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الثبت""مصادر-البحثخطة-المقدمة

المقدمةا1

(5)

الزحيمالزخقنالفهبشم

أنفسنا،شرورمنبالئةونعرذ،ونستغفره،ونستعينه،نحمدهكة،الحمدإن

له،هاديفلائضللومنله،فضلفلااكةيهدهمنأعمالنا،سيئاتومن

ورسوله.عبدهمحمدأأنوأشهدله،شريكلارحدهاللةإلاإلهلاانوأشهد

1((0فشيفون)2ؤأنتغإلأتفوئنؤلآئقاتهخقالفةائفواآقئواائذينإلقاأيا

مثقاؤخلقؤاحذ؟تفم!بىمنخققكغآئذيزئكئماتفواالئاسناكللقاأيا.عمرانا،ال

ؤائأزخاتمي!ت!عتاغئوناتذيالفةؤائفواؤيشاغكثيرأليتجالأمئفماؤتثزؤتجقا

ؤفرئواالفةائفواآقئواائذينابردقاأيافءإ.11زقيبا)1((غقيكغكانالفةإن

الفةئيمؤقنذنوتكئمتكتمؤيغمزأغقاتكئمتكئمستلإيدأ)07(ئضيغقؤلأ

الأحزابإ.{]71(غطيما)قؤزأقازققذؤزسئوتة

بعد)1(:أما

من:عليهوقفثبما"ثبت")2(فهذا

خطبةلي،عامةالابتداءفيوهي!،اصحابهيعلمها!البى!نالتياطجةخطبةهيهذه)1(

.!وغرهم،عباسوابنالأشري،مرميوأبيمسعود،ابن:عنمرويةوهيوغرها،،النكاح

غرهم.و،لترمذيوا،ئيفوا،ودادبروأ،حمدا:جهاخرأوقد

باسم:،حدثيجزءفيققنا،علميا،تخريجأ،نحرجة،انظرها

اللة.زجقةالأبىنيالديننامرمحمد:الأمةعدثلففيةجةءاط"خطبة

التعلىيل.ألقاظفمنبالسكون+!الثبثاما،بالتحريك+!ثبت2()

لل!في.6(9-1/68)الفطرس""فهرسانظر:



161"الثبت"مصادر-البحثخطة-المقدمة

سرفهاو،تلاومقا،دودرو،تتعليقاو،تيجاتخرو،توتحقيقا،تلفامؤ

:عصرهمحدث

)1(:بقلمهالمجاهد،الإمام

آدم،بننجاتيبننوحالحاجبنالدينناصرمحمد،عبدالرحمنابي

.()3طينؤورلأا،يئبىلأا،(2)ريشقودلأا

)بعد(.المجتهدالإمامثم)قديما()4(،الحنفي

1):عام"أشقودرة"،:بالمولود rrY.)هـ

هـ(.0421)عام"،"عفانب:والمتوفى

حسنأ،قبولأفلاقىهـ(،1)421سنةأؤلفي-مرةلأؤل-نشزتهوقد

والمنة.الحمدولئة

يراسلنيأناستدراكلديهلمنيتسنىحتى"النشرة"فيعنوانيوضعتوقد

الحمد.ودئةذلكوحصل

فيتكنلم-كثيرة-بزيادات،ثانيةمرةإخراجهعلىأفريعزمتوقد

.الصورةهذهخرجحتى،العامةصورتهفيوغيرت"،الأولى"النشرة

لهوكانتالبلىع،لأهلومناظرأ،بلسانهمجاهلىأكانفقدوإلاالشخ،حياةفيالغالبهوهذا)1(

والفقه.،والحديث،العمدة:فيالمشهودةدروسه

فيكط)قلىيمأ(،إليهاينتسبكانبل،اللهزجقةاثيئولدوها"ألبانيا"،عاصمة"ر"أشقودرة)2(

64(.)ص"رالأعظميالرحمنحبيبعلىالعلمير"الرد:هامش

15(.)صانظر)3(

.(61)صوانظر،"الجفية"مذهبإلىينتسب-قلىيما-الشخكان()4



"الثبت"مصاد،-البحثخطة-المقدمة

البحث!اكطة

(V)

!

الآتي:النحوعلى،وملاحق،فصولوخمسة،مقدمة:إلىالبحثقسمت

فيها:وذكرت:المقدمة

البحث.خطة-

صذفيإليلارجعتالتيالمصدرفيه:وذكرت"الثبت":مصادر-

اللة.زجمةالشيخمؤلقات

الله.زجقةالشيخترجمةمصادر:الأؤلالفصل

السيخ."ثبت":اكنيالفصل

العمل.هذامنمقصوديوهر

مباحث:وأربعةغهيد،وفيه

"الغبت".:فيعليهسرتالذيالمنهجفيهوذكرتالتمهيد:

الشيخ.مولفات"*ثبت:الأؤلالمبحث

الشيخ."مؤلفات"حولءتتمة":الثانيالمبحث

يتعلقفيماني"،الألىءحياة:فينيالشبذكرهماعلىتنبيه:اكلثالمبحث

الشيخ.،،ردود،،:ب

الشيخ.كتبسيقات:الرابعالمبحث

الشيخ."مقالات":لثاكالفصل

لشيخ.ا""تلا"مقا:!خلملى

لشيخ.ا"ثلا"مقا

منهجه.وبيانالشيغ،ييفيماهتمتكتبئ:الرابعالفصل



(8)!الثبت!مصادر-البحثخطة-المقدمة

وأاللة،زجمةالشيخعلىبالزذب:اهتمتكتبئاظمس:الفصل

فيها.مؤلفوهايخالفه(مسائل)أرمسإلةفيبحقبهار،عليهبالاستدراك

الملاحق:

الة.زجقةالشيخءخط""مننماذج:الأؤلالملحق

الإيمانمسائل"مجمل:كيبآخرفيوردماحولءثنبيةءالظنيالملحق

".العلمية

الكتب.بعضحولالعلماءكعاوىذكر:الظلثالملحق

.الفهرس

الأفاضل،بعضعلى-منهالانتهاءبعد-العملهذاعرضتثم

ومنهم:؟والتعقيب*ستدراك

اللة.خمطةالعتي!،مانعبنعبداكه:الشيخفضيلة

خيرأ.الةجزاهمكثيرأ،فأفادوني

الكريم:القاضلأخاناأشكرأنيفوتنيولا

فيللكعابعامةمراجعهمنبهقاملماالة،خمطةالغانمعبدافةبنعبدالعزيز

الن!ائية.عورته

أخوناراسهموعلى،العملهذاإتمامفيدوزلهكانمنكلاشكروكط

علىحريصاكانالذيافة،وفقهالعميريعبدالعزيزبنياسر:الفاضلالشيخ

نيالأبالشيغالأمةمحذئ!يبلبمجليلةخلىمةمنفيهالالثبت+؟3!صلىأر

االة.رجمة

الشيخمؤلفاتمنعليهوقفتماكلهو*الثبت"،هذافيفماوأضرأ

بصحبةأسعدفلم،شيةفات!يكرنرقدرجهلإ،تدب،بعد4!ة،رجمةالألبايئ



(q)"الثبت"مصادر-البحثخطة-المقدمة

،المطبوعسوىكعبهمنأعلئمرلاعنه)1(،بعيذوأنا-اللهزجقة-الشيخ

هذاعلىوجدومن،الكمالمنقريباجمعييكرنأناللةاسألرلكن

اللة.شاءإنمأجورأ،مشكورأإلمبفليرسلهتعليقا،أواستدراكا،""الثبت

ائفزستيين.غقىؤستلآثمائغاتمين،زلثيفهؤائخمذ

أعذه:

الشمرانيالحراليمحمد،بنعبداللةمحمد،ابو

بأص.الرياض

قيلثجمئذصذقيققغدفي)54(ؤئقبرتجئات)فيبهيجمعنيأن-وتعالىسبحانه-اللةوأسال)1(

القمرا.1)55((مقتدلي



"الثبت"مصاد،-البحثخطة-المقدمة

!،،لثبت،،ادوامط

1911

الآتية:المصادرمن-اللةرحمه-الشيخمرلفاتتتبعت

اقتناءعلىحريمن-العلمطلبةكعامة-إننيحيثاظصة،مكتبتي)1(

بأؤل.أؤلأالشيخكتب

سنن"صحيح:مقدمةفيمنهاالكثرذكروقد،الشيخكتبمقدمات)2(

ك(.-)1/ط،،ماجهابن

6(.0-)1/58اطمع""صحيح:مقدمةفيذلكوقبل

منها.كثيرإلىالإشارة"كتبه"بطونوفي

"الإنترنت"العنكبوتيةالشبكةفيالمواقعأحدأتصفحأناوبينما)3(

وفاتهوأفاذ،فإجاذ،الشيخكت!بمنالكثترذكزالإخوةأحدأنوجدث

منه.استفدتوقدالكثر،

كثيرآ.للشيبماني"،الألباني"حياة:كتابمناستفدتكما)4(

أئمةمن"كوكبةفي:القريوتي،عبداللةبنعاصمالدكتور:وسرذ)5(

أيضا.منهفاستفدتمرلفاته،منكبيرآعددآ"الهدى

قامحسنبنعليبأنعلمتالأولى"نشرته"فيال!بصدوروبعلى)6(

قدأكنولم22()1(،-)21العددينفي"الأصالة":فيالسيخمصنفاتبسرد

المذكورين،العددينعلىجمعتهمابمقابلةفقمتقبل،منعليهاطلعت

زاد.ممافاستفدت

علبه.وقفتماأكملئعدجمعهأنإلأ،الكتببعضفاتهآنهوعلى1()
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[:]تنبيه

الشيخ،مصنفاتسردعندإليهاالإحالةعنيغنيهنا؟"المصادر"لهذهذكري

أنقل.فمنها

.الكتابعنسأذكرهشيءعلىالتنبيهبقصدمنها،مصدرأأمميوأحيانأ

الموفق.واللة

**********





الأولالفصل

الشيخترجمةمصادر

اللهرحمه





الشيخترجمةمحاد،-لالأوالفصلى

الله!رحمةالضميغقرجمةامطدر

1151

!ن!،اللةرسولحديثخدمةفيحياته-الفةزجقة-الألبانيالعلامةأفنى

وتضعيما.،وتصحيحا،ودراسة،وتخريجآ،جمعأ

منلنموذجيكتبأنأرادلمن،خصبةأرضاتكرنلأنمؤهلةسيرتهفكانت

عنالدفاعفيواجتهادهم،الصلحبالسلفئذكزهالتي،الإسلاميةالنماذج

.!اللةرسولحديت

سيرته،تناولتالتيالكتبمنبهبإسلادبعلى"عصره"محدثحظيوقد

عنايةإلىبحاجةزالماالأمز-الشديدوللأسف-ولكنمنها،جوانبأو

العلطءوثناءوآثارهالألباني"حياة:كتابعليهوقفتماأجملومنأكثر،

عليه.الكلاموسيأتيللشيباني"،عليه

والتي،المثيرةالأحداثمنبالكثرمليعة-الفةزجقة-الألبانيحياةإن

والعبر.الدروسمنفيهامالاستخلاصوتأب،بعمقدراسةإلىبحاجةهي

حياةدراسةكتوبطألىيمطلقالني،لنقاطبعضوهطة

الفه:زجقهالشيخ

إلىينتمي"الألبان"وشعب"ألبانيا"،من:الأصلأعجميالشيخإن)1(

"."الشام:إلى،الفةزجمةنوح""اطجأبيهمعهاجروقد*الأرنؤوط"،

وقته؟محدث)الأعجمي(،هذاأصبحفكيف

الحديثصحيحمعرفةفي"الإسلاميةهـ"الأمةمرجعأأصبحوكيف

وضعيفه؟



1161الشيخترجمةمصادو-لg,4الفصل

والتضيف)1(؟بالتصحيحالقول)اعجصي(!:)العربئ(سلموكيف

علىتتلمذحنفيأ،كذلكهووكان،حنفيلفقيهابناالرجلهذاكان)2(

مجددأ.محدثاأصبحثم)2(،الحنفيالمذهب

ذلك؟كانفكيف

)اجتهادأ(؟الحديثطريقليسلك)تقليدأ(،الفقهسبيلتركوكيف

؟خلافبينهمادارأو؟بذلكأبوهلهسفغوهل

إلاعالممنفما،الأمةعلىالمذاهبفيهسيطرتوقمتفيالشيخخرج)3(

له.أصوخلالمن-تقليدأ-ويفئ،عليهيسيرفقهيمذهمثوله

منه؟موقفهموما؟منهمالمتعصبينمنموقفهفما

بلواهلها،،البدعمنالكثررفيه"السام"ا،في:الشيخحياةكانت)4(

دعاقا.برؤولعىالتقى

؟خلافمنبينهمماعلىجاملهمفهل

عليهم؟الرذفيوأئف،ناظرهمأو

؟وسجنوهله،كادواأوعنه؟سكتواوهل

إلىالأمربهواستقرتركها،ثم،النجارةمهنةسلكفقرأالرجلكان)5(

بقوله:ال!ؤالهذاعنالأفافلاحدأجاب1()

قبل(.منومسلمالبظري،!:سئمت)كط

)6412(:د"الأعظميالرحمنحبيبعلىالعلمي"الرد:هامشفيجاء)2(

الحنفينوح،بنالدينناصرمحمدكئب؟رمنعليها:كبأ،لهيرىالقديمةكتهبعضفيالناظر)ان

مولدأ"(-الأشقودريمذهبأ،
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الربح.حيثمنمهنةأسوأوهي)1(،الساعاتإصلاح

ضليعمحدثإلى،الساعاتإصلاحمهنةمنانتقلوكيفها؟رضيفيك!

الأمة؟لعلمهخضعت

وبقلة)2(،شيوخهبقلة-الفةزجمة-الألبانيالشيخعردت)6(

)3(تهازجاإ

خثر،العميلىةنقيساعاتمملحان:غررهإلهلافوالذي،بذلكوغقزه،المهنةهذهالشيخنبزلمنتأ1()

خلقه،منبائن،عرشهعلىمشيالسماء،فيا!هانوانكرصفاله،وانكرافة،دينفيابتدعيفنافهعند

لأهله،مبغضللتوحيد،جاحدخرلب،قبوريمنوخز،المريحةالعجحةالنصوصبذلكجاءتكط

!ن.من!ئنا

الكعبة.وربكذبئفقد؟شيوخلهلي!الأبىنيالشيخبانزعممن)2(

لي!أمزالإجازاتإذبمطعنلي!وهذاايإجازات،قليلبا،لهالأبىفيالشيخفيالبعضيطعنقلى)3(

.الإجازاتاصلهوالذيالمشايخكدالسماع-انعداماو-لقلةنظرأ؟المتاخرةالعمررفيبالفروري

؟والقراءةالسماعاعحابالسابقينالعلطءكظيةبالإجازاتيعنوالماطفرالععرفيالأمةوعلماء

هؤلاء:ومن

الله.زجمفقاالعثيمينماعبنومحمدباز،العبدا!هبنعبدالعز-في:الجيلانالإمامان

الله.خمطةاطيرينعبدالرحمنبنعبدالئهالدكرر:والعلامة

الطلمين.ربكهواظمدذلك،على!نالمشايخأكثروكذلك

لهأتجتهوما"ىبه؟"،فيلنفسهابتهماا!هعنينفونوهمببهر،المانةاجازاقمتجارزتمنوأعرف

.!نجيه

الأدلة.هاتثب!تولم،الشرعهايأتلمبامورويقولون

يقرلون:وهم،عاليةوباسانيد،الإجازاتعشراتعندهمأناسااعرفبل

.نمكلكلفيا!ه)إن

الإيراءإ.1كبئرا)43((كئؤايفرئونغفاؤتغاتىأشئخائة

السلف.سننمنوينة)وصلة(،اكالهاسوىشيء،علىدليلأليست)عصرنا(فيالإجازاتوكئزة

ماربلازاره،اسبلومن،لحيتهيحلقمناجازبعضهمإنحتى)عصرنا(،فيالمجيزونتساهلوقد
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الجرح)علموالحديت(،)علمسيماولا،بالعلومئفمأناستطاعفكيف

صعوبته؟على(،والتعديل

تصلح،معرةوأحدث،وغرائببقصمبى،حافلةالشيخفحياةوأيضرأ:*

والمحدثين،،والزاهدين،والصالحين،والمصلحين،المجتهدينفييكتبلمن

لمننماذجعنيكتبمنولكلوالعصميين،،والمصنفين،والمجاهدينوالفقلأء،

المؤمنين.سبيلسلك

مابقدرليسبعفط،أ!يةعلىالشيخحياةفيكتمتماإن:لأقولأعود

حياته.فيالشيخبذل

أل!-ثا!لةترجمة-للشثخينرجمال!،رادلمنوي!

لأتي)k:)1كالىمنترجهتهيلمتقي

معالمواقفبعضفيهايذكرالشيخإنحيثبمكتبهمقدمات1()

أهممنوهي،لقاءاتهوبعض،أسفارهبعضفيهاويذكر،غرهمأو،خصومه

بقلمه.لأئهاالمصادر

يوردماوكثرةلأهميتلامقدماقا؟خصصتوإئما،كذلك)كتبه(وبطون

ولاحاله.ائفإز،الشخصيعرفلاومو،وبالمراسلة،بالهاكفيجزبعفهم

عالية،وباسانيلىثتى،بلدانومنالكثر،حمئلتحتى،الإجازاتبجمعمولعأالطلباؤلفيكنتوقلى

المسلسلاتومماع،الإجازاتلتحصيلالرحلةفيقغيهاالتىالمدةطولمعذلك،فائلىةقلةلىظهرثم

والمرضوعة.الفميفة

والثه،ذكرتهماغر!بفي)مفردة(ترجمةللشيخأناعلمولاالحصر،سبيلعلىهوساذكرهما(1)

أعلم.
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)كتبه(.بطونبخلاففيها،

و"الصحيحة"،:السلسلتانأهمهاومن

وهكذا.

لأا)9

،"لغليلاءإروا"ثم،"لضعيفةا"

"حياة:الشيبانيإبراهيمبنمحمدالشيخكتابذلكبعديأتيثم)2(

زيادة-ضقتةجدأ،حافلكتابئوهو"؟عليهالعلطءوثناءوآثارهالألباني

به،انفرذوماوفتاوييما،ومسائليما،آرائيما،من:الكثتر-ومؤلفاتيما،ترجمتهعلى

على"الرد!:-وبعضها،والتعقبات،والردوب،والفتاوى،المسائل:وبعفن

الأنصاريإمماعيل،لشيخ:لفضيلة("؟المحلقبالذهبالتحلي)إباحة:رسالة

.الكتابهذاغيرفيتجدهلا-اللهزجقة

كبيرةقيمةيضفيمما،عليهالشيخوعلقائتزتجم،علىفرىقدوالكتابئ

للكظب)1(.

وإضافه؟مراجعةإلىيحتاج-الأحياءتراجمفيكتبئمقاكغ!روه-ولكته

الله-زجقة-الشيخوفاةقبلأيهـ(،41)70عاموطيغقديما،كيبئلأته

نأيجبمماالكثرالفترةهذهفيائتزتجمحياةفياستجدوقدسنة،)13(ب:

أهمية،هذاكتابهويولي،لذلكينشطمصنفهوليت)2(،الكتابهذافيئذرج

عنهقالهمفاالكثرالشيخكت!بمنطيعوقد،البابفيماوأحسنأجمغ،فهو

.(1/91)،،واثارهنيالأبى،،حياةانظر:(1)

الشخصية؟لجاتكمبالنسبةنيالشبالأخكتبهعفازيادةعدكمهل:الشيخلئل)2(

الكقاية(.فيهكتبهوما،زيادةتيالش:فاجاب

r(.1)صc(rr)عدد""البن:مجلةمعهأجرتهحواليفيذلكجاء

ذلك.منأكثرلهئتزتجمأنيحثفلغ-اللهزجقة-الشيختواضعمنوهذا
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)نحطرط(.:كتابهفي

اللةزحقةابخذوبلمحمد"؟عرفتهمومفكرون"علماء:كتابثم)3(

الشيخإجاباتعنناتجةالترجمةكونفيأهميتهوتكمن325(،-)1/287

اكلثة؟الدرجةفيكتاتةجعلثوإتمماابخذوب،إليهوجههاأسئلإ،علىنفسه

الترجمةكونإلىإضافة؟الشيخحياةجوانبجميعيشمللافيهقيلمالأن

جدا.قديمة

تلاميذأحد-زمنمنذ-كتبهالطيفةرسالةعلىاطلعتوقد)4(

القريوتي.عبداللةبنعاصمالدكتور:وهو،الشيخ

ومصابيحالهدىائمةمنءكوكبة:باسمحافلأكعابانشزثم)5(

"الأبىني!،الإمام:منهمصرين،المطالعدماءمن)سته(تراجتمضمنهء؟الدجى

به.الطرفين،تلاميذهكبارأحدبقلملكونها؟الترجمةهذهأهميةوتظهز

:خشانوعلياتؤلى،خمطةالعإسيعيدمحمد:الفاضلوللشيخ)6(

".الألبانيالشيخلفضيلةموجزة"ترجمة

منها:المصادر؟بعضفيتراجموله)7(

".يجيبالشامومحدثتسألالعربءصرت:جريدة

عرضبنلطرق")1(؟الألبانيعلىالمتعديابنيءردع:كتابمقدمة

أخذالتىالمواضعالىالمؤلفأشاروقدللثبني،الألبابي"؟"حياة:ىبمنفيهماغالبانويدو1()

منها.

رسائل:ثلاثعلى-مؤخرأ-وقفثثم

الألبافي"،الدينناعرمحمدالإمامحياةمنبيفاء"رمفحات:باسمالأولى
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محمد...بناللة

الداعيةالسيخالفضيلةصاحبلأخيناجدا؟قيمةمحاضرةوممعث)8(

حياةفيمثرة"أحداث:بعنوان-اللهخمطة-المنجدصاعمحمد:المتفنن

مراجعمنأصليا()مرجعأيجعلهمامافيهماجاء،شريطينفي"الألبانيالعلامة

الشيخ.ترجمة

.جيدةللمحاضرةعرضهطريقةوكانت

ورقته،،وعبادته،الطلبفيوجده،وهمته،الشيخورع:عنصوزفيهاوجاء

وفيه،وسخائه،وكرمه،ومزاحه،ومناظراته،واحتسابهاللة)1(،خشيةمنوبكائه

الطبقة.الممادرجميعفييرذلمما

إليه.فارجع،طبقاتثلاثعلىواكالهم،السيخطلابعلىكلامه:فيهومما

شأنهوكما،للسرةالتقليديالسردمنهجهيكنلمالمحاضزبإنعلما

علي.صلىقيبنلعطيةاخبار"؟منالأبىنيشيخنابهحذثماباخرالثمار"قطفومعها:

وتاصلالنبويالحديثعنالدفاعفيودورهالأبىبيشيخناحياةمنمشرقة"عفحات:بايعمواكنية

الهاكي.خليللإبراهم"!السلفيابهج

.الزه!ريأمينبنلسميرني"؟الأبىالدينناصرمحمدالعلامةالعصرر"محدث:بايعملةواك

زألم(،الإسلاميةييما)ولا"المجلات"،و"الصحف"،:فيكتبتالتىالمقالاتمنالكثروهناك

اليها.الإشارة

2(.43-173)صالأبىني""مقالاتآخر:فيمنهاجملةطلبالديننرر:الأخذكروقد

للثيخ.نخمرةترجمةاللىوية"رالأف!ر"بيتنشرقاالتى"الأربعة"السنن:مقدمة:وفي

،ردودهفيوقسوةمد؟،منالشيخعنغردتماانالموضعهذافي-اللةخمطة-ا!ضرواكلى)1(

للشيخ.حلىثتالتيالمواقفببعضذلكعلىواششهد،حالهكالبيكنلمذلكبأن
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منهاويستخلصإلاللشيخحادثةمنيخلصيكادمابل،التراجمكتبغالب

بعضقصورفيهاعاج،المحاضرةفيتربويةلمساثوللفظفيروالعبر،الدروس

الألباني.الشيخسيرةخلالمن،العلمطلبةلدىالجوانب

عندهمأحياء(،)وهمالقدماءوتلاميذه،الشيخاصحابإنثم)9(

لمالتي،أخبارهمنالكثرويعرفون،وجهاده،الألبانيالشيخحياةعنالكثر

بعد.ئدؤن

الشيخ.ترجمةمصادرمن-عنهئغفللا-مهثمممدزفهم

علما-اللهزجقة-)1(الشيخوفاةبعدكتبمبسوطا!باأزلمالآنوإلى

منينشرونهوماأكثر،ومطبوعاقمكثرو،عليهوالتتلمذمحبتهيذعيمنبأن

كانفهلا،عندهمالوقتوفرةعلىيدلبه،عليهمحكمعماالدفاعفيأوراق

الوقت.منشيءللسيخ

نأالألبانيبالشيخاعتناءفمممن-بعيدزمنمنذ-الناسبعضوعدوقد

شيئا.نزلمالآنوحتىسيخرجونها،فيهتآليفلهم

)2(.المستعانواللةلسيخهم،العقوقمنهذابأنأحذيقولأنوأخشى

عنللدكتوراةيحضر،ملاحيزكيان:185(،)صر"الهدى(ئمةمن"كوكبةفي:جاء)1(

"راالد".ب:"!ليكوت"،جامعةلي)الألباني(،

لاماراينا-اللهزجقة-بازبنعدالعزيز:الإمامالإسلاملثيخوفاةعد-نفسهالوقتوفي)2(

عدةمجلداتعنناهيك،والأسبوعيةايومة،والمسحف،المجلات:فينشزتالتىالمقالاتمنيحصى

مشروعاقمتركوابعضهمإنحتىو...،ومواقفه،وعلمهالشخ،حياةعن-زالتوما-خرجت

الدنيا.فيالربحلهميجنيلاذلككانوان،بشيخهموابز،اولىهولماالتفرغلأجلوتحقيقاقم؟،العلمية

211)(واخر-الأيامهذهوفي t)بنصاعبنعمد:الإمام،عصرهففهاءسيدالأمةفقدت-هـ

.بعدهمنتلاميذهيفعلهماوسنرى،اللهزجقةعثيمين
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]تطنيبما[:

للشيخ:العلميالمنهج

وطريقته،العلميمنهجهأما،اللهزحقةالشيخترجمةمصادرهىذكرتهما

للباحث،أساسكمصدرالأؤل،المصدرسوىلهافليس،وفكره،العلمية

)المتقدم(،مراعاةمععنه.يتحدثمنضر-كثرقاعلى-فمؤلقاته

.التعارضحال)المتأخر(و

الموفق.واللةللأؤل،بالنسبة،فرعيةفهيالمصادرباقيأما

هم؟القوماقتدىفهلأ





الثاني:الفصل

!صص
الشيخصلفاتثلص .ء،،...،،"

تمهيدواربعة:وفيه

مباحث



التمهيد

في:عليهسرتالذيالمنهج

،،،،الثبت



"الثبت":فيعليهسرتالذيالمنهج-التمهيد-الثانيالفصل

"ا"الثبتفي:عليهسرتالذبالمنصج1

13الأ

الملحوظاتبعضأدونكنت-اللهزحقة-الشيخكتبتتبعأثناءفي

وتاريخؤجدت،إنذلكفيالقصةوذكرالظليف،سبب!:ال!ب،على

عنالطمةالملامحبعضمع،ال!بوحجمواكشر،،الطبعاتدوعلى،الطبع

.مقصوديويفوت،يطولذلكانليبداثم،ال!ب

نأسيماولاال!ب،يطوللاحتى)مختصرأ(،منهجاذلكفيفاتخذت

.مباشرةمنهاالفائدةتلمسوبإمكانهم،العلمطلبةمتناولفيالشيخكتب

يقومالشيخعنموسعةدراسةومكانه،مناسبغرتفصيلأعليهاوالكلام

ذلك.اللةيسئر،ابىحثينأحدها

يأتي:ماالشيخكتبسردأثناء-)الثاني(الفصلهذافي-وئلاحظ

(I)جمعهنا:واالقصد،وتاريخه،الطبعومكان،الطبعاتذكرأغفلت

ائيفيم.طلبةمتناولفيمنهاوالمطبوعواحد،مكانفيوتخريجاتهالشيخمصنقات

"بروت"،ب:"الإسلامى"المكتب:في)قديما(طيغتالشيخكتبوغالب

كبثرفضللهكانوالذي،اللهخفطةالشاويشزهير:الفاضلالشيخ:لصاحبه

فضللهكانكما"،والجماعةالسنة"أهلمذهبونشر،السلفكتبنشرفي

الأبىني.الشيخكتبونشرطبعفيكبيز

الكريم:الشيخلصاحبها:"الرياض"،ب:"المعارف"مكتبةفي:)وحديثأ(

الله.خمطةالراشدعبدالرحمنبنسعد

ومنها:،غر!افي-قليلوهو-وابىقي

.،،الأرقم،،دار

.""الكويت:بوكلتا!ا"،السلفية"الدار
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.""الجبيل:بءالصديقءدار

"غفان".ب:"الإسلامية"المكتبة

فهوذلكخلاوما)المطبوعة(.الكتمبأراخرفي)ط(بوضعاكتفيت)2(

(.يتمهلم)ماوكذلك،بينتهفقدمنها)المفقود(رأما)مخطوط(،

يحيلعندماوذلكاسم،منبأكثرالشيخئسميهاالكتببعض)3(

منها،راحدترقييممعالموافع،جميعفي!الثبت"فيفأذكرهاإليها)1(،

ذلك:رمن؟الأخرىا!ائهررردعندإليهرالإحالة

".المصابيح"مش!ة-*المصابيحمش!ة"تخريج

العثورلسهولةوذلك؟مدخلمنأكثرالكتبلبعضأجعلأئيكما)4(

الكتابباسمأحيانأأذكرها!ائي"الردود"،كبسيمارلا.الكتابعلى

:فأقولالرذ؟إلىأحيلثم،عليهالمردرد

*.السلفي"أرشد:رسالةعلى"الرد=رأخطاؤه*شذوذه:*الألباني

الثقافةفيحديثية)نصوص""نقذ:-"العامةالعقافةفيحديثية"نصوعن

(،،.العامة

رهكذا...

.الاصطلاحفيمشاحةولاأحد،عليينكرلاحتىهنا،هذاعلىوتئفث

ومنها:؟كتبهبعضفيبذلكهوصزحكمامفقودالشيخكتببعض)5(

اسملييختصرقداو،الذاكرةمن)مرلفاته(أمماءيكتبئ!ن-اللهزجقة-الثيخانويدو)1(

بمرفوعه.يذكرهاو،ال!ب

العلم.اهلعندمعروفةطرنومي
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سيإتي(.)كماالمطبوعغروهوأجزاء(،)اربعة"امسلمصحيح"نحتصر

".الصلاةصفةمنبحوثفيالتويجريالشيخرسالةعلى"الر؟و

أثناءمنهفقذالمفقرد(،كليكنلم)إنالشيخكتبمنالمفقودوغالب

أعلم.واللة"غفان"إلى""دمشقمنانتقاله

ولابالمفقود،شبيهةبل،ونادرة،قديمةلكتبهالطبطتبعضوهناك)6(

منها:الكبرة؟المكتباتمنتصويرأائيفيم،طلبةبعضإلايملكها

منالنصفليلةفيالأثباتالثقاتقررهفيما)رسالةالمستقيم"الصزاط

الأزهر.علماءمنلجماعة(*؟شعبان

.الجوزيلابنالولد"؟نميحةفيالكيد"تفتةو

ومنها:؟الشيخيتمهولم،قدمهمنالرغمعلىئطبغلمكتبهبعض)7(

(.سيأتي)كماالمطبرع"الصحيح"غروهوداود"،أبيسنن"صحيح

المقدسي.للضياء*؟المختارة"الأحاديث:تحقيقو

لهأجعلفلموطع،ونسيخ،فرغ،ولكن،الأشرطةأصلهكانما)8(

وأفراجعه،"الألباني"،صاحبهعلىعرضه!متشجهبعداكالهغيفثإذاإلارقما،

ئئشبرسالهأوككتالب،لهإقرارهعلى4يدماعليهاجرىاو،إليهأضاف

1(.)إليه

اقرل:اكسبةوهذه(1)

!عتها،ثمومنبخسخها،فيقوملشخه،محاضرةعلى)مبتدى(تلميذيسطوان)والحرج(الصعوبةمن

علمه.او،شيخهمراجعةدونونشرها،

فيكونال!بةعندوأما،الذاكرةمن)شفاهة(ئجيبونقد-ال!رسيماولا-العلماءلأنوذلك

والدقة.التحرير،منشيغكلامهمفي

http://www.waqfeya.com/book.php?bid=9243
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كتالثهذاأنيعنيفهذاال!ب،أؤلفي)تخريج(كلمةوجدتإذا)9(

ومنها:؟للشيخمستقل

اكم".فضائلأحاديثتخريج

الفقر".مشكلةأحاديث"تخريجو

نأيعنيفهذا1،1معكوفينبينال!بآخرفيالتخريجكانوإذا

الشيخ.تخريجاتالحاشيةوفيكاملأ،طيعوقدالعلماءلأحدال!ب

حفقه،الذيهوالشيخأنمعناهأتحقيق!ب:المختومال!ب1().

دورأنمعناهأتخريج!ب:ختغوما،لوحدهأحاديثهوخزج،عليهوعفق

مثل:فلغره؟عليهوالتعليق،تحقيقهامافقط،أحاديثهتخريجهوفيهالشيخ

.الإسلاملشيخبالقدر""والاحتجاج،رجبلابن"الإخلاص"كلمة

ئشخأن-اللةزجقة-العثيمينصاعبنمحمد:العلامة:عصرهفقهاءشدينهى!نولذلك

مراجعته.دونوئطتع،أشرطه

نسيخت:ثم،أشرطةن!وقد(،81-/117)"الواسطيةالعقيدة"شرح!:مقدمتهفيوقال

منيعتريهالأؤللأنبالتحرير؟المكتوب!لشرحليسالتقريرمنالمتلقىالشرح]نالمعلوم)من

..اكنييعتريلاماوالزيادةالنقص

اتزجمن،الوجهعلى""الشرحإخراجأجلمن،تمهل""الشرحأقراأنالمهممنرأيتقال(:)ثم

أ.هـ(إليهئحتاجماوزدتإيه،ئحتاجلاماوحذفتالحمد،ودئهذلكففعلت

الله:حفطهالفوزانصاعالدكتور:العلامةوقال

فيكلابممنوكم،محررةغرولأفا؟العلماهل!كلامنقلفيع!ئغتقذمرجعاتكفيلا)الأشرطة

أ.هـعنه(يراجع،قائلهعلىغيرفنلوشري!

بمجلة:ولثيرالعنيري"،لحالدالتكفرى(؟الفكر)هقكلةىب:من"ايحذير:مقالفمنقاله

1(.74)9رقمالعدد"،الدعوة
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وقفتمابحسبأي:)مفقود(،أو(،يتمهالم:الكتابعلىقولي)11(

ومنبعضها،أتمالشيخيكونوقد،الشيخكتبذكزتال!المصادرمنعليه

()13ب:الشيخوفاةقبلطيعوقد،للشيبانيالأبىني""حياة:كتابالمصادر

وأ،الناقصأتم-المدةهذهخلال-الشيخيكونفقد(،سيأتي)كماسنة،

أعلم.واللةالمفقرد،علىعثر

وذلك-جديدةوتعليقات،مراجعاتعليهالهالشيخكتببعض1()2

حكمهتغربعضهاعلىترتبئ-الحديثكتبفي،والبحث،القراءةلدوام

ومنها:لهذا،فئئتبهالجديد،بالتعليقالكتبهذهئطبغولم،الأحاديثبعضعلى

رسالةلىع"الردو"المنتخب"،و"،الجامع"صحيحو"،المصابيح"مشكاة

والتعليقبالتحقيق"المشكاة"إلىيحيلماكثرأرأيتهبل"،الحثيثالتعقيب

بعد.تطبغولمالجديد،

،المطبوعمنمكتبتهفيمابجميع-اللهزجقة-الشيخأوصىوقد)13(

التبوية")1(."المدينةب:"،الإسلامية"الجامعةهـ:المخطوطأو

إجمالأ،-اللهزجقة-الشيخكتببسربخاصهذاعملي)14(

وقد،الحروفعلىمرتبةمؤلفاثهبأمماءبياننشرمنهكرضيوكانتفصيلأ،لا

فييكونوقد،مؤلفاتهبعضنقلفي،للشيخترجمتالتيالمصادرمناستفدت

الخطأ.أو،الوهمبعضهذاعملي

الموفق.واللة

**********

186(.)ص?الثبت?آخرفيالأرلالملحقانظر1()





الأولالمبحث

الشيخمؤلفات"ثبت"

اللهرحمه





الشيخمؤلفات"ثبت"-لالأوالمبحث-الثانيالفصل

اللهارحمهالشيخمؤلفات"ثبتا"

لل!ا51

".والمعراج"الإسراء="والمعراجالإسراء"أحاديث.(.).

".البيوعأحاديت"تخريج="واثارهالبيوع"أحادينق)...(

أتأليفإ."،الصلاةفياليقينعلىوالبناءالتحري"أحاديث1()

تيميةابنضعفهاإلىأشارأوضعفهاالتيوالموضوعةالضعيفة"الأحاديث)2(

أتأليف!.الفآوى("،)مجموع:في

أتأليفإ."،الفقهيةالكتبأمهاتفيوالموضوعةالضعيفة"الأحاديث)3(

يتمه.ولم،كبيرةمقدمةلهكتب

الفقهية:الكتببأمهاتويقصد

(.حنفي)فقهللمرغيناني"الهداية"؟-1

(.مالكي)فقهالقاسملابن"الملىونة"؟-2

(.شافعي)فقهللرافعيالوجيز"؟شرح"-3

(.حنبلي)فقهقدامةلابن"المغ!"؟-4

(.موازن)فقهرشدلابنالمجتهد"؟"بداية-5

)ستةإلىفيهوصلوقد،وزيادة،الأربعةالمذاهبكتبكلتأئهاوتلاحظ

حديث.(لافآ

أتحقيقإ.(،المقدسياللضإء،"المختارة"الأحادي!ث)4(

يتمه.لم

)ط(.-أتخريج!(،الإسلامالشيخبالقدر"؟"الاحتجافي)5(

".الحسان"التعليقاث=("حبانابن)صحيح:تقريبفي"الإحسان.()..

)ط(.-أتإليف!وبدعها"،الجنائز"أح!ئم)6(

http://waqfeya.com/book.php?bid=9175
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.اتأليفإالركاز"،"أحكائم)7(

سا61الشيخمؤلفات

.مفقودوهو

.اتحقيقإاللأشبيلي(،؟"الصغرى"الأحكائم)8(

.اتحقيقإاللأشبيلى(،؟"الوسطى"الأحكائم(9)

)ط(.-أتأليفإ"،الجامعةمسجدلجنةأسئلةعنالنافعة"الأجوبة(01)

بخيةالابنرجب"؟فيالوضاعينوضعبيانمنوجبما"أداغ(11)

.(ط)-إأتخريج،(لكفييا

)ط(.-أتأليفإ"،المطهرةالسنةفيالزفاف"آدابئ(21)

.إوتخريجأتعليق،(اللنووي؟لأذكاز""ا(1)3

الأذكار"؟أحاديثتخريجفيالأفكار"نتائبئ:لكتابتلخيمنالأصلفيوهو

حجر.ابنللحافظ

.وتعليقإأتخريجاللصنعاني(،الاجتهاد"،تيسرفيالنقاد"إرشاذ(41)

)ط(.-أتأليفإ("،السبيل)منار:أحاديتتخريجفيالغليل"إرواغ(1)5

"مناركتابأحاديتفيهتناول،اللهزجقةالشيخكتبأنفسمنوهو

الحنبلي.ضويانلابن"السبيل

"الإرواء".أهمتةعرف؟بلةاتعلماءعند"المنار"مكانةعرفومن

"التكميل:اللهخمطةالشيخآلعبدالعزيزبنصاعالدكتور:الشيخولمعالي

جدآ،نفشن-حجمهصغرعلى-وهو("،الغليل)إرواءمن:تخريجهفاتلما

"الإرواء".فائدةتكملبه

شئربئيظزفزتم))قاغ:حديتصحةفيالمتحيرعنوالؤتهالدهش"إزالة)16(

)ط(.-اتخريجإ(،القادريإدريسبن)لمحمدتة(("؟

وزاذ،التخريجهذاوتقم،اللهزحقةالشيخبتخريجالطبعةهذهخزتجت

http://waqfeya.com/book.php?bid=381
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فيذلكوصئغكما،اللهخمطةالظويشزهير:الفاضلالشيخالأشز،:فيه

.(01)صالمقدمة

تبدأالشيختخريجاتفجعل؟إضافاتهعنالشيختخريجات-الأشز-ومئز

ان!.:بوتنتهي،اناعر!ب:

الشيخ.علىوزياداتهتعليقاتلإ،منفهوذلك،عنزاذوما

1(:.!)بقولهذلكوعفل

أ.هـ(وقوله،لعملهمناواحدكلتبعيةعلىمحافظة)وذلك

بكلايم-أحيانآ-للشيخكلامائتقماتهسيماولاسديا،عملوهو

أثاهما،"السفمميقتين"،و"،الغليل"إرواء!:،المطبوعةكتبهفينفسهللشيني

حسناقما.موازينفي-السلفمذهبنشرفي-عملهماوجعلاللة،

اتأليفإ."،البروكحديثعنالشكوك"إزالة1(7

وهوالمعاد"،"زاد:في،القيملابنمناقشةالسجود،فياليروكمسألةفي

مفقود.

