تأليف

أبً عبد الرمحن حييى بن علً احلجوري
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مؼدمة
احل ْؿ ُدهلل
َ

Y

اهلل َ ،و َأن ُُم َؿ ًدا َظ ْْ ُد ُه َو َر ُش ُ
وف ْه
َ ،و َأ ْص َف ُد َأ ْن ٓ إِ َف َه إِ َٓ ْ
ِ
تدراك َف ُه ظذ
بعدَ :ؾ َؼد اض ّؾ ْع ُت َظذ ُم َؼد َم ٍة
اش َ
فؾشقخ ربقع َي ُؼ ْو ُل (( :إهنا ُم َؼد َم ُة ْ
ـِ َتايب مفاريد الصحابة )) :و فقس هذا بؿّتغرب.

 ،أمَََّّّاََّّ

إكام افذي أثار آشتغراب؟!! َأن ادؼدمة ؾقفا جماكْة فؾصواب ،ؾاَطررت
ِ
افشقخ ربقع ،وردي َظؾِ ِقه
ـالم
ذاـرا
َ
فْقان بعض ما فزم بقاكه يف هذه إشطرً ،
َب ْع َد ُه ،واهللُ افـ ُؿوؾِ ُق.
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قال الشيخ ربيع:
اذتُد هلل  ٚايصال ٚ ٠ايطالّ عً ٢زض ٍٛاهلل ٚعً ٢آي٘ ٚصخب٘  َٔٚأتبع
ٖدا :ٙأَا بعد :فكد غا ٤اهلل ي ٞإٔ اقسأ قبٌ أغٗس نتاب حي ٢ٝاذتجٛزٟ
اير ٟمسا" ٙبايسٜاض املطتطاب ١يف صخٝح ٚضعٝف َفازٜد ايصخاب"١
فأثاز اضتػسابٚ ٞأمل ٞايػدٜد َا فٖ َٔ ٘ٝطِ ملٔ شج بِٗ َٔ ايصخب
ايه ساّ  ٚبأحادٜجِٗ يف ٖرا ايهتاب اير ٟمل ٜطبل إىل َجً٘ ضابل َٔ أٌٖ
اذتدٜح.
قلت :قوله [ :مل يّْق إػ مثؾه شابق من أهل احلديث]

هذا ؽر صحقح ،ؾؼد شْق إػ ذفك إماما افصـعة:
ُ مؿد بن إشامظقل افْخاري  .ومّؾم بن احلجاج يف ـتابقفام
افوحدان .
لظنون فقال( :ـتاب افوحدان
ذكرمها حاجي خليفة يف كشف ا

دّؾم وفإلمام أبى ظْد اهلل ُمؿد بن إشامظقل افْخاري ،وهو من فقس فه آ
حديث واحد من افصحابة).
وقال السيوطي يف تدريب الراوي ( )362/2ظـد ذـر ـتب افْخاري:
(..و الوحدان وهو :من فقس فه إٓ حديث واحد من افصحابة ذـره
افْغوي) .اهـ
وـذا ذـر هذا احلاؾظ يف مؼدمة افػتح (.)492

 وـذا شْؼـي أبو حاتم يف مّـد افوحدان  ،ذـر هذا ابـه يف
ادراشقل ( )118و اجلرح وافتعديل  ،و افعؾل وؽره.
وأي خطل يف ذـر حديث من تقٌ يل افوؿوف ظذ حديثه مـفم ،وأي
ٍ
هضم هلم يف ذفك.
زج ،وأي
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ثم إن ما مجع يف هذا افؽتاب هو بخصوص من يف افؽتب افّتة ،ومّـد
أمحد من ادػاريد ،ورواة إحاديث ؽر ادػاريد أـثر.
***
قال الشيخ ربيع:
يكد قطٖ ٢را اذتجٛز ٟعً ٢عػسات ايصخاب ،١فٗطِ حكِٗ ٚأْصهلِ يف غري
َٓاشهلِ ٖٚطِ ايعػسات َٔ أحادٜجِٗ فٛضعٗا يف غري َٛضعٗا فسأٜت إٔ
َٔ أٚجب ايٛاجبات عً ٞإٔ أق ّٛعل ضٓ ١زض ٍٛاهلل ☺  ٚ ،عل
صخبت٘ ايهساّ ،فأصخح َا ضعف٘.
برزت ظؾته ٓ :ضعـا يف
قلت :فقس يف احلؽم ظذ حديث بلكه َعقف أ ُ
هضام هلم ،و هذه
افّـة ،وٓ ؿّوة ظذ افصحابة رَوان اهلل ظؾقفم ،وٓ
ً
آفػاظ اصتؿؾت ظذ مْافغة  ،ؾؽتب افّـة من ؿديم وحديث :زاخرة
بإحؽام ظذ أحاديثفا ظذ َوابط ظؾم احلديث ،ومل يؼل ظدل من افعدول َأن
هذا افصـقع ؿّوة ظذ افصحابة رَوان اهلل ظؾقفم ،و هضم هلم ،و اكزاهلم يف
ؽر مـازهلم ،ظقاذا باهلل من افغؾو.
و أما قوله [ :إكه رأى من أوجب افواجْات...إفخ]
إن ـان افتصحقح ظذ ؿواظد وأصول احلديث ؾحقا هال به ،وإن ـان ظذ ّيل
ؿواظد ادصطؾح فتضعقف ما يّتحق افتصحقح :ـلثر ابن ظؿر من ضريق هشام
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ابن افغاز ،أو تصحقح ما حؼه افتضعقف  :فْعض ادؼاصد افتي ٓ ختػى ظذ اهلل:
ؾؿثل ذفك ظؿل ٓ برـة ؾقه ،يعود ظذ صاحْه باخلذيؾة.
ٖرا :وفقعؾم َأن ـتايب ادػاريد ضْع ضْعته إوػ  ،ومل يطْع بعدها إػ أن ،

وأكا وهلل احلؿد ماض يف افعـاية به وتـؼقحه ،إلظادة ضْعه مرة ثاكقة ،وؿد شؼط
بعض إوراق ظـد افرص ،من افصحقح إػ افضعقف ،ـحديث ذو ظؿرو
احلؿري ،افذي أخرجه افْخاري يف صحقحه وؽره ،أو بقان ظؾة أو صاهد يف
حديث مل اضؾع ظؾقفا ؿْل ،وكحو ذفك مما شقـؼ بنذن اهلل ظؼب هذا افرد.
***
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قال الشيخ ربيع:
ٚ ...أضع ٢ظد إلخساج َٔ شج بِٗ َٔ ايصخاب ١يف ٖرا ايهتاب  ٚ ،ابَ ٔٝا
اضتطعت َا هلِ َٔ األحادٜح اييت أغفًٗا اذتجٛز ٟيٛٝقعِٗ يف
َصٝدت٘ ،ضٛا ٤يف صخٝح املفازٜد أ ٚيف ضعٝف٘ زجا ٤املجٛب َٔ ١اهلل ٚ
قٝاَا بٛاجب ايٓصٝخ.١
قوله[ :وأشعى بجد إلخراج من زج هبم من افصحابة يف هذا افؽتاب]
قلت :إػ أين يا صقخ شتخرجفم

 ،أمن ـتايب افذي شؿتقه مصقدة ،

إػ ما اشتؾؾته مـه و مما صدر بعده ،و هو ـتاب :هدي افؼاصد إػ أصحاب
احلديث افواحد حلّن ـٌوي ،ؾتخرجفم وتـؼذهم إػ بحْوحة ـتابك أم
ماذا !
***
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قال الشيخ ربيع:
يكد قاٍ اذتجٛز ٟيف َكدَ ١نتاب٘ ":ايسٜاض املطتطاب ١يف صخٝح
ٚضعٝف َفازٜد ايصخاب :"١اذتُد هلل ايٛاحد األحد اإلي٘ ايصُد اير ٟمل
ًٜد ٚمل ٜٛيد ٚمل ٜهٔ ي٘ نفٛا أحد ،حنُد محدا ال حيدْ ٚ ،ػهس ٙغهسا ال
ٜعد ٚ ،أغٗد إٔ ال اهلل إال اهلل ٚحد ٙال غسٜو ي٘  ٚ ،أغٗد إٔ ستُد عبدٙ
ٚزضٛي٘ .أَا بعد :فٝك ٍٛزبٓا ضبخاْ٘ ٚتعاىل يف نتابَ٘ٚ (( :ا بهِ َٔ
ْعُ ١فُٔ ايً٘ ثِ إذا َطهِ ايطس فإي ٘ٝتجأز ،)) ٕٚفأمحد اهلل ٚأغهس ٙعً٢
َا أْعِ عًْ َٔ ٞعُ ١عظ ٚ ،١ُٝأجًٗا بعد ْعُ ١اإلضالّ ْعُ ١طًب ايعًِ
ايػسعٚ ٞاالضتُساز يف ذيوْٚ ،عُ ١ستب ١نتاب اهلل ٚضٓ ١زضٛي٘ صً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝضًِ ٚستب ١عًَُٗٛا  ٚأًُٖٗاْ ،طاٍ اهلل عص ٚجٌ عً ٢ذيو ايجبات
حت ٢املُات.
ٖرا ٚإٕ َٔ ايعً ّٛاملفٝد ٚ ٠املباحح ايٓافعَ :١عسف ١أصخاب زض ٍٛاهلل
صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ ٚايتُتع باملطايع ١يف تسامجِٗ  ٚاالضتفاد َٔ ٠صفاتِٗ
ٚحطٔ َهازَِٗ زضٛإ اهلل عً ،ِٗٝمما ٜبعح يف ايكًٛب ايتعبد هلل عص ٚجٌ
ببايؼ احملب ١هلِٚ ،بػض َٔ ٜبػطِٗ ٚبػري ارتري ٜرنسِٖ.
ٚقد اعتٓ ٢عًُاؤْا األجال ٤زمحِٗ اهلل برنس ستاضِٓٗ ٚمجع
أحادٜجِٗ َ ٚعسف ١املكٌ َِٓٗ يف ايسٚا َٔ ١ٜاملهجس.
 ٚمما ٜطس اهلل عص ٚجٌ ي َٔ ٞذيو ٖ ٛمجع َا اضتطعت َٔ ايٛصٍٛ
.....إىل َعسفت٘ َٔ ايصخاب ١اير ٜٔيٝظ يًٛاحد َِٓٗ.......................

