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 .وعلى آله وصحبه ومن أتبع هداه احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل 

احلمددد هلل الددعي بلددا رليالددا رسددونا مددن أليسددالا تتلددو عليالددا آتددا  اهلل وت كيالددا وتللمالددا ال تددا  
رليدده  أسددالد السددال  الالبوتدد  امل وددفة واددفر هددعا الفسددول الل ددي  بدد   واحل مدد  هددي ، واحل مدد 

 .الباطل من بني تدته ون من خليه  ن ت تيه بيا  هعا القفآ  ال فمي العي
اددافياا ب هوالدده وأفلالدده وتقفتفاتدده  فقددام رسددول اهلل صددلى اهلل عليدده وسددل  ببيددا  هددعا القددفآ  بيالددا ا

 .عموماته وتقيد م لقاته  تيصل جممال  هعا القفآ  الل ي  وخيصص
واهلل عدد  و ددل ن خيلدده وعوددده ومددن  ، وتلوددد اهلل ظيددا هددعا الددعكف احل ددي  القددفآ  الل ددي 

 .أصدق من اهلل هيال 
هدعه السدال  وهدعه احل مد  أن وهدي سدال  رسدول اهلل صدلى الدويي  هدعا الدعكف وهدو مجلد ومن 

 .اهلل عليه وسل  
 ظيا السال  امل وفة كيه ن وهدي مدن مجلد  الدعكف فال تت  هعا احليا العي وعد اهلل به رن

 . العي وعد اهلل ظي ه 
وعلدى رأسدو  صدحاب   مدد صددلى  ، أخف د  للالدا  الد  هدي خدم أمد  األمد فويد  اهلل هدعه 
 وملاليوا ودالدوا ألياظ السال يف صدوره   فحي وا بإيسا مث التابلو  هل   ، اهلل عليه وسل 

القفآ  ن يف عقيدة ون يف أي دام وعمدل وتالهد   فهو  بيالوا وبنين تي ، هبا عقيدة ا وعمالا 
مددن علمااوددا  وتلقيودداسددار علددى  مودد  مددن أهددل احلدددتا والسددال  فدد كبوا علددى يي وددا  مددن

ويياظودددا ااعددداا وجمالسددد  ومالومددد  مث هددداموا بدددالفيال  ال وتلددد  ال ددداه  ر   تلددده البلددددا  
المي ر  أهصى مغفبه والل س ومن أهصدى واأله ار فميل أيده  من أهصى امل فق اإلس

واألتام من أ ل  أيده  لميل ال وف والليايل ر ال مال ر  أهصى اجلالو  والل س يىت 
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أل  يب هعه السدال  امل ودفة وايمامودا وم التودا الل يمد  ايتلد  سدوتدا   ، يدتا وايد
 لوا امل ددداقيف سدددبي علددديو  علدددى م ددداعفه  فوالددد  - انسدددتيال وللددد   - واسدددتول هلدددوهب  

 .فس فوها يف الصحااه كما س فوها يف سوتدا  القلو  
من ال عابني  تقبلو اون  األمالا واهتموا مبلفف  ر اهلا ورواهتا فال ت خعو ا رن من الصادهني 

 .وذلك كله وغمه حتقيقاا لوعد اهلل ظيا دتاله وذكفه  ، واملتومني والضليا 
لددديو  أهدددل احلدددل بآتدددا  القدددفآ  والالصدددو  والسدددالن وملدددا ل ددد  أهدددل الضدددالل واليددد  صدددال ع

أهددل احلددل فقددادهت  اددياطيالو  ر  القددول  أسددلح فبحددا رسوسددو  عددن أسددلح  توا وددو  هبددا 
ون  ، فال تلول عليوا يف اللقاادد والغيبيدا  ، ب   أخبار اآلياد تييد ال الو  ون تييد اللل 

دام أ  لصددو  القددفآ  ور  كالدد  ووادوا علددى هددعا الددبال  اهلدد ، يف أبددوا  األاددا  والصدديا 
 .ظالي  الدنن  ه لي  الثبو  رن أ ا 

 .وأضافوا ر  هعا الدمار القول باجملاو وو و  الت وتال  
اللقااد واألي دام  مالوماوثب  أهل احلدتا والسال  على كتا  رهب  وسال  لبيو  تستمدو  

موا أسلح  أهل الباطل أميدا وي  ، على طفتق  الفسول صلى اهلل عليه وسل  والسله ال فام
 .السال  والقفآ  ال فميمبلاول حت ي  

 .البال  يف ففق الضالل واهلوى هعا ومع ذلك فقد است فى 
عليوددا الصددغم واددا   خددوارو وروافددت ومت لمددني مددن الدد اعمني أ دد  أهددل السددال  ول دد مددن 

السال  احلمد  لوأهباس  الدتن وأصول الدتن   واليلسياتقفر هعه الضالن  عليوا ال بم 
 ددا  ووفدداق وبلددد عددن اوالفددا  وال ددقاق يددىت مددن عصددور علددى ااددتالر يف هددعا البددا   هلل

 الدددعي أل ددد علدددى اجلدددفع والتلددددتل وركددد  أبدددو احلسدددن املصدددفي املددد رمل فددددر  علددد  املصددد ل  
 .إلل ال الالا  مالاوهل و حلمات  الدتن 

قدددداا وهلددد  م دددالتو  يف األمددد  ف هددل السدددال  واللددددل واحليدددا هدد  ةلددد  راتددد  السدددال  فقودداا وملت 
 .صدارة ورمام  

 .على دتن ون دليا  تؤمتالو ال تغ واجلول وال ع  والضالل يف موال  ن وأهل
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 أخفى مالوا الع  عن أهل البدع  غاتا  ا  أبو احلسن واجته بلل  اجلفع والتلدتل ر  
حملاربدد  أهددل احلددل رلدده الت صدديل  امددا هددعتوددفر وتوددعي مبددا تسددميه بالت صدديل ومددا أدرا  ف ددفع 

 .وةات  أهل األباطيل 
يف ال الم مبالوج املواولا  وتدارة تصدول  وداراا باجملمدل وامليصدل وهدو أخ دف  تتسللتارة  فوو

مددن الضددالن  مددن اليدواهف  وذلددك للدل املسدداوي  يسددالا  أو للددل ، مدن مددالوج املواولددا 
واويدان  و لدب  او الوسدمدن مياسدد الت صديال  وكاسدد  ذلكاألخ ا  اهليالا  ر  غم 

ففكت ورا ه ألا  خي  عقدوهل  ندن تتبلدو  كدل  على أصول السال  والسالن هبعه الي  بقوه
األفاضددل ول ددن وخدد  اليتالدد  وتصددليدها  للودد  تييقددو  بلددت اللقددال   ببوف ددهلدداعل واعدددع 

ى الدعي أفدم  ( )كاتدب هدعا املقدالاليتالد    غماريف  سادراا ونن ضل وملخاطف اليتال  تدركو  
ميتدو  وبدالغ يف  - املسد ني –         أللدهفلدل ذلدك .مالده بدف ا   مدا هد على أعالم السدال  
 .واويال  مبتلداا عن الصدق واحلل واألمال  البم التلبيس ر  در   

 .تفتدو  احلل وحيممو  املالوج السليي والصدق  تا منفإلي   البيا  ال ايف 
عبة  المسسةا العبةا  مةة يةيخ مشةاا نا سئل الشيخ العال" قال الكاتب  –أواًل 

عليةه الةالأ أهةل  قةرءإنه افي  غلبة الظا واوجب العمةل   وقة  : عا خبر اآلحا  فقال 
 "العلم في هذه المسألة

 :التلليددددل 
هدعا  افدادهيااا ال دي  عبدد احملسدن اللبداد أ  ت دو  مدن القداالني هبدعا القدول الدعي : أهول 

وتغدار  ن أ د م ب لده حيدب سدال  رسدول اهلل ندعبدد احملسدن  وذلك أ  ال دي  ؛الرباقاللالوا  
الددعي لسددبه رليدده ال اتددب والددعي اعتقددد يف  املال ددارعليوددا وتددع  عالوددا ون تال ددف رليوددا هبددعا 

الصددحيح  املتلقدداة مددن األمدد   ال ددي  عبددد احملسددن ألدده تقددول وتلتقددد أ  أخبددار رسددول اهلل 
ييد اللل  اليقيد  ن ال دن ولدو كالد  آيداداا وأ دا بالقبول تصدتقاا هلا أو عمالا مبو بوا أ ا ت

                                                 

(
 
 .كاتب هعا املقال حيتمل أ  ت و  هو أبو احلسن أو أيد أركا  فتالته ولعلك هم  بالفد عليه    (
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املالسددو  رليدده وأ  ال ددي  عبددد  تو ددب الللدد  واللمددل ن اللمددل فقدد  كمددا تييددد هددعا اللالددوا 
والتابلني هل  بإيسدا  وألده مالابدع ل دل مدن  احملسن اللباد تسم يف ركا  أصحا   مد 

 .خاليو  يف هعا األصل وغمه 
أاهةةةا اةخةةةوة ااحبةةةا  العيةةةب ال انق ةةةي مةةةا أنةةةا   " :قةةةال الكاتةةةب  –ثانيةةةاً 

جعلوا المسةالل العلميةة الم تلةي فيهةا بةيا أهةل السةنة جعلوهةا ألةواًل اةوال  واعةا   
  "عليها واب ّع القاللون بها 

 :التلليدددل 
  اإلخددوا رن عدنن تقده أهدل السدال  مالودا هدعا املوهده ون تلدفر مثدل هدعا ال دالم -  

مدن  املختله فيوا ولو كدا احلل وتضيلوله ظم  أ ا من املساال  لو ميياملسلمني العتن 
املسدداال األصددولي  ومددا  ددن فيدده اليددوم مددن اوددالر مددع أمل احلسددن مددن املسدداال األصددولي  
الل يم  ال  تقوم عليوا الدتن يف  والب ع يم  ونسيما يف  الب انعتقادا  الغيبي  

. 
 .هلل والفسول املساال املختله تف ع فيوا ر  ا-2

 "وما اختليت  فيه فح مه ر  اهلل :" كما هال تلا  
 " .ففدوه ر  اهلل فإ  تالاوعت  يف اي  :" وكما هال تلا  

 .سوا  كال  املساال من األصول أو اليفوع 
 من األم  فسمى اختالفداا كثدماا  تليشأله من  " أخرب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسل -3
فللددددي   بسددددال  وسددددال  اوليددددا  : " فقددددال ر  األمددددف الددددعي تيدددد ع رليدددده  مث أراددددد األمدددد  "

ورتدداك  و دددثا  األمددور فددإ  كددل  دثدد  بدعدد   بالالوا ددعاملودددتني عضددوا عليوددا  نالفاادددت
 " .وكل بدع  ضالله 

ر  احلدل ن ومدن هالدا هدال أهدل السدال  " فما بلد احلدل رن الضدالل :" اهلل تلا  هال  -4
  .و  احلل مع أيد املختليني يف كل هضاتا اوالرتتلدد فال بد أ  ت 

 .من أصول أهل السال  كل تؤخع من هوله وتفد رن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسل  -5
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 "احلل بالف الاحلل تلفر الف ال ون تلفر  اعفر " من أصول أهل السال -6

 .من أصول أهل السال  أ  الف ال حيتج هل  ون حيتج هب  -7

ت دن مل السدال  الد  أمجلدوا عليودا أ  مدن اسدتبال  لده سدال  رسدول اهلل  من أصول أهل-8
 .له  أ  تدعوا لقول أيد كما هال اإلمام ال افلي رةه اهلل 

 وألصددداره احلسدددن املصدددفي املددد رمل أبدددواألصدددول أو األدلددد  هدددد أهددددرها وضددديلوا  هدددعه -9
للالددا  أ دد  هدد  وتبخددف  كددل دعدداواه  الدد  كددا  تفددهددا أبددو احلسددن وتفددو ددا وت عمددو  

 .أهل السال  

 .وأ   أهل الدليل ون تقبلو  األهوال رن ب دلتوا 
 تقلددو وأ   ن والت صيل  لوأ   أهل الت صيل وغمه  تض فبو  خوفاا من ذكف األصو 

مبلصومني ولسالا مبل مني بقول فال  ون بقول عدال  ، و دو  أيداا وأ  فاللاا وفاللاا ليسوا
رضدي علدي أثبت  األيداث اله تصدق عليو  ما هاله اوليي  الفاادد هعه الدعاوى ال  

" فقدال رضدي اهلل عالده " ن ي د  رن هلل "اهلل عاله يف اودوارو ييالمدا كدالوا تدفددو  هدوهل  
 " .كلم  يل أرتد هبا باطل 

و دددن كالدددا لددددر  أ  مدددا كدددالوا تفددولددده مدددن الددددعاوى اللفتضددد  ومالودددا األصدددول والت صددديل 
 .لربها  والتمسك بالدليل و ارب  التقليد وامل الب  با

 .وأله ما عالدلا بابوا  ون ماليل ون وصاتا  
 .كالا لدر  أ  كل هعا ظاهفه كالم يل ول الو  تفتدو  به باطالا ع يماا 

 .تقصدو  من ورااه ال غب والي  على أهل احلل والسالن 
 وأصدددوهل  السددددتدة ال علددديو  أهدددل السدددال  بال تدددا  والسدددال  ومبدددالوج السدددله الصددداحمدددف

الفادديدة ، وفضددحوا ت صدديالهت  و ددفدوه  مددن كددل األسددلح  الدد  كددالوا تت دداولو  هبددا مددن 
األصول والت صيل والربها  والدليل فلم وا ر  التقليدد األعمدى والتللدل بقدال فدال  وهدال 

ومددددا كيدددداه  ذلددددك يددددىت جلدددد وا ر  أاددددالع مالدددده أن وهددددو السدددد و علددددى الالصددددو  عددددال  
 .بم وال تما  باويالا  وال
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 .كل ذلك من أ ل ر ل تااه 
 . وأخالهو فضيلوا أليسو  وما اا  اهلل من دتالو  

 .اعدعوا هب   –وضيلوا اباباا 
ومتاد  هب  اليتال  ر   الي  كثم من أصول السال  والفكت ورا  أصول فاسدة دعدا رليودا 

هدعه األصدول املول د   الدع  عدنيف  تسدتميتو احلسن ، فالقادوا له وأصبحوا  الدوداا  أبو
. 

