغيالذيوهو.الحنفيةعلمه

الثه"يحببكمفاتبعونيالئهتحبونكشمانقل".ص!حبه

.(31:عمرانآل)

:265(لم)1"الروضة0"فيالنوويالإمامقالولذلك

"..محمدعلىصلاللهم:!النبيعلىالصلاةوأكمل"
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.!(السعادة)فيهيذكرفلم،المتقدمالئالثالنوعوفقالخ

عليهالصلاةصيغمنالأولالنوعأنواعلم:الرإبعة!لفائدة

محنسألوهلماأصحابه!اللُهرسولماعلمههوالرابعالنوعوكذايئ!

فيالكيفياتأفضلأنهاعلىبذلكاستدلوقد،عليهالصلاةكيفية

الأضرفإلالنفسهوكذالهميختارلالأنه،!عليهالصلاة

ليصلينلوحلفأنه"الروضة"فيالنوويصوبثمومن،والأفضل

منبأنهالسبكيووجه.الكعفمةبتلكإلايبرلمالصلاةأفضل!رعليه

فهوغيرهابلفظجاءمنوكل،بيقين!النبيعلىصلىفقدبهاأق

عليك؟نصليكيف:قالوالأضهم،شكفيالمطلوبةبالصلاةاتعانهمن

.كذاقولهمهيمنهمعلبهالصلاةفجعل"...قولوا":قال

انتهى.

ذكرثم.(25/2ق)"المنضودالدر"فيالهيثميذكره

فيجاءتالتيالكعفماتهذهمنبكليحصلالمقصودأن(27/1ق)

الصحعحة.الأحاديث

واحدةصلاةصيغةتلفيقيشرعلاأنهواعلم:الخأمسةالفأئدة

بل،المتقدمةالتشهدصيغفييقالوكذلك،الصيغهذهمجموعمن

كما،تارةوهذا،تارةهذايقولأنالسنة!انما،الدينفيبدعةذلك

الععدينفيالتكبيرفيلهبحثفيتيميةابنالإسلامشيخبعنه

.(96/254/1مجموع)

نزل"كتابهفيخانحسنصديقالعلامةمْال:السادسةالفائدة

لاء!أحاديثساقأنبعد"والأذكارالأدعيةمنالمأئوربالعلمالأبرار
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:(161ص):قال،منهاوالإكثاريالنبيعلىالصلاةفضلىفي

الحديثأهلهمع!عليهصلاةالمسلمينأكزأنفيشكلا"

الصلاةالشريفالعلمهذافيوظائفهممنفان،المطهرةالسنةورواة

كتابوليس.يك!بذكرهرطباًلساضهميزالولا،حديثكلأمامعليه

منأنواعهااختلافعلىالحديثدواوينمنديوانولاالسنةكتبمن

قدإلاوغيرها"الأجزاء"و"المعاجم"و"المسانعد"و"الجوامع"

الجامع"كتابحجماًأصغرهاإنحتى،الأحاديثآلافعلىاشتمل

سائوذلكعلىوقس،حديثآلافعشرةفعهللسيوطي"الصغير

الناسأولىالحديثيةوالجماعةالناجيةالعصابةفهذه،النبويةالصحف

وأمي-هوبأبب-يك!بشفاعتهوأسعدهم،القيامةيوم!اللهبرسول

مماأفضلجاءمنإلاالناسمنأحدالفضيلةهذهفييساويهمولا

بلاالنجاةالخيروطالبباغييافعلعك.القتادخرطودونه،بهجاؤوا

...تكنفلاوإلا،المحدثينعلىمتطفلاًأومحدثاًتكونأنضير

."إليكتعودعاثدةمنذلكسوىفعمافليس

المحدثينهؤلاءمنيجعلنيأنوتعالىتباركاللهأسالوأنا:قلت

منالكتابهذاولعل،يك!يِ!اللهبرسولالناسأولىهمالذين

أنشد:الذيالسنةإمامأحمدالإماماللهورحم،ذلكعلىالأدلة

أخبارمحمدٍالنبىدين

آثارللفتىالمطيةصنعئما

وأهله!الحديثعنترغبنلا

نهاووالحديثليلفالرأى

الهدىأثزالفتىجهلولوبما

أنورُلهاصازغةوالشمع!ق
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الألبانيأحياهاسنن-ج

أثر!لهاوكانالفاضلالشيخهذاأحياهاالتيالسننومن

حتىباقيةتزالوماالمسلمالمجتمعوفيالإسلامىالجيلمنالناسئة

:هذايومنا

فقههخلالمنوصفهاالتيوشروطهالمسلمةالموأة-حجاب1

وهي:أحدإليهايسبقهلمالنبوبةللأحاديث

استثني.ماإلاالبدنجميعاستيعاب-أ

نفسه.فيزينةيكونلا-أنب

يشف.ولاصفيقايكونلا-أنب

غيرضيق.فضفاضاًيكون-أند

مطيباً.مبخراًيكونلاهـ-إن

الرجل.لباسيشبهلاأن-و

.الكافرابلباسيشبهلا-أنز

.شهرةلباسيكونلاأن-ح

التيالقواعدهذهيقتبسالكتابمنكثيرذلكبعدوأخذ

كتبهم.فيويضعونهاوالسنةالكتابمنالشيخاستقاها

بحثمعفيهالجماعةومشروعيةائهأدوكيفيةوفضلهرمضانقيام-2

.الاععكاف

.القيامفيالجماعةمشروعية-أ

.للنساءالجماعةمشروعية-ب

.القيامركعاتعدد-ب
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الليل.صلاةبهاتصلىالتيالكيفيات-د

يجوزوما،وشروطه،ومشروعيتهالاعتكافهـ-

فيزوجهاوزيارتهاالمرأةاعتكافوإباحة،للمعتكف

المسجد.

التراودح.صلاة-3

المخالفينعلىوالرد،صلاتهافيالسنةالىالجمهورفيهانبهوقد

منوغيرهاسوريةمساجدمنكثيرفيالسنةهذهانتشرتحتى،لها

.الصالحاتتتمبنعمتهالذيوالحمددثه،الإسلامعةالبلاد

السنة.هيالبلدخارجالمصلىفيالعيدينصلاة-4

فيجوازهامع،المصلىفيالعيدصلاةالسنةان:الشيخجمىل

المساجد.

المصلى.فيالعيدصلاةعلى!رمواظبته-أ

المصلى.فيالصلاةالسنةأنعلىالأحاديثدَلالة-ب

المسجد.ضيقبعلةالمصلىفيالصلا!تعليل-ردبر

المصلى.فيالصلاة-حكمةد

الشريعة.مقاصدمنآخرمقصدأمعهوضمهـ-

لتظهر،أهلهافيهابحتمععرضةمنلهالابدأمةكلوهوأن

الصبيانحتىالجميعخروجاستحبولذلك،كثرتهموتعلمشوكتهم

دعوةويشهدنالمصلىوالحئض-ويعتزلنالخدوروذواتوالنساء

المسلمين.

أهلليطلعوإياباًذهاباًالطريقفييخالف!النبيكانولذلك

استحبالزينةالعيدأصلولماكان،المشلمينشوكةعلىالطريقينكلتا
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والخروج،الطريقومخ!ائطْة(الدفوفضرب)والتقليساللباسحسن

المصلى.الى

اصحابه.يُعلمها-لمجيحاللارسولكانالتيالحاجةخُطبة-5

.ونستغفرهوذستعينهنحمدهلثهالحمدإن

أمحمالناسيئاتومنأنمْسماشرورمنبالثهونعوذ

لههاديفلايضللومن،لهمضلفلااللهيهدهمن

لهشريكلاوحدهاللهالاإلهلاأنوأشهد

ورسوله.عبدهمحمداًأنوأشهد

تقالَهحقاللااتقواآمنواالذينأيهايا

.مسلمونوأنتمإلانموتنولا

واحدةنفسمنخلقكمالذيربكماتقواالناسأيهايا

ونساءًكثيراًرجالًامنهماوبث،زوجهامنهاوخلق

والأرحامبهتساءلونالذياللهواتقوا

رقعباًعليكمكاناللهإن

سديداً.قولاوقولوااللهاتقواآمنواالذينأيهايا

ذنويكملكمويغفرأعمالكملكميصلح

فوزاًعظيماً.فازفقدورسولهاللهيطعومن

حاجته.يذكرثم:بعدأما

حيث،والمدرسينالخطباءمنعديداًالخطبةبهذهاللهنفعلقد

منسنةأحيواوبذلك،وكتبهمودروسهمخطبهمبهايفتتحونأخذوا

تنسى.كادتيك!النبيسنن

يدهيبينيقدمونهاالصالحالسلفكانالتيالخطبةفهذه
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ذلك.الشيخبينكما،شؤونهمومختلفوكتبهمدروسهم

المطهرةالسنةفيالزفافآداب-6

عبدالرحمن:أبويقول

قد،الإسلامفيآداباًبأهلهالدخولوأرادتزوجلمنف!نوبعد

أضعأنفاحببت،منهمالمتعبدينحتىالناسأكزجهلهاأوعنهاذهل

لهإعانة،الأحبةبعضزفافبمناسبةالمفيدةالرسالةهذهبيانهافي

ربعنالمرسلينسيدشرعهبماالقيامعلى،المؤمنينالإخوةمنولغيره

وقد،متزوجكلتهمالتيالأموربعضعلىبالتنبيهوعقبتها،العالمين

وانما،كثيرةالزفافآدابأنوليعلم.الزوجاتمنكثيربهاابتلي

لامما،المحمديةالسنةفيمنهاثبتما،العجالةهذهفيمنهايعنيني

جهةمنفيهاالتشكيكأومحاولة،إسنادهاحيثمنلإنكارهامجال

،أمرهمنوثقة،دينهمنبصيرةعلىبهاالقائميكونحتى؟مبناها

الزوجيةحياتهافتتاحهجزاء،بالسعادةلهاللهيختمأنلأرجووإني

واجعلناأعنقرةوذرياتناأزواجنامنلناهَبْربنا".السنةبمتابعة

.(74:الفرقان)"إمامأللمتقين

وبدعها--الجنائزأحكام-7

بثًىِاللهرسولبسنةالتقيدضرورةعلىالمسلمينجماهيرحث

تندرسكادتالذيالهامالأمربهذايتعلقوماالموقدفنبشمعيرة

حتىوالفقهالحديثكتببطونمنالبحثهذااستخلصوقد.سننه

المهديينالخلفاءوسنهْورسولهاللهلسنةالصادقةالصورةبهذهخرج

.بعدهمنالراشديق

المسلمينعلدخلتالتيالجنائزبدععلىنفسهالكتابفيونبه

-486-ا



أحكامسنةاحباقديكونوبهذا.عدةمرتسنينمنعليهاجرواوالتي

ذلك.تجاهعملهالمسلمعلىينبغيوما.الجناثز

الطعبالكلمصحيح-8

الصحيحةوالأذكاربالأدعيةالتعبدعلىالمسلمينجماهيرحث

الضعيفةبالأحاديثالعملوترك،!الرسوللسانعلىتورالتي

هوالدعاء"والصواب"العبادةمخالدعاء"حديثكمثلوالموضوعة

الشيخ:ويقولذلكفيالمهمةالتنبيهاتمنذلكوغير"العبادة

نقعة،صافيةالناسإلىالسنةتقديمأنأحدعلىيخفىوليس

وأيسر،لهمأنفعأنهبالحديثالعلمأهلعندمنهايثبتمالافيهالعس

الىنسبتهيثبتمالاوفيها،تقديمهامنوأولى،لديهمبالقبولوأحرى

الحديث،أكثركتبحالواقعهوكما،موضوعوماهوبل!النبي

معولوحنى،منهاوالأذكارالأورادكتبوبخاصة،غيرهاعنفضلاً

فيعليهدرجناكما،الضعيفمنالصحيحوتميعز،ذلكعلىالتنبعه

يثبتلمممامصفىإليهمتقديمهأنشكفلا،وغعرهالكتابلهذاتحقعقنا

به.والعمللحفظهوايسر،لهمأنفع

شبهعلى-والردالعقيدةفيالآحادبحديثالأخذوجوب-9

المخالفين-

خاطئةفكرةالمسلمينالكلامعلماءبعضعندالقديمفيظهرت

ليس(الفردروايةأالآحأدحدصثان:قولهموذلك،خطيرورأي

منظائفةالحديثفيالرأيهذاوتبنىالإسلاميةالعقائدفيبحجة

يحتم!ءأمرأبدجمهيالابعضهمعندصارحتىالمسملمينوالدعاةالكتأب

،عكِّهأ"عليهتبنىانيجوؤلا(نه:فقالبعضهموغلا،والبحثالنمْاش
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وآثم.فاسقفهوذلكفعلومن،أصلاً

رحمهحزمابنبذلكالقائلينهؤلاءعلىالردفيكتبالقديمفي

اللهرحمهالقيمابنوتبعه."الأحكامأصولفيالإحكام"كتابهفيالله

."والمعطلةالجهميةعلىالمرسلةالصواعقمختصر"كتابهفي

الألبانيالشعخالرأيهذايتبنىمنعلىالردفيكتبالحديثوفي

سنةأحياقدالعصرهذافيفعكون"بنفسهحجةالحديثأكتابهفي

فيالعلمأهلقالكماآوالأحكاالعقاثدفيالصحيحبالحديثالعمل

بحديثالأخذفييفرقوافلم"مذهبيفهوالحديثصحاذا"السابق

الآخر.دون

ماضياًسلاحاًبهاوالمتمسكينالسنةلمحبيالرسالةهذهقدم

ويبددون،الشبهاتعنهاويردون!نبيهمسنةعنبهيدافعونفعالًا

.والأوهامالشكيوك

يك!اللهرسولاهاأدكماالصلاةاءأدكيفية-01

فيالدينأركانأهممنقضيةعلىالفاضلالشعخهذانبهفقد

:عبادهوبينتعالىاللهبينالذيالعهدوهي،ومكانزمانكل

كانتولما.واخراهدنياهفيوهلكضاعفقدتركهافمن"الصلاة"

عنجاءتماوفقتؤدىأنلازماًكانوركيزتهالدينعمودهيالصلاة

ع!محمدغيرهلاواحدهيرالأمةلهذهإدثهتعالىعنوالمبلغ،تعالىالله

السلام؟عليهالنبي)!بنةكإنجت،ولماوتبالىتباركإِليهالمؤديةالطريقفهو

ترتيّبإِلىلاإِنماتحتاج"لحافظوّن9لهوإناالذكرنزلنانحنإنا"محفوظة

لهذاناشطاًالشيخأقا،التسليمالتكبيرالىمنواحدسياقفيوتنسيق

هذهفرتب،الكثيروالجهدالطويلالوقتياخذالذيالعظممالعمل
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تراها،التيبصورتهافخرجتالذكرالآنفالترتيبذلكالصلاة

."تراهاكأنكالتسليمإلىالتكبيرمنص!النبيصلاةصفة'

الشيخ:يقول

رأيتفقد،الموضوعهذافيجامعكتابعلىأقفلمكنتلما

فيالاقتداءهَمُّهمممنالمسلمينلإِخوانيأضعأنعليًالواجبمن

علىيسهلبحيث،التسليمإلىالتكبيرمن!ك!نبيهمبهديعبادتهم

فيأمرهبتحقيقصادقاًالقيامحبا!للنبيالمحبينمنعليهوقفمن

الحديث:

ساعدعنشمرتفانيولهذا،"أصليرأيتمونيكماصلوا"

كتبغتلفمنقصدتإليهبماالمتعلقةالأحاديثوتتبعت،الجد

يديك.بينالذيالكتابهذاذلكمنفكان،الحديث

"...العليمالسميعبالثهأعوذ"بالاستعاذةسنةإحياء-11

العليمالسميعبالثهأعوذ"ببالصلاةالاستعاذةسنةأحيافقد

الأقلعلىأو،المصلينعامةعندهومهجوومما"الرجيمالشيطانمن

فيبشرعيتهتعالىاللهرحمهأحمدالإماموقول،عندهممعروفغ!و

-المكف11/05"هانيابنمسائل"فيذلكذكركماالصلاة

حسن.بسندوالترمذيداودوأبو(الإسملامي

التشهدفي"النبيعلىالسلام"سنة-12

صيغمنأنواعاً(السلامعليهالنبي)وعلمهم،الشيخيقول

التشهد:

اوأالتشهد-جمحاللهرسولعلمني:قالمسعودابنتشهد"

:القرآنم!تالسوويعلمنيكما-كفيهبينكفي
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النبيأيهاعليكالسلام،والطيباتوالصلوات،لثه"التحيات

قالإذافإنهأ،الصالحيناللهعبادعليناوعلىالسلاموبركاتهاللهورحمة

إلاالهلاأنأشهداوالأرضالسماءفيصالحعبدكلأصابذلك

قبضفلما،ظهرانينابينوهوأورسولهعبدهمحمداًأنوأشهد،الله

شببةأب!وابنومسلمالبخاريرواه."(النبيعلى:السلامقلنا

فينحرجوهو/2()258"مسنده"فييعلىوأبووالسراج9/2(0/)1

.32(11"الإرواء"

نأيعني"النبيعلىالسلامقلنا"مسعودابنوقول:قلت

في"النبيأيهاعليكالسلام":بقولونكانواعنهماللهرضيالصحابة

السلام":وقالواذلكعنعدلواماتفلما،حييوالنبيالتشهد

عائشةأنويوبده،يك!منهبتوقيفذلكيكونأنولابد"النيعلى

علىالسلام"الصلاةفيالتشهدتعلمهمكانتكذلكعنهااللهرضي

فيوالمخلص/2(91/)ج"مسنده"فيالسراجرواه"النبي

عنها.صحيحينبسندين1(54//11/)ج"الفوائد"

تعالى:اللهرحمهالحافظقال

أيهاعليكالسلام":يقولونكانواأضهمظاهرهاالزياثةهذه"

تركوايئ!النبيماتفلما،يك!النبيحياةفيالخطاببكاف"النبي

."النبيعلىالسلام":يقولونفصاروا،الغيبةبلفظوذكروهالخطاب

ذكرأنبعد"المنهاجشرح"فيالسبكيقال":آخرموضعفيوتال

لدالصحابةعنهذاصحإن':وحدهأبعوانةعندمنالروايةهذه

السلام:فيقالواجبغيرس!النبيبعدالسلامفيالخطابأنعلى

فيذلكلثبوبيعني)ريببلاصحقد:قلت،،النبيعلى

فال،قويامتابعالهوجدتوقد،("البخاريصحيح"
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كانواالصحابةأنعطاءأخبرني:جريجابنأخبرني:عبدالرزاق

فلمامات"النبيأيهاعليكالسلام":حي-!حِوالنبييقولون

روىماواما،صحيحإسنادوهذا"النبيعلىالسلام":قالوا

نأأبيهعنمسعودبنعبداللهبنعبيدةأبيطريقمنمنصوربنسعيد

كناإنما:عباسابنفقال:قال،فذكرهالتشهدعلمهم!وِرالنبي

:مسعودابن:فقال،حياًكانإذاالنبيأيهاعليكالسلام:نقول

ابنوأنبحثاًقالهعباسابنأنفظاهر،نُعلموهكذا،غلمناهكذا

(البخاريروايةيعني)؟أصجمعمرأبيروايةلكن،يرجعلممسعود

ضعيف.ذلكمعإليهوالإسناد،أبمهمنلِسمعلمعبيدةأبالأن

أمثالالمحققينالعلماءمنجماعةهذاالحافظكلامنقلوقد

،بشيءيتعقبوهولمفارتضوه،وغيرهمواللكنويوالزرقانيالقسطلاني

الأصل.فيذكرتهاتتمةذلكمعوللبحث

دعوتنا""دالخمسالقواعدمؤلف-13

منكثيربهاأخذوالتيورسائلهالشيخكتبفيدائماتوضعالتي

السلف.عقيدةإلىينتمونالذينالكتاب

دعوتنا--

علىوفهمها،الصحيحةوالسنةالكريمالكتابإلىالرجوع-1

عليهم.اللهرضوانالصالجالسلفعليهكانالذىالنهج

بتعاليمهالعملإلىودعوتهم،الحقبدينهمالمسلمين-تعريف2

اللهرضوانلهمتكفلالتيوآدابهبفضائلهوالتحلي،وأحكامه

والمجد.السعادةلهموتحقق

البدعومن،مظاهرهاختلافعلىالشركمنالمسلمينتحذير3-

شوهتالتيوالموضوعةالمنكرةوالأحاديث،الدخيلةوالأفكار
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المسلمين.تقدمدونوحالت،الإسلامجمال

وإزالةالإسلاميةالقواعدحدودفيالحزالإسلاميالتفكيرإحياء-4

وأبعدهمالمسلمينمنكثيرعقولعلىرانالذيالفكريالجمود

الصافي.الإسلاممنهلعن

إسلامي،مجتمعوإنشاءإسلاميةحياةاستئنافنحوالسعي-5

.الأرضفياللهحكموتطبيق

حملفيمؤازرتناإلىجميعاًالمسلمينندعوونحن،دعوتناهذه

.الخالدةالإسلامرسالةوتنشر،بهمتنهضالتيالأمانةهذه

تعالىبالثهيليقكماومعانيهاالصفاتبحقائقالإيمان-41

وهوالألبانييخوجهالسلفكتبعيونمننادرعؤيزفصل

بحقائقالإيمانإن"القائلينعلىفيهيردالبغداديالخطعبللحافظ

يقلهولمفقطتيميةابنقاله"مذهبتعالىبالثهيليقكماومعانيهاالصفات

في-الصالحالسلف-لهمتابعالهرحمهأنهيعلمواولم،قبلهمنأحد

بالمنقولعليهالأدلةوإقامةلهوشرحهبيانهفيفضلهوإنما،ذلك

وهو،المعتقدسلفيفهودإلا،عنهالشبهاتودفع،والمعقول

لييطيبوهنا:الدينناصرالشيخيقول.مسلمكلعلىالواجب

بعضكلاممنرائعاًفصلاًالمخطوطاتبعضمنأنقلأنالمناسبةبهذه

فيالكلامأما".علصتفيماالآنحتىيطبعلممماالسلفعلماء

السعلفمذهب؟الصحاحالسننفيمنهارويمافان؟الصفات

الكيفيةونفي،ظواهرهاعلىواجراؤهاإثباتهاعليهماللهرضوان

مقوحققها،سبحانهالهأثبتهمافابطلواقوأنفاهاوقد.عنهاوالتشبيه

والقصد.والتكييفالتشبيهمنضربإلىذلكفيفخرجواقومالمثبتين
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فيهالغاليبيناللهودين،الأمرينبينالمتوسطةالطريقةسلوكهوإنما

عنه.والمقصر

فيالكلامعلىفرعالصفاتفيالكلامأنهذافيوالأصل

ربإثباتأنمعلوماًكانفإذا.ومثالهحذوهذلكفيويحتذيالذاب

إثباتفكذلك،كيفيةإثباتلاوجودإثباتهوإنماوجلعزالعالمين

وتكييف.تحديدإثباتلاوجودإئباتهوإنماصفاته

صفاتهيفانما؟وبصو،وسمع،يدتعالىلله:قننافإذا

معنىإنولا،القدرةاليدمعنىإن:نقولولا،لنفسهتعالىاللهأئبتها

بالأيدينشبههاولا،جوارحإنها:نقولولا،العلموالبصوالسمع

إنما:ونقول،للفعلوأدواتجوارحهيالتيوالأبصاروالأسماع

لقولهعنهاالتشبيهنفيووجب،بهاوردالتوقيفلأناثباتهاوجب

عزوقوله"البصيرالسميعوهوشيءكمثلهليس"وتعالىتبارك

."كفواًاحدلهيكنولم"وجل

هذهبرواياتهمالنقلأهلعيبعلىالبدعِأهلولماتعلق

بالتوحيديليقمالايروونبأنهمعلمهُضعُفَمنعلىولبسواالأحاديث

التعطيلأهلوغفلة،التشبيهأهلبكفرورموهم،الدينفييصحولا

المرادمنهايفهممحكماتآياتتعالىاللهكتابفيبأنأجيبوا

إلىبردهاإلامعناهاعلىيوقفلامتشابهاتوآيات،بظاهرها

الرسول!أخبارفكذلك؟والإيمانالكلتصديقويجب،المحكم

إلىمنهاالمتشابهيرد،التنرْيلهذاعلىمنزلة،المجرىهذاجارية

الجميع.ويقبل،المحكم
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:أقسامثلاثةالصفاتفيالمرويةالأحاديثوتنقسم

لاستفاضتها،صحتهاعلىالنقلأئمةأجمعثابتةأخبار-منهاأ

القلبحفظمع،بهاوالإيمان،قبولهافيجب.ناقليهاوعدالة

لابماووصفه،بخلقهدلهتشبيهاًيقتضيمااعتقادإليهيسبقأن

.والحركاتوالتغير،والأدواتالجوارحمنبهيليق

،شنيعةٍوألفاظ،واهيةنجأسانيد،ساقطةأخبار:الثانيالقسم-ب

بهاالاشتغاليجوزلافهذه،بطولهاعلىبالنقلالعلمأهلأجمع

عليها.التعريجولا

نقلتها،أحوالفيالعلمأهلاختلفأخبار:الثالثوالقسم-ب

فيهاوالنظرالاجتهاديجبفهذه،الكلدونالبعضفقبلهم

."والبطولالفسادحيزفيتجعلأو،القبولنجأهللتلحق

فيالكلاممنالأصلهذافاحفظ":(الألبانيأي)قلت

وعليه،عليهاوالاستقامةالهدايةمفتاحفإنه،جيداًوافهمهالصفات

الاستواءفيالسلفلمذهبتعالىاللههداهحينالجوينيالإماماعتمد

لهذهتحقيقاتهمفيكلهمالمحققينعمدةوهو،عنهذكرهتقدمكماوغيوه

التدمرية""فيتيميةابنقال،وغيرهماالقيموابنتيميةكابنالمسألة

الإسلامي:المكتبطبع:(92ص!)

كمثلهليساللهفان،الذاتفيكالقولالصفاتفيالقول"

ذاتلهكانفإذا،أفعالهفيولا،صفاتهفيولا،ذاتهفيلا،شيء

سائرتماثللاحقيقةبصفاتمتصفةفالذات،الذواتتماثللاحقيقة

.الصفات
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قالكمالهقيل؟العوشعلىاستوىكيف؟السائلقالفإذا

والكيف،معلومالاستواء":عنهماللْهرضيوغيرهماومالك،ربيعة

سؤاللأنه"بدعةالكيفيةعنوالسؤال،واجببهوالإيمان،مجهول

كيف:قالإذاوكذلك.عنهالإجابةيمكنهمولا،البشريعلمهلاعما

أعلملا:قالفإذا؟هوكيف:لهقيل؟الدنياالسماءإلىربناينزل

الصفةبكيفيةالعلمإذ.نزولهكيفيةنعلملاونحن:له؟قيلكيفيته

فكيف،لهوتابع،لهفرعوهو،الموصوفبكيفيةالعلميستلزم

ونزوله،واستوائهوتكليمه،وبصرهسمعهبكيفيةبالعلمتطالبني

ئفسفيئابتةحفيقةلهبأنتقركنتواذا؟ذاتهكيفيةتعلملاوأنت

،وبصرهفسمعه،شيءيماثلهالا،الكماللصفاتمستوجبةالأمر

بصفاتمتصفوهو،الأمرنفسفيثابتواستواؤهونزولهوكلامه

ونزولهموكلامهموبصرهمالمخلوقينسمعفيهايشابههلاالتيالكمال

."...واستواؤُهم
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سها!نح!

بدعةكلبهموهَدَمَ،الشريعةأركانأهلهتعالىاللهجعلقد"

وأمته،ع!النبيبينوالواسطة،خليقتهمناللهأمناءُفهم.ممنععة

،سائرةوفضائلهم،زاهرةأنوارهُم.ملتهحفظفيوالمجتهدون

تتحيزفئةوكل؟قاهرةوحججهم،ظاهرةومذاهبهم،باهرةوآياتهم

أصحابسوى،عليهتعكفرأيانستحسنأو،إِليهترجعهوىإلى

فثتهم،والرسولَ،حجتهموالسنةَ،عدصُهمالكتابفإن،الحديث

."الآراءإلىيلتفتونولا،الأهواءعلىيعرجونلا،نسبتهموإليه

البغداديللخطيب-الحديثأهلشرف
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(...ثش!م!)اشيئبهارنحماع

الشيخعلىوافتراءاتشبهات-أ

.الأفغانالمجاهدينمساعدةبعدميفتيالألبانيالشيخ-1

بفقيه.وليسحديثعالمالألباني-2

بآثارالتبركأحاديثمنترجىفائدةلاإنه:يقولالألباني-3

العصر.هذافيالنبي

الحلال)فيالقرضاويعلىتخريجاتهفيالألباني-سكوت4

.(والحرام

العربمِة.اللغة!سنلاالألباني-5

والمعتزلةوالمرجئةكالجهميةالإسلاميةالفرقيعتبرالألباني-6

...الماركسيةمنحالياًالمسلمينعلىأخطروالأشاعرة

...دينعالمأنهعلىبهاعترافهموعدملهالعلماءمعارضة-7

.والنصارىباليهودويساويهمالأحنافيكفرالألباني-8

السياسي.العمليؤيدلاالألباني-9

الكوشيةالمجتمعمجلةكنبتهماعلىالرد-ب

(...الألبانيالث!يخعندفاع)
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علمهاوالردالدينناصرالشيخفيقيلتوافتراءاتأ-شبهات

المذاهبومتعصبةوالبدعةالزيغإهلمن،الحاقدونيفترلم

فهذا؟والحديثالقديمفيالسنةأهلمحاربةعن،النفوسومرضى

فيوزجهمحاربتهفيالوقتمنفترةأعداؤهيألُلمتيميةابنالشيخ

وقفالذيحنبلبنأحمدوالجماعةالسنةإمامقبلهومن،السجون

ابتليحتى،فالنبيبسنةوتمسك،شجاعةبكلالمعتزلةأمام

حتىوالناسالدرسمنومنع،وسجن،دينهفيوامتحن،كثيرأ

والنفوسالقلوبمرضىمنوخصومهأعدائهعلىتعالىاللهأظهره

وغيرهم.الخوروأهل

فانك،حياتهتاريخلكفصلناوقد،الدينناصرشيخنا!ما

القومظهرانيبينبالسنةصدعمنوبينبينهكبيراًالتشابهترى

،عدةمراتالسجنفيبهوزجالسلطانإلىبهوُشِيحتى،السابقين

فيها،تربالتيبلدهغيرفييعيشالآنوهاهو،كثيراًبلدهمنوطرد

ضعافدفعمما،بهوتمسكهبالحقلصدعهذلكوكل،كنفهافيوعاش

العنانالافتراءاتهذهبلغتحتى،والافتراءالتقولإلىالنفوس

وردالشبهاتتلكمفيفصلاًعقدناوقد،الأرضفيأطنابهاوغاصت

ذلك:ومنعليهاالشيخ
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المجاهدينمساعدةبعدميفتيالألبانيالشيخ:الأولىالشبهة-1

!!الأفغان

منملم"كلعلىواجبالأفغانمساعدة"

!!أفغانستانفيللجهادالتبرعجوازبعدمأفتىأنهعنهأشيع

منالرغمعلىأنهالفريةهذهعنجوابفياللهحفظهبينوقد

الصوفية،وعلى،للمذاهبالأعمىالتقليدعلىالمعروفةاعتراضاته

بالتبرعيفتيأنهإلا،وصفاتهاللهأسماءفيانحرافاتهمفيالألثاعرةوعلى

:السؤالعنالشيخجوابنصوهذا.الأفغانللمجاهدين

منبالثهونعوذ،ونستغفرهونمستععنهنحمدهلثهالحمدإن"

ومن،لهمضلفلااللهيهدهمن،أعمالمْاسيئاتومن،أنفسناشرور

له،شريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأنوأشهد،لههاديفلايضلل

-:بعدأماورسولهعبدهمحمداًأنوأشهد

يأسفمماوإنه"رواتهاإلاالأخبارآفةوما"قديماًقيلكمافالأمر

فيالإسلاممخالفةاليوم"الم!سلمينمنكثيرعلىيسيطرَأنمسلمكلله

وروايتها،الأخبارنقلفياحتياطهمعدمومنهاالكريمةأحكامهمنكثير

مابكليحدثأنكذباًبالمرءكفى"ب!اللهرسولقوليقتضيهوكما

الصحيحالحديث."وهذا..فاممسقجاءكم"إذاالرغمعلى"سمع

وأتثبتدونالأخبارنقلفيبعضاًبعضهميتابعالناسمنكثيراًنجد-

علمائنامنماتعلمناهأرددأنإلاالخبرهذاتجاهيسعنيولاتروٍ

."عظيمبهتانهذاسبحاتك":السابقين

قولهوهيالؤكاةمصارفتعدالتيالمعروفةالآيةأنأعتقدلأني

تعالى:قولهإلى"والمسحينللفقراءالصدقاتإنما":وتعالىتبارك



الثمانيةالمصارفمنالمصرفوهذا،الجملةفهذه"الثهسبيلوفي"

)نمابهالأولالمقصودأنعلىالمسلمينعلماءأجمعقد،الآيةفيالمذكورة

آخرقولاثمةأنمع،الكفاروقتالوتعالىتباركاللهسبيلفيالجهادهو

سبيلوفي"القرآنيالنصهذامعنىوسع،اللهرحمهأحمدللإمام

إلىالحجيستطيعلامنإحجاجسبيلفيالمالصرففيهفادخل"اللُه

ماوأما،الكريمةالأيةهذهفهميمكنالحدهذافإلى.الحراماللهبيت

سبيلوفي"ئعالىقولهعمومفيخلواأدإذالمتاخرينبعضفيهتوسع

لأن،محمودغيراعتقاديفيتوسعفهذاخيريمشروعكل"الثه

ويكفي،المذكورةالأيةفيالمعدودوالعد،المذكورالحصريبطلظاهره

منالسلفعلماءمنأحدأأنذكرناماإلىبالإضافةالتوسعهذالرد

التوسع،هذايتوسعلمالتفسيرأثمةمنوالمشهورينوالتابعينالصحابة

فيومنهجهمالصالجالسلفطريقنلتزمأنعلىيحملنادائماماوهذا

تنطبقهذازماننافِىالأيةهذهأنوالمقصود،وسنةكتابا،اللهدينفهم

ديارهممنأخرجوالأنهمالأفغانالمجاهدبنإخوانناعلىالانطباقتمام

قدبلادهمكلفيجميعاالمسلمينأنلهيؤسفلمماوإنه.وبغعاظلما

فلا،الأفغانيينالمجاهدينعنوالبلاياالمصاثبمنفيهمبماشغلوا

مقاومةعلىتساعدهمالتيبالأموالبمدهميساعدوهمأنمنأقل

فالذيلذلك،عليهمبنصرهموجلعزاللهيأذنأنإلىأعداثهم

وتعالىتباركاللهوأسال..وافتراءكذبمحضهوفإنماالخبرمنبلغني

كتاببهماجاءهمكلفيبدينهمليتمسكواجميعاالمسلمينيهديأن

نبيهم.وهديربهم

الإخوانأولئكإلىنصيحةمنأوجههماعنديكانإن:وأخيرأ

التفرقعنوابتعادهماتحادهمبوجوباذكرهمأنهوف!نماالمجاهدبن
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أقوىمنالتفرقأنخاصةعلمائهموعلى،أمئالهمعلىيخفىليسلأنه

كما،وتعالىتباركاللهأعداءأمامالثباتوعدم،الفشلفيالأسباب

معاللهيد"و"ريحكموتذهبفتفشلواتنازعواولا":تعالىقال

!كً!ه.النبيعنصحكما"الجماعة

نأوتعالىسبحانهسائلاًالمولىالمناسبةبهذهذكرهليتيسرماهذا

معبلادهمإلىوعودتهمانتصارهمخبريبلغنابانقريباًويفرحنايسرنا

المسلمينبلادفييوجدقلماالذيالتحكيمهذاربهملشريعةتحكيمهم

العالمين.ربلثهوالحمداليوم

بفقيه!وليسحديثعالمالألبانيانقولهم:الثانيةالشبهة-2

بأنهأعدائهادعاءالألبانيلعلممحبكلتواجهالتيالشبهاتمن

عليهفيجبللإفتاءالتصديأرادوإذا،بفقيهوليسفقطحديثعالم

سئلفلما.الخ...والأصولالنحووالفقهبعلموعارفافلماًيكونأن

موطنفيوقال؟نفسيعنأتحدثأناتريدني:قالذلكعنالشيخ

تسمع!مالاترىماالجواب:قال،هذامثلسؤالعلىردأآخر

فهذه،ئسمعمالاترىماأنتنعم،الشيخقالكماولْقول

مواطنفيألقيتالتيالدروسوهذه،بالمئابتعدالتيالمحاضرات

وهذه،بالمئاتكذلكتعدالتيوالإسلاميالعربيعالمنامنكثيرة

تحقيقبينمؤلفالمئةتجاوزهمفالتيالعلوممنالمتنوعةالمؤلفات

للنصوصومراجعة،للألفاظوتصحيح،وتاليفولَعليق،وتخويج

الألبانيغيركانولوحتىأحدأيمنتجعلألاالخ..وتقديم

ولمعمرهمنالعشرينفيبدمشقالظاهريةالمكتبةدخل!؟!!فقيها

وشرابه،طعامهأو،لنومهإلاإلخ...والتحقيقالتاليفعنيقف
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أقوالومنابع،وإصولهالفقهفييبحثسنةوخمسينسجطيلةوذلك

واللغة،وعللهوكتبهالرجالوعلم،وعللهوالحديث،أهله

منهذهتجعلالاذلككلوبعد،وغيرهالقرآنوعلوبم،وعلومها

إ!!عظيمظلمهذاسبحانك؟الإسلامبفنونعالمافقيهاالألباني

فلا،إشياءهمالناسوبخسوالجوربالحقدناقعوحسدكبيروبهتان

ظلمعلىوآهٍفآهٍ.مآبوإليهندعوإليه،العظيمبالئهإلاقوةولاحرل

،الصدورمنوالورعالتقوىغيابعلىوآه،بعضاًبعضهمالناس

إنكأنفسناعلىوأعناأقدامناوئبتأمرنافيراسرافناذنوبنالنااغفرربنا

جدير.وبالإجابةقديرشيءكلعلى

منترجىفائدةلاانه":يقولالألبانيان:الثالثةالشبهة3-

"...العصرهذافيي!النبيبآثارالتبركأحأديث

هذامثليقولالذيالعصرهذافيالوحيدالألبانيوليس.نعم

السلفعلماءكثيرمنتالهبل،الماضيفيغمرهأحديقلهلمأو،الكلام

ومن،وتلامعذهتيميةابنالإسلامشيخفهذا،والحديثالقديمفي

رحمه!يدابنوالشيخ،بازابنالشيخالمعاصرينمنوهذا،تبعهم

منفكم.بذلكقألواالعجالةهذهفييحصىلاكثيروغيرهم،الله

يحصيولامحققةوإحيائهابالآثارالاعتناءعنستنشأالتيالمفاسد

إحيائهامنعفوجب،سبحانهاللهإلاوغاياتها،وأنواعها،كميتها

رضي!النبيأصحابأنومعلوم.ذلكإلىالذرائعوسد

يي!،اللهرسولإلىالناسوأحباللهبدينالناسأعلمهماللاعنهم

ولم،يعظموهاولمالآثارهذهيحيوالم،ولعبادهدثهنصحاًوأكملهم

[لىيذهبوناناساًعنهاللهرضيعمررأىلمابلإحيائهاإلىيدعوا
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الغلومنالناسعلىخوفأبقطعهاامرتحتها!النبيبويعالتيالشجر!

مناقبهمنوعدوه!لكالمسلمونلهفشكر،الشركفِىوالوقوعفيها

عنه.اللهرضي

فيءجمبيمالنبيلفعلهمشروعاأمرأزيارتهاأوإحياؤهاكانولو

إليه،أرشدواأو،أصحابهفعلهأوبذلكأمرأو،الهجرةوبعد،ءكة

رسولإلىوأحبهم،اللهبشريعةالناسأعلم،أسلفماكما،وهم

أنهم،عنهمولا،!عنهيحفظولم.ولعبادهدلهوأنصحهم،!الله

حينأيضاًذلكيفعلواولم،ثورغارأوبمكةكانواح!حراءغارزاروا

علىيعرجواولم،الوداعحجةفيولا،الفتحعامولا،القضاءعمرة

أنذلكمنفعلم،البيعةشجرةمحلعلىولا،معبدأمخيمتيموضع

وهومق.اللهشرعفيلهأصللاهبتدعأمرإليهاالطرقوتمهيدزيارتها

واتخاذ،القبورعلىالبناءكانولما.الأكبرالشركإلىالوسائلأعظم

ذلكعن!النبيخهىفقدالشركوسائلأعظممنعليهاالمساجد

عمنوأخبو،مساجدأنبيائهمقبورلاتخاذهموالنصارىاليهودولعن

رحمهمسلمصحيحفيعنهثبتفيماوقال،الخلقشرارأخمهمذلكيفعل

منوانألا":قالعنهاللهرضيالبجليعبداللهبنجندبعن،الله

."عنهأنهاكمفإنيمساجدأنبيائهمفبورمنيتخذونكانوافبلكمكان

:قالعنهاللهرضيعبداللابنجابرعنأيضاًمسلمصحيحوفي

يبنىوأن،عليهيقعدوأن،القبريجصصعنَىِأناللهرسولنهى"

."عليه

الذرائعسدوجوبعلىالكاملةإلإسلاميةالشويعةدلتوقد

منهاوذكر،تحصىلابادلةذلكعلىالعلماءواحتج،والفعليةالقولية

وتسعينتسعة(الموقعينأعلام)كتابهفياللهرحمهالقيمابنالعلامة



الشركإلىالمفضيةالذرائعسدوجوبعلىتدلكلهادليلاً

.،والمعاصي

هذافيفليسبذلكالأمةنصحقدالذيناصرالشيخكانفإذا

السلفباعتقادالمعتقدينوالمتأخرينالمتقدمينالعلماءإخوانهبينبدعاً

النبيبآثارالتبركأحاديثمنترجىفائدةلابانه:قالعندماالصالح

تتمبنعمتهالذيدثهوالحمد.إعادتهعنيغنيبماذلكبيناوقديك!

.الصالحات

الأستاذكتابعلىنحريجاتهفيالألبانيسكوت:الرابعةالشبهة-4

المخالفاتبعضعلى(والحرامالحلال)القرضاوييوسف

فيه.وردتالتيالشرعية

منكثيرينأنأرىالتيالشبهةهذهعلىالردفيالشيخيقول

لعدمإماوذلك،فيهاالشيخعلىالحكمفيتعجلواوغيرهمالعلمأهل

بجميعللبدعةونبذه،السنةعلىوحرصهالألبانيبتدينعلمهم

وتطملتعمالفريةهذهسريانأرادوالأنهمواما،وصورهاأشكالها

الذينوخصومهأعداؤهبهايتمسكواهمةوحجةفيهمطعناًوتكون

فيالمؤتمراتيعقدونالذينمنالدوائروبعلمهبالشيخيتربصون

:الظلام

المذكوركتاببمقدمةفيذلكفيتكنتكما،محفخطأإنه"

هيالأستاذكتابحاشيةفيالمطبوعةوالتخريجات"..المرامغاية"

له.اللهغفربازبنعبداثهبنعبدالعزيزالعلامةكلاممنجزء)0(
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منمقتضبةنفولًاكونهامعوهي،ولاكلمةفيهاليليس،بقلمه

الحديثية،الناحيةمنكئيرةعلميةأخطاءففيها،مختلفةمصادر

يبايقمما،النبويةالأحاديثعشراتمراتببعانعنوالسكوت

إليينسبأنيجورْفلا،وتحقيقاتيتخريجاتيوكل،كتبيفيأسلوبب

إليهذهب!مايخالفكئيرمماوفيهاكيف،الحاشيةتلكفيجاءمماشيء

واللُهالقراءمنالأذكياءبعضلذلكتنبهكما"المرامغاية"في

.المستعان

الحديثيةالناحيةفيمحصوراًكانالكتابهذاعلىالشيخونقد

منار"علىكنقدهالفقهيةالناحيةوليس،الأحاديثنقدأيفقط

.")1(السبيلى

جاهلفهو،العربيةاللغةيحسنلاالألباني:الخامسةالشبهة-5

فيذلكبينالأعظميلأن:وثانياً،عربغيرلأنهأولًأ،بها

02"واخطاؤهشذوذهالألباني"كتايه

لهوصاحبالكاتبهذاوقال-الفريةهذهعلىرد-وللشيخ

بتاريخالقبسجريدةفيكتبتمقالةصناعةشاركهأساتذة

علبممبلغالفصولمنوفيه...":يقولونوفيها24/4/2184(

أسماها:رصالةفي"والحرامالحلال!"كتابعلفوزانبنصالحالشيخردوقد)1(

وهو:طهمازعبدالحيدللشيخآخرونقد،0والحرامالحلالكاببنقدالاعلام"

.0الإسلامفيوالحرامالحلالكتابفينظرات"

صفحتينوأعطا.المجدلالكلألبلهذا0الدينية"الصفحةهذ.علالمشرففسحوقد)2(

ليقولواالكابمنلغير.فسحوقدعليهلحقد.الألبانيالدينناصرالغعليخهماللكلام

خسئتألا"لطلبتهالأياممنيومفيالقائلالمشرتوهذا.فميحلوماالشيخعن

إ!إبهايعملومناليوميةلصحفناوأتعجب-عيسىابنثانويةفي0بأهلهاالكويت

.والغموضالريبالاوراءهملي!الذينلهؤلاءالمجالتفسحوكيف
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العلماءمنالألبانيموقفعن(الأعظميأي)يتحدثوفيه،الألباني

الألباقجهلعلىفيهايدلالألبانيكتبمندليلاًعشرسبعةيسوقثم

ونحن."...العربيةباللغةالجهلمنها.ورجالهالحديثعلمفي

وبينبينهملغويةمناظرةعقدإلىمنحاهمنحاومنهؤلاءندعوبدورنا

.؟الألبانيأمهماللغةفيالفقيههومنلننظرالدينناصرالشيخ

شقرةإبراهيممحمدالأستاذأمامالألبانيخصومأحدذكروكما

خذ:قائلاًالأستاذعليهفرد.العربيةيحسنلارجلالألبانيبأن

كتبتمانقارنثممثلهاتكتبأنوحاول،كتبهمقدماتمنمقدمة

قوةولاحولفلا.بشيءيردولمالرجلفسكت،الشيخكتبمامع

بالله.إلا

،والمبرد،والزجاجي،فارسابنكانفهلغيرعرببقولهمأما

...وغيرهموسيبويهوالزمخشريوالترمذيحنيفةوأبو،والبخاري

!!عجباً..عرباً

كالجهميةالماضيةالإسلاميةالفرقيعتبر:السادسةالسبهةت6

منحالياًالمسلمينعلىأخطروالأضاعرةوالمعتزلةوالمرجئة

...الغربيةوالمدارسوالوجوديةالماركسية

أحدهمكتبهاالتيالصيغةبهذهيقللمالدينناصرالشيخ:أولًا

الإسلامعلىخطرةًليستوغير!اوالوجوديةالماركسيةأنوهي

وغيرهاوالوجوديةوالاشتراكيةالماركسيةالأحزابقالإنما.والمسلمين

والمسلمين،للإسلامالعداوةواضحةالملحدةالكافرةالأحزابمن

ولكن،وا!دانيالقاصي،والكبيرالصعْير،والجاهلالعالميعرفها
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بالفرقتسمتالتيالفرقبان،للسائلهذابقولهعنىالشيخ

خطرهاوتنشر،الإسلاملبوسترتديأنهافيخطرهايكمنالِإسلامية

بالعدوفالبدء.خطيرج!هنميخفيبكيدالمسلمينصفوففىِوباطلها

الواضحالظاهرالعدومنأولىالإسلاميةالصفوففيالمندسالداخلي

أرضكم"فيلكمتقمقلوبكميخاالإسلامدولةأقيموا"الفائلقالكما

ابنقالكما،بالجهادابدؤواثم،أولاًوالقلوبالنفوسطهرواأي

نفسهفيمريضرجلالعدويقاتلكيف":المعادزادفياللهرحمهالقيم

بموتالفرقتلكماتتلقدنعم.9عدوهقبلمجاهدتهاعليهكان

هذايومناإلىالفرقهذهنشأةبدءمنتاريخيةمراجعةولكن،أصحابها

بعضهمتبناهاوقد،موحودةزالتلاعليهاقامتالتيالفكرةأنئظهر

أحدفهذا،إليناانتهتحتىانقضتالتيوالعصورالقرونجميعفي

منشأعنإليهوجهصحفيسؤالعلىلردعربيةدولةفياليساريينالقادة

بالاسمويساريونالقديمبالاسمقرامطةنحن:فيقولحزبهمفكرة

ولكنالقديمةفرقهماسماءوماتتماتواقدالفرقفمؤسسو.الحديث

جديد!ثوبفيالوجودإلىعادتبلتمتلمالفكرة

الأفكإرهذهأصحابمعكثيرةمشرفةمواقفلهفالألباني

وله،والقوميين،والملاحدة،والماركسية،والرافضة،كالعلوية

.والأحزابوالفرقالطوائفهذهمنزعاءمععدةمناظرات

الكثيربالشيءسمعنا،متفرقةكثيوةمواظنفيعنهمكتبوقد

أسرتههاجربالذيوهو-ذلكيقولأنبالألبانييظنفكيف.مخها

ولينينماركسطربقةعلىوالسيرالإلحادبسمبب"ألبانية"،وطنهامن

يحلاأنوحاولا،والحدبدوالقهربالنارالإسلامحاربااللذين

الألباني.حياةعنحديثنافيذكرنامانحوعلى...عله
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أنهعلىبهاعترافهموعدملهالعلماءمعارضة:السابعةالشبهة7-

لذلكالعلميةالأصولعنالإسلاميةالعلوأيتلقلملأنهدينعالم

العلمأخذولأئه...والفقهالحديثفيواخطاءهأغلاطهتتبعوا

لمولأنه.المحدثينعادةهيكماشعوخلهفليسمجرداًالكتبمن

الفقهفيويفتيالحديثفييفتيفهو...معينعلمفييتخصص

،المتونيحفظانلابدوالمحدث.اللغةعلومفييفتيوأحياناً

يعتمدبل،وذاكرتهحافظتهعلىويعتمد،المتونيحفظلافهو

."المتونبحفظالاالفنونتناللا"يقولونوكما،؟ممبهماعلى

بتاريخوالعلمالدينخفافبهايغزالتيالفريةهذهعلىوللرد

:نقول،العظيمةالأمةهذهسلفمنالعلمأهل

طلبهبدايةفيوأساتذة،شيوخلهليسالشيخإنقالالذيمن

برنامجاًلهوضعحيث،والدهيدعلىالبدايةفيدرسفقد،للعلبم

مذهبهومعهماوالصرفوالتجويدالقرآنبتعليمهخلالهمنقاممركزا

الحنفي.

الشيوخعلىوالعربيةالدينيةالعلومبعضتعليمهفيشارككما

مراقي"كتابعليهقرأإذالبرهانيسعيدالشيخمثلوالدهأصدقاءمن

البلاغة.علومفيالحديثةالكتبوبعض"الفلاح

فيحلبعلامةالطباخراغبالشيخمنالحديثفيإجازةونال

فيه.وبراعتهالعلمهذاعلىلإقبالهمنهواعترافاًلهتقديراًوذلكزمانه

حياله.ترجمةفيذكرناهمتدشيو!للألباني0
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أهلمنآخرينمشايخعلىالعلميةدراستهالشيخواصلثم

أمثال،الوقتذلكبعلماءرائعةعاليهاتصالاتلهوكانت،العلم

الجليل،العالمالفقيحامدوالشيخ،الكبيرالداعيةالبناحسنالشيخ

منهاستفادالذىمباركوالأستاذمحمدشاكرأحمدالمحدثوالعلامة

وذكرهالشيخاحترمهْالذيالأعظميالرحمنحبيبوالشيخ،الشيخ

الفاضل،بالمحققأخرىوتارة،الهندبعلامةتارةكتبهكبيرمنعددفي

رئيسالعظمةمظهرآحمدوالأستاذ،الجليلالشهيربالعالمثالثةوتارة

عبدالصمدوالشيخ،بدمشقتصدرالتيالإسلاميالتمدنمجلةتحرير

الأديبالخطيبالدينمحبوالأستاذ،العلامةالمحققالدينشرف

الزاهرةالزهراءمجلةتحريرورئيسالسيالالقلمصاحبالمحقق

صبحيوالدكتور،الغزاليمحمدوالأستاذ،أوكيجطيبمحمدوالشيخ

...وغيرهمالمصرىأمينوالدكتور،الصالح

مجالسهويحضر،العلملطلابالإسلاميةالعلوميدرسوكان

الجامعةمجلسأنعلمهعلىدليلاًويكفي...الجامعاقياساتذةكبار

العَدريسهيئةأعضاءأحدليكوناختارهقدالمنورةالمدينةفيالإسلامية

الأخذإنثم...افتتاحهاإبانومصطلحهالنبويالحديثلمادةفبها

العلاقاتتلكبعد،الأصولوالكتب،الصحاحالكتبمن

تبعد،حميدةهوبل،فيهعيبايعدلا،الكافيةوالتلمذة،الواسعة

العذبةالصافيةالعلوموتنهله،لهالمعاصرينمنالمجتهدينأخطاءعنه

الرثيسة.مصاثرهامن
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باليهودويساويهمالأحنافيكفرالألباني:الثامنةالشبهة8-

!!والنصارى

عليهعيسىنزول"حديثعلىالشيخشرحجاءعندماوذلك

مسلممختصرفيوهو،"الخنزيروقتلالصليبوكسرالسلام

رسولأنعنهاللهرضيهريرةأبيعن"4"رقمحاشية"548)ص

قال؟"منكمفافكُممربمابنفيكمنزلاذاأنتمكيف9:قاليف!الله

:قال،تخبرني:قلت؟"منكمأفكم"ماأتدري:ذئبأبابن

نبيكئم.وسنة،ربكمبكتابفأمكم

سيحكمف!نهنزلإذاالسلامعليهعيسىالمسعحأنوالمعنى

بالمذاهبولاالمسيجدينبالنصرانيةلا،ب!محمدبسنةاي،بالإسلام

حتى،اليومعالمنافيوالمنتشرة،حالعاًالموجودةالإسلاميةالففهمة

هوالمذهبفأصبج،أهله!عنوحجبت،الصحيحةالسنةطمست

تنبيهأنهذلكومعنى؟المسلمينحياةمنالسنةدوروانمحى،المتسئد

بأنوششبشروايفرحوالابأنلهاوللمتعصبين،المذاهبلأصحاب

إنهبل،الأربعةمذاهبهممنبواحدسيعملينزلحينالمسمح

دثهالحكموسيكون...ورسولهاللهأرادهكمابالإسلامسيحكئم

نزولحديثمنالمفهومهوهذا...البشرمنلأحدوليسوالرسول

معين،لمذهبيتعمسبمنيفهمهماوليس.0.السلامعليهعيسى

ردوجاء-التعصبذلكبسصالمحمديةالسنةينسىأوويتناسى

المسيحأنيعتقدونبالذاتالأحنافلأنذلكعلىالدينناصرالشيخ

فيمعلومهوكمابالسنةوليسالحنفيبالمذهبسيحكمينزلحين

لهذاالثانيةالطبسةفيالشاويشزهيرالأستاذذكرهماوهذا.الحديث
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الطلباشتدوقدواليوم...":المقدمةهـفي3913سنةالمحتصر

صحماومعرفةدينهبامرمهتموكلوالكتابالعلماءمنالكتابعلى

حياته.أمورجميعفيالنورلهليكونيخ!رسولهعن

المحققاستاذناتكرموقد.طبعهباعادةالرغبةكانتلذلك

الأخطاءوإصلاحعليهالتعديلاتبعضروأجرى،فيهالنظربإعادة

الطبعةفي)803(الصفحةفيكانماذلكوأهم.ندتالتيالمطبعية

فيالاقتصاروكان.)548(الصفحةفيطبعتناهذهفيوهوالسابقة

ذاكاستغلواالأغراضذويأنغير،كافي!المحققرآهماعلىالتعليق

المتعصبةعلىالردهيفيهالمحققوحجة.استغلألأسوأالتعليق

الضالينقولومذهبهملإمامهموتعصبهمبكلامهمضاهواالذين

يجيءالسلامعليهمريمبنعيسىاللهرسولسيدنابانزعمواالذين

قولأ-نوالواقع.البتولوأمهوبعيسىباللةكفرمنكليههملمامؤيداً

سيدنابأنتزعموأقوالوفتاوىرسائلمنجاءماعلىردأكانالمحقق

فيينزلعندماالحنفيبالمذهبيحكمسوف،السلامعليهعيسى)

يقولمجهولرواهاسخيفحُلُمبقصةذلكعلمستدلين،الزمنآخر

أبوعلمهماوفيهجيحوننهرفيصندوقفيمحفوظةمذهبهأقوالببقاء

فيذهب،والعلمالقرآنيرفععيسىينزلأنوقبل.للخضرحنعفة

صندوقفيهايدلهفتخرجالنهرمنالعلمويطلبحائراًالنهرالىعيسى

رحمةعليهحنيفةأبالإماممنتعلمهمماالنهرالخضرأودعهالذيالعلم

.(الله

اهلمدلولهيعرفموجزواحدبسطرالمحققعلعهردالذيهذا

بحديثالاستدلالعلىلهمعوناًيكونالردهذابأنمنهظنأ،العلم

:!النبي
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يعني:"منكنمفأمكممريمابنفيكمنزلاذاأنتمكيف"

."نبيكموسنةربكمبكتابفأمكم

يحكمالسلامعليهعيسىأنفيصريحهذا":المعلقفقال

الغقهأوالِإنجيلمنبغيرهمالا.والسعةبالكتابويقضي،بشوعنا

!"ونحوها-لنفي

وهوالحصكفيْالإمامحنيفةوأبيوالخضرالنهرقصةروىوممن

كتابهمقدمةفياللهرحمةعلبهحنيفةأبيالإماممذهبرجالكبارمن

أعظمعابديقابنحاشيةعليهجعلتالذي(المختارالدر)المشهور

للفقهالمراحعأهممنهيبل؟المنأخرةالعصورفيالأحنافكتب

كله.الإسلامي

العلماءسقطاتتتبعلأدطبالتفصيلالقصةذكرالمحققتجنبوقد

بينحالوبذلك.يعرفهاكانمنعندالفريةبردواكتفى.عنهنهينامما

والأقوالالأحلامعلىوالأحكامبالعقائدالاعتمادعلىيدلماإشاعة

اساتغلواالذينذلكأدركفلو.البعضريفعلهمما،الصحيحةغير

المسلمينينفعأننسألوالله.لهمخيراًلكانبموجبهوعملواالتعليق

وآخر.بطبعهاشرفناالتيالإسلامكتببباقينفعكماالكتاببهذا

العالمين.ربللُهالحمدأندعوانا

والتصوقماصلهوالفقهالأصولفيالكثيرةالمؤلفا!صاحبالحمكنىعليبنعمدالعلامة0

هـ!ا)880شةدمشقفيوتوفي.دجلةضرعلكبفاحصنمن
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...يحاربهبل..السياسيالعمليؤيدلا:التاسعةالث!عبهة-9

!!الجائرةالسياسيةالسلطاتيعارضولا

الإسلامي؟الحكملإقامةترونهالذيالأسلوبهوما:س

الناسبعض،الآنالصددهذافينحن،الأسلوب:ج

حيثمنهذا،منهمالخلاصطريقهيالحكاممقاثلةأنيظنون

صحيحبشكلنتعلمهأنويجبالإسلامحيثمنأما،الأسلوب

واليوم،الصالحالسلفعملوفيوالسنةالكتابفيوردمانحوعلى

فكمفالمسلمينجماهيرأذهانفيمستقرةليستالمختصرةالجملةهذه

بدلامقدماتهذه؟ذلكإلىيدعونكيفبالتاليثمفهمهايحسنون

مصاعبفيالآنفنحن،اللهأنزلبمابالحكمالنتيجةإلىلنصلمنها

نأاستطعنافماذا،الأقمىالمسجدوفيهافلسطيناحتلواإذاليهودمع

العالمفعلماذاسوريا،فيالإسلاميةالثورةوهذهبهم؟نفعل

لاسوفأنهماليقينمثلعلىوأناشيء،لاتجاهها؟الإسلامي

أمرهم،انتهىالحكاملأنلماذا؟إطلاقاً،شيئاًيفعلواأنيستطيعون

يستحسنونهاالتيبالتوجيهاتيتوجهونوهماللهأنزلبغيرمايحكمون

نقاتلأننحننريدكيفف!ذن،والضلالالكفربلادصنوافدةوهي

ولاصحيحافهماًل!سلامفهمالامستعدينلسناونحنالحكام

مالهمواعدوا"الفرآنفيبهااللهصرحالتيالناحيةمنمستعدين

عندناوليسالحكاميدفيالماديالإعدادهذالأن"قوةمناستطعتم

الإعدادلأنلثميئاًيفيدنافلامنهمأكثرعندناكانولوهذا،منفيء

نفكرأنيجببهذا.ورسولهاللهأمرناكمابالثهالإيمانهوالأساسي

أينمن.واقعةحقيقةاللهأنزلبمابالإسلامالحكمجعللأجلجيداً

من،فبهايفكرواأنالمسلمالشبابأنصحالتيالنقطةهذهنبدأ؟
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البلادهذهعلىتخفقالتيهيالإسلامرايةلنجعلوننطلقنبدا،اين

طبعأوهذه،بعينهالكفرهيالتيالبلادمنغيرهاوتحكموتحكمها

اولطفيمنهاقسماًذكرتكنت،بشائوكئير!والسنةالكتابفيلها

ذلكومن،الإسلاممستقبلعنوانتحتالصحيحةالأحطديث!دلة

علىليظصهالحقودينبالهدىرسولهأرسلا!ذي"هواللهقول

كلها؟الأديانعلىالإسلاميالدينإظهاريكونكيف"كلهالديق

المسلمين؟الحكامبعضضدبثورةنقومانأبمجرد

تصفية،بالتصفيةأعني،والترييةبالتصفيةالبدءيجبإذن

ووثنياتشركياتومنللتوحيدمخالفاتمندخلهمماالحاليالإسلام

عضوأكبرسالتإذافأنت،كلهاالإسلاميةالجماعاتوطمتعمت

الله؟أبنللجاريةيك!النبيسؤالالمعروفةالجماعاتمنماجماعةفي

يحسنلأواليومالسماء،فيالله،الإسلاميالجوابأجابتالجارية

ضلالةوهنهمكانكلفييقولونوإنماالجوابهذاالإسلامدعاة

.كييرة

وهذا،الاعنقاديالفكريبالإصلاحنبدأنبدأ؟أيقمنإذن

سواءثيءفيالاسعلاممنليسمماالعقائدتصفية،بالتصمفعةأعنيهما

العرشعلىالله،الصفةكهذهالصفاتوإفكاربالتوحيدمنهاكانما

فتقول،يرفعهالصالحوالعملالطيبالكلميصعداليه،امعتوى

ثم،مكانكلفيالله8وازهريينوشيوخعلماءمنالمسلمينجماهر

ومنمكأناً،اثهيجعلونوأنهممجسدةبأنهمالصالحالسلفيتهمون

المسلمينبعفىمعجالساًكشه"منى"،فيواناليوقعماطرائف

منازهريشيخعلينادخلاذ،بالإسلاميتعلقفيمامعهمأتحدث

يقولبواذايصغيفجلس،السكيةالخطابيةالثرعيةالجمعيةجماعة

فيا!هإنتقولونقالكيف؟لهقلت،تنزهونهولااللهتجسمونانتم



هذالكنقال،ربناقولأمفولناهذاقلت،العرشعلىأوالسماء

أننيالشاهدوإنماالكلامبعلميتعلقطويلبحثوهذامؤولالكلام

قلت:محدود،قالمحدود؟غيىأممحدودالكونهذا،يأنيمالهقلت

وفوقها؟:قلت.الأولىالسماءقالماذا؟وفوقناالأرضفينحنالآن

قال؟السابعةالسماءوفوق:قلتالسابعةحتىالثانيةالسماءقال

-الكروبيون-الأسفمعقالماذا؟العرشوفوققلنا،العرش

هذاأعرفأناالكروبيون؟الملائكةهيماقلت.الكروبيونالملائكة

سألتولكني.ودبهبماترويالتيالكتببعضمنالاسم

قالالكروبيون؟الملاثكةهيما،العلممنعنديمالأعلمهالشيخ

قال؟القرآنمنهذافينص.قلت:عندكالرحمنعرشعلىملاثكة

منإذنقلتلا،قال؟الحديثأوالسنةمننصعندكقلتلا،

قلت،الشريفالأزهوفيدرسوناهكذاقال؟العقيدةبهذهجئتأين

منوكئير8والسنةالكتابفيأصللهاليسعقيدةدرسوكمعجباً

بهذايؤخذلاصحيححديثفيعقيدةجاءتإذايقولونعلمائكنم

الصحيحالحديث!!اللهفسبحانآحاد،الحديثهذالأنالحديث

حتىتردلمبعقيدةتأخذونفكيف،بهيؤخذلاعقيدةفيهآحادألكونه

تلقنتأنتهنا،ليسهدفنانحنالآنقلتآحاد.حديثفيولا

الملائكةالعرشفوقوتقول،أصللهليسسيئاًواعتفدت

!!وصلنانحنذلك؟بعدماذا،كذلكالأمرأنهب،الكروبيون

العرشفوققلتوأنتوأكبرهاالمخلوقاتآخروالعرشالعرش

إذنلهقلتشيء،لاقال؟العرشفوقفماذاالكروبيونالملائكة

بعدهليسقالما.شيءبعدهليسانتهىالمحدودالمكان،المكانانتهى

ألاالعرشوفوقشيء،كلعندنانحنقلناأكبر،اللهقلتشيء،
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كيفالعرشفوقاللهإنالس!لفيينمعشرنحنقلنافإذا،اللهوهو

المكانانمعياعترفتأنتوها،مكانفينجعلهبأنناتتهموننا

العرشبعدوليسمكانفياللُهنجعلبأنناتتهههـننافكئيف،اتكى

عنالانصرافمنهذا؟مكانوباعترافكأجلكمنوالكروبيون

الذيللفهموئانيأأولًا،والسنةالكتاب!نصموصالصحيحالفهم

علىالرحمنيقولحينماأتباعهممنونحنالصالحالسلفتبناه

،مكانفيوليسبهيليقكماالعرشفىاستوى،استوىالعرش

التهمةفتنتكسفقطهذاوليسمكانفيأنهالمسلمينتتهمونفانتم

،مكانفيئجعلهانابيتم،مكانكلفيربكمفتجعلونعليكم

فيالعالمينلربأصلفيههذاأنالعرشفوقهوالذيزعمكم

جعلتموهحتىبهذاتقنعوالمثمبمكانليسالحقيقةفيهوالذيالمكان

والمجاريوالغائطالقاذوراتمجمعالأماكنهذهومن،مكانكلفي

الأمثلةآلافبلمئاتمنالنظرلفتبهتصدتمثالهذا،آخرهالى

|عنيبلعامتهمأعنيولاالمسلمينعقائدفيضحيحهايجبالتي

،العقيدةتصفية،الواسعبالمعنىالتصفيةمنبدلالذلك،خاصتهم

تصفية،المنكراتوالأحادثحطائيلياتالإسمنالتفسيركتبتصفية

منالفقهكتبتصفية،والموضوعةالضعيفةالأحاديثمنالسمنة

والاستنباطبالقياسأخذتالتيوالسنةللكتابالمخالفةالاستزادات

وجدإنحتى،التصفيةهذهبمثليقومونالذينفمن،ولْحوذلك

يعتقدونبهموإذاالإسلامبأدابيتأدبواأنيريدونأناسهناك

ويقترنالتصفيةبهذهالبدءمنبدلالذلك،الإسلامعقيدةخلاف

ويومئذالمصفىالإسلامهذاعلىالصاعدالجيلتربيةالتصفيةمع

دعاحعنمااللهفان،نفسهبعيدوالتاريخ،اللهبنصرالمؤمنونيفرح
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ثم،الأخلاقعلىرباهمثم،الصحيحةالعقيدةإلىدعاهبمالناس

حقيقيةعبادةاللهبعبادةالمسلمونليقومتنزلالشرعيةالأحكامبدأت

وحدهاالشرعيةالأحكامواليوم.الشرعيةللأحكامبالاستسلام

بحثوهذاالإسلامباسمالإسلامعنبالمسلمينتنحرفلأنتكفي

أنزلمابغيريحكمونالذينعلىالقضاءإنأفولولكني،جدأطويل

يهمنالاالعمليأوالكليالكفرإلىبهميؤديحكمهمكانسواءالله

العقيدةناحيةمنالآن،الأمرينبينالفصلهذا،قليلأوكثيرفي

منلكن،اللهشرعماينكرالذيهو؟اللهعنديكفرالذيمن

العاافيتجدهلاماوهذاوالتربيةبالتصفيةالبدءيجبالعمليةالناحية

منحزببأنهميسمونأومنظمونإنهميقولونجماعةمنالإسلامي

الحكميريدإنه:صوتهبأعلىيصيحكلهم،الإسلاميةالأحزاب

القصةجوابجوابهكان؟تحكمكيفلهقيلفإذا،الإسلامي

أعجميمسلموهوكرديا،أنعندنازعموافقد،الكرديةالسورية

بتلابيبفأخذطويقهفييهودياًلقيالإسلاميفقهلاولكنه،الأصل

وقالفخاف"أسلموله"الكرديةبلهجتهلهوقالبقتلهوهددهثيابه

!!أدريلاواللهقال؟أقولماذا

وصْعالإسلاميينالكتابكبابىأحدآخرمثلاًالآنوأضرب

جملةفيفجاء،ويتصورهينشدهالذيللإسلاموقانوناًدستوراً

وهذا،بهالممسلمقتلذميأقتلإذاالمسلمأنقررهاالتيالأحكام

.عنعليحفظهالذيالحديثفيالبخاريصحيحفيحاءماخلاف

جم!اللهرسولخصكمهللعليفقالرجلىجاءهحيثي!النبي

فيعبداًاللهيؤتيهفهماًإلااللهملاقال؟الناسدونبشيءالبيتأهل

مكتوباورقةالسيفبيتمنوأخرجهذاسيفيقرابيأتيوالاكتابه
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:قال-!ي!النبيأنومنهوالجراحاتبالقودتتعلقأحاديثعدةفيها

قتلإذاالمسلموأنإليهالمشارذلكقالثم"بكافرمسلميقتللا"

الإماممسندفيهناكبينماكاملة-الديةيقدمأنعليهفانخطاذمعا

فيكانواأ:3جدهعنأبيهعنشعيببنعامريرويهحديثأحمد

المسلم،ديةمنالنصفعلىالذميالديةيعطون!مدعيَم!خالرسولعهد

الاسلاميالدستورفيالحكمجمهمايرادالأمثلةعشراتمنمثلينفانظر

كفراًكفارأالحكامكاناننقولنحنلذلكللإسلاممخالفوهو

لافنحنعملعاكفراًكفرهمكانوان،اللهإلىفأمرهماعتقاديا

ولذلكاليهودعلىنستطعلم،ونقاتلهمنحاربهمأنالأننستطيع

ذلكومنبالإسلامالعبمإلىاللهيهديهمبانفعلاًلهمندعونحن

يرمفلازجاجمنبيتهكانمنالشاميالمثليقول،بالإسلامالحكم

دائماديْدنكمتجعلونلماذاالشبابمعشريافانتم"بالحجارةالناس

أنفسكمنسيتملماذاوفيكممنكمالأالحكاموما،الحكامالىالنظر

فهماالإسلاممنثوجةأعلىالىووصلتمالكمالبانفسكمظننتمهل

كذلكليسالأمر.هؤلاءجهادالأالجهادمنأمامكميبقولموعملأ

بالجوابيجبْك؟اللهأينحزبأبرزفيشخصينابرزاسأل،أبدأ

.؟الحكاموأينأنتفأين.الضال

الخلاصة:

إذاضلمنيمركملاأنفسكمعليكمأمنواالذينأجها"يا

إلىأدعولاطبعا-أناالعزلةبعنوانألفتكتبوهناك"اهتديتم

علعهقاللا،فقلتالعمرهذافيهذاعنسئلتما-وكثيراًالعزلة

خير،أذاهمعلىويصبرالناسيخالطالذي"المؤمنوالسلامالصلاة

أنبدلاولكن"،أذاهمعلىولايصبر،الناسيخالطلاالذيمن
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جاءكمايومئذالمسلمواجبويكونزمنيأتيقدأنهإلىالنظرألفت

ويعيشالجبالشعابمنشعبفيينزويانالأحاديثبعضفي

نستطيعلا؟اللهأنزلبماالحكمأين،اليفينيأتيهحتىربهيعبدهناك

كماعملياًضلالاًدإماحقيقياضلالًاإما،ضالةتقريباًالأمةكللأن

الذينأيهايا"إذنمستطاعغير؟اللهأنزلبماالحكمفأين،شرحنا

إنهأقولوأنا"اهتديتمإذاضلمنيضركملاأنفسكمعليكمأمنوا

حكمإقامةفييفكرلاأي،يعتزلأنالإثسانيضطرزمنيأنيقد

نبدأأنيجبنقوللانحنالآنلكن،هنامجاللالأنهالإسلام

ماإلىذلكيوصلنالكيوالزبمةالتصفيةوهيالنقطةهذهمنالعمل

تحكمأنوإلىاللهأنزلبماالحكمإلىالأولينالمؤمنينافهأوصل

يحكمونحكاماًقبلمنكانواكثييرينوأقواماًأراضيالإسلامشريعة

بالوسائلالأخذللصحابةسهلكمايسهلوالله.اللّهأنزلمابغير

الله.أنزلمابفيريحكمونالذينومقاتلةالكفارلمقاتلةالمادية

المسلمونيواجهوكيفالتكقير؟قضيةفيالرأيما:س

لهم؟الحكاماضطهادوالدعاة

نأعليناوانماشخصياتأولثشصعلىأتكلملاأنا:ج

مخالطتيومنالشخصيةتجربتيمنأعرفنبدأنيأينمننعرف

التكفير،يعلنونأناسفثمةالساعةمشكلةهذهأدْاليومللشباب

كيفسئلواإذاولكن،اللهأنزلبماوالحكمالتكفيريعلنونوأناس

هلبهذا؟يقومواأنيستطيعونهموهلموقفهم/3هووما؟يفعلون

كمامعنوبةولاماديةلاقوةعندناوليسالحاكمعلىنثورأقولانتريد

تصورعلىتقملمالتيالحماسةمنيأتيكلههذا؟الأسفمعوقع

وأننعملأنعليناإن.الجوابتجدلا،ثابتصحيحأولقكير
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علىتكعولتمالثورةلأا!يد"اية.الم!ملى!أاببلىايةفف!اعئنبحثه

المضيعة.الحععحهبرلكمهأأَو!عئ!ءمحةمافىيةقيو،مملكلأ!ز!قالحاكم!م

الحاكمكماثطأذاا!ع!ثرماإيةفهلس!ال4اهلمثبرةأكممتغوثبأ!الذلك

ولاحوللأئغوليأثأل!د!اءلثم!إ؟ل!!!يهأالممممل!يهط!يقتل

بدونا!أكم(مابم!هـ!كلاوفعلموأفأل!احصلى،.وقد،يالكهأفيقوة

لك!ونأ!كذا،ه!اعف!هخسب!!ال!عئايجنهفكانثماسرعياست!دلىاد!

ال!عذاصهمعيثمصسوو!ا،أهوفيفأصيركماأخيالالنيلمك؟المقعابلة

كاذواهلهؤلأ-موقفسهكانماذابمكهَالأولونالمسلدررْلقيهالذكلط

ايضاعئهم؟الظمرفعمستطيعينكمانواهلولكنلأ،طبعا؟راضين

مأقاليبيقصكملهمكان،هاجسو،وا؟عملهسكمالةماذاإؤن،.لإالجواب

دْكرتجاهالذيالجيرمغجهئبا!ل!ال!ئرعيةالأجكاممقأمكنهم

هذهأهمومقى*إبسْ!لاإذابالصبرالمسل!متاموآياقيعدةالقرآده3جمهنزلت

لاوهمأط!اأ!كيل!و!الطيمترجمواأنالنماصأحسب"قولس!الآيات

صسدف!واالذينافهفليعلم!ققبلهممقالذينالتناولكد،يفتنوق

0الكادلنن"وليعل!من

اللهولأ!كلض!"يحمم!تطيعمايعملىأنمنللمسلمبدلاإذدط

كانش!لهذ!9البلاءأوالعذالمحبهبهئمزلأذايصبرفيماوأَن!شعهاالأنفسا

مطاشو'ئحغ!ق!لي!هاالأيةهذ،لمثلدعماعميرهأحاديطتأف!

ئرغالبما8قلم!رريثهع!يبتو"والمؤمغفالأمث!الأمثلابتلاءأشدالأفبياء

!مطوي!خط!ذ/أأخييانجايه!ابماذاالحقيقةهن!نقررحينما

الألىْئك!رلألححبئالسلحفامعالأرئببحماكاهذافسذكرني؟سنصل

هذاالماأفميارواحدحديثفيص!الرسعو!كان،الح!كماية5هذبمنأسبة

إدأوتربضةتصفية،والسنةبالكتابللعملييدعونمنع!الاستنكار

-125-،!،ير*.ك!كةعحبر



صورفكائهالحديثهذاإلىانظروا؟سنصلمتى،طويلطريقهذا

فيوالسلامالصلاةعليهكانفقدقرناً،عشرأربعةقبللناالواقع

فخطمتواضعاً،شائههوكما،الأرضعلىيجلسأصحابهمعمجلس

صراطيهذاوأن":تدالىفولهوقرأمستقيما،خطاالأرضعلى

صور"سبيلهعنبكمفتفرقالسمبلتتبعواولافاتبعوهمستقيما

ثمقصيرةخطوطجانبيهوعلىطويلاًخطاًالأرضعلىءلمجدالرسول

الخطعلىجمهاومرالآيةقرأأنبعدوال!سلامالصلاةعليهقال

،قصيرةطرقوهذه،طويلمستقيمخطاللهصراطهذا:المستقيم

منقلتأنا،المهالناسيدعوشيطانمنهاطريقكلرأسوعلى

وماالسر؟فما،الحديثشرحفيأرهلملأننيرببمنإلهامولعلهنف!ي

طويلًا،طويلًاالمستقيمالصراط!رالرسولتصويرمنالحكمة

شيطانمنهاكلرأسوعلىقصيرةقصيرةجانبيهعلىالشيطانوطرق

حفت"آخرحديثإلىيشيرالطويلالخطأقول،إليهالناسيدعو

الىيدعوالذيأنشكولا"،بالشهواتالناروحفتبالمكارهالجنة

الشياطينهمفهؤلاء،الشياطينهمالنارإلىتقودالتىالشهوات

ينادونكأنهمالمستقيمالخطعنالمتفرقةالطرقمفارقعلىيقفون

المستقيم.الخطهذاعلىالسالكين

لديهاليسالأفراد،عنفضلاً،اليوم،الإسلاميةوالجماعات

في!الرسولقالكمابهيتذرعأنالمسلمعلىينبغيالذيالصبر

التصبرمناللباسأوالوعاءهذافقدواولما،الصحيحالحديث

يقولقد،أهدافهميحققواولموأصيبواانتكسواالأمورواستعجلوا

الذيالصحيحالإسلاآالىطريقأقمرنريدولكنا:الناسبعف!

اقصرإن:نقولل!جابةذلك؟يكونفكيف-حياتنانفيمعليه
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الصلاةعليهالرسولحديثفيالمذكورالشيطانطريقهوظريق

القصير،العطريقهذاإلىلجأتإسلاميةجماعةوثمة..والسلام

..اهدافهامناياتحققولمسنةخمسينوقاتلت،الشيطانطريق

العلميقتضيالذيالمستفيمالصراطعنالبعدهوواضحوالسبب

..بعيدزمنوالىشديدصبرإلىيحتاجعلموهوبالإسلامالصحيح

كلمنالمصفىالصحيحالإسلامعلىتعتمدأنيجبأمراًتقررفحتى

الحديثمجالفيسيماولافيهليسوهواليهنسبماكلومنالنقائص

بعيدوزمنومثابرةوجهدصبرمنيحتاجهلماالمجالاتأعقدهوالذي

يتسربلموالتيالسند،المتصلةالصحيحةالأحاديثإلىنصلكي

إلىنتوصلأنيهملاالطويلالزمنهذاوخلال..الضعفإليها

بلجماعاتأوأفرادجهدليسهذالأن..الإسلاميالحكمتحقيق

القائمالمسلمالمجتمعنوجدحينونحن،جميعاًالمسلمينجهدهو

الطريقهوهذاآنذاكالأكزيةهوحكمالذيالصحيحالإسلامعلى

الصحابةساروعليه،الرسولعناهالذيوالصراط،المستقيم

!..الشيطانطرق..القصيرةالطرقفهودونهوما..والتابعون

علىيجبماأوللأنالوحيدالسلاحهوالصبرهذا..نعم

..أوضاعهموفيساعتهمفيالتفكيرهوإنمايفعلوهأنالمسلمين

مستقبلهمإلىقطنطرواماوالصحابة.مستقبلهمإلىالنطووبعدها

الإيمانإلىيحتاجالأمروهذا..الحاليةوأوضاعهمساعتهمإلىبل

الموافقالصالجوالعمل،والسنةالكتابضوءفيأولأالصحيح

بالعملنصحهمومحاولة،الحكاممواجهةمنبأسولاالإيمانلذلك

عنوالبحثبالصبر،فعلينايستجيبوالمف!نالصحيحبالإسلام

لمواجهةالماديوالاستعدادالناسفيونشره،الصحيجالإسلام
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قبلبينامالْحوعلىعكسيةستكونالنتيجةفانوالاالحكام

الىوسيلتناوهما.المبم.أساسهماوالعملفالإيمان..قلعل

اليائسينبعضيفعلنحوماعلىوالناسالحياةاعزالوعدمالعيش

،الناسعلىالإيمانهذاوتعميم،السليمالصحيحبالإبمانفعلينا

اللهننصروحين..اللهننصروبذلك.الصبر.معوالاستعداد

لنذلكوبدونسائرونصراطهعلىلأننا..باذنهاللهسينصرنا

العرببهاللةنصرالذيهونفسهالسملاحوهذا.اللةينصرنا

الفرسأمتاوهماآنذاكمئقفتينأمتينأكبرعلىالبدايةفيالمسلمين

.والروم

والتربيةبالتصفيةالعملبداوااذاالشخصمةبصفاتهمالأفراد:س

بطريقةوالأعداءالكفاريحاربواأننفسهالوقتفيلهميستحبافلا

يافيمنهمذلكيستحبالا،واهرباضرب،العصاباتحرب

منطم؟جهادبدونوأمحنهممؤسساتهمفيوجدوهممكان

لخصثوكما،العصاباتحرب،الحروبهذهأقولأنا:ج

ئوريةطريقةهذهلا،؟إسلاميةطريقةهذههل"واهرباضرب"

التاثر،أشدالغربيةبالأفكاريتأثروناليومالمسلمينأنوالواقع

يشغلهأنبدلاشيءمنفرغإذاالقلبلأنجدأواضحوالسبب

لمحقاًورسولهباللهبالإيمانممتلئاًالمسلمقلبكانفاذاآخر،بشيء

يضرهلاكانمنفلبهفيحلبالعكسالأمركانواناللهلغيريتسع

الشاعر:قالكماينفعهولا

الهوىأعرفأنقبلهواهاأتاني"

فتمكنا"خاوياًقلباًوصسادف

موقفانتخذأنيمكنناولاالسنةولاالإسلامندريلافاليرم
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،الأننبحثهاالتيكالقضاياالقضايا،بعضلمعالجةللإسلاممطابقاً

الحكامتجابهأننستطيعلادمناماوتقولالغربيةالأفكاربعضفتاتي

الذيالدورهوهذاهلترى،واهرب؟اضربالثوراتمبدأفلنتخذ

فيشكلا؟الصحابةمقدمتهموفيالصالحسلفنابهيمرلم،بهنمر

ذلك.

سلكواإنهمبللا،،واهرباضربطريقسلكواهلولكن

يقولونكماالصفرنفطةمنالبدءوالأخرالصبروهوآنيالأولطريقين

وهوشيءياتيثمالعقيدةتصحيحوأولهاالنصروسائللاتخاذاليوم

،9ينمركماللهتنصرواإق!،ذكربماوهوالكفاربحسبانليس

الوقائعمنغيرهاوفيبدرفيللمسلميناللهنصريذكرلامنامن

التيالوسيلةهذهفإذن؟كثيرةفئاتعلىالقليلةالفئةتغلبتحيث

أعدائهمعلىينصرهمبأنوهيالمؤمنينعبادهعلىاللهفضلمقهي

،والعدةالعددكزةوهي،الماديةالوسائلإلايملكونفلاالكفارأما

تؤكلكيفإسلامياًنعرفأنعليناولكنكذلكنحنولسنا

العسكريبالانقلابيسمىمالثيءفيالإسلاممنوليس،الكتف

،الإسلاممنليسذلككل،واهرباضربولاالدمويةوالثورات

يصبرومنبالصبر،التذرعمعتستطيغماتعملأنالإسلاموإنما

الله.صبره

كتافعلىصعدلماطالبأبيبنعليفعلهبمانقتديألاولكن:س

وتواريامعاًهرباثم،الكعبةفوقالذيالتمئالوكسريك!الرسول

مما..حنبلابنالإماممسندفيوردمانحوعلى،الناسأعينعن

؟واهرباضربقاعدةيؤيد

من،يتكررولم،نظاماًيصبحلمالمثالهذالأنبهناخذلا:ج

ولمالنبويالتاريخكلفقطشخصينمنحدثهذاولأن،جهة
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الطريقة5هذعلىواحدةمرةيقعولمبشخصينولابشخصلايتكرر

قاعدةعلىنقاتلعصابةتأليفأوصياًتنظيماًاليومتسمىالتي

ثانية.جهةمنواهرباضرب

مقيأتونللذينمثالًاضربوايكونواأنيمكنألا:س

فيولكنزماخمهمفييطبقلاأنالجائزومنمثالًا؟ليتخذوهبعدهم

العملالأياممنيومفييأنيلعلهأمثالًافضربوايطبققدالمستقبل

الأشرفببنكعباغتيالقضيةثم.المثالهذاعلىويسيرونبهذا

سراً.

حينبدلانحن..ااالذهنيبتعدكيفاللهسبحان:ج

تخالفلاالأضمالوهذه،لأالسريةالأعمالمنالإسلاميةالدولةتقوم

الذيالغزاليمحمدالأستاذومنهمالإسلاميينبعضيشيعكماالشريعة

فيحدثبماأذكرولكني..الهجومقبلويبلغينذرالإسلامأنرأى

،سراً.لهممياهعلىوالمسلمونالرسولنزلحينالمصطلقبنيغزوة

صحيحيفيوردماوكذلك،البخاريصحيحفيوردمانحوعلى

ننسولا..تبوكغزوةفيبلتعةبنحاطبقضيةفيومسلمالبخاري

أعداءهيبلغكانيك!فالرسول..خدعةالحرب!الرسولقول

..والكتمانالسريةإلىيلجأكانالأحيانمنكثيرفيولكنبهجومه

قضيةفيذكرتهالذيالمثالأما،والأحوالالظروفحسبعلىوذلك

..فرديةحالةلأنهقاعدةيتخذأنيجوزفلاالأشرفبنكعباغتيال

عنستشغلناالتي(واهرب)اضربقاعدةفخفيوقعنافعلناوان

..الصحيحلاسلامناديننا

الغوكان،كاصيتشريط!كنفنسوخفالحديثوللشيخلناالمعذرةالقارىءمننرجو0

..العاميةواللغة،والتسهيلالتبسيططابعأسلوروعلىفغلبوارتجالْأمافهةيتحدث

.مقالمقامفلكل
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الألباني:الشيخعندفاع-ب

عددهافيالشيخعنالكوينيةالمجتمعمجلةكتبتهماعلىالرد

"...أو؟!مفرغةحلقةفيندورلا"حتى951

مجلةتحريررثيسالشطيإسماعيلالأستاذ/الفاضلالأخ

عندمنطيبةتحية،وبركاتهالهورحمةعليكمالسلامالغراءالمجتمع

أبدأأنالمجتمعقراءهٌأفصدوأنا-عاداتيمنفإن:وبعدمباركةالله

فيمسرودةتكونماغالباًوهيفيها،الأساسعةالرئيسيةبالموضوعات

المجلة.بداية

معقصتهيروي)الألبانيعنوان-فعلأ-انتباهيضدولقد

مواقفعنالكثيرأعرفوأنامخيلتيفيالأفكارفتداعت،"الإخوان

نف!صيفيفقلت،،المسلمينالإخوانتجاهاللهحفظه،الألعانيالشيخ

وأقاصيص!رواياتوقتالآنليس،راجعونإليهوإناوإنالثهإنا

إلىتنبهتولكني؟الإخوانمعناصرالشيخقصةتكونأنعسىوما

مؤمنةإدارةتعالىاللهمنحهاوقد،إسلاميةفكريةمجلةالمجتمعأن

الجرأةذويمنالواعينالمخلصينالعاملينمننحسبهتحريرورثيس

وراءمنتهدفالمجتمعمجلةتكونأنعسى:فقلت،النادرةالأدبية

الشعث.ولم،الصدعورأبالنظر،وجهاتتقارل!إلىذلك

الصفحاتأقلبوأنا،غيبويةشبهفيخلديفيدارهذاكل

العددمن28ص"السلفيةالمدرسةرجالأبرز"معالمقالإلىلأصل

أعدتثم!كثيراًلييرقفلمصيعاًالمقالفقرأت./915/رقم

.تئر.لمبالأمرالمعنن""المجتمعحتى.مجلةأيفيقبلمنبنشرلمالردهذا0
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منبشيءأصيبقدظنيأنلديترجحإذ!وثالثةثانيةقراءته

وراءمنالقارىءيجنيهابنتيجةلأخلصقليلاًأفكروجلست!الخيبة

الثاني!العددفيلعلهاوقلت،القصةهذهعرض

الشيخفيهيقررإذ،بلةالطينفزاد/052/العددوجاء

فيهي"الظلال)رتفسيرهفيعباراتأطلققدتطبسيدأنناصر

التلفظبينفرقحيثالكفرمنقطبلسيدتبرئتهمعكفرذاتهاحد

الشبابمنهاتحسسطالمادعوىوهذه!فيهالدخولوبينبالكفر

بناءأكبر-يعتبرونهماوالحق-قطبسيديعتبرونالذينالمسلم

سبققدإذ.الهجريعشرالرابعالقرنمنالثانيالنصففيإسلامي

تجليةفيعانيناوجمموكمبها،المشايخمنعددالألبانيالشيخ

..و.!العلماءمعالأدببالتزامالمتحمسالشبابواقناع،الصورة

"محمدبمقالالخالقعبدالرحمنعبد/الأستاذالأخعليناوطلع.و.

ليعقبجاءقددورهأنإلىوأشار"،عرفتهكماالألبانيالدينناصر

يتسعأنيرجوةكثيرةشبهاتكلامهافيوأنالمجتمععنصدرماعلى

.حلقابفيعليهالردهالمجتمعصدر

مقالاتثلاثفولد.انهمر...ثم..قطرةالغيثوأول

،527،)526الأعدادفيتباعأعزاماللهعبدالدكتورلأخي

.)528

"سألتفاللهرسولحديثوتذكرت!بالثهآمنت:فقلت

أمتييهلكلاأنربيسألت،واحدةومنعنياثنتينفاجمطانيثلاثاً،ربي

فأعطانيها،بالغرقأمتييهلكلاأنوسالته،فأعطانيهابالسنة

مسلمأخرجهففنعها"شديداًبينهمباسهميجعلالأوسالته
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منالعتابأنوتذكرت.وقاصأبيبنسعدحديثمن1/0928

النيةبحسنالمصحوبةالعلميةاللقاءاتوأن،والحسدوالحقدالغل

هيجانهوتسكين،الفرقةمرضلعلاجوسبلةخيرالطويةوصدق

:هذابعدوقلت،للمدارساتالصالحالمخهجرسمإذا!تهوثاق

!!دوريجاءلقد

الموضوعاتهذهحيالأعتقدهماللمجتمعأكتبأنبدؤلا

لسببين.المقالاتهذهثاطرص!التي

وكما،تحريرهارثيسيقولكما-المجتمعمجلةأن:الأول

العلميةالأسماءعلىمقصورةوليستالمسملمينلكلمجلة-نعتقده

الخيرلعلإذ،الإسلاميةالحركاترجالاتأبرزعلىولا،المعروفة

فيهما.يحجرأنمنأكبر

منآخردونلطرفالتحيزنفسيفيأجدلاأننيوالانيْ

لمالموضوعولأن!!الحبيبةالمجلةهذهكلامع!المتنابذةالأطراف

الفريقينأبناءمنأييدعلىيكونفيهالبتأظنوما،فيهيبت

وإن،بينهميدخللاالحنطأأنويرون،لفكرخهمكثيرأالمتحمسين

فيالومادذر"القائلالمثلمبدأعلىكانإليهمالخطأبتسربأقروا

."تاجرياعينيكعلى"او"العيون

الطرفين،بينفيهاالمختلفالمسألةفيصواباأعتقدهبماأبد!أنوقبل

إذامامسألة،قطبسيدالشهيدالىالوجودوحدةنسبةمسألةوهىِ

التالية:الحقائقتقريرمنبدلاهذاقبل..فعلأكفراًالعبارةكانت

والزلل،الخطأعقالعصمةلنفسهيعتقدمنالم!سلمينمنليس-1

.الجوفاءوالعنجهيةوالغرورالعجبفهوو!الا
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المسلمينمنأحدوليس،بعضاًبعضهميتممالمسلمين-وكل2

بغيرذلكالزعمومن،وامكاناتهالآخرالمسلمقدراتعنيغني

جله.أوالمسلمينبلاءمنتراهماكل

حلهاليسالإسلاميةالحركاتأبناءبينالفكريةالصراعاتأن-3

المثبطةالسلبياتبإشاعةوليسالأشهاد،رؤوسعلىالتشهير

فيالحقيقيحلهايكونوإنماوالأحقادللأهواءوالمثيرة،للهمم

الدليلوراءوالجري،الحقواتباع،الذاتونبذ،المدارسة

بدلالتهااحتجوإنما.عقولنايحجرلمفالإسلام.والمعقولالمنقول

!!ذلكفيحكمهاورضى!!ووجودهتعالىاللهعلى

المطلق،الاجتهادمرتبةبلغأنهيدعيالمعاصرينمنأحدليس-4

اعزفوقد،الألبانيناصرالشيخهوذلكلهيدعىمنأكبروإن

علىالحكمفيحتىيقلدأحماناوأنه،ذلكبغيرالمسجلبشريطه

والاعترافالأثمةبأقوالبالاشت!ثمهادطافحةوكتبه.الدليل

بذكرهم.والإشادةبفضلهم

وينشر،الفائدةبهتعملماتبقىأنيجبالإسلاميةالمجلاتإن-5

يشككمقالكلتبعدأنويجب،المسلمينبينوالمحبةالألفة

عداواتعنيتحدثأو،بعقيدتهمأوبرجالاتهمالمسلمين

تضعأنيجبكماالأثر،أكبرفيهاقبلللذاتخصيةوحزازات

المجتهدين،ولاالعلماءمنليسواقرائهاجمهرةأنأعينهانصب

يتذكرواوأن،غالباًالعامةالثقافةأصحابطبقةمنهموإنما

قوماًبمحدثأنتما"عنهاللهرضيمسعودبناللهعبدقولدائماً

فيمسلمأخوجه"فتنةلبعضهمكانإلا،عقولهمتبلغهلاحديثاً

.1/11صحيحهمقدت
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نأأتحبون،يعرفونبماالناسحدثوا"عنهاللهرضيعليوقول

فتح،العلمكتابلاالبخاريأخرجه!ورسولهاللهيكذب

.1/522الباري

علىالعاطفيةوالكتابات،المسلمينمشاكلتحللاالعواطفأن

لْسلمولا،تعصبمنتخلولا،وحرارةصدقمنبهتطفح!ا

.والدعاةالدعوةعلىخطروذاكوهذا.تثنيمن

علىيعرضمنكلتحترمأنالمجلاتوسائرالمجتمعمجلةعلى

فعلأ--القراءآراءتنقلكانتواذاعنها،يُعرضاوصفحاضها

عرضوجهفماثمومنالأمر،يختلطلاحتىذلكتبينانفعليها

تتركإذنإنها!تتبناهأوضليهتردلمإذاوالانتقاد،والرأيالأمر

دوامة!فيالقارىء

بالثه.مستعيناأبدأكلههذابعد

معووفاسمنجانهالألبانيبالشيختعريفهافيالمجتمعقالتلقد

،متميزةعصاميةشخصيةوأنهالإسلاميةالأوساطفي

حركةفيوانضم،الإسلاميةالمذاهبمنللتحرربالدعوةوبدأ

العملفيرغبتهلعدمالإخوانتركثم،أمرهأولالإخوان

المسلمينالإخوانجماعةعلىالهجومإلىانجرفوقد.الس!اسي

.0العلماءعارضهلقد..المذهبيالتقليدعلىهجومهمعرضفي

تبتديلذلك.العلميةالأصولعلىالإسلاميةالعلوميتلقلملأنه

منالعلمأخذلأنه..والفقهالحديثفيوأخطاؤهأغلاطه

..معينعلمفييتخصصولم..شيخلهوليس.مجرداً.الكتب

.المتونيحفظلاولأنه
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تحتالاالمسلمينبوحدةيقبللا..الحركيونعارضهكما

وغيرهمالأشاعرهّيعتبر،الكلاميةومعتقداتهالفقهيةآرائهظلال

عنالنطربغض:المجتمعقالتثم،والوجوديهّالماركسيةمنأخطر

هذهذ؟!رعدمالأولىيكنالمإذأ!!غلطهاأوالتهمهذهصحة

.؟جميعاالاتهامات

هذهمنشبهةإنالخالقعبدالرحمنعبدالأخفالكماومعا

نألاعتقاديأردلنولكننيعليهاللردأكثراومقالإلىتحتاجالشبه

كلامهعليهعرضإذابالخجلسيشعرالكلماتهذهكتبالذيالقلم

ناصرللشيختلميذاًيكونأنيتابلابمنعرفحينوكلامههذا

!والجحودالمكابرةفهيوالا.الألباني

منعزاماللهعبد"الدكتورعزامبالدكتورتعرفالمجتمعقالت

التربويالمستوىعلىفهومصرخارجالمسلمينالإخوانرجالأبيرز

وعلى..الإسلاميةالصحوةثعبابلكثيرمنايمانيامحضنايعد

سبحان:قلتث!..الطغاةوجهفيعالًياًمجاهداًيعدالحركيالمستوى

ء!الله

وتركتالألبانيبالشيخشهرتحينمنصفةالمجتمعكانتكم

الشذوذإلافيهاالألبانيالشيخعنيعرفلافكريةبلبلةفيالقارىء

بالأخعرفتحينأيضامنصفةكانتوكم..والانفرادوالمخالفة

.محزامالدكتور

!إالقاعفيالشيخووضعت.القمةإلىالتلميذرفعتلقد

عزامالدكتورأخيأن..أو1أ.حقاالمجتمعفعلهذاهل!ترى

!!0أمين"ناصعباسميكتبهاالتيورسائلهمقالاتهأغبوكانت)ءأ
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لأعزامالدكتورولكن-اللهشاءإنوأكبرالمجتمِعوصفتهكماهو-

يديعلىوالحديثالعقيدةعلميتلقىنجيباًتلميذايكونانيتأبى

أخيعزامالدكتوروان..بذلكلهيسمهحوقتهأنلوناصرالشيخ

هوالحقولكن..يعرفنيولااعرفهلاالألبانيوالشيخِ،وصديقي

.مراولوكان،الحق

شبابمنلكثيرإيمانياًمحضنايعدعزامالدكتوركانإذا

عدداً.وأقلناصرأاضعفالشيختلامذةفليسالإسلاميةالصحوة

ووجوبوفقههاالسنةحجيةالأذهانإلىناصرالشيخيحد-الم

دهورأ؟نبذتأنبعدإليهاالرجوع

مجتمعةالعلميةالبحوثمجامعخدمةتفوقخدمةالسنةيخدم-أ

اشتغلوا؟لوالعلماءمنوجمهرة

بل!تها؟فيالأمةتلزمالتيالنافعةمنالمخطوطاتعدداًيحققالم-

ودينها.عقيدخهافيأولًاتلزمها

ودرجةخاصةالأحكامأحاديثلمعرفةالمسلمينجميعيوفقالم-

وطريقةبهأالاحتجاجيمكنوكيف،حديثبكلالوئوق

؟الاحتجاج

ثلاثةفيوالضعيفةالموضوعةالأحاديثبجمعالسنةعنيذبالم-

لاممنوجلهم،بهيعترفوالمالذيالعلماءيتجنبهاكيمجلدأععثر

!!وسمينغثبينيميز

الإسلامي؟العالمكلفيوأتباعهأنصارهناصرللشيخأليسثم-

وإأحمقَ؟كانانالاكتبهعنيستغنيأنهعلمطالبيدعيوهل

!!مغروراً
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المسلمينالإخواننارهيالتيالسلفدعوةإِلىيدعوالرجلأليس-

عن-الله-رحمهالبناالإمامأجملهماويشرح؟حركتهمومدار

"؟؟سلفية"دعوةبأنهادعوته

كلهمالمسلمينوانعينفرضالجهادإِن:يقولالرجلإنثم-

كل.الجهاديالفكريحاربأنهمنيشاعماخلافعلىآثمون

وجردالمزعومةمثالبهإلاالألبانيعنيعرفولمأهدرتالمزالِاهذه

لسنانحن:المجتمعقال!إِذاخطأ؟أوثلمكلمنعزامالدكتور

فكانالتعريفبصددنحنوانماوالمثالبالمزاياعنالحديثبصدد

وتكتفي"تعر!فكلعنغنيالألبانيناصرالشيخ"تقولأنأولى

!قولأدقإِلىحاجةفلا!؟ألبتهشيئاتقوللاأو

العددالمجتمعمجلةفياطلعث"نصهماعزامالدكتورقالثم

سيدقولإِن":فيهايقولالألبانيالشمخمعمقابلةعلى)052(

القائلينعينهوالحديدسورةوأولالإخلاصتفسيرسورةفيقطب

التيالمخلوقاتوهذه،اللُهفهوبعينكتراهماكل..الوجودبوحدة

بعضتأتيهذاوعلى،اللهغيرشيئاليستمخلوقأالظاهرأهليسميها

بعضمنيرىبماالكبرىالضلالاتهذهتفصلالتيالروايات

والآخر"شانيأعظمما"سبحانييقولكانمنالقدماءالصوفيين

الموطنينهذينفيكلهالكلامهذا..اللهإِلاالجبةفِى"مايقولالذي

الألباني.الشيخكلامانتهىالتفسير"من

هذاصفحاتهاعلىالمجتمعتنعثرأنأعماقيفيهزني"ولقد

نأتدركعليهاالمشرفةبالهيئةوالمجتمع،العالمفيلقرائهاالكلام

ينسمبأنالنفوسفيحزولقد.قطبسيدالأستاذتلاميذهمقراءها

حقيقةجلىالذيسيدالأسعَاذإِلىالوجود"بوحدة"القولالكلامهذا
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إلهلامعنىشموحعلىكتاباتهمعظمركزبلغبش،،كلمنالتوحع!

