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ُض النَّاَس بَ ْعرًا   ()المليباري َيهِدم ِمْصرًا ويُعوِّ
 

بسم اهلل الرحمن الرحيم 
 : اضتمد هلل رب العاظتُت والصالة والسالم على نبينا ػتمد وعلى آلو وصحبو أرتعُت أما بعد

فما أكثر ىدم ىذا الرجل على أساس اصتهل والبغي والعدوان ومن اظتناسب عتذا اظتقال أن أذكر 
: ثالثة أنواع من أنواع ىدمو 

 ىدمو لباب كامل من صحيح مسلم قائم على عشر طرق صحيحة يف غاية من :األول 
 مهبط الوحي ومنطلق الفتوحات الصحة يتعلق مبوضوع عظيم أال وىو بيان فضل مسجد رسول اهلل 

 . ()اإلسالمية اليت أطاحت بعروش اصتبابرة من األكاسرة والقياصرة وغَتىا 
فهل يف ىدم ىذا الباب من صحيح مسلم الذي يتبوأ أعلى مكانة يف الصحة بعد كتاب اهلل 

تعاىل وصحيح البخاري ،فهل ىذا العمل تقرٌُّب إىل جهات خفية ُيشفي غليلها مثل ىذا اعتدم ال سيما 
. وىو يقوم على تأصيل يهدم معظم أبواب صحيح مسلم 

 ىدمو لعلوم اضتديث باسم التفريق بُت منهج اظتتقدمُت واظتتأخرين وحتت ستار الغَتة :الثاني 
ظتنهج اظتتقدمُت مع اضتطِّ الشديد على جهود اظتتأخرين من القرن اطتامس إىل القرن اطتامس عشر 

. اعتجري والتشويو عتذه اصتهود العظيمة 
ويُلوُِّح هبذه األعمال إىل التجديد ويُوىم - كما يزعم-ويسعى جاداً إلحياء منهج اظتتقدمُت 

! . إنَّو اعتدم بكل تأكيد : وما أدراك ما ىذا التجديد ! الناس أنو حامل لواء التجديد 
 ىدمو صتهود اظتعاصرين يف خدمة السنة النبوية بطريقة هبلوانية وغتازفات غوغائية ال :الثالث 

. ترى عتا نظَتاً يف اجملازفات واألكاذيب 
إنَّو ىدٌم صتهود الباحثُت واظتؤسسات واصتامعات اليت تُعٌت بالسنة النبوية وعلومها وىذا عمل 
يُزِعُج اظتستشرقُت وأعداء اإلسالم وال سيما مثل جهود الفحول من أمثال العالمة احملدث ػتمد ناصر 

رَائَدْي النشاط القوي واالجتاه العظيم إىل خدمة - رزتهما اهلل-الدين األلباين واحملدث أزتد ػتمد شاكر 
. السنة النبوية واللَّذان يعتربان بأعماعتما اجمليدة من غتددي اإلسالم عقيدة وشريعة يف ىذا العصر 

وهبذا العرض عتدم ىذا الرجل تتبُت لك أىدافو ومراميو وديكنك أن تدرك أن وراءه ما وراءه 
. ونوعية َمن وراءه بأدىن قدر من الفهم واإلدراك

:  ولنعرض اآلن صورة من صور ىدمو األثيم على أساس من التهور واجملازفات 
                                           

  . ىو أفكاره اطتطَتة ومنهجيتو اعتدَّامة : والبعر  : (1)

 .الضمَت ىنا يعود إىل العروش  : (2)
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 فهذا الذي (:)9-8)ص (ما ىكذا تورد يا سعد اإلبل  )قال ىذا اجملازف اعتدام يف كتابو 
ىـ 1407تعقيب ،كتبتو سنة  (ما هكذا تورد يا سعد اإلبل  ):بعنوان- إخواين الكرام-أقدمو إليكم 

، ّتامعة أم القرى مبكة اظتكرمة، ضمن (1)م حُت كنت طالباً يف مرحلة حتضَت رسالة الدكتوراه1986
حوار حتريري جرى بيٍت وبُت أحد أساتذة اضتديث باصتامعة اإلسالمية باظتدينة اظتنورة، يُدعى الدكتور 

