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بعد أما وصحبه.. وآله حممد نبينا عىل والصالة والسالم هللا احلمد

تعاىل  ~ ١٤٢١هـ) (ت العثيمني صالح بن حممد العالمةُ نا شيخُ فيعترب
آثاره أن كام العامل، من كثريةٍ أنحاءَ يف صيته ذاع قد وممن العرص، هذا علامء من أبرز

الرشيعة. لعلوم املتلقني من قبوالً وإقباالً وتلقى بانتشار، تزال العلميةَ ال

الندوة موضوع يكون بأن ه علمَ وأجلَّ الشيخَ أحبَّ رسرتُ كغريي ممن وقد
عن اإلسالمية والدراسات الرشيعة بكلية القصيم ممثلةً تقيمها جامعةُ التي العلمية

ذلك اإلمام. تركها التي اجلهود العلمية

ألقاه مما الشيخ أو كتبه ما عىل معظم االطالع تعاىل بحمد اهللا يل تسنى وقد هذا
بالعقيدة. يتعلق

الرشيعة بجامعة القصيم. ويف كلية املسجد يف يديه التتلمذ عىل رشف كان يل كام
وفرطَ مالحظته، دقةَ  التعليم؛  يف وطريقته الشيخ دروس يف يعجبني وكان

ذلك من يملّ ال وكان والتمثيل... والتدليل اللفظي، بالتحليل وعنايتَه فطنته، 
أو لعبارة عقدية الفريدة التحليلية بطريقته  ه  رشحُ استغرق فلربام عليه  اهللا رمحة

أو زاد.. الدرس زمنَ قصرية فقهية

بالربهان؛ واإليضاح والتفصيل بالرشح والبيان؛ العناية شديدَ الشيخ كان وملا
أحاديث وخاصة النبوية، األحاديث من وفتاويه؛ دروسه وكتبه يف يورده ما لكل
أن آثرت كبري؛  فهمها خطري، واخلطأ يف منها املراد إدراك يف الزلل ألن العقائد؛
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أشكل  ما ~ ببيان عناية الشيخ حممد جانب من يف بحثي هذا موضوع يكون
ذكر مع األحاديث.. تلك معاين رشح تناول يف وطريقته االعتقاد، من أحاديث
وجه عىل له، الشيخ وبيان منها، حديث كل يف اإلشكال وجه وذكر  هلا، أمثلة

املقام. بام يناسب االختصار

  

.~ الشيخ تركها التي الزاخرة العليَّة العلمية اآلثار إظهار يف ١) املسامهة
شبهات  ودفع النبوة، جناب محاية عىل ~ يشء من حرص الشيخ بيان (٢

الرشيفة. النبوية األحاديث عن واملضلني املبتدعني
أحاديث  من أشكل ما توضيح يف ابن عثيمني منهج الشيخ به متيز ما إبراز (٣

االعتقاد.
السنة أهل  لعلامء الواسع؛ العميق الراسخة، والفهم  العلمية املقدرة بيان (٤
أحاديث توضيح عىل عثيمني ابن  الشيخ  العرص  هذا يف أبرزهم ومن واجلامعة

فيها. التناقض أو التعارض توهم ودفع ،S الرسول

  

بيانه  يف ~ الشيخ عليه كان يسري الذي املنهج معامل ببيان البحث هذا يُعنى
املختلف... من احلديث علامء يصنفه مما أو لألحاديث املشكلة،

مسائل عىل الدالة األحاديث عىل التمثيلُ حيث هذا من َ الباحث بحثه وقَرصَ
يف مرتكبَه يوقع وقد خطري، االعتقاد أحاديث فهم يف اخلطأ ألن فقط؛ االعتقاد
مراد خيالف  أمر عىل للحديث اخلاطئ  فهمه حيمله أو به، اإليامن جيب ما  إنكار
ما  بيان يف الشيخ من منهج البحث يف ذكر ما عامة وإن كان Sمنه، الرسول

االعتقاد وغريها. أحاديث عىل يرسي ربام األحاديث من أشكل
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البحوث العلمية لعرشات مضافة يف جزئية مشاركة عبارة عن البحث هذا لكون
أن الطبيعي فمن العلمية؛ عثيمني ابن الشيخ بجهود التي تُعنى يف الندوة؛ املقدمة
الوفاء مع االختصار حاولت املقصود بأقرب طريق، ولذا إىل يصل خمترصاً، يكون

اإلمكان. قدر بالغرض

وفهارس: خامتة ثم ومبحثني، متهيد، يف البحث وجعلت

فيه:  التمهيد؛ فذكرت فأما

البحث. بمصطلحات التعريف (١

احلديث. علم مشكل أمهية (٢

واجلامعة. السنة أهل عقيدة تقرير يف الشيخ جهود عن موجزة ملحة (٣

فهام: املبحثان؛ وأما

من أشكل ما يف بيان منهجه الشيخ عليها أسس القواعد التي األول: املبحث *
وفيه مطالب. االعتقاد، أحاديث

عىل  االعتقاد أحاديث من أشكل  ما بيان  يف الشيخ اعتامد األول:  املطلب ـ
الصحيحة. والسنة الكريم القرآن

بمنهج  االعتقاد بيان ما أشكل من أحاديث الشيخ يف التزام الثاين: املطلب ـ
اهللا تعاىل. رمحهم الصالح السلف

إىل املحكم  األحاديث من املتشابه ردّ عىل وجوب تأكيد الشيخ الثالث: املطلب ـ
املشكل. إلزالة منها

بني  تناقض تعارض أو يقع أن يمكن ال أنه عىل الشيخ تأكيد الرابع: املطلب ـ
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األحاديث الثابتة.

دون والسنة الكتاب بظاهر األخذ عىل وجوب الشيخ تأكيد اخلامس: املطلب ـ
تعطيل. حتريف وال

االعتقاد مع أحاديث تعامله الشيخ يف سلكها التي الطرق أبرز الثاين: املبحث *
مطالب. املراد، وفيه وضوح وعدم اإلشكال التي ظاهرها

احلديث... يف اإلشكال بنفي الشيخ ترصيح األول: املطلب ـ

املشكلة األحاديث لبعض اخلاطئ املعنى م توهُّ بأن الشيخ بيان الثاين: املطلب ـ
الرشع. مسائل لبعض صحيح غري فهم مبنياً عىل يكون قد

يف  أخطأ من خطأ إىل ينبه لإلشكال الشيخ معرض بيان يف الثالث: املطلب ـ
ويرده. احلديث، فهم

أو  ذاته، احلديث بسياق احلديث يف لإلشكال  الشيخ بيان  الرابع: املطلب ـ
ألفاظه. بعض

ذات  آخر يف بحديث يف احلديث؛ لإلشكال الشيخ اخلامس: إيضاح املطلب ـ
املوضوع.

متنه.  سنده أو يف لعلة يف احلديث؛ لإلشكال الشيخ رد السادس: املطلب ـ

داللة اللغة. عىل باالعتامد أشكل ملا الشيخ إيضاح السابع: املطلب ـ

أو  العقل عليه دل عىل ما باالعتامد لإلشكال الشيخ إيضاح الثامن: املطلب ـ
احلس.

عن السلف. باملأثور لإلشكال الشيخ إيضاح التاسع: املطلب ـ
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كالم بجمع أوالً فقمت والتحليل، االستقراء منهج البحث  هذا يف اتبعت
ما وإيضاح يف بياهنا طريقته وتأملت املشكلة؛ األحاديث جمموعة من عىل الشيخ
يف عليها الشيخ كالمه قواعد بنا يل أن ملنهجه له، وظهر مٍ توهُ أو إشكال من فيها
ختتلف الشيخ سلكها وهناك طرق األول، املبحث يف فجعلتها األحاديث؛ رشح

الثاين. يف املبحث جعلتها كلها آلخر حديث من

أكثر؛ أو مثال بذكر أقوم مطلب عنوان كل الشيخ يف ملنهج توضيحي وبعد 
استيعابَ البحث هذا  يف غريض ليس ألنه  أمكن،  ما االختصار وحاولت

من معامل إبراز  املقصود وإنام  بالبيان،  الشيخ هلا تعرض التي املشكلة األحاديث
ذلك. يف منهجه

بيان ما يف الشيخ كالم نحو ذكر ممن العلامء بعض إىل أشري أنني منهجي ومن
األحاديث. من أشكل

البحث. ذكرها يف يرد التي األحاديث وخرجت اآليات وقد عزوت

وآله. نبينا حممد عىل اهللا وصىل والسداد، اهللا تعاىل التوفيق وأسأل هذا
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واحد، بمعنى  «املنهاج» و «املنهج»  و  الواضح،  الطريق اللغة: يف املنهج
املستقيم...(١) الطريق و«النهج»:

بيانه  يف ~ عثيمني ابن  الشيخ سلكه الذي الطريق  هنا: باملنهج ومرادي
يف تتسم التي  األحاديث؛ تلك مع تعامل وكيف العقيدة، ألحاديث وتوضيحه

واإلشكال... االشتباه أو بالغموض الظاهر

  

ل) كْ ِ (شَ كلمة: ل) مأخوذ من كِ (املُشْ لفظ أن لوجدنا اللغة معاجم إىل رجعنا لو
ومن ل هذا. أي: مثله، كْ شَِ هذا تقول: «املامثلة. فارس: ابن يقول كام بابه ومعظم
كل شِ يف دخل وهذا هذا، شابَهَ هذا أي ِه، تبَ شْ مُ أمر يقال: كام ل، كِ شْ مُ أمرٌ ذلك يقال:

اختلط».(٣) إذا ر؛ األمُ يلَّ عَ ل كَ وأَشْ . لتبسٌ مُ أي: . لٌ كِ شْ مُ أمرٌ قال: كام «يُ هذا».(٢)

من كثريٌ منه  املراد معرفة إىل تدِ هيَ ومل  معناه؛ أشكل حديث  كل هنا: واملرادُ 
أو وشاكله، فأشبهه غريه شكل يف دخل قتيبة ابن يقول  كام لكونه إما الناس؛

حتت لفظه.(٤)  املختلفة املعاين واستتار بغريه؛ اللتباسه معناه لغموض

األصفهاين للراغب القرآن، ألفاظ مفردات و: (٣٦١/٥) فارس  البن اللغة، مقاييس معجم انظر: (١)
منظور (٣٨٣/٢). البن العرب، لسان و: (ص٨٥٢)

اللغة: (٢٠٤/٣). مقاييس (٢) معجم
منظور: (٣٥٦/١١). البن العرب، لسان (٣)

الطحاوي (٣/١). لإلمام اآلثار، مقدمة مشكل وراجع: (٦٨/١) قتيبة القرآن، البن تأويل مشكل انظر: (٤)
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احلافظ قال الرشيعة، علوم أهم من وخمتلفه؛ احلديث،  مشكل علم يعترب
يكمل وإنام العلامء، من مجيعُ الطوائف إليه ضطرٌ مُ األنواع، من أهم «وهو السخاوي:

املعاين الدقيقة.»(١) عىل غائصاً والفقه، احلديث لصناعتي جامعاً إماماً من كان به

 ، إال حقاً ينطق ال بأنه Sيتضمن االعتقاد اجلازم حممد بالنبي اإليامن ثم إن
تناقضٌ ونواهيه وآوامره أخباره، يف جيري يمكن أن ال وأنه إال صدقاً، وال يقول

معنى مل حيقق ، خمطئٌ ضالٌ فهو ذلك زعم ومن ، اختالفٌ أو تنافرٌ وال ، تضادٌ أو
نث +  ,  -  :Å  اهللا بقول صادقاً إيامناً يؤمن ومل اهللا، رسول حممداً بأن الشهادة

.( .  /  0 1  2   3  4  مث (النجم: ٣ - ٤
نوعُ بينها ، وفيام ظاهرها مشكلٌ أحاديثُ S؛ عن املصطفى وي وقد رُ هذا
تلك يف تناقض ثمة أن قلبه يف وقع فهمه؛ وقلَّ علمه، من قَرصُ فإذا رآها ، اختالفٍ

اهللا. رمحة تتداركه مل إن حتى هيلك؛ نفسه يف يعاجله يزال فال األحاديث،
مزلقاً تعترب ذلك؛ منها توهم يُ أو اإلشكال، ظاهرها التي األحاديث فإن وعليه

النبوة... جناب النيل من إىل هلا، وسبيالً هناية التي ال الشبهات إىل وباباً خطراً،

مسلك وحديثاً؛ قديامً واملنافقني الكفار من املحمدية الرسالة أعداء سلك وقد
اإلشكال، ظاهرها  التي األحاديث بإشاعة S؛ النبي أحاديث يف التشكيك
والسالم الصالة  عليه اإلسالم  رسول كالم  يف التناقض عىل دليالً وجعلوها 

وحرية. شك يف املؤمنني بعض فأوقعوا

املغرضة،  واألقوال الكاذبة، املزاعم لتلك للتصدي اإلسالم انرب علامء ولذا
مؤلفات فأفردوا الطاهر؛  النبوة جلناب  ومحايةً ،S املصطفى سنة عن دفاعاً

                               

للسخاوي (٨١/٣). رشح ألفية احلديث، املغيث فتح (١)
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أال االختالف؛ وبينوا منها توهم يُ أو اإلشكال، ظاهرها التي األحاديث فيها مجعوا
والربهان. بالدليل اختالف؛ وال فيها إشكال

    

(ت ٢٠٤هـ). الشافعي إدريس بن حممد لإلمام احلديث)(١) كتاب: (اختالف ـ

األحاديث  مؤلفه فيذكر العلم(٢) هذا يف ألف ما أول الكتاب هذا ويعترب
اإلمام يذكر ومل االختالف، ويرفع فيزيل اإلشكال أو إشكاهلا، اختالفها، املتوهم

