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 - خطبة احلاجة-

نسأل هللا    -تبارك وتعاىل-حنمد هللا   اليت  اإلذاعة  أببنائنا وإخواننا عرب هذه  لقائنا  تبارك  -على جتدد 
أن تكون منارة من منارات الدعوة احلقة يف هذا البلد احلبيب، وأن يوفق القائمني عليها واملشاركني   -وتعاىل

يبارك يف جهودهم، وأن يتقبل صاحل أعماهلم،   أن -تبارك وتعاىل-فيها من مشاخينا وإخواننا الذين نسأل هللا 
وأن يوفقنا وإايهم ملا حيبه ويرضاه، وأن يبارك يف متابعينا من إخواننا وأبنائنا، وأن يرزقنا وإايهم العلم النافع 

 والعمل الصاحل.
وكما كنت قد وعدت يف اللقاء السابق من هذه الدروس يف شرح أو التعليق على كتاب »صفة صالة  

« وقد سبق   - رمحه هللا    -« حملدث العصر اإلمام »حممد انصر الدين األلباين  -عليه الصالة والسالم-  النيب
أن بدأان يف مقدمة ذكران من خالهلا شيء من مآثر املصنف اإلمام األلباين، ورد بعض طعوانت املناوئني له  

  -تبارك وتعاىل-حلق، ودعاة اخلري، وهللا  ولدعوته يف هذا الزمان، وما أكثرهم دائما وأبدا يقفون يف وجوه أهل ا 
 .دائما وأبدا جيعل العاقبة للمتقني والنصر ألوليائه الصاحلني

من هؤالء اخلرية، وأن يتغمده    –رمحه هللا    -أن يكون الشيخ اإلمام األلباين    -جل وعال-نسأل هللا  
 .بواسع رمحته وأن جيزيه عنا وعن اإلسالم واملسلمني خري اجلزاء

دأان مقدمة يف ذكر التعريف املختار للصالة أي تعريفها لغة، وشرعا، وشرح التعريف وشيء من وكنا ب
«، وقلنا نبدأ مبا   -عليه الصالة والسالم-أقسامها، ووعدان ابلبدء ابملنت أال وهو »كتاب صفة صالة النيب  

رمحه    - عة األوىل، ألن الشيخ  بدأ به املصنف وهو تلك املقدمة اليت جعلها مقدمة لكتابه، ونبدأ مبقدمة الطب
مقدماته كثرية بني الفينة واألخرى عند جتدد طبعات هذا الكتاب جيعل له مقدمة جديدة يذكر فيها،   –هللا  

وينبه على مسائل رمبا رجع عنها أو مسائل صححها أو ما إىل ذلك مما هو صنيع أمثال هذا اإلمام من األئمة  
وهذا   ،واملراجعة والتصحيح يف كتاابهتم وأقواهلم  ،جوع إىل احلق إذا ظهر هلماحملققني الذين ال يستنكفون عن الر 

حنسبهم كذلك وال نزكي   ،يف أعماهلم  -جل وعال-إن دل على شيء فإمنا يدل على صدق إخالصهم لرهبم  
 . على هللا أحدا

ال وحنن  ودليل على هذا التجرد الذي كانوا عليه للحق وحده، وهذا الذي ينبغي أن نتعلمه منهم كيف  
طلبة طلبتهم وحنن من صغار طلبة العلم، وهؤالء جبال العلم، هذا صنيعهم وهذا سريهم   -رمبا-يف عداد طلبة  
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يف أعماهلم، ال ينبغي لنا أن نغرت بشيء من أعمالنا كما هو صنيع املخذولني، الذين رمبا يكتب الصفحة  
تغىن هبا يف كل وقت وحني: »وجدت أعمايل«،  والصفحتني واملطوية واملطويتني جيعلها من كبري أعماله، وي 

ان ري »رأيت أعمايل«، و»الشيخ عنده أعمايل« وما إىل ذلك من مثل هذه األقوال، نسأل هللا عز وجل أن جي
 يف أقوالنا وأفعالنا.  - جل وعال-من الغرور وأهله وأن يرزقنا اإلخالص هلل 

احلمد هلل الذي فرض الصالة على  ة بقوله: »دون إطال  – رمحه هللا    - هذه املقدمة اليت بدأها الشيخ  
فرقاان بني اإلميان   فيها وجعلها  النجاح والفالح ابخلشوع  أدائها وعلق  عباده وأمرهم إبقامتها وحسن 

كتب   -تبارك وتعاىل-« هذا كله دلت عليه نصوص الكتاب فإن هللا  والكفر وانهية عن الفحشاء واملنكر
الة على ذلك: }فرضها علينا    علينا الصالة مبعىن وأقيموا {، }وأقم الصالةيف كتابه، يف اآلايت الكثرية الدَّ

{، وأمر إبقامتها وحسن آدائها ألهنا من أعظم األركان بل هي أعظم األركان العملية،  الصالة وآتوا الزكاة
لذين قد أفلح املؤمنون ا}  -تبارك وتعاىل-« وهذا من قوله  وعلق النجاح والفالح ابخلشوع فيها  قال: »

 -عليه الصالة والسالم-« حلديث النيب  وجعلها فرقاان بني اإلميان والكفر  {، »هم يف صالهتم خاشعون
الذي جعل الفرق بني أهل اإلميان وأهل الكفران هي هذه الصالة، من أقامها فهو منهم ومن تركها فهو من 

الكافرين- غريهم   هو  -من  هل  الكفر  هذا  يف  العلم  أهل  بني  خالف  على  الكفر «،  أو  العملي؟  الكفر 
 االعتقادي؟.

