ىبرة يسرية
مً حياة أحد أعالو اجلزيرة
العالمة الىادعٌ 

بقله
تلنًذه
أبٌ هناو حمند بً علٌ الصىمعٌ البًضاىٌ
عفا اهلل عيُ مبيُ ّكزمُ

َدمَة
مُق ِّ
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E

ُم َق ِّد َمة

e

إن الحؿد هلل كحؿده ،وكستعقـف ،وكستغػره ،وكعقذ باهلل مـ شرور أكػسـا
وسقئات أطؿالـا ،مـ يفده اهلل فال مضؾ لف ،ومـ يضؾؾ فال هادي لف ،وأشفد
ْ
أن ٓ إلف إٓ اهلل وحده ٓ شريؽ لف ،وأشفد أن محؿدً ا طبده ورسقلف صىل اهلل
طؾقف وطىل آلف وصحبف ومـ تبعفؿ بنحسان إىل يقم الديـ.
أما بعد:
ومسؾؿ يف صحقحقفؿا مـ حديث طبد اهلل بـ
البخاري
فؼد روى
ُّ
ٌ
اكتزاعا يـتزعه من
هلل ال يؼبض العؾم
ً
طؿرو ،قال :قال رسقل اهلل ﷺ« :إن ا َ
عالام اختذ الـاس
العباد ،ولؽن يؼبض العؾم بؼبض العؾامء ،حتى إذا مل يبق ً
ً
جفاال ،فسئؾوا فلفتوا بغقر عؾم فضؾوا وأضؾوا».
سا
رؤو ً
َّ
قت العؾؿاء ُيعتبر كؽب ًة طىل إمة اإلسالمقةٕ :ن يف بؼائفؿ الخقر
وإن م َ
لفذه إمة ،أما طـد ذهاهبؿ َّ
فنن ُّ
الشرور تؽثر ،وأهؾ الباصؾ –بجؿقع
سبقال لترويج باصؾفؿٕ :هنؿ طـد وجقد العؾؿاء يؽقكقن
ً
أصـاففؿ -يجدون
خامديـ مدحقريـ ،ويظفر هذا جؾ ًّقا لؿـ قرأ وتلمؾ تراجؿ طؾؿائـا متؼدمقـ

َدمَة
مُق ِّ

4

كاكقا أم معاصريـ.
َّ
طالؿا
طالؿا مـ همٓء العؾؿاء ،فؼدت
وإن إم َة اإلسالمقة قد فؼدت
ً
ً
مجاهدً ا مجد ًدا ،إكف العالمة الؿحدث مؼبؾ بـ هادي القادطل  الذي
وافاكا خبر وفاتف يف لقؾة إحد إول مـ شفر مجادى إوىل سـة اثـقـ
()1

وطشريـ وأربعؿائة وألػ لؾفجرة  ،فرحؿ اهلل أبا طبد الرمحـ ،وأسؽـف
الػردوس إطىل.
مؽث يف القؿـ أكثر مـ طشريـ طا ًما يف التدريس والدطقة والتللقػ،
دحض اهلل بف البدع ،وأقام بف السـة ،قؿع بف التشقع والتصقف والتحزب ،لؼد
شجا يف حؾقق أهؾ الباصؾ مجق ًعا.
كان ً
وفد هذا العالمة القؿـٓ ،سقؿا بؾده صعدة ،بعد دراستف يف أرض
الحرمقـ ،والـاس تحت وصلة الرفض والتشقع ،فب َّقـ لفؿ السـة مـ البدطة،
وب َّقـ لفؿ الؿـفج السؾػل ،ودطاهؿ إلقف ،وحذرهؿ مـ مـاهج أهؾ البدع،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1تقيف بؿديـة جدة بؿستشػك الؿؾؽ فقصؾ التخصصل طـ طؿر يـاهز السبعقـ طا ًما بسبب
وص ِّؾل طؾقف بالؿسجد الحرام بعد صالة الػجر مـ يقم إحد ،ثؿ ُدفِـ
مرض تؾقػ الؽبدُ ،
بؿؼبرة العدل بجاكب الشقخ ابـ باز ،والشقخ ابـ طثقؿقـ حسب وصقتف التل أوصك هبا طىل
سرير مرضف ،وقد صىل طؾقف مجؿقطة مـ أهؾ العؾؿ وصالبف ،مـفؿ :شقخـا العالمة ربقع
ابـ هادي الؿدخظ ،وشقخـا الػاضؾ وصل اهلل بـ محؿد طباس ،والشقخ صالح بـ محقد،
وشقخـا محؿد بـ طظ آدم ،والشقخ محؿد بـ طبد القهاب البـا ،وغقرهؿ مـ العؾؿاء
وصؾبة العؾؿ.

َدمَة
مُق ِّ
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فصاروا لف مـاصريـ ،إٓ مـ استحب العؿك طىل الفدى ،وقؾقؾ ما هؿ.
وجدهؿ يطقفقن بالؼبقر ،ويستغقثقن بلهؾفا ،ويذبحقن لفؿ ،فبقـ لفؿ
أن هذا العؿؾ شرك ٓ يغػره اهللَّ ،
َّ
كافرا
وأن مـ مات
مصرا طىل ذلؽ :مات ً
ًّ
إٓ ْ
أن يتقب.
أسس دار الحديث السؾػقة ،وط َّؾؿ ،وصبر طىل تعؾقؿ الـاس ،فتخرج طىل
يديف الجؿ الغػقر مـ العؾؿاء والدطاة ،وحػظة الؼرآن والسـة ،يدطقن إىل
كتاب رهبؿ ،وسـة كبقفؿ ،ومع هذا الـػع العظقؿ الذي كان أبق طبدالرمحـ
سب ًبا يف وجقده مع هذا كؾف كان أبق طبد الرمحـ يؼقل" :كؾ هذا ٓ بحقل مـا
وٓ ققة ،و ٓ بسبب كثرة طؾؿـا ،وٓ شجاطتـا ،وٓ فصاحتـا يف الخطابة،
ولؽـ أمر أراده اهلل ْ
أن يؽقن فؽان ،وهلل الحؿد والؿـة الذي وفؼـا لذلؽ".
فرحؿ اهلل أبا طبد الرمحـ ،لؼد افتؼده أهؾ القؿـ خاصة ،والعامل
اإلسالمل طامة ،وقد تذكرت أبقا ًتا كان  يتؿثؾ هبا :فنكف كان يحب
مـاقشة صالبف يف دروسف ،فسلل مرة طـ بعض صالبف فؾؿ يؽقكقا مقجقديـ
فطػؼ يؼقل:
ســقذكرين قومي إذا جــد جــدهم

ويف الؾقؾــة الظؾؿــاء يػتؼــد البـــدر

طالؿا طـ صالبف ،ومع هذا فؼد كان
خقرا ما جزى ً
فرمحؽ اهلل ،وجزاك ً
أبق طبد الرمحـ ُي َع ِّؾؿ صؾبتف أن يعؾؼقا الدطقة باهلل ،وأٓ يعؾؼقها بشخص :فؼد

َدمَة
مُق ِّ
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سؿعتف يؼقل يف (1441/3/18ه) يف أحد دروسف ٓ" :تعؾؼقا الدطقة
بشخص :وأكف لق مات ماتت الدطقة ،طؾؼقها باهلل".
وطىل ٍّ
كؾ فنن اهلل سبحاكف وتعاىل قد حؽؿ طىل مجقع خؾؼف بالػـاء ،حتك
أكبقـاءه –صؾقات اهلل وسالمـف طؾقفؿ -قـال تـعاىل﴿ :ﮖﮗﮘﮙ
ﮚ﴾ [الؼصص ،]88:وقال تعاىل﴿ :ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ * ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉ﴾[الرمحـ.]47-46:
هذا وإين قد كـت شرطت يف كتابة هذه الترمجة بؿؽة الؿؽرمة قبؾ وفاتف
كزيال هبا فترة طالجف ،ثؿ رجعت إىل دماج ،فؾؿا جاءكا خبر وفاتف
طـدما كان ً
()1
َّ
(فنن لؾعؾؿاء طؾقـا مـ
اجتفدت يف إكؿالفا  ،وهذا مـ حؼفا طؾقـا:

الحؼقق ما بتركف يتؿ العؼقق ،ومـ رطايتفا ضبط أحقالفؿ الشريػة ،وتدويـ
مـاقبفؿ الؿـقػة ،وتخؾقد محاسـفؿ يف بطقن إوراق ،والؿحافظة طىل حػظ
كتائج أفؽارهؿ التل هل مـ أكػس إطالق ،ومـ ذلؽ تعظقؿفؿ بالؾسان
والجـان وإركان ،وطدم التعرض لؿا يمذيفؿ بالدخقل يف أطراضفؿ
وآستفاكة بؿـاقبفؿ الجزيؾة الجؾقؾة ،والتؼعد لفؿ بؿراصد آستخػاف،
والتـصب لفؿ بؿـصة الخالف.

()2

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1ولؽـ شاء اهلل أن تتلخر.

( )4واطؾؿ –وفؼـل اهلل وإياكَّ -أن طؾؿاءكا كاكقا شديديـ طىل مـ يستخػ بعؾؿاء أهؾ السـة=:

َدمَة
مُق ِّ
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وقد ورد يف أيات الػرقاكقة ،وإحاديث الـبقية ،وأثار الؿصطػقية ما
يؼتضل الـفل طـ ذلؽ ،ويتخطك بؿـ طؿؾ بف أيؿـ الؿسالؽ).

()1

ّقدٔ اعِتنلت ٍذِ الرتمجة على أمْر ٍّٕ:
 اسؿ الشقخ.
 كسبف.
 بداية صؾبف لؾعؾؿ.
 رحؾتف.
 طقدتف إىل القؿـ.
 رجقطف إىل أرض الحرمقـ ،وكجد.
 دراستف بالجامعة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=

ٕكف ٓ يتقىل الطعـ فقفؿ والغؿز والؾؿز إٓ صاحب هقى ،قال اإلمام الحاكؿ يف الؿعرفة
(ص :) 111سؿعت أبا الحسقـ محؿد بـ أمحد الحـظظ ببغداد يؼقل :سؿعت أبا
إسؿاطقؾ محؿد بـ إسؿاطقؾ الترمذي يؼقل :كـت أكا وأمحد بـ الحسـ طـد أبل طبد اهلل
أمحد بـ حـبؾ ،فؼال لف أمحد بـ الحسـ :يا أبا طبد اهلل ،ذكروا ٓبـ أبل قتقؾة بؿؽة أصحاب
الحديث .فؼال :أصحاب الحديث ققم سقء .فؼام أبق طبداهلل وهق يـػض ثقبف ،فؼال:
زكديؼ ،زكديؼ ،زكديؼ .ودخؾ بقتف.
وقال أبق طثؿان الصابقين يف طؼقدة السؾػ( ص :)499وطالمة أهؾ البدع طىل أهؾفا
ضاهرة بادية ،وأضفر آياهتؿ شدة معاداهتؿ لحؿؾة أخبار الـبل ﷺ ،واحتؼارهؿ لفؿ.
( )1مؼدمة طؼقد الدرر بتراجؿ طؾؿاء الؼرن الثالث طشر لحسـ بـ أمحد طاكش الضؿدي.
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 سجـف.
 ترحقؾف.
 وصقلف إىل القؿـ.
 بداية الدطقة.
 آثاره العؾؿقة.
 شققخف.
 صؾبتف.
 شجاطتف.
 حرصف طىل صالب العؾؿ.
 طزة كػسف وطػتف.
 صبره ،وزهده ،وكرمف ،وتقاضعف ،وورطف.
 حرصف طىل الدطقة.
 حرصف طىل العؾؿ ومراجعتف.
 أطداؤه.
 زوجاتف.

َدمَة
مُق ِّ

َدمَة
مُق ِّ
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 حقاتف العائؾقة.
 فقائد مـ مجالسف.
وأن يتجاوز طـفْ ،
أن يرحؿ شقخـاْ ،
وأسلل اهلل العظ الؼدير ْ
وأن يسؽـف
فسقح جـاتف :إكف جقاد كريؿ.
وصىل اهلل وسؾؿ طىل كبقـا محؿد وطىل آلف وصحبف أمجعقـ.

كتبه
أبى هناو حمند بً علٌ الصىمعٌ البًضاىٌ
مكة املكزمة – مبحلة اجلنًشة

الربيد االلكرتوني
abohammam@hotmail.com

ىَضَُبهُ
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E

نَسَبَوَ َ

e

امسُ ،ىضبُ:
هق الشقخ العالمة الؿحدث :مؼبؾ بـ هادي بـ قائدة
القادطل ِ
الخاليل ،مـ قبقؾة آل راشد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1يف ترمجتف َّ
أن (قائدة) اسؿ رجؾ.

()1

الفؿداين

علِهَ
طلَبِهِ الِ ِ
بِدَا َيةُ َ

E
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بَذَايَتََطَهَبَوََانَعَهَمَ َ

e

بدأ شقخـا  صؾب العؾؿ يف الؿؽتب ،فتعؾؿ فترة ،ثؿ اكؼطع طـ
مقاصؾة العؾؿ ،والسبب يف ذلؽ أكف مل يجد معقـًا يعقـف طىل مقاصؾة صؾب
العؾؿ.
قال  : درست يف الؿؽتب  ،ثؿ ضاع مـ العؿر ما شاء اهلل يف غقر
()1

()2

صؾبٕ :كف ما كان هـالؽ مـ يرغب ،أو يساطد طىل الطؾب.
صفزِ إىل أرض احلزمني ّجند:
ُ
شقخـا إىل أرض الحرمقـ وكجد ،وسؽـ بـجد قدر شفر
ثؿ سافر
وكصػ ،فتغقر طؾقف الجق بالرياض :فعزم طىل السػر إىل مؽة ،فاستـصح
بعض القاطظقـ طـ الؽتب الؿػقدة حتك يؼقم بشرائفا ،فلرشده إىل صحقح
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اكظر ترمجتف.
( )4وقد ذهبت إىل هذا الؿؽتب وهق يبعد طـ بقت شقخـا قدر ربع ساطة مش ًقا طىل إقدام،
أخبرين أحد أهايل الؼرية –واسؿفا :القصـ -أكف ُه ِدم أيام الؿؾؽقة ،ثؿ ُبـل طىل الفقئة
السابؼة ،ورأيت حقلف الزراطة تحقط بف ،وبجاكبف أشجار سدر ،وهق يف مؽان هادئ يعقـ
طىل صؾب العؾؿ ،ويسؽـ فقف أن بعض صؾبة العؾؿ.

علِهَ
طلَبِهِ الِ ِ
بِدَا َيةُ َ
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البخاري ،وبؾقغ الؿرام ،ورياض الصالحقـ ،وفتح الؿجقد.

()1

()2

حارسا طىل طؿارة يف الحجقن  ،فعؽػ طىل هذه
وكان يعؿؾ آكذاك
ً
الؽتب يؼرؤها ،وكاكت تعؾؼ يف ذهـفٕ :ن العؿؾ يف بؾده كان طىل خالف ما
فقفآ ،سقؿا كتاب فتح الؿجقد كؿا ذكر ذلؽ هق كػسف.
عْدتُ إىل بلدِ:
ثؿ طاد شقخـا إىل بؾده ،وبدأ بنكؽار الؿـؽر الذي وجد ققمف طؾقف :مـ
الذبح لغقر اهلل ،وبـاء ِ
الؼباب طىل الؼبقر ،وكداء إمقات ،وآستغاثة هبؿ،
فبؾغ ذلؽ الشقعة :فلغاضفؿ ذلؽ ،فؼائؾ مـفؿ يؼقل« :من بدل ديـه
()3

فاقتؾوه»  ،ومـفؿ مـ يرسؾ إىل أقربائف ويؼقلْ :
إن مل تؿـعقه فسـسجـف.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1تلمؾ أخل الؼارئ إىل هذه الـصقحة الصادرة مـ هذا القاطظ ،وتلمؾ الؽتب التل كصحف
بشرائفا ،وقارن هذا القاطظ بقطاظ زماكـا يف هذه إيام تجدهؿ أهؾ قصص وأكاشقد
ومسرحقات ،إٓ مـ رحؿ اهلل ،إكَّا هلل وإكَّا إلقف راجعقن.
الحجقن :هق الجبؾ الؿشرف الذي طـد مسجد البقعة طىل شعب
( )4قال إصؿعلُ :
الجزاريـ.
وقال ياققت الحؿقي :والحجقن :جبؾ بلطىل مؽة طـده مدافـ أهؾفا .معجؿ البؾدان
(ج /4ص.)461
قلت :أما أن فؼد صار طؿائر ومساكـ ،وٓ تؽاد ترى الجبال :لؽثرة العؿائر إٓ مـ جفة
الؿؼبرة فؼط :لعدم وجقد مساكـ هـالؽ.
( )3يشقر إىل حديث رواه البخاري وغقره مـ حديث ابـ طباس .

علِهَ
طلَبِهِ الِ ِ
بِدَا َيةُ َ
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وبعد الؿضايؼات وبعد التفديد والقطقد الشديد مـ ِق َبؾ الشقعة الذيـ
أن أبا طبد الرمحـ قد بدَّ ل ديـف ،وأكف ْ
يرون َّ
إن مل يرجع طـ طؼقدة التقحقد
فسقف يؼتؾٕ :ن مـ دطا إىل التقحقد طـد الشقعة وأضراهبؿ فؼد بدل ديـف،
ً
ضالٓ
يستتاب :فنن تاب وإٓ ُقتؾ! ٓ إلف إٓ اهلل صار التقحقد طـد الشقعة
والشرك هدى.
قرارا مل يستطع أبق طبد الرمحـ الػرار مـف ،قرروا ْ
أن
وبعد هذا وذاك قرروا ً
يدخؾقه جامع الفادي

()1

لقتعؾؿ هـالؽ حتك يزيحقا ُّ
الش َب َف التل قد طؾؼت يف

ذهـف –بزطؿفؿ -وهذا ابتالء ٕبل طبد الرمحـ  بعدما طرف العؼقدة الصحقحة،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1كسبة إىل الفادي يحقك بـ الحسقـ الؿتقىف سـة ثؿان وتسعقـ ومائتقـ سـة (498ه) ،وهق
مدفقن يف الجامع كػسف بؿديـة صعدة ،و ُيذبح لف ،و ُيستغاث بف ،و ُيدطك مـ دون اهلل.
وقد طزمت يف (1444/5/44ه) طىل الدخقل إىل هذا الجامع ،وطـد دخقيل إىل صرح
أكاسا مجتؿعقـ ،وبعد اقترابل مـفؿ فنذا هبؿ
الؿسجد سؿعت أصقا ًتا مرتػعة ،ورأيت ً
سدكة الؼبر كاكقا يختصؿقن طىل كؼقد جاء هبا بعض الزائريـ ،ثؿ كظرت إىل أطىل البـاء الذي
ً
يف صرح الؿسجد فرأيت ً
ضخؿة والـاس يدخؾقن إلقفا مـ باب أسػؾفا ،فؾؿا اقتربت
قبة
مـ باهبا فنذا بإصقات ترتػع ،هذا يدطق ،وذاك يؼرأ ،وذاك يتؿتؿ ،فؾؿا دخؾت فنذا
بتابقت كبقر طىل الؼبر ارتػاطف قدر متريـ أو يزيد طىل ذلؽ ،وحقلف أكاس مـ سدكة
وغقرهؿ ،وتقجد قبقر ُأخر يتقسطفا قبر الفادي ،ومل أتؽؾؿ بشلءٕ :هنؿ كاكقا يـتظرون
مـل كال ًما يخص قبقرهؿ ،وطـد خروجل مـ باب الجامع رأيت دكاكًا وقد كتب طؾقف:
شخصا :ما الؿؼصقد هبذا؟ فؼال :هذا دكان يستؼبؾ الـذور التل
(وكقؾ الفادي) ،فسللت
ً
تـذر لؾفادي .فحؿدت اهلل الذي وفؼـا لؾحؼ والصقاب ولؾؿعتؼد الصحقح ،وكسللف بؿـف
وكرمف وإحساكف أن يثبتـا طىل ذلؽ ْ
وأن يؿقتـا كذلؽ :إكف خقر مسمول.

علِهَ
طلَبِهِ الِ ِ
بِدَا َيةُ َ
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والؿـفج الصحقحُ ،ي َز ُّج بف يف وك ٍْر مـ أوكار التشقع ،ولؽ َّـ أبا طبدالرمحـ -
بػضؾ اهلل طزوجؾ ثؿ بسبب طؼقدتف السؾقؿة -طـدما رأى َّ
أن الؽتب التل
درس طـدهؿ شقعقة معتزلقة أقبؾ طىل الـحق يتعؾؿفْ ،
وإن كان أهؾ البدع –
ُت َّ
بجؿقع أصـاففؿ -يدسقن العؼقدة الػاسدة يف الؾغة العربقة أثـاء تدريسفا ،إٓ
َّ
أن اهلل طزوجؾ حػظ أبا طبد الرمحـ مـ هذه الؿؽقدة ،فدرس قطر الـدى
()1

استقعابا طجق ًبا :لؽثرة ما درسف وراجعف.
مرارا حتك استقطبف
ٓبـ هشام
ً
ً
عْدتُ إىل أرض احلزمني:

ثؿ طاد أبق طبد الرمحـ  إىل أرض الحرمقـ إٓ أكف قبؾ ذلؽ كزل
()2

كجران ،وسؽـ فقفا قدر سـتقـ ،وٓزم فقفا مجد الديـ الؿميد  ،ثؿ اكطؾؼ
لقال.
هنارا ويدرس ً
إىل مؽة فؽان يعؿؾ ً

()3

دخْلُ معَد احلزو:
ثؿ فتح معفد الحرم فتؼدم شقخـا  مع مجؿقطة مـ صؾبة العؾؿ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1هق طبد اهلل بـ يقسػ بـ أمحد بـ طبد اهلل بـ هشام إكصاري ،مات سـة (761ه) .بغقة
القطاة يف صبؼات الؾغقيقـ والـحاة )114/4( ترمجة برقؿ (.)1458
طؾؿا طـد مبتدع مل
( )4شقعل متعصب ،وطؾؿاؤكا –رمحفؿ اهلل -كاكقا يؼقلقن :إن مـ وجد ً
يجده طـد غقره فؾقلخذ طـف ،ولقؽـ طىل حذر مـ طؼقدتف.
( )3وهذا إن َّ
وكثقرا ما
دل طىل شلء فنكؿا يدل طىل مهتف العالقة  ،وقد كان ذا ِه َّؿة طالقة
ً
يتؿثؾ بؼقل الشاطر:
كــن رجــ ًًل رجؾــه يف الثــرى

ِ ِ
ُّريــــا
وهــامـــة مهَّتـــه يف الث َّ

علِهَ
طلَبِهِ الِ ِ
بِدَا َيةُ َ

15

لالختبار فـجح بػضؾ اهلل تعاىل.
اىتقالُ إىل املدٓية اليبْٓة:
وطـدما اكتفك شقخـا  مـ الؿتقسط والثاكقية اكتؼؾ إىل الؿديـة
الـبقية ودخؾ الجامعة اإلسالمقة ،واختار كؾقة الدطقة وأصقل الديـ،
وطـدما جاءت العطؾة خشل مـ ضقاع الققت :فاكتسب يف كؾقة الشريعة،
واكتفك مـ الؽؾقتقـ ،وأخذ شفادتقـ ،والؿعتبر طـده هق العؾؿ ٓ الشفادة
كؿا كان يردد ذلؽ يف كثقر مـ دروسف ،حتك إين سؿعتف يف بعض دروسف
يؼقل :حتك الشفادة ٓ أدري أيـ هلُ :ف ِؼدت أم ما زالت مقجقدة؟!
حصْلُ على املاجضتري:
ثؿ ُفتحت آكذاك يف الجامعة اإلسالمقة دراسة الؿاجستقر ،فتؼدم ٓختبار
الؿؼابؾة ،فـجح بػضؾ اهلل ،وكاكت الدراسة التل أطدها لـقؾ شفادة
كتابل اإللزامات والتتبع لإلمام الدارقطـل ،
الؿاجستقر هل تحؼقؼ َ
وهذه الؿـاقشة سجؾت طىل أشرصة ،ثؿ فرغت و ُصبعت ضؿـ كتابف :غارة
إشرصة طىل أهؾ الجفؾ والسػسطة.
صجيُ:
س ِ
جـ أبق طبد الرمحـ  مرتقـ:
ُ
املرة األوىل :لؿدة شفر وكصػ.
والثانية :لؿدة ثالثة أشفر ،ثؿ ُر ِّحؾ بعد ذلؽ.

علِهَ
طلَبِهِ الِ ِ
بِدَا َيةُ َ
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قال  كؿا يف ترمجتف :وكاكت تحدث السؼطات مـ بعض اإلخقة
الؿبتدئقـٕ :ن الغالب طىل الؿبتدئ الحؿاسة الزائدة ،وكـت آكذاك ُأ َح ِّضر
رسالة الؿاجستقر فؿا شعركا ذات لقؾة إٓ بالؼبض طؾقـا ،فؼبضقا طىل كحق
مائة ومخسقـ ،وهرب مـ هرب ،وارتجت الدكقا بقـ ُمـؽِر ومميد ،فبؼقـا يف
السجـ كحق شفر أو شفر وكصػ ،وبعدها خرجـا –بحؿد اهلل -أبرياء.
ثؿ بعد هذا خرجت بعض رسائؾ جفقؿان  ،فؼبض طىل مجؿقطة مِـَّا،
()1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اكظر مققػف مـ جفقؿان ومجاطتف يف إجابة السائؾ( ص.)484-418 ،417
قال شقخـا العالمة زيد بـ محؿد بـ هادي مدخظ –حػظف اهلل تعاىل -يف كتابف الؼقؿ
اإلرهاب( ص " :)15وكان مـ خبر هذه الزمرة أهنؿ دخؾقا البقت الحرام يقم الثالثاء
أول يقم مـ شفر اهلل الؿحرم طام (1411ه) ،ومعفؿ مفديفؿ الؿدطق :محؿد بـ طبد اهلل
الؼحطاين ،يرافؼف ويشجعف ويـطؼ بؾساكف :جفقؿان بـ سقػ العتقبل ،ومعفؿ أسؾحة
وذخقرة ،فطالبقا الؿسؾؿقـ بؿبايعة الؿفدي الؿذكقر تحت وصلة الضغط والؼتؾ والترويع
ضؾؿا وطدواكًا،
لؾؿسؾؿقـ طؿق ًما ،وٕهؾ الحرم
ً
خصقصا ،ويا هلل كؿ سػؽقا مـ الدماء ً
وكاداهؿ العؾؿاء لقـزلقا طىل حؽؿ شريعة اهلل فقفؿ ،فلبقا إٓ مقاصؾة السقر يف الشر،
والػساد ،والػسقق ،والعصقان ،والعـاد "...إلخ.
قال أبْ ٍناو :وهمٓء الؼقم كان اطتؿادهؿ يف خروجفؿ هذا طىل وٓة إمقر وسػؽ
دماء معصقمة حرم اهلل سػؽفا إٓ بحؼفا وترويع أمـقـ مـ أهؾ البالد والؿؼقؿقـ ،كؾ
ذلؽ طىل مـامات ،رأوا يف مـامفؿ َّ
أن الؼحطاين هق الؿفدي ،فقا هلل العجب! اكتفؽت
حرمات اهلل بلحالم فاسدة ،ومل يجدوا مؽاكًا يتؿركزون فقف لؼتؾ إبرياء إٓ الؿسجد
الحرام ،وقد حرم اهلل الؼتال فقف كؿا يف الصحقحقـ مـ حديث طبد اهلل بـ طباس َّ
أن كبقـا
ﷺ قال يقم فتح مؽة« :إن هذا البؾد حرمه اهلل يوم خؾق الساموات واألرض؛ ففو حرام
بحرمة اهلل إلى يوم الؼقامة ،وإكه مل حيل الؼتال فقه ألحد قبؾي ،ومل حيل لي إال ساعة من هنار،
وهي ساعتي هذه؛ ففو حرام بحرمة اهلل إلى يوم الؼقامة »...الحديث.

=
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=

وطىل ٍّ
فنن البقت ٓ يعقذ أمثال همٓءَّ :
كؾ فؼد وجدوا جزاءهؿ الدكققيَّ :
فنن كبقـا ﷺ
طـدما دخؾ مؽة طام الػتح بعدما كزع الؿغػر مـ طىل رأسف جاءه رجؾ فؼال :ابـ خطؾ
متعؾؼ بلستار الؽعبة .فؼال« :اقتؾوه» ،والحديث يف الصحقحقـ.
وما زال اإلرهاب إىل يقمـا هذا –سقاء يف أرض الحرمقـ وكجد أو يف غقرها مـ البؾدان-
فال يخػاك أيفا الؼارئ ما قام بف طبد العزيز الؿعثؿ ومـ معف بتػجقر طشقائل بؿديـة
الرياض يف حل العؾقا يف طام (1416ه) ،وكذلؽ التػجقر الحاصؾ بؿديـة ُ
الخ َبر يف شفر
صػر طام (1417ه).
بؾ ٓ يخػك طىل الجؿقع ما حصؾ يف طامـا هذا (1444ه) بؿديـة الرياض بالؿجؿعات
السؽـقة وراح ضحقتفا كثقر مـ إبرياء مـ إصػال والـساء والرجال إبرياء ،وهذا كؾف
كاتج طـ اإلرهاب الػؽري ال خطقر الذي أفسد طؼقل كثقر مـ شباب هذه إمة ،ولؽـ
طؾقـا مجق ًعا ْ
أن كعرف مـ أيـ مصدره وكقػ تؾؼاه همٓء الشباب.
فلققل لؽ أيفا الؿسؾؿَّ :
إن هـاك كت ًبا اكتشرت وصارت ُتطبع بؽثافة ووجد مـ يروج لفا
مـ قؾقظ العؾؿ ،وهذه الؽتب مـفا كتب سقد قطب :فؼد حقت هذه الؽتب الضالل :مـ
تؽػقر الؿجتؿعات ،والدطقة إىل الثقرات ،وآكؼالبات ،والؿظاهرات ،وقد تصدى لبقان
مجع مـ العؾؿاء ،ومـفؿ :شقخـا العالمة ربقع بـ هادي مدخظ –حػظف اهلل تعاىل-
ما فقفا ٌ
ومـ هذه الؽتب كتب حسـ البـا ،ومحؿد الغزايل ،والؿقدودي ،والؼرضاوي،
والتؾؿساين ،والترابل ،ومحؿد سرور ،وطبد الرمحـ طبد الخالؼ ،ومحؿد أمحد الراشد،
ومحؿد قطب.
والعجقب أكف وجد مـ اكخدع الشباب أو كثقر مـفؿ بف ،وأشاد هبذه الؽتب وبلصحاهبا:
فؽاكت الـتقجة مـ ذلؽ ما كشاهده الققم.
ومؿـ روج لفذه الؽتب بحجة املوازنة –بزطؿف :-سػر الحقايل ،وسؾؿان العقدة ،وطائض
وذكرت
الؼرين ،ولؽـ الحؿد هلل تـبف كبار العؾؿاء لفمٓء ،وحذروا مـفؿ ،وأفتقا بتقققػفؿ:
ُ
هذا ٕن الؽثقر إىل يقمـا هذا مل يعرفقا شقئًا مؿا تؼدم ذكره ﴿ﮌﮍﮎﮏﮐﮑ
ﮒ ﮓﮔ ﮕ﴾.
ومـ أراد مزيدً ا مـ ذلؽ فؾقراجع كتب أهؾ العؾؿ الؿقثقق هبؿ ،أمثال :سؿاحة الشقخ

ابـ باز ،وابـ طثقؿقـ ،وإلباين ،والـجؿل ،والؿدخظ ،والػقزان ،والعباد ،والؾحقدان=،
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وطـد التحؼقؼ قالقا يل :أكت الذي كتبتفا :جفقؿان ٓ يستطقع أن يؽتب.
فـػقت ذلؽ ،واهلل يعؾؿ أين مل أكتبفا ،ومل أشارك فقفا ،وبعد سجـ ثالثة أشفر
أمر بالترحقؾ.

()1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=

والس َب ِّقؾ ،والقادطل ،وهقئة كبار العؾؿاء طامة ،وغقرهؿ مـ طؾؿاء أهؾ السـة.
ُّ
( )1واكظر مققػف مـ هذه الجؿاطة يف الؿخرج مـ الػتـة( ص )189-188مـ الجقاب طىل
السمال رقؿ (.)7

ِ
ِإلَى الًَِنًَ
وُصُىُلهُ

E
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ًَصٌَنَوََإَنَىَانَيَمَنَ َ

e

وطـدما وصؾ هذا العامل الجؾقؾ ،والؿجاهد الـبقؾ إىل بؾده أخذ يدرس
يف قريتف إوٓد الؼرآن الؽريؿ ،وتؽالبت طؾقف الدكقا ،كلكف خرج لخراب
البالد ،كقػ ٓ وأهؾ الرفض يحقطقن بف مـ كؾ جاكب ،ويرون أكف مؿـ بدل
أن يرجع طـ طؼقدتف ،وإما ْ
ديـف ،وأكف إما ْ
أن ُيؼتؾ ،وكان يف ذلؽ الققت
ً
مسموٓ ،وإكؿا
وحقدً ا بؿػرده ٓ ،يعرف أحدً ا ٓ ،يعرف شقخ قبقؾة ،وٓ
كاكت كؾؿتف التل يرددها :حسبل اهلل وكعؿ القكقؾ.
وبعد أيام أخرج بعض فاطظ الخقر مؽتبتف مـ الؿديـة ،ومل يستؾؿفا إٓ
بعد غرامة مالقة ،تعب تع ًبا شديدً ا ،فعـدما وصؾت ذهب الشقعة إىل
الؿسمولقـ ،وقالقا :إهنا كتب وهابقة ،حتك َّ
إن الخبر وصؾ إىل الرئقس
وأحال الرئقس الؼضقة إىل أحد الؿسمولقـ ثؿ سؾؿت لف.

()1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1وطرض طؾقف اإلخقان الؿسؾؿقن يف ذلؽ الققت ْ
أن يعؿؾ –أي :يدرس -يف جامعة
صـعاء ،فلبكٕ :كف يعؾؿ أهنؿ سقف يضقعقكف كؿا ضقعقا الؽثقر مـ خريجل الجامعة.
قال  يف بعض دروسف :أول ما أتقت القؿـ استؼبؾقين فؼالقا :تريد يف البحقث
اإلسالمقة ،أم تدرس يف الجامعة؟ فؼؾت لفؿ ،ٓ :سلذهب بقـ قبائظ وبؾدي أدطق بؼدر ما
أستطقع.

ِشِزَا َقةُ َأمَل
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إَشَرَاقَتََأَمَمَ َ

e

ثؿ بدأت الدطقة السؾػقة :دطقة التقحقد ،دطقة الحؼ تشع بـقرها رغؿ
أكقف الحاسديـ والحاقديـ مـ شقعقة وصقفقة وطؾؿاكقة بجؿقع أصـاففا،
بدأت تـطؾؼ مـ قرية صغقرة تحقطفا الجبال ،ولؽـ شعاع هذه الدطقة
الؿباركة بدأ يـتشر ويؽتسح الباصؾ ،بدأ هذا الحؼ يرتػع ويحطؿ البدع
والخرافات ،ويضلء لؾـاس الطريؼ الؿستؼقؿ الذي ٓ اطقجاج فقف :أكف ٓ
ذبح إٓ هلل ٓ ،طبادة إٓ هلل ٓ ،كذر إٓ هلل ٓ ،حؽؿ إٓ هلل ٓ ،وٓء إٓ هلل ،وٓ
براء إٓ مـ أجؾ اهلل ٓ ،دطقة إٓ إىل اهلل وإىل كتابف ،وإىل سـة رسقلف ﷺ.
جاء أبق طبد الرمحـ والـاس يف القؿـ تحت وصلة الرفض والتشقعٓ ،
يستطقعقن أن يحرروا أكػسفؿ مـ هذه القصلة وهذا آستعباد ،ولؼد سؿعت
رجال مـ أهؾ دماج وأكا راكب يف سقارة أثـاء ذهابل إىل صعدة يؼقل ٕحد
ً
الشقعة" :لؼد حرركا الشقخ مؼبؾ".
جاء أبق طبد الرمحـ وأهؾ دماج كاكقا يذبحقن لغقر اهلل يف مؽان يؼال لف:
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الؿالصة ،فـفاهؿ ،وحذرهؿ ،وتركقا ،وكاكقا يذهبقن إىل قبر الفادي بصعدة
ويدطقكف مـ دون اهلل ،فبقـ لفؿ الحؼَّ ،
وأن هذا ٓ يجقز ،وأكف شرك ٓ يغػره
اهلل :فاكتفقا ،ثؿ بدأ الـاس يسؿعقن طـ دطقة تدطق إىل التقحقد ،وأكف ٓ إلف
إٓ اهلل ٓ ،معبقد بحؼ إٓ اهلل ،فظفر الحؼ أبؾج ،والباصؾ لجؾج.
سؿعقا هبذا العالمة اإلمام :فشؿروا طـ ساطد الجد ورحؾقا إلقف
لقلخذوا طـف العؾؿ ،جاؤوا مـ مصر ،والؽقيت ،وأرض الحرمقـ ،وكجد،
ولقبقا ،والجزائر ،والؿغرب ،وتركقا ،وبريطاكقا ،وأمريؽا ،والصقمال،
صغقرا بـاه أقرباء الشقخ لف
وبؾجقؽا ،ومـ مجقع البالد القؿـقة ،وكان الؿسجد
ً
لؽل يصؾقا فقف :در ًأ لؾػتـة ،ثؿ ُبـقت طدة مساجد بعده ،كؾؿا ضاق مسجد
بـقا آخر ،ثؿ جعؾت الؿساجد الؼديؿة لصالح الدطقة مـفا ما هق سؽـ،
وآخر يدرس فقف الـساء ،وآخر مؽتبة ،وآخر مطبخ ،وآخر إلقامة الدروس،
وآخر ٓستؼبال الضققف ،وآخر لحاجقات الطالب ،وهؽذا ،حتك صار طدد
الطالب أكثر مـ ألػل صالب.