9

إال حدٜح ٚاحد يف ايهتب ايطتَٚ ١طٓد أمحدٚ ،ذيو يػسضني ؛ األ:ٍٚ
َعسف ١ايصخاب ١زضٛإ اهلل عًَ ِٗٝع تسجٝح ايك ٍٛبصخبت٘ َٔ اختًف أٚ
عدّ ذيو بايسجٛع إىل ثالث ١نتب يف ذيو جاَع :ٖٞٚ ،١االضتٝعاب
البٔ عبد ايرب " ٚ ،أضد ايػاب ١البٔ االثري ٚ ،االصاب ١البٔ حجس ـ زمحِٗ
اهلل مجٝعا ـ ٚ ،قٌ إٔ ٜفٛت ٖؤال ٤أحد َٔ ايصخاب ١غايبا

( )1

( )1قال الشيخ ربيع :يف هذا الكالم عن هذه الكتب الثالثة ىظر؛ قال احلافظ ابن
عددا من ألف يف الصحابة ،قال:
حجر يف االصابة (  :) 3-2/1بعد أن ذكر ً

كبيا يف ذلك ،موزت فوه الصحابة من غيهم ،ومع ذلك مل حيصل
(فجمعت ً
كتابا ً

مجوعا الوقوف عىل العرش من أسامي الصحابة بالنسبة إىل ما جاء عن
لنا من ذلك ً
أيب زرعة الرازي قال :تويف النبي ☺ ومن رآه وسمع منه زيادة عىل مائة الف
اىسان من رجل وامرأة ،كلهم قد روى عنه سامعا أو رواية).

قلت:

ؿول أيب زرظة هذا ،ذـره افعراؿي يف افتؼقد و آيضاح (  ،)305/1و
كؼؾه افّقوضي يف تدريب افراوي بؾػظغ ،إول :بعدد مائة افف و اربعة
ظؼ افػا ،وؿال ويف هذا افتحديد هبذا افعدد ادذـور كظر ـْر ،إػ ؿوفه ومل اؿف
فه ظذ اشـاد ،و ٓ هو يف ـتب افتواريخ ادشفورة ،وؿد ذـره أبو موشى ادديـي
يف ذيؾه ،بغر اشـاد ،و افؾػظ افثاين بؾػظ زيادة ظذ مائة افف ،بدون حتديد ،ـام
كؼؾه افشقخ ربقع هـا.
ومل أجد من اخراجه ؽر افعراؿي ،ؿال يف افتؼقد و آيضاح :و ادوجود ظن
أيب زرظة بإشاكقد ادتصؾة إفقه ترك افتحديد ،و أهنم يزيدون ظذ مائة افف ،ظام
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.............................................................................. .
= رواه أبو موشى يف ذيؾه ظذ افصحابة ٓبن مـده  ،إػ أيب جعػر أمحد بن
ظقّى اهلؿداين ،ؿال ؿال أبو زرظة ؾذـره ،ثم ؿال افعراؿي وهذا ؿريب فؽوكه
ٓ حتديد ؾقه هبذا افؼدر اخلاص.
ؿؾت :أبو جعػر أمحد بن ظقّى اهلؿداين ،مل أظرؾه ،وفعؾه أمحد بن ظقّى بن ظع
ابن ماهان أبو جعػر افرازي ،مسجم يف مقزان آظتدال ،وكؼل ظن أيب كعقم أكه
ؿال :صاحب ؽرائب.
ؾفذا مل يثْت ظن أيب زرظة.
وأما ؿول ـعب بن مافك

ظؿن شار مع افـْي ☺ إػ ؽزوة تْوك ٓ

حيصقفم ديوان حاؾظ ،ؾفذا افؾػظ يطؾق ظذ افؽثرة ،وفقس ؾقه أن ظددهم ـام
جاء ظن أيب زرظة يف هذا إثر.
وٓ كعؾم ً
كصا يف افؼطع بتحديد ظددهم وؿد ؿال احلاؾظ يف اإلصابة :ؿرأت
بخط احلاؾظ افذهْي من طفر ـتابه افتجريد :فعل اجلؿقع ثامكقة أٓف إن مل
يزيدوا مل يـؼصوا.
ؿؾت :إن ـان هذا بخصوص افرواة ؾؾه وجه ،وإن ـان مع ؽرهم مع افـّاء
وإضػال ؾقظفر أهنم أـثر ،وـان ـالمـا يف شقاق من ظرؾت فه رواية هلذا ؿقدكا
يف ادؼدمة بؼوفـا( :معرؾة تراجم همٓء افصحابة).
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ايػسض ايجاَْ ٖٛ :ٞعسفَ ١فازٜد ايصخاب ١حٝح إٕ ايصخاب ٞايرٟ
يٝظ ي٘ إال حدٜح ٚاحد قد ٜجبت امس٘ ٚحدٜج٘ يف ايرٖٔ ٖٚر ٙتعترب َٔ
غسز ايفٛا٥د ( )1إٔ ٜعًِ إٔ ذيو ايصخاب ٞيٝظ ي٘ إال حدٜح ٚاحد يف
ايهتاب ايطت ١أ ٚضا٥س ايهتب ،فاذا نإ بعض عًُاؤْا زمحِٗ اهلل قد اعتٓٛا
مبا تفسد ب٘ َطًِ عٔ ايبداز ،ٟأ ٚمبا تفسد ب٘ ايبداز ٟعٔ َطًِٚ ،صٓف
يف ذيو عدد َٔ ايعًُا ٤نابٔ املًكٔ  ٚغري ،ٙفايعٓا ١ٜبرنس َٔ يٝظ ي٘
...إال حدٜح ٚاحد أثبت يف ايرٖٔ ٚازغب إىل ايٓفظ.
( )1قال الشيخ ربيع :هل من غرر الفوائد أن يكون للصحايب أحاديث فتتهاون
يف البحث عنها ،ثم تضعه يف ضعوف املفاريد ؟!!
قلت:

ذضي يف أول افؽتاب أن من ـان فه حديث يف افؽتب افّتة و مّـد أمحد،
اذـره ،و اكؼل من ؿول من كص أكه فقس فه إٓ حديثا واحدا إن وجد ذفك ،و
هذا افذي كص ظؾقه بعض احلػاظ َأ ْن فقس فه إٓ حديث واحد هو افذي ظـقته
بؼويل يف مؼدمة ادػاريد ( :أو شائر افؽتب ) ،ظذ ما كصوا ظؾقه ،أما اكا ؾؾقس
ذضي إٓ افؽتب افّتة وأمحد ،إٓ ما اتػق يل مما زاد ظؾقفا فغر حتري ،وذفك
فؼؾة ادصادر ظـدي حغ تلفقػه ،وفقضقق وؿتي ،وـان يف كقتي إن يٌ اهلل يل
شعة يف افوؿت أن أحاول تـاول ظديد من افؽتب شوى ما ذـرت.
ؾنن مل أر كصا إلمام :رجعت إػ حتػة إذاف فؾحاؾظ ادزي ،أو مّـد يف
مّـد أمحد :ؾنن ـان فه مػرد صحقح ،أذـره يف صحقح ادػاريد ،و ـون إئؿة
ؿد صـػوا يف ذفك ـام تؼدم يف تدريب افراوي افـوع احلادي و افتّعغ :معرؾة
من مل يرو إٓ حديثا واحد ،وذـر مجؾة من إحاديث يف ذفك :ؾنن اجلؿع ؾقه
يعتز من ؽرر افػوائد.
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ٚقد جعًت طسٜكيت يف ٖرا ايبخح أْ ٞاذنس ايصخاب ٞاير ٟال أعًِ ي٘
إال حدٜج ا ٚاحدا يف ايهتب ايطتَٚ ١طٓد أمحد أ ٚيف ضا٥س ايهتب َتخسٜا يف
ذيو بٝإ دزج ١اذتدٜح َٔ حٝح ثبٛت٘ ٚضعف٘ نُا ٖ ٛاملعتاد يف ضا٥س
عٛثٓا

( )1

عُد اهلل َطتفٝدا َٔ حتف ١األغساف يًخافظ املصٚ ،ٟ

املعجِ ايهبري يًطرباْ ٚ ،ٞاآلحاد املجاْ ٞالبٔ اب ٞعاصِ ؛ فإٕ طسٜك١
ايطرباْ ٞيف ايهبري ٚطسٜك ١ابٔ أب ٞعاصِ يف ٖرا ايهتاب قد تهٕٛ
َتكازب.١اٖـ  ٚعً ٢اذتجٛز ٟيف ٖر ٙاملكدََ ١آخر:
ادع ٢اذتجٛز :ٟستب ١نتاب اهلل ٚضٓ ١زضٛي٘ ☺ ٚستب ١عًَُٗٛا
ٚ...أًُٖٗاْ ،طأٍ اهلل عص ٚجٌ عً ٢ذيو ايجبات حت ٢املُات.
( )1قال الشيخ ربيع :إىك لضعوف التحري عن ثبوت أحاديث الصحابة الذين
وضعتهم يف ضعوف املفاريد ،وال ىدري ما هو حالك يف سائر بحوثك

.

