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 إىل ضبط الفقـــه وإتقـــبًه الطــريق 2

 .خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بـــًّحرفيبدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تٌبيــه:

 

 ريقــالط
 انىـــى ًإتقــضبط الفقإىل 

¢ 

ـْ لنؾ   ُسؾ، بؼايا مـ أهؾ العؾؿ، يدطقن َمن الحؿد هلل الذي َجَعَؾ يف كؾ زماٍن فرتة مـ الرُّ

نرون بـنقر  إلك الفدى ويصربون مـفؿ طؾك إذى، يحققن بؽتاب اهلل طز  وجؾ  الؿقتك، ويبصِّ

 .كهلل أهؾ العؿا

 فؽؿ مِـ قتقٍؾ إلبؾقس قد أحَقْقه؟

 وكؿ مـ لالٍّ تائٍف قد هَدْوه؟

 فؿا أحسـ أثرهؿ طؾك الـاس! وأقبح أثر الـاس طؾقفؿ!

 :ٍُِنفٌن عن كتاب اهلل 
 تحريػ الغالقـ.

 واكتحال الُؿبطؾقـ.

 وتلويؾ الجاهؾقـ.

 :ْالذٍن َعَقدًا ألٌٍْ البدعْ، ًأطلقٌا عنان الفتن 
 يف الؽتاب، مخالػقن يف الؽتاب. مختؾػقن

 ُمجؿعقن طؾك مػارقة الؽتاب.

 يؼقلقن طؾك اهلل ويف اهلل ويف كتاب اهلل بغقر طؾٍؿ.

ال الـاس بؿا ُيشابف طؾقفؿ.  يتؽؾؿقن بالؿتشابف مـ الؽالم، ويخدطقن ُجف 

 فـعقذ باهلل مـ فَِتـ الؿضؾِّقـ.



 

 

 سلطــبى بي عبد الرحوــي العيد :فضيلت الشيخ 3

 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بـــًّحرفيبدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تٌبيــه:

ـْ ثؿ الصالة والسالم طؾك معؾِّؿ الـاس الخقر محؿد ب ـ طبد اهلل وطؾك آلف وأصحابف، وَمن

يـ. َبَع مـفجف وسار طؾك دربف إلك يقم الدِّ  ات 

حقاكؿ اهلل معاشر صال  العؾؿ الذيـ َوفِدوا لحضقر هذا الققم العؾؿل النذي تؼقؿنف الؾجـنة 

مة/   فحق اكؿ اهلل وبق اكؿ. السادس طشر.. حمند بن صاحل العجَننيالؿـظؿة يف دورة العال 

 قم سقؽقن يقًما طؾؿقًّا وبركامًجا حافاًل بثالث محالرات:الق

 وسنقؽقن محالنركا "الطريؼ إلك لبط الػؼف وإتؼاكنف": ُأًىل هذي احملاضزات ستكٌن بعنٌان

 .سلطان العَدإول فضقؾة الشقخ/ 

كرينند مننـ هننذه الؿحالننرة بنننذن اهلل وبتقسننقره وتسننديده أن كصننؾ إلننك اإلجابننة طننـ 

 التساؤٓت التالقة:

كريد أن كعرف مـ شقخـا كشقء الؿذاهب الػؼفقة طؾك وجنف  أًل هذي العناصز ًالتساؤالت:

العؿقم، وصؾتفا بؿـفج السؾػ، وما إسباب التل أد ت إلك تدوير تؾؽ الؿذاهب حتك أتنت 

 إلقـا الققم كتدارسفا وكتذاكرها؟

ـْ هؿ أشفر طؾؿاء اإلمام/ أحؿد بـ حـب ثه نزٍد أن نعزف من شَخنا: ـ ة؟ َم ؾ إمام أهؾ السُّ

 وما أشفر ممل ػاهتؿ يف الػؼف طؾك وجف الخصقص.

نف؟ ومنا هنل الطريؼنة التنل َدَرَج طؾقفنا طؾؿناء  ثه التساؤل الجالح: ما الطريؼة الُؿثَؾك لؾتػؼُّ

ًٓ إلك أئؿة الدطقة الـجدينة السنؾػقة والؿشنايخ لفنذا الزمنان يف أْخنذهؿ لؾػؼنف  السؾػ؟ وصق

 لؾـاس؟ وتعؾُّؿفؿ وتدريسفؿ

   ٌ ــ ننب والتؼؾقنند والتؿننذُهب، مننا ثــه ســَتكله شــَخنا عــن مب ــح  موــه، ًه : مبحننث التعصُّ

 حؼقؼتفؿا؟ وما الػرق بقـفؿا؟ وهؾ بقـفؿا طؿقٌم أو خصقص؟

ــَخنا    ــته ش ــه م ــن ن اهلل-ث ــدي   -ب ــذِ بع ــح ال : يف الحننديث طننـ صريؼننة التؿننذُهب املب 

التل تؽرتث صريؼة التؿنذهب بنقـ الصحقحة يف لبط الػؼف يف هذا الزمان؟ وما هل الؿحاذير 

ـ ة وففؿفا؟ ٍر مـفا؟ وهؾ لفا طالقة يف لبط الؽتاب والسُّ  داٍع لفا ومحذِّ



 

 

 

 إىل ضبط الفقـــه وإتقـــبًه الطــريق 4

 .خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بـــًّحرفيبدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تٌبيــه:

هذه التساؤٓت وغقرها إكشاء اهلل ستؽقن هل محاور الحديث لشقخـا الؽنريؿ الػالنؾ، 

ؾ مشؽقًرا ملجقًرا  .كسلل اهلل جؾ  وطال أن يسدده، وأن يجري الحؼ طؾك لساكف: فؾقتػض 

الحؿد هلل العالؿقـ، وصالة ربل وسالمف وبركاتف طؾنك الـبنل إمنقـ، وآل  فطَلْ الصَخ:

يـ. ـْ تبعفؿ بنحساٍن إلك يقم الدِّ  بقتف الطقبقـ الطاهريـ، وصحابتف الُغرِّ الؿقامقـ، وَم

أحؿد اهلل تبارك وتعالك الذي هداكا لإلسالم وما كـ نا لـفتندي لنقٓ أن هنداكا اهلل، وأسنللف 

 وطال أن يرزقـا جؿقًعا العؾؿ الـافع والعؿؾ الصالح، وأن يختؿ لـا بالحسـك. جؾ  

يـ" :ومـ كعؿة اهلل تبارك وتعالك طؾك العبند هنل طالمنة طؾنك  "إقبالنف طؾنك الػؼنف يف الندِّ

هَ » :ملسو هيلع هللا ىلصإرادة اهلل تبارك وتعالك الخقر بالعبد، قال  ينَمْن ُيرِد اهللُ بِِه َخْيًرا ُيَفقِّ ي الدِّ
 .«ُه فِ

ـْ أطرض وَزِهَد يف هنذا الػؼنف: فننن  مػفنقم الحنديث: طندم إرادة النرب  والخقف طؾك َم

 جؾ  وطال الخقر لفذا الُؿعِرض.

يـ تـشرح بف الصدور، وتطؿئـ بف الؼؾقب، ويؽقن الؿسؾؿ طؾك بصقرٍة منـ  والػؼف يف الدِّ

يـ الؼقيؿ و َشْرَع رب العالؿقـ، وكقػ يعؿنؾ بؿنا أمنره اهلل ِديـف: ذلؽ أكف يتعؾ ؿ أحؽام هذا الدِّ

ٓ  لشرصْقـ:  ًاملتابعْ. ،اإلخالص تبارك وتعالك بف: وذلؽ أن العبادة ٓ تصح إ

ولَِؿا جاء يف الـصقص الشرطقة ٓ تتؿ وٓ تؽنقن بالػؼنف يف هنذه  ملسو هيلع هللا ىلصالؿتابعة لرسقل اهلل 

ـ ةهداية إُ "الـصقص، وهذا هق طؿؾ الػؼفاء:  ة إلك العؿؾ بالؽتاب والسُّ  ."م 

، فؽناكقا يسنللقكف ويسنتػتقكف ملسو هيلع هللا ىلصوقد كان هذا الػؼنف مقجنقًدا مـثنقًرا يف زمنـ رسنقل اهلل 

 ُيجقنبفؿ، وَحَؿنَؾ  ملسو هيلع هللا ىلص أية، وكان  [676]الـسناء: ﴾َيْسَتْػُتقَكَؽ ُقِؾ اهلُل ُيْػتِقُؽؿْ ﴿فقؿا َوَرَد يف أية 

 وأرلاهؿ.طـفؿ هذا الػؼف وهذا العؾؿ الجؾقؾ الشريػ أصحابف رلل اهلل طـفؿ 

 ولؿ يؽـ كؾ الصحابة مجتفديـ:

 فَوه اجملتود، ًفَوه املقلِّد.
 فَوه السائل، ًفَوه املسئٌل.

ْكِر إِْن ُكـْنُتْؿ ٓ َتْعؾَ ﴿كؿا قال اهلل طز  وجؾ  لفؿ ولَؿـ يليت بعدهؿ:   ﴾ُؿنقنَ َفاْسَلُلقا َأْهَؾ الذِّ

 .[43]الـحؾ:



 

 

 سلطــبى بي عبد الرحوــي العيد :فضيلت الشيخ 5

 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بـــًّحرفيبدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تٌبيــه:

كؿنا َذَكنَر اإلمنام/ طؾنل ابنـ الؿنديـل رحؿنة اهلل -ملسو هيلع هللا ىلص فؽان يف زمـ أصنحب رسنقل اهلل

كان يف زمنـ الصنحابة طؾؿناء مجتفندون، لفنؿ منذاهب ُيػتنقن منا، ولفنؿ "طؾقف يف رسالٍة لف: 

 ."أتباع يؼؾِّدوهنؿ ويـتصرون لؿذاهبفؿ وكؼؾقها طـفؿ

ـْ أصحاب اكتؼؾت هذه الؿذ
بعد وفاهتؿ وفقفا تؾنؽ أراء الػؼفقنة  ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل اهب مِ

ننف وآسنتـباط التنل هننل التنل كنان طؾقفننا الصنحابة رلنل اهلل طننـفؿ  وأرلناهؿ، وصرينؼ التػؼُّ

أصقل الػؼف: فؼد كان لؽؾٍّ مـفؿ صريؼة، وغالًبا هؿ متػؼنقن، وقند يحصنؾ آخنتالف يف هنذه 

 .-تبارك وتعالك طؾك ذلؽ كؿا سقليت الؽالم إن شاء اهلل-قة الؿسائؾ إصقل

وبـنناًء طؾننك هننذه الؼقاطنند اختؾػننت أكظننار العؾؿنناء رحؿننة اهلل طؾننقفؿ، واختؾػننقا يف هننذه 

الؿسائؾ واستـباط إحؽام مـ الـصقص الشرطقة طؾك ققلقـ وثالثة وأكثر، بـاًء طؾك ققاطند 

ل والفقى.  أصقلقة، ٓ طؾك مجرد التشفِّ

وأرلاهؿ فؽان فقفؿ الػؼفناء يػتنقن، بنؾ ؼؾت هذه الؿذاهب لؾتابعقـ رلل اهلل طـفؿ اكت

  ٓ ر لؾُػتقا، كؿا ُكِؼؾ أن  الخؾقػة يف زمنـ ططناء رلنل اهلل طـنف وأرلناه َأَمنَر أ ـْ تصد  كان فقفؿ َم

ٓ  ططاء يف الحج يف الؿقسؿ: فؽان هق الؿػتل  و  "ارمػتنل الندي"هق ما كسؿقف يف زمــا -ُيػتل إ

ٓ  كنان  -"مػتل البالد" بف الخؾقػنة، فَرَفنَع اهلل طنز  وجنؾ  شنلكف منذا العؾنؿ وهنذا الػؼنف، وإ فـص 

 : ـَ ﴿مقًلك مـ الؿقالل، ولؽـ الشلن كؿا قال اهلل طز  وجؾ  نِذي ـَ آَمـُنقا مِنـُْؽْؿ َوال  نِذي َيْرَفنِع اهلُل ال 

 .[66]الؿجادلة:﴾ُأوُتقا اْلِعْؾَؿ َدَرَجاٍت 

ـْ  -وطؿر هق الخؾقػة-كان طؿر رلل اهلل طـف يف سػٍر فؾؼل أمقَر مؽة و فسنلل إمقنر: َمن

 َجعْؾَت طؾك أهؾ مؽة كائًبا طـؽ؟

 فؼال: فالن: ابـ َأْبَزى.

ـُ أبزى هذا؟  قال: وَمـ اب

 قال: مقلك مـ الؿقالل.



 

 

 

 إىل ضبط الفقـــه وإتقـــبًه الطــريق 6

 .خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بـــًّحرفيبدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تٌبيــه:

وقنريش، جعؾنَت طؾنقفؿ منقًلك منـ  -وهنؿ سنادة العنرب-قال: جعؾَت طؾنك أهنؾ مؽنة 

 الل؟!الؿق

 فؼال: يا أمقر الؿممـقـ، إكف حافٌظ لؽتاب اهلل، طالٌؿ بالػرائض: فؼقف.

إنَّ اهلل ليرفععب بهععلا الك عع   »يؼننقل:  ملسو هيلع هللا ىلص رلننل اهلل طـننف: سننؿعُت رسننقل اهلل فؼننال طؿننر

 .«أقواًم ، ويضب به آخرين

ن ـ ة والػؼف يف السُّ ـ ة هنذا النذي يرفنع اهلل بنف فؿعرفة الؽتاب والػؼف يف الؽتاب، ومعرفة السُّ

 مـ شلن العبد.

ننف يف  ننؾقن التػؼُّ ننـ ة يػضِّ وكننان اإلمننام أحؿنند رحؿننة اهلل طؾقننف وغقننره مننـ أئؿننة أهننؾ السُّ

إحاديث طؾك حػظفا واإلكثار مـ أساكقدها، وكنان يعقنب طؾنك رجنٍؾ يطؾنب الحنديث وٓ 

ف.  يتػؼ 

: ٕن الػؼنف يحتناج إلنك كثقنر منـ وَصنَدَق  "الػؼف طؾقفؿ مزار العؾقم"فؼال ابـ الجقزي: 

العؾقم، طؾٌؿ جؾقؾ يحتاج الػؼقنف إلنك معرفنة الحنديث وصنحقحف منـ سنؼقؿف: ولفنذا دراسنة 

الػؼف ٓ تعـل إهؿال دراسة الحديث: بنؾ يحنرص طؾنك هنذا أشند الحنرص، وذلنؽ أن  الػؼنف 

 يؼقم طؾك الـصقص الشرطقة الصحقحة.

معرفة الؾغة، وقد أل ػ العؾؿاء رحؿنة اهلل طؾنقفؿ فنًذا الػؼقف يحتاج إلك معرفة الحديث، و

ػننقا يف لننؽ ُكتًبننا مشننفقرة كننن  يف أحاديننث الػؼفنناء وتخننريج أحاديننث الػؼفنناء وكتننب الػؼننف، أل 

إرواء الغريننب "و  "البنندر الؿـقننر"و  "كصننب الرايننة"و  "التؾخننقص لؾحننافظ/ ابننـ حجننر"

 كؾفا يف تػريغ أحاديث الػؼفاء. "لؾشقخ/ إلباين

 لؾغة، لغة الػؼفاء ولغة كتب الػؼف أل ػقا يف هذا كتًبا مشفقرة ومعروفة.ويف ا

ويحتاج الػؼقف أيًضا إلك معرفة أطراف الـاس: ٕن  كثقًرا مـ إحؽنام مبـقنة طؾنك الُعنْرف 

 وما يتؽؾ ؿ بف الـاس.

 ويحتاج الػؼقف إلك معرفة الحساب: ٕكف يحتاج إلك هذا يف طؾؿ الػرائض.



 

 

 سلطــبى بي عبد الرحوــي العيد :فضيلت الشيخ 7

 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بـــًّحرفيبدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تٌبيــه:

عرفة أوزان الـاس ومثاققؾ الـاس: ٕن طـدكا أشقاء تحتاج إلنك كْقنؾ ووزن ويحتاج إلك م

 ومعرفة الؿؼدار، كـَِصاب الزكاة وغقر ذلؽ.

يحتاج إلك معرفنة الندواب وأسنـاهنا وأكقاطفنا: حتنك يعنرف منا النذي ُيخنَرج يف الزكناة، 

 ومتك تجب الزكاة؟

مبـقة طؾك الطب، التنداوي، وغقنر يحتاج الػؼقف إلك معرفة الطب: ٕن  كثقًرا مـ إحؽام 

 ذلؽ مـ الؿسائؾ.

بؾ يحتاج إلك معرفة أطضاء اإلكسان: ٕكف إذا َدَرَس الػؼف وَدَرَس الديات سقرى أن  الدينة 

طؾك ما يف جسد اإلكسان واكؼسام إطضاء: ويف طنقـ واحندة كصنػ  -يف أحقاٍن كثقرة-تعتؿد 

 الدية، ويف طقـقـ الدية كامؾة.

 يف الجسد إلك أربعة أجزاء: كإجػان. وقد يـؼسؿ ما

 إلك ثالثة أقسام: الؿـخران والؿاَرن، هؽذا. -كؿا َذَكَر الػؼفاء-وإكػ يـؼسؿ 

 مسائؾ كثقرة، ويتؽؾؿقن طـ الجائػة، ويتؽؾؿقن طـ الدامغة التل تصؾ إلك الدماغ.

ة أشنُفر منـ ألػ إلك ذلؽ ما يتعؾ ؼ بالحؿؾ وكسبة القلند إلنك والنده، وإذا أتنت بنف لسنت

 الدخقل أو أقؾ أو أكثر، أو بعد أربع سـقـ.