وحركاتسلوكفيمتمئلواقعإلىالنظريالمعنىونقل،اللهإلا

.عزامالدكتوركلامآخوإلى...وتضحياتودماء

القدماءمنأحداًأنفأقررالرأيعزامالدكتورأشاطروإنني

كتبالتيبالجودةالتوحيدعنيكتبلم-القاصرنظريفيوالمحدئين

قبلكتبهيقراانكلاميعلىيعترضممنواريد،قطبمميدبها

عنوأتحدثدرستهافلقد!بالاثمالعزةتأخذهولاالإعراض

كلهاالكلاميةالتوحيدمياحثطبعابالتوحيدأعنيولا!!معرفة

وسبرأغوارالتوحيدحقيقةشرحهوأعنيهوالذي،ومناقشاتهابجدفا

وآثارهاالتوحيد،عقيدةمنوالغاية،الحياةواقعفيوتحقيقهادلالتها

التوحعديفهمأقأرادومنا!تفهموكيفبهاالمؤمنيننفوسفي

شوحليقرأثم"الدينو"هذا!و"الخصائص،"المعالمفليقرأالحقعقي

واتعيعيموحداللهباذنفإنه-المقدمةعداماالطحاويةالعقيدة

شبهمنأمامهيعرضماكليحاكمكيفويعرف،عصره

!!وتناقضات

الأممتاذإلىينسبأنأعماقيمنليهزنيوإنني:أيضاًوأقول

صممداًالألبانيالشعخاتهمولو."الوجودبوحدة"القولقطبسيد

سيدمنموقفاًالألبانيللشيخإن..ولكنحاقداً؟مغرضاًلكانبهذا

ولكنالعقيدةمعرفةعلىيحرصكانالإسلاميةحبلألهبدايةفيليستولكنحقيقةهذه)0(

فيكتبحتىذلكالىوصلواللسانبالقلمبالجهادالحافلالإصلاميموارهواثناء

باصمالأوسطإلثرقجريدةطبعتهارسائلعنعبارةوهيكتبماآخرالحربالسجئ

بالتوحيدالبدءعلالإخوانلجماعةوحثلهونمرةتوحيدكلهكلاما،أعدمونيلمازا"

.إلدعوةقتقيمحتىاولأمعرفنهمنبدولأالدعوةفي
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فييقولوهوإليهفانظروالتقديروالاحترامبالإجلاليئمثلفطبسه

قطبسيدالكبيرالأستاذهوفهذا"للذهبي،العلو!لمحتدموكعاب!ه

قالكلامهمنكبيرتينصف!ختينقرأبهنقلأنوبعد"تعالىاللةر!ه

عنهدافعثمتانيهَمرةعنهونقل"آخرينعاملين-اللهرحمه-ذ!ر"ثم

كمافك!ريةوليستأخلاقيةمشكلتناأن!االبوطيالدكتورشبههودفع

المحه.رحمهقطبسيداليهيذهب

رحمهقطبسيدالكبير"الأستاذالألبانيالشيخقولةأنوعندي

لأنالخالد،قطبسيدسجلإلىتضافحقشهادة"تعالىالله

فيكانإذاإلاالكبيرالأستاذبأنهأحدعنيقوللاالألبانيالشيخ

ا!اللقبهذايستحقنظره

يقولسيداًأنيبينكلاماًالعلوتحتصرفينقلالألبانيوالشيخ

ماين!ىأو؟نفسهيناقضالألبانيالشيخفهل؟متمايزينبوجودين

المواقف؟حسبعلىفيتك!لمالهوىيقودهأو!!يقول

سيداًاتهمالألبانيالشيخأنلوحقايكودةكلههذاكانإن

اتهمه،الألبانيأنعزامالدكتورادعىالتيالفريةبهذهاللهرحمه

بتمامه،ينقلهلمعزامالدكتورلأناللهحفطهالألبانيقالهمافاليك

أنت:لي"يقولون:ناصرالشيخقال!فقطحاجتهفيهنقلوإنما

ياعظيمبهتا!هذاسبحانك:قلت"إ؟قطبسيدالأستاذكفرت

!!نفسهعزامالدكتورهووالمخاطب-فلاندكتورويا،فلانشيخ

الشيخقالأنإلى..لا!ال..الكلامهذامنيسمعت"هل

مسلما-رجلأأكفركبيرأنخطأ"إنهنفسهعقالمْهمةهذهينفيناصر

.؟"داعيةوهوفكيف-يقالماأقل
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قالانإلىطويلبكلامالتهمةهذهيفندناصرالشيخراحثم

فكيفاسوجودوحدةمنهمونسمعمعهمنعيشمننكفرلافنحن"

اللهدينفينحابب،.ولكننا؟قلمهبهزلأولسانهبهزلإنساناًنكفر

ثم،اولاًعقيدتنافيعندناتلازمفلاكفر،الكلامهذانقولأحداً،

وبينكفر،بكلمةالإنسانيتكلمأنبين:ئانيأالعمليةالناحيةمن

عنهونقلهكتبهماذكرانإلى...دينهعنهوارتدكفربأنهعليهالحكم

لعل:إقولأنا":بقولهأتبعهناصرالشعخولكن..عزامالدكتور

رجلوهو-بهافتأثرالصوفياتهذهمنشيئاقرأالنّهرحمهقطبسيد

فيلأنه،الكلامهذامنهفخرج،التفسيرفيفسبكها-أديب

أهلالمسلمينجمهورقولفيهيقولأخرىمواطنفي.0.الواقع

خلافعلىوالمخلوقالخالقبينبالفرقالصحيحةوالعقيدةالسنة

."..الوجودوحدةعقيدة

بوحدةبالقولسيدأيتهملمالألبانيناصرالشيخانترىفانت

يفسرراحثم..لسانزلةأو،قلمزلةمنهذلكاعتبرواثما،الوجود

منشيئاًقوألعله:فقاللسانهأوقلمهمنالزلةهذهصدرتكيف

بصاحبهيسبحقدوالأدب-أديبرجلوهو-الصوفياتهذه

فيقع.الفنهذاأهلعندمعلومهوكمايكتبهأنيريدلامافيستكتبه

الخطا.في

وهوبتجرد-ناصرالشيخكلامقرأعزامالدكتورأخيأنولو

يهاجمكتبولماخير،المسصتأنرأىلكان-مشافهةبهشافههالذي

علماءمقجليلعالمبلهمسلمكلالىفيهأحوجنحنوقتفيالألباني

عزامالدكتورمقالةقرامقبعضيكونأنيبعدولا،المسلمين

.؟بالتكفيرربماأوبالشتمأوبالقولإليهأشاروا
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قلمهنزهأنهلوالوجودوحدةعنطيبامقالأالدكتوركتبلقد

بقي.الألبانيمرمىغيرفيالرميوأنخاصة.ناصربالشيخالطعنعن

اللهرحمهسيدايتهملمالأليطنيالشيخأنلديناصحفإذا:أقولأن

هذافيتسرععزامالدكتوروأن!يكفرهولم(الوجود)بوحدة

فيناصرالشيخأناقمثم!حتىالقلمأتركأنيسععنيلافإنه،الحكم

وأكفر،الكلامهذاهلجميعاًونرى،كفرقطبسيدكلامبأنقوله

إيرادها؟منالمقصودالغرضتؤديفلمصاحبهاقلمقصرعبارةأنه

خطأ؟الكلامهذايقولأنناصرللشيخأجدىأليسثم

فييرىلامنالمختصينالتفسيرأساتذةمنهناكيكونأنعنتورعاً

التفسير،فيمنهجهولا!سيدكتبيألفونلاوممنكفراً؟الكلام

عنهااغنىفيالمسلمونهباء،مجازفاتعنولسيدلنفسهوصيانة

ينقلهلمعزامالدكتورلأنكلهش!كلامنقلمنبدلاوهنا

.المتعددةالمواضعفيوفرقهكله
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/لفصْلا!ما!س

الأوزاعي:يقول

ورأيداياك.الناسرفضكدإن،سلفمنبآئارعليك"

طريقعلىوأنتبنجليالأمرفان.بالقولزخرفوهدإن،الرجال

."مستقيم

البغداديللخطيب-العلمتقييد
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فيلابَاضيولّا-فيكأ!لهما3

اللهرحمهالخطيبالدينمحبالعلامةكلمة-

السعودية-بازبنعبدالعزيزالشيخسماحةكلمة-

السعودية-العثيمينصالحمحمدالشيخ-كلمة

السعودية-الفياضعبدالعزيزبنزيدالأستاذكلمة-

-مصرعبدالخالقعبدالرحمنالشيخ-كلمة

الأردن-شقرةإبراهيممحمدالشيخكلمة-

العمن0-الوادعيهاديبنمقبلالشيخكلمة-

سورية-عباسيعيدالأستاذكلمة-
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العلمأهلمنالألبانيالعلامةفيكلمات5

لِإحيائها،العملعلىحياضهموقفواالذينالسنةدعاةمن..".!

نجاتينوحالدينناصرمحمدعبدالوحمنابوالشيخبالغيبأخوناوهو

."الألباني

اللّهرحمهالخطيبالدينمحبالسيدالعلامة

الشيخالمكرمالأخحضرةإلىبازبنعبدامثهبنعبدالعزيزمن+

آمين.للخيراللهوفمّهالشيبانيإِبراهيمبنمحمد

وبركاته.اللهورحمةعليكمسلام

وفهصتبهداهاللهوصلكموصلالكريمكابكم.محبيابعده

ا!شيخالفضيلةلصاحبموسعةترجمةكتابةعلىعزمكممنماتضعمنه

فضيلته0فيرأيناكتابةفيورغبتكمالألبانيالدينناصرمحمدالعلامة

والسميرةالعقيدةبحسنلدينامعروفالمذكورالشيخأننفيدكم

فيالمشكورةالجهودمنيبذلهمامعسبحانهاللهإلىالدعوةومواصلة

منالضعيفمنالصحيحالحديثوبيانالضيفبالحديثالعناية

ونافعمشكورعملكلهالواسعةالكتابابمنذلكفيوماكتبهالموضوع

فيالسيرمواصلةعلىويعينهمثوبتهيضاعفأنالدهنسألللمسلمين

عزمتمفيماأحسنتموقدوالنجاحبالتوفيقجهودهيكللوأنالسبيلهذا

فجزاكمالجليلةوأعمالهجهودهفيهاتوضحونلهترجمةكتابةمنعليه

ءْوياركعليهفيماعزمتمالتوفيقومنحكمخطاكموسددخيراًالله
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والهدىالعلممنوزادهالدينناصرمحمدالشيخوصاحبناأخيناجهود

كريم.جوادإنهالمهتدينالهداةمنواياكموجعلناالحقبهونصر

وبركاتهأدثهورحمةعلعكئموالسلام

العاأالرئيس

والِارشادوالدعوةوالإفناءالعلميةالبحوثلإدارات

بأزبنعبدالثهبنعبدالعريز

5--2!ا



الرحيمالرحمناللهبسم+

الوريقةهذهإلابعطنيلمحسينبنعبداللهالأخبأننعتذر

أكتبأنالسائلفهدبنماهرالأخمنيطلبهمافيهالأكتبالصيغ!يرة

الألبانيالدينناصربنمحمد:الفاضلالشيخالشاممحدثفضيلةعن

حريصأنهقليلوهوبهاجتماعيخلالمنالشيخعنعرفتهفالذي

فيأمالعقيدةفيكانتسواءالبدعةومحاربةبالسنةالعملعلىجدأ

علمذووأنهذلكعنهكرفتفقدلمؤلفاتهقراءنيخلالمنأما.الحمل

منكثيرمكتبهفبمانفعقدتعالىاللهوأنودرايةروايةالحديثفيجمَ

وهذهالحديثعلمإلىوالاتجاهالمهْاجحيثومنالعلمحيثمنالناس

الحمد.ودثهللمسلمينكبيرةثمرة

تساهلعلىبهفناهيكالحديثيةالعلميةالتحقيقاتحيثمنأما

التحسينمنإليهاتصللادرجةإلىالأحاديثبعضترْقيةفيأحيانامنه

كالجباللأحاديثمخالفاالمتنشاذيكونماملاحظةوضدمالتصحيحأو

العامة.الشريعةلقواعدومطابقةصحة

الإقناعقويالاطلاعواسعالباعطوبلفالرجلحالكلوعلى

ونسأل..ورسولهاللهقولسوىويتركقولهمنيؤخذأحدوكل

منصاياهيجعلناوأنالإسلاميةالأمةفيأمثالهمنيكثرأنتعالىالله

بماعلمناوينفعناينفعنامايعلمناوأنالمصلحينوالقادةالمهتدينالهداة

كريم.جوادإنه

الثهالىالفقيركاتبهقاله

العثيمينإلصالحمحمد

هـ22/8/5014في
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الرحيمالرحمناللّهبسم!

آلهوعلىمحمدنبينااللهرسولعلىوالسلاموالصلاةدثهالحمد

.بإحسانتبعهمومنوصحبه

الأعلاممنالألبانيالدينناصرمحمدالشيخفإن:بعدأما

منودرجتهورجالهوطرقهبالحديثعنيوقدالعصرهذافيالبارزين

الساعاتفيهأنفقتماخيرمنجليلعملوهذاعدمهاأوالصحة

ويخطئونيصيبونالذينالعلماءمنكغيرهوهوالمجهودابفيهوبذلت

الفضلبهلهيعرفأنينبغيمماالعظيمالعلمهذاإلىانصرافهولكن

المسلمينولعلماءالتوفيقولهلنااللهوأسالبهاهتمامهعلىيشكروأن

وعامتهم.

هـ03/7/5014في

الفعاضعبدالعزيزبنؤيد

الديناصولبكلبةالأستاذ

الإسلامعةسعود!نمحمدالإمامجامعة
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الرحعمالرحمناللّهبسم+

عرفتهكماالألبانيالدينناصرمحمد

سفط.إرضأيعلىيباليلاكالمطرازاوماالدينناصركان

علمهجعلوإنما،للدعوةخاصةجماعةالدينناصريؤسسلم"

كافة.إسلاميةاالجماعاتمعوتعاون،جميعاًللناس

.سواءعندهالدينلناصروذمهمالناسمدح"

الله،إلىالدعوةأعلاممنوعَلَمَ،المسلمينعلماءمنعالم

محمدأستاذيوهوألا،الراهنالعصرفيوإمامهمالمحدثينوشيخ

.عمرهفيوباركاللهحفظه-الألبانيالدينناصر

اللهإلىالدعوةبأمريهتممسلميجهلهيكادلاالذيالدينناصر

طالبوتحقيقاتهمؤلفاتهعنيستغنيأنيستطيعولا.الحاضرالعصرفي

مصدرهَالآنالناسيتدأولهاالتيالعلميةالكتبفمعظم،معاصرعلم

المرأةوحجاب،النبيصلاةكصفة،لأحاديثهاوتخرمحه،بتحقيقاته

،فطلابوغيرذلك،القبورمساجداتخاذمنالساجدوتحذير،المسلمة

وصحبته،حلقاتهفيوتربوايديهعلىوتتلمذواعلمهنقلواالذينالعلم

اختلافعلىأ!عالإسلاميالعالمفيمنتشرونوهمكثرةًيحصونلا

معينةجماعةإلىحياتهطيلةالدينناصرينضملم.وانتماءاتهممشاربهم

ولم،جميعاًلهاونصح،منهامجموعةأىيعادولم،الدعوةجماعاتمن

العلمبنشروقام،منهامجموعةأيشبابتربيةفيوسعاًيدخر

منوتلامذتهالشيخجماعةكلومع،اتجاهكلفيطاقتهبكلالشرعي

الإسلامية.والتنظيماتالجماعاتجميع
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بنظامخاصةجماعةأقامولاخاصاتنظيماًأيضاًالشيخينشىءولم

لأنهولكن،واثمحرامهذاأنيرى،فهولاذلكعنلعجزهلاخاص

كافة،وللجماعات،جميعاًللناسعلمهينشرأنبهالأولىأنيرى

الكفيلالمنهجهوالدينلفهمالسلفيالمنهجأنيرىلأنهوذلك

وأخلاقا.ومعاملهوعبادةعقيدةالحقالدينإلىالمسملينبعودة

أناسأيالسلفيالمنهجهذايحملأنيهمهلاالدينوناصر

وأن،صحيحاًفهماًالدينهذايفهمأنهمهكل..اسمبأيتسموا

والسنةالكتابعلىمبنياًالناسسيريكونوأن،سليماًتطبيقاًيطبق

وأيلونبأيوالعصبيةالتحزبعنينهىوالشيخ،الصحيحة

وتضافر،جميعاًبتعاونهممنوطةالمسلمينفهضةانويرى.شكل

وأالعملتصحيحأوالعقيدةبناءنحواتجاهكلفيوقوجهها،جهودهم

دروسهفيمفصلاالشيخذكوهقدذلكوكل.الباطلمقارعة

عنه.العلمتلقواالذينلتلاميذهوعلمهوكتبه،ومحاضراته

علىقدرحيثماالحقكلمةيقولأخذنفسهالدينناصرولكن

والحقللصوابمجانبةيراهاالتيالإسلاميةالأراءبنقدوقامذلك

محبيهأخلصولانفسهحتىأحداًذلكفييجامللا...وتصحيحها

ومن،السلفيينالعلماءمنالعلمفيأقرانهولا،دإخوانهوأصدقائه

ولا.عندهضعفهبينالاضعيفأنهيرىحديثاًيسمعفلاٍغيرهم

دروسهفيأوكتبهفيعليهونبهعنهكتبإلاللحقمخالفارأيايسمعٍ

للخاصة.وتنبيهاللعامةنصحا

فيماالحقوتحريالدينيللوعيعطيمةحركةبذلكأنشأوقد

الذينالعلماءعامةعندبلفقطخاصةطاثفةعندلا،ويُقاليُكتب
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"كبيرةطائفةقدمتولهذا،أيديهمع!الناسيتتلمذأوعنهميؤخذ

هذامناستفادوبذلكأحاديثهاوتصحيح،لنقدهالهكتبهممنهم

تحريوعظمالضعيفالحديثاستخدامفقلالمسلمينعمومالمنهج

الدليلعلىمبنيةعلميةبطرلِفةالدينفهمالناسوابثدأ،للحقالناس

التقليدبطريقسائراًوتلقيهالدبنأخذكانأنبعدوالبرهان

وجمع،التوحيدإلىوالشركالضعيفإلىالصحيحوضموالعشواثعة

السنة.معوالبدعةالضلالةمعالهدى

بهنفسهالشيخأخذالذيالعلميالنقديالمنهجهذاولكن

يرىأنفمجرد،الحاسدلِنمنكبيرةمجموعاتالدينلناصرأوجد

علىينقلببهإذاخاطىءاستدلالأو،لهرأيفينقدأنهالمتعالينأحد

وقولاللهقولعلىآراءهميقدمونالذينوجدوهكذا،تجريحاًالشيخ

رسوله.

!نوألعجب.بالحقيصدعفعمناللهسنةهيهذهأنصكولا

مدحأنفوجدتممنواتثلاثلازمتهفقدلذلكيأبهلاالدينناصر

،دعوةحاملأنهيرىفقطانهإ!سواءعندهومذمتهملهالناص

لمذمرهو)نوزناٌلهمبفملمالناسمدحهفإنابلاغهيربدحقوصاحب

الحيرمنومحبته،لهمفصحهمنولابلسعئاٌموقفهمنهذايغير

واللهدلادينهمخلصاكلهذلكفيونحسبهالهعلنزكعهولا،أجلهم

بالسراثر.أعلم

أرضأكطعليباليلاكالمطرزالوماالدبنناصركانباخئصار

لروسهجعلولا،تططالبعنعلمهحجبماعهدتهولقد،سقط

بل،تحريريأواخوانيعلسلفعاًحابولا،مجموعةثرنلمجموعة
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التيمحاضرتهتنتهيتكادفلاالإسلاميةبالجامعةيديهعلىالعلمتلقينا

إليهالطلابيتداعىحتىيخرجثمومنمعينلفصلكاملةساعةتستمر

المدرسينحجرةإلىيذهبفلاالأعماركلومن،الفصولكلمن

حولهالطلابويلتف،الجامعةفناءفيالأرضيفترشوإنماللاستراحهّ

ويأخذالطلابفيفرقالموافبياتيهأنإلىالعلميالنقاشويدور

أشاهدلم...الدوامنهايةإلىوهكذاالثانيةالمحاضرةإلىالشيخ

كماالسمايمنفنجاناوشوبالأساتذةغرفةفيقطجلسالشيخ

ومن،الجماعاتكلمنعندهنجتمعكنامساءممزلهوفي،يشربون

أحد،علىبعلمهبخلأوأحداًحابىأوقدمانهأعلم!ما،المشاربكل

كادْوإنمالانتقاصهوهدفاً،لنقدهغرضاًالجماعاتمنجماعةجعلأو

فيكلامهيزنمناقشاتأوأسئلةمنيعرضفيماالحقيقولأنهمهكل

اشبه.الذهببموازينهيبموازينذلككل

كثيراأنإلاعليهموفضلهالناسفياثرههذاانمنوبالرغم

أجلاللهعندهنزلتهتكونأناللهونسأل...انفكواوماعادوهمنهم

فيتجعلولابالإيمانسبقوناالذينولإخواننالنااغفرربنا.وأعظم

رحيم.رؤوفإنكربناآمنواللذينغلاقلوبنا

يوسفعبدالخالقعبدالرحمن

الإسلاميالكاتب
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الرحعمالرحمناللّه+/بسم

الحديثوأَعلامال!نَةشيوخفيالعصرأهلشهاداتلوأن

ضفثٍفيجمعتأو،واحدةشهادةٌمنهافصيغ،اجتمعت،والَأثر

تكونأنأحسبفإني،العلماءتاريخمنضدةعلىوُضِدتثم،واحد

وشيخ،العلماءأُستاذ،الأوحدالحديثغلَمفيصادقةًشهاثةً

الدينناصرمحمدالشيخ،الزمانهذافيالمجتهدينورأس،الفقهاء

الدارين.فياللهأكرمهالألباني

وصؤح،أجدَبَتقدالنبويةوالسُّنةالحديثعلمساحةكانت

ثمرُها،وانقطع،أوراقهاواشاقطت،أَغصَانهاوخفت،نبتها

يَخْلِفُرجلًافيهايرونعلهم،وشرهيمنةينظرونفوقهامنوالناس

فتعود،النبويهَالسُّنًةمنارةبهماللُهأَعلٍى،ممن،الغابرينالَأولين

منأولئكخففماأَمامهمليجدوا،حسيرةكليلةًإليهمأَبصارهم

جهدأفيهابذلوا،بعدهممنجاءلمنأو،وراءهملمنمسطورةكتب

يُسَفلُ،حسناًترتيباًوترتيبهاوالأحاديثوالسننالأثارجمعفيضخما

إليهاكندوالرجوع،فيهاالنظر-العلموطالبالعالمالقارىءعلى

الآئاراستخراجفيصعوبةمنالكتبهذهبعضمافيعلى،الحاجة

العالمعنفضلًا،العلمطالبيجهلهلاأمروهذا،منهاوالَأحاديث

المدقق.والناظو،الباحث

الاعليهيحملهلاقولًايحمثفيمنيقولأنبالمحبيجملولا

فهووالبغض،والصدقالحقيقةغيرعلىحملإذافالحب،وحدهالحب

ولو،حقأنهأعتقدماإلاناصرالشيخفيقائلأواللهولست،سواء

قلادةأجمللهحبىلكان،بهايتحلىأَنيقْبلُحليةًيصاغلهحُبيكان
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قبلهاأَنه،أَنابهاأُباهيبل،هوبهايباهيلا،وأبهاها،وأَغلاها

البشريعرفهولا!إوحدهاللهإلايعلمهلاوالحب؟!أَنولكن،مني

جنودالأرواح":ىيخد4اللهرسولوصدق!!آثارهمنيكونبماإلا

أَناللهأسال"اختلفمبهاتناكروما،ائتلفمنهاتعارفمامجنَّدة

فيه.الحبعلينانعمةيديم

وجوامع،،ومسانيد،وسنن،صحاحمن،ال!ئْةوكتب

تأليفهافيبُذلالذيالجهدوغزارة،كثرتهاعلى،وأَجزاءٍ،ومصنفات

أصولهاعلىوالزيادةعليهاوالاستدراك،وتحقيقها،وجمعهاوتصنمفها

دقيق،تحقيقإلىبحاجةٍظلتفقد،والَأجيالالعصورمرعلى

حُشِدَتالتيوالأحاديثوالسننالآثاربأَسانيدوأَوسعأَشملوإحاطة

وطالبُ،الباحثإليهايَطْمئن،الصحةمنحالتصرإلىكي،فيها

أكْثروأكز.والعالمُالعلم

منوالجلادةالقوةأوليبالعصبةينوءُالعملهذامثلأنريبولا

شاذةٍكلفيهاللهيجمع،واحداًرجلاًلهاللهيقيضفَأنْ،العدمأهل

بل،ناصرالشيخعلىليس،جليلةلنعمةال!نةعلمفنونمنوفاذ؟

لهاللهأَلانالذيالشيخهذافيهااللهأنبتلُأفةفهنيئاً،كفهاالأمةعلى

جديد.منالسُّنةأكنافلهومُفدَت،الحديدلداودآلانكماالحديث

الجامعاتمنالعصرشهاداتمنبشيءابتليمنبعضولعل

أَو،شيئاًللاحقينالسابقونتركما:قولهمالقائلينمعيرذدوالمعاهد

كصحيحكتابفييقالأَنيصحوهلى،شيئاًللاخرينالأولونتركَما

يقولمنإلىالقوونهذهبعدحأجةف!إنهمسلمصحيحأو،البخاري

.71شيئاًفيه
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كتابهفيناصرالشيخعملفيإن:جميعاًوغيرهملهؤلاءفأقول

ولووسؤالهممقالتهمللرذعلىيكفي(ماالبخاري)نحتصرصحيج

أَعمالمنواحدعمللقراءَةولو-حتىيفرغواأن،حولٌلهمكان

ماقولوا:لهملقُلنا،ونَصَفَةٍعدلفيذلكبعدليحكموا،الشيخ

ظلأنهلوال!معنةعلمالعظيمالعلمبهذايرادكانماذاولكن،شئْتم

الشيخعقلفييجدولم-أمانةمنإذاًآضيعها-وماهؤلاءعند!مانةً

مامثابرتهواحتمال،صبرهوثبات،شفسهوقوة،وقلبه،ناصر

!؟وجد

منأُوتواأَخهميزعمونممنوغيرهمأولئكيعرفهالجوابإن

الشعوخحلقاتفيجلسواأو،شهاداتهميحملونلاممنيْؤتهمالمالعلم

منهموأَتقىأَعلمشيوخهمكانربماأَو،مثلهموهمكنهموأَخذوا

لاعريضةسمعةبهوأبدلهمعلمهماللهفضئعلواوبدًضئعواهملكنهم

!إالماءعلىالقاعيمسككماإلا،شيءعلىتمسك

لسهام-غرضاًاللهاعزهالشيخمنيجعلونالذيناولئكهموكثير

،الفزعالمريبحوممائدتهحوليحومونوتراهم،وحقدهمحسدهم

منصنعالئفريصنعون،ضاكلتههوعلىمنبهيبصرأَنيخشىالذي

يصغوالاوأن،!النبيعنيتفرقواأنعلىاتفقواحين،قريش

لائذاً،متسللًامنهمكلٌخرجالليلجنفلما،الليلمنلقراءاته

ا!!يرونهلاالآخرينأقيظنوهو،الظلامبلباس

ليرى،الشيخكتبمنكتاببأىيُلئمأنالعلمطالبوحسب

ودقة،استدراكهوكثرة،اطلاعهوسعة،باعهوطول،قدمهرسوخ

برهانه،وعلؤ،حججهوتلاحق،ونظمهترتيبهوحسن،استقصائه
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بصيرته،ووضوح،بصرهونفاذ،عارضتهوقوة،ذهنهوحضور

إِنكلمةٌأنهاغير،حرمانالمعاصرة:يُقالكماولكن-وشدهَتمكنه

الذيهذاحرمانيفأفيُ،ونأتْعنهنتتْقدفهيالشيخغيرفيصدقت

حتى،اروقتهاامتدتقدومدرسته،الجاهلونالشانئونإليهأراده

العقولتحرر،مهيبصمتفيكتبهوصارت،الأرضآفاقشملت

منوالنفوس،والريبالوهممنوالقلوب،والأساطيرالخرافةمن

وموعظبما،منيروبرهاني،بالغةحكمةفي،والحسدوالكبرياءالغل

إلىويردها،ًالجهالةغشاواتعنهايرفَعمبلغاالنفوسمنتبلغ

الأمين.النبويالهديوثاقفيويشذها،المفضلةالثلاثةالقرون

يحبونأَتهميزعموننفبرلبعضإلاأَعجبفلاأَعجبوإن

العصرهذافيالسُنةعالمُبأَنهللشيخنقرنحن:يقولونحينالشيخ

العلم.أهلكسائرالفقهفيولكن،الشامخوعلمها

إنهم،قالواالذيقالوامالوعلموا،يقولونماهؤلاءيعلمهل

أناحديستطيعهل؟وثاقهاعقولهموكانت،نفسهاال!نةيتهمون

فييكونوالمممن،بعدهممنالعلمأهلسائركفقهفقههمبأن.يقول

بإثموباؤوا،انفسهمظلموافقدذلكقالواإنْ؟مثلهمالسنةعلم

شيءالفقهوهل؟رسولهوقالاللهقالإلاالعلموهل،مقالتهم

آخر؟شيةوالكتابوالسنة

منوصاروا،لهتنكرواالذينتلامذتهبعفىهؤلاءمنوأَعجب

إ!إمئلهأَنهميحسبونجهلهمفرط

وهو،الفقيههوالعظيمينالَأصلينفيالبصريؤْقالذيإن

الذيوهو،البصيرالعالموهو،الواعظالداععةوهو،السائدالرائد
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نظر.ومن،والاتباعالإِخلاصأحسنإنيديهخيرأعلىبالأمةاللهيريد

قلماالذين،الأفذ!ا-أولئكمنأنهعَرفَلربمنوعرفه3الشيخحياة.

ءلا؟ة؟ء!/ء-.بمثلهالزمانيجود

وصكنا"،صتوجزاهبحياتهالمسلمينوآمتغ،رأدثهَعمرهأمدْ

ووزكى!،والمثويةالأجرلهاللهوأَعظم،خيراًوالمسلمينالِإسلام

له؟مخلفصينإلثهرع!،؟امرِإ-وأقامهم،والكلمة-الصفؤحدةجميعاالمسلمين

لمطراءِ؟افيإلع!-!ينيبوا،الزك!اةويؤتوا،،الصلاةبيقيموا،حنفاءالدين

مال!إليفيصِروا"لأعندهآمر/منأَوبالفتحياْتيأَن!اللهعسىوالضراءِ-3؟

!الضلاةنر،!مأمولطوأَفضنلمسؤولصخيروالله،قبلمنعليهكانوا

إِ؟!لا:برء!ص!ءش"لأألا-!للعنالمبنويشبرى،أورحمةكاإهدىا!ببعوث3الئبي3عِلىوالسلام

بعفر7%برالاهيب!!محمذبرُ

را!لأقضىانت!تجذ!رئيس

؟هه،18؟"6شغب!نأ22ة،م،!1،3!-خلا"7لأ
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الرحيمالرحمناللهبسم!

وسلم.آلهوعلىنبينامحمدعلىاللهوصلَّىالعالمينرفيدثهالحمد

ورسوله.عبدهمحمدأأنوأشهداللُهالأالهلاأَنوأَفهد

حفظهالألبانيالدبنناصوالشيخعنمراراًسُئلتفقدبعدأَفا

الله.

قدراًمنهمهوأجلعمنسُئلواإذاالسلفكثيرمنقالكمافأَقولى

عصرفيأَنناولولاعنييسالهوفلانعنأُسأللاأنا:أحدهمفيقول

باللاالمؤمنبينولا،والمنجمالعالمبينيميزلاالعامةمنكثيرأَصبح

المبتدعةمنالَأهواءذويبعضأنذلكمنبلأقبحالملحدوالشيوعي

السنة.أهلعلىالمنفرةالألقابيطلقونأصبحواالمعاصرين

المنفرةالألقابالحديثأَهلعلىيطلقونالمبتدعةكانرلقد

الحديثمنالأحكاماستنباطعلىالقدرةوعدمالفطنةبجمودويرمونهم

بعضهم:قالحتى

عندهمعلمُلاللأخبارزواملُ

الأباعركعلمإلأيجيدها

"غداإذاالمطييدريمالَعَمرك

الغراثرمافيراحأوبأحماله

آخر:وقال

وهاهمالحديثأهليدعون

حديثايفقهونيكادونلا

ماسونيأنهمرةالعالمعلىأطلقوافربماهذاعلىالمتاخرونزادوقد
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لأإ-لأ".،لأع*،لأ/،ةلألأء،ءكا31لاشإ،

:أقولنجلهذامداهبنأنه(ونيابعةعبالواقعجاهلأنهؤلالئةعميلأنهوأخرى

!ط!ر1،لا،؟لأ!/؟؟،-،.،-3!،ل!

فينجظرألهيوجدألاتعاليأ+الله.حفظهالألبانياالديق3ناصبىجمحدالمشبخإنء

!أبهيقومماأضعافبأضعافطوبكتبهبعلمهاللهنفعؤلد،الجديثجملم

اتالنوو""اأضخالىساجف!3نجمتملأبم/غلَيأولنلإس/ايبحفّبنبؤَ
ر؟.،ب!.(!!

؟يرر،،كاء.*يزء"ع?!كا؟إ+-!12،لأُ!ءص-/،س/"س،ء

ألأ-أًأ-إ،ع؟-3.حار،ة).لا-ألم-؟ولم*س-لا!ي!ع!لأ!كل؟!3،لأ:؟!+"،3!،ر//؟!كا7!ص3."7/!،!نملا+يا.لاإ-؟ا9

و

لا!دفي،،،!73/،!

نرالألئأثبإئاضو،قكلميننخفذهـلا*عالنعتيخآن9؟قيللةْ!ؤأذينتقدَه"أإوالذئبر3/كا3:و

أ!؟لم-لأالّزشو"قئ!د!قؤن!!اجمتئق!ط!يصدفئ-سألذيَن؟المجدَدثنمن!"خفظه+خالله

أمرإ3م!%لمجذ!ألهاتخنتممارأظق/في!"متأبخًلىالأمبمالهذهيبدثاللهإرْ"

،ير%أ!؟ء،س،خ!لا-!قع-7.!بِ!عْم!،نرالعنئايتى3سإجمو!ثق!ؤد!!ؤجمحخةرؤأهلم!ديئها-!"-أ!.

؟أثهحئفطنما.الئن!ن"الألجافطئاضعزأشإن.!الشيخفىَيمقممثمْونسعشالئاس2؟:!اج331

،!!"ا.-أء1،1**!لا؟ص!أء"-برلالأ،!!1،،غ!؟:مةض/!أ؟،

!كاكاس!،(31؟3إصفي/!(ء؟لا!:1.ل!ض)2-كأولء!،+ر7خ01/02ج،لأصلأكابر؟رلا!-!3،/:نملاءلاأثط..للالةإذ

7!.':*!لم؟أ..93*1

؟*لارز،لم؟ا"17!!!ء،93!لمتمأ3؟مءلا،!؟1؟/أس؟!م.،ح!!!3!*ء3!.!01ر.-.ء-3كاءِّ-3!-3

لا،أ"*!هـ.31،ص..\طس.لا3*-ء-ص-

به.جاءماكلويتقبليقلدهلسم

منه.ويحذرعلمهويرفض!و!هولسم

بهالناسعلىاللهمَنالمسلمينعلماءمنألاًعاأْوقيعبئ!هـله!جميفيمبهز5؟!ْ؟2؟كا

ويخطىءيصيبأنهويعتقدونالبدعةوقمعالسنةلنفكعر3الؤميافظأهذافي

فهمالسنةعلمنطيرَفيلهيوجدلاأنهفييعتقدون.9!لمكيالفمويعلمويجهل

سلفنامعشأنوهذا.لهمقلدينغيركتبهومنعلمهمنيستفيدون

علمائهم.

للأحاديثالألبانيالشيختصحيحيقبلهلقبلشئلتوقدهذا

عليهحرجلاوتضعيفهتصحيحهيقبلالذيبأن:فأجبت؟وتضعبفه

.يقولالعزةورئه.ثقةعدلالشمخلأن
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مفهوم"فتبينوابنبأفاسقجاءكمناٍآمنواالذينأيهايا"

التقليدبابمنليسوهذا.خبرهنفبلبالنبأالعدلجاءناإذاأَنه-الآية

."الاجتهادتيسيرإلىالنقادإرشاد9القئِمكتابهفيالصنعانيأفادهكما

قدرةولهويبحثالحقيقةعلىيقفأنالعلمطلبةمنومنأحمث

لا.يستغنيأنه.علىفهوالأفضلالعللوعلمالرجالأحوالمعرفةعلى

حفطهالألبانيالشيخكتبمنالاستفادةعنمنالرهذافيعلمطالب

فيهاجمعفقدمنهاوالاستفادةباقتنائهاعلمطالبكلأنصحوإنيالله

علىالاطلاعلهوتيسركلهعلىالوقوفيستطاعمالااللهحفظهالشيخ

العلم.طلبةكثيرمنعليهايطلعلمكتب

فماالسنةعلمفينظيرلهليساللهحفظهالشيخأنعرفتإذا

كفهمللنصوصفهمهأنعنهأعرفهالذي؟النصوصفهمفيمنزلته

الله:رحمه-مالكالإمامقالطكماأقولأنيعلىالمعاصرينعلمائناكبار

!ه.اللةرسوليعنيالقبو-هذاصاحبإلاويتركقولهمنيؤخذكل

كتبه

هاديبنمقبلعبدالرحمنأبو

الوادممي

اليمن
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لشيخه.تلمبذمنوعرفادْحقشهادة+

؟سواهدونناصرالشمخعنالعلمأخذآثرنالماذا.

السابقين؟فنإماماًنتبعولاناصراًالشيخنتبعلماذا.

شيخكمحدودفيأنفسكمحبستمقدإنكم:قائليقولوقد

مع،بسواهتثقونولا،غيرهعنتاخذونفلا،الألبانيالدينناصر

تعصبكم؟إلاسببلذلكفهلوالمشايخالعلماءمنكثيراًهناكأن

إلىدفعتنا،كثيرةأسباباهناكأن:الاعتراضهذاعنوجوابنا

.سواهدون،عليهوالتفقه،عنهالعلملأخذناصرالشيخاختيار

نأوالمتبعالمقلدالمسلمعلىأننعتقدأنناالأسبابهذهوأهم

أفروقد،مثلهمقلداًيقلدأنلهيجوزولا،مجتهدعالمعندينهيأخذ

الإمامعننقلكما،"مذهبعتهلا"من56صفيبهذانفسهالبوطي

فيه،هومقلدبمااللهدينفييفتيأنللمقلديجوزلا":اقولهالقيمابن

منإجماعوهذا،دينهقلدهمنقولأنهسوىفيهبصيرةعلىوليس

عنه"اللهرضيوالشافعيأحمدالإمامبهصرحوقد،كلهمالسلف

ووافقهقولهأيضاًالقيمابنعننقلكما،ذلكعلىالبوطيوافقوقد

معوهو،كزأوالفقهكتبمنكتاباًوفرأالرجلتفقهإذا":عليه

والاستنباطالسلفوآثاروالسنةالكتابمعرفةفيقاصرذلك

..أقوالأربعةللناسفيه؟الفتوىفيتقليدهيسوغفهل،والترجعح

رأيإلىالتوصليمكنهالسائلكانإنوهوأنه:التفصيلفيهوالصواب

ينسبأنلهذايحلولا،هذامثلاستفتاءلهيحللم،السبيليهديهعالم

".العالمهذاوجودمعالفتوىإلىنفسه

مزاأننجدالحاضرواقعناعلىالكلامهذاطبقناإذاونحن
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وجهالمقلدونهم،الأربعةالمذاهبإلىالمنتسبينمنعلماءيدعون

المذهبيينالعلماءكلأن42صذكرفقد،نفسهالبوطي-بشهادة

أنهموبما-المجازسبيلعلىالاعلماءوليسوا،مقلدونهمالحاضرين

مجتهدينوجودمعمنهمواحدتقليدالجاهلللمسلميجوزفهلكذلك

يكونأنلابد-نفسهالبوطيمنطقعلىبناءهو-الجوابان؟غيرهم

بالنفي.

منأحدتقليدلأنفسهميجيزوافلمذلكالسلفيونعرفوقد

المذاهبإلىالمنتسبينخارجفبحثوامقلدونلأنهم،المذهبيينالمشايخ

ناصرمحمدالشيخهو،مجتهداًأيحقيقياًعالماًفوجدوا،الأربعة

ثقةفوجدوه،كتبهعلىواطلعوا،قربعنوخالطوه،الألبانيالدين

فلانمذهبحكملا،ورسولهاللُهحكميبلغهم،ودينهعلمهفي

ولا،حكمكلعلىوالسنةالكتابمنالدليللهميذكركما،وفلان

مضطربين.حائرينفيدعهم،أكثرأوقولانالمسالةفي:لهميقول

رأيناهلأنناأي،لهذاشيخناعنالأخذآثرناأنناصراحةنعلنانا

منغيرهتقليدمننمنعلانفسهالوقتفيولكننا.مجتهداًأيحقاًعالماً

نأخذف!ننا،غيرهمجتهدينأومجتهداًنرىحعنماأنناكما،المجتهدين

أحداًنلتزملاولكننا،وفقهاًعلماًبهمونزداد،ونتبعهمأيضاًعنهم

يك!.المعصومالتزاميشبهلأنه،بععنه

نرىلالأننافذلك،الآنوحدهناصرالشيخنتبعكناإذاونحن

لتهيئةيعملرالأنالمسلمينندعوفنحنولذلك،آخرمجتهداًبلادنافي

اللهبحكمويفتوضهم،الدينلهميجددونمجتهدينلظهورالمناسبالجو

بهم.وينهضون،والجديدةالقديمةالأمورفي
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ومجدهم،وكرامتهمعزتهمإليهمتعودانيرجىوحينذاك

الله.شاءقريباًانذلكيكونأنوعسى

،غيرهعلىشيخنااتباعلإيثارناالهامالرئيسيالسببهوهذا

الأفق،واسعمنصفاًالرجلهذارأيناأنا،منهاأخرىأسبابوثمة

ولا،السابقينالعلماءجهودمنوشعتفيد،كلهاالمذاهبمنيأخذ

آخر.علىلمذهبيتعصب

المنهج!هو،بهيلتزمواضحاًعلمياًمنهجاًيتبع-شيخناأنومنها-

إصلاوجعلهما،خلافكلفيوالسنةالكتابتحكيموهو،الصحعحٍ

ونبذ،الدليليرجحهماونرجيح،وتبعاًفرعاًالعلماءوأقوال،وأساسا

يضعفه.ما

غزارةمنشيخنالدىرأيناأننا،أيضاًذلكأسبابومن

هذا.غيرهعندنجدهمالم،التفكيرواستقامةالأفقوسعة،العلم

فيه،رفيعمستوىالىوتوصلهالحديثعلمفيتخصصهإلىبالإضافة

الفقهليكونإليهالحاجةشدةمع،فيهالعارفونندرالذيالعلمهذا

صائباً.والاجتهادصحيحاً

السابقين؟مناماماًنتبعولاناصراًالشيخنتبعلماذا.

،ومحدثعالمشيخكماننقو:فيقولبعضهميعترضربما

المجتهدين،الأئمةمنمرتبةوأدق،علماًأقلحالكلعلىولكنه

الردلهيجوزولا،لأجتهاداتهاجتهاداتهمتركلكميجوزفلأولذلك

وتخطئتهم.عليهم
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علماالمجتهدينالأئمةدونشمخناأنصحيح:والجواب

غيرولكنه،وأرفعمنهمأعلمأنهمناأحدولاهويذعولم،ومنزلة

فييخالفهأنأومنهأعلىهومنعلىيردأنلأحديجوزلاأنهصحيج

الدليل.فعليهذلكيذعيومن،شيء

كبارعلماءأخطاءعلىصغيرعلمطالبيقفأنالممكنمنانه

نألهيجوزفلا،والوهمالخطامنبمنجيأحدليسلأنه،وأوهامهم

عظيموأنتخطئكعلىينبهلظطفلًاتجدوربما،الحقبيانعنيسكت

كتبعلىيعلقون،الكتبومحققو،العلمطلابيزالوما،كبير

وصدق،والفهمالعلمفيدونهمأنهمْيمنعهمولا،الأعلامالعلماء

الخاطرصيدكتابعلىلتعليقاتهتقديمهفيقالإذالطنطاويعليالأستاذ

أعرفه،الذيالصواببهأبينبماذلكعلىأعلقفكئت":/7()1

ابنمنأناوأين،تلاميذهلتلاميذتلميذاًأصلحلاكنتلان

فيهاردمسألةفيالحقعرفإنوالغلام.الواجبولكنه؟الجوزي

."الإسلامشيخعلى

منوممنومحاً،الناسمنطائفةلدىمحتكراًليسوالعلم

وصل.الدربعلىسارومن،وجدجذمنفكل،غيرهم

تمكن!،الفقهاءوطهورالفقهلنشأةالعامةالطروفانثم

قدأنهمذلك.المسائلكلفيالصوابعلىالوقوفمناللهرحمهمالأثمة

قدالنبويةالسنةتكنولم،024وسنةللهجوة08سنةبينظهروا

تدوينفيشاركقدالأثمةهؤلاءبعضكانلان،وحققتبعدجمعت

يأحنيفةلأبيكقلم-)ذ58صالبوطيزعمكماكلهم-لاالسنة

الحديث،ائمةجاءفقد،ناقصاكانالتدوينولكن-ذلكفينشاط
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حبانوابنوالدارميماجةوابنوالترمذيداودوأبيومسلمكالبخاري

والطبرانيوالبيهقيوالدارقطنييعلىوأبيخزيمةوابنوالحاكم

الحديثشراح،بعدهمجاءكمابعدهمجاؤواهؤلاءكل..والبزار

منصحيحهوبيان،غويبهكشرح،المختلفةعلومهفيالكتبومؤلفو

هذافكلالخ..مشكلهبينوالتوفيق،ومنسوخهوناسمخه،ضعيفه

نأالطبيعيمنكانولذلك.اللهرحمهمالأربعةالأئمةبعدتمقد

كثيراً.المتقدمينوالعلماءالأثمةعلىاللاحقونيستدرك

الأثمةإليهوصلمااعتبارالفاحشالخطأمنكانولذلك

كانكما،الجدليحتمللا،مبرماًفاصلًانهائياًالأحكاممنوالسابقون

لأن،إليهتوصلوافيماالنظرإعادةمناللاحقينمنعالشنيعالجهل

بجهوديومبعديوماًيكتملهوبل،ينتهيلاواسعبحرالعلم

دهاذا،ويصححه،السابقعملمنهماللاحقيتمالذين،العلماء

فإنبجديدفيهيأنيأندون،قبلهعمنأخذهماعلىجيلكلاقتصو

ويندثر.يموتالعلم

اتباععلى،الألبانيالدينناصرشيخنااتباعإيثارناكانهناومن

جهودهم،مناستفادقدفهو،والعلماءوالمجتهدينالأئمةمنغيره

كانوإن،وأصوبأصحرأيهفكان،وخلاصتهابزبدتهاوخرج

لتهمأدخلاصةلهقدمواالذين،للمتقدمينيعودذلكفيالفضل

صحيحهذاوقولنا.خعراًاللهفجزاهمميسرةجاهزة،ودراساتهم

الشافعيعلمرخحوااذ،العلماءمقكثيربمثلهقالوقد،ومنطقي

حنيفة.اب!ومذهبمالكمذهبعلىاطلعلأنه،ومذهبه

الجديدمذهبهفكان،خلاصتهماوأخذ،منهماواستفاد...

-561-



الفصل،القولهيشيخنااجتهاداتأنذلكمعنىوليس.الحسن

منيؤخذأحدوكل،سبحائهوحدهدثهفالعصمة،التحقيقوخاتمة

يي!.المعصومإلاويتركقولي

.لسنامتعصبين

عدمهوالتعصبف!نكلا،متعصبيننكونأناللهمعاذولكن

فيمعناهوأصل،والأهواءالميولبسببالدليلظهورعندالحققبول

فيالنظرعنلامشًاعالْكانه،تبصرفلاالعينعلىالعصابةوضعاللغة

كانولذلك،خطاولوكانبالرأيوالتمسك،حقاًولوكانالآخردليل

مبيناً.ضلالاًالتعصب

ولاحجةبدونناصرالشيخأقوالنأخذأنطريقتناوليست

رأيعننعرضأو،وخطئهابضعفهاعلمنامعبهانتمسكأو،دليل

طلابنحنبل،اللهمعاذ،وصوابهصحتهعلىاطلاعنابعدغيره

نجدها.حيثنلتقطها،حكمةوروادحق

كلناوأننا،واحدةطبقةجميعاًأنناذلكمعنىليسولكن

فيالثلاثالناسطبقاتمنمجموعةهمالسلفيينإن،مجتهدون

فهمبعدالرأييأخذالذيالمتبعوفيهم،المجتهدففيهم،العلم

ولا،دليلهفهمدونالرأييأخذالذيالمقلدالجاهلوفيهم،دليله

جميعاًنكونأنطريقتنامنفلعسولذلك،يسقطيعهبماإلاأحداًنكلف

نعترفكما،البشرولاستعداداتللفطرةمعارضهذالأن،مجتهدين

ننكرفلا،التقليدمنأكزيستطيعونلاجاهلينمقلدينفينابأن

يثقونعالماًيقلدواأن،عالمأيبهيأمرهمبمانأمرهموهؤلاء،عليهم
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بللشخصهلا،يقلدونهفهمناصوبالشيخوئقواوقد،ودينهعلمهفي

فيماتقليدهيكونماوغالباً،إليهمورسولهاللهحكملنقلمظنةلأنه

اجتهاداتهفييكونماوقليلًا،الصحيحةالنصوصمنلهمينقل

الخاصة.

عباسيعيدمحمد
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!لمور،لا

لسَماجا!ررا

:الئوريسفيانقال

والحديث،الحلمطلبمنأفضلالأعمالمنشمئاًنعلملا"

."نيتهفيهحسنتلمن

البغداديللخطيب-الحديثأهلشرف
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الأودمط.الوراني

.البروكحديثعنالشكوكإزالة-21

القاديانية.الطائفةأتباعمنظائفةمعمسجلةكتابيةمناظرة-22

.الجارودابنمنتقىزوائدفيالمورودالحوض-23

.المعادزادعلىالجيادالتعليقات-24

.الركازأحكام-25

والترهيب.الترغيبضععف-26

الكبير.الصلاةصفة-27

.الميمونأببروايةزرعةلأببدمشقتاريخ-28

.وائارهالبيوعأحاديث-92

.النبويالحديثمعجم-03

.الآثارمشكلأحاديثترتيبفيالآصاروضع-31

(.المرامبلوغشرحالسلام)سبلكتابعلىالتعليق-32

.(الدراري)الكواكبكتابفهرس-33

.الصلاةصفةمنبحوثفيالتويجريالشيخرسالةعلىالرد-34

للقصر.الموجبالسفر-35

الحاكم.مستدركفهارسفيالحازمبغعة-36

.للاجريالشريعةكتابأحاديثفهرس-37

حجر.لابنالميزانولسانللذهبيالاعثدالميزانبينالجمع-38
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الكبيرةالتاريخكتالبأحاديثفهرس-93

القاضيشنعهماردفي3اجمتلإ*)زهرلأالرياضوتحقيقتعليق-04

التشهدفياكلنذيوعلى-+(البشعيرالصلاةأوجبمنعلىعياض

برى،-//،/لأ!37!لا،!ء3!،--(!/7،ءلأبرم؟*3"،-،،كَا،ىء-.ىالأخيى*كالا"،

لأ07للذهبيوالمتروك!2(الضعفاء)أسماءديوانكتابتحقعق-14

ء؟*/1//لا!،2!.إلدين(!.راعتقادالسنة)أصولكتابتحقمق-24

.ء3للحميدي؟الاختلافأ!عمبابصو!ْكتافيعقيقً-43

2ىة7.ماجلأ؟وضعيفهابنصحيح-44

س/013المفردالأدبصحيح-45

لاد.(حبانابنأثقاتبكتابالانتفاعتسهيل-46

صكا/لأ!لا!--.*03+-ى..البدعقاموس-74

/ادسد!أ.الأ"-!بر.أحمدالإماممسندعنالأحمدالذب-48

!!ع.لا؟،.لل!عد-لأسابقالمنمنةفقهكتابالتعلعقشء!لئيْالمنةتمام-94

؟؟،؟!!7،لا/ع-،/\روكا031للخرائطي//الأخلاقمساوىءكتابمحقعق-05

للبه!نويء،.بركامحثدالإعامموطاعلىالتعليقعلىالممجدالتعليق-51

،!-3ءح-اء*\؟0كا+ء-خْ!*نر3،*+!،!"37!ء3.ء،كئفال!*!!دالئ!فيخعوتعليقمحْتصر-25

بر!-بر:(\ىلألأ،؟عأ،-،.//!*ش\ء،*وص!!*-لا،ء"!،"صخّيحع!-مثنفلغمحْتصر-35

!ا،،؟!.الذبنالحسيى"ثزفالمراجعاهمته؟لعبدكتابعلىالرد-54

لأ)-لإ3/؟،-2،!وإلنعلامالضملاأعبعهععسئوث!ول!الدجمالت""الميمننح55

-فىلأهغث



المخطوطة:الثم!يخمؤلفات.

واصلاحهاالنفوستزكيةفيوأثرهاوكعفيتهاالاستسقاءصلاة-1

يتمها.ولم.صفحةوثلاثينثلاثفيالرسالةتقع)نحطوطة(

()مخطوطالنبويةمثالاية-2

يتمه.ولممثلاًوئلاثينواثنينمئةفيهجمعوقد

مننبذ،الكتابآخروهوالثلاثينالبابوفي:ختامهفيقال

صحمحةغيركثيرةأحاديثوفيهالراشدينوخلفاثهيك!النبيكلام

صحيحهاتميعزمعباختصاروتخريجهاالمعجمحروفعلىترتيبهافارى

ضعيفها.من

:الكتابهذاأمثلةومن

مؤتمن.المستشار:حديث

الخبركالمعاينة.ليس:حديث

منامرؤفلينطر-بخلملهيعيشأي-بخليلهالمرء:حديث

يخالل.

منالنصفليلةفيالأثباتالثقاقى،قررهفيماوالإثباتالمحو-3

.شعبان

منه)مفقودة-وتخريجتعلمق-الأزهرعلماءلبعض

.نحطوط(2،91:الصفحات
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النصفليلةفيبهيدعىالذيوالإثباتالمحوفيتتعلقرسالة

.شعبانمن

صفحة.وعشرينإِحدىفيالرسالةتقع

منالنصفليلةفيالأزهرعلماءبعضعلىالردفيرسالةوهي

.شعبان

حلبفيالأوقافمكنبةفيالحديئيةالمخطوطاتفهرس-4

)مخطوط(

حلبفيالأوقافمكتباتعلىيترددكانعندمالنفسهوضعه

.عندهنحطوطالازالوهو

:والمعراجالإصراءصحبح-5

وصد،سقيمهامنصحيحهاوبيان،وتخريجها،أحاديثهاذكر

واحد.سماقفيمخهاصحما

صحيحكتابهمنوهو-كتابفيتراهلابديعفريدبأسلوب

صفحة.تسعينفيوهويتمهلم-السيرة

اليهااساراوضعفهاإلنىوالموضوعةالضعبفةإلأحاديث-6

)مخطوط(.ةالفتاوىمجموعفيتيميةإبنلضعفها

!نمه.وقد6صفحةوعشرينستفييقعوهو

--057



الكتبأمهاتفيوالموضوعةالضعيفةالأحاديثمقدمة-7

-مخطوط-الفقهية

فيالإسلاميالوعيمجلةإلىمنها-المقدمة-نسخةأرسل

هـوتقع14/11/8491بتاريخوذلكاحاديثثلائةمعالكويت

يتمها.ولمصفحةوأربعينتسعفيالرسالة

:الكسوفلصلاةبم!النبيصلاةصفة-8

صلىكمفأو،ركوعالطركعةكلفي.ركعتانأنهاتحقيقوفيه

فيمنهاالفراغانتهىوقد)نحطوط(الكسوفصلاة!ك!الرسول

اهـ.371سنةالأولىجادى9دمشق

الحب!ثي:عبداللهللشيخالحثيثالتعقبرسالةعلىالرد-9

اهـوللشيخ377عامبدمشقالترقيمطبعةفيطبعتوقد

.نحطوط-عليهاوالتعليقالرسالةهذهفينطرإعادة

الصغير-الطبرانيمعجموتخريجترتيبفيالنضيرالروض-01

.-مخطو!

وهو،التخريجفيالشيخكتبأوائلمنالكتابهذاويعتبر

فيه.النظرإعادةيريدالشيخأنإلاكامل

بعد:يتملمإمخطوط(داودأب!سننصحيح-11

بنفسيرأيتهوقد،نفيسضحنموهوفيهجارياالعملىلازال
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الفرائضكتابإلىالأنفيهوصلوقد،الشيخعلمهأطلعنيعندما

بالحديثئمطويلةبمقدمةالكتاببدأوقد)8026(رقمالحديث

الحاجة.قضاءعندالتخليباب:الطهارةكتابفيالتالي

المذهتذهتإذا"كانيك!النبيانشعبةبنالمغيرةعن

الترمذيصححهوفدصحيححسنإسناده:قلت:قالأبعد".

.والنوويوالذهبيوالحاكم

بعد.يتملم)نحطوط(داودابسننضعيف-12

لبوله".يتبوأالرجل"بابمنالطهارةبكتاببدأهوقد

بنعبداللهقدملما:قالشيخحدثني،التياحأببعنبحديث

أببإلىعبداللهفكتب،موسىأبيعنيحدثفكانالبصرةعباس

)513(.رقمالحديثإر،فيهوصلوقد..أشياء"عنيسألهموسى

:)مخطوط(المقدصيالدينضياءللحافظالمختارةالأحاديث-13

أحاديثوفيهالأولالمجلد)535(رقمالحديثإلىفيهوصل

الهرضيطالبأببنعليمسندإلىفيهوصل،الراشدبنالخلفاء

ومثاله:،عنه

بن-ابعليعمهعنطالبأببنجعفربنعبدالله-41

عنهم.اللهرضيظالب

القيملأبن-المولودأاحكافيالمودودتحفةكتابثلخيص-41

)نحطوط(.

صفحة.عشرةوأربعثلاثمئةفيالفهارسمعالكتابويقع
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وصاياهوغزواتهأيامهوذكرب!اللهرسولسيرةمنصحما-15

اليه:والوفود

لم-مخطوط-الألبانيالدينناصرمحمدبقلمكثير-ابنللحافظ

إلىمكةمنبئاللهبرسولاءالإسفصلإلىفيهوصلبعد،يتم

منهناكرأىوماالعسمواتإلىهناكمنعروجهثمالمقدسبيت

صفحة.وأربعينواحدىمئتينفييقعالآيات

للجيشمرشدأوالرياضالحجازإلىالأولىالرحلةوصف-16

فلسطينحرببعدالسعوديةالعربيةللملكةعودتهأثناءالسعودي

)مخطوط(.4891عام

الاستفادةالصعبمنيقرألاالخطباهتقديممخطوطوهو

منه.

البهمة-الدررشرحالنديةالروضةعلىالر!يةالتعليقات-17

:)نحطوطة(-خانحسنلصديق

هـوكانت92/8/9137السبتليلةفيمنهافرغوقد

إدارةفيالمطبوعةالنسخةحاشيةفيالكتابعلىالشيختعلمقات

علىالدمشقيآغاعبدهمنيرمحمدلصاحبهابمصر-المنيريةالطباعة

مجلدين.فيالكتابويقع.الأولىطبعته

شيوخه--شيبةبنعثمانبنجعفرمسائلكتابعلىالتعليق-18

)نحطوط(

وضعه.أينيعرفلاولكنعندهموجود
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)مخالوط(-يتملم-والكثابالسنةفقهفيالمستطابالثمر-91

تأليف--

وضعه.اينيعرفلاولكنعندهموجود

معجمفيالأحاديثأسندواالذينالصحابةأسماءفهرس-02

اعدإد.)نحطوط(الأوسطالطبراني

بأرقامها.احاديثهمإلىالإشارةمع،المعجمحروفعلىرتبه

هذافيرتبهدحديثآلافعشرةفيالأوسطالطبرانيمعجمويقع

.الفهرس

تأليف--)مخطوط(البروكحديثعنالشكوكإزالة-21

.المفقودحكمفي

القاديانيةالطائفةانباعمنطائفةمعمسجلةكتابيةمناظرة-22

)مخطوط(.البحستانيأحمدنور-يومئذبدمشقرئيسهمرآسهموعلى

تأليف.

.الشامفيالكتبمنفقدماضمنمفقود

)نحطوط(الجارود.ابنمسّقىزوائدفيالمورودالحوض-23

تألعف

-مفقود.لميتم
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)نحطوط(القبمابنآللأما-المعادزادعلىالجيادالنعليقات-24

موسعة.تخريجاتفيهوكان.الشامفيمفقود

تأليف)مخطوط(الركازاحكام-25

موجو.غير

تأليف!)مخطوط(للمنذري-والترهيبالتركيبضعيف-26

صحمحالدمشقيمنيربمطبعةالمطبوعةالنسخةعلىكتبوقد

لمالضعيفوبقيالأولالجزءوهوللطبعالصحيحفانتزعوضعيف

يطبع.

العيدينكتابنهايةالىبهووصلالإخلاصبكتابابتدأه

وبكتاب607،رقمالحديثإلىبهووصلحديثينإلا،والأضحية

راجع-والترهيبالترغيبضعيفمنالأولالمجلديتمالأضحية

الترغيبصحيحعلىالكلامفيالكتابهذاعلىالشيختعليق

الزجمة.هذهمنمكانهفيوالترهعب

-المطبوعالصلاةصفةاصلوهو-الكبيمالصلاةصفة-27

)نحطوط(.

تأليفهمنانتهىقدالشيخوكان006(-05)0فييقعوهو

الإثنين.يومأصيلشعبان91هـفي1366سنة

أطرافه.وتساقطتأورافهتقطدتفدبنفسيرأيتهوفد
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بنالرحمنعبدالميمونأبروايةزرعةلأبيدمشقتاريخ-28

.-تحقيق-)مخطوط(البجليراسدبنعمربنعبدالثه

وقفنسخةعن)مصورةكاملةاجزاءعشرةفيالكتابيقع

-1من21(0العلمياثجميم-خانمحمودالغازيالسلطان

الشيخ-وضعهالذي-الطاهريةمخطوطاتفهرسراجع-

.621صحربت

فقد.قدأنهالشيخويظن-غيركامل-

الاسلاميالفقهبموسوعة)خاصوأثارهالبيوعاحاديث-92

.()مخطوط(بدمشق-إلشريعةبكليةالخاص

توقفتعندماعنهتوقفوقد،بطاقاتعلىعندهوهوموجود

الفقهية.الموصموعةطبععنبدمشقالشريعةكلية

وكان،الأحاديثتخريجفيونوسع-الفقهمةالأبوابعلىرتبه

الصحابة.منالرواةأسماءعلىمرتباًالأصل

كالتالي:مقسمةملازموالمخطو؟

.264-263صالتجارةاباحةباب-1

.264صالشبهاتواجتنابالحلالطلبباب-2

-264صيحللابماطلبهاوتركالرزقطلبيخاالإجمالباب3-

265.

.265صالبيعفياليمينكراهيةباب-4

.-266267صالغائبةالعينبيعيحبوزلاقالمنباب-5
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.268-267صالغائبةالعينبيعيجوزقاذمنباب-6

-ء26صالخياربيعإلايتفرقالممابالخيارالمتبايعانباب-7

272.

.272صالخياربيعتفسر!رباب-8

ئلائةمنأكزالبيعفيالخبارثرطمجوؤلاانهعلىالدليلباب-9

.274-273منأيام

الخيارصفيهشرطهبيعالومصوعلىطريقعلىالمأخوذباب-01

274.

إلىومرموضوعوانهالرباتحريمالربا-أبوابجماعباب-11

.275-274صالمالرأس

.276-275صالرباتحريمفيالتشديدمنجاءماباب-12

كتبهفينلمسهواسعاًعلماأعطتوالتي،الأبوابمنآخرهإلى

ومحاضراته.-الفقهية

الحديثية،المختاراتمنمجموعة)وهوالنبويالحديثمعجم-03

المعجميقع-وغيرهأ-الظاهريةالمكتبةمخطوطاثمنالشيخجمعها

)نحطوط(.جملداً(اربعبننحوفي

إذاعةلمذيعقالهماونفسالمعجمهذاقصةعنالشعخيقول

هـ:0138الآخرةجمادىمن23فيالقاهريةالعربصوبئ

المكتبةفيماعلىالاطلاعلييسرأنهعلىاللهفضلمنوإن

ودراستها،القيمةالمخطوطةالحديثكتبنفائسمنالظاهرية

ألفاظها،اختلافعلىالنبويةالأحادبثمنفيهاماواستخراج

الأربعينجاوزتمجلداتفيجمعتهاوقد،الكيثيرةوأسانيدهابطرقها
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اليهاالرجوععليَليسهل،المعجمحروفعلىلهامرتبامجلداً،

الحاجة.عندمنهايلزمنيماواستخراج

بعضعلى،الأفاضلصن،وقفلمنالسريطهرهناومن

واحدأمؤلفاأنيرىحين،العلميةالموضوعاتمختلففيمؤلفاتي

مصادرهتتجاوز-حجمهلطافةعلى-يك!النبيصلاة)صفةمثل

أسمائهامعرفةللأكزينيتيسرلمالتيالكتبمنالعشراتالمخطوطة

الأحاديثمنفيهاماويعوفواعليها،يطلعواأنعنفضلأ،فقط

دقعقفهرسوضعلياللهيسروكذلكوالشواهدوالألفاظوالأسانيد

اختلافعلىالحديثكتبمنالعامرةالمكتبةهذهفيمالجميعشامل

والتراجموالأجزاءوالفوائدوالمختارابوالمعاجمكالمسالْيد:أنواعها

،الآنحتىالمكتبةفهارسفييذكرلمكثيرمماعلىفيهمنبهاًوغيرها،

حروفعلىإياهامرتبا،المؤلفينأسماءعلىالفهرسهذاونظمث

تحتالنسعقهذاعلىفرلّبتها،مؤلفاتهمفيذلكمثلوفعلت،المعجم

تاريحْفيهاجدأمختصرةترجمةمنهملكلوترجمتمنهمواحدكلاسم

آخرهفيوضعتثم،ذلكنحوأوضعيفاأوثقةوكونهوالرفاةالولادة

المعجم.حروفعلىأيضالهامرتباالكتبلجميععاماًفهرسا

فهرسكت!ابعلىكلاميفيذلكوضحتولقد:قلت

.الكتابهذافيللاستزادةفراجعه-حديث-الظاهريةمخطوطات

منهالفراغانتهىوقد،الأصليةنسختهعلىال!شيخأطلعنيوقد

هـ.2/6/1375في

للأماأالآثار")مث!مكلأحاديثترتيبفيالآصاروصْع-31

.()مخطوطالطحاوى
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سنةالأولربيع12فيمنهاانتهىكاملةمخطوطةرسالة

صفحة.سبعينفيتقريباًوتقعهـ)5191(0137

منذلكنقلتكماالفهرسلهذامقدمتهفيالشيخيقول

الأصل:

الرحيمالرحمنالثهبسم

وصحبهوآلهمحمدنبيناعلىاللهوصلىالعالمينرفيدثهالحمد

وبعد.أجمعين

الطحاويللإمامالأثار""مشمكلكتابأحادلِثفهرسفهذا

أنرأيتفقدمنهاالقليلإلاالمعجمحروفعلىأطرافهامرتباً)رح(

وأسبابكالتفسيرمنهااللائقالموضعفيأضعهاثممعناهاإلىأنظر

ذلكونحو""النونفيوالأخر"التاء"حرففيالأولفجعلتالنزول

منأولىذلكأنورأيتوالفعليةالقوليةالأحاديثبينفيهجمعتوقد

"وضعسميتهوقدالمطلوبعلىوأدلللمراجعةوأسهلبينهماالفصل

منالثانيالفهرسوهو.الآثار"مشكلأحاديثترسبفيالأصار

علىليإعانةالسنةكتبلبعضىوضعهاصددفيأناالتيالفهارس

بماالسننتجريدوهوسنةمنذبهبدأتالذيالعظيمبمشروعيالقيام

نأتعالىاللُهإرجر.داودأبببسننمبتدأوالوهنالضعفمقفمها

سمعمجيب0إِنهذلكأتمحتىعمريفيويمدوقتيفيلييبارك

وكتب

نجاقينوحالدينناصرالرحمنعبدأبو

الألباني
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للعلامة-المرامبلوغشرحالسلامسبلكتابعلىاو!عليق-32

)مخطوط(منهالأولالجزء-الصنعاني

الذيالأولالجزءعلىالتعلعقالكتابهذافيالشيخوعمل

بممر.الكبرىالتجاريةالمطبعةفيطبع

.التطوعصلاةبابإلىفيهبالتعليقوصلوقد

الحنبلي-عروةبنعليللشيخ-الدراريالكواكبفهرس-33

كتاباأربعينأكثرمنالكتابهذامنالشيخاستخرجوقد

علىمقتصرأكانالشيخوعملفيهالحنبليعروةابنجمعهاقدورسالة

فانوللأسفالظاهريةالمكتبةفيالموجودةالناقصةالمخطوطةالنسخة

.المفقودةالرسائلضمنالرسالةهذه

الصلاةصفةمنبحوثفيالتومحريرسالةعلىالرد-34

)مخطوط(

الشاممنالشيخالىنقلتحينرسائلمنفقدماضمنوهي

.عمانالى

تأليف)مخطوطة(للقصرالموجبالسفر-35

القصرفيهيجبالذيالسفرفيتتحدثصغيرةرسالةوهي

تكلموقدبعد.منهاينتهولم،صفحاتتسعفيوتقعالفطر.ويحل

.1/162الصحيحةالأحاديثسلسلةفيمنهاجزءعلى
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)مخطو!(الحلامعبداللهأببمستيدركفهارسفيالحازمبعْية-36

".عندهمخطوطارأيته"وفدقريبأطبعهسيثم

فيالثانيوالنصف.الأحاديثياالأولالنصف:وترتيبه

صفحة.وست!سبعمائةفيويقع.الآثار

تأليف.أمخطوط(للانجري""الشريعةكتابأحاديثفهرس-37

.الهجاءحروفعلىالكتابأحاديثرتبوقد

منهاالشيخفوغوقدصفحةعشرةتسعفيتقعهذهوالوسالة

هـالموافق9136سنةالحجةذيمن3فيالواقعالجمعةنهارعصرفي

المعووفالمصيف"مضايا!قريةفيوذلك0591سنةأيلولمن15

المطبوعةالنسخةعلىالشيخعملوكان.العامرةدمشقمصايفمن

.م0591هـ-9136سنةالأولىالطبعة-المحمديةالسنةمطبعةفي

لابن"الميزان"ولسانلللىهعي"الاعتدال"ميزانبينالجمع-38

.()مخطوطهحجر

ذلك.بعدبهالعملتركثم،دمشقفيأصولهفقدت

)نحطوط(للبخاريالكبير""التاريخكتابإحاديثفهرس-93

ترتبب.الىيحتاج،موجودةبطاقاته
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القاضياشنعهماردفيالرياض"زهركتابوتحقيقتعليق-04

الأخير"التشهدفيإلنذيرإلبشيرعلىالصلاةاوجبمنعلىعياض

)مخطورو(الدمشقيالخيضريمحمدبنمحمدللشيخ

الىانتقالهعندكتبهمنفقدماجملةمنأنهالشيخيعتقد

.عمان

للذهبي"والمتروكينالضعفاءاسماء"ديوانكتابتحقيق-14

)مخطوط(

بدد.يتمهلم

بأابنللأمأماالدينواعتقادالسنة"إصولكتابتحقيق-24

)مخطوط(حاتم

عنه.وتوقف،فقد

.()مخطوطللحمبدي"الاختلافأسباب"حولكتابتحقعق-43

عنه.وتوقف،فقد

)مخطوط(ماجةلابن-وضعيفهماجةابنصحبح-44

الطباعةدوراحدىأخذتهوقد،منهالشيخانتهىمشروعوهو

لطبعه.الرياضفي

فيعليهجرىكانكماالكتابهذاتحقيقفيالشيخوعمل

الصغير.الجامعوصحيحالشماثلنحتصر
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)مخطوط(البخاريأللأما-وضعيفهالمفردالأدبصحيح-45

وهوقديما،دمشقفيالنساءعلىيدرسهكانمشروعوهو

للطبعغيرجاهزولكنوضعيفصحيحإلىمقسمالشيخعندموجود

تسجيلية.لثرائطعلىمسجلوأغلبهبنفسيرأيته

)مخطوط(حبانابنثقاتبكتابالانتفاعتسهيل-46

التالمة:النقاطفييدوروهو

الهجائية.الحروفعلىالتسعالمجلداتأسماءترتعب-أ

،2،3،)1بالرقماسمهبجانبعندهمزجمكلطبقةذكر-ب

(حبان)ابنصريحبتوثيقالراويعلىيتكلملاالغالبفيهو-بر

ملخصاً.وإمابنصهإما،توثمقهنقلوجدمما

.الحروفعلىالكتابأحاديثترتعب-د

الموقوفة.الآثارترتعبهـ-

الموقوفة.الآثاررواةأسماءترتيب-و

بتم-لم-)مخطوط(الباعقاموس-47

رضوانوصحابتهب!للرسولنسبتالتيالأحاديثجمعوقد

الفقهعة.الأبوابعلىورتبهاالبدعفيوردتالتيعليهمالله

احمدآالإمامسندعنالأحمدالذث-48

زادالقطيعيانوزعمإليهنسبتهصحةفيطعنمنعلىوالرد

)مخطوط(.ضعفبهصارحثىموضوعةكثيرةاحاديثفبه
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تأليفهمنالشيخانتهىوقد،فيهللقطيعيزوائدلاأنوتحقيق

للطبع.جاهزالآنهـوهو9913سنةشعبان25في

القارىءيديبيننضعهاالكتابعلىالشيخمقدمةوهذه

منهصورناهاكماالكتابهذافيالشيخمنهجمنللاستفادةالكريم

آمين.بعمرهاللهمتع

الأحمدالذبكتابمقدمة

أحمدالإماممسندعن

الرحيمالرحمناللهبسم

العامالرئعسبازبنعبداللهبنالعزيزعبدالشيخفضيلة

يحبهلمااللهوفقهوالإرشاد،والدعوةوالإفتاءالعلميةالبحوثلإدارات

.ولرضاه

وبركاته.اللهورحمةعليكمالسلام

الكربمكحْابكمعنصورةفضيلتكممنتلقيتفقدبعد،أما

صورةومعها،الإسلاميالعالملرابطةالعامالأمينمعاليإلىالمرسل

حولفضيلتكمإلىالحامديأحمدخلملالشيخخطابمنأخرى

صحةعدمالىفيها!هبالتيالهاشميالقدوسعبدالمدعومقالة

بكرأبماراويهعقيدةفيفيهاوطعنأحمد،الإمامالى"المسند"نسبة

عبدالشمخبقلمالمقالترجمةذلكوبرفقة!أبضا!خُلقهوفيالقطيعي

ذلكعلىالاطلاعفيرغبتكمبإبداءكتابكموذيلتم،حسنالغفدر

إلى3ور11ذالقدوسعبدسبقوعمن،الموضوعفيلديبماوالإفادة
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وجزاكم،بأخيكمظنكمحسنلكماللهلثمكر.الباطلالكلامهذا

.خيرا!زاءالسنةعن

بترجمته،المذك!ورالمقالعلىاطلع!ترغبتكمعنفنزولأ

احتوىوقد-برمته-قلتمكما-باطلىأنهلمطفتبين،فيهالنطروأمعنت

ا،تية،الفكراتفيألحصهاإن!يح!سن،خطيرةدعاوىعدةعلى

:فقرةفقرةعليهاللرد!هيئة

اليه!نسبتهيصعلاوأنه،مؤلفاتهمنليسأحمدالإماممسندأن-1

مرولاف.!زأدأحمدالإمامبنعبداللهوأن-2

القطيع!.إلىمجهولةبطريقةوصلكلهذلكوأن-3

.الناسأشرارمنالعقيدةفاسدكانالقطيعيوأن-4

صارحتى،كثيرةموضوعةأحاديث،"المسند"فيأدخلوأنه-5

باسمكبار،مجلداتسنةفيالناسعلىنشرهثمإ!ضِعفعه

.أحم!"!الإلأمام"مسند

الإماآ"عسندفيالهاشميذلكادعاهماخلاصةهيتلك

ذلكبخفىلا،كاذبةباطلةكلهاو!يالأبرار،رواتهوبعضأحمد"

أحدمنهابشيءيتفوهولم،ععرفةأدقالعلمجهذاعندهكانمنعلى

منمنهمكانمحقسواءحديثا،ولإقديمالافطلقاً،العلمأهلمن

خلافع!جرواكلهمأنهمبل،البفعةاهلمنأو،السنةأهل

محقاعتبروه،والتكريمبالقبولآ،،الإما"مسندثنقواف!نهم،ذلك

"لكفيفرىْلا،والتعظيم-...باإِحاطتهاالواجب7السنةمصادر

الأمةهذهعلماءمنوغيرهم،والمفصرينوالفقهأءالمحدثينبين

أحاديثوفعهإلا،كتبهممنمجلوكتابقلماأنهبحيث،ا!رمبن

كباروفعهم8المهبالعؤوويعضهمهباسانيدهمبعضهمهعنهمنقولة
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عساكر،ابنكالحافظ،والمتأخرينالمتقدمينمن،والمحدثينالحفاظ

كتابهفيأوردقدهذاإنبل،الدينضماءالمقدسيوالحافظ

الثابتة،"الممسند"أحاديثمنكبيراًقسما")5(المختارة)الأحاديث

وكحفيده"،المصطفىأخبارمن"المنتقىكتابهفيتيميةابنوكالمجد

كافيةفكتبهما،الجوزيةقيمابنوتلميذه،تيميةابنالإسلامشيخ

ابنوالمحقق،النوويالإمامومثلهم،عليهوالاعتماد،إليهبالعزو

والعسقلاني،،والعراقي،الزيلعي:والحفاظالعيد،دقيق

أنأو،يحمىأنيمكنلامماجداً،وكثيركثيروغيرهم،والسيوطي

يستقمى.

سابقللسيد"السنة"فقهكتابعلىالتعليقفيالمنةنمام-94

)نحطوط(

سنةفيتألعفهمنفرغوقدالمطبوعهَغيرالشيخمؤلفاتوهومن

طبعفترةوبعدولكنتقريباً،سنةعشرةأربعحواليمنهـأي1371

طريقعنالعلمطلبةبعضبينفانتشرالكاتبةالآلةعلى"المنة"تمام

المطبوعة.النسخةتلكتصوير

وذلكالمسلمينبينوهامضروريالكتابصدورأنوالحق

فضموغرباًسرقاًالناسبينولشهرته"السنة"فقهكتابلأهميهْ

وأالكتابينمنالمرجوةالعلميةالفائدةالقارىءيعطيمعاًالكتابين

لكتابمقدمتهفيناصرالشيخيقول.عليهوالتعليقالسنةفقهكتاب

منالآنحتىفرغتوقدللنشر،داعداثهوتخريجهبتحقيقهسنينبضعمنذبداتقد)0(

قريبا.طبعهلناييسرايالمهمنراجيا،منه0الراصدينالخلفا."مسند
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القارىءلتعريفهنانضعهاالفائدةعطيمةمقدمةوهي"المنة"تمام

لاالتيالأساسيةللقواعدذكرهولاسيمافيهالمؤلفومنهجالكتاببهذا

خمسوهيالسنةفيالتففهأمريعنيهكانمنمعرفتهاعنيستغني

منكثيرفيالقولفيهاحرروردهالحديثقبولفيقاعدةعشرة

لبيانيوفقولمالمذكوركتابهفيسابقسيدلذكرهاتعرضالتيالمسائل

فيها.الراجحالقول

منباللةونعوذ،ونستغفرهونستعينهنحمدهللْهالحمدإن"

ومن،لهمضلفلااللْهيهدهمن،أعمالناسيئاتومن،أنفسناشرور

له.هاديفلايضلل

محمداًأنوأشهد،لهشريكلاوحدهاللةإلاإلهلاأنوأشهد

ورسوله.عبده

وأنتمإلاتموتنولاتقاتهحقاللهاتقواآمنواالذينأيهايا"

."مسلمون

،واحدةنفسمنخلقكمالذيربكماتقواالناسأيهايا"

الذك!اللُّهواتقوا،ونساءكثيرأرجالامنهماوبث،زوجهامنهاوخلق

رقيبا"علبكمكاناللهإنوالأرخامبهتساءلون

لكميصلح،سديداًقولاوقولوااللهاتقواآمنواالذينأيهايا"

فوزافازفقدورسولهاللهيطعومنذنوبكملكمويغفرأعمالكم

.")ء(عظيماً

بهايفتتحوناللفوكان،أصحابهيعلمها!اللهرسولكانالتىالحاجةخطبةهذ.)،(

وألفاظهاحدثهاطرقذ!اجمعتلطيفةرسالةفيهاولمط.وكعبهمثروسهمفيخطبهم

التمدنجمعيةنفقةقريبالاعلطبعتوقد.موضوعهامعتتناسبفواثدفيهاوذكرت

بدمشق.الإصلامي
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الشيخ:يقول

أحسنمنسابقسيدللشيخ"السنةفقه"كتابفإن،بعدأما

تبويب،حسنفي،موخوعهفيألفمماعليهاوقفتالتيالكتب

التيالمعقدةالعباراتعنوالبعد.حجمولطافة،أسلوبوسلاسة

الشبابرغبلطالماالذيالأمر،الفقهكتبمنكتابمنهابخلوقلما

آفاقأمامهموفتح،بهاللهدينفيوالتفقهعليهالإقبالفيالمسلم

الكنوزمنمافيهااستخراجعلوحفزهم،المطهرةالسنةفيالبحث

يردمق"ين!قالكماخيرابهاللهأرادمسلمضنهايستغنيلاالتيوالعلوم

عليه.متفق"الدينفييفقههخيراًبهالله

ضروراتمنضرورة-أرىفيما-الكتابهذاصدوركانولقد

همممانجاةلاأنالمسلمينمنلكثيرفيهتبينحعث.الحاضرالعصر

عليهموالفساقالكفاروتغلبوالانهياروالاختلافالانحرافمنفيه

ومنفقطعنهايأخذونس!رسولهوسنةاللهكتابإلىبالرجوعإلا

منلعامتهملابدلهذافكان،فقههمومسائلدينهمأمورالقرآن

يقتضيهمحينإليهوالرجوععليهالاعتماديمكنالتناولقريبمصدر

أجلمنالعديدةالموسوعاتفيالكثيرةالمراجعاتعنويغنيهم،الأمر

سابقالسيدالأستاذتعالىاللهألهمأنفكان.كثيرةأوقليلةمساثل

لهموأنارالطريقلهمفقرب"السنةففه"الكتابهذالهمفأخرج

خيرأَ.اللهجزاهالسبيل

فيهمماوالاستفادةاقتنائهعلىأحضأزالولاكنتذلكأجلمن

السنةفيراغبكل-منهالأولالجزءصدورومنذ-والحقالسنةمن

وغيرهمالسلفيينإخوانناصفوفبيننسخهانتشرتحتىللحقوناصر

السورية.البلادمنوغير!ادمشقفي
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غيرعن،كئعرةأسئلةمنهمإليتوجهتانذلكنتيجةمنفكان

أعلمهبماعنهاأجيبهمفكنت.فعهالواردةوالأحاديثالمسائلمنقليل

منكثيراًأضغفكنتفقد،الكتابفيمخالفألماالجوابكانوكثيرأما

الغيورينبعضذلكرأىفلمامسائلهمنعديداًوأخطىء،أحاديثه

اقترحالأمةصفوفبينصسحيحةنشرهاعلىوالحريصينالسنةفقهعلى

عنفاعتذرتالناسبينوأنشرهالكتابعلىآخذهماأسجلأنعلي

أنهرأيغيرت،علعهوألح،فيهالطلبتكررلماثم،الأمرأولذلك

خدمةمنذلكفيلما،رغبتهموتحقيقطلبتهمإجانجةمنلابد

علىجمعهموهيإليهاالناسويدعويحملهااليَللفكرةبل،للكتاب

التعصبوبدعةالخلافعلىوالقضاء،والسنةالكتاب

."....للمذاهب

مماللكتابننزيهايضاذلكعلىوعلاوة":مقدمتهفيصرحكما

فقه"معوجودهايتنافىالقالضعيفةوالأحاديثالأخطاءمنفيهوفع

أبداهاكانالتي،الرغبةمنشيئاحفقتقدكونوبهذا"السنة

الفكرةسبملفيالتعاونوهي،مصرإلىذهبلماإخواننااحدللطرفين

قدف!ذالمالوقلةالداربعدذلكدونحالولكن،قربعنالمذكورة

لايدركما:قيلكمالأنهبعدعنفمهاالتعاونمنأقلفلاذلكفاتني

جله.يتركلاكله

ماقراءةفيشرعتقلبيلهواطمأنصدريلذلكاللهشرحفلما

شيءليتبينكلمافكنت8وتدبرإمعانقراءةالكتابأجزاءمنصدر

نإفما،وريقانيفيوعلقتهعنديسجلتهعلبهوالتنويهذكرهبستحق

ذلك،صنعتماضرورةلديتأكدحتىعليهاالتعليقمنانتهيت

جد9مهمةبعضهاكثمرةأخطاءعلىالدراسةهذهبعدفيهاوقفتلأقي
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بيانها،منكان-لابدأنهليتاكدولذلك،فيهاوجودهاأتصوركنتما

الحمدوالمنة.ولهلذلكاللهوفقنيوقد

مجملةبصورةالأخطاءتلكنوعإلىاشيرانالفائدةمنولعل

:فاقولالتعليقهذاأهميةلهفتتبينعامةفكرةعنهاالقارىءليأخذ

يلي:فيماالتقريبوجهعلىالأخطاءهذهحصريمكن

ضعيفة.وهيعليهاالمؤلفسكتكثيرةأحاديث-1

واهية.التحقيقعندوهيقواهاأخرىأحاديث-2

صحيحة.أسانيدلهاأوصحيحةوهيضعفهاأحاديث-3

أحدهما.فيأوفيهماوهيالصحيحينلغيرينسبهاأحاديث-4

فيها.لهاأصلولاوغيرهاالصحيحينأحدإلىيعزوهاأحاديث-5

السنة.كتبمنشيءفيلهاوجودولايوردهاأحاديث-6

منجماعةبروايةيسميهصحاببطريقمنالحديث-سوق7

أكثر.أوآخوصحاببعنبعضهمعندوهوالمحدثين

اليهنسبهالذيمخرجهأنمععليهساكتالمخرجهالحديثعزوه-8

صحته.فييقدحبماعقبه

دليلبدونالمسائليسوقمافكثيرأ.المسائلادلةتتبعه-عدم9

حديثفيهايوجدأنهمع،بالقياسلهايحتجوأحيانأَ،يؤيدها

.خاصدليلوفيهابالعموميستدلآوتارة،صحيح

المستحبة"الأغسال"مثلالفصلمسائلاستقصائه-عدم01

ونحوها.

أحدهايرججأندونمتعارضةأقوالاالواحدةالمسألةفيإيراده-11

الآخو.على3
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أولفيفيختارالواحدالمكانفيالمسائلبعضفيرأيهاضطراب-21

خاتمته.فيينقضهماالبحث

لضعفالترجعحيستحقمالاالمتعارضةالأقوالمن-ترجيحه13

مخالفه.دليلوقوةدلعله

غيرفيالحديثمنلهمعارضلاالذيالصحيحالحديثمخالفته-41

مسالة.ما

فييتفقلافإنه،للمؤلفوقعماأنكرمنالأخيرالنوعوهذا

أنعرفتإذالاسيما،بالسنةالأخذإلىالمْاسالكتابتوجيهمعشيء

بعضفيبالحديثالجمهورأخذعدمهوإليهاالمشارالمخالفةفيعذره

شبهةوهذه.أخرىمسالةفيبهعملبمنعلمهعدمأو،المسائل

الذيالشافعيالإمامكلاموسيأتي.ومحاوبتهاالسننردفيالمقلدين

الشبهة.هذهيبطل

علىبالتعليقأريدلاأننيأذكرأنالقولنافلةمنيكونوقد

بل،حقهمنأوأبخس،شيئأْقدرهمنأحطأنأخطائهوبيانالكتاب

أمكنماالخطأعن"السنةفقه"وصيالْةبالحقللحقالانتصارأريدإنما

يقطعأنوأحرى،منهوالاستفادةعلعهالناسلإقبالعىأدذلكفإن

زاده-المؤلففلعلباطلأوبحقفيهالتكلمعنالفكرةخصومألسنة

تبينتالتيالأخطاءويصححالآنحتىكتبفيماالنظريعيد-توفيقآاللْه

منيتبينأنبعدإلاالأخرىالكتابأجزاءإصدارفيويتريثله

فإن،الضعيفةالأحاديثمنويجردها،الأخطاءمنوسلامتهاصحتها

الضعيف.عنيغنيماالصحيحفي

نقليطريقةفيترددبالكتابعلىالتعليقفيبدأتلمالإنيهذا
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طرفهبنقلأكتفيأم،عليهيدلالذيغالبهأوبرمتهأنقلهأ؟لكلامه

فأخذت.؟لتعليقاتافي،العادةهيكماتتمتهإلىيشيرالذيالأول

لمنبالنسبةالتكرارشيئامنتستلزمكانتوإنوهي.الأولىالطريقة

الأصل،عندهيوجدلالمنفائدةأكزف!نها"السنةفقه"الأصلعنده

ذلكونحوالمضعفوالحدبث،المنتقدالكلاميفهمأنيستطيعلأنه

وسميته:الأصلالىيرجعأندون

السنة"فقهعلىالتعلعقفيالمنةتمام"

يهلنفكلوأنالكريملوجههخالصأيجعلهأنأسألتعالىوالله

العميم.النفع

مةمقلى

بعضذلكيديبينأقدمأنمنلابدالمقصودفيالشروعقبل

التفقهأمريعنيهكانمنمعرفتهاعنيستغنيلاالتيلأساسيةاالقواعد

الإحالةمننتمكنلكيذلكتستلزمالتاليفوطريقةلاسيما،السنةفي

قليل،غيروقئأالقراءوعلىعليأوفروبذلكمناسبتهاتأقيعندماإليها

سيرىكماإليهاضرورةلاالتيالإعادةمنكثيرمنأنفسناونعفي

الكريم.القارىء

الأولى:القاعدة

الشاذالحديثارد

فانشاذأيكونلاأنالصحبحإلحديثشروطمناناعلم

الذيالمسندالحديثهو":المحدثينعندالصحبحالحدبثتعريف
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ولامنتهاهإلىالضابطالعدلعنالضابطالعدلبنقلإسناثهيتصل

والمنقطعالمرسملعناحترازالأوصافهذهوفي،معللاشاذأولايكون

.")1(جرحنوعروايتهفيمماقادحةعلةومافيهوالشاذ

علىمنههوأولىلمنمخالفاالمقبولالثقةرواهماالشاذوالحديث

المقدمة""فيالصلاحابنذلكوأوضح)2(المحدثينعندالمعتمدماهو

:)8(صفقال

لمامخالفاَبهانفردماكانفان،فيهنظربشيءالراويانفردإذاأ

،مردودأشاذأبهانفردماكانأضبطأوبالحفظمنههوأولىمنرواه

هذافيفينظر،غيرهيروههوولموانماغيرهرواهلمامخالفةفيهتكنلملإن

انفردماقبلوضبطهحافظأموثوقأباتقانهعدلاكانفانالمنفردالراوي

لذلكدإتقانهبحفظهيوثقلمممنيكنلموإنبهالانفراديقدحولمبه

ثم.الصحيحغيىعنلهمزحزحأضارمألهانفرادهكانبهانفردالذي

بهالمنفردكانفان،الحالبحسبمتفاوتةمراتببيندائرذلكبعدهو

ذلكاستحسناحديثهتفردهالمقبولالضابطالحافظ!رجةمنبعمدغيى

مارددناذلكبعيدأمنكان!ان.الضعيفالحديثقبيلإلىنحطهولم

..المنكرالشاذقبيلمنوكانبهانفرد

أمثلةمنهماولكلالمتنفيويكون،السندفييكونوالشذوذ

مواطنها.فيبعضهاعلىالتنبيهسيأتيكئعرة

.(8ص)الصلاخابنمفدمة(11

.(14-13صأالنخبةسرححبرإبن21،
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الئانيةالقاعدة

المضطربالحديثرد

لايكونأنالصحيحالحديثشروطمنأنسبق'مماعلم

وصففيقالواوقد،الاضطرابالحديثعللمنأنفاعلم،معللا

:المضطربالحديث

وبعضهموجهعلىبعضهمفيرممهفيهالروايةتختلفالذيهو"

إذاأماالروايتانتساوتاذامضطربأنسميهوإنمالهمخالفآخروجهعلى

صحبةأكثرأوأحمْظراويهايكونبأنالأخرىتقاومهاإحداهماترجحت

فالحكم.المعتمدةالترجيحابوجوهمنغيرذلكأو،عنهالمرويمن

ثم،حكمهلهولا،المضطربوصفحينئذعلمهيطلقولاللراجحة

فيذلكيمْعوقدالإسنادفييقعوقدالحديثمتنفيالاضطرابيقعقد

صْعفيوجبوالاضطواب،جماعةلهرواةمنيقعوقدواحدراو

.")1(يضبطلمبأنهلإسنادهالحديث

الئالثةالقاعدة

المدلسالحديثرد

:أقسامثلالةالتدليس

منهيسمعهمالملقيهعمنإلراوييرويوهوأن؟الإسنادتدليس-1

.401-301صالمقدمة()1
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لاأنهسانهومناكثراوواحدبينهمايكونوقد،سمعهأنهموهم!