.  ربيع، حول بعض القضايا العلمية اظتتصلة مبنهج احملدثُت النقاد يف التصحيح والتعليل 
حُت أرسلت إليو رسالة صغَتة يف حدود سبع صفحات ألنبهو على أخطائو العلمية الفادحة يف 

 الواردة يف تعليل حديث ابن عمر يف فضل الصالة يف اظتسجد مفهمو لنصوص النقاد ومصطلحاتو
، ثار ثائره، ٍب جاءين رده عليها بعد شهرين  (مسلم والدارقطٍت: بُت اإلمامُت)النبوي، وذلك يف كتابو 

وعلى الرغم من ؼتاطبيت لو يف تلك الرسالة بعبارات ػتًتمة . تقريباً تبلغ صفحاتو إحدى وذتانُت صفحة
، فإن األستاذ أىب إال أن خياطبٍت يف رتيع ردوده بتكرب وعناد واستهزاء، ولسان (1)وبأسلوب علمي نزيو

:  حالو يقول 
 (2)أبت شفتاي اليوم إال تكلما      بسوء فما أدري ظتن أنا قائلو

:   ماذا يف ىذا اظتقطع 
ألنبهو على أخطائو العلمية الفادحة يف فهمو لنصوص النُّقاد ومصطلحاهتم الواردة  ):قولو - 1

 .  (يف تصحيح حديث ابن عمر 
سبحان اهلل ماذا أعطى ىذا الرجل من العلوم وماذا بلغ من اظتنـزلة العلمية خالل مدَّة وجيزة من 

ِإنَّ ىذه اظتنـزلة العظيمة اليت بلغها قد تكون من الكشوفات : فهل نقول ! التحاقو ّتامعة أم القرى 
!! الصوفية ؟

فأنت الذي خُتالف العلماء يف مناىجهم ، إنَّ ىذه هتاويل وأكاذيب ومبالغات: أو نقول 
.   وتسعى يف ىدمها مبا تفًتيو من اختالف منهج اظتتقدِّمُت واظتتأخرينمومصطلحاتو

رجف-وأين ىي األخطاء الفادحة 
ُ
اليت اكتشفتها وأنَت حينذاك ال تستطيع النُّطق - أيها اظت

!! بالعربية وكتابُتك يف غاية الرَّكاكة ؟
ثار ثائره، ٍب جاءين رده عليها بعد شهرين تقريبا تبلغ صفحاتو إحدى وذتانُت  ): قولو - 2

( .  وعلى الرغم من ؼتاطبيت لو يف تلك الرسالة بعبارات ػتًتمة وبأسلوب علمي نزيو . صفحة

                                           
أتدري ظتاذا مل خيرج ىذا التعقيب بنصو وفصو ؟ ألنو ، مل خيرج ىذا التعقيب على صورتو اليت وضعها حينذاك  (1) 

 . خيزيو ويظهر عند الغيورين الفطناء أىدافو اظتاكرة وىذا التعقيب ال يزال عندي 
  ! .من أين جاءه العلم وجاءتو النـزاىة ؟ (1) 
  !!.ٍب أليس ىذا من أقبح الشتم  الناشئ عن الِكرْب واالستهزاء والكذب ؟)!( رمتٍت بدائها وانسلت  (2) 
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بل بأسلوب جاىل ، ال واهلِل ما ىو بأسلوب علمي وال نزيو: (بأسلوب علمي نزيو  ): قولو 
ام وبتطبيقو األثيم عتذا اظتنهج  . ُمغرض كذوب يهدف إىل ىدم صحيح مسلم مبا وضعو من منهج ىدَّ

مبا أنَّ ىذه الردود اليت رددُت هبا عليو قبل سبع عشرة سنة حتمل  ): وقال ىذا اجملازف - 3
فوائد علمية رتَّة تتَّصل بتصحيح مفاىيم مغلوطة لدى كثَت من الباحثُت حول منهج احملدِّثُت النُّقاد يف 

تصحيح األحاديث وتعليلها وحلوالً منهجية لكثَت من الشبهات اليت يتخبَّط فيها كثَت من الدارسُت 
 . (إالَّ أمنوذجاً واضحاً لذلك  (بُت اإلمامُت  )اليوم يف غتال اضتديث وعلومو وما كان األستاذ وكتابو 