املتعلقة بالفقه.(٣) األحاديث إال الكتاب هذا يف الشافعي

قتيبة  بن مسلم بن عبداهللا حممد، أليب احلديث)(٤) خمتلف  (تأويل كتاب ـ
.~ ٢٧٦هـ) (ت الدينوري،

تناول عنوانه؛ بل من يظهر عىل املختلف؛ كام هذا يف كتابه ابن قتيبة يقترص ومل
واحد. يشء واملشكل جيعلون املختلف الذين العلامء من ألنه ذلك أيضاً؛ املشكل

الطحاوي،  حممد األزدي، بن أمحد جعفر، أليب (رشح مشكل اآلثار)(٥) كتاب ـ
٣٢١هـ). (ت املرصي

«إين نظرت الكتاب: مقدمة يف لقوله األحاديث؛ (اآلثار): بـ الطحاوي ومراد
الكتب  أوسع من الكتاب هذا ويعد Sباألسانيد املقبولة...» عنه املروية يف اآلثار
النبي إىل األحاديث بسنده رو وأحسنها، فاملؤلف األحاديث، مشكل يف املؤلفة

جملد. يف حيدر، أمحد عامر حتقيق: بريوت، الثقافية، مؤسسة الكتب نرش: ١٤٠٥هـ، من طبعاته: سنة (١)
.(٦٣٩ البيت ألفيته، (رقم يف والسيوطي كتابه: فتح املغيث، (٧١/٣). يف السخاوي ذلك عىل نص (٢)

(ص٣٣). الصحيحني. املتوهم إشكاهلا يف العقيدة أحاديث كتابه: يف الدبيخي، سليامن د. ذلك: ذكر (٣)
زهري النجار، حممد بتحقيق: بريوت، اجليل، درا نرش: ١٣٩٣هـ، سنة منها: طبعات؛ عدة الكتاب طبع (٤)

واحد. جملد يف
شعيب بتحقيق: بريوت، الرسالة، مؤسسة ١٤١٥هـ، نرش: سنة أحسنها: طبعات؛  الكتاب عدة طبع (٥)

جملداً. ١٦ يف األرناؤوط،



م تقـدَّ يْـنِ ذَ أي  وقالـوا:  لديَّ ومسلم البخاري  يف  قومٌ تشاجر
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٩٥٩

أبواب... هذا إىل وقسم كتابه والرد، القبول حيث منها من كثري عىل وتكلم ،S
~ اتباع مذهب السلف  عنه عرف فقد مؤلفه؛ عقيدة بسالمة الكتاب كام يتميز

واجلامعة. السنة أهل

ابن  عبدالرمحن الفرج أليب الصحيحني)(١) حديث من كتاب: (كشف املشكل ـ
٥٩٧هـ). احلنبيل (ت البغدادي، البكري، اجلوزي، ابن عيل

احلميدي توح فُ بن حممد رشحاً لكتاب احلافظ هذا اجلوزي ابن كتاب ويعترب
ما  برشح اجلوزي ابن قام فقد الصحيحني)(٢) (اجلمع بني ٤٨٨هـ): (ت األندليس
مشكالً وال أو مشكل، غري من األحاديث شيئاً «وربام ذكر أحاديثه. من مشكالً رآه

.(٣)«. شافٍ بيشء فيه يأيت

أخر كتب وثمة خمتلفه، أو احلديث، مشكل يف ألفت التي الكتب، أشهر هذه
اختصاراً.(٤) تركها آثرت بعينه، ملذهب نرصةً ألفت بعضها

أجزاء. ٤ يف البواب، عيل د. حتقيق: الرياض، نرش: دار الوطن، ١٤١٨هـ، سنة منها: طبعات؛ طبع (١)
بريوت. حزم، ابن دار ١٤٢٣هـ، طبع سنة: (٢)

(ص١١). اجلوزي، البن املشكل كشف عىل كتاب: البواب، الدكتور/ عيل مقدمة: (٣)
احلسن أيب تالميذ من (ت٣٨٠هـ)  الطربي احلسن أليب  املشكلة) األحاديث (تأويل كتاب: منها: (٤)
كتاب: ـ ومنها: عنه اهللا ـ عفا احلديث أهل نيل من الصفات، وفيه أحاديث تأويل من فيه أكثر األشعري.
والكتاب املذهب األشعري، أئمة من كبار (ت٤٠٦هـ) فورك ابن بكر أليب وبيانه) احلديث (مشكل

بسابقه. شبيه
طبعه  القصيمي، عيل بن لعبداهللا وبياهنا،  النبوية األحاديث  مشكالت  منها: كتب؛ املتأخرين ولبعض
سنة امليس، خليل حققه: القلم،  دار نرش: ببريوت،  طبع ثم باكستان، يف السلفي، العلمي املجلس
النقاد احلديث وموقف خمتلف كتاب: منها: املختلف؛ موضوع بدراسة عنيت كتب ومنها ١٤١٥هـ.
الفقهاء بني احلديث خمتلف و: ١٤٠٦هـ، مكة، الصفا، مطابع نرش: اخلياط، أسامة د. منه، واملحدثني

١٤١٤هـ. مرص، الوفاء، دار نرش: محاد، د. نافذ حسني واملحدثني،

                               



٩٦٠
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(١٣٤٧هـ عامي ~ الذي عاش بني العثيمني صالح بن حممد الشيخ كان
والتأليف والبحث التدريس يف عمره من سنة مخسني عىل يزيد ما أنفق قد ١٤٢١هـ)

واللغوية. الرشعية العلوم سائر يف
واجلامعة، السنة أهل الصحيحة عقيدة العقيدة يف تقرير كبرية جهود للشيخ وكان

اهللا. رمحهم الصالح السلف عليه خمالفة ما كان والتحذير من عنها، والذب

ييل: ما ذلك؛ من ذكره يمكن ما أبرز ولعل

 

دروساً  املسجد؛ وكانت يف الدروس عىل الشديد بحرصه ~ الشيخ اشتهر
تلك بعض لتدريس العقيدة خيصص وكان للرضورة؛ إال عنها يتخلف ال ، يوميةً
يف املتون بعض عىل ويعلق واجلامعة، السنة أهل كتب فيها ويرشح  الدروس،

العقيدة...

حياة يف ١٣٧٠هـ؛ سنة وذلك ؛ مبكرٍ سنٍّ يف للتدريس الشيخ جلس  وقد
اجلامع  الزم التدريس يف ثم ~ السعدي نارص بن عبدالرمحن شيخه العالمة
اهللا رمحة ١٤٢١هـ  سنة تويف أن إىل سعدي؛ ابن شيخه وفاة بعد بعنيزة الكبري
الدين وأصول الرشيعة وبكلية بعنيزة؛ العلمي إىل تدريسه باملعهد باإلضافة عليه.

النبوي... احلرام، واملسجد باملسجد وتدريسه بالقصيم،

بعضها: وسمعتُ دروسه يف رشحها التي الكتب ومن

~ (ت ٧٢٨هـ). تيمية ابن أمحد اإلسالم لشيخ العقيدة الواسطية؛

~ (ت ٧٥١هـ). قيم اجلوزية البن النونية؛ القصيدة

للشيخ السفارينية) (العقيدة بـ: املعروفة املرضية؛ الفرقة عقد يف املضية الدرة
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٩٦١

~ (ت ١١٨٨هـ). السفاريني أمحد

~ (ت ١٢٠٦هـ). عبدالوهاب حممد بن للشيخ التوحيد؛ كتاب

  

بقلمه،  الشيخ ره حرَّ ما فمنها العقيدة؛ يف املؤلفات من عددٌ ~ للشيخ ظهر
دروسه. مما أماله يف عنه تب كُ ما ومنها

يصنفه  ما بتحرير العناية شديدَ ~ كان الشيخ أن إىل هنا اإلشارة وجتدر
ذلك عىل وقفتُ للمطابع؛ وقد يدفعه أن قبل وتكراراً فرياجعه مراراً من الكتب،
الكلية يف عليه كامالً ه قرأتُ فقد التدمرية) (تقريب لكتاب عند تأليفه وذلك بنفيس؛
بطبعه بعد أذن حتى وينقص؛ فيه يزيد يزال فال عليه مراراً رئ يده، وقُ بخط وكان
أضعاف أضعاف ما أماله عنه مما تب كون ما كُ هذا يفرس سببَ ولعل طويل، زمن
جهوداً بذلوا أخياراً البديعة العالية لعلومه قيض الذي هللا بقلمه...واحلمد  كتبه 

هبا. لينتفعوا للناس وإخراجها وحتريرها مجعها يف كبريةً

بقلمه : كتبها التي العقيدة يف فمن مؤلفاته *

احلموية. بتلخيص الربية رب فتح (١
املقديس. قدامة ابن للشيخ االعتقاد ملعة رشح (٢
احلسنى. وأسامئه صفات اهللا يف املثىل القواعد (٣

تيمية. ابن اإلسالم لشيخ التدمرية الرسالة تقريب (٤
السنة واجلامعة. عقيدة أهل (٥

وجمالسه: دروسه عنه يف تب كُ مما يف العقيدة املؤلفات ومن *

السفارينية). (العقيدة املرضية: الفرقة عقد يف املضية الدرة قصيدة رشح (١

                               



٩٦٢
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تيمية. البن الواسطية رشح العقيدة (٢

بن عبدالوهاب. حممد للشيخ التوحيد كتاب رشح (٣

عبدالوهاب. بن كشف الشبهات للشيخ حممد رشح (٤

عبدالوهاب. بن حممد للشيخ الثالثة األصول رشح (٥

القيم. البن النونية رشح القصيدة (٦

وتداوهلا عظيامً نفعاً هبا اهللا ونفع ونُرشت، اهللا بحمد الكتب هذه بعت طُ وقد
العامل. من كثرية يف بالد العلم طالب



استفتاءات  من ، وال يسأم سائالً يرد ال للناس باذالً نفسه ~ الشيخ كان
العامة واملجالس والكلية، املسجد، يف عليه، وتررددهم وكثرة إيراداهتم، الناس،
الناس الشارع يتبعه ويف بل سيارته، ويف هاتفه، وعىل وإقامته، سفره واخلاصة، ويف
جييب وهو أنواع العلوم واملعارف، ؛ يسألونه عن مسجده ذهاباً وإياباً إىل من بيته

صربه أشد وما جلده أعظم ما مثوبته، وأجزل اهللا فرمحه ملل وال كلل بال

سهولة مع والتأصيل، والتحرير بالدليل، العناية فتاويه يف عنه رف  عُ وقد
العبارة... ودقة األسلوب،

أبرزها  كان من كبرية؛ مؤلفات يف وأُخرجت معت فجُ فتاويه، الناس ولذا تلقى
السليامن. فهد الشيخ ورتبها: مجعها عثيمني) ورسائل ابن فتاو (جمموع كتاب:

جملدات. عرش العقيدة خيص ما بلغ وقد

عىل (نور اإلذاعي  الربنامج  وفتاو املفتوح، الباب فتاو أيضاً: له ع  ومجُ
العقدية. املسائل من العديد تتضمن التي الدرب)
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٩٦٣

 

~ سنة  سعدي ابن شيخه منذ أن تويف الكبري اجلامع اخلطابة يف توىل الشيخ
١٤٢١هـ. سنة األجل وافاه حتى ١٣٧٦هـ

واجلامعة، السنة أهل السلف عقيدة فيها يوضح كثريةً خصص الشيخ خطباً وقد
ويلقيها،  فيكتبها اخلطب حيرر ~ وكان واخلرافات،  البدع من فيها وحيذر

والتدقيق. التحري يف غاية فكانت

  

جييب الدرب) الذي عىل (نور تتمثل بربنامج مشاركات إعالمية للشيخ كان
يف اإلذاعية الربامج أشهر من الربنامج هذا  وكان املستمعني،  أسئلة عىل فيه
يف إذاعي برنامج وللشيخ اهلاتف) عىل (سؤال برنامج يف مشاركة الفتاو...وله

القرآن. تفسري

مذهب الشيخ فيها يبني التي املسائل العقدية من العديدُ الربامج هذه دُ يف ويَرِ
السلف. ملنهج املخالفني عىل واجلامعة، ويرد السنة أهل

اإلجياز بام يف ذكرها آثرت بيان عقيدة السلف؛ الشيخ يف جهود يشء من هذا
من جانب مهم بيان فيه أحاول الذي البحث هلذا مدخالً املقام، وجعلتها يسمح به
فدونك  واجلامعة. السنة السلفية عقيدة أهل العقيدة خدمة يف ~ الشيخ جهود

األول.(١) املبحث

ذلك ومن العلمية، وجهوده الشيخ عن تتحدث التي العلمية؛ والرسائل الكتب من عدد ظهر وقد (١٥)
ومنها: السلفية الصحيحة، العقيدة يف تقرير جهوده الكبرية

نال أطروحة وهي األمحدي، مسلم بن عبداهللا به، املتعلقة اإليامن واملسائل عثيمني يف ابن الشيخ ١ـ جهود  
املدينة النبوية. يف اإلسالمية اجلامعة من املاجستري درجة هبا

درجة هبا نال أطروحة  وهي تقمونني،  طاهر حممد التوحيد، مسائل يف عثيمني ابن الشيخ جهود ٢ـ  
النبوية. املدينة يف اإلسالمية اجلامعة من املاجستري

                               



٩٦٤
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األول املبحث

     
     

مطالب: وفيه

القرآن عىل االعتقاد من أحاديث ما أشكل بيان يف اعتامد الشيخ : ـ
الصحيحة. والسنة الكريم

بمنهج أحاديث االعتقاد من أشكل ما بيان يف الشيخ التزام :  ـ
اهللا تعاىل. رمحهم الصالح السلف

املحكم إىل من األحاديث املتشابه ردّ وجوب عىل الشيخ تأكيد : ـ
املشكل. ملعرفة منها

بني تناقض أو تعارض يقع أن يمكن عىل أنه ال : تأكيد الشيخ ـ
األحاديث الثابتة.