:يقولوإنماأشبههاوماحدثناولافلانأخبرنا،ذلكفييقول

ذلك.ونحو..فلانعنأو،فلانقال

فيسميهمنهحديثأسمعهشيخعنيرويوهوأنالشيوختدليس-2

.يعرفلاكيبهيعرفلابمايصفهأوينسبهأويكنيهأو

شيخمنسمعهحديثإلىالمدلسيجيءوهوأنالتسويةتدليس-3

الشيخوذلكضعيفشيخمنالثقةالشيخذلكسمعهوقد.ثقة

سمعالذيالمدلسفيعمد.ثقةشيخعنيرويهالضعيف

ويجعلهالضعيفشيخهشيخمنهفيسقطالأولالثقةمنالحديث

ونحوهاكالعنعنةمحتملبلفظالثانيالثقةعنالثقةشيخهروايةمن

شيحهوبينبينهبالاتصالهوويصرحثقاتكلهالإسنادفيصير

قبولهعدميقتضيماالإسنادفيحينئذيظهرفلامنهسمعهقدلأنه

التدليسأقسامشركانولذلكبالعللوالمعرفةالنقدلأهلإلا

.)1،الثانيثمالأولويتلوه

ماإلاهنهيقبلألاعدلاكانإذاالتدليسعنهثبتمنوحكم

والأصح،مطلقأَحديثهيقبللاوبعضهم،بالتحديثفيهصرح

.حجر)2(ابنالحافظقالكماالأول

(83-78ص)العراتيللحافظوشرحهاالمقدمةانظر()1

(18ص)النخبةص!رح)2(
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الرابعةالقاعدة

المجهولحديثرد

:(88ص)"الكفاية"فيالخطيبقال

بطلبيشتهرلممنكلهوالحديثأصحابعندالمجهول"

أوجهةمنإلاحديثهيعرفلمومنبهالعلماءعرفهو،نفسهفيالعلم

."واحد

فصاعدأمناثنانالرجلعنيرويأنالجهالةبهترتفعماوأقل

كذلك.بالعلمالمشهورين

زعموقد.عنهبروايتهماالعدا!ةحكملهيثبتلاأنهالا:قلت

عقبخاصبابفياقولهمفسادذكرثم.بذلكتثبتعدالتهأنقوم

.ثماءمنفليراجعههذا

المعروفهوواحدالاعنهبرولمالذيوالمجهرل:قلت

فأكثرعنهاثنينبروايةترتفعالتىالجهالةهيوهذه،العينبالمجهول

قعدأوردهابغيرجماعةروايةقبلوقدوالمستورالحالالمجهولوهو

:قال(24ص)النخبةشرحفيكاالجمهور

يطلقلاالاحتمالفعهمماونحوهالمستورروايةأنوالتحقيق"

جزمكماحالهاستبانةإلىموقوفةهي:بقالبليقوفاولابردهاالقول

."الحرمينإمامبه

فيمدْمدإماميوثقهبأدظلناحالهيتبينأنبمكنوإنما:قلت

هوالذيالحالمجهولإن:بقولههذاإلىأشار،الحافظوكان،توثيقه

لأن"توئيقهفيمعتمد":قلتوإنما"يوثقفصاعد!ولمائنادْعنهروى
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الجمهورعنشذوالأنهمذلكفيعليهملايعتمدالمحدثينبعضهناك

الخامسة.القاعدةفينبينهماوهذاحبانابنمنهم،المجهرلفوثقوا

الحامسةالقاعدة

حبانابنتوثيقعلىالاعتمادعدم

عندحديثهيقبللابقسميهالمجهولأنآنفأسبقمماعلمتقد

وأوردهبهواحتج،حديثهفقبلحبانابنعنهمضذوقدالعلماءجمهور

:"الميزانلسان'فيحجربنالحافظقال،"صحيحه"في

إلاتعديلهيجوزلاقلةع!الحديثمنكركانمنحبانابنقال)

لكانالأخبارفيالثقاتووافقالمناكيريرويممنكانولو،السبربعد

حتىوالعدالةالصلاحعلىأقوالهمالناسإذ.الروايةمفمولعدلا

فأما،الرواةمنالمشاهيرحكمهذا،القدحيوجبمامنهميتبين

الأحوالعلىمتروكونفهمالضعفاءإلاعنهميرولمالذينالمجاهعل

.(كلها

انتفتإِذاالرجلأنمنحبانابنإِليهذهبالذيوهذا:قلت

عجيب،مذهبجرحهيتبينحتىالعدالةعلىكانعينهجهالة

الذي"الثقات"كتابفيحبانابنمسلكوهذا،خلافهعلىوالجمهور

وكانمجهولونأنهمعلىوغيرهأبوحاتمعليهمنصخُلْقأَيذكرف!نهألفه

وهومذهب،ممثمهورواحدبروايةترتفعالعينجهالةأنحبانابنعند

."غيرهعند"باقيةحالهجهالةولكنخزيمةابنسيخه

علىبناءالمذكورالكتابفييوردأنهحبانابنأموعجيبومن

ولايعرفهملابانهترجمتهمفييمرحجماعةالموجوحةالقاعاله!هذه
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،المادبنشدادعنيروي،سهل،الثالثةالطبعةفيفقال.آباءهم

شاءومن"أبوهمنأدريولاأعرفهولست،يعقوبأبوعنهروى

قالوقد(39-29ع)"المنكرالصارم"فليراجعالأمثلةفيالؤيادة

هذاكثيرأمنخلفاالكتابهذافيحبانابنذكروقد"ساقهاأنبعد

لممجهولاكانوإنبجرجيعرفهلممنيذكرأنهفيهوطريقته،النمط

للرجلحبانابنتوثيقأنويعرفلهذاينتبهأنوينبغي،حالهيعرف

."التوثيقدرجاتأدقمنالكتابهذافيذكرهبمجرد

وغيرهماوالعسقلانيكالذهبيالمحدثينمنالمحققيننجدولهذا

ذلكعلىكثيرةأمثلةوسيأتيحبانابنبتوثيقهتفردمنيوثقونلا

عنهنقلمنأوالمؤلفوثقالتيالضعيفةالأحاديثعلىعندالكلام

بتوثيقهم.حبانابنتفردمنفيهاأنمعرجالها

السادسة:القاعدة

للحديثتصحيحأْليسالصحيحرجالرجالهقولهم

منوأن،الصحيحالحديثتعريفالأولىالقاعدةمنعلمت

والتدلعسوالاضطرابالشذوذبعضهاالتيالعللمنيسلمأنشروطه

رجاله"ماحديثفيالمحدثينبعضفيقولوعليه،بيانهتقدمكما

قولهيساويلاذلكنحوأو"ثقاترجاله"أو"الصحيحرجال

منهاالتيالصحةشروطجميعوجويثبتهذافان"صحيجإِسناده"

يثبتوإنما،يثبتهالافإنهالأولالقولبخلافالعللمنالسلامة

لاكماالصحةتثبتلاوبهذاوئقتهمالرجالعدالةوهوفقطشرطاًواحداً

يخؤ.
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ذلكفيهالمقولالحديثيسلمقدأنهوهيأخرىملاحظةوثمة

نأيتفقلأنهصحيحايكونفلاذلكومع،العللتلكمنالقول

لهأخرجوإنمابهبحتجلمولكنالصحيحرجالمنرجلالسندفييكون

بتوثيقهتفردممنبكونأو،حفظهفيلضعفبغيرهمقروناًأواستشهاداً

ورجاله"بقولهذلكإلىالمحققينبعضيشيرماوكثيراًحبانابن

تفهمأنمنيمنعكلهفهذاليئابعضهمتوثيقفيأنإلىإشارة"موثقون

فيفجرىكلهلهذايتنبهلمكأنهوالمؤلفذكرناالذيقولهممنالصحة

ذلكفيهابعضهمقوللمجردتصحيحهاعلىالأحاديثمنكثير

ذلك.علىالتنبيهالتعليقتضاعيففيوسنرى،القول

السابعة:القاعدة

داودأببسكوتعلىالاعتمادعدم

فيكان"ما"السنن"كتابهحقفيقالأنهداودأببعناشتهر

فهوشيئافيهأذكرومالم،بينتهشديدوهنفيهحديثمنهذاكتاب

فذهب"صالج"قولهمنمرادهفهمفيالعلماءفاختلف"صالج

يشتدلمالذيالضعيفوهو،به)5(يحتجحسنأنهأرادأنهإلىبعضهم

فإنه"ببنتهشديدوهنفيهوما:قولهبقربنةالصوابهووهذا.ضعفه

أنهعلىفدل.يبعنهلاشديدغيروهنفيهكانماأنعلىبمفهومهيدل

كثيرةأحاديثوجودلهذاويشه!د،عندههناعليهسكتماكلليس

نإحتىعلبهاداودأبوسكتمماوهيضعفهافيعالميشكلاعنده

به.يستشهد.وما،بهيحتيماويشمل،ذلكمنأهمماهوأرادأنهالآخرونوذهب"
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."ظاهرلأنهبضعفهأبوداوديصرحلموإنما،بعضهافييقولالنووي

أبوعنهسكتبماالاحتجاجعلى(رح)النوويجرىفقدهذاومع

فوقعأسانعدهامراجعةعلىفيهايعرجولمالأحاديثمنكثيرفيداود

.كثيرةأخطاءفيذلكبسبب

أمثالالمحققونالعلماءداودأ!عندفهمهالذيهذارجحوقد

نقلتوِقد.كثيروابن،عبدالهاديوابن،والذهبي،مندةابن

الحافظكلامضلىوقفتثم"داودأببصحيح"كتاي!مقدمةفيكلماضهم

واحتجوشرحهذكرنلهالذيهذاأنإلىوفهبالمسالةهذهفيحجرابن

إلىبالإحالةفأ!ي.هنالنقلتهالإطالةخ!ثعهةولولالغعرهتراهلابمابه

691ص1)ج"الأنظارتنقعحلمعانيالأفكارتوضعح"وهوجمصدره

-991).

الثامنة:القاعده

بهايوثقلأالصغيرالجامعفطالسيوطيرموز

السيوطيرمؤكلىالاعتمادالعلماءمنكثيربينأيضااشتهر

سيدالشعخذلكفيوتبعهم،الضعفأووالحسنبالصحةللحديث

:لأسبابغيرسائغأنهونرىسابق

الحديثرأيتمافكئمرأ،النساخمنوموزهعلىالتحريفطروء-1

نفسه،السيوطيعلىالمناويشار!حهينقلهمابخلافرموزٌفيه

اوائلفييذلكصرحكمامؤلفهبخطالجامعخطعنينقلوهوإنما

فيه:يقولوهونفسه،الشرح
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والحسنالصحيحإلىالرمزمنالنسخبعضفييوجدماوأما

لغلبةبهالوثوقينبغيفلاوضادوحاءحادرأسبصورةوال!ضعمف

-كمابعضبعفدودطفيذلكلهوقعأنهعلى5الغساخ!!ريغ!

بخطه.رإيته

والتضعيف،التصحيحفيبتساهلهمدروفال!عوطي!ق

عليهردهاكبيرمنهاقسمحسنهافي!اأو!ح!االتيفالأحاديث

ولذلكذلكمنأك!رنقللمأدطالمئاتتبلغوهيالمناويالشارح

بهتفردعما"مقدمتهفيقالأفهمعموضوعةكثيرةأحاديثفيهوفع

الألفتبلغوهيسريعةبصورةق!بعتهاوقد"كذابأووضاع

فيهاالنظيرلإعادةأوفقأنوأوجو.كذلكقنقصأوقليلاقزيد

إنالغريبومن.للناسوكراجها،عليهاالتحقيققلملا!راء

هذاغيرفيبوضعهانفسهالسيوطيشهدقليلقس!غيىفيها

العصمة.اللهنسألضعمفةبهالعقهْيجعلكلهفهذاالكتاب

التاسعة:القاعدة

تقويةليس"التركيب"فيالحديثعلىالمنذر؟!سكوت

له

حالهببيانإلاالضعيفالحديثلىلرأديحوزلالإمحهالأصل

فيالمنذويعليهسكتماانبعضهميظنوط!يهبيائهسيأتماكما

وعلعه،سندهضعيفغيرأنهعلىي!دل"والمرهعبالترغعبا

اصطلاحعنذهولوهوحديثكيرفيصاجمقسيدالشعخجرى

(رحقال)حبثالكتابمقدمةفيبهصرحالنيالمننر!

:)4(ص
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قاربهماماأوحسن!أوصحيح!الحديثإسنادكانفإذا"

معضلًاأومنقطعاأومرسلاكانإذاوكذلك"عن"بلفظةصدرته

وبقية،ضعفئقتهأوثقةأووثقضعيفأومبهمراوإسنادهفيأو

مرفوعاروي-أو،يضرلاكلامفيهمأوثقاتالإسنادرواة

إسنادهكانأو،إرسالهوالصحيحمتصلاأووقفهوالصحيح

بلفظهأيضأأصدرهخرجهمنبعضحسنهأوصححهلكنضععفأ

الراويذلكأوعضلهأوانقطاعهأوإرسالهإلىأشيرثم"عن"

،فلانطريقأومنفلانروايةمنفلانرواهفأقولفيهالمختلف

.العبارةهذهنحواوفلانإسنادهفيأو

وأمتهمأووضاعأوكذابفيهقيلمنالإسنادفيكانوإذا

وأساقطأوهالكأوالحديثذاهبأوضعفهأوتركهعلىمجمع

توثيفافعهأرلمأوفقطضعيفاوجدمضعيفأوبشيءليس

ولا"روى"بلفظةصدرتهالتحسيناحتمالإليهيتطرقلابحعث

للإسنادفيكون".البتةفيهقيلماولاالراويذلكأذكر

فيعليهالكلاموإهمال"روى"بلفظةوتصديرهدلالتانالضععف

."آخره

:العاشرةالقاعدة

إطلاقهعلىليسالطرقبكثرةالحديثتقوية

متعددةطرقمنجاءإذاالحديثأنالعلمأهلعندالمشهورمن

انفرادهعلىمخهاطريقكلكانوإنحجةريصيربهايتقوىفانه

إذابمعمنهمالمحققينعندهومقيدبلإطلاقهعلىليسوهذا،ضعيف!

بهمصهمةمنلاحفظهمسوءمنناشئ!طرقهمختلففيرواتهضعفكان
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فيالمناويالمحققنقلهماوهذا.طرقهمهماكثرتيتقوىلافإنهوإلا

:قالوا.العلماءعن"القديرفتح"

كثرتوإنآخروجهمنبورودهينجبرلاالضعيفقويو]ذا"

أربعينأمتيعلىحفظمن)حديثضعفعلىاتفقواثمومن.طرقه

خفماخلاف،الجبرعقوقصورهاضعفهلقوةطرقهكثرةمع(حديثاً

لهذاوراجع،وشتضدينجبرفانهجبرهعنالجابريقصعرولمضعفه

.(25ص)النخبةوشرح(09ص)التحديثقواعد

يقفأنطرقهبكثرةالحديثيقويأنيريدلمنبدفلاهذاوعلى

ومن،فيهاالضعفمبلغلهيتبينحتىمنهاطريقكلرجالعلى

فإضهممنهمالمتاخرينسيماذلكيفعلمنالعلماءمنالقليلأنالمؤسف

لهأنغيرهمعقونقلهمعلمهملمجردالحديثتقويةإلىيذهمون

!!طرقا

:عشرةالحاديةالقاعدة

ضعفهييانمعإلاالضعيفالحديثروايةيجوزلا

علىالحاضرالعصرفيلاسيما،المؤلفينمنكثيرجرىلقد

المنسويةالأحاديثروايةعلى،واختصاصاتهم،مذاهبهماختلاف

أوورغبةبالسنةمنهمجهلامنهاالضعيفةعلىينبهواأندون!رإليه

أعني،هؤلاءوبعض،فيهاالمتخصصينإلىالرجوععنمنهمكسلا

خاصة.الأعمالفضائلأحاديثفيذلكفييتساهلون،المتخصصين

)5(:شامةابوقال

.(54)صوالحوادثالباعإنكارعلىالباعثفي)0(
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الأصولعلماءوعندالحديثإهلمنالمحققينعندوهذا"

فيالوعيدتحتدخلوالاعلمإنأمرهيبينأنينبغيبل.خطاوالفقه

الكذابيهت"فهواحدكذبانهيرىبحديثعنيحدثمن"!قوله

مسلم.رواه

الفضائلافيالضعيفةالأحاديثعنسكثمنحكمهذا

ونحوها؟الأحكامفيكانتإذافكيف

رجلين:فهوأحدذلكيفعلمنأنواعلم

فهو،ضجفهاعلىينبهولاالأحاديثتلكضسفيعرفانإما

)،(:حبانابنقال،المذكورالوعيدفيحتماًوداخلللمسلمينغاش

عنيصحمالمروىإذاالمحدثأنعلىدليلالخبرهذافي"

أنعلى،الكاذبينكاحديكونذلكيعلموهوعليهتقولمماب!النبي

كذبانهوهويرىحديئاًعنيروىمن:-بئفالماهوإشدالخبرظاهر

غيرأوصحيحأنهيروىفيماساكفكل-كذبإنهتيقنإنهيقلولم-

."الخبرهذاخطابظاهرفيداخلصحيح

إليهنسبتهاعلىلإقدامهأيضاًآثمفهوضعفهايعرفلاأنلاما

قال."علمتمماإلاعنيالحديث"اتقواع!قالوقدعلمبدونيفط

الكاذباثممنحظفله"سمعمابكليحدثأنكذباًبالمرءكفى"

ومثلهيسمعهمابكلحدثمنأنيك!أشارقدلأنه!اللارسولعلى

أحدذلكبسببفكانمحالةلا!علعهالكذبفيواقعأنهمنكتب

حبانابنقال!نشرهالذيهووالآخر،افتراهالذيالأول.الكاذبين

اليقينعلميعلمحتىسمعماببهليحدثأنللمرءزجرالخبرهذافي"

نألهيحللاالحديثهذايعرفلامنبانالنوويصرحوقد.صحته

التحديث.قراعدراجع166(-165)صالمنكيالصارممننقلته)0(



كانانعنهبالتفتيشعليه.بحثغيرمنبهالاحثجاجعلىيهجمٍ

.عارفاً).(يكنلمإنالعلمأهلبسؤالأوعارفا

:عشرةالثانبةالقاعدة

اياعمالفضائلفيالضعيفبالحدش!العملترك

العمليجوزالضعيفالحديثأنوطلابهالعلمأهلبيناشتهر

لاكيف.ذلكفيخلافلاأنهويظنون،الأعمالفضائلفيبه

كتبه؟منواحدكتابمنأكزفيعليهالاتفاقنقل(رح)والنووي

العلماءوبعض.معروفذلكفيالخلافلأنبيننطروفيمانقله

الفضائل.فيولاالأحكامفيلا،مطلقاًبهيعمللاأنهعلىالمحفقين

عيونفيالناسسيدابنحكاه":)491(رح)القاسميالشيخقال

،العرببنبكرأبماإلىالمغعثفتحفيونسبهمعينبنيحعىعن"الأثر

ابنمذهبوهو...أيضاذلكومسلمالبخاريمذهبأنوالظاهر

"...حزم

:لأمورعنديفيهشكلاالذيالحقهووهذاقلت

ولا،المرجوحالطنيفيدإنماالضعيفالحديثأن:الأول

الضعيفبالحديثالعملذلكمنأخرجفمناتفاقابهالعمليجوز

!وهيهاتبدلعليأقيأنلابدالفضائلفي

منأي،الأعمالفضائلمن..قولهممنأفهمأنني:الثاني

هذاوفي،شرعاًالحجةبهتقومبمامشروعيتهاتثبتالنيالأعمال

النحديث.قواعدراجع0
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بهيعملهذامثلففيبهعمللمنخاصاأجراْيسميضعيفحديث

بيانفيهوانماالعملذلكتشريعفيهليسلأنه،الأعمالفضائلفي

القولحملالمعنىهذاوعلىبهالعاملينالهأويرجىخاصفضل

.(2/381)المرقاةفيفقال(رحالقارىع!عليللشيخالمذكور

لموإنالفضائلفيبهيعملالضعيفالحديثإِن"قوله

وأكتابمنالثابتةالفضائلمحلهالنوويقالهكماإجماعايعتضد

."سنة

فيهالذيالعملمشروعيةثبتإذاجائزبهفالعملهذاوعلى

القولبهذاالقائلينجمهورأنأعتقدولكني،الحجةبهتقومممابغيره

بأحاديثيعملوننراهملأنناوضوحهمعالمعنىهذامنهلايريدون

الثابتةالأحاديثمنغيرهفيالعملمنتضمنتهمايثبتلمضعيفة

الإقامةكلمتيفيالمقيمإجابةالمؤلفوتبعه.النووياستحبابمثل

كماضععفذلكفيالواردالحديثأنمع"وأدامهااللهأقامها"بقوله

الضعيفالحديثهذاغيرفيمشروععتهيثبتلمقولفهذا،بيانهيأتي

الأحكاممنحكمالاستحبابأنمعذلكاستحبوافقدذلكومع

منهناكوكم،الحجةبهتقومدلعلمنلإثباتهالابدالتيالخمسة

بأحاديثلهمشرعوهاإنماواستحبوهاللناسشرعوهاعديدةأمور

يتسعولا.الصحيحةالسنةفيالعملمنتضمنتهلماأصللاضععفة

وفي.المشالهذامنذكرتهماوحسبناذلكعلىالأمثلةلضربالمقام

الله.شاءإنمواطنهافيعليهاالتنببهسياقيكثيرةأمثلةالكتابهذا

بالحديثالعملأنالمخالفونيعلمأنهناالمهمأنعلى

قالفقدبهالقائلينعندإطلاقه؟علىليسالفضائلفيالضععف
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أهلآناشتهر"(4-3)ص"العجيبتبيين"فيحجربنالحافظ

ضعففيهاكانوإنالفضائلفيالأحاديثإيرادفييتساهلونالعلم

كونالعامليعتقدأناشتراطذلكمعوينعغي،موضوعةتكنلمما

بحديثالمرءيعمللئلاذلكيشهدلاوأنضعيفاًالحديثذلك

سنةأنهفيظنالجهالبعضيرأهأويمثرعليسمافعشرعضعيف

،وغيرهعبدالسلامبنمحمدأبوالأستاذذلكبمعنىصرحوقدوحجة

يرىبحديثعنيحدثمن"!قولهتحتدخولهمنالمرءوليحرز

العملفيفرقولابهعملبمنفكعف"الكذابينأحدفهوكذبأنه

.شرعالكلإذالفضائلفيأوالأحكامفيبالحديث

به:العمللجوازمهمةئلائةشروطفهذه

موضوعاً.يكونلاأن-1

ضعيفاً.كونهبهالعامليعرف-أن2

يشهر.لاأن-3

فقدبضعفهصرحواالذينمنهماوالنوويالبيهقىِأنومع

فيقولهمامناقشةوسيأتيالشافعيلإمامهماخلافابهالعملاللهأجاز

.المذكورالحديثعلىالكلامعندذلك

:عشرةالثالثةالقاعدة

ذلك.ونحوعنهوردأوع!قالالضعيفالحديثف!يقاللا

.(1/63)"المهذبسرحالمجموع"فيالنوويقال

كاناذا،وغيرهمالحديثأهلمنالمحققونالعلماءقال"

خماأوأموأوفعلأو.!اللهرسولقالفيهيقاللاضدِفاًالحدلِث
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هريرةأبوروىفيهيقاللاوكذاالجزمضيعمعذلكأشبهوماحكمأو

فيمابعدهمومنالتابعينفييقاللاوكذاأشبههوما.ذكر.أوقالأو

هذافييقالدإنماالجزمبصيغةذلكمنشيءفييقالفلاضعيفاًكان

وأ..يحكىأويذكرأو...عنهحكيأوعنهنقلأوعنهرويكله

قالواالجزمصيغمنوليستالتمريضصعغمنذلكأشبهومايروى

لماالتمريضوصيغالحسنأوللصحيحموضوعةالجزمفصيغ

فلاإليهالمضافعنصحتهتقتضيالجزمصيغةأنوذلك.سواهما

الكاذبمعنىفيالإنسانفيكونصالاصحفيماالايطلقأنينبغي

أصحابنامنالفقهاءوجماهيرالمصنفبهأخلالأدبوهذا،عليه

المحدئينحذاقعدامامطلقاًالعلومجماهيرأصحاببلوغيرهم

عنهروي)الصحيحفيكثيراًيقولونفإنهممنهمقبيحتساهلوذلك

."(الصوابعنحيدوهذا"فلانوأروىقال:الضعيفوفي

منعنهحادمنمعالصوابعنحادقدكانصإنومؤلفناقلت

ليفانعليهالتعليقمنمواضعهفيذلكبيانهسيأتيكما"الجماهير

بهذهبهالإدلاءمنليلابدالعلماءعنالنوويحكاهفعماخاصاًرأيا

:فأقولالمناسبة

بماالناصنحاطبةينبغيأنهشرعأبهالمسلممنكانإذا

أكزيعرفهلاالمحققينعنالمذكورالاصطلاحوكانأمكنمايفهمون

رويو""!اللهرسولقال"القائلقولبينيفرقونلافهمالناس

لابدأنهأرىف!ني،السنةبجلمالمشتغلينلقلة"يك!اللهرسولعن

ذلكإلىيشيركماللأجمهامدفعاًضعفهأوالحديثبصحةالتصريحمن

."يريبكلاماإلىيريبكماع"بقولهب!اللارسول
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عشر:الرابعةالقاعدة

احدبهيعمللموإنْالصحيحبالحديثالعملوجوب

الشمهيرة:رسالتهفيعنهاللهرضيالشافعيالإما!قال

بخمسةالإبهامفيقضىعنهاللهرضيالحنطاب!نعمرإن"

قالع!الهرسولأنوفيهحزمبنعمروآلوحبركتابقلماعشر

يقبلواولمقالإليهصارواالإبلمنعشرهنالكمماإِصبعكلوفي"

كتابأنهلهميكتبحتى-اعلموالله-حزمبنعمروآلكتابأنه

."مطاللهرسول

بهذهمتساهلينالعامةعنفضلاالعلماءنرىأنالمؤسفومن

وإذا،ضعفهمنصحتهيعرفوااندونبالحديثيعملونفهمالشروط

ثم.بهالعمليمنعهويسيوأوشديدوهلمقدارهيعرفوالمضعفهعرفوا

صحيحا!حديثالوكانكمابهالعمليشهرونهم

وصرفتهمالمسلمينبينتصحلاالتيالعباداتكثرتولذلك

الثابتة.بالأسانيدوردتالتيالصحعحةالعباداتعن

يريدلاالجمهورأنمنإليهذهبناماترجحالشروطهذهإنثم

الشروطهذهمنشيءفيهي!ثعترطلاهذالأنآنفارجحناهالذيالمعنى

يحنفى.لاكما

بالضععفالعملجوازعدمإلىيميل(رح)الحافظأنويبدو

فيبالحديثالعملفيفرقولا..."تقدمفيمالقولهالمرجوحبالمعنى

.شرع،الكلإذالفضائلأوفيا،حكام
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يحتمليعضدهمايوجدلاالذيالضعيفالحديثلأنحقوهذا

بعضبذلكجزموقدموضوعكذبالغالبهوعلىبلكذباًيكونأن

أنهيظهرأىِ"كذبأنهيرى..."يك!قولهيشملهفهوالعلماء

ويؤيد."بهعملبمنفكمِف"بقولهالحافظعقبهولذلك.كذلك

.)11(القاعدةفيحبانابنعننقلهسعبقماهذا

فيداخلصحيحغيرأوصحيحأنهيروىفيماشاكفكل"

."الخبر

.؟!"...بهعملبمنفكيف"الحافظقالكمافنقول

أرادأنهعلىحملهوأما"المذكوربقولهالحافظمرادتوضيحفهذا

وأالأحكامفيبهالعملفيفرقلاالذيهووأنه،الموضوعالحديث

كلامسياقعنفَبعيدالمعاصرينحلبمشايخبعضفعلكماالفضائل

يخفى.لاكماالموضوعلاالضعيفالحديثهوفيإذالحافظ

كمابالضععفللعملالشروطذكرا!افظأنذكرناماينافيولا

عنهمذكرالذينلأولئكالحافظذكرهاإنمانقولأنناالشيخذلكظن

فكانهموضوعةتكنمالمالفضلفيالأحاديثإيرادفييتسامحونأنهم

فعلتهكماوهذاالشروطبهذهتتقيدواأنفينبغيذلكرأيتمإذالهميقول

بهذهالجوازفيمعهمنجانهيصرحلموالحافظ.القاعدةهذهفيأنا

بينا.كماذلكخلافعلىأنهكلامهآخرفيأفادوقدلاسيماالشروط

الأعمالفضائلفيالضعيفبالحديثالعملإنالقولوخلاصة.

دلملولاالأصلخلافهوإذالموجوحالتفسيرفيبهالقوليجوزلا

وأنالمذكورةالشروطالامحتباربعينيلاحظأنبهيقوللمنولابد،عليه

الموفق.واللهعملهفييلتزمها
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إلىالمخالفينيجرأنهرجحناهلماالمخالفالقولمفاسدمنإنثم

والعقائد.بلالشرعيةالأحكامفيبهالقولإلىالفضائلدائرةتعدي

فهناك.واحدبمثالمنهاأكتفىِلكني،دْلكعلىكثرِةأمثلةوعمْدي

.سترةيجدلمإذاخطاًيديهبينالمجملييخطبأنيأمرحديث

قبولوالأخرى،الخبرقبولإحداهمادلالتانالحديثهذاوفي

بمثلالأئمةمنأحدعمليمضلمدانفيهيثبتالذيالوقتفيالخبر

الأئمةأحدمنعملأيضاًمضىلوأنهعلىودلالة.قبلواالذيالخبر

اللهرسوللخبرعملهلتركعملهيخالفوصًحخبرالنبيعنوجدئم

.بعدهغيرهبعمللانفسهيثبتفياللهرسولحديثأنعلىودلالة

:عشرةلخامسةالقاعدةا

الأمةأفرادلجميعأمرللواحدالشارعأمر

بحكم.عليهأوحكمالأمةمنفرداًالحكيمالشارعخاطبإذا

وأالتخصيصدليلقامإذاإلاالأمةفيعاماًالحكمهذايكونفهل

المخاطب؟بذلكخاصاًيكون

رشحهالذيوهوالأولوالحقالأصولعلماءذلكفياختلف

الأحكامأصولفيحزمابنقال)0(المحققينمنوغيرهال!شوكاني

3/88/98().

معمورفيعصرهفيحياكانمنكلإلىبعثيك!أنهأيقناوقد

.(902،)802ص"الخضريعمدللشيخ"الفقهاصولر؟جع)0(
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فيوليحكمالقعامةيومإلىبعدهيولدمنرالىجنأوإنسمنالأرض

الأمةباجماعذلكصحفلماالقيامةيومالىاللهيخلقهاوعرضعينكل

منذكرنابماالثابتةوبالنعسوصيك!النبيإلىبهالمبلغبهالمقطوعالمتيقن

بضرورةوعلمنا،والجنالإنسولزومهالقيامةيومالىالدينبقاء

أمرهكانبعدهيأقيمنوسلمعليهاللهصلىلمشاهدتهسبيللاأنهالحس

كلهوللنوعكلهالنوعفيأمراًالنوعمنواحدوفيالنوعمنلواحديكط

اللهصلىبينهفقدولقوملواحدخاصاالشريعةمنكانماأنهذاوبين

بنبردةبأ!الجزعةفيكفعله،عخصوأنهوأعلمهنصاًوسلمعليه

وكان،بعدهأحدعقءتجزىلاأنهوسلمعليهاللهصلىوأخبره،نيار

ابنواقامة،مستحاضةلكلأمراًالمستحاضةوسلمعليهاللهصلىأمره

يصليومسلمةمسلمكلعلىحكمالصلاةفييمينهعقوجابرعباس

(رض)لأصحابهأمرهأنفيأحدبينخلافولا.إِمامهمعوحده

القيامة.يومإلىيأتيمنلكلأمرحاضرونوهم

!ريعاًأوتاصيلاذلكفىخالفمنعلىالردفيشرعثم

القواعدمنالآنإيرادهالمصلحةاقتضتماآخروهذا،فراجعه

وأبهايتقيدلم"السنةفقه"مؤلفأنالمؤسفومن،والفقهيةالحديثية

رأيت.كماالكتاببموضوعاتصالهاوثيقمعرعايتهاحقيرعهالم

أساله،تعالىاللهشاءإنالمفيدالتعليقهذاأجزاءفيهذابيانوسأني

ساثرفيالمسلمينإخوانيبهوينفعحليفهالصوابيجعلأنتعالى

.الدمحاءسمعمجيمبإنهالأقطار

هـ3/73شوالدمشق
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لأخلاقامساوىء-05

ئطياللخر

الأحاديثفيذكرهوقد"يتملم"،وتحقيقهأحاديثهترقيم

.4/646الصحيحة

-لأبمحمدالإمامموطأعلىالتعليقعلىالممجدالتعليق-51

.اللكنويالحسنات

عنه.توقف(مخطوط)

الشيخومراجعةتعليق-كنعانعمدالشيختعليق-نحتصر52

عنه.توقف(مخطوط)-الألباني

()نحطوطمسلمصحيح53-مختصر

وطبعتهالشيخحققهالذيالمنذريالإماممختصرغيرلهوهو

الكويتية.الأوقافوزارة

القلعة.فيسجنعندمااختصرهوقد

مخطوط-الدينشرفالحسينلعبد-المراجعاتكتابعلىالرد-45

الأحاديث:أرقام-والموضوعةالضعيفةالأحاديث)-تام-

.(العاشرالمجلد(0694-)4882

الضعيفةأحاديثهفيلنقدهالهمةتوفرتوقد":الشعيخيقول

أوكلهاجلهاحديثمئةقرابةحتىمنهالدياجتمعوقد،والموضوعة

."وموضوعضعيفبينماوهىِ،عليفضلفي

أحاديثمن"المراجعات"الكتابهذافيوكم...:وقال
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لاذلكفيوهو،صحتهاالقراءيوهمأنالشيعييحاول،موضوعات

ليستإذ!مذهبهمعلىهيالتيحتىالحديثمحلمقواعديراعييكاد

بل،عنهاللهرضيعليفضلفييك!عنهجاءمماالممبتعندهالغاية

الراشدينالخلفاءمنكغيرهعنهاللهرضيوعلي!فيهرويماكلحشر

رسولعنيصحلمبمايمدحواأنمنمقاماًأسمىالكاملينوالصحابة

وسلم.وآلهعليهتعالىاللهصلىالله

مصطلح"فيقواعدوضععلىاتفقواوالشيعةالسنةأهلولوأن

،الرواياتمفرداتفيالاختلافعنداليهاالتحاكميكون"الحديث

أملهناكلكانذلكفعلوالوأنهم،منهاصجماعلىجميعاًاعتمدواثم

أما،بينهمفيماالمختلفالمسائلأمهاتفيوالثفاهمٍالتقاربفي

هيهاتفهيهاتأشدهعلىوالأصولالقواعدفيقائمايزاللاوالخلاف

ذلكسبيلفيمحاولةكلبل،معهموالتفاهمالتقاربيمكنأن

.المستعانوالله.فاشلة

اياهوقتلهوالسلامالصلاةعليهعيسىونزولالدجالالمسيح-55

(مخطوط)الصحابةسائرباحاديثأمامةأبروايةسماقعلى

يتمه-لم-

لى:شرحهكماالكتابفيالشيخعمل

جابرالجليلالصحابيرواهاالتي"النبيحجة"كتابفيكفعله

عنجاءتالتيالوواياتكلالشيختتبع،عنهمااللهرضيعبداللهابن

فيروايةأطولوهي،جداًطويلةروايةًعنهاللهرضيلجابرلأن،جابر

الرواياتجميعفضم،متفرقةرواياتكذلكوله،ع!النبيحجة

أببروايةمن،الدجالالمسيحقصةوفي.الأمالروايةإلىالمتفرقة

--614

http://waqfeya.com/book.php?bid=3711


مامثلفيهاالشيخفصنع،المسيحعنجاءحديثأطولوهي،أمامة

الدجالقصةفيجاءتالتيالأحاديثجميعفضمالوداعحجةفيصنع

كلوخرج،واحداًمساقافيهفساقهاأصلأوجعلهأمامةأبيحديثإلى

الشيخليقرأ.الحديثيةالكتبمنمصادرهإلىوعوْاهمنهاحديث

:الكتابعلىمقدمتهاللهحفظه

وقتٍتخصيصإلىيوماًأتوجهأنباليفييخطرلمفإنهبعدأما

لههياأمراًأرادإذاوتعالىتباركاللهولكن،الرسالةهذهمثللتأليف

بيهـوصل3913سنةالأولىجمادىأوائلفيأننيوذلك،أسبابه

الصغير،الجامعإلىالزيادةضمإلىالكبيرالفتحلكتابالتحقيق

أبماحديثإلى،الصغيرالجامعوضعيفصحيح،كتابينإلىوفصله

الدجالمنأمتهيك!النبيتحذيرفي،عنهاثهرضيالباهليأمامة

والسلامالصلاةعليهعيسىوقتله،قبلهمننبييصفهبمالمإياهووصفه

الهدىبمسيحمتعلقةحقائقمنذلكوغير،فلسطينمناللدفيله

الكتابينفيعليهجريتالذيالتحقيقوبحكم،الضلالةومسيح

فيه،والنظرإليهالمشارالحديثإسناددراسةالأمراقتضى،المذكورين

هذهبمئلخصوصاًوحدهعليهالاعتماديمكنلا،ضعمفاًفوجدته

كئعراًمنهأن-الأولىوللمرة-تجتاولكنني،الغيبيةالاعتقاديةالأمور

يمكنلاانهالبديهيمنولماكان،وغيرهماالصحيحينفيثابتصحيح

وأن،بتمامهالحديثمحلى،العاجلةالنطرةهذهمثلبمجرديحكمأن

صحمح"السابقينالكتابينمنالأولالكتابفيبالتالييورد

ألفاظه،وفيبلفقراتهسائرفيالنظرإمعانمنلابدبل،"الجامع

علاقةلهمما،فيهاالواردةالأحاديثونحتلفالسنةبطونفيوتتبعها

واكلهبصحتهالقطعبالنهايةنستطيعحتىالخ...بعيدةودراسة
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ألبهانتهىماعلىكلأأوجلًااالصحيحفييوردذلكوبعد،جله

ل!ظةبلفقرةفقرةالمذكورالحديثللواسةالهمةفتوجهت،التحقيق

ورلكالىوجدتما-جمئهاثقرةلبما!ويةالأحاديثوذكر،لفظة

علىونجضعيفاتمسعيحاًأصعانيدهعاعلىالكلاممعكلهاوفرعها،سبيلا

وثتضعبيفط،والتحسينالتصحيعمنالحديثعلعمقوأعدتقتضيهما

جمعضمنأمكقماتخليصعلىيساعدناممالهاوالبثعواهدالمتا!حاتوتتبع

ح!هيثبهرو!الذيذاته!سنا!قبلىمنلهاللازم3صالضعفمنفقواته

يالدقيقة!دراصةهذهبعدليفتبى.إليهالمشار!نها!رضيأم!امةأب

،!غموهب!صحيع!ىمق،منهقليلًاإلا،ف!راتهجميعالحديثأن

ومن،!رسودعنثبوتهاثمطوعالمعّواترقبيلمنمنهاكثيرألأن

من!سيملاممحاليهعم!ونزول،الأعورالدجالبؤوجيتعلقماذلك

الأحا!يثقللثفي!أنجداًطميعياكانولقد،اياهوقتله،الححماء

كثيراًضيثاً،لأعوروالدص!بعيسىانم!تحلقةالفوالئدمنخرجتهاالتي

مطلقاً.أم!ةأبحديثفييردلمدا

صحاجمياً،عشريق!فرمنجمقحديثاثلاثينمنقري!باًبلغتوقد

؟هريوةأب!مثو!أصةواحدطريقأكثرمقالعضهمعنا!ديث

مفاطو!هكيلو!،طوقعشرةمقكفروحدهلهأستخرجتفقد

فل!ولف!للئط.ي!!دافم!!منإلأخركطالطرقفيلي!ىم!اأحيانا

مقفوأكل!هاو!صجوضرات!هالحدي!ثثراسةمنانتهيتأقبعد

ا!ص!حةسلإملة!ح!يثجمعتا!مافيوأودعت،أديهاالمشاري!ثالأحاد

إلمشار!لغر!مدفلكئيتبعىلإوهيحلوةفكرةليبدتفقد57!2برقم

ا!هعنه،رضيالدةأثيمأحديثفيلهاالميندمبةمواطنهاالىوضمهاأليها

كتا!ماقيعل!حريتهكعن!هالذيالنحوعلىوا-رراًسياقاًمحهوسياقها
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جوهرياختلافمع،عنهاللهرضيجابررواهاكما!النبيحجة

دونوحدهجابرحديثبرواباتخاصالمذكورفالكتابالحديثينبين

المكانفيصحيحةزيادةكلوضعتأوتتبعت،الصحابةساثر

باقرجعفرأبعنمسلمبروايةعنهاللهرضيحديثهلسياقالمناب

مااليهضممتفقدعنهاللهرضيأمامةأبحديثوأما.عنهاللهرضي

عشرينعددهمتجاوزوقدعنهمالدهرضيالصحابةمنغيرهعنصح

وأجيلهاالفكرةتاكتراودنيتزلولم.إليهالإشارةسبقتكماصحابياً

إلىإخراجهاعلىوحملتنينفسيمنتمكنتحتىالمرةبعدالمرةذهنيفي

هذافيالناسعلىعرضهاوضرورةأهميتهامنليتبينلما،الوجودحيز

جميعهم،الناسعلىتناولهلتسهل،المقربالغريبالبديعالسياق

منماتفرقشُتاتَعلعهمويقرب،ومراتبهمثقافتهماختلافعلى

فضلاًمنهااستخراجهاالخاصةلأكزبمكنلاالتيالفوائدمنالأحاديث

الأتية:الأمورذلكعلىشجعنيومما.عامتهمعن

إلىالدعوةإلىبل،العلمإلىينتمونممنكثيرسك:الأول

منوغيرهم،المثقفالشبابمنغيرهمعنفضلاً،الإسلام

آخرفيالدجالوقتلهالسلامعليهعيسىنزولعقيدةفي،العوام

فيالمتخرجينالطلابمنكثعرأأننفسيفيقاملقدحتى،الزمان

قد؟لهاالمنكرينمنيكونوالمإنالشاكينهؤلاءمنهمالأزهرجامعة

فيبعضهمفتاوىعلىاطلاعيشفهياًومنلهممناقشتيمنذلكعرفت

هؤلاءأشهرومن.الكتببعفىعلىمنهمآخرينوتعليقاتذلك

إنهالسلامعليهعيسىنزولحديثفييقولف!نه؟عبدهمحمدالشعخ

الأرضفيوحكمهنزولهمنالمقصودبانيتأولهوتارة!آحادحديث

الأمرمنتعالبمهعلىغلبماوهوأناسعلىرسالتهوانتشارروحهغلبة
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3/317تفسمرهفيرضارشيدالسيدحكاه.والسلموالمحبةبالرحمة

،تاباهذلكفيالواردةالأحاديثظاهرلكنعقبهبقولهعليهردأنهومع

يقولواأنالتأويلهذاولأهل:أيضاًعقبهبقولهالاستدراكهذاردفإنه

بالمعنىوالناقل،الأحاديثكاكز،بالمعنىنقلتقدالأحاديثهذهإن

وقتلالدجالالمسيحعن(عبدهمحمديعني)وسئل0فهمهماينقل

التيوالفضاياوالدجلللخرافاترمزالدجال"إن:فقاللهعيسى

سبقهالتاويلهذاأنالغرائبومن."وجههاعلىالشويعةبتقريرتزول

كتبهفييقررهوهو،الهنديالقاديانيأحمدغلامميرزاالنبوةمدعيإليه

بهايستدل،القرآنمنلأياتبتأويلهالتأويلهذاأشبهوما،ورسائله

منيأنيبرسولومبشراً"عيسىفيتعالىلقولهكتأويله،نبوتهعلى

مثلمنوله(أ!د)بقولهالمقصودهوأنهفزعم"أحمداسمهبعدي

رضارشيدالسيدقالكما،السخفغايةوفي،الكثيرالشيءهذا

فيه:فقال6/58تفسيرهمنآخرموضعفيعليهالردصددفينفسه

فيوالبابكالبهاءإيرانشيعةمنالمهدويةأدعياءطريقةعلىجرىوقد

ذلكاستخرجإنهحتىالقرآنمندعوتهعلىالوهميةالدلائلاستنباط

أنهيدعيالسخفغايةفِىكتابتفسيرهافيوله،الفاتحةسورةمن

قال.الأمةهذهمسيحهووبأنهبظهورهمبشرةفجعلها،لهمعجزة

أبوابمنالغريبالبابهذاالأمةهذهعلىفتحوإنماعقبهرشيدالسيد

لاغريبةمعانٍإلىوضعتالتيالمعانيعنألفاظهوتحريفالقرآنتأويل

الفرقمنواعوانهمالمجوسمنالزنادقةاولئك،تناسبهاولاتشبهها

بينالفرقفما:قلت.الصوفيةمنكثيرعندحتىفراتجه،الباطنية

تأويلهفيعبدهومحمدالقاديانيةوتأويلللقرآنالباطنيينهؤلاءتاويل

وكيف3بداهةًالباطلالتاويلبذلكوالدجالعيسىنزوللأحاديث
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بأنجديدمتأويلاْلهتاولبلاللهرحمهرضارشيدالسيدسكت

صحتمارديستلزمذلكهلشعريوليت؟بالمعنىنقلتالأحاديث

تواترإذا:مثلًا،عنهمتواترعمافضلأالمعانيمنالصحابةمنروايته

مثلًا،الأنسيةالحمركلحومشيءعنضهىعنَىِالنبيانالصحابةعن

الرسوللفظهووليسنهىيقولونلأنهم،قطعاًبالمعنىروايةفهذا

مابطريقالنهيمنرووهالذيالمعنىهذارديستلزمذلكفهلبداهة

مطلقاً.يردلمكانهوتصيره،المعنىهذاتعطلالتيالتأويلطرقمن

منه.يحميناأنتعالىاللهنسال،مبينلضلالهذاإناللهم

تأويلتردالتيوالأدلةبالأمثلةمشبعاالكتابترىوهكذا...

بيثمنلأوهنوأنها،داحضةحجتهمأنوتبين،وتبطلهاالمتأولة

.يعلمونلوكانواالعنكبوت
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ا!/لظكأ

:يأمرهحزمبنبكرأبيإلىتعالىاللهرحمهعبدالعزيزبنعمركتب

وأ،ماضيةوأسنة-لجي!اللهرسولحديثمنكانماانظر"

."أهلهوذهابالعلمدروسخفتقدفإني،فاكتبه،عَمرةحديث

للخطيب-العلملْقييد
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لمججىاطيوكصأمما

ضل!!لأ!ال!ا!8ارئا

والترهيب.الترغيبصحيح-1

الدين.نظرفياللحية-2

السنة.هيالمصلىفيالعيدينصلاة3-

المسند.مقدمةفيحنبلبنأحمدالإماممسندفهرس-4

العامة.الثقافةفيحديثيةنصوصنقد-5

السلف.وآثاروالسنةالكتابفيوالعمرةالحجمناسك-6

.والأحكامالعقائدفيبنفسهحجةالحديث-7

.والافتراءاتالأباطيلمنكدةأبكلماتفيعماالنقابكشف-8

.الإسلامفيالسنةمنزلة9

الأمة.فيالسيءوأثرهاالضعبفةالأحادبثسلسلة-01

الحاجة.-خطبة11

مخطوطاتمنالمنتخب.الطاهريةالكتبدارمخطوطاتفهرس-12

الحديث.

.للمودوديالحجابكتابعلىالتعقيب-13

السلفي.ارشدرسالةعلىالرد-41

فقهها.منءوشنيالصحيحهًالأحاديثسلسلة-15

الراشدينالخلفاءنصرةزعممنالىالإصابةتسديد-16

والصحابة.
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المجلدطبع!للمنذري-والترهيبالترغيبصحيح-1

.!لأول

وطلبتهومشايخه،الشرعيالعلماساتذةمنكثيرعلىيخفىلا

العلممنوالترهيبالترغعبكتابفيما،الحديثأهلوعلى

والمنكرةالضعيفةالأحاديثمنفيهمالولاوالنفعوالزتيبوالإجادة

ذلك.وغيروالواهية

قدالمؤلفإنحيثموضوعهافيالجيدةالكتبمنوالكتاب

الكتابفظهر،الفقهيةالأبوابقوالبفيؤوضعهاالأحاديثقنن

كثيرمنبهظهركلهذلكمعولكنوطريقتهأسلوبهفيعظيماً

طريقتهعلىالكتابوحققالشيخفقام،تصحلاالتيالأحاديث

وأساتذةوم!ثعايخعلمطلابمنمحبيهلدىالمعروفةالدقيقةالعلمية

.جامعات

غيرنحطوطةأخرىنسخعلىالتحقيقفيالشيخاعتمدوقد

)المنيرية(.بالطبعةوالمعروفةالكتاببهاطبعالتيالنسخة

ونفاسته:"والترهيب"التركيب:كتابعنكلمة

"كتابأنالعلمأهلمنأحدعلىبخافليسف!نهوبعد

القويعبدبنالدظيمعبدالدينزكيللحافظ"والترهيبالترغيب

إوكاد،فيهإحاطفقد،موضوعهفيإلفماوأنفعهوأجمعالمنذري

الترغبباحاديثمنوغيرهاالستةالكتببطونفيتفرقبما
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والبيوعوالصلاةكالعلمالغراء،المثريعةأبوابمختلففيوالترهيب

والنار،الجنةوصفةوالزهد،،والأخلاقوالأدبا،والمعاملات

وأخطيبولاهـسشد،أوواعظعنهيستغنييكادلامماوغيرها

منمصادرهاإلىإياهاوعزوهالأحاديثبتخريجاعتنائهمع،مدرس

ترتيبهأجادوقد،المقدمةفينفسههوبينهماعلى،المعتمدةالسنةكتب

فيالقرينمنقطع،فنهفيفردفهر،وتأليفهجمعهوأحسن،وتصنيفه

في()الناجىبالملقبالحلبيالدينبرهانالحافظقالكما،حسنه

الحافظيصفهأنبذلكفاستحقالإملاء""عجالةكتابهمقدمة

فيالعمادابنعنهنقلهكما،نفيسكتاببانه:النقادالذهبي

.(5/278)"الشذرات"

الدين؟ناصرالشيخيقولثم

"الترغيبفياعتمدناهالذيأصلنافيكانوقد"هذا،

العلميةالأخطاءمنكثير(تقدمكماالمنيرية)الطبعة"والترهيب

رحمهنفسهالمؤلفأصلمنمنهاكثيرأوبعضهايكونوقد،والحديثية

عنفضلًا،والسقطالتحريفمنكثيراًفيهوجدتوكذلك.الله

ربكتابحاشا،كتابمنهايخلولاالتي،المطبععةالأخطاء

منيكنولمإذ،منهاعلمهعثرتمماواستدركتفصححت،الأرباب

معهذالأنكلها،منهاالنسخةوقصفعةعنها،الكشفتقصدخطتي

ماالوقتمنعنديوليس،إليهقصدتالذيغيرآخرشيء،أهمعته

أجلمننفسيلهنذرتالذيأناذ،لهوالتفرغ،التزامهمنيمكنني

فيذلكشرحتكما،ضعيفهمقصحيحههوتميعزإنماالكتابهذا

وتعالى،تباركاللهكتاببعدعنديشيءأهملأنه،المقدمةهذهاول

عقالحديثمنصحماإلامعهيقرنأنالوجوهمنبوجهيصحولا
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فإذا.الأمةعليهاجمعتالذيالئانيالأصلهوهذافان،دئَنىالنبي

هذافعذري،لأصلهتبعاهذامشروعيفيالأخطاءمنشيءوجد

".مقبولالناسكرامعندوالعذر،ذكرتالذي

عليها:حصولهفصةأو"العجالة"مخطوطةعلىالوقوتتاريخ

خطية،نسخةعلىالكتابتصحيحفياعنمدالشبخإنقلنا

المدينةفيالمحموديةالمكتبةفي"العجالة"نحطوطةهيالنسخةوهذه

في،الإسلاميةالجامعةفيالحديثمادةاستاذالشيخكانيوم،المنورة

هـ1383سنةنهايةالى1381بينماالمنورةالمدينة

الشيخ:يقول

،فوائدهوكثرة،اطلاعهوسعة،علمهغزارةجدأ"فأعجبني

علمه،من!نهل،الفرصةليسنحتكلماالمكتبةعلىأترددفكنت

نسختىحاشيةعلىمنهالابدماوأقيد،وفوائدهملاحظاتهمنوألتقط

كماسوريةفيمنهاالدروسألقيكنتالتي"والترهيب"الترغعبمن

والأستزادة،كلهدراستهمنأتمكنلمإنحرةالنفسفيوبقي،سبق

.وفرائدهغررهمن

الحج،أوالعمرةإلىطريقيفيسنينبضعمنذكانفلما

،المذكورةالمخطوطةعن،منهمصورةنسخةالجامعةمكتبةفيوجدت

عنهاشريطاالمكتبةفيإنعلمتحينلاسيمابالغا،فرحابهاففرحت

الجامعةرئيسفائبالعبادالمحسنعبدالشمخفتفضل)مبكروفيلم(،

8خيرأالله0جزامنها،مصررةنسخيةلييقدموابانفأمريومثذ،
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جديد.منلدراستهادمشقإلىمعيفاستصحبتها

ردائهفي"والترهيب"الؤغيبنشرأسبابعنديتكاملتفلما

فيأخذت،'و"الضعيف""الصحيح:وقسميه،القشيبالحديث

وعلقتها،جديدةعديدةفوائدمنهفالتقطت،جيدةدراسةدراسته

غير،المطبعةالىلتقدم""الترغيبمنجهزتهاالتيالنسخةعلى

كبمراً،القسمينمنكليصبرحجمأنخشية؟ذلكفيمتوسع

والإنفاقتجاربهما،تصحيحعلىوالإشرافبطبعهما،القيامعنفنعجز

أسعارفيهاارتفعتالتيالحرجةالظروفهذهفيلاسمماعلعهما،

مقالتقليلعلىحملنيالذيالأمر،الطياعةأجوروغلت،الورق

قواهاالتيالضعيفةالأحاديثعللعنتكشفالتيالهامةالتعليقات

الشواهدذكرعنوالإعراض)عن(،بلهارمزأو،اللهرحمهالمنذري

النكاتمنكثيرذكروعنضعفها،التيللأحاديثوالمتابعات

الناجي،الحافظكتابفيعليهاوقفتأو،ليعنتالتيوالفوائد

تعالى.اللهشاءإنوالبركةالخيروفيها،منهااليسيربالنزرفقنعت

الحافظكتابمنالاستفادةمنإليهأيثرتالذيهذاومع

بواجبللقياموفقنيأن،وجلعزأحمدهفاني،تعالىاللهرحمهالناجي

والزهيب")الترغيببكتابالعنايةوهوألا،علمتفعماإليهأسبقلم

جداً،قليلاًإلاالحافظإليهايلتفتلمأخرىزاويةمنخاصةعناية

فيأوهامهوتتبع،ضعيفهمنوحسنه،سقممهمنصحيحهتمييزوهي

مستقلين:كتابينفيالناسإلىوإخراجه،بيانهأسلفناماغلىذلك

الأول،والزهيب"الترغيبر"ضعيفوالزهيب"الزغيب"صحيح

ونسبتهروايتهعنوالابتعادلمعرفتهوالآخر،بهوالعملللتدينمنهما

النبي!علىالكذبمحذورفيالقارىءيقعلالكي،يئ!النبيإلى
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وتراجمالحديثعلممقالغايةهوالتمييزهذافإن،شرحهسبقكما

رجاله.

منهما،الأولبالكتابيكتفونالناسمقكثيراًانلأعلموإني

علىنتعرفأنحسبنا،الضعيفةوللأحاديثلناما:ويقولون

يليقلافإنه،الناسعامةيكفيكانوإنوهذا!الصحيحةالأحاديث

لابدفهؤلاء،وجلعزاللهالىالداعيالمثقفوالشباب،العلمبأهل

علىوبامئالهبهيستعينواوأنالآخر،الكتاببموضوعالعنايةمنفم

يسمعونهااو،كتابفييقرؤونهاقدالتي،الضعيفةالأحاديثمعرفة

يلزملاأنهجعداًيعلمونولعلهم.بابكلفيكثرهاوما،خطابفي

الضعيفة،الأحاديثعلىالتعرف،الصحيحةالأحاديثمعرفةمن

حذيفةقولحدعلىالشر،علىالتعرفالخيرمعرفةمنيلزملاكما

عن!ك!اللهرسوليسألونالناسكان":عنهاللهرضياليمانابن

أخرجه"...يدركنيأنمخافة؟الشرعنأسألهوكنت،الخير

الشاعر:قولومنه،وغيرهالبخاري

لتوقيعهولكنالشرلاللشرعرفت

فعهيقعالخيرمنالشريعرفلاومن

بالكتابينالاستعانةمنإليهمأسرناالذينلهؤلاءفلابدولهذا

منوالضعيفالصحيحمعرفةعلىمعناهماهوفيمماوغيرهمامعاً،

عنبأحدهمايستغنىولاللآخر،متمممنهماكلاًفانالحدشا،

الآخر.
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الضعيفةالأحاديثرواية.

الأعمالفضائلي!

السلفبعضآراءمنكلماتبعضنقتطعللفائدةوشْميماً

فضائلفيالضعيفةبالأحاديثالعملشروطفيالحديثأصحاب

:الأعمال

فيولوحالهيبينولاالضعيفعنيرويلمنمسلمالإمامتأثيم-أ

:1/92والترهيبالتركعب

وناقليالحديثرواةمعايبعنالكشفأنفسهمألزموا"وانما

أمرفيالأخبارإذالخطر،عظيممنفيهلمابذلكوأفتواالأخبار،

وأترغيبأو،نهيأوأمرأو،تحريمأوبتحليلتأتيإنماالدين

أقدمثم،والأمانةللصدقبمعدنليسلهاالراويكانفاذا،ترهيب

كانمعرفتهجهلممنلغيرهفعهمايبينولمعرفهقدمنعنهالروالِةعلى

منبعضعلىيؤتمنلاإذ،المسل!ينلعوامغاشاً،ذلكبفعلهآثماً

أكزهاأوولعلهابعضها،يستعملأويستعملهاأنالأخبارتلكسمع

وأهلالثقاتروايةمنالصحاحالأخبارأنمعلها،أصللاأكاذب

ممنكثيراًأحبولا،بثقةليسمننقلإلىيضطرأنمن-أكزالقناعة

الضعافالأحاديثهذهمنوصفناماعلىالناسمنيُعرج

الضعف-منفيهابمامعرفتهبعدبروايتهاويعتدالمجهولةوالأسانيد

عندبذلكالتكؤارادةبهاوالاعتدادروايتهاعلىيحملهالذيأنإلا

العدد!منوألفالحديثمنفلإنماجمعأكثرما:بقالولأن،العوام

لهنصيبفلاالطريقهذاوسلك،المذهبهذاالعلمفيذهبومن

."علمإلىينسبأنمناولىجاهلًا،يسمىبانوكان،فيه
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الأحاديثبروايةالتساهلعاقبةفيالألبانيالدينناصرراي-ب

بيانها:وكتمالضعيفة

ساكتينالضعيفةالأحاديثبروايةالعلماءتساهلأن:والحقيقة

الابتداععلىالناسحملتالتيالقوبةالأسبابأكبرمنكانقدعنها

إنمااليوممنهمكثيرعليهاالتي،العباداتمقكشصاًفإن؟الدينفي

،كمثلوالموضوعةبل،الواهيةالأحاديثعلاعتمادهمأصلها

(،الترغيبضعيف-964/065عاشوراء،)الحديثيومالتوسعة

656(،)الحديثنهارها،وصوم،شعبانمنالنصفليلةوإحياء

الأحاديث"سلسلةكتابيفيمثبوتةتجدها،جدأكثيرةوهي.وغيرها

ذلكعلىوساعدهم."الأمةفيالسيءوأثرهاوالموضوعةالضع!يفة

فيالضعيفبالحديثالعملبجوازالقائلةالمزعومةالقاعدةتلك

اثنين:بقيدينقيدوهاقدالمحققينالعلماءأنعارفينغيرالفضائل

كلأنذلكوخلاصته،تفصيلهسبقوقد:حديثياحدهما

بضعفه،علمعلىيكونأنينبغيضعيفبحديثالعمليريدمن

الضعف.شديدكانإذابهالعمللهيجوزلالأنه

بينوانتشارهاالضعيفةبالأحاديثالعملمنالحدهذاولازم

بيانها.بواجبالعلمأهلقاملو،الناس

:فأقولفيهالبحثأوانفهذا،الفقهيوهو:الآخرالقيدواما

18()صالمتقدمالثانيالشرطفيحولهحجرابنالحافظدندنقد

."...عامأصلتحتمندرجاالضعيفالحديثيكون"وأن:بقوله

تندرجالبدعغالبلأن،الحقيقةفيكافغيرالفيدهذاأنإلا

يسميهاالتيوهي،مشروعةغيرفهيذلكومع،عامأصلتحت
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لاالضعيفالحديثأنوواضح،الإضافيةبالبدعةالشاطبيالإمام

كأن،منهأدقهوبماذلكنقييدمنفلابدشرعيتها،لإثباتينهض

بغيرهفيهبماالعمليثرعيةقدثبت!الضعيفالحديثيكونأن:يقال

التشريعيكونلاالحالةهذهوفيسرعياً،دليلاًيكونأنيصلحفما

مماالعملذلكفيترغيبزيادةفيهماوغاية،الضعيفبالحديث

هذافيهرويقديكنلملوأكثرمماالعفلإلىفتندفعفيهالنفستطمع

"الفتاوى"مجموعقيتيميةابنالإسلامشيخقال،الضعيفالحديث

1(/:)251

فيورويشرعيبدليلمشووعأنهعلمإذاالعملأن"وذلك

يقلولمحقاً،الثوابيكونأنجازكذبأنهيعلملاحديثفضله

بحديثمستحباًأوواجباًالشيءيجعلأنيجوزإنهالأئمةمنأحد

".الإجماعخالفققدهذاقالومن،ضعيف

لقالضعيفباظديثالعملفينيمعةابنكلامخلاصة-خ

الفضائل:

الألباني:يقول

تعالىاللهرحمهتيميةابنالإسلامشيخكلامٍمنكلهذلك

الحديثأنمنهنستخلصأنونستطيع،خيراالمسلمينعنوجزاه

:حالتانلهالضعيف

بدليلمشروعيتهثبتتلعملثواباًطواياهفييحملأن:الأولى

،الثوابترجوذلكالنفسأنبمعنى،بهالممليجوزفهنا.شرعي

وقد.عندهيثبتلمحدبثهأنعلىبناءالسوقفيالتهليل:عندهومثاله

فيه.رأيناعرفت
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يظن،شرعيبدليليثبتلمعملًايتضمنأن:والأخرى

بعضلهوتاتي،بهالعمليجوزلافهذا،مشروعأنهالناسبعض

.الأخرىالأمثلة

إسحاقأبوالإمامالمحققالأصوليالعلامةذلكعلىوافقهوقد

لهذهتعرضفقد"،"الاعتصام:العظيمكتابهفيالغرناطيالشاطبي

ساطع،وبرهان،ناصعبيانمنعنهعرفبماوقوةتوضيحاالمسألة

الصراطعنالزاثغينطريقلبيانكقدهفصلفي،نافعوعلم

علىمستدلاًحصرهايمكنلابحيثالكزةمنأنهاوذكر،المستقيم

يمكنوأنه،الأيامعلىتزدادتزاللاوأنها،والسنةالكتابمنذلك

العلم،وقلةالجهلكثرةعندلأسيماأخر،استدلألاتبعدهيجدأن

.الاجتهاددرجةعنفيهالناظرينوبعد

حجو:إبنإلحافظعندالعملشرائط-د

بخطه:ليوكتبه:يقولمراراًشيخناسمعت"وقد

ثلاثة:بالضعيفالعملشرائطإن

:الأول

انفردمنفيخرج،سديدغيرالضعفيكونأنعليهمتفق

كلطه.فحسومنبالكذبوالمتهمينالكذابينمن

الثاني:

لابحيثيخؤعمافيخرج،عامأصلتحتمندرجاًيكونأن

أصلًا.أصللهيكون
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الثالث:

لمما!النبيإلىينسبلئلا،ثبوتهبهالعملعنديعتقدلاأن

يفله.

دقيقابنصاحبهوعن،السلامعبدابنعنوالأخعران:قال

عليه.وإلاتفاقالعلائينقلوالأول.الععد

الدين:نظرفياللحية-2

الشركةطبعتهاثم""الشهابمجلةفينشرتلهقديمةمقالة

.بغدادفيوالنشرللطباعةالإسلامية

عنده،والسنةالكتابمنالشرعيحكمهافيأفاضوقد

مكانها.يعرفلاولكنمنهانسخة

السنة:هيالمصلىفيالعيدينصلاة3-

واحدكتابفيالمجموجمةالرساثلاحدىهيالرسالةهذه

الراشدينالخلفاءنصرةزعممنإلىالإصابة"تسديدالشيخأسماه

عوفتبمقدمةالشعخلهاقدممستقلةرسالةفيأفردت"والصحابة

لهمرسالةفيسودواقدكانوابعفالمؤلفينأنوهو،بالمحتوى

"صلاةموضوعحول(15-)401كبيرتينصفحتين"اسمها"الإصابة

"مبلغهممنهالقارىءيتبين،تناقضامخزئافيهتناقضوا"المصلىفيالعيد

إنهفزعمواالشيخعلىرسالتهمفيافترواكانواوقد"!العلممن
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في"والسبب:قالوافقد!تصحلاالمساجدفيالعيدصلاة"إن:يقول

فيالأسبابتوفر)كذا(لعدمالمصلىفيصلاتهاع!النبياختيار

واحد".مسجدسوىالمدينةفييوجدلاحيثالمنورةالمدينة

السلامعليهوقتهفيكثيرةالمدينةفيفالمساجدمنهمجهلوهذا

هذهوكل""الفتحومسجد"،ومسجد"القبلتينقباء""مسجدمخحا

وقد،السنةكتبفيكئيرةصحيحةأحاديثفيهاوردتقدالمساجد

بأسماثهاأخرىمساجد"البخاريشوح"الفتحفيالحافظذكر

تعطيولإلىالتوصلالدعوىهذهمنقصدهمأنكلهذلكمنوالشاهد

"أن:وهيالكاذبةالعلةهذهباختلاقالمصلىفيالعيدصلاةسنة

يتسعلابزعمهموهو.و!مسجدهسوىفيهايكنلمالمدينة

وأدليلعلىتقوملاأخرىأشياءقالواوقدالعيد!صلاةللمصلين

هذهدإحماءإبرازفيالقيمالكتابهذاتقرأحينستجدهابرهان

يم!بلمنلهاتعالىاللهقيضلولاتندثركادبَالتيالطيبةالسنة

فيهم.وباركبعلومهمسبحانهاللهنفعناالأفاضلالعلماءمنالسنة

كالآقي:جاءتأبوابإلىرسالتهالشيخقسموقد

قراءتها.منلابدمفيدةمقدمة.

ذلك.فِىوالأحاديثالمصلىفيالعمِدصلاةعلى!مواظبته.

المصلى.فيالصلاةالسنةأنعلىالأحاديثدلالة.

المسجد.ضيقبعلةالمصلىفيالصلاةتعليلرد.

المصلى.فيالصلاةحكمهَ.

الشريعة.مقاصدمنمقصداًاخرمعهوضم.

وجوابها.شبهة.
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المسند"مقدمةفي9حنبلبنإحمدمسندالإمامفهرس-4

للمسند:الناشريقول

منها.كثيرةأموواًفيهمراعياًالمسند""كتابهأحمدالإماموتب

وجعلآخر.حيناًنزلوهاالتيبلدانهمومواقعحيناالصحابةفضائل

منكانولذا....وهكذا،موضعمنأكثرفيبعضهمأحاديث

بسهولةإليهيهتديأنصحاببمسندإلىالرجوعٍيريدمنعلىالعسير

المراجعةلتيسيرالحروفعلىمرتبلهمحتوىصنعمنلابدفكان

الألبانيالدينناصرالشيخالمحدثأستاذنافضيلةأنوعلمنا

المسند.مننسختهفيالمراجعةعليهلتسهللنفسهصنعهمحتوىلديه

فسمح،المسنديطالعمنمنهليستفيدنطبعهأنفاستأذناه:وقال

خيراً.اللهجزاهمشكوراًبذلك

ومسندالألبانيناصرالشيخلفهرسالناشرمراجعةولدى

مستوفغيىقبلمنلطبعتهصنعالذيالفهرسأنتبينأحمدالإمام

آخرشيءللمراجعينتبينكماالمسندفيعنهمالمرويالصحابةلأسماء

دخلالمسانيدبعضىوهوأن،الألبانيالمحدثالعالملدىأهميتهله

وقدلهمالمعنونغيرالصحابةمنوواتهاأكثرأو،حديثفيها

بعضها.استدوكوا

الأحاديثمرتبةكبيرةمجلداتسبعةفييقعهذاالإمامومسند

حمديالشيخكذلكللمسندتصدىوقدالصحابةمسانيدعلىفيها

بعدالعظيمالعملبهذاالمسندفاكتملالحروفعلىورتبهالسلفي
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الأبوابعلىترتيبهوهواللهرحمهالبناالرحمنعبدأحمدعمل

الفقهية.

مطبوعاللهرحمهيكملهلمالمسحْدعلىتحقيقشاكرأحمدوللشيخ

بكرأبوالجليلالصحاببمسندمنستةعشرمجلداًابتداءفيالقاهرةفي

أجمعين.عنهماللهرضيهريرةأي-الممحاببمسندوحتىالصديق

محمدللشيخ-العامةالثقافةفيحديثيةنصوصنقد-5

الكتانيمنتصر

السوريةالجامعةفيالحديثأستاذ

الشريعةكلية

كتابنقدفيالشيخكتبها،علميةحديثيةبحوثفهذهبعدأما

وهو،الشريعةكليةلطلابالسوريةالجامعةأساتذةأحدوضعه

إنماالجامعةلطلابناصرالشيخوكلمة،الكتانيمنتصرمحمدالشيخ

النزيه،العلميللنقدالصالحوالنموذجالنصحبابمنجاءت

جماعسىالتي،الصحيحةالعلميةالقواع!والتزامالبحثعلىالقائم

وبذلك،علميةدراسة،ال!ثريفالحديثلدراسةعنايةيزيدهمأن

المدرسيناقتصاربسبب،العظيمالعلمهذامنيندرسكادمايحيون

أساسهاعلىواصدارهم،محضةنظريةدراسةتدريسهعلىوالأساتذة

أبسطفيهامراكينغير،لغيرهمأولطلابهميؤلفونهاالتيتأليفاتهم

والأحاديثالصحيحةالنصوصاختيارمن،العلميةالقواعدثلك

إليها،العزومع،المعتمدةوالمراجعالموثوقةالمصادرمن،الثابتة

:المادةهذهأستاذوهو-أحدهمفترىدقيقاًعنمياًتخريجاًوتخريجها
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الصلاةعليهبسيرتهمتعلقاًخبراًأونبوياًحديثاًيورد-الحديث

ابن"رواهأوداود"أبو"رواه:تخريجهفييقولأخلافهأووالسلام

المطوقةالعلميةالأمانةىأدقدبذلكأنهيظنوهو!"!السيرةفيهشام

فيإليهالمشارالعلصيالمنهجالتزامإن!طلابهنصحوأنه،عنقهفي

يدرسأنالمقتضبالتخريجهذاقبلعليهيوجبالحديثيةالدراسة

أهلوأقوال،عللهويتعرفرجالهويتتبعالخبرأوالحديثذلكإسناد

أوصحةمنالدراسةهذهتقتضيهبماعليهيحكمثم،فيهالاختصاص

بعدوأماالمذكورالتخريجمعطلابهإلىخلاصتهايقدمثم،ضعف

فيجرىقدالكتانيوالشيخ.يصلحلامبتوراًالتخريجفيكونذلك

الطلابمنأحدعنهيعمرلاوهومماالطريقةهذهعلىهذاكتابه

أنفسهم.

الشيخ:يقول

الأستاذكتابنقدالبحوثهذهتقديممقالقصدوليس"

تركمافإذا،مادتهاستاذيفمعهكتابأيمثلالكتابلأن،بالذات

علىنعوضأنالغرضوإنمامنسيا!نسياًفصار،كتابهلحقه،منصبه

والنقدالملميالتحقيقمن،العمليةالأمثلةبعضوغيرهمالطلاب

والنصح،البيانواجبمنبمثيءنقومبذلكلعلنا،النزيه

".للمسلمين

التمذنمجلةفيمقالاتخمسفينشرتقدالنقودوهذه

فيوتفردبْحمعأنالشيخفرأى3334،المجلددمشقفيالإسلامي

صفحة،وخمسينثمانٍفيتقعوالرسالةللفائدةتعميماًمستقلةرسالة

هـ.1387عامفيطبعت
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السلفوآئاروالسنةالكتابفيوالعمرةالحجمناسك-6

خلالمنوذلكيبينوهأنمنالمتمرسينالحديثلعلماءلابد

أنولابدالسلفآثاروفيالنبويالحديثفيالعميقةالدقيقةبحوثهم

هملأنهمسقيمهمنصحيحهيعرفواوأنفضاياهمنقضيةكليبينوا

إليه.غيرهممنالأقرب

ترويالتيالشيخكتاباتانطلقتوغيرهالمبدأهذاخلالمن

بالأسانيدبتفردهاوذلك،ضالتهإلىالتائهوتدلالعليلوتشفيالغليل

.!المصطفىكلاممنالدررتظهرالتيالفريدةوالمتون،النادرة

منهيوالسنةالكتابفيوالعمرةالحجمناسكورسالة

غيرهافيتوجدلاالتيالنادرةبالأحاديثتفردتالتيالشيخرسائل

القممةالفقهيةبالمسائلوكذلك،الحجفيألفتومصنفاترسائلمن

اللهرحمهوكعادته،والمخطوطةالمطبوعةالسلفكتبعننقلهاالتي

منيحذرهمالآخر-الجانبفيالرسولسنةلل!سلمينبينلهوغفر

"بدعللأصلمختصروهيالرسالةنهايةفيأفردفقد.بأشكالهاالبدعة

منهاوالحذرالبدعةفمعرفةللمسلممفيدفإنه"والزيارةوالعمرةالحج

بها.والتمسكالسنةلمعرفةالناستقرب

لعأمةالعلمتيسيرفيالرغبةدعتفقدبعد"أما:الشيخيقول

"حجةكتاببمنباستخلاصهاوذلكالحجمناسكتبسيطإلىالناس

جريتالذيالنحوعلىعنهاللهرضيجابرعنهرواهاكماجمي!النبي

فيهزدتأننيغير"يالنبيصلاةصفة"تلخيصرسالتيفيعلبه

النبي"حجةفيالمناسكمنذكرهيردلممابهااستدركتهامةزيادات
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هذهبتخريجخاصةعنايةعنيتوقدعليها،التعليقفيولا!!رِو"

الذيالنحوعلىفيهأوردتهاالتيالأخرىالفوائدوكذلك،الزيادات

علىلكقومصدرهالحديثمرتبةذكرمنكتبنا،سائرفيعلعهجرينا

ماالأخرىكتبيإلىالأحيانغالبفيالإحالةمعالاختصار،طريقة

بتخريجهأعنفلم""الحجةكتابفيكانماوأمايطبعلمومامنهاطبع

التثبتمنهمفمنشاءالكرامالقراءأيكيبينمتوفرالكتاببأناكتفاء

علميهالإحالةعندالإشارةواليهيراجعهأنالميسورفمنمنهشيءمن

الملحقالاختصارمنبشيءعنهنقلناللفائدةواتماماً""الأصلبكلمة

الكتابفيوالعمرةالحج"مناسكوسميتهوالزيارةالحجبباعالخاص

."السلفوآثاروالسنة

والأحكامالعقائدفيبنفسهحجةالحديث-7

للشيخ"بإسبانيا"غرناطةمدينةفيألقعتقدمحاضرةكانتهذه

محمدالأستاذلنالخصهفقدهـوأماموضوعها2913عامرجبشهرفي

المسلمموقفعنالمؤلففيهاتحدثوقد...":قائلًاعباسيعيد

،فصولأربعةفيوجعلها:وحجيتهاومكانتهاالسنةمنالصحيح

المسلمينوواجب،الإسلامفيالسنةمنزلةعنالأولالفصلفيتحدث

مخالفتها.منوالتحذير،اليهاوالاحتكاماليهاالرجوعفي

الخلفمحاولاتبطلانعن:الثانيالفصلفيوتحدث

القواعدوبعض،القعاسمنلذلكبهتذرعواماوفساد:لمخالفتها

أجلها.منالحائطعرضبالنشةوضربوااصطنعوها،التيالأصولية

تعالى-الله-حفظهالمؤلفخصصهفقد:الثالثالفصلوإما
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قديماً،الكلامعلماءبعضوضعهاالتيالقاعدةبطلانعلىللتدليل

حديثأندعواهموهي،حديثاًوالدعاةالعلماءبعضمنوإشاعتها

فرقواإذالمَاعدةهذهواضعيخطأوبين،عقيدةبهتثبتلاالآحاد

صحيحدليلدونالأحكاموأحاديثالعقائدأحاديثبينبسببها

هذاأنهناإليهالإشارة.ومماتجدروالتخييلالتوهموإنما.لمجرد،ظاهر

قدكانلأنه،الاختصارمنبشيءهناأستاذنالهتعرضقدالموضوع

الأدلةمنذكرهيمكنماأهمفيهواستقصى،موسعاًمفصلأبحثابحثه

الآحادحديث"عنوانهاخاصةرسالةفي،الرأيذاكبطلانعلى

الواعيالمسلمالشبابجمععةفيألقاهاقدكانمحاضرةوهي"والعقيدة

انتشارإضعاففيحميدأثرلهاوكان،عشرعاماًخمسةنحومنذدمشقفي

وقد،المثقفين!وساطفيومشيعيهمروًجيهواخراج،المذكورالرأي

.'العقيدةفيالآحادبحديثالأخذوجوب"بعنو!ننشرهااللهيسر

فيهعرضفقدهذهرسالتنامن:والأخيىالرابعالفصلو!ما

عندالسنةمكانةإضعافإلىأدىالذيوالخطيرالثالثالأمرالمؤلف

جمعوطمعمالذيالتقليدهووذلك،بهاالعملتعطيلإوالناس

،الزمانمنقرونلعدةالإسلاميالعالمفيوالحياةالفكرنرإحي

الابتكار،فيهافامات،والنفوسالعقولعلىبكلكلهأناخوالذي

ربهماهديمنحرمفيماالناسوحرمالمو!هبودفن،العبقرياتوقتل

محمدطريقعنجاءهمالذيبالخيرالانتفاععنوصدهم،سبحانه

فيهايقلدوهم!نلتلاميذهميرضوالمعلماءاجتهاداتإلىركوناً،ب!

اللهكتابعلىيقدمواألابعدهمننصحنهم)كلبل،بصيرةغيرمن

كانايا،والاجمَهاداتوالآراءالأقوالمنشيئارسولهوسنة

قولتحنالفأوفتوىاجتهاد!وقولكلمنبراءتهم!علنواكما،صاحبها
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مماتهم.وبعدحياتهمفيعنهاورجوعهمرسولهوقولاللى

الأباطيلمن"غدةأبكلمات"فيعماالنقابكشف-8

ءوالافتراءات

ناصرالشيخأنالتأليفسببوكانهـ،5913عامفيألفه

منأكزمنذ(حلب)بلدةفيغدةأبوعبدالفتاحالشيخعلىتعرف

متعصبارجلًافيهعرفتوقد:الشيخيقول.تقريباًسنةعشرين

فيهقررحلبفيمسجدهفيلهدرسفيأعمىتعصباالحنفيللمذهب

لاهذا:لهفقلت.مسلمحافقطبيببارشادبالخمرالئداويجواز

بأنهاالخمروصفمثلاًالسنةففيبالسنةعالماًيكونأنلابدبليكفي

يصفأنبشرعهعالممسلملطبيبيعقلفكعف.بدواءولمستداء

يصح!لاضعيفالحديثلعل:فقال!!داءبأنهيك!نبيهوصفهدواء

منلنتاكدنراجع:فقال"مسلمصحيح"فيوهوكمف:قلت

منتأكدتفاذا:للفريقينصديقوهوالحاضرينأحدلهفقال.ذلك

منبعدوتأكدت!إبالمذهب:فقال؟بالمذهبأمبهأتأخذصحته

السلفيةعلىودروسهخطبهفيحملاتهمنيبلغنيكانمماالشديدتعصبه

حثيثاًيسعىحلبفيإخواننابعضكانذلكأجلومن،إليهاوالدعاة

الدعوةوشرحالسنةعلىتعصبهفيلمناقشتهوبينهبينياجتماعاتلعقد

اللهمالانفرادعلىولوإليهيدعىاجتماعلأييستجيبلافكان.له

بلالسلفيةالدعوةحولبحثلأيالمجاليفسحلاولكنهطعامعلىإلا

شانهوالتشهيرواللمزالغمزفيمستمرذلكوهومع!ينصرفثميطعم

الحاقدين.الجهلاءالخطباءمنغعرهكشانذلكفي
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مدرسا.فييعينغدةبأبوفإذا،تمضيوالسنونالأيامأخذبثم

ويتردد،لبنانفيالصييفيةالعطلةيقضيوكانالرياضفيالشريعةكلية

يومئذ،صديقهوهوومكتبهالشاويشزه!يرالأستاذأخينادارعلىكثيراً

الامتناعمنالسابقموقفهعلىمصروهوأحيانأفيهامعهألتقيفكنت

.،زهيرالأستاذتولممطمنالرغمعلىبحثأونقاشىأ!في|لدخولعن

زهيرالأغسياسةهنكانولقد.عبثاًولكن،البحثلقبولإياهودفعه

ماانعملياليريه،بناليصلياحياتاًيقدمهكانأنهمعهيومئذوحكمته

صلاتهبع!أنخلفهصلاتيبدليلباطلالتكفيرمنوأمثالههويشيعه

الاغتباطعليهيبدووكان؟أحكامهاكثيرمنفيالصحيحةللسنةمخالفة

لالغيركأنهمنهتقديمأوأعتذارأوترددأيدونفيتقدم،التقديمبهذا

يصليالذيهذاخلفصلاتهصحةيرىأنهلنايثبتأنبالمقابليريد

!!خلفه

الأخيرةالآونةفيغدةأبوأنعلىتدلالأمورظواهروبينماكانت

بله،هادئةعلميةمناقشةفيالدخولمنيفرأنهحدإلىمسالمرجل

أبيالأمةومقدم،الأئمةلإمام"بتعصبهقانع،حاميةمذهبيةمخاصمة

."عنهاللهرضيحنيفة

وأن"الذئبقلبالضانجلدتحت"أنعنيكشفبهإذ

التهويشمنشدين!ةبحملةالقيامإلىعادفقد!التطبعغلبالطبع"

بلد،كاا!ولبنانوظيفتهموطنالسعوديةالعربيةالمملكةفيوالتشنععلي

.:-وذلكمصيفه

مسامعبلغحتىوهناذهناالبهتمنوأئعاعه،الزورمنأذاعهما-أ

المذاهبفييطعنالألبانيأنأوربافيالمسلمينبعفالطلاب
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مختصر"كتابعلىتعليقهفيالحنفيالمذهبوبخاصةالأربعة

نإ"قوليسوىفعهوليس"المنذريلالحافظمسلمصحيح

الردفيشرحهسياتيمما"..بشرعنايحكمالسلامعليهعيسى

بقلمهكتبهحتى،بلسانهذلكبإشاعةيقنعلمغدةأبوفإن،عليه

يمشةالمختصرطبعوكان:زورئوبيكلابسبذلكفهو

هـ.1388

صا-

ج-

للإمانمالمتعصبينالشائنينمنبأني،وتصريحاتلويحا،عليافتراوْه

الله،رحمةعليه،بالتعصبليواتهامه،تعالىاللهرحمهحنيفةأبب

تواعد"كتابعلىتعليقهفيوذلك،ترجمتهفيالعلميةوبالخيانة

عليهالتعلمقمنفرغوقد،التهانويللشيخ"الحديثعلومفي

يأ،بالرياض0913سنةربعالآخرفي-خاتمتهفيصرحكما-

مقدمةفيعليهرديقبلالأقلعلىأو،الجاثرلتقريرهرفعهقبل

بسنة."الطحاويةشرح

فيالشاويشزهيرالأستاذالفاضلالأخعليهردوقد

واتهامهافترائهعنك!شفبخاردأحسن"التوضيح":رسالة

يستحقبمااللهرحمهحنيفةلأبييشهدبماكتبيعنبالنقلالمذكور

خانالذيهو"غدةأبو"أنبذلكوأبان،وفضلعلممن

.مبتورأكلامينقلحينالعلميةالأمانة

العربيةالمملكةفيالمسؤولينبعضإلىرفعهالذيالجائرتقريره

أيضاولغيرالمسئولين،بقليلقبلهاأو1913سنةالسعودية

اطلاعهبعدوذلك"الطحاويةالعقيدةشرحد"تخريجي-حول

فيممابشيءمطلقأيحدثنيأندون،سنواتعشربنحوعلعههو

أخيناعندالـنوابهذهفيمعهنلتقيوكنا،عليهالنقدمننفسه



وهو!!بذلكهويحدثهأنالأقلعلىأو،زهيرالشاويشالأستاذ

وغيرهاالأمورهذهكلللكتابوالناشرالإسلاميالمكتبصاحب

يظهرُ،برجلابتليناقدأنناأتيقنجعلنيعنهيبلغنيكانمما

جهلهعن،وتك!ثمفتردعليهكتابةمنلابدوأن!،يطنمماخلاف

والزورالكذبمنضمنهوعما"الجائرتقريره"فيعليأخذهفيما

يؤمنبمؤمنتليقلاالتيالصفاتمنذلكوغيرالحقائقوقلب

الرابعةللطبعةمقدمةوجعلتهالودفكتبت،الأخرواليومبالثه

بالردعلمعلىالكوامالقواءليكون،الطحاويةالعقيدةبشرح

العقيدةلهذهالشديدبعدائهومعرفةكثبعنغدةأبيمآخذعلى

هـ1913سنةأواخرالطبعةهذهصدوروبعدمخرجهابنفدالمتستر

الدكتورالفاضلالأستاذفزرت،الحراماللهبيتإلىحججت

الشعخبانفحدثني،المكرمةمكةفيدارهفيالمصريأمنمحمد

فقلت.الحلبمنالأساتذةبعضمعأخرىغرفةفيعندهغدةأبو

حولومناقشتهبلقائهرغبتيعليهفتعرضتتفضلأنلكهل:له

رجعماسرعانولكنه،مسروراًفوافق؟"تقريره"فيماجاء

-الأساتذةاستحسانمنالرغمعلىاللقاءرفضغدةأبولأنآسفاً

الناسأوثقمنوهو،المصريالدكتوربهحدثنيكماالعرضلهذا

.عندي

بأخلاقويخلقنا،الإصعلامبآدابيؤدبناأنتعالىاللهأسأل"

والحسدالحقدمنقلويهماللهطهرالذينالصادقينالمخلصينالمؤمنين

."مسؤولخير.إنهوسوءالأخلاقوالشقاقوالنفاق
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الإسلامفيالسنةمنزلة-9

قطر،عاصمةالدوحةمدينةفيألقاهاالشيخكانمحاضرةهذه

الإخوانبعضاقترحوقدهـ.2913عاممنالمباركرمضانشهرفي

مثلها،إلىالمسلمينولحاجة،هامةفوائدمنفيهالماطبعهاالشيخعلى

.للذكرىومراعاة،بهاللنفعتعميماًالشيخنشرهالطلبهمواستحسانا

للقارىءإعانةالتفصيلمةالعناوينبعضإليهاأضافوقد،والتاريخ

الرئيسعة.أفكارهااستجماععلىالكريم

فيالسنةأهميةبيانهي:الإسلامفيالسنةمنزلةورسالة

إلى:الرسالةالشيخقسموقد.الإسلاميالتشريع

.بالقرآنعنهالايسنغنىأنهوي!ان،الإسلامفيالسنةمنزلة

.القرآنمعالسنةوظيفة

ذلك.علىوامثلةالقرآنلفهمالسنةضرورة

السنة.عنبالقرآنالمستغنينضلال

.القرآنلفهموحدهااللفةكفايةعدم

:هامتنبيه

:اقولأنبعدهذاالبديهيومن

الثابتةالسنةهيإنما،التشريعفيالأهميةهذهلهاالتيالسنةإن

أهلعندالمعروفةالصحيحةوالأسانيدالعلميةبالطرقيكل!النبيعن

منالكتبمختلفبطودْفيالتيهي.وليست،ورجالهبالحديثالعلم

وغيرها،والمواعظوالرقائق،والترهيبوالتركيب،والفقهالتفسير

مماوبعضها،والموضوعةوالمنكرةالضعيفةالأحاديثمنكثيراًفيهاف!ن
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الغرانبق،وقصة،وماروتهاروتحديثمثل،الإسلاممنهيتبرا

فيمنهاكبيرةطائفةخرجتوقد،مطبوعةوهيابطالهافيرسالةولي

فيالسيءواثرهاوالموضوعةالضعيفةالأحاديثسلسلة"الضخمكتابي

ماوهي!حديثآلافأربعةقرابةالآنحتىعددهابلغوقد"الأمة

.وموضوعضعيفب!ن

الناسعلىينشرونالذينلاسيما،العلمأهلعلىفالواجب

التأكدبعدإلابالحديثالاحتجاجعلىيتجرأوالاأنوفتاواهمفقههم

بالأحاديثمملوءة،عادةإليهايرجعونالتيالفقهكتبفان؟ثبوتهمن

كنتوقدالعلماءعندمعروفهوكما،لهأصللاوبماالمنكرةالواهية

بالفقه،للمشعتغلينجدأنافعوهو،نظريفيمشروعاهامابدات

الفقهمة"الكتبأمهاتفيوالمو!وعةالضعيفةالأحاديث"سميته

بما:وأعني

الحنفي.الفقهفيللمرغينانيالهداية-1

المالكي.الفقهفيالقاسملابنالمدونة-2

الشافعي.الفقهفيللرافعيالوجيزشرح-3

الحينفي.الفقهفيقدامةلابنالمغني-4

.المقارنالفقهفيالأندلسيرشدلابنالمجتهدبداية-5

.(منهحديثآلافستةقرابةوصلتفقدالآنوأما)

الوعي)مجلةلأن-الأسف-معإتمامهلييتحلمولكن

اطلعتوحين،بهورحبت،بنشرهوعدتالتيالكويتية(الإسلامي

.هتنشرهلمعلعه

الترجمة.هكمنموضعهفيذلكذكرناوقد0
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اللهشاءإنأخرىمناسبةفيأوفقفلعلي،ذلكفاتنيقدوإذ

دقيقاًعلمياًمنهجاًبالفقهالمشتغلينلإخوانيأضعأنتعالى

إلىبالرجوعالحديثدرجةمعرفةطريقلهمويسهل،يساعدهم

خواصهاوبيان،الحديثكتبمنإليهاالرجوعمنلابدالتيالمصادر

التوفيق.وفيتعالىوالله،منهاعليهالاعتماديمكنوما،ومزاياها

فيتقع)الأمةفيالسيءوأثرها"الضعيفةالأحاديثسلسلة"-01

.(مجلداًعشراثني

الشيحقدموقدالطبعتحتوالثالثالآنحتىجزءانمنهاطبع

فيالسيءوأثرهالضعيفالحديثفيهابينطيبةتقدمةهذالكتابه

والأهواءالبدعأهلأدخلهاوكيفالموضوعةوالأحاديث،الأمة

،الموضوعولأهمية.بالآلافتعدوالتي،والزندقةالتصوفوأرباب

العلمأهليستفيدحتىبتفصيلعنهايحدثناعبدالرحمنأبيإلىنصغي

منها:وغيرهم

مقالاتسلسلةبنشرسنينبضعمنذبدأتكنتإنني..."

فيالسيءواثرها،والموضوعةالضعيفةالأحاديث"عنوانتحتمتتابعة

منالأحاديث!هذهلأن،الغراءالإسلاميالتمدنمجلةفي"الأمة

وقدكيف!الألوفبلالمئاتتعدبحيث-الشديدالأسفمع-الكثرة

ثلاثةووضعاحديثآلافأربعةنحوالزنادقةمنواحدرجلوضع

يقولفماذا!حديثآلافعشرةمنأكثربالوضعالمعروفينمن

آخرونأناسوضعهاالتيالأخرىالأحاديثفيالكريمالقارىء

العصبيةومنها،السياسيةمنها،متباينةوأغواضمختلفةلغايات

ومنها!بزعمهمتعالىاللهإلىالتقربومتها،والمذهبمة،الجنسية
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الصوفية،منالمغفلينبعضمنقصددونخطأوضعتأحاديث

وضبطه!بالحديثلهمعنايةلاممنوغيرهمالفقهاءمنالحفظوضعفاء

والترهيبوالترغمبوالوعظوالبفسيرالفقهكففيبكثرةمنتشرةوهي

الأئمةمنطائفةالأحاديثلهذهسخروتعالىتباركاللهولكن،وغيرها

للإمامقعللماولذلك،وضعهاوأوضحواعوارهاوكشفواضعفهابينوا

بقوله:أجاب"؟المصنوعةالأحاديثهذه":المباركبنعبدالله

:الجوزيابنوقال،"الجهابذةلهايعيش"

اقوامأخذ،منهليسماالقرآنفييدخلأنأحداًيمكنلملما"

اللهفأنشأ،يقلمالمعلمهويضعون،اللهرسولحديثفييزيدون

القبيح،ويفضحون،الصحيحويوضحون،النقلعنيذبُّونعلماء

فيقلقدالضربهذاغيرأن،الأعصارمنعصراًمنهماللهيخليوما

.مغربعنقاءمنأعزفصارالزمانهذا

قليلاعدواإذاكانواوقد

القليلمناعزصاروافقد

يكونفكم،الجوزيابنعهدفيكذلكالأمركانفاذا:قلت

مناقلأنهمسكلا؟العصرهذافيالحديثعنالذابّينالعلماءعدد

الأحاديثنشرفيالاستمراروجوبعلينايؤكدمماوهذا.القليل

العلم،بيانبواجبوقياماً،منهاللناستحذيراً،والموضوعةالضعيفة

يعملم-ممنالعلمأهلأنأشكولست،كتمانهإئممنونجاة

تنقيةعلىالتعاونمنفيهلما،قدرهحقذلكيقدرون-الهوىبصائرهم

مهديبنعبدالرحمنوالإماملاكيف،منهلهسمما!ك!حديثه

أكتبأنمنإليأحبعنديهوحديثعلةأعرفلأن":يقول

.(1/01العللفيحاتمأبماابقأ"عنديلمسحديثاً
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فيماأحداًأقلدلاأننيالمناسبةبهذهيذكرأنينبغيومماهذا

القواعدأتبعوانما،الأحاديثتلكعلىالأحكاممنأصدره

أحكامهمإصدارفيعليهاوجروا،الحديثأهلوضعهاالتيالعلمية

الحياةازدهارعهدفيوذلك،ضعفأوصحةمنالأحاديثعلى

أكونأنوتعالىسبحانهاللهأرجوواني،الإسلاميوالعلمالإسلامية

أن-راجيا،ببعضهاأوبهاعملياالمسلمينوتعريف،لاتباعهاوفقتقد

أدقمنهيالتيالقواعدبهذهالعمليجددمنالمسلمينناشئةفييقوم

الإنسانية،العصورمختلففيالمنهجيالعلحيالفكرعرفما

قيل:وقديماً،المخالفينمنوغيرهمالمستشرقينمنجماعةبشهادة

."الأعداءبهصعهدتماوالفضل"

والأصقاعالبلادمختلففيوالفضلاءالعلماءمنلكثيرتبينوقد

ضعفعلىنبهتهمحيث،للناسالكبرىوفائدتهاالمقالاتتلكأهمية

لانتشارهاصحيحةأحاديثيرونهاكانواالتيالأحاديثمنكثيرووضع

طبقاتهماختلافعلى،الناسألسنةعلىوتداولها،الكتببطونفي

اللْهي!رماالعصرهذافيانتشارهاسعةعلىوساعد.واختصاصاتهم

مماوغيرهاوالجوائدكالإذاعاتالحديثةالوساثلمنفيهوتعالىتبارك

السنةعلىالغيورينالعلماءعلىيوجبالذيالأمر،المطابعتصدره

كتابتهملدىالأحاديثمنالتحقيقفيجهدهميبذلواأنالمحمدية

وحديثهم.وإذامحتهم

النشر،فيالاستمرارعلىيشجعوننيالفضلاءأولئكرأيتلهذا

علىمنالطلابغيرهمومنمنهمالكثيرينإقبالمنذلكعلىأدلولا

الأحادثح!علىللاطلاع"الإسلاميالتمدنمجلة"فيالاشتراك

أمرهامنبينةعلى-ليكونوااليبعضهمبذلككتبوقد-فيهاالضعيفة
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عزوفيالأقلعلىأو!ن!اللهرسمولعلىالكذبفيأخرىمرةيقعوافلا

الحديث.من!رإليهنسبتهيصحمالم

تلكنشرعلىالفضلاءأولئكمنكثيرحثنيفقدولذلك

علىلهاطلاعلامنعليهاليقفالمجلةعنمفردكتابفيالأحاديث

إليها.الحاجةعندالرجوعوليسهل،بهاالنفعفيعمالمجلة

الموانع،بعضلولالرغبتهمالاستجابةعلىعازماًكنتولطالما

ظنهمحسنلهمشاكراًتحقيقهاإلىبادرت،ذلكليوتيسر،زالتفلما

بأخيهم.

