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 :تفريغ شريط حول
 لمتأخرينبدعية التفريق بين منهج المتقدمين وا 

 هجرية0241األلباني رحمه هللا المتوفى  محمد ناصر الدين للشيخ
 
 

 البيضاوي بومجدأعبد الرؤوف  :واختزاله قام باختصاره
 المختصر الرزين في بدعية التفريق بين منهج المتقدمين والمتأخرين :بعنوان 

 (صفحات 6 في التفريغ تم تلخيص) لأللبانيسلسلة الهدى والنور من 636رقم  شريطتفريغ 
 إياد الريحاني -منتدى الشاملة : مصدر الكتاب

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 المقدمة

فال مضل ل  نمن  هللامن شرنر أحفتحا نمن تيئات أعمالحا من يهد   باهلل ححمد  نحتتييح  نحتتففر  نحين  هللإن الحمد 
 يك ل  نأشهد أن محمدا عبد  نرتنل نأشهد أن ال إل  إال هللا نحد  ال شريضلل فال هادي ل  

 الحمد هلل نالصالة نالتالم على رتنل هللا صلى هللا علي  نتلم
، حشأ محهج  جديد، أن شاع ناشتهر بين بيض طالب اليلم نهحاك من يتزعم ه ا المحهج، نل  فضيلة الشيخ :السائل

قدمين نمحهج المحدثين المتأخرين، أن هحاك فرق ا بين محهج المحدثين األ: مريدين نطالب، نه ا المحهج خالصت 
فمن عحد الدارقطحي إلى اآلن ال يقبلنن كالم أي محد ث أن , نيفصلنن بين المتقدمين نالمتأخرين بالدارقطحي رحم  هللا

أي مشتفل  بيلم الحديث، بما في  لك الخطيب البفدادي نال هبي نالحافظ ابن حجر نغيرهم، إلى أن يصلنا إلى شيخحا 
، نيزعمنن أن هؤالء المتأخرين لهم قناعد مخالفة لقناعد المتقدمين نبحاء  علي  فهم ال يقبلنن أي حكم من حفظ  هللا

لة  منض حة  ليتتبين األمر، نجزاكم هللا كل خير    .ه ا الصحف ال ي  كرحا ، فحريد إجابة  مفص 
 :مرين اثحينقبل أن أجيب بما يحضرحي أريد أن أ ل ف ت  الحظر إلى أ: الشيخ األلباني
الهما ما هي حجتهم في ه ا التفريق؟ ال ي أرا  أح  مجرد فرض حظرية ال يقنم عليها دليل ال شرعي نال  :أنلهما نأ ن 

يأتنن  -نلن على زعمهم  -عقلي، فهل هم يقد منن ه   الحظرية مجردة كدعنى مجردة عن أي دليل نبرهان، أم هم 
 لك فأحا أعتقد أن من تمام التؤال عرض  اك الدليل أن البرهان المزعنم بدليل أن برهان، إن كان لديهم شيء من 

لححاقش ، فكل إحتان يتتطيع أن يتكلم بما يبدن ل  تناء كان عن رأي  ناجتهاد  مخلص في  أن عن هنى متبع، ه ا هن 
ة التي اتفق علماء نالشيء اآلخر ال ي يلي  هل ه ا ال ي ظهر به   الدعنى بيد ه   القرنن الطنيل ,الشيء األنل

برأي  أخطئنا في  أن  -كما قلت -المتلمين على االتتفادة من جهند اليلماء الياملين في مجال ه ا اليلم خالفنهم، تناء 
ى اتبين  ا ال لفة  نال علم ا، نإحما هن من هؤالء الشباب . بهن  أقنل ه ا ال ي ظهر به ا الرأي، في ظح ي إح  ليس شيخ 

إ ن هحا .. رفنا شيئ ا من علم الحديث نمن مصطلح علماء الحديث، حظري  ا نلم يطبقن  عملي  ا، ه ا الحاشئين ال ين ع  
. األمر األنل ناألهم، إن كاحنا ي كرنن برهاح ا فحريد أن حتمي ، بيد  لك أ دلي بما عحدي كجناب عن ه ا التؤال

.. إن ه ا ال ي تبحى ه ا الرأي نكت ل طالب ا حنل   :نهن حابع من تجربتي الخاص ة.. هل رأيي صناب : نالشيء الثاحي
ا هؤالء الطالب  حيحما يبتلنن بداعية ، تناء كان على حق أن على باطل، على صناب  -شأن كل طالب الدحيا  -طبي 