دون والسنة الكتاب بظاهر األخذ عىل وجوب الشيخ تأكيد : ـ
تعطيل. حتريف وال
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٩٦٥

 

األول املطلب

      
   

تعاىل  كتاب اهللا عىل يعتمد العلم مسائل من يقرره ما سائر يف ~ الشيخ كان
يؤكد ما وكثرياً األصول؛ وأصلَ القواعد أسَّ ذلك اهللاS؛ وجيعل رسول وسنة
من مل وأن يف الوحيني، جاء ملا ينقاد من هو احلق املؤمن بأن ومؤلفاته دروسه يف

مبيناً... خرساناً ضل وخرس بنورمها هيتد

األصل هبذا ألدلتها ورشحه  االعتقاد؛ ملسائل  تقريره معرض يف ر ويُذكِّ
أمور من ورسوله به اهللا  أخرب ملا  ينقاد أن املؤمن «حقيقة بأن  ويقول: العظيم؛

عقله...»(١) فيها حار وإن الغيب،

اهللا رسول اهللا وسنة كتاب وأفعاهلم عىل الناس أقوال تعرض أن «جيب وأنه:
كان...»(٢) مهام باطل فهو فام خالفهام ،S

تعاىل وسنة اهللا عىل كتاب وعمله معتقده يبني أن املؤمن «فعىل ويقول أيضاً:
ذلك  فإن منهاجهام، ويسريُ عىل بنورمها يستيضء له، إماماً Sفيجعلهام رسوله

 M  L  K  J نث قوله: يف به، تعاىل اهللا أمر الذي املستقيم الرصاط هو
 [  Z  Y  X WV  U  T S  R  Q  P  ON
يبني معتقده  من كونه الناس يسلكه بعض مما وليحذر ،(١٥٣ \  مث (األنعام:

                               

ابن عثيمني، (١٧/٢). ورسائل جمموع فتاو (١)
املصدر السابق: (١٥٤/١). (٢)



٩٦٦
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هذه رصف حاول خالفه عىل والسنة الكتاب نصوص رأ فإذا معني، مذهب عىل
والسنة الكتاب فيجعل متعسفة! وجوه عىل املذهب ذلك يوافق ما إىل النصوص
طرق أصحاب من وهذه طريق تابعاً!! ال إماماً سوامها وما متبوعني! تابعني ال
  ̧ ¶  µ  ´ نث يف قوله: هذه الطريق ذم اهللا اهلد، وقد أتباع ال ،اهلو
  Ä  Ã Â Á À  ¿  ¾½  ¼  »   º  ¹

(املؤمنون: ٧١)».(١) Å  مث
جيب وحينئذٍ والتباس؛ كل إشكال يزيل ما فيهام الكتاب والسنة أن عىل ويؤكد
الفهم العلم أو نقص إما من «اخلطأ بأن ويقول: ورسوله؛ اهللا ما قاله بكل األخذ
والفهم بالعلم اإلنسان فِّق وُ إذا أما  تقصري، وهذا ر  التدبُّ نقص أو قصور،  وهذا

إليه...»(٢) يصل أن بد فال احلق؛ إىل الوصول يف اجلهد وبذل

يف األول املصدر هو القرآن أهل السنة واجلامعة من علامء كغريه الشيخ وجيعل
فيجب الصحيحني أحد كان وإن السنة يف حديث عارضه فإذا والترشيع؛ االعتقاد

احلديث... عىل وتقديمه القرآن به جاء ما اعتامد

يوم  اجلبال فيها وخلق السبت، يوم الرتبة Å  اهللا ذلك حديث: «خلق مثال
يوم النور وخلق الثالثاء، يوم وخلق املكروه يوم اإلثنني، األحد، وخلق الشجر
من العرص بعد عليه السالم آدم وخلق اخلميس، يوم الدواب فيها وبث األربعاء،
العرص إىل فيام بني اجلمعة ساعات من ساعة، آخر وىف اخللق، آخر اجلمعة، ىف يوم

صحيحه.(٣) يف مسلم رواه الليل.»

وجعل واألرض، السامء خلق يذكر فيه أنه مل إشكال وهو: فيه احلديث فهذا

ابن عثيمني (٣٤٦/٣). ورسائل جمموع فتاو (١)
التوحيد (٦١/٢). عىل كتاب القول املفيد (٢)

اهللا عنه. ريض هريرة، أيب عن ح (٢٧٨٩) مسلم، (٣) صحيح



م تقـدَّ يْـنِ ذَ أي  وقالـوا:  لديَّ ومسلم البخاري  يف  قومٌ تشاجر
مسلم الصناعة حسن يف كام فاق صحة البخاري فاق لقد : فقلتُ

٩٦٧

أيام؟! ستة كان يف واألرض السموات خلق أن يبني والقرآن أيام!! يف سبعة اخللق
,  +   * ) ( ' & % $ #  "  ! تعاىل:نث قال اهللا

.(٤ مث (احلديد:
رصيح القرآن: يعارض احلديث الذي هذا يف لإلشكال بيانه قال الشيخ يف ولذا
رواه احلديث فهذا احلديث؛ إىل آخر السبت...» يوم الرتبة اهللا «خلق حديث: «أما
وال يصح  بصحيح، حديث ليس فهو العلامء عليه! أنكره وقد ~ مسلم اإلمام
فهو الكريم القرآن خالف ما وكل الكريم! القرآن خيالف ألنه S؛ النبي عن
كله فيه خطأ. ليس ويصيبون، والقرآن خيطئون برش نقلة الذين رووا ألن باطل؛
؛ صحيحٍ غريُ بأنه كم حيُ فإنه حديث كان أي خالفه من بالتواتر؛ فام صواب منقول
مسلم عىل اإلمام اهللا رمحهم العلم أهل أنكره مما احلديث فهذا رواه.. من رواه وإن
خيطئون، برش كلهم مسلم؛ وغري مسلم برش، اإلنسان ألن ذلك يف غرابة وال

فيناه.».(١) كُ فقد ضعيفاً عليه ما دام حاجة أن نتكلم ال ويصيبون. فعىل هذا

فقد  ، حقٌ مسلم؛ اإلمام عىل احلديث هذا أنكروا العلامء بأن الشيخ وقول
كثري، وابن  القيم، وابن تيمية،  وابن البيهقي، منهم: احلفاظ،  من مجاعة أنكره

(٢). سنداً ومتناً احلديث معلول هذا بأن املتقدمني األئمة ونقلوا كالم وغريهم،

النووي (٥٢٢/٤). لإلمام الصاحلني رشح رياض (١)
بدائع و: تيمية (٢٣٦/١٧) الفتاو، البن و: جمموع  للبيهقي (٢٥٦/٢) والصفات، األسامء انظر: (٢)
هذا بأن العلامء بعض  وير ،(١٤/١) كثري  البن والنهاية، البداية و:  (ص٩٢) القيم البن  الفوائد،
أحاديث كتاب: يف عليه مزيد ال ذلك بام تفصيل انظر متنه!!، يف وال يف سنده علة ال احلديث صحيح

.(٣٦٣ (ص الدبيخي، سليامن د. الصحيحني، يف العقيدة املتوهم إشكاهلا

                               



٩٦٨

م تقـدَّ يْـنِ ذَ أي  وقالـوا:  لديَّ ومسلم البخاري  يف  قومٌ تشاجر
مسلم الصناعة حسن يف كام فاق صحة البخاري فاق لقد : فقلتُ

الثاين املطلب

      

    

سئل: فقد (السلف) ملصطلح الشيخ تفسري أنقل أن هنا املناسب من  لعل
فكل املتقدمون، معناه «السلف؛ ـ: تعاىل اهللا فأجاب رمحه بالسلف؟ املقصود  ما
القرون به: فاملراد السلف؛  لفظ أطلق إذا ولكن له، فهو سلف عىل غريه متقدم
الصالح، السلف هم هؤالء وتابعوهم، والتابعون، الصحابة، املفضلة؛  الثالثة
كان وإن السلف، طريقة عىل مثلهم فإنه  منهاجهم  عىل وسار بعدهم  كان ومن
السلف الصالح سلكه الذي املنهاج عىل تطلق السلفية ألن يف الزمن؛ عنهم متأخراً

(١)«...{
واإلنسان فيقول: «... منهجهم، وسلوك السلف مذهب عىل اتباع يؤكد وكان
السلف سلوك منهج عىل حيرص وأن الثبات دائامً اهللا يسأل أن األيام هذه يف له ينبغي

بإحسان...»(٢) هلم والتابعني الصحابة من الصالح
جواباً أجاب وفروعه؟ الدين أصول يف االجتهاد  إمكانية عن ئل:  سُ وملا
فيام سمي باألصول مفتوح االجتهاد باب أن يف آخره: «...الصحيح قال ، مطوالً

مطلقا.»(٣) فليس بمقبول السلف، منهج عن خرج لكن ما الفروع، أو

الصالح؛ السلف بمنهج االلتزام وجوب الشيخ فيها يؤكد وثمة مواضع كثرية

عىل الدرب (٤/٢). نور فتاو (١)
املصدر السابق (٣٦/١). (٢)

ابن عثيمني (١٠٨٠/١٠). ورسائل جمموع فتاو (٣)



م تقـدَّ يْـنِ ذَ أي  وقالـوا:  لديَّ ومسلم البخاري  يف  قومٌ تشاجر
مسلم الصناعة حسن يف كام فاق صحة البخاري فاق لقد : فقلتُ

٩٦٩

األحاديث؛ ورشح اآليات تفسري ملنهجه يف واملتتبع والسنة، الكتاب نصوص فهم يف
من تام؛ بوضوح  ماثالً ذلك جيد الصفات،  كأحاديث  منها؛  أشكل ما وخاصة
التأويل عن بعيداً األحاديث بظاهر يأخذون كانوا السلف أن  عىل تأكيده ذلك

دليل.(١)  بال هبا املراد عن يرصفها الذي املتكلف

ذلك  من  السلف؛ عليه كان بام االقتداء  وجوب عىل ~ الشيخ ويؤكد
السلف عليه درج «الذي يف نصوص الصفات: لطريقة السلف رشحه قوله عند
وسنة كتاب اهللا يف تعاىل اهللا من صفات ورد ملا واإلثبات اإلقرار هو يف الصفات
واالقتداء ورسوله، اهللا ال يتفق مع مراد بام تعرض لتأويله من غري ،Sاهللا رسول

واجب...».(٢) ذلك يف هبم

بإحسان؛  وتابعوهم والتابعون الصحابة وهم السلف؛ ~ بأن الشيخ ويقرر
من نصوص ليشء معنىً تكلف فمن S؛ رسوله به اهللاُ بَعث الذي باحلق أعلم

أخطأ.(٣) فقد السلف؛ ملا كان عليه خمالفاً والسنة القرآن

ما رجحه لكون آخر؛ األحاديث قوالً عىل من أشكل ملا رشحه يف رجح وربام
النظر.(٤) من حظ له املرجوح القول كان وإن السلف؛ بمذهب أليق

يف الزلل من اإلنسان يقي الصحيحة، وما ملعرفة العقيدة املصدر عن ئل سُ وملا
يتلقى الذي املصدر ليكن وقال: السلف؛ ألقوال الرجوع نص عىل فهم مسائلها؛
قاله ما ثم ،{ الصحابة كالم ثم ،S رسوله وسنة اهللا «كتاب منه: العلم
وأمانتهم، بعلمهم العلامء املوثوق قاله ما ثم وأتباعهم، التابعني من بعدهم األئمة

                               

عثيمني: ابن ورسائل فتاو جمموع و: (ص٥١) احلسنى وأسامئه اهللا  صفات يف املثىل  القواعد  انظر: (١)
.(٢١٠/١)

.(٩ (ص قدامة البن االعتقاد للمعة الشيخ رشح (٢)
.(٩٠ (ص سعدي البن التفسري ملقدمة عثيمني ابن رشح انظر: (٣)

.(٧٢ (ص نفسه: املصدر (٤)



٩٧٠

م تقـدَّ يْـنِ ذَ أي  وقالـوا:  لديَّ ومسلم البخاري  يف  قومٌ تشاجر
مسلم الصناعة حسن يف كام فاق صحة البخاري فاق لقد : فقلتُ

اهللا...».(١) رمحهم

أن جيتمع  حريصاً كان عليه السلف، االلتزام بام شديد ~ كان وباجلملة فقد
بينهم وقع أناس عن ملن سأله جواباً بيده كتبها له فتو يف وهاهو ذلك؛ عىل الناس
كل «وعىل آخرها: يف يقول واخلصومة...! النزاع إىل السنن أد من يشء يف جدال
بينهم يقع ال وأن السلف، عليه ما كان عىل الناس يتفق أن عندي يشء فأهم حال،

والبغضاء».(٢) العداوة من يشء

واألحاديث القرآنية اآليات فهم يف السلف منهج  خمالفة من  حمذراً ويقول 
عليه وأمجع رسوله، وسنة اهللا كتاب ما دل عليه إنكار من املؤمن «فليحذر النبوية:
وليلتزم سبيل ، والباطلَ حتتمل من املعاين احلقَ غامضة جمملة عبارات إىل السلف

واألنصار».(٣) املهاجرين من األولني السابقني

.(١٦٧ ابن عثيمني (١٦٥/٢٦) وانظر: (٢٦/ ورسائل جمموع فتاو (١)
السابق: (١٥٨/١٦). املصدر (٢)

نفسه: (١٣٢/١). املصدر (٣)



م تقـدَّ يْـنِ ذَ أي  وقالـوا:  لديَّ ومسلم البخاري  يف  قومٌ تشاجر
مسلم الصناعة حسن يف كام فاق صحة البخاري فاق لقد : فقلتُ

٩٧١

املطلب الثالث
     

     

محل  جيب  بأنه األحاديث من أشكل ملا بيانه معرض يف ~ الشيخ يؤكد
اتباع املتشابه. جيوز ال املراد، وأنه يتبني حتى املتشابه منها عىل املحكم،