: أقول
انظر كيف يِصُف عملو القائم على اصتهل واعتوى بأنَّو حيمل فوائد علمية ُيصحُِّح هبا مفاىيم 

ومعٌت ىذا أنَّو قبل سبع عشرة ،  وحلوالً منهجية لكثَت من الشبهات(1)مغلوطة لدى كثَت من الباحثُت
سنة قد بلغ درجة اإلمامة لعلَّها فوق درجة اإلمام البخاري واإلمام الدارقطٍت ومن قبلهما من األئمة وأنَّو 
قد قرأ مؤلفات وحتقيقات كثَتة ُمِلئت باصتهل واظتفاىيم اظتغلوطة فلم يُدرك ما فيها من اظتفاىيم اظتغلوطة 

 !إالَّ َحضَرتُو ذات العبقرية الفذَّة 
امٍة وعقٍل مدمِّر وما  جيب أن ينتبو أىل العلم والعقل إىل ما ينطوي عليو ىذا الرَّجل من روح ىدَّ

ُر  مُم النَّاس وردُّد اللحِّ  )تنطوي عليو جواحنو من ِكرْب  فالرَّجل ينظر إىل جهود كثٍَت من  ( الِكب ْ
الدَّارسُت اليوم يف غتال اضتديث وعلومو بعُت االحتقار واالزدراء والتجهيل فَتيد أن ينسفها فال يبقى 
ام الذي يريد أن يهدم بو  بأيدي النَّاس إالَّ جهاالتو وحتريفاتو ومن قلَّده وسار على دربو اظتنحرف اعتدَّ

.  علوم السنَّة وُيسقط علماءىا الذين جاءوا بعد القرن اطتامس بل قبلهم إىل يومنا ىذا 
كما يف تفرقتو بُت منهج اظتتقدِّمُت واظتتأخرين وىذيانو الكثَت هبذه التفرقة لُيربىن بذلك على 

جاللتو وإمامتو وعبقريَّتو اليت جاءت مبا مل يستطعو األوائل؛ وواقعو ال دُيتُّ إىل شيٍء ؽتَّا يدَّعيو فال علم 
. وال صدق وال أمانة فيما يقولو ويدَّعيو 

انظر مرًَّة أخرى إىل جهلو وظلمو وغمطو للجامعات األكادديية واظتؤسسات العلمية وما قدَّمتو 
.   من جهوٍد ومنها مئات الرسائل يف خدمة السنَّة يريد أن يهدمها مبا حتملو عقليتو الفوضوية 

وما عنده إالَّ اصتهاالت والتخبطات  (وحلوالً منهجية لكثَت من الشبهات  ): وانظر إىل قولو 
وإثارة الكثَت من الشبهات واخًتاع اظتناىج والقواعد اظتدمرات والتعايل على جهود الباحثُت واظتؤسسات 

.  العلمية واصتامعات 
بعد أكاذيب  - (307ما ىكذا يا سعد تورد اإلبل  ص ): ٍب انظر إىل قولو يف ىذا الكتاب 

حىت إذا قام الباحث اظتعاصر بتخريج حديث مل يكد يفقو منو ما ): قال- وافًتاءات يفًتيها على األبرياء

                                           

 .وىو الذي يثَت الشبهات وخيًتع اظتناىج اظتدمِّرات ( 1)
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. إنَّ اإلسناد صحيح ورواتو ثقات: حيتاج إليو يف اضتكم وجيعل التخرجيات يف جانب ٍب يبتعد عنها ويقول
ولألسف الشديد فإنَّ كثَتاً من اظتؤسسات العلمية واصتامعات األكادديية كانت تدرُِّب يف السنوات 

والدليل على ذلك ىذا الكمُّ اعتائل من . اظتاضية طلبتها يف العلوم الشرعية على ىذه الطريقة الرياضية
 . (الرسائل اصتامعية اليت تثقل هبا رفوف مكتبات اصتامعات 

َثُت األلباين - 1 ىكذا يريد ىذا اصتاىل األعجمي األخرق أن يهدم جهود أمثال العاظتُت احملدِّ
وجهود الباحثُت اآلخرين وجهود اظتؤسسات العلمية واصتامعات - رزتهما اهلل تعاىل-وأزتد شاكر