ا، أك لك؟.. أم على خطأ، هم يتبينن ه ا الداعية  ا ال لفة  نال اصطالح   فهل كان ظحي في محل ؟ إح  ليس شيخ 
ا ناضحة، إحما ييحي أكثر زعمهم أن أكثر : ، نهن حجة هؤالء، الحقيقةاألمر األنلأم ا عن :ائلالس هم ال ي كرنن حجج 

 ..محهجحا قام على اتتقراء علم األنلين نكالمهم، أن المتقدمين ه   هي حجتهم: حجة عحدهم أحهم يقنلنن
  .عنىفيك ال تخرج عن كنحها د -بارك هللا  -ه   : الشيخ األلباحي

هي فيال  دعنى، نأحد ال ين تأثرنا به ا المحهج  هب ليتيلم ناقتحع به ا  -كما تفضلتم -نهي  ناألمر الثاحي: السائل
ا: المحهج فترة، ثم ب ي ن ل  األمر، فقلحا من مي  على ه ا المحهج؟ جلس الرجل عحد  فترة، ثم تأل  ه ا : تل  تؤاال  ناحد 
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ا، ثم عاد فقال: ل اليلم، قالميي كثير من أه: التؤال فقال ا، فلم يتم  أحد  ه   القناعد أحا ما أحضرتها من : تم  لحا ناحد 
ميي هؤالء ال ين تراهم اآلن في ه ا : ححن حريد أتماء، قال: عحدي، إحما هي باتتقراء كتب هؤالء األئمة، قال

كان عحد  حجة ألظهرها، أما ما تفضلتم ب   هؤالء ال ينجد فيهم نال عالم ناحد، ثم احصرف عح ، فلن: فقال. الدرس
 .نهن الصناب. في الشق الثاحي فهن في محل 

الحقيقة أن ه ا ال ي أحت تشير إلي  هن لم يفهم ال م هب المتقدمين نال م هب المتأخرين، .. أن أعند ألقنل : الشيخ
دت   بآخر: لكحت أتأل  -لن قد ر لي اللقاء ب  -هن  هم، الدارقطحي، أما من جاء بيد الدارقطحي فال م هب المتقدمين حد 

هل اتفقنا على كل شيء أم اختلفنا؟ أظن .. ما قبل الدارقطحي : يؤب  لرأي  ناجتهاد  نتصحيح  نتضييف ، تأقنل ل 
، نل  من ه ا اليلم  إحهم قد اختلفنا، طيب، : فتيكنن جناب  -ال ي هن علم حظري نليس بيملي  -أح  إ ا كان على علم 

الخالف بين اإلمامين الكبيرين البخاري من جهة نمتلم من : نلحضرب على  لك مثال  .. حيحما يختلفنن في متألة ما ف
ا في  كما ييلم  -فاإلمام البخاري .. ال إل  إال هللا .. قائمة القدامى ال ين يحتج برأيهم نباجتهادهم  جهة، نهؤالء طبي 

ا ل  إال بأن يثبت عحد  لقاؤ   ال يثبت عح  اللقاء من -طالب ه ا اليلم  التلمي  للشيخ بمجرد أن يرني عح  نكان مياصر 
ا ل  نلم ي ير ف بالتدليس .ه ا رأي اإلمام البخاري. إيا  متلم يرى أن ه ا التلمي  ال ي يرني عن شيخ  مياصر 

عنى، التي أنال  لم يتبق فالمياصرة في ه   الحالة كافية إلثبات االتصال، ما منقف ه ا الرجل ال ي يدعي ه   الد
فما , إليها أحد فهن خالف تبيل المؤمحين، نحتب  حجة  علي ؟ نثاحي ا ما ا يفيل بين ه ين الرأيين؟ البد ل  أن يتخ  رأي ا

ه ا التقتيم المبتدع بين م هب المتقدمين نم هب المتأخرين، ما دام في المتقدمين ينجد اختالف نجهة  -حيحئ    -فائدة 
إن  -الحكم الفصل في المنضنع حيح اك، أليس الرجنع إلى الدليل ال ي يقتحع ب  ه ا اإلحتان؟ ظحي أح   حظر، فمن