اتأليف!."،والأجوبة"الأسئلة(81

الصلاةوقضاءالمولد،وحكم،الموتىعلىالقرآنقراءةحكمفيه:جاءومفا

...الجمعةوتكرار،التراويحإلىافءمعالمرأةوذهاب،الفائتة

اتحقيق!.اللحميدي(،"؟الخلاف"أسباب1(9

يتمه.لم

منصحيحهاوبيانوتخريجهاأحاديثهماوذكروالمعراج"الإسراغ2(0

ط(.)-اتأليف!سقيمها"،

عليه.والتنبيه،الآتي"والمعراجالإسراء"صحيغانظر:

اتأليفإ.("،الأوسط)المعجم:فيالطيرانيشيوخ"أمماء2(1

http://www.waqfeya.com/book.php?bid=385
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هو،بترقيمه،أحاديثهأرقامأحدهماسموبجانب)الثمانمائة(،قرابةوعددهم

منهم.المشهورينيخرفيمفيدوهوالمكثر،منمنهمالمقلذلكمنليعلم

"،الصحيحةالأحاديث"سلسةمن:)السادس(المجلدفيإليهأشاروقد

227(.)ص26(،1)6رقم:حديث

اتإليفإ."،الظهريةالمكتبةمنالمنسوخةالكتب"امماغ2()2

-!وتعليقأتخريج،اللقاممي(،والعرائد"؟البدعمنالمساجد*إصلاخ)23(

6(.)

".السنةأصول"كتالث="الدينواعتقادالسنة"أصوذ..().

)ط(.-تأليف!]"الاعتكالث"،(42)

".الاعتكافعن:قيم"بحث:بعنوان-الآتي-"رمضان"قيام:بذيلطيغ

اتخريجإ.(،القيمالابن"؟الشيطانمصائدمناللهفان*إغاثة2()5

)ط(.-أتحقيق!(،البغدادياللخطيب"،العملائيفيم"اقتضاغ)26(

)ط(.-!لتحقيقالتيريزي(،اللخطيب"؟الرجالأمماءفي"الإكماذ2()7

".السلفي"أرشد:رسالةعلى""الر؟-"وأخطاؤهشذوذه"الألإني:.(.).

أتأليف!."،النبوية"الأمثال28()

"نبوى".مثل(ومائةوثلاثين)اثنين:فيهجمع

يتمه.لم

"،الساداتالحنفيةمذهبعلىالأمواتمماععدمفيالبئنات"الآياث2()9

)ط(.-أتحقيق!(،الألوسيالنعمان

أتأليفإ."،البدعةذمفيوالأحاديث"الآياث3(0)
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واصبح،وطبعفرغوبعضها،البدعةحولالمحاضراتمنالكثيروللسيخ

)1(.متداولةكتبا

.)ط(-!لتخريج،(لإسلاماالشيخ؟"يمانيهاء(13)

،،.الإيمان،،كتابئ-غتيد(الأبي؟،،الإيمان*)000(

،،.الإيمان،،كتابئ=(شيبةأبالابن،،الإيمان،،؟)000(

شاكر(،الأحمدالحديت("؟علوم)اختصارشرح:الحثيث"الباعث)32(

)ط(.-اتعليق!

لتحقيق!(،عبدالسلامبناللعز!"؟الرسولتفضيلفيالس!ول"بداية)33(

)ط(.-

.!ليفتأل،ءلبدعةا"(43)

.(لآتي)ا،"بةلإصااءتسديد:منجزءوهو

)ط(.-لتاليف!"،العدوانردفيءالبرهان)35(

.!لتأليفاطكم(ء،)مستدرك:فهرسةفياطزم"بغية)36(

الراشدينالحلفاءنصرةفي)الإصابة:اصحابواخطءافتراءاتا*بيان)37(

.ط!1،والصطبة(،،!

".الإصابةءتسديد:عندالوارداكنيالتنبيهانظر

.لثأليف!*،التلاوةيدي،"بن)38(

كج)1:ىبءنقذ=!"الرسولأحاديثفيللأصولالجامعءالتافي.(.).

(ء.للأصولالجامع

79(.)ص،الفعلهذامناثانيالمبحثانطر:1()
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عبداللةبنعبدالرحمن،الميمونأبي:روايةززغة،الأبي"؟دمشق"تاريخ)93(

اتحقيق[.(،البجليراشدبنعمرابن

منه.مفقودأئهالشيخويظن،كاملوهو

الكبر(".ريخك)1:كتابأحاديت"فهرس!=الكبر"ريغ"اك.(.).

)عمدة:أحاديتبشرحالأنامخيرعنصغماعلىالأحكام"تأسيسن4()0

الجزء)ط(-[أحاديثهعلىاعفق(،النجمييجىبنالأحمد("،الأحكام

فقط.الأؤل

)ط(.-اتأليف[مساجد"،القبوراتخاذمنال!جد"تحذيز4(1)

الشيخ.كتبهبختأؤلوتغفه

2(.09-1/928)للمجذوب"ومفكرون"علماء:انظر

(.)الآتي"الإصابة"تسديد:منجزءوهو

القبور".علىالمبنيةالمساجدفي"الصلاةوهو:

".الإصابة"تسديدآخر:فيالأؤلالتنبيهوانظر

عصرفيالمرأة)تحرير:كتابعلى"الرذ="الرسالةعصرفيالمرأة"تحريز)...(

(،،.الرسالة

)ط(.-اتأليف!"،الطربآلات"تحريئم(24)

أئمتنا".وأقوالبالوحيين"الرذ:باسموسرد

)ط(.-اتخريج!(،الندويالسليمان"؟السنةمعنى"تحقيق4()3

اتأليف!."؟وآثارهالبيوعأحاديت"تخريبئ4(4)

"دمشق"،جامعةفي،الشريعةبكلية"،الإسلاميالفقه"موسوعة!:عمله

"الموسوعة".طععنالكليةتوقفتعندماعنهتوقفثم

أبي"ضعيفو+صحيح"،وهو:-داود("أبي)سنن:أحاديث"تخريبئ)...(
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.المطبوعغرأنهوسيأتي،كتبهأنفسمنوهو،الآتيانداود"

)ط(.-اتأليف[اللزتعي(،("؟ودمشقالشام)فف!ائل:أحاديت"تخريبئ(54

اللقرضاوي(،("،الإسلامعالجهاوكيفالفقر)مشكلة:أحاديت"تخريبئ4(6

)ط(.-اتأليف!

اتأليف[.السهو"،سجودفي!هالخدريسعيدأبيحديت"تخريبئ47(

".الندية"الروضة="(الندية)الروضة:"تخريبئ.(.).

الطحاوية".العقيدة"شرخ=الطحاوية("العقيدة)شرح:"تخريبئ.(.).

".الطيب""الكلئم-("الطيب)الكلم:"تخريبئ)...(

".المصابيح""مشكاة-("المصابيح)مشكاة:"تخريبئ.()..

فيالأربعة""المصطلحاث-("القرآنفيالأربعة)المصطلحات"تخريبئ:)...(

،،.آنالقر

4)Aياسربنعمازقتلهمروياتودراسة!نهالغاديةأبيالصحابي"ترجمة

.اتأليف!ر!نه،،،

"\،والصحابةالراشدينالخلفاءنصرةزعممنإلىالإصابة"تسديذ)...(

.أتأليف!

وهي:،العلميةرسائلهمنلمجموعةعاثمعنوانهذا

،،.،،البدعة-1

مساجد".القبرراتخاذمنالساجد"تحذير-2

،،التؤس!ل،،.-3

الآتي"،وأحكامهأنواعه"التؤسثل:كتابغير-"الئؤسئل"-الرسالةوهذه

7(.0):برقم

.هناكعليهعفقتهماوانظر

http://www.waqfeya.com/book.php?bid=9192
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!

،،.التراويح،،صلاة-4

".السنةهيالبلدخارجالمصلىفيالعيدين"صلاة-5

الخلفاءنصرةفي"الإصابة:أصحابوأخطاءافتراءاتأبيان-6

.!والصطبة"الراشدين

")1(."الثبتهذامنموضعها،فيرسالةكلوستجد

مستقلأ.كتاباليس"الإصابة"تسديد:ف؟وعليه

4(.-3)ص"التراويح")صلاة:مقدمةوانظر:

]تنبيهال![:

الأؤلى[:]التنبيه

ص)"التراويح"صلاة:مقدمةفيمؤلفهاعليهانمن)الخمس(الرسائلهذه

3-.)4

هـ:الألإنيمقدمةعننقلأ)2/688(،للشيبانيالألإني""حياةفي:وجاء

المبنيةالمساجدفي"الصلاةذكز:ولكئه)الخمس(،هذهذكر"،التراويح"صلاة

مساجد".القبوراتخاذمنالساجد"تحذيرمن:بدلأالقبور"،على

)25(.:برقم)2/727(،فيمفردأال!جد)""تحذيرذكروقد

أقذم:أيهماذلك؟عليفأشكل

كمابه؟في)الألإبي(المؤلفتصريح

المؤلف؟علىقرأهكتالبفيالتلميذكلامأم

ال!جد"،")تحذيرلكتابالقديمالاسمهوالشيبافيذكرهماأنليظهزثم

الآتي.)الثاني!اييهفيلتجدهكط،عندي)الإثل!محلومي)السادسة(،الرسالةسرى1!)
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!

الأولىاللبنةهيالقبور"علىالمبنيةالمساجدفي"الملاة:رسالةكانتحيث

رسالة:طع-اللهزجمة-الشيخأراذولأالساجد"،"تحذير:لكتاب

ونفخها،راجعها،!اته؟أبسطبشكلالقبور"علىالمبنيةالمساجدفي"الصلاة

:والتنقيحاتالزياداتهذهبعدوستقاهاالجديد،بالسكللتصبحفيها،وزاذ

مساجد".القبوراتخاذمناورجد"تحذير

أجزاءمنجزءأالقبور"،علىالمبنيةالمساجدفي"الصلاة:رسالةوأصبحت

فانظرهامنه،اوردسالفصلهوومكانهااورجد"،"تحذيرالجديدالكتابهذا

121(.)ص

مامراجعةمع،بذلكئوحي!اتهااورجد"،"تحذير:مقدمةكاملوانظر

)1/"ومفكرون"علماءفي:-نفسهالألبانيعننقلأ-المجذوبالسيخكتبه

928-.)092

الأولى،طبعتهفي"التراويح"صلاة:كتابعلىالاطلاعليتيسرثم

علىالمبنيةالمساجدفي"الصلاةب:الكتابكىنفسهالسيخأنفوجدت

القبور،،.

الشيباني.نقلومنها4(،)صالطبعةهذهمقدمةوانظر

أعلم.واللة-تأكللبعذ-ليطقزماهذا

[:الثاني]،لتنبيه

نأ"،التراويح"صلاةهـ:-اللةزجقة-الألبانيالشيخمقدمةمنفهمث

4(:-3)صقالحيثالإعابةء؟"تسديدسلسلةسبقكعاباله

كتابنا:منهايتألفالتي)الست(،الرسائلمنالثانيةالرسالةهي)هذه

وكان"،والصحابةالراشدينالخلفاءنصرةزعممنإلىالإصابة"تسديد

حاولواالذيالمؤلفينأولئكوأخطاءافتراءاتبيان:الأولىالرسالةموضوع



(EE)الشيخمؤلفات""ثبت-لالأوالمبحث-الثانيالفصل

!

فلم"،والصحابةالراشدينالخلقاءنصرةفي"الإصابة:رسالتهمفيعليناالرد

ئطتعكادتماالتيإليهاالمشارالرسالةفيبينتهكمايفلحوا،ولميصيبوا،

ل،والقبولبالرفمامشارهماختلافعلىالناسأفاضلتلقاهاحتىوئئ!ثتر،

وإنصادت،المقنعةبالحججمدعمة،نافعةبحوثمن-إيجازهاعلى-فيهارأوا

تبارذ-اللةأسأل،بالمثلالاعتداءمقابلةعنوتزفعالئقد،فيواعتداليالرذ،في

..منا.يتقبلهاأن-وتعالى

)الخمس(،الرسائلمنالأولىوهي)الثانية(،الرسالةنقذماليومنحنوها

أ.هـالذكر(الآنفةالرسالةفيهاوعدناالتي

عنها.فلئئخث"،"الرسالةهذهأعر!ثولم

أتأليفإ.("،حبانابنأثقات:بكتابالانتفاع"تسهيل4()9

اممهبجانبعندهمترجمكلطبقةوذكر،الهجائيةالحروفعلىأمماءهرئب

.الحروفعلىوالرواةواثازهأحاديتهورئب3(،2،،1)بالأرقام

58312(.)نيللشب"الألباني"حياة:انظر

منعلىوالرذالفجربعدسفرهقبلالصائمإفطارحديت"تصحيخ5(0)

)ط(.-أتأليف!"،ضعفه

أثلات(في"،الإسلامي"التمدن:مجلة:في)أؤلأ(الرسالةهذهن!ثيزتوقد

هـ()1(.)9137:سنة،متتابعةمقالات

.العنوانهذاقستقلة،طيغتثم

4(.)ص"سفرهقبلالصائمافطرحديث"تصحيح:مقدمةانطر:1()

الرسالة-هذه21(؟-02)ص"الألباني"رمقالات:فيفعدطلبالديننوررسها

بعد.ئئشررلممشقلة،ئطبئلمالتيالمقالاتمن-

ررلتصحيحرار
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لعبداللة-فتوىعلىكتبهأتعليقأ(نيالألىللشيخأن"الزسالة"هذهوأصل

105)ص2(،.)المجلد"الإسلامي"التمدن:بمجلةنشزت-الحتشياقزري

-20.)1()5

اكني.ردهعلىنيالألىعفقثم،الحتشياقزريعليهافرد

هو:"الرسالة"هذهفيوالمطبوع

.الهرريتعليقعلىالألبانيرذثمالأؤل،الألبانيتعليقعلىاقزريتعليق

أظنولا"،"الرسالة:معئطبغفلم،الفتوىعلىللألىنيالأؤلالتعليقأفا

أعلم.واللة،وزيادة،للأؤلمتضمنالثانيالردلأن؟فائدةطبعهفيأن

)ط(.-أتأليف!إليهما"،المسلمينوحاجةوالتربية"التصفية5(1)

"الحجالث".=اللمودودي(("؟الحجاب)رسالة:على"التعقيمث)...(

اتأليف!."،الطرثوث(السيوطي)رسالة:علىالمبعوث"التعقيبئ)52(

اتأليفإ.("،والترهيب)الترغيب:علىالرغيب"التعليق)53(

الآتيين."ضعيفه"و"،الترغيب"صحيحغر:وهو

عذهمافقدك(،-)1/ي"ماجهابنسنن"صحيح!:مقدمتهوانظر:

كتابين.

سواء".""كلمة-سواء(")كلمة:رسالةعلىالتعليق)000(

".ماجهابن"سنن=("ماجهابن)سننعلى:"التعليق)...(

أتأليف!.("،الفلسطينية)الموسوعة:على"التعليق5()4

اتعليقاللكنوي(،محمد("؟الإمام)موطأعلى:الممخد"التعليق)55(

67(.-65)صالأباني"؟ر"مقالاتضمن:مطبوغالتعليقوهذا1()

http://www.waqfeya.com/book.php?bid=9193
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.!يجوتخر

يتمه.لم

أتأليفإ.(،القيمالابنالمعاد("؟)زاد:علىالجياد"التعليفاث56(

مفقود.وهو،يتمهلم

"("؟حبانابن*صحيح:ترتيبفي)الإحسانعلى:الحسان*التعليقاث57(

أتأليف!.(،الفارسيبلبانألابن

اكر".بفناءالقائلينأدلةلإبطالالأستار""رفغ-الحيار""التعليقات.(.).

خان(،حسنألمديقالثدية("؟)الزؤضةعلى:الزفيئة"التعليقاث58(

)ط(.-اتأليف!

الآتي.الئلإية""الزؤضةوانظر:

[:]تنبيه

ا!يتهاعلى-وهيالئدية"،"الزؤضة!ب:ضمنالتعليقاتهذهطيغت

جزءفي"التعليقات"تخرجأنبالإمكانوكان،للكتاببالنسبةجدأيسرة-

بماوخدقتطبغت،"الزؤضة"بأنعلمناإذاوخاصةمنها)1(،لئستقاد،مستقل

اضطرواولكنهم،العلمطلبةاشتراهاوقد،أخرىمرةلطبعطمجالأيلىعلا

مقدمتهافياشتملتالطبعةهذهأنسوءأالأمززادومقاجديد،منلشرائها

علىسبلوانظر،للشيخواحدأتعليقأتجدولاالرفيةررر"التعليقاتمنعدةمفحاتبكتمروقد(1)

:لاك

3(.39-12153)و،3(15192-04)

ب!معالتعليفاتطبعفائدةعدميؤكدمما،للشيختعيقفيهاليسمتالية،صفحاتفهذه

أعلم.واللةابدتة"،الررضة
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!

الكتابفيمدرجوهو)كاملأ(،76(-)1/35"البهية"الدررمقعلى

أصلأ.

تشرال!،الخطيةالأصوليذكرلم-وعنهعئاافةعفا-محققهأنكما

طبعةمناستفادتهإلىخفيفةإشارةأشاروقد"الروضة"،و"الدرر"،عليها

مفردةالزصئة""التعليقاتوتشرله،أصلأاعتمدهاوليته،حلاقصبحيمحمد

.حلاقطبعةفيموضعهاإلىتعليقةكلعندوئشر،لطيفجزءفي

،فائدةغرفيمالهالعلمطالبوينفقالجهرد،تتبعثرلاحتىقلت؟ماقلت

.المستعانواللة

)ط(.-اتأليف!الجنائز("،)أحكمام"تلخيمن:)95(

اتأليفإ.("،المسلمةالمرأة)حجاب"تلخيمن:6(0)

)ط(.-تأليف!]!ه("،الن!صلاة"صفة"تلخيمن:61()

الآتي.!"النيصلاة"صفةعلى:التعليقانظر

)ط(.-اتأليف!السئة("،)فقهعلى:التعليقفيالمنة"تمائم)62(

()1(،الصيام)كتابآخرعندالتعليقوينتهيفقط،)واحد(جزغمنهطيغ

في-الكتابطجوقد،الكتاب)ربع(يشملفالتعليقوعليه"؟الستةءفقهمن

بعلىعاش-قضئجغةاللهتزذ-والشيخهـ(،041)9عام-الثانيةط.

)2(،الكتابآخرإلىالعملتتمةعلىعازمأوكان،سنين)عشر(منأكثرذلك

أعلم.فافهلا،أوشيثا،أتمهلأدريولا

إتأليفإ."("،السنة"فقهعلى:التعليقفيالمنة)تمايم"تمائم)63(

)الاعتكاف(.والقدر(،اليلة:منهوبقي1()

4(.)عىمةمقلىفيقال)2(كط
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اللةله؟)تتمة(أو،ال!بقعلى)استدراك(هووهل"الأصالة"،:فيكذا

أعلم.

)ط(.-تأليف!]"،المسحأحكامفيالنصح"تمائم64(

الآتي."الجوربينعلى"المسح:بذيلطيئ

.!لتأليف"،رمضانفرضفي"التمهيذ6(5

اتخريبئ،اللمعلمي(،"،الأباطيلمنالكوثريأتأنيب(:فيلما"التنكيل66(

)ط(.-!الشاويشوزهر،حمزةعبدالرزاقمحمد:بمشاركة،وتعليق

إتأليف!."،عليهوالاستدراك(وزياداتهالصغرالجامع)صحيح:"قذيبئ67(

وتعليقإ.اتخريج(،العدويأحمد)لمحمد"التوحيذ"؟68(

)ط(.-إتأليف!"،"التوسل6(9

رسالة.

)الآتي(.ال!بعلىالكلاموانظر

)ط(.-!لتأليف"،وأحكامهأنواعه"الئؤسئل7(0

فيم(،)3291عامصيففيالشيخألقاهمامحاضرتانال!بهذاأصل

فنفحها،التسجيلآلةمنفرغتثم"دمشق"،بمدينةالرموك"،"نحيمفيداره

وبعفنالآياتوخزبخالفوائد،بعضإليهاوأضاف،العباسيعيلىمحمد:الشيخ

الأحاديث.

:بعنوانمخطوطةرسالة-اللةزجقة-ناصرالشيخإليهدفعثم

حلقة-الرسالةهذه-وكانتبعيد،زمنمنذكتبهاقدكان"أالئؤسمل")1(

)96(.:برقمالسابقةالرسالةوهي1()
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(.)السابق"الإصابة"تسديد:سلسلةمن

وبينهما.بينهاوأئف،المحاضرتينإلىالعباسيفضمها

فكانونفحه،فهذبهناصر،الشيخعلىالجديدبشكلهالبحثعرفنثم

.الكتابهذا

غر-وأح!مه"أنواعه"التؤسثل-الكتابهذاأنلكيتتتنسبقمفا*

التوفيق.وبالثة(،)السابقة"التوسل"رسالة

7(.-5)صوأح!مه"أنواعه"الئؤس!ل:مقدمةوانظر

".الانتفاع"تسهيل=("حبانابن)ثقات:بترتيبالخلانانتفاع"تيسئر)...(

".الانتفاع"تسهيل=(حبانالابن"؟"الثقات.(.).

أتأليفإ.وال!ب"،السنةفقهفيالمستطب"الثمز71()

يتمه.لم

الآتيين،"ضعيفه"و"،الجامع"صحيحانطر:="وزياداتهالصغير"الجامغ)...(

الآتي.الكبر""الفتحعلى:الكلاموانظر

بمشاركة:،اتخريج(،النجديالمنقررالأحمد"؟الثلاثةالمناسك"جامع)72(

)ط(.-"!الإسلامي"المكتب

ص)مقدمتهفي-اللهخمطة-الظويشزهر:الشيخفضيلةالناشر:قال

د(:

النبويةالأحاديتبتخريج-"المناسك"جامع:كتبأي:-)وذيلناه

العلامة:،المحدث:تخريجمنفهو"؟الدينناصر"قال:فيهقلناوما،الشريفة

أ.هـ(الألبانيالدينناصرمحمد

اسمفيهذيهزوالذيتخريجا،(v)4وجدتهاالتخريجاتتتبعبعد:قلت

فقط.)تخريجان(صراحة-اللهزجمة-ناصرالشيخ

http://www.waqfeya.com/book.php?bid=5937
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".الكسوفصلاة"صفة="الكسوفصلاة"جزغ)...(

(Yr)"ط(.-أتأليف!"؟المسلمةالمرأةجلبابئ(

"،والسنةالكتابفيالمسلمةالمرأة"حجاب:القديمةطبطتهفياممهوكان

وسيأتي.

الذهي،:اللحافظين("؟الميزانالطنو(،الاعتدال)ميزانبين"الجمغ74()

أتأليف!.حجر(،وابن

"دمشق"،:فيفقذتأصولهأن581()2/نيءالأب"حياة:فيالشيإنيذكز

أعلم.واللةذلك،بعلىبهالعملتركثم

أتأليفإ."،الجمعةوسنةالأذانحول"جواب)75(

".الوداعءحجة-الكبر""الحج)...(

.أتحقيق!اللعلوشي(،المبروز"؟"الحبئ76()

3(.18/0)ءعرفتهمومفكرون"علماء:في-اللهزجقة-المجذوبذكره

.)ط(-أتعقيب!،اللمودودي(؟"ءالحجابئ)77(

ء.والسنةالكتابفيالمسلمةالمرأة")حجابئ)...(

الطبق."،المسلمةالمرأة"جلباب!:القديمالاسمهوهذا

(VA)ط(.-أتحقيق!(،الإسلامالشيخ"؟الصلاةفيوبسهاالمرأة"حجابئ(

)ط(.-أثأليف!!ه"،جابرعنهرواهاكما!البىءحجة)97(

أتأليفإ."،الوداعءحجة8(0)

الطبق.الكتاباصلوهو

الكبر"."الحج:ولعله

:وقال)68(،رقم:1(،48)صالطجد""تحذيرفهارسفيالشيخذكره

ينجز(.الم

http://www.waqfeya.com/book.php?bid=176
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أعلم.فالئةقديمأ،طيغالساجد""تحذيروكتاب

(1A)ط(.-أتأليف!"،والأحكامالعقائدفيبنفسهحجة"الحديث(

"الأندلس".ب:"غرناطة"،:فيالشيخألقاهامحاضرةاصله

!.لتخريج(،الصباغلطفيبن)لمحمد"؟النبوي"الحديث82()

)لمحمد"؟العامالمحمدىالإصلاحمنوحظهنالإسلامفيالنساء"حقون)83(

)ط(.-!وتخريجأتعليق،رضا(،رشيد

)ط(.-!لتخريج(،الاسلامالشيخ"؟الصيام"حقيقة8(4)

)ط(.-اتأليف!"،الصلاةتارك"حكئم.(.).

)3(.:برقم،الفصلهذامناكني،المبحثفيعليهالكلائمسيأتي

فيالنظر"نزهة=الفكر(")نخبة:توضيحفيالنظر)نزهةعلى:"حواشبى)...(

الفكر(".)نخبة:توضيح

اتأليف!.الجارود("،ابن)منتقىزوائد:فيالمورود"الحوفن)85(

ء.")الصحيحين:على""المنتقىزوائدوهو

مفقود.وهو،يتمهلم

-اتأليف!"،أصحابهيعلمها!اللةرسولكانال!الحاجة"خطبة)86(

)ط(.

حلقاتفي"،الإسلامي"التمدن:مجلة:في)أؤلأ(الرسالةهذهنشزتوقد

لا)1(.متتابعة

6(.)صاطجة"و"خطبة:مقدمةانظر:(1)

الرسالة-هذهفعد2(؟1)ص"الألباني"رمقالات:فيطلبالديننوروشقا

بعلى.ئئشرولممتقلة،فطتعلمالتىالمقالاتمن

،-"الحاجة،،خطبة
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.العنوانهذامستقلأ،طيغثم

)ط(.-اتأليف!،،،السيرة،،خلاصة)87(

(AA)اتأليفإ.لها"،المخالفينمنوموقفهاأهدافهاالسلفية"الدعوة

الدكتورجهالاتعلىالردفيوالسيرةالنبويالحديتعن"دفاغ)98(

)ط(.-اتأليف!("،السيرة)فقه:كتابهفيالبوطي

حلقاتفي"،الإسلامي"التمدن:مجلةفي:)أؤلأ(الكتابهذالشزوقد

)1.):سنةمتتابعة )tea 1 r.)i

.العنوانهذامستقلأ،طيغثم

".والمتروكينالضعفاء"ديوان="والمتروكينالفعظءأسطء،،!يوان.(.).

اتحقيق!.اللذهبى(،"؟والمتروكينالضعظء"ديوان9(0)

يتمه.لم

)ط(.-اتأليف!أحمد"،الإماممسندعنالأحمد"الذبئ9(1)

الله.زجمةبازبنعبدالعزيز:الإماممماحةمنطلمبعلىبناغكتبه

اتأليف!.(،حاتمأبيالابن"؟والتعديلالجرح"رجال9()2

أعلم.والله،الكتابفيالواردينالرجاللأمماءفهرستغلة

للمعازفائمييخينوفقفذيهحزمابنعلىأئمتناوأقوالبالوحيين"الرذ)...(

ودينا".قربةاتخذوهالذينالصوفيةوعلىوالط

بق.الط"الطربآلات"تحريم:ىبوهو

الله.زجمفماالغزاليومحمدأ،زهرةأبومحمد)وفقفذيه(::بقولهوقمد

2(.1)صطلبالدينلنررالأبايئ"؟؟"مقالاتانظر:1()

http://www.waqfeya.com/book.php?bid=380
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القرضاويعبداللةبنيوسفالدكتورعلىرد-أيضأ-الكظبوفي

نفسها.المسألةفياللة،هداه

.!لتأليف"،الركوعبعدالقبضمسألةفيالبديع"الرذ)39(

)ط(.-اتخريج!اللدارمي(،"،الجهميةعلى"الر؟.،.).

لاسمذكربدون،طبعتينفي"بيروت"ب:"،الإسلامي"المكتبأصدره

تخريجأ.أوتحقيقآبهالمعتني

غلافها:علىكتتوقدكلثة(،)1الطبعةصدرتثم

ني(.الأبىالدينناصرمحمد:)تخريج

هوالشيخيكونهذافعلىسابقتها،عنصورةكلثة()1الطبعةبأنالعلممع

الكتابغلافمناممهسقطولكنقبل،منالكتابأحاديتخزجالذي

سهوأ.

الأمر)1(.هذافيالظنأحسناإذائفالماهذا

(،فاضلشيغ)وهو-اللهخمطة-الشاويشزهيرأالشيخأنأظنولا

وأ،حققهكونهعنفضلآفيه،نظرماكتالبعلىالشيخاسموضععلىيجرؤ

راجعه.

:r(At/)2ني"الأبى"حياة:فينيالشبقول،الحسنالظنهذايؤكدومقا

"المكتبصاحب-)2(الشاويشزهير:الشيختحقيقاتمنالكتاب)هذا

فخزجهاالأبىني،ناصرالشيخعلىالكتالبأحاديمتعرضنوقد-"الإسلامي

منعظيمةمسألةيناقشأنهوخاصةالمفيد،اكفعإليهاوأضافعلميا،تخريجأ

7(.)صللدارمي"؟الجهميةعلى"رالرد!:ابدربدرمقدمةوانظر:1()

1(.13/5)"؟الألباني"حياة)أيفأ(:وانظر)2(

http://www.waqfeya.com/book.php?bid=9199
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أ.هـ(الدينأصولمسائل

"الأمالة"،:فيالشيخمؤلفاتضمنال!بهذاذكرعديممنعجبثثم

بقوله:ذلكعلىحسنبنعليوعفق

فإنشيخنا:اسمغلافهعلىالمثبتللدارمي"الجهميةعلى"الرد:كتاب)أما

،سنواتعشرنحوقبلشخصيا،أجابنيكطله،وليس،للشيخمنسوبتحقيقه

أ.هـعنه(سألتهلماcزيادةأو

ائفتزتجيمعلىفرئ"الشيباني"كتابأنغيفمتإذاغموفاالأمرويزداد

لذكرله،كونهأنكرأو،التخريجهذافيتكلمولوذلك،أنكرفما)الألباني(،

طباعةقبلعنهفيهكتبئماقرأالترجمةماحبأنوخاصة،الشيبانيذلك

ونشرها.الترجمة

أعلم.واللةلب!من،فيهالأمزوتقل

اتنبيه[:

الشيباني:قرلفإن؟للألبانيالتخريجهذابأنالقولعلى

المفيد(.النافعإليهاوأضافعلميا،تخريجأ)فخزجها

بكتابه.تليق!نتما،ظاهرةمبالغةفيه

وغيرها،،الحديثيةالتعليقاتمناليسرفيهولكنفخزج،غيرفالكتاب

أعلم.واللةوتخريجأ،وتعليقا،نصا،رديئةالطبعةهذهفيال!بهذاوخدمة

ال!ب،فيسريعةنظرةنظر-اللهزجمة-ناصرأالشيخإنئقال:وقد

ذاكرته،بهسنحتخفيفتعليقهذاأنعلى،هناكوأخرىهنا،كلمةفوضع

الطبطتفياممهالناشريضعفلمحديثيا.تخريجأاوعلميا،تحقيقالا،ورقته

أخيرأ.وضعهثملألرددأ(،الأولى

كط،شبهةفيهقولوهو،للألبانيالتخريجهذابأنالقولعلىهذا:أقول
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!

يت.أر

)ط(.-اتأليف!("،المحلقبالذهبالتحلي)إباحة:رسالةعلى"الر؟9(4

الله.زجقةالأنصاريإمماعيل:الشيخلفضيلةالمعنتةوالرسالة

ئطبغولم228(،-1/171)الأبىني""حياة:فيكاملأنيالشبذكره

)1(.الأوسطالجزءمنهسقطحيثناقمن،وهومستقلأ،

اتأليفإ.("،السلفي)أرشد:رسالةعلى"الرذ59(

الحقيقي:مؤلف!واسم"ا،وأخطاؤهشذوذه:"الأبىني:الرسالةهذهواسم

".الأعظميالرحمنحبيب

،،الأمالة،،::فيوجاء

أ.هـ"(العلمي"االر؟:كتابضمنمطبوع)وهو

أرشتذبأتهائمذعيالأعطميالرحمنحبيبعلىالعلمي"الردوالمراد:قلت:

ورفيقه.الهلاليلسليم"؟عليهافترائهوبياننيالأبىعلىرذهفيالسلفي

منه:4()صفيوجاءاكني،وتبعهبقلمهما.الأؤلالجزءمنهصدروقد

رذآ!اللهازجقةالأبىنيشيخناكتبهكانمماكثرأالجزءهذافي)استفدنا

السلفي.أرشدبأئهالمذعيعلى

إ.أ.هـأمختصرأخيرأ(اللةفجزاهبه،للاستعانةكتبهماشيخناإلينادفعوقد

كتبهمفا-شكولا-استفاداوقدأمالة،الاثنينعملمنوالكتاب

وأذلك،الأمرتطلبإنعليهوزادابنمه،الشيخكلامذكراوليتهما،الشيخ

،عبارةوأفصحردأ،منهماأبلغ-اللهزجقة-فالسيخ.الهامشفيعليهعققا

191(.)صلثبت""3اخرفيالأؤلالملحقانظر)1(

http://www.waqfeya.com/book.php?bid=2387
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القلمين.بينوشئان

الحتشي(،اقزريالعبداللة("؟الحثيث)التعقيب:رسالةعلى"الرذ69(

)ط(.-اتأليف!

حلقاتفي"،الإسلامي"التمدن:مجلة:في)أؤلأ(الكتابهذانشزوقد

هـ()1(.1377-)1376:سنتيمتتابعة

.العنوانهذامستقلأ،طيغثم

اتأليفإ."،الصلاةصفةمنبحوثفيالتويجريالشيخرسالةعلى"الرذ79(

الله،زجمةالتويجريعبداللةبنحمود:العلامةلشيخنارسالبماعلىرذوهو

".الصلاةفيالألبانيرسالةعلى"التنبيهات:بعنوان

مفقود.وهو

آلات"تحريم:كتابوهو-المعازفحديتفيحزمابنعلى"الرذ)...(

السابق."،الطرب

".والطرباللهوآلاتإباحةفيحزمابنعلى"الر؟)...(

السابق."،الطربآلات"تحريم:كتابوهو

الحاشيةفيوذكر،الاسمهذا03()611"الألباني"حياة:فينيالشبذكره

مفقود.أئه)*(

كانأنهإلىمقدمتهفيالشيخيشرولممؤخرأ؟الكتابهذاطيغوقد

بالوحيين""الزدوهو:-"الطربآلات"تحريم:المطبوعيكونأنإلامفقودأ،

واللة،نفسهالموضوعفيكتابانللشيخفيكونحزم"،ابنعلى"الردغر-

2(.0)صطالبالدينلنورفي"،الأبى"مقالات:انظر(1)

http://www.waqfeya.com/book.php?bid=9196
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!

أعلم.

أتأليفإ."،التشبيهشته"دفع:علىسؤدهفيماالشذفعلى"الر؟)89(

بالقاف،السقافعليبنالحسن:بدعتهفيالمحترقوالمراد:السئذف،كذا

بالخاء.لا

مطبعي؟خطأ)الشذف(هلأدريوما

هذا؟تسميتهتعفذالمصن!أنأو

الكذابينأحاديتمنكتابهخلودعواهحولالسيوطيعلىأ"الرذ)99(

.إليفأتأ،"إعينلوضاوا

قد-اللهزجقة-الألبانيالشيخكان،صفحات)أربع(فيعلمئةمناقشة

منالصغير""الجامع:كتابهخلودعواهحولال!بوطيللإماممناقشاكتبها

.كذابأو،وضاعبهانفردحديث

المفقود.عدادفيوهي

الله:خمطةالدظويشزهير:الشيخيقول

هذاحوللهكلايمعنالألبانيشيخناسألت)1(،الأولىالطبعةإعداد)أثناء

وأ،وضاعهاانفردالصغير""الجامع:فيأحاديتالسيوطينقل-الموضوع

البشرحديثمنالصغر"الجامعهـ:مقدمتهفيقالهيظخلافأ-تاب

النذير،،.

هو...أئنيدريلاولكنكلاما،هذافيلهأنفتذكر

زهر:إالشيخقالاثم

()1J:الصغر"ر.ابمع"صحيح
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وعليط"دمشق"،ب:عامةمكتبةفيالصغير"ءابمعمن:نسخةرأيت

ئقذربكلاثمأؤلهافينظريولفتنفسها.المكتبةإلىناصرالشيخمنإهداء

منىبهخلودعواهحول،السيوطيايإمامعلىالرذفيصفحات)أربع(

...والكذابين،الوضاعينأحاديث

مانقلإلىيتتئهأنغ!رومنال!ب،وهبيناللىناصرالسيخأنوظهر

غ!رومنولكنالئسخة،هذهعنلييبحثمنفكلفت،النسخةهذهعلىكتبه

أ.هـ()1(جدوى

[:]تنبيه

هذهموفوععلىللذلالةوذلكوفعي؟منالأوراقلهذهالموجودالاسم

افه.خمطةالمظويشزهيرالشيخكلاممنمستقاذوهر،الأوراق

!.لتأليف)منهاجه(!،:فيبليقالدينعزعلىءالر؟(001)

ء.والمرسلينالأنبياءخاتموسنةأحاديثمنالصلحينءمنهاج:أكي

للأحاديثوالسثةالقرآن"موازين:فيبليقالدينعزعلىءالرذ1(10)

-اتأليفا)التربة(،حديثعلىءوالموضوعةوالضعيفةالصحيحة

)ط(.

244)1/كاملأنيالشيبذكره - 22،)Aأربع(منهنشرقدرذوهر(

)92/4/:فيآخرها"الأردنءب:"،الدينىءالراى:جريدةفي،حلقات

)4/!الصحيحةالأحاديثءسلسلةفي:ذلكإلىالشيخاش!اروقدم(،8391

فيه.القصةتمةوانظر1(،)ح1192()الصنر"الجامععحيح"8:مقدمة1()

وهريخها،كبمايذكرا!لهبديل؟مفقودةزلتماالأوراقمذهاننف!هالمرفعفيالشاويشواكد

الثيخ.كبمنالمطبوعفييجذهولمجلىأ،نم!ن

http://www.waqfeya.com/book.php?bid=2389
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.)664-665

للأحاديتوالسنةالقران"موازين:الكتابموضعفيالرذهذاوسيأتي

".والموضوعةوالضعيفةالصحيحة

]تنبيه[:

على"الردهو:"الرأي"بجريدةحلقاتمنهنشزالذيأن"الأصالة"فيجاء

السابق."منهاجه":فيبليقالدينعز

ذرهو"الديني"الرأيفيئشزماأن(:المقالاتفيالطقل)بعدأزاهوالذي

أعلم.واللة)خصوصأ(،كتابيهوعلى)عمومأ(،الرجلفكرعلى

أبوعبدالحليم)لمحمد("،الرسالةعصرفيالمرأة)تحرير:كتابعلى"الرذ1(0)2

أتإليفإ.شقة(،

بنسفرالدكتور:اللشيخالإرجاء("؟)ظاهرة:كتابعلى"الر؟1(0)3

.أتإليف!(،عبدالرحمن

اللهخمطة-سفر:الشيخفيهرذالذيبالقسمخاصالرذهذاهلأعلملا

عائمالرذهذاأنأو،المسائلبعضفي-اللهزجمة-ناصرالشيخعلى-

أعلم.فالتة؟الكتابعلى

بهضاق،موضوعهفينفيسكتاب"الإسلاميالفكرفيالإرجاء"ظاهرةو

علىفشغبوا،المسائلبعضفي-اللهزجمة-الشيخرأيعنأبانل،البعض

لاالذيالحقمنالكثروفيه،مؤلفهوفيفيه،وتكلمواونبذوه،،الكتاب

فيه.خلاف

(،الشيعيالدينشرفالعبدالحسين)المراجعات("،:كتابعلى"الر؟1(0)4

.أتأليف!