عليهةةةا وابةةة ع  اةةةوال  واعةةةا   ً ألةةةوالفيعلوهةةةا  " قةةةولكم فةةةي المسةةةالل -ثالثةةةاً 
 ."القاللون بها 

 .رمت  بدااوا والسل  : تقال 
هددو الددعي اخددمع أصددونا فاسدددة وأعلددن الددون  والددربا  عليوددا ولددادى فدد عيم   أبددو احلسددن 

الدعتن اداه  ظلمداا وووراا أهدل السدال   ودعدا ر  همدفا  أهدل السدال  وتبداهى بدعلك مبياره 
باحلدادتددد  ووصددديو  بددد    هددددامو  ميسددددو  وأعددددا  الددددعوة السدددليي  وخصدددوموا وربددد  

وصدار  الصداح ت دوتواا هلد   الالا  متس اا بالسال  ومبدالوج السدلهأاد مبن ه  من  هؤن 
ون تقبلو   أهل السال  هونا موما بلغ من الوضوع يف احلل هو وألصاره ن تقبلو  مل ات 

 .وافل أهوا ه  نا هو يف صاح أمل احلسن  رن ما
 فول هعا الصاله تلد من أهل السال    

وذا  الصدداله يدددادتو  ميسدددو  هدددامو  اي ويددال ادديوا السددال  هددو مددا ألبسددو  
ن حيسددن هددؤن  مددن ألبسدد  اددوها  م لمدد  مددا بددني جموددول ن تلددفر ومددا بددني ملددفور 

 .الدخول يف املضاتل 
  " الصالح سلفناوهذا مسلك م الي تماماً لما عليه  " :وقولك  - رابعاً 

 سبحا  اهلل  : تقال
 ولبوت  وأصول سالي  سليي  ختاله  هفآلي أصول باطل  ختمع ولصو  
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مدددن تددعود عددن ييدداا احلددل وبفاهيالدده وأصدددوله  ددت وباطددل تؤتددد ويددل حيددار  فددإذا 
مثل هعه املقول  فوعه اليوا دع  وتقولو  ب ل  فأة تتباكو أهل األهوا   الربىوأدلته 

وهدددعا :" ، وهدددل مثدددل هدددؤن  حيدددل هلددد  أ  تقولدددوا  مالودددا اللمدددب تالقضددديهدددي الددد  ن 
 " مسلك  اله ملا عليه سليالا الصاح 

كددال بددل مسددلك مددن حتدداربو    اليدد  مددا ألددت  عليدده مددن األباطيددل والددع  عددن مددالوج 
و مسلك السله الصاح ومسل و  واحلمد هلل هالسله الصاح وأصوهل  الصحيح  

 . يف الع  عن احلل والدعوة رليه وديت الباطل وال  ف عاله
فعن ما قرأت بيان بعض أهل اليما سةاءني الثيةراً مةا  " :وقولك -خامساً 

  ".عليهاوال  واعا   وج ته فيها ما جعل مثل هذه المسألة أساساً وألاًل 
 :تلليددددل ال

 ه  مام أهددل السددال  ألصددوهل  الل يمدد  وعقدددن غفابدد  أ  تسددتا  أهددل الباطددل مددن ايدد
 .عليواالون  والربا  

فال فإ  مل ت ن هعا األصل وأمثاله من األصول الل يم  نا توا  عليه وتلادى عليه 
 .تو د يف اإلسالم اي  تلقد عليه الون  والربا  

ومدددن اللماادددب أ  تدددفى ألصدددار أمل احلسدددن تسدددتميتو  يف لصدددفة أصدددول أمل احلسدددن 
اسدة وتلقدو  عليوا الون  والربا  مث ت يت مثل هعا املس ني فيستال ف وتستا  مدن الي

موهدده أهددل السددال  يف الددع  عددن األصددول اإلسددالمي  الصددحيح  واسددتال ار األصددول 
دعددددا رليوددددا أبددددو احلسددددن وعقددددد عليوددددا الددددون  والددددربا  ون تسددددمع مددددالو  الياسدددددة الدددد  

 .مستال فاا 
  .انستغفا  وانستال ار  فوعا هو العي تثم اللمب وتو ب

واكةةةون سةةةبب فرقةةةة وهيةةةر بةةةيا ألةةةسا  المةةةنه  :" وقولةةةك  -سا سةةةاً 
 " –حفظه اهلل –الواح  واظلم فيه  عاة المنه  السلفي مثل أبي السسا 

 :التلليدددل 
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هعا من هلب احلقداال الدعي متيد  بده عصداب  عددلا  عفعدور للدل احلدل بداطالا : تقال 
 .ماا وامل لوم ظاملاا والباطل يقاا وال امل م لو 

وعن  تفصيل مثل هذه المسالل ني  ما ايتمل عليه  ":قولك و  -سابعاً 
بيان بعض أهل اليما لهو ميانب للصوا  فليت البيان الان قالماً عل  تفصيل 
المسالل العلمية والرجوع إل  أهل العلةم جميعةا فيهةا مةت احترامةي لةرأخ الشةيخ 

الريةةي  أن الفةةةل عةةا العلمةةةاء اآلخةةةراا  ربيةةت لكنةةةه لةةيم مةةةا المسةةلك العلمةةةي 
عبةة  المسسةةا العبةةا   الأمثةةال يةةي نا العالمةةة مسةة   الةة اار السةةعو اة الشةةيخ

 ".جاللة ق ره وإمامته وعلمه وف له الذخ ال ا تلي اثنان في
 :التلليددددل 
  ؟ ملاذا مل تبني هعه اجملالب  للصوا : تقال 

 ؟وما هو التيصيل الصحي  
 ل والباطل تيصيالا ؟أتلد الصفاع بني احل

سدله هدعه  ورمجداعاحلل العي مع أهل السال  واحلددتا القداا  علدى ال تدا  والسدال  
 .األم 

 .والباطل العي أخمعه أهل الضالل واهلوى
 األمفتن متساوتني كيفسي رها  ؟ أجتلل

 .كم  ال  تدعوا رليوا ا الباطل حيال ر  احمل مغوالعي تيفق بيالوما فيالصف احلل وتد
وةددد وحيدداك  يف  جفلدداحل دد  يف هددعه املسدد ل  ر  اهلل فمددن كددا  فيوددا علددى احلددل ر  

 .خبيله ور لهالدليا واآلخفة من تالاوعه نسيما رذا  لب على احلل وأهله 
وليم ما المسلك العلمي الريي  أن الفل عا العلمةاء :" وقولك -اً مناث
 " .الخ ..اآلخراا 

يف اإلسالم ومو   داا ، ول دن يف األمدور الد  الف وع ر  الللما  أمف ع ي  : أهول 
أما يف األمور الواضح  كاألمور ال  خاله فيوا أبو  ، تلتبس أمفها على غم الللما 
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للحدددل وأهلددده واألخدددع علدددى تدددد ال دددامل  دفمدددا علدددى الللمدددا  رن الالصدددف والت تيددداحلسدددن 
 .املب ل املثم للي  

 الدددد  كال ددددمس مددددن املودددداول ال دددداليل   ر  الدددددعوة ر  التحدددداك  يف األمددددور الواضددددح 
 .على كثم من أهل السال   وال ل افتللتوا هعه اللصاب  اللفعورت  املاكفة 

 هعه األمناط حتاك  يف أتام اإلمامني  مد بن ربفاهي  وابن باو؟ ل فول كا
 :الصاده  فمن أهف  التصففا  واملواهه السليي  

عالدددما عفضدد  عليدده بلددت  اهلل بددن بدداوعبددد الل تدد  بددن عبددد / موهدده اللالمدد  ال ددي  
م اكل عبد الفةن عبد اوالل ، فما كا  ماله رن أ  أمف عبد الدفةن بدالف وع عالودا 

 .وت لييه بإعال  هعا الما ع يف الصحه واجملال  ال وتتي  والسلودت  
 .كا  تقول له هل  كعا وكعا وهعا باطل وهل  كعا وكعا وهعا باطل 

د بددن ربددفاهي  تسددمن وتيصددل وت ددفد مددن هدد  أهددل  الاتدد  مددن ومثلدده كددا  اإلمددام  مدد
 . الاتا  أمل احلسن على األصول السليي  

   ؟ فماذا كا  موهه السلييني من هعه اجلالاتا  
الثيةةةرة ع اةةة ة   اآلحةةةا والنقةةةول فةةةي مسةةةألة أخبةةةار  ":وقولةةةك  -تاسةةةعًا ً 

 اإخواننةمبسوطة في التةب أهةل العلةم وفيهةا تفصةيل لمةا قة  غةا  عةا الثيةر مةا 
أبةا السسةا قة  قةال  والأنالذاا تكلموا في تب ات أبي السسا في هذه المسألة 

قولةةةة أهةةةل البةةة ع فةةةي هةةةذه المسةةةألة وال اةةة رخ الثيةةةر مةةةا إخواننةةةا وعلةةة  رأسةةةهم 
فةةةي هةةةذه ( الةةةذا ) أهةةةل السةةةنة خةةةال   بةةةيا أنالةةةذالر  اآلنةةةيألةةةسا  البيةةةان 

وإايا  الظا  إفا تهفي جانب  ون جانب حيث نص ع   منهم عل   المسألة
 " . العمل به واالحتياج به في العقال  وااحكاأ 

 :تسا  يف هعه املس ل  أهالا  معهبا  ر : تقال 
  هدددول أهدددل السدددال  وأهدددل احلددددتا هاطبددد  بددد   أخبدددار اآليددداد الددد  تلقتودددا اآلمددد –  

عمددددالا مبو بوددددا تييددددد الللدددد  اليقيدددد  وهددددعا القددددول دل عليدددده و هبددددا أ بددددالقبول تصدددددتقاا 
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بإيسدا  مدن يف ال تا  والسال  ورمجاع الصحاب والتابلني ومن تبلو  ع فا  األدل  
 . هعه األم 

 .  وهعا القول هو القول احلل العي ن جيوو خالفه 
وغمهدا واإلمدام ابدن القدي  يف الصدواعل  فتداواهوض  هعا اي  اإلسالم ابن تيمي  يف  

يف  افا ابن يمفواحل األي ام أصول يف اإلي امابن ي م يف كتا   وهبلو املفسل  
تددابع السددله يف تو ، " اسددن انصدد الع"والبلقيدد  يف " الال دد  علددى ابددن الصددالع"

هدددعا  يددداد عدددنومجددداهم الللمدددا  مدددن السدددله واولددده فمدددن وأهدددل احلددددتا  ، ذلدددك
 .فقد ضل سوا  السبيل واتبع أهل الضالل  به املالوج احلل بلد اللل 

مدن  هلدده ندن  اا   من األااعفة وعدددهول امللت ل  واووارو والفوافت ومن هلده -2
بقدددول هدددؤن  فودددو هدددول باطدددل  تلبددد تييدددد ال دددن ون  اآليدددادهدددالوا بددد   أخبدددار  اليقودددا 

 اله لل تا  والسال  ورمجاع الصحاب  والتابلني ومن تبلو  بإيسا  ون تصم هعا 
 .ور  هال به من هال الباطل يقاا 

له يف هددعه سددمل تلففددوا مددعهب الالددعتن  اليقوددا مددن  املقلدددتن والتللددل هبددؤن  القلدد 
 .و اله لل تا  والسال  عن اهلوى  ابعبالباطل الالللل القضي  ون أدلتو ، ت