ومل اجلنة  يدخلون أقواماً  أن  روي ما بني  اجلمع  عن ئل سُ ملا أنه ذلك ومن
الصالة...أجاب: بأن املراد كفر تارك معناه، وأحاديث يف وما سجدة يسجدوا هللا
فور ماتوا أو أناس بعيدة، بالد يف كانوا لو كام الصالة؛ وجوب جيهلون أناس هبم
ألن قلنا بذلك وإنام ...قال: « هللا سجدةً يسجدوا أن من يتمكنوا فلم إسالمهم؛
الصالة من تارك كفر وأحاديث املتشاهبة، األحاديث من الذي ذكر احلديث هذا
أن السنة أو بالقرآن االستدالل يف عىل املؤمن والواجب البينة، املحكمة األحاديث
قلوهبم يف من طريقةُ املتشابه واطراح املحكم، واتباع املحكم، عىل املتشابه حيمل

باهللا...».(١) والعياذ زيغ
بني اجلمع  من الشيخ  ذكره ما  املهمة؛ القاعدة هذه عىل اجللية األمثلة ومن
أنه «اعلموا كحديث: الصالح، بالعمل  اجلنة دخول نفي فيها  التي األحاديث
إال  ال تنال اجلنة واآليات واألحاديث التي فيها أن بعمله»(٢) منكم أحدٌ ينجوَ لن
من  ̄  °    ± ² مث (النحل: ٣٢)، ونحوها نث ® تعاىل: كقوله بالعمل؛
الشيخ قال ،(٣)« يرسَّ مُ فكل «اعملوا كحديث: من األحاديث معناها يف وما اآليات،

                               

عثيمني: (٧٠/١٢). ابن ورسائل فتاو جمموع (١)
ح (٢٨١٨). مسلم ح (٦١٠٢) و: فأخرجه البخاري عائشة، حديث عليه من (٢) متفق

ح (٦٩٠١). ح (٤٩٤٥) ومسلم أخرجه البخاري عنه؛ اهللا ريض عيل حديث من عليه متفق (٣)



٩٧٢

م تقـدَّ يْـنِ ذَ أي  وقالـوا:  لديَّ ومسلم البخاري  يف  قومٌ تشاجر
مسلم الصناعة حسن يف كام فاق صحة البخاري فاق لقد : فقلتُ

ما للتعويض رجعنا يعني: لو للمعاوضة، «بعمله» قوله: يف «الباء ذلك: يف إيضاح
برمحة لكن هللك، اهللا من نعمةٍ أدنى عىل لو حوسب اإلنسان ألن أحدٌ اجلنة؛ دخل
وال ، اجلنةَ ه عملُ منكم أحداً يُدخل S: «ال قوله إىل الشيخ يشري  تعاىل»(١)  اهللا

 (٢).< حديث جابر من مسلم «أخرجه اهللا. من إال برمحةٍ أنا؛ وال جيريه من النار،
وأبرشوا،  وقاربوا «سددوا بلفظ: (٣)> حديث عائشة وأخرجه البخاري من
إال أنا؛ «وال قال: اهللا؟! رسول يا أنت وال ه» قالوا: اجلنةَ عملُ يُدخل أحداً ال فإنه

ورمحةٍ.». بمغفرةٍ اهللا يتغمدين أن

وجه عىل  ولكن  املقابلة،  وجه عىل ليس  الثمن  «هذا آخر: موضع يف وقال 
 (٤)« بدالً وليستْ اجلنة لدخول سببٌ الصاحلة األعامل ألن السبب؛

النار؛ هي من والنجاة هبا دخول اجلنة نُفي التي الباء أن من ذكره الشيخ وما
وكذا العمل، بمجرد  تنال ال  فاجلنة السببية، باء وليست واملقابلة، املعاوضة باء
بد من مغفرة ال بل الطاعات؛ وفعل املعايص بمجرد ترك يكون ال النار من النجاة
وابن تيمية(٦) وابن  النووي(٥) أهل العلم؛ منهم: من عدد ما ذكره ورمحته؛ وهو اهللا

وغريهم.  كثري(٨) وابن القيم(٧)

السفارينية (١٠٤/٢) رشح (١)
ح (٧٢٩٩)  (٢)
(٣) ح (٦٤٦٧)

املفيد: (٢٥٩/٢) القول (٤)
مسلم (١٩٧/٩) يف: رشح (٥)

.(٢٥٦/١١) الفتاو جمموع و: واملسائل (١٤٣/١-١٥٢) الرسائل جامع يف: (٦)
السعادة (٨/١) دار مفتاح يف: (٧)

تفسريه (٢٠٤/٤). يف: (٨)



م تقـدَّ يْـنِ ذَ أي  وقالـوا:  لديَّ ومسلم البخاري  يف  قومٌ تشاجر
مسلم الصناعة حسن يف كام فاق صحة البخاري فاق لقد : فقلتُ

٩٧٣

الرابع املطلب
     

     

بينها؛ التعارض السائل توهم من فيتلمس األحاديث؛ بعض عن الشيخ يُسأل عندما
.S رسوله كالم أو تعاىل اهللا يف كالم أال تعارض جوابه مقدمة يف ~ يؤكد

النبي، فيه فرس الذي جربيل حديث بني  اجلمع عن مرةً ئل سُ أنه ذلك من
اآلخر،  واليوم ورسله، وكتبه، ومالئكته، باهللا، تؤمن  «أن بقوله: Sاإليامن
النبي فيه فرس الذي القيس عبد وفد وحديث ورشه»(١)، خريه بالقدر وتؤمن
الصالة، وإقام له، رشيك وحده ال اهللا إال إله ال أن بقوله: «شهادة اإليامن ،S

الغنيمة».(٢)؟ من اخلمس وأداء الزكاة، وإيتاء

والسنة الكتاب أقول: إن أن أود السؤال هذا اإلجابة عىل فأجاب بقوله: «قبل
السنة يف وليس بعضاً، بعضه ما يناقض يف القرآن فليس أبداً، تعارض ليس بينهام
جوابه  يصدر ».(٣) وأحياناً بعضاً بعضه يناقض ما ،Sاهللا رسول عن الصحيحة

بمختلفة».(٤) وليست مؤتلفة «متفقة األحاديث: بأن بقوله:

مشكل يف األئمة  من مجاعةٌ ألف الشيخ إليه أشار الذي املعنى هذا  ولتأكيد
احلديث)(٥): خمتلف  (تأويل كتابه مقدمة  يف  قتيبة ابن يقول وخمتلفه؛ احلديث

اخلطاب بن عمر عن ح (١٠٢) ومسلم اهللا عنه، ريض هريرة أيب عن ح (٤٧٧٧) البخاري، (١) أخرجه:
عنه. اهللا ريض

عنه. اهللا ريض عباس ابن حديث من ح(١٢٤) ومسلم ح(٥٣) البخاري عليه: متفق (٢)
عثيمني: (٥٢/١). ابن ورسائل فتاو جمموع (٣)

نفسه: (٦٢/١). املصدر (٤)
.(١١٧ (ص (٥)

                               



٩٧٤

م تقـدَّ يْـنِ ذَ أي  وقالـوا:  لديَّ ومسلم البخاري  يف  قومٌ تشاجر
مسلم الصناعة حسن يف كام فاق صحة البخاري فاق لقد : فقلتُ

ورسله، اهللا بآيات واملكذبني الزنادقة عىل  نرد أن الكتاب هذا نرد يف «ونحن مل
واالختالف، واستحالة التناقض عىل احلديث ادعى عىل من غرضنا الرد كان وإنام
(رشح كتابه يف الطحاوي اإلمام ذكر وكذا املسلمني.».  إىل املنتسبني من املعنى 
بعض  يتومهه  قد ما نفي الكتاب؛ هذا تأليف من غرضه بأن اآلثار)(١) مشكل

.S اهللا حديث رسول يف واالضطراب التناقض من الناس

املقدمة (٣/١). (١)



م تقـدَّ يْـنِ ذَ أي  وقالـوا:  لديَّ ومسلم البخاري  يف  قومٌ تشاجر
مسلم الصناعة حسن يف كام فاق صحة البخاري فاق لقد : فقلتُ

٩٧٥

اخلامس املطلب
   

   

املعاين  من يتبادر منها «ما بقوله: إنه بظاهر النصوص؛ املرادَ ~ الشيخ بنيَّ
القرائن.»(١) هبا من حيتف وما إليه، ما تضاف بحسب

اختالف عن ناتج والسنة الكتاب  نصوص فهم يف  اإلشكال أن والغالب 
مراد؛ ظاهرها وأن ظاهرها، عىل إجراؤها وأنه جيب ظاهرها؛ الناس من مواقف
غري الظاهر بأن ير خمالفوهم بينام اجلامعة، السنة أهل السلف مذهب هو وهذا
أن ير فيه؛ وبعضهم مراد ونتوقف غري ظاهرها قال: فبعضهم وانقسموا مراد،

جيب تأويلها.!! وحينئذٍ مراد غري ظاهرها
الكتاب  ظاهر نصوص السلف؛ بأن ~ منهج عثيمني ابن الشيخ انتهج وقد
إال الظاهر وال جيوز رصفها عن ظاهرها، عىل إجراؤها جيب وأنه ، مرادٌ والسنة
من خفي ما بيان متناقضاً...وأن أو باطالً ها ظاهرُ يكون أن ال يمكن وأنه بدليل،

مراد. غري ظاهرها أن يعني ال معانيها
ما جاءت يف أعظم ذلك ذكر أهل السنة واجلامعة، مذهب السلف هذا هو ويؤكد بأن

وعظمته.(٢) بجالله الوجه الذي يليق عىل تعاىل؛ اهللا صفات إثبات به النصوص من
بام تفسريه السلف عن يرد ومل والسنة القرآن يف اللفظ جاء «وإذا الشيخ: يقول

عليه».(٣) يدل ما واعتقدوا ظاهره عىل أبقوه أهنم فاألصل ظاهره خيالف

.(٦٧ (ص (١) القواعد املثىل:
.(٣٧/٢) املفيد: القول وانظر: (ص٧١)، السابق (٢) املصدر

عثيمني: (٢٤/١). ابن ورسائل فتاو جمموع (٣)

                               



٩٧٦

م تقـدَّ يْـنِ ذَ أي  وقالـوا:  لديَّ ومسلم البخاري  يف  قومٌ تشاجر
مسلم الصناعة حسن يف كام فاق صحة البخاري فاق لقد : فقلتُ

الثاين املبحث

      
      

مطالب: وفيه

احلديث... يف بنفي اإلشكال ترصيح الشيخ  ـ

املشكلة  اخلاطئ لبعض األحاديث املعنى توهم بأن الشيخ بيان  ـ
الرشع. مسائل لبعض صحيح غري فهم مبنياً عىل يكون قد

فهم  يف أخطأ من خطأ إىل ينبه لإلشكال الشيخ بيان معرض  يف  ـ
ويرده. احلديث،

أو  ذاته، احلديث بسياق احلديث يف لإلشكال  الشيخ بيان    ـ
ألفاظه. بعض

ذات  آخر يف بحديث يف احلديث؛ لإلشكال الشيخ  إيضاح  ـ
املوضوع.

متنه.  سنده أو يف لعلة يف احلديث؛ لإلشكال الشيخ رد   ـ

داللة اللغة. عىل باالعتامد أشكل ملا الشيخ إيضاح   ـ

أو  العقل عليه دل عىل ما باالعتامد لإلشكال الشيخ إيضاح   ـ
احلس.

عن السلف. باملأثور لإلشكال الشيخ إيضاح :  ـ



م تقـدَّ يْـنِ ذَ أي  وقالـوا:  لديَّ ومسلم البخاري  يف  قومٌ تشاجر
مسلم الصناعة حسن يف كام فاق صحة البخاري فاق لقد : فقلتُ

٩٧٧

األول املطلب
       

والفهم العلم من أهل وإن كان الناس بعض من جيري احلديث اإلشكال يف م توهُّ
.! املشكلة أصالً األحاديث من احلديث يعد فال كذلك؛ األمر يكون ال وقد

بنفي  مقدمة جوابه يرصح يف ما كثرياً أنه ~ الشيخ منهج من كان فقد ولذا
«من :S النبي بني قول عن اجلمع سأله ملن يف جوابه احلديث؛ كام اإلشكال يف
كنفه فيضع عليه  املؤمن،  يدين اهللا «إن  :S وقوله ،(١)« عذب نوقش احلساب
حتى رب، أي نعم، فيقول: ؟ كذا ذنب أتعرف ؟ كذا ذنب أتعرف فيقول: ويسرته،
أغفرها وأنا الدنيا، يف عليك سرتهتا هلك قال: أنه نفسه يف إذا قرره بذنوبه، ورأ

.(٢)« حسناته كتاب فيعطى اليوم، لك

والسؤال املناقشة، بني الفرق بنيَّ ثم إشكال...» هذا يف  «ليس الشيخ: قال 
املحاسبة...(٣) وجه عىل ال بالذنب التقرير ملجرد

يقول: أهلها؛ عىل والسالم  املقابر زيارة يف املأثور للدعاء رشحه وعند
أمر وهو الحقون» بكم شاء اهللا إن «وإنا قال: اهللا، ملاذا رمحهم العلامء، «واختلف
إذا حلقنا أننا هنا: معنى التعليق يف هذا. فإن إشكال ال أنه متيقن؟ والصحيح معلوم
الذي ملكه، هو أمره، وامللك األمر حلقنا بكم؛ ألن شاء متى نلحق بمشيئة اهللا بكم

(٤).«Å  يدبر

عنها. اهللا ريض عائشة حديث من ح(٧٤٠٦) ومسلم ح(١٠٣) البخاري عليه: متفق (١)
عنهام. ريض اهللا عمر ابن عن ح(٧١٩١) ومسلم ح(٢٤٤١) البخاري عليه: متفق (٢)