حديث،أربعمائةأكزمنالأحاديثتلكمنصدرقدكانولما

مائةمنهاجزءكلىيحوي،متسلسلةأجزاءفيأطبعهاأنرأيتفقد

فيمنهاأخرىمائةنشرتَئموكلما،الأمراقتضىإنأكزأو،حدبث

مجلدفيمنهاأجزاءخمسةكلوجعلت،جزءآخرفيطبعتهاالمجلة

واحد.

المجلةفيالمنشورةالأحاديثبعضإِلىكلامناعلىأضفت.وكذلك

وزيادة،عليهاالكلامأسلوبتعديلمثلأخرىأمورأالآنحتى

علىالسابقأغيرحكميوقد،الفوائدمنذلكونحو،فيهاتحقيق

:أقولكأن،وأرجحأعدلأنهبعدفيماليبداآخربحكبمالحديث

بدل"و"+ضعيف،العكسأو"ضعيفأبدل"جداضعيف"

نأرأيتفقدنادرأكان!إنوهذا،ذلكونحوالعكسأو"موضوع"

لأمرين:إليهأنبه

مطبعي.التغييرخطأذلكأنيظنلاكي:الأول

-651-



الجموديقبللاالعلمأنيعلمأناللُهشاءمنيعلمأن:والثاني

أصح،إلىصحيحومن،صوابإلىخطأمنممشمرتقدمفيفهو

لنا0تبينإذاالخطأعلىنصرلاأنناوليعلموا،وهكذا

البلادنحتلففيالضعيفةالأحاديثمقالاتانتشارومعهذا

لماذلككانإذاادريولا،عليهاانتقادأيإِلينايردلمفانه،الإسلامية

لهمنلقلةأو-أرجوهماوهذا-تعالىاللهباذنالصوابمنإليهؤفقنا

هذهفيالجولانمنتمكنهالتيالأسانيدونقدالشريفالعلمبهذامعرفة

.الأمورمنذلكلغيرأو،البحوث

نزيلالهرريالحبشيعبداللهالشيخفضيلةانتقادإلااللهم

فيماطعنمنعلىالحثيثالتعقب"أسماهارسالةفينشرهالذيدمشق

أهلسبحةإِئباتفيالبيانتحقيق":قالأو-كما"الحديثمنصح

تلكتطبيقفيإيانانقدهفيالشيخيشاركناأنأودوكنت!"الإيمان

بها،العملتجديدوفي،إليهاالإشارةسبقتالتيالعلميةالقواعد

إلىعدلبل،عليهالاممتمراريستطيعلنفانهذلكحاولوإنولكنه

وبسوءبمخالفتهماتهامناوالى،رأيهقولهموافقممنالعلماءبعصرتقليد

كثيرةصفحاتوسود!النفسانيوالتحكموبالتهور!لكلامهمالفهم

قيهاوأورد،خلاتموضعهيولاالنزاعبمحللهاعلاقةلابأمور

الواهية،والآثارالضعمفةالأحاديثمنكثيراً-حجمهاصغوعلى-

"محرآبلفظالأولىالصفح!ةفيأور!هحديثذلكعلىمثالًاوحسبك

!هوموقوفإنمارفعهيصحرلا"الحرامكمستحلالحلال

السبحية"المذكرنعم"حذيثعلىحكميع!ةالشيخانتقد

منفيهالمذكورينالحديثينعلىوحكمي(83رقمانطر)بالرضع
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لاضعيفالأولأنإلىفذهب،بالضعفوسعدصفيةحديث

فيعليهفرددت!ضعيفانلاصحيحانالآخرينأنوالى،موضوع

لماخلافاً،نزيهعلميبأسلوبذلكفيخطاهفيهابينت،التمدنمجلة

الرد"بعنوانمفردةرسالةذلكفينشرناثم؟رسألتهفيعليههوجرى

إليها.فليرجعالحقيقةعلىالاطلاعشاءفمن"الحثيثالتعقبعلى

مرةالمقالاتهذهلطبعسبباًكانمنأشكوأنمنأخيراًليولابد

مجلةعلىالقائمينخاصةبصورةأشكووأن،الكتابهذافيأخرى

فقد،العظمةمظهرأحمدالأستاذمقدمتهم-وفيال!!ملاميالتمدن

قدرها،الناسعرفحتى،مجلتهمفينشرهافيالأولالفضللهمكان

سبيلفيالمجلةأصحابلقيوقد،مفردكتابفينشرهافيفرغبوا

الجامدينالشيوخبعضرمنوالانتقاداتالمعارضاتمنكثيراًذلك

الحقائقعلىالناسيقفأننفوسهمتأبىالذينالطرقيينمنوغعرهم

-أعنيولكنهم،المحمديةوالسنةبالشريعةجهلهمعنتكشفالتي

حقاًيرونهمانشرعلىوصبروابذلكيبالوالم-المجلةأصحاب

خيراً.الإسلامعنوجزاهمتعالىاللهأثابهم،عليهواستمروا

العددمنذبدؤوافانهم،أخرىمنقبةذكرناهماإلىأضافواوقد

الصحيحة"الأحاديث"فيمقالاتناهـبنشر)97(سنةمنالأول

إليها.القراءنظرفالفت
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والموضوعةالضعيفةالأحاديث-01

العصورمنذبالمسلميننزلتالتيالعظمىالمصائبمن

أحدأأستثنيلا،بينهموالموضوعةالضعيفةالأحاديثانتشار،الأولى

الحديثأئمةمنمنهماللهشاءمنإلا،علماءهمولوكانوامنهم

وقد،وغيرهمالرازيحاتموأبمعينوابنوأحمدكالبخاريونقادهم

الاعتقاديةالأمورمنهومامنها،كثيرةمفاسدالىانتشارهاأدى

!لكريمالقارىءوسيرى،التشريعيةالأمورمنهوماومنها،الغيبية

اللهشاءإنالآتيةالأحاديثمنكثيرفيندعيهلماالكثيرةالأمثلة

تعالى.

ياعلاأنوتعالىسبحانهالحكيم!لعليمحكمةاقتضتوقد

بينتسريشتىلغاياتالمغرضوناختلقهاالتيالأحاديثهذه

ويبينحقيقتهاعنالقناعيكشفمنلهايقيضأندونالمسلمين

السنةألويةوحاملوالشريفالحدلِثأئمةهمأولئكأبرها،للناس

سمعامرءاًالله"نضر:بقولهيك!اللهرسوللهمدعاالذينالنبوية

أفقههومنإلىفقهحاملقربوبلغها،وحفظهافوعاهامقالتي

ببيان،خيراالمسلمينعناللهجزاهمالأئمةهؤلاءقامفقدمنه")5،

أصولًاوأضلوا،وضعأوضعفأوصحةمنالأحاديثأكزحال

أهكنهمعرفتهامنوتضلعأتقنهامن،رصينةقواعدوفغدوا،متينة

أصولعلمهووذلك،عليهينصوالمولوحديثأيدرجةيعلمأن

الحديث.مصطلحأوالحديث

ابنعن00!حيحهفيجان-وابنلهوالسياق-وصححهوالزمذيداوابوإخرجه)0(

بنحؤ.الصحامنجماعةعنثبتمسعودوقد
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وبيانالأحاديثعنللكشفخاصةكتبماًمنهمالمتأخرونوألف

منكثيربيانفيالحسنة"المقاصدكتابوأوسعهاأشهرهاحالها،

كتبونحوها،السخاويللحافظ"الألسنةعلىالمشتهرةالأحاديث

منليسمنكتبفيالواردةالأحاديثحالتبينفإنها،التخريجات

"نصب:كتابمثل،الأحاديثتلكمنلهأصلومالاالحديثأهل

الأسفارحملعنو"المغني،الزيلعيللحافظ"الهدايةلأحاديثالراية

العراقي،للحافظالأخبار"منالأحياءفيماتخريجفيالأسفارفي

ابنللحافظالكبير"الرافعيأحاديثتخريجفيالحبيرو"تلخيص

أحاديثو"تخريج،له"الكشافأحادشاو"تخريج،العسقلانيحجر

مطبوعة.وكلها،السيوطيللشيخالشفاء"

لمنالسبيلسهلواقد-خعراًاللهجزاهم-الأئمةهؤلاءأنومع

بهذهحديثكلدرجةيعرفواحتىوالطلابالعلماءمنبعدهم

عنانصرفواقد-الشديدالأسفمع-نراهمفإنناوأمثالها،الكتب

التيالأحاديثحالذلكبسببفجهلوا،المذكورةالكتبقراءة

تتحرىلاالتيالكتببعف!فييقرؤونهاأومشايخهمعنحفظوها

وأ،المرشدينلبعضوعطانسمعنكادلاولذلك،الثابتالضحيج

منشيئاًفيهانجدإلا،خطيبمنخطبةأو،الأساتذةلأحدمحاضرة

عليهميخشىخطير،أمروهذا،والموضوعةالضعيفةالأحاديثتلك

متعمداً+عليكذب"من:يك!قولهوعيدتحتبسببهيدخلواأنجميعا

كتابمؤلفبهاالتشكيكحاولدإنالحديثفىئابتةصحيحة0"متعمدألفظة)،(

يجوزانه.قولهبهاليروجالمحدثينبعضوضعمّنوأنهابطلانهاجزمإنهبل"الأضواء0

بالحديثجهلهعلفقطيدللالهاالمذكورالمزلفدإنكار!بالمعنىالحديثرواية

لم-لواللفظةهذ.فانوقراعدها،الثريعةباصولأيضاجهلهعلىيدلانهبل،وطرقه
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لمصإنفإنهم-متواترصحيححديث-النار،منمفعدهفليتبوأ

التيالأحاديثلنقلهمتبعا،ارتكبوهفقدمباشرةالكذبيتعمدوا

هووماضعيفهومافيهاأنيعلمونوهمجميعا،عليهايقفون

كذباًبالمرء"كفى:!رقولهالمعنىهذاإلىأشاروقدقطعا،مكذوب-

أبيحديثمنوغيره8(/)1مسلمسمع،،رواهمابكليحدثأن

يسلمليسأنه"اعلم:قالأنهمالكالإمامعنرويثم،هريرة

مابكليحدثوهوأبدأامامايكونولا،سمعمابكلحدثرجل

27(:)ص""صحيحهفيحبانابنالإماموقالسمع"/

المصطفىإلىالشيءنسبلمنالناردخولإيجابذكر:"فصل

مرفوغا:هريرةأببعنبسندهساقثم،بصحتهعالمغيروهو!ر

وأصلهحسنوسنده.النار"منمقعدهفليتبوأأقللمماعليقال"من

:قالثم.بنحوه"الصحعحين"في

ثم"المتقدمالبابفيإليهأومأناماصحةعلىالدالالخبر"ذكر

"من:!ك!اللهرسولقال:قالجندببنسمرةعنبسندهساق

حديثوهو"الكاذبينأحدفهوكذبأنهيُرىبحديثعنيحدث

شعبةبنوالمغيرةسمرةحديثمن7(/)1مسلمأخرجهصحيح

مشهور".حديث"إنه:وقالمعاً

إليه"ذهبناماصحةعلىيدلئانخبر"ذكر:حبانابنقالثم

.الأولهريرةأببحديثساقثم

كانوالا،يخفىلاكمامنهمناصلاالحديثفيتقديرهافانمطلقاالحديثفيترد=

فياخطأمنمعصوماًليى-الأقلعل-لأنهالحدبثيشملهمنأولالمذكورالمؤلف

ما!حديثرواية
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دونوروايتهاالأحاديثنشريجوزلاأنهأوردناهممافتبين

علىالكذبمنحسبهفهوذلكفعلمنوانصحتها،منالتثبت

أحد،علىككذبليسعليكذبا"إن:عيًنقالوقد،صيًناللهرممول

.وغيرهمسلمرواهالنار"منمعقدهفليتبوأمتعمدأعليكذبفمن

الاطلاعسبيلتقريبفيأساهمانرأيتاالأمرهذاولخطورة

كتابفينقرؤهاأوالعصرهذافينسمعهاالتيالأحاديثعلى

،موضوعأصللهأو،المحدئينعنديثبتاصللهليسمما،متداول

يخمثى.أويتذكرلمنوتذكيراًتحذيراًذلكفيلعل

فإنيولذلك.اتفقحسبمابلخاصبزتيبسوقهافيأتقيدولم

من024()4العددفينشرمقالفيقرأتهماحديثينبذكرأبتدئها

مفيدلهبحثصددفيالفضلاءالمرشدينلأحدالغراءالعلمجريدة

التوفيق.وليواللهالسماء،إلىومعراجه!النبيإصاءفي

أصحابه-يعلمهاجميرراللّهرسولكانالتي-الحاجةخطبة-11

يعلمهاع!اللهرسولكانالتيالحاجةخطبةفهذه

مغمورةكانتأنبعد،السنةكتبمنجمعهاالشيخكان،أصحابه

عديداًبهااللهنفعوقد،غيرهمعنفضلًاالعلمأهلأكثريعلمهالا

خطبهمالخطبةبهذهيفتتحونأخذوافقد،والمدرسينالخطباءمن

تنسى.كادت!النبيسننمنسنةأحيواوبذلك،ودروسهم

الشيخ:يقول

الناسكادالتيالسنةنشرهو،الرسالةهذهجمعمن"والقصد
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وغيرهموالمدرسينوالوعاظالخطباءأنظارفألفثتركها،علىيطبقون

بها،ودروسهمومقالاضهمخطبهموافتتاحهملها،حفظهمضرورةإلى

ب!سببها.أغراضهميحققأنتعالىاللهدمى

بهافعملحسنةسنةالإسلامفيسن"من:ع!قالوقد

شيءأجورهممنينقصولابها،عملمنأجرمثللهكتب،بعده

وزرمثلعلمهكتب،بعدهبهافعملسيئةسنةالإسلامفيسنومن

مسلم.رواه.شيء"أوزارهممنينقصولا،بهاعملمن

فيالفضللهيكونمنيشكردائماًمؤلفاتهفيالشيخوكعادة

اللهبعدالفضلأنبينالرسالةهذهففي،والحقالخيرإلىإرشاده

مجلةتحريررثيسالعظمةمظهرأحمدالأستاذإلىنشرهافييعودتعالى

أقدموهيالغراءمجلتهفينشرهاإذبدمشقالإسلاميالتمدنجمععة

وئلاثينخمسخلاللجهودهاوكان،سوريةفيباقيةإسلاميةمجلة

اللهزادها.الإسلاميةالثقافةتعمممفيالمحمودالطيبالأثر،سنة

"سلسلةمنكبمراًعدداًفيهاأنشرأنلياللهيسروقد.وسؤدداًتوفيقاً

وقد،والتعليقاتالبحوثمنوعدداً"والموضوعةالضعيفةالأحاديث

ذلكبعدثم،مستقلةرسالةفيبفرزهاذلكبعدالجمعيةلأقامت

الإسلامي.المكتبفينشرت

من"المنتخبالظاهريةالكتبدارنحطوطاتفهرس-12

ا!ديث"مخطوطات

العربالعلميالمجمعأنالى،الفهرسهذاعملقصةترجع

الظاهريةالكتببدارمعرفتهبحكم،الشيخمنطلبقدالسوري

65--في

http://waqfeya.com/book.php?bid=4139


المخطوطاتفيفهرساًيعدأن،بهوالخبير"ومخطوطاتهالحديث"قسم

السنينعشراتمنذوضعقدالشيخوكانبالدار،المحفوظةالحديثية

فهرسإعدادالظاهريةالمكتبةإدارةمنهطلبتثم،بهخاصاًفهرسا

ظريفةطريفةقصةفيذلكالشيخلناشوحولْدالحديثلمخطوطات

عندالعلممسائلتقصيمحلىوالصبر،الدأبثمرةفيهاتتجلى

القيمةالمخطوطاتمنكثيرعنالفهرسهذافيكشفوقد.الشيخ

أحدُ.أعيانهاعنفضلًامنهاالكثيرأوبعضهاأسماءيعرفلاالتي

منالمجلداتمئاتإلىمجددأالرجوعالمذكورالإعدادفاقتضاه

الأرقامصحةمنوالتحققالتثبتلأجل،إليهاالمشارالمخطوطات

مناستدراكهيمكنماواستدرك.الفهرسفيالمذكورةوالأوصاف

الفهرستهذافأضحىواحصاؤهاتسجيلهاسابقاًفاتهالتيالكتب

وأخعراً،تخصصههذاليسلعالمالفهارسعالمفينوعهمنالفريد

.الفرسهذاوضعقصةيحكيالشعخإلىالقارىءأيهافلنستمع

الضائعة:الورقة(الفهرستأليفسبب)

لأنه،الفهرسهذامثلوضع،باليفيليخطريكنلم..).

عليه،ليساعدنيالوقتمنمتسععنديوليس،اختصاصيمنليس

بمرضابتليتفقد،إسبابههياشيئاًإرادإذاوتعالىتباركالهولكن

فنصحنىعاماً،عشراثنيمنأكثرمنذ،بصريإصابخفيف

المهنةفيوالعملوالكتابةالقراءةوتركبالراحةالمختصالطبيب

إشهر.ستةمقدار(الساعات)تصليح
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أسبوعين،نحوكلهذلكفتركتالأمر،أولبنصيحتهفعملت

العطلةهذهفيشيئاًأعملأنليوتزينتروادنينفسيأخذتثم

فيغطوطةرسالةفتذكرت،نصيحتهبزعميينافيلاعملًا،المملة

فيماتطبعلمالدنيا،أبماابنللحافظ"الملاهي"ذماسمها،المكتبة

وحتىلي؟ينسخهامنأكلفأنمنالمانعما:فقلتيومئذ،أعلم

لازمنمضىقديكون،بالأصلمقابلتهاوقتوياتينسخها،يتم

جهداًتستدعىلاوهيمقابلتها،يومئذفب!مكاني،الراحةمنبهباس

مهل،علىذلكبعدأحققهاثم،فعهأناالذيالصحيالوضعينافي

أشقلالكيفزاتعلىذلكوكلنطبعها،ئمأحاديثها،وأخرج

فيهاأنأبلغني،الرسالةمنتصفإلىالناسخوصلفلما!نفسيعلى

علىمعهقابلتهاثممنها،ينتهيحتىنسخهايتابعبانفأمرتهنقصاً،

بأربعوأقدره،إليهأشارالذيالنقصمنفتأكدب،الأصل

فيفا،أفكرفاخذت،الكراسمنتصففيواحدةورقةفيصفحات

المجلداتمنمجلدفيمحفوظةوالرسالةعليها؟العثوريمكننيوكيف

علىمنهامجلدكلوفي)مجاميع(،عنوانتحتالمكتبةفيالموضوعة

والمواضمع،الخطوطنحتلفة،والكتبالرسائلمنكبيرعددالغالب

خلطهاقدالضائعةالورقةلعل،نفعصيفيفقلتوقياساً،لوناًوالورق

بكلمندفعاًفرأيتني!المجلداتهذهمنآخرمجلدفيسهواًالمجلد

تناسيتأوونسيت.التسلسلعلىفيها،عنهاباحثَاونشاطرغبة

ماأعدملم،تذكرتهماف!ذا!فيهأناالذيالصحيوالوضع،نفسي

يصحبهلالأنه،ينافيهلاالبحثهذابانالقولمثلمن،بهأتعلل

مضنعة!قراءةولاكتابة

انثباهييسترعيأخذحتى،المجلداتبعضأتجاوزكدتوما
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وحفاظ،مشهوريقلمحدثين،والمؤلفاتالرسائلبعضعناوين

تنسخلوانهافاتمنى،إياهادارساً،لهاباحثاً،عندهافاقف،معووفين

ناقصةالأحيانغالبفيأجدهاكنتولكني،تطبعثم،وتحقق

الضائعة،الورقةعق،مثلًاالأولدونالثانيفأجدوالأجزاءالأطواف

)152(عددهاالبالخ(المجامج)مجلداتانتهتحتىعبثاًولكن

مسودتيفيأسجلأخذتالمتابعةأثناءفيوجدتنيأنيبيد،مجلداً

فيعثرتأنني،ذلكعلىوشجعني،راقتنيالتيبعفالكتبعناويق

عقالصوارفمنقبلكانتالتيالنواقصبعضعلىفيهاالبحثأثناء

التسجيل.

نفسي:فيقلت،المذكورةالمجلداتفيالورقةعلىأعثرلمولما

فيوالمسجلة،الحديثكتبمجلداتمنمجلدفيخطأخيطتلعلها

حتى،مجلداًمجلداًأقلبهافأخذت)حديث(!عنوانتحتالمكتبة

شاءماعنديأيضاًسجلتولكنيعليها!أقفأنثونمنهاانتهعت

والرسائل.المؤلفاتمنتعالىالله

الورقة،علىبالحصولوأمنيهاالنفسأضللأزللموهكذا

الىعلمعنورسائلهاالمكتبةمجلداببينعنهاالبحثفيفانتقل

والبالغ،المكتبةفيالمحفوظةالمخطوطاتجمغعلىأتيتحتىآخر؟

بها!احظىانثون،مخطوطآلافعشرةئحوعددها

عبارةوهر)الدصيت(،بيعرفمافهناكبعد،أياسلمولكني

اصلها،يعرفلاالتيالمتنوعةوالكواريسالأوراقمنمكدصماتعن

.جدوىهونولكن،وعنايةبدتةفيهاالبحثفيفاخذت

تباركا!هانفوجدتنطرتولكني،الورتةمنيشعتوحمنئذ

كنتطالما،العلممنعظطًباباً-ورائهامن-ليفتحقد،وتعالى
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الكتبمنكنوزاًالظاهريةالمكتبةفيأنوهو،كغيريعنهغافلاً

اللهرحمهمأنجدادنالناخلفهاالتيالنافعةالعلوممختلففيوالرسائل

منغيرهافيتوجدلاقدالتيالمخطوطاتنوادرمنوفيها،تعالى

بعد.يطبعلممما،العالميةالمكتبات

دراسةاستأنفت،قلبيفيواستحكم،ذلكليتبينفلما

ضوءعلى،الثانيةللمرة،آخرهاإلىأولهامنكلهاالمكتبةمخطوطات

فأخذت،الكتبمنفقطانتقيتمافيهاسجلتالتيالسابقةتجربتي

لا؟تخصميىفييفيدنيمامنهاالحديثبعلميتعلقماكلالآنأسجل

من،واحدةورقةكانتولوحتى،سجلتهاإلا،واردةولاشاردةأترك

بذلكيعدنيكانوتعالىتباركاللهوكأن،الهويةمجهولجزءأوكتاب

دراسة،الكتبهذهدراسةوهي،والأخوةالثالثةللمرحلةكله

وطرقه،أسانيدهمعالنبويالحديثمنفيهاماواستخراج،دقيقة

نتفاًألتقط،الئانيةالمرحلةأثناءفيكنتفإني.الفوائدمنذلكوغير

حتىمنهاأنتهيكدتهفماعفواً،عليهاأعزالتيالفوائدهذهمن

فقدولذلكجزءاً،وجزءاًكتاباً،كتاباًدراستهابضرورةتشبعت

أدعلا،الثالثةللمرةالدراسةواستأنفتالجد،ساعدعنشمرت

منهاواستخيرجتقرأتها،إلاشاردةورقةولاتصفحتها،إلاصحعفة

عنديفتجمع،شريفنبويوحديث،علميةفائدةمنعليهأعزما

ورقةكلفي،ورقةأربعمائةنحومجلدكلفي،مجلداًأربعيننحوبها

أسانيدهمع،فيهاوجدتهاالتيالمصادرجميع،معزوإلىواحدحديث

هذهومن،المعجمحروفعلىفيهاالأحاديثورتبت،وطوقه

الذيالأمر،العلميةومشاريعيمؤلفاتيكلأغذيالمجلدات

العلم،لأكزأهليتيسرلاالذي،العلميالتحقيقعلىيساعدني
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المختصراتبعضإلىبالرجوعفيهقنعواالذيالزمانهذافيلاسيما

الضخمةالحديثيةالزوةفهذه!المطبوعاتمنوغيرهالحديثعلمفي

هذهلياللهييسرلملوعليها،لأحصلكنتما؟عنديتوفرتالتي

تتمبنعمتهالذيدثهفالحمد!الضائعةالورقةعنيحئاًالدراسة

.الصالحات

المؤلفاتبعضاثنائهافياكتشفتاننيالمباركةثمراتهامنوإن

فيوجودهاسابقاًالمعموآمنيكنلمالتيالقيمةوالكراريسوالأجزاء

بهاالتيمنهاوغيرهاالأولىالورقةلذهاب،أوكاملةأصلأ،المكتبة

ذلككتبالناسخلإهمالأو،المؤلفهويةعنالكشفعادةيمكن

أهليعرفهاالتيالأسبابمنذلكغيرأو،الكتابمننسختهعلى

أبروكلمن(علىخفيتولذلك،المخطوطاتدراسةفيالاختصاص

باسولاإِطلافاً،فهارسعهمفيذكرلهايردفلم،المفهرسينمنوغيره

:الآنيحضرنيممامنهاالمهماتبعضىهناأذكرأنمن

إبراهيمبنسليمانللحافظ"الصحيحين"،ع!المستخرج-1

الملنجي.الأصبهاني

الهيثمي.الديننورللحافظ،المعجمينزوائدفيالبحرينمجمع-2

.الجوزيالنالفرجلأب،الحفاظ3-

تيمية.ابقالإسلاملشعيخ،الطيبالكلم-4

المقدسي.قدامةلابن،تعالىدثهالعلوصفةإثبات-5

الملقن.لابق،المنهاجأدلةإلىالمحتاجتحفة-6

للنسالْي.،الكبرىالسنن-7

.للجندي،مكةفضائل-8

بهاتممثمماربعضهااكتشفتها،التيرالكراريسالأجزاءوأما
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كئيروالحمذفشيء!لهويةمجهولةأو،ناقصةكانتالتيالكحْببعض

:المثالسبيلعلىبعضهاوإليك،لله

.الجوزيلابنالنساء،أحكام-1

للذهبي.-!لضعفاء،2

للقضاعي.،الشهاب3-مسند

المقدسي.الغنيلعبدالصلاة-4

.مندةلابنأصبهانتاريخ-5

العديم.لابن!،النبيختانعلىالكلام-6

عساكر.ابناليمنلأب!النيينعلجزء-!

.إسحاقلابن،المغازي-8

.حبانابنصحيح-9

واندفاع،فرديجهدنعًيجةالفهرسهذاكانوقدهذا،

لمولذلكمنها،مكلفولا،المكتبةفيغيرموظفشخصمن،ذاقي

ودراستهاالمخطوطاتلمراجعةالتسهيلاتمنيلزمهمالهليتيسريكن

كانلمنعادةيتيسرمثلمافيها،الأجزاءمنالمجهولاثعنوالبحث

ينالنيأنالطبيعيمنفكانادارتها،منمكئفاأوالمكتبةفيموظفاً

أضطركنتأيامعليأقفقد،الدراسةهذهسبيلفيالمشقةبعض

الكتبتناوللأستطيع،عليهفأرقى،السلمأنصبأنإلىفيها

فيدراستهافيساعاتعليهفأقوم،العاليةالرفوفعلىالمرصوفة

دراسةلدراستهامنهاشيئاًاخزتفإذا،سيعةدراسةموضعها

إلىبهاوياقيينزلهاأنالمختصالموظفمنطلبتوتدقيقفحص

فابْولذلكوتوقيعها!وأرقامهانجاسمائهاقائمةتقديميبعد،المنضدة

والرلمعائلالكتبمنقليلغيرعدعلىالاطلاعفاتنيأنهأظن
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نأوتعالىتباركاللهفعسى،الفهرسهذابمثليتعلقمماوالأجزاء

قاتني،قدمافيسجلويسر،بدفةوالتفتيشالبحثيتابعمنيسخر

العه،الإشارةسبقتكمامنهجيمنليسمماتركهتعمدتكنتوما

أخرىمجموعاتالفهرسلهذاعمليبعدالمكتبةإلىوردوقدلاسيما

وبذلك،لهذاكالذللويكون،كلهذلكفيفهرس،المخطوطاتمن

كتبمنفيهاماكليحويمفصلفهرسالعامرةللمكتبةيتوفر

الشريف.الحديث

لهاليسالتيالكتبمنكثبراًهذافهرسيفيالقارىءيرىوفد

والقراءات،والسيرةالتاريخكتبمثل،الحديثبعلمعادةعلاقة

فيفعذريبها،خاصةفهارسفيتسجلأنفحقهاوغيرها،والتفسير

وأكزهالاسيماكثيراً،إليهاالرجوعاحتاجكنتأننيفيهتسجيلها

تيسيراًفيهفسجلتها،اختصاصيهوالذيالحديثبعلمالصلةشديد

لوقتي.وتوفعراً،لعملي

يثع!كرلم"من:يقولفيالهورسول-ليلابد:أقولوختاماً

علىالقاثمينإلىالبالغشكريأقدمأنمن-"اللهيشكرلمالناس

سبيلفيتسهيلاتمنإِليقدموهماعلى؟والمكتبةالعلميالمجمع

مراجعةتبسيرمننباعاًيقدمونهوما،الفهرسهذاإخراج

علىالانكبابمتابع!علىتساعدنيالتيوالمطبوعاتالمخطوطات

اللهفجزاهم،فيهللتأليفوالتفرغ،الشريفالعلمهذاكتبلراسة

خيراً.
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المودوديللعلامة-الحجابكتابعلىالتعقيب-13

تعالى-اللهرحمه-المودوديللعلامةالحجابكتابفإنوبعد،

بينالعلاقةفيهبينوالذي،موضوعهفيالقيمةالكتمن

بينراجقدماوفند،عليهتكونأنينبغيوما،والمرأةالرجل

السميئة،والعادات،الباطلةالأراءمنالعصرهذافيالمسلمين

ومدنيتهالغربلحضارةمنهممحاكاةالبابهذافيالمويقةوالمناهج

الزاثفة.

والأسسومناهجها،الغربيةالحياةأسسهذاكتابهفيوبين

تجلىقدأنسوىبذاتها،هيوهي.اليومحعاتهمعليهاتقومالتي

خافياًكانما،المسمومةوثمراتها،الوضيحةنتائجهامناليومللدنيا

الغربباحوالإلماملهمنكلورجا،الأمسإلىالناسبعضعلى

فيساقهمانحوعلىالبحثتابعإذا،فيهالمرأةضؤونعلىواطلاع

.للموضوعمتناولاًويجعلهالكتابيستكملأن،الكتابهذا

تعالى:اللارحمهيقول

الحياة-موضوع،نفسهالموضوعهذاعالجتقدأني"على

المزيدالتفصيلأرادمنفعلىالنور،لسورةتفسيريفي-الاجتماعية

نأ،الاجتماعيةالحياةبابفيوتعاليمهاالَإسلام!الشريعةلأحكام

يجدهلاقدماتفاصيلهامنفيهتييجدأنعسىفانهالتفسيرذلكيراجع

قلمافإنهمعاً،الكتابينقرأإذاأنهمنثقةعلىوإني،الكتابهذافي

الحياةفيوتعاليمهاالشريعةأحكاملمعرفةآخركتابإلىيحتاج

سنوابعدةمنذكنتأننيالحقيقة:يقولواستطرد.الاحتماعية
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سورةو"تفسير""الحجابكتابايالعربيةإلىنقللوأتمنىماضية

العربية،البلادأبناءإخوانيرسالتيإبلاغمنبهماأتمكنحتى،النور!

إليناتردكانتالتي،والمجلاتالجرائدبوساطةأشمعركنتأنيوذلك

قدالعربيةالبلادفيالمرأةبان،العربيةالبلادمنوغيرهامصرمن

الحضارةتعاروراءوانسياقها،الشرعيةالحدودتعديهامنبلغت

ذلكلبهلفكئت؟نحنبلادنافيالمرأةتبلغهالمربمادرجة،الجديدة

عليأقضطالماقدماوالاضطرابالقلقمننفسيفيأجد

عامينقبلليقدرلماإنهثم.عينيمنالدموعوأجرى،مضجعي

حقاًبلغهمابعينيشاهدتوهناك،العربيةالبلادبعضىزيارةونصف

ولوعهاوشدة،والفتنةبالعريوتحججها،المسلمةالعربيةالمرأةتبذل

يذمنأكزواضطراباقلقاًازددت،الغربيةأختهاآثارباقتفاء

قبل.

الاستعمارنيرتحتنرزحمازلناوالهند،باكستانمسلميإننا،

عليناالإنجليزاستيلاء)بدأمتواليةسنة091مدةطيلةالبريطاني

.م(4791سنةإلاالسياسيةسلطتهممننتحررولمم1757سنة

واضطهادهوضغطهالاستعماروطأةعلينااشتدت،جانبففي

نقللمإن-99%يزالولاكانالأخرالجانبوفيالحد،هذاإلى

وما،والسنةالقرآننزلبهاالتيباللغةتامجهلعلىأفرادنامنأكز-

نإحتى،مباشرةبصفةالصافيمنهلهمامنللارتقاءوسيلةمنلديهم

لا،والسنة،القرآنعلومفينظرةله!إنعنهمالقوليمكنالذين

بألفاظهي!الرسولأحكاموفهم،بلغتهالقرآنمنقراءةيتمكنون

اللغةتعلممفيحياتهمسنيمنيسيرغيرجزءاًينفقواأنبعدإلا
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الغربأهلحضارةفإن،الظاهرتينهاتينمنبالرغمولكن.العربية

تغلغلتقدمامثلماحياتنافيتؤثرولمبلادنا،فيتتغلغللمومدنيتهم

إلىبالنسبةتذكرلاتكادمدةفيحياتهمفيوأثرت،العرببلادفي

كنا،وإنبلدنا،فِىالنساءأنولاامعيما،عليناالاستعماروطأةامتداد

فإنهن،الغربيةالحضارةتيارفيانجرافهنعلىالدموعنسكبدائماً

حتىالإفرنجيةالملابسيرتدينأننيَرْبَا8ومساوئهنعلأضهنجملةعلى

وقلما،الأناملعلىتعدهنأنالممكنمنمنهميرتدينهااللائيإن

وتتعرض،والأسواقالطوابقفيتتبرجامرأةألفمنواحدةتوجد

إلىمكشوفتانيداهاأوكعبيها،فوقمكشوفوجسدهاللرجال

الذينالعربإِخوانناإن،نفسيأسائلماكثيراًواللهواني،منكبيها

القرآنلغتهموالذين،ومنهمفيهمرسولهببعثهتعالىاللهشرفهمقد

كلفيورسولهاللهأحكاممعرفةعنشيءيعوقهملاوالذين،والسنة

رواجبهيؤولونعساهمماذاشاؤواإذاحعاضهمشؤونمنشأن

والأنديةالأسواقفيوتدرجهننسائهمفيالبحتةالإفرنجيةالملابس

كاسياتالملاهيومسابحالبحارسواحلوفيبل،والمجامع

.؟عاريات

كشفجوازحولالخلافمنالعلماءبينماأنكرلاإنينعم

غيرالمسألةهذهفييرىألاغيريألزمولامحارمها،لغيروجههاالمرأة

المرأةكشفجوازعلىهوا!دليلماشعريياليت...ولكبنرأي

صدرهامنعظيماًوجزءاً،المنكبينإلىويديها،الركبتينإلىساقيها

تجوالها.ثموخاصرتهاوظهرها

والمجامع،الأنديةوتغشىتتعرضوالأسواقالطرقفيهكذا

كانتإنوأمازينتها؟مقابلوادكلفيمفاتنهاوتبرز،المختلطة
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بالثه،ليفقل،لهتأويلولاذلككلجوازعلىدليللاأنالحقيقة

علنعاًواستهزاء،الإلهمةالشريعةعلىسافربخروجهوأليس

على-وقبيلتهالنبيأسرة-العرببلادفياليوميُرتكبباحكامها،

ولا!منهموالفكرالرأيوقادةوكتابهمعلماثهممنومسمعمرأى

المجماللهمحكمةفينعتهمبهيبرئواأنالقوميتوقعماذا-والله-أدري

؟.القيامةيومالخبير

كلعلىوهو،العلميةلفائدتهنقلناهالمودوديالعلامةكلامهذا

أمروهو،العربأمةمنويرعوييعتبرأنأرادلمنوذكوىبيانحال

إلى:كتابهقسموقد.اللهرحمهمنهالمنكوعنوضهيبالمعروف

إلخ.المسبحمةأوربة،الرومان،اليونان:المسألةهيما.

العبودية،التاريخيالسياق:الجديدالعصرفيالمسملمموقف.

إِلخ.الحجابمسالةنشوء،الفكرية

الأحوالتغيراتعشر،الثامنالقرنفيالحريةتصور:النظريات.

...إِلخعشرالتاسعالقرنفي

إِلخ.الرأسالينوأثرةوآثارها،الصناعيةالثورة:النتائج"

التعليممرحلة،الأطفالفيالمهيجةالبيثةتأثير:الأمثلةمنفريد.

الخ.

..الجديدالأدب،الشرقأجلمنالمسئغربون:الفيصلالسؤال.

الخ

المسألة-التمدنإنشاءفيالجنسيةالجاذبيةتأثير:الفطرةقوانين"

-.الخ..للتمدنالأساسية
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إلخ...الأسرةت!شكيل،الجنسيالميلانتعديل:المدينهْلوازم!

:الأحياءعلمشهادة!

بضعة،التقصيرلهذاالحقيقيالسبب:الإنسانيالتقصيرمظاهر5

إلخ.،أمثلة

الإسلامي:الاجمْماعنظام.

الحيوانيةالفطرة،للزوجيةالأساسيالمفهوم:الأساسيةالنظرياث.

ومقتضياتها.الإنسانفي

فتنة،القلوبخائنة،الحياة،الباطنإصلاج:التحفظات.

الخ...النظر

إلخ...الزينهْإبداءمنع،البصرغض:الحجابأحكام.

النساءخروجفيالرخصة:البيتمنالمرأةخروجأحكام.

إلخ...المساجدحضورفيالإذن،لحوائجهن

العلميالكتابهذاأحاديثعلىناصرالشيخعقبوقد

هذاظهورعندوذلكالشامفيجداًطويلةفترةمنذالشيقالتاريخي

فقالصاروأينهذاتعقيبهعتالشيخسالتعندماولكن.الكتاب

:للفائدةننشرهمنهبعضهذاولكنمصير؟،يعلمولافقدإنه

الأستاذعلىتعقيبيفيهذامنشيئاًبينتكنت.وقد."

نأفعهذكرتوقد""الحجابكتابهآخرفينشرالذيالمودودي

عاثشةوبينبعنهمعضلجريجابنوحديث،مرسلفتادةحديث

الحديثتقويةإلىذهبولكنهالمودوديالأستاذبهذاسلموقد!مفاوز

كلالآخريوافقأحدهماأنبدعوىوالمفصلةالمرسلةالطريق!نبمجموع

الموافقة!
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الطريقفيأنكاعن-عيئهأغمضأقولولا-فضيلتهفابوقد

.للقرآنالمخالفةفيهمماذكرناهماوهو،المرسلةفيليسماالمعضلة

يطهرومماجميرو،النبيإلىالمنسوبالحديثلفظفيفقطبتفقانوإنما

المرأةأنعلىجمهمااحتجالمودوديالأستاذأنتعلمأنبينهماالفرقلك

والأخالأبع!حتىالناسجميععلىوالمدينالوجهإِلاكلهاعورة

وحملعليهالتعقيبكتابةعلىحملناالذيهووهذا!المحارموسائر

دلالةأنفبهفذكرت،معهالتعقيبنشرعلىكتابهن!ثرعلىالقائمين

رهذاالعمومطريقمقهرإنماالمودوديإليهذهبماعلىالمرسل

إنما،جريجابنلأن،أصلأالمخصصةبالأدلةتخصيصهيمكن

تابعياثقةالمرسلهذافيشيخهيكونأنفجائز،التابعينعنيروي

المذكور،الشوطيتحققفلم،الأولالمرسلشيوخعنالحديثأخذ

بحديثهيستشهدلافحينئذثقةغيرشيخهيكونأنالجائزمقبل

وإرساله.لضعفهأصبن

جريجابنيرسلهفيماعنديالأرجحهوجوزناهالذيوهذا

جلالةعلىفانه،مجروحمنسمعهفيماإلايرسللالأنهالحديثمن

ولكنه،تعقعبهفيالمودوديالأستاذبذلكاعترفكمامدلساكانقدره

نوعيبينفلمكئيرأولاقليلألاعندهيقفولمصيعاً،مرأعليهمر

لاالذيالأمرتوثيقهفيالأثمةكلماتنقلفيأفاضوإنما،تدليسه

مرسلهأنعندهعلملامنمنهبتوهمقدبلهنا،منهكثيرةفائدة

"الاعتدالميزان"التوثعقمقنقلهفيمامصادرهمنوذكر!حجة

هذهبعض:إبيقالحنبلبنأحمدبهنالهعبدفال!فيهجاءوقد

ابنكانموضوعةأحاديثطجريجابنيرسلهاكانالتيالأحاديث

عنوحدثث،أخبرتقولهيعنييأخذأينمنيباليلاجريج
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قالإذا:أ.حمدعنالأئرم"رقالأ:التهذيب"تهذيبوفي:"للان

:قاللإذابمناكير،جاء،،وأخبرتفلانوقالفلانقالجريجابن

يحعىعنالواحدعبدبنجعفووقال.بهفحسبكوسمعثأخبرني

!سماع،فهوحدثني:قالفإذاصدوقأ،جريجابنكان:سعيدابن

."الريحشبهفهو:"وقال":قالوإذا،قراءهفهوأخبرني:قالل!إذا

قبيحفإنهجريجابنندليستجنب:الدارقطنيوقال

ألىبنإبراهيممثلمجروحمنسمعهفيماإلايدلسلا،التدليس

."وغير!اعبيدةبنومومىيحى

المعنعنجريجابنحديثأنالأئمةهؤلاءكلماتمنفتبين

روىحتى،تدليسهلقبجبه!ستشهدلاالضعفشديد،لاضعيف

المعنعنحديئهكانإذاوهذا،أحمدالإمامبشهادة،موضوعةأحاديث

الأستاذتقويةأنكالشمساتضحفقدمرسلاًكانإذافكيف،مسندأ

لهوجهلاالمعضلجريجابنبحديثالمرسلقتادةلحديثيالمودودي

برجاله.العارفينوأقوالالحديثعلمقواعدتقتضيهماعلىالبتة

أسماءبنتلحديثالحديثمخالفةعنالنظرصرفناإذاكلهوهذا

نحالفوهوفكيف،عاثشةعنبسندهالآخرقتادةوحديثعمير،

لهما.

الأحاديثأعللتقدالمودوديالأسناذعلىتعقيبيفيكنتوقد

أيضامتنهضبطفيواةالرباختلاف-أسماءحديثحاشاإليها،المشار

الاختلافبأنالأستاذعنذلكفأجاب،أسانيدهاضدفعلىعلاو!

:قال،واحدأمتناكلهاالأحاديثهذهمتونفرضنالويضرإنما
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عنمستقلمنهاواحدكلأحاديثأربعةهيبلكذلكليسوالأمر

:قالثم.ألفاظهاظاهريقتضيهكماغيره

منإذ،رفعهيمكنلاباختلافهومابينهاوالاختلاف"

يجوزلاالمرأةأنالأحاديثبهذهالمرادأنسهولةبكلنفهمأنالممكن

إذاأنهابيد،عادةواليدينالوجهإلاجسدهامنتكشفأنفا

كأن،ذراعهانصفإلىتكشفأنفلهاعذرأوحاجةلهاعرضت

ومما.المخففةوالعورةالمغلظةالعورةبينالفرقهوإنماالفرقهذا

قتادةروايةفيالذراعلنصف"يحل"لا:ص!قولهالفرقهذاعلىيدل

والوجهللمفصل"يصلج"لم:وقوله،جريجابنوروايةالأولى

."دريكبنخالدوروايةالثانيةقتادةروايةفيوالكفين

:وجوهمنوجوابنا

لهيبدولاإليهاالمشارالأحاديثفنونفيالمتاملإن:اولأ

:حديثانهيبل،أحاديثأربعةأنهاالوجوهمنبوجه

لمحاضتإذاالجارية"إن:بلفظمرسلأقتادةحديث:الأول

فيمنهاجملةذكرتوقد،معروفةوهيإِلامنهايرىأنتصلح

فيصريحفانه،زيادةففيها،المعضلدلالةوأما،إليهالمشارالتعقيب

لنصمخالفهومماأخيهاابنأماممزينةعائشةخروجالرسولكراهة

فافزقا.المرسلالحديثفيلهوجودلاماوهذا،القرآن

عليه؟اتفقافيماالآخرأحدهمايقويفهل:قلتف!ن

قالحينالمودوديالأستاذفضيلةذلكفيخالفناوإنلا،:فالجواب

11(:)صعليتعقيبهفي

."بالآخريعتضدمنهماواحدكل()كذا"فكان
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فيعنهأفصحأصلعلىقائمالأستاذمنالتعضيدهذافإن

4(:)صبقولهتعقيبه

مثلعلىخافياًأراهولا،العلمأصحابعلىيخفىلا"ومما

فيمتفردأكانإذاضعيفاًحديثاًأنطبعاًالألبانيالدينناصرالشيخ

الضعفلأجلضعيفاًيكونالموضوعذلكحكمفإن،موضوعبيان

بيانفيتؤيدهأحاديثعدةوجدثإذاولكنالحديثذلكإسنادفي

صالحاًقويايكونبينهماالمشتركالموضوعذلكفإن،بعينهالموضوع

منضعيفاًالأحاديثتلكمنحديثكليكنمهمابهللاحتجاج

."الفرديةبصفتهالإسنادجهة

هذاتقويةفضيلتهعليهبنىالذيالأصلفهذا:قلت

المقررهوبل،الإطلاقهذاعلىفسادهعليمايخفىلامما.الحديث

أفرادفيشديداًالضعفيكونلاأناشترطوافإضهم،العلمأهلعند

بشرحه58)ص""التقريبفِىالنوويالإمامفقال،الأحاديثتلك

يحصلأنتَاكأبملا،ضعيفةوجوهمنالحديثروي"إذا:(التدريب

راويهحفظلضعفضعفهكانمابل،حسنأنهمجموعهامن

كانإذاو!ذا،حسناًوصار،وجهمنبمجيئهزالالأمينالصدوق

آخر".وجهمنبمجيئهالإرسالضعفها

يكونأومسنداً،يكونأنالآخرالوجهفيويشزط:قلت

تلقىقدمرسلهيكونوان،المرسلالسندصحيحلكنهمرسلاًايضعإً

تطمثنالحالةهذهفيفإنه،الأولالمرسلشيوخغيرعنالأحاديث

صحابع!،اوصحاببإِلىإِسع!دَينبمثابةالطربقينأنإلىالنفس

سنديكونكانالشرطانهذاناختلإذاأما،بالأخرأحدهمايتقوى
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غيرشيوخهأنيعلملمولكنصحعحاً،أوكانضععفا،الآخرالمرسل

المرسلانالطريقانبرجعأنلاحتمال،بهالحديثيتقولمالأولثميوخ

غريباً.حينئذفيكون،للحديثالمرسلينهوشيخواحدراوإلى

أنبعد)الموسل(بحثفياللهرحمهالنوويقولمعنىوهذا

وكثيروالشافعيالمحدثينجماهيرعندضعيفحديثالمرسلأنذكر

ابنعنالحاكموحكاه:قلت.الأصولوأصحابالفقهاء،من

:67()ص:النوويقالالتقريبفيكماومالكالمسيب

مرسلًاأومسنداًآخروجهمنبمجيئهالمرسلمخرجصح"فإن

بذلكيتبينصحيحاً،كانانالأولرجالغيىعنأخذمنأرسله

طريقمنصحيحعارضهمالوصحيحانوإنهما،المرسلصحة

."الجمعتعذرإذاعليهرجحناهما

فإنهصحيحاً،يكنلمإذاممااحزاز"صحيحاًكان"انفقوله

بوضوحيظهرذلكعرفنافاذا،المرسلصحةيتبينلاالحالةهذهفي

بمرسلقتادةمرسلقوىحينماالشرطهذايراعلمالمودوديالأستاذأن

وجهين:منوبمانه!بمعضلهبلجريجابن

)قتادةالمرسلينشيوخمنفان،هنامفقودالشرطأن:!لأول

فيحتملترجمتيهما،فيمذكورهوكمارباحأبببنعطاء(جريجوابن

هذهفييصحفلامرسلةواحدةطريقالىالحديثيعودأنحينئذ

سبق.لمابالآخرأحدهمايدعمأنالحالة

فحينئذ،بمرسلوليسمعضلجريجابنحديثإن:!لآخر

."المعضلإكويداهاوجههاالأولللمرسلشاهداًيصلجلا
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عنقتادةعنسننهفيورواه"المراسيل"كتابهفيداودأبورواه

لمالمحيضبلغتإذاالمرأة'إن:بلفظ..عائشةعندريكبنخالد

بلافهذا،وكفيهوجههإلىوأشاروهذاهذاإلامنهايرىأنيصلح

بعضهمأنإلاقتادةوهوواحدراوعلىمداره،واحدحديثشك

والمعنىآخر،بلفظمسنداًعنهرواهوبعضهم،مرسلأبلفظعنهرواه

رواهالذيالحديثيجعلالحديثأهلمنأحداًعلمتوماواحد،

مختلفين.بمتنينحديثينيجعلهما،مسنداًوتارةمرسلأتارة،واحدراوٍ

مرسلاً،بلاغاًرواهالذيقتادةحديث:الآخروالحديث

"لمأو""لايحللفظذكرعلىاتفقافإنهماالمعضلجريجابنوحديث

رواه،واحدحديثأيضاًفهذا.الذراعنصفاستثناءوعلى"يحل

عليهيدلالذيهوفهذا.أعضلهوالآخر،أرسلهأحدهما،راويان

غير.لاالرواياتتلكألفاظظاهر

اختلاففيحينئذشكفلاآنفاذكرناهماتبيناذا:ثانياً

ذهبالذيوالتوفيقظاهر،هو!،الآخرالحديثمعالأولالحديث

الحديثانلوكانإلااليهيصارلا،مس!لماًلوكانالمودوديالأستاذاليه

هوكمابينهماالتوفيقمنمناصلافحينئذ،المقبولالحديثقسممن

ابنللحافظ"النخبة"سرجفيوخاصة،المصطلحعلمفيمعروف

حجر.

الحديثوأما،الآخرالحديثضعفسبقمماعرفتوقد

الآتيأسماءحديثوهوموصولأشاهداًلهلأنالمقبولمنفهوالأول

وحينئذقريباً.التعليقفيبيانهيأقِكماالعملعليهوجرى23()ص

آنفا.عرفتلمابيثهماللتوفمقوجهفلا
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بل،عنديمسلمغيرالحديثينبينالمذكورالتوفيقإن:ثالثاً

في)عادة(بقيدالأستاذجاءأينمنإذ،بصعوبةولويفهميكادلاهو

وليت،الثانيالحديثفيعذر(أو)حاجةوقيد،الأولالحديث

فخذهابلعضدهاعنالكشففيعذرللمرأةعرضاذاشعري

علىالأستاذجوابأنفيهأشكلاالذيذلك؟لهايجوزأفلامئلا،

كتابهفيذلكمعنىعلىنصقدهوبالإيكلب،ف!نهإنماالسؤالهذا

بهجاءالذيالقيدهذاأليسوحينئذ993(،)صانظر"الحجاب"

فيعليهالمنصوصللاستثناءتعطيلهوإنماعابالردصددفيالأستاذ

حكمفيكلهالمستثنىكانإذاحينئذالحديثمعنىوما،الحديث

علىواضحدليلفهوكذلككان!إذاالمذكور؟بالقيدمنهالمستثنى

للحديثمخالفسندهضعفمعالحدلِثوإنالمذكورالتوفيقبطلان

مردوداً.منكرأفكان،المقبولالأول

للحديثتقييدهفيالمودوديالأستاذأنالنظريلفتممالإن

تكشفأنللمرأةيجيزالحديثأنأفادنا)عادة(القعدبذلكالأول

""الحجابكتابهفييرىبعنماعادتها،منذلكتجعلوأنوجههاعن

عليهن"يدنينآية)إق366(365-)صيقولبلعورةالوجهأن

فيالكلامأطالثم"الوجهسترفيخاصةنزلث:"جلابيبهنمن

تكشفأنللمرأةيبيحالإسلام"أن377(:)صذكرثم.ذلكتأيمد

".والضرورةالحاجةعندوجههاعن

لحاجة.الاعنهالكشفيجوزلاالرجهأنعلىمنهنصفهذا

لتقييدهأخرىجهةمنومناقض،بالعادةالحديثلتقييدهمناقضفهو

الذراعنصفعنالكشفاباحهَمنالآخرالحديثعلبهنصما
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فيآنفاًعنهنقلتهالذيكلامهمنيتبينلأنهوالضرورةأ-لمحاجة

الذراعونصفالوجهمنكلامهأن"التعقيب"فيوكلامه"الحجاب"

بينما،الضرورةأوللحاجةالاذلكمنشيءعنالكشفلايجوزعورة

العضموين.بينفرق"التعقيب"فيهو

عليه،تعقيبيفيضعفهالذيبالحديثمنهتشبثاًإلاذلكوما

أنهدامما،ألبتةشيئاًخسرلماثبوتهعدمتبيينبعدعنهأعرضأنهولو

منالكشفيجيزالعلةبهذهأنهداموما،والضرورةالحاجةعلىيحمله

بيانه.سمقكماذلك

منالذراعنصفبينادعاهالذيالفرقعلىالأستاذاستدلالوأما

ففي،حديثهمافيالتعبيرباختلافأخرىجهةمنوالكفين،جهة

لاجداًواهفاستدلال"يصلحلم"الآخروفي"لايحل":قالالأول

.وجوهمنوبيانه،إليهالأستاذذهنذهبكيفأدري

فيبيناًتناقضاًالحديثانلتناقضاستدلالهصحلوأنه:أولًا

تحريمعلىصراحةيدلالأولف!ن،المرأةبدنوهوالمستثنىحكم

"لمفيهةولهأنفهمنافإنالآخروأمامنهاستثنىماإلاعنهالكشف

الدلالةفيقوتهفيليسأخرىبعبارةأويحل""لمبمعنىليس"يصلح

لامماوهذاذكرناكماالحديثينبينالتناقضبذلكأثبتنا،التحريمعلى

أحد.يقوله

يصلج""لاوقولهيحل""لاقولهبينعندنافرقلا:ثانياً

يصلج،لافما،الإصلاحضدالفسادلأن،التحريمعلىيدلنكلاهما

فييفسدون"الذين:فقالقوماًاللهذموقد.فسد،وفاعلهفاسد،

يحل.لابمعنىيصلحلاأنعلىفدل"يصلحونولاالأرض
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ثلاثةذكرعلىأجتزىءكثيرةذلكعلىإلصحيحةال!ستةالي!والأمثلة

منها:

منء"فيهايصلحلاالصلاةهذه"إن!:قوله:الأول

مسلم.رواهالحديث"الناسكلام

"أفكلهم:غلاماوهبهوقدالنعمان!ك!لبشيروالدفوله:الئأني

لاوإني،هذايصلحفلمس:قاللا،:قالأعطيعه؟مامثلأعطيت

مسلم.رواه.جور"علىأشهد

نإالهرسوليا:سائلأقالحينبردةلأببب!ق!وله:الثالث

متفق".لغيركتصلحولن"اذبحها:قالمنجزعهواجناًعندي

عليه.

السملفي:أرشدرسالةعلىالرد-41

هملانجبلفيالكائنمنزلهفيالكتابقصةعنالشيخحدثني

العلمطلبةالإخوةبعضوبحضور،وساطةوبينهبينيولعسعمانفي

هـ4014شعبانشهرأياممنيومفيوذلكوالكويتالأردنمن

ناصرالشيخفيطعنقدالحنفيالهنديالمحدثالأعظميكانوقد

العصبيةمنالمجردالخالصالعلميالنقدتعدتطعوناًالدين

الىالألبانيمننقدهتعدىأنبلةالطينزادومما.والحسد!لمذهبية

الشيخردوقد،منهكذلكيسلملمالذيالهرحمهشاكرأحمدالشيخ

العصبيةمنالخاليةالعلميةبالأدلةمفترياتهفيهبينرداًعليهشاكر

المسند.علىتحقيقهمن15رقمالمجلدفيوالحسدوالهمجية

الدينناصرالشيخردمنلمحةالقارىءعزيزيتعرفأنبقي
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الطبعهْباسمهصرحتالتيالأعظمىالرحمنحبيبعلىالعلمي

لمالتيالتاريخيةالحقائقبعضعْلىتتعرفحتى-العروبةدار-الأخيرة

.الآنحتىتنشر

الدين:ئاصرالشيخيقول

الىزيارةفيالأعظميجاء،ماضيةقليلةسنواتمنذ"

خاصة،ودمشق،عامةسوريةأنطالبلكلمعلومهووكما،سورية

أوالعربيةأوبالتفسيرمشتغلينمنالعلموطلبةبالعلماءمكتظة

ذلك.غيراوالحديث

الشيخوكانالألبانيالشيخعنوسئل،دمشقالأعظميوصل

منزلهفيأنيخبرهرجلجاءهعندماالساعاتيصلحدكانهفيوقتها

يقولثم،الأعظميهووإذاالشيخلهفذهبالهند،منقدمضيفاً

فمكثحاجتهعناسألهلاانالضيفإكرامآدابمنفكانالشيخ

بعدهذاكانوطبعاً،بلياليهنأيامبضعةالدينناصرالشيخعند

."وأخطاؤه"شذوذهإلألبانيلكتابهطباعته

لإثارةوالكوامنالدوافعبعضنفسيفيفثارث:الشيخيقول

مؤلفه:عنشكوكمنساورهماحولوالتأكدالكتابحولنقاش

ذلك:منالشمختمنعأسبابهناككانتولكن

ذكرنا.كماالضيافةحق-1

صحته.وضعفالأعظميسنكبر-2

هومؤلفالأعطميأنعلىمؤكديومئذقطعيدلعلوجودعدم3-
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السلفي.أرشدوهومستعارباسمطبعالكتابلأنالكتاب

عليه.ضيفاًحلأنهوخاصةبالمسلمالظنحسن-4

الذهابالألبانيإرادة،الألبانيعا!نزولهانتهاءمدةوصادفت

لإلقاءسوريةشمالإلىشهركلللسفرفعتاداًكانفقد،حلبإلى

حديثية.ومحاصْراب،علميةدروس

لزيارة،أيضاحلبإلىالسفريويدحينهاالأعظميوكان

الشيخ3فرغب،للألبانيذكركماالهنديالوهابعبداسمهلهتلمعذ

اليهاذاهبأنهطالماحلبإلىمعهالسفرفيمصاحبتهفيالدينناصر

لسببين:

بذلك.تسمحلا،الصحيةوحالته-السفرعلعهيشقلا-حتى

الألبانييصاحبونالذينمنغيرهأوالكتابحوليجريبحثاًلعل-

قبلمنالأعطميإحراجعدمعلىحرصاًأالشهريسفرهفي

محمدبالأستاذالدينناصرالشيخواتصل،وضعفهسنهلكبرالألباني

مصاحبةفيبرغبته،وأخبرهماخشانعليوالأستاذعباسيعيد

المنتقدةالمسائلبعضفيرأيهمعرفةعلىوحرصهالسفرفيالأعظمي

التيالدينناصرالشيخسيارةفيجميعاالقوموسافر.الكتابفي

،المذكورانالأخوانأما،الأعظمىوبجانبه،هوبنفسهيسوقها

رغبةعليهالأسئلةمنصيءطرحوحاولا،الخلفيالمقعدفيفجلسا

الشيخإلىالأسئلةبتوجيهوبدأ..الحديثبابفتحفيمنهما

الدين-ناصربعنى-الشيخاسالوا:يقولمرةكلوفي،الأعظمي

عنكتنعالألبانيوكان،المدينةفيومالكيفتىلا:مرةقالانهحتى
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عنالأعطميامتناعتحتيجعبماسرعانلكنه،هنيهةالإجابة

.السكوتعلىواصراره،الإجابة

.الىالأخوينأحديلتفتالسؤالعنالألبانييجيبوعندما

مسألةأيفييخالفلملكنه،معارضتهأوموافقتهبسماعمنهماالأعظمي

مرةكلفييقولكانإنهبلحينئدطرحتالتيالمسائلمن

"."صحيح

إلىآتلمإني:قالبمماذا؟،لكنأخيراً،الأعظميتكلمثم

المذكورينالأخوينإلىالدينناصرفالتفت.والمناقشةللبحثهنا

وكانهذافحدث،البحثوأوقفواالأسئلةاتركواأن:إليهماوأشار

الأعظمي.أرادهما

الشبخعلىظهرت،وحلبدمشقبينالمسافةولطول

نأإلا،الألبانيمنكانفماوالإعياء،التعبعلاماتالأعطمي

عليهآلجالسمقعدهللأعظمي"الشعخو"فرشسيارتهأوقف

فعل.النومفيرغبوان؟ليستريح

تلمعذه،بعتعلىالأعطميدل،لجهإلىوصلواوعندما

يتوصلواولمبحثيجرلموهكذا،ورفيقيهمودعاًالألباني،عندهفنزل

..نتيجةأيةإلمط

الشاويشزهيرالأستاذأنهو،اليهالتنبيهمنبدلاأخبروأمر

وعلاقةومؤلفهالكتابعنمنهمستفسراًللأعطميخطاباًأرسلقد

ينشطلموالألباني!بهلهعلاقةلابأنهالأعظميفأجاببه؟الأعظمي

شذوذه"الألبانيالكتابيطبعواليوممؤلفهاسملجهالةعليهالردفي

جمعهالكريمعبدخالدالدكتورلصاحبهاالعروبةمكتبة"وأخطاؤه
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لهتقدمةمعالكويتفيحالياً-ا(لعوبيةالمخطوطاتمعهدمدير-

فيغامضا،مبهماكانالذياالكتابهمؤلفاسمعنبالإفصاح

نأودينهمعلمهمفيالعدو!الثداتأحد؟وحدثنيالسا!قة!لسنوات

هذالإخراجلالكويتالشريعةكليهـةأصاتذةمنائنينابيهطتعاوتاه!ناك

الكتابلتجاربعراجعتهمامعألأعظميالرحمنحبيبباسمالكئاب

كذلكويقال.الصدورتخفيوماألآموويحفاأياأعلملثهوا2ومقدهع!؟

!!الألعانيع!الأخيريالرديعلملاالأعظميالة

زاللاوالكتابالسسلفيارضدعلىالد-شتاصرالشيخردوقد-

وهماالشيخمحبيمنالأعظميعلىودمنهناكولكقلاغطو!أ.

الشيخردمنكئيراًإخذاإذ،حسنوعلإالهلالميهسليمثلأخوان

الأعظميعلىالعلديالردكتابهماظهرحتىمتهواستفادأالل!طوط

العالمين.وبهثهوالحمد.بهاللائقةي!صووة

إلىالآولالمجلذمقا!صحيحةالأحاديثسلسله-هـ1

دليلممبر-خليهأحتوىوماالآنحتىمنهاصدوما-الرأبع

الالبلْ!.فقهعو؟

أحاديثتضمنتمعلاتالأصوأفىالسلسعلةهالهيعفر!كان

الشعخكتبهاوالفوأثدوالمسلأللىوالفصّولهالإبر!عتلففيصحيحة

كثيرمنلرغبةتحقيقاً-وذل!فوأىيدم!شق(لإسلاميإل!تمدد!يخبةفي

كلفيوأحدكتابفيبجمعهالالقراء-أقوتمزومدأوالأصدفاءأثعلال!

بالثقافةللمعقيفوذلكحديث!"فثلاثهإلىرمْمهاوصلوق!مجلد

الاالكرلمالعرآنمعدوومصالولاالىَ؟الصحمحهالإصعلامَسة

الصالحين،العلماءإحدقلاكما+فهّي!،ا!هالحالمجمثاأثوسولى

ا!زاهد:ع!مدبقبكئوبن!الهعبدأحم!أبروهوابست
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بعدوالدئيا*ألذينلمئفعا-"!يْوأنجثزها"ْ،و"أفضلهاالعنومْإببرك"48:

لضلواث+اكثرةمن7تجا"في!ااورليموجم!لإ+ألئه/أخاديثط؟وتجلعزلله2اثثاب"

!،،*وً

وفتفنلالا!وذكزآء6ش،ثؤنجراًحثر(نمي!اجمدى!والبئعْنأبينوإئهاء-كَانرلاعبى"غْنجليه

لى""-ننهؤلىأ+ألملدانلوشنّالأ!!خداًممنوثن-"!%؟انمدينْناضرالشعخ-عطلملموْ"
!.*-!/ا!.،!!،!س-*!!

":،-،ظ*!7-!لا،ا--+!من!!!ليهقعلم!اتعمت!أؤال!إإئات!يه!%فراأ5صهدْغإفيّ!!)
دساحأ!حلى

؟،9لم8

مروزوضازتط!/بخكنمفيهلا،؟بممب!وتزجمرعثحئيوالموضؤعةالضقيفهْ

س-لها-ص،"-دوْهدا!نجز4!!متفم+بحثيغئهالآ!تهأْ-المأسبىإك!زوجهلجمليهاالأياملم

ل!.ر،"ا!.-"ألمبرالمط-طء،لى!.أ-؟:لأ

فيوذلكلم،"3برالم!تمينْنمقَاققينفيغنهاوبحنةيرمنه!تنقيتها(محاولةإلمط-ب!جد!

وآلبئ"الأمةْقْيلتمتيءنملأ"وآثزهايىانوضوعةالضتععفةكاالأخاديث!"مقالأفي

العلثمأهلتلقاهاوائتئ!،3ْ"أنزاقزةالاشملأمقالتفدنمجلةيْشسرئباعا

4!..دلاأأصأس7،

الحزعنأضذوحرصواوألقبولاْ،بإلزصىمختلف"ألبلآذ3/منوالفضل

طلباتتقديمعلى-كثيرو3ويقبلْ"بفأص،:والاحتفاظاقتنائهاعلى

لم!،ء+"-3ص.!!+"+"س*الا-ْبر"لم:سكا--،!-"*ت:--!/ص?*لم!أخالهيممدنالمجلهّفي7لاافيشنِّراك

+ص،ل!7-"؟؟*لؤو.*"*!

؟خس؟بر،:لأس-.?لأ؟؟س-3!ء--طلا.،كا/+سلى-+برلألأكا،في،ت*-!ول،ننا؟طس*ء!؟!

براجبا!لإ-فّتاص!كانوانالتحذير71هذأنبعدفيمَاتبينولكنه

الأحادلثلفدلمبينأ!ض!للى،وحمدهالفاجمدةزريهتتملا.فإنهمنه
37?-،---؟؟-.!ائم!ا؟*،.،لأ!+/ء-01!3+بر!*

الجديثالهفعيف-منمبرفهمقيلؤ!ال!!لإنه،اجانبهاإلىالصجعحة
س*-لآ.ست!*.س*.!،:113ء!ص-،-*"!.!-+ى،،.َ!\.)،،.-.لاء"لأ--طء6،.-ص!/ض.13ء*+؟

وهيهاتفيالضعيفحم!ببرأمبهبنلببرال!مئهالصجبجغلأ؟ةعلىالتعر!

الصحيحنة!إفيالأحاديثه!ه!بيأفيبضيّر؟وبىهحبزمناولذل!اهيهّات

المعألجةمنجمعناقد3نكونإويينلك"،الضععفةديث"%الأبحاننجانبب

*!لأةلإس!--+-بر!في+.؟.+ءتعإلياللهبإدبىْالددابملى/الدا!لاوتقلإييمء
سا

رو

مَنإلمةبرثعرفايالذا!!"اف!ك!جمتدأ:ه!مقلأوقي*ا74وكرضتا؟3ءلا+

صنتاثعنهفاإؤالبهلأتم!"غكصًخ!،لإحإديذالقؤفة،!قتحقيقالتثقيف

ث4خ!!6ث



معمصطلحهمحدودوفي،الحديثأهلطريقةعلىورواتهاوطرقها

منه.بدلافيماإلاأمكنماالإطالةوعدمالاختصارقصد

والفوائدالفقهيةالمسائلمنبعضهافيماعلىأحياناًنتكلموقد

الكلامبرباطأحيانامفرداتهابعضبيننربطوقد،وغيرهااللغوية

أصلأيجعلأنيمكنبذاتهقائمخاصموضوعمنهيتألفبحيث

ومراعاةنفسيعلىتيسعراًذلكألتزملاولكني،محاضرةأولخطبة

وقتي.لضيق

تكلممنجميععلىوافياردأليجدالكتابهذاإلىالناظرإن

امتلأفقد،الفنهذافيبالقصورواتهمه،الدينناصرالشيخفقهفي

عناوينبصناعةالشيختفردالتيالفقهيةبالقضاياالكتابهذا

منفعلكماالعنوانتحتحديثمناندرجماخلالمنفيهاالأبواب

ومسلمكالبخاريمصنفاتهمفي،والمحدثينالعلماءإخوانهمنسبقه

..وغيرهموالترمذي

العناوينمنلكثيرفرائديجدالكتابموضوعاتعلىفالمطلع

"،ل!سلام"المستقبلبابمثلأمنهاالأولينكتبفيتردلمالفقهية

فيللحكمالإسلامبرجوعالمبشرةالنادرةالأحاديثتحتهويدرج

العهودعلىكانتكماالإسلاميةالخلافةورجوعأخرىمرةالأرض

الأولى.

بلغماالإسلام"بلوغوحديث"القسطنطينية"فتجأحاديثثم

استثمارعلىالإسلامحض":الثانيالبابثم.وغيرهوالنهار"الليل
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وحديث،الزرععلىالحاثةالأحاديثتح!تهويدرج"وزرعهاالأرض

ركونأحاديثثم،القيامةوقامتالمسلمبيدكانتإذاالفسيلةزرع

الذلسيورثوأنهالدنعاعلتكالبهمعلىدليلوأنهللزرعالمسلمين

واحادي!الزرععلىالحثأحاديثبينوالتوفيقالفرقوبين.لهم

(.)الزرعالدنياعلىالتكالبعدم

فيوتجد،وغيرهالتوديععند!النبيآداب:الثالثوالباب

والآثازالأحاديثمننوادرالأولالمجلدوهوالكتابمنالجزءهذا

الأحاديثتلكطريقعنكشفهاالتيالنبويةوالأمثالالألفاظوفرائد

علىالشيخردودبجانبوالعقائديةالفقهيةالمسائلوعميقوالآئار

الضالةوالفرقالبدعوأهلالجامدينالمقلدينوالعلماءالفقهاء

منالأحاديثفقارىءوالحديثالقديمفيوالنحلالمللوأرباب

القيمة.العلميةالفنونمنجملةيجدالرابعإلىالأولجزئها

لكلمفيدةالمجلداتهذهبهاامتازتالتيالفقهيةوالأبواب

علميدرسأومحاضرةإلقاء-يريدوخطببأستاذولكلعلمطالب

-يريدهماالمجلداتهذهمنيستخرجأنالاعليهفما،جمعةخطبةأو

الإسلامي.الدينآافسافيمتنوعةعلوممن

تربمةأوبالحيوانالرفقأو،الابتلاءعلىالأنبياءصبرفيسواء

وموضوعلها،آخربابوفتحالكعبةتوسيعفيجاءماأو،الأطفال

والسفرالنوآآدابومن،القبضتينحديثمنبهجاءوماالقدر

الاوالعجمالعربفيخير،ولاالجارمضاعفعلىالاعتداءوذنب

مكارمومن،والأرضالسماواتخلقفيالتفكرووجوب،بالإسلام

المفطروفضلمجلسكلفي!النبيعلىالصلاةووجوبالأخلاق
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.الكثيرةالأبوابمنوغيرهاالسفر،في!لصائمعلى

الرائعة.العلميةالصورةهذهعلىكلهالكتابتجدوهكذا

الراشدينالخلفأءنصرةزعممنالىالِإصابةتسديد-16

والصحابة.

الزاويحصلاة

فقال،نبيههدىاتباعمحبتهعلىالدليلجعلالذىِدثهالحمد

لكمويغفراللهلمجبكمفاتبعونياللهتحبونكعممإن"قلقائلمنعز

عنه:صحفيماالقائدمحمدوأسوتناسيدناعلىالله"وصلىذنوبكم

،فاتبعوهأحبوهالذينوصحبهآلهوعلى"أصليرأيتمونيكما"صلوا

إلىوسلكهداهمعلىتبعهممنوعلى،وحفطوهحديثهإليناونقلوا

الدين.يوم

يتألفالتيالستالرسائلمنالئانيةالرسالةهيفهذهبعدأما

الراشدينالخلفاءنصرةزعممنالىالإصابة"تسديدكتابنامنها

وأخطاءافتراءاتبعانالأولىالرسالةموضوعوكان"والصحابة

نصرةفي"الإصابةرسالتهمفيعليناالردحاولواالذينالمؤلفينأولئك

فيبينتهكما:يفلحواولميصعبوافلم"والصحابةالراشدينالخلفاء

أفاضلتلقاهاحتىوتنشرتطبعكادتماالتيإليهاالمشارالرسالة

على--فيهارأوالما،والقبولبالرضىمشاربهماختلافعلىالناس

الرد،فيوإنصاف،المقنعةبالحججمدعمةنافعةبحوثمنايجازها-

تباركاللهأسأل،بالمئلالاعتداءمقابلةعنوئرفعالنقد،فيواعتدال

لا)يومالمعاديومإلىأجرهالنايدخروأنمنها،يتقبلها!نولْعالى
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:(.سليمبقلباللهأقمنإلابنونولامالينفع

وهي،الثانيةالرسالةالكرامالقراءإلىنقدماليومنحنوها

الذكر.الآنفةالرسالةفيبهاوعدناالتيالخمسالرسائلمنالأولى

هي:الرسائلوهذه

التراودحصلاة-1

المصلىفيالعيدصلاة-2

البدعة-3

القبورعلىالمبنيةالمساجدفيالصلاة-4

التوسل-5

عامة،التراويحصلاةفيالبحثهذهرسالتناوموضوع

المؤلفينأولئكلأنوذلك،خاصةبصورةركعاتهاعددفيوالتحقيق

الخلفاءبمواظبةالعشرين"بثبوت6()صرسالتهمفيزعموا

الىالإحداث(12)صنسبواأضهمكما"الصديقعداماالراشدين

فقد،التراويحصلاةفيالاجتماعبهيعنونأنهمالظنوغالب!ر،

الباعأمثلةفيذكرأنهالسلامعبدبنالعزعن04()صنقلوا

بقولهيعنيقدافهرحمهالسلامعبدوابن"التراويح"صلاةالمندوبة

ععئرينوصلاتهافيهاالاجتماع-الإطلاقبهذا-"الزاويح"صلاة

لاأنهممنهايفهمقدعبارة9()صذكرواالمؤلفينولكنمعاً،ركعة

(إالإحداثبمرادهمأنفتعين،بدعةالواردعلىالزيادةبانيقولون

الناسجمعههوإنماعنهاللهرضيعمرالمؤشينأيرالىنسبؤالذي

ماأو(الإحداث)بقصدهمهذاكانوسواء:الزاويحصلاةعلى

-يحدثلمعنهاللهرضيعمرأننعتقدكنالماف!نناذلكمنهوإعم
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خيرفيهاكانلإنما.العشرينولاالجماعةلا،الصلاةهذهفيشيئأ

لمأيضاًانهنعتقدوكنا،الاتباعتمام!نبيهلسنةالمتبعللمؤمنمثال

منلنابدلاكان،العشرينعدداشدينالرالخلفاءمناحدعنيثبت

أميربهالمؤلفونرمىبماأحديغترلالكي،للناسالحقيقةهذهبيان

عندبهالمسلمالحقلأنحسناً،همرأوهوإن()الإحداثمنالمؤمنين

هوماالابتداعأنفرضرلو"الابتداعمنخير"الاتباعأنالعلماء

السنةفي"القصدعنهاللهرضيمسعودبناللهعبدفالوقد!حسن

."البدعةفيالاجتهادمنخير

معأنهموبغيهموظلمهمالمؤلفينهؤلاءأمرعجاثبمنوإن

فانمفصلنا،كمابالإحداثالمؤمنبنأميررمواالذينهمكونهم

نفلنامتعددةعباراتذلكفيولهم!بالبدعةوصفناهنجاننانحناضهمونا

إعادةعنيغنيبما9(-8)صالأولىالرسالةفيعليهاورددنااحداها

يهونمااليهأضافوابل،الباطلالاتهامبهذايكتفواولمهنا،الكلام

وأعاذنا،عنهاللهرضيعمرلعناأنناكذباًفزعمواالباطلهذاأمامه

السلفبلعنفاتهموناذلكعلىزادواإِنهمبل،دونههوومماذلكمن

"ولعنوا8(.)صوقالوا"السلفمضل"يا:1(0)صفقالواجميعا

ونعماللهوحسبناراجعرنإليهوإنالثهفإنا"واخرهاالأمةهذهأول

أصلحهمالأبرياءاتهامعلىهؤلاءمنأجراواللهرايتفما،الوكيل

.الصراطسواءوهداهمالله

الشاعر:قالهبمامعهمحالنااشبهوما

فيكمالمعذبوأناجنىغيري

المتنسدمسئابةفكأنني
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الآخر:قولمنهوأحسن

وتركتهامرىءذنبفكلفتني

!!راتعوهوغيرهيكويالغزكذي

:فصولئمانيةمنالرسالةوتتالفهذا،

الزاويج.فيالجماعةاستحبابفيتمهيد-1

ركعة.عيثرةإحدىمنأكزالزاويح!ك!يصللم-2

.عليهاْالزيادةجوازعدمدليلركعةعشرةالإحدىعلىاقتصاره-3

ركعة.عشرهَنجاحدىوأمرهالزاويحفيالجماعهَلسنهَعمرإحياء-4

ععثرين.صلاهاالصحابةمنإحداًأن"يثبتلم-5

ذلك.علىوالدليلركعةعشرةالإحدىالتزاموجوب-6

الوتر.صلاةبهاوالسلامالصلاةعليهصلىالتي-الكيفيات7

إساءضها.منوالترهيبالصلاةإحسانفيالزغيب-8

فقهيةوفوائد،فرعيةأخرىفصولذلكتضاعيفوفي

الكريم.بالقارىءسممرمماذلكوغير،وحديثية

الزاوبح""صلاةرسالتهعلىناصرالشيخمقدمةهيفهذه

يفْرَدْلمبابهافيالفريدةالرسائلوتعتبرمنلها،تأليفهأسبابفيهامبيناً

درجةبيانمعالفقهمنعليهاشتملتلمالهامثعلٌالسابقةالقرونفي

كذلكالشيخأوردوقد،والضعفالصحةحيثمنالأحاديث

الغن.هذافييشتغلونممنالكثيرعندمعروفةتكنلموآئاراًأحأديث

:البخاريصحيح-غتصر17

ويعود،الشيخالىالعلمبةالأعمالأحبمنالكعابهذايعد

الحصاثص.وروائعالفوائدكبارمنعليهينطويماإلىذلك
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ولاكتبهمنشيئاًيحذفلمالعظيمالكتابلهذااختصارهففي

يأمنخالياً)فصل(بمعنىكلمةالبابيكونحينإلاأبوابهمن

ينتقلاذالقارىءذهنفيرقمهعلىيحذفهالحالةهذهففي،مضمون

مما،الأرقامصورةفيتغييردونبعدهمارقمإلىقبلهمارقممن

علىالمنظمةالفهارسوفق،المطلوبالحديثاستخراجعلىيساعده

موصولة،منالأحاديثبانواعٍدقيقةعنايةإلىهذا.الأساسهذا

إلىوماواللونبالحجممميزأرقمامنهاكلإعطاءمع،وموقوفة،ومعلقة

الغامضة.الجمللبعضوإيضاح،للغريبشروحمنذلك

إليهيشيرماهناالشيخعمليخاالنظريلفتماأهمولعل

القارىءتوهمجملالموصولةالأحاديثبعضفييكون"قد:بقوله

الواقع،فيكذلكوليست،الحديثكأصلالصحةفيأنهاالعادي

العلم.أهلإلاإليهايتنبهلاعلةلهالأن

بدءعنعنهااللهرضيعائشةبحديثلنوعالهذاالشيخويمثل

يصعدكان،الوحيعنهفزلما،ْجمهالنبي)أنفيهجاءالذيالوحي

منلعسمرسل"فهذا:الشيخيقولمنه"يتردىأنويهمالجبلالى

فمقول:الكلامهذأمثلحرلتوقعاتهيكتمٍلاوهو"..عائشةحديث

العلمبيانوجوبولكن..جديداًنقداعلييفتحقدانه"أعلم

سخطوا".أمرضواالناسأباليألاعلىيحملاننيكتمانهوحرمة

)أول:البخاريصحيحمختصركتابهعنالشيخويقول

المرفوعة،وتعليقاته""الصحيحأحاديثكلجمعدقيقعلميمختصر

الزوائدإلاالمتونمنوالمكررالأسانيدحذفمعالموقوفةوآثأره

كلووضعت،أحاديئهالىضمتفقد،المتكررةالرواياتفيالواردة

فيما-لهامثيللاعلمعةبطريقة،حديثكلمنمكانهافيمنهازيادة
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تعالى.اللأب!ذن""الصحيحفوائدكلجمعت-!علم

فيالقديمةوأمنياتهالشيخمثاريعمنالعملهذاكانوقد

السابقفيالعلماءالمحدثينإخوانهكحالحاله،المطهرةالسنةخدمة

بعضفيذلكعنالشيختحدثوقد"الأمةيديبينالسنة"تقريب

للحافظ"مسلمصحيح)مختصركتابهفيالأخصوعلىكتبه

.المنذري

:فيقولالكتاباختصارفيمنهجهعنالشيخويحدثنا

اللهرحمه"البخاريالإمام'صحيحاختصارفيسلكت"لقد

أحاديثامتونجميععلىفيهأتمتأنيأظندقيقا،علميامنهجاً

اللهشاءإنذلكمنشيءيفتنيولم،وأبوابهوكتبه،وآثارهالبخاري

البشر.طبعهومنممامنهبدلاماإلا،تعالى

يلي:فيماذلكوتفصيل

،الصحاحاسمإلامنهاأبقولم،كلهااحاديثهأسانعدحذفت-1

منبدلاماإلااللهم،مباذرةيكيَئالنبيعن،الحديثراوي

بذكرهمإلاالروايةتتمولا،عليهمالقصةتدورقدالذينالرواة

الصحابب.دونمن

الحديثيكررأنه"البخاري"صحيحبالعارفينعندالمعلوممن-2

وبروايات،مختلفةوأبوابوكتبعدةمواطنفيويذكرهكتابهفي

،تارةمطولًاأحيانا،واحدةطريقمنأكزومن،متعددة

أتمهاالمكررةالرواياتمنأختارفإننيعليهوبناء،أخرىونحتصراً

أعرضلاولكنني""المختصرفيالأصلهيوإجعلهاوإكملها،

باحئا،خاصةلراسةعليهاأجريبل،الأخرىالرواياتعن
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الرليايةيْ.تردلممازيادةأوفائدةمنهاشيءفيكانإذاعمافيهالأ

يكونالمذكورْالضمإنثمالأصلإلىوأضمهافآخذها،المختارة

أ؟!ح!صحث%؟ى*3(!-؟/!!.!!،لأرز:ء..ش!-!غول!2*لم--صع11؟بر?"-"لإ*!.7(على+9ء؟/2

؟)،-ص-.ضورل!منصوره

".!سشء!،عت!!ههـا،؟!-ع،بر*.،!جم!؟7!؟.س-"!أ؟+ء!ا!ء.في*،لا/-؟بم!غ-جء؟---

ا!اللائقمكاضهالىإالأنضمامتقعلالزيادةم!كا.!افيا:لىالأ/

،تممئعرس؟!طضهـ،!هلمث9!حم!!يما!ح!-!!شعلالأ+ر1ه"-ءكصبب+؟+4-*!هنربخ،!،وؤء؟بركابرلم-ء+نم

الاابحيحطدنيالسببالى،السسالىيمولب!جم،الملإجملِمغ

معكرب!أتجوسينمبهأنهلإبينفي،-كاوْضعتفازيادة9!بآجمهاّكُاالأديبانجقارىء

ةش.مح!،لمرر"ا!اد!!!حم!ااء!.فيضث!،!ئه!ؤ!ع"?ةع.،+ّ؟.-ء*،ا-ءفي-؟خ3س8؟2!!

ل!مملبع!ر-مؤلفترفولمغلتهجريبمانججيرعلى،1،لىإ*هكذا

"6ووغيز!ابلسنانروووأ!كاأ"،6!اِالنبتٍئ'حجةأو"الضعلاةصفة"

فح!نئذكالمتميالىمعإتنسبجملاالزيادةكانتإذاالأخرىوالصورة

قا!كال!رلأناٍظريى!أؤ-لأوفي9ّ:"اء)وفيءظريقكاقانملأ!هلالقبينأنجعبفاأ

!9ؤفيوطريق؟"!لاالئا!ئمنفكلؤيقمّن+النوع2اقثه-من!أخرىزيادة"هناك

بأخْصراالفارىءلإئلإهطؤ!و"04ولاصعحغ!منلموأ!تزضئن،اوهكذائالعهّ

من؟!ويهأصتىالمذكولىعنت*ألضعحأببفردأ"لينعنلم-غزيخبا-الحذئثبأنلمغباره

خمنةنبولى،فتمأأإظبعتة+م!والضفنة3*أبخزء!زَقتمأصْعا"ئصورئينس

د؟!-"!.+افغكؤثاالقوشننجإؤفلالطاأقبلا!!،فىة7خزفْيع(..001)لا.

معروفانقسمانأسانيدهاحيثمن""الصحيحأحاديثإِنئم-3

،آتُّركأكا!-+!!!(لم6-3*كأ!"أ؟--س:العلماءعند

المولفث!بمؤدفةبختئئثاوهيْ،3الموصولةلأحادبث+3ا:لأولا

فط!د!ولملدخ!،/آنصخابهمقرواكاإلىءقئهالمتصلةبأسائيدها

،؟برءكه!ولك!7،"خكاةلأالصحابةَوغيَزهمعلىالموقرلْةالآئاربعصْالقسم

تمئمال!ئمثرث!31لأا-جمتئالمعف!ة3!1وهىألأحادلث!33:لاوآلآحْبرً/!-

ع!|ثضحا!عيطآيثفغهضهأنجعضهأ!من!أع!ئسووأؤ،اض!هاأ؟ضمأنيد
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ثعيخشيخهوالمسندفيرجلآخرناًأحبةتكودةأن!الى،!وفهمنأو

.الي!خاوي

اليسىاوكلاهما،لاوموقوف،عرفوع-نوعلاا!ق!سمقهذأ

الص!حيبجمفيهبل!لعلماء-م!نلبعدهوم!المؤاليفعندكلهصحيحأً

ألهضا"قهذا!العسالمّلافِهحجرأمئالجاظبينهإكماوأالض!عيفرالحسعى

فيث!يحب!يتحومحهعتيتوالكلئي"المخمحر،ثهبمتوقهاحتفظمتق!

كال!لأالغيوهأو!!ش!هالذقيلست!ه!أالتيمرقيطبي!مع،أ!اضية

إثيولّرمْة،الأئومبئكأن/لأا2وأه!*ألمرفوعةالأ!يثمنمركْوعا

ثرجته-علىوقلما)بقيهتحنويحبه،علىفأكحصو

مخمّالمهوقياع!ته!خا!هّبرقماأ!ثلاثة/الأقو2هنهوقمتلمفنى2ثم-4

اثمنسال!سنة(!عاصةثولّثهآلهاأثس!ندةفالأح!ثمنها،لكئل

أيضياًالخاصةثوق!ها!االمعلمَةالمرفوعةوالأحلىيثأ

الحأصةيولّامهاْلها!إلمولّوفةالآف!و!ال!3(أاثـلسلة

عل!معرفةتسِعرقهأ!هت!ا!!!لمهذاللاهفوال!ث!4ومن"

الجوّء!هذ!فهوه!!ثصلا!كله،اللأفوعهانه!عثمنكو،

!ه،

ح!ابةًتك!أ!سب39!عالد

حث!عث!اٌ!99!لاح!يئ!فلرقوعةعدد13و

حديثمأل!!3المرفرعةأثعلق!ةالآح!يثعال!3،و

،نو.!909-الآث!المولوفةعد!14

وكدنمه"حسَ!علسملةم!قلاكاله!"!ثصحيعكتب!قشهوكذالله-5

يوق!حدةع!جمهثلى!والهوقمتهملإ"ء!لفىلأبر!ه
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العلماء:عنداشتهولماوذلك،أبوابهمنبكلمحتفظأ،متسلسلة

منها،واحداًنوعاحذفتوإنما،أبوابهتراجمفيالبخاريفقهأن

"باب"البخاريفيقول،ترجمةفيهليسالبابيكونحينوذلك

ئم""الصحيحفيماحديثالنوعهذاتحتكانفاذايزيدولا

تحته،حديثلاالبابوبقي"مختصر5"فيتحتهمنحذفهاقتضى

إلا،إبقائهمنفائدةلالأنهالبابأحذففقطالحالةهذهففي

حذفه.إلىإشارةبرقمهإحذفهأنني

الفهارستظلأن،لاالفقرةهذهفيالمذكورالترقيممنوالغرض

أصلهعلىتعملكماالمختصرهذاعلىتعملالسنةلكتبالموضوعة

الحاجة.عندمنهالحديثلاستخراجتمسيراً

جملهبعضوأوضحث،الغريبةألفاظهحاشيتهفيشرحتوقد

فيوسأجعل،المفيدةالعلميةالنكاتمنكثعرأأودعتهكما،الغامضة

الثلاْلة.باقسامهوأحاديثهوأبوابهلكتبهتفصيلياًفهرسامجلدكلآخر

يكيونوقد،تفصيليةفهارسلهأضعأنذلكبعدالنعةوفي

علىيسهل-تعالىباذنه-مفودمجلدفيبألفاظهخاصفهرسمنها

مخثصر.هذاممكنوقتأقلقيالكتابمنالحديثاستخراجالقارىء

والذي.والجهدالوقتالشيخكلفالذيالبخاريالإمامصحيح

ملازمأكزفقدتعندماهناكالدائرةالحرباثرلبنانفييفقدكاد

أحدوهو،سائقهاوقتل،تحملهكانتالتيالسيارةضياعفيالكتاب

الثانمةطبعتهفيثم،السيار!دونأيامبعدالباقيورجعالمسلمين

كبيرمنها.قسمففقدحريقالمستودعأصاب
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:والسيرةالنبويالحديثعندفاع-18

النسبرة""فقهكتابهفيالبوطيالدكتورجهالاتعلىالردفي

علميةبحوثالكريمالقارىءأيهايديكفبينبعد،"أماالشيخيقول

البوطى،سعيدمحمدللدكتور"السيرة"فقهكتابنقدفيحديثية

السنةلطلابوضعهكان،دمشقجامعةفيالشريعةكلعةفيالأستاذ

الإسلاميالتمدنمجلةفيالنقدهذانشرتوكنت،الكليةفيالثانعة

صالحاً"نموذجاًفيهاوغيىهمالطلابيجدأنرجوت،متتابعةبحوثاً

العلميةبالقواعدوالالتزامالبحثعلىالقاثم"النزيهالعلميللنقد

الشريفالحديثبل!راسةعنايةًذلك-فييدهمأنعسىالصحيحة

العظيم،العلمهذامنيندرسكادمايحيونوبذلك،علميةدراسة

محضة،نظريةثراسةًتدريسهعلىوالأصكاتذةالمدرسيناقتصاربسبب

لغيرهم،أولطلابهميؤلفونهااليًتاليفاتهمأساسهاعلىوإصدارهم

النصوصاختيارمنالعلميةالقواعدتلكأبسطفمهامراعينغير

معالمعتمدةوالمراجع،الموئوقةالمصاثرمنالئابتةوالأحاديثالصحيحة

أستاذوهو-أحدهمفنرىدقعقاً،علمياًتخريجاًوتخريجهااليهاالعزو

عليهبسيرتهمتعلقاخبراًأونبوياً،حديثاًيورد-الحديث:المادةهذه

"رواهأوداود"أبو"رواهتخريجهفييقول،أخلاقهأووالسلامالصلاة

العلميةالأمانةأدىقدبذلكأنهيظنوهو()السيرةفي"هشامابن

النهجآالتزاف!نهيهات.هيهاتلطلابهنصحوأنه،عنقهفيالمطوقة

التخريجهذاقبلعليهيوجبالحديثيةالدراسةفيإليهالمشارالعلمي

ويتعرف،رجالهيتتبعالخعر،وأنأوالحديثذلكإسناديدرسأن

هذهتقتضيهبماعليهيحكمثمومن،الاختصاصأهلوأقوال،علله

معطلابهالىخلاصتهايقدمثم،ضدفأوصحةمنالدراسة
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علعهجرىالذيالمبتورالتخريحهذافمثلوإلاالمذكرر،التخريج

شاءإنأنفسهمالطلابمنأحدعنهيعجزلامما،إليهالمشارالأستاذ

تعالى.الة

فيحديثية"نصوصرسالتينمقدمةفيكتبتهكنتماذلك

علىينطبقوهو،الكتانيالمنتصرمحمدللشيخ()العامةالثقافة

فادعىالشيخعلىزادهذاإنبل،الانطباقتمامالبوطيالدكتور

ذلكإلىأشرتكنتكمالهليسماالصحةمن"السيرة"فقهلكتابه

نصه:مافقلتالمذكورةالمقدمةعلىالتعليقفي

الدجمتورالفاضلللأستاذ"السيرة"فقهكتابعلىوقفت"ثم

الكتاني،الأستاذنحوفيهنحافرأيته،البوطيرمضانسعيدمحمد

لهأصللاومابل،والمنكرةالضعيفةالأحاديثمنكثيراًفيهفأورد

منصحماعلىفعهاعتمدأنهالمقدمةفيفنص؟عليهزادولكنه،البتة

،مجردةدعوىأنهابينتبالكتابدرايتيولكن!والأخبارالأحاديث

فقه"الغزاليمحمدالشيخفضيلةكتابعلىكان.اعتمادهجلوأن

عليهزادبل،فقطاسمهياخذأنعلىالدكتوريقتصرلمالذي"السيرة

مناستفادكماعناوينهومنبل،ونصوصهبحوثهمنكثيراًفاستفاد

مابذلكليستر،مخلغيرلهاختصارمع،معهالمطبوع،إياهتخريجي

يكون-أناللهيشهد-تمنبْمنهمواظنثلائةفيانتقدنيوقد،فعلقد

ؤنك.رصالةفيأفردت34(ثم33،)مجلدالغراءالإسلاميالتمدنمجلةفيأولألرت)0(

عئرسنين.قبل
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كشففقد،ذلكمنالعكسعلىولكنه،منهاواحدفيولوسصيبأ

لا(الدكتوراه)بيسمونهاوماالعاليةالشهاداتهذهأنكلهبذلك

الفرصة،ليتتاحلأرجوأنوإني،وأدباًوتحقيقاًعلماًلصاحبهاتعطي

.المستعانواللهالإجمالهذابيانمنلأتمكن

هذهفيإلعهالمشارالإجمالفمينت،الفرصةليأتيحتثم

علالقائمينالسادةالىنشرهافيالأولالفضليعودالتي،الرسالة

مظهر"أحمدالأستاذمنهموبخاصة.الغراءالإسلاميالتمدنمجلة

منمتسلسلةًمقالاتٍتباعاًفيهانشرتفقد،وقواهاللهشفاه"العطمة

الرسالةهذهفيأفردتهاثم44(،مجلد-2-42مجلد-)7العدد

المجلةفيمتابعتهامنيتمكنلممنعليهاويطلعبها،النفعليعم

علىهذارديفيرأىالأساتذةبعضأنإلينميوقد،هذا.الغراء

يعهدونلامما،الأحيانبعض!فيوالقسوةالشدةمنشيثاًالدكتور

علمياًرداًلوكانأنهوتمنوا،العلميةوردوديكتاباقيسائرفيمثله

محضاً.

لييجوزماالأأفعللمأننيجازماًاعتقاداًأعتقدإنني:فأقول

يقولوجلعزواللهكيفانتقادنا،إلىلمنصفسبيللاوأنهشرعاً،

اصابهماذاوالذين"..المؤمنينعبادهوصففيالكريمكتابهفي

فاجرهواصلحعفافمنمثلهاسيثةسيئةوجزاء،ينتصرونهمالغي

عليهممافاولئكظلمهبعدانتصرولمن،الظالمينلايحبانهاللهعلى

الأرضفيود!غونالناسيظلمونالذينعلىالسبملانما..سبيلمن

عزملمنذلكانوكفرصبرولمن.أليمعذابفمأولئكالحق!غير

."الأمور
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ورسائلهكنبهفيالبوطيالدكتوريكنبهمابننبعمنكلفان

السلفيينعلىيتهجميفتالايجدهومجالسهخطبهفيبهويتحدث

والغوغاء،العامةبينبهمويشهر،خاصةدونهممنوعلى،عامة

)السفليين(بويلقبهم،والجنونوبالتبله،والضلالبالجهلويرميهم

الحكاميثيرأنيحاولهوبل،فقطهذاوليس!و)السخفيين(!