واملنكر  » الفحشاء  عن  هللا  وانهية  لقول  وتعاىل-«  }-تبارك  الفحشاء  :  عن  تنهى  الصالة  إن 
 {. واملنكر

وأنزلنا إليك الذكر لتبني للناس  }والصالة والسالم على نبينا حممد املخاطب بقوله تعاىل:    مث قال: »
هبذه الوظيفة حق القيام وكانت الصالة من   -ى هللا عليه وسلمصل-فقام    ،[44]النحل:    {ما نزل إليهم

 أعظم ما بينه للناس قوال وفعال حىت إنه صلى مرة على املنرب يقوم عليه ويركع مث قال هلم: 
 وأوجب علينا االقتداء به فيها فقال:« إمنا صنعت هذا لتأمتوا يب ولتعلموا صاليت»
 وبشر من صالها كصالته أن له عند هللا عهدا أن يدخله اجلنة فقال: «صلوا كما رأيتموين أصلي»
ركوعهن  » وأمت  لوقتهن  وصالهن  وضوءهن  أحسن  من  وجل  عز  هللا  افرتضهن  صلوات  مخس 

وسجودهن وخشوعهن كان له على هللا عهد أن يغفر له ومن مل يفعل فليس له على هللا عهد إن شاء 
وعلى آله وصحبه األتقياء الربرة الذين نقلوا إلينا عبادته   -ئةفهو حتت املشي-«غفر له وإن شاء عذبه

هلم مذهبا وقدوة وعلى من حذا   -وحدها    -صلى هللا عليه وسلم وصالته وأقواله وأفعاله وجعلوها  
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   .«حذوهم وسلك سبيلهم إىل يوم الدين
تقليدية والطريقة املذهبية  ويف هذا إشارة من الشيخ إىل منهجه يف هذا الكتاب، أنه مل يسر على الطريقة ال

يف الفقه بل كان على منهج الدليل يف فقهه، وهذا ال شك وال ريب أنه أفضل وخري من غريه، ألنه جامع ملا  
وافق فيه العلماء واألئمة األدلة الشرعية، وهذا ال شك وال ريب هو املنهج احلق الذي جيب على األمة أن  

 تسري عليه.
ذلك: » بعد  قال  فإ  مث  الصالة( من  وبعد  )كتاب  قراءة  انتهيت من  ملا  والرتهيب)ين    ( الرتغيب 

تبني    -وذلك منذ أربع سنني    -وتدريسه على بعض إخواننا السلفيني    -رمحه هللا    -للحافظ املنذري  
وما ملن أقامها وأحسن أداءها من األجر والفضل   ،لنا مجيعا ما للصالة من املنزلة واملكانة يف اإلسالم 

صلى هللا عليه -بنسبة قرهبا أو بعدها من صالة النيب    -زايدة ونقصا    -ن ذلك خيتلف  واإلكرام وأ 
 ««. ...إن العبد ليصلي الصالة: »كما أشار إىل ذلك بقوله  -وسلم

يف    –صلى هللا عليه وسّلم    -بذكر السبب الذي دفعه جلمع ما صح عن نبينا    – رمحه هللا    -بدأ الشيخ  
أو شرحه لكتاب الصالة من )الرتغيب والرتهيب( للحافظ املنذري والذي خدمه  الصالة وهذا ملناسبة قراءته  

صحيح الرتغيب »الشيخ بعد ذلك مبراجعة أسانيده ومتييز صحيح من سقيم أحاديثه، فكان ذلك العمل  
ه على بعض إخوانه س  لذي درَّ ، قال: ا-رمحه هللا    -، وهو من أجل أعماله وأنفس كتبه  «والرتهيب وضعيفه

تلك اجملالس، وهاهنا تالحظ    يعين هذا كان من جمالس الشيخ، من جمالسه األوىل حني كان يعقد  ،فينيالسل 
أن الشيخ كان يعتين إبخوانه وطلبته السلفيني ويف هذا إشارة ملا كان عليه علماء هذه األمة أنه ال حيضر 

ني يف هذه املسألة، وزعموا أن جمالسهم إال من كان على منهجهم، خالفا ملا يريد أن يؤصل له بعض املخالف
من أئمة السلف أنه كان غالب من حيضر جمالسه من املبتدعة، كما قال أحدهم من العلويني أي الشيعة، أو 
كما ادعاه بعضهم من اإلمامني الكبريين الشيخ ابن ابز والشيخ العثيمني أن غالب من كان حيضر جمالسهم 

يف اجملالس العامة عامة املسلمني، وأغلبهم من طلبة العلم، ويف   من اإلخوان وهذا حمض كذب وافرتاء، حيضر
اجملالس اخلاصة من طلبتهم والذين يف الغالب يكونون على اجلادة وقد يشرد من يشرد منهم، وهذه ليست 
بغريبة وال ببدعة، كبار األئمة يشرد عنهم وخيالفهم بل بعد ذلك يصبح من املناوئني هلم، بل وقد يصبح من 

اللدود نسأل هللا تبارك وتعاىل العفو والعافية وأن الطا الواحد واليوم يصبح العدو  عنني فيهم، ابألمس كان 
 . جيريان من الشر وأهله

يف هذه املقدمة يف بيان    –رمحه هللا    -فأردت أن  أنبه على هذه الفائدة اليت ذكرها وقصد ذكرها الشيخ  
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شيء من أعماله ويف بيان مناسبة وسبب أتليف هذا الكتاب، ودائما وأبدا التصنيف يكون بعد فكرة و بعد 
مناسبة، بل أكثر من هذا، قد تكون بناء على اعتقاد، وبناء على بدعة، وأخوان الشيخ الدكتور عادل مقراين  

 . أشار إىل هذه املسألة  «ا العقائد أقالم حتركه»له رسالة طيبة يف هذا الباب: 
إن العبد  »مث بنيَّ الشيخ بعد ذلك مكانة هذه الصالة ومستشهدا بقول النيب عليه الصالة والسالم:  

يعين   «ليصلي الصالة ال يكتب له منها ما إال عشرها تسعها مثنها سدسها مخسها ربعها ثلثها نصفها
من هذه الصالة من أجره وثوابه فيها إال هذا املقدار وهذا   العبد يصلي الصالة وهللا جل وعال ال يكتب له

أعظم  له كلما أحسن يف صالته كلما كان هذا  أدائه هلا، ويكون  إقامته وحسن  أدائه هلا، حبسب  حبسب 
 ألجره وثوابه، وكلما أساء يف هذه الصالة كلما كان هذا منقصا ألجره وثوابه. 