أتأليفإ.("،الركوعبعدالقبضمسألةفيالبديع)هدية:على"الرذ1(0)5

http://www.waqfeya.com/book.php?bid=2310
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!

نأالمرأةوألزموتعصبوتشددالعلطءخالفمنعلىالمفحم"الرذ1(0)6

"،ومستحبسنةإتهبقولهميقنغولموأوجبوكفيهاوجههاتستز

.(ط)-إليفأتأ

منواحدغرعليهرذ"،المسلمةالمرأة"حجاب:كتابهالشيخأئفث

للطبعةمقدمتهفيعليهمفرذويديها(،لوجههاالمرأة)كشف:مسألةفيالعلماء

طويلأ،الرذكانولما"،المسلمةالمرأة"جلباب:قاهوالذيلل!ب،الجديدة

حجميطوللاحتى،مستقلكتالبفيلئخرجه؟المقدمةمنفصلهالشيخرأى

الأصل.ال!ب

5(.)ص"الجلإب":مقدمةفيالشيخذلكذكر

لشيخ)ئئسبواكر"؟الجنةبفناءقالمنعلىالرذفيتيميةابن"رسالة1()70
.(ط)-اقشةمناو،اتحقيق،(سلامل!ا

شيخكلاممننحتصزأتهانئسخزعم،ورقاتثلاثفي)نحطوط(الكظب

.الإسلام

2(.79-51142)ني"الأبى"حياة:فيكاملةنيالشبذكرها

".الديننظرفي"اللحية="اللحيةحكمفي"رسالة)...(

سواء"."كلمة=سواء(")كلمة:"رسالة)...(

-اتحقيقااللصنطني(،ر"؟اكبفناءالقائلينأدلةلإبطالالأستار"رفغ(01)8

)ط(.

:،،لةصالأا،،:فيءجا

الخيار"(."التعليقاتب:لهتسميتهبخطه)رأيت

الآصار"."وضع=الآثار(")مشكل:أحاديتترتيبفيالآصار"رفغ.(.).

اتأليفإ.الصغر("،الطبراني)معجم:وتخريجترتيبفيالنضير"الروفن(01)9

http://www.waqfeya.com/book.php?bid=9242
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-

طزته:علىالشيخوكتب،اللهزحقةكتبهأوائلمنوهو

()1(.العلميةأعمالهأوائلمنلأئه،الكتابهذابطبعيرغبلا)المؤلف

أتخريجإ.'خان(حسنالصديق"،الندية"الروضة..().

هو:هلأعلمولا)1/95(،"الجامع"صحيح:مقدمةفيالشيخذكره

؟غيرهأو،السابق"النديةالروضةعلىالرضية"التعليقاث

"،الندية"الروضةهـ:تخريجآليست"الرضية"التعليقاتولكنإثاهبموأظنه

منمواضععلىإتهاثم،وغيره،التخريجفيهايوجد،عامةتعليقاتبل

أعلم.واللة،مسائلهعنفضلأ"،"الكتاب"أدلةتشملولم"،"الروضة

)ط(.-أتحقيق!اللنووي(،"،الصالحين"رياكأ(011)

علىالصلاةأوجبمنعلىعياضالقاضيشنعهمارذفيالرياض"زهز1(11)

(،الدمشقيالخضريمحمدبن)لمحمدالأضر"،التشهدفيالنذيرالبشر

أتحقيقإ.

مفقود.وهو،يتمهلم

أتأليف!.)الموارد("،:على"الزوائذ(11)2

اللهيثمي(.("بمحبان)ابنزوائد:إلىالظمآن"موارد:ويعني

شرطه.علىهوجمقاالهيثمى،فاتلظاستدراكوهو

)ط(.-أتأليف!"،الواقعفقهحولوجوابه"سئؤاذ(11)3

أتأليفإ.للقصر"،الموجب"السفز1(1)4

يتمه.لم

1(.09-918)ص"الثبت"آخرفيالأؤلالملحقانطر1()

http://www.waqfeya.com/book.php?bid=3714
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حديث"الصحيحةالأحاديث"سلسلة:فيالمسألةبيانفيالسيخأطلوقد

في:قالهعفاسيخرج"الرسالة"هذهمضمونأنأظنولا1(،)63رقم:

أعلم.واللة"،الصحيحة"السلسلة

اتعليق!.اللصنطني(،("؟المرام)بلوغ:شرحالسلام"سبل(11

يتمه.لم

-اتأليف!وفوائدها"،فقههامنوشيءالصحيحةالأحاديث"سلسلة1(1

)ط(.

"،الأمةفيالسئوأثرهاوالموضوعةالضعيفةالأحاديت*سلسلة1(1

)ط(.-أتأليف!

:[]فائدة

مجلة:في:يكتبهاالشيخكان،متتابعةمقالات"ال!عئفستتين"هاتينبدايات

".الإسلامي"التمدن

"،الأمةفيالسيءوأثرها،والموضوعةالضعيفة"الأحاديث:بمقالاتفبدأ

هـ(.)26/8/1374:فيكتبهفيهامقالوأؤل

يكتبالشيخبدأهـ(-)9137عام:أي-سنوات)خم!(مضيوبعلى

*)1(.الصحيحة"الأحاديثمقالاتفي

(05)0علىمجلدكليحتوي،كبرةمجلداتفي"السلسكن"خرجتثم

مماوالآثار،الأحاديثمنالكثيرالمجلد"نفسهوفي،الشيخعليهاحكم،حديث

الأبحاثمنالكثير-أيضا-وفيها،مناقشةأواستشهادأ،الشيخذكرها

1(.9)صلبطالدينبور"؟رالألبانيرمقالاترانطر:1()

http://www.waqfeya.com/book.php?bid=3220
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جمة.ئدوفوا،لفقهيةوا،لحديثيةوا،يةالعقد

منهما:كلفيمامجموعقسم)1(،كلمنمجلدات)سبعة(طبعتموقلى

حدي!ث.035()0

فيها.السيخكتبماآخروهو،يتمهفلم"الصحيحة"،من:)الثامن(أقا

فالمتبقيوعليهعشر()2(،)السابعالمجلدإلىفيهاوملفقد"الفعيفةءأما:

اعلم.وافةئطبغ،لممجلدات)عشرة(منها

والصحابةءالراشدينالحلقاءنصرةزعممنإلىالإصابةتسديد"سلشلة)...(

،،.الإصابة،،تسديذ=

وأحكامهءأنواعهءالئؤسئل!:العباسيعيدمحمد:السيخمقدمةوانظر

6(.)ص

أتعليقإ."،ماجهابن*سنن(811)

الآتيين.ءضعيفه"وء،ماجهابنسنن"صحيحغير:وهو

)ط(.-أتخريج!(،عاصمأبيالابن"السنةء؟(11)9

ا"،السنةتخريجفيالجنة"ظلال:عملهوكى،الكتابأرباعثلانةخزج

وسيأتي.

،مجلدات)ثلالة(فيوسيخرج"المحيحة"،منة)الابع(طعمنانتهىاباشران:ثقةاخبرني1()

أعلم.وافة

مؤدفاكه.عن)خطه(ب:الشيخكتهالذكيلثبلت""3:ليكذا)2(

الفعيفة":الأحاديث"سلعلةعن"5"الأمالةه:فيوجاء

ا.هـعثر(الرابعالمجلدالىنحطوط)يوجد

أعلم.واقةقصر،بوقتالشيخوفاةقبيلمذايهبوقد

)8(.:رقمال!ب182(،)صلثبت"3مآخرفيالأؤلاللحقوانظر

http://www.waqfeya.com/book.php?bid=352
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Oe)الشيخمؤلفات"ثبت"-لالأوالمبحث-الثانيالفصلى

من!الطائفةشيبةأبيبنعثمانبنأمحمد!جعفرأبي!أ"سؤالات(11

اتحقيقإ.(،شيبةأبيالابنوالتعديلا"؟الجرحأفيشيوخه

)2/573(:"الألباني"حياة:فينيالشبقال

(.وضعهأينالألباني!1يعلملاولكن)موجوذ،

:الكتابعنوانحولتنبية

بين)التيالزياداتهذهبدونوالقريوتي،الشيبانيعندذكرهجاء

عندهم:الاسمجاءولكنفيه،حرجلاالكتاباسمفيوالاختصارمعكوفين(،

".شيبةأبيبنعثمانبن*جعفر

،مشهورةعلميةعائلة"شيبةأبي"ابنوعائلة،ذكرتهماصرابهخطأ،وأظنه

ذكرته-والذي(،شيبةأبيبنعثمانبن)جعفراممه:منهمرجلأأعرفولا

نسخةوتوجد"،لشيوخه"سؤالاتله-"عثمانبنمحمدجعفر،"أبووهو:

،لوحات)ست(فيوتقع4/9(،)5مجموعالطاهرية"،"المكتبةفي:منها

أ()1(.112-أ2.)6الأوراق

أعلم.واللة"الطاهرية"،:فياقيلهاسيماولاالمراد،فلعفها

الاسم:هذا"الأصالة":فيوجدتهثم

.الصوابعلىالاسمفجاء"،شيبةأبيبنعثمانبنمحمدجعفرأبي"مسائل

)ط(.-اتخريج!العز(،أبيالابنالطحاوية("؟)العقيدة:"شرخ(21

".السريعة"كتاب="السريعة")...(

-اتحقيق!اللسيوطي(،"؟والصاحبالحليلذمفيالثاقب"الشهابئ1(2

)صر"والتعديلالجرحفيالمدينىبنلعليفيبةأبيبنعثمانبنعمد"يعؤالات:فيوع!فهاانظر1()

http://www.waqfeya.com/book.php?bid=3713
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)ط(.

)ط(.-أتأليفاري(،اللبطالمفرد(؟)الأدب:"صحيخ(21

منصحيحهاوبيانوتخريجهاأحاديثهماوذكروالمعراجالإسراء"صحيخ)...(

فيتراهلابديعفريدبأسلوبواحدسياقفيمنهاصحماوسردسقيمها

.أتأليف!،،،كتاب

يتمه.لم

".السيرة"صحيح:مشروعهمنجزءوهو

57(.120)ني،،الأبى،،حياة:وانظر

عنفصلهالشيخلأن؟هناكرقمتهوإتما"،والمعراج"الإسراء:باسموسبق

،،.،،السرة

أعلم.واللة،الآتي"،السرة"صحيحوانظر:

]تن!لإه[:

الكآب:غلافعلىالشيخبخماؤحذهكذا

...".والمعراجالإسراءصحيخ

)ورقات(في"،والمعراجالإسراءقصة"صحيخ:باسممؤلفاتهمنوعذه

)1(.بخطه

دون،مخرجةبرواياتهالكتالثفؤحذ،يتمهولم-اللهزجقة-ئوفيوالشيخ

ولعلواحد،سياقفيابىبفيصغماجمععنفضلأ،الصحيحعلىالاقتصار

لأتم،عمرهفيأمذاللةأنولو،المشروعلهذاالأولىالمرحلةيمثلبخاليما،ؤحذما

14.):رقمال!ب(،481)صممالثبتممخرافيالأؤلالملحقانطر11)
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صحمابسرديقومذلكوبعد،مستقلكتالبفيمنهصحماأخرجثم،عمله

الكتماب.غلافعلىكتمتكماواحد،سياقفي

خدمةهو،كمانشرهإلىالورثةفاضطرفعل،شاءومااللةقذر...ولكن

.[أسبق."،..والمعراج"الإسراء:باسمفطيغلفيفيم،

3(.)صالكتمابلهذاالناشرمقدمةوانظر

)ط(.-أتأليف!اللمنذري(،"؟(والترهيب)الترغيب:"صحيخ(421)

.)ط(-اأتأليف،اللسيرطي(؟("وزياداتهالصغر)الجامع:"صحيخ(521)

الكبر(")الفتحعلى:الكلاموانظرحدي!ث،8(2)52:أحاديثهبلغتوقد

الآتي.

)ط(.-!وتعليق،أمراجعة"،خزيمةابن"صحيخ(1)26

ناصرالشيخناولهثم،الأعظميمصطفىمحمدالدكتور:الكتمابهذاحفق

تخريجاتوؤجمغت،تخريجهمنإليهوأضاف،الشيخفراجعه(،علمهفيمنه)ثقة

)ناصر(.باممهنحتومةقوسينبينالشيخ

1(2 V)"ط(.-أتأليف!"("الترمذي)سنن:عحيخ(

أتإليف!.داود"،أبي"سنن:"صحيخ(1)28

يتمه.لم

الآتي.التنبيهوانظر،يليهالذيكروهو

)ط(.-أتأليف!داود("،أبي)سنن:*صحيخ(21)9

)ط(.-أتأليف!("،ماجهابن)سنن:"صحيخ(031)

(.e)-تأليف[](،النسائي)سنن:"صحيخ1(31)

]تنبيه[:

"إلى:وتقسيمها"،الأربعة)"السننخدمة-العملهذاقام
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نأوئلاحظ"،الخليجلدولالعربيالتربية"مكتبمنبتكليف-"ضعيف"و

مرتين:وردداود"أبيسنن"صحيح

"،التربية"مكتبمعالاتفاققبلفيهوغيئ(،بالشيخ)خاص:الأؤل

تخريجاته.فييحيلوعليه

".الأربعة"السننفيالعملضمنفهو:الثانيأفا

أفا،الثانيهوالناسوتداولهطيعفالذي،كتابكلفيالمنهجويختلف

بعد.ئطبغفلم-عليهالإحالةمنويكثر،الشيخبهيشيدالذيوهو-الأؤل

سبيلعلىانظر؟الكتابينبينالفرقإلىكتابمنأكثرفيالشيخأشاروقد

6(.-5)ص)المطبوع(داود"أبيسنن"صحيح!:مقدمته:المظل

6)ص"الضعيفةالأحاديت"سلسلةمن:)الحامس(المجلدمقدمةفيوقال

-)V:

"ضعيفإلىكثيرأمنيالعزوالكرامبالقراءسيمراته:إليهالتنبيهيحسن)مقا

أيضأ.داود"أبي"صحيح:قسيمهإلىورئما،بالأرقامداود"أبي

"الصحيح"و"الضعيف"أتمهومنهمابكلالمقصودأنإلى!االانتباهفينبغي

منهماالمطبوعوليسورجالهما،أسانيد!اعلىالكلامبسطمنهماكلفيالذي

الإشارةإلافيهماليساللذينداود+أبي"ضعيفوداود"،أبي"صحيح:باسم

عزوكلفيأمطردة!قاعدةهذاوليكنضعف،أؤصحةمنفقطمرتبتهماإلى

أ.هـكتي(منشيءفيإليهمائزذ

)ط(.-اتأليف!("،النبوية)السيرة:"صحيخ(1)32

السببوفيهاققدمته،يتئمولم(،والمعراج)الإسراءإلىفيهوصل،يتمهلم

للعلم.خلىمةهوكماإخراجهإلىالورثةفاضطر،الكتابهذاإلىدعاهالذي

عليهعكفكثر،لابن"،النبوية"السيرة:كتابهو:،الكتابهذاوأصل

http://www.waqfeya.com/book.php?bid=9241
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!

وربماكثير(،)ابنمصنفهكلامعلىحافظوقدمنه،صغبماواكتفى،المؤلف

نصويثبتكثير،ابنذكرهاالتيالروايةعنيعدلوقديسيرأ،شيئاأضاف

كثر.ابنإليهعزاالذيالمصدر

!".اللةرسولسيرةمنصغ"ما:باسمال!بوسيرد

الكظب؟هذامنجزء"،والمعراجالإسراء"صحيح:ال!بقوىبه

".والمعراجالإسراء"صحيحوانظر:

".والمعراجالإسراء"صحيغ="والمعراجالإسراءقصة"صحيخ.(.).

.اتإليفااللهيثمي(،البزار("،زوائدعنالأستار)كشف:"صحيخ(1)33

)ط(.-اتأليفا(،الإسلامالشيخ("بمالطيب)الكلم:"صحيخ(341)

اللهيثمي()1(،("،حبانابنزوائدإلىالظ!ن)موارد"صحيخ:)135(

.اليفتأا

منالنصفليلةفيالأثباتالثقاتقررهفيما)رسالة،المستقيم"الصراط)136(

)ط(.-اتخريجاالأزهر(،علماءمنعةالجط("،شعبان

"،الآياتمنفيها!نهالنبىرأىوماوالخسوفالكسوفصلاة"صفة)137(

.اليفاتأ

:،،لةصالأا،،:فيءجاو

".الآياتمن!فيهارأىوماالكسوف"صلاة

"،الظمآنموارد"صحيحأنهـ(،1/4151)25/1:فيبخطهالشيخكتب!ورقةفيجاء)1(

أعلم.واللةأز!ا،ولمالطبمتحت"ضعيفه"و

5(.-)4:رقمالكتاب(،851)صلثبتلملم3ماخرفيالأؤلالملحقانطر

الباحثين.أيديمتناولفي-النهشاءإن-قريبأوسيكونان،لديهأثهماالناشرينأحلىثنيوحلى

http://www.waqfeya.com/book.php?bid=3945
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=3234
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=386
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=9243
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".الكسوفصلاة"جزء:باسموسبق

".الكسوفلصلاةص!البيصلاة"صفة:باسموسيأتي

".الكسوف"صلاة:وباسم

)1(.بخالهكتبها)ورقات(فيالمؤلفأثبتهماهوأثبتهوما

".الكسوفصلاة"صفة=الكس!ف"لصلاة!نهالنىصلاة"صفة)...(

.أتأليفإ)الكبير(،!له"النبىصلاة"صفة(1)38

الآقي.لل!بالأصلوهو

ابىب:فيكتبثلاثةوللشيخ

حه!ا-خغال!هـت6ك!ا.دلى+حلااهر)حهعم.لمجىولمهذا،وهو:الأؤل

هذا.بعدوسيأقيالمتداولالمطبوعوهو،الأوسط:اكني

سبق.وقد"،الصلاةصفة"تلخيص:لثاك

أتأليفتراها"،كأنكالتسليمإلىالتكبرمنم!النبىصلاة"صفة1()93

)ط(.

)1!بق(.ال!بعلىالتعليقانطر

-أتحقيقإ(،الحنبليحمدانالابن"؟والمستفتيوالمفتيالفتوى"صفة(041)

)ط(.

.اتأليفإالاستسقاء"،"صلاة(141)

)ط(.-اتأليفإ"،التراويح"صلاة(241)

سبق.الذي"،الإصابة"تسديد:منجزءوهو

1(.)رقم:الكتاب183(،)صلم"الثبت"آخرقيالأؤلالمدحقانطر)1(

http://www.waqfeya.com/book.php?bid=2051
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=3716
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=241
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=532
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!

)ط(.-اتأليف!"،السنةهيالبلدخارجالمصلىفيالعيدين"صلاة1()43

سبق.الذيء،الإصابة"تسديد:منجزءوهو

القبرر".علىالمبنيةالمساجدفي"الصلاة)...(

مساجد".القبرراتخاذمنالساجد"تحذيرهـ:القديمالاسموهو

".الإصابة"تسديداخر:فيالأؤلالتنبيهانظر:

".الكسوفصلاة""صفة-"الكسوف"صلاة)...(

اتخريج!.(،الإمامالعبدالفتاحاللة"؟بعظمةيناديالطبيعة"صوث(41)4

)ط(.-اتأليف!ئجيب"،الشامومحدثتسالالعرب"صوث(41)5

".العرب"صوت:جريدةفيلهنشرتفتاوى

أتخريج!.(،الجوزيالابنالخاطر،،،،،صيد(41)6

)ط(.-أتأليف!اللبخاري(،"،المفرد()الأدب"ضعي!:(1)47

1(4 A):!ط(.-أتأليف!اللمنذري(،("،والترهيب)الترغيب"ضعي(

)ط(.-أتأليف!اللسيرطي(،("،وزياداتهالصغر)الجامع"فعي!:(41)9

الكبر""الفتحعلى:الكلاموانظرحديثا،)6452(:أحاديثهبلغتوقد

لآتي.ا

)ط(-أتأليف!("،الترمذي)سنن"ضعي!:(051)

أتأليف!.داود("،أبي)سنن"ضعي!:(151)

السابق.داود"أبسنن"صحيحعلى:التعليقانظر،الآتيغروهو،يتمهلم

)ط(.-أتأليف!داود("،أبي)سننا"ضعي!:(1)52

)ط(.-أتأليف!("،ماجهابن)سنن"ضعي!:(1)53

)ط(.-أتأليف!("،النسائي)سنن"ضعي!:(451)

(".الأربعة)السنن-"صحيحآخر:فيالواردالتعليقانظر

http://www.waqfeya.com/book.php?bid=1582
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=5944
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=1581
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=1580
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=1583
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=477
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=1407
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=382
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=9182
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=3896
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اتأليفإ.اللهيثمي(،البزار("؟زوائدعنالأستار)كشف"ضعي!:(1)55

اللهيثمي(،"؟"(حبان"ابنزوائد:إلىالظممان)موارد"ضعي!:)156(

أتأليفإ)1(.

اللمعلمى(،"؟الأباطيلمنالكوثري)تأنيب(:فيبما)التنكيل(""طليعة:)157(

)ط(.-أتعليق!

له.مقدمةفهو،السابق"التنكيل":مقدمةفيمطبوع

(.عاصمأبيالابن"""السنة-)السنة(":تخريجقيالجنة4"ظلا.(.).

ائيفيم"."كتابئ=(خيثمةالأبي"ائيفغ"،)...(

حاملىمحمد:الشيخ:بمشاركةاتحقيق،(،الإسلامالشيخ"العقود"؟)158(

)ط(.-!التعليقبعضمع،الفقي

:للكتاب-اللهزحقة-الفقيحامدمحمدالشيختقديمفيجاء

،وأصوبأدقالنسختخرجحتى،أخرىنسخةعنأبحثأخذت)ثم

الأخإلىفكتبتنسختنا؟منوالعبثالرطوبةأكلتهالذيالنقصولتتميم

إليهأطلب"دمشق"،ب:الأرنؤوطيالدينناصر:الشيخالبخاثةالسلفي

الأمجادالشطيالعندأنإلمنفكتب،أخرىنسخةعلىالعثورفيمعاونتي

دقيقة،مراجعةفراجعها،بالطائرةالنسخةإليهفأرسلت،سليمةجيدةنسخة

أ.هـفيها...(النقصمواضعوكفل

بتحقيققامالشيخأنفيظاهز-اللهزجقة-الفقيالشيخكلام:قلت

فيه.شكلاوهذا،أخرىنسخةعلىالكتاب

ن".الظطموارد3"صحيحعند:الواردالهامشانطر1()

http://www.waqfeya.com/book.php?bid=3234
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=1578
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=5856
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الطبعة:هذهآخرفيوجاء

الموافق2هجرية1368سنةشوال8الثلاثاءيوموتصحيحامقابلة)انتهى

ميلادية.9491سنةآب

عبدالرحمنأبو""دمشق

أ.هـالأبىني(نجاتينوخالدينناصر

نأويبدو،عادتهغرعلىال!بأحاديثعلىالتعليقتركالسيخولكن

علىإليهوصلتاتهاأو،التخريجدونفقط،للمراجعةإليهوصلتالنسخة

أعلم.والله،الوقتفيسعةغر

44(.)صستفزةمنالحسنمماعمسألةعلىتعليقالهرأيتأنيبيد

12(.0)صالحسنبنجسرتضعيفعلىوآخز

.1(93)ص"عبدالرزاق"مصنففيالرواةأحداسمفيغلطعلىوثالأ

محمد:للشيخأنهافيظهراةخرىاالحواشيأفاباممه،مختوماوجدتهماهذا

أعلم.واللة،اللةزجمفماالفقيحامد

]تطنيظ[:

الله.زجقةاةبىنياالسيخمؤلفاتذكرمفن،ال!بهذاذكرمنأزلم

ذلك:سببولعل

ولم"مصر"،ب:"،المحمديةالسنة"أل!ارمطبعةفيقديماطبئالكتابأن

كتب:وإتما،الغلافعلىالسيخاسمئكتب

".الفقيحامدمحمدالشيخ"تحقيق:

بمافكيف)تحقيقآ(،للشيخلإثباتهتكفي-وحدها-الفقيمقدمةولكن

أعلغ.والله؟!الطبعةآخرفيكتبهوما،صراحةباممهمختومةالحواشيمنكتبه

)ط(.-!وتعليقأشرخ،اللطحاوي(،الطحاوية"؟"العقيدة(1)95

http://www.waqfeya.com/book.php?bid=8389
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الغطريعلىوالرذ(فالأعمال)عرحديتبتضعيفالآمال"غاية16(0)

أتأليفإ."،المقالبصحيح

اللقرضاوي(،("؟والحرام)الحلال:أحاديثتخريجفيالمرام"غاية1(61)

)ط(.-أتأليف!

اللئئطني(،"،الصغير()الجامعإلى:)الزيادات(ضمفيالكبر"الفتح)...(

"ضعيف"إ.و"صحيح"،:إلىوقستمهأحاديثهعلىأحكم

وترقيمهما-،السابقين"ضعيفه"،و"،الجامع"صحيح:كتابيهأصلوهو

هو.فهما،الكتابهذاترقيمعنيغني-"الجامع"ضعيفوابمع"،"صحيح

حديتفي(الكتاب)أم:لفظةثبوتزعممنعلىالرذفيالودود"فتح)...(

".شعبانمنالنصفليلةفيبهيدعىالذيوالإثبات"المحو=مسعود"إبن!أ

النصبفي"فتوى=لحين"والصالأنبياءاثارتتبعحكمفي!]"فتوى.(.).

للخضر".المزعوم

)قيل!(جزيرةفيموجودأكانالذيللخضرالمزعومالئصبفي"فتوى)162(

-!خطيةأفتوىالخضر"،حياةفيالقبوروعبدةالمبتدعةدعوةوعلى

)ط(.

41)94131:في"دمشق":فيالشيخكتبها rفذتمطلمبعلىبناغ،(هـ

.(924-11024)"أالألباني"حياة:فينيالشبونشرها،إليه

"الكويت".:في"قيل!"جزيرةوتقع

:،،،،الأصالة:فيوجاء

لحين".والصالأنبياءآثارتتبعحكمأفي!"فتوى

)ط(.-مسجلإشريطأصلها،أفتوىالتكفر"،"فتنة(61)3

معطيغتثم"المجلات"،و"الصحف"،:فينشرتمشهورةفتوىوهي

http://www.waqfeya.com/book.php?bid=2389
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=473
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=3708
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!

عثيمينبنمحمد:للعلامةوتعليتيباز،بنعبدالعزيز:الإسلاملشيختقريظ

رقمأ.لهاوضعثولذلك،اللهزجمفما

]تنبيه[:

:الفتوىلهذهطبعتينعلىاطلعت

عليه:وكتمتالتكفر"،فتنةمنا"التحذير:كتابضمنطبغتإحداهما

حسن.بنعليعليها:وعفقلها،وقذمجمعها،

وقلى،نفسهالجامعبقلموحوالثبى،وتعليقات،مقدمة:الطبعةهذهوعلى

:بوالافتاء"العلميةللبحوثالدائمة"اللجنةمن:رمميةفتوىصدرت

هـ(،)14/6/1421:وتاريخ)21517(،:برقمالسعردية"العربية"المملكة

.المستعانوالئه)1(،الفتوىفيذيهزتلأسبالب"،"الطبعةهذهمنبالتحذير

الالتزاممعالألإني(،)فتوىبنصاكتفى-وتةلظاللهغقز-الجامغوليت

بنمحمد:العلامة:وتعليقباز،بنعبدالعزيز:الإسلامشيخ:تقريظبنص

الجميغ.اللهزحتمعثيمين

(".ودمشقاكم)فضائل:أحاديث"تخريبئ="ودمشقاكم"فضائل.(.).

)ط(.-اتحقيق!(،الجهضمياللقاضي!"؟النيعلىالصلاة"فضل1(6)4

)ط(.-!وتعليقاتخريبئ،اللفزالي(،"؟السرة"فقة(561)

أتأليف!.("،الأوسطالطيراني)معجم:فيالراردةالآثار"فهرش(61)6

نحوأصلمن)الئتين(،علىيزيدوعددهاهو،بترقيمهرقمهأثركلوبجانب

"مرفوع".وسائرها،الكتابأحاديثمجموعهي(،آلاف)عشرة

21(.0-702)ص?الثبت"ماخرفيالثالثالملحقانظر)1(

http://www.waqfeya.com/book.php?bid=2544
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=3718
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!

7(

8(

9(

.(

"،الصحيحةالأحاديت"سلسةمن:)السادس(المجلدفيإليهأشاروقد

227(.ع))2616(،:رقمحديث

أفهرساللبخاري(،الكبر("؟التاريخ)كتاب:أحاديت"فهرش16(

.!أحاديثه

بعد.ئقفرسئهاولم،لأحاديثهبطاقاتعمل

".الشريعة"كتاب="الشريعة"كتاب:أحاديت"فهرش.(.).

الطبراني)معجم:فيالأحاديتأسندواالذينالصطبةأمماء"فهرش1(6

.أتأليف!("،الأوسط

اسموبجانب،صحابي)ستمائة(قرابةفبلغوا،الحروفعلىرتبهموقد

المكثر.منمنهمالمقلذلكمنليعلمهو،بترقيمه،أحاديثهأرقاممنهمالواحد

المحيحة"،الأحاديت"سلسةمن:)السادس(المجلدفيإليهأشاروقد

226(.ع)26(،)16:رقمحديت

الطبراني)معجم:فيوغروهمالصطبةمنالآثاررواةأمماء"فهرش1(6

.أتأليف!("،الأوسط

هو.بترقيمهأئره،رقممنهمالواحداسموبجانب)الستين(،نحووعددهم

"،الصحيحةالأحاديت"سلسةمن:)السادس(المجلدفيإليهأشاروقد

227(.)ص)2616(،:رقمحديث

="بدمشق(الظاهرية)المكتبة:فيالحديثيةالمخطوطاتبعض"فهرممأ)...(

".الحديثنحطرطاتمن"المنتخب

"فهرس=("حنبلبنأحمدالإمام)مسند:فيالرواةالصحابة"فهرش.()..

بة".الصطمسانيد

عدي(،الابن)الكامل("؟:كتابوآثارلأحاديثالشامل"الفهرممأ1('
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.إليفتأأ

الكتبوأمماء،الحنبليغروةلابن(الذراري)الكواكب:كتاب"فهرش171()

.أتأليفإ،"فيهالمودعة

.مفقودوهو

.أتأليفإ"،بحلب(الأوقاف)مكتبة:فيالحديثيةالمخطوطات"فهرش(721)

نحطوطاتمن"المنتخب=("الظاهريةالكتب)دار:نحطوطات"فهرش)...(

الحديت".

)ط(.-أتأليفإأحمد("،الإمام)مسندهـ:الصحابةمسانيد"قهرممأ(1)73

4(1)Vمراكش،-("يوسفابن)خزانة:مكتبةمنالمنتخب"الفهرممأ

.إليفتأأ

:،،لةصالأا،،:فيءجا

مأ،الحديثلكتبسواغكثز،الفطرسهذهمثلمناللةإأزحقة)وللشيخ

أستطعولم،والمراجعةالبحثنفسهعلىليسفلقديمأ؟صنعها،الرجالكتب

هـ.أ(هاغستقصاا

بهحدا؟ودراسةوبحثآ،اطلاعأ،،الحديثكتبعلىالشيخعكوف:قلت

ذاكفيالكتبفغالب،وسهولةبيسر،بغيتهإلىليصل)الفطرس(هذهعملإلى

.الآنالموجودةالفهرسةمفهرسةتكنلمالحين

فيالحديتعننبحثفصرنا"،المتعددة"الوسائطتقنيةظهرتأيامناوفي

وأتزيد)دقيقة(فيواحد،)قرعبى(وفيمجلد،)ألف(وفي،الكتب)مئات(

تنقص.

وليست،للكتب!لذليلهيإئماوالوسائطالفطرس،هذهأنشكولا

.معلوموذلك،الكتبعلىالاعتمادعن-أبدأ-تغني

http://www.waqfeya.com/book.php?bid=2696
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بمشاركة:،وتعليقإتخريبئ،اللمعلمي(،العظئد"؟تصحيحإلى"القائذ)175(

)ط(.-!حمزةعبدالرزاق

زهيرالناشر:وأفرده"التنكيل"،الكبر:المعلميكتابمنجزءالكآبهذا

"التنكيل".:بكتابموضوعهعلاقةولعدم،لأهميته؟اللهخمطةالمثطويش

"الفائد".:مقدمةفيذلكإلىأشاروليته

)ط(.-إتخريج!(،الإسلامالشيخ"؟والوسيلةالتوسلفيجليلة"قاعدة..().

ابمع""صحيح:مقدمةفي-اللهخمطة-المثطويشزهير:الشيخذكره

أعلم.واللة،الشيخإلىنسبهمنأزولم،بالصفحةإليهوعزا1(،)ح5111()

للشيخذكرأأجدفلمللكتاب"الإسلامي"المكتبطبعةعلىوقفثإئيثم

قاماالقطيفاني،وأحمدالأرنؤوط،شعيبا:الأستاذينأنفيهماغايةبلناصر

"الظاهرية".نحطوطةعلىالكآببمراجعة

،الواحدةاليدأصابعتتجاوزلاال!بفيالموجودة)الحديثية(والتعليقات

أعلم.واللة،للألبانيذكزفيهاوليسجدأ،ة.و

.إتأليف!"،البدع!قامولمن)

مفقوذ.وهوئتمه،ولم،الأبوابعلىرئته

(1 vv)بمشاركة:إتخريج،الفاممي(،سعيد)لمحمدالمثطمية"؟الصناعات"قامولمن

)ط(.-البيطار!هجتمحمد:العلامة

الدينجمال:العلامةابنهفأتمهال!بهذايتمولم)القاممي(المؤلفتوفي

العظمتخليلالأستاذ:معبالتعاونهـ(،)1332تاللهزحقةالقاممي

ماعليهاستدر!بلال!ب،إكمالعلىيقتصزلموعملهط)1342!(،

شرطه.علىهومفا،فاته

الكآب،أصل)الأؤل(::جزأينفيالقاممي،ظافرحفيدهنشرهوتولى

http://www.waqfeya.com/book.php?bid=3929
https://archive.org/details/FPqasesh
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!

العلمية.والفهارس،التتمةمعائشتذزككني(:)1و

الكتابقرأمنيعرفهافوائدوفيه،إليهئسئتقولم،بابهفينفيسنوالكتاب

".القاسي"آلثقافةسعةعنأبانللمطالع،سهلوهو،بأكمله

أحاديتكلعلىعامةتكنلم-ليظهرفيما-الشيخينوتخريجات

أعلم.واللةلعملهما،مقدمةيكتبالمأنهماكما،الكتاب

ئخزفي.لمأحاديثففيه236(،-)2/234وانطر:

علىإياهوقتلهوالسلامالصلاةعليهعيسىونزولالدخالالمسيح"قصة178()

الصطبةمنغرهعنصغماإليهمضافأ!ه(أمامة)أبي:روايةسياق

.!ليفتأل،!ء

ئتمه.لم

-!لتأليففيه"،الجماعةومشروعيةأدائهوكيفيةفضلهرمضان"قيائم(1)97

)ط(.

موضعه.فيسبق"الاعتكاف"،عن:قيمبحثومعه

.!لتحقيق(،حاتمأبيالابن"؟الدينواعتفادالسنةأصل!ا"كتابئ(081)

مفقود.وهو،يتمهلم

من"كوكبة:فيوالقريوتي)2/582(،الأبىني""حياة:فيالشيبانيذكره

2(.14)ص"،الهدىأئمة

اللحميدي(."الأصالة"::فيونسيبئ

لأمور:وذلك(؟حاتمأبي)ابن!:ائهوالصوابوهثم،ولعله

الأؤل:الأمر

http://www.waqfeya.com/book.php?bid=3711
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=392
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!

"أصولفي:رسالةسوى،الموضوعهذافيكتابأللحميديأنأعلملا

)1(.صفحاتثلاثفي458(،-)2/546"مسنده"آخرفيطيغت"،السنة

الثاني:الأمر

في:وطيغ"،الدينواعتقادالسنة"أصل:باسمكتابآألفحاتمأبابنأن

والقريوتي.،الشيبانيذكرهالممطابقواممه"الهند"،

الثالث:الأمر

كلامهفيكونالأبىني)2(،على(المعلومةهذه)ومنهكتابهقرأالشيإنيأن

سبق(.)كمامفقودال!بأنسيماولا)إجمالأ(،غرهعلىمقدما

فيفعلكما،الشيخخزانةفيرقمهحسنبنعليلذكرموجودأكانولو

.غره

لرابع:الأمرا

ثم)42(،:برقم)2/582(،"الألباني"حياة:فيال!بذكرالشيبانيأن

بنعليتطرفلعلللحميدي،"الخلاف"أسبابكتاب)43(:برقمبعدهذكر

والئققة.الئسئانج،عندمعرودثأمروهذا،النسخأثناءفيزاغحسن

أعلم.واللةلي،ظهرماهذا

طيغوبهأثبئة،ماالصوابئولعل،بالجمع(،السنة)أصولالمصادرفيجاء*

أعلم.واللة"الهند"،:فيال!ب

)ط(.-أتحقيقإ(،شيبةأبيالابن"،الإيمان"كتالث(181)

)56(العامةوالفهارسوالحواشيبالمقدمة(الثلاث)المفحاتهذه!لغت)مستقلة(ل!ثيزتثم(1)

)صفحتين(.فيالمخطوطوأصل،صفحة

.(91)1/ر،واثارهالألاني،،حياةانطر:)2(

http://www.waqfeya.com/book.php?bid=1881
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)ط(.-أتحقيق!(،سلامبنالقالسمغتيدالأبي"،الإيمان"كتابئ1(8

الكبير(".اكريخ)كتاب:أحاديث""فهرس-الكبير"ريخاك"كتابئ.(.).

".الانتفاع""تسهيل-(حبانالابن"،الثقات"كتابئ)...(

.!لأطرافهفهرساأعملاللآجري(،"،الشريعة"كتابئ(81

)ط(.-أتحقيق!(،النسائيحرببنزهيرخيثمةالأبيائيليم"؟"كتابئ18(

الظمل"."الفهرس=)ال!مل(":"كتاب.(.).

الأستار(".)كشف:"صحيح=الأستار""كش!)...(

"،والافتراءاتالأباطيلمنغدةأبي)كلمات(:فيعماالنقاب"كش!(81

)ط(.-أتأليف!

)ط(.-أتحقيق!(،الإسلامالشيخ"؟الطيب"الكلئم1(8

)ط(.-أتخريج!رجب(،الابنمعناها"؟وتحقيقالإخلاص"كلمة(81

.ورذ!أتعليق،(،)!سواء"،"كلمة(81

"كلمة:الرسالةهذهمؤلفأعرفلاولذا،أعلمفيما"التعليق"هذائطبغلم

سواء،،.

رسالة:علىكان"التعليق"أن-أجزمأكادبل-ظئيعلىيغلبوالذي

tee"11):عامنشيرتالتيسواء""كلمة Àt)،غلافها:علىوكت!ت

سواء""كلمة

(.الإسلامدعاةبينونالتطقواعد)في

.لروت-"مسلم"أخ:بقلم

.قاعدة1()2:منوتتكونالصغير،الحجممن،صفحة)23(فيوالرسالة

الدراري(".)الكواكب:كتاب"فهرس=الدراري""الكواكبئ.(.).

)ط(.-أتأليف!(ا"،الكريم)القرآننفسر:أنعلينايجب"كي!18(

http://www.waqfeya.com/book.php?bid=1880
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=9187
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=2312
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=5934
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=2545
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=9188
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!