منذلكغيرإلىللاستعمارعملاءبأنهمإياهمبرميهضدهم

فيعباسيعيدمحمدالأستاذعليهسجلهاالتيوالزهاتالأكاذيب

وغيرها،03(0-274")صالمذهبيالتعصب"بدعةالقعمكتابه

الأكاذيب.هذهفيهاجاءبالتيوالصفحةالكتاببذكرذلكداعماً

نبزهمأنبعد")1(السيرةفقه"فيقولهوافتراءاتهطاماتهومن

يكنَبرو،اللهرسولبمحبةأفئدتهمتمشعرلمأقوامضل":الوهابيةبلقب

مناجتراركأنهوهذا"وفاتهبعدم!بذاتهالتوسليستنكرونوراحوا

نفوسهمتتقززالوهابيينهؤلاءإن"الجائرالمتعصبذلكلفريةالدكتور

.")2(!محمداسميذكرحينماتشمئزأو

علىهوالذيالواقعأنيتذكرالفريةهذهيلفظحيثوالدكتور

بينمنتعالىاللهبفضلوأمثالهمالسلفيينفانيكذبها،..بهعلم

وهوسواهدونىسبوحدهللنبياتباعهمشعارهمجميعاًالمسلمين

وجل،عزدثهحبهملازمهالذيالخالصحبهمعلىالقاطعالدليل

الدكتورولعلم"اللهيحببكمفاتبعونياللهتحبونك!عمان)قلقالكا

يحاولأنعلىعليهمحقدةحملةا!ينعلىالإلهيالفضلبهذا

الثالثة.الطبقة-354ص()1

ايعة(.الرالطبعة-44)صالطحاويةالعقيدةلمثرجالنيخمقدمةانظر)2(
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السلفيينتضليلوعلىبل،سلف.ماعلىالمذىرةالأيةدلالةإبطال

دليلالاتباعأنتعنيوأنها،الواضحالفهمهذاإياهالفهمهممجددأ

محبةأنحسبواقومضللقد":.فقال.عنهتنفكلاوأنهاالمحبة

الاقتداءأنوفاتهم،والاقتداءالاتباعإلامعنىلهاليس-!اللهرسول

المحبةإلاالاتباععلىيحملوازعمنتجدولن،ودافعبوازعإلالاياتي

."القلبية

مقبنفسهنفسهيناقضالذيهوإنما)ضل(الذيإن:وأقول

إلاالاتباععلىيحمللاكاناذالأنهآخرهينقضكلامهفاول،جهة

فكيف،بهونعم!لنعتقدهالذيوهو،وهوكذلك،القلبيةالمحبة

؟!الاتباعغيرمعنىلهاالمحبةأنفيالصريحكلامهأولمعهذايتفق

والعياذالآيةدلالةلأبطلعليهالدكتوروثبتكذلكالأمرولؤكان

تعالى.باثه

نأ"وفاتهم:بقولهعليناافزىفقدأخرىجهةومن

علمنعلمبلاللهبحمدمطلقاًذلكيفتنافلم"إلخ...الاقتداء

كلماوأنه،لهحباًازدادع!للنبياتباعاًالمسلمازدادكلماأنهاليقين

والعملكالإيمانمتلازمانأمرانفهما،-جمحلهاتباعأازدادلهحباًازداد

تماماً.2الصا

هوع!،للنميالخالصبالاتباع.المقرونالصادقالحبفهذا

تعالىفالثه،السابقةبفريتهالسلفيينعنينفيهأنالدكتورارادالذي

.حسمعاً"بائه"وكفىحسيبه

وترهاته،البوطيالدكتورافتراءاتمنكثيرمنقليلذلك

الثالثة.-الطبعة591ص)0(

-007-



قدولعلهالرد،فيأحياناًعليهقسوناأن؟بعضهمعليهأشفقالذي

بعدمنحقنالملانستوفوأننا،ذلكفيمعذورينكناأننالهمتبين

لاالافتراءلأنالاستيفاء،نستطيعلنولكنمثلها(سيئةسيئة)وجزاء

العلمهذافيجهلهبينتأننيصنعتهالذيوكل،بمثلهمقابلتهيجوز

بصورةالأبرياء،وعلىعليهموافتراءهللعلماء،ومخالفتهعليهوتطفله

ذلك،عنسيعةفكرةيأخذأنشاءفمن،تصدقتكادلارهيبة

.العجابالعجبيرىهذهالرسالةفهرسإلىفليرجع

الردفيالمذكورةالقسوةاستوجبأقوىسببوهناك،هذا

الموضوعجلالةوهوألا،يدر!هأنعليهالمشفقينأولئكعلىينبغي

والادعاءالتبججمع،علمبغيرالدكتورفيهخاضالذيوخطورته

يقللمكثيرةوأخبارأأحاديثفصحح،إلعهيسبقلمالذيالفارغ

ثابتةوهيللمذهبتعصباًأخرىأحايثوضعفأحد،بصحتها

الحديثبمصطلحالتامجهلهمع،والمشربالفنبهذاالعلمأهلعند

به،العارفينالعلمأهلمنالاستفادةعنواعراضه،ورواتهوتراجمه

منيصححواأنالأهواءوأهلالجهالأمامخطيراًباباًبذلكففتح

سنةالإسلامفيسنومن"،أرادواماويضعفوا،شاؤواماالأحاديث

."القمامةيومالىبهاعملمنووزروزرهافعلعهسيئة

جملهْفيإلسلفمينيتهميفتاماالدكتورإنالعطيماللهوسبحان

فاذا،لذلكأهلًايكونوالموإنالفقهفيمجتهدونبأنهمبهيتهمهمما

بئراًحفر"منالساثرللإثرمنهتحقيقاًبهاتهمهممماشرهوفيمايقعبه

منالحديثعلمفيالاجتهادأنيرىالدكتورأنأم!فيها"وقعلأخيه

الفقهعليهيقومالعلمهذاكانوإنيحوز،جاهلمنبلالمجتهدغير

!!جلهأوكله

-107-



علىالمشفقينأولئكعلىالواجبمنأرىفانيذلكأجلمن

جهالاتهكلعنيتراجع(بانالنصيحة)والدينينصحوهأنإلدكتور

،أخرىمرةمثلهافيالخوضعنولسانهقلمهيمسكوأنوافتراءاته

كيف:قيلأومظلوماظالماًأخاك"انصم!:محمدنبينابقولعملأ

أخرجه."نصرهذلكفإنالظلمعنيتحجزهقالظالما؟أنصره

فيمخرجوهوجابر،حديثمزومسلمأنسحديثمنالبخاري

الل!)وعفانرجوهمافذلكالدكتوراستجابفإن)515("الإرواء"

للمتقين،والعاقبةنفسهإلايلومنفلاالأخرىكانتوإنسلف(عما

فيأمنواوالذينرسلنالننصر"إنا:يقولإذالعظيماللهوصدق

وفممعذرتهمالظالمينينفعلايومالأضهاديقومويومالدنياالحياة

الدار".سوءولهماللعنة

هـ.7913سنةمنالأخرةجمادى27فيالكتابمنفرغوقد

وأنواعهأحكامه:التوسل-91

اضطراباالدينفيوحكمها،التوسلمسألةفيالناساضطرب

ومغال،ومحرممحللبين،عظيماًاختلافاًفيهاواختلفوا،كبعراً

فييقولواأنطويلةقرونمنذالمسلمينجمهوراعتادوقد،ومتساهل

."عنيواعفعافنيبجاههأونبيكبحقاللهم":مثلًادعائهم

بجاهاللهمو""ليتغفرأنالحرامالبيتبحقأسالكإنياللهمو"

رجالبكرامةاللهم"أو."وفلانفلانومثل،والصالحينالأولياء

الاعتقادوهوأمددهوتحت،حضربئفينحنمنوبجاه،عندكالله

الله،بغيراستغاثةوطلبه،باطلاعتقادهوللأحياءميتبشرب!مداد

وعنعناالهمفرجابالثهوالعياذالأكبرالشركأنواعمننوعوهي

-207-

http://waqfeya.com/book.php?bid=9180


إلبكمتوسلينائضراعةأكفإليكبسطناقدإنااللهم"و"المهمومين

"الخ....والمسلمينالإسلامتنصرأنوالشفاعةالوسعلةبصاحب

قدوأننه،ومشروعساثغأنهويذعون،توسلأهذاويسمودْ

وتحضبهتأمربل،وتشرعهتقرهالتيوالأحاديثالآياتبعضفيهورد

تعالىاللهإلىالتوسلأجازحتىهذاإباحةفيغلاوبعضهم،عليه

كقبور،الشأنلرفعةيؤهلهاماالمكائةمنتبلغلمالتيمخلوقاتهببعض

والشجروالحجارةوالتراب،أضرحتهمعلىالمبنيوالحديد،الأولياء

اللهإكراموأن،عظيمفهوالعظيمجاوزماأنزاعمين،منهاالقريبة

اللهإلىوسيلةيكونأنيصجحتىنفسهالقبرإلىيتعدىالقبرلساكن

توسل،أنهاوادعى.اللهبغوالاستغاثةالمتاخرينبعضأجازقدبل

؟ترىياالتوسلهوفما!أساسهمنالتوحيدينافيمحضشركأنهامع

وحكمه؟فيهالواردةوالأحاديثالآياتمعنىوما؟أنواعههيوما

بأسلوبالرسالةهذهفيالشيخعنهامحيب؟الإسلامفيالصحيح

فصلوقد،والعالموالطالبوالمتعلمالجاهلمنهيستفيددقيقعلمي

فيهورد،والضعيفةالصحيحةالأحاديثوذكر،تفصيلاًالقولفيه

.الأصولفيالسلفطريقةخالفمنعلى

كالآني:كتابهالشيخرتبوقد

.والقرآناللغةفيالتوسل:الأولالفصل.

.العربلغةفيالتوسلمعنى

.القرآنفيالوسعلةمعنى

الله.إلىالمقربةالوسائلهيوحدهاالصالحةالأعمال

صالحا؟العمليكونمتى
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والشرعية.الكونيةالوسائل:الثانيالفمل

ومشروعيتها؟الوسائلصحةتعرفكيف

-:الثالثالفصل

لى.وصفاقهاللهبأسماءالتوسل

الداعي.بةقامصالحبعملالتوسل

الصالح.الرجلبدعاءالتوسل

السابقة.الثلانةالأنواعبغيرالتوسلبطلان

عليهاوالجوابشبهات:الرابعالفصل

.بالعباسعمراستسقاءحديث:الأولىالشبهة-

.البرزخفيجمضَالنبيحياةحولتنبيه

ورله.اعتراض

الضرير.حديث:الثانيةالشبهة

الصالحين.فيالغلوخطروبيانتوهمدفع

."التوسلحقمقةإلىالتوصل"كتابحولآخرتنبيه

التوسل.فيالضعيفةالأحاديث:الثالثةالشبهة

عليك.الساثلينبحقاللهم:الأولالحديث

.الصلاةإِلىخرجإذاكان:الثانيالحديث

أمسى.وإذاأصبحإذاكان:الثالثالحديث

أسد.بنتفاطمةعن:الرابعالحديث

المهاجرينبصعاليكيستفتح!اللهرسولكان:الخامسالحديث

حاولمنعلىالرد-ع!بمحمدآدمتوسل:السادسالحديث

.للقرآنمخالفتهوبيانتصحيحه
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بجاهي.توسلرا:السابعالحديث

:ضعيفانأثران

وفاته.بعد!بهالاستسقاءأثر1َ

منه.الدعاءطلبوبينالنبيبذاتالتوسللينالفرق

تعالى.اثهبغيرالاستغاثة

الفتق!عاميالرسولقبرفوقالكرىفتجأثر-2

الميخلوقين.علىالخالىْقياس:الرابعةالشبهة

.بالذواتالتوسلب!باحةالقول:الخامسةالشبهة

بالعملالتوسلعلىبالذاتالتوسلقياس:السادسةالشبهة

!-ءكأ:.الصالح

باَثاره.التبركعلى!النبيبذاثالتوسلقياس:السابعةالشبهة

والتوسل.التبركبينالتسوبةفيالبوطيتخليط-1

يك!.النبيبآثارالتوسلبطلأن-2

عريض.افتراء-3

الخلائق.أقضلكونهيي!بالنبيالتوسلمناطأنادعائهفيخطوة-4

الاستشفاع.لكلمةاللغويبالمعنىجهله-5

.!النبيبمنزلةكانالأعمىترسلأنادعائهفيخطؤه-6
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والسنة:الكتاب!فيالمسلمةالمرأةحجاب-02

الشيخ:يقول

دثه-والحمد-الطيبالأثرلهكان،هذاكتابناأنعلمتولقد

لمااستجابتفقد،المحصناتوالزوجأت،المؤمناتالفتياتعند

كثيراتالمسلمةالمرأةجلبابمنتوفرهاالواجبالشروطمنتضمنه

نأمنهعلم!حين،أيضاًوجههاسزإلىبادرتمنوفيهن،مخهن

بالنساءفيهمقتديات،الأخلاقومكارم،الأمورمحاسنمنذلك

اللهرضيالمؤمنينأمهاتوفعهن،الصالحالسلفمنالفضيلات

؟.عنهن

منهمالمقلدونلاسيما،وطلابهالعلمأهلبعضىف!نذلكومع

ونصاعةحجتهوقوة،العلميوأسلوبهبالكتابإعجابهممع-ف!!م

،بعورةليسالمرأةوجهبأنالتصريحمنفيهجاءمايرقهبملم-برهانه

به،وشافهنيالثانويةالمدارسفيالأساتذةأحدبذلكإليكتبوقد

-:فريفانوهؤلاء.أيضاًالحجازوفي،سوريةفيهناآخرون

عنذلكوليس،عورةالوجهأنيرىيزاللامن:الأول

تقليدأوإنما،الأصليةمصادرهامنوتتبعهاالشرعيةالأدلةثراسة

بعضوفيها،فيهاعاشالتيالبيئةأو،عليهنشأالذيلمذهبه

وغيرة،إسلاميةوعاطفة،نيةبحسنالحماسةأشدلذلكالمتحمسين

،ساعاتدامثجلسةالفضلاءهؤلاءأحدإلىجلستوقد.دينية
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ما،عندهأجدلعلي،منيبطلبذلكوكان،المسألةحولفيهاتباحثنا

لأممأ،منهسمعتهالذيوكل،ذلكمنبشيءاحظفلم،رأيهيؤيد

الاقتناععنصدتهالكتاب-،أدلةبعضعلىلهمحرضتشبهاتهي

فكرتثم،اللهيسربماشبهاتهعنليلتئذفأجبته،لازمهاوثبني،بها

وردنيوما،أدلتهافيالنظروأجلت،أخرىمرةالممسالةفيذلكبعد

وخطأ،رأيبصواباقتناعابذلكفازددت،حولهاشبهاتمن

منالعلماءجماهيرإليهذهبماورأينا،لاكيف،بهالمخالفالرأي

تلكأوردتوقد،الكتابهذافيمشروحهوكما.والفقهاءالمفسرين

منه.الطبعةهذهفيالجوابمنعلياللهفئحوما،الشبهات

معيرىولكنه،بعورةليسالوجهأنإلىمعنايذهب:الثاني

وسدا،الزمانلفسادنظرأالمذهبهذاإشاعةيجوزلاأنهذلك

:أقولهؤلاءف!لى،للذريعة

وطيهكتمانهيجودفلاوالسنةالكتابفيالثابتالشرعيالحكمإن

بتحريمالقاضيةالأدلةلعموم،غيرهأوالزمانفسادبعلة،الناسعن

منأنزلنامايكتمونالذينإن"تعالىقولهمثل،العلمكتمان

الثهيلعنهمأولئك،الكتابفيللناسيعناهمابعدمنوالهدىالبينات

علماًالجمهكتممن"!ك!وقوله،915البقرةأ"اللاعنونويلعنهم

رواه"صحيحه"فيحبانابنرواه."نارمنبلجامالقيامةيومالله

عنالرادعةالنصوصمنذلكوغير،والذهبيهووصححهالحاكم

العلم.كتم

كماالشرعفيثابتاًحكماًبعورةليسالمرأةوجهبأنالفولكانف!ذا
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اللهم!؟بهالناستعريفوترك،بكتمانهالقوليجوزفكيف،نعتقد

غفراً.

للذريعة،سداًبهالعمللايجوزذلكمعأنهيرىكانمننعم

بالأدلةويأتي،يكتمهولاللناسيراهالذيذلكيبينأنبدورههوفعليه

بنالفضليرى-!ميِماللهرسولفهذا!هعهاتوهمهات،رأيهتؤيدالتي

ينظوحسناءامرأةوكانتا-فثعميةالمرأةالىيلتفتعنهاللهرضيالعباس

الصلاةعليهمنهيكونلاثم،محرمهْغيروهي،إليهتنطر،إليها

تسترأنيأمرهاولا،عنهاالفضلوجهيصرفأنمنأكثروالسلام

بهذهالقائليك!وهو،هذهمنأوضحووسملةذريعةفأي،عنهوجهها

فهذا"عليهماالشيطانآمنفلم،وش!ابةشاباًرأيت":المناسبة

جمعلة-ولوكانت-وجههاعنالمرأةكشفأنيقرر،الصحيحالحديث

منيمنعهاأنلأحدوليس،فعلتبهتأخذأنشاءتإن.لهاحق

نقولأنمنمنعناالحديثهذافمثل،بهاالافتتانخشيةبزعم،ذلك

فيالصوابالرأيإشاعةعليناوأوجب.المذكورالفريقبرأي

المسألة.

المرأةعلىيجبمافبينا،الأداءحقالعلميةالأمانةأديناوبذللق

بالأحسنأخذومن،ونعمتفبهاالواجبالتزمفمن،بهايحسنوما

تعالىاللهوأرجو،زوجيمععلمياًالتزمتهالذيهووهذا.فهوأفضل

ذلك.قبيلأويبلغنحينبنانيمعلمثلهيوفقنيأن

إليه:الإشارةوسبقتالأستاذكتابفيماجاءالغريبومن

السترسترأهلكعلىالحسنحرصكيسمعأو،أحدهميلحظوقد"
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ماكتبت،قرأفإذا)إ(اللهمعاذ،الوجهبإظهارالسماحدونالمطلوب

!"يجمللابماورماك،تقواهلافتواهخالفت:قال

ومما(م974//)23بتاريخكتايهجوابإِليهأرسلتكنتوقد

لابما"ظلماًأحدهمرمانيإن":قوليالفقرةهذهعنجواباًفيه

عليهمالهصلواتوالصالحينبالأنبياءحسنةأسوةليفإن"يجمل

يقبحويمابلفقط"يجمللابما"أعداؤهميرمهملمالذين،أجمعين

الكاتبحضرةإليهأشاربماالراميأن،عنديفيهشكلاومما،أيضاً

-:لأمرينوذلك،يعلمأنينبغيجاهلأو،ظالممعتد

ليسالمرأةوجهأن"الكتاب"فيقررتهماغايةأن:الأول

أنهمعناهليسوهذا،فيهالمذكوربألشرطتظهرهأنيجوزوأنه،بعورة

شانمنليسهذالأن،ولابدزوجهوجهيكشفأنبهالقائليلزم

نأيعلمواحدكلأنإذ،الواجبالأمرلوازمهومنبل،الجائزالأمر

وأبالتركأخذثأناف!ذا،تركهيجوزكما،فعلهمايجوزهوالجائز

.الجرازمنبهأفتيتعماأخرجلمالحالتينفعلى،بالفعلأخذت

كان"..تقواهفتواهخالفت":فيقالمنأنذلكمنفتبين

.العدلأوالسليمالفهمعنبعيداًجدأ

قد...بعورةليسالوجهأنتقريريبجانبأَنني:والآخر

منعلى(36ص)فيهورددت،الأفضلهوالسترأنأيضاقررت

ثم.كثبرةأوردحهاوآثاربأحاديثالدينفيوتنطعبدعةالسترأنزعم

:(53ص)نصهبماختمتها

مماهونحوهأوببوقعلوجههاالمرأةسترأنذكرناممافيستفاد"

لاكانلإن،محمودمشروعأمرالمحصناتالنساءعندالموممعروف
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."حرجفلالاومن،أحسنفقدقعلمنبل،عليهادْلكيجب

الطائفتينعلىورد،السترتفضعِلفيصريجنصمنيفهذا

خيرو)،ببدعيتهمنهموالقائلينبوجويهمنهمالقاثلين:المتشددتين

.(اوصاطهاالأمور

وحزناًأسىيتفطرليكادقلبيكانوإنأنه،عنديالأمروحقيقة

فيالنساءعليهتهافتتالذي،المخزيوالتبرجالمزريالسفورهذامن

معالجةأنأبداًأرىلافإنني،النارعلىالفراشتهافت،العصرهذا

وأنالوجهعنالكشفمنلهناللهأباحمابتحريمتكون،ذلك

حكمةإنبل.ورسولهاللهمنأمربدونستر5عليهننوجب

يسروا":يك!قولهفيهاالتىِأصولهوبعض،فيهوالتدرج،التشريع

فقهاءعلىيوجبذلككل،الصحيحةالتربيةوأصول"تعسرواولا

لابالرفقويأخذوهن،بالنساءيتلطفواأن،ومرشديهاومربيهاالأمة

قلزمنفيونحنسيمالا،فيهاللهيسرفيمامعهنويتساهلوا،بالشدة

المستحباتعنفضلأ،والفرائضالأمورمنبالعزائمياخذمن

والنوافل!

معوجههاعنالمرأةكشفأنيروناليومالعلماءبعضكانفإذا

لا-فنرىأنهزعمواعليها-خطربهاللهأمرهاممابدنهامنسواهلماصعتوها

يخالفهممنعلىالشديدالإنكاربإظهارالمسألةمنيكتفواإنمنهملِليق

عليهمإنبلبلادهمإلىالكتابدخولبمنعالقرارواتخاذ،الرأيفي

بهما:القياممنلهملابداثنينأمرين

عليهمستدلين،فيهااللهحكمللناسيبينواان:الأول

فقط،وبذلك،للتقالمداتباعاًأولمذهبتقليداًلا،والسنةبالكتاب
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الزبدفأما)الباطلمنالحقبل،الخطامنالصوابللناسيظهر

نإإنهم.(الأرضفيفيمكثالناسينفعماوأما،جفاءفيذهب

.؟!يفعلونفهل،المؤمناتالنساءلهماستجابذلكفعلوا

إسلاميةتربيةالمسلماتالفتياتبتربيةيعنواأن:والآخر

بتعليمهنوالجامعاتوالمساجدالمدارسفيوخصوصاً،صحيحة

تتسربأنالخليعةالمجلاثومنع،النافعةالشرعيةالثقافةوتثقيفهن

فيالمبذولةالوسائلمنذلكونحو،أخلاقهنعليهنوتفسدإليهن

بالشرونبلوكم"،والخيرالشرفياستعمالهايمكنمماالحاضرالعصر

."فتنةوافي

إذااللاقيالمؤمناتالنساءمنجيليوجدأنيمكنوذاكهذابمثل

ونساءوبناتكلأزواجكفلالنصيايهايا"تعالىاللهقولمثلسمعن

فعلتكماأمرهام!الإلىبادرن"جلابيبهنمنعليهنيدنينالمؤمنين

وجلعزقولهنزلحينعنهناللهرضيالأنصارنساء

تيسربمافاختمرنباثرن."جيوبهنعلىبخمرهنبنولمضر..."

.(24ص)الكتابمنموضعهفيمذكورهوكماالإزرمنلهن

وأما،واجباكانإنبسترالوجهتؤمرأنيمكنالنسوةهذهفمثل

وغيرها،السوريةبلادنامثلفي،بذلكالنساءمنالأعظمالسوادأمر

فيهاينتش!ربدأأوانتشرالتيالأخرىالبلدانمنونحوهاكمصر

بلاد-حتىالأسفمعمنهتنجلممما،صورهبأبشعوالخلاعةالتبرج

هذامعللمسلمينالحصينالحصنتكونأننأملكناالتيالتوحيد

به،اللهيأمرلمالذيالوجهبسترالنساءمنالجنسهذافامر؟التبرج

أكزوماهووصدورهننحورهنيسترنبأنعندهناستعدادلاوهن
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الكتابفقهرائحةمنذرةعندهكانمناليهيذهبلامما،ذلكمن

والسنة.

تستجيببأنالعصرهذافيالعلماءيقنعأنإذأالحكمةفمن

فمن.والكفينالوجهحاشاكلهالبدنحجبمنبهاللهأمرلماالنساء

وأما.إليهوندعو،لهننستحبهمافذلك،منهنأيضاًذلكحجب

الله،يحبهلاوتنطعالدينفيتشددعنديفهوعليهنذلكايجاب

قي،ب!خيراًاللهرسولبهنوصانااللاتيالنساءعلىوخصوصاً

ويوم"بالقوابىيررفقاً":والسلامالصلاةعليهقولهمنهاكثيرةأحاديث

بينغريبةوتكونمنهنشذمنإلااللهلأمرالمسلماتالنساءتستجيب

لهموتقوم،ومجدهمعزهمالمسلمينإلىيعودفيومئذ،المستجيبات

بنصرالمؤمنونيفرحويومئدْ"عدوهمعلىاللهوينصرهم،دولعْهم

قبلالرجالتعالىلأمرهاستجاباذاإلاذلكيكونولن،"اللّه

لثهاستجيبواآمنواالذينايهايا"قريباًذلكيكونأنوعسى،النساء

وقلبهالمرءبينيحولاللهانواعلموا،يحييكملمادعحماذاوللرسول

."تحشروناليهوأنه

منتتبعهعاوفق"المرأةحجاب"هذاكتابهالشيخقسموقدص

هذهواستنتج،السلفيةوالآثار،المحمديةوالسنة،القرآنيةالآيات

-:المسلمةللمرأةالإسلاميللحجابالشروط

استثنى.ماالاالبدنجميعاستيعاب-1

نفسه.فيزينةيكونألا-2

يشف.لاصفيقاًيكون-أن3

ضيق.غيرفنكمفاضايكونأن-4
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مطيباً.مبخراًيكونألا-5

.الكافرابلباسيشبهألا-7

.شهرةلباسيكونلا-ان8

للباحثغنىلاوافياًمفصلاًشرحاًالشروطهذهلثمرحوقد

الاحتجاجمواطنفيبهاوالاحتجاجعنهاوالعاميالعلموطالب

.والبيان

:العقيدةفيالأحادبحديثالأخذوجوب-21

الجيوش!اجتماع"كتابهفيتعالىاللهرحمهالقيمابنيقول

:"الإسلامية

ارضه،فياللهآنيةالقلوب"السل!بعضقاليهما..."

فلبهفيالإيماننورهووالمصباح!واصفاهاواصلبهاارقهاإليهفاحبها

وهيالحقودينللهدىالمتضمنةالوحيشجرةهيالمباركةوالشجوة

الصحيحةالفطرةنور،النورمحلىوالنورمنهايتقدالتيالمصباحمادة

النوريناحدفينضاف،والكتابالوحيونور،الصحيحوالإدراك

والحكمةبالحقينطقيكادولهذا،نورمحلىنوراًالعبدفيزدادالآخرإِلى

بهونطقفلبهفيوقعمابمثلالأثريبلغهثمبالأثرفيهمايسمعانقبل

وفطرتهعقله!يريهوالوحيوالفطرةوالشرعالعقلشاهدعندهفيتفق

والنقلالعقلعندهيتعارضلاهوالحق-!رِرالرسولبهجاءالذيوذوقه

.ويتوافقانيتصادقانبلالبتة

أمواجقلبهفيتلاطمتمنعكسالنورعلىالنورعلامةفهذا

يسميهاالتيالجهلياتالظنونمنالفاسدةوالخيالاتالباطلةالشبه

-713-

http://waqfeya.com/book.php?bid=474


يغشاهبحرلجيفي)كطلماتصدرهفيفهي"العقلياتالقواطع"أهلها

إذابعضفوقبعضهاظلماتسحابفوقهمنموجفوقهمنموج

.(نورمنلهفمانوراًلهاللهيجعللمومنيراهايكدلميدهأخرج

،انتظامأتمآدمبنيطرائقالأياتهذهانتظمتكيففانظر

والبصائرالهدىأهلقسمانالناسق!ناشتمالأكملعلعهواشتملت

وأنوتعالىسبحانهاللُه-!يمعنالرسولبهجاءفيماالحقأنعرفواالذين

والسمغالعقلمننصيبهقلمنعلىيشتبهفشبهاتعارضهماكل

يحسبهبقيعةكسراب"وهيبهينتفعحاصللهشيئافيظنها،أمرها

واللهحسابهفوقاهاللّهعندهووجدشيئايجدهلمجاءهاذاحتىماةالظماَن

فوقهمقموجيغشاهلجيبحرفيكظلمات"او"الحسابسويع

يكدلميدهاخرجاذابعصرفوقبعضهاظلماتسحابفوقهمقموج

أهلهموهؤلاء."نورمقفمالهنورألهاللهيجعللمومقيراها

الذين،الصالحوالعملالنافعالعلمأصحابالحقودينالهدى

فيوأطاعوهبالشبهاتيعارضوهاولمأخبارهفييك!حالرسولصدقوا

الخوضأهلمنعلمهمفيهمفلابالشهواتيضيعوهاولمأوامره

منعملهمفيهمولا،ساهونغمرةفيهمالذينالخراصين

وأولئك،الدنياوالأخرةفيأعمافمحبطتالذينبخلاقهمالمستمتعين

أهلنورهفيفرأواالمبينالوحينورلهمأضاء.الخاسرونهم

وفي،يتهوكونضلالتهموفي،يعمهونآرائهمظلماتفيالظلمات

بعثممامجدبينممحلين،السراببظاهرمغترينيترددونريبهم

نخالةإلاعندهمإنالخطابوفصلاءلكمةمنب!رسولهبهتعالىاللُه

علىوقدموهاإليهاواطمأنوابهارضواقدالتيالأذهانوزبالةالأفكار

لهمأوجبه"ببالغيهماهمكبرإلاصدوبىهمفيإن"والقرآنالسنة
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بغيراللهآياتفييجادلونلأجلهوهمالشيطانونخوةالهوىاتباع

."صلطان

منشذمنعلىيشنعنجدهاللهرحمهالقيمابنكلامخلالفمن

السابقينالمؤمنينسبيلغوواتبع،-لمجي!اللهرسولهدىعنالمسلمين

فعله)هديهيتلقفونكانواالذينأصحابهوهم،الأمةهذهمناسلاف

التابعينجيلبعدهموتلقفه،والحفظوالرحبوالسعةبالقبول(وقوله

بل(المتواتر)الجمعروايةأو(الآحاد)الفردروايةبطريقجاءسواء

فهومذهبي.الحديثصحإذا:يقولونكانوا

توجدلاإنهوحيثالحديثالعصرفيوخطورتهالموضوعولأهمية

حديثاًوتبناهقديماًنشأالذيالمذهبهذاباطلفيهامفص!جامعةرسالة

بالسنةوالاستهانةوالبدعةبالخرافةمملوءةبيئابفيعاشواالذينمنكثير

ابنالإنسانأالقائليقولكمالأنه،المسلمينبينالجهلفنضحوا

ألقاهابمحاضرةالسمجةالحماقةلهذهمتصدياًناصرالشيخقام(بيئته

فيالمثقفالم!سلمالشبابمنجمعفيسنةوعشوينسبعحواليمن

وقد.العلموينتشرالنفعليعمرسالةإلىحولتذلكبعدئم،دمشق

علىالناصعةوالأدلةالقاطعةالبراهينمنالرسالةهذهفيالشيخجمع

،والتلبيساتالمغالطاتمنفيهالسترعماوهتك،المذكورالرأيفساد

تحصينفيتونيقهعلىالعالمينربدثهوالحمد.جداًطيبأثرلهكانمما

الخطير،الرأيذلكضدالعالمبقاعجميعفيالمسلمالشبابكثيرمن

فيوخاصةلثهوالحمدأثرهمنفكان،تيارهفيالانجرافمنوحمايتهم

شتىرسائلفيبهيقولمنعلىورداندشارهضعفأنالجزيرةأرض

وقد.بهوالمتصسكينإليهالداعينقافحم،الصحافةفيكثيرةومقالات

الواضحالعلمعلىوجهكلحوىوجهاًعشوينعلىالرسائلزتبت
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،العشرونالوجهالهامةالوجوهتلكومن.الساطعةالكثيرةوالأدلة

فمه:يقول

حقفيتقولوالسلامالصلاةعلعهعيسىعنتروىحكمةهناك

منشاءفمن"تعرفونهمثمارهممن":الكذبةالدجالينالمتنبئين

تئبت"لاالعقيدة"إن:الباطلالقولذلكثمرةيعرفأنالمسلمين

التىالإسلاميةالعقاثدمنسنسوقهفيمافليتأمل،الآحادبحديث

شاهدةمتوافرةمتضافرةالأحاديثوجاءت،ال!لفعنالخلفتلقاها

دونالمخالفونيتبناهالذيالقولذلكخطورةلهيتبينوحينئذ،عليها

عليهماإنكارمن،البعيدالضلالمنإليهيؤديبمايشعرواأن

منها:الآنمايحضرنيوهاك.الصحعحةالعقائدمنالمسلمون

فييذكووالمالذينالأنبياءمنوغيره،السلامعليهآدمنبوة-1

!القرآن

والرسل.الأنبياءجميععلى!نبيناعمدأفضلية-2

المحشر.فيالعظمى!شفاعته-3

أمته.منالكباثرلأهل!شفاعته-4

القمر،انشقاقمعجزةومنها،القرآنماعداكلهافًيمعجزاته-5

الصحيحةالأحاديثينافيبماتأولوهاالقرآنفيذكرهامعفإخها

ط!.اللهلرسولمعجزةالقمربانشقاقالمصرحة

الخلقية.شمائلهوبعضالبدنيةيك!صفاته-6

والجن،الملائكةوصفةبدءالخلقعنتتحدثالتيالأحاديث-7

الجنةمنالأسودالحجروأن،مخلوقتانوأنهما،والنار،والجنة

(131ص(وشربعة)عقبدةكتابهفيشلتوتالشيخصرحوقد)
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أنهإلا(25-3!ص)أشاركمامكةأحجارمنطبيعيحجربأنه

.إ"نورمنخلقمتدالملاثكةانلايعتقد

ا-فصائص)كتابفيالسيوطيجمعهاالتي!-خصوصياته

فيها،للمتقينأعدوماأهلهاورؤيةالجنةدخولمثل(الكبرى

وغيرذلك.الجنمنقرنيهواسلام

!.الجنةأهلىمنبالجنةالمبشرينالعشرةبأنالقطع-

القبر.فيونكيرمنكربسؤالالإيمان-1

القبر.بعذابالإيمان-1

القبر.بضغطةالإيمان-1

القيامة.يومالكفينذيبالميزانالإيمان-1

.بالصراطالإيمان-1

بعدهايطمألاشربةمنهشربمنوأن،ع!هبحوضهالإيمان-1

أبداً.

.بغيرحسابالجنةمج!أمتهمنألفاًسبعيندخول-1

التبليغ.عنالمحشرفيالأنبياءسؤال-1

والنشر.والحشرالقيامةصفةفيالحديثفيصحمابكلالإيمان-1

كلعلىكتبتعالىاللهوان،وشرهخيرهوالقدربالقضاءالإيمان-1

وأجله.ورزقهشقاوتهأوسعادتهإنسان

.شيءكلكتبالذيبالقلمالايمان-2

مجازاً.لاحقيقةاللهكتابالقرآنبأنالإيمان-2

مجازاً.لاحمقيقةوالكرسيبالعرشالإيمان-2

.النارفييخلدونلاالكبائرأهلبانالإيمان-2

الجنة.فيخضرطيرحواصلفيالشهداءأرواحوأن-2
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.الأنبياءأجسادتاكلأنالأرضعلىحرماللهوأن-25

عليه.أمتهسلام!النبييبلغونسعاحينملائكةللهوأن-26

عيسىونزول،المهديكخروجالساعةأشراطبمجموعالإيمان-27

موضعها،منالأرضودابة،الدجالوخروجالسلامعليه

الأحاديث.بهصحتمماوغيرهما

إلاالنارفيكلها،فرقةوسبعينثلاثعلىيفترقونالمسلمينوأن-28

عقيدةمنالصحابةعليهكانبماتتمسكالتيوهي،واحدة

.وهديوعبادة

السنةفيمماجاءالعلعِاوصفاته،الحسنىاللهأسماءبجميعالإبمان-92

وغيرها.والنزولالفوقيةوصفةوالقديركالعلي،الصحيحة

ربهآياتورؤيته،العلىالسماواتالىيننَىِبعروجهالإيمان-03

.الكبرى

فيوردتالتيالصحيحةالإسلاميةالعقائدبعضهذه

وهي،بالقبولالأمةوتلقتها،المستفيضةاوالمتواترةالثابتةالأحاديث

وآ،إنكارهاعلىيجرؤالمسلمينمنأحداًأظنوما،المثاتتبلغ

بحديثالعقمدةيثبتونلاالذينيلزمذلككاندإن،فيهاالتشكيك

الحقبعدفماذا،السبيلسواءالىداياهمتعالىاللههدانا،الآحاد

.!والظلماتالمبينالضلالإلاوالنور
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كأنكالتسليمإلىالتكبيرمن"!سَيدالنبي2صلاةصفة-22

!:"تراها

/البخاري"بىواه"أصليرأيتفونيكماصلوا".م

وهوافيجمبليللكتابْتلخيصاًأواختصاراًيُعَدُّالكتابوهذا

005)أكزجمنِفييقعفذاكالكيير!(النبيصلاةصفة)

-.(صفحة

:الكتابتاليفسبب

رأيتضد،الموضوعهذافيجامعكتابعلىأقفلمولماكنت

فيالاقتداء/همهمممنالمسلمينلإخوانيأضعأنعليالواجبمن

يتعلقما-لجميعأمكنمامستوعباكتابا،!عل!نبيهمبهديعبادتهم

منعلىيسهلبحعث،التسليمالتكبيرإلىمنكلحِالنبيصلاةبصفة

فيأمرهبتحقيقالقيامصادقاحبايك!للنبيالمحبينمنعليهوقف

عنشمرتفانيولهذا،"أصليرأيتمونيكماصلوا"المتقدمالحديث

مختلفمنقصدت"إلعهبمإالمتعلقةالأحاديثوتتبعث،الجدساعد

وقد،يديكبينالذيالكتابهذاذلكمنفكان،الحديثكتب

ثبتماإلاالنبويةالأحاديثمنفيهأوردلاأننفسيعلىاشنرطت

عنصفحاوضربت،وأصولهالشريف!!بديثقواعدحسبما،شنده

الأذكاروأوالهيئابقفيكانسواء،ضديفأومجهولبهماتفرد!

منه6الضعيفعنغنيةالحديمثمنئبتفيمالأنه،7وغيرهاالفضائل

قالكماوهو،الموجوحوالظن،الظنإلا-خملافبلا-يفيدلالأنه

إياكم"!وقال.(28النجمأ"شيئاًالحقمنيغنيلا"-:نعالى
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ومسلم.البخاري"الحديثكذبالظنفانوالظن

عنه!اللهرسولنهانا،بهبالعملتعالىاللهيتعبدنافلم

الترمذيأخرجهصحيح"ماعلمتمإلاعنىالحديثاتقوا":فقال

شيبة.ألماوابنوأحمد

به.العملعنين!ىأنفالأحرىالضع!فروالةعنضهىف!ذا

،قوأدأعلى:شطرينعلىالكتابوضعتكنتوقدهذا

منها،اللازمةالجملأوالآحاديثمتونفيهأوردتفهوكالمتنالأولأما

الكتابيبدوبحعثبعضهابينمؤلفابه!اللائقهأماكنهافيووضعتها

الحديثنصعلىالمحافظةعلىوحرصت،آخرهالىأولةمنمنسجماً

لفظاًمنهافأوثرألفاظلهيكونوقد،السنةكتبفيوردالذيولفظه

ذلكعلىفأنبهالألفاظمنغيرهإليهأضموقد،غيرهأوالتاليفلفاثدة

أعزُهاولم(كذاكذا:روايةفي!و)(وكذاكذا:لفظوفي):بقولي

أثمةمنرواهامنبينتولا،نا!راًالاالصحابةمنعارواالى

والمراجعة.للمطالعةتسهعلأالحديث

الأحاديثفبهخرجت،قبلهلماكالشرعفهوالأخرالشطر.وأما

علىالكلاممع،وطرقهألفاظهمستقصيا،الأعلىالشطرفيالواردة

حسبماوتضعيفاًوتصحيحاً،وتجريحاًتعديلأوشواهدهاأسانعدها

بعضفييوجدماوكثيراً،وقولكدهالشربفالحدبثعلومتقتضيه

فاضيفها،الأخرىالطزقفييوجدمالاوالزيادلتالألفاظمنالطرق

كا،أصلهمعانسجاماًأمكناذاالأعلىالقسمفيالواردالحديثأصلالى

دون،،أهكذامستطيلينقوسينبينبجعلهاذلكإلىوأشرت

مصدركاناذاهذا،لأصلهالمخرجينمنبهاتفردمنعلىأنصأن
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مستقلاًآخرفوعاًجعلتهوإلا،واحدصحابعنومخرجهاطرريث

نفيسعزيزشيءوهذا،وغيرهالاستفتاحأدعيةفيكماتراه،بنفسه

تتمبنعمتهالذيدثهوالحمعد،كتابفيهكذاتجدهتكادلا

.الصالحات

ودليل،خرجناهالذيالحديثحولالعلماءمذاهبفيهأذكرثم

ذلكمننستخلصئم،عليهاومامالهاوبعانمناقشتهامعمنهمكل

التيالمساثلبعضفيهأوردوقد؟الأعلىالقسمفيأوردناهالذيالحق

فيتدخلولا،فيهاالمجتهدمنهيإنماالسنةفينصعليهاليس

05)0نحوفييخرجبشطريهالكتابطبعولماكان.كتابناموضوع

مالاالئمنمنيكئفناوهو،الكبيرالقياسمنتقريباًصفحة06(0-

الآخر،عنمستقلاًمنهالأولالشطرنطبعأنرأينالذلك،بهلناطاقة

إنالآخرالشطرمعطبعهإعادةمنفيهانتمكنأخرىفرصةمترقبين

التسليمالتكبيرإلىمنيك!النبيصلاةصفة"وسميته،تعالىاللهشاء

كلفيطبعاتتسعمنأكزالكتابهذاطبعوقدهذا"تراهاكانك

.الطبعاتمنسابقاتهاعنتخلولاوتنقيحاتزياداتطبعة

يكيمالنعيصلاةصفةتلخيص-23

كتابهبتلخيصيقومأنناصرالشيخمنالأفاضلأحدطلب

.الناسعامةإلىعبارتهوتقريبواختصاره"!النبيصلاةصفة"

نفسيفييجولكانلماموافقاًوكان،مباركاًاقتراحاًرأيتهولما":يقول

على-ذلكفشجعنيصديقأخمنمثلهسمعتوطالما،بععدزمغمن-

العلممة،الأعمالمنبكثيرالمزدحموقتيمنقليلًالهأقتطعأن

المولىساثلًا،وجهديطاقتيحسباقترحهماتحقعقالىفبادرت
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."المسلمينإخوانيبهوينفع،لوجههخالصاًيجعلهأنوتعالىسنبحانه

لها،تنبهالتي"الصفة"علىالزائدةالفوائدبعضفيهأوردوقد

بشرحخاصةعنايةعنيكما،التلخيصأثناءفيذكرهاواستحسن

.الأذكارأوالحديثيةالجملبعضفيالواردةالألفاظبعض

توضيحية،جانبيةكثيرةوأخرى،رئيسةعناوينلهوجعل

ككبجانبوصرح،متسلسلةبأرقامالكتابمنمسائلتحتهاوأورد

فهومنحكمةبيانعنسكتوما،واجبأوركنمنبحكمهامسألة

والجزم:الشعخيقول.بالوجوبالقوليحتملقدوبعضها،السنن

العلمي.التحقيقينافيذاكأوبهذا

عدممنويلزم،فيههوالذيالشيءبهيتمهوما:والركن

ركنفهو،الصلاةفيمثلاًكالركوع،فيهركنماهوبطلانوجوده

بطلانها.عدمهجمنيلزم،فيها

فيه.شرطهوعماخارجاًيكونأنهإلاكالركن:والشرط

بدونه.تصحفلا؟الصلاةفيمثلاًكالوضوء

دليلولا،السنةأوالكتابفيبهاءلأمرثبتماهو:والواجب

.لعذرإلاتاركهويعاقبفاعلهويُثاب،أوشرطيتهركنمتهعلى

حادثاصطلاحالواجببينهـوبينوالتفريق،(الفرض)ومثله

"03عليهدليللا

وأ،دائماالعباداتمنعلعهيكيًالنبيواظبما:والسنة

ولاتاركهايعاقبولا،فاعلهاويئاب،إيجافيأمربهيامرولم."غالباً

لم.يعاتب

:!النبيإلىمعزواًالمقلدينبعضيذكرهالذيالحديثوأما
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وما.ءاللارسولعندلهلفلاا"شفاعتيتنلهلمسنتيتوكمن"

ب!:قالفقد،عليهالتقولخشيةي!إليهنسبتهيجوزفلاكذلككان

."النارمنمقعدةفليتبوأأقلهمالمعليقالمن"

مذهباًلأصلهتبعاًفعهألتزملمأننيأذكرأنالقولنافلةمنوإن

أهلمسلكفيهسلكتوإنما.المتبعةالأربعةالمذاهبمنمعيناً

الحديث،من-!ععنهثبتمابكلالأخذيلتزمونالذينالحديث

بذلتشهدكما،غيرهممذاهبمنأقوىمذهبهمكانولذلك

الحنفياللكنويالحسناتأبوالعلامةمنهممذهبكلمنالمنصفون

صدقاً،شرعهونواب،حقاًيكيًئالنبيورثةوهملاوكيف":القائل

وسمرتهم"حبهموأماتناعلى،زمرتهمفياللاحشرنا

المبجلللإمامبابماتٍالمختصرلهذاتقدمتهالشيخواختتم

:قالإذ،اللارحمهحنبلبنأحمد

أخبارٌمحمدالنبيدين

آثارللفتىالمطيةنعم

وآلهالحديثعنترغبنلا

نهارُوالحديثليلفالرأي

الهدىأثرالفتىجهلولربما

أنوازلهابازغةوالشمس

بقوله:وذلكالمسلملأخيهبنصيحةالرسالةواختتم

محاولاً"!النبيصلاةصفةتلخيص"منليتمسرماهذا
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ذهنك،فيماثلة،لديكواضحةتكونحتى،إليكأقربهاأنبذلك

صلاتهمنلكوصفْتُمانحوصليتأنتفإذا.بعينكوكأنماتراها

قدتكونبذلكلأنك،منكيتقبلهاأنتعالىاللهمنأرجوفاني،!لجز

."أصليرأيتمونيكماصلوا":ب!النبيقولفعلًاحفقت

القلبباستحضارالاهتمامتنسىلاأنذلكبعدعليكثم

يديبينالعبدوقوفمنالكبرىالغايةهوفإنه،فيهاوالخشوع

منلكوصفتالذيهذامننفسكفيتحققماوبقدر،فيهاتعالىالله

أشارالتيالمرجوةالثمرةلكيكون،ع!يدبصلاتهوالاحتذاءالخشوع

الفحشاءعنتنهىالصلاةإن":بقولهوتعالىتباركربناإليها

."والمنكر

أعمالنا،وسائرصلاثنامنايتقبلأنتعالىاللهأسأل،وختاماً

أقمنالابنونولامالينفعلايوم"نلقاهيومإلىثوابهاْلناويدخر

العالمين.ربدثهوالحمد."سليمبقلبالله

ادائهوكيفي-الاعتكافعنوبحثرمضانقيام-24

.الامحتكافعنقيمبحثومعه-فيهالجماعةومشروعية

وفضلرمضانقيامفضلالشيخيبينالقعمالبحثهذايْ

فيالجماعةومشروعية،وتحديدهاالقدروليلة،والصلاةبالذكرإحعاثه

بنفسهث!النبيفعلبدليلوذلك،الانفرادمنأفضلوأنهاالقمام

صفحةفيالمبينالحديثفيعنهاللهرضيالغفاريذرأبوقالكا،لها

لحديثوذلكللنساءالجماعةصلاةمشروعيةآخرجانبومن.(1)4

.)15(صفحةفيالثقفيعرفجة
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فيها،والقراءة،القيامركعاتعددلهوغفراللهرحمهوبين

كعفياتستوهي،الليلصلاةبهاتصلىالتيوالكيفيات،ووقتها

فيوهكمذا.والموقوفةالمرفوعةالسنةصحيحمنأدلتهامعمشروعة

مفيداً،ترتيباعلمياًورتبهوأحكامهالاعتكاففيقيماًبحئاًوأفرد.الوتر

قيمةًمفيدةًالرسالةفأضحت،القيمةالنبويةالآثارمنبماصحوطعمه

وسلفوأصحابه،يك!الرسولسننعلىيطلعلمنأرادأقمختصرةً

العظيمة.الشععرةبهذهالأمةهذه

الشيخعادةمنهيالتيالعلم!الفوائدببعضافتتحهاوقد

بعلومه.اللهنفعنا

وهو،موقوفاًمسعودابنعنصحفقدبعدأما..."قال

فتنةلبستكمإذاأنتمكيف":قالأنه،حكماً!النبيإلىمرفوع

ئرِكَإذا،سنةالناسويتخذها،الصغيرفيهاويربو،الكبيرفيهايهرم

السنة؟تركت:قيلشيءمنها

قراؤكم،وكثرتعلماؤكمذهبتإذا:اطقا؟ذاكومتى:قالوا

الدنياوالتمست،أمناؤكموقفت،أمراؤكموكثرت،فقهاؤكموقلت

)8("الدينلغيروتفقه،الآخرةبعمل

فقرةكلفان،رسالتهوصدقس!نبوتهأعلاممنالحديثوهذا

الب!ع،كثرةذلكومن،الحاضرالعصرفيتحققتقد،فقراتهمن

أعرضفاذا،يتبعديناوجعلوها،سنةاتخذوهاحتىبهاالناسوافتتان

تركت:قيلب!عنهالثانعةالسنةإلى،حقيقةالسنةأهلعنها

.!السنة

4514/والحلام،حسنوالأخرصحيحاحدماباصنادين1/64الدارميروا.)0(

وغيرما.
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سنةأحييناحينماالشامفيالسنةأهلنحنأصابناالذيهووهذا

الاطمئنانعلىفيهاالمحافظةمع،ركعةعشرةإحدىالتراويحصلاة

الذيالأمر.الإمكانبقدر،يكطعنهالثابتةالمتنوعةوالأذكاروالخشوع

فقدذلكومع،ركعةبعشرينتهاصلاًعلىالمحافظينجماهيرضيعته

صلاة"رسالتناأصدرناحينما،قيامتهموقامت،ثائرتهمثارت

إلىالإصابةتسديد"كتابنارسائلمنالثانيةالرسالةوهي"التراويح

منمافيهارأواولما،"والصحابةالراشدينالخلفاءنصرةزعممن

تحقيق:

-2

-3

-4

-5

ركعة.عشرةإحدىمنأكثرالتراويحيصللمكَأِالنبيأن

أنعنهمااللُهرضيالدارميوتميماأبيأأمراللاعنهرضيعمروأن

الصحيحة.السنةوفقركعةعشرةإحدىالتراويحبالناسيصلعا

رمضانفيعمرعهدعلىيقومونكانواالناسأن:روايةوأن

الذينالثقاتلروايةمخالفةضعيفةشاذةروايةركعةبعشرين

جمها.أمرعنهاللهرضيعمروأن،ركعةعشرةإحدى:قالوا

الصحيحةبالروايةالأخذلكان،صحتلو،الشاذةالروايةوأن

عمرأنفيهالعسفإنه،وأيضا،العددفيللسنةلموافقتها،أولى

الروايةبخلاف،ذلكفعلواالناسوانما،بالعشرينأمر

ركعة.عشرةبإحدىأمرأنهففيها،الصحيحة

وهجر،بهاالعملالتزامذلكمنيلزملمأيضاصحتلووأخمها

بالسنةالعامليُعَدْبحيثللسنةالمطابقةالصحيحةبالروايةالعمل

معالعشرينجوازمنهايستفادماغايةبل!الجماعةعنخارجا

الأفضل.هوعليهوواظب،يث!فعلهمابانالقطع
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الصحابةمنأحدعنالعشرينثبوتعدمأيضاًفيها-وبئنا6

الأكرمين.

العشرين.علىأجمعواأنهمادعىمندعوىوبطلان-7

أنكرومن،السنةفيالثابتالعددلالتزامالموجح!الدليلوبينا8-

توجدقلماالتيالفوائدمن،وغيره،العْلماءمنعليهالزيادة

.كتابفيمجموعةً

،المعتمدةوالآثار،الصحيحةالمشةمنواضحةبأدلةذلككل

،المقلدةالمشايخمنجماعةمنشعواءعليناحملةأثارالذيالأمر

علىالردفيألفوهارسائلفيوبعضهم،ودروسهمخطبهمفيبعضهم

الدالةوالحجة،النافعالعلممنقفراءوكلها،السابقةرسالتنا

حينماالمبطلينعادةهيكما،والشتائمبالسبابمسؤدةهيبل،عليه

بالردوقتنانضيعأنفينركبيرفائدةلمولذلك،وأهلهالحقعلىيثورون

لكثرةلذلكيتسعأنمنأقصرالعمرلأنكلامهمعواروبيان،عليهم

أجمعين.تعالىاللههداهم،هؤلاء

وذلكعلميةوفوائدزيادا!معالجديدةطبعتهالكتابطبعوقد

هـ.6041عاممنالأردنفي

مساجد.القبوراتخاذمنالساجدتحذير-25

تصلحبهالذيموضوعهاأهميةالرسالةهذهفيالشيخيبين

البدعةبهذهيبدأالذيالعظيمالشركمنوتسلمالمسلمينأحوال

جلالبارىءوبينبعنهاوسائطوجعلهابالأمواتالتوسلوهيالعظمى

المسلمينجماهيريحذرالرسالةبهذهفهو.عليهاالمساجدوبناء،جلاله
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الإشراكإلىتؤديمادائماوالتي،فيهماستشرتالتيالبدعةهذهمق

أمرينعلىالرسالةفيوركز،بهاالاستمرارمعبهوالكفرالعظيمبالثه

الرسالة:موضوعبهماينحصرهامين

.القبورع!المساج!بناءحكم:الأول

المساجد.هذهفيالصلاةحكم:الثاني

خاضو!الناسبعضلأن،فيهماالبحثآثرتواني:ويقول

الناسوأكثرلاسيما،عالمقبلهممنيقلهمالموقالوا،علمبغيرفيهما

وللحق،ساهونعنهغفلةفيفهم،مطلقافيهعندهملامعرفة

اللهشاءمن-إلاعنهمالعلماءسكوتذلكفيويدعهبم،ثاهلون

علىالحفاظسبيلفيلهممداهنةأو،العامةمنخوفا-ماهموقليل

أنزلنامايكتمونالذينان"وتعالىتباركاللهقولمتناسين،منزلتهم

يلعنهمأولئك،الكتابفيللناسبيناهمابعدمنوالهدىالبيناتمن

كتممن":يك!هوقو!4،(915-البقرة01"اللاعنونويلعنهمالّه

")!(نارمنبلجامالقيامةيوماللهأمهعلماً

إلىالأمرآلأن،الجهلوذلكالسكوتهذانتيجةمنوكان

سيأقيكما،فاعلهولعنتعالىاللهحرمماالناسمنكثيرارتكاب

إلىيتقرببعضهمصاربل!الحدهذاعندولْفالأمرولي!،بيانه

المساجدوعمارةالخيرمحبيمنكئيراًفترى!بذلكوتعالىتباركالله

،قبرأفيهيعدلكنه،مسجدأدثهليقيمطائلةأموالًاينفق،منهم

نأوعسى-ذلكعلىأعرفهمثالوآخر!موتهبعدفيهيدفنأنيوصي

(/201)1والحاكم)692(رقمصحيحهفيحبانابنإخرجه،حسنحديث)،(

الذهبي.ووافقه،وصححه
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منبغدادشارعرأسهوفيالذيالمسجدهذاالدهشاءإدطالأخيريكون

وقد،قبرهوفيه"بعيرامسجد"بالمعروفوهوبدمشقالغربيةالجهة

الأسبابندريلاثم،الأمرأولفيهدفنهفينعتماالأوقافأنبلغما

مسجدهفي"بعيراً"ودفن،ارادتماوبينبينهاحالتالتيالحقيقية

منالخلاصعلىالمستعانوهو،راجعونإليهوإنالمحهوإنا!قبلتهفيبل

.!وأمئالهاالمنكراتهذه

نأذووهفأراد،الشافعيةمنالمفتينأحدتوفيقليلةأيامومنذ

الأوقاففمانعت،دمشقشرقيالقديمةالمساجدمنمسجدفييدفنوه

المواقفهذهعلىالأوقافنشكرونحن،فيهيدفنفلمذلكفيأيضاً

راجين،المساجدفيالدفنمنععلىوحرصها،الطيبة

عزاللُهإرضاءهوالمنعهذاعلىلهاالحامليكونأن،وتعالىتباركالله

وأسياسيةمنأخرىاعتباراتهووليس،شريعتهواتباعوجل

تطهيرسبيلفيمنهاطيبةبدايةذلكيكونوأن،غيرَهاأواجتماعية

الأوقافووزيرلاسيما!فيهاالمزدحمةوالمنكرأتالباتح!منالمساجد

المنكراتمنكئيرمحاربةفي،كريمةمواقفلهالباقوريفضيلة

مفيدكلامالموضوعهذافيوله،القبورعلىالمساجدبناءوخصوصاً

تعالى.اللهيثاءإِنالمناسبالمكانفينقلهسياتي

البلادفيالمساجدمنكثيراًأنحقامؤمنلكلالمؤسفومن

تباركاللهكان،فيهاأكزأوقبروجودمنتخلولاوغبرهاالسورية

لوحاولتصنعاًالأوفافتحسنفكم!فاعلهيلعنولمبذلكأمروتعالى

الحكمةمنليسأنهأشكولست.منهاالمساجدهذهئطهيربحكمتها

كلقبلإعلامهمنلابدبل،بذلكالعامالرأيمفاجأةشيءفي
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بعضقالكما،الإسلامدينفييجتمعانلاوالمسجدالقبرأن،!ثيء

إخلاصينافيمعااجتماعهماوأن،سيأتيماعلى،الأعلامالعلماء

أجلمنالذيالإخلاصهذا،وتعالىتباركدثهوالعبادةالتوحيد

فلاتدعو!،لتهالمساجدوان":تعالم!قالكما،المساجدتبنىتحقيقه

."أحدأالثهمع

وفقتقدأكونولعلي،منهمناصلاواجبذلكبمانأعتقدأن

النهيفيالمتواترةالأحاديثفيهاجمعثفقد،الرسالةهذهفيبهللقيام

تدلالتي،المعتبرةوأقوالهمالعلماءمذاهببذكروأتبعتها،ذلكعن

منوالتحذير،اتباعهاإلىالناسودعوةالسنةوتشهد،ذلكعلى

بعدهممنفخلف":القائلالعظيماللهصدقولكن،مخالفتها

غماً"يلقونفسوفالشهواتواتبعواالصلاةاضاعواخلف

.(95:مريما

:مفيدةسبعةفصولإلىقسمهاوقد

مساجد.القبوراتخاذعنالنهيأحاديثفي:الأولالفصل

مساجد.القبوراتخاذمعنىفي:الثانيالفصل

الكباثر.منمساجدالقبوراتخاذأنفي:الثالثالفصل

وجوابها.شبهات:الرابعالفصل

.القبورعلىالمساجدبناءتحريمحكمةفي:الخامسالفصل

علىالمبنيةالمساجدفيالصلاةكراهةفي:السادسالفصل

.القبور

إلاالمساجدجميعيشملالنسابقالحكمأنفي:السابعالفصل

.النبويالمسجد
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تضمسْت،فرعيةأحْرىفصول،الفصولهذهتضاعيفوفي

تعالى.اللهشاءإننافعةهامةفوائد

القبوراتخاذمنالساجدتحذير):الرسالةسميتوقد

.(مساجد

وبدعها:الجنائزأحكام26-

الشيخعلىعزيزاًشخصاأدأالرسالةهذهتاليفسببوكان

بمناسبة"الإسلامفيالجنائزآداب"فيمختصرةرسالةتاليفمنهطلب

المجتعينعلىوتوزيعهابطبعهاوغيرههوليقومقريباتهإحدىوفاة

لتعريفهماجتماعهمفرصةومغتنماً،المعتادةأيامهافيللتعزية

وقد.بنورهاوشمتنيروابهديهاويهتدوا،بهايستنواحتى،نبيهمبسنة

واماتةالسنةإحياءفيالتعاونمنذلكفيلما،خيرأالشيخوعده

الأمرذلكفكلف،طلبهدإنجازالأخرغبةتحقيقإلىفسارع،البدعة

أولافبدأ،السرعةمنذلكالأخشاءكماوليسالطويلالوقتالشيخ

الأدلةوتتبع،فاحصةدقيقةدراسةالجنائزمساثلمفرداتدراسةفي

الحديث"أصول"علميضوءعلىونقدها،منهاعليهاالمختلف

معينلمذهبتحيزأيدون،منهاالراجحواختيار،"الفقهأصول"و

يتبع.انيجبدينكانهاصارتحتىسعطرتبعادةتاثراو

الهاستخارأنبعدالكبيرالعملهذاعلىوعزمالشيخفانكب

مثلتحقيقأنالتاليفمارسواالذينالعلمأهلعندومعروف.تعالى

وزمناًجميلأوصبراً،بليغاًوجهدأ،حثيثاًسعياًيتطلبالعملهذا

منفيهاتمكنوالنهارالليلفيهاعمل،اشهرثلاثةفترةوبعد،مديداً
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الجنائزفيالسننكنوزخباياعنفيهكشفالذيالكتابهذاإعداد

القارىءيديبينفوضعهاالمصادرأمهاتفيمحبوسةكانتوالتي

الكريم.

لهدىمخالفاالهدىخيرابخنائزفيعظهديهكانلما:الشيخيقول

،قبرهفيينفعهبماومعاملته،للميتالإحسانعلىمشتملاالأممسائر

عبوديةاقامةوعلى،وأقاربهأهلهإلىالإحسانوعلى،معادهويوم

للربالعبوديةإقامةالجناثزفيهديهوكان،الممتبهفيمايعامل،الحي

اللهإلىوتجهيزه،الميتإلىوالإحسانالأحوالأكملعلىوتعالىتبارك

صفوفاًأصحابهووقوف،ووقوفه،وأفضلهاأحوالهأحسنعلى

عنه،والتجاوزوالرحمةالمغفرةويسألونهلهويستغفرون،اللهيحمدون

يديهبينهووأصحابهيقومثم،حفرتهيودعهأنإلىيديهبينالمدشيثم

إلىبالزيارةيتعاهدهثمإليهكانماأحوجالتثبيتلهسائلين،قبرهعلى

دارفيصاحبهالحييتعاهدكما،لهوالدعاءعليهوالسلام،قبره

الذنيا.

بالوصمةوأمره،الآخرةوتذكيرهمرضهفيتعاهده،ذلكفأول

آخرلتكوناللهإِلاإِلهلاأنشهادةبتلقينهحضرهمنوامر،والتوبة

كلامه.

لطممن،والنشوربالبعثتؤمنلاالتيالأممعادةعنالنهيثم

والنواحبالندبالصوبورفع،الرؤوسوحلقالثيابوشق،الخدود

ذلك.يتبعوما

وحزن،معهصوتلاالذيوالبكاء،للميتالخشوعوسن

القلب،ويحزن،العينتدمع"ويقول،ذلكيفعلوكان،القلب
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."الربيرضيماإلانقولولا

يكنولم،اللهعنوالرضى،والاسترجاعالحمدلأمتهوسن

فيالخلقأرضىكانولذلك،القلبوحؤنالعينلدمعمنافياذلك

رأفة،ابراهيمابنهماتيومذلكمعوبكى،حمداًلهوأعظمهمقضائه

وجلعزاللهعنبإلرضاممتلىءوالقلب،عليهورقة،للولدورحمةمنه

."وحمدهبذكرهمشتغلواللسان،وشكره

في!هديهعنالبعدكلبعيدينالناسمنكثيرولماكان

العلم،دراسةعنانصوافهمبسبب(الجنائز)ومنها،كلهاالعبادات

والعمل،الماديةالعلومعلىوانكبابهم،والسنةالحديثعلمولاسيما

.الماللجمع

الكتابترتيبكيفيةبيان

لا:-الوافعمنوهومستوحى

القدرعلىوالصبربالقضاءالرضىمن(المريض)علىمايجب-1

عليها.والإيثمهادوالوصية.الحقوقوأداءالموتتمنيوترك

وأمرهالتلقينمنحضسرهمنعلىوما(المحتضر)-تلقين2

.بالشهادة

لهوالدعاء.غمفعينيهمن(مو،4بعد)ا!اضرينعلى3-ها

دينه.لقضاءوالمبادرةبتجهيزهوالتعجيل.وتغطيته

والبكاءوتقبيلهوجههك!شفمن-وغيرهمللحاضربنيجوزما-4

محليه.

بالقدروالرضاالصبرمن-إلميتأقاربعلىيحب-ما5

زوجها.جملىالموأةواحداد،والاستوجاع
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وغيرالجيوبوشقالخدودوضربالنياحةمن-عليهميحرمما-6

المنائر.علىكنعيهذلك

الجاثز.النعي-7

الخاتمة.حسنعلامات-8

الميت.علىالناسثمناء-9

.القبوروزيارةالدفنإلىوهكذا-الميتغسل-01

وقفثماجميعفعهاستوعبتالجنائزببدعخاصبفصلوختمته

قديماًالعلمأهلكتبمنكتابفيعليهمنصوصاًالباعمنعليه

كتبهم.منموضعهاالىبدعةكلعازيا.وحديثا

أنهالباعأصولفيالعلميالمنهجيحكمممافهواليهميعزومالم

العصربدعمنمنهاوكثير.عليهامنهمنصمنأرلمولكني.منها

الحاضر.

الألباني.الدينناصرلمحمدالجنائزاحكامتلخيص-27

الشيخ:يقول

الجنائزلأحكامالمراجعةتيسيرمصلحةاقتضتفقدامابعد..

عامةفكرةوأخذ،اليهاالرجوعشاءلمنأحكامهاوأقربألخصهاأن

حبيبأوقريبوفاةمثل،المناسبةحلولعندوبخاصة،عنهاسريعة

وبدعها(الجنائزأحكام)كتابماإلىالرجوعأنيخفىلاممافانه،لديه

الحالةهذهمثلفياللازمةالأحكاممنفيهبماوالإحاطة،كلهوقراءقه

عامةإلىوأقربألخصهأنرأيتلذلك،الناصلأقلالايتيسرلامما
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الذيالعزيزالأخذلكرغبةحققتفدأكونوبذلك،فوائدهالقواء

فيذلكذكرتكنتكماأالأحكام"لتاليفالمباشرالسببكان

النبوية،السنةمحبيمنكثيرونفيهايشاركهرغبةوهي،المقدمة

حتى،وعجماًعرباً،الدنيابلادمختلففي،إحياثهاعلىوالحريصين

أومني/إذندوق،الكتاباختصارعلى(مصر)فيأقدمبعضهمإق

منكثيرينف!ن،ففطالأخرويالأجربذلكقصدولعله،علم

عليهاطبعأنهحدإلىمؤلفاقييسرقونأخذوا،والطابعينالناشرين

كناولقد،كاذبمدلسبذلكوهو(الإسلاميالمكتبطبع)عبارة

التصويرطريقةعلىهيكماوطبعهاالكتبسرقةمن-ولانزالنشكو-

.(الأوفستا

تنضعدطريقةعلىطبعهإلىالجرأةبهتصلالبعضبهذابناواذا

الكتبسرقةبجوازالناسعلىويدلس،جديدمنوالطبعالأحرف

فاضحظلموهذا!وناشرهامؤلفهامنإذندونبهاوالتجارةوطبعها

الذين،والناشرينالمؤلفينمنالأخرينلجهودشريفغيرواستغلال

،الحلالالرزقكسبوسائلأشرفمنوسيلةوالنشرالتأليفاتخذوا

هوويأكل،رزقهمهؤلاءعنيقطعأنبكافربلبمسلميليقفكيف

الكبر.لإحدىانهاتالثه؟بجوازهالإفتاءبله،وأتعابهمجهودهمربح

فيسنون،الظلمهذالمثلالغربمونيتنبهأنالعجيبومن

السارقينبينوالحيلولةوالمْاشرينالمؤلفينحقوقلحفظالعادلةالقوانين

دينهممنأرْيعلمونوهم،المسلمينبعضلهيتنبهولا،وظلمهم

عبادي"يا:القدسيالحديثفيتعالىقولهكمثلمطلقاًالظلمتحريم

رواه"..تطالموافلامحرمابينكموجعلتهنفسيعلىالظلمحرمتإني

صحبحه.فيمسلم
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يومظلما!الظلمفإن؟الظلماتقوا".لمجي!النبيوقول

الكريم:القارىءأيهاواعم.ومسلمالبخاريأخرجه"القيامة

اكتفاءالأحاديثتخريجحذفتقد"التلخعص"هذافيأنني

دثهوالحمدمؤلفاتناكلفيعادتناهيك!االصحةفيهاوالتزمنا،بالأصل

التعليقاتمنوكثيراً،متونهبعضمنشعِئاًحذفتكا،وأبدأدائما

الأصل.فيتكنلمالتي

:المطهرةالسنةفيالزفافآداب-28

ومصدراً،مرهمنأكزطبعوقد،المطبوعةالمؤلفاتمنوهو

وهيتعالىاللهرحمهالخطيبالدينمحبالسيدالبارعالأديببمفدمة

كلماتها.وسلاسةأسلويهالعذوبةالذهببماءتوزنعلميةمقدمة

ولا،العالمينربدثهالحمد"الخطيبالدينمحبالأستاذيقول

معلمعلىاللهوصلى،سواهوالعلنالسرفييطاعولا،غيرهلهمرب

وصحبهآلهوعلىالحقسنةإلىالإنسانعةهاديمحمدالخيرالناس

وسلم.

:الأطفالعقولمثلفييزالودْلاالمسلمينجماهيرفإنوبعد

كلالحقوأهدافالخيرمناهجعنويصرفهمالأطفاليلهيمايلهيهم

الإسلامسنةيتحرواحتىوأوهاموتوافهألاعيبمنالأطفاليصرفما

الملاهيمنلهاستعبدواماكلمنالتحررفيوهدايته،الاعتدالفي

ربهم،الىيرجعونوحينئذ،والشهواتوالزخارفوالسفاسف

وجهودهم،وأعمالهمأوقاخمهمفيلهمويبارك،عقولهملهمفيحفظ

بهويكونينفعهمفيمافيستعملونها،قو!هموأسبابثروتهملهمويدخر

سلطانهم.بهويعلوعزهم

-736-

http://waqfeya.com/book.php?bid=3814


التحررفيبهدايتهوالانتفاع،الاعتدالفيالإسلامسنةوتحوي

ألفمنأكثرمنذ!امستعبدينالمسلمونصارالتيالسفاسفمن

أمرين:علىيتوقف،سنة

سننللأمةيبئنونالذينالعاملينالعلماءإخلاص:أحدها

.الإسلامرسالةتتناولهاالتيالنواحيمنناحيةكلفيدينها

ترديدفيأنفسهميوطنونالذينالمسلمينعددازدياد:والثاني

لهميتيسرلامنبالقدوةعنهميتلقاهحتىبهبالعملالعلميالبعانذلك

والتعلم.بالدرستلقيه

رسالةتناولتهاالنواحيمنلناحيةنموذجاللطيفةالرسالةوهذه

حمْلاتفي-يًخي!عالخيرالناسمعلمكنالصحيحةبالسنةالإسلام

بالبعدالمسلمونفيهاأسرفالتيالناحيةوهي،وولاثمهوآدابهالزفاف

فى-امتازتالتيالأولىالجاهليةفيلاأوغلواحتىالإسلامسننعن

الجياهليةفيبلى،المترفينبذخمنوتحررهاالعروبةبفطرةالناحيةهذه

حتى،النارإلىسبقتهاالتيبالطبمْةكلفيهاتشبهتالتيالطارئهْ

عنهينصرفونقكادواالناسطاقةفوقوتكاليفهالزواجأعباءأصبحت

،الإسلامسننعنفيهانصرفوالأنهم-الإسلامسنةمننفسهفيوهو-

الجاهلية.أنواعشرفيذلكفأوقعهم

لهاضهيأ،موضوعهاعنيتالتيالمناسبةلهذهتهياتأنوبعد

وهو،لإحيالْهاالعملعلىحياتهموقفواالذينالسنةدعاةمنمؤلف

نجابْنوحناصرالدينمحمدعبدالرحمنأبوالشمخبالغيبأخونا

منوا-لسنةالصحعحةالنصوصالمسلمينأيديبينفوضع.الألباني

الوقتلهاتسعقدلوكانوحبذاالزفافآدابفي!اللهرسولسنة
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وآدابالزوجيةالحياةفِىذلكمنوردماكلفاستقصىالأسبابوواتته

فيالهلالظهورولكن.الإسلاميةالأسرةعليهتكونأنينبغيوماالبيت

بكونحتىالقمرصفحاتمطالعمعيليقبمايشعرقد،الأولىليلته

كاملًا.بدرأ

لهاضهيأ،يستوفيهالذيوالمؤلفموضوعهاالرسالةلهذهتهيأوكما

قدوةيكوناأنآلعااللذانالأولىوالمسلمةالأولالمسلمكذلك

وتوافةوالملاهيللسفاسفالعبوديةمنوالتحررالاعتدالفيللمسلمين

والأسرةالطاهرالمسلميبنياأنلهمافخاراللهاستخارعندماالعادات

علينا.والطارئةعناالأجنبيةالجاهليةتقاليدمنالمتحررةالإسلامية

أبيالسيدالأستاذالمجاهدالمؤمنبيدأخييأخذأنوجلعزاللهفأرجو

سنةملتزماًآمالهلهيحققحتىحياتهمراحلجميعفيالألبانيعبدالرحمن

."استطاعماذلكفيالإسلام

بقوله:الرسالةلهذهوضعهسببمبيناًالألبانيالشيخويقول

فيآداباًباهلهالدخولوأرادتزوجلمنفانوبعد..."

منهم،المتعبدينحتىالناسأكثرجهلهاأوعنهاذهلقد،الإسلام

بعضزفافبمناسبةالمفيدةالرسالةهذهبيانهافيأضعأنفأحببت

سيدشرعهبماالقيامعلىالمؤمنيئالإخوةمنولغيرهلهإعانة،الأحبة

تهمالتيالأمورعلى.بعضبالتنبيهوعقبتها،العالمينربعنالمرسلين

.الزوجاتمنكثيربهاابتليوقد،متزوجكل

فيمنهايعنينِىدإنما،كثيرةالزفافآدابأنوليعلم...:وقال

منلإنكارهامجاللامماالمحمديةالسنةفيمنهاثبتما،العجالةهذه

يكونحتى،مبناهاجهةمنفيهاالتشكيكمحاولةأو،إسنادهاحيث
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اللهيختملأرجوأنوإني،أمرهمنوثقة،دينهمنبصيرةعلىبهاالقائم

يجعلهوأن،السنةبمتابعةالزوجيةحياتهافتتاحهجزاء،بالسعادةله

ازواجنامنلناهبربنا":قولهممنبانوصفهمالذينعبادهمن

والعاقبة.(74الفرقان")إمامأللمتقينواجعلنااعينقرةياتناوذر

وفواكه،وععونظلالفيالمتقينإن":العالمينربقالكماللمتقين

نجزيكذلكإنا،تعملونكت!مبهاهنيئاًواشربواكلوا،يشتهونمما

.(34-14المرسلات)."المحسنين

قبلالزوجةملاطفةمنابتداءالسنعةالآدابهذهرتبوقد

معا،الزوجينوصلاة،لهاوالدعاءرأسهاعلىاليدوضعإلىبهاالبناء

وآداب،يجامعهاحيندعاءمنيقولوما،المرطباتبعضوتناول

وآدابالزواجووليمة،وغيرهوالغسلالوضوءوآداب،الزوجةإتيان

المهملةالآدابمنذلكوغيربنشرهالزوجسرإفشاءوعدمالعشرة

الطيب.الكتابهذافيأبرزهاالتيالمغمورة

الغرانيق:قصةنسففيالمجانيقنصب-92

منوعصمهالأنبياء،سائرعلىنبينااصطفىالذيدثهالحمد

عبادكليا"ادْ:اللعينإبليسمخاطبافقالبشر،إليهيوحيأنالالميطان

.")1(الغاوينمناتبعكمنإلاسلطانعليهملكليس

فكيف،القرينشيطانهعلىالسلطةلهتعالىاللهجعلبل

"ماالله!رسولقولذلكإلىأشاركما؟المبعدينمنعنهكانمن

رسولياوإياك:قالوا،الجنمنقرينهبهوكلوقدإلاأحدمنمنكم

إلايامرنيفلا،فأسلمعليهأعاننيقداللهأنإلا،"وإياي:قال؟الله

.42إلحجر)1(
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حتىإبليسمنتعالىاللهمكنهالذيمحمدعلىاللهوصلىبخير")1(

جاء)،المدينةمسجدسواريمنبساريةيربطهأنوعَمّ،يخنقهكاد

.(البخاريصحيحفيذلك

منبساريةيربطهأنوعَئم،يخنقهكادحتىإبليسمنتعالىاللهمكنه

(.البخاريصحيحفيذلك)جاء.المدينةمسجدسواري

إلىالباكستانيينالإخوانمنالأساتذةبعضكتبفقدوبعد،

قولفيهاختلفالذيالغرانيقحديثفيرأيهعنيسألونهالشيخ

فقد.العسقلانيحجروابنالدمشقيكثيرابنهما،كبيرينحافظين

الآخر.وقواهالأولأنكره

فلبثت،عليهبالجوابأضنلاأنمنيفطلب:الشيخيقول

أحدلقينيثم،طلبهإجابةفيهاأستطيعفرصةأترقببعفالأشهر

عنفسألنىِهـ-1371السنةلهذهالأضحىعيدصلاةعقبالأحبة

نأليفذكر،موضوعهوبل،يصحلابأنهفأجبته،الغرانيقحديث

يك!النبيأنعلىبهاحتجقدمرضقلويهمفيممنالشبابأحد

لأنه،إليهلهمجذباالمشركينيرضيبمايتكلم-وحاشاه-كان

ترؤساًبذلكيتظاهركانوإنماصادقاً،نبياًيكنلمالباطلبزعمه

ذلكفحملنيقديماًوحديثاً،الملاحدةبعضبذلكيهدفكماعليهم

اللهعلى-متوكلًافشرعتالمذكور،العيدفرصةأغتنمأنعلى

وبنيتوالحديثالتفسيركتبمنالقصةتلكطرقجمعفي-الغفور

تقويتها،فيحجرابنالحافظقولذكربثموسنداً،متناًعللها

بعضبذكرذلكعلىعقبتثم،اليهذهبماوهن،يبينبماوتعقبته

معودابنعنومسلمأحمدروا.)1(
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الفروعفيالتحقيقذويالفحولالأئمةبعضغنوالنقولالبحوث

ووجوبوبطلاكا،القصةنكارةمنالعهذهبناماتؤيد،والأصول

ورسولطبطدثه"لتؤمنوا:تعالىلقولهتصديقاً،قبولهاوعدم،رفض!ا

فجاءت9،،الفتحاواصيلأ"بكرةوتسبحوهوتوقروهوتعزروه

المؤمن،الأخحيرةترفعموضوعها،فيقوية،بابهافيفريدةرسالهَ

لنسفالمجانيق"نصبسميتهاوقد،الأرعنالملحدبشبهةوتطيح

".الغرانيققصة

"وها:تعالىقولهعندالمفسرونذكرهاالغوانعققصةومدار

فيالشيطانالقىتمنىاذاالانبيولارسولمنقبلكمنارسلنا

عليموالثهأياتهاللهيحكمثم،الشيطانيلقيمااللّهفينسخامنيته

مرضقلوبهمفيللذينفتنةالشمطانيلقيماليجعل،حكيم

اوتواالذبنوليعلم.بعيدسقاقلفيالظالمينوان،قلوبهموالقاسعة

لهاداللّهوانقلوبهمفتخبتبهفيؤمنواربكمنالحقانهالعلم

.4،5-52الحجأ"مستقيمصرا!الىأمنواالذين

ماوأحسنو)أمنمته()تمنى(:تعالىقولهنفسيرفِىاختلفواوقد

فيالشاعرقالكما،التلاوةوهي"الأمنعة"من)تمنى(أنذلكفِىقيل

قتل:حينعنهاللهرضيعفانبنعثمان

ليلةأولاللهكتابتمنى

المقادرحَمامءلاقىوآخرها

أكثركئيرعنابنوحكاه،والمحققينالمفسرينجمهوروعليه

"إغاثةفيفقالالمفسرينقاطبةإلىالقيمابنعزاهبل،المفسرين

:39(/1)"اللهفان
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تلاوته"فيالشيطانألقىتلاإذاالمعنىأنعلىكلهم"والسلف

83(:/)12"تفسيره"فيفقالالقرطبيوبينه

ألفىأي)عنده(بمعنى)في(إن:حرببنسليمانقالوقد

وجل:عزكقولهب!النبيدلإوةعندالكفارقلوبفيالشيطان

ابنحكاهمامعنىهووهذاعندناأيالشعراء1180افينا""ولبثت

بنبكرأبوالقاضيأشاروإلمه،الشرقعلماءعنأبيهعنعطية

العربما.

النصوص،للحقمريدلكل،الرسالةفيالشيخفصلوقد

الناسلإخراجالمبعوث-جممرراللهرسولأنتثبتالتيوالحديثيةالقرآنية

الحقإلهالأربابربعبادةإلىوالحجروالدوابالناسعبادةمق

يسجدأنأوقريمشأصنامفيخيراًيتكلمأنلهكانما،العالمينرب

لهم.إرضاءًلها

لاالذينمرضقلويهمفيالذينعلىالرسالةهذهفيورد

رسوله.يقلهُلمومامنهليسماالدينهذافييدسواأنإلايرضيهم

منوهي،وافيةشافيةحجمهاصغرمعالرسالةفجاءت

هـ.1372سنةفيألفهاالتيالقديمةالشمخمؤلفات
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.للنوويالصالحينرياض

تيمية.لابنالطعبالكلم

تعمية.لابنالطعبالكلمصحيح

.البغداديللخطيبالعملالعلماقتضاءكتاب

خيثمة.أبماللحافظالعلمكتاب

.للمنذريمسلمصحيحمختمر

إسحق.بنلإسماعيلجم!النبيعلىالصلاةفضل

.الجوزيلابنالولدتربيةفيالكبدلفتة

وابنالسلامعبدالعز:الجلييلينالإمامينبينعلميةمساجلة

.الصلاح

الفجر.بعدسفرهقبلالصائمإفطارحديثتصحيح-

.للتبريزيالمصابيحمشكاة-
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النووي!همام-الصالحنرياض-1

منالمختصرةالطيبةالكتبمنالصالحعينرياضكتاب

إلىلصاحبهطريقاًيكونماعلىالمشتملةالصحيحةالأحاديث

والترهيب،جامعاًالترغيب.والظاهرةالباطنةلآدابهومحصلًا،الآخرة

،النفوسورياض،الزهدأحاديثمنالسالكينآدابأنواعوسائر

الجوارحوصيانة،وعلاجهاالقلوبوطهارات،الأخلاقوتهذيب

والمتقين.العارفينمقاصدمنذلكوغير،اعوجاجهاوازالة

إلىمضاقاً،الواضحالصحيحالحديثفيهصاحبهالتزموقد

علىتدلالعزيزالقرآنمنبآياتأبوابهوصدرالمشهووةالسنةكتب

أذكرلاأنفيه"وألتزم:اللهرحمهالنوويالإماميقول.البابمعنى

الصحيحةالكتبإلىمضافاً.الواضحاتمنصحيحاًحديثاًإلا

،كريماتبآياتالعزيزالقرآنمنالأبوابوأصذَر.المشهورات

.التنبيهاتمنبنفائسخفيمعنىًشرحأوضبطإلىيحتاجماوأوشح

."ومسلمالبخاريرواهفمعناهعليهمتفق:حديثآخرفيقلتوإذا

"الأحاديثذكركماالتزمقداللهرحمهالنوويالإمامأنومع

ليستحذيثاًعمثرينمنأكثرفيوقعأنهإلا"،الواضحاتالصحيحة

كما،الرياضهذهعلىتحقيقهفيالفاضلشيخنابينهاقد،صحيحة

الضعفمنبعضهافيماوبيان...":الدينناصرالشيخقال

هذا.كتابهمثلمنتقىكتابمنهيخلوقلماالذياليسير

الشافعيالإمامعنذلكجاءكماتعالىاللهحكمةمنوهذا

".كتابهإلايتمأنالله"اب

قدالقيمالكتابهذاأحاديثعددأنالقارىءاخيواعلم
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كبيرعددبجانب،حديثوألفوتسدمئةخمسةبمجموعهابلغمت

القرآنية.الآياتمن

نأاجازاالكتابهذاتمإنةالنوويالإمامورجاتمنىوقد

القبائحأنواععنلهحاجزا،الخيراتإلىبهللمعتنيممائقاًيكون

لييدعوأنمنهبشيءأخاًانتفعسائل"وأنا:ويقول،والمهلكاث

وعلى،أجمعينوالمسلمينأحبابثا،وسائر،ومشايخي،ولوالدي

الوكيل،ونعماللهوحسبي،واستناديتفويف!يوإليهاعتماديالكريم

."الحكيمالعزيزبالثهإلاقوةولاحولولا

الآتي:النحوإلىالكتابعلىمقدمتهالدينناصرقسموقد

.النوويالإمامعلىملاحظاتهتحتهاوأدرج:الأولىالفائدة

بتخريجالحاصالثوويمصطلحفيهابين:الثانيةالفائدة

متفرقة.فوائدثمالكتابأحاديث

الأولمىالفائدة-1

:الكتابمقدمةآخرفي-اللهرحمه-النوويالإمامقال-1

."الصحيحةالأحاديثمنمختصرأأجمعأن"فرأبت

:ملاحظتانعلعهولي:أفول

الذيالقويالحديث""الصحيحةبقولهيعنيأنه:الأولى

علماءعليهكانالذيالقديمالاصطلاجعلى،فوقهوماالحسنيشمل

ئقسيمالبخاريلشيخهقبعاًالترمذييشهرأنقبل،الأولونالحديث

غبارلاجاثزاستعمالوذاك.وحسنصحيحإلىالمقبولالحديث

الجامع"ص!صخكتابمامئلمصنفاقيمنكثيرفيجريتوعليه،عليه
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وهي"الطيبالكلم"صحيحورسالتي(.")ْوزيادتهالصغير

الصحيحة"الأحاديثو"سلسلةداود"أبيو"صحيح.مطبوجمة

..وأدقأصحالترمذيتقسيمأنإلا،وغيرها

عهدمنذفإنني،مطردةوليست،غالبيةدعوىأنها:والأخرى

ثم،والمنكرةالضعيفةالأحاديثبعضفيهوقعأنهألاحظكنتبعيد

ستراهكما،أظنكنتمماأكزالعددأنالدقيقالتحقيقبهذاليتبين

الإشارةمنباسولا،المقدمةهذهفيسنذكرهوفيماعلمها،التعلمقفي

وهي:لعددهاتقريباًأرقامهاإلىهنا

671،292،،347،363،378134،486،094،

736،،378"مكرروهو717،،524،583،958،106

،4972،08،834،498،598،698179،159،،549

7001،6701،3913،4913،2014،1015،1547،

15771،1585،9164،1654،9167،1686،1731،

1863،.)1882

الأحاديثهذهوقوعفي-اللهرحمه-المؤلفعذرولعل:قلت.

الأحاديثعلىفيهالاقتصارعلىحرصهمعكتابهفيالضعيفة

.الترمذيتحسينأوتصحيحعلىغالباًاعتمادههوإنما،الصحعحة

كتابه:مقدمةفيبذلكصرحوقد.الحديثعلىداودأبيوسكوت

65(:أصفحةفقال"الأذكار"

هويتفرغولم."يضعفهلمجيدبإسنادداودأبيسننفي"روينا

أكزطريقوهوعليهما،فاعتمدعليها،التحقمقلإجراءبنفسه

فيطبعهاتموقدأيضا،أجزاءصتةمنالضعيفالثانيالقسمومعه،أجزاءصتةفيوهو)،(

.الأخرىكبيوكذلكالإسلاميالمكتب

-674-



بنفسمهيحققمنمنهموقل،المتأخرينالفقهاءمنبالحديثالمشتغلين

بعض!فيحجرابنالحافظصنيعهوكماحديثا،حديثاعليهاالكلام

كأ4!اشهبا:ينإضينالمتسنأحدذلكفييضاهيهانويندر،كتبه

اسانيدفيالنطرلهتيسرأوتوجه-الةرحمهالنوويأنفلووإلا،بع!ه

لهأنويحتمل،وضعفهاعللهاالةشاءإنلهلتبينت،الأحاديثتلك

أالأذكار":مقدمةفينفسههوبهصرحماوهواخر،عذرأ

"السنن"كتبإلىفأضيفهغير"الصحعحين"فيكانما"واما

في-ضعففيهكانإن-ضدفهأووحسنهصحتهمبيناوأفمباهها،

10")5(0وضعفهوحسنهصحتهعنغفلوقد،المواضعغالب

العلمهذافىالتحقييقأرادلمنينبغيلاأنهأواهوالذي

ياتي:لماذكرناماعلىالاعتمادالمثريف

داودأ!عنالمرويةالرواياتفلانداود،أببسكوتأما-1

إمعانوعند،مختلفة"سننه"فيالأحاديثمنعليهسكتفيمانفسه

أنهيعنيأنمهيتبين"سننه"فيالواقعوبينبيظوالمطابقةفيها،النطر

بذلكيع!نيوانما،و!الحعندهفهوحسنعنهسكتماكلليس

كمابغيرهالقوليمكنلاالذيهووهذا،ضعفهيشتدلمالذيالحديث

حجرابنالحافظإاليهوجنحداود"ابما"ضعيفكتاببمقدمةفيحققته

لمجموعبالنم!سبهفيهالضجيفمةالأحاديثلكزةوذلك،العسقلاني

.89ص،التدريبفيذكوهمافي048(0)اليبالغة""سننهأحاديث

مناكزداود"أبما"ضعيفكتاب!فيالضععفةالأحاديثبلغتفغ!د

الكتابثلثنحووهذاالمناسككتابإلىكتابحديمث03()0

العامةيديبينسيكونكتامطفي-افىرحمه-النوويالإماممنعجبهذاان:إقول)0(

من"الأذكار،فيوكم.غير.!قالصحيحالحدثفيععرفةأيلديهمل!الذين

زهير..بالئابتالتمسككثرمنبهاالناستمكلهاأ!للاأحادبث
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حديثألفإلىيبلغقدالضعيفةالأحاديثمجموعأنأيتقريباً،

داودأيويصرحلم"وإنما:نفسهالمصنففيهيقولماومنها،ضعيف

ظاهر".لأنهبضعفه

"الترغيبكتابهفيالمنذريعليهجرىاعتمدناالذيهذاوعلى

:فقال"والترهيب

رحمهداودأبرتساهلمماالإملاءحالحضرنيمماكثيرعلىوأنبه

".تضعيفهعنالسكوتفيالله

وتحسينه،عليهداودأببسكوتالاغترارخطأيظهرهناومن

"للأصولالجامع"التاجكصاحبالمتأخرونذلكمنأكزوقد

فتنبه.

فقدكبير،تساهلففيه،وتصحيحهالترمذيتحسين-أما2

:9هص""التدريبفيالسيوطيقال

داودأبسننعنالترمذيجامعرتبةانحطت:الذهبي"وقال

.وأمثالهما"والكلبيالمصلوبحديثلإخراجهوالنسائي

بنعبداللهبنكثيرومنهم،بالكذبالمتهمينمنلأنهميعني

منركن:داودوأبوالشافعيفيهقالفقد،المزنيعوفبنعمرو

بل،فقطهذاوليس،الترمذيلهأخرجذلكومع.الكذبأركان

:الميزانمنترجمتهفيالذهبيفقال،لهصحح

المسلمين"بينجائز"الصلححديثهمنفروى،الترمذي"وأما

الترمذى".تصجيحالعلماءيعتمدلافلهذا،وصححه

داودأبوعنهسكتفيماينظرأنمحققلكللابدكانكلهلذلك

،الضعافمنكثيراًمنهماكلفيفان،وحسنهالترمذيصححهأو
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وهوأهم،عليهوالتعليقالكتابهذاوتحقيقتخريحفيفعلتهماوهذا

فيالأحاديثأكثرعلىالكلامتحقيقمنتمكنتوقد،عنديشيء

لضروراتمنهاالقليلعلىالكلامٍوفاتنيبايجازالكتابمنمواضعها

:فاقولللفاثدةإتماماهناذلكأستدركأنفرأيت،طبعية

أهلمخالطةمنالتحذيرفيوهو02)1الحديثفيقال-1

.حسن(حديث:وقالوالترمذيداودأبو"رواه:(المنكرات

بنعبيدةأببعلىمدارهلأنظاهرنظروفيه،قالكذا:قلت

،مرارمالترمذيذكركماأبيهمنيسمعولممسعود،بنعبدالله

أربد4وجوهعلىإسنادهفيعليهاضطربواإضهمثم.منقطعفهو

والموضوعةالضعيفة"الأحاديثفيفيهاالقولوفصلتسقتها

1(.1)50أالأمةفيالسيءوأثرها

قلت:.حسن"حديث:وقالالترمذي"رواه:)486(الحديث-2

"الأحاديثفيبينتهكماضعيفانإسنادهفي،ضعيفهوبل

-08(68111رقم."والموضوعةلضعيفةلم

الترمذي"رواه:(ورجله!يدهتقبيلفيوهو)498الحديث-3

ولاعندهلهوليس،قالكذا:قلت."صحيحةبأسانيدوغيره

قولحولمفصلًاالكلاموسيأتيواحد،إسنادسوىغيرهعند

الإسنادفيإنثم.الثانعة()الفاثدةفيكفايةفيهبماهذاالمصنف

مختلفوهو-المراديوهو-اللامبكسر-سَلِمةبنعبدالله

جنباً،القرآنقراءةعنالنهيفيعليحديثراويوهو،فيه

أحمدومنهم.نفسهالمصنفقالكماالمحقتىِنالحفاظضعفهوقد

بأ"ضعيففيمفصلًاسزاهكماوغرهموالبخاريوالشافعي

258(/)4"الراية"نصبفيالزيلعينقلوقد)03(،داود"
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منكر""حديث:هذاالترمذيحديثفيقالأنهالنساثيعن

سلمةبنعبداللهجهةمنلهانكارهوكأن:المنذري"قال:وقال

مفالأ".فيهفإن

أبو"رواه.يدهفقبلنايك!هالنبيمنفدنونا:)598(الحديث-4

قال،مولاهمالهاشميزيادأبيبنيزيداسنادهفي:قلتداود"

."يتلقنوصارفتغيركبر،"ضعيف:الحافظ

فاعتنقهثوبهيجريك!النبيإلعهفقام:وفيه:)698(الحديث-5

.حسن()حديث:وقال."الترمذي!رواه:وقبله

به.مشهورمدلسوهوإِسحاقبنمحمدعنعنةفيه:قلت

في:قلت.داود"أبو"رواهالخللوسدوا،الإمام(وسطوا1ا.)6-30

لكن.1(0)5داود"أبب"ضعيففيبينتهكمامجهولانإسناده

المصنفعندوهوعمر،ابنحديثمنشاهدلهمنهالثانيالشطر

)8901(.برقمسيأتيكمامصححا

منآياتعشرحفظ!من-الدرداءأبيوعن-2801الحديث-7

مسلم.رواه("...)الكهفسورة-آخرمنروايةوفي-أول

فيحققتهكماالأولىالروايةوالمحفوظ،شاذةالأخرىالروايةقنت

حديثلهاويشهد)582(،ا!حيحة"الأحاديث"سلسلة

فعهف!ن)1817(،برقمالمصنفعندالآتيسمعانبنالنواس

".الكهفسورةفواتحعلمهفليقرأمنكمأدركه"فمن

أبو"رواه.ركعتينالعصرقبليصليكان...(11)28الحديث-8

."صحيحبإسنادداود

"ركعات"أربعبلفظوالمحفوظ"ركعتين"بلفظشاذلكنه:قلت
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)235(.رقمداود"ابب"ضعيففيوبيانه

ممامنعلىيصلرنوملائكتهالله"إن...عائشة011(-)91

رجلوفيه،مسلمشرطعلىباسنادداودأبورواه.الصفوف

".يخاتوثيقهمختلف

رأيعلعهاستقرالذيولكن.الليثيزيدبنهوأسامة:قلت

ولذلك،يخالفلمإذاالحديثحسنأنهالنقادالعلماصمنالمحققين

اومنكر،شاذاللفظبهذاإئه،-إلاالحفاظمنجمعهذاحديثهحسن

من"ضعفوفمه،هشامبنمعاوية-الثقاثسائردون-بهتفردلأنه

على..."بلفظهوإنما-البيهقيقال-كماوالمحفوظحفطه"قبل

""المشكاةعلىتعليقيفيذكرتهكما"الصفوفيَصِلُونالذين

يأو"صحيح()153داود"أبي"ضعيف:كتابَ!فيوبعنته(،1)690

.068()داود"

تقضىأنإلىالإماميجلسأنبينماهي..."1()01-164

."مسلمرواه.الصلاة

ومنهم،الأشعريموصىأبيعلىوقفهالأثمةصححلكن:قلت

داود"أبب"ضعيففيذلكشرحتولْد،الدارقطنيالإمام

.)391(

رواه.خفيفتينبركعتينالصلاةظيفتتح..."1()11-187

".مسلم

!ك!،فعلهمنمرفوعاًهريرةأبيعنغيرمسلموهوعند:قلت

أبما"ضعيففيحققتهكمافشاذقولهمنوأما،الصوابوهو

.(024)داود"
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الترمذيرواه:فطراًأعجلهمإليعباديأحب..."()21-1243

."حسنحديث:وقال

عبدبنقرةعلىإسنادهمدارلأننظر،التحسينهذافي:قلت

فيالعلماءأقوالبسطتوقد.حفظهلسوءضعيفوهوالرحمن

أحاديثتخريجفيالغلعل"إرواءمنالثانيالحدبثفيجرحه

."السبيلمنار

."داودأبورواه..الباهليةمجمبةوعن")1256(-13

علىالرغيبالتعليق"فيبينتهكما،ضععفإِسناده:قلت

82(./)2"والترهيبالترغيب

كه.الترمذيرواه..."-)0145(14

فيبينتهكماجهالةإسنادهوفي.قالكذا.حسنحديث:وقال

وأالنوىذكربدونالحديثوأصل،الحبشيالشيخع!ردي

حديثمن"صحيحه"فيمسلمأخرجه،صحيحالحصى

عنها.اللهرضيجويرية

كذا."ح!منحديث:وفالالترمذيرواه..."(1)15-594

بولاقنسخةففيوإلا"الترمذي"نسخبعضفيولعله،قال

هووهذا،ضعيفيعنيغرب"."حديث261(:/)2

رواهوقدسيمالاوضعفاً،انقطاعافيهف!ن،إسنادهبحالاللائق

طريقمق444(/)4وأحمد-موارد()2431حبانابن

بلفظ:أخرى

وسنده".أمريأرشدعلىليواعزم،نفسيشربإني"اللهم

أنهب!عنه217(/)4أحمدوروى،الشيخينضرطعلىصحيح
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إستهديكإنيالل!3،وعمديخطئي،ذنبيليإغفر"اللهم:فال

جيد.وسنده"،نفسيشرمنبكوإعوذ،امريلأرشد

حديث:وقالالترمذيرواه..الدرداءأبب"وعن)8914(-16

حسن".