ننا أداؤها حق األداء أو قريبا منه إال إذا علمنا صفة صالة ولذلك فإين نبهت اإلخوان إىل أنه ال ميك
مفصلة وما فيها من: واجبات وآداب وهيئات وأدعية وأذكار مث حرصنا   – صلى هللا عليه وسّلم    -النيب  

فحينئذ نرجو أن تكون صالتنا تنهاان عن الفحشاء واملنكر، وأن يكتب لنا ما   ، على تطبيق ذلك عمليا
 اب واألجر،  ورد فيها من الثو 

وهذا األجر وهذا الثواب وهذا األثر الطيب منوط مبدى إحساننا  وكأن الشيخ يشري هبذا أن هذا األمر  
 . ألدائنا يف صالتنا

وكأن الشيخ كذلك مل يقنع ابملوجود مما صنف يف هذا الباب وما أكثره مما كتبه املتقدمون واملتأخرون  
وهذا يعين من - إليه الشيخ األلباين يف كتابه هذا، وأان ما أظن  وهبذا التفصيل، وهبذا اإلتقان الذي وفق هللا

 . أنه صنِّّف يف مثل هذا الباب مبثل هذا اإلتقان والدقة يف التحقيق مثل هذا الكتاب املبارك  -قصور علمي
ولعل الشيخ أراد أن جيمع لألمة وأن ييسر لألمة ما تعلق أبحكام الصالة كلها، من صفتها إىل ما تعلق 

ع أحكامها حىت من آداهبا وأذكارها وأدعيتها وهذا ال شك وال ريب عمل جليل عظيم نسأل هللا جل جبمي
 وعال أن يتقبله من صاحبه، وأن يوفقنا للسري عليه واالستفادة منه، مث قال بعد ذلك:

لتقيدهم    -حىت على كثري من العلماء    -وملا كان معرفة ذلك على التفصيل يتعذر على أكثر الناس  
ذهب معني وقد علم كل مشتغل خبدمة السنة املطهرة مجعا وتفقها أن يف كل مذهب من املذاهب سننا مب

 .ال توجد يف املذاهب األخرى
وهذا معلوم ألن بعض املذاهب يعملون بنصوص، البعض اآلخر ال يعمل هبا وال يقول هبا العتقاده عدم 

ون عندهم يف مذهبهم من أمثلة ذلك عدم القول صحتها، لعدم وصوهلا إليه ولدفعها أبصل من األصول تك
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بسنية دعاء االستفتاح عند بعض فقهاء املالكية ألجل ماذا؟ ألجل ابب سد الذرائع زعموا، قالوا هذا حىت 
الناس زعموا أهنا من صيام  يعتقد  للذرائع حىت ال  الست من شوال هذا سًدا  القول بسنية صيام  يف عدم 

 .رمضان
 قال: 

من املذاهب سننا ال توجد يف املذاهب األخرى وفيها مجيعها ما ال يصح نسبته    أن يف كل مذهب
من   -يعين من انتشار األحاديث الضعيفة عند أرابب هذه املذاهب-،إىل النيب صلى هللا عليه وسلم

عزو ذلك إىل النيب ب  وأكثر ما يوجد ذلك يف كتب املتأخرين وكثريا ما نراهم جيزمون األقوال واألفعال،  
 . لى هللا عليه وسلمص

: »من حدث عين حديثا يرى أنه  -صلى هللا عليه وسّلم    -وهذا ال شك وال ريب مما هنى عنه النيب  
كذب فهو أحد الكاذبني« ال جيوز االستشهاد واالستدالل ابألحاديث الضعيفة ال يف العقائد وال يف األحكام 

 ، قال الشيخ:ماء وهو قول مرجوحبه بعض العل قال وال يف ابب الرتغيب والرتهيب حىت كما 
على بعض ما اشتهر منها كتب التخرجيات اليت    - جزاهم هللا خريا  - ولذلك وضع علماء احلديث 

 تبني حال كل حديث مما ورد فيها من صحة أو ضعف أو وضع ككتاب 
الفقه احلنفي-  «العناية مبعرفة أحاديث اهلداية» اهلداية من كتب  الطرق  »و  -وكتاب آخر  وهذه 

الدالئل خالصة  أحاديث  ختريج  يف  احلنفي   «والوسائل  القرشي  حممد  بن  القادر  عبد  للشيخ  كالمها 
للحافظ ابن حجر العسقالين و   «الدراية»للحافظ الزيلعي وخمتصره    «نصب الراية ألحاديث اهلداية»و
 . كالم إبيرادهاله أيضا وغريها مما يطول ال «التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري »

يتعذر على أكثر الناس ألفت    -يعين ما يتعلق ابلصالة-   أقول: ملا كان معرفة ذلك على التفصيل
يهتدوا هبديه فيها راجيا من املوىل و   -صلى هللا عليه وسلم -ليتعلموا كيفية صالة النيب    ، هلم هذا الكتاب

: )من دعا إىل هدى كان له من -لمصلى هللا عليه وس-سبحانه وتعاىل ما وعدان به على لسان نبيه  
احلديث. رواه مسلم وغريه وهو خمرج يف  األجر مثل أجور من تبعه ال ينقص ذلك من أجورهم شيئا. .(