 ".فإ  تالاوعت  يف اي  ففدوه ر  اهلل والفسول " فاهلل تقول 
 " .وما اختليت  فيه من اي  فح مه ر  اهلل :" وتقول

"   بسددال  وسددال  اوليددا  الفاادددتن فللددي :" وتقددول رسددول اهلل صددلى اهلل عليدده وسددل  
 .أي يف مواطن انختالر 

بيالدا هدعا فيمدا وهدد فوعا هو املالوج العي جيدب أ  تسدل ه املسدل  يف هضداتا اودالر 
 . سله

بيودد  السددله الصدداح وسددال  رسددوله صددلى اهلل عليدده وسددل  فددإ  املف ددع هددو كتددا  اهلل 
اهم السدله واولده كمدا وهد تو  اليصدل يف هدعه القضدي  أهدل احلددتا هاطبد  ومجد

لقل ذلك اإلمام ابدن تيميد  وابدن القدي  وابدن يمدف وغدمه  بدل ي دى ابدن يد م وابدن 
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 مثددل هددعا املسدد نيالقددي  اإلمجدداع علددى ذلددك فليسدد  املسدد ل  موهوفدد  علددى تو يوددا  
  .ون تالت ف أي اماا من امللاصفتن

ت لمدوا يف تبددتع فيوا تيصيل ملا هد غا  عن كثم من رخوالالدا الدعتن :" وهولك -3
 " .أمل احلسن 

 الاتدددا  أمل احلسدددن علدددى األصدددول السدددليي  كثدددمة ومدددع ذلدددك مل تبدعددده أهدددل : أهدددول
 .البيا  وليتو  بّدعوه 

وأما التيصيل العي تفدد ذكفه ون تبني فيده احلدل مدن الباطدل ون كيييد  هدعا التيصديل 
 .  اللفعورت  ايا فوعا من التموته العي تسم عليه ال

تقال أ  هالا  معهبا  ظاهفا  دار فيوما الصدفاع بدني أهدل احلدل والباطدل وهدد  واحلل
 .ذكفلامها سلياا 
أ  مدددن أهدددل السدددال  مدددن تدددفى أ  أخبدددار اآليددداد الددد  مل حتتددده هبدددا : وبقدددي أ  تقدددال 

، وبدده  ر  هددعا الالددوع أتضدداا تييددد الللدد  : القددفاان تييددد ال ددن الددفا   ومددالو  مددن تقددول
ع  مدن أصدحابه واإلمدام أةدد ومجاعد  مدن أصدحابه وبده تقدول تقول اإلمام مالك ومجا

 .مجوور أهل احلدتا وال اهفت  
وأما األخبار الصحيح  املتلقدا  مدن األمد  بدالقبول أو ايتيد  هبدا القدفاان فإ دا عالدد 

وعالد  ، أهل السال  وأهل احلدتا هاطب  وعالد مجاهم السله واوله رمنا تييد اللل 
 .ال ن أهل الضالل رمنا تييد 

 .فوعا هو التيصيل العي جيب توضيحه وما عداه فوو متوته كيى اهلل اف أهله 
 "وك   أبا احلسن هد هال هول  أهل البدع اي : " وهولك  -4

لل  ر  أبا احلسن هد هدال بقولد  أهدل البددع مدن امللت لد  واودوارو والدفوافت ، : تقال 
السدال  ورمجداع الصدحاب  ومدا سدار وخاله أهل السال  العتن هام هدوهل  علدى ال تدا  و 
 .له واوله من هعه األم  عليه أام  اإلسالم وأهل احلدتا هاطب  ومجاهم الس

 .وليس للملت ل  ومن تابلو  دليل ن من كتا  ون من سال  
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أهددل السددال  أمددوراا ادداليل  تدد له مالوددا عتدداه أهددل   يف موا ودد ونددا أرت بدده أبددو احلسددن 
 .؟كف ع ن مم ؛البدع وهد سله ذكفها فول

علةة  يةةي نا  قةةرءولةةذلك فقةة  ":قةةال الكاتةةب بعةة ما سةةلي مةةا الالمةةه  -عايةةراً 
     فةي ليلةة الثالثةاء الموافة   -حفظةه اهلل ورعةاه –العالمة عب  المسسةا بةا حمة  العبةا  

هة مةا مةذالرة الشةيخ العالمةة مسمة  اامةيا الشةنقيصي فةي ألةول  2411/  4/  12
بعة  أن ذالةر ال ةال  فةي هةذه المسةألة  –هلل رحمه ا –حيث قال (  204ص) قه الف
". 

واهلل جةل وعةال أعلةم أن  –والةذخ اظهةر لةي أنةه هةو التسقية  فةي هةذه المسةألة : قال 
خبةةر اآلحةةا  الةةذخ لةةم ابلةةي التةةواتر انظةةر إليةةه مةةا جهتةةيا هةةو مةةا أحةة هما قصعةةي ومةةا 

يةة هةذه الناح مةا حيةثن العمةل بةه واجةب   وهةو إااخةر  ننةي انظةر إليةه مةا حيةث 
منصةوص فةي الكتةا  والسةنة وقة  أجمةت عليةه مةثاًل قصعةي  بالبينةاتان العمةل قصعي 

 المسلمون وهي أخبار آحا  
فلةو بةه مصةاب  للواقةت فةي نفةم اامةر  واوهةي هةل مةا أخبةر وانظر إليه ما ناحية أخةر  

ةة فقلنةةاقتلنةةا رجةةاًل قصالةةاً بشةةها ة رجلةةيا    ق  لةةه هةةذا قصعةةي يةةرعاً ال يةةك فيةةه ول 
واوضةةح  العصةةمةفةةي نفةةم اامةةر ال مقصةةوع بةةه لعةة أ  مظنةةونفيمةةا أخبةةرا بةةه  الشةةاه اا

إنما أنا بشةر وإنكةم ) هذا قوله لل  اهلل عليه وسلم في ح اث أأ سلمة المتف  عليه 
لسا بسيته ما بعض فأق ي له عل  نسو ما أت تصمون إلي فلعل بع كم أن اكون 

 ." فليأخذها أو ليترالها  أسمت فما ق يت له بس  مسلم فإنما هي قصعة ما نار
يرعاً مت أنه لرح بأنه ال  الصوا ه قصعي لفعمل النبي لل  اهلل عليه وسلم في ق ا

 .اقصت بسقيقة الواقت في نفم اامر الما تر  
 .إل  ااقوال في هذه المسألة بقوله في خبر اآلحا  المراقي وأيار في 

  ةةذاقر ما السعن  اليماهي           القةةوال افي  العلم باةط
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 واختير ذا إن القرانة احتةو             ن ع ل رو إوبع هم افي  
 وفي الشها ة وفي الفتو  العمل          به وجوبه اتفةاقةاً ق  حصل

قةةول علمةةاء السةة اث فةةي تعراةةي السةة اث الصةةسيح أن المةةرا  لةةسته  واوضةةسه أا ةةاً 
 .التوى كالم اللالم  ال القي ي" في ناهر اامر 

 : تدددلليل ال
أهول من املالاسب أ  لالقل كالم اللالم  ال القي ي هالا وماله تلفر معهبه، هال رةه اهلل يف  

اختلي  الفواتد  عدن : هال املؤله رةه اهلل (:" 82 -79  ")معكفة أصول اليقه"كتابه 
 .ري...رمامالا رةه اهلل يف يصول اللل  خبرب الوايد

 ل  ال  هي هل تييد خدرب الوايدد اليقدني أو ن تييدد سياصل كالم أهل األصول يف هعه امل
 .رن ال ن، أ  فيوا للللما  ثالث معاهب

وهددو مددعهب مجدداهم األصددوليني أ  أخبددار اآليدداد رمنددا تييددد ال ددن فقدد ، ون : األول 
 .تييد اليقني وهو مفاد املؤله باللل ، فاللل  هو اليقني يف انص الع

أعدددل رواة أخبددار اآليدداد، أجيددوو يف يقدده ال ددع   ويمدد  هددعا القددول ألددك لددو سدد ل  عددن
للدد ، فيقددال ه لددك رذ  بصدددهه مددع جتددوت   عليدده ال ددع  : والغلد ؟، نضدد فر  أ  تقددول 

 .ن ملىن له والغل 
 .أله تييد اليقني ر  كا  الفواة عدون ضاب ني: املعهب الثاين 

ن اللل  يىت جيب اللمل وايتج القاالو  هبعا ب   اللمل خبرب اآلياد وا ب، وال ن ليس م
، والالدددل صدددلى اهلل عليددده وسدددل  (ر  ال دددن ن تغددد  مدددن احلددل ادددي اا :) بدده أل  اهلل تلدددا  تقدددول

 ".رتاك  وال ن فإ  ال ن أكع  احلدتا:" تقول
وهعا القول بإفادته اللل  روات  عن أةد، وي اه البا ي عن ابدن خدوت  مالدداد مدن املال يد ، 

 . وهو معهب ال اهفت
صددهه أفداد اليقدني ورن أفداد هو التيصيل ب له رذا ييد  بده هدفاان دالد  علدى :الثالا املعهب
 .ال ن
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مددا ييدد  بدده القددفاان رخبددار ر ددل مبددو  ولددده امل ددفر علددى املددو  مددع هفتالدد  الب ددا   ومثددال
 .وريضار ال ين والاللش

عا ومدددن أمثلتددده أتضددداا أيادتدددا ال ددديخني، أل  القدددفاان دالددد  علدددى صددددهوما جلاللتومدددا يف هددد
ال دد   وتقدددميوما يف متييددد  الصددحي  علددى غممهدددا وتلقددي الللمددا  ل تابيومدددا بددالقبول، وهدددعا 

 .التلقي ويده أهوى يف رفادة اللل  من جمفد كثفة ال فق، كما هال غم وايد
واختددار هددعا القددول ابددن احلا ددب ورمددام احلددفمني واآلمدددي والبيضدداوي هالدده صددايب الضدديا  

 .الالمع
 .قول أبو اللبا  ابن تيمي  رةه اهلل تلا ونن اختار هعا ال

 .وةل بلضو  الفوات  عن أةد على ما هام  القفاان على صدهه خاص  دو  غمه
  –عيا اهلل عاله -هال مقيده 

واهلل  ددل وعددال أعلدد  أ  خددرب اآليدداد  –والددعي ت وددف يل ألدده هددو التحقيددل يف هددعه املسدد ل  
ني هددو مددن أيدددمها ه لددي ومددن األخددفى ظدد  تال ددف الددعي مل تبلددغ التددواتف تال ددف رليدده مددن  وتدد

رليددده مدددن ييدددا ر  اللمدددل بددده وا دددب ، وهدددو مدددن ييدددا هدددعه الالاييددد  ه لدددي أل  اللمدددل 
بالبيالددا  مدددثالا ه لددي مالصدددو  يف ال تددا  والسدددال  وهددد أمجدددع عليدده املسدددلمو  وهددي أخبدددار 

 آياد 
األمددف فلددو هتلالددا  وتال دف رليدده مددن لاييدد  أخددفى وهددي هددل مددا أخددربوا بدده م ددابل للواهددع يف ليددس

ددقا ال داهدتن فيمدا  ر الا هصاصاا ب وادة ر لني فقلالا له هعا ه لي افعاا ن اك فيده وصد
أخربا به م الو  يف ليس األمف ن مق وع به للدم اللصم  وتوض  هعا هوله صدلى اهلل عليده 

أ  رمنا ألا ب ف ورل   ختتصمو  ريل فللل بلضد   ) وسل  يف يدتا أم سلم  املتيل عليه 
ت و  أحلن ظمته من بلت ف هضي لده علدى  دو مدا أادع فمدن هضدي  لده ظدل مسدل  فإمندا 

 " .هي ه ل  من لار فلي خعها أو ليمكوا 
فلمل الالل صلى اهلل عليه وسل  يف هضااه ه لي الصوا  افعاا مع أله صفع ب له ن تق دع 

 .ظقيق  الواهع يف ليس األمف كما تفى 
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 .األهوال يف هعه املس ل  بقوله يف خرب اآلياد وأاار يف املفاهي ر  
 ون تييد اللل  باإلطددالق           عالد اجلماهم من احلددعاق 

 وبلضو  تييد ر  عدل روى            واختم ذا ر  القفتال  ايتدوى
 ويف ال وادة ويف اليتوى اللمل          به و وبه اتيداهداا هد يصل

احلددتا يف تلفتده احلددتا الصدحي  أ  املدفاد صدحته يف ظداهف وتوضحه أتضداا هدول علمدا  
 ".األمف

 :العي ت وف يل أ  ايخالا اللالم   مد أمني ال القي ي رةه اهلل 
  خددرب اآليدداد الددعي تلقتدده األمدد  تصدددتقاا بدده أو عمددالا مبو بدده رموافددل ألهددل السددال  يف هددوهل  
 .تييد اللل  اليقي  ن ال ن