وكذلؽ مسائؾ الحقض مبـقة طؾك الطب، ووجقد الحقض أو طدم وجقده، بناب واسنع: 

أ طؾقنف بعنض الـناس، فقؼقلنقن: ٓ حاجنة لـنا بنف،  فؾقس الػؼف بإمر الفقِّـ السفؾ النذي يتجنر 

 يؽػقـا الـظر يف الـصقص الشرطقة.

 هق كظُر أهؾ اإلسالم. -أي: الػؼف-هذا 

إًذا الػؼف كان مقجقًدا يف الصحابة والتابعقـ، ثؿ بعد ذلؽ اكتؼؾ إلنك َمنـ بعندهؿ، إلنك أن 

َوَصَؾ هذا الػؼف بلساكقده الػؼفقة إلك إئؿة إربعنة رحؿفنؿ اهلل وَغَػنَر لفنؿ، وجؿعـنا منؿ يف 

 جـات الـعقؿ.
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بـــًّحرفيبدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تٌبيــه:

اإلمام مالؽ، ومالؽ كؼؾف طنـ كنافع، : كؼؾف طـ -طؾك سبقؾ الؿثال-فػؼُف اإلمام الشافعل

وكافع كؼؾف طـ ابـ طؿر: فػؼف ومذهب ابـ طؿر رلل اهلل طـفؿا اكتؼؾ بإسناكقد الػؼفقنة إلنك 

اإلمام مالؽ وإلك الشنافعل، وأحؿند لؼنل الشنافعل وكنان لؼناًء مبارًكنا: فالشنافعل رحؿنة اهلل 

 طؾقف لف فضؾ طؾك أهؾ اإلسالم ولف فضؾ طؾك أهؾ الحديث.

ثقـ تندل طؾنك فضنؾ هنذا الرجنؾ النذي َكَظنَر قد  ُذكِرْت يف كتب الرتاجؿ طبارات لؾؿحندِّ

هنا، وإن هنل مقجنقدة: ولؽـنف اكتصنر ٕهنؾ  ر ققاطد إصنقل وبق ـفنا وجال  كْظًرا أصقلقًّا، وقر 

رت لفؿ آستـباط  ؾت ويس  ـ ة مذه الؼقاطد إصقلقة التل سف  الحديث، واكتصر لؾؿتبعقـ لؾسُّ

ـ ة وما طؾقف أصقل أهنؾ وال ـَ الؽتاب والسُّ
ـْ يحتجُّ طؾقفؿ بؼقاطد مخالػة لَِؿا ُيػفؿ مِ رد طؾك َم

ك طـف.  الحديث، فؾؼل اإلمام أحؿد وتؾؼ 

 إًذا.. ثالثة مـ إئؿة بعضفؿ َأَخَذ مـ بعضفؿ:

ـَ التابعقـ-فاإلمام أبق حـقػة رحؿة اهلل طؾقف 
ِؼنل بعنض ل -َذَكَر جْؿٌع مـ أهؾ العؾؿ أكف مِ

مدرسنة  -كؿنا يعبِّنر بعنض الـناس هنذا التعبقنر-الصحابة، وفؼفف مشفقر ومعنروف، مدرسنة 

طظقؿة وجؾقؾة، والشلن لنقس يف أوائنؾ كشنقء هنذه الؿدرسنة وكنالم بعنض الـناس فقفنا: ٕكنف 

 َدَخَؾ فقفؿ كثقر مـ الـاس: -أي: مدرسة الرأي وأهؾ الرأي-َدَخَؾ فقفا

ـْ زل  وشطح وأبعد. ًفَوه  َم

ـْ أطؿؾ طؼؾف يف الـصقص الشرطقة واستـبط مـفا آستـباصات الجؾقؾة.ًفَوه   َم

نـ ة، وٓ بند منـ النرأي لػفنؿ الؽتناب  أي محؿقد إذا كنان معتؿنًدا طؾنك الؽتناب والسُّ فالر 

ـ ة، وهذا الذي اشتغؾ بف اإلمام/ أبق حـقػة رحؿة اهلل طؾقف.  والسُّ

ة اهلل طؾقف يف رسالة لف يف آطتذار لألئؿة إطنالم، وقد ذكَر شقُخ اإلسالم ابـ تقؿقة رحؿ

ندون "َذَكَر فقفا:  ُـّ منؿ ضنـ السنقء، وأهننؿ يتؼص  أن  اإلمام/ أبا حـقػة وغقره منـ إئؿنة ٓ ُيظن

ـ ة  ."مخالػة الؽتاب والسُّ
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بـــًّحرفيبدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تٌبيــه:

ًة مع قؾة إساكقد التل تصؾ إلقفؿ، ولقس الشنلن كؿنا هن ق أبًدا: لؽـ هذا الذي َبَؾَغف خاص 

 يف زمــا:

 وجقد الـصقص.

 وتقفُّر الُؽُتب.

حاح.  وكذلؽ جْؿع إحاديث والؿساكقد والصِّ

ر لَِؿـ جاء بعده، ففق طؾك قْدر ما بؾغف مـ الـصقص الشرطقة.  كؾ هذا تقف ر وتقس 

ومذهبف ومذهب غقره: مذهب جؾقؾ، ولذلؽ كرى شقخ اإلسالم/ ابنـ تقؿقنة رحؿنة اهلل 

 ذهب اإلمام/ أبل حـقػة.طؾقف يف مقالع يـتصر لؿ

ُمغـنل ذوي إففنام طنـ الُؽُتنب " وقد َذَكَر ابـ طبد الفادي رحؿنة اهلل طؾقنف يف أول كتابنف

أكننف ٓ يجننقز تننـؼُّص أحنند مننـ إئؿننة إربعننة وٓ سننبُّف، وٓ تننـؼُّص ": "الؽثقننرة يف إحؽننام

 ."مذهبف أيًضا

ـْ يف كػسف شلء وَمـ يريد هدم الػؼف اإل ب طـندكا-سالملوذلؽ أن  َم أول  -كؿا هق مجر 

ما يبدؤون باإلمام/ أبل حـقػة: ولنذلؽ ذكنْرُت شنقًئا منـ فضنائؾف، وأكنا أطتنربه ِسنرتًا لؾػؼفناء 

ـَ يف اإلمننام/ أبننل  ننرت وَصَعنن ـْ اجننرتأ طؾننك هننذا السِّ ولألئؿننة إربعننة، ولؾؿننذاهب إربعننة، فَؿنن

 حـقػة: اجرتأ طؾك َمـ بعده.

ـْ يتؽؾؿ  فقف هق ٓ يريد الػؼف طامة، وٓ يريد كتب الػؼفاء، ويـبذ الؿنذاهب والغالُب أن  َم

د إلك الؿنذاهب  إربعة: ولؽـف يدخؾ مـ صريؼ أبل حـقػة رحؿة اهلل طؾقف، ثؿ بعد ذلؽ يتقص 

ـ ة، ولؾحديث وٕهؾ الحديث.  الثالثة الباققة ويفدمفا زطًؿا أكف يـتصر لؾؽتاب والسُّ

هنؾ اإلسنالم أبنًدا: بنؾ إن  كظنْرَت يف حالنف رأيتنف يندُرس وقد أخطل ولقس هذا هق صريؼ أ

ل  ويتدارس منع أصنحابف طؼقندة أبنل حـقػنة: وذلنؽ أن  الطحناوي رحؿنة اهلل طؾقنف كنص  يف أو 

س يف كؾقة الشريعة طـدكا وطـد غقركا-طؼقدتف  كص  طؾك أن  هذا هق معَتؼند  -التل ُتدَرس وتدر 

 اإلمام أبق حـقػة.
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بـــًّحرفيبدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تٌبيــه:

ف قد يحصؾ الخطل والزلؾ: ولؽـ هذا الػؼف الجؾقؾ هق فؼف أهنؾ اإلسنالم، وما ُيـسب إلق

 وطؾقف الؿسؾؿقن:

 كان الؼضاء والُػتقا طؾك مذهب أبل حـقػة. يف الدًلْ العباسَْ:

 : تستػقد مـ الدولة اإلسالمقة.يف الدًلْ العجنانَْ

ف هنذه الؼنرون ففؾ ُيؼال: إن  أقضقة الؿسؾؿقـ وفتاوي العؾؿاء أو طؿنؾ الؿنممـقـ خنال

؟! ـْ ـَ العؾؿاء؟! َم
ـْ يؼقل هذا مِ  كان طؾك البدطة؟! َم

 هل ٍقٌلى ابن حجز؟ 
 العَين؟ 
 ابن بطال؟ 
 ابن رجب؟ 

اح البخاري:  أبًدا: بؾ همٓء كاكقا طؾك الؿذاهب إربعة، وهؿ أشَفر ُشر 

 :شافعل. ابن حجز 

 :حـػل. ًالعَين 

 :حـبؾل. ًابن رجب 

 :مالؽل. ًابن بطال 

فننقن ويعؾِّؿننقن الـنناس، ويـتصننرون ولننؿ يرتكننق ا مننذاهبفؿ: بننؾ كنناكقا طؾقفننا، وكنناكقا يتػؼ 

النذي ينلكػ مـنف بعنض الـناس، ويريند أن  "التؼؾقند"لؾدلقؾ: وذلؽ أن  السنبقؾ لالجتفناد هنق 

يؽقن مجتفًدا يف أول أمره، إذا قؾ د وسار طؾك صريؼ هنمٓء العؾؿناء الرب ناكققـ: َوَصنَؾ إلنك منا 

:  وصننؾقا إلقننف، هننؿ ٓ  بالتؼؾقنند، قننال اهلل طننز  وجننؾ  ـْ َأَكنناَب ﴿مننا وصننؾقا لفننذا إ بِننْع َسننبِقَؾ َمنن َوات 

 
 
 .[65]لؼؿان:﴾إَِلل

 إًذا طـدكا صريؼة والحة وبقِّـة، هل سبقُؾ َمـ أكاب إلك اهلل تبارك وتعالك:

 .طزٍقْ يف التفقى 
 .يف التعلُّه 
 .يف تعلَه الناس 
 َْيف النظز للنسائل الصزع. 
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بـــًّحرفيبدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تٌبيــه:

لؿسنؾؿ أن يتؼنل ربنف تبنارك وتعنالك: فننن  الـظنر يف الؿسنائؾ الػؼفقنة دون مسنتـد وطؾك ا

أصقلل، وطؾنك غقنر صريؼنة أهنؾ اإلسنالم وأقنقالفؿ، ومنا كناكقا طؾقنف الػؼفناء: ُيخشنك طؾنك 

أكنا أت بنع "صاحبف أن يؽقن مؿـ يؼنقل طؾنك اهلل تبنارك وتعنالك بنال طؾنؿ: ٕن بعضنفؿ يؼنقل: 

ع الدلقؾ: ولؽـ ٓ قندرة لنؽ طؾنك اتبناع الندلقؾ: ٕكنؽ لنؿ تندرس أكَت تتب "الدلقؾ الصحقح

 أصقل الػؼف.

 هؾ درسَت أصقل الػؼف ولبطتفا؟ 

ٓ حاجنة لـنا بدراسنة الػؼنف وأصنقل "ٓبد مـ دراسة أصقل الػؼف، وقند يؼنقل بعضنفؿ: 

ـَ العؾؿاء؟! العؾؿاء كؾفؿ يدرسقن أصقل الػؼنف ويملػن "الػؼف
ـْ يؼقل هذا مِ قن وكؼقل لفؿ: َم

 فقفا:

 شقخ اإلسالم/ ابـ تقؿقة ووالده وجده أل ػقا يف أصقل الػؼف.

 ابـ ُقدامة.

 اإلمام/ الشافعل وَمـ بعده.

ـ ة:  هذه أصقل أهؾ السُّ

 ألقس طـدكا أصقل غقر هذه إصقل؟

َدَخَؾ فقفا شلء مـ الخطل؟ مـ طؾؿ الؽالم كؿا َدَخنَؾ يف شنروح الحنديث، وكؿنا َدَخنَؾ 

 غقرها مـ الػـقن؟يف كتب الػؼف، و

فال ُيرتَك الػـ والعؾؿ الجؾقؾ الذي كحـ محتاجقن إلقف وأصنقلف صنحقحة ومـؼقلنة طنـ 

 اإلمام/ أحؿد وغقره.

فلصقل الػؼف يف مسائؾف، يف كثقر مـ مسائؾف مـؼقلنة طنـ اإلمنام أحؿند، واكظنروا يف كتنِب 

 الحـابؾة، يؼقل: فقفا روايتان، كص  طؾقف أحؿد، يف أصقل الػؼف.

 ان أحؿد طؾك أصقل فؼفقة كالشافعل ومالؽ وغقرهؿ مـ أهؾ العؾؿ.فؽ

ففذا الذي يتجرد دون الـظر ودون تعؾُّؿ أصقل الػؼف، ويستـبط: أجزم أكنف يحصنؾ طـنده 

 الخطل والزلؾ.
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بـــًّحرفيبدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تٌبيــه:

م، ومنا  ـْ تؼند  نف وٓ يـظنر لؽنالم َمن ـْ يتػؼ  ف طؾك غقر صريؼة الؼقم، مثؾ َم أيًضا إذا كان يتػؼ 

 ؿ وصريؼة أهؾ العؾؿ، وما طؾقف العؿؾ والُػتقا: يحصؾ مـف الخطل أو الزلؾ.طؾقف أهؾ العؾ

ًٓ منا  "ابـ الؿـذر"ولذلؽ العؾؿاء العالِِؿقـ كن  ـْ ُيـَسب إلقف ققل، أو قنال قنق ُيـؽِر طؾك َم

ـْ يف زمــا بؼقٍل ما قالف أحد قبؾف"سبؼف إلقف العؾؿاء: لفذا يؼقل يف كتابف:   ."قد تؽؾ ؿ بعض َم

ققال معروفة ومشفقرة ومبق ـة: فؾؿاذا يعتدُّ برأينف ويشنُرد طنـ صريؼنة هنمٓء العؾؿناء فإ

 الرب اكققـ؟!

الػؼف َوَصَؾ إلك هذه الطبؼة الجؾقؾنة الؿباركنة هوهنؿ إئؿنة إربعنة رحؿنة اهلل طؾنقفؿ ، 

 "ةوالجريرين"لفؿ منذهب،  "الظاهرية"وأيًضا  "إوزاطل"وكان يف زمـفؿ أئؿة مجتفدون كن 

مذاهب كاكت مقجقدة ولفا أتباع: ولؽـفنا اكندثرت: لضنعػ  "ابـ جرير"طؾك مذهب اإلمام 

إتباع وقؾتفؿ، ثؿ بعد ذلؽ زوال إتباع، فزالنت هنذه الؿنذاهب بلتباطفنا: ولؽـفنا بؼقنت يف 

 الؽتب مبثقثًة، آراء مقجقدة.

رة فتنناويفؿ وبؼقننت هننذه الؿننذاهب إربعننة لؽثننرة أتبنناع هننمٓء إئؿننة إربعننة، ولؽثنن

فؿ، وساطدهؿ أشقاء كثقرة:  وتػـُـّ

طز  وجؾ  وتسديده، وكصرتف لفمٓء طؾك لعػفؿ، فؾؿ يؽـ طـندهؿ منـ تقفقؼ اهلل  أًهلا:

الؼقة والسؾطان شلء: ولؽـ أي ندهؿ اهلل طنز  وجنؾ  وتسنديده وكصنرتف لفنمٓء طؾنك لنعػفؿ، 

هلُل َطز  َوَجؾ  وأبؼك أقنقالفؿ، يؼتندي فؾؿ يؽـ طـدهؿ مـ الؼقة والسؾطان شلء: ولؽـ أي دهؿ ا

 ."وَمـ دل  طؾك خقر: فؾف مثؾ أجر فاطؾف"الـاس مؿ ويحصؾ لفؿ إجر العظقؿ 

وكرجق أن  اهلل طز  وجنؾ  ينقم الؼقامنة يثقنبفؿ طؾنك بنثِّ هنذه العؾنقم: فننهنؿ اجتفندوا فقفنا 

 أطظؿ اجتفاًدا.

كؿنا يف بعنض إجنزاء التنل -ؾك الؿسائؾولق كظْرَت يف فتاوى اإلمام/ أحؿد وأجقبتف ط

لإلمنام/ أحؿند النذي هنق يف أكثنر منـ طشنريـ مجؾنًدا:  "العؾنقم"ُصبِعت منـ كتناب الخنالل 

غ الؾقؾ والـفار لإلجابة طؾك الؿسائؾ الػؼفقة، وهنق إمناٌم يف  لرأيَت العجب الُعجاب، كلكف تػر 

 الحديث: صاحب الُؿْسـَد.



 

 

 سلطــبى بي عبد الرحوــي العيد :فضيلت الشيخ 63

 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بـــًّحرفيبدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تٌبيــه:

ينقرد طشنريـ أو  "أخصنر الؿختصنرات"أو  "الؿسنتؼـعزاد "فالؿسللة القاحندة التنل يف 

 ثالثقـ جقاًبا لإلمام/ أحؿد فقفا: سللف فالن، سللف فالن، قال كذا، قال كذا.

أثننروا السنناحة الػؼفقننة طؾننك تعبقننر إدبنناء  -كؿننا ُيؼننال-ففننمٓء ٓ شننؽ أهنننؿ أئؿننة و

 والؿثؼػقـ، فقجد الـاس طـدهؿ الخقر العظقؿ.