 .)األحاديث الصحيحة(
 هذه املقدمة يف سبب أتليف الكتاب:  ضمنوهذا   –رمحه هللا  -مث قال 

وملا كنت مل أقف على كتاب جامع يف هذا املوضوع فقد رأيت من الواجب علي أن أضع ألخواين  
 .-ممن مههم االقتداء يف عبادهتم هبدي نبيهم صلى هللا عليه وسلم   -املسلمني 
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قال ممن    –صلى هللا عليه وسّلم    - وهذا يف احلقيقة هو األصل عند كل مسلم أن يكون متبعا هلدي نبيه  
 يف عبادهتم هبدي نبيهم.  قتداء مههم اال

النيب صلى هللا عليه وسلم من التكبري إىل    كتااب مستوعبا ما أمكن جلميع ما يتعلق بصفة صالة
القيام    -من احملبني للنيب صلى هللا عليه وسلم حبا صادقا    -التسليم حبيث يسهل على من وقف عليه  

. وهلذا فإين مشرت عن ساعد اجلد وتتبعت بتحقيق أمره يف احلديث املتقدم: )صلوا كما رأيتموين أصلي( 
ت من خمتلف كتب احلديث فكان من ذلك هذا الكتاب الذي بني يديك األحاديث املتعلقة مبا إليه قصد

وقد اشرتطت على نفسي أن ال أورد فيه من األحاديث النبوية إال ما ثبت سنده حسبما تقتضيه قواعد 
احلديث الشريف وأصوله وضربت صفحا عن كل ما تفرد به جمهول أو ضعيف سواء كان يف اهليئات أو  

 .ريها ألنين أعتقد أن فيما ثبت من احلديث غنية عن الضعيفاألذكار أو الفضائل وغ
فيما ثبت من احلديث الصحيح، وقصده فيما ثبت من احلديث يقصد به احلديث الثابت    يقصد  يعين

 . وهذا يشمل الصحيح واحلسن، ويف اصطالح احملدثني احلديث املقبول والذي يشمل الصحيح واحلسن
 قال:

وهو كما قال تعاىل:    حإال الظن والظن املرجو   -بال خالف    - ألنه ال يفيد  غنية عن الضعيف منه  
فلم يتعبدان   «إايكم والظن فإن الظن أكذب احلديث»   ال يغين من احلق شيئا. وقال صلى هللا عليه وسلم: 

بل هناان رسول هللا صلى هللا عليه   -أي ابحلديث الضعيف الذي رمبا يفيد الظن-  هللا تعاىل ابلعمل به
 .«اتقوا احلديث عين إال ما علمتم » وسلم عنه فقال:

احلديث صحيح: رواه  »قال يف حاشيته    –رمحه هللا    -أي هذا احلديث الذي صححه الشيخ األلباين  
الرتمذي وأمحد وابن أيب شيبة وعزاه الشيخ حممد سعيد احلليب يف مسلسالته للبخاري فوهم مث تبني يل أن 

املناوي يف تصحيحه إلسناد ابن أيب شيبة فيه مث تيسر يل الوقوف عليه،  احلديث ضعيف وكنت قد اتبعت  
يعين على مصنف بن أيب شيبة، فإذا هو بني الضعف وهو نفس إسناد الرتمذي وغريه، راجع كتايب سلسلة 

، هذا من األدلة على ما ذكرت سابقا يف الكالم على الشيخ األلباين ومقدماته الكثرية «األحاديث الضعيفة
ى هذا الكتاب أنه يرتاجع عن حكمه ويصحح خطأه، هذا احلديث أول ما كتب هذه املقدمة ظنه صحيحا عل 

 اعتمادا على حتسني املناوي له مث تبني له ضعف هذا احلديث فرجع عن ذلك وأشار إىل ذلك.
 .هذا وقد كنت وضعت الكتاب على شطرين: أعلى وأدىن أما األول فهو كاملنت

 و مبثابة النص واألدىن الذي هو مبثابة حاشية الكتاب، قال:  يعين األعلى الذي ه
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فهو كاملنت أوردت فيه متون األحاديث أو اجلمل الالزمة منها ووضعتها يف أماكنها الالئقة هبا مؤلفا 
بني بعضها حبيث يبدو الكتاب منسجما من أوله إىل آخره وحرصت على احملافظة على نص احلديث 

السنة وقد يكون له ألفاظ فأوثر منها لفظا لفائدة التأليف أو غريه وقد أضم    ولفظه الذي ورد يف كتب 
على ذلك بقويل: )ويف لفظ: كذا وكذا( أو )ويف رواية كذا وكذا( ومل أعزوها   أنبهإليه غريه من األلفاظ ف

 .جعةإىل رواهتا من الصحابة إال اندرا وال بينت من رواها من أئمة احلديث تسهيال للمطالعة واملرا
هذا يف الصفة يف هذا املنت، أما يف األصل، يعين األصل املطول الذي كنا ذكرانه يف مقدمة هذه الدروس  

 فإن الشيخ فصَّل فيه يف مثل هذه األحاديث برواايهتا. 
خرجت فيه األحاديث الواردة يف    - يعين الشطر األدىن-  وأما الشطر اآلخر فهو كالشرح ملا قبله

ا وتصحيحا رحيالشطر األعلى مستقصيا ألفاظه وطرقه مع الكالم على أسانيدها وشواهدها تعديال وجت
الشريف وقواعده وكثريا ما يوجد يف بعض الطرق من األلفاظ   وتضعيفا حسبما تقتضيه علوم احلديث

 . والزايدات ما ال يوجد يف الطرق األخرى
 ى الشطر األدىن الذي قلت مبثابة احلاشية هلذا الكتاب، مث قال يف آخر كالمه: هذا كالمه عل 