األكادديية لتبقى جهوده التجديدية بل التخريبية على غرار جهود الًتايب ورتال الدِّين األفغاين 
. ومدرستهما مع التباين الشديد بُت األفغاين واظتليباري يف الذكاء والغباء 

فاألفغاين جاء لينسف جهود العلماء السَّابقُت من مفسِّرين ومن فقهاء وغَتىم واظتليباري جاء 
. لينسف جهود علماء اضتديث السَّابقُت والالَّحقُت بغبائو وجهلو وكذبو 

ىل مثل األلباين وأزتد شاكر وغَتىم خيّرجون األحاديث ٍب مل يكادوا أن يفقهوا ما - 2
 . (إن اإلسناد صحيح ورواتو ثقات  ): حيتاجون إليو من اضتكم ٍب يبتعدون عن التخريج فيقولون

إنَّ ىذا اإلفك يـَُردُّه جهود كثَتة فيها تضعيف أحاديث كثَتة وكثَتة يف الرسائل العلمية مبنهج 
السَّلف نفسو ويرده جهود الشيخ األلباين يف سلسلة األحاديث الضعيفة اليت بلغت ثالثة عشر غتلداً 
وضعيف سنن أيب داود وضعيف سنن النسائي والًتمذي وابن ماجة وضعيف األدب اظتفرد وضعيف 

ُ كذب ىذا الرَّجل وهتوره وغتازفاتو وعدم ، اصتامع وجهوٌد أخرى يف كتب أخرى كل ىذا وغَته يُبُتِّ
، يا مسكُت أنت تنطح اصتبال ( إذا لم تستح فاصنع ما شئت )مباالتو مبن يتعقبو ويفضح افًتاءاتو 

وأنت يف غاية اعتزال تًتنح وتسقط بأدىن األسباب يف األوحال ألنك ال تعرف قدر نفسك وال أقدار 
. الرجال 

ىذا ولأللباين جهود أخرى يف التصحيح كسلسلة األحاديث الصحيحة اليت تبلغ أحد عشر 
. غتلداً وصحيح السنن األربع وصحيح اصتامع الصغَت وغَتىا من مؤلفاتو 
واألئمة قبلو يصيبون .   (1) وىو كغَته يصيب وخيطئ ولو أجر االجتهادين الصواب واطتطأ

وخيطئون وعتم أجر اجملتهدين وال حتط أخطاؤىم من منازعتم فالًتمذي وابن خزدية والطحاوي والدار قطٍت 
واضتاكم والبيهقي وغَتىم من اظتتقدمُت واظتتأخرين يصيبون وخيطئون وقد تكون أخطاؤىم كثَتة يف 

التصحيح والتضعيف فال يرجف عليهم ويقال فيهم إهنم سطحيون وما يعرفون اظتنهج وال يصلحون 

                                           

وقد ُدوَِّنت تراجعاتو من التصحيح إىل التضعيف والعكس ، وىو يرجع إىل اضتقِّ إذا ظهر لو كغَته من أىل السنَّة ( 1)
ا أمامو الدارقطٍت وأمثالو   .  فتبِّا ألعداء السنَّة وأعداء أىِلهاَ . والذي يَقرأُ لو يف الضعيفة فكأمنَّ
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للحكم على األحاديث كما يقول اظتليباري يف األلباين وأمثالو ؽتن سبقو وضتقو إىل آخر الًتىات اليت 
.  يقذف هبا اصتهالء واظتتهورون 

ومن األدلَّة على كذبو وغتازفاتو وتكذيبو للحقِّ أنَّو حيكم على جهود كثَت من اصتامعات 
واضتكم عليها حيتاج إىل -واظتؤسسات والكمِّ اعتائل من الرسائل اليت ال حُييط هبا ومبا فيها إالَّ اهلل تعاىل

فكيف دتكَّن ىذا اصتاىل يف مدَّة وجيزة من دراسة - (1)دراسة كثَت من العلماء األذكياء وإىل زمن طويل
! وكيف توصَّل إىل ىذه األحكام اصتريئة ؟، ىذه األشياء اليت ال حُييط هبا إالَّ اهلل تعاىل 

بُوا ِبَما َلْم ُيِلييُوا بِِعْلِمهِ  : أالَ يصُدق عليو قول اهلل تعاىل     (39من اآلية: يونس)َبْل َكذَّ
 ِإنََّما يَ ْ َتِري اْلَكِذَ  الَِّذيَن   يُ ْ ِمُنوَن بِ ياِا اللَِّه َوُأولَِئَ  ُهُم اْلَكاِذبُونَ  : وقول اهلل تعاىل 