ا  البد من تحكيم الدليل في ترجيح أحد القنلين على اآلخر، : أح  تيقنل -كان على شيء من فهم ننعي  نإحصاف  أيض 
اختلف في  الحاس، تناء كان االختالف قديم ا أن حديث ا، أن إح  البد من الرجنع إلى الدليل في ما : إ ا األمر ك لك، أي

فإ ا افترضحا أن الخطيب , من الرجنع إلى الدليل -نالحالة  ه   -كان االختالف بين القديم نبين الحديث، فالبد 
ث ين -البفدادي  ا متقدم فقنل  خالف الدارقطحي ال ي ييتبر من المتقدمين، فهل يكفي أن حقنل ه  -ال ي ييتبر من المحد 

 ه ا ال ينجد ل  نج  في اليلم إطالق ا، لمجرد كنح  ه ا متقدم نه ا متأخر،!!! أرجح من ه ا ألح  متأخر؟
ا الحديث الصحيحيقنل في  نالرتنل علي  التالم غ  أنعى ل  من تامع: "كما تيلمنن جميي 

، فالمبل غ بال شك "فرب مبل 
ر، نالثاحي هن ال صحابي المتقدم، فرب مبلغ  أنعى ل  من تامع، فرب  رأي من مثل الخطيب في ه ا الحديث متأخ 

لنضنح بطالح   -الحقيقة –ألن ه ا البحث : يكنن أرجح في الحقد اليلمي من رأي الدارقطحي، فإ ن باختصار أقنل
صر  هححا ينم ا ما لكي نليدم إشفال الفكر مطلق ا طيلة ه   الحياة التي قضيحاها في خدمة ه ا اليلم، ما فك رحا أن حح
أح  خالف تبيل المؤمحين، : حجمع األدلة التي تبطل رأي ه ا المدعي، لكححا حكتفي بمثل ه ا ال ي قدمحا ، نخالصة  لك

نأن في  إهدار لجهند اليلماء ال ين  كرتهم عح ، كالحافظ ابن حجر اليتقالحي، ال ي بحق لق ب بأمير المؤمحين في 
م .. ل لآلخر، فكيف ه ا التصحيف الحديث، نكم ترك األن أن المتقدم يؤخ  رأي  دنن حظر إلى حجت  نبرهاح ، نيقد 

على قنل المتأخر، نلن كان الدليل قائم ا على صحة رأي ، لحفترض أن الدارقطحي علل حديث ا رنا  بإتحاد في  رجل قال 
ح بأح "مجهنل " بيض المتقدمين في   مجهنل صار الحديث عحد  ضييف ا، لكن هحاك  ، فهن بحاء  على ه ا القنل نصر 

رناية عن بيض األئمة المتقدمين في تنثيق ه ا الرجل المجهنل، أخ  ب  المتأخ رين، فليكن هن الخطيب البفدادي أن 
من جاء بيد ، نمن آخرهم أمير المؤمحين كما قلحا الحافظ ابن حجر اليتقالحي، تبح ى رأي من نث ق ه ا المجهنل عحد 

دارقطحي، نبحاء على  لك صحح الحديث، ما ا يكنن منقف ه ا الرجل المدعي له   الدعنى التي هي من أبطل ما ال
مع في ه ا الزمان  .ي ت 

ا مما يدحدحنن حنل  في الخالف بين محهج المتقدمين نالمتأخرين :السائل أال نهن التدليس، نيحتجنن : ح كر مثاال  ناحد 
ال ينجد : يقنلنن.. بحديث صحيح متلم .. للمرمى المقصند .. ث أبي الزبير عن جابر بالمثال الشائع نالمشهنر حدي
بالتدليس، نلكن المتأخرين هم ال ين أتنا به   البدعة، نهم الحبي صلى هللا علي  نتلم من المتقدمين من أعل  حديث 

 ال ين أعلنا األحاديث به ا التدليس، فما هن ردكم على ه ا بارك هللا فيك؟
هل هن من آراء المتأخرين فقط أم هن  -كيلة من علل الحديث  -طيب الحقيقة يحبفي أن حيرف هل التدليس : لشيخا

ا؟   من آراء المتقدمين أيض 
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المدلس، كل حديث  صحيح، إال ما يثبت أح  : ، نل لك هم يقنلنن-على قنلهم هن من آراء المتأخرين  -ال،  :السائل
ميحيحا، ححن ححكم بصحة .. من طريق محمد بن إتحاق، يرني ه ا اإلتحاد  -مثال  -حاد كأن يأتيحا إت.. دلس، ييحي 