قلت :هذه دظوى خاوية ظن افزهان ،و احلؿد هلل أين يف شائر ـتْي احترى
أن أشر ظذ أصول أهل احلديث و اصطالحفم ،ؾال أَعف ما أراه و أصحح
ما أراه باهلوى.
وأما قوله ّ [ :ادظى احلجوريُ :مْة ـتاب اهلل وشـة رشوفه ☺ وُمْة
ظؾومفام وأهؾفام ] ..يا شْحان اهلل ،افشقخ ربقع ٓ يرى يل من كعؿة ُمْة ـتاب
اهلل وشـة رشوفه ،إٓ جمرد آدظاء ،ؾامذا بؼي يل من افدين إذا ـان فقس يل من
ُمْتفام إٓ آدظاء ،ؾصدور مثل هذا من افشقخ ربقع يف حؼي اترـه حلؽم اهلل
افعع افؽْر.
صقئا]
أما قوله  ٓ[ :يرى أهل افّـة و افعؾامء ادعارصون مـه ً
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= ؾفذا ّتؼول ظذ أهل افّـة ،بل ٓ أظؾم من أهل افّـة من ؿال بؼوفك
هذا ،أكه فقس ِيل من ُمْة ـتاب اهلل و شـة رشوفه إٓ آدظاء ،و ظؾقه ؾنكك
تـّب إػ أهل افّـة ما مل يؼوفوه ،وهذا فقس من إماكة افعؾؿقة.
خصقام هلم ُم َػ ً
ارؿا هلم ُمػر ًؿا جلؿعفم يف صتى افْؾدان].
و قوله [:ؾال تراه إٓ
ً
قلت :هذا من باب ذفك ادثل :رمتـي بدائفا و اكّؾت ،وؿد ابـت ذفك يف
رشافة (مؼدمة اجلزء إول من افـصح افرؾقع فؾوافد افعالمة افشقخ ربقع) وهي
مـشورة يف موؿعي ،ؿؾت ؾقفا:
بّم اهلل افرمحن افرحقم
ً
ُمؿدا ظْده
احلؿد هلل ،وأصفد أن ٓ إفه إٓ اهلل وحده ٓ ذيك فه ،وأن
ورشوفه صذ اهلل ظؾقه و شؾم أما بعد:
ؾنكـا ٓ كدري ما موجب إصعال افشقخ ربقع حػظه اهلل فؾػتـة يف افدظوة
افّؾػقة بافقؿن مـذ ظدد شـغ؟!
بافتحريش بغ دظاهتا! وافتثوير وافعصْقة مع هذا َد هذا!
بلؾعال ظجقْة ،وددكا أكه وؾؼه اهلل اجتـْفإ :هنا بعقدة ـل افْعد ظن أؾعال
ظؾامء اهلدى احلريصغ ظذ شالمة ادممـغ من افػتن افذين كحّْه إن صاء اهلل
مـفم ،وأصْه ما تؽون بلؾعال من يّؿون بافّقاشقغ افّائرين ظذ ذفك ادْدأ
اخلاضئ( ،ؾرق تّد).
ظع ،ؿْل ثورة أحد ضالب هذا افدار:
وـان من ذفك أكه اصتغل بافتحريش ّ
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= ومن ثار معه ظؾقـا وظذ هذه افدار افتي تربوا ؾقفا من زمن صقخـا مؼْل
رمحه اهلل وبعده ،ؾال دريـا إٓ وأبو مافك افريار رجع من مؽة وجيؾس مع
ً
ربقعا يؼول ( :أبعدوا
بعض افطالب وأهل افْالد بؽالم ٍ :وهو أن افشقخ
ً
موجودا)!!!
احلجوري ظن افؽرد وفقؽن افْديل
ؾاؾتتن وؾتن بذفك أبو مافك افريار أيام ؾتـة ،حتى أدى إػ رصؾه ظن
ضؾب افعؾم بدماج ،وكزل إػ افشقخ ُمؿد بن ظْد افوهاب يف احلديدة وحقـفا
ً
اظتذارا ،ؾؽتب ورؿة اظتذر ؾقفا مما صـع ،وذـر
ضؾب مـه افشقخ ُمؿد أن يؽتب
َأن ذفك بتحريض ممن ـان يظن أكه ٓ يصدر مـه هذا اخلطل افعظقم!!!.
ُ
أت افورؿة ظذ افطالب يف افعرص ،وشجؾت يف درس افعرص ،وبعدها
وؿ ِر ْ
ذهب أبو مافك يشتغل ظذ شقارة بإجرة.
ودا صاع ذفك أكؽره افشقخ ربقع – وؾؼه اهلل -أصد اإلكؽار!!!
وكؼ ظـه أخوكا أبو مهام افصومعي أكه ؿال(:أكا أؿول هذا يف افشقخ
حيقى؟؟! وؿد مّك افدظوة افّؾػقة بافقؿن بقد من حديد ،وٓ يصؾح هلا إٓ هو
ومثؾه) ،واتصل افشقخ ربقع وؾؼه اهلل واهلل صفقد وأكؽر ذفك أصد اإلكؽار!!!.
وؿال :أكت تصدق هذا افؽالم من أيب مافك؟ أبو مافك ـذاب!!! ؾؼؾت :يا
صقخ حتى وإن صدر مـك ذفك شفل :ؾحافـا ـام ؿقل:
جـــاءت ُماشــــه بـــلفف صـــػقع
وإذا احلْقــب أتــى بــذكب واحــد
وأـد هذه ادؽقدة افشقخ ُمؿد بن ظْد افوهاب افوصايب ! دا خرجـا رحؾة
دظوية ،ومرركا باحلديدة ؾجؾّـا مجقعا يف بقته أكا وادشايخ ،ؾطرق هذا ادوَوع
متلدا من صدوره من افشقخ ربقع ،وأكه شؿعه يؼول( :أبعدوا احلجوري ظن ....
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...............................................................................
= افؽرد) ...افخ!!!.
ويف ذفك ادجؾس ؿال افشقخ ُمؿد افوصايب :افشقخ ربقع جاشوس!!! يؿدح
ادّئول (افقؿـي) افػالين افذي ظـده وظـده من ادعايص ،ويلمر بنبعاد افشقخ
حيقى من ظذ افؽرد!!!.
وبؼي ادشايخ مـؼْضغ من هذه احلرصة مدة حتى أن بعضفم ـان يعتؿر وٓ
ً
ربقعا!!!.
يزورا افشقخ

وبعد ذفك بليام ثارت ؾتـة افعدين بعد رجوظه من افعؿرةُ ،
وؾتِ َن من ُؾتِ ْن هبا

ممن ـاكوا ظـدي يف احلؾؼة ،ؾـصحت بافْعد ظـفا ،ؾازدادوا ً
بعدا وظتوا وصدة،
ؾدظوت ادشايخ أن يـصحوه ؾجاؤوا ،وكصحوه ظن ذفك افتّجقل من دماج
إػ افػقوش.
وات ِػق ظذ توؿقف افتّجقل وظذ أن ادّجد افذي يْـى يف افػقوش يؽون
حتت كظركا مجقعا ،ويف ذفك ادجؾس كػّه ؿال افعدين ٓ ( :أخػقؽم أكه بعد
اكتفاء ؾتـة افْؽري ،ؿال بعض افـاس :ؿم أكت!!!)
ً
حارضا يذـره.
وهذا افؼول ٓ أزال أذـره وفعل من ـان
ومضت أيام ظذ ذفك احلال وصاع اخلز أن افشقخ ُمؿد بن ظْد افوهاب
يؼول ظن بعض ادشايخ مـفم افشقخ ربقع أكه جاشوس ،ؾؾم يؼل افشقخ ربقع
ً
صقئا حتى اجتؿعا يف بقته بؿؽة ،وأخزت أكه ظػى ظـه ،ؾرجع افشقخ ُمؿد
حيؿل من احلؼد ظؾقـا ما اهلل به ظؾقم!!!
ظع وؾتـة واشعة
وؿام بـظر ذفك افتحريش وأصد ٕهل افْالد وؽرهم ّ
اَطرتـي وؽري من إخواكـا إػ افرد ظؾقه وبقان ؾتـته.
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= وٓ يزال افشقخ ربقع ظامال ظذ توشقع دائرة افػرؿة بقــا!!!
حتى إكه يذهب حيج أو يعتؿر بعض ضاليب من افدار ؾقزوروكه ؾقعطقفم
افشقخ ربقع جرظة حتريض وحتريش ظؾقـا!!!
ويـػعل ظذ من خيافػه وٓ يؼْل حتريشه ظؾقـا تارة ،ويؾغ فه أخرى!!!
ؾؿـفم من تعجب من هذه إؿوال ،ومل يؼْل مـه وهم ـثر ،ومـفم من رجع
واؾتتن ،وؿؾب فـا وإلخواكه يف افدار طفر ادجن ،ويـؼ هـا وهـاك أين جؾّت
مع افشقخ ربقع ؾؼال يل وؿال يل إن افشقخ حيقى حدادي وأن افدار ؾقفا حدادية.
هذا وؿد ـان أبو احلّن ادرصي يػسي ظؾقـا هبذه افتفؿة افْاضؾة ،ؾرد ظؾقه
افشقخ ربقع آكذاك !!! بلن همٓء أهل افّـة ؾنما أن تثْت ظؾقفم ذفك ؾتّتزئ
فديـك وظرَك ،وإما أن تدان هبذا افظؾم وافتجـي ظذ أهل افّـة وكحو هذا
افؽالم مدون يف رده ظذ أيب احلّن بـصه.
ودا اصتد مـه هذا افتحريش ظػى اهلل ظـه رأيت أن ٓبد من افـصح فه،
وتذـره بتؼوى اهلل ظز وجل وإيؼاؾه ظذ هذه إخطاء ادِة بافدظوة ؾـصحته
يف ذيط بعـوان( :افـصح افرؾقع فؾوافد افعالمة افشقخ ربقع) وهو اجلزء
ً
إول!َ ،
مشتدا يف افتفققج ظؾقـا! وافـعش
ؾّؽت بعد ذفك مدة ،وفؽن ٓ يزال
واددح دن ؿد ُأثروا ظؾقـا وكحن صابرون :إجالٓ فه وحرصا ظذ شالمة
افدظوة :وٕن إظداء من افراؾضة وؽرهم يسبصون بـا بغ احلغ وأخر ،مع
ما كحن ؾقه من آكشغال بلمور افدظوة وافطالب.
ؾجاءت ؾتـة افراؾضة وظدواهنم ظؾقـا شْعغ يوما حتت احلصار ،وؿذائف