()1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1وكان ٓ يفؿف ْ
أن يضقؼ هبؿ الؿسجد أو اكؼطاع الؽفرباء ،أو قؾة الؿاء ،واقرأ ما كتبف يف
غارة إشرصة( ص )489تجده يؼقل :وسقاء وجد الؿاء وإٓ ذهبـا كليت بالؿاء كؿا كان
أمحد بـ حـبؾ  يذهب ويليت وهق طـد طبد الرزاق مـ مسافة مقؾقـ ،فالذي يفؿـا هق
استؿراركا يف صؾب العؾؿ أما مسللة الؽفرباء أو مسللة بـقان أو تقسعة مسجد ،أو زيادة،
فؽؾ هذا لـ يستعبدكا ولـ كبايل بف ،بؾ آستؿرار يف صؾب العؾؿ هق الذي كبايل بف ،فبحؿد

اهلل طـدكا إشجار مغدقة والفقاء تحتفا أحسـ مـ الؿؽقػات مـ فضؾ اهلل سبحاكف=
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دائؿا يؽرر ويؼقل :كؾ هذا ٓ بحقل مـا وٓ
ومع هذا فلبق طبد الرمحـ ً
ققة ،وٓ بسبب كثرة طؾؿـا ،وٓ شجاطتـا ،وٓ فصاحتـا يف الخطابة ،ولؽـ
أمر أراد اهلل ْ
أن يؽقن فؽان ،وهلل الحؿد والؿـة الذي وفؼـا لذلؽ.
هذا ٌ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=

وتعاىل ،وكتذكر ققل محؿد بـ إبراهقؿ ابـ القزير  إذ يؼقل:
ٍ ِ
ِ
ــه
الســح ُب ُدو َك ُ
َفحقـًــا بِ َطــود ُتؿطــ ُر ُّ
ب بطــــ ِن َو ٍ
ِ
ِ
اد َك َل َّكــــ ُه
َوحق ًـــــا بِشــــع ِ َ
ِ ِ
ُأ َجـــ ِ
ـــوم َوال َؼ َطـــا
او ُر يف َأر َجائـــه ال ُب َ

َأ َشـــــم مـ ِقـــــ ٍ
ف بِـــــال َغ َام ِم ُمـــــمَ زَّ ُر
َّ ُ
ِ
ِ
ػر
َح َشــا َق َؾــ ٍم ُتؿســي بِــه ال َّطقــ ُر َتصــ ُ
َف ِ
جق َر ُتفَ ـــا لِؾ َؿـــر ِء َأو َلـــى َو َأجـــدَ ُر

ُه َـالِ ـ َك َيص ـ ُػو لِ ـي ِم ـ َن ال َع ـق ِ
ش َور ُد ُه
َفــنِن يبِســت َثــم الؿر ِ
اعــي َو َأجــدَ َبت
َّ َ َ
َ َ
َو َال َعـــ َار أن َيـ ُجـــو َكـــرِي ٌم بِ َـػ ِســـ ِه
اج َر ال ُؿخ َتــ ُار َقبؾِــي َو َصــح ُب ُه
َف َؼــد َهــ َ

َوإِ َّال َفـــ َور ُد ال َعـــق ِ
ش َر ٌ
مـــق ُم َؽـــدَّ ُر
َف َرو ُض ال ُع َ
ـًل َوال ِعؾـ ِم َوالـدي ِن َأخ َضـ ُر
ــر
َو َلؽِـــ َّن َعـــ ًارا َعجـــزُ ُه ِحـــق َن ُي َ
ـصـ ُ
ض الـَّ َج ِ
َو َفـــ َّر إِ َلـــى َأر ِ
اشـــي َجع َػـــ ُر

فرحؿ اهلل شقخـا وأسؽـف فسقح جـتف إكف سؿقع مجقب.

علِنًَِّة
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آثَارَهََانَعَهَمَيَت َ

e

ولفذا العامل الؿجاهد آثار طؾؿقة هائؾة جـك القؿـققن –بؾ الؿسؾؿقن يف
مشارق إرض ومغارهبا -ثؿارها مـ الؿملػات الؼقؿة الـافعة التل يستػقد
مـفا الؿبتدئ وٓ يستغـل طـفا الؿـتفل ،كذلؽ صالبف يف كثقر مـ البالد
اإلسالمقة وغقرها ،وهذه مملػاتف الؿطبقطة فدوكؽفا:
م

اسم الكتاب

( )1الصحقح الؿسـد مؿا لقس يف الصحقحقـ

العدد
()1

( )2تراجؿ رجال الحاكؿ يف الؿستدرك

4
4

( )3تتبع أوهام الحاكؿ التل سؽت طؾقفا الذهبلُ صبعت
ضؿـ الؿستدرك وصار طدده:

6

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1وسبب تللقػف لفذا الؽتاب أكف سؿع شقخف طبد العزيز بـ راشد الـجدي صاحب تقسقر
القحققـ يف آقتصار طىل الصحقحقـ يؼقل :الصحقح يف غقر الصحقحقـُ يعد طىل
إصابع.
مـؽرا لفا حتك طزمت طىل تللقػ
قال أبق طبد الرمحـ  :فبؼقت كؾؿتف يف ذهـل
ً
الصحقح الؿسـد مؿا لقس يف الصحقحقـ :فازددت يؼقـًا ببطالن كالمف .

علِنًَِّة
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( )4تراجؿ رجال الدارقطـل يف ســف

1

( )5الصحقح الؿسـد مـ دٓئؾ الـبقة

1

( )6غارة الػصؾ طىل الؿعتديـ طىل كتب العؾؾ

1

( )7الجامع الصحقح يف الؼدر

1

( )8صعؼة الزلزال لـسػ أباصقؾ الرفض وآطتزال

()1

( )9إجابة السائؾ طـ أهؿ الؿسائؾ

4
1

( )11الشػاطة

1

( )11رياض الجـة يف الرد طىل أطداء السـة ومعف :الطؾقعة يف
الرد طىل غالة الشقعة وحؽؿ الؼبة الؿبـقة طىل قبر الرسقل ﷺ.

1

( )12تحػة إريب طىل أسئؾة الحاضر والغريب

1

( )13الؿخرج مـ الػتـة

1

( )14الصحقح الؿسـد مـ أسباب الـزول

()2

1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1حدثـل بعض صؾبة العؾؿ فؼال :سللت أبا طبد الرمحـ فؼؾت لف :يا شقخ ،سؿقت كتابؽ
قؾقال ثؿ قالٕ :ن الزلزال طـدما تؽقن
صعؼة الزلزال ل ِ َؿ َل ْؿ ُتسؿف :الزلزال؟ قال :فسؽت ً
لف صعؼة يؽقن أققى مـ الزلزال الذي ٓ صعؼة لف.
قلت :وقد أحدث هذا الؽتاب ضجة بقـ أوساط الشقعة حتك إهنؿ فعؾقا قِطاطًا يف خط
صعدة لطؾبة العؾؿ الذيـ يلتقن مـ صـعاء إىل دماج ،ثؿ اكخؿدت فتـتفؿ.
( )4قدمف لؾجامعة اإلسالمقة ،ذكر ذلؽ يف مؼدمة الؽتاب كػسف.

علِنًَِّة
آثَاُرهُ الِ ِ

45

( )15ردود أهؾ العؾؿ طىل الطاطـقـ يف حديث السحر

رسالة

( )16الؿصارطة

1

( )17اإللحاد الخؿقـل يف أرض الحرمقـ

1

( )18الباطث طىل شرح الحقادث

1

( )19إرشاد ذوي الػطـ إلبعاد غالة الروافض مـ القؿـ

1

( )21الجامع الصحقح الؿسـد مؿا لقس يف الصحقحقـ

()1

6

( )21غارة إشرصة طىل أهؾ الجفؾ والسػسطة

4

( )22الػقاكف الجـقة يف الخطب والؿحاضرات السـقة

1

( )23قؿع الؿعاكد وزجر الحاقد الحاسد

1

( )24مجؿقطة الرسائؾ العؾؿقة تحتقي طىل ما يظ:
أ) شرطقة الصالة يف الـعال.

()2

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1سئؾ أبق طبد الرمحـ  يف (/16شقال1416/ه) ،وهق أول يقم يبدأ تدريس الجامع
الصحقح :أيفؿا أحب إلقؽ :الصحقح الؿسـد أم الجامع الصحقح؟
قال :مؽثت يف ترتقب الجامع الصحقح سبعة أشفر ،ومـ أراد أن يعرف إحاديث
يؼرأ يف الصحقح الؿسـدَّ :
ٕن أحاديثف أقؾ ،ومـ أراد استـباط إحؽام مـ التراجؿ
فـالجامع الصحقحٕ :ن الػائدة فقف أطؿ لؾعامل وصالب العؾؿ.
( )4سـة الصالة يف الـعال أحقاها يف القؿـ أبق طبد الرمحـ  ،بعض إحقان طـدما تؼام
الصالة يـادي :صؾقا يف كعالؽؿ خالػقا القفقد.

علِنًَِّة
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ب) تحريؿ الخضاب بالسقاد.
ج) الجؿع بقـ الصالتقـ يف السػر.
د) إيضاح الؿؼال يف أسباب الزلزال والرد طىل الؿالحدة الضالل.
ه) ذم الؿسللة.
( )25تحػة الشاب الرباين يف الرد طىل اإلمام محؿد بـ طظ الشقكاين رسالة.
( )26فتقى يف وحدة الؿسؾؿقـ مع الؽػار.

()1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1سبب إصدار هذه الرسالة هل وحدة القؿـ مع الحزب آشتراكل ،وكان مؿا قالف يف هذه
كضر اهلل امر ًأ بؾغ ما أققلف إلخقاين :القحدة مع الشققطققـ تعتبر
الػتقى ما يظ :أكا أققلَّ :
كػرا ،فؾقبؾغ الشاهد الغائب ،دلقظ مـ كتاب اهلل ققل اهلل طزوجؾ﴿ :ﭒﭓﭔﭕ
ً
ﭖﭗﭘﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
ﭪ﴾ [الؿائدة ،]51:وققلف طزوجؾ﴿ :ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ

ﭯﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶﭷﭸﭹ﴾ [التقبة.]43 :
وأكتؿ تعرفقن أحقال الشققطقة ،و َم ْـ مل يعرففا فؾقذهب إىل طدن ،وتعرفقن ماذا طؿؾقا
يف الؿـاصؼ القسطك ،استباحقا ما حرم اهلل ،وصؿسقا معامل الديـ ،كادوا يف مؽبرات
الصقت ٓ" :إسالم بعد الققم" ،ثؿ بعد أن تدهقرت الشققطقة يف روسقا يريدون ْ
أن يؽقن
مؼرا لفا ،والـبل ﷺ أثـك طىل القؿـققـ ،وأخبر أهنؿ« :أرق أفئدة ،وألقن قؾو ًبا».
بؾدكا القؿـل ًّ
أقْل :وٓ يؼقل قائؾَّ :
إن أبا طبد الرمحـ ضد القحدة ،كال ،وإكؿا كان أبق طبد الرمحـ ضد
الؽػر ،ومل يمد هذه الـصقحة إٓ خق ًفا مـ القققف بقـ يدي ربف سبحاكف وتعاىلْ ،
وأن يسللف
طـ سؽقتف وكتؿاكف الحؼ ،كؿا قال تعاىل﴿ :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ

ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ *ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ=
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( )27إقامة البرهان طىل ضالل طبد الرحقؿ الطحان.
( )28الديباج يف مراثل شقخ اإلسالم الشقخ طبد العزيز بـ باز.
( )29حؽؿ تصقير ذوات إرواح.
( )31الؿؼترح يف أجقبة أسئؾة الؿصطؾح.
( )31فضائح وكصائح.
( )32مؼتؾ الشقخ مجقؾ الرمحـ إفغاين ومعف بحث حقل كؾؿة( :وهابل).
( )33إسؽات الؽؾب العاوي.
( )34تحؼقؼ تػسقر ابـ كثقر ،حؼؼ مجؾـديـ ومـا بؼل قـام بتحؼقؼـف بعض
صؾبتف.
( )35الصحقح الؿسـد يف التػسقر بالؿلثقر ومل يـتف مـف ،وتؼقم إحدى زوجاتف
بنكؿالف.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=

ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ﴾ [البؼرة.]161-159 :
إذن ،فلبق طبد الرمحـ  غرضف مـ هذه الػتقى تلدية الـصقحة وإٓ فؿـ يتجرأ ْ
أن
يؼقل ما قالف أبق طبد الرمحـ يف ذلؽ الققت ،وآشتراكققن زاحػقن كؾفؿ أمجعقن طىل
الحؽؿ؟
فـسلل اهلل العظ العظقؿ ْ
كاصحا لفذه إمة يؼقل الحؼ وٓ
رجال
خقرا ،فؼد كان ً
ً
أن يجزيف ً
يضره كالم الـاس.

علِنًَِّة
آثَاُرهُ الِ ِ

48

( )36كتابا اإللزامات والتتبع لإلمام الدارقطـل دراسة وتحؼقؼ.

()1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1وقد أشاع وأذاع أهؾ الباصؾ الحاقدون طىل أبل طبد الرمحـ أكف مل يختر هذا الؽتاب إٓ
لقطعـ يف الصحقحقـ.
قال  يف مؼدمتف لفذا الؽتاب :وقد كان أشاع الحسدة ،وذوو إهقاء وإغراض
الػاسدة أكـل ما اخترت اإللزامات والتتبع إٓ لؼصد الطعـ يف الصحقحقـٕ :ن بل
كزطة زيدية ،سبحاكؽ هذا هبتان.
وقد أجاب شقخـا الػاضؾ اإلمام السقد محؿد الحؽقؿ الؿشرف طىل الرسالة يف لقؾة
الؿـاقشة طىل هذه ِ
الػ ْر َية بؿا شؽره الحاضرون طؾقف ،وكرجق ْ
أن يجعؾف اهلل يف مقزاكف يقم
خقرا طىل كصرة الحؼ وإمخاد الباصؾ.
لؼاه ،فجزاه اهلل ً
أقْلَّ :
ممزرا ،وقد استؿعت إىل هذه
كصرا
إن الشقخ محؿد الحؽقؿ قد كصر الشقخ ً
ً
مؼبال ً
إشرصة ،ومؿا قال فقفا:
ً
أوٓ :قام الشقخ م حؿد الحؽقؿ بتعريػ لؾشقخ مؼبؾ ،فؼال :الطالب صاحب الرسالة هق
الشقخ مؼبؾ بـ هادي القادطل القؿـل الجـسقة ،والشقخ مؼبؾ لقس غري ًبا طىل الجامعة
اإلسالمقة ،وإكؿا هق أحد أبـائفا الؿخؾصقـ ،وأحد صؾبتفا الؿجتفديـ ،تخرج الشقخ مؼبؾ
مـ كؾقة الدطقة وأصقل الديـ يف الجامعة اإلسالمقة يف العام الدراسل (95-94ه) ،ومـح
درجة العالقة (الؾقساكس) بدرجة جقد جدًّ ا ،ثؿ التحؼ بؼسؿ الدراسات العؾقا يف الثالث
والعشريـ مـ ذي الؼعدة طام (1395ه) ،وكجح يف السـة التحضقرية بالدراسات العؾقا
بتؼدير جقد جدًّ ا ،ثؿ طؽػ طىل تحضقر هذه الرسالة التل هل :اإللزامات والتتبع والتل
يتؼدم هبا الؾقؾة لؾحصقل طىل الدرجة العالؿقة (الؿاجستقر) مـ الدراسات العؾقا
بالجامعة ،...أيفا اإلخقة لق كاكت ققاكقـ الجامعة تبقح مـح هذا الطالب شفادة
(الدكتقراه) مـ أن هبذه الرسالة لشجعتف طىل ْ
أن يتؼدم لشفادة (الدكتقراه) هبا مباشرة ٓ

لشفادة (الؿاجستقر) ،...فلرجق ْأن تلخذ الجامعة اقتراحل هذا بعقـ التؼدير ،هؾ يجقز=

علِنًَِّة
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( )37السققف الباترة إللحاد الشققطقة الؽافرة.

ففذه ثروة طؾؿقة هائؾة خؾػفا أبق طبد الرمحـ القادطل  لألمة
اإلسالمقة طامة ،ولطؾبة العؾؿ خاصة ،فؼد أفـك طؿره يف التدريس والدطقة
والتللقػ ،فرحؿ اهلل أبا طبد الرمحـ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=

لؾطالب ْ
أن يلخذ شفادة (الدكتقراه) مباشرة بغقر ماجستقر أو ٓ يجقز ،...صب ًعا هذا بعد
مقافؼة الجامعة ،فـحـ ٓ كؾزمفؿ هبذا ،وإكؿا كؼترح.

خهُ
مَصَايِ ُ

31

E

مَشَايَخَوَ َ

e

أخذ أبق طبد الرمحـ العؾؿ طىل مشايخ أجالء مـ أطالم هذا العصر ،وقد
ذكرهؿ يف ترمجتف التل ٓ تتجاوز ست ورقات يف مقاضع متػرقة ،وسلذكرهؿ
يف هذه السطقر طىل الـحق التايل:
)1

الشقخ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز  مػتل طام الؿؿؾؽة ،ورئقس
هقئة كبار العؾؿاء ،ورئقس البحقث العؾؿقة واإلفتاء ،درس طؾقف يف
الحرم الؿدين يف صحقح مسؾؿ.

)4

الشقخ محؿد كاصر الديـ إلباين  كان يحضر لف يف مجالسف
الخاصة ،ولف كؼاشات متعددة معف.

()1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1صؾبـا مـف يف بعض دروسف ْ
أن يذكر لـا شقئًا مـ هذه الؿجالس فؼال  :بداية لؼائل معف
طظ ،ويتؽؾؿ بؽالم يػحؿـل ،وٓ
كـت أسللف طـ مسائؾ ،فقظــل معاكدً ا ،فربؿا يحؿؾ َّ
أقتـع بؿا يؼقل ،وهق أويت ً
جدٓ.
ومرة كان يتؽؾؿ طـ الجؿاطة يف الؿسجد –الجؿاطة الثاكقة -وهذا كان يف دار الحديث
كػرا أو أقؾ ،فؽان يتؽؾؿ معـا يف صالة
يف الؿديـة الـبقية ،والؿتقاجدون قدر مخسقـ ً
الجؿاطة ،وأهنا ٓ ُتعاد يف مسجد ُص ِّؾل فف.

=

خهُ
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الشقخ طبد اهلل بـ محقد .
()1

)3

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=

فلردت ْ
أن أتؽؾؿ ،فؾؿ يتؽؾؿ ،فرفعت صقيت ،فالتػت ،فؼال :أراك غاض ًبا .قؾت :كعؿ،
زهد يف مجاطة وهل بسبع وطشريـ درجة؟
كقػ ُت ِّ
كثقرا مـ الؾقؾ مـ أجؾ مسللة
ومرة أتاكا يف مـك يف مخقؿ ،والجؾسة لطؾبة العؾؿ ،وبؼقـا ً
الؾحقة حتك كؿـا ،وأضـف آلػ لؾسفر.
ومرة لؼاء يف بقت أخٍ يف الؿديـة مـ بعد الػجر يريد ْ
أن يؼـعـا أن التؼؾقد ٓ بلس بف
لؾعامل ،فؼؾت لف :ابـ طبد البر يؼقلَّ :
طالؿا .قال :كعؿ .وبؼقـا إىل
إن الؿؼؾد ٓ ُيعد
ً
الضح ك .قال :يا أبـائل ،أتعبتؿقين .قؾـإ :كؽ مل تلت بآية وحديث .فؼال ٓ :يؾزم أن
تخضعقين لؿا تريدون ،وٓ أرى ْ
أن أخضعؽؿ لؿا أرى.
ومرة جؾسة يف بقتـا ،ومؿا دار الؽالم طىل إذان –أي :التثقيب يف أذان الػجر -وكان
طظ ،فجؾسـا بعد صالة الػجر إىل قرب الظفر كبحث :هؾ ققل الؿمذن( :الصالة خقر
يركز َّ
مـ الـقم) تؼال يف إول –أي :إذان-؟ وأتقـا بحديث مقققف طىل ابـ طؿر ،وضاهره
الحسـ ،فؼال :الطريؼ التل فقفا مجاهقؾ أٓ ترتؼل مع هذا إىل الحجقة إىل أكف يف إذان
إول؟ ثؿ اقتـعـا أكف يف إذان إول.
قلت :ومع هذا فشقخـا  كان يجؾ الشقخ إلباين  فؼد قدم ُ
شقخـا لرسالة لبعض
صؾبة العؾؿ كان يرد طىل الشقخ إلباين  ،ثؿ قال يف بعض دروسف ٓ :أقرظ ٕحد يرد
طؾقف.
وقال يف سبعة مجاد إوىل (1419ه) :إذا رأيت الرجؾ يتؽؾؿ يف ابـ باز ،وإلباين فاهتؿف
طىل اإلسالم.
ويف (1441/6/43ه) قال لـا يف درس تػسقر ابـ كثقر :أحسـ اهلل طزاءكؿ يا أهؾ السـة
يف محدث العصر.
قال أبْ ٍناو :بؾ أحسـ اهلل طزاءكا فقؽؿا مجق ًعا.
()1

هق العالمة الحافظ الػؼقف أبق محؿد ،الشقخ طبد اهلل بـ محؿد بـ محقد ،مـ مقالقد=

خهُ
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)4

الشقخ طبد العزيز السب ِّقؾ .

)5

الشقخ محؿد السبقؾ .

)6

الشقخ طبد العزيز الراشد .

)7

()1

()2

()3

الشقخ يحقك

()4

الفـدي حػظف اهلل ،درس طؾقف يف تػسقر ابـ كثقر،

وصحقح البخاري ،وصحقح مسؾؿ يف الحرم الؿؽل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=

(1349ه) ،تق ِّفل سـة (1414ه) ،لف ترمجة يف الؿبتدإ والخبر لعؾؿاء الؼرن الرابع طشر
وبعض تالمقذهؿ ،)45/4( برقؿ (.)174
( )1هق العالمة الؼاضل طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ محؿد بـ طبد العزيز السب ِّقؾ ،مـ مقالقد
(1341ه) ،ومات سـة (1414ه) ،لف ترمجة يف الؿبتدإ والخبر )414/3( برقؿ (.)144
( )4هق شقخـا العالمة محؿد بـ طبد اهلل بـ طبد العزيز السبقؾ ،مـ مقالقد (1345ه) ،وكان
ومدرسا يف الؿسجد الحرام ،مات سـة (1434ه) ،لف ترمجة يف وسام الؽرم
خطق ًبا وإما ًما
ً
يف تراجؿ أئؿة وخطباء الحرم برقؿ ( ،)445وهق مـ أوائؾ مشايخل الذيـ درست طؾقفؿ
بالؿسجد الحرام قبؾ رحؾتل إىل العالمة القادطل ،رحؿ اهلل الجؿقع.
( )3هق العالمة طبد العزيز بـ راشد بـ زيد آل حسقـ ،مـ مقالقد (1344ه) ،كان مالز ًما
لؾتدريس بالؿسجد الحرام ،تقيف سـة (1413ه) ،لف ترمجة الؿبتدإ والخبر يف
( )446/4برقؿ (.)111
والؿدرس
الؿدرس،
( )4هق شقخـا العالمة يحقك بـ طثؿان بـ الحسقـ طظقؿ آبادي الؿؽل
ِّ
ِّ
ب ٕبقف :لتدريسف بالؿسجد الحرام ،وشقخـا مـ مقالقد (1354ه) ،وما زال شقخـا
َل َؼ ٌ
مدرسا بالؿسجد الحرام إىل أن ،وهق مـ أوائؾ مشايخل الذيـ درست طؾقفؿ قبؾ
ً
رحؾتل إىل شقخـا القادطل  ،ولف ترمجة يف الـجؿ البادي لؾشقخ أمحد بـ طؿر بازمقل
وفؼف الؿقىل.

خهُ
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الشقخ محؿد بـ طبداهلل

()1

الصقمايل ،درس طؾقف يف طؾؿ الحديث،

كثقرا يف هذا العؾؿ ،مؽث طـده كحق سبعة أشفر ،وكان
ومـف استػاد ً
ذلؽ يف الحرم الؿؽل.
)9

الشقخ السقد محؿد

()2

الحؽقؿ الؿصري ،وهق أبرز مـ درسف يف

الجامعة اإلسالمقة.
)11
)11

الشقخ محؿد إمقـ الؿصري .
()3

الشقخ محؿد

()4

بـ طبد القهاب فائد الؿصري ،درسف يف الجامعة

اإلسالمقة.
)14

الشقخ محاد

()5

بـ محؿد إكصاري يف آخر الدراسة بالجامعة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1تقيف سـة (1441ه).
( )4مل أقػ لف طىل ترمجة.
( )3وهق طديؾ العالمة إلباين  ،تقيف يف شفر رمضان سـة (1397ه) طىل إثر طؿؾقة
جراحقة ُأجريت لف يف إحدى مستشػقات سقيسرا ،وكؼؾ جثؿاكف إىل مؽة و ُدفـ هـاك ،ذكر
ذلؽ أبق أسؿاء الؿصري يف كتابف صػحات بقضاء مـ حقاة محؿد كاصر الديـ إلباين
(ص.)33
( )4مل أقػ لف طىل ترمجة ،وأخقه محؿقد أشفر مـف.
العالمة محدِّ ث الؿديـة الـبقية :محاد بـ محؿد بـ محؿد بـ محؿد بـ خـة بـ الؿختار
( )5هق َّ
إكصاري ،مـ مقالقد (1344ه) ،وتقيف يف (1418/6/41ه) ،لف ترمجة يف سؾؿ
القصقل إىل تراجؿ طؾؿاء مديـة الرسقل ﷺ( ص.)455

خهُ
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اإلسالمقة.
ودرس طىل بعض الشقعة بؿسجد الفادي بصعدة.
قال  يف ترمجتف طـ دراستف يف جامع الفادي ،ومدير الدراسة الؼاضل
)13

مطفر حـش :فدرست يف العؼد الثؿقـ ،ويف الثالثقـ الؿسللة
وشرحفا لحابس.

)14

ومـ الذيـ درسقكا :محؿد بـ حسـ الؿتؿقز ،وكـا يف مسللة الرؤية،
فصار يسخر مـ ابـ خزيؿة وغقره مـ أئؿة أهؾ السـة ،وأكا أكتؿ
طؼقديت إٓ أين ضعػت طـ وضع القد القؿـك طىل القسرى يف الصالة،
وأرسؾت يدي ،ودرسـا يف متـ إزهار إىل الـؽاح مػفق ًما
ومـطق ًقا....

)15

ثؿ صؾبت مـ الؼاضل قاسؿ بـ يحقك شقيؾ ْ
أن يدرسـل يف بؾقغ
الؿرام....

)16

مرارا طىل إسؿاطقؾ حطبة.
ودرست قطر الـدىً 

()1

مر ذكره.
قلت :وكذلؽ درس طىل مجد الديـ الؿميد ،وقد َّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٍ
كتاب فقف
( )1وأطجب ما سؿعتف مـف  أكف قال :طـدما كـا كدرس يف جامع الفادي كـا كؼرأ يف
جز ٌء مـ طؾؿ الؽالم فـزطت هذا الجزء ،فؼال بعض الشقعة :ما لؽ مزقت الؽتاب يا
مؼبؾ؟ فؼؾت :هذا الذي مزقتف ٓ أحتاجف.

طلَبَتُهُ
َ
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E

طَهَبَتَوَ َ

e

أما صؾبة أبل طبد الرمحـ فؽثقر جدًّ ا ٓ أستطقع مجعفؿ يف هذه الرسالة:
ل ِ ِص َغر حجؿفا ،فؼد ذكر يف ترمجتف ثالثؿائة وأربعة وثالثقـ صال ًبا ،وترك
الؽثقر ،ولؽـ أذكر بعضفؿ:
 الشقخ العالمة الؿحدث محؿد بـ طبد القهاب القصابل العبديل الؼائؿ
طىل دار الحديث بالحديدة.
 الشقخ الػاضؾ يحقك بـ طظ الحجقري ،وهق خؾقػة الشقخ يف دار
الحديث السؾػقة بدماج ،وقد أوصك شقخـا قبقؾتف أٓ يرضقا بـزولف
مِ ْـ طىل الؽرسل ،فؼال  يف وصقتف ٕقربائف( :وأوصقفؿ بالشقخ
خقرا ،وأٓ يرضقا بـزولف طـ
الػاضؾ يحقك بـ طظ الحجقري ً
الؽرسل ففق كاصح أمقـ).
 الشقخ الػاضؾ محؿد بـ اهلل الريؿل ،الؿؾؼب باإلمام ،الؼائؿ طىل دار
الحديث بؿعبر.

طلَبَتُهُ
َ
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 الشقخ الػاضؾ طبد العزيز البرطل ،الؼائؿ طىل دار الحديث بؿػرق
حبقش.
 الشقخ الػاضؾ طبد الرمحـ بـ مرطل العدين.
وغقرهؿ كثقر ،وإكؿا ذكرت همٓءٕ :هنؿ ُط ِرفقا يف أوساط الؿجتؿع فال
يـؼؿ طؾقـا أحدٌ  ،ومـ أراد الؿزيد فؾقرجع إىل ترمجة أبل طبد الرمحـ .
أما الـساء فؽثقر وكثقر جدًّ ا ،ومِ ْـ أبرزهـ:
 )1أم طبد اهلل القادطقة بـت الشقخ  ،ولفا مـ الؿملػات :كصقحتل
لؾـساء ،والصحقح الؿسـد مـ الشؿائؾ الؿحؿدية.

()1

 )4أم شعقب القادطقة زوجة الشقخ  الثاكقة ،ولفا مـ الؿملػات:
الصحقح الؿسـد مـ فضائؾ آل بقت الـبقة.
 )3أم سؾؿة زوجة الشقخ  الثالثة ،ولفا مـ الؿملػات :تحذير الػتاة
العػقػة مـ تؾبقسات الزكداين الخبقثة ،وكتاب :آكتصار لحؼقق
الؿممـات.
وكؾ همٓء يؼؿـ الدروس ،ويعؾؿـ بدار الحديث السؾػقة بدماج.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حريصا طىل تعؾقؿ ابـتقف ،فؼد أخبرتـل زوجتل أهنا حدثتفا بـت الشقخ
( )1وقد كان الشقخ 
ً
أم طبداهلل الؽبرى ،فؼالت :كان الشقخ يسجؾ لـا السقرة مـ الؼرآن بصقتف :حتك كحػظفا،
وذات مرة طـدما كان يبـل يف بقتـا كسل ْ
أن يسجؾ لـا ،فذهبت أكا وأختل إلقف بالؿسجؾ،
فلخذكا إىل تحت شجرة فسجؾ لـا السقرة ،ثؿ رجعـا إىل الؿـزل وطاد إىل طؿؾف.
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e

كان  شجا ًطا يؼقل كؾؿة الحؼ ،ويـؽر الؿـؽر ٓ يخاف يف اهلل لقمة
()1

ٓئؿ  ،و َم ْـ قرأ كتبف طرف ذلؽ ،أو سؿع أشرصتف ،ففق يتؽؾؿ يف البدع
مـؽرا،
بجؿقع أصـاففا ،والشرك ،والظؾؿ ،والػساد بجؿقع أكقاطف ،وإذا رأى ً
أو سؿع بف ٓ يفدأ لف بال ،وٓ يؼر لف قرار حتك يـؽره ،ولف ردود رد فقفا طىل
أهؾ الباصؾ بجؿقع أصـاففؿ.
فؼد رد يف كتابف الؿخرج مـ الػتـة طىل أصحاب الحداثة ،وطىل َم ْـ
يحؽؿ بغقر ما أكزل اهلل ،وطىل اإلباضقة ،وطىل أمحد مػتل طؿان –أمحد
الخؾقظ ،-وطىل الزيدية ،ورد طىل أكصار السـة بالسقدان ،وب َّقـ َّ
أن يف
صػقففؿ مـ يعتؼد بعؼقدة الؿعتزلة ،وطىل مجاطة التؽػقر ،وطىل مجاطة
التبؾقغ ،وب َّقـ لفؿ أخطاءهؿ ،وطىل اإلخقان الؿسؾؿقـ.
الس ْحر يف رسالة طـقاهنا :ردود أهؾ العؾؿ
ورد طىل الطاطـقـ يف حديث ِّ
طىل الطاطـقـ يف حديث السحر.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1دون أن تترتب طىل ذلؽ مػاسد.

ِ
ِ الِنُِيكَز
ِِىكَار
شَجَاعَُت ُه فٌِ إ
38

وكان مؿا قالف" :فنين لؿا كـت بؿديـة رسقل اهلل ﷺ بؾغـل أن بعض
الـاس يـؽرون حديث السحر ،فؼؾت لؿـ أخبرين :إكف يف البخاري
ومسؾؿ .فؼال :وهؿ يـؽروكف .فؼؾت :بؿـ ضعػقه؟ وكـت أضـ أهنؿ
يسؾؽقن مسالؽ العؾؿاء يف الـؼد والتجريح :لعؾفؿ وجدوا يف سـده مـ هق
ً
مقصقٓ والراجح أكف مـؼطع ،أو جاء مرفق ًطا والراجح
سلء الحػظ ،أو جاء
فقف الققػ ،كؿا هق شلن الحافظ الدارقطـل  يف اكتؼاداتف طىل
الصحقحقـ ،فنذا همٓء الجاهؾقن أحؼر مـ ْ
أن يسؾؽقا هذا الؿسؾؽ...
والؿقزان طـد همٓء أهقاؤهؿ ،فؿا وافؼ الفقى ففق الصحقحْ ،
وإن كان
مِ َـ الؼصص اإلسرائقؾقة ،أو مؿا ٓ أصؾ لف ،وما خالػ أهقاءهؿ ففق
الباصؾ ،ولق كان يف الصحقحقـ."
ورد يف رسالتف :إيضاح الؿؼال يف أسباب الزلزال ،والرد طىل الؿالحدة
الضالل رد فقفا طىل الؿالحدة الذيـ يؼقلقنَّ :
إن الزلزال أحدثتف الطبقعة.
ورد يف رسالتف فتقى يف وحدة الؿسؾؿقـ مع الؽػار طىل أصحاب
آكتخابات ،وأصحاب الديؿؼراصقة ،وب َّقـ لؾؿسمولقـ ،ولؾؿقاصـقـ،
ولؾتجار ،ومشايخ الؼبائؾ ما هق واجبفؿ ،ثؿ ب َّقـ ما يسؿقكف بؿجؾس إمة.
ورد طىل طبد الرحقؿ الطحان يف كتاب :إقامة البرهان طىل ضالل
طبدالرحقؿ الطحان طـدما قالَّ " :
إن كظر ًة إىل الـبل ﷺ تعدل طبادة آٓف
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السـقـ".
وققلفَّ " :
إن رؤية الـبل ﷺ حؼقؼة يف القؼظة".
ور َّد طىل أققال أخرى َم ْـ أراد الؿزيد فؾقرجع إلقفا.
ور َّد يف السققف الباترة طىل آشتراكقة الشققطقة الؽافرة.
ور َّد يف كتابف :البركان ب َّقـ فقف إخطاء الؿقجقدة يف جامعة اإليؿان
بصـعاء ،ويؾقف كذلؽ :إسؽات الؽؾب العاوي ر َّد فقف طىل الؼرضاوي
طـدما هتجؿ وأساء إدب مع الرب سبحاكف وتعاىل.

()1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أن كذكر شقئًا مؿا طـد هذا الرجؾَّ :
( )1ويستحسـ ْ
ٕن بعض الـاس قد اغتر بف.
فأقْلَّ :
إن اكحرافاتف كثقرة جدًّ ا.
 مـفا :إباحتف آختالط.
سمآ وكصف :لؿاذا سؿحت ٓبـتؽ ْ
ً
أن
فؼد سئؾ كؿا يف مجؾة سقديت العدد ()678
تدرس يف جامعة أجـبقة مختؾطة؟ وما رأيؽ يف هذا إمر كؾف؟
فؽان مؿا قالف :آختالط بحد ذاتف لقس محر ًماَّ ،...
إن آختالط ٓ يؽقن إٓ باحتؽاك
ومالمسة.
 ومـفا :إباحتف الغـاء.
قال يف مجؾة سقديت العدد ( :)678إكف يحب أغـقات فائزة أمحد ،ومـفا أغـقة :ست
الحبايب يا حبقبة .وأغـقة طبد الحؾقؿ حافظ ،ومحؿد طبد القهاب ،وفقروز.
وتؽؾؿ طـ ولده طبد الرمحـ ،وقال بؽؾ سرور :إكف درس اإليؼاطات الؿقسقؼقة ،ولف
هقايات مختؾػة.
 ومـفا :هتجؿف طىل الرب سبحاكف وتعاىل.

