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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 تقـــديم
 

 بقـــلم الدكتور ربيــع بن هادي المدخـــــــــــلي 
  األستاذ بالجامعة اإلسالمية بالمدينة الطيبة
 
 

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله  
 : وصحبه أجمعين، أما بعد

والبشــريك هل ــا تت ــب   -وســلمفــ ن اهلل ابتعــح  محمــداا صــلى اهلل عليــه  
في ظلمـا  حالهـك م بقـك مـن الج ـش والشـرف والهضـر والظـالش والظلـم،  ـاش 

هتاب أنزلناه إليف لت رج الناس من الظلما  إلى النور ب ذن . آلر : تعالى 
فقــام ب ــذه الرســالك علــى أهمــش  –( 1:ابــراميم) رب ــم إلــى صــرا  العزيــز الحميــد 
ـــه بعـــد ج ـــ اد ونظـــاش  يـــر أمـــك أ رجـــ  للنـــاس ممـــن وج  ـــا، واســـتجاب ل

ا تــارمم اهلل لحمــش رســالك ااســالم والج ــاد والتظــحيك بهــش  ــاش ونضــيس فــي 
 . سبيش نشرما، والذود عن حياظ ا

فقــاموا بهــش مــا يت لبــه ااســالم مــن التلقــي الــواعي لمــا جــا  بــه مــذا  
مــن هتــاب ت ي تيــه البا ــش مــن بــين  -محمــد صــلى اهلل عليــه وســلمالرســوش 

ديه وت من  لضـه، ومـن سـنك مشـر ك وظـا ة شـارحك ومبينـك لمـدا  القـرآن ي
 . ومقاصده ومبادئه ومثله

إلى أمم  –بعد ت بيق ما الهامش في حيات م  –ثم بتبليغ مذين النورين  
 . الرض وشعوب ا بالدعوة الواظحك والبيان وبالسي  والسنان
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لنـور، واستظــا   ف ـد  اهلل تلـف المــم، وأ رج ـا مـن الظلمــا  إلـى ا 
بنـــور ااســـالم وتضيـــ   ظاللـــه، بعـــد أن رظـــي  بـــاهلل ربـــا، وبااســـالم دينـــا، 
وبمحمـــد رســـوتا، وأ بلـــ  علـــى تعـــاليم ااســـالم وتوجي اتـــه مـــن هتـــاب وســـنك، 
تتبتــش مــن  يرممــا، حضظــاا واعيــاا وت بيقــاا صــاد اا فــي مجــاش العقيــدة والعبــادة 

ى مـذين المصـدرين أوج العـزة و مـك وات تصاد والحهم، فبلغوا ب ذه الحياة علـ
ـــم يســـب  ل ـــا مثيـــش فـــي تـــاري   ـــدنيا وام ـــرة، ونعمـــوا بحيـــاة ل الســـعادة فـــي ال
البشــريك، مــن العدالــك وال ــوة والمحبــك الصــاد ك فــي اهلل، واايثــار فــي جنــب 
اهلل، والمساواة في الحقو  والواجبا  بين جميـ  أجنـاس المـم التـي انظـو  

ر  بين عربي م وعجمي م، وت بين أبيظ م وأسودمم تح  لوا  ااسالم، ت ف
 . وأحمرمم

ف ثــار  مــذه الحيــاة ال نيئــك الراظــيك مهــامن الحســد والبغظــا  والغــيظ  
علـــى مـــذه المـــم التـــي أصـــبح  أمـــك واحـــدة هالبنيـــان المرصـــو  وهالجســـد 

 . الواحد
فشرع أولئف الحا دون من سالت  الي ود والمجوس، يحيهـون المهائـد  

 . ئس، ويرسمون ال    لزلزلك مذا البنيان المحهم وتح يم أرهانهوالدسا
بالدســـائس والمهائـــد : فزرعـــوا ألغـــام الضر ـــك فـــي صـــضو  المســـلمين أوتا  

: السياســــيك ممــــا أد  إلــــى اا احــــك بال ليضــــك الراشــــد المظلــــوم، ذ  النــــورين
عثمـان بـن عضـان ـ رظـي اهلل عنـه ـ وبقتـش علـي ابـن عـم رسـوش اهلل ال ليضـك 

 . لراب  الراشد، ثم بالتالي أد  إلى تصدع صضو  المسلمين وا تالف ما
بعد نجاح أولئف الزناد ك في تمزي  صضو  المسلمين سياسياا، : وثانياا  

ـــد الضاســـدة مـــن ي وديـــك  ـــف الضر ـــك وترســـي  ا ببـــح العقائ شـــرعوا فـــي ت هيـــد تل
ا  ومجوســـيك ونصـــرانيك ووثنيـــك، ثـــم شــــرعوا يديـــدون تلـــف العقائـــد واتتجامــــ