 طؾقف لؿ ُيملِّػ كتاًبا يف الػؼف، وكاكنت الؽتنب الػؼفقنة مقجنقدًة رحؿة اهللفاإلمام/ أحؿد 

، وكناكقا "الػؼفناء"و "الػؼنف"يف زمـ اإلمام/ أحؿد، مقجقدة ومتؼرر طـد الـاس شلء اسنؿف 

 يف أول أمرهؿ يؼرؤون هذه الؽتب هكتب أهؾ الرأي، كتب أهؾ الػؼف .

أكف قرأ كتب أهؾ الرأي يف أول أمنره، رحؿة اهلل طؾقف يف ترجؿتف َذَكروا واإلمام/ البخاري 

وأل ػ كتًبا كباًرا يف اختالف الػؼفاء، وأطاكف هنذا طؾنك تعرينػ كتابنف الصنحقح أكنف أل نػ كتاًبنا 

طظقًؿنا يف اخننتالف الػؼفناء، وَجَؿننَع أقناويؾفؿ بإسنناكقد والصنحابة والتننابعقـ وَمنـ بعنندهؿ، 

فقف أساكقد كؾ حنديث يف مقلنع واحند، ثنؿ  َجَؿعَ  "مسؾؿ"وأل ػ أيًضا كتاًبا طؾك غرار كتاب 

  ٓ بعد ذلؽ يف آخر أمره أل ػ كتابف الصحقح، ولؿ يـتؼد يف كتابف الصنحقح اإلمنام/ أبنا حـقػنة إ

 أو كحق ذلؽ مـ طبارات. "قال بعض الـاس"يف أقؾ مـ طشريـ مسللة، ويعبِّر طـف بننن: 

- "أبنل ثنقر"كنن  "ال بعنض الـناسقن"وقبؾ اإلمام البخاري كان بعضفؿ يعبِّر أيًضا منذا 

 َكَؼَؾ طـف هذا. "ابـ الؿـذر"، "إوسط"يف  -حسب ما أذكر

إًذا اإلمام/ أحؿد رحؿة اهلل طؾقف يف زمـنف تؼنررت إمنقر، وُكؼؾنت إقاوينؾ بلسناكقدها، 

ناظ، هنذه الثنروة الػؼفقنة العظقؿنة الؿقجنقدة بنقـ يدينف  مقجقدة ومعروفة، وهق كان مـ الُحػ 

 ر مـفا.كان يختا

إًذا إئؿة إربعة ما جاءوا بشلٍء جديد، اإلمام/ أحؿد وهق طؾنك كرسنقف ُيسنلل فقؼنقل: 

 هذه الؿسللة فقفا روايتان، يف ثالثة أققال..

ٓ، هذه إققال ُكؼؾت إلقف بإساكقد، قالف ابـ طبناس، وابنـ طؿنر، وقالنت طائشنة: كنذا، 

الؿشننفقرة الؿعروفننة، فؽننان مشننفقًرا وخننالػفؿ فننالن وابننـ مسننعقد، واكتؼؾننت هننذه لؾطننرق 

 طـدهؿ ومعروف.



 

 

 

 إىل ضبط الفقـــه وإتقـــبًه الطــريق 64

 .خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بـــًّحرفيبدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تٌبيــه:

حتك يف زمـ الصحابة رأيُت بعض الـصقص الؿقجقدة أن  بعض الصحابة ُسئؾ، فُقسنلل 

فؽنان طـندهؿ فؼنف مشنفقر  "هؾ أكت مـ أهؾ العنراق؟ هنذا فؼنف العنراقققـ؟"السمال فقؼقل: 

الؿدكققـ، وشقخ اإلسنالم ابنـ يـتسب إلقف، وصريؼة مشفقرة يـتسب إلقفا أهؾ الؿديـة، صريؼة 

تقؿقة لف كالٌم فقفنا، وتػضنقؾ صريؼنة أهنؾ الؿديـنة: ٕن هنل مـبنع العؾنؿ، كنذلؽ صريؼنة أهنؾ 

 العراق، وهؽذا.

ح طـنده، وهنق  إًذا اإلمام أحؿد ُوجد طـده هذا: فؽنان  يختنار منـ هنذه إقاوينؾ منا تنرج 

 الصحابة وأقاويؾفؿ. إمام مجتفد، ولف أصقل يسقر طؾقفا، مـ ذلؽ: تعظقؿف لـصقص

، مثنؾ مسنللة:  ًٓ ح العؾؿناء قنق ولفذا بعنض الؿسنائؾ تؿنر قند تـتشنر فتنقى يف زمــنا ينرجِّ

الذبح يف أيام التشريؼ: طـدكا تـتشنر الػتنقى أن النذبح ينقم العقند وثالثنة أينام هأينام التشنريؼ  

 كؾفا وقٌت لؾذبح:

 فؼط مـ أيام التشريؼ. ومذهب اإلمام/ أحؿد: أن الذبح يف يقم العقد ويقمان بعده

طـ اإلمنام أحؿند أكنف ُسنئؾ: فنلفتك منذا  "زاد الؿسافر"يف   "أبق بؽر طبد العزيز"قد َكَؼؾ 

 .ملسو هيلع هللا ىلص، أو هق أكثر طـ أصحاب الـبل ملسو هيلع هللا ىلصوقال: طؾقف خؿسة مـ أصحاب الـبل 

طؾقنف الصنحابة، والنذي طؾقنف صريؼنة يعبِّنر منا، وهنذا أكثنر الؿـؼنقل، والنذي  "هق أكثنر"

: فؾنقس لـنا أن ملسو هيلع هللا ىلصالعؿؾ والؿشفقر، والذي طؾقف العؾؿاء الذيـ هؿ تابعقن ٕصنحاب الـبنل 

 كتجاوز هذا.

 إًذا هق كان طؾك صريؼة صحقحة مـ جفة آستـباط، ومـ جفة آطتؿاد.

سنللقكف إسنئؾة الؽثقنرة اإلمام/ أحؿد رحؿة اهلل طؾقف لؿ يملنػ يف الػؼنف: ولؽـنف كناكقا ي

 وُيػتل يف هذه الؿسائؾ.

ـَ  ـَ إئؿنة، وإن شنئَت فُؼنؾ: كنان بعضنفؿ مِن وتالمذتف كاكقا مـ العؾؿناء الػؼفناء، بنؾ مِن

 الؿجتفديـ.
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بـــًّحرفيبدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تٌبيــه:

ولفننذا ُيخطننض بعننض الـنناس يف ففننؿ كصننقص إئؿننة والعؾؿنناء، إذا تؽؾؿننقا طننـ الػؼننف 

ٓطتننداد بـػسننف، والـظننر يف كتننب والتػؼننف: فقحننتج بعننض الـنناس طؾننك كبننِذ كتننب الػؼننف، وا

الحديث: يؼقل: تؽػقـا كتنب الحنديث: إينش الحاجنة لؽتنب الػؼنف؟! أكنا لسنُت بحاجنة إلنك 

كؼنَؾ فقنف رواينة أو روايتنقـ، وهنذا النراجح يف  "اإلكصناف"رواية طنـ اإلمنام أحؿند أو كتناب 

 مذهب أحؿد، أو هذه الؽتب الؿختصرة.. أكا أكظر، الحؿد هلل يؽػقـل!

 ."ٓ تؼؾِّدين وٓ مالًؽا: وُخْذ مـ حقث أخذكا"أحؿد قال لتالمذتف:  لن اإلمامويحتج ب

يخاصنب منذا الؽنالم تالمذتنف  -رحؿة اهلل طؾقنف-أحؿد  امقال بعض أهؾ العؾؿ: إن  اإلم

الذيـ هؿ يف مـصٍب طظقؿ ودرجة طالقة مـ التػؼف بؾ اإلمام يف الديـ كلبل داود، صحقح أبنل 

 ين، خذ مـ حقث أخذكا.داود تؼقل: ٓ تؼؾد

ـْ هؾ ُيؼال هذا لؾؿبتدئقـ؟! لعامة الشباب، لعامة صؾبة العؾؿ، ٓ يؼقلف أحند منـ  كعؿ، لؽ

 العؾؿاء: ٕكف تجريء طؾك اإلفتاء يف ديـ اهلل طز وجؾ بدون طؾٍؿ.

وقد حدثـل أحد اإلخقان طـ رجٍؾ شارَك يف فتـة طظقؿة يف مطؾنع هنذا الؼنرن الفجنري، 

: البعد طـ الػؼف والػؼفاء: فؾْؿ يؽـ لفؿ صريؼة صحقحة يف استـباط إحؽنام سبب هذه الػتـة

والتػؼف يف ديـ اهلل طز وجؾ، حتنك إهننؿ اكعزلنقا يف بقنٍت يتدارسنقن الحنديث فقؿنا بقنـفؿ كؿنا 

قننرأُت يف بعننض رسننائؾ كبننارهؿ، وتركننقا العؾؿنناء يف زمننـفؿ والػؼفنناء الننذيـ كنناكقا يسننؿقهنؿ 

حؿقنند، والشننقخ ابننـ بنناز، وقنند يننلتقن إلننك دروسننفؿ كؿننا قننرأُت يف  بالجننامققـ: كالشننقخ ابننـ

ننركا حننديًثا مننـ إحاديننث، فـسننلل الشننقخ  مننذكرات ٕحنندهؿ، كتنناب، يؼننقل: كننليت وقنند حض 

ر، وإذا ذكَر حديًثا، قؾـا: فقف فالن لعقػ.  وكحرجف، وهق لْؿ ُيحضِّ

ػسـا بلكـنا أهنُؾ الحنديث فـُْضِعػ الشقخ أمام الـاس أكف ٓ يعرُف طؾؿ الحديث، وكرفع أك

 والعارفقن بف، وأن همٓء مؼؾدة جامدون.

فابتنندأوا بآسننتـباط مننـ طـنندهؿ حتننك وصننؾقا يف الـفايننة إلننك فتـننٍة طظقؿننٍة معروفننة 

 ومشفقرة، ٓ حاجة إلك ِذكرها، تجرأوا فقفا طؾك حرمات اهلل يف مطؾع هذا الؼرن.
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بـــًّحرفيبدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تٌبيــه:

ٍص كان معفؿ، يؼنقل: أوُل مـشنل طـ شخ -صؾبة العؾؿ-الؿؼصقد: يحدثـل أحُد اإلخقة 

طؾنك اخنتالففؿ، -، فصار كنؾُّ واحند مـنا "خذ مـ حقث أخذكا"اكحرافـا اغرتاكا مذه الؽؾؿة: 

وتـقع ففقمفؿ، وطدم طؾؿفؿ أيًضا: مبتدئقن هنؿ، وَمنـ ارتؼنك منـفؿ قؾنقاًل، ٓ شنلء بالـسنبة 

 ؾك غقر َهْدي الؼقم.فصاروا يلخذون مـ حقث أخذ الؼقم حتك أخذوا ط ،-لؾعؾؿاء والػؼفاء

 ولذلؽ كؼقل أن: َققِّد العبارة، ُخذ مـ حقث أخذوا طؾك كقػقة َأْخذهؿ، ٓ بد..

 ُخذ مـ حقث أخذوا، الـصقص مقجقدة، لؽـ كقػ أخذوا؟..

 هذا الشلن يا إخقان.

ـْ جؿعنقا  ـْ بعنده جؿعنقا، وأطظنؿ َمن اإلمام أحؿد تقيف ولؿ يملػ كتاًبا يف طؾقم الػؼف، َم

ـْ جؿعقا لف فضؾ طؾك أهؾ اإلسالم: الَخاّلل رحؿنة اهلل طؾقنف: صناف البؾندان، ولؼنل  وَأَجّؾ  َم

أصحاب اإلمام أحؿد، فجؿع فتاوي اإلمام أحؿد ومسائؾف يف كتاب لف الذي هق طؾنقم اإلمنام 

 أحؿد، كتاب كبقر وطظقؿ.

ح مذهب اإلمام أحؿد، يعـل الراجح يف منذهب أحؿند: ٕكنف قند تخ تؾنػ وهق أيًضا ُيَرجِّ

الروايات وهق طارف وطالؿ، ولؼل أصحاب أحؿد، فقؼقلقن لف: ههذا الذي استؼر طؾقنف رأي 

اإلمام أحؿد ، ولفذا ُتـَؼؾ طبارات طـ الَخاّلل أكف يؼقل: ههنذا النذي اسنتؼر طؾقنف منذهبفؿ ، 

 رواه طـف أحد طشر كػًسا، وهؽذا مـ العبارات.

طـدكا كزطة التجديد التل يحصنؾ مـفنا وكحـ –أكا أققل هذا ٕن بعض الـاس يؼقل أيًضا 

، التجديد مطؾقب، ولؽـ التجديد الذي يققع إُّمنة يف الحنرج وُيػِسند -الحؼقؼة إفساد العؾؿ

 العؾؿ وما بـاه إوائؾ طرب قرون هذا ٓ خقر فقف إذا كاكت ثؿرتف: َهْدم العؾؿ..

وٓ ٕبل يعؾنك، وٓ بعضفؿ يؼقل: هلسـا بحاجة لؾَخاّلل يف معرفة مذهب اإلمام أحؿد، 

ٓبننـ حامنند، وٓ لؾؿقفننؼ، وٓ.. وٓ..، كحننـ كـظننر يف الؿسننائؾ الؿطبقطننة وكلخننذ مـفننا رْأي 

ح؟ -ثالث أو أربع روايات–أحؿد : فنذا اختؾػ رأي أحؿد وُكؼَؾت طـف روايات   كقػ ُتَرجِّ

 سالم؟هؾ أكت مثؾ الَخاّلل الذي لؼل تالمذة أحؿد الذيـ هؿ طؾؿاء كبار، أئؿة أهؾ اإل
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بـــًّحرفيبدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تٌبيــه:

لسَت منثؾفؿ: فؽالمنف لنف وزكنف وثَِؼؾنف، ولفنذا يؼقلنقن: هَكنّص الَخناّلل طؾنك أن هنذا هنق 

 .-وهلل الحؿد والِؿـّة–الؿذهب ،  فَجَؿع هذا الػؼف 

ثؿ جاء بعد ذلؽ الِخَرقل، وَأّلػ أول مختصر لؾحـابؾة وهنق مختصنر الِخَرقنل، ويؼنال:  

 لفؿ طـاية طظقؿة بف. إكف قد ُشِرح بلكثر مـ ثالثؿائة َشْرح، فصار

 وكان لف ُكتب كثقرة احرتقت، وبؼل هذا الؿتـ الؿختصر إلك يقمـا، وهلل الحؿد والؿـة.

ـْ شرحقا لؾؿقفؼ ابـ قدامنة، وَشنْرحف كتناب الؿغـنل منـ َأَجنّؾ ُكتنب أهنؾ اإلسنالم،  مؿ 

 حتك قال بعض أهؾ العؾؿ: ما اصؿلكت كػسل لإلفتاء حتك تحصّؾُت طؾك كسخٍة مـف.

الؽتب كتنب طظقؿنة تؽػنل طنـ غقرهنا، كؽتناب الؿغـنل، وكتناب إوسنط ٓبنـ  بعض

 الؿـذر.

فؼد َكَؼؾ ابـ حزم رحؿة اهلل طؾقف يف اإلحؽام طـ أحؿد إكثري، والثاين أضـف ابنـ ُطؼندة، 

أكف ُكِؼؾ إلقفؿا كتاب إوسط ٓبـ الؿـذر، وكان مـ الؼراء، ومـ طؾؿاء زمناهنؿ، فؾؿنا صالعناه 

لؽتاب ما لؿ يؽـ يف بقتف لؿ يشؿ رائحة العؾؿ، قال أحدهؿا: ولؿ يؽنـ يف بقتنل فؿنا قآ: هذا ا

 شؿؿت واهلل رائحة العؾؿ!

 اكظر كقػ هذه الؽتب التل هل أصقل طـد أهؾ اإلسالم.

وكتاب إوسط يمكد ما ذكرتف مـ قبؾ: أن الػؼف كان مقجقًدا، وصؾ إلك مرحؾة الـضنج 

ي وصبؼتف: وذلؽ أن ابـ الؿـذر كان يف زمنـ البخناري وأدرك كؿا يؼال، يف زمـ اإلمام البخار

ويغؾنب طؾنك ضـنل أكنف لؼنل  -حسب ما أذكر مـ َطّد السنـقات- -ست طشرة سـة مـ حقاتف،

ـْ لؼنل  اإلمام البخاري ٕكف كان بـقسابقر، وَقِدم إلقف إلك اإلمام البخاري، فؾؼنل ابنـ الؿـنذر َمن

 ؿ إحاديث والػؼف بإساكقد، واكتبف إلك هذا..مـ العؾؿاء، وصاف البؾدان، وَكَؼؾ طـف

يـؼؾ طـ الربقع، طـ الشافعل، يـؼؾ طنـ طبند اهلل بنـ أحؿند طنـ والنده أحؿند الؿسنائؾ، 

 وكذلؽ مسائؾ أبل حـقػة لف أساكقد فقفا.

ا، وفقف مـ الرتتقب ما ٓ تجده طـد الؿتلخريـ.  فؽتابف طظقؿ جدًّ
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بـــًّحرفيبدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تٌبيــه:

ح يف : منا اتُِّػنؼ طؾقنف فقؿنا يتعؾنؼ منذه فنذا مرت الؿسللة َيـُّص وُيَصرِّ ًٓ  هنذه الؿسنللة، أو

الؿسللة، ثؿ الؿختَؾػ فقف، فُقخنِرج الؿختَؾنػ، ثنؿ بعند ذلنؽ ينذكر إقنقال، وَينـُص: الؼنقل 

 إول، الؼقل الثاين، الثالث، الرابع، الخامس، وهؽذا، بؾ أحقاًكا ُيقصؾفا إلك طشرة أققال..