=
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ور َّد يف كتابف الؿصارطة طىل الؿؽارمة ،وفضح اإلباضقة ،والصقفقة،
وكصح فقف الصحػققـ ،والعؾؿاء ،والدطاة ،وأهؾ بقت الـبقة ،والؿزارطقـ،
وإمفات.
ور َّد يف كتاب :صعؼة الزلزال لـسػ أباصقؾ الرفض وآطتزال فضح
فقفا الرافضة ،ومـفجفؿ الؿعتزيل.
ور َّد يف كتاب رياض الجـة يف الرد طىل أطداء السـة طىل َم ْـ يعادي
السـة ،وأهؾ السـة.
أما أشرصتف فؽثقرة جدًّ ا.
فؽان  ٓ يػتر طـ إمر بالؿعروف والـفل طـ الؿـؽر ،قال مرة:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=

قال يف أحد أشرصتف وهق يتؽؾؿ طـ آكتخابات التل حصؾت يف إسرائقؾ ما يظ" :قبؾ أن
حب ْ
أن أققل كؾؿة طـ كتائج آكتخابات اإلسرائقؾقة ،العرب كاكقا
أودع مؼامل هذا ُأ ُّ
معؾؼقـ آمالفؿ طىل بقريز ،وقد سؼط ،وهذا مؿا كحؿده يف إسرائقؾ ،كتؿـك ْ
أن تؽقن بالدكا
مثؾ هذه البالد ،مـ أجؾ مجؿقطة قؾقؾة سؼط واحد مـ الشعب ،وهق الذي يحؽؿ ،لقس
هـا التسعات إربع ،أو التسعات الخؿس التل كعرففا يف بالدكا ،تسعة وتسعقـ وتسعة
وتسعقـ يف الؿائة ( )%99.99ما هذا؟! لق َّ
أن اهلل طرض كػسف طىل الـاس ما أخذ هذه
الـسبة ،كحقل إسرائقؾ طىل ما فعؾت!!!"
أقْل :لؼد سئؾ العالمة ابـ طثقؿقـ  طـ صاحب هذه الؿؼالة فؼال" :أطقذ باهلل ،هذا
يجب ْ
أن يتقب ،وإٓ فقؼتؾ مرتدًّ إ :ك ف جعؾ الؿخؾقق أطؾؿ مـ الخالؼ ،فعؾقف أن يتقب
إىل اهللْ :
فنن تاب فاهلل يغػر الذكقب طـ طباده ،وإٓ يجب طىل وٓة إمقر أن يضربقا
طـؼف".
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كـت يف الحرم يف الدور الثاين ،فقجدت الصقفقة يف حؾؼة يرقصقن،
" ُ
ويتؿتؿقن بلذكارهؿ ،فدخؾت وسط الحؾؼة ِ
وقؾت :بققت اهلل
وص ْح ُت،
ُ
هتان؟ فسؽتقا ،وجاء العسؽري وفرقفؿ".
أقْل :ومع هذا فلبق طبد الرمحـ  ٓ يخشك أحدً ا إٓ اهلل ،وٓ يبايل
فقؿـ تؽؾؿ فقف ،فؼد قال  يف أحد دروسف بتاريخ (1441/3/18ه):
"مـ يريد أن يـصر الحؼ ٓبد ْ
أن يتؽؾؿقا فقف".
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E

دَرَصَوََعَهَىَطَهَبَتََانَعَهَمَ َ

e

حريصا طىل صؾبة العؾؿ ،وكان يحزن ويتقجع إذا طؾؿ َّ
أن
وكان 
ً
صؾبتف يحتاجقن شق ًئا ،ومل يستطقعقا الحصقل طؾقف.
فؼد قال  يف بعض دروسف" :أطظؿ مشؼة تقاجفـل أطظؿ مـ مقاجفة
الؿبتدطة ،وأطظؿ مـ التللقػ هل حاجات الطالب".
وكان أبق طبد الرمحـ ٓ يبخؾ طىل صالبف بشلء :فؼد رأيتف مرة بعد درس
الظفر خرج مـ بقتف ومعف صحـ فقفا أرز وإكاء فقف لبـ ،فلططاه بعض الطؾبة.
وكـت يف يقم مـ إيام يف بقتف ،دطاين كل أتـاول طـده صعام الغداء،
وبعدما تغديـا سؿعـا صرق الباب ،فؼام الشقخ لقػتح الباب ،وقؿت معف كل
أخرج فنذا ببعض صؾبتف يخبر الشقخ َّ
أن صؾبة العؾؿ تغدوا ،وهـاك بعضفؿ مل
يتغد ،فذهب إىل حجرتف وأتك بؿال وأططاه الطؾبة لقلخذوا لفؿ غداء.
قائؿا فسللتف :ماذا
ومررت يق ًما بجاكب بقتف فرأيت بعض صؾبة العؾؿ ً
تـتظر؟ فؼال :أريد الشقخ ،أخبرتف أكـل قادم طىل زواج فلردت أن يساطدين.

طلََبةِ الِعِلِه
ِ
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وبقـؿا أكا أكؾؿف كاداه الشقخ إىل فـاء بقتف ،فؾؿا خرج سللتف ،فؼال :أططاين
مبؾ ًغا مـ الؿال ،وقال ٓ :يؿؾؽ غقره .ووطدين ْ
أن يعطقـل كذلؽ مرة
أخرى ،ثؿ جاء الطالب كػسف مرة أخرى ،وأططاه ما وطده ،فرحؿ اهلل أبا
طبدالرمحـ.
وكان إذا خرج مـ الدرس بعد الظفر ،وجاء أحد يسللف طـ سمال قال
لف :ادخؾ كتغدى ثؿ كتؽؾؿ.
ومرة قدم لف بعض صؾبة العؾؿ ورقة يف أحد الدروس مؽتقب فقفا :أكا
وطظ َديـ ،وأخشك أن يصرفـل طـ صؾب العؾؿ.
صالب طؾؿ ،وأحب العؾؿ،
َّ
وبعدما قرأها الشقخ أخذ يدرس ،وقبؾ آكتفاء مـ الدرس قال يف مؽبر
الصقت :إخ الذي قدم القرقة يذهب إىل إخ فالن ويؼقل لف كؿ ديـف؟
وكـظر هؾ كستطقع مساطدتف؟
ومرة دخؾت أكا وبعض صؾبة العؾؿ طؾقف بعد صالة الػجر إىل مـزلف،
وكان معـا صالب ،وكـا حريصقـ طىل تزويج هذا الطالب ،فؼؾـا لؾشقخ :كؾؿف
يا شقخ .فؼال الشقخ" :يا بـل ،تزوج ،وإذا كان الؿال هق العائؼ لؽ طـ
الزواج فؿـل لؽ كذا وكذا مـ الؿال".
خقرا.
فجزى اهلل أبا طبد الرمحـ ً
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ّكاٌ  عشٓش اليفط عفٔفّا:
وكان أبق طبد الرمحـ طػق ًػا ،طـده طزة كػس ،حتك َّ
إن مـ طزة كػسف أكف
كان يتحرج مـ أن يؽتب ٕهؾ الخقر بؿا يخص صؾبتف ،فعؾؿ بذلؽ الشقخ
طبدالعزيز بـ باز ،فؽتب إلقف" :يا أبا طبد الرمحـ ،اكتب وأكت ملجقر".
وإذا أتتف إمقال لطؾبة العؾؿ مباشرة يحقؾفا إىل الؿسمول طـ شمون
الطالب ،وكان أبق طبد الرمحـ  طىل هذه الخصؾة الطقبة مـ بداية أمره.
فؼد حدثـا مرة أكف طـدما كان يتعؾؿ يف جامع الفادي كان يبؼك معف شلء
مـ الخبز فقضعف يف فتحة يف الجدار يؼال لفا :الخزاكة ،فقليت يقم مـ إيام ٓ
أكال فقليت لفا ،قال" :ف ُل ِ
دخؾ يدي ورأسل أبحث طـفا ،ثؿ أخرجفا،
يجد ً
وقد كسج طؾقفا العـؽبقت ،فلمقط طـفا التراب فلجدها قد يبست ،فلبؾفا
بالؿاء ،ثؿ ْ
وجدت حبة مـ الطؿاصؿ فلمر صقب وإٓ أكؾتفا".
إن
ُ
()1

طق َد أبق طبد الرمحـ صؾبتف طىل هذه الخصؾة الطقبة  ،ودرسفؿ يف
وقد َّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أيِ :
الع َّػة ،وطزَّ ة الـػس ،مفؿا يحصؾ لفؿ مـ مشاق ومتاطب ،وكثقر مـ طؾؿائـا حصؾ
لفؿ ما حصؾ ٕبل طبد الرمحـ يف صؾبفؿ لؾعؾؿ ،ولؽـ هذا إمر ٓ يثـقفؿ طـ صؾب
العؾؿ ،بؾ يحسقن بؾذة وسعادة.
يؼقل ابـ الجقزي  يف كتابف صقد الخاصر( ص :)434ولؼد كـت يف بداية صؾبل
العؾؿ ألؼك مـ الشدائد ما هق طـدي أحىل مـ العسؾ ٕجؾ ما أصؾب وأرجق ،كـت يف زمان

الصبا آخذ معل أرغػة يابسة ،فلخرج يف صؾب الحديث ،وأقعد طىل هنر طقسك فال أقدر طىل=

طلََبةِ الِعِلِه
ِ
صهُ َعلَى َ
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كتابف ذم الؿسللة ،وكان يذم مـ يذهب يتسقل باسؿ الدطقة ويحذر مـف.
قال يف مؼدمة كتابف السالػ ذكره" :أما بعد ،فنين لؿا رأيت أققا ًما مؿـ
يزطؿقن أهنؿ دطاة إىل اهلل تخصصقا لؾتسقل ،وتركقا آحترافَ ،ف ُر َّب زارع
ً
حالٓ مـ كسب يده ،بؾ طؿؾف مـ أفضؾ الؼربات :فؼد روى
أكال
يلكؾ ً
البخاري ،ومسؾؿ طـ أكس طـ الـبل ﷺ أكف قال« :ما من مسؾم يغرس
زرعا ،فقلكل مـه صقر ،أو إكسان ،أو هبقؿة ،إال كان له به
سا ،أو يزرع ً
غر ً
صدقة».
أيضا مـ أفضؾ الؼربات ،وقد ثبت
ور َّب شخص يعؿؾ يف التجارة وهل ً
ُ
طـ الـبل ﷺ أكف سئؾ :أي الؽسب أصقب؟ قال« :عؿل الرجل بقده ،وكل
بقع مبرور».
بؾ ربؿا يؽقن الرجؾ بدو ًّيا ،يلكؾ مؿا تـتجف غـؿف ،وإبؾف ،فقرى
الؿتسقلقـ يػتحقن الؿعارض ،ويبـقن العؿائر ،فقعػق لحقتف ،ويتشبف بالدطاة
ف لفا مـ وضقػة مشقـة مزرية. ...
إىل اهلل ،ويحترف التسقلُ ،أ ٍّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=

أكؾفا إٓ طـد الؿاء ،فؽؾؿا أكؾت لؼؿة شربت طؾقفا ،وطقـ مهتل ٓ ترى إٓ لذة تحصقؾ
العؾؿ .اكتفك.
أقْل :إن صالب العؾؿ لـ يـال العؾؿ براحة جسدهٓ ،بد مـ تحؿؾ الؿشاق والصبر يف
سبقؾ كقؾ العؾؿ ،ويف ذلؽ يؼقل يحقك بـ أبل كثقر ٓ" :يـال العؾؿ براحة الجسد" ،واهلل
الؿستعان.

ِ
طلََبةِ الِعِلِه
صهُ َعلَى َ
حِزِ ُ
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وأخقرا :فنين أكصح ٕهؾ السـة أن يصبروا طىل الػؼر ،ففل الحال التل
ً
اختارها اهلل لـبقف محؿد ﷺ".
ومحذ ًرا لطؾبتف مِ ْـ ْ
ِّ
أن يـزلؼقا
ومقجفا،
معؾؿا،
قلت :هؽذا كان 
ً
ً
هذا الؿزلؼ الؿشقـ.
وبعد هذا :فلبق طبد الرمحـ ٓ يريد هبذا الؽالم َّ
أن صؾبة العؾؿ يتركقن
العؾؿ ،ويذهبقن لؾتجارة( ،)1كال ،وإكؿا يريد أبق طبد الرمحـ ْ
أن يقجف أهؾ
وأن طؾقفؿ ْ
أن يذهب اإلكسان يؿد يدهَّ ،
أن أكؾ القد خقر مِ ْـ ْ
السـة إىل َّ
أن
يصبروا طىل الػؼر ،فؼد رضقف اهلل لـبقف ،فرحؿ اهلل أبا طبد الرمحـ ،وأسؽـف
فسقح جـاتف.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أقصد مـ التجارة :التل تصرف طـ صؾب العؾؿ وتعؾقؿف والدطقة إلقف ،أما ْ
أن يؽقن لطالب
فلمر صقب ْ
إن تقسر مع حرصف طىل وقتف ومقاصؾتف يف صؾب
العؾؿ
مصدر يسد بف حاجتف ٌ
ٌ
العؾؿ ،واهلل الؿستعان.

صَبُِزهُ
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E

صَبَرَهَ َ

e

أما صبر أبل طبد الرمحـ  ،فال أطرف أحدً ا يؿاثؾف يف زماكـا :فؼد صبر
طىل أمراض طدة مـفا :مرض آستسؼا الذي مؽث سـقات وهق يعاين مـف،
لؽـف يصبر ويحتسب إجر طىل اهلل ،ومرض الؽبد فؼد تػتت كبده بسبب
صابرا محتس ًبا ،والعجقب أكف مع هذه
مرض السرصان ،ومع هذا كان
ً
إمراض كان ٓ يترك التدريس.
فؼد قال أخقكا أمحد القصابل –حػظف اهلل تعاىل :-إكف دخؾ مرة طىل
مرضا شديدً ا ،فلراد ْ
أن يخرج يؾؼل دروسف ،فؼال لف
الشقخ وكان
مريضا ً
ً
أخقكا أمحد" :يا شقخ ،أكت متعب ،يؼقم بالدروس غقرك".
قائال ٓ" :واهلل ٓ ،أترك هذه القجقه الطقبة".
فلجابف ً
ورأيتف مرة خرج مـ بقتف يؾؼل الدروس ويده مربقصة إىل طـؼف ،وطؾقفا
جبقرة ،فسللت إخقاين :ما الذي حصؾ لؾشقخ؟ قالقا :سؼط يف بقتف طىل
إرض .وما رأيتف ترك الدروس حتك ُش ِػ َل.

صَبُِزهُ
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ومـعف إصباء مرة مـ إلؼاء الدروس :حػا ًضا طىل صحتف ،فؿؽث فترة،
ثؿ طاد.
ويف مرضف إخقر زرتف يف مديـة صـعاء ،فؽان يستؼبؾ الضققف وٓ
يتلفػ مـ أحد ،وٓ يؼقل :دطقين أرتاح .وإكؿا يستؼبؾ الـاس ويبتسؿ.
وزرتف يف مؽة يف فـدق لملمة كجد ،فسللت طـف ،قالقا :سقليت مـ الحرم.
فاكتظرت ،فؾؿا أتك كظرت إلقف وأكا مـدهش :لؼد كحؾ جسؿف ،وباكت طظام
وجفف ،فسؾؿت طؾقف أكا وصديؼل أبق طبد اهلل الصقمعل –حػظف اهلل -فؼال
–وهق يبتسؿ :-تػضؾقا .فؼؾت لف :ترتاح .فؼال :تػضؾقا .فـظرت إىل أبل
خقرا :فؼد أكرمتؿقكا بػعؾؽؿ هذا فالشقخ
حاتؿ العقدي ،فؼال :جزاكؿ اهلل ً
متعب.
ولؿا كان يف فـدق دار إزهر فؽان اإلخقة مـ صؾبة العؾؿ يزوروكف
فقجؾس معفؿ وٓ يتضجر مـ أحد ،وإكؿا يصبر ويتصبر ،فرحؿ اهلل أبا
طبدالرمحـ ،وأسؽـف الػردوس إطىل.
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e

وكان أبق طبد الرمحـ  زاهدً ا ،حتك إكف طقد الؽثقر مـ صؾبتف طىل هذه
الخصؾة الحؿقدة التل كاكت سب ًبا لـقؾفؿ العؾؿ ،فؼد كان أبق طبد الرمحـ
زاهدً ا يف مسؽـف ،ومؾبسف ،بؾ وملكؾف.
وأذكر أكـل طام (1413ه) قدمت مـ مؽة الؿؽرمة لطؾب العؾؿ ،فؾؿا
وصؾت إىل دماج سللتفؿ طـ مسجد الشقخ ،فدلقين طؾقف ،فدخؾتف ،وكـت
أرقب باب الؿسجد متك يدخؾ الشقخ ،وضــت أن الشقخ سقدخؾ طؾقـا وهق
ٓبس البشت- ،أي :إكف مؿقز طـ صؾبتف -فؾؿا دخؾ أبق طبد الرمحـ الؿسجد
ضــتف الؼائؿ طىل الؿسجدٕ :كـا اطتدكا بؿؽة ْ
أكاسا يؼقمقن بعـاية
أن كرى ً
الؿساجد ،فؾؿا أخبروين أكف الشقخ تعجبت ،فؼد كان مؾبسف ٓ يتؿقز طـ
مؾبس صالبف ،بؾ يػققف بعض صالبف يف مؾبسف.
ّمً سٍدِ :
أكف مل يبال بحطام الدكقا مـ مساكـ وغقرها ،فبقتف الذي يسؽـف أكثره مـ

دهُ وَكَزَ ُمهُ وَتَىَاضُعُهُ وَ َورَ ُعهُ
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الطقـ ،هق بقت صغقر ،ودخؾت معف مرة إىل غرفتف الخاصة ،فرأيت فرشفا،
فنذا هق مـ الػرش الؿخططة الؿخصصة لؾؿساجد ،فؽان ٓ يبايل بلمقر
الدكقا ،أهؿ شلء طـده العؾؿ.
والتؼقت بلخقـا أبل حاتؿ العقدي بؿؽة الؿؽرمة فؼال يل :إكف جاء بعض
الـاس مـ فاطظ الخقر إىل أبل طبد الرمحـ  فلرادوا أن يبـقا لف بقتًا ،فؼال
لفؿ :هاتقا الؿال .فلخذ أبق طبد الرمحـ مـفؿ الؿال وبـك بف مسجدً ا وبـك
غرفة صغقرة فقق الؿسجد ،فؾؿا جاؤوا قالقا ٕبل طبد الرمحـ :أيـ البقت؟
قال لفؿ :هذا هق بقتل .وأراهؿ الؿسجد ،وأشار إىل الغرفة الصغقرة التل
فقق الؿسجد.
ّمً سٍدِ يف الدىٔا:
أرضا كبقرة كان يؿؾؽفا لطؾبتف كل يبـقا فقفا مساكـ لفؿ،
أكف أوقػ ً
وفقفا أن قرابة مائتقـ ومخسقـ بقتًا أو أكثر.
بؾ إن بعض الشقعة اطترفقا بلبل طبد الرمحـ ،وبعؾؿف ،وبدطقتف بسبب
وسؿعت شقع ًّقا يسب
هذه الخصؾة الحؿقدة كـت يق ًما بؿديـة صعدة،
ُ
معاوية بـ أبل سػقان  ،فؼال لف رجؾ :ومؼبؾ؟ -أي :يريد مـف أن يسب
مؼبال  -فؼال لف :أما الشقخ مؼبؾ أشفد هلل أكف طامل ،ولق أراد الدكقا
الشقخ ً

دهُ وَكََز ُمهُ وَتَىَاضُعُهُ وَ َورَ ُعهُ
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()1

أما تْاضعُ :
ففق تقاضع ٓ يؽاد يقجد إٓ طـد الؼؾقؾ ،فؿـ تقاضعف :لق كاداه ٌ
صػؾ
وهق يؿشل لق قػ لف يؽؾؿف ويـظر ماذا يريد ،ويلتقف الصغقر وهق طىل كرسقف
يؾؼل درسف فقتققػ طـ إلؼاء درسف ،فقؼقل لف الصغقر :أريد ْ
أن أقرأ حدي ًثا يف
مؽبر الصقت  .فقرفعف الشقخ ،أو يلمر بعض صؾبة العؾؿ برفعف ،فقجؾسف أمامف،
فقؼرأ الصغقر حديثف ،والشقخ يبتسؿ ،وٓ يتضجر ،وكان مع صؾبتف هقـًا لقـًا.
ّمً تْاضعُ:
أكف كان إذا جاءه العقام يجؾس معفؿ الققت الطقيؾ بالرغؿ مـ حرصف
طىل الققت ،حتك إكف قال لـا يف بعض دروسف" :يلتقـل العقام فلجؾس معفؿ،
وأحتسب طىل اهللٕ :هنؿ ٓ يعرفقن ققؿة الققت ،وسقؼقلقن :إكـل متؽبر .أما
صالب العؾؿ أطامؾفؿ خالف العقامٕ :هنؿ يعرفقن ققؿة الققت.
وابـ الجقزي  كان يجؿع ما طـده مـ إقالم فنذا جاءه الزائرون
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1براش :جبؾ يبعد طـ معفد الشقخ مسقرة كصػ يقم طىل إقدام أو أقؾ ،كان اسؿف:
وتران ،ثؿ سؿاه أمحد بـ طبد اهلل بـ محزة ً
براشا ،كؿا ورد يف سقرة اإلمام أمحد بـ الحسقـ،
ويطؾؼ براش طىل طدد مـ الحصقن يف القؿـ :براش الطقيؾة ،وبراش غرب جبؾ ضقران
يف كاحقة آكِ ْس ،وبراش الجبؾ الؿالصؼ لجبؾ كؼؿ بصـعاء مـ جفة الؿشرق .اكظر هجر
العؾؿ ومعاقؾف )613/4( حاشقة.
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يجؾس معفؿ يبري إقالم".
أقْل :أما ققل أبل طبد الرمحـ" :إكف يعامؾ صؾبة العؾؿ طىل خالف
العقام" ،فال يػفؿ مـ ذلؽ أكف ٓ يجؾس معفؿ ،وإكؿا إذا جؾس معفؿ
كاقشفؿ ،وغربؾ معؾقماهتؿ ،وإذا أراد أن يؼقم قال" :ارتاحقا أكا سلذهب"،
دطك مـ ِق َبؾِف.
كؿا كان يؼقل ذلؽ لـا طـدما كـا ُك َ
ّمً تْاضعُ:
أكف كان يف أيام إطقاد يخرج مع صؾبتف إىل القادي فقشاركفؿ أفراحفؿ
فقجتؿعقن حؾؼة كبقرة ،ويدخؾ فقفا بعض الطؾبة إكدوكقسققـ يؾعبقن لعبة
الؽاراتقف ،وهق يبتسؿ ،ثؿ يدخؾ بعض إمريؽققـ يؾعبقن مالكؿة ،وهؽذا،
فقؿؽث معفؿ إىل قرب الؿغرب ،ثؿ يرجع إىل بقتف.
أما كـزمُ:
فؽؿا قال الشاطر:
َتــــ َرا ُه إِ َذا َمــــا ِجئ َتــــ ُه ُمــــ َتفَ ؾ ًًل

ِ ِ ِ
َ
ســائِ ُؾه
َكلكَّــ َك ُتعطقــه ا َّلــذي َأكــ َت َ

َو َلو َلم ي ُؽـن فِـي َكػـه َغقـر ر ِ
وحـ ِه
َ ُ
َ

ســــائِ ُؾه
َل َجــــا َد بِفَ ــــا َفؾ َق َّتــــ ِق ا َ
هلل َ

ُه ـ َو البح ـر ِم ـن َأي الـَّ ـ َو ِ
احي َأ َتق َت ـ ُه
َ ُ

وف َوال ُجــو ُد سـ ِ
َف ُؾ َّج ُتـ ُه ال َؿعـ ُر ُ
اح ُؾه
َ

كريؿا يستؼبؾ وفق ًدا ،وإذا جاءه زائرون دطاهؿ إىل بقتف
فؼد كان 
ً
لؾغداء ،وإذا جاء يف وقت متلخر استؼبؾف الطالب إىل غرفة الضققف ،ثؿ
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يؾتؼل بالشقخ ،ويؼدم الغداء بـػسف يف كثقر مـ إوقات ،وكذلؽ كان
يجؾس معف بعض الزوار بعد صالة الػجر ،فقؼدم لفؿ زبق ًبا ويؽرمفؿ غاية
اإلكرام ،وكان يجقد بؿا يؿؾؽف.
وكان إذا جاءه أحدٌ وقت وجبة مـ القجباتٓ ،سقؿا وجبة الغداء دطاه
كريؿا كذلؽ مع صؾبتف ،وسبؼ الؽالم طىل ذلؽ يف
لتـاول الغداء ،وكان
ً
حرصف طىل صؾبة العؾؿ.
وكان ور ًطا  فال يبؼك مال الدطقة طـده ،بؾ يحقؾف إىل مسمول
الؿال.
بؾ كان ربؿا يفدى لف شلء مـ شخص ٓ يعرفف ،فقترك آكتػاع بف،
ويعطقف مـ تستحؼف مـ زوجاتف ،كؿا سقليت طـ زوجتف أم شعقب ،فرحؿ اهلل
أبا طبد الرمحـ.



صهُ عَلَى الدَّعِىَةِ
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دَرَصَوََعَهَىَانذَعٌََةَ َ

e

حريصا طىل الدطقة إىل اهلل أيؿا حرص ،بالرغؿ مـ
كان أبق طبد الرمحـ
ً
كثرة مشاغؾف يف التللقػ والتدريس ،وكان يقجف صؾبتف ويؼقل لفؿ ٓ" :تؼبؾقا
طىل العؾؿ وتتركقا الدطقة ،طؾقؽؿ بالدطقة إىل اهلل بؿا تعؾؿتؿ".
وكان يخرج لؾدطقة ،فػل بعض السـقات يخرج ويتـؼؾ يف كثقر مـ
الؿدن والؼرى القؿـقة ،صعد الجبال ،وكزل إودية والسفقل ،وكان يمذى
وٓ يـؼطع طـ دطقتف إىل الؽتاب والسـة ،وكاكت تحضر لف الجؿقع الغػقرة،
حتك إكف يف بعض الؿحاضرات ٓ تتسع الؿساجد لؾجؿقع التل تحضر،
فقجعؾق هنا يف مصىل العقد ،فتجده يف دطقتف يحذر الـاس مـ الشرك ،والبدع،
والديؿؼراصقة ،وآكتخابات ،وأٓ يقالقا أطداء اإلسالمْ ،
وأن يتركقا الحزبقة
التل فرقت شؿؾ إمة ،ويـاصح الؿزارطقـ ،والؿدرسقـ ،والؿسمولقـ،
وأباء ،وإمفات ،وإبـاء ،وإصباء ،والتجار ،والصحػققـ والعؿال ،بؾ
حريصا طىل هداية الـاس أفرا ًدا ومجاطات.
كان
ً
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وأذكر أكف جاءه مراسؾ إذاطة لـدن ،فطؾب مـف أن يتؽؾؿ معف ،فؼال لف
الشقخ" :ما رأيؽ تسؾؿ وأتؽؾؿ معؽ" ،فـصحف الشقخ ،وصؾب مـف أن
يسؾؿ ،فلبك ،فرفض ْ
أن يتؽؾؿ معف ،ومؽث أيا ًما يحضر الدروس يريد الؽالم
مع الشقخ ،والشقخ يطؾب مـف ْ
حريصا طىل هدايتف ،ومؽث
أن يسؾؿ ،كان
ً
أيا ًما ثؿ رحؾ.
وكان أبق طبد الرمحـ إذا اكتفك مـ محاضرتف يـتؼؾ إىل بقت أحد اإلخقة
فقجتؿع ا لـاس إلقف يسللقكف فقجقب طىل أسئؾتفؿ ،فنذا اكصرفقا طـف قرأ ْ
إن
كان لديف كشاط ،وإٓ يـام ،فرحؿ اهلل أبا طبد الرمحـ ،وأسؽـف الػردوس
إطىل ،آمقـ ،آمقـ.
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دَرَصَوََعَهَىَانَعَهَمًَََمَرَاجَعَتَوَ َ

e

مفتؿا بالتدريس أيؿا
حريصا طىل العؾؿ :فؼد كان
وكان أبق طبد الرمحـ
ً
ًّ
اهتؿام ،كاكت لف دروس طدة ،فؽان يدرس قبؾ أذان الظفر بساطة كتابف
الصحقح الؿسـد مؿا لقس يف الصحقحقـ ،ولؿا اكتفك مـف أخذ يدرس يف
الجامع الصحقح الؿسـد مؿا لقس يف الصحقحقـ ،وبعد صالة الظفر
يدرس يق ًما يف تػسقر ابـ كثقر ،ويق ًما يدرس يف كتابف الصحقح الؿسـد مـ
أسباب الـزول ،فؾؿا اكتفك مـف جعؾ مؽاكف درس الجامع الصحقح ،فصار
يق ًما يدرس التػسقر ،ويق ًما يدرس الجامع الصحقح ،وقبؾ الظفر يؽقن
يف بقتف يحضر ،وتحضقره ما يؼارب ربع ساطة كؿا ذكر ذلؽ يف بعض
دروسف.
وبعد العصر يدرس يف صحقح البخاري ،وبعد الؿغرب يدرس يف
صحقح مسؾؿ ،ويف كتابف أحاديث معؾة ضاهرها الصحة ،ولؿا اكتفك مـف
درس كتابف غارة الػصؾ طىل الؿعتديـ طىل كتب العؾؾ ،ولؿا اكتفك مـف
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كثقرا لؿا بدأ مرضف يشتد
درس كتابف ذم الؿسللة ،إٓ أكف غاب يف تدريسف ً
طؾقف ،وكتبف هذه كؾفا درسفا مع صحقح مسؾؿ ،ولؿا اكتفك مـ كتابف ذم
الؿسللة درس يف كتابف الصحقح الؿسـد مـ دٓئؾ الـبقة ،وكان يجعؾ
يق ًما لف ويق ًما لـصحقح مسؾؿ ،ومع هذيـ الؽتابقـ يدرس كتاب
الؿستدرك وكتابف الصحقح الؿسـد يف الؼدر.
وتقيف  طىل هذا الترتقب.

()1

وإذا اكتؼؾ إىل بقتف يدرس ابـتف أم طبد اهلل كتاب قطر الـدى ،ثؿ يؼرأ
كساؤه طؾقف حدي ًثا مـ كتابف دٓئؾ الـبقة ،وكذلؽ يدرسفـ اإلمالء ،وكان
يدرس زوجتف أم شعقب الؿتؿؿة قبؾ الـقم ،وسقليت ذلؽ طـفا فقؿا بعد إن
شاء اهلل.
وكان  إذا تؽؾؿ يف طؾؿ الرجال قؾت :هق فارس مقدان هذا العؾؿ،
كان يليت بػقائد طجقبة ،وربؿا جاء يف بعض إساكقد فالن ابـ فالن ،فقؼقل:
"أخشك أن يؽقن تصحق ًػا" ،فقبحث فققجد أكف مصحػ كؿا قال.
ّأما اليخْ :إذا كاقش صؾبتف كلكف ٓ يقجد غقره يف معرفة هذا الػـ :لؽثرة
الػقائد والػرائد التل يطرحفا يف دروسف.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1وكذلؽ درس تدريب الراوي ،ومختصر طؾقم الحديثٓ بـ كثقر ،والسـة لعبد اهلل
ابـ أمحد ،وتقحقد ابـ خزيؿة ،ومؼدمة صحقح مسؾؿ ،وبعض هذه الدروس قد
سجؾت طىل إشرصة.
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وإذا تؽؾؿ يف العؾؾ أدهش مـ حقلف ،وإذا جاءتف أسئؾة يجقب طؾقفا،
وكان سريع آستحضار لألدلة ،لؼد كـا كـدهش مـ ققة ذاكرتف ،يليت بإدلة
رصا ،ويـسؼ بقـفا ،ويستـبط مـفا
مـ كتاب اهلل ومـ سـة رسقلف فقرصفا ًّ
كامال ،ومـ قرأ يف كتابف الجامع
استـباصات طجقبة ،مع أكف ٓ يحػظ الؼرآن ً
الصحقح طرف فؼف الرجؾ مـ خالل تؾؽ التراجؿ ،وكؿا ققؾ :فؼف البخاري
يف ترامجف.
ّأما مزاجعتُ:
مجؾسا إٓ وذاكر مـ حقلف مـ صؾبتف ،ولؼد كان  يف
فؿا حضرت لف
ً
دروسف بقـ مغرب وطشاء ربؿا كزل مـ طىل كرسقف يسللفؿ طـ فقائدهؿ التل
قائؿا ،فنذا ذهب طـف الـقم
قد أخذوها ،وإذا وجد
ً
كائؿا يلمره أن يبؼك ً
شخصا ً
قال لف" :اجؾس" ،وإذا رأى صال ًبا غقر مفتؿ بدروسف سللف بسمال يختبره،
مثال" :معاذ بـ معاذ ما اسؿف ،وما اسؿ أبقف؟" فبعضفؿ يجقب بـ(ٓ
فقؼقل لف ً
مسافرا ،اهتؿ يا ُبـل".
أدري) ،فقؼقل لف" :لعؾؽ كـت
ً
ويـتؼؾ يف حؾؼتف التل ٓ يؼؾ طددها طـ ألػل صالب ،ويف العطؾة يبؾغ
طددهؿ ثالثة آٓف صالب ،وكان ٓ يؿـعف الؿرض مـ مذاكرة العؾؿ.
ولؼد زرتف يف مرضف إخقر يف مستشػك الـقر بؿؽة الؿؽرمة ،فدخؾت
طؾقف يف غرفتف ووجدتف طىل السرير طىل يؿقـ الداخؾ ،ويف يده القؿـك ُح َؼ ٌـ
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مغروزة يف يده ،وكان ُيغؿك طؾقف ،فنذا أفاق كظر إىل مـ حقلف وسللفؿ ،وكان
يؽثر السمال طـ حديث« :إن اهلل إذا أراد قبض عبد بلرض جعل له إلقفا
()1

حاجة»  ،فرحؿ اهلل أبا طبد الرمحـ ،وأسؽـف الػردوس إطىل ،آمقـ ،آمقـ.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1رواه الحاكؿ يف الؿستدرك برقؿ ( ،)147والترمذي مـ حديث أبل طزة بؾػظ« :إذا قضى
اهلل لعبد أن يؿوت بلرض جعل له إلقفا حاجة».
قال شقخـا  يف الصحقح الؿسـد" :)316/1( وهق طىل شرط الشقخقـ ،وهق مـ
ومسؾؿا أن يخرجاها".
البخاري
إحاديث التل ألزم الدارقطـل
َّ
ً
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E

أعَذَاءََأَبَيَعَبَذََانرَدَمَنَ َ

e

أما أطداء أبل طبد الرمحـ ففؿ كثقرون ،والسبب يف ذلؽ :أكف يؼقل كؾؿة
الحؼ ،وإٓ فؿا بالؽ يف رجؾ تؽؾؿ يف :العؾؿاكقة ،وآشتراكقة ،والبعثقة،
والـاصرية ،ويف مجقع الطقائػ :اإلخقان الؿسؾؿقن ،اإلباضقة ،الصقفقة،
الؿؽارمة ،مجاطة الجفاد

()1

–التؽػقر -ويسؿقفؿ بجؿاطة الػساد ،مجاطة

التبؾقغ ،مجاطة التؽػقر ،وأصحاب مجعقة الحؽؿة واإلحسان.