17

...............................................................................
= افـار ؾغار ادّؾؿون مما حصل وؿاموا معـا َد افراؾضة بؾّان احلال
وادؼال.
ومن احّن من ؿام ؿومة مؼؾة آكذاك افشقخ ربقع ،صؽر اهلل فه وفّائر من
ؿام معـا ظذ ذفك افعدوان افغاصم ،ويف بعد ذفك ؿال افعالمة ربقع َح ِػ َظ ُه اهللُ
اكتفت ادشاـل بقـي وبغ افشقخ حيقى إػ إبد !!!.
ـام كؼ ذفك ظـه.
ؾحؿدكا اهلل ظذ كعؿة اإلخوة وزوال افػتـة وحصل بقــا تواصل ـثر وخر
ـثر ،وأفؼى ـؾؿة إفقـا ظذ اهلاتف ضقْة وضؾب مـي أن أفؼي ـؾؿة فطالبه يف
جمؾّه ؾلفؼقت ـؾؿة خمترصة ،وؿؾـا ـام ذـر اإلمام ابن افؼقم
ؿد يــعم اهلل بـافْؾوى وإن ظظؿـت

يف زاد ادعاد :

ويْـــتع اهلل بعـــض افؼـــوم بـــافـعم

فعل من حؽؿة اهلل تعاػ يف ابتالئـا بْغي افراؾضة فتجتؿع ـؾؿة أهل افّـة
ظذ اهلدى ومضقـا ظذ ذفك اخلر.
وـان ادشايخ ؿد خذفوكا يف ؿضقة افراؾضة ،خذيؾه أكؽرها ظؾقفم افشقخ
ربقع وؽره من خواص افـاس وظوامفم ،ؾذهب ادشايخ إػ احلج (1433هـ)
ُمؿد بن ظْد افوهاب واإلمام وُمؿد افصومع ،وافذماري وافزظي ،وأخزكا
من ـان حارضا أكه كصحفم بافؼقام مع إخواهنم يف دماج إذا اظتدى ظؾقفم
افراؾضة وصـع ظذ بعضفم بْعض افؽؾامت حغ ظارَه يف ذفك ،وذـروا
ـتاب اإلباكة فؾشقخ ُمؿد اإلمام ؾذـر أكه يـْغي أن يؾغى وظذ ذفك تػرق
إخواكـا من ظـده.
ثم ظاد إفقه ادشايخ بعد هذه اجلؾّة واهلل أظؾم ماذا أبرموه ؾقفا وخرج
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= افشقخ ُمؿد بن ظْد افوهاب ،بعدها ؿام برحؾة يف ظدد من مدن افقؿن
ظع وظذ إخواين وضاليب وضالب صقخـا
يشن أفػاظ افتْديع ّ
ويؾوح بافتؽػر ّ
رمحه اهلل ممن يف هذه افدار وؽرها من أهل افْالد وؽرهم بغر أدكى برهان وٓ
حجة ظذ تؾك احلؿؾة ادػتعؾة افتي اشتؾؿوا ؾقفا بعض دور افراؾضة ظؾقـا ؾتارة
يؼول إكـا هنجر يف ؽر ُمل اهلجر وهذا ؽر صحقح ،وتارة يؼول إكـا كؾزمفم
بافتؼؾقد فـا ومل يػصح بحجة توجب ذفك افْغي وافعدوان وإصغال افـاس
بافْاضل ـام هو معؾوم يف ـالمه ادـشور ظذ بعض افشْؽات.
وادشايخ أخرون بإخص افشقخ ُمؿد اإلمام وافزظي وظْقد اجلابري
وؾالن وؾالن هذا حياول أن يؾْي افغرض بؽؾؿة وهذا بلخرى :وـلن إمر
ممامرة وتّؾّل ؾالن يؼوم وأخر يعضده ،أو يؼوم بعده فؾػتـة ظذ دماج
وأهؾفا ،كظر هقؾامن اخلوارج وتعْئة بعضفم بعضا بافْاضل ظذ أمر ادممـغ
ظثامن بن ظػان ريض اهلل ظـه ،ويتعامون ظن حصول خمافػات من بعضفم ٓ
يـؽرها ظؾقه أخر ،وؿد ـاكوا ؿْل ذفك يـؽرون أدكى مـفا.
وـان من ذفك افتّؾّل ادتؽتك أن ثار افشقخ ربقع َو ْؾ َؼ ُه اهللُ ظؾقـا بحؿؾة
من افتفم ادجازؾة وافرمي بلصد افغؾو وأكه ٓ أصد مـا ؽؾوا ،وٓ أرض مـا ظذ
افدظوة افّؾػقة ،وؽر ذفك من افعظائم ،وتْديع أمة من افرجال وافـّاء افدظاة
إػ توحقد اهلل ،وشـة رشوفه صذ اهلل ظؾقه وشؾم ،ادمفػغ واحلػاظ فؽتاب اهلل،
وافؼائؿغ يف وجه أهل إهواء من راؾضة وؽرهم ؾرمقفم بافغؾو افذي هو من
أصـع افْدع!!!.
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...............................................................................
= وزين هلم افّعي هلدم جفود دظوة شؾػقة ؿائؿة باخلر واهلدى ،وَد ـل
باضل يظفر يف افّاحة بام تّتطقع من ؿوة ،مـذ ؿرابة كصف ؿرن إػ أن،
ؾاظتدى ظؾقفا افشقخ ربقع ومن جقشفم أو جقشوه ظذ ذفك ظاؾاكا اهلل وإياهم
من افػتن ،بام يوجب ظؾقفم إبراز احلجج ادزأة هلم أمام اهلل ظز وجل وأمام
صاحلي ظْاده ظذ موجب ومؽؾف هذه افػتـة ،وافتعصب ظؾقـا وافتْديع أو
افتوبة إػ اهلل شْحاكه وتعاػ من ذفك.
وأشلل اهلل أن يدؾع ظـا وظـفم افػتن ما طفر مـفا وما بطن
شْحاكك افؾفم وبحؿدك ،أصفد أن ٓ إفه إٓ أكت أشتغػرك وأتوب إفقك.
كتبه :
حيقى بن ظع احلجوري
( /22من صفر مجاد إوػ 1434هـ)
***
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قال الشيخ ربيع:

ٖرا ٚإٕ َٔ ايعً ّٛاملفٝد ٚ ٠املباحح ايٓافعَ :١عسف ١أصخاب زض ٍٛاهلل
☺ ٚايتُتع باملطايع ١يف تسامجِٗ  ٚاالضتفاد َٔ ٠صفاتِٗ ٚحطٔ
َهازَِٗ زضٛإ اهلل عً ٘ٝعً ِٗٝمما ٜبعح يف ايكًٛب ايتعبد هلل عص ٚجٌ
ببايؼ احملب ١هلِ ٚبػض َٔ ٜبػطِٗ ٚبػري ارتري ٜرنسِٖ.
قال الشيخ ربيع َعًكا عًَ ٢كدَيت ٖر ٙيهتاب ٞاملرنٛز :إٕ نتاب٘ ٖرا
مل ٜتطُٔ َا ٜبعح عً ٢حب ايصخاب َٔ ١االضتفاد َٔ ٠صفات ايصخاب١
ٚحطٔ َهازَِٗ ...إخل.
قلت ٓ :صك أن افعـاية بعؾم احلديث شواء افتصـقف ؾقه ظذ اشاكقد
مؽثرهيم أو مّاكقد مؼؾقفم يف افرواية :إكه من افعؾوم ادػقدة  ،شواء ـان مؽثرا
أو مؼال ،إن هذا من افػوائد افعؾؿقة افـاؾعة ،افتي ؿد اظتـى هبا ظدد من أئؿة
احلديث ـام شْق اإلصارة إفقفم ،و اكؽار ـون ذفك من افعؾم افـاؾع ،ظـاد
ومؽابرة.
وشواء اصتؿل ـتايب هذا ظذ ذفك ،افذي اجحػته أكت ،أو مل يشتؿل ،،ؾنن
رؽْت ؾقفا ،باظثة يف ؿؾب ادممن احلق ظذ
ذت إفقفا و
ُ
هذه افصػات افتي أ ُ
ُمْتفم و بغض من يْغضفم و بغر احلق يذـرهم ،و اكظر شقاق ـالمي من
ٍ
بعؾم وورع.
ؿول هذا :و إن من افعؾوم ادػقدة ...إفخ ،هل ؾقه ما يـتؼد
***
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قال الشيخ ربيع:

بٌ عًُ٘ يف ٖرا ايهتاب ـ  ٚخاص ١قطِ ضعٝف املفازٜد ـ مل ٜكدّ فَ ٘ٝا
ٜبعح يف ايٓفٛع ستبٖ ١ؤال ٤ايصخاب ٚ ١االضتفاد َٔ ٠صفاتِٗ ٚحطٔ
َهازَِٗ ،بٌ قد ٜٛقع بعض َٔ ٜكسؤ َٔ ٙادتٗال ٤يف غ َٔ ٤ٞغُطِٗ
ٖٚطِ حكِٗ.
قلت ٓ :تّتطقع أن تثْت أن ما ذـرته يف َعقف مػاريد افصحابة ،بذـر
حال شـد ذفك احلديث و بقان ظؾته  ،إن هذا يعتز ؽؿطا و هضام فؾصحابة
 ،و إٓ ـان ـل من ََ ّعف حديثا حّب أصول أهل احلديث  :أكه واؿع يف
هذه افتفؿة اخلطرة ،و شقؽون فك من ذفك ؿّط واؾر من هذه افتفؿة و اخلطر
يف إحاديث افتي حؽؿت ظؾقفا حّب أشاكقدها بافضعف ،بل حؽؿك ظذ
هشام بن افغاز