ًٓ يؼقل: هوهذا الؼقل مـ سػقان الثنقري  كسنتـبط يف يعرف الػرق، حتك إكف إذا أور  د قق

ًٓ سادًسا.  مـف قق

ويؼقل أحقاًكا: واختؾػ ققل الحسـ البصري: َفَؾف ققل يقافؼ الؼقل إول، وققل يقافنؼ 

 الؼقل الرابع!

تـظقؿ وترتقب يدل طؾك أهنؿ وصؾقا إلنك غاينة يف هنذا الػنـ، حتنك ٓ ينليت أحند ويؼنقل: 

 لك الػؼف .هكحـ لسـا بحاجة إ

 إذا بالؿـذر وغقره مـ العؾؿاء كاكقا يعبثقن بديـفؿ، ويصرفقن أوقات يف غقر حاجة!

 إًذا صبؼة الِخَرقل رحؿة اهلل طؾقف اكتفت.

ثؿ بعد ذلؽ اكتصر الحـابؾة رحؿة اهلل طؾقفؿ إلك مذهب إمامفؿ، وبّقـقا ققلنف، واسنتدلقا 

ا، إذا تلمؾننت يف كننالم لننف، وذكننروا اسننتدٓٓت اإلمننام أحؿنند، وهننل اسننتدٓٓ ت طظقؿننة جنندًّ

وكصقص اإلمام أحؿد قبؾ أن ُتخالػ مذهب اإلمام أحؿد تلمؾ يف كصقصنف، إن ُوِجند َكّصنف، 

 وهق مقجقد يف الغالب.

وُصبَِعت أققال اإلمام أحؿد وكصقص اإلمام أحؿد يف مجؾدات كثقرة، وبؼل أيًضا أشنقاء 

 لؿ ُتطَبع.

 ـقه.َفُفؿ اكتصروا لفذا الؿذهب وَبقّ 

 وبعض الـاس يؼقل: ما الػائدة مـ هذا؟

ننح الؿننذهب، وَبننّقـ –قننال صنناحب اإلكصنناف  ح: َكؼ  وهننق الؿننرداوي، ويؼننال لننف: اْلُؿننـَؼِّ

، وكتابنف اإلكصناف هنق منـ -بنكصافف الراجح يف مذهب اإلمام أحؿد، اجتفند اجتفناًدا طظقًؿنا

 ُكتب أهؾ اإلسالم، ٓ مـ ُكتب الحـابؾة..
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بـــًّحرفيبدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تٌبيــه:

ّرق يف ُكتب الحـابؾة مـ زمـ اإلمام أحؿد إلك زمـف، وَكَسب كؾ ققل إلنك فَجَؿع فقف ما َتػَ 

صاحبف، وَذَكر ما اختاروه يف الؽتب، وما َكّصقا طؾقف، وَكّؼح الروايات وَبنّقـ منا ُيـَسنب ٕحؿند 

 مـ روايات وما ُيـَػك طـف..

قاًكننا، وُهننؿ وإذا كاكننت الروايننة فقفننا غرابننة يـسننبفا إلننك صنناحبفا، ويسننتغرما، ويرّدهننا أح

 الؿعرفة، وجعؾ لف صريؼة يف معرفة الراجح مـ الؿذهب.

 ما الػائدة مـ معرفة ققل أحؿد؟ ماذا أستػقد أكا مـ معرفة ققل أحؿد؟

، -وهنق َشنْرح التحرينر–قال رحؿة اهلل طؾقف يف كتاب لنف يف إصنقل، ُصبِنع يف مجؾندات 

وهنق منـ طؾؿناء إصنقل يف - هذا الؽتاب كؼؾ لل بعض صؾبة العؾنؿ طنـ الشنقخ ابنـ غنديان

أكف ُسئؾ: أفضؾ كتاب يف إصقل ما هق؟ قال: هذا الؽتناب: النذي هنق  -زمــا رحؿة اهلل طؾقف

َشْرح التحرير لؾؿرداوي، سار فقنف طؾنك صريؼتنف يف اإلكصناف، يف تحرينر إقنقال والرتجنقح، 

 وكسبة إقاويؾ إلك أهؾفا: ٕكف يحصؾ الغؾط يف هذا.

ل: إن مـ َأَجّؾ الؿفؿنات: معرفنة منذهب اإلمنام أحؿند، الصنحقح فقنف، الؿؼصقد: أكف قا

 لؿاذا؟

ـة بَػْفؿ السؾػ، يعـنل بَػْفنؿ اإلمنام أحؿند: هنذا هنق  ٕكـا كؼقل: كحـ كػفؿ الؽتاب والسُّ

مذهب اإلمام أحؿد، إٓ إن كان طـندك َفْفنؿ آخنر غقنر َفْفنؿ اإلمنام أحؿند والشنافعقـ ومالنؽ 

 هذا شلء آخر.وغقرهؿ مـ طؾؿاء السؾػ، 

إًذا الذي يدرس مذهب اإلمام أحؿد هق َدَرس منذهًبا منـ منذاهب السنؾػ الػؼفقنة، هنق 

َدَرس أقنننقال السنننؾػ، اخُتِصنننر لنننؽ الطرينننؼ يف أخصنننر الؿختصنننرات، ويف زاد الؿسنننتؼـع، 

 وغقرها، هؽذا وصؾت إلقـا، وصؾـا لفذه الـتقجة، هذه الثؿرة.

الؽتنب، أكنا أدرس منذهب السنؾػ، منا أدرس  فنذا أدرك اإلكسنان هنذا َطؾِنؿ جاللنة هنذه

ـة، وكؼؾ إلقـا منذهب السنؾػ،  مذهب أحؿد وحده، أحؿد مـ أيـ أخذ هذا؟ وهق إمام يف السُّ

وَرّجح أيًضا بقـ أقاويؾفؿ، وَصّػك وَكّؼك هنذا الػنـ: ٕكنف أحقاًكنا قند ُتـَؼنؾ إقاوينؾ، مصنـّػ 

 الػؼفقة.. طبد الرزاق، وابـ أبل شقبة فقفؿا كثقر مـ إقاويؾ
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بـــًّحرفيبدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تٌبيــه:

ح.  فبعض الـاس يؼقل: أكا يؽػقـل الـظر فقفا وبعد ذلؽ ُأَرجِّ

ـْ يف زمـف، وقالقا: هذا الؼقل لنقس طؾقنف  ُروي طـ الحسـ أكف أفتك بؼقٍل، فلكؽروا طؾقف َم

 العؿؾ.

إًذا كان ُمتؼرًرا أيًضا طـدهؿ أكؽ ما هتجؿ طؾك ققل مـ إققال، وطؾك هذه الؽتنب التنل 

 وتـتؼل مـفا ما تـتؼل وأكت ٓ تعرف ما العؿؾ طؾقف. فقفا آختالف،

لفذا: اإلمام الرتمذي رحؿة اهلل طؾقف ما اكتػك يف كتابنف بننيراد إحادينث الـبقينة ُمسنـدًة، 

 بؾ ُيعِؼب ذلؽ بؼقلف: هوهق ققل الشافعل، وأحؿد، وإسحاق، وطؾقف العؿؾ .

 إًذا ٓ بد مـ مراطاة هذا..

 لؽ هذا الذي َتػضّرق يف الؽتب.ففذه الؽتب الػؼفقة جؿعت 

 وصؾـا بعد الِخَرقل، وبعد همٓء إئؿة إلك صبؼة الؿقفؼ ابـ قدامة رحؿة اهلل طؾقف.

فالؿقفؼ ابـ قدامة كان إماًما، ومع إمامتف وجاللتنف َأّلنػ يف منذهب اإلمنام أحؿند رحؿنة 

تنللقػ طـند الػؼفناء، ٕن اهلل طؾقف، فَلّلػ أربعة ُكتب، وهذه الؽتب إربعة ُتبنقـ لنؽ صريؼنة ال

 بعضفؿ يؼقل: كقػ يملػ الػؼفاء كتبفؿ؟

لفؿ َتَػـّـ طجقنب وغرينب ينا إخنقان، ويرتؼنل بعؼؾنؽ، إذا قنرأت يف كتنب الػؼفناء طؾنك 

ْغدي، كتناب جؿقنؾ،  اختالف الؿذاهب، يف طـدهؿ َتَػـّـ يف الرتتقب، مثاًل: الؽتاب الـَُّتػ لؾس 

جقًبا، وكؾ باب ُيَعـصره وُيَػّرقف وُيَؼّسؿف، ُيعطقنؽ ذهـقنة طجقبنة َرت ب إبقاب الػؼفقة ترتقًبا ط

 كتاب مثؾف. -معشر الحـابؾة–وغريبة، وأتؿـك لق ُوِجد طـدكا 

تليت لؾؿالؽقة طـدهؿ أيًضا الؾغنة الرفقعنة العالقنة، وإدبقنات، والـ ظنر العجقنب ٕصنقل 

حصنقؾ ٕبنل طؾنل الرجراجنل، آختالف، فؿـ الؽتب التل طـد الؿالؽقنة: كتناب مـناهج الت

ننػ هننذا الؽتنناب طؾننك صريؼننة بديعننة يف  كننان يف الؼننرن السننابع الفجننري هسننتؿائة وَكْسننر ، َأل 

ا، لؿناذا اختؾػنقا؟ فُقبنقـ  الرتتقب وتـسقؼ الؿسائؾ، ثؿ ِذْكر سبب الخنالف، شنلء جؿقنؾ جندًّ

 لؽ مـزع آختالف وسبب آختالف، وهؽذا مـ الؽتب.
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بـــًّحرفيبدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تٌبيــه:

نن ػ أربعننة ُكتننب، وهننذه صريؼننة الحـابؾننة يف التننللقػ، وكننذلؽ بؼقننة الؿقفننؼ ابننـ قدامننة َأل 

 الؿذاهب.

: َأّلػ العؿندة طؾنك قنقل واحند، وهنق النراجح يف الؿنذهب، لؾؿبتندئقـ، طؾنك قنقل  ًٓ أو

 واحد بدون خالف.

ثاكًقا: َأّلنػ الؿؼـِنع، وفقنف ِذْكنر النروايتقـ، والنقجفقـ، والؼنقلقـ، أو أكثنر: وهنذا لؾطبؼنة 

الؿتعؾؿننقـ، أول مننا يبنندأ يف التػؼننف ينندرس متـًننا مختصننًرا طؾننك قننقل واحنند، وهننق الثاكقننة مننـ 

 الراجح، َلَبطف، درسف مرة، مرتقـ، ثالث، يرتؼل بعد ذلؽ إلك الؿرحؾة الثاكقة.

أكف صقل حقاتف يجؿد طؾك كتب الؼقل القاحد، ٓ،  -كؿا يعتؼد بعض الـاس–وٓ كجؿد 

 وٓ غقرهؿ. ما هق صحقح هذا، ولقست صريؼة الحـابؾة

إًذا معـنك هنذا: صنارت مثنؾ جؿعقنة تحػننقظ الؼنرآن، جؿعقنة تحػنقظ الػؼنف، الػؼنف لننقس 

ـْ  ِحْػًظا فؼط، الحػظ مطؾقب، ولؽـ الػؼف هق الػفؿ، َفْفؿ الؿسائؾ، منا يؿشنل يف الػؼنف إٓ َمن

 أططاه اهلل طز وجؾ هذه الؿقهبة، ٓ بد...

 وكقػ تػؼف وتػفؿ؟

 ِرك يف هذا الػـ إٓ إذا درست الخالف، ٓ بد.ما تػفؿ وتػؼف الؿسائؾ وُتد

ففذه أقاوينؾ السنؾػ، وقند ينرتجح طـندك الؼنقل أخنر بعند أن ترتؼنل إن شناء اهلل، أمنا 

الجؿقد طؾك كتاب مختصر، طؾك قنقل واحند وهنق النراجح يف منذهب أحؿند، دائًؿنا إلنك أن 

 يؿقت!

نل بنالؼقل ـْ يشنرح وينذكر الؼنقل الثناين أو ُيَحشِّ الثناين يؼنقل: هٓ: منا يصنؾح  وإذ رأى َم

 هذا ! ما يصؾح هذا طـدك، هذه صريؼة أكت أحدثتفا.

شرح متـًا مختصًرا، وهق متـ الِخَرقنل  -كؿا سقليت يف الؿرتبة الرابعة–الؿقفؼ ابـ قدامة 

َشَرحف بؼقلقـ وثالثة، والخالف العالل، والرتجنقح، منذهًبا ودلنقاًل، وكنذلؽ الزركشنل َفَعنؾ 

 الشلء كػسف.
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بـــًّحرفيبدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تٌبيــه:

ـْ أمامنف منـ الؿتعؾؿنقـ والُؼنّراء، منا إذً  ا هذه صرائؼ، تخضع لـََظر الؿعؾؿ والؿملنػ يف َمن

 الذي يصؾح لفؿ؟

 إًذا الطريؼة إولك: العؿدة.

 الثاكقة: الؿؼـع.

 الثالثة: الؽايف.

 وذكر فقف الخالف وإدلة.

 الؿؼـع ما فقف أدلة.

 ب فؼط مع إدلة.الطريؼة الثالثة: الؽايف، وُيذكر فقف الخالف يف الؿذه

ومـ أحسـ منا تسنؿعف إذا وصنؾت إلنك هنذه الؿرحؾنة: َشنْرح الشنقخ ابنـ طثقؿنقـ طؾنك 

الؽننايف، وأكننا أطتؼنند أن هننذا أحسننـ الشننروح الؿسننجؾة لؾشننقخ مننـ فؼفننف، وسُقؽسننبؽ َمَؾؽننة 

طظقؿة: ٕكف يعرتض طؾك الؿقفنؼ ابنـ قدامنة يف اسنتدٓٓتف وققاسناتف اطرتاًلنا طظقًؿنا، يندل 

 ر الشقخ ومـزلتف العظقؿة يف الػؼف الحـبؾل، ويف الػؼف طامة.طؾك َقدْ 

يعـل بعض الـاس يعتؼد أن الشقخ ما طـده معرفة بالؿنذهب الحـبؾنل، وبعضنفؿ يؼقلنقا: 

 وهذا ماذا ألاف يف الؿذهب الحـبؾل؟! 

 واهلل هذا َخدم مذهب الحـابؾة خدمة طظقؿة يا إخقان، اهلل يغػر لف.

بطنريؼتفؿ، أكنا قنرأت يف بعنض الؽتنب أكنف قنرأ النروض الؿربنع وكان طارًفا بؿذهبفؿ، و

 طؾك الشقخ ابـ سعدي سبع مرات.

ويليت شخص واهلل ما كعرف طـنف فؼًفنا وٓ معرفنًة بؿنذهب أحؿند ويؼنقل: هواهلل هنذا منا 

 أصؾح يف الؿذهب، وٓ طؿؾ !! ما هذا؟!

 أكف جاء بف مـ طـده. وأما ما يذكره مـ الرتجقح يف ُكتبف مثؾ الشرح الؿؿتع، بعضفؿ يظـ

يف الشنرح، قند تشنرح بؼنقٍل واحند، وقند تشنرح بنِذْكر  -كؿا سبؼ-يا أخل.. هذه صريؼة 

 الخالف، والرتجقح بؽالم إئؿة أو بؽالم مـ طـدك، كؿا هق مقجقد يف ُكتب الحـابؾة.
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بـــًّحرفيبدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تٌبيــه:

ح يف كتابف الػائؼ، مـ جفة الدلقؾ، ورأيت هنذا الؽتناب ُيطَبنع،  منا ابـ قالل الجبؾ ُيَرجِّ

ح ويذكر أكف يختاره ويختاره شقخف ابـ تقؿقة.  تؿر مسللة إٓ وُيَرجِّ

وكننذلؽ غقننره: صنناحب اإلكصنناف، مننا تؿننر.. أو كثقننر مننـ الؿسننائؾ إذا َذَكننر الؿننذهب 

ب مـ جفة الدلقؾ، ولذلؽ يؼقل: َصّقبف يف اإلكصاف دلقاًل.  ُيَصقِّ

ح، بالعبن ارة قنال: هوهنق النراجح صاحب الػروع، وقعت طؾك مقالع لف، يستظفر وُيَرجِّ

 مذهًبا ودلقاًل ، يعـل حالل طؾك همٓء، وحرام طؾك ابـ طثقؿقـ؟!

 واْطَؾؿ أن ما ذكره مـ الرتجقحات أخذه مـ ُكتب الحـابؾة..

وقنند تتبعننت ترجقحننات الشننقخ رحؿننة اهلل طؾقننف، وأوردهتننا يف حاشننقة الننروض لننؿـ 

رواية، واختاره الؿقفؼ، وابـ تقؿقنة،  اختقارات أئؿة الؿذهب، فنذا مرت الؿسللة، وطـف: كذا،

وصاحب الػروع، وصاحب اإلكصاف، والشقخ ابـ طثقؿقـ، منا جناء بشنلء جديند إٓ يؿؽنـ 

خؿس مسائؾ، طشر مسائؾ، ما وجدت ترجقًحا لؾحـابؾة فقفا، أخذ منـ ُكتنب الـنقوي رحؿنة 

 اهلل طؾقف، وغقره.

 إًذا هذه الطريؼة الثالثة.

يننذكرون فقفننا الخننالف يف الؿننذهب، والخننالف العننالل بننقـ الرابعننة: يملػننقن ُكُتًبننا: 

 الؿذاهب إربعة، وكالم السؾػ، واختالف السؾػ، والرتجقح أيًضا مذهًبا ودلقاًل.