 :ودليلي على هعا أمفا   
وهدو التيصديل ب لده ر  ايتيد  بده هدفاان دالد  علدى أله ملا ذكف املعهب الثالا  : األمف األول

 .صدهه أفاد اليقني ورن أفاد ال ن
 .خبار ر ل مبو  ولده اي فوعا عالده تييد الق عر ما ايتي  به القفاانومثال : مث هال  

 .صدهوا اي  دال  على اانومن أمثلته أيادتا ال يخني أل  القف : ل اهمث 
 .است واده بقول صايب املفاهي األمف الثاين 

 :ومن ضمن األبيا  هوله 
 وبلضو  تييد ر  عدل روى         واختم ذا ر  القفتال  ايتوى

خدرب اآليداد الدعي صايب املفاهي صفع باختيار ما ذهب رليه أهل احلدتا والسال  من أ  ف
 .قي يوأهفه اللالم  ال ال ، اللل  حتيه هفاان تييد

 .وما ت وف من تف يحه أ  أخبار اآلياد تييد ال ن فإمنا مفاده بعلك ما جتفد من القفاان 
ت ددبع املسدد ل  ظثدداا وحتفتددفاا أللدده كددا  ت ددفع الفوضدد  مددن ذاكفتدده وألددا نددن ت ددفر وال ددي  مل 

 بالدراسددد  عليددده مدددن السدددال  األو  يف اجلاملددد  اإلسدددالمي  ر  السدددال  الفابلددد  يف مدددادة التيسدددم
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ومدع هدعا فودو ب دف تيدو  للد  والدعكا  وأصول اليقه رةه اهلل ف ا  آت  مدن آتدا  اهلل يف ال
 .ذاكفته بلت األمور 

 .فق وال اهفت   مالدادوت  ابن خر  املعهب الثاين  ولعا لسب
اإلمدام مالدك ومجاعد  مدن أصدحابه واإلمدام أةدد ومجاعد  مدن أصدحابه  وفاته ذكف غمه  مثدل
وهدعا يف اودرب الدعي  احلارث احملاسل وال فابيسدي وابدن القدي  رةده اهلل ومجوور أهل احلدتا

 مل حتيه هفاان وأما ما ييته القفاان أو تلقته األم  بالقبول فقد مضى القول فيه 
ولسب املعهب الثاين ر  ابن احلا دب ورمدام احلدفمني والبيضداوي وابدن تيميد  ولدو استحضدف 

م الللمددددا  مددددن السددددله واولدددده لصدددددع بدددده ولددددو ألدددده مددددعهب أهددددل احلدددددتا هاطبدددد  ومجدددداه
 .استحضف أدلتو  ال ثمة لصدع هبا
 .هل السال  واحلدتا موافل ألاللالم   والعي ت وف يل كما سله أ  هعا

عل  العالمة الشيخ عب  المسسا  قرءثم " : قول الكاتب  -عشرالسا خ 
مه اهلل وفرغ في  رح هو بصوتهأا اً الالأ االباني في سؤاالت أبي السسا له الما 

 :ونصه (  13ص)التا  ال رر في مسالل المصصلح وااثر 
مسألة أخبار اآلحا  وما ا ور بيا طلبة العلم في هذه المسألة فما قالل إن : السؤال 

إن هذه تفي  العلم اليقيني : أخبار اآلحا  خارج الصسيسيا وال تسفها قرانة فيقولون 
 .فما الذخ ترجح ل اكم في هذا البا  تفي  غلبة الظا   : وآخرون اقولون 

 -مسم  نالر ال اا االباني  العالّمة نالر السنة وقامت الب عةفأجا  المس   )
 ( -رحمه اهلل تعال  

ال يك أن ح اث اآلحا  بلض النظر عا القرالا تفي  غلبة الظا هذا ما انبلي أن  
هذا ح اث لسيح : ل اشك فيه إنسان وهذا نعرفه بالتيربة اننا نسا حينما نقو 

االسنا    فق  اتبيا لنا ي صيا بأننا النا م صئيا وأنا أعتق  أن الل إنسان ما أهل 
العلم سواء الان ما المتق ميا أو المتأخراا ايرخ عليهم ما ايرخ عل  اآلخراا ما 

ال صأ فإذا رو  ثقة ما ح اثا ما هذا الزمه أن الس اث لسيح   لكا ما  احتمال
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وااة هذا الثقة عل  الس اث بأنه لسيح فهو بشر وممكا أن ا صئ حكم بناء عل  ر 
سواء الان خصؤه ما الساالم عل  هذا االسنا  بالصسة أو الان ال صأ أن هذا الثقة 

 .تمسكنا بثقته أنه الان الواهم في روااته للس   
مةا بعةض اافاضةل سةواء الةانوا مةا المتقة ميا أو  -حقيقةة  -!! أنا أتعيةب : المهم 
راا حينما اصلقون أن ح اث اآلحا  اعنةي الصةسيح مةا الثقةة افية  القصةت هةذا المتأخ

خصةةأ واضةةح جةة ا أمةةا إذا حّفةةت بةةه القةةرالا فسينئةةذ ت ةة ر  هةةذه القةةرالا وا عصةة  لكةةل 
 . "  راسة نتييتها

 :التددلليل 
الدددعي ن  –رةددده اهلل  –أ  السددداال غ ددداط مغدددال  فمدددعهب ال دددي  األلبددداين  –  

خدرب اآليداد الدعي تلقتده  ، وأ  بف هو معهب أهل السال  واحلددتامياري فيه رن م ا
و ددددو  األخددددع " اددداهيف ذلددددك كتابددداا خاصدددداا  األمددد  بددددالقبول تييدددد الللدددد  وهدددد ألدددده

احلدددتا كتابدداا آخددف ضددماله فصددالا راالدداا ولدده   يميددوألدده يف ، "باحلدددتا يف اللقيدددة
ل وأهلددده وتلددد مو  تددددمغ هبدددا املدددعهب الباطددد  مغدددأهدددوال هيمددد  يف ال تدددابني ويمدددج دا

مدان تقدل عدن  رب الومالوا اإلل اما  القوت  مبا تمتب على هوهل  الباطل من املياسد 
 .ثالثني عقيدة من اللقااد اإلسالمي  

 تددال علددى السدداملني والقددفا  فددال تالسددب رليدده غددم هددعا املددعهب رن صددايب هددوى 
لرباهددني ومددن الالصددفة ، ومددا تضددمالاه مددن احلمددج واومغددال  بإمهددال ال تددابني امللددفوفني

 .للمعهب احلل
مدن هدفا ة مدا فدف  ا رمدى رليده ندالد  ارت بودا فإلده مل تسدتيد ادي اا ومع مغال د  السداال 
ع يددىت يف هددعا ال ددفت  ولدديس مددفال ددي  علددى معهبدده الصددحي   مددن ال ددفت  املددعكور

 .أهل الباطل يف اي  
 :على ما أهوله أمور والدليل
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وعدن أيادتدا ن حييودا خدارو الصدحيحني آليداد أ  السؤال عن أيادتدا ا: األول 
ولدددو كدددا  عدددن أيادتدددا الصدددحيحني أو عمدددا والسدددؤال تقيدددد اجلدددوا  وتيسدددفه  ،هدددفاان

فيدده سددليي صددادق تلددفر ميددمي ييتدده القددفاان ل ددا   ددوا  ال ددي  األلبدداين الددعي ن 
 .معهب ال ي  أ  هعه األخبار تييد اللل  

 .الصحيحني  أخباروعن غم  فالسؤال رذ  عن اورب اجملفد عن القفاان
بغت الال ف عدن القدفاان تييدد  اآليادأخبار  أ ن اك " هول ال ي  : واألمف الثاين 
 . " غلب  ال ن
 .هعا أ  ما ييته القفاان تييد اللل  وهو معهبه فمؤدى 
 ددل لهدعه القدفاان وتل دي  فحيال دع تدددر أمدا رذا ييدد  بده القدفاان  :"هولده: والثالدا 

 ."دراس  لتيمتوا
ومدددن اللمدددب أ  هدددعا ،  فودددعا تيفتدددل بدددني مدددا ييتددده القدددفاان وبدددني مدددا لددديس كدددعلك 

ومددن لصددفه  ،ال اتددب وصدده ال ددي  ب لدده لاصددف السددال  وهددامع البدعدد  وهددي كلمدد  يددل
وهمددددع البدعدددد  ب تابيدددده للسددددال  وهملدددده للبدعدددد  مددددا بعلدددده مددددن  وددددد يف لصددددفة السددددال  

 .املعكورتن
 ".باطل كلم  يل أرتد هبا  "وهعا املدع تصدق عليه 

 .واحلاصل أ  الساال وال اتب مل تلودا رن خبيي يالني كما يف املثل بل بدو  خيني 
عليه حفظه اهلل الالأ العالمة الفقيه ابا  قرءثم :" ال الكاتبق -عشر الثاني

الذخ ا  ر  في المعاه  العلمية   -في التابه مصصلح الس اث  –رحمه اهلل –عثيميا 
  -رحمه اهلل  -الما في مق مته   حيث قال 

  :وتفي  أخبار اآلحا  سو  ال عيي ) 
لسة نسبتها إل  ما ن قلت عنه   وربما تفي  العلم إذا الظا وهو رجسان : أوالً  

 .احتفت بها القرالا ويه ت بها االول 
 ."العمل بما  لت عليه بتص اقه إن الان خبرا وتصبيقه إن الان طلبا: ثانيا 
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 موافل ألهل السال  واحلدتا يف أ  خرب اآلياد العي ييتده   اللالم  ابن عثيمنير: قول الف
 .القفاان تييد اللل  وياااه أ  خياليو  

ثم قر  عليه حفظه اهلل الالأ سماحة الشيخ العالمة :" قال الكاتب –عشر لثالثا
بيان  -في رسالته  –رحمه اهلل  –مفتي ال اار السعو اة عب  العزاز با عب  اهلل با باز 

  -رحمه اهلل  -حيث قال  -اللسية وخبر اآلحا   حكم اعفاء
وقال العالمة النووخ رحمه اهلل في مق مة يرحه لصسيح مسلم بع  ما ذالر قول ) 

إن أحا اث الصسيسيا تفي  القصت والعلم النظرخ لتلقي اامة : العالمة ابا الصالح
 وهذا الذخ ذالره الشيخ خال  ما قاله المسققون: لهما بالقبول ما نصه

أحا اث الصسيسيا التي ليست بمتواترة إنما تفي  الظا :   فإنهم قالوا(2)وااالثرون
                                                 

(
2
لالووي غم صحي  بل هعا معهب امللت ل  واووارو والفوافت وتابلو  من ن تلتد خبالفه ون هعا ال الم من ا   (

وو  لقوله ألله  اله لل تا  والسال  ورمجاع الصحاب  والتابلني ومن متسك ظممو  من أهل احلدتا 
 .والسال 

 .بن امللقنوهد رد دعوى الالووي هعه اي  اإلسالم ابن تيمي  وابن القي  وال ي  سفاو الدتن 
وهد ذكف أبو عمفو ابن الصالع القول األول وصححه واختاره، ول اله مل تلل  كثفة  :"هال ابن القي  يف الصواعل
وظن من اعما عليه من امل ات  العتن هل  عل  . ورمنا هاله مبو ب احلم  الصحيح . القاالني به ليتقوى هب 

ي هاله ال ي  أبو عمفو اليفد به عن اجلموور، وععره  أ   ودتن وليس هل  هبعا البا  خربة تام  أ  هعا الع
تف لو  يف هعه املساال ر  ما جيدوله من كالم ابن احلا ب، ور  ارتيلوا در   صلدوا ر  السيه اآلمدي 

ومجيع أهل احلدتا على ما : ور  ابن او يب، فإ  عال سالده  صلدوا ر  الغ ايل واجلوت  والباهالين، هال
  ."ل ي  أبو عمفوذكفه ا

 (: 0  ") اسن انص الع على مقدم  ابن الصالع"وهال ال ي  سفاو الدتن البلق  يف كتابه 
وخاله يف ذلك احملققو  واألكثفو  عالد عدم التواتف ، تؤتده أله لقل عن ال ي  أمل : هول الالووي: فاادة ووتادة" 

ع، وهال ر  امللت ل تفو  أ  األم  رذا عمل  ظدتا  مد ابن عبد السالم أله عا  هعا القول من ابن الصال
 .اهتضى ذلك الق ع بصحته، وهو معهب ردي 

وما هاله ابن عبد السالم والالووي ومن تبلوما نالوع، فقد لقل بلت احلياظ املت خفتن، رةو  اهلل عن مجاع  من 
عه أمل رسحل ال ماوي؛ والسفخسي ال افلي  كانسيفااي  أمل رسحل، وأمل يامد، والقاضي أمل ال يب، وتلمي

= 
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فإنها آحا  واآلحا  إنما تفي  الظا عل  ما تقرر  وال فرق بيا الب ارخ ومسلم 
وغيرهما في ذلك  وتلقي اامة لهما بالقبول إنما أفا نا وجو  العمل بما فيهما  