بافضعف بغر حجة ،موجب فضعف مجؾة من أحاديثه

افصحقحة افتي رواها ؾضعػته ظذ ؽر أصول احلديث.
***
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قال الشيخ ربيع:

ٜٛٚقع األضٚ ٢غدٜد ايتأمل يف ْفٛع ستبِٗ  ٚاملبجًني هلِ
قلت :هذا هتويل ظذ ادعتاد مـك ،و إٓ ؾام افذي اشلت به إفقفم

،

حتى يؽؾف هذا آشى وصدة افتلمل.
***
ٚ- 3عً ٢قٛي٘ٚ" :قد اعتٓ ٢عًُاؤْا االجال ٤زمحِٗ اهلل برنس
ستاضِٓٗ ٚمجع احادٜجِٗ َ ٚعسف ١املكٌ َِٓٗ يف ايسٚا َٔ ١ٜاملهجس"
ٖؤال ٤ايعًُا ٤األجال ٚ ٤تأيٝفِٗ ٖر ٙيف ٚاد ٚ ،أْت ٚنتابو يف ٚاد آخس؛
عًُا ٚتعاَال َع ايصخاب ٚ ١أحادٜجِٗ.
قلت :هذه دظوى جائرة ،ؾؾقس يف ـتايب هذا وٓ يف تعامع معفم

ادكى

إشاءة ظقاذا باهلل ،و افؽالم افذي ٓ يّتـد إػ افعدل و اإلكصاف ،يعود ظذ
صاحْه بافِر.
***
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 ٚ - 4عً ٢قٛي٘ ٚ" :مما ٜطس اهلل عص ٚجٌ ي َٔ ٞذيو ٖ ٛمجع َا
اضتطعت َٔ ايٛص ٍٛإىل َعسفت٘ َٔ ايصخاب ١اير ٜٔيٝظ يًٛاحد َِٓٗ إال
حدٜح ٚاحد يف ايهتب ايطتَٚ ١طٓد أمحد ٚذيو يػسضني؛
األَ :ٍٚعسف ١ايصخاب ١زضٛإ اهلل عًَ ِٗٝع تسجٝح ايك ٍٛبصخبت٘ َٔ
أختًف أ ٚعدّ ذيو بايسجٛع إىل ثالث ١نتب يف ذيو جاَع،١
االضتٝعاب البٔ عبد ايرب ٚ ،أضد ايػاب ١البٔ االثري ٚ ،االصاب١
البٔ حجس ـ زمحِٗ اهلل ...مجٝعا ـ ٚقٌ إٔ ٜفٛت ٖؤال ٤أحد َٔ
ايصخاب ١غايبا.
ايػسض ايجاْ:ٞ
َٖ ٛعسفَ ١فازٜد ايصخاب ١حٝح إٕ ايصخاب ٞاير ٟيٝظ ي٘ إال حدٜح
ٚاحد قد ٜجبت امس٘ ٚحدٜج٘ يف ايرٖٔ ٖٚر ٙتعترب َٔ غسز ايفٛا٥د إٔ
ٜعًِ إٔ ذيو ايصخاب ٞيٝظ ي٘ إال حدٜح ٚاحد يف ايهتاب ايطت ١أٚ
ضا٥س ايهتب فاذا نإ بعض عًُاؤْا زمحِٗ اهلل قد اعتٓٛا مبا تفسد ب٘
َطًِ عٔ ايبداز ،ٟأ ٚمبا تفسد ب٘ ايبداز ٟعٔ َطًِ ٚصٓف يف ذيو
عدد َٔ ايعًُا ٤نابٔ املًكٔ  ٚغري ،ٙفايعٓا ١ٜبرنس َٔ يٝظ ي٘ إال
حدٜح ٚاحد أثبت يف ايرٖٔ ٚازغب إىل ايٓفظ .قاٍ:
فٝؤخر عً ٘ٝيف ٖرا املكطع :
أ  -أْ٘ يف نتاب٘ ٖرا ال ٜرتجِ يًصخاب ،١بٌ ٚال ٜرتض ٢عِٓٗ
قلت :أما ؿوفه ٓ يسجم فؾصحابة ،ؾفذا ظجقب ٕمرين:
أحدمها :أين اذـر خمترص افسمجة و احقل إػ ثالثة من أصول مصادر
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ترمجتفم.
ثاكقا :أن ـتايب هذا موَوظه يف مػاريد افصحابة حّب ما ذـرت من
افؼط يف ذفك و فقس موَوظه افسمجة فؽل واحد مـفم حتى اثؼل افؽتاب
بام ؿد ـػاكا ؾقه من اذت إػ ترامجفم ؾقفا من افؽتب وؽرها.

و اشوأ من ذفك ؿوفه  :أين ٓ اترُ ظـفم ،اصارة إػ مؼصده من ِ
رمي

بعدم حْفم ظقاذا باهلل ،و أكت ترى يف أول مؼدمتي فؾؽتاب و أكا اؿول معرؾة
أصحاب رشول اهلل ☺ وافتؿتع بادطافعة يف ترامجفم و آشتػادة من صػاهتم
و حّن مؽارمفم رَوان اهلل ظؾقفم ،ويف هذا افؽتاب افسيض ظـفم و مجقع
ـتْي و درود و خطْي افسيض ظـفم ،إٓ إن حصل شؼط افسيض ظـفم حغ
افرص ،اختصارا من بعض افؽتاب ،أما أكا وهلل احلؿد ؾلتؼرب إػ اهلل تعاػ
بحْفم و افسيض ظـفم.
،

أقول :و اكظر من كّخ ـتاب افصحقح ادّـد فشقخـا افعالمة افوادظي
ّ
يف دروشه وخطْه ٓ يذـر
يف ـل حديث ،مع َأن صقخـا
ؿل أن يثْت
صحابقا ؽافْا إٓ ترُ ظـه ،و هذا إما من افـّاخ أو حيصل حذؾفا من بعضفم
اختصارا ـام ترى مجؾة من ـتب افّـة ،وهؽذا يف مجؾة افّؾّؾة افصحقحة
فؾعالمة فألفْاين

 ٓ ،جتد افسيض ظـفم يف ـل حديث  ،و ـثر من ـتب

احلديث ـذفك ،و صلين و حْي و إجاليل هلل ظز وجل و ـتابه وشـة كْقه
ِ
ين  ،ادين هلل ظز وجل به  ،شواء ظرؾته أو
وافصحابة افؽرام رَوان اهلل ظؾقفم د ٌ
جحدته.
و يف خالل ؿراءيت فصحقح مّؾم

 ،أؿول :يا فقت أكه ذـر ؾقه افسيض
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ظـفم يف ـل حديث اخرجه يف صحقحه  ،و ٓ أطن أن افشقخ ربقع جيرؤ أن
إيل من أكـي ٓ أحب افصحابة ريض اهلل ظـفم و اضعن ؾقفم
يرمقفم بام يؾوح به ّ
ظقاذا باهلل.
بل و ـتاب بغ اإلمامغ مّؾم و افدراؿطـي فؾشقخ ربقعّ ،
ؿل َأ ْن جتد
افسيض ظؾقفم ؾقه ،حّب ما أضؾعت ظؾقه مـه ،و مل خيطر بْايل من افظن
بافشقخ ربقع ما يؾوح به ظع يف مؼدمته هذه افتي مل أر أكه ترُ ظـفم ؾقفا يف
موَع واحد :إٓ ما كؼؾه ظـي ،وهذا من افعجائب :فؽوكه يف شقاق كؼدي،
فؾتوصل إػ رمقي بافطعن يف افصحابة ظذ هنج افرواؾض ،و من أجل هذه
ادحاوفة افػاصؾة رـب افشقخ ربقع افصعب و افذفول.
***
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ب  -إٔ عًُ٘ يف قطِ ضعٝف املفازٜد ال فا٥د ٠ف ،٘ٝبٌ يف عًُ٘ ايطسز
عً ٢ايصخاب ١اير ٜٔأٚدعِٗ ف.٘ٝ
 َٔٚاملػايطات ايػدٜد ٠إٔ ٜعترب ٖرا ايعٌُ اجملخف َٔ غسز ايفٛا٥د.
فُا ٖٖ ٞر ٙايػسز َٔ ايفٛا٥د اييت ترتتب عًَ ٢عسف ١أْ٘ يٝظ هلرا
ايصخاب ٞأ ٚنرا إال حدٜح ٚاحد ضعٝف أ ٚحدٜح ٚاحد صخٝح َ ،ع إٔ ي٘
حدٜجا أخس أ ٚأحادٜح؟
إٕ ٖر ٙاالدعا ٤ئُ قًب اذتكا٥ل.
قلت :فؼد اظتـوا بذـر من فقس فه إٓ حديث واحدا يف افْخاري أو مّؾم
أو ـؾقفام و يذـر احلاؾظ ابن حجر يف ؾتح افْاري ظذ أن ذفك من افػوائد ،و ٓ
صك يف ذفك أن معرؾة رواة إحاديث ظن افـْي ☺ ٍ
ؿؾة أو ـثرةَ :أن هذا من
افػوائد ،و ؿد صـف يف ذفك ابن حزم