 ه ا اإلتحاد، إال إن جاءحا طريق آخر تبيحت في  الناتطة بين محمد بن إتحاق نشيخ  عحدئ   ح ي ل  ه ا الحديث
ه ال المد عين لليلم: الشيخ أن هل ييلمنن بأن محمد بن إتحاق  هل يقنلنن. نهللا من أصيب األمنر التفاهم مع الج 

 صاحب التيرة هن فيال  كان يدلس؟ أي كان يرني عن بيض شينخ  ما لم يتمع محهم، هل ييلمنن ه   الحقيقة أم ال؟
  .....لكن.. ال أدري  :السائل
ا، ألحك لن خاطبت  نجه ا لنج   لثبت : الشيخ جهل  في ه   المشكلة، ل لك التفاهم مع شخص بييد عحك صيب جد  

ال ين أثبتنا تدليس محمد بن إتحاق، نهن رنايت  عن بيض شينخ  ما لم يتمع مح  هم : المجلس آحي ا، ححن تحقنل ل 
ألن حافع فيال  من شينخ ، كيف ال " عن حافع " المتقدمنن، فإ ا ثبتت ه   الحقيقة فكيف أحت ال تفرق بين ما يقنل 

؟ نهن ل  رنايات عن حافع "عن حافع " نبين الرناية التي يقنل فيها " ي حافع حدثح" تفرق بين الرناية التي يقنل فيها 
الرتنل صلى لم يتميها مح ؛ هل يجنز الحكم بالظن  المرجنح في الشريية اإلتالمية، نمن  لك في حتبة حديث إلى 

ا؟ هللا علي  نعلى آل  نتلم كما قلت لك، نأزيد على  -أحهم  أحا في اعتقادي! ال ي تتبحى علي  أحكام كثيرة نكثيرة جد  
حتى حظري  ا ما درتن ، ألحهم لن درتن  لنقفنا عحد ه  ، أن .. ال .. لكن .. إحهم درتنا المصطلح حظري  ا  -ما قلت  آحف ا 

عحد ه ا المثال، نلتبين لهم أن إعالل الحديث برجل من عادت  أن يرني عمن لقي  ما لم يتمع مح ، فإ ن في ه   
ا برهاحا آخر, بد من التثبت من كنح  تمع ه   الرناية عح  أن لم يتميهاالحالة ال نن بين : نيكفي أيض  أن هؤالء ي ت ن 

نن حديث هؤالء بحديث هؤالء، نه ا ظلم، نه ا خالف  الحريصين على عدم التدليس نبين أنلئك ال ين يدلتنن، في ت ن 
فهل يتتني اإلمام ال ي ال , شيء من الضيف، لكن ميحا  صحيحا، نلن أن  في ه ا الحديث "أحزلنا الحاس محازلهم " 

كثير، اآلن أ كر مثاال  آخر، نه ا .. ن .. كالحتن البصري مثال  ! يحد ث إال بما تمع مع آخر يحدث عمن لم يتمع؟
ا ليدم جمع األدلة لتحطيم ه ا الرأي، فالحتن البصري أظن يياملنح  على ه   القاعدة  في الناقع يجيلحي أقد م ع ر 

 المححرفة؟
  .حيم :السائل
الحتن البصري هن ييترف في بيض رنايت  أح  يرني أشياء لم يتميها من الصحابي، إحما تميها من غير ، : الشيخ

ه   مصرحة في ترجمة الرجل، لكن أحا أريد أن أ كر مثاال ، حديث  كحت  كرت  في التلتة الضييفة في تفتير قنل  
ك اء  ف يم ا آت اه م ا  ف ل م ا: )تيالى ي ال  ل    ش ر  ا ج  ال ح  كما ييلم الجميع إن شاء  -اآلية في ظاهرها مشكلة، ألحها ... ( آت اه م ا ص 
اء،  -هللا  ا آت اه م ا )ألحها تيحي األبنين الكريمين آدم نحن  ك اء  ف يم  ي ال  ل    ش ر  ا ج  ال ح  ي بادئ   -ييحي ... ( ف ل م ا آت اه م ا ص 