وافتـرا   -الظالك بانتحاش الهذب على رسوش اهلل محمد صلى اهلل عليـه وسـلم
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فاستيقظ  المك ااسالميك لما يحاف ل ا من الدسـائس والمهائـد، . الحاديح
فوحــدوا صــضوف م بعـــد تنــازش الســـيد النبيــش الحســن بـــن علــي بـــن أبــي  الـــب 

لحقـن دمـا   وابـن فا مـك البتـوش -وسب  الرسوش محمد صلى اهلل عليه وسـلم
فـــانتظم أمــــر . المســـلمين وتجتمـــاع هلمــــت م ل يـــه معاويــــك بـــن أبـــي ســــضيان

: المسلمين، وتوحد  صضوف م سياسـياا، فصـد  فـي ذلـف  ـوش الرسـوش الهـريم
(( إن ابني مذا سّيد وسيصلح اهلل به بـين فئتـين عظيمتـين مـن المسـلمين )) 

 .صحيح الب ار  

بـاس توسـي  دائـرة ااسـالم فـي فواصش بذلف  لضا  بنـي أميـك وبنـي الع 
الشــر  والغــرب والشــماش والجنــوب، حتــى امتــد  ر عــك ااســالم إلــى المحــي  

لى الصين شر اا   . ال لسي  رباا، وا 
وهانــــ  اليــــد  الحا ــــدة تحــــرف بعــــض الشــــراذم والضلــــوش علــــى المــــك  

ااسالميك بين الحين وام ر، فيتصد  ل م جند ااسـالم فيقظـي علي ـا فـي 
 . ذا على المستو  السياسيم دما، م

أما على المسـتو  اتجتمـاعي والعقائـد  فهـان أولئـف الحا ـدون، ومـن  
ـــ ثر ب ـــم، مـــن الضـــر  الظـــالك الم ذولـــك الم زومـــك، تواصـــش وتمظـــي فـــي  ت
ظــالل ا، وتديــد تلــف اتنحرافــا  بمــا ت تلقــه مــن الهــذب والــزور علــى رســوش 

يث م المهذوبــك إلــى حتــى وصــل  أحــاد -محمــد صــلى اهلل عليــه وســلمال ــد  
ألــو  مدلضــك، فتصــد  ل ــم الج ابــذة مــن نقــاد أئمــك الحــديح، فضّنــدوا هــذب م، 
وهشـــضوا عـــوارمم، فلـــم يترهـــوا هاذبـــاا، وت أحاديـــح مهذوبـــك إت وجعلومـــا تحـــ  
المجامر، وسـل وا علي ـا الظـوا  ااسـالميك، بـش امتـد نشـا  مـدت  العبـا رة 

ح مـن السـقيم ولـو هـان  يـر هـذب إلى وظ   واعد متينك يعـر  ب ـا الصـحي
 . وألضوا في ذلف المدلضا 
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ووظـــعوا  واعـــد للجـــرح والتعـــديش، تميـــز الـــراو  العـــدش الظـــاب  مـــن  
الظـعي  والمجــروح، وألضــوا فــي ذلــف المدلضــا ، فبلغــوا ب ــذه العمــاش الجليلــك 
فــي الحضــاظ علــى ســنك رســوش اهلل وآثــار الصــحابك، درجــك ت نظيــر ل ــا فــي 

الت لي  فـي العلـش والموظـوعا ، و بل ـا : وأظافوا إلى ذلف. يكتاري  اانسان
الت لي  في الصحيح والحسن، ف صبح بذلف أمر السـنك واظـحاا هالشـمس، : 

ت يلتـــبس فيـــه الصـــحيح بالظـــعي ، فظـــالا عـــن الموظـــوع والم تلـــ ، ممـــا 
المتـوفي )حـد  ب حـد أئمـك الحـديح ـ ومـو أبـو حـاتم محمـد بـن حبـان البسـتي 

ولـو لـم يهـن ااسـناد، و لـب مـذه ال ائضـك لـه : ))إلى أن يقوش  ـ( 354سنك 
لظ ر في مذه المك من تبديش الدين ما ظ ر في سائر المـم، وذلـف أنـه لـم 
تهــن أمــك لنبــي  ــ  حضظــ  عليــه الــدين عــن التبــديش مــا حضظــ  مــذه المــك، 

أن يــزاد فــي ســنك مــن ســنن رســوش اهلل محمــد صــلى اهلل عليــه )حتــى ت يت يــ  
فحضظــــ  مــــذه ( ألــــ  وت واو، همــــا ت يت يــــ  زيــــادة مثلـــه فــــي القــــرآن -وســـلم