ربيعةبنعبداللهسندهفيفانظاهر،نظروفيه:قالكذا:قلت

الحافظ.قالكمامجهولوهوالدمشقي

".الترمذيرواه.عمر.ابن"وعن)1526(-17

وفعه،قالكذا."غريبحسنحديث":وفال:قلت

ابنووثقه،الحالمجهولوهوحاطببنعبداللهبنإبراهيم

عادتهعلىاللهرحمهساكرأحمدالشيخبهواغتر،قاعدتهعلىحبان

عليهعيسىقولمنبلاغاًمالكرواهوقد!الحديثفصحح

الضعيفة"الأحاديث"فيذلكفيالقولفصلناوقد،السلام

)029(.

كذا".ناساً.أنعنهمااللهرضيعمرابن"وعند-)1625(18

هوأنهأي،نفسهعمرابنمسندمنأنهومعناه،هناالأصل

الروايةمنجاءخطاوهو،لهالناسقالبماحدثالذي

بنمحمدوهوعمر،ابنحفيدمسندمنأنهالصواب،بالمعنى

أناسقال:وقالبهحدثالذيفهوعمر،بنعبداللهبنزيد

-914/)13البخاريععْدالحديثهكذا.عمر.لابن

تقدمفعمااللهرحمهالمصنفذكرهالصوابعلىوهكذافتح(،

)1548(.برقم

مننظراالبخاريالىالمذكورباللفظالحديثعزوفيانئم

وجهين:
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هودإنمايك!ح"،اللهرسولعهد"على:عندهليسأنه:الأول

الطيالسي.عند

وإنما،"سلاطعننا"بدل"سلطاننا"بلفظعندهأنه:والآخر

نإفراجعه""الفتحفيالحافظذكوهكماأيضاًالطيالسيلفظذاك

شنت.

:وقالالترمذيرواه..عنهاللهرضيأنس"وعن)1765(-91

."صحعححسنحديث

فيفالذيوالا"،"الزمذيمننسخهولعله،الأصلكذا

"في:هامشهاوعلىحسنكله"حديث:116(/)10منهبولاقطبعة

."غريب:حسنبدلنسخة

فعهفإن،إسنادهبحالاللائقهووهذا.ضعيفيعني:قلت

،465،)172""المشكاةعلىالتعليقفيذلكوبعانوانقطاعا،ضعفاً

191(./،1و"الزغعب"799(،

اللهرضيناشربنجرثومالخشنيثعلبةأب"وعن-)1841(02

."وغيرهالدارقطنيرواه،حسنحديث..عنه

تخريجفيالمرام"غايةكتابفيبعنتهانقطاعإسنادهفي:قلت

4(.)رقمالقرضاوييوسفللأستاذ"والحرامالحلالأحاديث

الإسلامي.المكتبمطبوعاتمنوهو

يستطعلمعجيبا،اختلافاالخشنيثعلبةأبمااسمفيإنثم

بل،راجحبرأيمنهيخرجأن-وعلمهحفطهعلى-حجرابنالحافظ

باسمهجزمكيفالمصنفمنفالعجب،تعالىاللهإلىأمرهوكل

.المزبورالاختلافإلىيشيرأندونالمذكور
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الئانيةالفائدة-2

اصطلاحعلىجرىتعالىاللهرحمهالنوويالإمامأنواعلم-1

وهو،العلماءسائردونبهتفردالأحاديثبعضتخريحفيخاص

فلان"رواه:بقولهالصحاببعنالحديثبذكريبدأماكثعراًأنه

القراءعامةكانولما"ح!سنة:يقولوتارةصحيحةباسانيدوفلان

إلىأسانيدعدةللحدوثأنإلاالقولهذامنيفهمونلا

خلافهالواقعوكانغريباً،فرداًليسأنهأي.الحديثصحابب

،كثيرةذلكعلىوالأمئلةواحد،طويقإلالهليسغريبأنهأي

وأبينأشرحهمنهاواحداًمثالًاالمقدمةهذهفيأجتزىءأنرأيت

.)83(الحديثوهو،واحداًإِلاإسنادلاأنه

:قالبيتهمنخرجإذاكان!النبيأن...سلمةأم"عن

باسانيدوغيرهماوالترمذيداودأبورواهصحيححديث...اللهبسم

صحعحة".

شعبة،عن""الأدبآخرفيداودأبوأخرجه:فاقول

عامرعنالمنصورعنكلاهماسفيانعن"الدعوات"فيوالترمذي

سلمة.أمعنالشعبي

فيمْالنسائي،أيضا"السنن"أصحاببقيةأخرجهوقد

عن"الدعاء"نيماجةوابن،سفيانوعنجريرعن""الاستعاذة

به.منصورعنكلهمحميدبنعبيدة

من322(،318،321،،603/)6أيضاًإحمدوإخرجه

فيوالمحديث.سفيانعن)172(السنيوابن،وسفيانشعبةطويق
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أبيعندلهليسالحديثأنذلكبانفقد24()42برقم"المشكاةن!

تلكمدارلأنواحد،إِسنادإِلاسلمةأمعنوغيرهماوالترمذيداود

بأنهمحينئذفالقول.عنهاالشعبيعامرعنمنصورعلىكلهاالطَرق

كلوهكذا.الواقعيخالفبماإيهامفيهصحيحةبأسانيدرووه

واحدإسنادإلالهاليسالكلمةهذهفيهاقالالتيا،تيةالأحاديث

فيوهو102،476،1،81،825):أرقامهاوهذهصحابتها،عن

"سلسلةفيمخرجوهو198،739،،1171داودأب"صحيح

مخرجوهو9111،0121،1655،"1/23الصحعحةالأحاديث

."(5844"المشكاة"في

فيبيناالذيالاصطلاحهذاعلىاللهرحمهالمؤلفجرىوقد

حديثالمثالسبيلعلىفانظر"الأذكار"كتابهمثلالأخرىكتبهبعض

،-4243صمالكبنعوفوحديث25صأسيدأبأوحميدأبي

بنعبداللهوحديث،52ص..القاريعبدبنالرحمنعبدوحديث

56صثويانوحديث63صهريرةأبوحديث63،صحبمب

كثير.وغيرها67صعياشأبماوحديث66صعمرابنوحديث

الأفكار""نمْائجبالمسمىللأذكارتخريجهفيالحافظتعقبهوقد

الشيخ:"وقول:منهماالأولفيفقال.منهاالأخيرينالحديئينفي

".كذلكوليسعمر،ابنعنطرقالهأنيوهمالصحيحةبالأسانيد

نظر،"بأسانيد":الشيخقول"وفيالآخر:الحديثفيوقال

."منتهاهالىحمادسندالاماجةوابنداودأبعندلهليسفانه

بهذاالنووييعنيفماذكرتكماالأمركانإذا:قيلفإن

.؟الاصطلاح
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مشهورالحديثأنإلىبذلكيشيرأنهلييبدوالذيأقول

المثالفيوهو،رواتهأحدعنطرقعدةمنبمجمِئهنسبيةشهرهَ

المعتَمر.ابنوهرمنصرر!لسابق

تعرضمنأرولمالمذكورالسؤالعنجواباعنديالذ!هذا

المؤلفانتقدقدالأفكار'"نتائجكتابهفيالحافظأنمع،عنهل!جابة

الذيالتعبيرهذامثلفيهجاء"الأذكار"كتابهمنمواطنفيالدرحمه

.تقدمكماعليهالكلامصددفينحن

متفرقةفوائد-3

أجسامكمإلىينظرلااللهإن..هريرةأبب"وعن)8(الحديث-1

".مسلمرواه.قلوبكمإلىينظرولكن،صوركمإلىولا

فيمخرجوهو"،"وأعمالكم:روايةفيوغيرهمسلموزاد:قل!

لأن،جدأهامةالزيادةوهذه.4(01)"والحرامالحلاليج"تخرٍ

أنتفاذاخاطئا،فهماًبدونهاالحديثيفهمونالناسمنكثيرا

وترك،اللحعةإعفاءمثلمنالحكيمالشرعبهأمرهمبماأمر!م

باناجابوك،الشرعيةالتكاليفمنذلكونحوبالكفار،التشبه

الحديث،بهذازعمهمعلىواحتجوا،القلبفيماعلىالعمدة

تباركاللهأنعلىالدالةالمسحيحةالزيادةبهذهيعلمواأندون

ردهاوإلاقبلهاصالحةكانتفان،أعمالهمإلىأيضاًينظروتعالى

:يكقولهالنصوصمنعديدذلكعلىيدلكماعليهم

لاأنهوالحقيقة.رد"فهومنهليسماهذاأمرنافيأحدث"من
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الأعمالصلاحولا،الأعمالبصلاحإلاالقلوبصلاحتصوريمكن

فيبيانأجمليكطاللهرسولذلكبينوقد.القلوببصلاحإلا

صلحتإذامضغةالجسدفيوإنألا...)بشير:بنالنعمانحديث

القلب"وهيألا،كلهالجسدفسدفسدتوإذا،كلهالجسدصلح

الدلعخالفنأوصفوفكم"لتسودنالآخر:وحديثه395(.أالحديث

!ب!يلالله"إن:!وقوله.1(69.أالحديث."وجوهكمبين

..الكثيرينلظنخلافاًالم!ثروعالماديالجمالفيواردوهو2.الجمال

.)617(الحديثانظز

هذافيرأيتهالذيالخطاأفحشقمن،هذاعرفتاواذا1

وقغ!تيهالتيوالمطبوعةالمخطوطةنسخهجميجمفي"الرياض"الكتاب

فيتعالىاللهرحمهالمصنفاستدركهاقدالمذكورهٌالزيادةأن،عليها

فيفوضعهساجمهاانحرفكاتبهقلمأوقلمهلكن15831(الحديث

صوركم!إلىولا...":هكذافيهفوقعت.لل!معنىمفسدمكان

الطابعسينجميععلىذلكوانطلى"..ينطر.ولكن،وأعمالكم

المنيريةالطبعسةمصححيذليكمنأستيثنيلا،والمعلقينوالمصححين

فشرح،نفسعهعلانابنالشارحعلىأمرهاانطلىلقدبل.غيرهاولا

يرتحمهلاتعالىأنهأي":4(60/)4:فقالاالقلبعلىالحديث

ال!شوحوهذا"!العملوكئرةالصورةوحسق،الجسمكبرعلىالثواب

المسحيع،نصهفيللحديثمنافاتهمعأنهبطلانهيخفىلامما

تفاضلأنعلىالدالةوالسنةالكتابمنالكثيرةللنمسوصمعارض

فيةالصالحةللأعمالبالنسبةهوإنماالجنةفيالدرجاتفيالعباد

فيوقوله.عملوا"ممادرجات"ولكل:تعالىقولهذلكمن.وقلة

ثملكاأحصيهاأعمالكفمهىإمماعبادكهيا..."القدصيالحديث
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.)113(الحديث"..اللهفليحمدخعراًوجدفمنإياهاأوفمكم

وهو6والصوركالأجسادالعملإِلىاللهلاينطرأنيعقلوكيف

بماالجنةادخلو!":تعالىقالكماالإيمانبعدالجنةدخولفيالأساس

ويلقي،الصوابعنأهلهالتقيديبعدكمفتامل."تعملونكسّم

السنةدراسةعنلإعراضهمإلاذلكوما.سحيقالخطأمنوادفيبهم

..المستعانوالله،المصححةالمعتمدةكتبهاأمهاتفي

)364،أنسعنمسلمحديثفيقولهالخطاذلكمنوقريب

الموضعينفيوقعهكذا"لأعلمانيأبكيلا"إني()سطره457(

فيكما"أعلمأكونلاأنأبكي'ماوصوابهخطأ،وهوإليهماالمشار

إني"قلت)1635(:ماجةابنولفظ145(،/)7"مسلم"صحعح

فيهقولهلولاالكتابفيهوقعلمامطابقوهذا"..اللهعندماأنلأعلم

فيالعبادةجاءتوقدظاهر.هوكماللمعنىالمفسد"أبكيلا"إني

لفظمنقريباً(هندية-23-22)صالدارميعندعكرمةمرسل

أعلمأكونألاض!اللهرسولعلىأبكيماواللهإني:"قالت:مسلم

."...أبكيولكني،الدنيامنلهخيرهوماإِلىذهبقدأنه

المخطوطةالنسخعليهتتابعتمماالخطاهذاأنالغريبومن

223(!/)2علانابقالشارحنسخةومنهاكلهاأيضاًوالمطبوعة

صححتفقد-المأموندار-بدمشقحديثاًطبعتالقالنسخةوأما

"صحيحأعني،الأصلالىالرجوعدونالمعنىحيثمنالخطأ

دثهوالعصمةالخطأعلىالنسختتابعإلىالإئمارةودون"مسلم

.وحده
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)925(رقمالحديث..والنارالجنة"احتجتسعيدأبيحديث-2

."مسلمرواه:062(ل!

،الأولطرفهذكروانما،بتمامهالحديثيسقلممسلماًإن:أقول

،بمعناهفبلههريرةأىحديثعلىهسالمفيوأحال،فقطوالأخير

بتمامه97(/)3أحمدالإمامأخرجهنعم،هناعمالفظهويختلف

لمسلم!عزاهثممنهنقلهفكأنهالواحد،بالحرفالمصنفساقهكما

هريرةاببحديثمن"التفسير"فيالبخاريعندالحديثإنثم

لكانبالذكرآثرهالمؤلفأنفلوسعيدأبباحديثمنباتم

.(أولمط)1

معلقةعندهوهيللبخاريالأحاديثبعضالمصنفعزا-3

عندهأنهابذلكفأوهم1(،806،320)374،كالأحاديث

بقوله:إليهالعزوتقييدينبغيفكان:كذلكوليس،موصولة

العلماء،بينعليهالمتفقمقفإنهتعليقاً،أومعلقاًالبخاريرواه

فإنالنقد،منمنجاةفيلسِ!""البخاريفيمماالقسمهذاأن

علىأيضاًاتفقواالموصولعنلهوتميعزاًلذلك،ضعيفهومافيه

محمدالشيخعلىرديأولفيشرحتهكماإليهالعزوتقييدضرورة

كثيرالاصطلاحجمهذايخلكانولق6()2(،)صالكتانيالمنتصر

علىيتابعهماللهرحمهالمصنفأنلأظنكنتفماالمتأخرينمن

الفرق"تقريبه"فينفسههوالمؤلفذكروقد.دثهوالعصمةذلك

للألباني"مسلمصحيح"مختمروانظر.الأصلمنإوالبخاريمخصرعنينقل.0وهو()1

الإسلامي.المكتبطجع.0891رقم

.متداولمطبوعوهو،وأهلهالحديثعلىالكتانيتطاولاتعلىبليغهورد)2(
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وعدمها.الصحةحيثمنومعلقاتهالبخاريموصولاتبيىْ

كفاية.بما"فيه-63(06)ص"تدريبه"فيالسيوطيذلكوفرح

ويمستحب:اللهرحمهالشافعي"قال)549(:الحديثعقبقال-4

ختموادإن،القرأنمنشيء(دفنهبعدالميت)أيعندهيقرأأن

حسناً،.كانكلهالقرآن

وفي،تعالىاللهرحمهالشافعيذلكقالأينأدريلا:قلت

إهداءيصللاالقراءةأنومذهبهلاكيف،عنديكبيرشكعنهثبوته

تعالى:لَفسيرقولهفيكثيرابنالحافظعنهنقلهكما،الموقإلىثوابها

ابنالإسلامشيخأشاروقدسعى"،ماالال!نسأنليس"وان

)الاقتضاء":فيبقولهالشافعيالإمامعنذلكثبوتعدمإلىتيمية

ذلكلأنوذلك،كلامالمسألةهذهفينفسهالشافعيعنيحفظ"لا

نأفعلم.ذلكفعلأحداًعلمنامامالكوقال.بدعةعندهكان

ذلك".يفعلونكانواماوالتابعينالصحابة

كماالقجر.علىقراءةلاأن:أيضاًأحمدمذهبهووذلك:قلت

اليهانتهىماوهو391(.-291)صالجنائز""أحكامكتابيفيأثبنه

الكتابفيحققتهكماتعالىاللهرحمهتيميةابنالإسلامشيخرأي

.(176-)173صالمذكور

:أقولله"والدعاءالميتعنالصدقة"باب:ذلكعقبقالثم-5

إلاتلويحاًولاتمريحاًلأمطلقفيهماليس،حديثينتحتهذكر

منالصدقةوأما،فيهخلافلامماوهذاالوالد،عنالولدصدقة

بهاينتفعولأ،تصللاأنهعلىيدلالنصوصفظاهرالولدغير

ص)177(،الجنائز""احكامفيالثفصيلوراجع،الميت
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.(452ص8)جالمنار"تفسيرو"

قأفياللهرسولأنعنهاللهرضيسعدبنسهل"عن-)574(6

."الحديث..غلاميمعنهوعنفشرببشراب

طلبهبسببكانإنمايك!بهالبدءأنللبخاريروايةوفي:قلت

اشتهركماالقوآبكبيرالبدءالسنةأنعلىفيهدليلفلاالسقيا،!

نأفالصواب(،11)1البابفيالمصنفإلعهوأشار.المتأخرينعند

هذامنمطلقاًالبابويتركالمبتدىء""بعد:فيهقولهمنهيحذف

فالأيمن""الأيمن:عباسابنحديثفي!ك!قولهلعموماتباعاًالتقيد

تؤيدأخرىأموروهناكذكرنا،كمالعمومهبهالبدءمنافاةوعدم

.الآنلذكرهامجالولالها،البعضيتنبهقد،العموم

.302رقم"الجمعةسنة"باب:قال-7

فيساقهاالتيالأحاديثلأن،البعديةالسنةيعنيكأنه:قلت

يصحفلا،القَبلمةالجمعةسنةوأما،البَعديةفيهيإنما،الباب

متعصبةمنالأهواءذيبعضلمحاوشةخلافاً.البتةحديثفيها

"ذكرعنب!عراضهذلكإلىاللهرحمهالمصنفأشارولقد.الحنفمة

ولكنهماج!،ابنسننفيبعضهاأن،معفيالبابمنهاحديثأي

يعتبرفهل"النافعة"الأجوبةرسالتيفيبمنتهكماجداًضعيف

؟.المقلدونهذاالمؤلفبصنيع

بينلكنآخر،بحديثكتبهبعضفيالمصنفاحتجلقدنعم

فيذلكفيكلامهنقلتوقد،فيهدليللاأنه:علعهردهفيالحافظ

.شاءمنفليراجعه27()ص"النافعة"الأجوبة

"...مثنىمثنىالليلصلاة..."1()176الحديث-8
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عمر-لابنفقيل:بلفظلمسلمروايةفيئفسيرهجاء:قلت

والراوي"ركعتينكلفييسلم"أن:قال؟مثنىمثنىما-:رواية

تسليمهفيفعلية،أحاديثالبابوفيلاسيما،غيرهمنبمرويهأدرى

"صلاةكتاببفيب!ماتجداللبلصلاةمنركعتينكلبين

")+(.الزاودح

زيادةمنها،ألفاظبزيادة(012)1برقممضى1231الحديث-9

فقط.لمسلم"وَتجذ"وهي

قاليحط""أو""ممسلمكتابفي..."(1)943الحديث-01

الذي!موسىعنالقطاقويحعسعوانةوأبوشعبةورواه:البرقاني

بغيرألف.)ويحط(:فقالواجهتهمنمسلمرواه

وهويحىعن018(/)1"المسند"فيأحمدرواهلكن:قلت

ابن"وقال:عقبهاوقال.مسلمكروايةيحط""أوبلفظالقطان

اللفظةهذهعلىتوبعقدالقطانأنيعني.يحط"أو:ويعلىنمير

موصى.عنكلاهمامميرويعلىابنمن

عن185(/)1آخرمكانفيأحمدالإمامعنهماوصلهوقد

الزمذيرواهنعم.بهمومىعنعبيدبنويعلىنميربنعبدالله

اللفظلكن"ويحط"الآخر:بخاللفظيحىطريقمن258(/)2

مسلمواختيارعليهليحمىويعلىنميرابنلمتابعةعنديأرجحالأول

أعلم.واللهواحد،المعنىفيلكنه.إياه

الرياء:وئقالالنبيأن"روي:)0172(الحديثعقبقال-11

.شردُ"

ركعاكا.وعددالصلاةبهفرالمتعلقةالرواياتلكلصغيرجامعهوكتاب)5(
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الحديثأنإلى""رويبقولهاللهرحمهالمصنفأشار:قلت

علتهوبينتخرجتهوقد،قالكماوهوالإسناد،ضعيفالمذكور

الأمة"فيالسيءوأئرهاوالموضوعةالضععفة"الأحاديثفي

(0.)185

":الآخرةالعشاءبعدالحديثكراهة)334("بابفيقال-12

كراهةفلا..و.،العلمكمذاكرةالخيرفيالحديثوأما.."

."..هومستحببلفيه

بعدالحديثعلىيترتبلمإذابماذلكيقيدأنينبغي:أقول

فييسهرمثلاًكالشاب،العينيةالواجباتمنلثيءإضاعةالعشاء

ينامثماللعلنصفمنقريبإلىللاختبارالاستعدادأوالعلمدراسة

العلم-طلبولوفيالسهر-هذافمثل،الصبحصلاةفتفوتهمنهكاً،

نأعليهوإنمامصراً،ويهدمقصراًيبنيمنكمثلمئلهلأنيجوز،لا

الصبح،لصلاةمبكراًليستيقظالعشاء،صلاةبعدمبكراًينام

"بورك:يقولإذفاللهرسولوصدقبعدها،دراستهوليجعل

والله،غافلونعنهالشبابأكثرفإنلهذافليتنبهبكورها"فيلأمتي

.المستعان

فأخبرنا..أخطببنعمروزيدأبب"عن(0187)الحديثفي-13

".هوكائنوماكانما

روايةمنآخرحديثعليهيدلىكما،الفتنمنيعني:أقول

بنعمروحديثمعأيضاًمسلمأخرجه،عنهاللهرضيحذيفة

".الفتن"كتابفيأخطب

يك!اللهرسول"أن:بلفظوهو)9186(الحديثعقبقال-14

--764



:"..سنينثمانبعدعليهمفصلىأحدقتلىإلىحْرج

الصلاةلا،لهمالدعاء:أحدقتلىعلىبالصلاهَوالمراد

."المعروفة

رهو،الجنازةصلاةالمذكوربالنفيويعني:قالكذا:قلت

علىصلاتهأحدأهلعلى"فصلى:بلفظللبخاريروايةففيمردود،

ضممنمخرجوالحديث،وغيرهأيضاًمسلمعندالزيادةوهذه"الميت

الجنائز""أحكامكتابفيوغيرهاالستةالكتبمنإليهالزيادات

الإسلامي.المكتبطبع-83(82أص

:قالعنهالهرضيمسعودابنعن-)1883(الحديثفيقال-15

:وقالوالحاكموالزمذيداودأبورواه...يك!اللهرسولقال

."00.صحيح"حديث

ابنحديثمنأخرجاهوالترمذيداودأباأنيوهمهذاقلت

،قويوإسنادهفقطالحاكمعنهأخرجهوإنما،كذلكوليسمسعود،

ص!،النبيمولىفلدحديثمنأخرجاهفانماوالترمذيداودأبووأما

أخرىشواهدوللحديث،بهبأسلاشاهدلكنه،جهالةإسناث!وفي

926(./)2الرغعب""التعليقفيإلبهاأيشرت
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تيمية"ابنالإسلاملشعخ"الطيبالكلمتحقيق-2

سديداًقولاًوقولوااللهاتقواآمنواالذينأيهايا"تعالىاللهقال

يصعداليه"تعالىوقال!ذنوبكملكمويغفرأعمالكملكميصلحْ

فاذكروني":تعالىوقال"يوقعهالصالحوالعملالطيبالكلم

."ليواشكرواأذكركم

وأزكاها،أعمالكمبخيرأنبئكمألا):قالأنهطعنهوصحأ

الذ!إنفاقمنلكموخير،درجاتكمفيوأرفعها،مليككمعند

ويضربواأعناقهمفتضربواعدوكمتلقواأنمنلكموخير،والورق

الترمذيأخرجه(اللهذكر:قالاللهرسولياب!:قالوا؟أعناقكم

.الإسنادصحبح:وقالوالحاكمماجةوابن

قوةوهو،للقلوبواطمئنان،للصدورانشراحتعالىاللهفَذِكْرُ

والاستعانة،وقوتهعظمتهإلىوالارتكانبالثهالتعلقوهوالأمل

...به

اليه"وتعالىتباركإلىيصعدالذيالطيبالكلامهووالذكر

لاطعبتعالىاللهفان"يرفعهالصالحوالعملالطيبالكلميصعد

منفالطيب،الطيبإلاوالكلامالعملمنولايقبل،الطيبالايجب

يعلموبهذا.للنوعينفعامتعالىخلقهوأما،تعالىمختارههوشيءكل

ولاالطيبإلالايناسبهالطيبفإن؟وشقاوتهالعبدسعادةعنوان

منفله،بهإلاقلبهولايطمئن،إليهإلايسكنولا،بهإلايرضى

الطمب.الكلام

منهذه"الطمبالكلم"تعميةابنالإسلامشيخفرسالة

البشريةتحرما!خكتبوكثيرمنهيكادتالنادرةالقيمةالرسائل
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الزمنفيالأمراءأحدتصدىفقد،دينهبحفظتعالىاللاعنابةلولامنها

ابنالإسلامشيخلمؤلفات،ومالسلطانذاوكان،الشامفيالماضي

منيتمكنلمفإذا،ويحرقهايجمعهافراحالقعمابنوتلميذه،تيمية

وسائلالتمسوربما،استوهبهأومنهاشتراهبحرقهالكنابمالكإقناع

المذهبهذا-والاتحادالحلول-لمذهبانتصارهبدافعلإتلافهأخرى

.القاهرةاللهبحججزيغهكشفالذي

المرحوملمعاصرهالدوافعإهممنكانتالأميرهذاأعماللان

،الإسلامشيخكتباستنساخعلىالجزائريطاهرالشيخالعلامة

لتكون،الورقثمنأوالنسمخبأجوروالسلطانالنفوذلذويوبيعها

شاكلته.علىهمومنالأميرهذامنبمنجاة

كانماأيامتحقي!قهالشيخمنطلبقدالكتابفهذا،عمرماً

وحققههـ.1384سنةالمدينةفىالإسلاميةالجامعةفيأستاذاالشيخ

فيالحديثنحطوطاتمناستخرجهانادرةخطيةنسخةخلالمن

بعضأقلبكنتوبينما".المكئبةبهذهالخبيروهوالظاهريةالمكتبهْ

فيهاباحئاً،المكتبةفيمحفوظدستفيالمخطوفةوالأوراقالكراريس

المكتبة،فيالناقصةالكتبلبعضمكملاًيكونعما-تعالىاللهلوجه-

فلما،والأذكارالأووادفيأحاديثفيهاصغيرةقطعةعلىعينيودعتإذ

الطيب'الكلم"كتابنامنأخهاليماتبينسرعانوتصفحتهاتأملتها

الطبعةمنأخرىنسخةفمْابلتوبادرت،شديداًفرحاًففرحت

كما،التحقيقمنفاتنيكانمابعضبذلكفاستدركت،عليهاالمنيرية

."التصحيحمناليهوفقتكمتمابعضصوابمنتأكدت
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ابنالِإسلاملشيخالطيبالكلمصحيحوتخريجتحقيق-3

تيمية

لكتابمخلغيراختصاراًناصرالشيخمنالفضلاءأحدطلب

النصحتحقيقبابمنفوافق-تيميةابنالإسلاملشعخالطيبالكلم

يقول.تعالىاللهشاءإنالمباركةالاقتراحاتمنولأنه،مسلملكل

الشيخ:

إلمطيبادرلاأن،وغيرهالكتابهذاعلىوقفمنلكلأنصح"

لهسهلناوقد،ثبوتهامنالتأكدبعدإلاالأحاديثمنفيهبماالعمل

علعهوعضبهعملمنهاثابتاًكانفما،عليهاعلقناهبماذلكإلىالسبيل

إنيبل،للمتعبدكفايةمنهاالثابتفيفإن،تركهوإلا،بالنواجذ

الأدعيةمنبم!عنهيثبتمابكلالعمللهيسرإذاالمسلمأنلأجزم

."والذاكراتكثيراًاللهالذاكرينمنشكهوبلا،والأورادوالأذكار

نقية،صافيةالناسإلىالسنةتقديمأنأحدعلىيخفىوليس

لهمأنفعأنه،بالحديثالعلمأهلعندمنهايئبتمالافيهاليس

مالاوفيها،إليهمتقديمهامنوأولى،لديهمبالقبولوأحرى،وأيسر

أكثرحالواقعهوكما،موضوعوماهوبليك!النبيإلىنسبتهتثبت

والأذكارالأورادكتبوبخاصة،غيرهاعنفضلاًالحديثكتب

الضعيف،منالصحيحوتمييز،ذلكعلىالتنبيهولومعحتى،منها

إليهمتقديمهأنشكفلا.وغيرهالكتابلهذاتحقيقنافيعلعهدرجناكما

به.والعمللحفظهوأيسر،لهمأنفعيثبثلمممامصفى

مؤلفاتي،منعديدفيالنهجهذاعلىجريتذلكأجلمن

اللهيسر"والترهعبالترغيبصحيحو""داودأبصحيح"أقدمها

-768-

http://waqfeya.com/book.php?bid=3945


جمعوقد،"وزيادتهالصغيرا!امعصحيح"وأخيرتم،إثمامهما

الجامع.وضعيفأجزاءه

تحتالجديدبئوبهإخراجه"الطيبالكلم"فيمثهجهوكان

كلمةوحذفبثابتليسممامصفى،"الطيبالكلمصحيح"عنوان

عندللحديثالراويالصحابيوإسم،العناوينمن"فصل"

تتناسبلاالتيوالتعليقات،الأئمةمنلهالمخرجينوأسماء،الإمكان

."الصحيح"هذامع

الكلم"الأصلفيأرفامهاإلىالأحاديثأواخرفيأشاركما

أسانيدها،ومعرفةالأحاديثهذهمراجعةيريدلمن،"الطيب

معرفةالقارىءعلىسهلكما،عل!هاالتعليقاتعلىوالاطغ

حذفها.وسببخذفتالتيالأحاديث

نأوعسىالسابقالتحقمِقإلىإضافةثانتحقيقالشيخولدى

يطبع.

العملالعلماقتضاءكتابتحقيق-4

البغدادياظطيبئابتبقعليأحمدبكرأببللحافظ

هـ(-463)293

الظاهوية:مخطوط

بنمحمدعبداللهأبالرحالالحافظالمحدثبخط:الأولى

فمهقالدمشقنزيلالحنبليالحرانيهاملبنعماربنعبدالمنعم

الذهبي:
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وحصل،وتعب،الكثيروكتب،كلعةعنايةبالحديثغِنيَ"

بالضياثية"وأجزاءهكتبهووقفالحديثوسمع

هذهمنها،كثيرةآثاربخطهالطاهريةوفي:ناصرالشيخقال

تعالى.اللهرحمهالضياثيةالمدرسةهوعلىأوقفهمماوهي،النسخة

الكواكب""مجلداثمنمجلدآخرفيهي،الأخرىوالنسخة

الحنبلي.عروةلابن

بهالعملالعلماقتضاء:موضوعه

بمال!لعملالتوفيقونسأله،ألهمناماعلىسبحانهاللهنشكر

فلااللهيضللومن،ومعونتهبتوفيقهإلايدركلاالخيرفان،علمنا

الأولينسيدسيدنامحمدعلىاللهوصلى،خليقتهمنلههادي

النوراتبعمنوعلى،والمرسلينالنبيينمنإخوانهوعلى،والآخرين

الدين.يومإلىمعهأنزلالذي

وإجهاد،طلبهفيالنيةبإخلاصالعلمطالبياموصيكإنيثم

ولعسثمرةوالعمل،شجرةالعلمفان،بموجبهالعملعلىالنفس

عاملًا.بعلمهيكنلممنعالماًيعد

الدراية.معوالرواية،العملمعوالعلمُ.والدالعلمُ:وقيل

تأنسولا.العلممنمستوحشاًدمتمابالعملتأنسفلا

نصيبكقلوان،بيبطاجمعولكن،العملفيمقصراًكنتمابالعلم

منهما.

طريقته،لفسادعلمهالناستركعالممنأضعفشيءوما

عبادته.إلىلنظرهمبجهلهالناصقأخذوجاهل
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تفضلإذا،العاقبةفيأنجىهذامنالقليلمعهذامنوالقليل

وحب،والإهمالالمدافعةفأما.النعمةعبدهعلىوتمم،بخالرحمةالله

"رالراحةمعوالميلوالدعهْالخفضوإيثار،والاسترسالالهوينى

والعلموخيمةوعقباهاكريهةذميمةالخصالهذهخواتمفإن"والسعة

عن!قاصراًالعملكانفإذا،للنجاةيوادالدملكما،للعمليراد

كلا،وأورثعادمقأعلمبالثهونعوذُالعالمعلىكَلًاالعلبم،كانالعلم

خاذمالعلم:الحكماءبعضرقال.(غلاصاحبهرقبةفيوصار،ذلاً

ولولا،علميطلبلمالعملفلولا،العلمغايةوالعمل،العمل

أدعهمنإلمنأحب،بهجهلًاالحقأدعولأن.عمليطلبلمالعلمٍ

عقدمنالعالمعلىأضيقالأمر:مزاحمبنسهلوقال.فيهزهدا

إذاعذاباًأشدالعالملكن،بجهالتهيعذرلاالجاهلأنمع،التسعين

."بهيعملفلم،علمماترك

إلاالعلىالدرجاتالماضينالسلفمنأدركوهل:الشيخقال

منراقماكلفيالغالبوالزهدالصالحوالعملالمعتقدب!خلاص

الدنيا.

السعيفيبالتشميرإلاالعظمىالسعادةإِلىالحكماءوصلوهل

؟والمحرومللسائلالحاجةعنفضلماوبذلبالميسوروالرضى

وهل؟والذهبالفضةكجامعإلاالعلمكتبجامعوهل

إِلابهاالمغرموهل؟عليهماالجفعكالحريصإلابهاالمفهوم

.؟كتاركها

لمنإلاالعلومتنفعلاكذلك،ب!نفاقهاإلاالأموالتنفعلاوكما

ف!ن،رقتهوليغتنملنفسهامرؤفلينظر،واجباتهاوراعى،بهاعمل
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غالب،والاغترار،مخوفوالطريق،قرببوالرحيل،قليلالثواء

المرجعوإليه،بالمرصادتعالىوالله،بصيروالناقد،عطيموالخطر

الزلزلة."يرهشراًذرةمعقاليعملفمن"،والمعاد

للكتابتلخيصنابهانخنم(فائدة)

المعرفةفيالعاليةأزاكبتلكالمؤلفكانإذا:قاثليقولقد

قدكتبهمنوغيرههذاكتابهنرىبالنافماومطروحهالحديثبصحيح

الواهية؟بالأحادشهشحنها

ساقإذاالمحدثأنالحديثعلماءعندالقاعدةإن:والجواب

ما،روايتهفيعليهمسئوليةولا،منهعهدتهبرثتفقدبسندهالحديث

الحديثإذاكانمامعرفةمنالعالمتمكنالتيالوسيلةمعهقرنقددام

وجمهمبهالأولىكان.نعم.الإسنادوهيألاصحيحغيرأوصحيحاً

ولكن،الضعفأوالصحةمندرجتهببيانحديثكليتبعواأن

جميعوفي،منهمواحدلكلبالنسبةممكنغيرذلكأنيشهدالواقع

.الآنلذكرهامجاللاكثيرةلأسباب،كثرتهاعلىأحاديثه

تظهرلاالأحاديثمنكثيراًأنوهي،أهمهامنهاأذكرولكن

يساعدمماذلكفان،والأسانيدالطرقبجمعإلاضعفهاأوصحتها

أنولو،لغيرهالأحاديثمنيصحوما،الحديثعللمعرفةعلى

الضععفمنالصحيحوكميزالتحقيقالىانصرفواكلهمالمحدثين

منالضخمةالثروةهذهلنايحفظواأن-أعلم-واللهاستطاعوالما

الروابةمجردعلىجمهورهمهمةانصبتولذلكوالأسانعد،الحديث

الحفظمع،والتحقيقالنقدإلىسائرهموانصرف،اللهشاءفيماإلا

."الخيرإتناستبكو!فوليهاهووجهةَولكل"ماهموقلعلوالرواية
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العلمكتابتحقعق-5

هـ(234-016)النسائيحرببنزهيرخيثمةأبللحافظ

طلبهع!والحث،العلبم:موضوعه

علىفيهوحاثاًمبينأ،وأثراًحديثاًوستينمئةوئمانعةفيهأورد

منكلهاالكتابفيالموجودةوالآثاروالأحاديث.والتعلمالعلمطلب

.غيرهروايةمقفهيفقطأحادبثخمسةعداماروايته

متقن،حافظ.ثبتثقة"خيثمةأبووالحافظ

الكتابأكسسبدقيقاًعلمياًتحقيقاًالكتاببتحقيقالشعخقاموقد

.للقواء!لمرجوةالفاثدة

.للمنذري"مسلبمصحيح"مختصروتعليقتح!قيق-6

زمنمنلنفسهاختطهاالتيالدينناصرالشيخخطةمن

كتبه،بعضفيعليهاتكلموالتي،"الأمةيديبينالسنةتقريب"

التوجمة،هذهفيعليهتكلمناالذي"البخاريصحيحمختصر"مثل

لتقريبالشيخبرنامحويشمل،مسلملصحيحالاختصارهذاومقدمة

فيالقراءأكثرتبعدالتي-الأسانيدحذفعلى،الأمةيديبينالسنة

أهلالامنهمالمئقفينوخاصةالأحاديثكتبقراءةعنالحديثالعصر

منالضعيفمنالصحيحوتمييز-!ل!لمطابةمنوالتبحرالتخصص

والأمةالعلماءتلقاهماقدومسلمالبخاريصحمحولأن.اخرىجهة

أسانيدهما.علىالكلامفيحاجةهناكيكنفلمبالقبول
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الأمورفيالمختصرهذافيالشيخعملنحصرأنونستطمع

الأتية:

والتعليق،غريبهوشرح،أحاديثهوترقيم،الكتابتحقيق

هذهفينجملهالمختصرفيرأياًلل!شيخولكن.المفيدةالتعلمقاتعليه

عليه:كلامهمنالمختارةالكلمات

لم-اللهرحمهالمنذريالحافظأنمنهالفراغبعدليتبينقد..."

بل،فقطمتونهمنوالمكررأسانيدهحذفعلىإياهاختصارهفييقتصر

ليتتاحلوتمنيتذلكليبدافلما،أيضاًالمتونبعضمنهحذف

تباركاللهوشاء،الخاصةبطريقتياختصارهبنفسيأنالأتولى،فرصة

لسنةهـالموافقة1386عامفيأسجنأنعليقدّرحيث،وتعالى

إلىالدعوةسوىاقترفناهاجريرةغيىمنالعلماءمنمحددمعم9691

أشهربضعةالقلعةسجنإلىفأساق،للناسوتعليمهالإسلام

وجل.عزاللهسبيلفيأحتسبها

الإمامصحيح"المحببكتاببإلافيهمعييكونألااللهقدروقد

في،أمنيتيتحقيقعلىعكفتوهناك،وممحاةرصاصوقلم"مسلم

أعملكنت،أشهرثلاثةنحوفيذلكمنوفرغت،وتهذيبهاختصاره

أمحداءأرادهماانقلبوبذلك،مللولاكللودون،نهارليلفيه

فيالمسلمينمنالعلمطلابظلاالايتفيأ،لنانعمةإلىمناانتقاماالأمة

."الصالحاتتتمبنعمتهالذيدثهفالحمد.مكانكل

معرفتها:منللقارىءلابدفوائد

فيجرىقد،تعالىاللهرحمهالمؤلفأنواعلم":الشيخيقول

تأليفهاعلىوأبوابهأحاديثهوترئعب"المختصر"هذالكتابهتأليفه
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ذلكالىأشاروقد."مسلمصحيح"أصلهعلىمعتمداًوترتيبها

المقدمة:فيبكقوله

يسهلهاختصاراً...مسلمالإمامصحيح"مناختصرته"

الىبالطالبيسرعترتيباًورتبته،فيهللناظرويقربه،حافظيهعلى

فطنته.فيمطلبهوجود

"...الأصلمقصودجلصغرحجمهمعتضسمنوقد

:اثنانالمقدمةهذهفيمنهاجهمناأموراًالكلمةبهذهأفادناوقد

الكتبفيذلكويظهر.الأصلترتيبغيرعلىرتبهأنه:الأول

ذلك:ومن.والأحاديثوالأبواب

ثم"الطهارةكتابانماهو"الأصلفيالثانيفالكتاب.الكتبأما-1

جعلفقدالمنذريأما"الصلاةكتاب"ثم،"الحيضكتاب"

مماهنا)1/38("الوضوءكتاب":كتابينالثانيالكتابمن

.-وهكذا-هنا/94()1"الغسلكتاب"و

فيلأخهاالصحيحأبوابعنتختلفأنغرابةفلا،الأبوابأما-2

وضعمنطنماهي،أصلاًأبوابفيهليسبل،منهليستالواقع

فيصنيعهعليهيدلوكما،كماهومشهورتعالىاللهرحمهالنووي

فيهيوإنما،بابأيمتنهنسخةفيتجدلافإنك.عليهشرحه

فقط.شرحه

كما.بيناًاختلافاًالأصلفيترتيبهاعنتختلففهيأحاديثه-أما3

كلآخرفياليهاأشرناالتيوالصفحاتالأجزاءبتتبعلكيتضح

عندهو"الإيمانكتاب"منمثلًا)75(فالحديث،حديث
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من(2،402-)30والحديثان.(238)8/آخركتابهفيمسلم

."الإيمانكتاب"الكتابأولفيعندههما"الصلاةكتاب"

فيعندههو'الدماءتحريمكتاب"من)2601(والحديث

كتاب"عندهكتابوآخر،/72()1أيضا"الإيمانأ

الخ...."التفسير

جفها.و!أنما،الأصلأحاديثجميعيضمنهلمأنه:ْالثاني

كتابهوالمختصرهذاإنالقوليمكنبيانهسبقمماوغعرهولهذا

التيالمختصراتمنغيرهذلكفييشاركهلا،وأسلوبهبطريقتهخاص

ناصر.الشيخاهـ.كلاممؤلفيهاومنهج،أصلهاترتيبنحتصروهاعادةيلتزم

أغنتطيبةفهارسثلاثةالعظيمالسفرلهذاالشيخصنعوقد

لموضوعاتهجائيفهرسبعملوذلك،المقصودوبلغتالموضوع

الحديث.بأطرافوآخر،الكتاب

قدالدقيقوالتحقيقالعظيمالسفرهذافانالشديدوللأسف

الكويتيةالأوقافوزارةطباعتهجددتالتيالأخيرةطبعتهفيتعرض

لععضتتعرضأنهابحجةالدينناصرالشيختعليقاتبعضحذفإلى

كلبهايتحلىأنينبغيالتيالعلميةالأمانةمنليسوهذا.المذاهب

ومانقيتقيكلكذلكبهايتحلىأنينبغيوالتيبالعلميشتغلمن

شمئين:أحدإلاذلكعلىالقائمحمل

الفهم.سوءإما

.(يجتمعانوقد)القصدسوءوإما

أئمةمنلأحدالتعرضالشيختعليقاتمنتعليقفيفليس

نأمنوالسلامالصلاةعلمهعيسىتنزيهفيهوإنما،الأربعةالمذاهب
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متعصبوذلك'ذكركماالحنفيبالمذهبالأرضإلىنزولهيوميحكم

مقدمةراجع-بعنهممتداولمشهوركتابفيبعضهمسطره،الحنفية

.الكتابهذاعلىالشاويشؤهيىالأستاذ

للإمامءلمجحالنبيعلىالصلاةفضلوتخريج7-تحقيق

القاضيبناسحاقاسماععل

العبادبهايتقربالتيوتعالىتباركالمولىإلىالقرباتأجلمن

وفي،المجالسوفيالنوموعندالطريقفي،والعلنالسرفيذكرههي

خنسقذلكففي،هستيقظاًالعبدفيهايكونالتيالأحيانجميع

الرحيمةللقلوبإعماروفمها،للإنسانوأزهالشيطانلوسواس

تعالى.بالثهالعارفةالرقيقة

العبدصلاةبهاتعالٍىاللهبذكرالمتصلةالأخرىالقربومن

عليهبهاللهصلىمرةعليهصلىمنلأنه،كثيراًرسولهعلىالمسلم

ولقد.والآخرالدنياهموكفاهسيئتهعنهومحاثرجتهورفع،عشراً

علىالصلاةفضلفيرسالةالقاضيإسحاقبنإسماعلالإمامافرد

موضوعها.فيالنادرةالقيمةالرسائلمنتعدوهيب!النبي

العريالأدبتاريخمؤلفعنهاغفلالتيالرسائلمنوهي

تحت(كوبريلي)فيأخرىنسخةوذكريذكرهافلم(بروكلمانكارل)

.(4)28رقم

الزاخرةالظاهريةالمكتبةفيالحديثمخطوطاتمنهذهورسالتنا

المسلمين.لعلماءالنادرةالقيمةالمتنوعةبالعلوم
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وصيتي..."موصياًالمسلمينناصرالشمخالمحدثيقول

الأحاديثمنفيهبماوتعمل،الكتابهذاتقرأأن،المسلمأيهاإليك

ذلك:وجملةوالآخرةالدنيافيوتسعدالطيبةبالحعاةلتحظىعنهالثابتة

اللهعندبهاتنالفانك،أوفاتكساثرفييك!علعهالصلاةتكزمنأن

منوممحو،حسناتكفيويكزدرجتكويرفع،علعكمنهصلاة

.والآخرةالدنياهمويكفيكسيئاتك

لاكانوانيبلغهسلامكف!ن،كنتحعثماعليهوصلى

علعه،سبممنسلاميبلغونهسياحينملاثكةدثهف!ن،2يسمعه

الجمعةيوموخص.العالميندونوتعالىتباركربنابهاخصهخصوصية

الأرضتأكللمقبرهفيوهو،عليهتعرضفانها،امنهاباجمثار

.الأنبياءأجسادتأكلأنالأرضعلىحرماللهفإن،جسده

تفعللمإِنف!نك،ذكركلماوأكزأخصبصورةعليهوصل

عليهقالكما):طيحاتممنأكرمبالمالولوكنت،بخملأعندهكنت

وتتركتنسىأنوإياك(علييصلِولمعندهذكرتمنبخيل:السلام

لهاللهوسل.الجنةطريقعنذلكبكفيمعل،!وعليهالصلاة

وإذاخاصةبشفاعةبذلكتنلالجنةفيدرجةأعلىهيالتيالوسيلة

نبيهعلىوتصلياللهتذكرأندونمنهتقومأنفاياككجلساجلست

يوموحسرةنقصاعليكالمجلسكانذلكفعلتإنف!نك!محمد

القيامة.

لك.يغفرأنإلا،تعالىاللهعذاببذلكواستحققت

الصلاةصمغمنو!عنهثبتبمافصلعليهصلعتواذا

الإبراهممبة.
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صلاةوفي،منهالخووجوعند،المسجدتدخلحينعليه7وصل

عليهوسلم،الدعاءوقبل،التشهدبعدالصلواتكلوفي،الجنازة

اللهرضيعمربنبعبداللُهاقتداءعليهتزدولا،قبرهعلىوقفتإذا

."عنهما

.الجوزيلابن-الولدتربيةفيالكبدلفتةتحقيق-8

تربويةوتجارب،غاليةنصائحعدةعلىتشتملقيمةرسالةهذه

إلىبالرجوع،والخيرالحقإلىطريقهالناشىءللجيلترسم،حكيمة

خلفه،منولايديهبينمنالباطليأتيهلاالذيالكريماللهكتاب

ماأنارتإلاكبير!ولاصغيرةماتركتالتيالصحيحةالنبويةالسنةوالى

فيتخرجواالذين،عليهماللهرضوانالصالحسلفناسيرةوالى،حولها

أخرجتأمةخيروكانوا،المئاليالجيلفكانواي!اللهرسولمدرسة

.للناس

بهمليربب،الإنسانعةتاريخفيخيرالأجيالمرببب!محمد

سورةفيوجلعزاللهقولمعانيبعضوذلك.كلهاالإنسانيةأجيال

،الناسعلىمسهداءلتكونواأمةًوسطاًجعلنحموكذلك"البقرة

الحجسورةفيسبحانهوقوله"شهمد!عليكمالرسرلويكون

فيعليكمجعلوما،إجتبلاآهو،جهادهحقالثهفيوجاهدو!"

منالمسلمينسملامهر،ابرأهيمأبيكمملة،حرجمنالدين

علىشهداءوتكونوا،عليكمسهيداًالرسول،ليكونهذاوفيقبل

."الناس
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بيوتاًبنائهوقتُوحان،أشدهبلغاذا-المسلمالشبابوإن

أسبابلهاللهيسرمنمنهميبتهج-الإسلامي-الكيانفيجديدة

الأكبرالجهادموكبفيلأورفقاؤهاللهفيوأحبابهلداتهمعهويبئهج،ذلك

أوانه.آنإذاالأصغروالجهادالداثم

الإسلامية،السنةهذهاداءبعد-ينتظرونهبماابتهاجهموأعظم

الإسلاميالبيتهذافيصالحةمسلمةأو،صالحمسلم3ولادةمن

.والنجاحوالكفاحبالصلاحاللهأكرمهالذيالجديد

هيوثلك،المسلمالشبابصفوةمنالأزواجفرحةهيتلك

،الإسلامبسننالسعيدةالحماةيستقبلونالذينولداخهمأحباجمهمفرحة

.الإسلامبآدابالسعداءالأبناءمنتظرين

ستتألفالذيالآنيالجيلبأنوأعطمأقوىاللهفيالرجاءإن

الجعلهوسيكوناللهشاءانالشبابهؤلاءأبناءمنالأولىطلاثعه

الإسلامقواعدوإلى،باحياثهاالإسلاميسننإلىالاعتبارلردالمرتجى

بهاالعملفيشيبم،بهابالتعاملوأخلاقهالإسلامآدابوإلى،بإقامتها

فيمشهودأالإسلاميعودوبذلك،جمالهافيهميرونالذينبين

الكتب.فيمدفوناًكانأنبعد،المجتمع

رحمةالجوزيلابن،"الولدنصيحةالىالكبدلفتة"ورسالة

بهاخصوقد،الولدنصيحةفيجاءتالتيالرسائلأجودمنالله

والمتوفىهجرية058سنةفيالمولود،القاسمأباالمكنىمحفداً،ابنه

هجرية.656سنةببغدادالتتاروقعةفيمقتولا
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فصلكلفيفصلاُعشرئلاثةفيتفعالحجمصغيرةوالرسالة

؟الحياةهذهفيطرلِقهيشقكيففيهالهيبينطيبةذهبيةنصيحة

بتحمْيقناصرالشيخلْاموقد.بهاونصحهصنفهاالتيمصنفاتهوبعض

كلمنهايستفيدقيمةرسالةفأضحت،وآثارهاالرسالههذهأحاديث

راصيم.وعلمبسيطاطلاعلهمن

عبدالسلامبنالعزإلجلعلينالإمامينبينعلميةمساجلة-9

الشأويشزهيرمعتحقيق-الصلاحوابن

بينالهجريالسابعالقرنفيجرتمفيدةعلميةمساجلةهذه

الصلاحبنعمرووأبعبدالسلامبنالعزالكبيرينالعالمينالإمامين

تعالى.اللارحمهما

:كانالمساجلةومنشأ

الخطابةعبدالسلامبنالعزتولى"لما:ال!ويشزهيرالأستاذيقول

كانالتيالباعمنكثيرأأزال،(الأموي)دمشقجامعفيوالإمامة

ظرب":يقولالذيفهوغروولا،العامةبهايقومأويفعلوخهاالخطباء

وإحياءالبدعإماتةعلىفاعانالمسلمينأمورمنشعئاًتولىلمن

."السنن

سنةرجاشهروخطب،الرغائبصلاةومنعهأبطلهومما

.منكرةبدعةأنهابينفقدهـ،637

وأفنياالمنعفيرأيهبريالم،آخروعالماًالصلاحابنأنويظهر
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الموضوعة،الوغائبصلاةعنالترغعب":رسالتهفألف،بخلافه

الأمر،هذافيالحقلبيان"المثروعةالسنننحالفةمنمافيهاوبيان

بعدهمامعللفتياتصدىبمنرجلينأنبلغني":-العزأي-فيهاوقال

ابنبذلكيعني"بتحسعناوأفتعاالصلاةهذهتقريرفيسعماعنها

..عليهيدلنامانجدفلمالثانيأما،الصلاح

عنوانها:برسالةعبدالسلامبنالعزرسالةعلىالصلاحابنورد

نحالفةمنفيهاماوبيانالموضوعةالرغائبصلاةعنالترغيب"

الصفحاتفيستقرؤهمما..الردوفندالعزفعاد."المشروعةالسنن

السابع،القرنفيوالعقليةالعمليةللحماةصورةويعطعكالمقبلة

الدين،علىغيرةمنالغابرونعلماؤنابهيتمتعكانماعلىوشاهدأ

منيشوبهأو،منهينتقصماكلمنحياطتهفيورغبة،عليهوحفاظ

بالدليلالحقوبيان،البدعةوتزييف،السنةتقريرفيوجرأة،الباع

العلمي.والمنطلق،الشوعي

الركأئبصلاة.

وكانت،علي!الخلافدارالتيالصلاةهذهماهيولكن

:"الظنونكشف"فيجاء؟فيهاالمساجلة

ثمفضلهافيحديثاالثالثفيءالقرنالكذابينبعضراختلق"

المكي،طالبأبوفضلهاعلىنصفممن،الرإبعالقرنفياشتهر

."الموضوعالحديثعلىمعتمداالغزاليوتبعه

:عبدالسلامبنالعزوقال

أعلامهمالذينالعلماءأن،الضلاةهذهابتداععلىيدلمما"
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التابعين،وتابعيوالتابعينالصحابةمنالمسلمينوأئمة،الدين

تعليمعلىحرصهمشدةمع،الشريعةفيالكتبدؤنممنوغيرهم

هذهذكرأنهمخهمأحدعنينقللم،والسننالفرائضالناس

."مجالسهفيلهاتعرضولا،كتابهفيدونهاولا،الصلاة

:الصلاحابنوقال

وقد،تعرفتكنولم،الرابعةالمئةبعدشاعتالصلاةهذه"

والحديث-وتعالىتباركاللهصانها-المقدسبيتمنمنشمأهاإِن:قيل

منهمثم،الحديثأهلعندساقطضعيفوخصوصهابعينهابهاالوارد

علىيقتصرمنومنهم.نظنهالذيوذلك،موضوعهو:يقولمن

فيإيماهمعاويةبنرزينذكرمنصحةلهيستفادولابالضعفوصفه

له"الإحماء"كتابصاحبذكرمنولا،"الصحاحتجريد"كتابه

وإبراد،الضعيفالحدبثمنفيهمامالكئرة؟عليهواعتماده،فيه

."العجبمنكتابهمثلفيمثلهرزين

صورظ.

:"الدينعلومإحياء"فيالغزاليقال

أنه-!ج!اللهرسولعنبإسنادرويففد:رجبصلاةأما"

بينفيمايصليثم،رجبمنخميسأوليصومأحدمنما":قال

بنسليمة،ركعتينكلبينيفصل،ركعةعشرةاثنتيوالعتمةالعشاء

القدر!ليلةفيأنزلناهانا"ومرة"الكتابفاتحة"ركعةكلفييقرأ

منفرغفإذا،مرةعشرةاثنتي،أحداللههوقلو"،مراتثلاث

النبيمحمدعلىصلاللهم:بقرل،مرةسبعينعليصلىصلاته
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سبوح:مرةسبعينسجودهفيويقوليسجدثم،آلهوعلىالأمي

رب:مرةسبعينويقولرأسهيرفعثم،والروحالملائكةربقدوس

سجدةيسجدثم،ا!رمالأعزأنثإنكتعلمعماوتجاوزوارحماغفر

فيحاجتهيسألثم،الأولىالسجدةفيمثلماقالفيهاويقولأخرى

الصلاةهذهأحديصليلا"ياللهرسولقال"تقضىفإنها؟سجوده

الرملوعددالبحرزبدمثلولوكانتذنويهجممعلهتعالىاللهلهغفرإلا

أهكمنسبعمئةفيالقيامةيومويشفع،الأشجاروورقالجبالووزن

."الناراستوجب2قدممنبيته

تتكررلأنهاالقسمهذافيأوردناهادإنما،مستحبةصلاةفهذه"

وصلاة،التراويحرتبةتبلغلارتبتهاكانتوإن،السنينبتكرر

القدسأهلرأيتولكني،الآحادنقلهاالصلاةهذهلأبئَ،العيد

إِحياء-"إيرادهافاحببتبتركهايسمحونولاعلعهايواظبونبأجمعهم

بماالعلماءقاموقد،الرغاثبصلاةصورةهيهذه-الدينعلوم

ومنموضوعحديثهاوأن،بدعةأنهافبينوا،واجبمنعليهم

:هؤلاء

بنإِسماعيلبنعبدالرحمن،الدينشهاب،القاسمأبو

الأشرفعة،الحديثدارشعخشامةأبو،الدمشقيالمقدسيإبراهيم

التصانعفوأصحاب،الباحثينالمؤرخينالمحدثينالعلماءوأحد

كتابأسماه-وأحسن-إبطافافيألففقد..المفيدةالعديدة

."اللمع)

الخيضريابن،محمدبنمحمدالدينقطب،الخيروأبو

وعلماء،دمشقفيالشافعيةقضاة،أحدالشافعيالدمشقيالزبيدي
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الجديثلكشفاللموعالبرق"كتابَبْألففقد،والتراجمالحديث

."الوغاثبصلاةعنبالنهيالحبائبتحفةو""الموضوع

الطرطوشي.بكروأبو

..وغيرهمالعطارإبراهيمبنوعلي،الحاجوابن

وببدعيتها:ببطلانهاوأفتى

وغيرهم.الأنصاريوزكريا،تيميةوابن،النووي

فتاوٍسبعفيهذكراآخرهفيملحقاًللكتابجعلاوقد،هذا

وقد،الصلاةهذهصحةفيهاأبطلواالأمةهذهسلفمنالعلملأهل

ونصوصه.الكتابرواياتبتحقيقكذلكتاما

الفجربعدسفرهقبلالصائمافطارحديثتصحيح-01

موضوعه:

وردهالناسبعضضعفهحديثقصةعنالشيخفيهيتحدث

فيمحصوراًالكتابموضوعوكان،مذهبهيخالفلأنهنظراًوذلك

:أمورأربعة

قتيبة،حدثنا"وهو،أنسحديث!حيح:الأول

،المنكدربنمحمدعق،بنأسلمزيدعن،جعفربنحدثناعبدالله

يريدوهورمضانفيمالكأنسبنأتيت:قال،كعببنمح!دعن

فأكل،بطعامفدعا،السفرثيابولبس،راحلتهرُحلتوقدسفراً

.الترمذيرواهركب"ثمسنةقالسنةفقلت

به.قالومنالحديثفقه:الثاني
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.الغفاريبصرةأبيحديثتصحيح:الثالث

علىيدللابصرةأببحديثأنالحبشيزعمعلىالرد:الرابع

أنس.حدبثعليهدلما

النقاطتلكخلالمنالمذكورالشخصعلىالشعخردوقد

تفصعلأًفيهومفصلًا،المذكورْالترتيبعلىالأخرىبعدواحدةالأربع

التالي:النحوعلى

أئس.حديثصحةتأكمد-1

الحديث.حولالعرافيأخطاء-2

للحديث.القرآنشهادة-3

السنة.منللحديثشاهد-4

للحديث.تشهدصحعحهآثار-5

به.قالومنالحديثفقه-6

للمذهب.خلافاًللحديثالعربيابناتباع-7

.الغفاريبصرةأبهاحديث-8

أنس.حديثعليهدلماعلىالحديثدلالة-9

.نقاطسبعفيوهي:الخلاصة-01

الشيخوهو،المعنيللشخصناصحاًرسالتهالشيخوختم-11

وماتضمنهالحديثهذامنموقفهفيالنطريعيدأن6الحبشي

تعالىبقولهلهمذكراً،الكريمالقرآنلهشهدالذيالحكممن

بينهم،شجرفيمايحكموكحتىيؤمنونلاوربكفلا":فعه

تسليما"ويسلموا،قضيتمماحرجاًانفسهمفييجدوالائم

اذاوللرسوللثهاستجيبواآمنواالذينأيهايا":تعالىوقوله
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واثه،وقلبهالمرءيننيحولالثهانواعلموا،يحيعكملمادعلام

."ترجعونالبه

للتبريزي-المصابيحمشكاةأحاديث-11

الخطيبعبداللهبنمحمدعبداللهلأيىالمصابيحمشكاهَكتاب

السنة""مصابيحكتابعلىتاليفهفياعتمدالذيالتبريزيالعمري

عليه.وزادفذيله،البغويللإمام

عنه:فيقولالبغويمامللاهالسنةمصابمحكتابأما!ه

معدنعنسارتوسنن،النبوةصدرعنصدرتألفاظ"هذه

هن،النبيينوخاتمالمرسلينسيدعنجاءتوأحاديث،الرسالة

فيالأئمةأوردهفما،التقوىمشكاةعنخرجتالدجىمصابيح

تعالىاللُهكتاببعدلهملتكونللعبال!للمتقطعينجمعتها،كتبهمٍ

ذكروتركت،الطاعةمنفمههمماعلىوعوناً،السننمنحظا

وربما،الأثمةنقلعلىواعتماداً،عليهمالإطالةمنحذراًأسانيدها

لمعنىً!اللهرسولعنيرويهالذيالصحاب!بعضهافيسميت

،وحسانصحاجإلىتنقسممنهابابكلأحاديثوتجد،إليهدعا

إسماعيلبنمحمدعبداللهأبو4الشيخانأخرجهمابالصحاجأعني

القشيريالحجاجبنمسلمالحسنوأبو،البخاريالجعفي

بالحسانوأعني.أحدهماأو،"جامعيهما"في-اللهرحمهما-النيسابوري

محمدعيسىوأبو،السجستانيالأشعثبنسليمانداودأبوأوردهما

تصازيفهم-فيالأئمةمنوغيرهما،الترمذيسورةبنععسابن
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تبلغلمغيرأنها،العدلعنالعدلبنقلصحاحوأكزها-اللهرحمهم

أكزإذالإسناد،صحةمنالدرجةعلوفيالشيخينشرطغاية

غريبأوضعيفمنفيهاكانوما،الحسنبطريقثبوتهاالأحكام

واللهموضوعاً،أومنكرأكانماذكرعنوأعرضت،إليهأشرت

التكلان".وعليهالمستعان

:المشكاةكتاب"

صنع:ماأهمومنالمشكاةفيالتبريزيالخطيبعمل

فذكرإسناد،بلاوتركه""المصابيحصاحبأغفلهمابينأنه

ثلاثةعلى-الغالبفي-بابكلوقسم،ومخرجهالحديثراوي

.فصول

"من:المصابيحفيالبغويقولبدل!وهو:الأول

فيبذكرهماواكتفىأحدهما،أوالشيخانأخرجهما"(:الصحاح

لعلو،والمحرجينالمحدثينمنغيرهمافيهاشتركوانالتخريج

.قالكماالروايةفيدرجتهما

"(الحسان"من:المصابيحفيالبغويقولبدلأوهو:الثاني

،والترمذيداود،أبو:وهمالمذكورينالأئمةمنغيرهماأورثوما

تتجاوزلاالمصابيحأحاديثفان،ماجةوابن،والدارمي،والنساثي

السبعة.الأثمةكتب

فيالبغوييذكرهولمالبابمعنىعلىاشتملما:الثالث

ماعلىمحافظاًالفائدةلزيادةألحقها،مناسبةملحقاتمنالكتاب

الىونسبته،الصحابةمنالراويإِلىالحديثاضافةمناشترطه
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الأحاديثيلتزآلمكانوان،وغيرهمالمتقدمينالأئمةمنمخرجه

البفوي.فعلكماالمرفوعة

151(حديثاً،)1ذكرواكماالمصابيحيثأحاعلىزادوقد

إِذالسهو،منلهوقعمابعضالبغويعلى،واستدركالكتابوهذب

'منوجعلأحدما،أوالشيخانبروهلمما"الصحاح)منجعلربما

أحدهما.رواهأورولاهماالحساذ"

فيقدمفما،البغويحددهعماالكتابترتيبفييخرجلم

فيكاناوتبويبهترتععهلأن،نقصولافعهازادوماأخر،ولاالأبواب

يومآخرهذاكتابهمناظطيبفرغوتد..والحسنالإتقانغاية

ممامقدمتهفيب!يجازفيهعملهوبينهـ،737سنةرمضانمنالجمعة

.المكانهذافياستقصائهمنيعفينا

شارحهقالفقدالمصاببحبمشكاةالكتابتسميةوجهاما

فيهايجتمعالمشكاةف!ن،والمعنىالاسمبينالمناسبة"روعي:الطيبي

إذاوالأحاديث،الواسعالمكانبخلافنقويأ،أشدفيكون،الضوء

انضبطتبالراويقيدتواذا،انتشرتالرواةسمةعنغفلأكانت

مكاكا".فيواستقرت

غيرالكوةهيالمشكاةانعرفت"قد:الدهلويالشيخوقال

كماأنهالثسميةنوجه،المصابيحفيهالْوضعاليالجدار،فيالنافذة

،كالمصباحفيها،المصابيحكتابوضع،كذلكالكرةفيالمصباحيوضع

هـ.."1المتعددةالمصابيحفبهاوضعالنيكالكوةالكتابفهذا

النفعمنلهوكان،والعنايةالقبولمنالكتابهذارزقولقد
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قراءةأيضا،العلهـاءعلعهوأقبل..المصابعحلأصلهكانمماأكثر

وشرحا.وتدرش!ا

فيالإسلاميالمكتبصاخبالشاويشزهيرالأستاذيقول

هـ:0138الأولىالطبعةالمشكاةعلىمقدمته

روسياوفيالهند،فِىمتعددةطبعاتالمشكاةكتابطبعوقد

مغوطبع،دمشقفيبعضهوطبع،للشيوعمينالحكميصيرأنقبل

سنةكلكتافيوطبع،الإنكليزيةإلىوترجم..هامشهاعلىالمرقاة

بغايةإلاطالبهيجدهيكادلاأسواقنا،فيمفقودالآنوهوم9018

منالخدمةمنمزيدإلىحاجتهعنفضلأالأسعار،وأرفع،المشقة

فيبهالنهوضعلىعملناماوهذا،المتقنوالإخراجالتحقيقجمثه

طبعتنا.

حقيقدرهالامشقةمنفيهماعلىذلكإلىدعاناوالذي

حاجة..وإخلاصبأمانةانعلمكتبخدمةعاقمنإلاقدرها

فيهبهالِستضيئونمسِرة،الطبعجميلة،مخدومةالسنةكتبإلىالناس

الكتب.هذهإلىالتشريعيةحباتهافيالإسلاميةالبلاد،وحاجةحياضهم

الخطبة:الكتابنسخ

السابق.قطرحاكمثانيآلعلىالشيخنسخة-1

حلب،مكتبةفيوالثانية.دمشقمكتبةفيإحداهما،نسختان-2

:الكتابفيناصرالشيخعمل
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زهير:الأستاذبقول

الدينناصرمحمدالشيخالكبيرالمحدثأستاذئاإِلىطلبناوقد

ماعلىالئعليقيتولىوأن،المشكاةتحقيقفيالعمليشاركناأنالألباني

منمزيدإلىيحتاجماوتخريج،الأحاديثمنتعليقإلىيحتاج

جزاه-لنافاستجاب،النقصمنيكونقدماواستدهراك،التخريج

ضاقثم،الكتابمنالأولالقسمفيكلهبذلكونهض-خعرااثه

فاعتذر!،اللارسوللسنةأخرىضروريةبخدماتالممتلىءوقته

منأمكنماالاستفادةعلىحرصاًاليهرغبناأنناغير،المتابعةعنالينا

.الكتابمنبقيفمماسيعةنظرةينظرأنبصرهونافذ،علمهواممع

فعلوقد،الوقتلهويتسعالخاطر،عفولهيعنبماعليهيعلقوأن

أخذهممامتعددةأمثلةهنانوردونحن.جمةفواثدذلكمنوكان

عليه.واستدركهالكتابعلىاثهحفظهالجليلالأستاذ

فيوهو،لل!مهقيالحديثينسبكأنالعزو،فيالمؤلفئزول-1

و32901،)رقم:الأحاديث:أمثلتهومن.أحمد""ه!سند

.8(61و255و484و264و254و938و671

تضعيفاً،أوتحسيناًأوتصحيحاًالحديثعلىالزمذيكلامتركه-2

و89و)79:الأحاديث-جداًكثيرةوهي-ذلكأمثلةومن

917(.و178و001

للاولاللفظبأنوتصريحهالمخرجينمنلاثنينالحديثعزوه-3

1(.)60:الحديثومئالهللآخروهو،منط

علبه:اللهعبدابتزوائدمنوهو-)المسند(فيأي-لأحمدعزوه-4

17(1،122/.)771

فاستدركلأحد،عزودونفيذكرهأحماناًللحديثيبيضإنه-5
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-6

-7

-8

01

11

12

13

14

15

/176/)174أمثلتهومن،خرخهمنوبينذلكالأمعتاذ

.)248

/294/)183أمثلتهومن،فيهليسماغيرهأول!المسند"عزوه

269(.لم766

العكس:أوإلعهعزاهمنعندموقوفوهوالحديثرفعه

442(/20.)5

.)465(.آخرينعندموصولأجاءوقدمرسلًاالحديثذكره

وأاليهعزاهمنعندليستزيادةرواتهأوالحديثمتنفيزيادته

59"7(.672/683/764//)047عندبعضهمهي

ممنالحديثأصلروىممنغيرهإلىالحديثمتنفيزيادةعزوه-

)472(.ايضاًعندهموهي،كرهم

وهر""السننأصحابمنمعلقاًرواهمنإلىالحديثعزوه-

)513(-موصولعندغيره

بحالاللائقأنهمعالتضعيفوينقل،التحسينينقل-كان

.5(192وسندهالحديث

عندهبلاللفظبذاكعندهولعس،لمسلمبلفظالحديثعزوه-

.6(00)"السنن"أصحاببعض

أخر-غيرإسنادإسنادمنهمالكلأوأكثر-حديثينجعل-وهْد

.632(لم155/165/631لم)428واحداًحديثاً

لهفذكرضعيفاً،اليهعزاهمنعندالحديثإسناديكونقد-

ومن.بهايقوىشواهدأو،صحيحةأخرىطرقاًالأستاذ

/1/185/024/255/026/263)12:أمثلته

841(./361/804/468/155لم358
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أباحفصفاتالتيألموضوعةالأحاديثبعضعلىالأستاذنبه-16

423(./691/251/)591علمها،التنبيهالقزويني

لم3/)245بعضهمنهالمؤلفأوردالذيالحديثْ-أتم17

.)411

الأستاذفاستدركهاعليهانقلبتأوجملالكتابمنسقطت-18

/)727.ومصادرهالحديثأصولإلىبالرجوعوصححها

إلخ..881(082/821/865/0

يحيلالألبانيالدينناصرالشيخأنالىالنظرنلفتأنونحب

الأحادشا،ارقامالىويشير،تطبعلملهمؤلفاتبعضأحياناًالى

ضعيف"و"داودأببصحيحو""الرغيبالتعليق":مئلوذلك

وقدهذا.وغيرها"الجيادالتعليقات"و"التاجنقد"و"داودأيى

بإكمالالأرناؤوطوعبدالقادرالصباغمحمدالكريمانالأستاذانقام

ماوأثبتا،النسخبقيةعلىالمعتمدالأصلفعارضاالكتابتحقيق

إلىيحتاجمامنهاوشكلا،الأحاديثوضبطا،عنهفيهاختلفت

بحاجةالتعابيرمنرأياهماوبعمى،الغريببايجازوفسرا،شكل

لثروحوجملالحديثكتبمختلفعلىذلكفيمعتمدينتفسيرالى

لأحاديثمسلسملةأرقاماًووضعا،ناصرالشيخومساعدة،المشكاة

كلاموميزا،حدةعلىبابكلولأحاديث،كموماًالكتاب

وخرجا،الجانبينمنصغيريقهلالينبينبوضعهغيره!ر،عنالنبي

منمواضعهاإلىورداها،الكتابفيالواردةالكريمةالآيابْ

ويقع.الاستشهادذلكتطلبكلماوأكملاهاالشريفالمصحف

/.-ضخمةمجلدابثلائةفيالكتاب

ملحقاًيضعإنبعدفيمالهتعسربانه:قائلأالشيخوحدثنى
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فيهاستدركت،تخريجةعلمهاالتيالمشكاةمطبوعةمننسختهعلى

الوقتضيقبسببتخريجهامنيومئذأتمكنلمالتيالأخاديثتخريح

بينالمقدمةفيالشاويشزهيرالأستاذالناسرأخوناذلكعلىنبهكما

لامماليوقعتالتيالأوهامبعضفبهاستدركتكما)ز(صالهلالين

منه.عادةالبشرينجو

الىللسفروالاستعدادالوقتضيقذلكإسبابمنولربما

فيالنبويالحديثمادةبتدريسكلفتكنتحيثالمنورةالمدينة

.هناكالإسلامعةالجاهعة

:يجاتلتخرا:لثاثا

-3

-5

-6

-7

-8

-9

للسيوطي.الكبيع)الفتحوزيادتهالصغيرالجامعصحيح

للسيوطىِ.الكبيع)الفتحوزيادتهالصغيرالجامعضعيف

الساداتالحنفيةعندالأمواتسماععدمفيالبيناتالآيات

الآلوسي.لمحمود

.والحرامالحلالأحاديثتخربجفيالمرامغاية

تيمية.لابنالصيامحقيقة

.الطحاويجعفرلأبيالطحاويةالعقيدةشرح

البنا.حسنللشيخالمسلمةالمرأة

.للقرضاويالإسلامعالجهاوكيفالفقردثمكلةأحاديثتخريج

لمحمودالبرهانالقويمةالجديدةالهبئةيعضدمماالقرآنعلعهدلما

.الألوب
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.سلامبنالقاسمعبيدلأببالإيمانتخريج-01

للدارمي.الجهميةعلىالردكتابتخريج-11

الحنبلي.رجبلابقمعناهاوتحقيقالإخلاصكلمةتخريج-12

الدبنلجمالوالعوائدالبدعمنالمساجدإصلاحكتابتخريج-13

القاسمي.

.ضويانلابنالسبيلمنارأحاديثتخريجفيالغليلىإرواء-41

عاصملأبالسنةتخريجفيالجنةظلالومعهالسنة-كتاب15

.الضحاك

.القرآنفيالأربعةالمصطلحاتكتابتخريج-16

شيبة.ابلابنالإيمانتخريج-17

ابنالإسلاملشيخالصلاةفيولباسهاالمسلمةالمرأة-حجاب18

تيمية.

للربعي.الشامفضائلتخريج-91

في"طبع-للسيوطي-وزيادتهالصغيرالجامعصحيح-1

"مجلداتستة

الفتح-كتابطبعإلىمتجهةالبدءفيالشيخعندالنيةكانت

والضععفةالصحيحةالأحاديثاختلاطمنعليههوماعلىالكبير-

وهيالتاليالنحوعلىضعيفهامنصحيحهاوتمييزلهاتحقيقهمع،فيه

مراتب:خمسوجعلهاحديثكلمرتبةذكر

.موضوعجدأ،ضعيف،ضعيف،حسن،صحيح

الكلامفعهحققالذيالمصدوبذكرالحديثمرتبةذيلوفد

http://waqfeya.com/book.php?bid=477


!سوظاًيكونقد،إليهالمشاروالكلامالمرتبةمنهونقل،الحديثعلى

فيه،الحديثحققالذيالمصدرحسبمختصراًيكونوقدمسهبا،

وقدوخرجها،حققهااوألفهاالتيالشعخكتبمنالمصدريكونوقد

مصدرمنأكزالواحد،الحديثتحتعليهيحعلالذيالمصد!ريكون

فيالبسطيحبقدلمنتسهيلأالمصادرلتنويعإلاذلكوماواحد،

بعدةجاءالحديثلأنأو،غيرهدونأحدهالهيتيسرفقد،المعرفة

أحدهماوفيآخر،مكانفيوبعضها،مكانفيبعضهافخرج،ألفاظ

إلىالعزوففيالآخر،المكانفييوجدلاقدماالفائدةمنأوكليهما

ظاهر.هوكماللتخريجقوةمصدرمنأكز

التيالأولىالطريقةمنخيرهوماذلكبعدللشيخبداولكن

علىيطبعأنوهيالصغير،الجامعتحقيقفيمنهجهفيوخطهارسمها

:كتابفيقسمكل،ق!سمين

وهوالعلماء،عندبهالمحتجالثابتبالحديثخاعر:الأول

منه.والحسنالصحيحيشمل

الضعيف،يشملوهو،منهبهيحتجلابماخاص:الثاني

.والموضوعجداًوالضعيف

وزيادته.الصغيرالجامعصحيح:الأولوسمى

وزيادته.الصغيرالجامعضعيف:والآخر

الثابتحفظعلىكبرىمساعدةالقراءيساعدلكيوذلك

الكتابيتذكرأنبمجردلأنهوذلك،الحديثمنالضعيفمنوتميعزه

فيكانإن،الجملةفيمرتبتهيعرفأنأمكنهفيهالحديثقرأالذي

مابخلاف.ضعيففهوالآخرفيكانوان،ثابتفهومنهما،الأول
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حديث،كلمرتبةيحفظأنالقارىءللزمإذنعليههومالوطجعلى

فيمحْهجهالشيخويختم.أحدعلىلايخفىكمابمكانالصعوبةمنوهذا

بقوله:الكتاب

التيسيرفيهمااختيارعليفوجب،عامأبالتيسيرامرأ-جم!"أمونا

.!غيرهمنعنهالثابت!حديثهيميؤواانالناسعلى

الكبير"،"الفتحفيومنهجهالسيوطيبمقدمةالكتابصذروقد

الجامعبزيادةتعريفثم،هامةفوائدستعلىتشتملمقدمةوعلى

الشيخالشهيروالمحدثالكبيرالعالمالفضيلةصاحببقلمالصغير،

ننقلها،ذلكعلىالشيختعليقاتثم،الشنقيطيالهحبسِبمحمد

العلمية.للفائدةتعميماً

لناألفواالذينالسابقونالأثمةذلكفيوقدوقي":الشيخيقول

وغيرهم،،حبانوابقخزيمةوابنو!سلمكالبخاري"الصحيح"في

الجوزيابقأمثال"الموضوعة"و"الضعيفة"فيألفواوالذين

تعالى،اللهوحمهم،وسواهموالفتني،والشوكانيالمقدسيطاهروابق

!به!ييو.محمدنبينا،آدمولدسعدلواءتحت،زموتهمفيوحشرنا

،،،

إضافية،بمقدمةلهقدمقدالكبير""الفتحصاحبكانولما

العلامةبقلمجعدةبكلمةوختمه،وافيةالفوائدمنستاً!ودعها

"زيادةبفيهاعزف،الرحمةعليهالشنقيطياللاحبيبمحمدالشيخ

التعليقمع،سبقبماكلهذلكالحقانرأيتفقد،الصغير"الجامع

هو،إلاإلهلا،الموفقهوتعالىواله،للفائد!إتماماً،يلزمبماعليه

."أنيبوإليه،توكلتعليه
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الكئير"الفتح"مقدمة

الرحيمالرحمناللهبسم

والشرع،المبينبالدينعطمحمداًسيدنابعثالذيدثهالحمد

منوأوحى،المستقيموالصراط،السوفيالسبيلبهوهدى،القويم

ولكنيفترىحديع!كان"ماإليهأوحاهماوالحدثحا،،القديمالكلام

لنقلهالطريق،أمتهوعلماء،لأصحابه"وسهلبديهبينالذيتصديق

مبلغوالشمولالظهورمنبلغحتى،كافةوالأمصارالأقطارإلى

منوالأخبار،الأسفارتصلهمكانكلووصلوالنهار،الشمس

صلواتهبجميعوباركوسلمالهوصلىوالأمصار،والقرىالبوادي

وزوجاته،وأصحابهآلهوعلىمحمد،سيدناعلىوبركاتهوتسليماته

عنوغفل،الذاكرونذكرهكلما،ومرضاتهتعالىالله(رضاء)ْمنتهى

.الغافلونذكره

جلالالحفاظلخاتمةالصغير""الجامعكتابف!نبعد(أأما

كتابهوتعالىاللهرحمهالسيوطيبكرأببنالرحمنعبدالدين

الكلممنفيه"أودعت:بقولهمؤلفهبهوصفهلمامطابق،جليل

علىفيهاقتصربصنوفا،المصطفويةالحكمومنألوفاَ،النبوية

فيوبالغت،إبريزهالأثرمعادنمنفيهولخصت،الوجيزةالأحاديث

بهتفردعماوصنته،اللبابوأخدتالقشر،فتركت،.التخريجتحرير

"كالفاثق"النوعهذافيالمؤلفةالكتببذلكففاق،كذاب!ووضاع

.0"مرضاة:الأصل)0(
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فيقبلهيوعلمماالحديثيةالصنعةنفائسمنوحوى"،و"الشهاب

بعدهفماالحديثاولمراعيا،المعجمحووفعلىورتبته،كتاب

البشيرحديثمن"الصغير"الجاهعوسميته،الطلابعلىتسهيلاً

!،الجوامع"جمعسميتهالذيالكبيرالكتابمنمقتضبلأنهالنذير"

:رموزهوهذهبأسوها،النبويةالأحاديثجمعفيهوقصدت

.للبخاري)!(

لمسلم.()م

لهما.)ق(

0داودلأيى)د(

.للترمذي)ت(

للنسائي.)ن(

ماجة.لابن)هـ!

الأربعة.لهؤلاء()4

ماجة.ابنإلالهم)3(

."مسنده"فيلأحمد)حم(

."مسنده"فياللهعبدلابنه)عم(

بيننه.وإلا،أطلقت"مستدركه"فيكانفإنللحاكم)ك(

.""الأدبفيللبخاري)خد(

.""التاليخفيله()تخ

.""صحيحهفيحبانلابن)حب(

الكئر".)فيللطبراني()طب

0'"الأوسطفيله)طس(

الصغبر".!فيله)طص(
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."سننه"فيمنصوربنلسعيد)ص(

شمبه.ألىلابن)ش(

.""الجامعفيالرزاقلعبد)عب(

."مسنده'فييعلىلأبي)ع(

بينته.فى،لاأطلقت""السشنفيكانفإن،للدارقطني)قط(

."الفردوس"مسندفيللديلمي)فع

."الحلعة"فينعيملأي)حل(

."الإيمان"شعبفيللبيهقي)هب(

."السنن"فيله)هق(

.")الكاملفىِعديلابن)عد(

."الضعفاء"فيللعقي!يى)عق(

انتهى0بينتهدالا،أطلقت!"التاريخفيكانفانللخطيب)خط(

تعالى.اللهرحمهكلام!

وفاتهوكانت709سنةتأليفهمنفرغأنهآخرهفيذكروقد

أئمةمنشارحوهوكز،التامالقبولهذالكتابهوقعوقد119س!ة

.والعامللخاصالإسلاميةالبلادسائرفيبهالنفعوعم،الإسلام

الجامع'"زيادةسماهذيلًالهجعلتعالىاللهرحمهمؤلفهإِنئم

خطبته:فيقال

حديثالصغيرمن"الجامعبالمسمىكتابعلىذيلإهذا

والترتيب،كرموزهرموزه"الجامع"زيادةوسميتهالنذير"البشير

انتهى"أنيبواليهتوكلتعليهبالثهإلاتوفبقيوما،كالترتيب

كلامه.
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بالمراجعةفإنيالكبير""الجامعمنماخوذةأحاديثهجميعوليست

"خلاصةفيرأيتانيسوىشرحاً،لهارولم،فيهمنهاكثيرأاجدلم

أئهالصغير""الجامعشارحالمناويالرؤوفعبدالإمامترجمةفيالأثر"

اطلعولم"،الزيادةبعثرحالسعادة"مفقاحوسفاهمنهقطعةلفوح

محلعه.