لنا القيام به   فقد رأينا أن نطبع    -ألسباب قاهرة    -وملا كان طبع الكتاب بشطريه مما مل يتيسر 
 الشطر األول منه مستقال عن اآلخر إن شاء هللا تعاىل ومسيته:

 « ن التكبري إىل التسليم كأنك تراهاصفة صالة النيب صلى هللا عليه وسلم م»
 . أسأل هللا تعاىل أن جيعله خالصا لوجهه الكرمي وأن ينفع به إخواين املؤمنني إنه مسيع جميب

الذي اتبع فيه الدليل    مث بعد ذلك تبع الشيخ كالمه يف مقدمته مبينا منهجه يف هذا الكتاب، هذا املنهج
دة القوم يف املسائل الفقهية وبنيَّ أن هذا هو الذي ارتضاه  ومل يقتصر على مذهب من املذاهب كما هي عا

 لنفسه وأنه معتقده كما قال يف آخر كالمه عن منهجه يف هذا الكتاب قال:
فحسيب أين معتقد أن ذلك هو الطريق األقوم الذي أمر هللا به املؤمنني وبينه نبينا سيد املرسلني وهو الذي  

تابعني ومن بعدهم وفيهم األئمة األربعة الذين ينتمي اليوم إىل مذاهبهم سلكه السلف الصاحل من الصحابة وال
مجهور املسلمني، وكلهم متفق على وجوب التمسك ابلسنة والرجوع إليها وترك كل قول خيالفها مهما كان 

ت أعظم وسبيله أقوم، ولذلك فإين اقتديت هبداهم واقتفي  –صلى هللا عليه وسّلم   -القائل عظيما فإن شأنه  
آاثرهم وتبعت أوامرهم ابلتمسك ابحلديث وإن خالف أقواهلم ولقد كان هلذه اآلوامر أكرب األثر يف هنج هذا 

 النهج املستقيم واإلعراض عن التقليد األعمى جبزاهم ريب خريا.
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وقال حتت عنوان عنونه   –رمحه هللا    -مث انتخب مجلة من أقوال هؤالء األئمة األعالم فيما قرره الشيخ  
وهذا يف احلقيقة مبحث نفيس يف الردِّّ على ،  «أقوال األئمة ابتباع السنة وترك أقواهلم املخالفة هلا»وله:  بق

املذاهب عليهم مجيعا رمحة هللا تبارك وتعاىل، حيث قال   مقلدة املذاهب ومتعصبة املذاهب، وهذا ما قرره أئمة 
 :الشيخ

بل  -  ها ولعل فيها عظة وذكرى ملن يقلدهومن املفيد أن نسوق هنا، ما وقفنا عليه منها أو بعض
ويتمسك مبذاهبهم وأقواهلم كما لو كانت نزلت من السماء وهللا   -يقلد من دوهنم بدرجات تقليدا أعمى

 . {اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم وال تتبعوا من دونه أولياء قليال ما تذكرون}عز وجل يقول: 
تباع ما أنزل على نبينا عليه الصالة والسالم، ما أنزله هللا على هذا الذي أمران به ربنا جل وعال، أمران اب

 . نبيه وهو احلق املبني
 : حيث قال أبو حنيفة، قال الشيخ  «-رمحه هللا  -أيب حنيفة النعمان »وبدأ ابإلمام 

وعبارات  ، وقد روى عنه أصحابه أقواال شىت  –رمحه هللا    - فأوهلم اإلمام أبو حنيفة النعمان بن اثبت  
 متنوعة كلها تؤدي إىل شيء واحد وهو وجوب األخذ ابحلديث وترك تقليد آراء األئمة املخالفة له: 

 . «إذا صح احلديث فهو مذهيب» -1
 ذكره ابن عابدين يف حاشيته، وقوله:  –رمحه هللا  -هذا القول منسوب إليه 

 . «أخذانهال حيل ألحد أن أيخذ بقولنا ما مل يعلم من أين » -2
 يعين يرشدهم إىل التمسك ابألصل واتباع اهلدي ويف رواية قال:  
 .«حرام على من مل يعرف دليلي أن يفيت بكالمي»

قال: حرام من مل يعرف دليلي: وهذا حال املقلد، املقلد يتبع من غري دليل يعين ينقل ويفيت بفتوى اإلمام 
 للحق وزاد يف رواية:وهو مل يقف على دليله، ويف هذا دليل على جتردهم 

 فإننا بشر نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا.
كل يؤخذ من قوله  »وقول اإلمام مالك:  وهذا هو األصل كل بين آدم خطَّاء وخري اخلطَّائني التوابني  

أي رواية أخرى قال أبو  -، ويف أخرى  -صلى هللا عليه وسّلم    -يشري إىل قربه    «ويرد إالا صاحب هذا القرب 
 : -ةحنيف

وحيك اي يعقوب! )وهو أبو يوسف( ال تكتب كل ما متسع مين، فإين قد أرى الرأي اليوم وأتركه  »
 . وهكذا. «غدا، وأرى الرأي غدا وأتركه بعد غد
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 وقال كذلك: 
 . «فاتركوا قويل –صلى هللا عليه وسّلم  -إذا قلت قوال خيالف كتاب هللا وخرب الرسول »

عليه   وساروا  هؤالء  أصله  الذي  األصل  هو  الشديد-هذا  األسف  اتباعهم،    -ومع  أدعياء  خالفه 
من ألقوال هؤالء بل رمبا ألقوال    –صلى هللا عليه وسّلم    -واملتمسكني مبذهبهم، يرتكون حديث رسول هللا  