وغرضت،أوراقفيفرغثم،مسجلشريطفي،أسئلةعلىأجوبة:أصله

رقمآ.لهووضعتكتابأ،عددتهولذافيها؟وعذل،الشيخعلى

)ط(.-أتأليف!"،الديننظرفي"اللحية1(09)

طيع.ثم"الشلأب"،:مجلةفيقديمانشز،مقالأصله

وتعليق،اتقديم،(،الجوزيالابنالولد"؟نصيحةافي!الكيد"تفتة)191(

)ط(.-!اللهزحقةاستانبوليمهديمحمود:بمشاركة

حلقات)ثلاث(في"،الإسلامي"التمدن:مجلةفي:)أؤلأ(الكتابهذائشز

13)4سنة: V.)1()هـ

الولد".نصيحةإلىالكبد"تفتة:باسمالكتابطيغثم

78(.0)2/ني،،الأبى،،حياة:فيوردوكذا

":"الأصالة:وعنهني"،الأبى"حياة:من977(2/):وفي

الولد".تربيةفيالكبد"لفتة

أثبته.ماوالصواب

)لمحمود"؟البرهانالقويمةالجديدةالهيئةيعضدمماالقرانعليه"مادل1()29

)ط(.-اتخريج!(،الألوسيشكري

والوفودوسراياهوغزواتهأيامهوذكر!ن!اللةرسولسيرةمنصغ"ما..().

.هناكعليهالكلاموانطر"،النبويةالسرة"صحيخ:باسمسبق-"إليه

اتأليفإ."،شعبانمنالنصفليلةفيبهيدعىالذيوالإثبات"المحو1()39

في(الكتاب)أملفطة:ثبوتزعممنعلىالرذفيالودود"فتح:باسمسبق

2(.0)صلبطالدينبورني"،الأبى"مفالاتانظر:1()

http://www.waqfeya.com/book.php?bid=7206
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=9189
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=9243
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!

."دمسعوبن!ا1يثحد

)6/"مصنفه":فيشيبةأبيابنأخرجهماهو،إليهاثرالحديثولعل

:قال2(،0539):برقم68(،

الرحمن،عبدبنالفاسمعن،إسحاقبنالرحمنعبدعن:معاويةأبوحدثنا

:قالمسعود،بناللةعبدعن

معيشته:فيعليهاللةوسعإلا،الدعواتهذهعبدقطدعاما

لا،والإنعامالطؤلذايا،والإكرامالجلالذايا،عليكيمنفلا،المنذا)يا

عندككتبتنيإن،الخائفينومأمن،المستجيرينوجار،اللاجئينظهر،أنتإلاإله

موفقاسعيدأ،عندكوأثبتنىالسقاء،ادمعؤ،فامحشقيا،"الكتاب"أمفي

ائيهتالبالمؤجمئذةؤئثيثيشاغقاالفة)يمخوا:ىبكفيتقول!انكللضر،

الرعدإ(.31(1)9

(1 9 t):اتأليفإ.(،القيمالابنالمولود("؟أحكامفيالمودود)تحفة"مختصز

ومرأجعةإ.اتعليق،"،كنعانمحمدالشيختعليق"مختصز1()59

يتمه.لم

.!ليفاتأ،"(سئللئؤا):نحتصز"(691)

أعلم.واللة"،وأحكامهأنواعه"الئؤسئل:السابقلكتابهنحتصرلعله

موقعها.فيمرت""التوسلعنأخرىرسالةوللشيخ

اتأليفإ.الطحاوية("،العقيدة)شرح"نحتصز:.(.).

أجزموأ!د9(،50-09)2/4الأبىني،،،،حياةفي:الشيبانيسظهكذا

هذاعندفكلامه"؟وتعليقشرحالطحاوية"العقيدة:السابقىبهبهأرادباته

ضمن"وتعليقشرحالطحاوية"العقيدةيذكرلمإئهثم،بذلكئوحيالكتاب

الشيخ.مؤلفات
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أبي"ابن:لشرحمختصرأالكتابهذايكونأن)ضعيف(احتماذوهناك

أعلم.واللة،السابقالعز"

)ط(.-!وتحقيقاختصار،1اللترمذي(،("؟المحمدية)الشمائل"مختصز:(1)79

)ط(.-أتأليف!("،ريالبط)صحيح"نحتصز:(1)89

فقط)1(.جزآنمنهاطيئأجزاء،)أربعة(فيالشيخأكمله

أتأليف!.("،مسلم)صحيح"نحتصز:(1)99

فيالإحالةوعليه"،القلعة"سجنفي:سجينآكانعندما،عملهمنوهو

الآتي.غروهومفقود،وهو،كتبه

)ط(.-أتحقيق[اللمنذري(،("،مسلم)صحيح"نحتصز:2(00)

سقيمها("،منالأخبارصحيحوإيضاحالعظيم!1للعلي)العلو"مختصز:2(0)1

)ط(.-أتاليف!اللذهي(،

إلى:ئئ!ث)ائفختضز(أنعلىجرتالعادةلأن)تأليف(؟قلت:

فقط،الاختصارعلىيق!لم-اللةزجقة-الشيخعملولكن)ائفختمير(،

التيوالأقوال،الرواياتوحزجخطئة،نسخةعلىالكتاببتحقيققامبل

غنية.مقدمةكتابةبعدعليها،وعقق)فختمتره(،فيأثبتها

:الكتابعنوانحولفاثدة

،أزهولم،الطبعتحتالثالثالجزءأنهـ(،1/4151)25/1:فيبخطهالشيخكتلأورقةفيجاء)1(

أعلم.واللة

)1(.رقم:ال!بo(،18)ص?الثبت"اخرفيالأؤلالملحقانظر

في-نعن-اللهزجقة-الشيخبأنعلمأ،الطبعتحت،والرابعالثالثأنر""رالأصالةوفي

أعلم.والله،اتمجللى)ثلاثة(فييقعر"المختصر"رأنعلى-بخطهكتلأ"ر"ورقات

)9(.:رفمال!ب182(،)صلثبت?3ماخر!الأؤلالملحقانظر

http://www.waqfeya.com/book.php?bid=2010
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=476
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=344
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!

النماشر،منتصزفاوأظئهالغفار"،للعليالعلو"نحتصر:باسمال!بطيغ

".العظيمللعليالعلو"نحتصر:الصحيحفاممهوإلا

1(،1)صذلكوأكآه(،)صمقدمتهفي)الألبماني(ائختميركاهكذا

التسمية،هذهيعلغبأتهغيغالغطر"،للعلي"العلوالآخر:للعنوانذكرهومع

)1(.ذكره)قوي(يفزخحتركهاولكئه

عليه.فالعهدة)ائختمير(،بعملالالتزامالنماشرعلىفكان

بهطيغالذيللعنوانموافقةالعنوانفيتصزف-اللةوفقه-اكشرولعل

أعلم.واللةمسبقا،ال!ب

الذهبىكتابعنوانفيالأرجحهي"،العظيمللعلي"العلو:التسميةوهذه

وذلك:(؟)الأصل

الدمشقي(الدينناصر)ابنبكرأبيبنمحمد:الحافظنسخةعلىلوجودها

A)ت i I،)المصنف.نسخةمننقلهابأئه-اللهزجقة-صزحوقدهـ

نسخةعلىقابلهابأئهناسخهاصزحأخرىنسخةفيالتسميةوكذا

فيكط"نحتصره"،في:الألبمانيعليهااعتمدالتيذاقاالنسخةوهي،المصنف

9(.)ص

العظيمللعلي"العلو:الاسمهذا)الأصل(ال!بطبع-مؤخرأ-وتم

.البراكعبداللةد.بتحقيقسقيمها"منالأخبارصحيحوإيضاح

بعفنسخهفيجاءماعلىفبناغالغطر"للعلي"العلوب:كاهمنوأفا

فيها:سردبخطه)ورقات(فيوذلكالغفار"،للعلي"العلوالآخر:بالاسمال!بذكروجدتهثم1()

وتحقيقاته.،مؤلفاته

)26(.:رقمال!ب183(،)صلثبت"!"3آخرفيالأؤلالملحقانظر
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الحطية)1(.

)الذهبى(المؤلفبأنعلمناإذاسيماولا،اللهشاءإنواسغذلكفيوالأمر

يسمه.لم-اللهزجمة-

اتأليفإ.مصر"،إلىالرحلة"مذكراث2(0)2

)المراجعات(".:كتابعلى""الرد-"المراجعاث".(.).

)ط(.-!وتخريج،وتعليق،امراجعةالتتا(،الحسن"؟المسلمة"المرأة2(0)3

جعفر".أبي"سؤالاث="شيبةأبيبنعثمانبنمحمدجعفرأبي"مسائل)...(

الصلاحوابن،عبدالسلامبنالعز:الجليلينالإمامينبينعلمية"مساجلة2(0)4

(،الصلاحوابن،عبدالسلامالابن"،المبتدعةالرغائبصلاةحول

)ط(.-!الشاويشزهير:الشيخ:بمشاركةأتحقيق،

)ط(.-اتعليق!"،الخرقيفيهاخالفالتيالخلالغلام،،مسائل2(0)5

.اتحقيق!اللخرائطي(،"،الأخلاقماوث،،2(0)6

)4/646(،"الصحيحةالأحاديث"سلسلةفي:إليهأشاروقد،يتمهلم

1(.)299:رقمحديث

".الحازم"بغية="الصحيحينعلى"المستدرك)...(

اتأليفإ.("،الحديثلألفاظالمفهرس)المعجم:على"المستدرك2(0)7

)ط(.-!وتخريجأتعليقاللقاممي(،"،الجوربينعلى"المسخ2(80)

.اتحقيق!اللضياء(،)المختارة(،:منالراشدينالخلفاء"مسنذ.(.).

ولعل،السابق"المختارة"الأحاديثهـ:تحقيقهمنالأؤلالقسموهو

تحقيقه.مقدمةفي،البراكعبداللةد.وصفمن،النسخوصفاشفدت1()

http://waqfeya.com/book.php?bid=9190
http://waqfeya.com/book.php?bid=2546
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!

أعلم.واللة")1(،الراشدينالخلقاء"مسندآخرعندالتحقيقفيوقفالسيخ

المسيح"قصة="والسلامالصلاةعليهعيسىونزولالذجال"المسيخ)...(

،،.الدجال

)ط(.-اتحقيق!التيريزي(،اللخطيببيح"؟المص"مش!ة2(0

نظرآ-التحقيقإكمالعنتوقفثمالأؤل،القسمتحقيقالسيخأكمل

الأرنؤطوعبدالقادر،الصباغلطفيبنمحمدد.:الشيظنفأكمل-لظروفه

زحقة-ناصرالسيخقامذلكوبعلىال!ب،منتبقىماتحقيق،اللهخفطفط

فقط.تخريجأعملهباكمال-اللة

المطبوعة،النسخةعلىكثرةإضافات-اللهزجقة-الألبانيالسيخوعند

والله،بعلىيطبغولمالجديد(،)التخريج:بقولهكتبهمنمواضعفيعليهاتئه

أعلم.

الآصار،،.،،وضع=الآثار.(،،مشكل.).

)ط(.-اتخريج!اللمودودي(،"؟القرآنفيالأربعة"المصطلطث2(1

أحاديث.)ثمانية(وهيال!ب،اخرملحتيفيتخريجهجعل

الأربعة:بالمصطلحات-اللهزجمة-المودوديوأراد

،،.،،العبادة،،،،،الدين،،،،،الزب،،،،،الإله

.اتخريج!اللبغوي(،"؟التنزيل"معالم2(1

إ.وتأليفانتقاة،1"،النبويالحديث"معجئم2(1

مئاتمن-بأسانيدها-السيخجمعها،الحديثيةالمختاراتمنمجموعةوهو

رقم:حديثتحت)1(،.4(50)ص)ائرابع(المجلد"،الضعيفةالأحاديث"سلسلةوانظر:1()

(.)0125

http://waqfeya.com/book.php?bid=708
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!

الأوقاف"مكتبةو"دمشق"،ب:"الظاهرية"المكتبة:فيالمحفوظةالمخطوطات

"،النبوي"المسجدب:"المحمودية"المكتبةو"حلب"،ب:"الإسلامية

وغرها."،النبوية"المدينةب:"حكمتعارف"مكتبةو

المعجم.حروفعلىورتبه

مجلدأ.)أربعين(علىزاد،النفععظيغكتابئوهو

17(.)صالصغر"الجامع"صحيحهـ:مقدمتهفيوصفهانظر

!.وتعليقأنسغ،اللعراقي(،الأسفار"؟فيالأسفارحملعن"المغني2(1)3

كتاببنسخقامحيث،العشريندونوهو،الشيخبهقامماأوائلمنوهو

)1(.واستدراكتعليقبينمامفيدةحواشيلهووضع،العراقي

.(292-1/192للمجذوب"ومفكرون"علماء:انظر

ألحقماوسردالسلفواثاروالسنةالكتابفيوالعمرةالحج"مناسك21()4

)ط(.-أتإليف!"،البدعمنهاالناس

لمالتيالزياداتبعضمع!"،البي"حجة:السابقكتابهمنمستخلمن

الأصل.فيترذ

اتأليف!.والزدود"،"المناظرات2(1)5

منها:؟مناظراتهمنجملةفيه

وغرهما....النصرافيلويسوجميل،المزعومالمهديمعمناظراته

عبدالصمدنسخها:"،الزمزميوالسيخالألبانيالشيخبين"المناظرة)216(

البقالي.

VA(.1-)188صلثبتم،ء3اخرليالأؤلالملحقانطر1()

http://waqfeya.com/book.php?bid=2202
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(.مخطوط)إئه:وقال،،الأصالة،،،:فيكذا

الصديقبنالزفزمىومحمد،الألبانيالشيخينبينجرتمناظرةوهي:قلت

)6913عام:)رمضان(،شهرفيوذلك"المغرب"،ب:"طئجة"،فيالغطري

هـ(.

العلامةبين"مناظرة:باسمونشرهاالزفزمى،هواكظرةهذهكتبوالذي

".المتناقضوالألبانيالزفزمي

هناالمراديكونأنوأخشى،صحيحةغرالألبانيإلىال!بهذافنسبة

أعلم.فالئة،نفسهالألبانيكتبهانسخة

،،:،،الأصالة:فيجاء

(.ومنقوصة،محرفة!اتها،...السقافبتحقيقالمطبوعةاكظرة)أفا

عليها.يطيغلمولعفه،الطبعةهذهغر"المغرب":في)قديما(طبعتبل:قلت

اتأليفإ.الفاديانية"،الطائفةأتباعمنطائفةمعكتابية"مناظرة2(1)7

حديت)25214(،"الصحيحةالأحاديت"سلسلةفي:إليهالشيخأشار

)1683(.رقم:

مفقود.وهو

)ط(.-اتحقيقا(،الإسلامالشيخ"؟وأهلهالشام"مناقحث2(1)8

السابق.("ودمشقالشام)فضائل:أحاديت"تخريج:بذيلمطبوغ

)ط(.-أتأليف!الحديت"،مخطوطاتمن"المنتذبئ2(1)9

"دمشق".ب:"الظاهرية"المكتبة:فيالحديثيةلبعفالمخطوطاتفهرل!ن

مقدمته.فانظر،عجيبةتأليفهوقصة

اتأليف!.اليريطانية("،)المكتبة:فهرسمن"منتخباث2(02)

اتأليفا"،بالقرآنعنهائستغنىلاانهوبيانالإسلامفيالسنة"منزلة)221(

http://waqfeya.com/book.php?bid=9192
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-)ط(.

"قطر".ب:"الدوحة":فيالشيخألقاهامحاضرةأصله

أتأليف[.الصغير("،)الجامع:فيالسيوطي"موارذ2(2)2

هذاعنبشىءأظفزفلئممرارآ،"الجامع"صحيحهـ:الشيخمقدمةقرأت

.إشارةولو،الكتاب

"صحيحمنفراغهبعدالكتابهذاكتب-اللهزحقة-الشيخأنويبدو

أعلم.واللة"ضعيفه"،و"،الجامع

السيوطياعتمدهاالتيالكتبمصتفهفيهذكزكتابئأنهاممه،منويظهر

.كثيرةوهيالصغر"،"الجامع:كتابهفيالأحاديتذكرفي

كتابآ.(وعشرين)سبعةإليهايرمزالتيالكتببلغتوقد

مثل:)1(؟مؤلفهباسميستغنيأواممه،فيذكرسواهاوما

)الضياء(.:يكتبه"،المختارة"الأحاديت

)ابنوأحيانا:"تاريخه"(،في:عساكر)ابن:يكتبهالكبير":دمشق"تاريخ

عساكر(.

"تفسره"(.:فيجرير)ابن:يكتبه":القرآنتأويلعنالبيان"جامع

"الزهد"()هناد:يكتبه:"الزهد"

)لزار(.:يكتبه:البزار""مسند

...وهكذا

مثل:؟مصنفهاسممعكاملأ،الكتابئيذكروأحيانا

وشعين()واحدأ:فبلغتمقدمتهفينفسهالشوطير"موارده"رأحصىفقدالكبير"ر،ررالجامعأئا)1(

.4(!1-1/93)رالجامعرأ"صحيح-الكبير""المغهـتالنب!نيمقدمةوانطرمصدرأ،
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!

القلرب"(."اعتلال:في)الخرائطي:يكتبهالقلرب"،"اعتلال

"خماسياته"(.:فيطاهربن)زاهر:يكتبه"الحماسيات"،

"(.رمضان"فضل:فيالدنياأبي)ابن:يكتبه"،رمضان"فضل

...وهكذا

الكتب،لهذهذكرمجرذ-اللهزحقة-الشيخ!بئيكونأنريبعد

فيمتتورفهوله،يرمزلموماالصغر"،"الجامعأؤلفيمذكوزلهفالمرمرز

والاستقراء)1(.بالتتبعمعرفتهويمكن!به،

شررطهم،وعلىمرلفيها،مناهجوعلىبعضها(،)أوعليهاتكلملعلهولكن

أعلم.ولئةذلك،ونحو

"؟والموضوعةوالضعيفةالصحيحةللأحاديتوالسنةالقرآن"مرازين)...(

انقدإ.(،بليقالدينالعز

".بليقالدينعزعلى"الرد:باسمسبق

)مرارد:"ضعيفو("،الظمآن)مرارد:ءصحيح=الظمانء"مرارذ.(.).

ن(،،.الظط

".البيوعأحاديث"تخريج="البيوعأحاديث"مرسوعة.(.).

(".الفلسطينية)الموسوعة:على"التعليق="الفلسطينية"الموسوعة..().

حجر(،ابنللحافظ)كلاهماالفكر("؟)نخبة:توضيحفيالنظر"نزهة)223(

بعضيذكرماكرأ-اللهزجقة-السيوطيانننسفلا،الشيخعملمنالتقيلهذامعنىلش!)1(

الديا"ر،ابي"ابن"،مردويهابن"كحمدر"،"عد:مل؟الممفباسميخكتفي؟نحلةبعباره)المصدر(

مننعذهاحتى،نجحثكتهايففي،الممفباسموهكذا،"الحكيمهـفىفى"،الشيخ"ابوفى،"الططوي"فى

بالهتن.لش!فالأمر،مصادره

http://www.waqfeya.com/book.php?bid=1709
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.!تعليقو،أتحقيق

يتمها.ولم"،الحسن"الحديتتعريفإلىحواشيعليهاوكتب

النظر("،)نزهةعلى:"النكتفي:الحواشيهذهبتفريغحسنبنعلىوقام

"."النكت:من2(6)صوانظر

)مثلأ(:يكتبكأنذلك؟إلىالكتابغلاففيأشاروليته

الألبانيإ.للعلامةحوالثبىأومعه

)ط(.-أتأليف!"،الغرانيققصةلنسفالمجانيق"نصمث22()4

فيحديثية)نصوص:كتاب"نقذ=الطمة"الثقافةفيحديثية"نصوعن)...(

الطمة(،،.الثقافة

الزجيحةالأئمةلكتبعبدالمنان()ابنتخريبمنبالتحذير"النصيحة2()25

)ط(.-أتأليف!"،الصحيحةالأحاديتلمئاتوتضعيفه

الكرمي.،صهيبأبا،عبدالمنانبنحسانويقصد:

(تر.الحثيث)التعقيب:رسالةعلى"الر؟=("الحثيث)التعقيب"نقد:)...(

المنصور!"؟الرسولأحاديتفيللأصولابمع)التاج:كتاب"نقذ2(2)6

)ط(.-أتأليف!(،ناصفعلي

-01)70)السادس(العدد"المسلمون":مجلةفيمنهبعضانشر

120.)1()1

)ط(.-اتأليف!الطمة("،الثفافةفيحديثية"نصوص:كتاب"نقذ)227(

)خمس(في"،الإسلامي"التمدن:مجلةفي:)أؤلأ(الكتابهذانشزوقد

61(.-55)صلبطالدينلنورالأباني"ر؟"مقالاتانظر:(1)

http://www.waqfeya.com/book.php?bid=390
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هـ()1(.1387-)1386:سنتيحلقات

الفه:زجقةال!نيمنتصر:الشيخل!بنقدوهووطيغت،خمغتثم

".العامةالثقافةفيحديثية"نصوص

2(2)Aاللطفظ)المشكاة("؟و)المصابيح(،:أحاديثتخريجإلىالرواة"هداية

(.الطبع)تحت-أتخريجإ.حجر(،ابن

)هديةعلى:"الرد="الركوعبعدالقبضمسألةفيالبديع"هدية)...(

(،،.البديع

شبهعلىوالرذوالأحكامالعقيدةفيالآحادبحديتالأخذ"وجؤدث)922(

)ط(.-أتأليف!"،المخالفين

للجي!مرشدآ()الرياضو)الحبز(:إلىالأولىالرحلة"وص!23(0)

)4891عام(فلسطين)حرببعد)المملكة(د:عودتهأثناءالسعودي

.أتأليف!م(،،،

اللطحاوي(،الآثار("؟)مشكل:أحاديتترتيبفيالآصار"وضغ231()

.!أتأليف

للشيخيوجدبأئهعلما،طويلبحمثبعذعليهوقفثماهذا

العلمية،الدروس:عنعبارةوهي؟الأشرطةمنالكثر-الفهزحقة-

متداولة،كتباوأصبح،بعضهافرغوقد.والردود،قشاتواك،والمحاضرات

موضعه.فيذلكإلىأشرثوقد

آمين.،بعلمهالأمةونفغ،درجتهورفع،لةوغفز،عصرهمحدثالفهفرحتم

2(.5)ص"الألباني"مقالاتانظر:)1(

http://www.waqfeya.com/book.php?bid=474
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الثانيالمبحث

"لفات"مؤحول"تتمة"

اللهرحمهالشيخ





الشيخ"مؤلفالت"حول"تتمةز-الثانيالمبحث-الثافيالفصل

الله!رحمةالشيغ"لفات"مؤكول""تقمهأ"

(id)

!

أذزتجهاالتيالكتببعضحول)الثاني(،الفصلهذاعلاقةلها"تتمة"هذه

لأسبالبذلك،أزولم،اللهزجقةالشيخ"مؤلفات"جمعمن-بعضهاأو-

كتالب.كلعندهاسإذكر

لأمرين:هنا؟ذكرقاوقد

عنها.أدليلمأو،الكتبهذهنسيتبأنيئظنلاحتى-1

كتبضمنذكرتكتبأالقارئعلى-بذلك-افوتلاحتى-2

الشيخ.

منإئهفيهقيلمالكلحصرأ-اللةشاءإن-""الثبتهذافيكون

التوفيق.وليواللة،اللهزجقةالشيخكتب

هي:الكتبوهذه

)ط(.-!سؤالعلىإجابةأ"أ،الإسلامدعاةيااؤلأ"التوحيذ1()

هلأعلمولاوطع،فزغ،ثم،سؤاليعنإجابةوهو،مسجلشريماأصله

لا؟أو،السيخعلىغرض

أدرخه.لمولذا)1(؟شرطيعلىليسفال!ب

)ط(.-المصري!املأبي"؟الألبانيالشيخفتاوىفي"الحاوي2()

عليه.التعليقوانطر،هناكفانظره1(،51)ص(،الرابعالفصل1:فيذكرته

)ط(.-اتأليف!"،الصلاةتارك"حكئم)3(

92(.)ص)1(كطبيه

http://www.waqfeya.com/book.php?bid=8259
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منها:وعآ،وتحقيقاته،مؤلفاتهمنجملة)بخطه(-اللهزجقة-الشيخكتب

مستقلأ)1(.رقمالهوجعل"،الصلاةتارك"حكم

)08(.مستقلبرقبمال!لثذيهزفقد"الأصالة"،:فيوكذا

"،الصحيحةالأحاديت"سلسلةمن:مستلبحث"الصلاةتارك"حكمو

بنصه.03(،)54:رقمحديت)ال!بع()2(،المجلد

أدرخه،لمولذا،للشيخجديدآ!بأليس"الصلاةتارك"حكمف:،وعليه

مستقلأ.!بأوجعلهله،مولفهبترقيمعلميرغم

الشيخ.كتبإحصاء-هنا-والغرفن

)3(.الموفقواللة،قصدتلنحالطئعد،ترقيمهمع"،"الثبت:فيوإدخاله

)ط(.-أتخريجإ(،اللدارمي؟"الجهميةعلى"الر؟(4)

إليه.فارجع"الثبت"،هذامنموفعهفيعليهالكلامسبق

اليد(.بخط)منشور،[ممعيةأشرطةأ"،الإماراتية"الفتاوى)5(

فية،أشرطةعلىمسجلةللشيخفتاوىأصلهما)7(:برقموالآتيهذا

سؤالأ(.013)"،النبوية"المدينةوسؤالأ(،013)"،"الإمارات

الأشرطة،فيورودهاحسبورتبها،أوراقعلىبتفريغهاأحدهمقاموقد

)21(.رقم:ال!ب182(،)صلثبت""3اخرفيالأؤلالملحقانطر)1(

أعلم.والله"،المعارف"مكتبةعنلىالطبعتحتأتهبلغني)2(

الأفاضل.بعضعليهووافقنى،رأيتماهذا)3(

له.ك!ب"ر"مؤلفاتهفيذكزهالشخلأن!الشخ""مؤلظتضمنذكرهالأولىأنغررهمورأى

سبق.فيماتعليليبيتوقد

تاركررحكمف:"،الصحيحةالأحاديث"سل!لةللشيخأثبتومناللة،شاءإنواسعوالأمر

كبعأ.يدخلالعلاة"ر
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!

.الأبوابعلىفتؤبةفهارلرمقدمتهافيجعلثم

خيرآ.عملهمناللةجزىقيم،جهذوهذا

الشيخ،علىمزتهلأعلمولاائيفيم،طلبةبينالأوراقهذهانش!رتثم

لا؟أو،مؤلفاتهمنلتكونعليها،عفقأووأقزها،فقرأها،

أعلم.فالئة

الآتية:الكتبابىبهذاضمنويدخل

،،.الدينفي،،الابتداع

حولها".وأسئلة"البدعة

المولد"."بدعة

".ضلالةبدعة"كل

الحاسبعلىطيعتثمفرغت،للشيخمسجلةمحاضراتأصلهافيفهي

تصويرأ.العلمطلبةوتداولها،الآلي

لعكاشةالعلطء"،بفتاوىومقارنتهاالأبىنيالسيخ"فتاوى)6(

)ط(.-عبدالمنان

عليه.التعليقوانظر،هناكفانظره1(،52)ص(،الرابع)الفصل:فيذكرته

اليد(.بخط)منشورممعيةإ،أشرطةأ"،المدنية"الفتاوى7()

)5(.:برقمالسابق"الإماراتية"الفتاوىعلىالتعليقانطر

".الفتاوى"مجموع)8(

تمهيدآ،فتاويهوجمع،الشيخأشرطةبتفريغتقومالنشردورإحدىأنبلغني

الترقيم.فيشرطيعلىليسلأتهأدرخه،ولم،مجلداتفيلطبعها

-حولها"واسئلة"البدعة-"الدينفي"إلابتداع1(2-)9
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".ضلالةبدعة"كل-المولد""بدعة

الشيخ.كتبمنليست

".الإماراتية"الفتاوىاخرفيعلقتهماوانظر

:أوأيضرآ!

هو)ال!بق(،لثبت"،"ا:فيأدرخهلممما"التتمة"،هذهتحتذكرتهفما

التوفيق.وبالتةفيها،مشاحةولا،الاجتهادية،الاصطلاحيةالأمورمن

**********



الثالثالمبحث

ذكرهطعلى"تنبيه"

"حياة:فيالشيباني

ب:يتعلقفيما"،الألباني

الشيخ،،ردود،،





"اددود"ءنالشيباني4!كرماعللأ7""تنبية"الثالث-المبحث
،،

الألبالل!"حياقيفإ:لل!الشيبذكرهماعلىا،"قغبيهص"

الشيغ!"رررورر،"ب:يتعلقفيما

منالأني()الفصلعقداتهللشيإنيالألإني""حياة:كتابعلىلاحظتهمفا

ضمنوذكراللة،زجقةناصرالشيخكتبهاالتي"الردود"،علىللكلامكتابه

"ردأ")1(.عشر()ستةالفصلهذا

وإئما،للشيخكئباالفصلهذاتحتسئوردأنهيذكزلمالمصئفأن:والحق

دون،مخالفيهعلىالشيخ"ردود"منجملةسيوردأئه"الردود"سياقمناتضح

كتبه.منجزغأو،خاصةكتمثهيهل"الردود"هذهإلىالنظر

كتبمنهذهبأنأحذيظنلاحتى-هنا-ذلكعلىنبهتوإئما

"الردود".هذهضمنالشيخكتببعضبوجودمغترأ،الشيخ

ثلاثةعلىوجدقاتأملهاوبعدأصلها،فينحتلفة"الردود"وهذه

:أقسام

وهى:بممستقلةكتبئ:الأؤلالقسم

(".المحلقبالذهبالتحلي)إباحة:رسالةعلى"الرذ()1

".الطربالاتإباحةفيحزمابنعلى"الرذ)2(

!(".الرسولأحاديتفيللأصولالجامع)الآج:كتاب"نقذ)3(

التي"المسلمون"،:مجلةفيالشيخكتبهاقديمةمقالات:اكنيالقسم

وهي:"دمشق"بممن:تصدركانت

.(16111)"،الإبىني؟"سهاةشانظر(1)
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!

".أصيلأملله(الفطم)تظليل:"حديث1()

الإسناد".ضعيف)العنان(:"حديث)2(

ايإسلام(".فيمةالعط)أحاديثفي:الحامدالشيخعلى"الرذ)3(

ص)"،الشيخ"مقالات(،الثالث)الفصل:فيمفصلأعنهاالحديمثوسيأتي

913(1f1).

وهي:،كتبهمنمستلةبحوث:الثالثالقسم

الشهرستافي".المرعشيالرضاعبدالسيدالمدعورسالةعلى"الرد)1(

رقم:حديث"،الصحيحةالأحاديت"سلسلةمن:)الثالث(المجلدمنأخذه

167(.-915)ص)1171(،

)الهديوكثير"(،ابن"تفسر)نحتصر::ىبيهفيالصابوفيعلى"الرد)2(

.ء(التراويحصلاةفيالصحيحالنبوي

ص)المحيحة"الأحاديث"سلسلةمن:()الرابعالمجلدمقدمةمنأخذه

-م(.هـ

الغطري".الشيخعلى"الرد)3(

56(.-55)صالساجد""تحذير)حاشية(:منأخذه

".الألوسيالعلامةعلى"الرد)4(

رقم:حديث"،الصحيحةالأحاديث"سلسلة:من)الرابع(المجلدمنأخذه

6(.41-216)ص1(،)679

".وشلتوتوجهيمانالغزاليعلى"الرد)5(

)4/)9152(،رقم:حديت"،الصحيحةديثالأحا"سلسلةمن:أخذه

41-.)43

ألبانيا".مف!على"الرذ)6(
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)17111)87(،رقم:حديت"،الصحيحةالأحاديت"سلسلةمن:أخذه

.)174-

(V)العترة".حديثضفمنعلى"الرذ

رقم:حديت"،الصحيحةالأحاديت"سلسلةمن:)الرابع(المجلدمنأخذه

361(.-355)ص1761(،)

".النبوةادعائهفيالهنديالفاديانيأحمدغلامميرزاعلى"الرذ)8(

رقم:حديث"،الصحيحةالأحاديث"سلسلة:من)الرابع(المجلدمنأخذه

253(.-025)ص1(،)683

بحثتولكن،الشيخكتبفيمصدرهيذكزلمكلث(،)1القسمهذاوبعض

فوجدقا.-اللهزجمة-كتبهمنمطانهافيعنها

هذافيأدرجتهمافقدكني(؟)1و)الأؤل(،القسمينفيوردماأفا*

،،.لثبت،ا

فيهئقالأنويمكن،السببيخفىولا،تركتهكلث()1القسمفيوردوما

التوفيق.وبالثةالملاة"،تارك"حكم:كتابفيقيلكما

عيمعهعهعيمعيمعيممح!مح!



---



الرابعالمبحث

الشيخكتبسمات

اللهرحمه





الشيخكتبسيقات-الرابعالمبحث-الثانيالفصل

الله!رحمهالشيغكقباسمات

911الا

الملامحبعضنرى-اللهزجقة-الشيخكتبعلىالاطلاعخلالمن

أبرزها:ومنالظهور؟فيمتقاوتة،كتبهفيجلية

عنها.ودفاعه،السلفيةللعقيدة-اللهزجقة-تبئيه1()

منها:ؤلك؟علىتدذمؤلفاتعدة-اللهزجقة-وللشيخ

عليها.وعفقشرحها،فقدالطحاوئة"،"العقيدةب:عنايته)أ(

مواضعسوى"،والجماعةالسنة"أهلعقيدةتمثل"الطحاوية"العقيدةوهذه

عليهاولئه،عليهايخذتوقد،اللهزجقةالطحاويالإمامفيهااجتهد،يسيرة

العلماء.

هذهعلىتعليقاث-اللهزجمة-بازبنعبدالعزيزالإسلامولشيخ

مطبوعة.ردالةفيالمواضع

:!باهالقبوريين؟منوموقفه،الشيخعقيدةعلىيدلومفا

مساجد".القبوراتخاؤمنالساجد"تحذيز)ب(

".وأحكامهأنواعه"الئؤسئل)ج(

السلف.عقيدةتناولتالتيالكتببعضبخلىمةقامكما

أحاديث:خزجفقد

من:لكل"؟الإيمان"!بو(هـ--)د

شيبة.أبابن

.سلامبنالقاسمغتيدأبي

الله.زجقفئمتيمةابنالإسلامشيخ

عاصم.أبيلابن"السنة"!ب)ز(
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الحنفى.العزأبيلابنالطحاوية"بمالعقيدة"شرح)ح(

وهي"الوهابي"،ب:لهأعدائهوصف،الشيخسلفئةعلىالدلائلأؤليومن

ونبذ،الاتباععلىوحث،السلفمنهجاتعمنكلحقفيجاهزةقمة

التقليد.

ذلك.فيوهمته،للبدع-اللهزجقه-محاربته)2(

الكثيرلهسببكتبهفيحكمهاتئيينبعدعنهاونهيه،للبدعالشيخمحاربة

اللةسنةولكن،الشيخأجلهمنتضررهذامنأشذسبباأعرفولا،الأذىمن

ويضطهد.يؤذىأن،الإصلاحسبيلسلكمنكلفي

وابن،الحرانيتيميةابن:الإسلامشيخااضطهدوا:الذينالمصلحينومن

الله.زجقفماالتميميعبدالوهاب

معهمويموت،يموتونوالسجنللقهرتعرضواالذينالمصلحينأنوالعجيب

..الربد.وأفا،الحقإلايبقىولا،أعداؤهم

وشىمنذكرفأين،الأرضيملأالئقيريتيميةابنالإسلامشيخذكزوهذا

؟السلطانعندبه

سجنه؟منذكروأين

هوهذاوقوله"الثلاث"طلاقوقوعبعدمالقول،لأجلهسئجنمقاإنثم

عصرنا.فيبهالمفتى

سييرفيكتبماأضعادث!ه،أحمدالإمامسيرةفيكتبماأننجدهذاوقبل

انئضالياويييا)قاغتيزوامجتمعةوجلاديهم،ووزرائهم،سجنوهالذينالخلفاء

الحشر!.)2((1

بدعمنشابهمايتناولفإته،موضوعأيفيالشيخكتبإذا:لأقولأعود

ذلك.عنيغفلولا-ؤحدتإن-
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هذا:تحتتدخلالتيكتبهومن

وبدعها".الجنائز"أحكائم)أ(

تراها".كأنكالتسليمإلىالتكبرمن!ن!النيصلاة"صفة)ب(

ألحقماوسردالسلفوآثاروالسنةالكتابفيوالعمرةالحج"مناسك)ج(

".البدعمنهااكس

الحديت.أهلبمنهج-اللهزجقة-تأثره)3(

تناقشأو،حديثيةقضاياوتعابم،حديثيةكتبهيالشيخكتبغالب

السيخ،كتبعلىاطلاعأددألهلمنمعلوموهذا،الحدثيةالوجهةمنمسائل

نطيل.فلا

الحديث.بفقه-اللهزجقة-عنايته)4(

بفقيه،ولش!فقط،محدثالشيخأن)الضحلة(العلميةالأوساطفيشاع

المقولة.هذهعكسيلمس!السيخكتبفيوالناظر

":الحديث"فقهفيضلوعهتؤكدال!السيخكتبومن

وبدعها".الجنائز"أحكائم)أ(

".المسحأحكامفيالنصح"تمائم)ب(

تراها".كأنكالتسليمإلىالتكبرمن!النيصلاة"صفة)ج(

ألحقماوسردالسلفواثاروالسنةال!بفيوالعمرةالحج"مناسأ)د(

".البدعمنهاالناس

"فقهاءمنهجوفق،الحديثعلىالكتبهذهفيأحكامهبنىالسيخوكون

قيل.مايقولونالناسجعل"؟المحدثين

ومنها:؟ودراسةقراءة،الفقهبكتبعنايةلهكانبل

المعاد(".)زادعلىالجياد"التعليقاث:عليهوكتبالمعاد"،"زاد)أ(
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)الروضةعلىالرضية"التعليقاتعليها:وكتب"،الندية"الروضة)ب(-

(،،.الندية

(".السنة)فقهعلىالتعليقفيالمنة"تمائم:عليهوكتب"،السنة"فقه)ج(

أحد،ذلكفييماريولا،الحديثفيكتعفقهالفقهفييتعفقلمالشيخنعم،

له.خيقيماميسروكل

:بعنوانكتابأئفردالشيخبعلميعت!مفنأحدأوليت

".الفقهيةالألباني"اختيارات

.وفرة،علميةمادةسيجدفإته

:بعنوانكتالث-اللهخمطة-زيدأبوعبداللةبنبكروللعلامة:

وتحقيقاته"الألبانيالشيخ"ااختيارات

152(.)صالزابع(،)الفصلمن:،موضعهفيعليهالكلامسيأتي

علىوالرذ،رأيهإبرازفيوجرأته،العلميةشخصيتهقوة)5(

.كمانمنكمائناالمخالف

بسببوخوليبئ،الشيخأوذيوقد،الشيخكتبعلىظهزأمزوهذا

الأمر.هذايخمنفيماعليهالنقدوكثرذلك،

تطفلأأوارتجالأ،ليكتبيكنلميكتبكانعندما-اللهزجمة-والشيخ

ودراية.علبمعنيكتبكانبل،يحسنهلاعلبمعلى

،الكوثري:حولشيئامنهمنزلم،الشيخعلىالسنةأعداءشدةوعلى

لاوغر!ا،"،"الصحيحين:فيأحاديثرذعلىتجاسرواالذينوالغصريين)1(،

بقوله:هاالأفاضل(حدعلق1()

؟(.الكوثريعنشأمنهمتريدثمالشة"،"اعداءب:تصفهم)كيف
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عند"الجارية"حديثذلكرمن"؟البدعة"أصولقدملأئهابل؟عندهملعلم

..الفة؟((.))أئن:مسلم

المشتكى.اللة!الى

فيه.أخطأأئهلهيتبينعماوتراجعه،اللهزجمةإنصافه)7(

حفقكطالمتقدمينالأئمةطريقةهيهذهمذهبى"فهوالحديثصح"إن

!ض".البيصلاة"صفة!:مقدمتهفيالشيخذلك

رجعخطألهتبين!اذارالاطلاع،البحثدائم-اللةزحقة-والسيخ

إليه.أشارأحدذلكإلىنبهه!انعنه،

(4-)1/3"الضعيفةالأحاديث"سلسلة:مقدمةفي-اللهزحقة-قال

:!الجديدة0اط

علي-السهلمن!ان؟عيوبيإلمنرأهدى،خطئيعلىدئنيعبدأاللة)رحم

ئطبعالتيركتبى،وجههليتبئنخطأعنأتراجعأن-رتوفيقهتعالىباذنه

أ.هـذلك(علىشاهدأكبزمنهاطبغهئخذدرمامرة،لأؤل

:البابهذاتحتيدخلمفاعليهرقفترمفا

8)ص!ن!"البيصلاة"صفةلكتابه)السابعة(الطبعةمقدمةفيجاءما)أ(

بنحمود:العلامةلشيخنا"التنبيهات":رسالةمناقشتهعندرذلك9(،-

الله.زحمةالتويجريعبداللة

حديث-)848(رقم:حديث)السنة("تخريجقيالجنة"ظلال:وفي)ب(

معلقا:الشيخقال-النداء(ممع)فيمنالدرداءأبي

(.إليهئشيرالذيالحديثأعر!تالم

الحاصة:نسختهفيوقال

)1/الزرائد""مجمع:فراجعضعيفبسندالدرداءأبيعنالطيراني)رراه
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rrr).