"زيادةلأن،كتابفياجمعهماأنالصوابمنرأيتوقد

كانتإذالهزيادةلكونهامعنىولا،متصلةبهتكونأنيجب"الجامع

ومراجعةاقتنائهما،إلىالسبيلتسهيلجمعهاوفي،منفصلةعنه

حصلماللزيادةيحصلأنوعسىفيهما،مراجعتهاللازمالحديث

الكمالاستفادةفيتأثيرأللمجاورةفإن،والإقبالالقبولمنللأصل

كحجمه،وحجمها،كحكمهحكمهاوأنلاسيما؟الكمالأهلمن

واحد.ومؤلفهما،واحدوأصلهما،واحدومعناهما

فإنهيكْنطأوتَكنْ!لمفإن

بِلَبانهاامهغذتهأخوها

ولولاواحدمؤلفمزجومزجتهما،الكتابهذافيفجمعتهما

الأصلعرفلماأوائلهافي)ز(حرفبوضعالزيادةأحاديثميزتأني

الزائد.من

،الحروفعلىالأحاديثبترتيبالاعتناءكمالاعتنيتوقد

الحديث،آخرإلىوهكذاتليها،التيثمالأولىالكلمةحروفمعتبراً

منكثيرفيالترتيبمراعاةعدمالصغير""الجامعفيوقعوقد

وذلك،حاشيتهفيالحفنيالشيخعليهونبهمشاهد،هوكماالأحاديث

-03أك!-!لزيادةفي

-108-



بعينهاالأصلفيموجودةهيفيهاأحاديثعدةووجدت

أصلها.علىوأبقيتهافحذفتهامخها

ولوتخريجهفيأواختلافبعضألفاظهفيالذيالمكررأما

سميته:وقد،موضعهفيأبقيتهف!نيواحدرالمأوواحدبلفظ

الصغير".الجامعإلىالزيادةضمالكبيرفي"الفتح

الرؤوفنبيهبجاه،الكريمالعرشرب،العظيماللهوأسأل

!الكتاببهذاينفعأن،والتسليمالصلاةأفضلعليه)1(الرحيم

وعندعندهالمقبولينزمرةفيمؤلفهمعيحشرنيوأن،بأصليهنفع

الحافظالحقيقيمؤلفهومنمنييتقبلهوأن،المرسلينسعد)2(نبعه

واليه.إفيالخيرسبيلويسهل،السيوطي

)1(

)2(

مايجيزآلذيوهوالنبهانيمثلمنصدور.كريباوليى،غيرمشروعالتوصلهذا:قلت

"وأن:الآقيقولهفيبنحوذلكأفصحوقد،بالأمواتالاستغ!لةوهوألامنهسرهو

منيطلبأنالمسكينيكفهفلم"،نبيهوعندعند.المقبولينزمرةفيمؤلفهمعيحشرني

هذامثلفيقالوتد!،نبيهتعالىمعهقرنحتىالمقبوليئمنوحدهعندهيكوناناله

.المستعانفاللهندأ؟إ،دثه"اجعلتنىالمقام

ذلكفيالقولتحقيقأرادفمن،الأئمةمنوغيرهحنبفةأبوالإمامالتوسلهذاأنكروقد

اجمعف!نه،"والوسيلةالتوصلفيجليلة"قاعدةتيميةابنالإملامثغبكتابفعليه

في،ذلكحولتعليقاتبعضولناوتحقيقاً،وفائدةعلماً،وكزه،موضوعهف!اكتاب

المكتبطبع47-32ص1)ج"الضعيفة"الأحاديثمثلًافانظركتبثا،بعض

التى،والموضوعةالواهيةالأحاديثوبعض،حنيفةأ!قولهناكأوردنافقد(الاصلامي

النبهاني.أمئالبهايحتي
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ص!مهْ"فوائدستعلىتشتملمقدمة"

السيوطيالحافظالكتابينهذينمؤلفذكر:!الأولىالفائدة)

أصل"الكبيرالجامع"وهو"الجوامعجمع"كتابهخطبةفياللُهرحمه

الحديثصحةمنهايعرفطريقةسلكأنه"وزيادتهالصغيرالجامع"

ابنأو،لمسلمأو،للبخاريعزاإذاأنهوذلك،وضعفهوحسنه

،"المختارة"فيالمقدسيالضعاءأو"المستدرك!فيالحاكمأو،حبان

يعلنإليهافالعزو)1(صحيحالخمسةالكتبهذهمافيفجميع

وكذا،عليهينبهفإنه،المتعقبمن""المستدركمافيسوى،بالصحة

السكنوابنعوانةوأبيخزيمةابنوصحيحمالكالإمامموطافيما

بالصحةمعلنإليهافالعزو،والمستخرجاتالجارودلإبنوالمنتقي

عزاهوما)2(صالحفهوعليهفسكتداودلأبيعزيوماأيضأ،

عبداللهوابنهأحمدوالإمامالطيال!عي)3(داودوأبيماجةوابنللترمذي

فيوالطبرانييعلىوأببشيبةأببوابنمنصوربنوسعيدوعبدالرزاق

فيهافهذه،والبيهقينعيموأيىوالدارقطني!"الأوسطو"الكبير"

غالباً.يبينهوهووالضعيفوالحسنالصحمح

والمقدصيحبانابنفيضعيفةأحاديثمنفكم،إظلاقهعلصحيحغيرهذا:قلت()1

فيوردتمماالأحاديثعثراتففيه0الضعيفة'الأحادبثكتابناطالعمنيتبينكما

من"..الجامع"ضعيفالكتابهذامنالأخرالقسمفيوسياقي.المذكورةالكتب

الأحاديث.مئاتزلئه

عليهسكتفيماأنوالصوابوكيرحجرابنكالحافظالمحققينعندخطاهذا:قلت)2(

0.داودايسنن"صحيحمقدمةفيهذانفصيلوتجد.والضعيفوالحسنالصحيح

.،"والطياليالأصيل)3(
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الضعيففإنمقبولفهوأحمد،مسندفيكانما"وكل:قال

")5(.الحسنمنيقربفيهالذي

والحكيمعساكروابنوالخطيبعديوابنللعقيليعزاهوما

ضعيففهو،والديلميالنجاروابن"تاريخه"فيوالحاكمالترمذي

ضعفها".بيانعنبعضهاأوإِلىإليهبالعزوفيسمتغنى

انتخابهأنيخفاكولاالكبر""الجامعخطبةفيذكوهماهذا

منشيئافيهيذكرلمأنهيقفيىالزيادةانتخابهثممنهالصغير""الجامع

وحسن،،صحيحبينماهيآحاديثهماجلفاذنالواهيةالأحاديث

ذلك،منكئيرعلىالشراحنبهوقداليهما،بالنسبةتلملوالضعيف

هومقرر.كماالأعمالفضائلفيبهيعملالضعيفالحديثأنمع

الكبير"إالجامعكتابظهرعلىرأيت:(الثانية)الفائدة

نصه:ماالسعوطيللحافظ"الجوامع"جمعبالمسمى

مباركةتذكرةهذه:واسعةرحمةتعالىاللارحمهالمؤلف"قال

تهجمأنخشيةالعاليفهذاعلىمطالعتهاأنهيتالتيالكتبباسماء

يذيلمنتعالىاللهفيقيضقصدتهالذيالوجهعلىتمامهقبلالمنية

سواهماونظرمراجعتهعناستغنىمطالعتهأنهعتماعرففإذا،عليه

السنة:كتبمن

فيالمسلدالقول"حجرابنالحانظكتابمنبعلمكماكبير،تساهلهذاوفي:قلت)0(

اللهرحمهشلارأحمدالثغتعليقاتفيذلكلمحقيقوتجد،"أحمدالإماممشدعنالأدب

للاحادبثكثيرةأمثلةفيهف!ن0،الضعيفة"الأحاديث:كا!فيأو'المسند"علتعالى

"إلمسند،.فيمما،والواهيةالضعيفة
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جرير0ابنتفسير-67

للديلمي.الفردوسمسند-68

.الرزاقعبدمصنف-96

شيبة.أبابن-مصمف07

)1(.شاهينلابنالذكرفيالترغعب-71

تلمعذالشاذليالقالرعبدالشعخقال:(الثالثة)الفائدة

.:يقولالمصنفسمعإنه"المجامع"حلاوةكتابهديباجةفيالمصنف

القوليةالنبويةالأحاديثمنالأرضوجهعلىيوجدما"أكز

."ونيفحديثألفمئتاوالفعلية

يعنيالكتابهذافيحديثألفمئةمنهاالمصنففجمع

وتأخير،تفديمفيهووقع،يكملهولمالمنعةواختَرَمَتْهالكبير)2("الجامع

بعدهفماالحرفالترثيبفيفراعِ،المصنفورقفيوقعتقليبسببه

انتهر،.مخالفا"تجدهماكلفيالتعقبلكيستقم

ماعدةإنالصغيع"الجامعشراحذكر:(الرابعة)الفائدة

ولم،حديئاوثلاْلونوأربعةوتسعمائةعشرةالأحادشطمنعليهاشتمل

آلافعشرةفوجدتهالصغير""الجامععددتوقد،الزيادةعَدمنأَرَ

.للفائدةإتماماًمنىفأضفته،الأصلفييكنلمالكتبترقيم:قلت()1

"الجامعمننحطوطةنسخةر!يتفقد،ظاهرةمبالغةالمذكورالرقمفياناظن:قلت)2(

أحاديث"عدة:ناسخهالخطمغايربخطبعضهمكتب،الطاهريةالمكتبةفيالكبير،

ألفعشرسبعةنحوالأفعالنسم"جملة:كتبثم265680.بكمالهالقسمهذا

،الأقوال:قسمينعلىجعلهمؤلفهأنالكنيى"الجامعمقدمةمنالمعلوآومن.0حديث

احصاءعلبناء8إلفاوإربعيناثنينيبلغلأالكتاباحاديثفمجموعوعليه،وإلأفعال

البه.المشارالكاتب
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فرقالعددمنذكروهوماذلكوبين،العشرةنحوقليلايزيدحديث

مافذكر،بنفسهيعدهأوهو،المناويقلدواجميعهمأنوالظاهركبير،

عددتهلأنيهناذكرتهماوالصحيح.تحقعقغيرعنالعددذلكمنذكره

.)1(ذكرتكمافوجدته،بنفسي

فوجدهاأصحابيبعضعدهافقدالصغير"الجامع"زيادةوأما

ععثرأربعةمجموعهافيكونحديثاً،وأربعينوأربعمائةالافأربعة

نقصأوبزيادةكلطهناككانوإنحديثاً،وخمسينوأربعمئةألفاً

)2(.أعلمرالله.قليلفهو

السيوطيالحافظترجمةمننبذةذكرفي:(الخامسة)الفائدة

كتابهفيالغزيوالنجمالشعرانيالإمامكلاممنأخذتها،ومناقبه

984سنةولد.وغيرها"العاشرةالمئةأعيانفي،السائرة"الكواكب

بابخارج)قوسون(حوشفيودفن،سنة62عن119سنةوتوفي

سنين،ثماندونالعمرمنولهالعظيمالقرآنوختممصر،فيالقرافة

منكثيرعنالعلموأخذ،والمختصرةالمطولةالمتونمنكثيراًحفظئم

وقراءةإجازةشيوخهأسماءترجمتهفيالداوديتلميذهوعد،الأئمة

كتابفينفسهترجموقدنفساً،وخمسينأحداًعدضهمفبلغتوسماعاً

فيإماماًوكان.مؤلفاتهومن،منهمكئيراًوذكر،"المحاضرة"حسن

عليهاالتىالصغير""الجامعنسخةبهرقمتالذيالترقي!منجدأقربهذا:قلت)1(

نحوالنبهانيرقموبينبينهفالفرق(،01)310رقمهنيهاحديثفأخر،المناويضرح

يقطعلمالنبهانيانعلالنسخاختلافمنيكرنوقديسبر،فرقوهوحديثاً،عشرين

بسببالصوابمنقربهاوالعددهذابعدبقسميهالكتابطبعتمامبعدسبظهر:قلت)2(

وضحنا..الذىالخاصالزقيم
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وغريبهورجالهوفنونهالحديثبعلمزمانهأهلوأعلم،العلومأكز

حديث،ألفمئتييحفظأئهنفسهعنوأخبر.منهالأحكامواستنباط

وجهعلىيوجدلا"ولعله:قاللحفطتهأكثروجدتولو:قال

الكاملةالكثيرةالحافلةالمؤلفاتوألف."ذلكمنأكثرالآنالأرض

النافعة.الجامعة

:الغزيالنجمقال.مؤلفخمسماثةأكرمنعدتهاوبلغت

بعضعنيسألهالسعوطيوالشيخالمنامفي!النبيورئي

هوورأى!السنةشيخياهات:لهيقوليك!والنبي،الأحاديث

الحديثاشيخياهات:لهيقوليئئِوالنبيالرؤيا،هذهبنفسه

النجم.كلامانتهى

نصه:ماالكبر""الجامعظهرعلىأنارأيتوفد

وفاتهبعدعليهاللهرحمةالكتابهذامؤلفالشيخبخطرئي

نصه:ما

المنامفيرأيتيك!اللهرسولعلىوالسلاموالصلاةدثهالحمد

يديبينكاني409سنةالأولربيعشهرثامنالخميسليلة

هذهفكانتالحديثفيتاليفهفيشرعتكتابالهفذكرت!النبي

ظهرعلىرأيتهماانتهىبحذافيرهاالدنيامنأعظمعنديالبشارة

.الكتاب

قدعنهاللهعفاالنبهانيالفقيريوسفيقول:(السادسة)الفائدة

المصريالإشراقيمصطفىالشيخالعلامةشيخيدروسحضرث

أيامالأزهرالجامعفي1287مشةالصغير"الجامع"فياللهرحمهالشافعي

سيخالشهيرالعلامةالإمامعنالأخذينأجلمنوهوفيهمجاورني

الباروجي.إِبراهعمالشيخمشايخي
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مؤلفاتوجميعالصغير"و"الجامعالكبير"!الجامعوأروي

.طرقعدةمنبالإجازةالسيوطيالحافظ

الشيخالعلامةالإمامالمحققينخاتمةشيخيطريقأعلاها

الملويالشهابينعنثعيلبالشيخعنالمصريالسقاإبواهيم

عنالبابليالمشمسعن،البصر!سالمبناللهعبدعن،وا!وهري

السيوطي.الحافظمؤلفهاعنالعلقميالشمسعنالنهوريسالم

الوحمنعبدالشعخالعلامةالإمامالشاممحدثطريقومنها

الإمامينعنوغيرهاالسيوطيالحافظمؤلفاتأرويفإني،الكزبري

بنمحمدوالشيخ،الشاممفتيالحنفيحمزةأفنديمحمودالعلامتين

شيخهماعنفيهاالنقشبنديةالطويقةشيخالشامىِالشافعيمحمد

الكزبريمحمدالشيخوالدهعنالمذكورالكزبريالرحمنعبدالشيخ

وأببالنابلسيالغنيعبدالشيخسيديعنالمنينيأحمدالشهابعن

المعمرعنالحنبليالباقيعبدالشيخأبيهعنكلاهماالحنب!بالمواهب

الوهابعبدسيديبالثهالعارفالإمامعنالبقاعيأحمدالشيخ

بكرأبببنعبدالرحمنالدينجلالالحافظمؤلفهاعنالشعراني

أجمعين.اللهرحمهمالسيوطي

وبينفبينيومووياتهالشعرانيكتبجميعالسندبهذاوأروي

طريقومن،وسائطسبعالمصريينطريقمنالسيوطيالحافظ

الشعخعنالكزبريالرحمنعبدالشيخيروينعم.ثمانيةالشاميين

عبدالشييخعن3العامةيالإجازةيرويوالوحمتي،الرحمتيمصطفى

كوسائطأيضاسبعاًالشاميينوسائطتكونوبذلكالنابلسيالغني

العالمين.ربدثهوالحمد،الممريين
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نعربف

الصغيرالجامعبزيادة

بقلم

الشهيروالمحذثالكبير،العالم:الفضيلةصاحبحضرة

الشنقيطيالثهحبيبمحمدالشيخ

كلمةوهي

وأنها،الصغيرالجامعإلىضمتالتيالزيادةعلىفيهاتكلم

فائدةوهي،واسمامعنى،جزمانعاىاللهرحمهالسيوطيللجلال

الجليلالإمامذلكالىنسعتهافييشكونلعلهممنقلوببهاتطمئن

آمين.تعالم!اللهرحمه
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الرحيمالرحمنالله!سم

سواهم،منعلىاحديثعلماءفضلالذيلثهالحمد

الصلاةوأصحابهآلهوعلىعليه،الرسلخيرحديثبخدمةوأكرمهم

محمدوشفيعنارسولناعلىوالسلاموالصلاة،واجتباهموالسلام

اختصاراً،لهواختصرتالكلمجوامعأعطيالذي-جم!اللهرسول

وأنصاراً،أعواناًلهاللهاختارهمالذينالمجاهدينوأصحابهآلهوعلى

لهاللْهاختارهمالذينالمجاهدينوأصحابهآلهوعلىتابعهموعلى

الباذلين،المجتهدينالذينأثمةمنتابعيهموعلىوأنصاراً،أعواناً

واستخلصوهانقحوهاحتىعنهاوالذب،أحاديثهجمعفيقواهم

الملحدين.حزبفيهاأدخلهعماوميزوها

إلىالزيادةضئَمفيالكبير،"الفتحعلىاطلعتفقد:بعدأما

فيومحبنا....العاملينالعلماءخاتمةجمعهالذيالصغير"الجامع

الأحاديثمنفيهجمعفوجدته،النبهانييوسفالشمخ:الله

بينفيهلجمعه،والطلابالعلماءجميعوتبويبهبزتمبهوأغنى،اللباب

وأعظم"،"الزيادةالمسمىذيلهوأحاديثالصغير""الجامعأحاديث

بينالجمعهذابمزيةولنعزف.إفادةوأكبرجليلةخصلةمنبها

:فأقول،واحدكتابفيوذيلهالأصل

"جمعسماهإلذيالكبيرجامعهجليلفالسيوطيالجلالإن

وجعلها،القوليةالأحاديثفيمنهماالأول:قسمينوقسمه"الجوامع

علىمرتبةوجعلها،الفعلمةالأحاديثفيوالثاني.الحروفعلىمرتبة
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"الجامعمنهاختصرإتمامهقبلالمنيةتخترمهأنفمَبل،الصحابةمسانيد

صزحهـكما579سنةتأليفهمنوفرغ،الاسمبهذاوسماهالصغير"

.آخرهفيبه

"جامعهمنيذيلهأنبقليلوفاتهقبلذلكبعدلهبداثم

منحجمهيقربآخرصغيربجامعفذيله،غيرهومنالكبير"

الله.حرسهاخزانتيضمنفي،الآنملكيفيوهو،حجمه

نصه:ماخطبتهفيالسيوطيقالوفد

حديثمنالصغير"الجامعبالمسمىكتابيعلىذيل)هذا

والترتيب،كرموزهرموزه،"الجامع"زيادة:وسميته،النذير"البشير

اهـبلفطه.(أنيبواليهتوكلتعليهبالثهإلاتوفيقيوما،كالزتعب

فيبأسرهاالنبويةالأحاديثيجمعأنالسعوطيقصدوكان

اخترمتهولكنالصغير""الجامعخطبةفيبهصزحكماالكبير""جامعه

الجامععلىالكبير"الفيضفيالمناويبهصزحكما،إتمامهقبلالمنية

أيضاً".غيرهبهوصزحالصغير،

بأربعالصغير""الجامعتمامبعدكانتالسيوطيوفاةإنثم

،""الزيادةبالمسمىالصغيرالجامعفذيل119سنةتوفيلأنهسنين

تمامبعدعمرهمنبقيتالتيالأربعالسنينهذهخلالفيألفه

المسمىبالذيلهذاشرحبنعلىأقفولمالصغيرأ،"الجامع

الشيخأنمنالأثر"،"خلاصةفيالمحبيبهصزحماإلا""الزيادة

ذكرهبعدكلامهمنالمرادونمق،قطعةمنهشرحالمناويالرؤوفعبد

منهالثانيالجزءمن413صحيفةفيالصغيرللجامعالمناويلشرحَي

:المناويؤوفالرعبدترجمةأثناء
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أمفتاح:وسماهالصغير"،الجامع"زوائدمنقطعةوشرح)

اهـبلفظه.("الزيادةبشرحالسعادة

نأ:الصغير"أالجامععلىكلامهعند"الظنون"كشفوفي

ذكرثمالصغير".الجامع،زيادة:وسماهآخر،مجلدفيذيلهالسيوطي

وزاد،كترتيبهوترتيبه،كرموزهرموزهأنمن،مؤلفهعنتقدمماعنه

كحجمه.حجمهبأن

منأصغرحجمهاملكيفيالتيالنسخةإِن:أقولهوالذي

في"الظنون"كشفصاحبذكرثم،بقليلالصغيرالجامعحجم

بالمتقيالمشهورالهنديالدينحسامبنعليالشيخأنهناكلامهآخر

أبوابعلىمعاً"ذيلهواالصغيرأ"الجامعرتب!العمال"كنزمؤلف

وسماهُ:،الأصولكجامعالحروفعلىكتبهرتبثم،وفصول

اهـ."الأقوالسننفيالعمال"منهج

كنز'منتخبأولفيالهنديالمتقيالشعخصزحوقد:قك

الصغير("الجامعبؤببأئهأحمدالإماممسندبهامشالمطبوع"،العمال

كلامه:منالمرادونمقو"ذيله"،

كتابانوهما"زوائده"،والصغير""الجامعكتاب)فبؤبت

الجوامع""جمعكتابهمنالأقوالقسممنالمذكورالمؤلفلخصهما

منالمراداهـ."(الأقوالسننفيالعمال"منهج:وسميتهالمذكور،

"ذيله".والصغير""الجامععلىكلامه

المتقيالشيخبانالتمريحللشعراني"الكبرى"الطبقاتوفي

بذلكمرادهأنشكولا،للسيوطيالصغير""الجامعرتبالمذكور

اولهوفيوذكره"،الظنون"كشفصاحبذكرهالذيترتيبه
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وفي،سابقاالمذكورذيلهمعترتيبهوهو"،العمالكنز"منتخب

بنمحمدالسيد:الربانيالشهيرالمحذثلشيخناالمستطرفة""الرسالة

نصه:مافاسدفينالكتانيجعفرهندي

قريباوهو،بالزيادةالمسمى:الصغيرالجامعيعني،)وذيله

(.حجمهمن

المسمىالذيلهذاوجودوتحققثبوتمنبيناهماعلمتف!ذا

انتخبأنهفاعلم:كأصلهالسيوطيللجلالوانه""الزيادةب

ولا،عمرهآخرفيالكبر""جامعهمنهذاو"ذلِله"الصغير""الجامع

منالموجودوأن،جهدهغايةوالحسنالصحةفيهماتحزىانهفيشك

الضعيفأنمعقطعاً،الضعفغايةفييكونلافيهماالضعيف

مقزرةبشروطالأعمالفضائلفِىوالأصوليينالمحدثينعندبهيعمل

الضعف.شديدكانمايذكرفيهمالمأنهشكولا.محلهافي

وكذلك،واحداًو"ذيله"الصغيع"الجامعترتيبكانولما

صنعهفماأيضاً،متحدةالحديثلكتبفيهمابهاالمرموزالحروف

مزجهما،منالكبير'"الفتجفياللهرحمهالنبهانييوسفالشيخ

والخاصة.للعامة،النفعوغاية،الحسنغايةفيواحداًكتابارجعلهما

بنحروفاتهقبلمنيطلباللهرحمهالنبهانيالشيخكانوقد

بالعبدظنهولحسنبالكبر،ذلكعنهولضعفهأثرحهأنسنةنصف

مثواناالجنةوجعل،اللهرحمهأهلًالهلستبمادائماعليكثنائهالفقير

اله.شاءإنالمتقبلالمشكورالسعيمنوسعمهسعيناوجعل،ومثواه
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بالحرمينالشةعلومخادم،ببنانهوقيده،بلسانهقاله

.المعمورللأزهربالتخصصثم،الشريفين

اللهحبيبمحمد

اليوسفيثم،الجكنيماياببناللهعبدسيديالشيخابن

عليهالرسلخيربجْوار،بالإيمانلهاللهحْتمإقليماالشنقيطينسئا

آمين.،والسلامالصلاةوأصحابهآلهوعلى

هـ.1135سنةصفر41فيبمصرتحريرأ

"الفتحآخرفيالتعريفهذاكان:الدينناصرمحمديقول

الىوأقرب،بالمقدمةصلةأفعدلأنههنا،يطبعأنفرأيت،الكبير"

فيوذلك،عليهالتنبيهيحسنماآخرهفيجاءوقد.بهالانتفاع

منه:موضعين

السيوطي:الحافظفيقوله:الأول

ولا..جهدهكايةوالحسنالصحةفيهماتحرىأنهفيشك"ولا

".الضعفسديدكانمافيهمايذكرلمأنهشك

بالسعوطيالطنحسنعليهيبعثانماالكلاآهذا:فأقول

ومامنهما،الأولسيمالا،كتابيهبحقبقةالعلموعدآ،تعالىالهرحمه

بمكنكيفبربكليفقلوالا،والموضوعةالواهبةالأحاديثمنفعهما

"شديدعنفضلاٌقمهما،الموضوعوجودينفيأنذلكبحقعقةلعارف

سبقكمابالوضعبعضهاعلىحكمقدنفسهوالسيوطي"،الضعف

فيالأمثلةمئاتبلعشراثفيمفصلاًعلعهستقفوكما،بمانه

تعالى.اللهشاءإنالآخرالكتاب
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المحدثين،عندبهيعملالضدِفأن"مع:قوله:والآخر

محلها".فيمقررةب!ثرو!،الأعمالفضائلفيوالأصوليين

:مؤاخذتانعليهلنافهذا

،الإطلاقهذامثلمنيفهمونالناسمنكثعرأأن:الأولى

فيهبل،كذلكوليسالعلماءعندفيهخلافلاالمذكورالعملأن

مثل،الحدلِثمصطلحكتبفيمبسوطهوكما،معروفخلاف

اللهرحمهالقاسميينالد9جمالالشيخللعلامة"التحديث"قواعد

يرونلاأنهمالأئمةمنجماعةعن1311)صفبهحكىفقد،تعالى

وأبومسلموالبخاريمعينكابنمطلقا،الضعيفبالحديثالعمل

"المللفيفقال،حزمابنومنهم،وغيرهمالفقيهالعرببنبكر

".والنحل

عنثقةأو،كافهَعنكافةأو،والمغربالمشرقأهلنقل"ما

مجروحارجلأالطريقفيأنإلا!،النعيإلىيبلغحتى،ثقة

المسلمين،بعضبهيقولقهذا،الحالمجهولأو،غفلهَأو،بكذب

منه".بشىِءالأخذولا،تصديقهولا،بهالقولعندنايحلولا

،)قالزمذي""شرحفيالحنبليرجبابنالحافظوقال:قلت

121/:)2

"("الصحعح)يعني،كتابهمقدمةفيمسلمذكرهما"وظاهر

عنهتروىعمنإلا،والزهببالترغيبأحاديثنروىلاأنهيقتفيى

.."الأحكام

نأ،إليهالناسوأدعو،بهاللهينأدالذيوهذا:قلت

والمستحبمات،الفضائلفيلامطلقا،بهيعمللاالضعبفالحديث
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المرجوحالظنيفيدإنما،الضعيفالحديثلأنذلك،غيرهمالاولا

بجوازيقالفكيف،كذلككاندإذا،العلماءبيناعرفهخلافبلا

فقال،كتابهمنآيةغيرمافيذمهقدوجلعزوالله،بهالعمل

يتبعونإن":وقالشيئاً"،الحقمنيفنيلاالظن"إن:تعالى

اكذبالظنفإن،والظن"إياكم:لمجفاللهرسولوقال!،الظنإلا

ومسلم.البخارياخرجه"الحديث

يإاخترتهالذيالقوللهذاالمخالفينلدىليسانهواعلم

فيالمتاخرينالعلماءبعضلهمانتمروقد،والسنةالكتابمندليل

95(،-)36المسألةلهذهعقدهفصلفي"الفاضلة"الأجوبةكتابه

يصلحواحداًدليلًاولا،لهميذكرإنيستطعلمفائهذلكومع

فيتنفقلا،بعضهمعننقلهما،العباراتبعضإلااللهم!للحجه

ص)قولهمثل،تعارضمنبعضهافيمامع،والنزاعالبحثسوق

:الهمامابنعن41(

."الموضوعغيىيالضعيفيثبت"الاستحباب

إنهالدوانيالدينجلالالمحققعن56(-55)صنقلثم

الخمسمةالأحكامبهيثبتلاالضعيفالحديثإنعلى"اتفقوا:قال

."الاستحبابومنها،الشرععة

العملعنالغيمنتقدملما،الصوابهووهذا:قلت

ابنالإسلامشيخقولويؤيده،الضعيفالحديثيفيدهالذيبالظن

:(السلفيةالمطبعة-84)ص"الجليلة"القاعدةفينيمية

التيالضدِفةالأحاديثعلىالشريعةفييعنمدإنيحبرز"ولا

العلماء،منوغيرهحنبلبنإحمدلكن،حسنةولاصحيحةليست
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يعلملمإذا،ثابتأنهيعلملمماالأعمالفضائلفييروىأنجوزوا

شرعي،بدليلمشروعأنهعلمإذاالعملأنوذلك،كذبأنه

الثوابيكونأنجاز،كذبأنهيعلملاحديثفضلهفيوروي

وأواجباالشيءيجعلأنيجوزانهالأثمةمنأحديقلولمحقاً،

".الإجماعخالففقدهذاقالومن،ضععفبحديثمستحبا

85(:)صقالئم

علىيعتمدونالأئمةمنأمثالهولا،حنبلبنأحمدكان"وما

يحتجكانأئهأحمدعننقلومن،الشريعةفيالأحاديثهذهمثل

غلطفقد،حسنولابصحيحليسالذيالضعيفبالحديث

."....عليه

1(:10)ص"الحثيث"الباعثفيشاكرأحمدالعلامةوقال

اللهوعبدمهديبنالرحمنوعبدحنبلبنأحمدقالهما"وأما

فيرويناوإذاشددنا،والحرامالحلالفيروينيا"اذا:المباركابن

والله،أرجحفيما-بهيرلدونفإنماتساهلنا"،ونحوهاالفضائل

يصللمالذيالحسنبالحديثالأخذفىِهوإنماالتساهلأن-أعلم

المحيحبينالتفوقةفيحالاصطلاٍتن،الصحةدرجةإلى

المتقدميناكزكانبلواضحا،مستقراعصرهمفييكنلم،والحسن

فقط".الضعفأوبالصحةإلاالحديثيصفلا

تساهلهميحملأنوهو،ذلكفيآخروجهوعندي:قلت

هذه-عادكمهيكما-بأسانعدهامقرونةللاهاروايتهمعلىالمذكور

السندذكرفيكونأحاديثها،ضعفمعرفةيمكنبهاالتيالأسانيد

كما،أسانيدهابدونيرووهاأنوأما،بالضعفالتصريحعنمغنياً
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جمهورهم،صنيعهوكماضعفها،بيانودون،الخلفطريقةهي

أعلم.تعالىوالة،ذلكيفعلؤاأنمنوجلعزدلُهوأتقىأجلفهم

التيالشروطيبينأنعليهكانأنههي:اياخرىوالمؤاخذة

الأحاديثمئاتحوىكت!ابتقريظصددفيأنهمادا!،إليهاأشار

اختارواماإذاالأمرمنبينةعلىالقراءليكون،والموضوعةالضعيفة

حديثبكلعملوا،يعرفوهالمإذافإضهم،المذكوربقولهالعملى

!يشعرونلأحمِثمنمخالفتهفىِفوقعوا،بهسمعوااو،قرؤوه

تلكهنااسجلأن،المناسبةبهذهعليلزاماًأرىفإنيولذلك

التزامها،عنالناسبعدمبلغليرى،موئوقمصدرمنالشروط

بالأحاديثوالتكليفالتشريعداثرةتوسمعإلىبهمأدىالذيالأمر

في،البديعالقول"فيالسخاويالحافظقال.والموضوعةالواهية

:(الهندطبع591ص)"الشفيع!لحبيبعلىالصلاة

حجرابنالحافظيعني):يقولمراراًشعخناسمعت"

بخطه-ليوكتبه-(العسقلاني

ثلاثة:بالضعيفالعملشرائطإن

فيخرج،شديدغيرالضعفيكونأن،عليهمتفق:الأول

غلطه.فحشومن،بالكذبوالمتهمين،الكذابينمنانفردمن

يخترعمافيخرج،عامأصلتحتمندرجاًيكونأن:الثاني

أصلًا.اصللهيكونلابحيث

إلىينس!لئلا،ثبوتهبهالعملعنديعتقدلاأن:الثالث

:قال.بقلهلممايك!النبي
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دقيقابنصاحبهوعن،السلامعبدابنعنوالأخيران

العمد.

")0(.عليهالاتفاقالعلائينقلوالأول

العاملونالتزمهالو،جداًوهامةدقيقةثروطوهذه:قلث

وا،بهاالعملدائرةتضيقأنالنتيجةلكانت،الضعيفةبالأحاديث

:وجوهثلالةمنوبيانه،أصلهامنتلغى

الحديثحالمعرفةوجوبعلىالأولالشرطيدل:اولاً

كانإذابهالعمليتجنبلكي،بهيعملانأحدهميريدالذي

جماهيرمنعلعهاالوقوفيصعبمماالمعرفةوهذه.الضعفشديد

العلماءلقلة،بهالعمليريدونضعيفحديثكلوفي،الناس

الذينالتحقيقأهلبهموأعني،الحاضرالعصرفيلاسيما،بالحديث

يك!،اللهرسولعنالحديثمنثبتبماإلاالناسيحدثونلا

هؤلاءإنبل،منهاويحذروضهم،الضعيفةالأحاديثعلىوينبهوضهم

.المستعانفالثه.القليلمنأقلهم

قد،الضعيفةبالأحاديثبالعملالمبتلينتجدذلكأجلمن

أهلمنكانولو-أحدهمفان،صريحةمخالفةالشرطهذاخالفوا

،الأعمالفضاثلفيحديثعلىيقفيكادلا-الحديثبغيرالعلم

الضعف"منسلامتهيعرفأندونبهالعصلإلىيبادرإلا

هذهإلىفوراًركن،ضعفهإلىينبههمنلهقيضفإذا،"الشديد

فضائلفيالضعيفبالحديثيعمل":عندهمالمزعومةالقاعدة

فيوردفيماالعجبتبين"حجرابنإلحافظرسالةإولفيمثلهقرإتإنقوإذكر:قلت)5(

إلأسف.معالأنإطلهالمولكنى،منها!نفلهإن!ودوكنت،0رجبنضل
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شفة!ببنتبنبسولمسكت،الشرطبهذاذُكرفاذا،"الأعمال

فهذا،قلتماعلىالأمثلةضربفيبعيدأأذهبأنأريدولالأ

الأجوبة"!السابقكتابهفيينقلاللكنويالحسناتابوالعلامةهو

حديث:فيقالأنهالقارىءعليالشيخالعلامةعن(37ص)

سبعينمنأفضلفهو،الجمعةيوموافقاذاعرفةالأيامأفضل"

:"رزينرواه.حجة-

ضعيفأنهالحديثهذاإسنادفيالمحدئينبعضذكرهأما"س

فيمعتبرالضعيفالحدبثفإن،المقصوديضرلاصحتهتقديرفعلى

.اللكنويوأقره!"الأعمالفضائل

الفاضسلانهذانأخلكيف،الكريمالقارىءأيهافتأمل

دالا،المزبورالحديثاسنادعلىيقفالمحتماٌفإخهما،المذكوربالشرط

تقديرفعلى":الجدلطريقعنهالجوابفييسلكاولم،حالهلبينا

والعلامة،ذلكلهماوأق!بضعفهالقولصحةأي.،صحته

:(1/17)"المعادزاد"فيعنهقالقدالقيمابنالمحقق

منأحدعنولا،يك!اللهرسولعنلهأصللا"باطل

."والتابعينالصحابة

شرح"عن(26ص01المذكورالفاضلنقلهماذلكونحو

اذا":مرفوعاعليعن....والحاكمأخرج:للزرقاني"المواهب

الأجر،فيشركاءكنتمحقايكفان،باسنادهفاكتبوهالحديثكتبتم

."عليهوزرهكانباطلًايكوان

الأحاديثسلسملة"فيحققتهكما،!يضامرضرعالحديثقان
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الفاضلعليهسكتفقدذلكومع.(424)رقم،"الضعيفة

أعظممنالواقعفيوهو!الأعمالفضائلفيلأنهوذلك،إليهالمشار

والعملوالموضوعةالضعيفةالأحاديثنشرعلىالمشجعةالأسباب

الأجر،فيشركاءكنتمحقايكف!ن":يقولوهرلاكعف،بها

وهذأ8ناقلهعلىوزرولابعنى!8علبهوزرهكانباطلاًيكنوان

مع-إلاالموضوعالحدبثرراية-يحوزلاأنهالعلمأهلع!يهماخلافي

كابنمنهمالتحقبقأهلعندالضعيفالحديثوكذلك،وضعهبياق

،"الضعيفةالأحاديثسلسلة"مقدمةفيبينتهماعلىوغيرهحبان

(101ص)"الحثيثالباعث"فيشاكرمحمداحمدالعلامةقالوقد

المتقدمة:الثلائةالشروطذكرانبعد

فيواجبالضعيفالحدبثفيالضعفبيانأنأراهوالذي"

صحيح،حديثأنهعليهالمطلعيوهمالبمانتركلأن،حالكل

قولهمإلىيرجعالذينالحدبثعلماءمنلهالناتلكانإذاخصوصاً

ونحوها،الأعمالفضائلوبين،الأحكامبينفرقلاوأنه،ذلكفي

عنيصحبماإلالأحدحجةلابل،الضعيفةبالروايةالأخذعدمقي

."أوحسنصحيححديثمن،!اللهرسول

تركالى،عملياًيؤديالمثرطهذاالزامأنوالخلاصة:قك

علىالشديدالضعفمعرفةلصعوجمة،الحديثمنيثبتلمبماالعمل

يلقييكادالشرطبهذاالقوليجعلالنتيجةفيفهُو،الناسجماهير

.المرادوهو.اخترناهالذيالقولمع

الحديثيكونأن":الثانيالشرطمنيلزمأنه:ثائيا

الحقيقةفيالعملوإن،"....عامإصلتحتمندرجاًالضعمف
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،واردبهوالعمل،العامبالأصلوإنما،الضعيفبالحديثليس

بالحديثالعملأعنيعكسولها،يوجدلمأوالضعيفالحديثوجد

بالحديثالعملأنفثبت.العامالأصليوجدلمإذاالضعيف

.المرادوهو.حقيقيغير،شكلي،العثرطبهذاالضعيف

ضرورةفيالأولالشرطمعيلتقيالثالثالعثرطأن:ثالثاً

الجماهيرأنعرفتوقد،ثبوتهيعتقدلالكي،الحديثضعفمعرفة

ضعفها،يعرفونلاالضعيفةبالأحاديثالفضائلفييعملونالذين

.المرادخلافوهذا

الأرضمشارقفيالمسلمينإخوانناننصحإننا:القولوجملة

يوجهواوأن،مطلقاًالضعيفةبالأحاديثالعمليَدَعواأن،ومغاربها

عنيغنيماففيها،مج!النبيعنمنهاثبتبماالعملإلىهمتهم

رسولكلىالكذبفيالوقوعمنذلك-منجاةوفي.الضعيفة

وقعواقدهذافييخالفونالذينأن،بالتجربةنعرفلأننا،يك!الله

منودبهبمابكليعملونلأحهم؟الكذبمنذكرنافعما

يحدثأنكذباًبالمرءكفى":بقولههذاإلى!أضاروقد،الحديث

:أقولوعلعه."صحعحه"مقدمةفيمسلمرواه"سمعمابكل

سمع!مابكليعملأنضلالًابالمرءكفى
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الكبير(الفتح)وزيادتهالصغيرالجامعضعيف-2

السيوطيالدينلجلال

صحيحتحقيقفينفسههومنهجهالكتابهذافيالشيخومنهج

فيناصرالشيخبمقالةالسطورهذهفيأذكرولكني،الصغيرالجامع

جملته:ماالضعيفالحديثعنالجامعلصحيحمقدمته

نأ،ومغاربهاالأرضمشارقفيالمسلمينإخوانناننصحإننا"

إلىهمتهميوجهواوأن،مطلقاًالضععفةبالأحاديثالعمليَدعَوا

ذلكوفيالضعيفةعنيغنيماففيها!النبيعن!هاثبتبماالعمل

نعرفلأننا،عطاللهرسولعلىالكذبفيالوقوعمنمنجاة

،الكذبمنذكرنافيماوقعواقدهذافييخالفونالذينأنبالتجربة

إلىيك!أشاروقد،الحديثمنودبهبمابكليعملونلأضهم

فيمسلمرواه"يسمعمابكليحدثأنكذبابالمرءكفى"بقولههذا

بكليعملأنضلالًابالمرءكفى:أقولوعليه.صحيحهعلىمقدمته

.!يسمعما
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الساداتالحنفيةعندالأمواتسماععدمفيالبينات-/الآيات3

الألوييمحمودالشهيرالمفسرابننعمانللعلامة

فيتجدمانادراًالتيالقيمةالرلعمائلمنتعدالرسالةهذهفان

مئلها.يؤلفمنالحنفيالمذهب

فيموضوعهاكانلانالرسالةهذه|نواعلم":الشيخيقول

بمالهاعلاقةلاأنه-اعتقاديفي-يعنيلافذلك،فقهيحكمبيان

دثهالعبادةدإخلاصُالتوحيدوهوالا؟وأعلىذلكمنأسمىهو

نأفيالاعتقادانالمعلومومن،سواهدونتعالىودعاؤه،وحده

فياليومالم!سلمينكثيرمنلوقوعالأقوىالسببهويسمعونالموق

دونمنوعبادتهموالصالحينالأولياءدعاءوهوألا،الأكبرالشرك

بل،مخهمالجهالفيينحصرولا،عناداًأوجهلأ،وجلعزاله

أنهالجماهيريظنوقدبل-العلمإلىينتصيممنكثيرذلكفييشاركهم

بمختلفوكتابةخطابةذلكلهميبررونفانهم!العلماءكبارمن

الإسلاميةوالأحزاب،سلطانمنبهااللهأنزلماالتيالتبريرات

بزعم-يؤديلأنه،يذكراهتمامالذلكتعيرلاالأسفمعكلها

إنماالأنبياءأنيعلمونأنهممع!والتفرقةالاختلافإلى-بعضهم

منوخيرهم"الطاكوتواجتنبوااللهاعبدواأن"دعوتهمأولكان

الشيخذلكأنالطاهرومن.الواجببهذاغيرهقيامعنديسكت

كان-عليهالردفيالرسالةهذه-الآلوسيالعلامةوهو-ألفالذي

باندرسهفياللهرحمهالمؤلفصترْححينماثائرتهثاربولذلك،منهم

منالجهالأولثكعليهماينافيذلكأنبعلملأنه،يسمعونلاالموق

وجل.عزاثهدونمنودعاثهم،والصالحينللأولياءالمناداة
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هذهألفمااللهرحمهالمؤلفأنظنيوفي:الشيخويقول

وهيألا،الكبرىالضلالةهذهعلىللقضاءتمهيدأإلاالرسالة

لهاالموجبالأقوىالسببأناعتبارعلى،تعالىاللهبغيرالاستغاثة

،يسمعونالموقأنفيالاعتقادهوإنما،المسلمينمنضلمنعند

لدعاءمعنىحينئذيبقلميسمعونلاالموقأنالصوابأنتبينف!ذا

تعالى.اللهدونمنالموق

الميتأنيعتقدمسلما-يتصورغيريولا-أتصورأكادلافإني

يناديه،اللهدونومنيدعوهذلكمعهوثم،داععةدعاءيسمعلا

هذهمنأضلهي،أحرىباطلةعقيدةمنهتمكنتقديكونأنإلا

كانواموضهمقبلأضهم،الأولياءفيبعضهمكاعتقاد،وأخزى

منوتفلتواانطلقواماتوافاذا،مقئدينالكونيةوبالأسباب،عاجزين

ولاالأربابكربشيءكلعلىقادرينو!اروا،الأسبابتلك

اختلافعلىالشركمنتعالىاللهعافاهمممنهذاأحديستغربن

منمتصرفينالكونفيبأنيصرحمناليومالمسلمينفيفان،أنواعه

المدزكين()بالشامفيهنايمسموضهمممنتعالىاللهدونالأولياء

تقلبالشيخمننظرة"يقولمنوفيهم،وغيرهم(الأقطاب)وب

.الشركياتمنونحوه!"سععدأالشقي

فقديسمعونلاالموقأن:الكريمالقارىءأيهاعلمتفاذا

مابطلبولو،تعالىاللهدونمنلمناداضهممجالهناكيبقلمأنهتبين

لاكونهمبحكم،ببانهتقدمكما،أحعاءوهمعليهقادرينكانوا

فيسخافةمنهوالطلبكذلككانمنمناداةوأن،النداءيسمعون

كتابهفيالقائلالعظيماللهوصدق،الدينفيوضلال،العقل
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إلىلهيستجيبلامقاللهدولىْمنيدعواضللأممنومن":الكريم

لهمكانواالناسحشروإذاغافلوندعائهمعنوهمالقيامةيوم

.6و5الأحقاف"كافرينبعبادسهموكانواأمحداءً

بنداءالمبتلينهؤلاءفيلايزالانهيشهدالواقعكانولماهذا

،الآخرةيرجومن،تعالىاللهدونمنبهموالا!ممتعائة،الموق

الشيخمننصحوهذا.لهتبينإذاوانباعهالحقمعرفةعلىويحرص

الحقطريقفيتسلكأنفيلأمتهحبهعلىدليلوهذاللناس

هذهعلىالتعليقمنمكننيماالضيقوقتيمناقتطعت-والصواب

أحاديثها،وتخريج،وتحقيقها،تعالىاللهشاءإنالنافعةالرسالة

نأوتعالىسبحانهالمولىمنراجياً،يديهابينالمقدمةهذهووضع

المسلمين.منالمخلصونبهاينتفع

أحسمنهفيتبعونالقوليستمعونالذين"منواياهمويجعلنا

.18الزمر"الألبابأولوهموأولئكاللههداهمالذينأولئك

ستفيتقعطويلةبمقدمةالكتابلهذاالعشيخقدموقدهذا

.تقدممامنهااختصرنا،صفحةوخمسين

إلى:هذاكتابه،الآلوسيوهو،الكتابمؤلفقسموقد

ذلك.فيالحنفيةالأثمة.كلامنقلفي-الأولهـالفصل

السماععد!فيالحنفيةوافقعمنالنقلفي-الثانيالفصل"

وغيرها.الثلاثةالمذاهبمن

النعيمأنوفي،البرزخيةالأنبياءحياةفي-الئالثالفصل"

.القبوروزيارةوالبدنللروح
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-كفهرسكعادتهعلميةفهرسةالكتابالشيخفهرسثم.

والأعلام،وتعليقاتهالكتابومصادر،الكنابفيوردتالتيالآثار

المزجمين.والرواه

.والحرامالحلالأحاديثكتابنحريجفيالمرامغاية-4

المطبوعةالتخريجاتأن،وغيرهمالعلمطلبةمنكثيرونظن

هيالقرضاوييوسفللأستاذ"والحرام"الحلالكتابحاشيةفي

يوسفللاستاذهيوإنمالهليستأنهاوالحقيقة،الألبانيالشعخبقلم

ليليس.."...الشيخيقولى.الكتابمؤلفنفسهالقرضاوي

ففيها،مختلفةمصادرمنمقتضبةنقولاكونهامعوهي،كلمةولافيها

مراتببيانعنوالسكوت،الحديثيةالناحيةمنكثيرةعلميةأخطاء

تخريجاتيوكل،كتبيفيأسلوببيباينمما،النبويةالأحاديثعشرات

الحاشية،تلكفيجاءمماشيءألمنينسبأنيجوزفلا،وتحقيقاتي

لذلكتنبهكما"المرام"غايةفياليهذهبتمايخالفمماكثيروفيهاكيف

."المستعانواللى.القراءمنالأذكياء

"المرام"بلوغكتابهمقدمةفيأدلاحفظهالشيخبينوقد

بقوله"والحرام"الحلالكتابصاحبفمهاوقعالتيالعلميةالأخطاء

"الحلالكتابفيجاءقدأنهفهي،الأخرىالقضيةوأما.."

حفظهالمؤلفاليهاذهبالتيوالأفكارالأراءمنقليلفير'والحرام

،آخرونوينكرها،قوميقرهافقد،النزاعمواطنهومنمما،اثه
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بصحيحهاومعرفةوالسنةللكتابوفقهعلممنعندهماحسبكل

أهلذبائحفيكرأيه،الشرعيةبالأدلةالاستدلالوطرق،وسقيمها

منوغيرها،بهاوالغناءالطربوآلات،واقتنائهاوالصور،الكتاب

مأأصاب،عليهاالمأجوربل،عنهاالمسؤولوحدهفهو،المسائل

الخطباءبعضأنلولاهذامثلعلىالتنبيهبالباليخطركانوما.أخطأ

بينيجرىنقاشعلىنقمالسوريةالبلادبعضفيالصوفيينالمقلدين

العقيدة"شرحأحاديثخرجتلأننيهـ()7913سنةأوائلوبينه

وخص،بزعمهفيهاالزائفةالعقائدبعضعلىوسكتالطحاوية"،

أنهكلامهمنتبينأنهومع،لهاأوللابحوادثالقولمنهابالإنكار

بينهما،الفرقلهوئينتُ،العالمبقدمالقولمنهيستلزموأنه،يفهمهلم

أحايثبعضعلىتعليقيأريتُهُفقد،بمذهبليسالمذهبلازموأن

علىأصرذلكومع،المذكورةبالحوادثالقولبردمصرحاًالكتاب

لانتشارسبمث-قالكما-وأنه،لأحاديثهبتخريجيإِيايمؤاخذته

فيفيبدوإِيايتوفيقهعلىاللهأحمدوأنا،الإسلاميالعالمفيالكتاب

المسلمين،قلوبفيقبولهااللهألقىالتيومؤلفاتيتخاريجيمنغيره

الأئ!ة،بتقليدالتديننبذإلىالدعوةبسببيعادوننامنوفيهم

والسنة.للكتابالاتباعفيوالإخلاص

منتخلوقلماإِليهالمشارالصوفيأنولاعتقادي،ذلكأجلمن

زيد"بنسعدأرضكل"في:الأمئالفيقيلكماقطركلفيبلدمئله

!."ثعال"أو

"الحلال"كتابتجاهبهالقيامالزمتماغايةأنهناأعلنفإني

قدخطاأيعنبداهةًمسؤولًافلست،فقطأحاديثهتخريجهوإنما
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لأحاديثه،هوتخريجهفيبل،مسائلهبعضفيالمؤلففيهوقعيكون

مسألةغيرفيفتعقبته،الأحيانبعضفينشطتقدف!ني،ذلكومع

المْخ!مكمسالةلأحاديثها.تخريجيبمناسبةفيها،أخطأأنهليتبين

ووصل)59(رفمالشعر،ونمص)82(الحديثرقمالحديد،بخاتم

والصوروالتصوير(،1)60بالسوادوالخضاب،(1و00130)الشعر

(441و041و913وو138و013137و121و012و1)91

)993(،الظربوآلاتوالغناء936(و)355الأرضوإيجار

وغيرها.)946(الذمةأهلوحقوق

الحلالأحاديثتخريجفيالمرام"غايةهذاتخريجيسميتوقد

لوجهه.خالصاْيجعلهأنتعالىسبحانهسائلاًالمولى"والحرام

تيمية.ابنالإسلاملشيخ"نحريج"-الصيامحقيقة-5

الرسائلمنتيميةابنالإسلاملشيخالصيامحقيقةرسالة

الدينهذاأركانأحدهوالذيالصيامأحكاملمعرفةالدقيقة

اليَوالاختياراتالمساثلبعضراليهاالمحققأضافولقد،العظيم

.للفائدةتعميماًوذلك.الكثيرةالفقهيةكتبهفيالإسلامشخكتبها

الإسلامقضايافيالواسعالعلممنتيميهْابنالإسلاملشيخلماوذلك

عليهكانتكماالشرعيةبالنصوصوالتص!عك،المذهبيةالعصبيةونبذ

يهملولا،آيةيضعلابحيثوالدقةالأمانةمع،الأولالخيرعهدفي

الحكيمالشارعأمرحعثدليلهلهوضعالاأثرايتركولاحديثاً،

به.نبيهأمرأوبوضعه
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لهايتعرضكثيرةإشكالاتحلتحجمهاصغرعلىوالرسالة

بلاالشعيرةبهذهالقيامالمتعبدعلىسهلحبثاصومهأثناءالصائم

تفريط.ولاحرج

المسافرصيامصحةعنباستمرارالسؤاليكثرمادْلكومق

حكم،للصائمالحقنحكمنسيانا،أوعمدأأهلهالمعاشر-المويف-

والمستقمىءالقدروليلة،الاعتكافوأحكام،تكونوكيفالنية

والمكتحل،ناسياً،أكلومن،أنفهمنالماءدخلومن،والمحتجم

الكتبفيالقارىءيجدهالاالتيالأحكاممنذلكوغيروالمستحاضة

عسر.بعديجدهاأوالمطولة

معرفةفيالباعبطول،اللهرحمهلمؤلفهاتشهدالرسالةوهذه

فيالفهمونفاذ،والسنةالكتابمنالاستنباطودقةالعلماء،مذاهب

بتخريجالدينناصرالشيخقاموقد.الصوابوتحري،المعضلات

حديثاً.وأربعونثمانيةوهىِأحاديثهاجميع

جعفرلأبوتعليقشرح-الطحاويةالعقيدة-شرح6

.الطحاوي

عقبدةبيانفيألفتالتيالكتبأواثلمنالكتابهذائعَذ

بعانمع،طريقهمغيرسلكمنعلىوالرد،والجماعةالسنةأهل

تاركعلىكالصلاة،الدينبأصولالمتعلقةالفقهيةالنواحيبعض

الشاويشزهيرالأستاذصدوهاوقد.ذلكوغير،والسكر!ن،الصلاة

ذكركماالعز،أبمالابنالمثرحفسبةصحةفيهاوضحبمقدمة

بيانها.منبدلااخرىعلمعةوجوانب،الكتابنحطوطات
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هي،الحنفيالطحاويجعفراببالإمامعقيدةفان..."

لأنها،الأمةعلماءمناتباعهاعلىالمتفق،والجماعةالسنةأهلعقيدة

حنيمْةأبووبينهم.متعددةقرونخلال،الملةهذهعلماءمعتقدوافقت

كما.أتباعهموأكثر،حنبلبنواحمد،والشافعي،ومالك،النعمان

أخيوأعليهاامشقرالتي،الأشعريأبوالحسنالإمامعقيدةأنها

،الاعتزالمننوعا،قلبهفيأشربمنإلاعنهايشذولم.بالجملة

.العداوةالسنةومناصبةوالجهمية

الطحاوية"العقعدة"شرحطبعليفيسر،علياللهامتنوقد

ولم.قعمةنحطوطةعلىحصوليبعد،الحنفيالعزأبماابنللعلامة

أستاذيأنغير-اللهرحمهالعزأببلابنالشرجلنسبةطبعتنافيأجزم

سنةالمغربإلىالأولىسفرتهفي،الألبانيالدينناصرمحمدالشمخ

مدير،خبؤةأبومحمدالشيخالفاضلالأستاذإليههـ،أهدى5913

ذكر،مخطوطعنمصؤرةرسالة،المغربيةالمملكةمن"تطوان"مكتبة

العزأب!ابنهوالطحاويةالعقيدةشرجمؤلفان،عنوانهعلى

معرفةبشأنوجمعته،سبقمامراجعةإلىحدانيمماوهذا،الحنفي

كانكما،الملطيمويمىبنالدينجماليكونأنواستبعدت،الشارج

يؤلفانلاستبعاد،المخطوطةمنالممحوةالكلماتبعضمنظاهرا

النبويالحديثعلىالمعتمدالسلفيالعثرجهذامثلالملطي

نظرمن:7/04"الذهبشذرات"فيكماالقائلوهو،الشريف

.تزندقفقدالبخاريصحيحفىِ

زاعماً،باالرأكلفيالحيلووجوب،الحشيشةبأكليفتيوكان

أتباعهومن،منهافزاء،شكبلامذهبهنصوصعلىيخرجهذاأن

الأتقياء.الأفاضلمذهبهورجالحنعفةأبماالإمامعلىهذايومناحتى
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الكتابالألبانيالدينناصرمحمدالعلامةحققوقد:قلت

منهليشفيد،بهيليقتعليقاًعلمهوعلق،نظيرلهلاوافياًطعباًتحقيقاً

والعالم.الطالب

مراجعة"تعالىاللهرحمهالبناحسمنللشيخ-المسلمةالمرأة-7

."وفريجوتعليق

العصرفيتعالىاللهإلىالدعاةكبارمنالبناحسنالشيخيُعَذ

الممريالشعبعلى-وتعالىسبحانهاللهبعد-الفضلله،الحديث

يحب،مسلمجيلوإنشاء،القدرةحسبلهمالإسلامإظهارفي

..تعالىاللاغيروعبادةوالشركالفسادمنبهاويتطهو،اللهشريعة

منكثيراًأفادت)رسائل(الصغيرةالمؤلفاتمنكثيرالشيخولهذا

،العباداتمجالاتفي..هذايومناإلىتزالوماعمرهفيالناس

،إلخ..وتعالىتباركاللهإلىوالدعوة،والتعليموالتربية،والمرأة

دقيقعلمىِتحقيقإلىتحتاجوالوعظيةالعلميةفائدتهامعولكنها

منهاالمرجوةالفاثدةلتكمل،سقمهامنصحتهافيهايبينلأحاديثها

الرساثلهذهمنواحدةبمراجعةناصرالشيخفقام،نواحيهاجميعمن

التي"،المسلمة"المرأةرسالةوهيأحاديثهاوتخ!ربجعليهاوالتعلعق

الذيالنصفهيبل،المجتمعنصفوأنها،المرأةشأنقيهايبين

،الأجيالتكزنالتيالأولىالمدرسةلأنهاالتأثير؟أبلغحعاتهفييؤثر

يتوقف!مهمنالطفليتلقاهاالتيالصورةوعلى،الناشئةوتصنع

حياةفيالأولالمؤثرذلكبعدوهي،الأمةواتجاهالشعبمصير

لأ..السواءعلىوالرجالالشباب
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يهملهولمهذا،كلأجهللست.."البناالشيخويقول

لهمينظم،للناسوهدىنوراًجاءالذيوهو،الحنيفالإسلام

لمأجل..والنوامعسالقواعدوأفضلالنظمأدقعلىالحعاةشئون

بينواد،كلفِىفيهيهيمونالناسيدعولمهذا،كلالإسلاأيهمل

لمستزيد.زيادةيدعلابياناالأجرلهم

المرأةفيالإسلامرأينعرفأنالحقيقةفيالهامولعس

يكادأمرفذلكالآخر،نحومنهماكلوواجبوعلاقتهما،،والرجل

نحنهلأنفسنانسألأنالهامولكن،الناسلكلمعروفايكون

؟الإسلامحكمعلىللنزولمستعدون

تتفشاهاالإسلاميةالبلادمنوغيرهاالبلادهذهأنالواقع

.الأذقانإلىفيهوالانغماسالأوروبيالتقليدحبمنثائوةموجة

التقليد،فيالانغماسهذاينغمسواأنالناسبعضيكفيولا

وفقالإسلامأحكاميديووابأنأنفسهميخدعواأنيحاولونهمبل

هذاسماحةويستغلوا،الأوروبيةوالنظمٍ،الغربيةالأهواءهذه

الإسلاميةصورتهاعنيخرجهاسيئاً!ستغلالاأحكامهومرونة،الدين

،الأحوالمنبحالبهتتصللاأخرىنظماًويجعلهاكاملًا،إخراجاً

النصوصمنوكئيرأ،الإسلاميالتشريعروحالإهمالكلوجهملون

لمقهم،ا-لقيقةفيمضاعفخطرهذا.أهوائهممعتتفقلاالتي

لهذهالقانونيةالمخارجيتلمسونجاؤواحتىيخالفوا،أنيكفهم

ولامنهايتوبوالاحتىوالجوازالحلبصيغةويصوغونها،المخالفة

.الأياممنيوماًعنهايقلعوا

منخالياًنطراًالإسلاميةالأحكامإلىننطرأنإلآنفالهام
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ونواهيه،تعالىاللهأوامرلقبولوخهيثهاأنفسنانعدو!ن.الهوى

.الحاضرةضهضتنافياساسايُعَدالذيالأمرهذافيوبخاصة

وبماعرفوا،بماالناسنذكربانباسلاالأساسهذاوعلى

الناحية.هذهفيالإسلامأحكأممنيعرفواأنيمبب

كالآفي:آأقساثلا+لةالىرسالتهالبناالأسناذقسموتجد

الحقوقفيالرجلثريكهويجعلها-المرأتقيمةيرفعالإسلام-لأ

.رالواجبات

بهايقومالتيالمهمةلاختلافوتبعاً،والمرأةالرجلبينالمفريق-2

لكليهما.الممنوحةللحقوقصيانةومنهما،كل

للعلاقةالأولالأساسهوقويفطريتجاذبوالرجلالمراةبين-3

هيإنماإليهاوماالمتعةتكونأنقبلمنهالغايةوإنبينهما،

.الحياةمتاعبواحتمالالنوعحفظعلىالتعاون

فيالمغمورةالأحاديثمنبالجديدناصرالشيختخاريجوجاءت

آراءمنوالشواهدالنافعةوبالتعليقات،الحديثيةالإسلامكتببطون

به.يتعلقوماالحجابقضايابعضفيالعلماءوأقوال

دارمكتبة..القاهرةفيرسائلمجموعةمعالكتابطبعوقد

هـ4014-السلفعةالكتب
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-الإسلامعالجهاوكيفالفقرمشكلةأحاديث-نحريج8

.القرضاويليوسف

فيالمرامغاية"فبفعلكماالكتابهذاأحاديثالشيخخرج

.القرضاويللشيخوكلاهما"والحرامالحلالأحاديثتخريح

لتخريجما،.دينهعلحريصمطلعكلعلىيخفىولا

علدليلاًيتخذالحديثقانكبرئأهميةمنوردتحيثماالأحاديث

فاذاالأحكاممنهوتتخذالناسبينويسيرالأحكامعليهوتبنى،رأي

وأقصدعن،اللهانزلمابغيرالحكمكانصحيحغيرالحديثكان

غيرقصد.عن

من"الإسلامعالجهاوكيفالفقرمشكلة"الكتابوموضوع

فالفقر.والحديثالقديمفيالبشريةمنهاتعانيالتيالمشكلاتأهم

"لوكانعنهاللهرضيالخطاببنعمريقولفلهذا.لايرحمجمافر

معالجةالمشكلةهذهعالجقدالحقيقةفيوالإسلام"لقتلتهرجلأالفقر

فيتعالىاللهقالهماوهو،النظريالواقعفيسواءمسترشدةحكيمة

الواقعفيإو،الطيبةالمباركةسننهفي!نبيهوقاله،العزيزكتابه

عليهالنبيعهدفي،الإسلاميالتاريخفيحصلكماالعملي

فيجيدهذاوكتابنا.عنهماللهرضيخلفائهعهدفيإو،السلام

واعالجتالتيالأحاديثمنكثيراًفيهبين.إلعهيسبقلمموضوعه

تاماًالكتابعلىالشيختخريحجاءوقدافامةالمسألةلهذهتطرقت

التيالأحاديثعددوكان،تخريجهمعتأليفهصورهواقياًاكتملت

الكتابختمثمحديثومئةوثلاثينواحداالتخريجهذافيوردت

للألفاظفهرسإضافةمعوالفعليةالقوليةالأحاديثأوائلبفهرس

.---المراجعتهمالني
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القويمةالجديدةالهيئةيعضدمماالقرآنعليهدل-ما9

الآلوسي.عمودللشيخ-البوهان

"الجديدةالهيئةيعضدمماالقرآنعله4دلما"الكتابهذا

الهيثة"بهتقولمايعرضالآلوسيشكريمحمودالشعيخللعلامة

الكتابفيالواردةالنصوصمنهكثيريعارضلامما"الجديدة

سورفيالمنتشرةالأياتمنالبابهذافيوردماويجصع،والسنة

الأجرامعلىالمشتملةمخهاويخص،سورهاترتيبعلىالقرآن

جهابذةذكرهماتفسيرهافيويذكر،السفليةوالأجرايم،العلوية

،الأقوالوأصح،الاختصارطريقذلكفيملتزما،المفسرين

.الأفكاروأصوب

عنبالنصوصيعدلولا،يتمحللاكلهذلكفيوهو

النظرياتفيهايحكمولا،دلالاتهاعنيصرفهاولا،وجوهها

الأموريضعالذيمنهجهكتابهمطلعفييقرروإنما،الشافعة

القرأنيجعلونالذينطريقةعنويتجافى،الأمرهذافيمواضعها

،والمخقرجمابالمكتشفاتلأفرادومخزناالكونيةالعلومفيكتاباً

زائلة.أموباقيةباطلًاأوكانتحقاًشائعةنظريةلكلويخضعونه

يعارضلاقواعدهامنكثيراًرأيت":"الجديدةالهيئة"عنيقول

منشمئاًخالفتلوأنهاعلىوالسنةالكتابفيالواردةالنصوص

س03لأجلهاالنصوصنؤولولمإليهايلتفتلم،ذلك

مذاهبمنليس-والسنةالكتابفيأي-فيهماوالتأويل

مشتمللهاالمخالفإن:نقولأنلابدبل،بالقبولالحريةالسلف
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بل،الصحيحالنقليخالفلاالصريحالعقلفإن،فيهخللعلى

.ويؤيدهالأخريصدقمنهماكل

العلومقواعدباستععابتردلمالغراءالشريعةأنواعلم

العاجلفيالمكلفينسعادةيستوجببماوردتإنما.الرياضعة

وربما،المقيمبالنععمالفوزإلىبهيتوصلونماوبيان،والأجل

القواعدبعضمنهيستنبطماإلى-الأغراضبهذهأشأرت

الشيخحتولىحديثاععثرتسعةالكتابفيوردوقد"...الرياضية

آخرفيالحديثفهرسفيوجعلت،وتخريجهاتحقعقهاناصر

.الكتاب

.سلامبنالقاسمعبيدلأب-الإيمانثخريج-01

ودرجانه.،واستكماله،وسُننهومعالمهالإبمان:موضوعه

وكان.سلامبنالقاسمعبيدأب!آل!ماجأءسؤالوهو

-:جوابه

فيالأمةواختلافالإيمانعنتسألنيفانك.بعدأما"

أهلعلعهما-معرفةأحببتأنكوتذكر،ونقصهوزيادتهاستكماله

رحمكهذاف!ن،فيهفارقهممنعلىالحجةوما،ذلكمن-السنة

ومنوتابعوهمالأمةهذهصدرفيالسعلففيهتكلمفدخطبالله

ذلكمنعلمهإلم!انتهىبماإلعككتبتوقد،هذايومناإلىبعدهم

."التوفيقوباثهملخصامشروحا

المجتهد،الإمامالبغداديسلامبنالقاسمعبيدأبووالإمام
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وهوهـ(224-157)لشةنحوجهراةولد،الفقيه،اللغويالبحر

."مامونثقة"

الفائدةوتمتالكتابهذاأحاديثبتخريجالعشيخقاموقد

به.اللائقةاللْهبفضلالمرجوة

الدارمي.عثمانلأبب-الجمهيةعلىالردكتابفريج-11

صاحا-الشاويمث!زهيرالشيختحقيقاتمنالكتابهذا

ناصرالشيخعلىالكتابأحاديثعرضوقد-الإسلاميالمكتب

المفيد-النافعإليهاوأضاف،علمياتخريجاًفخرجها،الألباني

وهي،الدينأصولمسائلىمنعظيمةمسألةيناقشأنهوخاصة

وجلب،والنظيرالشبيهعنوتعالىسبحانهالربصفاتإِثبات

رحمهالدارميعثمانالعلامةردوقد-والتعطيلالتجسيمعنقدرته

بالغة،وحجة،عميقاًعلماوأوتي،محكماًرداًالجهميةعلىالله

يديهبينمنالباطليأتيهلاالذياللهبكتابمحتجاًدعواهموأبطل

لاكنهارهاليلهاوالبيانالحقعلىالقائمةنبيهوسنة،خلفهمنولا

الدارمي:سععدأبويقول،هالكإِلاعنهايزيغ

وماالأرضفيوماالسمواتفيماله"الذيدثهالحمد"

فيذرةمئقالعنهيعزبلاالغيبعالم"الثرىتحتومابينهما

ماويعلم،وجهرهمخلقهصيعلم"الأرضفيولاالسموات

ووصفهنفسهوصفبماونصفه،محامدهبجميعنحمده،يكسبون

.الرسول
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متكلم،مجيب،قريب،لرحيما،لرحمنا،للها:فهو

،شيءكلقبلالأول(يريدلمافعال)،مريد،وشاء،قائل

الخلقلهو"،بعدومنقبلمنالأمرله،شيءكلبعدوالأخر

."العالمينربالثهتباركوالأمر

والأرضالسمواتفيمالهيسبح،"الحسنىالأسماةله"و

ويرضى،،ويتكلم،"ودشطيقبضر".الحكيمالعزيزوهو

ويضحكة،ويكره،ويبغض،ويحب،ويغضب،ويسخط

والبصر،السميعوالسمع،الكريمالوجهذو،وينهى،ويأمر

والسلطانوالقدرة،والقبضتينواليدين،المبينوالكلام،البصير

علىاستوى،يزالولاكذلكيزللم،الأزليوالعلم،والعظمة

محيط،جمهمعلمه،خافيةمنهمعليهتخفىلا،خلقهمنفبانعرشه

."البصيرالسميعوهوشيءكمثلهلمس"نافذفيهموبصره

فمن،ونسجدنصليوله،نعبدواياه،نؤمنالربفبهذا

الله،غيريعبدفانما،الصفاتهذهبخلافإلهالىبعبادتهقصد

غفرانه.لاكفرانه،ب!لهمعبودهوليس

عبدهمحمداًوأن،لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأن.فنشهد

خلقهمنواختاره،لرسالتهوانتخبه،لوحيهاصطفاه،ورسوله

لايأتيه"الذيالعزيزوكتإبه،المبنِنكلامهعليهفأنزل،لخلقه

قرأناً"حميذحكيممنتنزيلخلفهمنولايديهبينمنالباطل

فيه"المؤمنينويبشرأقومهيللتييهدي"عوجذيكيرعربيأ

غير،عجائبهتفنىولاعبرهتنقفيىلا،الأخرينوخبرالأوليننبأ

قلبكعلى،الأمبنالروحبهفزل"نحلوقإلىمنسوبولانحلوق
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لتلقىوانك":وقال.عليمحكيملدنمن"إلمنذرينمنلتكون

الأمينالروحبهنزل":وقال."عليمحكيملدنمق!لقرآن

بهقالمن"مبينعربببلسانالمنذرينمنلتكونقلبكعلى

صئ!:لنبيهقالثم،مستقيمصراطإلىهديبهتمسكومن،صدق

فقرأه"تنزيلاونزلناهمكثعلىالناسعلىلنقرأهفرقناهوقرانا"

مبيناتآياتالمشركونسمعفلما،وجهراًسرأإليهدعا،امركما

الملأوانطلق"مجنونومعلم،وشاعر،وكاهن،ساحر:قالوا

سمعنامايراد،لثعيءهذ!انالهتكمعلىو!واصبرامشواانمنهم

قولالأهذ!ان"و"إختلاقالأهذ!انالآخرةإلملةفيبهذا

."إلأوليناساطيرالأهذاانهذامثللقلنانشاءلو""البشر

"اخرونتومعلمهواعانهافتراهافكالأهذاان":وقالوا

واصيلًا"جمرةعليهتملىفهياكتتبهاالأوليناساطيروقالوا"

مختلق.مخلوقبكلاممخلوق"ب!ثريعلمهانما"

تعالى:فقال،دعواهموأبطل،قولهموجلعزاللهفكذب

السريعلمالذكطنزلهقل":تعالىوقال"وزورأظماًجاؤو!فقد"

إلقدسروحنزلهقل"رحيماًكفور!كانانهوالأرضإلسمواتفي

:وقال"للمسلمينوبشرىوهدىآمنواالذينليثبتبالحقربكمن

ثم"ميننعرب!لسانوهذ!،أعجمياليهيلحدونإلذيلسان"

لاالقرآنهد!بمثلبألراأنعلىوإلجنالإنسإجتمعتلئن":قال

."ظهير!لبعضبعضهمولوكانبمثلهيأتون

الخطباءمنوتعلماًتخرصابمثلهيأتو!انجمععاًالىندبهمثم
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فأتوا"؟وتعالىتباركفقال.صادقينكانواإنوغيرهموالشعراء

كنتمإناللّهدونمناستطعتممنوادعوامفترياثمثلهسوربعشر

عبدنامحلىنزلمْامماريبفيكسّموان"مثلهبسورةوياتوا"صادقين

كنتمإناللَهدونمنشهداءكمواذعوا،مثلهمنبسورةفأتوا

الناس!وقودهاالثيالنارفاتقوا،تفعلواولنتفعلوالمفان،صادقين

عربههاوالإنس،الجنبقدرفلم"للكافريناعدت،واظجارة

؟بسورةيأتواأن،الكتابينأهلوعلماء،الأوثانعبدةمنوعجمها

.سورةولاببعض

ذلك،إلىشهداءهملدعو!علبهاقادرونأنهمعلمواولو

وشعرائهم،،لخطبائهم،وغيرهاالأموالمنالرغائبفيهاوبذلوا

بسورةيأتواأنوسحرتهم،وكهتتهم،وأساقفتهم،وأحبارهم

ياتيوأق،!ربمحمدتكذيباً،الزورمنادعوالماتصديقاً،مثلها

تعالى:اللهقالوقد!؟عليهيقدروكيف!؟الخالقكلامبمثلالمخلرق

كمثلهليسأنهفكما،القيامةيومإلىتفعلوافلن"تفعلواولن"

.كلامككلامهفليس،شيء

وكلامهكتابهوإلى،اللهإلىالناسيدعو!ك!اللهرسوليزلفلبم

اللهأطهرهحتى،عليهصابراً،أذاهممننالهلمامحتملاً،جهراسراً

،بالسيوفوالعجمالعربوجوهفضرب،نصرهعليهوأنزل،وأعزه

حياتهواستقاموا،وكرهاطوعاْالإسلامودخلوا،ودانواذلواحتى

يظهرأن،بالإسلاممتعوذمنافقولا،كافريجترىءلا،وفاتهوبعد

منوتخوفاً،السيفمنفرقا،النبوةوانكار،الكفرمننفسهمافي

علىفيهمويعيشون،بغمالمسلمينمنيتفبلونكانوابل،الافتضاح

.الزمانمنوزمانا،الدهرمندهراً،رغم
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درهمبنالجعد:قريشكفاربعدمنهسيئاًاظهرمناولوكان

شرجهماًاللهفقتل،تريشبكفاراقتداء،بخراسانوجهم،بالبصرة

قتلة.

ذبحاًفذبحه،القسريعبداللهبنخالدفأخذه،الجعدواما

منمعهالعيدشهدمنرؤوسعلى،الأضحىيومفي،بواسط

استحسنوابل،طاعنعليهيطعنولا،عائببهيعيبهلا؟المسلمين

رأيه.منوصوبوه،فعلهمنذلك

بنمحمدبنعبدالرحمنثنا،البغداديمحمدبنالقاسمحدثناه

:قال،حبيبأبببنحبيبجدهعن،أبيهعن،حبيببنأببحبيب

:فقالالأضحىيوم،بواسطالقسريعبدالهبنخالدخطبنا

مضحفإني،ومنكممنااللهتقبل،فضحواارجعوا:الناسأيها

ي!كلمولمٍ،خليلًاابراهيميتخذلماللهأنزعمانه،درهمبنبالجعد

ثم،كبيراعلواًدرهمبنالجعديقولعمااللهوتعالى،تكليماًموسى

فذبحه.نزل

أذلة،مقموعينذلكبعديزالوالمثم:سعيدأبوقال

وقبض،الفقهاءقفتحيث،بآخرهالآنكانحتى،مدحورين

فيمتعوذكلطمعذلكفشد،الضلالدعاةالباعالىودعا،العلماء

ووجدوا،العراقوأنباط،والنصارى،إليهودأبناءمن،!لإسلام

الجلالذيوتعطيل،الإسلامهدمفيفجدوا،للكلامفرصة

وجدواإذوحيهوإبطال،رسلهوتكذيب،صفاتهوإنكار،والإكرام

فنصبوا،قفةالعلماءومن،جهلًاالرعاعمنوأحسرا،فرصتهم

منأغلوطاتلهموأظهروا،إليهيدعونه!ماماماللناسالكفرعندها
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فيليوقعوا،الإسلامأهلبهايغالطونالكلاممنوعمايات،المسائل

خالقهم،فيويشككوهم،أمرهمعليهمويلبسوا،الشكقلويهم

البشر(قولإلاهذاانأ:قالواالذينالأقدمينبأئمتهممقتدين

وما،لمذهبهموفطنا،منهمذلكرأينافحين(اختلاقإِلاهذاإنوأ

الكلامونفي،والرسلالكتبرإبطال،الكفرمن،إليهيقصدون

منرسوماًمذاهبهممننبينأنرأينا،تعالىاللهعنوالأمروالعلم

الناسمنالغفلةالعلمأهلبهيستدلما،العلماءوكلاموالسنةالكتاب

أولادهموعلى،أنفسهمعلىفيحذروهم،مذهبهمسوءعلى

اللهدينعنمنافحينمحتسبين،عليهمالردفيويجتهدوا،وأهلميهم

الله.عندمابهطالبين،تعالى

وماهذافيالخوضيكرهونالسلفمنمضىمنكانوفد

دروسعندبهموابتلينا،منهمالعافيةرزقواكانواوقد،أشبهه

منبهأتوامانردأنمنبداًنجدفلم،العلماءوذهاب،الإسلام

أمته،علىهذاأشبهمايتخوف!اللهرسولكانوقد.بالحقالباطل

فييتكلمواأنمخافة،والتابعونبعدهالصحابةثم،إياهمويحذرهم

،فيكفرواجهلعلىبهويتحاروا،فيضلوابأهوائهمالقرآدطوفيالله

نإوحتى،"كفرالقرآنفيالمراء":قالقديك!اللهرسولفان

الله.علىيقولإنمافيهالقائللأن،تفسيرهيتقونكانوابعضهم

وأي،تقلنيأرضأي:عنهاللهرضيالصديقبكرأبوقال

السلمانيعبعدةوسئل.أعلممالااللهكلامفيقلتإذا،تطلنيسماء

فقد،بالسدادوعلعك،اللهاتق:فقال،القرآنتفسيرمنشيءعن

هذهخيرالصديقفهذ!،القرآنإنزلفيمايعلموقكانواالذينذهب

وعايش،بالتنزيلىشهدقد،بعدهوالخليفة،نبيهابعدالأمة
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فييقولأنيتوقىاللُهشاءماإلا،القرآنأنزلفيماوعلم،الرسول

السلمانيعبيدةثم،فيهلكاللهعنىمايصيبلاأنمخافة،القرآن

الدينمنالمنسلخينبهؤلاءفكيفالتابعينكبارمنوكان،بعده

عنىماخلافباهوائهمويفسرونه،نقضاًينقضونهالذين،وا!علم

.العربلغاتتحتملهماوخلاف،الله

فيهمتظهرحتىالأمةهذهتهلكلا:العلمأهلبعضقالولفد

وتعالى.تباركالربفيويتكلموا،الزندقة

عن،خليفةبنخلفثنا،الأنباريسعيدبنسويدحدثناه

حتىقطدينهلكما:قالالمعتمربنمنصورعن،ديناربنالحجاج

الزنادقة.:قال؟المنانيةوما:قلت،المنانعةتخلف

عن-الثورييعني-سفيانأنبأ،العبديكثيربنمحمدوحدثنا

رضيالحنفيةبنمحمدعن،يعلىأبب-عنحفصةأبيابنيعني-سالم

ربهم.فيخصومتهمتكونحتىالدنياتنقضىلا:فال،عنهالله

حفصةأبيبنسالمعن،ثابتبنعمروثناْ،الحمانييحعىوحدثناه

بنمحمدعن،الثوريمنذريعلىأببعن-وأحسبه:سعيدأبوقال-

ربها.فيتكلمتإذاالأمةهذهتهلكإنما:قالالحنفية

شقيق،بنالحسنبنعليثنا،البزارالصباحبنالحسنحدثنا

المطأحب،والنصارىاليهودكلاآأحكيلأن:قالالمباركابنعن

الجهمية.كلامأحكيأنمن

سلمة،اببنعمرعن،عوانةأبوثنا،بكاربنسهلحدثنا

لا":س!اللهرصعولقال:قالعنهاللهرضيهريرةأبعن،أبيهعن
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اللهخلقفمن،خلقنااللههذا:لأحدكميقالحتى،يسألونيزالون

."؟وتعالىتبارك

أهلمنرجلقالإذ،يومذاثلجالسواني:هريرةأبوقال

وتعالى؟تباركاللهخلقفمن،خلقنااللههذاهريرةأبايا:العراق

اللُهصدق:وصرختأذنيفيإصبعيفوضعت:هريرةأبوقال

لهيكنولم،يولدولم،يلدلم"الصمدالأحدالواحدالله،ورسوله

."أحدكفواً

سعد-ابن-يعنيالليثثنا،المصريبكيربنيحىوحدثناه

أباأنْ،الزبيربنعروةأخبرني:قالشهابابنعن،عقيلعن

له:فيقول،العبدالشيطانيأتي":يك!اللهرسولقال:قالهريرة

بالثهفليستعذ؟ربكخلقمن:لهيقولحتى؟وكذاكذاخلقمن

."ولينته

عن،عروةبنهشامعن،سفيانثنا،المدينيبنعليحدثنا

يأقي":يك!اللهرسولقال:قالعنهاللهرضيهريرةأبعن،أبيه

وجل،عزاثه:فيقول؟السماءخلقمَن:فيقولأحدكمالشيطان

شمئاَذلكمنوجدفمن؟الله:فيقول3الأرضخلقمن:فيقول

."بالثهآمنا:فليقل

أبوثنا،سعدأبوميسربنمحمدثنا،منيعبنأحمدحدثني

بنأبعن،العاليةأبعن،أنسبنالربيععن،الرازيجعفر

قال-!ربكلناانسب!اللهرسوليا:قالواالمشركينأن،كعب

-قال-"الصمدالله،احداللُههوقل":وجلعزاللهفأنزل-

."يولدولميلدلم"الذي:فالصمد
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إلايموتشيءوليس،سيمو!إلايولدشيءليسلأنه

أجد"كفواًلهيكقولم"يورثولايموتلااللهوإن،سيورث

.شيءكمثلهوليس،عدلولاشبيهلهيكنلم-قال-

-وهوهلالأبوثنا،اسماعيلبنموسىحدثنا

هل:للحسنقالرواحةبنعبداللهأن،رجلثنا.قال-الراسب!

.مثالبغيرنعم:قال؟ربكتصف

يعني-سالمثنا:زيادابنيعني-عبدالواحد،سلمةأبوحدثنا

الحنفية:بنمحمدقال:قالالثورييعلىأبومنذرثنا-حفصةأيىابن

فوقعمافسالوا،فيهيكتفونكانوا،علماًأوتواقبلكمكانواممنقوماإن

بينمندعيإذاأحدهمكان.فتاهوا،الأرضوماتحت،السماء

يديه.بينمنأجاب،خلفهمندعيوإذا،خلفهمنأجاب،يديه

منلحكيت،يشبههاوماالأحاديثهذهمخافةولولا:سعيدابوقال

،كئيرةحكاياتالكفرمنإليهيرجعونوما،المعطلةهؤلاءكلامقبج.

ولكنا،سوءاتهممنكثيرعنوتكشف،كلامهمعورةبهايتبين

ضعفاءقلوبتحتملهلاأنونخاف،الأحاديثهذهمننتخوف

لأن:قالالمباركابنلأن،والريبةالشكبعضقيهافنوقع،الناس

الجهمية.كلامأحكيأنمنإلنأحب،والنصارىاليهودكلامأحكي

اللهصفاتتعطيلىفيكلامهممنإن؟المباركابنوصدق

مننختصرأناغير،والنصارىاليهودكلاممنأوحشماهو،تعالى

.هـ.اتعالىاللهشاءالكثيرإنعلىبهنستدلماذلك

ينبغيماوالصفاتالإيمانقضايامنهذاكتابهفيفصلولقد

،بالعرشالإيمانمن،وعقيدتهلدينهصيانةعليهيتعزفأنللمؤمن
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وبينونتهالسماءإلىوارتفاعه،العرشعلىوتعالىتباركالربواستواء

وئزوله،والحسابعرفةيوميوالنؤولالاحتجابالىخلقهمن

والإيمانتعالىاللهعلموذكر،ؤيةالروبابالجنةاهلإلىسبحانه

النافعة.الطيبةالأبوابمنذلكغيرالى..تعالىاللهبكلام

ابنللحافظ-معناهاوتحقيقالإخلاعركلمة-نحريج12

هـ(736ت)الحنبليرجب

معناهاوتحقيقالإخلاصكلمةإلىوقتكلفيالناسيحتاج

لإخلاصوذلكالطيبةالكلمةلهذهقبلذيمنإحوجاليوموالناس

الكلمةهياللهإلاالهلا:وكلمةوتعالىسبحانهدثهوعملهمتوحيدهم

بهاللهبعثالذيالتوحيد،وهيغ!لوقاتهجميععليهااللهفطرالتي

،والإيمانالكفربينوالفارقالإسلامشعارَفكانت،جميعاًالرسل

،وتقليداًبعضهممنوكفراًطغماناً،الناسمنكثيرتحقيقهاعنفشذ

الحقوبينبينهمجعلواالمقلدونالجهلةوهؤلاء.آخرينمنوجهلأ

نفوذاً.الحقلدعوةولاخلاصاًمنهيحاولونلاسداً

هذهمعانيالكثيرمنجمعماالطيبالكلممنقعهاالرسالةوهذه

والرجوعالحقمعرفةأرادلمنمعين،سهلوعظيبأسلوبالكلمة

بماالكافرين،بهاالمؤمنين،اللهإلاإلهلا:أهلمناللهجعلنا،إليه

.المسؤولنعمإنه،بمقتضاهاوالعاملين،سواها

اهلعنقلتإئكاللهم:دعاثهفييقولبعفالسلفكان

"يموتمنالثهيبعثلأأيمانهمجهدبافهأقسمو!"إنهم:النار

.38النحل
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.يموتمناللهليبعثنأيمانناجهدبالثهنقسمونحن

طالبنيإن:يقول(المشهورالعابد)الدارانيسليمانأبووكان

.بعفوهطالبتهبذنوبيطالبنيوإن،بجودهطالبتهببخلي

اللهعذابمنينجيلافإنه،التوحيدتحقيقفياليوماجتهدوا

الله.إلاإلهلا:منأحسننطقواإذالناطقوننطقوما.اياهإلا

نطقواإذالناظقوننطقوما

إلاالهلامنأحسن

ومنالجلالذواللهتبارك

إلاالهلاأنأشهد

يمحصهاومنلذنوبمن

إلاإلهلامنياغيرك

يوحدهلمنخلدجنان

إلاهوالهلاأنأشهد

منتحرقلانيرانه

هوإلاالهلاأنيشهد

بخلبلاغلصاًأقول

هوإلاإلهلاأنأشهد

العالمينربللهوالحمد

فريجفهواللطيفةالرسالةهذهفيناصرالشيخعملوأما

.الاخلاصبكلمةالمتعلقةأحاديثها
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لعلامة-والعوائدالباعمنالمساجدإصلاح-تحثريج13

القاسمي.جمالمحمدالشام

الله:رحمهالقاسمييقول

القطبهو!لمنكرعنوالخهيبالمعروفالأمركانفلما:بعدأما"

كلعلى،وجبلهالنبييناللهابتعثالذيوالمهم،الدينفيالأعظم

وتفشؤالبدعةتعمأنخشية،سُبلَهاللهلوجهيقتحمأن،لهمستطيع

ويندرسالشُنةفتموت،الجهالةوتشيعالخرقويتسع،الضلالة

أضحتولما،السويالصراطمعالمُالوجودمنوممحى،النبويالهدي

حصرها،البصيرعلىيتعذر،الغواشكالسحب،الفواحشالباع

كلياتها،علىمنهابجزئيئأدليأنرأيتوسبرها،أفرادهاوضبطُ

منكثيرفيالغاشيةوالعوائدالبدعفيوذلك،بغياتهاعلىمنهاوبنبذة

،الشامدمشقفيالجوامعبعضبامامةكابائيابتُليثلأني،المساجد

الناسإعلامالواجباتأهممنأرىفكنت،العامبالتدريسوبالقيام

فيمنإصلاحعنمسؤولالقيمفإن،والمنكزاتالباعمنبهاأبما

فاستعنتأرعيتهعنمسؤولوكلكمراعكلكم"الحديثوفي،معيته

ونقبت،الموضوعهذاإتمامفيعليهوتوكلت،الشروعفيتعالىبالثه

،والأبصارالبصائريرويماإليهوضممت،الأسفارشواردعنلأجله

تطميناً،أهلهاإلىللأماناترداً،لأصلهافروعهغالبوعزوت

ولملطلابهأمنية،بابهفيفريدأفجاء،للمؤمنينوتثبيتاً،للمرتابين

مخترعاً،ترتيبهكانبلعليهبالاحتذاءفأعرَج،إليهسبقنيمنأجد

أحصيلاالتيومننه،علياللهفضلمنوذلكمبتدعاًوتقسعمه

."آنكلفي،التكلانوعليه،المستعانوبهلدي.ثناءها
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الذيالميزانفيهابينباباعشرينمنمقدمةللكتابجعلوقد

إلىالبدعةومعنىالابتداعمنوالترهيبعنهوالجورالاستقامةبهيعرف.

الكتابوختمشتىأبوابمنهاتتفرعفصولخمسةعلىورتبه...آخره

فيماجاء،وغعرهوقفمنالمساجدأحكامفيفقهيةفروعفيبخاتمة

ذلك.منوشرحهالإقناع

صفحة.ومئتيوسبعينتسعفييقعوالكتاب

حتى،أسانيدهوحقق،أحاديثهالدينناصرالشيخخرجوقد

عارفاًأحاديثهصحةإلىقارئهمطمئناً،موضوعهفيكاملاًأصبح

عليهالبشرخيرعنبماصحإلاتصحلاالعبادةلأن؟سقمهابمواطن

وا-لتسلبم.الصلاةأفضل

لابن-السبيلمنارأحاديثفريجفيالغليل-إرواء14

الكرمي.مرعيللعلامةوالدليلضويان

السنةإمامإحمدالإماممذهبكتبأمهاتمنالكتابهذايعد

كتابفيتتوفرقلماغزيرةمادةالأحاديثمنجمعالذي،اللهرحمه

ثلاثةعددهابلغ-حتىفقطهوجزءانإذ-حجمهمثلفيآخرفقهي

أحاديثهوخرجالشعخحققهوعندما،أو-زادتحديثآلاف

منالكتابهذافيعتبر،الكبيرالقطعمنمجلداتثمانيةفيأصبح

طويلة.سنواتمعاًوالوذتالجهدكلفتهالتيالكبعرةالشيخمؤلفات

فيالغليلإرواء":كتابنافهذا"،السفرهذاعنالشيخيقول

كزإنبعدالكرامقرائناإلىاليومنقدمه"السبيلمنارإحاديثتخريج
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البلادمختلففيوالفضلالعلمأهلمنبطبعهوألح،عنهالسؤال

سمعه.بلغهمأو،ذكرهجاءكلما،الإسلامية

عاما،عشرخمسةمنأكزمنذلهتخريجيمنفرغتكنتوقد

منكثيرفيالأحاديثبعضتخريجفيعليهالإحالةعلىجريتولذلك

تخريجهفيسلكتقدكنتماسواء،والمخطوطةمنهاالمطبوعةمؤلفاتي

مرتبةبذكرالاكتفاءأو،الإيجازأو،التوسطأو،البسطمسلك

الضعيفة"الأحاديثو""الصحيحةالأحاديث"مثلفقطالحديث

فيالجنةظلالو""والحرامالحلالأحاديثتخريجفيالمرامغايةو"

،"والترغيبالترهيبعلىالرغيبالتعليقو""السنةكتابتخريج

التوسل:و""الطيبالكلم"نحو!لصغيرةالرسائلبعضومثل

عندالأمواتسماععدمفيالبينأثالآياتو""وأحكامهأنواعه

...وغيرها"الساداتالحنفية

منذالمطبوعاتعالمإلىإخراجهالضروريمنكانفانهولذلك

أهللرغبةواستجابة،أولأالإحالةعندالمراجعةفيعليَتيسيرأ،سنين

ثانعا!.دإفادتهمالعلم

لاإذ،الفريدةالكبيرةالأعمالمنالكتابهذاالشيخويعد

،الأخرىللمذاهبكماعلمياًنْحريجاًمخرجالحنبليالفقهفيكتابيوجد

الفقهفي"الهدايةلأحاديثالرايةنصب"كتابالمثالسبعلوعلى

لابنالحبير"تلخيص"،الزيلعيالدينجمالللحافظ،الحنفي

إمامتجاهعليهحقاًالعملهذايعد.والشيخالعسقلانيحجر

السنة،إمامتجاهواجبيمنفزأيت":يقولفهو،والجماعةالسنة

تعالى،اللهرحمه،وفقههلمذهبهمتواضعةبخدمةأقومأنعليحقهومن
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!نابه.صفا--!إب!خريم

ثطلابعونأمصربرجمق!يذللثتوخسَ!أث!.!كطويمر-

علمت-فبما-همالذبن،خاصةمنهموالحنابلة،عامةوالفغهالعهـم

الفكريالاستقلالطريقفيمعناالسلوكعلىالسنةالىالناسأقرب

ضه3لا-جمعطيهالمذيهنما،-الفقهو،\،القلرلةهـلم!!ه3لملبمصرتممذى

الشريعة(كلعاتأفيتهلماوالمدرسين،فمهالباحثين-كز-!ليوآ

تقوملاضعيفبحديثفمهيستدللاأنحقهمنف!ن،الآنالمعروفة

.ءح!لاعض

الأئوالويسوق،مسائلهمنلمسألةيعرض،أحدهمفترى

منشيءفيهاكانف!ذا،التفصعلبةالأقواليذكرلائم،فمهالمتناضمة

مبنصحيحهاويميزيبينإندرن،حشراًحشرها،النبويةالأحاديث

وآشاؤذلكنعيجةمنفعكون،ضعيفهاولاقوكاولابل،حسنها

علىقولترجيحؤآراؤهموتضطربالطلابأفكارتتبلبلانالسيئة

نا:الشاءيعالحطاقلوبهممنيتمكنأنذلكعاقبةويكون،آخرقول

اثعاوضةإلأقدالهذهإن:فقالاخعواًبعضهمصرحبليتعددا!لق

أمقاخنلاف":الباطلبالحديثنمسكاًبزوللواوان!اثهئرعكلها

هواستاذيكرنوقد،احدهمعلالمذهبمةالعصبعةتنقلبوقد"رحمة

بحديثلهوشصر،لمذهبهالموافقةالأقوالتلكمنفمرجحنفسهالمالة

الحديثاهلعندضعبفحديثإنهبدريوهولاالأحاديثتلكمن

عملبةيحريانعلمهبوجبالصحعحالعلميوالمنهج،!ونفاله

للأقواليبهاالمستدل،المعارضةالأحاديثئلكبينتضعيفه

بجزولم،جانباتُركتحبةبهققوللاضعبفامنهاكانفما،اثنلامضة

وجؤمئبرجهصهانابنابعأوصححأمنماوعلاأن،بهأالمعأرضة
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أوصلهاوقد،الحديثوأصولالفقهأصولعلمفيالمعروفةالتوفيق

أكثرإلىالصلاحلابن"الحديثعلوم"علىحاشيتهفيالعراقيالحافظ

،7!.س!!"كل/ص/."وجهمثةمن

لمثلإن...":فيقولالكتابهذافيخطتهبيانالشعخويكمل!

تسميتهعلىاصطلحتبماوثمقةعلاقةالعلميالتخريجهذا

تقومأنيمكنلاالمرجوةالإسلاميةالنهضةأنبهاوأعني"التصفية"ب

ذللثومن،القرونمرعلىفيهدخلمماالإسلامتصفيةأساسعلىإلا

الفقه،كتبفيمنهاماكانوبخاصة،والموضوعةالضععفةالأحاديث

تلكمنالكتبهذهتصفيةفإن،شرعيةأحكابمعليهاأقممتوقد

مالم!ك!نبيهعلىالمسلميقوللالكي،دينياًواجباكونهمعالأحاديث

المسلمينتساعدالتيالأسبابأقوىمنفهو،لديهعلملاماأويقله

."المذهبيالتعصبونبذ،الفكريالتقاربعلىالمختلفين

علىالطريقسد"التصفية"العملبهذاأنهالشمخويرى

حجيةوينكرودطالنبويةالأحاديثيحاربونالذينالجهلةالضالةالمبتدعة

يسمونالذينوهمالقرآنإلاهولعسالإسلامأنويزعمون،السنة

.شيءفيالقرآنمنولعسوا"القرآنمنن"البلادبعضفي

وان،محفوظةغيرالسنةان:بقولهمالجهالعلىويُلئسون

حديث:منها-الأمثلةببعضذلكعلىويأتون،بعضاًينقضبعضها

بهيعارضونثم""يعنيعاثشةالحميراءهذهعندينكملث!طرخذوا"

انظروا:ويقولون"ودينعقلناقصات"إنهنالنساءفي!ك!قوله

الدينشطربأخذيأمرثمالخديثهذافيبالنقصالنساءيصفكيف

دينهفيالمتبصرالمسلمعلممافاذاالنقصفيمتهمةوهي،عاثشةمن
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والحديث،ياللهرسولعلىمكذوبموضوعالأولالحديثأن

عاقلعقلفييصحلالأنه،أولأالمزعوآالتعارضزالصحيحالأخر

وانكشف،بالموضوعالصحيحالحديثمعارضته-مجنونغبر-

الصحيحالآخرالحديثإلىرجعاذاثم،وضلالهموجهلهمتلبيسهم

المذكورالنفصأنلهيتبين،بهالموثوقمصدرهمنبتمامهثانياوأخذه

منهمباسقاطا.الناسيوهمواأنالدجالونيتعمدكمااطلاقهليس

وهينصوآولآنصليلاالمرأةأنزعمواقلويهممنللسنة

تفسعرهجاءكما،الرجلشهادةمنالنصفعلشهادتهاوأ،،حائض

.وغيره"البخاريصحيح"فينفسهالحديثفي

الضعبفةالأحاديثبينالغالبعلىالشأنهووهذا

كثيرةالناسلإضلالوالجنالإنسشعاطينوطرق،والصحيحة

بمثلوآخر،آنفاالمذكررعائشةحديثبمثليضلفهذا،متنرعة

."رحمةأمتياختلاف"المنقدآالحديث

تعالى.اللهشاءإنالنافعالتخريجهذاكانذلكأجلمن

بيانعلىكغبرهالتخريجهذافيجريتقدفانيذلكأجلمن

ثم،خزجهمنبذكرذلكأتبعثمالسطرأولفيحديثكلمرتبة

و!نحرجهفييكنلمإذاوهذا،تضعيفاأوتصحيحاإسنادهعلىبالكلام

مقدمتيفيبعنتهكنتكما،الكلامعنبذلكاستغنعتوالا،أحدهما

مختصر"علىومقدمتي"الطحاويةالعقعدةشرح"أحاديثلتخريج

الحديث،إسنادعلىالوفوفليبتيسرلاوقد.للمنذري"مسلم

للأمانة،أداء،العلملأهلوتحقيقفريجمنوقفتماوحيمئذأنقل

فلا،الغالبعلىالحديثأبعضالحالةهذهفيولكنى،للذمةونبرئة

."مرفبنهأذكر
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العلمطلبةينصحنجدهكتبهأغلبفي،لهاللهغفر،وكدادته

بقوله:فيهعلعهميبخلولايفعدهمبما

منالمحققينعندنفسهفيشبةليسالتخريجفنأنواعلم"

أخرجه":الحديثمخرجنقولأنعلىأمرهيقتصربحيث،المحدثين

المحدثينعامةيفعلهكما،!النبيعنفلانعن..ووفلانفلان

ضعيفاً،كونهلدرجةبيانهذلكإلىيضمأنلابدبل،وحديثاًقديماً

الحديثيرتقيلعلهوشواهدهطرقهيتبعأنمنلهلابدهذهوالحالةفإنه

وأ،لغيرهبالحسنالحديثعلمفييعرفماوهذا،القوءمرتبةالىبها

ا!ديثعلومأنواعأصعبمنالحقيقةفيوهذا.لغيرهالصحيج

فيوالأسانيدالأحاديثعلىالاطلاعفيسعةيتطلبلأنه،وأشقها

الحديثبعللجيدةومعرفة،ومخطوطهامطبوعهاالحديثكقببطون

أنهجرمفلا،البحثعلوجلداًدأباذلك!!أضف،رجالهوتراجم

حديثاًبهوالمشتغلين،قديماًالمحدثينجماهيرالقيامْبذلكعنتقاعس

علىالاقتصارالأيامهذهفييجوزلاأنهأرىأننيعل.مأهموقليل

يسهتلزمونالذينالقراءإيهاممنفيهلما،المرتبةبياندونالتخريج

لامماوهذا.حالكلعلىثابتالحديث-أنالقوةالتخريجمن

."المرامغاية":مفدمةفيبينتةكما،مجوز
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السنة(نحريجفيالجنةظلالومعه)السنة-كتاب15

الشيبانينحلدبنالضحاكعاصمأبيبنعمروأبيللحافظ

هـ(.287م)

صدورالناسانتطروكم..":الشاويشزهيرالأستاذيقول

مالكمرة!لدينوأصولالمعتقدلأمورنقلمنبهاشتهرلماالكتابهذا

وما،والأحاديثالآياتتفسيرفيالواردةوالآثارالأحاديثمنجمع

والأسلمالأعلمهوشكولاوفهمهمالنصوصهذهمنالعلماءفهمه

هيأقولولا،الأقومالطريقهومنهجهمعلىوالسير،والأحكم

التفضيلهذاهناكليسالمعتقدأمرففي،الأحسنأوالأفضلالطريق

الخيربهنرجووما.الضلالإلاوراءهليسالذيالحقهناكوانما

عنأكثرهمانصرا!أسبابأكبرمنأنكاملًاإيماناًنؤمنلأنناللناس

تلتالتيالمظلمةالعصورخلالتوالىالذيالركامهوذلكالدينهذا

.القرونخيربأنهاالحقإلىالهاديلهاشهدالتيالقرون

،الرومانووثنيةاليونانمنطقمنالناسعقاثدشابوما

عنابتعدواأنبعدالعقولوضلال،الأنفسوهوى،الهندوفلسفة

وسار،لثااللهارتضاهالذيالإسلامعقيدةهوالذيالأصملالمنبع

كتبمناستعرضناماجملةفيالبابهذافكان،الصالحسلفناعليه

."وأعمال

أهلمنالناجعةالفرقةعقيدةويناقشمجلدينفيالكتابيقع

لا.والجماعةالسنة

.الكتابأحاديثتخريجهوالشيخوعمل
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للعلامة-القرآدطفيالأربعةالمصطلحات-كتاب16

.وديالمو

:المودودييقول

العبادة،الدين،الرب،الإله

والقطب،وقوامهالقرآنيالمصطلحاساسالأربعالكلماتهذه

هوالكريمالقرآنيدعوإليهمافجماع.القرآندعوةحولهتدورالذي

الا.إلهلا،الصمدالفردوالرب،الأحدالواحدالإلههوتعالىاللهأن

أحد،ربوبيتهفيولاألوهيتهفييشاركهولا،سواهربولا،هو

رباً،سواهدونيتخذهوأن،إلهاًبهيرضىأنالإنسانعلىفيجب

ولاوحدهيعبدهوأن،سواهمنربوبيةويجحد،غيرهبألوهيةويكفر

دينهغيردينكلويرفضتعالىدثهدينهويخلص،غيرهأحداًيعبد

إلارسولمنتبلكمنأرسلناوما":التنزيلفيوردكماسبحانه

."فاعبدونأناإلاالهلاأنهاليهنوحي

عماسبحانههوإلاالهلاواحداًالهاليعبدواالاإمرواوما"

".يشركون

."فاعبدونربكموأناوإحدةأمةأمتكمهذهان"

."شيءكلربوهوربأأبغياللهأغيرقل"

يشركولاصالحاعملًافليعملربهلقاءيرجوكانفمن"

."احداًربهبعبادة

واجتنبواافهاعبدواانرسولاافةكلفيبعثناولقد"

."الطاغوت

والأرضالسمواتفيمنأسلمولهيبغونافهدينإفغير"

."ترجعونواليهوكرهأطوعاٌ
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."الدينلهمخلصاًاللهأعبدأنأمرتانيقل"

."مستقيمصراطهذافاعبدوهوربكمربباللهان"

إلا:ماهيالأساسعةوفكرتهالعزيزالكتابوموضوع

والإله.الربهواللهأن

هو.إلاإلهولاربلاوأنه

.الإنسانيعبدأنينبغيفاياه

الدين.يخلصأنينبغيوحدهوله

الأربعةالمصطلحماتأهمية.

غورويسبرالقوآنيدرسأنأرادلمنلابدأنهالبينالظاهرومن

الأربع،الكلمابهذهمنلكلالصحيحةالمعانييتفهموأن،معانيه

مايعرفلاالإنسانكانفاذا،الشاملالكاملمفهومهاويتلقى

فلاالدينكلمةعليهتطلقوما،العبادةوما،الربومامعنى،الإله

معانيهمنئفهملامهملًاكلاماًنظرهفيسيعودكلهالقرآنأن،جرم

.شيء

ماهعةالىيتفطنأو،التوحيدحقيقةيعرفأنيقدرفلا

له.دينهيخلصأوسبحانهبالثهعبادتهيخصأنيستطيعولأ،الشرك

ذهنفيمتشابهاًغامضاًالمصطلحابتلكمفهومكاناذاوكذلك

كلعليهيتئبسأنهشكفلا،ناقصةبمعانيهامعرفتهوكانت،الرجل

كلهاوأعمالهعقيدتهوتبقى،والإرشادالهدىمنالقرآنبهماجاء

.بالقرآنمؤمناكونهمعناقصة

!آذلكمعويتخذاللهالاإلهلابكلمةيلهجينفكلنفانه
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يكونثم،اللهالاربلاأنهيعلنيبرحولن.اللهدونمنمتعددة

صدقبكليجهرإنه.الأمرواقعفياللهدونمنلأربابمطيعاً

ذلكمعولكنه،لهإلايخضعولا،تعالىاللهالايعبدلابأنهواخلاص

بكليصرحوكذلك.اللهدونمنكثيرةآلهةعبادةعلىعاكفاًيكون

دينإلىيعزوهأحدقاملإن،وكنفهاللهدينحظبرةفيأنهوقوةشدة

ذلكمعيبقىولكنه،الحربوناصبهعليههجمالإسلامغيرآخر

تعالمأاللهغيرأحداًيدعولاأنهشكولا.متعددةيانأدبأذيالمتعلقا

وأربابكثيرةآلهةلهتكونلكن،بلسانهالربأوبالإلهيسميهولا

لاوالمسكين،الكلمتانهاتانلهاوضعتالتيالمعانيسامنمتعددة

أنهإلىنبهتهواذاأخرىوأرباباًآلهةاللهمعأفعركقدأنهأصلاًشمعر

يخمشعليكلانقض،الدينفيللشركومقترفاللهلغيرعابد

بدوندينهغيرفيوداخلاً،حقاًاللهلغيرعابداًيكونأنهالا؟وجهك

ذلككلمعيدريوهولا(الدين)و(العبادة)مغزىثحامنريب

الحالةوأناللهلغيرعبادةالأمرحقيقةفيهييرتكبهاالتيالأعمالأن

.سلطانمنبهاللهأنزلمادينالأمرحقيقةفيهيفيهاسقطقدالتي

الخاطىءالفهملهذاالحقيقيالسبب.