- هم دوهنم، وإذا كانوا كذلك فهم دوهنم يف العلم ودوهنم يف املنزلة، يرتكون سيد األولني واآلخرين لقوهلم  
، قال «اتباع السنة وترك ما خالفها»، مث قال مالك بن أنس يف هذا األصل أصل: -نسأل هللا العفو والعافية

 الشيخ:
 فقال:  –رمحه هللا  -وأما اإلمام مالك بن أنس 

ا أان بشر أخطئ وأصيب فانظروا يف رأيي فكل ما وافق الكتاب والسنة وكل ما مل يوافق الكتاب إمن»
 « والسنة فاتركوه

له مجيعا نتنبه  أن  ينبغي  إذا كان كبارهم كأمثال هؤالء  : وهذا أصل  ليسوا مبعصومني   ، العلماء واألئمة 
يقول هذا:   –رمحه هللا    -رتبة ومنزلة    اإلمام مالك كان يقال يف حقه: إذا ذكر العلماء فهو النجم، أعالهم

أان بشر أخطئ وأصيب فانظروا يف رأيي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، هذا من حيث األقوال املتعلقة  
ابلفتوى، وبكالمه يف األحكام الشرعية، وقد يكون يف غري ذلك يف كالمه مثال يف الرجال، يف كالمه على 

الكالم خمالف ملا يراه النَّاس ويشهدون عليه فالواجب أن يؤخذ هبذا وأن يعتذر    إذا كان يف هذا،  واقع النَّاس
هلذا اإلمام أو هلذا العامل، وال يقال كيف ختالف العامل؟ هذا أصل من األصول اليت هتدم اإلسالم، حنن العلماء 

وأن ال نعتقد أنَّ   جنلهم ونبجلهم وحنرتمهم ونعرف هلم قدرهم، ومن معرفتنا لقدرهم أن ال نعتقد عصمتهم
أقواهلم تؤخذ كلها وال يُرد منها شيء ومن اعتقد خالف هذا األمر وخالف هذا األصل فهو على غري سبيل، 
أنه   العامل  أنَّه يعظمهم وينكِّر على خمالفهم ألنَّ األصل يف  الذين يدَّعي  العلماء واألئمة  وهو خمالف هلؤالء 

بقوله هو النيب عليه الصالة والسالم، العلماء اختلفوا يف قول   يستدل لقوله وال يستدل بقوله، الذي يسدل
الصحايب هل هو حجة أم ال ومل خيتلفوا يف قول غريهم من النَّاس أنَّ كالمهم ليس حبجة، احلجة فيما استدلوا 

 به وكالمهم يكون حجة إذا وافق هذا الدليل، هذا الذي يقرره هؤالء.
 :  -رمحه هللا  -ومن أقواله كذلك 

إال ويؤخذ من قوله ويرتك إالا النيبا عليه الصالة    –صلى هللا عليه وسّلم    -ليس أحد بعد النيب  »
 « والسالم
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 ومما يؤثر عنه كذلك قال الشيخ:، هللا أكرب 
مسعت مالكا سئل عن ختليل أصابع الرجلني يف الوضوء فقال:   -وهذا من تالميذه-قال بن وهب  »

قال: فرتكته حىت خفا النااس فقلت له عندان يف ذلك سناة فقال وما هي؟   «ذلك على الناس   ليس  »
قلت حدثنا الليث بن سعد وبن هليعة وعمرو بن احلارث عن يزيد بن عمرو املعافري عن أيب عبد الرمحن 

يدلك خبنصره   –صلى هللا عليه وسّلم  -رأيت رسول هللا »احلبلي عن املستورد بن شداد القرشي قال: 
مث مسعته بعد ذلك   ،إن هذا احلديث حسن وما مسعت به قطُّ إالا السااعة  :، فقال«ما بني أصابع رجليه

 .«فيأمر بتخليل األصابعيسأل 
هكذا هم أئمة اإلسالم وعلماء هذه األمة الذين يتجردون للحق وال يتبعون إال احلق وال يقدمون على  

 ل اإلمام الشافعي، قال الشيخ األلباين: قوله وعلى سنته سنة، ومن أقوا
فالنقول عنه يف ذلك أكثر وأطيب، وأتباعه أكثر عمال هبا    – رمحه هللا    - وأما اإلمام الشافعي  »

 « وأسعد فمنها:
 يعين من هذه النقول عن اإلمام الشافعي. قال:

 .«ما من أحد إال وتذهب عليه سنة»
حديث عند تلميذه    -ام البحر العامل ابلسنة تغيب عنه سنَّة ورأينا هذا من قبل يف اإلمام مالك وهو اإلم

 مل يسمع به اإلمام قط، ولكن هذا من تواضعهم وجتردهم للحق. قال:
وتعزب عنه فمهما قلت    – صلى هللا عليه وسّلم   -ما من أحد إال وتذهب عليه سنة لرسول هللا »

خالف ما قلت فالقول ما   –وسّلم    صلى هللا عليه  - من قول، أو أصلت من أصل فيه عن رسول هللا  
 .« قال رسول هللا وهو قويل

 يعين هذا الذي أدين هللا به وإن مل أمسعه اآلن ولكن ظهر بعد حني فإين راجع إليه.  
 ومن  أقواله كذلك أنه قال: 

مل حِيلا له أن    –صلى هللا عليه وسّلم    -أمجع املسلمون على أنا من استبان له سناة عن رسول هللا  »
 . «يدعها لقول أحد

 أي ال جيوز يف حقه أن يرتك هذه السنة اليت بلغته لقول أحد كائنا من كان. 
 : -رمحه هللا   -ومن أقواله قوله 
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فقولوا بسنة رسول هللا ودعوا ما    –لى هللا عليه وسّلم  ص  -إذا وجدمت يف كتايب خالف سنة رسول هللا  »
 «قلت، ويف رواية اتبعوها وال تلتفتوا إىل قول أحد

 ومن أقواله كذلك: 
 . «إذا صح احلديث فهو مذهيب»

إليه والذي أدين هللا عز وجل به فالتسليم   إذا صح احلديث عن رسول هللا فهو مذهيب الذي أذهب 
 وهو حاهلم عليهم مجيعا رمحة هللا، ومن أقواله كذلك، يقول الشيخ:  واالنقياد للسنة هو ديدهنم

م ومن تالميذه  وكالمه هذا وجهه لعلماء احلديث واخلطاب فيه إلمام من أئمته  «أنتم أعلم ابحلديث»
 معدود من تالميذه وهو اإلمام أمحد.