()2

فلبق طبد الرمحـ رد طىل همٓء ردو ًدا ستبؼك حتك يشاء اهلل ،بقـ لفؿ
أخطاءهؿ ،كصحفؿ ْ
بلن يتركقا الباصؾ الذي يقجد طـدهؿ.
كصح العؾؿاين أن يترك طؾؿاكقتف ،كصح آشتراكل أن يترك اشتراكقتف
وكػره ،والبعثل كصحف بترك بعثقتف ،كصح اإلخقان الؿسؾؿقـ أن يتركقا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1وٓ يػفؿ أن أبا طبدالرمحـ يريد الذيـ يجاهدون يف سبقؾ اهلل ،كال ،وإكؿا يريد الجؿاطة التل
كسبت كػسفا لؾجفاد ،وهل طـف بعقدة كؾ البعد ،والحؼ أهنا مجاطة تؽػقرية خارجقة مبتدطة.
( )4ومل يتؽؾؿ طىل الجؿعقات وأصحاهبا ٕهنا مجعقات فحسب ،وإكؿا ٕجؾ الػؽر الذي تحؿؾف
مـ تؽػقر ،وبقعة ،وخروج طىل وٓة إمقر.
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باصؾفؿ وبدطفؿ وديؿؼراصقتفؿ ،وكصح اإلباضقة وب َّقـ ضاللفؿ ،وكذلؽ
الصقفقة ب َّقـ بدطفؿ وشركفؿ وفضائحفؿ ،وكذلؽ فضح الؿؽارمة ،وحذر
الـاس مـ شرهؿ ،وحذر مـ مجاطة التبؾقغ وكصحفؿ قبؾ ذلؽ ،كاصح مجاطة
التؽػقر ،ثؿ فضحفؿ ورد طؾقفؿ ،وكاصح أصحاب مجعقة الحؽؿة فترة مـ
الزمـ –قرابة ثالث سـقات ،-ثؿ تؽؾؿ فقفؿ ،وب َّقـ أمرهؿ وما طـدهؿ مـ
بدع ،وحذر الشباب مـ ْ
أن يسؾؽقا معفؿ مسؾؽ الخروج طىل الحؽام الذي
فقف هالكفؿ وسػؽ دمائفؿ.
وكذلؽ مجعقة اإلحسان رد طؾقفؿ ،كؿا رد طىل مجعقة الحؽؿة ،ففؾ
يعؼؾ َّ
رجال وقػ أمام الظؾؿ والػساد بجؿقع أكقاطف والبدع وأهؾفا أهنؿ
أن ً
سقسؽتقن طـف؟
كال ،بؾ إن أهؾ الباصؾ قد حاولقا اغتقال هذا العامل الجؾقؾ والؿجاهد
الـبقؾ :فنكف طـدما كان هق وبعض مشايخ أهؾ السـة بؿديـة طدن يف مسجد
لغؿا يف الطريؼ الذي سقخرج مـف الشقخ  ،ولؽـ
الرمحـ وضع لف رجالن ً
كؿا قال تعاىل﴿ :ﯣﯤﯥﯦﯧﯨ﴾ [فاصر :]43:فؼد اكػجر الؾغؿ
ومزق جسدي هذيـ أثؿقـ الؾذيـ أرادا ْ
طالؿا مـ طؾؿاء إمة،
أن يغتآ ً
فـسلل اهلل أن يجازيفؿا بؿا يستحؼان ،فالجزاء مـ جـس العؿؾ.
قال أبق طبد الرمحـ  وهق يصقر لـا هذا الؿشفد يف كتابف الباطث

ِ
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طىل شرح الحقادث" :واكتفك الؽالم ،واكتفت الؿحاضرة ،وبقـؿا الؿمذن
يمذن لصالة العشاء وإذا باكػجار الؾغؿ ،وكـا يف الداخؾ ،فجعؾت أكظر يف
سؼػ الؿسجد أيـ أجد الػرج كـت أضـف يف الؿسجد ،أيؿا اهتزاز ،فنذا
بآكػجار خارج الؿسجد".
قلت :وأما السػفاء الذيـ هتجؿقا طؾقف فؽثقر كؿا ذكر ذلؽ يف كتابف الباطث
طىل شرح الحقادث ،بؾ إن أطداء الدطقة السؾػقة طامة ،وأطداء الشقخ خاصة
ً
لغؿا لطؾبة الشقخ يف آخر شفر
مل يؽتػقا بلن دبروا
اغتقآ لؾشقخ ،فؼد وضعقا ً
ذي الحجة لعام (1418ه ) بصـعاء العاصؿة بؿسجد الخقر ،وهق مسجد
السؾػققـ ،وبقـؿا الـاس يخرجقن مـ الؿسجد بعد أداء صالة الجؿعة اكػجر
الؾغؿ يف صرح الؿسجد ،ولؽـ مـ فضؾ اهلل سبحاكف وتعاىل أن الخطقب يف
ذلؽ الققم مل ُيطِؾ الخطبة ،فؼد خرج الؽثقر مـ الـاس ،وإٓ فالصرح يؽقن
مؿتؾ ًئا ،فذهب ضحقة ذلؽ آكػجار أربعة ،وجرح ستة وطشرون ،كسلل اهلل
أن يجازي أهؾ هذه الػعؾة الشـقعة سقء العذاب :إكف طىل ذلؽ قدير.
وكذ لؽ أصؾؼ أهؾ الباصؾ قذيػة طىل بققت صؾبة العؾؿ بدماج مـ طىل
قؿة جبؾ مرتػع ،وكان هذا يف الؾقؾ ،وجاءت هذه الؼذيػة إىل بقت أحد
الطالب ،ولؽـ الحؿد هلل مل يؽـ يف البقت أحد ،فخاب ضـفؿ.


د سَوِجَاتِهِ
دُ
عَ َ
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عَذَدََزًََجَاتَوَ َ

e

أما سّجاتُ  ،فقد تشّج أربعّا:
األوىل :تزوجفا ثؿ فارقفا.
الثانية :أم طبد الرمحـ رمحفا اهلل تعاىل ،تقفقت يف (1444/4/9ه)،
أكجبت لف أرب ًعا مـ البـات ،تقيف مـفـ اثـتان ،وبؼل اثـتان.
إوىل :أم طبداهلل الؽبرى ،زوجفا الشقخ أحد صؾبتف ،وهق محؿد بـ
مقسك العامري.
الثاكقة :أم طبد اهلل الصغرى ،زوجفا الشقخ أحد صؾبتف ،وهق صالح بـ
قائد القادطل.
الثالثة من زوجاته :أم شعقب القادطقة ،ومل تـجب لف أحدً ا.
الرابعة :أم سؾؿة ،ومل تـجب لف كذلؽ أحدً ا.
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E

دَيَاتَوََانَعَائَهَيَتَ َ

e

وقد يؼقل قائؾ بعد قراءة ما مضك مـ حقاتف وسقرتف :كريد ْ
أن كعرف
كقػ كاكت حقاتف يف مـزلف؟ كقػ كان يلكؾ؟ وكقػ كان يشرب؟ كقػ كان
يف بحقثف ،ويف دروسف ،ومع أهؾف؟
الجقاب طىل ذلؽ :أكـل مل أمهؾ هذا الجاكب مـ حقاتف :فؼد أرسؾت
زوجتل –حػظفا اهلل تعاىل -إىل إحدى زوجات الشقخ ،وهل أم شعقب
كثقرا بعد زوجتف أم
القادطقة –وفؼفا الؿقىلٕ :-هنا التل طاشت معف ً
طبدالرمحـ ،وصؾبت مـفا أن تؽتب لـا شق ًئا مؿا تعرفف طـ هذا العالمة،
فؽتبت لـا ما استحضرتف ،فؼالت:
بسؿ اهلل الرمحـ الرحقؿ
فلكا قد طشت مع أبل طبد الرمحـ ،الشقخ مؼبؾ بـ هادي القادطل 
رحقؿا ،صق ًبا ،وجقا ًدا ،وكان ذلؽ الققت كش ًطا
قرابة طشر سـقـ ،وكان معل
ً
يؼقم بعد إذان إول ،وأحقاكًا قبؾف ،فققتر طىل حسب كشاصف :واحدة ،أو
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ثالثة ،أو أكثر ،ويراجع حتك يليت وقت الػجر ،فقصظ ركعتل الػجر يف بقتف:
اقتدا ًء بػعؾ الـبل  :فؼد كان الـبل ﷺ إذا صؾع الػجر ٓ يصظ إٓ ركعتقـ
خػقػتقـ .رواه مسؾؿ مـ حديث حػصة.
ويخرج ،وبعد صالة الػجر يليت معف بلحد اإلخقة فقراجع معفؿ إن كان
طـدهؿ بحث أو أسئؾة ،أو مشاكؾ ،وبعض إحقان ضققف يدخؾقن معف
طامرا بطؾب العؾؿ ،وإفادة الـاس .
إللؼاء أسئؾتفؿ ،وكان وقتف كؾف ً
ثؿ يليت ويػطر ،ويـام إىل قريب ساطة وكصػ ،ويؼقم قبؾ الظفر ويخرج،
درسا يف الصحقح الؿسـد مؿا لقس يف الصحقحقـ ،ويصظ الظفر،
ويؾؼل ً
ويدرس بعد الظفر تػسقر ابـ كثقر ،ويرجع إىل البقت مع الحراس ،وبعض
دائؿا ،ويتغدون ،وبعض الغداء يليت يستريح ،ويتـاول الؼفقة ،وهل
الضققف ً
()1

()2

()3

قرفة مع العسؾ  ،وأحقاكًا حؾبة  ،وأحقاكًا زكجبقؾ مع العسؾ  ،ويجؾس
طظ ،ثؿ يرتاح إىل العصر،
معـا ،وإذا كان طـدي أي إشؽال أسللف فقجقب َّ
ويخرج ،وبعد صالة العصر يدرس صحقح البخاري ،وبعد الدرس يخرج
مع الحراس يتؿشقن إىل قرب الؿغرب ،ويؽقن يف مذاكرة طؾؿقة ،فغال ًبا
يسللفؿ أو يسللقكف.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اكظر فقائده يف كتاب الطبٓ بـ الؼقؿ (ص.)31
( )4اكظر فقائدها الؿصدر السابؼ (ص.)311
( )3اكظر فقائده الؿصدر السابؼ (ص.)319
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ثؿ يرجع يشرب الؼفقة ،ويرتاح طـدكا ،وإذا كان فقف

()1

أوٓد طـدكا

قؾقال ،ثؿ يخرج لصالة الؿغرب ويدرس صحقح
يؿازحفؿ ويرفف طـ كػسف ً
مسؾؿ ،وبعد العشاء الشػاطة ،ويرجع إىل البقت ،ويعطل ابـتف أم طبد اهلل
درسا يف قطر الـدى ،وكحـ كؼرأ حدي ًثا مـ دٓئؾ الـبقة لف  :لـتؼقى
ً
طىل الؼراءة ،وكذلؽ إمالء بعد هذا الدرس الذي مع ابـتف.
ثؿ يذهب يبحث مع بعض اإلخقة يف الؿؽتبة السػىل التل هل تابعة
لؾـساء ويتعشك معفؿ ،ويؿؽثقن يبحثقن إىل الساطة الخامسة ،ثؿ يليت مـزلف
ويدرسـل الؿتؿؿة قبؾ الـقم ،وهق مضطجع ،وأكا أقرأ وهق يشرح يل ،ثؿ
بعد ذلؽ يؼرأ أذكار الـقم باسترسال ،ثؿ يـام.
وكان  يف غاية مـ الؽرم ،كان إذا جاء إىل البقت ٓبد أن يعطل
تؿرا ،أو زبق ًبا ،أو
إوٓد الؿقجقديـ يف فـاء البقت مؿا يقجد يف البقت ،إما ً
طـ ًبا ،أو أي شلء يجد يعطل ،وكذلؽ مع ضققفف ،وأهؾف ،وكـت أشػؼ طؾقف
مـ كثرة ما كان يطؾع إىل الدوٓب الذي فقف مال الدطقة

()2

تؾبقة لحقائج

ا لطالب الذيـ يعرضقن طؾقف حقائجفؿ :إما يف زواج ،أو مشاكؾ ،أو مرض،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أي :يف البقت.
( )4واهلل أطؾؿ أن هذا الؿال خاص بف ،وإكؿا يعطقفؿ مـفٕ :ن مال الدطقة يحقؾف إىل الؿسمول
طىل شمون الطالب ،كؿا طرفـا ذلؽ مـف.
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وغقر ذلؽ ،ومل يؽـ يدخر طـفؿ شق ًئا ،وهق يعتبرهؿ أبـاءه.
وكان  يراطل جدًّ ا شعقر الطالب :ولفذا فؼد كان مـ الؿقاكع يف
طدم شراء ثقب لؾعقد لف مـ أجؾ أٓ يؽقن شلء يف قؾقب صالب العؾؿ
الذيـ ٓ يجدون مالبس جديدة لؾعقد ،ويؼقل :هات الؿقجقد.
ومـ هذا الؿقدان ما ألؼاه أحد شعراء دار الحديث بدماج يف هتققج
الشباب طىل الزواج ،وتعدد الزوجات ،فؾؿ يرتح لتؾؽ الؼصقدة :لؿا فقفا مـ
إدخال الضرر طىل صؾبة العؾؿ الػؼراء.
وكان هق الذي يؼقم بتؼديؿ الطعام لؾضققف يف أكثر إوقات ،وإذا أردكا
مـف أي مساطدة يؼبؾ ،ولؽـ كـا كشػؼ طؾقف ،فال كتركف يساطدكا.
وكان يحثـا طىل صؾب العؾؿ ،ويفقن كؾ أمقر الدكقا الدكقئة ،ويعؾؿـا،
فجزاه اهلل خقر الجزاء ،وأسؽـف الػردوس إطىل ،آمقـ آمقـ.
وكان يحاول قدر استطاطتف يف العدل مع كسائف ،فنذا أططك شق ًئا يؽقن
سقا ًء ،وكذلؽ الؼراءة ،والتسؿقع ،وإسئؾة.
وكان  يتريض بعد الػجر ،يجري يف الؿسجد الذي هق مؽتبة الـساء،
وبقـ الحصك بال كعال ،وكان يسابؼـا فقسبؼـا ،ولؿا تعب يف آخر حقاتف كـا
كتسابؼ فـسبؼف ،وكان يشؼؼ لـا الحطب يف البقت ،ويعؿؾ يف البقت يف قطعة
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مـ إرض مـ أجؾ ْ
أن يتريض.
وكان طزيز الـػس كؿا هق مشاهد ،فنذا احتاج شق ًئا يؼقم بخدمة كػسف،
وإذا كان مغض ًبا مـ إحداكا –أي :كساؤه ٓ -يؽؾؿفا بلي شلء ،ولق كان
إمر كقػؿا كان ،ويتؽؾؿ مع إخرى ،وكان يصبر طىل الؿرض ،فؿا يشؽق
ٕحد مرضف ،حتك إكف يف مرضف إخقر كـت أتلمل لحالتف ،وهق يضحؽ،
ويسللـا ،وأكا أققل :يا شقخ ،ارفؼ بـػسؽ .فقؼقل" :الحؿد هلل ،أكا مرتاح" ثؿ
أسؽت.
وطـد ْ
أن خرج مـ القؿـ يف هذه أوكة إخقرة اشتاق جدًّ ا لفذا
()1

الؿؽان  ،ولطالبف ،وربؿا تذكرهؿ وبؽك ،ويؼقل" :هؿ أوٓدي".
وكان ور ًطا ،فربؿا يفدى لف شلء مـ شخص ٓ يعرفف فقترك آكتػاع
بتؾؽ الفدية ،ويعطل مـ تستحؼفا.
وكان  ذا أخالق سامقة ،فال يحتؼر الؿسؽقـ والضعقػ ،ويرحؿ
الصغقر ،ويعقـ الؽبقر ،ويشػؼ طىل الـساء الصالحات ،ويعقـفـ بؽؾ ما يف
وسعف.
وكان  يشجعـا طىل البحث والتدريس والؿحاضرات ،ويساطدكا،
ويسللـل طـ الدروس التل يؾؼقفا طىل اإلخقان يف الؿؽبر ،ويف دروسف لـا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أي :دار الحديث بدماج الخقر.
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فرمح ف اهلل رمحة واسعة ،وأسلل اهلل أن يعقــا طىل الصبر بعده ،وطىل
الؿقاصؾة يف صؾب العؾؿ حتك كؾؼاه ،إكف ويل ذلؽ والؼادر طؾقف.

كتبتف
أم شعقب القادطقة
زوجة الشقخ العالمة مؼبؾ بـ هادي القادطل 
لقؾة إربعاء (1444/5/45ه).



فَـىَائِـد

71

فَـٌَائَـذ َ

E

e

أما أن أخل الؼارئ فنين أقدم بقـ يديؽ فقائد كػقسة ،ويف الحؼقؼة ٓ
بالركب
يعرف ققؿة هذه الػقائد إٓ مـ ذاق صعؿ العؾؿ ،وزاحؿ العؾؿاء ُّ
كثقرا مـ
وتتؾؿذ طؾقفؿ ،ففل فقائد تشد لفا الرحال ،وقد كـت كتبت شق ًئا ً
يسقرا
دروسف العامة ،ومـ جؾساتـا الخاصة معف ،ثؿ لخصت مـفا شق ًئا يعتبر ً
بالـسبة لؿا كتبتف طـف ،والذي محؾـل طىل أٓ أكتبفا كؾفا هق أن الرسالة
ستطقل ،وقد ألزمت كػسل ْ
أن تؽقن كبذة يسقرة ،وقد قسؿت هذه الػقائد إىل
أقسام ثالثة:


فقائد طامة.



فقائد تتعؾؼ بالؽتب.



فقائد تتعؾؼ بعؾؿ الؿصطؾح والجرح والتعديؾ.

فلققل مستعقـًا باهلل كات ًبا ما أريد كتابتف:
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انقَسَمََالًََلََفٌََائَذََعَامَت َ

E

e

مل يصح سبب كزول يف سقرة الزلزلة.
مل يصح سبب كزول يف سقرة قؾ هق اهلل أحد.
حديث« :لوال عؾي هلؾك عؿر» مقضقع.
حديث« :الوضوء عؾى الوضوء كور عؾى كور».
قال صاحب

()2

()1

الترغقب والترهقب بعد ْ
أن ذكره" :إكف لقس لف سـد،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اكظر كشػ الخػاء ،)336/4( الػقائد الؿجؿقطة رقؿ ( ،)45اإلحقاء رقؿ (.)494
قال السخاوي يف الؿؼاصد الحسـة :ذكره الغزايل يف اإلحقاء فؼال :مخرجف –أي:
العراقل -مل أقػ طؾقف ،وسبؼف لذلؽ الؿـذري.
وأما شقخـا –ابـ حجر -فؼال :إكف حديث ضعقػ ،رواه رزيـ يف مسـده.
( )4طبد العظقؿ بـ طبد الؼقي بـ طبد اهلل أبق محؿد زكل الديـ الؿـذري ،طامل بالحديث،
والعربقة ،مـ الحػاظ الؿمرخقـ ،لف الترغقب والترهقب ،والتؽؿؾة يف وفقات الـؼؾة،
وأربعقن حدي ًثا ،وشرح التـبقف ،ومختصر مسؾؿ ،ومختصر ســ أبل داود ،ترمجتف
يف سقر أطالم الـبالء )319/43( برقؿ ( ،)444صبؼات الشافعقة.)118/5( 
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صحقحا هذا".
لؽـ طؾقف كقر الـبقة ،ولقس
ً
حديث« :لو يعؾم الـاس ما يف الحؾبة الشتروها بوزهنا ذه ًبا»ٓ ،
أصؾ لف.

()1

« ُقدِّ س العدس طىل لسان سبعقـ كب ًّقا» ،أخبرين أحد اإلخقة أن
طبداهلل بـ الؿبارك قال :واهلل ،ما ُقدِّ س طىل لسان كبل واحد.
حديث« :خقر ما اهتزت عؾقه الرؤوس أكل الرؤوس عؾى جبل
أبي قبقس» ،مقضقع.
حديث :أمركا رسقل اهلل ﷺ أن كـزل الـاس مـازلفؿ .طـ طائشة
مـؼطعٕ :ن مقؿقن بـ أبل شبقب مل يسؿع مـ طائشة ،قال يف التفذيب :مل
()2
يدرك طائشة  .وهذه العبارة أبؾغ مِ ْـ :مل يسؿع.

مل يصح ما جاء َّ
أن الزبقر شرب دم الـبل ﷺ.
طاقال ففق كافر.
سب الرب وكان ً
مـ َّ
التؼريب بقـ السـة والشقعة َّ
أن أهؾ السـة يتـازلقن طـ السـة،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اكظر أسـك الؿطالب ،)1411( كشػ الخػاء ،)4134( الؿؼاصد الحسـة،)911( 
الؿـار الؿـقػ.)63( 
( )4طبارة التفذيب :وقال أبق داود :مل يدرك طائشة .واكظر مؼدمة صحقح مسؾؿ( ص،)55
واكظر تحػة التحصقؾ يف ذكر رواة الؿراسقؾ( ص.)343-344
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والشقعة يتركقن شق ًئا مـ التشقع.
والشقعة يستحؾقن دماء مـ خالػفؿ ،كقكقا طىل حذر ،كقكقا طىل حذر،
كقكقا طىل حذر ،هذه مـ تؾبقسات اإلخقان ،أيجب طؾقفؿ أن يـضؿقا إلقؽ
يا سـل ،أم أكت الذي تـضؿ إلقفؿ؟ مجعت الدكقا بقـ اإلخقاين ،والصقيف،
والشقعل.

()1

إسحاق بـ محؿد هق الؼائؾَّ :
إن طؾ ًّقا اهلل.

()2

س :ما حؽؿ مـ ارتد ،ثؿ تاب ،ثؿ ارتد ،ثؿ تاب؟
ج :إذا ضفر كػره مرة أخرى ،طىل الؿسمولقـ أن يؼقؿقا طؾقف حد الردة.
ققلف تعاىل﴿ :ﯿﰀﰁﰂ﴾ [البؼرة ،]456:مـسقخة بؼقلف تعاىل:
﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ﴾ [التحريؿ.]9:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اكظر صعؼة الزلزال لـسػ أباصقؾ الرفض وآطتزال لشقخـا .)479/1( 
( )4إسحاق بـ محؿد الـخعل إمحر ،قال اإلمام الذهبل :كذاب ،مارق ،مـ الغالة ،روى
طـ :طبقداهلل بـ محؿد العقشل ،وإبراهقؿ بـ يسار الرمادي ،وطـف :ابـ الؿرزبان ،وأبق سفؾ
الؼطان ،ومجاطة.
قال الخطقب :خبقث الؿذهب :يؼقلَّ :
إن طؾ ًّقا هق اهلل ،وكان يطظ برصف بؿا يغقره،
فسؿل بإمحر. ...
قؾت –أي :الذهبل :-ومل يذكره يف الضعػاء أئؿة الجرح يف كتبفؿ ،وأحسـقا :فنن هذا
زكديؼ .مقزان آطتدال )196/1( ترمجة برقؿ (.)784
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إذا سؾؿ الؿفجقر ٓ يرد طؾقفَّ :
ٕن كع ًبا كان يؾؼل السالم فال يرد
طؾقف الـبل ﷺ.

()1

س :هؾ كتعاون مع الحزبققـ مع اإلكؽار طؾقفؿ حزبقتفؿ؟
ج :ما أسرع ما تـسقن يا أهؾ السـة ،أمل يـؽر الحزبققن طىل أهؾ السـة
تؽسقرهؿ الؼبقر؟! ٓ يتعاون معفؿ.
قال أبْ ٍناو :طـدما قام السؾػققن هبدم ِ
الؼباب يف طدن التل يدطك
أصحاهبا مـ دون اهلل ،شـع اإلخقان ،واستـؽروا طىل مستقى الصحػ
والؿجالت ،وكؾ هذا مـفؿ يريدون إرضاء الشعب بجؿقع صقائػف ،حتك
يؿفدوا ٕكػسفؿ مـ أجؾ أن يـتخبفؿ همٓء ،ويصؾقا إىل قبة البرلؿان.
أما أهؾ السـة ٓ يفؿفؿ إرضاؤهؿٕ :هنؿ يحذرون مـفؿ ،ومـ أفعالفؿ،
كصحا لألمة ولشباب إمة.
وحزهبؿ:
ً
()2

كافرا ٕ :ن
أكا ٓ أطتؼد أن مـ قال( :إن الؼرآن مخؾقق) يؽقن ً
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1قال ابـ الؼقؿ  :فقف دلقؾ طىل أن الرد طىل مـ يستحؼ الفجر غقر واجب :إذ لق وجب
الرد مل يؽـ بدٌّ مـ إسؿاطف .زاد الؿعاد.)581/3( 
( )4أقْل :وردت روايات طـ اإلمام أمحد تدل دٓلة واضحة طىل أكف يرى أن مـ قال( :إن
الؼرآن مخؾقق) يؽػر.
قال الخالل  يف كتابف السـة :أخبرين حرب بـ إسؿاطقؾ الؽرماين ،قال :سؿعت
أبا طبداهلل ،وذكر طـده كالم الـاس يف الؼرآن أكف مخؾقق فؼال :كػر ضاهره.

=

ل فَىَائِدُ عَامَّة
القِضِهُ األَوَّ ُ
()1

75
()2

()3

اإلمام أمحد مل يؽػر الؿلمقن  ،والؿعتصؿ .
حاكؿا مـ حؽام السؾػ ،ولؽـ
ٓ كعرف أحدً ا مـ السؾػ ك َّػر
ً
اختؾػ يف الحجاج:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=

وقال  : أخبركا أبق بؽر الؿروذي ،قال :سؿعت أبا طبد اهلل يؼقل :مـ قال( :الؼرآن
مخؾقق) ففق كافر باهلل العظقؿ ،والققم أخر.اه ،السـة لؾخالل (ج.)11/7
قلت :ورواة هذيـ اإلسـاديـ ثؼات.
قال ابـ أبل حاتؿ :سللت أبل وأبا زرطة طـ مذهب أهؾ السـة يف أصقل الديـ ،وما
أدركـا طؾقف العؾؿاء يف مجقع إمصار ،وما يعتؼدون مـ ذلؽ ،فؼال :أدركـا العؾؿاء يف مجقع
إمصار حجازً ا وطرا ًقا ،وشا ًما ،ويؿـًا ،فؽان مذهبفؿ :اإليؿان ققل وطؿؾ ،يزيد ويـؼص،
والؼرآن كالم اهلل غقر مخؾقق بجؿقع جفاتف ،...ومـ زطؿ أن الؼرآن مخؾقق ففق كافر باهلل
كػرا يـؼؾ طـ الؿؾة ،ومـ شؽ يف كػره مؿـ يػفؿ ففق كافر .اكتفك .شرح أصقل أهؾ
العظقؿ ً
السـة لاللؽائل (ج/1ص.)198
ولؾػائدة يـظر مجؿقع فتاوى ابـ تقؿقة )354/3( و(،)489-487/14
(.)511/14
( )1هق اإلمام شقخ اإلسالم وسقد الؿسؾؿقـ يف طصره الحافظ الحجة أبق طبد اهلل أمحد بـ
محؿد بـ حـبؾ الذهظ الشقباين الؿرزوي البغدادي ،مات سـة (141ه) .تذكرة الحػاظ
( )431/4ترمجة برقؿ (.)438
( )4هق الخؾقػة أبق العباس طبد اهلل بـ هارون الرشقد بـ محؿد الؿفدي ،مات سـة (418ه).
سقر أطالم الـبالء )474/11( ترمجة برقؿ (.)74
( )3هق الخؾقػة أبق إسحاق محؿد بـ الرشقد هارون بـ محؿد الؿفدي ،مات سـة (447ه)
سقر أطالم الـبالء )491/11( ترمجة برقؿ (.)73
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()1

كافرا.
 )1الحسـ يراه ً
()2

 )4ابـ سقريـ يرى طدم كػره.
البصري كان يؼقل :أما واهلل ،لقخقبـ اهلل رجاءه ،أي :رجاء محؿد بـ
سقريـ.
ويزيد بـ معاوية :يف السؾػ مـ كػره ،واإلمام أمحد يؼقل ٓ :كسبف وٓ
كحبف .وهذا إكصاف.

()3

طىل الـاس أن يحذروا مـ الخروج.

()4

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1هق اإلمام شقخ اإلسالم أبق سعقد الحسـ بـ أبل الحسـ البصري ،مات سـة (111ه).
تذكرة الحػاظ )71/1( ترمجة برقؿ (.)66
( )4هق اإلمام الرباين محؿد بـ سقريـ أبق بؽر مقىل أكس بـ مالؽ ،مات سـة (111ه).
تذكرة الحػاظ )77/1( ترمجة برقؿ (.)74
( )3قال شقخ اإلسالم يف الػتاوى :)414/3( الذي طؾقف معتؼد أهؾ السـة وأئؿة إمة أكف ٓ
ُيسب وٓ ُيحب ،قال صالح بـ أمحد بـ حـبؾ :قؾت ٕبلَّ :
إن قق ًما يؼقلقن :إهنؿ يحبقن
يزيد .قال :يا بـل ،وهؾ يحب يزيد أحدٌ يممـ باهلل والققم أخر؟! فؼؾت :يا ِ
أبت ،فؾؿاذا
ُ
ٓ تؾعـف؟ قال :يا بـل ،ومتك رأيت أباك يؾعـ أحدً ا.
( )4أي :الخروج طىل الحؽامٕ :ن فقف سػؽ الدماء ،وٓ مصؾحة فقف ،وتاريخ الخارجقـ طىل
قديؿا وحدي ًثا أكبر شاهد ،والخروج طىل الحؽام ْ
وإن كاكقا أهؾ فسؼ وجقر حذر
الحؽام ً
مـف طؾؿاؤكا.
قال اإلمام أبق طثؿان الصابقين :ويرى أصحاب الحديث الجؿعة والعقديـ وغقرمها مـ
الصؾقات خؾػ كؾ إمام مسؾؿ ًّبرا كان أو
فاجرا ،ويرون الدطاء لفؿ ،وٓ يرون الخروج=
ً
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س :هؾ أكت تدطق إىل الخروج طىل الحؽام؟
ج :أما الخروج طىل الحؽام ففذه فِ ْر َية ما بعدها فرية ،أشرصتـا ،وكتبـا
صافحة مـ التحذير مـ ذلؽ.

()1

الرجؾ الذي يعذب ببؽاء أهؾف طؾقف ،هق الذي يقصل أهؾف
بالبؽاء طؾقف ،أما إذا كان يـؽر هذا يف حقاتف ،فال.
بعضا فقؿا اختؾػـا فقف) مـ أطظؿ الؿػاسد:
قاطدة (ويعذر بعضـا ً
ٕهنؿ يريدون التحاكؿ إلقفا ،واهلل يؼقل﴿ :ﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇ

ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ﴾ [الـساء.]59:
حؽؿا :إصقل العشريـ .وكسل
قال الزكداين :سـجعؾ بقــا وبقـؽؿ
ً
الؽتاب والسـة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=

طؾقفؿْ ،
وإن رأوا مـفؿ العدول طـ العدل إىل الجقر أو الحقػ.اه طؼقدة السؾػ
(ص.)116
قال اإلمام الطحاوي ٓ :كرى الخروج طىل أئؿتـا ووٓة أمقركاْ ،
وإن جاروا ٓ ،كدطقا
طؾقفؿ ،وٓ كـزع يدً ا مـ صاطتفؿ ،وكرى صاطتفؿ مـ صاطة اهلل طزوجؾ فريضة ،ما مل يلمروا
بؿعصقة ،وكدطق لفؿ بالصالح والؿعافاة .شرح الطحاوية( ج/4ص.)541
قال اإلمام الـقوي :أما الخروج طؾقفؿ ،وقتالفؿ حرام بنمجاع الؿسؾؿقـْ ،
وإن كاكقا
فسؼة .شرح مسؾؿ( ج/4ص.)949
( )1اكظر كتاب الؿخرج مـ الػتـة( ص )47لشقخـا .
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()1

آكتخابات صاغقتقة :العامل كالؿرأة  ،الصحابة اختؾػقا هؾ
يممر أسامة أم ٓ؟ ومل يؼقلقا :اكتخابات ،الؿسللة أن الؼقم مؼؾدون ٕطداء
اإلسالم.
إذا رأيت الشقعة يحؽؿقن طىل شخص بالزكدقة فربؿا يؽقن سـ ًّقا.
الجامعة اإلسالمقة

()2

قد زكقت فقفا قرابة مخسؿائة ،ومـ يؼقل:

إين أحرم الدخقل فقفا :كذاب.
س :ما الػرق بقـ العذاب والػتـة؟
ج :العذاب ٓ يؽقن إٓ يف الشر ،أما الػتـة فتؽقن يف الخقر والشر :لؼقلف
تعاىل﴿ :ﯿﰀﰁﰂ﴾ [إكبقاء ،]35 :وٓ أدري هؾ أحد تؽؾؿ مـ
أهؾ العؾؿ يف هاتقـ الؿسللتقـ؟
مـ شروط الخروج طىل الحاكؿ الؽافر:
استغـاء ذايت ٓ ،يؿدون أيديفؿ إىل أطداء اإلسالم ،ومـ زمان وكحـ
كؼقل ذلؽ ،ثؿ رأيتف تعؾق ًؼا لؾشقخ ابـ باز طىل رسالة العزلة والخؾطة.
لق أحصقا الذيـ خرجقا طىل الحؽام لؽاكقا طشر إمة
اإلسالمقة ،ومجاطة الجفاد مجاطة محؼاء :أرادوا أن يشعؾقا القؿـ ،والقؿـ بؾد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أي :مساواة الؿرأة بالرجؾ.
( )4التل بالؿديـة الـبقية.
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مسؾؿة ،وهـاك أشقاء ٓ كرضاها ،ولؽـ ٓ كرضك سػؽ دماء الؿسؾؿقـ.
أرسؾ إلقـا أسامة بـ ٓدن أكف سقف يساطدكا بؽتب وغقرها،
فؼؾت لؾؿرسؾ :قؾ ٕسامة يفتؿ ببـاء الؿساجد يف الجـقب ،وبـاء مؼرات
لؾدطاة .ثؿ أرسؾ إلقـا ،أو أرسؾـا آخر فؼؾـا :إذا أراد مساطدة الدطقة بغقر
شرط أو ققد فذاك.
إيل
ويف أزمة الخؾقج أرسؾ بػؾقس كثقرة لطؾبة العؾؿ ،وبؼل يرسؾ َّ
بػؾقس ،ويف ذات مرة قال :كريدك أن تشتري مدافع ورشاشات تقزطقهنا
لؾؼبائؾ .فؼؾـا ٓ :تعقدوا .ولؽـ طبادة استغؾ هذا وذهب إلقفؿ ،وأطتبر
طبادة طؿؾف هذا خقاكة لؾدطقة ،حتك إن طبادة قال يل :خؾـل أكؿؾ مشروطل
وبعد ذلؽ تؽؾؿ فقفؿ .وتؽؾؿت فقف وفقفؿ.
وطبادة شاب مـ أحد أودية صعدة ،وهق جفاديُ ،قتؾ
بسبب لغؿ كان يجربف ،وققؾ :إكف تراجع طـ هذه الػؽرة قبؾ وفاتف .واهلل
أطؾؿ.
س :ماذا تؼقلقن فقؿـ قال :إن حرب العراق لؾؽػار مـ باب ققلف تعاىل:
﴿ ﮭ ﮮ* ﮰ ﮱ ﮲﴾ [الروم]3-4:؟
طؿقال ،وإٓ ففق يؼقل" :إذا اختؾػ
ً
ج :هذا إذا طؾؿـا أن (صدا ًما) لقس
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اإلسالم مع ققاكقـ البعث يؼدم ققاكقـ البعث" .وقد يجزم الشخص بلكف
طؿقؾ.

()1

س :هـاك مـ يؼقل :مـ مل يؽػر تارك الصالة مرجئ؟
ج :إدلة متؽافئة ،إذا قرأت كتاب الصالةٓ بـ الؼقؿ  ،مـ كثرة ما
()2

يسرد إدلة تؼقل :يـصر هذا الؼقل ،ويف الـفاية يؼقل :الصحابة كػروه،
كافرا.
ومجفقر أهؾ العؾؿ ٓ يروكف ً
س :هـاك مـ يؼقل :إن تقحقد الحاكؿقة مؼدم طىل تقحقد إلقهقة؟
ج :الحاكؿقة جزء مـ تقحقد إلقهقة ،وٓ تـتظر الحزبققـ أن يؼقلقا:
أكت طىل حؼ.
ففؿ السؾػ واجبٕ :هنؿ طرفقا مؼاصد التشريع ،وأسباب
الـزول ،وألؿقا بعؾؿ الؽتاب والسـة ،وأخذ مـفؿ التابعقن ،واهلل يؼقل:
﴿ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ

ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ﴾ [الـساء.]115 :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1وقد كػر صدا ًما الشقخ ابـ باز  كؿا يف مجؿقع الػتاوى لف( ،ج/18ص.)451
( )4هق محؿد بـ أبل بؽر بـ أيقب بـ سعد الزرطل الدمشؼل شؿس الديـ ابـ ققؿ الجقزية،
مات سـة (751ه) .البدر الطالع بؿحاسـ مـ بعد الؼرن السابع ترمجة برقؿ ()444
لؾشقكاين.
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وقال ﷺ« :خقر الـاس قرين ،ثم الذين يؾوهنم ،ثم الذين يؾوهنم» ،وما
ضؾت الخقارج والؿعتزلة إٓ بسبب طدم اهتؿامفؿ بطريؼة السؾػ الصالح.
طالمة الؿبتدطة :التـػقر طـ أهؾ الحديث ،حتك إهنؿ يؾؼبقهنؿ:
الحشقية.
قال أبْ ٍناو :أما أن يؼقلقن لفؿ :طؾؿاء الحقض والـػاس ،وٓ
يػؼفقن القاقع .طامؾفؿ اهلل بؿا يستحؼقن.
آكتخابات واإلضرابات جاءت مـ طـد الؽػار ،أكت لست طبدً ا
مؿؾقكًا لؾحؽقمة ،إذا مل يزودوا مرتبؽ اترك طؿؾفؿ واحترف ،أما آطتصام
()1

ففذا مـ طـد الؿسعري السػقف ،قال :اطتصؿقا بالؿساجد.
كلسػ طىل شباب كجد أن يتبعقا كؾ كاطؼ ،لؿاذا ٓ يسللقن ابـ باز،
وإلباين ،وابـ طثقؿقـ ،والػقزان ،والعباد؟
()2

س :لؼد صؾب مـا الرئقس أن كصظ آستسؼاء؟
ج ٓ :تصؾقا يف الؿسجد ،ققلقا لؾعامة :الدطاء يف خطبة الجؿعة وبس،
أو صالة يف الؿصىل ،وكدطق هـاك.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1قال الشقخ ابـ باز  يف الؿسعري :مـ الحاقديـ الذيـ باطقا ديـفؿ وأماكتفؿ طىل
الشقطان.اه جريدة الؿسؾؿقن – العدد ( )543شفر صػر (1416ه).
( )4هق طظ طبد اهلل صالح.
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قال أبْ ٍناو :هذا مـ حرص شقخـا طىل السـة ،وتعؾقؿفا لؾـاس ،فؼال
لفؿْ :
إن أرادوا يف الؿسجد فالدطاء بعد الخطبة ،وٓ صالة استسؼاء ،وإن
أرادوا صال ًة ففل يف الؿصىل.
الذي أصؾؼ كؾؿة (سقد) طىل الفاشؿققـ هق محؿد بـ إسؿاطقؾ
الؿسقري.
ٓ يجقز أن يخطب الخطقب يقم الجؿعة الخطبة إوىل وغقره
يخطب الخطبة الثاكقة.
س :لؿاذا حرمت الزكاة طىل أهؾ البقت؟
أيضا لئال يؾحؼ الـبل ﷺ هتؿة ٓ ،يؼقل الـاس:
جٕ :هنا أوساخ الـاسً ،
إكف يلخذ الصدقات فقصرففا طىل أهؾف.
لق خقروين بقـ الؿدارس الحؽقمقة أو الؿعاهد لإلخقان،
ٕخذت الحؽقمقةٕ :كـل مـ أفراد الؿجتؿع ،أما الؿعاهد فال تستطقع أن
تظفر دطقتؽ.
قال أبْ ٍناو :هذا هق الصحقح :فاإلخقان الؿسؾؿقن يحبقن أن يظفروا
دطقهتؿ الؿبتدطة ،أما إذا وجدوا سؾػ ًّقا يدرس يف معاهدهؿ فنهنؿ يػصؾقكف
مباشرة ،وإذا كان يحب السؾػققـ فلقؾ أحقالفؿ يؼقلقن لف ٓ :تذكر
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السؾػققـ يف معاهدكا ،وٓ تدطق إلقفؿ.
كافرا ،وما أضـ أحدً ا يخالػ.
الذي يسجد لؾصـؿ يؽقن ً
س :هؾ تػتقن بدخقل كؾقة اإليؿان؟
ج :لق كاكت كؾقة اإليؿان سـقة سؾػقة ما صردوا اإلخقة الجزائريقـ إٓ
أيضا طبد الؿجقد الزكداين أخذ الذيـ يف الؽؾقة إىل
ٕهنؿ تظاهروا بالسـةً ،
مجاطة التبؾقغ مـ أجؾ ْ
أن يتعؾؿقا مـفؿ إخالق ،وقد بقب البخاري[ :باب
()1

الخروج يف صؾب العؾؿ]  ،فالرحؾة تؽقن لؾعؾؿ الـافع ،واهلل الؿستعان.
مـ يدطق لالكتخابات والديؿؼراصقة يقم الجؿعة يف الخطبةٓ ،
تـصت لفٕ :ن اهلل سبحاكف وتعاىل يؼقل﴿ :ﭑﭒﭓﭔﭕﭖ

ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ﴾ [الجؿعة ،]9:وهذا لقس مـ ذكر اهلل.
س :هؾ الؽالم طىل الديؿؼراصقة وآكتخابات مـ مؽؿالت الدطقة ،أم
مـ أصقلفا؟
ج :بؾ مـ أصقلفا ،كقػ يصؾح ديـ وديؿؼراصقة؟! وهذا ما كعتؼده.
شرطا
أكا ٓ أحرم طىل العامل البصقر أن يؼقس ،ولؽـ ٓ يعتبره
ً
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )431/1( )1مع الػتح.
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يؾزم الـاس بف.
قال أبْ ٍناو :وكالم شقخـا يعتبر ر ًّدا طىل مـ يؼقل :إكف يحرم الؼقاس
مطؾ ًؼا.