 ..الحفس المؤمحة المطمئح ة ال تقبل حتبة أي شرك إلى آدم نحناء؛ آدم حبي  نهي زنج   -بدء كما يقال 
ير  إلي  في ه   اآلية هن أن : التائل  كاحت كلما حملت أتقطت،  حناء عليها التالمتمام الحديث أن الشرك ال ي أ ش 

  عبد الحارث.. أن .. فتمت  الحارث فما أتقطت .. لحارث ا.. أيش .. فجاء الشيطان نأنحى إليها أن تمي  الحارث 
ما .. المهم ه ا الحديث منجند من رناية الحتن البصري عن تمرة، فل  ه   اليلة، نقد يكنن ل  علة أخرى : الشيخ

 -أ كر اآلن، الحتن البصري ثبت عح  بالتحد الصحيح أح  فتر اآلية بخالف حديث ، فهل ييقل أن الحتن البصري 
يكنن من الثابت عحد  في تفتير اآلية ما حد ث هن ب  عن تمرة باليحيحة، لن كان ه ا الحديث صح  -اإلمام الجليل 

ا جيال ل  " عحد ، هل يفتر اآلية بالتالي، نهن  بتقدير مضاف مح نف،  رية آدم .. أي  ريت هما .. " فلما آتاهما صالح 
ا يصلح تقديم  إلى هؤالء أن من كان نحناء هم ال  ين جيال شركاء لما يؤتهم هللا  عز  نجل  من فضل ، فه ا مثال أيض 

ا ه ا يحير لهم الطريق، أح  ال يجنز األخ  برناية من ثبت تدليت  إال  ل ال  بالباطل، أيض  ا للحق نلم يكن م ض  محهم مريد 
ا يضم إلى ما تبق إن شاء هللا ح بالتحديث، فه ا أيض   .إ ا صر 

 خيرا هللاجزاك  :السائل
 ....، حيمنإياكم: الشيخ
 ؟    حديث الحبي صلى هللا علي  نتل منهن ما هي خطنرة ه ا المحهج على :تؤالتفرع عن ه ا المحهج ييحي ي:السائل
ا خطنرت  تيطيل علم الحديث بالكلية، نعدم النصنل إلى ميرفة مراتب األحاديث التي هي عحدحا  :الشيخ طبي 

ي لم  أقل ما يقال، نال أريد أن أقنل أكثر ما تأقنل، التي هي عحدحا باأل لنف المؤل فة نلم يرد إليحا باأل لنف المؤل فة الت
نأقنلها صراحة  ! حكم أحد الحف اظ، نلن على محهجحا من المتأخرين، فضال  عن المتقدمين، فما ا يكنن منقف هؤالء؟

حاديث المنجندة في مثل متحد اإلمام أحمد نتائر المتاحيد مع األتف، ما يكنن منقف هؤالء الجهلة بالحتبة له   األ
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ا لمثل ه   األحاديث عن أحد من أنلئك المتقدمين ال ين ال يقبلنن بتصحيح أن تضييف  نالمياجم التي ال حجد فيها حص  
ا اليلم ، نعدم اتتمراري ة ه الرتنل علي  التالمحكم المتأخرين، ميحى ه ا تجميد علم الحديث نتيطيل أحاديث 

 فابن حب ان مثال  هن بال شك  عحدهم من المتقدمين؟.... الشريف،
 .    حيم : السائل
.. طيب، ما ا يفيلنن بتنثيقات ، بالمئات، الميار ضة بتجهيل أبي حاتم  نابن أبي ـــ، أي يجيلنن علم الحديث  :الشيخ
ا بصلة نلن أحها ضييفة؛ بقنل  إن ه ا: ال حيرف حق  ا من باطل، الحقيقة.. مهلهال  .. هك ا  الرأي أحا أرا  يتصل أخير 

إ ا ما .. الحقيقة .. إن ه ا الرأي : خالصة القنل، .... ه ا كان في عصر  ابن الص الح أن التصحيح نالتضييف  
, "م بالمنضنععدن  عاقل  خير  من صديق  غير مل: "فهحا أقنل هدم الحديثأتأحا الرأي بال ي ابتدع ه ا القنل بأح  أراد 

 .هل هحاك شيء آخر
ا حريد تنجيها للطالب ال ين يريدنن أن يتيلمنا، نما هن التبيل ال ي يتلكنح   هللاجزاك : السائل كل  خير، لكن، أخير 