 ومـ هذه الؽتب: كتاب الؿغـل لؾؿقفؼ ابـ قدامة.

إًذا الؿقفننؼ رحؿننة اهلل طؾقننف أغـننك الحـابؾننة بُؽتبننف: العؿنندة، ثننؿ الؿؼـننع، ثننؿ الؽننايف، ثننؿ 

 الؿغـل.

وتلمؾ كقػ أن هذا العالؿ رحؿة اهلل طؾقف َأّلػ العؿدة طؾك ققل واحند بندون دلقنؾ، هنق 

يؼدر أن يليت بإدلنة، ويحشند إدلنة، وهنق صناحب الؿغـنل، ولؽنـ َأّلنػ هنذا الؿنتـ بندون 

بنِذْكر دلقنؾ واحند يف البداينة، بندون خنالف، وبندون اسنتدٓل لفنذه الؿسنائؾ طؾنك  دلقؾ، أو

 كثرهتا..
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بـــًّحرفيبدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تٌبيــه:

 أّلػفا لُقبقـ لؽ صريؼة التعؾؿ والتعؾقؿ والتللقػ.

ـْ أمامنف ٓ يتحؿؾنقه، ينليت  اإلكسان قد يؽقن طـده طؾقم كثقرة، فنذا َشَرح متـًا مختصنًرا َمن

 اجح، ويبحث الؿسللة القاحدة درًسا كاماًل!بؿا َهّب وَدّب، وبإقاويؾ، والخالف والر

ـْ أمامف يخرجقن مـ الدرس وُهؿ يثـقن طؾك َفْفنؿ شنقخفؿ، ُمِؼنّريـ أهننؿ ٓ صاقنة لفنؿ  َم

 مذا العؾؿ، َصّعبف طؾقفؿ.

ـَ ﴿فاهلل طز وجؾ يؼقل:  ـْ ُكقُكقا َرب اكِقِّق
 .[79]آل طؿران:  ﴾َوَلؽِ

ائؾ قبؾ كبارها، وهذا هق الؿقجقد يف ُكتنب الػؼنف، الّرباين: الذي ُيَعؾِّؿ الـاس صغار الؿس

ؾ هنذا العؾنؿ،  نط هنذا، ُتَسنفِّ ُكتب طؾك ققل واحد، وهق الراجح يف الؿذهب، بدون دلقؾ، ُتَبسِّ

 ويتصقر صالب العؾؿ الؿسائؾ: ٕن هذا مػتاح الػؼف كؿا يؼقل الشقخ ابـ سعدي.

 معـك كذا؟ يتصقر الؿسللة، ما معـك السػسجة؟ ما معـك الجعالة؟ ما

ثؿ بعد ذلؽ يؿر طؾقف كاماًل، فقرتاح لفذا العؾنؿ، وُيحبنف، ثنؿ بعند ذلنؽ ينزاد طؾقنف قنقل، 

 ققلقـ، وهؽذا، حتك يتدرج ويصؾ إلك ما وصؾ إلقف إوائؾ.

 هؽذا ُكتب الػؼف.

إًذا وصؾـا إلك مرحؾة الؿقفؼ رحؿة اهلل طؾقف، واطتؿند الـناس طؾنك كتابنف الؿؼـنع: فؽنان 

 ح، ومـ شروحف: الؿبدع ٓبـ ُمػؾِح، شرحف طظقؿ وجؾقؾ.ُيحَػظ، وُيشرَ 

 إًذا وصؾـا إلك هذه الؿرحؾة.

ـْ يف صبؼتف كابـ الؼقؿ، وبعد ذلؽ ابنـ رجنب  بعد ذلؽ ُوِجد شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة، وَم

 الحـبؾل، وابـ طبد الفادي، كؾفؿ حـابؾة.

 وأكا أققل: شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة حـبؾل.

هكقػ تؼقل حـبؾل؟  كلكف يعـل يؼقل: استـؼصتف! ٓ ينا أخنل، هنذا  وبعض الـاس يؼقل:

َمْدح لؾعالِؿ أن يؽقن طارًفا بطريؼة أهنؾ اإلسنالم يف الػؼنف والتػؼنف، وسنائر طؾنك صريؼنة أهنؾ 

 العؾؿ، سائر طؾك سبقؾ الؿممـقـ.
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بـــًّحرفيبدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تٌبيــه:

ـْ يّتبع غقر سبقؾ الؿممـقـ.  اهلل طز وجؾ َذّم َم

 ػؼف.هذا صريؼ أهؾ اإليؿان، فقتعؾؿ ويت

وتالمقذ شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة كاكقا طؾك هذا أيًضا: ابـ كثقر شافعل، وابنـ الؼنقؿ طؾنك 

مذهب الحـابؾة، وابـ رجب بعدهؿ طؾك مذهب الحـابؾة، بنؾ َأّلنػ كتناب الؼقاطند يف َلنْبط 

هذا الؿذهب، واسُتؽثِر طؾقف الؽتاب، ولقس بؽثقٍر طؾقف، بؾ هق إمام رحؿنة اهلل طؾقنف، إمنام يف 

 لحديث يف ِطؾؾف، وإمام يف الػؼف.ا

ـة؟  لؿاذا لؿ َيُؼؾ ابـ تقؿقة لتالمذتف: اتركقا هذه الؿذاهب، وطؾقؽؿ بالؽتاب والسُّ

وأكت يا ابـ كثقنر بؾغنت اإلمامنة، ويحػنظ الؿسنـد، ولنف الؽتنب الؽثقنرة والتػسنقر، ولنف 

 لشافعقة.كتاب يف الرجال يـسبقكف إلقف، لؿاذا لؿ يرتك مذهبف؟ بؾ َأّلػ يف فؼف ا

فإحؽام الؽبقر ُصبِع مـ ثالث مجؾدات، َشنَحـف بػؼنف الشنافعقة، وينتؽؾؿ طؾنك أكنف فؼقنف 

شافعل هوقال أصحابـا ، وابـ تقؿقة يؼنقل: هوقنال أصنحابـا ، وشنرح ُكتنب الحـابؾنة، شنرح 

العؿدة لؾؿقفؼ ابـ قدامة، وُصبِع مـف أجزاء، وشنرح اْلُؿَحنّرر وهنق مػؼنقد، ويف مسنائؾف َينـُص 

 ؾك أققالفؿ، واختقاراهتؿ وُيتابعفؿ..ط

ـْ كحنـ وإيناهؿ  ن لؿاذا لؿ يرتك هذا الؿذهب؟ كؿا يجـح إلقف بعض أحبابـا وأصنحابـا مؿ 

ـة، والدلقؾ، وطدم الجؿقد،  طؾك صريؼ الدطقة إلك مـفج السؾػ، وإلك متابعة الحديث والسُّ

ب، فؼد يحصؾ منـفؿ شنطط وزلنؾ وغُ  ُؾنق، فقـبنذون هنذه الؽتنب وطدم التؼؾقد الذي فقف َتَعصُّ

 وهذه الؿذاهب.

ـْ َسَبؼفؿ إلك هذا؟  وأكا أسللفؿ: َم

 همٓء إئؿة؟

 واهلل ما سبؼقهؿ، حتك الؿتؼدم مـفؿ.

كابـ الؿـذر بؾغ اإلمامة، ولؽـف بؼل طؾك منذهب الشنافعقة، ويؼنقل: هقنال أصنحابـا.. ، 

ح يف كؾ مس  للة مـ جفة الدلقؾ.يؼقل: هقال الشافعل  ويختار ققلف، مع أكف ُيَرجِّ
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بـــًّحرفيبدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تٌبيــه:

 ابـ طبد الرب مالؽل، وهؽذا..

 وهذه صريؼة أهؾ العؾؿ.

 فنياك إياك أن تبُعد طـ صريؼتفؿ، واهلل تضقع.

وأكا رأيت بعض اإلخقان بؾغ الخؿسقـ، وَكِدم أكف َلّقع ُطؿنره بعند أن أدرك أن هنذه هنل 

 الطريؼة الصحقحة لؾّتػؼف: دراسة الحديث، ودراسة الػؼف..

 رس أحد الػـققـ يؽقن طـدك الـ ؼص.أما أن تد

ؿؽ إحاديث: دراسة ُكتب الػؼف.  والذي ُيَػفِّ

ـْ يندرس الؿسنائؾ إذا ورد الحنديث يعنرف الؿسنللة، وُكتنب  وأكا رأيت هذا وَجّربتنف، َمن

ا، ما هق؟ -مؿا تؿقزت بف طؾك الطرق الؿتؼدمة-الػؼف   شلء طظقؿ جدًّ

، وإدلنة، ووجنف آسنتدٓل، أشنقاء كثقنرة ترتقب الؿسنائؾ، وَجْؿنع الؿسنائؾ وإقنقال

 مقجقدة فقفا، متػرقة وُجِؿَعت لؽ يف مصـ ػ واحد.

ثؿ وبعد ذلؽ حرصقا طؾك الرتتقب، هذا َفـّفؿ، فتليت مثاًل إلك باب التقؿؿ، أو الُغسؾ، أو 

القلنننقء فُقَرّتبنننف، شنننروصف.. وُينننقرد الشنننروط، أركاكنننف.. وُيقردهنننا، واجباتنننف.. وُيقردهنننا، 

ــ.. وُيقردها..الؿؽ  روهات.. وُيقردها، السُّ

يننا إخننقان! هننذا طؿننؾ طظننقؿ وجؾقننؾ بعنند الـظننر يف الـصننقص الشننرطقة والؿسننائؾ، ثننؿ 

 ُتجَؿع.

ـْ َأّلػ يف هذا مـ الحـابؾة: الشقخ مرطل الَؽرمل يف كتابف دلقؾ الطالب.  ومـ أحسـ َم

 ، وأحسـ أيؿا إحسان.الحؼقؼة أكف فاق غقره مـ الحـابؾة يف هذا الجاكب، يف الرتتقب

وشقخـا ابـ طدي رحؿة اهلل طؾقف سؿعتف أكثر مـ منرة يؼنقل: هدلقنؾ الطالنب أحسنـ منـ 

زاد الؿسننتؼـع: ُمَرت ننب، وسننفؾ، وزيننـ، وطبننارة.. : يعـننل مننا يؼبننؾ الـؼنناش يف هننذا: أن دلقننؾ 

 الطالب أفضؾ..
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بـــًّحرفيبدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تٌبيــه:

ؼقؼننة شننلء آخننر، والحؼقؼنة أن كنناّل مننـ الؽتننابقـ لننف َمزّيننة، ولؽنـ دلقننؾ الطالننب فقننف الح

 والذي يدرسف يصؾ إلك الؿعؾقمة بسفقلة، وفقف ترتقب، وفقف َلْبط كثقر.

بؽ طؾك لغة الػؼفاء، هنذه الؾغنة تحتناج إلقفنا، والؽتناب طؾقنف  والثاين أيًضا ُيَعؾِّؿؽ وُيَدرِّ

َشْرح مفنؿ، ٓ يقجند مثؾنف لندلقؾ الطالنب، وهنق النروض الؿربنع لشنارح الؿنذهب، وُمَقصِّند 

الشنقخ مـصنقر البفنقيت، فَشنَرح النزاد بنالروض، وٓ يـػنؽ النزاد طنـ  -ؿنا يؼقلنقنك–أركاكف 

 الروض، وهق مـ أحسـ الشروح.

 وطؾك الروض حقاشل كثقرة، متؼـة، إًذا أكت بحاجة لفذا ولفذا.

وصؾـا إلك الؿرحؾة إخقرة طـد الحـابؾة: مر الؿذهب بعصقر، ومر أيًضا.. يعـنل اكتؼنؾ 

 ا أكف مر بعصقر مـ جفة التآلقػ، والعؾؿاء، وصريؼتفؿ.مـ مؽان إلك مؽان، كؿ

ـ، ثؿ اكتؼنؾ بعند  أيًضا َمّر ببؾدان، فؽان يف بغداد مؽان اإلمام أحؿد، وكان لفؿ ققة وَتَؿؽُّ

ذلؽ إلك الشام، فؽاكقا يف الصالحقة، وبـك لف مدرسة همدرسنة الصنالحقة ، وكاكنت مقجنقدة 

أكف ُيرَحؾ إلقفؿ، وقد رحؾ جؿاطة مـ الـجنديقـ،  إلك زمـ اإلمام محؿد بـ طبد القهاب، أي

مـفؿ زامؾ بـ سؾطان قالل الرياض، رحؾقا إلك العالمة الحجناوي صناحب زاد الؿسنتؼـع، 

 وقرأه طؾقف وأجازه.

 والحجاوي رحؿة اهلل طؾقف تقيف سـة تسعؿائة وثؿان وستقـ قبؾ إلػ.

 فالحـابؾة صار لفؿ ققة يف الشام.

ـْ طؾنك ُكتبنف ثؿ بعد ذلؽ اكتؼؾت  قنقة الؿنذهب إلنك مصنر بقجنقد شنارح الؿنذهب، وَمن

 الؿعتَؿد بعد اهلل تبارك وتعالك: الشقخ مـصقر البفقيت، َفَرحؾ الـاس إلقف.

ثؿ بعد ذلؽ َلُعػ يف هذه البؾدان، وبؼقت بؼايا مـ الحـابؾة يف هنذه البؾندان بعند ضفنقر 

سعقدية لؿذهب اإلمام أحؿند يف الؼضناء دطقة الشقخ محؿد بـ طبد القهاب، وَتَبـّل الدولة ال

ويف الُػتقا َقِقي الؿذهب يف البالد الـجدية، ثؿ بعد ذلؽ يف الؿؿؾؽنة العربقنة السنعقدية بعند أن 

صارت مؿؾؽة، ثؿ َمّؽـ اهلل طز وجؾ، وُوجدت اإلمؽاكات فخدمقا الؿذهب خدمنة طظقؿنة: 
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بـــًّحرفيبدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تٌبيــه:

يننر هننذا الؿننذهب يف طباطننة الؽتننب، كتننب الؿننذهب الحـبؾننل وخدمننة هننذه الؽتننب، وتؼرب

الجامعات، وأيًضا يف الؿدارس، مع وجنقد الؿنذاهب إخنرى مقجنقدة إلنك أن، يف بعنض 

 البالد السعقدية يقجد الؿذهب الحـػل، والؿالؽل، والشافعل.

وقد سؽـُت كحق سـة يف بؾدٍة مـ البالد السعقدية، والؿسنجد النذي بجنقاري يصنؾل فقنف 

ػفؿ، والؿسجد أخر الذي هق بعقد طـل، طؾك منذهب طؾك مذهب الؿالؽقة، فؽـا كصؾل خؾ

الحـػقة وقٌػ، وَمـ يصؾل فقف ويمم فقف ٓ بد أن يؽقن طؾك هذا الؿنذهب كؿنا وقنػ، أو كؿنا 

 شرط واقػقه، هذا مقجقد الحؿد هلل: ولؽـ غالبفؿ مذهب اإلمام أحؿد.

الؿراحنؾ فؿر مؿ مراحؾ مـ جفة إماكـ وهذا تؾخقص، ومـ جفة العؾؿاء ومنـ جفنة 

 الؿتؼدمقـ والؿتقسطقـ والؿتلخريـ وصؾـا إلك الؿرحؾة الؿتلخرة، بعد ذكر إولك والثاكقة.

يف أول  -رحؿنة اهلل طؾقنف-ضفر فقفا طؾؿاء، كؿا ذكر الشنقخ/ مرطنل  الؿرحؾة الؿتلخرة:

ذكر أهنؿ مفدوا الؿذهب أطظؿ تؿفقد، وهذبقه وكؼحقه ورتبقه وبق ـنقا الصنحقح منـ  "الغاية"

 سؼقؿ.ال

أققل هذا ٕن بعنض صؾبنة العؾنؿ يحتؼنر جفنقد الؿتنلخريـ، ٓ الؿتنلخرون خندمقا هنذه 

الؿذاهب الػؼفقة خدمًة طظقؿة، وساروا طؾك صريؼة متؼـة، ٓ تظـ أهنؿ هؽذا منـ طـندهؿ، ٓ 

 كؾ واحد مـفؿ لف صريؼة، يقافؼف طؾقفا أهؾ مذهبف.

 -رحؿة اهلل طؾقنف-الء الديـ الؿرداوي فُقجد يف هذه الػرتة وهذا الزمـ، طالٌؿ كبقر هق ط

ح الؿذهب، وأل نػ كتاًبنا طظقًؿنا  "التـؼقح"هذا الذي ُيؼال لف: الُؿـؼِّح: ٕن لف كتاًبا هق  وهق كؼ 

هذا الؽتاب تؽؾؿ فقف طؾنك  "اإلكصاف يف معرفة الراجح مـ الخالف"كؿا سؾػ، وهق كتاب 

نح فقنف، أي بنق   "الؿؼـع" ـ النراجح يف منذهب اإلمنام/ أحؿند مسنللًة لؾؿقفؼ ابـ قدامنف، ورج 

 مسللة، مـ أول الؽتاب إلك آخره. 

فصحح مذهًبا يف جؿقع أبقاب الػؼف، ومسائؾ الػؼف التل هل مقجقدة يف الؿؼـع وزادهنا، 

وأكا ٓ أطرف إلك أن كتاًبا يف مذهب مـ الؿذاهب طؿؾ هذا، فصقركا بعد الؿقفؼ بعند طنالء 
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بـــًّحرفيبدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تٌبيــه:

صقركا طؾك بقـة فقؿنا يتعؾنؼ بؿعرفنة النراجح منـ منذهب   - طؾقفرحؿة اهلل-الديـ الؿرداوي 

 أحؿد.