خيرأ(.وجزاه،اللهزجقةالدويشعبداللة:عليهدلني

الإسناد:فيجاء،(i2rA)رقم:حديثوعند،نفسهالكتابوفي)ج(

(.مسكينأبو)حدثنا:

الحاصة:نسختهفيقالثم

"علل:فيوقعكذلك(،مكين)أبو:الصواب:فقلت،الستدركت)ثم

00()1(.الأخأرسلهكتالبفي؟الرحمنمحفوظالدكتور::أفادنيهكطالداوقطني"،

أ.هـ

وانظر:

5(.)ص"الصحيحةالأحاديتسلسلةمن:)الأؤل(المجلدمقدمة

8(.)صنفسها"السلسلة"من:)ال!دلم!(المجلدومقدمة

-11)ص"الضعيفةالأحاديث"سلسلةمن:)الحام!(المجلدومقدمة

خط!أيعنالتراجععنيترذدلا-اللهزجقة-الشيخأننجدوهكذا12

ذلك.إلىأرشدهلمنومقدرأشاكرأله،يظهر

لآخر،كتالبمن-اللهزجمة-أحكامهبعضاختلاف)8(

واحلإ.حدينقوعلى

عاممأبلابن"ر"السنةهـ:الجوابرةباسمالدكتور:مقدمةمنج(-)بالموضعيناستفدت)1(

15(.-14م))بتحقيقه(،

الرقمتحتعلمهماوانظر،والمراجعةالمطلعةدائتمكان-اللهزجقة-الشيخأنيا:يؤكدهذاإنثم

الآتي)8(
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)1(.وتناقضهالشيختعارضمنهذالهمخلاقلامنعذ

ومحاسنه؟الشيخمناقبأبرزمنالسمةهذهعذالإنصافبعينتإملومن

شأنههذاومن،العلمكتبفيوالبحثالقراءةفيعمرهأفنىالرجللأنوذلك

القديم.فيرأيهيغريجعلهجديدعلىيعثرأنبدفلا

يعثر(دؤوببحثفي)وهوسنينوبعلىبالفمعف،حديثعلىيحكمفقد

فلاقبل،منضعفهلحديثمعتبرأشاهدأيكونلأنيصلحجديدطريقعلى

)2(.القديمالحكمعنتراجعهوإعلان،الحديثبصحةالقولسوىيملك

بل،فحسبأقوالهمعلىيجمدونلافهمالطريقعلىالجامدينبخلاف

خالفولوفيه،النقاشيقبلونولا،أئمتهممنسبقهممنقولعلىيجمدون

الدليل.

باسم:لطيفمجلدعلىوقفتوقد

الأحاديثمنالألبانيالمحدثالعلامةعنهتراجعماعلىالمليحة"التنبيهات

الغريب.يوسفبنعبدالباسط:وترتيبجمع"؟الصحيحةأوالضعيفة

عندقالحيث-اللهخمطة-زيدأبوبكر:للعلامةنفيسأكلامأووجدت

بهيعتيرولا(،الحديث)متروكوأنه"،المريبشربن"صالح:حالعلىالكلام

:المتابعاتولاالشواهد،في

فيقررهماخلاف"الضعيفة"،:فيالألبانيالعلامةقررهمامعيتفق)هذا

فلئصحح.به؟اعتبر!ا،له"،المصابيح"مشكاةعلى:تعليقه

باسم:ىلث-للحقاللةهلىاه-السقافعليبنالحسنوللمدعو:1()

916(.)صاظمسالفملفيعليهالكلامسياتي"،الواضحات

ها.جاءماعلى)7(،رقمتحتجاءبماالاستشهادويمكن)2(

الألبانير،تناقضات
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الإمامعنالرواياتتعددفيكاطل،العلمأهلعلىبهئشغبلاوهذا

.الراويمنزلةفيوكذاالواحد،الحديثرتبةوفيالفقطت،فيالواحد

بينالمفابلةمنئغقغقليلغيرشيءهذافيحجر،وابنالذهي،وللطفظين:

للذهي.كلاهما"المغني"و"،"الكاشف

حجر.لابنئلاثتها"الفتح"،و"التلخيص"،و"التقريب"،:وبين

مبسوطة.هذافيوالأعذار

تيمية.لابن"الملام"رفعوانظر:

ظهررمنالحسرةكمدهايعالجونشهوةالمبتدعةلدىيوافقهذالكن

تنتهيلكنها،التاريخمزعلىمشهودةوقائعالإيذاءفيولهم،"السنة"أهل

بخذلانهم.

أ.هـالموعد()1(واللة

:ادبهذافيللأبىنيكلابمعلىقفتوقد

الله:زجقةيقول

وبالعكس،"الضعيفة"،إلى"الصحيحة"منحديثاأنقلأنيقعما)كثرأ

...العلمأهلعندجدأمشكوزومقبوذ،الجهلةعندمستنكزوهذا

النطروأعيدإلا،كتابطباعةأعيدمانادرآ-علياللهفضلمن-وأنا

الجمود.يقبللاالصحيحالعلمأنمتشبغلأتمنيفيه،

هو،كماويعيدهخلت،سنة)عشرين(منكتاباأئ!مؤلفمنأتعجبوأنا

ئتدل.ولائغير،لا

؟!العلمهذاما

."!الحدثية"الأجزاء:افمن2(16)ص"القرانختمدعاءمروياتفي"جزء1()
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السماء؟!منوحيهوهل

أ.هـوئمييب؟()1(ئخطئإنسابجهدأم

الأحاديث"سلسلةمن:)الأؤل(المجلدمقدمةفي-ضريحةاللهتؤز-وقال

:!الجديدة0ط61(-3)ص"الضعيفة

المشار،العلميالعجز-عليهااللةخلقهمالتي-البشرطبيعةمنكانال

1255؟البقرة:1لثتاغ(يقاإلأجمفمل!منيشتيءئجيطون)ؤلآ:تعالىقولهفيإليه

لهبداماإذا،قديملهاجتهادأورأيعندالباحثيجفذلاأنجدآبدهئأكان

جديد.منغرهفيالصوابأن

الحديث،فيالواحد،الإمامعنمتعارضةأقوالأالعلماءكتبفينجدولذلك

أحمد.الإمامعنوبخاصة،الفقهوفي،رواتهوتراجم

قديم،:مذهبينلهأنعنهاشتهربماالشافعيالإمامذلكفيتميزوقد

وحديث.

...والأحكامالآراءبعضعنتراجعيالكريمالقارئيستغرلنفلا؟وعليه

اكالنا-البشريالعجزمنذكرتمافوق-ذلكعلىيساعدمفاوإن

عالمفيأصولهاكانت،جديدةمطبوعاتعلىوأخرىآونةبينمانقف

...والمحفقينالباحثينأيديمتناولعنبعيدة،المصوراتأو،المخطوطات

بعضعلىوالتعديلاتالتمحيحاتمنكثربروزفيالسئرهووذاكهذا

منها...طبعهيعادماأو،الجديدةمؤلقاتيمنيطبعما

على-السئهلمنفإن،عيوبيإلمنوأهدى،خطئيعلىدئنيعبدأاللةفرحم

ئطبعالتيوكتي،وجههليتبئنخطأعنأتراجعأن-وتوفيقهتعالىبإذنه

.(21)ص)33(،العدد""راليانر:مجلةمعهأجرتهحواليفيهذالق(1)
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أ.هـذلك(علىشاهدأكبزمنهاطبغهئخذدومامرة،لأؤل

حديث:ذلكأمثلةومن

:قال22(،0)5:برقمالجهاد(،:)كتاب:في"سننه":فيداودأبوأخرجهما

أييائنالفهغئذخذتيىفذئلث:أييائنخآتتازا!ع:ئنفخفذخذثتا

الفه:زسئوذقاذ:فزيزةآبوقال:قالهئد،أييئنستييل!غن،يختى

زآيئقا،ققذال!ثئظطيهنإيلقأفايلشئظطيهن،ؤئئوثيلشتظطيهن،إيل))تكون

قل!يأيخيل!ؤيفرمثقا،تيرآيغفوقلآأشقتقا،قذقغةيختيتاتأخذكئميخزبخ

أزقا((.ققغالسظطيهنئئوثؤأقايخمفة.قلآيلإ،ائقطغ

برقم:"الصحيحةالأحاديت"سلسلة:فيلسنده()مصححاالشيخذكره

.!القديمة0اط:في،9(3)

الضعيفة"الأحاديت"سلسلة:فيوأدرجهإ،الجديدةاط.:فيمنهانزعهثم

3-71432)!الجديدة0أط Vبرغ)A:3(53.)2

الجديد:الموضعفيوقال

لييئيأنقبل)39(:برقم"الصحيحة":فيالحديثأوردتكنت)وقد

هداناأنلولالنهتديكناومالهذا،هداناالذيدثةفالحمدالمذكور)1(،الانقطاع

أ.هـاللة(

الأحاديت"سلسلةفي:يليهالذيالحديتعلىينطبقنفسهوالكلام

"سلسلةفي:كانفقد)4023(،رقم:932(،-)32814"الضعيفة

إ،الجديدةاط.:فيمنهاالشيخنزعهثم)591(،:برقم"الصحيحةالأحاديت

نفسها.للعلةإ،الجديدةأط."الضعيفةالأحاديث"سلسلة:فيووضعه

!ه.هريرةوأبيهندأبيبنسيدبينأي:1()
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!

حياته.اخرإلىوباحثآمطالطكانالشيخأنئؤكدمفاكثير)1(،ذلكوغر

الظقض.من)ومثله(هذابأنالقول-وربي-الجورمنانهفاعلموبعد،

كانإذا،التخريجفيويبطئيطيلاللة"-زجقة-كان)9(

تحقيقاته.بخلاف،تأليفهمنالكتاب

عندها.الوقوفينبغيالتي()السماتأبرزمن)السمة(وهذه

كانالذيالمخطوطوبين،تأليفهمنالتيالكتببينئقرقكانفالشيخ

أحاديثه.وئخرج،ئحفقه

طرقها،وبيان،أحاديثهتخريجفييتوسع!اتهتأليفهمنالكتابكانفإذا

أسانيدها.علىوالكلام

م.التطهذامصدرأيفيئخزبخلمالحديتأن-أحيانأ-تجدإتكحتى

تطبغلمكتمبعلىئحيلوهوالسنين)عشرات(منذالشيخأنوحسبك

العمل:هذاأمثلةومن

("،السبيل)منار:أحاديثتخريجفيالغليل"إرواء)أ(

وفوائدها".فقههامنوشىءالصحيحةالأحاديت"سلسلة)ب(

".الأمةعلىالسىءوأثرهاالضعيفةالأحاديث"سلسلة)ج(

(،،.والحرام)الحلال:تخر!بحفيالمرام"غاية)د(

يكتفىبلئطيللافإته،الشيختحقيفاتفيقرأناإذاتمامأيختلفالأمروهذا

رقم::الأحاديثتحتجاءماالمحيحه"الأحاديث"سلسةمن:)السادس(المجلدفيرأيتهومما)1(

9I)4:ورقم3(،50)ص(،462)7 moo)? (YVYr،)رقمو:(c(YVfAص(*c(oI:ورقم
(t(Virmoo) 4 (YAIrورقم:(t9f9Y(ورقم،(9801)ص:(Y9VY)?(7611)ص.
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المطولة.كتبهعلىيحيلثم،خفيفةبإشارات-أحيانا-

وفقهه.،الشيخعلمالمطولةففي

العمليخرجبلتكرارأ،يعلىالمخطوطاتتحقيقعندالتخريجفيوالتوسع

كتبهاكما)المخطوط(الكتابمننسخةإخراجوهو؟الأصليالمقصودعن

مرلفلا.

فيللإحثينعلميامنهحايرسمأنأراد-اللهزجقة-الشيخوكأن

عصرنا.

الكتبأحاديثتخريجعندوذلك،التراثكتبتحقيقفيأسرفوافإتهم

)مجلد(فيويخرج)ورقات(،فيالكتابتجد!ائكرجالها،علىوالكلام،المسندة

)مجلدين(.بل

...مجلدات)عشرة(فيويخرجه)مجلد(،فينحطو؟علىيعثرواخر

)1(.بالتراثالعبثمنتنتهيلاسلسلةفيوهكذا

حشو.منفيهبماالكتابهذابشراءالعلمطالبيلزمرنبذلكوهم

وتوثيقنصه،ضبطبعد،المخطوطلأخرجوا؟الشيخمنهجاتبعوااتهمولو

نقرله.

لهم،خاصةكتبفيفعهوفبإم!نهمبيانوزيادةعلممنعندهمماأفا

النص،ضبطعندالوقوففحسبهمالسلفكتبأماعنها،بختأرادهاومن

وضعفا.صحةالحديثحاليعرفبهالتخريجمنوشيء،النقلوتوئيق

وئخزج،وئحفق،يئسخ،-اللةزحقة-الشيخكان1()0

هنا.اخيمالتفميلأ"الوزاقون":ىبيفيستجد1()
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بنفسه.،وئؤئف،وئعفق

إلىالركونولابلغره،علىالاعتماددونذلكيفعلالشيخكاننعم؟

)دقيقة(فيمجلدألففيالحديثموضععلىتدئهالتي"الآليالحاسب"برامج

وعناء.تعبدونأقل،أو

فيهفقدتالذيالعصرفيبالعلماعتناءلهمممنالكثيريصنعهمابخلاف

والمؤلفين.للمحفقينالعلميةالأهلية

الذينوالمؤلفينالمحفقينتعدأنأردتوإذا،فاحتقدهؤلاءورائحة

أصحابلعددبالنسةالقليلمنأقلتجدهم!انكغرهمعلىيعتمدونلا

،،.،،المعامل

فحسب؟أيمانهمخطتهمالأنفسهموينسبون،الصنيعهذايتركونوليتهم

دين.العلمهذا!ان

،المجلداتتتلوهاالمجلداتيخرجمنهمالواحد!انهؤلاءلحاللتعجبوإنك

متقاربة.سنواتوفيبالأسانيد،مليئة،صرفةحديثيةكتبفي

...مهندسوالثالثمؤزخ،والآخر،طبيبهذا:لكقيل،عنهمسألتوإن

:فأقول؟عصرهلمحدثأعود

وقته،فيبارك-وتعالىتبارك-اللةأنإلا؟يكتبفيماوحيدأكونهمع

الأمة.هاوانتفعت،مؤلفاتهفكثرت؟وعلمه

مؤلفاتهتسميةفيالسابقينبالعلماء-اللةزجقة-تأثره1()1

ذلك:ومن(،السجع)طريقة

(".السبيل)منار:أحاديثتخريجفيالغليل"إرواخ)أ(

الآثار(".)مشكلأحاديثترتيبفيالآصار"رفغ)ب(

(".والحرام)الحلالأحاديثتخريجفيالمرام"غاية)ج(
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...كثيروغيرها

طالولوتفصيلأ،المضمونعلىتدلكتبهبعضامماء)12(

ذلك:ومن،العنوان

نأالمرأةوألزموتعصبوتشددالعلطءخالفمنعلىالمفحم"ا!ر؟)أ(

".ومستحبسنةإئهبقولهميقنغولموأوجبوكفي!وجههاتستز

،الحجابمسألةفيمخالفيهعلىرذال!ب:هذاأنعلىيدلناالعنوانفهذا

ليستوالتغطية،محرمغ!رووكفي!لوجههاالمرأةكشفانفيهبئينالممئفوأن

(.اللهزحقةرأيه)حسب،مستحبأوسنة،بل،واجبة

صحيحهاوبيانوتخريجهاأحاديثهماوذكروالمعراجالإسراء"صحيخ)ب(

فيتراهلابديعفريدبأسلوبواحدسياقفيمنهاصحماوسردسقيمهامن

ىب،،.

إياهوقتلهوالسلامالصلاةعليهعيسىونزولالذجالالمسيخ"قصة)ج(

الصحابةمنغ!روهعنصغماإليهمضافأ!نه(أمامة)أبي:روايةسياقعلى

.،،!

الزجيحةالأئمةلكتبعبدالمنان()ابنتخريبمنبالتحذير"النصيحة)د(

المحيحة".الأحاديتلمئاتوتضعيفه

سلف.فيهاوللشيخ،أحلىعلىالصفةهذهتعابولا

:البابهذافييحضرنيومفا

الكامل:فاممه"،حبانابن"صحيح:ىب)أ(

ولاسندهافيقطعوجودغ!رومنوالأنواعالتقاسيمعلىالصحيح"المسند

ناقليها،،.فيتجزعثئوت

تضمنهفيماالأقطاروعلماءالأمصارفقهاءلمذاهبالجامع"الاستذكار)ب(
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لابنوالاختصار"بمبالإيجازكلهذلكوشرحوالآثارالرأيمعانيمن)الموطأ(

الله.زجقةعبدالبر

البرجهةعلىالإسلامأهلمنوالمزيةالفضللذويبالقإم"الترخيص)ج(

الله.زجمةللنوويوالإعظام"،الرياءجهةعلىلاوالاحتراموالتوقير

أيضا.)التبويب(فيالعادةهذهوسرت

".خزيمةابن"صحيح:فيجاءماذلكومن

قيتئة((.ائجلقاؤةالطفوز))فؤ:حديتذكزفقد

:بلهوتؤبئ

ميتتهطهور،ماؤهإذالبحر،ماءمنوالوضوءالغسلفيالرخصة:)باب

البحرتحتأنوزعمالبحربمماءمنوالغسلالوضوءكرهمنقولضدحل،

الوضوءوكره،نيرانسبعةأو!أبحر،سبعةعذحتىبحرأ،الناروتحتنارأ،

زعم(.العلةفذهمائهمنوالغسل

:للأبوابتبويبه-لاكسبيلعلى-وتأقل

(01،)(0،)22(2 )r2(،1،)Aصحيحه".:من)الوضوء(،:كتابمن"

ذلك.فينفسهوطول،خالفهمنعلىالرذفيشدته)13(

لاتهم،البدعأهلحقفيأنتقدهالاوأنا،الشيخكتاباتفيبارزةممةوهذه

إلىالحالهموصلبل،وتجريحه،الشيخنقدفيأسرفواقدإثهمثمبدع،أهل

حسيبهم.فالئةكتبوا،فيماوالغش،والتدليس،الكذب

وسبب،والبدعالأهواءأهلضدشدتهعلىكلامهمنعليهوقفثومفا

ص)"الضعيفةالأحاديث"سلسلةمن:)الأؤل(المجلدمقدمةفيبقولهبئنهذلكبم

:!الجديدة0ط31(4

نأالغرضلأن؟المقدمةهذهفيأطلثأناإذا،الكرامالقراءإلى)معذرة
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المنصفينال!بمنغيريبقلمحق،بغيرفيالطاعنينبعضبحالنتم!زفم

أحيانا-الشدةمنمئييجدونقدمااستن!رإلىئبادروالاولكيابدئين،

قالوا:فقديماعلبم،وبغير،بأهوائهمالئاقدينبعضعلىالرذفي-

تشقنى؟لمللوتد:اطثط))قال

يدقني((.منستل:قال

الظعر:بقولأتمثلأنيحملونيألاراجيا

أ.هـائفتتلىيم(ستئاتةقكآتيي!يكئمائفغذبئؤآتاتجتىغيري

منمحبيهبعضعلى-أحيانا-ثصب!نتشدتهأنيؤيمقدماولكن

ذلك:رمن؟السنةأهل

في-اللهزجقة-التويجريحمود:العلامةأخيهعلىرذهأثناءفيشدته)أ(

!".الن!علاة"صفة:ل!به)الطبعة(الطبعةمقدمة

التعليقفيالمنة"تمائمفي:زيدأبوعبداللةبنبكر:العلامةعلىرذه)ب(

النهوضكيفيةفي"جزغعلى:ردهمعرضفي791(،)ص(*السنة)فقهعلى:

".العجنحديثرضعفالملاةفي

ص)فقال*جزئه"،مقدمةفيالألبانيالشيخعلىألنىبكرأالشيخبأنعلما

:)8

هـ.أ(لسلفيا،لشيخا،المحدث،لعلامة)ا

ذلك.بعدبكرالشيخعلىأثنىالألبانيأنب:القولالإنصافرمن

الأحاديث*سلسلةمن:)الطدس(المجلدمقدمة-الآن-يحفرنيرمفا

6(.-ه)ص*الصحيحة
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:مرةعنهوقال

أ.هـ()1(الشيخالقاضل)أخونا

)2(.اللهزجقةالرفاعينسيبمحمد:الشيخأخيهعلىرذه)ج(

محمدبكرأبيالقاضل:الشيخ(السابق)وصديقهأخيهعلىوقسوته)د(

".الإسلامي"المكتب:صاحبالشاويشزهر

يتعرض،المجددةأوالجديدةكتبهمقدماتغالببلمئال،إلىيحتاجلاوهذا

يكونوأحيانا،كعبهبطونفياطلوكذا،مناسبةلأدلأزهر؟للشيخفيها

بتخريجه،ولا،عليهيتكلمالذيبالحديثصلةلهليسزهرأخيهعلىالكلام

فيه)3(،عليهتكلمالذيالموضعوبين،أخيهفيكلامهبينرابطاتجدلاوأحيانأ

)4(.المستعانواللة

3(.0)ص"المفحمالرد"(1)

رقم:حديثتحت472(-471)ص)ائرابع(المجلدالفعيفة"،الأحاديث"سلسلةانظر:)2(

5013(.)

33(،0)ص2(،)656:رقمالحديث)ال!دس(،المجلدر"،الصحيحةالأحاديثر"سسلةانظر:)3(

c):ورقم 9( . 2 - 9 0 1 ')oj (VAAaورقم:(YAAi)،9)2:ورقم،(719-519)ص 4 i)،

.(1901-0901)ص

واحد.ىلبليمواضعاربعةفهذه

يهبنشرليوأسماواحد،درلبعلى)طويغوسارا،حميمةعلاقةزهيروبنبينه!نوقد)4(

طويلأ.زمنآ،بهالأمةودعريف،الألبانيعلمنشر-اللةخفطة-زهيرالشيختبتىوقلى،السلفئةالعقيدة

مة:مقلىليجاءماالظويش؟زهير:الشيخأخيهفيقلىيما،الألبانيالشيخقييفايحفرنيومفا

7(:-6)صقالحيثاطجة"،خطبة

الاسلاميالمكتبصاحبالظويش،زهيرالأستاذالفاضلاخوناإمدارهاتولىفقدالطبعةهذه)أثا

والنشر.للإعة

إلىوتدعو،السنةتنشرالتيالكتببطبعوغرها"السورية"الذياروالأؤلالففليعودواليه
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لاأنينبغيوكانلف،للمطقمةفيهبكلام-الزدأثناء-يأتيوأحيانأ

ذلك:ومنمنه؟يصدر

الحإب:مسألةفينحالفيهمناقشةأثناءقوله

القولعلىاجتماعهممنالعإب؟العجب-واللة!رأيت)ولقد

منلايصحبماالاستدلالطريقةوفيذلك،فيلبعضبعضهموتقليد،بالوجوب

السلفئة،الآثارمنلهم،المخالفةللنصوصوتأويلهم،درايةأو،رواية،الأدلة

شيئاتكنلمكأتهالها،وتجاهلهم،المتبوعينالأئمةلبعضالمشهورةوالأقوال

كتبواماكتبواقد-الأسفمع-انهمأشعرجعلنيالذيالأمرمذكورأ،

وليس،البلديةوالتفاليد،الشخصيةوالاندفاعات،البشريةللعواطفمستسلمين

توفيقأ.وزادهضرأ،اللةجزاه،المطهرةالشريعةعنواللىفاعالماع،السلفاتاع

ذلك:ومنحققتها؟أوائفتها،التىالكتبمنكبرعلىدنشربوالمطتهاللةيسروقلى

أ.هـ.(.."النيصلاة"صفة-الجنائز"-"أح!م"الم!بيح"مش!ة

كابأ.(1)5وذكر

لل!ب.الجديدةالطبعةفيالكلامهذاحذفثم

(:ه)صالمالحين""رياضهـ:تحقيقهمقدمةفيوقال

نشرفيالبيضاءوالأياديايإسلامير"،"المكتبعاحبال!ظويشزهرالأستاذ:الأخإلى)رغب

(...الوويللإمامالمالحين"ر"رياض:!ببتحقيقالصمأتولىأن،السلفيةالآثارو،الحديثيةالكتب

الألبافي-ولكن)المقدمات(،فيب!وءالآخريذكرمنهماواحدكلفراححصل؟مابينهماحصلثم

دئتى.دهمورماه،ابنبهذافيكرأأسرف-اللهزجقة

قيذلكوأظهروا،بالسل!نتةللشط"!والبدع"الأهواءلأهلفرصة""رالمقدماتهذهو!نت

وتلمجأ.،تمريحأ،كبهم
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أ.هـ00()1(.الشرعئةللأدلةاستسلامأ

التيالفجوةفيسبباكانت-بابتهاعلىكانوما-العباراتهذهإن

لاتعدوفيهابمالعلمأهلمنمعاصريهوبين-اللهزجقة-الشيخبينكانت

،التويجريعبداللةبنحمود:كالشيخبمالسلفيونسيماولا،مخالفيهعلىيخفى

وغيرهما.،اللهزحقفقاالسندياللةحبيببنعبدالفادروالشيخ

الشخصية،والاندفاعات،البشريةللعواطفمستسلمينيكتبونكانوافهل

الله؟زجقةالشيخقالكما...البلديةوالتقاليد

النزيه؟العلميالبحثبدافعيكتبونكانواأنهمأولا

فيهاورأى،الحجابمسألةفيبحثفالشيخذلكبممنأهرنالأمزإنثم

بدليلهعليهوكلآخر،برأيوخرجنفسها،المسألةفيبحثغيرهأنكمارأيأ،

يجعلقدمقا،العلموطلابالعلماء،نواياعلىالتعلىيدون،عندهويقف

عليه.يشنعأنالمبتدعةمنالحاقدللمخالففرصة

وبعضوالأحاديت،،والمسائل،الأبواب:لبعضإفراده)14(

(.t)ص،،المفحم،،الزد(1)

الله:زجقةالتويجريحمود:العلامةشجناعنكقوله؟الشديدةالعباراتمنالبهيرال!بهذاوفي

علمائهم،أقوالمنالاستفادةعنومرفهم،قرائهتضيلفي-فخرولا-ماهرخزيت)ال!ثيخ

ررال!ب"،لنصوصبتعطيلهمالأهواءأهليفعلكطتمامأ؟الصريحةدلالاقاوابطلإياها،بتأويله

أ،لهلمحيدو،منهمالشيئيعرفهشيءوهذا،الإلهيةوالمفاتبالأمماءالمتعلقة،الأئمةوأقوال"،ررالسنةو

أ.هـالئه(هداه،الأحكاممجالفيولو-اللهخمطة-إليهعدواهمسرتقد

هذهبعضمنهذبو،؟طبعهعلىقاموعدما-المثوبةلهماللهأخزذ-الورثةفليتكثر،ذلكونحو

الرد"نحتصر:باسمونشروه،المخالفينأدلةمنقاشةفيالعلميالشيئ7كلاعلىفيهواقتصروا،العبارات

منأولى،الكلاميةابمزاعاتطيف!ن،الشيخينموتبعلىطبعهتمال!بأنسيماولا...ر"،المفحم

نشرها.
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مستقل.كتالبأو،رسالةفي،السيرةفيالأحداث

:الأبوابإفرادأمثلةفمن

وبدعها".ابئئز"أحكائم)أ(

ثراها".كأنكالتسليمإلىالتكبرمن!البيصلاة"صفة)ب(

ألحقماوسردالسلفوآثاروالسنةالكتابفيوالعمرةالحج"مناسك)ج(

".البدعمنهاالناس

المسائل:إفرادأمثلةومن

فيها:كتب؟وكيفيتهالسجود،فيالبروك:مسألة)أ(

ء.البروكحديثعنالسكوكءإزالة

فيها:كتب؟الركوعبعداليدينوضع:ومسألة)ب(

(".الركوعبعدالقبضمسألةفيالبديع)هديةعلى:"الرذ

الأحاديث:إفرادأمثلةومن

منعلىوالردالفجربعدسفرهقبلالصائمإفطارحديث"تصحيخل!(

،،.ضعفه

.كتابفيخمغتمقالاتوأصله

:السيرةفيالأحداثبعضإفرادأمثلةومن

منصحيحهاوبيانوتخريجهااحاديثهماوذكروالمعراج"الإسراغ)د(

سقيمها،،.

"؟.الغرانيققصةلنسفالمجانيقءنصث)هـ(

يفردها.للإفراد،بحاجةاكالهايرىمسألةفكل،اللهزجقةالسيخكانوهكذا

ذلك:ومن،الكتبببعض-اللهزجمة-اهتمامه1()5

داود،،:ابيسنن")أ(
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إلى:وقسمه،أحايثهحزخ

داود".أبيسنن"صحيح1()

داودا".أبيسنن"ضعيف)2(

"الضعيف"و"الصحيح"،غراكاله-كتبهعلىالكلامعند-وسبق

".الأربعة"السننجملةمن"التربية"مكتبطبعهمااللذين

":حبانابن"صحيح)ب(

"ترتيبه":علىكتب

"(".حبانابن"صحيح:ترتيبفي)الإحسانعلى:نالحط"التعليقاث)1(

عليه:وكتبللهيثمي،"؟حبانابنزوائدإلىالظمآن"مواردوذزسن:

جاءتأحاديثالهيثميعلىاستدركحيثالموارد"،على"الزوائد)2(

يذكزها.ولمشرطهعلى

قسمين:إلى"الموارد":ىبقشمكط

(".حبانابنزوائدإلىالظمآن)موارد:"صحيح)3(

(".حبانابنزوائدإلىالظمآن)موارد:ءضعيف)4(

".الأوسطالطيراني"معجم)ج(

هي:؟فهارسربعة()1لهعمل

(ء.الأوسط)المعجم:فيالطيرانيشيوخ"أمماء)1(

(ء.الأوسطالطيراني)معجم:فيالواردةالآثار"فهرسن)2(

الطيراني)معجمفي:الأحاديثأسندواالذينالصطبةأمماء"فهرسن)3(

.0"الأوسط

الطيراني)معجم:فيوغرهمالصطبةمنالآثاررواةاصاءءفهرسن)4(

(،،.الأوسط
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!

النذير".البشرحديثمنالصغر"الجامع)د(

قسمين:إلىوقستمه،أحاديثهعلىحكم

(".وزياداتهالصغر)الجامع:"صحيغ1()

(".وزياداتهالصغير)الجامع"ضعي!:)2(

دراستين:عليهوكتب

الكذابينأحاديتمنكتابهخلودعواهحولالسيوطيعلى"الر؟)3(

والوضاعين،،.

الصغر(".)الجامع:فيالسيوطي"موارذ)4(

الإسلامية:الفنونفي-اللهزجقة-كتبهتنؤع)16(

ذلك.فيوتفننه،والفقه،والعقيدة،والحديثالتفسر،

وئخرج،وئعفق،وئحفق،وئلخص،ئمئف،-اللهزجقة-الشيخفكان

0)1(..ويرد.،ويسئتدركوئقفرسها،بينها،ؤئجمع،الكتبوئزئبويئتقي،

الله.زجقةمؤلفاتهفيالنظرأمعنلمنظهزوهذا

فهرسته:فمن)أ(

(".الحاكم)مستدرك:فهرسةفيالحازم"بغية

ت:المخطوطبفهارسعنايتهومن)ب(

الحديثيةالمخطوطاتلبعضفهرشوهو"،الحديثمخطوطاتمن"المنتخبئ

"دمشق".ب:"الظاهرية"المكتبة:في

الشيخ.عندالفهرسةأعمالحولالتفصيلمنشيءوسيأتي

1(.5)رقمتحتجاءفيمابيتهكط-اللهزجقة-بمفردههذاكل1()
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ترتيبه:ومن)ج(

(".حبانابن)ثقات:بكتابالانتفاع"تسهيل)1(

الصغير(".الطيراني)معجم:وتخريجترتيبفيالنضر"الروفن)2(

الكتب:بينجمعهومن)د(

(".الميزانال!نو(،الاعتدال)ميزانبين:"الجمغ

كتبه:غريبومن)'(

".النبويالحديت"معجئم

"المكتبة:نحطوطاتمنالشيخجمعها،الحديثيةالمختاراتمنمجموعةوهو

مجلدأ)1(.)أربعين(نحوفيويقع،المعجمحروفعلىورتبهاوغرها،"،الظاهرية

لذكرها.مجالولا،فكثرةوتعليفاته،،وردوده،تخريجاتهأقا

.غيرهوكتب،كتبهبتلخيص-اللهزجقة-عنايته171(

أنهايرىالتيالكتبتلخيصعلىحريصا-اللهزجقة-الشيخكان

ها.لينتفعوا،العلمطلبةأو،العوامسواغ،للناسنافعة

لكتبه:تلخيمهفمن

ئز(".افي)أحكام:"تلخيمن)أ(

(".المسلمةالمرأة)حجاب"تلخيمن:)ب(

!(".النيصلاة)صفة"تلخيمن:)ج(

)الئؤسثل("."نحتصز:)د(

ماوسردالسلفوآثاروالسنةال!بفيوالعمرةالحج"مناسك)هـ(

2(.21):رقمىب87(،-86)عىم"م"الثبت:فيوصفهانطر(1)
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".البدعمنهاالناسألحق

انتفعفكط،عامةللمسلمينكتبهأنفعمنأنهايجدالكتبلهذهملوالمط

بتلخيصها.ينتفعونالعوامفهاهم،بأصولهاالعلمطلاب

:غرهلكتبتلخيصهومن

لقيم.الابنالمولود("؟أحكامفيالمودود)تحفة"مختمز:)أ(

منالأخبارصحيحوإيضاحالعظيم!1للعلي)العلو"مختصز:)ب(

للذهي.سقيمها("؟

ذلك:ومنلكس؟لتقريبهاالمسندةالكتباختصارفيدوزلهكانبل

.للترمذي("؟المحمدية)الشطئل"نحتصز:)أ(

(".البخاري)صحيح"نحتصز:)ب(

(".مسلم)صحيح"نحتصز:)ج(

)ضعيف(،و)صحيح(،إلى:وتقسيمها"،الأربعة"السننفي:وعمله)د(

.البابهذاتحتيدخل

العلمئة.بالفلأرس-اللهزجقة-اهتمامه18()

أهميةملىىيعلمالأسانيد"،"دراسةو"،الحديث"علمفييتخصصمن

وقت.كلفيإليهاحاجتهومدى،الفهرسة

.الفهارسمنعديدةلأنواعشاملةكانتالشيخوفهرسة

مثل:؟الأطراففهارسفمنها

(".الحاكم)مستدرك:فهرسةفيالحازم"بغية)أ(

الكبر(".التاريخ)كتاب:أحاديثءفهرلعن)ب(

(*.السريعة)كتاب:أحاديث"فهرلعن)ج(

)الكامل(".:كتابوآثارلأحاديتالشامل"الفهرلعن)د(
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ذلك:ومن؟بعدهمومنالصطبة،:الرواةفهارسومنها

(،،.والتعديل)الجرح:،،رجال)أ(

:هناكوقلت،مكانهفيذكرته

أعلم.واللةال!ب،فيالواردينالرجاللأمماءفهرس:تغفة

الطيراني)معجم:فيالأحاديثأسندواالذينالصطبةأمماء"فهرممأ)ب(

(،،.الأوسط

)أربعة(لهأعذواتهللطيراني،"الأوسط"المعجمب:عنايتهذكروسبق

.رسفها

(".حنبلبنأحمدالإمام)مسند:فيالرواةالصطبة"فهرش)ج(

ذلك:ومنالحطية؟المكتباتفهارسومنها

".الظاهريةالمكتبةمنالمنسوخةالكتب"أمماء)أ(

".بحلبالأوقافمكتبةفيالحديثيةالمخطرطات"فهرلعن)ب(

".مراكش-يوسفابنخزانةمكتبةمنالمنتخب"الفهرممأ)ج(

".البريطانيةالمكتبةفهرلع!من"منتخباث)د(

الحديت".مخطوطاتمن"المنتخبئ)هـ(

انتفاعا.فهارسهأعظموهو

فهارسه:أعجبومن

الكتبوأمماءالحنبليغروةلابن(الذراري)الكواكب:كتاب"فهرممأ

فيه،،.المودعة

الكتب،منفيهماوكثرة-"الكواكب"-ال!بهذالضطمةوذلك

مفقود.وبعضهانادر،بعضهاالتي،العلميةوالرسائل

الفهرسة:تحتتدخلالتيأعمالهومن



الشيخكتبشقات-الرابعالمبحث-الثانيالفصل

الحديت(".لألقاظالمفهرس)المعجم:على"المستدرك)أ(

الصغر(".)الجامع:فيالسيوطي"موارذ)ب(

11لم21

!

فحقهاوإلاعجل،علىكتئئهاالفه،زجمةالشيخكتبمماتبعضتلك

عنوانها:،!ملةدراسة

".التصنيففيومنهجه"الأبىني

التوفيق.وبالفة،كتابفيذلكيفرد،الشيخبعلمالمعتنينأحدولعل

**********



الثالثالفصل

اللهرحمهالشيخ"مقالاتص"





الشيخمقالات-الثالثالفصل

الله؟رحمهالشيغ""مقالافتكامدكل

لل!11)5

"3!

الكتابخيرةاستقطبتجيدةبدايةالعربيالعالمفي)المجلات(بدأتلقد

الأوائل:الكثابومن"الشام"،و"مصر"،:فيسيمالاآنذاكوالأدباء

"الرسالة".:صاحب؟الزياتحسنأحمد

"الفتح".:صاحب؟الحطيبالدينمحب

ائخميغ.كهازجتم"المنار"،صاحبرضا؟رشيدمحمد

"مصر".فيهذا

منها:فيرز"دمشق"؟أفا

"التمدن:مجلةألش!نوالذيالة،زحقةالعظمةمظهرأحمد:الفاضلالأستاذ

1(.،،)الإسلامي

أيضا:ومنها

)2(.""المسلمون:مجلة

"الشلاب".:ومجلة

،،:،،الأردنفيوبرز

الدفي،،.،،الرأي:مجلة

الإسلاميةالمجلاتهذهمثلفيالكتابةبأهمية-الةزجقة-الشيغشتغز

شأن.فيهالهف!ن

ر"مقالات:مقدمةنشاقا:فيانظرر"دمشق"،ب:"،الإسلاميالتمدن"جمعيةمن:تصدركانت)1(

.(81)ص،"نيبىلأا

"ر."المسلمون:صرةالمط)الحغراء(بالجريدة،المجلةهذهعليكتلتبسلا:انتبه)2(



(Ilul)الشيخمقالات-الثالثالفصل

!