()1

مـ لزم الؽتاب والسـة طىل ففؿ السؾػ ففق سؾػل ،والسؾػ إىل
الؼرن الثالث :لؼقلف ﷺ« :خقر الـاس قرين ،ثم الذين يؾوهنم ،ثم الذين
يؾوهنم».

()2

س :لق َّ
شخصا تـاول شق ًئا مـ أمام الؿصظ بقده ،أو رجؾف ،هؾ يؼطع
أن
ً
صالتف؟
ج :مرور يد أو رجؾ ،كلن يتـاول شخص شق ًئا مـ أمام الؿصظ ،ففذا ٓ
يؼطع الصالة ،وإكؿا يشغؾ الؿصظ.
س :ما حد الشاب الذي يؽقن طؾقف الجفاد؟
ج :حد الشاب الذي يؽقن طؾقف الجفادْ :
أن يؽقن يف سـ الخامسة طشر:
لؼقل ابـ طؿر  :إن الـبل ﷺ رده يف الرابعة طشر ،وقبؾف يف الخامسة طشر.

()3

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1ولؿزيد مـ معرفة مذهب الشقخ يف الؼقاس يـظر تعؾقؼ شقخـا  طىل الرسالة القازطة
(ص.)336-334
( )4متػؼ طؾقف مـ حديث ابـ مسعقد .
( )3متػؼ طؾقف مـ حديث ابـ طؿر  ،قال :طرضت طىل الـبل ﷺ يقم أحد وأكا ابـ أربع
طشرة ،فؾؿ يجزين ،وطرضت طؾقف يقم الخـدق وأكا ابـ مخس طشرة ،فلجازين.
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ققل الخطقب( :وطىل آلف الطقبقـ الطاهريـ) فؾق فعؾفا يف بعض
إوقات ٓ بلس ،وإذا داوم طؾقفا ففل مـ شعارات الشقعة.
س :ققل الخطقب :أققل ققيل هذا وأستغػر اهلل يل ولؽؿ ...إلخ؟
ج :مـ صريؼ مقسك بـ طبقدة الربذي ،وهق ضعقػ ،ولؽـ جاء مـ
صريؼ :مقسك بـ طؼبة طـد ابـ حبان ،وهق مقسك بـ طبقدة ،والذي يظفر أكف
تصحػ مـ ابـ طبقدة إىل ابـ طؼبة.
ختؿ الخطبة بؼقلف تعاىل﴿ :ﭻﭼﭽﭾﭿ﴾
[الـحؾ ]91:أية ،أول مـ قالفا طؿر بـ طبد العزيز ،وقالفا يف خطبة واحدة،
والؿـاسبة أن بـل أمقة كاكقا يسبقن آل البقت ،فؼال﴿ :ﭻﭼﭽﭾ

ﭿ﴾ أية.
س :تزوج رجؾ امرأة هاشؿقة ،وأخرى لقست هاشؿقة ،ففؾ يعدل
بقـفؿا أم يؽقن إكثر لؾفاشؿقة؟
ج :يعدل بقـفؿا ،ويعرف مـزلة الفاشؿقة :لؼرهبا إىل الـبل ﷺ.
س :هؾ يخصص طظ بـ أبل صالب  بؼقلـا( :طؾقف السالم) أم
يجري مجرى الصحابة؟
ج :إفضؾ أن يجري مجرى الصحابة ،لؽـ إذا رأيـا أحدً ا يؼقل هذا،
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فقؼال لف :إوىل (رضل اهلل طـف) ،أما الجقاز فقجقز :فؼد جاء يف البخاري:
طـ طظ .

()1

الزكار طـد القفقد :أن يربط خق ًطا يف حؼقه ٕجؾ أن يعرف أكف مـ
أهؾ الذمة.
قال أبْ ٍناو :أما أن كرى يفقد صعدة يطقؾقن زكارتقـ محاذيتقـ
لألذكقـ ويصؾ صقلفؿا إىل الؽتػقـ ،وإذا حؾؼقا رؤوسفؿ ٓ يتطرققن
لحؾؼفؿا.
س :امرأة وضع يف رمحفا مـل رجؾ غقر زوجفا ،ثؿ محؾت هؾ طؾقفا رجؿ؟
ج :هذا يؽقن زكًا ،وٓ يترتب طؾقف حد :لقس فقف لؼاء الختاكقـ.


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1ذكره البخاري يف [كتاب التػسقر] (ج/8ص )769معؾ ًؼا بصقغة الجزم ،فؼال :قال طظ
 :الذاريات :الرياح.
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ٌيفثمسقانَبكانبقهعتذَائَ َ

E

انقَسَمََانثَانَي َ
فَـَْائٔــ ُد تَتَعََّلـ ُق بٔالِ ُكــ ُتبٔ

e

لؼد كان أبق طبد الرمحـ  واسع آصالع ،وطـده خبرة دققؼة بالؽتب،
ومملػقفا ،وفقائدها ،كذلؽ ما يتعؾؼ بؽتب أهؾ البدع(َّ :)1
فنن صالب العؾؿ
يحب ْ
أن يعرف الؽتب التل حذر مـفا العؾؿاء ،أو كصحقا بشرائفا ،أو أثـقا
طؾقفا ،وإلقؽ هذه الؽتب التل حذر مـفا شقخـا ،أو أثـك طؾقفا ،أو ب َّقـ ما يف
مملػقفا ،أو كبف طىل فقائدها:
فأقْل –وباهلل التقفقؼ :-قال أبق طبد الرمحـ :
كتاب الؿـػؾقصل ٓ يعتؿد طؾقف.
كتاب شرح رياض الصالحقـ الؿسؿك دلقؾ الػالحقـ،
شارحف أشعري الؿعتؼد ،طؾقؽ أن تتـبف.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صغقرا يف الؿؽتبة العامة ،وأمر بقضع كتب أهؾ البدع
دوٓبا
( )1وكان أمر صالبف أن يضعقا
ً
ً
فقفْ ،
وأن ُيؽتب طىل الدوٓبُ ( :كتب الؿبتدطة) أو (كتب البدع).
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دخؾت طىل الـقوي أحاديث ضعقػة يف كتابف رياض الصالحقـ:
ٓطتؿاده طىل سؽقت أبل داود ،وسؽقت الترمذي.
الؿ ْؼ َبظ
كتاب ال َع َؾ ُؿ الشامخ لؿملػف َ

()1

قد يـصر فقف مذهب

إشاطرة طىل مذهب أهؾ السـة ،ومرات يـصر مذهب أهؾ السـة طىل
الشقعة ،ومل يتؼقد بؿذهب أهؾ السـة ،فؼد قال" :إن الذهبل كاصبل" ،قال:
"والـاصبققن مـ أهؾ الشام كالذهبل" ،ومحؾ طىل البخاري محؾةٕ :كف ألػ
خؾؼ أفعال العباد.

()2

أفضؾ صبعة لـتاريخ البخاري هل التل بتحؼقؼ الؿعؾؿل.
تػسقر ابـ أبل حاتؿ أغؾبف مػؼقد ،ورأيت جز ًءا مـف يف مؽتبة
الحرم.
()3

إذا ذكر ابـ طدي

يف كتابف الؽامؾ أحاديث لشخص

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1صالح بـ مفدي بـ مؼبؾ ،مجتفد ،مـ أطقان الػؼفاءُ ،ولِد يف قرية مؼبؾ يف جفة ٓطة مـ
بالد كقكبان بالقؿـ ،وكشل يف (فال) ،وتعؾؿ فقفا ،ويف كقكبان ،وكان طىل مذهب اإلمام
زيد ،فـبذ التؼؾقد ،وكاضره بعض الؿشايخ بصـعاء ،فلدت الؿـاضرة إىل الؿـافرة ،فعاف
الؿؼام بالقؿـ ،فرحؾ بلهؾف إىل مؽة سـة (1118ه) ،فاشتفر ،وكتب فقفا مملػاتف ،وتقيف
هبا ،ترمجتف يف البدر الطالع لؾشقكاين.
( )4واكظر صعؼة الزلزال.)153/1( 
( )3هق اإلمام الحافظ الؽبقر أبق أمحد طبد اهلل بـ ِ
طَد ٍّي الجرجاين ،مات سـة (365ه) .تذكرة
الحػاظ )941/3( ترمجة برقؿ (.)893
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وحصرها ،وكافح طىل الرجؾ :فقحتج هبا ،أما إذا ذكر الشخص وذكر أكف تػرد
()1

هبذا الحديث :فال.
وقد قال السققصل  :ذكر ابـ طدي لؾحديث يف الؽامؾ يؽػل يف
()2

تضعقػف.
كتب شقبة الحؿد ٓ ُيعتؿد طؾقفا.
كتب الصابقين بلمجعفا ٓ ُيعتؿد طؾقفا ،وهق صقيف متعصب
لؾؿذهب الحـػلَ ،ب َّقـ ُ
أهؾ العؾؿ زيػف.

()3

تػسقر الجاللقـ مملػف مضطرب ،مرة يػسر (استقى) بؿعـك
استقىل ،ومرة بؿا جاء طـ السؾػ ،وفقف مـ آطتزال.

()4

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اكظر مؼدمة الؽامؾ.)79-78/1( 
( )4هق اإلمام الحافظ جالل الديـ أبق الػضؾ طبد الرمحـ بـ كؿال الديـ أبل بؽر بـ محؿد
ابـ سابؼ الؿصري إسققصل ،مات سـة (911ه) ،يـظر مؼدمة تحؼقؼل لرسالة السققصل
يف الؿصطؾح (ص.)14
( )3آخرهؿ شقخـا محؿد بـ مجقؾ زيـق  يف رسالة بعـقان التحذير مـ مختصرات
الصابقين يف التػسقر.
فسر الؼرآن مـ
( )4تػسقر الجاللقـ هق لجالل الديـ محؿد بـ أمحد الؿحظ (ت 864ه) َّ
سقرة الـاس إىل سقرة الؽفػ ،ثؿ جاء جالل الديـ طبد الرمحـ بـ أبل بؽر السققصل
وأتؿف مـ سقرة اإلسراء إىل سقرة البؼرة طىل كػس الـؿط الذي سار طؾقف الؿحظ ،وقد صبع
الؽتاب
ممخرا بتعؾقؼ الشقخ صػل الرمحـ الؿباركػقري –وفؼف الؿقىل -وب َّقـ إخطاء=
ً
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كتاب العؼؾ لداود الؿحبر ،اكتؼده العؾؿاء يف ذلؽ الؽتاب.

()1

كتاب طؼقدة السؾػٕ بل طثؿان الصابقين  ،أكصح بؼراءتف.
()2

كتاب الؼدر اختؾػ أهؾ العؾؿ :هؾ هق لإلمام مالؽ أم ٓبـ
وهب.
رسالة ققؿة لؾشقخ محؿد السبقؾ بعدم جقاز التجـس بالجـسقة
إمريؽقة.
كتاب تـقير الؿؼباس يف تػسقر ابـ طباس مل يثبتٕ :كف مـ
رواية محؿد بـ مروان السدي ،متفؿ ،يرويف طـ محؿد بـ السائب الؽؾبل،
كذاب ،يرويف طـ أبل صالح باذام ،وهق ضعقػ.

()3

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=

الؿػس َر ْيـ.
التل طـد
ِّ
( )1روى طبد الغـل بـ سعقد طـ الدارقطـل ،قال :كتاب العؼؾ وضعف مقسرة بـ طبد ربف،
ثؿ سرقف مـف داود بـ الؿحبر ،فركبف بلساكقد غقر أساكقد مقسرة ،وسرقف طبد العزيز بـ أبل
رجاء ،ثؿ سرقف سؾقؿان بـ طقسك السجزي .أو كؿا قال .مقزان آطتدال.)41/4( 
( )4هق اإلمام العالمة الؼدوة الؿػسر الؿذكِّر الؿحدث شقخ اإلسالم أبق طثؿان إسؿاطقؾ بـ
طبدالرمحـ الـقسابقري الصابقين ،مات سـة (449ه) .سقر أطالم الـبالء)41/18( 
ترمجة برقؿ (.)17
( )3قال محزة السفؿل يف سمآتف لؾدارقطـل وغقره مـ الؿشايخ( ص :)196-195قال يل:
طظ بـ العباس الؿؼابغل :طؿـ يروي البؾخل؟ فؼؾت لف :طـ ابـ السائب ،طـ أبقف ،طـ

الؽؾبل ،طـ أبل صالح ،طـ ابـ طباس .فؼال طظ بـ العباس :جروا همٓء كؾفؿ يف=
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أول كتاب تؽؾؿ يف الباصـقة وفضحفؿ ،وهق أفضؾ كتاب مملػف
أبق محؿد القؿـل.
كتاب صقق الحؿامةٕ بل محؿد بـ حزم ٓ ،كـػقف ،وٓ كثبتف،
أما مشايخ الؽتاب ففؿ مشايخ أبل محؿد بـ حزم.
كتاب الؽشاف لؾزمخشري ،ختؿ كؾ سقرة بحديث ضعقػ.
كتاب فضائؾ الؼرآن ،ذكر لؽؾ سقرة حدي ًثا يف فضؾفا ،ولف
صريؼان:
األوىل :فقفا :مقسرة بـ طبد ربف.
والثاىية :كقح بـ أبل مريؿ.

()1

()2

كتاب ضالل الؼرآن أخبرين محؿد أمقـ مصري أن مجاطة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=

شريط .أو قال :حبؾ .واكظر الجامع ٕخالق الراوي وآداب السامع.)163/4( 
( )1مقسرة بـ طبد ربف التراس إكال ،قال محؿد بـ طقسك الطباع :قؾت لؿقسرة بـ طبد ربف:
مـ أيـ جئت هبذه إحاديث :مـ قرأ كذا كان لف كذا؟ قال :وضعتف أرغب الـاس .قال ابـ
حبان :كان مؿـ يروي الؿقضقطات طـ إثبات ،ويضع الحديث ،وهق صاحب حديث
فضائؾ الؼرآن الطقيؾ.اه الؿقزان لؾذهبل ( )431/4ترمجة برقؿ (.)8958
( )4كقح بـ أبل مريؿ أبق طصؿة الؿروزي الؼرشل ،مقٓهؿ ،مشفقر بؽـقتف ،و ُيعرف بالجامع:
لجؿعف العؾقم ،لؽـ كذبقه يف الحديث ،وقال ابـ الؿبارك :كان يضع .مـ السابعة ،مات
سـة ثالث وسبعقـ .تؼريب ترمجة برقؿ (.)7459

ب
ََّلقُ بِاِلكُتُ ِ
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التؽػقر كاقشقه ،وكاكقا يستدلقن مـف ومـ كتبف إخرى.
كتاب تػسقر فتح الؼدير أحسـ مـ تؽؾؿ طىل الحروف
()1

الؿؼطعة فقؿا كعؾؿ ،ويؿتاز طىل التػاسقر أكف هاجؿ التؼؾقد ،ويؼقل رأيف ولق
خالػ الـاس.
كتاب التـاسؼ بقـ أيات أول مـ ألػ فقف :البؼاطل.

()2

()3
وقال الشقكاين :هذا العؾؿ لقس مشرو ًطا ،وٓ يعتد بف .وكِ ْع َؿ ما قال.

كتب إحسان

()5

()4

إلفل ضفقر فضح فقفا الرافضة ،وصؾبقا مـف أٓ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1قال يف تػسقر سقرة البؼرة بعدما ذكر أققال مجاطة مـ الؿػسريـ يف ققلف تعاىل﴿ :ﭑ﴾:
وإذا طرفت هذا فاطؾؿ أن مـ تؽؾؿ يف بقان معاين هذه الحروف جاز ًما بلن ذلؽ هق ما أراده
اهلل طزوجؾ فؼد غؾط أقبح الغؾط ،وركب يف ففؿف ودطقاه أطظؿ الشطط .فتح الؼدير
(.)114/1
( )4يسؿك كتاب البؼاطل :كظؿ الدرر يف تـاسؼ أيات والسقر.
الرباط البؼاطل ،مات
والبؼاطل هق اإلمام الؽبقر برهان الديـ إبراهقؿ بـ طؿر بـ حسـ ُّ
سـة (885ه) .البدر الطالع بؿحاسـ مـ بعد الؼرن السابع ترمجة برقؿ (.)14
( )3هق اإلمام العالمة الؿػسر إصقيل محؿد بـ طظ الشقكاين ثؿ الصـعاين ،تـظر ترمجتف مـ
كتابف البدر الطالع برقؿ (.)484
صقيال ،وصرح بالبؼاطل ،وشـع طىل أهؾ هذا الػـ ،وكالمف هذا يف تػسقر
ً
( )4تؽؾؿ كال ًما
سقرة البؼرة طـد الؽالم طىل آية [.]44
كامال يف سـ التاسعة ،و ُتعرف أسرتف
( )5هق طامل باكستاين مـ مقالقد (1361ه) ،حػظ الؼرآن ً
بآكتؿاء إىل أهؾ الحديث ،أكؿؾ دراستف آبتدائقة يف الؿدارس وكان يختؾػ إىل العؾؿاء

يف الؿساجد ،حصؾ طىل (الؾقساكس) بالجامعة اإلسالمقة بالؿديـة الـبقية سـة (1961م)=،
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يـشر كتبف ،فؼال :شرصل ْ
أن تحرققا الؽتب التل كؼؾت مـفا .فؼالقا :هذا أمر ٓ
يستطاع.

()1

كتاب اإلسالم والـصراكقة لعبد اهلل الؼصقؿل ،رد طىل الرافضة
فقف ،كان طىل السـة ثؿ اكحرف.

()2

كتاب التقحقدٓ بـ خزيؿة

()3

()4

اشترط فقف الصحة  ،وفقف

أحاديث ضعقػة :ففق متساهؾ هق وتؾؿقذه ابـ حبان.

()5

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=

وكان ترتقبف إول طىل صؾبة الجامعة ،حصؾ طىل ست شفادات (ماجستقر) يف الشريعة
والؾغة العربقة والػارسقة وإُردية والسقاسة ،كؾفا مـ جامعة البـجاب ،مات يف
(1417/7/43ه ) ،كان يؾؼل محاضرة بجؿعقة أهؾ الحديث ،وكاكت أمامف مزهرية
وداخؾفا قـبؾة مقققتة ،فاكػجرت فلصابتف بجروح بالغة وقتؾتف هق وسبعة مـ العؾؿاء،
وبعد مدة لحؼ اثـان آخران ،رحؿ اهلل الجؿقع .الؿعجؿ الجامع يف تراجؿ العؾؿاء وصؾبة
العؾؿ الؿعاصريـ بالؿؽتبة الشامؾة.
( )1ومـ هذه الؽتب :الشقعة والتشقع ،والشقعة والؼرآن ،والشقعة وأهؾ البقت ،والرد
طىل كتاب بقـ الشقعة والسـة.
( )4وكػره مجاطة مـ طؾؿاء أهؾ السـة بعدما أخرج كتاب إغالل.
( )3هق الحافظ الؽبقر إمام إئؿة شقخ اإلسالم أبق بؽر محؿد بـ إسحاق بـ خزيؿة السؾؿل
الـقسابقري ،مات سـة (311ه) .تذكرة الحػاظ )741/4( ترمجة برقؿ (.)734
( )4ذكر ذلؽ يف مؼدمتف ،أكف يجؿع ما صح وثبت طـ كبقـا ﷺ بإساكقد الثابتة الصحقحة بـؼؾ
ً
مقصقٓ إلقف ﷺ.
أهؾ العدالة
( )5ذكر شرصف يف مؼدمة صحقحف )151/1( إحسان ،واكظر الرفع والتؽؿقؾ
(ص.)117
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كتاب حؼائؼ التػسقر لؿملػف محؿد بـ الحسقـ أبق طبدالرمحـ
السؾؿل مـ مشايخ البقفؼل ،قال أهؾ العؾؿْ :
إن كان يعتؼد ما يف تػسقره
ففق كافر ،وهق وضاع زائغ.

()1

العؾؾ الصغقر لؾترمذي مـظؿ يف جامعف وهق الذي شرحف ابـ
رجب.

()2

كتاب حجة القداعٓ بـ حزم حؼؼفا طبد الؿجقد الشؿقري
()3

تحؼق ًؼا جقدً ا ،لؽـ سبؼف آخر  ،فلخرج هذا الؽتاب محؼ ًؼا ،لؽـ تحؼقؼ
طبدالؿجقد أفضؾ.
كتاب الشػاء لعقاض( ،)4كتاب ققؿْ ،
وإن كان يستدل بلحاديث
()5

ضعقػة ،أو مقضقطة  ،ولقس أن الؽتاب كؾف ضعقػ ،أو مقضقعٕ :كف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1قال الخطقب :قال يل محؿد بـ يقسػ الؼطان :كان يضع إحاديث لؾصقفقة .تاريخ
بغداد.)448/4( 
وقال الذهبل :ألػ حؼائؼ التػسقر ،فلتك فقف بؿصائب وتلويالت الباصـقة ،كسلل اهلل
العافقة .تذكرة الحػاظ.)166/3( 
( )4اكظر مؼدمة تحؼقؼ العتر لـشرح العؾؾ( ص.)41
( )3هق حسان طبد الؿـان ،ولؽـف مل يذكر اسؿف طىل الؽتاب ،وقد تصدى لف الشقخ إلباين 
بؽتابف الؼقؿ الـصقحة.
( )4هق العالمة طامل الؿغرب أبق الػضؾ طقاض بـ مقسك القحصبل السبتل ،مات سـة
(544ه) .تذكرة الحػاظ )1314/4( ترمجة برقؿ (.)1183

الس َقر :)416/41( تقالقػف كػقسة ،وأج ُّؾفا وأشرففا كتاب الشػاء لقٓ=
( )5قال الذهبل يف ِّ 
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كان محد ًثا.
كتاب ابـ مـده التقحقد أكصح بؼراءتف.
()1

كتاب اإلرهاب صقب ،وتعجبـل كتاباهتؿ يف الرد طىل الؿبتدطة،
وأما كتاب الؼطبقة كالمل فقف كالؽالم طىل ما قبؾف  ،وأسؿع طـ زيد
()2

()3

()4

خقرا  ،أما إخقر ٓ أطرفف.
الؿدخظ ً
()5

ػ فقفا السققصل  ،وكان شافع ًّقا،
مسللة الجفر بالبسؿؾة أ َّل َ
()6

()7

والخطقب كذلؽ ،وهق شافعل ،وكذلؽ ألػ ابـ طبد البر  ،وابـ الجقزي.
كتب حسـ البـاء والسباطل ،والغزايل ،لقس طـدكا وقت لؼراءهتا،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=

ما قد حشاه مـ إحاديث الؿػتعؾة طَ َؿ ُؾ إمام ٓ كؼد لف يف فـ الحديث وٓ ذوق ،واهلل
يثقبف طىل حسـ قصده ،ويـػع بـشػائف ،وقد فعؾ ،وكذا فقف مـ التلويالت البعقدة ألقان...
إلخ.
( )1هق اإلمام الحافظ الجقال محدث العصر أبق طبد اهلل محؿد بـ إسحاق بـ محؿد بـ
يحقك بـ مـده ،مات سـة (395ه) .تذكرة الحػاظ )1131/3( ترمجة برقؿ (.)599
( )4يعـل :أكف كتاب صقب.
( )3ثؿ التؼك بف يف آخر حقاتف بؿؽة الؿؽرمة.
( )4يعـل مملػ كتاب :هل الؼطبقة.
( )5تؼدمت ترمجتف.
( )6ستليت ترمجتف.
( )7هق اإلمام شقخ اإلسالم حافظ الؿغرب أبق طؿر يقسػ بـ طبد اهلل بـ طبد البر الـؿري
الؼرصبل ،مات سـة (463ه) .تذكرة الحػاظ )1148/3( ترمجة برقؿ (.)1113
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()1

ولق كاكت ردو ًدا طىل أهؾ البدع ،قال مروان  :ثالثة ٓ يمتؿـقن :مبتدع يرد
طىل مبتدع ،والؼصاص ،والصقيف ،يذمقهنؿ الققم وغدً ا يثـقن طؾقفؿ.
لق قرأت يف كتاب جاهؾقة الؼرن العشريـ : ما خرجت
()2

بطائؾ ،خذ كتاب التقسؾ والقسقؾةٓ بـ تقؿقة .
()3

كتاب قاطدة جؾقؾة يف التقسؾ والقسقؾة

()4

فقف طبارات تحتاج

إىل تلمؾ ،ويعتبر أحسـ مرجع يف الؿقضقع ،وكتاب الشقخ إلباين سفؾ
()5

الؿتـاول  ،وكتاب ابـ تقؿقة أغزر مادة طؾؿقة.
روايات الزيدية ٓ تؼبؾ ،وٓ كرامة ،ومـ كتبفؿ :كتاب إمايل،
وشؿس إخبار ،كالمها لقحقك بـ الحسقـ.
ٓ أكصح بؼراءة كتب سقد قطب ،وٓ كتب الغزايل ،وٓ كتب
()6

محؿد قطب ،وٓ زيـب الغزايل ،وجزى اهلل أخاكا ربق ًعا  :فؼد كصح وب َّقـ ما
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1هق مروان بـ محؿد الحافظ العالمة أبق بؽر الدمشؼل الطاصري التاجر .تذكرة الحػاظ
( )455/1ترمجة برقؿ (.)335
( )4لؿملػف محؿد قطب.
( )3ستليت ترمجتف.
( )4وهق مطبقع بتحؼقؼ شقخـا ربقع بـ هادي الؿدخظ وفؼف الؿقىل.
( )5التقسؾ أكقاطف وأحؽامف.
( )6يعـل العالمة الؿحدث ربقع بـ هادي الؿدخظ حػظف اهلل تعاىل.
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()1

كظقرإ :كف سؾؽ
كتاب الرؤية لؾدارقطـل  ٓ ،أطرف لف
ً
()2

خاصا بالرؤية،
صريؼة الؿحدثقـ ،وكتاب حادي إرواح ، إٓ أكف لقس
ًّ
()3

وهق صحقح إلقفٕ :ن مشايخف مشايخ الســ .أي :الدارقطـل.
مقزان آطتدال لؾذهبل

()4

يترجؿ لؾرجؾ بحؼ ،أو بباصؾ ،فؿا

كان مـ حؼ قبؾف ،وما كان مـ باصؾ رده.
الحاكؿ أ َّلػ الؿستدرك آخر طؿره.
()5

()6

كتاب إطالم لؾزركظ ،مملػف يؿقؾ إىل اإلخقان ،وٓ يعتؿد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اكظر كتاب أضقاء إسالمقة لشقخـا ربقع بـ هادي الؿدخظ ،وكتاب العقاصؿ ،وكتاب
مطاطـ سقد قطب ،وكتاب التصقير الػـل.
( )4هق اإلمام شقخ اإلسالم حافظ الزمان أبق الحسـ طظ بـ طؿر الدارقطـل البغدادي ،مات
سـة (385ه) .تذكرة الحػاظ )991/3( ترمجة برقؿ (.)945
(ٓ )3بـ ققؿ الجقزية.
الػارقل ثؿ
( )4هق الحافظ الؽبقر محؿد بـ أمحد بـ طثؿان بـ قايؿاز التركؿاين إصؾ،
ُّ
الدمشؼل ،أبق طبد اهلل شؿس الديـ الذهبل ،مات سـة (748ه) البدر الطالع ترمجة برقؿ
(.)414
( )5هق الحافظ الؽبقر إمام الؿحدِّ ثقـ أبق طبد اهلل محؿد بـ طبد اهلل الـقسابقري الؿعروف بابـ
بابـ البقع ،مات سـة (415ه) تذكرة الحػاظ )1139/3( ترمجة برقؿ (.)964
( )6اكظر تدريب الراوي ،)116/1( والتـؽقؾ لؾؿعؾؿل ( )459-457/1و(ص.)694
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()1

طؾقف ،ويثـل طىل اإلخقان  ،والذي يظفر أكف مـفؿ.
كتاب التقيجري

()2

يف الرد طىل مـ يؼقل :إن إرض تدور،

يـبغل أن يؽقن بليدي صؾبة العؾؿ ،وهق رد طىل محؿقد الصقاف.
كتاب فتاوى طؿر

()3

بـ طبد العزيز مـ أحسـ كالم التابعقـ إٓ

أن الشلن كؾ الشلن يف الؿملػ :هؾ يبقـ صحقحف مـ ضعقػف.
كتاب جالء إففامٓ بـ الؼقؿ  ،مـ أفضؾ الؽتب يف الصالة
()4

الصالة طىل الـبل ﷺ.

()5

كتاب الروض الباسؿ يف الذب طـ سـة أبل الؼاسؿ

()6

ٓبـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1كؿا فعؾ يف (ج/3ص )147مـ ترمجة سقد قطب ،و(ج/4ص )183مـ ترمجة حسـ
البـا.
( )4هق الؼاضل العالمة محقد بـ طبد اهلل التقيجري ،يـتسب إىل قبقؾة طـزة ،مات سـة
(1413ه) .الؿبتدأ والخبر لعؾؿاء الؼرن الرابع طشر )334/1( ترمجة برقؿ (.)44
( )3هق اإلمام أمقر الؿممـقـ طؿر بـ طبد العزيز بـ مروان بـ الحؽؿ إُمقي الؼرشل ،مات
سـة (111ه) .تذكرة الحػاظ )118/1( ترمجة برقؿ (.)114
( )4ستليت ترمجتف.
( )5صبع بتحؼقؼ الشقخ شعقب إركاؤوط.
( )6صبع يف مجؾديـ ،وطؾقف حقاشل لجؿاطة مـ العؾؿاء ،مـفؿ :الصـعاين ،اطتـك بف طظ بـ
محؿد العؿران.
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()1
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مختصر مـ كتاب العقاصؿ والؼقاصؿ ،وكان يف هذا الؽتاب

أصرح يف طؼقدتف ،وقد ابتظ بلخٍ شقعل.
كتاب إسؿاء والصػات لؾبقفؼل  ،تلثر فقف بشقخف ابـ
()2

فقرك  ،أما كتابف آطتؼاد مشك فقف طىل صريؼة السؾػ.
()3

()4

كتاب كقح الؿبتدع يف مجع الؼرآن ،الذي مجعف مصري.
قال أبْ ٍناو :كقح رجؾ مبتدع قرآين ،وكتابف طـقاكف :مجع آيات
الؿقضقع ،وهق مـ أهؾ صعدة.
كتاب تلويؾ مختؾػ الحديثٓ بـ قتقبة  ،والطحاوي
()5

()6

لف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1هق اإلمام الؽبقر الؿجتفد الؿطؾؼ السقد محؿد بـ إبراهقؿ بـ طظ الؿعروف بابـ القزير،
مات سـة (841ه) .البدر الطالع ترمجة برقؿ (.)391
( )4هق الحافظ العالمة شقخ خراسان أبق بؽر أمحد بـ الحسقـ الخسروجردي البقفؼل ،مات
سـة (458ه) .تذكرة الحػاظ )1134/3( ترمجة برقؿ (.)1114
( )3هق أبق بؽر بـ محؿد بـ الحسـ بـ فقرك ،قال الذهبل يف السقر :)414/17( كان
رأسا يف فـ الؽالم.اه ،وقال :كان مع ديـف صاحب فؾتة وبدطة .كؼؾ ذلؽ طـف
أشعر ًّيا ً
تؾؿقذه السبؽل يف صبؼات الشافعقة.)147/4( 
( )4هق كقح بـ أمحد مرق ،رجؾ مبتدع قرآين يسؽـ مؽة الؿؽرمة.
( )5هق العالمة الؽبقر ذو الػـقن أبق محؿد طبد اهلل بـ مسؾؿ بـ قتقبة الديـقري ،وققؾ:
الؿروزي ،مات سـة (476ه) .سقر أطالم الـبالء )496/13( ترمجة برقؿ (.)138

( )6هق اإلمام العالمة الحافظ أبق جعػر أمحد بـ محؿد بـ سالمة إزدي الحجري الؿصري=
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لف مشؽؾ أثار ،والشافعل مختؾػ الحديث ،هذه الؽتب مجعت بقـ
إحاديث الؿتعارضة طىل أهنؿ يجؿعقن بقـ الحديثقـ الضعقػقـ ،ويـبغل أن
يترك الجؿع :لضعػفؿا.
ذكر اإلمام مسؾؿ يف مؼدمتف أكف يؼدم إصح
لقست قاطدة مطردة.

()1

فإصح ،وهذه

()2

الذي أ َّلػ فقؿـ اسؿف ططاء :الطبراين.
أحسـ كتاب ُأ ِّلػ يف مشايخ إمفات الست ،أي :فالن روى طـ
فالن ،هق كتاب ابـ طساكر اسؿف الؿشايخ.
()3

()4

كتابا لرافضل أثقؿ ،وهق :صالح القرداين يسخر مـ الشقخ
رأيت ً
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=

الطحاوي الحـػل ،مات سـة (341ه) .تذكرة الحػاظ )818/3( ترمجة برقؿ (.)797
( )1ولؾػائدة اكظر تعؾقؼ شقخـا ربقع بـ هادي –حػظف اهلل -طىل كتاب الؿدخؾ إىل الصحقح
مسؾؿا مل يؾتزم هبذا الؿـفج ،وذكر أمثؾة طىل ذلؽ ٓ
لؾحاكؿ (ج/4ص :)118فؼد ب َّقـ أن
ً
خقرا.
تؽاد تجد هذا التػصقؾ يف كتاب غقره ،فجزاه اهلل ً
( )4اكظر مؼدمة اإلمام مسؾؿ( ص.)51
( )3هق اإلمام الحافظ الؽبقر محدث الشام فخر إئؿة ثؼة الديـ أبق الؼاسؿ طظ بـ الحسقـ
ابـ هبة اهلل الدمشؼل الشافعل الؿعروف بابـ طساكر ،مات سـة (571ه) .تذكرة
الحػاظ )1348/3( ترمجة برقؿ (.)1194
( )4الؿعجؿ الؿشتؿؾ طىل ذكر أسؿاء شققخ إئؿة الـبؾ ،اكظر مؼدمة بشار طقاد لـهتذيب
الؽؿال.)39-37/1( 
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ابـ باز ،وهذا دلقؾ طىل أهنؿ مقتقرون مـ فتاواه ،فال يستحؼ الرد ،ففق طبارة
طـ فقضان حاقد.
كتاب أبل حامد دراسة وكؼد مػقد جدًّ ا ،وهق ٕحد صؾبة إلباين،
وهق طبد الرمحـ الدمشؼقة.
كتاب أجقبة أبل مسعقد

()1

بصحقح مسؾؿ أجقبة يف غاية اإلكصاف.

طىل شقخف الدارقطـل بؿا يختص
()2

كتاب الرد طىل الجفؿقة لإلمام أمحد ٓ أطؾؿف ثابتًا إلقف.