نن بها؟  حتى ال يقينا في مثل ه   األخطاء أن في مثل ه   المحاهج  نيفتر 
ا أن أي علم  ال يمكن أن يتتلق المتتلقنن إلي  دنن االتتياحة بال ين تبقن  ححن حقنل دائم ا نأبد  ..  ال إل  إال هللا: الشيخ

ر من أن يتتفيد من المتقدم، فقبل كل شيء، يجب على طالب ه ا اليلم  أن يدرتنا  -نأي علم آخر  -إلي ، فالبد للمتأخ 
لم متمكن  في  تمك ح ا حظري  ا نعملي  ا، ثم هم على عا -إ ا تيتر لهم  -ه ا اليلم دراتة  حظري ة  قبل كل  شيء، نأن يدرتن  

نأحا أعتقد بتجربتي الخاص ة أن ه   .. إ ا درتنا ه ا اليلم به   الطريق إن تيترت لهم أن بدراتتهم الشخصي ة 
ا نتحتاج إلى أحاة نإلى صبر  نجلد قلما تتنف ر ه   الخصال في صدنر كثير من طالب  الدراتة الشخصي ة صيبة جد  

اليلم، فإن تيترت لهم الطريق األنلى لدراتة ه ا اليلم فهي الطريقة المثلى، أن لم تتيت ر فدرتنها بأحفتهم، فأحصحهم 
بيق ا عملي  ا إال كدرنس عملية يضينحها ألحفتهم، نيضينحها عحدهم محفنظة  بأن ال  يبدؤنا بتطبيق دراتتهم الحظرية تط 

دن لهم برأيهم ناجتهادهم المتتمر أنال ، نبشهادة بيض أهل اليلم فيهم ثاحي ا، على الرف، إلى ما بيد زمن طنيل، يب
هت  كلمة في بيض المقدمات لبيض  ا أن تضييف ا، ، نأحا نج  أحهم صارنا من ال ي يمكحهم أن ي صدرنا حكمهم تصحيح 

حتان عبد المحان ال ي .. ى بـ الكتب التي اآلن هي نشيكة الخرنج، بمحاتبة ه ا الرجل ال ي ربما بلفكم خبر  المتم  
ب ق   ا، نضي ف أحاديث لم ي ت  ا جد   ا كبير  ال   -أفتد رياض الصالحين إفتاد  إلى تضييفها، فهن قرين ه ا الرجل ال ي  -أن 

ال  لم ي ت   ا، هن أن  ب ق  تحقل عح  ه   القاعدة الضالة، فهن قريح  في مخالفة تبيل المؤمحين في تضييف أحاديث كثيرة جد  
إلى تضييفها، بل ت ب ق  إلى تصحيحها صراحة ، نثاحي ا ال يتاعد  على التضييف  القناعد  التي نضيها علماء الحديث 

تناء كاحنا من المتقدمين أن المتأخرين، نأحا نجهت إلي  حصيحة كتابة  بيد أن حاقشحا  بحضنر األتتا  أبن مالك عحدحا 
ح  ليس أهال  ألن يتنلى نأن يحصب حفت  محصب المصحح نالمضي ف، إلى درجة في داري محاقشة هادئة، نبي حا ل  أ

ثين، نهي م  على الحافي: "أن القاعدة الميلنمة لدى كل اليلماء، ال أتتثحي فقهاء أن محد  ب ت  م ق د 
ة "، "الم ث  ل م  ح ج  من  ع 

ة مع األتف، فأحا نجهت  ،هن ما عرف ه   القاعدة، نلم ي قم لها نزح ا، لي"على من لم ييلم   لك ت كر ه   الحقيقة المر 
إلي  اآلن، بيد أن اغتحمتها فرصة، نردد ت علي  في بيض تيليقاتي لبيض الكتب التي أ جد د طباعتها اآلن، نجهت إلي  

ضج في فليجتهد نليطب ق، لكن ال يحتج اآلن نال يطبع ال يحشر ألح  لم يح: حصيحة على الححن ال ي تبق  كر ؛ أي
ا ألبي إتحاق اإلمام الشاطبي في كتاب  االعتصام،  كر هحاك أن مما يدل على أن  علم ، نحقلت ل  في ــ جي دة جد  