ـتابه :أشامء افصحابة افرواة وما

فؽل واحد من افعدد ،و ابن اجلوزي يف ـتابه تؾؼقح ؾفوم أهل إثر ،و اظتـى
افعامري يف ـتابه افرياض ادّتطابة بام فؾصحابة افرواة يف افصحقحغ ،ؾقذـر
ـم فه حديث متػق ظؾقه  ،وـم فه يف افْخاري ،وـم فه يف مّؾم ؾلين َؿ ْؾ ِ
ب
احلؼائق يف هذا !!! ظـد من حتذ باإلكصاف و جاكب افتؽؾف وآظتّاف.
***
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إٕ يف ٖرا ايعٌُ دتٓا ١ٜعًٖ ٢ؤال ،٤جتس نجريا َٔ ادتٗال ٤بٌ َٔ طالب
ايعًِ إىل ايػو يف صخبتِٗ  ٚجتًب ايفسح ألعدا ٤ايصخاب ١ايهساّ
ٚمما ٜؤمل إٔ ٖرا ايسجٌ قًُا ٜسجح صخب ١ايصخاب ،ٞبٌ يف ايػايب
مي ٌٝعً ٢تسجٝح عدّ صخب ١ايصخاب ٞأ ٚذاى.
 - 1عً ٢قٛي٘ٚ " :قد جعًت طسٜكيت يف ٖرا ايبخح أْ ٞاذنس ايصخابٞ
اير ٟال أعًِ ي٘ إال حدٜجا ٚاحدا يف ايهتب ايطتَٚ ١طٓد أمحد أ ٚيف ضا٥س
ايهتب َتخس ٜا يف ذيو بٝإ دزج ١اذتدٜح َٔ حٝح ثبٛت٘ ٚضعف٘ نُا ٖٛ
املعتاد يف ضا٥س عٛثٓا عُد اهلل َطتفٝدا َٔ " حتف ١االغساف" يًخافظ
املص " ٚ ٟاملعجِ ايهبري يًطرباْ " ٚ ،"ٞاآلحاد املجاْ "ٞالبٔ اب ٞعاصِ ،فإٕ
طسٜك ١ايطرباْ ٞيف " ايهبري" ٚطسٜك " ١ابٔ اب ٞعاصِ" يف ٖرا ايهتاب قد
تهَ ٕٛتكازب.١
أق :ٍٛإْ٘ يف قطِ ضعٝف املفازٜد مل ٜتخس َٔ قسٜب ٚال َٔ بعٝد يف
ثبٛت صخ ١أحادٜح ايصخاب ١اير ٜٔأٚزدِٖ يف ٖرا ايكطِ املظًِ؛ بٌ ٖٛ
ٜ...تخس ٣إثبات ضعف ٖر ٙاألحادٜح ،االَس ايرٜٓ ٟب ٧عٔ جٌٗ باألحادٜح
...........ايٓب ٚ ،١ٜٛتٗٛز يف االحهاّ بايتطعٝف هلر ٙاالحادٜح.
قلت :مجعي يف ادػاريد ،ـان افؼصد مـه افصحقح مـفا حّب افؼط
ادذـور ،ويف أثـاء ذفك مرت يب أحاديث َعقػة ،ؾجعؾتفا يف أخر افصحقحة،
ؾلذـر َأن أصل احلديث صحقح بشواهده ،وهو َعقف ظن ذفك افصحايب
ادػرد بعقـه  ،إن صح متـه بشواهده ،أو ظن صحايب أخر ،مع كؼع إلثْات
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صحْته ،إٓ من كصوا ظذ أكه ٓ صحْة فه  ،و ـتب افزوائد و ـتب افعؾل
زاخرة هبذه افطريؼة ،يف ـون احلديث ؿد يؽون صحقحا ظن صحايب أو اـثر،
وهو بذاته َعقف ظن صحايب أو اـثر ،ؾقؼال صح ظن ؾالن ومل يصح ظن
ؾالن ،ومن مل يصح حديثه ٓ يعتز افغاء فصحْته!!! وضعـا ؾقه ،ؾؼد وجد ظدد
من افصحابة ،صحْتفم مثْتة ،وٓ تثْت هلم رواية ،ـام أكه فقس ؿدحا و ٓ هضام
يف صحايب طفرت ظؾة حديثة ،ؾنن ومهت يف بعض مـفا ؾضعػته فعدم ظثوري
ظذ صاهد فه ،او صححته فعدم اضالظي ظذ ظؾة خػقة ؾقه ،ؾقؽػي تـْقفي ظذ
ذفك إلصالحه يف ضْعة اخرى ،بدون هذا اخلضم من افتحؼر و افتفويل
وافظؾم .
و ٓ أظؾم أين تعؿدت ذـر حديث صحايب فه اـثر من حديث صحقح ظذ
أكه من ادػاريد ،إٓ إذا ـان فه حديث صحقح أو اـثر صديدة افضعف ،ؾؽقف
يـّب إفقه حديث مل يثْت شـده إفقه أكه من افرواة فه ظن رشول اهلل صذ اهلل
ظؾقه وشؾم ،وهذا هو َؿ ْؾ ِ
ب احلؼائق ٓ ،ما ذـرته ،و ٓ ماكع من حصول وهم يل
أو ؿصور يف ضْعة أوػ ،ويتم إن صاء اهلل تدارـه ؾقام يؾقفا من افطْعات.
فذفك ؿؾت :ــت أطن أن فؾشقخ ربقع مؽـة يف ظؾم احلديث تربو به ظن
هذ ا ادّتوى.
***
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قال الشيخ ربيع:

فهجري َٔ االحادٜح اييت حهِ عًٗٝا ٚعً ٢اصخابٗا بايتفسد ،ي ٛنإ
جادا يف ايتخس ٟيف ثبٛتٗا ملا شج بٗا  ٚمبٔ زٚاٖا َٔ ايصخاب ١يف ضعٝف
املفازٜد ،فكد ٜه ٕٛيبعض ايصخاب ١اير ٜٔأٚزدِٖ يف ٖرا ايكطِ املظًِ
حدٜجإ ٚ ،يبعطِٗ ثالث ١أحادٜحٚ ،يبعطِٗ أزبع ١أحادٜحٚ ،يبعطِٗ
....مخط ١أحادٜح.
قلت :تؼدم افتـْقه ظؾقه يف إشطر ؿْؾه.
***
َٚع ذيو ٜٛزدِٖ يف ٖرا ايكطِ املظًِ.
 َٔٚأضايٝب٘ اضتدداَ٘ ايػد ٠يف ْكد زٚا ٠االحادٜح  ٚاذتهِ عًِٗٝ
فُٔ ٜك ٍٛف ٘ٝايرٖيبٚ" :ثل"ٜٚ ،ك ٍٛاذتافظ ابٔ حجس فَ" : ٘ٝكب،":ٍٛ
ٜ...ك ٍٛف ٘ٝاذتجٛز" :ٟزتٗ ٍٛحاٍ  ،:أ ": ٚزتٗ. )"ٍٛ
قلت :يف مؼدمة تؼريب افتفذيب فؾحاؾظ ابن حجر ،و هو من أؿرب ـتب
ٌ
بقان يف اصطالحه يف هذاَ ،أن من ؿال ظـه يف
افساجم إػ أيدي ضالب افعؾم،
افتؼريب مؼْول ،ؾػي ادتابعات ،و إٓ ؾؾغ ،ؿال رمحه اهلل :افّادشة :من فقس فه
من احلديث إٓ افؼؾقل ،ومل يثْت ؾقه ما يسك حديثه من أجؾه ،وإفقه اإلصارة
بؾػظ :مؼْول ،حقث يتابع ،وإٓ ؾؾغ احلديث)
وهؽذا ترى افذهْي

يف افؽاصف ّ
جل ما يؼول هبذه افصقغة :وثق ،ظذ
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كصا ظذ توثقؼه ومل يوثؼه معتز اخر،
ما ذـره ابن حْان يف ثؼاته جمرد ذـرً ٓ ،
وظذ ذفك امثؾة يطول ذـرها
ؾال صدة يف ذفك ،و إن ـان ٓ بد فك من افؼول بافشدة يف ذفك :ؾفو
ظؾقفم ٓ ظع.
ثم هل حديث جمفول احلال أو جمفول افعغ ،مذـور يف ـتب ظؾم احلديث
من ؿّم افصحقح أو من ؿّم افضعقف
***
يٝتٛصٌ بٗرا األضًٛب إىل تطعٝف ٖرا اذتدٜح أ ٚذاى  ٚ ،ال ٜبخح بعد
ذيو عٔ ٚجٛد َتابعات أ ٚغٛاٖد تسق ٘ٝإىل دزج ١اذتطٔ أ ٚايصخٝح يػريٙ
َ ،ع ٚجٛد ٖر ٙايػٛاٖد اييت ٜتعاَ ٢عٓٗا ٖرا ايسجٌ.
قلت :هذه دظوى ؽر صحقحة ،ؾؿن ؿرأ ـتايب هذا افرياض ادّتطابة
يف مػاريد افصحابة  ،ؾضال ظن ؽره :يرى بطالن هذه افدظوى بؼراءة أول
حديث يف افؽتاب  ،ؾضال ظام ظدى ذفك  ،و أهنا دظوى ٓ حؼقؼة هلا و اكـي
بحؿد هلل احترى ذـر افشواهد و ادتابعات ،و إن حصل مـي ظدم افعثور ظذ
بعض مـفا ،إما فضعف ادصادر أو فغر ذفك ،ؾفو جفد بؼي ٓ خيؾو من ظجز
و تؼصر.
***
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 َٔٚتخس ٜ٘يتطعٝف٘ بعض االحادٜح إٔ ٜرنس يف َصادز ٙاييت ايتصّ
ايسجٛع إيٗٝا َجٌ االصاب ٚ ١أضد ايػابَ ٚ ١طٓد أمحد إٔ ٜرنس
هلؤال ٤ايصخاب ١يف ٖر ٙاملصادز أ ٚبعطٗا حدٜجإ أ ٚثالث ١فٝخٝد عٓٗا ،ثِ
ٜرٖب إىل  :ضٓٔ أب ٞداٚد