ا  التي في غيرهما ايب العمل بها إذا لست فإن أخبار اآلح. وهذا متف  عليه
أساني ها وال تفي  إال الظا  فكذا الصسيسان  وإنما افترق الصسيسان وغيرهما ما 
الكتب في الون ما فيهما لسيسا ال استاج إل  النظر فيه  بل ايب العمل به مصلقا 

زأ ما وال ال. وما الان في غيرهما ال اعمل به حت  انظر وتوج  فيه يروط الصسيح
إجماع اامة عل  العمل بما فيهما إجماعهم عل  أنه مقصوع بأنه الالأ النبي لل  اهلل 

 . انته . عليه وسلم
وهةةذا الةةذخ ذالةةره النةةووخ رحمةةه اهلل مةةا إجمةةاع اامةةة علةة  وجةةو  العمةةل بأحا اةةث 

مواف  لمةا نقلنةاه آنفةا عةا اةمةاأ  -الصسيسيا وإن لم تف  القصت لكونها أخبار آحا 
ب  البر و ال عل  أن ال ال  بيا العلماء في أخبار اآلحا  إنما هو في إفا تهةا ابا ع

العلم ال في وجو  العمل بها إذا لست أساني ها  وهذا مصاب  لما ذالرنا فةي الوجةه 
ااول والثاني ما هذا اليوا   وهو معلوأ ما الة اا بال ةرورة  والقةول ب الفةه قةول 

 .انته  ( ة الشرعية ولما اجتمعت عليه اامة في غااة البصالن والم الفة لأل ل
 :التلليدددل 

ليلل  اللبيب أ َّ اللالم  ابدن بداو رةده اهلل كدا  تدفد علدى مدن تلتقدد أّ ّااا أخبدار اآليداد ن 
تو دددب اللمدددل فايتددداو ر  لقدددل كدددالم الالدددووي الدددعي مدددن ضدددماله لقدددل رمجددداع األمددد  علدددى أ َّ 

مالداط است ددواد ابدن بداو ب ددالم الالدووي رةدده  الصددحيح  تو دب اللمدل، فوددعاأخبدار اآليداد 
اهلل، ولو كا  اجملادل صفع أ  أخبار اآلياد مبا فيودا أخبدار الصدحيحني ن تييدد الللد  لالقدل 

                                                                                                                                                         

من احلاليي ؛ والقاضي عبد الوها  من املال ي ؛ ومجاع  من احلالابل ، ك مل تللى وأمل او ا ، وابن يامد، 
وابن الفاغوين، وأكثف أهل ال الم من األالفت  وغمه  مالو  ابن فور ، ومعهب أهل احلدتا هاطب ؛ ومعهب 

 ".    العي تلقته األم  بالقبول السله عام ، أ   تق لو  باحلدتا
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يف الفد عليه كالم األام  العتن لقلوا رمجاع األم  علدى أ  أخبدار اآليداد املتلقداة بدالقبول مدن 
 .ول ل مقام مقال ييد اللل تاألم  تصدتقاا هبا وعمال مبو بوا 

ومددع هددعا كلدده فددإ  ابددن بدداو رةدده اهلل هددد لقددل كددالم ابددن القددي  يف غددم جمددال اجلدددال أن وهددو 
، وأظالده واهلل اجملال الثاين وهو رفادة أخبار اآلياد اللل  فلله دره من عامل سدليي ورمدام ذكدي

ياد  تييد ال ن أعل  أدر  أله لو اهتصف على كالم الالووي ليو  عاله أله تقول ر  أخبار اآل
فتوسددع يف البحددا ليدددفع هددعا اليودد  السددي  مبددا هالدده ولقلدده عددن اإلمددام ابددن القددي  رةدده اهلل 

 .تلا  وفيه ما ت يي طالب احلل يف أ  أخبار اآلياد على الصي  السابق  تييد اللل 
 علدى هدعا اإلمدام اهتحماهداهدا وأي  الاتد  ارت باأي خيالد  وا أسياه على القداري  وال اتدب 

احملددددث السدددليي فدددإ  معهبددده هدددو عدددني مدددعهب أهدددل السدددال  واحلددددتا يف أ  أخبدددار انيددداد 
املتلقدداة بددالقبول تصدددتقا هبددا وعمددالا مبو بوددا تييددد الللدد  اليقيدد  وهدداك  كالمدده يف املوضددوع 

 .ب امله
حكم حل  "في التا    -رحمه اهلل تعال - قال الشيخ عب  العزاز با عب  اهلل با باز 

 :في موضوع خبر اآلحا   "اللسية
الصواع  المرسلة عل  اليهمية )وق  ذالر العالمة ابا القيم رحمه اهلل في التابه  

في هذا المقاأ الالما جي ا عظيم النفت ننقله للقراء لعظم فال ته ومسيم ( والمعصلة
 : وهذا نصه. الساجة إليه في هذه المسألة وغيرها

ااخبار المقبولة : فنقول وباهلل التوفي  -م واليقياوهو إفا تها للعل -وأما المقاأ الرابت
 : في با  اامور ال براة العلمية أربعة أقساأ

 . متواتر لفظا ومعن : أح ها
 . أخبار متواترة معن  وإن لم تتواتر بلفظ واح : والثاني
 . أخبار مستفي ة متلقاة بالقبول بيا اامة: الثالث
ع ل ال ابط عا الع ل ال ابط عا مثله حت  تنتهي أخبار آحا  مرواة بنقل ال: الرابت

 . إل  رسول اهلل لل  اهلل عليه وسلم
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فكااخبار الوار ة في عذا  القبر والشفاعة والسوض ورؤاة : فأما القسمان ااوالن
الر  تعال  وتكليمه عبا ه اوأ القيامة  وأحا اث علوه فوق سمواته عل  عريه 

ث الوار ة في إثبات المعا  والينة والنار  ونسو وأحا اث إثبات العرش  وااحا ا
ذلك  مما اعلم باالضصرار أن الرسول جاء بها  الما اعلم باالضصرار أنه جاء بالتوحي  
وفرالض اةسالأ وأرالانه وجاء بإثبات الصفات للر  تبارك وتعال   فإنه ما ما با  

ي لل  اهلل عليه وسلم ما هذه اابوا  إال وق  تواتر فيه المعن  المقصو  عا النب
تواترا معنواا لنقل ذلك عنه بعبارات متنوعة ما وجوه متع  ة امتنت في مثلها في 

وإذا الانت العا ة العامة وال الة . العا ة التواطؤ عل  الكذ  عم ا أو سهوا
المعهو ة ما حال سلي اامة وخلفها تمنت التواطؤ عل  االتفاق عل  الكذ  في 

 . أفا ت العلم اليقيا -في العا ة وقوع الللط فيها هذه ااخبار وامتنت
 : ثم للنا  في حصول العلم بها طراقان

 . أنه نظرخ: والثاني. أنه ضرورخ: أح هما
فألسا  ال رورة است لون بسصول العلم لهم ضرورة عل  حصول التواتر الموجب 

ا عل  إفا ة له  وألسا  النظر اعكسون اامر  واقولون نسا نست ل بتواتر الم برا
العلم  والصرا  ااول أعل  التق اراا  فكل عالم بهذه ااحا اث وطرقها ونقلتها 
وتع  ها اعلم علما اقينا ال يك فيه بل اي  نفسه م صرة إل  ثبوتها أوال وثبوت 

انشأ ما جهة : العلم ااول: م برها ثانيا  وال امكنه  فت هذاا العلميا عا نفسه
وتع  ها وتبااا طرقها واختال  م ارجها وامتناع التواطؤ  معرفته بصرق ااحا اث
 . زمانا ومكانا عل  وضعها

انشأ ما جهة إامانه بالرسالة وأن الرسول لل  اهلل عليه وسلم لا ق : والعلم الثاني
وهذا عن  أهل الس اث أعظم ما علم ااطباء بوجو  بقراط . فيما ا بر به

  وأعظم ما علم النساة بوجو  سيبواه وال ليل وجالينو   فإنهما ما أفاضل ااطباء
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والفراء وعلمهم بالعربية  ولكا أهل الكالأ وأتباعهم في اللااة ما قلة المعرفة 
بالس اث وع أ االعتناء به  والثير منهم بل أف لهم عن  ألسابه ال اعتق  أنه رو  

أن المروخ  في البا  الذخ اتكلم فيه عا النبي لل  اهلل عليه وسلم ييء  أو اظا
فيه ح اث أو ح اثان  الما اي ه االابر ييوخ المعتزلة؛ الأبي السسيا البصرخ  
اعتق  أنه ليم في الرؤاة إال ح اث واح  وهو ح اث جرار  ولم اعلم أن فيها ما 

 . اقار  ثالثيا ح اثا
  فإنكار هؤالء لما علمه أهل (حا خ اارواح)وق  ذالرناها في التا  لفة الينة 

النبواة ما الالأ نبيهم أقبح ما إنكار ما هو مشهور ما مذاهب االمة عن  الوراثة 
أتباعهم  وما اعلم أن الثيرا ما النا  ق  تصرق سمعه هذه ااحا اث وال تفي ه علما؛ 
انه لم تيتمت طرقها وتع  ها واختال  م ارجها في قلبه  فإذا اتف  له إعراض عنها 

قال ب الفها أو تعارض خيال ييصاني اقوأ أو نفرة عا روااتها وإحسان نا بما 
َفاٌء َوالَّذ اَا ال :  فهناك اكون اامر الما قال تعال  -بقلبه ق ْل ه َو ل لَّذ اَا آَمن وا ه ً   َوي 

اة ْؤم ن وَن ف ي آَذان ه ْم َوقْةٌر َوه َو َعَلْيه ْم َعًم  أ ولَئ َك اة َناَ ْوَن م ْا َمَكاٍن بَع يٍ   فلو الانت 
لك لم تسصل لهم إامانا وال علما  وحصول العلم في القلب بموجب أضعا  ذ

 . التواتر؛ مثل الشبت والرخ ونسوهما
والل واح  ما ااخبار افي  ق را ما العلم  فإذا تع  ت ااخبار وقوات أفا ت 
العلم  إما للكثرة وإما للقوة وإما لميموعهما  الما اسصل الشبت إما بكثرة أو بقوة 

لميموعهما  والعلم بم بر ال بر ال اكون بمير  سماع حروفه بل المأالول وإما 
بفهم معناه مت سماع لفظه  فإذا اجتمت في قلب المستمت لهذه ااخبار العلم 

ومعرفة حال رواتها وفهم معناه حصل له العلم ال رورخ الذخ ال امكنه  (3)بصراقها
ي اامة قاطعيا  فعه  ولهذا الان جميت ألمة الس اث الذاا لهم لسان ل ق ف

                                                 

(
3
 .كعا أو للله ب فهوا    (
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بم مون هذه ااحا اث ياه اا بها عل  رسول اهلل لل  اهلل عليه وسلم جازميا 
 . بأن ما الذ  بها أو أنكر م مونها فهو الافر

مت علم ما له اطالع عل  سيرتهم وأحوالهم بأنهم ما أعظم النا  ل قا وأمانة 
كذ   وأن أح ا و اانة وأوفرهم عقوال وأي هم تسفظا وتسراا للص ق وميانبة لل

منهم ال اسابي في ذلك أباه وال ابنه وال يي ه وال ل اقه وأنهم حرروا الروااة عا 
رسول اهلل لل  اهلل عليه وسلم تسرارا لم ابلله أح  سواهم  ال ما الناقليا عا 
اانبياء وال عا غير اانبياء  وهم ياه وا ييوخهم عل  هذه السال وأعظم  وأولئك 

الذلك وأبلي حت  انته  اامر إل  ما أثن  اهلل عليهم أحسا الثناء   ياه وا ما فوقهم
وأخبر برضاه عنهم واختياره لهم وات اذه إااهم يه اء عل  اامم اوأ القيامة  وما 
تأمل ذلك أفا ه علما ضروراا بما انقلونه عا نبيهم أعظم ما الل علم انقله الل طالفة 

نهم جس ه  بل هو بمنزلة ما اسسونه عا لاحبه  وهذا أمر وج اني عن هم ال امك
ما االم واللذة والسب والبلض حت  أنهم اشه ون بذلك واسلفون عليه واباهلون 

 : إل  أن قال.... (4)ما خالفهم عليه
خبر الواح  بسسب ال ليل ال ال عليه؛ فتارة ايزأ بكذبه لقياأ  ليل الذبه  : فصل

رة اتوقي فيه  فال اترجح الذبه وال وتارة اظا الذبه إذا الان  ليل الذبه ننيا  وتا
ل قه  إذا لم اقم  ليل أح هما  وتارة اترجح ل قه وال ايزأ به  وتارة ايزأ بص قه 
جزما ال ابق  معه يك  فليم خبر الل واح  افي  العلم وال الظا  وال ايوز أن انف  
ر عا خبر الواح  مصلقا أنه اسصل العلم به  فال وجه ةقامة ال ليل عل  أن خب