 (105:النحل)  
. ولو كان لو ِديٌن يردعو وعقل يزجره عن ىذه اجملازفات ظتا رأيَت منو ىذه األكاذيب واجملازفات        

 - (إالَّ أمنوذجاً واضحاً لذلك  (بُت اإلمامُت  )وما كان األستاذ وكتابو  ): وقول ىذا اجملازف 
- . أي للمفاىيم اظتغلوطة ولكثَت من الشبهات اليت يتخبَّط فيها كثَت من الدارسُت 

فكم رقى من الدرجات العلمية !  وقد قام ىذا اإلمام الفذ العبقري ْتلوعتا قبل سبع عشرة سنة
فما على الناس إال أن يسلمُّوا بإمامتو وعبقريتو وعليهم أن يلغوا جهود ! وإىل أيِّ مرتبة وصل اآلن ؟! ؟

العلماء من تسعة قرون إىل يومنا ىذا تقديراً إلمامتو العظمى و يتحسروا على ما نزل باإلسالم من 
. الضياع حىت جاء ىذا اإلمام الفذ

الذي خدم صحيح اإلمام مسلم وبُتَّ " بُت اإلمامُت "  أالَّ يدل طعنك أيُّها األىوج يف كتاب
.  إالَّ النـزر اليسَت الذي سلم لو (1)-رزتو اهلل-ضعف االنتقادات اليت ُوجَِّهت إليو من اإلمام الدارقطٍت 

 : بيان المنهج الذي سرا عليه في مناقشة تتبعاا اإلمام الدارقيني لإلمام مسلم- 
 : (بُت اإلمامُت  )قلت يف مقدمة كتايب ، سأذكر ىنا منها ما يناسب اضتال 

تناول ىذه الرسالة وما حوتو من أحاديث وأسانيد بالدراسة والبحث وتتلخص ىذه : ثالثا " 
:  الدراسة فيما يلي 

، تفهم ما يقولو الدارقطٍت وليس ىذا باألمر اليسَت دائما بسبب اإلرتال يف بعض اظتواضع - أ
. وعملي ىنا الفهم والبسط والكشف عن مقصود الدارقطٍت حسب ما يظهر يل 

 

                                           

 ٍب قد تكون نتائج ىذه الدراسة ضد ما يتقولو ىذا الغر اظتتعامل (1)

ال تزال ضعيفة ومعلولة  (بُت اإلمامُت  )ومغزى كالمو الباطل أنَّ كلَّ األحاديث اليت دافع عنها صاحب كتاب : ( 1)
 . وىذا أمٌر يُفرح اظتليباري وأمثالو ! ألنَّ الدفاع عنها ما كان إالَّ مبفاىيم مغلوطة وختبطات وشبهات 



 7 

فحص الدليل والرجوع إىل اظتصادر لتتبع الروايات من اظتتابعات والشواىد اليت تُؤكِّد كالم - ب
 . (1)الدارقطٍت أو تُعارضو وىنا البدَّ من أن أذكر فقر اظتكتبات مبكة اظتكرمة يف اظتصادر الضرورية للبحث

. اىـ " اضتكم على نقد الدارقطٍت باظتوافقة أو اظتخالفة يف ضوء قواعد علماء نقد اضتديث - ج
: ىذا ما قلتو يف ىذه اظتقدمة وىو بيان صادق واضح للمنهج الذي سرت عليو يف عملي 

سَت اظتتبصر على منهج أئمة النقد الفحول ال على السطحية  (بُت اإلمامُت مسلم والدارقطٍت  )رساليت 
. وعلى اظتفاىيم اظتغلوطة وال على الشبهات 

. تلك الدعاوى الفارغة اليت يفًتيها دجال مليبار على كلِّ من خالف منهجو الفاسد 
: وؽتا يؤكد أين سرت على منهج فحول أئمة النقد يف كل مناقشاٌب لإلمام      الدارقطٍت 