عثيمني: (٣٧/٢). ابن ورسائل فتاو جمموع (٣)
الصاحلني (٨٤/٣). رياض رشح (٤)

                               



٩٧٨

م تقـدَّ يْـنِ ذَ أي  وقالـوا:  لديَّ ومسلم البخاري  يف  قومٌ تشاجر
مسلم الصناعة حسن يف كام فاق صحة البخاري فاق لقد : فقلتُ

بن حديث عبادة أن مع بوجوهبا املقرِّ الصالة تارك بتكفري القول ئل عن: وملا سُ
صلوات فرضهن احلديث: «مخس ونص الصالة، تارك بكفر فيه ح يرصَّ الصامت مل
وخشوعهن، ركوعهن وأتم لوقتهن، من أحسن وضوءهن، وصالهتن تعاىل، اهللا
غفر شاء إن عهد، له عىل اهللا فليس يفعل؛ ومن مل له، يغفر أن عهد عىل اهللا له كان

داود.؟ أمحد، وأبو رواه عذبه». شاء وإن له،

ألن الصالة؛ تارك بتكفري القول مع فيه إشكال ال «احلديث  بقوله:  فأجاب
قال:  ثم  وخشوعهن»، ركوعهن وأتم وضوءهن، أحسن «من قال:   S النبي
واخلشوع، الركوع، يتم ومل  الوضوء، حيسن  مل ومن أي: يفعل...الخ»، مل «ومن 

يفعلهن مطلقاً.»(١) مل من فيكون املراد به الرتك، من جمرد وهذا أخص

الليل إذ الواقع وبني يف النزول، هريرة أيب حديث بني اجلمع عن وسئل الشيخ
يف املغرب؟ هناراً ويكون املرشق يف يكون

يطلب حتى تعاىل اهللا بحمد ذلك يف إشكال «ال بقوله: الشيخ جوابه فصدر 
نحو صفات والواجب علينا الفعلية، تعاىل اهللا صفات من احلديث فإن هذا اجلمع !
فعليةً والعلم، أم كاحلياة معنويةً كالوجه واليدين، أم ذاتيةً أكانت سواءً تعاىل اهللا

ييل: ما نحوها علينا فالواجب الدنيا السامء إىل والنزول العرش كاالستواء عىل

باهللا الالئقة واحلقائق املعاين من  النصوص  به  جاءت  ما عىل  هبا اإليامن (١
تعاىل.

ذلك ألن النطق؛ تعبرياً يف أو الذهن، يف تصوراً تكييفها حماولة عن الكف (٢
علم...»(٢) بال تعاىل اهللا عىل من القول

ابن عثيمني (٥١/١٢). ورسائل جمموع فتاو (١)
املصدر السابق (٢١٥/١). (٢)



م تقـدَّ يْـنِ ذَ أي  وقالـوا:  لديَّ ومسلم البخاري  يف  قومٌ تشاجر
مسلم الصناعة حسن يف كام فاق صحة البخاري فاق لقد : فقلتُ

٩٧٩

يف فيذكر إشكال؛ فيها توهم يُ عن أحاديث الشيخُ يُسأل كثريةٌ أخر ومواضع
املصطفى أن كالم عقول الناس يف يُرسخ حتى فيها، إشكال أال عنها جوابه بداية
االضطراب إىل يفيض  ؛ إشكاالً يتضمن أن يمكن ال والسالم الصالة عليه

والتنافر. واالختالف

                               



٩٨٠

م تقـدَّ يْـنِ ذَ أي  وقالـوا:  لديَّ ومسلم البخاري  يف  قومٌ تشاجر
مسلم الصناعة حسن يف كام فاق صحة البخاري فاق لقد : فقلتُ

الثاين املطلب
        
       

ملا وذلك  املشكلة؛ األحاديث  من يعترب  ما حديثاً بأن يظن قد الناس بعض
املسائل التي من كانت وإن العلم، مسائل من ملسألة خاطئ فهم من عنده استقر

العلامء. فيها اختلف
الكافر  ب حياسَ كيف سأله: من عىل جوابه يف ذلك؛ كام عىل ينبه ~ والشيخ

؟. الرشعية بالتكاليف مطالب غري وهو القيامة، يوم
مطالب الكافر ليس بصحيح، فإن فهم عىل مبني السؤال فأجاب بقوله: «هذا
تعاىل: قوله مطالب أنه عىل يف الدنيا، ويدل به ملزم غري لكنه املؤمن، به يطالب بام
 ì      ë  ê    é  è  ç     æ  å  ä    ã  â  á  à     ß     Þ   Ý نث
مع  جع     ö õ ô ó ò   ñ  ð   ï مض  ü  û مظ       î  í

(املدثر: ٣٩ - ٤٦). جغ  مغ جف      حف  مث
يف ذكره ما ذكروه؛ ألن املساكني إطعام وترك الصالة، برتك عوقبوا فلوال أهنم
وكام اإلسالم، فروع عىل يعاقبون أهنم عىل دليل وذلك منه، فائدة ال احلال هذه
عبده يعاقب تعاىل اهللا كان فإذا النظر، مقتىض أيضاً األثر، فهو مقتىض هو هذا أن
إين أزيدك بل ؟، الكافر ال يعاقب فكيف دينه يف واجب به من املؤمن عىل ما أخل
تعاىل: قال وغريه، ورشاب طعام من عليه به اهللا أنعم ما عىل كل يعاقب الكافر أن
 c b a ` _  ^  ]  \  [  Z Y X W V نث
اآلية  فمنطوق ،(٩٣ n   m  l  kj i h  g  f  e dمث (املائدة:
فيام الكافرين عىل  اجلناح وقوع  ومفهومها  فيام طعموه، املؤمنني عن اجلناح رفع



م تقـدَّ يْـنِ ذَ أي  وقالـوا:  لديَّ ومسلم البخاري  يف  قومٌ تشاجر
مسلم الصناعة حسن يف كام فاق صحة البخاري فاق لقد : فقلتُ

٩٨١

نث 3  4  5  6  7   8  9  :  ;  >  قوله تعاىل: طعموه، وكذلك
٣٢)،  فإن  =< ?  @  H  G  F  E  D  C  B  A مث (األعراف:
حق  له ليس غري املؤمن أن عىل نث  ?  @  E  D  C  B Aمث دليل قوله:

الدنيا. يف أن يستمتع هبا يف

سبحانه اهللا أن وهو الكوين األمر إىل بالنظر احلق أما رشعي، له حق أقول: ليس
عىل دليل فهذا يمكن إنكاره، ال أمر الكافر، فهذا هبا هذا وانتفع خلقها، وتعاليـ
مقتىض أن هذا وكام لبس، وما من املباحات أكل ما حتى عىل حياسب الكافر أن
كيف به يؤمن ال الذي هللا العايص هلذا الكافر حيق كيف إذ النظر، مقتىض األثر فإنه

لك  تبني وإذ عباده، به عىل اهللا وما أنعم Å  خلقه اهللا بام يستمتع أن له عقالً حيق
يوم القيامة الكافر حساب ولكن عمله، عىل القيامة يوم حياسب الكافر فإن هذا،
 Å ويقرره  الرب به خيلو يسرياً، حساباً حياسب املؤمن ألن املؤمن؛ كحساب ليس
الدنيا، عليك يف «قد سرتهتا ـ: وتعاىل سبحانه ـ له يقول ثم يعرتف، بذنوبه حتى

.(١)« اليوم لك أغفرها وأنا

رءوس عىل هبا وخيز بذنوبه، يقرر  أن حسابه فإن باهللا  والعياذ الكافر أما
Ï Î Í Ì Ëمث  ÊÉ  È   Ç Æ Å  Ä Ã نث األشهاد:

.(٢)(١٨ (هود:

قريباً. سبق خترجيه (١)
ابن عثيمني (١٤١/٣). ورسائل جمموع فتاو (٢)

                               



٩٨٢

م تقـدَّ يْـنِ ذَ أي  وقالـوا:  لديَّ ومسلم البخاري  يف  قومٌ تشاجر
مسلم الصناعة حسن يف كام فاق صحة البخاري فاق لقد : فقلتُ

الثالث املطلب
     
     

يف قيل ما إىل بعض فإنه يشري املشكل؛ احلديث رشح يف الكالم الشيخ بسط إذا
وذكر ما األقوال، ناقش وربام القول، ذلك صحة احلديث ويبني مد ذلك رشح

عنده. ترجح
طرية...» احلديث(١)  وال عدو «ال حديث: تعرض لرشح ملا الشيخ أن مثاله
أرشنا وهذا اجلمع الذي قال: موضعه يف اإلشكال وسيأيت ذكره بيان أن ذكر بعد
إثبات فيها التي األحاديث يعني األحاديث» بني اجلمع يف قيل ما أحسن هو إليه
فمنهم النسخ! بعضهم «وادعى نفيها...قال: فيها التي العدو؛ واألحاديث وقوع
و:  املجذوم»(٢)  من  «فِرَّ  قوله: واملنسوخ «عدو «ال قوله: الناسخ إن قال:  من
من  ألن نسخ؛ ال أنه والصحيح عكس! وبعضهم (٣)« حٍّ صِ مُ عىل رضٌ ممُ دُ يُورِ «ال
اجلمع يف الرجوعُ إليه؛ ألن اجلمعُ وجب أمكن اجلمع، وإذا تعذرَ رشوط النسخ
ألننا أحدمها؛ إبطال من أوىل أحدمها، وإعامهلام إبطال النسخ ويف الدليلني، إعاملَ

نسخ».(٤) ال أنه يشهد الواقع وأيضا ، حجةً اعتربنامها وجعلنامها
بن سليامن القيم(٥)والشيخُ ابنُ اإلمامُ النسخ هنا؛ العلامء إبطالَ من رَ كَ ذَ وممن

الشيخ(٦)وغريمها. آل عبداهللا
اهللا عنه. ريض هريرة أيب عن ح (٥٩١٩) ح (٥٧٠٧) ومسلم البخاري عليه: (١) متفق

اهللا عنه. ريض هريرة أيب عن ح(٥٧٠٧) البخاري أخرجه: (٢)
عنه. ريض اهللا هريرة أيب ح(٥٩٢٢) عن ومسلم البخاري (٥٧٧١) عليه: (٣) متفق

التوحيد: (٥٦٦/١). كتاب املفيد عىل القول (٤)
مشكالته (٢٥٣/٢). داود وإيضاح أيب سنن هتذيب يف: (٥)

(ص٣٧٣). التوحيد كتاب احلميد رشح العزيز تيسري يف: (٦)



م تقـدَّ يْـنِ ذَ أي  وقالـوا:  لديَّ ومسلم البخاري  يف  قومٌ تشاجر
مسلم الصناعة حسن يف كام فاق صحة البخاري فاق لقد : فقلتُ

٩٨٣

الرابع املطلب
   

     

أو يف ذاته احلديث يف أن رأ إشكال؛ فإذا تأمله يف احلديث للناظر يظهر قد
التأمل  ~ دقيق الشيخ وقد كان املراد. اإلشكال، ويوضح يزيل ما ألفاظه بعض

فيه. أال إشكال وبني أبداه، يف سياقه املراد له تبني فإذا احلديث؛ يف

آدم  ابن «يا فيه: تعاىل اهللا قال  الذي القديس  للحديث الشيخ بيان مثاله: 
علمت أما قال العاملني؟ رب كيف أعودك وأنت رب يا قال تعدنى. فلم مرضت
ابن عنده؟ يا لوجدتنى عدته لو أنك علمت أما تعده فلم مرض فالناً عبد أن
العاملني؟ رب وأنت أطعمك  وكيف رب يا قال تطعمنى. فلم  استطعمتك آدم
لو أطعمته أنك علمت أما فلم تطعمه فالن عبد استطعمك أنه علمت أما قال
أسقيك كيف رب يا قال تسقنى. فلم استسقيتك آدم ابن يا عند؟ ذلك لوجدت
وجدت سقيته لو إنك أما تسقه فلم فالن عبد العاملني؟ قال استسقاك رب وأنت

.(١)«عند ذلك
 Å فقوله  وهو اهللا به؛ املتكلمُ به ه َ فرسَّ بام ُ احلديث «يُفرسَّ هذا بأن الشيخ؛ ذكر
«أما قال: بنفسه، حيث اهللاُ تعاىل بيَّنه واستسقيتُك» واستطعمتُك، ، تعاىل: «مرضتُ
عبدي واستسقاك فالن، عبدي  استطعمك  وأنه مرض،  فالناً  عبدي  أن علمت
من عباد عبدٍ واستطعامُ عباد اهللا، مرضُ عبدٍ من أن املراد به يف رصيح وهو فالن»
وهو أعلم به، هو اهللا املتكلم بذلك ه فرسَّ والذي اهللا، عباد من عبدٍ واستسقاءُ اهللا،
: تعاىل كقوله واحلث، أوالً للرتغيب نفسه ذلك إىل اهللا أضاف وإنام بمراده....