                                                 

(
4
ال ف ر  كالم هعا اإلمام الل ي  السليي كيه تصه يال لقل  سال  رسول اهلل صلى اهلل عليه وسل  ومدى    (

اهتمامو  هبا مع الدتن واألمال  واحليا والصدق، هعا ال الم أغلى من الدرر صدر من مؤمن بسال  رسول اهلل 
صلى اهلل عليه وسل  داع ر  تل يموا مقدر حلملتوا األمالا  اللدول رةه اهلل و  اه عن سال  لبيه خما وكيى 

 اهلل اف أهل الي ، ما أصلب هعا ال الم ومثله عليو   وما أغي ه على ليوسو 
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الواح  ال افي  العلم  وإال اجتمت النقي ان  بل نقول خبر الواح  افي  العلم في 
 : مواضت
خبر ما قاأ ال ليل القصعي عل  ل قه  وهو خبر الواح  القهار جل وعال  : أح ها

 . وخبر رسوله في الل ما ا بر به
  الع ل ونسوه  فهو ما ال ارواه إال الواح: وأما القسم الثاني ما ااخبار: إل  أن قال

ولم اتواتر لفظه وال معناه  ولكا تلقته اامة بالقبول عمال به أو تص اقا له ال بر عمر 
نه  عا بيت الوالء وهبته  :  إنما ااعمال بالنيات  وخبر ابا عمر:  با ال صا 
ال تنكح المرأة عل  :   خل مكة وعل  رأسه الملفر  وال بر أبي هرارة:  وخبر أنم

إذا :  اسرأ ما الرضاع ما اسرأ ما النسب  وقوله:  ل  خالتها  والقولهعمتها وال ع
حت  :  جلم بيا يعبها ااربت ثم جه ها فق  وجب اللسل  وقوله في المصلقة ثالثا

ال اقبل اهلل لالة أح الم إذا أح   حت  :  تذوقي عسيلته واذوق عسيلتك  وقوله
فرض رسول اهلل لل  :  ني ابا عمرإنما الوالء لما أعت   وقوله اع:  اتوضأ  وقوله

اهلل عليه وسلم ل قة الفصر في رم ان عل  الصلير والكبير والذالر واانث   وأمثال 
فهذا افي  العلم اليقيني عن  جماهير أمة مسم  لل  اهلل عليه وسلم ااوليا . ذلك

 . واآلخراا
قهاء الكبار وأما ال لي فهذا مذهب الف. أما السلي فلم اكا بينهم في ذلك نزاع

والمسألة منقولة في التب السنفية والمالكية والشافعية . ما ألسا  االمة ااربعة
السرخسي وأبي بكر الرازخ ما السنفية  والشيخ أبي حام  وأبي : والسنبلية  مثل

الصيب والشيخ أبي إسساق ما الشافعية  وابا خواز من ا  وغيره ما المالكية  ومثل 
ا أبي موس  وأبي ال صا  وغيرهم ما السنبلية  ومثل أبي القاضي أبي اعل  واب

 . إسساق اةسفراايني وابا فورك وأبي إسساق النظاأ ما المتكلميا
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وإنما نازع في ذلك طالفة الابا الباقالني وما تبعه مثل أبي المعالي واللزالي وابا 
 . عقيل

نه لم اعلم الثرة وق  ذالر أبو عمرو ابا الصالح القول ااول ولسسه واختاره  ولك
ونا ما اعترض عليه . وإنما قاله بموجب السية الصسيسة. القالليا به ليتقو  بهم

ما المشااخ الذاا لهم علم و اا وليم لهم بهذا البا  خبرة تامة أن هذا الذخ قاله 
الشيخ أبو عمرو انفر  به عا اليمهور  وعذرهم أنهم ارجعون في هذه المسالل إل  

أ ابا الساجب  وإن ارتفعوا  رجة لع وا إل  السيي اآلم خ وإل  ما اي ونه ما الال
وجميت : ابا ال صيب  فإن عال سن هم لع وا إل  اللزالي واليواني والباقالني  قال

 . أهل الس اث عل  ما ذالره الشيح أبو عمرو
ولرحت السنفية في التبهم بأن ال بر المستفيض اوجب العلم  ومثلوه : إل  أن قال

مت أنه إنما روخ ما طرا  : ال ولية لوار   قالوا:  نبي لل  اهلل عليه وسلمبقول ال
خبر الواح  ]ونسوه ح اث ابا مسعو  في المتبااعيا إذا اختلفا أن : اآلحا   قالوا

 [ افي  العلم في مواضعه
خبر الواح  بس رة الرسول لل  اهلل عليه وسلم وهو اص قه ال بر السبر : الثاني

ة رسول اهلل لل  اهلل عليه وسلم أن اهلل ا ت السموات عل  ألبت الذخ أخبر بس ر 
واارضيا عل  ألبت والشير عل  ألبت ف سك رسول اهلل لل  اهلل عليه وسلم 

 . ق  رأاته: تعيبا وتص اقا له  وال بر ما أخبره أنه رأ  الس  مثل البر الم بر فقال
اللزوه ما أخبره )له مقت اه وما هذا ترتيبه لل  اهلل عليه وسلم عل  خبر الم بر 

وخبر ما أخبره عا رجل أنه يتمه ونال ما عرضه فأمر بقتله  فهذا ( بنقض قوأ العه 
وق  الان لل  اهلل عليه وسلم اقصت بص ق ألسابه الما قصت . تص ا  للم بر بالفعل

بص ق تميم ال ارخ لما أخبره بقصة ال جال ورو  ذلك عنه عل  المنبر  ولم اقل 
وما له أ ن  معرفة بالسنة ار  " ح ثني تميم ال ارخ: "رال عا اهلل بل قالأخبرني جب
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؛ عل  أخبارهم مقت اها ما المساربةهذا الثيرا فيما ايزأ بص ق ألسابه وارتب 
ونسا نشه  باهلل وهلل يها ة عل  البت والقصت ال نمترخ . والمسالمة والقتل والقتال

ضروراا ال امكننا  فعه عا نفوسنا   عل  ل قهم ونيزأ به جزما -فيها وال نشك 
وما هذا أنه الان ايزأ بص قهم فيما ا برونه به ما رؤاا المناأ وايزأ لهم بتأوالها 

ه م  الَّذ اَا اة ْؤذ وَن :  وأثن  اهلل تعال  عليه بذلك في قوله" إنها رؤاا ح : "واقول نةْ َوم 
َلك ْم اة ْؤم ا  ب اللَّه  َواة ْؤم ا  ل ْلم ْؤم ن يَا  فأثن  عليه  النَّب يَّ َواَةق ول وَن ه َو أ ذ ٌن ق ْل أ ذ ن  َخْيرٍ 

وم حه بتص اقه لما أخبره ما المؤمنيا وما هذا إخبار الصسابة به بع هم بع ا  
فإنهم الانوا ايزمون بما اس   به أح هم عا رسول اهلل لل  اهلل عليه وسلم  ولم 

خبرك خبر واح  ال افي  : يه وسلماقل أح هم لما ح ثه عا رسول اهلل لل  اهلل عل
  وتوقي ما توقي منهم حت  ع  ه آخر منهم ال ا ل عل  ر  (5)العلم حت  اتواتر

خبر الواح  عا الونه خبر واح  وإنما الان استثبت أحيانا نا رة ج ا إذا است بر  ولم 
اكا أح  ما الصسابة وال أهل اةسالأ بع هم اشكون فيما ا بر به أبو بكر 

عا رسول اهلل لل  اهلل عليه وسلم وال عمر وال عثمان وال علي وال عب  اهلل الص ا  
ابا مسعو  وأبي با العب وأبو ذر ومعاذ با جبل وعبا ة با الصامت وعب  اهلل با 
عمر وأمثالهم ما الصسابة  بل الانوا ال اشكون في خبر أبي هرارة مت تفر ه بكثير 

اح ا ما ال هر خبرك خبر واح  ال افي  ما الس اث  ولم اقل له أح  منهم اوما و 
العلم  والان ح اث رسول اهلل لل  اهلل عليه وسلم أجّل في ل ورهم ما أن اقابل 
بذلك  والان الم بر لهم أجّل في أعينهم وأل ق عن هم ما أن اقولوا له مثل ذلك  
والان أح هم إذا رو  لليره ح اثا عا رسول اهلل لل  اهلل عليه وسلم في الصفات 
تلقاه بالقبول واعتق  تلك الصفة به عل  القصت واليقيا  الما اعتق  رؤاة الر  

                                                 

(
5
دق لقلتوا العي أورثه على هعا اإلميا  بصدق وسال  رسول اهلل وص  وبثل امل  ابه أ ثري  اهلل ابن القي  وأ   (

 .فما أبلد املساف  بيالو  وبني أهل ال الو  واألوهام  لكهعه السال  وهعا اإلميا  ون غفاب  فله سله يف ذ
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وتكليمه ون اءه اوأ القيامة لعبا ه بالصوت الذخ اسمعه البعي  الما اسمعه القراب  
ونزوله إل  سماء ال نيا الل ليلة وضسكه وفرحه وإمساك سمواته عل  ألبت ما 

ااحا اث مما ح   بها عا رسول اهلل  ألابت ا ه وإثبات الق أ له  ما سمت هذه
لل  اهلل عليه وسلم أو عا لاحب اعتق  ثبوت مقت اها بمير  سماعها ما الع ل 
الصا ق  ولم ارتب فيها  حت  أنهم ربما تثبتوا في بعض أحا اث ااحكاأ حت  
استظهروا بآخر  الما استظهر عمر رضي اهلل عنه بروااة أبي سعي  ال  رخ عل  خبر 

 . س أبي مو 
والما استظهر أبو بكر رضي اهلل عنه بروااة مسم  با مسلمة عل  روااة المليرة با 

ولم اصلب أح  منهم االستظهار في روااة أحا اث الصفات . يعبة في توراث الي ة
البتة  بل الانوا أعظم مبا رة إل  قبولها وتص اقها واليزأ بمقت اها وإثبات الصفات 

 . سول اهلل لل  اهلل عليه وسلم بر لهم بها عا ر مبها ما ال
وما له أ ن  إلماأ بالسنة والتفات إليها اعلم ذلك  ولوال وضوح اامر في ذلك 

 . لذالرنا أالثر ما مالة موضت
فهذا الذخ اعتم ه نفاة العلم عا أخبار رسول اهلل لل  اهلل عليه وسلم خرقوا به 

ووافقوا  (6)اع ألمة اةسالأإجماع الصسابة المعلوأ بال رورة وإجماع التابعيا وإجم
به المعتزلة واليهمية والراف ة وال وارج الذاا انتهكوا هذه السرمة وتبعهم بعض 

  وإال فال اعر  لهم سلي ما االمة بذلك بل لرح االمة (7)االولييا والفقهاء
مالك والشافعي : ب ال  قولهم  فمما نص عل  أن خبر الواح  افي  العلم

                                                 

(
6
 .ليالتبه احلفتص على دتاله أ  تقع مع أهل األهوا  يف خفق هعه اإلمجاعا     (

(
7
 اللل  وال اهف أ   من األااعفة املت ثفتن وصى ابن القي  أ  هؤن  اليقوا  ب    من ليس له هدم تابا يف   (

 .ب هل ال الم
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ة و او  با علي وألسابه الأبي مسم  ابا حزأ  ونص عليه وألسا  أبي حنيف
 . ( )السسيا با علي الكرابيسي والسار  ابا أس  المساسبي

وق  ذالر خبر الواح  الذخ لم اروه إال : قال ابا خواز من ا  في التا  ألول الفقه
واقت بهذا ال ر  أا ا العلم ال رورخ  نص عل  ذلك مالك  . الواح  واالثنان

والذلك رو  . نعلم أنها ح  ونقصت عل  العلم بها: حم  في ح اث الرؤاةوقال أ
إن ال بر اوجب عمال وال : هاهنا اثنان اقوالن: قلت ابي عب  اهلل: المروذخ قال
 . اوجب علما
. وناهر هذا أنه اسوخ بيا العلم والعمل: وقال القاضي. ال أ رخ ما هذا: فعابه وقال

خبر الواح  اوجب العلم إذا لح سن ه ولم ت تلي : وقال القاضي في أول المير 
وألسابنا اصلقون القول فيه وأنه اوجب العلم وإن لم . الروااة فيه وتلقته اامة بالقبول

 . والمذهب عل  ما حكيت ال غيره: قال. نتلقه بالقبول
ونسوه ح اث عب  الرحما با عو  في أخذ : قالوا. القول قول البالت أو اترا ان

 . (9)ما الميوسياليزاة 
والذلك ح اث المليرة با يعبة ومسم  با مسلمة في إعصاء الي ة الس    : قالوا

ق  اتف  السلي وال لي عل  استعمال حكم هذه ااخبار حيا سمعوها  ف ل ذلك 
ما أمرها عل  لسة م رجها وسالمتها  وإن الان ق  خالي فيها قوأ فإنها عن نا 