منهج :  حيث قلت (2)(بُت اإلمامُت مسلم والدار قطٍت  )ما ذكرتو أيضاً يف مقدمة كتايب - 1
اعلم أن للعلماء مذاىب يف تعارض الرفع والوقف والوصل واإلرسال وزيادة  : الدار قيني في التتَُّبع

الثقة فأىل األصول والفقهاء يقدمون الرفع على الوقف والوصل على اإلرسال وأكثر احملدثُت على 
العكس يقدمون الوقف على الرفع واإلرسال على الوصل وبعض العلماء يرجح بالكثرة وبعضهم باضتفظ 

وىو أنو يدور مع القرائن وال ، والدار قطٍت قد اتبع يف استدراكو على مسلم طريقاً آخر غَت ىذه الطرق
. يلتزم طريقاً معينا فأحياناً يرجح بالكثرة وأحياناً باضتفظ

وقد توخَّى مبسلكو ىذا طريق فحول النقاد قبلو مثل عبد الرزتن بن مهدي وحيِت القطان وأزتد 
.  بن حنبل والبخاري والنسائي وأيب حاًب وأيب زرعة وأمثاعتم من فحول النقاد 

أنَّ اإلمام الدارقطٍت انتقد اإلمام مسلما يف حديث بكالم يستفاد منو أنَّو أعلَّو باإلرسال - 2
وعلى فرض وجود الروايات اظترسلة وإمكان  ): وؽتَّا قلتو يف ىذه اظتناقشة، فناقشتو على طريقة أىل العلم

إنَّ اضتديث  ): اإلجابة على األسئلة السابقة نًتك أبا مسعود الدمشقي وابن الصالح والنووي جييبون
الذي رواه بعض الثقات موصوال وبعضهم مرسال فإنَّ اضتكم لرواية الوصل سواء كان راويها أقل عدداً 

. (من رواية اإلرسال أو مساوياً 
وينسب النووي ىذا اظتذىب للفقهاء واحملققُت من ، وقال أبو مسعود واألشجعي ثقة غتود

ونقلي كان فيو اختصار فأحبُّ أن أنقل كالم النووي اآلن  (من احملدثُت)احملدثُت و قد سقطت لفظة 
: وتعقيب عليو ألنَّ تعُقيب عليو ىو اظتقصود 

ىذان - رزتو اهلل- قال الشيخ أبو عمرو بن الصالح       )-: رزتو اهلل-قال النووي
االستدراكان من الدارقطٍت مع أكثر استدراكاتو على البخاري ومسلم قدح يف أسانيدمها غَت ؼترج ظتتون 

                                           

 .أي يف ذلك الوقت  : (1)

  . من اظتقدمة 31-30ص  : (2)
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وقد ذكر ىذا اضتديث أبو مسعود إبراىيم بن ػتمد الدمشقي اضتافظ فيما  (األحاديث من حيز الصحة 
فإذا جود ما قصر فيو ، أنَّ األشجعي ثقة غتود- رزتو اهلل-أجاب الدارقطٍت عن استدراكاتو على مسلم 

. اىـ  ( ومع ذلك فاضتديث لو أصل ثابت عن رسول اهلل ،غَته حكم لو بو 
. ٍبَّ واصل النووي مناقشتو للدارقطٍت 

: استفدت ؽتَّا قالو النووي ونقلو فيما يتعلق هبذا اضتديث ٍبَّ قلت عقب ىذه االستفادة 
وما قالو ىؤالء من تقدًن الوصل على اإلرسال ْتجة أنَّو زيادة ثقة وىي مقبولة : مالحظة  )

إنَّ للحذَّاق من احملدثُت ): قال البقاعي، ديكن تطبيقو ىنا ويف كثَت من اظتواضع ولكنو           ال يطرد
م ال -يعٍت ابن الصالح-يف ىذه اظتسألة نظراً مل حيكو وىو الذي ال ينبغي أن يعدل عنو وذلك أهنَّ

ا يدورون مع القرائن  (  (1)حيكمون فيها ْتكم مطرد وإمنَّ
للسخاوي ( فتح اظتغيث)وعلى  (1/340)وأحلُت ىنا على توضيح األفكار للصنعاين

وما حيكى عن اإلمام البخاري أنَّو يقدم الوصل على اإلرسال مطلقا ليس : ) ٍبَّ قلت  (1/166)
صحيحا إذ قد تبُت أنَّو يدير ذلك على القرائن فتارة يقدم الوصل على اإلرسال وأخرى يقدم اإلرسال 