أٚ

ايٓطاٞ٥

أ ٚابٔ َاجَ ١جال ،فٝأخر

َٓٗا اذتدٜح ايرٜ ٟتخس ٣تطعٝف٘ فٝطعفٖ٘ٚ ،را ايعٌُ ٜهجس َٓ٘.
ٚضري ٣ايكاز ٟايهسٖ ِٜرا ايتصسف املسٜبْ ،طاٍ اهلل ايعافٖ َٔ ١ٝرٙ
ايبالٜا  ٚايسشاٜا.
 َٔٚغسا٥ب٘ اييت اْفسد بٗا أْ٘ جعٌ قطُا خاصا يالحادٜح اييت ٜطعفٗا
ٜٚ.صج بٗا ٚبأصخابٗا يف ٖرا ايكطِ.
 ٚ....اْا ال اعسف ي٘ ضًفا يف ٖرا ايعٌُ حطب عًُٞ
قلت :أما ظرؾت مجقع افؽتب افتي صـػت يف إحاديث افضعقػة ٓ ؿْل
افعالمة آفْاين رمحه اهلل و ٓ بعده  ،أمل تطؾع ظذ ـتب افعؾل و ـتب افتخاريج
ـافْدر ادـر ٕبن ادؾؼن و افتؾخقص ٓبن حجر و كصب افراية فؾزيؾعي و
ادؼاصد احلّـة فؾّخاوي ،وؽرها ـثر بام ؾقفا احلؽم ظذ إحاديث افضعاف
بافضعف  ،حتى جئت أكا هبذه اجلريؿة ،وهي بقان َعف مجؾة أحاديث بذـر
ظؾؾفا ظذ أشس أهل احلديث ،يا شْحان اهلل :هذا مما يثر افدهشة.
***
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 ٚاخريا فإ عًُا ٤ايطًف أٌٖ اذتدٜح ال ٜتطاًٖ ٕٛيف االحادٜح يف
اذتالٍ  ٚاذتساّ  ٚايعكا٥دٜ ٚ ،تطاًٖ ٕٛيف احادٜح ايرتٖٝب  ٚايرتغٝب ٚ
ايصٖد  ٚاآلداب؛ فري ٕٚٚفٗٝا االحادٜح ايطعٝف ١اييت ٜسٖٚا ايطعفا ٚ ٤أٌٖ
...ايػفً،١
قلت :ؿوفه :ؾنن ظؾامء افّؾف أهل احلديث يتّاهؾون يف أحاديث افسهقب
وافسؽقب وافزهد وإدب ؾرون أحاديث افضعػاء وأهل افغػؾة ،هذا اإلضالق
ظذ ظؾامء افّؾف ،ؾقه كظرٕ ،هنم يف ذوضفم يف افصحة فقّواء ظذ حد شواء،
ومن راى مـفم افعؿل باحلديث افضعقف ،ؾال يعـون به صديد افضعف ،حتى
وفو ـان َعػه ظن ؽػؾة صديدة يف افراوي ،،ؾنن هذا افصـف من أهل افغػؾة
ؿد تليت ظن ضريؼه مـؽرات وموَوظات تدس ظؾقه ٓ ظن ظؿد ،و يف ذفك
ؾتح باب افْدع يف افدين  ،وـم ترى من افْدع مّتـد أصحاهبا أحاديث ٓ
رص ْب ُن َظ ِذ ْ
اجلَ ْف َض ِؿى
تثْت ،هلذا اخرج مّؾم يف مؼدمة صحقحه ؿال َحد َثـَا َك ْ ُ
اد َظن َأبِ ِ
حد َثـَا إَصؿ ِعى َظ ِن اب ِن َأبِى افز َك ِ
قه َؿ َال َأ ْد َر ْـ ُت بِادَْ ِديـَ ِة ِم َائ ًة ُـؾ ُف ْم
ْ
ْ
َ
ْ َ
ونَ .ما ُي ْم َخ ُذ َظـْ ُف ُم ْ
احلَ ِد ُ
َم ْل ُم ٌ
يث ُي َؼ ُال َف ْق َس ِم ْن َأ ْهؾِ ِه.
و ؿال ابن حْان يف ادجروحغ يف ترمجة يزيد بن أبان افرؿار من أهل
افْرصة ،ــقته أبو ظؿرو ،يروى ظن أكس بن مافك ،روى ظـه أهل افْرصة
وافعراؿقون ،وـان من خقار ظْاد اهلل من افْؽائغ بافؾقل يف اخلؾوات وافؼائؿغ
باحلؼائق يف افّزات .ممن ؽػل ظن صـاظة احلديث وحػظفا واصتغل بافعْادة
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وأشْاهبا حتى ـان يؼؾب ـالم احلّن ؾقجعؾه ظن أكس ظن افـْي ظؾقه افصالة
وافّالم وهو ٓ يعؾم ،ؾؾام ـثر يف روايته ما فقس من حديث أكس وؽره من
افثؼات بطل آحتجاج به ،ؾال حتل افرواية ظـه إٓ ظذ شْقل افتعجب.
و دعرؾة ظدم صحة اضالق افشقخ ربقع هذا افؼول ظن افّؾف أهل
احلديث ،أهنم يتّاهؾون يف أحاديث افسؽقب و افسهقب و افزهد ،اكظر مؼدمة
افعالمة آفْاين

ظذ صحقح ـتاب افسؽقب و افسهقب فؾؿـذري

،

وؿد خلص افؼول يف ذفك ،ؾؼال يف متام ادـة ( ص  :)38وخالصة افؼول أن
افعؿل باحلديث افضعقف يف ؾضائل إظامل ٓ جيوز افؼول به ظذ افتػّر
ادرجوح إذ هو خالف إصل وٓ دفقل ظؾقه وٓ بد دن يؼول به أن يالحظ بعغ
آظتْار افؼوط ادذـورة وأن يؾتزمفا يف ظؿؾه واهلل ادوؾق.
ثم إن من مػاشد افؼول ادخافف دا رجحـاه أكه جير ادخافػغ إػ تعدي
دائرة افػضائل إػ افؼول به يف إحؽام افؼظقة بل وافعؼائد أيضا وظـدي أمثؾة
ـثرة ظذ ذفك فؽـي أـتػي مـفا بؿثال واحد
ؾفـاك حديث يلمر بلن خيط ادصع بْن يديه خطا إذا مل جيد شسة ومع أن
افْقفؼي وافـووي مها من افذين رصحوا بضعػه ؾؼد أجازا افعؿل به خالؾا
إلمامفام افشاؾعي وشقليت مـاؿشة ؿوهلام يف ذفك ظـد افؽالم ظذ احلديث ادذـور
ومن صاء زيادة بقان وتػصقل يف هذا افْحث اهلام ؾؾراجع مؼدمة صحقح
افسؽقب ( ) 36 - 16 / 1
***
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قال الشيخ ربيع:

 ٚحيرز َٔ ٕٚزٚاٜات ايهرابني ٚ ،املرتٚنني ٚ ،املتُٗني  ٚايهجري ٟايػًط.
قاٍ اذتافظ ابٔ زجب زمح٘ اهلل يف غسح عًٌ ايرتَر:) 24- 27 1 ( ٟ
ٚأَا َا ذنس ٙايرتَر ٟإٔ اذتدٜح إذا اْفسد ب٘ َٔ َٖ ٛتِٗ بايهرب  ،أَٔ ٚ
ٖ ٛضعٝف يف اذتدٜح يػفًت٘ ٚنجس ٠خطٚ ٘٦مل ٜعسف ذيو اذتدٜح إال
َٔ حدٜج٘ فإْ٘ ال حيتج ب٘؛ فُساد ٙأْ٘ ال حيتج ب٘ يف األحهاّ ايػسع، ١ٝ
ٚاألَٛز ايعًُٚ ، ١ٝإٕ نإ قد ٜس ٟٚحدٜح بعض ٖؤال ٤يف ايسقا٥ل
ٚايرتغٝب ٚايرتٖٝب  ،فكد زخص نجري َٔ األ ١ُ٥يف زٚا ١ٜاألحادٜح ايسقام
ٚحنٖٛا عٔ ايطعفا٤؛ َِٓٗ ابٔ َٗدٚ ٟأمحد بٔ حٓبٌٚ ،قاٍ زٚاد بٔ
ادتساح مسعت ضفٝإ ايجٛزٜ ٟك( : ٍٛال تأخرٚا ٖرا ايعًِ يف اذتالٍ
ٚاذتساّ إال َٔ ايسؤضا ٤املػٗٛز ٜٔبايعًِ ايرٜ ٜٔعسف ٕٛايصٜادٚ ٠ايٓكصإ ،
ٚال بأع مبا ض ٣ٛذيو َٔ املػاٜذ .
 ٚقاٍ ابٔ أب ٞحامت ثٓا أب ٞعبد ٠قاٍ  :ق ٌٝالبٔ املبازى ٚ -ز ٣ٚعٔ
زجٌ حدٜجا  -فكٖ : ٌٝرا زجٌ ضعٝف ! فكاٍ  :حيتٌُ إٔ ٜس ٟٚعٓ٘ ٖرا
ايكدز أَ ٚجٌ ٖر ٙاألغٝا. ٤
قًت يعبدَ : ٠جٌ أ ٟغ ٤ٞنإ ؟ قاٍ  :يف أدب يف َٛعظ ١يف شٖد .
ٚقاٍ ابٔ َعني يف َٛض ٢بٔ عٜ( :١ٓٝٝهتب َٔ حدٜج٘ ايسقام) .
ٚقاٍ ابٔ ع( : ١ٓٝٝال تطُعٛا َٔ بكَ ١ٝا نإ يف ضٓٚ ، ١امسعٛا َٓ٘ َا
نإ يف ثٛاب ٚغري. ) ٙ
ٚقاٍ أمحد يف ابٔ إضخام ٜ( :هتب عٓ٘ املػاشٚ ٟغبٗٗا )....................
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ٚ ....قاٍ ابٔ َعني يف شٜاد ايبها ( : ٞ٥ال بأع يف املػاشٚ ، ٟأَا يف غريٖا
فال) .
ٚإمنا ٜس ٟٚيف ايرتغٝب ٚايرتٖٝب ٚايصٖد ٚاآلداب أحادٜح أٌٖ ايػفً١
اير ٜٔال ٜتُٗ ٕٛبايهرب  ،فأَا أٌٖ ايتُٗ ١فٝطسح حدٜجِٗ  ،نرا قاٍ ابٔ
أب ٞحامت ٚغري. ٙ
ٚظاٖس َا ذنسَ ٙطًِ يف َكدَ ١نتاب٘ ٜكتط ٞأْ٘ ال تس ٣ٚأحادٜح
ايرتغٝب ٚايرتٖٝب إال عُٔ تس ٣ٚعٓ٘ األحهاّ .
أق:ٍٛ
ٜسد عًٖ ٢را قَ ٍٛطًِ زمح٘ اهلل يف َكدَ ١صخٝخ٘ ( :ص:) 8
ٚاعًِ ٚ -فكو ايً٘ تعاي - ٢إٔ ايٛاجب عً ٢نٌ أحد عسف ايتُٝٝص
ب ٔٝصخٝح ايسٚاٜات ٚضكُٗٝا ٚثكات ايٓاقًني يٗا َٔ ايُتُٗني إٔ ال ٜس٣ٚ
َٓٗا إال َا عسف صخَ ١دازج٘ٚ .ايطتاز ٠فْ ٞاقًٚ .٘ٝإٔ ٜتكَٗٓ ٢ا َا
نإ َٓٗا عٔ أٌٖ ايتِٗ ٚايُعاْد َٔ ٜٔأٌٖ ايبدع.
 ٚيريجع ايكاز ٟإىل نتب ايصٖد َجٌ " :ايصٖد يإلَاّ أمحد"  " ٚايصٖد
يٛنٝع" " ٚايصٖد البٔ املبازى " يٝكف عًَ ٢صدام َا ْكً٘ ابٔ زجب عٔ
..األ ١ُ٥اير ٜٔذنسِٖ.
...يهٔ اذتجٛز ٟخيايف ايطًف
قلت :بل ويف ـتب إحؽام كسنن الدارقطين مع تضؾعه يف ظؾم احلديث