  .يذوذ وال اعت  بهم في اةجماع
                                                 

(
8
أتفى أتوا اللاهل املالصه أ  ال ي  عبد الل ت  بن عبد اهلل بن باو تالقل هعه اإلمجاعا  مث خيفهوا اتباعاا    (

 .للخوارو وامللت ل  والفوافت  ربالا ن تؤاخعلا مبا فلل السيوا  مالا
(
9
يف كتبو  ب ّ  اورب وصفع احلاليي  (:" 364-2/363)أصله يف الصواعل املفسل  هعا ال الم فيه ارتبا  و    (

هالوا مع أله رمنا روي من طفتل " ن وصي  لوارث:"املستييت تو ب اللل  ومثلوه بقول الالل صلى اهلل عليه وسل  
و وه ( هالوا)أو تمادا  رذا اختليا أ  القول هول البااع و وه يدتا ابن مسلود يف املتباتلني ( هالوا)اآلياد 

 .يدتا عبد الفةن بن عور يف أخع اجل ت  من اجملو 
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ما الان هذا سبيله ما ااخبار فإنه اوجب العلم بصسة م بره ما : وإنما قلنا: قال
قبل أنا إذا وج نا السلي ق  اتفقوا عل  قبول خبر هذا ولفه ما غير تثبت فيه وال 
معارضة باالول أو ب بر مثله مت علمنا بمذاهبهم في قبول ااخبار والنظر فيها 

إل  حكمه إال  (0 )أمورهم عل  أنهم لم اعبروا وعرضها عل  االول  لنا ذلك ما
هذا لفظ أبي بكر . ما حيث ثبت عن هم لسته واستقامته فأوجب لنا العلم بصسته

وما المعلوأ لكل ذخ حم سليم وعقل مستقيم . الرازخ في التابه ألول الفقه
لها  استفاضة أحا اث الرؤاة والن اء والنزول والتكليم وغيرها ما الصفات وتلقي اامة

بالقبول أعظم بكثير ما استفاضة ح اث اختال  المتبااعيا وح اث ال ولية لوار  
وح اث فرض الي ة  بل ال نسبة بيا استفاضة أحا اث الصفات واستفاضة هذه 

إن هذه توجب العلم وتلك ال توجبه  إال أن : فهل اسوغ لعاقل أن اقول. ااحا اث
 . اكون مباهتا

بأن خبر الواح  افي  العلم  نص عل  ذلك لراسا في   وق  لرح الشافعي في التبه
  ونصره في الرسالة المصراة عل  أنه ال اوجب العلم الذخ (اختال  مالك: )التا 

 . اوجبه نص الكتا  وال بر المتواتر
والسية عل  قول اليمهور أن تلقي اامة لل بر تص اقا وعمال إجماع منهم  واامة 

اجتمعت عل  موجب عموأ أو مصل  أو اسم حقيقة  ال تيتمت عل  ضاللة  الما لو
أو عل  موجب قيا  فإنها ال تيتمت عل  خصأ وإن الان الواح  منهم لو جر  النظر 
إليه لم اؤما عليه ال صأ  فإن العصمة تثبت بالنسبة اةجماعية  الما أن خبر التواتر 

عل  ايوز ال صأ والكذ  عل  واح  واح  ما الم براا بمفر ه  وال ايوز 
الميموع  واامة معصومة ما ال صأ في روااتها ورأاها ورؤااها  الما قال النبي لل  

                                                 

(
 0

 ".مل تصموا" كعا ويف الصواعل     (
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أر  رؤااالم ق  تواطأت عل  أنها في العشر ااواخر فما الان :  اهلل عليه وسلم
 . متسراها فليتسرها في السبت ااواخر  فيعل تواطؤ الرؤاا  ليال عل  لستها

نونا بشروطها فإذا قوات لارت علوما وإذا وااحا اث في هذا البا  ق  تكون ن
 . ضعفت لارت أوهاما وخياالت فاس ة

وأا ا فال ايوز أن اكون في نفي اامر الذبا عل  اهلل ورسوله وليم في اامة : قال
 . انته  المقصو . ما انكره إذ هو خال  ما ولفهم اهلل تعال  به

ونرجو أن . ه المسألة لعظم يأنهاوق  بسط العالمة ابا القيم رحمه اهلل الكالأ في هذ
اكون فيما نقلناه ما ذلك الكفااة واةقناع لصالب الس  وما أرا  المزا  في ذلك 

الصواع  المرسلة  اي  ما اشفي واكفي  واهلل : فليراجت هذا الكتا ؛ أعني
 انته ".المستعان

ايد تييد اللل  وهي ر َّ اللالم  ابن باو رةه اهلل تفتد مسال  أ  خرب الو : أهول بلد هعا
من تلفر هدر سال  رسول اهلل صلى اهلل عليه وسل  مس ل  ع يم  ال    عالده وعالد كل 

ومالو  هعا اللامل السليي فقد سار على  ج سليه الصاح ولعا أسوب يف الالقل عن ابن 
القي  يف هعه املس ل  الل يم  ال    خبالر ما تيلله أففاا أهل البدع والضالل فإ   

 ثفو  من ال به الباطل  واألهوال اليم  اللارت  من األدل  واملخالي  لل تا  والسال  وما تست
أمجع عليه سله هعه األم  بل تتماوو بلضو  كل هعه األمور ر  اويال  والبم ألهوال 

   . الللما  وتقوتلو  ما مل تقولوا فب س ما تي و 

والت عل  يي نا أس  السنة فبع  قراءة هذه النق :"قال الكاتب -الثالث عشر
حفظةةه اهلل أاّةة  ماقالةةه اةمامةةان  -وقةةامت الب عةةة يةةيخ مشةةال نا عبةة  المسسةةا العبةةا  

والةةذخ أرجسةةه أن : اليلةةيالن السةةلفيان الشةةنقيصي واالبةةاني وقةةال بقةةولهم حيةةث قةةال 
هةل مةا اقةول : ح اث اآلحا  افي  غلبة الظةا ووجةو  العمةل بةه بةل قةال حفظةه اهلل 

... اآلحا  افي  العلم أنه مقصوع به في نفم اامر هةذا ال اقةول بةه عاقةل بأن ح اث 
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حفظةةه اهلل فةةي تةةرجيح هةةذا القةةول واسةةت ل بأ لةةة ع اةة ة اصةةول  -إلةة  آخةةر مةةا قالةةه 
 ".المقاأ بذالرها وغالبها ا ور عل  است الالت االماميا اليليليا

 :ددل التلليد
دعو رليدده مددن تددمالدده رن لصددفة مددا  تقددال ر  هددعا املدددت  الددعي تبددالغ فيدده لدديس اهلدددر - 

الباطل ولو خاله هؤن  األفاضل ما تدعوا رليده يف ل دف  ملدا  داد  ليسدك ب دي  
 ماله

بدل هدال يي ده :"ألا أستبلد ما لسبته ر  ال ي  عبد احملسن اللباد ون سديما هولدك  -2
هل من تقول ب   يدتا اآلياد تييد اللل  أله مق وع به يف ليدس األمدف هدعا : اهلل
 .ر  آخف ما لسبته رليه" ... تقول به عاهل ن

ألا أستبلد هعا القول من ال ي  عبد احملسن اللباد العي أعتقد فيه أله تلل  أ  هعا 
هددول الصددحاب  بددل ر دد  جمملددو  عليدده وهددول التددابلني هلدد  بإيسددا  وهددول أامدد  الللدد  

 ابدن تيميد  وأهل احلدتا هاطب  وهدول مجداهم علمدا  السدله واولده وهدول اإلمدامني
 نالدددعت وابددن القددي ، بددل وهددول ال ددي  األلبدداين وال دددي  ابددن بدداو وال ددي  ابددن عثيمددني

ت ثددف  هبدد  بالددا  علددى التلبدديس واويالدد  بددل وهددول ال ددي  ال ددالقي ي يسددب مددا ظوددف 
 .يل

وأظن ظالاا تقف  من الق ع أ  ال ي  عبد احملسن اللباد ن خياله ما عليده الصدحاب  
 .أهوال امللت ل  واووارو  وافقمث تعهب ر  مم  وأهل احلدتا وسله األ
أو تلقتوددا األمدد     األخبددار الدد  ييتوددا القددفاان بالتصددفت  بددوأظددن ألدده سدديؤكد ذلددك 

تييدد  بالقبول تصددتقاا هبدا وعمدال مبو بودا ومالودا أخبدار الصدحيحني أ  هدعه األخبدار
  ال تدا  والسدال  اللل  الق لي ولن تلتي  ر  اليلسيا  انعت اليد  املضدادة لالصدو 
 .وما عليه الصحاب  ال فام وسادة األم  يف كل اللصور اإلسالمي 

وبعةة  مةةا نقلتةةه عةةا أهةةل العلةةم المعتبةةراا ااحيةةاء :" قةةال الكاتةةب -الرابةةت عشةةر
منهم وااموات فهذا ن اء إلة  أهةل الةيما الميمةون وغيةرهم أن اعرفةوا تفصةيالت أهةل 



 34 

إخةوانهم مةا الة عاة وعلة  رأسةهم الشةيخ أبةو  العلم فةي هةذه المسةالل وأن ال اسّملةوا
السسا ماال استمةل مةا ااقةوال واالعتقةا ات التةي هةو بةرب منهةا بةراء الةذلب مةا  أ 

  فكيةةي تكةةون الةةذلك !!! اوسةةي وأن ال ا ةة ع  عليةةه بتأسةةيم ألةةول فاسةة ة مبت عةةة 
 وقةة  سةةبقه إلةة  هةةذا القةةول طالفةةة مةةا جهابةةذة أهةةل العلةةم الاةمةةاأ الشةةنقيصي واالمةةاأ
االبةةاني واالمةةاأ العبةةا  فهةةل ا قةةال بةةأن الةةل هةةؤالء االمةةة قةة  أتةةو بألةةول فاسةة ة   أال 

منهةا  نينةيفليت  اهلل إخواننا في السلفية مما هذه ااسةاليب اللرابةة منهينةا والتةي ال 
 ."الفرقة واالختال  إال

 
 :التلليدل
 :تقال
 .غم أمنيعن من ايته لقلك    َّ ر - 
 .ن غم صحي وما لسبته ر  أهل اليم -2

وما لسبته ر  األام  امللتربتن ه  بف ا  ماله بفا ة الدعاب مدن دم توسده، فلد   -3
الالبوتدد  مددن خيالدد  وكتمددا  ر اآليدداد اخبددأتسددبقوا أبددا احلسددن ر  مددا ارت بدده يف 

وبدددا ال دددبه ال ثدددمة يدددول سدددال  رسدددول اهلل صدددلى اهلل عليددده وسدددل ، بدددل هددد  
ل احلددتا هاطبد  وهدول أامد  السدال  تقولو  مبا هدال بده الصدحاب  والتدابلو  وأهد

ن خيداليو   يف ادي  ون توافقدو  أهدل البددع والضدالل يف أي باطدل ر  اددا  
هبدددعه األمدددور ليسدددتو ب اللقوبددد  يف الددددليا واآلخدددفة، ومل هلددد  اهلل ، ور  رميدددك 

الدد   وددف هبددا ولددادى هبددا ودافددع  تسددبقوا أبددا احلسددن ر  الت صدديال  الياسدددة
 .ها  رمي هل  بالبدع واألباطيلاسبقوه ر  هعه الم عالوا، فدعوا  أ   

 .درسك ون حتار  من ورا  اجلفس  لي
وكيددى أبددا احلسددن ومالومدده ودعوتدده اددفاا أ  ت ددو  ألدد  وأمثالددك مددن ألصدداره 
ف ددد  هلدددعا احلددد   ال دددفتف مدددن اويالدددا  واألكاذتدددب والتلبيسدددا  الددد  خيمدددل 
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ع هبدعه األفاعيدل وتؤتددها مالوا ال وااه واألي ا  الضال  وراديس يد ب   تيدف 
 .وكعلك أركا  هعا احل   الضاالني املضيلني

وهلعا ال اتب كالم من  الس كالمه السابل تفكالا تلقبده فيده، ومالودا ألده سدي يت ب دالم بلدت 
 :أهل اللل  اآلله العكف يف مس ل  اجململ وامليصل ولقول له

 .أتن  اربت   للتقليد وادعاسك  أل   أصحا  دليل؟
لعتن حتاربو   هل  أصحا  الدليل، وايوخو  سدابقاا ونيقداا كدعلك وتدفى مجديلو  أ  ر َّ ا

 .وهبعا متي وا عن أهل الباطل والبدع الللما  حيتج هل  ون حيتج هب 
ادواهد احلدل يف  دواو انسددتغاث  "دوكد  مجدع الالبوداين مدن األهاوتدل الباطلد  يف كتابدده املسدمى بد