الحـابؾة لقس طـدهؿ اختالف يف معرفة الراجح، أن يجندون طؿناًل جناهًزا وهلل الحؿند 

والؿـة، خاصة أن مـ جاء بعد الؿرداوي صار طؾك صريؼتف، كتابنف هنذا جؿنع فقنف كؿنا ذكنرت 

يف كؾ مسللة، هؾ هنذا هنق  -رحؿة اهلل طؾقف-ت وبقـ لؽؿ قبؾ، أققال اإلمام/ أحؿد والروايا

كص اإلمام/ أحؿد أو ٓ، غالب الؿسنائؾ يؼنقل: كنص طؾقنف، كنص طؾقنف، كنص طؾقنف، وينذكر 

الرواية والروايتنان التنل هنل منـ كصنقص أحؿند، وأحقاًكنا يؼنقل: أومنل إلقنف، والنـص أضفنر، 

 وأبقـ، وأولح مـ اإليؿاء. 

دلقؾ طـندكا، منثاًل تتبعـنا هنذا الؽتناب وجندكا أن غالنب هذا بعند التتبنع يعـنل هنذا هنق الن

الؿسائؾ هل كص أحؿد، ومسائؾ قؾقؾة أومل إلقفا أحؿد، ومسائؾ قؾقؾة لؿ يـص طؾقفا أحؿد: 

ولؽـفؿ ٓ يذكروهنا هؽذا مطؾؼًة، مرسؾة، ٓ، يؼقلنقا بنالتخريج، وفقنف أحند النقجفقـ، يؼنقل 

بالقجف، وهق مصطؾح طـدهؿ، تعؾؿ مـ أن هنذا لؽ: أو يؼقلقن: فقف أحد القجفقـ أو يعربون 

لقس هق ققل اإلمنام: إكؿنا هنق قنقل أحند كنرباء الحـابؾنة، وهنؿ سنائرون طؾنك صريؼنة أصنقل 

 اإلمام. 

يـؼؾقا كؾ ققل طـد الحـابؾة يبقـ، هؾ هق رواية؟! طنـ اإلمنام، تخنريج واسنتـباط؟! منـ 

قجنف؟! هنذا اختقنار لنبعض ققل اإلمام، هؾ هق وجنف؟! قنقل أحند كبنار الؿنذهب، هنؾ هنق ت

طؾؿاء الؿذهب وغالب مـ يعرب بنف صناحب الػنروض، هنؾ هنق اتجناه أي أن اختقنار وبحنث 

لبعض طؾؿناء الؿنذهب طؾنك صريؼنة وطؾنك ققاطند الؿنذهب، ومؿنـ أكثنر منـ هنذا الشنقخ/ 

غاينة الؿـتفنك يف "يؼقل لنف: أكثنر منـ ألنػ وجنف، أو اتجناه يف كتابنف  -رحؿة اهلل طؾقف-مرطل 

 ."الؿـتفك"و "قـاعجؿع اإل

إًذا أي ققل يؿر والح وبقـ ققل أحؿد أو ققل غقره: فؾفنذا منا يـسنب لنبعض الـناس أن 

مخالػ لـص أحؿد، هذا ققل غؾط، ٓ يؿؽـ أن يؼقلنف هنذا  "الؿـتفك"و "اإلقـاع"أكثر ما يف 
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بـــًّحرفيبدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تٌبيــه:

، هننق "اإلقـنناع"وَدْرس  "اإلقـنناع"العننالؿ الػالننؾ، الننذي كشننل طؾننك مننذهب أحؿنند، وَدَرَس 

، وطؾقفؿنا الؿعتؿند يف الػتقنا يف بنالده: منا يؿؽنـ أن "الؿـتفنك"و "اإلقـناع"تباطف إلك يقمـا وأ

أكثر منا فنقفؿ هنق مخنالػ لنـص أحؿند يعـنل يؽنذبقن طؾنك  "الؿـتفك"و "اإلقـاع"يؽقن أن 

أحؿد، وكؼرهؿ طؾك الؽذب: بؾ تتؿة العبارة وأكثر ما فقفؿنا مخنالػ لنـص الؽتناب والسنـة، 

سالمقة تعؿؾ بؽتابقـ أكثر ما فقفؿا مخالػ لؾؽتاب والسـة، أي ضؾٍؿ هنذا وأي يعـل البالد اإل

 جـاية.

وتسلل بعض مـ ينقرد هنذه الجؿؾنة فالحؼقؼنة منـ يقردهنا يريند هندم الػؼنف: ٕكنف مؿنـ 

يـبنذون كتننب الػؼننف، ومؿنـ يجؿعننقن الـننقادر والؾطنائػ التننل يننذكرها الػؼفناء، وهننل كننقادر 

كتب أصقل، كتب ينذكر فقفنا الـنقادر وإصنقل وغقنر ذلنؽ، ولطائػ يف كؾ فـ، كؾ فـ فقف 

وكحقهؿننا، هننذه أصننقلفؿ التننل كحاسننبفؿ  "مسننؾؿ"و "صننحقح البخنناري"طـنند الؿحنندثقـ: 

طؾقفا، وكـؼدهؿ وكـؼد هذا الػـ بـناًء طؾنك الـظنر فقفنا، وكجند فقفنا كنقادر وغرائنب وطجائنب 

 وأبطاير وكتب الؿقلقطات.

هذا الؾل طـدكؿ يا محدثقـ؟ يليت واحد ويجؿعفنؿ هؾ كحاسبفؿ طؾك هذه؟ كؼقل: إيش 

ويؼقل: شقفقا الؿحدثقـ هذه كتبفؿ ويذكر مـ إحادينث الغريبنة والؿقلنقطة منا يضنحؽ 

الـاس هذا صريؼ السػفاء، وقد فعؾ هذا أحد السنػفاء أصنؾحف اهلل فجؿنع مثنؾ هنذه الؿسنائؾ 

ة أو بدطة التعصب الؿذهبل، وأن الغريبة يف كتب الػؼف، وأوردها مبقـة: ٕكف يحارب أكرب بدط

هذا هق الػؼف أبرزه لؾـاس، وجاء شخص أخر أسػف مـف، وجؿع هذا يف محالرة سؿعتفا كحق 

ساطة يقرد هذه الؿسنائؾ بلسنؾقب فقنف سنخرية واسنتفزاء بالػؼفناء، ويضنحؽ الشنباب طؾنك 

 طؾؿاء الؿسؾؿقـ وكتب الؿسؾؿقـ.

سننتفزاء بالننديـ أو ٓ؟! صريؼتننؽ هننذه وأكننا مننا أدري واهلل هننؾ يسننؾؿ هننق مننـ جريؿننة آ

لقست صريؼة مـ يريد أن تسقر إمة طؾك صريؼة بقـة ووالحة، ما تريد أن تدرس كتب الػؼنف، 

خالص ٓ تدرس: ولؽـ ٓ تـػر الـاس وٓ تحذر الـاس، تريد أن تدرس الحنديث فؼنط هنذا 
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بـــًّحرفيبدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تٌبيــه:

الـناس يريندون لؽنـ  -طنز وجنؾ-شلكؽ، تريد أن تدرس البخاري فؼط هنذا بقـنؽ وبنقـ اهلل 

 دراسة العؾقم اإلسالمقة كامؾة.

هذا مثؾ مـ يليت ويؼقل: واهلل إحـا بؾسـا بحاجنة القنقم أصنقل الحنديث، الؿصنطؾح، منا 

أو غقرهننا، منا كننان مقجنقد، صننحقح منا كننان  "كخبننة الػؽنر"كنان مقجنقد يف زمننـ الصنحابة، 

ؽ كتنب الػؼنف كنان مقجقًدا: ولؽـ كان العؾؿناء يتقارثقكنف حتنك ولنع يف هنذه الؽتنب: كنذل

 مقجقًدا العؾؿ ويتقارثف العؾؿاء، ثؿ جؿع يف هذه الؽتب الؿصـػة.

، جاء منـ بعنده فاطتؿندا طؾنك كتبنف "اإلكصاف"طؾقف يف كتابف  -رحؿة اهلل-إًذا الؿرداوي 

، جعؾف طؾك ققل واحند وهنق النراجح منـ "الؿؼـع"، الذي هق طؾك "التـؼقح"، و"اإلكصاف"

، الؿرجنع إلنك "التـؼنقح"و "اإلكصناف"، فننذا اختؾنػ "كصنافاإل"مذهب أحؿند وهنق بعند 

، وكؼؾ منـ زهنران طنـ شنقخف أو طنـ خطنف، الحجناوي أكنف ققنؾ لنف: إكنؽ خالػنت "التـؼقح"

 : فالؿذهب ما فقف التـؼقح، فالؿرجع إلقف."التـؼقح"يف مسائؾ، قال: إذا خالػت  "التـؼقح"

ػنروع، وينذكر أن هنذا الؽتناب ثؿ ألػ كتاًبنا النذي هنق كتناب طؾنك الػنروع، تصنحقح ال

حسب منا قنرأت مملنػ بعند الؽتنابقـ السنابؼقـ، ثنؿ اختؾنػ فقنف الؿرجنع إلنك هنذا الؽتناب 

، فصنار طؾنك صريؼتنف كؿنا يؼنقل الشنقخ/ "الؿـتفنك"و "اإلقـاع"الؿتلخر، بعده جاء صاحب 

، وهنذا والنح وبنقـ يف "التـؼنقح"و "اإلكصناف"طؾك صريؼة صاحب  "الغاية"مرطل يف أول 

: بنؾ هنذا الؽتناب اسنؿف "التـؼنقح"و "اإلكصناف"، أكف صار طؾنك صريؼنة صناحب "لؿـتفكا"

، فصنناروا طؾننك صريؼننة صنناحب "مـتفننك اإلرادات يف جؿننع الؿؼـننع مننع التـؼننقح وزيننادات"

 ."التـؼقح"و "اإلكصاف"

لؾحجاوي ففؿ كؿا يؼقل: أو طؾك ما فإمر أو ما ذكره الشقخ/ مرطل: أكنف  "اإلقـاع"أما 

صريؼتف وحذا حذوهؿ مؼؾًدا لف، والحؼقؼة أن هذا يحتاج إلك تلمؾ، ٕهننؿ يؼقلنقن:  صار طؾك

كان يـظر بـػسف يف الؽتب، ثؿ بعد ذلؽ يرجح منا هنق الؿنذهب: ولؽنـ  "اإلقـاع"أن صاحب 

، خاصنة منع الـؼنؾ الؿتؼندم أكنف يؼنقل: إذا "التـؼنقح"و "اإلكصناف"فقؿا يظفر أكف اطتؿد طؾك 
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بـــًّحرفيبدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تٌبيــه:

 ذهب ما فقف التـؼقح. : فالؿ"التـؼقح"خالػ 

صبع يف أربعة مجؾدات متـ طؾك ققل واحد، وهق النراجح  "اإلقـاع"وكتابف طظقؿ حؼقؼة 

ًٓ أو رواينًة يف أو قند ينذكر أحقاًكنا منذهب  لؿذهب أحؿد، وقد يذكر هق كؿنا يؼنقل: ينذكر قنق

ا، وشنرحف الشنقخ/ مـصنقر، وشنرح  وإذا : "الؿـتفنك"الؿالؽقة أو غقرهؿ يف مسائؾ قؾقؾة جندًّ

، هؽنذا يؼنقل الؿشنايخ الؿتؼندمقن، "الؿـتفنك"فالؿرجع إلك  "الؿـتفك"و "اإلقـاع"اختؾػ 

 "الؿـتفنك"و "اإلقـناع"وبعضنفؿ قنال: إذا اختؾنػ  -رحؿة اهلل طؾقنف-وكؼؾ طـ ابـ الزهالن 

 .  "غاية الؿـتفك"فاكظر ما يرجحف صاحب 

اًل طظقًؿننا جؿننع ، طؿننؾ طؿنن"غايننة الؿـتفننك"يف  -رحؿننة اهلل طؾقننف-والشننقخ/ مرطننل 

وزاد طؾقننف كؿننا رسننقخفا يف مؼدمتننف زاد طؾقفؿننا ققننقًدا يحتنناج إلقفننا،  "الؿـتفننك"و "اإلقـنناع"

وكؿؾ هذيـ الؽتابقـ وزاد طؾقفؿا أبحاًثا مـ طـده، غاية هذه إبحاث: تدل طؾك فؼنف طظنقؿ، 

 الحؼقؼة أن كتبف مـ أجؿؾ وأحسـ الؽتب. -رحؿة اهلل طؾقف-وطؾك ففؿ هذا الرجؾ 

وٓ تحتؼر هذا الؽتاب وتؼقل: هق أصنغر منـ  "دلقؾ الطالب" "الغاية"ؿا أكف ألػ قبؾ ك

ٓ، قاركت بقـ الؽتابقـ يف طؿؾ إن شاء اهلل سقصدر قريًبا، مـ لؿـ هذا العؿؾ جزٌء  "الغاية"

 "دلقنؾ الطالنب"الحؿد هلل مـ هذا العؿؾ الؿؼاركة بقـ هذيـ الؽتابقـ يف مسائؾفؿا، فقجندت 

يف سرد وجؿع الشروط أو إركنان أو القاجبنات  "غاية الؿـتفك"ؿقالع أوىف مـ يف بعض ال

 "دلقنؾ الطالنب"أي الشنقخ/ مرطنل يف  -رحؿة اهلل طؾقنف-أو الؿؼاركات أو الســ، فتػــ فقف 

 ."الغاية"وكذلؽ 

 -رحؿنة اهلل طؾنقفؿ-كقػ كتػؼف بعد هذه الرحؾة يف الػؼف وكتب الػؼنف، ومنا طؾقنف إئؿنة 

لطريؼة الصحقحة، والعقام يؼقلقن: مـ لنف طؼنؾ ورأس يصنـع كؿنا يصنـع الـناس، أي طؾؿـا ا

الـنناس العؼننالء، هننمٓء العؼننالء وهننمٓء العؾؿنناء كؿننا ذكننرت لننؽ طؾننك الؿننذاهب إربعننة، 

ْج مثؾفؿ وستصؾ.  يتدرجقن يف دراستفا، فتدر 
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بـــًّحرفيبدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تٌبيــه:

الثؿنرة،  هؿ وصؾقا؟ وصؾقا، خالص الحؿد هلل صريؼتفؿ صنحقحة: ٕن أكنا أحناكُِؿ إلنك

 ثؿرة العؿؾ الطقب.

ًرا يف الػؼف؟ أبًدا ما وصؾ.  صقب، َمـ كبَذ هذه الؽتب هؾ وصؾ؟! صار مػتًقا قالًقا محرِّ

اذكروا لل أسؿاء َمـ تركقا هذه الؽتب ووصنؾقا؟! ينليت شنخص يؼنقل: واهلل الشنقكاين، 

، أكا ما أضـف أكنف يؼقلفنا ينا إخنقان، يـسنبقن لنف  ًٓ أكنف ينرى طندم دراسنة ويـسبقن لؾشقكاين أققا

الؿذاهب إربعة وكبذ كتب الػؼنف والػؼفناء، وذم الؿنذاهب إربعنة، حتنك إين سنؿعُت أحند 

 إخقاكـا ومشايخـا اهلُل يغػر لف، يف أحد البؾدان ُسئؾ طـ الؿذاهب إربعة، فؼال: بدطة!

ـُ تقؿقة أل ػ كتاًبا يف آطتذار لألئؿة إ ربعنة، وأل نػ يف يا أخل، سبؼؽ لفذا ابـ تقؿقة، اب

 الؿذاهب إربعة، والعؾؿاء كؾفؿ طؾك الؿذاهب إربعة، تليت يف آخر الزمان وتؼقل: بدطة؟!

كؾ همٓء طؾك بدطة، يعـل إحـا يف كؾقة الشريعة كدرس البدطة، ويف مسناجدكا إذا درسنـا 

 كتب الػؼف كدرس البدطة، والؿػتل الذي يرجع لؽتب الػؼف، يرجع لؽتب البدطة؟!

ه مجازفات يا إخقان، مع إجاللـا وتقققركا لفمٓء ودطنقهتؿ لؾسنـة، ومحاربنة البدطنة هذ

 والشرك و و الخ. 

ٓ يعـل أن كؽنقن مؼؾنديـ لفنؿ جامنديـ، ٓ تؼؾِّندهؿ وٓ مالًؽنا وٓ أبنا  -يا إخقان-هذا 

حـقػة.. اكظر يف الدلقؾ، هذا الدلقؾ بنقـ ينديؽ طؾؿناء الؿسنؾؿقـ، طؿنؾ أهنؾ اإلسنالم، هنذه 

 كتب الخقر والربكة.

وستصنؾ، ُيقجند  "الؿقفؼ"إًذا تسقر طؾك صريؼتفؿ، تتدرج مثؾ ما ذكركا الطريؼة، صريؼة 

طؾك الشبؽة كثقر منـ الشنروح، شنروح كثقنرة فتتنابع شنرح شنرحقـ لؾؽتناب كػسنف، ُتنتِؿ منرة 

ثننؿ  "دلقننؾ الطالننب"أو  "زاد الؿسننتؼـع"ثننؿ ترتؼننل إلننك  "أخصننر الؿختصننرات"مننرتقـ مثننؾ 

 ."ض الؿربعالرو"

الصنقتقة شنرح لؾشنقخ/ سنامل الصنؼقر، شنرحف  "النروض الؿربنع"ومـ أحسـ شروح 

كاماًل مقجقد يف مققعف، مـ أحسـ الشروح الصقتقة، وكـُت يف مجؾس منـ الؿجنالس طـندكا 
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بـــًّحرفيبدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تٌبيــه:

درس يف الروض، وذكرت هذا الشرح وقؾت: ستجدون فقف أشقاء يعـل كثقرة، ربؿنا ٓ تقجند 

ق الحؼقؼة هذا النذي: فاسنتـؽر طؾنل بعنض الطنالب، جناءوا بعند طـد شقخف، يعـل وأكا صاد

 مدة قالقا: واهلل سؿعـا الشرح، واهلل إكؽ صادق. 