 .  (2)(على الوصل بناء على ظهور القرائن اظترجحة 
قلت ىذا تلخيصا لكالم اضتافظ ابن حجر عن مذىب البخاري يف تعارض الوصل واإلرسال 

ا نقلو عن اضتافظ ابن حجر انظر  (1/342)وأحلت على توضيح األفكار للصنعاين  ) والصنعاين إمنَّ
. فمن أراد التوسع فلَتجع إليو  (609-2/605)للحافظ  (النكت على مقدمة ابن الصالح 

يف زيادة الثقة ويف تعارض الوصل  (بُت اإلمامُت  )ىذا ىو اظتنهج الذي سرت عليو يف كتايب 
يف مواضع من - رزتو اهلل-واإلرسال وغَتمها أدور مع القرائن اظترجحة عتذا أو ذاك وكنت أخالف النووي 

ولعلَّ اظتليباري ما عرف ىذا ، تقدديو الوصل على اإلرسال أخالفو أخذاً مبا عليو حذَّاق أىل اضتديث 
وسواء عرفو من كتايب أو من غَته فقد طار بو فرحاً وطاش بو مرحاً واختذه ، أوَّل ما عرفو إالَّ من كتايب

ِمعوالً يهدم بو ىنا وىناك يُفرُِّق بو بُت مذىب اظتتقدمُت واظتتأخرين متظاىراً بأنَّو على مذىب اظتتقدمُت 
. وأىنَّ لو أن يكون على مذىب اظتتقدمُت أو اظتتأخرين فهو شيء آخر 

وانطلق منو إىل اعتذيان بزيادة الثقة ورمي العلماء مبخالفة منهج السَّلف فيها ؽتَّا أدَّى إىل فساد 
. الناس يف العقائد واألحكام 

. ورأى نفسو غُتدداً هبذه األعمال اليت هتدم جهود العلماء يف خدمة السنَّة من قرون 
:  وىذه خالصة مناقشاٌب لإلمام الدارقطٍت 

( :  628:ص/بُت اإلمامُت )خـادتة كتايب قلُت يف 

                                           
  .13بُت اإلمامُت مسلم والدار قطٍت ص : (2)و  (1) 
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: ديكن إرجاع انتقادات الدارقطٍت وتتبعاتو لإلمام مسلم إىل األقسام  اآلتية  )
فيبدي عتا علالً من إرسال أو انقطاع أوضعف راٍو أو عدم شتاعو  : انتقاد موجه إلى أسانيد معينة- 1

ويتبُت يف ضوء الدراسة والبحث أنّو غَت مصيب فيما أبداه من علة ، ، أو ؼتالفتو للثقات يف أمر ما 
ويبلغ ، وىذا النوع من االنتقاد اليكون لو تأثَت يف متون تلك األسانيد لعدم ثبوت العلل اليت أبداىا 

 .عدد ىذا القسم أربعُت حديثاً 

ويكون مصيباً فيما ،اخل ...فيبدي عتا علالً من انقطاع أوعدم شتاع  : انتقاد موجه إلى األسانيد- 2
واظتنت يكون صحيحاً من طريق أوطرق أخرى ،لكن تأثَته قاصر على ذلك اإلسناد اظتعُت ،أبداه من علة 

 .ويبلغ عدد ىذا القسم ستسًة وأربعُت حديثاً ،ولو من اظتتابعات والشواىد مايزيده قوة ،

أويّدعي ، كأن يّدعي يف حديث ما أنّو اليصح إال موقوفاً ومل يثبت رفعو : انتقاد موجه إلى المتن- 3
أو يّدعي أن رتلة معينة قد زيدت يف منت بسبب وىم أحد ،  رفعوحأنو من قول أحد التابعُت وال يص

ولعدم اظتتابعات والشواىد لذلك ، ويكون عتذا االنتقاد أثره لثبوت دعواه، الرواة ويكون مصيباً يف ذلك 
 .وىذا النوع قليل جدا ال جياوز ذتانية أحاديث ، اظتنت

كأن يّدعي يف حديث ما أنّو اليصح إال موقوفا عن صحايب معُت أو  : انتقاد موجه إلى المتن- 4
وىذا يكون بالبداىة ال أثر لو يف ذلك ، وتبُت يف ضوء الدراسة أّن دعواه التثبت، مرسالً من قول فالن 