أانس    – رمحه هللا    -اضعه  أنتم  أعلم ابحلديث والرجال مين فإذا كان احلديث الصحيح يعين هذا من تو »
كان اشتغاهلم ابحلديث أكثر من غريهم، وهذا ال يعين أن الشافعي ال علم له ابحلديث، بل هو عامل يف الفقه 
ويف التفسري ويف األصول بل هو واضع علم األصول، ويف احلديث ويف غريه من العلوم، بعض النَّاس رمبا إذا 

وم ظنَّ أنَّه سبق يف هذا األوَّلني واآلخرين وهو ال يزال غمر صغري أشغل نفسه أكثر من غريه بعلم من العل 
وهذا الذي نسمعه دائما وأبدا كما قال أحدهم، أحد املتطاولني على غريه الذين علَّموه يقول عنه: شيوخك 
 ال علم هلم بعلم احلديث، يعين يطعن يف شيوخ أحد إخوانه وهو من إخواننا الطيبني الذين نسأل هللا جل 

وعال أن يبارك فيهم يردُّ عليه، شيوخه يقصدان حنن، قال ال علم هلم بعلم احلديث، يعين مفهوم كالمه أنه  
فارسه وأنَّه فريد عصره فيه، وهؤالء ال علم هلم بعلم احلديث وهو يف احلقيقة ال حيسن حىت احلديث، انهيك 

د عنَّا شرَّ الغرور وفتنة التعامل اليت ابتلي هبا عن أن يكون مشاركا يف علم من العلوم نسأل هللا عز وجل أن يبع
 هؤالء الغلمان وهللا املستعان، ومن أقواله كذلك يقول الشيخ، أي من أقوال اإلمام الشافعي: 

يعين عند أهل  -عند أهل النَّقل    – صلى هللا عليه وسّلم    - كل مسألة صحَّ فيها اخلرب عن رسول هللا  »
 . «خبالف ما قلت فأان راجع عنها يف حيايت وبعد مويت -نقلاحلديث أهل الرواية هم أهل ال

هللا أكرب، يف حياته وبعد موته مبعىن أنَّنا ال يصح لنا أن نقول يف مسألة قاهلا اإلمام الشافعي ودلَّ الدليل 
 على خمالفتها حلديث من أحاديث رسول هللا أن الشافعي قاهلا ألنَّ الشافعي تراجع عنها قبل موته، فاألصل

 أن يقال أن الشافعي قال مبا وافق حديث النيب عليه الصالة والسالم. هذا هو األصل.
 أنه قال:  –رمحه هللا  -ومن أقواله كذلك 

النيب  » أقول قوال وقد صحَّ عن  خالفه فاعلموا أنَّ عقلي قد   – صلى هللا عليه وسّلم    - إذا رأيتموين 
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 « ذهب
وهذا الذي نقوله حنن كذلك ابلنسبة ملن ينسب إلينا قوال أو ينسبه إىل شيوخنا قوال معلوم خمالفته حلديث 
النيب عليه الصالة والسالم، أو ينسب إلينا هتمة عرف عنَّا وهذا ابلنسبة لكل من عرفنا أننا أول املخالفني هلا، 

أو يف شيخ من شيوخ السنة    - حفظه هللا-الشيخ ربيع    والرَّادين على أصحاهبا، أنين أهتم مثال أبنين أطعن يف
ممن عرفناهم وعايشناهم، وعرفنا قدرهم ومنزلتهم وال نكنُّ هلم إال احرتاما وتقديرا وتبجيال وال نعتقد ما يعتقده  
غريان، أحدهم يقول أن الطعن يف بطانة الشيخ طعن يف الشيخ، وهذا أتصيل ابطل ال شكَّ وال ريب فيه،  

ا وهذا لطول معرفتنا أو لقدم معرفتنا وطول مصاحبتنا لشيخنا أنه يف بعض األحيان، يكون من حنن عرفن
جلسائه أو من الطلبة الذين حيضرون عنده بعضهم رمبا يالزمه أهنم من أسوء الناس حاال، وهلذا الشيخ ملَّا 

، يطردهم الشيخ، ألجل  يتفطن حلاهلم يطردهم ومن عرف حجة على من مل يعرف، وهذا يعرفه إخواننا مجيعا
إذا رأيتين أقول »هذه األمور، فمثل هذه األمور كما كان يقوهلا أئمتنا ابلنسبة ملا كانوا عليهم وابلنسبة حلاهلم  

، ومن أقواله  «فاعلموا أن عقلي قد ذهب  -يقول للناس-  قوال أخالف فيه ما صحَّ نبيي عليه الصالة والسالم
 كذلك انه قال:

خالف قويل مما يصح فحديث النيب أوىل فال   –صلى هللا عليه وسّلم    -ن النيب  فكان ع كل ما قلت  »
 ومن أقواله كذلك: –صلى هللا عليه وسّلم  -تقلدوين، ينهاهم عن تقليده إذا كان يف قوله خمالفة لقول النيب 