عنه. ريض اهللا هريرة أيب ح (٦٧٢١) عن (١) أخرجه: مسلم

                               



٩٨٤

م تقـدَّ يْـنِ ذَ أي  وقالـوا:  لديَّ ومسلم البخاري  يف  قومٌ تشاجر
مسلم الصناعة حسن يف كام فاق صحة البخاري فاق لقد : فقلتُ

(احلديد: ١١)...».(١) نث ç  æ  å   ä ã مث
كالقايض أيب العلم؛ أهل ذكره  احلديث هذا تفسري الشيخ يف إليه ذهب  وما

وابن القيم(٤)وغريهم. تيمية (٣) ابن اإلسالم وشيخ يعىل(٢)

يقول قديس؛ الويل؛ وهو حديث الشيخ حلديث بيان  ذلك عىل األمثلة ومن
أحببته؛ كنت فإذا أحبه؛ حتى  بالنوافل إيل يتقرب عبدي يزال وما ...» فيه: اهللا
التي ورجله هبا، يبطش التي ويده به، وبرصه الذي يبرص به، يسمع الذي سمعه

ألعيذنه.»(٥). استعاذين ولئن ألعطينه، سألني وإن هبا، يميش

يكون تعاىل اهللا أن معناه يكون يمكن أن أنه ال احلديث هلذا بيانه الشيخ يف ذكر
اثنني عىل «يدل الشيخ: يقول كام احلديث سياق ويده...بل وبرصه الويل  سمعَ 
اآلخر يف وصفاً أحدمها يكون يمنع أن وهذا اآلخر. غري منهام واحد متباينني، كل
وحمبوباً، اً وحمِبَّ إليه، باً ومتقرَّ باً ومتقرِّ ا، ومعبودً ا عبدً فأثبت أجزائه؛ من ا جزءً أو

«... ومسؤوالً وسائالً

ورجله، وبرصه ويده سمعه يف الويل يسدد تعاىل اهللا «أن باحلديث: املراد فيكون
اهللا»(٦) ويف وباهللا هللا وعمله يكون إدراكه بحيث

رجب(٨)وابن ابن القيم(٧)وابن مثل: العلامء فرسه البني، الواضح وهبذا التفسري

٧٦ ـ ٧٧). ص ) املثىل: القواعد (١)
التأويالت (٢٢٤/١) إبطال يف: (٢)

والنقل (١٥٠/١). العقل تعارض درء يف: (٣)
السالكني (٤٢٩/٣). مدارج يف: (٤)

عنه. ريض اهللا هريرة أيب ح(٦٥٠٢) عن البخاري أخرجه: (٥)
النووية األربعني التعليقات عىل و: رشح رياض الصاحلني (٤٤٩/١) و: ٦٨ ـ ٦٩) (ص (٦) القواعد املثىل:

(ص١١٨).
(ص٣١٧) الكايف اجلواب يف: (٧)

واحلكم (٣٤٥/٢) العلوم جامع يف: (٨)



م تقـدَّ يْـنِ ذَ أي  وقالـوا:  لديَّ ومسلم البخاري  يف  قومٌ تشاجر
مسلم الصناعة حسن يف كام فاق صحة البخاري فاق لقد : فقلتُ

٩٨٥

حجر(١)وغريهم.

سياقه وأن املراد منه؛ لفهم سياق احلديث وجوب مراعاة عىل الشيخ ويؤكد
«يؤذيني حديث: من فهم من عىل اً ردَّ الشيخ؛ ذكره مثاله ما اخلاطئ... الفهم يمنع
الدهر  .»(٢) بأن والنهارَ أقلِّب الليلَ وأنا الدهر؛ بيدي األمر، الدهر يسب آدم ابن
«أقلِّب قال: ألنه يأبى ذلك، احلديث سياق «إن الشيخ: فيقول تعاىل!! اهللا أسامء من
الالم بفتح املقلَّب يكون أن يمكن مها الدهر؛ فكيف والنهار » والليل والنهارَ الليلَ

(٣) ومرصفه». الدهر مدبر أي: الدهر»: «وأنا ؟!...فقوله: الالم بكرس املقلِّب هو

الطربي(٤)واإلمام كاإلمام احلديث؛  هلذا رشحهم  يف العلامء ذكره ما  وهذا
كثر(٨) ابن تيمية(٧)واحلافظ  ابن  اإلسالم وشيخ قتيبة(٦) ابن النووي(٥)واإلمام

وغريهم.

ورد هبا؛ التي األلفاظ ببعض املشكل احلديث يبني أن الشيخ منهج وكان من
عذابًا الناس أشد «إن :Sقول النبي بني اجلمع عن كيفية سأله ملن جوابه يف كام

يوم  عذابًا الناس أشد كون املرشك وبني (٩)« اهللا بخلق يضاهون الذين القيامة يوم
الناس أشد من إن أي: ( (مِنْ تقدير عىل احلديث «...أن القيامة؟ فأجاب بقوله:
منه ذفتْ حُ ما عذابًا» فيحمل أشد الناس «إن من بلفظ: قد جاء أنه بدليل عذاباً.

.(٤٢٨-٤٣٥ (ص للشوكاين الويل قطر يف: ذلك تفصيل وانظر الباري (٣٤٤/١١) فتح يف: (١)
اهللا عنه. ريض هريرة أيب عن ح(٦٠٠٠) ومسلم ح(٤٨٢٦) البخاري عليه: متفق (٢)

املفيد: (٢٤٥/٢). القول (٣)
القرآن (٢٦٣/١١) تفسري يف البيان جامع يف: (٤)

مسلم (٤١٩/٧) صحيح يف: رشح (٥)
(ص٢٠٧) احلديث خمتلف تأويل يف: (٦)

(٤٩٤/٢) الفتاو جمموع يف: (٧)
العظيم (٢٣١/٤) القرآن تفسري (٨)

عنها. اهللا ريض عائشة حديث من ح(٥٦٤٩) ومسلم ح(٥٩٥٤) البخاري عليه: متفق (٩)

                               



٩٨٦

م تقـدَّ يْـنِ ذَ أي  وقالـوا:  لديَّ ومسلم البخاري  يف  قومٌ تشاجر
مسلم الصناعة حسن يف كام فاق صحة البخاري فاق لقد : فقلتُ

بتَتْ فيهِ.»(١) ما ثَ عىل

 ~ الشيخ كان الطحاوي(٢)وإن العلامء؛ اإلمام من اجلمع هذا إىل أشار وممن
الذين للعصاة بالنسبة الناس عذاباً أشد املصورون أي: نسبية، األشديَّة رجح بأن
ابن اإلمام رجحه ما وهذا الناس(٣)، جلميع بالنسبة ال الكفر، معصيتهم تبلغ مل

تيمية.(٤)

عثيمني: (٢٨٢/٢). ابن ورسائل فتاو جمموع (١)
اآلثار (٤٤٥/٩) مشكل يف: (٢)

القول املفيد (٢٤٦/٢) (٣)
.(٢٨٢/٢) الفتاو جمموع انظر: (٤)



م تقـدَّ يْـنِ ذَ أي  وقالـوا:  لديَّ ومسلم البخاري  يف  قومٌ تشاجر
مسلم الصناعة حسن يف كام فاق صحة البخاري فاق لقد : فقلتُ

٩٨٧

اخلامس املطلب
       

أو قد املشكلة، األحاديث من أهنا الناس بعض يتوهم األحاديث التي بعض
ذات يف أخر أحاديث االطالع عىل يكون سببه عدم هبا؛ املراد غري منها يُفهم 

الشارع. أراده ما من خالهلا يتبني حيث املوضوع؛
املتوهم؛  اإلشكال يزيل مما احلديث من املراد يبني أنه ~ الشيخ منهج ومن

املراد. تدل عىل ذاته املوضوع أحاديث يف بذكر وذلك
طرية...»(١) ذكر بأن هذا  عدو وال «ال لرشح حديث: تعرض ملا أنه مثاله:
هو اهللا... ويدل فاملؤثر للتأثري؛ نفي ولكنه موجودة ألهنا للوجود؛ نفياً « ليس النفي
اإلبل  صاحب يورد أي: ال عىل مصح».(٢) ممرض يورد S:» ال قوله لوجودها
« فر من :S وقوله .العدو تنتقل لئال الصحيحة؛ اإلبل صاحب عىل املريضة
أمراً ليس تأثريها لكن ،العدو لتأثري إثبات فيه األسد»(٣)... من فرارك املجذوم

عىل  ممرض يورد ال وأن النبيSبالفرار، وأمر فاعلة! علة تكون بحيث حتمياً،
ال فاألسباب بنفسها؛ تأثري األسباب باب من ال األسباب، جتنب باب من مصح؛

بنفسها...».(٤)  تؤثر
كاخلطايب(٥)وابن العلامء؛ من واحدٍ غريُ ذكره الشيخ بينه الذي اجلمع وهذا

حجر(٩)وغريهم. وابن بطال(٦)والنووي(٧)وابن األثري(٨)

خترجيه. تقدم (١) تقدم خترجيه.                            (٢)
املفيد: (٥٦٤/٢). القول (٤) خترجيه.  (٣) تقدم

رشح صحيح البخاري (٤١١/٩). يف: (٦) السنن (٢٣٣/٤).  معامل يف: (٥)
احلديث (٤٢١/٣). غريب يف النهاية يف: (٨) مسلم (٣٦٧/٧).  صحيح يف: رشح (٧)

الباري (١٠٦/١٠). فتح يف: (٩)

                               



٩٨٨

م تقـدَّ يْـنِ ذَ أي  وقالـوا:  لديَّ ومسلم البخاري  يف  قومٌ تشاجر
مسلم الصناعة حسن يف كام فاق صحة البخاري فاق لقد : فقلتُ

السادس املطلب
      

عند  يبني ~ الشيخ وكان صحيح، بإسناد تثبت مل املشكلة بعض األحاديث
تثبت، ال أحاديث إشكال؛ بأهنا األحاديث التي فيها من شيئ سؤاله عن أو ذكره

معناها.. يف حاجة للخوض فال وحينئذٍ

«اجلواب األرض»(١) قال ~: يف اهللا يمني «احلجر األسود حديث: مثاله:
(العلل يف  اجلوز ابن قال  .S النبي عن يثبت ال باطل، حديث  أنه  عنه:
يلتفت فال باطل، العريب: «حديث ابن وقال يصح». ال حديث «هذا املتناهية):
وعىل  ال يثبت» عن النبيSبإسناد و تيميه: «رُ ابن اإلسالم شيخ وقال إليه».

معناه».(٢) يف للخوض حاجة فال هذا:
اختالف؛ وحينئذٍ ألفاظه بعض يف أو املتن، علة يف احلديث املشكل يف يكون وقد
يف االختالف ثبت إن أنه للحديث؛ ويذكر معرض بيانه يف ذلك عىل الشيخ ينبه
اللفظ ثبوت احتامل يرتك وهو ال هذه، واحلالة إشكال فال رواته؛ بعض عىل لفظه
ثبت معناه إن إىل الصحيحني أو أحدمها؛ فيشري يف خمرجاً احلديث إن كان سيام ال

إشكال. الذي فيه اللفظ

من منابر عىل اهللا عند املقسطني «إن :S قوله بني بيانه لإلشكال ذلك؛ مثال
األرضني يطوي «ثم :S وكلتا يديه يمني...»(٣)وقولِه ،Å  يمني الرمحن عن نور

 ٨٤/ العلل املتناهية ( ٢ يف: اجلوزي ابن وعنه ( ٦ / ٣٢٨ ) تاريخ بغداد يف: البغدادي اخلطيب أخرجه: (١)
عنه. اهللا جابر ريض عن ( ٩٤٤/

.(٥٠ (ص (٢) القواعد املثىل:
عنه. اهللا ريض عمرو بن عبداهللا عن ح (٤٨٢٥) (٣) أخرجه: مسلم



م تقـدَّ يْـنِ ذَ أي  وقالـوا:  لديَّ ومسلم البخاري  يف  قومٌ تشاجر
مسلم الصناعة حسن يف كام فاق صحة البخاري فاق لقد : فقلتُ

٩٨٩

بشامله»!.(١) يأخذهن ثم ، السبعَ

من فمنهم الرواة: فيها  اختلف «بشامله» «كلمة عىل هذا: جواباً الشيخ يقول
هذه وأصل !S اهللا رسول عن تصح ال وقال: أنكرها، من ومنهم أثبتها، 

اهللا  عند املقسطني Sقال: «إن مسلم أن الرسول يف صحيح ثبت ما هو التخطئة
ليس أنه يقتيض وهذا يديه يمني...» وكلتا ،Å  الرمحن يمني عن نور من منابر عىل

ويد شامل. يد يمني هناك

تعاىل،(٢) فإذا كانت  هللا إثبات الشامل يف صحيحه مسلم رو قد «ولكن قال:
ليست األخر اليد أن املعنى ألن يمني » يديه «كلتا تنايف ال عندي حمفوظة فهي
»، أي يديه يمني «كلتا فقال: عن اليد اليمنى، ناقصة للمخلوق الشامل بالنسبة كيد
يف النقص يعني إثبات الشامل أن إىل يذهب ربام كان الوهم فلام ليس فيهام نقص.
منابر عىل «املقسطون قوله: »، ويؤيده يمني يديه «كلتا قال: األخر؛ دون اليد هذه
يمني عىل وأهنم ومرتبتهم فضلهم بيان  املقصود فإن الرمحن» يمني عىل نور من 
S نؤمن  اهللا رسول عن ثبتت إن نقول: أن علينا والواجب سبحانه.. الرمحن

يمني».(٣) يديه كلتا فنقول: تثبت مل هبا، وإن

يف اخلالف إىل إشارةً ،Å  للرب (الشامل)  لفظة إثبات يف الشيخ وتردد
منهم: الرواية، هذه ضعف علامء احلديث بعض إن حيث ،S ثبوهتا عن النبي
يمني»  يديه «كلتا رواية: ورجحوا األلباين، وغريمها.(٤) والشيخ البيهقي، احلافظ

اهللا عنه. ريض عمر ابن ح (٧٢٢٨) عن (١) أخرجه: مسلم
أين أين اجلبارون، امللك، أنا يقول: ثم اليمنى، يأخذهن بيده ثم القيامة، يوم السموات اهللا «يطوي ونصه: (٢)

عنهام. ريض اهللا عمر ابن عن (٧٢٢٨) ح مسلم، «صحيح بشامله... األرضني يطو ثم املتكربون،
ابن عثيمني (٦٥/١). ورسائل جمموع فتاو (٣)

كذلك: وانظر ح (٤٩) لأللباين الصحيحة،  األحاديث  سلسلة و: والصفات (٥٥/٢) األسامء انظر:  (٤)
.(١٥٩/١) خزيمة البن التوحيد، كتاب

                               