.  اىـ  (وقد وجدت منو حديثُت ،اظتنت الذي اّدعى فيو تلك العلة 
 :  (بُت اإلمامُت مسلم والدارقطٍت  )ومن أراجيف اظتليباري عليَّ وعلى كتايب 

 البن (1)(التقريب التهذيب  )أنٍَّت أعتمد يف تراجم الرِّجال بل ومعرفة طبقاهتم على كتاب       
من كتب التاريخ وكتب - (بُت اإلمامُت)-؛ وىذا غَت صحيح؛ فهذه مصادر رساليت ! حجر فقط 

:  الرِّجال 
تاريخ بغداد للخطيب البغدادي -1
التاريخ الكبَت للبخاري  -2
تذكرة اضتفاظ  -3
تعجيل اظتنفعة للحافظ ابن حجر  -4
تقريب التهذيب البن حجر  -5
هتذيب التهذيب  -6
اصترح والتعديل البن أيب حاًب  -7
طبقات اظتدلسُت البن حجر  -8

                                           

 . وكذلك يهذي مبثل ىذا الكالم على كتيب اليت ناقشتو فيها وواقعها بدمغو بالكذب : ( 1)
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الكاشف للذىيب  -9
اظتراسيل البن أيب حاًب  -10
ميزان االعتدال للذىيب  -11

فكتب اضتديث من الصحاح واظتسانيد واصتوامع وكتب العلل : أما رتلة مصادر ىذا الكتاب 
. والرجال والتاريخ وشروح اضتديث فتبلغ اثنُت وذتانُت مصدراً 

ولقد بـََنيُت ختريج األحاديث وتراجم الرجال على االختصار والضغط الشديد تفادياً لتضخيم 
والذي حيضر الرسائل العاظتية ، اضتواشي ولو توسعت يف ذلك لرمبا وصلت رساليت إىل أضعاف حجمها

على - غَت األئمة اضتفَّاظ اظتشهورين-من اظتاجستَت والدكتوراة يف السنة ال يقتصر يف تراجم الرجال
التقريب فقط بل يف الغالب يكون الباحث قد راجع عدداً من كتب الرجال فال جيد نتيجة لدراسة من 

يدرسو من الرجال أفضل من النتيجة اليت توصل إليها اضتافظ ابن حجر الذي درسها بعلم وخربة واسعة 
وحنكة عظيمة فيسجلها الباحث بعد دراستو اليت توصل هبا إىل مثل النتيجة اليت وصل إليها اضتافظ 
فيسجل ما قرره ابن حجر وال يقول أنا درست الكتاب الفالين والكتاب الفالين ووصلت إىل مثل ما 

. ىذا ما أقولو عن نفسي وعن األمناء الناصحُت ؽتَّن أعرفهم . وصل إليو اضتافظ 
وال ندري ما أسباب  (اظتاجستَت والدكتوراة  )وال ندري شيئاً عن حال رساليت اظتليباري 

 . (1)!!حجبهما عن الناس أفال يتفضل هبما 
وعلى كلِّ حال فإينِّ قد تصديت ألباطيلو يف ثالثة كتب كل ُّ واحد منها يكفي اظتنصف 

فأحيل القارئ على ىذه ، الطالب للحق يف بيان فساد منهج ىذا الرجل وبطالنو وبيان سوء قصده 
. الكتب فليقرأىا أو ما شاء منها 

   إنَّ مناقشة ىذا الرجل يف كل أراجيفو مضيعة وإىدار لوقت الناقد والقارئ ال سيما وقد 
أسلفت أن قراءة ردودي السَّابقة أو بعضها يكفي القارئ يف بيان جهل ىذا الرجل وتلبيسو وكذبو 

. وىدمو ودتويهو 
 !! .أالَ ترى أنَّ ىذا الرَّجل يهِدُم أمصاراً ويُعوُِّض النَّاس أبعاراً ؟

                                           

وقد عرفت أنا خياناتو وتالعبو يف تراجم الرِّجال وما يُعطيو من الدرجات القائمة على اصتهل واعتوى من ْتوثو : ( 1)
 .اليت ناقشتو فيها يف السنوات اليت مضت 