 .ل ف وهو اواهد ال يف وا" بسيد اولل
، وأهدددل ف هددل التوييددد والسددال  مددا واد هددعا ال تدددا  عالددده  الالبودداين وأتباعدده رن مقتدداا وخ تدداا 

 :الضالل واللالاد صار عالده  يمماا ولباطلو  لصفاا ف لت  على ميمق طفق
رمدا طفتدل أهدل احلدل فتلدودو  رليودا وتتوبدو  ر  اهلل مدن لصدفة أباطيدل أمل احلسدن  -

 .فة أباطيلهوركو  الصلب والعلول يف لص
ورما طفتل أهدل الباطدل ومدالو  الالبوداين وأمثالده يف انعتمداد علدى األهاوتدل اللارتد   -

 .من احلمج والدليل
ال  –قول يي نا حفظه اهلل :" مقالقال الكاتب في نهااة ال -ال امم عشر

والقرالا الإجماع  أهل   أخ إذا الان ال بر مير ا عا القرالا -اقول به عاقل 
 .سة ح اث ما فهو افي  العلم ال لكونه خبر آحا  ولكا لإلجماعالس اث عل  ل

 ".هذا بعض ما قاله يي نا حفظه اهلل ورعاه
  :التلليدل

أخ ددى أ  ت ددو  هددعا ال ددالم نددا افددمي علددى ال ددي  عبددد احملسددن اللبدداد فددإين أسددتبلد مالدده 
 .ذلك
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ام أةدد ومجاعد  مدن وجيب أ  تلل  القفا  أ َّ هعا هول مالك ومجاع  من أصحابه وهدول اإلمد
 .أصحابه وهو هول مجوور أهل احلدتا ومجوور أهل ال اهف

بلدم اللقل من تقول ب   أخبدار اآليداد الالبوتد  الد  رواهدا اللددول ال ي  واألو  أ  تصه 
الضددداب و  املددد مولو  عدددن رسدددول اهلل صدددلى اهلل عليددده وسدددل  امللصدددوم الدددعي وعدددد اهلل ظيدددا 

 .ن ا ن تييد اللل  ورمنا تييد ال ب رسالته والويي العي  ا  به 
عه األمد  وهصدده  بدعلك هعا القول الباطل العي اخمعه امللت ل  الضالل والقدرت  جمدو  هد

ابدد  ومل تقيددوا ثرد األخبددار، وتلقيدده مددالو  بلددت اليقوددا  الددعتن مل ت ددن هلدد  يف الللدد  هدددم 
 (.2/406")ال ف الصواعل املفسل " على مقصوده  من هعا القول 

وأخما فإ  أدل  أهل السال  على أ َّ أخبار اآلياد املتلقاة بدالقبول تييدد الللد  هدي كتدا  اهلل 
 .وسال  رسوله ورمجاع الصحاب ، وليس ملن خاليو  دليل رن القيا  الياسد

وهدد ذهدب مجاعد  (:" 369-2/368")الصدواعل املفسدل "هال اإلمام ابن القدي  رةده اهلل يف 
ر  ت يدددم مدددن جيحدددد مدددا ثبددد  خبدددرب الوايدددد اللددددل والت يدددم مدددن أصدددحا  أةدددد وغدددمه  

، ورمنا أيت مال ف رفادة خرب الوايد اللل  من  و  القيا  الياسدد معهب رسحاق بن راهوته
فإله ها  املخرب عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسل  ب فع عدام لممد  أو بصدي  مدن صديا  

بلدد مدا بيالومدا ، فدإ  املخدرب عدن رسدول  الف  تلا  على خرب ال اهد علدى هضدي  مليالد  وتدا
اهلل صلى اهلل عليه وسل  لو هدر أله كع  عمدداا أو خ د  ومل ت ودف مدا تددل علدى كعبده لد م 

الددعي تلقتدده األمدد  بددالقبول وعملدد  مبو بدده وأثبتدد  بدده رضددالل اولددل ، رذ ال ددالم عددن اوددرب 
 دو  بداطال يف ليدس األمدف صيا  ر  اللاملني وأفلاله، فإ  ما جيب هبولده مدن األخبدار ن ت

 .نسيما رذا هبلته األم  كلو 
وه ددعا جيددب أ  تقددال يف كددل دليددل جيددب اتباعدده اددفعاا، ن  ت ددو  رن يقددا في ددو  مدلولدده 

  ..."ثابتا يف ليس األمف
 :واوالصدد  
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اجملودددولني اجلبالدددا  ، ن لددددري مدددا هدددي دتدددالتو  ون مدددن الددددعوة السدددليي  هدددد ل بددد  بي ددد   أ 
وهدد ت دو  يداهل  أسدوأ وتبدو أ  بيالو  تالاسباا مع أمل احلسدن أخالهيداا ومالوميداا و  ، هالخأ

من ياله ل الو  و دوا يف انلضدمام رليده مدا تالصدف مدا هد  عليده مدن الضدالل وت ديي مدا يف 
 .هلوهب  من الغل على املالوج السليي وأهله 

 . فالت ابه والتوافل هو سف هعا التلاو  والتالاصف وعلى كل يال 
 "وما تالاكف مالوا اختله  ااتلهاألرواع  الود جمالده ما تلارر مالوا : "  رسول اهلل  هال

مدددن متددداره  :" دعدددوة أمل احلسدددن ويف املثدددل ارمتددد، وهدددعا مدددن فودددعا واهلوددد  األلدددي  وهدددعا سدددفه
 . "تلففو  

 :وهد بفو  آثار هعا التالاصف واناتالر يف عدة أمور 
 .تاباهت  و  يف كثالتلبيس والتموته وهعا أمف مب - 
ظدداهف مددن أصددوهل  الياسدددة وكتابدداهت  وهددو أمددف  أمددفمتييددع املددالوج السددليي وهددعا  -2

 .والربا   الون ألصلوهدمو  مقصود ، وهتوتالو  من ا   اوالفا  املالومي  

الات  والبم فيما تالقلوله مدن كدالم الللمدا  لالصدفة الباطدل وأهلده وخدعن  احلدل او -3
 .وأهله 

 :عه الي   مالواوهد ظوف هعا يف كتابا  ه
بددم أمل احلسددن ل ددالم اددي  اإلسددالم ابددن تيميدد  وكتمددا  مددا تالصددف مددعهب أهددل  -

 .(  )يف أخبار اآليادالسال  
وبمه ل الم ابن ي م من كتا  ري ام األي ام العي تالصف مدعهب أهدل السدال   -

 .يف خرب اآلياد 

                                                 

(
  

 .حيتمل أ  ت و  كاتب املقال العي ردد  عليه أبا احلسن كما أاف  ر  ذلك سلياا    (
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و صوره  يف صدورة املتللل بالقد أام  احلدتا للفواة أو أله هبمه ل الم املللمي و  -
أهددل احلدددتا والسددال  يف يميدد  أخبددار اآليدداد يف خددعن   رسددوامهبيحدد  وذلددك مالدده 

 .تييد ال ن أ ايف لصفة معهب أهل الباطل يف  ورسواموأ ا ب فوط تييد اللل  ، 
 .بم بلضو  ل الم اإلمام ابن الووتف وغمه  وهد بني ياهل  يف ييالهومالوا  -

علددى الل ددس نددا تيللدده  به علددى أخبددار رسددول اهلل وواد ذلددك اددالاع  ت ثيدده ال دد
علدددى أ  خدددرب اآليددداد  واإلمجددداعمدددن ال تدددا  والسدددال  أهدددل السدددال  مدددن ي دددد األدلددد  
   .ب فوطه امللفوف  تييد اللل  

، فقددد (2 )بدد مل رسددحاق اليمدداينليسدده  اددىومالوددا مددا فللدده هددعا ال اتددب الددعي -
ه توافدددل أهدددل السدددال  يف أ  ألددديدددعر مدددن كدددالم اللالمددد  ال دددالقي ي مدددا تسدددتياد مالددده 

 .أخبار اآلياد احملتي  بالقفاان تييد اللل  
يددعر هددعا ال ددالم ليصددور ال ددي  ال ددالقي ي ب لدده تددفى أخبددار اآليدداد عمومدداا تييددد 

 .ال ن 
ومددا أرت بدده مددن تلبدديس بالالسددب  لل ددي  األلبدداين فددإ  معهبدده كال ددمس يف أ  أخبددار 

ذلددك يف كتددابني لدده خصددص أيدددمها اآليدداد ب ددفوط مليالدد  تييددد الللدد  ، وهددد دو  
القضدي  بيصدل مود  هلعه القضي  ، والثاين يف يمي  احلدتا عموماا وخصدص هدعه 

ديت يف ال تابني أباطيل امللت ل  ومن هلده  ، وال مو  بال اما  هوت  تبني ب دال  
 .هعتن ال تابني  –معهبو  و اطفه 

ال ي  األلباين ف  ابه وذهب ر   وا  سؤال و وه صايب الي  أبو احلسن ر  
ول دددن األمدددف مبدددا ظالددده أبدددو احلسدددن وألصددداره ألددده تييدددده يف خصدددومتو  ألهدددل السدددال  

 .بالل س 
  .رت به من تلبيس بالالسب  ل الم ال ي   مد بن صاح اللثيمني اوما 

                                                 

 .مع ايتمال أ  ت و  أبا احلسن   (2 )
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ومن ذلك ما أرت به هعا ال اتب من خيالد  وتلبديس بالالسدب  لل دي  عبدد الل تد  بدن 
ه اهلل ييددا يددعر يددوايل ع ددف صدديحا  مددن كددالم لقلدده عالدده عبددد اهلل بددن بدداو رةدد

تتحدث فيه عن أخبار اآلياد ومضمو  كالمه أله تييد و و  اللل  واللمل ولقل 
لقدالا واسدلاا عدن اإلمدام ابدن القدي  مدن كتدا  الصدواعل املفسدل  تسدتغفق يدوايل ع ددف 
الا صدددديحا  تتحدددددث فيوددددا ابددددن القددددي  عددددن أخبددددار اآليدددداد وأ ددددا تييددددد الللدددد  لقدددد

وايتما دداا ولقدددداا ألهددل الباطدددل فحدددعر ال اتددب هدددعا ال دددالم واهتصددف علدددى كدددالم 
 .الالووي العي تييد أ  أخبار اآلياد تو ب اللمل ون تو ب اللل  

 .ضله كالم الالووي وهل  اطالعه وهد بني الللما  
وال اهد أ  هعا ال اتب أرت ب هعه اويال  ليوه  الالا  أ  اللالم  ابن باو تقول 

 .   أخبار اآلياد تييد ال ن ب
ومددن وهددعا عمددل سددي   ددداا ن تصدددر رن مددن هددعه الالوعيددا  الدد  بليدد  هبددا األمدد  

ييا تسم مدن ورااده يف كدل مدا عبد احملسن اللباد / ذلك ما ارت به يف يل ال ي  
ارت بدددده مددددن ال ددددالاعا  املخ تدددد  مومهدددداا أ  ال ددددي  اللبدددداد تددددؤمن مبددددالومو  وألدددده مددددن 

سدد ل ال ددي  : فى أ  أخبددار اآليدداد تييددد ال ددن وعالددو  مقالدده بقولدده علمددااو  وألدده تدد
ألدده تييددد غلبدد  : اللالمدد  اددي  م دداخيالا عبددد احملسددن اللبدداد عددن خددرب اآليدداد فقددال 

 . انلمل ال ن وتو ب اللمل ول ف ذلك على اب   
، وبالددا  علددى فالددد  ذلددك بالددا  علددى مددا أعتقددده يف فضدديل  ال ددي  عبددد احملسددنوهددد 

 . العي تالعب به ال اتب بلت كالمه
وأخماا فإ  هعه التصففا  امل يال  واملسالك الفدت   ملن أادد املخداوي عالدد كدل أهدل 

تسددددق  امللددددل والالحددددل مددددن توددددود ولصددددارى وعلمدددداليني ووثاليددددني ور ددددا ملددددن أاددددد مددددا 
 .مفت بيوا 
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تسق  فاعلوا عالده  على أم رأسه ون تؤمتن علدى  عالد هعه األم فاويال  معموم  
قم من أمف الدليا ف يه ت و  ياله عالد أفاضل املسلمني وعقالاود  وادففااو  احل

 .لاا عالده  ألاد سقوطاا وخ تاا وهوار   
ألصددددار أمل احلسددددن أو دددده سددددؤايل مددددىت تييقددددو  وتفا لددددو  دتددددال   وعقددددول   فددددإ  

وأخاله ددد  وحتممدددو  املدددالوج السدددليي وأصدددوله وحتممدددو  الصددددق واألمالددد  وتلففدددو  
 .؟احلل الف ال ب

ر  أر ددو أ  أرى اإل ابدد  اللمليدد  والقوليدد  عددا الا غددم آ ددل واهلل تودددي مددن ت ددا  
    .صفاط مستقي  وصلى اهلل على لبيالا  مد وعلى آله وصحبه وسل  