 ، هللا أكرب. «فهو قويل وإن مل تسمعوه مين –صلى هللا عليه وسّلم  -كل حديث عن النيب »
أن جيمع ما أثر عن هؤالء    –رمحه هللا    -ن أقوال اإلمام أمحد كذلك يف هذه املسألة واليت قصد الشيخ  وم

وأما اإلمام أمحد فهو أكثر النَّاس مجعا للسنة ومتسكا هبا وهو إمام »:  -رمحه هللا    -األئمة األربع، قال الشيخ  
ه وضع الكتب اليت تشتمل على التفريع والرأي، أهل السنة واجلماعة يف زمانه ويف سائر األزمنة حىت كان يكر 

ال تقلدين وال تقلد مالكا   -أي اإلمام أمحد -ولذلك قال  »  ، قال الشيخ :«يعين اخلالية من األحاديث واآلاثر
وال الشافعي وال األوزاعي وال الثوري وخذ من حيث أخذوا على هذا املنهج، يريب هؤالء األئمة تالميذهم 

صلى هللا عليه وسّلم    -ما جاء عن النيب    «ال تقلد دينك أحًدا من هؤالء  »دهم، ويف رواية  وطلبة العلم من بع
أن يتبع الرجل  االتباع  »وأصحابه فخذ به مث التابعني بعد الرجل فيهم خمري يعين بعد الصحابة وقال مرة:    –

يعين ليس ملزم، قول   «وعن أصحابه مثَّ هو بعد التابعني خمري   -صلى هللا عليه وسّلم    - ما جاء عن النيب  
عليكم بسنيت »اإلمام أمحد يعين الصحابة ابلنسبة للجملة، يف اجلملة اتباع هديهم العام كما أمر بذلك نبينا:  

 رأي األوزاعي ورأي مالك، ورأي أيب»وقال اإلمام أمحد كذلك:    «وسنة اخللفاء الراشدين املهديني من بعدي
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، هذا القول رمبا لو قاله أحدان يف هذا الزمان الهتم  «حنيفة كله رأي وهو عندي سواء وإمنا احلجة يف اآلاثر 
ابلطعن يف األئمة ولو كان أمثال هؤالء يف زمن اإلمام أمحد لروجوا واهتموا اإلمام أمحد أبنه يطعن يف الكبار،  

نسأل هللا العفو والعافية، ومن أقواله كذلك: قال   يطعن يف األوزاعي ويطعن يف مالك ويطعن يف أيب حنيفة
 الشيخ قوله : 

يعين يوشك أن يهلك نسأل هللا جل وعال العفو    «من ردَّ حديث رسول هللا فهو على شفا هلكة»
والعافية، لقول هللا عز وجل فليحذر الذين خيالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، قال 
الشيخ: تلك هي أقوال األئمة رضي هللا تعاىل عنهم يف األمر ابلتمسك ابحلديث والنهي عن تقليدهم دون  

بيان حبيث ال تقبل جدال وال أتويال، وعليه فإن من متسك بكل ما ثبت يف السنة  بصرية وهي من الوضوح وال 
ولو خالف بعض أقوال األئمة ال يكون مباينا ملذهبهم وال خارجا عن طريقتهم بل هو متبع هلم مجيعا ومتمسك 

م بل هو بذلك عاٍص  ابلعروة الوثقى اليت ال انفصام هلا وليس كذلك من ترك السنة الثابتة جملرد خمالفتها لقوهل
هلم وخمالف ألقواهلم املتقدمة وهللا تعاىل يقول، فال وربك ال يؤمنون حىت حيكموك فيما شجر بينهم مث ال جيدوا 
يف أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، فهؤالء املتعصبة ألئمة املذاهب هم أول الناس خمالفة هلؤالء 

 .العافيةاألئمة نسأل هللا تبارك وتعاىل العفو و 
مث ذكر الشيخ أقواال لبعض األئمة من مثل احلافظ ابن رجب يف هذا الباب، وتبع هذا بذكر بعض اآلاثر 

، «ترك األتباع بعض أقوال أئمتهم اتباعا للسنة»عن أتباع هؤالء األئمة وهذا شيء عملي وعنون له بقوله:  
 . ئهم وأئمتهميعين أن هؤالء األتباع ابحلق وعلى احلق يستجيبون لكالم علما

هذه الشبهات املتعلقة مبا أثري يف   «شبهات وجواهبا»مث ذكر الشيخ بعد هذا املبحث مبحثا عنون له بـ  
فيه من  املذاهب وما  الذي هو أصل عندهم، عدم جواز اخلروج عن  املسألة وأنَّ خمالفة هذا األصل  هذه 

 . رية اليت تدل على علو قدره ومنزلته يف هذا الباب ابألجوبة العلمية األث  –رمحه هللا  -املخالفات ردَّه الشيخ 
هذا ابختصار وبشيء من االقتضاب من مقدمة الشيخ اإلمام هلذا الكتاب العظيم، ولنبدأ بعد ذلك يف 

رمحه   -أصل الكتاب ومتنه، مع أول مبحث من مباحثه وهو ما تعلق ابستقبال القبلة، والذي عنون له الشيخ  
 وهذا يكون بداية موضوعنا يف احللقة القادمة. ابستقبال الكعبة  –هللا 

النافع والعمل الصاحل، وأن يفقهنا يف ديننا وأن يرزقنا اإلخالص يف أقوالنا   العلم  وهللا نسأل أن يرزقنا 
 وأعمالنا. 

 أكتفي هبذا القدر وأسأل هللا يل وإلخواين وجلميع املسلمني التوفيق والسداد. 

»
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  وسلَّم على نبينا وحبيبنا وخامت األنبياء واملرسلني. واحلمد هلل رب العاملني وصلى هللا
إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك، وابرك هللا فيكم.  وسبحانك اللهم وحبمدك أشهد أن ال

 
  