الحؼقؼة أكف أتعب كػسف وأتؼـ يف هذا الشرح، واهلل إين سررت لؿنا سنؿعُت هنذا الشنرح، 

أينُت لؿاذا؟ ٕين رأيُت ثؿرة مـ ثؿرات.. الحؼقؼة إين سررُت لؿنا سنؿعت هنذا الشنرح ٕين ر

ـِ تعؾقؿنف، وتلديبنف لتالمذتنف،  -رحؿنة اهلل طؾقنف-ثؿرة مـ ثؿرات الشقخ/ ابـ طثقؿقـ  يف حسن

 والسقر مؿ طؾك صريؼة الػؼفاء.. رأيـا مثؾ هذه الثؿرة!

ب يف مثؾ هذا، وأهنك طنـ آسنتؿاع لَؿنـ يـصنرف طنـ صريؼنة العؾؿناء  وأكا الحؼقؼة ُأرغِّ

ء، َطؾ ؿقكننا وفؼفقكننا وأوصننؾقا لـننا هننذا اإلرث الـبننقي الربنناكققـ، وحننؼُّ العؾؿنناء طؾقـننا النندطا

 الؽريؿ، فُقدطك لفؿ وُيستػاد مـ كتبفؿ.

 "الشنرح الؿؿتنع" -رحؿنة اهلل طؾقنف-مـ الؽتب الؿعاصرة: كتاب الشقخ/ ابـ طثقؿنقـ 

، وحقاشننل وشننروح مقجننقدة لؾعؾؿنناء وصؾبننة العؾننؿ -وهلل الحؿنند والؿـننة-وهـنناك جفننقد 

 كة.الؿعاصريـ فقفا خقر وبر

فالؿسؾؿ يستػقد ويـتػع ويعؾؿ أكنف يف جفناد، العؾؿناء والـناس أن يحتناجقن إلنك الػؼنف 

والػؼفاء، وذلؽ لؽثرة الؿسنائؾ، منثاًل : الحنج الـناس كناكقا يحجنقن، الحنج فقفنا قؾنقاًل منـ 

ا: ولؽـ أن الـاس يؼبؾقن طؾك الحج والعؿرة بنالؿاليقـ، وقريًبنا  البؾد، ومـ يعتؿر قؾقؾ جدًّ

ؾ إلك مؽة يف كؾ شفر كحق مؾققكقـ مـ البشر: فتؽثر الؿسائؾ ويحتاج الـاس إلنك الػؼنف سقص

والػؼفاء، أيًضا الؿسائؾ الؿالقة كثرت فقحتاج الـاس لؿـ يتعؾؿ ويتػؼف، ويبنقـ لؾـناس دينـفؿ 

 إلك غقر ذلؽ مـ الؿسائؾ التل يحتاجفا الـاس.

ُينْمتِل اْلِحْؽَؿنَة ﴿ف منـ يشناء، يمتقن -طز وجؾ-وأكت طؾك أجر طظقؿ، هذا فضؾ مـ اهلل 

 َخْقًرا َكثِقًرا
َ
ـْ ُيْمَت اْلِحْؽَؿَة َفَؼْد ُأوتِل ـْ َيَشاُء َوَم ، ولق لؿ يؽـ يف تػؼفـا: إٓ أكنف [269]البؼرة:  ﴾َم

قَِّئاِت ﴿بف السقئات،  -طز وجؾ-طؿٌؾ صالح يؽػر اهلل  ـَ الس   .[664]هقد:  ﴾إِن  اْلَحَسـَاِت ُيْذِهْب
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بـــًّحرفيبدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تٌبيــه:

هذا الحد، وأطؾؿ أين أكثرت طؾنقؽؿ وربؿنا أصنابؽؿ شنلٌء منـ الؿؾنؾ: ولؽنـ أقػ طـد 

هذا جفٌد مؽؾ صالب طؾؿ لعقػ مسؽقـ، ربؿا أكف درس بعض الؽتب طؾك مشايخف، وربؿا 

أن يجعؾـننا مننـ  -تبننارك وتعننالك-أكننف كتننب بعننض الؽتابننات الضننعقػة: ولؽننـ أسننلل اهلل 

يـا واهلل أطؾنؿ، وصنؾك اهلل وسنؾؿ وبنارك طؾنك الؿتقاصقـ بالرب والتؼقى وأن يغػنر لـنا ولقالند

 رسقل اهلل.
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بـــًّحرفيبدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تٌبيــه:

 

 األسئلت
 

¢ 

كشننؽر لشننقخـا الؽننريؿ طؾننك مننا تػضننؾ بننف وأجنناد يف هننذه الؿحالننرة التننل طـننقن لفننا:  

أن يجعنؾ منا قالنف الشنقخ يف مقنزان  -جنؾ وطنال-بالطريؼ إلك لبط الػؼف وإتؼاكف، فـسلل اهلل 

ا شنقخـا الؽنريؿ كثقنرة لؽنـ لعؾنل أتخنذ حسـاتف وأن يـػع بف مـ استؿع إلقف، إسئؾة حؼقؼة ين

 مـفا ما لؿ ُكِشر إلقف لؿـ الؿحاور التل ذكركاها يف بداية الؿحالرة. 

     

هننذا سننمال يؼننقل فقننف السننائؾ: مننا العالقننة بننقـ التؿننذهب الصننحقح، وبننقـ السؤال: 

التعصب خاصًة، لؿـ يتؿذهب ويتفؿ الطرف أخنر بلكنف يتعنالؿ، وأكنف لنؿ يصنؾ ولنؿ يندرك 

 لتل يرجح فقفا؟ الؿرتبة ا

طـنندكا صرفننان ووسننط، ٕن أكننا تؽؾؿننت طننـ جاكننب واحنند فقؿننا يتعؾننؼ بالػؼننف: اجلواب: 

ولؽـ هـاك قضايا كثقرة متعؾؼة بالػؼف والػؼفاء والتػؼف، طـدكا صرفان ووسنط: صنرف طـندهؿ 

جؿقد، وتعصب وهؿ قؾة أن: ربؿا إهنؿ كاكقا يف زمـ كان مقجنقًدا وكثقنًرا: ربؿنا وربؿنا إكنف 

د يف بعننض البؾنندان أكننا مننا أطننرف يعـننل: ولؽننـ أضـننف أكننف خننػ أكثننر البؾنندان اإلسننالمقة يقجنن

الؿشفقرة أن مصر، السعقدية، بالد الخؾقج وغقرها ما طـدكا تعصنب منذهبل، منا رأيـنا هنذا 

التعصب، اذكروا لـا أسؿاء الؿتعصبقـ الذي يؼقل أحدهؿ: أكا ٓ أخذ بالؽتناب والسنـة: إكؿنا 

 ـ هذا؟.أخذ بالؿذهب، وي
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بـــًّحرفيبدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تٌبيــه:

وبعضفؿ يؼقلقن: واهلل يف شخص كؼؾ طـف يف أحد الؽتنب أكنف يؼنقل: لنق خنرج الؿفندي 

لحؽؿ بؿذهب أبل حـقػة، يا أخل هذا واحد قالف: ولؽـ كـظر يف فؼفناء الحـػقنة وغقنرهؿ منـ 

الػؼفاء يف البؾدان هؿ طؾك صريؼة سنقية، قند يقجند التعصنب منـ شنخص: لؽنـ تحناكؿ أمنة 

ا غقر صحقح، إًذا التعصب طـدكا غقنر مقجنقد، قند يقجند فقـنا قؾقنؾ بلكؿؾفا بػعؾ شخص هذ

 هذه تعالج.

يف الجاكب أخر: يقجد مـ يعـل مـ يـبذ هذه الؽتب وطـده فقلك، منا طـندهؿ لنابط 

ٓ يف التػؼننف وٓ يف الػتقننا: ولننذلؽ يصنندر مننـفؿ شننقاذ الؿسننائؾ، يصنندر شننقاذ الؿسننائؾ هننذا 

مـ أجؾ هذا العالؿ، مـ أجؾ أكف يـصر مثاًل دطقتـنا، جنزاك القاقع يا إخقان، كؼقل لف: كجامؾ 

اهلل خقننر كصننرت دطقتـننا وهننذا يػرحـننا: ولؽننـ صريؼتننؽ يف التػؼننف وتربقننة الشننباب طؾننك هننذه 

الطريؼة غؾط وخطل، ما كان طؾقفا ابـ حجر وٓ غقره منـ العؾؿناء، النذيـ هنؿ أهنؾ الحنديث 

 أبًدا، ما كان طؾقف العؾؿاء.

، التؿذهب إيش معـاه؟ بدون يعـل كالم وصنقلل وتعؼقند، تندرس القسط هق الؿطؾقب

مذهب مـ الؿنذاهب مثنؾ منا فعؾـنا وتتػؼنف وتنتعؾؿ الؿسنائؾ وتتصنقر الؿسنائؾ وتسنقر طؾنك 

صريؼف، هذا الؼقل الذي طـدك هق قنقل معتؿند: اكتبنف ٕن بعضنفؿ يؼنقل: كحنـ كندرس كتنب 

ش هنذا؟ إينف سنبب يمكند هنذا الؼنقل؟ الػؼف طؾك أهنا جدول، يجدول لـا الؿسائؾ، يا أخل إين

ولذلؽ همٓء قد يدرسقن كتاًبا يف الػؼف: لؽـ يدرسقه ثنؿ يشنرح منـ طـنده، يؼنقل فؼنط ٕكنف 

 ذكر مسللة وبعديـ أكا أططقفؿ مذهبل أكا، هذه ٓ تخرج فؼقًفا.

التػؼف إكؽ تدرس كتب الػؼف طؾك صريؼة الػؼفاء، وفـ وطؾك معرفة هذا الػنـ منـ أهؾنف، 

ربون بالعبننارة، وكقننػ وجنندت هننذه العبننارة ومننـ أيننـ أخننذوها ودٓلننة العبننارة، وكقننػ يعنن

والؿػاهقؿ ومـزع الخالف وإققال، وغقرها أمقر كثقرة ما تقجد إٓ يف كتنب الػؼنف هنذا فنـ، 

 بعضفؿ يلخذه طـ بعض، هذا هق القسط.
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بـــًّحرفيبدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تٌبيــه:

بعنند ذلننؽ إذا ارتؼقننت وتؿؽـننت مننـ الرتجننقح جننزاك اهلل خقننر رجننح: لؽـننؽ إذا قؾنندت 

 وصؾت إلك آجتفاد طؾك صريؼة الؼقم، بعد أن تدرس أصقل الػؼف مع كتب الػؼف.

أما صبًعا الؽنالم، كنالم صنرف يف صنرف هنذا ٓ فائندة مـنف، أو يؼنقل لفنؿ: أكنتؿ جامندون 

مؼؾدة ويؼقلقن صحقح ولؽنـ إينش الػائندة؟ الػائندة ينا إخنقان كؾـنا كسنقر طؾنك صريؼنة أهنؾ 

 عالك، كعؿ.العؾؿ، وهذا ديـ اهلل تبارك وت

     

أحسنـ اهلل إلننقؽؿ، يؼنقل: بننارك اهلل فننقؽؿ شنقخـا الؽننريؿ، أكنا كتبننت مننذكراٍت السؤال: 

 ًٓ بالػؼف، وهل حصقؾة سـقاٍت درسنتفا، ولخصنتفا منـ مجؿقطنة كتنٍب، وجؿعنت فقفنا أقنقا

وأحاديث وآثار لؾصحابة، فؽقػ العؿؾ مذه الؿذكرات بعد أن طرفُت مـؽؿ أهنا مـفجقٌة غقنر 

 الؿـفجقة الصحقحة هل دراسة متـ فؼفل؟ صحقحة، وأن 

الؿـفجقة الصحقحة لقست دراسة الؿـفج الؿتـ الػؼفل فؼط، وأكا ذكرت هنذا، اجلواب: 

ذكرت أكف ٓ بد مـ الجؿع بقـ الحديث والػؼف ٓ بد: ولؽـ هذا الػـ الذي هق الػؼقف أقؾ مـ 

يث منا وصنؾقا هذه والؿعتؿدة طؾك الحديث، وكسنتػقد منـ شنروح الحنديث، وشنراح الحند

إٓ بعد أن تػؼنف ودرس: وإن  "كقؾ إوصار"لفذا إٓ بعد دراسة الػؼف، الشقكاين ما وصؾ إلك 

السنقؾ الجنرار الؿتندفؼ طؾنك "كان درس منذهب الزيدينة، وشنرح متـًنا فؼفقًّنا زينديًّا يف كتابنف 

 ففق ما وصؾ إٓ بعد دراسة الػؼف. "حدائؼ إزهار

منا يؿؽنـ ٓ تػفنؿ  "كقؾ إوصار"اترك كتب الػؼف وطؾقؽ بنن فؿا كليت ٕحد وكؼقل: واهلل 

ر لنؽ الؿسنائؾ، تسنقر طؾنك صرينؼ  "كقؾ إوصار" أو غقره: إٓ بعد دراسنة كتنب الػؼنف، ُتصنقِّ

 صحقح، إذن تجؿع بقـ هذا وهذا.

فؿنا جؿعتنف هنذا طؾنٌؿ كنافع ، فال يػفؿ أكـا إذا درسـا كتب الػؼف ما كدرس كتنب الحنديث

الؿـة، وما جؿعتف وفقف الػتاوى والرتجقحات وغقر ذلنؽ، أكنَت أن تسنتػقد مـنف وهلل الحؿد و

بعد أن بؾغت ودرست كتب الػؼف هذا بحثؽ: وربؿا أكؽ بؾغنت مرحؾنة الرتجنقح وهلل الحؿند 

 والؿـة، كعؿ. 

     



 

 

 سلطــبى بي عبد الرحوــي العيد :فضيلت الشيخ 39

 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بـــًّحرفيبدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تٌبيــه:

يؼقل لق ذكرتؿ لـا الطريؼة العؾؿقة لؿـ أراد مراجعة الػؼف، وما هل الؿدة التنل السؤال: 

 بًة لؿراجعة متـ الػؼف كاماًل بحقث يتقؼـ الطالب وٓ يزيد طؾقف؟تروهنا مـاس

أكا قؾت مـ أحسـ ما يؽقن أن وأكت يف البقت، تراجنع الشنروح الؿختصنرة، اجلواب: 

هـناك شنروح مقجنقدة يف الشنبؽة، مقجنقد طندد منـ الشنروح،  "أخصر الؿختصنرات"مثؾ: 

 مجؾس.. الشقخ الـعقؿل وغقره، يف طشريـ مجؾس، يف خؿسة وطشريـ

ع الؿشايخ، وتـقع تسؿع لفذا مرة ولفنذا منرة: ٕن كنؾ  اسؿعفا مرة، مرتقـ، ثالث، وُتـقِّ

 واحد طـده صريؼة وفقائد ما تجدها طـد أخر.

ا  "أخصر الؿختصرات"فؾق سؿعَت  مرتقـ ثالث، بعدها يحصؾ طـدك قاطندة ققينة جندًّ

 "زاد الؿسنتؼـع"لؿنا ذكرتنف لنؽ، إلنك ومتقـة تبـل طؾقفا، فتؼرأ بعد ذلؽ، أو فتستؿر بعد ذلؽ 

 وهؽذا، كعؿ. "الروض الؿربع" "دلقؾ الطالب"

     

 أحسـ اهلل إلقؽؿ، يؼقل: ما هق أفضؾ كتاٍب تؽؾؿ طـ أصقِل مـفج الحـابؾة؟السؤال: 

أفضؾ كتاب منا أسنتطقع إين أحؽنؿ: لضنعػل، ولؽنـ ُيسنتػاد منـ الؽتنب كؾفنا اجلواب: 

 التل ُألِّػت يف أصقل الحـابؾة.

     

يؼننقل: مننا هننل الطريؼننة الؿـاسننبة لؾجؿننع بننقـ أمننريـ بننقـ كتننب الػؼننف وكتننب السؤال: 

 أحاديث إحؽام؟

أكا أسلل: هؾ كان هذا السمال يطرح قبؾ مائنة سنـة؟ هناه؟ منا يللػفنا اإلسنالم، اجلواب: 

تدرسقا الػؼف والحديث، منا فقنف أي شنلء تـناقض، فتخؾقنؽ طؾنك منا كنان طؾقنف الـناس قبنؾ، 

 ه.التشقيش الؾل حصؾ اتركق

ادرس كتب الػؼف، وادرس كتب أحاديث إحؽام، وتصنؾ إلنك.. ومشنايخـا إلنك وقنِت 

س ون  ، ٓ بند صالنب "زاد الؿسنتؼـع"و "بؾنقغ الؿنرام"محؿد بـ طبد القهاب وَمـ بعده ُيدرِّ

 العؾؿ أن يؿر طؾك هذه ويحػظفا، كعؿ. 
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بـــًّحرفيبدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تٌبيــه:

ذهب أحسننـ اهلل إلننقؽؿ، يؼننقل: متننك تننرون أن صالننب العؾننؿ الننذي درس الؿننالسؤال: 

 الحـبؾل يـتؼؾ إلك الؼراءة يف الؿذاهب إخرى؟

إذا درس مننذهب الحـابؾننة طؾننك الطريؼننة الؿتؼدمننة، سننقؽقن طـننده كنندره يف اجلواب: 

الؿننذاهب إخننرى، وذلننؽ أن الؿننذهب الحـابؾننة برواياتننف وتخريجاتننف وأوجفننف واتجاهاتننف 

 وتقجفاتف يؽاد يستقطب الؿذاهب إربعة، وأكا أققل هذا طـ تجربة.