ال ائضــك الســنن علــى المســلمين، وهثــر  عنــايت م بــ مر الــدين، ولــوت مــم لقــاش 
 ((. من شا  بما شا 

ثـــم . ثــم إلـــى جانـــب مــدت   وائـــ  زائغـــك، تبنـــ  عقائــد وأفهـــاراا با لـــك 
نك، فلجــ وا إلــى وجــدوا أنضســ م وعقائــدمم فــي مواج ــك نصــو  الهتــاب والســ

التحريــ  والت ويــش لنصــو  الهتــاب والمتــواتر مــن الســنك، حتــى تتضــ  مـــذه 
النصو  في زعم م، م  معتقدات م البا لك، ولجـ وا إلـى وظـ   واعـد تـدف  
فــي نحــور الســنن أحيانــاا، وتلــو  أعنا  ــا أحيانــاا، إلــى حيــح توافــ  أموا مــا 

 . واتجامات ا الظالك البا لك
أ بــار امحــاد ت يحــتف ب ــا فــي بــاب العقيــدة :  ــول مفمــن تلــف القواعــد  
فهم أسا   مذه القولك البا لك إلى ااسالم، وهم أمان  من حـديح عظـيم ))

واسـت ض  بـه، وامتـد   -من أحاديح رسوش اهلل محمد صـلى اهلل عليـه وسـلم
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نهــار  ظــايا عقديــك تبلــغ أدلت ــا حــد التــواتر، بــش  مــذه القاعــدة إلــى جحــود وا 
في الدتلك عليه الهتـاب والسـنك، مثـش أحاديـح نـزوش عيسـى،  بعظ ا ت اب 

و روج الدجاش، و لوع الشـمس مـن مغرب ـا، وأحاديـح الم ـد  و يرمـا، ممـا 
ـــى مـــدم عقيـــدة ااســـالم مـــن أساســـ ا ومـــن تلهـــم القواعـــد ((. يـــدد  إنهـــاره إل

 : الظالك
 

 هـش مـا لـم يوافــ  العقـش، وهـش مــا لـم يوافـ  الــذو  مـن أحاديـح رســوش اهلل)) 
ويجعلــون مــن ج ل ــم بالهتــاب والســنك، ((. يجــب رده -صــلى اهلل عليــه وســلم

ومن عقول م القاصرة وأذوا  م الضاسـدة مـوازين ل ـذ مـا شـا وا ورّد مـا شـا وا 
ت ين   عن ال و  إن مـو ))من أ واش أفظش الرسش، وأعقش العقال ، الذ  

ن عـــز علـــى وهـــاد  ماتـــان ال ائضتـــان أن تنقرظـــا، ولهـــ((. إت وحـــي يـــوحى
أعدا  ااسالم أن ت بو نار الضتنك، وأن تظ  الحرب الموج ـك ظـد ااسـالم 

 . أوزارما
ف ــب أعــدا  ااســالم، مــن ي ــود وماســونيين ومستشــر ين ومســتعمرين،  

ايقــاظ مــذه الضتنــك مــن ســبات ا، أو نبشــ ا مــن  بورمــا المنــدثرة، ثــم بث ــا فــي 
يك،  صوصـــاا المثقضـــين الشـــر  والغـــرب، وفـــي صـــضو  أبنـــا  المـــك ااســـالم

وانظــم إلــى صــضو  مــدت  العــدا  ســض ا  وأ بيــا  مــن أبنــا  . والجــامعيين
جلــدتنا، ومــن يــتهلم بلغتنــا، فهــان مجــوم م علــى الســنك أشــد وأعنــ ، وهــانوا 

 . أشد   راا على ااسالم من أعدا  ااسالم المهشوفين الواظحين
نـا لـه إنـا نحـ : ولهن اهلل الذ  تع د بحضظ دينه بقوله  ن نزلنـا الـذهر وا 

من أعدا  ااسالم الواظحين، وأعـدا  : من مدت  جميعاا  9:الحجر  لحافظون 
فهمـا جنـد . السنن المندسين فـي صـضو  ااسـالم، والالبثـين ورا ه بالمرصـاد

ـــــوداا مـــــن أئمـــــك الحـــــديح والســـــنك  ـــــك الســـــنك الم  ـــــرة فـــــي الســـــاب  جن لحماي
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يس فــي الســاب ، فهــذلف جنــد الم لصــين، فــدحر  جيــوط البا ــش وجنــود إبلــ
فـــي الالحـــ ، وفـــي مـــذا العصـــر بالـــذا ، مـــن يتصـــد  ل ـــدت  المتربصـــين 
ــــى أعقــــاب م  بالســــنن النبويــــك والعقائــــد ااســــالميك ممــــن يــــدحرمم ويــــردمم عل