يكتبه:"مفالي"أؤلوكان،المجلاتهذهفييكتبالشيخفبدأ

موضعه.فيوسيأتي"،الحديثفيالتفقه"وجوبئ

الذيفالمقال،متنوعةوبأساليب،الكتابة-اللهزحقة-الشيختابعثم

الشيخ:يكتبه

.مهجورةسنةفيهيوضح)ابتداة(يكونأنإقا

اكس.ألسنعلىاشتهرحديثحكم)يبين(أو

الهامة.المسائللأحد)مناقشآ(أو

سابق.مقالعلى)ردآ(أو

.انتقدهمنعلى)يرد(ورخحه،لرأي)انتصارآ(أو

ماسيماولا،علميةفائدةمن-اللهزحقة-الشيخمقالاتتخلوولا

الحديث.بعلميتعلق

الشيخ)مقالات(وبقيت"المجلات"،هذهوانقرضتالسنونمضتولكن

القراء.أيديعن""المجلاتهذهأعدادلبعد؟تحققهيصعب،حلما

طالب،الديننور:الأخجمعها:الأبىني"؟"مقالات:بعنوانكتابآرأيتثم

مرة(.لأؤلمجموعة)تنشر:كتابهجلدةعلىكتبوقد

ماقرأتعندماحزنأالفرحتبدلماوسرعان،بذلك-فرحآ-فاقتنيته

172(:)صسطره

زحقة-ني"الأبىالعلامة"مفالاتمتتورات:منوجدتهماانتهىهنا)إلى

،مقالات:لدفياجتمعفقدوإلا)1(،خاصة""الدمشقيةالمجلاتفي-تعالىالله

:!؟كثروةومجلاتجرائدفيمنشورةوحوارات،وفتاوى،ومقابلات

أعلم.فالثةشيء؟عليهتعذرأو،كلط(الدمشقية)المقالاتا!لىمعاستقصىهلأعلملاو1()



11الألل!الشيخمقالات-الثالثالفصل

"المجاهد"،و"،السلفية"الجامعةو"المجتمع"،و"البيان"،و"الأصالة"،

،هذاغرآخرقسمفيونشرهاإتمامهالييتاحأنعسىوغرها"التوحيد"،و

أ.هـ"(المجلاتبدائعمن"المنتخباتالمسفاةالكتبمنالسلسلةهذهضمن

ال!ب:غلاففيقولهومنهذا،قولهمنفتعجبت

مرة(.لأؤلمجموعة)تنشر

الشيخ.مقالاتجميعيحويال!بأنالقراءأوهممما

ال!ب:عنوانتحت-وعنهعئااللةعفا-يكتحثلمفلماذا

(.الدمشقيةبالمجلاتالخاصةالمقالات:الأؤل)الجزء

منالكثرلديهالجامعهذاأنعلىسبقمقانستدلأتناهوثان:وأمر

ذكر(.)كماعندهمجتمعةوهيبعضها،ذكركثيرةمجلاتفيالمفالات

مرة(؟لأؤلمجموعة)تنشرعليهكتبوقدهذا،كتابهفييضغهالمفيغ

هذا(؟غراخرقسمفيونشرهاإتمامهالييتاحأن)عسى:يقولوكيف

المفالات؟هذهمظنةهوهذاكتابهأليس

فيوهي-المقالاتهذهتركفي-ولهكاللهغقز-الجامعأفرطقدنعم؟

.المستعانواللةآخر،ل!لب-حوزته



الشيخمقالات-الئالثالفصل

اللة!رحمهالشيغ"أ"مقالات

11اسا

!

الديننورجمعها:التي)المقالات(على)فقط(مقتصرأهذاعمليسيكون

التيالطريقةمستخدمآأحيانا)1(،التعليقبعضمع"،الألباني"مقالات:فيطالب

"الثبت":فيسلكتها

أحاديتفيالحامدالشيخعلى"الرذ=اهمامة"افي"الأحاديت)...(

".الإسلامفيالعمامة

)ط(.-اتأليفإ"،مهرانبنميمون"أحاديث1()

576()2(.-575ع)وربع(،)1المجلد"المسلمون":مجلةفينشز

]تنيبه[:

،مهرانبنميمونروايةمن)مرفوعة(أحاديثأربعةعلىيتكلمالمقال

.ميمون:ترجمةفي69(،-)4/39"الحلية":فينغيمأبورواها

المفالفيالألبانيقالهكما،ميمونإلىجدآضعيفإسنادهاالأحاديثوهذه

نفسه.

منعلىوالر؟الفجربعدسفرهقبلالصئمإفطارحديت"تصحيخ)2(

"الدوريات"،في:عنهكتتأو،الشيخكتبهماكلبجمعيقومالشيخبعلمالمعتنينأحدولعل)1(

واحد.!بفيوئخرجه

:الآنيحغرنيومقا

13(.-8)ص)33(،عدد""البيان:مجلةمعهأجرتهحواز

الكثير.وغرذلك

(.Irv-361)ص"فيالأبى"مقالات:ضمنوهو2()

http://www.waqfeya.com/book.php?bid=7166
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=7166
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!

.)ط(-!ليفأتأ،"ضعفه

في)مجموعة(طيغتثم"،الإسلامي"التمدن:مجلةفينشزتمقالاتمجموعة

،(54-44)ص""الثبتفي)مرقومة(أدرجتهالذا،مستقلة"رسالة*

عليها.التعليقوانطر،هناكفانظرها5(.5):برقم

)ط(.-!لمقال"،بولدهالوالدقتلفتوىعلى"التعقيمث)3(

781()1(.-775)ص2(،)0المجلد"الإسلامي"التمدن:مجلةفينشز

)ط(.[-أتأليف"،خرافةلاحقيقة)بحيرا(المسفىالزاهب"حادثة)4(

175()2(.-167)ص)25(،المجلد"الإسلامي"التمدن:مجلة:فينشز

)ط(.-!لتأليف"،أصيلأصللهالغطمتظليل"حديث)5(

3)39)صدس(،)ال!المجلد""المسلمون:مجلة:فينشز )V 79 -.)V

وستأتي.،"السنةإلى"عودة:مقالاتمنوهو

356()4(.-51113)"الألباني"حياة:فيالمفالهذاالشيبانيوأدرج

أتأليفإ.الإسناد،ضعيف""الطن"حديث)6(

6/1A)ص)ال!دس(،المجلد"المسلمون"،:مجلةقراءعلىالشيخردودمن

-19".)6

وستأتي."،السنةإلى"عودة:مقالاتمنوهو

351()1(.-)34511"الأدني"حياة:فيالمفالهذاالشيبانيوأدرج

1(.40-79)ص"الألبانيررمقالاتضمن:وهو1()

127(.-181)صالأ؟ني""رمقالاتضمن:وهو)2(

ضمن:إليهفعزاالأ؟بيأماالأ؟بي"،"مقالاتفي:التر!مجاءكذا)3(

اعلم.واللةنفسها،المجلةمن793(،-93

1(.17-131)ص"الألباني"مقالاتفمن:وهو)4(

ص)ب:،،الراهب،،حادثة

http://www.waqfeya.com/book.php?bid=7166
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=7166
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=7166
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=7166
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=7166
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)ط(.-اتأليف!(("،لنفعهحجرفيأحدكماعتقد)الو:"حدينق)7(

392ع))السادس(،المجلد"المسلمون"،:مجلةقراءعلىالشيخردودمن

-49(2.)Y)

(A)ط(.-اتأليفإائالممئم(("،غقيكختذاغىأن))ئوشيأ:"حديث(

)الرابعالمجلدايإسلامي"،ا"التمدن:مجلةقراءعلىالشيخردودمن

()3(.624-124ع)(،والعشرين

)ط(.-اتأليفإ(("،نحركميومأحدكمصوم))يوم:"حديث9()

594ع))السادس(،المجلد"المسلمون"،:مجلةقراءعلىالشيخردودمن

-.)4()194

-اتأليفإ"،أصحابهيعلمها!ىاللةرسولكمانالتياطجة"خطبة1(5)

)ط(.

حلقاتفي"،الإسلامي"التمدن:مجلة:في)أؤلأ(الرسالةهذهن!ثيزتوقد

)5(.متتابعة

52(،-51ع)"الثبت"،:فيفأدرجته،العنوانهذامستقلأ،طيغثم

،ضمن:وهو)1(

"ضمن:وهو)2(

وضمن:وهو)3(

،ضمن:وهو)4(

مقدمة:انظر:)5(

الدنررولتقا

لمالتيالمقالاتمن

.(721-671)صني"رالأبى"مقالات

.(561-461)ص"رنيالأبى"مقالات

.(631-571)ص"نيالأبى"مقالات

166(.)ص"الألباني"ممالات

6(.)ص"رالحاجةخطبة

الرسالة-هذهفعذ2(؟1)ص"الألبانيررمقالات:فيطلبين

بعلى.ئئشرولم،مستقلةئطتع

-ررالحاجة،رخطبة

http://www.waqfeya.com/book.php?bid=9195
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=9195
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=9195
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=7166
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!

)86(.:برقم

الدكتورجهالاتعلىالردفيوالسيرةالنبويالحديثعن"دفاغ1()1

)ط(.-اتأليف!("،السيرة)فقه:كتابهفيالبوطي

حلقاتفي"،الإسلامي"التمدن:مجلة:في)أؤلأ(الكتابهذانشزوقد

هـ()1(."11)09سنة:متتابعة

برقم:52(،)ص"الثبت"،:فيفأدرجته؟العنوانهذامستقلأ،طيغثم

(.)98

=("الغمام)تظليل:حديثفيالطنطاويالأستاذعلى"الر؟)...(

".أصيلأصلله(الغمام)تظليل:"حديمق

اقزري(،الحتشيالعبداللة("؟الحثيث)التعقيب:رسالةعلى"الر؟)12(

)ط(.-أتأليف!

حلقاتفي"،الإسلامي"التمدن:مجلةفي:)أؤلأ(الكتابهذانشزوقد

هـ()2(.1377-)1376:سنتيمتتابعة

برقم:56(،)ص"الثبت"،:فيفأدرجته؟العنوانهذامستقلأ،طيغثم

.)69(

("،الإسلامفيالعمامة)أحاديثفي:الحامدالضيخعلى"الر؟)13(

.أتأليف!

9(.13-609)ص)السادس(،المجلد"المسلمون":مجلةفينشيز

وستأتي."،السنةإلى"عودة:مقالاتمنوهو

2(.1)ص"رالألباني"مقالاتانظر:1()

2(.0)ص"الألباني؟؟مقالاتانظر:)2(

http://www.waqfeya.com/book.php?bid=9195
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=380
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=9196


31!11الشيخمقالات-الثالثالفصل

373()1(.-1/385)الألبماني""حياة:فيالمقالهذانيالشبوأدرج

أتأليفإ."منهاجه"،:فيبليقالدينعزعلىالرد1()4

".والمرسلينالأنبياءخاتموسنةأحاديثمنالصلحين"منهاج:أي

للأحاديثوالسنةالقرآن)موازين:فيبليقالدينعزعلى"الرد)15(

)ط(.-أثأليف!)التربة("،حديثعلى(والموضوعةوالضعيفةالمحيحة

)اربع(منهنشرقدرذوهو2(،44-)1/228كاملأالشيبانيذكره

2/4/)9:فيآخرها"الأردن"ب:"،الديني"الرأي:جريدةفي،حلقات

)4/!الصحيحةالأحاديث"سلسلةفي:ذلكإلىالشيخأشاروقدم(،8391

664-665).

والسنةالقران"موازين"الثبت":من:موضعهفيالردهذاوذكرت

".والموضوعةوالضعيفةالصحيحةللأحاديث

95(،-58ع)الردهذاذكرعند"الثبت":فيالواردالتنبيهوانظر

1(.0)1و1(،0)0:برقم

"المسلمون".و"،الإسلامي"التمدن:مجلتيفزاءعلىءالردود.(.).

في)أتتالقراء،تساؤلاتعلى-اللهزحمة-الشيخإجاباتوهي

مواضعها(.

)ط(.-اتأليف!ها"،المستشرقينوطعنللأحاديثأميةبني"رواية1()6

2()2(.29-092)ص،()الخامسالمجلد""المسلمون:مجلة:فينشز

أتأليف!وفوائدها"،فقههامنوشيءالصحيحةالأحاديث"سلسلة)17(

فمن:ومو)1(

فمن:ومو)2(

.(351-281)ص،،نيالأبى،،مقالات

1(.21-111)صفي،،الأبى،،مقالات

http://www.waqfeya.com/book.php?bid=506
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=9195
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=2389
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!

-)ط(.

"،الأمةفيالسئوأثرهاوالموضوعةالضعيفةالأحاديت"سلسلة)18(

)ط(.-أتأليف!

مجلة::فييكتبهاالشيخكان،متتابعة)مقالاث("السلسلتين"هذهبدايات

".الإسلامي"التمدن

".الأمةفيالسيءوأثرها،والموضوعةالضعيفة"الأحاديث:بمقالاتفبدأ

هـ(.)137418126:فيكتبهفيهامقالوأؤل

13)9عام:أي-سنوات)خمس(مضيوبعد V)يكتبالشيخبدأ-هـ

".الصحيحة"الأحاديث:مقالاتفي

)62"،"الثبت:فيفأدرجتها،متتابعةوطبعهاالكثير،عليهاوزادجمعا،ثم

1)رقم:63(،- 1،)lهناكعليهاالتعليقوانطر1(،)17و.

)ط(.-أتأليف!،السنةإلىعودة1()9

على356(-)34511و1(،)1611"الألباني"حياة:فينيالشبذكر

:ب،"المسلمون":مجلةفيوردت(مقالات)سلسلةهو"السنةإلى"عودةأن

دمشق،،.،1

هي:؟مقالاتثلأثةأدرجوقد

)المسلمون(".:مجلةفزاءعلىالشيخ"اردود)أ(

منها.واحدأذكر

(".الإسلامفيمةالعط)أحاديت:فيالحامدالشيخعلى"الرد)ب(

الغطم(".)تظليل:حديثفيالطنطاويالأستاذعلى!الرد)ج(

مواضعها.فيذكرقاوقد

]تطني![:

http://www.waqfeya.com/book.php?bid=9195
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=505
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!

:عنوان51(-92)صني"الأبى"مقالات:فيطالبالديننورذكر

علياالأستاذ::أخاهفيهيناقشللشيخطويلمقالأ؟دهعلى"السنةإلى"عودة

رنحوها.رالاجتهاد،رالتقليد،،الاتباع:مسائلفي-اللهزجقة-الطنطاري

فئئطر:

سلسلة:ضمنأتت-اللهزجقفما-الطنطاريلأخيهالأبىنيمناقشةهل

الشيباني؟ذكرهاالتي"السنةإلىءعودة

"؟السنةإلى"عودةالعنوانهذامستقلمقالاكالهاأر

أعلم.واللة

)ط(.-اتأليف!"،الديننظرفي"اللحية2()0

فأدرجته؟العنوانهذامستقلةرسالةفيطيعثم"االس!بء،:مجلةفينشز

.(091):برقم8(،1)ص،،،الثبت،1:في

رتعليق،اتقديم،(،الجوزيالابنالولد"،نصيحةافي!الكيد"تفتة)21(

)ط(.-!اللهزجقةاستانبوليمهديمحمود:الشيخ:بمشاركة

1)74سنة:حلقات(أثلاثفي"،الإسلامي"التمدن:مجلةفي:نشز r

هـ()آ(.

في:فأدرجتهالولد"،نصيحةإلىالكبدا"تفتة:باسمالكتابطبئثم

عليه.التعليقوانظر،هناكفانظره1(،19):برقم81(،)ص"،"الثبت

)ط(.اتأليفإ،المهور"،تحديد"مسألة)22(

-415)ص(،والعشرينكمن)1المجلد"الإسلامي"التمدن:مجلة:فينشز

2(.0)ص"نيالأبىر"مقالاتانطر:(1)
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(lEd)الشيخمقالات-الثالثالفصل

951)(0.)

)ط(.،اتأليف!"،الحجفيالتمتعوجوب"مسألة)23(

-761ع)(،والثلاثين)الثانيالمجلد"الإسلامي"التمدن:مجلة:فينشز

.)2()775

]تنبيه[:

13ع)والثلائين(،كني)1المجلدفينفسها،المسألةفي)سابق(مفاذللشيخ

-.)37

"المفالات".جامعيذكرهولم

)المفالافتتاحيةضمنتهالهاكلمةفي"الإسلامي"التمدنإليهوأشارت

(.الثاني

أعلم.واللة،عليهردمنعلىوردأ،للأؤلتأكيدأجاءاكنيوالمقال

أتأليف!."،الطنطاويالأستاذ"مع.(.).

الله.زجقةالطنطاويعليآ:المربي،الأديب،الفاضلالشيخفضيلة:يعني

الكاتب:وقال،العنوانهذا"الأصالة"،:فيذيهز

"؟(!السنةإلى"عودةهو:هل)ئنظر

هو.ولعله

الشيخ:أخيهعلى)مفالان(رذان-عليهوقفتشيما-وللشيخ

:!؟الطنطاوي

".أصيلأصللهالغطم()تظليل"حديث:الأؤل

ضمن:وهو)1(

ضمن:و،عوبم)2

.(441-381)ص،،نيالأبى،،مقالات

.(451-541)صفي،،الأبى،،مقالات
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61!11الشيخمقالات-الثالثالفصل

.العنوانهذاسبقوقد

ونحوها.والاجتهاد،والتقليد،الاتباع:مسائلفيمناقشته:الثاني

إلى"عودةاخر:فيالوارد)التنبيه(فيعلقتهما-مأمورغير-وانظر

أعلم.واللة(،)السابق"السنة

)ط(.-طالباالديننور:أجمعها"؟الألباني"مقالات.(.).

مايجمعفهو،موتهبعدالشيخعلمبهخلإتمماأنفسمنال!بهذائعد

يصعبوالتي)الدوريات(،"المحف"،و"المجلاتا"،:فيقديمأالشيخكتبه

)1(.الآنعليهاالحصولالباحثعلى

مستقلكتالبفيمنهاطبغوما)الثالث(.الفصلهذافيالمقالاتهذهوتجد

)الثاني(.الفصلفي"الثبت"منموضعهفيتجده

)ط(.-اتأليف!"،العلميةالإسلاممعجزات"من2()4

-581)ص(،والعشرين)الثانيالمجلد"،الإسلامي"التمدن:مجلة:فينشز

.)2()582

)ط(.-إتأليفاالمنتظر"،"المهدي2()5

646()3(.-642)ص22()العدد"الإسلامي"التمدن:مجلة:فينشز

والموضوعة"والضعيفةالصحيحةللأحاديثوالسنةالقرآن"موازين)...(

".بليقالدينعزعلى"الرد-

)...(Ja..?ov"فيحديثية)نصوص:كتاب""نقذ-"العامةالثقافةفيحديثية

ال!ب.هذاتخمنالتيتالملحوظبعضعلى137()صالفصلهذاأؤلفيئهتوقلى1()

28(.-27)ص"الألبانيررمقالاتضمن:وهو)2(

1(.01-501)ص"الألباني"رمقالاتضمن:وهو)3(
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الأ!11الشيخمقالات-الثالثالفصلى

،،.العامةالثقافة

!ن!"،الرسولأحاديثفيللأصرلالجامع)التاج:كظب"نقذ)26(

)ط(.-اتأليف!(،ناصفعليالمنصور

-01)70)السادس(،المجلد"المسلمون":مجلة:فيمنهبعفننشز

120.)1()1

".الحثيث)التعقيب:رسالةعلى"الرذ="الحثيثالتعقيب"نقد)...(

)ط(.-اتأليف!الطمة("،الثقافةفيحديثية)نصوص:كتاب"نقذ)27(

-11"11)6:سنتيحلقات)خمس(في"،الإسلامي"التمدن:مجلةفي:نشز

هـ()2(.1387

فيحديثية"نصوص:اللهزجقةالكتانيمنتصر:السيخلكتابنقذوهو

،،.العامةالثقافة

-19)ص"الثبت"،:فيفأدرجتهوطيغت،)الحلقات(،هذهخمغتثم

)227(.:برقم29(،

)ط(.-اتأليف!"،الحديثفيالتفقه"وجوبئ)28(

"،الإسلامي"التمدن:مجلة:في-اللهزجقة-الشيخيكتبهمقاليأؤذ

53()3(.0-'90)صعشر(،)التاسعالمجلد

**********

6(.1-55)ص"نيالأبى"مقالات:ضمنموجوذلشروما(1)

.(52)ص"رنيبىالألات"مقار:انظر(2)

52)ص"رنيالأبىرمقالات":ضمنوهو)3( t -.)Y
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الرابعالفصل

الشيخ+يمفماهتمتكتب

منهجه+وبياقاللهرحمه





منهجهوبياؤ،الشيخبعفماهتمتكتمت-الرابعالفصلى

مغصة!+وبياقاللة+رحمهالشيغيدنماهتمتاكتب

11511

مننظر،بعضهاوفي،الشيخبعلماهتمتالتيالمصنفاتبعضعلىوقف!ث

علىلأتها-هنا-ذكرهاآثرتولكنصياغتها،جهةمنأومادنها،جهة

وهي:أيضآ؟وللفائدة،شرطي

نظروإعداد:جمع"بمالألبانيفقه]لىوالدانيالقاصي"إرشاد1()

حجي.رمضان

على،الألبانيالشيخعنهاتحدثالتيالعلمثة""المسائلهـ:فهرلروهو

.الأبواب

الإيمانمسائلفيالألبانيالعلامةبتأصيلاتوالتنبعة"التعريف)2(

حسن.بنلعلي"بمالمرجئةعلىوالرد

الألبانيالمحدثالعلامةعنه)1(تراجعماعلىالمليحة"التنبيهات)3(

يوسفبنعبدالباسط:وترتيبجمع"بمالصحيحةأوالضعيفةالأحاديتمن

الغريب.

(t)المصريهماملأبي"بمالألبانيالشيخفتاوىفي"اطوي.

]تندلج![:

شديدآ.إنكارآال!بهذاينكركانالألبانيالعلامةأن"عالة"الأ:فيجاء

بفتاوىومقارنتهاالألبانيالشيخ"فتاوى:ل!ببالنسبةالحالوكذلك

الألانيأح!م)بعفحتغرحولفينمي!كلاثم-اللهخمطة-زيلىأبرباللةبنبكر:للعلامة)1(

14)1بتمامهسمهلآخر،!لبمن،الأحاديث)بعف!(على -11 rmoo).
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)1152منهجهوبيازالشيخبعنماهتمتكتلث-الرابعالفصل

!

أعلم.واللة)وسيأتي(،العلطء"،

بنمحمد:للشيخ"،عليهالعلطءوثناءوآثارهنيالألب"حياة)5(

قديما.كتباتهلولاأجودها،وهو،نيالسبإبراهيم

عبداللةبنبكر:للعلامة"،وتحقيقاتهالألبانيالشيخ"اختيارات)6(

عنه:وقال-اللهخمطة-زيدأبو

فيها،العلمأهلمنستققه-بايجاز-أبئنوكنت،مرحلةفيهقطعت)قد

ليسأتهعنهالشائعةالمقولةوإحباط،ناحيةمنالدليلفقهتقريبوقصدي

أ.هـ()1(الرأيفيشذوذلديهاقيلهأوفقيها،

إعداد:العلطء"بمبفتاوىومقارنتهاالألبانيالشيخ"فتاوى)7(

عبدالمنان.عكاشة

)السابق(.الألبافي"الشيخفتاوىفي"الحاوي:علىالتعليقانظر

(A)بمالسلسلتينفيالألبانيلهمترجمالذينالرجال"فهارس"

.السقافلعلوي

عليهم،الشيخكلاممواضعمع،الرجالسردعلىتعتمدالكتابوطريقة

فقط.

لأسبالبمنه؟أنفعلكنه1(،)0:برقمالآتيمنجهدأأقلكانوإنوهذا

.هناكستجدها

"الصحيحة"،)القسمين(:ييهلا4(-)1منبالمجلداتخاعنولكئه

ناقمن.فهو"؟"الضعيفةو

34(.)صحسنبنلعلير"؟علمية"مسائلعن:نقلأ1()
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115)سمنهجهوبيان،الشيخبعلماهتمتكتب-الرابعالفصل

!

شرطعلىالأحاديتمنالأبىنيصححهفيماالبحرين"مجمع9()

.هاديموسىعصاموإعداد:جمع"،الشيخين

ناصرمحمد:العلامةلهترجمالذينالرواةأسامي"معجم1()0

وصاعشلوكاني،إمماعيلأحمدإعداد:وتعديلأ"بمجرحآالألبانيالدين

(.كبيرةمجلدات)أربعة،اللحامعثمان

يعملاه،لموليتهما-حجمهكيرعلى-الكتابهذافائدةليتظهزولم

:!؟فيهمكلاثم-اللهزحقة-ناصرللشيخكانالذينالرواةعلىواقتصرا

الرجل.فيالأئمةكلامبينجمعه

تعديله.أوراو،لجرحتوجيههأو

تعديله.أوراو،جرعفيالأئمةلأحدمناقشتهأو

أ!يتها.على،والحكاية،النقلغردوز،فيهناصرللشيخيكونماوكل

،تصرفدون،الأئمةعنوحكاه،الشيخنقلهماكلنقلاولكئهما

:فيقولان

)../..(:"الصحيحة"السلسلة:فيالشيخقال،فلانبن)فلان

كذا."الميزان":فيالذهبىقال

1(.كذ"التقريب"::فيالحافظوقال

،موجودةالأصولأنسيماولاالجديد؟فما،الكتابغ!البفيوهكذا

أولى.إلي!والرجوع

لعلوي"؟السلسلتينفيالألبايئلهمترجمالذينالرجال"فهارس:وطريقة

ائتكقمالرجلموضععلىيدلكحيثمنه.انفع)8(،:برقمالماضيالسقاف

الكتابهذاولكن،اللهزجقةالشيخكلاملترىالبحثأنتوعليكفيه،

فقط.4(،1-من)الأجزاء"السلسلتين"ب:-هناكقلتكما-خاعن
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اهااعمنهجهوبيان،الشيخبعفماهتمتكتلث-الرابعالفصلى

منأولىولكانمجللإ،علىزاذتاالشيخكتبعامةيشملبحيثئكملولو

"."المعجمهذا

عنالعلمطالبيغنيلا-أهميتهعلى-الرجالفيالشيخكلامبأنجمفما

!)1(:؟المتقدمينكتبإلىالرجوع

مثل:بمالعامةالكتب

الكبر،،.،،اكريخ

،،.والتعديل،،الجرح

".الكبرى"الطبفات

مثل:بموالسؤالات،الزواياتكتب

(.روايتانمنه)والمطبوع"؟الرجلومعرفة"العلل

(.رواياتخمسمنها)والمطبوع"معينابن"مرويات

".المدينيلابنشيبةأبيابن"سؤالات

".معينلابنالجنيدابن"اسؤالات

سؤالات(.ثلاثةمنها)والمطبوع"،الدارقطني"سؤالات

للطكم".السجزيمسعود"سؤالات

لأحمد".داودأبي"سؤالات

داود،،.لأبالآجرممط،،سؤالات

مثل:بمالثقاتكتب

(.الهيثميبترتيب)والمطبوع"،العجلي"ثقات

فقط.المطوعبعضعلىسأكصر11(



)1155منهجه!بياذالشيخ!،بعنماهتمتكتلث-الرابعالفصلى

،،.حبانابن،ثقات

".شاهينابن"ثقات

والمتروكين:الضعفاء،وكتب

".البخاري"ضعفاء

ئي".النط"ضعفاء

".شاهينابن"ضعفاء

".الرجالضعفاءفي"اال!مل

".الدارقطني"ضعفاء

وتعديلأ،جرحأ،الرجالعلىالكلاممظانمنفعدالكتببعضوهناك

مثل:

البزار"(."مسندب:)المعروفالزخار"،"البحر

".النبويةالأحاديثفيالواردةالعلل"كتاب

الحقاظكتبإلىالرجوعمنأولىالممادرهذهإلىالرجوعبأنقلناوإذا

:!؟المتأخرين

حجر.وابن،والحسيني،والعراقي،والذه!،ايرفي

ء.الرجال"علمأساطينوهؤلاء

المعاصرين؟كتبإلىبالرجوعفيكف

!الأبىني"الأمةمحدثييفيمتنقمافيهابإنيطنألأمقالاتيقرأمفنو(رجو

الجنة.واسكنه،اللهزجمة

ناصرمحمدالربانيللإمامالتغييرفيالسلفيالمنهج"معالم1()1

الهلالي.لسليم"،الألبانيالدين

علىالألبانيللعلامةوالتعقباتالاستدراكات"معجم1()2
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)1156منهجهوبياك،الشيخبمفماهتمتكتمث-الرابعالفصل

!

حسن)1(.بنلعليرالمؤلفات"بمالمؤلفين

"بمالألبانيالدينناصرمحمدالشيخعندالسلفي"المنهج)13(

متوسطإ.امجلد،سليمعبدالمنعمبنلعمرو

لعبداللطيففوائد"بممنالألبانيسلسلتيفيبماالفرائد"نظم)14(

امجلدان!.ربع،أبيابن

من:الاستفادةريمكن1(5)

التيالسلفيةرالآثارالنبويةالأحاديتلأطرافالمفهرس"ابمع

كتبهفيالألبانيالدينناصرمحمدالشيخالعصرمحدثخزجها

)2(.الهلاليلسليمأ"؟المطبوعة

الشيخ،عليهاتكفمالتيوالآثارالأحاديثوجودمراطنمعرفةفيوذلك

لهذا)3(.فئنتبه"،المفهرس"الجامغطيغمابعد،جديدةكتمثللشيخخزجوقد

لاا!الىفىعاإح!المكقغ!وحاحعا!ى!لاعقح!1611،

99(.)صوالتة"ر"التعريف:فيإليهأشار)1(

هذهعلىعدةسنواثوتمربعد،يتغأوبعف!ها،مطوعةغرله،كتبعلىكتبهفييجلماكثرأوهو

عليه.ائحالال!بنزوأايإحالة

بغرضذلكيفعلولكن،لمحهيبدأأوهو،عليهيجلأو(يهالبعنئعلنالاسبعضانلدياوتأكد

لمحه.ال!بةيرغبموضوعحجزأو،ال!بحجز

ولا،أوشكأوانتهىال!بأنالناسليعلم،ال!بمنالأؤلالمجلدفئخرجذكا؟يكونوبعضهم

بالئه.إلافوةولاحول

والله64(،-63)ص"الهلالمما"سيملسرقاتالمثالمما"رالكشفوانطر:،الغلافعلىكتمتكذا2()

.الحالبحقيقةأعلم

(r)وهي:؟الشيخكتبلبعضصغرةفهارسعلىوقفتوقلى

،،.المنة،،تمام
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115الأمنهجهوبيان،الشيخبعفيماهتمتكتمث-الرابعالفصلى

ضمنستأتيالبماب،هذافيمنهائستقادأنيمكنالمؤلفاتبعضوهناك

علىرذتالتيالكتبفيه(الخامس)الفصلأنوذلكاتمس(؟)الفصل

بعضهاوفيرذ،ؤحدإنالكتبهذهعلىرذتالتيالكتبوضمئئه،الشيخ

علمه.منوشيء،الشيخلمنهجبيان

منهائستفادالتي)الأصيلة(المصادرعن23()صفيذكرتهمامراعاةمع

البماب.هذافي

الله:زحقةالشيخحقفيئفردأنيمكنالتيالموضوعاتومن

،،.التصنيففيومنهجه،،الألباني)1(

الحديت".علمفيوأثره"الألباني)2(

".والتضعيفالتصحيحفيومنهجه"الألباني)3(

".الفقهيةالألباني"اختيارات)4(

قرن".نصفخلالوالدعويةالعلميةوجهوده"الألباني)5(

".البدعأهلمنوموقفه"الألباني)6(

وعبر،،.دروشالألبالأ،،حياة)7(

الر!اعمىهـالسهآكتفى،ليألا/،لر

الشيخ-تركهمابطونفي-موضعأيمن-مادتهالباحثوسيجد

الجة"."رظلال:ومعه،عاعمأبيلابن""رالسنة

الأؤل(.)المجلدرروالترهبالترغيبر"صحيح

+السقافعلويياعداد:واحد،!لبفيطبيغت

واحلى.!لبفياخرينفهرسينمعطيغال!ابق،لعلويالعلور"،"رمختصرو

حاجة.لهايعذأ"المفهرس"المعجم:خروجوبعلىوقتها،فيمفيدة)الف!رس(هذهوكانت



منهجهط!بياك،الشيخبعنماهتمتكتمث-الرابعالفصلى

كتب.من-اللهزحمة

لكطه.وأختها،المحيحة"،الأحاديث"سلسلةبجرداكتفىولو

الترفيق.وبالئة

*******************

19115



الخامسالفصل

الشيخعلىبالردب:اهتمتكتب

وا،عليهبالاستدرأكأو،اللهرحمه

مسائل()أومسالةفيبتعقبه

فيهامؤلفوهايخالفه





11611التعقبات44!الرد-الفامللدالفصل

بالاصتدواكاواللهرحمهال!ضيغعلىب:بالؤداهتمتاكتب

فيطامؤلقوهلايغالقهمصائل(و)1مصالهفل!بتعقبهاو،عليه

فيمتفاوتةوهي،الفصلهذاتحتتندرجالتيالمصنفاتبعضعلىوقفث

1(.)المقصد

للشيخ.المحب،الأثريالسلفي:فمنهم

وانطلاقأ،والتقوىالبرعلىوالتطون،بالحقالتواصيباب:مننقدهفكان

هؤلاء:ومن"،النصيحة"الدينمبدأمن

الله.زجمةبازبنعبدافةبنعبدالعزيز:الإسلامشيخ

افه.زجقةالتويجريعبدافةبنحمود:العلامةوشيخنا

الفة.خمطةزيدأبوعبداللةبنبكرالدكعور:والعلامة

الله.زجقةالدويشمحمدبنعبدافة:المحدثوالعلامة

عبدالرحمن.بنسفروالدكتور:

السعد.عبدالرحمنبنعبداللة:المحدثالشيخوفضيلة

وتباين،الرجليناختلافمعالأبىيئعلىرذتالقالكتبذكرارجلينوجدتالجمعوبعلى)1(

ابهجين:

703(.-28811)العلماء؟"منهاحذر؟"كتب:فيسلمانآلحنبنمشهور:الأؤل

89(-69)صني"؟الأبىعلىالردفيه؟"جزءهـ:تحقيقهمقدمةفي،الحوتيوسفكطل:وانفي

.الغمارية"ا"الرسائل:اضمن

مئسالبكلابم،شانهمنوحفر،وشتمه،وسته-اللهزجقة-الأبىنيالشيخعلى)انني(تطولوقد

الكتب.منجملةوذكرني،الأبىعلىالرذفيائ!منبذكرذلكوختماللة(،شاء)إناللةيلقىيومعنه

الأبىني،علىالكلامفيسؤدهاالقالمقدمةبدليلودنقصه؟،بالشيخالثشهبرذلكمنغرضهو!ن

يوسفكطل)تحفيق:عليها:كتبالتيالططتإلىفلينطر؟علمهومبلغ)الحوت(يعرفأنإرادومن

الرجل؟منمنهاليعلم(،الحوت

فاتؤ!.ما!استدركث،الاثنانذكرهيفاالعمدتوقدهذا؟



11621التعقبات5الردهد-الخام!رالفصلى

العتيى.مانعبنعبداللة:السيخوفضيلة

السثنيد.عبداللةبنفهد:السيخوفضيلة

)1(.العدويمصطفىعبداللةأبو:والسيخ

ائخميغ.اللهخفط

السيخ.وبينبينهل،السيخعلىالحاقد،الحلفي:ومنهم

وقدواعتقاد،فكرمنقلوهمأشربتهوماوالحسد،للهرىتبعأردهمفكان

بلذلك،مغيتمكتبهمفينظرومنكتبوا،فيماالسيخغبنوا-اللةوايم-

المناقشاتعنفضلأ،كتبهمهاصاغواالتيالطريقةتأقللذلكإثباتايكفي

ومنهم:؟للشيخالعلمية

)2(.للحقاللةهداهالسقافعليبنالحسن

.الغماريالصديقبنعبداللة:السيخوالمحدث

)3(.للحقاللةهداهممدوحسعيدومحمود

،للكتاب"الأولى"النشرةفيبنرعيهالفصلهذابإذراجلأرضىأكنولم

أممع:ماكثيرألأثنىالأؤلللقسمينتمونمنذكرمناكزث1()

حاسلى(.او،مبتدعإلا:انتقلىهولا،الشيخعلىرذ)ما

عليه.تمرمناسبةكلفيلهوايعرض،الألبانيعلىالردفيالتصيفمنالرجلهذاأكثرلقد)2(

شرطي.علىلاثهاها؟وكتبهلهوذكري

الطلية"،الفهوم"تنقيحو"،الألبانير"تناقضات!:بعفها؟علىللتعليقوافطررت

".الألبانيشتائم"قاموسو"،الحارق"الشهابو

)1/303(:العلطء"فهاحذر"كتب:فيسلمانآلمشهوريقول)3(

والخذيرالتنبيهمرادناوإدما،الألبانيالشيخعلىرذمنمهاجمةانفأسطرناهماذكرمننامراد)ي!

فهناكوإلا؟!هم،والطعنرموزها،علىالكلامخلالمن،السلفيةالدعوةليالطعنأراذمنعلى

الردودفي!انذلك؟فيضرولاعلميخلالثمعهرخلافهمبأدلب،الشيخعلىردرايفنكثيررن

أ.هـرقواعد(حدردفمنولكنفوائد،

https://archive.org/details/WAQ18461


والتعقبات4!الرد-الخامدلرالفصلى

فديكتبمنبكليتربصمنفهناكمنه،برىغاناظنبيئظنلاحتى

إتماما-الآن-فعلتهولكن،عليهيردرسالةيكتبأو،ينتقدهأو،الشيخ

القصد.وراءمنواللة،للفائدة

من"التحذير:في-الفهخمطة-زيدأبوعبداللةبنبكر:العلامةقالوقد

"الردود"!::أضمن34(4)ص"الصابونيمختصرات

السلفوعقيدة،للسنةونصرته،العلمأهلنفوسفيالأبىنيعلميةرتسام)1

أ.هـ(نطيلفلاللقراء،ندعهوالحكم،جاهلغذؤإلافيهينازعهلاأمر

لهذالمناسبتههناأضعه،عليهيردأنأرادلمنموجةللأبىنيكلائموهناك

الفصل:

(6)ص"الضعيفةالأحاديت"سلسلةمن:)الأؤل(المجلدمقدمةفيقال

:!الجديدة0أط

علي-السهلمن!ان،عيوبيإلمنوأهدى،خطئيعلىدئنيعبدأاللة)رحم

ئطبعالتيوكتبى،وجههليتبتنخطأعنأتراجعأن-وتوفيقهتعالىباذنه

)1(...ذلكعلىشاهدأكبرمنهاطبغهئخذدومامرة،لأؤل

:أقولالمناسبةوهذا

قديكونماليويبئنغري،علىأوعلي،يردأنارادمنكلأنمحإتمي

النصح،الرذ:منرائدهيكونان،فكريالصوابعناشتطأو،قلميبل!زذ

للدين،المستأصلة!اتمهاوالحسد،ءالبغضوليس،بالحقوالتواصيوالإرشاد،

!ل!:قالكط

الذيقة،هنؤالتغضغؤائخستذ،التغضغقئقكخ:الى"قيمذاغإتيكغ))ذلت

((.الدينيخايقةؤليهنال!ثتغر،خايقةلي!من

الفصل.هذافيلأههاهاوأعدقا1(،11)صالفقرةهذهنقلل!ق1()

http://www.waqfeya.com/book.php?bid=7405
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=7405
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في،السنةوأنصار،الحديثاهلمع،والبدعالأهواءذويشأنهوكط

ا.هـ(وم!لطزمالطكل

)1(:الفصلهذاتحتيدخلمفاعليهوقفتومفافإقرل:اعود

"؟تحريمهفينيالألىعلىوالرذللنساءالمحلقبالذهبالتحلي*إباحة)1(

الله.زجقةالأنصاريمحمدبنإمماعيل:الشيخلفضيلة

بالذهبالتحلي)إباحةرلع!الة:على"الر؟ب:فيالألىالشيخعليهرذ

(،،.المحلق

ص)"المطهرةالسنةفيالزفاف"آداب:مقدمةفي-أيضا-عليهرذكط

5-94).