٩٩٠

م تقـدَّ يْـنِ ذَ أي  وقالـوا:  لديَّ ومسلم البخاري  يف  قومٌ تشاجر
مسلم الصناعة حسن يف كام فاق صحة البخاري فاق لقد : فقلتُ

عمر عبداهللا بن بن محزة بن هبا عمر تفرد وقد شاذة؛ رواية: «بشامله» بأن وقالوا:
ذاته احلديث رو وقد ضعيف، بن محزة ابن عمر، وعمر عن سامل اخلطاب عن بن
طريق عبيداهللا عمر، وعند مسلم من ابن عن نافع اهللا عن عبيد من طريق البخاري
رواية ويؤيد ذلك قالوا: امل).!! (الشِّ لفظة عندمها وليس عمر، ابن مقسم عن بن
وهو  «بشامله»؛ بدل: «بيده األخر» وقال: سننه(١) يف داود أبو رواه أن احلديث

يمني». يديه «وكلتا لقوله: املوافق

ح (٤٧٣٤). داود أيب سنن (١٠٥)



م تقـدَّ يْـنِ ذَ أي  وقالـوا:  لديَّ ومسلم البخاري  يف  قومٌ تشاجر
مسلم الصناعة حسن يف كام فاق صحة البخاري فاق لقد : فقلتُ

٩٩١

 املطلب السابع
    
   

بأنه  األحاديث؛ يبني فيها معاين التي من املواضع كثري يف ~ الشيخ يقرر
النبي هبا وتكلم القرآن هبا نزل التي العربية، اللغة داللة إىل ذلك يف الرجوع جيب

.S
إىل يرجع أن منها؛ املراد وفهم املشكلة األحاديث بيان  يف منهجه  من  فكان 
أو فهمه، يشكل قد الذي اللفظ يف اللغة علامء كالم وينقل اللغة العربية، معاجم

به. ريد أُ عىل غري ما يفهم

اليمن»(١). من قِبَل سَ الرمحن أجد نَفَ «إين حلديث: رشحه مثاله:

جاً. رَ تفرجياً وفَ ج يُفرج مثل فرّ تنفيساً، اسم مصدر يُنفس س: «النفَ الشيخ: قال
يف قال اللغة»، «مقاييس و «القاموس» و «النهاية»  كام يف اللغة، أهل  قال هكذا 
أن احلديث: معنى فيكون مكروب» عن به يفرج يشء كل اللغة: «النَّفس: مقاييس
تيميه: ابن اإلسالم شيخ قال اليمن. من أهل يكون عن املؤمنني تعاىل اهللا تنفيس
عن الرمحن سَ نَفَّ فبهم  األمصار، وفتحوا الردة، أهل قاتلوا الذين هم «وهؤالء 

(٢) الكربات». املؤمنني

ريض هريرة أيب عن ح (٤٦٦١) األوسط املعجم يف الطرباين و: املسند (٥٤١/٢) أمحد يف أخرجه: (١)
وصححه السكوين، نفيل بن سلمة عن (٣٩١/٢) األسامء والصفات يف: البيهقي وأخرجه: عنه، اهللا
فذكره بالضعف احلديث أن حكم عىل إنه سبق وقال ،(٣٣٦٧) ح السلسلة الصحيحة، يف كام األلباين

صحيح. أنه: له تبني ثم (١٠٩٧) برقم الضعيفة السلسلة يف:
اللغة: مقاييس معجم البن تيمية، وانظر: «الفتاو من: «جمموع (٣٩٨/٦) وانظر: (ص٥١ـ  ٥٢)، املثىل: القواعد (٢)

(ص٤٠٥). آبادي للفريوز القاموس، األثري (٢٠٣/٥)و: البن احلديث، غريب يف النهاية و: (٤٦٠/٥)

                               



٩٩٢

م تقـدَّ يْـنِ ذَ أي  وقالـوا:  لديَّ ومسلم البخاري  يف  قومٌ تشاجر
مسلم الصناعة حسن يف كام فاق صحة البخاري فاق لقد : فقلتُ

(٢)و قتيبة(١)واألزهريُّ ابنُ ابن تيمية؛ عن الشيخ نقله وممن ذكره باملعنى الذي
(٣)وغريهم. البغويُّ

وحينئذٍ عريب؛ بلسان اهللا جعلها والسنة الكتاب نصوص بأن الشيخ  ويؤكد 
رشعي دليلٌ دَ يَرِ إال أن العريب؛ اللسان يقتضيه ما حسب بظاهرمها اإليامن جيب
دل ما اتباع فيجب الرشع؛  مقتىض  إىل اللغة مقتىض عن رصفه يوجب صحيح

يف ذلك. الرشع عليه

اللغة تقتضيه ما عىل وبياهنا رشحها يكون أن جيب املشكلة األحاديث يف وهكذا
ريب.(٤) بال خمطئ اللغة؛ فهو حتتمله بام ال معناها يف تكلم من وكل العربية؛

معانٍ حتتمل إشكال نوع جمتمعةً األخذ هبا قد يكون األحاديث التي كانت وإذا
ألن الرتجيح ويرتك ذلك؛ يبني الشيخ النص؛ فإن ظاهر ختالف وال جتيزها اللغة،

حمتمل.. اللفظ

امليزان يوم يف يوزن أن الذي فيها األحاديث التي بني اجلمع ذلك كالمه يف مثال
امليزان...»(٥)  يف ثقيلتان اللسان كحديث:»كلمتان خفيفتان عىل األعامل، القيامة
الرجل ليأيت «إنه نفسه؛ كحديث: هو العامل يوزن بأن الذي فيها التي واألحاديث

الشيخ  ذكر بعوضة...»(٦) فقد جناح عند اهللا ال يزن القيامة يوم السمني العظيم
ينايف ظاهر األحاديث؛ وال اللغة، حتتمله ما استحسن ثم يوزن؛ الذي يف اخلالف
الذي أن قال وبعضهم العمل،  هو  يوزن الذي أن  ير العلامء  بعض  أن  فذكر 

(ص٢١٢). احلديث خمتلف تأويل يف: (١)
اللغة (٩/١٣). هتذيب يف: (٢)

السنة (٢٠٢/١٤). رشح يف: (٣)
.(٢٣٢/١) عثيمني: ابن ورسائل فتاو جمموع و: ،(٥٧ (ص املثىل: القواعد انظر:  (٤)

هريرة. أيب عن ح (٢٦٩٤) مسلم ح (٦٣٠٤) و: البخاري (٥) أخرجه:

هريرة. أيب عن ح (٢٧٨٥) مسلم ح (٤٤٥٢) و: البخاري (٦) أخرجه:



م تقـدَّ يْـنِ ذَ أي  وقالـوا:  لديَّ ومسلم البخاري  يف  قومٌ تشاجر
مسلم الصناعة حسن يف كام فاق صحة البخاري فاق لقد : فقلتُ

٩٩٣

نفسه، العامل هو  يوزن الذي إن قال  وبعضهم  األعامل، صحائف هي يوزن 
الوزن أن أو يوزن، اجلميع بأن النصوص هذه بني العلامء بعض «ومجع ثم قال:
الوزن صار املكتوبة األعامل  بحسب تثقل وختف إهنا  وحيث للصحائف حقيقة 
مجع حسن وهذا وحرمته. قدره به فاملراد صاحب العمل وزن وأما كأنه لألعامل،
احلنفي،  العز أيب وابن كثري، ابن احلافظ اجلمع؛ هبذا قال وممن أعلم.»(١) واهللا

وغريمها.(٢) 

                               

رياض الصاحلني (٢٩٨/١). رشح وانظر: (٣٩ (ص االعتقاد ملعة رشح (١)
العز (٦١٣/٢). أيب البن الطحاوية، رشح العقيدة و: (ص٢٩) كثري البن الفتن، يف النهاية انظر: (٢)



٩٩٤

م تقـدَّ يْـنِ ذَ أي  وقالـوا:  لديَّ ومسلم البخاري  يف  قومٌ تشاجر
مسلم الصناعة حسن يف كام فاق صحة البخاري فاق لقد : فقلتُ

املطلب الثامن
    

     

وكان  العقل؛ عليه دل بام احلديث يف يزيل اإلشكال أن ~ الشيخ منهج من
من لوقوع كثري  Å؛ اهللا عىل صفات الدالة لألحاديث رشحه عند يذكر ذلك كثرياً

خالفها. عىل يدل حييلها أو العقل أن بحجة يف تأويلها الناس
األحاديث، من للمراد واإليضاح،  البيان يف جمال للعقل كان إذا هنا واملراد
والتسليم اإليامن وجوب عىل الشيخ يشدد فهنا بالكيفية، يتعلق األمر كان إن أما
«ينزل حديث:  عىل  كالمه يف ذلك عىل نص كام والسنة؛ القرآن لظاهر املطلق
اآلخر...»(١)  الليل ثلثُ يبقى حني الدنيا؛ السامء إىل ليلةٍ كل وتعاىل تبارك  ربنا 
ينزل اهللا تعاىل كان إذا وقالوا: احلديث؛ هذا اليوم الناس  بعض استشكل حيث
يكون كل أن هذا من فيلزم كل ليلة، اآلخر الليل ثلث يبقى حني الدنيا السامء إىل
هذا من ينتقل فالثلث األرض، مجيع جيري عىل الليل ألن السامء الدنيا! يف الليل

املكان اآلخر!! إىل املكان
كان ولو عليهم، اهللا رضوان الصحابة يقله مل «هذا ذلك: جواباً عىل الشيخ قال
من يقيض أو ،S نبيه لسان عىل أو ، ابتداءً اهللا إما املؤمن؛ لبينه قلب عىل يرد هذا
دام ما يقال: أن النزول حديث اإلشكال يف عن واجلواب: فيجاب... عنه يسأله
نزول يكون ال غريها ويف حمقق، فيها فالنزول ، باقياً اجلهة هذه يف األخري الليل ثلث
عىل  يدل واحلديث يشء، كمثله ليس Å  واهللا النصف، أو األخري الليل ثلث قبل
وأطعنا، سمعنا، نقول: نسلم، وأن أن وعلينا بطلوع الفجر، ينتهي النزول وقت أن

اهللا عنه. ريض هريرة أيب عن ح (١٨٠٨) مسلم ح (١١٤٥) و: البخاري فأخرجه عليه: (١) متفق



م تقـدَّ يْـنِ ذَ أي  وقالـوا:  لديَّ ومسلم البخاري  يف  قومٌ تشاجر
مسلم الصناعة حسن يف كام فاق صحة البخاري فاق لقد : فقلتُ

٩٩٥

نتجاوز القرآن واحلديث».(١) ال وظيفتنا، فهذه وآمنا؛ واتبعنا،
عىل باالعتامد األحاديث يف اإلشكال يزيل  ما يوضح  الشيخ كون ومثال
الرمحن، أصابع من إصبعني بني كلها آدم بني قلوب «إن حلديث: بيانه العقل؛

يشاء».(٢) يرصفه حيث واحد، كقلب

الرمحن من أصابع أصبعني بني آدم بني قلوب كون الناس بعض عىل فقد يشكل
للرمحن األصابع صفة إثبات عىل عن ظاهره الدال النص رصف إىل يلجأ ثم املامسة؛
بداللة اإلشكال يزيل احلديث هلذا رشحه يف فالشيخ اللفظ، حيتملها ال تأويالت إىل
إن احلديث، وقالوا: السنة بظاهر أهل السلف أخذ فيقول: «وقد معاً؛ واحلس العقل
آدم بني من كون قلوب يلزم وال .S أثبتها له كام له نثبتها حقيقة، تعاىل أصابع هللا
فيجب للحلول موهم إن احلديث يقال: حتى هلا، مماسة تكون أن منها إصبعني بني
وال السامء يمس ال واألرض وهو بني السامء مسخر السحاب فهذا ظاهره. عن رصفه
كلها آدم فقلوب بني وبينهام. بينها تباعد ما مكة واملدينة، مع بني بدرٌ األرض. ويقال:

حلول».(٣) وال مماسة ذلك من وال يلزم حقيقة، أصابع الرمحن من إصبعني بني
تيمية.(٤) ابن البيان قال شيخ اإلسالم هذا وبمثل

أقلب  الدهر؛ الدهر وأنا يسب آدم ابن حديث: «يؤذيني من تقدم ومثاله: ما
الدهر» «وأنا قوله: احلديث يؤكد عىل أن هلذا رشحه يف فالشيخ والنهار». الليل
«العقل ال ذلك؛ فيقول: العقل حييل بأن ويذكر هو الدهر!! تعاىل اهللا أن يعني: ال

املفعول».(٥) املخلوق هو الفاعل اخلالق جيعل أن يمكن

.(٢٥ (ص عثيمني البن السفارينية، العقيدة رشح وانظر: القول املفيد (٢٣/١) (١)
اهللا عنه. ريض بن عمرو عن عبداهللا ح (٦٩٢١) (٢) أخرجه: مسلم

.(٥١ (ص (٣) القواعد املثىل:
(ص٣٢). التدمرية الرسالة انظر: (٤)

عثيمني: (١٣٢/١٠). ابن ورسائل فتاو جمموع (٥)

                               



٩٩٦

م تقـدَّ يْـنِ ذَ أي  وقالـوا:  لديَّ ومسلم البخاري  يف  قومٌ تشاجر
مسلم الصناعة حسن يف كام فاق صحة البخاري فاق لقد : فقلتُ