ن . إن ــم ل ــم المنصــورون. ولقــد ســبق  هلمتنــا لعبادنــا المرســلين اســئين  وا 
 173ـ  171: الصافا  جندنا ل م الغالبون

ـــدافعون عـــن ســـنن فل  قـــد مـــّب حمـــاة ااســـالم فـــي الســـاب  والالحـــ ، ي
 : المص ضى، وي اجمون  صوم ا، حتى تعلو هلمك الح ، ويزم  البا ش

  و ش جا  الح  وزم  البا ش إن البا ش هان زمو اا  11:ااسرا 

فضــي الســاب ، هــان علمــا  الحــديح والســنك ـ وعلــى رأســ م الشــافعي  
، ثـــم ابـــن (مــــ276 )، وابـــن  تيبـــك (241 )وأحمـــد بـــن حنبـــش ( مــــ204 )

ــــ جنـــوداا بواســـش فـــي دحـــر مـــذه ( مــــ751 )، وابـــن القـــيم (مــــ721 )تيميـــك 
 . الشراذم الظالك

مثــــش : وفــــي العصــــر الحاظــــر مــــّب لــــدحرمم علمــــا  الســــنك الضظــــال  
الســـتاذ محمـــد عبـــدالرزا  حمـــزة، والشـــي  عبـــدالرحمن بـــن يحيـــى المعلمـــي، 

ي  ناصـــر الـــدين اللبـــاني، فنضـــ  اهلل بج ـــودمم وعالمـــك الشـــام ومحـــدث ا الشـــ
شــباب المــك ااســالميك، فتســلموا رايــك الســنك النبويــك ي بقون ــا فــي حيــات م، 

 . ويذودون عن حياظ ا
الســــتاذ : ومــــن مــــدت  الشــــباب المتمســــهين بالســــنك، الغيــــورين علي ــــا 

صالح الدين مقبوش أحمـد، أحـد  ريجـي هليـك الحـديح بالجامعـك ااسـالميك، 
والعاملين امن في حقش الدعوة ااسالميك، تدريساا وت ليضـاا وتحقيقـاا ـ بـارف اهلل 
في حياته، وهّثر في شباب المك ااسالميك من أمثاله ـ ف ل  فـي الـرد علـى 
ال ائضك الثانيك مذا الهتاب القيم بين يد  القارئ،  ديم ا وحديث ا، وأس م في 

ه مـن الحجـف والبـرامين، بمـا نقلـه دحر با ل ا، ودحض شب ات ا، بمـا وفـ  لـ
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عن المجامدين المناظلين، وفقه اهلل لمتابعك السير في مذا المظـمار، ونضـ  
بج ــوده المــك ااســالميك،  صوصــاا شــباب ا حتــى تميــز بــين الحــ  والبا ــش 
وتعــر  الغــح مــن الســمين، ف نــه ت يصــلح لحمــش رســالك ااســالم، والــدعوة 

 . مذه النوعيك الواعيكإلي ا، والج اد في سبيل ا إت 
أمــا حــا بوا الليــش، والــذ  ي ل ــون بــين الغــح والســمين، ويتبعــون هــش  

ولـو هــان علــى  يـر مــن ف الهتـاب والســنك فــي )نـاع ، بغيــر برمـان وت دليــش 
عقيدته وعبادته وفهره، ولو شدد الحمال ، وسدد الظـربا  إلـى سـالهي مـذا 

جيه بالحهمك والموعظك الحسـنك ف دت  بحاجك ماسك إلى الدعوة والتو ( المن ف
 . هتابك مثش مذه البحوح التي تعالف أمراظ م وتنبه عقول م: ومن ا

نســ ش اهلل م لصــين أن ي يــ  اهلل ل ــم الــدعاة الجــادين الم لصــين وأن  
يعيدمم إلى حظيرة الح ، ثم حمله إلى الناس بعد ف مه ووعيه دعوةا وج ـاداا 

محمـد ، وعلـى آلـه وصـحبه : لـى نبينـاوصلى اهلل ع ربي لسمي  الدعا إن 
 . وسلم

 
 المدينك ال يبك                              

 مـ  1405ذو الحجك 
 ربي  بن ماد  المد لي

 رئيس شعبك السنك في الدراسا  العليا
 بالجامعك ااسالميك بالمدينك ال يبك

 زواب  في وجه السنك  ديماا وحديثاا 
 صالح الدين مقبوش أحمد : للشي 

(  :9-15 ) 