،الإسلامعصورمنتبعهوما،الجاهليةعصرفيالنظريدلنا

كلكانبالضادالناطقينعلىوعرض،العربفيالقرآننزللماأنه

لأن،(الرب)بالمرادوما(الإله)معنىمايعرفحينئذمنهمامرىء

قبل،ذيمنكلامهمفيمستعملتينكانتا(الرب)و(الإله)كلمتي

قيلاذاثمومن.عليهاتطلقالتيالمعانيبجميععلماًيحيطونوكانوا

وربوبيته،ألوهيتهفيلهشريكولاسواهربول!اثهالاالهلا:لهم
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شيءأيإبهامولالبْسِغيرمامنلهموتبين،تمامأإليهدُعواماأدر5!ا

خصهشيءوأي؟بهيوصفأناللْهغيرومنعالقائلنفاهقدالذيهو

مابكلومعرفةبينةعقكفرواإنماكفروافالذين،تعالىدا"وأضلصه

فقدآمنمنوكذلك،ووبوبيتهبهراللهبل(لو!4كفرهعليهوينعىيبصتهأ

أوبهالأخذمنالعقيدةتلكقموليوجبمابكلوبصيرةبينةعنآمن

عنه.الانسلاخ

لغتهمفيشائعتين(الدينوأ(العبادة)كلمتاكانتوكذلك

وماهو،بالعبوديةعنهايعبرالتيالحالوما،العبدمايعلمونوكانوا

الدين()معزىوما(العبادة)اسمعليهيطلقالذيالعمليالمنهاج

لهمقيللمائمومن؟الكلمةهذهعليهاتشتملالتيالمعانيهيوما

مانقطعيناللهدينفيوادخلوا"الطاكوتواجتنبوااللهاعبدواأن"

.القرآنبهاجأءالتيالدعوةهذهفهمفيأخطأواماكلهاالأديانعن

قيالتغييرمننوعأي:تبينواحتىاسماعهمكلماتهاقرعتإِنوما

؟الدعوةتلكبهتطالبهمجاءتحياتهمنظام

تتبدلجعلتالزاهرالعصرذلكتلتالتيالقرونفيولكنه

التيالمعانيتلك،الكلماتتلكلجميعالصحيحةالأصليةالمعاني

كلتضيقأخذتحتى،القرآننزولعصرالقومبينشائعةكانت

قبل،منبهوتحيطلهش!معكانتعماالأربعالكلماتتلكممنكلمة

غامضةبمدلولاتومخصوصة،محدودةضيقةمعانفيمنحصرةوعادت

اثنين:لسببينوذلك.مستبهمة

العربيةمعينونضوب،السليمالعرب!الذوققلة:الأول

.المتأخرةالعصورفيالخالصة
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لم،فيهونشؤواالإسلاميالمجتمعفيولدواالذينأن:وإلثاني"

(العبادةو)(الربو)(الإله)كلماتمعانيمقلهمبقيقديكن

.القرآننزولوقتالجاهليالمجتمعفيشائعاًماكان(الدينو)

المتأخرةالعصووفيوالمفسروناللغويونأصبحالسببينهذينولأجل

اليْالتفسيربالمعانيوكتباللغةمعاجمفىالقوآنأكزكلماتيشرحون

الأصلية.اللغويةمعانيهامنبدلًامنْثسلمينالمتأخرونفهمها

أمثلة:ذلكمنودونك

الأصنامكلمةمعمترادفةكأنهاجعلوها(الإله)كلمةإن

.والأوثان

،وللذاتيرببوينشىءالدْيمعمترادفةجعلوها(الرب)وكلة

وتنشئتهم.الخلقتربيةبامرالقاثمة

والخضوعوالتنسكالتالهمعانيفيحددوها(العبادة)وكلمة

الله.يديبينوالصلاة

.19"()+هاهـأالنحلةلكلمةنظيرأجعلوها(الدين)وكلمة

.الشعطانأوبالصنمفسروها(الطاغوت)وكلمة

الغرضحتىيدوكواأنالناسعلىتعذوأنالنتيجةفكانت

ألاالقرآندعاهم،ف!ذاالقوآندعوةمنالجوهريوالمقصدالحقيقي

تركوالماحقهاالقرآنمطالبةوفواأنهمظنأ،إلهااللهدونمنيتخذوا

يسعهمابكلمتشبثينيزالونلاأنهموالحال،الأوثانواعتزلواالأصنام

يشعرونلاوهم،والأصنامالأوئانعداما(الإلهأمفهومبهويحيط

نأالقرآنناداهموإذا.إلهاًاللهغيراتخذواقدذلكبعملهمأحهم

لاأولاءنحنهاقالوا،وبادونهمنلتخذوافلاالربهوتعالىالله
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كملتقدوبذلك،لأمرناومنعهداًلنامربياًاللهدونمنأحداًنعتفد

اللهغبرلربوييةاكثرهمأذعنقدأنهوالواشع،التوحيدبابفيعقيدتنا

المعنىهذاغير(الرب)كلمةعليهاتطلقالتيالأخرىالمعانيحيثمن

،آلطاغوتوآجتنبوآاللهآعبدواأنآلقرآنخاطبهموإذا.-المربب-

لثه،إلانخشعولاونلعنهالشيطانونبغض،الأوثاننعبدلا:قالوا

يزالونلااضهموالحال،امتثالأأيضاالقرآنيالأمرهذاامتثلنافقد

منالمنحوتةالأصنامغيرالأخرىالطواغيتبأذيالمتمسكين

اللْهلغير-التالهإلااللهم-العبادةضروبسائرخصواوقد،الأحجار

الدينإخلاصمعنىمنالناسيفهملافإنه(الدين)فيذلكمثلوقل

يبقىرألا(الإسلاميةالديانة)يسمونهماالمرءينتحلأنغيرتعالىلثه

هومعدودمنكليزعمهناومن.النصارىأواليهودأوالهنادكملةفي

أغلبيتهمأنوالحق،دثهدينهأخلصقدأنهالإسلاميةالديانةأهلمن

علبهالَشتملالتيالواسعةالمغانيحيثمنتعالىدثهدينهميخلصوالمممن

.(الدين)كلمة

:الخاطىءالفهمهذاننائج

تعاليممعظمالناسعلىخفيقدأنهفيهمراءلاالذيالحقمن

المركزية،وفكرته،الساميةروحهعنهمغابتبل،القرآن

الجهل.حجبمنالأساسيةالأربعةالمصطلحاثهذهغشيمالمجرد

إلىوالضعفالوهنلأجلهاتطرققدالتيالأسبابأكبرمنوذلك

عدادفيوكوضهمالإسلامدينقبولهمرغمعلىوأعمالهمعقائدهم

تلكمعانينفصلأنبنايجدركلهذلكإجلومن.المسلمين

القرآنكوضليتبين،كاملاًشرحاًونشرحها،الأربعة!لمصطلحات
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الأساسعة.وتعاليمهالحقيقي

مقالاتفيالمصطلحاتتلكبمفهومالإلمامحاولتتجدأنيومع

حدفييكفيلاالآنحتىكتبتهقدماغيرأنكتابئهاليتقدمعديدةلي

يكادولا،البابهذافيالأذهانإلىتسربتقدالتيالأخطارلدرءذاته

الشرحمنبهآنيماكليحسبونلأنهمإلبهويطمئنونالثاسبهيقتنع

العزيزالكتاببآياستشهادغيرمنالكلماتتلكلمعانيوالتفصيل

أنوالظاهر،ارتايتهليرأياًيحسبونه.اللغةمعاجمإلىاستنادغيرومن

يوافقونني،ولارايلايريدونالذينيقنعأنيمكنلاالشخصيرأي

الشاملةالكاملةالمعانيأبينأنالرسالةهذهفيفأردت.الأقلعلىعليه

يؤيدهلابقولذلكفيآنيأندونمن،الأربعةالمصطلحاتلهذه

".اللغةمعاجمإلىيستندلابرأيأوالقرآن

ثم(الرب)ئم(الإله)هذاكلمةكتابهفيالمؤلفتناولثم

ملحقبوضعناصرالشيخقاموقدبالتفصيل(الدين)ثم(العبادة)

التيالمواضعإلىالإشارةمع،الكتابفيالواردةالأحادبثبتخريج

ففط.أحاديثئمانيةوهيالأحاديثفيهاوردت

بنعبداللُّهبكراببللحافظشيبةأبلابنالإيمانتخريج-17

سنةولدالعبسيعثمانابنابراهيم:شيبةأببنمحمد

.هـ(235-)915

الطاهرية:نح!طو!

.(-1128ورقة)278حديث.الأولالمجلدرتم

.0211-1ورقة)092حديث،نحرومةمنهثانيةنسخة
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ورقة)422حديثمخرومةثالثةنسخة.الثانيالمجلد

1-023).

ورقة1)288حديث.رابعةنسخة.والئامنالسابعالمجلدان

-902!.

98!حديث،ذاتهاالنسخةعشر.والثانيعشرالحاديالمجلدان

.(802-1ورقة)

الإيمان:موضوعه

أوردوقد،ونقمضهالإيمانفيماجاءكلفعهالمصنفيذكرحيث

للفائدةمنهابعضاًاخترتوقد،وأثراًحديثاًوثلاثينوتسعةمئةًفيه

والموعظة.

."وينقصويؤيد،وعملقولعندناالإيمان":بكرأبوقال

دعوةفيدخول:أربعمنالدينهذالأهللابد:أسلمبنزيدوقال

،وآخرهمٍأولهموبالمرسلينبالثهوتصديقالإيمانمنولابد،الإسلام

عملا،تعملأنمنولابد،الموتبعدويالبعث،وبالناروبالجنة

قرأئم.عملكبهتحسنعلماًتعلمأنمنولابد،إيمانكبهتصدق

طه."اهتدىثمصالحاًومحملوآمنتابلمقلغفاووإني"

فرائض،الإيمانفإنبعدأما"العزيز:عبدبنعمروقال

لمومن،الإيماناستكملاستكملهافمن،وسنن،وحدود،وشرائع

بهاتعملواحتىلكمأعِ!ثفسابينهافان،الإيمانيستكمللميستكملها

."بحريصصحبتكمعلىأنافماذلكقبلمتأناوإن

المقبولةالطيبةبصورتهفظهرالكتابأحاديثالشيخخرجوقد

.القراءعند
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الإسلاملشعخالصلاةفيولباسهاالمسلمةالمرأةحجاب-18

تيمية:ابن

ناصر:الشيخيقول

علىفانها،حقاًالعطيمةتعمبةابنالإسلامشبخرسائلمنهي

اللهرحمهُالشيخعلوممنمحققاًجماعلماًجمعتقد،حجمهالطافة

فيوموضوعها.الفقهيةالموسوعاتفيمثيلهالطالبيجدلاقد،تعالى

فيهاأثبتفقدالصلاةفيوالمرأةالرجلمنكلعلىالواجباللباس

الرجلبهيسترالذياللباسهوليساللباسهذاأنالقاطعةبالأدلة

سزوهوآخرشيءعليهيجبإنهبل،فقطالصلاةخارجٍعورته

،العورةمنلأنهمالا،وحرمتهاالصلاةلحقوهذا،أيضاالمنكبين

:!بقولهلذلكواستدل

منهعاتفيهعلىليسالواحدالثوبفيأحدكميصلينلا"

مسالةوهذه.(21،13،51)صفحةأخرىوبأحاديث،شيء"

(الشيال)قميصفييصلونالذينالمصلينجماهيرعنهاغفلطالماهامة

تعالىاللهفولعنغافلين!منهمادقعمْاًخطاًإلاالمنكبينيسزلاالذي

المؤلفذكرماأحسنوما."مسجدكلعندزيم!كمخذو!"

رآهلمانافعلغلامهقالعنهاللهرضيعمرابنأن"(17صفحة)

؟هكذاتخرجكنتالناسَإلىخرجتلوأرأيت:الرأسحاسريصلي

جاءتقدالأخيرةوالجملة"لهيتجملمنأحقفالله:قال،لا:قال

إذا"للبيهقيروايةفيولفظها،عمرابنعنالطرقبعضفيمرفوعة

أب!صحيح)"لهتزينمنأحقاللهف!ن،ثوبمهفليالبسأحدكمصلى

:قمقولالشبخويستطرد.(645-داو
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فييعودالصلاةفيالأدبهذاعنالمذكورةالغفلةوممبب

،-:أمرينإلىرأص!-

إنماهوالصلاةفياللباسمقالواجبأنظق+إلكثيرين:"الأول؟-شْ

"فهو،مطلقاعليهدليللامماأنهمعالحصروهذا.فقطالعورةسقىما

فإنه"الأولالحديثولاسيما،المتقدمةللنصوصصريحةمخالفةمخالف

وهو.ضيءئوبهمنعاتقبهعلىيكنلمإذاالصلاةبطلانعلىيدل

ريبلاالذيالحقوهو(1/74السبيلمنار1،الحنابلةمذهب

فعه.

وايقرؤونفقد،الأعمىالتقليدعلىجمودهم:والآخر

لهميتخذونهاولا،بهايتأثرونلاولكنهم،النصوصتلكيسمعون

بها،الاهتداءويينبينهميحولعليهئشأواالذىالمذهبلأن،مذهبا

هذهفيشانهيمكماهو،جانبفيوهم،جانجافينالسنةولذلك

ماهم.وقليلاللهعصممنإلا،المسألة

فيالسبيللهممهدالذيهولأنهخعراًالإسلامشيخاللهفجزى

عنها،غفلواالتيالحقائقمنكثيرعلىليتعرفواالمباركةالرسالةهذه

مكشوفيصليأنلهيجوزلاكاناذاأنهذلكومن.هذهومنها

قيل:سواءالفخذينمكشوفالصلاةلهيجوزلأأنفالأولى،المنكبين

تعالى.اللهرحمهالدقيقفقههمنوهذا(16ص)؟لاأوعورةهما

الشيخبيْنفقد،المرأةوأما،الصلاةفيالرجللباسفيهذا

لاف!نه،بيتهامنخرجتإذاالجلبابعليهايجبكانلانأنهااللهرحمه

9الخمارعليهايجبوإنما،بيتهافيصلتإذاالجلبابعلبهايجب
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با!نيبدوقدسجدتاذافى،القدمينظاهريسزالذيوالقميص

تدمها.

منكوظمعوكفيهاوصكهاحمتكشف؟عن!لنيجوزوكذلك

.،()15ْ-13صانظر!.اختعارهفيالصلاةخارجالعورة

كانتوحدهاصلتلوالمراةفاق،ذلكمنالعكسوعلى

فيراسهاكشفلهامجوز2لصلاة!فيرجميتعمامحي،بالاختمأر+(مامورة

يجوزماالصلاةفيالمصلييسقر!دوحي!مذعارمهافريوعندبعتها

.الرجالعنيسترهماالصلاةفييبدكطوقد،الصلاةغيرفيإبداؤه

شيخنولىالتيالمسائل!تجائقمنألضا!ذا.!13و12ص)

.خيرأالإسلاآعناثهجزاهوييانهاشرحهااللهرحمهالإسلاآ

وانالإما?ضن3،طاووطفرنحتمىأ!جالببفىتقر!رءومع

علآلمسألةطعودلممتاقشف!نه26،1ص)وضعرهأراسهامنهايظهرالأمةَ

قبل،المفاسد*حرءالإسلاجميتر-يلع!عةح!حح!االقواعدبعضضرء

الأمهبروزجوازالمستلزماطلاقهاالمسال!لىصعفلا"المصالحجلب

مفمدة:توطئةبعدفعقول!بشعرهالأايضاالحسناء

أبوحنفةالعلاءبهررواختار:فيقرل7ل!لةحهبمع!ا!اث!عةفيناسرالثغويذكر)0(

وضبهاوجههاأن(24ص)نفهالمص!ذكرهاووإ!ةفيأحمدوكدهوالئافعيومالك

بالك!لهواسندللت"الملمةجمرلاحببكلبىفينصزالليوهو5بعوؤلبست

ذلكهمعنىوليى5آخركإفيعموماروجدناصال!لفييهاقيمحنوالأئاروإلسنة

الكيبفيعفدفهخلارفصلفيفصلتهكماهولأضلبلذاككلا.سترصايثرعلاأ.

فمن"الئالهالطبعةمن،-53!4ص)0لمر!صزمثروعة"فوان!تالمذكوو

:!ولكتنلاأوتلت-أق!نلحفلم'لمألةهلهفيعلالردحاولممنالينب

الههائلرالندلب!لكدثهدكما8وكرىكلبضد8لرجههاالمرلةكثضبرجوب

'نفأ.
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نأعليهاكانالفتنةمنهايخافكانإذاالأمةوكذلك"

:فيقولذللفيؤكدثم(27ص)"..تحتجب

بينيمشينالحسانالتركياتالإماءيتركأنالرجلأرادفلو"

هذاكانيمشينالِإماءأولئككانكماوالأوقاتالبلادهدْهمثلفيالثاس

."الفسادبابمن

لاالذينالجمهوربينوسطتيميةابنفمذهبهذاوعلى:أقول

يوجبونالذينوغيرهحزمابنوبيهت،مطلقاًالأمةعلىالخماريوجبون

توفيقاًذلكإلىتيميةابنذهب)نماأنهالواضجومن،مطلقاًعلمهاذلك

،26صإنظر)الجمهورمذهبعلىتدلالتيالآثاربعضبين

أقربكانوانالمذهبوهذا.آنفاًاليهاالمشارالقاعدةوبين،(33

كمّابفيردهعلىاستدللناكناالذيالجمهورمذهبمنالصوابإلى

فيهالنفسفييزالفلا،(-4246ص)"المسلمةالمرأةحجاب"

وكم،نسبيأموالفسادخوفعليهالمترتبالجمالتقديرلأن،شيء

البيض،بهايفتتنبحيثوالتكوينالأعضاءجميلةتكونسوداءأمةمن

منجنسهابنيعندجميلةولكنها،هؤلاءعندكذلكتكونلاقدائهاثم

اعلم-والله،غيرمنضبطفالأموالسود

وجهإلىالنظرأنوأحمدال!ث!افعيمذهبرجحأنهذلكومن

يخافلأنه،منتفيةالشهوةكانتوإن،يجوزلاغيرحاجةمنالأجنبية

مظنةلأنهابالأجنبيةالحْلوحرمولهذا":(34ص)وقال،ثوراخمها

إلىالذريعةفان،يجوزلاف!نهللفتنةسبباًكانماأنوالأصل.الفتنة

النظركانولهذأ،راجحةمصلحةيعارضهالماذاسدهايجبالفساد

."محرمأالفتنةإلىيفضيقدالذي
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الأصلهذاراعواحديثاَوالكتابقديماًالعلماءأنولو:أقول

مرجحاًدليلاوجعله،"يجوزلافإنهللفتنةسبباًكانما":ذكرهالذي

لاالتيالفتاوىبعضإصدارفيتورطوالما،المذكورالنظرلتحريم

ظاهرةمفاسدإلىتؤديأكاوفروعهاالشريعةأصولفيالمتفقهيشك

وذراعهاالأمةشعرإلىالنظرللاجنبييجوز":الحنفيةبعضكقول

وثدييها"وصدرهاوساقها

الأحزاببعضتبنتهوالتيالمذاهببعضقولالشيخيذكرثم

!"المرآةمنوعوركاالأجنبيةالمرأةإلىالنظريجوز"المعاصرةالإسلامية

الحزبوهذا!خيالإلىينظرإنمابأنهبعضهمذلكوعلل

يقفولم!بزعمهالمصلحةينايسبمامذهبكلمنيأخذعنهالمعروف

ماهوعليهفرتب،المعصومكالنصجعلهانهبل،فحسب!هذاعند

وهو،وواقعهماليومشبابنابحياةأمسلأنه،الأولمنإفساداًأشد

معللًاوالمجلاتوالسينماالتلفزيونفيالخليعةالصورالىالنظرجواز

ولوكانحتىولبعقلذيوكل!!خيالإلىينظرإنماأنهتقدمبماذلك

لشهوةالمثيرةالأنواعأشدمنالصورهذهأنيقيناًيعلممسلمغير

إلااطفائهاإلىسبعلاذلكبعديجدونلاإنهمبحيثوغرائزهمالشباب

كالنظرالذريعةسدبابمنتحريمهكانولو،نصاًالمحرمبارتكاب

العينين.وزنا..)قولهفييك!اللهرسولذكرهمماونحوهماوالسمع

يصدقوالفرج،وتشتهيتمنىوالنفس،النطقاللسانوزناالنظر

"المرأةحجاب"وكتاب093()3/الحنفيالجصاصبكرلأب"الفرآنأحكام"أنطر)0(

نأمنننجلمذلكومع:الشيخويقول،المذكورالقولعلرأفيهفان،(44ص)

يكونأن0أخشاماوأخى!المرأةوجهالىالنطرأبغباني،أنفسهمالحنفيةبعضيتهمنا

.اوانسلتبداثهارمتق:المشهورالمثلقولعلذلك
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السبيل:ومنار،وغيرهماالشيخاناخرجه."يكذبهاوكلهذلك

)2428(.

ذهب،بعيدغيرعهدمنذنشرةاصدرفقد،فقطهذاوليس

ولكن،عليهاالسلامعندالأجنبيةالمرأةتقبيلبجوازالتصريحإلىفيها

انافترض:الحزبيينلبعفأولئكغيرناوقالقلناوقد!!شهوةبدون

فوجم!وزوجتكبأختكذلكيفعل

بل،والسنةالكتابعنالبعيدةالمسائلهذهمثلمنولهم

وإنما،فيهلتوسعالآنمجاللاالكئير،الشيءالسليموالعقل

الصحيحالعْلمعنوانحرافهمشواذهممنماذكرناإلىاستطردنا

:لنقول

بالعلممعرفةعلىيكونواانجمهمهمممنوغيرهمهؤلاءعلىيجب

بالقواعدالعلمعلىقائماًاستنباطأوالسنةالكتابمنالمستنبطالصحيح

-بعدديدنهميجعلواان،الفروععلىلهاتطبيقوحسنالأصولية

ومنها،تيميةابنالإسلامشيخكتبمطالعة-والسنةالكتابدراسة

الصحمِح،الاستنباطعلىيتمرنونوبذلك-المباركةالرسالةهذه

بهايقوللاوآراءباجتهاداتالإتيانمنوينجون،الرجيحوالتفريغ

تقدممامثلمن،قلمهبهيجرياو،لسانهبهينطقمايفعلممنأحد

بيانها

القيمة،الرسالةهذهطيفيجاءتالتيالمسائلبعضهيتلك

وبمجموعهاتعالىاللهشاءَإنْبالقارىءستمراخرىوفوائدمسائلومنها

مماغالبهافان،اترابهابيهىلهامئيللا،بابهافيفريدةالرسالةكانت

وكتابمه،المودوديللعلامة"الحجاب"ككتابمثعلاتهاعنبهتفردب
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ولعحمد،بالنواجدعليهافليعض،وغمرهما"المسلمةالمرأةحجاب"

هوفإنهمنهاالمستفيدين،تيميةابنكتبقراءمنجعلهأنتعالىالله

.نحوهنحاومنحقاً(بالثهالعارف)

ابديناوقدكيف،العصمةلهندعيلابهذالهنشهدإذونحن

لقولمصداقاً،الرسالةمنقليلةمعدودةمواطنعلىالملاحظاتبعض

النبيإلاعليهوردإلاأحدمنمناما":تعالىاللهرحمهمالكالإمام

قدرأوقدرهمنيحطلامماوذلكأيضاًغمرهعنرويوقد."!

علىاليهاالمشابىللقلة،قيمتهامنلعرفعذلكإنبل،ريببلارسالته

الشاعر:قولحد

معاثبهتعدنبلًاأنالمرءكفى

أجرين،إما،مأجورمجتهدفانهمطلقاً،ذلكفيعيبلابل

."واحداًأجراًأو،اللهبفضلالأكزوهو

بقوله:وذلك،هذهالرسالةاسمحولرأيناصروللشيخ

المذكوربالاسماشتهارهامنها،الموانعبعضثمةأنولولا..."

هولأنه"الصلاةفيوالمرأةالرجللباس":عنوانهانجعلأنلرأيت

بماوجاء،حولهالمؤلفودندن،الرسالةبهاختصتالذيالموضوع

الصحيح.والفقهالفواثدمنوجودهيعز

الربعي.للحافظ-الشامفضائلنحريج-91

مناقبوأهلهللشامثبت"تمممةابنالإسلامشيخيقول

تحضيضيفياعتمدتهماأحدوهي،العللاوآثاروالسنةبالكتاب

عنوو!لم،دمشقبلزوآلهموأمري،التتارغزوعلىللمسلمبن
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وتثبيت،!لشامإلىالمصريللعسكرواستدعائي،مصرإلىالفرار

.متعددةفصولاذلكفيوجدتوقد،فيهالشاميالعسكر

عمودكانرأيت":لمجي!النبيقالهماذلكومن..."ويقول

"الشامإلىبهفذُهببصريفاتبعته،راسيتحتمنأخذالكتاب

والحاكم.الأولياءحليةفينعيمأبوأخرجه،صحيححديث

العلماءألففقد،تُحصىولاتعدلاكثيرةفضائلوللشام

والعلامة،تاريخهفيعساكرابنرأسهموعلى،عنهاكثيرةمصنفات

فضائلها.فيينيَئالمصطفىأحاديثجمعحيثهذاكتابهفيالربعي

معٍأصلهامنالأحاديثالرسالةهذهفيناصرالشيخجردوقد

وتعميما،عليهاللاطلاعتسهيلًاالأسانيدمحذوفةإليهالمشارتخريجها

كثيرةأحاديثالشامفضلفيأنالناسيعلمحتى،منهاللاستفادة

فضلفيهالمسشوطنونيعرفوحتى،الكتاببعضلظنخلافاًصحيحة

واخلاص،الصالحبالعمل،بشكرهفيقومواعليهمبهالةأنعمما

الفارسيسلمانقالكماالأمرفانوإلا،وتعالىسبحانهلوجههالعبادة

أحداً،تقدَسلاالمقدسةالأرضإن":الدرداءلأببعنهالةرضي

.2/235الموطأفيمالكرواه"عملهالإنسانيقدسوانما

حولالفوائدبعضبعانالمقصودفيشروعهقبلالشيخقدمثم

وعددها:الكتابفيالتيالأخبار

إلىتنقسموهيةخبراً)911(الكتابأخبارمجموعبلغت

:.!قسامثلاثة

!وبعضهاْ،صيحو!كثرها،يك!النبيإلىمرقوعة-اخاديث1
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حديثا.41المكزرمنومجموعها،موضوعوبعضها،ضعيف

ومقالتابعينمنوغيرهمالصحابةبعضعلىموقؤفة-أحاديث2

مجاهيلعلىمدارهالأن؟آسانيدهاتصحلاوجلها،دوخهم

موقوفا.حديثا)47(ومجموعها،وضعفاء

الأسانيدوكل،الأحباركعبعلىيدوروأكثرها،إسرائيليات-3

منئلاثةوفيهم.غيرهعنمنهاوالبافي.تصحلاإليه

الصحابة:

عاثشبنوعبدالرحمن،عباسبنوجممدالله،سلامبنعبدالله

.خلافهذاصحبةوفي،الحضرمي

تبينقدغيرهمإلىالأسانيدوكذا.تصحلاثلاثتهمإلىوالأسانيد

متوقفضعفاأوصحةفيهاالقطعفان؟منهاالقليلإلاضعفهالي

وذلك،"عسلارابنتاريخ"فيالرواةبعضتراجممراجعةعلى

أيضاً".بضعفهاأسعركنتوان،الآفيمتيسرغير

آئارلتتبعبالنسبةللمسلمالهامةالفوائدبعضالشيخأوردوقد

وذلك،ذلكعنعنهاللهرضيالخطاببنعمرونهي!النبي

يقرأها.أنبالمسلمحرفيالمسألةهذهفيقصصثلاثأوردعندما

.46،47،48الصفحاتفيوهي

الإسلاملشيخأخرىرسالة،الرسالةهذهمعالقارىءومعيجد

وأخبارها.موضوعهافيمفمدةوأهلهالشاممناقبفيتمميةابن
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رو/جمعسزوتعيقضاا8ئربغما

الأعظمي.مصطفىللدكتورخزيمةابنصحيح-1

الذهبي.للحافظالعظيمللعليالعلوكتابنحتصر-2

.للترمذيالمحمديةالشمائلمختصر-3

بنشبيبلابنوالمستفتيوالمفتيالفتوىصفةعلىالتعليقات-4

.حمدان

الحديثعلوماختصارشرحالحثيثالباعثكتابعلىالتعليق-5

شاكر.أحمدالشعخبتحقيقكثيرلابن

الطحاوية.العقيدةشرحمختصر-6
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للدكتور-خزيمةابنصحيحوتخريجوتعليقمراجعة-1

الأعظمي.مصطفى

العلماءكباررؤيتهتمنىطالماالتيالكتبمنخزيمةابنصحيح

لهتعالىاللهكتبأندثهوالحمد،العلمطلبةعنفضلًا،والمحدثين

المكتبابرفوففيمحبوساكانأنبعد،مرة،إولالنوريرىأن

.عدةقروناًوالخزاثن

،النيسابوريخزيمةبنإسحقبنمحمدأبوبكرهوخزيمةوابن

ولد،المطلقالمجتهدالآفاقفقيه،الأثمةإمام،مزاحمبنمحشرمولى

وفاتهوكانت،بنيسابورومائتينوعشرينثلاثسنةصفرشهرفي

وصلىوثلاثمائةكشرةإحدىسنةالقعدةذيمنالثانيالسبتليلة

الحجرةتلكصيرتثم،دارهفيحجرةفيودفن،النصرأبابنعليه

الله.-رحمهمقبرة

الحفاظتذكرةفيجاءكمارثائهفيالعلمأهلبعضقال

)728(:

حميداًمضيتقدإسحاقَيابن

الهنونالسحالثقبرَكقسقى

ولىالعلئمبللا،توليتَما

المدفونهوللْدفناكما

،كثيرةأوراقفيعنديمجموعةخزيمةابنفضائل:الحاكمقال
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المصنفةالمسائل،المسائلسوىكتاباًراربعينمئةعلىتزيدومصنفاته

.أجزاءثلاةفي"بريرة'حديثفقهوله،جزءمشة

تاريخفيبهافعليهبترجمتهالإحاطةارادمن":السبكىِقال

."عبداللُهاببللحاكمنيسابور

عليه:والأئمةالعلماءثناء

صناعةيحسنمنالأرضوجهعلىرأيتما":حبان!بنقال

عينيهبينكلهاالسشكأنحتىوزياداتهاالصحاحالفاظهاويحفظالسنن

."فقطإسحقبنمحمدالا

.النطير"معدومثبتاخزيمةابنكان":قطنيالداروقال

هو،ويحكمأ:خزيمةابنعنسئلوقدحاتمأبِابنوقال

."بهيقتدىإِماموهو،عنهنسألولاعنايسال

بنمحمدمثلأرلم":الحافظمحمدبنالحسينعليأبووقال

يحفظكماحدبثهمنالفقهياتيحفظخزيمةابنوكان:قالط،إِسحق

."السورةالقارىء

رسولحديثمنالنكتيخرجخزيمةابن":السريجابنوقال

."بالمنقاشيافه

العلميةومنزلتهخزيمةابنصحيح

علىالصحبحوالمسند،خزيمةابنصحيح:شاكرأحمدقال

للحاكمالصحيحينعلىوالمستدرك،حبانلابنوالأنواعالتقاسيم

بعدالمجردالصحيحفِىألفتالتيالكتباهمهيالثلاثةالكتبهذه"

الكتبهذه،ونقادهالفنهذ!علماءرتبوقد:قائلًااليهوإضاف

أعني،وحدهالحديثمنالصحيحروايةمؤلفوها!لتزمالتيالثلائة
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الترتيبعلىومسلمالبخاريالصحيحينبعدالمجردالصحيح

الآني:

خزيمة.ابنصحيح-

.حبانابنصحيح-

احأديثه:ومخرجالكتابمحققالأعظميمصطفىع!مدالدكتورمنهج

الضروريالشيءعلىالأحاديثتحنريجفياقتصرت:يقول

السننقبلالصحيح!منفواجعث،التخريجفيالتوسعدون

اكتفيتاحدهمافيأوالصحيحينفيالحديثوجدتفاذا،والمسانيد

هذهوفي،احدهمافياوفيهماوجودهمكانإلىبالإشارة-الأغلبعلى-

.أخرىكتبفيعنهابدثقلماالحالة

أراجعكنتأحدهمااوالصحيحينوجودهـفيعدمحالةوفي

التيالمصادرمنواحدمصدربذكرأكتيفيوأحياناً،والمسانيدالسنن

خرجته.

وتحسيناًتصحيحاًخزيمةابنحاديثاعلىأحكمأنوحاولت

انأحببتئم-الصحعحينفيمخرجاًالحديثذاكيكنلمان-وتضعيفاً

المحدثمنطلبتولذلك،الحديثعلىحكنميفيوأسئوثقأتأكد

الكتابيراجعأناللأحفطهالألبانيالدينناصرالشيخالأستاذالكبر

خيراَ.اللهوجزاهمشكوراًفضيلتهفقبل،تعليقاقيويخاصة

أثبث،والتضعيفالتصحيحفيالدينناصرالأستاذف!ذاخالفني

قوسينبينكلامهوضعالعلميةوللامانة،وديناًعلماًبهفيثقة،رأيه

."وقرلهقرليبينالتمييزليمكنبالأخيى"ناصر"كلمةذكرمع
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هذهإلاالمفقودةالناقصةالكتبمنخنريمةابنوصحيح

الأعظمي.الدكتورحققهاالتيالمجلدات

هذاالذهبيللحالْظ"ال!ظيمللعليالعلو"كتابعْتصر-2

ث!'لعظي!اللعليالعلو"مسالةفيالفماأه!منيعتمرالكتاب

بالآياتالم!ي!،ار!جبال!قلعرشهعلىاستواؤهوهو

.آثارهوخرج،عليهوعلق،وحققهالشيخاختصرهوفد

زاغ،وأخطوهاالمواضيعأهممنفهوذكرناكماموضوعهوأما

منهيمسألةالكتابهذايعالج،والحديثالقديمفيفيهالكثير

وجدتأنمنذحولهاالمسلمونتفرقالتيالاعتقاديةالمسائلأخطر

خلقه،علىوجلعزاللهعلوم!مألةوهيألا،هذايومناحتىالمعتزلة

وما.السليمةالفطرةبشاهدالمدعمة،المتواترةوالسنةبالكتابالثابتة

عنالمنحرفةالفرقبعضأنلولا،الثبوتفيمثلهاينكرأنلمسلمكان

فلقد،التأويلباببعدهممنالناسوعلىأصحابهاعلىفتحتالسنة

يسلكأنبهاومنعه،عظيماًكيداًالإنسانلعدوهبهاالشيطانكاد

نأالكلامفيالأصلأنعلىاتفقواقدوهملاكيف،مستقيماًصراطاً

تعذرعندإلاالمجازإلىعنهاالخروجيجوزلاوأنه،الحقيقةعلىيحمل

ومع؟محلهفيمفصلهوكمالفطيةأوعرفيةلقرينةأو،الحقيقة

،الأسبابلأتفه،أصلوهالذيالأصلهذايخالفونتراهمفإنكذلك

حقاً،نبيهوحديث،اللهبكلامالمؤمنالإنسانمنطقعنالأموروأبعد

الأمير"جاء":مئلًاقائلقالاذاتفاهمأوفهمالدنيافييستقيمقهل

الجملةهذهتفسيرفيفيقول،المتاولينأولئكأمثالمنمتأولفعأقي

التقدير.منذلكنحوأو،عبدالأميرجاءيعني:القصيرة
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له:قعلفاذا!مجَازهذابأنأجابكذلكعلمهأنكرتفاذا

لقوينة!و،هناممكنةوهي،الحقيقةتعذرعندإلاإلعهيصارلاالمجاز

فيالشيخاعتمدوقد.بالباطلجادلكأوسكتهناقرينةولا

الظاهرية،المكتبةفيموجودةجيدةخطيةنسخةعلى،الكتابتحقيق

هـ(ا603)سنةالحجرعلىالهندفيالمطبوعةالنسخةعلىومقابلتها

كتبها،تعالىاللهرحمهالمؤلفبخطنسخةمننقلتخطيةن!سخةعن

النسخوأما.الهنديةالنسخةآخرفيجاءكماالمقدسيزيدبنأحمد

:ثلاثوهي،عنهاومأخوفهالهنديةالنسخةوفقعلىفهيالأخرى

قام،تعالىاللهرحمهرضارشيدللسميدالحنا+،طبعة:الأولى

صرحكما،الهنديةالطبعةفيهاوأصله،هـ(ا332)سنةبطبعها

طبعته.منالأولالوجهعلىبذلك

سنةطبعت،القاهرةفيالمحمديةالسنةأنصارطبعة:الثانية

الأستاذوتصحيح،عفيفيعبدالرزاقال!شيخبتعليقهـ(ا357)

يوسف.عليزكريا

هـ(ا388)المنورةالمدينةفيالسلفيةالمكتبةنشر:الثالثة

.عثمانمحمدعبدالرحمنالأستاذوئصحيحبتقديم

مادةفيالطيبالعلمالكتابهذافيالقارىءسيجدا-لملةوفي

التيالمفيدةالدقمفةوالتعليقاتوالتحقيقات،وأهميتهاالكتاب

ياتي:ماهذاعملهفيالشيخخطةومن،الكتابموضوعصاحبت

--.قليلوهو،منهالمكررحذف-1

يمكن،معتبرةشواهدلهاليسالئيا!عيفةالأحاديث-2

مصطلحعلمفيالتقوية!المقررةشروطتقتضيهماعلىبهاتقويتها

لتعريتهاالا،غالباًيروهالمنفسهوالمصنف.الحدبث
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الأصل.من28صأحدهاعقبقالكماحالتهاعنوالكشف

."منهللتحذيررويته":(45ص)آخرحديثفيوقال

يشهدماقيهلأن،بهعلموهوعلىالضعيفالحديثبوردوقد

قالفقد،الأطيطحديثفيفعلكماالأخرىوالأحاديثالآياتفيله

:(93ص)عقبه

فوقتعالىاللهعلومنمماتواترفيهلماسقناهإنماالحديثوهذا"

."الكنابآباببوافقبماعرشه

على"المختصر"هذافيجريتفقداناواما:الشيخويقول

تتض!نكانتوإنلأنها،الضعيفةالأحاديثمنأمثالهوحذفحذفه

لاتخلوالغالبعلىفانهاالصحيحةالنصوصفيوردالذيالحقبعض

يوجدلاغريبةالأقلعلىفهي،منكرةاوباطلةتكنلمإنزياداتمن

أنهاذكرهامنالقواءبعضيتوهمفقد،يدعمهاماالشواهدمنلها

مافيهالبعضشاهدهوإنمالهاالشاهدلكونيتنبهأندونبرمتهائابتة

أهلبعضيستغلهافقدوإلا،النيةصلحتإذاهذا.سبقكما

بهامحتجاًويوردها،الحديثأهلعلىالخبيثوالتعصبالأهواء

وحملها،علعهدلتالذيالحقعنالصحيحةالرواياتدلالةلصرفه

أوردهاوهوإنما،لهاالمؤلفذكرمجردعلىمنهاعتماداًباطلةمعانٍعلى

ماذلكامثلةمن.التفصيلفيلاالجملةفيبهاالاستشهادسبيلعلى

،)2(برقمالآتيالصحيحالجاريةبحديثالمشهورالكوئريصنعه

فيالمصنفأوردهاالتيالثانيمةالروايةالاستغلالأسوأاستغلفانه

التفصيل،فيلاالجملةفيلهاكشاهدالمذكورالحديثعقبالأصل

المصنف،إلىعازياًاياهاوتفصيلًاجملةعليهاواعتمدالكوثريفجاء

هذافيهايقعلملأنه"اللهإين"بالسؤالمشروعيةموماًالقارىء
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التعليق.فيمشروحاًتراهكما،ضعيفوإسنادها،اللفظ

قادحةلعلة،غيرهعقنقلهأوبثبوتهالمؤلفصرحماأحذفوقد-3

عليهإبراهممألقيلما"مرفوعاً.:هريرةأببكحديثليظهرت

الأرضفيوأنا،السماءفيواحدإنكاللهم:قالالنارفيالسلام

."الإسنادحسن"(21ص)المؤلفقال"أعبدكواحد

الضعيفة"الأحاديث"فيبينتهماعلتينفيهفإن،كلا:وأقول

1216().

،(05-94ص)العباسعنيروىالذيالأوعالوكحديث

الأحاديثمنغيىذلكإلى0(21)47"السابقالمصدر"فيمخرجوهو

بعضها،أوحسن،ضعفهاأوبينعنهاالمصنفسكتالتيالضعيفة

لغيرها.أولذاتها

صحيحكانولو،الإسرائيلياتمنبأنهأيضاماجزمتوحذفت-4

والسنة.للكتابموافقاًمعناهكانإذاإلاالإسناد

أصحابهاإلىالسندفيالتيوالأقوالالآثاربعضإيرادفيوتسامحت-5

يجبالتيالمرفوعةكالأحاديثليستلأنها،جهالةأوضعف

بهاللاستئناسذكرتدإنما،ديناًواتخاذهابهاالاحتجاج

فقط.والاستشهاد

لعامةبالنسبةفيهفائدةمالاوالأثرالحديثإِسنادمنوحذفت-6

منهالضروريأبقعتوإنما،"المختصر"هذافيلاسيما،القراء

فيإليهالقولنسبممنغمرهماأو،التابعيأو،الصحابكاسم

السند.

الىأولهمنمتسلسلبرقموآثارهالكتابأحاديثرقمتوقد-7

.آخره
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عنهمنقلاوالمصنفروىالذينالأئمةتراجمرقمتوكذلك

بجانبهاووضعت،متسلسلةرقمتها،العرشعلىاللهبانالقول

لأيسرووفاتهالمترجمولادةسنة(أمعكوفتينبينالأيسر

،إمامإلىآإمامنبذلكالقولتسلسلمتابعةالقراءعلىبذلك

.السادسالقرنآخرحتى،بعدهاماإلىسنةومن

الأقوالمنقولكلوعزوث،وآثارهالكتابأحاديثوخرجث-8

وأمطبوعاكان،اليهالمصنفعزاهالذيمصدرهإلىفعهالمذكورة

فيأكثرها،مفيدةبتعليقاتعلعهوعلقت،الإمكانبقدرمخطوطاً

.والأقوالالآثارتلكأسانيدعلىالكلامتحقيق

فتبين،يصحومالمقائلهاإلىنسبتهمنهاصحثمماللتثت

أهلطريقةعلى-دثه-والحمدئابتصحيحأكثرهاانلنا

للأسانيد.ونقدهمالحديث

،أخبارهعلىمفيدةتعليقاتأضعأنالفائدةتماممنرأيتوقد-9

أولمنمتسملسلةنجارقامترقيمهامع،وآثارهأحاديثهتخريجأهمها

.آخرهإلمطالكتاب

الدهرمنبرهةكنتاننيواعلم":قائلأالشيخيستطردثم

مسائل:ثلاثفيمنميزأ

.الصفأتمسألة-1

الفوقية.-مسألة2

د.المجيدالقرآنفيوالصوتالحروفومسالة-3

فيالعصرأهلكئبفيالموجودةالمختلفةالأقوالفيمتميزأوكنت

والوقوفإمرارهاأو،وتحريفهاالصفاتتاويلمن،جمعذلك
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فأجد،تمثيلولاتشبيهولا،تعطيلولاتأويلبلاإثباتهاأو،في!ا

هذهبحقائقمنبئةناطمْةبًئِرسولهوسنةتعالىاللاكتابفيالنصوص

الحرففيوكذلك،والفوقيةالعلوإئباتفيوكذللقالصفات

.والصوت

الرائعةالفصولبعضالمخطوطاتبعضمنالشيخنقلوقد

وهوللخطيبالآنحتىيطبعلممماالسلفعلماءبعضكلاممنالطيبة

تعالى:اللهرحمهيقول،المشهورالمؤرخالحافظالبغدادي

السننفيمنهارويمافإن؟الصفاتفيالكلامأما"

علىوإجراؤهاإثباتهاعليهماللهرضوانالسلفمذهب؟الصحاح

مافابطلواقومنفاهاوقد.فيهاوالتشبيهالكيفيةونفي،ظواهرها

ضربإِلىذلكفيفخرجواقومالمثبتينمنوحققها.سبحانهاللهأئبته

الأمرينبينالمتوسطةسلوكإنماهووالقصد.والتكييفالتشبيهمن

."عنهوالمقصرفيهالغاليبيناللهودين

فيالكلامعلىفرعالصفاتفيالكلامأنهذافيوالأصل

ربإثباتأنمعلوماكانفإذا.ومثالهحذوهذلكفيويحتذيالذات

إثباتفكذلك،كيفيةإثباتلاوجودإثباتهوإنماوجلعزالعالمين

دثه:قلنافاذا.وتكييفتحديدإثباتلاوجودإثباتهوإنماصفاته

ولالنفسهتعالىاللهأثبتهاصفاتفانماهي؟وبصر،وسمع،يدتعالى

ولا،العلموالبصرالسممعمعنىإنولا،القدرةاليدمعنىإن:نقول

هيالتيوالأبصاروالأسماعبالأيدينشبههاولا،جوارحإنها:نقول

وردالتوقيفلأنإثباتهاوجبإنما:ونقول،للفعلوادوات،جوارح

شيءكمثلهليس"وتعالىتباركلقولهعنهالتشبيهنفيووجب،بها

."أحدكفوألهيكنولم"وجلعزوقوله"إلبصيرإلسميعوهو
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هذهبرواياتهمالنقلاهلعيبعلىالبدعِاهلولماتعلق

بالتوحيديليقمالايرونبانهمعلمهضعفَمنعلىولئسواالأحاديمث

التعطيلأهلوغفلة،التشبيهأهلبكفرورموهم،الدينفييصحولا

بظاهوها،المرادمنهايصمعكماتآياتتعالىاللهكتابفيلأنأجيبوا

ويجب،المحكمإِلىبردهاإلامعناهاعلىيوقفلامتشابهاقاوآيات

!زا!اررةيك!الرسولاخبارفكدْلك؟بالجميعوالِإيمانالكلتصديق

ويقبلالمحكمإِلىمنهاالمتشابهيرد،التنزيلهذاعلىومنؤلة،المجرى

الجميع.

:أقسامثلاثةإلىالصفاتفيالمرويةالأحاديثوتنقسم

لاستفاضتها،صحتهاعلىالنقلائمةاجمعئابتةأخبار-منهاأ

القلبحفظمع،بهاوالإيمان،قبولهافيجب.ناقليهاوعدالة

بماووصفه،خلقهعلىدثهتشبيهاًيقضيمااعتفادإليهيسبقأن

.والتغ!يروالحركات،والأدواتالجوارحمنبهيليق

شنيعبما،وألفاظ،واهيةبأسانيد،ساقطةأخبار:الثانيالقسعم-ب

بهاالاشتغاليجوزلافهذه،بطولهاعلىبالنقلالعلمأهلأجمع

عليها.التعريجولا

نقلتها،أحوالفيالعلمأهلاختلف:أخبارالثالثوالقسم-ب

فيهاوالنظرالاجتهاديجبفهذه،الكلدونبعضهمفقبلهم

."والبطولالفسادخبرفيتجعلأو،القبولبأهللتلحق

وافهمهالصفاتفيالكلاممنالأصلهذافاحفظ:قلت

الإماماعتمدوعليه،علمهاوالاستقامةالهدايةمفتاحف!نه،جيداً

تقدمكماوغيرهالاستواءفيالسلفلمذهبتعالىاللههداهحين!لجويني
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كابنالمسألةلهذهتحقيقاضهمفيكلهمالمحققينعمدةوهو،عنهذكره

وغيرهما.القيموابنتيممة

.التومدْيعيسبىأببللِإمام-المحمديةالشمائلمختصر-3

الأمة"يديبينالسنةتقريب"هيالكبرىالشيخمشاريعمن

ذلكمن.والمخطوطةالمطبوعةكتبهمنكتابغيرمافيإليهأشارالذي

ومختمنر،الأولالمجلدمنهصدرالذي"البخاريصحيحمختصر"

لشمائلالمختصرالكتابوهذا،وهومخطوطتأليفهمنمسلمصحيح

أبيالحافظتأليفوهومن،وحققهالشيخاختصرهالذي!الرسول

ومنهج،الستةالكتبرابعصاحبوهوالترمذيسورةبنمحمدعيسى

الاضصاركالآقي:فيالشيخ

،أعلاهمنذكرهمنلابدماإلاحديثكلفيالمؤلفإسنادحذف-1

أحيانا.دونهوما،كالصحابي

بينكانواذا،واحدصحابماعن!انإذاالمتكررالحديثحذف-2

رواية:وفي".يقولكأن،معاًيثبتهماالمعنىفياختلافروايتيه

الأولىطريقغيرأخرىطريقمنالروايةكانتوإذا."كذاكذا

الحديثتقويةإلىإشارة"كذاْكذا:طريقوفي".يقول

وجعلهاالأولىإلىضمهازيادةفيهاوإذاكان.الأخرىبالطريق

.11:معكوفتينبين

فيهيكنلمإذا(الترمذي)الحديثعلىالمؤلفكلام3-حذف

تذكر.فائدةأوتضععفأوتصحيح

طبعتهمنللشمائلالدعاسعبيدعزتالأستاذبتخاريجاحتفظ-4
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للشمائلمحقيقهفياعتمدالشيخانهـحيث6913لسنةالثانية

الشيخلأن،"القولأسلفتكما،المطببرعةالدعاسنسخةعلى

غمان3"ألىالث!عام-مق!جرتهبعدإوذلكمكتبتهعنبعيدأكانيومها

نجاديئهأٍ"بخريج"!!معئمبهؤرّالدعاس!عص!د.""بر3!/"المفبيخ؟/لأيمول!

يخلتًصرقاص"لا4أغبارأ!خهابعفقفيطفيفتصرف7هعاختصوهاسولكن

إ(وّفوأ"ئدْ!أهامهْنر،ملاأبديثقأملأحظابم"معبعضها-!د!2(ْؤلغقبهبمرادهـ،لأ

بعد1إلا"؟مألى"كأن،علعهاالتنبيهالضووريمقيبرلم،عليهزادها

؟ْ*"دْاس"علأ(9!أ0**؟-إ+زول!9+عابيه.بفولهلؤيادة!ثفب!تح-ساهو!نجالشيعختخرجمه

ماأيضأ+لأسنيماذلكعلىالتنبيهدودطعباراتهبعضيصحح-وقد5

لا!+فته!بر،أ،إئي!،اكفيئألم"3كاءو!لأاأبق.لافككنو!افيما-//جمنالط،،/،لمتنافيكاق،

بخإ"!لأ.خ؟أ؟!ولم(برد.لا!أ!نم..لأ!كاء%أ!/علا"7-3.العلسميالتصقيقيقتمحيها.

منا!لغايةهِولالأنهالَحلفيثْامزدبَةعن*3يكشفأن:"علىالشيخمحرص-6

أأ3،ص:كلائج،ء\لالا+،*!ءول!برو.!،،/،اةض!!لا/!+إ

اسناديكونإل!!جينغألبَاذلكفييطكولم"،التحْريج"لاكمأتقدم

واإ،أح-+!*س13+-3!!7؟،أ4!.ءخ!لا21أ/+لا3!ى.كاكا2!س!؟/!د!9ء!تجم،3

والظرقي،7المتأبعافمقويقويهيدعمه!ماعوّله3/،3ضعيفأافؤلف

فىصوأحالول،ولو"ب!يجْأز7ّذكرها"مق*لإبدأ"نه1+؟،حهذهوالحالةأ،فرأىْ

-ح،*!"ويم!6231،!لم؟!!أع/2لم

كتبه"كالعسل!عتفتبئ:بعفىإلىعليهاؤلفضيلى8"لم/اّكلأئم،تخريجها

ؤ/"/نخريجالعنملإ/روا!لا""موكتاب"والضعيفة"ْلإ"الصحيحة"

.،ءس7:ء،ض!!كأ4،،.لالاسلا:7/ا/صر!+نج-،ع!13،،!34ْ/-،/(لأأ!برلكا*+2ا:وعْيرهاإ"السمبيل،منارأحاديث

لم/*!!أقء!لاالمأأ1غلمء!ألم9!ص،3،،

الط!قبماإوإ"لمتأفعاثلمتتبغميئ*ليهالاأفمارإالتيالعنفية*لأالطريقةبهذه-7

ألضعفومن،ألأ"نكتابأحاديثمننكثيرًاينفذأقاستطاعبهذا
،

"ا؟،أ،

أحعانأ،وا!لضجةب!إ،!؟الحعععقمزلبةإك،أسانيدهايلازمالذي

3+3!بما-لمَى!3-!*،،9كألى3ثشر!،لم*اء،كام،2لأسءااسإ

أربعمئةا(104قرابه!)إختصأوهقبللكتافيأحاديثأواعددبلغفقد

3رث!لم--أ



وثلالمئةوخمسيناثنين)352(اختصارهوبعد،حديث

فلم،أسانيدهاضعفتبينممامنهاوبضعةمئة،حديث

منوشواهدهاطرقهايتتبعأنإلا-العلميةللأمانةأداء-يستجزها

إلىاستطاعمامنهاالضعفليرفعوذلك،وغيرهاالستةالكتب

وأشار."الحلالأحاديثتخريج"فيفعلكما،سبيلاذلك

الحسنإلىالضعفمنرفعهاالتيالأحاديثإلىبالأرقام

والصحة.

وحددفيهتساهلهأو،التخريجفيالدعاسأخطاءبعضعلىنبه-8

أرقامها.

وأ(صحيج)لفظةوضعقدالشعخأنالنبيهالقارىءوسيلاحظ-9

متنأولبحذاءوبعضها،الحديثرقمبحذاء(حسن)

صحيحأئهأي،السندإلىيشيرالأولأنفاعلم،الحديث

ولكن،ضععفسندهأنإلىيشيروالآخر،حسنأو،لذاته

ضعيفاً،السنديكونحينوكذلك،أوحسنلغعرهصحيحالمتن

لفظةبجانبهيوضعأخرىطريقمنجاءالمتنبعضويكون

منوجاء،حسنأالسنديكونوقد،"حسنو""صحيح"

صحيح()بجانبهصحعحافيضعالحديثفيصيرأخرىطريق

.(حسن)الحديثرقموبجانب

الشيخوضعفقدالكريمالقارىءعلىوتيسمرأ،للفاثدةواتماماً-01

:فهارسنهسةاللهشاءإنالمباركالكتابلهذا

.والأبحاثالأبوابفهرس-1

.الحروفعلىمرنبةالأحاديثفهرس-2
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معوغيرهمالصحابةمنالأحاديثأسندواالذينفهرس-3

أرقامها.ذكر

وغيرهم.المترجمينالرواةفهرس-4.

الحديث.غريبفهرس-5

الكتابهذايكونأنمخلصاًلأرجوإنني:الشيخيقولوختاماً

منيئ!نبيناعليهكانماعلىالتعرفإلىجميعاًللصسلمينهادياً

الكريمة،الشمائلمنبهمتحلياًكانوما،الكريمالخلق

بأخلاقه،والتخلق،بهديهالاهتداءعلىذلكفيحملهم

قولينسونالمسلمينمنكئيركادزمنفينورهمنوالاقتباس

حسنةأسوةالثهرسولفيلكمكانلقد":فيهوتعالىتباركالله

بعضوفيهم،"كثيرأالثهوذكرالآخرواليوأافهيرجوكانلمن

الائتساءعنزهدواالذين،وغعرهمالدعاةبعضمنالخاصة

فيوهديه،لباسهفيكتواضعه؟وأدبههديهمنكثيرفيض!به

يُزهدمنفيهموخدبل،وعبادتهوصلاتهونومهوضرابهطعامه

والشربكا!ل،ذلكبعضفيث!اتباعهفيلسنتهالمتبعين

ذلكويعدون،الكعبينفوقماإلىالثيابوتقصير،جالسا

منأولئكمنفتجد،الإسلامعنالمسلمينلغيرمنفرأتشدداً

ذلكيفعللاأنهبدعوىْالأرضعلىثوبهيجرأنمثلاًيباليلا

يصنُعُهممنلستَ":بكرلأببي!قولهإلىمستروحا،خيلاء

وبعنهم،عنهاللهرضيبعنهالطاهرالفرقعنغافلين،"خيلاء

شقيأحدإن":قولهصريحكماهو،ذلكيتعمدلاكانفإنه

يتعمدونوهم(آالمراغاية09الحديث)"يسترخيازاري

انظر)!ازارهصفةفيماجاءمتجاهلينأوجاهلين،ارخاءه
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يعنيأهذا":)99برقمفيهالآتييك!وقوله؟(17:الباب

فيللإزارفلاحقابيتفإن،الإزارموضع(الساقنصف

الإزارمقالكعبينمنأسفلما":آخرحديثوفي."الكعبين

عقمسلمحديثوفي.4331(و4314مشكاةأ"النارفي

إزاريوفي،يكطاللْهبرسولمررت":قالعمرابن

:قالئما،فرفعته"إزاركارفععبداللهيا":فقال،استرخاء

إلى:القومبعضفقال.بعدأتحراهافمازلت،فزدتُ"زده"

الساقين.أنصافالمط:قال؟أين

لموأتقاهمالصحابةأفضلمنوهو-عمرابنكانف!ذا:أقول

يدلأفلا،يرفعهأنأمرهبل،إزارهاسترخاءعق!النبيئيسكت

رأىلو-جمم!وأنه،الخيلاءبقصدمقيداًليسالأدبهذاأنعلىذلك

بابمقعليهملأنكر،والسروالالجبةيطيلونممنالدعاةأولئكأ

يفعلونلاأنهمبزعمإنكارهجمليهيردواأنحينئذاستطاعواولما،أولى

عمرابنلأن،تقدمكماالإرحاءيتقصدونوهم،خيلاءذلك

عليهيدلكماخيلاءذلكيفعللاكانكونهفيمنهمأصدقالزاهد

اللهرضيفبادر،س!أنكرهذلكومع،حديئهفيالمذكورالاسترخاء

لذكرىذلكفيإن"؟اليوممستجيبمنفهل.الاستجابةإلىعنه

."شهيدوهوالسمعالقىاوقلبلهكانلمن

يكونواأنفيهميفترضالذينالخاصةمنإليهمالمشارأنولولا

اتباععنوالتزهيدالزهدمنتقدمماإلىأشرتلما،لغيرهمقدوة

ذلك.منأعظمهوفيمالهاالمخالفينلكثرة،بهاوالاقتداء،السنة

.المستعانواللأ
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للإِمام-والمستفتيوالمفتيالفتوىصفةعلىالتعليقات-4

بنشبيببنحمدانبنإحمدالديننجمعبداللهأبوالقاضي

هـ(.596-)306الفقيهالأصوليالحرانيالنمريحمدان

إبراهيمبنعبدالمنلكالشيخممتلكاتمنمخطوطةوهي

الشيخ.آل

مننحوورقةكلفي،الصغيرالقطعمنورقةثمانينفيتقع

وخطها،كلمةعشرةأربعنحوسطروبكل،سطراًعشرثمانية

.مقروء

والمستفتيوالمفتيالفتوىصفة:موضوعها

ووفقهم،العلماءبهدايةالأمةعلىمنالذيلثهالحمد:أولها

بالقياموأمرهم،والمساءالصباحفيالجهالصارشاد،والقضاءللفتوى

والتحامل،الأرداءمراعاةعنونهاهم،والضعفاءالأقوياءعلىبأمره

منشرطهمافقدمنعلىوالقضاءالفتوىوحرم،الأعداءعلىظلماً

.والشحناءالهوىوتركوالعدالةفماالمعتبرالعلم

الفتوحمننمنلهووفق،والنعماءالهدايةمنأولاناماعلىأحمده

.البيضاءوالسنةالكتابواتباع،والقضاء

بيومموقنشهادة،لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأنوأشهد

،السماءبجندالمؤيدورسولهعبدهعمداًأنوأشهد،اللقاء

وآلهعليهاللهصلىواللواء7،المحمودوالمقامبالشفاعةوالمخصوض
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دائمةصلاة،والضراءالسراءعلىباحسانلهموالتابعينوصحبه

.البقاءداربدوام

لمعرفتهتعالىاللهبحكمالمخبرهوالمفتيكانلمافإنه:وبعد

بدليله؟

بحكمه؟اللهعنالمخبرهو:وقيل

معبالدليلشرعاًالوقائعأحكاممعرفةمنالمتمكنهو:وقيل

ومنأهلهاوقل،وخطرهاالفتوىأمرعظمفقد،الفقهلأكزحفظه

فيهاورضوا،والجهالالحمقىعليهاوأقدم،وخطرهاإثمهايخاف

منأنهمبزعمهمواكتفوا،والإهمالبالإمهالواغتروا،والقالبالقيل

باستمرارواحتجوا،أحدخطبأهليتهممعهموليس،عُددبلاالعَدد

والسلامة،الأمنكثرةالدنمافيوغرهم،مددبلاالمُددفيحالهم

والملامة.الإنكاروقلة

وشروطهاوالفتوىوالاستفتاءوالمستفتيالمفتيصفةأحشا

،وحرام،ومندوب،واجبمنبذلكيتعلقوما،الأربعة

أهلها،غيرعنهايكفأوالفتوىعنلينكف،ومباح،وهكروه

ويمنع،والمسؤولعنهاالسائلحالويعلم،وبعلهاكفؤهابهاويلتزم

دأبهوإنما،الوصولبعيدالحقوهوإلى،محصولولالهحاصللامنها

.للقضاءيصلحلاللفتوىيصلحلاومن،والفضولوالنكدالحسد

الله:رحمهالحنبليالغراءبنيعلىأبوالإمامالقاضيفال

ولايقضيولايفتيأنلهيجزلمالاجتهادأهلمنيكنلممن

فقطإمامهمذهببعضولوفي،عندنافيهماالاجتهاداعتبارفيخلاف

ذكروربما.كثيروخلق،والشافعي،مالكمذهبوكذا،غيرهأو
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يلهمفالثه،تعالىاللهشاءإنمفردكتابفيبالقضاءيختصمابعض

.جوادكريمرحيمإته،والرشادالسداد

:أبوابعدةإلىالكتابقسموقد

وتحريمها.وكراهتهاوإيجابهاواستحبابهاالفتياإباحةوقتباب!

وآدابه.وأحكامهوشروطهالمفتيصفةباب5

به.يتعلقوماوآدابهالمفتيأحكامبقيةباب.

.والفتوىالاستفتاءكعفيةباب.

وأحكامه.الم!ستفتيصفةباب.

أحمد.إمامناألفاظمعرفةفيباب.

التألمف.عيوبباب.

وافية.دقيقةتعليقاتالكتابعلىالشيختعليقاتوجاءت

علوماختصارضرحالحثيثاليامحثكتابعلىالتعليق-5

شثر.أحمدللشيخ-كثيرابنللإمام-الحديث

بحفظ-الأولالصدرعهد-منالمسلمينعنايةاشتدتلقد

قبلهم،أمةبهئعْنَلمبما،والسنةالكتابمنشريعتهمأسانيد

وكلمة،آيةآية،متواتراَيك!اللهرسولعنورووه،القرآنفحفظوا

فيبالكتابةوإثباتا،الصدورفيحفظاَ،حرفاوحرفاَ،كلمة

طرقورووا،القباثلبلهجاتنقطهأوجهرَوَوْاحتى،المصاحف0

إيضاوحفظوا.وافيةمطولةكتباذلكفيوألفوا،الصحففيرسمه

والمبين،ربهعنالمبلًغوهو،وأحوالهوأفعالهأقرالهكلنبيهمعن

بيانوإحوالهوإفعالهإقوالهوكل.دينهب!قامةوالمأمور،لشرعه
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فيلْعالىاللهيقول.الحسنةوالأسوة،المعصومالرسولوهو9/.للمْرآن

ويقول"يُوحىوحيالأهوإن،الهوىعنينطقوما":صنعته

"يتفكرونولعلهماليهمنُزلما،للناسلتبينالذكرإليكوانزلنا"

وكان."حسنةأسوةالثهرسولفيلكمكانلقد"يضاًأويقول

رسولمنيسمعهشيءكليكتبهالعاصبنعمروبنعبداللْه

فوالذي،اكتب":ففالللرسولذلك!فذكر،قريشفنهته،!الله

الوداغحجةفيالمسلمينوأمر."حقإلامنيماخرجبيدهنفسي

الشاهدفإن،الغائبالشاهدوليبلغ":فقال،عاماأمرأعنهبالتبليغ

الغائب،الشاهدفليبلغ":وقال"منهلههوأوعىمَنْيُبلغأنغسَى

."سامعمنأوعىمُبلغفرُث

عنيحفظواأنعليهميجبأنههذاكلمنالمسلمونففهم

ورووا،وجههاعلىالأمانةوأذوا،فعلواوقد،سيءكلرشولهم

المعنىفيمتواترةوإما،والمعنىباللفظمتواترةإما،عنهالأحاديث

عنديسمىمما،الئابتةالصحيحةبالأسانيدوإمامشهورةوإما،فقط

."الحسنالحديث"و"الصحمحالحديث"العلماء

لموإن،الرواةعنهرواهماكلروايةفيالحديثعلماء"أْواجتهد

حديثكلصحةمنالتوثقفياجتهدواثم.عندهمصحيحايكبئ

أشدواحتاطوا،ورواياتهمأحوالهمونقدوا،الرواةرواهحرفوكل

فيشبهةلأقلالحديثبضعفيحكمونفكانوا،النقلفيالاحتياط

إذاأما.العلمأهلعندالعدالةفييؤثرمما،الشخصيةالناقلسيرة

رفضوافقد:كلامهمنشيءفيكذبأنهوعلموا،صدقهفياشتبهوا

عنهيعرفلموان،(مكذوباًأأو(موضوعاًأحديثهوسَفوْا،روايته
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.الكذوبيصدققدبانهعلمهممع.)الحديثروايةفيالكذب

بعضهارواياتهوقارنوا:راوكلحفظمنتوئقواوكذل!

غيروحفظاًكثيراًخطامنهوجدوافإن،غيرهوبرواياب،ببعض

فيولاشخصهفيعليهمطعنلاكانوإن،روايتِهضغَفوا:جيد

الحفظ.فيهخانهمماروايتهاتكونأنخشية،صدقه

قواعدوهي،الحديثلقبولوضعوهاالتيالقواعدحررواوتد

لدينهم.احتياطاً،الإنسانيالوسعمافيباقصىوحققوها،الفنهذا

التاريخيللإثباتالقواعدأصحَعليهاسارواالتيقواعدُهمفكانت

منكثير-المتأخرةالعصورهذهفي-عنهاأعرضوإن،وأدقهاوأعلاها

بينة.ولامنهمِبغيرعلموتحاموها،الناس

علماءفقلدهم،النقليةالفنونأكثرفيالعلماءفيهاوقلدهم

روايةفيفاجتهدوا،وغيرُهم،التازيخوعلماء،الأدبوعلماء،اللغة

السابقين،المتقدمينكتبفيتراهكما،باسنادهعلومهمفينقلكل

شيءأيفيالنقلصحةمنالتوئقإرادةعندالعلمهذاقواعدوطبقوا

العلوآلكلأساسٍالحقيقةفيالعلمفهذا.النقلالىفمهيرجع

عدمهي،سعئةبدعةًالمتقدمينبعضابتدعفقدهذاومع.النقلية

الفنونبعضاصطلاحاتفيتسمىلأنها،بالأحاديثالاحتجاج

النقل،فيللقطعالموجببالتواترتثبتلمأنهاأي،"الثبوتظنية"

لإثباتالتاريخيةالقيمةفيلهأثرلا،لفظيلاصطلاحاتباعاًهذاوكان

منالمتمكنالمطلعالعالمبهايثقصادقةٍروايةكلفما،الروايةصحة

تكونأنإليهاالقلبواطمئنانبهاوالتصديقصحتهافيبواجبعلمه

بأكثرفثقإنلناصَخلماوإلاالبدعيللعلمالمرجبالتواتركئبوبثابتة
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هذاتذصثالتيالفئةهذهوكانت.والمعارفالعلومأكثرفيالنقول

منشيءفيلقولهاأثرلا،مغمورةًمحصورةًقلعلةًفئةالرديءالمذهب

العلم.

أوربا،اصطنعتهمممنالنوابغمنعددهذافينبغولكن

وهم-المستشرقينمنشيوخهمفتبعوا،المسلمينمنلنفسهاواذخرتهم

ولالهاصحةلاالأحاديثكلأنكزعمهموزعموا-المبشرينطلائع

يتخالىوبعضهم،الدينفيبهاالاحتجاجيجوزلاوأنها،أصل

لعقلهيبدوبماوينفعهاالأحاديثيثبتيذهبئم،الدقمقةالقواعد

ينفعلاوهؤلاء.بينةولاحجةولا،معينةقاعدةغيرمن،وهواه

منيهدياللهثم،بآدابهويتأدبواالعلميتعلمواأنإلا،دواءفيهم

.يشاء

صحةفيوالشكجملةًالصحيحةالأحاديثفيالطعنوأما

إليهعمدممنللمسلمينبالعداءإعلانهوف!نما،!النبيالىنسبتها

عواقبهيعرفولمغيرهفيهق!فدممنوقضرجهلعن،آوومعرفةٍعلمعن

الرواةجميععلىحكئمأنه:والطعنالشكهذامعنىف!ن،وآئاره

،مخادعونكاذبونبأنهمعنهماثهر!االصالحالسلفمنالثقات

مناللهأعاذهموقد،والغفلةبالجهلأو،والبهتانبالفريةلهمورميئ

عل!كذبمن":قال!ك!اللهرسولأنيقيناًيعلمونوهم،ذلك

يرىحديثاًعنيحدثمن":وقال."النارمنمقعدهفليتبرأمتعمدأ

علمهميحكمروايتهمفيلهمفالمكذب."الكاذبينأحدفهوكذبأنه

وأالخلُقمنشيءعلىيكونوالم،وأضهمتقحماًالنارفييتقحَمونبانهم

الأخلاقأسوأمنهوئم،الكبائرأكبرمنالكذبفان،الدين



صغائرفيكانولو.الكذبفيهايفشوأمةَتفلحولبن،وأحطًها

وأشرفالخلقسيدوعلى،الشريعةفيالكذبعنفضلا،الأمور

الثلاثةالقرونفي-المسلمينمنالأولالصدرأهلكانوقد.المرلعملين

وبذلك،دثهخشيةوأشدهم،خلقاًوأعلاهمالناسأشرف-الأولى

في،والحواضرالأممكلوسادوا،الممالكعليهموفتح،اللهنصمرهم

بالسيفيكونأنقبل،الجميلوالخلقبالدينالسنينمنقليل

والرمح.

رحمهحمزةعبدالرزإقمحمدإلشيخلفضعنةإ!ديثعلمعنطيبةكلمة

الله.

منهلابذ،أهلهاصطلاحوقواعد،الحديثأصولعلمإن

منالروايةصحيحيتمعزبقواعدهإذْ،الحديثبروايةللمشتغل

كقواعدللروايةوهو،والمردودالأخبارمنالمقبولويعرف،سقيمها

وميزانالمنقولمنطقسميفلو،العربيةالتراكيبصحةلمعرفةالنحو

مسمى.علىاسماًلكان،الأخبارتصحيح

نفاثسهذايومناإلىالئدوينعصرمنفعهالعلماء-وقدكتبهذا

للإمام"الرسالة"مباحثأثناءفينجدهماذلكمن:يكتبما

فياحمدالإمامتلامعذنقلهوما،له"الأم"ثناياوفي،الشافعي

فيالحجاجبنمسلمالإمامكتبهوما،معهمومحاورتهلهأسئلتهم

بيانفيمكةإلىالسجسعتانيداودأبالإمامورسالة،صحعحهمقدمة

كتابهفيالعْرمذيعيسىابوالحافظكتبهوما،الشهيرةسننهفيطريقته

جامعهأحاديثعلىالكلامفيبثهوما،جامعهآخرفي"المفردالعلل"

وللإماآ:وتعليلوتقويةوتضعيفتصحعحمن:الكتابطماتفي



منوالتعديلالجرحعلماءمنولغبره،الثلاثةالتواريخُالبخاري

تجيإء،الفنهذالقواعداوافيةبيانات:-بعدهمومنيه.معاصرٍ

ههـذهفجؤد؟بعمدهم/امَنْجأءحتى.لأكلامهمتضاعيففيمنتشرة

لاأ/ا!افظأشهرهاإِلىألثمار،عدة؟وممعنفات،ممستقلة.عكتبفيالقواعد

:3!،1:+فقالالفكرلنخبة!شرحهفاتحةلافيالسقلانيحجرابن

الرامهرمزي"محمدْ-أبوالقاضيذلكعش!من.أولفمق"

كتادبه؟فيهـ،036سِنةقريبإلىعاشالذيعبدالرحمنبنالحسنا

النيم!سابوريءأبوعبداللهإوالحابّهم،يممعتوعبطلالملكنه!"؟الفا،ضلالمحدث"

لاالصحيحينعلىالمستدركصاحبالبيعبنعبداللهبنعمدأ

سنةالمتوفىنيسابوروتاريخالحديثمصطلحفيإِليهوالمدنجلوالإكليل

الأصبهانينعيمأبووتلاه،يرتبولملم"يهذبلكنههـا504

علىوالمستخرجالأولياءحليةصاحبالصوفيعبداللهبنأحمدا

م!شخرجا"كتابهعلىفعملهـا043!سنةالمتوفىوغيرهماالبخاري

البغداديول"حمدأبو!كرالخطيبابعدهموجاءللمتعقمه/.أشياءوأبقىكا

هـ،3463سنة،المتوفىوغيرهبغدادتاريخصاحبثابتبقعليابن

سماه1كتابا؟آدابهالأإؤفي3"الكفاية"سماهكتانجأو1الز؟وايةفوانينفيفصنفأ

قذ"إلاالحديث3؟لْنونخكامنفنوكل3،"(*والسامعالتشيخلآ؟دابالجامع"

نقطةءبنبكرأبوالحالْظقالكمافكان"أ،مفرداكتانجاصنفكا!فيه

مق9632"هـاأكلسمة)المتوفىالحنبليالبعداديعبدالمغنيبنمحفدأ

بعدهمجاءثم0"اكتبهغلى؟عياذعألخطينببعد3المحدثينأنعنمأنصمْت

فجمع،ابنصينبالعلمهذاجمنْ+لمفأخذ!،لحطيب/ْاتأخرا/عقبعمْمن

سنعة"المتنوقىا!ائدلسي6لأاالبحصبيئ(أإ+فوسىأ)ةلا"ابنكياضنئيالقا!تي

!يووأ!،\الاعفي؟اا!هتنتق!/!ببماكتاأ!:!لالإآ4 !حنمفق ما.".هشمالألأجغأانيا،إمييئ



أبوالدينتقيالفقيهالحافظجاءأنالى..."جهلهُالمحدثَلايسعُ

المتوفىدمشقنزيلالشهرزوريعبدالرحمنالصلاحبنعئمانعمرو

كتابه،الأشرفيةبالمدرسةالحديثتدريستولى،لماهـفجمع643سنة

فهذب!الصلاحابنمقدمة"بالشهير"الحديثعلوم"المشمهور

الوضععلىترتيبهيحصللمفلهذا.لثميءلي*ررشيئاًوأملاه،فنونه

شتاتفجمع.المفرقةالخطيببتصانيفواعتنى،المنا!سب

ماكتابهفيفاجتمع،فوائدهاغيرهانخبمنإليهاوضم،مقاصدها

يحصىفلا،بسيرهوساروا،عليهالناسعكففلهذا،غيرهفيتَفَرق

هـا"ومنتصرلهومعارض،ومقتصرومستدرك،ومختصرلهناظمكم

تعالى.اللهرحمهالحافظكلام

الصلاحابنكتابأنحجوابنالحافظبشهادةلكظهرفقد

هوعائلالذيالخطيبكتبمن،وعيونهاالكتبشتاتجمعاللهرحمه

نظمابهاالعلماءعنايةومبلغ،وتاخرتقدمهممنوغعرهابعدهالفنعلماء

بنعبدالرحيمالدينزينالحافظنظمها،فممقواختصاراًوشرحاً

ألفية"كتابهفينظمهاهـ،608سنةالمتوفىالعرافيالحسين

.السخاويبعدهشرحهاوكذلك،بنفسههووشرحها"الحديث

وممن،الصلاحابنكتابعلىشرحالمذكورالعرافيوللحافظ

فقهفيوالروضةالمجموعصاحبالشافعيالنوويالإماماختصرها

اختصرها،النافعةالكتبمنوغيرهاممسلمصحيحوشرحالشافعية

تدريب"سماهكتابفيالسموطيشرحه"التقريب"سماهكتابفي

؟."الراوي

رسالةفيفاختصرهاالمفسرالحافظالفقيهكثيرابنالإمامجاءثم

سهلةبعبارة"الحديثعلوممعرفةعلىالحثيثالباعث"سماهالطيفة
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استدراكاتالصلاحابنعلىواستدرك،مفهومةوجمل،فصيحة

رسالةفيتناولهالفنطالبعلىفسهل،(فلت)بقولهيبدؤها،مفيدة

منتشراًتطويلًاأطالهاولا،مختلًامضغوطاًاختصاراًيختصرهابروسط

الطالحط،يدرسها،ابتدائيةومرحلةأولىخطوةفكانت،مشوشا

إلىيمْتهيحتى،الأئمةكتبمنبعدهوماأصلهادراسةإلىمنهافيرتقي

حياةكثيرابنللإمامكانولقد.الذِلاءمعبدلوهفيدلي،التحقيق

مملوءبالأكابرمقعصرفي،والتصنيفالتحصيلفيبالجهدحافلةعلمية

كلاممنسيرتهتلخيصفيذلكعلىستقفكما،والعقلالنقلعلماء

هـ.ا0تعالىاللهشاءانبعدهمومنعصرهأهلمنالمؤرخينثقات

كملتومفيدةهامةتعليقاتالكتابعلىناصرالشيخعلقوقد

اللهرحمهشاكرأحمدالشيخوعنايةوتعليقتقدمةبعدالعلميةالفائدةبها

وقد.اللهرحمهحمزةعبدالرزاقمحمدالشيخمقدمةوفوائد،تعالى

وستينخمسةفبلغثهذاكتابهفيالحديثوأنواعتعدادكثيرابنذكر

فنونمنفنكلفيوردتالتيالكتبكتابكلتحتوذكر،نوعاً

الحديث.

الطحاوية:العقيدةشرحمختصر-6

العظيمةاللهرحمه،جعفرالطحاويأبمؤلفاتمنالكتابهذا

،والدرراللالىءبنصوض-العقائدفي-الإسلاميةالمكتبةَأَلركأالتي

فيالمسلماليهيحتاجماكلبفتيهبينتجمعالنفعكثيرالفائدةغزيروهو

الدينعلاءبنمحمدالدينصدروهوفاضلعالمجاءثم،عقيدته

بهوفىوافعأضرحاًفشرحه297()731-الحنفيالعزأبومحمدبنعلي

http://waqfeya.com/book.php?bid=8389


العظعم،اللهالىللسائرينعدةًكتابآَفأضحى؟والمرغوبالمطلوب

أبوابهرتبوقد،والقصدالطلبولْوحيدوصفالْهباسمائهولمعرفته

أمرماكلفيب!الرسولالْباعوجوبمنابتداءًمنهنحتصراً،كالآتي

يتضمنالذيالإلهيةتوحيدهوالمطلوبوالتوحيد،رلممالتهوعمومبه

الكتابأشبعوقد(.اللهإلاإلهلااكلمةتف!سيرإلىالربوييةتوحيد

عرضبعدفيهاالراجحوبيان،المفيدةوالفقهيةالعقديةبالردود

توضحالتيوالموضوعاتالأبوابمنذلكغيرإلى،المخالفةالأقوال

الكتابأحاديثفخرجناصرالشيخجاءثمالمبهموتزيلالمشكل

لقمةفاصبحوجمالًاورونقاًفائدةالكتابزادتدقيقاًعلمياًتخريجاً

الذيدثهوالحمدعلموطالبباحثلكلمنهامستفاداًهنيئةلممائغة

.الصالحاتتتمبنعمته

موضعفيعليهاتكلمناالتيالطحاويةالعفيدةالشيخاختصر

أرادمنكلمنهليستفيدمخلغيرسهلاًاختصاراًالكتابهذامنآخر

السلف.عقعدةعلىيتعرف!ن
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ط!سض/!ر!سض

كة!رجمض!يماةوتعمفعلإَكيمكاك!م!ا!زه

اشعمتأقوما،لنيل!لمجمامرلكصيخاا!يخ!كلىلم

يي!مالم!لإو!نجإممفبزفاح!لى!ينمزلماأ

برل!وافلمضالخطو!ضااتصممُىفاطر!رلإجم!مَما

لمجحضرتمزلم%اقياالزجضعلي!!هلهوتزو

فنقمصاإ/اضك!ال!ثُفيطصفكاسنؤ

لا!نارةمنه"هلصعالى!ضارة!م!اوا

درطر!درعربمرُرك!تحفحفا،لمشل!ا

لُاثيزق!لم!حهمع!يزمحالهالاتاقصان!ا

لمج!بتوأوبهزافر!ىصا!منصلم!ترنا!ث!يئ

بهامأ!إنريمأاممناصبهظك!أك!و!كزا

وجمتر.وَرلىل!فلمجيدإ!ىااركأافَ

ؤُنل!جمنتب5ا!هرالعون!ضُ!الىاا

ل!بهأاو'برو!صؤنجمعنيلمنانجمجلعصكاأ،درجا!

3!ين!رانناجزاإيخنماومن!اومص!ا

جم!إكريمل!!طبيسرغاتبخصكرممصا!مما'!

صيئ.آ.!ب
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000000000000000000000766تيميةلابنالطيبالكلم-

0000000000000000768تيميةلابنالطيبالكلمصحيح-

00000000976البغداديللخطيبالعملالعلماقتضاءكتاب-

00000000000000000773خيثمةأبيللحافظالعلمكتاب-
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00000000000000000000787للتبريزيالمصابيحمشكاة-
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00597للسيوطي(الكبيرالفتح)الصغيروزيادتهالجامعصحيح-

00828للسيوطي(الكبيرالفتح)الصغيروزيادتهالجامعضعيف-

الساداتالحنفيةعندالأمواتسماععدمفيالبيناتالآيات-
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000000000000000000000834تيميةلابنالصيامحقيقة-

000000000835الطحاويجعفرلأبيالطحاويةالعقيدةشرح-

00000000000000000837البناحسنللشيخالمسلمةالمرأة-

الإسلامعالجهاوكيفالفقرمشكلةأحاديثتخريج-

000000000000000000000000000000000000048للقرضاوي
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البرهانالقويمةالجديدةالهيئةيعضدمماالقرآنعليهدلما-

0000000000000000000000000148الألوسيلمحمود

000000000000248سلامبنالقاسمعبيدلأبيالإيمانتخريج-
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0000000000000000000000000618الضحاكعاصم

0000000000862القرآنفيالأربعةالمصطلحاتكتابتخريج-

0000000000000000000868شيبةأبيلابنالإيمانتخريح-

ابنالإسلاملشيخالصلاةفيولباسهاالمسلمةالمرأة-حجاب

0000000000000000000000000000000087تيمية

0000000000000000000876للربعيالشامفضائلتخريج-

00000000000000000978وتعليقومراجعةاختصار:رابعا

000000000000000000881للأعظميخزيمةابنصحيح-

000000000000883للذهبيالعظيمللعليالعلومختصركتاب-

000000000000000098للترمذيالمحمديةالشمائلمختصر-

598حمدان..لابنوالمستفتيوالمفتيالفتوىصفةعلىالتعليقات-

الحديثعلوماختصارشرحالحثيثالباعثكتابعلىالتعليق-

00000000000000000000000000000798كثيرلابن

00000000000000000409الطحاويةالعقيدةشرحمختصر-

00000000000000000000000000000609الترجمةخاتمة
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1

ب!برارجمىاربرِ

الثرعدحجودطإف!يزحم!ثرأال!همي-برلرلص'

!بكشع!!حف!رجمعةر!ورهـلحوععيلمجبا

..ءضقص!

ل!إبْرَارءَهـالرجمثىهـاخا!زشاعفث،

رلَرطزالوص!كرَاعع.صشكألتآاهـ!زمآلرعىَ

هـ!قج!وهـرلحسجماعىص!ص؟طرقيحمىرصضهجما

!رل!علت1َلوثكثىوعريع!!حىس!َ

ءرعىَأء

ا!ر!ر!ص!ا!أسلمفصحأ!عسته-ي!ساست

ممى'للىعئنحوممزجمى!كىحسإبرعرزفصحع

ز!يتبحع1ر+ثويمنرنأددصِىصحو!ىلزجم!1

!ءئأيح!جمب"االع!صال!9!لعثعضالى

عسص3كل!ا؟!رعر!ثهـ'ار!2!رءب!

الحولحىصح!رل!!أإ!لصلصنما.فىمتحص

تحَج!،.هـممالمحاحسابصمى

فيلثسااالزصط!رصس.

!زلَأ؟لرك!لمغصحَأذكد--َاللىاهبرِ!0لح/لا/ء0ُ!لأئهـ،

!س

الفيأضعبدالعزبزبنزيدالثيخكعل!منصورا



الربمالرحرص!للهلمجرإ

له!ارلم!لزئ!ش!ا"!صصيممبراا!ر!الرلم

-!في!ألدحم!و!ةخولِ!ع!وما

ممىةما!رَاعما!خهَالر!عَ!الرقاجمةفتلرلبكرا!بلمح!على

الرالبرلول!ربرأوا/!الملىس!ر،الم!صماعمءَالمحربرلغرِةلرا

لهرافرش1اِل!أَولىاائرسة!حاخ!وا3لى!ا-الرهم!ظ!صكلبِراء

الهتفائطافىالبربمش!ص!را13!بزعيرامصر!صسهبزامم!الله

1أ./صى!رال!2!صهـزاأ!ط!موِ،مصيخ!فىاإلى!صَإسمىصر

لاارشمَاعبفحاصهمحآكر3واَرَسَحَودرصرعلى!الهع

صص

سقزلمى!ماشا/%ا'َصافىاصاضلفمص!اا!املفأ

..صأعااوِ"جموصلمملخص"ل!كأمىسىَحاففنرىا!ثكأ!وِزى

لرنحمشِا!!رلرلركاح!أيا،سإسِو!ئأص!5اإصصؤنثراف!

افَوَ!.!ااح!!هوا3لؤتماصللىبرص!سا

صصص.م!لىإبَمثرض!ا!فزص!إلمكرا!رم!لرارر

..--حصاق!|نتبر

--كص!ر.

الفزالطعمدالثينرصالةمنصورة



فأرقَ!ولزؤَل!مضلابوءوروطف!!!

،-!)

الصالحين5منهاجكتابيينقد:الإلبانيالشيني
والموضوعةالصحيحةالاحاديثفيوالسنهالقرأنومواؤهن

سهس!سيمظبعد

نىل!مق!ءييلع!منضسمنه

لتمين-مط--.صلى
دلردطىه!سلإ*ل!

!دتثكل!شلكلفْى
مثي!ل!و!ا!س!ى'!ر8
كعهل!ح!،نررالهاللت

سسىطهيله*مبمدلدهب.

)!ىبي8ءلانماصهول!عا

-ت،(:ش!لإ*لأ(:
مور'كل!.8--لانى

مضش.ش2-خك
الأصمىس!ء-3

ل!م!
منمه-دحعرا،طي"

و!مرط.
نحة،لأحالي!ي-.
لىالحيومعخعغلكل!ت
مكل"-"طمئص

)!ء؟ا:
'3!!!رص!64-و!

لح!محم!.و:الن!ط 0"ليتات
لثممدفي.طى!.و
!ه!سعر-!بءبخى
-مع.!-!ىلميم!ع
لح!مهطمى-متمحئ
صعزمب!ي!يكثع!مى

'8!صرس!هش!صبهىو
للدو!حىسه!عىئغ
لابن+الأحكماله!'3!ت.با

!ىصصنحمشص
سى

ط!ي!.تكلهمةا:ه!
كل!امثصل!ر،!.'م!ر'.كل
م!بي!عيمدت!ه
-.صانم!هـ6ع!صنهككل

حطق!!مع! *صءعمميهـمه-

بد!مق4!بفيصضصى
هدم!صمنهضاخ!طيمهد!

مالمتب!يثبل!ل!

المرو

28المن!!اصا"وت.!صد
عاحىضيص!مهلىل!لحل
!.صي

مكلىقي0003--ه!
!.كدي!ا..عىجكلسى!وت

د'!!يلأ"7ص!.؟م!
مف.ك!و!عترس!'صط

هبيمحه-4)*لثص
كر*'طد.ن!(ملأ!.+لر!

16.601

مز.هـمد-."+:هصع

ك!001.صتحلا،!حيم!:
6،(.)*"*.لص.

!ممئسي')عضمعمز
!ا.'"،وربهى.ح!معى

شعا18+ن!ك!.)!ى'حد
ووهرمدممنلا،لمسسه3!ه

حي.!!ىء
"فخثئس!للىعتىممي

4!-!ى!ؤ،-صحلأ.ةحا
+"(..ط!63'أسلأطد.

!ىش!ل.مئطر:معي
3+را*.لكؤ)صللد!..01

،6،ط!-3.ام!.اص!
ط!كئمبمحئهر؟!!
!كلع..-ك!.!صط.-بلص

*كلإبي!ه!ا*.ثه
طههص!أ*936!!ىجب!

سلاده.يتيحكلمص،طع!مه
ع!لى!حمح،مكلل!!

ص!تولم!!!،ل!ى
،صح!كلسه!ل!8ص
!صميس!!ص!ه!ر
-6م!!.ط

'!بنيالديننمرمحمدالطميخ

)'أموحردلههاوصنلىمو.طعهاحبلاكأ'لر'م4-دلجونجعي

!جرهـ'خر'للبلا.طرلهالبتف!!طتلاشهموقيما.ممصني

'خنلا!'يناللرمووذللى7راوبنئررنرماالتهالكي

يخد8ت.،ل!و!لرثنز!!طهلله&2!'وله،نعمل!!
كسصوا--رش'حر'لالاماد-ضثبب!زامه!بمنم
عر،كلتركل-روا-مة.!حكمعسهـكصامرمندكة
سيةلطرطةلجنزملال!رضها.والمر-!مىدم!طي

نال!بد!دلأنهالتغر!لظر!.!ع"تيبر'مر"لح!اصع

بلمطنلل7ملىمصوللرطةشضبصو!ر!د'قي
.2صبهلبلظاهرومد'.إ.م!ملى.!تهببر'لهفرمذ''لأخا.لهبا.

ضه.21عاعر*'ل5كشا'تدشه'2!بتضم!لهالى
فعوفبا!'صبكلن!إل!كما!سلبةمىلرو!هاخدما

نهمولطباسصالتم!ير!بهاضقيئهذكلشا.ددلت
لجامر2ط-.ل'صببشسدءمدصل!امو!لاالمر'..منهطه

به.ي!س!ولانله!0م!رور.مراللمهبه.ولاالأبو'،

العنعنلت'نمبابمذ'وخلا!.'ملمندح!لىطكلكرسى

ض!او'ن!اشجمهظو.دعىمتيو'صةممهخدت21الله!ال!ل!3

متاش!اوقعىمحىطلتمز'؟..شكلميها.و3د!ا3حمد'.!رحا

-لط'مطلحطمت!د!.لثمر'6مو

لرله:طلأهث)الب!،.)0هصتضلاخلى.محابمند

'لملأفعنه-(الا!ميثمى!ءلاو'خك.شنكمىله-ض
ضو'تشست'و:!عهمع.

م!ولملىا3بل!بص!993()حم!ملصلنرصد2ءا
درر!؟-كمن'س!داصص.)ب!نت!ةيض

!ننو*شنه-)603:'لأولاال!بطت'ن-لتاله!م!رر
مسلاولا8مصلايصرمالاننو!الالاط!مذ'لن!مع!هومو*

م!لى!ه!-!ر!ل!مولالاعب'لأ!مبعئن!أمط

وم!بر'شإ.بابمط'بنالعئة.للعا!!.ملوثىموررصنهللا!ط

إضلىكونمرغ!متمر:معول'ضضللهالرهـحممه.تسحبر

ال!ذ'بت'حرلد'يئمتمسثمد'.ضابهضصمت!سشمطهه،!و!

دمو0!ثالمبا-لبيمنهكماصيعي-م!نعم!ت!حكلى:بث!
النلنلشا'!ممد-إة'يب!لهلرمث!.متتتل!هو

طي'ءصدلهومهخ!ده2*.دالى!دداصدكلمهمذأ!مح
'لف!ر؟!لى

لمحاصلص!بعنى-لثق!و!ك'ما.ض!اكعر!د3.:وم!ود

كع،....---..-!.حابن.ثر*يه.كح0!!!!

'!سس'كب!ل!لللر.صمرضدا!ي،انوو،.ح!دهالمق

'لنضكلسضالميثمد'لنم!دا..لهـ.صمحلربلىفهـر!

مت!و-ْ.هـبصللرله'-د'طبنثرمحدثمعسىهـت
تذصخرحطرول!!تلل!ملى'مل.لطةكرناكلامسلإلآص

مولخرب)ر!لى-!.!لمثهمنىىشيا.ف'له!جرى
منر!هب،*تص-بيت.-لس'لهمرمعلي.!اس!ى
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غكء[نتالمض

صصثتات

شالمحقعىحكإا

ف

ل!حىف!إماتخرض!

اإخبار

نايف

ليرانريفؤر!مما

لمرا'كلبرلرعِمبهتفي

هـبلر-ءرر!نا'

مايتا

المغنى"كل!من!لنلأثللجزء6صوو

مؤلةأولوهو

سنفا!!!ل!سفار

لريرم''لممفل

لمضئ!

"اياصفارزاياصفاوحمل

النبعخء



4اتمضفىا؟ْبرعهافبضنهعرنظىص!تنيكاتفبضصلة،

ضضرصحم!عمنجر-5رفاركم!هـاعات!ثبهفبفىصش

نجلبر-ك!ب!فىفأرم!فاسلنبم!فيبرااجاهـعز'كا-م!ب7ء8.

برنفرلىمئص-ضارئافدبفىصضفىرعلأقاث5نجاضمرهـبن!كلئ!يع

رفيضينمنجمرليوعيئبرعصللص!فربهرصعر؟ءجرلرعر!ضز!ر!'

زبىهمىكىلىهبىعضزَ!نخص'بةل!ننمننرمممغافى.ك!هل!كئنم4ا

.نرلرلفاو،هـليكيممحهب'بىعريرةلزعز!صى'

ضا!'قيص"لمبركىنرضأءكلئ!يز!ىيخىكمبرجمكل،فنر!لرَفرءبههنه،هـنةعزهـسضقنيشطعر-

كلَءظصصسشفبرب،'لرصعقصثم.كلمموبصسجمنربجميغس!كرسبهوءهـص%را'هـ!في%سر!'

علبمزلصفىك!صوعكطشيرضرسناءفيبرضكلزفىضرصيهيصلجزصيعنئص!غجما'تسيصصشبرجمرص

بصصتب!ضنجِبهة:فىثنوش.ليرءرءفيجماُصئتجدلص'2لصلزطرُ.!بر':لص!هل!برورًإ!ىًشلزص

نزبهعئمما.اُعرمِ!جمكلُمرفىقيعرصَ.'ص!رءبز،كأصً!ر!يرهـُ!ر!جمهنج!ابرصمبخزش،قيء0ُءبً

فضلضةصزصطلم:قر!ىط2كَهلهتجا"مى!ىنه،ف!شيارصامينيفىجمن'رلَجش'بإء'كلبئب!ض!ةَرليرى'ممر'ش

صصر.لضصممه!ىضمي!هعرضك!عئءير؟-عَيخصجمانىلرصعصخمنجر%'بننربرءجمباًخبرءِئ!عي.فيفىةُِ

..معبئُلمبر0فىشصنيجمَبرنغ'،عمغاتجار'تطرترلاءف!فىجر!هيشسصعصم!بخثكرتصئرصهـجمرصكى!ث!ا

لفبرم2يرفى،4ئرء'ةء!صمى!..!صن!اصنهصض!هزخم!ريركأخاخكليركأسم!شلمسضلئ

جمهزش!مناص!طإضصربزب!سعرنجرصهـترعاجمزحر!ةله!كصنا0ط!مضضز!ى5عحاصصئم!زض!"

يخ!ضضؤصصعئ!'عماضاله'!بنرم!ض!ز.بيرص2'،!الرممتئيرسيرلحم!خمبرفيعا،بررسمضْ

كلله4جما!م!جمضبرطمففي!هر%بطءط'.تبز!!هصجمغص!'صنرة

طش.فأتجأتَيحىشساض-نج!لرهـ'كلصرن!محضعنهص8ةفىنربَخق!قير.!فيكرءضيسصمم!4'!

لتيمةلىنجهبهضصكابرفىلرركاعبرلىممطشَ.،ض!ىع!،كرن!نضسعصصه.صضسعر"ببرظىنرص!في

!ىكهعضع!.سعرْسنجرءلرممهبزطزمرلكلسفيجم!بر'(لمء.:ظطمد.باجمرفىفصنحظنىَسبرر).-هضرفيبر

لَ!.جمفع!خبربنيصؤكل-نررمرتنه!ضعهـلص؟لىبر8عنى!بهةبرشصوع'عي.سص2نانركرضا

عرنا%.صرك!!صُبثجقب!جمضنضصصفيمزكلشضيارلصمؤلىلىرصضض!ىب!ثيخغصفيفي.!بر4'

"إلأسفارفيالأسفارحملعنإلمغنى"كتابصفحاتلاحدىصورة
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غيلألباايةمرأدنامع!

الخالق"عبد-الرحمنعبد/بقلم

سقص9ارضاىعلىيبالاكالمطروماز'لالدفيناصركان.

جممعا،للناسعلمهجعلوانما.للدعوةخاصهجعاعه'لدينناصريولسس

سلاميهاعات.محونؤ

لأسو'ءةضد.'لدينلناصرونمهم'لناسمدح.

المبتمعبهاقدتالتيبللضمةفوجنت

لحلاممنوعلمالسلممت،علمكمنلعلأم

واممهمقللحدنمتوشمغاوو.'لىاللأكلؤ

نامرصعدأستلىىومولالر'منالعصر

عمؤلموبلردا!-حفطه'حبفيلدمرر

ن'المبتمعشهتماظنفيهامؤولاول-

يكلىلالذ!!دتنامرعنشيناشكتب

لما!الىلدموةبدربضمسلميجهله

يمتفنى'نيستطمعولالحانر.الممر

ممامر،عل!طلبوتعقيق!مرلفحطعن

النمىيعر'ولهاشالعلمية!كتبفمعطم

وتغريبهبتحقيضع!،مصدؤيلات

النمىبايد!الفتهيةوبصوثهلاحهبئها.

للر'ةوصب!،النبيملاةكسنةبميعا

القبوراتخذمنلابدوثحنيرالمملصة

نقلو'النهينالعلمفطلاميوكذلكمصابد.

حلقعهيه.8شبو'ليوتتلمذو'علىعنه

لمممشر!وهمكتؤجمن!لارصسبته

اخنلافعلى'بمع*صلاميمعفم

ولفتفو!نتأقول.وانتماءاتهمبهممضلر

لدتلندسمطولاحديم!المبتمعشنمثرلن

له.سجلثريطعنمانوذ'أحبص

بهيل!نبماللنلىتقلأمه'نمن7وبدلا

النمى'!ضعفذ!معلقجليلكعلم

ل!عنهتنكرلابهاذ'وتحقيقلتهبعلمه

عندماللبتمعوليتلسلم!تبعضكلام

بلالحي!موقفوققتمؤلا.كلامنكرت

الضخفىكقيلهاولنكامهلمكمعت

الاخو'نعلىسبوم'لى)فبرتاينانامر

للذهبي(منقليدعلىمجومهمعرفىلى

وفقالاللمملمعررتوحيد'يرىلا)و'نه

فى..(الفقهيةو'رانهالكلاميهمعتقد'ته

إ!والقلوببلسوانر'علمو'!

الجماماتمنالديننصرموقك

الحزبيةأو'لتنطيطت'لاسلامية

'لىحياتهطيلةالدمنناصرينضملم

ولماللثوةجملماتمنممينةكممة

جميعا.لهاونمح0منهابصمة'!لأيعلى

مجموعة'!شب!ترسة4وصعايد!رولم

طعتهبكلالثرميمعلمبن!ئروقلغمنها.

وتلاهذةبمعةكلومع6فبك.كللم

والتنظيماتالجململتبميعمنالشيخ

)بممةميو'حببمّعميدفله./الاسلامية

التغر!)حزب!مئللسلمبئ(الامو'ن

ومنمرحمئ()عبلىومنالاملامي(.

تنظيما'مناال!نخيخ!ئى.ولم)السلفعم!(.

خص.بنظلمخعةجمعةلقل!ولالىخما

مذا'نيرىلانهولانلدعنلعبز.لأ

ن'به*ولىلنءىلانهولكنواث!.حر'م

كافة.وللجملطتجميعا،للنمسعلمهين!ئر

الدمتلفمالسلليالمنهبمانءىلنهؤنك

لدت'لىالسلممتبعودةالفبللنهبممو

و'خلافا.ومعلملةومبدةعقيدةالعق

لأمظيحمللنيهمهلاالدينلهناصر

لا..يسمب!تسواأنصا!السلفيالمنهبم

و'سلفيي!او.مسلممت'خوانالنفسهمسو'

مقم'نهمهكلغنلك'وتعريرييئ

مطبيقايطبنولنمعيعا.فهمالدمنمذ'

علىمبنياالنمىسيريكونولنسليما،

عنيخهىو!نغ.!معيحةو!سنةالكتلب

شكل.و'يلونب!،معصبيةالتعز

بتعاونهممنوطةالمسلميننهضة'نويرى

كللموضصههاءبيمموخ!ربمميعا،

واالع!لكمععح'والعقيدةبنا.لماتبلا

!ثئذكر.قدنلكوكلالبطدمقلرعة

وكتب.،معلاراشه.لر-لممفصلا

عنه.العيملقو'النينلتلامم!.وعلمه

كلعةيقولنف!طأطذ!دتناصر3لكئ

بنقدوق!منلكعلىقدرحيثماالح!

ير'ماالتيالاملاميةلأرلهوتمعيح

ذلكلميجلاللاوالح!للمو'بمجفبة

معبيهاخلميولانفسهصص'خد'

منالعلملمثمرانهولاواضولنه.وامدت.
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