إال ظل ال يوم ظله يف اهللا يظلهم «سبعة حديث: يف بيانه لإلشكال وكذلك
قال: «وال جيوز  به؛ يظلهم ما هلم خيلق معناه: بأن ذكر فقد احلديث.(١) ظله...»
اهللا املراد ظل أن يكون عقالً يستحيل أنه وبني هذا»(٢)، سو معنى له يكون أن
«بعض قال:  بليد؛ فهو الفهمَ هذا  فهم  ومن  جاهل؛  فهو ذلك قال ومن نفسه! 
!!Å  الربِّ ظل ظله» أنه: إال ظل يف: «ظله يوم ال بالظل املراد أن الناس يظنون
يف الناس أن أن من املعلوم وذلك جاهل، رجل إال يظنه ال جداً، خاطئ ظن وهذا
سبحانه الربِّ ظلُ املراد أن ر قدِّ فلو الشمس، عن يكون الظل هذا وأن األرض،
الناس!! وبني بينه حائالً  ليكون اهللا فوق  الشمسُ  تكون أن هذا من لزم وتعاىل
من مجيع املطلق العلوُّ له قد ثبت سبحانه اهللا يمكن؛ ألن وال مستحيل، يشءٌ وهذا

ذلك اليوم».(٣) يف اهللا خيلقه ظل املراد ولكن اجلهات،

الناسَ  به لَّ ليظِ اهللا خيلقه الظل، وأنه ظل يف معنى ~ الشيخ إليه ذهب وما
اآلخرة أحوال رشعاً؛ ألن الدليل ، مفتقر إىل عقالً قول سائغ من حرارة الشمس؛
أن » منها قوله: مواضع؛ نفسه يف الشيخ ذلك يقرر كام الدنيا، أحوال عىل ال تقاس
أن جيوز فال بينهام، العظيم الفرق لظهور أبداً الدنيا بأحوال تقاس ال اآلخرة أحوال
بالنسبة عليك بل عقلك! له يتسع ما ال بأحوال الدنيا؛ لتنفي اآلخرة أحوال تقيس

وتصدق...».(٤) وتقبل، تسلم، أن اآلخرة ألحوال

نص عىل كام العرش. به: ظل الظل املراد إىل أن العلم أهل بعض هذا وقد ذهب
وغريهم.(٥) حجر، وابن رجب، وابن والقرطبي، القيم، وابن الطحاوي، ذلك:

اهللا عنه. ريض هريرة أيب عن ح (٢٤٢٧) مسلم ح (٦٢٩) و: البخاري فأخرجه عليه: (١) متفق
.(٢٤٤ الصاحلني: (١٨٦/٢، رياض رشح (٢)

السابق: (١٨٥/٢). املصدر (٣)
وغريها. ابن عثيمني (٥٧/٢) وانظر: (٨٥/٥) و: (١٣٥/٥) و: (٤٩٢/٢٦) فتاو ورسائل (٤)

الباري، = فتح ٥٢٥) و: (ص البن القيم اهلجرتني، طريق و: (٧٢/١٥) للطحاوي اآلثار، مشكل (٥) انظر:



م تقـدَّ يْـنِ ذَ أي  وقالـوا:  لديَّ ومسلم البخاري  يف  قومٌ تشاجر
مسلم الصناعة حسن يف كام فاق صحة البخاري فاق لقد : فقلتُ

٩٩٧

جاء السبعة حديث ألن أعلم واهللا الراجح هو العلامء هؤالء إليه ذهب وما
يف قاطع دليل وهذا عرشه...»(١)، ظل يف اهللا يظلهم «سبعة Sبلفظ: النبي عن
وإال لرجحه؛ صحته، عثيمني ابن للشيخ يظهر مل ولعله إليه، املصري املراد؛ فيجب
أكرب العرش أن املعروف ألن نظر، «فيها ظل عرشه»: «يف رواية: عن  :~ يقول
حتت العرش يكون والنجوم...فكيف والقمر والشمس واألرض، من السموات
عىل واهللا ، مثالً العرش طرف ربام لقلنا: احلديث الناس؟! ولو صح يظل الشمس

يشء قدير».(٢) كل
اختصاراً.(٣) ذكرها عدم آثرت احلديث، هلذا أخر توجيهات وللعلامء هذا

حجر (١٤٤/٢). البن الباري، و: فتح (٥٨/٤) رجب = البن  
البخاري»، رشط عىل «إسناده شعيب األرناؤوط: وقال ح (٥٨٤٥) اآلثار مشكل (١) أخرجه: الطحاوي يف

بغداد (٢٥٤/٩). يف: تاريخ واخلطيب (٢٢٧/٢) والصفات األسامء ورواه: البيهقي يف:
الصاحلني (٢٤٣/٢). رياض رشح (٢)

الصحيحني (٢٧٥-٢٧٨). يف إشكاهلا املتوهم العقيدة أحاديث كتابه: يف الدبيخي سليامن د. طها بَسَّ (٣)

                               



٩٩٨

م تقـدَّ يْـنِ ذَ أي  وقالـوا:  لديَّ ومسلم البخاري  يف  قومٌ تشاجر
مسلم الصناعة حسن يف كام فاق صحة البخاري فاق لقد : فقلتُ

املطلب التاسع
    

   

يف تفسري  السلف بمنهج االلتزام شديد ~ الشيخ أن الثاين يف املبحث تقدم
ذلك السلف يف عن أثر ما كان ينقل األحاديث؛ وكذلك أشكل من ما وإيضاح
املشكلة األحاديث من ليشء تفسريه يف خالف الشيخ أجد أن ومل اطالعه، بحسب

خالفٌ يؤثر عنهم أن إال ،وأئمة اهلد والتابعني، من الصحابة السلف ثر عن ما أُ
. راجحاً يراه ما اختيار يف الشيخ جيتهد األحاديث؛ فحينئذٍ من يشء معنى يف

ولياً فقد آذنته عاد يل «من يف حديث: أشكل ملا بيانه يف معرض مثاله: أنه
احلديث.  به...» يسمع الذي سمعه كنت أحببته «فإذا قوله: إىل باحلرب...»(١)
به فرسه  ما «هذا سمعه...احلديث»: «كنت بقوله: املراد بني أن بعد الشيخ قال

السلف».(٢)

والصفات؛ األسامء من تعاىل هللا ما جيب إثباته جتاه املؤمن عىل ذكر الواجبَ وملا
عام والسؤال التكلف، وعدم واالنقياد التسليم من والسنة؛ القرآن عليها دل التي
اإلنسان عىل «جيب فقال: اهللا؛ رمحهم السلف حال ذلك هو أن كت عنه، بَنيَّ سُ
وكذا وصفاته، اهللا يتعلق بأسامء فيام (كيف) و: بـ: (مل) السؤال عن نفسه يمنع أن
كثرياً، اسرتاح اإلنسان سلكه  إذا الطريق وهذا بالكيفية، التفكري  من نفسه يمنع 

اهللا...»(٣) رمحهم السلف حال وهذه

خترجيه. تقدم (١)
.(٦٩ (ص (٢) القواعد املثىل:

القول املفيد (٢٢/١). (٣)



م تقـدَّ يْـنِ ذَ أي  وقالـوا:  لديَّ ومسلم البخاري  يف  قومٌ تشاجر
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٩٩٩

هو هذا أن إىل أشار عرشه؛ عىل سبحانه الرب استواء معنى ذكر الشيخ وملا
الشيخ: يقول  النصوص، ظاهر خيالف ما عنهم  يرد مل  وأنه السلف عن  املأثور
وعظمته، بجالله يليق خاصاً علواً عليه عال  أي: العرش} عىل  استو} «معنى
املعنى نفى حيث مواضعه، عن الكلم حرف فقد باالستيالء االستواء فرس فإذا
السلف إن ثم !! باطالً آخر وأثبت معنى وهو العلو، القرآن؛ لغة تدل عليه الذي
يف واحد حرف عنهم يأت مل  إذ املعنى، هذا عىل جممعون بإحسان هلم والتابعني
عن السلف تفسريه يرد والسنة ومل القرآن يف اللفظ جاء ذلك، وإذا بخالف تفسريه

عليه.»(١) يدل ما واعتقدوا عىل ظاهره أبقوه أهنم فاألصل ظاهره؛ خيالف بام

أمتي من طائفة تزال «ال حديث: لرشح تعرض ملا الشيخ أن أيضاً ومثاله
فهمه  يشكل قد هذا احلديث ذكر بأن القيامة»(٢) يوم إىل ظاهرين احلق عىل يقاتلون
رشار عىل الساعة إال تقوم  S: «ال قوله صحته؛ وهو عىل املتفق احلديث مع 
الساعة  تدركهم من الناس رشار من «إن احلديث الصحيح: يف وقوله اخللق»(٣)
يف  وما احلديث طائفة...» تزال «ال حديث: بأن الشيخ بني فقد أحياء»(٤) وهم
قيام قرب إىل تقوم الساعة»؛ أي: «حتى بقوله: املراد إن يقال: أن معناه؛ تفسريه
يرسل فاهللا اخللق؛ رشار عىل إال تقوم ال ألهنا بالفعل؛ قيامها إىل وليس الساعة،
الساعة.»(٥)  تقوم وعليهم رشار اخللق، إال يبقى وال مؤمن كل نفس تقبض رحياً

                               

ابن عثيمني (٢٤/١). ورسائل جمموع فتاو (١)
اهللا عنه. ريض جابر حديث ح (١٥٦) من مسلم (٢) أخرجه

اهللا عنه. ريض مسعود ابن ح (٢٩٤٩) عن ح (٦٦٥٦) ومسلم البخاري فأخرجه عليه: (٣) متفق
يف خزيمة  وابن  ،(٣٤٥/٣) «املصنف» يف شيبة  أيب  وابن  ،(٤٣٥/١) «املسند»  يف أمحد اإلمام رواه: (٤)
برقم الكبري» «املعجم  يف والطرباين ،(٣٤٠) برقم صحيحه يف  حبان وابن ،(٧٨٩) برقم صحيحه
وقال جيد»، «إسناده :(٣٣٠ (ص املستقيم» الرصاط «اقتضاء يف اإلسالم شيخ وقال .(١٠٤١٣)

حسن». «إسناده :(٢٧/٢) للطرباين عزوه بعد الزوائد» «جممع يف اهليثمي
الواسطية (٣٧٩/٢). العقيدة رشح و: القول املفيد (٤٠٥/١) (٥)



١٠٠٠
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بن عبداهللا كالم نص هو مؤمن...الخ؛ كل نفس تقبض رحياً فاهللا يرسل فقوله:
قوله  بأن ذكر صحيحه(١) حيث مسلم يف الذي أخرجه اإلمام العاص بن عمرو
اهللا رحياً يبعث «ثم قال: فيه؛ شك ال ثابت احلديث؛ طائفة...»  تزال «ال :S
إال اإليامن من مثقال حبة ىف قلبه نفساً ترتك احلرير، فال مس مسها كريح املسك،

عليهم تقوم الساعة.». الناس رشار يبقى ثم قبضته،

األئمة؛ مجاعة من فيه احلديث؛ وافق  يف اإلشكال بيان يف الشيخ اختاره وما
القرطبي(٣)والنووي(٤)وغريهم. العباس عياض(٢)وأبو القايض منهم:

ح (١٩٢٤). مسلم (١) صحيح
املعلم (١٧٦/٦). إكامل يف: (٢)

املفهم (٣٦٥/١). يف: (٣)
مسلم (٤٠٠/٦). صحيح يف: رشح (٤)
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١٠٠١

C

وبعد: اللهم... لك محداً
كتب الشيخ من صفحاتٍ يف ماتعة جولة بعد نتائج من ظهر يل أبرز ما فسأوجز
خيتص بموضوع مما يف عليني؛ درجته اهللا رفع العثيمني، صالح بن حممد العالمة

وهي: البحث؛

رصني،  منهج وفق جاء االعتقاد أحاديث من أشكل ملا  الشيخ رشح أن •
بمنهج التزامٍ مع ،S رسوله وسنة اهللا كتاب عىل مؤسسٍ مبنيٍ؛ واضح وطريق

اهللا. رمحهم السلف

بيان  يف عظيم جهد به من قام بام وذلك جلناب النبوة؛ ~ محاية الشيخ  •
يف الرسول للطعن مدخالً الناس بعض جيعلها قد األحاديث؛ التي من أشكل ما

Sورسالته. الكريم

يف فهمها  الزلل ألن اخلصوص؛ وجه عىل االعتقاد بأحاديث الشيخ عناية •
منها جسيم. املراد معرفة يف واخلطأ عظيم،

الكتاب  نصوص ألفاظ رصف يوجبون الذين التعطيل، ألهل تصدي الشيخ •
األحاديث من اختذوا وقد دليل!، ختالف الظاهر بال معان إىل ظاهرها عن والسنة

الباطلة. لتأويالهتم ذريعة املشكلة

من زعم  عىل رد ذلك ويف ألفاظها، واختالف الشيخ باألحاديث علم • سعة
قليلة. احلديث يف الشيخ بضاعة بأن

يف ترجيح  واجتهاده املشكلة، يف األحاديث أقوال العلامء الشيخ عىل اطالع •
يراه. ما
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م تقـدَّ يْـنِ ذَ أي  وقالـوا:  لديَّ ومسلم البخاري  يف  قومٌ تشاجر
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وفقهها،  معانيها، إلدراك أللفاظها وحتليله األحاديث، يف تأمل الشيخ دقة •
هبا. املراد ومعرفة

الناس  سؤال بسبب لبياهنا؛ الشيخ تعرض التي املشكلة األحاديث  كثرة •
فتاويه. يف ها جلُّ ورد عنها؛ ولذا

إما  سببه كذلك؛ ليست وهي مشكلة أهنا الناس لألحاديث بعض توهم أن •
فهومهم. يف قصور أو يف علومهم نقص

بأن  الدائم  وبيانه الناس، أفهام عن  اإلشكال إزالة عىل الشيخ حرص •
تناقض. وال تعارض بينها ليس متفقة، مؤتلفة النبوية األحاديث

بعض  معناها يستشكل قد مما الشيخ،  رشحها التي االعتقاد  أحاديث أن •
مستقلة. علمية برسالة أن تفرد يمكن جداً، كثرية الناس

سبقه  من لكالم تلخيصاً يعترب ما املشكلة األحاديث بيان يف • أن الشيخ يذكر
من القول. بدعاً ذكره ما يكن ومل العلم، أهل من
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