()3

صحقحا إلقف ،وغقره يغـل
كتاب الصػات لؾدارقطـل ،لقس
ً
كـالسـة لؾخالل ،وكتاب الاللؽائل ،والتقحقدٓ بـ خزيؿة ،وإسؿاء
والصػات لؾبقفؼل.
لسان الؿقزان ٓ يغـل طـ الؿقزانٕ :ن ابـ حجر زاد فقف
زيادات وتعؼبات طىل الذهبل ،إٓ أكف حذف رجال إمفات الست الذيـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1هق الحافظ أبق مسعقد إبراهقؿ بـ محؿد بـ طبقد الدمشؼل ،مات سـة (411ه) .تذكرة
الحػاظ )1168/3( ترمجة برقؿ (.)977
( )4مطبقع بتحؼقؼ :إبراهقؿ بـ طظ بـ كؾقب.
( )3اكظر الصقاطؼ الؿرسؾة ،)948-947/3( وقال شقخ اإلسالم يف مـفاج السـة
(َّ :)69/3
إن اإلمام أمحد أ َّلػ الؽتاب يف محبسف– .أي :يف سجـف.-
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ترجؿ لفؿ يف هتذيب التفذيب.

()1

كتاب إغاينٕ بل الػرج
فال يعتؿد طؾقف.

()2

إصبفاين قد يدافع طـ الشقعل

()3

فؼف السقرة لؾبقصل الؿخرف.
()4

الؿمرخ محؿد

()5

إكقع لف تحؼقؼ طىل قرة العققن يف أخبار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1قال يف مؼدمة لسان الؿقزان :ومـ أمجع ما وقػت طؾقف يف ذلؽ كتاب الؿقزان الذي ألػف
الحافظ أبق طبد اهلل الذهبل ،وقد كـت أردت كسخف طىل وجفف فطال :فرأيت أن أحذف مـف
أسؿاء مـ أخرج لف إئؿة الستة يف كتبفؿ أو بعضفؿ ،فؾؿا ضفر يل ذلؽ استخرت اهلل تعاىل
وكتبت مـف ما لقس يف هتذيب الؽؿال.
( )4هق العالمة إخباري أبق الػرج طظ بـ الحسقـ إُمقي إصبفاين ،مات سـة (356ه).
سقر أطالم الـبالء )411/16( ترمجة برقؿ (.)141
( )3قال ابـ الجقزي يف الؿـتظؿ :)41-41/7( ومـ تلمؾ كتاب إغاين رأى كؾ قبقح
ومـؽر .واكظر البداية والـفاية.)481/11( 
( )4هق محؿد سعقد رمضان البقصل ،وقد رد طىل جفآتف يف هذا الؽتاب طالمة ومحدث
طصركا محؿد كاصر الديـ إلباين  يف كتاب بعـقان :دفاع طـ الحديث الـبقي
والسقرة يف رد جفآت الدكتقر البقصل يف كتابف فؼف السقرة ،و ُصبع بؿؽتبة الؿعارف
بالرياض ،وب َّقـ  يف الؿؼدمة َّ
أن هذا الؽتاب ُج ُّؾف ملخقذ مـ كتاب فؼف السقرة
لؾغزايل.
طدوا ٕهؾ السـة ،وقد هؾؽ يف طامـا هذا (1434ه)ُ ،قتِؾ قتؾة
قلت :والبقصل يعتبر ًّ
شـقعة ،ققؾ :إن الذي قتؾف هؿ أح َّباؤه :الـظام السقري الـصقري.
( )5هق العالمة الؿحؼؼ محؿد بـ طظ بـ الحسقـ إكقع الحقايل ،تقيف طام (1419ه) ،وهق
الؿمرخ إسؿاطقؾ بـ طظ إكقع الؿتقىف سـة (1449ه) رمحفؿا اهلل.
أخق
ِّ
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تحؼقؼ صقب.
القؿـ
ٌ
متـ إزهار هق فؼف الفادوية ،وصاحب الؿتـ

()1

يتؽؾؿ طىل

محؿد بـ القزير بؽالم قبقح جدًّ ا.
الصاوي الذي لف حاشقة طىل الجاللقـ مر طىل ققلف تعاىل:
﴿ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ﴾ [فاصر ،]8 :فؼال :هذه تشؿؾ القهابقة.
()2

كتاب البقضاين  ،تصػحتف سري ًعا ،ووجدت مقاضع مـ كالمل
بترها ،ولق مل يبترها ما اكتؼدين ،وقد أرسؾ إلقـا أخقكا أمحد الشحل بقرقات
بقـ فقفا بتر محؿد بـ مقسك ،وهق كالذي اقتطػ ﴿ ﭶ ﭷ﴾
[الؿاطقن ،]4:ومل يذكر ما قبؾفا وما بعدها.

()3

قال أبْ ٍناو :الحؿد هلل ،فؽتاب البقضاين صار كس ًقا مـس ًّقا ،وقد سؿعت
شري ًطا لف ،وهذا الشريط سجؾ يف بؾدي :مديـة الصقمعة ،والحؿد هلل أكف
سجؾ لقؽشػ ما طـد محؿد البقضاين لؿـ التبس حالف طؾقفؿٕ :ن الرجؾ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1ترمجتف يف البدر الطالع لؾشقكاين (.)84/1
( )4هق محؿد بـ مقسك العامري البقضاين ،صؾب العؾؿ طـد الشقخ مؼبؾ ،وزوجف الشقخ ابـتف،
ثؿ جرفف التقار السروري ،وتـؽر لشقخف ،ومـفجف السؾػل ،ورد طؾقف يف كتاب حؼقر يظفر
لؾؼارئ فقف أكف فقضان حاقد طىل أبل طبد الرمحـ ،حاول أن يـصر الجؿاطات الؿبتدطة،
ويرفع مـ شلهنا ،ويؼؾؾ مـ شلن أبل طبد الرمحـ ،وهقفات.
( )3كؾؿـل هبذا يف مـزلف أكا وبعض اإلخقة بعد صالة الػجر.
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مؾبس ،وذو وجقه متعددة ٓ يعرفف إٓ مـ جالسف.
ّإلٔك أخٕ القارئ بعض أقْالُ يف أبٕ عبد الزمحً:
قال البقضاين يف أثـاء دفاطف طـ مجعقة الحؽؿة واإلحسان" :الشقخ
مؼبؾ -غػر اهلل لـا ولف -تسرع يف بداية إمر ،وقال :الجؿعقة حزب .وقال:
الجؿقعات أحزابٕ .ن الشقخ بعقد طـ الساحة ،طايش يف مـطؼة كائقة فؿا
()1

استطاع أن يؿقز بقـ إحزاب والجؿعقات  ،فؾتت الؽؾؿة وسجؾفا يف
أشرصة ،وكاكقا ضاكقـ طىل أكف إذا جاءت آكتخابات الجؿعقات ستدخؾ
ضؿـ البرلؿاكات ،جاءت آكتخابات اتؾػتقا يؿقـ يسار مشؽؾة ،صقب
كقػ؟ لق قال :تراجعـا .مشؽؾة بالـسبة لف ما معف إٓ أيش إٓ أن يشاء اهلل".
مؼبال تسرع وحؽؿ طىل الجؿعقات
ً
أقْل :أما ققلف" :إن الشقخ
حؽؿا طا ًّما َّ
أن كؾ مجعقة
بالحزبقة" ،هذا غقر صحقح :فالشقخ مؼبؾ مل يعط
ً
حزبقة ،سقاء كاكت يف القؿـ أو يف أرض الحرمقـ ،أبدً ا ،والبقضاين يعؾؿ ذلؽ
جقدً ا :فؼد ذكر ذلؽ يف كتابف طـ شقخـا  أكف قال بعد أن طؿؿ الؽالم يف
الجؿعقات:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1يريد هبذا أن يبرئ كػسف مـ الحزبقةٕ :كف كان يؼقل" :أكا لست ُمـتؿ ًقا إىل حزب" ،وهذا
وسؿقه( :حزب الرشاد السؾػل) ،فؾؿ يؽتػقا
حزبا
َّ
َق ُبؾ ،أما أن فؼد أسس هق ومـ معف ً
لباس الحزبقة ،كسلل اهلل ْ
أن يبصركا وإياهؿ
بتحزيب أكػسفؿ ،بؾ أرادوا أن ُي ْؾبِ ُسقا السؾػقة َ
بالحؼ ،إكف ويل ذلؽ والؼادر طؾقف.
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أما بعد :ففذه تؽؿؾة واستدراك ،أما آستدراك فنكـل ذكرت أن
الجؿعقات وضعت لؾتلكؾ ،أو هبذا الؿعـك ،فلكا طـقت الجؿعقات التل يف
القؿـ ،فال أطؿؿ ،ففـاك مجعقات تبؾغـا طـفا إخبار الطقبة.

()1

ثؿ ذكر الجؿعقات التل ذمفا ،مـفا :الحؽؿة ،وكؼؾ طـف كذلؽ ققلف:
"الجؿعقات يف القؿـ لقست كالجؿعقات يف أرض الحرمقـ وكَجد".
إذن فالشقخ مؼبؾ  مل يحرم الجؿعقات مطؾ ًؼا ،ومل يتؽؾؿ طـ مجعقة
الحؽؿة واإلحسان طـ هقى ،وإكؿا بعد أن طرف أهنا مجعقات قائؿة طىل
تـظقؿ سري وبقعة ،وتربل الشباب طىل الخروج طىل الحؽام ،وطىل الثقرات
وآكؼالبات ،وكذلؽ تربقفؿ طىل بغض أهؾ العؾؿ ،ومحبة أهؾ البدع ،هذا
الصحقح.
مؼبال مل يستطع أن يؿقز بقـ إحزاب
ً
أما ققل البقضاين" :إن الشقخ
والجؿعقات :لبعده طـ الساحة".
فاخلالصةَّ :
مؼبال طـد البقضاين ٓ يػؼف القاقع ،وإكؿا طبر
ً
أن الشقخ
بعدم آستطاطة طىل التؿققز ،ومل يعبر بعدم فؼف القاقعٕ :ن الشباب والعقام
كذلؽ طرفقا َّ
أن هـاك مـ يطعـ يف العؾؿاء بعدم فؼف القاقع.
أما ققلف" :إن الؽالم مـ الشقخ طىل مجعقتفؿ وحزهبؿ الؿتخػل تحتفا إكف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اكظر غارة إشرصة/1( ص ،)84وفضائح وكصائح( ص.)134
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فؾتة لسان ومل يستطع التراجع".
فأقْل :سبحاكؽ هذا هبتان! كقػ يستجقز هذا الرجؾ أن يتؽؾؿ هبذه
الؽؾؿة الؼبقحة ،وهبذه الػرية التل ما بعدها مرية ،ويطعـ يف أبل طبد الرمحـ
فضال طـ أن يؽقن قائؾفا
ً
 هذه الطعقكات التل ٓ تصدر طـ طامل
صالب طؾؿ؟!
واحلقيقة :أن هذه الؽؾؿات الخارجة مـ البقضاين هل طبارة طـ ردود
فعؾ ،وحؼد دفقـ يف صدره طىل شقخف ومربقف ،فقاهلل العجب مـ البقضاين
وأمثالف ،ولؽـ اهلل سبحاكف وتعاىل سقجازيف بؿا يستحؼ ،آمقـ آمقـ.
قائال" :وأن اضطروا إىل مجعقة اسؿفا مجعقة
وواصؾ البقضاين كالمف ً
البر يف ملرب ومـ ضؿـ الؿشرفقـ طؾقفا أبق الحسـ ،وأكا سللت الشقخ
مؼبؾ

()1

فؼؾـا :يا شقخ ،كـتؿ تحاربقن الجؿعقات ،وأن فتحتقا مجعقة.

فؼال :لؽـ همٓء إخقاكـا.
ثؿ قال البقضاين :صقب ..أكت أخرجت إخقاكؽ أخريـ مـ السـة
بسبب الجؿعقات ،فلخرج همٓء كؿا أخرجت أولئؽ.
والؿؼصقد يا إخقان أن اإلكسان ٓ يتعجؾ يف إصدار إحؽام ،وٓ
يستعجؾ هبا ،وكحـ كؼقل :الشقخ مؼبؾ كػع اهلل بف ،واستػاد مـف كثقر ،لؽـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1هؽذا يف الشريط.
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مشؽؾة العجؾة ،مـ جاء صدقف ،ومـ جاء قال لف كذا .قال :باسؿ اهلل شريط
وشريط بعد شريط ،كؾ لقؾة طامل يسؿرون طؾقف ،يعـل :يتؽؾؿقن يف شخصقة
إسالمقة ،ولقس فؼط يتؽؾؿقن فقـا أو يف واحد أو اثـقـ ،مجعفؿ بعضفؿ إىل
حقايل اثـقـ وثؿاكقـ شخصقة إسالمقة ،ما خ ّؾقا أحد يا إخقاين إٓ مـ كان
طىل ما هؿ طؾقف ،هذا مـفج ضقؼ".

()1

أقْل :أما ققلف" :إن السؾػققـ اضطروا إىل مجعقة البر".
فالحؿد هلل ،لؿا رأوا أهنا ستػضل إىل تػريؼفؿ وتؿزيؼفؿ تركقهإ :هنؿ
لقس لف ؿ تـظقؿ دويل يخشقن أن تتؼطع أواصره ،وٓ يبالقن بإمقال التل
ستـؼطع طـفؿ أبدً ا ،مجع الؽؾؿة طـدهؿ هق أفضؾ شلء ،وسقر الدطقة
السؾػقة هق غايتفؿ ،وإذا كان َث َّؿ وسقؾة لؽـفا ستعرقؾ سقر هذه الدطقة فنهنؿ
ٓ يبالقن هبا.
مؼبال  طـدما سللف :لؿاذا مل يتؽؾؿ طـ مجعقة
أما ققلف" :إن الشقخ ً
البر ،فؼال لف :همٓء إخقاكـا".
ففب َّ
أن أبا طبد الرمحـ قال ذلؽ ،فؿا الؿاكع إذا مل تؽـ الجؿعقة تحت
ْ
تـظقؿ سري ،ولقست كجؿعقة الحؽؿة التل لفا رؤوس يديروهنا ويقجفقن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1الؽالم يف أهؾ الباصؾ لقس مـ الؿـفج الضقؼ ،وإكؿا مـ الؿـفج العدل ،ولؽـ البقضاين
مـفجا واس ًعا :محاية لف وٕصحاب مـفجف.
يريد
ً
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أطضاءها ويبايعقهنؿ كلمثال طبد الرمحـ طبد الخالؼ.
ثؿ إن البقضاين كػسف كؼؾ طـ الشقخ مؼبؾ  يف كتابف أكف قال ٓ :كؼر
مجعقة اإلحسان ،وٓ مجعقة البر ،فؾؿاذا ٓ يؼقل ذلؽ ،ولؽـف الفقى.
أما إذا كان قصد البقضاين أن أبا طبد الرمحـ يعؾؿ يف مجعقة البر ما طؾؿف يف
مجعقة الحؽؿة واإلحسان ،ثؿ سؽت طـفؿ ،ففذا كذب ،والبقضاين يعؾؿ ذلؽ
جقدً ا ،وقد كتب ذلؽ يف كتابف ،فؼال طـ أبل طبد الرمحـ  ... :طىل
تقاضع فقف وخػض جـاح مع صراحة وجرأة يف الصدع بؽؾؿة الحؼ ،ولق
غضب مـ غضب ،ولقس طـده شلء مـ الؿؽر والحقؾ.

()1

أما ققلف" :أخرجت إخقاكؽ أخريـ مـ السـة بسبب الجؿعقات،
فلخرج همٓء كؿا أخرجت أولئؽ".
أقْل :هذا اإللزام ٕبل طبد الرمحـ لقس بالزم :لؾؼقد الؿذكقر آك ًػا ،
()2

ثؿ بعد ذلؽ مل يخرج أبق طبد الرمحـ أحدً ا مـ السـة بسبب مجعقة أبدً ا ،وإكؿا
تؽؾؿ يف مـفجؽؿ السروري الؼطبل طىل العؿقم أكف لقس مـفج أهؾ السـة،
مبتدطا :فنكف
حؽؿا طا ًّما طىل إفراد ،كؿا كان يؼقل إٓ مـ قد كان
ومل يحؽؿ
ً
ً
يبدطف بالشروط الؿعروفة طـد أهؾ السـة والجؿاطة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(( )1ص.)17
( )4أي ٓ :يؾزم أن يتؽؾؿ يف كؾ مجعقة إٓ إذا كاكت حزبقة كجؿعقة الحؽؿة واإلحسان.
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أما ققلف" :إهنؿ كؾ لقؾة –أي :الشقخ وصالبف -يسؿرون طىل طامل".
فأقْل :مـ هق العامل الذي سؿر طؾقف الشقخ مؼبؾ؟ ثؿ بقـ لـا مـ همٓء
العؾؿاء؟ هؿ أهؾ آكحراف لقس غقر :ولذلؽ قال بعد ققلف" :كؾ لقؾة طامل
يسؿرون طؾقف" ،يعـل :يتؽؾؿقن يف شخصقة إسالمقة حتك لق سئؾ مـ
العامل؟ يؼقل ،ٓ :أكا قؾت :شخصقة إسالمقة.
بال تؽؾؿ
والشخصقات اإلسالمقة الذيـ يرى البقضاين أن الشقخ مؼ ً
فقفؿ ،وٓ يـبغل لف ذلؽ ،ذكرهؿ يف كتابف ،وسلذكر بعضفؿ لتعرف مـ
همٓء ،وهؿ:
(أبق إطىل الؿقدودي ،حسـ البـا ،محؿد رشقد رضا ،سقد قطب،
سعقد حقى ،طبد الرحقؿ الطحان ،طبد الؿجقد الزكداين ،يقسػ الؼرضاوي،
محؿد سرور ،طبد الرمحـ طبد الخالؼ ،محؿد قطب ،طصام العطار ،راشد
()1

الغـقشل ،طظ الطـطاوي ،طبد الؿجقد الريؿل  ،صالح الصاوي ،طباسل
مدين ،أسامة بـ ٓدن ،أبق غدة ،طبد اهلل صعتر ،محؿد بـ طجالن ،طبداهلل
طزام ،محؿد الشعراوي ،طؿر التؾؿساين ،محؿد الغزايل ،سؾؿان العقدة،
سػر الحقايل).
أقْل :همٓء بعض الشخصقات التل يػتخر هبا البقضاين ،ح ًّؼا إن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1ممسس مجعقة الحؽؿة هق والبقضاين كؿا أخبرين هق كػسف.
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البقضاين أحرق كػسف يف الدفاع طـ الؿبطؾقـ ،ومـ العجقب أكف ذكر الشقخ
طبد العزيز بـ باز ضؿـ همٓء ،ومل أجد صعـًا ،بؾ إن شقخـا أثـك طؾقف ،وقال
فقف" :وأطرفف قدره وفضؾف ،وأن خطله ٓ يغؿط مـ فضقؾتف".
وإكؿا أراد البقضاين أن يؼقل لؾـاس :إكف يدافع طـ ابـ باز حتك يـسقا
أهؾ الباصؾ الذيـ ذكرهؿ يف كتابف.
أما ققلف" :ما خ ّؾقا أحدً ا إٓ مـ كان طىل ما هؿ طؾقف".
أقْل :كعؿ ،أهؾ السـة ٓ يتركقن أهؾ الباصؾ أبدً ا ،وإكؿا الذي جعؾف
يؼقل ذلؽ بعده طـ مـفج سؾػف الصالح واطتـاقف لرأي سرور.
ثؿ قال طـ إخقاكـا السؾػققـ يف البقضاء" :وأما واحد كؾ يقم يشغؾؽ بال
()1

مفرة  :أبغل كاقشؽ ،أبغل جادلؽ ،أققل لف :رح اتعؾؿ ،وبعديـ كؾؿتؽ ما
هقش مؾزمة ،وٓ لؽ حتك اكتف طؼؾؽ ما هق يف رأسؽ طؼؾؽ يف رأس واحد
فنذا كان واحد طؼؾف يف رأسف طاد مؿؽـ ،لؽـ ذي هق مؼؾد متبع بس يتؾؼك
أوامر".
اخلالصة:
تؾبقسا طىل بعض
مـ هذا الفراء وبالؾفجة العامقة يدل طىل أكف يريد
ً
الجالسقـ الذيـ يحسـقن الظـ بف ،يتؽؾؿ طـ السؾػققـ أهنؿ ٓ طؾؿ لفؿ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1هذه الؽؾؿة معـاها :بال طؿؾ .طـد أهؾ البقضاء.
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وأهنؿ مؼؾدون.
وأكا أطجب لؾبقضاين ْ
إن أتاه شخص وكاقشف قال :أكت مؼؾد .فقؼال
لؾبقضاين :ما دام أكؽ تراه ٓ طؾؿ لف فؾؿاذا تحرم طؾقف التؼؾقد ،وأكت اكتؼدت
مؼبال يف كتابؽٕ :كف يؼقل بحرمة التؼؾقد؟!
الشقخ ً
ثه أىته بني أمزًٓ أحالٍنا مزْٓ:
 إما أن تؼقلقا :إن همٓء الشباب طقام ،ولفؿ أن يؼؾدوا العالمة أبا
طبدالرمحـ.
 وإما أن تؼقلقا بعدم جقاز التؼؾقد.
قال البقضاين طـ السرورية" :محؿد سرور طامل هذا وداطقة معروف،
لؽـ ما يف أحد يؼقل :أكا أتبع سرورٕ .ن أهؾ السـة

()1

والجؿاطة ٓ يرضقن

أن يتبعقا إمام مـ إئؿة الؿشفقريـ ،لؽـ تعرف حؽؿ الدطايات دطقة
سرور –اتبع سرور -أكا ما قد استدلقت بؽالمف يقما مـ إيام ،وإذا كـا كحـ
ٓ كـتسب إىل شافعل ،وٓ حـبظ ،فؽقػ كـتسب إىل داطقة وشقخ؟ مثال
أصحاب الخرافات إذا أيش يؼقل لؽ واحد دطا إىل التقحقد ،وحذر مـ
الشركقات ،قالقا :أكت وهابل .لقش؟ قالقا :محؿد بـ طبد القهاب حذر مـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ً
وصًل لؾقؾى
( )1وكل يدعي
أيـ أكت مـ أهؾ السـة؟!

ولقؾى ال تؼر هلم بذاك
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الخرافات والشرك والشعقذة .وهمٓء كذلؽ إذا رأوك تتؽؾؿ طـ دطقة أهؾ
السـة يف شؿقلقة ،وتصرح صرح معتدل يؼقل لؽ :أكت تتبع سرور .وسرور
كػسف يؼقل :أكا بريء مـ كؾ مـ قال :أكا سروري .كحـ بس مـ باب أن
اإلكسان يتؼل اهلل وإٓ مؿؽـ كؼقل لفؿ :أكتؿ مؼبؾققن جفقؿاكققن ،بس ما
كؼقل هذا".
أقْل :أما ققلف" :محؿد سرور طامل وداطقة".
هذه خقاكة مـف ،وكتؿان لؾحؼ طـ الحاضريـ ،ولق كان سؾػ ًّقا لؼال لفؿ:
إكف رجؾ مـحرف ،وإن أهؾ العؾؿ قد ردوا طؾقف ،وبقـقا زيػف ،واكحرافف،
وصعـف يف كتب العؼقدة ،مـ باب ققل الـبل ﷺ« :الدين الـصقحة».

()1

حتك العامة يـبغل أن يبقـ لفؿ ما دام أكف قد سئؾ طـ ذلؽ ،ولعؾؽ أخل
الؼارئ تؼقل :مـ رد طىل سرور؟ وطىل ماذا ردوا؟
سرورا هتجؿ طىل كتب العؼقدة ،وصعـ فقفا بلن أسؾقهبا فقف
فأقْل :إن
ً
كثقر مـ الجػافٕ :هنا كصقص وأحؽام ،أي :كصقص وأحؽام إلفقة،
وإلقؽ كالمف ،وكالم أهؾ العؾؿ فقف:
قال محؿد سرور يف كتابف مـفج إكبقاء يف الدطقة إىل اهلل" :كظرت يف
كتب العؼقدة فرأيت أن أسؾقهبا فقف كثقر مـ الجػافٕ :هنا كصقص
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1رواه مسؾؿ برقؿ ( )55مـ حديث تؿقؿ الداري .
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وأحؽام".
ففذه كؾؿة خبقثة ،ومـؽرة ،وكتـة ،ومـتـة لؿـ تؾؼػفا ،وفقفا تزهقد يف
كتب العؼقدة وتحؼقر لفا ،وتـػقر مـفا ،إذا ترك الـاس كتب العؼقدة فؿا الذي
يبؼك لفؿ؟ مجؾة سرور ،ومجؾة مجاطتف :الػرقان!! ولؽـ الحؿد هلل أن
طؾؿاءكا ردوا طىل هذه آفتراءات ردو ًدا ستبؼك إىل أن يشاء اهلل ،مـفا ما يظ:
 فؼد سئؾ الشقخ طبد العزيز بـ باز  طـ هذه الؿؼالة ،فؼال :هذه
ردة ،وكؾؿة خبقثة .وسئؾ طـ الؽتاب فؼال :يحرم بقعف ،ويجب
تؿزيؼف.
فرحؿ اهلل اإلمام العالمة الفؿام طبد العزيز بـ باز ،ففق معروف بقرطف،
شخصا ويفضؿف حؼف ،وإكؿا غار طىل العؼقدة ،فنذا مل يذب
ٓ يؿؽـ أن يظؾؿ
ً
العؾؿاء طـ العؼقدة السؾػقة ويؼػقن ص ًّػا واحدً ا ذابقـ طـ حقاضفا ،فؿـ
يذب طـفا؟ كـتظر أهؾ الباصؾ؟ فالحؿد هلل الذي ققض طؾؿاء يف كؾ زمان
يـػقن طـ كتاب اهلل تحريػ الغالقـ ،واكتحال الؿبطؾقـ ،وتلويؾ الجاهؾقـ.
 قال الشقخ صالح بـ فقزان الػقزان حػظف اهلل :محؿد بـ سرور بؽالمف
هذا يضؾؾ الشباب ،ويصرففؿ طـ كتب العؼقدة الصحقحة ،وكتب
السؾػ ،ويقجففؿ إىل إفؽار الجديدة ،والؽتب الجديدة التل تحؿؾ
أفؽارا مشقهة ،كتب العؼقدة آفتفا طـد سرور أهنا كصقص وأحؽام،
ً
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فقفا قال اهلل وقال رسقلف ،وهق يريد أفؽار فالن وفالن ٓ ،يريد
كصقصا وأحؽا ًما ،فعؾقؽؿ أن تحذروا
ً

()1

مـ هذه الدسائس الباصؾة

التل يراد هبا صرف شبابـا طـ كتب سؾػـا الصالح.
 كذلؽ تؽؾؿ شقخـا أمحد

()2

بـ يحقك الـجؿل –حػظف اهلل -طىل سرور

يف كتابف الؿقرد العذب الزٓل.
 كذلؽ الشقخ محؿد

()3

بـ أمان الجامل يف شريط بعـقان[ :تحؼقؼ

مسللة الؿعقة].
 وشقخـا زيد بـ محؿد الؿدخظ يف كتابف :اإلرهاب.
وغقرهؿ مـ العؾؿاء ،ولق أراد الشخص معرفة السرورية ،وأن البقضاين
ومـ معف مـفؿ يرجع إىل أصقلفؿ ومـفجفؿ سقجده واحدً ا ،مثؾ :تؽػقر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1تلمؾ هذه الؽؾؿة الصادرة مـ فضقؾتف( :فعؾقؽؿ أن تحذروا) ،لؽـ السروريقن ٓ يريدون
هذا أبدً ا ﴿ :ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ﴾ [يقسػ.]41 :
( )4تقيف  يف (1449/7/41ه).
( )3هق العالمة محؿد أمان بـ طظ جامل طظ ،مـ مقالقد (1349ه) ،وكان ذلؽ بؿـطؼة هرر،
قرية صغا صاب بالحبشة ،حصؾ طىل الثاكقية بالؿعفد العؾؿل بالرياض ،ثؿ اكتسب بؽؾقة
الشريعة وحصؾ طىل شفادهتا سـة (1381ه) ،ثؿ معادلة الؿاجستقر يف الشريعة مـ جامعة
البـجاب سـة (1974م) ،ثؿ الدكتقراة مـ العؾقم بالؼاهرة ،تقيف  يف (1416ه) .سؾؿ
القصقل تراجؿ طؾؿاء مديـة الرسقل ﷺ( ص.)445

َّقُ بِاِلكُتُبِ
الِقِضِهُ الثَّاىٌِ فَىَائِدُ تَتَعَل

115

حؽام الؿسؾؿقـ ،الدطقة إىل الخروج طؾقفؿ ،البقعة ،تؾؿقع الؿبتدطة،
والدطقة إىل ذكر محاسـفؿ والذب طـفؿ ،والحط مـ شلن العؾؿاء السؾػققـ،
وطؾ ٍّ
كؾ فلمرهؿ ضاهر جظ ،إٓ لؿـ ٓ يريد معرفة ذلؽ.
أما ققلف :إن الذيـ ردوا طىل السرورية كلصحاب الخرافات ،أي :مـ
الصقفقة وغقرهؿ.
ففذا فقف صعـ وتسػقف لفمٓء العؾؿاء الذيـ سبؼ ذكرهؿ مـ الذيـ ردوا
طىل السرورية ،جازاه اهلل بؿا يستحؼ.
وٓ يؾزم َّ
أن مـ اكتسب إىل سرور يؼر بلكف سروري ،وإكؿا يؽػل أن يسقر
طىل ما سار طؾقف مـ الضالل ،وكافح طـف ،ودافع ،وٓ يؾزم مـ سرور كذلؽ
ٍ
راض
أن يؼر بذلؽ ،إشاطرة تؾؼبقا بإشاطرة ،واإلمام أبق الحسـ لقس
طـفؿ ،بؾ فضحفؿ وتبرأ مـفؿ طىل الؿـبر.

()1

أما ققلف :إن كالم طؾؿائـا الذيـ تؽؾؿقا يف السرورية إكؿا تؽؾؿقا فقفؿ
طـدما رأوهؿ يتؽؾؿقن طـ دطقة أهؾ السـة والجؿاطة أهنا شؿقلقة ،وأهنا
ذات صرح معتدل.
أقْل :وهؾ السؾػققن مل يتؽؾؿقا طـ شؿقل دطقة أهؾ السـة والجؿاطة
حتك جاء سرور وأتباطف؟!
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اكظر السقر )86/15( رقؿ الترمجة (.)15
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لق قرأ البقضاين وغقره مـ السروريقـ كتب سؾػـا الصالح مثؾ كتب شقخ
اإلسالم ابـ تقؿقة ومـ قبؾف ومـ بعده لقجدهؿ يتؽؾؿقن طـ الدطقة السؾػقة
وشؿقلفا ،ولؽـ البقضاين و َمـ معف مِـ أصحاب مجعقة الحؽؿة واإلحسان
يريدون بالشؿقل الذي يتحدثقن طـف هق الؽالم طىل حؽام الؿسؾؿقـ،
والدطقة إىل ا لخروج طؾقفؿ ،ولقـ الجاكب مع أهؾ البدع ،وذكر محاسـفؿ،
بعضا فقؿا اختؾػـا فقف ،ففذه هل شؿقلقة همٓء
وهل الؿقازكة ،ويعذر بعضـا ً
الؼقم .هذا بعقد كؾ البعد أن يرضاه أهؾ السـة.
أما ققلف" :إن هذا مـ باب أن اإلكسان يتؼل اهلل".
أقْل :هذا مـ تؼقى اهلل سبحاكف وتعاىلٕ :ن التؼقى ْ
أن تجعؾ بقـؽ وبقـ
كصحا لألمة حتك
طذاب اهلل وقاية ،وهمٓء العؾؿاء رأوا أكف ٓبد أن يتؽؾؿقا:
ً
ٓ يؽقن سؽقهتؿ سب ًبا لعذاهبؿٕ :هنؿ سقؽقكقن بعدم تبققـفؿ كاتؿقـ لؾحؼ،
وربـا سبحاكف وتعاىل يؼقل﴿ :ﮠﮡﮢﮣﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ

ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴﴾ [البؼرة.]159 :
أما ققلف " :وإٓ مؿؽـ كؼقل لفؿ :أكتؿ مؼبؾققن جفقؿاكققن ،بس ما كؼقل
هذا".
مؼبال  ما مل يحتؿؾ،
أقْل :قد قؾتف يا بقضاين ،قؾتف ،ومحؾت الشقخ ً
وققلتف ما مل يؼؾ ،وهذا يف كتابؽ الذي فضحؽ اهلل بسبب إخراجف :فؼد
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كؼؾت كالم شقخـا وأكف قال" :كاكت دطقة اإلخقان بالؿديـة دطقة مباركة ٓ
يقجد لفا كظقر يف هذا العصر ،يجالسفؿ صالب العؾؿ ثؿ يرجع داط ًقا إىل اهلل،
والسبب يف ذلؽ أهنؿ ُو ِّف ُؼقا لؾقققف مع الـص".
أقْل :إن الشقخ  إذا قال كؾؿة اإلخقان يريد هبا إخقاكف مـ أهؾ
السـة والجؿاطة ،وٓ يريد اإلخقان أصحاب جفقؿان أبدً ا ،ولؽـؽ يا بقضاين
حاولت أن تؾ ِّبس وتقهؿ الؼراء أكف أراد مجاطة اإلخقان التل كان يتزطؿفا
جفقؿان :فؼد طؾؼت طىل كالمف السابؼ بؼقلؽ" :هذا الؽالم الذي أبداه
الشقخ كحق هذه الجؿاطة ٓ يخؾق مـ الؿبالغةٕ :ن هذه الجؿاطة كؿا يحؽل
معاصروها طاصؾة طـ العؾؿ ،وأكبر برهان طىل ذلؽ :أكف ٓ يقجد يف
أوساصفؿ مـ هق معروف بالعؾؿ مـ الشققخ.
فلمر يدطق إىل العجب طـد
وأما ققل الشقخ :إن دطقهتؿ مألت الدكقاٌ ،
الؿطؾعقـ طىل أحقال هذه الجؿاطة ،وأطجب مـ هذا ققلف :إهنؿ قد وقػقا
لػفؿ الـصقص ،فؿا هق هذا الػفؿ الذي جعؾفؿ يتقمهقن بـا ًء طىل مـاماهتؿ
أن الؿفدي الؿـتظر معفؿ. ...
أقْل :وأيـ التؼقى التل تتؽؾؿ طـفا وأكت بقـت كالمؽ طىل حدس
وتخؿقـ وضـ فاسد؟! جازاك اهلل بؿا تستحؼ.
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مصـػ طبدالرزاق

()1

()2

فقف جامع معؿر  ،وتعرفف بلكف سرد

طبدالرزاق ،طـ معؿر طىل صقل ،أما الؿصـػ تجده :طبد الرزاق ،طـ فالن،
طـ معؿر.
مـ أردى كتب الشقعة :حؼائؼ الؿعرفة والحؽؿة الدرية
()3

لؾؿملػ أمحد بـ سؾقؿان ،فقفؿا السب الصراح ٕبل بؽر وطؿر.
كتاب دٓئؾ الخقرات ،أفتك محؿد

()4

بـ طبد القهاب ،واإلمام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1هق الحافظ الؽبقر طبد الرزاق بـ مهام بـ كافع أبق بؽر الحؿقري مقٓهؿ الصـعاين ،مات
سـة (411ه) .تذكرة الحػاظ )364/1( ترمجة برقؿ (.)357
( )4هق اإلمام الحجة أبق طروة معؿر بـ راشد إزدي مقٓهؿ البصري ،أحد إطالم ،وطامل
القؿـ ،مات سـة (153ه) .تذكرة الحػاظ )191/1( ترمجة برقؿ (.)184
( )3أمحد بـ سؾقؿان بـ محؿد ،مـ كسؾ الفادي يحقك بـ الحسقـ ،مـ أئؿة الزيدية يف القؿـ،
ضفر يف أيام حاتؿ بـ طؿران سـة (534ه) ،ودطا الـاس إىل بقعتف باإلمامة ،فبايعف خؾؼ
كثقر ،ومؾؽ صعدة ،وكجران ،وزبقد ،ومقاضع متعددة مـ الديار القؿـقة ،وأخذ صـعاء
مرتقـ ،وكشب بقـف وبقـ حاتؿ حروب ،ثؿ اصطؾحا طىل أن يؽقن لؽؾ مـفؿا ما يف يده مـ
بالد وحصقن ،وكاكت لف مع الباصـقة حروب ،وخطب لف يف الحجاز ،وطؿل يف آخر أيامف،
وتقيف بحقدان مـ بالد خقٓن يف ربقع أخر سـة ( ،)566وققؾ :يف الخامس مـ ذي
الحجة (566ه) .اكظر هجر العؾؿ ومعاقؾف.)541 -537/1( 
( )4هق اإلمام العالمة الؿجدد محؿد بـ طبد القهاب بـ سؾقؿان التؿقؿل ،مات سـة
(1416ه) .طـقان الؿجدٓ )6/1( بـ بشر ،وطؾؿاء كجد خالل ستة قرون)45/1( 
لؾبسام.
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()1

الصـعاين بنحراقف.
قال أبْ ٍناو :فعىل صؾبة العؾؿ خاصة ،والسؾػققـ طامة أن يبادروا إىل
إحراق كتب أهؾ البدع التل فقفا الطعـ يف طؾؿاء إمة ،وفقفا ُّ
الش َبف
والتؾبقس الذي تػــ فقف أكصار إبؾقس ،ولؽـ ٓ كؽقن حداديقـ ،وإكؿا كسقر
مسارا سؾػ ًّقا ،وٓ يظـ ضان أن سؾػـا مل يػعؾقا ذلؽ ،بؾ فعؾقا ،وأحرققا
ً
الؽتب التل تروج البدع.
وإليككب ض ككن الي ككهم عككي ه؛ لكككت ل ككه مككي

ك عب ل ال ام ك م ك

ك ب أه البدع:
قال اإلمام طبداهلل بـ أمحد بـ حـبؾ :سؿعت أبل يؼقل :سالم بـ أبل
مطقع مـ الثؼات ،حدثـا طـف ابـ مفدي ،ثؿ قال أبل :كان أبق طقاكة وضع
كتابا فقف معايب أصحاب رسقل اهلل ﷺ ،وفقف باليا ،فجاء سالم بـ أبل مطقع
ً
فؼال :يا أبا طقاكة ،أططـل ذاك الؽتاب .فلططاه ،فلخذه سالم فلحرقف.
صالحا.
رجال
قال أبل :وكان سالم مـ أصحاب أيقب ،وكان ً
ً

()2

وطـ الػضؾ بـ زيادَّ :
رجال سللف طـ فعؾ سالم بـ أبل مطقع ،فؼال
أن ً
ٕبل طبد اهلل :أرجق أٓ يضره ذاك شق ًئا إن شاء اهلل .فؼال أبق طبد اهلل :يضره!!
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1ستليت ترمجتف.
( )4العؾؾ ومعرفة الرجال.)454/1( 

َّقُ بِاِلكُتُبِ
الِقِضِهُ الثَّاىٌِ فَىَائِدُ تَتَعَل

141

بؾ يمجر طؾقف إن شاء اهلل.