.السقافعليبنللحسنالعاجن"؟لحديثالواهنالتمحيح*إبطل)2(

بنعبداللة:للشيخ"("؟ماجهابن"سنن:)صحيح:إلىالحاجة"إتمام)3(

.العبيلانصاع

ابن)سنن:"صحيح:فينيالألىعزاهاال!الأحاديثال!بهذافيتعقب

احدها.فيأوفيهما،وهي"،"االصحيحينلغرو(!ماجه

لرمضان("؟الصحيحةالأحاديثأسلسلةفي:الضيفة"الأحاديث)4(

عيسى.محمود

".الصحيحةالأحاديثا"سلسلةمن:)الأؤل(المجلدبنقدخاعنوهو

اللة.زجقةالثيخعلىالردليسقلأىبأأفردمنإلاالفصلهذاليأورذأ)1(

هذاإعدادوفتال!حفرتهماأوعناء،دونعل!عثرتمابل"رالردود؟"،كلأشوعثولم

ألثرت.كما،الأولىالنشرةفيلطمعصدأالفصلهذايكنوالثبلت""،"3

ذلك:ومندثرطي؟علىهذاولشفكثر،،ىدبضمنالثيخعلىرذمنأئا

ىبه:في-اللةزجقة-الأبانيللشخ-اللةخفطة-عدالرحمنبنسفرالدكور:مناقشة

".الإسلاميالفكرليالارجاء؟"ظامرة
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الأحاديث*سلسلةمن:)الأؤل(المجلدمقدمةفيالشيخإليهاشاروقد

إ.الجديدة0ط41()ص"الصحيحة

بنللحسنذب*؟Sفهوالإجماعادعىمنبعبارةالحائب"احتجاج)5(

.السقافعلي

.السقافعليبنللحسن"؟القبليةالجمعةلسنةالجلية"الأدلة)6(

"؟الوبيالأدنيعلىالرذفيبالبيالئوشلبجرازالغيالمبتدع"إرغائم)7(

الفماري.الصديقبنلعبداللة

صورةعلىاطلعتوقد..."،الأدنيعلىالردفيه*جزغ:باسمالآتيوهو

عناعلمرلا..."،الأدنيعلىالردفيه*جزء:بخطهفوجدتالممنف،لنسخة

علىحاقدناشرتصرفمنفلعلها"،الغيالمبتدع"إرغام:التسميةهذهسبب

.المستعانواللة،السلفيةدعوثهلىوع،الشيخ

عليبنالحسنكتبها:حاشية"،المبتدع"إرغامطبطت:إحدىوعلى

عليه.الكلامرسيأتي،السقاف

بنفهد:الشيخلفضيلة*؟الإمامعلىخفيماإيضاحفي"الإعلائم)8(

الله.خمطةال!ع!نيدعبداللة

معادبهبالغمنوهذا،اللهزحقةالأدنيالدينناصرمحمد:بالإمامويقصد

الشيخ.

لشيخالرجالفينقولاتمع،الأدنيالشيخعلىحديثيةتعقباترالكتاب

الله.زجمفقابازبنعبدالعزيز:الإسلام

للحسن"؟والحائضالجنبعلىالقرآنبتحريمالحائضالمبيح"إعلام)9(

.السقافعليابن

السلفي.لأزشتذراخطاؤه"؟شذوذه"الأدني1(0)

مستعار،اسموهولل!ب،)الأولى(الطبعةفيالغلافعلىكتتكذا

الشيخ:(اللاحقةالطبطتفيبهصزحوا)كطال!بلهذاالحقيقيوالمؤلف

http://www.waqfeya.com/book.php?bid=8918
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كتالبفيذلكبعدخمغتأجزاء،أربعةفيوال!ب،الأعظميالرحمنحبيب

واحل!.

(".السلفي)أرشد:رسالةعلى"الر؟ب:الألبانيالشيخعليهرذ

ص)"المطهرةالسنةفيالزفاف"اداب:مقدمةفي-أيضأ-عليهرذكما

الله.زحمةالأنصاريإمماعيل:الشيخفضيلةعلىرذهمعرضفي94(،-5

عليه:رذوجمقن

حبيب:الشيخإلى"نظرة:بعنوانله،مقاليفيالقريوتيعاصمالدكتور:

في:حلقتينعلىنشز("،وأخطاؤهشذوذه)الألباني:كتابهفيالأعظميالرحمن

والعدد52(،)ص)01(،العددعشر(،)السادسالمجلد"السلفية"المجلة

74()1(.)ص)11(،

الرحمنحبيبعلىالعلميا"الرد:باسمر؟،،ورفيقهالهلاليولسليم

أكثرمنذصغرين،جزأينمنهنشراوقد"،السلفيأزشتذبأئهائذعيالأعظمي

بعد.يكملولمسنة،(عشرة)خمسمن

الحوائجإنجاحعلىاستعينوا:حديثضعفعلىاليرهان"إقامة)11(

بنلخالد"؟الألبانيالدينناصرمحمدالشيخالعلامةعلىالردوفيه.بالكتمان

.المؤذنأحمد

الصحيحة"الأحاديت"سلسلةمن:)الثاني(المجلدمقدمةفيالشيخإليهأشار

1(.0-9)ص

الطواغيتعنجادلمنعلىوالردالتوحيدلأهل"الانتصاز)12(

الدينناصرمحمدللشيخ(كفران)الكفر:شريطعلىوردودملاحظات

بصير(.)أبيحليمةمصطفىالمنعملعبد"؟الألباني

)1/936(.و)28811(،العلماء"منهاحذر"؟كبانطر:)1(



!التعقباتالرد!!-الخاملمرالفصلى

،البغداديعبدالعزيزبنبكرلأبيالأبىني"،عن"الدفاع:باسمردوعليه

1(.90-95)ص2(،1)العدد"الحكمة"،:مجلة:فيتشره

مجانبةعلىبالرذعبدالوهاببنمحمدايهسلاملشيخ"الانتماز)13(

الله.زجقةالأنصاريمحمدبنإمماعيل:الشيخلفضيلة"،الصوابفيهنيالأبى

بحقأسألكإممي)اللهم:حديثلعللوالتبيين"الكشف:باسمردوعليه

لعلي"،الأنصاريإمماعيلللشيخ)الانتمار(:رسالةعلىوالتعقيب(السائلين

حسن.ابن

الدينلبدر"أ؟التراويحصلاةفيالأبىنيظلطتعلىالمصابيح"أنواز1()4

الدمشقي.ديابحسن

لشيخ"؟الركوعمنالرفعبعلىالصلاةفييدهالمصلييضع"أين)15(

الله.زجقةبازبنعبداللهبنعبدالعزيز:الإسلام

نفسه.للشيخ"،الصلاةفيرسالل"ثلاث:مجموعضمنالرسالةهذهطيغت

عبداللةبنلعادلوالزهد"؟السوقحديثيبتضعيفالجهد"بذذ)16(

.السعيدان

أ"الصحيحةالأحاديث"سلسلةمن:اكنيالمجلدمقدمةفيالشيخعليهرذ

16(.-13)ص

منالعقيدةفيوالأبىنيتيميةابنبينفيماوالإتحاف"االثرة)17(

.السقافعليبنللحسن"؟الاختلاف

النى!علىالصلاةفضللكتابتحقيقهفيالألبانيأوهام"بيان)18(

تيم.سالملأسعك"؟الأزديإسحاقبنإمماعيلللقاضي

بنلعبدالعزيز"؟الحارثبتضعيفالمتعديالناكثنكث"ابيان)91(

.الغماريالصديق

واللةاممها،أعرفولا،نفسهالموضوعفيأخرىرسالةللمصتفأنواظن

أعلم.
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عليبنللحسنا"؟الصلاةفيالإصبعتحريكمنالأؤاهالعبد"تحذير2()0

.السقاف

سالملأسعلىجمقته*؟ربيانالجمعةفضلفيالثقفياوسحديثءتخريبئ21()

تئم.

للحديث.الشيخثصحيحعلىرذوهو

فيالألبانيعلىرالرذركعةعشرينالتراريحصلاةحديثءتصحيخ)22(

الله.زحمةالأنصاريمحمدبنإمماعيل:الشيخلفضيلةتفعيفه"؟

لمحمود"ا؟وضعيفصحيحإلى)السنن(قسممنبأوهام)23(."االتعري!

.ممدوحسعيد

عندرأيته،كبيرةمجلدات)ستة(منهالعباداتقسمبلغكبيرصبوهو

"جدة".اهلمنالأفاضلاحد

اللة-زحقة-الألبانيالشيخعلىالناسبعضيشنعلماذاأعلملارأنا

يعرفها،مطروقةجادةوهي"ضعيف""،و"صحيحا"،إلىالكتبلبعضتقسيمه

الحديث.علمفيالتصنيفبعلمدرايةادلىلهمن

لعبدالنه"؟الحديثمنصغفيماطعنمنعلىالحثيث"التعقمث)24(

اقزركط.الحتشي

(ا".الحثيث)التعقيب:رسالةعلى"الر؟ب:الألبانيعليهرذ

(5T)للأبىني"؟رالموضوعة(الضعيفةالأحاديث)سلسلةعلى:"تعقباث

الله.زحمةالأنصاريمحمدبنإمماعيل:الشيخلفضيلة

بنعبداللة:للشيخ("؟الصحيحة)السلسلةعلى:المليحة"التعقباث)26(

.العبيلانصاع

الأحاديث"سلسلةفي:الألبانيعزاهاالتىالأحاديثال!بهذافيتعقب

احد!ا.فياوفيهما،رهي"الصحيحين"،لغر"الصحيحة

الدكتور:الشيخلمعالي("؟الغليل)إرراءمن:تخريجهفاتلما"التكميل)27(

http://www.waqfeya.com/book.php?bid=9263
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!

الله.خمطةالشيخآلعبدالعزيزبنصاغ

"الإرواء".فائدةتكملبهنفيسن،-حجمهصغرعلى-وهو

الأحاديثتصحيحفيلهوقعفيماالواضحاتالأبىني"تناقضاث)28(

.السقافعليبنللحسنوغلطات"؟أخطءمنوتضعيفها

من:فيهايقاعليهايعؤللا-كتبهوعامةبل-الرجلهذاوكتاب

للأمة.والغش،والتحريف،والتدليس،الكذب

منهم:؟جماعةعليهرذوقد

الأحاديث"سلسلةمن:)الأؤل(المجلدمقدمةفينفسهالأبىنيالشيخ

وغرها6(،-4)ص)السادس(المجلدومقدمة(،1V-4)ص"الصحيحة

،،.،،الصحيحةثنايا:في

عندفاعا"لا:بعنوان،سليمعبدالمنعمبنعمرو:كتبهعليهردأرقراث-

".السلفيةعندفاعأبل...فحسبالأبىني

شيخالأبىنيعلىالأثيمالسقاف"افتراءات:بعنوان-أيضأ-رذوعليه

.العنبريلخالد"؟المحدثين

يكفيهوكانالرذ،يوجبمافيهرأيتفما"التناقضات"،:كتابقفئثوقد

الآخر.واليومبالئهتذكره(واحدة)ورقةفيرسالة

وتحريم)السقاف(،الرجلهذاكتببيعتحريم-أعلمواللة-ليظهربل

فيه،كتتمتالذيالوقتوأنلها،والدعاية،للبدعةنشرمنذلكفيلماطبعها؟

واللةالموعد،اللةوعندجوابا،فليعدافناه؟فيم،الصمةيومعنهسئسألمما

.يصفونماعلىالمستعان

وأخرىمواضعها،فيمرتكتب،عدة)السقاف(الرجللهذاأناعلمثم

ستأتي.

اللهتقغ-العلوانناصربنسليمان:الشيخالمحدثفضيلة:عليهرذوممن

الآتية:كتبهفي-يل!



11لا)5التعقبات4الردود-الخام!رالفصلى

التشبيه(شبه)دفع:كتاببنقضوالإنصافالفضلأهل"إتحاف

(1،.السقاف)تعليقاتو

".العالمينلربالصورةإثباتفيالمبين"القول

")1(.السقافحسنضلالاتعن"الكشطف

اط.)1/15("الصحيحةالأحاديث"سلسلةفي:الألبانيقالهومقا

"التناقفات"::وكتابه،السقافعن!الجديدة

فيمصيباكانإذالأئهتذكر؟علميةقيمةاية"تناقفاته"ا!:لش!)ثانيا:

كمايخطئبشرالألبانيأنمنأكثريعنيلافذلك؟التناقضمنادعاهمماشيء

ذلكيعلننفسهالألبانيأنسيماولابيانها،منللقراءفائدةفلا؟غيرهيخطئ

ويأتي.تقدمكما؟المناسبةجاءتكلما

التناقفاتتلكمنالصحيحبيانهوإئماالفزاءيفيدالذيأنثاك:

بالأبىني،بالتشهرقلبهكيظإرواءغرضهلأن؟يفعللممفاوذلك،المزعومة

:عمرانآلايغيظكخ()فوئوامنهالاستفادةعنالفزاءوصرف،بعلمهالثقةورفع

جهله،عنللناسلكشففعل؟ا!غلهولو،لقرائهالنصحغرضهوليس9111،

أ.هـ...(العلميالتحقيقعنوبعده

".الألبانيضعفهما)2(تقوية!أعلىالقارئ"تنبية)92(

:المحدثللعلامةكلاهماالأبىني"؟قواهمالتضعيفالقارىا"تنبية)03(

الله.زجقةالدويشمحمدبنعبداللة

نأقبل-اللهزجقة-ماتفقداكنيأما،بذلكمؤلفهكاهفقدالأؤلأفا

أحمدبنعبدالعزيز:الشيخ:الكتابطبععلىالمشرفبذلكوكاه،يسقيه

13/)العلطءد"فهاحذر"كتب:وفي1() 0 - Y A،)I"عليه.رذممنجملة

2(.)صال!بمقدمةفيكط،مؤلفهتسمةهوذكرتهومار"ضعفهما"يقوية:المطوعفي)2(

http://www.waqfeya.com/book.php?bid=6271


والتعقباتالردو!-الخاملللالفصلى

القسمين.إتمامقبلئوفيوالشيخ،المشيقح

وهو،القسمينهذينتحتتدخللامماالمسائلبعضذكرالكتابينوفيهذا؟

ومناقشته.الشيخلعلمتعرضتالتيالحديثيةالكتبأنفعمن

بأمرين:-اللهزحمة-كتاباتهتميزتوقد

النقد.فيودقته،اطلاعهسعة-1

الرذ.فيوأدبه،للشيخاحترامه-2

سعيدلمحمرد("؟مسلم)صحيحعلى:الأبىنيتعديإلىالمسلم"تنبية)31(

.ممدوح

الشيخ،علىمؤلفهتحاملمنهظهرغريمب،بأسلولبالكتابهذاصيغ

جعلمماالعلماء،معالعلمبطلابتليقلابعباراتعليهوالششيع،علمهوعلى

كتابه.عنيعرضوناكس

-94)ص"المطهرةالسنةفيالزفاف"آداب:مقدمةفيالأبىنيعليهرذ

.)07

عليه:رذومفن

فيحق"كلمةب:،الشايجيخليفةبنعبدالرزاقالدكتور:الشيخفضيلة

الأبىني".الدينناصرمحمدالأمةغقيمعنالدفاع

وأقنعها.الردود،أنفسمنأنهإلاجدأ،)نحتصز(أنهمعالكتابوهذا

علىالمتعديابني"ردع:بكتابمحمدبناللةعوضبنطارق:والشيخ

.،،نيبىلأا

كتابه!في"ابني"ردعمن-كثيرأ-حسنبنعلياستفادوقد

بأباطيلائغل!"كشفائسفى:وهو("،مسلم)صحيحفي:علمية"دراسات

http://www.waqfeya.com/book.php?bid=3814
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أعلم.واللهبعيد)1(،منأوقريبمنذلكعلىينبهولم(")،المسلم)تنبيه:كتاب

بنحمود:العلامةلشيخنا"؟الصلاةفيالأدنيرسالةعلى"التنبيهاث)32(

الله.زحقةالتويجريعبدالله

:بالأدنيالشيخعليهرذ

".الصلاةصفةمنبحوثفيالتويجريالشيخرسالةعلى"أالرذ

"؟الجاريةحديتمنيثبمتلموماثبمتبماالعاليةالفهوم"تنقيح)33(

.السقافعليبنللحسن

حديثفياللة؟()أين:جملةصحةعدمبيانهو:ال!ب،هذامنوالمراد

حلوقهم،بهوغمت،المبتدعةأقلاملهاهتزتالذيالحديت"الجارية"،

علىشتعوااقيلهمحينفي"،مسلمصحيح11:فيكانولو،وأنكروه،فكذبوه

يردونوهم،بالعلليردباشنهعلما"،مسلما"صحيحمن:احاديتلرذهالأدفي

المعتقد.سوءمنبالئةنعوذ،بالهوى

للعلامة:"؟العجنحديتوضعفالصلاةفيالنهوضكيفيةفي"جزغ)34(

الله.خمطةزيدأبوعبداللةبنبكر

)فقهعلى:التعليقفيالمنة"تمام:كتابهضمن،الأدنيالشيخعليهورذ

-702(.791)ص(،،،السنة

بنلعبداللة"؟وخيانتهتدليسهبعضوبيانالأدنيعلىالرذفيها"جزء)35(

العلامة:اخيهعند!هيتظلماللة"،عوضبن"طارق!:لثكايةمنيلىيبينوقعيطذلكقلت1()

.دعواهلبوت!فيةأدلةوذكر"ر،العلمية"السرقةهذهفيهيشكوزيلى"،أبو"ربكر

لها؟ومقلىمتهالأثير،لابنوالأثر"؟الحديثغريبفي"اب!ية:ل!بحنبنعلينشرةرأىومن

المشتكى.اللةإلىمتحسرأ:قال

t(،310)1:العددينر"الجزيرة"،جريدةب:رأ،الجزيرة"وزاق:صفحةليكتماوانظر:

1(.)3630و

http://www.waqfeya.com/book.php?bid=9264
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الغطري.الصديق

.هناكعليهالتعليقوانطر"أ،البيالمبتدع"إرغام:باسمسبقوقد

بصير(.)أبيحليمةمصطفىالمنعملعبد"؟الصلاةتارك"حكم)36(

الموافع،بعضفيالألبانيعلىشدتهعليهيؤخذولكن،نفيسكتابوهو

نا-أيضا-عذرأوليس،كلامهفيشديدأ!نالألبانيأنلهعذرأوليس

يجب!نبل.للمخالفمناقشتهمأثناءفيالشدةفيمثله!نواالألبانيرفقة

بالسلفالمخالفعلىالردفييقتديأن-علمطالبكلوعلى-عليه

.علصا

.عبدالسلامجابرلممدوح"؟الصلاةتاركمسألة"حول)37(

غلافه:علىكتب

:كتابعلىاليلمي)الزد

الكفار".منليسالصلاةتاركأنبإثباتالغفارالعزيزمن"فتغ

الألباني:الدينناصرالشيخورسالة

.(الضلاة"تاليك"خكم

(rA)للشيخأ")1(؟والمؤلفاتالكتبمستهلفيسنةليستالحاجة"خطبة

الله.زجقةغدةابوعبدالطح

الميغة:هذهللثيخعدرتالتى"الكتب"قائمة:ليال!باسمورد)1(

نيا".الأبىالشيخيقولكطوالمؤلفاتالكتبستهلليينةليتاطجة"خطبة

)65(.:رقم!ب67(،)صنفسهال!بآخرليوردتالتى""القائمةفيوردكذا

)المطبوع(.ال!بغلافبخمنالتزمثولكني(،21Y)صالفاح""رإملىاد:فياممهوردوكذا

:ادريولت

للنثر؟قدقهعندما)الزيادة(هذهالمؤلفحذفهل

اكيثر؟من!مرثهذاأو

اعلم.والله،مؤلفهوفاةبعدمطوغفال!بئاكني؟ولعئه



11ا!لاوالتعقباتوالر-الخام!لرلفصل

("؟والسنةال!بفيالمسلمةالمراة)جلباب:أمامائخئة*زفغ(93)

الله.زجمةالسندياللةحبيببنلعبدالقادر

الألباني.للشيخءالمسلمةالمراة"جلباب:!بعلىموسعرذوهو

معالألبانيصنيععكسعلى،اللهزجقةالألبانيمعبالأدبمؤلفهالتزموقد

فيعليهوشئع"،المفحم"الردو+الجلباب"،!به:فيلهتقزضإذ،السندي

ائخميغ.اللهزقي،مخالفيهمعكطدتهالرذ؟

بنللحسنوسفم"؟وآلهعليهاللةصلىالنيصلاةصفة)"صحيح)04(

السقافعلي

التسليمإلىالتكبيرمن!البيصلاةا"صفة:الألباني!ببهعارض

اوربق.!بهفيالألبانيلآراءالتعرضمعتراهاء،كأنك

منكثروفي،الألباني!بعنبديلأاصبحهذا!بهانالسقافويرى

منوردس()1المجلدفيوذكرهجدأمنهالألبانيالشيخانزعجبحيث،البلدان

.السقافزعمكذامنها،موضعينفي"صحيحته"ا

ا"؟وتخليطتخبطاتمنمقدماتهفيالألبانيبهيهذىفيما"الشماطيط)41(

.السقافعليبنللحسن

"سلسلةمن:)الأؤل(الجزءمقدمةفيجاءماعلىبهارذ+رسالة*وهي

ء.الضعيفةالأحاديث

بنللحسن"؟المارقالمتناقضإيقافعلىالمنقضاطرق"الشطب)42(

.السقافعلي

يذكراكالهحظولا)وسيأتي(،الألبافي"شتائم"قاموس!به:عندفاعأكتبه

فيمايقعهوثميجوز،ولا،حرامهذاأنويبيننحالفه،ويشتم،يسبالألبانيأن

با!نه:العناوينفيالألبانيوصفوقد،كتبهعناوينفيالألبانيفيشتممنه؟حذر

..".+متلاعبو"،البخت"سيءوءيهذيا"،و*،ا"خائب

اعظم.بداخلهاومااغلفته،عناوينمنأجزاءهذه

http://www.waqfeya.com/book.php?bid=9265
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الأمماء:هذهثأمل،الشيخعلىحقدأثقطركتبهامماءانكط

-"وتخليطتخبطتمنمقدماتهفيالألبانيبهيهذيفيما+الشماطيط

الذعاف"اللجيف-"المارقالمتناقضإيقافعلىالمنقضالحارق"الشهاب

صيامحزمالذيالبختسيء"رهم-+الاعتكافبإحكامللمتلاعب

،،)1(...السبت

هذهوانبالألقالب،رالظبز،رالفمز،السبئ،من:ويحذرياتيذلكبعدثم

ئر.ال!من

الصبيحي.إبراهيم:للدكتورالتراريح+؟صلاة"عدذ)43(

عبدالملكلأبيالتراريح"؟صلاةعددرسالةفي"تباريح:باسمردوعليه

الؤفى)2(.

:بمتعلقرذهأن15(-9)صالمقدمةفيعبدالملكابواؤضتغوقد

(.عامة)ملحوظتو(،منهجية)مسائل

العلمية.اكحيةمن(التراويحصلاة)عددالمسألةلأصليتعرفنولم

بنفهلى:اليئففيلةيهاببكمزوقلىوالانماف،العلماهلبعناوينوقارنهاالفاوينهذهدأمل1()

فى"الإمامعلىخفيماايفاحليالاعلائم"فىالئنيد:عبداللة

محملىللعلامة)الملاة(:يهابعلى"ملحوظثفى:العتيىمانعبنعبدالله:اليئففيلةىبوليأتي

،،.نيالأبىالدينr،م

يا)قاغتبزوا،والمخالفةالرذ،معرضليوذلك)العلأمة(،ب:واكني)الإمام(،:بالأؤلومفهفقد

الحثرا.1انأنجمالي)2((اويي

ويبكيه،-ملأ-يهابهفيفيكتبلآخر،او،لشبأمماءهمئخفونالمؤلفينبعفىهناك2()

علىيترتثأمايه،ئخبزأنعزقةلمنينبفيفلا:وعليهذلك؟ونحو،لمحهؤيذالذيللبلدأو،الأمللقبيلة

لمتطفل!المجاليتركأندون،لفعلبنفسهيخبرأنالممفأرادفلو)راجحة(،شرعةمصلحةذلك

الإخبار!جب)يقينأ(؟مؤلفهاغيغف!ذا،،"7ال!ة"فىوئحاليب،فىابدعةر"8إلىتلىعوالتىالكتبأما

أعلم.والهكخذر،،الأخرىكتبهلييختطرلكيبه،

http://www.waqfeya.com/book.php?bid=9266
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رفضلائهاالأمةعلماءحقفيالمنكرةرالفاظهالألبانيشتائم+قاموس)44(

.السقافعليبنللحسنرغيرهم"؟

بالحجر.الناشيريمف!،زجاجمنبيتهكانمنقيل:فقديجمغه؟لمرليته

قاموسأباطيلعلىا"الإيقافكاه:بكتالبحسنبنعلى:عليهرذرقد

".السقافشتائم

*)1(.براقشجنتنفسها"اعلى:المثلرفي

عليبنللحسن"؟بالقنوتالصبحصلاةصحةفيالمبتوت"القول)45(

.السقاف

الصديقبنلعبدالله"،المبتدعالأبىنيعلىالردفيالمقنع"القوذ)46(

الغطري.

هـ:تحقيقهفي)تعليقا(الأبىنيأوردهمالبعضرفقهي،حديثيردوهو

اللة.رحمةعبدالسلامبنللعز!"،الرسولتفضيلفيالس!ول"بداية

الأحاديث"سلسلةمن:)الثالث(المجلدمقدمةفيالأبىنيعليهرذرقد

43)ص،،الضعيفة - A).

غدةابوعبدالظحللشيخرافتراءات"،اباطيلكشففيءكلماث)47(

اللة.زجقة

منغدةأبي)كلمات(:فيعقاالنقاب"كش!ب:الأبىنيالسيخعليهرذ

،،.والافتراءاتالأباطيل

عليبنللحسن"،الاعت!فبأحكامللمتلاعبالذعافاللجيف48()

.السقاف

المساجدفيإلاالاعت!فيجوزلاانهب:قولهفيالأبىنيعلىهاردرسالة

".اطرق"الشهاب:السابق!بهعلىالتعيقوراجع(1)

http://www.waqfeya.com/book.php?bid=2312
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=2312


11لالااوالتعقباتوالر-الخامللرالفصلى

!

الثلاثة.

أبي:للشيخ"؟المحلقوكرالمحلقبالذهبءالن!تحليإباحةفي"المؤنق)94(

.العدويمصطفىعبداللة

الديننامرمحمدللعلامة)الصلاة(:كتابعلى"املحوظث)05(

الله.خمطةالعتييمانعبنعبداللة:الشيخلفضيلةالأبىني"؟

".الصلاةتاركحكمإلى"االإنباه:كتابهباخرطيغ

نفيس.بحث-"الملحوظت"ر"الإنباه"،-وكلاهما

كتابفيالواردةالمسائلبعض"الملحوظات"في:المؤلفناقشوقد

.الأدبغايةفيمناقشتهو!نتللأبىني،""الصلاة

الحديت"؟منصحفيماطعنمنعلى(الحثيث)التعقب"نصرةت)51(

اقزري.الحتشيلعبداللة

الدينناصرمحمدللشيخ(الصحيحة)السلسلةفي:"نظراث)52(

.المؤذناحمدبنوخالد،العدويمصطفىعبداللةابي:للشيخالأبىني"؟

الصحيحة"الأحاديثا"سلسلةمن:الأرلىحديثهـ)المائة(دراسةوهو

الله.زجقةللشيخ

.الزهيريامينبنلسصر"؟النظراتمع"رقفات:باسمردرعليه

طالبعنفضلأ-بال!تبيليقلامابعضعنهذا*جزاه"عانرليته

أخيه.معالمسلمادبمعتتمشىلاالقالعباراتببعضحشاهفقد-العلم

يسيئونف!تهم،مخالفيهضدالشيخعندافعمنبعضفيوجدقاعادةرهذه

)سلفيا(.!نولوالرذ،فيعليهويغلظون،المخالفمعالأدب

إمماعيل:الشيخلفضيلةالططوية"؟شرحعلىالأبىيئتعليقات"نقذ)53(

الله.زجقةالأنماريمحمدابن

إمماعيلعلىرالردالأبىنيعنالذبفيابىري*فتح:باسمردرعليه

.الزهيريامينبنلسصرالأنمارى"؟

http://www.waqfeya.com/book.php?bid=816
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=9268


11لا)9والتعقباتالردود-الخام!لرالفصلى

!

لمحمود"؟الألبانيعلىوالزذالسمئحةسئتيةإثباتفيالتهاني"وصوذ)54(

.ممدوحسعيد

منفيهماوكشفالتهانيوصولنقضفيالمباني"إحكام:باسمرذوعليه

حسن.بنلعلي"؟المعانيتمغالط

عليبنللحسن"؟السبتصيامحزمالذيالبختسيء"وهم)55(

.السقاف

لأحمد"؟الألبانيالدينإ)1(اناصرأباطيلبعضتفنيدآمن،"ويلك)56(

عطر.عبدالغفور

منها:)الصوتية(؟الأشرطةبعضوهناك*

عبدافة:المحدثالشيخلفضيلة"؟الألبانيالدينناصرالشيخ"مناقشة)57(

الفه.خمطةالسعدعبدالرحمنابن

واقامهم،الألبانيالشيخمقربيبعضإغواءهوا!ضرة،هذهسببو!ن

الألبانيبالشيخحدامفافيه،ليسبما-اللهخمطة-السعدعبداللةالشيغ

بيانابل،لنفسهانتصارألا،عليهالسعدالشيخردوبالتاليالسعد،فيللكلام

(.نحسبه)كماللحقيقة

دئةوالحمدالفرر،وزالالأخروة،السنواتفيبينهماالإشكالإيضاحتمثم

.ال!لحاتتتمبنعمتهالذي

لرونتو/1أ

جمه!صرالرأليألفرنمبر!صرممبرأ!ديأ:ركمب

*عي!هيمءعي!هيم?هيمء*****عي!هيم*هيم

أبوا.أمشاؤرا،"،الدين"رناصرفهو،اللهزجقةللشيخإنمافارأضفتها،ال!باعلليليست1()

http://www.waqfeya.com/book.php?bid=9269


الأولالملحق

الشيخ"ثط"مقنماذب!

اللهرحمه





القةوجقةالشيخخطمننما!*-الأولالملح!

بخطهكتبه-اللةزجقة-الشيخكتبببعض"ثفت"

63(!-56)ص"الألبانيالإمامحياةمنبيفاءا"صفحاتالمصدر:

+/.اكااير.-.ط،!!لمء.3؟لم!زعرسهاطبر:!ءىاص:1ة

ص،-حةء-ا
.)1:لر4-ص

فىضر!ا!ر-!-لم(تمهـالير*-ا؟رمص!.ص!
اء.ررا!ض.كىنحهلرحأهـط

ررخاض!صمصخرجمرش!يه!ك!ءصزء"بئس!)كأ

جرلر4!معرفصال!انج!هم!لرض!---

ركلقيضثصنجماحابح!سينلصس/أصضضرمرب

ن!صمجم!قي:ص!زلق

كأضىامم!جو/زجماازءةتجيئ!ىحو/!لمهـجر!ء،!لروعض:حر

ء-ء.."!كص!ورضرء!-فو!اخمص:
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الفةرجقةالشيخخطمن*aنما-لى4الأالملح!

+ء.ص8ء..ط،.ير-كه!ءلم

ص-ى

الئلجهمموضم.:كاصئوضنركيصزةلزرفيرطا!مز-".

صصبز/.آص!حب(-صئ!)بمصرممبثصن!

بكلض!(2؟صور.!بفعهطرن!كه.هـيير،حرص!ص!/صملم!بن-.1-

!ولرءلهت-لجصاصكأبهغتجرنجهركأيخبورر!هصلمء--!.

!صضافاسفيئحرلل!لخيلثتبىدتطض!ف!اكصرممرصة-1)

ئ!ءص-.وءخ!.ليلمجحكوو33ج!)

عضربصيخ!لبرك!عصإر-16

سملؤكرحاعماقر!لما-ار1

جمهبر!ن!!ا.حض!مغا-لرثجمأ--31

محصنؤلضبرلرعاصركاجمد!أيمءحز-81،

صز.جمصصزصماص!فيلم--1-1

لنيرعكلغرخقز!.فيلمحيغته!-13

!ه!لنر!نرءفيىبى!صى-.8*

سرصلزتجمكبريفثرك!بر/:اش!جمىتجهـ)01-1أ+

شعرنجي.خ!لمنر/فةصصير"3حصنه!سهـ.تضر--

طهلملاضلهزلرقي!وامحبرلل!فيرلزديلمكرةةلصلمررككلاص(ر..مء05ة،ا

خسيصإ/.ئهشء

لمتلصاصوإماضقلثرضىتءفبركاقهي!اطص)

كضعز-اصفي،.جمغيرلمس!فيلم!م/فيرطا-ا

صئزحئريرد!اننصزر!مترلهـ.ولضينت-كا

مح!جمييضلئرلفمبلاكز!-3
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القةرجمةالشيخخطمننما!ه-إولاالملحق

"فد/لهيرلرمنو!ي.ب!في-صتخزبم-،

اصالملص!بمثلبزهـفيحئ!عه!ا--5

.أببضز/-طهمهرمل(ا--.".

لحلألنئيرككسوع!اص%ةكضل-7

بىفي!ل!-!"تلىييحش!تجصبر!.لصلما!ص!--*

لرتج!عس.!اصا!ر!ركلعزعزجميملى-6

حربنج!-فطفيلريخصتثؤلجي!،مها؟!إ!زصستمحمبمعا2-).

!!1-1 vلض!صبخؤ7ءصضب

هـض!!ربىلخىلهنفض!ازلىصض!.علمس3!أش!ضهخهلب!لم!ررلم-61

!ا*خرفي-!زصرك!ءبهتبى!حصلمحرص

ص!خبطرول!حصلزمالمرنج!مافيتحبرمحعلمع!مفىحمك!--ا+

.-ررترشستنض.!أل!3ؤلمييزلحبضمليط/ضع!--

يه!!قج!"!نم!يهولمحهلنرلترص*-يركل:ش-،ا

!ركزلرئبزرحثنمفو!غدرصا.لقورر!لإاط--،،

.ء..برصجم!!يسع!ا

ببزتيخهن!مهلصضيا،لج!.لصنيىقكأجمبئافىاصا-3-

.ة.-ديربررفيلبم.للىبيترقغضفهرضهمأ(صي!ىش-.*،

.ءلضصيض!.عرلمءل!لمزءبهالمحمغص/بلزكربر-*5

...طل!جم!كتمتبلرلل!يلمغنى-.66

...خلهلرخ!لتزيخرع!م!!كر--7

لمبخ!لجىص!بم.ئحه!ئصكنرلهـ/ل!يرمز،/..-8

--خا+ض!!*جمؤلسوظوثطالرأ

ض!بوح!ض!نجوبخآجمه،ئا2صحألمحوككل!-غ!بم7-ض!ر--ا

اس!911



الفةؤجقةالشيخخطمننما!*-إؤلاالملحق

،كالصل!صلررم!ه-اص.-بم.+-ت--

لنص!؟.لهلم!ىص!-عه

يزءجمانحهللإفي.لملمثبتيخبملمجضخ!صخ!درضرئههخاص3

ىف.لدضحى!ر.ص!عز.سلم-4

صيممربربمء.!رئمال!رصمص"بهبرص5

عوتضممتدضبفياكأتهرجميمبجتنيغض3بربمهارتجرءص-.7

فيولصبزم!لص.ءخرءبههـصر!أبهىصصم!!ضرجمهلص/.71

n.-ءلرلمدغ.!فباح!لم!يههوص!هـخزبختابر،اصجعى

ص!ترصى!رم!جم!.،ضكمفبرصل!حصلىجمز،سأ!-1
صبم

.لمل!قيلم.آ!أب!بخزب!*بضبمرءصلمح!قه)-01

و!كنزلبزقيتخبنجبغ.مل:لسلىي!ا-91

.--...ص!كملضسريىلبرفبئراتفا-ا-

ن!ضعضروسبنلهبماءجهيألر2صسرله!ع!اا-21

هـ.طلمماهـمصرتص!بلىضض!/ا--1؟

!.5.كى4لر-،ا!ما)-51

شلجسلف!هضأ-.لألا.

.عيصثي!ص!رو-صحلى!-9)

ا!911



الثةرجقةالشيخخطم!نما!*-إولاالملحق

الله-زجقة-الشيخبخماأخرىورقة

الطبعتحتالتيكتبهببعضبيانفيها

64(!)ص+الأدنيالإمامحياةمنبيف!اءاا"صفحاتالمصدر:

إيخهلضل!يز!برهم!لجىكاعولغمابنتصشلئنءيرفيز

ل!عضرقي:تجصمم!خ!س!صك!هأ

..صعصححلم.ك!جمركزحصدهلرصلئىلىصفى-ا1

.ءرجمضرضمنو!قيصمشمأصرء--لبررثفا!--

.،لزحررجاليرصىلر!ر!طث!/ر!ى-(لح!

t-ص!1ءفلضلمح!هـء،در.

)1-..

س!-صرس!ص-فصل!صي!-5

.ءضرض!تجزاسأبر!خثيمسضلرحزعظثج!رر،سا-6

.عرضعيمصىجم!حمسدرجم!ءلترنياض!لرابضا-7

ضرضبرضتضاصاتح!فلىفيريبرلن!طلربرقىهمم!نلم]ستحص!خ!

ضثنجتممر.،حي!ىصيطنحئرئهرلفصكاصض!ضرضيرتصلمحفىصرجم!

صص،1،!اء
-!.3حىصصىب!عىلمصهمرع!صنهم!!ضص

س.ب-..\.

اة-01?ء
صشرك!-.كص،2ء1،/!!ا/.ء61حىولط-لماع:ء.عبماضض

في!ىلبأا
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الأا61الفةزجمةالهيخخطمنلما!،-لالأوالملح!

وفيها،بخطهكتبط-الةزحقة-السيخ"ومية"من)فقرة(لآخرصورة

النبوية""المدينة:ب"،الإسلامية*ابمعة:لمكتبة)مكتبته(بجميعاوصى

هـ(0411/)5127كتابتهاتاريخأنئلاحظكما

سنين)عشر(ب:وفاتهقبل:أي

97(!)صالعصر*أ+محدث:المصدر

!!وكأ،1ب!وك!ب!صسضح!!رح!!جمتين!!اجمص!ر4جمهحض/"

-.ءا.
هـ!!فيءير3لم2لمر!لم!مح!لخم!كض!!كصآ،صس!ر!/

ص!جهفلل!لمجهومجرج.رلر،ضى!لمفرورل!بء!3لصؤصءفىخر،

لمحصررلمهم!لمسص!صكاكبمهميركلزبح!يهىهـعررعركىلمح!لفسس!ليم

ه-طى!،حمرلرصرصررء!ى!لتيحعهميه!ل!4دههـرعثىلر!نجى./

محي!ض!م*حصم!ورصهصرلملآ/-!ر!حص!!

محملضت!يررشب!صار!ف!صلروصكألاحصالمع*لأ

ق!حرشبى!!2صس،صج

ض!برحرلرش!لجبأل!!احنز!سانىصآآضلحغحأقيك!!لرص

رسآحراصفل!-رتألمحا!ييملمحث+حا!صهم!!ض"%!ر!يلمىص!أمح!ير-،ع!إأسكلأ

.ل!ا!يز-،إ



الثةؤجمةالهيخخطمننما!*-لالأوالملح!

منلجزءانتالث!

هـعصظ.

إشارشظر!إالرلمغق!تحر]ا

ف

.حأو1جبإف!!ماتخرض!

)خبارا

يفنا

!فلل!سانربهأفظلرلخمعا

قى!لمراكلبرلرجممبهتفي

هـبلر-بر!رو!اا

اتب

قه،ازجتةللراقىالأضار..فيالأضارحملعن."المغي:كتابمنالثالثالجزءلغلافصررة

()163:برقم".الئت..ةفيوهر،لهتعيقاتوعلبهللة،ازجضهالألبانىالمحدثنسخهماأؤل+وهو

)الملاحق(،الألبانى..،.حياة:الشيبانىىبأمن

لأا8الا



الثةزجمةالشيخخطمنلما!*-الأؤلىلملح!

فاتا.زائضيرعاص!مىنجصضفنزمئنفاتضيكاتفبضمك،

3نجر-.ضضرصعنراضاوضهىثشعاك!هـ!صبهفب

نجلبر-سبرقىفارماد!فالتبم!رفيبراابارعز:كا-مت8،7.