وظؾؾه ،ويف ـتب افعؼقدة كالشريعة فًجري و السنة فعْد اهلل بن أمحد

و أصول اعتقاد أهل السنة فؾالئؽائي ،و أمثال ذفك ،ؾقجد افؼارئ ؾقفا
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إحاديث افصحقحة وجيد صديدة افضعف ،وذفك َأن ادصـف مـفم افذي مل
يشسط افصحة ؿد يذـر يف افْاب ما يّتدفون به من صحقح أو دوكه ،ؾتارة يْن
حافه ،و تارة يّؽت ،فقؿقز افؼارئ  ،ؾؾقس هذا احلد افذي ذـرته بخصوص
ـتب افزهد.
وأما ؿوفه :أين أخافف افّؾف ،ؾفذا تؼول ٓ يّتطقع أن يؼقم ظؾقه حجة،
ويف صحقح افْخاري رؿم )4552( :ومّؾم ( )1711ظن ابن ظْاس ريض اهلل
ظـه أن افـْي صذ اهلل ظؾقه وشؾم ؿال :فو يعطى افـاس بدظواهم ٓدظى كاس
دماء رجال وأمواهلم .زاد افْقفؼي بّـد حّن :فؽن افْقـة ظذ اددظي ،وافقؿغ
ظذ من أكؽر.
***
فٝػدد جدا يف أحادٜح يف اذتالٍ  ٚاذتساّ  ٚايعكا٥دٜ ٚ ،ه ٕٛهلا غٛاٖد
َ ٚتابعات ختسجٗا َٔ دا٥س ٠ايطعف ،فُٝط ٞقدَا يف تطعٝفٗا ٜٛ ٚدعٗا
يف قطِ ضعٝف املفازٜد.
قلت :اجلواب أما إن خرجت ظن دائرة افضعف إػ رتْة ما حيتج به ،ؾام
اداكع أن حيتج به يف افسؽقب و افسهقب و افعؼائد و إحؽام ،و افؼول َبلن
افعؼائد ٓ تثْت بام خرج ظن دائرة افضعف إػ درجة آحتجاج  :هذا شقفدر
ـام ـْرا من أؿوال أهل افّـة يف افعؼقدة و إحؽام ادْـقة ظذ إدفة افثابتة
ً
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اخلارجة فذاهتا أو فغرها من دائرة افضعف إػ افؼوة و إٓ ؾؽقف يؼول ظـي أين
اتشدد يف أحاديث افسؽقب و افسهقب ،ثم يؼول إن هلا صواهد ترؿقفا،
وؿوفه :أين اصدد يف أحاديث إحؽام و افعؼائدَٕ ،عػفاٌ ،
ؿول ٓ اشاس
فه من افصحة ،ؾافْحث ادذـور يف ادػاريد و ظذ مّاكقدهم ٓ ،ظذ إبواب
افػؼفقة ،ومل أحترى أحاديث إحؽام وافعؼائد بافشدة ـام يزظم.
***
َٚع ٖر ٙايبالٜا مس ٢نتاب٘ " :ايسٜاض املطتطاب ٖٛٚ ،"١يٝظ زٜاضا ٚ
ال َطتطابا ،بٌ ٖ ٛجٓاٜات خطري ٠عٓد ستيب اذتدٜح ٚستيب ايصخاب.١
قلت :افؽتاب اصتؿل ظذ مجؾة ضقْة مْارـة وهلل احلؿد من صحقح حديث
رشول اهلل صذ اهلل ظؾقه وشؾم ،وآخره يف أحاديث ذـرت ظؾؾفا ؾؿثل هذا إذا
مل يؽن مّتطابا ظـدك ؾفو من باب ذفك افْقت:
ــه ادْــــَ ِ
يض َجيِـــدْْ مـــرا بِـ ِ
ــر َمـ ِ
ــك َذا َؾـــ ٍم ُمـ ٍ
ــر ٍ
َو َمـــ ْن َيـ ُ
اء افـــزٓٓ
ُ
***
فٝجب عًَ ٢ؤيف٘ ايتٛب ١ايٛاضخ ١ايصسحي ١املعًٓ َٔ ١عًُ٘ ارتطري يف
ٖ.را ايهتاب.
قلت :بل افواجب ظؾقك يا صقخ افتوبة ظن هذا افتفويل و بـاء إحؽام
اجلائزة ظذ ادجازؾات بام فقس حتته ضائل.
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هذه بعض ادالحظات ظذ هذه ادؼدمة افتي صدورها هبذه افرـة من افشقخ
ربقع :تعتز مع إشف صقـا ؾقه.
هذا وؿد ـاكت فـا رء من افعـاية بؽتاب ادػاريد إفقؽم حػظؽم اهلل،
كـؼها ظؼب هذا افرد ظذ مؼدمة افشقخ ربقع ،افتي حافػفا افزفل و زايؾفا
افتوؾقق وافعدل ،وحغ خروج مّتدرـه أو ؽره ظذ ـتايب ادػاريد :يتم إن
صاء اهلل افـظر ؾقه ،ؾاشتػقد ما ؿد يؽون ؾقه من كؼد بحق ،ؾؼد اكتؼد ظذ
افْخاري ومّؾم و ؽرمها من إئؿة افذين من اـون أكا بجاكْفم ،وما ـان من
خطل أو جزاف و مْافغة و هتويالت ـام يف هذه ادؼدمة يْغ إن صاء اهلل بحّْه،
شائال ريب ظز وجل اهلداية و افتوؾقق يف افؼول و افعؿل  ،إكه شْحاكه شؿقع
جمقب.
***
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قال الشيخ ربيع:

ٖرا َا بدا ي َٔ ٞاملالحظات عً ٢اذتجٛز ٚ ٟنتاب٘ املرنٛز ٚيٓػسع
يف َٓاقػ ١اذتجٛزَ ٟع بٝإ تطسع٘ يف االحهاّ ٚعدّ حتسٚ ٜ٘عدّ جد ٙيف
ايبخح عٔ نٌ أحادٜح ايصخاب ٚ ١اضتٝفاٗ٥ا ال يف قطِ صخٝح املفازٜد ٚال
يف قطِ ضعٝف املفازٜد.
اذتُد هلل  ٚايصال ٚ ٠ايطالّ عً ٢زض ٍٛاهلل  ٚعً ٢آي٘ ٚصخب٘  َٔٚأتبع
ٖداٖ :ٙر ٙاضتدزانات عً ٢نتاب حي ٢ٝاذتجٛز ٟاير ٟمسا ٙبايسٜاض
املطتطاب ١يف صخٝح ٚضعٝف َفازٜد ايصخاب١
بدأت بكطِ ايطعٝف ٚ ،إٕ نإ ٖ ٛاألخري يػد ٠أُٖٝت٘ ثِ ثٓٝت بكطِ
صخٝح املفازٜد ٚ ،االضتدزاى عً َِٗ ٘ٝاٜطا؛ الٕ ف ٘ٝاعاد ٠اذتل إىل
ْصاب٘ٚ ،ف ٘ٝتٛف ١ٝايصخاب ١اير ٜٔأٚزدِٖ يف ٖرا ايهتاب حكِٗ.
ٚايرٜ ٟظٗس ي ٞبعد ٖرا االضتدزاى ٚذاى إٔ عً ٢حي ٢ٝاذتجٛز ٟإٔ
ٜعًٔ ايػاٖ ٤را ايهتاب اير ٟمل ٜطبل ي٘ َجً٘ ٚ ،ايرٖ ٟطِ ف ٘ٝحل
........ايصخاب ١اير ٜٔاٚزدِٖ يف ٖرا ايهتاب.
قلت :هذا مـفج من افشقخ ربقع ظجقب ،ؾؼد اكتؼد أئؿة ـثر ـتْا ـثرة من
ـتب احلديث ومل يؼل أحدهم بنفغاء ـتْفم تؾك!!.
أما هذا ادـفج ؾؿـفج هدام ظقاذا باهلل ،ؿد ـان افشقخ ربقع حيذر مـه ،ثم هو
أن يرصخ من رأشه ؿال تعاػ﴿ :يا أهيا افذين آمـوا مل تؼوفون ما ٓ تػعؾون﴾
أية ،ؾفذا من جـس طؾم افشقخ ربقع وأحؽامه افغافقة افؼائؿة ظذ ظرجون
احلّد ،و اهلل ادّتعان.
كتبه :
حيقى بن ظع احلجوري
بتلريخ 13 :ربقع افثاين 1436هـ