للمجالس  دنن أن يشهد ل  اليلماء بأح  صار أهال   أن يحتصب لليلم نأن يفتي نيتصد ر: طالب اليلم هن من أهل األهناء
يكنن اتبع هنا ، نما اتبع رأي أهل اليلم، ندعمت نأحا أظن  ه   المتألة أن ه ا  لليلم نلإلفتاء، ألح  في ه   الحالة
ا بمثل قنل  تيالى ل م نن  : )الرأي القني جد   ر  إ ن ك حت م  ال  ت ي  ل  ال  ك  أ ل نا  أ ه  ، نأحا في كثير من األحيان أقتبس من ه   (ف ات 

ا له ا المرض ال ي اتتشرى في اليصر ا لحاضر، تناء ما يتيلق بالتصحيح نالتضييف للحديث، أن اآلية عالج 
قلت إن ه   اآلية جيلت المجتمع اإلتالمي  -بأن ه ا حرام نه ا حالل نه ا يجنز نه ا ال يجنز -بالتترع في اإلفتاء 

من  نالقتم اآلخر هم اليلماء، فأنجب على كل, قتمين؛ القتم األكثر هم ال ين ال ييلمنن نه   عليها حصنص كثيرة
ر  إ ن " القتمين ناجب ا؛ أنجب على القتم األنل األكثر أن يتألنا القتم األنل األقل نهم أهل اليلم  ل  ال  ك  أ ل نا  أ ه  ف ات 

ل م نن   ا بأح  أهل  للتصحيح نالتضييف "ك حت م  ال  ت ي  ، فكل طالب علم ييلم من قرارة حفت  أح  لم يشهد ل  أهل اليلم مي 
ع في إصدار أراء  نحشرها على الحاس _ ريم نالتحليل نالتح االجتهاد مح  فه ا يجب أن يكبح جماح حفت  نال يتتر 

حتى يؤ ن ل ، من هحا بدا لي أن اإلجازة الحق ة التي كاحت من قبل لها أثرها، لها فيلها قبل أن تصبح شكل نهيئة، 
نال يكاد يفق  شيئ ا _ أجزت فالح ا_.. الشينخ كمثل ه   اإلجازات التي اآلن تصدر من بيض الجاميات أن من بيض 
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ق اف، مجاز من مشايخ المفرب كما قرأت  في بيض كتابت ، ربما ل لك هن يفخر عليحا إن أحا لم ..  نيكفيك مثاال  ه ا الت 
ا، ه   اإلجازة قديم ا فيال  كان لها  ب اخ فقط، أما هن فمن مشايخ كثيرين كثيرين جد   ا طيب أجاز إال من الط  .. حيم .. أثر 

ناألتتا  أبن عبيدة، ناألتتا  أبن مالك، ت ك رنححا أح  ما جلس في مجلس .. ليلك .. يقنلنن في ترجمة بيض األفاضل 
 .اليلم إال بيد أن أ ن ل  ك ا ميمما  

 ت كر يا أبن عبيدة؟ *
 .!تبينن عمامة *

اعة ما كاحنا يتتر عنن ييحي يتصدرنا مجالس اليلم حيم ييحي منجند ه ا، في ه ا دليل إن الجم.. عمامة : الشيخ
 .. نيفتنا الحاس إال  بيد أن يؤ ن من أهل اليلم، أما اآلن فمع األتف الشديد أصبح األمر فنضى

فحصيحتي لطالب اليلم أن يدرتنا علم المصطلح دراتة أنلية بإحدى الطريقتين التي  كرحهما آحف ا، ثم ال يتترعنا في 
ا، _ تطبيق اليمل على الحظر _ ملي  اإلحتاج الي ا رنيد  إال بيد أن يمضي عليهم زمن ال بأس ب ، نأن يبدؤنا رنيد 

ي يرضنن حتائج علمهم على من يثقنن بيلمهم من أهل اليلم نالفضل، فبه   الطريقة يمكن أن يتلك طالب اليلم التبيل 
بقة كاد أن يضمحل ، نلم يكن  لك فيما يبدن لي اآلن إال في القرنن التا -ال ي مع األتف  -القنيم لتحصيل ه ا اليلم 

ألحهم عرفنا صينبة أمر ، نعلى اليكس من  لك اآلن لما اتتتهلن  صار كل طالب علم عالم ا في الحديث، ه   
 .حصيحتي

على آله وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن ال إله إال أنت أستعفرك وأتوب إليك  وصلى هللا على محمد النبي األمي و
 وسلم

 
 