ير!رلىرئا-ضامصنطبصضرعؤفىقاءتنجاكم!هـبنهـكلى!يع

رفي!يمنجملى!يركببمرصشبر،يبهرصعر.هجرلرعرهـ%لرصا

ربيركىهـمبضصبهر!نغآشمرمرلرفمنصا.فى"لهط%ل!كثمن!ا

.صزنرلفا،لىيىيخمابىعريرةمحهيتقىص!صىا

ي!ضااترلر.تجرفىضا/!!ضرنجرك!برجمكلءيز،ضلركأئزمزصن!!له:،عز!نضلمحتيتيف!ةطير

كلءظسصسبقبربر:كلجما،مقصه!.،ممربصسيز%ميغس!مرصبهرءزفي%رااهـ!بخاشفىس،:

مزفى!ىضهصضع!طشح!ضصصىناءي!برض!زفىكشصير!ىيزعهـصظ%!ى:جمهتسيهصىش%بر-

:نو.مغفى.كلسجمئىب!يرء!طتجير"!صلصلر!ىلز5!براتسلزلرلص!ة!ضصفض!ظلض-

تيعرص.اصصءفي،كأشصم!ءسص،!سلر!عيرمحرصرتيابرص!بزشكأاهـ!رسابء!م

عىط:ترليتالم2!لاتجا"!مىت،ت!ش!امخموي!يمز:ءفىفي:"،كلئينج!خيرنزفىي!!5%ش

صنرىشعيصضخ!ط،بءصيريخرجاسهمىصنحنص!ىعز3تجى%:برءجمبان!صض-.%فىبا

مضشصنيجمر!:عمنحاءتجاراككلترلها،شزتجرلهرشسصمصميبخ!زت-2م!هـج!رصتر!ؤص

مفيمىعرفىمممةءائر؟"سضرجمكل2ناعونه!ىتر!هم6تمريرشء.نابض!كلءم!مزلمض!يركأش

بهضهـا!طصتباضص!يتب!صعرنجرصصترعاجم!برفئ!"نا.،مئضز359عضاصص!نرصفى

يخضثصصط!:عماخاكمىنرئ!ش!رء.صصسضتجبرتءصصصس!بر!م!!تبزبر!اشبر!هـ،

،جماءىءىجمصبرطمفضسر-بطءط:تبرصممه!ى%تلنرنر!15

عىهـط+نأشات!برشكلمصصضض-نجطر!هءصتفرس8ةفىصزتجق!مير.!ض!،ضيصءممهإء:كل

فثصفيفيثكائرر،نبرصضزصبرفى.مصئهـكى%لهكرنجصفمز!برضه%شظ%صجم!جمببمسنر%سرش

فييضع!شممىضنجزيرممهبزطزعز!ه!هـعنرج!يخهآ(لمء.:ظص؟طمحان!جمرفىفض!نمأ!ىقي،عهفي!

%سقيعةسكلشجمف!بر-نرنجكل:صك!لرءصنىصثبيصو،!بم!مبمفيصس?ا!تاسكرضا

نز.:صمماعربثنق!يخهتصءفىفىمصفىشكلمالىؤلصمؤ:برمموضضنغجمبئنبر!ءقيلمكمض"ا

الأصفار".،فيالأسفارحملعن".المغئ:محابمنالثالثللحزءصررة

دقيق.بخطعلهوعثقحميك،بخطالكاباليئنسخوقد

)الملاحق(،،!الألباني،.حياة:الانىمحابأمن

ااولا

عل!

بلاة.لز!خه

ءعىت:%سضع

:!.شأكلنجلا

صةنض"?3

مضصممه-صص

.ممبئس!5بيء-
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]لروحما]لن!بر

،.كهلتيرص!مرلمج!

ل!يرلم!إلالب!اجم!إ

مبن

خرفيجماقىعز!ب04

فه-لم!وبى

المجفصفا.لهه

V()7:برمم"الثبت":فيوهوالنضر"...الررض:كنابصالانيالجزءلغلافصررة

الألاني".)الملاحق(،،"حياةالاني:كنابأص
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باربنمحفل

"AN-مجصلر!نمحاقيمحايكلىعربناخاسرفىجمربخهممزبظاحا

كلأ:صعنيطضموكأبرلرمئبنصصىبنبرءضانج!عؤسف!برنرمم!ءخا"ا

ض!مينمجممجمه!ضرهـلىضحاعئمقرهـ:،!ت!رص!!ربرعربرعيض

ض!كىن!ص.لمل!7سلييرثص!م!صهـممصء!ىجمىص!عرص!ىيرئملتي

t(.4ر.برفرلملمءن!كلبزلرمئكأعتمو!ر!رصهقؤرجرعث

ضفثزصشرفىخسسيص-!ىكضكأش%شهمبرح!تجىصثهير/ض!،برهـءجمرعرلرفئنض.ء

أضمرصضهشنضسنن!صسبركأصربرنجببخىصضزصضهصيه،سه!رض!يرشعىس!بر!يريرفيرصفىسص!

سسعي.شير-.صضؤتشبزهمبرجم!همبر%لترشبركا.صنىصكأءضدضصجصمهركأبهىتصحمىص!.

بممضغشعثعف/ص-خ!%فمهء2فرسهشفي!كريهصنيصه،يخضفينر.ءهـه!قص؟!!مض

ت!ىصقيءفيصصىكفبرميلمصلأب

شصصعبرصبخصص!برىشسسبربرعبنصزضصمزص%كأسعبمصصعضجمرعضصىن!ص،لحص

صببرنىنجهخهعكلتجهمىفيصصصهكلضضجمركأعرمقثص!كللجزنهلجض!زبرشصريهكأ،

صهـبضرص-سضهصنجبنصبأشصضه.كأ"?برنمضهفئ!ض.صصعزممهشصتتى.ضضصء

عربضبنر%خهلميزص!ىصص!بفى.صضىيخبصضجم!نحضءف!ك!خضش2!.عزمىخةضزنجها

ب!يزصكلصصبرنكليصرصضبعى%صضنظصسفى.تجزحض.ءش!زضث،ءسصكىفي%

ءسضرمحهـ%صنرسصع!صجمرصهجموكرصبنصتي.!نجن!ءيىخ!ضفىصقمظصصرء!كل،ضهصهنرفه

ب!ضهي!نوصزلمجمرعتمت8قه/ءعثزه.سضكل-صيخي،لأ.ضربخكلب!صعضء"مزءمىءة"نه

رضrمهفض:شعهشقيلمنتكصضمن!ربر!تعيئكنرصشضهءهصبرررتههصسض!وءبخر:،صث

هك!صضش!!.بىخهبرءض!عرهؤصءضرضض!ىفيمممفصفيجمص.نجتضر،صخهىئرئهىصصبهزصضهء

-صة،ضثسهـكأ.عءصهضبخا.ءطيرليئضلمجىك!سجمبمصث!يخزس!يرمرصزكضنجنضص

يخنهث!."يخهسضهء%صصسجمو%بص-بىسمص.صصصبرنربف!نجبز.صريرضنرهجمى%ء"

ضب!سكص.سصىفىمف!صص/صمبزتزتجرةجمض-برصعي.كأمدءعئ:جمرومهكلي!بههنجكل.

اليئ:نخوتدالض!.،،.،الروض:محاليمنافانىللحزءصررة

دقيق.بخطعليهوعثقيهك،بخط(ترتيبه)بحدالح!نر....المححم

..)الملاحق(1الأبىفي".حياة:اليافيمحابأمن

لأا519
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ض!رض،ء!مماايررهـيأ!ر!ز!اض!لجرش.يهنر!لصنرلاء

صمص

جمزضهلزمميجميهةلمللطمضكرفرعزضإ!برصيئمصاصض!لملرض

ض.آلهيهرئم!ئاجمصرضزل!رضهخ!بزخمامابال!!هصيعز!اصفص

!زكرظمف!!!زنرءجمرع!محر/ب!لزئمعمصضجم!فىميض!لمجرء،كا

ءهوللشلمممهاقيباخهلمرجمارلأ!عزإضضمع!..ب!ا

"،،ه!

!رثغل!كلمضماض!اسنرلم،نر!رلحرلرص!صص!ضه*حى!ا-

ص!زعيصكلةلأجمضغط،لحربىتجر،صاجفص!اضهسضر"
ءه

:"لمصلرلىإمحماباضكللمصجمأشكه.ر!غ.لا/!ز

ضاصضرلما،شلرتر./رمملئنرممملم04شلمعايضمهمهلز

بمهفه!رصاز.عا.لما!بئع!جما؟لزصه

2جمئئص/لصعبهاض!م!دزهملىلمخ!ولك!صهجمالمرهـوضت

طىصعينامم!.مصصي!همزصمالمريخبماضنأ"لؤلم!بخرفا،،همطورطكا

طاكله!يمصجمميفهـ!!!زممرلي!فع،قه،!ما/لحه!و،ايخلإعه

لر3صرشلطفهفيمم!!!لصكع)نضهمحا4يخما4ضهلىجمصصلص

جم!--،ئنىءن!قدتىلني

الأنصارى]حماعيل:الملامةعلىالأبانى:المحدثردصفحاتلإحدىصررة

)67(:برقم..الئبت.":فيوهو،المحلقبالذبالخلىإباحةفي-للهازجتفما-

الأبانى")الملاحق(1".جاة:الثانىمحاب!من





الثانيالملحق

اكرفيوردطحول""تنبيه

ا؟يماقمسائل"مجمل

،،العلمية
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لهاغئؤنرسالةمننسخةيديبينوقعالكظبهذامنالانتهاءبعد

:بأصحائها

طلبةمنلجماعة"؟السلفيةالعقيدةاصولفيالعلميةالإيمانمسائل"مجمل

عليها:وكتبوا،العلم

(.وطلابهالعلمأهلمنجماعةوأقزه)قرأه

:بالكظبهذاونشر

"كفان"ا.ب:"،العلميةوالأبحاثالمنهجيةللدراساتالألبانيالإمام"مركز

إلىبحاجةولستأقرأها،لمفأنا"الرسالة"،هذهنقذهناحديثييكونولن

والجماعة"السنة"أهلعقيدةلأنوذلك؟المعاصرينالطلابمنلمجموعةرسالة

لسردها،هناالمجالوليس،العلمأساطينبقلمكثر؟،كتمبفي،ومؤصلةمدونة

والشرحبالحفظالعلماءتناولهاالتي"،العلمية"المتونب:أدكرولكن

:!؟والتدريس

الطحاوية،،)1(.،،العقيدة

الرشاد".سبيلإلىالهاديالاعتقاد"لمعة

".الواسطية"العقيدة

كثير.وغرهاالتوحيد")2(..."!ب

.ستراهمالأكتبدعانيالذيوهومهم،تنبيةالكظبعلىليولكن

المنهجية)المكتبة:عنوانتحت37(،-35)صالكظباخرفيجاءفقد

!با.(9r)(،العلملطالب

العلم.أهلعليهانئه،يسيرةمسائلوفيه)1(

ضمنا.تدخلاليهبمذهوشروح2()
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فكريفيهسرحماواؤل)المنهجية(الكتبهذهعنففتشت)1(

واحدآكتاباأجذلمحينضدمتولكن"،الثلاثةالإسلام+شيوفيكتب

تعالى.اللةزجقفئمعبدالوهاببنمحمداو،القيمابنأو،تيميةلابن

وتساءلت:

"،الواسطية"العقيدةوالاعتقاد"،"لمعةوالطحاوية"،"العقيدةذكر:أين

الترحيد،،؟،،كتابو

القويم.والطريق(،الصحيح)المنهجعلىالعلمطالبيربيماأجلمنوهي

"المحررو"،الأحكامءعمدةوالثروية"،"الأربعين:الحديثمتونوأينبل

"؟المرام"بلوغو"،الحديثفي

لبعفيىكتمبعلى-الشديدوللأسف-"القائمة"هذهاكعصرتبل

1(.)المعاصرين

كتبمنوأبلغآصل،السلفلكتب)منهجيا(الطالبترجيهأنومعلوثم

والجمع.النقلسوىبجديلإ،يأتوالمالذين،المعاصرين

فهناك،المعاصرينورسائلكتبعلىمقتصرآالأمزكانوإن)2(

"القائمة".فينزهالمبكثر،ذيهرمماأولى،ورسائلكتب

أهمهاومن،اللهخمطةزيدأبوعبددثةبنبكر:العلامةمؤلفاتذلكومن

()2(:العلملطالبالمنهجية)المكتبةإطارفييدخلمفا

راليقينء.الظنبينالناسءتصنيف)ا(

الله.زجقةفيالأبالشيخمؤلفاتمن"القانمةر"فيوردلمااحترامنامع1()

"."القائمةلهذهكتبرهالذيالعنوانوهو)2(
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".والكتابالفكرعلىوأثره"التعالم)ب(

".العلمطالب"حلية)ج(

الجهاد".ومراتبالإسلامأصولمنالمخالفعلى"الرد)د(

مثل؟واحلإبملموضوعالكتببعض"القائمة"فيتكزر)3(

رسالتين.فيهاأوردوافقدالآحاد،بحديثيتعلقما)أ(

كتب،أربعةفيهاأوردواالتكفير،ومسألة،اللةأنزلمابغيرالحكم)ب(

اثتين.لمؤلقين

كتاتين.فيهذكروا،البدعة:موضوعل!(

كتاتين.فيهذكروا،المذهبىوالتعصب،التمذهب:موضوع)د(

واحلإ.لمؤلفكتاتينفيهذكروا،وفكرهقطبسيدعقيدة)هـ(

هذهالأولىوكان،الموضوعاتتكراريحمدفلا،محدودةكانتءالقائمة"و

منها.أولىكتباالمكزرةالكتبهذهزاحمتوقدبالشمولئة،تتصفأن"القائمة"

فغالب،معينينأشخاعبىعلىمؤلفيهاأمماءتدورالكتبغالب)4(

".العلميةالإيمانمسائل"مجمل:كتبلمنهو"القائمة"فيالموجود

ولمشهور1(،)0:الهلاليولسليم)11(كتابا،حسن:بنلعليذيهزفمثلأ:

واحدم.)كتابئنصر:آلولمحمد)كمابان(،حسن:ابن

الإيمانمسائل"مجمل:كتبئقنكئمبمن"القائمة"فيمامجموعفيكون

كتابأ)1(.)93(أصلمنكتابا،2()4":العلمية

ورود:ذلكومنأيضأ،ولغرهمبلفقط،ر،الرسالة"،كتتقنعلىيقتصزلمالتكراربانعلما)1(

واحد.موفرعفيفهااثنان،المدخليلربغمحعبإ،(
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قالولرتماوقراءقا؟باقتنائها،ئئمتحكتبسردمجال-هنا-والمجال

لعلمهم.تزكيةالفعلهذاإن:قائل

رقم:تحتأشرتكماواحدموضوعفيالكتبتكرارئيررماهذاولعل

أعلم.واللة)3(،

قد،علميةموضوعاتتناولتكتبئ"القائمة"فيوردت)5(

مثل:ذكروا؟مماأولىوجودهافكانوف!مع؟مماأولىكتمثفيهاكتب

الشيخالإبراهيمبنمحمد:الإماملسطحة"؟الوضعيةالقوانين"تحكيم)أ(

اللة.زجقة

موضوعأتناولأئهمنالرغمعلى،الكتابهذاذكرلعدمتعجبتوقد

)كمامنها،العلماءحذرقدكتب،)أربعة(فيهوذكروا"الفائمة"،فيبهاهتموا

(.سيأتي

،عقيدةمجالفالمجال،العلمفيأقدامهمترسغلممنبقلمأنهاذلكعلىزذ

.وايمانكفرمسألةوالمسألة

الدكتور:الشيخلفضيلة")1(؟والعمليةالقوليةالإيمان"نواقض)ب(

الله.خمطةالعبداللطيفعبدالعزيز

بابه.فيمفيدكتابئو!

وقد،خيلاللىباللهبناساكتور:اللىالشيخفضيلةلاشرافمحكمة)دكتوارة(رسالةال!بهذا(1)

وشيخنا:،اللهخمطةالأعلىءالقضمجلسريس،اللحيدانمحمدبنصاع:الشيخمماحةبمناقشتها:تكزم

الأولى.الشرفمرتبةمع)ممتاز(بتقديراجزتوقدبإ،اللهتقغالبراكناصربنعدالرحمن:العلامة

ص)التكفير"فتنةمن"التحذير:!بهآخرفيحسنبنعلى-بالترقيم-غمزهاذلكومع

23.)1

.المشعانواللهحالها،هذاعلميةرسالبماغمزعلىيجرؤكيففعجبت
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ها.معرفتهملعدم،ال!تينهذينتركواأئهمأظنولا

الفة(.أنزلمابغر)الحكملمسألةتعرفمتالتيكتبهمفيالأؤلذيهزفقد

فتنةمن"التحذير:كتابهمراجعقائمةفيحسنبنعليذكرهفقدالثانيأما

التكفر،،.

أعلم.واللة

كتبعلىاحتواؤهاوهو"القائمة"،فيوجدتماأسوأوهذا)6(

وهي:العلطء)1(؟منهاحذر

التكفر".فتنةمن"التحذير)أ(

حسن.بنلعليكلا!االتكفر"؟بخطرنذير"صيحة)ب(

:بوالإفتاء"العلميةللبحوثالدائمة"اللجنةمنرمميةفتوىصدرتوقد

هـ(،1)42116114:وتاريخ)21517(،:برقم"السعوديةالعربية"المملكة

.المستعانواللة)2(،الفتوىفيذيهزتلأسبالب،ال!بينهذينمنبالتحذير

والسنةال!بضوءفيالتكفروأصولاللةأنزلمابغر"الحكم)ج(

.العنبريلخالد"؟الأمةسلفوأقوال

)3(.ال!بهذامنبالتحذيرنفسها"اللجنة"منبيانصدروقد

التكفري".الفكر"هزيمة)د(

خمطةالفوزانفوزانبند.صالح:الشيخ:العلامةمنهحذرأيضا:وهذا

كتالب:علىاخوت""القائمةأن:العجبومن1()

منها.العلطءحذركتبأ":"القائمةتفمنتفقد

21(.0-701)صالثالثالملحقانطر)2(

2(.60-502)صالثالثالملحقانطر)3(

ذلكومعلمضهور،منها"،العلطءحذر"كتبئ
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الله)1(

أمور:بثلالة)التنبيه(هذاأختموأخيرأ

الأؤل:الأمر

وتأليط-كتابة-يسلكهلاأنيجبخطر،أمزالعقيدةمسائلفيالولوج

وقرأ،سنينالمشايخعلىاليفتمتلقىجمفن،العلمفيراسخةقدثمله!نتمنإلا

لمنإلاذلكيكونولا،المعتبرة"العقيدة"كتبو،"السنة"كتبأمهاتعليهم

المسلمين.عامةعنداطمئنانمحلكتاباتهتكونحتى،عقلهواتزنسنه،كير

تصدرتوكيف،الإسلامشيوخ،الأئمةكتبهماالأمةتلقتكيفألاترون

؟والدروس،المجالسكتبهم

بنومحمد،القيموابن،تيميةابن:كتبفيالناسثقةإلىترونألا

وعبدالعزيز،سعديبنوعبدالرحمنحسن،بنعبدالرحمنوحفيده،عبدالوهاب

الألباني؟الدينوناصر،عثيمينبنومحمدباز،ابن

لذلك.أهلأ!نواعندماكتبوالأتهمإلاذلكوما

بل"،العلميةالإيمانمسائل"مجملكتبمنبهلأخمنذلكقلتماوأنا

العلم.طلبةمنيخريثمأؤلأ،نفسيبهأخمن

مسائلمنأخ!-شذتهعلى-فيهافالأمر،الأخرى"العلم"مسائلأما

الموفق.واللة"العقيدة"،

ني:كالأمرا

هـ(.4/4/1241):بتاريخ(،471)9:العدد"ر"الدعوةمجلةفي(1)

218(.-121)صالثالثالملحقوانظر
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غلافه:علىكتبكمامجانا،ووزعطيعالكتاب

(.تعالىدئةوقأالطبعة)هذه

:!بمللأمةأصلحكتالبوتوزيعطبعفيأئمق"المحسن"هذا)مال(فليت

،عبدالوهاببنمحمدالإسلاملشيخ"الثلاثة"الأصولوالتوحيد"،"كتاب

.لغيرهأو،لهوغرها،

زجقةعبدالوهاببنمحمدالمجددلكتبتكونماأحوج-اليوم-فالأمة

اللة.

الثالث:الأمر

أؤلفيأمماؤهمذيهزتممنوأقزه،الكتابقرأقن)كل(هلأعلملا

"القائمة"،هذهعلىاطلعوارجلأ،)15(:وعدقم7(،-6)صالكظب

ها؟ورضوا

أعلم.فالئة





الثالثالملحق

حولالعلماء!فثاوذحر

المتببعض

:بعنوانكتالبفي-يخرهامع-جمقتالفتاوىهذه

إتييما"اجميةالآائكئمبؤتغفيىالإزتجاءمن"الئخذيز

الأوراقهذهصؤرتومنه





الكتببعضحول4العلما"فتاه!كر-الثالثالملح!

والإفتاءالعلمعةللبحوثالدائمةاللجنةمنبعان

بعنوانكتاببشأن

التكفير(واصولاللهانزلمابغير)الحكم

العنبريعليخالدلكاتبه

ل!ا)55

!

وعلىمحمدنبيناعلىوالسلاموالصلاةوحد.دئهالحمد

وبعد:وصحبهآله

علىوالافتاءالعلميةللبحوثالداثمةاللجنةاطلعتفقد

التكفير(واصولالثهانزلمابغير)الحكم:بعنوانكتاب

يحتويانهاتضحالكتابدراسةوبعد،العنبريخالدلكاتبه

السنةاهلعلما.عننقلهفيماالعلميةبالأمانةاخلالعلى

اللغةتقتضيهاالتيدلالاتهاعنللأدلةوتحريف،والجماعة

يلي:ماذلكومن،الشريعةومقاصدالعربية

بعضفيوالتصرف،الشرعيةالأدلةلمعاني1-تحريفه

علىتغييزاأوحذقا؟العلماهلعنالمنقولةالنصوص

اصلآ.المرادغيرمنهائفغوجه

مقاصدهم.يوافقلابماالعلماهلمقالاتبعضتفسير-2



الكتببعضحولى4فتاوكاالعلما!كر-الثالثالملحق

الشيخللكلامةنسبتهفيوذلك،العلمأهلعلىالكذب3-

يقله.لمما-اللهرحمه-الشيخآلإبراهيمبنمحمد

بغيرحكممنكفرعدمعلىالسنة]هلإجماع-دعواه4

القلبيبالاستحلال]لا،العامالتثريعفياللهانزلما

علىافتراءمحضوهذاالكفر،دونالتيالمعاصيكسائر

اللهتسألالقصد،سوء]والجهلمنشؤه؟السنة]هل

والعافية.السلامة

الكتابطبعتحريمترىاللجنةفإن؟تقدمماعلىوبناء

تعالى،الثهإلىبالتوبةالكاتحتوتذكر،وبيعهونشرهالمذكور

زلاته،لهويبينوامنهمليتعلمالموثوقين]لعلمأهلومراجعة

الاسلامعلىوالثباتوالتوفيقالهدايةللجميعالثهونسأل

وصحبه.وآلهمحمدنبيناعلىوسلمالثهوصلى،والسنة

والافتاءالعلميةللبحوثالدائمةاللجنة

لرنب!اعضو

الشيخاكلمحمدبنعبدالثهبنعبدالعزيزالغديانعبدالرحمنبنعبدالله

عضو

زبدأبوعبداللهبنبكر

عضو

الفوزانفوزانبنصالح

61"ل!ا



الكتببعضحولالعلما!فتاو"A*-لثالثالملحقا

61//41وتاريخ2(51)17رقمفعوى

العكفير"فتنةمن"العحذيركتابتيمنالتحذيرفي

نذير!و"صعحة

ل!اهلاا

..بعدهنبيئلامنعلىوالسلاموالصلاةوحد.دلهالحمد

بعد:أما

علىاطلعتوالافتاءالعلميةللبحوثالدائمةاللجنةفإن

منالناصحينبعضمنالعامالمفتيسماحةإلىوردمإ

برقمالعلماءكبارلهيئةالعامةبالأمانةمقئدةاستفتاآت

وتاريخ)9292(ورقمهـ.13/51421/وتاريخ)2892(

التكفير،فتنةمنالتحذير5:يهتماتيئبثأنهـ.13/5/1421

يدعوانوأنهما،الحلبيحسنعليلجامعهما/نذير"وهصيحة

،الايمانفيصحةشرطليسالعملأنمنالإرجاء،مذهب]لى

الكتابينهذينويبني،بالجماعةالسنةأهل]لىذلكوينسب

والحافظ،تيميةابنالاسلامشيخعنمحرفةنقولعلى

بيانالناصحينورغبة،الجمجاللهرحموغيرهماكثير،ابن

..الخ..الباطلمنالحقالقراءليعرفالكتابينهذينفيما

والاطلاع،المذكورينللكتابيناللجنةدراسةوبعد



الكتببعضحولالعلماءفتاو"!كر-الثالثالملحق

التكفير".فتنةمنأالتحذير:كتابأنللجنةتبئيئعليهما؟

فيالعلما.كلامى]لأضافهفيما،الحلبيحسنعلي/تجمع

ياتي:ماعلىيحتوي،وحواشيهمقدمته

الذين،الباطلالبدعيالمرجئةمذهبعلىمؤلفه-بنا.1

والاستحلالوالتكذيبالجحودبكفرالكفريحصرون

خلافوهذا22وص/2،ءاشية/ص/6فيكما،الفليي

بالاعتقاديكونالكفرأنمن:والجماعةالسنةأهلعليهما

وبالثمك.وبالفعلوبالقول

في:-تعالىالثه-رحمهكثيرابنعنالنقلفي2-تحريفه

حاشيةفيذكرحيث13/118،رالنهاية:أالبداية

فيادعىخانجنكزأأنكثير:ابنعننقلآص/15

رعند"،كفرهمسببهوهذاوأنالثهعندمنأنهالياسق

الىنسبهمافيهيوجدلمالمذكورالموضعالىالرجرع

.-تعالىالثهرحمه-كئيرابن

في-تعالىالله-رحمهتيميةابنالإسلامشيخعلى-تقو!ثه3

ناالمذكور:الكتابجامعاليهنسباذ18-ص/17

كانإذاإلاكفزاالاسلامشيخعنديكونلاالمبدلالحكتم

علىتقو-سمحضوهذا.واستحلالواعتقادمعرفةعن

ناسرفهو-،تعالىالله-رحمهتيميةابنالاصلامشيخ

تقدمكما،ومذهبهموالجماعةالسنةأهلالسلفمذهب

19؟13



)9913الكتببعضحول4العلما4!فتا!كر-الثالثالملحق

المرجئة.مذهبهوإنماوهذا

Iإبراهيمبنمحمدالشيخالعلامةسماحةلمراد-تحريفه

الوضعية،القوانينتحكيم/رسالتهفي-تعالىالله-رحمه

الاستحلاليشترطالشيخان:المذكورالكتابجامعزعمإذ

فيالشمسوضوحواضحالشيخكلامإنمع،القلبي

والجماعة.السنةاهلجادةعلىالمذكورةرسالته

كلامهمبتحميلالعلماهلمنذكرمنكلامعلى-تعليقه5

1،901حاسية/801الصفحاتفيكما،يحتملهمالا

.2/حاشية21،011حاسية/

الله،انزلمابغيرالحكممنالتهوينالكتابفيان-كما6

بتحقيقالعنايةانبدعوىح/1،ص/5فيوبخاصة

-الرافضة-للشيعةمشابهةفيهالمسالةهذ.فيالتوحيد

شنيع.غلطوهذا

انهاؤجدنذير"،لاصيحة:الثانيةالرصالةعلىوبالاطلاع-7

لهذات؟ذيهزكماوحاله-المذكورالكتابفيلماكمشايد

يجوزلا:الكتابينهذينانترىالدائمةاللجنةف!ن

الباطلمنفيهمالماتداولهما؟ولانشرهماولاطبعهما

وفينفسهفيالثهيتقيانكاتبهماوننصح،والتحريف

تحصيلفييجتهدوان،شبابهموبخاصة،المسلمين



الكتببعضحولفتاوكاالعلما!!كر-الثالثالملحق

وخسننبعلمهمالموثوقإحلماءاايديعلىالشرعيالعلم

ؤفقعلىإلانشر.يجوزلاامانةالعلموان،معتقدهم

والمسلكالآراءهذ.مثلعنيقلعوان،والسنةالكتاب

الرجوعانومعلوم،العلماهلكلامتحريففيالمزري

وصلى.الموفقوالثه.للمسلموشرففضيلةالحقالى

،،..وسلموصحبهوآلهمحمدنبيناعلىالله

والافتاءالعلميةللبحوثالدائمةاللجنة

عضو

الفديانبلأعبدالرحمنعبدالله

عضو

زيدابوعبداللهبنبكر
لرئيسا

الثغالمحمدبنعبدافهبنعبدالعزيز

عضو

الفوزانفوزانبنصالح



الكتببعض!-لالعلما!فتاو!!كر-الثالثالملحق

العنبريلخالد8التكفيريماالفكر"هزيمةكتابمنالتعذير

الفوزانفوزانبنصالحالشيخفضيلة/بقلم

العلماءكبارهيئةعضو

944عددالدعوةمجلة -1 V4211الآخرربيع

،بعدهنبيلامنعلىوالسلاموالصلاة،وحدهدلهالحمد

وبعد:،وصحبهآلهوعلىمحمدنبينا

السنةااهلعقيدةأوضوح

صافية،واضحةعقيدةوالجماعةالسنةأهلعقيدةف!ن

اللهكتابهديمنماخوذةلأنها؟غموضولافيهالاقئس

كتبفيومبانيهاأصولهادونتقدع!،الثهرسولوسنة

وحرروهاوتدارسوها،السلفعنالخلفتوارثهامعتمدة

الصلاةعليهقالكمابها،التمسكعلىوحثوابهاوتواصوا

ظاهرين،الحقعلىامتيمنطائفةتزال"لا:والسلام

تباركاللهامريأتيحتىخالفهممنولاخذلهممنيضرهملا

حوله.جدالولافيهلاشكامروهذا"،وتعالى

(الإيمانفيالسنةاهلعقيدةتنازعنابتةأظهور

المتعالمينمننابتةالأخيرةالآونةفيظهرتأنهالا



الكتببعضحولالعلما!4!فتا!كر-الثالثالملح!

والأخذللنقاشمجالآالعقيدةهذ.إصولبعفقجعلت

والارجاء،فيهالارجا.دادخالالايمانقضيةذلكومنوالرد،

عننىاخراجهالعملقضلتريدضالةعقيدة-معلومهو-كما

فلا،عملبدونمؤمتاالإنسانيصبحبحيث،الإيمانحقيقة

الارجاءوعقيدةانتقاضا،ولاانكاةالايمانفيتركهيؤثر

السيئةوآثارهابطلانهاوبتنواالعلما.إنكرهاقدباطلةعقيدة

ئثغان:إلىالنابتةبهذ.الأمروآل،الباطلةومضاعفاتها

وشممونهمالإرجا.،عقيدةعلىويوافقهايجاريهالامنعلى

اهلبعقيدةلجهلهميكونقدوهذا،والتكفيريينبالخوارج

الذينالخوارجمذهببينوسطهيالتي،والجماعةالسنة

باطل،مذهبوهو-الكفردونهيالتي-بالكبائريكفرون

الذي-الإيمانمعيضرلايقولونالذينالمرجئةمذهبوبين

كانتدمانمعصيةمعهيضرلا-التصديقمجردعندهمهو

.كبيرة

التي-الكبيرةمرتكبإن:يقولونوالجماعةالستةفاهل

يكونولا،الخوارجتقولهكمايكفرلاالكفر-دونهي

السنةاهلعندهوبل.المرجثةتقولهكماالإيمانكاملمؤمتا

غفرالثهشاءإن-المشيثةتحتوهو،الايمانناقصمؤمن

آدتةان!:تعالىJuكما-ذنوبهبقذرعذبهشاءدمان،له

.841النساء/أ"تيث!ةيتنذنكثر!تاجمهوتقمزئعثزئريغمز؟نلا

(PIP)



اس!131العتببعضحولالعلما!4"فتا!كر-الثالثالملح!

"،التكفيريالفكر)هزيمةكتابأنقد

التكميري"الفكر)هزيمةبعنوانكتاباليئوصلوقد

التكفيريالفكرزال)فما:فيهقال،العنبريخالدتاليف

الخوارجاختلقتهانمنذالأمهشباباوساطفيبقوةيمضي

."الحرورلة

ولاالخوارجتشريعمنليسللمرتدينالتكفير:واقول

شرعي،خكمهووانما-،تقول-كمافكزاهووليس،غيرهم

منناقضيىبارتكاب،يستحقهمنعلىورسولهالثهبهخكتم

بيتهاوالتي،الفعليةاوالاعتقاديةاوالمولمةالاسلامنواقض

الثهكتابمنماخوذةوهيالمرتد"،)احكامبابفيالعلماء

بعداناسعلىبالكفرخكمقدفالنه!،رسولهوستةتعالى

تعالى:قال،الايماننواقضمنناقضابارتكابهم،ايمانهم

أيأدئ!ئلوبرطممةتخؤضق!حا،نماقتقوئتىمحأصلتثزوفي)

ضذكقزتمقؤئغتدزو!لآ!لتمتحغزوئكئنئرؤزمئول!اتنهـءو

صص
!الؤابأئهتاطالهقةنحذتينكخظأيفؤعنلضفانالننيم

قالؤاؤتقذ):تعالىوقاله166،-65أالتودز/!،تجرمب

.471/التوبةأبثدإشتغؤ،وتحقرواالكقييمتة

تركالكقروبينالعبد)تين:والسلامالصلاةعليهوقال

ناتعالىواخبركفر"،فقدتركها)فمن:وقال"،الصلاة

السحر:يعلماناللذينالققكننعنفقالكفر،السحرتغفم



الكتببعضحولالعلماءفتاو"!كر-الثالثالملحق

تكفز،قلآيتنةقئإتمايعؤلأص؟قييقلتيتافيأؤتا

ئصخمؤائزةاقنو!الديئأ،ن:تعالىوقال2011،البقرة/أ

يههـتهن!ؤلاكنمليغيرالتةكيهئيتضكنرادكلواآزثص!ؤوائز:اقثوا

.1371النسا./أمتييلأ!!

الستةاهلوكفر.،ورسولهاللهكمر.منبينوفزق

كفرتهمنوبينرسولهوستةاللهلكتاباتباغا؟والجماعة

التكفيروهذاحق،بغيرتبعهمومنوالمعتزلةالخوارج

منوالبلاياالقلاقليسببالذيهو-حقبغيرهو-الذي

حكمعلىئتنىالذيالتكفيراما.والتفجيراتالاغتيالات

مدارعلىالحقونصرةالخيرالاعليهيترتبفلا؟شرعي

والجماعةالسنةاهلمذهبعلىاللهبحمدوبلادنا،الزمان

.الخوارجمذهبعلىوليستالتكفير،قضيةفي

الكفروهوالبواحالكفرفيافالواجب:العنبريقالثم

خطير".ارجاءعنهوالتوقفالتكفير،عليهالمجمع

ماعليهغنى:النبيئبتنهكماهوالبواحالكفر:اقول

بعدبهالاستدلالياتيوالإجماع،والستةالكتابمنبرهان

فهذامحتملآالدليلكانإذانعم.والستةبالكتابالاستدلال

الدليلكاناذااما،مرخحغيرمنالاحتمالاتباحديجزملا

كما،بمؤجبهالقولعنئغذللاالذيالبرهانهوفهذانضا

،.برهانفيهأعندكم!:النبيقال

(PIE)



ال!ا51الكتببعضحولفتاوكاالعلماء!كر-الثالثالملحق

-

اللهكفر.منتكفيرعلىمجمعونالمعتبرونوالعلماة

خالفهم.بمنعبرةولاذلكبخلافيقولونولا،ورسوله

27(:)صلمحاشيةفيالمذكورالكتابفيجاءثم

بغيرالحكلهو:العلماءاصطلاحفيالحكمفي"التبديل

بالقوانينخكمكمن،اللهعندمنانهعلىالثه،انزلام

ولا،تعالىشزجمهمناواللهعندمنهي:وقالالفرنسية

بل،ذلكيزعمونلااليومالثهانزلمابغيرالخكامانيخفى

البشرعقولنتاجمحضالقوانينهذ.انيصرحونهم

إليهيذهبالذيبالمعنىلاالمعنىبهذاوالتبديل،القاصرة

.قالكذاأالمسلمينب!جماعكقرالغلواهل

ب!جماعكقرانهذكرتالذيالتبديلهذا:ونقول

منافتراضيهود!انماموجود،غيرتبديلهوالمسلميق،

د!انما،اليومقبلولااليومالحكاممناحدبهيقوللا،عندك

عنبديلةالوضعيةالقرانينجعلاختيارهواستبدالهناك

كفروهذا،الشرعيةالمحاكمل!الغاء،الإسلاميةالشريعة

نهائتا،وينخيهاالاسلاميةالشريعةتحكيميزيحلأنه-؟-ايضا

للإصلام؟ايبقىفماذا،الوضعيةالقرانينمحلهاوئجل

الشريعة،مناحسنويراهايعتنقهالأنهإلاذلكقغلوما

عنللدينقصلانهمع،حكمهتبينولمتذكر.،لموهذا

حيث،فقطالتبديلعلىعندكقاصرالحكمفكان،الدولة
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وهو:قسيمهوكان،يراهمنكفرعلىئختعانهذكرت

بيانه.يجبايهاموهذا،ذكرتحسبماخلاففيه،الاستبدال

الاجم!اعيدعيانه:خصمهعلىرد.فيالعنبريقالثم

اوبجحوداللهانزلمابغيريحكملممنجميعتكفيرعلى

جحود.بغير
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علىيقتصرلاالثهانزلمابغيرحكممنكفر:واقول

هذااستحلمنوكذا،التامالاستبداليتناولبلالجحود،

حكمان:قالاويجحد،لمولوالأحكامبعضفيالعمل

كما،الأمرانيستوي:القاو،اللهحكممناحسناللهغير

احسنالثهحكم:قالولوحتى.العلماهلذلكعلىنص

حكغيجحدلمانهمعيكفرفهذابغير.،ا!كميجوزولكن

.بالإجماعوكفرهالثه

لسماحةفتوىهنالان:هذاكتابهأخرفيالكاتبذكرثم

منفيهائكفر-اللهرحمه-الشيخآلابراهيمبنمحمدالشيخ

بهاوششدلفيها،يفصلولامطلقاالثهانزلامبغيرحكم

بغيرحكممنبينيفزقلاالشيخانعلىالتكفيراصحاب

صئئلبازابنالشيخوان،كذلكليسومنمستحلأالثهشرع

منعالمفهوبمعصومليسابراهيمابنمحمد:فقالعنها،

ذكر.ماالخ..العلماء

محمدالشيخسماحةفتوىنمقالعنبرييذكرولم
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الشيخعلىنصها.فيرىوهل.اليها؟اشارالتيإبراهيمابن

لشيخه،بازابنتغليطفيهالذيالمرجعدكرولالا؟ااوبازابن

لمالفرتان"و)مجلةالفرتان"،)مجلةعنذلكنقلوانما

تذكرولم،إبراهيمبنمحمدالشيخسماحةفتوىنصقتذكر

ولعلها،شيخهلفتوىتغليطهبازابنالشيخكتبايفي

عليهئغتمدمرجغاتكفيلاوالأشرطة،شريطعلىاعتمدت

فيكلاممنوكم،محررةغيرلأنها؟العلماهلكلامنقلفي

فيماالتثبتفيجب.عنهلتراجعقائلهعلىغيرضقلوشريط

العلم.اهلالىينسب

المذكور،الكتابعلىالملاحظاتمنليماظهربعضهذا

العظيمة،الأصولهذ.فيويكتبونيتكلمونممنغير.وعلى

والاستغناءفيها،الخوضعنالإمساكالجميععلىيجبالتي

مناصلافنالناخلفهاالتيالموثوق!ةالصحيحةالعقائدبكتب

جيلبعدجيلآالمسلمونتدارسهاوالتي،والجماعةالسئةاهل

والاجتماععليهاالاتفاقوحصل،ومدارسهممساجدهمفي

هذا.فيجديدةمؤلفاتإلىبحاجةولسنامضمونها،على

ومن،المرجئةمذهبمنبريئونإننا:نقولوختاقا

ف!نناورسولهالثهكمر.فمن،والمعتزلةالخوارجمذهب

رسولهولاالثهيكفر.لمومن،المرجئةكرهتولونكفر.،

عقيدتناهذ..والمعتزلةالخوارجكرهتولونكفر.،لاف!ننا
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تعالى-اللهشاء-إنعليهانساومولاعنهانتنازللاالتي

نبيناعلىوسلماللهوصلىإلينا،الوافدةالأفكارولانقبل

..اجمعينوصحبهآلهوعلىمحمد
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