()1

كتابا فقف أشقاء رديئة ،ترى
وقال الؿروذي :قؾت ٕبل طبد اهلل :استعرت ً
ْ
أن أخرقف أو أحرقف؟ قال :كعؿ.

()2

وطـ جـدب بـ إسؿاطقؾ قال :سللت إسحاق بـ راهقيف قؾت :رجؾ
كتابا مـ رجؾ فقف رأي جفؿ ،أو رأي الؼدر؟ قال :يرمل بف .قؾت :إكف
سرق ً
أخذه قبؾ أن يحرقف أو يرمل بف ،هؾ طؾقف قطع؟ قال ٓ :قطع طؾقف .قؾت
إلسحاق :رجؾ طـده كتاب فقف رأي اإلرجاء ،أو الؼدر ،أو بدطة ،فاستعرتف
مـف ،فؾؿا صار يف يدي أحرقتف أو مزقتف؟ قال :لقس طؾقؽ شلء.
قال أبْ ٍناو :وهذا هق تعامؾ سؾػـا تجاه الؽتب الزائػة ،ومـ أراد مزيدً ا
فؾقرجع إىل كتاب أخقـا الشقخ الػاضؾ خالد الظػقري إمجاع العؾؿاء طىل
الفجر والتحذير مـ أهؾ إهقاء ،فؼد أجاد وأفاد ،وبؾغ الؿراد ،فجزاه اهلل
خقرا.
ً
كتاب العؾؾ لؾدارقطـل ،لقس لف كظقر.
كتاب الؿؼترح يف أجقبة الؿصطؾح ،سبب تسؿقتـا لف هبذا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1السـة لؾخالل (.)511/3

( )4هداية إريب إمجد( ص.)38
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()1

كتاب الروحٓ بـ الؼقؿ ٓ يتابع فقؿا خالػ ،ققؾ :إكف ألػف قبؾ
أن يثبت طؼقدتف .وققؾ :قبؾ ْ
أن يؾتؼل بابـ تقؿقة .ولؽـ الظاهر أكف ألػف وهق
صالب طـد ابـ تقؿقةٕ :كف يـؼؾ طـف ،ولف أخطاء.
كتاب التؼريب لؾحافظ ٓ ،يستطقع أحد أن يضع مثؾفٕ :كف
حافظ ،وإخطاء التل وقعت لف كثقرة ،حتك إن شقخـا محؿد أمقـ الؿصري
صؾب مـا أن كؽتب يف كؾ شلء طشرة ،فلططاين ا لؿؼبقل ،فقجدت فقف مـ
كثقرا ،وكان مرجعل التفذيب فؼط ،فؿا ضـؽ يف الؿراجع
هق مجفقل ً
الؽثقرة؟
كتاب أحؽام الـساء يـسب ٓبـ الؼقؿ ولقس لف ،لعؾف ٓبـ
الجقزي.

()2

كتاب حقاة الصحابة فقف أحاديث ضعقػة ،ومقضقطة ،وقصص
مل تثبت.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1وقد صبع صبعتف إخقرة بدار أثار ،وأضقػت إلقف يف هذه الطبعة فقائد كػقسة لقست يف
الطبعات السابؼة.
( )4هذا هق الصحقح :فؼد كسبف لف الذهبل يف تذكرة الحػاظ ،)1343/4( وحاجل خؾقػة يف
كشػ الظـقن ،)14/1( والداودي يف صبؼات الؿػسريـ ،)474/1( واكظر ابـ الؼقؿ
الجقزيف حقاتف وآثاره لبؽر أبق زيد (ص.)161-158
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قال أبْ ٍناو :وهذا الؽتاب هق الؿؼرر طـد مجاطة التبؾقغ يف حؾفؿ
ترحالفؿ ،ويا ويؾؽ لق قؾت لفؿ ما قالف شقخـا فقف.
كتاب البـا إذكار فقف الضعقػ ،والصحقح ،ولقس يف مقضعف،
وقد أطجبـل ققل الشقخ إلباين ،قال :لق حؼؼتفا لحؽؿت طؾقفا باإلطدام.
قال أبْ ٍناو :وقد قام بتحؼقؼفا أخقكا محؿد بـ طبد اهلل الؿطري 
()1

الذي قام بؼتؾف بعض الؿعتديـ يف مسجده يف شفر رمضان  ،فرحؿ اهلل أبا
بسطام :فؼد كان صاحب خؾؼ ومح ًّبا لؾدطقة متؿس ًؽا بالؽتاب والسـة .
كتاب الؼرضاوي يف مقزان اإلسالم كتاب صقب.
لؾشقخ يحقك الحجقري رد طىل كتاب الزكداين تقحقد الخالؼ.
ابـ أبل شقبة يؼقل يف كتابف :قال وكقع .كـؼؾفا كؿا هل.
قال أبْ ٍناو :ثؿ سئؾ شقخـا :لعؾف يريد هبا حدثـا ،أو بؿعـاها؟ فؼال:
كعؿ.
محؿد بـ طزوز الؿالؽل لف رسالة يف اإلرسال.
قال أبْ ٍناو :اإلرسال هق إرسال القديـ يف الصالة ،وطدم ضؿفا حال
الؼقام.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1لعام (1441ه ) بعد أن اكتفك مـ صالة الظفر ،وكان يف محراب الؿسجد أثـاء قراءتف
قؾقال وقتؾ كػسف ،كعقذ باهلل مـ سقء الخاتؿة.
إذكار ،فؼتؾف هذا الؿعتدي ،ثؿ تلخر ً
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()1

قالَّ :
إن لؾبشر ًأبا غقر آدم مع آدم،

ِ
طزيرا ،ذكره طـد ققلف تعاىل﴿ :ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗ
وأن اهلل مل ُيؿت ً
ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ﴾ [الـساء.]1 :
وقال :إن الطققر التل قال اهلل فقفا إلبراهقؿ﴿ :ﭩﭪ﴾ إهنا
معؾؿة.
وقال :إن طقسك ما سقـزل ،وأن الدجال خرافة.
لق قال هذا رجؾ يف زمـ اإلمام أمحد لؼال فقف :هذا زكديؼ.

()2

إذا كؼؾت إققال يف اإللزامات لؾدارقطـل الظاهر أكـل أوافؼ
ابـ حجر ،أما إذا وافؼت الدارقطـل فنين أبقـ.

()3

كتاب البقفؼل دٓئؾ الـبقة مـ أوسع الؽتب ،رتبف طىل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1تػسقر الؿـار( ج ،)498/4واكظر غارة إشرصة.)411/4( 
( )4اكظر كتاب  مققػ الؿدرسة العؼؾقة الحديثة مـ الحديث الـبقي الشريػ دراسة تطبقؼقة
طىل تػسقر الؿـار.
( )3قال يف (ص :)71أما اإللزامات فنين أخرج الحديث الذي أشار إلقف الدارقطـل مـ
مصادره ،ثؿ أذكر كالم مـ صححف ،أو ضعػف :فنن مل أجد كال ًما ٕهؾ العؾؿ يف الحديث
كظرت يف رجال السـد وحؽؿت طىل الحديث بظاهر السـد ،أما يف التتبع فنين أكؼؾ كالم
الـقوي والحافظ ابـ حجر وأبل مسعقد الدمشؼلْ :
فنن كان يل كظر بقـتف ،وإٓ سؽت طىل
مؼرا لف.
ما قالقه ًّ
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الغزوات ،يؽتب يف كؾ غزوة ماذا حصؾ فقفا مـ دٓئؾ ،وربؿا ذكر
الحديث ،ولقس فقف شلء مـ الدٓئؾ.
الشقخ الـجؿل طامل ،حؼ لؿثؾف أن يؽتب ،وكتابف الؿقرد
()1

طظقؿ  ،كـصح بؼراءتف ،ورده طىل ابـ جبريـ.
الزبقري لف كتاب

()3

()2

مجع الضالل كؾف :يجقز الديؿؼراصقة ويؼقل:

ما يصؾح الـاس إٓ الديؿؼراصقة ،وهق أديب وققي يف الشعر ،أما العؾؿ فؿا
طـده طؾؿ.
إذا قرأت كتب الســ والؿساكقد وإجزاء ٓ ،تجد حدي ًثا
صحقحا يف خطبتل العقد.
ً
سقرة مقسك بـ طؼبة أصح مـ سقرة ابـ إسحاق ،قالف مالؽ
والبخاري ،هل مػؼقدة ،لؽـ البقفؼل يف دٓئؾ الـبقة كؼؾ مـفا الؽثقر
الطقب.

()4

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خقرا.
( )1الؿقرد العذب الزٓل رد فقف فضقؾتف طىل أهؾ البدع وفرق الضالل ،فجزاه اهلل ً
( )4طـدما صؾب مـف أٓ يطبع كتابف الؿقرد ،فرد طؾقف الشقخ بؽتاب طـقاكف :رد الجقاب طىل
مـ صؾب مـل طدم صبع الؽتاب ،وقد صبع بتعؾقؼل.
( )3اسؿف :ملساة القاق واق.
( )4قال الذهبل يف السقر :)416/4( فعؾقؽ يا أخل بؽتاب دٓئؾ الـبقة لؾبقفؼل :فنكف
شػاء لؿا يف الصدور وهدى وكقر.
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كتاب طققن الؿعجزات أثبت فقفا إلقهقة لعظ بـ أبل صالب،
وهق رافضل رجقؿ.
()1

ألػ السققصل رسالة يف الؿحاريب  ،وكذلؽ أخقكا محؿد بـ
طبدالقهاب.
كتابا لؾخطقب يف الؿصطؾح كـصحف بلخذه.
مـ وجد ً

()2

تاريخ كقسابقر لؾحاكؿ ٓ ،يقجد إٓ أن اإليراكققـ كسخقا مـف
شق ًئا وهق ما فقف ثـاء طىل رجالفؿ ،والـاس طقال طىل كتاب الحاكؿ.

()3

كتاب التقحقدٓ بـ مـده حؼؼ إول طثؿان العتؿل.
كتب الشقعة تشبف كتب القفقد والـصارى ،مـ حقث إهنا لقس لفا
أساكقد ،وإذا قال قائؾ :كتب مشايخؽؿ الذيـ تؼدمقا صافحة بالرواية طـ
الشقعة .يؼال :أولئؽ تشقعفؿ أهنؿ يؼدمقن طؾ ًّقا طىل طثؿان ،ويحبقن طؾ ًّقا
محبة شرطقة ،أما همٓء فقسبقن الصحابة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1إطالم إريب بحدوث بدطة الؿحاريب.
(َّ )4
كتابا مػر ًدا :فؽان كؿا قال الحافظ أبق بؽر بـ
وقؾ ٌّ
فـ مـ فـقن الحديث إٓ وقد صـػ فقف ً
كؼطة :كؾ مـ أكصػ طؾؿ أن الؿحدثقـ بعد الخطقب طقال طىل كتبف .الـزهة( ص)48
تحؼقؼ الحؾبل.
ممخرا صبؼة شققخ الحاكؿ بعـقان تاريخ كقسابقر صبؼة شققخ الحاكؿ يف مجؾد
( )3وصبع مـف
ً
يحقي ( )951ترمجة ،حؼؼف :أبق معاذ مازن البقرويت.
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قال أبْ ٍناو :وكؿ حاول أهؾ الباصؾ أن يـشروا هذه الؽؾؿةٓ ،سقؿا
طـدما يسؿعقن سؾػ ًّقا يحذر مـ الؽتب التل صعـت يف الصحابة ،مثؾ كتب
سقد قطب ،فقؼقلقن هذه الؿؼالة ،وقد تـطظ طىل مـ لقس لديف طؾؿ ،ولؽـ
الحؿد هلل فالعؾؿاء السؾػققن يػحصقن هذه الشبف وأمثالفا ،ثؿ يجعؾقهنا هباء
مـثقرا ،ومـ أراد مزيدً ا مـ ذلؽ فؾقرجع إىل كتاب شقخـا العالمة ربقع ابـ
ً
هادي الؿدخظ مـفج أهؾ السـة والجؿاطة يف كؼد الرجال والؽتب
خقرا.
والطقائػ ،فجزاه اهلل ً
كتاب إحؽامٓ بـ العربل اغترف مـف الؼرصبل.
()1

كتاب إرشاد السامع إىل جقاز أخذ أمقال الشقافع لؿملػف
إسؿاطقؾ بـ الؿتقكؾ

()2

كان يؼقل" :واهلل ما أخشك أن يحاسبـل اهلل طىل ما

أخذت مـ أمقالفؿ ،ولؽـ أخشك أن يحاسبـل طىل ما تركت لفؿ".
خصقصا أهؾ القؿـ.
استباح دماء مـ يخالػف،
ً
مجؾة البقان أصبحت حزبقة.
الس َقر مـ صريؼ أبل مخـػ لقط بـ يحقك شقعل تالػ ،وسقػ
ِّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1هق العالمة الحافظ ابـ العربل الؼاضل أبق بؽر محؿد بـ طبد اهلل بـ محؿد اإلشبقظ ،مات
سـة (543ه) .تذكرة الحػاظ )1494/4( ترمجة برقؿ (.)1181
( )4إسؿاطقؾ بـ طظ الؼاسؿل بـ أمحد الؿتقكؾ طىل اهلل إسؿاطقؾ ابـ اإلمام الؼاسؿ الحسـل
الشفاري ،ترمجتف يف كقؾ القصر لزبارة ( )434/1ترمجة برقؿ (.)139

ِل
ِ وَالتَّعِدِيِ
ِ وَالِجَِزح
طلَح
ِ الِنُصِ َ
د فٌِ ِعلِه
ث فَىَائِ ُ
الِقِضِهُ الثَّالِ ُ
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ابـ طؿرو ،وهق تالػ ،وابـ إسحاق مدلس ،وربؿا دلس يفقد ًّيا.
كتاب العؼد الثؿقـ فقف مذهب الؿعتزلة.
رسالة ٕبل بؽر الجزائري طـقاهنا :مـدوبات الؿساجد وواجباهتا
يؼقل :الؿحاريب والؿـارات مصالح مرسؾة .والحؿد هلل هل رسالة مقتة.
(1441/4/3ه).

ٌفثثمسقانَتحرجًخطصانمهيعفذَائَ َ

ِ
ِ وَالتَّعِدِيِل
ِ وَالِجَِزح
طلَح
ِ الِنُصِ َ
د فٌِ ِعلِه
ث فَىَائِ ُ
الِقِضِهُ الثَّالِ ُ
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E

انَقَسَمََانثَانَثَ َ
صطَلَحِ َّالِجَ ِزحِ َّالتَّ ِعدٔ ِٓلِ
فََْائٔ ُد فٕٔ عٔ ِلهِ الِ ُن ِ

e

فارسا مـ فرسان هذا الؿقدان :فنن صالب
لؼد كان أبق طبد الرمحـ ً 
العؾؿ لقتعجب طـدما يـاقشف يف هذا العؾؿ العظقؿ الذي كان سب ًبا يف حراسة
السـة الـبقية ،وكتبت شق ًئا مـ فقائد هذا الػـ :فلحببت أن أودطفا يف هذه
الرسالة :لقستػقد مـفا محبق هذا العؾؿ.
فأقْل ّباهلل التْفٔق:
قال أبق طبد الرمحـ :
()1

ققلفؿ :كان مختار ًّيا ،أي :إكف تابع لؾؿختار بـ أبل طبقد  ،الذي
مػسر.
ادطك الـبقة ،وهذا جرح َّ
ابـ الصالح

()2

ٓ يػرق بقـ الشاذ والؿـؽر ،وإكؿا فرق بقـفؿا يف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1قال اإلمام الذهبل يف الؿقزان :الؿختار بـ أبل طبقد الثؼػل ٓ يـبغل ْ
أن يروى طـف شلء:
ٕكف ضال مضؾ ،كان يزطؿ أن جبرائقؾ  يـزل طؾقف ،وهق شر مـ الحجاج أو مثؾف.

( )4هق الحافظ اإلمام الؿػتل شقخ اإلسالم تؼل الديـ أبق طؿرو طثؿان بـ صالح الديـ=

ِل
ِ وَالتَّعِدِيِ
ِ وَالِجَِزح
طلَح
ِ الِنُصِ َ
د فٌِ ِعلِه
ث فَىَائِ ُ
الِقِضِهُ الثَّالِ ُ

كتابف :اتبا ًطا لؿـ فرق.
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()1

إذا أتك حديث وفقف مدلس مـ الطبؼة إوىل أو الثاكقة ،وقد
طـعـ :فنن كان تؽؾؿ أحد مـ إئؿة يف هذا الحديث يرد ،وإٓ يمخذ أو
يتققػ فقف ،أما أكا فؾقس يل قاطدة مطردة.

()2

مـؽر الحديث ٓ يصؾح يف الشقاهد والؿتابعات ،اإلمام أمحد
()3

والـسائل ربؿا أصؾؼا الؿـؽر طىل مطؾؼ التػرد.

()4

أهؾ العؾؿ يؼقلقن :إن ققل ابـ جريج :قال ططاء .يؽقن سؿعف
مـف ،أما غقره ٓ يؼبؾ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=

طبدالرمحـ بـ طثؿان الؽردي الشفرزوري الشافعل ،مات سـة (643ه) .تذكرة الحػاظ
( )1431/4ترمجة برقؿ (.)1141
( )1اكظر الؿؼدمة( ص ،)115قال ابـ حجر متعؼ ًبا ابـ الصالح يف الـزهة( ص:)36
وطرف هبذا َّ
وخصقصا مـ وجفٕ :ن بقـفؿا اجتؿاطً ا يف
أن بقـ الشاذ والؿـؽر طؿق ًما
ً
اشتراط الؿخالػة ،وافترا ًقا يف أن الشاذ راويف ثؼة ،أو صدوق ،والؿـؽر راويف ضعقػ ،وقد
سقى بقـفؿا ،واهلل أطؾؿ.
غػؾ مـ َّ
( )4اكظر الطبؼة إوىل والثاكقة مـ صبؼات الؿدلسقـ لؾحافظ ابـ حجر.
( )3هق الحافظ اإلمام شقخ اإلسالم أبق طبد الرمحـ أمحد بـ شعقب الـسائل ،مات سـة
(313ه) .تذكرة الحػاظ )698/4( ترمجة برقؿ (.)719
( )4قال الحافظ ابـ حجر يف الـؽت :)674/4( وهذا مؿا يـبغل التقؼظ لف :فؼد أصؾؼ اإلمام
أمحد والـسائل وغقر واحد مـ الـؼاد لػظ الؿـؽر طىل مجرد التػرد.

ِ
ِ وَالتَّعِدِيِل
ِ وَالِجَِزح
طلَح
ِ الِنُصِ َ
د فٌِ ِعلِه
ث فَىَائِ ُ
الِقِضِهُ الثَّالِ ُ
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إذا قال الـسائل أو غقره :حديث صحقح .هذا تقثقؼ ضؿـل،
والتقثقؼ الضؿـل ٓبد مـ مراجعتف.
الػرق بقـ زيادة الثؼة والشاذ :أن الؿخالػ ْ
إن خالػ أكزل مـف ٓ
()1

يعتبر شا ًّذاْ ،
وإن خالػ أرفع مـف ففق شاذ ،هذا ما اختاره الشافعل  :مخالػة
الثؼة لؿـ هق أوثؼ مـف.

()2

إذا قال الصحابل :مـ السـة كذا .فؾف حؽؿ الرفع ،وإ ْن خالػ ابـ
حزم.
ابـ جرير يعتؿد يف تاريخف طىل محؿد بـ أبل محقد ،كذاب.
()3

مدلس تدلقس التسقية ٓ يشترط ْ
أن يصرح يف مجقع السـد إكؿا
يؽػل يف شقخف وشقخ شقخف ٓ ،أطؾؿ أحدً ا مـ الؿتؼدمقـ قال :يجب
التصريح يف مجقع السـد .إكؿا اشترصقا التصريح يف الشقخ وشقخ شقخف.

()4

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1هق اإلمام العؾؿ حبر إمة أبق طبد اهلل محؿد بـ إدريس الؿطؾبل الشافعل الؿؽل ،مات
سـة (414ه) .تذكرة الحػاظ )361/1( ترمجة برقؿ (.)354
( )4وأحسـ تعريػ وأمجع ما قالف ابـ حجر يف الـزهة وهق :ما رواه الؿؼبقل مخال ًػا لؿـ هق
أوىل مـف.
( )3هق رأس الؿػسريـ طىل اإلصالق ،أحد إئؿة ،اإلمام أبق جعػر محؿد بـ جرير الطبري،
مات سـة (311ه) .صبؼات الؿػسريـ ترمجة برقؿ ( )93لؾسققصل.

( )4أما اشتراصف يف كتاب الؿؼترحْ أن يصرح يف مجقع السـد ،ففق مذهب قديؿ لف ،وقد تراجع=

ِل
ِ وَالتَّعِدِيِ
ِ وَالِجَِزح
طلَح
ِ الِنُصِ َ
د فٌِ ِعلِه
ث فَىَائِ ُ
الِقِضِهُ الثَّالِ ُ

الذي روى طـ مغـل هق ابـ طؼدة

()1
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تقيف شخص وترك صحقػة

وكاكت الصحقػة طـد ابـ طؼدة فجاء –أي :ابـ طؼدة -إىل ابـف وهق يرقص،
وأخذه وألبسف لبس أهؾ الحديث ،فؼال :إن هذه صحقػة أبقؽ ،فلجزين ْ
أن
أرويفا .فؼال :أجزتؽ .وابـ طؼدة شقعل جؾد.

()2

مػسرا.
جرحا
متروك) يعد
ً
ً
الذي َز َّهدَ الشقخقـ

()3

ْ
أن يرويا طـ الشافعل أكف روى طـ

()4

طؾقا ،بؾ إهنؿا يـزٓن
إبراهقؿ ابـ أبل يحقك  ،والبعض يؼقل :إهنؿا يطؾبان ًّ
إىل مـ هق دون الشافعل ،والذي يظفر أهنؿا مل يرويا لفٕ :كف يروي طـ بعض
الضعػاء.
الجرح الؿػسر مؼدم طىل التعديؾ

()5

الؾفؿ إٓ أن يؽقن طـد

الؿعدل بؿا يثبت وهؿ الجارح ،كلن يؼقل :دخؾ بالد كذا ،وفالن مل يؽـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=

يف حاشقتف (ص )35مـ الطبعة الجديدة التل صبعتفا دار أثار بصـعاء.
( )1ترمجف الذهبل يف السقر.)341/15( 
( )4الؼصة ذكرها الذهبل يف السقر.)361-351/15( 
( )3البخاري ومسؾؿ.
( )4هق أبق إسحاق إبراهقؿ بـ محؿد بـ أبل يحقك إسؾؿل الؿدين .اكظر ترمجتف يف مقزان
آطتدال )57/1( ترمجة برقؿ (.)189
( )5اكظر فتح الؿغقث ،)47/1( والـزهة( ص ،)73والرفع والتؽؿقؾ.)79( 

ِ
ِ وَالتَّعِدِيِل
ِ وَالِجَِزح
طلَح
ِ الِنُصِ َ
د فٌِ ِعلِه
ث فَىَائِ ُ
الِقِضِهُ الثَّالِ ُ
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()1

()2

مقجق ًدا هبا ،مثؾ ما ذكر ابـ بطقصة أكف رأى ابـ تقؿقة يصعد طىل الؿـبر،
فؼال العؾؿاء :قدم ابـ بطقصة الشام ،وابـ تقؿقة يف السجـ ،فعؾؿ كذب
صاحب الرحؾة.

()3

إذا قال شخص :حدثـا فالن .وأحد إئؿة كػك سؿاطف مـ فالن،
كالبخاري ،وابـ معقـ ،وغقرمها ،فقؼال :مل يسؿع ،وٓ يعبل بؼقلف :حدثـا.
الحديث الصحقح يؼال فقف :يجب أن ُيتؾؼك ،وٓ يؼال :يجب أن
مـدوبا.
يعؿؾ بفٕ :كف قد يؽقن الحديث
ً
ققلفؿ :لقس بالؼقي بإلػ والالم ،أكؿؾ مـ ققلفؿ :لقس
بؼقي.

()4

الؿرسؾ مع الؿرسؾ يرتؼل بشرط اختالف الؿخرج ،وٓ يؽقن مـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1هق محؿد بـ طبد اهلل بـ محؿد الؾقايت الطـجل أبق طبد اهلل بـ بطقصة .الدرر الؽامـة
( )494/3ترمجة برقؿ (.)3918
الؿػسر البارع شقخ اإلسالم تؼل الديـ
( )4هق اإلمام العالمة الحافظ الـاقد الػؼقف الؿجتفد
ِّ
أبق العباس أمحد بـ طبد الحؾقؿ الحراين ،مات سـة (748ه) .تذكرة الحػاظ
( )1496/4ترمجة برقؿ (.)1175
( )3اكظر الدرر الؽامـة )494/3( رقؿ الترمجة (.)3918
( )4اكظر مقزان آطتدال ،)469/1( الؿققظة( ص ،)83-84الرفع والتؽؿقؾ لؾؽـقي
(ص ،)179الؿؼترح يف أجقبة بعض أسئؾة الؿصطؾح( ص )93-94الجقاب طىل
السمال رقؿ ( )134 ،131ط /دار أثار.

ِل
ِ وَالتَّعِدِيِ
ِ وَالِجَِزح
طلَح
ِ الِنُصِ َ
د فٌِ ِعلِه
ث فَىَائِ ُ
الِقِضِهُ الثَّالِ ُ
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أضعػ الؿراسقؾ ،كؿراسقؾ قتادة ،ويحقك بـ أبل كثقر ،والحسـ البصري.

()1

مجع ومل يقثؼف معتبر ٓ يحسـ ،إٓ إذا كان
مجفقل روى طـف ٌ
مشفقرا.
ً

()2

طؾؿ الحديث أوسع العؾقم وأصعبفا.
صـقع ابـ حجر

()3

َّ
أن مجفقل العقـ ٓ يصؾح يف الشقاهد

()4

()5

أيضا الصـعاين .
والؿتابعات  ،وهذا جرى طؾقف ً
وجم هل ال ني هه :الذي ٓ يروي طـف إٓ واحد ،ومل يقثؼف معتبر ،ومـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1قال اإلمام أمحد :لقس يف الؿرسالت أضعػ مـ مراسقؾ الحسـ ،وططاء بـ أبل رباح:
فنهنؿا يلخذان طـ ٍّ
كؾ .شرح طؾؾ الترمذي( ص.)179
وقال يحقك بـ سعقد الؼطان :مرسالت أبل إسحاق طـدي شبف ٓ شلء ،وإطؿش
والتقؿل ،ويحقك بـ أبل كثقر .شرح العؾؾ( ص ،)174جامع التحصقؾ لؾعالئل
(ص.)79
وقال أمحد بـ سـان القاسطل :كان ابـ سعقد ٓ يرى إرسال الزهري وقتادة شقئًا.
الؿراسقؾٓ بـ أبل حاتؿ (ص.)13
( )4اكظر الؿؼترح( ص.)46-44
( )3هق أمحد بـ طظ بـ محؿد بـ محؿد أبق الػضؾ الؽـاين العسؼالين ،مات سـة (854ه).
البدر الطالع ترمجة برقؿ (.)51
( )4اكظر الجرح والتعديؾ ،)36/4( العؾؾ( ص ،)51مؼدمة الػتح( ص ،)443فتح
الؿغقث.)411/1( 
( )5هق السقد محؿد بـ إسؿاطقؾ بـ صالح ُ
الؽحالين ثؿ الصـعاين الؿعروف بإمقر ،اإلمام
الؿجتفد الؿطؾؼ ،مات سـة (1484ه) .البدر الطالع ترمجة برقؿ (.)418

ِ
ِ وَالتَّعِدِيِل
ِ وَالِجَِزح
طلَح
ِ الِنُصِ َ
د فٌِ ِعلِه
ث فَىَائِ ُ
الِقِضِهُ الثَّالِ ُ
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مجاهقؾ العقـ مـ يعرف أكف بصري ،أو غقر هذا ،ففذا يستلكس بحديثف ،أما
ٍ
قاض،
إذا ققؾ ٓ :يدرى مـ هق .فال يستشفد بف ،وأكا حتك الذي وصػ بلكف
أو أن ولده قال لف كذا ،فلكا أمحؾف طىل جفالة العقـ :فؼد اختؾػ الؿتؼدمقن
يف كثقر مـ الؿسائؾ ،والؿسللة اجتفادية.

()1

ٓ أطرف فر ًقا بقـ مجفقل الحال والؿستقر.
()2

الثالثقات التل تقسرت لؾبخاري اثـان وطشرون.
()3

ققؾ لإلمام مسؾؿ  :لؿاذا أخرجت لسقيد بـ سعقد وهق
ضعقػ؟ فؼال :مـ جاءين بصحقػة حػص بـ مقسرة ففق يعؾق.

()4

طبد اهلل بـ وهب مل يسؿع مـ الزهري.
مل يتػؼ العؾؿاء طىل حديث بلكف مـ أصح إساكقد بعقـف.

()5

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كػقسا ،والجرح والتعديؾٓ بـ أبل حاتؿ
( )1اكظر التـؽقؾ لؾؿعؾؿل ( )66/1تجد كال ًما ً
(.)36/4
( )4هق اإلمام شقخ اإلسالم وإمام الحػاظ أبقطبد اهلل محؿد بـ إسؿاطقؾ بـ إبراهقؿ بـ
الؿغقرة بـ بردزب ْف الجعػل مقٓهؿ ،مات سـة (456ه) .تذكرة الحػاظ)555/4( 
ترمجة برقؿ (.)578
( )3هق اإلمام الحافظ حجة اإلسالم أبق الحسقـ مسؾؿ بـ الحجاج الؼشقري الـقسابقري،
مات سـة (461ه) .تذكرة الحػاظ )588/4( ترمجة برقؿ (.)613
( )4اكظر هتذيب التفذيب.)561/3( 
( )5اكظر طؾقم الحديث( ص ،)15وتدريب الراوي( ص.)36

ِل
ِ وَالتَّعِدِيِ
ِ وَالِجَِزح
طلَح
ِ الِنُصِ َ
د فٌِ ِعلِه
ث فَىَائِ ُ
الِقِضِهُ الثَّالِ ُ
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صبؼات الؿدلسقـ الحافظ ابـ حجر تحرى واجتفد يف حدود
استطاطتف ،مـ كان متضؾ ًعا يف طؾؿ الحديث لف أن يخالػ ابـ حجر.
حؽؿ محؿد

()1

بـ حزم طىل الرجال لقس بحجة :فػل كؼؾف ثؼة

ملمقن ،أما بعؾؿ الحديث أكزل مـ غقره مـ العؾؿاء.
()2

محؿد بـ طؼقؾ حديثف ٓ يرتؼل إىل الحسـ.
يؼالَّ :
إن لقث بـ سعد

()3

()4

قال ٕبل الزبقر  :هات ما سؿعت

()5

أرويف طـؽ  ،وما مل تسؿعف ٓ أرويف طـؽ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1هق اإلمام العالمة الحافظ الػؼقف الؿجتفد أبق محؿد طظ بـ أمحد بـ سعقد بـ حزم
الػارسل إصؾ إمقي القزيدي الؼرصبل الظاهري ،مات سـة (456ه) .تذكرة الحػاظ
( )1146/3ترمجة برقؿ (.)1116
( )4محؿد بـ طؼقؾ بـ أبل صالب ،مؼبقل مـ الثالثة .تؼريب.
( )3هق اإلمام الحافظ شقخ الديار الؿصرية وطالؿفا ورائسفا الؾقث بـ سعد أبق الحارث
الػفؿل مقٓهؿ إصبفاين إصؾ الؿصري ،مات سـة (175ه) .تذكرة الحػاظ
( )444/1ترمجة برقؿ (.)411
( )4هق الحافظ الؿؽثر الصدوق أبق الزبقر محؿد بـ مسؾؿ بـ تدرس الؿؽل ،مقىل حؽقؿ بـ
حزام الؼرشل إسدي ،قال غقر واحد :هق مدلس ،فنذا صرح بالسؿاع ففق حجة ،مات
سـة (148ه) .تذكرة الحػاظ )146/1( ترمجة برقؿ (.)113
( )5قال الؾقث :جئت أبا الزبقر فدفع إيل كتابقـ ،فاكؼؾبت هبؿا ،ثؿ قؾت يف كػسل :لق أكـل
طاودتف فسللتف :أسؿع هذا كؾف مـ جابر؟ فسللتف ،فؼال :مـف ما سؿعت ومـف ما حدثت طـف.
فؼؾت لف :أطؾؿ يل طىل ما سؿعت مـف .فلطؾؿ يل طىل هذا الذي طـدي.اه الؿقزان.

ِ
ِ وَالتَّعِدِيِل
ِ وَالِجَِزح
طلَح
ِ الِنُصِ َ
د فٌِ ِعلِه
ث فَىَائِ ُ
الِقِضِهُ الثَّالِ ُ
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وهب بـ مـبف لف صحقػة يرويفا طـ أبل هريرة ،وهل يف مسـد أمحد.
()1

ظ :قال يحقك

()2

بـ معقـ ،وطظ

()3

بـ الؿديـل :إن طبد اهلل

()4

بـ

مسؾؿة أثبت مـ روى الؿقصل ،وجاء طـ أمحد :أن أجؾ مـ روى طـ
مالؽ :الشافعل ،فؿا هق الجقاب طىل ذلؽ؟
ج :الجاللة شلء ،والحػظ واإلتؼان شلء آخر.
كذابا
الرواية طـ الؿبتدطة إذا مل تمد بدطتفؿ إىل الؽػر ،وهق لقس ً
وصدوق الؾسان ،فال بلس.

()5
()6

روى البخاري طـ إطؿش  ،وهق متشقع ،وقتادة يرى الؼدر،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1هق الحافظ أبق طبد اهلل وهب بـ مـبف الصـعاين طامل أهؾ صـعاء ،مات سـة (114ه).
تذكرة الحػاظ )111/1( ترمجة برقؿ (.)93
( )4هق اإلمام الػرد سقد الحػاظ أبق زكريا يحقك بـ معقـ الؿري مقٓهؿ البغدادي ،مات سـة
(433ه) .تذكرة الحػاظ )449/4( ترمجة برقؿ (.)437
( )3هق حافظ العصر وقدوة أرباب هذا الشلن أبق الحسـ طظ بـ طبد اهلل الؿديـل ثؿ البصري،
مات سـة (434ه) .تذكرة الحػاظ )448/4( ترمجة برقؿ (.)436
( )4هق شقخ اإلسالم الحافظ طبد اهلل بـ مسؾؿة بـ قعـب الؼعـبل أبق طبد الرمحـ الؿدين،
مات سـة (441ه) .تذكرة الحػاظ )383/1( ترمجة برقؿ (.)384
( )5اكظر طؾقم الحديث( ص ،)114هدي الساري( ص ،)385الـزهة( ص-136
 ،)137التـؽقؾ.)54/1( 
( )6هق الحافظ الثؼة شقخ اإلسالم أبق محؿد سؾقؿان بـ مفران إسدي الؽاهظ مقٓهؿ
الؽقيف إطؿش ،مات سـة (148ه) .تذكرة الحػاظ )154/1( ترمجة برقؿ (.)149

ِل
ِ وَالتَّعِدِيِ
ِ وَالِجَِزح
طلَح
ِ الِنُصِ َ
د فٌِ ِعلِه
ث فَىَائِ ُ
الِقِضِهُ الثَّالِ ُ
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لؽـ يـبغل أن يعؾؿ أكف فرق بقـ مبتدطة طصركا والسابؼقـ ،مثالف :إطؿش
سـل يبغض الؿبتدطة ،فعـده أكف يؼدم طؾ ًّقا طىل طثؿان ،وهق مخطئ ،أما
مبتدطة الققم يسبقن الصحابة.
()1

مسدد طـ محاد هق :ابـ زيدٕ :كف مل يدرك ابـ سؾؿة.
يؿر بـا يف تػسقر ابـ كثقر :شريح بـ الـعؿان ،صقابف :سريج.
ظ :مراسقؾ الصحابة لؿاذا ٓ يؼال :طـ بعضفؿ البعضٕ :هنؿ يروون
طـ التابعقـ؟
ج :هذا كادر ٓ ،يخؾ بالؼاطدة.