اتخنذُت الطريؼنة، والتزمنت أين أذكنر يف الؿسنللة إذا كنان يف الؿسنللة  "حاشقة النروض"

ققٌل ثاٍن راجنح أذكنره، اطتؿناًدا طؾنك كتنب الحـابؾنة، قند يؽنقن منذهب الشنافعقة، الؿالؽقنة، 

 الحـػقة: لؽـ أذكره مـ كتب الحـابؾة.

ـابؾنة، منا أذكنر أكنف فجؿقع ما مر طؾل مؿا احتاج إلقف يف هذا الجاكب وجدتنف يف كتنب الح

مر مسنللة فقفنا قنقل ثناين راجنح منا وجند طـند الحـابؾنة، كنؾ منذهب ينا إخنقان فؼنف إسنالمل 

مستؼؾ، تجد فقف كتب الػروع، كتب إصنقل، كتنب الؼقاطند الػؼفقنة، لغنة الػؼفناء، تنراجؿ، 

 إلغاز، الػروق، كؾ مذهب يا إخقان يقجد فقف هذا، فؼف إسالمل متؽامؾ، كعؿ. 

     

ا، وٓ شنؽ أن بعضنفا زوائنٌد أالسؤال:  حسـ اهلل إلقؽؿ، يؼقل: كتب الؿذهب كثقرٌة جدًّ

طؾك غقره، ففؾ ترون أن صالب العؾؿ إذا درس مختصًرا منـ الؿختصنرات، ثنؿ اكتؼنؾ إلنك منا 

هق أطؾك مـف ولبط كثقًرا مـ الػنروع والؼقاطند أن يتقجنف إلنك كتنب الحنديث وشنروحفا أو 

   يستؿر يف العـاية بؽتب الؿذهب؟

أكا كصقحتل أن يدرس كتنب الػؼنف والحنديث مًعنا، يندرس كتنب الػؼنف وكتنب اجلواب: 

يدرسفا مًعا، وبعضفا إلك بعض، الحديث بالػؼنف،  -تبارك وتعالك-الحديث هذا هق ديـ اهلل 

والػؼف بالحديث: أما دراسة الؿتـ فلكا أققل: ٓ تـتؼؾ مـ الؿتـ إٓ بعد أن تضبط هذا الؿنتـ، 
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بـــًّحرفيبدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تٌبيــه:

طؾقنف  -رحؿنة اهلل-ة منرتقـ أو طشنر منرات، الشنقخ/ ابنـ الؼاسنؿ محؿند حتك لق تسنؿعف منر

 8مرات وكتبنف  8أخرج شرًحا لؾقسطقة، مـ حضقره لدرس الشقخ/ محؿد إبراهقؿ، حضره 

منرات، فنللػ بنقـ هنذه الشنروح الثؿاكقنة، وأخنرج هنذا الشنرح  8مرات، وجد طـده مؽتقًبنا 

 اهقؿ.العظقؿ الؾل هق القسطقة، شرح الشقخ/ محؿد إبر

منرات ينا  8منرات وكتنب الشنرح  8مـ أحسـ شروح القسطقة وتعرف بنف قندر الشنقخ، 

إخقان، وبعضفؿ إذا حضر مرة خالص مؾ ما اسؿع الشرح مرة ثاكقة، أو ما أسؿع شرًحا آخنر 

 طؾك هذا الؿتـ مرًة ثاكقة، بؾ كرر وبالتؽرار ترى الػائدة العظقؿة وتثبت الؿعؾقمات، كعؿ. 

     

رحؿنف -إلقؽؿ، يؼقل السنائؾ: أثنر طؾنك شنقخ اإلسنالم/ ابنـ تقؿقنة  أحسـ اهللالسؤال: 

أكف قال: ما بؿسللٍة إٓ ولل فقفا سؾػ، وقد طرفت أكنف خنالػ يف بعنض الؿسنائؾ إئؿنة  -اهلل

 إربعة، فؿا تقجقفؽؿ لفذا الؼقل؟ 

 تسللـل طـ شقخ اإلسالم/ ابـ تقؿقة، اهلل الؿستعان، يال. اجلواب: 

     

ـا الطريؼَة العؾؿقة لتحصنقِؾ طؾنؿ الػؼنف فؾنق ذكنرتؿ لـنا الطريؼنة يؼقل: ذكرتؿ لالسؤال: 

 العؾؿقة والعؿؾقة لتحصقؾ أصقل الػؼف؟

واهلل هذا يبغقؽؿ درس مستؼؾ يف أصقل الػؼف، ولؽـ هـاك مختصرات تبدأ منا اجلواب: 

يف هذا الػـ، فعـدك الؿختصر الؿشفقر وهق ورقات يبدؤون بف سنفؾ يسنقر، ويقجند شنروح 

ا، ٕحند إخقاكـنا واهلل جقندة، وسنؿعتف كثقرة، هـ اك الحؼقؼة وجدت يف الشبؽة شلء مػقد جندًّ

لؾشنقخ/ طنامر مجنت، شنرحف وهنق كتناب ألػنف ثنؿ  "الطريؼ إلك أصنقل الػؼنف"كاماًل اسؿف 

شرحف يف دورة يف جدة، مقجنقد يف الشنبؽة يف سنبع مجنالس، كنؾ مجؾنس يؿؽنـ سناطة واهلل 

 خقر، والحؼقؼة جفقد إخقاكـا همٓء مباركة ويـبغل أن يدطؿقا.جقد برده ما شاء اهلل جزاه اهلل 

وبعض الـاس يعـل أحقاًكا قد ٓ يؽنقن طقًكنا إلخنقاهنؿ، واهلل ينا إخنقان النذي يجاهند يف 
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بـــًّحرفيبدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تٌبيــه:

هذا السبقؾ يحتاج إلك اإلطاكة وإلك الدطؿ، مع كثنرة الصنقارف ولنعػ النـػس، كنؾ إكسنان 

قر طؾك متـ مختصر ٓبنـ طبند الفنادي وطؾنك يؼقى بنخقاكف، وفقف أيًضا شرح لؾشقخ/ الخض

القرقات أيًضا جقد ومػقد، والشنقخ  صريؼتنف زيـنة وأسنؾقبف زينـ، وهؽنذا الشنروح مقجنقد.. 

 الشبؽة مؾقئة بالشروح.

     

يؼننقل: شننقخـا الؽننريؿ يغؾننب طؾننك بعننض صؾبننة العؾننؿ آهتؿنناُم بالػؼننف بحًثننا السؤال: 

بنادِة والحنرص طؾنك الصنالة وققنام الؾقنؾ، ومدارسًة ومباحثف: ولؽـ تجد طـده قصقًرا يف الع

 وغقرها مـ العبادات فؿا تقجقفؽؿ؟ 

هذا طـده قصقر إيش أققل! اهلل يعػق طـف ويصؾح لف طؾك صاطتف وطبادتف، ما لنف اجلواب: 

 إٓ الدطاء، كعؿ.

     

يؼقل: أحسـ اهلل إلنقؽؿ: منا صريؼنة اإلمنام/ إلبناين يف الػؼنف، وهنؾ هنق متبنٌع السؤال: 

 لؿذهب معقـ؟

واهلل يننا إخقاكـننا مننا أرى مثننؾ هننذا السننمال، وٓ أرى البحننث يف هننذه الؿسننللة، اجلواب: 

 "ابنـ حجنر"لؿاذا؟ ٕين أققل: يرجع إلك ما كان طؾقف الـاس قبؾ مائة سـة، مائتقـ سـة وقنت 

، أما همٓء العؾؿاء الػضنالء لفنؿ جفنقد ولفنؿ اجتفنادات، أصنابقا "ابـ رجب" "ابـ تقؿقة"

: لؽـ لفؿ كصرة لؾسـة ومحبنة لفنا قند يحصنؾ أحقاًكنا الخطنل منـ أحندهؿ وأخطئقا الحؿد هلل

لؽـ ما يحصؾ مـ غقرهؿ، أن كؾ شقية يسلل طـ ابـ تقؿقة، فالنذي ينتؽؾؿ بنف وهنق مقافنؼ 

لؿا طؾقف أهؾ العؾؿ كؿا ذكرت لؽؿ صريؼنة العؾؿناء كؼبؾنف، فننن كنان مخالًػنا كنرده منا يف شنلء 

قل شلء، أكا أحبؽ يا شنقخ: ولؽنـ أكنا أخناف طؾنك كػسنل الحؿد هلل، أكا أخاف طؾك كػسل أق

أكننا أرينند أن أسننؾؽ سننبقؾ أهننؾ اإليؿننان، والحننؼ، صريننؼ الـنناس تعننرففؿ وأكننا أن أطننرف أن 

 الطريؼ هذا إلك مؽة يقدي.
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بـــًّحرفيبدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تٌبيــه:

جاين واحد صاحب صالح وُتؼك قال: ٓ مـ هـا، يا أخل أكا متلكند إن هنذا هنق الطرينؼ، 

الطريؼ، وأسلل رجال إمـ يؼقلقن: هذا الطريؼ، والؿرشند  وأسلل الـاس كؾفؿ يؼقلقا: هذا

 السننقاحل يؼننقل: هننذا الطريننؼ، والؾننل راجعننقـ يؼقلننقا: رجعـننا مننـ مؽننة، أقننقل: ٓ واهلل أكننا

 أوافؼؽ يا شقخ ما هق صحقح، كعؿ.

     

أحسـ اهلل إلقؽؿ: كختؿ بالثالثة أسئؾة إخقرة، يؼقل فقف: ذكنرتؿ لـنا الؿـفجقنة السؤال: 

دراسة كتنب الػؼنف، فؿنا هنق الؿنـفج الصنحقح تجناه كتنب الحنديث وأثنار وكقنػ العؾؿقة ل

 أستػقد مـفا؟ 

يا سالم، كتب الحنديث أو كتنب أثنار هداينة بركنة، إذا كنقن تجؿنع بنقـ هنذا اجلواب: 

وهننذا يحصننؾ لننؽ آكتػنناع العظننقؿ مننـ كتننب الحننديث، فتؼبننؾ طؾننك قننراءة كتننب الحننديث، 

ولف شروح كثقرة، منـ  -رحؿة اهلل طؾقف- "صحقح البخاري"قراءات متػؽف ومستـبط، وأقؾفا 

إرشناد " "شرح الؼسنطالين"أحسـ الشروح وأكا جربت هذا الشرح يف  الدرس ويف التدريس 

مـ أحسـ الشروح، وبعض اإلخنقان يسنتغرب مـنل هنذا، فننذا درس معـنا وقنرأ يف  "الساري

 ."شرح الؼسطالين"هق هذا الؽتاب طؾؿ أكف خالصة الخالصة، لشروح البخاري، الؾل 

 "شنرح الؼسنطالين"وفتح الباري صبع قنديًؿا يف بنقٓق أو يف غقرهنا صبعنة واحندة، وأمنا 

صبع ست أو سبع مرات قديًؿا قبؾ ما يتسؿك، لعـاية الـاس بنف العـاينة الػائؼنة، ومنا تؿنر كؾؿنة 

ا، واطت رحؿنة -ؿند إٓ ويبقـ لؽ هذه الؽؾؿة يبقـ اختالف كسخ البخاري فقفا وهذا مفنؿ جندًّ

ًٓ طؾك جزء مـ الققكقـقة، وهل أحسـ كسخ البخاري. -اهلل طؾقف  يف كتابف أو

نح وذكنر الػنروق يف  -رحؿف اهلل-يقكقـل جؿَع ُكَسنخ البخناري الؿشنفقرة الؿعروفنة، وكؼ 

الفقامش، واجتؿع معف ابـ مالؽ، وطؼدوا الؿجالس الؿباركة حتك خرجت الـسخة الققكقـقنة 

ا صحقح البخناري كؿنا ذكنر الطنابعقن لفنا، يف الـسنخة السنؾطاكقة، وهنل وُصبع مـفا، أو طؾقف

رت بحجؿ كبقر.  التل ُصقِّ
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بـــًّحرفيبدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تٌبيــه:

ًٓ مـفا، وطـنده فنروع طؾنك الققكقـقنة مقافؼنة  الؼصة الثاين كان طـده الؿجؾد أضـ الثاين أو

لفذا إصؾ، فلل ػ كتابنف ومنا كنان الجنزء الثناين، ثنؿ بعند ذلنؽ ققنؾ لنف: إكنف ُيبناع يف السنقق: 

فذهب واشرتاه وأتؿ ما كؼنص يف شنرحف: ولنذلؽ تجنده أحقاًكنا يؼنقل: هؽنذا يف فرطنف مقافنؼ 

 لؾققكقـقة.

 إصؾ: أْن يؼقل: يف الققكقـقة والػرع مقافؼ: لؽـف رجع لألصؾ بعد أن أتؿ شرحف.

فعـدك صحقح البخاري طـدك مسؾؿ، وطـدك يعـل يف شنروح لنف، والؼنراءة فقنف الحؼقؼنة 

رحؿننة اهلل -مسننؾؿ، سننرتى هننذا، ولجؿعننف لألحاديننث يف مقلننع واحنند لفننا لننذة، يف صننحقح 

وإن كننان -وفؼفننف العجقننب يف إيننراد كننؾ حننديث خؾننػ أخننر، والعـننقان أو البنناب  -طؾقننف

 بعد الباب الذي قبؾف. -التبقيب مـ غقره

ا  فتسنتـقر الؼؾنقب منذا، ٓ بند ولؽنـ  -رحؿنة اهلل طؾقنف-طـده لطائػ وأشقاء طجقبة جدًّ

ثنؿ بعند ذلنؽ يف بؼقنة  -رحؿنة اهلل طؾقنف-ؿ وطـد أهنؾ اإلسنالم صنحقح البخناري أجؾف طـده

الؼننراءة فقننف، حػننظ الؽتنناب وشننروح الؽتنناب  "بؾننقغ الؿننرام"الؽتننب، وهننذا يحتنناج أيًضننا 

لفؿ شرح صقيت طؾقف تسؿع هذا وهذا وتـتػع وتنزداد  -رحؿة اهلل طؾقفؿ-مقجقدة، والشققخ 

 تؿال يف العؾقم.طؾًؿا: فقؽقن طـدك ما يؼال يعـل اك

ٓ بد مـ هذا منا يؽػنل طؾنؿ طنـ طؾنؿ، طـندك طؾنؿ إصنقل، وطؾنؿ الؿصنطؾح، وطؾنؿ 

الحديث، وطؾؿ الػؼف، وطؾؿ العربقة، والتاريخ أيًضا طؾؿ جؾقؾ، ودلقنؾ ترجنع إلقنف، فقحصنؾ 

 لف ويثؿر هذا صالب العؾؿ الذي اكتؿؾ فقف طؾؿف، واهلل الؿقفؼ. 

     

أن البخنناري ألننػ يف اخننتالف الػؼفنناء، ففننؾ هننذا أحسننـ اهلل إلننقؽؿ: ذكننرتؿ السؤال: 

 الؽتاب مقجقد؟

لألسػ غقر مقجقد، وأبق طبقد الذي يؼقل فقف إسحاق ٓ كؽذبف أبنق طبقند أفؼنف اجلواب: 

 مـف، أبق طبقد أفؼف مـ إسحاق ومـ أحؿد، إيش هذا؟
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بـــًّحرفيبدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تٌبيــه:

أبق طبقد إمام جؾقؾ وكنان يف مجؾنس أحؿند، فطؾنب مـنف أحؿند أن يؼنرأ كتابنف  ،يا إخقان

ك مـ بحضرتف: وكاكقا مـ أئؿة الحديث يف زماكنف، وألنػ كتًبنا يف اخنتالف الػؼفناء، وجند طؾ

مـفا أن الطفقر وإمقال فؼط: ولؽـ البؼقة لألسػ فؼدت، وما ترك مسللة إٓ ويرجح منـ 

جفة الدلقؾ، كقػ طرفـا هذا؟ ابـ مـذر لؿا ألػ والؽتاب طـده، كتاب أبنق طبقند وصنار طؾنك 

 ين أراه متلثًرا بعبارات أبل طبقد، يتؽؾؿ كالم إمام، يتؽؾؿ شلء طجقب. صريؼتف، وحتك إ

فػرغ كتابف يف كتاب إوسط، فتجد يف كثقر منـ الؿسنائؾ وإبنقاب يف الـؽناح والطنالق 

 -رحؿنة اهلل طؾقنف-وغقر ذلنؽ، ينذكر لنؽ وينـص يف كنؾ مسنللة إن وجند تنرجقح أبنل طبقندة 

 والشافعل، كعؿ.لؿـفا ترجقحات إئؿة: أحؿد، ومالؽ، 

يف ختام هذه الؿحالرة أتؼدم بالشؽر الجزيؾ لشقخـا الؽنريؿ، طؾنك منا تؼندم بنف وأجناد 

أن يجعننؾ ذلننؽ يف مقننزان حسننـاتف وأن يـػننع بننف السننامعقـ، وإلننك  -جننؾ وطننال-وكسننلل اهلل 

الؿحالرة الثاكقة إن شاء اهلل بعد صالة الؿغرب مع الشقخ/ طتؿان الخؿقس، بعـقان: مـ هنق 

 ف؟ هذا واهلل أطؾؿ، وصؾك اهلل وسؾؿ طؾك كبقـا محؿد. الػؼق

 

 

 

 

 

 

 

 