()2

ظ :يؼقلقن :إن اإلدراك قد يؽقن معف سؿاع ،وقد ٓ يؽقن ،فؽقػ
كعرف ذلؽ؟
كص الحػاظ مثؾ :الؿراسقؾٓ بـ أبل حاتؿ  ،وكذا مؾحؼ
ج :إذا َّ
()3

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1هق اإلمام الحافظ الؿجقد شقخ العراق أبق إسؿاطقؾ محاد بـ زيد بـ درهؿ إزدي
مقٓهؿ البصري إزرق الضرير ،مات سـة (199ه) .تذكرة الحػاظ )448/1( ترمجة
برقؿ (.)413
( )4اكظر الـؽت ،)546/1( جامع التحصقؾ( ص ،)43تدريب الراوي ،)96/1( فتح
الؿغقث.)156/1( 
( )3هق اإلمام الحافظ الـاقد شقخ اإلسالم أبق محؿد طبد الرمحـ بـ أبل حاتؿ الرازي ،مات
سـة (347ه) .تذكرة الحػاظ )849/3( ترمجة برقؿ (.)814

ِ
ِ وَالتَّعِدِيِل
ِ وَالِجَِزح
طلَح
ِ الِنُصِ َ
د فٌِ ِعلِه
ث فَىَائِ ُ
الِقِضِهُ الثَّالِ ُ
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شرح طؾؾ الترمذيٓ بـ رجب  ،والعؾؾٕ محد وابـ أبل حاتؿ.
()1

والتراجؿ :كـالؿقزان ،والتفذيب.
إذا كص العؾؿاء طىل هذاَّ :
أن فالكًا مل يسؿع ،فذاك.
أما إذا مل يـصقا ،فاكظر هؾ تجد لف رواية يف تحػة إشراف ،ويف
إتحاف الؿفرة لؾحافظ؟
فنذا وجدت فاكظر :هؾ لف تصريح بالتحديث؟
وأصرح مـ ذلؽ :هؾ روى لف البخاري طـ ذلؽ الشقخ؟ ٕن البخاري
يشترط السؿاع.
ظ :قال ابـ دققؼ  :تجفقؾ أبل حاتؿ ٓ يعتد بف .فؿا الجقاب طىل ذلؽ؟
()2

ج :كحـ بقـ أمريـ:
إما ْ
أن كقافؼف.
أو يبؼك طىل جفالتفٕ :كف مل يقثؼف معتبرَ :و ََٕ ْن كلخذ بتجفقؾ أبل حاتؿ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1هق اإلمام الحافظ الؿحدث الػؼقف القطظ زيـ الديـ طبد الرمحـ بـ أمحد بـ رجب
البغدادي ثؿ الدمشؼل الحـبظ ،مات سـة (795ه) .ذيؾ صبؼات الحػاظ( ص)443
لؾسققصل.
( )4هق اإلمام الػؼقف الؿجتفد الؿحدث الحافظ العالمة شقخ اإلسالم تؼل الديـ أبق الػتح
محؿد بـ طظ بـ وهب بـ مطقع الؼشقري الؿـػؾقصل الصعقدي الؿالؽل الشافعل
الؿعروف بابـ دققؼ العقد ،لف ترمجة يف تذكرة الحػاظ )1481/4( برقؿ (.)1168

ِل
ِ وَالتَّعِدِيِ
ِ وَالِجَِزح
طلَح
ِ الِنُصِ َ
د فٌِ ِعلِه
ث فَىَائِ ُ
الِقِضِهُ الثَّالِ ُ
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أوىل مـ أن كحؽؿ بتجفقؾف.
()1

يعؼقب بـ شقبة ربؿا قالقا :يعؼقب بـ أبل شقبة ،فتـبف.
ُر َف ْقع اثـان ،كالمها يرويان طـ ابـ طباس.

()2

ظ :مهام والد طبد الرزاق الصـعاين ،قال الحافظ :مؼبقل.

()3

()4

ووثؼف ابـ

()5

معقـ .فبؼقل مـ كلخذ ؟
ج :بتقثقؼ ابـ معقـ.
ظ :ذكروا تقجقفات طدة لؼقل الترمذي  :حسـ صحقح .فؿا هق
()6

الصحقح مـفا؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1هق يعؼقب بـ شقبة بـ الصؾت السدوسل البصري كزيؾ بغداد الحافظ العالمة صاحب
أتؿف .تذكرة الحػاظ)577/4( 
الؿسـد الؽبقر الؿعؾؾ ما صـػ مسـد أحسـ مـف ،ولؽـف ما َّ
ترمجة برقؿ (.)611
( )4إول :رفقع أبق العالقة الرياحل .الثاين :رفقع والد طبد العزيز بـ رفقع ،أبق كثقرة ،ويؼال:
أبق طؼبة .الجرح والتعديؾ.)511/3( 
( )3مهام بـ كافع الحؿقري الصـعاين ،والد طبد الرزاق ،مؼبقل مـ السادسة.تؼريب التفذيب
ترمجة برقؿ (.)7368
( )4مقزان آطتدال )318/4( ترمجة برقؿ (.)9454
()5الجرح والتعديؾ.)117/9( 
( )6هق اإلمام الحافظ أبق طقسك محؿد بـ سقرة السؾؿل الترمذي الضريرُ ،مصـِّػ الجامع
وكتاب العؾؾ .تذكرة الحػاظ )633/4( ترمجة برقؿ (.)658

ِ
ِ وَالتَّعِدِيِل
ِ وَالِجَِزح
طلَح
ِ الِنُصِ َ
د فٌِ ِعلِه
ث فَىَائِ ُ
الِقِضِهُ الثَّالِ ُ
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ج :أكت إذا قرأت يف مؼدمة تحػة إحقذي تجد أن كؾ ققل مـ هذه
إققال قد كققض.
أي :أتك العؾؿاء بؿا يـاقضف ،فال يبؼك معـا إٓ أن كبحث طـ رجالف،
وكحؽؿ بؿا يستحؼف دلقؾـا ،وبرهاكـا أمران:
أحدهنا :أن الترمذي مل يبقـ اصطالحف ،ومل يؼؾ :إذا قؾت كذا ففق كذا.
الثاىت :أكف متساهؾ.
ظ :تقسرت لؿالؽ ثالثقات طـ أبل الزكاد ،طـ إطرج ،طـ أبل هريرة،
ففؾ هل أرفع أم مالؽ ،طـ كافع ،طـ ابـ طؿر؟
ج :مالؽ ،طـ كافع ،طـ ابـ طؿر أرفع.
مـ ِص َق ِغ التحديث(:أكا) يرمزون هبا لـ(أخبركا) ،ولقست أكبلكا،
()1

فقلتقن هبا و(ثـا) لـ(حدثـا).
()2

شفر بـ حقشب وثؼف البخاري ،لؽـ الجرح مػسر.
ابـ الؼطان يف القهؿ واإليفام يتعـت.
()3

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أي :إن (أكبلكا) يذكروهنا هؽذا ٓ رمز لفا.
( )4شفر بـ حقشب إشعري ،الشامل ،مقىل أسؿاء بـت يزيد بـ السؽـ ،صدوق ،كثقر
اإلرسال وإوهام ،مـ الثالثة ،مات سـة (114ه) .تؼريب.

( )3هق الحافظ العالمة الـاقد أبق الحسـ طظ بـ محؿد بـ طبد الؿؾؽ الحؿقري الؽتامل=

ِل
ِ وَالتَّعِدِيِ
ِ وَالِجَِزح
طلَح
ِ الِنُصِ َ
د فٌِ ِعلِه
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الِقِضِهُ الثَّالِ ُ
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ققلفؿ :إسـاده مظؾؿ ،أي :يف إسـاده مـ ٓ يعرف.
ظ :كرى بعض إحاديث التل تضعػقهنا صحقحة طـد إلباين ،فؿا هق
السبب؟
ج :قد اختؾػ طؾؿاؤكا الؿتؼدمقن ،أمحد يضعػ حدي ًثا ،ويصححف غقره،
رجال ،ويضعػف غقره.
ويقثؼ أبق حاتؿ ً
ً
رجآ ربؿا ٓ يستشفد هبؿ ،وٓ يعتبر
والحافظ ذكر يف الـؽت أن هـاك
هبؿ ،كذلؽ حديث كػارة الؿجؾس طـ أبل هريرة ،الترمذي يؼقل :حديث
صحقح غريب.
والحافظ يذكر صر ًقا لف ،وأبق حاتؿ يؼقل ٓ :يثبت إٓ مـ صريؼ .وهق
يعرف أن هـاك صر ًقا جاءت ،فربؿا يعؾقن إحاديث مـ صريؼ واحدة ،وهق
()1

صحقح مـ صريؼ أخرى  ،وإلباين خدم السـة خدمة طجقبة حػظف اهلل.

()2

فؿـ أراد أن يبحث ويستطقع فؾقبحث ،ومـ مل يستطع وأخذ بتصحقح
إلباين :ففذا مـ باب قبقل رواية الثؼة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=

الػاسل الشفقر بابـ الؼطان ،مات سـة (648ه) .تذكرة الحػاظ )1417/4( ترمجة برقؿ
(.)1131
( )1واكظر أمثؾة لذلؽ كتاب أحاديث معؾة ضاهرها الصحة لشقخـا .
( )4تقيف يف (1441/5/44ه).

ِ
ِ وَالتَّعِدِيِل
ِ وَالِجَِزح
طلَح
ِ الِنُصِ َ
د فٌِ ِعلِه
ث فَىَائِ ُ
الِقِضِهُ الثَّالِ ُ
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()1

الدبري

سؿع مـ طبد الرزاق

()2

بعد آختالط ،ومل يعتؿد

العؾؿاء طىل سؿاطف ،ولؽـ إبؼا ًء لسؾسؾة اإلسـاد رووه مـ صريؼ الدبري،
وآطتؿاد طىل كتب طبد الرزاق.
تعديال؟
ً
ظ :هؾ رواية الثؼة طـ رجؾ غقر ملمقن تعد
ج :الصحقح مـ أققال أهؾ العؾؿ ٓ :تعد تقثق ًؼا لف حتك لق ققؾ :إكف ٓ
يروي إٓ طـ ثؼة .فالصحقح أكف ما مـ أحد إٓ روى طـ ضعقػ ،فاإلمام
أمحد روى طـ طامر

()3

بـ صالح الزبقري ،حتك قال ابـ معقـُ :جـ أمحد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1هق إسحاق بـ إبراهقؿ الدبري ،قال ابـ طدي :استصغر يف طبد الرزاق ،قال الذهبل :ما
كان الرجؾ صاحب حديث وإكؿا أسؿعف أبقه واطتـك بف ،سؿع مـ طبد الرزاق تصاكقػف
وهق ابـ سبع سـقـ .مقزان آطتدال )181/1( ترمجة برقؿ (.)731
ورد يف تاريخ صـعاءٕ محد بـ طبد اهلل الرازي (ص )435ما لػظف :حدثـل رجؾ مـ
أهؾ صـعاء مـ ولد الدبري :أن الحادي كان يحدو يف صريؼ العراق وغقرها يؼقل:
البد من صـعاء وإن صال السػر

لطقبفا والشقخ فقفا من دبر

يعـقن :إبراهقؿ بـ طباد الدبري.
قلت :كذا قال ،وتعؼبف الؼاضل إسؿاطقؾ إكقع بؼقلف :الصحقح يف اسؿف :إسحاق بـ
إبراهقؿ .هجر العؾؿ.)616/4( 
( )4هق الحافظ الؽبقر أبق بؽر طبد الرزاق بـ مهام بـ كافع الحؿقري ،مقٓهؿ الصـعاين ،مات
سـة (411ه) .تذكرة الحػاظ )364/1( ترمجة برقؿ (.)357
طالؿا بإخبار .تؼريب التفذيب
( )3متروك الحديث ،أفرط فقف ابـ معقـ فؽذبف ،وكان
ً
ترمجة برقؿ (.)3113

ِل
ِ وَالتَّعِدِيِ
ِ وَالِجَِزح
طلَح
ِ الِنُصِ َ
د فٌِ ِعلِه
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كؿا يف الؿقزان.
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()1

ظ :هؾ يصؾح مجفقل العقـ والؿـؼطع يف الشقاهد والؿتابعات؟
ج :الحافظ والصـعاين يريان مجفقل العقـ ٓ يصؾح يف الشقاهد
والؿتابعات ،وهق الذي كعتؼده ،وهل مسللة اجتفادية ،والذي يظفر أهنا ٓ
وإن قؾت :إن الخطقب( )2يؼقلْ :
تصؾحْ ،
إن روى طـف اثـان ارتػعت الجفالة.
فالؿؼصقد :ارتػعت جفالة طقـف إىل جفالة حال ،أما الؿـؼطع الساقط يحتؿؾ
وأن يؽقن ضعق ًػاْ ،
أن يؽقن ثؼةْ ،
ْ
كذابا ،و ُيعرف بجؿع الطرق،
وأن يؽقن ً
فنذا ُطؾِ َؿ بجؿع الطرق َم ِـ الساقط فقعرف أكف ضعقػ ،أو ثؼة ،أو كذاب.
()3

قال ابـ الؿبارك  :ثالثة هؿ الجؿاطة :أبق محزة السؽري محؿد
ابـ مقؿقن ،والحسقـ بـ واقد ،ومحؿد بـ ثابت.

()4


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1قال أبق داود :سؿعت يحقك بـ معقـ يؼقلُ :ج َّـ أمحد :يحدث طـ طامر بـ صالح .مقزان
آطتدال.)361/4( 
( )4هق الحافظ الؽبقر اإلمام محدث الشام والعراق أبق بؽر أمحد بـ طظ بـ ثابت البغدادي
الخطقب ،مات سـة (463ه) .تذكرة الحػاظ )1135/3( ترمجة برقؿ (.)1115
( )3هق اإلمام الحافظ العالمة شقخ اإلسالم فخر الؿجاهديـ قدوة الزاهديـ أبق طبدالرمحـ
طبداهلل بـ الؿبارك بـ واضح الحـظظ مقٓهؿ الؿروزي التركل إب الخقارزمل إم،
التاجر السػار صاحب التصاكقػ الـافعة والرحالت الشاسعة ،مات سـة (181ه) .تذكرة
الحػاظ )474/1( ترمجة برقؿ (.)461
( )4اكظر هتذيب الؽؿال.)336/4( 

ِ وَ َوفَاتُهُ
مَزَضُ أَبٌِ عَبِدِ الزَّحِنًَ
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E

مَرَضََأَبَيَعَبَذََانرَدَمَنًًََََفَاتَوَ َ

e

سبب وفاتف  مرض الؽبد ،وقد كان مرضف خػق ًػا ،فؾؿ يـشغؾ بف طـ
مقاصؾة الدطقة والتدريس والتللقػ ،ويف شفر ربقع إول (1441ه) مرض
مرضا آخر ،فلمره بعض أصباء مستشػك السالم بصعدة أن يخرج إىل صـعاء
ً
فقرا :لخطقرة إمر ،فؼد حصؾ لف كزيػ ،ويف لقؾة مـ الؾقايل خرج الشقخ
ً
مع الحراس متقجفقـ إىل صـعاء.
وتؿ آتصال بالؾقاء محؿد طبد اهلل صالح أخل الرئقس ،فلمر بندخالف
مستشػك الثقرة ،وتؽػؾ بـػؼات العالج ،فتحسـت حالتف ،ولؽـ كصحف
إصباء بالسػر إىل الخارج ،فاختار السعقدية ،فقسر اهلل لف السػر إلقفا،
واستؼبؾ مـ قبؾ وزارة الداخؾقة –جزاهؿ اهلل خ ًقرا -وأدخؾ مستشػك
أسبقطا ،وبعد إجراء فحقصات أخبر
الؿؾؽ فقصؾ التخصصل وبؼل فقف
ً
إصباء بعض مرافؼقف أن طـده تؾق ًػا يف الؽبد ،وٓبد مـ إجراء زراطة كبد،
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فلدى مـاسؽ العؿرة ومؽث بجدة قدر أسبقع ،وصؾب مؼابؾة إمقر كايػ
ابـ طبد العزيز ،والتؼقا وتؿ آتػاق طىل كؼؾف إىل القٓيات الؿتحدة إمريؽقة
خقرا -فبؼل شقخـا  بؿؽة حتك تؿت
طىل حساب إمقر –جزاه اهلل ً
إجراءات السػر ،ثؿ سافر  إىل القٓيات الؿتحدة إمريؽقة.
ويف يقم الخؿقس الؿقافؼ (/43مجادى أخرة1441 /ه) ،وبعد طشرة
ثؼقال ،ويف
أيام مـ وصقلف ذهب لعالج السؿعٕ :ن سؿعف  كان ً
(/5رجب 1441ه) ذهب إىل أحد الؿستشػقات وهق أرقاها ،فلجرى كافة
الػحقصات ،وقرروا لف زراطة الؽبد ،ويف ( /3شعبان1441/ه) ُأطط َل
مقطدً ا يف الؿستشػك الجامعل ،وتؿ ذلؽ وطرضقا طؾقف العالج الؽقؿقائل،
وقالقا لف :إكف يسبب تساقط الشعر .فرفض ذلؽ.
وقرروا لف طالج ال َؽ ِّل ،وكان مقطده يف (/15رمضان1441/ه) ،وكان
صائؿا ٕجؾ ذلؽ حتك يستلصؾقا القرم ،وأدخؾ غرفة العؿؾقات وطـد
ً
خروجف صػؼ يتؿثؾ هبذا البقت:
َلـ َعؿ ُر َك َمـا ُيغـ ِي ال ُّث َر َّيـا َعـ ِن ال َػ َتى

إِ َذا َحش َر َجت َيو ًما َو َض َ
الصد ُر
اق بِفَ ا َّ

وكاكت العؿؾقة كاجحة ،ثؿ طاد إىل السعقدية يف شفر شقال بـا ًء طىل صؾبف
ٕداء مـاسؽ الحج ،ولف مقطد بالرجقع إىل أمريؽا ،وكان يدطق ربف أٓ يعقده
إيل مـ الرجقع إلقفا" ،ف ُعرض طؾقف اختقار
إلقفا ،وكان يؼقلَ :ل
ُ
ؾؿقت أحب َّ
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دولة أخرى ،فاختار ألؿاكقا ،فؿؽث يف السعقدية قدر مخسة أشفر ،تدهقرت
حالتف فقفا.
ويف (/7ربقع الثاين1444 /ه) سافر وكزل يف فراكؽػقرت ،ثؿ استؼؾقا
سقارة إىل بقن العاصؿة إلؿاكقة ،وكان وزكف قد ازداد بسبب آستسؼاء،
و ُأدخؾ مستشػك الجامعة قسؿ العـاية الؿركزة ،وأجروا لف الػحقصات،
وس ِ
حب مـف الؿاء ،ويف (/16ربقع الثاين1444/ه) جاء أحد كبار دكاترة
ُ
الؿستشػك وقال لفؿ :إن حالتف سقئة وٓبد أن يرجع إىل البؾد الذي جاء مـف.
فلخذ شقخـا قؾؿف وكتب وصقتف ،وكتب رسالة لسؿق إمقر كايػ بـ
()1

طبدالعزيز –وفؼف اهلل لؽؾ خقر-

بخصقص دفـف بؿؼبرة العدل بؿؽة ،ثؿ

رجع إىل جدة.
ويف (/46ربقع الثاين )1444/فؼد وطقف ،وأدخؾ الؿستشػك
التخصصل بجدة ،ويف لقؾة إحد (/44مجادى إوىل) بقـ الؿغرب والعشاء
تقيف  طـ طؿر يـاهز الستقـ طا ًما ،وصظ طؾقف بالؿسجد الحرام بعد
صالة الػجر مـ يقم إحد.
ودفـ بؿؼبرة العدل بجاكب الشقخ ابـ باز ،والشقخ ابـ طثقؿقـ –رحؿ
اهلل الجؿقع -وحضر الدفـ مجاطة مـ أهؾ العؾؿ وصالبف مـفؿ شقخـا العالمة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1تقيف  سـة (1444ه).
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تلثرا بال ًغا بؿقتف ،وشقخـا وصل اهلل بـ
ربقع بـ هادي الؿدخظ الذي تلثر ً
محؿد طباس الؿدرس بالؿسجد الحرام ،والشقخ محؿد بـ طبدالقهاب
البـا ،وشقخـا محؿد بـ طظ آدم ،وغقرهؿ مـ العؾؿاء وصؾبة العؾؿ.
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E

ًَصَيَتَوَََ 

e

الحؿد هلل رب العالؿقـ ،وصىل اهلل طىل كبقـا محؿد وطىل آلف وصحبف،
وأشفد أن ٓ إلف إٓ اهلل وحده ٓ شريؽ لف ،وأشفد أن محؿدً ا طبده ورسقلف.
أما بعد:
فقؼقل اهلل سبحاكف وتعاىل﴿ :ﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥ
ﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ﮲﮳﮴﮵

﮶ ﮷﴾ [آل طؿران.]185 :
ويؼقل سبحاكف وتعاىل﴿ :ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ﴾
[الـساء.]78 :
ويؼقل سبحاكف وتعاىل﴿ :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ

ﮔ ﴾ [آل طؿران.]154 :
ويؼقل سبحاكف وتعاىل﴿ :ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ﴾
[الـحؾ.]61 :
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وروى الترمذي يف جامعف بسـد صحقح طـ أبل طزة يسار طـ الـبل
ﷺ« :إذا أراد اهلل قبض عبد بلرض جعل له إلقفا حاجة».
كثقرا ما كـت أقرؤه طىل إخقاكـا يف رحالتـا :فنين ٓ
هذا الحديث ً
أستغرب أن يغدر إطداء :فنن دطق ًة واجفت الباصؾ متققع ْ
أن يغدر هبا
أصحاب الباصؾ.
ولعؾف قد قدر اهلل ْ
أن أمقت طىل فراشل ،وكـت أرغب أن يختؿ يل
بالشفادة مع الدطقة ،والحؿد هلل طىل ما قدر اهلل.
طىل أكف قد قال غقر واحد مـ العؾؿاء أن الراد طىل أهؾ البدع بؿـزلة
الؿجاهد يف سبقؾ اهلل ،بؾ أفضؾ مـ الجفاد ،ولؽـ أسلل اهلل أن يرزقـل
اإلخالص فقؿا بؼل مـ العؿر.
وبعد هذا فلوصل أقربائل مجق ًعا بالصبر وآحتساب ،ولقعؾؿقا أن اهلل لـ
زوجا
يضقعفؿ ،وطؾقفؿ بؿا ط َّؾؿ الـبل ﷺ أم سؾؿة أن تؼقل« :الؾفم أبدلـي ً
خقرا من أبي سؾؿة »...الحديث.
ً
كؿا أين أوصل إقرباء –حػظفؿ اهلل ووفؼفؿ لؽؾ خقر -بلخقـا الشقخ
خقرا ،وأٓ يصدققا فقف ،وأوصقفؿ بالشقخ الػاضؾ يحقك بـ
أمحد القصابل ً
خقرا وأٓ يرضقا بـزولف طـ الؽرسل :ففق كاصح أمقـ ،وكذا
طظ الحجقري ً
بسائـر الطالب الحـراس إفاضـؾ ،وبؼقـة الطالب الغربـاء ،فـفؿ صابرون
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طـىل أمـقر شديدة يعؾؿفا اهلل مـ أجؾ صؾب العؾؿ ،فلحسـقا إلقفؿ :فنن اهلل
سبحاكف وتعاىل يؼقل﴿ :ﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧ﴾ [آل طؿران.]195 :
متـعؿا ،فارفؼقا
والغريب يتلمل مـ أي كؾؿة ٓسقؿا وبعضفؿ أتك مـ بؾده
ً
()1

هبؿ –حػظؽؿ اهلل -وإياكؿ أن تختؾػقا ،ودطقا إمر يف مسللة الطرد ٕمحد
القصابل ،والشقخ يحقك ،والحراس.
وأوصل قبقؾتل وادطة -أطزهؿ اهلل بطاطتف -أن يحافظقا طىل دار
طزا لفؿ ،وقد قامقا بـصر الدطقة يف بدء أمرها ،فجزاهؿ
الحديث :فنكف يعتبر ًّ
خقرا.
اهلل ً
وأوصل إخقاين يف اهلل أهؾ السـة باإلقبال طىل العؾؿ الـافع ،والصدق مع
اهلل واإلخالص ،وإذا كزلت كازلة اجتؿع لفا أولقا الحؾ والعؼد ،كالشقخ
محؿد بـ طبد القهاب.
()2

والشقخ أبل الحسـ  ،والشقخ محؿد اإلمام.
والشقخ طبد العزيز البرطل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هؿ لف بالعؾؿ :فقضقع أوقات صؾبة العؾؿ ،أو
( )1مسللة الطرد هق أكف قد يليت شخص فارغ ٓ َّ
يؽقن مشتبفا فقف ،أو كحق هذا ،فؽان الشقخ  يـصح مـ هذا حالفِ :
فنن اكتصح تركف،
ً
فنن تالطب صرده.
( )4وأول فتـة كاكت بعد وفاة شقخـا  هل فتـة أبل الحسـ ،واجتؿع همٓء وكاصحقه ،ثؿ
تدخؾ طؾؿاء الؿديـة الـبقية ،وشقخـا ربقع بـ هادي الؿدخظ ،فنذا بالرجؾ كان مبقتًا لؾػتـة
والػرقة ومخالػة الؿـفج السؾػل ،فحؽؿقا فقف الؽتاب والسـة بلكف :مبتدع.
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والشقخ طبد اهلل بـ طثؿان.
والشقخ يحقك الحجقري.
والشقخ طبدالرمحـ العدين.
وأكصحفؿ أن يستشقروا يف قضاياهؿ الشقخ الػاضؾ القاطظ الحؽقؿ
طظ بالرشد.
الشقخ محؿد الصقمظ :فنين كـت أستشقره ويشقر َّ
خصقصا صؾبة
وأصؾب مـ مجقع مـ ذكر ومـ سائر أهؾ السـة الؿسامحة،
ً
العؾؿ بدماج ،فنين ربؿا آثرت بعض الؿجتفديـ ولؽـ ٓ طـ هقى ،واطؾؿقا
–حػظؽؿ اهلل -أين خرجت إىل القؿـ ٓ أمؾؽ شق ًئا :فعىل هذا :فالسقارات،
ومؽائـ أبار لؿصؾحة صؾبة العؾؿ تحت كظر الشقخ أمحد القصابل ،والشقخ
يحقك الحجقري ،واإلخقة الحراس يـػذ أمرهؿ ْ
إن مل يختؾػقا.
هذا وأسلل اهلل ْ
أن يثبتـا وإياكؿ بالؼقل الثابت يف الحقاة الدكقا وأخرة،
وأن يعقذكا وإياكؿ مـ فتـة الؿحقا والؿؿات :إكف طىل كؾ شلء قدير.

مقبل بن هادي الوادعي
ش د ع ى ذلب:
عبد اهلل ضً صاحل

صاحل ضً قايد الهادعت

أضه حامت عبد اهلل ضً ع ت العض ت
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بدذحنتعرِّْغَِّىالَصةُطٔ َ
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َّهُ تَعَالَى
ِ رَحِ َن ُه الل
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يجٌمتانسرَذعبفيمىلإرمحاهللونَرمحواهلليسعَانَ َ

E

رِصَالَ ْة ُمَْجَََّ ْة مٔ ِي ُُ  إِلَى األَمٔ ِٔزِ ىَآٔفٔ ِبًِ عَ ِبدٔالِعَشِ ِٓشِ 
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إىل سؿق إمقر كايػ بـ طبد العزيز –حػظف اهلل -السالم طؾقؽؿ ورمحة
اهلل وبركاتف،
بعد التخٔة:
فؾقس لدي طبارة تػل بِ ُعشر ما قدمتؿقه لـا ،ولؽـل أققل :جزاكؿ اهلل
معؼال
ً
خقرا ،وأسلل اهلل أن يحػظؽؿ ويحػظ دولتؽؿ الرشقدة التل أصبحت
ً
لؽؾ مسؾؿ ومسؾؿة ،واستػادوا مـفا ديـًا ودكقا ،واهلل يعؾؿ أكـا كدطق لؽؿ كؾؿا
ذكركاكؿ –حػظؽؿ اهلل -ثؿ إن البسػقر

()1

الذي يعالجـل كصحـل بالسػر:

ٕن صحتل ٓ تتحؿؾ العؿؾقة ،وقال :كعجؾ بذلؽ .وكان معـا مقاطقد
ِ
لؿا طؾؿقا بؽالمف ،وقالقا :كحـ ٓ كستطقع أن كعؿؾ شق ًئا بعد قرار
ُألغقت َّ
وإن قضك اهلل أمره ْ
سؿقكؿ وهق :اإلذن لـا بؿؽةْ ،
أن
البؾػسقر ،ويل صؾب مـ ِّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1يريد :البرفسقر .ولؽـف ٓ يحرص طىل تعؾؿ إسؿاء غقر العربقة.

ِش رمحه اهلل
ِيِ
ِ عَبِدِالِعَش
ِ ىَايِفِ بًِ
ِإلَى ا َألمًِِز
ٌة مِيِهُ رمحه اهلل
ه
ٌة مُىَجَّ َ
ِصَاَل
ر
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أدفـ بالعدل بجقار العؾؿاء إفاضؾ ،وٓ أرغب يف الرجقع إىل القؿـ
ٕمقر:
األول :أكف سقليت مجقع أهؾ السـة ويزداد مرضل ،وقد جربت هذا ُ
قبؾ يف
د َّماج ويف مستشػك الثقرة بصـعاء.

()1

الثاىت :شؿاتة إطداء أن أرجع يف حالة أسقأ.
الثالث :أن الطب متلخر يف القؿـ كؿا تعؾؿقن ،فـرغب يف تلشقرة يل
وإلخقاين :محقد بـ كاجل الػاضظ ،طبد اهلل بـ صالح بـ أمحد ،وصالح بـ
قايد بـ أمحد ،مستعجؾةَّ :
فنن الطبقب يخشك أن أمقت طـدهؿ ،وجزاكؿ اهلل
خقرا لؿا يؼقم بف مـ خدمة جؾقؾة.
خقرا ،وكذا مدير مؽتبؽؿ الؾقاء فجزاه اهلل ً
ً
مقبل بن هادي الوادعي



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1ومع ذلؽ فؼد كان ٓ يظفر  التضجر لؾزائريـ.
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ٍ بِتَِألًِِفِهَا...
َّتٌِ قَاوَ أَبُى هَنَّاو
ِ اِلكُتُبِ ال
ت لِبَعِض
ثَبَ ٌ

ٍو بِتَِألًِِفِهَا...
َّتٌِ قَاوَ أَبُى هَنَّا
ِ اِلكُتُبِ ال
ت لِبَعِض
ثَبَ ٌ
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ثَ َبتْ لٔبَ ِعضِ الِ ُك ُتبٔ الَّتٕٔ قَاوَ أَ ُبْ ٍَنَّاوٍ بٔتَ ِألٔ ِٔفََٔا...
أَ ِّ تَ ِخقٔ ِٔقََٔا أَِّ التَّ ِعلٔ ِٔقِ عَلَ ََِٔا
 )1إتؿام الػرح بالتعؾقؼات البقضاكقة طىل شرح مـظقمة ابـ فرح.
 )4أثار الؿستخرجة مـ كتاب مؼدمة الجرح والتعديؾ ٓبـ أبل حاتؿ.
 )3أجقبة العالمة الـجؿل طـ أسئؾة أبل مهام الصقمعل تعؾقؼ.
 )4إدلة الجؾقة يف تحريؿ كظر إجـبقة لؾصـعاين – تحؼقؼ.
 )5اإلكؾقؾ ٕجقبة العالمة ربقع الؿدخظ طـ أسئؾة الؿصطؾح والجرح
والتعديؾ - تعؾقؼ.
 )6التبقان مؿا صح يف فضائؾ سقر الؼرآن.
 )7تحذير الخؾؼ مؿا يف كتاب صقحة الحؼ.
 )8التعؾقؼ البؾقغ طىل ر ِّد العالمة الـجؿل طىل مادح التبؾقغ.
 )9التعؾقؼ القيف طىل رسالة رد طىل صقيف.
 )11التعؾقؼات الؿالح طىل مختصر دلقؾ أرباب الػالح.
 )11تـبقف إفاضؾ طىل تؾبقسات أهؾ الباصؾ.
 )14تـبقفات مفؿة لطالب العؾؿ.
 )13هتذيب وترتقب معرفة طؾقم الحديث لؾحاكؿ.
 )14تقجقف الـظر إىل أصقل إثر لؾعالمة صاهر الجزائري – تحؼقؼ وتعؾقؼ.
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ٍ بِتَِألًِِفِهَا...
َّتٌِ قَاوَ أَبُى هَنَّاو
ِ اِلكُتُبِ ال
ت لِبَعِض
ثَبَ ٌ

 )15التقشقح الحثقث طىل مذكرة طؾؿ مصطؾح الحديث.
 )16حؽؿ الؿظاهرات لؾعالمة الؿدخظ – تعؾقؼ.
 )17الحقار القديع مع فضقؾة الشقخ طبد اهلل الؿـقع تعؾقؼ.
 )18رد الجقاب طىل مـ صؾب مـل طدم صبع الؽتاب لؾعالمة الـجؿل -
تعؾقؼ.
 )19الرققة والرقاة ...لؾعالمة الؿدخظ – تعؾقؼ.
فـ طؾؿ الؿصطؾح.
 )41زوال الترح بشرح تعريػات العالمة الحؽؿل يف ِّ
 )41سبب آختالف لؾعالمة محؿد حقاة السـدي – تحؼقؼ.
 )44ما يحتاجف الػؼقف والؿتػؼف والؿػتل والؿستػتل مـ كالم الحافظ
الخطقب البغدادي مـ كتابف الػؼقف والؿتػؼف.
 )43مجؿقع الرسائؾ لؾعالمة الـجؿل مجع وتعؾقؼ ،ويحقي ما يظ:
أحؽام الؿعاهديـ والؿستلمـقـ.
التؽػقر وبقان خطره وأدلة ذلؽ.
حادثة امتفان الداكؿرك لصقرة الرسقل ﷺ. 
حػ الحقاجب وتشػقرها مخالػ لؾشرع.
حؼ الـبل ﷺ بقـ الغؾق والتػريط.
حؽؿ مؼاصعة مـتجات أطداء اإلسالم.

ٍو بِتَِألًِِفِهَا...
َّتٌِ قَاوَ أَبُى هَنَّا
ِ اِلكُتُبِ ال
ت لِبَعِض
ثَبَ ٌ
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دور الؿسجد يف اإلسالم.
السؾػققن بريئقن مـ إطؿال اإلرهابقة.
الغؾق أسبابف وطالجف.
لؿاذا التقحقد َّأو ًٓ؟
الستر طىل مرتؽب الؿعصقة؟.
متك يشرع ّ
معامل التقحقد يف الحج.
 )44مجؿقع الرسائؾ والؿـظقمات العؾؿقة لؾعالمة حافظ الحؽؿل- 
مجع وتحؼقؼ وتعؾقؼ ،ويحقي ما يظ:
أمايل يف السقرة الـبقية.
تعريػات يف طؾؿ مصطؾح الحديث.
الزيادات طىل الؿـظقمة الشبراوية.
ُ ل َؿ ٌع حافؾة بذكر الػؼف والتػ ُّؼف والػؼفاء يف الصحابة والتابعقـ.
الؾملم الؿؽـقن يف أحقال إساكقد والؿتقن.
مجؿؾ تاريخ إكدلس يف اإلسالم.
مـظقمة السقرة الـبقية.
الؿـظقمة الؿقؿقة يف القصايا وأداب العؾؿقة - تحؼقؼ.
مـظقمة الـاسخ والؿـسقخ.
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ٍ بِتَِألًِِفِهَا...
َناو
َّتٌِ قَاوَ أَبُى ه َّ
ِ اِلكُتُبِ ال
ت لِبَعِض
ثَبَ ٌ

كصقحة اإلخقان طـ تعاصل الؼات والتبغ والدخان.
 )45مذكرة يف طؾؿ مصطؾح الحديث.
 )46مؼدمة الجرح والتعديؾ ٓبـ أبل حاتؿ قراءة وتعؾقؼ.
 )47مؼدمة الؽامؾ ٓبـ طدي تحؼقؼ وتعؾقؼ.
 )48مؼدمة الؿجروحقـ ٓبـ حبان تحؼقؼ وتعؾقؼ.
 )49مـتخب الػقائد الصحاح العقايل لؾخطقب البغدادي  -تحؼقؼ.
 )31الؿـتؼك مـ روضة العؼالء وكزهة الػضالءٓ بـ حبان.
 )31الؿـتؼك مـ كتاب التبقان يف آداب محؾة الؼرآن لؾـقوي.
 )34الؿققػ الصحقح مـ أهؾ البدع لؾعالمة الؿدخظ  -تعؾقؼ.
 )33كبذة يسقر مـ حقاة أحد أطالم الجزيرة.
 )34كثر الجقاهر الؿضقة طىل كتاب أمايل يف السقرة الـبقية.
 )35الـؽت الؿالح طىل دلقؾ أرباب الػالح.
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